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บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(Executive Summary)

ผลกระทบจากการระบาดของโควิิด-19 ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้
ในระหว่่างเดืือนเมษายน - กัันยายน 2563 จำำ�นวนนัักเดิินทาง
ไมซ์์มีีจำำ�นวน 677,406 คน ลดลงอย่่างมากถึึงร้้อยละ 95.8 เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่ผ่�่ าน
่ มา โดยในจำำ�นวนนี้้�
มีีผู้้ � เข้้าร่่ ว มงานที่่ � มีีรูู ปแบบการจัั ด แบบออนไลน์์ (Online
Event) จำำ � นวน  375,094 คน สำำ � หรัั บ ในด้้านรายได้้จาก
อุุตสาหกรรมไมซ์์มีีมููลค่่ารวม 426 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 99.6
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ไม่่เพีียงแต่่อุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทยเท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากโควิิด-19 และพยายามปรัับตััวให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์ขับั เคลื่่อ� น
ต่่อไปได้้ หลายประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิกิ ตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญของอุุตสาหกรรมไมซ์์ และพยายามส่่งเสริิม สนัับสนุุน
ให้้สามารถจััดกิิจกรรมได้้โดยเร็็ว  โดยส่่วนใหญ่่จะส่่งเสริิมให้้
มีีการจััดงานในรููปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) เช่่น สิงิ คโปร์์
ได้้จััดการประชุุม IEEE (International Conference on
Computational Electromagnetics) มาเลเซีียจััดงาน  EVM
Asia 2020 และฮ่่องกงจััดงานแฟชั่่�นโชว์์ “CENTRESTAGE”
เป็็นต้้น
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรง และ
ยาวนานกัับอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ทั่่�วโลก รวมถึึงอุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�เป็็นเวทีีเชื่่�อมโยงให้้เกิิดการพบปะแลกเปลี่่�ยนความรู้้� และการ
เจรจาทางธุุรกิจิ  รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ และความ
ร่่วมมืือในด้้านต่่าง ๆ อุุตสาหกรรมไมซ์์จึงึ เป็็นหนึ่่�งอุุตสาหกรรรม
ได้้รัับผลกระทบที่่�รุนุ แรง สสปน. ตระหนัักถึึงผลกระทบดัังกล่่าว
จึึงได้้วางกลยุุทธ์์การให้้ความช่่วยเหลืือหลายลัักษณะแตกต่่างกััน
ตามสถานการณ์์ โดยในช่่วงแรกที่่�ธุุรกิิจต่่าง ๆ ต้้องหยุุดชะงััก
สสปน. ทำำ�งานร่่วมกัับภาครััฐและภาคเอกชนอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อ
แสวงหาวิิธีีการที่่จ� ะบรรเทาผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น รว
� มถึึงการทำำ�งาน
ร่่วมกัับพัันธมิิตรในต่่างประเทศเพื่่อ� รัักษาความสััมพัันธ์แ์ ละรัักษา
ตำำ�แหน่่งทางการตลาดของไทยในเวทีีไมซ์์โลก

สสปน.จึึงได้้จััดทำำ�โครงการ  “จััดประชุุมอย่่างไร  ปลอดภััยไร้้ 
COVID-19” โดยสนัับสนุุนเงิินทุนุ เพื่่อ� ปรัับปรุุงสถานที่่ใ� ห้้มีีความ
พร้้อมในการรองรัับการจััดงานตามมาตรการด้้านสุุขอนามััย
นอกจากนี้้� ผลกระทบจากการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจส่่งผลให้้
ผู้้ � จั ั ด งานบางส่่ วนช ะลอการจัั ด งานภายในประเทศ สสปน.
จึึงได้้จััดทำำ�โครงการ  “ประชุุมเมืืองไทย ปลอดภััยกว่่า” โดย
สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดกิิจกรรมไมซ์์นอกสถานที่่� ซึ่่�งได้้รัับ
ความสนใจจากหน่่วยงานต่่าง ๆ เป็็นจำ�ำ นวนมาก และที่่สำ� �ำ คััญในปีีนี้้�
สสปน. ได้้ประกาศเมืืองไมซ์์ (MICE City) เพิ่่�มเติิมอีีก 2 จัังหวััด
คืือ นครราชสีีมา และสงขลา ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ทั้้�ง 2 จัังหวััดมีีศัักยภาพ
ในการดึึงดููดเงิินทุุนและการพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น

ต่่อมาเมื่่�อการแพร่่ระบาดภายในประเทศไทยปรัับตััวที่่�ดีีขึ้้�น 
สสปน. ดำำ�เนิินการอย่่างสุุดความสามารถเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจ
ต่่อทุุกภาคส่่วนถึึงการมีีมาตรการด้้านสุุขอนามััยที่่�รััดกุุมจน
กิิจกรรมไมซ์์เป็็นหนึ่่ง� ในกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจกลุ่่�มแรก ๆ ที่่ไ� ด้้รัับ
การผ่่อนคลายให้้ดำำ�เนิินการได้้  โดยที่่�ในช่่วงแรกผู้้�จััดงาน  และ
ประชาชนยัังคงไม่่มั่่�นใจถึึงความปลอดภััยในการจััดกิิจกรรมไมซ์์
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ผู้้�เดิินทางไมซ์์ในต่่างประเทศถึึงความปลอดภััยและความพร้้อม
ในการจััดงานของไทยเมื่่อ� สถานการณ์์คลี่่ค� ลาย นอกจากนี้้� สสปน.
ส่่งเสริิมให้้การจััดงานไมซ์์เป็็นเครื่่�องมืือสนัับสนุุนการกระจาย
รายได้้สู่่�ชุมุ ชน โดยการจัับคู่่� หรืือ Matching กัับชุุมชนที่่มีีศั
� กั ยภาพ 
รวมถึึงการยกระดัับงาน Exhibition ภายในประเทศให้้เป็็นงาน
ในระดัับนานาชาติิ เพื่่อ� เพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของอุุตสาหกรรม
ไมซ์์ของไทยในอนาคต
สำำ�หรัับตลาดต่่างประเทศ สสปน. จะเน้้นประยุุกต์์ใช้้กลยุุทธ์์
เทรดโชว์์ออนไลน์์ เพื่่อ� สร้้างประโยชน์์โดยตรงให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม
ต่่อผู้้ป� ระกอบการ สถานที่่จั� ดั งาน รวมไปถึึงการต่่อยอดธุุรกิจิ ในช่่วง
ที่่�ยัังไม่่สามารถเดิินทางไปพบปะทำำ�การตลาดในต่่างประเทศได้้ 
ขณะเดีียวกััน สสปน. ยัังคงทำำ�การตลาดเชิิงรุุก เพื่่�อเตรีียมความ
พร้้อมในการดึึ ง งานเพื่่ � อ ประมููลสิิ ท ธิ์์� ก ารจัั ด งานและดึึ ง ดููด
นัักเดิินทางกลุ่่�มไมซ์์หลัังจากสถานการณ์์โควิิดเริ่่�มคลี่่�คลาย
รวมถึึงการชิิงความได้้เปรีียบด้้านภาพลัักษณ์์ของประเทศไทย
ในฐานะจุุดหมายปลายทางหลัักของการจััดงานไมซ์์แห่่งเอเชีีย
ควบคู่่�กัับจุุดแข็็งของประเทศที่่�รัับมืือ และจััดการกัับการระบาด
โควิิด-19 ได้้เป็็นอย่่างดีี

สำำ�หรัับทิิศทางและแนวทางการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 สสปน.
จะเน้้นการส่่งเสริิมการจััดประชุุม นิิทรรศการ และงานแสดงสิินค้้า
ภายในประเทศ รวมถึึงการสร้้างความมั่่�นใจต่่อพัันธมิิตร  และ

สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมไมซ์์ระหว่่างประเทศในช่่วงที่่ชาว
� ต่่างชาติิ
ยัังไม่่สามารถเดิินทางเข้้ามาร่่วมงานในประเทศไทยได้้  สสปน.
จึึงพััฒนาแพลตฟอร์์มการประชุุม Virtual Meeting Space เพื่่อ�
สนัับสนุุนการจััดงานในรููปแบบออนไลน์์ (Online) และรููปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ที่่เ� ป็็นการจััดงานในรููปแบบปกติิ (Physical
Event) ร่่วมกัับการจััดงานรููปแบบออนไลน์์

รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)
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ผลกระทบของโควิิด-19

ต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์
ผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ในต่่างประเทศ
จากการสำำ�รวจของ Center for Exhibition Industry Research
(CEIR) ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการรวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อุุตสาหกรรมไมซ์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาหรืือ
การพยากรณ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
และนำำ�ไปพััฒนาให้้ธุุรกิิจไมซ์์มีีการเติิบโตมากขึ้้�น ซึ่่�งการสำำ�รวจ
ในเดืือนเมษายน – มิิถุุนายนนี้้�พบว่่า  การจััดงานไมซ์์ในอเมริิกา
ถููกยกเลิิกกว่่าร้้อยละ 88 และถููกเลื่่�อนการจััดงานออกไปอีีก

ร้้อยละ 12 ซึ่่�งได้้สร้้างความเสีียหายให้้กัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ถึึง
1 แสนล้้านดอลลาร์์สหรััฐ จึึงทำำ�ให้้บรรดาผู้้ที่� ่�ถููกยกเลิิก และถููก
เลื่่อ� นการจััดงานนั้้�นปรัับการดำำ�เนิินงานไปในรููปแบบของ Virtual
event มากขึ้้�น  โดยเฉพาะงานแสดงสิินค้้า  (Trade Show) ที่่�
เปลี่่�ยนไปสู่่�ระบบออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 41 เมื่่�อเทีียบกัับ
ร้้อยละ 15 ในเดืือนเมษายน

DRAMATIC SHIFT TO DIGITAL TO DELIVER CONTENT TO
COMMUNITIES SERVED BY THOSE FORCED TO CANCEL
June Survey

April Survey

81%
69%

62% 65%
47%

41%

35%
15%

“

สสปน. ปรัับบทบาทเป็็นผู้้�ฟื้้�นฟููอุุตสาหกรรมไมซ์์
พร้้อมกัับการช่่วงชิิงความได้้เปรีียบด้้านภาพลัักษณ์์
ของประเทศไทย เพื่่�อรัักษาสถานะไมซ์์ไทยในเวทีีโลก
# ไมซ์์ไทย รวมใจเป็็นหนึ่่�ง

โดย นายจิิรุุตถ์์ อิิศรางกููร ณ อยุุธยา

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััดประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน)
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ONE OR MORE
VIRTUAL OFFERINGS

”

รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)

EDUCATION
SESSIONS, ONLINE

EXHIBITOR
PROMOTIONAL CONTENT

FULL VIRTUAL
TRADE SHOW

ที่่�มา : https://www.ceir.org/news/ceir-june-survey-finds-covid-19-impact-on-u-s-b2b-exhibitions-worsening-and-growing/
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์ในต่่างประเทศ
MALAYSIA

