
 รายงานผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน ถึง กันยายน 2564) 1

ครึ่งปีหลัง (เมษายน ถึง กันยายน 2564)

ส�ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล



2 รายงานผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน ถึง กันยายน 2564)

ครึ่งปีหลัง (เมษายน ถึง กันยายน 2564)



 รายงานผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน ถึง กันยายน 2564) 1

สารบัญ

24

บทที่ 1 บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
 (Executive Summary)
บทที่ 2 สสปน. ผลักดัน ‘วันไมซ์ไทย’ เป็นวำระแห่งชำติ 
 สร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงบทบำทส�ำคัญของ 
 อุตสำหกรรมไมซ์ 
บทที่ 3 ผลกระทบของโควิด-19 ต่ออุตสำหกรรมไมซ์
บทที่ 4 กำรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุน
 อุตสำหกรรมไมซ์ในสถำนกำรณ์โควิด-19

บทที่ 5 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของ สสปน.
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
  ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระจายรายได้และกระตุ้น
  เศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมภาพลักษณ์
  ของไมซ์ไทย และ สสปน.   
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถ
  ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์  
  และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
  การปฏิบัติงานภายในขององค์กร
บทที่ 6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อ
 ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์
 อย่ำงยั่งยืน

2

6

8
18

32



2 รายงานผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน ถึง กันยายน 2564)

บทที่

ฐานะจดุหมายปลายทางของนกัเดินทางไมซ์ ผ่านการท�างานร่วม
กับตัวแทนด้านการตลาดของ สสปน. (Representative) ใน 
ต่างประเทศ

ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนไมซ์ภำยใน
ประเทศ 
 สถานการณ์ของโควิด-19 ระลอกใหม่ สร้างผลกระทบที่
รนุแรงต่ออตุสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นอย่างมาก รฐับาลมมีาตรการ
เข้มงวดในการปิดประเทศเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของโรค 
รวมไปถงึการออกมาตรการห้ามจดักจิกรรมรวมกลุม่เกนิ 50 คน 
20 คน และ 5 คนตามล�าดบัเป็นระยะ การรับมอืกบัวกิฤตของ 
สสปน. จงึต้องปรบัแผนการท�างาน ให้มคีวามยดืหยุน่ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ เพื่อให้ยังคงสามารถจัดกิจกรรมไมซ์ภายใน
ประเทศเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดย สสปน. ยงัคงสานต่อ โครงการ 
2HY (Hygiene & Hybrid) ยดึแนวปฏบัิตด้ิานสขุอนามยัส�าหรบั
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Hygiene Guidelines) และรองรับ
การใช้เทคโนโลยจีดัประชมุแบบ Hybrid สร้างความมัน่ใจให้แก่ 
การจัดงานภายในประเทศ

บทสรุป 
สำาหรบัผู้บรหิาร 
(Executive Summary)
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 การกลับมาระบาดซ�า้ของโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลต้าในช่วง 
คร่ึงปีหลังงบประมาณ 2564 ท�าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัสโคโรนาในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ลุกลาม และรุนแรง 
ส่งผลกระทบทกุภาคส่วน ทัง้ภาคธรุกจิ ภาคบรกิาร รวมไปถงึ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ที่ก�าลังมีทีท่าว่าจะฟื้นตัว ให้กลับไปสู่
สถานการณ์ถดถอยและเลวร้ายลงกว่าเดิม การจัดงานไมซ์ใน
ประเทศต้องประกาศยกเลกิหรอืเลือ่นออกไป และอกีส่วนหนึง่
ได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบการจัดงานเป็นลกัษณะไฮบรดิ (Hybrid) 
และออนไลน์ (Online)
 ทั้งนี้ สสปน. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนผลักดัน
เศรษฐกจิเชงิบวก ครอบคลุมทกุดา้นทัง้การพฒันา การตลาด 
และส่งเสรมิภาพลกัษณ์ประเทศ ได้ปรับแนวทางการด�าเนนิงาน
ทีมุ่ง่เน้น การเตรยีมความพร้อม ทัง้ด้านการพฒันาเทคโนโลยี 
การเสรมิทกัษะให้แก่บคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ เพือ่ให้สามารถ
ตอบสนองต่อรูปแบบของการจัดงานไมซ์ที่จะเปลี่ยนไปหลัง 
โควดิ-19 อกีทัง้ สสปน. ยงัเดนิหน้ารกุตลาดไมซ์ในภมูภิาค ผลกัดนั 
ให้เกดิการสร้างเทศกาลท้องถิน่ของเมอืง และทีส่�าคัญ สสปน. ยงั
คงด�าเนนิงานเพือ่ช่วงชิงความได้เปรยีบ ในการดึงงานส�าคญัเข้า
มาจดัในประเทศไทย รวมไปถงึการรักษาสถานะของประเทศใน 
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 พร้อมกันนี้ ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดท�าโครงการ ‘MICE 
Winnovation’ ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ ‘Thailand’s 
MICE Startup 2020’ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดงานไมซ์แบบครบวงจร ผ่านปัจจัยสนับสนุน 4 รูปแบบ 
ได้แก่ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการนวัตกรรม (MICE Innovation 
Catalog), เวทเีจรจาธรุกจิ (Technomart), สนบัสนนุเงนิทนุ 
(Inno-Voucher) และจัดกจิกรรมเวร์ิคชอ็ปให้ความรู ้(Digital 
Literacy of MICE)
 ตลอดจน แคมเปญ ‘ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า’ 
ที่ยังคงด�าเนินการต่อจากคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2564 
โดยสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมไมซ์แก่ องค์กร บรษัิท 
และผู้ประกอบการไมซ์ ซึ่งที่ผ่านมา สสปน. ให้การสนับสนุน
ทัง้หมด 637 โครงการ มจี�านวนผู้เข้าร่วมงานทัง้สิน้ 43,530 คน 
ก่อให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 119 ล้าน
บาท ก่อให้เกดิมลูค่าเพิม่โดยรวม 110 ล้านบาท เกดิการจ้างงาน
ตลอดทัง้ปี 966 คน และสร้างรายได้ภาษแีก่ภาครฐัเป็นมลูค่า 86 
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วนัที ่4 ตุลาคม 64) 

รุกตลำดภูมิภำค เสริมควำมแข็งแกร่งให้
เมืองเป็น ‘ผู้สร้ำงงำน’ 
 หนึง่ในมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีส่งผล 
ต่อไมซ์ไทยโดยตรง คือ การปิดพรมแดนเข้า-ออกประเทศไทย 
ท�าให้รายได้จากนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศตลอดทั้งปี 
งบประมาณ 2564 ลดลงร้อยละ 99.95 สอดคล้องกบัผลส�ารวจ 
ของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI) 
ระบวุ่า ร้อยละ 77 ของผูป้ระกอบการธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัการ 
จัดงานแสดงสนิค้า เชือ่ว่า หากรฐับาลมกีารผ่อนปรนหรอืยกเลกิ
ข้อจ�ากัดเรื่องการเดินทาง จะเป็นปัจจัยหลักที่จะท�าให้การ 
จดังานไมซ์กลับเข้าสูภ่าวะปกติได้เร็วขึน้
 อย่างไรกต็าม เป็นทีค่าดการณ์ว่า สถานการณ์ของอตุสาหกรรม 
ไมซ์จะยงัคงอยูใ่นสภาวะซบเซา ทัง้ด้านการลงทนุ การเจรจา 
ทางธุรกิจ และห้วงอารมณ์ของผู ้คนที่ยังไม่อยากจับจ่าย
ใช้สอย ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 และจะกลับเข้าสู ่ภาวะ
ปกติประมาณปี 2566-2567 ในช่วงเวลาที่ยังไม่ปกติ สสปน. 
เดินหน้ารุกตลาดไมซ์ในภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่ชุมชน 
มากกว่ากระจุกตัวอยู ่ในกรุงเทพมหานคร เช่น ผลักดัน 
เมืองที่มีศักยภาพ และเมืองไมซ์ซิ ต้ีให้มีการ 

สร้างเทศกาลท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้แนวคิด Festival 
Economy เพื่อต่อยอดไปสู่งานระดับสากลหรือ 1 City :  
1 License Event ในอนาคต ส�าหรับงานที่จัดไปแล้ว ได้แก่ 
เทศกาล ‘เกลอื-เมอืง-เพชร’ หรอื ‘Diamond of the Salt’ 
ของจงัหวดัเพชรบรุ ีและงานเทศกาล ‘Hua Hin Hop Fest’ 
ของเมอืงหวัหิน จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์  

ประมลูสิทธ์งำนท่ีตอบสนองนโยบำยภำครฐั 
 ขณะเดียวกัน สสปน. ยังด�าเนินการประมูลสิทธิ์งานที่มี
ศกัยภาพสงู เข้ามาจดัในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
งานระดบัโลก (Global Agenda) เช่น งาน World Bank หรอื
งานแสดงสนิค้าชัน้น�าของโลก รวมไปถงึงานในพืน้ทีเ่ขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาฝั่งทะเลตะวันตก 
(Thailand Riviera) ตามนโยบายของรฐับาลทีต้่องการพฒันา
พืน้ทีซ่ึง่เป็น Strategic Location โดยงานทีก่�าลงัจะจดัขึน้ใน
พืน้ท่ีเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ในปี 2566 ได้แก่ 
งาน Thailand International Air Show งานแสดงสินค้า 
ของกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ 
  ในส่วนของ การประชมุวชิาชพีระดบันานาชาต ิ(Convention) 
สสปน. มีนโยบายส่งเสริมการสร้างงาน Home Grown 
Convention ของประเทศไทย และหมนุเวยีนกันจดัในประเทศ
คู่ค้าแถบเอเชีย เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ให้กับการประชุม
วชิาชีพระดบันานาชาตใิน Regional โดยไม่หวงัพึง่พางานจาก
ต่างชาติ 
 นอกเหนือจากนี้ ยังได้ปรับนโยบายการสนับสนุนงาน 
Convention ท่ีน�าเข้ามาจดัในเมอืงไทยให้เป็น ‘Regenerating 
Legacy’ นัน่คอื งาน Convention ต้องสร้างองค์ความรูห้รอื 
มรดกทางวัฒนธรรม (Legacy) ให้กับประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ หนึง่เป็นงานท่ีสานต่อจาก Legacy 
เดมิ สองเป็น Legacy ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ในมมุมอง
ทีต่่างออกไป และสามเป็น Legacy 
ที่พัฒนาต่อยอดจากของ
เดิมให้เป็นของใหม่  



4 รายงานผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน ถึง กันยายน 2564)

 กำรพัฒนำ กำรเตรียม
ควำมพร้อม เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำก 
เพรำะ สสปน. ไม่ได้พัฒนำ
แค่กำร Reskill และ Upskill  
แต่เรำพัฒนำ เพื่อที่จะออก
กลยุทธ์กำรส่งเสริมรวมทัง้
สนบัสนนุกำรท�ำงำนทั้งในรูปแบบ 
Domestic และ International 
ให้สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ 

 แนวควำมคิดทำงสำยธุรกิจ
คือ Operate as if COVID-19 
is over ทุกอย่ำงที่เรำท�ำจะไม่เอำ 
สถำนกำรณ์โควิด-19 มำเป็น
อุปสรรคทำงควำมคิด เพรำะเรำ
ท�ำงำนเพื่อมุ่งไปสู่อนำคต เรำ
เตรียมแผน Post COVID-19 
ไว้แล้ว และเรำจะเดินหน้ำตำม
แผนนั้น 

นำงศุภวรรณ ตีระรัตน์
รองผู้อ�านวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม

นำงนิชำภำ ยศวีร์
รองผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ

รูปแบบของไมซ์ เปลี่ยนไปหลังโควิด-19 
 อย่างไรก็ตาม การท่ีอุตสาหกรรมไมซ์เผชิญหน้ากับ 
ความท้าทายของโควดิ-19 เป็นระยะเวลายาวนานเกอืบ 2 ปี 
ส่งผลให้รปูแบบของไมซ์เปลีย่นไปจากเดมิ ข้อมลูจากงานวิจยั
ของ สสปน. ระบุว่า การจัดงานไมซ์จะมีลักษณะ Exclusive 
มากขึ้น เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและลดการสัมผัส 
(Touchless) จะถูกน�ามาใช้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการจัดประชุม 
ในรูปแบบ Virtual หรือ Hybrid จะยังคงอยู ่ต ่อไป 
ถึงแม้โควิด-19 จะคลี่คลาย สอดคล้องกับผลส�ารวจของ 
UFI ท่ีระบุว่า คนท่ัวโลกร้อยละ 82 คาดหวงัว่า เทคโนโลยด้ีาน
ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน จะถูกน�ามาใช้ใน 
กจิกรรมไมซ์มากขึน้ ส่วนงานเทศกาลท่ีเป็นการรวมกลุม่ของคน
จ�านวนมาก จะเกดิขึน้เมือ่ผูค้นม่ันใจถงึความปลอดภยัท่ีเพยีงพอ 
และเป็นงานในสาขาทีม่ศีกัยภาพสงู เช่น งานด้านเกษตรสมยั
ใหม่ ดจิทัิล สุขภาพ และวถีิชีวติใหม่ๆ
 ส�าหรับนักเดินทางกลุ ่ม Incentive จะมีความชัดเจน 
และเลือกจุดหมายปลายทาง ที่ เติมเต็มประสบการณ์
ใหม่ๆ มีความพิเศษ (Unique Experience) และคุ ้มค่า
ในการเดินทาง เช่น มองหาร้านอาหารยอดนิยมในท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย นอกจากนี้ นักเดินทางกลุ่ม 
Meeting และ Incentive ยังมีแนวโน้มท่ีจะเลือกโรงแรม 
ขนาดเล็กและพออยู่เฉพาะในกลุ่มของตัวเอง รวมไปถึงให ้
ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนปี 2565
 จากรปูแบบของไมซ์ท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกจิ 
หลงัโควดิ-19 จะเป็นธุรกิจที่ตระหนักถึงปัญหาและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของรัฐบาล ที่ให้ความส�าคัญกับเร่ือง 
สิง่แวดล้อมและความยัง่ยนื สสปน. ในฐานะหน่วยงานภาครฐั 
จงึพฒันาแผนด�าเนินงานในปี 2565 ให้สอดรบักับแผนพฒันาฯ 
ดังกล่าว โดยวางทิศทางขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์ผ่าน 3 
กลยทุธ์หลกั ได้แก่ เสรมิความแกร่งระดบัชาต ิยกระดบัความ
พร้อมของจงัหวดัท่ีมศีกัยภาพ เพือ่รองรบักิจกรรมไมซ์ ควบคูก่บั
การสร้างงานใหม่ๆ และยกระดบัให้มคีณุภาพระดบันานาชาติ 
เช่น โครงการ Empower Thai 
Exhibition หรอื EMTEX ซ่ึง
เป็นการขยายความร่วม
มอืระหว่าง สสปน. กับ
กระทรวงต่างๆ รวม
ถึงหน่วยงานภาครฐั
และเอกชนกว่าสิบ
หน่วยงาน เพือ่ร่วม
กนัพฒันาศกัยภาพ
งานแสดงสินค้าใน
ระดับท้องถ่ินก้าวสู ่
ระดบัประเทศ
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 สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ 
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น สสปน. 
ต้องใช้กลยุทธ์ในกำรสื่อสำร
และต้องท�ำงำนหนักมำกขึ้นใน
ปี 2565 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

