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บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic Community: AEC) เป็ นข้อตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีความก้าวหน้ากว่าการจัดตั้งเขตการค้าเสรี กล่าวคือ มีขอบเขตครอบคลุม
กว้างขวางมากไปกว่าการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายของสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างเสรีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไป
ถึงการเปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น และการเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพ
ผลกระทบของการทาความตกลงจึงมีความสาคัญทั้งในแง่ของขนาดและความหลากหลายของมิติ ที่อาจจะมีต่อ
ประเทศสมาชิกภาคี รวมทั้งยังเป็นช่องทางสาคัญสาหรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่จะเปิดกว้างมากขึ้นทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับอุตสาหกรรม ในฐานะที่ไมซ์ (MICE) เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในสาขาการให้บริการย่อมมี
ผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการมีส่วนร่วมในข้ อตกลงเปิดเสรีการค้าและการลงทุนนี้ การวิเคราะห์
เพื่อประเมินผลกระทบของการทาความตกลงรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้น มีความจาเป็นต้องพิจารณาในเชิงพลวัตร
(Dynamic) ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1) ในกระบวนการทาความตกลงรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้น ประเทศภาคี
มักจะต้องอาศัยระยะเวลาในการทยอยปรับลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ และ
ปัจจัยการผลิต ซึ่งในบางกรณีอาจใช้ระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป และ 2) เมื่อข้อตกลงรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้น
มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ การจะทาให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวของหน่ วยเศรษฐกิจ (ทั้งในฐานะ
ที่เป็นผู้ผลิต และผู้บริโภค) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นผลประโยชน์ หรือผลเสียต่อหน่วยเศรษฐกิจ
ในระบบเศรษฐกิจนั้นได้ ซึ่งในการศึกษานี้จะเป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในทั้ง 2 มิติที่กล่าวถึงนี้

ส าหรั บ การศึ ก ษานี้ เป็ น การวิ เคราะห์ เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นต่ อ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะเป็ นการพิจารณาเป็น 3 ส่วนคือ 1) ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย (บทที่ 1 ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่
2 ความสาคัญทางด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมไมซ์ และบทที่ 3 โอกาสและความท้าทายของ
ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางขนาดย่ อ มในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ภ ายใต้ AEC) 2) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย: การใช้ประโยชน์จากความตกลงเพื่อการพัฒนา SME ไมซ์ และบุคลากรไมซ์ (บทที่ 4 การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ และบทที่ 5 บุคลากรไมซ์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน) และ 3) การยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและภูมิภาคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (บทที่ 6 โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาโครงข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน
และบทที่ 7 การสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน) โดยส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุปและ
นาเสนอข้อเสนอแนะบทบาทภาครัฐต่อการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ดังรายละเอียดที่จะได้สรุปต่อไปนี้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
• การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์อุตสาหกรรมไมซ์ (Inter-regional demand and Intra-regional demand)
– มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก) เพิ่มขึ้นจากการเปิด
เสรีภายใต้ AEC
– การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนที่มากขึ้นของ AEC ทาให้มีงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ AEC
เพิ่มขึ้น เช่น จัดประชุมภายในอาเซียน งานท่องเที่ยว (หรืออุตสาหกรรมอื่น) ของอาเซียน ฯลฯ
– ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจต่อการจัดกิจกรรม MICE มากขึ้นจากการที่มี
ฐานเศรษฐกิจ ที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น เช่น การจัดงานแสดงสินค้ามีโอกาสที่จะดึงดูดผู้ เข้าร่วมจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกขึ้น
– มีความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น (มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่มีการจัดกิจกรรม
ของไมซ์ ) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการเปิ ด เสรี ก ารค้ า บริ ก ารที่ ท าให้ อุ ต สาหกรรมการให้ บ ริ ก าร
กลายเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผู้ประกอบการไมซ์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ได้แก่ สาขาบริการ
การเงิน สาขาบริการการศึกษา สาขาโลจิสติกส์ ฯลฯ
• ปัจจัยทางด้านการผลิต
– ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้มีแนวโน้มของการมีผ ลกระทบต่อการผลิ ตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ที่ชัดเจน ต้นทุนการก่อให้เกิดกิจกรรมไมซ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ยกเว้นเพียงการมีผลกระทบทางอ้อมจากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศที่
จะทาให้ต้นทุนทางการเงินสาหรับการดาเนินกิจกรรมของไมซ์ และการลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์
มีต้นทุนทางการเงินที่ต่าลง
– นอกจากนั้น การเปิดเสรีในสาขาบริการยังช่วยสนับสนุน และอานวยความสะดวกให้เกิดกิจกรรม
ไมซ์ได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่ต่าลง
ii

– ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒ นาระบบ ASEAN Single Window (ASW) จะเป็นช่องทางใน
การอานวยความสะดวก และลดปัญหาอุปสรรคของการจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
การแสดงสินค้าประเภทที่มีข้อจากัดในการนาเข้าสินค้ามาก และซับซ้อน
• ปัจจัยเกี่ยวกับสภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรม
– โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรม และการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ มี ก ารแข่ ง ขั น ทั้ ง ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการภายในประเทศ และจากผู้ประกอบการต่างประเทศ (โดยผ่านผู้ประกอบการไทย)
อยู่แล้ ว การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้มีผ ลเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย นอกจากนี้ รูปแบบของการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ได้เป็นการ
แข่งขันด้านราคาโดยตรง เพราะผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่างที่จะเป็นจุดเด่นของ
ตนได้ การแข่งขันจึงเป็นการแข่งขันในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) ของตัวเอง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันตามแต่ประเภทและ
ลักษณะของงาน
• ปั จ จั ย เกี่ย วกับ ความเชื่ อ มโยงของอุ ตสาหกรรม – อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ อง (Related Industry) และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry)
– อุตสาหกรรมเกี่ย วเนื่ องและอุตสาหกรรมสนับ สนุน ของไมซ์ที่มีค วามเข้มแข็งพอสมควรที่ จะ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์จากการความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น
กลุ่ มธุ รกิจ บริการการท่ องเที่ยว ธุรกิจสายการบิ น ธุรกิจการขนส่ ง ธุรกิจการให้ บริการความ
ปลอดภัย ฯลฯ
– ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม และเป็นการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะสนับสนุนให้เกิดความต้องการของธุรกิจไมซ์เพิ่มมากขึ้น เช่น การเติบโต
ของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ท าให้ มี แ นวโน้ ม ของความต้ อ งการกิ จ กรรมทางด้ า นการจั ด ประชุ ม
(Meeting) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย
– ท าให้ การคมนาคมขนส่ งระหว่างประเทศมีค วามสะดวกสบายมากขึ้ น มี ต้น ทุ น การเดิ น ทางลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางภายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก
– จานวนผู้ เดิน ทางระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ เดินทางจากนอกภู มิภ าคเข้ามาในภูมิภ าค
อาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
– เกิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ (การเดินทางจากเมืองสู่เมืองภายในประเทศ) มีการ
พัฒ นามากขึ้น ต้ น ทุ น การเดิน ทางลดลง เป็ นการเพิ่ มโอกาสการขยายตัว ของอุต สาหกรรมไมซ์ไปยังพื้น ที่ ที่ มี
ศักยภาพ (แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่เห็นการขยายตัวที่ชัดเจน เพราะยังมีปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ อีกมาก)

iii

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไมซ์ไทย
– การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นตามเงื่อนไขของข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ AEC ยังไม่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อผู้ประกอบการไมซ์ที่เป็น SMEs เพราะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ได้เป็นการแข่งขันทางด้าน
ราคาโดยตรง แต่เป็นการแข่งขันโดยใช้ความได้เปรียบในหลายมิติประกอบกัน เช่น ความได้เปรียบในเรื่องสถานที่
จัดงาน ความได้เปรียบในเรื่องความพร้อมของผู้จัดงาน ความได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการ ฯลฯ
การตัดสินใจเลือกผู้จัดงานและสถานที่จัดงานจะขึ้นอยู่กับความต้องการมากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ดังนั้น
แม้จะเปิดให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกพัฒนาจุดแข็งของตนเองได้
– ในทางตรงข้าม การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถเฉพาะ
สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานในกิจกรรมใหญ่ขึ้น ที่มีมูลค่ามากขึ้นได้ด้วย
– SMEs ส่วนที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องได้รับประโยชน์จากการเข้ามาจัดกิจกรรมไมซ์ของผู้จัดการประชุม
จากต่างประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่ภูมิภาค
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคของไทย เพราะ
การเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงมีผลเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เป็ น หลั ก การเพิ่ มขึ้น ของปริมาณการค้าชายแดน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภู มิภ าคยังไม่เพียงพอต่อการ
ขับ เคลื่ อนให้ เกิดการเพิ่มขึ้น ของกิจ กรรมไมซ์ในภู มิภ าค เป็ นเพียงการเพิ่ มขึ้นของกิจกรรมการจัดการประชุม
(Meeting) ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก การจะขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมไมซ์มากขึ้นยังจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลงทุน และการสนับสนุนให้มีการจัดงานโดยภาครัฐในระยะเริ่มต้นให้มีความ
ต่อเนื่องเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนมีความมั่นใจและสามารถรับช่วงการพัฒนาของอุตสาหกรรมต่อไปได้
- ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรไมซ์ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคยังมีข้อจากัดมากในการรองรับ
กิจกรรมไมซ์ที่จะกระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ทาให้การขยายตัวของกิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ
มีข้อจากัด ภาคเอกชนไม่สามารถรองรับความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่มีขนาดงานใหญ่ เช่น การจัดการประชุมนานาชาติที่จะมีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นชาวต่างประเทศ
จานวนมาก การจั ดงานแสดงสิ น ค้า หรือนิ ท รรศการนานาชาติที่จะมีการนาสิ นค้า ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องมือ
เครื่องจักร ฯลฯ จะมีความยากลาบาก และมีต้นทุนในการจัดงานสูงกว่า ดังนั้น การขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัว
ของกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคจึงจาเป็นต้องอาศัยภาครัฐในการอานวยความสะดวก และสร้างแรงจูงใจ (ทั้งทางด้าน
การเงิน และการชดเชยความเสี่ยงทางธุรกิจ) ซึ่งการขับเคลื่อนโดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอาจเริ่มจากกิจกรรมจัดประชุม (Meeting) ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และเป็นกิจกรรมการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมในภูมิภาคเป็นหลัก และกิจกรรมการท่องเที่ ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) ซึ่งใน
ภูมิภาคจะมีความได้เปรียบในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป็นการเฉพาะ

iv

- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้มีกิจกรรมการผลิตใน
เขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การใช้ประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความจากัด และ
จาเป็ น ต้องมี การสร้างความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยงานการปกครองในพื้ นที่ กับ ประเทศเพื่ อนบ้านด้ว ย การใช้
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจากความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะต้อง
มีความชัดเจนของการกาหนดสิทธิประโยชน์พิเศษสาหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเอื้อ และสนับสนุนกิจกรรม
ของไมซ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความจา
เป็นมากกว่าการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกับผู้ ผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าและ
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยหวังว่าจะเป็น
การสร้างอุปสงค์สาหรับกิจกรรมไมซ์มีความไม่แน่นอนสูง ทาให้เป็นการยากที่จะทาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไมซ์จะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต่อบุคลากรไมซ์
- ความต้ องการของบุ คลากรไมซ์ และทั กษะของบุ คลากรไมซ์ แปรตามประเภทของธุรกิ จของไมซ์
(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) แต่ มี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะส าคั ญ ได้ แ ก่ ทั ก ษะ
ทางด้ านภาษา ทั ก ษะทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ทั ก ษะทางด้ า นการเจรจา และทั ก ษะทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
- การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวไม่ได้มีผลกระทบที่รุนแรงต่อบุคลากร
ไมซ์ในเชิงปริมาณ คือ 1) มีการใช้บุคลากรไมซ์จากประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วในกรณี ที่มีความจาเป็น และ
ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษา และ 2) บุคลากรไมซ์โดยทั่วไปมีการขาดแคลนและเป็นปัญหากับ
ผู้ป ระกอบการไมซ์ในบางสาขาของกิจกรรมไมซ์ ที่สาคัญ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสถานที่จัดประชุม หรือแสดงสิ นค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ และยังมีการขาดแคลนของบุคลากร
ในทักษะเฉพาะที่ จ าเป็ น ในแต่ล ะประเภทของกิจกรรมไมซ์ เช่น การขาดแคลนบุ คลากรในกลุ่ มแม่บ้ าน และ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในกลุ่มธุรกิจสถานที่ จัดประชุม
และจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับบริหารยังอยู่ในระดับ
ที่สามารถบริหารจัดการได้ ยังไม่พบว่ามีความจาเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการจากต่างประเทศ
- ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นจึ งมี ผ ลกระทบในทางบวกในแง่การเปิ ด ให้ มี การพั ฒ นาบุ ค ลากรไมซ์
ระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ไมซ์

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต่อการพัฒนาโครงข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน
- การสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นแนวทางหนึ่งที่สาคัญ
ของการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในแง่ของการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ภูมิภาค และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
v

- ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ของภู มิ ภ าคจากการแข่ งขั น เพื่ อ สร้ างความ
ได้เปรียบในทางธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ ไปเป็นการทางานร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
อุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาค และทาให้ภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการให้บริการกิจกรรมไมซ์เพื่อสร้างความน่าสนใจ
ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายทั้งจากภายในภูมิภ าคเอง (Intra-regional demand for MICE)
และจากภูมิภาคอื่น (Inter-regional demand for MICE)
- นอกจากนี้ การเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ โดยอาศัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
กรอบการสร้ างความร่ ว มมื อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสร้างกิ จกรรมโดยใช้ อ าเซี ย นเป็ น ฐานของกิ จ กรรม และ
กาหนดให้มีการจัดงานประจาปีโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เช่น จัดให้มีการประชุมร่วมกันในการ
กาหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุต สาหกรรมไมซ์ ระหว่างกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก มี ค วามร่ว มมื อ ในการให้ ความ
ช่วยเหลือ (Technical Assistances) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ของกลุ่มประเทศที่ยังมีการพัฒนาน้อยกว่า
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสนับ สนุนการจัดกิจกรรมไมซ์
ของกลุ่มประเทศสมาชิก ฯลฯ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน
- การสร้างความร่วมมือเป็นโครงข่ายของอุตสาหกรรม (Industrial Clustering) ระหว่างผู้ประกอบการ
ไมซ์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการจ้างเหมาตามงานที่กาหนด และ
ความชานาญของผู้ประกอบการ ทาให้ขาดโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซีย น การใช้ประโยชน์ จากความเชี่ยวชาญของผู้ ประกอบการในแต่ละด้านมีน้อย เช่น ไทย
อาจจะมีความได้เปรียบทางด้านสถานที่จัดงาน (Venue) เหนือกว่าสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์มีความได้เปรียบทางด้าน
การเป็นผู้จัดงาน (Organizer) มากกว่า และสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใ หญ่ และกว้างขวางกว่า แต่การขาดความ
ร่วมมือระหว่างกันทาให้ไม่สามารถทางานร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม
- อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความร่วมมือในลักษณะนี้ จาเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ขับเคลื่อน และต้องใช้เวลาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างบุคลากรผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะใช้ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการริเริ่มความร่วมมือระหว่างธุรกิจไมซ์ของประเทศ
สมาชิกโดยมีภาครัฐเป็นผู้นาให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน
- การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและยกระดับไปเป็น
มาตรฐานของอาเซียน (ซึ่ง TCEB ได้เล็งเห็นความสาคัญ และได้มีการริเริ่มดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
เป็นก้าวย่างที่สาคัญในการพัฒ นาความร่วมมือของอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียน และจะเป็นแนวทางสาคั ญในการ
พัฒนาความร่วมมือในลักษณะและรูปแบบอื่นต่อไป

ข้อเสนอแนะบทบาทและการสนับสนุนของภาครัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
– การพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรอุ ต สาหกรรมไมซ์ เช่ น การจั ด ท าหลั ก สู ต ร (TCEB ได้ ริ เริ่ ม และมี ก าร
ดาเนินการแล้ว) การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรไมซ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะกับประเทศที่มี
ขีดความสามารถสูงกว่าไทย
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– การกาหนดยุ ท ธศาสตร์ ข องอุ ต สาหกรรมไมซ์ ภ ายใต้ ก รอบความร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ชัดเจน
– การพั ฒ นา / ก าหนดมาตรฐานการให้ บ ริก ารของอุ ต สาหกรรมไมซ์ และยกระดั บ เป็ น มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน (TCEB ได้ริเริ่มและอยู่ระหว่างการดาเนินการให้เป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานของ
อาเซียน)
– การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของประเทศ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะที่มีความจาเป็นต่ออุตสาหกรรมไมซ์ (Specific Infrastructure for MICE) เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานสาหรับกระบวนการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ระบบการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการ
ให้บริการกิจกรรมไมซ์ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค รวมทั้งการกาหนดให้มี
การบริหารจัดการเฉพาะเพื่ออานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ เช่น การบริหารจัดการการจราจรในช่วง
จัดงาน การมีความตกลงการให้บริการรถไฟฟ้า หรือการบริการรับ-ส่งผู้ร่วมงาน ฯลฯ
– ข้ อ เสนอให้ มี Regional TCEB representative ในฐานะเป็ น ตั ว แทนให้ เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สู่พื้นที่ และ
ภูมิภาคที่มีศักยภาพของไทย และการเพิ่มบทบาทของ TCEB ในฐานะผู้อานวยความสะดวก หรือสนับสนุนให้เกิด
การลงทุนในพื้นที่การพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ เช่น การลงทุนสร้างสถานจัดประชุมขนาดใหญ่ในเขต
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการใช้พื้นที่จัดประชุม / แสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องใน
ระยะแรก
– ภาครัฐให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้สิ่งจูงใจในการดึงดูดการจัดกิจกรรม
ขนาดใหญ่ และการให้สิ่งจูงใจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่น (Local)
– การริเริ่มและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการอานวยความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไมซ์ (TCEB มีการดาเนินการแล้ว) รวมทั้งการจัดตั้ง
คณะกรรมการในการอานวยความสะดวกเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย โดยคณะกรรมการจะสามารถ
ทางานในการประสานเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคที่จะทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่ออุตสาหกรรมไมซ์
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บทนำ

1. หลักกำรและเหตุผล
อุตสาหกรรมการจั ดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) หรืออุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมภาคการบริการที่ นานั กเดิน ทางคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยและสร้างรายได้ให้ แก่ประเทศไทยเป็น
จานวนมาก โดยปี พ.ศ. 2558 มีนักเดินทางไมซ์เข้าสู่ประเทศไทยทั้งสิ้น 1,095,995 คน และสร้างรายได้จานวน
95,875 ล้านบาท
ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีศักยภาพที่ดีและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอาเซียนได้มี
การจัดทาความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเป็นทางการ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ของอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียนประเทศหนึ่ง ได้มีความพยายามสร้างเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่ม
ธุร กิจ ไมซ์ อย่ างต่อเนื่ อง ซึ่งการรวมกลุ่ ม เป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเ ป้าหมายที่ส าคัญ ในการพัฒ นาให้

อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี ทา
ให้ เกิดความเชื่อมโยงของกิจ กรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น และท าให้ ฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกเปิดกว้างมากขึ้น จึงเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์มากขึ้น
ตามลาดับ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐมี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒ นาธุรกิจไมซ์รวมถึงเป็นศูนย์กลางบริการด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์และให้
คาปรึกษาแนะนาด้านการส่งเสริมการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย
ได้เล็งเห็นความสาคัญและโอกาสจากการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต้ความตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจึงได้จัดทาโครงการประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยได้มอบหมายให้สถาบั นวิจัยและให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.
ประภัสสร์ เทพชาตรี เป็นหั วหน้าโครงการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์หลังจากที่
ประเทศไทยก้ า วเข้ า สู่ AEC ในสิ้ น ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ์และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนเพื่อคว้าโอกาส
ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาดัชนี สาคัญที่มีผลต่อ การพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ ของไทยจากการรวมตัวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2.2 เพื่อศึกษาทั้งโอกาสและอุปสรรคที่มี ผลกระทบต่อห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยในด้านธุรกิจ
เศรษฐกิจ สังคม แรงงาน เป็นต้น
2.3 เพื่อศึกษานโยบาย แนวทาง จากภาครัฐในการให้การสนับสนุน บริหารจัดการ ตลอดจนความร่วมมือ
กับภาคี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ในเวทีระดับภูมิภาค

3. กระบวนกำรในกำรศึกษำ
การศึกษาภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการศึกษา มีกระบวนการศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศึกษาจากงานวิจัย บทความ เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซต์
ส่วนที่ 2 จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจ
ไมซ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ (Key Informants) ในสาขาธุรกิจไมซ์ จานวน 4 ครั้ง
ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
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ครั้งที่ 2 วัน พฤหั สบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 2
โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้ องศุภ มิตร ชั้น 7 โรงแรม
รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
และครั้งที่ 4 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Executive 3 ชั้นใต้ดิน
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จานวน 12 ท่าน ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการใน
ธุรกิจไมซ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ (Key Informants) ดังนี้
(1) คุณวิลัดดา วนดุรงค์วรรณ กรรมการผู้จัดการ Karaked Entertainment Co., Ltd.
(2) คุณอนุรักษ์ อินจัน
General Manager, Indeed Creation Co., Ltd.
(3) คุณเพชรรัตน์ พรหมสิทธิ์ ผู้อานวยการฝ่ายขาย
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
(4) คุณชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สื่อสากล จากัด Inter-Media Consultant Co.,Ltd.
(5) คุณทาลูน เทง
กรรมการผู้จัดการ Royal Paragon Enterprise Co., Ltd.
(6) คุณพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการบริหาร Bangkok Exhibition Services Ltd.
(7) คุณอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ Reed Tradex Company
(8) นางกฤษนันท์ ทะวิชัย
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
(9) นายสุรชัย ชัยวัฒน์
ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
(10) นายธเนศ วรศรัณย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(11) คุณนิพัฒน์ ตันติศิลปานนท์ อดีตที่ปรึกษาประจาศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(12) คุณปวีณา ปาเทลา
อดีตที่ปรึกษาประจาศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลหลักในการนามาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงการประเมินผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

x

บทที่ 1
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การแข่งขันของตลาดไมซ์ใน AEC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลาดับตามแนวโน้มของธุรกิจที่ได้รับความนิยม
เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างชัดเจน ประกอบกับการที่
ตลาดอาเซียนเองมีการเปิดเพื่อรองรับกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้น ทาให้ประเทศไทยซึ่งมี
จุดแข็งในหลายด้านที่จะสามารถผลักดันให้เป็นศูนย์กลางไมซ์ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN MICE Regional
Hub) ได้แก่ 1) ตาแหน่งหรือทาเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลาง และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินของ
ภูมิภาคได้ (Regional Aviation Hub) 2) ความสะดวกสบายทางด้านการเดินทางทั้งในระบบราง ทางรถไฟที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านจนถึงจีน และอินเดียได้ 3) การมีโรงแรมที่พักที่หลากหลาย และมี
คุณภาพ 4) การมีสถานที่จัดงาน (ประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า) ที่สามารถรองรับงานได้ทุกประเภท
และ 5) การเป็น พื้นที่ที่มีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางของสมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยยังต้องเร่งพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดไมซ์เออีซีอีกในด้าน
การพัฒนาสินค้าและบริการสาขาธุรกิจไมซ์ การยกระดับบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญรองรับผู้เดินทางใน

กลุ่มการจัดการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล โดย
มีทีเส็บเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน1
การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยทั้งก่อนและหลังจากการเข้าสู่ AEC
ในบทนี้ จะเป็น การวิเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็ นถึงศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคู่แข่งสาคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยจะเป็นการวิเคราะห์ใน 2 มิติหลัก
คือ
มิติที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน สูง
ของอาเซียน ซึ่งจะทาให้สามารถชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
มิติที่ 2 เป็นการวิเคราะห์โดยมองไปข้างหน้า (Forward Looking) ซึ่งจะทาให้สามารถบ่งชี้ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒ นาและสนั บสนุ นการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ และปัจจัยสนับสนุนต่อการยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและของภูมิภาค
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ในทั้ง 2 มิติข้างต้นจะครอบคลุมประเด็นทั้งทางด้านอุปสงค์ อุ ปทาน โครงสร้าง
ตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง และอุตสาหกรรมสนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
สาคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ (โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เช่น ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ระบบการขนส่ง ระบบโทรคมนาคม สื่อสาร ความพร้อมของสถานที่ จานวนห้ องพัก ฯลฯ) และการพัฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานสนั บ สนุ น (Soft Infrastructure) เช่ น ความสามารถทางด้ า นภาษาของบุ ค คลากร
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ (Management Skills) ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯลฯ
ในส่วนของการวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขัน และการกาหนดปัจจั ยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเติบโต
และการพัฒนาของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและอาเซียนจะอ้างอิงโดยการประยุกต์ใช้กรอบการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยแบบจาลองเพชร (Diamond Model) นาเสนอโดย Michael E. Porter ซึ่ง
เป็นแบบจาลองที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับในการใช้เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับ อุตสาหกรรม ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ปัจจัยทางด้านอุปสงค์ (Demand) ปัจจัยทางด้านการผลิ ต
ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่งและโครงสร้างตลาด และปัจจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
และอุตสาหกรรมสนับสนุน (Related and Supported Industries) ทั้งนี้ แบบจาลองดังกล่าวได้มีการนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ โปรตุเกส อาร์เจนติน่า นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น สาหรับ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 ได้เคยมีการใช้เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตและอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดา นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ ท าการศึ ก ษาการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ในอุ ต สาหกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ 5 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมแฟชั่ น กลุ่ มอุต สาหกรรมอาหาร และกลุ่ ม อุต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ เป็ น ต้น ตั วอย่างผลการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันระดับอุตสาหกรรมสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวจากการศึกษาใน
ครั้งนั้ น พบว่า อุตสาหกรรมการท่ องเที่ย วมีบทบาทที่ส าคัญ อย่างยิ่ งต่อการพั ฒ นาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศ โดย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 1) กลุ่มธุรกิจหลัก (Primary Core Activities) ได้แก่ ธุรกิจนาเที่ยว
1

วีระศักดิ์ โควสุรตั น์ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีเส็บ “วีระศักดิ์ ผ่าตัดทีเส็บ: แข่งตลาดไมซ์เออีซี,” โพสต์ทูเดย์,
23 ธันวาคม 2559.
2

ธุรกิจการเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกิจโรงแรมที่พัก และ 2) กลุ่มธุรกิจรอง (Secondary Core Activities)
ได้แก่ ธุรกิจการจาหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการเดินทางภายในประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
มีความสาคัญในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุนกับ อุตสาหกรรมอื่นอี กหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และพั ฒ นาอสังหาริมทรัพ ย์ ฯลฯ โดยการ
วิเคราะห์พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีความสามารถในการแข่งขันจากการมีทรัพยากรพื้นฐาน
(Basic resources) ที่มีความหลากหลาย เช่น การมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม มีภูมิศาสตร์ใน
เขตอบอุ่นและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ประชากรมีทัศนคติที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเป็นความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบแบบถาวร (Permanent Comparative Advantage) อย่างไรก็ตาม การศึกษาได้
ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังสามารถพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นได้ ถ้าได้รับ
การปรั บ ปรุ งยกระดั บ ในหลายด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นมาตรฐานสิ น ค้ าและบริ ก าร (ขาดการจั ด ท าและควบคุ ม
มาตรฐานบริการการท่องเที่ยวและการค้าสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทาให้เกิดการตัดราคาและลดคุณภาพการ
ให้ บ ริการ) ด้านระบบการศึกษา (ขาดระบบการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและมีความเข้าใจการให้บริการการท่องเที่ยว) ด้านการวางแผนแบบบูรณาการและการปฏิบัติตามแผน
(ขาดการวางแผนการส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวอย่ างเป็ น ระบบ ท าให้ แ ผนการพั ฒ นาด้ านการ
ท่องเที่ยวไม่มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสอดประสานกัน) มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว) และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมถอยลงและด้านสาธารณูปโภคในการเชื่อมโยง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน คือ ยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในทั้งระบบ (Up-lift the foundation)
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะหลัก ได้แก่
 การจดทะเบียนและรับรองคุณภาพและจัดอันดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐาน
 การจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (International Institute of Tourism: IIT)
 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Center for Tourism Intelligence)

1.1 ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาเซียนตั้งเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยได้
วางแผนงานในการผลั ก ดั น การก้ า วไปสู่ ภู มิ ภ าคที่ เป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย ว ซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด การ
เคลื่ อนย้ ายทรัพยากรการผลิ ตระหว่างกัน ได้อย่างเสรี เช่น ในด้านการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าอาเซียน จะมีการ
ดาเนินการลดภาษีศุลกากรและยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้หมดสิ้นไป สาหรับการค้าภาค
บริการและการลงทุนนั้น อาเซียนมุ่งหน้าดาเนินการเปิดตลาดระหว่างกัน มากขึ้นเป็นลาดับ รวมถึงการจัดทา
ความตกลงยอมรับร่วมในบริการวิชาชีพต่าง ๆ และสนับสนุนการลงทุนร่วมกันภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอน
การลงทุนที่มีความโปร่งใส นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความพยายามที่จะเร่งสร้างความสามารถในการแข่งกันให้
เกิดขึ้นในภูมิภาคและลดช่องว่างการพัฒนาของประเทศสมาชิกโดยมุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งยังมี
การพัฒนาที่ล่าช้ากว่า สามารถรับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และ
อาเซียนยังเดินหน้าเจรจาขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกภูมิภาคโดยจัดทาข้อตกลงการค้าเสรี
หรือ FTA กับประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป ซึ่งจะทาให้ไทย
ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อตกลง FTA ที่ไทยได้ทากับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ เหล่านี้ไปแล้วในระดับทวิภาคี
ในแง่ของขอบเขตสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์และการใช้แหล่งกาเนิดสินค้าสะสมภายในอาเซียนที่เพิ่มขึ้น
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อาเซียนอาศัยพิมพ์เขียวความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนให้เกิดความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีการวางเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนตามกรอบ
ความตกลงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ได้แก่
1.1.1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขา
สาคัญ ของอาเซีย นให้ เป็ น รูป ธรรมซึ่งเป็ น การเปิด เสรีใน 5 ด้านที่มีกรอบระยะเวลาการดาเนินการชัดเจน
ประกอบด้วย 1) การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า ซึ่งอัตราภาษีสินค้าในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะเหลือร้อยละ
ศูนย์ 2) การเปิดเสรีบริการ โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ 70 ในปี พ.ศ.
2558 3) การเปิดเสรีการลงทุนในสาขาเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต โดยให้การ
คุ้มครองการลงทุนการอานวยความสะดวกและความร่วมมือด้านลงทุน 4) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่าง
เสรี ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มคุ ณ สมบั ติ นั กวิ ช าชี พ (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement: MRA) ใน 8 สาขาแล้ ว ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบั ญ ชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นัก
สารวจ และวิชาชีพการท่องเที่ยว 5) การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งเป้าจะเปิดเสรีอย่างช้าในปี
พ.ศ. 2563
1.1.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งให้ความสาคัญกับ
ประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน
การคุ้ม ครองผู้ บ ริ โภค สิ ท ธิในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา พาณิ ช ย์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ นโยบายภาษี และการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)
1.1.3 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งเสมอภาค โดยการพั ฒ นา SMEs และการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.1.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรีของอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จาหน่ายภายในภูมิภาคให้
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นงานสามารถกาหนดให้ มีความยืดหยุ่นในแต่ละเรื่องไว้ล่วงหน้าได้ (Pre-agreed
flexibilities) แต่เมื่อตกลงกันได้แล้วประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันอย่าง
เคร่งครัดด้วย
เป้าหมายและพันธกิจตามแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
การเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน
มีฝีมือ รวมทั้งการรวมกลุ่มใน 12 สาขาสาคัญ ความร่วมมือด้าน
อาหาร เกษตร และป่าไม้
- เปิดเสรีการค้า ยกเลิกภาษี การรวมกลุม่ ทางศุลกากร ASW/NSW
- เปิดเสรีการค้าบริการ ลดข้อจากัดการค้าบริการ บริการด้าน
การเงิน
- เปิดเสรีด้านการลงทุน ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน
เต็มรูปแบบ

2. การไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน
- นโยบายการแข่งขัน
- การคุ้มครองผู้บริโภค
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ภาษีอากร กรณีภาษีซ้อน
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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เป้าหมายและพันธกิจตามแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ขยายการเปิดเสรีตลาดทุน
- การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝมี ือ การอานวยความสะดวกและความ
ร่วมมือในการพัฒนา/ยกระดับฝีมอื แรงงาน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม
- การพัฒนา SMEs
- การลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศในกลุม่ อาเซียน

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
- การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจภายนอก
- การมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานโลก

ที่มา: สศช.