CHINA

กรกฎาคม

24 กรกฎาคม 2563
• สมาคมผู้้�จััดประชุุมและนิิทรรศการมาเลเซีีย (MACEOS) และ
สภาธุุรกิจิ อีีเว้้นท์์แห่่งมาเลเซีีย (BECM) เปิิดตััวโครงการ “BE-READY”
เพื่่�อแสดงการดำำ�เนิินงานที่่�ปลอดภััยในอุุตสาหกรรม
25 กรกฎาคม 2563
• MyCEB เปิิดตััวแคมเปญ “Meet In Malaysia” เพื่่�อสนัับสนุุน
อุุตสาหกรรม MICE
30 กรกฎาคม 2563
• รััฐบาลมาเลเซีียอนุุญาตให้้ธุุรกิจิ MICE ภายในประเทศ สามารถดำำ�เนิิน
งานภายใต้้มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ าน (SOPs) โดยให้้เข้้าร่่วมได้้สููงสุุด
250 คน 
• PCEB ออกแนวปฏิิบััติิ “Next Normal Guidelines for Business
Events Penang” สำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการ MICE ได้้ปฏิิบััติิร่่วมกััน
• หมู่่�เกาะโดยรอบ นำำ�เสนอแพ็็คเกจ #MeetingInPenang เพื่่อ� ดึึงดููด
ผู้้�เดิินทางหรืือผู้้�จััดงาน MICE
• บริิษััทด้้านเทคโนโลยีี Evenesis สนัับสนุุนเทคโนโลยีีและอุุปกรณ์์
ในการจััดงานในราคาที่่คุ้้� ม� ค่่า และให้้เงิินสนัับสนุุนสููงสุุด 5,000 ริิงกิิต 
(1,166 ดอลลาร์์สหรััฐ) สำำ�หรัับผู้้�จััดงานที่่�ใช้้สิินค้้าหรืือบริิการ
จากทางบริิษััท

สิิงหาคม

3 สิิงหาคม 2563
• การประชุุมสมาคมธุุรกิิจระหว่่างจีีนและมาเก๊๊า ประจำำ�ปีี 2563

กัันยายน

23 กัันยายน 2563
• กระทรวงวััฒนธรรมและการท่่องเที่่ย� วเซี่่ย� งไฮ้้ สนัับสนุุนการจััดงาน 
“China Conference & Business Travel Forum & Fair 2020”

17 สิิงหาคม 2563
• เปิิดพรมแดนระหว่่างมาเลเซีียและสิิงคโปร์์
• รััฐบาลกำำ�หนดนโยบายสำำ�หรัับการเดิินทางและติิดต่่อธุุรกิจิ ระยะสั้้น 
�
โดยจำำ�กััดผู้้เ� ดิินทาง 2,000 คนต่่อวััน และการเข้้าทำำ�งานในระยะยาว 
ได้้จำำ�กััดผู้้�เดิินทาง 400 คนต่่อวััน 

กัันยายน

24 กัันยายน 2563
• Agri Malaysia จัั ด นิิ ท รรศการ  “Malaysia International
Agriculture Technology Exhibition” เพื่่อ� แสดงสิินค้้าเกษตรและ
สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับเกษตรกร

กรกฎาคม

22 กรกฎาคม 2563
• Singapore Tourism Board (STB) และ Enterprise Singapore
(ESG) ร่่วมมืือกัับ สมาคมผู้้�จััดประชุุมและนิิทรรศการสิิงคโปร์์
(Singapore Association of Convention & Exhibition
Organisers & Suppliers; SACEOS) เพื่่�อกำำ�หนดแผนการดำำ�เนิิน
งานของอุุตสาหกรรม MICE (Industry Resilience Roadmap; IRR)
28 กรกฎาคม 2563
• Singapore Tourism Board (STB) จััดงานเทศกาลอาหารสิิงคโปร์์
(SFF) ซึ่่�งจััดขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกในแบบออนไลน์์

สิิงหาคม

1 สิิงหาคม 2563
• Textile and Fashion Federation (TaFF) จััดงานแสดงสิินค้้าของ
Design Orchard เพื่่อ� พััฒนาความสามารถของบุุคลากรธุุรกิจิ แฟชั่่น�
ใหม่่และไลฟ์์สไตล์์

HONG KONG

สิิงหาคม

14 สิิงหาคม 2563
• MyCEB จััดงาน  Malaysia Business Events Week (MBEW)
เพื่่อ� สร้้างความมั่่น� ใจในการจััดงานทางธุุรกิจิ และแสดงถึึงความพร้้อม
ในการจััดงานหรืือการประชุุม

SINGAPORE

กรกฎาคม

27 กรกฎาคม – 7 สิิงหาคม 2563
• Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) จััดงาน 
“HKTDC international ICT Expo” ในรููปแบบออนไลน์์

สิิงหาคม

6 สิิงหาคม 2563
• ภาคเอกชนพััฒนาแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เพื่่อ� เข้้าถึึงลููกค้้าทั้้�งในฮ่่องกง
และต่่างประเทศ

กัันยายน

3 กัันยายน 2563
• Singapore Economic Development Board (EDB)
สนัับสนุุนการจััดงาน Singapore X Asia Innovation Partnership
Forum 2020: Opportunities and Challenges of Southeast
Asia’s New Economy ในรููปแบบการสััมมนาออนไลน์์ (Webinar)
8 กัันยายน 2563
• บริิษัทั Move Asia จััดการประชุุม “MOVE ASIA VIRTUAL 2020”
ในรููปแบบ Virtual event
22 กัันยายน 2563
• Intellectual Property Intermediary (IPI) สนัับสนุุนการจััด
สััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ AgriFood Innovation
24 กัันยายน 2563
• การประชุุม Asia Pacific MedTech Virtual Forum 2020
ในรููปแบบ Hybrid

8 สิิงหาคม 2563
• Singapore Tourism Board (STB) อนุุญาตให้้ธุุรกิิจ MICE
ในประเทศเริ่่�มดำำ�เนิินการจััดงานได้้ โดยจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงาน 
• สร้้างแพลตฟอร์์ม Tourism Information & Services Hub (TIH)
สำำ�หรัับธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว  เพื่่�อให้้เข้้าถึึงข้้อมููลและข้้อเสนอของ
การท่่องเที่่�ยวสิิงคโปร์์
14 สิิงหาคม 2563
• Marina Bay Sands ร่่วมกัับ สมาคมวิิชาชีีพการจััดประชุุมนานาชาติิ
(Professional Convention Management Association; PCMA)
เปิิ ด ตัั ว สตููดิิ โ อถ่่ า ยทำำ � และแพร่่ ภ าพออกอากาศ เพื่่ � อ รองรัั บ
การจััดงานแบบ Hybrid
24 สิิงหาคม 2563
• การประชุุม IEEE International Conference on Computational
Electromagnetics ในรููปแบบ Hybrid

19 สิิงหาคม 2563
• Hong Kong Tourism Board (HKTB) จััดงานเทศกาลอาหารนานาชาติิ
Hong Kong Wine and Dine Festival ในรููปแบบออนไลน์์

กัันยายน

17 กัันยายน 2563
• Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)
จััดงานแฟชั่่น� โชว์์ “CENTRESTAGE” ในรููปแบบของ Virtual event

8

รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)

9

%การเปลี่่�ยนแปลงของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศด้้านการผลิิต
ช่่วงเดืือนเมษายน – มิิถุุนายน ปีี 2563

ผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทย

+20%

%การเปลี่่�ยนแปลงของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ ปีี 2540 - 2563p

+15%
+10%
+5%
0%
-5%

มหาอุุทกภััย
- 7.0%

-10%
-15%

วิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�ง
- 11.0%
2541

โควิิด-19
และเศรษฐกิิจ
ตกต่ำำ��ทั่่�วโลก

- 12.2%
2554
ที่่�มา : สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

10

รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)

2563

การสื่อสาร +1.7%

การเง�น +1.7%

.2%

จากการแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด -19 และดำำ � เนิิ น มาตรการ 
Lockdown เพื่่�อควบคุุมการระบาดส่่งผลกระทบต่่อกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจทั้้�งการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิการใน
ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก และคาดว่่าจะมีีผลต่่อเนื่่อ� งไปอีีกระยะหนึ่่ง�
สำำ�หรัับประเทศไทย สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ ได้้รายงานภาวะเศรษฐกิิจในประเทศเดืือนเมษายน  –
มิิถุุนายนปีี 2563 พบว่่า  ภาพรวมมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ภายในประเทศ ในระหว่่างเดืือนเมษายน  - มิิถุุนายน  2563
มีีมููลค่่าลดลงร้้อยละ 12.2 ต่่อเนื่่�องจากเดิิมที่่�ลดลงร้้อยละ 2.0

ทั้้�งนี้้� เมื่่�อเปรีียบเทีียบวิิกฤติิเศรษฐกิิจขนาดใหญ่่ของไทยที่่�
เคยเกิิดขึ้้�นในรอบ 20 ปีี ที่่�ผ่่านมา  เช่่น  วิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�งที่่�ทำำ�ให้้
ประเทศไทยต้้องเปลี่่�ยนแปลงระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนในปีี 2540
และมหาอุุ ทกภัั ย ในปีี 2554 ที่่ � ส ร้้างความเสีียหายต่่อ นิิคม
อุุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่่ ข องประเทศไทยในภาคกลาง และ
ท่่าอากาศยานดอนเมืือง เป็็นต้้น พบว่่า การระบาดของโควิิด-19
สร้้างความเสีียหายต่่อเศรษฐกิิจของประเทศรุุนแรงกว่่าวิิกฤติิ
ดัังกล่่าว ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความเห็็นของ ดร.วิิรไท สัันติิประภพ 
ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่�กล่่าวว่่าการระบาดของ
โควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจของประเทศต่่าง ๆ อย่่าง
รุุนแรง ลึึกซึ้้�ง และยาวนานกว่่าวิิกฤติิต่่าง ๆ ที่่ผ่� ่านมา  เนื่่�องจาก
เศรษฐกิิ จ ของประเทศไทยพึ่่� ง พารายได้้จากการท่่ อ งเที่่ � ย ว
และการส่่งออกในระดัับสููง

ภาคเกษตร -3

ดาน
การผลิต

เก ษ

ก

โควิิด-19 ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยหดตััว
รุุนแรงกว่่าวิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�ง

ในช่่วง 3 เดืือนก่่อนหน้้า (เดืือนมกราคม – มีีนาคม) โดยมีีปััจจััย
สำำ�คััญ คืือ การลดลงของการส่่งออกสิินค้้าและบริิการ การลงทุุน
ภาคเอกชน และการใช้้จ่่ายเพื่่อ� การอุุปโภคบริิโภคขั้้นสุ
� ดุ ท้้ายของ
เอกชน  ขณะที่่�การใช้้จ่่ายเพื่่�อการอุุปโภคขั้้�นสุุดท้้ายของรััฐบาล
และการลงทุุนของภาครััฐขยายตััว สำำ�หรัับด้้านการผลิิต  ภาค
เกษตรลดลงร้้อยละ 3.2 จากผลกระทบของภาวะภััยแล้้ง ขณะที่่�
การผลิิตภาคนอกเกษตรลดลงร้้อยละ 12.9 นอกจากนี้้� การแพร่่
ระบาดของโควิิด-19  ทั้้�งในและต่่างประเทศยัังส่่งผลกระทบ
ต่่อกิิจกรรมการผลิิตทั้้ง� ภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิการอีีกด้้วย

ภาคนอ

ในช่่วงแรกที่่โ� ควิิด-19 แพร่่ระบาดอย่่างรุุนแรง ประเทศต่่าง ๆ ได้้
ใช้้มาตรการควบคุุมการระบาดที่่�เข้้มงวด ส่่งผลให้้กิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามปกติิ ต่่อมาเมื่่อ� สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดปรัับตััวดีีขึ้้�น จึึงได้้ปรัับใช้้มาตรการควบคุุม
ที่่�ผ่่อนคลายมากขึ้้�น  เช่่นเดีียวกัันกัับประเทศไทยที่่�ผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจมหภาคค่่อนข้้างรุุนแรง โดยเศรษฐกิิจไทยในช่่วงเดืือน
เมษายน - มิิถุนา
ุ ยน 2563 หดตััวอย่่างรุุนแรง และการจััดการประชุุม
สััมมนา และนิิทรรศการไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้  สสปน. จึึงได้้
ดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ความช่่วยเหลืือ สนัันสนุุน และฟื้้นฟูู
�
อุุตสาหกรรมไมซ์์ให้้สามารถผ่่านพ้้นวิิกฤติิครั้้ง� นี้้�ไปได้้ โดยเฉพาะ
การพััฒนาศัักยภาพในการจััดงานรููปแบบออนไลน์์   (Online)
และรููปแบบผสมผสาน (Hybrid)

