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บทสรปุ
สำาหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary)

	 การแพร่ระบาดของโควิด-19	ระลอกใหม่	 ได้ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ภาคธุรกิจ	รวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซ์อันเป็น
เวทเีชือ่มโยงทางการค้า	การพบปะแลกเปลีย่นความรู	้การสร้างเครอืข่าย 
ความสัมพันธ์	และการเจรจาทางธุรกิจ	ซึ่งไม่สามารถจัดงานในรูปแบบ
ปกติ	(Physical	Event)	ได้	ในฐานะหน่วยงานของรัฐ	ที่มีส่วนผลักดัน 
เศรษฐกิจเชิงบวกให้กับประเทศ	ตระหนักถึงผลกระทบที่ได้รับจาก 
โควิด-19	จึงปรับเปลี่ยนการจัดงานไปสู่รูปแบบของออนไลน์	(Virtual)	
และรูปแบบผสมผสาน	(Hybrid)	เช่น	สนับสนุนการใช้แพลตฟอร์ม	
Virtual	Meeting	Space	(VMS)	เพื่อให้สามารถด�าเนินการจัดกิจกรรม 
ไมซ์ได้อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2564 
โดยเฉพาะงานเมกะอีเวนต์	ยังคงรักษาจ�านวนงานได้อย่างครบถ้วน

กำรรับมือกับโควิด-19 ระลอกใหม่
	 ความสามารถในการรับมือสถานการณ์โควิด-19	ระลอกใหม่ของ	
สสปน.	ครั้งนี้	เป็นการตั้งรับอย่างเตรียมพร้อม	เน้นนโยบายการท�างาน
เชิงรุก	เพื่อกระตุ้นกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศ	อาทิ	การท�างานร่วมกับ
สมาคม	และภาคเอกชนต่างๆ	ในมิติที่ลึกขึ้น	เพื่อท�าความเข้าใจในสิ่งที่ 
ผู้ประกอบการไมซ์ต้องการในยามวิกฤต	ให้การสนับสนุนด้านการฝึก
อบรม	ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ซึ่งจะ 
เข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อไปในอนาคต	เช่น	การจัดท�าโครงการ	“Thailand’s 
MICE	Startup	2020”	เพื่อผลักดันให้เกิด	Ecosystem	ของ	Startup	 
รุ่นใหม่	ที่จะเป็นพลังส�าคัญของการพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ

 สสปน. เป็นหน่วยงำน 
ที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ 
กับประเทศ ไม่ใช่เฉพำะ 

อุตสำหกรรมไมซ์เท่ำนั้น 
แต่เรำคือ Vehicle ในกำร
ผลักดันเศรษฐกิจของชำติ 
ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลให้กำร

สนับสนุน สสปน. มำโดยตลอด 
สิ่งที่เรำจะท�ำต่อไปคือกำร

สนับสนุนรัฐบำลโดยกำรออก
ไปช่วยเมอืง ซึง่จรงิๆ แล้วเป็น
สิ่งที่เรำท�ำมำตลอด จนเป็น 

DNA ขององค์กรไปแล้ว 
 

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริม

การจัดประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน)

 สสปน. เป็นทั้ง 
Growth Driver เป็น 
ผูส้ร้ำงโอกำส (Opportunity 
Creator)  เป็นผูป้ระสำนงำน 
(Collaborator) เป็นผู้ ให้ 
กำรสนับสนุน (Supporter) 
และเป็นผู้น�ำทำงควำมคิด 
(Thoughts Leader) เรำคิด
ในสิ่งที่คนไม่คิด เช่น กำรน�ำ
งำน Air Show เข้ำมำจัด 
ในประเทศไทย และเรำท�ำ 
กำรตลำดให้กับประเทศ 
ผ่ำนเครื่องมือคือไมซ์ 

นำงนิชำภำ ยศวีร์
รองผู้อ�านวยการ สายงานธุรกิจ

กลยุทธ์เชิงรุกในสถำนกำรณ์อันท้ำทำย
	 ท่ามกลางสถานการณ์ของประเทศทีย่งัคงถกูจ�ากดัเรือ่งการเดนิทาง
ระหว่างประเทศ	ส่งผลกระทบต่อนกัเดนิทางท่ีจะเข้ามาร่วมกจิกรรมไมซ์ 
ในประเทศไทย	ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการขับเคลื่อน
และรักษาสถานภาพของประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายปลายทาง
หลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค	แต่สิ่งที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้
แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานได้ดีที่สุด	คือ	การสร้างความมั่นใจเรื่อง
ความปลอดภัยของการจัดงานภายในประเทศ	ดังน้ัน	สสปน.	จึงยึด
แนวทางปฏบิตัด้ิานสขุอนามยัส�าหรบัอตุสาหกรรมไมซ์	(MICE	Hygiene	
Guidelines)	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย	และการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ	ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยติดอันดับ	1	ใน	4	
ประเทศท่ีองค์การอนามัยโลกแนะน�าให้เป็นประเทศที่เหมาะส�าหรับ
การจัดประชุมและสัมมนามากที่สุดในโลก	กอปรกับเป็นประเทศเดียว
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19	
ระลอกใหม่	และไม่มีรายงานการพบผู้ติดเช้ือโควิด-19	 ท่ีเกิดขึ้นจาก
การจัดงานทุกงาน	
	 พร้อมกันนี้	ยังสานต่อแคมเปญ	“ประชุมเมืองไทย	ปลอดภัยกว่า”	
โดยสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมไมซ์นอกสถานที	่ซึง่ได้รบัความ
สนใจจากหน่วยงานต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	โดย	สสปน.	ให้การสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมไมซ์ไปทัง้ส้ิน	967	กลุม่	หรือเท่ากบัจ�านวน
นกัเดินทางไมซ์	50,983	คน	สร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศกว่า	237	ล้านบาท	
แบ่งเป็นรายได้จากผูเ้ดินทางมาร่วมงาน	144	ล้านบาท	และจากผูจ้ดังาน
อีก	93	ล้านบาท	ต่อมา	เมื่อสถานการณ์โควิด-19	ภายในประเทศเริ่ม 
ผ่อนคลายและมกีารปรบัตวัทีด่ขีึน้	สสปน.	เดนิหน้าอดัแคมเปญ	“เปิดเมอืง 
ปลอดภยั	จดังานไมซ์มัน่ใจ	ด้วยมาตรฐาน”	ร่วมกบักรมอนามยั	ภาครัฐ	
และภาคเอกชนอีก	27	หน่วยงาน	ผลักดัน	10	เมืองไมซ์	(MICE	City) 
ทีม่ศีกัยภาพ	ได้มาตรฐาน	และมคีวามปลอดภยั	สามารถรองรับการจดังาน
ไมซ์ได้ทนัทหีากมจี�านวนผูเ้ข้าร่วมงานมากกว่า	300	คน	เพือ่กระตุน้ให้เกดิ
การขับเคลือ่นกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้
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พัฒนำเมอืงอย่ำงยัง่ยนืด้วย Festival Economy
	 นอกจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกที่มีแล้ว	ในด้านส่งเสริมระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์		สสปน.	ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 (Sustainability)	โดยกระจายความเจริญ	ส่งเสริมความ 
เข้มแขง็ไปสูภ่มูภิาค	เช่น	ยกระดบัการจดังานไมซ์ในภมูภิาคให้เป็นงาน
ระดบัประเทศหรอื	Festival	Economy	โดยน�าอตัลกัษณ์ทีน่่าสนใจใน
แต่ละเมืองมาเป็นไฮไลท์ในการจัดงานเทศกาล	และผลักดันเทศกาล 
ดงักล่าวเป็น	“1	City	1	License	Event”	หรอื	“หนึง่เมอืง	หนึง่สทิธิบตัร 
งานเทศกาลนานาชาติ”	เพื่อขับเคลื่อน	“Festival	Economy”	ของ
ประเทศไทย	สู่ตลาดโลกในอนาคต	
	 อย่างไรกต็าม	การจดัเทศกาล	“Festival”	จ�าเป็นต้องอาศยั	4	องค์
ประกอบหลกั	จงึจะเรยีกว่าเป็นงานเทศกาลทีแ่ท้จรงิ	ได้แก่	การท�างาน
ร่วมกบัเมอืง	มติขิองชุมชน	มผีูจั้ดงาน	และมีกลุม่แฟนเบส	ดงันัน้	การจัด
งานเทศกาล	จงึเป็นกจิกรรมระดับชาตทิีเ่กีย่วกบัการพฒันาเมอืง	ระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานของเมอืง	และบคุลากรภายในพืน้ที	่ถอืเป็นเครือ่งมอื
ในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศ	

เตรยีมควำมพร้อมดึงงำนนำนำชำติเข้ำสู่ประเทศไทย
	 ในส่วนของแผนการดึงงานนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย
นั้น	สสปน.	จัดท�าแผนแม่บทขับเคลื่อนอุตสาหกรรม	ล็อก-อิน	และ
อตุสาหกรรมเป้าหมายผ่านการส่งเสรมิการจดังานแสดงสนิค้านานาชาติ		
ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนและส่งเสริมงานแสดงสินค้านานาชาติในกลุ่ม
โลจิสติกส์และโครงสร้าง	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานใหม่	รวมถึง 
การประมูลสิทธิ์งานระดับโลกเป็น	Global	Agenda	เข้ามาจัดใน
ประเทศไทย	โดยเฉพาะพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	
ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในกระบวนการเจรจาน�าเอา	Thailand	International	
Air	Show	ซึง่เป็นงานใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เข้ามาจดัใน
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกภายในปี	2566	จากปกติจะจัดข้ึนท่ีประเทศ
ฝรั่งเศส	และสิงคโปร์	

	 ส�าหรับแนวทางการด�าเนินการในระยะต่อไป	อุตสาหกรรมไมซ์	จ�าเป็น
ต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเดิน
หน้าตามนโยบายที่ตั้งเป้าไว	้เช่น	การพัฒนาเมืองและกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคให้มากที่สุด	เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นจุดหมายปลาย
ทางส�าหรบัการจดัประชมุ	และการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั	ซึง่ปัจจบุนัคูแ่ข่ง 
ทีส่�าคญัคอืประเทศเวยีดนาม	เนือ่งจากมทีรพัยากรธรรมชาต	ิสภาพแวดล้อม	
และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย	
	 ส่วนของการจัดประชุมนานาชาติ		(Convention)	สสปน.	มีนโยบายใน
การสร้างพันธมิตรการประชุมแห่งเอเชีย	“Asia	Alliance	Convention” 
เพื่อฟื ้นฟูการจัดประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค	และส่งเสริมการ 
สร้างงาน	Home	Grown	Convention	ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย	
และหมุนเวียนกันจัดในประเทศเพ่ือนบ้านของเอเชีย	เพ่ือสร้างระบบนิเวศ
ใหม่ให้กับการจัดประชุมนานาชาติ	อีกทั้งเพิ่มโอกาสพัฒนางานประชุมของ
ประเทศก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค	และนานาชาติ	
	 นอกจากนี	้สสปน.	ยงัจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัสขุอนามยัและความ
ปลอดภยัเพือ่รองรบักลุ่มนกัเดินทางไมซ์ในอนาคตทีมี่แนวโน้มว่าจะมขีนาด
เล็กลง	รวมทั้งกลุ่มนักเดินทางไมซ์แนว	Workation	อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับ
นกัเดนิทางไมซ์จากต่างประเทศ	เป็นทีค่าดการณ์ว่าจะเริม่ทยอยกลบัมาบาง
ส่วนตั้งแต่เดือนเมษายน	2564	เป็นต้นไป	
	 การด�าเนินงานของ	สสปน.	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	มีส่วนส�าคัญต่อ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	และเป็นองค์กรที่ไม่เพียงน�าเม็ดเงิน 
มูลค่ามหาศาลเข้ามาสู่ประเทศเท่านั้น	แต่ยังน�าองค์ความรู้ด้านวิชาการ	
นวัตกรรม	บุคลากรที่มีความรู	้ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและ
รายได้กระจายสูภู่มิภาค	ในปีทีผ่่านมา	สสปน.	เป็นองค์การมหาชนอนัดบั	1	
ต่อเนือ่ง	2	ปีซ้อน	จากผลส�ารวจสุดยอดองค์กร	Thailand’s	Most	Admired	
Company	2020	ทีไ่ด้คะแนนสงูสดุด้านการบรหิารงาน	นวตักรรม	การดแูล
สังคม	ภาพลักษณ์องค์กร	การด�าเนินธุรกิจ	และการบริการ	รวมทั้งรางวัล 
Siamrath	Online	Award	2020	ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
ไมซ์ดเีด่น	โดยมคีณะกรรมการคดัสรรร่วมกบัการใช้ระบบ	Big	Data	รวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนที่มีต่อแบรนด์มาตลอด	1	ปีเต็ม	

