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สวัสดี ครับ พบกันฉบับนี้ “วารสาร
รู้งาน MICE GURU BY TCEB”
มีเรื่ องราวดี ๆ เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์มา
น�าเสนอกันอีกเช่นเคย กับหลากหลาย
เส้นทางสายไมซ์สร้างสรรค์ทวั่ ประเทศ
ที่ จ ะท� า ให้ รู ้ จั ก และเข้ า ใจถึ ง วิ ถี ไ ทย
วิถี ไมซ์ มากขึ้น โดยเฉพาะเมืองและ
ชุ ม ชนมาก เสน่ ห ์ ใ นภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ
ที่ ร อต้ อ นรั บ นั ก เดิ น ทางไมซ์ ด ้ ว ย
อั ต ลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า ง ซึ่ ง ล้ ว นมี
ศักยภาพรองรับกิจกรรมไมซ์ ได้เป็นอย่างดี นับเป็นทางเลือกใหม่
ของการจัดงานไมซ์ และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทจี่ ะมอบทัง้
ประสบการ ณ์ แ ละความประทั บ ใจให้ กั บ ผู ้ ม าเยื อ น พลิ ก ไป
จุดประกา ยไอเดียการจัดกิจกรรมไมซ์ ใหม่ ๆ ได้ที่คอลัมน์
Cover Story ครับ
อีกหนึง่ คอลัมน์ทไี่ ม่ควรพลาด คือ คอลัมน์ Highlight ทีร่ วบรวม
สาระส�าคั ญจากงานเสวนาออนไลน์ “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”
แบบกระชับ เข้าใจง่าย ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยหลังวิกฤตโควิด 19 ของทีเส็บ และเตรียมพร้อม
ร่วมงานแล ะกิจกรรมไมซ์ในปี 2565 ที่เมืองไมซ์ศูนย์กลางภูมิภาค
(MICE City) ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต เพือ่ ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปด้วยกัน
ส�าหรับใคร ที่ก�าลังมองหาสถานที่จัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์
คอลัมน์ Al l About MICE จะพาไปส�ารวจพิกัดจัดกิจกรรมไมซ์
ใน 4 ภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
พร้อมสัมผัสประสบการณ์เปีย่ มเสน่หข์ องท้องถิน่ ไทย สถานทีจ่ ดั งาน
สิ่งอ�านวยความสะดวก และบริการมืออาชีพ ส่วนใครอยากอัปเดต
เทรนด์ไมซ์ของโลกยุคใหม่ อย่าง ‘Eco Friendly Event’ ห้ามพลาด
พลิกไปที่คอลัมน์ Event Banana กันได้เลยครับ
ผมขอทิ้งท้า ยถึงเป้าหมายส�าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไมซ์ไทยของทีเส็บ นั่นคือ การมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หรือ
Regional Economy เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และความเจริญ
สู่ภูมิภาคพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันจัดงานและร่วมงานไมซ์กันทั่วประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์
จะเป็นหนึ่ง ในเรือธงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจไทย
ให้ ฟ ื ้ น คื น ก ลั บ มาได้ และเราจะฝ่ า ฟั น วิ ก ฤตครั้ ง นี้ ไ ปด้ ว ยกั น
ได้อย่างแน่นอนครับ

Sawasdee Krub. This issue of “MICE GURU by TCEB”
newsletter, once again, has superior MICE stories to
share. Start with MICE routes across the country that
will h elp you understand and have a better sense
of “Thai way, MICE way”, especially the charming
cities and communities in different regions. These
destinations are waiting to welcome MICE travellers
with their uniqueness and potential to support MICE
activities in an admirable way. It is a new approach
to org anise MICE and creative activities that will
deliver experiences and impressions for visitors. Flip
over to Cover Story column to spark your ideas for
new MICE activities.
Another column that should not be missed is Highlight
column. It presents key information from the virtual seminar
“THAI MICE FOR THE NATION” in a concise and easy-tounders tand style, giving readers an insight into TCEB’s
strategic development direction of the Thai MICE industry
after the COVID-19 crisis. It also discusses TCEB’s preparation
and co llaboration for MICE activities in 2022 with the
regional MICE cities, such as Khon Kaen, Chiang Mai, Pattaya
and Phuket, to drive the Thai economy forward together.
For those looking for creative MICE venues, All About
MICE column will take you to explore such locations in
4 regions - the North, the East, the West and the South.
There, you can experience the enchantment of local culture,
venues , facilities and professional services. Finally,
please flip over to Event Banana column if you would like
updated MICE trends in the new normal like ‘Eco-Friendly
Event’.
Lastly, I would like to emphasise that TCEB’s main goal
in driving the Thai MICE industry is to promote regional
econom ies so that it creates income distribution and
prosperity across the regions. I am confident that when all
sectors work together to organise and participate in MICE
events across the country, the MICE industry will be one
of the flagship driver of the community economy and the
Thai economy recovery. We will all get through this crisis
together.
นาย ุต
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ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
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Bangkok and major cities across Thailand
are attractive destinations in terms of arts,
culture, way of life and uniqueness of
กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ทัว่ ทุกภูมภิ าคของไทย various communities. They all have the
ล้วนมีเสน่ห์ดึงดูดใจให้อยากไปเยี่ยมชม ทั้งด้าน capabilities to support various types of
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของผูค้ น รวมถึงอัตลักษณ์ MICE activities. Thailand has long been
ของชุมชนที่โดดเด่นแตกต่าง อีกทั้งยังพร้อมด้วย ranked as one of the top travel destinations
ศักยภาพในการรองรับกิจกรรมไมซ์ ได้หลากหลาย in the world. It is a dream destination for
รูปแบบ ประเทศไทยขึน้ ชือ่ ว่าเป็นประเทศทีน่ า่ มาเยือน many MICE travellers who wish to attend
ติดอันดับโลกต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยังมีเมืองในฝัน seminars, enjoy incentive travel and carry
ของนักเดินทางไมซ์ที่อยากจะมาจัดประชุมสัมมนา out a variety of MICE activities while
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และท�ากิจกรรม experiencing the captivating charm of the
ไมซ์ตา่ ง ๆ พร้อมสัมผัสเสน่หอ์ นั น่าค้นหาของชุมชน local communities. Over the years, TCEB
ท้องถิน่ ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ทีเส็บสนับสนุนและ has supported and developed potential
ผลักดันให้เมืองและจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพ พัฒนาไปสู่ destinations into MICE cities to provide
การเป็นเมืองไมซ์ หรือ MICE City เพือ่ เพิม่ ทางเลือก MICE travellers with more options and
และเปิ ด มุ ม มองให้ นั ก เดิ น ทางไมซ์ ได้ ค ้ น พบ eye-opening discovery of new MICE routes
เส้นทางสายไมซ์ใหม่ ๆ ที่จะสร้างประสบการณ์และ that can deliver creative experiences and
ความประทับใจในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะจัด impressions. Apart from being instrumental
กิจกรรมไมซ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ in the successful and effective organisation
ความส�าเร็จ ยังเป็นการกระจายรายได้ ไปยังชุมชน of MICE activities, the development of
อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต destinations is also contributing to income
generation and sustainable growth of the
อย่างยั่งยืน
communities.
เราจะพาไปท� า ความรู ้ จั ก เส้ น ทางสายไมซ์
will introduce you to MICE routes in 5 regions
ใน 5 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง - theWe
North, the Northeast, the Central, the East and
ภาคตะวั น ออก และภาคใต้ ที่ มี ค วามโดดเด่ น และ the South, all of which have distinctive and
น่าสนใจแตกต่างกันไป เพื่อจุดประกายให้เกิดไอเดีย interesting attributes which will ignite idea for
การจัดกิจกรรมไมซ์อย่างสร้างสรรค์ในประเทศ
creative MICE activities in the country.
MICE GURU BY TCEB
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UNDERSTAND THE NORTH
THROUGH A LIFE-CREATING
COMMUNITY