1.2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดหวังจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย
1.2.1 อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิก
อาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน ซึ่งหากร่วมมือกันได้ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่ง
ในด้านอานาจการต่อรอง อันจะนามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความสาคัญยิ่ง
1.2.2 การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นตลาดเดียวในอนาคต ทาให้เกิดตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นกว่าตลาดในประเทศ ซึ่งมีผลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและอาเซียน
มากขึ้น นอกจากนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วย
สร้างอานาจการต่อรองในเวทีต่าง ๆ มากขึ้น
1.2.3 การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านการเป็น
เวที (Platform) ในการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต เช่น อาเซียน+3 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก และ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่ งเป็ น การ
รวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หากการรวมกลุ่มดังกล่าวประสบความสาเร็จ ขนาดของตลาดก็จะยิ่งขยาย
ใหญ่ขึ้นหลายเท่า เช่น RCEP จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
1.2.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของ
ไทยเนื่องจากการผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจะก่อให้เกิดการยกเลิก
หรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่น ๆ ที่มิใช่ภ าษี
เนื่องจากประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลดหรือขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงอานวยความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
1.2.5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับ
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจาเป็นต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาสที่เกิดจาก
การลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความ
พร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
จะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจที่สาคัญต่อ
ประเทศไทย ทั้งการใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตการเข้ าถึงตลาดขนาดใหญ่และเป็นเวทีในการรวมกลุ่มทาง
ภูมิภาคในอนาคต ความท้าทายที่สาคัญคือจะทาอย่างไรให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่มากับ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการกาหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐและ
การดาเนินการของธุรกิจที่เหมาะสม
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1.3 นัยสาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่ออุตสาหกรรมไมซ์
ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวสูง
ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2556 คือ เติบโตในอัตราร้อยละ 8.5 โดยมีการคาดการณ์ว่าภายหลังการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น แนวโน้มการเติบโตของ
อาเซียนจะกลายเป็นพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความสาคัญและอยู่ในความสนใจของประชาคมโลกทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น จึงเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่จะได้ใช้ประโยชน์จากตลาดที่
ใหญ่ขึ้นในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภ าค ส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบสัดส่ วน
จานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอาเซียนกับปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศในกลุ่มอาเซียนมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จาก
การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเปิดเสรีภาคการท่องเที่ยว
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น การ
ท่องเที่ย วในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น
รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสั มผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์กิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อมซึ่ งประเทศไทยมี ความพร้อมของทรัพ ยากรพื้น ฐานส าหรับ การท่ อ งเที่ ยวในความสนใจพิ เศษ
ดังกล่าว2
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) ภายใต้การเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการที่เสรีและ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงไม่เพียงแต่จะครอบคลุมประเด็นการลดหรือขจัด
อุปสรรคทางด้านการค้าสิน ค้าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการทาข้อตกลงเปิดเสรีทางด้านการค้าบริการ
ระหว่างประเทศด้วย (Service Liberalization) และยังรวมถึงการพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งด้านกายภาพและ
เชิงสถาบันของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีโอกาสเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่ ผู้นาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยความได้เปรียบด้านตาแหน่งที่ตั้งของไทย
และศักยภาพพื้นฐานของอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศที่จะสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์และ
รองรับโอกาสในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยยังมีกฎหมายและระเบียบที่ไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย
เพื่ อ อุ ต สาหกรรมไมซ์ รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานและการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่
เอื้ออานวยต่อการส่ งเสริมให้ ป ระเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์เท่าที่ควร ส่ งผล
บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งต้องเร่งแก้ไขและดาเนินการต่อไป
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกาหนดให้มีการเจรจาเปิด
เสรี ด้านการค้าบริก ารโดยมีข้อ ตกลงเปิ ดเสรีที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาบริก ารการท่ องเที่ ยว และเกี่ยวเนื่อ งกั บ
กิจกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ของไมซ์ ดังต่อไปนี้

2 กระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา,

“ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560”
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ข้อผูกพันของไทยภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียนชุดที่ 9 (AFAS 9th Package)
สาขาบริการ
- Superior Deluxe or Six-star plus rated
hotel (CPC Version 1.1: part of 63110)
(บริการโรงแรมขนาด 6 ดาวขึ้นไป หรือซูพีเรียร์
ดีลักซ์)
- Hotel management services (CPC 1.1:
part of 63110)
- Outbound travel information services
(บริการข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ)
(excluding accommodation and travel
reservation services (CPC 1.1: part of
67813)

Hotel and restaurants (incl. Catering);
(บริการโรงแรมและภัตตาคาร) (รวมจัดเลี้ยง)
- Hotel Lodging services (CPC 6411)
- Motel lodging services (CPC 6412)
- Holiday Center and holiday home
service (CPC 64192)
- Camping and caravan site service
(CPC 64210)
- Meal serving service with full
restaurant services (CPC 64230)
- Beverage serving services without
entertainment (CPC 64310)
Travel Agency and Tour Operator
Services (CPC 74710)
(ตัวแทนจัดการเดินทาง และจัดการนาเที่ยว)

ข้อผูกพัน
- กาหนดรูปแบบการจดทะเบียนกิจการในไทย
อาทิ ห้างหุ้นส่วน จากัด หรือ บริษัท จากัด
- สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ ต้ อ งไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 70
ของทุนจดทะเบียน และต้อง JV กับบุคคล หรือนิ ติ
บุคคลสัญชาติไทย
- เป็ นไปตาม พรบ.ประกอบธุรกิ จคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 อาทิ ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดิน ไม่ได้รับยกเว้น
มาตรการภาษีและเงินลงทุนขั้นต่า
- กาหนดรูปแบบการจดทะเบียนกิจการในไทย อาทิ
ห้างหุ้นส่วน จากัด หรือ บริษัท จากัด
- สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ ต้ อ งไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 70
ของทุนจดทะเบียน และจะดาเนินธุรกิจได้เฉพาะใน
รูปแบบของห้างหุ้นส่วน จากัด เท่านั้น
- เป็ นไปตาม พรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 อาทิ ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดิน ไม่ได้รับยกเว้น
มาตรการภาษีและเงินลงทุนขั้นต่า
- กาหนดรูปแบบการจดทะเบียนกิจการในไทย อาทิ
ห้างหุ้นส่วน จากัด หรือ บริษัท จากัด
- สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ต่ างชาติ ต้ อ งไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 49
ของทุนจดทะเบียน และจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้อง
น้ อ ยกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมดของ
บริษัทดังกล่าว
- เป็ นไปตาม พรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 อาทิ ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดิน ไม่ได้รับยกเว้น
มาตรการภาษีและเงินลงทุนขั้นต่า

- กาหนดรูปแบบการจดทะเบียนกิจการในไทย อาทิ
ห้างหุ้นส่วน จากัด หรือ บริษัท จากัด
- สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน และจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้อง
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมถึง
กรรมการบริหารของบริษัทไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้อง
เป็นสัญชาติไทย
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สาขาบริการ

ข้อผูกพัน
- เป็นไปตาม พรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 อาทิ ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดิน ไม่ได้รับยกเว้น
มาตรการภาษีและเงินลงทุนขั้นต่า

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการขยายตัวของอุปสงค์ไมซ์ไทย
1.4.1 อุปสงค์ของไมซ์ในมิติที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์มีความเชื่อมโยงกันในหลายมิติโดยเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางว่าทั้ง 2 อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกื้อหนุนกัน (Complementary) การเพิ่มขึ้น
ของจานวนนักท่องเที่ย วมักจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของนักเดินทางในธุรกิจไมซ์ด้ วย ในทานองเดียวกัน การ
เพิ่มขึ้นของนักเดินทางไมซ์ก็สนับสนุนให้จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้น ความตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
กระตุ้น ให้ เกิดกิจ กรรมไมซ์ของไทย เมื่ อพิจารณาจากแนวโน้ม การเติบโตของอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวและ
บทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ ไทย3 พบว่า ในป พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมทางตรงของ
ภาคการทองเที่ยว (Tourism Direct GDP: TDGDP) มีมูลคาเทากับ 783,414.68 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 5.79 ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ประเทศ ในขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมทางออมของภาคการทอง
เที่ย วของไทย (Tourism Indirect GDP: TIGDP) มีมูล ค่ าเทากับ 1,453,743.37 ลานบาท คิดเปนสั ดสวน
รอยละ 10.74 ของ GDP ประเทศ แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 2558 ภาคการทองเที่ยวมีบทบาทสาคัญตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคอนขางมาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.57 ของ GDP และมากกวาป พ.ศ.
2557 ที่มีสัดสวนของ GDP ทางตรงที่เกิดจากภาคการทองเที่ยว เทากับรอยละ 5.02 และสัดสวนของ GDP
ทางออมที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวเท่ากับรอยละ 9.29
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในรูปการจัดเก็บภาษีทางออมสุทธิจากภาคการทองเที่ยว (ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิ ต ฯลฯ) ที่ เปนผลจากการด าเนิ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในป พ.ศ. 2558 ภาษี ท างออมสุ ท ธิ
อุตสาหกรรมจากการทองเที่ยวมีมูลคาเทากับ 63,632.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.88 จากป พ.ศ. 2557
จากการใชจายเพิ่มของทั้งนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักทองเที่ยวไทย ในขณะที่ปี พ.ศ. 2557 มีมูลคาภาษี
ทางออมจากภาคการทองเที่ยว จานวน 63,079.62 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนารอยละ 4.63 จากการลดลง
ของคาใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดานการจางงานในภาคการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2558 มีจานวน
การจางงานในภาคการทองเที่ยวเทากับ 4,168,083 คน ขยายตัวรอยละ 1.92 จากป พ.ศ. 2557 ที่มีจานวน
การจางงานในภาคการทองเที่ยวเทากับ 4,089,382 คน ขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 0.49 และคิดเปน
รอยละ 10.74 ของการจางงานรวมของประเทศที่มีจานวนเทากับ 38,077,430 คน แสดงใหเห็นวาภาคการ
ทองเที่ยวมีความสาคัญตอการจางงานของประเทศคอนขางสูง เนื่องจากเปนภาคการบริการที่ตองใชเเรงงาน
คอนขางมาก

3

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว,” ฉบับที่ 2. 2558.
8

2556

ปี พ.ศ.
2557

2558P

มูลคาผลผลิตรวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2,404,764.00 2,492,686.00 2,687,411.00
(ลานบาท)
การจางงานในภาคการทองเที่ยว (คน)
4,069,378
4,089,382
4,168,083
ภาษีทางออมสุทธิจากอุตสาหกรรม
63,901.39
63,079.62
63,632.56
การทองเที่ยว (ลานบาท)
รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
1,147,881.43 1,037,358.41 1,365,507.71
(ลานบาท)
รายไดจากนักทองเที่ยวตอรายได
63.30
57.72
64.69
ภาคบริการ (รอยละ)
การลงทุนดานการทองเที่ยว (ลานบาท)
17,663.46
59,169.42
68,222.4
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
812,396.00 838,855.00 909,463.00
(Gross value added of tourism
industry, GVATI) (ลานบาท)
มูลคาเพิ่มทางตรงของภาคการทองเที่ยว
617,917.56 611,431.44 727,698.07
(Tourism direct gross value added:
TDGVA) (ลานบาท)
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทางตรง
668,131.25 659,322.75 783,414.68
จากภาคการทองเที่ยว (Tourism direct
gross domestic product: TDGDP)
(ลานบาท)
สัดสวนของ TDGDP ตอ GDP ประเทศ
5.18
5.02
5.79
(รอยละ)
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทางออม
1,201,729.40 1,219,768.37 1,453,743.37
จากภาคการทองเที่ยว (Tourism
indirect gross domestic product:
TIGDP) (ลานบาท)
สัดสวนของ TIGDP ตอ GDP ประเทศ
9.31
9.29
10.74
(รอยละ)
สัดสวนของ TDGDP เเละ TIGDP ตอ
14.49
14.32
16.57
GDP ประเทศ (รอยละ)

การเปลี่ยนแปลง (YoY)
2557/56 2558/57
+3.66

+7.81

+0.49
-4.63

+1.92
+0.88

-9.63

+31.63

-8.82

+12.08

+234.98
+3.26

+15.30
+8.42

-1.05

+19.02

-1.32

+18.82

+1.50

+19.18

หมายเหตุ: P หมายถึง ขอมูลเบื้องตน
ที่มา: กรมการทองเที่ยว
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1.4.2 การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยว4
การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์
 ส าหรับ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยอี ก 4 ปี ข้ างหน้ า คาดว่ าจะมี จ านวน 156 ล้ า นคน
โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 47 ล้านคน และการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 109 ล้านคน5
 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัด หรือในบาง
แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคใต้ และภาคตะวันออก ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาทิเช่น
ภูเก็ต กระบี่ สงขลา ชลบุรี ระยอง และเพชรบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และเป็นจุดศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของไทย ได้แก่ วัด วัง และห้ างสรรพสินค้า
สะท้อนจากค่าความแออัดของนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด

4

กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล และคณะ, “โครงการศึกษา Thailand’s future growth,” สิงหาคม 2558, น. 4-18.
ข้อมูลคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ. 2562 คาดการณ์โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (The Pacific Asia Travel Association) ขณะที่ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยคาดการณ์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)
5
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การวิเคราะห์ด้านอุปทาน
 สิ่งอานวยความสะดวกภาคการท่องเที่ยว
(1) โรงแรมและที่พักอาศัย
ในด้ านของโรงแรมและที่ พั กอาศัย พบว่า ไทยยังคงมี จานวนโรงแรมเพี ยงพอเมื่อ เที ยบกับ ความ
ต้องการสะท้อนจากอัตราการเข้าจองที่พั ก (Occupancy rate) โดยค่ าเฉลี่ ยปี พ.ศ. 2555-2557 อยู่เพี ยง
ประมาณร้อยละ 69 (PATA, 2557) ซึ่งยังต่ากว่าประเทศอื่น เช่น สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมี
โรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบี ยนธุรกิจอย่ างถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเป็นจานวมาก โดยเฉพาะในแหล่ ง
ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่
ดังนั้น ไทยจึงอาจมีปั ญหาในด้ านคุณ ภาพการให้บริก ารเนื่องจากโรงแรมที่ไม่ได้มีก ารจดทะเบี ย น
ถูกต้องไม่จาเป็นต้องปฏิบัติต ามมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น เรื่องความปลอดภัยของตัว
อาคาร ทาเลที่ตั้ง การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อนักท่องเที่ยว และมาตรฐานการกาจัดขยะและการบาบัด
น้าเสีย รวมถึงความเพียงพอของแรงงานเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ

(2) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการสื่อสาร
โครงสร้ างพื้ น ฐานโดยเฉพาะด้ านการคมนาคมขนส่ งทั้ ง ทางถนน ทางราง และทางอากาศและ
การสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยในการนานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายได้ตามที่ต้องการ ในส่วนของ
โครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านคมนาคมขนส่ ง พบว่ า ความสามารถในการรองรั บ เที่ ย วบิ น ของรัน เวย์ (Runway
capacity) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงมีเพียงพอ อย่างไรก็ดี ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่า ความสามารถใน
การรองรับของอาคารผู้โดยสาร (passenger capacity) ของสนามบินในกรุงเทพฯ ทั้ง 2 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ
และดอนเมือง เกินขีดความสามารถในการรองรับแล้วประมาณ 4.8 ล้านคนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ผู้โดยสารของอาคารสนามบินในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่สาคัญ เช่น ฮ่องกง โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ และ
สิงคโปร์ ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าขีดความสามารถในการรองรับ
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ขณะที่ความพร้อมในการคมนาคมขนส่งด้านอื่น ๆ ทั้งทางถนน ทางราง และทางเรือ พบว่า ทั้งในด้าน
คุณภาพและปริมาณของไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น ตัวเลขความหนาแน่น
ของถนน (Road Density) ของไทยที่ยังอยู่ในระดับต่า สอดคล้องกับคุณภาพของการเชื่อมโยงการคมนาคม
ทางบก (Ground Network) ที่อยู่ในระดับต่าเช่นกัน
นอกจากนี้ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารของไทยเองยังอาจเป็นข้อจากัดต่อ ภาคการ
ท่ องเที่ ย วของไทยในอนาคตได้ เช่น กัน จากรูป แบบการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตั ว เองที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
ถึงแม้ว่าข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของไทยในปี พ.ศ. 2558
จะมีคะแนนปรับดีขึ้น แต่ในภาพรวมแล้วยังต่ากว่าประเทศคู่แข่งที่ สาคัญ เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฯลฯ โดยเฉพาะข้อมูลสัดส่วนครัวเรือนที่เข้ าถึงอินเตอร์เน็ตของไทยที่ยังต่ากว่ าประเทศอื่น ๆ ค่อนข้างมาก
(WEF, 2558) สิ่งเหล่านี้นอกจากสะท้อนความพร้อมของประเทศในการรองรับนักท่องเที่ยวในแง่คุณภาพการ
ให้บริการและการอานวยความสะดวกทั้งในแง่ความปลอดภัย ความรวดเร็ว และการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังสามารถลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบางแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกด้วย
1.4.3 แนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์ไมซ์ไทย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meeting Incentive Convention Exhibition) ได้รับการยอมรับ
มากขึ้นในฐานะกลไกสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตสูง และมีความสาคัญต่อการสร้าง
รายได้และการจ้างงานให้แก่ประเทศ เนื่องจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางกันเป็นกลุ่มใหญ่ และมีเป้าหมาย
เฉพาะทางธุรกิจ มีอานาจซื้อสูงและมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
สายการบิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่งสินค้า การเดินทางในประเทศ ทาให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มไมซ์จึงอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปมีการใช้จ่ายเงินที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 2-3 เท่า (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2555) ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 สหประชาชาติได้รับรองให้ห มวดการจัดข้อมูล “ผู้จัดงานประชุมและงานแสดง
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สิ น ค้ า/นิ ท รรศการ” (Meeting and Exhibition organizer) เป็ น หนึ่ งในประเภทของข้ อ มู ล กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญของการจัด ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรม
ไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญและสร้างรายได้ให้ทุกประเทศไม่น้อยกว่าอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ เนื่องจากการ
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาใดสาขาหนึ่ง จะมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม เดินทางมาจากทุกมุ ม
โลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน ประเทศเจ้าภาพจะได้รับประโยชน์ทางตรงในรูปรายได้
จากค่าลงทะเบี ย น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึ ก และยังได้รับประโยชน์ทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ การ
เพิ่ ม ขึ้น ของการจ้ างงานในอุต สาหกรรมต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง มีก ารแลกเปลี่ ยนความรู้และเทคโนโลยีส ร้าง
ภาพพจน์ให้ประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศจากการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ได้อีกด้วย
แนวโน้มการจัดงานในกลุ่ม MICE ในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการ
จัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็น รางวัล การจัดประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้านานาชาติ โดยการ
เพิ่มขึ้นนี้เป็นทั้งการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ภายในภูมิภาคอาเซียน (Intre-ASEAN demand) จากการที่ขนาดของ
เศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ไมซ์จากภายนอกอาเซียน (Inter-regional demand)

อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญ เติบโตสูงที่สุดของไทยและมีส่วนสาคัญต่อการ
สร้ า งมู ล ค่ า โดยรวมของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องไทยมี มู ล ค่ า การเติ บ โตสู ง
อย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 จานวนนักเดินทางไมซ์มีอัตราการเติบโต
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เพิ่มขึ้นจาก 679,585 คน เป็น จานวน 1,013,502 คน หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.14 และการสร้าง
รายได้ของอุตสาหกรรมไมซ์เติบโตจาก 53,515 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 88,485 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2556 หรือเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.35
ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่า จานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ลดลงจากปี พ.ศ. 2556
โดยมีจานวนนักเดินทาง 919,164 คน และมีรายได้รวม 80,800 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.30 และ 8.69
ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากสถานการณ์ ความไม่เรียบร้อยภายในประเทศที่ เป็นปั จจัยอ่อนไหวส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจเดินทาง และการจัดงานสาหรับธุรกิจกลุ่มไมซ์ในไทย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนักเดินทางและรายได้
จากอุตสาหกรรมไมซ์ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 เริ่มมีสัญญาณเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีอัตราการเติบโตเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.00 และร้อยละ 3.30 ตามลาดับ

เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของไทยกั บ จ านวน
นั ก เดิ น ทางและรายได้ จ ากอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นปี พ.ศ. 2557 พบว่ า ไทยมี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง สิ้ น
24,779,768 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1,147,654 ล้ านบาท ขณะที่มีจานวนนักเดินทางไมซ์
919,164 คน สามารถสร้างรายได้รวม 80,800 ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนักเดินทางไมซ์เพียงร้อยละ
3.71 ต่อนักท่องเที่ยวทั้งหมดสามารถสร้างรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.04 ต่อรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งหมด หรือคานวณได้ว่ารายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวทั่วไปในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 46,314 บาทต่อคน
เปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากนักเดินทางไมซ์ในปีเดียวกัน 87,906 บาทต่อคน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด ดังนั้น นักเดินทางไมซ์จึงจัดเป็นกลุ่มนักเดินทางชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors)
และอุตสาหกรรมไมซ์จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (Potential Industry) สาหรับภาคการท่องเที่ยว
ของไทย
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สัดส่วนนักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ามาไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียมากถึง
ร้อยละ 75.7 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเดินทางจากทวีปยุโรปร้อยละ 10.1 และสหรัฐอเมริการ้อยละ 4.7 โดย
ประเทศที่มีการเดินทางมายังไทยมากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย
ตามลาดับ
จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 เมื่อพิจารณาจานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์แยกประเภท
ตามกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การประชุ ม องค์ ก ร (Meetings) การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Incentive Travel)
การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) พบว่า
- กลุ่มธุรกิจที่มีจานวนนักเดินทางเข้าไทยมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การประชุมวิชาชีพ (ร้อยละ
31.32) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 26.17) การประชุมองค์กร (ร้อยละ 25.32) และงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการนานาชาติ (ร้อยละ 17.19)
- กลุ่มธุรกิจ ที่ส ร้างรายได้เข้าประเทศมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การประชุมวิช าชีพ (ร้อยละ
33.09) การประชุมองค์กร (ร้อยละ 31.15) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 18.90) และงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการนานาชาติ (ร้อยละ 16.85)
- รายได้ต่อหัวที่ได้จากนักเดินทางไมซ์เรีย งตามลาดับ ได้แก่ การประชุมองค์กรการประชุมวิชาชีพ
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตามลาดับ
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ศูนย์ วิจัยธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB EIC) วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่า งยิ่งระหว่างไทยและสิงคโปร์ พบว่า แม้ไทยจะมีจานวนสถานที่
สาหรับจัดประชุมและงานสัมมนามากที่สุดในอาเซียน แต่การจัดประชุมขององค์กรนานาชาติและนิทรรศการ
ต่าง ๆ ระดับภูมิภาคและระดับโลกยังคงนิ ยมสิงคโปร์มากกว่า หากมองในเชิงการเป็นศูนย์กลางของตลาด
MICE ของอาเซีย นแล้ ว จะพบว่าสิ งคโปร์ค่อนข้างได้เปรียบเพราะเป็น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว และได้รับการ
ยอมรับในเรื่องการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการเดินทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่าง
ประเทศและการเดินทางภายในประเทศ รวมไปถึงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้
การประชุม องค์กรนานาชาติและนิ ทรรศการระดับ ภูมิ ภ าคและระดับ โลกยังคงนิ ยมไปที่ สิ งคโปร์มากกว่า
ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน6

6

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, <https://www.scbeic.com>
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สอดคล้ อ งกั บ ดั ช นี วั ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (Travel & Tourism
Competitiveness Index: TTCI) ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พบว่ า ไทยยั ง คงมี ค ะแนนต่ ากว่ า สิ ง คโปร์
และมาเลเซียในเกือบทุกดัชนีย่อย

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
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การประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนจาก
รายงาน The Global Travel & Tourism Competitiveness Index Report ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ Pillar ที่
14 : Cultural Resources and Business Travel ในตัวชี้วัดย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
(Number of international association meetings) พบว่ า ประเทศที่ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ 1 ในภู มิ ภ าค
อาเซียน คือ สิงคโปร์ (อันดับ 25) อันดับ 2 คือ ไทย (อันดับที่ 31) ซึ่งได้รับการจัดอันดับสูงขึ้น 2 อันดับเทียบ
กับ ปี พ.ศ. 2556 อัน ดับ 3 คือ มาเลเซีย (อัน ดับ ที่ 34) ซึ่งมี อันดับ ลดลง 4 อัน ดับ เที ยบกับ ปี พ.ศ. 2556
รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย (อันดับที่ 40) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 51) เวียดนาม (อันดับที่ 53) กัมพูชา (อันดับที่
88) สปป.ลาว (อันดับที่ 111) และเมียนมาร์ (อันดับที่ 117) ตามลาดับ

Rank
25
31
34
40
51
53
88
111
117

2015*
Country/Economy
Singapore
Thailand
Malaysia
Indonesia
Philippines
Vietnam
Cambodia
Lao PRD
Myanmar

Value
164.7
138.3
127.0
90
48.3
41.3
8.0
3.3
2.7

Rank
26
30
33
41
51
53
96
102

2013
Country/Economy
Singapore
Malaysia
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Brunei
Cambodia

Value
136.7
124.7
104
58.3
38.3
35.0
4.7
4.3

*ไม่รวมประเทศบรูไน

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE Report 2015)
เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมไมซ์ในกรอบของธุรกิจรับจัดงานประชุมและแสดงสินค้า/นิทรรศการ
นานาชาติ (MICE) ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 4 ประเภท7 ตามห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
ได้แก่
• ธุรกิจรับจัดประชุม ซึ่งผู้ที่ทาหน้าที่รับจัดการประชุมเรียกว่า PCO (Professional Conference
Organizer)
• ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งผู้ทาหน้าที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเรียกว่า
PEO (Professional Exhibition Organizer)
• ธุรกิจการจัดงานแสดง ทาหน้าที่จัดงานรื่นเริงต่าง ๆ เรียกว่า Event Management Organizer
• ธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว เรียกว่า DMC (Destination Management Company)

7 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,

“รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค่าใช้จ่ายใน

การสารวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”
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พบว่า ในช่ว งปี ที่ท าการศึกษามีผู้ ป ระกอบการ MICE ที่เป็ นสมาชิกของสมาคมรวมทั้งสิ้ น 9 ราย
ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ในธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม นานาชาติ (Convention) จ านวน 3 รายได้ แ ก่ Phothalai
Leisure Park, Prince of Songkla University International Convention Center, United NationsEscap และสมาชิกในธุรกิจการจัดนิทรรศการ (Exhibition) จานวน 6 ราย ได้แก่ Bangkok International
Trade & Exhibition Centre (BITEC), IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center – Muang
Thong Thani, Pattaya Exhibition And Convention Hall ( PEACH) , Queen Sirikit National
Convention Center (QSNCC), Royal Paragon Hall Exhibition & Convention Center, และ Royal
Phuket Marina
และเมื่อพิจารณาถึงภาวะตลาดการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554
พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 มีศูนย์แสดงสินค้า 6 แห่ง พื้นที่แสดงงานรวมทั้งสิ้น 204,502 ตารางเมตร และเพิ่มขึ้น
เป็ น 8 แห่ งพื้นที่แสดงงานเพิ่มขึ้น เป็ น 212,405 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2554 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
7.46 ต่อปีและร้อยละ 0.95 ต่อปี ในขณะที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจานวนครั้งการจัดงานเพิ่มขึ้นจาก 63
ครั้งเป็น 77 ครั้ง และพื้นที่แสดงสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 373,750 ตารางเมตรเป็น 462,500 ตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.14 ต่อปี และร้อยละ 5.47 ต่อปี ตามลาดับ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
182.76 เป็นร้อยละ 217.74 และสามารถสร้างรายได้จากงานแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 116.838 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เป็น 150.773 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 ต่อปีส่งผลให้ขีดความสามารถในการหา
รายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น จาก 571.33 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตารางเมตรเป็นน 709.84 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตาราง
เมตร
สาหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ และการจัดแสดงสินค้านานาชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
(1) ประเทศไทยมีจานวนศูนย์แสดงสินค้าในปี พ.ศ. 2556 จานวน 8 แห่งซึ่งมากที่สุดโดยมากกว่า
ประเทศอื่น ๆ ประมาณสองเท่าอย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2554) จานวนศูนย์แสดงสินค้า
มีอัตราการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 ในเกือบทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยมีการขยายตัวร้อยละ 7.46
ต่อปี ในขณะที่ประเทศมาเลเซียที่ไม่มีการขยายตัวของศูนย์แสดงสินค้า อย่างไรก็ตาม มาเลเซียมีแผนที่จะ
สร้างศูนย์แสดงสินค้าแห่งใหม่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี พ.ศ. 2557 รวมถึงประเทศอินโดนีเซียที่มีแผนจะสร้าง
ศูนย์แสดงสินค้าเพิ่มเติมอีก 3 แห่งในปี พ.ศ. 2555 สาหรับจานวนพื้นที่ของประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทย
มีพื้นที่มากที่สุด รองลงมาเป็นสิงคโปร์ โดยพื้นที่ของทั้ง 2 ประเทศรวมกันคิดเป็นร้อยละ 72 ของพื้นที่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ก็มีทิศทางเช่นเดียวกับการขยายตัวของจานวนศูนย์แสดง
สินค้า
(2) การจัดงานแสดงสินค้าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาหากพิจารณาในภาพรวมพบว่าประเทศสิงคโปร์จัด
งานแสดงสินค้ารวมทั้งสิ้น 372 ครั้งซึ่งมากที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกและมากกว่าประเทศไทย ซึ่งมีการจัด
แสดงสินค้าจานวน 357 ครั้งเล็กน้อย โดยในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 ประเทศสิงคโปร์จัดงานแสดงสินค้าได้
น้อยกว่าประเทศไทยและตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ประเทศสิ งคโปร์จัดงานแสดงสิ นค้าได้มากกว่าประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2554 ประเทศสิงคโปร์จัดงานแสดงสินค้าได้ 97 ครั้ง มากกว่าประเทศไทยถึง 20
ครั้ง หรือร้อยละ 25.97
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงจานวนพื้นที่แสดงสินค้า พบว่าประเทศไทยสามารถขายพื้นที่แสดง
สินค้าได้มากที่สุด รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์
ซึ่งมีการจัดงานแสดงสินค้าและพื้นที่มากกว่ามาเลเซียเกือบ 3 เท่า แต่ขายพื้นที่แสดงสินค้าได้น้อยกว่าประเทศ
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มาเลเซี ย ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิภ าพของการใช้ พื้ น ที่ ข องประเทศสิ งคโปร์ มี เพี ย งร้อ ยละ 140.72 ซึ่ งต่ าที่ สุ ด
รองลงมาประเทศไทย คือ ร้อยละ 218.11 แสดงให้เห็นว่า ทั้งประเทศสิงคโปร์และไทยยังมีจุดอ่อนด้านการทา
ตลาดงานแสดงสินค้าโดยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ จะอยู่ในระดับที่สูงกว่า
ร้อยละ 400 ทุกประเทศ
(3) รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า ของประเทศไทยสูงที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ โดยในปี พ.ศ.
2553-2554 ทั้งสองประเทศมีรายได้การจัดงานแสดงสินค้าเกินกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่อัตราการ
ขยายตัวของรายได้ของประเทศสิงคโปร์สูงกว่าประเทศไทย เนื่องจากมีการจัดงานแสดงสินค้าบ่อยกว่าประเทศ
ไทยแม้ว่าประเทศอื่น ๆ จะมีรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าต่ากว่าประเทศไทยและสิงคโปร์ แต่ถ้าพิจารณา
ถึงขีดความสามารถในการหารายได้ของพื้นที่จัดงาน พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีอัตราต่าที่สุดคือประมาณ
603.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตารางเมตรรองลงมาประเทศไทยมีอัตราส่วนประมาณ 711.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
ตารางเมตร ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีอัตราส่วนดังกล่าวตั้งแต่ 900 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตารางเมตรเป็นต้นไป
แสดงให้เห็นว่าการดาเนินธุรกิจการจัดแสดงสินค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนศูนย์แสดงและพื้นที่แสดงงานซึ่งเป็น
องค์ประกอบด้าน Supply side แต่ปัจจัยสาคัญ คือ องค์ประกอบด้าน Demand side ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของประเทศ ดังนั้นแผนการตลาดจึงเป็นประเด็นสาคัญ
สาหรับการประชุมนานาชาติ จากการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2554-2555 มีการจัดประชุมนานาชาติ
ทั่ ว โลกเพิ่ ม ขึ้ น จาก 10,070 ครั้ ง ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 11,156 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2555 หรือ เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ
10.78 ทั้ งนี้ ในส่ ว นของประเทศไทยก็มีก ารจัดประชุม นานาชาติเพิ่ มขึ้น จาก 101 ครั้งเป็ น 150 ครั้ง หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.51 ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบการจัดประชุ มนานาชาติในประเทศ
สมาชิกอาเซียนปรากฏว่าประเทศสิงคโปร์มีการจัดประชุมนานาชาติสูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนทั้งสองปี
ในขณะที่ประเทศไทยมีการจัดประชุมนานาชาติเป็นอันดับสามของอาเซียนในปี พ.ศ. 2553 แต่ในปี พ.ศ.
2554 ได้ขยับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ โดยมีการจัดประชุมนานาชาติถึง 150 ครั้ง ส่วน
ประเทศมาเลเซียซึ่งมีการจัดประชุมนานาชาติเป็นอันดับสองในปี พ.ศ. 2553 ได้ตกลงมาเป็นอันดับสามในปี
พ.ศ. 2554 โดยมีการจัดประชุมลดลง 17 ครั้งหรือร้อยละ 13.49 ของปี พ.ศ. 2553 ในขณะที่ประเทศที่เหลือ
ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ยังคงรักษาอันดับไว้ที่สี่ ที่ห้า และที่หก ตามลาดับ ทั้งสองปี แต่
จานวนครั้งของการประชุมนานาชาติได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ถึง 45 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกั บอัตราการเพิ่มของทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 10.78 แสดงให้ เห็ นโอกาสของภูมิภ าค
อาเซียนในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้
(4) ทั้งนี้สาหรับเมืองหลักที่เป็นที่นิยมในการจัดการประชุมนานาชาติ รอบสองปีในประเทศสมาชิก
อาเซี ย นทั้งหกประเทศตามที่ กล่ าวข้างต้น คือ สิ งคโปร์ของประเทศสิ งคโปร์ กรุงเทพฯ ของประเทศไทย
กัว ลาลั ม เปอร์ ข องประเทศมาเลเซีย บาหลี ข องประเทศอิ น โดนี เซี ย มะนิ ล าของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ส่ ว น
เวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงจากโฮจิมินซิตี้เป็นฮานอย
1.4.4 ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (ข้อได้เปรียบ)
ความสมดุล ขององค์ประกอบสาหรับกิจกรรมไมซ์ถือเป็นจุดเด่นประการสาคัญของไทยที่ได้รับการ
ยอมรับ และใช้เป็นบริบทสาคัญในการเชิญชวนให้ ผู้ประกอบการไมซ์จากประเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้ไทยเป็น
สถานที่หรือจุดหมายปลายทางสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยไทยเป็นประเทศที่มีการผสมผสานระหว่างความ
เก่าแก่และทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว อาทิ มีประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ในขณะที่สภาพแวดล้อม
และสิ่ งอานวยความสะดวกในเมืองใหญ่ มีความทันสมัย มีส ถานที่ ท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติซึ่งมีความ
สวยงาม ในขณะที่มีส ถานที่รองรับ การท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนที่ตั้ งและ
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โครงสร้างพื้นฐานของประเทศสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีวิถีการให้บริการที่
เป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดยจุดเด่นที่สาคัญของไทยสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์มีดังต่อไปนี้

