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ประเทศไทยมีจํานวนของ 
การจัดประชุมนานาชาติ
อันดับท่ี 27 ของโลก และ

อันดับท่ี 5 ของเอเชีย

กรุงเทพมหานคร
ได�รับการจัดอันดับท่ี 2 ของเอเชีย ในฐานะเมือง
ท่ีเป�นจุดหมายปลายทางด�านการจัดงานท่ีมีความสามารถ
โดดเด�นเร�่อง “การพัฒนาอย�างยั่งยืน”

สํานักงานส�งเสร�มการจัดประชุมและนิทรรศการ 
เป�น CVB (Convention & Visitors Bureau) 
อันดับ 1 ท่ี ได�คะแนน Destination Management Performance 

สูงสุดในเอเชีย

ประเทศไทยมียอดพ�้นท่ี
จัดงานแสดงสินค�านานาชาติ
อยู � ในอันดับท่ี 1 ของอาเซียน

ICCA Statistics Report Country & City Ranking 2020
Pacific World releases top demanded MICE destinations for 2019

Global Destination Sustainability (GDS) Index 2019

Global Destination Sustainability (GDS) Index 2019

UFI The Trade Fair Industry in Asia 15th edition 2019

American Express Global Business Travel’s
Meetings & Events 2020

UFI: Global Economic Impact of Exhibitions 2020

CWT's 2020 Meetings & Events Future Trends Report

ธุรกิจงานแสดงสินค�านานาชาติในไทย
มีมูลค�าต�อ GDP สูงเป�นอันดับท่ี 26 ของโลก 

และอันดับท่ี 8 ของเอเชีย

กรุงเทพมหานคร 
ถูกจัดอันดับเมืองท่ีดึงดูด
นักเดินทางธุรกิจมากที่สุด
เป�นอันดับท่ี 2 ของเอเชีย 

ประเทศไทยมีแนวโน�มของการจัดงานประชุมท่ีใช�

นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�
เป�นอันดับท่ี 4 ของเอเชียและแปซิฟ�ค

ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป�นจุดหมายปลายทาง
ของการจัดกิจกรรมไมซ� (MICE) 
อันดับท่ี 2 ของโลก



สำ ำาน ักงานสำ ่ง เสำร ิมการจั ัดำปีระชุ ุมและน ิทรรศการ 
(องค์การมหาชุน) หรือ สำสำปีน.	เป็นหน่วยง�นขอังรัุฐที�ก่อัตั่�ง	
โดัยพื่รุะรุ�ช่กฤษฎีีก�ต่�มปรุะก�ศในรุ�ช่กิจจ�นุเบกษ�	 เมื�อั	
วันที�	 28	 กันย�ยน	พื่.ศ.	 2545	 และเรุิ�มดัำ�เนินง�นม�ต่ั�งแต่่ปี	
พื่.ศ.	 2547	 โดัยมีวัต่ถุุปรุะสงค์สำ�คัญเพื่ื�อัให�ก�รุส่งเสรุิมและ	
ปรุะส�นง�นก�รุจัดัปรุะชุ่มอังค์กรุ	 ก�รุเดัินท�งเพื่ื�อัเป็นรุ�งวัล	
ก�รุจัดัปรุะชุ่มน�น�ช่�ติ่	ก�รุจัดัง�นแสดังสินค��น�น�ช่�ติ่	รุวม	
ถึุงง�นเมกะอีัเวนท์	(Mega	Event)	และเทศก�ลน�น�ช่�ติ่	โดัย	
ทั�งหมดัเรุียกโดัยรุวมว่�	 “อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 (MICE	 Industry:	
Meeting	(M),	Incentive	(I),	Convention	(C)	and	Exhibition	
(E))”	 นอักจ�กนี�	 อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์เป็นส่วนหนึ�งขอังธุรุกิจก�รุ	
ให�บริุก�รุ	เป็นอุัต่ส�หกรุรุมที�มีศักยภ�พื่	(Potential	Industry)		
อัันมีคว�มสำ�คัญต่่อัก�รุพัื่ฒน�เศรุษฐกิจขอังปรุะเทศไทย	รัุฐบ�ล	
จึงรุะบุให�อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์เป็นส่วนหนึ�งขอังรุ่�งยุทธศ�สต่ร์ุช่�ติ่	
20	 ปี	รุวมถึุงปรุ�กฎีในแผู้นพัื่ฒน�เศรุษฐกิจและสังคมแห่งช่�ติ่	
ฉบับที�	12	ที�รุะบุคว�มสำ�คัญขอังอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ไว�ในหล�ยมิติ่	

ที�ผู้่�นม�	 สสปน.	 ปรุะสบคว�มสำ�เรุ็จในก�รุดัำ�เนินบทบ�ท	
ดัังกล่�วม�อัย่�งต่่อัเนื�อังจนเป็นที�รุ้�จักและยอัมรุับขอังทั�วโลก		

บทสำรุปีสำำาหรับผู�บริหาร 
(Executive Summary)

เช่ ่น	 ในป ีพื่.ศ.	 2562	 ปรุะเทศไทยม ียอัดัพื่ื �นท ี �จ ัดัง�น	
แสดังสินค��น�น�ช่�ต่ิอัันดัับ	 1	 ขอังอั�เซ์ียน	 มีจำ�นวนก�รุจัดั	
ปรุะชุ่มน�น�ช่�ติ่อัันดัับ	 27	 ขอังโลก	 และอัันดัับ	 5	 ขอังเอัเชี่ย	
นอักจ�กนี �	 สำสำปีน. ยังไดำ�รับการยอมรับในระดำับนานา 
ชุาตุิ โดำยถึูกจััดำอันดำับจัาก Global Destination 
Sustainability (GDS) Index 2019 ให�เปี็นสำำานักงาน 
ส่ำงเสำริมการจััดำปีระชุุมนานาชุาติุ (Convention and Visitors  
Bureau - CVB) ที�ไดำ�คะแนนสำูงสำุดำอันดำับ 1 ดำ�านการ 
บริหารจััดำการจุัดำหมายปีลายทางอย่างยั�งยืน  (Destination  
Management Performance) ของเอเชุีย	เป็นต่�น

ในช่่วงครึุ�งปีแรุกขอังปีงบปรุะม�ณ	2563	(ตุ่ล�คม	2562	–	มีน�คม	
2563)	สสปน.	ยังคงส�นต่่อัก�รุดัำ�เนินง�นต่�มแผู้นปฏิิบัติ่รุ�ช่ก�รุ	
รุะยะ	3	ปี	(พื่.ศ.	2563	-	2565)	ทั�งภ�รุกิจสนับสนุนก�รุจัดัง�น
ให�เพิื่�มม�กขึ�น	ก�รุยกรุะดัับง�นไมซ์์ให�มีม�ต่รุฐ�นในรุะดัับส�กล	
ส่งเสรุิมก�รุจัดัง�นไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศให�กรุะจ�ยไปยังภ้มิภ�ค	
ต่่�ง	ๆ	ม�กขึ�น	โดัยเฉพื่�ะเมือังแห่งไมซ์์	(MICE	City)	นอักจ�กนี�	
สสปน.	 ยังคงเดัินหน��ให�คว�มสำ�คัญกับปรุะเดั็นขอังก�รุสรุ��ง	
นวัต่กรุรุมและก�รุใช่�ปรุะโยช่น์จ�กเทคโนโลยีสำ�หรัุบก�รุพัื่ฒน�

อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์	ที�เน�นก�รุฝึึกอับรุมให�คว�มรุ้�	ก�รุพัื่ฒน�รุะบบ	
Thai	 MICE	 Connect	 เพื่ื�อัเช่ื�อัมโยงก�รุเข��ถุึงข�อัม้ล	 และ	
กิจกรุรุมขอัง	 สสปน.	 ผู้่�นท�งรุะบบอัอันไลน์	 รุวมถุึงก�รุเพื่ิ�ม	
ปรุะสิทธิภ�พื่ก�รุดัำ�เนินง�นขอังอังค์กรุ	 เพื่ื�อัให�บรุรุลุวิสัยทัศน	์
ในก�รุสรุ��งให�เป็นอังค์กรุหลัก	 ในก�รุผู้ลักดัันอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์	์
ให�เป็นเครุื �อังมือัในก�รุพื่ัฒน�เศรุษฐกิจขอังปรุะเทศดั�วย	
นวัต่กรุรุม	เพืื่�อัสรุ��งคว�มเจริุญ	และกรุะจ�ยรุ�ยไดั�ไปส่้ทุกภ�ค	
ส่วนอัย่�งยั�งยืน	 โดัยเฉพื่�ะการดำำาเนินงานที�ยึดำหลักธรรมา 
ภิิบาลมาโดำยตุลอดำ ซึ่ึ �งยืนยันไดำ�จัากผลการปีระเมิน 
คุณธรรมและควีามโปีร่งใสำในการดำำาเนินงานของหน่วีย 
งานภิาครัฐ (ITA) จัากสำำานักงานคณะกรรมการป้ีองกันและ 
ปีราบปีรามการทุจัริตุแห่งชุาตุิ ในปีี พ.ศ. 2562 ที� สำสำปีน. 
ไดำ�คะแนนสำูงถึึง 93.35 อยู่ในระดำับดำีเลิศ (Excellence) 	

อัย่�งไรุก็ต่�ม	เดืัอันธันว�คม	2562	เป็นจุดัเริุ�มต่�นขอังเหตุ่ก�รุณ์	
ก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 ที�กรุะจ�ยไปหล�ยปรุะเทศทั�วโลก		
และยังคงเกิดัขึ�นต่่อัเนื�อังม�จนถุึงปัจจุบัน	 รุวมทั�งยังไม่รุ้ �จุดั	
สิ�นสุดัที�แน่นอันขอังก�รุรุะบ�ดั	 ทำ�ให�เศรุษฐกิจขอังปรุะเทศ	
ต่่�ง	ๆ	ทั�วโลกไดั�รัุบผู้ลกรุะทบในท�งลบ	เช่่นเดีัยวกับก�รุเติ่บโต่	
ขอังอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 ที�ต่�อังหยุดัช่ะงักลงจ�กข�อัจำ�กัดัท�งดั��น	
ก�รุเดัินท�ง	 ที�เป็นม�ต่รุก�รุเข�มงวดัส้งสุดัถุึงขั�น	 Lockdown	
เพื่ื�อัควบคุมก�รุเดัินท�งเคลื�อันย��ยขอังปรุะช่�กรุทั�งในปรุะเทศ	
และก�รุเดั ินท�งรุะหว ่�งปรุะเทศ	 ส ำ�หรุ ับปรุะเทศไทย	
ผู้ลกรุะทบจ�กโควิดั-19	ทำ�ให�ในช่่วงครึุ�งปีแรุกขอังปีงบปรุะม�ณ		
2563	 (ตุ่ล�คม	 2562-มีน�คม	 2563)	 อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์โดัย	
รุวมขอังไทยมีรุ�ยไดั�จ�กผู้้�เข��รุ่วมง�นทั�งสิ�น	 60,890	 ล��นบ�ท	
ลดัลง	 36,407	 ล��นบ�ท	 คิดัเป็นรุ�อัยละ	 37.42	 จ�กช่่วงเวล�	
เดัียวกันขอังปีที�ผู้่�นม�	 โดัยอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์น�น�ช่�ต่ิมีผู้้�เข��	

รุ่วมง�นลดัลงรุ�อัยละ	 19.83	 จ�กช่่วงเวล�เดัียวกันขอังปีที�ผู้่�น
ม�	 และทำ�ให�รุ�ยไดั�ลดัลงรุ�อัยละ	 33.34	 จ�กช่่วงเวล�เดีัยวกัน
ขอังปีที�ผู่้�นม�	เช่่นเดีัยวกันกับอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศ	
ที�ไดั�รุับผู้ลกรุะทบจ�กโควดิั-19	 ค่อันข��งม�ก	 โดัยจำ�นวนผู้้�เข��
รุ่วมง�นลดัลงรุ�อัยละ	 34.33	 จ�กช่่วงเวล�เดัียวกันขอังปีที�ผู้่�น
ม�	และรุ�ยไดั�ลดัลงรุ�อัยละ	40.89	จ�กช่่วงเวล�เดีัยวกันขอังปี
ที�ผู่้�นม�	

ในช่่วงเวล�วิกฤต่ิดัังกล่�ว	 สสปน.	 ไดั�พื่ลิกบทบ�ทจ�กหน่วย	
ง�นให�ก�รุสนับสนุนเป็นก�รุให�คว�มช่่วยเหลือั	 เพื่ื �อัให�	
ผู้้ �ปรุะกอับก�รุในอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขอังไทยส�ม�รุถุรุับมือั	
กับวิกฤติ่ในครัุ�งนี�ที�ส่งผู้ลกรุะทบอัย่�งกว��งขว�งและรุุนแรุง	เช่่น		
ก�รุจัดัต่ั�ง	 TCEB	 COVID-19	 CENTER	 เพื่ื�อัให�เป็นศ้นย์กล�ง	
ข�อัม้ลข่�วส�รุในช่่วงภ�วะวิกฤต่ิสถุ�นก�รุณ์โรุคต่ิดัเช่ื�อัไวรุัส	
โควิดั-19	สื�อัส�รุข�อัม้ลไปยังภ�คธุรุกิจไมซ์์ทั�งในและต่่�งปรุะเทศ		
ให�ทุกภ�คส่วนไดั�รุับทรุ�บ	 เข��ใจ	 และรุับรุ้�ข�อัม้ลไปในทิศท�ง
เดัียวกัน	 ก�รุจัดัทำ�โครุงก�รุ	 “จัดัปรุะชุ่มอัย่�งไรุ	 ปลอัดัภัยไรุ�	
COVID-19”	 โดัยสนับสนุนก�รุนำ�แนวปฏิิบัต่ิเพื่ื�อัควบคุมและ	
ป้อังกันไวรุัส	 COVID-19	 ขอังกรุะทรุวงส�ธ�รุณสุข	 ม�เป็น	
แนวปฏิิบัต่ิในสถุ�นที�จัดัง�นและสรุ��งคว�มมั�นใจให�แก่ผู้้ �ม�	
ใช่�บรุิก�รุ	 ทั�งผู้้�จัดัง�นและผู้้�เข��รุ่วมง�น	 ก�รุรุักษ�สถุ�นะท�ง	