เข้าใจถิ่นเหนือ
ผ่านชุมชนสร้างชีวิต
ทิวเขา สายหมอก และลมหนาว คือ เสน่ห์ของภาคเหนือที่ท�าให้นักเดินทาง
ทั้งในประเทศและต่างชาติพากันตกหลุมรัก ทว่าหากได้ไปสัมผัสอย่างลึกซึ้งจะพบว่า
นอกจากความงามทางกายภาพและภูมิศาสตร์ เมืองเหนือของไทยยังซ่อนเสน่ห์
ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามไว้มากมาย ที่ท�าให้ชุมชนในภาคเหนือ
มีอัตลักษณ์แตกต่างหลากหลาย อย่างชุมชนออนใต้ ต�าบลเล็ก ๆ ในอ�าเภอสันก�าแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยากให้นักเดินทางไมซ์ทุกคนได้ไปท�าความรู้จัก
‘ชุมชนออนใต้’ คือชุมชนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Industry
Village ที่รวมเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันแตกต่างของผู้คนใน 11 หมู่บ้านเข้าไว้
ด้วยกัน โดยมีผืนผ้า กาพย์กลอน และฟาร์มออร์แกนิก เป็นไฮไลต์ ความน่าสนใจของ
ที่นี่คือผ้าย้อมสีธรรมชาติ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือชาวบ้านตั้งแต่การเก็บฝ้าย
ถักทอ ย้อมสี จนตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย กลายเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างงาน
และรายได้ การไปเยือนออนใต้ จึงเหมือนได้ท่องไปในโลกของผืนผ้าที่จะพาทุกคน
ไปรู้จักกับผ้าฝ้ายผืนสวยตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง นอกจากนี้ยังมีฟาร์มเกษตร
ออร์แกนิกและพิกดั ท่องเทีย่ วอีกมากมาย รวมถึงโฮมสเตย์ทพี่ ร้อมจะมอบความอบอุน่
และประทับใจให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์อย่างไม่รู้ลืม
ขยับลงมาอีกนิด ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก มีชมุ ชนน่ารักอย่าง ‘ชุมชนบ้านมุง’ ซึง่ ตัง้ อยู่
ในอ�าเภอเนินมะปราง อ�าเภอเล็ก ๆ ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ รอต้อนรับนักเดินทาง
ไมซ์อยู่ หากใครเคยเห็นภาพภูเขาหินปูนตั้งตระหง่านท่ามกลางผืนนาเขียวขจี
มีคา้ งคาวนับล้านตัวบินออกหากินยามโพล้เพล้ นัน่ คือภาพจ�าของทีน่ ี่ แต่ไม่เพียงแค่นนั้
ถ้าได้ไปเยือนด้วยตัวเอง จะรูส้ กึ ได้ถงึ ความน่ารักของผูค้ นทีใ่ ช้ชวี ติ แอบอิงกับธรรมชาติ
อย่างกลมกลืน ทัง้ การท�าอาชีพเกษตรกรรม และบริการน�าเทีย่ ววิถชี มุ ชน ด้วยการพา
นัง่ รถอีแต๊กชมรอบหมูบ่ า้ น ให้อมิ่ เอมกับความงามของธรรมชาติและเรียนรู้วถิ ชี วี ติ ชุมชน
ไปพร้อมกัน ก่อนเข้าพักในโฮมสเตย์ที่เปิดบ้านให้เข้าพักอย่างเป็นกันเอง
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เพียบพร้อมบวกกับความมีเอกลักษณ์แห่งชุมชน
หลายหมูบ่ า้ นในภาคเหนือจึงพร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์ให้ได้เข้าไปซึมซับวิถชี มุ ชน
ที่ไม่เพียงเป็นบ้าน แต่ยังสร้างชีวิตให้กับพวกเขาด้วย
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Mountains, mist and cold wind are the charm
of the North, captivating the hearts of both
domestic and foreign travelers. Explore the region
deeply, you will find not only physical and
geographical beauty but also the hidden charm of
its alluring arts, culture and lifestyle, which
contribute to different uniqueness of the region.
These attributes make the northern communities
unique, such as the On Tai community in
San Kamphaeng district of Chiang Mai. A community
we would like all MICE travellers to know.
The On Tai community is a creative industrial
village that combines the culture and lifestyle of
local residents from 11 villages. Highlights of the
community are fabric, poetry and organic farms.
The awesome part is the natural dyed fabrics
created by the villagers’ craftsmanship from cotton
picking, weaving, dyeing, to sewing into various
products, thus, a community product that generates
jobs and income.
Visiting On Tai is like a journey into the world
of fabrics that will inspire everyone to appreciate
the beautiful cotton fabric from the beginning to the
end. There are also a number of organic farms,
other attractions, and homestays that will make
a warm and unforgettable experience for MICE
travellers.
A little further south in Phitsanulok, there is
a lovely community called ‘Ban Mung’ located in
Noen Maprang district. It is located in the midst of
mountainous landscape and nature that awaits MICE
travellers. If anyone has ever seen a picture of the
majestic limestone mountains rising sheer in the
verdant rice fields where millions of bats fly out to
feed in the twilight, that’s the picturesque scene
committed to memory of the visitors. But that’s not
the only offer of the community. Visiting there,
the travelers can sense the pleasant quality of the
people’s living in harmony with nature. They are
engaged in farming and offer a tour of the
community on E-Tak, a locally adapted vehicle.
In sum, travellers can enjoy the beauty of nature
and learn the community’s way of life before
check-in with a warm welcome at their homestay.
With abundant natural resources plus the
community’s uniqueness, many villages in the North
are ready to welcome MICE travellers to learn
the way of the community which is not just a home
but a life for them.

ENCHANTING ISAAN WAY
SEEN THROUGH LOCAL
COMMUNITY OF MICE

มนต์เสน่ห์วิถีอีสาน
เล่าขานผ่านไมซ์ชุมชน
เสน่หอ์ ย่างหนึง่ ของภาคอีสานคือความเรียบง่ายของวิถชี วี ติ และความเป็นกันเอง
ของชาวบ้าน ที่ชุมชนพร้อมต้อนรับผู้ไปเยือนด้วยมิตรจิตมิตรใจอยู่เสมอ โดยพร้อม
ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นท้องถิ่นอีสานผ่านวิถีชีวิตประจ�าวัน มื้ออาหาร ตลอดจน
งานศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น เหมือนเช่น ‘ชุมชน
บ้านเชียง’ ในต�าบลบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หมู่บ้านมรดกโลก
ที่หลายคนอยากจะไปเห็นกับตาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง
นอกจากการตามรอยดินด�าอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในแหล่งโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ที่ไม่ควรพลาดแล้ว ชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้
ยั ง มี วิ ถี ชี วิ ต ชาวไทพวนให้ได้ซึมซับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการท�าเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีลายเชือกทาบ ที่ถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรม
ซึ่งน�าเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาและสร้างสรรค์สู่สากล เรียนรู้การท�าผ้าฝ้าย
ย้ อ มคราม เครื่ อ งจั ก สานจากไม้ ไ ผ่ และที่ น ่ า สนใจคื อ การเข้ า พั ก กั บ ชาวบ้ า น
ในโฮมสเตย์ เพื่อเปิดประสบการณ์การท�าพาขวัญและชิมอาหารพาแลง มื้ออาหาร
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวน รวมถึงกิจกรรมพื้นบ้านในลานวัฒนธรรม ทีจ่ ะท�าให้
นักเดินทางไมซ์เข้าใจวิถีชุมชนแห่งนี้มากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งความเรียบง่ายแต่เปี่ยมเสน่ห์ คือวิถีเกษตรกรรมของชาวอีสานที่อยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เช่น ‘ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์’ ต�าบลไทยสามัคคี
อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติเขียวขจี
กลางหุบเขาที่อากาศดีสดชื่นและเย็นฉ�่าตลอดทั้งปี ชุมชนแห่งนี้เต็มไปด้วยฟาร์มผัก
ออร์แกนิกที่พร้อมสร้างสรรค์เป็นจานอร่อยสุขภาพดีเสิร์ฟให้ผู้ไปเยือนได้ลิ้มรส และ
ยังชวนให้สนุกกับกิจกรรมปลูกป่าที่ไม่เหมือนที่ไหน เพราะใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์
ต้นไม้ใหญ่ให้เข้าไปตกและงอกงามตามธรรมชาติในผืนป่าทับลาน เปิดโอกาสให้
นักเดินทางไมซ์ได้เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชุมชนและธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
นี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของเสน่ห์ชุมชนในอีสาน หากอยากสัมผัสและเข้าถึง
ความงาม ความสุข ความสมบูรณ์ของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง เหล่านักเดินทางไมซ์
คงต้องไปเยือนด้วยตัวเอง
MICE GURU BY TCEB
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One of the enchanting aspects of Isaan or the
northeastern region is their simple way of life and
the friendliness of the villagers. The community is
always ready to welcome travellers in a friendly
manner and convey the story of local Isaan through
their living and food. The locals firmly preserve their
art and culture as seen in the ‘Ban Chiang Community,’
Ban Chiang sub-district, Nong Han district of Udon
Thani province. It is a World Heritage Site that many
people would like to see with their own eyes.
In addition to tracing the black soil of the
prehistoric civilisation at the archaeological site in
the community and Ban Chiang National Museum,
the site offers a way of life of the Tai Phuan
population. One can learn their local wisdom in
making pottery showing the unique local patterns
taught by the local gurus, making indigo-dyed cotton
or weaving bamboo basketry. A highlight is to stay
with the villagers at their homestays to experience
the real life of the Tai Phuan through cultural
activities and meals, which will make MICE travellers
better understand their way of living.
Another simple but charming is the way of
agriculture of the Isaan people who live in harmony
with nature, such as the Ban Suk Somboon Community
in Thai Samakkhi sub-district, Wang Nam Khiao district,
Nakhon Ratchasima province. The community is
nestled among lush greenery in the middle of
a valley, where the air is fresh and cool all year
round. It is the site full of organic vegetable farms,
offering delicious and healthy dishes for travellers
to taste. In addition, visitors can participate in unique
reforestation activities using a slingshot to shoot seed
balls into the woods at Thap Lan National Park. Thus,
MICE travellers can learn the interdependence
between the community and nature.
What we share is just a fraction of the enchanting
ways of Isaan communities. If you genuinely want
to experience and access this region’s beauty,
pleasantness and richness, you will have to visit on
your own.

