
รายงานผลการดำำาเนินงาน
ปีีงบปีระมาณ 2563 (คร่�งปีีหลัง)

(เมษายน - กันยายน 2563)

สำำานักงานสำ่งเสำริมการจััดำปีระชุุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชุน)
เสำนอ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชุาญวีีรกูล



Meetings 

Incentives

Conventions

Exhibitions

M

I

C

E

การประชุมองค�กร

การเดินทางเพ�่อเป�นรางวัล

การประชุมว�ชาชีพ

การแสดงสินค�านานาชาติ

สำารบัญ

บทสรุุปสำ�หรัุบผู้้�บริุห�รุ	 4

ผู้ลกรุะทบของโควิิด-19	ต่่ออุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 7

ก�รุให�ควิ�มช่่วิยและสนัับสนุันัอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 14	

ในัสถ�นัก�รุณ์์โควิิด-19

ผู้ลก�รุดำ�เนิันัง�นัต่�มยุทธศ�สต่ร์ุของ	สสปนั.	 20

ทิศท�งก�รุดำ�เนิันัง�นัของ	สสปนั.	ในัปีงบปรุะม�ณ์	2564	 28

ข�อเสนัอแนัะเชิ่งนัโยบ�ย	 30	

เพ่ื่�อขับเคล่�อนัอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์อย่�งยั�งย่นั

3



บทสำรุปีสำำาหรับผู�บริหาร
(Executive Summary)

ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโควิิด-19	 ส่งผู้ลกรุะทบอย่�งรุุนัแรุง	 และ	
ย�วินั�นักับอุต่ส�หกรุรุมต่่�ง	ๆ	ทั�วิโลก	รุวิมถึงอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
ท่�เป็นัเวิท่เช่่�อมโยงให�เกิดก�รุพื่บปะแลกเปล่�ยนัควิ�มรุ้�	 และก�รุ	
เจรุจ�ท�งธุรุกิจ	รุวิมถึงก�รุสรุ��งเครุ่อข่�ยควิ�มสัมพัื่นัธ์	และควิ�ม	
รุ่วิมม่อในัด��นัต่่�ง	ๆ 	อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์จึงเป็นัหนึั�งอุต่ส�หกรุรุรุม
ได�รัุบผู้ลกรุะทบท่�รุุนัแรุง	สสปนั.	ต่รุะหนัักถึงผู้ลกรุะทบดังกล่�วิ
จึงได�วิ�งกลยุทธ์ก�รุให�ควิ�มช่่วิยเหล่อหล�ยลักษณ์ะแต่กต่่�งกันั	
ต่�มสถ�นัก�รุณ์์	 โดยในัช่่วิงแรุกท่�ธุรุกิจต่่�ง	 ๆ	 ต่�องหยุดช่ะงัก	
สสปนั.	 ทำ�ง�นัรุว่ิมกับภ�ครุัฐและภ�คเอกช่นัอย่�งใกล�ช่ิด	 เพื่่�อ	
แสวิงห�วิิธ่ก�รุท่�จะบรุรุเท�ผู้ลกรุะทบท่�เกิดขึ�นั	รุวิมถึงก�รุทำ�ง�นั	
รุ่วิมกับพัื่นัธมิต่รุในัต่่�งปรุะเทศเพ่ื่�อรัุกษ�ควิ�มสัมพัื่นัธ์และรัุกษ�	
ต่ำ�แหน่ังท�งก�รุต่ล�ดของไทยในัเวิท่ไมซ์์โลก	

ต่่อม�เม่�อก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดภ�ยในัปรุะเทศไทยปรุับต่ัวิท่�ด่ขึ �นั	
สสปนั.	 ดำ�เนัินัก�รุอย่�งสุดควิ�มส�ม�รุถเพื่่�อสรุ��งควิ�มมั�นัใจ	
ต่่อทุกภ�คส่วินัถึงก�รุม่ม�ต่รุก�รุด��นัสุขอนั�มัยท่�รุัดกุมจนั	
กิจกรุรุมไมซ์์เป็นัหนึั�งในักิจกรุรุมท�งเศรุษฐกิจกลุ่มแรุก	ๆ 	ท่�ได�รัุบ	
ก�รุผู้่อนัคล�ยให�ดำ�เนัินัก�รุได�	 โดยท่�ในัช่่วิงแรุกผู้้�จัดง�นั	 และ	
ปรุะช่�ช่นัยังคงไม่มั�นัใจถึงควิ�มปลอดภัยในัก�รุจัดกิจกรุรุมไมซ์์		

สสปนั.จึงได�จัดทำ�โครุงก�รุ	 “จัดปรุะชุ่มอย่�งไรุ	 ปลอดภัยไรุ�	
COVID-19”	โดยสนัับสนุันัเงินัทุนัเพ่ื่�อปรัุบปรุุงสถ�นัท่�ให�ม่ควิ�ม	
พื่รุ�อมในัก�รุรุองรุับก�รุจัดง�นัต่�มม�ต่รุก�รุด��นัสุขอนั�มัย	
นัอกจ�กนั่�	 ผู้ลกรุะทบจ�กก�รุช่ะลอต่ัวิท�งเศรุษฐกิจส่งผู้ลให�	
ผู้้ �จัดง�นับ�งส่วินัช่ะลอก�รุจัดง�นัภ�ยในัปรุะเทศ	 สสปนั.
จึงได�จัดทำ�โครุงก�รุ	 “ปรุะชุ่มเม่องไทย	 ปลอดภัยกวิ่�”	 โดย	
สนัับสนัุนัค่�ใช่�จ่�ยในัก�รุจัดกิจกรุรุมไมซ์์นัอกสถ�นัท่�	 ซ์ึ�งได�รุับ	
ควิ�มสนัใจจ�กหน่ัวิยง�นัต่่�ง	ๆ 	เป็นัจำ�นัวินัม�ก	และท่�สำ�คัญในัปีน่ั�		
สสปนั.	ได�ปรุะก�ศเม่องไมซ์์	(MICE	City)	เพิื่�มเติ่มอ่ก	2	จังหวัิด	
ค่อ	นัครุรุ�ช่ส่ม�	และสงขล�	ซึ์�งจะทำ�ให�ทั�ง	2	จังหวัิดม่ศักยภ�พื่
ในัก�รุดึงด้ดเงินัทุนัและก�รุพัื่ฒนั�ในัด��นัต่่�ง	ๆ	เพิื่�มขึ�นั

สำ�หรัุบก�รุจัดกิจกรุรุมไมซ์์รุะหว่ิ�งปรุะเทศในัช่่วิงท่�ช่�วิต่่�งช่�ติ่	
ยังไม่ส�ม�รุถเดินัท�งเข��ม�รุ่วิมง�นัในัปรุะเทศไทยได�	 สสปนั.	
จึงพัื่ฒนั�แพื่ลต่ฟอร์ุมก�รุปรุะชุ่ม	Virtual	Meeting	Space	เพ่ื่�อ
สนัับสนุันัก�รุจัดง�นัในัรุ้ปแบบออนัไลน์ั	 (Online)	และรุ้ปแบบ	
ผู้สมผู้ส�นั	(Hybrid)	ท่�เป็นัก�รุจัดง�นัในัรุ้ปแบบปกติ่	(Physical	
Event)	รุ่วิมกับก�รุจัดง�นัรุ้ปแบบออนัไลน์ั

ผู้ลกรุะทบจ�กก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	 ดังกล่�วิ	 ส่งผู้ลให�	
ในัรุะหว่ิ�งเด่อนัเมษ�ยนั	 -	 กันัย�ยนั	2563	จำ�นัวินันัักเดินัท�ง	
ไมซ์์ม่จำ�นัวินั	677,406	คนั	ลดลงอย่�งม�กถึงรุ�อยละ	95.8	เม่�อ
เปรุ่ยบเท่ยบกับช่่วิงเวิล�เด่ยวิกันัของปีท่�ผู่้�นัม�	โดยในัจำ�นัวินัน่ั�	
ม่ผู้้ �เข��รุ่วิมง�นัท่ �ม่รุ ้ปแบบก�รุจัดแบบออนัไลนั์	 (Online	
Event)	 จำ�นัวินั	 375,094	 คนั	 สำ�หรุับในัด��นัรุ�ยได�จ�ก	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ม่ม้ลค่�รุวิม	426	ล��นับ�ท	ลดลงรุ�อยละ	99.6	
เม่�อเปรุ่ยบเท่ยบกับช่่วิงเวิล�เด่ยวิกันัของปีท่�ผู่้�นัม�

ไม่เพื่่ยงแต่่อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ของไทยเท่�นัั�นัท่�ได�รุับผู้ลกรุะทบ	
จ�กโควิิด-19	และพื่ย�ย�มปรัุบตั่วิให�อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ขับเคล่�อนั	
ต่่อไปได�	หล�ยปรุะเทศในัภ้มิภ�คเอเช่่ย-แปซิ์ฟิกต่รุะหนัักถึงควิ�ม	
สำ�คัญของอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 และพื่ย�ย�มส่งเสรุิม	 สนัับสนัุนั	
ให�ส�ม�รุถจัดกิจกรุรุมได�โดยเรุ็วิ	 โดยส่วินัใหญ่จะส่งเสรุิมให�	
ม่ก�รุจัดง�นัในัรุ้ปแบบผู้สมผู้ส�นั	(Hybrid	Event)	เช่่นั	สิงคโปร์ุ	
ได�จัดก�รุปรุะชุ่ม	 IEEE	 (International	 Conference	 on	
Computational	 Electromagnetics)	 ม�เลเซ์่ยจัดง�นั	 EVM	
Asia	 2020	 และฮ่่องกงจัดง�นัแฟช่ั�นัโช่วิ์	 “CENTRESTAGE”	
เป็นัต่�นั

สำ�หรุับทิศท�งและแนัวิท�งก�รุดำ�เนัินัง�นัในัปี	 2564	 สสปนั.		
จะเนั�นัก�รุส่งเสริุมก�รุจัดปรุะชุ่ม	นิัทรุรุศก�รุ	และง�นัแสดงสินัค��	
ภ�ยในัปรุะเทศ	 รุวิมถึงก�รุสรุ��งควิ�มมั�นัใจต่่อพื่ันัธมิต่รุ	 และ	

ผู้้�เดินัท�งไมซ์์ในัต่่�งปรุะเทศถึงควิ�มปลอดภัยและควิ�มพื่รุ�อม	
ในัก�รุจัดง�นัของไทยเม่�อสถ�นัก�รุณ์์คล่�คล�ย	นัอกจ�กน่ั�	สสปนั.		
ส่งเสรุิมให�ก�รุจัดง�นัไมซ์์เป็นัเครุ่�องม่อสนัับสนัุนัก�รุกรุะจ�ย	
รุ�ยได�ส่้ชุ่มช่นั	โดยก�รุจับค่้	หรุ่อ	Matching	กับชุ่มช่นัท่�ม่ศักยภ�พื่	
รุวิมถึงก�รุยกรุะดับง�นั	Exhibition	ภ�ยในัปรุะเทศให�เป็นัง�นั	
ในัรุะดับนั�นั�ช่�ติ่	เพ่ื่�อเพิื่�มม้ลค่�ท�งเศรุษฐกิจของอุต่ส�หกรุรุม	
ไมซ์์ของไทยในัอนั�คต่

สำ�หรุับต่ล�ดต่่�งปรุะเทศ	 สสปนั.	 จะเนั�นัปรุะยุกต่์ใช่�กลยุทธ์	
เทรุดโช่ว์ิออนัไลน์ั	เพ่ื่�อสรุ��งปรุะโยช่น์ัโดยต่รุงให�เกิดเป็นัรุ้ปธรุรุม	
ต่่อผู้้�ปรุะกอบก�รุ	สถ�นัท่�จัดง�นั	รุวิมไปถึงก�รุต่่อยอดธุรุกิจในัช่่วิง	
ท่�ยังไม่ส�ม�รุถเดินัท�งไปพื่บปะทำ�ก�รุต่ล�ดในัต่่�งปรุะเทศได�	
ขณ์ะเด่ยวิกันั	สสปนั.	ยังคงทำ�ก�รุต่ล�ดเชิ่งรุุก	เพ่ื่�อเต่รุ่ยมควิ�ม	
พื่รุ�อมในัก�รุดึงง�นัเพื่่ �อปรุะม้ลสิทธิ �ก�รุจัดง�นัและดึงด้ด	
นัักเดินัท�งกลุ่มไมซ์์หลังจ�กสถ�นัก�รุณ์์โควิิดเรุิ �มคล่ �คล�ย		
รุวิมถึงก�รุช่ิงควิ�มได�เปรุ่ยบด��นัภ�พื่ลักษณ์์ของปรุะเทศไทย	
ในัฐ�นัะจุดหม�ยปล�ยท�งหลักของก�รุจัดง�นัไมซ์์แห่งเอเช่่ย	
ควิบค่้กับจุดแข็งของปรุะเทศท่�รัุบม่อ	 และจัดก�รุกับก�รุรุะบ�ด	
โควิิด-19	ได�เป็นัอย่�งด่
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จ�กก�รุสำ�รุวิจของ	Center	for	Exhibition	Industry	Research	
(CEIR)	 ท่�ม่บทบ�ทสำ�คัญในัก�รุรุวิบรุวิมข�อม้ลท่�เก่�ยวิข�องกับ	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 ไม่วิ่�จะเป็นัผู้ลก�รุดำ�เนัินัง�นัท่�ผู้่�นัม�หรุ่อ	
ก�รุพื่ย�กรุณ์์	 เพื่่�อให�ผู้้ �ปรุะกอบก�รุส�ม�รุถเข��ถึงข�อม้ลได�	
และนัำ�ไปพื่ัฒนั�ให�ธุรุกิจไมซ์์ม่ก�รุเต่ิบโต่ม�กขึ�นั	 ซ์ึ�งก�รุสำ�รุวิจ	
ในัเด่อนัเมษ�ยนั	–	มิถุนั�ยนัน่ั�พื่บว่ิ�	ก�รุจัดง�นัไมซ์์ในัอเมริุก�	
ถ้กยกเลิกกวิ่�รุ�อยละ	 88	 และถ้กเล่�อนัก�รุจัดง�นัออกไปอ่ก	

รุ�อยละ	 12	 ซ์ึ�งได�สรุ��งควิ�มเส่ยห�ยให�กับอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ถึง		
1	แสนัล��นัดอลล�ร์ุสหรัุฐ	จึงทำ�ให�บรุรุด�ผู้้�ท่�ถ้กยกเลิก	และถ้ก	
เล่�อนัก�รุจัดง�นันัั�นัปรัุบก�รุดำ�เนิันัง�นัไปในัรุ้ปแบบของ	Virtual	
event	 ม�กขึ�นั	 โดยเฉพื่�ะง�นัแสดงสินัค��	 (Trade	 Show)	 ท่�	
เปล่�ยนัไปส้่รุะบบออนัไลนั์เพื่ิ�มขึ�นัเป็นัรุ�อยละ	 41	 เม่�อเท่ยบกับ	
รุ�อยละ	15	ในัเด่อนัเมษ�ยนั

ผลกระทบต่ออุตสำาหกรรมไมซ์์ในต่างปีระเทศ 

DRAMATIC SHIFT TO DIGITAL TO DELIVER CONTENT TO 
COMMUNITIES SERVED BY THOSE FORCED TO CANCEL
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ท่ี่�มา : https://www.ceir.org/news/ceir-june-survey-finds-covid-19-impact-on-u-s-b2b-exhibitions-worsening-and-growing/

ผลกระทบของโควีิดำ-19 
ต่ออุตสำาหกรรมไมซ์์

สำสำปีน. ปีรับบทบาทเปี็นผู�ฟื้้�นฟืู้อุตสำาหกรรมไมซ์์ 
พร�อมกับการชุ่วีงชุิงควีามไดำ�เปีรียบดำ�านภาพลักษณ ์
ของปีระเทศไทย เพ่�อรักษาสำถานะไมซ์์ไทยในเวีทีโลก

โดย นายจิิรุุตถ์์ อิิศรุางกููรุ ณ อิยุธยา 
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักง�นสำ่งเสำริมก�รจััดประชุุมและนิทรรศก�ร (อำงค์์ก�รมห�ชุน)

# ไมซ์์ไทย รวมใจัเป็นหน่�ง

“ ”
รายงานผลการดำำาเนินงานปีีงบปีระมาณ 2563 (คร่�งปีีหลัง) (เมษายน - กันยายน 2563)6 7



สำถานการณ์อุตสำาหกรรมไมซ์์ในต่างปีระเทศ

กรกฎาคม 
24 กรกฎาคม 2563 
•	 สม�คมผู้้�จัดปรุะชุ่มและนัิทรุรุศก�รุม�เลเซ์่ย	 (MACEOS)	 และ	

สภ�ธุรุกิจอ่เวิ�นัท์แห่งม�เลเซ่์ย	(BECM)	เปิดตั่วิโครุงก�รุ	“BE-READY”		
เพ่ื่�อแสดงก�รุดำ�เนิันัง�นัท่�ปลอดภัยในัอุต่ส�หกรุรุม	