นำงสำววิชญำ สุนทรศำรทูล
รองผู้อ�านวยการสายงานบริหาร



 รายงานผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน ถึง กันยายน 2564) 5

 ช่วงชงิโอกาสระดบัสากล มุง่เน้นการผลกัดันไมซ์ไทยสูเ่วที
โลก โดยจดัท�าแคมเปญตลาดเชงิรกุเพือ่ช่วงชงิความได้เปรยีบ
ในภูมิภาคอาเซียนและการดึงงานส�าคัญระดับโลกเข้ามาจัด
ในประเทศไทย ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม ทั้งด้าน
การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานสถานที่จัดงาน หลักสูตรอบรม 
ต่างๆ เพื่อให้ไมซ์ไทยก้าวทันความต้องการของโลกยุคหลัง 
โควิด-19 รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานและส่งเสริม 
‘การจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน’ โดยน�าแนวคิด BCG Model 
(Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของ 
รัฐบาล ในการเร่งพัฒนาธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาต ่อยอดกับหลักการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนขององค ์การ
สหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals) 
 ทัง้นี ้สสปน. ยงัคงมุง่มัน่ด�าเนินงานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
มาโดยตลอด ซ่ึงยืนยันได้จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) จาก
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่ง
ชาติ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สสปน. ได้คะแนนสูงถึง 
95.01 คะแนน เพิม่ขึน้ 1.26 คะแนนจากในปี 2563 ทีไ่ด้ 93.75 
คะแนน นอกจากนี ้สสปน. ยงัได้รบัรางวัลการประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ�า
ปีงบประมาณ 2564 (ITA Awards 2021) ประเภทที ่4 รางวลั
ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ม ี
ผลการประเมนิฯ ในระดับ AA (ดีเลศิ)
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 สสปน. 
พร้อมท่ีจะเดินหน้ำ
และเป็นส่วนหน่ึงในกำรขบัเคลือ่น 
BCG Model อย่ำงเต็มท่ี เพรำะ
น่ีคอืกำรเปลีย่นโฉมหน้ำเศรษฐกิจ
ท่ีประเทศไทยน�ำมำปรบัใช้เพ่ือกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงม่ันคง สสปน. 
จะท�ำให้ ‘กลไกอุตสำหกรรมไมซ์’ 
ช่วยหำงำน สร้ำงเงิน ดึงคนจำก
ท้ังในและต่ำงประเทศเข้ำมำใช้จ่ำย
กระจำยสู่พ้ืนท่ีต่ำงๆ ให้ได้มำกท่ีสุด 

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสริมการจัดประชมุและ
นทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
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 ‘ไมซ์’ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มีมายาวนานนับ
ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะในรูปแบบ ‘การประชุม’ 
ซึง่เป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการตัดสนิใจเรือ่งส�าคญัๆ ระดบัชาต ิใน
ประเทศไทย ‘ไมซ์’ ถกูน�ามาใช้ในรปูแบบต่างๆ เพือ่ขบัเคลือ่น
นโยบายส�าคญัของชาต ิทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคม จากข้อมลู 
ทางประวัติศาสตร์ไมซ์ไทย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3) ไมซ์อยู่ใน 

สสปน.ผลักดัน 
‘วันไมซ์ไทย’ เป็นวาระแห่งชาติ 
สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท 
สำาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ 

รูปแบบการประชุมและแสดงสินค้าเพื่อฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 
เช่น การจดัประชุมของคณะสงฆ์ เพือ่ตรวจช�าระและสงัคายนา
พระไตรปิฏกเมื่อปี 2331 
 ระยะที ่2 (รชักาลที ่4-รชักาลที ่8) ไมซ์เริม่เข้ามามบีทบาท
ในเวทโีลก กจิกรรมไมซ์ในช่วงเวลาดงักล่าว อยูใ่นรปูแบบของ
การจัดประชุมและการแสดงสินค้า เช่น มีการจัดงานมหกรรม
แสดงสนิค้าครัง้แรกของประเทศไทย ซึง่จดัยาวนานถงึ 3 เดอืน 
ตัง้แต่วนัที ่26 เมษายนถงึ 16 กรกฎาคม 2425 เนือ่งในโอกาส
ฉลองกรงุรตันโกสนิทร์ 100 ปี ท่ีท้องสนามหลวง จนกระทัง่เข้า
สู่ระยะที่ 3 (รัชกาลที่ 9 จนถึงปัจจุบัน) เป็นไมซ์ยุคใหม่ ที่ถูก
ใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาประเทศ และขับเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ในช่วงเวลานี้ มีการเกิดขึ้นของสมาคม และภาคเอกชนต่างๆ 
มากมาย
 รวมไปถึงการจัดต้ัง ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื สสปน. หน่วยงานรฐัภายใต้ 
การก�ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2545 และเร่ิมด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยมีพันธกิจหลัก
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ครอบคลุม การจัดประชุม 
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ การจัดงาน 

บทที่2
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แสดงสนิค้านานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมภาพลกัษณ์ประเทศไทย
ในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานระดับโลก 
 ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิการให้บรกิาร
และธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ (Potential Industry) อันมีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลระบุให้อุตสาหกรรม
ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างแรงดงึดดู
และสิ่งจูงใจให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก
 อย่างไรกต็าม เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นบทบาทท่ีส�าคญั
ของไมซ์ไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สสปน. ร่วมกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) จึงเกิดแนวคิด
ให้มีการก�าหนดวันส�าคัญของชาติที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ หรือ ‘วันไมซ์แห่งชาติ’ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดัน
ไมซ์ไปสู่วาระแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ไมซ์และประเทศไทยโดยรวม 
 ทั้งนี้ สสปน. ได้น�าเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
สสปน. เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564  
เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2564 ก่อนน�าเสนอต่อรองนายกรฐัมนตรี 
ผูก้�ากับดูแล และได้รบัการพจิารณาอนมุติัให้ วนัที ่26 เมษายน
ของทกุปีเป็น ‘วนัไมซ์แห่งชาต’ิ นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
เพือ่ตอกย�า้ถงึการเป็นอตุสาหกรรมท่องเทีย่วเชงิธรุกจิทีช่่วยขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถสร้างชื่อเสียง สร้าง
ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีงามในสายตาชาวโลก ตลอด
จนมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต
 จากรายงานของสมาคมการประชุมนานาชาติระดับโลก 
(ICCA) ระบุว่า อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี พ.ศ. 2561 ครอง

อนัดบั 1 ด้านการจดัประชุมนานาชาตขิองอาเซยีนต่อเนือ่งเป็น
ปีท่ี 3 (ตัง้แต่ พ.ศ. 2559-2561) มกีารจัดประชุมนานาชาติในปี
ดังกล่าวจ�านวน  204 ครั้ง และเป็นประเทศที่มีการจัดประชุม
นานาชาติมากที่สุดเป็นอันดับ  5 ของเอเชีย รองจากญี่ปุ่น จีน 
เกาหลใีต้ และไต้หวนั ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความแขง็แกร่งและ
ทศิทางการเตบิโตของธรุกจิไมซ์ไทยในภมูภิาคนีไ้ด้เป็นอย่างดี 
รวมทั้ง ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางของการจัด 
กิจกรรมไมซ์เป็นอันดับที่ 2 ของโลกอีกด้วย
 อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2562 หรือก่อนเกิดสถานการณ ์
โรคระบาดโควดิ-19 อตุสาหกรรมไมซ์ท้ังตลาดในประเทศและ 
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 559,840 ล้านบาท แบ่งเป็นไมซ์ในประเทศ 
279,330 ล้านบาท และไมซ์ต่างประเทศ 280,510 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากธุรกิจไมซ์ได้ 
คราวละ 39,130 ล้านบาท ซ่ึงก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน
มากกว่า 321,918 อัตรา
 แม้ว่าปัจจุบัน โควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ภาคธุรกิจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซ์ แต่การด�าเนินงานของ 

สสปน. ท่ีเน้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน พฒันาคน 
และเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง อาทิ การจัดท�าแพลตฟอร์ม 

และแคมเปญต่างๆ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการไมซ์ ให้สามารถจัดงานได้ใน 

รูปแบบ Virtual และ Hybrid ในช่วงที่ 
สถานการณ์ยังไม่ปกตินั้น ยิ่งช่วยตอกย�้า 

ได้ว่า ไมซ์ไทย มีการเตรียมพร้อมอยู ่
ตลอดเวลา เพือ่รบัมอืกบัทกุสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น และสามารถลงสู ่สนาม
แข่งขันในระดับเวทีโลกได้ทันทีเมื่อ
สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย 
รวมไปถึงมีศักยภาพในการยก
ระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมนี้ 
ให้ก้าวไปสู่การเป็นชาติ ‘ผู้น�าไมซ์
ของโลก’ ได้ไม่ยาก
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ผลกระทบของโควิด-19
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์

บทที่3
สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมไมซ ์
ในต่ำงประเทศ 
 ในช่วงครึ่งปีหลังงบประมาณ 2564 (เมษายน-กันยายน  
2564) ทัว่โลกยงัคงเผชญิกบัวกิฤตกิารณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงครั้งนี้นับว่ารุนแรงกว่าทุกครั้งท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากการกลายพันธุ์ของเช้ือไวรัส ที่ท�าให้แพร่กระจาย
ได้อย่างรวดเร็ว และลุกลามเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ หลาย
ประเทศมีการก�าหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นเงื่อนไขในการเข้า
ประเทศ ควบคู่ไปกับมาตรการจ�ากัดการแพร่ระบาดด้วย
มาตรการล็อคดาวน์ จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ 
ที่ต้องสูญเสียรายได้จากนักเดินทางต่างชาติ 
 อย่างไรก็ตาม จีนเป็นประเทศแรกที่เริ่มจัดงานในรูปแบบ
ปกติ (Physical) ณ มณฑลไห่หนานเป็นแห่งแรกเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังหยุดพักการจัดงานในรูปแบบนี้ไป
ตั้งแต่ปี 2563 และเปิดให้นักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศเข้า
ร่วมงานด้วย ส่วนฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา เริ่มมีการจัดงาน
ในรปูแบบปกตเิช่นเดียวกัน แต่จ�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าร่วมงานเป็น 

กลุม่เลก็ๆ และส่วนใหญ่เป็นการจดัในเขตเมอืงหรอืรฐั อนัเนือ่ง
มาจากแคมเปญกระตุ้นของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นที่
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ 
 ด ้านผู ้จัดงานและสถานที่จัดงานเริ่มปรับตัว โดยน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความหลากหลาย และลดการสัมผัสเข้า
มาใช้ เช่น เทคโนโลยี 3D, สตรีมมิ่งและทัวร์เสมือนจริง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดงาน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสจากการจัดงาน 
 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ หลายประเทศเร่งท�าการตลาดที่ 
ดเุดอืด เพือ่กระตุน้ให้เกิดการเดนิทางและกจิกรรมไมซ์ภายใน
ประเทศ เช่น การจัดแคมเปญราคาพิเศษของสายการบิน 
การยกเว้นภาษีส�าหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง 
พบว่า การให้บริการเช่าเหมาล�าเครื่องบินก�าลังเป็นที่นิยม 
ส�าหรับนักธุรกิจและนักเดินทางท่ีต้องการความเป็นส่วนตัว 
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามรอยประวัติศาสตร ์
ก�าลงัมาแรงควบคูไ่ปกบัความตระหนกัถึงเรือ่งสิง่แวดล้อม และ 
ความยั่งยืน 
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 Malaysia
  ส� านักงานส ่ ง เสริมการจัดประชุมและ
นทิรรศการมาเลเซยี (MyCEB) เปิดตวัแผนการตลาด
เชิงรุก 10 ปี ‘The Malaysia Business Events 
Strategic Marketing Plan’ (SMP) เน้นกจิกรรมไมซ์ 
และการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หวังขับเคลื่อน 
ประเทศ โดยจะน�าดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาใช้ 
โดยรัฐบาลมาเลเซียคาดว่าจะช่วยสร้างงานจ�านวน 
25,000 ต�าแหน่งภายในปี 2573 
  MyCEB  ร่วมกับ Business Events Council 
Malaysia (BECM) สร้างแผนงาน ‘MySafe Business 
Events Planner’ เพื่อฟื้นฟูประเทศจากโควิด-19 
โดยเป็นการให้ข้อมูลอย่างละเอียดเก่ียวกับการ
วางแผนและการจัดงานที่จ�าเป็นส�าหรับผู ้จัดงาน
ไมซ์ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ให้ได้รบัประสบการณ์
ที่ราบรื่น โดยเตรียมใช้งานภายในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2564
  ส�านักงานการประชุมและนิทรรศการปีนัง 
(PCEB) จัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริงครั้งแรก 
‘Penang Virtual Roadshow to China 2021’ 
ระหว่างวนัที ่18-20 พฤษภาคม เน้นกลุม่เป้าหมายคอื 
เมอืงชัน้น�าของประเทศจนี ได้แก่ ปักกิง่ เซีย่งไฮ้ เฉงิตู 
เซนิเจิน้ และกวางโจว งานนีม้ผีูซ้ือ้มากกว่า 150 ราย 
ตั้งแต่ตัวแทนท่องเที่ยว นักวางแผนไมซ์ ผู้จัดงาน 
สมาคม และบริษัทจากเมืองจีนเข้าร่วมงานดังกล่าว