รายงานผลการดำำาเนินงานคร่�งปีีงบปีระมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีนาคม 2563)6 7



ก�รุต่ล�ดัขอังไทยในเวทีไมซ์์โลก	 รุวมถุึงก�รุพื่ัฒน�	 Virtual	
Meeting	Space	หรืุอั	VMS	ซึ์�งเป็นนวัต่กรุรุมเพืื่�อัสนับสนุนให�
ผู้้�ปรุะกอับก�รุใช่�เทคโนโลยีส่งเสรุิมก�รุจัดัง�นสัมมน�และง�น
แสดังสินค��	 รุวมถุึงก�รุเพื่ิ�มทักษะอังค์คว�มรุ้�ผู้่�นแพื่ลต่ฟอัรุ์ม	
ก�รุเรีุยนอัอันไลน์ให�ผู้้�ปรุะกอับก�รุไมซ์์ในภ�วะวิกฤติ่	นอักจ�กนี�	
สสปน.	 ยังไดั�รุ ับก�รุแต่่งต่ั �งจ�กรุัฐมนต่รุีว่�ก�รุกรุะทรุวง	
ส�ธ�รุณสุข	น�ยอันุทิน	ช่�ญวีรุก้ล	ให�เป็นหนึ�งในคณะกรุรุมก�รุ	
เข��รุ่วมปรุะชุ่มกับศบค.	เพืื่�อัเต่รีุยมคว�มพื่รุ�อัมพิื่จ�รุณ�แนวท�ง
ในก�รุเปิดักิจก�รุ	หรืุอั	ก�รุจัดักิจกรุรุมดั��นก�รุท่อังเที�ยว	กีฬ�	
และไมซ์์	 ในสถุ�นก�รุณ์ก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 ต่ลอัดัจนก�รุ	
แลกเปลี �ยนข�อัม้ลข่�วส�รุ	 และจัดัทำ�แนวท�งปฏิิบัต่ิดั��น	
สุขอัน�มัยสำ�หรุับอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 เพื่ื�อัผู้ลักดัันให�ไดั�รุับก�รุ	
ผู่้อันคล�ยในรุะยะต่่�ง	ๆ	

สำ�หรุับในช่่วงครุึ �งปีหลังขอังปีงบปรุะม�ณ	 2563	 ค�ดัว่�		
สถุ�นก�รุณ์ขอังอัตุ่ส�หกรุรุมไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศจะฟ้�นต่ัวอัย่�ง	
ช่ัดัเจนและรุวดัเรุ็วกว่�อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์น�น�ช่�ต่ิ	 โดัยมีปัจจัย	
บวกที�สำ�คัญ	อั�ทิ	ก�รุไม่พื่บผู้้�ติ่ดัเชื่�อัในปรุะเทศไทยติ่ดัต่่อักันม�	
เกือับ	50	วัน	ก�รุดัำ�เนินม�ต่รุก�รุคล�ย	Lockdown	ขอังรัุฐบ�ล	
รุะยะที�	 5	 ที�ผู้่อันคล�ยให�มีก�รุจัดัปรุะชุ่ม	 ก�รุจัดันิทรุรุศก�รุ	
ก�รุจัดัง�นแสดังสินค��	 ที�ยังคงยึดัม�ต่รุก�รุป้อังกันก�รุแอัอััดั	
ก�รุจำ�กัดัจำ�นวนคน	เว�นรุะยะห่�ง	และก�รุลงทะเบียนโดัยใช่�แอัพื่	
ไทยช่นะต่�มปกต่ิ	 ปรุะกอับกับ	 สสปน.	 ไดั�ดัำ�เนินกิจกรุรุมใน	
ก�รุส่งเสรุิมให�ผู้้�ปรุะกอับก�รุสถุ�นที�จัดัปรุะชุ่มต่่�งยกรุะดัับ	
ม�ต่รุฐ�นดั��นสุขอัน�มัย	เพืื่�อัให�มีคว�มพื่รุ�อัมรุอังรัุบกับม�ต่รุก�รุ	
ผู้่อันคล�ยดัังกล่�ว	 ต่ลอัดัจนคว�มต่�อังก�รุขอังผู้้�บรุิโภคที�หยุดั	
ช่ะงักในช่่วง	Lockdown	ที�ผู่้�นม�	อัย่�งไรุก็ต่�ม	ยังคงมีปัจจัยลบ	

ที�ค�ดัว่�จะฉุดัรัุ�งก�รุเติ่บโต่ขอังอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ในช่่วงครึุ�งหลัง	
ขอังปี	พื่.ศ.	2563	 เช่่น	ภ�วะเศรุษฐกิจโลกและในปรุะเทศที�ยัง	
คงช่ะลอัตั่ว	ก�รุเลื�อันกำ�หนดัก�รุจัดัง�นขอังหล�ยกิจกรุรุมไปยัง	
ไต่รุม�สแรุกขอังปีงบปรุะม�ณ	 พื่.ศ.	 2564	 คว�มพื่รุ�อัมขอัง
ผู้้�ปรุะกอับก�รุในก�รุนำ�เทคโนโลยีดัิจิทัลม�ใช่�ผู้สมผู้ส�นกับ	
ลักษณะก�รุดัำ�เนินง�นในรุ้ปแบบเดัิม	 ๆ	 ที�เกิดัจ�ก	 Digital	
Disruption	ในช่่วงโควิดั-19	เป็นต่�น

สำำาหรับแนวีทางการดำำาเนินการในระยะตุ่อไปี อุตุสำาหกรรม 
ไมซึ่์ยังจัำาเปี็นตุ�องไดำ�รับการเยียวียาจัากภิาครัฐเพ่�อสำร�าง 
ควีามพร�อมรองรับระยะฟื้้�นตุัวีที�จัะเกิดำข่�น ควีบคู่กับการ 
เดิำนหน�าส่ำงเสำริมและสำนับสำนุนให�เกิดำกิจักรรมการจััดำปีระชุุม 
และงานแสำดำงสิำนค�าในรปูีแบบที�เหมาะสำมและสำอดำคล�องกับ
สำถึานการณ์ โดำยในระยะแรกควีรให�ควีามสำำาคัญกับแนวีทาง 
การสำ่งเสำริมและสำนับสำนุนการจััดำงานไมซึ่์ภิายในปีระเทศ 
เปี็นหลัก การเผยแพร่องค์ควีามรู�ให�กับผู�ปีระกอบการไมซึ่์ 
และบุคลากรเข�าใจัถึึง “New Normal” แนวีทางปีกตุิใหม ่
ที �เน�นเรื �องของสำุขอนามัย ควีามปีลอดำภิัย และการใชุ� 
เทคโนโลยีดำิจัิทัลสำำาหรับอุตุสำาหกรรมไมซึ่์แตุ่ละปีระเภิท  
การสำนับสำนุนควีามชุ่วียเหลือทางดำ�านการเงินในรูปีแบบของ 
สำินเชุื�อพิเศษ เพ่�อใชุ�ในการฟื้้�นฟืู้กิจัการให�สำามารถึเดำินหน�า
ตุ่อไปีไดำ� โดำยเฉพาะกับผู�ปีระกอบการขนาดำกลางและขนาดำ
ย่อม (SME) รวีมถึึงการเตุรียมควีามพร�อมในการตุ�อนรับ
นักเดำินทางธุรกิจัและไมซึ่์ ตุลอดำจันการสำื�อสำารแบรนดำ์และ 
แคมเปีญสำ่งเสำริมภิาพลักษณ์ปีระเทศไทย เพ่�อเรียกฟื้้�น 
ควีามเชุื�อมั�นกลับมาอีกครั�ง

ไวรุัสโคโรุน่�	 หรุือั	 โควิดั-19	 (COVID-19)	 เป็นโรุครุะบ�ดัใหญ่	
(Pandemic)	ที�ทำ�ให�ปรุะช่�กรุโลกติ่ดัเชื่�อัโควิดั-19	แล�วกว่�	12	
ล��นคน	ใน	213	ปรุะเทศและเขต่เศรุษฐกิจทั�วโลก	ปรุะเทศต่่�ง	ๆ 		
จึงใช่�ม�ต่รุก�รุปิดัพื่ื�นที�	 (Lockdown)	 เพื่ื�อัควบคุมก�รุรุะบ�ดั	
ซ์ึ �งส่งผู้ลกรุะทบต่่อัรุะบบเศรุษฐกิจในวงกว��งและรุุนแรุง	
สำ�หรัุบปรุะเทศไทย	 เป็นหนึ�งในกลุ่มปรุะเทศแรุก	ๆ	 ที�ให�คว�ม	
สำ�คัญต่่อัก�รุป้อังกันก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 โดัยเรุิ �ม	
ดัำ�เนินม�ต่รุก�รุคัดักรุอังนักท่อังเที�ยวช่�วต่่�งช่�ต่ิต่ั �งแต่่ต่�น	
เดัือันมกรุ�คม	 2563	 และต่่อัม�ไดั�ปรุะก�ศ	 พื่รุก.ฉุกเฉิน	 เพื่ื�อั	
รัุบมือักับสถุ�นก�รุณ์	โดัยรัุฐบ�ลไดั�ดัำ�เนินม�ต่รุก�รุต่่�ง	ๆ	เพืื่�อั	
ให�ส�ม�รุถุควบคุมก�รุรุะบ�ดัไดั�อัย่�งมีปรุะสิทธิภ�พื่	เช่่น	ก�รุปิดั	
ด่ั�นต่รุวจคนเข��เมือังทั�วปรุะเทศ	 ก�รุปิดัสถุ�นที�จัดัก�รุปรุะชุ่ม	
สัมมน�	และนิทรุรุศก�รุ	ก�รุปิดัแหล่งท่อังเที�ยว	และสถุ�นบริุก�รุ	
ต่่�ง	ๆ 	ส่งผู้ลให�ปรุะเทศไทยส�ม�รุถุควบคุมก�รุรุะบ�ดัไดั�อัย�่งมี

ผลกระทบการระบาดำของโควีิดำ-19 
ตุ่อเศรษฐกิจัโลก และอุตุสำาหกรรมไมซึ่์

ปรุะสิทธิภ�พื่	โดัยจนถึุงวันที�	8	กรุกฎี�คม	2563	มีผู้้�ติ่ดัเชื่�อัรุวม	
3,197	คน	เสียชี่วิต่	58	คน	และไม่มีผู้้�ติ่ดัเชื่�อัภ�ยในปรุะเทศแล�ว	
กว่�	 40	 วัน	 คว�มสำ�เรุ็จขอังรุัฐบ�ล	 และโดัยเฉพื่�ะกรุะทรุวง	
ส�ธ�รุณสุขในก�รุควบคุมก�รุรุะบ�ดั	 ส่งผู้ลให�ปรุะเทศไทย	
ต่ิดัอัันดัับ	 2	 ขอังปรุะเทศที�ดัีที�สุดัในก�รุฟ้�นต่ัวจ�กโควิดั-19	
จ�กทั�งหมดั	184	ปรุะเทศ	(Global	Covid-19	Index)	

ผู้ลกรุะทบจ�กก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 และม�ต่รุก�รุควบคุม	
ก�รุรุะบ�ดัโดัยเฉพื่�ะม�ต่รุก�รุ	 Lockdown	 ส่งผู้ลรุะทบต่่อั	
เศรุษฐกิจให�ช่ะลอัตั่วอัย่�งรุุนแรุง	และกว��งขว�ง	กอังทุนก�รุเงิน	
รุะหว่�งปรุะเทศ	(IMF)	จึงอัอักม�เตื่อันเมื�อัเดืัอันมิถุุน�ยน	2563	
ว่�	 เศรุษฐกิจโลกในปีนี�จะไดั�รุับผู้ลกรุะทบรุุนแรุง	 โดัยค�ดัว่�	
เศรุษฐกิจโลกจะหดัต่ัวลงกว่�รุ�อัยละ	 4.9	 ซ์ึ�งเลวรุ��ยที�สุดันับ	
จ�กยุคเศรุษฐกิจต่กต่ำ��ครุั�งใหญ่ในปี	 ค.ศ.	 1930	 โดัยเศรุษฐกิจ	

โควิิด-19 โรคระบาดใหญ่ ่
ที่่�มี่ผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�วิโลก 
จำำานวินมีาก และประเที่ศไที่ย 
ประสบควิามีสำาเร็จำ 
ในการควิบคุมีการระบาด 
ในอ่นด่บติ�น ๆ ของโลก

“
”
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ขอังกลุ่มปรุะเทศพัื่ฒน�แล�วจะหดัตั่วรุุนแรุงถึุงรุ�อัยละ	 8.0	 โดัย	
เฉพื่�ะย้โรุโซ์นจะหดัต่ัวส้งถุึงรุ�อัยละ	 10.2	 สหรุัฐอัเมรุิก�	 และ	
ญี�ปุ�น	จะหดัตั่วรุ�อัยละ	8.0	และรุ�อัยละ	5.8	ต่�มลำ�ดัับ	สำ�หรัุบกลุ่ม	
ปรุะเทศต่ล�ดัเกิดัใหม่และกำ�ลังพื่ัฒน�	 จะหดัต่ัวรุ�อัยละ	 3.0		
โดัยอิันเดีัยจะหดัตั่วรุ�อัยละ	 4.5	 และอั�เซี์ยนหดัตั่วรุ�อัยละ	 2.0		
ยกเว�นจีนที�จะขย�ยตั่วรุ�อัยละ	1.0	อัย่�งไรุก็ต่�ม	กอังทุนก�รุเงิน	
รุะหว่�งปรุะเทศ	 ค�ดัว่�เศรุษฐกิจจะฟ้�นต่ัวในปี	 2564	 โดัย	
ค�ดัว่�จะขย�ยตั่วที�รุ�อัยละ	5.4	