25 กรกฎาคม 2563 
•	 MyCEB	 เปิดต่ัวิแคมเปญ	 “Meet	 In	Malaysia”	 เพื่่�อสนัับสนัุนั	

อุต่ส�หกรุรุม	MICE	

30 กรกฎาคม 2563 
•	 รัุฐบ�ลม�เลเซ่์ยอนุัญ�ต่ให�ธุรุกิจ	MICE	ภ�ยในัปรุะเทศ	ส�ม�รุถดำ�เนิันั	

ง�นัภ�ยใต่�ม�ต่รุฐ�นัก�รุปฏิิบัติ่ง�นั	(SOPs)	โดยให�เข��รุ่วิมได�ส้งสุด	
250	คนั	

•	 PCEB	ออกแนัวิปฏิิบัติ่	“Next	Normal	Guidelines	for	Business	
Events	Penang”	สำ�หรัุบผู้้�ให�บริุก�รุ	MICE	ได�ปฏิิบัติ่รุ่วิมกันั

•	 หม่้เก�ะโดยรุอบ	นัำ�เสนัอแพ็ื่คเกจ	#MeetingInPenang	เพ่ื่�อดึงด้ด	
ผู้้�เดินัท�งหรุ่อผู้้�จัดง�นั	MICE

•	 บริุษัทด��นัเทคโนัโลย่	 Evenesis	สนัับสนุันัเทคโนัโลย่และอุปกรุณ์์	
ในัก�รุจัดง�นัในัรุ�ค�ท่�คุ�มค่�	และให�เงินัสนัับสนุันัส้งสุด	5,000	ริุงกิต่		
(1,166	 ดอลล�รุ์สหรุัฐ)	 สำ�หรุับผู้้�จัดง�นัท่�ใช่�สินัค��หรุ่อบรุิก�รุ	
จ�กท�งบริุษัท

สำิงหาคม
14 สิิงหาคม 2563 
•	 MyCEB	 จัดง�นั	Malaysia	 Business	 Events	Week	 (MBEW)		

เพ่ื่�อสรุ��งควิ�มมั�นัใจในัก�รุจัดง�นัท�งธุรุกิจและแสดงถึงควิ�มพื่รุ�อม	
ในัก�รุจัดง�นัหรุ่อก�รุปรุะชุ่ม	

17 สิิงหาคม 2563 
•	 เปิดพื่รุมแดนัรุะหว่ิ�งม�เลเซ่์ยและสิงคโปร์ุ
•	 รัุฐบ�ลกำ�หนัดนัโยบ�ยสำ�หรัุบก�รุเดินัท�งและติ่ดต่่อธุรุกิจรุะยะสั�นั	

โดยจำ�กัดผู้้�เดินัท�ง	2,000	คนัต่่อวัินั	และก�รุเข��ทำ�ง�นัในัรุะยะย�วิ	
ได�จำ�กัดผู้้�เดินัท�ง	400	คนัต่่อวัินั	

กันยายน
24 กันยายน 2563 
•	 Agri	 Malaysia	 จัดนัิทรุรุศก�รุ	 “Malaysia	 International	

Agriculture	Technology	Exhibition”	เพ่ื่�อแสดงสินัค��เกษต่รุและ	
สรุ��งแรุงบันัด�ลใจให�กับเกษต่รุกรุ

สำิงหาคม 
3 สิิงหาคม 2563
•	 ก�รุปรุะชุ่มสม�คมธุรุกิจรุะหว่ิ�งจ่นัและม�เก๊�	ปรุะจำ�ปี	2563

กันยายน
23 กันยายน 2563
•	 กรุะทรุวิงวัิฒนัธรุรุมและก�รุท่องเท่�ยวิเซ่์�ยงไฮ่�	สนัับสนุันัก�รุจัดง�นั	

“China	Conference	&	Business	Travel	Forum	&	Fair	2020”

กรกฎาคม 
27 กรกฎาคม – 7 สิิงหาคม 2563
•	 Hong	Kong	Trade	Development	Council	(HKTDC)	จัดง�นั	

“HKTDC	international	ICT	Expo”	ในัรุ้ปแบบออนัไลน์ั

สำิงหาคม
6 สิิงหาคม 2563
•	 ภ�คเอกช่นัพัื่ฒนั�แพื่ลต่ฟอร์ุมออนัไลน์ั	เพ่ื่�อเข��ถึงล้กค��ทั�งในัฮ่่องกง	

และต่่�งปรุะเทศ

19 สิิงหาคม 2563
•	 Hong	Kong	Tourism	Board	(HKTB)	จัดง�นัเทศก�ลอ�ห�รุนั�นั�ช่�ติ่	

Hong	Kong	Wine	and	Dine	Festival	ในัรุ้ปแบบออนัไลน์ั

กันยายน
17 กันยายน 2563
•	 Hong	 Kong	 Trade	 Development	 Council	 (HKTDC)	

จัดง�นัแฟชั่�นัโช่ว์ิ	“CENTRESTAGE”	ในัรุ้ปแบบของ	Virtual	event

MALAYSIA CHINA

HONG KONG

กรกฎาคม 
22 กรกฎาคม 2563
•	 Singapore	Tourism	Board	(STB)	และ	Enterprise	Singapore	

(ESG)	 รุ่วิมม่อกับ	 สม�คมผู้้�จัดปรุะชุ่มและนัิทรุรุศก�รุสิงคโปรุ	์	
(Singapore	 Association	 of	 Convention	 &	 Exhibition	
Organisers	&	Suppliers;	SACEOS)	เพ่ื่�อกำ�หนัดแผู้นัก�รุดำ�เนิันั	
ง�นัของอุต่ส�หกรุรุม	MICE	(Industry	Resilience	Roadmap;	IRR)

28 กรกฎาคม 2563
•	 Singapore	Tourism	Board	(STB)	จัดง�นัเทศก�ลอ�ห�รุสิงคโปร์ุ	

(SFF)	ซึ์�งจัดขึ�นัเป็นัครัุ�งแรุกในัแบบออนัไลน์ั	

สำิงหาคม
1 สิิงหาคม 2563
•	 Textile	and	Fashion	Federation	(TaFF)	จัดง�นัแสดงสินัค��ของ	

Design	Orchard	เพ่ื่�อพัื่ฒนั�ควิ�มส�ม�รุถของบุคล�กรุธุรุกิจแฟชั่�นั	
ใหม่และไลฟ์สไต่ล์	

8 สิิงหาคม 2563
•	 Singapore	 Tourism	 Board	 (STB)	 อนัุญ�ต่ให�ธุรุกิจ	 MICE	

ในัปรุะเทศเริุ�มดำ�เนิันัก�รุจัดง�นัได�	โดยจำ�กัดจำ�นัวินัผู้้�เข��รุ่วิมง�นั	
•	 สรุ��งแพื่ลต่ฟอร์ุม	Tourism	Information	&	Services	Hub	(TIH)	

สำ�หรุับธุรุกิจก�รุท่องเท่�ยวิ	 เพื่่�อให�เข��ถึงข�อม้ลและข�อเสนัอของ	
ก�รุท่องเท่�ยวิสิงคโปร์ุ

14 สิิงหาคม 2563
•	 Marina	Bay	Sands	รุ่วิมกับ	สม�คมวิิช่�ช่่พื่ก�รุจัดปรุะชุ่มนั�นั�ช่�ติ่		

(Professional	Convention	Management	Association;	PCMA)		
เปิดต่ัวิสต่้ดิโอถ่�ยทำ�และแพื่รุ่ภ�พื่ออกอ�ก�ศ	 เพื่่ �อรุองรุับ	
ก�รุจัดง�นัแบบ	Hybrid

24 สิิงหาคม 2563
•	 ก�รุปรุะชุ่ม	IEEE	International	Conference	on	Computational	

Electromagnetics	ในัรุ้ปแบบ	Hybrid

กันยายน
3 กันยายน 2563
•	 Singapore	 Economic	 Development	 Board	 (EDB)	

สนัับสนุันัก�รุจัดง�นั	Singapore	X	Asia	Innovation	Partnership	
Forum	2020:	Opportunities	and	Challenges	of	Southeast	
Asia’s	New	Economy	ในัรุ้ปแบบก�รุสัมมนั�ออนัไลน์ั	(Webinar)

8 กันยายน 2563
•	 บริุษัท	Move	Asia	จัดก�รุปรุะชุ่ม	“MOVE	ASIA	VIRTUAL	2020”	

ในัรุ้ปแบบ	Virtual	event

22 กันยายน 2563
•	 Intellectual	 Property	 Intermediary	 (IPI)	 สนัับสนัุนัก�รุจัด	

สัมมนั�ออนัไลน์ัหัวิข�อ	AgriFood	Innovation

24 กันยายน 2563
•	 ก�รุปรุะชุ่ม	 Asia	 Pacific	 MedTech	 Virtual	 Forum	 2020	

ในัรุ้ปแบบ	Hybrid

SINGAPORE
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ในัช่่วิงแรุกท่�โควิิด-19	แพื่รุ่รุะบ�ดอย่�งรุุนัแรุง	ปรุะเทศต่่�ง	ๆ 	ได�
ใช่�ม�ต่รุก�รุควิบคุมก�รุรุะบ�ดท่�เข�มงวิด	 ส่งผู้ลให�กิจกรุรุมท�ง	
เศรุษฐกิจไม่ส�ม�รุถดำ�เนิันัก�รุได�ต่�มปกติ่	ต่่อม�เม่�อสถ�นัก�รุณ์์	
ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดปรุับต่ัวิด่ขึ �นั	 จึงได�ปรุับใช่�ม�ต่รุก�รุควิบคุม	
ท่�ผู้่อนัคล�ยม�กขึ�นั	 เช่่นัเด่ยวิกันักับปรุะเทศไทยท่�ผู้ลกรุะทบ	
ต่่อเศรุษฐกิจมหภ�คค่อนัข��งรุุนัแรุง	โดยเศรุษฐกิจไทยในัช่่วิงเด่อนั	
เมษ�ยนั	-	มิถุนั�ยนั	2563	หดตั่วิอย่�งรุุนัแรุง	และก�รุจัดก�รุปรุะชุ่ม	
สัมมนั�	และนิัทรุรุศก�รุไม่ส�ม�รุถดำ�เนิันัก�รุได�		สสปนั.	จึงได�	
ดำ�เนิันัม�ต่รุก�รุต่่�ง	ๆ 	เพ่ื่�อให�ควิ�มช่่วิยเหล่อ	สนัันัสนุันั	และฟ้�นัฟ้	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ให�ส�ม�รุถผู่้�นัพื่�นัวิิกฤติ่ครัุ�งน่ั�ไปได�	โดยเฉพื่�ะ	
ก�รุพื่ัฒนั�ศักยภ�พื่ในัก�รุจัดง�นัรุ้ปแบบออนัไลนั์	 	 (Online)	
และรุ้ปแบบผู้สมผู้ส�นั	(Hybrid)	

โควิีดำ-19 ส่ำงผลให�เศรษฐกิจัไทยหดำตัวี
รุนแรงกวี่าวีิกฤติต�มยำากุ�ง
จ�กก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโควิิด-19	 และดำ�เนัินัม�ต่รุก�รุ	
Lockdown	 เพื่่�อควิบคุมก�รุรุะบ�ดส่งผู้ลกรุะทบต่่อกิจกรุรุม	
ท�งเศรุษฐกิจทั�งก�รุผู้ลิต่ภ�คอุต่ส�หกรุรุมและภ�คบรุิก�รุในั	
ปรุะเทศต่่�ง	ๆ 	ทั�วิโลก	และค�ดว่ิ�จะม่ผู้ลต่่อเน่ั�องไปอ่กรุะยะหนึั�ง		
สำ�หรัุบปรุะเทศไทย	สำ�นัักง�นัสภ�พัื่ฒนั�ก�รุเศรุษฐกิจและสังคม	
แห่งช่�ต่ิ	 ได�รุ�ยง�นัภ�วิะเศรุษฐกิจในัปรุะเทศเด่อนัเมษ�ยนั	 –		
มิถุนั�ยนัปี	 2563	 พื่บวิ่�	 ภ�พื่รุวิมม้ลค่�ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์มวิลรุวิม
ภ�ยในัปรุะเทศ	 ในัรุะหวิ่�งเด่อนัเมษ�ยนั	 -	 มิถุนั�ยนั	 2563	
ม่ม้ลค่�ลดลงรุ�อยละ	 12.2	 ต่่อเนั่�องจ�กเดิมท่�ลดลงรุ�อยละ	 2.0		

ผลกระทบต่ออุตสำาหกรรมไมซ์์ของไทย

ในัช่่วิง	3	เด่อนัก่อนัหนั��	(เด่อนัมกรุ�คม	–	ม่นั�คม)	โดยม่ปัจจัย	
สำ�คัญ	ค่อ	ก�รุลดลงของก�รุส่งออกสินัค��และบริุก�รุ	ก�รุลงทุนั	
ภ�คเอกช่นั	และก�รุใช่�จ่�ยเพ่ื่�อก�รุอุปโภคบริุโภคขั�นัสุดท��ยของ	
เอกช่นั	 ขณ์ะท่�ก�รุใช่�จ่�ยเพื่่�อก�รุอุปโภคขั�นัสุดท��ยของรุัฐบ�ล		
และก�รุลงทุนัของภ�ครุัฐขย�ยต่ัวิ	 สำ�หรุับด��นัก�รุผู้ลิต่	 ภ�ค	
เกษต่รุลดลงรุ�อยละ	3.2	จ�กผู้ลกรุะทบของภ�วิะภัยแล�ง	ขณ์ะท่�	
ก�รุผู้ลิต่ภ�คนัอกเกษต่รุลดลงรุ�อยละ	12.9	นัอกจ�กน่ั�	ก�รุแพื่รุ่	
รุะบ�ดของโควิิด-19	 	 ทั�งในัและต่่�งปรุะเทศยังส่งผู้ลกรุะทบ	
ต่่อกิจกรุรุมก�รุผู้ลิต่ทั�งภ�คอุต่ส�หกรุรุมและภ�คบริุก�รุอ่กด�วิย

ทั�งนั่ �	 เม่ �อเปรุ่ยบเท่ยบวิิกฤต่ิเศรุษฐกิจขนั�ดใหญ่ของไทยท่�	
เคยเกิดขึ�นัในัรุอบ	 20	 ปี	 ท่�ผู้่�นัม�	 เช่่นั	 วิิกฤต่ิต่�มยำ�กุ�งท่�ทำ�ให�	
ปรุะเทศไทยต่�องเปล่�ยนัแปลงรุะบบอัต่รุ�แลกเปล่�ยนัในัปี	2540		
และมห�อุทกภัยในัปี	 2554	 ท่ �สรุ��งควิ�มเส่ยห�ยต่่อนัิคม	
อุต่ส�หกรุรุมขนั�ดใหญ่ของปรุะเทศไทยในัภ�คกล�ง	 และ	
ท่�อ�ก�ศย�นัดอนัเม่อง	เป็นัต่�นั	พื่บว่ิ�	ก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	
สรุ��งควิ�มเส่ยห�ยต่่อเศรุษฐกิจของปรุะเทศรุุนัแรุงกวิ่�วิิกฤต่ิ	
ดังกล่�วิ	 ซ์ึ�งสอดคล�องกับควิ�มเห็นัของ	 ดรุ.วิิรุไท	 สันัต่ิปรุะภพื่		
ผู้้�วิ่�ก�รุธนั�ค�รุแห่งปรุะเทศไทย	 ท่�กล่�วิวิ่�ก�รุรุะบ�ดของ	
โควิิด-19	 ส่งผู้ลกรุะทบต่่อเศรุษฐกิจของปรุะเทศต่่�ง	 ๆ	 อย่�ง	
รุุนัแรุง	ลึกซึ์�ง	และย�วินั�นักว่ิ�วิิกฤติ่ต่่�ง	ๆ	ท่�ผู่้�นัม�		เน่ั�องจ�ก	
เศรุษฐกิจของปรุะเทศไทยพื่ึ �งพื่�รุ�ยได�จ�กก�รุท่องเท่ �ยวิ	
และก�รุส่งออกในัรุะดับส้ง	

%การเปีลี�ยนแปีลงของผลิตภัณฑ์์มวีลรวีมภายในปีระเทศ ปีี 2540 - 2563p
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2554 2563