URBAN WAY OF LIFE OF
THE CHARMING COMMUNITIES
IN THE CENTRAL REGION

วิถีคนเมือง
ชุมชนภาคกลางมากเสน่ห์

ภาพ: www.facebook.com/Gumpongnaidongpru
www.facebook.com/bankongpor

หากเอ่ยถึงภาคกลาง ศูนย์กลางธุรกิจของประเทศไทย หลายคนคงนึกไม่ออกว่า
จะมีชมุ ชนไหนให้ไปสัมผัสถึงเสน่หค์ วามเป็นท้องถิน่ อันมีอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่แตกต่าง นอกจากความเร่งรีบและตึกรามบ้านช่องซึ่งแออัดไปด้วยผู้คน
ของเมืองใหญ่ แต่รู้หรือไม่ว่าแม้แต่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ยังมีความงามของ
วิถีชุมชนที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ไม่เหมือนใคร แอบซ่อนรอให้นักเดินทางไมซ์ได้ไปเยือน
‘ชุมชนทุ่งครุ’ คือหนึ่งในพิกัดลับที่จะท�าให้ลืมภาพตึกระฟ้าและแสงสีของ
เมืองมหานครอย่างกรุงเทพฯ ไปในทันที เพราะที่นี่คือชุมชนชาวมุสลิมที่ยังคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้งความเป็นอยู่ การท�าฟาร์มปศุสัตว์ อาหาร และวัฒนธรรมที่น�าพา
ด้วยความเชื่อและหลักศาสนาอย่างมั่นคง กิจกรรมไฮไลต์ของชุมชนที่ผู้ไปเยือน
ต่างชื่นชอบคือ ‘กัมปงในดงปรือ’ ซึ่งจะพาท่องทั่วชุมชนทุ่งครุอย่างเพลิดเพลิน
โดยไกด์ทอ้ งถิน่ มากอัธยาศัย เริม่ จากการล่องเรือไปชมวิถชี วี ติ สองฝัง่ คลอง แวะชิมผลไม้
ประจ�าท้องถิ่นอย่างส้มบางมดและมะพร้าวน�้าหอม ชมความงามของสุเหร่าเก่าแก่
แวะไปให้อาหารปลา เทีย่ วฟาร์มแพะ ลองท�าขนมไทย ก่อนอิม่ ท้องและอิม่ ใจกับอาหาร
มุสลิมรสชาติดี ให้นักเดินทางไมซ์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนมากเสน่ห์แบบวันเดียวจบ
ออกจากกรุงเทพฯ ไปไม่ไกล ในเมืองมรดกโลกอย่างอยุธยา ก็มีแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะกับนักเดินทางไมซ์รอให้ไปสัมผัสอยู่เช่นกัน นั่นคือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านของพ่อ ซึ่งตั้งอยู่ในอ�าเภอเมืองฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่ง
เรี ย นรู ้ ด ้ า นเกษตรกรรมและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 แบบครบวงจร พร้อมด้วยกิจกรรมด้านการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่น่าสนใจ โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ได้ศึกษาและท�าความเข้าใจท่ามกลาง
บรรยากาศร่ ม รื่ น สบายตา เหมาะกั บ กลุ ่ ม นั ก เดิ น ทางไมซ์ ที่ ต ้ อ งการเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์แบบเป็นหมู่คณะ เพราะนอกจากจะได้ความรู้ ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วย
สร้างมิตรภาพและความสามัคคีได้ดีอีกด้วย
ถึงแม้จะเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นด้านธุรกิจ แต่ภาคกลางก็ยังคงมีชุมชนมากเสน่ห์
และแหล่งเรียนรู้มากประโยชน์ให้ได้ค้นหาอีกไม่น้อยเลย
กั น ย า ย น • ตุ ล า ค ม
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When it comes to the central business district
of Thailand, the hustle and bustle of the crowded
buildings and people of the big city come to mind.
Many people can’t think of a charming community
with a unique cultural identity and way of life.
But do you know that even in the very heart of
Bangkok, there is one such charming community
waiting for MICE travellers to experience?
The ‘Thung Khru Community’ is one of the
secret locations that will make travellers instantly
forget the skyscrapers and lights of a metropolis like
Bangkok. Here, you’ll find a Muslim community that
still maintains a traditional way of life, including
farming, food, and culture firmly guided by their
belief and religious principles. The highlight is the
‘Kampong Nai Dong Prue’ tour, led by a friendly
local guide who will happily show you around. Start
with a boat trip to see the way of life on both sides
of the canal, then stop to taste local fruits like
Bangmod oranges & Nam Hom coconuts. Next,
appreciate the beauty of the old mosque, feed the
fish, visit a goat farm, learn to make some Thai
desserts, and, last but not least, enjoy delicious
Muslim food. MICE travellers will learn the way of
life of this charming community just in one day.
Not too far from Bangkok is the world heritage
city of Ayutthaya. There are also learning resources
suitable for MICE travellers, such as the Baan Kong Por
Sufficiency Economy Knowledge Center located in
Muang District, Ayutthaya. The venue is a comprehensive
learning centre on agriculture and way of life guided
by the Sufficiency Economy Philosophy of the late
King Rama IX. There are also interesting agricultural
activities and representation of various local wisdoms
which are divided into multiple learning bases for
travellers to study and understand. The centre
is also located in a pleasant atmosphere suitable
for groups of MICE travellers who, besides gaining
knowledge, would like enhanced group experiences
and relationship through group activities.
Despite being a prominent business region,
the central region of Thailand still has many
remaining enchanting communities and valuable
learning resources for visitors to experience.

VISIT THE EAST, ENJOY
SEASONAL DELICACIES,
GAIN NEW EXPERIENCES

เยือนภาคตะวันออก
อร่อยตามฤดูกาลพร้อมเรียนรู้
ประสบการณ์แปลกใหม่

ภาพ: www.facebook.com/
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน

ของดีของดังประจ�าภาคตะวันออกนั้น หนีไม่พ้นทะเลและผลไม้ที่มีให้เลือกชิม
หลากหลายตามฤดูกาล ซึง่ หากอยากลิม้ รสอร่อยล�า้ และสัมผัสประสบการณ์สดุ พิเศษ
การตะลุยให้ถึงถิ่นในชุมชนหลากรสชาติของภูมิภาคนี้ คือสิ่งที่ควรค่าแก่การให้เวลา
โดยเฉพาะประสบการณ์ท่ีมากกว่าการเดินเล่นบนชายหาดหรือแหวกว่ายในทะเล
อย่างที่ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน ในเมืองแห่งแสงสี พัทยา จังหวัดชลบุรี
พร้อมจะมอบให้กับนักเดินทางไมซ์ทุกคน
ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ว่า คือการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวมุสลิมขนานแท้
ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีจ่ ะพาให้เพลิดเพลินมากกว่าทีค่ ดิ เช่น การลองท�าอาหาร
ฮาลาลอย่างแกงแพะกับโรตี แล้วลองลิ้มชิมรสชาติด้วยตัวเอง ทัวร์ฟาร์มแพะ
พร้อมเวิร์กชอปสร้างสรรค์พวงกุญแจจากหนังแพะหรือท�าสบู่นมแพะไปลองใช้
และกิจกรรมที่จะท�าให้เข้าถึงวิถีมุสลิมกว่าที่เคย คือการเยี่ยมชมมัสยิดพร้อมฟัง
บทสวดขณะละหมาด อั น จะท� า ให้ นั ก เดิ น ทางไมซ์ เ ข้ า ใจวิ ถี แ ห่ ง ความเชื่ อ และ
ความศรัทธาของชาวมุสลิมยิ่งขึ้น
ส�าหรับคนที่หลงใหลในรสชาติของผลไม้ไทย คงไม่ปฏิเสธว่าจันทบุรีคือเมือง
ในฝัน เพราะมากมายด้วยสวนผลไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะ ‘ชุมชนเขาบายศรี’
ในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ยึดอาชีพชาวสวนผลไม้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
จนกลายเป็นสวนเก่าแก่ที่มีผลไม้เรียงรายละลานตา ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ
สละ ลางสาด ที่บางต้นมีขนาดใหญ่และอายุยืนนานกว่าร้อยปี หากไปเยี่ยมชมในช่วง
ที่ผลผลิตพร้อมเก็บ สามารถเดินชมสวนพร้อมชิมผลไม้จากต้นได้อย่างเพลิดเพลิน
นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวสวน รวมถึงภูมิปัญญาในการท�า
สวนผลไม้อย่างอุโมงค์เก็บน�า้ ไว้ใต้ดนิ ทีถ่ า่ ยทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ และยังสนุกกับการเรียน
ท�าอาหารจากผลไม้ อย่างน�า้ พริกสละ ย�ามังคุด ข้าวระก�าขย�าปู ซึง่ หารับประทานยาก
ในพื้นที่อื่น นับเป็นกิจกรรมที่นักเดินทางไมซ์จะได้ทั้งความอร่อย สนุก และได้ความรู้
ในคราวเดียว
ฉะนั้นคงไม่ใช่การกล่าวเกินจริงนัก หากจะบอกว่าความอร่อยและประสบการณ์
แปลกใหม่ที่ซ่อนอยู่ในชุมชนท้องถิ่น คือเสน่ห์ที่เติมเต็มให้ภาคตะวันออกของไทย
โดดเด่นและน่าไปเยือนมากยิ่งขึ้น
MICE GURU BY TCEB
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The best of the eastern region is definitely
the ocean and various seasonal fruits. If you want to
savour the delicious tastes and a unique experience,
venturing into the region’s multi-flavoured communities
is well worth the time. Come and enjoy a new kind
of experience, besides walking on the beach or
swimming in the sea, at the Muslim community of
Ban Nern Plub Wan in Pattaya, Chonburi.
A new kind of experience here is to learn the
Muslim way of life through cultural activities such as
making and tasting halal dishes like goat curry and
roti, touring a goat farm, and joining workshops to
make keychains from goat skin and soap from goat
milk. Another activity that will make travellers feel
more connected to the Muslim way of life is visiting
the mosque and listening to live prayers, which will
allow MICE travellers to understand Muslim way of
faith and belief.
Those passionate about the taste of Thai fruits
will not deny that Chanthaburi is a dream destination
because there are many types of orchards, especially
at Khao Bai Si Community in Tha Mai district,
Chanthaburi. This is where people have been engaged
in fruit farming since the time of their grandparents.
Therefore, there are old orchards here offering
a dazzling array of fruits, including durian, mangosteen,
rambutan, sala, and langsat. Some of the trees are
large and have lived for more than a hundred years.
If visiting during the harvest time, you can walk
around the orchards and taste the fruits from the
trees. You can also learn about the way of life of the
orchardists and their wisdom, like the underground
reservoir tunnels, passed on from generation to
generation. You can also enjoy cooking fruit dishes,
such sala chilli paste, mangosteen salad, salacca &
crab rice. They are all rare dishes and hard to find in
other areas. It is an activity where MICE travellers can
taste delicious food while having fun and enriching
knowledge at the same time.
So it’s probably not an exaggeration to say that
the deliciousness and unique experiences hidden in
the local communities are the charms that make
the eastern region of Thailand unique and attractive.