โควีิดำ-19 สำ่งผลให�
อุตุสำาหกรรมไมซึ่์หดำตุัวี
ก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 อัย่�งรุวดัเรุ็วจ�กก�รุต่ิดัต่่อัท�งเดัิน	
ห�ยใจ	 ส่งผู้ลให�ปรุะเทศต่�่ง	 ๆ	 ใช่�ม�ต่รุก�รุ	 Lockdown	 เพื่ื�อั	
ควบคุมก�รุเดัินท�งเคลื�อันย��ยขอังปรุะช่�กรุ	 รุวมถุึงก�รุใช่�	
ม�ต่รุก�รุเว�นรุะยะท�งสังคม	Physical	distancing	ซึ์�งเป็นอุัปสรุรุค	
ต่่อัก�รุเดัินท�งรุะหว่�งปรุะเทศ	 และก�รุปรุะกอับกิจกรุรุม	
เพืื่�อัก�รุพื่บปะเพืื่�อัเจรุจ�	ติ่ดัต่่อัธุรุกิจ	และก�รุจัดัปรุะชุ่ม	จึงทำ�
ให�อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ไดั�รัุบผู้ลรุุนแรุงจ�กก�รุรุะบ�ดั	 ตั่วอัย่�งเช่่น	
ในกรุณีขอังสหรุัฐอัเมรุิก�	 จ�กก�รุสำ�รุวจขอัง	 Center	 for		
exhibition	 industry	 research	 (CEIR)	รุ�ยง�นว่�	ง�นแสดัง	
สินค��	 (Exhibition)	 ที�มีกำ�หนดัก�รุจัดัในช่่วงครึุ�งหลังขอังเดืัอัน	
มีน�คม	 2563	 รุ�อัยละ	 72.6	 ถุ้กยกเลิก	 และอัีกรุ�อัยละ	 27.4	
ถุ้กเลื�อันอัอัก	ผู้ลจ�กก�รุรุะบ�ดัยังส่งผู้ลให�รุ�ยไดั�จ�กง�นแสดัง	
สินค��	 (Real	 revenues)	 ในช่่วงไต่รุม�สที�	 1	 ขอังปี	 2563	
ลดัลงรุ�อัยละ	 14.2	 เมื�อัเปรุียบเทียบกับช่่วงเวล�เดัียวกันขอัง	
ปีที�ผู่้�นม�1		

สำ�หรัุบปรุะเทศไทยเดิัม	 สสปน.	 ค�ดัว่�ในปีงบปรุะม�ณ	 2563		
อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์น�น�ช่�ต่ิขอังไทยจะขย�ยต่ัวรุ�อัยละ	 5	
จ�กปีที�ผู่้�น	แต่่ผู้ลกรุะทบจ�กก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	ส่งผู้ลให�	
ในช่่วงครุึ�งแรุกขอังปีงบปรุะม�ณ	 2563	 หรุือัในรุะหว่�งเดัือัน	

WORLD ECONOMIC OUTLOOK 
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A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery
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ตุ่ล�คม	2562	-	มีน�คม	2563	อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์โดัยรุวมมีรุ�ยไดั�
จ�กก�รุใช่�จ่�ยขอังผู้้�เข��รุ่วมง�น	60,890	ล��นบ�ท	ลดัลง	36,407	
ล��นบ�ท	หรืุอัคิดัเป็นรุ�อัยละ	37.42	จ�กช่่วงเวล�เดีัยวกันขอังปี
ที�ผู่้�นม�	โดัยอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศ	ไดั�รัุบผู้ลกรุะทบ	
ที�รุุนแรุงกว่�	โดัยมีรุ�ยไดั�ลดัลง	21,492	ล��นบ�ท	และอุัต่ส�หกรุรุม	
ไมซ์์น�น�ช่�ติ่มีรุ�ยไดั�ลดัลง	14,915	ล��นบ�ท	ต่�มลำ�ดัับ

ก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 ส่งผู้ลกรุะทบต่่อัอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
ขอังไทยในรุะดัับที�แต่กต่่�งกัน	 โดัยอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์น�น�ช่�ต่ิ	
มีผู้้�เข��รุ่วมง�นไมซ์จ์ำ�นวน	 4.76	 แสนคน	 ลดัลงรุ�อัยละ	 19.83	
จ�กช่่วงเวล�เดัียวกันขอังปีที�ผู้่�นม�	 และผู้้�เข��รุ่วมง�นไมซ์์

โควิิด-19 ฉุุดเศรษฐกิจำ
โลกให�เลวิร�ายกวิ่า 
Great Depression และ
คาดวิ่าจำะฟื้้�นติ่วิในปี 2564
“

”
% การเปีลี�ยนแปีลงของข�อมูลภิาพรวีมอุตุสำาหกรรมงานแสำดำงสำินค�าของ

สำหรัฐอเมริกา ไตุรมาสำที� 1 ปีี ค.ศ. 2020

ท่ี่�มา : https://www.ceir.org/news/ceir-announces-2020-first-quarter-results/

1	https://www.ceir.org/news/ceir-announces-2020-first-quarter-results/

น�น�ช่�ต่ิก่อัให�เกิดัรุ�ยไดั�จ�ก�รุใช่�จ่�ย	 29,819	 ล��นบ�ท	
ลดัลง	 14,915	 ล��นบ�ท	 หรุือัคิดัเป็นรุ�อัยละ	 33.34	 จ�ก
ช่่วงเวล�เดัียวกันขอังปีที �ผู้่�นม�	 สำ�หรุับปรุะเภทขอังง�น	
ที �ไดั�รุับผู้ลกรุะทบม�กที �สุดั	 คือัก�รุเดัินท�งเพื่ื �อัเป็นรุ�งวัล	
ที�รุ�ยไดั�ลดัลงถุึงรุ�อัยละ	 46.12	 เนื�อังจ�กข�อัจำ�กัดัขอังก�รุ	
เดัินท�งรุะหว่�งปรุะเทศที�ปรุะเทศต่่�ง	 ๆ	 เข�มงวดัม�กขึ �น	
ต่�มลำ�ดัับ	สำ�หรัุบอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศ	พื่บว่�มีผู้้�เข��
รุ่วมง�นจำ�นวน	9.30	ล��นคน	ลดัลงรุ�อัยละ	34.33	จ�กช่่วงเวล�	
เดัียวกันขอังปีที�ผู้่�นม�	 และอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศ	
สรุ��งรุ�ยไดั�	 31,071	 ล��นบ�ท	 ลดัลง	 21,492	 ล��นบ�ท	
หรืุอัคิดัเป็นรุ�อัยละ	40.89	จ�กช่่วงเวล�เดีัยวกันขอังปีที�ผู่้�นม�	

99,337
+ 25.58%

- 2.05%

- 37.42%

คร่�งแรก
ปีีงบปีระมาณ 2561

รายไดำ�จัากนักเดำินทางไมซึ่์ (ล�านบาท)

% การเปีลี�ยนแปีลง (Y-o-Y)

คร่�งแรก
ปีีงบปีระมาณ 2562

คร่�งแรก
ปีีงบปีระมาณ 2563

97,299

60,890

รายไดำ�รวีมจัากนักเดำินทางไมซึ่์ทั�งหมดำ
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คร่�งแรก
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คร่�งแรก
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Incentives Incentives

Incentives Incentives

คร่�งแรก
ปีีงบปีระมาณ 2562

คร่�งแรก
ปีีงบปีระมาณ 2562คร่�งแรก
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คร่�งแรก
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Conventions Conventions

Conventions Conventions

Exhibitions Exhibitions

Exhibitions Exhibitions

คร่�งแรก
ปีีงบปีระมาณ 2563

คร่�งแรก
ปีีงบปีระมาณ 2563

44,734 52,563594,663 14,164,981

29,819
31,071

476,719

9,302,774

รายไดำ�จัากนักเดำินทางไมซึ่์นานาชุาตุิ
(เปีรียบเทียบคร่�งปีีแรกของปีีงบปีระมาณ 2561-2563)

รายไดำ�จัากนักเดำินทางไมซึ่์ภิายในปีระเทศ
(เปีรียบเทียบคร่�งปีีแรกของปีีงบปีระมาณ 2561-2563)

จัำานวีนนักเดำินทางไมซึ่์นานาชุาตุิ
จัำาแนกตุามรายอุตุสำาหกรรม M/I/C/E

จัำานวีนนักเดำินทางไมซึ่์ภิายในปีระเทศ 
จัำาแนกตุามรายอุตุสำาหกรรม M/I/C/E

(จัำานวีนคน) (จัำานวีนคน)

(ล�านบาท) (ล�านบาท)

รายไดำ�จัากนักเดำินทางไมซึ่์นานาชุาตุิ
จัำาแนกตุามรายอุตุสำาหกรรม M/I/C/E

รายไดำ�จัากนักเดำินทางไมซึ่์ภิายในปีระเทศ
จัำาแนกตุามรายอุตุสำาหกรรม M/I/C/E

จัำานวีนนักเดำินทางไมซึ่์นานาชุาตุิ
(เปีรียบเทียบคร่�งปีีแรกของปีีงบปีระมาณ 2561-2563)

จัำานวีนนักเดำินทางไมซึ่์ภิายในปีระเทศ
(เปีรียบเทียบคร่�งปีีแรกของปีีงบปีระมาณ 2561-2563)
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สำรุปีผลการดำำาเนินงานตุามยุทธศาสำตุร์
การดำำาเนินงานตุามแผนปีฏิิบัตุิการ 

ปีระจัำาไตุรมาสำ 1 และ 2 ปีีงบปีระมาณ 2563 สำรุปีไดำ�ดำังนี�

1. การสำนับสำนุนเพ่�อผลักดำันการเพิ�มปีริมาณนักเดำินทาง 
ธุรกิจัจัากตุ่างปีระเทศ มีจัำานวีน 95 งานและมีจัำานวีนผู�เข�าร่วีม 
งานรวีม 76,777 คน โดำยมีงานที�มีขนาดำใหญ่เปี็น Mega 
event จัำานวีน 6 งาน ไดำ�แก่

	 •	 Freedom	เป็นง�นขอังปรุะเทศ	United	Arab	Emirates		
	 	 มีผู้้�เข��รุ่วมง�นกว่�	8,000	คน

	 •	 The	ZIB	Thailand	Meeting	Event	เป็นง�นขอังปรุะเทศจีน			
	 	 มีผู้้�เข��รุ่วมง�นกว่�	6,000	คน

	 •	 MAGIC	 QSP	 Bangkok	 เป็นง�นขอังปรุะเทศอัินเดัีย			
	 	 มีผู้้�เข��รุ่วมง�นกว่�	11,000	คน

	 •	 Bansbao	Bansiang	2019	Star	Ceremony	เป็นง�นขอัง	
	 	 ปรุะเทศอิันเดีัย		มีผู้้�เข��รุ่วมง�นกว่�	7,000	คน

	 •	 The	Res-Green	Meeting	on	China	Healthy	Living		
	 	 Products	 เป็นง�นขอังปรุะเทศจีน	 มีผู้้�เข��รุ่วมง�นกว่�		
	 	 4,000	คน

	 •	 Leadership	Retreat	&	Future	President	Team	Retreat		
	 	 เป็นง�นขอังปรุะเทศอิันเดีัย		มีผู้้�เข��รุ่วมง�นกว่�	3,800	คน

สำนับสำนุนการจััดำงาน
ในปีระเทศไทย 
(Event Support/Subsidy) 

มีจัำานวีน 181 งาน 
มีจัำานวีนผู�เข�าร่วีมงานจัาก
ตุ่างชุาตุิรวีม 149,125 คน  

ปีระมาณการรายไดำ�เข�าปีระเทศรวีม 
10,999,758,250 บาท

2. การสำนับสำนุนการจััดำปีระชุุมนานาชุาติุ มีจัำานวีน 77 งาน  
มีจัำานวีนผู�เข�าร่วีมงานรวีม 60,299 คน ปีระมาณการรายไดำ� 
เข�าปีระเทศรวีม 3,452,487,050 บาท โดำยมีงานที�สำำาคัญ 
อาทิเชุ่น

	 •	 Asia	Fitness	Conference	2019	ปรุะม�ณก�รุผู้้�เข��รุ่วมง�น		
	 	 1,200	คน

	 •	 Breakthrough:	 A	 Global	 Summit	 for	 Oncology		
	 	 Innovators	ปรุะม�ณก�รุผู้้�เข��รุ่วมง�น	1,500	คน

	 •	 Affiliate	World	 Asia	 2019	ปรุะม�ณก�รุผู้้�เข��รุ่วมง�น		
	 	 3,322	คน

	 •	 The	 28th	 Annual	Meeting	 of	 the	 Asian	 Society		
	 	 for	 Cardiovascular	 and	 Thoracic	 Surgery		
	 	 (ASCVTS2020)	ปรุะม�ณก�รุผู้้�เข��รุ่วมง�น	1,200	คน

	 •	 The	 24th	 Regional	 Conference	 of	 Dermatology		
	 	 (Asian-Australasian)	ปรุะม�ณก�รุผู้้�เข��รุ่วมง�น	800	คน

	 •	 The	 12th	 Asia	 Pacific	 Heart	 Rhythm	 Society		
	 	 Scientific	 Session	 (APHRS	 2019)	 ปรุะม�ณก�รุ	
	 	 ผู้้�เข��รุ่วมง�น	2,000	คน

เป้้าหมายที่่� 1 
สำร�างรายไดำ�และพัฒนาเศรษฐกิจั

ยุทธศาสำตุร์ที� 1 ขับเคลื�อนเศรษฐกิจัของปีระเทศ
ดำ�วียอุตุสำาหกรรมไมซึ่์

3. การสำนับสำนุนงานเดำิม (Existing shows) สำำาหรับ 
การจััดำงานแสำดำงสำินค�านานาชุาตุิในปีระเทศไทย รวีม 9 งาน  
ปีระมาณการผู�เข�าร่วีมงานจัากตุ่างชุาติุ 12,049 คน ปีระมาณ 
การรายไดำ�เข�าปีระเทศ 897,844,396 บาท ไดำ�แก่

	 •	 Worldidac	Asia	2019

	 •	 Smart	Energy	Transformation	Asia	2019		
	 	 (SETA	2019)	

	 •	 in-cosmetics	Asia	2019

	 •	 CEBIT	ASEAN	Thailand	2019

	 •	 Defense	and	Security	2019

	 •	 Asia	Cold	Chain	Show	2019

	 •	 Thailand	Yacht	Show	&	Rendezvous	2020

	 •	 Future	Energy	Asia	2020

	 •	 Thailand	Coffee,	Tea	&	Drinks	2020	and	Thailand		
	 	 Bakery	&	Ice	Cream	2020

(Leadership Retreat & Future President Team Retreat) (The 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session 
(APHRS 2019))

(CEBIT ASEAN Thailand 2019)

รายงานผลการดำำาเนินงานคร่�งปีีงบปีระมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีนาคม 2563)14 15