การขนสง -38.9%

สินคาอุตสาหกรรม -14.4%

ต ร -1 2.9

%

การคา -9.8%

โรงแรมและภัตตาคาร -50.2%
ที่่�มา : สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

โควิิด-19 ส่่งผลต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทยรุุนแรง
และผลัักดัันให้้เข้้าสู่่�รููปแบบ Hybrid
การระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลให้้นัักเดิินทางไมซ์์นานาชาติิของ
ไทยในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีีงบประมาณ 2563 (เมษายน – กัันยายน)
ลดลงอย่่างรุุนแรง โดยมีีจำำ�นวนผู้้เ� ดิินทางไมซ์์ทั้้ง� หมด 677,406 คน 
ลดลงร้้อยละ 95.8 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�
ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นผลสืืบเนื่่อ� งมาจากการลดลงของจำำ�นวนผู้้เ� ดิินทาง
ไมซ์์นานาชาติิ ที่่�ลดลงร้้อยละ 96.6 และผู้้�เดิินทางไมซ์์ภายใน
ประเทศ ที่่ล� ดลงร้้อยละ 95.8 นอกจากนี้้ ผ
� ลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้นส่
� ง่ ผล
ให้้จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมไมซ์์ทุุกประเภทลดลงในระดัับที่่�
ใกล้้เคีียงกััน โดยกลุ่่�มการเดิินทางเพื่่อ� เป็็นรางวััล (Incentive) ลดลง
มากที่่สุ� ดุ  ร้้อยละ 99.8 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของ
ปีีที่ผ่�่ าน
่ มา ขณะที่่ก� ลุ่่�มอื่่น 
� ๆ ได้้รัับผลกระทบค่่อนข้้างมากเช่่นเดีียว
กัันโดยลดลงร้้อยละ 94 – 97
ทั้้ง� นี้้ ผ
� ลจากการระบาดของโควิิด-19 ที่่เ� ป็็นอุปุ สรรคต่่อการจััดการ
ประชุุมในลัักษณะปกติิ หรืือที่่เ� รีียกว่่า ออฟไลน์์ (Offline) ส่่งผลให้้
ผู้้�ประกอบการภาคเอกชนปรัับตััวและจััดกิิจกรรมผ่่านระบบ
ดิิจิทัิ ลั มากขึ้้น อีี
� กทั้้ง� สสปน. ได้้พััฒนาระบบการประชุุมออนไลน์์ที่�่
เรีียกว่่า  Webinar เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดประชุุมและนิิทรรศการ
ขนาดใหญ่่ ผลจากปััจจััยดัังกล่่าวผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์
ของไทยมีีรููปแบบการจััดงานแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยในช่่วง
ครึ่่�งหลัังของปีีงบประมาณ 2563 ผู้้�เข้้าร่่วมงานมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง
(ร้้อยละ 55.4) หรืือเท่่ากับั 375,094 คน เป็็นผู้้เ� ข้้าร่่วมงานในรููปแบบ

ออนไลน์์ (Online) และอีีกร้้อยละ 44.6 หรืือเท่่ากับั 302,312 คน 
เป็็นผู้้�เข้้าร่่วมงานรููปแบบออฟไลน์์ (Offline) ตามลำำ�ดัับ สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จของ สสปน. ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการจััดประชุุม สััมมนา และนิิทรรศการในช่่วงการ
ระบาดของโควิิด-19
ในด้้านรายได้้ แม้้ว่่าที่ผ่�่ าน
่ มา สสปน. จะประสบความสำำ�เร็็จในการ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการประชุุม สััมมนา และนิิทรรศการทั้้�งงานระดัับ
นานาชาติิ และงานภายในประเทศ แต่่ในช่่วงที่่โ� ลกยัังเผชิิญกัับการ
ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลให้้กว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม
การประชุุม สััมมนา และนิิทรรศการเป็็นผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมงานรููปแบบ
ออนไลน์์ ซึ่่�งไม่่ก่่อให้้เกิิดการใช้้จ่่ายในระบบเศรษฐกิิจ กอปรกัับ
ภาวะเศรษฐกิิจไทยที่่�หดตััวอย่่างรุุนแรงในช่่วงเดืือนเมษายน  มิิถุนา
ุ ยน 2563 ส่่งผลกระทบต่่ออำำ�นาจการใช้้จ่่ายของประชาชน
และภาคธุุรกิจิ ในขณะเดีียวกัันสถานที่่จั� ดั งานส่่วนใหญ่่ (Venue)
ได้้ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดงานเพื่่อ� กระตุ้้นต
� ลาด ดัังนั้้น� โดยภาพ
รวมรายได้้จากอุุตสาหกรรมไมซ์์โดยรวมของไทยในระหว่่างเดืือน
เมษายน – กัันยายน 2563 หรืือในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีีงบประมาณ 
2563 มีีมููลค่่ารวม 426 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 99.6 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา โดยเป็็นผลมาจากการลดลง
ของรายได้้จากการจััดงานไมซ์์นานาชาติร้้ิ อยละ 100.0 และรายได้้
จากการจััดงานไมซ์์ภายในประเทศ ลดลงร้้อยละ 99.2 ตามลำำ�ดัับ
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โควิิด-19 ส่่งผลต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทยหดตััวกว่่า 2 ใน 3

จำำ�นวนนัักเดิินทางไมซ์์ เม.ย.- ก.ย. 63
(จำำ�นวนคน)

15,447,032

679,318

เม.ย. - ก.ย. 2562

16,126,350

677,406

654,035
23,371

เม.ย. - ก.ย. 2563

- 95.8%

- 95.8%

- 96.6%

ไมซ์์นานาชาติิ

ไมซ์์ภายในประเทศ

รููปแบบออนไลน์์ - 23,371

รวมอุุตสาหกรรมไมซ์์

รููปแบบออนไลน์์ - 351,723

รููปแบบออนไลน์์ - 375,094

รููปแบบออฟไลน์์ - 302,312

รููปแบบออฟไลน์์ - 302,312

สััดส่่วนจำำ�นวนนัักเดิินทางไมซ์์ เม.ย.- ก.ย. 63
รููปแบบออฟไลน์์

302,312 คน

รููปแบบออนไลน์์

เมื่่อ� การระบาดของโควิิด-19 เริ่่ม� ต้้นขึ้้�น ได้้ส่่งผลกระทบต่่อความ
เชื่่อ� มั่่น� ของนัักเดิินทางไมซ์์บางส่่วนในการเดิินทางระหว่่างประเทศ
และการเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่มีี� ผู้้เ� ข้้าร่่วมจำำ�นวนมาก แต่่กิจิ กรรมไมซ์์
ส่่วนใหญ่่ยังั สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามปกติิ ต่่อมาเมื่่อ� ประเทศต่่าง ๆ
ใช้้มาตรการ Lockdown และการรัักษาระยะห่่าง เพื่่อ� ควบคุุมการ
ระบาดทำำ�ให้้กิิจกรรมไมซ์์หยุุดนิ่่�ง และโดยที่่�กิิจกรรมไมซ์์เป็็น
เสมืือนสื่่�อกลางในการเจรจาธุุรกิิจ แลกเปลี่่�ยน  และถ่่ายทอด
ความรู้้�และวิิทยาการต่่าง ๆ ซึ่่�งผลกระทบจากมาตรการต่่าง ๆ
ดัังกล่่าวจึึงผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมเข้้าสู่่�รููปแบบออนไลน์์ หรืือ
ที่่�เรีียกว่่า Digital Platform

ผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นรวมถึึงมาตรการยกระดัับ
ศัักยภาพและการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่อุุตสาหกรรม ส่่งผล
ให้้ตลอดปีี ง บประมาณ  2563 มีีผู้้ � เข้้าร่่ ว มการจัั ด ประชุุ ม
สััมมนา นิิทรรศการ  และงานแสดงสิินค้้าในประเทศไทยทั้้�งสิ้้�น
จำำ�นวน  10,456,899 คน  ลดลงร้้อยละ 66.1 จากปีีที่่�ผ่่านมา 
และสร้้างรายได้้ให้้แก่่ประเทศรวม 61,317 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
69.5 จากปีีที่่�ผ่่านมา

สสปน. ในฐานะหน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบการให้้การส่่งเสริิมการจััด
ประชุุมและนิิทรรศการภายในประเทศ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
และกระแสของการเปลี่่�ย นแปลงดัังกล่่ าว จึึงนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่ทั� นั สมััยมาสนัับสนุุนผู้้ป� ระกอบการในการจััดประชุุม
สััมมนา  ในรููปแบบ Virtual Meeting รวมถึึงได้้หารืือร่่วมกัับ

จำำ�นวนนัักเดิินทางไมซ์์ เปรีียบเทีียบปีีงบประมาณ 2562 และ 2563
(จำำ�นวนคน)

375,094 คน

44.6%

ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 
2019 (ศบค.) อย่่างใกล้้ชิิด และร่่วมกัับกระทรวงสาธารณสุุข
เพื่่�อจััดทำำ�มาตรการจััดการด้้านสุุขอนามััยในการจััดประชุุม
นิิทรรศการและแสดงสิินค้้า ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมไมซ์์
ใช้้เป็็นแนวทางการจััดกิิจกรรมไมซ์์ได้้อย่่างเหมาะสม และสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ประชาชนในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมไมซ์์ต่่าง ๆ
ที่่�ถููกจััดขึ้้�น

ปีีงบประมาณ 2562

30,885,994

29,612,013

ปีีงบประมาณ 2563

55.4%
9,956,809
1,273,981
500,090

- 66.1%

- 66.4%

- 60.7%

ไมซ์์นานาชาติิ

10,456,899

ไมซ์์ภายในประเทศ

รวมอุุตสาหกรรมไมซ์์

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์ เม.ย.- ก.ย. 63
(ล้้านบาท)

เม.ย. - ก.ย. 2562

103,720

เม.ย. - ก.ย. 2563

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์ เปรีียบเทีียบปีีงบประมาณ 2562 และ 2563
(ล้้านบาท)

ปีีงบประมาณ 2562

201,018

ปีีงบประมาณ 2563

54,483

49,237

107,047

93,971

61,317
0
ไมซ์์นานาชาติิ
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- 100%

426
ไมซ์์ภายในประเทศ

- 99.2%

426

- 99.6%

รวมอุุตสาหกรรมไมซ์์

รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)

31,498

29,819
ไมซ์์นานาชาติิ

- 69.5%

- 70.6%

- 68.3%
ไมซ์์ภายในประเทศ

รวมอุุตสาหกรรมไมซ์์
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จััดการด้้านสุุขอนามััย เช่่น  การติิดตั้้�งจุุดตรวจคััดกรอง การจััด
สถานที่่�ประชุุมให้้มีีอากาศถ่่ายเท เพิ่่�มความถี่่�ในการดููแลรัักษา
ความสะอาด ระบบปรัับอากาศ และลดความแออััดของผู้้เ� ข้้าร่่วม
กิิจกรรมในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ เป็็นต้้น 
นอกจากนี้้� ในสถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�นัักเดิินทางไมซ์์ชาวต่่างชาติิ
ยัังไม่่สามารถเดิินทางเข้้ามาร่่วมงานในประเทศไทย และภาคธุุรกิจิ
ของไทยได้้รัับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจที่่ห� ดตััวอย่่างรุุนแรง
ในช่่วงที่่ผ่� ่านมา สสปน. จึึงได้้จััดทำำ�โครงการ “ประชุุมเมืืองไทย
ปลอดภััยกว่่า” เพื่่อ� ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนหน่่วยงานรััฐและเอกชน