- 11.0%

- 7.0%

- 12.2%
วีิกฤติต�มยำากุ�ง

มหาอุทกภัย โควีิดำ-19 
และเศรษฐกิจั
ตกตำ�าทั�วีโลก

ท่ี่�มา : สำำานัักงานัสำภาพััฒนัาการเศรษฐกิจและสัำงคมแห่่งชาติิ

ก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	 ส่งผู้ลให�นัักเดินัท�งไมซ์์นั�นั�ช่�ต่ิของ	
ไทยในัช่่วิงครึุ�งหลังของปีงบปรุะม�ณ์	2563	(เมษ�ยนั	–	กันัย�ยนั)		
ลดลงอย่�งรุุนัแรุง	โดยม่จำ�นัวินัผู้้�เดินัท�งไมซ์์ทั�งหมด	677,406	คนั		
ลดลงรุ�อยละ	95.8	เม่�อเปรุ่ยบเท่ยบกับช่่วิงเวิล�เด่ยวิกันัของปีท่�	
ผู่้�นัม�	ซึ์�งเป็นัผู้ลส่บเน่ั�องม�จ�กก�รุลดลงของจำ�นัวินัผู้้�เดินัท�ง	
ไมซ์์นั�นั�ช่�ต่ิ	 ท่�ลดลงรุ�อยละ	 96.6	 และผู้้�เดินัท�งไมซ์์ภ�ยในั	
ปรุะเทศ	ท่�ลดลงรุ�อยละ	95.8	นัอกจ�กน่ั�	ผู้ลกรุะทบท่�เกิดขึ�นัส่งผู้ล	
ให�จำ�นัวินัผู้้�เข��รุ่วิมกิจกรุรุมไมซ์์ทุกปรุะเภทลดลงในัรุะดับท่�	
ใกล�เค่ยงกันั	โดยกลุ่มก�รุเดินัท�งเพ่ื่�อเป็นัรุ�งวัิล	(Incentive)	ลดลง	
ม�กท่�สุด	รุ�อยละ	99.8	เม่�อเปรุ่ยบเท่ยบกับช่่วิงเวิล�เด่ยวิกันัของ	
ปีท่�ผู่้�นัม�	ขณ์ะท่�กลุ่มอ่�นั	ๆ 	ได�รัุบผู้ลกรุะทบค่อนัข��งม�กเช่่นัเด่ยวิ	
กันัโดยลดลงรุ�อยละ	94	–	97	

ทั�งน่ั�	ผู้ลจ�กก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	ท่�เป็นัอุปสรุรุคต่่อก�รุจัดก�รุ	
ปรุะชุ่มในัลักษณ์ะปกติ่	หรุ่อท่�เรุ่ยกว่ิ�	ออฟไลน์ั	(Offline)	ส่งผู้ลให�	
ผู้้�ปรุะกอบก�รุภ�คเอกช่นัปรุับต่ัวิและจัดกิจกรุรุมผู้่�นัรุะบบ	
ดิจิทัลม�กขึ�นั	อ่กทั�ง	สสปนั.	ได�พัื่ฒนั�รุะบบก�รุปรุะชุ่มออนัไลน์ัท่�	
เรุ่ยกว่ิ�	Webinar	 เพ่ื่�อสนัับสนุันัก�รุจัดปรุะชุ่มและนิัทรุรุศก�รุ	
ขนั�ดใหญ่	 ผู้ลจ�กปัจจัยดังกล่�วิผู้ลักดันัให�อุต่ส�หกรุรุมไมซ์	์
ของไทยม่รุ้ปแบบก�รุจัดง�นัแบบผู้สมผู้ส�นั	(Hybrid)	โดยในัช่่วิง	
ครึุ�งหลังของปีงบปรุะม�ณ์	2563	ผู้้�เข��รุ่วิมง�นัม�กกว่ิ�ครึุ�งหนึั�ง	
(รุ�อยละ	55.4)	หรุ่อเท่�กับ	375,094	คนั	เป็นัผู้้�เข��รุ่วิมง�นัในัรุ้ปแบบ	

%การเปีลี�ยนแปีลงของผลิตภัณฑ์์มวีลรวีมภายในปีระเทศดำ�านการผลิต
ชุ่วีงเดำือนเมษายน – มิถุนายน ปีี 2563

ออนัไลน์ั	(Online)	และอ่กรุ�อยละ	44.6	หรุ่อเท่�กับ	302,312	คนั		
เป็นัผู้้�เข��รุ่วิมง�นัรุ้ปแบบออฟไลน์ั	(Offline)	ต่�มลำ�ดับ	สะท�อนั	
ให�เห็นัถึงควิ�มสำ�เร็ุจของ	สสปนั.	 ในัก�รุสรุ��งควิ�มเช่่�อมั�นัและ	
ส่งเสริุมให�เกิดก�รุจัดปรุะชุ่ม	สัมมนั�	และนิัทรุรุศก�รุในัช่่วิงก�รุ	
รุะบ�ดของโควิิด-19

ในัด��นัรุ�ยได�	แม�ว่ิ�ท่�ผู่้�นัม�	สสปนั.	จะปรุะสบควิ�มสำ�เร็ุจในัก�รุ	
ส่งเสริุมให�เกิดก�รุปรุะชุ่ม	สัมมนั�	และนิัทรุรุศก�รุทั�งง�นัรุะดับ	
นั�นั�ช่�ติ่	และง�นัภ�ยในัปรุะเทศ	แต่่ในัช่่วิงท่�โลกยังเผู้ชิ่ญกับก�รุ	
รุะบ�ดของโควิิด-19	 ส่งผู้ลให�กวิ่�ครุึ�งหนัึ�งของจำ�นัวินัผู้้�เข��รุ่วิม	
ก�รุปรุะชุ่ม	สัมมนั�	และนิัทรุรุศก�รุเป็นัผู้้�ท่�เข��รุ่วิมง�นัรุ้ปแบบ	
ออนัไลน์ั	ซึ์�งไม่ก่อให�เกิดก�รุใช่�จ่�ยในัรุะบบเศรุษฐกิจ	กอปรุกับ	
ภ�วิะเศรุษฐกิจไทยท่�หดต่ัวิอย่�งรุุนัแรุงในัช่่วิงเด่อนัเมษ�ยนั	 -	
มิถุนั�ยนั	2563	ส่งผู้ลกรุะทบต่่ออำ�นั�จก�รุใช่�จ่�ยของปรุะช่�ช่นั	
และภ�คธุรุกิจ	ในัขณ์ะเด่ยวิกันัสถ�นัท่�จัดง�นัส่วินัใหญ่	(Venue)	
ได�ปรัุบลดค่�ใช่�จ่�ยในัก�รุจัดง�นัเพ่ื่�อกรุะตุ่�นัต่ล�ด	ดังนัั�นัโดยภ�พื่	
รุวิมรุ�ยได�จ�กอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์โดยรุวิมของไทยในัรุะหว่ิ�งเด่อนั	
เมษ�ยนั	–	กันัย�ยนั	2563	หรุ่อในัช่่วิงครึุ�งหลังของปีงบปรุะม�ณ์		
2563	ม่ม้ลค่�รุวิม	426	ล��นับ�ท	ลดลงรุ�อยละ	99.6	เม่�อเปรุ่ยบเท่ยบ	
กับช่่วิงเวิล�เด่ยวิกันัของปีท่�ผู่้�นัม�	โดยเป็นัผู้ลม�จ�กก�รุลดลง	
ของรุ�ยได�จ�กก�รุจัดง�นัไมซ์์นั�นั�ช่�ติ่รุ�อยละ	100.0	และรุ�ยได�	
จ�กก�รุจัดง�นัไมซ์์ภ�ยในัปรุะเทศ	ลดลงรุ�อยละ	99.2	ต่�มลำ�ดับ

โควีิดำ-19 สำ่งผลต่ออุตสำาหกรรมไมซ์์ของไทยรุนแรง 
และผลักดำันให�เข�าสำู่รูปีแบบ Hybrid 

ท่ี่�มา : สำำานัักงานัสำภาพััฒนัาการเศรษฐกิจและสัำงคมแห่่งชาติิ

ด�าน
การผลิต

ภาคเกษตร -3.2%

ภ
าคนอกเกษตร -12.9%

สินค�าอุตสาหกรรม -14.4%

การค�า -9.8%
การขนส�ง -38.9%

การเง�น +1.7%

การส่ือสาร +1.7%

โรงแรมและภัตตาคาร -50.2%
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จัำานวีนนักเดำินทางไมซ์์ เม.ย.- ก.ย. 63

จัำานวีนนักเดำินทางไมซ์์ เปีรียบเทียบปีีงบปีระมาณ 2562 และ 2563

รายไดำ�จัากนักเดำินทางไมซ์์ เปีรียบเทียบปีีงบปีระมาณ 2562 และ 2563

รายไดำ�จัากนักเดำินทางไมซ์์ เม.ย.- ก.ย. 63

สำัดำสำ่วีนจัำานวีนนักเดำินทางไมซ์์ เม.ย.- ก.ย. 63

(จัำานวีนคน)

(จัำานวีนคน)

(ล�านบาท)

(ล�านบาท)

เม.ย. - ก.ย. 2562

เม.ย. - ก.ย. 2563

เม.ย. - ก.ย. 2562

เม.ย. - ก.ย. 2563

679,318

16,126,350
15,447,032

23,371

รูปีแบบออนไลน์ - 23,371 รูปีแบบออนไลน์ - 351,723 รูปีแบบออนไลน์ - 375,094

รูปีแบบออฟื้ไลน์ - 302,312 รูปีแบบออฟื้ไลน์ - 302,312

677,406654,035

- 96.6% - 95.8%- 95.8%

ไมซ์์นานาชุาติ ไมซ์์ภายในปีระเทศ รวีมอุตสำาหกรรมไมซ์์

1,273,981

30,885,99429,612,013

500,090

10,456,8999,956,809

- 60.7% - 66.1%- 66.4%

ไมซ์์นานาชุาติ ไมซ์์ภายในปีระเทศ รวีมอุตสำาหกรรมไมซ์์

93,971

201,018

107,047

29,819

61,317
31,498

- 68.3% - 69.5%- 70.6%

ไมซ์์นานาชุาติ ไมซ์์ภายในปีระเทศ รวีมอุตสำาหกรรมไมซ์์

49,237

103,720

54,483

0 426426- 100% - 99.6%- 99.2%

ไมซ์์นานาชุาติ ไมซ์์ภายในปีระเทศ รวีมอุตสำาหกรรมไมซ์์

รูปีแบบออฟื้ไลน์
302,312 คน

รูปีแบบออนไลน์
375,094 คน

44.6%
55.4%

เม่�อก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	เริุ�มต่�นัขึ�นั	ได�ส่งผู้ลกรุะทบต่่อควิ�ม	
เช่่�อมั�นัของนัักเดินัท�งไมซ์์บ�งส่วินัในัก�รุเดินัท�งรุะหว่ิ�งปรุะเทศ		
และก�รุเข��รุ่วิมกิจกรุรุมท่�ม่ผู้้�เข��รุ่วิมจำ�นัวินัม�ก	แต่่กิจกรุรุมไมซ์์
ส่วินัใหญ่ยังส�ม�รุถดำ�เนิันัก�รุได�ต่�มปกติ่	ต่่อม�เม่�อปรุะเทศต่่�ง	ๆ 		
ใช่�ม�ต่รุก�รุ	Lockdown	และก�รุรัุกษ�รุะยะห่�ง	เพ่ื่�อควิบคุมก�รุ	
รุะบ�ดทำ�ให�กิจกรุรุมไมซ์์หยุดนัิ�ง	 และโดยท่�กิจกรุรุมไมซ์์เป็นั	
เสม่อนัส่�อกล�งในัก�รุเจรุจ�ธุรุกิจ	 แลกเปล่�ยนั	 และถ่�ยทอด	
ควิ�มรุ้�และวิิทย�ก�รุต่่�ง	 ๆ	 ซ์ึ�งผู้ลกรุะทบจ�กม�ต่รุก�รุต่่�ง	 ๆ		
ดังกล่�วิจึงผู้ลักดันัให�อุต่ส�หกรุรุมเข��ส้่รุ้ปแบบออนัไลนั์	 หรุ่อ	
ท่�เรุ่ยกว่ิ�	Digital	Platform	

สสปนั.	ในัฐ�นัะหน่ัวิยง�นัท่�รัุบผิู้ดช่อบก�รุให�ก�รุส่งเสริุมก�รุจัด	
ปรุะชุ่มและนิัทรุรุศก�รุภ�ยในัปรุะเทศ	ได�ต่รุะหนัักถึงควิ�มสำ�คัญ	
และกรุะแสของก�รุเปล่ �ยนัแปลงดังกล่�วิ	 จึงนัำ�เทคโนัโลย่	
ส�รุสนัเทศท่�ทันัสมัยม�สนัับสนุันัผู้้�ปรุะกอบก�รุในัก�รุจัดปรุะชุ่ม		
สัมมนั�	 ในัรุ้ปแบบ	 Virtual	Meeting	 รุวิมถึงได�ห�รุ่อรุ่วิมกับ	

ศ้นัย์บรุิห�รุสถ�นัก�รุณ์์แพื่รุ่รุะบ�ดของโรุคต่ิดเช่่�อไวิรุัสโคโรุนั�		
2019	 (ศบค.)	 อย่�งใกล�ช่ิด	 และรุ่วิมกับกรุะทรุวิงส�ธ�รุณ์สุข	
เพื่่ �อจัดทำ�ม�ต่รุก�รุจัดก�รุด��นัสุขอนั�มัยในัก�รุจัดปรุะชุ่ม	
นัิทรุรุศก�รุและแสดงสินัค��	 ป้องกันัก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโรุค	
โควิิด-19	 เพื่่�อเป็นัแนัวิท�งให�ผู้้�ท่�เก่�ยวิข�องในัอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
ใช่�เป็นัแนัวิท�งก�รุจัดกิจกรุรุมไมซ์์ได�อย่�งเหม�ะสม	 และสรุ��ง	
ควิ�มเช่่�อมั�นัแก่ปรุะช่�ช่นัในัก�รุเข��รุ่วิมกิจกรุรุมไมซ์์ต่่�ง	 ๆ	
ท่�ถ้กจัดขึ�นั

ผู้ลกรุะทบต่่ออุต่ส�หกรุรุมท่�เกิดขึ�นัรุวิมถึงม�ต่รุก�รุยกรุะดับ	
ศักยภ�พื่และก�รุสรุ��งควิ�มเช่่�อมั�นัให�แก่อุต่ส�หกรุรุม	 ส่งผู้ล	
ให�ต่ลอดปีงบปรุะม�ณ์	 2563	 ม่ผู้้ � เข ��รุ ่วิมก�รุจัดปรุะชุ่ม	
สัมมนั�	 นัิทรุรุศก�รุ	 และง�นัแสดงสินัค��ในัปรุะเทศไทยทั�งสิ�นั	
จำ�นัวินั	 10,456,899	 คนั	 ลดลงรุ�อยละ	 66.1	 จ�กปีท่�ผู้่�นัม�	
และสรุ��งรุ�ยได�ให�แก่ปรุะเทศรุวิม	61,317	ล��นับ�ท	ลดลงรุ�อยละ	
69.5	จ�กปีท่�ผู่้�นัม�

โควีิดำ-19 สำ่งผลต่ออุตสำาหกรรมไมซ์์ของไทยหดำตัวีกวี่า 2 ใน 3 

ปีีงบปีระมาณ 2562

ปีีงบปีระมาณ 2563

ปีีงบปีระมาณ 2562

ปีีงบปีระมาณ 2563
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สสปนั.	 ต่รุะหนัักถึงควิ�มรุุนัแรุงของโควิิด-19	 ท่�ส่งผู้ลกรุะทบ	
ต่่ออุต่ส�หกรุรุมไมซ์์อย่�งรุุนัแรุงและย�วินั�นักวิ่�วิิกฤต่ิก�รุณ์	์
ต่่�ง	 ๆ	 ท่�เคยเกิดขึ�นั	 จึงได�จัดทำ�แผู้นัเผู้ช่ิญเหตุ่ท่�เพื่่ยงพื่อและ	
เหม�ะสมต่่อก�รุรุับม่อสถ�นัก�รุณ์์ในัแต่่ละช่่วิงเวิล�	 เช่่นั	
ในัช่่วิงวิิกฤต่ิท่ �กิจกรุรุมต่่�ง	 ๆ	 ยังไม่ส�ม�รุถดำ�เนัินัก�รุได�	
สสปนั.	 ได�ให�ควิ�มสำ�คัญต่่อก�รุรุักษ�จำ�นัวินัง�นัท่ �ได�รุับ
ผู้ลกรุะทบจ�กก�รุรุะบ�ดในัปีนั่ �ให�ม่ก�รุยกเลิกนั�อยท่ �ส ุด	
โดยเฉพื่�ะง�นัรุะดับ	Mega	Event	ท่�ส�ม�รุถรัุกษ�จำ�นัวินัง�นั
ไวิ�ได�ทั�งหมด	รุวิมถึงก�รุรัุกษ�ภ�พื่ลักษณ์์ก�รุเป็นั	World	MICE	
Destination	 ของไทย	 ผู้่�นัเครุ่อข่�ยพื่ันัธมิต่รุท�งก�รุต่ล�ด	
ในัต่่�งปรุะเทศ	 เพื่่�อเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อมให�ปรุะเทศไทยส�ม�รุถ	
จัดง�นัได�ทันัท่เม่�อสถ�นัก�รุณ์์เข��ส่้ภ�วิะปกติ่