 สสปน. มีศักยภำพ
ในกำรท�ำให้ “เกิด” ธุรกิจ 
เพรำะว่ำเรำเป็นเครื่องมือ
ทำงเศรษฐกิจในกำรดึง
อุตสำหกรรมหลกัท่ีประเทศ
ต้องกำรให้เข้ำสู่ประเทศไทย 
ซึง่เรำต้องมองไปในอนำคต 
ต้องท�ำงำนล่วงหน้ำเพื่อให้
เกิดเม็ดเงินทำงเศรษฐกิจ 

นำงสำววิชญำ สุนทรศำรทูล
รองผู้อ�านวยการสายงานบริหาร    

 สิ่งที่เน้นในสำยงำนคือ 
(1) กำรผลักดันนโยบำยให้

เมืองเตรียมควำมพร้อม เพรำะ
ถ้ำเมืองไม่มีควำมพร้อม 

กำรจดังำนท่ีย่ังยืนจะไม่สำมำรถ 
เกิดขึ้นได้ (2) คือกำรสร้ำง

ควำมตระหนักรู้ ภำพลักษณ์ 
และดีเอ็นเอของแต่ละเมือง 
ซึ่งล้วนแต่มีเอกลักษณ์ของ 
ตัวเอง (3) คือกำรพัฒนำ  

EcoSystem ของอุตสำหกรรม 
ไมซ์ ทั้งด้ำนศักยภำพของ
บุคคล สถำนที่จัดงำน และ 

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน 

 
นำงศุภวรรณ ตีระรัตน์

รองผู้อ�านวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม

4 รายงานผลการดำาเนินงานครึ่งปีงบประมาณ 2564



รายงานผลการดำาเนินงานครึ่งปีงบประมาณ 2564 76 รายงานผลการดำาเนินงานครึ่งปีงบประมาณ 2564

	 ด้วยอตุสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิการให้บรกิาร
และธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ	เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ	(Potential	 Industry)	อันมีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	รัฐบาลระบุให้อุตสาหกรรม
ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั	โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างแรงดึงดดู
และสิ่งจูงใจให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ 
ท่องเทีย่วเชงิธรุกจิ	และส่งเสรมิการเป็นศนูย์กลางการจดัประชุม 
และนิทรรศการนานาชาติของโลก	นอกจากนี้	แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่12	ระบถุงึความส�าคัญของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไว้ในหลายมิติ	ได้แก่	ในยุทธศาสตร์ที่	3	ด้าน
การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื	
และยุทธศาสตร์ที่	9	การพัฒนาภาค	เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ	
ดังจะเห็นได้ว่า	อุตสาหกรรมไมซ์ถือเป็น	Strategic	Platform	
ทีส่�าคญั	ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	น�ามาซึง่การค้าการลงทุน
และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย	จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง

สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ
ไทย	(TIEFA)	สมาคมการค้าผูจ้ดังานกีฬามวลชนไทย	(TMPSA)	
สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย	(TECNA)	
สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
(CAPT)	และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน	(EMA)	โดย
แบ่งรูปแบบของเทศกาลออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	Festival	
Design	และ	Festival	Academy	ซึ่งแตกต่างจากงานอีเวนต์
ทั่วไป	คือ	เป็นการท�างานร่วมกับเมืองหรือชุมชนในมิติท่ีลึก
ขึ้น	รวมถึงเป็นเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจ	กระจายรายได้	
กระจายความเจริญ	ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของเมือง	
พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน	และการพฒันาบคุลากรภายใน
พื้นที่	จึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน	
	 ในปี	2564	สสปน.	ตั้งเป้าในการจัดงานเทศกาล	ภาย
ใต้นโยบาย	“Festival	Economy”	ไว้ทั้งหมด	5	 เมือง	
ได้แก่	หัวหิน	ล�าพูน	ภูเก็ต	อุบลราชธานี	และสงขลา	ส�าหรับ
กิจกรรมที่ด�าเนินการจัดไปแล้วนั้น	ได้แก่	“กิจกรรมสัมมนา
ประชาสมัพนัธ์	Festival	Economy	และพฒันาเครอืข่ายผูจ้ดั
งานสัญจร”	เพือ่ให้ความรูแ้ละเป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบั
ผู้ประกอบการไมซ์ในแต่ละเมอืงส�าหรบัการจดัเทศกาลประจ�า
เมอืงทีจ่ะเกดิขึน้ในปีนี	้ทัง้นี	้สสปน.พยายามผลกัดนัเทศกาลที่
สร้างขึ้นให้เป็น	“1	City	1	License	Event”	หรือ	“หนึ่งเมือง	
หนึง่สิทธิบตัรงานเทศกาลนานาชาต”ิ	โดยตัง้เป้าให้เกดิขึน้ทกุๆ	
3	ปี	เพื่อขับเคลื่อน	“Festival	Economy”	ของประเทศไทย
สู่ตลาดโลกในอนาคต

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. หน่วยงำนรัฐ 
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของนำยกรฐัมนตร ีก่อต้ังโดยพระรำชกฤษฎกีำตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2545 และเริ่มด�ำเนินงำนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีพันธกิจหลักเพื่อพัฒนำ
อตุสำหกรรมไมซ์ ซึ่งครอบคลุมกำรจัดประชมุ กำรเดนิทำงเพือ่เป็นรำงวลั กำรประชมุนำนำชำต ิกำรจัดงำน

แสดงสินค้ำนำนำชำติ ตลอดจนส่งเสรมิภำพลกัษณ์ประเทศไทยในฐำนะจดุหมำยปลำยทำงกำรจดังำนระดับโลก 

ท่ีจะต้องท�าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของ
ประเทศไทยอย่างแท้จริง	และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 
จุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์และการรองรับ 
นักเดินทางไมซ์ระดับโลกได้
	 อย่างไรก็ตาม	สสปน.	ได้เสนอแก้ไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีา 
จัดตั้งส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2545	เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์และ
อ�านาจหน้าทีข่องส�านักงานในมาตรา	7	ให้สอดคล้องกบัภารกจิ
ในปัจจุบัน	ดังนี้
	 (1)	ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาการจัดประชุมและ
นิทรรศการของประเทศให้มีมาตรฐานสากล
	 (2)	เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุมและนิทรรศการในประเทศ	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	
และให้บรกิารข้อมลูดงักล่าว	รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�า 
เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
	 (3)	ให้ความรู้	จดัการสมัมนา	ฝึกอบรม	และพฒันาศกัยภาพ

รายได้จากการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ 
ครึ่งแรกปีงบประมำณ 2564 (ต.ค. 2563-มี.ค. 2564) 

กำรจ้ำงงำน
ภำยในประเทศ 
3,498 
ต�ำแหน่ง 

จ�ำนวนผู้เข้ำ
ร่วมงำนทั้งหมด 
399,327 

คน

มูลค่ำ 
มวลรวม GDP 
1,440  
ล้ำนบำท 

รำยได้จำกกำรจัด
เก็บภำษีของรัฐ 

240 
ล้ำนบำท

สสปน. ได้รับสิทธิ์
เป็นเจ้ำภำพ 

จัดงำนทั้งหมด 
8 งำน

สสปน.  
กับบทบาทที่เพิ่มเติม

เสริมทัพไมซ์ไทยให้แข็งแกร่ง

Spartan	Race	Thailand
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ce เ ก่ียวกับการจัดประชุมและนิทรรศการแก่ผู ้ด�าเนินธุรกิจ 
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน	เพื่อให้เกิด 
ความช�านาญและมีทกัษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล	และเพือ่ให้ 
เข้าใจการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	และ
แนวคิดด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 (4)	เป็นตวัแทนของประเทศในการจดัท�าข้อเสนอต่อหน่วย
งานต่างประเทศหรอืระหว่างประเทศ	เพ่ือขอรบัเป็นเจ้าภาพใน
การจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
	 (5)	ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ	
รวมทัง้เป็นศนูย์ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่เพือ่อ�านวยความ
สะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ประเทศ	
	 บทบาทหน้าที่ของ	สสปน.	ที่เพิ่มขึ้นมานั้น	สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทย
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก	โดยมอบหมายให้	
สสปน.	และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศไทย
ในการดึงงานระดับโลก	เช่น	งานประชุม	งานเมกะอีเวนต์
และเทศกาลนานาชาติ	เข้ามาจัดในประเทศไทย	เพื่อให้เกิด
การต่อยอดแบบยั่งยืน	ทั้งการสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล 
เสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางด้านเศรษฐกจิของประเทศ	อกีทัง้
ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน	และกระจายรายได้หมุนเวียน
ภายในประเทศ	
	 นอกจากนี้ 	 สสปน.	 ได ้ผลักดันนโยบาย	“Festival  
Economy” เพือ่เป็นกลไกส�าคญัในการสร้างมรดกใหม่	(New	
Legacy)	ทางเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	มุ่งสร้างความ
ยั่งยืนให้กับเมืองและชุมชนผ่านการจัดงานเทศกาล	โดยเน้น
การใช้อตัลกัษณ์ของเมอืง	(City	DNA)	ในการออกแบบกจิกรรม
ส�าหรับงานเทศกาล	(Experience	Design)	เพ่ือก่อให้เกิด
ระบบนิเวศใหม่	(New	EcoSystem)	ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองผ่านการจัดเทศกาล	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือดึงดูด 
นักเดินทางคุณภาพที่มีก�าลังซื้อสูง	และเป็นกลุ่มนักเดินทาง 
ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์รูปแบบใหม่
	 “Festival	Economy”	ได้ใช้กลยุทธ์ส�าคัญในการจับมือ
กับเครือข่ายสมาคมท่ีมีความเช่ียวชาญ	5	สมาคมหลัก	ได้แก่	
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ผลกระทบของโควิด-19
ต่ออตุสาหกรรมไมซ์

บทที่3
สถานการณ์และแนวโน้มการเติบโตของค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ทั่วโลก (ตั้งแต่ปี 2562-2567)

	 เป็นระยะเวลาหนึ่งป ีกว ่าที่คนทั่วโลกต้องเผชิญกับ 
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19	 ความ 
รุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา	 น�าไปสู ่วิกฤตการณ์ด ้าน
สาธารณสุขของโลก	 รวมทั้งส ่งผลกระทบที่รุนแรงและ 
ยาวนานทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ตลอดจนอุตสาหกรรม 
ไมซ ์ 	 ป ัจจัยหลักมาจากการเดินทางระหว ่างประเทศ
ที่ ถูกป ิดกั้น	 และข ้อจ�ากัดของการจัดกิจกรรมไมซ ์ ท่ี
ต ้องรักษาระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing) 
ท�าให ้การจัดงานไมซ์ทั่วโลกต้องปรับตัวเข ้าสู ่รูปแบบ 
ผสมผสาน	 (Hybrid)	 และแบบออนไลน ์	 (V i r tua l ) 
ซ่ึงไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในเชิงเศรษฐกิจเท่ากับการจัดงาน 
แบบปกต	ิ(Physical)	อย่างไรกต็าม	ความหวังเดียวที่จะช่วย
ฟ้ืนฟูให้อตุสาหกรรมไมซ์โลกกลบัมาสดใสในเรว็วนั	คอื	วคัซนี
พาสปอร์ต	การได้รับวัคซีนโควิด-19	อย่างทั่วถึงของคน 
ทั่วโลก	และประสิทธิภาพของวัคซีน	ซึ่งทั้งหมดน้ีล้วนต้อง
อาศัยระยะเวลาแทบทั้งสิ้น