4. สำนับสำนุนการยื�นปีระมูลสำิทธิ �งานปีระชุุมนานาชุาตุิ 
จัำานวีน 18 งาน 

	 •	 The	 11th	 Asian	 Neuro-Ophtalmology	 Society		
	 	 Congress	2021	(ASNOS	2021)

	 •	 The	16th	Asian	Conference	on	Computer	Aided		
	 	 Surgery	2020	(ACCAS	2020)

	 •	 60th	Symposium	of	the	International	Society	for		
	 	 Clinical	Electrophysiology	of	Vision	2022

	 •	 World	Congress	on	Leishmaniasis	2021

	 •	 Comprehensive	Cataract	Conference	(CCC2020)	

	 •	 IEEE	International	Smart	Cities	Conference		
	 	 (ISCC2021)	

	 •	 11th	International	Prader-Willi	Syndrome		
	 	 Conference	2022

	 •	 Asian	Chemical	Conference	(ACC	2023)

	 •	 Asia	Pacific	AIDS	&	Co-infections	Conference		
	 	 (APACC)	2022

	 •	 International	Conference	on	Information	Systems		
	 	 2023	(ICIS	2023)

	 •	 Orient	 and	 Southeast	 Asia	 Lions	 Forum	 2022		
	 	 (OSEAL	2022)

	 •	 Spine	Week	2024

	 •	 The	 Asia	 Pacific	 Association	 of	 Cataract	 and		
	 	 Refractive	Surgeons	(APACRS	2025)

	 •	 International	 Hepato-Pancreato-Biliary	 Congress		
	 	 (IHPBA)	2026

	 •	 ASEAN	2021

	 •	 SERRA’s	80th	International	Convention	2022	

	 •	 The	 28th	 International	 Pig	 Veterinary	 Society		
	 	 Congress	2024	(IPVS	2024)

	 •	 World	Conference	of	World	Federation	Medical		
	 	 Education	(WFME)	2022

5. สำนับสำนุนการจััดำงานแสำดำงสำินค�าใหม่ (New show) 
จัำานวีน 3 งาน โดำยปีระมาณการผู�เข�าร่วีมงานจัากตุ่างชุาติุรวีม  
1,592 คน ปีระมาณการรายไดำ�เข�าปีระเทศ 117,429,104 บาท  
ไดำ�แก่

	 •	 Thailand	Marine	&	Offshore	Expo	2019

	 •	 ASEANBIKE	powered	by	EUROBIKE	

	 •	 Maintenance	&	Resilience	Asia	2019

6. สำนับสำนุนและยกระดัำบการจััดำงานแสำดำงสิำนค�านานาชุาติุ 
ในปีระเทศไทย (Existing and upgrade show) จัำานวีน 7 งาน  
ไดำ�แก่

	 •	 Medical	Devices	ASEAN	2019

	 •	 Thailand	Franchise	&	Business	Opportunities	2019		
	 	 (TFBO	2019)

	 •	 ASEAN	Ceramics	2019

	 •	 Food	Ingredients	Asia	2019

	 •	 Intermat	ASEAN	2019

	 •	 Beyond	Beauty	ASEAN	Bangkok	2019

	 •	 Thailand	Lab	International	2019

สำนับสำนุนการปีระมูลสำิทธิ�
การจััดำงาน
และการสำร�างงานใหม่ 

รวีมทั�งสำิ�น 21 งาน 
มีจัำานวีนผู�เข�าร่วีมงานจัาก
ตุ่างชุาตุิรวีม 24,072 คน 

ปีระมาณการรายไดำ�เข�าปีระเทศรวีม 
71,135,482,704 บาท

7. พัฒนาศักยภิาพงานอีเวี�นท์ของไทยให�เปี็นเมกะอีเวี�นท ์
ระดัำบนานาชุาติุ และยกระดัำบงานให�เป็ีนสำากล  (Homegrown 
development) จัำานวีน 7 งาน ปีระมาณการผู�เข�าร่วีมงานรวีม 
1,018,108 คน ปีระมาณการรายไดำ�ที�เกิดำจัากการใชุ�จั่าย 
10,487,626,443 บาท

	 •	 Bangkok	Music	City	2019

	 •	 Awakening	Bangkok	2019	Lighting	Festival

	 •	 Chiang	Mai	Design	Week	2019

	 •	 Bangkok	Motorbike	Festival	2020

	 •	 Bangkok	Design	Week	2020

	 •	 UnKonscious	Festival	2020

	 •	 Wonderfruit	2019

ยกระดำับการจััดำงาน
ให�มีควีามเปี็นสำากล 
และนานาชุาตุิ รวีม 14 งาน

(Wonderfruit 2019)
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สำร�างรายไดำ�และพัฒนาเศรษฐกิจั

ยุทธศาสำตุร์ที� 1 ขับเคลื�อนเศรษฐกิจัของปีระเทศ
ดำ�วียอุตุสำาหกรรมไมซึ่์
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จััดำตุั�งตุัวีแทนการตุลาดำ
ในตุ่างปีระเทศ
และการดำำาเนินกิจักรรมการตุลาดำ 
ของตุัวีแทน (Overseas 
Marketing Representatives)

ทำาการตุลาดำและ 
ปีระชุาสำัมพันธ ์
เพ่�อกระตุุ�นให�มีนักเดำินทางไมซึ่ ์
มาเข�าร่วีมงาน

(UFI Global Congress 2019 

8. จััดำตุั�งตุัวีแทนการตุลาดำในตุ่างปีระเทศ สำำาหรับตุลาดำ
ดำ�านการปีระชุุมและการเดำินทางเพ่�อเปี็นรางวีัลใน 7 ปีระเทศ 
ไดำ�แก่ ญี�ปุี�น อินเดีำย สิำงคโปีร์ อเมริกา จีัน โอเชีุยเนีย และยุโรปี 
โดำยสำามารถึจััดำหา MICE visitors จัำานวีน 104,343 คน และ 
กลุ่ม Mega และ Premium จัำานวีน 27 กรุ�ปี เพ่�อเข�ามาร่วีมงาน 
ในปีระเทศไทย

9. จััดำตุั�งตุัวีแทนการตุลาดำในตุ่างปีระเทศ สำำาหรับตุลาดำ 
การปีระชุุมนานาชุาตุิ สำามารถึจััดำหางานที�มีศักยภิาพ (Long 
haul) ทั�งในตุลาดำยุโรปี และในตุลาดำอเมริกา รวีม 16 งานสำำาคัญ  
ไดำ�แก่

	 •	 The	World	 Congress	 for	 Neuro	 Rehabilitation		
	 	 (WCNR)	2024

	 •	 Asia	 Pacific	 AIDS	 &	 Co-infections	 Conference		
	 	 (APACC)	2020

	 •	 18th	Annual	SCN	International	Conference	2020

	 •	 12th	Vaccine	Congress	2019

	 •	 2028	 International	 Conference	 on	 Coordination		
	 	 Chemistry	

	 •	 2024	International	Coral	Reef	Symposium

	 •	 2023	International	Society	for	Behavioral	Nutrition		
	 	 and	Physical	Activity	Annual	Meeting

	 •	 Spine	Week	World	Congress	2024	

	 •	 World	Hepatitis	Alliance

	 •	 World	Sailing

	 •	 ICCO	PR/SEA	–	Asia	Pacific	Congress

	 •	 International	Congress	on	Neuromuscular	Diseases	

	 •	 The	 International	 Congress	 on	 Neuromuscular		
	 	 Diseases	(ICNMD)	2024	

	 •	 2020	 Engineering	 Sustainable	 Development		
	 	 Conference

	 •	 2024	World	Congress	on	Endourology	

	 •	 2020	International	Association	of	Amusement	Parks		
	 	 and	Attractions

10. จััดำตัุ�งตัุวีแทนการตุลาดำในตุ่างปีระเทศ สำำาหรับตุลาดำ 
ดำ�านการจััดำงานแสำดำงสำินค�านานาชุาตุิในปีระเทศไทย โดำย 
สำามารถึจััดำหาจัำานวีนงานที�คาดำหมายหมายว่ีาจัะมาจััดำงานใน
ปีระเทศไทยในอนาคตุ (Leads) = 10 งาน

11. เปี็นเจั�าภิาพจััดำงาน UFI Global Congress 2019  
ผู�เข�าร่วีมงานโดำยมากเปี็นผู�ที�อยู่ในอุตุสำาหกรรม จัำานวีน  
550 คน ผลการดำำาเนินงาน คือ

	 •	 เพื่ิ�มโอัก�สท�งธุรุกิจ	 และสรุ��งรุ�ยไดั�ให�กับปรุะเทศไทย		
	 	 โดัยปรุะม�ณก�รุจำ�นวนง�นใหม่ที �ค�ดัว่�จะม�จัดัที �	
	 	 ปรุะเทศไทย	 20	 ง�น	 ในกลุ่มอัุต่ส�หกรุรุมสำ�คัญ	 อั�ท	ิ	
	 	 Automotive,	Security,	Medical,	Health	and	Wellness,		
	 	 Smart	Devices,	Construction	และ	Education	

	 •	 สรุ��งคว�มมั�นใจในก�รุทำ�ธรุุกิจในปรุะเทศไทย	 และแสดัง	
	 	 ถุึงคว�มพื่รุ�อัมขอังกรุุงเทพื่มห�นครุ	 ในก�รุเป็นเจ��ภ�พื่	
	 	 ก�รุจัดัง�นรุะดัับโลก

12. จััดำกิจักรรมการตุลาดำ Exhibiz in Market ให�กับ  
งาน in-cosmetics Asia 2019 และงาน Defense and 
Security 2019 ก่อให�เกิดำการใชุ�พ่�นที�จััดำงานแสำดำงสำินค�า 
ในปีระเทศไทย รวีม 493 ตุร.ม.

13. จััดำกิจักรรมเข�าร่วีมเทรดำโชุวี์ งาน AIME 2020 
ระหวี่างวีันที� 17-19 กุมภิาพันธ์ 2563 ณ นครเมลเบิร์น 
เครือรัฐออสำเตุรเลีย โดำยมีวีัตุถึุปีระสำงค์เพ่ �อให�เกิดำการ 
เข�าถึึงกลุ่มลูกค�า (ผู�ซืึ่�อ) ไดำ�อย่างมีปีระสิำทธิภิาพ และสำร�างควีาม 
เชุื�อมั�นให�แก่ปีระเทศไทย ในฐานะจัุดำหมายปีลายทางไมซึ่์  
ผลที�ไดำ�คือ จัำานวีนงานที�คาดำหมายหมายวี่าจัะมาจััดำงานใน 
ปีระเทศไทยในอนาคตุ (Leads) = 34 งาน และปีระมาณการ 
จัำานวีนนักเดำินทาง (MI Visitors) = 7,345 ราย

14. จััดำกิจักรรม TCEB’s Roadshow in Japan ระหว่ีาง 
วีันที� 18 – 22 กุมภิาพันธ์ 2563 ณ กรุงโตุเกียวี ปีระเทศ 
ญี�ปีุ�น โดำยมีวีัตุถึุปีระสำงค์เพ่�อสำร�างโอกาสำทางธุรกิจั ให�แก่ 
ผู�จััดำงานแสำดำงสิำนค�าในปีระเทศไทย ในการดึำงงานแสำดำงสิำนค�า 
ของปีระเทศญี�ปุี�นมาจััดำงานในปีระเทศไทย ผลที�ไดำ�คือ มีจัำานวีน 
ผู�เข�าร่วีมงาน 71 คน และจัำานวีนการจัับคู่ธุรกิจั 41 คู่ธุรกิจั

เป้้าหมายที่่� 1 
สำร�างรายไดำ�และพัฒนาเศรษฐกิจั

ยุทธศาสำตุร์ที� 1 ขับเคลื�อนเศรษฐกิจัของปีระเทศ
ดำ�วียอุตุสำาหกรรมไมซึ่์
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 (ไมซ์์เพ่ื่�อชุุมชุน)

5. สำร�างการรับรู� โครงการปีระชุุมเมืองไทยภิูมิใจัชุ่วียชุาตุิ  
ตุามมาตุรการกระตุุ�นเศรษฐกิจัการท่องเที�ยวี ปีี 2562 โดำยการ 
นำาสำื�อมวีลชุน ตุัวีแทนจัากภิาคธุรกิจั และตุัวีแทนจัากสำภิา 
หอการค�า เดิำนทางไปีทำากิจักรรมที�ชุุมชุนตุะเคียนเตีุ�ย จั.ชุลบุรี 
และแถึลงข่าวีที�โรงแรมอมารี พัทยา วีันที� 26 ก.พ. 2563

6. สำร�างการรับรู�ให�แก่กลุ่มเป้ีาหมายที�เป็ีนบริษัทองค์กร กลุ่ม 
ผู�ปีระกอบการไมซ์ึ่ หน่วียงานภิาครัฐและเอกชุน ปีระชุาชุน และ 
บุคคลทั�วีไปี ผ่านการจััดำงานรูปีแบบตุ่างๆ (CEO FAM Trip)

3. สำนับสำนุนการสำร�างงานแสำดำงสำินค�าใหม่ (New) ไดำ�แก่  
สำนับสำนุนการจััดำงาน Agri – Inno Asia 2019 ปีระมาณการ 
ผู�เข�าร่วีมงาน 3,000 คน โดำยมีวีัตุถึุปีระสำงค์เพ่�อสำ่งเสำริม 
ภิาคอุตุสำาหกรรมการเกษตุรและปีศุสัำตุว์ี โดำยการเพิ�มชุ่องทาง 
การตุลาดำ ตุ่อยอดำธุรกิจั ส่ำงเสำริมให�เกิดำการนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ   
มาใชุ�เพ่�อเพิ�มกำาลังการผลิตุ ลดำตุ�นทุน และสำร�างควีามเข�มแข็ง 
ให�กับเกษตุรกร

4. สำนับสำนุนการจััดำปีระชุุมสำัมมนา และศึกษาดำูงานใน 
โครงการพระราชุดำำาริ (Royal Project) จัำานวีน 4 กลุ่มลูกค�า 
ใน 4 ภิูมิภิาค ไดำ�แก่ จัังหวีัดำเพชุรบุรี ปีระจัวีบคีรีขันธ์ จัันทบุรี 
และ ชุลบุรี

1. ปีระชุาสำัมพันธ์องค์กรผ่านกิจักรรมปีระกวีดำจััดำงาน 
อย่างไร ลดำการใชุ�พลาสำตุิก ณ จัังหวีัดำขอนแก่น 