ต่่อม�ในัรุะยะฟ้�นัฟ้	 สสปนั.	 ได�เต่รุ่ยมก�รุล่วิงหนั��เพื่่�อเต่รุ่ยม	
ควิ�มพื่รุ�อมให�ผู้้�ปรุะกอบก�รุม่ศักยภ�พื่ท่�เพ่ื่ยงพื่อในัก�รุจัดก�รุ
ปรุะชุ่ม	สัมมนั�	และนิัทรุรุศก�รุเม่�อรัุฐบ�ลผู่้อนัคล�ยม�ต่รุก�รุ	
เช่่นั	 ก�รุปรุะชุ่มรุ่วิมกับศ้นัย์บริุห�รุสถ�นัก�รุณ์์แพื่รุ่รุะบ�ดของ	
โรุคติ่ดเช่่�อไวิรัุสโคโรุนั�	2019	หรุ่อ	ศบค.	อย่�งใกล�ชิ่ด	ซึ์�งช่่วิยให�
ก�รุจัดปรุะชุ่มและนัิทรุรุศก�รุถ้กบรุรุจุไวิ�ในักิจกรุรุมด��นั	
เศรุษฐกิจกลุ่มแรุก	ๆ 	ท่�ส�ม�รุถเปิดให�บริุก�รุได�	โดยถ้กบรุรุจุไวิ�ในั	

การให�ควีามชุ่วียเหลือและสำนับสำนุน
อุตสำาหกรรมไมซ์์ในสำถานการณ์โควีิดำ-19

กิจกรุรุมด��นัเศรุษฐกิจและก�รุดำ�เนิันัช่่วิิต่ท่�ได�รัุบก�รุผู่้อนัคล�ย	
ต่ั�งแต่่ในัรุะยะท่�	 3	 (29	 พื่.ค.	 63)	 รุวิมถึงก�รุพื่ัฒนั�	 Virtual	
Meeting	 เพื่่�อเป็นัเครุ่�องม่อสนัับสนัุนัและยกรุะดับศักยภ�พื่	
ผู้้�ปรุะกอบก�รุในัก�รุจัดกิจกรุรุมท่�ม่ผู้้�เข��รุ่วิมง�นัจำ�นัวินัม�ก	
ได�อย่�งม่ปรุะสิทธิภ�พื่	นัอกจ�กน่ั�	สสปนั.	รุ่วิมกับ	กรุมอนั�มัย	
จัดทำ�	 “ม�ต่รุก�รุและควิ�มพื่รุ�อมในัก�รุจัดปรุะชุ่มนัิทรุรุศก�รุ	
และแสดงสินัค��	เพ่ื่�อยกรุะดับม�ต่รุฐ�นัก�รุจัดก�รุด��นัสุขอนั�มัย	
เพ่ื่�อป้องกันัก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโรุคโควิิด	19”	ซึ์�งไม่เพ่ื่ยงแต่่เป็นั	
แนัวิท�งให�ผู้้�ปรุะกอบก�รุส�ม�รุถจัดง�นัท่�ม่ผู้้�เข��รุ่วิมง�นัจำ�นัวินั	
ม�กได�อย่�งเหม�ะสม	 ยังเป็นัปัจจัยสำ�คัญท่�ช่่วิยสนัับสนัุนัให�	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ถ้กบรุรุจุไวิ�ในักิจกรุรุมท่�ได�รุับก�รุผู้่อนัคล�ยในั
รุะยะท่�	5	ของรัุฐบ�ลอ่กด�วิย

นัอกจ�กน่ั�	สสปนั.	ได�จัดทำ�โครุงก�รุ	“จัดปรุะชุ่มอย่�งไรุ	ปลอดภัย	
ไรุ�โควิิด-19”	โดยให�ก�รุสนัับสนุันังบปรุะม�ณ์แก่ผู้้�ปรุะกอบก�รุ	
แห่งละ	 30,000	 บ�ท	 แก่สถ�นัปรุะกอบก�รุท่�ได�รุับม�ต่รุฐ�นั	
สถ�นัท่�จัดง�นัปรุะเทศไทย	 หรุ่อ	 Thailand	MICE	 Venue	
Standard	–	TMVS	หรุ่อเป็นัผู้้�ปรุะกอบก�รุโรุงแรุมภ�ยใต่�สม�คม	
โรุงแรุมไทย	เพ่ื่�อยกรุะดับศักยภ�พื่ผู้้�ปรุะกอบก�รุสถ�นัท่�จัดง�นั	
(Venue)	 ให�ม่ควิ�มพื่รุ�อมในัก�รุจัดปรุะชุ่มต่�มม�ต่รุฐ�นัก�รุ	

จัดก�รุด��นัสุขอนั�มัย	 เช่่นั	 ก�รุต่ิดต่ั�งจุดต่รุวิจคัดกรุอง	 ก�รุจัด	
สถ�นัท่�ปรุะชุ่มให�ม่อ�ก�ศถ่�ยเท	 เพื่ิ�มควิ�มถ่�ในัก�รุด้แลรุักษ�	
ควิ�มสะอ�ด	รุะบบปรัุบอ�ก�ศ	และลดควิ�มแออัดของผู้้�เข��รุ่วิม	
กิจกรุรุมในัพ่ื่�นัท่�ต่่�ง	ๆ	เป็นัต่�นั	

นัอกจ�กน่ั�	 ในัสถ�นัก�รุณ์์ปัจจุบันัท่�นัักเดินัท�งไมซ์์ช่�วิต่่�งช่�ติ่	
ยังไม่ส�ม�รุถเดินัท�งเข��ม�รุ่วิมง�นัในัปรุะเทศไทย	และภ�คธุรุกิจ	
ของไทยได�รัุบผู้ลกรุะทบจ�กภ�วิะเศรุษฐกิจท่�หดตั่วิอย่�งรุุนัแรุง
ในัช่่วิงท่�ผู่้�นัม�	สสปนั.	จึงได�จัดทำ�โครุงก�รุ	“ปรุะชุ่มเม่องไทย	
ปลอดภัยกว่ิ�”	เพ่ื่�อส่งเสริุมและสนัับสนุันัหน่ัวิยง�นัรัุฐและเอกช่นั	

ให�ม่ก�รุจัดปรุะชุ่ม	 (Meetings)	 ก�รุเดินัท�งเพื่่�อเป็นัรุ�งวิัล	
(Incentives)	 ง�นัสัมมนั�	 (Seminars)	 ก�รุอบรุม	 (Training)	
กิจกรุรุมเพื่่�อสังคม	 (CSR)	 กิจกรุรุมพื่นัักง�นัสัมพื่ันัธ์	 (Outing)	
หรุ่อกิจกรุรุมอ่�นั	ๆ 	รุวิมทั�งเพ่ื่�อต่อบสนัองต่่อนัโยบ�ยของรัุฐบ�ล
ท่�กำ�หนัดให�อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์เป็นัหนึั�งในัเครุ่�องม่อก�รุขับเคล่�อนั	
เศรุษฐกิจ	 โดยสนัับสนัุนังบปรุะม�ณ์สำ�หรุับหนั่วิยง�นัท่�จัด	
กิจกรุรุมนัอกสถ�นัท่�	15,000	บ�ทสำ�หรัุบกิจกรุรุมท่�ม่ผู้้�เข��รุ่วิม	
ปรุะม�ณ์	30	–	40	คนั	รุะยะเวิล�	1	วัินั		และสนัับสนุันังบปรุะม�ณ์	
30,000	บ�ทสำ�หรัุบกิจกรุรุมปรุะชุ่มนัอกสถ�นัท่�รุะยะเวิล�	2	วัินั	
1	ค่นั

สำสำปีน. เคียงข�างผู�ปีระกอบการให�ผ่านพ�นวีิกฤติโควีิดำ-19

คุณปีัณณ์ธารี สำกุลทอง • IMPACT 
โครงการ “จััดำปีระชุุมอย่างไร ปีลอดำภัยไร้โควีิดำ-19” 

ท่�	 IMPACT	 เรุ�ม่ปรุะสบก�รุณ์์ก�รุรุับม่อกับสถ�นัก�รุณ์	์
โรุครุะบ�ดรุ��ยแรุง	 เช่่นั	 SARs	 และไข�หวิัดใหญ่ส�ยพื่ันัธุ์ใหม่	
ท่�เคยเกิดขึ�นัในัอด่ต่	 จึงทำ�ให�เรุ�ต่รุะหนัักถึงควิ�มสำ�คัญของ	
สถ�นัก�รุณ์์	 และควิ�มเส่�ยงท่�อ�จส่งผู้ลกรุะทบต่่อผู้้�ใช่�บริุก�รุ	
ทั�งในัส่วินัผู้้�จัดง�นั	และผู้้�เข��รุ่วิมง�นั	ต่�องขอขอบคุณ์	สสปนั.		
ท่�ได�ส่งเสรุิมและสนัับสนัุนัให�เรุ�เข��ส้ ่รุะบบม�ต่รุฐ�นัก�รุ	
จัดก�รุด��นัก�รุรุักษ�ควิ�มปลอดภัยของอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์		
(TIS	22300)	ม�ตั่�งแต่่ปี	2559	จึงทำ�ให�ม่ก�รุจัดห�เครุ่�องม่อ	
และอุปกรุณ์์ด��นัสุขอนั�มัย	รุวิมถึงรุะบบก�รุติ่ดต่�ม	และเฝ้้�	
รุะวิังต่�มแผู้นัป้องกันัโรุครุะบ�ดม�โดยต่ลอด	 และเห็นัถึง	
ควิ�มเส่�ยงต่่อก�รุจัดปรุะชุ่ม	 และนัิทรุรุศก�รุจ�กก�รุรุะบ�ด	
ของโรุคท�งเดินัห�ยใจท่�เกิดขึ�นั	 ณ์	 เม่องอ้่ฮ่ั �นั	 ต่ั�งแต่่ช่่วิง	
ปล�ยเด่อนัธันัวิ�คม	 2562	 และเม่�อต่รุวิจสอบพื่บวิ่�	 ง�นัท่�
จะจัดขึ�นัในัเด่อนักุมภ�พื่ันัธ์	 2563	 ค�ดวิ่�จะม่ผู้้�เข��รุ่วิมง�นั	
จ�กเม่องอ้ ่ฮ่ั �นั	 จึงได�นัำ�แผู้นัเผู้ช่ิญเหตุ่ม�จัดทำ�แนัวิท�ง	
ก�รุรุับม่อ	 โดยได�กำ�หนัดให�ม่จุดคัดกรุองผู้้�เข��ม�ในัพื่่�นัท่�		
เช่่นั	ก�รุกำ�หนัดจุดต่รุวิจวัิดอุณ์หภ้มิ	ก�รุแจกหนั��ก�กอนั�มัย		
และก�รุม่รุะบบด้แลสุขภ�พื่ของพื่นัักง�นั	เป็นัต่�นั	และได�ดำ�เนิันั	
ก�รุอย่�งต่่อเน่ั�องนัับตั่�งแต่่เด่อนักุมภ�พัื่นัธ์	2563	เป็นัต่�นัม�

ต่่อม�	เม่�อสถ�นัก�รุณ์์รุุนัแรุงขึ�นั	และท�งรุ�ช่ก�รุได�ปรุะก�ศ	
ปิดพื่่�นัท่�จัดปรุะชุ่มและนัิทรุรุศก�รุ	 IMPACT	 ยังคงต่ิดต่�ม	
สถ�นัก�รุณ์์ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดและดำ�เนัินัม�ต่รุก�รุต่�มแผู้นั	
ป้องกันัโรุครุะบ�ดอย่�งต่่อเน่ั�อง	รุวิมถึงได�รัุบทรุ�บข่�วิส�รุต่่�ง	ๆ 		
ท่�จำ�เป็นัและม่ปรุะโยช่น์ัจ�ก	สสปนั.	โดยเฉพื่�ะม�ต่รุก�รุด��นั
สุขอนั�มัยสำ�หรัุบก�รุจัดง�นัปรุะชุ่มและนิัทรุรุศก�รุท่�	สสปนั.	
จัดทำ�รุ่วิมกับกรุมอนั�มัย	ซึ์�งเป็นัแนัวิท�งสำ�หรัุบสถ�นัท่�จัดง�นั	
เพื่่�อวิ�งแผู้นัก�รุเต่รุ่ยมรุับม่อกับก�รุจัดง�นัอย่�งเหม�ะสม	
รุวิมถึงโครุงก�รุ	 “จัดปรุะชุ่มอย่�งไรุ	 ปลอดภัยไรุ�โควิิด-19”		
ท่ �	 สสปนั.	 สนัับสนัุนังบปรุะม�ณ์เพื่่ �อเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อม	
และจัดเต่รุ่ยมอุปกรุณ์์รุองรุับก�รุเปิดให�บรุิก�รุ	 IMPACT		
จึงได�นัำ�ไปใช่�สนัับสนัุนัก�รุจัดห�วิัสดุอุปกรุณ์์ด��นัสุขอนั�มัย	
ท่ �จำ�เป็นัต่�องใช่�จำ�นัวินัม�กเพื่่�อให�ส�ม�รุถรุองรุับจำ�นัวินั	
ผู้้�เข��รุ่วิมง�นัได�อย่�งเหม�ะสม	ก�รุสนัับสนุันังบปรุะม�ณ์ต่�ม	
โครุงก�รุนั่�	 จึงเป็นัเพื่่ยง	 1	 ในัหล�ย	 ๆ	 ส่วินัท่�	 สสปนั.	 ได�ให�	
ก�รุสนัับสนุันัส่งเสริุมผู้้�ปรุะกอบก�รุอย่�งใกล�ชิ่ดม�โดยต่ลอด

รายงานผลการดำำาเนินงานปีีงบปีระมาณ 2563 (คร่�งปีีหลัง) (เมษายน - กันยายน 2563)14 15



คุณจัารุกา ยินดำีเหมาะ • BITEC 
โครงการ “จััดำปีระชุุมอย่างไร ปีลอดำภัยไร้โควีิดำ-19” 

คุณวีีฤทัย รุ่งชุัยศรี • Grand Center Point 
โครงการ “จััดำปีระชุุมอย่างไร ปีลอดำภัยไร้โควีิดำ-19”

BITEC	 ต่ิดต่�มสถ�นัก�รุณ์์ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโควิิด-19	
อย่�งต่่อเนั่�อง	 และเรุิ�มเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อมในัก�รุรุับม่อกับ	
ก�รุรุะบ�ดตั่�งแต่่เด่อนักุมภ�พัื่นัธ์	 โดยได�จัดห�เครุ่�องต่รุวิจวัิด	
อุณ์หภ้มิรุ่�งก�ยท่�ส�ม�รุถรุองรุับผู้้ �ใช่�บรุิก�รุจำ�นัวินัม�ก	
เพิื่�มเติ่ม	รุวิมทั�งเพิื่�มม�ต่รุก�รุอ่�นั	ๆ	ท่�จำ�เป็นั	เช่่นั	ก�รุควิบคุม	

จำ�นัวินัผู้้�เข��รุ่วิมง�นั	และต่่อม�ได�เพิื่�มม�ต่รุก�รุเวิ�นัรุะยะห่�ง		
ควิบคุมควิ�มหนั�แนั่นัของผู้้ �เข��รุ่วิมง�นั	 และจุดบรุิก�รุ	
เจลแอลกอฮ่อล์	 เป็นัต่�นั	 สำ�หรุับก�รุสนัับสนัุนัท่�ได�รุับจ�ก	
สสปนั.	 นัอกจ�กจะได�รุับทรุ�บข่�วิส�รุสถ�นัก�รุณ์์ก�รุ	
แพื่รุ่รุะบ�ด	และท่�สำ�คัญค่อ	ม�ต่รุก�รุด��นัสุขอนั�มัยสำ�หรัุบ	
ก�รุจัดง�นัภ�ยใต่�สถ�นัก�รุณ์์ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโควิิด-19	
นัอกจ�กนั่�	 ยังได�รุับก�รุสนัับสนัุนังบปรุะม�ณ์ต่�มโครุงก�รุ	
“จัดปรุะชุ่มอย่�งไรุ	ปลอดภัยไรุ�โควิิด-19”	ได�นัำ�ไปจัดห�เครุ่�อง	
ต่รุวิจวัิดอุณ์หภ้มิรุ่�งก�ย	 (Thermo	 Scan)	 เพิื่�มเติ่ม	 ซึ์�งช่่วิย	
ให�ส�ม�รุถเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อมเพื่่�อรุองรุับผู้้�เข��รุ่วิมง�นัเม่�อ	
กลับม�เปิดให�บรุิก�รุ	 (Reopening)	 ได�อย่�งม่ปรุะสิทธิภ�พื่	
โดยเฉพื่�ะในัช่่วิงแรุกภ�ยหลังก�รุผู้่อนัคล�ยท่�ม่ผู้้�เข��รุ่วิมง�นั
จำ�นัวินัม�ก	ก�รุให�ควิ�มช่่วิยเหล่อและสนัับสนุันัจ�ก	สสปนั.	
และม�ต่รุก�รุด��นัสุขอนั�มัยท่�เข�มงวิด	 จึงนัับวิ่�ม่ส่วินัสำ�คัญ	
ในัก�รุสรุ��งควิ�มเช่่�อมั�นัให�แก่ผู้้�เข��รุ่วิมง�นั