ให้้มีีการจััดประชุุม (Meetings) การเดิินทางเพื่่�อเป็็นรางวััล
(Incentives) งานสััมมนา  (Seminars) การอบรม (Training)
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม (CSR) กิิจกรรมพนัักงานสััมพัันธ์์ (Outing)
หรืือกิิจกรรมอื่่�น ๆ รวมทั้้�งเพื่่�อตอบสนองต่่อนโยบายของรััฐบาล
ที่่กำ� �ำ หนดให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์เป็็นหนึ่่�งในเครื่่อ� งมืือการขัับเคลื่่อ� น
เศรษฐกิิจ โดยสนัับสนุุนงบประมาณสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�จััด
กิิจกรรมนอกสถานที่่� 15,000 บาทสำำ�หรัับกิิจกรรมที่่มีี� ผู้้�เข้้าร่่วม
ประมาณ 30 – 40 คน ระยะเวลา 1 วััน  และสนัับสนุุนงบประมาณ 
30,000 บาทสำำ�หรัับกิิจกรรมประชุุมนอกสถานที่่ร� ะยะเวลา 2 วััน 
1 คืืน

คุุณปััณณ์์ธารีี สกุุลทอง • IMPACT

โครงการ “จััดประชุุมอย่่างไร ปลอดภััยไร้้โควิิด-19”

การให้้ความช่่วยเหลืือและสนัับสนุุน
อุุตสาหกรรมไมซ์์ในสถานการณ์์โควิิด-19
สสปน. เคีียงข้้างผู้้�ประกอบการให้้ผ่่านพ้้นวิิกฤติิโควิิด-19
สสปน. ตระหนัักถึึงความรุุนแรงของโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์อย่่างรุุนแรงและยาวนานกว่่าวิิกฤติิการณ์์
ต่่าง ๆ ที่่�เคยเกิิดขึ้้�น จึึงได้้จััดทำำ�แผนเผชิิญเหตุุที่่�เพีียงพอและ
เหมาะสมต่่ อ การรัั บ มืือสถานการณ์์ ใ นแต่่ ล ะช่่ ว งเวลา  เช่่ น 
ในช่่วงวิิกฤติิที่่�กิิจกรรมต่่าง ๆ ยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ 
สสปน. ได้้ให้้ความสำำ � คัั ญ ต่่ อ การรัั ก ษาจำำ � นวนงานที่่ � ไ ด้้รัั บ
ผลกระทบจากการระบาดในปีี นี้้ � ใ ห้้มีีการยกเลิิ ก น้้อยที่่ � สุ ุ ด
โดยเฉพาะงานระดัับ Mega Event ที่่�สามารถรัักษาจำำ�นวนงาน
ไว้้ได้้ทั้้�งหมด รวมถึึงการรัักษาภาพลัักษณ์์การเป็็น World MICE
Destination ของไทย ผ่่านเครืือข่่ายพัันธมิิตรทางการตลาด
ในต่่างประเทศ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้ประเทศไทยสามารถ
จััดงานได้้ทัันทีีเมื่่�อสถานการณ์์เข้้าสู่่�ภาวะปกติิ

กิิจกรรมด้้านเศรษฐกิิจและการดำำ�เนิินชีีวิิตที่ไ�่ ด้้รัับการผ่่อนคลาย
ตั้้�งแต่่ในระยะที่่� 3 (29 พ.ค. 63) รวมถึึงการพััฒนา  Virtual
Meeting เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือสนัับสนุุนและยกระดัับศัักยภาพ
ผู้้�ประกอบการในการจััดกิิจกรรมที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานจำำ�นวนมาก
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� สสปน. ร่่วมกัับ กรมอนามััย
จััดทำำ� “มาตรการและความพร้้อมในการจััดประชุุมนิิทรรศการ
และแสดงสิินค้้า เพื่่อ� ยกระดัับมาตรฐานการจััดการด้้านสุุขอนามััย
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19” ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่เป็็น
แนวทางให้้ผู้้ป� ระกอบการสามารถจััดงานที่่มีี� ผู้้เ� ข้้าร่่วมงานจำำ�นวน
มากได้้อย่่างเหมาะสม ยัังเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยสนัับสนุุนให้้
อุุตสาหกรรมไมซ์์ถููกบรรจุุไว้้ในกิิจกรรมที่่�ได้้รัับการผ่่อนคลายใน
ระยะที่่� 5 ของรััฐบาลอีีกด้้วย

ต่่อมาในระยะฟื้้�นฟูู  สสปน. ได้้เตรีียมการล่่วงหน้้าเพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมให้้ผู้้�ประกอบการมีีศัักยภาพที่่เ� พีียงพอในการจััดการ
ประชุุม สััมมนา และนิิทรรศการเมื่่�อรััฐบาลผ่่อนคลายมาตรการ 
เช่่น  การประชุุมร่่วมกัับศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ ศบค. อย่่างใกล้้ชิิด ซึ่่�งช่่วยให้้
การจัั ด ประชุุ ม และนิิ ท รรศการถููกบรรจุุ ไว้้ในกิิ จ กรรมด้้าน
เศรษฐกิิจกลุ่่�มแรก ๆ ที่่ส� ามารถเปิิดให้้บริิการได้้ โดยถููกบรรจุุไว้้ใน

นอกจากนี้้� สสปน. ได้้จััดทำำ�โครงการ “จััดประชุุมอย่่างไร ปลอดภััย
ไร้้โควิิด-19” โดยให้้การสนัับสนุุนงบประมาณแก่่ผู้้�ประกอบการ
แห่่งละ 30,000 บาท แก่่สถานประกอบการที่่�ได้้รัับมาตรฐาน
สถานที่่�จััดงานประเทศไทย หรืือ Thailand MICE Venue
Standard – TMVS หรืือเป็็นผู้้ป� ระกอบการโรงแรมภายใต้้สมาคม
โรงแรมไทย เพื่่อ� ยกระดัับศัักยภาพผู้้ป� ระกอบการสถานที่่จั� ดั งาน 
(Venue) ให้้มีีความพร้้อมในการจััดประชุุมตามมาตรฐานการ
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รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)

ที่่� IMPACT เรามีีประสบการณ์์การรัับมืือกัับสถานการณ์์
โรคระบาดร้้ายแรง เช่่น  SARs และไข้้หวััดใหญ่่สายพัันธุ์์�ใหม่่
ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีต จึึงทำำ�ให้้เราตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
สถานการณ์์ และความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
ทั้้�งในส่่วนผู้้จั� ัดงาน และผู้้�เข้้าร่่วมงาน ต้้องขอขอบคุุณ สสปน.
ที่่�ได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เราเข้้าสู่่�ระบบมาตรฐานการ
จััดการด้้านการรัักษาความปลอดภััยของอุุตสาหกรรมไมซ์์
(TIS 22300) มาตั้้�งแต่่ปีี 2559 จึึงทำำ�ให้้มีีการจััดหาเครื่่�องมืือ
และอุุปกรณ์์ด้้านสุุขอนามััย รวมถึึงระบบการติิดตาม และเฝ้้า
ระวัังตามแผนป้้องกัันโรคระบาดมาโดยตลอด และเห็็นถึึง
ความเสี่่�ยงต่่อการจััดประชุุม และนิิทรรศการจากการระบาด
ของโรคทางเดิินหายใจที่่�เกิิดขึ้้�น ณ  เมืืองอู่่�ฮั่่�น ตั้้�งแต่่ช่่วง
ปลายเดืือนธัันวาคม 2562 และเมื่่�อตรวจสอบพบว่่า  งานที่่�
จะจััดขึ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 คาดว่่าจะมีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน
จากเมืืองอู่่�ฮั่่� น จึ ึ ง ได้้นำำ � แผนเผชิิ ญ เหตุุ ม าจัั ด ทำำ � แนวทาง
การรัับมืือ โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีจุุดคััดกรองผู้้�เข้้ามาในพื้้�นที่่�
เช่่น การกำำ�หนดจุุดตรวจวััดอุุณหภููมิิ การแจกหน้้ากากอนามััย
และการมีีระบบดููแลสุุขภาพของพนัักงาน เป็็นต้้น และได้้ดำำ�เนิิน
การอย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 เป็็นต้้นมา

ต่่อมา เมื่่�อสถานการณ์์รุุนแรงขึ้้�น  และทางราชการได้้ประกาศ
ปิิดพื้้�นที่่�จััดประชุุมและนิิทรรศการ  IMPACT ยัังคงติิดตาม
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดและดำำ�เนิินมาตรการตามแผน
ป้้องกัันโรคระบาดอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงได้้รัับทราบข่่าวสารต่่าง ๆ
ที่่จำ� �ำ เป็็นและมีีประโยชน์์จาก สสปน. โดยเฉพาะมาตรการด้้าน
สุุขอนามััยสำำ�หรัับการจััดงานประชุุมและนิิทรรศการที่่� สสปน.
จััดทำำ�ร่่วมกัับกรมอนามััย ซึ่่ง� เป็็นแนวทางสำำ�หรัับสถานที่่จั� ดั งาน
เพื่่�อวางแผนการเตรีียมรัับมืือกัับการจััดงานอย่่างเหมาะสม
รวมถึึงโครงการ  “จััดประชุุมอย่่างไร  ปลอดภััยไร้้โควิิด-19”
ที่่ � สสปน. สนัั บ สนุุ น งบประมาณเพื่่ � อ เตรีียมความพร้้อม
และจััดเตรีียมอุุปกรณ์์รองรัับการเปิิดให้้บริิการ  IMPACT
จึึงได้้นำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนการจััดหาวััสดุุอุุปกรณ์์ด้้านสุุขอนามััย
ที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้จำำ�นวนมากเพื่่�อให้้สามารถรองรัับจำำ�นวน
ผู้้เ� ข้้าร่่วมงานได้้อย่่างเหมาะสม การสนัับสนุุนงบประมาณตาม
โครงการนี้้� จึึงเป็็นเพีียง 1 ในหลาย ๆ ส่่วนที่่� สสปน. ได้้ให้้
การสนัับสนุุนส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการอย่่างใกล้้ชิิดมาโดยตลอด
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คุุณจารุุกา ยิินดีีเหมาะ • BITEC

โครงการ “จััดประชุุมอย่่างไร ปลอดภััยไร้้โควิิด-19”
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงาน และต่่อมาได้้เพิ่่�มมาตรการเว้้นระยะห่่าง
ควบคุุ ม ความหนาแน่่น ของผู้้ � เข้้าร่่ ว มงาน  และจุุ ด บริิ ก าร
เจลแอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น สำำ�หรัับการสนัับสนุุนที่่�ได้้รัับจาก
สสปน. นอกจากจะได้้รัั บ ทราบข่่าว สารสถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาด และที่่�สำำ�คััญคืือ มาตรการด้้านสุุขอนามััยสำำ�หรัับ
การจััดงานภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณตามโครงการ 
“จััดประชุุมอย่่างไร ปลอดภััยไร้้โควิิด-19” ได้้นำำ�ไปจััดหาเครื่อ�่ ง
ตรวจวััดอุุณหภููมิิร่่างกาย (Thermo Scan) เพิ่่�มเติิม ซึ่่�งช่่วย
ให้้สามารถเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับผู้้�เข้้าร่่วมงานเมื่่�อ
กลัับมาเปิิดให้้บริิการ  (Reopening) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
โดยเฉพาะในช่่วงแรกภายหลัังการผ่่อนคลายที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน
จำำ�นวนมาก การให้้ความช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนจาก สสปน.
และมาตรการด้้านสุุขอนามััยที่่�เข้้มงวด จึึงนัับว่่ามีีส่่วนสำำ�คััญ
ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมงาน

BITEC ติิ ด ตามสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของโควิิ ด -19
อย่่างต่่อเนื่่�อง และเริ่่�มเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับ
การระบาดตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ โดยได้้จััดหาเครื่่�องตรวจวััด
อุุณหภููมิิร่่างกายที่่�สามารถรองรัับผู้้�ใช้้บริิการจำำ�นวนมาก
เพิ่่�มเติิม รวมทั้้�งเพิ่่�มมาตรการอื่่น 
� ๆ ที่่�จำำ�เป็็น เช่่น การควบคุุม