 No Data
 -10.0% and Less
 -9.9% to -5.0%
 -4.9% to 0.0%
 0.1% to 5.0%
 5.1% and Greater

Business Travel Spend

	 ข้อมูลจาก	GBTA	เกีย่วกบัมลูค่าการใช้จ่ายของนกัเดนิทาง 
ไมซ์	 (ตั้งแต่ปี	2562-2567)	คาดการณ์ถึงสถานการณ์ของ 
อตุสาหกรรมธุรกิจไมซ์ทั่วโลกไว้ว่า	จะยังคงไม่ฟื้นตัวภายในป	ี
2567	และน่าจะต้องใช้เวลาต่อไปอกี	5	ปีหรอืหลงัจากปี	2567 
เป็นต้นไป	ทัง้นี	้อตุสาหกรรมไมซ์ทัว่โลกมอีตัราการเตบิโตลดลง 
โดยเฉลีย่	0.4%	ต่อปี	ซึง่สองภมูภิาคทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนกั 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19	คือ	ทวีปยุโรปตะวันตกและ 
อเมรกิาเหนอืซ่ึงมีอตัราลดลงเฉล่ียปีละ	4.9%	และ	5.7%	ตามล�าดบั	 ข้อมูลจาก	Global	 Business	 Travel	Association 

(GBTA)	สรุปสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกไว้ว่า 
มีผู ้ เสียชีวิตจากโควิด-19	 เป็นจ�านวนถึง	 2.2	 ล้านราย 
ตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรก	ซึ่งผลกระทบของโรคระบาด 
ครั้งนี้สามารถเทียบได ้กับความร ้ายแรงของเหตุการณ  ์
แผ่นดินไหวขนาด	9	ริกเตอร์	อย่างไรก็ดี	นับตั้งแต่เดือน 
เมษายน	2563	การเดินทางของนักเดินทางไมซ์ทั่วโลก 
ดิ่งลง	 68%	 ลดลงจากช ่วงเวลาเดียวกันของปี	 2562 
สอดคล้องกับที่มีการประมาณการไว้ว่า	การใช้จ่ายของ 
นักเดินทางไมซ์ทั่วโลกจะลดลง	52%	ตลอดปี	2563	หรือ 
เท่ากับประมาณ	694	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	ลดลงจาก 
ช่วงเวลาเดียวกันของปี	2562	ซึ่งอยู่ที่	1.4	ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ	ความเสียหายครั้งนี้	ถือเป็นประวัติการณ์ที่รุนแรง
กว่าเหตุการณ์	9/11	ถึง	10	เท่า	หรือเทียบเท่ากับวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกา	 ท่ีท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยครั้งใหญ่เมื่อปี	2551

	 จากรายงานของ	GBTA	ยังสรุปเพิ่มว่า	อุตสาหกรรมไมซ์ 
ทั่วโลกเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ปี	2562	ปัจจัยมาจากการกีดกัน 
ทางการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเพ่ิมขึ้น	
จึงส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 โดยในปี	2562	มูลค่า
การใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์โดยรวมอยู่ที่	 1.4	ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ	สูงขึ้นเพียง	1.5%	จากปี	2561	นอกจากนี ้
ผลกระทบของโควิด-19	 ยั งส ่ งผลที่ แตกต ่างกันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละภูมิภาค	เช่น	อเมริกาเหนือและ
ยุโรปตะวันตก	 เป ็นโซนท่ีได ้ รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุด 

โควิด-19 ส่อเค้ำให้อุตสำหกรรมไมซ์เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2562 

	 ขณะที่ประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา	(MEA) 
รวมทัง้ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	(APAC)	มแีนวโน้มของการเตบิโต 
ไปในทิศทางบวก	โดยมูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ในประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา	 เฉลี่ยอยู ่ที่	 
4.3%	ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเฉลี่ยที่	3.7%	อย่างไรก็ตาม 
การเดินทางของนักธุรกิจไมซ์ในเอเชียแปซิฟิก	มีแนวโน้ม 
ค่อยๆ	ดีขึ้นในช่วงการของแพร่ระบาดโควิด-19	ที่ผ่านมา
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มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการใช้จ่ายที่ใช้ส�าหรับการเดินทาง 
เพื่อเข ้าร ่วมกิจกรรมไมซ ์ลดลงที่ 	 60%	 และ	 58.2%	 
ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	ช่วงเวลาตั้งแต่	1	เมษายนจนถึง 
สิ้นป ี 	 2563	 มูลค ่าการใช ้จ ่ายของนักเดินทางไมซ ์ใน
อเมริกาเหนือลดลงไปกว่า	79.3%	เช่นเดียวกับยุโรปตะวันตก 
ที่ลดลงกว่า	 77%	ด้านเอเชียแปซิฟิกมีการปรับตัวดีขึ้น 
เล็กน้อย	หรือลดลงตลอดทั้งปีที่	44%	และลดลง	52%	ตั้งแต่ 
1	 เมษายน	ถึงสิ้นปี	 2563	ส่วนลาตินอเมริกาและยุโรป 
ตะวันออก	ตลอดปี	2563	ลดลงที่	45%	และ	50%	ตามล�าดับ

GBTA คาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายของอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลก (ปี 2562-2567)
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 -50.0% and Less
 -49.9% to -40.0%
 -39.9% to -30.0%
 -29.9% to -20.0%
 No Data

เปอร์เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำใช้จ่ำยของนักเดินทำงไมซ์ (ปี 2562-2563)

อเมริกำใต	้(Billions)

ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ 	(Billions)

ประเทศแถบยุโรปตะวันออก	(Billions)

ยุโรปตะวันตก	(Billions)

เอเชียแปซิฟิก	(Billions)

 2019  2020  2020-19  2019-24
 Spending  Spending %CNG  CAGR

 $49,941 $27,487 -45.0% 1.4%

 2019  2020  2020-19  2019-24
 Spending  Spending %CNG  CAGR

 $26,891 $16,350 -39.2% 4.3%

 2019  2020  2020-19  2019-24
 Spending Spending %CNG  CAGR

 $57,220 $29,702 -48.1% 0.0%

 2019  2020  2020-19  2019-24
 Spending Spending  %CNG  CAGR

 $334,678 $139878 -58.2% -4.9%

 2019  2020  2020-19  2019-24
 Spending  Spending  %CNG  CAGR

 $615,718 $342,236 -44.4% 3.7%

อเมริกำเหนือ	(Billions)

 2019  2020  2020-19  2019-24
 Spending  Spending %CNG  CAGR

 $346,815 $138,706 -60.0% -5.7%

โควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ไทยชะลอตัว แต่ส่งสัญญำณที่ดีขึ้น
	 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของภาคเอกชนท่ามกลาง 
โควิด-19	ตั้งแต่ปลายปี	กอปรกับมีการค้นพบวัคซีนป้องกัน
โรคโควดิ-19	ท�าให้แนวโน้มของเศรษฐกจิโลกเริม่ส่งสญัญาณที่
กระเตื้องขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	2563	โดยส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รายงานภาวะ
เศรษฐกจิในประเทศไทยเดอืนตลุาคม-ธันวาคมปี	2563	พบว่า 
ภาพรวมมลูค่าผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ลดลง 
ร้อยละ	4.2	แต่ปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับ	3	เดือนก่อนหน้า	
(เดือนมิถุนายน-กันยายน)	ซึ่งลดลงร้อยละ	6.4	ปัจจัยส�าคัญที่
ท�าให้แนวโน้มไตรมาสที่	4	ของปี	2563	เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น	
เนือ่งจากการใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคบรโิภคของภาคเอกชนกลับ
มาขยายตัว	ส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า 
ลดลงในอตัราชะลอตัว	ด้านการใช้จ่ายและการลงทนุของภาครฐั 
เริ่มขยายตัวอย่างช้าๆ		
	 ภาคของท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร	ปรับตัวลดลง 
ร้อยละ	35.2	ตามการลดลงของจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ 
ทีไ่ม่สามารถเดนิทางได้	แต่กน็บัว่าปรบัตวัได้ดขีึน้เมือ่เทยีบกบั	
3	เดอืนก่อนหน้า	ทีม่อีตัราลดลงร้อยละ	39.3	สอดคล้องกบัการ
ปรับตัวที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ	ซึ่งใน	3	เดือน
สุดท้ายของปี	2563	มีรายรับจากนักท่องเที่ยวคนไทย	0.159	
ล้านล้านบาท	ลดลงร้อยละ	45.1	แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการ 
ลดลงร้อยละ	57.1	ในไตรมาสก่อนหน้า	
	 นอกจากน้ี	การด�าเนินมาตรการเปิดประเทศส�าหรับ 
นกัท่องเทีย่วประเภทพเิศษ	(Special	Tourist	VISA	:	STV)	ยงั 
ส่งผลให้ไตรมาสสดุท้ายของปี	2563	มนีกัท่องเทีย่วต่างประเทศ

เดินทางเข้ามาเป็นครั้งแรกในรอบ	3	ไตรมาสของปี	2563	คิด
เป็นจ�านวน	10,822	คน	(รวมนักท่องเที่ยวกลุ่ม	Thailand	
Privilege	Card)	อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ	32.49	เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ	26.69	ในไตรมาสก่อนหน้า	แต่ลดลงจากร้อยละ	
70.1	ในไตรมาสเดียวกันของปี	2562
	 อย่างไรก็ตาม	การฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญและการรักษาความต่อเนื่องของการ
ผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศควบคู่ไปกับการ
จัดล�าดับความส�าคัญตามหลักการทางสาธารณสุข	การเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ		จึงเป็น
ประเด็นหลักๆ	ในการจะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้	