ได�จนัถึงเด่อนัมิถุนั�ยนั	 โดยในัช่่วิงแรุกล้กค��ม่ควิ�มกังวิล	
เก่�ยวิกับควิ�มปลอดภัยในัก�รุเข��รุ่วิมง�นัท่�ม่ผู้้�เข��รุ่วิมจำ�นัวินั	
ม�ก	 ท�งโรุงแรุมจึงได�นัำ�เสนัอข�อม้ลเก่�ยวิกับม�ต่รุก�รุและ	
ควิ�มพื่รุ�อมด��นัสุขอนั�มัย	เช่่นั	ม�ต่รุก�รุคัดกรุองตั่�งแต่่ท�งเข��	
โรุงแรุม	 จนัถึงห�องปรุะชุ่ม	 รุวิมถึงก�รุจัดท่�นัั�งแบบเวิ�นัรุะยะ	
อย่�งนั�อย	1.5	เมต่รุ	และก�รุจัดเต่รุ่ยมของว่ิ�งเป็นั	Portion	
โดยแยกเป็นัรุ�ยบุคคล	 ซ์ึ�งช่่วิยสรุ��งควิ�มมั�นัใจต่่อม�ต่รุก�รุ	
ด��นัสุขอนั�มัย	และกรุะตุ่�นัให�ม่ก�รุตั่ดสินัใจท่�จะจัดก�รุปรุะชุ่ม		
ก�รุดำ�เนิันัก�รุทั�งหมดดังกล่�วิท�งโรุงแรุมได�รัุบก�รุสนัับสนุันั	
จ�ก	สสปนั.	อย่�งใกล�ชิ่ด	ตั่�งแต่่ม�ต่รุก�รุเต่รุ่ยมก�รุสำ�รุวิจก�รุ	
จัดก�รุปรุะชุ่ม	รุวิมถึงก�รุได�รัุบก�รุสนัับสนุันัด��นังบปรุะม�ณ์	
ต่�มโครุงก�รุ	 “จัดปรุะชุ่มอย่�งไรุ	 ปลอดภัยไรุ�โควิิด-19”	 ท่�
เรุ�นัำ�ไปใช่�สนัับสนัุนัก�รุจัดห�อุปกรุณ์์ด��นัสุขอนั�มัย	 เช่่นั	
เครุ่�องอบโอโซ์นั	สเปรุย์แอลกอฮ่อล์	เป็นัต่�นั

ปัจจุบันัโรุงแรุมส่วินัใหญ่ม่รุ�ยได�จ�กก�รุให�บรุิก�รุห�องพื่ัก	
รุ��นัอ�ห�รุ/ภัต่ต่�ค�รุ	และก�รุให�บริุก�รุสถ�นัท่�จัดก�รุปรุะชุ่ม	
และง�นัสัมมนั�	ก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	ไม่เพ่ื่ยงแต่่ส่งผู้ลให�
ก�รุบรุิก�รุห�องพื่ักซ์ึ�งเป็นัแหล่งรุ�ยได�หลักท่�ปัจจุบันัม่จำ�นัวินั	
ผู้้�เข��พื่ักลดลงม�ก	 โดยเฉพื่�ะนัักท่องเท่�ยวิช่�วิต่่�งช่�ต่ิท่�ไม่	
ส�ม�รุถเดินัท�งข��มปรุะเทศได�จ�กก�รุปิดด่�นัต่รุวิจคนัเข��เม่อง
ต่�มปรุะก�ศพื่รุบ.ฉุกเฉินั	ก�รุให�บริุก�รุสถ�นัท่�จัดก�รุปรุะชุ่ม	
และง�นัสัมมนั�	 ก็ได�รัุบผู้ลกรุะทบรุุนัแรุงเช่่นัเด่ยวิกันั	 เพื่รุ�ะ	
เป็นัธุรุกิจท่�ต่�องหยุดให�บรุิก�รุภ�ยใต่�ม�ต่รุก�รุควิบคุมก�รุ	
รุะบ�ด	ต่่อม�เม่�อรัุฐบ�ลได�ผู่้อนัคล�ยให�ส�ม�รุถจัดก�รุปรุะชุ่ม	
ได�ในัช่่วิงกล�งเด่อนัมิถุนั�ยนั	สถ�นัก�รุณ์์จึงเริุ�มปรัุบตั่วิด่ขึ�นั

	 	 	 	 	 	 โรุงแรุม	Grand	Center	Point	Terminal	21		
	 	 	 											ได�รัุบผู้ลกรุะทบดังกล่�วิเช่่นัเด่ยวิกันั	โดย	
	 	 	 	 	 	 	 	 เฉพื่�ะก�รุจัดก�รุปรุะชุ่มและง�นั	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สัมมนั�ท่�ไม่ส�ม�รุถดำ�เนิันัก�รุ	

อาจัารย์ ดำร. สุำรพงษ์ เลิศสิำทธิชัุย • คณะสำถาปัีตยกรรมศาสำตร์ จุัฬาลงกรณ์มหาวิีทยาลัย 
โครงการ “Virtual Meeting Space”

ง�นั	CAADRIA	2020	Conference	 ในัปีน่ั�	 จัดขึ�นัเป็นัครัุ�งท่�	
25	 ซึ์�งเดิมม่กำ�หนัดจัดในัเด่อนักุมภ�พื่ันัธ์	 2563	 และค�ดวิ่�	
จะม่ผู้้�เข��รุ่วิมง�นัจ�ก	20	ปรุะเทศ	 ต่่อม�เม่�อเกิดก�รุรุะบ�ด	
ของโควิิด-19	 จึงได�เล่�อนัก�รุจัดง�นัออกไปในัเด่อนัสิงห�คม		
2563	 ซ์ึ�งค�ดวิ่�นั่�จะกลับม�จัดง�นัได�ต่�มปกต่ิ	 แต่่เม่ �อ	
สถ�นัก�รุณ์์รุะบ�ดยังม่ควิ�มรุุนัแรุงจึงต่�องปรุับเปล่�ยนัก�รุ
จัดง�นัเป็นัรุ้ปแบบออนัไลนั์แทนั	 ต่่อม�เม่�อทรุ�บวิ่�	 สสปนั.	
ได�พัื่ฒนั�	Virtual	Meeting	Space	เพ่ื่�อสนัับสนุันัก�รุจัดก�รุ
ปรุะชุ่มออนัไลน์ัผู่้�นั	Webinar	ท่�ช่่วิยให�ส�ม�รุถจัดก�รุปรุะชุ่ม	
เสม่อนัจริุงผู่้�นัรุะบบออนัไลน์ั	และท่�สำ�คัญค่อ	ก�รุจัดเต่รุ่ยม	

ท่มง�นัผู้้�ปรุะส�นัง�นัท�งเทคนัิคท่�ให�ก�รุด้แลรุะบบรุะหวิ่�ง	
ก�รุไลฟ์	 (LIVE)	 ซ์ึ�งช่่วิยให�ภ�พื่รุวิมของก�รุจัดง�นัม่ลักษณ์ะ	
ของควิ�มเป็นัม่ออ�ช่่พื่กวิ่�รุะบบทั�วิไป	 และก�รุสนัับสนัุนั	
แพื่ลต่ฟอร์ุม	Virtual	Meeting	จ�ก	สสปนั.	ทำ�ให�ก�รุจัดง�นั	
ม่ควิ�มสะดวิกม�กยิ�งขึ�นั	 และส�ม�รุถต่อบโจทย์ในัสิ�งท่�เรุ�	
ต่�องก�รุได�	
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ดำร.สำวี่าง  ทองไพ • สำมาคมสำื�อมวีลชุนเพ่�อการท่องเที�ยวี 
ในัสถ�นัก�รุณ์์ปกต่ิท�งสม�คมฯ	 จะม่ก�รุจัดปรุะชุ่มหรุ่อ	
จัดกิจกรุรุมเพ่ื่�อบ้รุณ์�ก�รุรุ่วิมกับส่วินัง�นัรุ�ช่ก�รุและเอกช่นั	
บ�งองค์กรุ	 ซ์ึ�งจะจัดปรุะม�ณ์	 20	 ครุั�งต่่อปี	 โดยเนั�นัไปท่�	
ก�รุจัดกิจกรุรุมในัรุะดับภ้มิภ�คเป็นัหลัก	 และใช่�งบปรุะม�ณ์	
ในัก�รุดำ�เนัินัง�นัโดยเฉล่ �ยอย้ ่ท่ �	 2,000,000	 บ�ทต่่อป	ี
จ�กก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	 ส่งผู้ลให�สม�คมฯ	 ไม่ส�ม�รุถ	
ดำ�เนัินักิจกรุรุมต่�มท่�วิ�งแผู้นัไวิ�	 และก�รุสนัับสนัุนัท่�ได�รุับ	
จ�ก	สสปนั.	ต่�มโครุงก�รุ	“ปรุะชุ่มเม่องไทย	ปลอดภัยกว่ิ�”		
ได�สนัับสนุันัให�เกิดก�รุจัดปรุะชุ่มทั�งในัส่วินักล�ง	และภ้มิภ�ค	
ซ์ึ�งก่อให�เกิดปรุะโยช่นั์ในัด��นัต่่�ง	 ๆ	 ทั�งกรุะตุ่�นัให�เกิดก�รุ	
ใช่�จ่�ย	 และสรุ��งรุ�ยได�ให�กับชุ่มช่นั	 รุวิมไปถึงก�รุพื่ัฒนั�	
ทักษะและองค์ควิ�มรุ้�	 ให�กับบุคล�กรุในัองค์กรุและภ�คส่วินั	
ต่่�ง	ๆ	ท่�เก่�ยวิข�อง	

โครงการ “ปีระชุุมเมืองไทย ปีลอดำภัยกวี่า”

ก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19	ท่�ส่งผู้ลกรุะทบต่่อวิิถ่ช่่วิิต่	ควิ�มเป็นัอย่้	
และเศรุษฐกิจโดยรุวิม	 ส่งผู้ลให�ธุรุกิจต่่�ง	 ๆ	 ต่�องปรุับต่ัวิ	
โดยบริุห�รุจัดก�รุค่�ใช่�จ่�ยต่่�ง	ๆ 	ท่�จำ�เป็นัอย่�งม่ปรุะสิทธิภ�พื่	
ม�กท่�สุด	 โรุงพื่ย�บ�ลเป็นัธุรุกิจท่�แม�วิ่�จะไม่ได�รุับผู้ลกรุะทบ	
โดยต่รุงจ�กก�รุรุะบ�ด	 แต่่ได�รุับผู้ลกรุะทบจ�กก�รุช่ะลอต่ัวิ	
ท�งเศรุษฐกิจโดยรุวิมของปรุะเทศ	 ทั �งนั ่ � โดยปกต่ิท�ง	
โรุงพื่ย�บ�ลจะจัดปรุะชุ่มและจัดกิจกรุรุมนัอกสถ�นัท่ �	
(Meeting	&	Outing)	ปรุะม�ณ์เด่อนัละ	1	–	2	ครัุ�ง	แต่่ในัช่่วิงท่�	
สถ�นัก�รุณ์์โควิิด-19	สรุ��งผู้ลกรุะทบรุุนัแรุงจึงได�ปรัุบรุ้ปแบบ
ก�รุจัดปรุะชุ่มและจัดกิจกรุรุมทั�งหมด

โดยในัช่่วิงแรุกของก�รุปรุะก�ศพื่รุบ.ฉุกเฉินั	ท่�รัุฐบ�ลส่งเสริุม	
ให�จัดกิจกรุรุมแบบเวิ�นัรุะยะห่�ง	ก�รุจัดปรุะชุ่มต่่�ง	ๆ 	ของท�ง	

โรุงพื่ย�บ�ลจะเนั�นัรุ้ปแบบก�รุปรุะชุ่มแบบออนัไลนั์เปน็ัหลัก		
และเม่�อรุัฐบ�ลผู้่อนัคล�ยม�ต่รุก�รุจึงได�เรุิ�มจัดกิจกรุรุมในั	
รุ้ปแบบปกต่ิโดยทั�งหมดจัดขึ �นัภ�ยในัโรุงพื่ย�บ�ล	 ต่่อม�	
เม่�อทรุ�บข่�วิว่ิ�	สสปนั.	ได�สนัับสนุันังบปรุะม�ณ์ก�รุจัดปรุะชุ่ม	
และจัดกิจกรุรุมนัอกสถ�นัท่�	ต่�มโครุงก�รุ	“ปรุะชุ่มเม่องไทย	
ปลอดภัยกว่ิ�”	จึงได�กลับม�จัดทำ�แผู้นัก�รุจัดก�รุปรุะชุ่ม	และ	
จัดกิจกรุรุมนัอกสถ�นัท่�อ่กครัุ�ง	โดยจะเนั�นักิจกรุรุมเชิ่งสุขภ�พื่	
รุ่วิมกับชุ่มช่นัภ�ยในัจังหวัิด	ซึ์�งผู้ลจ�กก�รุจัดกิจกรุรุมน่ั�	ก่อให�	
เกิดปรุะโยช่นั์ต่่อชุ่มช่นัอย่�งม�ก	 เพื่รุ�ะก�รุรุะบ�ดของ	
โควิิด-19	ส่งผู้ลให�ปรุะช่�ช่นัต่่�นัตั่วิด��นัสุขภ�พื่และสุขอนั�มัย	
นัอกจ�กนั่�	 รุ้ปแบบของกิจกรุรุมยังเป็นัต่�นัแบบท่�สถ�บันัก�รุ
ศึกษ�	หรุ่อหน่ัวิยง�นัอ่�นั	ๆ	ส�ม�รุถนัำ�ไปจัดกิจกรุรุมเพิื่�มเติ่ม	
ให�แก่ชุ่มช่นัอ่กด�วิย

คุณแสำงระวีี กองเพ็ง • โรงพยาบาลสำมิติเวีชุ ศรีราชุา 

รายงานผลการดำำาเนินงานปีีงบปีระมาณ 2563 (คร่�งปีีหลัง) (เมษายน - กันยายน 2563)18 19



ผลการดำำาเนินงาน
ตามยุทธศาสำตร์ของ สำสำปีน.

ยุทธศาสำตร์ที� 1 ขับเคลื�อนเศรษฐกิจัปีระเทศ
ดำ�วียอุตสำาหกรรมไมซ์์

Incentive Travel & Conventions, Meetings 2020 (IT&CM China) – Virtual
วีันที� 3 – 5 สำิงหาคม 2563 นับว่�เป็นเร่�อำงท่�ด่ท่� สำสำปน. สำนับสำนุนให�ม่ก�รจััดง�น IT&CM China 

2020 ในร้ปแบบผู้สำมผู้สำ�น (Hybrid Event) เน่�อำงจั�กสำถ�นก�รณ์ ์
ก�รแพร่ระบ�ดขอำงโค์วิด-19 เป็นอำุปสำรรค์ท่�ทำ�ให�ก�รพบปะ เจัรจั�  
และติิดติ่อำสำ่�อำสำ�รท�งก�รค์��เกิดก�รหยุดชุะงักติ่อำเน่�อำงและย�วน�น 
ก�รเข��ร่วมง�นในค์รั�งน่� นอำกจั�กจัะสำร��งโอำก�สำให�ผู้้�ประกอำบก�ร 
ในอำุติสำ�หกรรมไมซ์์ได�พบปะภ�ยในง�นติ�มร้ปแบบปกติิ (Physical Event) 
ยังม่โอำก�สำได�เจัรจั�ธุุรกิจักับผู้้�ซ์่�อำและผู้้�ข�ยในติล�ดติ่�งประเทศผู้่�น 
แพลติฟอำร์มอำอำนไลน์ รวมทั�งได�พ้ดค์ุยแลกเปล่�ยนข�อำม้ล และติิดติ�ม 
สำถ�นก�รณ์์ท่�เกิดข้�นจั�กทั�วโลก เพ่�อำสำร��งค์ว�มติระหนักให�กับ 
ค์นในอำุติสำ�หกรรมไมซ์์ถ่งสำถ�นก�รณ์์ท่�เกิดข้�น

“

”Mr. Stephen Sinsap
Cluster Director of Sales – MICE 
Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

ก�รได�รับก�รสำนับสำนุนจั�ก สำสำปน.  
ในก�รจััดง�นน่�ข้�นในร้ปแบบผู้สำมผู้สำ�น  
(Hybrid Event) ถ่อำเป็นโอำก�สำท่�ด่ท่� 
ผู้้�ประกอำบก�รไมซ์์จัะม่อำ่กหน่�งชุ่อำงท�ง 
ในก�รติิดติ่อำเจัรจั�กับล้กค์��ทั�ง 
ในประเทศและติ่�งประเทศ 
ผู้่�นท�งชุ่อำงท�งอำอำนไลน์ และชุ่วยให� 
ผู้้�เข��ร่วมง�นชุ�วติ่�งชุ�ติิประหยัดเวล� 
และติ�นทุนในก�รเดินท�งม�ร่วมง�น  
รวมไปถ่งก�รท่�ผู้้�เข��ร่วมง�นจัะม ่
ก�รอำัพเดทถ่งสำถ�นก�รณ์์ท่�เกิดข้�น 
ในอำุติสำ�หกรรมไมซ์์ และแนวโน�ม 
ท่�จัะเกิดข้�นในอำน�ค์ติ เพ่�อำเติรียม 
ค์ว�มพร�อำมเม่�อำม่ก�รเปิดประเทศ