LEARN CULTURE OF
SEA DWELLERS, EXPERIENCE
“OLD MEETS NEW” IN THE SOUTH

เรียนรู้วัฒนธรรมชาวเล
และ ความ “เก่า” พบ “ใหม่” ในภาคใต้
หาดทรายขาว ทะเลสวย คือภาพจ�าของภาคใต้ที่ติดตาตรึงใจนักท่องเที่ยวจาก
ทัว่ โลก จนยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ชี ายหาดและท้องทะเลสวยทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ทว่าท่ามกลางความสวยสะกดตาของธรรมชาติ ยังมีความงามทางวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชุ ม ชนสอดแทรกอยู ่ ภ ายใน จนเกิ ด เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น ที่ ร อคอยให้
นักเดินทางไมซ์ได้ไปค้นพบ
โดยเฉพาะเมื อ งใหญ่ อ ย่ า งภู เ ก็ ต ซึ่ ง ครบครั น ด้ ว ยสถานที่ แ ละสิ่ ง อ� า นวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ อีกทั้งยังมีพิกัดท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การไปเยือน
เป็นหมู่คณะ อย่างย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่คึกคักด้วยผู้คนและสีสัน จากการผสมผสาน
ความ “เก่า” เข้ากับความ “ใหม่” อย่างลงตัว โดยเปลี่ยนอาคารและบ้านหลังงาม
สไตล์ชิโน-โปรตุกีสอายุนับร้อยปีให้มีชีวิตชีวาด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และพื้นที่
มากฟังก์ชันส�าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจคือนักเดินทางไมซ์สามารถเรียนรู้
วิถีชีวิตคนภูเก็ตผ่านพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีซึ่งเรียงรายอยู่มากมายในย่านนี้ รวมถึง
ร่วมกิจกรรมสนุกๆ อย่างการสาธิตวิธีเล่นกู่เจิง เรียนวิธีผัดหมี่ฮกเกี้ยน หรือตระเวน
ลิ้มรสอาหารถิ่นภูเก็ตที่ร�่าลือถึงความอร่อยได้อย่างจุใจ
แต่ถา้ หากอยากออกจากเมืองใหญ่ไปใกล้ชดิ ชุมชนเล็ก ๆ ทีม่ ากด้วยความประทับใจ
‘บ้านนาตีน’ ในต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ คืออีกหนึ่งพิกัดที่เหมาะ
แก่การสร้างสรรค์กิจกรรมส�าหรับนักเดินทางไมซ์ ด้วยวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของ
ชาวไทยเชื้อสายมลายู ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี
จะท�าให้ผู้ไปเยือนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และเข้าใจวิถีชาวมุสลิม
ชายฝั่งทะเลมากขึ้น ที่นี่นอกจากมีบริการน�าเที่ยวโดยชาวประมง ยังมีกิจกรรม
เรียนท�าขนมพื้นบ้านอย่างขนมทุ่มโพ้งหรือขนมโค ท�าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ท�าผ้าบาติก และการศึกษาวิชาแพะ ทั้งการเลี้ยงแพะและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับแพะ รวมถึงเปิดโอกาสให้นกั เดินทางไมซ์ได้เรียนรูว้ ชิ าประมงพืน้ บ้าน อย่างการวางลอบ
ปลาหมึกและวางอวนปูด้วย
เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยในเมืองใหญ่หรือฝังตัวในชุมชนพื้นบ้าน
เส้นทางสายไมซ์ในภาคใต้ก็พร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์ได้ทุกรูปแบบกิจกรรม
ทีเส็บเชื่อว่า ความส�าเร็จของงานไมซ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหลักเพียง
อย่างเดียว แต่สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตและเสริมสร้างความทรงจ�าดี ๆ
ระหว่างทางแก่นักเดินทางไมซ์ และจะยิ่งเป็นความส�าเร็จที่สมบูรณ์มากขึ้น
หากกิจกรรมไมซ์สามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนได้ ลองออกจากกรอบวิถีคนเมืองใหญ่แล้ว
มองไปยังเมืองท้องถิ่นและชุมชนน่าสนใจเหล่านี้ดูบ้าง กิจกรรมไมซ์ครั้งต่อไป
อาจจะน่าประทับใจและสร้างสรรค์กว่าที่เคยก็เป็นได้
กั น ย า ย น • ตุ ล า ค ม
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White sandy beaches and beautiful seas are the
memories from the southern region that have attracted
travellers worldwide and have brought fame to
Thailand being the country with the one of the
most beautiful beaches and seas. But amid the
mesmerising natural beauty, there are also cultural
beauty and community way of life interspersed
within, which give this region a unique local identity
for MICE travellers to experience.
This is especially true in a big city like Phuket.
The island is fully equipped with venues and facilities
to organise MICE events and has attractions suitable
for group visit. For example, Phuket Old Town is
bustling with people and colourful attributes as
a result of perfect blend between “old” and “new.”
The hundred-year-old buildings and houses in the
Sino-Portuguese style have been brought to life with
their transformation into shops, restaurants, cafes,
with ample space for organising a variety of activities.
Interestingly, MICE travellers can learn about Phuket’s
way of life through museums and galleries in the
area. Travellers can also participate in fun activities,
such as learning to play Gu Zheng, making stir-fry
Hokkien Mee, or exploring and sampling the tastiness
of Phuket’s local dishes.
If you want to leave the big city to enjoy a small
but impressive community, ‘Baan Na Teen,’ Ao Nang
sub-district, Mueang district, Krabi, is another ideal
location for MICE travellers’ activities. With the unique
culture of Thai-Malay people who still maintain their
original traditions, travellers will gain a new learning
experience and a better understanding of the coastal
Muslim way of life. In addition to going on a tour with
fishermen, there are other choices of activities, such
as making local desserts (Khanom Thum Phong or
Khanom Ko), making articles from coconut shells, and
making batik cloths. MICE travellers can also learn
about goat farming and goat-related customs and
will have opportunities to learn local fishing
techniques using net for squid and crab.
In other words, whether it’s an adventure in a big
city or an immersion into an indigenous community,
MICE routes in the southern region are ready with all
kinds of activities to welcome MICE travellers.
TCEB believes that MICE’s success does not
depend solely on its core activities but on the
enrichment of life experiences and good memories
that MICE travellers gain along the way.
In addition, it will be a more complete success
if MICE activities generate local income and drive
the community economy towards sustainability.
So let’s get out of the urban enclosure and take
a look at some of these fascinating local cities and
communities. Your next MICE event may be more
impressive and creative than ever before.