 Indonesia
  รัฐบาลอินโดนีเซีย ผลักดันนโยบาย Travel Bubble ร่วมกับประเทศ
สิงคโปร์ ด้วยการผลักดนัให้หมูเ่กาะต่างๆ เป็นจดุหมายของการท่องเทีย่ว และ 
ให้วีซ่านาน 5 ปีส�าหรับชาว Digital Nomad นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศ 
เช่น บาหลี มีแผนน�าเงินลงทุนกว่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้แคมเปญ  
‘New Bali’ มีเป้าหมาย คือ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพมากขึ้น โดยเริ่มจาก 5 แหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ Borobudur, 
Mandalika, Labuan Bajo, Lake Tob และ Likupang 
  รัฐบาลอินโดนีเซีย ไฟเขียวให้อุตสาหกรรมไมซ์เริ่มจัดงานในรูปแบบ
ปกติ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎของการจัดงานอย่างเคร่งครัด โดยผู้จัดงาน
ต้องแจ้งโปรแกรมการจัดงานอย่างละเอียดต่อหน่วยงานเฉพาะกิจด้าน 
โควดิ-19 และส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิทัง้ต้องมกีารปฏบิตัติามนโยบายของ
รัฐบาลท้องถิ่นในสถานที่จัดงานนั้นๆ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไมซ์ของ
อินโดนีเซียประสบกับการสูญเสียเงิน 18 ล้านล้านรูเปียห์ (1.2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) อันเนื่องมาจากการยกเลิกงาน และเลื่อนการจัดงาน ซ่ึงนโยบาย 
ผ่อนคลายดังกล่าว จะเป็นการเตรียมพร้อมของประเทศส�าหรับรองรับการ 
จดังานไมซ์ทีจ่ะมขีึน้กลางเดอืนเมษายน ได้แก่ งาน Indonesia International 
Motor Show ซึง่จดัขึน้ทีก่รงุจาการ์ตา ส่วนการจดังานแบบปกติเริม่จดัตัง้แต่
ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

 Philippines  
  Tourism Promotion Board เตรียมปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมไมซ์ใหม่อีกครั้ง หรือแผนกลยุทธ์ 10 ปี ‘Philippines MICE 
Roadmap 2030’ เนื่องจากต้องน�าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 
เข้ามาประเมินร่วม อีกทั้งจะมีการเพ่ิมเติมเร่ืองแผนการรับมือหากเกิดวิกฤต
อีกครั้งในอนาคต
  กรมการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ (Department of Tourism หรือ DOT) 
จัดท�าแผนพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และ 
การท่องเที่ยวในชื่อว่า ‘The Philippines Tourism Human Capital  
Development Plan’ ส�าหรับปี 2564-2568 เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ผสานกับการบริการระดับเวิลด์คลาส มุ่งหวังให้ธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ ์
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
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 Vietnam 
  สมาคมการท่องเที่ยวซาปา เปิดตัวแคมเปญ ‘The Beauty of 
Lao Cai’ กระตุ้นการท่องเที่ยวคร้ังใหญ่ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให ้
เดนิทางมายงัตอนเหนอืของเวยีดนาม หลงัจากมกีารผ่อนคลายมาตรการ 
ต่างๆ ลง โดยคาดว่า จะช่วยกระตุ้นให้นักเดินทางกลุ่ม Incentive 
เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์พิเศษ ผ่านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมบน
พื้นที่บนภูเขา 
  เวียดนามได้รับสิทธิประโยชน์หลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง 
หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) มาแล้ว 2 ปี ส่งผลให้เศรษฐกิจ
เวยีดนามเตบิโตสวนกระแสเมือ่เทยีบกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะครึง่
ปีแรก 2564 เพิม่การส่งออกไปยงัประเทศสมาชกิ CPTPP เช่น แคนนาดา ชลิ ีเมก็ซโิก 
และเปรู อกีทัง้ยงัมคีวามตกลงเขตการค้าเสรกีบัสหภาพยโุรป (EU-Vietnam Free Trade 
Agreement) ท�าให้เป็นประเทศที่มีจุดแข็งด้านการค้าและส่งออก

 Singapore
  รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศวิสัยทัศน์ผลัก
ดันให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืน
และมีนวัตกรรมอันดับต้นๆ เพื่อใช้ส�าหรับ
การจดักจิกรรมไมซ์ และต้องการเป็นจดุหมาย
ปลายทางที่ดีที่สุดในการมอบประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลอดจนวางแผนที่
จะรวบรวมผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีที่ม ี
นวัตกรรมน�าสมัยมากที่สุด มาน�าเสนอให้แก่
นักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์
  Singapore Tourism Board (STB)  
เปิดตัว SG Stories Content Fund (SGSCF) 
ซีซัน่ทีส่องด้วยเงนิทนุ 2.5 ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ 
ในธีมใหม่ ‘Singapore : The Unique and 
The Unknown’ โดยสนับสนุนให้ผู ้สร้าง
เนื้อหาทั้งในและต่างประเทศ สร้างเร่ืองราว
ของสงิคโปร์ในแง่มมุทีน่่าสนใจและไม่ค่อยเป็น 
ทีรู่จ้กั โดย STB ให้งบประมาณสนบัสนนุสงูสดุ 
150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
  สมาคมผู้จัดประชุมและนิทรรศการ 
และซัพพลายเออร์แห่งสิงคโปร์ (SACEOS)  
เปิดตวั ‘SG SafeEvents Certificate’ แนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีที่สุดในการด�าเนินกิจกรรมอย่าง
ปลอดภยัและมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่แนวปฏบิตัิ
ดังกล่าวครอบคลุมมาตรการการจัดการด้าน
ความปลอดภัยของรัฐบาล โดยแนวปฏิบัตินี้
เสรมิกรอบการจดักจิกรรมไมซ์ของ STB ท่ีเน้น 
ด้านความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความ 
ได้เปรยีบในการแข่งขนัให้สงิคโปร์ เป็นจดุหมาย 
ปลายทางของไมซ์

 China and Macau
  กระทรวงวัฒนธรรมของจีน ประกาศ
แผน 5 ปีส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษ์วัฒนธรรม ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้กว่า 30% 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากชาวจีน
หันมาเดินทางในประเทศ จนเป็นที่คาดการณ์
ว่าในปี 2564 การท่องเที่ยวในจีนจะมีมูลค่า
กว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม 
จีนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การ UNESCO กว่า 55 แห่ง ซึง่รัฐบาลยงัม ี
แผนผลกัดนัไกด์น�าเทีย่วกว่า 10,000 คน ให้หนั 
มาสนใจการท่องเทีย่วในลกัษณะนีม้ากขึน้ด้วย
  กระทรวงพาณิชย์ของจีนจัดงานแสดง 
สินค้านานาชาติในรูปแบบปกติเป็นครั้งแรก 
ในมณฑลไห ่หนาน ได ้แก ่ งาน ‘China 
International Consumer Products Expo’ 
(CICPE) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 
1,500 บูธจากทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้
มาตรการคัดกรองที่เข้มงวดและพิจารณาผู้
เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็น
กรณีพิเศษ
  รฐับาลมาเก๊าประกาศแผนการช่วยเหลอื 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย 
การยกเว้นภาษสี�าหรบันกัท่องเทีย่วจ�านวน 5% 
ทีป่กตจิะเกบ็เพิม่เตมิส�าหรับการใช้บรกิารของ
นักท่องเท่ียวตามสถานที่ต่างๆ คาดว่าจะใช ้
งบประมาณกว่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี ้
ยังมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมไมซ์ 
โดยใช้สถานที่ต่างๆ ในมาเก๊าจัดกิจกรรม

 Japan
  เมืองโยโกฮามา ถูกเลือกให้เป็น SDGs 
Future City ทาง Yokohama Convention 
and Visitors Bureau จึงมุ่งหวังลดภาวะโลก
ร้อน โดยต่อยอดจัดท�าเครื่องมือ Yokohama 
Blue Carbon Offset System ส�าหรบัผูจ้ดังาน 
ไมซ์ เพื่อช่วยวัดปริมาณการใช้คาร์บอนเม่ือมี 
การจดังานในเมอืง ทัง้นีง้าน ICCA Asia Pacific 
Chapter Summit 2020 เป็นงานสัมมนา
นานาชาติงานแรก ท่ีใช้เครื่องมือนี้วัดจ�านวน
การปล่อยคาร์บอนของคนท่ีเดินทางเข้าร่วม
งาน ส่วนพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการ
สถานที ่เมือ่ค�านวณออกมาแล้ว ผูจ้ดังานจะน�า
รายได้จ�านวนหนึ่งจากการขายบัตรไปบริจาค
ให้กบัหน่วยงานทีด่แูลเรือ่งทรพัยากรทางทะเล 
ของเมอืงโยโกฮามา เพือ่ชดเชยจ�านวนคาร์บอน 
ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน
  การจดังานสมัมนา 2020 International 
Congress and Convention Association 
ส�าหรบัภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกในรปูแบบไฮบรดิ
ที่ Yokohama Convention and Visitors 
Bureau จบลงไปอย่างประสบความส�าเร็จ 
ทางผูจ้ดังาน Pacico Yokohama ช่วยตอกย�า้
ความมัน่ใจในการจดังานไมซ์หลงัจากนีด้้วยว่า 
จะสามารถจัดได้และสร้างความประทับใจให้
แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เช่นเดิม ทั้งนี้ ภายในงาน 
ผู้จัดได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ใช้
เทคโนโลยีระบบติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ
และใช้ QR Code ในการลงทะเบียนทั้งหมด
เพื่อลดการสัมผัส
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 Hong Kong
  การท่องเท่ียวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board : 
HKTB) ประกาศแผนการโปรโมทอุตสาหกรรมไมซ์ใน 
ประเทศ ภายใต้ชือ่โครงการ ‘Hong Kong Convention  
Ambassador’ โดยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างผู ้
เชีย่วชาญ ผูท้รงคณุวฒุจิากสาขาอาชพีต่างๆ กว่า 100 คน 
และทีมงานของ HKTB ในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์
ของฮ่องกงให้กลับมาเหมือนเดิม อีกทั้งเป็นการโปรโมท
เมืองให้เป็นท่ีรู้จักในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะการ 
เป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมเชิงวิชาการ 
(Convention) ที่ส�าคัญของภูมิภาค 
  ส�าหรับงานแรกภายใต้โครงการ ‘Hong Kong 
Convention Ambassador’ คือ ‘Greater Bay Area 
Artificial Intelligence Congress’ ซ่ึงจัดข้ึนในเดือน
พฤศจิกายน 2564  มีผู ้เข้าร่วมงานกว่า 2,400 คน 
นอกจากน้ี โครงการดังกล่าว ยังใช้ดึงงานในสาขาวิชา 
ท่ีเฉพาะเจาะจงอย่าง Hong Kong International 
Dental Expo and Symposium (HKIDEAS) และงาน 
15th Asia Pacific Congress of Endoscopic and 
Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA 2021) 
ซึ่งเตรียมจัดในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย
  การท่องเที่ยวฮ่องกง (HKTB) ประกาศแคมเปญ
กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแผนการจัดงาน
เทศกาลในฮ่องกงอีกครั้ง โดยแคมเปญหลักประกอบ 
ไปด้วย การสร้างธีมที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่เขตพื้นที่ 
ควบคู่กับการชูจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวในเขตน้ันๆ 
โดยเริ่มต้นที่เขตเกาลูนตะวันตก ชูจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรม
เมืองเก่าแก่ และน�าเสนอผ่านการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ นอกจากน้ี รัฐบาลยังประกาศจัดการแข่งขัน
จักรยาน ตามเส้นทางรอบเกาะฮ่องกงในปีน้ี ถือเป็นงาน
เทศกาลระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นหลังโควิด-19

 Australia
  การให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมไมซ์ส�าหรับรัฐบาลวิกตอเรีย มักอยู่ใน
รูปของการให้เงินสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ อาทิ การให้งบช่วยเหลือ Melbourne 
Convention Bureau เป็นจ�านวน 10.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลยี เนือ่งจากรฐับาล
มองเห็นความส�าคัญของธุรกิจไมซ์ ท่ีสามารถสร้างรายได้ทางตรงให้แก่รัฐกว่า 
หม่ืนล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากการจัดงานมากถึงหนึ่งแสนงานโดยเฉลี่ยใน
แต่ละปี
  มาตรการล็อกดาวน์ในรัฐวิกตอเรียเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ท�าให้ออสเตรเลีย
สูญเสียรายได้จากการจัดงานไมซ์หนึ่งพันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย รัฐบาลจึงเพิ่ม
งบอดัฉดีช่วยเหลอืผูป้ระกอบการไมซ์ เป็นจ�านวนเงนิ 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลยี 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากวิกฤตที่กระทบอุตสาหกรรม
อย่างหนักในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ภายใต้แคมเปญ ‘Victoria 
Events Support Pacakge’ และงบสนับสนุนอีกกว่า 500 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลียเพื่อช่วยเหลือผู้จัดงานและผู้ประกอบการในอีกหลายโครงการ เช่น 
‘Sustainable Events Business Program’ ทีใ่ห้เงนิสนบัสนนุ 250,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลยีกบัผูจ้ดังานอีเว้นท์ขนาดใหญ่, ‘Impacted Public Events Support 
Program’ ให้เงนิช่วยเหลอื 25,000 ดอลลาร์ออสเตรเลยี แก่ผูจ้ดังานและ 10,000 
ดอลลาร์แก่ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบังานทีม่ผีูเ้ข้าร่วมมากกว่า 1,001 คน 
  แผนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของรัฐบาลวิกตอเรีย ภายใต้งบ 42 ล้าน
ดอลาร์ออสเตรเลีย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดงานไมซ์ในรัฐระยะยาว สะท้อนถึง
การให้ความส�าคัญแก่อุตสาหกรรมไมซ์ ที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างงาน นอกจาก
นี้ รัฐบาลยังสนับสนุนโครงการ ‘National Business Events Program’ โดยให้
งบสนับสนุนผู้จัดงาน ที่ยังคงด�าเนินการจัดงานไมซ์ในรัฐ