กำรเดินทำงถูกปิดกั้น ท�ำไมซ์ทั่วโลก
กระทบหนัก คนเสี่ยงตกงำนระนำว 
	 การล่มสลายของการเดินทางระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ปี	2563	ที่ผ่านมา	ท�าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก
สูญเสียรายได้จากเงินตราต่างประเทศประมาณ	1.3	ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรฐั	ส่งผลให้ประชากรโลกประมาณ	100-120	ล้าน
คน	ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานโดยตรงในภาคท่องเที่ยว	ต้อง
ประสบความเส่ียงจากการตกงานในปี	2564	ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ในวิสาหกิจการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม
	 อย่างไรก็ตาม	ช่วงไตรมาสแรกของปี	2564	เมื่อผู้คนใน
หลายประเทศเริ่มทยอยได้รับวัคซีนโควิด-19	ท�าให้เศรษฐกิจ
โลกเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก	จากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน	ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา	รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	
(ประจ�าสัปดาห์วันท่ี	8	กุมภาพันธ์	2564)	ไว้ว่า	เศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน	โดยตลาดแรงงานที่มี
จ�านวนผู้ยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการการว่างงานต่อเน่ืองลดลง 
สู่ระดับ	4.6	ล้านรายเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม	2563	
	 ส่วนเศรษฐกิจในยูโรโซนและญี่ปุ่น	ถึงแม้จะเผชิญปัญหา
การระบาดระลอกใหม่ช่วงปลายปี	2563	แต่ได้รับผลกระทบ
น้อยกว่าการระบาดรอบแรกก่อนหน้า	ทั้งน้ี	ยอดค้าปลีกของ
ยูโรโซนประจ�าเดือนธันวาคม	2563	เพิ่มข้ึน	0.6%	กลับมา
ขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ	2	เดอืน	ในขณะทีย่อดค้าปลกีของ
ญีปุ่น่ลดลง	0.3%	ซึง่น้อยกว่าเมือ่เทยีบกบัช่วงการระบาดรอบ
ก่อนหน้านี้ที่หดตัวถึง	8.7%	
	 ด้านเอเชีย	เวียดนาม	เป็นหน่ึงในประเทศที่มีเศรษฐกิจ
เติบโตเร็วที่สุด	แม้ว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่	
2.91%	ในปี	2563	แต่กลับถือเป็นอัตราที่ต�่าสุดในรอบกว่า	
30	ปี	และเมือ่เทยีบกับภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลก	ตวัเลขนี้ 
ถือว่าเป็นความส�าเร็จอย่างมากส�าหรับประเทศที่เป็นม้ามืด
อย่างเวียดนาม	สอดคล้องกับข้อมลูของธนาคารโลก	ทีร่ายงาน
เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี	
2564	ไว้ว่า	เศรษฐกิจจะเติบโตประมาณ	6.8%	ในปี	2564	
และคงที่ประมาณ	6.5%	ในช่วงปี	2565-2568
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 Indonesia 
 • รฐับาลกระตุน้ด้านเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง	โดยอดัฉดีเงนิ
กว่า	224	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์	
ในรปูแบบมาตรการให้เงนิช่วยเหลอืโดยตรง	การยกเว้นทางภาษต่ีางๆ	
การให้เงินช่วยสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในการน�าเอาแนวปฏิบัติ
ด้านสขุอนามยัทีเ่รยีกว่า	CHSE	(Cleanliness,	Health,	Safety	and	
Environmental	sustainability)	มาใช้ภายในสถานที่	รวมถึงการให้
หน่วยงานรัฐบาลจัดกิจกรรมประชุม	สัมมนาตามเมืองต่างๆ	มากขึ้น
 • ประธานาธบิดขีองอนิโดนเีซยีประกาศสนบัสนนุนโยบาย	Travel	
Corridors	ในที่ประชุม	ASEAN	Summit	ครั้งที่	37	สามารถสร้าง
บรรยากาศด้านการลงทนุระหว่างประเทศให้กลบัมาอกีครัง้	โดยหลกั
การส�าคัญคือ	การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ	ส�าหรับกลุ่มนักธุรกิจ 
และนักลงทุนให้สามารถเดนิทางระหว่างกนัได้ในกลุม่ประเทศอาเซยีน

 Vietnam 
 • เศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้ม
ท่ีจะเติบโตในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง	จากการ 
คาดการณ์เวียดนามจะเติบโตประมาณ	6.8%	
ในปี	2564	และคงที่ประมาณ	6.5%	ในช่วงป	ี
2565-2568	ทั้งนี้	เวียดนามได้ตกลงที่จะยกเลิก
มาตรการกกัตวัส�าหรบัการเดินทางระยะสัน้ให้กบั
กลุ่มนักธุรกิจของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้	เพื่อให้เกิด
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในประเทศ

 Australia
  • Melbourne 
Convention	Bureau	(MCB) 
เป ิดตัวซีรีส ์การเรียนรู ้ผ ่าน	
Webinar	ส�าหรบัผูจั้ดงาน	เพ่ือ
อัปเดตความรู้ใหม่ๆ	ตลอดจน 
การสนับสนนุการจดังานไฮบริด 
พร้อมท้ังแพลตฟอร์มการส่ือสาร 
กับพันธมิตร

 Singapore
 • สงิคโปร์เปิดตวับรกิารเลนพเิศษหรอื	Connect@Singapore	
ให้บรกิารส�าหรบันกัเดนิทางธรุกจิและนกัเดนิทางทีจ่ะเข้าประเทศในระยะ
สั้น	โดยให้การอ�านวยความสะดวกในระหว่างที่พักในสิงคโปร์	รวมถึงมี
มาตรการตรวจเชื้อโรคและเฝ้าระวังความปลอดภัย	และต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์และมาตรการ		TraceTogether-only	SafeEntry	ทีร่ฐับาลสิงคโปร์
จัดท�าขึ้น
 • Singapore	 Tourism	Board	 (STB)	 เตรียมออกโครงการ 
SingapoReimagine	สร้างมาตรฐานของการเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์
รูปแบบใหม่ภายใต้	3	แนวความคิดหลัก	คือ	Reimagine	Safety 
การยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย	Reimagine 
Technology	การเลอืกใช้เทคโนโลยมีาเป็นหวัใจหลกัในการจดังาน	และ	
Reimagine	City	&	Nature	การตั้งเป้าให้สิงคโปร์เป็นเมืองจุดหมาย 
ปลายทางแห่งความยั่งยืน

 China
 • คาดการณ์ว่าการเตบิโตของ
อตุสาหกรรมท่องเทีย่วภายในประเทศจนี 
น่าจะสูงถึง	1.5	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	 
ในระยะเวลา	5	ปีต่อจากน้ี	ซ่ึงส่วนใหญ่มา 
จากการท่องเทีย่วภายในประเทศเป็นหลกั 
ส่งผลดต่ีอภาคเศรษฐกจิและการจ้างงาน 
ของประเทศ	อย่างไรกต็าม	ภาครฐัพยายาม 
ผลักดันให้แต่ละเมืองของจีนน�าเสนอ 
จดุเด่นด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินของตนเอง
ให้มากขึ้น

 Korea
 • Seoul	 Convent ion 
Bureau	จัดท�าโครงการ	“Seoul’s 
Innovative	 Supports	 for	MICE 
Industry”	มุ่งสนับสนุน	3	ส่วน	คือ	1)	
การขยายเกณฑ์การสนับสนุนเงินตั้งแต่	
80-120%	ส�าหรบังานทีจ่ดัแบบออนไลน์
หรือไฮบริด	2)	การสนับสนุนงานที่มี
ศักยภาพจะพัฒนาเป็นงานระดับโลกได	้
โดยให้เงินสนับสนุน	10-100	ล้านวอน	
เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม	การ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด	หรือการ
ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและ
การปฏิบตัด้ิานสขุอนามยั	และ	3)	ให้การ
สนับสนุนด้านความปลอดภัยและสุข
อนามัย	ท้ังน้ีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ
จะได้รับแพ็กเกจประกันภัยและบริการ
อ�านวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุก
ภาษาตลอด	24	ชัว่โมง	(K-quarantine)	

 Malaysia
 • รัฐบาลมาเลเซียเปิดตัวแผนการ 
ท่องเที่ยวระยะ	10	ปี	(2563-2573)	เพื่อฟื้นฟู
ภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์	ส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	ตลอดจนวางแผนรับมือ 
ภัยพิบัติในอนาคต	ส�าหรับปี	2564	มาเลเซีย 
ต้ังเป้าเพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่วให้ถงึ	30	ล้านราย
ผ่านทางโครงการ	“Visit	Malaysia	2020”

 Japan
 • Kobe	Convention	
Bureau	ประกาศแคมเปญสนบัสนนุ
ใหม่ส�าหรับการประชุมไฮบริด	โดย
ให้เงินสนับสนุน	5	ล้านเยน	(47,795	
ดอลลาร์สหรัฐ)	ส�าหรับการประชุม
ระหว่างประเทศ	และสูงถึง	2	ล้าน
เยน	(19,118	ดอลลาร์สหรัฐ)	ส�าหรับ
การประชุมภายในประเทศ

 • โรงแรมต่างๆ	ใน	Okinawa	ร่วมมือจัดท�าโครงการ	“Telework	&	Stay	in 
Okinawa”	เพือ่หวงัดงึดดูนกัเดนิทางธรุกจิทีต้่องการพกัผ่อนและท�างานไปพร้อม
กัน	โดยมีรูปแบบการสนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ที่เอื้อต่อการท�างาน	
ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ	80	อีกร้อยละ	20	โรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบ

 Hong Kong 
 • รัฐบาลประเทศฮ่องกงมี
มาตรการและกลยุทธ์ในการสนับสนุน 
งบประมาณ	1,138	ล้านดอลลาร์ฮ่องกง 
เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โดยใช้การด�าเนิน
งานกระตุ ้นการตลาดผ่านช ่องทาง 
Digital	เป็นหลัก

ควำมเคลื่อนไหวในอุตสำหกรรมไมซ์โลกท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควิด-19
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เศรษฐกิจปี 2564 เริม่ส่งสัญญำณเชิงบวก
ต่ออุตสำหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์
	 อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์และ
เกีย่วพนักับภาคการท่องเท่ียว	ทัง้นี	้ข้อมลูจากธนาคารกสกิรไทย	
ระบุว่า	ในช่วง	2	เดือนแรกของปี	2564	ธุรกิจท่องเที่ยวไทย
สูญเสียรายได้	5.5	หมื่นล้านบาท	และอาจใช้เวลาประมาณ	
3	ปีหรือในปี	2567	ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับมา
มีรายได้	2.7	ล้านล้านบาทอีกครั้ง	ดังนั้น	จึงเป็นที่คาดว่าเมื่อ
ภาคการท่องเทีย่วกลบัมาคกึคกั	กจ็ะส่งผลให้อตุสาหกรรมไมซ์
ฟื้นตัวตามไปด้วยเช่นเดียวกัน
	 ด้านส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ	วิเคราะห์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจปี	2564	ไว้ว่าจะมีการ
ขยายตัวร้อยละ	2.5-3.5	โดยมีปัจจัยส�าคัญ	คือ	แนวโน้มการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและปรมิาณการค้าโลก	แรงขบัเคลือ่นจาก
การใช้จ่ายภาครฐั	การกลบัมาขยายตวัของอปุสงค์ภาคเอกชน
ในประเทศ	และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต�่าผิดปกติ
ในปี	2563	ทั้งนี้	เป็นที่คาดการณ์ไว้ว่า	การอุปโภคบริโภคภาค
เอกชนและการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ	2.0	และร้อยละ	
5.7	ตามล�าดับ	

ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมไมซ์ของไทย
	 อุตสาหกรรมไมซ์ไทย	เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผล 
กระทบต่อเนื่องและยาวนานจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19	ทั้งระลอกแรกและระลอกใหม่	ที่ยังคงมีผู้ติด
เชื้อเพิ่มขึ้นจากกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่	ส่งผลให้จ�านวนนักเดินทาง
ไมซ์ภายในประเทศของครึ่งแรกปีงบประมาณ	2564	(ตุลาคม	
2563-มีนาคม	2564)	มีจ�านวนทั้งหมด	3,973,489	คน	ใน
ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี	2563	อยู่ที่	9,302,774	คน	
เท่ากบัมจี�านวนลดลง	57.29%	หรอืคดิเป็นจ�านวนนกัเดนิทาง 
ไมซ์ภายในประเทศลดลงถึง	5,329,285	คน	ท�าให้รายได้
จากนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศของครึ่งแรกปีงบประมาณ 
2564	อยู่ที่	8,490	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี	2563	อยู่ที่	31,071	ล้านบาท	ลดลง	
72.68%	หรอืเท่ากบั	22,581	ล้านบาท	นอกจากนี	้เมือ่จ�าแนก 
ตามรายอตุสาหกรรม	พบว่าผูเ้ข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในประเทศ 