MICE GURU BY TCEB
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EVENT
BANANA
“ECO-FRIENDLY EVENT”
เทรนด์อีเวนต์ของโลกยุคใหม่
เริ่มได้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอน
“ECO-FRIENDLY EVENT”
3 EASY STEPS FOR WORLD’S
NEW EVENT TREND

โอลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่เพิ่งผ่านพ้นไป
เป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจของการจัดงานในแนวทางรักษ์โลก
เราเห็นถึงการวางแผนที่ดีในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ระบบการขนส่ง
ด้วยรถยนต์ ไฟฟ้า เหรียญรางวัลและโพเดียมที่ท�าจากวัสดุรีไซเคิล
ไปจนถึงการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาที่เมื่อรื้อถอนแล้ว วัสดุก่อสร้าง
จะถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ วันนีเ้ ราจึงอยากชวนมาเรียนรูว้ ธิ จี ดั งานแบบ
อีโค-เฟรนด์ลี ที่งานอีเวนต์ของคุณก็ท�าได้ เริ่มง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอนนี้
The recent Olympic Games in Tokyo, Japan, has become
a model and an inspiration for organising eco-friendly
events. We can see thoughtfully multi-dimensional
planning, ranging from using electric vehicles, medals
and podiums made from recycled materials, and an
athletic village constructed with reusable materials
when demolished. Today we invite you to learn how
you can organise an eco-friendly event. Make a start
with just 3 easy steps.

อีโค-เฟรนด์ลี ต้องเริ่มตั้งแต่การเดินทาง

TRAVEL - A STARTING POINT OF ECO-FRIENDLINESS
การใช้ ร ถใช้ ถ นนนั้ น มี ส ่ ว นในการสร้ า ง
มลพิษสูงมาก ผู้จัดงานจึงควรวางแผนตั้งแต่ต้น
เช่น การเลือกสถานที่จัดงานที่สามารถเดินทาง
สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพือ่ ลดการใช้
รถส่วนตัว หรือหากสถานที่จัดงานตั้งอยู่นอก
เมื อ งก็ ส ามารถจั ด ให้ มี ชั ต เทิ ล บั ส รั บ -ส่ ง จาก
สถานีรถไฟฟ้าทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ได้เช่นกัน เมือ่ มีแผนลด
การใช้รถส่วนตัวแล้ว ก็ควรประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
การเดินทางให้ผู้ร่วมงานรับรู้ และอาจให้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ โรงแรมที่ อ ยู ่ ใ กล้ กั บ สถานที่ จั ด งาน
ในระยะที่สามารถเดินเท้าถึงงานได้ นอกจากนี้
คุ ณ ยั ง สามารถกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ความน่ า สนใจ
มากยิง่ ขึน้ เช่น จัดโปรโมชันร่วมกับบริการขนส่ง
สาธารณะต่าง ๆ

MICE GURU BY TCEB
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Car driving is a leading cause
of high pollution. Therefore,
organisers should plan from the
start, such as choosing venues
that are easily accessible by public
transport which will reduce the
use of personal vehicles. If the
location is outside of town,
a shuttle service to and from
the nearest train station can be
arranged. When there is a plan to
reduce the use of personal vehicles,
travel information should be
publicised to the attendees. It may
include such information as hotels
near and within a walking distance
of the venue. You can also attract
more interest, for example, by
running a co-promotion with
public transport services.

เลือกสถานที่จัดงานที่ใส่ใจในความยั่งยืน

CHOOSE A VENUE THAT PRIORITISES SUSTAINABILITY
ปัจจุบัน มีหลายสถานที่จัดงานที่ให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน
มากขึ้น และมีมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard) มาตรฐาน
การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย TSEMS (Thailand
Sustainable Event Management Standard) ซึ่งนโยบายด้าน
สิง่ แวดล้อมของสถานทีจ่ ดั งาน ก็เป็นหนึง่ ในเกณฑ์การตรวจประเมินด้วย
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเลือกใช้ pec ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย
นโยบายประหยัดน�า้ -ไฟ ฯลฯ หรืออย่างมาตรฐาน ISO 20121 ก็เป็น
มาตรฐานการบริ ห ารการจั ด งานอี เ วนต์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยเฉพาะ
ตัวอย่างสถานทีจ่ ดั งานในไทยทีผ่ า่ นมาตรฐาน ISO 20121 เช่น รอยัล
พารากอน ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ โรงแรมพลาซา
แอทธินี หรืออย่างในต่างจังหวัดก็มี เชียงใหม่ฮอลล์ และ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) เป็นต้น
สามารถสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูจ้ ดั งานได้วา่ สถานทีเ่ หล่านีพ้ ร้อมให้
ความร่วมมือในการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

There are currently many venues that
prioiritise sustainability and meet industry
standards, such as TMVS (Thailand MICE Venue
Standard) and TSEMS (Thailand Sustainable
Event Management Standard). The venue’s
environmental policy is one criterion for
standard assessment, whether it’s a policy to
select low carbon emission products, or
electricity/water-saving policy. ISO 20121 is
a standard specifically developed for
sustainable event management. Venues
in Thailand certified by ISO 20121 are, for
example, Royal Paragon Hall, Le Meridien
Bangkok, and the Athenee Hotel. Venues in
other provinces include Chiang Mai Hall and
the International Convention Center HAT YAI
(ICC Hat Yai). Organisers can rest assured that
these venues are ready to support your
environmentally-friendly events.

สร้างแนวทางการลดขยะในทุกมิติของอีเวนต์
DEVELOP WASTE-REDUCING GUIDELINES
FOR ALL STAGES OF EVENTS
หากมี ก ารวางแผนที่ ดี อี เ วนต์ ข องคุ ณ จะช่ ว ย
ลดขยะได้จากหลายส่วน เช่น การลดการใช้กระดาษ
ด้วยการใช้นามบัตรดิจิทัล และอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ
ลงช่องทางออนไลน์ทั้งหมด การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
อาหารแบบอีโค-เฟรนด์ลี รวมทั้งวางแผนลดการสร้าง
ขยะจากอาหาร โดยคุณสามารถส่งต่ออาหารทีส่ งั่ มาเกิน
ให้แก่ผขู้ าดแคลนได้ ใครสนใจแนวทางนีส้ ามารถติดต่อ
มูลนิธิรักษ์อาหาร หรือ SOS Thailand โดยมูลนิธินี้
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประสานงานรั บ อาหารส่ ว นเกิ น จาก
ภาคธุรกิจเพื่อส่งต่อให้ผู้ขาดแคลนโดยตรง นอกจากนี้
อย่ า ลื ม ดู แ ลเรื่ อ งของที่ ร ะลึ ก ในงาน จะเลื อ กเป็ น
ผลิตภัณฑ์อีโค-เฟรนด์ลี อย่างแก้วน�้า-กล่องอาหาร
พกพาก็ได้ หรือหากในงานมีการเล่นเกมแจกของรางวัล
ผู้ชนะก็สามารถเลือกให้เงินบริจาคแก่โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน
ไม่ยากเลยใช่ไหมกับการปรับปรุงงานอีเวนต์ของ
คุณให้เป็นมิตรต่อโลก เราเชื่อว่าแนวคิดนี้จะท�าให้
ผู้คนสนใจอยากเข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะ
ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็อยากมีส่วนร่วมในการดูแลโลก
ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ผู้จัดอีเวนต์ควรหันมาใส่ใจกับ
แนวทางจัดงานแบบอีโค่เฟรนด์ลี่มากยิ่งขึ้น
กั น ย า ย น • ตุ ล า ค ม

13

Good event planning can help
reduce waste in several areas, such as
reducing paper by using digital business
cards, uploading documents into online
channels, choosing eco-friendly food
package, reducing food waste by donating
the surplus to the needy. Anyone
interested in this approach can contact
Scholars of Sustenance Thailand or SOS
Thailand. This foundation was established
to handle surplus food collection from
the business sector and deliver it directly
to the needy. Also, don’t forget to attend
to event souvenirs. For example, you can
choose eco-friendly water tumblers or
portable food boxes. In addition, if there
are games and giveaways at the event,
winners can choose to donate money to
environmental conservation projects.
Isn’t it easy to make your events
greener? We believe the eco-friendly
ideas will attract more event attendees
as everyone today wants to take part
in saving the world. It’s high time for
the organisers to focus on eco-friendly
approaches when holding events.