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

(1) ทาเลที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์สาคัญ
ไทยมีทาเลที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลต่อการเป็นศูนย์กลางการเดินทาง
และท่องเที่ยวของภูมิภาค อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับโลก
โดยเฉพาะด้ า นการบิ น ซึ่ ง มี ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ เป็ น สนามบิ น หลั ก ขนาดใหญ่ สามารถพั ฒ นาเป็ น
International Gateway หรื อ Transit & Transfer Hub ในฐานะท่ า อากาศยานศู น ย์ ก ลางภู มิ ภ าคได้ ใน
อนาคต
(2) โอกาสทางธุรกิจ
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เป็นแหล่งลงทุนที่สาคัญจากต่างประเทศ
เป็นที่ตั้งสานักงานของบริษัทชั้นนาของโลกมากมาย และเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสาคัญทางการค้า
ของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ส่งผลให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่
สาคัญของภูมิภาค ประกอบกับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาให้ตลาดการค้าและการ
ลงทุนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมไมซ์ในไทยจึงสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ทั้งผู้จัดงาน
และผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับ
(3) สถานที่จัดงาน (Venue) ที่หลากหลาย
สถานที่จั ดงานทั้งในกิจกรรมของการจัดประชุม (Meeting) การประชุมนานาชาติ (Conference)
และการจัดงานแสดงต่าง ๆ (Exhibition) ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านขนาดของงานและประเภท
หรือลักษณะของงาน จะมีความต้องการสถานที่ และพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน ไทยเป็น
ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย และมีผู้ประกอบการคุณภาพอยู่ทั่วประเทศ สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของผู้ประกอบการไมซ์ได้ในทุกระดับ (ทุกประเภทของกิจกรรม และหลากหลายขนาดของกิจกรรม)
ตั้งแต่สถานที่เพื่อการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมระดับโลก สถานที่จัดแสดงนิทรรศการริมชายหาด ห้องประชุม
หรือห้องจัดเลี้ยงท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สมบูรณ์ ไปจนถึงสถานที่จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถ
รองรับผู้เข้าชมงานได้จากทั่วโลก
(4) วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ไทยเป็นประเทศที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลากหลายแหล่งอารยธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ซึ่งได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้อย่างกลมกลืนสั่งสมและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย
ได้อย่างน่าประทับใจ จนกลายเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอีกทั้งยังได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ประเพณี สถาปัตยกรรม อาหาร และการแต่งกาย เป็นต้น
(5) การบริการแบบไทยอันเลื่องชื่อ
ผู้ป ระกอบการไมซ์ที่ใช้ไทยเป็ นสถานที่จัดงานจะได้รับการบริการแบบไทยซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก
ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการอานวยความสะดวกในช่วงก่อนและระหว่างการจัดงาน รวมถึงการ
ผ่อนคลายภายหลังจากการงาน นอกจากนี้ ไทยยังมีกิจกรรมด้านสันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
ที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งเป็นความเพลิดเพลินที่มาควบคู่กับการติดต่อธุรกิจในประเทศไทย
(6) ความคิดสร้างสรรค์และพันธมิตร
นอกจากความโดดเด่นในประเด็น ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วไทยยังมีทีมงานคุณ ภาพจาก สสปน. และ
พัน ธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมให้ ความช่วยเหลือในการวางแผน แลกเปลี่ยนความรู้อานวยความสะดวก และ
ให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานไมซ์ได้ประสบความสาเร็จที่สุดในทุกประเภทธุรกิจ

1.5 การวิเคราะห์ปัจจัยโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศที่สาคัญ8
ในภูมิภาคเอเชียนอกจากจีนและอินเดียแล้ว ประเทศที่มีความสาคัญและรัฐบาลของแต่ละประเทศให้
การสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างชัดเจน ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน เขตบริหารพิเศษ
มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ทั้งนี้สภาพและทิศทางการพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละ
ประเทศสรุปได้ดังนี้
1.5.1 สิงคโปร์
สิ งคโปร์ เป็ น ประเทศหนึ่ งที่ ใช้ แนวคิดการพัฒ นาเมื องอย่างต่อเนื่องเป็ นจุดเด่นในการสร้างความ
น่าสนใจให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับฮ่องกง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่
เป็นมิตรกับธุรกิจแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อสิงคโปร์ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ทุกครั้งเมื่อพบกับบททดสอบ อาทิ การแพร่ระบาดของโรค
ซาร์ ส (SARS) ในช่ ว งกลางปี พ.ศ. 2546 ซึ่ งเป็ น สาเหตุ ให้ นั กท่ อ งเที่ ยวลดลงค่ อนข้ างมาก การท่ องเที่ ย ว
สิงคโปร์ (STB) แก้ปั ญ หาดังกล่ าวด้วยการออกโครงการ ‘Make it Singapore’ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2546 เพื่อเรียกความมั่นใจและดึงกลุ่มไมซ์ให้กลับคืนมาโดยเร็ว รวมทั้งกาหนดเป้าหมายการท่องเที่ยวปี พ.ศ.
2558 (Tourism 2015) เพื่อเสริมรับกับทิศทางดังกล่าวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ขณะที่วิกฤตการเงินของ
โลกในปี พ.ศ. 2551 ทาให้บริษัทที่ดาเนินธุรกิจแบบเดิมต้องมีการปรับตัวอย่างมากแตกต่างจากบริษัทรุ่นใหม่ที่
มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่มากกว่าเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการ
8 สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ,

ม.ป.ป.
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ท่องเที่ยวที่ จาเป็น ต้องมีการปรับ ตัวตามแนวทางดังกล่าวเช่นกัน ดังเห็นได้จากการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive) ที่เริ่มประสบกับ ข้อจากัดด้านงบประมาณท าให้ รูปแบบกิจกรรมนิยมเปลี่ยนไปสู่ การจัดแบบ
เรียบง่ายแต่ได้ผลทางธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัททั้งหลายตระหนักถึงความจาเป็นในการ
ประหยัดรายจ่ายนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี
พ.ศ. 2552 บริษัทต่าง ๆ ก็กลับมาลงทุนอีกครั้ง
ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าสิงคโปร์มองว่าการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและไมซ์เป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญสาหรับ
การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของสิงคโปร์มี
นักธุรกิจและนักเดินทางกลุ่มไมซ์มากถึง 3 ล้านคนมีรายได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
อย่ า งไรก็ ต าม ในมุ ม มองของสิ ง คโปร์ อุ ต สาหกรรมไมซ์ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวทางอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด โดย
วัตถุป ระสงค์การประชุมมีความชัดเจนมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายให้ ความสาคัญ ของการประชุมกับการสร้าง
เครือข่ายและเนื้ อหาสาระของการประชุม ในทางกลับกันความต้องการเหล่านี้ก็มีผลกระทบต่อขนาดและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเช่นกัน ขณะที่บริษัทต่าง ๆ เริ่มมีการทบทวนรูปแบบการประชุมและการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลมากขึ้นรวมถึงผู้จัดงานและซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวตามเช่นกัน ฉะนั้นแนวคิดในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของสิงคโปร์จึงมิใช่เป็นเพียงการดาเนินธุรกิจตามรูปแบบเดิมที่เคยเป็นมาเท่านั้นแต่
ต้องเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
จากการเผชิญหน้ากับวิกฤตต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยการริเริ่มและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกของเมืองให้มีความทันสมัยมากขึ้น ประกอบกับการมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่สอดรับกับ
สถานการณ์ ปั จ จุบั น และเหตุการณ์ ในอนาคตอย่างลงตัว ทาให้ องค์กรไมซ์ระหว่างประเทศ คือ UIA ได้ให้
ความสาคัญกับสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง โดยประกาศให้เป็นเมืองแห่งการประชุมชั้นนาของโลกในปี พ.ศ. 2552
(ได้รับติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3) และประเทศชั้นนาด้านการประชุมของเอเชียเป็นปีที่ 26 ติดต่อกัน แม้ว่ามีรางวัล
เป็ น เครื่องยื น ยั น ถึงคุณ ภาพมากมายและมีการลงทุน อย่างต่อเนื่ อง กระนั้ นรัฐบาลสิ งคโปร์ยังคงลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรใน
องค์ ก รสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ อาทิ Professional Conference Organizers (PCO), Professional Exhibition
Organizers (PEO), Destination Management Companies (DMC) เป็นต้น
กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์
กลยุทธ์ทางการตลาดและด้านอื่น ๆ ที่รัฐบาลสิงคโปร์นามาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาส
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ (1) การจัดตั้งส านั กงานไมซ์ (2) แผนงานด้านการตลาดและการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (3) การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
โรงแรมและศูนย์การประชุมนานาชาติ (4) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (5) การ
พัฒนาแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวได้ว่ากลยุทธ์ข้างต้นเป็นการบูรณาการพัฒนาเมือง
ให้มีความทันสมัยเพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ประการแรก สานักงานไมซ์สิงคโปร์ห รือ Singapore Exhibition & Convention Bureau (SECB)
ได้รั บ การก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2517 มี ฐานะเป็น หน่ วยธุรกิจ (Business group) ภายใต้ การกากับดูแลของ
คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) โดยพันธกิจในช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 คือ หน่วยงานด้านการ
ส่งเสริมการจัดประชุม (Destination promotional agency) เพื่อให้นักวางแผนและผู้ จัดงานไมซ์ทั่วโลกใช้
สิงคโปร์เป็นสถานที่จัดการประชุม ต่อมาเปลี่ยนเป็นหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic development
agency) เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2548
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คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ยังกาหนดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 หรือ “การท่องเที่ยว 2558” คือ
นักท่องเที่ยว 17 ล้านคนรายได้ 30 พันล้านเหรียญสิงคโปร์และสร้างงาน 100,000 ตาแหน่ง พร้อมกับจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว 2 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นทุนในการดาเนินงาน
ประการที่สอง แผนงานพัฒนาด้านการตลาดและการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ที่สาคัญของสิงคโปร์
ประกอบไปด้วย (1) แผนงานส่งเสริมการจัดประชุมทางธุรกิจหรือ BEIS (Business Events in Singapore) ที่
ริเริ่มในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรงและต่อมาได้รับการขยายขอบเขตการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น อาทิ การส่งเสริมการตลาด และการฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น เมื่อการท่องเที่ยวสิงคโปร์
(STB) จัดตั้งแผนงานใหม่ BOOST (Building On Opportunities to Strengthen Tourism) มูลค่า 60 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขึ้น ในเดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2552 จากการที่ประเทศเผชิญวิกฤตการเงินของโลกที่เริ่มต้น
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 (2) COP (Corporate Outreach Programme) เน้นส่งเสริมการตลาดกับบริษัท
ต่างชาติก ว่า 7,000 แห่ ง ที่ตั้ งส านั กงานภูมิ ภ าคในประเทศและผ่ านการลงทุน และการค้าของสิ งคโปร์ใน
อาเซียนและเอเชียแปซิฟิก และ (3) CAP (Conference Ambassador Programme) เพื่อสนับสนุนการเข้า
ประมูลการประชุมขององค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก
ประการที่สาม นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง
ที่สิงคโปร์นามาใช้และประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีในการเสริมสร้างศักยภาพให้อุตสาหกรรมไมซ์ แม้ว่า
สิงคโปร์มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็นที่รู้จักอย่างดีของผู้จัดงานทั่วโลก อาทิ Jewel Box, Singapore Expo
และ Suntec Singapore ก็ตาม แต่การเปิดตัวโรงแรมและศูนย์การประชุม ขนาดใหญ่ ได้แก่ Resorts World
Sentosa (มูลค่า 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ Marina Bay Sands (5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในช่วง
ครึ่งแรกปี พ.ศ. 2553 เป็ น เสมือนบทสรุป การพั ฒ นาอย่างรวดเร็วของประเทศซึ่งท าให้ สิ งคโปร์กลายเป็ น
ทางเลือกที่เหมาะสมในการประชุมนานาชาติที่สาคัญหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ International
Olympic Council (พ.ศ. 2548), International Monetary Fund-World Bank (พ.ศ. 2549) และ AsiaPacific Economic Cooperation (พ.ศ. 2552) รวมถึงที่อยู่ระหว่างการวางแผนในปัจจุบัน
ประการที่สี่ วิกฤตครั้งสาคัญต่าง ๆ อาทิ โรคซาร์สในปี พ.ศ. 2546 และวิกฤตการเงินโลกในปี พ.ศ.
2551 แม้ว่ามีผลกระทบบางส่วนในระยะสั้ น แต่ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์มีความเข้มแข็งมากขึ้น
และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่งที่
ช่วยให้ สิ งคโปร์ผ่ านพ้น วิกฤตต่าง ๆ มาได้เป็นอย่างดีรวมถึงการได้รับความส าคัญ จากองค์กรไมซ์ระหว่าง
ประเทศ อาทิ UIA ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ประการที่ห้า พร้อมกับการลงทุนโรงแรมและศูนย์การประชุมฯ ขนาดใหญ่ รัฐบาลสิงคโปร์มีการ
พั ฒ นาแหล่ งช้ อ ปปิ้ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งไปพร้ อ มกั น รวมทั้ งห้ างสรรพสิ น ค้ า ชั้ น น าก็ มี ก ารปรั บ ปรุง เช่ น กั น อาทิ
CuppageTerrace, Centrepoint, Paragon และ Palais Renaissance เป็ น ต้น ขณะที่ Orchard Central
และ ION Orchard ที่ได้รับการเปิดตัวในปี พ.ศ. 2552 และ 313@Somerset ซึ่งการปรับปรุงห้างสรรพสินค้า
เหล่านี้ ทาให้ Orchard กลายเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาล
และส านั ก งานไมซ์ ข องสิ ง คโปร์ น ากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดต่ า ง ๆ มาใช้ ในการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศและดึงความสนใจนักวางแผนและผู้จัดงานทั่วโลก แต่ประเด็นหนึ่งที่ผู้จัดงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์ห ลายรายเริ่ มมีความกังวลเกี่ยวกั บการจัดงานในสิ งคโปร์ นั่น ก็คือต้น ทุน การจัดงานที่ มี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การประชุมนานาชาติ/ประชุมองค์กรและงานแสดงสินค้า/นิทรรศการครั้งสาคัญที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2554) มีดังนี้
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MICE
Meetings and
Conferences

Incentives

Exhibitions

Business conferences
and corporate meetings

การจัดงาน
1. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS), ค.ศ.
2003 (5,000 คน)
2. International Congress on Nephrology, ค.ศ. 2005 (4,500 คน)
3. 117th International Olympic Committee Session (5,000 คน)
4. IMF-World Bank Annual Meetings, ค.ศ. 2006 (23,600 คน)
5. FDI Annual World Dental Congress, ค.ศ. 2009 (7,000 คน)
APEC Singapore: Leaders Week meetings, ค.ศ. 2009 (10,000 คน)
1. Herbalife ค.ศ. 2003, ค.ศ. 2007, ค.ศ. 2008 และ ค.ศ. 2010 (13,000
ถึง 18,000 คน)
2. Compaq, ค.ศ. 2004 (1,600 คน)
3. Amway India, ค.ศ. 2004 (1,400 คน) and Amway Japan, ค.ศ. 2005
(2,500 คน)
1. International Textile Machinery Association (ITMA) Asia, ค.ศ.
2005 (ผู้เข้าชม 30,000 คน)
2. งานแสดงสินค้าประจาปี อาทิ Singapore International Furniture Fair
และ CommunicAsia (และ BroadcastAsia) (ผู้เข้าชม 17,000 และ 55,000
คนตามลาดับ)
3. งานแสดงสินค้าทุก 2 ปี อาทิ Asian Aerospace (ปัจจุบันคือ Singapore
Airshow) และ Food&Hotel Asia (ผู้เข้าชม 40,000 และ 52,000 คน
ตามลาดับ)
1. Bank of America-Merrill Lynch Asian Rising Stars ค.ศ. 2008 –
2010 (1,300 คน)
2. Global Brand Forum, ค.ศ. 2003 – 2008 (620 คน)
3. Asian Banker Summit, ค.ศ. 2010 (มากกว่า 700 คน)

1.5.2 มาเลเซีย
จากความสาเร็จในการจัดประชุมประจาปีของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิค
(Pacific Asia Travel Association) ครั้งที่ 50 ในปี พ.ศ. 2544 ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,800 คนกลายเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ รั ฐ บาลกลางและรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ของมาเลเซี ย มองเห็ น ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของ
อุตสาหกรรมไมซ์ชัดเจนมากขึ้นและนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่สาคัญจาแนกได้เป็น 3 ส่วนคือ
(1) การก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (2) การจัดตั้งองค์กรไมซ์ระดับท้องถิ่นและ
(3) การจัดตั้ง MyCEB หรือ Malaysia Convention and Exhibition Bureau
ส่วนแรกมาเลเซียมีการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญคือการก่อสร้าง
ศูน ย์ การประชุมนานาชาติและจั ดแสดงสิ นค้า/นิ ทรรศการที่ส าคัญ ต่าง ๆ อาทิ Putrajaya International
Convention Centre (พ .ศ . 2546) Kuala Lumpur Convention Centre (พ .ศ . 2549) Borneo
Convention Centre Kuching (พ.ศ. 2552) และ Putra World Trade Centre และโรงแรมขนาดใหญ่
อาทิ Sunway Resort Hotel & Spa, Resorts World และ One World Hotel ขณะเดี ย วกั น ศู น ย์ ก าร
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ประชุมและโรงแรมเหล่านี้ยังได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นผลมาจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่ องมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และ
การจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่า (Low cost airline) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
และภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้
มาเลเซี ย สามารถน าเสนอการให้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามคุ้ ม ค่ าทั้ งในด้ านที่ พั กอาหารและความบั น เทิ งที่ มี ค วาม
เหมาะสมสาหรับการจัดงานประชุมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
นอกจากปุตราจายาเมืองราชการแห่งใหม่ที่รัฐบาลมาเลเซียพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปีแล้ว ใน
ปัจจุบัน รัฐบาลมาเลเซียมีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนากัวลาลัมเปอร์ให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับเมืองหลวงชั้น
นาของโลก เรียกว่า Greater Kuala Lumpur Development Plan ภายใต้แผนดังกล่าว นอกจากจะมีการ
ขยาย KLCC Convention Centre เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นอีก 10,000 ตารางเมตร แล้วยัง
รวมถึงแผนพั ฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานสาหรับเมืองขนาดใหญ่และบริการต่าง ๆ ที่จาเป็น
สาหรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Economic
Transformation Programme) ของประเทศที่กาหนดให้การจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ทางธุรกิจ (Business
Event) มีฐานะเป็ น Entry Point Project ที่สาคัญ ประเภทหนึ่งของแผนฯ รวมถึงกาหนดให้ มีการประชุม
อย่ างต่ อเนื่ องระหว่างกระทรวงต่ าง ๆ และภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับ การท่ องเที่ย วเชิงธุรกิ จเพื่ อ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนทั้งหมดด้วย
ส่วนที่สอง การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจนอกจากสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมากแล้วยังมี
ส่วนสร้างความรู้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย รัฐบาลมาเลเซียจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรไมซ์ระดับท้องถิ่นขึ้น
อาทิ Sarawak Convention Bureau (พ.ศ. 2549) เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ภูมิ ภาคต่าง ๆ ในการประมูล
งานประชุ มขององค์กรสากลทั้ งในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลกอีกทั้ งยังเป็ น การสร้างความเข้ มแข็ งให้ แ ก่
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศในภาวะที่ประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ได้แก่ จีน อินเดีย และเวียดนาม เริ่มเข้ามาแข่งขัน
ในธุ ร กิ จ นี้ ม ากขึ้ น บทพิ สู จ น์ ข องความส าเร็ จ ดั ง กล่ า วเห็ น ได้ จ ากการที่ Sarawak Convention Bureau
ชนะการประมูล ร้ อยละ 80 ของการประมูล งานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2553 ท าให้ มี การจัดงานในรัฐซาราวัก
จานวน 42 รายการและคิดเป็นรายจ่ายของผู้เข้าร่วมงานรวม 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันองค์กรนี้ยังได้มี
การจัดตั้งสาขาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อช่วยให้ผู้จัดงานท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงการสนับสนุนของรัฐบาลกลาง
และท้องถิ่นในการประมูลการประชุมนานาชาติมากขึ้นและเป็นช่องทางในการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
MyCEB ทั้ งนี้ ความส าเร็ จ ในการประมูล งานประชุ ม International Federation of Surveyors Congress
และ Commonwealth Dental Association เป็นข้อพิสู จน์อย่างดีถึงการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง
องค์กรไมซ์ส่วนกลางและท้องถิ่น
ส่วนสุดท้าย สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของรัฐบาลมาเลเซียในการยกระดับความสาคัญทางเศรษฐกิจของ
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและความมุ่งมั่นต่ อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ คือ การจัดตั้ง MyCEB หรือ Malaysia
Convention and Exhibition Bureau ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งธุ ร กิ จ (Business tourism) ซึ่ งเป็ น แนวคิ ด ที่ ผ สมผสานกิ จ กรรมธุ รกิ จ เข้ ากั บ การท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การท่องเที่ยวของมาเลเซียและพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
MyCEB ท าหน้ าที่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสานงานและการขั บ เคลื่ อนกิ จกรรมไมซ์ ทั้ งหมดของ
ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์และผลักดันให้มาเลเซียเป็น
ประเทศชั้น น าของโลกในการจั ดกิจ กรรมไมซ์จากทุน ประเดิมเพื่ อก่อตั้ง MyCEB จานวน 3.4 ล้ านเหรียญ
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สหรัฐฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลมาเลเซียอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้อีกจานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานขององค์กรจานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และทุนอุดหนุนในโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจอีกจานวน 8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกองทุนสาหรับ
ส่งเสริมการจัดประชุมของอุตสาหกรรมที่สาคัญ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม และการแพทย์
เป็นต้น
กลยุทธ์ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวมีเป้าหมายสาคัญ คือ เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจาก
ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดหรือเพิ่มจาก 1.2 ล้านคน (ในปี พ.ศ. 2552) เป็น 2.9
ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเท่ากับ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และช่วยสร้างงาน
ในประเทศ 16,700 ตาแหน่งในปี พ.ศ. 2563 โดยตั้งเป้าหมายให้มาเลเซียติด 1 ใน 5 ประเทศแรกของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิคตามการจัดอันดับสถานที่จัดการประชุมชั้นนาของ ICCA ในปี พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2552 มีนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเดินทางเข้ามาเลเซียจานวน 1.2 ล้านคนสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศประมาณ 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมเฉลี่ยคนละ 2,372 เหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งเป็นจานวนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ มาเลเซียกาหนดให้การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ เป็น ภาคเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ 1 ใน 12 ภาคของแผนพัฒ นาภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ ของประเทศหรือ
National Key Economic Area (NKEA) ภ า ย ใต้ แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ท า งเศ ร ษ ฐ กิ จ ห รื อ Economic
Transformation Programme (ETP) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีโดยมาเลเซียมีเป้าหมาย
สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นสถานที่ชั้นนาของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและมีโครงการให้ความ
ช่ว ยเหลื อ ทางการเงิน (Subvention funding) เป็ น หนึ่ งในโครงการที่ ส าคั ญ หรือ Entry Point Projects
(EPP) ในแผนพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระดับโลกให้แก่
ประเทศและมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุมจากองค์กรสากลระดับภูมิภาคและระดับ
โลกมากขึ้น
กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย
ปัจจุบันกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญที่มาเลเซียนามาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจคือการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิ จ แบบอนุ รักษ์ (Business Tourism Green Programme) ภายใต้โครงการนี้ รัฐ บาลให้ คามั่ นว่าจะ
ชดเชยการปล่ อ ยคาร์ บ อนให้ ไ ด้ ร้ อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2563 โดย MyCEB ท าการเผยแพร่โครงการนี้ เพื่ อ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ทั้งนี้ นั กเดินทางกลุ่ มไมซ์ (ที่เข้าร่วมการประชุม/แสดงสินค้า/นิทรรศการที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล) มี
โอกาสสมทบทุนในโครงการนี้คนละ 10 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้และลดการปล่อย
คาร์บอน
ประวัติและชื่อเสี ย งที่โดดเด่น ของมาเลเซียในการเป็น เจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติที่ ประสบ
ความสาเร็จหลายครั้งและมีผู้ชมเข้าร่วมงานจานวนมากช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่สนใจขององค์กร/ผู้จัดการประชุมนานาชาติจานวนมากทั้งนี้การประชุมนานาชาติครั้งสาคัญที่จัดขึ้น
ในมาเลเซียตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2554) มีดังนี้
1. 50th Pacific Asia Travel Association (PATA) Annual Conference, ค.ศ. 2001 (1,800 คน)
2. 18th World FIGO Congress of Gynaecology & Obstetrics, ค.ศ. 2006 (8,300 คน)
3. Perfect Travel China Incentive Conference, ค.ศ. 2007 (8,500 คน)
4. 16th World Congress on Information Technology, ค.ศ. 2008 (3,225 คน)
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5. Amway India Leadership, ค.ศ. 2009 (3,000 คน)
6. Asian Attractions Expo, ค.ศ. 2010 (4,750 คน)
7. Malaysian International Furniture Fair (ผู้เข้าชม 20,000 คน)
8. 18th World Congress of Accountants ค.ศ. 2010 (6,054 คน)
9. Asian Pacific Digestive Week ค.ศ. 2010 (2,661 คน)
1.5.3 เวียดนาม
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของเวียดนามก่อนปี พ.ศ. 2547 ถือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่มีการพัฒนามากนัก เช่น
ในกรณี ที่ ผู้ จั ด การประชุม ต้ อ งการจะจั ด เลี้ ย งอาหารมื้ อ ค่ าให้ แ ก่ ผู้ เข้ าร่ว มประชุม นอกโรงแรมที่ พั ก ก็ จ ะ
ยากลาบากหรือไม่สามารถทาได้ เนื่องจากการขาดความพร้อมในหลายด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวย
ความสะดวก และบุคลากรมืออาชีพ ภายหลังการที่เวียดนามได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นา
เอเปค (APEC Summit) ในปี พ.ศ. 2549 ที่มีผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกราว 8,000 คน สถานการณ์อุตสาหกรรม
ไมซ์ของเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างมาก การประชุมดังกล่าวถื อได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ ทาให้
ภาครัฐของเวียดนามได้หันมาให้ ความสนใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ อ ย่ า งจริ งจั ง ประกอบกั บ การเติ บ โตของภาคเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศที่ มี อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2553 ที่มีจานวนท่องเที่ยวเดินทางไปยังเวียดนามสูงถึง 5 ล้านคน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 34.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของกิ จ กรรมไมซ์ ในเวี ย ดนามเติ บ โตขึ้ น อย่ างรวดเร็ว เพราะภาครั ฐ และเอกชนเห็ น ถึ งศั ก ยภาพของการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทาให้มีการกาหนดแผนงานและงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างภาคการ
ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ มากขึ้นเพื่อนามาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนารองรับ การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างของเวียดนามในอนาคตอย่างจริงจัง
ปั จ จุ บั น เวี ย ดนามเป็ น ประเทศที่ มี ศั ก ยภ าพค่ อ นข้ า งมากในการก้ า วขึ้ น เป็ น ผู้ เล่ น รายใหม่ ใ น
อุตสาหกรรมไมซ์ของโลกที่กาลั งได้รับ ความสนใจจากประเทศต่าง ๆ แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้ วเวียดนามเป็น
ประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมก็ตาม แต่จากการเปิดประเทศต้อนรับทุนจากทั่ วโลกและสร้าง
ความเป็นมิตรกับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ทาให้มุมมองของนักลงทุนผู้จัดงานประชุมและแสดง
สินค้า/นิทรรศการ และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั่วโลกเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อไมซ์ในประเทศเวียดนามไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงความมั่นใจในการเข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกขนาดใหญ่
ซึ่งเริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อสร้างสนามบินใหม่ 2 แห่ง
คือ ดงนาย (Dong Nai) และไฮฟอง (Hai Phong) โดยเฉพาะสนามบิ นดงนายสามารถรองรับผู้ โดยสารได้
ประมาณ 80-100 ล้านคนต่อปีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เวียดนามเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีการเติบโตเร็ว
ที่สุดของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเครื่องบินตามรายงานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) รวมทั้งแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของ
ประเทศ
นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นประเทศหนึ่งมีความหลากหลายของทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่
และเป็นการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมจีนและพื้นเมืองที่มีความน่าสนใจหลายแห่งสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส วยงามโดดเด่นจานวนมาก รวมทั้งการมี
กิจกรรมที่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวแถบชายฝั่งได้แก่
อ่ าวฮาลอง, ดานั ง (Da Nang) และนาฌั ง (Nha Trang) ซึ่ งเป็ น ปลายทางที่ ส าคั ญ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
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นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ต้องการมาเวียดนามและการมีถ้าขนาดใหญ่จานวนมาก ซึ่งเวียดนามเป็นที่รู้จักของ
นักสารวจทางธรณีวิทยาทั่วโลกว่าเป็น “บ้านของถ้าขนาดใหญ่ของโลก” ซึ่งบางแห่งมีความสูงเท่ากับตึกขนาด
ใหญ่หรือบางแห่งก็มีความกว้างพอที่จะเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่
จากความตั้งใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาบุคลากรที่ภาคเอกชนหลายรายยอมรับว่าเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วง
ก่อนการประชุมเอเปค (พ.ศ. 2549) ประกอบกับการที่มีทุนทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก
ท าให้ เวี ย ดนามเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพอย่ า งมากในการก้ า วขึ้ น มาเป็ น ผู้ เล่ น รายส าคั ญ รายหนึ่ ง
ในอุตสาหกรรมไมซ์ของโลกในอนาคต
กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม
ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของไมซ์จากภาครัฐและเอกชนทาให้องค์กรหลักที่ทางานด้าน
การท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ จึงร่วมมือกันในการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศ คือ Vietnam Meeting and Incentive Club หรือ MICE Club ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545
ซึ่งเป็ น ผลมาจากการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้างความร่ว มมื อ กั น ระหว่างสายการบิ น เวีย ดนามแอร์ ไลน์
ไซง่อ นทั ว ร์ ริส ท์ แ ทรเวลเซอร์วิส และการท่ องเที่ ยวฮานอยร่ว มกับ โรงแรมและรีส อร์ ท ชั้นน าของประเทศ
มากกว่า 24 แห่งโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้จัดงานไมซ์ ผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ และรองรับความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มไมซ์จากทั่วโลกที่คาดหวังถึงบริการคุณภาพสูงจากบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ในขณะที่มีการเปิดรับ
เศรษฐกิจแบบทุน นิ ยมมากขึ้น ท าให้ เวีย ดนามเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากมหาอานาจทาง
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐฯ เป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกได้อย่างมาก
รวมทั้งเวียดนามมีการใช้แผนส่งเสริมการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้
ทางด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น สู ง ทาให้ เศรษฐกิ จเวียดนามมี การเติบ โตอย่างก้าวกระโดด และ
กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ เกิดการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าและบริการคุณภาพสูง และบุคลากรที่มี
ทักษะความรู้โดยตรงในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย ปัจจัยดังกล่าวสนับสนุนให้
เกิดการขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มไมซ์ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทาธุรกิจใน
เวียดนามที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็ น ปัจจัยส าคัญที่ ทาให้อุตสาหกรรมไมซ์ของเวียดนามเติบโตอย่าง
รวดเร็ว
นอกจากการประชุมครั้งสาคัญในเวียดนาม คือ การประชุมสุดยอดผู้นาเอเปคในปี พ.ศ. 2549 แล้ว
เวียดนามยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมองค์กรนานาชาติ/บริษัทและงานแสดง
สินค้า/นิทรรศการที่สาคัญอีกหลายครั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2554) อาทิเช่น
1. Fujitsu Corp, ค.ศ. 2003 (250 คน)
2. Amadeus, ค.ศ. 2005 (220 คน)
3. APEC Summit, ค.ศ. 2006 (8,000 คน)
4. Deloitte, ค.ศ. 2007 (170 คน)
5. ASEAN Summits, ค.ศ. 2010 (2,000 คน)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการจั ดประชุม (Meeting) ขนาดไม่ใหญ่มาก มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุม 170-250
คน และมีการจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ (Conference) ที่ภาครัฐเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้แก่
การจัดประชุม APEC Summit และ ASEAN Summit จึงยังมีลักษณะการจัดงานที่แตกต่างจากของสิงคโปร์
มาเลเซีย และไทยอยู่มาก
29