มีจ�านวนสูงสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมไมซ์ประเภทอื่น 
ที่	3,758,049	คน	แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2563	
ซ่ึงมีจ�านวน	7,387,663	คน	หรือลดลง	49.13%	ในขณะที ่
นักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล	มีจ�านวนต�่าสุดที่	19,894	คน	หรือ
ลดลงถึง	80.20%	จากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2563	ซึ่งมี
จ�านวน	100,481	คน	
	 ในส่วนของจ�านวนนักเดินทางไมซ์นานาชาติช่วงครึ่งแรก
ปีงบประมาณ	2564	(ตุลาคม	2563-มีนาคม	2564)	มีจ�านวน
ท้ังหมด	281	คน	ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี	2563	ซึง่อยู่
ท่ี	476,719	คน	หรอืมจี�านวนลดลงถึง	99.94%	ท�าให้รายได้จาก
นกัเดนิทางไมซ์นานาชาตขิองครึง่แรกปีงบประมาณ	2564	อยูท่ี่ 
14	ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายได้ในช่วงเวลาเดยีวกันของ
ปี	2563	อยู่ท่ี	29,819	ล้านบาท	ลดลง	99.95%	นอกจากนี ้
เมือ่จ�าแนกตามรายอตุสาหกรรม	พบว่าจ�านวนนกัเดนิทางไมซ์ 
นานาชาติทั้งหมด	281	คน	เป็นผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
นานาชาติ	ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2563	ซึ่งมี
จ�านวน	88,711	คน	หรือลดลง	99.68%	ในขณะที่นักเดินทาง 
ไมซ์นานาชาติ	 ในอุตสาหกรรมท่ีเหลือ	มีจ�านวนเป็นศูนย ์
ปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ 
ท�าให้รัฐบาลไทยมีมาตรการเข้มงวดและปิดก้ันการเดินทาง 
เข้าประเทศ	ส่งผลให้รายได้รวมจากนักเดินทางไมซ์ทั้งหมด 
ในครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2564	เท่ากับ	8,504	ล้านบาท	 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2563	ซึ่งอยู่ที่	60,890	ล้าน
บาท	

ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2562

ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563

ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563

ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2562ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2563 ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2563ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2564 ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2564

594,663

149,638

9,413

122,102

5,624

116,268

8,318

88,711

6,464

44,734
476,719

29,819

281 14

+8.59 +4.39

-19.8 -33.34

-99.94

จ�ำนวนนักเดินทำงไมซ์นำนำชำติ
(เปรียบเทียบครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2562-2564)

รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์นำนำชำติ
(เปรียบเทียบครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2562-2564)

จ�ำนวนผู้เดินทำงไมซ์ (คน) รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ (ล้ำนบำท)

% กำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y) % กำรเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y) -99.95

281

14

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-99.68

-99.79

 Meeting Incentive Convention Exhibition

 Meeting Incentive Convention Exhibition

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

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

หมายเหตุ	:	ครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2564	(ต.ค.	2563	-	มี.ค.	2564)	เป็นข้อมูลประมาณการ

หมายเหตุ	:	ครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2564	(ต.ค.	2563	-	มี.ค.	2564)	เป็นข้อมูลประมาณการ
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ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2562

ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563

ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563

ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

% การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2562ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2563 ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2563ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2564 ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2564

14,164,981

576,899 
100,481

1,237,731

7,387,663

3,758,049

157,039
19,894

1,481 
145 527

2,983

7,785

135 426 -85.73 -70.15-90.23 -74.37

26,080

52,5649,302,774
31,071

3,973,489
8,490

-11.03% -6.94%
-34.33% -40.89%

จ�ำนวนนักเดินทำงไมซ์ภำยในประเทศ
(เปรียบเทียบครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2562-2564)

รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ภำยในประเทศ
(เปรียบเทียบครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2562-2564)

จ�ำนวนผู้เดินทำงไมซ์ (คน) รำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ (ล้ำนบำท)

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

-72.68

38,507 -93.33 -80.20 -87.31 -49.13

 Meeting Incentive Convention Exhibition

 Meeting Incentive Convention Exhibition

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

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

หมายเหตุ	:	ครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2564	(ต.ค.	2563	-	มี.ค.	2564)	เป็นข้อมูลประมาณการ

หมายเหตุ	:	ครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2564	(ต.ค.	2563	-	มี.ค.	2564)	เป็นข้อมูลประมาณการ

-57.29

ผู้ประกอบกำรไมซ์ไทย ก้ำวสู่ออนไลน์และ
ขยำยไลน์ธุรกิจเพื่อควำมอยู่รอด
	 โควิด-19	เป็นมหัตภัยร้ายแรง	ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม
ไมซ์ในประเทศเป็นอย่างมาก	ตลาดไมซ์ไทย	จงึจ�าเป็นต้องปรบั
การจดังานจากออฟไลน์ไปสูอ่อนไลน์	(Virtual)	และผสมผสาน	
(Hybrid)	เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่ายและลดข้อจ�ากดัในการเดนิทาง	
โดยเฉพาะกลุ่มผู้จัดงาน	(Organizer)	ท่ีปรับกิจกรรมส่งเสริม
ตลาดให้สอดคล้องกับวิถี	New	Normal	อาทิ	กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	(DITP)	ขยายหลัก
เกณฑ์เพื่อครอบคลุมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและบริการใน 
ต่างประเทศในรูปแบบ	Virtual	Exhibition	และจัดกิจกรรม
เจรจาธรุกจิในรปูแบบ	Showroom	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการพบปะ 
ผู้ซื้อและเจรจาธุรกิจได้	แม้ว่าจะยังไม่สามารถเดินทางไป 
ต่างประเทศได้ด้วยตนเอง	
	 กลุ่มธุรกิจโรงแรมเป็นอีกภาคธุรกิจ	ท่ีต้องเผชิญกับภาวะ
ซบเซาต่อเนื่องมาจนถึงปี	2564	หลายโรงแรมจึงปรับตัวโดย
เพ่ิมกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ	เพ่ือเป็นจดุขายดงึดดูให้
นักท่องเท่ียวกลับเข้ามาพักอีกคร้ังเมื่อสถานการณ์โรคระบาด
คลี่คลาย	รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในโรงแรมส�าหรับ
ท�าเกษตรกรรม	เพื่อน�าผลผลิตไปจ�าหน่าย	บรรเทาค่าใช้จ่าย
ประจ�าเดอืน	และเป็นการสร้างกจิกรรรมท่องเทีย่ววถิธีรรมชาติ
ให้กับผู้เข้าพัก	ในขณะที่บางส่วนได้ขยายบริการจากเดิมขาย
ที่พักเพียงอย่างเดียว	เป็นจ�าหน่ายอาหารเมนูของโรงแรมใน
ราคาไม่แพง	และถูกหลักอนามัยตามมาตรฐาน	SHA	

 ตลำดไมซ์ไทย จ�ำเป็น
ต้องปรับกำรจัดงำนจำก
ออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Virtual) 
และผสมผสำน (Hybrid) 
เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยและ
ลดข้อจ�ำกัดในกำรเดินทำง 
โดยเฉพำะกลุ่มผู้จัดงำน 
(Organizer) ที่ปรับกิจกรรม
ส่งเสริมตลำดให้สอดคล้อง
กับวิถี New Normal 
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บทที่4
การให้ความ

ช่วยเหลอืและสนับสนุน
อตุสาหกรรมไมซ์
ในสถานการณ์โควิด-19

บทบำทของ สสปน. 
กับกำรกู้วิกฤตของโควิด-19 ระลอกใหม่ 

	 โควิด-19	ระลอกใหม่ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งใน
ประเทศไทย	สร้างความท้าทายเป็นอย่างมากส�าหรับการ
ด�าเนนิงานของส�านักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ	
(องค์การมหาชน)	หรือ	สสปน.	ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรหลกัในการ
ผลักดันให้เกิดกิจกรรมไมซ์ทั้งในและนอกประเทศ	โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกไม่สามารถเดินทางได้	

	 ในปี	2563	ท่ีผ่านมา	ถือเป็นปีท่ีท่ัวโลกและประเทศไทยต้อง
เผชญิกบัสถานการณ์โควิด-19	อย่างหนกัหนาสาหสัตลอดทัง้ปี	
ในส่วนของกจิกรรมไมซ์ไทย	พบว่า	มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
ไมซ์ทกุประเภท	ลดลงประมาณ	60%	จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 
2562	ส่งผลให้การด�าเนินงานของ	สสปน.	ในช่วงครึ่งแรกของ 
ปีงบประมาณ	2564	(ตลุาคม	2563-มนีาคม	2564)	มุง่เน้นไปที่ 
การฟ้ืนฟคูวบคูก่บัสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการไมซ์จดังานประชมุ 
ในรูปแบบออนไลน์	รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการจัดงานด้วย
แคมเปญต่างๆ	ผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ	

มำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรไมซ์ไทย
ให้ก้ำวผ่ำนอุปสรรคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

	 ในระยะแรกของการเกิดโควิด-19	ระลอกใหม่	เมื่อการจัดงานแบบ
ปกต	ิ(Physical)	ไม่สามารถท�าได้	สสปน.	ได้ปรบับทบาทจากหน่วยงานที ่
ส่งเสริมด้านการตลาด	เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไมซ์	
โดยจดัท�าแพลตฟอร์ม	Virtual	Meeting	Space	เพือ่ท�าการจดัประชุม
ออนไลน์ผ่าน	Webinar	ซ่ึงสามารถท�าได้เสมือนจริง	ส่งผลให้การจัด
ประชุมแบบออนไลน์สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่าแบบปกติ	
เมื่อวัดผลจาก	6	เดือนที่ผ่านมา	(เมษายน-กันยายน	2563)	มีผู้เข้า 
ร่วมงานไมซ์ท่ีจัดแบบออนไลน์	55.4%	คิดเป็นจ�านวน	375,094	คน	
และออฟไลน์	44.6%	หรือเท่ากับ	302,312	คน	
	 เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน	จึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช ้
กอบกู้วิกฤตการณ์ในช่วงโควิด-19	ให้ด�าเนินต่อไปได้เท่านั้น	แต่ยังเป็น
นวัตกรรมส�าคัญ	ท่ีช่วยสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ต่อไปในอนาคต	ดังนั้น	เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทย 
มศัีกยภาพในการจดังานแบบดจิิทลัเท่าทนักระแสโลก	สสปน.	จงึจดัท�า 
“โครงการ Upskill - Reskill”	อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้าน
การจัดอีเวนต์สมัยใหม่	ที่ใช้ดิจิทัลเป็นหลัก	เพ่ือเพิ่มพูนทักษะในการ
จัดงาน	ซึ่งจะสร้างประสบการณ์น่าประทับใจให้แก่นักเดินทางธุรกิจ
ในอนาคต	
	 นอกจากนี้	ยังพัฒนา	E-learning Platform	ซึ่งเป็นศูนย์การ 
เรียนรู้คอร์สฝึกอบรมออนไลน์	เพื่อช่วย	
Upskill	และ	Reskill	ผู้ประกอบการ 
ไมซ์ของไทยให้มีศักยภาพและ 
พร้อมแข่งขนักบัอตุสาหกรรม 
ไมซ์ระดับโลก	 รวมไปถึง 
จัดท�า	 โครงการ “MICE 
Winnovation”	ซึ่งเป็น
แพลตฟอร ์ ม ออน ไลน ์
ที่ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล ข อ ง 
ผู ้ให้บริการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี	การสนับสนุนเงิน
ทุนด้านการตลาด	การจัดหาเวที
พบปะเจรจาธุรกิจ	และการให้ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยี	 เพื่อสนับสนุน
ให ้ ผู ้ ป ระกอบการน� า เ อ า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ
วงจร

