MICE Moves Thailand Forward 2017

วิโรจน์ นรารักษ์
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นปั จ จุ บั น
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน
จานวนการจัดประชุมสมาคม
นานาชาติทั่วโลก ในปี 2015

• ภาพรวมการจัดประชุมสมาคมนานาชาติของ International Congress and Convention
Association (ICCA) ในปี 2558 มีการจัดประชุมทั่วโลก จานวน 12,078 ครั้ง โดยเมื่อแบ่งเป็นระดับ
ภูมิภาคจะพบว่า ยุโรปมีการจัดประชุมมากทีส่ ุด รองลงมาคืออเมริกา เอเชีย และแอฟริกาตามลาดับ
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• ประเทศที่มีจานวนการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ
มากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ
สหราชอาณาจักร
• ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลาง
ประเทศที่จัดประชุมฯ มากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน
และเกาหลีใต้
• ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก มีจานวน
การจัดประชุมในปีทผี่ ่านมา 151 ครั้ง ซึ่งติดอันดับ
ที่ 6 ของภูมิภาค
• กรุงเทพมหานคร ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของ
เมืองที่จัดประชุมฯ มากที่สุดในภูมิภาค รองลงมา
คือเชียงใหม่ อันดับที่ 34 และพัทยา อันดับที่ 54

ที่มา ICCA

ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง
ของสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในปี 2560

ทิศทางนโยบายของสหรัฐ
เสถียรภาพเศรษฐกิจจีน

ปัญหาด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป อาทิ Brexit
ความอ่อนแอทางสถาบันการเงิน วิกฤตกรีซ
และการเลือกตั้งในหลายประเทศ
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน
มูลค่าเศรษฐกิจของไมซ์ในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้ง 4 กลุ่ม และรายได้ที่เกิด
จากอุตสาหกรรมไมซ์ ในตลอดช่วงปี 2553 – 2558 อย่างไรก็ดี
ได้รับผลกระทบบางส่วนจากสถานการณ์ภายใน ช่วงปี 2557
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ที่มา สสปน.

• ในปี 2558 ติดอันดับที่ 27 ของโลก และอันดับที่
6 ของภูมิภาค ด้วยจานวนการจัดประชุมสมาคม
นานาชาติ 151 ครั้ง

I

• แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความ
หลากหลาย พร้อมรองรับกลุ่ม incentive
travelers

Incentive

อุตสาหกรรม

รวม

M

Meetings

ในปี 2558 ภูมิภาคที่มีจานวนนักเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ในประเทศไทยจานวนมากที่สุด ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย และสาหรับ 5
อันดับประเทศที่มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์มายังประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่
จีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอเมริกา

C

• MICE cities กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีความ
พร้อมรองรับการจัดประชุมในระดับนานาชาติ

E

• ในปี 2556 มีขนาดพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่ขาย
สินค้าได้มาก จานวน 506,250 ตารางเมตร หรือ
อยู่ในอันดับที่ 10 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
4

Convention

Exhibition

ความเชื่ อ มโยงของไมซ์ กั บ แผนชาติ
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ

21/4/2560
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ความมั่นคง

การสร้างความสามารถ
การพัฒนาและ
ในการแข่งขัน
เสริมสร้างศักยภาพคน

4

5

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

www.nesdb.go.th

3

6

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

<#>
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์

ประเทศรายได้ระดับสูง

การขยายตัว
GDP

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขัน

13,000
ดอลลาร์ สรอ./ปี

5-6%

≤10

“ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความ
หลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว
และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น”
21/4/2560

www.nesdb.go.th

“การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความ
มั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ …. ”
<#>
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติ บโตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

6
7

2

3

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

8

ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

4

9
5

10

ยุทธศาสตร์ที่ 8
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภูมิภาค

8

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2)

“การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีแนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น การท่องเที่ยว .... การจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) เป็นต้น”
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ตามม. 6 ในร่าง พ.ร.บ. การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมายรวมยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ
แผนแม่บท (Master / Comprehensive Plan) เป็นแผนระยะยาวที่
นาเสนอภาพรวมและ/หรือนโยบาย โดยกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานอย่างกว้างๆ (California State Department of
Finance, 1998)
แผนยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Plan) เป็ น แผนระยะกลาง
(3-5 ปี ) ที่ น าเสนอเป้ า หมาย จุ ด ประสงค์ รวมทั้ ง แนวทางการ
ด าเนิ น งานที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการแปลงนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(California State Department of Finance, 1998; Tasmanian
Government, 2015)
แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เป็นแผนที่นาเสนอวิธีการที่จะ
สามารถตอบสนองเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ
ซึ่งแผนปฏิบัติ การนี้จะบอกถึงวิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนิ นงาน กรอบระยะเวลา งบประมาณ และตั วชี้วั ดอย่ างชั ดเจน
(California State Department of Finance, 1998; Tasmanian
Government, 2015)
https://www.calhr.ca.gov/Documents/wfp-department-of-finance-strategic-plan-guidelines.pdf
Strategic Planning Guidelines published by California State Department of Finance (1998)

https://www.calhr.ca.gov/Documents/wfp-department-of-financestrategic-plan-guidelines.pdf
Strategic Planning Guidelines published by California State Department
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of Finance (1998)

แนวทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์

11

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
Vision

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Goal

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาเป็นรูปธรรมอย่างมีสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาความมั่นคง

Obj.