 Korea
  ส�านกังานการประชมุแห่งกรงุโซล (Seoul 
Convention Bureau หรือ SCB) วางแผน
เ ชิ งกลยุทธ ์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การแสดงสินค้า ให้เปล่ียนการจัดงานมา
เป็นการจัดงานแบบ hybrid และเป็นการ
จัดงานแบบไม่มีการสัมผัส โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนางานแสดงสินค้าระดับนานาชาติใน
ประเทศ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับงาน CES 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
  เมืองอุลซาน เมืองใหญ่อันดับ 8 ของ
เกาหลี และเป็นที่ ต้ังของโรงงานประกอบ
รถยนต์และอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุด เปิดตัว Ulsan  

Exhibition and Convention Center 
(UECO) ศูนย์การประชุมแห่งที่ 17 ในเกาหลี 
และจัดงาน Asia Pacific MICE Business 
Festival 2021 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 
2564 ซึ่งเป็นงานออฟไลน์งานแรก ที่แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองอุลซานในการ
เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อไปใน
อนาคต
  เมืองปูซาน เร่งเปิดตัวในฐานะเมือง 
ท่องเทีย่วระดบันานาชาต ิเน้นการสือ่สารไปถงึ 
นักเดินทางไมซ์ด้วยคีย์เวิร์ด ‘SAFE F (or) U’ 
ประกอบด้วยค�าหลัก 6 ค�า ได้แก่ ‘Smart: 
Busan Online Travel ช่วยให้นักเดินทาง

ได้สัมผัสและค้นพบเมืองปูซานบนโทรศัพท ์
มอืถอื’, ‘Activity : กจิกรรมเน้นประสบการณ์  
เช่น การเดินและว่ิง ที่นักเดินทางสามารถ
ส�ารวจทุกพื้นที่ของปูซาน’, ‘Fun : ได้รับ
ประสบการณ์ที่กว้างขึ้นของชายหาดท้ังเจ็ด
จากลักษณะเฉพาะของแต่ละชายหาด’, 
‘Exploring : ส�ารวจจุดหมายปลายทางที่ซ่อน
อยู่ในเมืองปูซานที่คนส่วนน้อยรู้จัก’, ‘Food : 
ส�ารวจร้านอาหารยอดนิยมที่ติดอันดับหนึ่งใน
แฮชแท็กยอดนิยม’ และ ‘U : Personalized 
Busan Tour Service น�าเสนอทวัร์และเนือ้หา
ที่นักเดินทางก�าหนดเองได้’
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 อุตสาหกรรมไมซ์ไทย เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผล 
กระทบต่อเนื่องและยาวนานจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ต้ังแต่ระลอกแรกเมือ่เดือนมนีาคม 2563 จนมาถึง 
ระลอก 4 จากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์
เดลตาในประเทศไทยเมือ่เดือนกรกฎาคม ทีนั่บว่าเป็นช่วงวกิฤต 
ทีส่ดุ เน่ืองจากมกีารแพร่กระจายอย่างรวดเรว็และเป็นวงกว้าง 
ส่งผลให้จ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันในประเทศพุ่งสูงสุด
ที่หลัก 20,000 กว่าคน ดันยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 1 ล้านคน
หรือเป็นจ�านวน 1,009,710 คนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
 ข้อมูลจาก Worldometers เว็บไซต์รายงานยอดล่าสุด
ของผู ้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการรวบรวมจากหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขทั่วโลก ระบุว่า ปัจจุบัน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 สูงเป็นอันดับ 29 ของโลก หรือ
เท่ากับ 1,476,477 คน ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ที่หลักหมื่น
คนต่อวัน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสม เป็นจ�านวน 15,363 คน 
(*ข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2564)

อุตสำหกรรมไมซ์ไทยตกอยู่ในสภำวะหยุดน่ิง 
 จากตวัเลขยอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีพุ่ง่สงูเป็นประวตักิารณ์
ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีงบประมาณ 2564 (เมษายน- 
กันยายน 2564) ส่งผลให้รัฐบาลไทยออกมาตรการล็อคดาวน์
ประเทศ งดการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
เดนิทางภายในประเทศโดยเฉพาะพ้ืนทีเ่ส่ียงสแีดง อตุสาหกรรม 
ไมซ์ไทยที่จากเดิมมีแนวโน้มก�าลังจะดีขึ้นช่วงเดือนเมษายน 
2564 กลับเข้าสู่ภาวะเปราะบางอีกครั้ง ภาคธุรกิจต่างๆ ทั้ง
ด้านการขนส่ง สายการบิน บริษัททัวร์ บริษัทผู้จัดงานไมซ์ 
ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรง 
 ด้านกิจกรรมไมซ์บางส่วนที่เตรียมจัดในช่วงเวลาดังกล่าว
ต้องถูกยกเลิกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งมาตรการ
ควบคุมเข้มของรัฐบาล ที่ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน 
20 คน และเข้มงวดสูงสุดคือห้ามเกิน 5 คน ตั้งแต่วันท่ี 

12 กรกฎาคม-31 สงิหาคม 2564 ในเขตพืน้ท่ีควบคมุสูงสดุและ
เข้มงวด ส่งผลให้การจัดงานไมซ์ภายในประเทศเกิดขึ้นได้ยาก 
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจึงตกอยู่ในภาวะหยุดชะงัก  
 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมไมซ์บางส่วนได้ปรบัตวัไปสูแ่พลตฟอร์ม 
ออนไลน์ ทัง้การจัดงานในรปูแบบไฮบรดิ และออนไลน์ เพือ่ให้ 
ยังสามารถจัดประชุมต่อไปได้ ท้ังนี้ ในปี 2564 ตลาดไมซ ์
ต่างประเทศมีจ�านวนลดลงร้อยละ 90 ส่วนไมซ์ในประเทศ 
ลดลงร้อยละ 65 โดยงานไมซ์ต่างประเทศ ที่สสปน. ให้การ
สนบัสนนุ ยกเลกิจัดงานทัง้หมด 32 งาน รวมจ�านวนผูท้ีไ่ม่ได้
เข้าร่วมงาน 54,298 คน ส�าหรบังานไมซ์ต่างประเทศท่ี สสปน. 
ให้การสนบัสนนุ เลือ่นการจดังาน 40 งาน ส่วนงานท่ีจะกลบัมา
จดัในปีถัดไป มจี�านวนงานไมซ์ต่างประเทศ ทีย่นืยนัจดัตามแผน 
44 งาน เป็นการจัดภายในเดอืนกรกฎาคม-ตลุาคม 2565 จ�านวน
คนท่ีคาดว่าจะเข้าร่วมประมาณ 218,000 คน ขณะท่ีงานไมซ์ใน
ประเทศที ่สสปน. ให้การสนบัสนนุ ยกเลกิการจดังานทัง้หมด 
29 งาน เลือ่นออกไป 70 งาน และยนืยนัจดัตามแผน 45 งาน

กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศยังถูกจ�ำกัด
แต่กำรเดินทำงภำยในประเทศเริ่มคึกคัก
 ไม่เพยีงแต่ประเทศไทย ทีเ่รือ่งการเดนิทางระหว่างประเทศ
ในช่วงไตรมาสนี ้ยงัคงถกูจ�ากดัเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของ
โควดิ-19 แต่รฐับาลในหลายประเทศท่ัวโลก ต่างออกมาตรการ

ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมไมซ์ไทย
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คุมเข้มเรื่องการเดินทางข้ามประเทศเช่นเดียวกัน ส่งผลให ้
นักเดินทางไมซ์หันมาเดินทางภายในประเทศตนเองมากขึ้น 
จากข้อมูลล่าสุดของ GBTA (The Global Business Travel 
Association) ชี้ให้เห็นว่า ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มีการ
เดินทางเชิงธุรกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่า
เดอืนมถินุายน 2564 และมเีพียงไม่กีบ่รษัิททีท่�าการเลือ่นหรอื
ยกเลิกการเดินทาง 
 ปัจจุบันการเดินทางเชิงธุรกิจภายในประเทศต่างๆ ทั้งใน
ยโุรป สหราชอาณาจักร และอเมรกิาเหนือ เร่ิมเข้าสูภ่าวะฟ้ืนตัว 
สะท้อนผ่านยอดจองของบริษัทและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่ีมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเดือน รายงานจาก GBTA ระบุเพิ่มว่า 
ร้อยละ 77 ของพนักงานในบรษัิทเต็มใจทีจ่ะเดินทางท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมในเวลานี้ ร้อยละ 12 รู้สึกเฉยๆ อีกร้อยละ 7 
รู้สึกไม่แน่ใจ และร้อยละ 4 ยังไม่เต็มใจที่จะเดินทาง 

มำตรกำรคุมเข้มเรื่องกำรเดินทำง 
ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
 นอกจากนีร้้อยละ 52 ของผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความเหน็ 
ว่านโยบายและข้อจ�ากดัของรัฐบาลท่ีเก่ียวกับมาตรการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
อาทิ การสร้างเครือข่าย การส�ารวจธุรกิจ การวางแผนและ
การประชุมด้านการขาย เมื่อได้ส�ารวจความคิดเห็นของแต่ละ
รายการเพิ่มเติม พบว่าร้อยละ 52 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับผลกระทบจากการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ นอกจากนี ้
ร้อยละ 51 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้รับผลกระทบจากการ
ส�ารวจธุรกิจ และร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ
ผลกระทบจากการวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
 จากนโยบายควบคุมการเดินทางท่ีเข้มงวดของรัฐ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามในยโุรป ธุรกจิได้รบัผลกระทบจากมาตรการ 
ควบคุมการเดินทาง มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยใน
อเมริกาเหนืออย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังนี้ หากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นผลกระทบ พบว่าร้อยละ 73 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในยุโรป (ยกเว้นประเทศสหราชอาณาจักร) คาดว่าการสร้าง 
เครือข่ายทางธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว  
ตามมาด้วยร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศ 
สหราชอาณาจักร และร้อยละ 47 ของผู้ตอบแบบสอบถามใน 
อเมริกาเหนือ ตามล�าดับ ส�าหรับประเด็นผลกระทบด้านการ 
จดัประชมุการขาย พบว่าร้อยละ 58 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่อาศัยในยุโรป เชื่อว ่ามาตรการที่ เข ้มงวดของรัฐจะ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ตามมาด้วยร้อยละ 67 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในประเทศสหราชอาณาจักร และร้อยละ 46 
ของผู้ตอบแบบสอบถามในอเมริกาเหนือ ส�าหรับประเด็น
ผลกระทบ ด้านการฝึกอบรมหรือการพัฒนาพนักงาน พบว่า 
ร้อยละ 41 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยในยุโรป ได้รับ 
ผลกระทบจากมาตรการท่ีเข ้มงวดของรัฐ ตามมาด้วย 
ร้อยละ 41 ของผูต้อบแบบสอบถามในประเทศสหราชอาณาจกัร 
และร้อยละ 15 ของผู้ตอบแบบสอบถามในอเมริกาเหนือ 

กำรกระจำยวัคซีนที่รวดเร็วและทั่วถึง 
คือปัจจัยหลักของกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 จากมาตรการล็อคดาวน์ท่ีถูกน�ามาใช้เป็นระยะในหลาย
ประเทศท่ัวโลก ท�าให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศที่พึ่งพา
การท่องเที่ยวและบริการเป็นหลัก ทั้งนี้ จากรายงานประเมิน
แนวโน้มเศรษฐกิจ หรือ World Economic Outlook (WEO) 
ซ่ึงจัดท�าโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เม่ือเดือน
เมษายนทีผ่่านมาให้ความเหน็ว่า วคัซนีคอืปัจจยัหลกัทีจ่ะท�าให้
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ดังนั้น การกระจายวัคซีนให้กับประชากร
ในประเทศอย่างทัว่ถงึและเรว็ทีส่ดุ จงึเป็นความหวงัส�าคญัของ
ทุกประเทศในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ ให้
กลับมาดึงดูดนักเดินทางเข้าสู่ประเทศอีกครั้ง 

รัฐบำลในหลำยประเทศทั่วโลก
ต่ำงออกมำตรกำรคุมเข้มเรื่อง
กำรเดินทำงข้ำมประเทศ ส่งผล
ให้นักเดินทำงไมซ์หันมำเดินทำง
ภำยในประเทศตนเองมำกขึ้น
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 อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ Nikkei Asia จัดอันดับดัชนีการ
ฟื้นตัวจากโควิด-19 (COVID-19 Recovery Index) ใน 121 
ประเทศทัว่โลก โดยพิจารณาจากการบรหิารจัดการการตดิเชือ้ 
การกระจายวคัซนี และการด�าเนนิมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคมทุกๆ สิ้นเดือน พบว่า จีน เป็นประเทศที่สามารถฟื้นตัว
จากโควดิ-19 ได้ดทีีส่ดุในโลกด้วยคะแนนสงูสดุที ่73 ซ่ึงแสดง
ถึงจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระดับต�่า มีอัตราการกระจาย
วัคซนีท่ีทัว่ถงึ และมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมทีเ่ข้มงวด
น้อยลง ส่งผลให้จนีสามารถเรยีกความเชือ่ม่ันกลบัสูภ่าคธรุกจิ 
และมีแนวโน้มทีเ่ศรษฐกิจจะกลบัมาฟ้ืนตวัได้เรว็ (ข้อมลู วันที่ 
31 สิงหาคม 2564)

โควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจไทยด่ิงลงในปี 2564 
 ในเชิงเศรษฐกิจ หลายประเทศทั่วโลก ล้วนต้องพึ่งพา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง 
มาเก๊า อินโดนีเซีย และไทย ทั้งนี้ ข้อมูลจากองค์การการ
ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World 
Tourism Organization: UNWTO) รายงานว่า หนึง่ในภาคส่วน 
ที่ช่วยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด 
คือ ‘การท่องเที่ยว’ ทั้งนี้ มีจ�านวนประชากรนับพันล้านคน 
ทัว่โลกทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วทกุปี และคาดว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ทุกปีไปจนถึงปี 2579 
 หากแต่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่แพร่ระบาด
ยาวนานเกือบ 2 ปีเต็ม ท�าให้ภาคการท่องเที่ยวไทยเกิดภาวะ
ซบเซามาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทิศทาง
การท่องเทีย่วระหว่างประเทศทัว่โลกในช่วงทีเ่หลอืของปี 2564 