“

”คุณปััทมา การีกลิิ่�น

Sales and Catering Manager
Blue Elephant Cooking School 
and Restaurant

ภ�ยหลังจ�กรุัฐบ�ลผู้่อนัคล�ยม�ต่รุก�รุควิบคุมก�รุแพื่รุ่รุะบ�ด	
ของโควิิด-19	 จึงเปน็ัโอก�สท่�ด่ในัก�รุเรุ่งฟ้�นัฟ้อุต่ส�หกรุรุมไมซ์	์
เพื่่�อลดผู้ลกรุะทบ	 และเพื่ิ�มบทบ�ทในัก�รุกรุะตุ่�นัเศรุษฐกิจของ	
ปรุะเทศ	โดยเฉพื่�ะนัักเดินัท�งไมซ์์ช่�วิจ่นั	ท่�ครุองอันัดับ	1	ของ	
ผู้้�เดินัท�งไมซ์์ต่่�งช่�ติ่ของไทยม�ต่ลอด	7	ปีท่�ผู่้�นัม�	สสปนั.	จึง	
ส่งเสริุมให�ภ�คเอกช่นัในัไทยทำ�ก�รุต่ล�ดเชิ่งรุุกผู่้�นัรุะบบออนัไลน์ั	
เป็นัครุั�งแรุก	 รุวิมถึงก�รุสนัับสนัุนัผู้้�ปรุะกอบก�รุไมซ์์	 21	 รุ�ย	
เข��รุ่วิมง�นัแสดงสนิัค��	 Incentive	 Travel	 &	 Conventions,	
Meetings	China	2020	(IT&CM	China	2020)	ท่�ปีน่ั�จัดในัรุ้ปแบบ	
Virtual	 Event	 ซ์ึ�งเป็นัเวิท่ในัก�รุเจรุจ�ธุรุกิจไมซ์์ของกลุ่มผู้้�ซ์่�อ	
และผู้้�ข�ยในัต่ล�ดต่่�งปรุะเทศ	เพ่ื่�อเพิื่�มโอก�สท�งก�รุข�ยและ
ก�รุต่ล�ดให�แก่ผู้้�ปรุะกอบก�รุในัอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ไทย	รุวิมไปถึง	
ก�รุเข��ถึงกลุ่มผู้้�ซ์่�อได�อย่�งม่ปรุะสิทธิภ�พื่	 และขณ์ะเด่ยวิกันัก	็
ส�ม�รุถสนัับสนุันัผู้้�ปรุะกอบก�รุโรุงแรุมในัก�รุจัดง�นัในัรุ้ปแบบ	
ปกต่ิ	 (Physical	 Event)	 ควิบค้่กันัไป	 เพื่่�อส่งเสรุิมก�รุจัดง�นั	
ภ�ยในัปรุะเทศต่�มนัโยบ�ยของรัุฐบ�ลอ่กด�วิย	

ผู้ลจ�กก�รุจัดง�นัดังกล่�วิ	 พื่บว่ิ�	 เกิดก�รุนััดหม�ยภ�ยในัค้ห�	
482	 นััดหม�ย	 และทำ�ให�เกิดจำ�นัวินัง�นัท่�ค�ดวิ่�จะจัดขึ �นั	
ในัปรุะเทศไทยในัอนั�คต่	(Leads)	จำ�นัวินั	19	ง�นั	
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ยุทธศาสำตร์ที� 2 กระจัายรายไดำ�และกระตุ�นเศรษฐกิจั
ของภูมิภาคผ่านอุตสำาหกรรมไมซ์์

ปีี 2563 สำสำปีน. รุกตลาดำภูมิภาคปีระกาศเพ่�มเมืองไมซ์์ซ์ิตี� (MICE City) อีก 2 จัังหวีัดำ

ก�รุปรุะก�ศ	 5	 เม่องไมซ์์	 หรุ่อไมซ์์ซ์ิต่่�	 (MICE	 City)	 ท่�ผู้่�นัม�	
ซึ์�งปรุะกอบด�วิย	กรุุงเทพื่ฯ	ขอนัแก่นั	เช่่ยงใหม่	พัื่ทย�	และภ้เก็ต่	
ไม่เพื่่ยงแต่่ส่งผู้ลให�ม่ก�รุจัดปรุะชุ่มและแสดงสินัค��เพื่ิ�มขึ �นั	
ในัแต่่ละจังหวิัด	 ยังกรุะตุ่�นัให�จังหวิัดเกิดก�รุพื่ัฒนั�ด��นัอ่�นั	 ๆ	
ต่�มม�เป็นัอย่�งม�ก	 ต่ั�งแต่่ก�รุพื่ัฒนั�โครุงสรุ��งพื่่�นัฐ�นัของ	
จังหวัิด	กรุะตุ่�นัให�เกิดก�รุลงทุนั	และก�รุพัื่ฒนั�ในัธุรุกิจไมซ์์	และ	
ธุรุกิจก�รุท่องเท่�ยวิ	 รุวิมถึงก�รุพื่ัฒนั�ศักยภ�พื่บุคล�กรุเพื่่�อ	
รุองรุับอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 ผู้ลสำ�เรุ็จท่�เกิดขึ�นัดังกล่�วิทำ�ให�หล�ย	
จังหวัิดต่่�นัตั่วิ	และต่�องก�รุจะรุ่วิมเป็นัเม่องไมซ์์	

ท่�ผู่้�นัม�	สสปนั.	ยึดมั�นันัโยบ�ยสำ�คัญในัก�รุส่งเสริุมอุต่ส�หกรุรุม	
ไมซ์์ให�กรุะจ�ยไปยังทุกภ้มิภ�ค	 เพื่่�อเพื่ิ�มโอก�สในัก�รุพื่ัฒนั�	
ท�องถิ�นัอย่�งทั�วิถึง	 และก�รุพื่ัฒนั�ดังกล่�วิต่�องรุักษ�ม�ต่รุฐ�นั
และคุณ์ภ�พื่ในัรุะดับส้ง	จึงได�ทำ�ง�นัรุ่วิมกับจังหวัิดต่่�ง	ๆ 	โดยม่	
เป้�หม�ยสำ�คัญเพื่่�อเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อมและยกรุะดับศักยภ�พื่	
ด��นัก�รุจัดปรุะชุ่มและสัมมนั�ของจังหวัิด

ในัปี	2563	สสปนั.	ได�คัดเล่อกจังหวัิดท่�ผู่้�นัหลักเกณ์ฑ์์ก�รุปรุะเมินั	
และได�รุับก�รุรุับรุองเป็นัเม่องไมซ์์ของปรุะเทศไทยเพื่ิ �มเต่ิม
อ่ก	2	 จังหวัิด	 ค่อ	นัครุรุ�ช่ส่ม�	และสงขล�	 ท่�ม่คุณ์สมบัติ่ผู่้�นั	
ก�รุปรุะเมินัต่�มหลักเกณ์ฑ์์ทั�ง	8	ด��นั	ได�แก่	ควิ�มสะดวิกในัก�รุ	

เข��ส้่เม่อง	 และสถ�นัท่�จัดง�นั	 ก�รุสนัับสนัุนัก�รุจัดง�นัไมซ์์	
จ�กก�รุจัดง�นัของเม่อง	 กิจกรุรุมเพื่ิ�มเต่ิมนัอกเหนั่อจ�กก�รุ	
ปรุะชุ่ม	 ท่ �พื่ัก	 สถ�นัท่�จัดง�นั	 และสิ �งอำ�นัวิยควิ�มสะดวิก	
ภ�พื่ลักษณ์์	 และควิ�มม่ช่่ �อเส่ยงของเม่อง	 สภ�พื่แวิดล�อม	
ของเม่อง	 และควิ�มเส่ �ยงในัก�รุยกเลิกง�นั	 และก�รุรุักษ�	
ควิ�มปลอดภัย

ก�รุได�รุับก�รุรุับรุองเป็นัเม่องไมซ์์	 หรุ่อ	 ไมซ์์ซ์ิต่่�	 (MICE	 City)	
ของทั�ง	2	จังหวัิด	ค่อ	นัครุรุ�ช่ส่ม�	และสงขล�	สสปนั.	จะรุ่วิม
ดำ�เนัินัก�รุอย่�งใกล�ช่ิดกับหนัว่ิยง�นัภ�ครุัฐ	 และเครุ่อข่�ยภ�ค	
เอกช่นัของจังหวิัด	 เพื่่�อขับเคล่�อนัเม่องไมซ์ต์่�มแผู้นัยุทธศ�สต่ร์ุ	
ไมซ์์ซิ์ต่่�ครุบองค์รุวิมภ�ยใต่�	4	กลยุทธ์หลัก	ปรุะกอบด�วิย	(1)	พัื่ฒนั�	
ช่่องท�งก�รุต่ล�ด	 และส่งเสรุิมกิจกรุรุมก�รุต่ล�ด	 ปรุับเปล่�ยนั		
และสรุ��งภ�พื่ลักษณ์์ของเม่องเพื่่�อรุองรุับก�รุจัดกิจกรุรุมไมซ์์		
(2)	พัื่ฒนั�รุ้ปแบบกิจกรุรุมท่�ม่ควิ�มคิดสรุ��งสรุรุค์	สนัับสนุันัก�รุ	
ใช่�วิัฒนัธรุรุมพื่่�นัเม่องท่�เช่่�อมโยงกับกิจกรุรุมไมซ์์และยกรุะดับ	
กิจกรุรุมไมซ์์ท่�ม่ศักยภ�พื่ไปส้่รุะดับนั�นั�ช่�ต่ิ	 (3)	 สรุ��งก�รุ	
ม่ส่วินัรุ่วิมและเพื่ิ�มข่ดควิ�มส�ม�รุถของบุคล�กรุไมซ์์ในัพื่่�นัท่�	
เพื่่�อยกรุะดับคุณ์ภ�พื่ก�รุให�บรุิก�รุให�ทัดเท่ยมม�ต่รุฐ�นัส�กล	
และ	(4)	ยกรุะดับและพัื่ฒนั�โครุงสรุ��งพ่ื่�นัฐ�นัรุะบบบริุห�รุจัดก�รุ	
ท่�ม่ปรุะสิทธิภ�พื่	ดังนัั�นั	“นัอกจ�กก�รุสนัับสนุันัก�รุจัดง�นัไมซ์์	

ภ�ยในัจังหวัิดให�เกิดขึ�นัอย่�งต่่อเน่ั�องเพ่ื่�อกรุะตุ่�นัเศรุษฐกิจ	และ	
กรุะจ�ยรุ�ยได�ไปส้่พื่่�นัท่�แล�วิ	 ท่�สำ�คัญค่อเรุ�อย�กจะกรุะตุ่�นัให�	
เกิดก�รุพัื่ฒนั�ทั�งรุะบบ	เพ่ื่�อปรุะโยช่น์ัท่�ยั�งย่นัต่่อไปในัรุะยะย�วิ”	
(นั�ยจิรุุต่ถ์	อิศรุ�งก้รุ	ณ์	อยุธย�	ผู้้�อำ�นัวิยก�รุสำ�นัักง�นัส่งเสริุม
ก�รุจัดปรุะชุ่มและนิัทรุรุศก�รุ	(องค์ก�รุมห�ช่นั))

“เมืองไมซ์์มรดำกโลกศูนย์กลางเศรษฐกิจั 
และการท่องเที�ยวีของภูมิภาคตะวีันออกเฉีียงเหนือ”
จัังหวััดนครราชสิีมา	 กำ�หนัดวิิสัยทัศนั์ในัก�รุเป็นัไมซ์์ซ์ิต่่�ต่�ม	
อัต่ลักษณ์์เม่อง	 ค่อ	“เมืองไมซ์์มรดกโลิ่กศููนย์กลิ่างเศูรษฐกิจั 
แลิ่ะการท่องเที�ยวัของภููมิภูาคตะวัันออกเฉีียงเหนือ” โดยอิงกับ	
จุดเด่นัของจังหวิัด	 5	 ด��นั	 ค่อ	 ก�รุเป็นัศ้นัย์กล�งก�รุผู้ลิต่	
และแปรุรุ้ปสินัค��ท�งก�รุเกษต่รุของปรุะเทศ	 ก�รุม่แหล่ง	
ท่องเท่�ยวิท�งธรุรุมช่�ต่ิท่�หล�กหล�ย	 ก�รุม่แหล่งท่องเท่�ยวิท่�	
สรุ��งขึ�นัจำ�นัวินัม�ก	ก�รุเป็นัศ้นัย์กล�งก�รุค��และแหล่งช่อปปิ�ง	
ของภ้มิภ�ค	และก�รุม่วัิฒนัธรุรุม	ปรุะเพื่ณ่์	โบรุ�ณ์สถ�นัท่�เป็นั	
เอกลักษณ์์	 นัอกจ�กนั่�	นายวัิเชียร จัันทรโณทัย ผู้้�วิ่�รุ�ช่ก�รุ	
จังหวัิดนัครุรุ�ช่ส่ม�	กล่�วิว่ิ�	“จังหวัิดนัครุรุ�ช่ส่ม�	เป็นัจังหวัิด	
ท่�ม่ศักยภ�พื่	 และควิ�มพื่รุ�อมส้งในัก�รุรุองรุับอตุ่ส�หกรุรุมไมซ์	์
ทุกมิต่ิ	 ม่อัต่ลักษณ์์วิัฒนัธรุรุมโดดเด่นั	 ผู้สมผู้ส�นักับกิจกรุรุม	
อ่เวินัต์่ท่�หล�กหล�ยได�อย่�งลงตั่วิ”	

“เมืองไมซ์์พหุวีัฒนธรรมที�จัะสำร�างการเติบโต
ดำ�านเศรษฐกิจั จัากการค�าชุายแดำน การบริการ 
และการลงทุนสำำาหรับภาคใต�”
จัังหวััดสิงขลิ่า	กำ�หนัดวิิสัยทัศน์ัในัก�รุเป็นัไมซ์์ซิ์ต่่�ต่�มอัต่ลักษณ์์	
เม่อง	 ค่อ	“เมืองไมซ์์พหุวััฒนธรรมที�จัะสิร้างการเติบโตด้าน 
เศูรษฐกิจั จัากการค้าชายแดน การบริการ แลิ่ะการลิ่งทุนสิำาหรับ 
ภูาคใต้”	ด�วิยจุดเด่นั	5	ด��นั	 ค่อ	ควิ�มเป็นัเม่องพื่หุวัิฒนัธรุรุม	
รุะหว่ิ�งช่�วิไทยพุื่ทธ	ไทยจ่นั	และไทยมุสลิม	ควิ�มเป็นัศ้นัย์กล�ง	
รุ�ช่ก�รุของภ�คใต่�	ควิ�มเป็นัศ้นัย์กล�งธุรุกิจ	ศ้นัย์กล�งก�รุค��	
และช่�อปปิ�ง	 และเป็นัศ้นัย์รุวิมสถ�บันัก�รุศึกษ�ของภ�คใต่�		
นายจัารุวััฒน์ เกลีิ่�ยงเกลิ่า	 ผู้้�ว่ิ�รุ�ช่ก�รุจังหวัิดสงขล�	กล่�วิว่ิ�		
“ขอบคุณ์ในัควิ�มรุ่วิมม่อจ�กภ�ค่เครุ่อข่�ยภ�ครัุฐ	ภ�คก�รุศึกษ�	
มห�วิิทย�ลัย	 และภ�คเอกช่นั	 ท่�รุ่วิมผู้ลักดันัให�จังหวิัดสงขล�	
ได�รัุบเล่อกเป็นัไมซ์์ซิ์ต่่�เม่องแห่งอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์อ่กหนึั�งแห่งของ	
ปรุะเทศไทย	นัับจ�กน่ั�	สงขล�จะเป็นัเม่องศ้นัย์กล�งก�รุจัดปรุะชุ่ม		
นิัทรุรุศก�รุ	ง�นัอ่เวินัต์่	ก�รุเดินัท�งเพ่ื่�อเป็นัรุ�งวัิล	และก�รุจัดง�นั	
แสดงสินัค��	ด�วิยควิ�มพื่รุ�อมของสิ�งอำ�นัวิยควิ�มสะดวิกของเม่อง		
รุวิมไปถึงศักยภ�พื่ของสถ�นัท่�จัดง�นั	ซึ์�งท�งจังหวัิดม่ควิ�มมุ่งมั�นั	
ท่�จะผู้ลักดันัให�จังหวิัดสงขล�เป็นัจุดหม�ยปล�ยท�งของก�รุ	
จัดง�นัไมซ์์	 ท่�ส�ม�รุถรุองรุับก�รุจัดง�นัได�ต่ั�งแต่่รุะดับภ้มิภ�ค	
ปรุะเทศ	ไปจนัถึงรุะดับนั�นั�ช่�ติ่ต่่อไป”
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สถ�นัก�รุณ์์ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโควิิด-19	 ได�ส่งผู้ลกรุะทบต่่อ	
เศรุษฐกิจไทยในัทุกภ�คส่วินั	 รุัฐบ�ลจึงม่นัโยบ�ยเรุ่งผู้ลักดันั		
และส่งเสริุมให�เกิดก�รุจัดง�นัปรุะชุ่มและนิัทรุรุศก�รุในัปรุะเทศ		
เพื่่�อกรุะตุ่�นัเศรุษฐกิจ	 ก�รุค��	 ก�รุลงทุนั	 สรุ��งก�รุจ��งง�นั	
และกรุะจ�ยรุ�ยได�ไปยังทุกภ้มิภ�ค	 ซ์ึ�งสอดคล�องกับวิิสัยทัศนั์	
ก�รุดำ�เนัินัง�นัของสสปนั.	 ท่�มุ่งผู้ลักดันัอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ให�เป็นั	
เครุ่�องม่อในัก�รุขับเคล่�อนัเศรุษฐกิจของปรุะเทศอย่�งยั�งย่นั		
ผู้่�นัก�รุสรุ��งควิ�มรุ่วิมม่อรุ่วิมใจจ�กทุกภ�คส่วินั	 เพื่่�อช่่วิยให�	
ปรุะเทศผู่้�นัพื่�นัวิิกฤต่	นัำ�ม�ส่้ก�รุจัดโครุงก�รุ	“จััดงานทั�วัไทย 
ภููมิใจัช่วัยชาติ”