1. กระจายความเจริญและยกระดับคุณภาพชีวิต 2. พื้นที่เติบโตอย่างยั่งยืน 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แนวทาง

กิจการเป้าหมายสาหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

12.

อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกีย่ วข้อง
เซรามิกส์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย์
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส์
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

13.

กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

1.

ส่งเสริมการลงทุนและอานวยความสะดวกการลงทุนใน SEZ

จัดโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

(การขนส่ง/การผ่านแดน/ไฟฟ้า/ประปา/ระบบน้า/สาธารณสุข/แรงงาน/สิ่งแวดล้อม)

ให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์
เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน/ภาคเอกชนในพื้นที่
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.

13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย

พัฒนา/ยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่

2.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
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นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) (ต่อ)
การกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จังหวัด
ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา
ระยะสอง 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขนาด

ตร.กม.

ไร่

รวม 10 พื้นที่

6,220.05

3,886,481.58

ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา

1,419.00
578.50
332.00
50.20
552.30

886,875.00
361,542.50
207,500.00
31,375.00
345,187.50

หนองคาย
นราธิวาส
เชียงราย
นครพนม
กาญจนบุรี

473.67
235.17
1,523.63
794.79
260.79

296,042.00
146,995.62
952,226.46
495,743.75
162,993.75
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
วัตถุประสงค์
ยกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของเอเชีย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง
อานวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน

พื้นที่เป้าหมาย
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา

สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและท่องเที่ยว

อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

Supercluster
• ยานยนต์และชิ้นส่วน
• อิเล็กทรอนิกส์
• ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
• ดิจิทัล
14

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) (ต่อ)
พื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของ ASIA

Eastern Economic Corridor….
•
•
•
•

เร่งรัดการดาเนินโครงการ

START
กรอบ
แนวคิด EEC

[ครม. เห็นชอบ
28 มิ.ย. 59]

2559

2560

กลไก

• ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก พ.ศ. ... [อยู่ระหว่างเสนอ ครม.]
• ร่าง แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ปี 2560-2564

เร่งรัดการศึกษาโครงการสาคัญ / จัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ระบบน้า ไฟฟ้า ผัง
เมือง และท่องเที่ยว ( ปี 60-64)
โดยมีรูปแบบการลงทุนทั้งภาครัฐและ PPP
ถนน - ก่อสร้างขยายถนน / มอเตอร์เวย์
2561

[อยู่ระหว่างดาเนินการ]





•
•
•
•

จังหวัด
ภาคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

พัฒนาต่อยอด

มอเตอร์เวย์ (พัทยา-มาบตาพุด)
ขยายศักยภาพสนามบินนานาชาติอู่ตะเภารองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย)
พัฒนาศักยภาพท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง (STRO และท่าเทียบเรือ A)

4 แผนงานหลัก

พัฒนาอุตสาหกรรม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
พัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค
ท่องเที่ยว และสาธารณสุข

• พื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของเอเซีย
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ
ศูนย์กลางธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ของอาเซียน
ศูนย์กลางการขนส่งทางน้าของภูมิภาค
เมืองน่าอยู่ มีความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภคและบริการสังคม

2562

2563

สนามบิน - โครงสร้างพื้นฐานในสนามบินอู่ตะเภา
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO)
รถไฟ - รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) / รถไฟทางคู่

ท่าเรือ - แหลมฉบังระยะที่ 3 / มาบตาพุดระยะที่ 3 / ท่าเรือสัตหีบ
ท่องเที่ยว - เฟอร์รี่เชื่อมฝั่งอ่าวไทย รถไฟรางเบาพัทยา
สิ่งแวดล้อมเมือง – ระบบน้า
ระบบกาจัดขยะ/บาบัดน้าเสีย
วางผังเมืองรวมชุมชน

2564 –>

ระยะยาว

OUTCOME

5%
1
แสน
10
ล้าน

เศรษฐกิจขยายตัวต่อปี
เพิ่มการจ้างงานต่อปี

ลดต้นทุนโลจิสติกส์
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี
ฐานภาษีของรัฐบาลใหญ่ขึ้น
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน
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แนวทางและโอกาสของอุตสาหกรรมไมซ์
MICE City ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และ
ขอนแก่น มีศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนา SEZ และ EEC ใน
ด้านการรองรับการจัดประชุมในระดับประเทศ และนานาชาติ
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมใน EEC ได้แก่ ถนน
สนามบิ น รถไฟ และท่ า เรือ เป็ น ปัจ จั ยส าคั ญ ของนั ก เดิ น ทาง
กลุ่มไมซ์
การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน SEZ และ EEC ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้ในสาขาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดน เป็น
การยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค
อาเซียน
ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละภาคี พั ฒ นามี ส่ ว นร่ว มในการแลกเปลี่ ย น
ความรู้ ในพื้นที่ต่างๆ และได้รับ ประโยชน์จากการสร้างงาน และ
สร้างรายได้
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ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
การขยายตัวของการท่องเที่ยว ได้แก่ การขยายท่าอากาศยานดอนเมือง ภูเก็ต อู่ตะเภา
การขยายเส้นทางการบินโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่า ตลอดจนมาตรการสนับสนุน
การท่องเที่ยวของภาครัฐ
การขับเคลื่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ ได้แก่ โครงการเร่งด่วนภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค และความพร้อมรองรับการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมระดับโลกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
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