 เทคโนโลยดิีจทัิล
ในปัจจบุนั จงึไม่เพียง 
แต่เป็นเครือ่งมอืท่ีใช้
กอบกู้วิกฤตกำรณ์ใน
ช่วงโควิด-19 ให้ด�ำเนิน 
ต่อไปได้เท่ำน้ัน แต่ยงั
เป็นนวัตกรรมส�ำคญั  
ท่ีช่วยสร้ำงประสบกำรณ์
เชิงบวกให้กับผูเ้ข้ำร่วม
งำนต่อไปในอนำคต 
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สำนต่อแคมเปญ Covid Package 
ผลักดันให้เกิดงำนไมซ์ไทย 
ท่ำมกลำงวิกฤตระลอกใหม่
 
	 ต่อมาเมื่อเข้าสู่ระยะที่สถานการณ์โควิด-19	ในประเทศ
เริม่ผ่อนคลาย	และรฐัเริม่มนีโยบายผ่อนปรน	ท�าให้ผูป้ระกอบ
การเริม่มกีารจดังานไมซ์ประปราย	แต่กย็งัมบีางส่วนทีย่งัคงไม่
มัน่ใจ	และต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย	สสปน.จึงสานต่อแคมเปญ
ท่ีเกี่ยวกับ	Covid	Package	ที่ด�าเนินการจากปีที่ผ่านมา 
เพือ่ผลกัดนัให้การจดังานในเมอืงไทยกลบัมาคึกคักอกีครัง้	อาท ิ
แคมเปญ Re-Energizing	ซึง่ให้เงนิสนบัสนนุส�าหรบัการจดังาน 
แสดงสินค้าทุกงาน	ที่จัดภายใต้คอนเซ็ปต์	“New	Normal”	
แคมเปญ “Convene Plus”	ส�าหรับการจัดประชุมในเมือง
ไทย	ให้เงนิสนบัสนนุ	200,000	บาท	หากใช้	Virtual	Meeting	
Platform	และอกี	200,000	บาท	ส�าหรบัการใช้	Professional	
Virtual	Organizer	
	 ในขณะเดยีวกนั	ยงัเดินหน้าอดัแคมเปญ “ประชมุเมอืงไทย 
ปลอดภยักว่า”	โดยการให้เงนิสนบัสนนุ	15,000	บาท	ส�าหรบั
กลุ่มประชุม	1	วัน	และ	30,000	บาท	ส�าหรับกลุ่มประชุม	2	
วัน	1	คืน	เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการสามารถจัดงานไมซ์ใน
ประเทศไทยได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ความ
ส�าเร็จของแคมเปญ	“ประชุมเมืองไทย	ปลอดภัยกว่า”	ได้ 
ต่อยอดมาสู่แคมเปญ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ
ด้วยมาตรฐาน”	 เพื่อผลักดัน	10	เมืองไมซ์	 (MICE	City) 
ที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้ทันที	หากมีผู ้เข้าร่วม
งานมากกว่า	300	คน	ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด	10	เมือง	ได้แก	่
กรุงเทพมหานคร	ขอนแก่น	เชียงใหม่	นครราชสีมา	พิษณุโลก	
ภูเก็ต	สงขลา	สุราษฎร์ธานี	อุดรธานี	และเมืองพัทยา	โดยทั้ง	
10	เมืองนี้เป็นโมเดลที่สร้างมาตรฐานของเมืองไมซ์	และสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักเดินทางธุรกิจด้วยโปรแกรมไมซ์ที่เน้น
ความปลอดภัยทั้งหมด

ติดอำวุธให้ผูป้ระกอบกำร เพ่ิมควำมพร้อม
รอต้อนรับนักเดินทำงไมซ์ 

	 เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้ผู ้ประกอบการไมซ์ไทยในการ 
จัดงาน	และตอกย�้าภาพลักษณ์ของประเทศไทย	ที่ให้ความ
ส�าคัญด้านสุขอนามัย	ความสะอาด	และความปลอดภัย 
ห่างไกลจากโควดิ-19		สสปน.	จงึจดัท�าแคมเปญทีช่่วยยกระดบั 
คุณภาพของสถานท่ีจัดงานในช่ือว่า	“2HY” (Hygiene + 
Hybrid)	ซึง่เป็นมาตรการด้านสขุอนามัย	เพือ่ก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับสถานที่จัดงาน	รวมไปถึงเตรียมความพร้อม
รองรบัการกลบัมาของอตุสาหกรรมไมซ์	ทัง้ในและต่างประเทศ	
ตลอดจนเตรียมพร้อมการตรวจประเมินกฎเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมในปี	2565	
	 ในขณะเดียวกัน	สสปน.	ยังมุ่งมั่นด้านการพัฒนาศักยภาพ
ให้กบัผูป้ระกอบการในช่วงทีอ่ตุสาหกรรมไมซ์ไทยยงัคงชะลอตวั 
เช่น	การเทรนนิ่งเรื่องประมูลสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการ	บริษัท	
องค์กร	หน่วยงาน	หรือผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้เร่ืองการประมูล
สิทธิ์อย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ	 โดยได้รับร่วมมือจาก
สมาคมการประชุมนานาชาต	ิ	(International	Congress	and	 
Convention	Association	หรอื	ICCA)	ในการจดัอบรม	เพ่ือป้ัน 
บุคลากรในอตุสาหกรรมไมซ์	และเพิม่โอกาสให้ประเทศไทยได้
รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สสปน. กับบทบำทกำรรักษำสถำนะไทย
ในเวทีโลก

	 แม้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย	และต่างชาติจะได้รับ 
ผลกระทบทีต่่อเนือ่งและยาวนานจากการระบาดของโควดิ-19	
แต่เป็นที่คาดการณ์กันว่า	จะเร่ิมมีนักเดินทางบางส่วนที่ได้รับ
วัคซีนโควิด-19	ครบโดส	ทยอยเดินทางในช่วงเดือนเมษายน	
2564	ทั้งนี้	 ในช่วงที่ยังไม่สามารถเดินทางได้นั้น	สสปน. 
ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางการเผยแพร่ข่าวสารทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ 
โควิด-19	ในประเทศไทยและในต่างประเทศ	ผ่านตัวแทน
ด้านการตลาดทั้ง	7	ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรเลีย	อังกฤษและ
ยุโรป	อเมริกาเหนือ	อินเดีย	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	และจีน	รวมไปถึง 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโปรโมช่ัน	และแพ็กเกจการจัดประชุม
ที่สามารถน�าไปใช้ได ้เมื่อสถานการณ์การระบาดสิ้นสุด 
เช่น	“Smile	Package”	ซึง่ชคูอนเซป็ต์	“Safe	Destination”	
น�าเสนอโปรแกรมการจดัประชมุและท่องเทีย่วท่ีปลอดภยั	และ
เข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน	SHA	Standard	
	 นอกจากนี้	ยังจัดท�า	Web Clinic	ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
การประสานงานในการจัดแสดงสินค้าระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย
และภาครัฐ	โดยมีการจัดตั้งตัวแทนด้านการตลาดเพิ่มใน	2	
ภูมิภาค	ได้แก่	จีน	ครอบคลุมไต้หวัน	มาเก๊า	และฮ่องกง	และ
ภมูภิาคยโุรป	เพือ่ประชาสมัพนัธ์ว่าประเทศไทย	คอื	ศนูย์กลาง

ในการจัดแสดงสินค้าอันดับ	1	ของอาเซียน	รวมทั้งใช้เป็น 
ช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับแคมเปญต่างๆ	ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	
ตลอดจนเพิ่มตัวแทนในต่างประเทศอีก	2	ประเทศ	คือ	อินเดีย	
และออสเตรเลยี	เพือ่ขยายโอกาสของการจดัประชุมนานาชาติ
ในเอเชีย	ซึ่งจะกลายเป็นภูมิภาคมาแรงหลังสถานการณ ์
โควิด-19	คลี่คลาย
	 อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบัน	สสปน.	ยังได้รับมอบหมายจาก
ส�านักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (ศบค.)	 ให ้ด�าเนินการจัดท�าเรื่อง 
“Business	Traveler”	หรือไม่กักตัว	14	วัน	ท�าธุรกรรมเสร็จ	
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันที	เพื่อสร้างมาตรฐานของการ
เดินทางเข้ามาท�ากิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย	แล้วกลับออก
ไปอย่างปลอดภัย	ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว	จะช่วยดึงดูด 
นักเดินทางธุรกิจ	และขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กลับ
มาเฉิดฉายในเวทีโลกได้โดยเร็ว

 สสปน. ยงัมุง่มัน่ด้ำน 
กำรพัฒนำศักยภำพให้กับ 
ผูป้ระกอบกำรในช่วงท่ี 
อุตสำหกรรมไมซ์ไทยยังคง
ชะลอตัว เช่น กำรเทรนน่ิง
เร่ืองประมลูสิทธ์ิให้กับ
ผูป้ระกอบกำร บรษัิท องค์กร 
หน่วยงำน หรอืผูส้นใจ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

บทที่5
ผลการดำาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 
ของ สสปน.

 กำรจดังำน IBTM World Virtual 2020 เป็นกำร
เตรยีมควำมพร้อมให้ผูป้ระกอบกำรไมซ์น�ำเครือ่งมือและ
แพลตฟอร์มใหม่ๆ มำใช้ในกำรท�ำธุรกิจ นอกจำกจะ
ช่วยในกำรหำลกูค้ำใหม่และรกัษำฐำนลกูค้ำแล้ว 
ยังเป็นกำรสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยให้รับรู้
ถึงผลงำนกำรควบคุมโควิด-19 ของไทย 
ซึ่งช่วยตอกย�้ำให้ตลำดยุโรปตระหนัก
ในควำมพร้อมรองรับกำรจัดงำน
แบบ New Normal ของ
ประเทศไทยเมื่อมีกำรเปิด
ประเทศ 

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
ผูอ้�านวยการ ส�านกังานส่งเสริมการจัดประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน)

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศ 
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

IBTM World Virtual 2020 
ไทยยังคงเป็นจดุหมำยปลำยทำงไมซ์ท่ียุโรปให้ควำมเช่ือมัน่
	 ในช่วงเวลาทีน่กัเดนิทางไมซ์ยงัไม่สามารถเดินทางเข้ามาจดังานประชมุและ
สัมมนาภายในประเทศไทย	แต่พันธกิจของ	สสปน.	ในการสนับสนุนงานไมซ์
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศไทยยงัคงต้องขบัเคลือ่นต่อไปตามแผนปฏบิตัิ
ราชการระยะ	3	ปี	พ.ศ.	2563-2565	โดยเฉพาะการยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิม
ให้เตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื	รวมไปถงึการสร้างความมัน่ใจให้กบันกัเดนิทาง
ไมซ์ยุโรป	ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่	สสปน.	ให้ความส�าคัญตลอดมา		
	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทางเข้ามา 
จัดงานแสดงสินค้าในอนาคต	สสปน.	จึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยด�าเนิน
กจิกรรมการตลาดเชิงรกุผ่านระบบออนไลน์	โดยสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการไมซ์

นำยไบรอัน ลี
ผูจั้ดการอาวุโสฝ่ายขาย โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ

นำยณภัทร วัฒนสำร
ผูจั้ดการอาวุโสฝ่ายขาย โรงแรม เพนนนิซูลา กรุงเทพฯ

จ�านวน	32	ราย	บริษัทรับจัดงาน	1	ราย	บริษัทให้บริการจัดการเดินทาง	
(Destination	Management	Company	-	DMC)	6	ราย	โรงแรม	20	
แห่ง	และสถานที่จัดงานไมซ์	3	แห่ง	เข้าร่วมงานแสดงสินค้า	“IBTM	
World	Virtual	2020”	ที่ประเทศอังกฤษ	ระหว่างวันที่	8-10	ธันวาคม	
2563	ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์	(Virtual	Event)	เพื่อเป็น
เวทีการเจรจาทางธุรกิจไมซ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในตลาดต่างประเทศ	
เพ่ิมโอกาสในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่	รวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้า
เดิม	อันจะน�าไปสู่การจัดงานในประเทศไทยเมื่อสถานการณ์โควิด-19	
ในยุโรปคลี่คลาย
	 ผลจากการจดังาน	พบว่า	เกดิการนดัหมายภายในคหูา	711	นดัหมาย	
และท�าให้เกิดจ�านวนงานที่คาดว่าจะจัดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต	
(Leads)	52	งาน	คิดเป็นจ�านวนนักเดินทางไมซ์ในกลุ่มการจัดประชุม
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล	(Meeting	&	Incentive)	ประมาณ	
11,800	คน	สร้างรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ	743.40	ล้านบาท	ซึ่งเป็น
สัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยยังคงอยู่ในความสนใจอันดับต้นๆ	ของยุโรป