1.6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
• การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์อุตสาหกรรมไมซ์ (Intra-regional demand and Intra-regional demand)
เมื่อพิจารณาแบ่งรายภูมิภาค พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ภูมิภาคที่มีจานวนนักเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย และ 5 อันดับประเทศที่มีนักเดินทางกลุ่ มไมซ์มายังประเทศไทย
มากที่สุด คือ จีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

ที่มา: รายงานประจา ปี 2558 สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมไมซ์ต่างประเทศของไทยที่สาคัญปี พ.ศ. 2558
 กลุ่มการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาทิ
- การประชุม Herbalife Asia-Pacific Extravaganza มีผู้ร่วมงานจานวน 20,000 คน
- การประชุ ม บริ ษั ท Infinitus มี ผู้ ร่ ว มงานจ านวน 12,000 คน งาน D&E Global Convention
2015 มีผู้ร่วมงานจานวน 9,000 คน
- การประชุมบริษัท Perfect (China) Marie Anne Tour 2015 มีผู้ร่วมงานจานวน 5,500 คน
- งาน Manulife MDRT PEAK Convention มีผู้ร่วมงานจานวน 2,000 คน
 กลุ่มการประชุมนานาชาติ อาทิ
- FDI Annual World Dental Congress มีผู้ร่วมงาน จานวน 10,000 คน
- 40th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association มีผู้รว่ มงาน
จานวน 2,000 คน
- 46th World Congress of Surgery of ISS/SIC มีผู้ร่วมงานจานวน 2,000 คน
- ADFEST 2015 มีผู้ร่วมงานจานวน 1,100 คน
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- The 9th China Growing Pharmaceutical Enterprise Development Forum มีผู้ร่วมงาน
จานวน 1,000 คน เป็นต้น
กลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติ อาทิ
- งาน IT&CMA/CTW Asia-Pacific 2015
- งาน Food & Hotel Thailand 2015 งาน INTERMACH 2015
- งาน Propak Asia 2015 งาน METALEX 2015 งาน COSMEX 2015

ที่มา: รายงานประจา ปี 2558 สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
– มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก) เพิ่มขึ้นจากการ
เปิดเสรีภายใต้ AEC
– การเปิดขึ้นของ AEC ทาให้มีงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ AEC เพิ่มขึ้น เช่น จัดประชุม
ภายในอาเซียน งานท่องเที่ยว (หรืออุตสาหกรรมอื่น) ของอาเซียน ฯลฯ
– ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจต่อการจัดกิจกรรม MICE มากขึ้นจากการ
ที่มีฐานเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น การจัดงานแสดงสินค้ามีโอกาสที่จะดึงดูดผู้เข้าร่วม
จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกขึ้น
– มีความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น (มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่มีการจัด
กิจกรรมของไมซ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิด เสรีการค้าบริการที่ท าให้ อุตสาหกรรมการ
ให้บริการกลายเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผู้ประกอบการไมซ์สามารถเข้าถึงได้มากถึง ได้แก่
สาขาบริการการเงิน สาขาบริการการศึกษา สาขาโลจิสติกส์ ฯลฯ
• ปัจจัยทางด้านการผลิต
– ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้มี แนวโน้ม ของการมีผ ลกระทบต่อการผลิ ต
ของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ชัดเจน ต้นทุนการก่อให้เกิดกิจกรรมไมซ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ยกเว้นการมีผลกระทบทางอ้อมจากการเปิด เสรีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่าง
ประเทศที่จะทาให้ต้นทุนทางการเงินสาหรับการดาเนินกิจกรรมของไมซ์ และการลงทุนใน
อุตสาหกรรมไมซ์มีต้นทุนทางการเงินที่ต่าลง
– นอกจากนั้น การเปิ ดเสรีในสาขาบริการยังช่วยสนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ เกิด
กิจกรรมไมซ์ได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่ต่าลง
– ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window (ASW) จะเป็นช่องทาง
ในการอานวยความสะดวก และลดปัญหาอุปสรรคของการจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่
โดยเฉพาะการแสดงสินค้าประเภทที่มีข้อจากัดในการนาเข้าสินค้ามาก และซับซ้อน
• ปัจจัยเกี่ยวกับสภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรม
– โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรม และการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ มี ก ารแข่ ง ขั น ทั้ ง ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการภายในประเทศ และจากผู้ประกอบการต่างประเทศ (โดยผ่านผู้ประกอบการ
ไทย) อยู่ แล้ ว การเกิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นไม่ได้มี ผ ลเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย นอกจากนี้ รู ปแบบของการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ไม่ได้เป็นการแข่งขันด้านราคาโดยตรง เพราะผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่างที่จะ
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เป็ น จุ ด เด่ น ของตนได้ การแข่ งขั น จึ ง เป็ น การแข่ ง ขั น ในการสร้ า งความเป็ น เอกลั ก ษณ์
(Uniqueness) ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่
แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของงาน
• ปัจจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม – อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และอุตสาหกรรมสนับสนุน
– อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและอุ ตสาหกรรมสนับสนุนของไมซ์ที่มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จะ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์จากการความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช่น กลุ่มธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการให้บริการ
ความปลอดภัย ฯลฯ
– ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม และเป็นการขยายตัว
ของอุต สาหกรรมใหม่ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เกิด ความต้ องการของธุรกิจไมซ์เพิ่ มมากขึ้น เช่ น
การเติบโตของธุรกิจประกันภัยทาให้ มีแนวโน้มของความต้องการกิจกรรมทางด้านการจัด
ประชุม (Meeting) และการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล (Incentive)
การอานวยความสะดวกในการขนส่ง ที่ให้ความสาคัญกับการขนส่งผู้โดยสารข้ามชายแดนและการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหมด 47 แห่ง
มี 13 แห่งที่มีความเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียน ที่สามารถยกระดับเป็นแหล่งกระจายนักท่องเที่ยว และที่
สามารถรองรับการขนส่งสินค้าผ่ านแดนและข้ามแดนมีเพียง 9 ด่าน ได้แก่ ด่านเชียงของ และด่านแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านปาดัง เบซาร์ จังหวัดสงขลา และยังเป็นเส้นทางสาหรับนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างกันทั้งรถยนต์ ส่วนบุคคลและ
รถบั ส ส าหรั บ ท่ อ งเที่ ย ว กระทรวงคมนาคมจึงได้ จัด ท าความตกลงการขนส่ งคนโดยสารระหว่างประเทศ
การพัฒ นาเส้นทางใหม่ ๆ ในการขนส่ง เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข้ามพรมแดน การพัฒนา
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูป แบบการขนส่งสินค้าเชียงของ และที่เชียงราย เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้พัฒนา
“เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ” ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งฐานการผลิ ต เชื่ อ มโยงกั บ อาเซี ย นทางด้ านการค้ า ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม และเป็นการพัฒนาเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนรองรับกับ
การพัฒนาความเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่งของอาเซียน ซึ่งมีทั้งการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นบริเวณ
ชายแดน การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รวม 10 จังหวัด โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศในระยะแรก 5 จังหวัด (6 พื้นที่ชายแดน)
ได้แก่ จังหวัดตาก ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้งของเมียนมาร์และเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้
จังหวัดมุกดาหาร ที่สามารถเชื่อมโยงประเทศสปป.ลาวและเวียดนาม ผ่านเส้นทาง R9 เข้าสู่ท่าเรือดานัง และ
เชื่อมต่อไปยังประเทศจีน ตอนใต้และประเทศในแถบตะวันออกไกล จังหวัดสระแก้ว ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ด่านศุลกากรแห่งใหม่ทางบ้านสติงบท ประเทศกัมพูชา จังหวัดตราด ที่สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือสีหนุวิลล์
เกาะกง ของ กัมพูชา และจั งหวัดสงขลา ที่สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย
รวมทั้งถนนและระบบรางเชื่อมโยง และระยะที่ 2 จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ที่มีจุดเชื่อมโยง
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กับนครเวียงจันทน์ประเทศสปป.ลาว จังหวัดนราธิวาส เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียและสามารถเชื่อมต่อไป
ยังสิงคโปร์ได้ จังหวัดเชียงราย สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์และประเทศสปป.ลาว จังหวัดนครพนม
ที่ เชื่ อมโยงกับ ประเทศสปป.ลาว และเชื่อ มต่อ ไปยังประเทศเวียดนามตอนเหนื อ และจี น ตอนใต้ จั งหวั ด
กาญจนบุรี เชื่อมต่อกับจังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซีย นต่างให้ ความสนใจ และใช้เป็นเครื่อ งมือหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนภูมิภาคนี้เพิ่ มขึ้นจาก 81
ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 105 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 หรือขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 10.62 ต่อปี ซึ่งใน
จานวนนี้ เป็น นั กท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน (Intra-ASEAN) หรือการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียนด้วย
กันเอง ประมาณร้อยละ 46 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่มา
จากประเทศนอกอาเซียน ยกเว้นประเทศมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวหลักมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียได้ประโยชน์จากการมีพรมแดนติดต่อ กับประเทศสิงคโปร์ รวมถึงความสัมพันธ์ทางศาสนา
และเครือญาติ จากนักท่องเที่ยวมุส ลิมในประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่ประเทศไทย มีจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม
อาเซียนสูงเป็นอันดับที่ 2 แต่น้อยกว่ามาเลเซียกว่า 3 เท่า ตามด้วยประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สปป.ลาว บรูไน และเมียนมาร์ ตามลาดับ ภาพรวมของนักท่องเที่ยวในอาเซียนที่เดิ นทาง
ท่องเที่ยวในอาเซียน เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันเพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 เป็น 49 ล้านคนใน
ปี พ.ศ. 2557 หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.12 ต่อปี
สาหรับนักท่องเที่ยวนอกอาเซียน 10 อันดับ ที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเซียน มีสัดส่วนรวมกัน
ถึ ง ร้ อ ยละ 91.6 ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วนอกอาเซี ย นทั้ ง หมด ได้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ยุ โ รป เกาหลี ใต้ ญี่ ปุ่ น
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย และไต้หวัน โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่า
นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ นักท่องเที่ยวจากนอกอาเซียนมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.08 โดย
เพิ่มขึ้นจาก 43 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 เป็น 56 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวของ
อาเซียนในเลขสองหลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวของอาเซียนและเป็นไปตามแนวโน้ม ที่
UNWTO กล่าวไว้ว่า อาเซียนจะเป็นจุดหมายหลักของการเดินทางท่องเที่ยวและมีอัตราการเติบโตทางการ
ท่องเที่ยวสูง
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นักท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ปี 2557

ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 2, 2558

ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 2, 2558
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สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวอาเซียนปี 2558P

หมายเหตุ: 1) P หมายถึงข้อมูลเบือ้ งต้น 2) สีเขียว หมายถึง สัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่ง และสีน้าตาลสัดส่วนสูงเป็นอันดับสอง

ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 2, 2558
นักท่องเที่ยวอาเซียนมาประเทศไทยส่วนใหญ่เพื่อการท่ องเที่ยว/พักผ่อน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
75.1 และเป็นวัตถุประสงค์การเดินทางหลักในทุกประเทศ รองลงมา ได้แก่ การติดต่อธุรกิจ การช้อปปิ้ง MICE
บริการสุขภาพ ราชการ การแต่งงาน/ฮันนีมูน และกีฬา ตามลาดับ โดยการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจมีสัดส่วน
สู งเป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ใน 7 ประเทศ คื อ กั ม พู ช า อิ น โดนี เซี ย สปป.ลาว มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สิ งคโปร์ และ
เวียดนาม นอกจากนี้ การเดินทางมาเพื่อการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า
(MICE) เป็นวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับที่ 3 ใน 5 ประเทศ โดยสปป.ลาว และกัมพูชา มี
สัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 10 สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่หลากหลาย
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บทที่ 2
ความสาคัญทางด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมไมซ์

ประโยชน์สำหรับอุตสำหกรรมไมซ์ของไทยจำกกำรเชื่อมโยงด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์ ในส่วนนี้จะ
เป็ น กำรวิเครำะห์ บ ทบำทควำมส ำคัญ ของกำรพั ฒ นำระบบควำมเชื่อ มโยงด้ ำนคมนำคมและโลจิส ติ กส์ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่มีต่ออุตสำหกรรมไมซ์ของไทย โดยให้ครอบคลุมประเด็นที่
สำคัญ ได้แก่
- กำรเปิดเสรีกำรบินพำณิชย์
- กำรพัฒนำยกระดับเป็นศูนย์กลำงกำรบินของภูมิภำค (ASEAN Aviation Hub)
- กำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรบินเชิงพำณิชย์ในรูปแบบของธุรกิจกำรบินแบบเช่ำเหมำลำ (Charter Flight)
- กำรเพิ่มควำมถี่ของเที่ยวบิน (Flight Frequency) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจไมซ์
- กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำ-ออก ประเทศของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์ และบุคลำกรผู้
ให้บริกำรในกิจกรรมไมซ์ (VISA)
- กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยสิ นค้ำในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำน
แสดงสินค้ำ และงำนนิทรรศกำร)
- กำรให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภัย ซึ่งเป็นกระบวนกำรหนึ่งในโครงข่ำยโลจิสติกส์ของอุตสำหกรรม
ไมซ์

นอกจำกนี้ ยังจะได้วิเครำะห์ถึงกำรพัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคมและโลจิสติกส์ภำยในประเทศ ซึ่ งจะ
เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในกำรพัฒนำและสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่อุตสำหกรรมไมซ์จะได้รับจำกกำร
พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์ด้วย

2.1 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน
ควำมร่วมมือด้ำนกำรขนส่งของอำเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงระบบกำรขนส่ งให้มีกำรรวมตัว
กันในภูมิภำคอำเซียนและทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลกภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรขนส่ง (ASEAN Transport Action Plan (ATAP) 2005-2010) ควำมร่วมมือด้ำนกำรขนส่งของ
อำเซียนได้มุ่งเน้นเรื่องกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงในกำรขนส่ งหลำยรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยคน
และสินค้ำแบบไร้พรมแดนและกำรส่งเสริมกำรเปิดเสรีบริกำรด้ำนขนส่งทำงน้ำและทำงอำกำศให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ
อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในอำเซียน ทั้งนี้ อำเซียนได้จัดทำกรอบควำมตกลงด้ำนกำร
อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่งที่สำคัญ 3 ฉบับดังนี้
(1) กรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดน (ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT)
(2) กรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรขนส่งหลำยรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on
Multimodal Transport: AFAMT)
(3) กรอบควำมตกลงอำเซี ย นว่ ำ ด้ ว ยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ ง ข้ ำ มแดน (ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST)
กรอบควำมตกลงทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนกำรด้ำนกำรค้ำ/กำรขนส่งใน
อำเซียนให้ง่ำยขึ้น มีกำรปรับประสำนกันจัดทำแนวทำงและข้อกำหนดร่วมกันในกำรจดทะเบียนผู้ประกอบกำร
ขนส่งผ่ำนแดนและขนส่งหลำยรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรขนส่งสินค้ำแบบไร้
พรมแดน
นอกจำกนี้ ในกำรรวมกลุ่มเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เพื่อเป้ำหมำยในกำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำ บริกำร แรงงำนฝีมือ กำรลงทุน และเงินทุนอย่ำงเสรีโดย AEC Blueprint ได้กำหนดให้ประเทศสมำชิก
อำเซียนต้องเปิดตลำดเสรีด้ำนบริกำรตำมเป้ำหมำยที่กำหนดภำยในปี พ.ศ. 2558 โดยสำขำบริกำรโลจิสติกส์ได้
มีกำรกำหนดระดับเปิดตลำดไว้ดังนี้ (กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 2552)
• ในปี พ.ศ. 2551 ต้องเปิดให้นักลงทุนอำเซียนสำมำรถถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 49
• ในปี พ.ศ. 2553 ต้องเปิดให้นักลงทุนอำเซียนสำมำรถถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51
• ในปี พ.ศ. 2556 ต้องเปิดให้นักลงทุนอำเซียนสำมำรถถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
2.1.1 ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ
ข้อตกลงของสิทธิการบินเป็นกำรดำเนินกำรเจรจำระหว่ำงประเทศโดยกรมกำรขนส่งทำงอำกำศของ
ไทยเป็นผู้แทนเจรจำ ปัจจุบันไทยมีข้อตกลงสิทธิกำรบินกับต่ำงประเทศจำนวน 98 ฉบับ หรือ 98 ประเทศ ใน
จำนวนนี้ มีป ระมำณ 20 ประเทศที่ตกลงเปิ ดเสรีน่ำนฟ้ ำ (Open Sky) มีข้อตกลงตำมเสรีภ ำพทำงกำรบิ น
(Freedom of the Air) ทั้งหมด 5 ประเภท คือ
– เสรีภำพที่ 1 อนุญำตให้สำยกำรบินบินผ่ำนน่ำนฟ้ำ
– เสรีภำพที่ 2 อนุญำตให้สำยกำรบินแวะจอดเช่นเติมน้ำมันกรณีฉุกเฉิน
เสรีภำพทั้ง 2 ประเภทเป็นไปตำมข้อตกลงตำมสนธิสัญญำชิคำโกซึ่งเป็นควำมร่วมมือระดับพหุภำคี
– เสรีภำพที่ 3 อนุญำตให้สำยกำรบินขนผู้โดยสำรและสินค้ำจำกประเทศของตนไปยังประเทศอื่น
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– เสรีภำพที่ 4 อนุญำตให้สำยกำรบินขนผู้โดยสำรและสินค้ำจำกประเทศอื่นไปยังประเทศของตน
– เสรีภำพที่ 5 อนุญำตให้สำยกำรบินขนผู้โดยสำรและสินค้ำจำกประเทศคู่ตกลงไปยังประเทศที่ 3
เช่ น ประเทศ A และ B มี ข้ อ ตกลงเสรี ภ ำพที่ 5 สำยกำรบิ น จำกประเทศ A สำมำรถขนส่ ง
ผู้โดยสำรจำกประเทศ B ไปยังประเทศ C หรือประเทศอื่น ๆ ได้
ในด้ำนกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศได้มีกำรให้สิทธิรับขนส่งกำรจรำจรเสรีภำพที่ 3, 4, และ 5 อย่ำง
ไม่จำกัดระหว่ำงเมืองใด ๆ ในอำเซียน ซึ่งสำยกำรบินสำมำรถทำกำรบินไปยังเมืองที่มีท่ำอำกำศยำนระหว่ำง
ประเทศและสำมำรถใช้สิทธิรับขนส่งกำรจรำจรระหว่ำงเมืองต่ำง ๆ ของอำเซียน และระหว่ำงเมืองหลวงของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนโดยสิทธิเสรีภำพคล้ำยคลึงกันนี้จะขยำยรวมไปถึงกำรให้บริกำรระหว่ำงเมืองอื่น ๆ ของ
อำเซียนภำยใต้ควำมตกลงพหุภำคีอำเซียนว่ำด้วยกำรเปิดเสรีอย่ำงเต็มที่ของบริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศ
(ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services: MAFLPAS)
สำหรับกำรเปิดน่ำนฟ้ำเสรี (Open Skies) อย่ำงเต็มรูปแบบ ในส่วนของเที่ยวบินขนส่งเฉพำะสินค้ำ ประเทศ
สมำชิ กอำเซีย นได้มุ่ งมั่ น ที่ จ ะเปิ ด เสรี อ ย่ ำงเต็ม ที่ ในเที่ ย วบิ น ขนส่ งสิ น ค้ ำทำงอำกำศ และให้ สิ ท ธิรับ ขนส่ ง
กำรจรำจรเสรีภำพที่ 3, 4, และ 5 อย่ำงไม่จำกัด ในกำรบริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองใด ๆ ที่มี
ท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศภำยในอำเซียน ขณะนี้อำเซียนอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อ
บรรลุกำรเป็นตลำดกำรบินร่วมอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2558 สำหรับกำรเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศกับ
ประเทศคู่เจรจำอำเซียนและจีนใกล้บรรลุผลกำรเจรจำจัดทำควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งทำงอำกำศกับจี น
และอำเซียนมีกำหนดจะเจรจำกับอินเดียและเกำหลีต่อไป
2.1.2 ความร่วมมือด้านการขนส่งทางนา
อำเซียนได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรขนส่งทำงทะเลที่มีกำรรวมตัวเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริกำรและกำรตลำดขนส่ง สินค้ำทำงเรือ
ภำยในอำเซีย นซึ่งมุ่ งเน้ น กำรพั ฒ นำโครงสร้ำงสำธำรณู ป โภคและกำรเชื่ อ มโยงทำงกำรตลำด โดยจั ดท ำ
ยุท ธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรรวมกลุ่ม สำขำกำรขนส่ งทำงทะเลของอำเซียนเป็นตลำดเดียว (ASEAN Single
Shipping Market) ซึง่ ขณะนี้อำเซียนอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำกรอบยุทธศำสตร์ดังกล่ำว
2.1.3 ความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก
อำเซียนได้ให้ ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินโครงกำรเชื่อมโยงเส้นทำงรถไฟสำยสิงคโปร์ -คุนหมิง (the
Singapore-Kunming Rail Lind: SKRL) และกำรพั ฒ นำโครงกำรโครงข่ ำยทำงหลวงอำเซีย น (AHN) โดย
เส้นทำงผ่ำนสิงคโปร์-มำเลเซีย-ไทย-กัมพูชำ-เวียดนำม-จีน (คุนหมิง) เป็นเส้นทำงหลักของ SKRL คือ ผ่ำนทำง
และมีเส้นทำงเชื่อมไทย-พม่ำ และไทย-ลำว จำกข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรโครงข่ำยทำงหลวง
อำเซียน (AHN) ได้รำยงำนว่ำโครงข่ำยเส้นทำงหลวงอำเซียนทั้งหมดมีระยะทำง 26,207.8 กิโลเมตร โดยมี
สัดส่วนโครงข่ำยเส้นทำงที่มีมำตรฐำนขั้นที่ 3 (ถนนลำดยำง 2 ช่องจรำจร ผิวทำงกว้ำง 6 เมตร) หรือสูงกว่ำ
เป็น ระยะทำงเกือบ 24,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ยังได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรปรับปรุงถนนต่ำกว่ำขั้นที่ 3 สำหรับ
เส้นทำงกำรขนส่งผ่ำนแดน (Transit Transport Routes: TTR) เป็นระยะทำง 1,858 กิโลเมตร ในประเทศ
ลำว พม่ำ และฟิลิปปินส์ ภำยในปี พ.ศ. 2558 นอกจำกนี้ กำรสนับสนุนด้ำนเงินลงทุนยังเป็นสิ่งจำเป็ นในกำร
ปรับปรุงโครงข่ำยและเส้นทำงหลวงให้มีมำตรฐำนอย่ำงน้อยขั้นที่ 1 และกำรบำรุงรักษำถนนเส้นทำงหลวง
อำเซีย นที่มี อยู่ เดิม ขณะนี้ อำเซีย นอยู่ ร ะหว่ำงกำรดำเนิ น กำรตำมแผนยุท ธศำสตร์ด้ำนกำรขนส่ งอำเซีย น
(ASEAN Strategic Transport Plan) ปี พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งได้รับกำรรับรองเรียบร้อยแล้ว1
1

ศูนย์ข้อมูลควำมรู้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน, (http://www.thai-aec.com/47#ixzz4HxgjSs1H)
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2.2 ประโยชน์สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจากการเชื่อมโยงด้านคมนาคมและโลจิสติกส์

 เมื่อมีกำรก่อสร้ำงรถไฟรำงคู่ทั้งหมดแล้วเสร็จ จะทำให้ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่อยู่ในจังหวัด

ที่เป็นจุดตัดของรถไฟรำงคู่และจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้ำนจะมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้แล้ว
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนำกำร เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์ตำมมำ แน่นอนว่ำกำรเดินทำง
ที่สะดวกขึ้น ย่อมทำให้แนวโน้มกำรคมนำคมสัญจรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีอุปสงค์ในกำรพักอำศัยชั่วครำวเพิ่มขึ้น
จำกนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนท้องถิ่นนั้น ๆ และมีกำรจับจ่ำยใช้สอยตำมมำ ซึ่งส่งผลบวกต่อธุรกิจโรงแรมและ
ร้ำนอำหำรตำมหัวเมืองต่ำง ๆ ธุรกิจโรงแรมมีโอกำสขยำยตัวจำกกลุ่มนัก ท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทำงไปติดต่อ
ธุรกิจตำมต่ำงจังหวัด
 ศู น ย์ วิจั ย ธนาคารกสิ ก รไทยวิ เคราะห์ พ บว่ า ประโยชน์ จ ากการเปิ ด เสรีก ารบิ น อาเซี ยนเป็ น
เงื่อนไขสาคัญของการสร้างอุปสงค์การท่องเที่ยวและอุปสงค์ของไมซ์ในประเทศไทย โดยในกรอบควำม
ตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นสำขำที่ได้รับกำรเร่งรัดให้มีกำร
เปิดเสรีก่อนภำยในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสำระสำคัญ คือ ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ของอำเซียนสำมำรถเข้ำไป
ลงทุนทำงธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นได้ และสำมำรถถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่ำร้อ ยละ 70
สำหรับกำรเปิดเสรีกำรบินอำเซียนนั้น ยึดหลักกำรทำควำมตกลงตำมกรอบควำมตกลงพหุภำคี เพื่อให้ประเทศ
สมำชิกอำเซียนสำมำรถขนส่ งทำงอำกำศระหว่ำงกันโดยไม่จำกัดจำนวน ควำมจุ ควำมถี่ จำกเดิมที่แต่ล ะ
ประเทศต้อ งมี กำรท ำควำมตกลงเพื่ อ แลกเปลี่ ยนสิ ท ธิกำรบิ น ระหว่ำงกั น โดยมี ก รอบควบคุ มกำรบริก ำร
เดินอำกำศ เช่น กำรแต่งตั้งสำยกำรบิน กำรกำหนดเส้นทำงบิน ควำมจุ และควำมถี่ของเที่ยวบิน เป็นต้น ซึ่ง
ปั จ จุ บั น ไทยได้ ล งนำม และให้ สั ต ยำบั น ร่ ว มกั บ ประเทศสมำชิ ก อี ก 5 ประเทศ ได้ แ ก่ สิ งคโปร์ มำเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ เวียดนำม และเมียนมำร์แล้ว คงเหลือประเทศสมำชิกที่ยังไม่ลงนำมอีก 4 ประเทศ แต่คำดว่ำจะ
สำมำรถลงนำมได้ครบภำยในปี พ.ศ. 2558 อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำถึงผลในทำงปฏิบัติของกำรเปิดเสรี
ภำยใต้กรอบควำมตกลงกำรเปิดเสรีกำรบินดังกล่ำวแล้ว อำจยังคงได้รับอุปสรรคจำกกฎหมำยและกฎระเบียบ
ข้อบังคับภำยในประเทศของแต่ละประเทศสมำชิกอยู่บ้ำง
กำรรวมกลุ่มเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนส่งผลให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงมำก และรวดเร็วในธุรกิจ
กำรบินของอำเซียน โดยมีกำรเพิ่มเที่ยวบินและขยำยเส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน พิจำรณำ
จำกแผนกำรสั่งซื้อเครื่องบิ นเพื่อขยำยฝูงบินของสำยกำรบินสัญชำติอ ำเซียนจำกผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่
ทั้งค่ำยยุโรปและสหรัฐอเมริกำ
 สถิติของบริษัทท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) พบว่ำ ปริมำณผู้โดยสำรทำงอำกำศระหว่ำงปี
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 11 ต่อปี ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรเดินทำงทำงอำกำศยังเป็น
รูปแบบหลักที่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติใช้เพื่อเดินทำงมำสู่ไทย โดยมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 82 ของกำรเดินทำง
ทั้งหมด และมีแนวโน้ ม เติบ โตอย่ ำงต่อเนื่ อง เพรำะเป็น รูป แบบกำรเดินทำงที่ ส ะดวกสบำยและปลอดภั ย
เมื่อเทียบกับกำรเดินทำงทำงถนน ซึ่งถ้ำหำกไทยสำมำรถพัฒนำศักยภำพให้กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรบินของ
ภูมิภ ำคได้ จะทำให้ มีทั้งเที่ยวบิ น และผู้โดยสำรเพิ่มขึ้น และจะเป็นกำรเพิ่ม กำรจับจ่ำยใช้สอยจำกปริมำณ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมำกขึ้น และย่อมมีผลในกำรสนับสนุนให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตขึ้น ซึ่งเท่ำกับ
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เป็นกำรรองรับปริมำณผู้โดยสำรทำงอำกำศที่มีแนวโน้มขยำยตัวและยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรบินของ
ภูมิภำค
 ภำครัฐจึงพยำยำมอย่ำงยิ่งยวดในกำรพั ฒนำสนำมบินหลำยแห่ง ในปัจจุบัน สนำมบินหลัก 3 แห่ง
ของไทย ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต มีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับผู้โดยสำรเพียง 70 ล้ำนคน
ต่อปี ในขณะที่ปริมำณผู้โดยสำรของสนำมบินทั้ง 3 แห่ง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็น 95 ล้ำนคนต่อปี ในปี พ.ศ.
2559 รวมถึ ง สนำมบิ น มี พื้ น ที่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ เครื่ อ งบิ น ที่ จ ะจอดค้ ำงคื น ด้ ว ยเหตุ นี้ ภำครั ฐ จึ ง มี
แนวนโยบำยเร่งผลั กดัน โครงกำรพั ฒ นำสนำมบิ นให้ ส อดคล้ องกับ กำรขยำยตัว ของจำนวนผู้ โดยสำรและ
อุตสำหกรรมกำรบิน ยกตัวอย่ำงเช่น 1) โครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับผู้โดยสำรระหว่ำง
ประเทศ ที่มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยกว่ำ ร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 2) โครงการพัฒนาสนามบินดอน
เมือง เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของสำยกำรบินต้นทุนต่ำที่มี แนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558
สนำมบิ น ดอนเมืองถือเป็ น ศูน ย์ กลำงของสำยกำรบินต้นทุนต่ำที่ใหญ่ ที่สุดในโลก เนื่องจำกสำมำรถรองรับ
ผู้โดยสำรได้กว่ำ 22.5 ล้ำนคนต่อปี ซึ่งสูงกว่ำสนำมบิน LCCT ของมำเลเซียที่เคยครองอันดับ 1 มำก่อนหน้ำนี้
และ 3) โครงการพัฒนาสนามบินภูเก็ต เพื่อรองรับปริมำณนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำลังอยู่ในช่วงขยำยตัว
กว่ำร้อยละ 18 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ อีไอซีคำดว่ำเมื่อโครงกำรพัฒนำสนำมบินทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จ
ภำยในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) จะทำให้สำมำรถรองรับผู้โดยสำรทั้งในและต่ำงประเทศได้เพิ่มขึ้นกว่ำ 2 เท่ำ
เป็ น 140 ล้ ำนคนต่ อ ปี ทั้ งนี้ โครงกำรพั ฒ นำสนำมบิ น ทั้ ง 3 แห่ งดั งกล่ ำว จะส่ งผลกระทบต่อ ธุรกิ จและ
เศรษฐกิจไทยในหลำกหลำยมิติ ธุรกิจที่จะได้รับอำนิสงส์ตำมมำ ได้แก่ ธุรกิจกำรบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ
ธุรกิจท่องเที่ยว2
 ศู น ย์ วิจั ย ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ (SCB EIC) พบว่ ำ ธุ รกิ จ ท่ องเที่ ย วและนั น ทนำกำร เช่ น กำรจั ด
ประชุมและงำนนิทรรศกำร โรงแรม เอเจนซี่ทัวร์ และร้ำนอำหำร มีโอกำสได้ประโยชน์สูงหลังจำกกำรพัฒนำ
สนำมบิ น ศูน ย์ วิจั ยธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ ป ระเมิน ว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) จะมีผู้ โดยสำรเดิน
ทำงเข้ ำออกผ่ ำนสนำมบิ น หลั ก ทั้ ง 3 แห่ ง (สุ ว รรณภู มิ ดอนเมื อ ง และภู เก็ ต ) กว่ ำ 120 ล้ ำ นคน และมี
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงมำไทยเพิ่มขึ้นจำก 28 ล้ำนคนต่อปี เป็น 45 ล้ำนคนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ
10 ต่อปี ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นสูงถึง 1 ล้ำนล้ำนบำทต่อปี ถือเป็นโอกำสของธุรกิจท่องเที่ยวและ
ธุรกิจต่อเนื่องที่จะพัฒนำรูปแบบทำงธุรกิจใหม่ ๆ และแสวงหำแนวทำงกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติม

2

ศูนย์วิจัยธนำคำรไทยพำณิชย์ (SCE EIC)
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 ด้วยสนำมบินที่มีศักยภำพสูงขึ้น จะส่งเสริมให้อุตสำหกรรมกำรจัดประชุม กำรเดินทำงเพื่อเป็น

รำงวั ล ส ำหรั บ ควำมส ำเร็ จ หรื อ ผลงำน กำรจั ด ประชุ ม นำนำชำติ และกำรจั ด นิ ท รรศกำร (Meetings,
Incentives, Conventions, and Exhibitions: MICE) ขยำยตัวมำกขึ้น
 ส ำหรับ ธุ รกิ จ โรงแรมนั้ น ผู้ ป ระกอบกำรควรมองหำโอกำสเข้ ำ ไปลงทุ น ตำมเมื อ งท่ องเที่ ย วที่ มี
ศักยภำพและมีกำรเติบโตของผู้โดยสำรทำงอำกำศสูง
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ ำนโลจิสติกส์ของไทยยั งพั ฒ นำค่อนข้ำงล่ำช้ ำเมื่อเปรียบเที ยบกั บ
ต่ำงประเทศในภูมิภำคเอเชีย
ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียปี 2014
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย จีน ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
รายการ
ดัชนีความสามารถ
ด้านโลจิสติกส์
อันดับ
พิธีการศุลกากร
โครงสร้างพืนฐาน
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- ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์มีความสาคัญมากต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจำกต้องนำเข้ำสินค้ำหรือของจำกต่ำงประเทศ ธนำคำรโลกได้ศึกษำ
จั ด ท ำดั ช นี ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ ำพด้ ำนโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics Performance Index: LPI) เพื่ อ
ประเมินประสิทธิภำพและควำมสำมำรถแข่งขันด้ำนโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ
- ผลกำรประเมินประสิทธิภ ำพด้ำนโลจิสติกส์ของไทยปี พ.ศ. 2557 พบว่ำอยู่ในลำดับที่ 35
จำก 160 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.43 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ถือว่ำมีประสิทธิภำพ
ดีกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม แต่ยังเป็นรองสิงคโปร์
ญี่ปุ่น ฮ่องกง มำเลเซีย และจีน ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำจำกกำรแบ่งกลุ่มตำมระดับกำรประเมิน
แล้ว พบว่ำไทยอยู่ในกลุ่ม Consistent Friendly ซึ่งเป็นระดับเดียวกับฟิลิปปินส์ เวียดนำม
และอิ น โดนี เ ซี ย ขณ ะที่ สิ ง คโปร์ แ ละมำเลเซี ย จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม Logistic Friendly ที่ มี
ประสิทธิภำพมำกกว่ำ
- ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่า ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร (3.21 คะแนน)
รำยงำนของธนำคำรโลกให้เหตุผลประกอบกำรประเมินว่ำ ระบบศุลกากรไทยมีข้อจากัด
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การตีความเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ขันตอนการ
ตรวจสอบมาตรฐานสิ น ค้ า ก่ อ นอนุ ญ าตน าเข้ า มี ห น่ วยราชการเกี่ ย วข้ อ งหลายแห่ ง
ประเด็นด้ำนสมรรถนะของผู้ให้บริกำรในประเทศ (3.29 คะแนน) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ให้บริกำร
โลจิสติกส์ไทยเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม มีเงินทุนหมุนเวียนจำกัด และยัง
ไม่มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นสำกลมำกนัก
- ผลจำก LPI Ranking เป็ น ตัวสะท้อนถึงประสิทธิภ ำพในกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ ง
และโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศต่ ำง ๆ ดั งนั้ น ถ้ ำประเทศสมำชิ กอำเซี ย นรวมกลุ่ ม เชื่ อ มโยง
อย่ำงไร้พรมแดนเป็น AEC ในปี พ.ศ. 2558 ก็มีแนวโน้มที่ประเทศที่มี LPI Ranking อันดับ
ต้น ๆ หรือมีผลกำรดำเนินงำนดีจะดึงดูดนักลงทุนให้ไปตั้งฐำนกำรผลิต และดึงดูดเงินลงทุน
โดยตรงจำกต่ ำงประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) หรือ เกิ ด กำรปรั บ เปลี่ ย น
รูป แบบกำรบริ ห ำรจั ดกำรห่ ว งโซ่ อุปทำน (supply chain redesign) ไปยังแหล่ งผลิ ตที่ มี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรภำยใน AEC แทนที่แต่ละประเทศจะแข่งขันกันเป็นศูนย์กลำง
(hub) ด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
- ทั้งนี้ กำรมี supply chain redesign จึงอำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อวัฏจักร
สินค้ำไทยได้ เนื่องจำกมีกำรย้ำยฐำนกำรผลิต ตำมแบบแผนกำรผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อม
ส่งผลให้แบบแผนกระแสกำรไหลเวียนทำงกำรค้ำ (trade flow pattern) เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย อันจะนำมำซึ่งควำมจำเป็นในกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป
ตำมกำรไหลของปริมำณกำรค้ำ (trade flows pattern) ในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้เนื่องจำกควำม
ต้องกำรระบบกำรขนส่งเป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง (derived demand) ที่เชื่อมโยงกับอุปสงค์ต่อ
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สินค้ำหรือบริกำร ดังนั้น โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์จึงต้องเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนไทยได้สะท้อนมุ มมองที่คล้ำยกันเกี่ยวกับกำรนำสินค้ำเข้ำเพื่อกำร
จัดกิจกรรมในอุตสำหกรรมไมซ์ว่ำ “ไมซ์โลจิสติกส์มีขั้นตอนกำรดำเนินพิธีกำรศุล กำกรที่
ยุ่งยำกกว่ำกำรขนส่งโลจิสติกส์ทั่วไป” เนื่องจำกกำรขนส่งโลจิสติกส์ทั่วไปนั้น ธุรกิจขนส่ง
โลจิ ส ติก ส์ จ ะท ำหน้ ำที่ เฉพำะส่ ว นของขั้น ตอนพิ ธีกำรศุ ล กำกร ไม่ ได้เกี่ ยวข้องกับ กำรขอ
ใบอนุญำตในกำรนำเข้ำสินค้ำ แต่ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อจัดกำรแสดงสินค้ำจะต้องเป็น
ผู้ทำหน้ำที่ขอใบอนุญำตนำเข้ำสินค้ำแทนให้กับธุรกิจ ที่จะนำสินค้ำเข้ำมำแสดงด้วย ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีระเบียบขั้นตอนพิเศษที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติสำหรับกำรนำสินค้ำ
เข้ำมำในประเทศเพื่อใช้ในงำนแสดงสินค้ำโดยเฉพำะ นอกจำกนี้ ในกระบวนกำรนำเข้ำสินค้ำ
เพื่อใช้ในงำนแสดงสินค้ำอำจจะต้องแสดงสินค้ำตัวอย่ำง มิเช่นนั้นอำจจะถูกเจ้ำหน้ำที่ปฏิเสธ
กำรขอใบอนุญำตนำเข้ำครั้งนั้นได้
- ดังนั้ น เพื่อพัฒ นาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ไทยควรพั ฒนากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ
สาหรับการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์เป็นการเฉพาะ โดยอำจพิจำรณำ
ออกกฎหมำยกำรอนุญำตนำสินค้ำเข้ำชั่วครำวเพื่อกำรจัดนิทรรศกำรและกำรแสดงสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศเป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งต้องเร่งพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรธุรกิจโลจิสติกส์
ซึ่งส่ ว นใหญ่ เป็ น เอสเอ็ มอี ให้ มี ควำมรู้มำกขึ้น เพื่ อ รองรับโอกำสก้ำวสู่ กำรเป็ น ศูน ย์ก ลำง
อุตสำหกรรมไมซ์ในภูมิภำคอำเซียนในอนำคต

2.3 การเปิดเสรีการบินพาณิชย์3
- เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ธุรกิจกำรบินของไทยมีกำรแข่งขันมำกขึ้นมำจำกปี พ.ศ. 2545 ที่ประเทศไทย
ผ่อนคลำยกฎเกณฑ์ในกำรให้ บ ริกำรของสำยกำรบิน จำกเดิมที่อนุญ ำตให้ สำยกำรบินเพียงไม่กี่สำยเข้ำมำ
ให้บริกำรภำยในประเทศ และมีกำรจำกัดเส้นทำงในกำรให้บริกำรของสำยกำรบิน อื่นเพื่อไม่ให้มีกำรให้บริกำร
กำรบินทับเส้นทำงหลักของสำยกำรบินไทยซึ่งเป็นสำยกำรบินแห่งชำติ
- กำรเปิดเสรีน่ำนฟ้ำในปี พ.ศ. 2558 ทำให้สำยกำรบินของไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงยิ่งขึนจำกสำยกำรบินในอำเซียนที่ต้องกำรเข้ำมำแข่งขันในประเทศไทย จำกข้อตกลงในเรื่องนโยบาย
การเปิดเสรีน่านฟ้า (Open Skies Policy) ที่มีเงื่อนไขของกำรเปิดเสรีเพิ่มมำกขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรประกอบธุรกิจกำรขนส่งทำงอำกำศ สำยกำรบินสำมำรถให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศทั้งขำไปและขำกลับ
ระหว่ำงเมืองได้และสำมำรถลงจอดเพื่อรับผู้โดยสำรและสินค้ำจำกเมืองตำมเส้นทำงกำรบินที่บินผ่ำนได้
- สำยกำรบินในอำเซียนต่ำงก็เตรียมพร้อมเข้ำมำให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศในประเทศไทย ดังเช่น
กลุ่มไลอ้อนแอร์ซึ่งเป็นสำยกำรบินต้นทุนต่ำของอินโดนีเซียได้เข้ำมำเปิดบริกำรสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ใน
ไทยในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2557 นี้ กำนต์แอร์ได้ร่วมทุนกับเวียดเจ็ทแอร์ประกำศจัดตั้งสำย
กำรบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ ซึ่งเป็นสำยกำรบินต้นทุนต่ำเพื่อเปิดให้บริกำรในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ำกำรเปิดเสรี
3

Marketeer, <http://marketeer.co.th/2014/06/what-happen-18-6-57/>
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น่ำนฟ้ำจะทำให้สำยกำรบินในอำเซียนสำมำรถเข้ำมำให้บริกำรในประเทศไทยได้ทันที ย่อมหมำยควำมว่ำธุรกิจ
การบินของไทยจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึน
- ประเทศไทยมีปั จ จั ย ดึงดูดกำรลงทุ นด้ ำนกำรท่ องเที่ย วระหว่ำงประเทศที่มี แนวโน้ มเติ บโตสู ง
ประกอบกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนปฏิบัติกำรท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ผ่ำนเสน่ห์ควำมเป็นไทย นอกจำกนี้ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เพรำะสำมำรถเป็นศูนย์กลำง
กำรขนส่งทำงอำกำศ (hub) ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ผู้โดยสำรสำมำรถเดินทำงไปยังพื้นที่
ต่ำง ๆ ในอำเซียนได้สะดวกมำกขึ้น ซึ่งจะทำให้สำยกำรบินของไทยมีจำนวนเที่ยวบินและผู้ใช้บริกำรเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
- กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคเอเชีย เช่น กำรงดเว้นกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศของญี่ปุ่นและ
เกำหลี หรือกำรจัดทัวร์เพื่อชมคอนเสิร์ตและเทศกำลอำหำรของประเทศเกำหลีใต้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สำย
กำรบินของไทยมีกำรขยำยธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริกำรในเส้นทำงกำรบินใหม่ ๆ ดังเช่นไทยแอร์เอเชียได้เปิดตัว
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เพื่อให้บริกำรกำรบินระยะไกลไปประเทศญี่ปุ่น เกำหลี และออสเตรเลีย ในขณะที่นกแอร์
ก็ได้เปิดตัวนกสกู๊ตเพื่อให้บริกำรไปประเทศญี่ปุ่นและเกำหลี
- ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) ได้คำดกำรณ์ว่ำ จะมีจำนวนผู้โดยสำรที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณ
ภูมิเพิ่มขึ้นกว่ำ 56 ล้ำนคน และมีเที่ยวบินเพิ่มกว่ำ 3 แสนเที่ยวบินในปี พ.ศ. 2558 สำยกำรบินในอำเซียนจึง
ต้องกำรเข้ำมำช่วงชิงและแข่งขันในประเทศไทยและเกิดกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจกำรบินของไทย
- กำรบินไทยกับธุรกิจไมซ์ กำรบินไทยเป็นสำยกำรบินแห่งชำติ มีส่วนในกำรสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรจัดงำนกำรประชุม กำรเดินทำงเพื่อเป็นรำงวัล กำรประชุมนำนำชำติ
และงำนแสดงนิ ทรรศกำรนำนำชำติ จำกกำรที่กำรบินไทยได้เคยเป็นสมำชิกสมำคมกำรประชุมนำนำชำติ
(ICCA) ทำให้พนักงำนได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมชำนำญในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติ และเข้ำใจถึง
ควำมต้องกำรของผู้จัดงำน จึงสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงดียิ่ง เพื่อเป็นกำรส่งเสริมศักยภำพของประเทศไทยใน
กำรเป็นศูนย์กลำงธุรกิจกำรจัดประชุมในเอเชีย กำรบินไทยได้ร่วมมือกับสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร และสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ (ไทย) ในกำรให้กำรสนับสนุนผู้จัดงำนทั่วโลกที่เข้ำมำจัด
งำนประชุมในประเทศไทย

2.4 ระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของบุคคล
อุตสำหกรรมกำรประชุม กำรเดินทำงเพื่อเป็นรำงวัล และกำรแสดงสินค้ำ (MICE) เป็นอุตสำหกรรมที่
สร้ ำงรำยได้ท ำงกำรท่ อ งเที่ ย ว ดังนั้ น กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน
สำนั กงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสำนั กงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) จึงได้
ตระหนักร่วมกันถึงควำมสำคัญของอุตสำหกรรมกำรประชุม กำรเดินทำงเพื่อเป็นรำงวัล และกำรแสดงสินค้ำ
และเพื่อให้ชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์เพื่ อกำรประชุมสัมมนำและแสดงสินค้ำ
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรำยละเอียดของประเภท และขั้นตอนกำร
ขอรับกำรตรวจลงตรำ (VISA) และใบอนุญำตทำงำน (Work Permit) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
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วัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ประเภทของการขอวีซ่า

1. คนต่ ำงด้ำวที่เดิ น ทำงเข้ำมำประเทศไทยเพื่อ ดำเนิ น งำน
กิจกรรมในฐำนะ “ลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของผู้จัดงำนประชุม
หรือสัมมนำ” เพื่อให้เกิดกำรประชุมหรือสัมมนำ ถือว่ำเป็น
กำรท ำงำนตำมพระรำชบั ญ ญั ติ กำรทำงำนของคนต่ำงด้ ำว
พ.ศ. 2551 ต้องยื่นขอรับใบอนุญำตทำงำน (Work Permit)
ต่อกระทรวงแรงงำน เว้นแต่เป็นกำรเข้ำมำทำงำนอันจำเป็น
และเร่ งด่ ว นระยะเวลำไม่ เกิ น 15 วั น ให้ ยื่ น แบบจ้ ำ งกำร
ทำงำน (ตท.10)
2. คนต่ ำ งด้ ำ วที่ เดิ น ทำงเข้ ำ มำในประเทศไทยเพื่ อ ด ำเนิ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำกำรลงทุนดังต่อไปนี้ ไม่เข้ำข่ำย
เป็นกำรทำงำน โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญำตทำงำน (Work
Permit) และไม่ต้องแจ้งกำรทำงำน (ตท.10)
2.1 กิจกรรมงำนเข้ำร่วมประชุมหรือสัมมนำ
2.2 กิจกรรมงำนเข้ำชมงำนนิทรรศกำรหรืองำนแสดงสินค้ำ
2.3 กิ จ กรรมงำนเข้ ำ มำเยี่ ย มชมธุร กิ จ หรือ พบปะเจรจำ
ธุรกิจ
2.4 กิจกรรมงำนเข้ำรับฟังกำรบรรยำยพิเศษและวิชำกำร
2.5 กิ จ กรรมเข้ ำ รั บ ฟั ง กำรบรรยำยในกำรอบรมและ
สัมมนำทำงด้ำนเทคนิค
2.6 กิจกรรมงำนซื้อสินค้ำในกำรแสดงสินค้ำ

วีซ่ำประเภทคนอยู่ชั่วครำวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรติดต่อหรือ
ประกอบธุรกิจ และกำรทำงำน (Non-Immigrant Visa รหัส
B)

วีซ่ำประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
ทั้งนี้ หำกชำวต่ำงชำติกลุ่ม MICE ที่เดินทำงเข้ำมำประเทศ
ไทย โดยมิ ไ ด้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ กำรรั บ จ้ ำ ง หรื อ ท ำงำนที่
ก่ อ ให้ เกิ ด รำยได้ แต่ เป็ น ผู้ ร่ วมงำนจะถื อ ว่ ำ อยู่ ในกลุ่ ม ของ
นักท่องเที่ยว (Tourist) ตำมคำนิยำมในพระรำชบัญญัติกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
หมายเหตุ: ชำวต่ำงชำติบำงสัญชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศไทย
โดยได้ รับ กำรยกเว้ น กำรตรวจลงตรำหรื อได้ รับ สิ ท ธิ ขอรั บ
ตรวจลงตรำประเภท Visa on Arrival (VoA) สำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ website ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

2.5 กฎหมายและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์
ในมิติด้ำนกฎหมำยและกำรปฏิ บัติงำนที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทำงกลุ่ มไมซ์ กำรตรวจลงตรำ (Visa)
เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน ตั้งแต่กระทรวงกำรต่ำ งประเทศที่มีอำนำจในกำรพิจำรณำเอกสำรกำรตรวจลง
ตรำ (Visa) ของนักเดินทำงต่ำงชำติ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองซึ่งเป็นหน้ำด่ำนกำรให้บริกำรและคัดกรอง
นักเดินทำงต่ำงชำติที่ประสงค์จะเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรไทย กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน ซึ่งมี
หน้ำที่พิจำรณำใบอนุญำตประกอบอำชีพของนักเดินทำงต่ำงชำติที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์
กำรทำงำน ตลอดจนกระทรวงมหำดไทย ซึ่งมีอำนำจสั่งกำรและกำรให้บัตรผ่ำนแดน (Border Pass) แก่นัก
เดินทำงต่ำงชำติที่ มีภูมิลำเนำในพื้นที่ชำยแดนประเทศไทย ให้สำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศและพำนักอยู่ใน
ประเทศไทยได้ชั่วครำว ภำครัฐตระหนักถึงควำมสำคัญของอุตสำหกรรมไมซ์โดยได้มีกำรบรรจุวำระกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวรวมถึงอุตสำหกรรมไมซ์ไว้ในแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. 2555 - 2559
ซึ่งระบุ ถึงกำรพัฒ นำระบบกำรอำนวยควำมสะดวกแก่นักเดินทำงไมซ์ โดยในเรื่องกำรตรวจลงตรำ (Visa)
มีแนวทำงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของอุตสำหกรรมไมซ์เป็นกำรเฉพำะเรื่อง กิจกรรมที่ไม่เข้ำข่ำยเป็นกำรทำงำน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551 เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนเกี่ยวกับกรณีนักเดินทำง
ต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไมซ์ 7 ประเภทที่ไม่ถือเป็น
กำรทำงำน
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ตำมพระรำชบั ญ ญั ติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็น กำรบรรเทำปั ญ หำของนั ก
เดินทำงไมซ์ที่อำจมีควำมสับสนในกำรเลือกประเภทกำรขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa) ระหว่ำงกำรตรวจลงตรำ
ประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) กับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non-Immigration Visa) เพื่อ
กำรติดต่อหรือประกอบธุรกิจและกำรทำงำน (รหัส B)
ปัจจุบัน มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องหลำย ๆ ด้ำนที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อกำรพัฒนำศักยภำพกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมไมซ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรตรวจลงตรำคนเข้ำเมือง กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับกำรนำ
สินค้ำเข้ำสู่ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนด ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องยังไม่เอื้ออำนวยต่อกำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรจัด
กิ จ กรรมไมซ์ เท่ ำที่ ค วรและส่ ง ผลบั่ น ทอนควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของอุ ต สำหกรรมไมซ์ ไทย ดั งนั้ น
กำรส่งเสริมและพัฒ นำให้อุตสำหกรรมไมซ์ขยำยตัวและมีควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ้นเพื่อให้สำมำรถแข่ง ขันได้
ระดับภูมิภำคและระดับภำค จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องลดอุปสรรคต่ำง ๆ

ที่มา: กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ในกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวซึ่งเน้นกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของอุตสำหกรรมไมซ์จะต้องพัฒ นำปัจจัยแวดล้อมให้ เอื้ อต่อกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ ลดอุปสรรคและ
ปัญหำที่ผู้ประกอบกำรไมซ์และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์ประสบ อำทิ ปัญหาในเรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
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และการศุลกากร (Customs) เช่น การนาสินค้าตัวอย่าง สิ่งพิมพ์ เข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ในการ
ประชุมและการจัดนิทรรศการ
2.5.1 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement
of Natural Persons: ASEAN MNP Agreement)
ควำมตกลงว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำ (ASEAN Agreement on Movement of Natural
Persons: ASEAN MNP Agreement) มี ก ำรลงนำมร่ว มกั น ระหว่ ำงประเทศสมำชิ ก อำเซี ย นเมื่ อ วั น ที่ 17
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 โดยประเทศไทยได้ให้ สัตยำบันควำมตกลงฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2556
ควำมตกลงว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำ (ASEAN MNP Agreement) มีวัตถุประสงค์ในกำรอำนวย
ควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสิน ค้ำ กำรค้ำบริกำร และกำรลงทุน จึงมีขอบเขต
กว้ำงกว่ำควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรของอำเซียน (AFAS) ซึ่งเน้นไปที่กำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรให้บริกำร โดยควำมตกลงว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำ (ASEAN MNP Agreement) กำหนด
ประเภทของบุคคลธรรมดำที่ได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยไว้ 4 ประเภท ได้แก่
(1) Business Visitor หมำยถึง บุคคลธรรมดำที่เข้ำมำพำนักในประเทศนั้นด้วยวัตถุประสงค์ติดต่อ
ธุรกิจ ประชุม เข้ำร่วมสัญญำซื้อขำย จัดตั้งธุรกิจในประเทศนั้น
(2) Intra-corporate Transferee หมำยถึ ง ผู้ โ อนย้ ำ ยระหว่ ำ งบริ ษั ท ในเครื อ ในระดั บ ผู้ บ ริ ห ำร
ผู้จัดกำร หรือผู้เชี่ยวชำญ โดยบุคคลดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรจ้ำงโดยบริษัทดังกล่ำวนอกประเทศนั้นมำเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนเข้ำมำในประเทศนั้น และต้องผ่ำนเงื่อนไขควำมจำเป็นด้ำนกำรจัดกำรของกรมกำร
จัดหำงำน
(3) Contractual Service Suppliers หมำยถึง ผู้ให้บริกำรตำมสัญญำซึ่งทำสัญญำกับบริษัท/สำขำ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นในกำรให้บริกำรเฉพำะด้ำน ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(4) Other Categories
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Business visitors

Brunei
Cambodia
Indonesia
Lao PRD
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam

Intra-corporate transferees

Contractual service supplies

others

Sectoral
Coverage
(%)

Committed sectors
numbers
(Max. 154)

Initial
length of
stay

Sectoral
Coverage
(%)

Committed sectors
numbers
(Max. 154)

Initial
length of
stay

Sectoral
Coverage
(%)

Committed sectors
numbers
(Max. 154)

Initial
length of
stay

Sectoral
Coverage
(%)

Committed sectors
numbers
(Max. 154)

Initial
length of
stay

0.0
99.4
61.0
68.8
70.8
0.0
59.1
0.0
55.2
70.1

0
153
94
106
109
0
91
0
85
108

N/A
30 days
60 days
30 days
90 days
N/A
59 days
N/A
90 days
90 days

99.4
99.4
61.0
68.8
70.8
38.3
59.1
98.7
55.2
70.1

153
153
94
106
109
59
91
152
85
108

3 years
2 years
2 years
1 month

0.0
99.4
0.0
0.0
0.0
0.0
59.1
0.0
0.0
70.1

0
153
0
0
0
0
91
0
0
108

N/A
2 years
N/A
N/A
N/A
N/A
1 year
N/A
N/A
90 days

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

 10 years

1 year
1 year
1 year
1 year
3 years
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2.5.2 ระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Common Visa)
แนวคิดในเรื่องระบบกำรตรวจลงตรำร่วมกันของอำเซียน (ASEAN Common Visa) เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.
2554 อินโดนีเซียได้เสนอให้มีกำรจัดทำระบบกำรตรวจลงตรำร่วมกันของอำเซียน (ASEAN Common Visa) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่นักเดินทำงชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรเดินทำงเข้ำมำในกลุ่มประเทศอำเซียน
โดยกำรขอรับกำรตรวจลงตรำเพียงครั้งเดียวจำกประเทศสมำชิกอำเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่สำมำรถเดิน
ทำงเข้ ำประเทศสมำชิ ก อำเซี ย นได้ ทุ ก ประเทศ แนวคิ ด ระบบกำรตรวจลงตรำร่ว มกั น ของอำเซี ย น (ASEAN
Common Visa) จึงมีลักษณะคล้ำยกับ Schengen Visa ของกลุ่มประเทศสหภำพยุโรปที่เป็นสมำชิกควำมตกลง
ร่ ว มกั น ปั จ จุ บั น ระบบกำรตรวจลงตรำร่ ว มกั น ของอำเซี ย น (ASEAN Common Visa) ก ำลั งอยู่ ในระหว่ ำ ง
ดำเนินกำร เนื่องจำกงำนกำรตรวจลงตรำ (Visa) เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของประเทศด้วยเช่นกัน
2.5.3 ความก้าวหน้าในการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ของประเทศสมาชิกอาเซียน
เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยประเทศสมำชิกอำเซียนได้จัดทำกรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรยกเว้นกำร
ตรวจลงตรำ (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรส่ ง เสริ ม กำร
เคลื่ อ นย้ ำยเสรี ข องบุ ค คลธรรมดำในภู มิ ภ ำคอำเซี ย น ประเทศสมำชิ ก อำเซี ย นมี พั น ธกรณี ในกำรอนุ ญ ำตให้
ประชำชนของประเทศสมำชิกอำเซียนพำนักในประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นนอกเหนือจำกประเทศของตนเป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน อย่ำงไรก็ดี ณ ปัจจุบัน กรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำยังไม่มี
ผลใช้บังคับ (entry into force) เนื่องจำกมีเพียงเมียนมำร์เท่ำนั้นที่ให้สัตยำบันกรอบควำมตกลงดังกล่ำว
แม้ว่ำกรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำจะยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่ประเทศสมำชิก
อำเซียนหลำยประเทศเห็นควำมสำคัญของกำรเคลื่อนย้ำยเสรีของบุคคลธรรมดำที่จะสนับสนุนกำรค้ ำ กำรลงทุน
กำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน จึงทำควำมตกลงร่วมกันระดับทวิภำคีในกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำระหว่ำงกัน
อำทิ ควำมตกลงว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงธรรมดำที่เดินทำงโดยเครื่องบิน ซึ่งมี
กำรลงนำมระหว่ำงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศของไทยและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ของเมียนมำร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และควำมตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2558
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ระยะเวลาการอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศสมาชิกอาเซียนพานักในประเทศสมาชิก
ประเทศสมาชิกอาเซียน
บรูไน
กัมพูชา
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
สปป.ลาว
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

ระยะเวลาที่อนุญาตให้พานัก: จานวนไม่เกินกี่วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของสิงคโปร์และมำเลเซีย: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น: 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียน: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของบรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว ฟิลิปปินส์ ไทย และ
เวียดนำม: 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียน: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของบรูไน และเมียนมำ: 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของเมียนมำร์ต้องขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa)
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียน: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของเมียนมำร์ต้องขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa)
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของเมียนมำร์และกัมพูชำ: 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น: 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของเมียนมำร์และบรูไน: 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของฟิลิปปินส์: 21 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น: 30 วัน

2.5.4 ระบบ Visa on Arrival (VoA) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศมีกำรอำนวยควำมสะดวกแก่นักเดินทำงที่เข้ำมำพำนักในประเทศ
โดยกำรจัดทำระบบ Visa on Arrival (VoA) โดยนักเดิน ทำงสำมำรถขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทท่องเที่ยว
(Tourist Visa) ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองได้โดยไม่จำเป็นต้องขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa) ณ สถำนทูตหรือสถำน
กงสุ ลในประเทศต้น ทำงก่อนกำรเดิน ทำง อย่ำงไรก็ดี แต่ละประเทศสมำชิกอำเซียนกำหนดกลุ่ มประเทศของ
นักเดิน ทำงและระยะเวลำอนุญำตให้พำนักในแต่ละประเทศแตกต่ำงกัน ซึ่งปัจจัยในกำรพิจำรณำเกี่ยวข้องกับ
นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศและคุณภำพ ตลอดจนระดับกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศของนักเดินทำง
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ประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival และระยะเวลาการอนุญาตให้พานักในประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival
ประเทศสมาชิกอาเซียน
(ระยะเวลาที่อนุญาตให้พานัก)

บรูไน
กัมพูชา

เมียนมา
อินโดนีเซีย

สปป.ลาว

มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์

ออสเตรเลีย (30 วัน) บำห์เรน (30 วัน) คูเวต (30 วัน) ซำอุดิอำระเบีย (30 วัน)
ไต้หวัน (14 วัน) กำตำร์ (14 วัน) จีน (14 วัน)
ทุกประเทศ 30 วัน ยกเว้นประเทศสมำชิกอำเซียนที่ได้รับยกเว้นกำรตรวจลงตรำ
(Visa) และอัฟกำนิสถำน อัลจีเรีย ซำอุดิอำระเบีย บังกลำเทศ อิหร่ำน อิรัก
ปำกีสถำน ศรีลังกำ ซูดำน และไนจีเรีย ซึ่งต้องขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa)
ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศ
ทุกประเทศ 30 วัน ยกเว้นบรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว ฟิลิปปินส์ ไทย และ
เวียดนำม ซึ่งได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (Visa)
อัลจีเรีย อำหรับเอมิเรต อำเจนตินำ ออสเตรเลีย ออสเตรีย บำห์เรน เบลเยียม
บรำซิล บัลแกเรีย กัมพูชำ แคนำดำ จีน ไซปรัส เดนมำร์ก อียิปต์ เอสโตเนีย ฟิจิ
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังกำรี อินเดีย ไอร์แลนด์ อิตำลี ตูนีเซีย ญี่ปุ่น คูเวต
สปป.ลำว ลัตเวีย ลิเบีย ลิกเตนสไตน์ ลิทูเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลดีฟส์ มอลตำ เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์ โมนำโค นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ โอมำน ปำนำมำ โปแลนด์ โปรตุเกส
กำตำร์ โรมำเนีย รัสเซีย ซำอุดิอำระเบีย สโลวำเกีย สโลวีเนีย แอฟริกำใต้ เกำหลีใต้
สเปน ซูริเนม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกำ อังกฤษ (พำนักได้ไม่เกิน
30 วัน)
ทุกประเทศ 30 วัน ยกเว้นประเทศที่ได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (Visa) และ
อัฟกำนิสถำน อัลจีเรีย บังกลำเทศ บูรันดี แคเมอรูน คองโก ไอโวรี่โคส กำนำ
จอร์แดน เลโซโท ไลบีเรีย ลิเบีย โมซัมบิก นำอูรู ไนเจอร์ ไนจีเรีย ปำกีสถำน เซเนกัล
เซียร์รำลีโอน ศรีลังกำ ซูริเนม ซีเรีย สวำซิแลนด์ ตองกำ ตุรกี แซมเบีย และซิมบับเว
จีน อินเดีย พำนักได้ไม่เกิน 7 วัน
ทุกประเทศยกเว้นประเทศสมำชิกที่ได้รับยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (Visa) พำนักได้ไม่
เกิน 7 วัน
สิงคโปร์ไม่มีระบบ Visa on Arrival แต่นักเดินทำงในประเทศกลุ่ม 1 และ 2 สำมำรถ
ยื่นขอรับกำรตรวจลงตรำทำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศต้นทำงก่อนกำรเดินทำงได้
ประเทศกลุ่ม 1 ได้แก่ อำเมเนีย อำเซอร์ไบจัน เบลำรุส จอร์เจีย เกียนำ อินเดีย
คำซัคสถำน คีกีซสถำน เมียนมำร์ รัสเซีย จีน ทำจิกิสถำน เติร์กเมนิสถำน ยูเครน
อุซเบกิสถำน มอลโดวำ มำเก๊ำ ฮ่องกง
ประเทศกลุ่ม 2 ได้แก่ อัฟกำนิสถำน อัลจีเรีย บังกลำเทศ อียิปต์ อิหร่ำน อิรัก
จอร์แดน เลบำนอน ลิเบีย มำลี โมร็อกโค ไนจีเรีย ปำกีสถำน ซำอุดิอำระเบีย
โซมำเลีย ซูดำน ซีเรีย ตูนีเซีย เยเมน
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ประเทศสมาชิกอาเซียน
ไทย