ยังมีความไม่เสถียร จากการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์เดลตา
ท่ียังคงแพร่ระบาดในหลายประเทศ โดยเคร่ืองช้ีวัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างกูเกิ้ล Destination Insight (Travel 
Insights with Google) สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเดนิทาง 
ระหว่างประเทศลดลง ผ่านยอดค้นหาโรงแรมและที่พัก 
ปรับตัวลงหลังจากที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้น สอดคล้อง 
กับรายงานของ GBTA ที่ระบุว่า ประชากร 1 ใน 10 คน ไม่มี
แผนจะกลับมาเดินทางเชิงธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต
อันใกล้ และ 3 ใน 10 คน วางแผนจะกลับมาเดินทางระหว่าง
ประเทศภายใน 1-3 เดือน
 ศนูย์วจิยักสกิรไทย มกีารประเมนิเพ่ิมเตมิว่า การท่องเทีย่ว 
ระหว่างประเทศทั่วโลกในปี 2564 มีแนวโน้มหดตัวประมาณ 
45% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา หรือมีจ�านวนนักเดินทาง
ประมาณ 220 ล้านคน จาก 399 ล้านคนในปี 2563 และจาก
สถานการณ์โควิดที่มีแนวโน้มลากยาว ไม่สามารถคาดเดาได้
ว่าจบสิ้นลงเมื่อไหร่นั้น จะส่งผลกระทบให้การฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกใช้ระยะเวลายาวนานกว่าท่ี
คาดการณ์ไว้ อย่างน้อย 4 ปี หรือหลังปี 2568 กว่าที่จะกลับ
เข้าสู่ระดับก่อนโควิด
 ด้านเศรษฐกิจไทยปีนี้ กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าจะ
ขยายตวัเพยีงร้อยละ 1.3 ส่วนการส่งออกสนิค้ามแีนวโน้มปรบั
ตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
ส่วนในปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นร้อยละ 
4 -5 จากภาคการท่องเท่ียวท่ีค่อยๆ ฟื้นตัวและการส่งออกที่
ขยายตัวต่อเนื่อง  
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ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมไมซ์ไทย
ครึ่งหลังปีงบประมำณ 2564
 ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ของโควิด-19 ทุกระลอก
ที่เกิดขึ้น โดยในช่วงคร่ึงหลังปีงบประมาณ 2564 (เมษายน 
– กันยายน 2564) มีจ�านวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ
ท้ังหมด 47,944 คน ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
อยูท่ี ่702,348  คน เท่ากบัมจี�านวนลดลงร้อยละ 93 หรอืคดิเป็น
จ�านวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศลดลงถึง 654,404 คน 
ท�าให้รายได้จากนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศของครึ่งหลัง
ปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 อยู่ที่ 1,801 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 97 หรือเท่ากับ 1,742 ล้านบาท 
 นอกจากน้ี เมื่อจ�าแนกตามรายอุตสาหกรรม พบว่า 
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้ามีจ�านวนผู้เข้าร่วมงานสูงสุด
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมไมซ์ประเภทอื่นๆ ที่ 3,272,049 
คน แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีจ�านวน 
7,432,663 คน หรือลดลงร้อยละ 56 ในขณะทีน่กัเดนิทางเพือ่
เป็นรางวลั มจี�านวนต�า่สดุที ่19,894 คน หรอืลดลงถงึร้อยละ 80 
จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2563 ซ่ึงมจี�านวน 100,481 คน 
 ทั้งนี้ ตลอดปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมการจัดประชุม 
สัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 3,521,300 คน ลดลงร้อยละ 66 จากปี
ที่ผ่านมา และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศรวม 8,378 ล้านบาท 
ซ่ึงลดลงร้อยละ 87 จากปีทีผ่่านมา โดยมลูค่าทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง (Direct 
impact) และเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เป็นห่วงโซ่
อุปทานให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ (Indirect impact) ตลอดจน
ผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆ ในทุกรอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,843 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดย
รวมเป็นจ�านวน 14,696 ล้านบาท เกิดการจ้างงานตลอดทั้งปี 
จ�านวน 15,669 คน และสร้างรายได้ภาษแีก่ภาครฐั เป็นมลูค่า 
2,310 ล้านบาท

ไมซ์เริ่มทยอยฟื้นตัวในปี 2565 
คำดว่ำจะเข้ำสู่ภำวะปกติในปี 2568 
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์
จะชะลอตัวต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี โดยนักเดินทางไมซ์ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ จะเริม่กลบัมาเดินทางในปี 2566 คดิ
เป็นร้อยละ 50 และเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี 2567 สอดคล้อง
กับ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International 
Air Transport Association หรือ IATA) ประเมินสถานการณ์
การเดนิทางทางอากาศจะกลบัเข้าสูภ่าวะปกตใินปี 2567 และ
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 80 
 ด้านตลาดไมซ์ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ปีนี้ได้ปรับตัวไปสู่
แพลตฟอร์มออนไลน์เกือบร้อยละ 100 จึงคาดว่าจะฟื้นตัวได้

เร็วกว่าไมซ์ต่างประเทศ โดยปีนี้ คาดว่าจะฟื้นตัวที่ร้อยละ 35 
ส่วนในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตที่ร้อยละ 60 และร้อยละ 80 
ในปี 2566 ส่วนปี 2567 จะกลับสู่ภาวะปกติร้อยละ 100 และ 
ปี 2568 เติบโตเป็นร้อยละ 110 อย่างไรกต็าม สสปน. วางแผนไว้ 
ในระยะแรก เมื่อเริ่มเปิดประเทศ จะมุ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายที่
เป็นระยะใกล้และมีความพร้อมในการลงทนุก่อน เช่น สงิคโปร์ 
จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน รวมทั้งเน้นการดึงงานตามนโยบาย
ภาครฐัและอตุสาหกรรมหลกัของประเทศเข้ามาให้ได้มากทีส่ดุ
 นอกจากนี้ สสปน. ยังช่วงชิงโอกาสทางการตลาดจาก
โครงการ ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ โดยผลักดันให้เกิดกิจกรรม
ไมซ์ในช่วงเวลาท่ีนักเดินทางต่างชาติเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต 
ภายใต้เง่ือนไขท่ีไม่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย
ใช้สอยในพื้นที่ และแสดงถึงความพร้อมในการรองรับการ 
จัดงาน อีกท้ัง เป็นท่ีคาดว่า หากรัฐบาลมีการเปิดประเทศใน 
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 โดยขยายพืน้ทีเ่พิม่ในอกี 10 จงัหวดั 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 
เพชรบรุ ี(ชะอ�า) ระนอง (เกาะพยาม) เชียงใหม่ (อ.เมอืง แม่รมิ 
แม่แตง และดอยเต่า) เลย (เชียงคาน) บุรีรัมย์ (อ.เมือง) ชลบุรี 
(พทัยา อ.บางละมงุ ต.นาจอมเทยีน ต.บางเสร่) จะเป็นผลดต่ีอ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้กลับมาคึกคักข้ึนอีกครั้ง รวมไปถึง 
หากภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางลง เช่น ยกเลิก
มาตรการกักตัว 14 วันโดยขยายเพิ่มในจังหวัดที่เป็นเมือง 
ท่องเที่ยวและเมืองไมซ์ จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยจูงใจให้ 
นักเดินทางต่างชาติเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ของกิจกรรมไมซ์อย่างแน่นอน 
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ครึ่งปี 62

ครึ่งปี 63

ครึ่งปี 63

ครึ่งปี 64

ครึ่งปี 64

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

ครึ่งปี 62ครึ่งปี 63 ครึ่งปี 63ครึ่งปี 64 ครึ่งปี 64

15,447,032

59,990

159

-

-

225,658

620

416,700

1,022

21,000

26

8,632

8

2,730

13

 54,483 

702,348  1,801 47,944 59

-12% -6%

-95% -97%

จ�ำนวนนักเดินทำงไมซ์ (คน) รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ (ล้ำนบำท)

% กำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y) % กำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
-97%

15,582

12

-74%

-92%

-

-

-96%

-99%

-95%

-97%

 Meeting Incentive Convention Exhibition

 Meeting Incentive Convention Exhibition

จ�ำนวนนักเดินทำงไมซ์ภำยในประเทศ  
จ�าแนกตามรายอุตสาหกรรม M/I/C/E  (จ�านวนคน)

-93%

รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ภำยในประเทศ 
จ�าแนกตามรายอุตสาหกรรม M/I/C/E (ล้านบาท)

จ�ำนวนนักเดินทำงไมซ์ภำยในประเทศ
(เปรียบเทียบครึ่งหลังปีงบประมาณ 2562-2564)

รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ภำยในประเทศ
(เปรียบเทียบครึ่งหลังปีงบประมาณ 2562-2564)

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน - กันยายน 2564) เป็นข้อมูลประมาณการ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน - กันยายน 2564) เป็นข้อมูลประมาณการ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน - กันยายน 2564) เป็นข้อมูลประมาณการ
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476,944

29,843

10,005,122

32,872

10,482,066

62,715

281

14

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564

-99.94%

-99.95%

-64.81%

-74.56%

-66.41%

-86.64%

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

ไมซ์นำนำชำติ

ไมซ์นำนำชำติ

ไมซ์ภำยในประเทศ

ไมซ์ภำยในประเทศ

รวมอุตสำหกรรมไมซ์

รวมอุตสำหกรรมไมซ์

จ�ำนวนนักเดินทำงไมซ์ (คน)

รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ (ล้ำนบำท)

3,521,019

8,364

3,521,300

8,378
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บทที่4
การให้ความ
ช่วยเหลอืและสนับสนุน
อตุสาหกรรมไมซ์
ในสถานการณ์โควิด-19
บทบำทของ สสปน. กับกำรรับมือวิกฤตโควิด-19 
ระลอก 3 
 ความรนุแรงของโควดิ-19 ระลอก 3 ทีเ่กดิขึน้จากคลสัเตอร์
สถานบันเทิงย่านทองหล่อเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา และ
การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา เป็นวิกฤต
ครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ส่งผลกระทบต่อครึ่งปีหลัง
งบประมาณ 2564 (เมษายน-กันยายน 2564) อุตสาหกรรม
ไมซ์อยู่ในภาวะหยุดชะงัก เนื่องจากกิจกรรมไมซ์ส่วนหนึ่งถูก
ยกเลิก บางส่วนเลื่อนการจัดงาน และปรับรูปแบบเป็นไฮบริด
หรือออนไลน์เกือบร้อยละ 100
 ในช่วงเวลาที่ผู ้ประกอบการไมซ์เริ่มหมดขวัญก�าลังใจ 
สสปน. ในฐานะองค์กรหลัก ที่ช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรม
ไมซ์ทั้งในและนอกประเทศ จึงปรับแผนการท�างานให้มีความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ลดกระบวนการท�างานให้สั้นลง เน้น
ความกระชับฉับไว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไมซ์

ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปทั้งการเตรียมพร้อมทั้งด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยเีพือ่รองรบัการจดังานไมซ์ทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ปลอดภยั การอดัฉดีแคมเปญต่างๆ ท่ีกระตุน้ให้เกดิการจดังาน 
เพือ่เรยีกความเช่ือมัน่ให้กับอตุสาหกรรมไมซ์ไทย และพร้อมจดั
งานได้ทันที หากมีการเปิดประเทศในเดือนตุลาคมนี้

สำนต่อแคมเปญ ช่วยเหลือผู ้ประกอบกำรไมซ์ ให ้
ก้ำวผ่ำนวิกฤต
 ช่วงแรกของวิกฤตโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลให้กิจกรรม
ไมซ์หลายงานถูกยกเลิกไปโดยปริยาย โดยเฉพาะกิจกรรม
ไมซ์นานาชาติ เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ประเทศ และข้อ
บังคับเรื่องการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดหลักของ
การเดินทางข้ามประเทศ เมื่อไม่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่มี
นักเดินทางต่างชาติมาร่วมงานได้ และไม่สามารถจัดงานไมซ์
ในต่างประเทศได้ สสปน. จงึเดนิหน้าสนบัสนนุการจดังานไมซ์
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 2HY เป็นโครงกำรท่ี
ตอบโจทย์สถำนกำรณ์ปัจจบุนั
ได้เป็นอย่ำงดี และยงับรหิำร
งำนโดย สสปน. ซึง่เป็นองค์กร
ส�ำคญัระดับประเทศ ท่ีมีทีม
งำนมอือำชีพ บคุลำกรทรง
คณุวุฒิ ท่ีคอยให้ควำมรู ้แชร์
ประสบกำรณ์ และสร้ำงสรรค์
ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ จงึเช่ือได้ว่ำ 
ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรน้ี คอื ได้รบักำร
สนับสนุน กำรประชำสัมพันธ์
ในวงกว้ำง และเป็นกำรสร้ำง
มำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนให้มี
ควำมน่ำเช่ือถือด้วยสัญลกัษณ์ 
TMVS และ AMVS 

ในเมืองไทย โดยสานต่อ ‘โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า 2564’  
ซ่ึงเป็นโครงการทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างล้นหลามตัง้แต่งบประมาณแรกของ
ปี 2564 โดย สสปน.ให้เงนิสนบัสนนุแก่ผูป้ระกอบการ 15,000 บาท ส�าหรบั
กลุ่มประชุม 1 วัน และ 30,000 บาทส�าหรับกลุ่มประชุม 2 วัน 1 คืน (ระยะ
เวลาตั้งแต่ 16 เมษายน-15 ธันวาคม 2564)
 พร้อมกันน้ี ยังผ่อนปรนเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ 
ส�าหรับจัดงานในภาวะวิกฤตอย่างเต็มก�าลัง อาทิ สานต่อ แคมเปญ 
‘Convene Plus’ ซึ่งให้งบสูงสุด 200,000 บาท ส�าหรับการจัดประชุม
นานาชาติ ทั้งในรูปแบบพบปะกัน กึ่งออนไลน์ และออนไลน์ โดยต้องมี 
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (ระยะ
เวลาแคมเปญถึง 30 กันยายน 2565) รวมไปถึงการจัดท�า แคมเปญ ‘New 
Show/Existing Show’ ให้เงนิสนบัสนนุแม้ว่าจะมกีารจดัแสดงนทิรรศการ
สินค้าในรูปแบบ Virtual Space 25% จากเดิมที่ต้องจัดงานทางกายภาพ 
(Physical) 100% จึงจะได้รับการสนับสนุน เป็นต้น 