 เทรดโชว์ครั้งนี้ สร้ำงโอกำส 
ให้ผู้ประกอบกำรไมซ์ท�ำควำมรู้จักและ 
ยื่นนำมบัตรออนไลน์ให้กับลูกค้ำได้
ทันที โดยไม่ต้องนัดหมำยล่วงหน้ำ 
เพิ่มโอกำสในกำรเจรจำทำงธุรกิจและ
ขยำยกลุ่มลูกค้ำเพิ่มขึ้น วงกำรไมซ์
ขอขอบคุณ สสปน. เป็นอย่ำงมำกที่
ให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลืออย่ำง 
ดีเยี่ยม นอกจำกนี้กำรเข้ำร่วมงำน 
ยังท�ำให้ทรำบว่ำนักเดินทำงไมซ์ยุโรป
มีควำมต้องกำรจะมำประเทศไทย 
เนื่องจำกกำรให้บริกำรที่ดี มีสถำนที่
ท่องเที่ยวสวยงำม ซึ่งถือเป็นตัวเลือก
ที่คุ้มค่ำส�ำหรับลูกค้ำกลุ่มไมซ์ 

นำยสตีเฟน สินทรัพย์
ผูอ้�านวยการการจัดประชมุและนทิรรศการ  
โรงแรม แบงคอก แมริออท มาร์คส์ี ควีนส์ปาร์ค

 นับเป็นโอกำสดีที่กำรจัดงำนครั้งนี้ 
ท�ำให้พบปะกับลูกค้ำจ�ำนวนมำกพร้อมๆ กัน 
เหมือนกำรไปร่วมงำนเทรดโชว์แบบปกติ 
ถึงแม้ว่ำยังเดินทำงไม่ได้ก็ตำม ที่ส�ำคัญลูกค้ำ
ทั้งนักเดินทำงไมซ์ยุโรปและอเมริกำยังมีควำม
ต้องกำรที่จะเข้ำมำประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ 
เมื่อสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย อีกทั้ง
มีควำมเชื่อมั่นในเรื่องกำรควบคุมโควิด-19 
ของรัฐบำล  

 กำรเข้ำร่วมกำรจัดงำนใน
รูปแบบออนไลน์ เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่ช่วย
รักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน และจำกกำรได้พูดคุยกับลูกค้ำ ท�ำให้
เกิดควำมมั่นใจว่ำนักเดินทำงไมซ์ยุโรปและ
อเมริกำจะเลือกเดินทำงมำยังประเทศไทย 
ทันทีที่สำมำรถเดินทำงได้ เพรำะมีควำม 
คุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยและมั่นใจในมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขของประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สสปน. ยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมยั 
10 เมืองไมซ์ พร้อมจดัประชุมและ
กิจกรรมไมซ์ได้ทันที

	 จากวิกฤตการณ์โควิด-19	ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ระลอกแรกจนถึงระลอกใหม่	สสปน.	ในฐานะ
องค์กรภาครัฐ	ได้เปลี่ยนบทบาทจากหน่วยงาน
ส่งเสรมิด้านการตลาดเป็นการให้ความช่วยเหลอื
เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์	และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนอย่างสุดก�าลังความสามารถ	โดยจัด
ท�าโครงการต่างๆ	ที่จะช่วยกระจายรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้นเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
	 หนึ่งในนั้นคือ	“โครงการเปิดเมืองปลอดภัย	
จัดงานไมซ์มั่นใจ	ด้วยมาตรฐาน”	โดยทดลอง 
น�าร่อง	10	เมืองไมซ์	ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพ
สูง	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	ขอนแก่น	เชียงใหม	่
นครราชสมีา	พษิณโุลก	ภเูกต็	สงขลา	สรุาษฎร์ธาน	ี
อุดรธานี	และเมืองพัทยา	พร้อมทั้งยกระดับ

มาตรฐานด้านสขุอนามยัของระบบบรกิารและสถานประกอบ
การต่างๆ	ในเมืองเหล่านี้ตามหลักเกณฑ์	Thailand	MICE	
Venue	Standard		 (TMVS)	และ	MICE	New	Normal	
เพ่ือรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการ	การเดินทางและ
การท่องเที่ยวในเมืองอย่างปลอดภัย	เพิ่มความม่ันใจให้กับ 
ผู้จัดงาน	และผู้เข้าร่วมงาน	
	 โครงการนี้	 เป็นการผนึกก�าลังร่วมกันในระดับภาคี	โดย 
ม	ีสสปน.	กระทรวงสาธารณสขุ	สมาคมและหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยว	และการขนส่ง	ทั้งหมด	23	หน่วยงาน	เช่น	กรมการ
ท่องเทีย่ว	กรมการขนส่งทางบก	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	
หอการค้าไทย	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และ
สมาคมโรงแรมไทย	ลงนาม	MOU	ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
คาดว่าจะสร้างรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคในระยะ
แรกก่อน	หลังจากนั้นจะมีการขยายผลไปเมืองอื่นๆ	ต่อไป

กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

 กระทรวงสำธำรณสุขตั้งเป้ำ 
ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยภำยในสิ้นปี 
2564 นี้ ควบคู่กับยกระดับมำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัยของสถำนประกอบกำร
และสุขอนำมัยส่วนบุคคลของประชำชน 
เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยก้ำวเดิน
ต่อไป 

นำยแพทย์สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามยั

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
ผูอ้�านวยการ ส�านกังานส่งเสริมการจัดประชมุ 
และนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื สสปน.

 โครงกำรเปิดเมืองปลอดภัย 
จัดงำนไมซ์มั่นใจ ด้วยมำตรฐำน จ�ำเป็น
ต้องพิจำรณำกำรจัดงำนให้ครอบคลุม
ทุกกิจกำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรจัดงำนไมซ์ เพื่อให้กำรเปิดเมืองและ
กำรจัดงำน มีควำมปลอดภัยทั้งระบบและ
ครอบคลุมทุกภูมิภำคอย่ำงแท้จริง  

 โครงกำรนี้ เป็นกำรผนึก
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับมำตรกำร
ด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งจะเป็นแนวทำงของ
พื้นที่ในกำรด�ำเนินกำร และช่วยสร้ำง
ควำมมั่นใจถึงควำมปลอดภัย 

นำยอนุทิน ชำญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้ออกงานแสดงสินค้าของไทย

ผู้ซื้อ (Buyer) 178 ราย

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไมซ์ ไทยและ สสปน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
“Thailand MICE Virtual Expo” 
ครัง้แรกของไทย เช่ือมโยงคูค้่ำตลำดโลก 
ระหว่างวันท่ี 24-25 กุมภาพนัธ์ 2564

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท�าให้เป็น
อุปสรรคในการเดินทางระหว่างประเทศ	ทั้งด้านท่องเที่ยว	
การจัดประชุมและนิทรรศการต่างๆ	ในฐานะที่	สสปน.	เป็น
องค์กรของรัฐ	ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีเวทีใน
การเจรจาธุรกิจเพื่ออนาคต	มีการน�าเสนอสินค้าใหม่ๆ	แลก
เปลีย่นข้อมลูระหว่างผูป้ระกอบการและคูค้่า	ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็น
ทางการตลาด	และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ	จึงน�ามา
สู่การจัดงานไมซ์นานาชาติ	"Thailand	MICE	Virtual	Expo"	
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเชื่อมโยงคู่ค้าตลาดโลก
	 "Thailand	MICE	Virtual	 Expo"	 เป็นงานส่งเสริม 
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย	ที่	สสปน.	น�าเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้า
มาใช้จดังานในลกัษณะเสมือนจรงิ	(Virtual)	เป็นคร้ังแรกอย่าง
เตม็รูปแบบของประเทศไทย	จดัข้ึนภายใต้แนวคดิ	"The	River	
of	New	Era"	แรงบนัดาลใจมาจาก	"แม่น�า้เจ้าพระยา"	อนัเป็น

 เป้าหมายของการจัดงาน 
Thailand MICE Virtual Expo 
จะครอบคลุมตลาดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและจีน 80% และตลาด
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 20% 
ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทยในปี 2564 ให้เป็น 
ไปตามเป้าหมายที่ 64,000 ล้านบาท
ภายในสิ้นปี 2564 
 

เส้นเลอืดใหญ่ของการเดนิทางของประเทศไทยสูโ่ลกภายนอก
มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
	 เป้าหมายของการจัดงาน	เพื่อให้เป็นเวทีส�าคัญในการ
สื่อสารของประเทศไทยให้กับนักเดินทางไมซ์ท่ัวโลก	เตรียม
ความพร้อมและรักษาความสามารถทางการแข่งขันของ
ไทยในตลาดไมซ์โลก	ที่ยังคงเผชิญกับการปิดกั้นการเดิน
ทางจากสถานการณ์โควิด-19	การจัดงาน	Thailand	MICE	 
Virtual	Expo	ตั้งเป้าหมายมีผู้ร่วมงานไว้ที่	3,000	คน	แต่มี
ผู้เข้าร่วมงานจริงท้ังสิ้น	7,755	คน	จาก	33	ประเทศทั่วโลก	
ทั้งนี้	เป็นการแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทย
ท่ีมีการวางรากฐานและความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง	เสริมความแข็งแกร่งให้
กับธุรกิจต่างๆ	ในอุตสาหกรรมไมซ์	เพื่อสร้างความมั่นใจให้
กับนักธุรกิจต่างชาติ	น�าเม็ดเงินมาลงทุนท้ังระดับจุลภาคและ
มหภาคหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19	คลี่คลาย	นอกจากนี้	
ยังสร้างการรับรู้และปรับมุมมองขององค์กรภายนอกต่อภาพ
ลักษณ์ของ	สสปน.	ที่สามารถจัดงานเข้ากับสถานการณ์ที่การ
เดินทางยังถูกปิดกั้นได้เป็นอย่างดี

• กำรเจรจำธุรกิจ (Business 
Matching)	ของผู้ประกอบการไมซ์
กับผู้ซื้อทั่วโลก	

• กำรเสวนำทำงธุรกิจ	เพิ่มพูนความรู้	
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนในวงการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมไมซ์ไทย	

• กิจกรรมเวิร์กชอปออนไลน์ (Live Streaming 
Workshop)	ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย	เช่น	การสอนศิลปะการชกมวยไทย
จากแชมป์ระดับโลก	การให้ความรู้เรื่องเฟสติวัล
หุ่นไทย	และกิจกรรมเพนท์หน้ากากอนามัย

• กิจกรรมสัมมนำ  
(Online Webinar & Panel 
Discussion) จากวิทยากร 
ในแวดวงธุรกิจ	ที่มาร่วมอัปเดต
ธุรกิจต่างๆ	ของประเทศไทย
ในยุควิถีใหม่	(New	Normal)