คุุณวีีฤทััย รุ่่�งชััยศรีี • Grand Center Point

โครงการ “จััดประชุุมอย่่างไร ปลอดภััยไร้้โควิิด-19”
ปััจจุุบัันโรงแรมส่่วนใหญ่่มีีรายได้้จากการให้้บริิการห้้องพััก
ร้้านอาหาร/ภััตตาคาร และการให้้บริิการสถานที่่จั� ดั การประชุุม
และงานสััมมนา การระบาดของโควิิด-19 ไม่่เพีียงแต่่ส่่งผลให้้
การบริิการห้้องพัักซึ่่�งเป็็นแหล่่งรายได้้หลัักที่่�ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวน
ผู้้�เข้้าพัักลดลงมาก โดยเฉพาะนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิที่่�ไม่่
สามารถเดิินทางข้้ามประเทศได้้จากการปิิดด่่านตรวจคนเข้้าเมืือง
ตามประกาศพรบ.ฉุุกเฉิิน การให้้บริิการสถานที่่จั� ดั การประชุุม
และงานสััมมนา ก็็ได้้รัับผลกระทบรุุนแรงเช่่นเดีียวกััน  เพราะ
เป็็นธุุรกิิจที่่�ต้้องหยุุดให้้บริิการภายใต้้มาตรการควบคุุมการ
ระบาด ต่่อมาเมื่่อ� รััฐบาลได้้ผ่่อนคลายให้้สามารถจััดการประชุุม
ได้้ในช่่วงกลางเดืือนมิิถุุนายน สถานการณ์์จึึงเริ่่�มปรัับตััวดีีขึ้้�น
   โรงแรม Grand Center Point Terminal 21
           ได้้รัับผลกระทบดัังกล่่าวเช่่นเดีียวกััน โดย
     เฉพาะการจััดการประชุุมและงาน
        สััมมนาที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
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อาจารย์์ ดร. สุุรพงษ์์ เลิิศสิิทธิิชัยั • คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

โครงการ “Virtual Meeting Space”

งาน CAADRIA 2020 Conference ในปีีนี้้� จััดขึ้้�นเป็็นครั้้�งที่่�
25 ซึ่่�งเดิิมมีีกำำ�หนดจััดในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 และคาดว่่า
จะมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานจาก 20 ประเทศ ต่่อมาเมื่่�อเกิิดการระบาด
ของโควิิด-19 จึึงได้้เลื่่�อนการจััดงานออกไปในเดืือนสิิงหาคม
2563 ซึ่่�งคาดว่่าน่่าจะกลัับมาจััดงานได้้ตามปกติิ แต่่เมื่่�อ
สถานการณ์์ระบาดยัังมีีความรุุนแรงจึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนการ
จััดงานเป็็นรููปแบบออนไลน์์แทน  ต่่อมาเมื่่�อทราบว่่า  สสปน.
ได้้พััฒนา Virtual Meeting Space เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการ
ประชุุมออนไลน์์ผ่าน 
่ Webinar ที่่ช่� ว่ ยให้้สามารถจััดการประชุุม
เสมืือนจริิงผ่่านระบบออนไลน์์ และที่่�สำำ�คััญคืือ การจััดเตรีียม

ทีีมงานผู้้�ประสานงานทางเทคนิิคที่่�ให้้การดููแลระบบระหว่่าง
การไลฟ์์ (LIVE) ซึ่่�งช่่วยให้้ภาพรวมของการจััดงานมีีลัักษณะ
ของความเป็็นมืืออาชีีพกว่่าระบบทั่่�วไป และการสนัับสนุุน
แพลตฟอร์์ม Virtual Meeting จาก สสปน. ทำำ�ให้้การจััดงาน
มีีความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น  และสามารถตอบโจทย์์ในสิ่่�งที่่�เรา
ต้้องการได้้ 

ได้้จนถึึงเดืือนมิิถุุนายน  โดยในช่่วงแรกลููกค้้ามีีความกัังวล
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการเข้้าร่่วมงานที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน
มาก ทางโรงแรมจึึงได้้นำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมาตรการและ
ความพร้้อมด้้านสุุขอนามััย เช่่น มาตรการคััดกรองตั้้ง� แต่่ทางเข้้า
โรงแรม จนถึึงห้้องประชุุม รวมถึึงการจััดที่่�นั่่�งแบบเว้้นระยะ
อย่่างน้้อย 1.5 เมตร และการจััดเตรีียมของว่่างเป็็น  Portion
โดยแยกเป็็นรายบุุคคล ซึ่่�งช่่วยสร้้างความมั่่�นใจต่่อมาตรการ
ด้้านสุุขอนามััย และกระตุ้้น� ให้้มีีการตััดสิินใจที่่จ� ะจััดการประชุุม
การดำำ�เนิินการทั้้�งหมดดัังกล่่าวทางโรงแรมได้้รัับการสนัับสนุุน
จาก สสปน. อย่่างใกล้้ชิิด ตั้้�งแต่่มาตรการเตรีียมการสำำ�รวจการ
จััดการประชุุม รวมถึึงการได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ
ตามโครงการ  “จััดประชุุมอย่่างไร  ปลอดภััยไร้้โควิิด-19” ที่่�
เรานำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนการจััดหาอุุปกรณ์์ด้้านสุุขอนามััย เช่่น 
เครื่่�องอบโอโซน สเปรย์์แอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น
รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)
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โครงการ “ประชุุมเมืืองไทย ปลอดภััยกว่่า”

คุุณแสงระวีี กองเพ็็ง • โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
การระบาดของโควิิด-19 ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิต ความเป็็นอยู่่� 
และเศรษฐกิิจโดยรวม ส่่งผลให้้ธุุรกิิจต่่าง ๆ ต้้องปรัับตััว 
โดยบริิหารจััดการค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่จำ� �ำ เป็็นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากที่่�สุุด โรงพยาบาลเป็็นธุุรกิิจที่่�แม้้ว่่าจะไม่่ได้้รัับผลกระทบ
โดยตรงจากการระบาด แต่่ได้้รัับผลกระทบจากการชะลอตััว
ทางเศรษฐกิิ จ โดยรวมของประเทศ ทั้้� ง นี้้� โ ดยปกติิ ท าง
โรงพยาบาลจะจัั ด ประชุุ ม และจัั ด กิิ จ กรรมนอกสถานที่่ �
(Meeting & Outing) ประมาณเดืือนละ 1 – 2 ครั้้ง� แต่่ในช่่วงที่่�
สถานการณ์์โควิิด-19 สร้้างผลกระทบรุุนแรงจึึงได้้ปรัับรููปแบบ
การจััดประชุุมและจััดกิิจกรรมทั้้�งหมด
โดยในช่่วงแรกของการประกาศพรบ.ฉุุกเฉิิน ที่่�รััฐบาลส่่งเสริิม
ให้้จััดกิิจกรรมแบบเว้้นระยะห่่าง การจััดประชุุมต่่าง ๆ ของทาง

โรงพยาบาลจะเน้้นรููปแบบการประชุุมแบบออนไลน์์เป็็นหลััก
และเมื่่�อรััฐบาลผ่่อนคลายมาตรการจึึงได้้เริ่่�มจััดกิิจกรรมใน
รููปแบบปกติิโดยทั้้�งหมดจััดขึ้้�นภายในโรงพยาบาล ต่่อมา 
เมื่่อ� ทราบข่่าวว่า 
่ สสปน. ได้้สนัับสนุุนงบประมาณการจััดประชุุม
และจััดกิิจกรรมนอกสถานที่่ ตา
� มโครงการ “ประชุุมเมืืองไทย
ปลอดภััยกว่่า” จึึงได้้กลัับมาจััดทำำ�แผนการจััดการประชุุม และ
จััดกิิจกรรมนอกสถานที่่�อีีกครั้้ง� โดยจะเน้้นกิิจกรรมเชิิงสุุขภาพ
ร่่วมกัับชุุมชนภายในจัังหวััด ซึ่่�งผลจากการจััดกิิจกรรมนี้้� ก่อ่ ให้้
เกิิ ด ประโยชน์์ ต่ ่ อ ชุุ ม ชนอย่่ า งมาก เพราะการระบาดของ
โควิิด-19 ส่่งผลให้้ประชาชนตื่่�นตััวด้้านสุุขภาพและสุุขอนามััย
นอกจากนี้้� รููปแบบของกิิจกรรมยัังเป็็นต้้นแบบที่่�สถาบัันการ
ศึึกษา หรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ สามารถนำำ�ไปจััดกิิจกรรมเพิ่่�มเติิม
ให้้แก่่ชุุมชนอีีกด้้วย

ดร.สว่่าง ทองไพ • สมาคมสื่่�อมวลชนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
ในสถานการณ์์ปกติิทางสมาคมฯ จะมีีการจััดประชุุมหรืือ
จััดกิิจกรรมเพื่่�อบููรณาการร่่วมกัับส่่วนงานราชการและเอกชน
บางองค์์กร ซึ่่�งจะจััดประมาณ  20 ครั้้�งต่่อปีี โดยเน้้นไปที่่�
การจััดกิิจกรรมในระดัับภููมิิภาคเป็็นหลััก และใช้้งบประมาณ
ในการดำำ � เนิิ น งานโดยเฉลี่่ � ย อยู่่�ที่่ � 2,000,000 บาทต่่ อ ปีี
จากการระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลให้้สมาคมฯ ไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมตามที่่�วางแผนไว้้  และการสนัับสนุุนที่่�ได้้รัับ
จาก สสปน. ตามโครงการ “ประชุุมเมืืองไทย ปลอดภััยกว่่า”
ได้้สนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดประชุุมทั้้�งในส่่วนกลาง และภููมิิภาค
ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งกระตุ้้�นให้้เกิิดการ
ใช้้จ่่าย และสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน รวมไปถึึงการพััฒนา
ทัักษะและองค์์ความรู้้� ให้้กัับบุุคลากรในองค์์กรและภาคส่่วน
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
18
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ตามยุุทธศาสตร์์ของ สสปน.