2. สำร�างการรับรู�องค์กรผ่านสำื�อโทรทัศน์ สำื�อสำิ�งพิมพ์ 
สืำ�อวิีทยุ สืำ�อออนไลน์ และสืำ�อกลางแจั�ง จัำานวีน 2 ชิุ�นงาน ไดำ�แก่
	 •	 จัดัทำ�	 Advertorial	 สัมภ�ษณ์ผู้้�บรุิห�รุสำ�หรุับนิต่ยส�รุ		
	 	 BrandAge
	 •	 จัดัทำ�	Advertorial	สัมภ�ษณ์ผู้้�บริุห�รุเผู้ยแพื่รุ่ท�งช่่อังท�ง	
	 	 อัอันไลน์

3. สำร�างการรับรู�องค์กรผ่านการสำนับสำนุนการจััดำงาน 
เทิดำพระเกียรตุิ กษัตุริย์มหาราชุในดำวีงใจัไทยนิรันดำร์

4. จััดำงาน Thailand MICE Forum 2019 มีจัำานวีน 
ผู�เข�าร่วีม 637 คน มีวีัตุถึุปีระสำงค์ ดำังนี�
	 •	 เพืื่�อัเป็นเวทีในก�รุสรุ��งก�รุรัุบรุ้�	และก�รุปรุะช่�สัมพัื่นธ์	
	 •	 นำ�เสนอัแผู้นส่งเสริุมธุรุกิจไมซ์์ในปีต่่อัไปขอังอังค์กรุ	รุวมถึุง	
	 	 ข�อัม้ลที�เป็นปัจจุบันในธุรุกิจไมซ์์	
	 •	 สรุ��งก�รุรุับรุ้�	 และคว�มเข��ใจขอังอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ต่่อั	
	 	 หน่วยง�นภ�ครัุฐ	ภ�คเอักช่น	สื�อัมวลช่นในอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์
	 •	 นำ�เสนอันวัต่กรุรุมปรุะยุกต์่ที�เป็นปรุะโยช่น์กับอุัต่ส�หกรุรุม	
	 	 ไมซ์์	 ให�ผู้้�เกี�ยวข�อังกับอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ไดั�รุับคว�มรุ้�	 และ	
	 	 ปรุะสบก�รุณ์	และส�ม�รุถุนำ�เทคโนโลยีที�เป็นปรุะโยช่น์ไป	
	 	 ปรัุบใช่�	

เสำริมสำร�างการจััดำงานไมซึ่์ภิายในปีระเทศ

1. สำ่งเสำริมไมซึ่์เพ่�อชุุมชุนรวีมถึึงการปีระชุาสำัมพันธ์ตุ่าง ๆ  
จัำานวีนชุุมชุนสำหกรณ์ 50 ชุุมชุน ใน 5 ภูิมิภิาค ไดำ�แก่ ภิาคเหนือ 
ภิาคตุะวีันออกเฉียงเหนือ ภิาคกลาง ภิาคตุะวีันออก และ 
ภิาคใตุ�

2. สำนับสำนุนการยกระดำับงานแสำดำงสำินค�าภิายในปีระเทศ  
(Upgrade) ไดำ�แก่ งานหอการค�าแฟื้ร์ ณ จั.เชุียงใหม่  
ปีระมาณการผู�เข�าร่วีมงาน 100,000 คน โดำยมีวีัตุถึุปีระสำงค ์
เพ่�อเปี็นการร่วีมกันแสำดำงศักยภิาพของปีระเทศไทย ในการ 
ปีระชุาสัำมพันธ์สิำนค�า การท่องเที�ยวี และบริการ การเพิ�มโอกาสำ 
และชุ่องทางการตุลาดำ ตุลอดำจันสำร�างควีามร่วีมมือเชุื�อมโยง 
เครือข่ายให�เกิดำควีามเข�มแข็งในระดำับภิาครัฐและเอกชุน

เป้้าหมายที่่� 1 
สำร�างรายไดำ�และพัฒนาเศรษฐกิจั

เป้้าหมายที่่� 2
กระจัายรายไดำ�และควีามเจัริญ

ยุทธศาสำตุร์ที� 3 ยุทธศาสำตุร์ที� 2 สำ่งเสำริมภิาพลักษณ์ของไมซึ่์ไทย 
และ สำสำปีน. 

กระจัายรายไดำ�และกระตุุ�นเศรษฐกิจั 
ของภิูมิภิาคผ่านอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ 

การดำำาเนินงานสำ่งเสำริมภิาพลักษณ์องค์กรในปีระเทศและตุ่างปีระเทศ โดำยมีวีัตุถึุปีระสำงค์เพ่�อ 
สำร�างควีามรู�ควีามเข�าใจัเกี�ยวีกับองค์กร และเผยแพร่ข�อมูลเกี�ยวีกับบทบาท พันธกิจั และกิจักรรม 
ขององค์กรแก่กลุ่มเป้ีาหมายในวีงกวี�าง อันไดำ�แก่ หน่วียงานภิาครัฐและภิาคเอกชุน ผู�ปีระกอบการ  
และปีระชุาชุนทั�วีไปี ดำังนี�

ไตุรมาสำที� 1-2 ปีระจัำาปีี 2563 มีการดำำาเนินงานที�เน�นการกระจัายรายไดำ� และควีามเจัริญสู่ำ 
ภิูมิภิาค ผ่านกิจักรรมการหลักที�สำำาคัญ ดำังนี�

 (Thailand MICE Forum 2019)
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9.  สำ ่งเสำร ิมและให �ค ำาปีร ่กษาเก ี �ยวีกับการพัฒนา 
อุตุสำาหกรรมไมซึ่์ในภิูมิภิาค จัำานวีน 15 ครั�ง

10. จััดำแคมเปีญ ปีระชุุมเมืองไทยภิูมิใจัชุ่วียชุาตุิ กระตุุ�น 
บริษัท (Corporate) ผ่านการให� Voucher สำนับสำนุนการ 
จััดำปีระชุุมองค์กร และการเดำินทางเพ่�อเปี็นรางวีัลในปีระเทศ 
ไทย โดำยมี 11 บริษัทเอกชุนเข�าร่วีมโครงการ

11. ส่ำงเสำริมและปีระชุาสัำมพันธ์การปีระชุุมเมืองไทยภูิมิใจั 
ชุ่วียชุาติุ มาตุรการกระตุุ�นเศรษฐกิจัการท่องเที�ยวี ณ จัังหวัีดำ 
เชุียงใหม่

12. สำ่งเสำริมตุลาดำไมซึ่์ในปีระเทศและขยายตุลาดำกลุ่ม 
ปีระเทศ CLMV ผ่านกิจักรรมส่ำงเสำริมการตุลาดำ ASEAN + 6  
Privilege for Thailand Coffee, Tea & Drinks 2020 and  
Thailand Bakery & Ice Cream 2020 ก่อให�เกิดำจัำานวีน 
คู่ธุรกิจั 250 คู่ธุรกิจั
	 •	 Cambodia	Business	Association	105	ค่้ธุรุกิจ	
	 •	 Cambodian	 Business	 and	 Franchise	 Association		
	 	 85	ค่้ธุรุกิจ
	 •	 Development	 of	 Franchising	 Association	 จำ�นวน		
	 	 60	ค่้ธุรุกิจ

5. ยกระดำับและพัฒนาการจััดำงานในภิูมิภิาค โดำยยกระดำับ 
งานเดำ่นในไมซึ่์ซึ่ิตุี� (Flagship Events) จัำานวีน 1 งาน ไดำ�แก่  
งานเทศกาลไหมนานาชุาตุิ จัังหวีัดำขอนแก่น นอกจัากนั�นยัง 
ส่ำงเสำริม และให�คำาปีร่กษาเกี�ยวีกับการพัฒนาอุตุสำาหกรรมไมซ์ึ่ 
ในภิูมิภิาคผ่านกิจักรรมการปีระชุุมเครือข่ายไมซึ่์ในภิูมิภิาค 
จัำานวีน 6 ครั�ง

6. ส่ำงเสำริมตุลาดำไมซ์ึ่ในปีระเทศและขยายตุลาดำกลุ่มปีระเทศ 
CLMV โดำยสำ่งเสำริมการตุลาดำ ASEAN Privilege (Visitor 
Promotion) โดำยมีวีัตุถึุปีระสำงค์เพ่�อเพิ�มศักยภิาพทางการ 
แข่งขัน รวีมถึึงกระจัายรายไดำ�ในปีระเทศ โดำยการสำนับสำนุน 
ค่าใชุ�จั่ายที�พัก ของผู�เข�าร่วีมงานจัาก Cambodia Investor 
Association ที�มางาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 
จัำานวีน 20 คน ก่อให�เกิดำจัำานวีนจัับคู่ธุรกิจั 60 คู่ 

7. ยกระดำับงานเดำ่นในไมซึ่์ซึ่ิตุี� (Flagship Events) และ 
เมืองที�มีศักยภิาพ จัำานวีน 2 งาน ไดำ�แก่ (1) งานเชีุยงใหม่เบิกบาน 
และมหกรรมไม�ดำอกไม�ปีระดำับ จัังหวีัดำเชุียงใหม่ และ (2) งาน 
เทศกาลไหมนานาชุาตุิ จัังหวีัดำขอนแก่น

8. สำร�างเวีทีแลกเปีลี�ยนผ่านกิจักรรมเชิุงปีฏิิบัติุการระหว่ีาง 
เมือง MICE City (MICE City Summit) มีวีัตุถึุปีระสำงค ์
เพ่�อสำะท�อนให�เห็นถึึงการพัฒนาไมซึ่์ในจัังหวีัดำ โดำยมีผู�แทน 
จัากหน่วียงานภิาครัฐ และเอกชุน ตุอบรับการเข�าร่วีมกิจักรรม 
ทั�งสำิ�นรวีม 41 ท่าน จัาก 17 จัังหวีัดำ

เป้้าหมายที่่� 2
กระจัายรายไดำ�และควีามเจัริญ

ยุทธศาสำตุร์ที� 2 กระจัายรายไดำ�และกระตุุ�นเศรษฐกิจั 
ของภิูมิภิาคผ่านอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ 

(MICE Standards Day 2020)

3.  พ ัฒนาและสำร �างสำรรค ์นวี ัตุกรรมไมซึ่ ์ (MICE 
Intelligence & Innovation) ผ่านการสำนับสำนุนงานดำ�าน 
นวีัตุกรรมที�สำามารถึผลักดำันอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ ไดำ�แก่งาน 
Digital Thailand Big Bang 2019 

4. เผยแพร่ปีระชุาสำัมพันธ์โครงการ Thailand MICE 
Venue Standard ในรูปีแบบการจััดำงาน MICE Standards 
Day 2020 มีผู�เข�าร่วีมทั�งสำิ�น 527 คน

5. จััดำอบรมหลักสูำตุร Sustainable Event Professional 
Certificate (SEPC) and Food Waste Prevention 
มีผู�เข�าร่วีมทั�งสำิ�น 66 คน

1. พัฒนาผู�ปีระกอบการไมซึ่์ดำ�านการจััดำงานอย่างยั�งยืน  
โดำยให�การสำนับสำนุนดำ�านการเงินและพัฒนาผู�ปีระกอบการ 
โรงแรมฮอลิเดำย์อิน เชีุยงใหม่ ในการดำำาเนินโครงการลดำของเสีำย 
จัากการให�บริการอาหาร (Food Waste Prevention) และ 
สำ่งเสำริมหน่วียงานภิาครัฐและเอกชุนให�ใชุ�สำินค�าและบริการ 
ดำ�านไมซึ่์อย่างยั�งยืน ผ่านกิจักรรมสำนับสำนุน (Sponsorship) 
งาน ASEAN B-Sustainability 2019

2. ปีระสำานงานภิาครัฐเพ่�อการอำานวียควีามสำะดำวีกทาง 
ดำ�านการค�าและบริการอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ ผ่านการจััดำปีระชุุม 
ร่วีมภิาครัฐและเอกชุน โดำยจััดำกิจักรรมหลักสำูตุรพัฒนา 
องค์ควีามรู�ไมซ์ึ่ สำำาหรับผู�บริหารภิาครัฐ รุ่น 1 มีผู�แทนหน่วียงาน 
ภิาครัฐ และภิาคเอกชุนเข�าร่วีมเปี็นจัำานวีน 35 คน

เป้้าหมายที่่� 3
พัฒนาอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ดำ�วียนวีัตุกรรม

ยุทธศาสำตุร์ที� 4 เสำริมสำร�างขีดำควีามสำามารถึใน 
การแข่งขันของอุตุสำาหกรรมไมซึ่์  
และยกระดำับไมซึ่์ให�เปี็นวีาระแห่งชุาตุิ

ไตุรมาสำที� 1-2 ปีระจัำาปีี 2563 มีการดำำาเนินงานที�เน�นการพัฒนาอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ดำ�วีย 
นวัีตุกรรม รวีมถึึงการปีระชุาสัำมพันธ์ปีระเทศไทยในฐานะจุัดำหมายปีลายทางดำ�านการจััดำงาน 
อย่างยั�งยืน ผ่านกิจักรรมการหลักที�สำำาคัญ ดำังนี�

รายงานผลการดำำาเนินงานคร่�งปีีงบปีระมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีนาคม 2563)22 23



10. จััดำทำารายงานการศึกษาควีามตุ�องการตุ่อเนื�อหาที� 
เกี�ยวีข�องกับอุตุสำาหกรรมไมซ์ึ่ ที�เป็ีนปีระโยชุน์ในการยกระดัำบ
อุตุสำาหกรรมจัากผู�มีสำ่วีนไดำ�สำ่วีนเสำียในอุตุสำาหกรรม 

11. จััดำทำารายงานข�อมูลมูลค่าตุลาดำ และการวีิเคราะห ์
แนวีโน�มการเตุิบโตุของผู�จััดำงานในอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ (MICE) 
จัำาแนกตุามปีระเภิทของกลุ่มนักเดำินทางไมซึ่์