ยกระดับมำตรกำรสุขอนำมัย ผนวกกับกำรจัดงำนเสมือนจริงใน
โครงกำร 2HY
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นระยะเวลาเกือบสองปี ส่งผลให้ ‘การ
จัดการด้านสุขอนามัย’ คือปัจจัยแรกที่นักเดินทางไมซ์ให้ความส�าคัญ 
ดังน้ัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเดินทางเชิงธุรกิจ และเตรียม
พร้อมให้ไทยเป็นจุดหมายของการจัดงานท่ีมีศักยภาพ สสปน. จึงสานต่อ 
โครงการ 2HY (Hygiene + Hybrid) ยกระดับศักยภาพสถานประกอบการ 
ไมซ์ด้วยมาตรการสุขอนามัย (Hygiene) ผนวกกับการใช้นวัตกรรม
การจัดงานแบบไฮบริด (Hybrid) เพื่อลดต้นทุนการจัดงาน 
ระยะเวลาเดนิทาง และยงัเป็นการส่งเสริมบคุลากรไมซ์ 
ให้เข้าใจองค์ความรูด้้านสขุอนามยัและการจดังาน 
เสมือนจริงตามมาตรฐาน โดย สสปน. ให้
เงินสนับสนุน 40,000 บาท ส�าหรับ
สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน TMVS และเข้าร ่วม 
โครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากสถานประกอบการทั้ง
ในกรุงเทพมหานครและ
ภูมิภาค

คุณสิริเพ็ญ ลักษณสมพงษ์
ผูอ้�านวยการฝ่ายขาย  
โรงแรม มลิเลนเนยีม ฮิลตนั กรุงเทพฯ
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 กำรประชุมแบบ 
Hygiene & Hybrid เป็น
มิติใหม่ของกำรประชุม ที่
สอดคล้องกับภำวกำรณ์
ปัจจุบัน และเป็นช่องทำงที่จะ
เพิ่ม value added ให้กับ
ธุรกิจโรงแรมในภำวะที่ยังไม่
สำมำรถจัดรวมคนจ�ำนวน
มำกได้เหมือนเดิม ทุกวัน
นี้ เชื่อว่ำทุกคนมีควำม
ตระหนักรู้เรื่องโควิด-19 
เป็นอย่ำงดี ดังนั้น สถำน
ประกอบกำรที่มีกำรจัดกำร
ด้ำนสุขอนำมัยที่ดี จะสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับผู้จัดและผู้
มำร่วมงำน ทั้งนี้ กำรที่สถำน
ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้
และอุปกรณ์สนับสนุนกำร
ประชุมออนไลน์ที่ทันสมัย จะ
ช่วยให้กิจกรรมกำรประชุม
ของลูกค้ำเป็นกำรประชุมที่
มีประสิทธิภำพ และสมบูรณ์
แบบมำกยิ่งขึ้น 

คุณศิวัตน์ สุวรรณวงศ์
ผู้จัดการทั่วไป 
โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
จังหวัดสงขลา

ผลักดันองค์ควำมรู้ด้ำนไมซ์ และทักษะผู้ประกอบกำรด้วยคอร์ส
อบรมนำนำชำติ 
 การป้ันบคุลากรไมซ์ทีม่คีณุภาพ เพือ่ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไมซ์ไทยให้
เตบิโตในเวทโีลก และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นฮบัการศกึษาด้านไมซ์แห่ง
อาเซียน (ASEAN MICE Education Hub) ยังเป็นสิ่งท่ี สสปน. ให้ความ
ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโครงการ MICE Academy ที่ผ่านมามีการ
จดัท�าหลกัสตูรไมซ์มาตรฐานสากลส�าหรบัสถาบันการศกึษา และผลกัดนัให้
ไมซ์เป็นวชิาชพี ซึง่ผูจ้บการศกึษาในสาขาไมซ์ สามารถน�าไปสมคัรงานได้ใน 
10 ประเทศอาเซียน ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรบัคณุสมบัติบคุลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA–TP) ปัจจุบัน ประเทศไทย 
ยงัได้รบัสทิธเิป็นเจ้าภาพผลติบคุลากรไมซ์ 2 สาขา ได้แก่ สาขา Event และ 
Incentive ซึง่จากเดมิ มีเพยีง 2 สาขา คอื สาขาทีพ่กั Hotel Services และ
สาขาการเดินทาง Travel Services
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคมที่ผ่านมา สสปน. มีการ 
จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ศึกษาและผู้ประกอบการในภูมิภาค “Coach the Coaches for MICE 
Industry” ภายใต้โครงการ MICE Academy โดยน�าเอาหลักสูตรไมซ์
ต้นแบบ (MICE 101) มาใช้อบรมผูป้ระกอบการไมซ์ และเครอืข่ายการศึกษา
ไมซ์ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรต้นน�้า ทั้งนี้ สสปน.ตั้ง
เป้าผลติบุคลากรเข้าสูอ่ตุสาหกรรมไมซ์ ทัง้ภาคบรกิารและภาคแรงงานเป็น
จ�านวนกว่า 20,000 คนภายในปี 2564
 นอกจากนี้ ยังได้น�าคอร์สอบรมหลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะ 
Upskill และ Reskill ผู้ประกอบการไมซ์ไทยให้มีศักยภาพ พร้อมแข่งขัน
กับอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก เช่น คอร์สอบรมหลักสูตร Certified in 
Exhibition Management (CEM) จากประเทศสหรัฐอเมรกิา และหลกัสูตร 
Certified Incentive Specialist  (CIS) เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Incentive 
ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 
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 สถำนกำรณ์แบบน้ี ควำมปลอดภยั 
ของลูกค้ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ซึ่งโครงกำร 
2HY เป็นโครงกำรที่ดีมำกเพรำะท�ำให้
ลูกค้ำหรือคนที่มำใช้บริกำรในภัตตำคำร
ของเรำ เกิดควำมมั่นใจว่ำเป็นสถำนที่ที ่
ได้มำตรฐำน และมีสัญลักษณ์ที่ช่วย
กำรันตี นอกจำกนี้ พนักงำนของร้ำนจะ
ได้น�ำควำมรู้ที่ถูกต้อง มำใช้ปฏิบัติภำยใน
ร้ำนได้อย่ำงเหมำะสมอีกด้วย 

 ควำมรูท่ี้ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
2HY สำมำรถน�ำมำปรับใช้ และพัฒนำ
ทั้งพนักงำน ผู้ ให้บริกำร รวมไปถึง 
อุปกรณ์ และสถำนท่ีให้เป็นไปในทำงท่ีดีมี
ประสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ลูกค้ำ
ยังวำงใจได้ว่ำ โรงแรมคอนรำด กรุงเทพฯ 
เป็นโรงแรมที่มีประสบกำรณ์ และมีควำม
เข้ำใจในกำรจัดงำนประชุมเสมือนจริง 
รวมไปถึงมมีำตรกำรด้ำนสุขอนำมยัภำยใต้
มำตรฐำน SHA, TMVS และ AMVS 

ติดอำวุธให้ผูป้ระกอบกำร เพ่ิมควำมพร้อมทำงด้ำน
เน็ตเวิร์ค 
 แม้ว่าโควิด-19 จะท�าให้การเดินทางต้องหยดุชะงกั การ
เดินทางมาพบปะกันแบบ Face to Face ไม่สามารถเกิด
ขึ้นได้ แต่ความต้องการในการจัดกิจกรรมไมซ์ท่ีถูกอั้นมา
นาน ยงัคงมอียู ่ดงันัน้ สสปน. จึงต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ Thai MICE Connect ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ ระหว่างกลุ่ม 
นักธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ที่ก�าลังมองหาสถานที ่
จดังานไมซ์ และเป็นแพลตฟอร์มทีต่อบโจทย์ทกุการจัดงาน
ไมซ์ในประเทศไทย 
 โดยปัจจุบัน มีข้อมูลผู ้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับ 
อุตสาหกรรมไมซ์เข ้าร ่วมแพลตฟอร์ม Thai MICE 
Connect แล้วเป็นจ�านวน 10,201 ราย แบ่งออกเป็น 12 
หมวดหมู ่ได้แก่ สถานทีจ่ดังาน, ออแกไนเซอร์, ท่องเทีย่ว/ 
น�าเทีย่ว, ทีพั่ก, อาหารและเครือ่งดืม่, บรกิารส�าหรบัผูจ้ดังาน, 
ธรุกิจบริการอ่ืนๆ, วทิยากร, โชว์/การแสดง, ร้านค้า/สินค้า, 
โลจิสติกส์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม) 
 นอกจากน้ี สสปน. ยงัพฒันาให้มกีารจัดแคมเปญต่างๆ 
ใน Thai MICE Connect อาทิ แข่งขันการสร้างเส้นทาง
ให้กับเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใช้แพลตฟอร์ม
มากขึ้น และในอนาคตจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็น 
E-Commerce ที่สามารถท�าธุรกรรมการเงินและเป็น 
Gate way Payment ได้อย่างเต็มตัว

คุณขวัญเรือน นิ่มเนตร
ประธานกรรมการภตัตาคารตลูู่ จังหวัดเชยีงใหม่

คุณปณิธี โพธำรำมิก
ผูอ้�านวยการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรม คอนราด กรงุเทพฯ
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 ส�าหรับผลการด�าเนินโครงการฯ ต้ังแต่เดือนมีนาคม-
กรกฎาคม 2564 ท�าให้เกิดการจับคู่ธรุกิจระหว่างผู้ประกอบการ 
ไมซ์และผู้ให้บริการนวัตกรรมด้านไมซ์เป็นจ�านวน 152 คู่ การ
จับคู่ขอรับการสนับสนุนการจัดงานจาก สสปน. รวมทั้งหมด 
35 งาน มีงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับการสนับสนุนแล้ว
ทั้งหมด 18 งาน แบ่งเป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดงาน
แบบ Virtual / Hybrid Event จ�านวน 15 งาน และการ
สนับสนุนเทคโนโลยีบริหารจัดการผู้เข้าร่วมงาน หรือ Crowd 
Management Technology เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจ�านวน 3 งาน โดยงานที่จัดไปแล้ว 
มีจ�านวน 2 งาน ได้แก่ งานประชุมใหญ่ไลออนส์สากล 
ภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ท่ี 55 เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2564 
มผีูเ้ข้าร่วมงานออนไลน์จากทัว่ประเทศ 2,318 คน สร้างรายได้ 
หมุนเวียนในจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 9 ล้านบาท ก่อให้
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (GDP) ท้ังทางตรงและทางอ้อม
ในประเทศ 6.7 ล้านบาท
 ส ่วนอีกงานคือ Bangkok Projection Mapping 
Competition 2021 (BPMC2021) เป็นงานประกวดออกแบบ
สื่อภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจัดโดย Bangkok Design Week 2021 
(BKKDW2021) ร่วมกับ YIMSAMER (บริษัท ยิ้มเสมอ สตูดิโอ 
จ�ากัด) และ Epson Thailand เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 มีผู้
ชมงานผ่าน ไลฟ์สตรีมมิงบนเฟซบุ๊ก 20,000 ราย ก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ (GDP) มลูค่า 44.70 ล้านบาท ส่วนงาน 
ที่เหลือมีก�าหนดทยอยจัดช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

เอำชนะวิกฤต ด้วยนวัตกรรมในโครงกำร 
MICE Winnovation
 ผลส�ารวจของสมาคมอุตสาหกรรมการ 
จดังานแสดงสนิค้าโลก (UFI) ระบวุ่าร้อยละ 48 
ของผูป้ระกอบการไมซ์ เชือ่ว่า จะมกีารผลกัดัน 
ให้เกิดการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ 
Hybrid ต่อไป และจะมีการน�าเอาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอื่นๆ เข้ามาใช้ในการจัดงาน สอดคล้อง 
กบัการด�าเนนิงานของ สสปน. ท่ีน�าเอาเทคโนโลยี 
ต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดงานท่ามกลางวิกฤต 
โควดิ-19 โดยเฉพาะ โครงการ MICE Winnovation 
ที่จัดท�าต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ส�าหรับจัดงานไมซ์ยุค New Normal โดยมุ่งลดอัตรา
การยกเลกิหรอืเลือ่นการจัดงาน และเป็นการเตรยีมพร้อม
ในอนาคต ที่เทคโนโลยีจะก้าวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คน
มากขึ้นในทุกมิติ 
 โครงการ MICE Winnovation เป็นการบูรณาการ 
ความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ 
อตุสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย 4 กจิกรรมหลกั ได้แก่ แพลตฟอร์ม 
ออนไลน์ (https://innocatalog.tceb.or.th/) แหล่งรวบรวม
ข้อมูลของผู ้ให ้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Tech 
Entrepreneurs) ปัจจุบัน บนแพลตฟอร์มมนีวตักรรมด้านไมซ์ 
ที่พร้อมให้บริการกว่า 70 นวัตกรรม จาก 50 บริษัท, การจัด 
กิจกรรมพบปะและจบัคูท่างธรุกจิระหว่าง Tech Entrepreneurs 
และผู้ประกอบการไมซ์, การสนับสนุนด้านการตลาด ท้ังใน 
รูปแบบ Cash และ Non-cash Support ตลอดจนการ
สนบัสนนุเทคโนโลยีเพ่ือใช้แก้ปัญหาในภาวะวกิฤต เช่น Virtual 
/ Hybrid Event Solutions, เทคโนโลยีคลาวน์อัจฉริยะ และ 
AI เป็นต้น
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นำย ภำโรจน์ เด่นสกุล 
กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูร่้วมก่อต้ัง บรษัิท ซปิอีเว้นท์ จ�ำกัด 

 “การเข้าร่วมโครงการ MICE Winnovation ช่วยให้เกิด Business 
Matching และดีลกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดงานไมซ์ตัวจริง เช่นครั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จับคู่กับผู้จัดงานไมซ์ด้วยกัน 3 โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติจาก 
สสปน. ด�าเนินการจัดงานแล้ว 1 งานคือ Bangkok Projection Mapping 
Competition (BPMC 2021) โดยการจับคู่ธุรกิจร่วมกับ บริษัท ยิ้มเสมอ 
เพื่อจัดงานอีเวนต์แบบออนไลน์ ซึ่งประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดีและมีผู้เข้า
ร่วมงานจากทั่วโลก ส่วนอีก 2 งานก�าลังจะจัดในระยะเวลาอันใกล้ 
 “อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง ท�าให้
ผูป้ระกอบการมงีบประมาณในการใช้งานเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมต่างๆ ซึง่
เป็นจดุส�าคญัทีช่่วยให้มกีารน�าเอาเทคโนโลยไีปใช้งานในไมซ์ได้อย่างแท้จริง 
และท�าให้เกิด Partnership หรือความร่วมมือทางธุรกิจย่างยั่งยืนต่อไป”