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจประเทศ
ด้้วยอุุตสาหกรรมไมซ์์

Incentive Travel & Conventions, Meetings 2020 (IT&CM China) – Virtual
วัันที่่� 3 – 5 สิิงหาคม 2563

“

ภายหลัังจากรััฐบาลผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 จึึงเป็็นโอกาสที่่�ดีีในการเร่่งฟื้้�นฟููอุุตสาหกรรมไมซ์์
เพื่่�อลดผลกระทบ และเพิ่่�มบทบาทในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะนัักเดิินทางไมซ์์ชาวจีีน ที่่�ครองอัันดัับ 1 ของ
ผู้้�เดิินทางไมซ์์ต่า่ งชาติิของไทยมาตลอด 7 ปีีที่่�ผ่่านมา สสปน. จึึง
ส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชนในไทยทำำ�การตลาดเชิิงรุุกผ่่านระบบออนไลน์์
เป็็นครั้้�งแรก รวมถึึงการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไมซ์์ 21 ราย
เข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้า  Incentive Travel & Conventions,
Meetings China 2020 (IT&CM China 2020) ที่่ปี� นี้้ี จั� ดั ในรููปแบบ
Virtual Event ซึ่่�งเป็็นเวทีีในการเจรจาธุุรกิิจไมซ์์ของกลุ่่�มผู้้�ซื้้�อ
และผู้้�ขายในตลาดต่่างประเทศ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสทางการขายและ
การตลาดให้้แก่่ผู้ป�้ ระกอบการในอุุตสาหกรรมไมซ์์ไทย รวมไปถึึง
การเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ซื้้�อได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และขณะเดีียวกัันก็็
สามารถสนัับสนุุนผู้้ป� ระกอบการโรงแรมในการจััดงานในรููปแบบ
ปกติิ (Physical Event) ควบคู่่�กัันไป เพื่่�อส่่งเสริิมการจััดงาน
ภายในประเทศตามนโยบายของรััฐบาลอีีกด้้วย

การได้้รัับการสนัับสนุุนจาก สสปน.
ในการจััดงานนี้้�ขึ้้�นในรููปแบบผสมผสาน
(Hybrid Event) ถืือเป็็นโอกาสที่่�ดีีที่่�
ผู้้�ประกอบการไมซ์์จะมีีอีีกหนึ่่�งช่่องทาง
ในการติิดต่่อเจรจากัับลููกค้้าทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ
ผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์ และช่่วยให้้
ผู้้�เข้้าร่่วมงานชาวต่่างชาติิประหยััดเวลา
และต้้นทุุนในการเดิินทางมาร่่วมงาน
รวมไปถึึงการที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมงานจะมีี
การอััพเดทถึึงสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ และแนวโน้้ม
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมเมื่่�อมีีการเปิิดประเทศ

ผลจากการจััดงานดัังกล่่าว พบว่่า  เกิิดการนััดหมายภายในคููหา 
482 นััดหมาย และทำำ�ให้้เกิิดจำำ�นวนงานที่่�คาดว่่ าจะจััดขึ้้�น
ในประเทศไทยในอนาคต (Leads) จำำ�นวน 19 งาน 
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คุุณปััทมา การีีกลิ่่�น
Sales and Catering Manager
Blue Elephant Cooking School
and Restaurant
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“

นัับว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�ดีีที่่� สสปน. สนัับสนุุนให้้มีีการจััดงาน IT&CM China
2020 ในรููปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) เนื่่�องจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เป็็นอุุปสรรคที่่�ทำำ�ให้้การพบปะ เจรจา
และติิดต่่อสื่่�อสารทางการค้้าเกิิดการหยุุดชะงัักต่่อเนื่่�องและยาวนาน
การเข้้าร่่วมงานในครั้้�งนี้้� นอกจากจะสร้้างโอกาสให้้ผู้้�ประกอบการ
ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้พบปะภายในงานตามรููปแบบปกติิ (Physical Event)
ยัังมีีโอกาสได้้เจรจาธุุรกิิจกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายในตลาดต่่างประเทศผ่่าน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ รวมทั้้�งได้้พููดคุุยแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล และติิดตาม
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากทั่่�วโลก เพื่่�อสร้้างความตระหนัักให้้กัับ
คนในอุุตสาหกรรมไมซ์์ถึึงสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
Mr. Stephen Sinsap
Cluster Director of Sales – MICE
Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

”

21

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2

กระจายรายได้้และกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ของภููมิิภาคผ่่านอุุตสาหกรรมไมซ์์

“เมืืองไมซ์์พหุุวััฒนธรรมที่่�จะสร้้างการเติิบโต
ด้้านเศรษฐกิิจ จากการค้้าชายแดน การบริิการ
และการลงทุุนสำำ�หรัับภาคใต้้”

ปีี 2563 สสปน. รุุกตลาดภููมิิภาคประกาศเพิ่่�มเมืืองไมซ์์ซิิตี้้� (MICE City) อีีก 2 จัังหวััด
การประกาศ 5 เมืืองไมซ์์ หรืือไมซ์์ซิิตี้้� (MICE City) ที่่�ผ่่านมา 
ซึ่่�งประกอบด้้วย กรุุงเทพฯ ขอนแก่่น เชีียงใหม่่ พััทยา และภููเก็็ต 
ไม่่เพีียงแต่่ส่่งผลให้้มีีการจััดประชุุมและแสดงสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น
ในแต่่ละจัังหวััด ยัังกระตุ้้�นให้้จัังหวััดเกิิดการพััฒนาด้้านอื่่�น  ๆ
ตามมาเป็็นอย่่างมาก ตั้้�งแต่่การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของ
จัังหวััด กระตุ้้น� ให้้เกิิดการลงทุุน และการพััฒนาในธุุรกิจิ ไมซ์์ และ
ธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรเพื่่�อ
รองรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ ผลสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าวทำำ�ให้้หลาย
จัังหวััดตื่่�นตััว และต้้องการจะร่่วมเป็็นเมืืองไมซ์์
ที่่ผ่� าน
่ มา สสปน. ยึึดมั่่นน
� โยบายสำำ�คััญในการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
ไมซ์์ให้้กระจายไปยัังทุุกภููมิิภาค เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการพััฒนา
ท้้องถิ่่�นอย่่างทั่่�วถึึง และการพััฒนาดัังกล่่าวต้้องรัักษามาตรฐาน
และคุุณภาพในระดัับสููง จึึงได้้ทำำ�งานร่่วมกัับจัังหวััดต่่าง ๆ โดยมีี
เป้้าหมายสำำ�คััญเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและยกระดัับศัักยภาพ
ด้้านการจััดประชุุมและสััมมนาของจัังหวััด
ในปีี 2563 สสปน. ได้้คััดเลืือกจัังหวััดที่่ผ่� าน
่ หลัักเกณฑ์์การประเมิิน
และได้้รัับการรัับรองเป็็ นเมืืองไมซ์์ของประเทศไทยเพิ่่�มเติิม
อีีก 2 จัังหวััด คืือ นครราชสีีมา และสงขลา ที่่�มีีคุุณสมบััติิผ่่าน
การประเมิินตามหลัักเกณฑ์์ทั้้ง� 8 ด้้าน ได้้แก่่ ความสะดวกในการ
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เข้้าสู่่�เมืือง และสถานที่่�จััดงาน  การสนัับสนุุนการจััดงานไมซ์์
จากการจััดงานของเมืือง กิิจกรรมเพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจากการ
ประชุุม ที่่�พััก สถานที่่�จััดงาน  และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ภาพลัั ก ษณ์์ และความมีีชื่่ � อ เสีียงของเมืือง สภาพแวดล้้อม
ของเมืือง และความเสี่่�ยงในการยกเลิิกงาน  และการรัักษา
ความปลอดภััย
การได้้รัับการรัับรองเป็็นเมืืองไมซ์์ หรืือ ไมซ์์ซิิตี้้� (MICE City)
ของทั้้�ง 2 จัังหวััด คืือ นครราชสีีมา และสงขลา สสปน. จะร่่วม
ดำำ�เนิินการอย่่างใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานภาครััฐ และเครืือข่่ายภาค
เอกชนของจัังหวััด เพื่่�อขัับเคลื่่�อนเมืืองไมซ์์ตามแผนยุุทธศาสตร์์
ไมซ์์ซิตี้้ิ ค� รบองค์์รวมภายใต้้ 4 กลยุุทธ์์หลััก ประกอบด้้วย (1) พััฒนา
ช่่องทางการตลาด และส่่งเสริิมกิิจกรรมการตลาด ปรัับเปลี่่�ยน 
และสร้้างภาพลัักษณ์์ของเมืืองเพื่่�อรองรัับการจััดกิิจกรรมไมซ์์
(2) พััฒนารููปแบบกิิจกรรมที่่�มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สนัับสนุุนการ
ใช้้วััฒนธรรมพื้้�นเมืืองที่่�เชื่่�อมโยงกัับกิิจกรรมไมซ์์และยกระดัับ
กิิจกรรมไมซ์์ที่่�มีีศัักยภาพไปสู่่�ระดัับนานาชาติิ (3) สร้้างการ
มีีส่่วนร่่วมและเพิ่่�มขีีดความสามารถของบุุคลากรไมซ์์ในพื้้�นที่่�
เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการให้้ทััดเทีียมมาตรฐานสากล
และ (4) ยกระดัับและพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานระบบบริิหารจััดการ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�น “นอกจากการสนัับสนุุนการจััดงานไมซ์์

รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)

ภายในจัังหวััดให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ และ
กระจายรายได้้ไปสู่่�พื้้�นที่่�แล้้ว ที่่�สำำ�คััญคืือเราอยากจะกระตุ้้�นให้้
เกิิดการพััฒนาทั้้�งระบบ เพื่่อ� ประโยชน์์ที่ยั่่�่ ง� ยืืนต่่อไปในระยะยาว”
(นายจิิรุุตถ์์ อิิศรางกููร ณ อยุุธยา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานส่่งเสริิม
การจััดประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน))

จัังหวััดสงขลา กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ในการเป็็นไมซ์์ซิตี้้ิ ตา
� มอััตลักั ษณ์์
เมืือง คืือ “เมืืองไมซ์์พหุุวััฒนธรรมที่่�จะสร้้างการเติิบโตด้้าน
เศรษฐกิิจ จากการค้้าชายแดน การบริิการ และการลงทุุนสำำ�หรัับ
ภาคใต้้” ด้้วยจุุดเด่่น  5 ด้้าน คืือ ความเป็็นเมืืองพหุุวััฒนธรรม
ระหว่่างชาวไทยพุุทธ ไทยจีีน และไทยมุุสลิิม ความเป็็นศููนย์ก์ ลาง
ราชการของภาคใต้้ ความเป็็นศููนย์์กลางธุุรกิิจ ศููนย์์กลางการค้้า
และช้้อปปิ้้�ง และเป็็นศููนย์์รวมสถาบัันการศึึกษาของภาคใต้้ 
นายจารุุวััฒน์์ เกลี้้�ยงเกลา ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสงขลา กล่่าวว่า 
่
“ขอบคุุณในความร่่วมมืือจากภาคีีเครืือข่่ายภาครััฐ ภาคการศึึกษา
มหาวิิทยาลััย และภาคเอกชน ที่่�ร่่วมผลัักดัันให้้จัังหวััดสงขลา
ได้้รัับเลืือกเป็็นไมซ์์ซิตี้้ิ เ� มืืองแห่่งอุุตสาหกรรมไมซ์์อีีกหนึ่่�งแห่่งของ
ประเทศไทย นัับจากนี้้� สงขลาจะเป็็นเมืืองศููนย์์กลางการจััดประชุุม
นิิทรรศการ งานอีีเวนต์์ การเดิินทางเพื่่อ� เป็็นรางวััล และการจััดงาน
แสดงสิินค้้า ด้้วยความพร้้อมของสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกของเมืือง
รวมไปถึึงศัักยภาพของสถานที่่จั� ดั งาน ซึ่่�งทางจัังหวััดมีีความมุ่่�งมั่่น�
ที่่�จะผลัักดัันให้้จัังหวััดสงขลาเป็็นจุุดหมายปลายทางของการ
จััดงานไมซ์์ ที่่�สามารถรองรัับการจััดงานได้้ตั้้�งแต่่ระดัับภููมิิภาค
ประเทศ ไปจนถึึงระดัับนานาชาติิต่่อไป”

“เมืืองไมซ์์มรดกโลกศููนย์์กลางเศรษฐกิิจ
และการท่่องเที่่�ยวของภููมิิภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ”

จัังหวััดนครราชสีีมา กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ในการเป็็นไมซ์์ซิิตี้้�ตาม
อััตลัักษณ์์เมืือง คืือ “เมืืองไมซ์์มรดกโลกศููนย์์กลางเศรษฐกิิจ
และการท่่องเที่่ย� วของภููมิภิ าคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ” โดยอิิงกัับ
จุุดเด่่นของจัังหวััด 5 ด้้าน คืือ การเป็็นศููนย์์กลางการผลิิต
และแปรรููปสิิ นค้้า ทางการเกษตรของประเทศ การมีีแหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิที่่�หลากหลาย การมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�
สร้้างขึ้้�นจำำ�นวนมาก การเป็็นศููนย์์กลางการค้้าและแหล่่งชอปปิ้้�ง
ของภููมิิภาค และการมีีวััฒนธรรม ประเพณีี โบราณสถานที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์ นอกจากนี้้� นายวิิเชีียร จัันทรโณทััย ผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดนครราชสีีมา กล่่าวว่่า  “จัังหวััดนครราชสีีมา เป็็นจัังหวััด
ที่่�มีีศัักยภาพ  และความพร้้อมสููงในการรองรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์
ทุุกมิิติิ มีีอััตลัักษณ์์วััฒนธรรมโดดเด่่น ผสมผสานกัับกิิจกรรม
อีีเวนต์์ที่่�หลากหลายได้้อย่่างลงตััว”
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3

ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของไมซ์์ไทย
และ สสปน.