12. พัฒนา ออกแบบและพัฒนาเวี็บไซึ่ตุ์ ตุ่อยอดำระบบ  
Thai MICE Connect เพ่�อใชุ�เป็ีนเครื�องมือในการลงทะเบียน 
เข�าร่วีมโครงการในชุ่องทางออนไลน์ ทั�งดำ�านผู�ปีระกอบการ  
(Seller/Supply Side) และ ดำ�านนิติุบุคคลเจั�าของงานปีระชุุม 
สำัมมนา (Buyer/Demand Side) รวีมถึึงระบบการบริหาร 
จััดำการที�เกี�ยวีข�อง เชุ่น การจัับคู่ธุรกิจั การตุรวีจัสำอบเกณฑ์ ์
และการอนุมัตุิ พร�อมทั�งพัฒนา Dash Board การแสำดำงผล 
ข�อมูลของโครงการ

6. จััดำอบรมหลักสูำตุร มืออาชีุพดำ�านการจััดำงานอย่างยั�งยืน 
ณ จัังหวีัดำเพชุรบุรี มีผู�เข�าอบรมที�โรงแรมดำุสำิตุธานี หัวีหิน 
จัำานวีน 9 คน และผู�เข�าอบรมทางวีีดำีโอ (ออนไลน์) จัำานวีน 
14 คน รวีมแล�วีมีผู�เข�าอบรมจัำานวีน 23 คน

7. จััดำกิจักรรมอบรมหลักสำูตุร Certified in Exhibition 
Management มีผู�เข�าร่วีมอบรม 23 คน

8. เข�าร่วีมงาน PCMA Convening Leaders 2020 
เพ่�อหารือกับ PCMA ในการร่วีมมือนำาเข�าหลักสูำตุรนานาชุาติุ 
หรือการให�การรับรองผู�ปีระกอบการไมซึ่์ในระดำับนานาชุาตุิ

9. จััดำกิจักรรมพัฒนาวีิชุาชุีพดำ�านการจััดำงานนิทรรศการ 
ผ ่านการเร ียนร ู � แบบใชุ � โครงงานเปี ็นฐาน (Career 
Development in Exhibition through Project-based  
Learning) ในวีันที� 7-8 มีนาคม 2563 ณ มหาวีิทยาลัย 
เกษตุรศาสำตุร์

เป้้าหมายที่่� 3
พัฒนาอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ดำ�วียนวีัตุกรรม

ยุทธศาสำตุร์ที� 4 เสำริมสำร�างขีดำควีามสำามารถึใน 
การแข่งขันของอุตุสำาหกรรมไมซึ่์  
และยกระดำับไมซึ่์ให�เปี็นวีาระแห่งชุาตุิ

3. พัฒนาศักยภิาพบุคลากร (ฝึึกอบรม) โดำยดำำาเนินการ 
ให�พนักงานไดำ�รับการอบรมหลักสำูตุรการพัฒนาควีามรู � 
ผ่านโปีรแกรม Your Next U 

4. ปีรับปีรุงและพัฒนารูปีแบบรายงานการมาปีฏิิบัตุิงาน 
และการลาของพนักงานเพิ�มเตุิม (ระบบ HRIS) โดำยสำามารถึ 
นำาข�อมูลที� ไดำ�จัากการบันทึกเวีลาการปีฏิิบัตุิงาน และการลา 
ผ่านระบบมาวิีเคราะห์และจััดำทำารายงานรูปีแบบตุ่างๆ เชิุงสำถิึติุ 
เพ่�อนำามาใชุ�ในการบริหารจััดำการไดำ�อย่างครบถึ�วีนและแม่นยำา 
ยิ�งขี�น

พัฒนาองค์กร

1. พัฒนาศักยภิาพบุคลากร (ฝึึกอบรม) โดำยดำำาเนินการให�
พนักงานไดำ�รับการอบรมหลักสำูตุรการพัฒนาควีามรู� จัำานวีน 
54 ครั�ง 

2. ปีรับและบำารุงรักษาระบบสำารสำนเทศกลางและจััดำหา 
อุปีกรณ์คอมพิวีเตุอร์ทดำแทน รวีมถึึงพัฒนาและปีรับปีรุง 
ระบบตุิดำตุามและปีระเมินผลการดำำาเนินงาน (Evaluation 
Planning System (EPS))

เป้้าหมายที่่� 3
พัฒนาอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ดำ�วียนวีัตุกรรม

ยุทธศาสำตุร์ที� 5 พัฒนาปีระสำิทธิภิาพ 
การปีฏิิบัตุิงานภิายในขององค์กร
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สำสำปีน. พร�อมเผชุิญทุกวีิกฤตุิดำ�วียแผนบริหาร
ควีามเสำี�ยง และสำามารถึรับมือกับโควีิดำ-19 ไดำ�
อย่างมีปีระสำิทธิภิาพ

โควิดั-19	เป็นโรุคอุับัติ่ใหม่ที�ถุ้กพื่บครัุ�งแรุกในปล�ยเดืัอันธันว�คม		
2562	ส�ม�รุถุแพื่รุ่กรุะจ�ยไดั�อัย่�งรุวดัเร็ุว	จึงทำ�ให�ปรุะเทศต่่�ง	ๆ 		
ดัำ�เนินม�ต่รุก�รุควบคุมก�รุรุะบ�ดัในรุะดัับต่่�ง	 ๆ	 ต่ั�งแต่่ก�รุ	
รุณรุงค์ให�เว�นรุะยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)	จนถึุงก�รุ	
ปิดักั�นพืื่�นที�	(Lockdown)	ในรุะดัับต่่�ง	ๆ 	ซึ์�งก่อัให�เกิดัคว�มเสีย	
ห�ยรุุนแรุง	และกว��งขว�งต่่อัรุะบบเศรุษฐกิจ	และอุัต่ส�หกรุรุม	
ไมซ์์	อัย่�งที�ไม่เคยมีใครุค�ดัคิดัม�ก่อัน	

สำ�นักง�นส่งเสริุมก�รุจัดัปรุะชุ่มและนิทรุรุศก�รุ	(อังค์ก�รุมห�ช่น)		
หรืุอั	สสปน.	ต่รุะหนักถึุงคว�มเสี�ยงจ�กปัจจัยต่่�ง	ๆ 	ที�อั�จส่งผู้ล	
กรุะทบต่่อัอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 จึงไดั�จัดัทำ�แผู้นบรุิห�รุคว�มเสี�ยง
เพืื่�อัให�มีคว�มพื่รุ�อัมในก�รุเผู้ชิ่ญกับสถุ�นก�รุณ์ต่่�ง	ๆ	 ไดั�อัย่�ง
ทันท่วงที	 รุวมถุึงก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 ที�	 สสปน.	 ส�ม�รุถุ	

รุับมือัสถุ�นก�รุณ์วิกฤต่ิไดั�อัย่�งมีปรุะสิทธิภ�พื่	 ทั�งในดั��นก�รุ	
ช่่วยเหลือัผู้้�ปรุะกอับก�รุ	 และก�รุสนับสนุนก�รุปฏิิบัต่ิง�นขอัง	
พื่นักง�นในช่่วง	Work	 from	 Home	 เช่่น	 ก�รุจัดัต่ั�ง	 TCEB	
COVID-19	 CENTER	 ไดั�ต่ั�งแต่่ในช่่วงแรุก	 ๆ	 เมื�อัก�รุรุะบ�ดัมี	
แนวโน�มขย�ยตั่ว	ก�รุจัดัทำ�โครุงก�รุจัดัปรุะชุ่มอัย่�งไรุ	ปลอัดัภัย
ไรุ�	COVID-19	ที�เป็นม�ต่รุก�รุเยียวย�แก่ผู้้�ปรุะกอับก�รุไดั�เกือับ
จะทันทีหลังรุัฐบ�ลปรุะก�ศพื่รุก.ฉุกเฉิน	 รุวมถุึงก�รุสนับสนุน	
ก�รุยกรุะดัับผู้้�ปรุะกอับก�รุให�ส�ม�รุถุดัำ�เนินธุรุกิจต่่อัไปไดั�ใน
ช่่วงเวล�ที�โลกยังคงเผู้ชิ่ญกับโควิดั-19	ดั�วยก�รุใช่�เทคโนโลยีเพืื่�อั
จัดัง�นสัมมน�และง�นแสดังสินค��

ปีรับเปีลี�ยนบทบาทจัากหน่วียงานสำ่งเสำริมดำ�าน
การตุลาดำเปี็นการให�ควีามชุ่วียเหลือเพ่�อฟื้้�นฟืู้
อุตุสำาหกรรมไมซึ่์

ในช่่วงแรุกขอังก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	ที�จำ�นวนผู้้�ติ่ดัเชื่�อัเพิื่�มขึ�น	
อัย่�งรุวดัเรุ็วกรุะทบต่่อัคว�มเช่ื�อัมั�นขอังภ�คธุรุกิจ	 และอังค์กรุ	

บทบาทของ สำสำปีน. ในการชุ่วียเหลือ 
และสำนับสำนุนผู�ปีระกอบการ 

ที� ไดำ�รับผลกระทบจัากโควีิดำ-19

ต่่�ง	ๆ 	ในก�รุเดิันท�ง	ก�รุจัดัปรุะชุ่ม	ก�รุเข��รุ่วมก�รุสัมมน�	และ	
นิทรุรุศก�รุต่่�ง	ๆ	และต่่อัม�เมื�อัรัุฐบ�ลปรุะก�ศ	พื่รุก.	 ฉุกเฉิน	
เพื่ื�อัควบคุมสถุ�นก�รุณ์	 เช่่น	 ก�รุปิดัดั่�นต่รุวจคนเข��เมือังทั�ว	
ปรุะเทศ	ก�รุปิดัสถุ�นที�จัดัปรุะชุ่ม	นิทรุรุศก�รุ	และง�นแสดังสินค��		
เป็นต่�น	 ส่งผู้ลกรุะทบรุุนแรุงต่่อัอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 ให�หยุดัช่ะงัก	
ไม่ส�ม�รุถุดัำ�เนินกิจกรุรุมต่่�ง	ๆ	ไดั�

เช่่นเดีัยวกันกับภ�คธุรุกิจที�ในช่่วงเวล�ดัังกล่�ว	สสปน.	ไม่ส�ม�รุถุ	
ดัำ�เนินบทบ�ทดั��นก�รุส่งเสรุิมก�รุจัดัปรุะชุ่ม	 สัมมน�และ	
ง�นแสดังสินค��ไดั�ต่�มปกติ่	จึงทำ�ให�	สสปน.ปรัุบเปลี�ยนบทบ�ท	
จ�กเดัิมที�เน�นให�ก�รุส่งเสรุิมอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์เป็นเครุื�อังมือั	
ในก�รุพื่ัฒน�เศรุษฐกิจขอังปรุะเทศ	 เปลี�ยนเป็นก�รุให�คว�ม	
ช่่วยเหลือัผู้้�ปรุะกอับก�รุที�ไดั�รุับผู้ลกรุะทบจ�กโควิดั-19	 ทั�งใน	
ดั��นก�รุเป็นศ้นย์กล�งในก�รุเผู้ยแพื่รุ่ข�อัม้ลข่�วส�รุให�แก	่
ผู้้ �ปรุะกอับก�รุในอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 ก�รุรุักษ�ภ�พื่ลักษณ์		
และสถุ�นะขอัอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขอังไทยในเวทีโลก	ก�รุเยียวย�	
ผู้้�ปรุะกอับก�รุที�ไดั�รุับผู้ลกรุะทบจ�กโควิดั-19	 รุวมถุึงก�รุให�
คว�มช่่วยเหลือัผู้้ �ปรุะกอับก�รุให�มีคว�มพื่รุ�อัมในก�รุรุับมือั	
สถุ�นก�รุณ์ในช่่วงวิกฤต่ิ	 และส�ม�รุถุกลับม�ดัำ�เนินธุรุกิจไดั�	
อีักครัุ�ง

การจััดำตัุ�งศูนย์ TCEB COVID-19 CENTER	หรืุอัศ้นย์ข�อัม้ล	
ข่�วส�รุ	(COVID-19)	เพืื่�อัเป็นศ้นย์กล�งรุวบรุวมข�อัม้ลข่�วส�รุ	
สถุ�นก�รุณ์ก�รุรุะบ�ดัขอังโควิดั-19	 รุวมถุึงข่�วส�รุคว�ม	
เคลื�อันไหวต่่�ง	 ๆ	 ที�เกิดัขึ�นในอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ทั�งในปรุะเทศ	

และต่่�งปรุะเทศ	 โดัยข�อัม้ลที�รุวบรุวมไดั�จะถุ้กนำ�ม�ต่รุวจสอับ	
วิเครุ�ะห์	และเผู้ยแพื่รุ่แก่ผู้้�ปรุะกอับก�รุในอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์	ให�	
ไดั�รัุบข่�วส�รุที�ถุ้กต่�อัง	ครุบถุ�วน	ทันก�รุณ์	และเชื่�อัถืุอัไดั�	ซึ์�งเป็น	
ปรุะโยช่น์อัย่�งยิ�งต่่อัผู้้�ปรุะกอับก�รุ	ให�เต่รีุยมตั่วรัุบมือักับวิกฤติ่	
ที�เกิดัขึ�นไดั�อัย่�งเหม�ะสม	 รุวมถุึงก�รุมีฐ�นข�อัม้ลที�จำ�เป็นต่่อั	
ก�รุกำ�หนดัทิศท�ง	 และกลยุทธ์สำ�หรุับบรุิษัทที�จะดัำ�เนินธุรุกิจ	
ในช่่วงต่่อัไป	 นอักจ�กนี�ศ้นย์	 TCEB	 COVID-19	 CENTER	 ยัง	
เผู้ยแพื่รุ่ข�อัม้ลดั��นก�รุต่ล�ดัต่่�ง	 ๆ	 เช่่น	 ม�ต่รุก�รุสนับสนุน	
ส่งเสริุมขอังหน่วยง�นต่่�ง	ๆ 	เพืื่�อัให�ผู้้�ปรุะกอับก�รุส�ม�รุถุเข��ถึุง	
ม�ต่รุก�รุให�คว�มช่่วยเหลือั	และสิทธิปรุะโยช่น์ต่่�ง	ๆ	 ไดั�อัย่�ง	
ทันท่วงที	 รุวมถุึงก�รุเผู้ยแพื่รุ่แคมเปญโปรุโมช่ั�น	 และรุ�ยก�รุ	
ส่งเสริุมก�รุข�ยขอังผู้้�ปรุะกอับก�รุในภ�คธุรุกิจอีักดั�วย