ไฮไลท์ของงาน 
Thailand MICE 
Virtual Expo 

บทสรุปของความสำาเร็จ

จำานวนประเทศ 
ที่เข้าร่วม

33

30การเจรจาทางธุรกิจ
(Business Matching)
580 คู่ธุรกิจ

7,750 คน
จำานวนผู้ร่วมงาน

จำานวนผู้รับรู้ข่าวสารจัดงานจากสื่อต่างๆ
30,293,284

ราย

กิจกรรมสัมมนา 
และเวิร์กชอปโดยมี 
วิทยากรจากหลากหลาย
ธุรกิจ 23 คน

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 จำานวนบูธ 30 บูธ
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สสปน. ยกระดับศักยภำพผูป้ระกอบกำรไมซ์ไทย
ในโครงกำร Upskill-Reskill 

	 สถานการณ์โควิด-19	ระลอกใหม่	ส่งผลให้การจัดงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์ต้องพึ่งพาการจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบ
หรือการจัดงานอีเวนต์ลูกผสม	(Hybrid	Event)	เพิ่มมากข้ึน 
เพ่ือรักษาสถานะของการจัดงานให้ด�าเนินต่อไปได้	ซึ่งในช่วง
ของงบประมาณครึง่ปีแรก	2564	ไม่มีรายงานการยกเลกิจดังาน	
เพียงแต่เลื่อนระยะเวลาการจัดงานออกไปเท่านั้น	
	 อย่างไรก็ดี	ในช่วงที่เริ่มมีการผ่อนปรนและผู้คนผ่อนคลาย
จากสถานการณ์โควิด-19	สสปน.	เร่งเตรียมความพร้อมและ 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ 
ผูป้ระกอบการไทย	จดัท�าโครงการ	“Upskill-Reskill	ยกระดับ 
ศักยภาพผู ้ประกอบการไมซ์ไทย”	 เพื่อพัฒนาการจัดงาน
แบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติ	พร้อมท้ัง 
ยกระดับมาตรฐานของบุคลากรไมซ์ไทย	เพ่ิมพูนทักษะด้าน
ดิจิทัลซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง	ตลอดจนต่อยอด 
ความคิดเชิงกลยุทธ์	เพื่อน�ามาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ให้เติบโตและเป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก

	 ส�าหรบัโครงการดงักล่าว	สสปน.	ท�างานร่วมกบั	2	สมาคม
ระดบัโลก	ได้แก่	สมาคมวชิาชีพการจดัการการประชุม	(PCMA)	
และสมาคมมอือาชีพด้านการจดัประชุมนานาชาต	ิ(MPI)	โดยมี
การจัดอบรมท้ังหมด	2	โปรแกรม	คอื	โปรแกรม	Digital	Event	
Strategist	(DES)	ซึ่งเป็นหลักสูตรรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จดังานอเีวนต์แบบดจิทิลั	และโปรแกรม	Certificates	Event 
Designer	(CED)	ส�าหรบัสร้างนกัออกแบบอีเวนต์ระดบันานาชาต	ิ
	 การจัดอบรมรุ่นแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2564	 
ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะได้รบัประกาศนยีบตัร	และถกูบรรจรุายช่ือ 
ไว้ใน	“ศูนย์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์”	(Speaker	Bureau)	
ซึง่เป็นศนูย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านไมซ์	เพื่อกระจายองค์ความรู้ด้านไมซ์ไปสู่ภูมิภาค	และจะ
น�าไปสู่การจัดตั้ง	“สถาบันไมซ์แห่งอาเซียน”	ศูนย์กลางแลก
เปล่ียนองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างบุคลากรไทยและ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจากต่างชาติ	เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเป็น
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจร่วมกันในอนาคต	นอกจากนี ้
ยงัตอกย�า้ภาพลกัษณ์และการวางต�าแหน่งให้ประเทศไทยเป็น
ท่ียอมรับในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านไมซ์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาประสทิธิภาพ 
การปฏบิตังิาน 
ภายในขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์  
และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ

รวมท้ังจัดอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐให้แก่พนักงานของ	สสปน.	ทุกระดับ	
	 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	เพื่อสร้างจิตส�านึกให้บุคลากร
ในองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	และวางแผนมาตรการ
ป้องกนัการทจุรติร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน	ตลอด
จนจัดท�าข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการประเมิน 
ความเสีย่ง	การทจุรติของส�านกังาน	ให้เป็นไปตามข้ันตอนและ
บรรลุเป้าหมายตวัช้ีวัดท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	ซึง่มกี�าหนดเริม่ด�าเนิน
การประเมินตามแผนในเดือนเมษายน	2564

สสปน. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจรติ 
ปลกุจติส�ำนึกบคุลำกรให้มคีณุธรรม

	 สสปน.	เป็นหน่วยงานรัฐ	 ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บรหิารองค์กรมาโดยตลอด	มกีารด�าเนนิงานด้วยหลกัคุณธรรม	
ซือ่สัตย์สุจรติ	และตรวจสอบได้	ซึง่ยนืยนัได้จากผลการประเมนิ
คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาค
รัฐ	(ITA)	จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	ในปี	พ.ศ. 2563 โดย สสปน. ได้คะแนน 
93.75 อยู่ในระดับดีเลิศ 
	 การจัดกิจกรรมที่สร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต	จึงเป็นส่ิงที่	สสปน.	ให้ความส�าคัญ	และยังสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที	่5	ที่ต้องการยกระดับศักยภาพของบุคลากร
ของ	สสปน.	ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร	รวมไปถึง 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล	จน
น�าไปสู่กิจกรรม	“การมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และ
บรหิารองค์กรอย่างซ่ือสัตย์สจุรติ	โปร่งใส	และเป็นไปตามหลกั 
ธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2564” 
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บทที่6
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 
อย่างยั่งยืน
	 อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถน�าเม็ด
เงินมูลค่ามหาศาลเข้าสู ่ประเทศไทย	ไม่เพียงแต่ก่อนเกิด
สถานการณ์โควิด-19	เท่านั้น	ในช่วงที่เกิดวิกฤตของโควิด-19	
ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถด�าเนินการต่อไปได้	และรักษา
จ�านวนงานไว้ได้อย่างครบถ้วน	ที่ส�าคัญ	หลังวิกฤตการณ์ของ
โควิด-19	คลี่คลายและเบาบางลง	จะกลายเป็นอุตสาหกรรม
หลกัทีช่่วยฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของชาติให้กลบัมาแขง็แกร่งได้อกีครัง้	

	 อย่างไรกต็าม	สสปน.	มข้ีอเสนอแนะเชงิกลยทุธ์	เพือ่ขอรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และหน่วยงานต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	ซึ่งตระหนักแล้วว่า	มีความจ�าเป็นต่อการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ให้ยั่งยืน	รวมไปถึงช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
บวกให้กบัประเทศไทยภายใต้สถานการณ์โควดิ-19	ทีย่งัไม่จาง
หายในเร็ววัน

ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิติักำร
  ขอรับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำล ภำคเอกชน 
และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อท�างานเชิงบูรณาการร่วมกัน	
อาทิ	สร้างกฎเกณฑ์หรือข้อปฏบิตัสิ�าหรบัการฟ้ืนฟ	ูการเยยีวยา	
และรักษาบริบทด้านสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีท่องเที่ยวส�าคัญ
ต่างๆ	ในพื้นที่	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยมีความ
พร้อมในการรองรับนักเดินทางที่จะเข้ามาจัดประชุมสัมมนา 
การเดนิทางเพ่ือเป็นรางวัล	(Meeting	&	Incentive)	รวมไปถงึ
กลุ่มนักเดินทาง	Workation	ซึ่งก�าลังเป็นกระแสที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน	

  ขอรับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล ช่วยผลักดัน 
นโยบำยคลัสเตอร ์หรือกำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำร 
ร่วมกันของไมซ์ (MICE) เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่ง 
ทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดย	สสปน.	มีแนวคิดในการจัด
ท�านโยบาย	“Agenda	Based	Events”	หรือการจัดงานไมซ์ 
1	งาน	จะต้องมีองค์ประกอบของกิจกรรมการจัดประชุม	
สัมมนา	หรือการจัดงานแสดงสินค้า	กระจายรายรอบในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน	และจัดในช่วงเวลาเดียวกัน	เพ่ือกระตุ้นและ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ	หรือเพื่อใช้ขับเคลื่อน
วาระส�าคญัของรฐับาล	ทัง้นี	้สสปน.	ไม่สามารถด�าเนนิงานให้ไป
ถงึเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้	หากปราศจากความร่วมมอืของพนัธมติร
ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการสนับสนุนอย่างจริงจังของรัฐบาล

  ขอรบักำรสนับสนุนจำกภำครฐั ภำคเอกชน สมำคม 
ผู้ประกอบกำรในภูมิภำค ในกำรพัฒนำและยกระดับท้ัง
เมืองหลักและเมืองรองให้มีควำมพร้อมท่ีจะรองรับกำร
จดังำนไมซ์และเทศกำลนำนำชำติ	โดยเน้นการใช้อัตลักษณ์
ของเมือง	 (City	DNA)	ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู ้เข้าร่วมงาน	ผ่านการจัดงานไมซ์ 
และเทศกาลนานาชาติ	 ควบคู ่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ 
ของเมือง	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	และการพัฒนา
บุคลากรภายในพ้ืนท่ี	ก่อให้เกิดมรดกใหม่	(New	Legacy)	
ทางเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	มุ่งสร้างการพัฒนาอย่าง
รอบด้านและยั่งยืนให้กับเมืองและชุมชนตามหลักนโยบาย	
“Festival	Economy”	

 สสปน. มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ภำค
เอกชน และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งตระหนักแล้วว่ำ มีควำมจ�ำเป็นต่อกำร
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ให้ยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
  ขอควำมร ่วมมือจำกภำครัฐบำล ในกำร 
ประชำสัมพันธ์และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมำย 
ปลำยทำงของกำรจัดงำนระดับโลก	 โดยให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	ร่วมมือกับ	สสปน.	ในการผลักดันและกระตุ้น 
ให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ทั่วภูมิภาค	พร้อมประชาสัมพันธ์ 
ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของ
การจัดประชุม	และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ	ให้เป็น
ที่รู้จักในระดับโลก	โดยชูภาพลักษณ์มาตรฐานการจัดงานไมซ์
ที่เน้นด้าน	Hygiene	ควบคู่กับการจัดงานแบบผสมผสานหรือ	
Hybrid	

  ขอควำมร ่วมมือให ้แต ่ละกระทรวงรับเป ็น
เจ ้ำภำพในกำรสร้ำงงำนใหม่ๆ หรือพัฒนำงำนท่ีมี
อยู ่แล ้วในประเทศให้เป ็นงำนเมกะอีเวนต์หรืองำน
ไมซ ์ระดับนำนำชำติ ตลอดจนกำรประมูลสิทธ์ิ ให ้
ประเทศไทยเป ็นเจ ้ำภำพจัดงำนประชุมระดับโลก 
ตามนโยบาย	 “1	Ministry	 1	 Event”	 โดยก�าหนดให้
แต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	ท�างานร่วมกับ	สสปน.	ในการ 
เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ	โดยมี	สสปน.	 
เป็น	MICE	Solution	Integrator	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อม
โยงในการดึงงานมหกรรมหรืองานระดับโลก	(World	MICE	
Event)	เข้ามาจัดในประเทศ	หรือการพัฒนาและยกระดับ
งานในประเทศ	(Home	Grown)	ให้ไปสู่ระดับนานาชาต	ิ
และใช้เครือข่ายของรัฐในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์ส�าคัญใน 
การประชาสัมพันธ์งาน

  ขอควำมร่วมมือให้ภำครัฐบำลส่งเสริมกำร 
จัดประชุมภำครัฐ (Government Meeting)	 โดย 
ขอความร่วมมือให้จัดประชุม	สัมมนา	นอกสถานที่ในภูมิภาค	
โดยพิจารณาใช้สถานที่ประชุมของเอกชน	 เพื่อกระตุ ้น
เศรษฐกิจในระดับฐานราก
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ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 25, 26 ยูนิต เอ2 บี1 และ บี2 
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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