ALL ABOUT
MICE
4 ภาค 4 พิกัด
จัดกิจกรรมไมซ์สร้างสรรค์
สัมผัสวิถีชุมชน

4 REGIONS, 4 LOCATIONS FOR MICE
ACTIVITIES WITH LOCAL TOUCH
ชุมชนท้องถิน่ ทัว่ ไทยล้วนมีอตั ลักษณ์และความน่าสนใจทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ทัง้ ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน และนี่คือ 4 พิกัดใน 4 จังหวัด ที่กา� ลัง
รอคอยให้เหล่านักเดินทางไมซ์ ได้ ไปสัมผัสประสบการณ์เปีย่ มเสน่หข์ องท้องถิน่ ไทย
ที่พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
Local communities across Thailand are uniquely attractive in
terms of art, culture and way of life. Here are 4 locations in
4 provinces waiting for MICE travellers to experience their local
charm along with their readiness to hold creative and sustainable
MICE activities.
CONVENTION

INTERCONTINENTAL
HUA HIN RESORT
หนึ่งในรีสอร์ตริมชายหาดที่สวยที่สุดของหัวหิน
พรั่งพร้อมด้วยบริการเหนือระดับ กับห้องพักสไตล์
โคโลเนียล พูลวิลลาริมทะเล สปา ฟิตเนส สระว่ายน�้า
ตลอดจนห้องอาหารและบาร์ระดับโลก ทั้งยังได้รับ
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) และ
มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานอาเซียน (AMVS) มีหอ้ งบอลรูม
ขนาด 325 ตารางเมตรที่เหมาะส�าหรับกิจกรรมไมซ์
ทุ ก รู ป แบบ และหากอยากได้ บ รรยากาศชายทะเล
ที่นี่ยังมีคอร์ตยาร์ดขนาด 3,200 ตารางเมตรให้ได้
ออกแบบอีเวนต์ตามความต้องการ
ส�าหรับกลุ่มคนรักธรรมชาติที่มองหาพิกัดแหล่ง
กิ จ กรรมใกล้ หั ว หิ น วนอุ ท ยานปราณบุ รี ในอ� า เภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นทางเลือกที่ดี
ไม่น้อย เพราะมีทั้งชายหาด และยังมีเส้นทางศึกษา
ระบบนิเวศป่าชายเลนให้เดินชมแมกไม้รวมถึงสังเกต
สัตว์นา�้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในป่าชายเลนแบบเพลิน ๆ ซึง่ สามารถ
รองรับนักเดินทางไมซ์แบบกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่างดี
One of the most beautiful beachfront resorts in Hua Hin boasts superior
service with colonial-style rooms, oceanfront pool villas, spa, fitness centre,
swimming pool, world-class restaurants and bars. Certified by Thailand MICE
Venue Standard (TMVS) and ASEAN MICE Venue Standard (AMVS), the resort
has a 325-square-meter ballroom suitable for all kinds of MICE events.
To experience seaside atmosphere, a 3,200-square-meter courtyard
is available for any event designs.
For nature lovers looking for activity locations near Hua Hin, Pran Buri
Forest Park in Pranburi district, Prachuap Khiri Khan province is worth a choice.
The park has beaches and trails to observe the ecosystem of mangrove
forests and the aquatic creature dwellers. The park has a capacity to
accommodate large groups of MICE travellers.
MICE GURU BY TCEB
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MEETING

AMARIN LAGOON HOTEL

เรียบง่ายแต่สบาย คือค�าจ�ากัดความของ อมรินทร์
ลากูน โรงแรมขนาด 292 ห้องกลางเมืองพิษณุโลก ทีเ่ น้น
ดีไซน์เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก
ครบครันตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว นอกจากนี้
ยั ง มี ห ้ อ งประชุ ม หลายขนาดที่ ไ ด้ ม าตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (TMVS) ตัง้ แต่หอ้ งประชุมขนาดเล็ก
ไม่เกิน 20 ท่าน ไปจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ พืน้ ทีก่ ว่า
420 ตารางเมตร รองรับผูร้ ว่ มงานสูงสุด 500 คน สามารถ
เลือกได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม
เยือนถิ่นพิษณุโลกทั้งที นอกจากการแวะสักการะ
พระพุทธชินราช เหล่านักเดินทางไมซ์กไ็ ม่ควรพลาดกับ
การไปเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมพืน้ บ้านของชาวไท-ยวน ทีศ่ นู ย์
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต�าบลสมอแข
อ�าเภอเมืองพิษณุโลก ที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม และ
วิ ถี ชี วิ ต ของชาวไท-ยวนที่ สื บ เชื้ อ สายมาจากโยนก
เชียงแสนนครไว้อย่างครบถ้วน แค่ได้ชมศิลปะการแทง
หยวกกล้วยและการท�าม้าไม้สา� หรับงานบวชทีห่ าดูยาก
ก็นับว่าคุ้มค่าแก่การมาเยือน

Simple but comfortable is the definition of
Amarin Lagoon. A 292-room hotel in the heart
of Phitsanulok with a simple design, but wellequipped with all amenities of a 4-star hotel.
The hotel has TMVS certified meeting rooms
of various sizes, ranging from small room for
up to 20 attendees to the large one with over
420 square meters, accommodating up to 500
attendees and suitable for all kinds of activities.
When in Phitsanulok, besides paying
homage to Phra Buddha Chinnarat, MICE
travellers should not miss the opportunity to
learn the local culture of the Tai-Yuan people
at the Tai-Yuan Cultural Conservation Center
Ban Dong Pradok, Samor Khae Subdistrict,
Mueang Phitsanulok District. The conservation
centre has a collection of arts and display of
culture, and way of life of the Tai-Yuan people
who descended from Yonok Chiang Saen Nakhon.
Viewing their art of banana stalk carving and
making of wooden horses for the rare ordination
ceremony is such a well worth visit.

SPECIAL EVENT VENUES

PATTAYA SHEEP FARM
ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายเพียง 15 นาทีจาก
ตัวเมืองพัทยา Pattaya Sheep Farm คือหนึ่งในสถานที่
จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(TMVS) ทีไ่ ม่ควรพลาด เพราะมีกจิ กรรมสนุก ๆ รอต้อนรับ
อยูม่ ากมาย โดยเฉพาะการเยีย่ มชมฝูงสัตว์หลากสายพันธุ์
ที่จะสร้างความเพลิดเพลินพร้อมกับการเรียนรู้ได้อย่าง
น่าประทับใจ ภายในพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร
สามารถรองรับผูค้ นได้ถงึ 5,000 คน มาพร้อมโซน Love
Amor ขนาด 500 ตารางเมตร ที่พร้อมส�าหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นคอนเสิรต์ หรืองานเทศกาล ท่ามกลาง
บรรยากาศสดชืน่ และความเขียวขจี
ระหว่างการเดินทาง ยังมีสถานที่ท�ากิจกรรมไมซ์
อย่าง ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ในอ�าเภอ
พนั ส นิ ค ม จั ง หวั ด ชลบุ รี เเหล่ ง รวบรวมช่ า งฝี มื อ
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่าง
ประณีตงดงาม พร้อมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ทมี่ ใี ห้เลือกซือ้
หลากหลาย ทั้งยังมีการสาธิตวิธีจักสานไม้ไผ่ให้ได้ชม
เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนด้วย

Pattaya Sheep Farm, conveniently located
just 15 minute-drive from Pattaya city, is one of
the venues certified with Thailand MICE Venue
Standard (TMVS). This location should not be
overlooked as multiple fun activities await to
welcome visitors. The highlight is to experience
abundant species of animals that provides not
only pleasure but also educational visit. Located
on an area of more than 14,000 square meters, it
can accommodate up to 5,000 people. In addition,
the 500 square meter Love Amor zone can cater
to many activit i es, whether it is concerts or
festivals, in a green and refreshing atmosphere.
During the trip, there are other sites for MICE
activities, such as Phanat Nikhom Basketry Centre
in Phanat Nikhom District, Chonburi province. At
the centre, you’ll find bamboo weavers creating
exquisite works and offering visitors a wide range
of bamboo products to choose from. There is also
a demonstration of bamboo weaving to help
preserve the local wisdom.

EXHIBITION

CENTRAL FESTIVAL HATYAI
ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนท้องถิ่น
และนักท่องเที่ยว เพราะรวมร้านค้าร้านอาหารหลาย
แบรนด์ชนั้ น�าไว้ให้ได้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลิน ทัง้ ยังสะดวก
สบายด้วยที่จอดรถกว่า 2,500 คัน และมี Hat Yai Hall
พื้นที่จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคใต้
ให้ ส ร้ า งสรรค์ ง านแสดงสิ น ค้ า และนิ ท รรศการอย่ า ง
เต็มรูปแบบ ด้วยมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(TMVS) พร้อมศักยภาพในการรองรับผู้จัดแสดงสินค้า
ได้ถึง 1,000-5,000 ราย จึงมอบประสบการณ์พิเศษใน
การจัดงานได้ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
ออกจากพื้นที่สุดโมเดิร์นอย่าง Centralfestival
Hatyai แล้ว แนะน�าให้แวะท�ากิจกรรมพร้อมเยี่ยมชม
วิถีย้อนยุค กับย่านเมืองเก่าสงขลา บนถนนนครนอก
ถนนนครใน และถนนนางงาม ที่เรียงรายด้วยอาคารเก่า
สวยแปลกตา ราวกับพาเราย้อนเวลาหาอดีต ทั้งยังมี
สตรีตอาร์ตให้ตามไปเก็บภาพและอิ่มเอมกับวัฒนธรรม
ชุมชนผสมผสานสไตล์จนี เป็นอีกหนึง่ ย่านทีน่ กั เดินทางไมซ์
ไม่ควรพลาด
หากก� า ลั ง วางแผนจั ด งานไมซ์ แ บบสร้ า งสรรค์
ในประเทศไทย 4 พิกัดนี้นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีและ
มีศักยภาพในการจัดงานทุกรูปแบบ ทั้งจัดงานไมซ์ได้
แบบสบาย ๆ และสัมผัสหลากหลายวิถีชุมชนได้ทั่วไทย
กั น ย า ย น • ตุ ล า ค ม
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A popular shopping mall for both locals
and tourists. The mall is a location of leading
brands of stores and restaurants for visitors to
enjoy, along with convenient parking space for
more than 2,500 cars. It also features Hat Yai
hall, the largest and most modern exhibition
space in the South, which can cater to a full
range of trade shows and exhibitions.
With Thailand MICE Venue Standard (TMVS)
certification and the capacity to accommodate
between 1,000-5,000 exhibitors, the venue
undoubtedly provides a one-of-a-kind
experience in organising national, regional and
international events.
Travellers leaving the modern space of the
Centralfestival Hatyai mall should visit
Songkhla Old Town on Nakhon Nok road,
Nakohn Nai road, and Nang Ngam road. This
old town is lined with quaint old buildings that
transport travellers back in time. Street arts
abound for photoshots with Thai-Chinese
mixed cultural community to enjoy. It is another
location that MICE travellers should not miss.
If you’re planning creative MICE event in
Thailand, these 4 locations are excellent
choices offering possibilities for all kinds of
events. You can host a casual MICE event while
experiencing a variety of local Thai cultures.