เวียดนาม

ประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival
(ระยะเวลาที่อนุญาตให้พานัก)

อันดอร์รำ ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คำซัคสถำน บัลแกเรีย ภูฏำน จีน ลัตเวีย
มัลดีฟส์ มอร์เชียส โรมำเนีย ยูเครน ลิทัวเนีย ซำนมำริโน ไต้หวัน อุซเบกิสถำน
ซำอุดิอำระเบีย มอลตำ พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน
ทุกประเทศพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน (นักเดินทำงจะต้องดำเนินกำรขอ Letter of
Approval ผ่ำน website ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และชำระค่ำธรรมเนียม
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 2 วัน )

2.5.5 โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) หลังการดาเนินงาน
อย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กำรวิเครำะห์โอกำสกำรใช้ประโยชน์จำกแนวปฏิบัติเรื่องกำรตรวจลงตรำ (Visa) หลังกำรดำเนินงำนอย่ำง
เป็นทำงกำรของประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) จะแบ่งเป็น 2 หัวข้อตำมแนวปฏิบัติเรื่องกำรตรวจลง
ตรำในระดับประเทศและระดับอำเซียน
(1) โอกำสจำกกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกแนวปฏิ บั ติเรื่องกำรตรวจลงตรำ (Visa) ระดั บประเทศ หลั งกำร
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรของประชำคมอำเซียน (ASEAN Community)
กำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรของประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) โดยมีหนึ่งในเป้ำหมำย
ของกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะส่งผลให้มูลค่ำกำรค้ำและกำรลงทุนของภูมิภำคอำเซียนขยำยตัว
ขึ้น รวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือจะได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น กำรจัดตั้งโปรแกรมกำรตรวจลง
ตรำอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Visa: E-visa) ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ (Auto Channel) และ
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสำรล่วงหน้ำ (APPS) จะช่วยอำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำยเสรีของบุคคลธรรมดำ
ทั้ งในภู มิ ภ ำคอำเซีย นและระดับ ภู มิ ภ ำคอำเซี ยน ตลอดจนสร้ำงควำมมั่น ใจแก่อ งค์ ก รกลำงสำกลที่ ท ำหน้ ำที่
ตรวจสอบมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนกำรบินและสนำมบินในระดับนำนำชำติ ภำพลักษณ์ของประเทศไทยด้ำน
กำรท่องเที่ยวย่อมได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล ภำครัฐและภำคเอกชนจึงควรอำศัยโอกำสนี้ในกำรเผยแพร่
ข้อมูลเรื่องกำรตั้งระบบ E-visa กำรขยำยกำรให้บริกำรช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ (Auto Channel) แก่
ชำวต่ำงชำติที่มีถิ่นที่อยู่ถำวรในประเทศไทย และบังคับใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสำรล่วงหน้ำ (APPS) ใน
สนำมบิน เพื่อแสดงให้เห็นศักยภำพของประเทศไทยในกำรเป็นศูนย์กลำง (hub) ของอุตสำหกรรมไมซ์ในอำเซียน
ทั้งนี้ ภำครัฐควรมีแนวทำงชัดเจนในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดยเฉพำะกำรลดปัญหำและ
อุปสรรคที่ผู้ประกอบกำรและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมไมซ์ประสบ
(2) โอกำสจำกกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกแนวปฏิบั ติเรื่องกำรตรวจลงตรำ (Visa) ระดับ อาเซี ยน หลั งกำร
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรของประชำคมอำเซียน (ASEAN Community)
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แม้ว่ำอำเซียนจะมีนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรเฉพำะในเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยเสรีแรงงำนฝีมือ แต่หนึ่งใน
เป้ำหมำยสูงสุดของกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนรวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยเสรีของบุคคลธรรมดำ ซึ่งเห็นได้จำก
กำรลงนำมกรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (ASEAN Framework Agreement on
Visa Exemption) ร่วมกันของประเทศสมำชิกอำเซียน ปัจจุบันกรอบควำมตกลงดังกล่ำวยังไม่มีผลใช้บังคั บ แต่
ประเทศสมำชิกอำเซียนมีกำรทำควำมตกลงระดับทวิภำคีเพื่อยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (Visa Exemption) ระหว่ำง
กัน ในอนำคตจึงเป็นที่คำดหมำยได้ว่ำกำรเคลื่อนย้ำยเสรีระหว่ ำงบุคคลธรรมดำในประเทศสมำชิกอำเซียนจะมี
ควำมเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น รวมถึงโอกำสกำรเกิดขึ้นของระบบกำรตรวจกำรลงตรำร่วมกันของอำเซียน (ASEAN
Common Visa) อันจะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่นักเดินทำงจำกประเทศที่สำม ดังนั้น ประเทศไทยควรมี
นโยบำยชัด เจนในเรื่ องกำรจั ด ท ำ (ASEAN Common Visa) หรือแสดงบทบำทหลั ก ในกำรสร้ำงควำมร่ว มมื อ
ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนในเรื่องดังกล่ำว เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ของอำเซียน และอำศัยโอกำสนี้
ในกำรแสดงศักยภำพของประเทศไทยในกำรเป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมไมซ์ของอำเซียน
2.5.6 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข ของผู้ประกอบการไมซ์และผู้เกี่ยวข้องเรื่องการตรวจลงตรา
(Visa)
ปัญหำและอุปสรรคที่ผู้ประกอบกำรไมซ์ประสบที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจลงตรำ (Visa) แบ่งเป็น 2 เรื่อง
ดังนี้
(1) ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
ในบำงกรณีนักเดินทำงไมซ์มีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเรื่องประเภทกำรขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa Type)
เพรำะตำมพระรำชบั ญ ญั ติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ไม่ได้กาหนดการตรวจลงตราประเภทไมซ์ไว้ การเลือก
ประเภทการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จึงต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาทากิจกรรม
ในประเทศไทย เช่ น กำรเข้ ำ มำเยี่ ย มชมงำนแสดงสิ น ค้ ำ (Visitor) จะต้ อ งขอรั บ กำรตรวจลงตรำประเภท
นักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือกำรเข้ำมำในฐำนะผู้จัดแสดงสินค้ำ (Exhibitor) ซึ่งถือเป็นกำรทำงำน นักเดินทำง
ไมซ์กลุ่มนี้จึงต้องขอรับกำรตรวจลงตรำประเภท Non-immigration ประเภท “B”
กำรแก้ ไขปั ญ หำในทำงปฏิ บั ติ ต้ อ งอำศั ย ควำมร่ ว มมื อ จำกผู้ จั ด งำนนิ ท รรศกำรหรื อ งำนแสดงสิ น ค้ ำ
(Organizer) ในกำรให้ข้อมูลแก่นักเดินทำงไมซ์ซึ่งเป็นลูกค้ำของตนในเรื่องประเภทกำรตรวจลงตรำ (Visa Type)
เอกสำร กระบวนกำรขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลำกำรขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa) ซึ่งผู้จัดงำนนิทรรศกำรหรือ
งำนแสดงสินค้ำ (Organizer) ควรศึกษำข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงำนของรัฐ เช่น คู่มือประชำชน หรือสอบถำม
จำกกรมกำรกงสุลหรือสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(2) ปัญหาด้านกฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
นักเดินทางไมซ์บางกลุ่มประสบปัญหาในกรณีที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่แจ้งให้นักเดินทางไมซ์
ยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมในการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ซึ่งนอกเหนือไปจำกที่ประกำศในเว็บไซต์ของ
สถำนทูตหรือสถำนกงสุลใหญ่ ซึ่งนักเดินทำงไมซ์ที่ประสบปัญหำดังกล่ำวมักเป็นผู้ถือหนังสือเดินทำงที่ถือสัญชำติที่
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มีวิธีกำรพิจำรณำเป็นพิเศษตำมระเบียบปฏิบัติกำรตรวจลงตรำ (Visa) ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทำงที่ถือสัญชำติที่มี
วิธีกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 24 สัญชำติ ได้แก่ อัฟกำนิสถำน อัลจีเรีย บังกลำเทศ กัมพูชำ จีน
คิวบำ อียิปต์ อินเดีย อิหร่ำน อิรัก สปป.ลำว โคโซโว เกำหลีเหนือ เลบำนอน ลิเ บีย เนปำล ไนจีเรีย ปำกีสถำน
ปำเลสไตน์ ศรีลังกำ ซูดำน ซีเรีย เวียดนำม เยเมน ทั้งนี้ สถำนทูตหรือสถำนกงสุลใหญ่มีควำมจำเป็นที่ต้องขอ
เอกสำรที่แสดงว่ำนักเดินทำงไมซ์คนดังกล่ำวจะไม่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของประเทศ หรืออำศัยในประเทศไทยเกิน
ระยะเวลำอนุญำตให้พำนักตำมกำรตรวจลงตรำ (Visa)
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรไมซ์หรือนักเดินทำงไมซ์ไม่ได้ทรำบถึงระเบียบปฏิบัติกำรตรวจลงตรำ (Visa)
ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทำงที่ถือสัญชำติที่มีวิธีกำรพิจำรณำเป็นพิเศษเพรำะเป็นระเบียบปฏิบัติภำยในของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ
ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกฎหมำยจะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจลงตรำ
(Visa) อำทิ กรมกำรกงสุลและสำนั กงำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำรเผยแพร่ข้อมูลและกำหนดประเภทเอกสำรที่
จำเป็นต้องใช้สำหรับกำรขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa) ของผู้ถือหนังสือเดินทำงที่ถือสัญชำติที่มีวิธีกำรพิจำรณำเป็น
พิเศษ เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว แก่นักเดินทำงไมซ์ในกำรขอรับกำรตรวจลงตรำ (Visa)
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ขันตอนและกระบวนการเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์
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2.5.7 ระบบพิธีการศุลกากรไทย
ระบบพิธีกำรศุลกำกรไทยที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ซึ่งมีมาตรฐานตามอนุสัญญาอิสตัลบูล ตลอดจน
การใช้ระบบคาประกันเอ.ที.เอ คาร์เนท์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้อุตสำหกรรมไมซ์
ในประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับหลำยประเทศในภูมิภำคอำเซียน อย่ำงไรก็ดี ทำงปฏิบัติ
ของผู้ประกอบกำร ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคบางประการในการนาเข้าของเพื่อแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ซึ่งหำกสำมำรถสร้ำงจุดศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนด้ำนกำรอนุญำตนำเข้ำและผ่อนปรนมำตรกำรกำรนำเข้ำ
เฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรได้แล้ว อุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศไทยย่ อมสำมำรถ
เติบโตและเพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนและดึงดูดให้นักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวหันมำพิจำรณำประเทศไทยในฐำนะที่เป็น
ผู้นำด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ในภูมิภำคอำเซียนได้
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำปัญหำของกำรนำเข้ำส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่พิธีกำรศุลกำกร แต่มักมี ปัญหา
ตังแต่ชันใบอนุญาต โดยผู้ประกอบกำรเห็นว่ำการขออนุญาตใช้ระยะเวลานานและไม่แน่นอน ทำให้เกิดปัญหำ
และอุปสรรคในกำรนำเข้ำของ จึงควรมีระยะเวลำที่แน่นอนและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถนำเข้ำของ
ได้ทันเวลำจัดกำรประชุมหรือแสดงสินค้ำ อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันมีพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงำนที่มีหน้ำที่พิจำรณำออกใบอนุญำต
หรือรับแจ้ง จัดทำคู่มือประชำชน โดยระบุรำยละเอียดกำรขออนุญำต รำยกำรเอกสำรและระยะเวลำกำรพิจำรณำ
อนุญำตให้แน่ชัด ทั้งนี้ หำกผู้ประกอบกำรได้ยื่นเอกสำรครบแล้วและเจ้ำหน้ำที่ได้รับ คำขอไว้แล้ว เจ้ำหน้ำที่จะไม่
สำมำรถขอเอกสำรเพิ่มเติมได้อีก และต้องพิจำรณำไม่เกินกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ ในปัจจุบัน
ผู้ประกอบกำรจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรขออนุญำต หรือกำรแจ้งมำกขึ้น

2.6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ต่ออุตสาหกรรม
ไมซ์ไทย
– ท ำให้ กำรคมนำคมขนส่ งระหว่ำงประเทศมีค วำมสะดวกสบำยมำกขึ้ น มี ต้น ทุ น กำรเดิ น ทำงลดลง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเดินทำงภำยในภูมิภำคระหว่ำงประเทศสมำชิก
– จำนวนผู้ เดิน ทำงระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน และผู้ เดินทำงจำกนอกภู มิภ ำคเข้ำมำในภู มิภ ำค
อำเซียนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
– เกิดกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งภำยในประเทศ (กำรเดินทำงจำกเมืองสู่เมืองภำยในประเทศ) มีกำร
พัฒ นำมำกขึ้น ต้ น ทุ น กำรเดิ น ทำงลดลง เป็ นกำรเพิ่ มโอกำสกำรขยำยตัว ของอุต สำหกรรมไมซ์ไปยังพื้น ที่ ที่ มี
ศักยภำพ (แม้ว่ำในปัจจุบันจะยังไม่เห็นกำรขยำยตัวที่ชัดเจน เพรำะยังมีปัญหำอุปสรรคอื่นอีกมำก)
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บทที่ 3
โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม
ในอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้ AEC

ผู้ประกอบการไมซ์ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีการเติบโตขึ้นเป็นลาดับทั้งทางด้าน
จานวนผู้ประกอบการในแต่ละประเภทของธุรกิจไมซ์ และการเพิ่มขึ้ นของขนาดของธุรกิจของผู้ประกอบการตาม
ปริมาณอุปสงค์ของไมซ์ และขนาดของกิจกรรมของไมซ์ที่ใหญ่ขึ้น ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
สาคัญนอกจากการเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไมซ์แล้ว ยังมีผลกระทบในแง่ของการ
เพิ่มการแข่งขันในธุรกิจไมซ์ทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับ ภูมิภาค เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นของไทย
อุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วยผู้ประกอบการไมซ์ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จานวน
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที่มีศักยภาพ การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ของผู้ ป ระกอบการ SMEs ให้ ส ามารถแข่งขั น ได้ ในระดับ ภู มิ ภ าคจะเป็ น การวิเคราะห์ ก ารเข้าไปมี
ส่วนรวมของผู้ประกอบการ SMEs ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะพิจารณาจาก

1. SMEs สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากการสร้ า งโอกาสในการพั ฒ นาโครงข่ า ยของธุ ร กิ จ (Business
Networking) ผ่านกิจกรรมไมซ์ เช่น กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงสินค้า มีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม และ
ได้รับประโยชน์จากการทาความตกลงทางธุรกิจได้อย่างไร ฯลฯ
2. ผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการให้บริการในกิจกรรมของไมซ์ได้อย่างไร

3.1 การดาเนินงานด้าน SMEs ภายใต้ AEC
การดาเนินการพัฒนา SMEs ภายใต้ AEC นั้น ได้ยึดการดาเนินงานตามพิมพ์เขียวนโยบายของอาเซียน
ด้ า นการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development:
APBSD) พ.ศ. 2547-2557 ซึ่งได้กาหนดกรอบแนวทางสาหรับการพัฒนา SMEs ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานมาตรการนโยบายต่าง ๆ และผลลัพธ์

3.2 พันธกิจของการจัดทา ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD)
 การพัฒนาและการดารงอยู่ของวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมสาหรับ SMEs ใน

ภูมิภาค
 การช่วยเหลือ SMEs ในอาเซียนให้เรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล
 การสนับสนุนความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของ SMEs ในอาเซียนรวมทั้งความร่วมมือกับธุรกิจ
ภายนอกภูมิภาค

3.3 เป้าหมายของการจัดทา ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD)

 การเร่งการพัฒนา SMEs ในแต่ละประเทศไปพร้อม ๆ กันโดยคานึงถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน
 การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ SMEs ในภู มิ ภ าคด้ ว ยการสนั บ สนุ น ให้ เข้ า ถึ ง ข่ า วสาร

การตลาดการพัฒนาบุคลากรการเงินและเทคโนโลยี
 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของ SMEs เพื่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
และอุปสรรคทางการเงินต่าง ๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายขึ้น
 การเพิ่มความสาคัญของ SMEs ในอาเซียนต่อการเติบโตและการพัฒนาของเศรษฐกิจโดยรวม

3.4 โครงการและกิจกรรมเป้าหมายด้าน SMEs ภายใต้ AEC
การดาเนินการพัฒนา SMEs ภายใต้ AEC นั้น ได้มีการจัดตั้ง ASEAN SME Agencies Working Group
(ASEAN SMEWG) โดยมีการประชุม หารือเป็นประจาทุกปี เพื่อจัดทาและดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมด้านการ
พัฒนา SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีความคืบหน้า ดังนี้
(1) การจัดตั้ง SME Council
เป็ นเวทีพบปะหารือของภาครัฐ (ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานส่งเสริม SMEs ประเทศต่าง ๆ) และ
ภาคเอกชน เป็นช่องทางในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการกาหนดนโยบาย
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ในการส่งเสริม SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของ SMEs ในภูมิภาคได้มากขึ้น โดยจะมีการ
ประชุมร่วมกัน อย่างน้ อยปี ล ะ 1 ครั้ง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Minister)
(2) การจัดทา ASEAN SME White Paper
ความคืบหน้าล่าสุด ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบของ SME White Paper และขอความร่วมมือจาก
ประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนา White Paper ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า
ในการพัฒนา SMEs ในภูมิภาคนี้ ซึ่งญี่ปุ่นตอบรับในการให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่มต้นที่การศึกษานโยบายส่งเสริม
SMEs ใน 6 ประเทศที่มีนโยบายและข้อมูลชัดเจนพอสมควร ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และเวียดนาม และจะดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาไทยเพื่อสารวจข้อมูลดังกล่าว ในประเทศลาว กัมพูชา พม่า และ
บรูไน
(3) การจัดทา ASEAN SME Plan of Action
เป็นการกาหนดแผนการดาเนินงานส่งเสริม SMEs ร่วมกันในภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน การอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริม SMEs การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสานักเลขาธิการอาเซียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างแผนดังกล่าว ก่อนเสนอให้อาเซียน
ลงมติเห็นชอบต่อไป
(4) โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดตั้ง SME Regional Development Fund
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งไทยเป็นประเทศหลัก
ในการดาเนินโครงการ ความคืบหน้าล่าสุด มีผลการศึกษารูปแบบของ SME Fund ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกซึ่งจะ
เน้นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเป็นหลัก เนื่องจากมีความชัดเจนในด้านกองทุนเพื่อการพัฒนา SMEs สาหรับการ
ดาเนินงานต่อไป จะจัดทา Conceptual Framework ของกองทุนสาหรับอาเซียน

3.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจการ
ท่อ งเที่ ย วที่จ ะเป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น ของธุรกิจ ไมซ์จากการขยายตัว ของธุรกิจ การท่ องเที่ ยว โดยเฉพาะในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) ดังนี้
- การศึกษาโดยสานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ปี พ.ศ. 2555 จานวนสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีทั้งสิ้น 499,214 แห่ง ในจานวนนี้ ร้อยละ 99.9 เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1,281,058 คน ร้อยละ 89.1 เป็นการจ้างงานใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้ เกิดผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศรวมทั้งสิ้ น
479,206 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 45,661 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 93.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการท่องเที่ยว แสดงให้ เห็ นถึงบทบาทและ
ความสาคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อมิติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
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- จากฐานข้อมูลจานวนสถานประกอบการและจานวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อมในอุตสาหกรรมท่ องเที่ ย ว ปี พ.ศ. 2554 ของส านั กงานส่ งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่ อ
พิจารณาเฉพาะธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจนาเที่ยว พบว่า จานวน
สถานประกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มในธุรกิจ หลั ก คิด เป็ น ร้อ ยละ 72.8 ของจ านวนสถาน
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขณะที่การจ้างงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจหลัก คิดเป็นร้อยละ 69.4 ของการจ้างงานทั้งหมดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ภาพรวมผลกระทบต่อ SMEs ไทยจากการเปิดเสรีภาคบริการ
การเปิ ดเสรีภ าคบริการตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) กาหนดให้ มีการ
ตั้งเป้ าหมายสาขาบริ การที่ทุ ก ประเทศจะต้ องผู กพั น เปิ ด เสรีในตารางข้อ ผู ก พั นการค้ าบริการ (Schedule of
Commitment) ในอาเซี ย น ซึ่งการเปิ ดเสรีภ าคบริการถือเป็ นการให้ สิ ท ธิป ระโยชน์ด้านการเข้าสู่ ตลาดให้ กั บ
ประเทศคู่เจรจานั้น หมายความว่าสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีในอาเซียนอย่าง
เท่าเทียมกัน ตามเจตนารมณ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) และ
การประชุมในระดับต่าง ๆ ในอาเซียน ดังนั้น เรื่องใด ๆ ก็ตามที่การประชุมอาเซียนได้มีมติ สมาชิก ทุกประเทศมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม
การเปิ ด เสรี ภ าคบริ ก ารภายใต้ก รอบ AFAS ได้ ยึ ด หลั ก การเปิ ด เสรีก้ าวหน้ าตามล าดั บ (Progressive
Liberalization) กล่าวคือ ประเทศสมาชิกจาเป็นจะต้องเพิ่มระดับการเปิดเสรีในทุกรอบการเจรจาหรือทุกครั้งที่มี
การเสนอตารางผูกพัน ขณะนี้ประเทศสมาชิกกาลังดาเนินการในข้อผูกพันชุดที่ 8 ซึ่งตามกรอบเวลาจะต้องมีการ
เปิดให้นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการบางสาขาของไทยได้เกินกว่าที่กฎหมายไทยกาหนด คือการ
อนุญาตให้อาเซียนถือหุ้นในสาขาบริการเร่งรัด (PIS) (สาขาสุขภาพ e-ASEAN ท่องเที่ยว) ได้มากขึ้น คือ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และสาหรับสาขาบริการที่เหลือให้อาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 51 โดยครอบคลุมสาขาบริการไม่
น้อยกว่า 80 สาขา ซึ่งข้อผูกพันชุดที่ 8 นี้ เริ่มมีนัยสาคัญต่อนักลงทุน เพราะไทยต้องเปิดให้ต่ างชาติถือหุ้นเกินกึ่ง
หนึ่ง
ปัจจุบันไทยมีการใช้ตารางข้อผูกพันเพื่อการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 ซึ่งได้ยื่นและมีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มีการเปิดสาขาบริการใน 11 สาขา คือ ด้านธุรกิจ ด้านการสื่อสาร ด้านการก่อสร้าง ด้านการ
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จัดจาหน่าย ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านท่องเที่ยว ด้านนั นทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
ด้านขนส่งและด้านบริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถแยกเป็นสาขาย่อย ได้ทั้งหมด 143 รายการ
การเปิดเสรีภาคบริการแม้ว่าจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
บางอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของภูมิภาค ตลาดที่ใ หญ่ขึ้น และการค้าขายที่สะดวกขึ้น แต่ก็
จะมีอุตสาหกรรมภายในประเทศบางสาขาที่ได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะต้องเผชิญกับการแข่ งขันที่มีมากขึ้น จากการเข้ามาดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจากอาเซียน ซึ่งมี
ความได้เปรียบในด้านเงินทุน การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาเป็นต้องมี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเชิงลบทาง
ตรงที่จะเกิดขึ้นกับ SMEs ไทยสามารถสรุปได้ดังนี้
- จากการที่ประเทศไทยจะต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการอาเซียนเข้ามาดาเนินธุรกิจโดยถือหุ้นในธุรกิจ
บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการลดข้อจากัดต่าง ๆ จะส่งผลให้มีการเข้ามาจัดตั้ง
ธุร กิ จ ของต่ า งชาติ (ทั้ งสั ญ ชาติ อ าเซี ย นจริ งและผู้ ใช้ สิ ท ธิ สั ญ ชาติ อ าเซี ย น) ซึ่ งมี เงิน ทุ น มากกว่า และมี ก ารใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า ทาให้การแข่งขันในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น SMEs ที่ไม่มีศักยภาพเพียงพออาจต้อง
ยกเลิกธุรกิจไป
- ธุรกิจที่ดาเนินการอยู่แล้วโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติอาเซียนในสัดส่วนที่สูงอยู่แล้ว ก็จะมีโอกาสที่ผู้ถื อหุ้น
อาเซียนอาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นมากขึ้น ทาให้สูญเสียความเป็นเจ้าของธุรกิจของคนไทยได้ ธุรกิจบางสาขาที่มี
การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ (Skilled labor) อาจขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถที่ไปทางานใน
ประเทศที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีแรงงานมีฝีมือเป็นเพียงการอานวยความสะดวกให้
บุคลากรอาเซียนสามารถไปทางานในประเทศอื่น ๆ ได้สะดวกขึ้น แต่ก็ยังคงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด
ของแต่ละประเทศที่มีต่ออาชีพนั้น ๆ
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3.6 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไมซ์ไทย
– การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นตามเงื่อนไขของข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ AEC ยังไม่มีผลกระทบ
ในทางลบที่ชัดเจนนักต่อผู้ประกอบการไมซ์ที่เป็น SMEs แม้ว่าผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะพบว่ามีการแข่งขันที่
เพิ่มมากขึ้น เพราะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ได้เป็นการแข่งขันทางด้ านราคาโดยตรง แต่เป็นการแข่งขัน
โดยใช้ความได้เปรียบในหลายมิติประกอบกัน และประเทศไทยยังมีศักยภาพที่มีความได้เปรียบเหนือกว่าประเทศ
สมาชิกอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV ที่เพิ่งเริ่มหันมาให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์มากขึ้นเป็น
การต่อยอดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งไทยก็ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไมซ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ความได้เปรียบในเรื่องสถานที่จัดงาน ความได้เปรียบในเรื่อง
ความพร้อมของผู้จัดงาน ความได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการ ฯลฯ การตัดสินใจเลือกผู้ จัดงาน
และสถานที่จัดงานจะขึ้นอยู่กับความต้องการมากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ดังนั้น แม้จะเปิดให้มีการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกพัฒนาจุดแข็งของตนเองได้
– ในทางตรงข้าม การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถเฉพาะ
สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานในกิจกรรมใหญ่ขึ้น ที่มีมูลค่ามากขึ้นได้ด้วย โดยในส่วนนี้มีความ
จาเป็นที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไมซ์ต้องพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่เป็นสากลเพื่อให้
สามารถเข้าสู่โครงข่ายห่วงโซ่อุปทานไมซ์ของโลกได้ (MICE Global Supply Chain)
– SMEs ส่วนที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องได้รับประโยชน์จากการเข้ามาจัดกิจกรรมไมซ์ของผู้จัดการประชุม
จากต่างประเทศ
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บทที่ 4
การขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ

ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นกรอบความตกลงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค ทาให้ เกิดการพัฒ นาเชิงพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ เศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกที่มีพรมแดนติดต่อกัน การเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าชายแดน การลงทุนระหว่างประเทศในเขต
พื้นที่ชายแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตของประเทศร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
สู ง สุ ด กั บ ประเทศสมาชิ ก รวมทั้ ง ยั ง เป็ น ความตกลงที่ ใ ห้ ค วาม ส าคั ญ กั บ การลดช่ อ งว่ า งของการพั ฒ นา
(Development Gap) ด้วย เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง
ทางด้ านการค้ า และการลงทุ น การเพิ่ ม ขึ้น ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้ น ที่ต่ าง ๆ ที่ กระจายกว้างออกไป
นอกเหนือจากพื้นที่ในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจเดิม (ได้แก่ เมืองหลวง และเมืองที่ได้รับการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้ว) จึงจะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในพื้นที่เศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น

การวิเคราะห์ ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การวิเคราะห์ เพื่ อ ให้ ท ราบถึงโอกาสและอุป สรรคของการพั ฒ นา หรือ
สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการไมซ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเน้นครอบคลุม
จังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น เชียงใหม่
เชียงราย ภูเก็ต ฯลฯ รวมทั้งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งตามแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้มีความกว้างขวางและหลากหลาย เป็นการสร้างความแตกต่าง
และทางเลือกของธุรกิจไมซ์ของไทย และสนับสนุนการเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจไมซ์