โดยได�รัุบเก่ยรุติ่จ�ก	นาย อนุทิน ชาญวีัรกูลิ่	รุองนั�ยกรัุฐมนัต่รุ่	
และรุัฐมนัต่รุ่วิ่�ก�รุกรุะทรุวิงส�ธ�รุณ์สุข	 เป็นัปรุะธ�นัในัพื่ิธ่	
เปิดง�นั	 และรุ่วิมกล่�วิป�ฐกถ�ในัหัวิข�อ	 “นัโยบ�ยรุัฐบ�ลกับ
ก�รุส่งเสรุิมก�รุจัดปรุะชุ่มและนัิทรุรุศก�รุของปรุะเทศไทย”	
พื่รุ�อมมอบต่รุ�สัญลักษณ์์เม่องไมซ์์ซ์ิต่่�ให�กับ	 7	 จังหวิัด	 ได�แก่	
กรุุงเทพื่มห�นัครุ	ขอนัแก่นั	เช่่ยงใหม่	นัครุรุ�ช่ส่ม�	พัื่ทย�	ภ้เก็ต่	
และสงขล�	“เป้ัาหมายการจััดงานครั�งนี� มุ่งหวัังที�จัะสิร้างควัาม
เชื�อมั�นให้ผูู้้ปัระกอบการไมซ์์ไทยให้ดำาเนินธุรกิจัได้อย่างมั�นใจั” 
สรุ��งควิ�มรุ่วิมม่อรุ่วิมใจจ�กทุกภ�คส่วินั	 รุ่วิมผู้ลักดันัให�ก�รุจัด	
ปรุะชุ่มและนัิทรุรุศก�รุเป็นัวิ�รุะแห่งช่�ต่ิท่�ม่ส่วินัสำ�คัญในัก�รุ	

ขับเคล่�อนัเศรุษฐกิจของปรุะเทศภ�ยหลังสถ�นัก�รุณ์์โควิิด-19	
ต่ลอดจนัให�ควิ�มรุ้�กับผู้้�ปรุะกอบก�รุถึงแนัวิท�งก�รุจัดง�นัไมซ์	์
อย่�งปลอดภัย	 กรุะตุ่�นัให�เกิดก�รุจัดง�นัทั�วิปรุะเทศส่งเสรุิม	
เศรุษฐกิจโดยเรุ็วิท่�สุด	 ก�รุจัดง�นัในัครุั�งนั่�	 จะไม่เพื่่ยงแต่่เป็นั	
ก�รุกรุะตุ่�นัเศรุษฐกิจของปรุะเทศเท�่นัั�นั	 แต่่ยังเป็นัก�รุต่อกยำ��	
ถึงควิ�มมั�นัใจและเช่่�อมั�นัได�วิ่�	 ทุกภ�คส่วินัของปรุะเทศไทย	
ก็พื่รุ�อมท่ �จะเดินัหนั��	 และก��วิข��มผู้่�นัวิิกฤต่นั่ �ไปด�วิยกันั	
ถึงเวิล�แล�วิ	ท่�เรุ�จะต่�องรุ่วิมพื่ลังรุ่วิมม่อกันัอ่กครัุ�ง	ซึ์�งรัุฐบ�ลจะ	
“ผู้นึกกำาลิ่ังกับทุกภูาคสิ่วัน ร่วัมกันวัางอนาคตปัระเทศูไทย”	
รุวิมไปถึงภ�คเอกช่นั	 และหนั่วิยง�นัของรุัฐในัทุกรุะดับช่ั �นั	
จะช่่วิยกันัเข��ม�ม่ส่วินัรุ่วิมและม่บทบ�ทม�กขึ�นั	

นัอกจ�กน่ั�	ภ�ยในัง�นัยังม่พิื่ธ่มอบเก่ยรุติ่บัต่รุแสดงควิ�มขอบคุณ์		
เพื่่�อเป็นัเก่ยรุต่ิแก่หนั่วิยง�นัท่�ปรุะก�ศเจต่นั�รุมณ์์รุ่วิมจัดง�นั	
ทั�วิไทย	ภ้มิใจช่่วิยช่�ติ่	โดยย่นัยันัจัดง�นัไม่ต่ำ��กว่ิ�	10	ง�นัต่่อหนึั�ง	
บริุษัทภ�ยในัเด่อนัธันัวิ�คม	2563	และใช่�แพ็ื่กเกจ	“ปรุะชุ่มเม่องไทย	
ปลอดภัยกว่ิ�”	โดยม่รุ�ยนั�มบริุษัททั�งหมด	5	แห่ง	ได�แก่	บริุษัท	
โต่โยต่��	 แก่นันัครุ	 จำ�กัด	 หอก�รุค��จังหวิัดขอนัแก่นั	 โรุงแรุม		
เดอะ	เปียโนั	รุ่สอร์ุท	เข�ใหญ่	มิวิสิเคิล	รุ่สอร์ุท	บริุษัท	อินัเต่อร์ุลิงค์	
คอมมิวินิัเคชั่�นัจำ�กัด	(มห�ช่นั)	และโรุงแรุม	บุรุ่ศรุ่ภ้	บ้ติ่กโฮ่เต็่ล

ยุทธศาสำตร์ที� 3 สำ่งเสำริมภาพลักษณ์ของไมซ์์ไทย
และ สำสำปีน.

สำสำปีน. จััดำโครงการ “จััดำงานทั�วีไทยภูมิใจัชุ่วียชุาติ” สำร�างควีามเชุื�อมั�น 
ปีลุกอุตสำาหกรรมไมซ์์ร่วีมกระตุ�นเศรษฐกิจั

สำ�หรุับกิจกรุรุมเด่นัภ�ยในัง�นัครุั�งนั่�	 สสปนั.จัดให�ม่กิจกรุรุม	
ไมซ์์ม�ร์ุท	(MICE	Mart)	เป็นัเวิท่เจรุจ�ซ่์�อข�ยธุรุกิจก�รุจัดง�นัไมซ์์	
รุะหวิ่�งผู้้�ข�ยจำ�นัวินั	 120	 รุ�ย	 จ�กผู้้�ปรุะกอบก�รุโรุงแรุม		
ส�ยก�รุบินั	บริุษัทจัดง�นั	จ�กทุกภ้มิภ�คทั�วิปรุะเทศ	และผู้้�ซ่์�อ	
จำ�นัวินัไม่ต่ำ��กวิ่�	 300	 รุ�ยจ�กหนั่วิยง�นัภ�ครุัฐ	 และเอกช่นั		
รุ่วิมใจจัดง�นัในัปรุะเทศอย่�งพื่รุ�อมเพื่รุ่ยง	 นัอกจ�กนั่�	 สสปนั.		
ได�เปิดต่ัวิ	 7	 แพื่็กเกจพื่ิเศษ	 เพื่่�อสนัับสนันุัก�รุจัดง�นัไมซ์	์ และ	
ดึงด้ดนัักเดินัท�งไมซ์์ทั�งช่�วิไทยและต่่�งช่�ต่ิ	 ครุอบคลุมต่ล�ด	
ภ�ยในัปรุะเทศและต่ล�ดต่่�งปรุะเทศ	ดังน่ั�

แพ็กเกจั ตลิ่าดในปัระเทศู ปัระกอบด้วัย
1.	 “ปรุะชุ่มเม่องไทย	 ปลอดภัยกวิ่�”	 แพื่็กเกจสำ�หรุับก�รุ	

จัดปรุะชุ่มและก�รุเดินัท�งเพื่่ �อเป็นัรุ�งวิัลในัปรุะเทศ		
(Meetings	&	Incentives)

2.	 “ปรุะชุ่มเม่องไทย	รุ่วิมใจขับเคล่�อนัช่�ติ่”	แพ็ื่กเกจสำ�หรัุบ	
ก�รุจัดปรุะชุ่มภ�ยในัปรุะเทศ	(Conventions)

3.	 “ง�นัแสดงสินัค��ในัปรุะเทศ	นัำ�เศรุษฐกิจไทยไปไกลกว่ิ�”		
แพื่็กเกจสำ�หรุับก�รุจัดง�นัแสดงสินัค��ภ�ยในัปรุะเทศ		
(Domestic	Exhibitions)

แพ็กเกจัตลิ่าดต่างปัระเทศู ปัระกอบด้วัย
1.	 “Ease	Up”	แพ็ื่กเกจสำ�หรัุบก�รุจัดปรุะชุ่มและก�รุเดินัท�ง	

เพ่ื่�อเป็นัรุ�งวัิลนั�นั�ช่�ติ่	(Meetings	&	Incentives)
2.	 “Convene	 Plus”	 แพื่็กเกจก�รุจัดปรุะชุ่มนั�นั�ช่�ต่ิ	

(Conventions)
3.	 “Re-Energizing”	 แพื่็กเกจก�รุจัดง�นัแสดงสินัค��	

นั�นั�ช่�ติ่	(Exhibitions)
4.	 “Thailand	 Power	 Up”	 แพื่็กเกจสนัับสนัุนัก�รุจัดง�นั	

เมกะอ่เวินัท์	 และเทศก�ลนั�นั�ช่�ต่ิ	 (Mega	 Events	 &	
World	Festivals)
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เพื่่�อให�สอดคล�องกับกลยุทธ์ของยุทธ์ศ�สต่รุ์ท่�	 5	 ท่�ต่�องก�รุ	
ยกรุะดับศักยภ�พื่บุคล�กรุของ	 สสปนั.	 ให�ม่ควิ�มพื่รุ�อมต่่อก�รุ	
พัื่ฒนั�องค์กรุ	และเพ่ื่�อรุองรัุบควิ�มต่�องก�รุท่�เปล่�ยนัแปลงอย่�ง	
รุวิดเรุ็วิของอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 รุวิมไปถึงก�รุเพื่ิ�มปรุะสิทธิภ�พื่	
ในัก�รุทำ�ง�นัของ	สสปนั.	ภ�ยใต่�หลักธรุรุม�ภิบ�ล	จึงจัดโครุงก�รุ	
อบรุมหลักส้ต่รุ	 “ก�รุขัดกันัรุะหวิ่�งผู้ลปรุะโยช่นั์ส่วินัต่นักับ	
ผู้ลปรุะโยช่น์ัส่วินัรุวิม	(Conflict	of	Interest)”	ขึ�นัม�	เพ่ื่�ออบรุม	
แก่พื่นัักง�นัของ	 สสปนั.	 ทุกรุะดับ	 โดยม่วิัต่ถุปรุะสงค์เพื่่ �อ	

ยุทธศาสำตร์ที� 4
เสำริมสำร�างขีดำควีามสำามารถ
ในการแข่งขันของอุตสำาหกรรมไมซ์์ 
และยกระดำับไมซ์์ให�เปี็นวีาระแห่งชุาติ

งานสำัมมนา “MICE TALK 2020” วีันที� 10 กันยายน 2563

หัวิข�อ	 “The	 New	 Phenomenon	 of	 Global	 Economy:	
เม่�อเศรุษฐกิจโลกเปล่�ยนั	 เรุ�ต่�องปรุับ”	 อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์เป็นั	
อุต่ส�หกรุรุมภ�คบรุิก�รุท่�สำ�คัญในัก�รุขับเคล่�อนัเศรุษฐกิจไทย		
เนั่�องจ�กส�ม�รุถสรุ��งรุ�ยได�เข��ปรุะเทศเป็นัจำ�นัวินัม�ก	 และ	
กรุะจ�ยรุ�ยได�ไปส่้ธุรุกิจอ่�นั	ๆ 	ท่�เก่�ยวิข�อง	เช่่นั	โรุงแรุม	ศ้นัย์ปรุะชุ่ม	
ขนัส่ง	และรุ��นัอ�ห�รุ	เป็นัต่�นั	โดยท่�ผู่้�นัม�หน่ัวิยง�นัทั�งภ�ครัุฐ	
และเอกช่นัได�ให�ก�รุสนัับสนุันั	สสปนั.	ในัก�รุพัื่ฒนั�	และกรุะจ�ย	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ไปส้่รุะดับภ้มิภ�ค	 แต่่เนั่�องด�วิยสถ�นัก�รุณ์	์
ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโควิิด-19	ส่งผู้ลให�หล�ยปรุะเทศใช่�ม�ต่รุก�รุ	
Lockdown	 และม�ต่รุก�รุเวิ�นัรุะยะห่�ง	 ถ่อว่ิ�เป็นัอุปสรุรุคต่่อ	
ก�รุเดินัท�งรุะหวิ่�งปรุะเทศ	 และก�รุจัดปรุะชุ่มไมซ์์	 ซ์ึ�งส่งผู้ล	
กรุะทบท�งเศรุษฐกิจ	 (Economic	 Impact)	 ลดลงกวิ่�รุ�อยละ	
70	ในัทุกมิติ่	

ยุทธศาสำตร์ที� 5 พัฒนาปีระสำิทธิภาพการปีฏิิบัติงาน
ภายในขององค์กร

โครงการอบรมหลักสำูตร “การขัดำกันระหวี่างผลปีระโยชุน์สำ่วีนตนกับผลปีระโยชุน์สำ่วีนรวีม 
(Conflict of Interest)” เมื�อวีันที� 10 กันยายน 2563

ให�เรุ่ยนัรุ้ �และเข��ใจถึงหลักก�รุ	 แนัวิท�งปฏิิบัต่ิในัเรุ่ �องของ	
ค ุณ์ธรุรุม	 จรุ ิยธรุรุม	 หลักธรุรุม�ภิบ�ล	 และก�รุขัดก ันั	
แห่งผู้ลปรุะโยช่นั์ส่วินัต่นั	 และผู้ลปรุะโยช่นั์ส่วินัรุวิม	 รุวิมไปถึง	
ก�รุต่รุะหนัักถึงควิ�มสำ�คัญในัก�รุปฏิิบัต่ิหนั��ท่�ในัฐ�นัะท่�เป็นั	
เจ��หนั��ท่�ของรุัฐ	 โดยละเวิ�นัก�รุปฏิิบัต่ิหนั��ท่�โดยมิช่อบ	 และ	
ก�รุใช่�อ ำ�นั�จหนั��ท่ � เพื่่ �อแสวิงห�ผู้ลปรุะโยช่นั์ท่ �ม ิควิรุได�	
โดยช่อบด�วิยกฎหม�ย

นัอกจ�กน่ั�	สสปนั.	ได�ต่รุะหนัักถึงผู้ลกรุะทบท่�รุุนัแรุงท่�เกิดขึ�นักับ	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	จึงได�เปล่�ยนับทบ�ทเป็นัก�รุให�ควิ�มช่่วิยเหล่อ	
ผู้้�ปรุะกอบก�รุไมซ์์ท่�ได�รัุบผู้ลกรุะทบจ�กก�รุรุะบ�ดของโควิิด-19		
โดยล่�สุด	สสปนั.	เปิดตั่วิโครุงก�รุ	“ปรุะชุ่มเม่องไทย	ปลอดภัยกว่ิ�”		
ท่�ได�สนัับสนัุนัด��นัเงินัทุนัในัก�รุจัดปรุะชุ่มสัมมนั�แก่องค์กรุ	
เอกช่นั	 เพื่่�อช่่วิยเหล่อผู้้�ปรุะกอบก�รุและกรุะตุ่�นัเศรุษฐกิจไทย	
ในัช่่วิงท่�ต่ล�ดไมซ์์จ�กต่่�งปรุะเทศยังไม่ส�ม�รุถเดินัท�งได�	