การรักษาสำถึานะของไทยในเวีทีโลก	 แม�ว่�อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
ขอังไทย	 และปรุะเทศอัื�น	 ๆ	 ทั�วโลกจะไดั�รุับผู้ลกรุะทบรุุนแรุง	
และย�วน�นจ�กก�รุรุะบ�ดัขอังโควดิั-19	 แต่่คว�มต่�อังก�รุจดัั	
ปรุะชุ่มสัมมน�	 นิทรุรุศก�รุ	 และก�รุแสดังสินค��ยังคงมีอัย้่	 จึง
ค�ดัว่�อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์จะเป็นหนึ�งกลุ่มที�ฟ้�นต่ัวไดั�อัย่�งรุวดัเรุ็ว	
ก�รุเป็นศ้นย์กล�งเผู้ยแพื่รุ่ข่�วส�รุขอังอัุต่ส�หกรุรุมในรุะดัับ	
ภ้มิภ�ค	 ก�รุเป็นเจ��ภ�พื่จัดัก�รุปรุะชุ่ม/สัมมน�อัอันไลน์	 และ	
ก�รุมีกิจกรุรุมรุ่วมกันกับเครืุอัข่�ยธุรุกิจไมซ์์ในต่่�งปรุะเทศ	เป็น	
แนวท�งหนึ�งที �จะช่่วยรุักษ�สถุ�นะท�งก�รุต่ล�ดั	 (Market		
Positioning)	ขอังอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขอังไทยในเวทีโลก	และจะเป็น	
หนึ�งในปัจจัยสำ�คัญที�จะช่่วยกรุะตุ่�นให�อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขอังไทย
ฟ้�นตั่วไดั�อัย่�งรุวดัเร็ุว	
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ดัังนั�นในช่่วงที�อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ในปรุะเทศต่่�ง	 ๆ	 ทั�วโลกหยุดั	
นิ�งจ�กวิกฤติ่โควิดั-19	สสปน.	จึงไดั�จัดักิจกรุรุมก�รุต่ล�ดัเชิ่งรุุก	
ในลักษณะต่่�ง	ๆ	ทั�งก�รุเป็นศ้นย์กล�งเผู้ยแพื่รุ่ข่�วส�รุเกี�ยวกับ	
สถุ�นก�รุณ์โควิดั-19	 ในปรุะเทศไทยและในต่่�งปรุะเทศ	 ก�รุ	
เผู้ยแพื่รุ่ข่�วส�รุเกี�ยวกับโปรุโมช่ั�น	 และแพื่คเกจก�รุจัดัปรุะชุ่ม	
รุ�ค�พิื่เศษที�ผู้้�ปรุะกอับก�รุทั�งช่�วไทยและช่�วต่่�งช่�ติ่	ส�ม�รุถุ	
นำ�ไปใช่�ไดั�ในอัน�คต่เมื�อัสถุ�นก�รุณ์ก�รุรุะบ�ดัสิ�นสุดั	ก�รุจัดัง�น	
สัมมน�อัอันไลน์	Meet	the	TCEB	Reps	Webinar	Series	รุ่วมกับ	
ผู้้�แทนก�รุต่ล�ดัที�ปรุะจำ�อัย้่ใน	 7	 ปรุะเทศ	 คือั	 อัอัสเต่รุเลีย		
อัังกฤษและยุโรุป	อัเมริุก�เหนือั	อิันเดีัย	สิงคโปร์ุ	ญี�ปุ�น	และจีน		
เพื่ื�อัแลกเปลี�ยนข�อัม้ลเช่ิงลึกขอังต่ล�ดัก�รุจัดัปรุะชุ่ม/ก�รุเดัิน	
ท�งเพื่ื�อัเป็นรุ�งวัล	 (Meeting	 &	 Incentive)	 รุวมถุึงข�อัม้ล	
คว�มต่�อังก�รุขอังผู้้�บริุโภคในต่่�งปรุะเทศ	เพืื่�อัให�ผู้้�ปรุะกอับก�รุ	
ไทยใช่�เป็นฐ�นข�อัม้ลในก�รุเต่รุียมคว�มพื่รุ�อัมเพื่ื�อัต่�อันรุับกลุ่ม	
นักเดัินท�งไมซ์์จ�กทั �วโลกอัีกครุั �ง	 รุวมถุึงก�รุทำ�กิจกรุรุม	
เพื่ื �อัสังคม	 (CSR)	 รุ่วมกับผู้้ �ปรุะกอับก�รุต่่�งปรุะเทศ	 ผู้่�น	
แพื่ลต่ฟอัรุ์มอัอันไลน์	 ก�รุดัำ�เนินก�รุดัังกล่�วจึงไม่เพื่ียงแต่่จะ	
รุักษ�สถุ�นะท�งก�รุต่ล�ดัขอังไทยในเวทีไมซ์์โลก	 แต่่มีผู้ลช่่วย	
ยกรุะดัับภ�พื่ลักษณ์ขอังไทยส่้ก�รุเป็นผู้้�นำ�ขอังอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
น�น�ช่�ติ่อีักดั�วย

Virtual Meeting Space	 สสปน.	 ไดั�พื่ัฒน�นวัต่กรุรุมเพื่ื�อั	
สนับสนุนผู้้�ปรุะกอับก�รุในอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศให�มี	
ศักยภ�พื่ในก�รุจัดัก�รุปรุะชุ่มบนรุะบบอัอันไลน์	 จึงไดั�พื่ัฒน�	
แพื่ลต่ฟอัร์ุมอัอันไลน์ต่่�ง	ๆ 	ภ�ยใต่�โครุงก�รุ	“Virtual	Meeting		

Space	หรืุอั	VMS”	ดั�วยก�รุจัดัปรุะชุ่ม/สัมมน�เสมือันจริุงผู่้�น		
Webinar	 เช่่น	 ก�รุถุ่�ยทอัดัสดั	 (Live)	 ก�รุเสนอัสไลด์ัดิัจิทัล		
และก�รุแลกเปลี�ยนปรุะสบก�รุณ์ที�รุอังรัุบผู้้�เข��รุ่วมปรุะชุ่มส้งสุดั	
ถุึง	 10,000	 คน	 ก�รุพื่ัฒน�	O2O (Offline to Online)		
สำ�หรุับก�รุจัดัง�นแสดังสินค��ผู้่�นรุะบบอัอันไลน์	 ต่ั�งแต่่ก�รุ
ถุ่�ยทอัดัสดัเพืื่�อันำ�เสนอัสินค��	จนถึุงขั�นช่ำ�รุะเงินอัอันไลน์เมื�อัปิดั
ก�รุข�ย	นอักจ�กนี�	ยังพัื่ฒน�	E-Learning Platform	ซึ์�งเป็น
ศ้นย์ก�รุเรีุยนรุ้�คอัร์ุสฝึึกอับรุมอัอันไลน์	เพืื่�อัช่่วย	Upskills	และ	
Reskills	ผู้้�ปรุะกอับก�รุไมซ์์ขอังไทยให�มีศักยภ�พื่ในก�รุแข่งขัน
เพิื่�มขึ�นในช่่วงที�ไม่ส�ม�รุถุจัดัง�นไดั�	
	
การเปี็นตัุวีแทนของผู�ปีระกอบการอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ในการ 
แลกเปีลี�ยนข่าวีสำาร และสำร�างควีามร่วีมมือกับภิาครัฐ		
สสปน.	 ไดั�เป็นผู้้�แทนเข��รุ่วมปรุะชุ่มกับ	 ศบค.	 หรืุอัศ้นย์บริุห�รุ	
สถุ�นก�รุณ์แพื่รุ่รุะบ�ดัขอังโรุคต่ิดัเช่ื �อัไวรุัสโคโรุน�	 2019		
ทั�งในรุะดัับคณะกรุรุมก�รุ	และคณะอันุกรุรุมก�รุ	เพืื่�อัแลกเปลี�ยน	
ข่�วส�รุ	สถุ�นก�รุณ์	และผู้ลกรุะทบต่่อัอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์	รุวมถึุง	
เป็นสื�อักล�งปรุะช่�สัมพื่ันธ์เผู้ยแพื่รุ่ข่�วส�รุ	 และข�อัม้ลต่่�ง	 ๆ		
ขอังภ�ครัุฐส่้ผู้้�ปรุะกอับก�รุในอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์	นอักจ�กนี�	สสปน.	
ยังมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รุจัดัทำ�แนวท�งดั��นสุขอัน�มัยในก�รุ	
จัดัปรุะชุ่ม	สัมมน�	นิทรุรุศก�รุ	และง�นแสดังสินค��	ซึ์�งเป็นเงื�อันไข	
สำ�คัญที�ช่่วยให�อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์	ไดั�รัุบก�รุผู่้อันปรุนม�ต่รุก�รุดั��น	
ส�ธ�รุณสุขจ�ก	ศบค.	ม�โดัยลำ�ดัับ	จนถึุงปัจจุบันกิจกรุรุมต่่�ง	ๆ 	
ส�ม�รุถุดัำ�เนินก�รุไดั�ใกล�เคียงกับในช่่วงสถุ�นก�รุณ์ปกติ่

ในปีงบปรุะม�ณ	2563	สสปน.	ค�ดัว่�	อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขอังไทย
จะขย�ยตั่วที�รุ�อัยละ	5	จ�กปีที�ผู่้�นม�	แต่่ผู้ลจ�กก�รุรุะบ�ดัขอัง	
โควิดั-19	 ส่งผู้ลให�อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขอังไทย	 หดัต่ัวอัย่�งรุุนแรุง		
โดัยจำ�นวนผู้้�เข��รุ่วมง�นไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศหดัตั่วรุ�อัยละ	34.33	
และจำ�นวนผู้้�เข��รุ่วมง�นไมซ์์น�น�ช่�ติ่หดัตั่วรุ�อัยละ	19.83	จ�ก	
ช่่วงเวล�เดัียวกันขอังปีที�ผู้่�นม�	 ต่�มลำ�ดัับ	 สำ�หรุับในช่่วงครุึ�ง	
ปีหลังขอังปีงบปรุะม�ณ	 2563	 ค�ดัว่�อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ไทย	
จะยังไม่สดัใสเนื�อังจ�กก�รุปรุะก�ศ	พื่รุก.	ฉุกเฉินส่งผู้ลให�กิจกรุรุม	
ไมซ์์โดัยรุวมหยุดันิ�งในไต่รุม�สที�	3	(เมษ�ยน	-	มิถุุน�ยน	2563)	

สำ�หรัุบในช่่วงไต่รุม�สที�	4	(กรุกฎี�คม	-	กันย�ยน	2563)	แม�ว่�	
ภ�ครุัฐจะอันุญ�ต่ให�นักธุรุกิจช่�วต่่�งช่�ต่ิส�ม�รุถุเดัินท�งเข��	
ม�ปรุะชุ่มและต่ิดัต่่อัธุรุกิจในไทยไดั�	 แต่่มีจำ�นวนน�อัยและจำ�กัดั	
เฉพื่�ะผู้้�ที �ลงทะเบียนไว�ล่วงหน��เท่�นั�น	 นอักจ�กนี�	 ยังไม่มี	
สัญญ�ณที�ช่ัดัเจนขอังก�รุเปิดัน่�นฟ้�ให�ช่�วต่่�งช่�ต่ิส�ม�รุถุ	
เดัินท�งเข��ม�ไดั�ต่�มปกต่ิ	 จึงค�ดัว่�กิจกรุรุมไมซ์์น�น�ช่�ต่ิจะ	

แนวีโน�มของอุตุสำาหกรรมไมซึ่์
ในระยะตุ่อไปี

ยังคงหดัตั่วในช่่วงนี�	สำ�หรัุบกิจกรุรุมไมซ์์ภ�ยในปรุะเทศ	ค�ดัว่�	
จะปรัุบตั่วดีัขึ�น	โดัยมีปัจจัยบวกที�สำ�คัญ	คือั	ก�รุผู่้อันคล�ยให�มี	
ก�รุจัดัปรุะชุ่ม	นิทรุรุศก�รุ	และง�นแสดังสินค��ไดั�ต่�มม�ต่รุก�รุ	
ป้อังกัน	ก�รุส่งเสริุมให�ผู้้�ปรุะกอับก�รุสถุ�นที�จัดัปรุะชุ่มยกรุะดัับ	
ม�ต่รุฐ�นดั��นสุขอัน�มัยโดัย	สสปน.	ในช่่วงที�ผู่้�นม�	และคว�ม	
ต่�อังก�รุขอังผู้้�บริุโภคที�ถุ้กอัั�นในช่่วง	Lockdown	

กลุ่มอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ ผลกระทบ คาดำการณ์ผลกระทบในคร่�งปีีหลัง

International 
MICE Market

จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 19.83 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 33.34

• ร้อคว�มชััดิเจำนของนโยบ�ยผ่่อนปร้นก�ร้เดิิน    
  ท�งของนักเดิินท�งไมซ์์

• ก�ร้ลดิลงของผ้้่จัำดิแสดิงและผ้้่ร่้วมง�น 

Meeting
จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 8.51 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 38.43

• ปรั้บไปใช้ั Digital Platform ในก�ร้ปร้ะชุัม

Incentive
จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 34.03 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 46.12

• ค�ดิก�ร้ณ์์ว่�จำะหยุดิชัะงักทั�งอุตส�หกร้ร้มในไตร้ม�ส   
  3 และ 4 และจำะเริ้�มฟ้ื้�นฟ้ื้ในไตร้ม�ส 1 ปี 2564

Convention
จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 24.37 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 30.55

• ค�ดิก�ร้ณ์์ว่�จำะหยุดิชัะงักในไตร้ม�ส 3 และ 4 และ 
  จำะฟ้ื้�นฟ้ื้ในไตร้ม�ส 1 ปี 2564 

• ปรั้บไปใช้ั Digital Platform ในก�ร้ปร้ะชุัม-เสวน�

Exhibition
จำำ�นวนผ้้่เข้�ร่้วมลดิลงร้้อยละ 3.87
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 8.05

• คว�มไม่แน่นอนของจำำ�นวนผ้้่เข้�ร่้วม และผ้้่จัำดิแสดิง

• ผ้้่จัำดิแสดิงต่�งชั�ติยังไม่ส�ม�ร้ถเข้�ปร้ะเทศได้ิ 

คาดการณ์์วิ่าอุติสาหกรรมีไมีซ์์
จำะชื้ะลอติ่วิติ่อเน้�องในชื้่วิงที่่�เหล้อ
ของปี โดยกิจำกรรมีไมีซ์์
ภายในประเที่ศจำะค่อย ๆ 
ฟื้้�นติ่วิและจำะปร่บติ่วิเข�าส้่
แพลติฟื้อร์มีออนไลน์มีากข้�น 

“
”

สำรุปีผลกระทบของโควีิค-19 ตุ่ออุตุสำาหกรรมไมซึ่์นานาชุาตุิของไทย

ที�ม�:	ส่วนง�นวิเครุ�ะห์ข�อัม้ล	ฝึ��ยพัื่ฒน�กลยุทธ์อังค์กรุ	สสปน.