TCEB
HIGHLIGHT

เชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะน�าพาให้อุตสาหกรรมไมซ์และ
เศรษฐกิจไทยฟื้นกลับมาได้โดยเร็วแน่นอน
ตามด้วยปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยกับการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจชาติ” โดยนายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึง่ ได้อรรถาธิบายถึงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ว่ามีเป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ
การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
การพัฒนาคนส�าหรับโลกยุคใหม่ การมุง่ สูส่ งั คมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และการเสริมสร้างความสามารถของ
ประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบท
โลกใหม่ โดยได้ชแี้ จงว่า “ภาครัฐมีนโยบายขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและกระจาย
รายได้ไปสู่ภูมิภาค ภายใต้เป้าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภาค
ให้เจริญเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยวางแผนพัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคอีสานเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง
ภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียวของอาเซียน ภาคใต้เป็นฐาน
การบริการท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
ภาคใต้ในพื้นที่ชายแดนเป็นฐานเศรษฐกิจชายแดนที่มั่นคง ทั้งนี้จะเน้นไป
ที่ภาคบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วย”
ส�าหรับการเสวนาในหัวข้อ “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” นางศุภวรรณ
ตีระรัตน์ รองผู้อ�านวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ เปิดฉาก
เสวนาด้วยการเล่าถึงการด�าเนินงานของทีเส็บในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
ไมซ์ไทยท่ามกลางวิกฤต โควิด 19 พร้อมเผยแผนฟื้นฟูที่ก�าลังด�าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม “แผนฟืน้ ฟูแรกคือการกระตุน้ ตลาดในประเทศ สนับสนุน
ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดงานไมซ์ในพื้นที่ เช่น โครงการ Empowering
Thailand Exhibition : EMTEX และแคมเปญ Regional Best Show
ส่งเสริมให้อตุ สาหกรรมเป้าหมายของเมือง จัดงานเพือ่ ให้เมืองนัน้ ๆ ได้เป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการประชุมเมืองไทย
ปลอดภัยกว่า เฟส 3 และอีกหลายแคมเปญที่ก�าลังด�าเนินการอยู่”
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึง
การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรองรับกิจกรรมไมซ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้นี้ “แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แต่ขอนแก่น
ไม่ได้หยุดนิ่ง จับมือกับพันธมิตรพัฒนาจังหวัดให้เป็น Smart City และ
Creative City รวมทั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์ ยกระดับของดีประจ�าเมือง
จนได้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ และก� าลังก้าวสู่การเป็น
Global Geo Park ซึ่ ง จากนี้ ไ ปทางจั ง หวั ด ตระหนั ก ดี ถึ ง การเตรี ย ม
ความพร้อมให้สามารถรองรับกิจกรรมได้ทั้งแบบ Onsite และ Online
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น” นายสมศักดิ์ยืนยันว่าจังหวัดขอนแก่นพร้อมรองรับ
กิจกรรมไมซ์ในทุกมิติเพราะไม่หยุดที่จะปรับตัวและพัฒนา

“ไมซ์ ไทยรวมใจสร้างชาติ”

ผนึกก�ำลัง สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย หลังโควิด 19
“THAI MICE FOR THE NATION”
UNITED FORCE CREATING
CONFIDENCE IN DRIVING
POST-COVID THAI ECONOMY

ทีเส็บเผยกลยุทธ์พัฒนาไมซ์ ไทย เปิดเวทีแสดงศักยภาพ
เมืองไมซ์ (MICE City) พร้อมรองรับทุกกิจกรรมไมซ์ในระดับ
ภูมิภาค ผ่านงานเสวนาออนไลน์ “ไมซ์ ไทยรวมใจสร้างชาติ”
แม้ตอ้ งเผชิญกับวิกฤตโควิด 19 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับโลกแต่ทกุ ภาคส่วนยังต้องเดินหน้าต่อไป ส�านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สร้างความเชื่อมั่นให้
กับผูป้ ระกอบการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ผา่ นกิจกรรมเสวนา
“ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” เผยถึงกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาไมซ์ไทย
ในปี 2565 อันเป็นการแสดงถึงความพร้อมทีจ่ ะร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ไทยให้ก้าวไปด้วยกัน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ตัวแทนจากเมืองไมซ์ 4 จังหวัด มาร่วมเปิดกลยุทธ์และแลกเปลี่ยนมุมมอง
ผ่านการเสวนาออนไลน์อีกด้วย
เปิดการเสวนาด้วย “ทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2565”
โดยผู้อ�านวยการ ทีเส็บ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวถึงกลยุทธ์ใน
การสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่สอดรับกับแนวทางและ
นโยบายส�าคัญของประเทศว่า “เป้าหมายของทีเส็บคือมุ่งส่งเสริมให้เกิด
การกระจายรายได้และความเจริญสู่ชุมชน โดยท�างานร่วมกับภาคีต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกมิติจนเกิดเป็น 3 กลยุทธ์หลัก คือ
เสริมความแข็งแกร่งระดับชาติ ช่วงชิงโอกาสระดับสากล และยกระดับ
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ด�าเนินการภายใต้ 5 แนวทาง คือ การสร้างความ
พร้อมของเมือง การดึงงานใหญ่มาจัดในประเทศ การกระจายรายได้สชู่ มุ ชน
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ และการพัฒนาตัวเอง” ซึ่ง ทีเส็บ
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TCEB unveils Thai MICE development strategies
Launching virtual seminar “THAI MICE FOR
THE NATION”, Showcasing Potential of MICE Cities
for Events

Despite the impact of the COVID-19 crisis on the global
economy and society, all sectors remain determined to move
forward. To strengthen the confidence of MICE entrepreneurs
and those involved in the MICE industry, Thailand Convention
& Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB held a virtual
seminar “THAI MICE FOR THE NATION” to unveil its strategies
and directions of Thai MICE development in 2022 which
represent the bureau’s readiness to help move forward the
Thai economy. The event was graced by the presence of
honorary speakers and representatives from 4 MICE cities who
shared and exchanged their strategies and perspectives.
Starting with the strategic directions to promote MICE
industry in 2022, President of TCEB, Mr. Chirut Isarangkun Na
Ayudhya, stated that the strategies and goal for Thai MICE are
responsive to the key national government’s policies which are
to promote growth of community and income distribution.
To these ends, TCEB will work with partners for all-round
integration, which resulted in 3 pilllars – reinforcing national
MICE, pursuit of global opportunities to host events and
enhancing the potential of the industry. These 3 pillars are to
be operated under 5 guidelines - city readiness, attracting mega
events, distributing income to communities, improving MICE
industry standards, and self-development.” TCEB is confident
that the cooperation from all sectors will contribute to quick
recovery of MICE industry and the Thai economy.
Then, Mr. Wirot Nararak, Deputy Secretary-General of the
National Economic and Social Development Council (NESDC)
delivered a special keynote address on “Thailand’s and How
to Drive the National Economy”. Based on the draft National
Economic and Social Development Plan No. 13 (2023-2027), his
talk focused on five main goals: restructuring the manufacturing
and service sectors towards an innovation-based economy,
developing human resources in a new normal, moving toward
a society of opportunity and fairness, transitioning towards
sustainability, and strengthening the country’s capability to cope
with changes and risks in a new global context. He added that
“the government has the policy to drive the economy and
distribute income across all regions for higher economic growth