นำยธนพงศ์ พำนิชชอบ 
ผูร่้วมก่อต้ังและกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท ยิม้เสมอ สตูดิโอ จ�ำกัด 

 “ปัจจุบัน Multimedia Design, Interactive Design, Immersive 
Experience เป็นการน�าเทคโนโลยมีาสร้างการมส่ีวนร่วม และประสบการณ์
ท่ีดีให้กับผู้ร่วมงาน ตอนนี้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาท
ส�าคญัของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึง่ในสถานการณ์ปัจจบุนัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมกลายเป็นเครือ่งมอืหลกัทีผู่จ้ดังานต้องน�ามาใช้ในการสือ่สารและ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน 
 “ส�าหรับการจัดงาน BPMC 2021 ท่ีได้ร่วมงานกับบริษัท ซิปอีเว้นท์ 
โจทย์หลักคือการจัดงานโดยต้องจ�ากัดจ�านวนคน ซึ่งการน�าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย เช่น การไลฟ์สตรีมมิ่ง ถือว่าช่วยมาก ท�าให้คนที่ไม่ได้มาร่วม
งาน สามารถเข้าชมงานได้จากทั่วโลก ด้านการใช้ Tools ในแง่ของการท�า 
Virtual Mapping ส่งผลดีในแง่ของธุรกิจ Entertainment  ท�าให้ไม่ต้อง
ใช้คนจ�านวนมาก ซึ่งเข้ากับข้อจ�ากัดด้านมาตรการโรคระบาด และหากเรา
เซ็ตพื้นที่ไว้ดีพอ จะสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าไม่ต่างไปจากการรับชม
ดนตรีหรือมหรสพอื่นๆ เลย”
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

บทที่5

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศ 
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

สสปน. ได้สิทธ์ิเป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมนำนำชำติ และงำนเมกะ
อีเวนต์ระดับโลก

 สถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดใหม่เป็นระลอก 3 ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2564  
ทีผ่่านมา ส่งผลให้นกัเดนิทางไมซ์ไม่สามารถเดนิทางเข้ามาจดังานประชมุภายในประเทศได้ 

ธรุกจิไมซ์ต่างเผชิญกบัภาวะซบเซาอย่างรนุแรง สสปน. ในฐานะหน่วยงานด้านการตลาด 
ไม่ได้น่ิงนอนใจ ยงัคงท�างานด้านการประมลูสทิธิเ์พือ่ดงึงานไมซ์จากต่างประเทศ ให้เข้ามา

จดัในเมอืงไทยอกีครัง้เมือ่สถานการณ์ในประเทศพร้อม โดยเฉพาะการดงึงานในพืน้ที ่EEC 
และ Riviera ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็น Strategic Location 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อีกครั้ง
 อย่างไรกต็าม ส�าหรบังานท่ี สสปน. ได้เข้าร่วมการประมลูสทิธ์ิในช่วงครึง่ปีหลงังบประมาณ 

2564 (เดอืนเมษายน - กนัยายน 2564) และได้รบัสทิธิเ์ป็นเจ้าภาพจดังานทีม่ช่ืีอเสยีงระดบัโลก 
ในประเทศไทย มีจ�านวนทั้งสิ้น 6 งาน ประกอบด้วยงานประชุมนานาชาติ จ�านวน 5 งาน และ
งานเมกะอีเวนท์ จ�านวน 1 งาน ก�าหนดการจัดงานระหว่างปี 2564-2568 ได้แก่

ผลการดำาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 
ของ สสปน.
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• เป็นงำนประชุมวิชำกำร เพ่ือแลก
เปลี่ยนควำมรู้ ด้ำนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในสำขำวิชำกำยอุปกรณ์ 
• เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรแพทย์ 
(Medical) 
• ผูจ้ดังำน โรงเรยีนกำยอุปกรณ์สิรินธร 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
มหำวิทยำลยัมหดิล
• ก�ำหนดกำรจดังำน 8-10 มิถุนำยน 
2565
• จ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมงำนประมำณ 300 
คนท่ัวโลก 

• เป็นงำนประชุมวิชำกำร เพ่ือแลก
เปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนรังสีวิทยำ 
• เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรแพทย์ 
(Medical) 
• ผู ้จัดงำน รังสีวิทยำสมำคมแห่ง
ประเทศไทย
• ก�ำหนดกำรจดังำน 9-12 กุมภำพันธ์ 
2566
• จ�ำนวนผู ้ เข ้ำร ่วมงำนประมำณ 
1,800 คนทั่วโลก

• เป็นงำนประชุมเชิงสัมมนำ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ด้ำน
ชีวเคมแีละชีววิทยำโมเลกุล
• เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำร
แพทย์ (Medical) 
• ผูจ้ดังำนคอื สำขำชีวเคมแีละชีววิทยำ 
โมเลกุล สมำคมวิทยำศำสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
• ก�ำหนดกำรจดังำน 21-24 พฤศจกิำยน 
2566
• จ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมงำนประมำณ 600 
คนท่ัวโลก 

• เป็นเทศกำลกำรแข่งขันว่ิงฮำล์ฟ
มำรำธอนหญิงนำนำชำติ โดยควำม
ร่วมมือกับ ‘นำโกย่ำ’ ประเทศญี่ปุ่น
• เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกีฬำ 
(Sport) 
• ผู้จัดงำน บริษัท มูฟ เอเชีย จ�ำกัด
• ก�ำหนดกำรจดังำน 27-30 มกรำคม 
2565
• ยังไม่มีกำรประมำณกำรณ์ผู้เข้ำ
ร่วมงำน 

• เป็นงำนประชุมวิชำกำร เพ่ือพัฒนำ
องค์ควำมรู้ เก่ียวกับกำรบริกำรและ
จดักำรเทคโนโลยด้ีำนวิศวกรรมศำสตร์ 
• เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมวิศวกรรม 
(Engineering)
• ผูจ้ดังำน สมำคมสถำบนัวิศวกรไฟฟ้ำ 
และอิเลก็ทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
• ก�ำหนดกำรจดังำน 16-19 พฤศจกิำยน 
2564
• จ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมงำนประมำณ 200 
คนท่ัวโลก  

• เป็นงำนประชุมวิชำกำร เพ่ือส่งเสรมิ 
และยกระดับมำตรฐำนคุณภำพของ
กำรผ่ำตัดตับ ตับอ่อน ทำงเดินน�้ำดี 
และกำรดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด 
• เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรแพทย์ 
(Medical) 
• ผูจ้ดังำน ชมรมศัลยศำสตร์ตับ ตับ
อ่อน และทำงเดินน�ำ้ดีแห่งประเทศไทย
• ก�ำหนดกำรจัดงำนในปี 2568
• จ�ำนวนผู ้ เข ้ำร ่วมงำนประมำณ 
1,000 คนทั่วโลก 

IEEE Technology 
& Engineering  

Management Conference 
Asia Pacific 2021 
(IEEE TEMSCON 

Asia Pacific 2021)

 The 10th 
Asian-Pacific 

Hepato-Pancreato-
Biliary Congress 
(A-PHPBA 2025) 

 The 3rd ISPO 
Global Educators 

Meeting 2022 
(GEM2022)

งำน The 21st 
Asian Oceanian 

Congress of 
Radiology

 (AOCR 2023)

 The 30th Federation
of Asian and Oceanian 

Biochemists and
 Molecular Biologists 

(FAOBMB) 

HuaHin Women’s 
Half Marathon 2022 

Partner with 
Nagoya Women’s

 Marathon
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สสปน. ร่วมกับจังหวัดนครรำชสีมำ จัดประชุมใหญ่ 
‘ไลออนส์สำกล’ ภำยใต้วิถีใหม่ 
 วิกฤตการณ์ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นยาวนานและต่อเนื่อง
จนมาสู่การระบาดระลอก 3 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
ส่งผลให้การจัดงานไมซ์ในรูปแบบปกติหรือ Physical 
ไม่สามารถท�าได้ สสปน. ในฐานะองค์กรภาครัฐ ที่ส่งเสริม
ให้มีการจัดงานไมซ์ในภูมิภาคของประเทศไทย และยังเป็น 
ผู ้สนับสนุนแพลตฟอร์มการจัดงานแบบ Hybrid ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ช ่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู ้จัดงานสามารถ 
ด�าเนนิงานต่อไปได้ท่ามกลางข้อจ�ากดัของโรคระบาด ท้ังนี ้เพือ่
ก่อให้เกดิการสร้างรายได้ในพืน้ทีจ่ดังาน และกระตุน้เศรษฐกจิ
ในภูมิภาคไม่ให้หยุดนิ่ง 

กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสริมการจัดประชมุและนทิรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

 กำรจดัประชุมรปูแบบใหม่ นอกจำก
จะบรรลวัุตถุประสงค์ของไลออนส์แล้ว 
ยงัสร้ำงรำยได้หมุนเวียนในจังหวัด
นครรำชสีมำประมำณ 9 ล้ำนบำท และ
ผลต่อเนื่องอื่นๆ อีกประมำณ 6.7 ล้ำน
บำท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจำย
รำยได้สู่ภูมิภำคอย่ำงแท้จริง 
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 หนึ่งในนั้นคือ การจัดประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 
310 ประเทศไทย ครั้งที่ 55 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการ
จัดประชุมใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีระบบการจัดการ
แบบ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ภาย
ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด โดย สสปน. ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ปรับ
รปูแบบจดังานเป็น Hybrid  ยดึแนวทางปฏิบตักิารจดังานไมซ์
ท่ีถกูสขุอนามยัตามมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคของ ศบค. 
อาทิ จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมพิธีเปิดไม่เกิน 40 คน ภายในพื้นที่
ห้องจัดงาน 400 ตารางเมตร 
 นอกจากนี้ สโมสรไลออนส์เลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand 
MICE Venue Standard - TMVS) อีกทั้ง การจัดงานครั้งนี้ยัง 
ปฏบิตัติามแนวทางจดังานอย่างยัง่ยนืของ สสปน. (Sustainable 
Events Basic Guidelines) อาทิ ลงทะเบียนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิในห้องจัดงานไม่ต�่ากว่า 25 
องศาเซลเซียส งดใช้โฟม ดอกไม้สด ขวดหรือหลอดพลาสติก 
ตลอดจนเลือกอาหาร เคร่ืองด่ืม และของที่ระลึกท่ีผลิตโดย
ชุมชน 
 อย่างไรกต็าม การจัดประชุมไลออนส์สากล เป็นงานประชุม
ทีจ่ดัขึน้ทกุปี เพือ่สรปุการท�างานของสภาภาครวมและเลอืกต้ัง
ผู้น�าสูงสุดของแต่ละภาค โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพตาม
ภาครองต่างๆ ทัง้ 6 ภาคทัว่ประเทศไทย ส�าหรบัการจดัประชุมใน
ปีนี ้มสีมาชกิไลออนส์เข้าร่วมชมผ่านระบบออนไลน์ 2,318 คน 
และผู้เข้าร่วมงานจริง 474 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 15 ล้านบาท ทั้งยังก่อให้เกิด 
การจ้างงาน การกระจายรายได้สู ่ผู ้ประกอบการด้านอื่นๆ 
ในภูมิภาค เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ ตลอดจน
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการ
จัดประชุมของจังหวัด

นำยวิเชียร จันทรโณทัย
ผูว่้าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นำงยุพวรรณ์ สิทธิคงศักดิ์
ผูว่้าการไลออนส์สากลภาค 310 อี  
ปีบริหาร 2563-2564

 กำรจัดงำนประชุมใหญ่ 
ไลออนส์สำกลครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ให้
เห็นถงึศักยภำพควำมพร้อมของเมือง
โครำชที่จะรองรับกำรจัดประชุมไมซ์
อย่ำงเต็มรูปแบบ มีสถำนที่รองรับ
กำรจัดประชุมสัมมนำหรือนิทรรศกำร
ขนำดใหญ่กระจำยอยู่หลำยแห่ง 
สถำนที่พัก สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ครบครัน สิ่งเหล่ำนี้จะรองรับกำร 
จัดกิจกรรมไมซ์ได้เป็นอย่ำงดี 

 สโมสรไลออนส์ภูมิใจที่มี 
ส่วนร่วมกำรจัดประชุมที่ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในภำวะโควิด-19 ของ
ประเทศ และแสดงศักยภำพของ
จังหวัดนครรำชสีมำในกำรเป็นเมือง
ไมซ์ของประเทศ 
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ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไมซ์ ไทยและ สสปน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สสปน. ผนึกก�ำลงัทุกภำคส่วนใน “ไมซ์ไทยรวมใจสร้ำง
ชำติ” เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยหลงัโควิด-19
 วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน
ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ท่ีมีศักยภาพสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
การจ้างงานและการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาค 
 สสปน. ในฐานะองค์กรภาครัฐ และเป็นหน่วยงานส่งเสริม
การตลาดให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จึงผนึกก�าลังร่วมกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวผ่าน
วกิฤตโควดิ-19 และพร้อมรองรบันักเดนิทางไมซ์ต่างชาต ิหาก
รัฐบาลเปิดประเทศในเดือนตุลาคม จึงน�ามาสูก่ารจัดงานเสวนา 
“ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แสดงถึง
ความพร้อมของเมืองไมซ์ซิตี้ในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และน�าเสนอแนวทางฟื ้นฟู 
อุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2565 ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก ่
การเสริมความแกร่งระดับชาติ การช่วงชิงโอกาสระดับสากล 
และการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม
 งานเสวนาดงักล่าว จัดในรปูแบบออนไลน์ มวีทิยากรผูท้รง
คุณวุฒิ และตัวแทนของเมืองไมซ์ซิตี้เข้าร่วมบรรยาย ได้แก่ 
นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิ นายสมศกัดิ ์จงัตระกลุ ผูว่้าราชการจงัหวดั
ขอนแก่น นายสนธยา คณุปล้ืม นายกเมอืงพทัยา จังหวดัชลบรีุ 
นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจ 
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู ้เข้าร่วมงานผ่านระบบ
ออนไลน์ทั่วประเทศ 22,384 คน 
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 สสปน. วางทิศทางขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ ไทยในปีหน้าผ่าน 
3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเสริม
ความแกร่งระดับชาติ การช่วงชิง
โอกาสระดับสากล และการยกระดับ
ศักยภาพของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
ต้องอาศัยความยืดหยุ่นและการ
ทำางานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อนำาพาอุตสาหกรรมไมซ์
และเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นกลับมาโดย
เร็วที่สุด 
 
นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 ผลจากกิจกรรมคร้ังนี้  สสปน. สานต ่อไปสู ่การจัด
นิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อ
ให้ความรู ้ถึงจุดก�าเนิด และการเดินทางของอุตสาหกรรม
ไมซ์ไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 15 กันยายนเป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าหนังสือ 
‘ภูมิไทย’ เส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกับ
กองทุนส่งเสริมการประชุมนานาชาติ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถ
ร่วมชมนิทรรศการและดาวน์โหลดหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thailandmiceday.businesseventsthailand.com 
 ทัง้น้ี เพือ่สร้างความตระหนกัรู ้ถงึความส�าคญัและบทบาท
ของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน
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สสปน. ยกระดับศักยภำพบคุลำกรต้นน�ำ้ใน
อุตสำหกรรมไมซ์ผ่ำนโครงกำร MICE Academy 
 หน่ึงในวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง ส�านักงานส่งเสริม 
การจดัประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื สสปน. ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ 
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ข้อ 3 
คือ ให้ความรู้ จัดการสัมมนาฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ 
เกีย่วกบัการจดัประชมุและนทิรรศการแก่ผูด้�าเนนิธุรกจิ เจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความช�านาญ
และมีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจ 
การจดัท�าหลักสตูร MICE Academy ที ่สสปน. ได้ด�าเนนิการ
มาอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายปี เพือ่สร้างแรงงานทีม่คีณุภาพ
เข้าสู่อตุสาหกรรม
 โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีส่ถานการณ์ไมซ์ทัว่โลกซบเซา สสปน. 
เดินหน้าจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา
และผูป้ระกอบการในภมูภิาค ‘Coach the Coaches for MICE 
Industry’ โดยน�าเอาหลกัสตูรไมซ์ต้นแบบ (MICE 101) ทีพ่ฒันา
โดย MICE Academy  หรือ ‘ส่วนพฒันาโครงการศกึษาไมซ์’ มา
ใช้ในการอบรม เพือ่ยกระดบัศกัยภาพของบคุลากรต้นน�า้ สูก่าร
เป็นทรพัยากรท่ีมคีณุภาพและกลายเป็นผูน้�าด้านไมซ์ในอนาคต  
 โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ ‘Coach 

the Coaches Program for MICE Industry’ ทั้งหมด 5  
หลกัสตูร ได้แก่ ความรูเ้บือ้งต้นวิชาการจดัประชมุ (Meetings),  
การเดนิทางเพือ่เป็นรางวัล (Incentives), การจดัประชมุนานาชาติ  
(Conventions), การจัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ 
(Exhibitions) และการจัดงานอีเวนต์ (Events) เพื่อเป็นการ
พฒันาบุคลากรและหลกัสตูรด้านไมซ์ เสริมสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันผ่านการยกระดบัองค์ความรู้ด้านไมซ์ รวมท้ังเผยแพร่ความ
รูเ้กีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ์ให้แก่ผูส้นใจในภมูภิาคต่างๆ ตลอด
จนเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้ประเทศไทย ในฐานะศนูย์กลาง
การศึกษาไมซ์ของอาเซียน ‘ASEAN MICE Education Hub’ 
 การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี ้มีวทิยากรผูท้รงคณุวฒุจิาก
สมาคมต่างๆ ผู้ประกอบการไมซ์ และเครอืข่ายการศกึษาไมซ์ท่ัว
ประเทศเข้าร่วม แต่ละหลกัสูตรใช้เวลาอบรม 2 วนั รวมทัง้หมด 
10 วนั เป็นระยะเวลานาน 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมถินุายน-สงิหาคม 
2564 มผีูผ่้านการอบรม ทัง้หมด 2,608 คน จากทัง้ 5 ภมูภิาคทัว่
ประเทศไทย 
 อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนั หลกัสตูรไมซ์ของ MICE Academy 
ถอืเป็นมาตรฐานสากล และถกูบรรจไุว้ในการเรยีนการสอนของ
สถาบนัการศกึษากว่า 114 แห่ง โดยเปิดเป็นสาขาวชิา (MICE 
Major) กว่า 22 แห่ง และสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้สู่
อตุสาหกรรมไมซ์ เป็นจ�านวนมากกว่า 10,000 คนแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์  
และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ
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ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาประสทิธิภาพ 
การปฏบิตังิาน 
ภายในขององค์กร

2563-2564 ซึ่งรัฐบาลท�าการล็อคดาวน์ประเทศเพ่ือควบคุม
การระบาดของโรค รวมถึงมาตรการควบคุมการเข้า-ออกที่ 
เข้มงวดในประเทศต่างๆ ท�าให้กจิกรรมไมซ์ไม่สามารถด�าเนนิการ
ได้ตามปกต ิส่งผลต่อผลลพัธ์ในการด�าเนนิงานของ สสปน. ทัง้ด้าน
รายได้จากนกัเดนิทางไมซ์ จ�านวนการจ้างงานท่ีเกดิข้ึนจากการจดั
กจิกรรมไมซ์ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ (Economic Impact) รวม
ไปถึงจ�านวนงานทีส่ามารถประมลูสทิธ์ิการจดังานหรือการดงึงาน
ไมซ์ใหม่ในประเทศไทย (Won Bid) 
 ทั้งนี้ สสปน. จะเตรียมจัดท�าแผนพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 
เพือ่ให้ผลลพัธ์การด�าเนนิการ สามารถพัฒนาจากระดบัก้าวหน้า 
(Advance) ไปสู่ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) ในปี 
2565 ต่อไป

สสปน. พัฒนำศักยภำพองค์กำรสู่ระบบรำชกำร 
4.0 ผ่ำนเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดกระบวนกำร
ในระดับพัฒนำจนเกิดผล (Significance)
 โมเดลปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0 ตาม
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (ปี 2561-2580) เป็นการเปลีย่นจาก
การ ‘ท�ามาก ได้น้อย’ ไปสู่การ ‘ท�าน้อย ได้มาก’ เน้นการใช้
เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรมในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจ  ภาครัฐและองค์กรของรัฐ จึงต้องปรับตัวสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง 
 การบริการต่างๆ ต้องสามารถเข้าถึงความต้องการใน
ระดับปัจเจก (Citizen-Centric and Service-Oriented 
Government) รวมทัง้พัฒนาสูก่ารเป็นภาครัฐอจัฉรยิะ (Smart 
and High Performance Government) ที่มีการท�างาน
แบบเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connected 
Government) ทัง้ระหว่างภาครฐัด้วยกนัเองและภาคส่วนอืน่ๆ 
เพือ่บรรลเุป้าหมายร่วมกนัคอื ‘ให้เป็นทีพ่ึง่ของประชาชนและ
เป็นท่ีเชือ่ถอืไว้วางใจได้’ 
 สสปน. ในฐานะองค์กรภาครัฐ ได้เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตลอดปี 
2564 เพื่อเข้ารับการประเมินสถานะของหน่วยงานตามเกณฑ์ 
PMQA 4.0 ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ มีแนวทาง
ในการประเมิน ทั้งหมด 7 หมวด โดยหมวด 1-6 คือหมวด
กระบวนการ และหมวด 7 คือหมวดผลลัพธ์ ได้แก่ หมวด 1 
การน�าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 
3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่ง
เน้นบุคลากร หมวด 6 การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร และหมวด 7 
ผลลพัธ์การด�าเนนิการ 
 ผลการด�าเนนิการตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ของ สสปน. 
ปรากฏผลการด�าเนินการอยู่ในระดับก้าวหน้า (Advance) 
เทียบเท่า 418.34 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของหน่วยงานที่ประเมิน
ทั้งหมดอยู่ที่ 379.27 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปีแรกที่ 
สสปน. เข้ารับการประเมิน PMQA 4.0 จึงยังพบช่องว่างและ
ประเด็นเพื่อการพัฒนาในหลายๆ เรื่อง รวมไปถึงปัจจัยหลักที่
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 



32 รายงานผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) (เมษายน ถึง กันยายน 2564)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 
อย่างยั่งยืน
 ปี 2564 นับเป็นปีที่อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ต้องเผชิญกับ
วิกฤตของโควิด-19 ที่รุนแรงและเลวร้ายกว่าทุกครั้ง สสปน. 
ได้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม
ไมซ์ที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการรักษา 
ภาพลักษณ์ไมซ์ไทยในตลาดต่างประเทศ การเร่งฟื้นฟูความ
เชื่อมั่น และพยายามอย่างสุดก�าลังความสามารถที่จะกระตุ้น
ให้เกดิการจดัประชุมภายในประเทศ โดยสนับสนนุแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ให้กับผู ้ประกอบการ อีกทั้งสานต่อ COVID-19 
Package และจัดท�าโครงการที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือรองรับกับสถานการณ์โลก 
ที่ดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเกือบ
ทุกมิติ
 อย่างไรก็ดี ทิศทางการด�าเนินปี 2565 สสปน. มีแผน 
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-19 
ให้ได้มากทีส่ดุ โดยยดึการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ของ

รัฐบาลท่ีต้องการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็นสังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกจิสร้างมลูค่าอย่างยัง่ยนื รวมถึงการยกระดบัมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ ตามแนวคิด BCG Model (Bio-Circular- 
Green Economy) ซึง่ต่อยอดจากโมเดลเดมิทีร่ฐับาลพยายาม
ผลกัดนัอยู ่และยงัสอดคล้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
ด้วย 
 ท้ังนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ในปีหน้า จ�าเป็นต้องปรับตัวและ
ท�าการตลาดอย่างหนกั เพือ่ช่วงชงิโอกาสในระดบัสากลพร้อม
สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเดินทางไมซ์และนักลงทุนต่างชาติ 
ตอกย�า้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในฐานะจดุหมายปลายทาง
ของการจัดงานไมซ์ในเวทีโลกให้ยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งการด�าเนิน
งานตามนโยบายที่ตั้งไว้ สสปน. จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ 
และการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง เพือ่ผลกัดนัให้แผนงานดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด

บทที่6
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 
อย่างยั่งยืน

 สสปน. สำมำรถต่อยอดในกำร
กระตุ้นตลำดทั้งกลุ่มนักเดินทำงไมซ์ภำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้นักเดินทำง
เข้ำไปเรียนรู้วิถีชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกำร
จับจ่ำยใช้สอยในชุมชน ก่อให้เกิดกำร
กระจำยรำยได้สู่เมอืงรองอย่ำงแท้จรงิ  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิติักำร
 5. ขอควำมร่วมมือจำกภำครัฐบำล และหน่วยงำนท่ี 
เก่ียวข้อง ร่วมท�ำงำนเชิงบูรณำกำรเพ่ือเร่งฟื้นฟูพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวในเมืองรอง และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่ีสร้าง
ประสบการณ์พิเศษ และคุ้มค่าแก่การเดินทาง (Meaningful 
Experience) ผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 
และความยั่งยืน โดย สสปน. สามารถต่อยอดในการกระตุ้น
ตลาดทั้งกลุ่มนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้นักเดินทางเข้าไปเรียนรู้วิถีชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการ
จับจ่ายใช้สอยในชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่เมือง
รองอย่างแท้จริง 
 6. ขอควำมร่วมมอืจำกภำครฐับำล ในกำรออกนโยบำย 
และมำตรกำรท่ีชัดเจนส�ำหรับกำรขยำยผล Sandbox 
ในพื้นที่ต่ำงๆ เพื่อ สสปน. สามารถน�าไปต่อยอดในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการยกระดับมาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริม 
ขีดความสามารถทั้งทักษะด้านไมซ์และนวัตกรรม เพ่ือให ้
ผูป้ระกอบการไมซ์ในพืน้ท่ีมคีวามพร้อมท้ังด้านสถานท่ี บคุลากร 
และเทคโนโลย ีเพือ่รองรบัการฟ้ืนฟแูละการเตรยีมเปิดประเทศ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
 1. ขอควำมร่วมมือจำกภำครัฐบำล และหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมมือกับ สสปน. ในการใช้กิจกรรมไมซ์เพื่อ
กระตุน้ให้เกดิการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ด้านต่างๆ ของรฐับาล 
อาทิ การใช้กิจกรรมไมซ์ในการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ 
ทางด้านโลจิสติกส์ที่ส�าคัญของภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู ้
ถึงกลุ่มเป้าหมาย นักลงทุน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่
เน้นการขยายตัวของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2. ส่งเสรมิให้มกีำรใช้กิจกรรมไมซ์ เป็นเครือ่งมอืในการ 
ก�าหนดบทบาทความร่วมมือของไทยในเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมโอกาส
ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการ 
จัดกิจกรรมไมซ์ระดับโลก
 3. ขอควำมร่วมมือภำครัฐบำล เพ่ือส่งเสริมกำร 
จัดกิจกรรมไมซ์ในระดับภูมิภำค เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
ระหว่างพื้นที่และความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566-2570) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นสังคมแห่ง
โอกาส และความเสมอภาค พร้อมทั้ง การใช้กิจกรรมไมซ์เพื่อ
กระจายรายได้สูภ่าคอตุสาหกรรมอืน่ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น 
อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
หรืออตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู และนวตักรรมอาหาร เป็นต้น
 4. ส�ำหรบักำรเตรยีมเปิดประเทศ ภาครัฐต้องมมีาตรการ 
ทีช่ดัเจนและพร้อมในการอ�านวยความสะดวก ให้แก่นักเดนิทาง 
ธรุกจิและนักเดนิทางไมซ์ เพราะเป็นกลุม่เป้าหมายคณุภาพ  รวม
ทั้งควรก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเพื่อฟื้นฟูการท่องเท่ียว 
ออกเป็นระยะๆ เพือ่รกัษาความสมดุลระหว่างสาธารณสขุและ
ความต้องการทางเศรษฐกิจ 
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ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 25, 26 ยูนิต เอ2 บี1 และ บี2 
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2694-6000 โทรสาร 0-2658-1411
www.tceb.or.th