สสปน. จััดโครงการ “จััดงานทั่่�วไทยภููมิิ ใจช่่วยชาติิ” สร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ปลุุกอุุตสาหกรรมไมซ์์ร่่วมกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจไทยในทุุกภาคส่่วน รััฐบาลจึึงมีีนโยบายเร่่งผลัักดััน 
และส่่งเสริิมให้้เกิิดการจััดงานประชุุมและนิิทรรศการในประเทศ
เพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ การค้้า  การลงทุุน  สร้้างการจ้้างงาน 
และกระจายรายได้้ไปยัังทุุกภููมิิภาค ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์
การดำำ�เนิินงานของสสปน. ที่่�มุ่่�งผลัักดัันอุุตสาหกรรมไมซ์์ให้้เป็็น
เครื่่�องมืือในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศอย่่างยั่่�งยืืน 
ผ่่านการสร้้างความร่่วมมืือร่่วมใจจากทุุกภาคส่่วน  เพื่่�อช่่วยให้้
ประเทศผ่่านพ้้นวิิกฤต นำำ�มาสู่่�การจััดโครงการ “จััดงานทั่่�วไทย
ภููมิิใจช่่วยชาติิ”
โดยได้้รัับเกีียรติิจาก นาย อนุุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีี
และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข เป็็นประธานในพิิธีี
เปิิดงาน  และร่่วมกล่่าวปาฐกถาในหััวข้้อ “นโยบายรััฐบาลกัับ
การส่่งเสริิมการจััดประชุุมและนิิทรรศการของประเทศไทย”
พร้้อมมอบตราสััญลัักษณ์์เมืืองไมซ์์ซิิตี้้�ให้้กัับ 7 จัังหวััด ได้้แก่่
กรุุงเทพมหานคร ขอนแก่่น เชีียงใหม่่ นครราชสีีมา พััทยา ภููเก็็ต 
และสงขลา “เป้้าหมายการจััดงานครั้้ง� นี้้� มุ่่�งหวัังที่่�จะสร้้างความ
เชื่่อ� มั่่น� ให้้ผู้้�ประกอบการไมซ์์ไทยให้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมั่่น� ใจ”
สร้้างความร่่วมมืือร่่วมใจจากทุุกภาคส่่วน ร่ว่ มผลัักดัันให้้การจััด
ประชุุมและนิิทรรศการเป็็นวาระแห่่งชาติิที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการ
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ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศภายหลัังสถานการณ์์โควิิด-19
ตลอดจนให้้ความรู้้�กัับผู้้�ประกอบการถึึงแนวทางการจััดงานไมซ์์
อย่่างปลอดภััย กระตุ้้�นให้้เกิิดการจััดงานทั่่�วประเทศส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจโดยเร็็วที่่�สุุด การจััดงานในครั้้�งนี้้� จะไม่่เพีียงแต่่เป็็น
การกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของประเทศเท่่านั้้�น  แต่่ยัังเป็็นการตอกย้ำำ��
ถึึงความมั่่�นใจและเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า ทุุกภาคส่่วนของประเทศไทย
ก็็ พร้้ อมที่่ � จ ะเดิิ น หน้้า  และก้้าวข้้ามผ่่ าน วิิ ก ฤตนี้้� ไ ปด้้วยกัั น 
ถึึงเวลาแล้้ว ที่่�เราจะต้้องร่่วมพลัังร่่วมมืือกัันอีีกครั้้�ง ซึ่่�งรััฐบาลจะ
“ผนึึกกำำ�ลัังกัับทุุกภาคส่่วน ร่่วมกัันวางอนาคตประเทศไทย”
รวมไปถึึงภาคเอกชน  และหน่่ วยงานของรััฐในทุุกระดัับชั้้�น
จะช่่วยกัันเข้้ามามีีส่่วนร่่วมและมีีบทบาทมากขึ้้�น 
นอกจากนี้้� ภายในงานยัังมีีพิิธีีมอบเกีียรติิบัตร
ั แสดงความขอบคุุณ 
เพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่หน่่วยงานที่่�ประกาศเจตนารมณ์์ร่่วมจััดงาน
ทั่่�วไทย ภููมิิใจช่่วยชาติิ โดยยืืนยัันจัดั งานไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 10 งานต่่อหนึ่่ง�
บริิษัทั ภายในเดืือนธัันวาคม 2563 และใช้้แพ็็กเกจ “ประชุุมเมืืองไทย
ปลอดภััยกว่่า” โดยมีีรายนามบริิษัทั ทั้้�งหมด 5 แห่่ง ได้้แก่่ บริิษัทั
โตโยต้้า  แก่่นนคร จำำ�กััด หอการค้้าจัังหวััดขอนแก่่น  โรงแรม
เดอะ เปีียโน รีีสอร์์ท เขาใหญ่่ มิวสิ
ิ เิ คิิล รีีสอร์์ท บริิษัทั  อิินเตอร์์ลิงิ ค์์
คอมมิิวนิิเคชั่่�นจำำ�กััด (มหาชน) และโรงแรม บุุรีีศรีีภูู บููติิกโฮเต็็ล
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สำำ�หรัับกิิจกรรมเด่่นภายในงานครั้้�งนี้้� สสปน.จััดให้้มีีกิิจกรรม
ไมซ์์มาร์์ท (MICE Mart) เป็็นเวทีีเจรจาซื้้�อขายธุุรกิจิ การจััดงานไมซ์์
ระหว่่างผู้้�ขายจำำ�นวน  120 ราย จากผู้้�ประกอบการโรงแรม
สายการบิิน  บริิษััทจััดงาน จากทุุกภููมิิภาคทั่่�วประเทศ และผู้้�ซื้้�อ
จำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่า  300 รายจากหน่่วยงานภาครััฐ และเอกชน 
ร่่วมใจจััดงานในประเทศอย่่างพร้้อมเพรีียง นอกจากนี้้� สสปน.
ได้้เปิิดตััว  7 แพ็็กเกจพิิเศษ เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดงานไมซ์์ และ
ดึึงดููดนัักเดิินทางไมซ์์ทั้้�งชาวไทยและต่่างชาติิ ครอบคลุุมตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่่างประเทศ ดัังนี้้�
แพ็็กเกจ ตลาดในประเทศ ประกอบด้้วย
1. “ประชุุมเมืืองไทย ปลอดภััยกว่่า” แพ็็กเกจสำำ�หรัับการ
จัั ด ประชุุ ม และการเดิิ น ทางเพื่่ � อ เป็็ นรา งวัั ล ในประเทศ
(Meetings & Incentives)
2. “ประชุุมเมืืองไทย ร่่วมใจขัับเคลื่่�อนชาติิ” แพ็็กเกจสำำ�หรัับ
การจััดประชุุมภายในประเทศ (Conventions)
3. “งานแสดงสิินค้้าในประเทศ นำำ�เศรษฐกิิจไทยไปไกลกว่่า”
แพ็็กเกจสำำ�หรัับการจััดงานแสดงสิินค้้าภายในประเทศ
(Domestic Exhibitions)

แพ็็กเกจตลาดต่่างประเทศ ประกอบด้้วย
1. “Ease Up” แพ็็กเกจสำำ�หรัับการจััดประชุุมและการเดิินทาง
เพื่่�อเป็็นรางวััลนานาชาติิ (Meetings & Incentives)
2. “Convene Plus” แพ็็กเกจการจััดประชุุมนานาชาติิ
(Conventions)
3. “Re-Energizing” แพ็็ ก เกจการจัั ด งานแสดงสิิ นค้้า 
นานาชาติิ (Exhibitions)
4. “Thailand Power Up” แพ็็กเกจสนัับสนุุนการจััดงาน
เมกะอีีเวนท์์ และเทศกาลนานาชาติิ (Mega Events &
World Festivals)
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เสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมไมซ์์
และยกระดัับไมซ์์ให้้เป็็นวาระแห่่งชาติิ

งานสััมมนา “MICE TALK 2020” วัันที่่� 10 กัันยายน 2563
หััวข้้อ “The New Phenomenon of Global Economy:
เมื่่�อเศรษฐกิิจโลกเปลี่่�ยน  เราต้้องปรัับ” อุุตสาหกรรมไมซ์์เป็็น
อุุตสาหกรรมภาคบริิการที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจไทย
เนื่่�องจากสามารถสร้้างรายได้้เข้้าประเทศเป็็นจำำ�นวนมาก และ
กระจายรายได้้ไปสู่่�ธุรกิ
ุ จิ อื่่น 
� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น โรงแรม ศููนย์์ประชุุม
ขนส่่ง และร้้านอาหาร เป็็นต้้น โดยที่่�ผ่่านมาหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ
และเอกชนได้้ให้้การสนัับสนุุน สสปน. ในการพััฒนา และกระจาย
อุุตสาหกรรมไมซ์์ไปสู่่�ระดัับภููมิิภาค แต่่เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลให้้หลายประเทศใช้้มาตรการ 
Lockdown และมาตรการเว้้นระยะห่่าง ถืือว่่าเป็็นอุุปสรรคต่่อ
การเดิินทางระหว่่างประเทศ และการจััดประชุุมไมซ์์ ซึ่่�งส่่งผล
กระทบทางเศรษฐกิิจ (Economic Impact) ลดลงกว่่าร้้อยละ
70 ในทุุกมิิติิ

นอกจากนี้้� สสปน. ได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่รุ� นุ แรงที่่เ� กิิดขึ้้นกั
� บั
อุุตสาหกรรมไมซ์์ จึงึ ได้้เปลี่่ย� นบทบาทเป็็นการให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้ป� ระกอบการไมซ์์ที่ไ�่ ด้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโควิิด-19
โดยล่่าสุดุ สสปน. เปิิดตััวโครงการ “ประชุุมเมืืองไทย ปลอดภััยกว่่า”
ที่่�ได้้สนัับสนุุนด้้านเงิินทุุนในการจััดประชุุมสััมมนาแก่่องค์์กร
เอกชน  เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการและกระตุ้้�นเศรษฐกิิจไทย
ในช่่วงที่่�ตลาดไมซ์์จากต่่างประเทศยัังไม่่สามารถเดิินทางได้้ 
สำำ�หรัับการจััดงานสััมมนา MICE TALK ทาง สสปน. มีีวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่�อให้้หน่่วยงานภาครััฐ และผู้้�ประกอบการไมซ์์ได้้รัับฟัังถึึง
แนวโน้้มเศรษฐกิิจโลกในช่่วงที่่�เกิิดวิิกฤติิการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19นี้้� จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ และนัักวิิชาการของประเทศ เพื่่�อได้้
เรีียนรู้้� และเข้้าใจถึึงการเปลี่่�ยนแปลง และเตรีียมพร้้อมในการ
รัับมืือ และปรัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการพััฒนา
อุุตสาหกรรมไมซ์์ในอนาคตต่่อไป
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พััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงาน
ภายในขององค์์กร

โครงการอบรมหลัักสููตร “การขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนตนกัับผลประโยชน์์ส่่วนรวม
(Conflict of Interest)” เมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน 2563
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของยุุทธ์์ศาสตร์์ที่่� 5 ที่่�ต้้องการ
ยกระดัับศัักยภาพบุุคลากรของ สสปน. ให้้มีีความพร้้อมต่่อการ
พััฒนาองค์์กร และเพื่่อ� รองรัับความต้้องการที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
รวดเร็็วของอุุตสาหกรรมไมซ์์ รวมไปถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งานของ สสปน. ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล จึึงจััดโครงการ
อบรมหลัักสููตร  “การขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนตนกัับ
ผลประโยชน์์ส่วนรว
่ ม (Conflict of Interest)” ขึ้้�นมา เพื่่อ� อบรม
แก่่พนัักงานของ สสปน. ทุุกระดัับ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ

ให้้เรีียนรู้้�และเข้้าใจถึึงหลัักการ  แนวทางปฏิิบััติิในเรื่่�องของ
คุุ ณ ธรรม จริิ ย ธรรม หลัั ก ธรรมาภิิ บ าล และการขัั ด กัั น
แห่่งผลประโยชน์์ส่่วนตน  และผลประโยชน์์ส่่วนรวม รวมไปถึึง
การตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะที่่�เป็็น
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ โดยละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบ และ
การใช้้อำำ � นาจหน้้าที่่ � เ พื่่ � อ แสวงหาผลประโยชน์์ ที่ ่ � มิ ิ ค วรได้้
โดยชอบด้้วยกฎหมาย

สสปน. ดำำ�เนิินงานที่่�ยึึดหลัักธรรมาภิิบาลมาโดยตลอด ซึ่่�งยืืนยัันได้้จากผลการประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA)
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ ในปีี พ.ศ. 2563
ที่่� สสปน. ได้้คะแนนสููงถึึง 93.75 อยู่่�ในระดัับดีีเลิิศ (Excellence)
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ทิิศทางการดำำ�เนิินงานของ สสปน.
ในปีีงบประมาณ 2564
ประเทศเพื่่�อยกระดัับขึ้้�นเป็็นงานระดัับนานาชาติิ โดยใช้้จุุดเด่่น
เชิิงที่่ตั้้� �งของประเทศไทยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของอาเซีียน และสิินค้้า
หรืือผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของไทยที่่มีีชื่
� อ�่ เสีียง เช่่น ข้้าว ผ้้าไหม อ้้อย เป็็นต้้น 
สำำ�หรัับตลาดต่่างประเทศ ในช่่วงที่่�การจััดงานในรููปแบบปกติิ
(Physical Event) ยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ สสปน. จะให้้การ
สนัับสนุุนการจััดงานบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์บน Virtual Meeting
Space และเตรีียมความพร้้อมให้้แก่่อุุตสาหกรรมไมซ์์ในการ
ต้้อนรัับนัักเดิินทางไมซ์์นานาชาติิที่่�คาดว่่าจะเดิินทางเข้้ามาใน
อนาคต ทั้้�งในด้้านความพร้้อมของประเทศ เช่่น สิ่่�งอำำ�นวย

ความสะดวก การคมนาคม เป็็นต้้น  และความพร้้อมของการ
จััดงานต่่าง ๆ รวมถึึงการพััฒนาบุุคลากรในประเทศให้้มีีจำำ�นวน
เพีียงพอและความสามารถที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
ผู้้ป� ระกอบการในปััจจุุบัน รว
ั มถึึงการสร้้าง Ecosystem ทางด้้าน 
Soft Skills และ Software ตลอดจนการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
อุุตสาหกรรมไมซ์์ในแต่่ละพื้้�นที่่� รวมถึึงการลงทุุนและสนัับสนุุน
เงิินทุุน ซึ่่�งทาง สสปน. มองว่่าการสนัับสนุุนเฉพาะเงิินทุุนอาจ
จะไม่่สามารถทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนได้้ แต่่ทุกุ คนจะต้้อง
มีีความรู้้�ความสามารถในเรื่่�องธุุรกิิจนี้้�ด้้วย

วิิสััยทััศน์์ของ สสปน. ในปีีงบประมาณ 2564
ปีี 2563 นัับเป็็นปีีที่่�อุุตสาหกรรมไมซ์์ และอุุตสาหกรรมอื่่�น  ๆ
ของไทย และประเทศอื่่น 
� ๆ ทั่่ว� โลกได้้รัับผลกระทบอย่่างรุุนแรง และ
ยาวนานกว่่าวิิกฤติิการณ์์อื่่�น  ๆ อัันเนื่่�องมาจากการระบาดของ
โควิิด-19 ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว สสปน. ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์บริิหาร
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา  2019
หรืือ ศบค. และหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่อ� ให้้ความช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน และฟื้้นฟูู 
� ผู้้ป� ระกอบการที่่ไ� ด้้รัับ
ผลกระทบให้้สามารถผ่่านพ้้นช่่วงเวลาวิิกฤติิไปได้้ จึึงทำำ�ให้้
กิิจกรรมการจััดประชุุมและนิิทรรศการเป็็นกิจิ กรรมด้้านเศรษฐกิิจ
กลุ่่�มแรกที่่�ได้้รัับการผ่่อนคลายให้้เริ่่�มดำำ�เนิินการได้้
ในส่่วนของตลาดต่่างประเทศ สสปน. ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตร
ในต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� รัักษาความสััมพัันธ์์ และตำำ�แหน่่ง
ทางการตลาดของไทยในเวทีีไมซ์์โลก กอปรกัับความสำำ�เร็็จด้้าน
การควบคุุ ม การระบาดของกระทรวงสาธารณสุุ ข  จึึ ง ทำำ � ให้้
ประเทศไทยมีีภาพลัักษณ์์ของการเป็็น  “World MICE Safe
Destination” รวมถึึงสามารถรัักษาจำำ�นวนงานประชุุมและ
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สััมมนาจากต่่างประเทศให้้อยู่่�ในประเทศไทย โดยเฉพาะงาน 
Mega Event ที่่�สามารถรัักษาไว้้ได้้ทั้้�งหมด
สำำ�หรัับแนวทางการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ในช่่วงที่่�สถานการณ์์
โควิิด-19 ยัังไม่่คลี่่ค� ลาย สสปน. ยัังคงให้้การส่่งเสริิมการจััดประชุุม
นิิทรรศการ  และงานแสดงสิินค้้าภายในประเทศให้้มากขึ้้�นเพื่่�อ
ทำำ�ให้้ต่่างประเทศมั่่�นใจว่่าประเทศไทยพร้้อมและปลอดภััย
โดยเฉพาะการประชุุมและสััมมนาของหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อ
ตอบสนองตามนโยบายกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาล นอกจากนี้้�
สสปน. ได้้ส่่งเสริิมให้้การจััดงานไมซ์์เป็็นเครื่่�องมืือสนัับสนุุนการ
กระจายรายได้้สู่่�ชุุมชน โดยการจัับคู่่� หรืือ Matching กัับชุุมชน 
ที่่�สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมไมซ์์ได้้ ผ่่าน  Application หรืือ Thai
MICE Connect ที่่ท� าง สสปน. ได้้มีีการจััดทำำ�ขึ้้น รว
� มถึึงจะทำำ�หน้้าที่่�
เป็็ นตั ั ว กลางในการเชื่่ � อ มทุุ ก คนหรืือทุุ ก หน่่ ว ยงานที่่ � มีีส่ ่ วน
เกี่่�ยวข้้องมาร่่วมกัันจััดกิิจกรรมไมซ์์ขึ้้�น  โดยเริ่่�มจากการพััฒนา 
และยกระดัับสิินค้้าชุุมชน  ให้้มีีความทัันสมััยขึ้้�น นอกจากนี้้�
สสปน. มีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาศัักยภาพงาน Exhibition ภายใน
รายงานผลการดำำ�เนิินงานปีีงบประมาณ 2563 (ครึ่่�งปีีหลััง) (เมษายน - กัันยายน 2563)
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ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย

เพื่่�อขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไมซ์์อย่่างยั่่�งยืืน
สสปน. ได้้ให้้การช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนอุตุ สาหกรรมไมซ์์
ที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งในด้้านการรัักษา
ตลาดต่่างประเทศ การฟื้้�นฟููความเชื่่�อมั่่�น  และส่่งเสริิมการจััด
ประชุุมภายในประเทศ และการประกาศเมืืองไมซ์์ซิิตี้้� เพิ่่�มอีีก
2 จัังหวััด อย่่างไรก็็ตาม เพื่่อ� ต่่อยอดผลสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงาน
ที่่ไ� ด้้ดำำ�เนิินการแล้้ว และเพื่่อ� ตอบสนองนโยบายกระตุ้้น� เศรษฐกิิจ
และการเปิิดรัับชาวต่่างชาติิของรััฐบาล สสปน. จึึงมีีข้้อเสนอแนะ
พร้้อมขอรัับการสนัับสนุุนทั้้�งจากภาครััฐ ภาคเอกชน หน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ดำำ�เนิินการภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 และ
ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไมซ์์ให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป ดัังนี้้�
1. สนัั บ สนุุ น งบประมาณสำำ � หรัั บ การจัั ด กิิ จ กรรม ประชุุ ม
และสััมมนาของหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนเพื่่�อพััฒนา
ศัักยภาพขององค์์กรและบุุคลากร ตลอดจนเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
นโยบายกระตุ้้� น เศรษฐกิิ จ ของรัั ฐ บาลผ่่ านกิ ิ จ กรรมไมซ์์
โดยให้้การสนัั บ สนุุ น ภาคเอกชนในการจัั ด กิิ จ กรรมไมซ์์
ทั้้�งในรููปแบบการให้้เงิินสนัับสนุุน  และสิิทธิิการลดหย่่อน
ภาษีีเงิินได้้ของธุุรกิิจ โดยเฉพาะกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดการ
เดิินทางข้้ามจัังหวััด
2. สนัับสนุุนภาคเอกชนให้้ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ในการเข้้าร่่วม
งานแสดงนิิทรรศการและงานแสดงสิินค้้าด้้วยการลดหย่่อน
ค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อสิินค้้าและบริิการในงาน  เพื่่�อยกระดัับ
ศัักยภาพและขยายโอกาสทางการตลาดในภาคเอกชน

30

3. ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการยกระดัับงานแสดงสิินค้้าของไทย
ที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อต่่อยอดความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ผ่่านมาขึ้้�นสู่่�งานระดัับนานาชาติิ และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่
กิิจกรรมไมซ์์ภายในประเทศ รวมถึึงเพื่่�อขยายโอกาสให้้แก่่
ผู้้�จััดงาน ผู้้�ประกอบการ และผู้้�ผลิิตของไทยในการเปิิดตลาด
การค้้าสู่่�ตลาดโลก
4. ขัับเคลื่่�อนและต่่อยอดเมืืองไมซ์์ ให้้มีีความพร้้อมสำำ�หรัับการ
เป็็นจุุดหมายปลายทางกิิจกรรมไมซ์์ที่่�มีีศัักยภาพสููง และ
ปลอดภััย เพื่่�อให้้ไมซ์์เป็็นเครื่่�องมืือในการดึึงดููดการลงทุุน 
และการกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิิภาค รวมทั้้�งเป็็นสะพานที่่�
เชื่่�อมการพััฒนาด้้านต่่าง ๆ เข้้าสู่่�จัังหวััด
5. เร่่งขัับเคลื่่�อนการจััดทำำ�มาตรฐานและเครื่่�องหมายรัับรอง
ความปลอดภััยจากเชื้้�อโควิิด-19 และการมีีสุุขอนามััยที่่�ได้้
มาตรฐานสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการในภููมิิภาคต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�จััดงาน  และนัักเดิินทางไมซ์์ รวมถึึง
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการรองรัับนัักเดิินทางไมซ์์จาก
ต่่างประเทศ
ที่่�ผ่่านมา  สสปน. ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับภาคอุุตสาหกรรมไมซ์์และ
ภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศเพื่่�อรัักษาสถานะ
ทางการตลาดของไทยในตลาดไมซ์์โลก และ สสปน. ยัังมีีความ
มุ่่�งมั่่�นอย่่างเต็็มที่่�ในการเตรีียมความพร้้อมให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลไกในการพลิิกฟื้้�นเศรษฐกิิจของประเทศให้้
ฟื้้�นตััวได้้อย่่างรวดเร็็วและยั่่�งยืืน
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