in each region. The plan is to develop the northern region into
a base of creative economy, the northeastern region as a base
for producing environmentally friendly agricultural products,
the central region as a production base for high-value goods
and services, the eastern region as a base of green economy of
ASEAN, the southern region as a base for quality tourism and
services and a source of safe agricultural products, and the
border area in the deep southern region as a stable border
economic zone. The government will also focus on the service
sector and the MICE industry, which play an important role in
driving the country’s economy.”
The next activity was a panel discussion on “THAI MICE FOR
THE NATION,” Mrs. Supawan Teerarat, Vice President of TCEB Development and Innovation, made a start by highlighting TCEB’s
operations to drive the MICE industry during the COVID-19 crisis.
Currently underway is the first recovery plan to stimulate the
domestic market by supporting different agencies to organise
MICE events locally. Key examples are Empowering Thailand
Exhibition or EMTEX project and the Regional Best Show whose
goal is to promote the city’s target industries. Events organised
in the city is aimed at promoting the city as an industrial centre.
In addition, Domestic Meeting and Incentives Phase 3 project
and other campaigns are currently underway.”
Mr. Somsak Jungtrakul, Governor of Khon Kaen, revealed
the city’s preparation to support MICE activities that will take
place in the near future. “Despite COVID 19 impacts, Khon Kaen
never stops working with its partners to develop the city to
become a smart & creative city and a logistics centre. With
famous local products, the city is recognised as a World Craft
City for Mudmee silk and will soon become a Global Geopark.
Therefore, the city is well aware of the preparation needed to
support both onsite and online activities.” Mr. Somsak also
reinforced that Khon Kaen is ready to support MICE activities of
all requirements due to its constant adapation and development.
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จากภาคอีสานต่อด้วยเมืองไมซ์ภาคกลาง ที่ได้ นายสนธยา คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี มาให้ ข ้ อ มู ล ว่ า
“พัทยาพร้อมเปิดเมืองรับนักเดินทางด้วยแคมเปญ Pattaya Move On
ที่ด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ซึ่งมุ่งพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
ชื่อดังให้เป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยว ขยายฐานเศรษฐกิจไปสู่เมืองแห่ง
การพั ก อาศั ย และศู น ย์ ก ลางทางด้านธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศรองรับ EEC ควบคูก่ บั การใส่ใจการดูแลคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในพื้นที่ โดยบูรณาการการท�างานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
พร้อมขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นที่”
อีกหนึ่งภูมิภาคส�าคัญคือภาคเหนือ โดย นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาถึงความพร้อมของ
จังหวัดและภูมิภาคว่า “ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เป็นวงกว้าง
แต่ภาคเอกชนในจังหวัดก็ไม่ยอมแพ้ มุ่งสร้างรายได้จากด้านอื่น เพื่อให้
สามารถรักษาฐานเศรษฐกิจของจังหวัดไว้ได้ โดยมีแผนพัฒนาเชียงใหม่
5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เป็นแนวทางขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเป็นเมือง
แห่ง ชี วิต และความมั่ งคั่ง ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ท่องเที่ยว
เกษตรกรรม และการค้าการลงทุน พร้อมขานรับนโยบายเปิดประเทศของ
รัฐบาล ผ่านโครงการ Charming Chiang Mai ซึง่ จะเปิดประตูรบั นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติในเร็ว ๆ นี้”
ส�าหรับจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เผยในเวทีเสวนาว่า “เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจไม่ให้
พึ่งพิงการท่องเที่ยวทางเดียวจังหวัดมีแผนพัฒนาด้วย 6 ยุทธศาสตร์
GEMMSS Strategy ซึ่งประกอบไปด้วย G=Gastronomy ศาสตร์แห่ง
การท� า อาหาร E=Education การศึ ก ษา M=Marina ท่ า เที ย บเรื อ
M=Medical ศูนย์รวมทางการแพทย์ S=Sport City เมืองแห่งกีฬา
สันทนาการ และ S=Smart City เมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีกิจกรรมไมซ์เชื่อมโยง
ทุ ก ด้ า น โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า ภู เ ก็ ต มี ศั ก ยภาพในการรองรั บ กิ จ กรรมไมซ์ ไ ด้
ทุกรูปแบบ”
ด้วยแผนฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมไมซ์และเศรษฐกิจชาติโดยมุง่ สูเ่ ศรษฐกิจ
ชุมชน “Regional Economy” เป็นหลัก ทีเส็บจึงร่วมกับส่วนภูมิภาค
พั ฒ นาเมื อ งไมซ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การกระจายงานและรายได้ สู ่ ชุ ม ชน
ทัว่ ประเทศ ความหวังทีต่ งั้ ใจจะส�าเร็จได้ลว้ นมาจากความร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันสร้างและพัฒนาเมือง สถานประกอบการ
ตลอดจนบุคลากร ให้มีศักยภาพ เมื่อเกิดความพร้อมที่จะมุ่งพัฒนาไป
ด้วยกัน ก้าวไปด้วยกัน จุดหมายในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศให้กลับมาเต็มร้อยอีกครั้งก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

Moving the northeastern region to the MICE city, Pattaya, in
the central region, Mr. Sonthaya Khunpluem, the city mayor, said,
“Pattaya is ready to open the city to travellers with the campaign
‘Pattaya Move On” operated under the strategy of NEO Pattaya.
It aims to develop this famous beachside resort to be more than
a tourist city. Pattaya will expand its economic base by becoming
a residential district and a domestic & global business centre to
support the EEC. It will also focus on improving the quality of
life in the area by promoting partnerships among the government,
private and public sectors and driving the use of 5G technology.
The North is another robust region with Mr. Anucha
Meekiatchaikul, Chairman of the Federation of Thai Industries,
Chiang Mai, joining the discussion on the readiness of the province
and the region. “Despite the widespread impact of COVID-19,
the private sector in Chiang Mai has not given up and look for
other sources to generate income as a means to maintain the
city’s economic base. The Chiang Mai 5-year development plan
2023-2027 lays out the directions to becoming a city of life and
wealth under 3 main strategic sectors: tourism, agriculture, and
trade & investment. Chiang Mai is also ready to respond to the
government’s open country policy through the Charming
Chiang Mai project, which will open its doors to foreign tourists
soon.”
As for Phuket, Mr. Bhummikitti Ruktaengam, President
of Phuket Tourist Association, revealed, “In order to save the
economy from relying on tourism only, the city plans to develop
7 strategic sectors – GEMMSS consisting of G=Gastronomy,
E=Education, M=Marina, M=Medical, S=Sport City, and S=Smart
City. All these sectors are linked to MICE in all aspects. We believe
that Phuket has the potential to support all kinds of MICE
activities.”
With a plan to revitalise the MICE industry and the
national economy by focusing on the “regional economy,”
TCEB has, thus, collaborated with stakeholders in regional
areas to develop MICE cities as a means to create jobs and
distribute income to communities across the country.
The success will result from the cooperation of all sectors
in building and developing the capacities of cities, businesses,
and personnel. When all sectors are ready to focus on the
same path of development, the goal of reviving and driving
the country’s economy to reach its fullest potential is not
beyond reach.

พบกับนิทรรศการรูปแบบใหม่
(VIRTUAL EXHIBITION) “ไมซ์ ไทยรวมใจสร้างชาติ”
JOIN THE NEW FORM OF EXHIBITION
(VIRTUAL EXHIBITION) “THAI MICE FOR THE NATION”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการรูปแบบใหม่ (Virtual Exhibition) “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”
เพื่อรับชมจุดก�าเนิดและเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความ
ภาคภูมิใจกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
You are invited to attend a virtual exhibition, “THAI MICE FOR THE NATION,” to learn about
the origins of the Thai MICE industry and be inspired and proud of the sector. You can
view from now until 15 September 2022.
สามารถเข้าชมนิทรรศการ “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” ได้ที่ https://thailandmiceday.businesseventsthailand.com
Visit “THAI MICE FOR THE NATION” virtual exhibition at https://thailandmiceday.businesseventsthailand.com
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EVENT
CALENDAR
PHUKET VEGETARIAN FESTIVAL
6 - 14 OCTOBER 2021
SHRINE, PHUKET
WWW.PHUKETVEGETARIAN.COM

CHIANGMAI COFFEE WEEK 2021
20 - 24 OCTOBER 2021
CENTRALPLAZA CHIANGMAI AIRPORT, CHIANG MAI
WWW.FACEBOOK.COM/CHIANGMAICOFFEEWEEK

I-SAN STATIONERY FAIR 2021
27 OCTOBER - 2 NOVEMBER 2021
KANCHANAPHISEK MULTIPURPOSE CONVENTION CENTER
KHON KAEN UNIVERSITY, KHON KAEN
WWW.MICESOLUTION.CO.TH
WWW.FACEBOOK.COM/ISAN.BOOK

SOUTHERN INTERNATIONAL
AUTO EXPO
13 - 17 NOVEMBER 2021
CO-OP EXHIBITION CENTRE, SURAT THANI
WWW.FACEBOOK.COM/INTERNATIONALAUTOEXPO

THAI RICE EXPO 2021
19 - 21 NOVEMBER 2021
PETCHARAT CONVENTION, ROIET
WWW.FACEBOOK.COM/CHAMBERROIET
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