รายงานผลการดำำาเนินงานคร่�งปีีงบปีระมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีนาคม 2563)28 29



อัย่�งไรุก็ต่�ม	มีปัจจัยฉุดัรัุ�งที�ควรุคำ�นึงถึุง	เช่่น	ปรุะเด็ันดั��นก�รุ	
บริุห�รุจัดัก�รุขอังบ�งกิจกรุรุม	 ที�กำ�หนดัก�รุจัดัง�นไดั�ถุ้กเลื�อัน	
อัอักไปล่วงหน��	 โดัยส่วนหนึ�งค�ดัว่�จะจัดัขึ�นในไต่รุม�สที�	 1		
ปีงบปรุะม�ณ	2564	รุวมถึุงปัจจัยดั��นเศรุษฐกิจในปรุะเทศ	ที�ยงั	
คงมีแนวโน�มช่ะลอัตั่ว	 และปัจจัยดั��นดิัจิทัล	 ดิัสรัุบชั่�น	 (Digital	

Disruption)	 ที �แพื่ลต่ฟอัรุ์มอัอันไลน์ถุ้กนำ�ม�ใช่�อัย่�งกว��ง	
ขว�งในช่่วง	Lockdown	ทำ�ให�ภ�คธุรุกิจมีคว�มคุ�นเคยกับรุะบบ	
ก�รุปรุะชุ่มอัอันไลน์	ผู่้�นโปรุแกรุมต่่�ง	ๆ 	เช่่น	Zoom	หรืุอัในกรุณี	
ขอังง�น	 Convention	 ที�อั�จมีลักษณะก�รุจัดัง�นจะเป็นแบบ	
ผู้สมผู้ส�น	(Hybrid)	ม�กขึ�น	เป็นต่�น

กลุ่มอุตุสำาหกรรมไมซึ่์ ผลกระทบ คาดำการณ์ผลกระทบในคร่�งปีีหลัง

Domestic 
MICE Market

จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 34.33 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 40.89

ค�ดิว่�จำะมีผ้้่เข้�ร่้วมง�น 273,226 คน 
และสร้้�งม้ลค่�กว่� 1,029 ล้�นบ�ท 

Meeting
จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 30.81 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 15.75

ค�ดิว่�จำะเริ้�มฟ้ื้�นตัวในไตร้ม�สที� 4

Incentive travel
จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 12.73 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 22.84

ค�ดิว่�จำะเริ้�มฟ้ื้�นตัวในไตร้ม�สที� 4

Convention
จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 33.73
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 15.97

ค�ดิว่�จำะเริ้�มฟ้ื้�นตัวในไตร้ม�สที� 4

Exhibition
จำำ�นวนนักเดิินท�งลดิลงร้้อยละ 34.90 
และร้�ยได้ิลดิลงร้้อยละ 44.00

ค�ดิว่�จำะเริ้�มฟ้ื้�นตัวในไตร้ม�สที� 4

สำรุปีผลกระทบของโควีิค-19 ตุ่ออุตุสำาหกรรมไมซึ่์ภิายในปีระเทศของไทย

ที�ม�:	ส่วนง�นวิเครุ�ะห์ข�อัม้ล	ฝึ��ยพัื่ฒน�กลยุทธ์อังค์กรุ	สสปน.

อัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์เป็นอัุต่ส�หกรุรุมหนึ�ง	 ที�มีส่วนช่่วยผู้ลักดัันให�
เกิดัก�รุฟ้�นฟ้เศรุษฐกิจขอังปรุะเทศในอัน�คต่อัันใกล�หลังจ�ก	
เหตุ่ก�รุณ์โควิดั-19	 คลี�คล�ยลง	 ดัังนั�นเพื่ื�อัเป็นก�รุเยียวย�	
ผู้้�ปรุะกอับก�รุไมซ์์ที�ไดั�รัุบผู้ลกรุะทบจนทำ�ให�กิจกรุรุมต่่�ง	ๆ 	ต่�อัง	
หยุดันิ�งไปกว่�	3	เดืัอัน	ในช่่วงครึุ�งปีแรุกขอังปี	พื่.ศ.	2563	ทำ�ให�	
ข�ดัสภ�พื่คล่อังท�งก�รุเงิน	และเพืื่�อัเป็นก�รุเต่รีุยมคว�มพื่รุ�อัม	
ขอังอัุต่ส�หกรุรุมไมซ์์รุอังรุับม�ต่รุก�รุผู้่อันคล�ยขอังรุัฐบ�ล	
รุะยะที�	 5	 ที �อันุญ�ต่ให�มีก�รุจัดัปรุะชุ่ม	 ก�รุอับรุมสัมมน�		
ก�รุจัดันิทรุรุศก�รุ	ก�รุจัดัง�นแสดังสินค��	แต่่ยังต่�อังมีก�รุป้อังกัน	
ก�รุแอัอััดัต่�มม�ต่รุก�รุ	 มีก�รุจำ�กัดัจำ�นวนคน	 เว�นรุะยะห่�ง		
รุวมทั�งหล�ยปรุะเทศมีจำ�นวนผู้้�ต่ิดัเช่ื�อัลดัลง	 และเต่รุียมพื่รุ�อัม	
สำ�หรัุบก�รุคล�ยล๊อักดั�วน์ปรุะเทศลง	สสปน.	จึงมีข�อัเสนอัแนะ	
พื่รุ�อัมขอัรัุบก�รุสนับสนุนทั�งจ�กภ�ครัุฐ	ภ�คเอักช่น	หน่วยง�น	
ต่่�งๆ	ที�เกี�ยวข�อัง	เพืื่�อัดัำ�เนินก�รุสำ�หรัุบอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ภ�ยใต่�	
สถุ�นก�รุณ์โควิดั-19	ดัังนี�

1. สำ่งเสำริมให�มีการจััดำงานไมซึ่์ภิายในปีระเทศ โดำย
	 1.1	สนับสนุนงบปรุะม�ณสำ�หรุับก�รุจัดักิจกรุรุมปรุะชุ่ม		
สัมมน�ขอังหน่วยง�นภ�ครุัฐ	 และอังค์กรุปกครุอังส่วนท�อังถุิ�น	
เพืื่�อัก�รุพัื่ฒน�ศักยภ�พื่ขอังอังค์กรุและบุคล�กรุ	และเพืื่�อัดัำ�เนิน	
ก�รุจัดัจ��งผู้้�ปรุะกอับก�รุไมซ์์ในก�รุจัดันิทรุรุศก�รุ	 รุวมทั�งง�น	
แสดังสินค��ต่่�ง	ๆ	โดัยผู้้�ปรุะกอับก�รุไมซ์์	ส�ม�รุถุนำ�ค่�ใช่�จ่�ย	
บ�งส่วนที�ใช่�ในก�รุจัดัง�นให�กับหน่วยง�นภ�ครุัฐม�หักภ�ษ	ี
เงินไดั�ขอังธุรุกิจ	
	 1.2	กรุะตุ่�นภ�คเอักช่นในก�รุจัดัง�นปรุะชุ่ม	 สัมมน�	 โดัย
ส�ม�รุถุนำ�ค่�ใช่�จ่�ยเป็นค่�ลดัหย่อันสำ�หรุับก�รุช่ำ�รุะภ�ษีเงิน
ไดั�ปรุะจำ�ปีขอังธุรุกิจไดั�
	 1.3	สนับสนุนปรุะช่�ช่นให�ไดั�รัุบสิทธิปรุะโยช่น์ในก�รุเข��รุ่วม	
ง�นแสดังนิทรุรุศก�รุ	 และง�นแสดังสินค��ดั�วยก�รุลดัหย่อัน	
ค่�ใช่�จ่�ยในก�รุซ์ื�อัสินค��	 และบรุิก�รุในง�น	 และไม่มีค่�ใช่�จ่�ย	
ในก�รุเข��รุ่วมง�น

2. เตุรียมควีามพร�อมให�บุคลากรและผู�ปีระกอบการไมซ์ึ่ ให�
รองรับกับวีิถึี “New Normal” โดำย 
สสปน.	 จัดักิจกรุรุมเผู้ยแพื่รุ่คว�มรุ้�	 และก�รุจัดัฝึึกอับรุมให�กับ	
บุคล�กรุ	และผู้้�ปรุะกอับก�รุไมซ์์	ไดั�เข��ใจถึุงคว�มสำ�คัญขอังก�รุ	
ปรุับรุ้ปแบบก�รุดัำ�เนินธุรุกิจที�เน�นเรุื�อังขอังสุขอัน�มัย	 คว�ม	
ปลอัดัภัย	และก�รุใช่�เทคโนโลยีดิัจิทัล	สำ�หรัุบอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
แต่่ละปรุะเภท	และข�อัปฏิิบัติ่ที�ถุ้กต่�อัง	

ข�อเสำนอแนะเชุิงนโยบาย
เพ่�อขับเคลื�อนอุตุสำาหกรรมไมซึ่์อย่างยั�งยืน 

3. ปีระชุาสัำมพันธ์ และผลักดัำนให�ผู�ปีระกอบการใชุ�ปีระโยชุน์ 
จัากแพลตุฟื้อร์มดิำจิัทัลที� สำสำปีน. ไดำ�พัฒนาข่�น เพืื่�อัยกรุะดัับ	
ขีดัคว�มส�ม�รุถุในก�รุจัดัง�นให�ต่อับโจทย์คว�มต่�อังก�รุขอัง	
ล้กค��ไดั�หล�กหล�ยม�กขึ�น	รุวมถึุงช่่วยเพิื่�มคุณค่�และโอัก�สท�ง	
ก�รุต่ล�ดัให�ขย�ยกว��งม�กขึ�น

4. สำนับสำนุนการขยายระยะเวีลาของมาตุรการให�ควีาม 
ชุ่วียเหลือทางดำ�านการเงิน ในรุ้ปแบบขอังสินเชื่�อัเงื�อันไขพิื่เศษ	
แก่ผู้้ �ปรุะกอับก�รุไมซ์์	 เพื่ื�อัใช่�ในก�รุฟ้�นฟ้กิจก�รุให�ส�ม�รุถุ	
เดัินหน��ต่่อัไปไดั�	 โดัยเฉพื่�ะกับผู้้�ปรุะกอับก�รุขน�ดักล�งและ	
ขน�ดัย่อัม	(SME)

5. สำ่งเสำริมภิาพลักษณ์ของปีระเทศไทยในฐานะจัุดำหมาย
ปีลายทางการจััดำงานระดำับโลก โดำย
	 5.1	ส�นต่่อัแนวท�งก�รุพื่ัฒน�	MICE	 City	 โดัยเฉพื่�ะใน	
ช่่วงขอังก�รุฟ้�นฟ้อุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์จ�กโควิดั-19	ให�มีคว�มพื่รุ�อัม	
สำ�หรุับก�รุเป็นจุดัหม�ยปล�ยท�งที�ผู้้�จัดัง�น	 และผู้้�เข��รุ่วมง�น	
เชื่�อัมั�นในเรืุ�อังขอังคว�มปลอัดัภัยจ�กโควิดั-19	
	 5.2	จัดัทำ�แผู้นก�รุต่ล�ดัเช่ิงรุุกเพื่ื�อัดัึงดั้ดันักเดัินท�งธุรุกิจ	
และชิ่งคว�มไดั�เปรีุยบดั��นภ�พื่ลักษณ์ขอังปรุะเทศไทย	ในฐ�นะ
จุดัหม�ยปล�ยท�งหลักขอังก�รุจัดัง�นไมซ์์แห่งเอัเชี่ย		
	 5.3	ปรุะช่�สัมพัื่นธ์ม�ต่รุฐ�น	และเครืุ�อังหม�ยรัุบรุอังคว�ม	
ปลอัดัภัยจ�กเช่ื�อัโควิดั-19	 และก�รุมีสุขอัน�มัยที�ไดั�ม�ต่รุฐ�น	
ให�กับผู้้�ปรุะกอับก�รุไมซ์์	 เพื่ื�อัสรุ��งคว�มเช่ื�อัมั�นในก�รุเข��รุ่วม	
กิจกรุรุมที�ปรุะเทศไทยจัดัขึ�น

ที�ผู้่�นม�	 สสปน.	 ไดั�ดัำ�เนินก�รุอัย่�งเต่็มคว�มส�ม�รุถุในก�รุ	
ส่งเสริุมอุัต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขอังไทย	ให�มีก�รุพัื่ฒน�จนเป็นที�ยอัมรัุบ	
ในรุะดัับโลก	ภ�ยใต่�งบปรุะม�ณที�ไดั�รัุบก�รุจัดัสรุรุ	โดัยปัจจุบัน	
ปรุะเทศไทยเป็น	 1	 ใน	 5	 จุดัหม�ยปล�ยท�งขอังก�รุจัดัง�น	
น�น�ช่�ติ่ที�สำ�คัญขอังเอัเชี่ย	

“สำสำปีน. มีควีามมุ่งมั�นอย่างเตุ็มที�ในการผลักดำันให� 
อุตุสำาหกรรมไมซ์ึ่ไทย ยังคงอยู่ในอันดัำบตุ�น ๆ  ของโลก 
ตุ่อไปี รวีมถึึงเปี็นกลไกสำำาคัญในการขับเคลื �อน 
เศรษฐกิจัของปีระเทศ และกระจัายควีามเจัริญสำู ่
ภูิมิภิาคตุ่าง ๆ  และหวัีงเป็ีนอย่างยิ�งว่ีา รัฐบาลจัะให�การ 
สำนับสำนุนเพิ�มเตุิม เพ่�อให�อุตุสำาหกรรมไมซึ่์ เปี็นหนึ�ง 
ในกลไกสำำาคัญที�จัะขับเคลื�อนเศรษฐกิจัของปีระเทศ 
สำู่ควีามมั�งคั�ง มั�นคง และยั�งยืน”
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