สำ�หรัุบก�รุจัดง�นัสัมมนั�	MICE	TALK	ท�ง	สสปนั.	ม่วัิต่ถุปรุะสงค์	
เพื่่�อให�หนั่วิยง�นัภ�ครุัฐ	 และผู้้�ปรุะกอบก�รุไมซ์์ได�รุับฟังถึง	
แนัวิโนั�มเศรุษฐกิจโลกในัช่่วิงท่�เกิดวิิกฤต่ิก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของ	
โควิิด-19น่ั�	จ�กผู้้�เช่่�ยวิช่�ญ	และนัักวิิช่�ก�รุของปรุะเทศ	เพ่ื่�อได�	
เรุ่ยนัรุ้�	 และเข��ใจถึงก�รุเปล่�ยนัแปลง	 และเต่รุ่ยมพื่รุ�อมในัก�รุ	
รุับม่อ	 และปรุับกลยุทธ์ในัก�รุดำ�เนัินัธุรุกิจ	 รุวิมถึงก�รุพื่ัฒนั�	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ในัอนั�คต่ต่่อไป

สำสำปีน. ดำำาเนินงานที�ยึดำหลักธรรมาภิบาลมาโดำยตลอดำ ซ์ึ�งยืนยันไดำ�จัากผลการปีระเมินคุณธรรม 
และควีามโปีร่งใสำในการดำำาเนินงานของหน่วียงานภาครัฐ (ITA) 

จัากสำำานักงานคณะกรรมการปี้องกันและปีราบปีรามการทุจัริตแห่งชุาติ ในปีี พ.ศ. 2563 
ที� สำสำปีน. ไดำ�คะแนนสำูงถึง 93.75 อยู่ในระดำับดำีเลิศ (Excellence)
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ทิศทางการดำำาเนินงานของ สำสำปีน. 
ในปีีงบปีระมาณ 2564

ปี	 2563	 นัับเป็นัปีท่�อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	 และอุต่ส�หกรุรุมอ่�นั	 ๆ	
ของไทย	และปรุะเทศอ่�นั	ๆ 	ทั�วิโลกได�รัุบผู้ลกรุะทบอย่�งรุุนัแรุง	และ	
ย�วินั�นักวิ่�วิิกฤต่ิก�รุณ์์อ่�นั	 ๆ	 อันัเนั่�องม�จ�กก�รุรุะบ�ดของ	
โควิิด-19	ในัช่่วิงเวิล�ดังกล่�วิ	สสปนั.	ได�ทำ�ง�นัรุ่วิมกับศ้นัย์บริุห�รุ	
สถ�นัก�รุณ์์ก�รุแพื่รุ่รุะบ�ดของโรุคต่ิดเช่่�อไวิรุัสโคโรุนั�	 2019	
หรุ่อ	 ศบค.	 และหนั่วิยง�นัภ�ครุัฐและภ�คเอกช่นัอย่�งใกล�ช่ิด	
เพ่ื่�อให�ควิ�มช่่วิยเหล่อ	สนัับสนุันั	และฟ้�นัฟ้	ผู้้�ปรุะกอบก�รุท่�ได�รัุบ	
ผู้ลกรุะทบให�ส�ม�รุถผู้่�นัพื่�นัช่่วิงเวิล�วิิกฤต่ิไปได�	 จึงทำ�ให�	
กิจกรุรุมก�รุจัดปรุะชุ่มและนิัทรุรุศก�รุเป็นักิจกรุรุมด��นัเศรุษฐกิจ
กลุ่มแรุกท่�ได�รัุบก�รุผู่้อนัคล�ยให�เริุ�มดำ�เนิันัก�รุได�

ในัส่วินัของต่ล�ดต่่�งปรุะเทศ	สสปนั.	ได�ทำ�ง�นัรุ่วิมกับพัื่นัธมิต่รุ	
ในัต่่�งปรุะเทศอย่�งต่่อเน่ั�องเพ่ื่�อรัุกษ�ควิ�มสัมพัื่นัธ์	และต่ำ�แหน่ัง	
ท�งก�รุต่ล�ดของไทยในัเวิท่ไมซ์์โลก	 กอปรุกับควิ�มสำ�เรุ็จด��นั	
ก�รุควิบคุมก�รุรุะบ�ดของกรุะทรุวิงส�ธ�รุณ์สุข	 จึงทำ�ให�	
ปรุะเทศไทยม่ภ�พื่ลักษณ์์ของก�รุเป็นั	 “World	 MICE	 Safe	
Destination”	 รุวิมถึงส�ม�รุถรุักษ�จำ�นัวินัง�นัปรุะชุ่มและ	

สัมมนั�จ�กต่่�งปรุะเทศให�อย้่ในัปรุะเทศไทย	 โดยเฉพื่�ะง�นั	
Mega	Event	ท่�ส�ม�รุถรัุกษ�ไวิ�ได�ทั�งหมด	

สำ�หรัุบแนัวิท�งก�รุดำ�เนิันัง�นัในัปี	 2564	 ในัช่่วิงท่�สถ�นัก�รุณ์์	
โควิิด-19	ยังไม่คล่�คล�ย	สสปนั.	ยังคงให�ก�รุส่งเสริุมก�รุจัดปรุะชุ่ม	
นัิทรุรุศก�รุ	 และง�นัแสดงสินัค��ภ�ยในัปรุะเทศให�ม�กขึ�นัเพื่่�อ	
ทำ�ให�ต่่�งปรุะเทศมั�นัใจวิ่�ปรุะเทศไทยพื่รุ�อมและปลอดภัย		
โดยเฉพื่�ะก�รุปรุะชุ่มและสัมมนั�ของหนั่วิยง�นัภ�ครุัฐ	 เพื่่�อ	
ต่อบสนัองต่�มนัโยบ�ยกรุะตุ่�นัเศรุษฐกิจของรุัฐบ�ล	 นัอกจ�กนั่�	
สสปนั.	 ได�ส่งเสรุิมให�ก�รุจัดง�นัไมซ์์เปน็ัเครุ่�องมอ่สนัับสนันุัก�รุ
กรุะจ�ยรุ�ยได�ส่้ชุ่มช่นั	โดยก�รุจับค่้	หรุ่อ	Matching	กับชุ่มช่นั	
ท่�ส�ม�รุถดำ�เนิันักิจกรุรุมไมซ์์ได�	 ผู่้�นั	Application	หรุ่อ	Thai	
MICE	Connect	ท่�ท�ง	สสปนั.	ได�ม่ก�รุจัดทำ�ขึ�นั	รุวิมถึงจะทำ�หนั��ท่�	
เป็นัต่ัวิกล�งในัก�รุเช่่ �อมทุกคนัหรุ่อทุกหนั่วิยง�นัท่ �ม่ส่วินั	
เก่�ยวิข�องม�รุ่วิมกันัจัดกิจกรุรุมไมซ์์ขึ�นั	 โดยเรุิ�มจ�กก�รุพื่ัฒนั�	
และยกรุะดับสินัค��ชุ่มช่นั	 ให�ม่ควิ�มทันัสมัยขึ�นั	 นัอกจ�กนั่�	
สสปนั.	ม่เป้�หม�ยท่�จะพัื่ฒนั�ศักยภ�พื่ง�นั	Exhibition	ภ�ยในั

ปรุะเทศเพื่่�อยกรุะดับขึ�นัเป็นัง�นัรุะดับนั�นั�ช่�ต่ิ	 โดยใช่�จุดเด่นั	
เชิ่งท่�ตั่�งของปรุะเทศไทยท่�เป็นัศ้นัย์กล�งของอ�เซ่์ยนั	และสินัค��
หรุ่อผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ของไทยท่�ม่ช่่�อเส่ยง	เช่่นั	ข��วิ	ผู้��ไหม	อ�อย	เป็นัต่�นั	
สำ�หรุับต่ล�ดต่่�งปรุะเทศ	 ในัช่่วิงท่�ก�รุจัดง�นัในัรุ้ปแบบปกต่	ิ
(Physical	Event)	ยังไม่ส�ม�รุถดำ�เนิันัก�รุได�	สสปนั.	จะให�ก�รุ	
สนัับสนุันัก�รุจัดง�นับนัแพื่ลต่ฟอร์ุมออนัไลน์ับนั	Virtual	Meeting		
Space	 และเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อมให�แก่อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ในัก�รุ	
ต่�อนัรุับนัักเดินัท�งไมซ์์นั�นั�ช่�ต่ิท่�ค�ดวิ่�จะเดินัท�งเข��ม�ในั	
อนั�คต่	 ทั�งในัด��นัควิ�มพื่รุ�อมของปรุะเทศ	 เช่่นั	 สิ�งอำ�นัวิย	

ควิ�มสะดวิก	 ก�รุคมนั�คม	 เป็นัต่�นั	 และควิ�มพื่รุ�อมของก�รุ	
จัดง�นัต่่�ง	ๆ	รุวิมถึงก�รุพัื่ฒนั�บุคล�กรุในัปรุะเทศให�ม่จำ�นัวินั	
เพื่่ยงพื่อและควิ�มส�ม�รุถท่�สอดคล�องกับควิ�มต่�องก�รุของ	
ผู้้�ปรุะกอบก�รุในัปัจจุบันั	รุวิมถึงก�รุสรุ��ง	Ecosystem	ท�งด��นั		
Soft	 Skills	 และ	 Software	 ต่ลอดจนัก�รุให�ควิ�มรุ้�เก่�ยวิกับ	
อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ในัแต่่ละพื่่�นัท่�	 รุวิมถึงก�รุลงทุนัและสนัับสนัุนั	
เงินัทุนั	 ซ์ึ�งท�ง	 สสปนั.	 มองวิ่�ก�รุสนัับสนัุนัเฉพื่�ะเงินัทุนัอ�จ	
จะไม่ส�ม�รุถทำ�ให�เกิดก�รุพัื่ฒนั�อย่�งยั�งย่นัได�	แต่่ทุกคนัจะต่�อง	
ม่ควิ�มรุ้�ควิ�มส�ม�รุถในัเรุ่�องธุรุกิจน่ั�ด�วิย

วีิสำัยทัศน์ของ สำสำปีน. ในปีีงบปีระมาณ 2564
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สสปนั.	ได�ให�ก�รุช่่วิยเหล่อ	ส่งเสริุม	และสนัับสนุันัอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
ท่�ได�รัุบผู้ลกรุะทบจ�กโควิิด-19	อย่�งต่่อเน่ั�อง	ทั�งในัด��นัก�รุรัุกษ�	
ต่ล�ดต่่�งปรุะเทศ	 ก�รุฟ้�นัฟ้ควิ�มเช่่�อมั�นั	 และส่งเสรุิมก�รุจัด	
ปรุะชุ่มภ�ยในัปรุะเทศ	 และก�รุปรุะก�ศเม่องไมซ์์ซ์ิต่่�	 เพื่ิ�มอ่ก		
2	จังหวัิด	อย่�งไรุก็ต่�ม	เพ่ื่�อต่่อยอดผู้ลสำ�เร็ุจของก�รุดำ�เนิันัง�นั	
ท่�ได�ดำ�เนิันัก�รุแล�วิ	และเพ่ื่�อต่อบสนัองนัโยบ�ยกรุะตุ่�นัเศรุษฐกิจ	
และก�รุเปิดรัุบช่�วิต่่�งช่�ติ่ของรัุฐบ�ล	สสปนั.	จึงม่ข�อเสนัอแนัะ	
พื่รุ�อมขอรัุบก�รุสนัับสนุันัทั�งจ�กภ�ครัุฐ	ภ�คเอกช่นั	หน่ัวิยง�นั	
ต่่�ง	ๆ 	ท่�เก่�ยวิข�อง	เพ่ื่�อดำ�เนิันัก�รุภ�ยใต่�สถ�นัก�รุณ์์โควิิด-19	และ	
ขับเคล่�อนัอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์ให�ยั�งย่นัต่่อไป	ดังน่ั�

1.	สนัับสนัุนังบปรุะม�ณ์สำ�หรุับก�รุจัดกิจกรุรุม	 ปรุะชุ่ม		
และสัมมนั�ของหนั่วิยง�นัภ�ครุัฐและเอกช่นัเพื่่�อพื่ัฒนั�	
ศักยภ�พื่ขององค์กรุและบุคล�กรุ	 ต่ลอดจนัเพื่่�อขับเคล่�อนั	
นัโยบ�ยกรุะตุ่ �นัเศรุษฐกิจของรุัฐบ�ลผู้่�นักิจกรุรุมไมซ์์	
โดยให�ก�รุสนัับสนัุนัภ�คเอกช่นัในัก�รุจัดกิจกรุรุมไมซ์์	
ทั�งในัรุ้ปแบบก�รุให�เงินัสนัับสนัุนั	 และสิทธิก�รุลดหย่อนั	
ภ�ษ่เงินัได�ของธุรุกิจ	 โดยเฉพื่�ะกิจกรุรุมท่�ก่อให�เกิดก�รุ	
เดินัท�งข��มจังหวัิด

2.	สนัับสนัุนัภ�คเอกช่นัให�ได�รุับสิทธิปรุะโยช่นั์ในัก�รุเข��รุ่วิม	
ง�นัแสดงนัิทรุรุศก�รุและง�นัแสดงสินัค��ด�วิยก�รุลดหย่อนั	
ค่�ใช่�จ่�ยในัก�รุซ์่�อสินัค��และบรุิก�รุในัง�นั	 เพื่่�อยกรุะดับ	
ศักยภ�พื่และขย�ยโอก�สท�งก�รุต่ล�ดในัภ�คเอกช่นั

3.	ส่งเสรุิมและสนัับสนัุนัก�รุยกรุะดับง�นัแสดงสินัค��ของไทย	
ท่ �ม่ศักยภ�พื่เพื่่ �อต่่อยอดควิ�มสำ�เรุ็จของก�รุดำ�เนัินัง�นั	
ท่�ผู้่�นัม�ขึ�นัส้่ง�นัรุะดับนั�นั�ช่�ต่ิ	 และสรุ��งม้ลค่�เพื่ิ�มให�แก่	
กิจกรุรุมไมซ์์ภ�ยในัปรุะเทศ	 รุวิมถึงเพื่่�อขย�ยโอก�สให�แก่	
ผู้้�จัดง�นั	ผู้้�ปรุะกอบก�รุ	และผู้้�ผู้ลิต่ของไทยในัก�รุเปิดต่ล�ด
ก�รุค��ส่้ต่ล�ดโลก

4.	ขับเคล่�อนัและต่่อยอดเม่องไมซ์์	 ให�ม่ควิ�มพื่รุ�อมสำ�หรุับก�รุ	
เป็นัจุดหม�ยปล�ยท�งกิจกรุรุมไมซ์์ท่�ม่ศักยภ�พื่ส้ง	 และ	
ปลอดภัย	 เพื่่�อให�ไมซ์์เป็นัเครุ่�องม่อในัก�รุดึงด้ดก�รุลงทุนั	
และก�รุกรุะจ�ยควิ�มเจรุิญส้่ภ้มิภ�ค	 รุวิมทั�งเป็นัสะพื่�นัท่�	
เช่่�อมก�รุพัื่ฒนั�ด��นัต่่�ง	ๆ	เข��ส่้จังหวัิด

5.	เรุ่งขับเคล่�อนัก�รุจัดทำ�ม�ต่รุฐ�นัและเครุ่�องหม�ยรุับรุอง	
ควิ�มปลอดภัยจ�กเช่่�อโควิิด-19	 และก�รุม่สุขอนั�มัยท่�ได�	
ม�ต่รุฐ�นัสำ�หรุับผู้้�ปรุะกอบก�รุในัภ้มิภ�คต่่�ง	 ๆ	 เพื่่�อสรุ��ง	
ควิ�มเช่่�อมั�นัให�แก่ผู้้ �จัดง�นั	 และนัักเดินัท�งไมซ์์	 รุวิมถึง	
เพื่่ �อเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อมในัก�รุรุองรุับนัักเดินัท�งไมซ์์จ�ก	
ต่่�งปรุะเทศ

ท่�ผู้่�นัม�	 สสปนั.	 ได�ทำ�ง�นัรุ่วิมกับภ�คอุต่ส�หกรุรุมไมซ์์และ	
ภ�ค่เครุ่อข่�ยทั�งในัปรุะเทศและต่่�งปรุะเทศเพื่่�อรุักษ�สถ�นัะ	
ท�งก�รุต่ล�ดของไทยในัต่ล�ดไมซ์์โลก	และ	สสปนั.	 ยังม่ควิ�ม	
มุ่งมั�นัอย่�งเต่็มท่�ในัก�รุเต่รุ่ยมควิ�มพื่รุ�อมให�อุต่ส�หกรุรุมไมซ์์	
เป็นัส่วินัหนัึ�งของกลไกในัก�รุพื่ลิกฟ้�นัเศรุษฐกิจของปรุะเทศให�	
ฟ้�นัตั่วิได�อย่�งรุวิดเร็ุวิและยั�งย่นั

ข�อเสำนอแนะเชุิงนโยบาย
เพ่�อขับเคลื�อนอุตสำาหกรรมไมซ์์อย่างยั�งยืน 
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ดาวน�โหลดคู�มือ ”จัดงานอย�างไรให�ปลอดภัยในยุคนิวนอร�มอล” 
https://mice.kcmtiplc.com/ 