4.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยการกระจายสู่ภูมิภาคที่มีศักยภาพ
ตามกรอบแนวคิด MICE City
ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยการกระจายกิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาคที่มี
ศักยภาพ เพื่อเป็น บทเรีย น และแนวทางประกอบการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากความ
ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาคของไทย ในปี พ.ศ.
2558 สานักงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) โดยแผนก Domestic MICE ทา
การจั ด แบ่ ง ระดั บ เมื อ ง MICE City ออกเป็ น 3 ระดั บ ดั ง นี้ 1) MICE City ระดั บ ภู มิ ภ าค 2) MICE City
ระดับประเทศ และ 3) MICE City ระดับนานาชาติ
4.1.1 MICE City ระดับภูมิภาค
(1) Regional Meeting เป็นการจัดการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น
การประชุมสภาหอการค้า 4 จังหวัด เป็นต้น
(2) Regional Incentive Travel เป็ น กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วภายในภู มิ ภ าคของพนั ก งานที่ อ งค์ ก รจั ด ขึ้ น
เพื่อให้เป็นรางวัลกับพนักงาน เช่น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาลาพูน จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้กับ
พนักงาน เป็นต้น
(3) Regional Convention เป็ น การจัดการประชุมทางวิชาการโดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในภูมิภ าค
เดียวกัน เช่น การประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจัยในภูมิภาค เป็นต้น
(4) Regional Exhibition เป็ น งานแสดงสิ น ค้ าหรือ นิ ท รรศการที่ ผู้ เข้ าร่ว มงานอยู่ ในภู มิ ภ าคเดี ย วกั บ
สถานที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาค ทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C
4.1.2 MICE city ระดับประเทศ
(1) National Meeting เป็นการจัดการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากทั่ว
ประเทศ เช่น งานประชุมใหญ่ประจาปีของบริษัทไทยประกันชีวิต เป็นต้น
(2) National Incentive Travel เป็นการท่องเที่ยวของพนักงานในองค์กรเพื่อให้เป็นรางวัลกับพนักงาน
เช่น บริษัท แอมเวย์ ภาคใต้ พากลุ่มพนักงานขายตรงท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
(3) National Convention เป็ น การจัด งานประชุมวิช าการระดั บประเทศที่ มีผู้ ร่ว มประชุม มาจากทั่ ว
ประเทศ เช่น งานประชุมเชิงวิชาการเพื่อนาเสนองานวิจัยระดับชาติ เป็นต้น
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(4) National Exhibition เป็นการจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการที่มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ
เช่น งานแสดงสินค้า เครื่องจักรการผลิต: แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป (Manufacturing Expo) เป็นต้น
4.1.3 MICE city ระดับนานาชาติ
(1) International Meeting เป็นการจัดการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรที่ ผู้เข้าร่วมประชุมมาจาก
ต่างประเทศ เช่น งานประชุมใหญ่ประจาปีของบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศสิงคโปร์ มาจัดในประเทศไทย เป็นต้น
(2) International Incentive Travel เป็ น การท่ องเที่ ย วที่ อ งค์ก รจั ด ให้ พ นั กงานเพื่ อ เป็ น รางวัล เช่ น
บริษัท ยูนิลีเวอร์ สิงคโปร์ พากลุ่มพนักงานเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น
(3) International Convention เป็ น การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ผู้ ร่ ว มประชุ ม มาจาก
ต่างประเทศ และเป็นไปตามเกณฑ์ ICCA
(4) International Exhibition เป็ น การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า หรื อ นิ ท รรศการที่ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานจาก
ต่างประเทศ และเป็นไปตามเกณฑ์ UFI
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ในประเทศ ช่ ว งไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 เฉพาะเมื อ งแห่ ง
อุตสาหกรรมไมซ์ 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น และภูเก็ต มีมูลค่ากว่า 43,584 ล้านบาท
โดยมี จ านวนนั ก เดิ น ทางไมซ์ ร วมกั น เกื อ บ 12 ล้ านคน ทั้ งนี้ กรุ งเทพฯ เป็ น เมื อ งที่ ส ามารถสร้ างรายได้ จ าก
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศได้มากที่สุด (30,694 ล้านบาท) รองลงมาเป็นขอนแก่น (5,659 ล้ านบาท) พัทยา
(4,071 ล้านบาท) เชียงใหม่ (2,587 ล้านบาท) และภูเก็ต (573 ล้านบาท) ตามลาดับ1
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ส าหรับ แหล่ งที่ มาของรายได้ข องอุตสาหกรรมไมซ์ ในประเทศ เฉพาะไตรมาส 1 และ 2 จาแนกตาม
ประเภทของกิจกรรมแล้ว พบว่า การแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นแหล่งรายได้สาคัญที่สุด รองลงมาเป็น การ
เดิน ทางเพื่ อเป็ น รางวัล โดยที่การประชุมองค์กรและการประชุมวิช าชีพยังมีบทบาทไม่มากนั ก อย่ างไรก็ตาม
รายละเอียดความสาคัญของกิจกรรมไมซ์ในแต่ละเมืองอาจมีความแตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ มีอุตสาหกรรมไมซ์ขนาด
ใหญ่และมูลค่ามากที่สุดของประเทศ และสามารถสร้างรายได้รวม 30,694 ล้านบาท โดยแหล่งรายได้ที่สาคัญมา
จากการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (มูลค่า 30,315 ล้านบาท) รองลงมาเป็นการประชุมวิชาชีพ (มูลค่า 295
ล้านบาท) ในขณะที่กิจกรรมประเภทอื่นยังมีบทบาทไม่มากนัก
เชียงใหม่ เมืองหลักทางภาคเหนือที่มีอุตสาหกรรมไมซ์ขนาดใหญ่เป็นลาดับที่ 4 สามารถสร้างรายได้รวม
2,587 ล้านบาท แหล่งที่มาสาคัญของรายได้มาจากการแสดงสินค้าและนิทรรศการ (1,412 ล้านบาท) รองลงมา
เป็นการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (1,094 ล้านบาท) ซึ่งถือว่ามีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในขณะที่กิจกรรม
ประเภทอื่นยังมีบทบาทไม่มากนัก
พัทยา เมืองท่องเที่ยวสาคัญทางภาคตะวันออกมีอุตสาหกรรมไมซ์ขนาดใหญ่เป็นลาดับที่ 3 โดยมีมูลค่า
4,071 ล้านบาท แหล่งรายได้สาคัญมาจากการแสดงสินค้าและนิทรรศการ (มูลค่า 2,985 ล้านบาท) การเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล (มูลค่า 807 ล้านบาท) และการประชุมวิชาชีพ (มูลค่า 219 ล้านบาท) โดยที่กิจกรรมการจัดประชุม
องค์กรยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้มากนัก
ขอนแก่น หัวเมืองสาคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุตสาหกรรมไมซ์ขนาดใหญ่รองจากกรุงเทพฯ มี
มูลค่ารวม 5,659 ล้านบาท โดยแหล่งรายได้ที่สาคัญและมีความโดดเด่นที่สุดเป็นการแสดงสินค้าและนิทรรศการ
(มูลค่า 5,572 ล้านบาท) ในขณะที่กิจกรรมประเภทอื่นยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้มากนัก
ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็น เมืองแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ ที่มีขนาดเล็กที่สุด มีมูลค่าอุ ตสาหกรรม
ไมซ์ รวม 573 ล้านบาท และเป็นเมืองเดียวที่แหล่งรายได้สาคัญไม่ได้มาจากการแสดงสินค้าและนิทรรศการ แต่มา
จากการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (มูลค่า 470 ล้านบาท)
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4.2 การกาหนดเกณฑ์ในการตั้งไมซ์ซติ 2ี้
เมื อ งที่ มีศั ก ยภาพรองรั บ การจั ด งานไมซ์ นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาจากองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ซึ่ งประกอบด้ว ย
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน สถานที่จัดประชุมและจัดงาน
โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และการเข้าถึงเส้น ทางคมนาคม ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
หลักในการพัฒนาเมืองให้กลายเป็นไมซ์ซิตี้ด้วย
ในการกาหนดเกณฑ์ในการตั้งไมซ์ซิตี้มีห ลั กการเบื้องต้น เพื่อให้ มีความเข้าใจและมีเกณฑ์ ที่ ใช้ในการ
ประเมินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหลักการเบื้องต้นในการกาหนดเกณฑ์สาหรับไมซ์ซิตี้ ได้แก่
1. เมืองไมซ์ซิตี้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดงานไมซ์ได้อย่างน้อย 1 งาน โดยต้องเป็นการจัดงาน
ประจาอย่างน้อยปีละครั้งอย่างต่อเนื่อง
2. เมื อ งไมซ์ ซิ ตี้ จ ะต้ อ งมี ก ารก าหนดพื้ น ที่ (Venue) ในการจั ด งานที่ ร องรั บ การจั ด งานไมซ์ ไ ด้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. เมื อ งไมซ์ ซิ ตี้ จ ะต้ อ งมี ศัก ยภาพและมี ค วามพร้อมในการจั ดงานประชุ มองค์ กร (Meeting) จั ด การ
เดิ น ทางเพื่ อเป็ น รางวัล (Incentive Travel) การจัด งานประชุ ม วิช าการ (Convention) งานแสดงสิ น ค้ าและ
นิทรรศการ (Exhibition) ครบทุกด้าน ไม่ สามารถขาดด้านใดด้านหนึ่ง หรืออาจจะรวมถึงงานมหกรรม (Event)
โดยจะพิจารณาเฉพาะงานมหกรรมขนาดใหญ่ (Mega event) เท่านั้นโดยมีชาวต่างชาติเข้าร่วมมากกว่า 100
ประเทศ
4. เมืองไมซ์ซิตี้จะต้องมีประสบการณ์ในการจัดงาน MICE ในอดีต (Past Experience)
5. เมืองไมซ์ซิตี้ที่เป็น ระดับนานาชาติ (International) ในส่วนของการประชุมวิชาการต้องเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ข องสมาคมด้ า นการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ (International Congress and Convention
Association: ICCA) กาหนดให้เป็นงานประชุมทางวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจาและจัดงานหมุนเวียน
อย่างน้ อย 3 ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน และในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับ
นานาชาติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก (The Global Association of
the Exhibition Industry: UFI) กาหนดให้งานนิทรรศการนานาชาติ (Exhibition) มีผู้ออกนิทรรศการจากต่าง
ประเทศไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของผู้ออกนิทรรศการทั้งหมด และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3 ประเทศขึ้นไป

2
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แนวคิดหลักในการประเมินและคัดเลือกไมซ์ซิตี้

ที่มา: เอกสารรายงานวิจัยของ สสปน. (TCEB) โครงการจัดหาหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาไมซ์ซิตี้
จากการสรุปงานวิจัยด้านเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่จัดงานจากการสารวจความ
คิด เห็ น ของตัวแทนสมาคมผู้จั ด งานประชุม นิ ทรรศการ และผู้เข้า ร่วมประชุมใน 6 ประเทศที่คัดเลือกมา
สามารถสรุปเป็นเกณฑ์ได้ 5 กลุ่มดังนี้3
(1) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของที่พักและสถานที่จัดประชุม (Meeting and Accommodation
Facilities) ซึ่งประกอบด้วย ความจุของสถานที่จัดประชุม (Capacity) ความหลากหลายของสถานที่จัดประชุม
(Variety) และความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุมและสิ่งอานวยความสะดวก (Suitability) ในพื้นที่ จากการ
วิเคราะห์งานวิจัยของประเทศต่าง ๆ จะพบว่าส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับปัจจัย ความจุของสถานที่ และความ
เหมาะสมของสถานที่พักและสถานที่จัดประชุม แต่ในงานวิจัยจะมีการให้ความสาคัญต่อความหลากหลายของ
สถานที่พักและสถานที่จัดประชุม
(2) ด้ า นต้ น ทุ น หรื อค่ า ใช้จ่ า ย (Cost) ของผู้ เดิน ทางไมซ์ ซึ่ งประกอบด้ว ย ค่ าใช้จ่ายในการเดิน ทาง
(Transportation Expense) ค่าใช้จ่ายของสถานที่พัก (Lodging Expense) ค่าใช้จ่ายของอาหารและเครื่องดื่ม
3
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(Food and Beverage Expense) ราคาของเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค (Commodity Price) และค่ า ใช้ จ่ า ยของ
สถานที่จัดงาน (Cost of Convention Venue) จากการวิเคราะห์งานวิจัยของประเทศต่าง ๆ จะพบว่าส่วนใหญ่
จะให้ความสาคัญกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก สถานที่จัดประชุม และอาหารเครื่องดื่ม โดยมีเพียงบางเกณฑ์ที่
ให้ความสาคัญกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
(3) ด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ (Site Environment) ซึ่งประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของเมือง (City
Image) ความสะดวกในการเข้าถึงพื้ น ที่ จัดงาน (Accessibility) สิ่ งอานวยความสะดวก (Infrastructure) และ
ความปลอดภัย (Safety) จากการวิเคราะห์งานวิจัยของประเทศต่าง ๆ จะพบว่าส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับ
ปั จจัย ความสามารถในการเข้าถึงพื้น ที่จัดงานประชุมหรือนิทรรศการ ภาพลั กษณ์ ของพื้ นที่ จัดงาน และความ
ปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีเพียงบางเกณฑ์ที่ให้ความสาคัญกับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
(4) ด้ า นการสนั บ สนุ น ในพื้ น ที่ (Local Support) ซึ่ งประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น จากภาครัฐ หรื อ
หน่ วยงานภาคเอกชนในพื้น ที่ (Private & Government Support) จานวนบริษัทหรือผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประชุม ในพื้ น ที่ (Convention Personnel) และประสิ ทธิภ าพของบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจัดงานในพื้ น ที่
(Personnel Efficiency) จากการวิเคราะห์งานวิจัยของประเทศต่าง ๆ จะพบว่าส่วนใหญ่จะพบว่าเกณฑ์ในการ
คัดเลือกพื้นที่ของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพของบุคลากร และประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในพื้นที่ โดยมีเพียงบางเกณฑ์ที่ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการจัดงานประชุมในพื้นที่จากภาครัฐ
(5) กิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมสัมมนา (Extra Conference Opportunities)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย โอกาสในการสั ง สรรค์ ห ารื อ ทางธุ ร กิ จ หรื อ ทางสั ง คม (Social & Business network
Opportunities) และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (Sightseeing and Attraction) จากการวิเคราะห์งานวิจัยของ
ประเทศต่าง ๆ จะพบว่าส่วนใหญ่ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว และความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่
เป็นเกณฑ์การประเมินของพื้นที่ส่วนใหญ่

4.3 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ในภาพรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า ปัญหาสาคัญใน
การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดหนึ่ง ๆ ในประเทศไทยไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) ปัญหาและอุปสรรคโดยทั่วไปของการพัฒนาไมซ์ซิตี้
(2) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเฉพาะด้านขึ้นอยู่กับขนาดและระดับการพัฒนาของจังหวัด
กล่ าวโดยสรุ ป คื อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคโดยทั่ ว ไปของการพั ฒ นาไมซ์ ซิ ตี้ ประกอบไปด้ ว ยปั ญ หาหรื อ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ เช่น บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยภาครัฐเข้ามาเป็นผู้ จัดงาน
แสดงสิ น ค้ า และงานนิ ท รรศการ การให้ ค วามส าคั ญ ของภาครั ฐ ในการสนั บ สนุ น งบประมาณอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
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การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาไมซ์ซิตี้อย่างมีประสิทธิภาพ และกฎระเบียบที่เป็นข้อจากัดใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ส่วนปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเฉพาะด้านจะขึ้นอยู่กับขนาด และระดับ การพั ฒ นาของจังหวัด เช่น
ความพร้ อ มของสถานที่ จั ด งานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการจั ด งาน มาตรฐานของสถานที่ พั ก ในพื้ น ที่
ต่างจังหวัด ปัญหาการขาดบุคลากรที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ในการสนับสนุนการให้บริการในการจัดงานไมซ์ในพื้นที่
เป็นต้น

4.4 ปัญหาและอุปสรรคโดยทั่วไปของการพัฒนาไมซ์ซิตี้
ด้านอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ
 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยภาครัฐเข้ามาเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและงาน
นิทรรศการเอง ซึ่งเป็น นโยบายในอดีตที่ผ่านมาในการสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นการทา
หน้าที่ซ้าซ้อนกับภาคเอกชนที่ทาธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ กลไกในการให้ความช่วยเหลือของ
ภาครั ฐ ดั ง กล่ า ว เช่ น ใช้ ง บประมาณในการจั ด ท านิ ท รรศการ โดยลดราคาค่ า ออกบู ธ ที่ ต่ ากว่ า ปกติ ท าให้
ผู้ ป ระกอบการแสดงสิ น ค้ า ต่ าง ๆ เลื อ กที่ จ ะเข้ า งานแสดงสิ น ค้ าหรือ นิ ท รรศการที่ ภ าครัฐ เป็ น ผู้ จั ด ส่ งผลให้
ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดนิทรรศการ ขาดความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการ
จึงทาให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการไม่สามารถพัฒนาและเติบโตได้เองตามกลไกตลาด
 ภาครัฐและภาคเอกชนขาดการให้ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ซึ่งเห็นได้จากจานวนงานไมซ์ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีอยู่ จากัดเพียงแค่ไม่กี่งานในแต่ละปี การจัดงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรืองานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติต้องใช้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่ว มกัน หากภาครั ฐและภาคเอกชนขาดการให้ ความส าคัญ ของการจัดงานไมซ์จะส่ งผลทาให้ งาน
นิทรรศการระดับนานาชาติลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
 ขาดความต่อเนื่องของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมา
ขาดความชัดเจน และขาดความต่อเนื่องของงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดยปัจจุบัน
รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลักที่มีแต่นักท่องเที่ยวระดับกลางหรือล่างที่สร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจไม่มากเข้าสู่ประเทศ
 การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ทาได้อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งเห็นได้จาก
นโยบายการสนั บ สนุ น งบประมาณแบบกระจายไปยั งหลายพื้ น ที่ ในลั ก ษณะปู พ รมโดยสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อุต สาหกรรมไมซ์ ในทุ กพื้ น ที่ ขาดกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ชัด เจน ไม่ มีค วามเฉพาะเจาะจง ส่ งผลให้ ก ารพั ฒ นาเมื อ ง
เป้าหมายทาได้อย่างจากัด เพราะโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละจังหวัดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์แตกต่างกัน
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บางแห่งมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะแก่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ แต่บางแห่งขาดโครงสร้าง
พื้นฐานทีส่ าคัญด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมือง
 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองในแง่ลบซึ่งมีผลต่อการเป็นเจ้า ภาพงานมหกรรมหรืองานนิทรรศการ
นานาชาติ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองของประเทศไทยในแง่ ลบส่งผลต่อการขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
นานาชาติหรืองานมหกรรมในอดีตที่ผ่านมา เช่น ภาพลักษณ์ของการใช้แรงงานเด็กและโสเภณีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เป็นต้น
ด้านขีดความสามารถของบุคลากรในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์
 ขาดบุ คลากรการจั ด งาน ป ระชุ ม วิ ช าการ (Professional Conference Organizer) จ านวน
ผู้ประกอบการให้บริการการจัดงานประชุมวิชาการในประเทศมีค่อนข้างจากัด และยังไม่ได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่
ขาดความชานาญและขาดประสบการณ์ ทาให้การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศไทยทาได้อย่าง
ลาบาก
 ขาดความสามารถ ในด้ านการสื่ อสารภาษาอั งกฤษของบุ ค ลากร การศึ ก ษาด้ านภาษาอั งกฤษของ
ประเทศไทยเป็ น ข้ อ จ ากั ด ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารต่ า ง ๆ โดยเฉพาะด้ า นการท่ อ งเที่ ย วหรื อ
อุตสาหกรรมจัดนิทรรศการ ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุม หรือนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก หรือรู้สึก ไม่ได้รับการ
ต้ อ นรั บ เช่ น คนขั บ รถรั บ จ้ างสาธารณะไม่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม เป็ น ภาษาอั งกฤษได้ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ การขาดความสามารถในด้านภาษาอังกฤษทาให้ขาดองค์ความรู้วิชาการใหม่ ๆ ที่มาจากต่างประเทศ
เนื่องจากไม่ได้รับการถ่ายทอดเท่าที่ควร
ด้านข้อจากัดของกฎระเบียบในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
 ข้อจากัดของกฎระเบียบในการขอใช้พื้นที่ราชการและพื้นที่สาธารณะเป็นสถานที่จัดประชุม ในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมขององค์กรโดยเฉพาะองค์กรต่างชาติต้องการสรรหาสถานที่จัดงานที่มีเอกลักษณ์ มี
ความโดดเด่น แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย ซึ่งสถานที่ที่น่าสนใจส่วนใหญ่เป็นสถานที่ ราชการ เช่น วังบางขุน
พรม บ้ านพิษ ณุ โลก เป็ น ต้น แต่ราชการไม่อนุ ญ าตให้ ใช้ส ถานที่ หรือมีขั้นตอนการอนุญ าตที่ซับ ซ้อนใช้ระยะ
เวลานาน
 กระบวนการขออนุ ญ าตนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศสาหรับ จัดงานแสดงสิน ค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่จาเป็นต้องมีการนาสินค้าเข้ามาแสดงหรือสาธิต และอาจจะเป็นสินค้าที่โดยปกติ
ไม่ได้มีการนาเข้ามาก หรือมีการนาเข้าบ่อย เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่คุ้นเคยกับประเภทและลักษณะของสินค้า และใน
หลายกรณีการนาสินค้าเข้ามาเพื่อจัดแสดงยังไม่มีขั้นตอนที่ซ้าซ้อน ทาให้เกิดความล่าช้า เช่น กระบวนการขั้นตอน
ในการขออนุ ญ าตน าเข้าสิ น ค้าจากต่างประเทศมีความซับซ้อน ต้องจัด ทาเอกสารหลายขั้นตอน และใช้ระยะ
เวลานานหรือส่งผลทาให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศโดยการจัดจ้างตัวแทนของผู้ นาเข้า
และผู้ส่งออก (Freight Forwarder) ดาเนินการทางพิธีศุลกากรในการนาเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าแทน
74

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาจังหวัดขนาดใหญ่
(1) ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
 ขาดการบารุงรักษาและปรับปรุงสถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งเห็นได้จากสถานที่จัด
งานหลายแห่งขาดการดูแลรักษา หรือขาดการปรับปรุงพัฒนาสถานที่จัดงานให้มีความทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมื อ งการจั ด ประชุ ม ในต่ า งประเทศ ท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องสถานที่ จั ด การประชุ ม โดยเฉพาะศู น ย์ ป ระชุ ม
(Convention Hall) ไม่น่าดึงดูด
 ขาดการลงทุนพัฒนาอุปกรณ์ด้านการประชุมสัมมนาเพิ่มเติมในศูนย์ประชุม (Convention Hall)
และศู น ย์ แ สดงนิ ท รรศการ (Exhibition Hall) ท าให้ เกิด ภาพลั ก ษณ์ การจัด งานที่ ล้ าสมั ย หรือ การลงทุ น ด้ าน
อุปกรณ์ด้านการประชุมสัมมนาเป็นการเช่าจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นหลัก
 ขาดการออกแบบโครงสร้างสถานที่จัดงาน (Layout) หรือสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่จัด
งานหลายแห่ง ซึ่งเห็นได้จากสถานที่จัดงานหลัก ๆ เช่น ศูนย์สิริกิติ์มีลิฟท์ขนสินค้าขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว ซึ่งไม่
เพียงพอในการขนย้ายสินค้าที่จะนามาแสดง หรือการที่พื้นที่จัดงานอยู่ บนตึกสูงอย่างเช่น ห้องประชุมพารากอน
ฮอล์อยู่ชั้น 5 ทาให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ เป็ นต้น ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมในการรับรองการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการบางประเภท
 ขาดการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน ในการดึงดูดให้เกิดการจัดประชุม รวมถึงใช้ในการอานวย
ความสะดวกและสร้างความน่าสนใจในงานประชุม เช่น ระบบแสง ระบบสี ระบบเสียง ระบบลงทะเบียน เป็นต้น
(2) ด้านการความสะดวกในการเดินทางการเข้าสู่เมืองหรือบริเวณสถานที่จัดงาน
 ปัญหาจราจรติดขัดภายในเมืองจัดงาน ไม่เอื้ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานในการเดินทางไป
ยังสถานที่จัดงาน ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่จัดงานอยู่ศูนย์กลางของเมือง และโครงสร้างการขนส่งมวลชนยังจากั ดอยู่ใน
บางพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ทาให้จาเป็นต้องใช้ระยะเวลามากในการเดินทางสู่สถานที่จัดประชุม รวมถึงไม่
เอื้ออานวยในการจัดงานประชุมที่มีการดาเนินกิจกรรมในหลายสถานที่ ส่งผลให้การควบคุมเวลาในการจัดงาน
เป็นไปได้ยาก
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาจังหวัดขนาดเล็ก
(1) ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวกในเมือง
 ขาดโครงสร้างพื้น ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เห็นได้จากข้อจากัดและมาตรฐานของโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการสนับสนุนการจัดงานประชุมและนิทรรศการอย่างในบางพื้นที่ เช่น ภูเก็ต
หรือหาดใหญ่ ยังขาดพื้นที่ในการจัดงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติที่ได้มาตรฐาน
 สถานที่ จั ด งานที่ มีค วามพร้ อมสู งและโรงแรมที่ พั ก ตั้ งอยู่ ห่ า งไกลกั น ในหลาย ๆ พื้ น ที่ ท าให้ ไม่
สะดวกต่อการจัดงาน ระยะทางระหว่างสถานที่จัดงานและโรงแรมที่พักตั้งอยู่ห่างกันมาก แม้สถานที่จัดงานจะมี
อุปกรณ์ครบถ้วน แต่ถ้าหากผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาไม่สะดวกย่อมเป็นปัญหาสาคัญในการจัดงาน เช่น สถานที่ตั้ง
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
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(2) ด้านการขาดมาตรฐานของบุคลากรในการให้บริการกิจกรรมที่เกี่ยวกับไมซ์
 คุณ ภาพของผู้ ให้ บ ริก ารธุรกิจ สนั บ สนุน การจั ด ประชุมและนิ ท รรศการ (MICEs Suppliers) ใน
พื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จะเห็นได้จากการจัดงานประชุมและนิทรรศการในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่บริษัทผู้จัดงาน
จะต้องมีการน าทีมงานของบริษัทในกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ในการสนับสนุนการทางาน เนื่องจากผู้ให้ บริการธุรกิจ
สนับสนุนไมซ์ในพื้นที่ส่วนมากยังขาดทั้งในด้านทักษะ ความเข้าใจในงาน และระเบียบวินัย ทาให้ไม่เกิดความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้ให้บริการในพื้นที่ (Local Suppliers) และเป็นอุปสรรคในการเลือกพื้นที่เป็นสถานที่
จัดงานไมซ์ โดยเฉพาะพื้นที่ในต่างจังหวัดในระยะยาว
(3) ด้านประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้จัดงานกับคนในพื้นที่
 ข้อจากัดในการประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้จัดงานกับคนในพื้นที่ การจัดการประชุมสัมมนา
นิทรรศการในบางพื้นที่จะได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ และในหลาย ๆ ครั้ง
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์การหรือการเมืองท้องถิ่น ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานไมซ์ โดยเฉพาะงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ
(4) ด้านความสะดวกในการเดินทางการเข้าสู่เมือง หรือบริเวณสถานที่จัดงาน
 ขาดความสะดวกในการเข้า ถึงเมืองขนาดเล็ก ในการพัฒนาเป็นเมืองขนาดเล็กสู่การเป็นเมืองไมซ์
จะมีข้อจากัดด้านความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ เช่น ตารางบินของเที่ยวบินไม่
อานวยความสะดวก หรือจานวนสายการบินที่บินตรงเข้าสู่พื้นที่มีค่อนข้างจากัด ทาให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
เมืองสู่ไมซ์ซิตี้ในอนาคต
 ขาดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดประชุม ในเมืองที่มีขนาดเล็กจะมีสถานที่
ในการจัดประชุมสัมมนาที่จากัดหรือผูกขาดอยู่กับสถานที่จัดบางที่ ทาให้ขาดทางเลือกหรืออานาจในการต่อรอง

4.5 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับธุรกิจไมซ์ไทย
 นิยาม
นิยามทั่วไป
เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวก
รวมทั้ งให้ สิ ท ธิ พิ เศษบางประการใน
การด าเนิ น กิ จ การต่ า ง ๆ เช่ น การ
อุตสาหกรรม การพาณิ ชยกรรม การ
บ ริ ก าร ห รื อ กิ จ ก ารอื่ น ใด ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ

นิยามโดยสภาพัฒน์ฯ
บริเวณพื้ นที่ ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) กาหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหาร
แรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ
การอื่นที่จาเป็น
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 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย

ระยะที่ 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด
1. ตาก
2. มุกดาหาร
3. สระแก้ว
4. ตาก
5. สงขลา
6. หนองคาย
ระยะที่ 2 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด
1. กาญจนบุรี
2. เชียงราย
3. นครพนม
4. นราธิวาส

 โอกาสและศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1
พื้นที่
โอกาสและศักยภาพ
จ.ตาก
- ขยายการค้าชายแดนไทย-พม่า
- เชื่อมต่อไปสู่เวียดนาม และจีน
- แหล่งแรงงานพร้อม เช่น สิ่งทอ อุตสาหกรรมเกษตร และเฟอร์นิเจอร์
- เชื่อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
- เชื่อมไปลงท่าเรือเมาะละแหม่งและย่างกุ้ง
จ.มุกดาหาร
- ขยายการค้าไทย-ลาว
- เชื่อมต่อไปสู่เวียดนาม
- อนาคตจะมีรถไฟทางคู่จากแม่สอด จ.ตาก วิ่งมาจากเมียนมาร์
เชื่อมไปออกลาวและท่าเรือดานังประเทศเวียดนาม
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พื้นที่
จ.สระแก้ว

จ.ตราด

จ.สงขลา

โอกาสและศักยภาพ
- ขยายการค้าไทย-กัมพูชา
- ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
- ฝั่งกัมพูชามีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่ง
- ขยายการค้าไทย-กัมพูชา
- ใกล้ท่าเรือสีหนุวิลล์ และท่าเรือแหลมฉบัง
- ขยายการท่องเที่ยวในพื้นที่
- ขยายการค้าไทย-มาเลเซีย โดยการค้าชายแดนจุดนี้มีมูลค่าสูงสุดของ
ประเทศ
- ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย
- เสริมโอกาสอุตสาหกรรมอาหารทะเล ฮาลาล และยางพารา
- สามารถเชื่อมโยงด้าน Supply chain กับนิคมอุตสาหกรรมฉลุงที่อยู่
ใกล้หาดใหญ่
- สามารถตั้ง Rubber city ได้
- อนาคตสามารถมีท่าเรือน้าลึกเชื่อม 2 ฝั่งทะเลได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถด้านพาณิชย์นาวี
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 กิจ การเป้ า หมายในแต่ ล ะเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ: ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จะมี กิจ การเป้ าหมาย
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจากัดและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยจัด
กลุ่มประเภทอุตสาหกรรมได้เป็น 13 กลุ่ม ดังนี้

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI
(1) ให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives): กาหนดสิทธิ
ประโยชน์ตามลาดับความสาคัญของประเภทกิจการ
A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทา R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่จากัดวงเงิน, ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
A2: กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แต่มีการลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี, ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
A3: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี, ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริม Supply Chain
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี, ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
B1/B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสาคัญต่อ Value chain
(กลุ่ม B1 ได้รับยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax กลุ่ม B2 ได้รับยกเว้นอากรวัตถุดิบ Non-tax)

(2) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: “เชิงพื้นที่”
- เขตจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า 20 จังหวัด
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
- นิคม/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
- นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สิทธิประโยชน์สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีเป็นกิจการทั่วไป ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ที่มี
รายได้ต่อหัวต่าที่สุดของประเทศ 20 จังหวัด
(2) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงสุด
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กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของ BOI
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ
3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
- หากเป็นกิจการในกลุม่ A1 หรือ A2 (ซึ่งได้ 8 ปีอยู่แล้ว)
ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกได้
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อม
ราคาตามปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี ือ
- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทีม่ ิใช่ภาษีอากร เช่น การถือครอง
ที่ดิน การนาช่างฝีมือต่างด้าวมาทางาน เป็นต้น

กรณีกิจการเป้าหมาย
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสูงสุด 8 ปี
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี

เหมือนกัน

81

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประมวลผลโดยผู้วิจัย

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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การอานวยความสะดวกในการขนส่ง ที่ให้ความสาคัญกับการขนส่งผู้โดยสารข้ามชายแดนและการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด 47 แห่ง มี 13
แห่งที่มีความเชื่อมโยงกับ ทางหลวงอาเซียน ที่สามารถยกระดับเป็นแหล่งกระจายนักท่องเที่ยว และที่สามารถ
รองรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนมีเพียง 9 ด่าน ได้แก่ ด่านเชียงของ และด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านนครพนม จังหวัด
นครพนม ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และ
ยังเป็นเส้นทางสาหรับนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างกั นทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบัสสาหรับท่องเที่ยว กระทรวง
คมนาคมจึงได้จัดทาความตกลงการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศ การพัฒ นาเส้นทางใหม่ ๆ ในการขนส่ ง
เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ ประกอบการขนส่งต่อ เนื่องหลายรูปแบบ ตลอดจนปรับ ปรุงกฎระเบียบและ
กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข้ามพรมแดน การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
และที่ เชีย งราย เป็ น ต้น นอกจากนั้ น รั ฐบาลยังได้พัฒ นา “เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ” ขึ้น เพื่ อสร้างฐานการผลิ ต
เชื่อมโยงกับอาเซียนทางด้านการค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นการพัฒนาเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนรองรับกับการพัฒนาความเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่งของอาเซียน ซึ่งมีทั้งการสร้าง
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นบริเวณชายแดน การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยได้ป ระกาศเขตเศรษฐกิจ พิเศษรวม 10 จังหวัด โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ ประกาศในระยะแรก 5
จังหวัด (6 พื้นที่ชายแดน) ได้แก่ จังหวัดตาก ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้งของเมียนมาร์ และเชื่อมต่อไปยัง
อินเดียและจีนตอนใต้ จังหวัดมุกดาหาร ที่สามารถเชื่อมโยงประเทศสปป.ลาวและเวียดนาม ผ่านเส้นทาง R9 เข้า
สู่ท่าเรือดานัง และเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้และประเทศในแถบตะวันออกไกล จังหวัดสระแก้ว ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับด่านศุลกากรแห่งใหม่ทางบ้านสติงบท ประเทศกัมพูชา จังหวัดตราด ที่สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือ
สีหนุวิลล์ เกาะกง ของกัมพูชา และจังหวัดสงขลา ที่สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย
รวมทั้งถนนและระบบรางเชื่อมโยง และระยะที่ 2 จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ที่มีจุดเชื่อมโยง กับ
นครเวียงจันทน์ป ระเทศสปป.ลาว จังหวัด นราธิวาส เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซี ยและสามารถเชื่อมต่อไปยัง
สิงคโปร์ได้ จังหวัดเชียงราย สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์และประเทศสปป.ลาว จังหวัดนครพนม ที่
เชื่อมโยงกับประเทศสปป.ลาว และเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามตอนเหนือและจีนตอนใต้ จังหวัดกาญจนบุรี
เชื่อมต่อกับจังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ต่างให้ความสนใจ และใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นจาก 81 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 เป็น
105 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2557 หรื อขยายตัว เฉลี่ ย ร้อยละ 10.62 ต่อปี ซึ่งในจานวนนี้เป็ นนั กท่องเที่ ยวในกลุ่ ม
อาเซียน (Intra-ASEAN) หรือการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเอง ประมาณร้อยละ 46 แสดงให้เห็น
ว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียนส่ วนใหญ่มาจากประเทศนอกอาเซียน ยกเว้น ประเทศ

มาเลเซียที่นั กท่องเที่ยวหลักมาจากประเทศในกลุ่ มอาเซียน เนื่องจากประเทศมาเลเซีย ได้ประโยชน์จากการมี
พรมแดนติดต่อ กับ ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงความสั มพันธ์ทางศาสนาและเครือญาติ จากนักท่องเที่ยวมุสลิ มใน
ประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่ประเทศไทย มีจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนสูงเป็นอันดับที่ 2 แต่น้อยกว่ามาเลเซีย
กว่า 3 เท่า ตามด้วยประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สปป.ลาว บรูไน และเมียนมาร์
ตามล าดับ ภาพรวมของนั กท่องเที่ยวในอาเซียนที่เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน เดินทางท่ องเที่ยวระหว่างกัน
เพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 เป็น 49 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.12 ต่อปี
สาหรับนักท่องเที่ยวนอกอาเซียน 10 อันดับยอดนิยมที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเซียน มีสัดส่วน
รวมกั น ถึ งร้อ ยละ 91.6 ของนั ก ท่อ งเที่ ย วนอกอาเซี ยนทั้งหมด ได้แก่ นั กท่ องเที่ ยวจีน ยุ โรป เกาหลี ใต้ ญี่ ปุ่ น
ออสเตรเลี ย สหรัฐ อเมริกา อิน เดีย รั ส เซีย และไต้ห วัน โดยนักท่ องเที่ ยวจากยุโรปมีแนวโน้มขยายตัว สู งกว่า
นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ นักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัว ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.08
โดยเพิ่มขึ้นจาก 43 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 เป็น 56 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวของ
อาเซียนในเลขสองหลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวของอาเซียนและเป็นไปตามแนวโน้มที่ UNWTO
กล่าวไว้ว่า ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นจุดหมายหลักของการเดินทางท่อ งเที่ยวและมีอัตราการเติบโตทางการท่องเที่ยว
สูง
นักท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ปี พ.ศ. 2557

ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 2, 2558
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ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 2, 2558
สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ. 2558P

หมายเหตุ: 1) P หมายถึงข้อมูลเบือ้ งต้น 2) สีเขียว หมายถึง สัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่ง และสีน้าตาลสัดส่วนสูงเป็นอันดับสอง

ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 2, 2558
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นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.1 และเป็นวัตถุประสงค์การเดินทางหลักในทุกประเทศ รองลงมาได้แก่ การติดต่อธุรกิจ
การช้อปปิ้ง MICE บริการสุขภาพ ราชการ การแต่งงาน/ฮันนีมูน และกีฬา ตามลาดับ โดยการเดินทางเพื่อติดต่ อ
ธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับที่ 2 ใน 7 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และเวียดนาม นอกจากนี้ การเดินทางมาเพื่อการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า
(MICE) เป็ นวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีสัดส่วนสูงเป็นอั นดับที่ 3 ใน 5 ประเทศ โดยสปป.ลาว และกัมพูชา มี
สัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 10 สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่หลากหลาย

4.6 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่ภูมิภาค

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนยังไม่มี ผลโดยตรงต่อการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมไมซ์ในภู มิภ าคของไทย ที่

ชัดเจน เพราะการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงมีผลเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศเป็นหลัก การเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าชายแดน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคยังมีขนาด
ไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคอย่างมีนัยสาคัญ และทาให้เป็นแม่เหล็ก
ในการถึงดูดกิจกรรมไมซ์ไปยังภูมิภาคได้ เป็นเพียงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการจัดการประชุม (Meeting) ที่มีขนาด
ไม่ใหญ่มาก การจะขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมไมซ์มากขึ้นยังจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครั ฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการอานวยความสะดวก การเป็นสื่อการในการติดต่อประสานงาน และการสนับสนุนให้มีการจัดงาน
โดยภาครัฐในระยะเริ่มต้นให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนมีความมั่นใจและสามารถรับช่วงการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมต่อไปได้
 ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรไมซ์ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ยังมีข้อจากัดมากในการรองรับ
กิจกรรมไมซ์ที่จะกระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ทาให้การขยายตัวของกิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ
มีข้อจากัด ภาคเอกชนไม่สามารถรองรับความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่มีขนาดงานใหญ่ เช่น การจัดการประชุมนานาชาติที่จะมีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นชาวต่างประเทศ
จ านวนมาก การจั ดงานแสดงสิ น ค้ า หรื อนิ ท รรศการนานาชาติ ที่จะมี การน าสิ น ค้า ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องมื อ
เครื่องจักร ฯลฯ จะมีความยากลาบาก และมีต้นทุนในการจัดงานสูงกว่า ดังนั้น การขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัว
ของกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคจึงจาเป็นต้องอาศัยภาครัฐในการอานวยความสะดวก และสร้างแรงจูงใจทั้งทางด้าน
การเงิน และการชดเชยความเสี่ ยงทางธุรกิจ ซึ่งการขับเคลื่ อนโดยการใช้ประโยชน์จ ากความตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอาจเริ่มจากกิจกรรมจัดประชุม (Meeting) ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และเป็นกิจกรรมการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับ ผู้เข้าร่วมประชุมในภูมิภ าคเป็ นหลัก และกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) ซึ่งใน
ภูมิภาคจะมีความได้เปรียบในเรื่องสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป็นการเฉพาะ
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 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้มีกิจกรรมการผลิตใน

พื้น ที่ เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ การใช้ป ระโยชน์ ของอุตสาหกรรมไมซ์จากเขตเศรษฐกิจพิ เศษจึงมี ความจากัด และ
จาเป็ น ต้องมี การสร้างความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยงานการปกครองในพื้ นที่ กับ ประเทศเพื่ อนบ้านด้ว ย การใช้
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจากความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะต้อง
มีความชัดเจนในการกาหนดสิทธิประโยชน์พิเศษสาหรับพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเอื้อและสนับสนุนกิจกรรม
ของไมซ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความจา
เป็นมากกว่าการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกับผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าและ
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยหวังว่าจะเป็น
การสร้างอุปสงค์สาหรับกิจกรรมไมซ์มีความไม่แน่นอนสูง ทาให้เป็นการยากที่จะทาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไมซ์จะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บทที่ 5
บุคลากรไมซ์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่จะเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและอาชีพของบุคคลากร
ไมซ์ ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดโอกาสให้ มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานและบุคลากรไมซ์ได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น (บุคลากรด้านการท่องเที่ยว) ซึ่งการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนเรื่องการจัดทามาตรฐานแรงงาน
วิชาชีพไมซ์ (Competency Standards on MICE Tourism Professional) ได้ให้ ครอบคลุมไปถึงแรงงานใน 3
ต าแ ห น่ งงาน ได้ แ ก่ Event Registration Specialist, On Site Event Specialist แ ล ะ Liaison Officer
Specialist เป็นต้น การวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงเป็นการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์จาก
การเคลื่อนย้ายของแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยแรงงานเข้มข้น และยังต้อง
อาศัยการทางานโดยแรงงานที่มีทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ การเปิด
ให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานได้สะดวกมากขึ้นจึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในแง่ของการเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงฐานแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น เช่น แรงงานที่มีทักษะทางด้านภาษา แรงงานที่มี
ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายของแรงงานยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์การทางาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานในการพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็น
และสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ ทาให้อุตสาหกรรมโดยรวมมีประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

5.1 ความตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual
Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA on TP)
5.1.1 วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
MRA ของบุ ค ลากรวิช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วแห่ งอาเซี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ เกิ ด การ
เคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (Foreign Tourism Professional) และช่วย
ให้การศึกษาหรือฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคล้องกันรวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กันในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ ทั้งนี้ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวสามารถ
เดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศที่เข้าไปทางาน เช่น การขอ visa เข้าประเทศ การขอ work permit เป็นต้น
สมรรถนะของบุ ค ลากรในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ โดยใช้ คุ ณ สมบั ติ การศึ ก ษา การฝึ ก อบรม และ/หรื อ
ประสบการณ์ในการทางาน เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
โดยสานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทาหลักสูตรสมรรถนะมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Common Competency
Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ใน 2 สาขา 6 แผนก 32 ตาแหน่งงานประกอบด้วย
1) สาขาที่พัก (Hotel Service) จานวนรวม 23 ตาแหน่งงาน แบ่งเป็น
(1) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) มี 6 ตาแหน่งงาน
(2) แผนกต้อนรับ (Front Office) มี 5 ตาแหน่งงาน
(3) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ตาแหน่งงาน
(4) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services) มี 5 ตาแหน่งงาน
2) สาขาการเดินทาง (Travel Service) จานวนรวม 9 ตาแหน่งงาน แบ่งเป็น
(1) แผนกธุรกิจนาเที่ยว (Travel Agencies) มี 4 ตาแหน่งงาน
(2) แผนกบริหารธุรกิจนาเที่ยว (Tour Operation) มี 5 ตาแหน่งงาน
5.1.2 สถานะการดาเนินการล่าสุด
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถปฏิ บัติตามความตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (MRA on
TP) อย่างครบถ้วนในฐานะประเทศสมาชิก และนาไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรกรท่องเที่ยว
สอดรับกับการเตรียมความพร้อมด้านการเปิดเสรีภาคการท่องเที่ยวตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการจัดทาประชาพิจารณ์
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของต่างชาติ
ด้านการประกอบธุรกิจ
ด้านการทางานของคนต่างด้าว
1. พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 1. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2. พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2522
2. พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
3. พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
2521
- สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การ 3. พ.ร.ก. กาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (บัญชี 3 ของ พ.ร.บ.)
ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522
4. พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
- กาหนดให้งานมัคคุเทศก์หรือจัดนาเที่ยวเป็น
- สัดส่วนหุ้นของต่างชาติให้ได้ไม่เกินร้อยละ 49 และ
งานห้ามคนต่างด้าว
กรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
- มัคคุเทศก์ต้องมีสัญชาติไทย
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประเภทธุรกิจ
โรงแรม

สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ธุร กิ จ โรงแรม (ยกเว้ น การจั ด การโรงแรม) เป็ น ธุ ร กิ จ ในบั ญ ชี 3 ของ
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ ซึ่งหากต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุน
โดยถือหุ้นเกินกว่า 49% ต้องมาขออนุญาตจากอธิบดีกรมพั ฒนาธุรกิจการค้าโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
1. ผู้ ป ระกอบธุรกิ จ โรงแรมต้ อ งได้ รับ ใบอนุ ญ าตและต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ จัด การ
คนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดการโรงแรม
2. ผู้ขอรับใบอนุญาต
- จะต้องมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- ถ้าผู้ ขอรับ ใบอนุญาตเป็นห้ างหุ้ นส่วนหรือนิติบุคคล ผู้แทนของนิติบุคคล
ผู้จัดการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการต้องมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3. ผู้ จั ด การโรงแรมจะต้ อ งเป็ น ผู้ ได้ รั บ วุฒิ บั ต รหรือ มี ป ระสบการณ์ ต ามที่
คณะกรรมการส่ งเสริ มและก ากับ ธุ รกิจ โรงแรมประกาศก าหนดหรือ มี ห นั งสื อ
รั บ รองว่ า ได้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมวิ ช าการบริ ห ารจั ด การโรงแรมตามหลั ก สู ต รที่
คณะกรรมการฯ รับรอง
 โรงแรมเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งอนุญ าตให้
ต่างชาติถือ หุ้ น ได้ถึ ง 100% โดยจะต้อ งมีจ านวนห้ อ งพั กไม่น้ อยกว่า 100 ห้ อ ง
ส่วนสิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นตั้งอยู่ในเขตใด
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ประเภทธุรกิจ
ร้านอาหาร

สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็น ธุรกิจที่ในบัญชี 3 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ ซึ่งหาก
ต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นเกินกว่า 49% ต้องมาขออนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
ธุรกิจนาเที่ยว
พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
การประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะต้องได้รับใบอนุญาตโดยมีคุณสมบัติ
(1) หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลาเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
(2) หากเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จากัด
ความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(3) ถ้าเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ต้องเป็นของบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทยและกรรมการของบริษัท
เกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มัคคุเทศก์
งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดใน
อาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 อาชีพมัคคุเทศก์เป็น 1 ใน 39
อาชีพสงวน ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทา
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

5.2 ข้อผูกพันสาขาท่องเที่ยวของไทยในเวทีต่าง ๆ
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาท่องเที่ยวภายใต้กรอบความตกลงด้าน
การค้าระหว่างประเทศ 9 กรอบ ได้แก่
1) องค์การการค้าโลก (WTO) หมายถึง ข้อตกลงในกรอบพหุภาคี ภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การ
การท่ อ งเที่ ย วโลก (World Tourism Organization: WTO) และกรอบความตกลงการค้ า บริ ก าร (General
Agreement on Trade in Service: GATS)
2) ความตกลงว่ า ด้ ว ยการค้ า บริ ก ารของอาเซี ย น (ASEAN Framework Agreement on Services:
AFAS)
3) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA)
4) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement:
JTEPA)
5) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand- Chile Free Trade Agreement)
6) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA)
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7) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA)
8) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)
9) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN- India Free Trade Agreement)

5.3 โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมไมซ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและอาชีพของ
บุคลากรไมซ์

 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA

on Tourism Professionals) เป็นโอกาสเคลื่อนย้ายแรงงานสาหรับ 32 ตาแหน่งงานใน 2 สาขาวิชาชีพ
คือ สาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง โดยเฉพาะการย้ายไปแหล่งที่ผลตอบแทนสูงขึ้น
เนื่องจาก MRA จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพนั้น ๆ
และประโยชน์สาคัญด้านหนึ่งก็คือ MRA จะช่วยให้การศึกษา/ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน
สอดคล้องกันรวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ ซึ่งโดยรวมแล้วคาดว่าจะทาให้มาตรฐาน
สูงขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไป
ทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้า
ไปทางาน
 มีความเสี่ยงที่แรงงานในสาขาท่องเที่ยวจะเลือกไปทางานในประเทศอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะสิงคโปร์
ที่ค่าตอนแทนสูงกว่า ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้วรายได้ของผู้ประกอบวิชาชีพในสิงคโปร์จะสูงกว่าไทยราว 3-4 เท่า และยัง
เป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับภาคการท่องเที่ยวมาก จะเห็นได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่จานวน
มากซึ่งสะท้อนแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคการท่องเที่ยวอีกมาก ประกอบกับคุณภาพแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวของไทยที่ มีจุดเด่นในเรื่อง service mind จึงมีความเป็นไปได้สูงที่แรงงานไทยจะมีโอกาสไปทางานที่
สิงคโปร์มากขึ้น แม้จะยังมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับแรงงานฟิลิปปินส์ แต่ MRA จะมีส่วน
ช่วยพัฒนามาตรฐานให้ดีขึ้นในอนาคต
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 32 สาขาวิชาชีพท่องเที่ยวที่ MRA on Tourism Professionals ครอบคลุม

สาขา
1. สาขาที่พัก
(hotel services)

แผนก
1.1 แผนกต้อนรับ (Front Office)

1.2 แผนกแม่บ้าน
(House Keeping)

1.3 แผนกอาหาร
(Food Production)

ตาแหน่งงาน
1.1.1 ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ
(Front Office Manager)
1.1.2 ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ
(Front Office Supervisor)
1.1.3 พนักงานต้อนรับ
(Receptionist)
1.1.4 พนักงานรับโทรศัพท์
(Telephone Operator)
1.1.5 พนักงานยกกระเป๋า
(Bell Boy)
1.2.1 ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
(Executive Housekeeper)
1.2.2 ผู้จัดการฝ่ายซักรีด
(Laundry Manager)
1.2.3 ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก
(Floor Supervisor)
1.2.4 พนักงานซักรีด
(Laundry Attendant)
1.2.5 พนักงานดูแลห้องพัก
(Room Attendant)
1.2.6 พนักงานทาความสะอาด
(Public Area Cleaner)
1.3.1 หัวหน้าพ่อครัว
(Executive Chef)
1.3.2 พ่อครัวแต่ละงาน
(Demi Chef)
1.3.3 ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร
(Commis Chef)
1.3.4 พ่อครัวงานขนมหวาน
(Chef de Partie)
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สาขา

แผนก

1.4 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Service)

2. สาขาการเดินทาง
(Travel Services)

2.1 ตัวแทนท่องเที่ยว
(Travel Agencies)

2.2 บริษัททัวร์ (Tour operation)

ตาแหน่งงาน
1.3.5 ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน
(Commis Pastry)
1.3.6 งานขนมปัง (Baker)
1.3.7 งานเนื้อ (Butcher)
1.4.1 ผู้อานวยการแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม (F&B Director)
1.4.2 ผู้จัดการ Outlet อาหารและ
เครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
1.4.3 หัวหน้าพนักงานบริกร
(Head Waiter)
1.4.4 พนักงานผสมเครื่องดื่ม
(Bartender)
1.4.5 พนักงานบริกร (Waiter)
2.1.1 ผู้จัดการทั่วไป
(General Manager)
2.1.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
(Assistant General Manager)
2.1.3 หัวหน้าผู้แนะนาการเดินทาง
(Senior Travel Consultant)
2.1.4 ผู้แนะนาการเดินทาง
(Travel Consultant)
2.2.1 ผู้จัดการธุรกิจ
(Product Manager)
2.2.2 ผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด (Sales and Marketing
Manager)
2.2.3 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(Credit Manager)
2.2.4 ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว
(Ticketing Manager)
2.2.5 ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว
(Tour Manager)
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5.4 การวิเคราะห์ทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรไมซ์
ทักษะที่มีความจาเป็นสาหรับบุคลากรไมซ์โดยรวมประกอบด้วย
1) ทักษะทางด้านภาษา
2) ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ
3) ทักษะทางด้านการติดต่อ สื่อสาร และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์และ
สารสนเทศ (ICT)
4) ทักษะทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative Skills)
ข้อมูลจากการสารวจทางด้านทักษะแรงงานในด้านต่าง ๆ ของแรงงานไทย พบว่า มีทักษะอีกหลายด้าน
ของแรงงานระดับผู้ชานาญการที่ยังถือว่าด้อยกว่าระดับที่นายจ้างต้องการการสารวจโดยธนาคารโลกในปี พ.ศ.
2550 พบว่า แรงงานผู้ชานาญการของไทยมีทักษะต่ากว่าความคาดหวังของนายจ้างในด้านความคิดสร้างสรรค์/
การคิดค้นนวัตกรรมด้าน IT ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีแนวโน้มต่าลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศคู่แข่งในอาเซียน เช่น มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ มีปัญหาดังกล่าวน้อยกว่าไทยมาก ดังนั้น เมื่อเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียนตามกรอบ AEC แล้วแรงงาน
ฝีมือของไทยจึงมีแนวโน้มที่จะถูกแรงงานฟิลิปปินส์ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่า เข้ามาทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มธุรกิจทีม่ ีความจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น ภาคโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น
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5.5 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจที่สาคัญของไทย1
เมื่อพิ จ ารณาจาก 6 ภาคธุร กิจ ที่ ส าคั ญ ได้ แก่ ยานยนต์ ก่อสร้าง อิเล็ กทรอนิ กส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ า
อาหารและเครื่องดื่ม ท่องเที่ยว และการค้าส่งค้าปลีก ภาคธุรกิจเหล่านี้มีการจ้างงานร้อยละ 56 ของแรงงานไทย
ทั้งหมดที่อยู่นอกภาคเกษตรโดยมีการจ้างงานรวมถึง 13.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2556 ในแง่ความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ภาคธุรกิจเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของเศรษฐกิจไทย โดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมกันถึ งร้อยละ 35
ของ GDP และได้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Contribution to GDP Growth) กว่าร้อยละ 80 ของการเติบโต
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555

1

เอกสารรายงานการวิจยั โดยศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์
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5.6 ประเด็นการวิเคราะห์บุคลากรไมซ์
5.6.1 การขาดแคลนบุคลากร
บุคลากรสาหรับกลุ่มธุรกิจผู้จัดการประชุม (Organizer) มีระดับของการขาดแคลนน้อยกว่า ยังสามารถหา
หรื อพั ฒ นาบุ คลากรได้ทั น กับ ความต้ องการ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ น การขาดแคลนในช่ว งเวลาที่มีงานมาก และเป็ น
ข้อจากัดในการขยายปริมาณ และขนาดของกิจกรรมการจัดประชุม สาหรับในส่วนของผู้ประกอบการสถานที่จัด
ประชุ ม (Venue) มีการขาดแคลนบุ คลากรมากในหลายตาแหน่ง (เช่น แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฯลฯ) และมีความจาเป็ น ต้องมีการพึ่งพาการจ้างบุคลากรชั่วคราวตามปริมาณงานจัดประชุมที่เพิ่มขึ้น จึงเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒ นาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ และในบางครั้งต้องพึ่งพาบริษัทให้บริการ
จัดหาบุคลากร
5.6.2 การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะ
สาหรับกลุ่มผู้จัดการประชุม บุคลากรยังขาดทักษะที่สาคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้ง
ทางด้ านการพู ด เขี ย น และการเจรจาโต้ ต อบ รวมทั้ ง การประสานงานกั บ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และผู้ เกี่ ยวข้ อ ง
ต่างประเทศ เช่นเดียวกัน บุคลากรสาหรับกลุ่มผู้ให้บริการสถานที่จัดงานขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ในหลายกรณี จาเป็ นต้องอาศัย บุ คลากรต่างด้าวที่มีทักษะทางด้านภาษาที่ดีกว่า ได้แก่ บุคลากรจากฟิลิปปินส์
เป็นต้น นอกจากนี้ บุคลากรไมซ์สาหรับผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการยังมีความจาเป็นต้องพัฒ นาทักษะ
ทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่มีแนวโน้มของการขาดแคลนมากขึ้น
5.6.3 การรั กษาบุ ค ลากรที่ มีค วามสามารถ บุ คลากรไมซ์ที่ มีค วามสามารถมั กจะถูก ดึงไปท างานใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการประชุมสูง ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี
และญี่ปุ่น เป็นต้น
เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อมีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพ (แรงงานที่มีทักษะ หรือทักษะสูง)
จะทาให้มีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรไปยังที่ ที่สามารถเสนอให้ค่าตอบแทนได้สูงกว่า สาหรั บอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ปัจจุบัน ยังไม่พบการเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะไปยังประเทศอื่นที่มีระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์สูงกว่าไทย ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า เมื่อมีการ
เปิดให้บุคลากรไมซ์สามารถเคลื่อนย้ายกัน ได้อย่างเสรี ก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายของบุคลากร และจะมีการพัฒนา
บุ คกลากรไมซ์ที่ มีความเชี่ย วชาญเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒ นาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะมีความสาคัญมากขึ้นต่อการดาเนินกิจกรรมไมซ์ทั้ง 4 สาขา (การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อ
เป็ น รางวัล การจั ดประชุม นานาชาติ และการจัดแสดงสิ นค้ าและนิ ทรรศการนานาชาติ) เพราะทั กษะในการ
ติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงานเพื่อแก้ปัญหา จะเป็นทักษะที่จาเป็นมากขึ้นสาหรับบุคลากรไมซ์
การพัฒนาบุคลากรไมซ์ในปัจจุบันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรสาขาไมซ์โดยตรง ซึ่ งแตกต่างจากในอดีตที่เป็นการใช้
บุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวมาพัฒนาฝึกอบรมเพื่อให้สามารถทางานในกิจกรรมของไมซ์ได้ ดังนั้น แนวโน้มการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งแสดงถึงความต้องการบุคลากรไมซ์ในช่วงต่อไปมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น
และผู้ประกอบการไมซ์ (ทั้งที่เป็นผู้จัดงาน ผู้ประกอบการสถานที่จัดงาน หรือผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ)
อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในการดึงดูดบุคลากรไมซ์
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5.6.4 การอาศัยแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเฉพาะ
สาหรับกลุ่มที่จัดการประชุมในอาเซียนเพื่อทดแทนการขาดแคลน
การใช้แรงงานจากอาเซียนเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมไมซ์ยังมีอยู่อย่างจากัดด้วย
เหตุผล 2 ประการ คือ
1) ทักษะของแรงงานที่ขาดแคลนไม่สามารถทดแทนได้ด้วยแรงงานของสมาชิกอาเซียน หรือในบางกรณี
ต้น ทุนของการใช้แรงงานต่างประเทศยั งสู งเกิ นไปส าหรับผู้ ประกอบการจากเงื่อนไข กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานจากต่างประเทศจึงเน้นให้ความสาคัญกับแรงงานทักษะสูง ที่มีความ
จาเป็ น จริง ๆ เช่น การจัดการประชุมนานาชาติ หรือการจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการที่มีผู้ เข้าร่ว มเป็ น
ชาวต่างชาติจานวนมาก และจาเป็น ต้องใช้บุคลากรที่ส ามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี การใช้
แรงงานทักษะจากต่างประเทศเพื่อทดแทนการขาดแคลนจึงจากัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มตามที่ลูกค้ามีความต้องการ
2) การจัดกิจกรรมไมซ์ของไทยในปัจจุบันยังเน้นจุดขายในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย จึงไม่
เป็ น ที่ นิ ย มในการใช้ แ รงงานจากต่ า งประเทศเพื่ อ ทดแทนการขาดแคลน แต่ จ ะใช้ ก ารจ้ า งบุ ค ลากรชั่ ว คราว
โดยเฉพาะนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ

5.7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับบุคลากรไมซ์

 ความต้ องการของบุ ค ลากรไมซ์ และทั ก ษะของบุ ค ลากรไมซ์ แปรตามประเภทของธุ รกิ จ ของไมซ์

(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) แต่ มี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะส าคั ญ ได้ แ ก่ ทั ก ษะ
ทางด้ านภาษา ทั ก ษะทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ทั ก ษะทางด้ า นการเจรจา และทั ก ษะทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) แนวทางการพัฒ นาอาชีพอิส ระโดยให้ มีการรับรองวุฒิ เป็น มาตรการหนึ่งที่มีการนามาใช้ใน
อาเซียนหลายประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิ ปปินส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้เพื่อ
สนับสนุนให้แรงงานมีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระที่สอดคล้องกับความสามารถและทักษะของแรงงานได้ดี
ขึ้น เท่ากับเป็นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแรงงานในอุตสาหกรรม สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความต้องการทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน การเปิดให้สามารถได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจึงเป็นโอกาสที่จะช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ และเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบวิชาชีพของแรงงาน
นพดล ปิยะตระภูมิ (2559) รองผู้อานวจการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชี้แจงว่า สถาบันได้เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพ
อิส ระ ได้แก่ ผู้ ป ระกอบการร้านอาหาร ผู้ป ระกอบการด้านโลจิส ติกส์ ผู้ ประกอบการเสริมสวยและความงาม
ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ ผู้ประกอบการหัตถกรร ม ผู้ประกอบการร้านสปา และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล
เป็นต้น สามารถขอใบรับรองคุณวุฒิอาชีพอิสระกับสถาบันฯ ได้ ในปัจจุบัน มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันฯ
รองรับวิชาชีพอิสระ 500-600 วิชาชีพ โดยสถาบันฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรที่สามารถประเมิน และให้ใบรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทั่วประเทศแล้วประมาณ 103 องค์กร
 การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวยังไม่เห็นผลกระทบที่รุนแรงมากนักต่อ
บุคลากรไมซ์ในเชิงปริมาณ คือ 1) มีการใช้บุคลากรไมซ์จากประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วในกรณีมีความจาเป็ น
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษา และทักษะเฉพาะอื่น ๆ และ 2) บุคลากรไมซ์โดยทั่วไปมีการขาดแคลน
และเป็นปัญหากับผู้ประกอบการไมซ์ในบางสาขาของกิจกรรมไมซ์ที่สาคัญ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสถานที่จัดประชุม หรือ
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แสดงสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ และยังมีการขาดแคลน
ของบุคลากรในทักษะเฉพาะที่จาเป็นในแต่ละประเภทของกิจกรรมไมซ์ เช่น การขาดแคลนบุคลากรในกลุ่มแม่บ้าน
และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในกลุ่มธุรกิจสถานที่จัดประชุม
และจัดงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับบริหารยังอยู่ในระดับ
ที่สามารถบริหารจัดการได้ ยังไม่พบว่ามีความจาเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการจากต่างประเทศ
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงมีผลกระทบในทางบวกในแง่การเปิดโดยการให้มีการพัฒ นาบุคลากร
ไมซ์ระหว่างกัน ในภู มิภ าคอาเซีย น โดยผ่ านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการสร้างความร่วมมือในการพั ฒ นา
บุคลากรไมซ์
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บทที่ 6
โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาโครงข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน

โอกาสและความท้าทายในการร่ วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่ มประเทศอาเซียน เป็นการ
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาส และปัญหาอุปสรรคของอาเซียนในการพัฒนา
ความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการมี
ส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของไมซ์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการธุรกิจไมซ์ของไทย และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิ ภาคอาเซียน การวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์จะให้
ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของทรัพยากรการผลิตในอุตสาหกรรมไมซ์ ขึ้น และการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิตในอุตสากรรมไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์ในส่วนนี้ จึงเป็นการ
ชี้ให้ เห็ น ถึ งโอกาสในการสร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ อพัฒ นาเป็ นโครงข่ายอุต สาหกรรมไมซ์ (MICE
Industry Network) ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรม และครอบคลุมไปถึงข้อจากัด

ในการสร้างความร่วมมือและข้อจากัดทางด้านกฎระเบียบทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6.1 การพัฒนาโครงข่ายอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
การสร้างโครงข่ายของอุตสาหกรรมเป็นแนวทางหนึ่งของการพั ฒ นาอุตสาหกรรมให้ มีความก้าวหน้ า
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จากกระบวนการแบ่ ง งานกั น ท า (Division of Labour) และการผลิ ต ตามความช านาญ
(Specialization) ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็น Positive Sum Game กับทุกประเทศ
ที่มีส่วนร่วม ทั้งยังจะเป็นการลดการแข่งขันทางด้านราคาที่อาจเป็นผลเสียต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาว ในกรณี
ของอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในสาขาบริการใน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดประชุม (Meetings)
กิจกรรมการเดิน ทางเพื่อเป็ นรางวัล (Incentives) กิจกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ (Conferences) และ
กิจกรรมการจัดงานแสดงนานาชาติ (Exhibitions) ซึ่งอาจจะเป็ นการดาเนินการให้มีกิจกรรมเดียว หรืออาจจะ
สามารถดาเนินการให้มีหลายกิจกรรมร่วมกันในครั้งเดียว เช่น มีทั้งกิจกรรมของการจัดประชุมนานาชาติ และการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัลด้วยในครั้งเดียว การสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเป็น
การดึงเอาทรัพยกรการผลิตของอุตสาหกรรมไมซ์มาใช้ร่วมกัน (Pooled Resources) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
กิจกรรมของไมซ์ เช่น ในกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ถ้ามีการพัฒ นาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
อานวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามแต่จะ
เป็นผู้จัดของประเทศใด ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลได้ในหลายประเทศ ก็ย่อมเป็นการสร้างมูลค่า
และความน่ าสนใจในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้ ซึ่งการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมไมซ์ของ
อาเซียนรวมทั้งของไทยด้วย ยังมีการดาเนินการในลักษณะการสร้างความร่วมมือน้อยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมของไมซ์ระหว่างกันยังมีไม่มาก และยังมี
ข้ อ จ ากั ด หลายประการ เช่ น การออกใบอนุ ญ าตเข้ า เมื อ ง (VISA) แบบจุ ด เดี ย ว (ลั ก ษณะเหมื อ น Tourist
Schengen VISA) ฯลฯ นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียนยังสามารถเริ่มต้น
ได้ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมถึงบุคลากรทางด้านการอบรม
และพัฒนา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุ ปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ของแต่ละประเทศสมาชิก และนาเอาบทสรุปที่ได้มากาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาค
อาเซียนร่วมกัน
กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาชิกในด้านที่
เกี่ย วข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง แต่ก็เป็นกรอบความตกลงที่ส นับ สนุ นการพัฒ นาความร่ว มมือโดยการ
รวมกลุ่มของภาคธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการที่ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดช่องให้ประเทศสมาชิก
สามารถพัฒนาความร่วมมือโดยการทาข้อตกลงความเข้าใจร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) ได้ใน
หลาย ๆ ด้าน ตามแต่ความคิดริเริ่มที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของธุรกิจในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อาเซียนยัง
มีข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถขยายขอบเขตของความตกลงให้ครอบคลุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของไมซ์ได้ โดยการเปิ ดโอกาสให้ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้มีโอกาสได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกต่อไป
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6.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
สมาคมองค์กรส่งเสริมการประชุมแห่งเอเชีย (The Asian Association of Convention and Visitor
Bureaus (AACVB))
ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ AACVB เป็ น เวที ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศในระดั บ อุ ต สาหกรรมและ
หน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคั ญ และมี นั ย ยะต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ไปสู่ ก ารสร้ า งร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสมาชิกให้ เป็ นไปในทิ ศทางที่ส อดคล้ องกั น ไม่เป็ น การแข่งขัน เพื่ อช่ว งชิ งความ
ได้เปรียบเหนือประเทศคู่แข่งอื่น แต่เป็นการพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของสมาชิกไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งประเทศไทยโดย สสปน. ได้เป็นสมาชิก และมีความ
พยายามในการเพิ่มบทบาทในฐานะที่เป็นผู้นา และนาเสนอแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ
อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของกิจกรรมไมซ์ของโลกโดยรวม (Global MICE demand)
ในประเทศสมาชิก AACVB
 The Asian Association of Convention and Visitor Bureaus (AACVB) ห รื อ สม าคมองค์ ก ร
ส่งเสริมการประชุมแห่งเอเชีย เป็นการรวมตัวของหน่วยงานหลักด้านไมซ์ของประเทศสมาชิกในเอเชีย จานวน 8
ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง ฟิลิป ปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน มาเก๊า มาเลเซีย และไทย เป็นการสร้างความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการประชุมของเอเชีย ส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้เป็นจุดหมายที่เป็นเลิศ
มีจุดมุ่งหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดร่ วมกัน เพื่อส่งเสริม
ภูมิภาคเอเชียให้เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานไมซ์ในระดับโลก
 AACVB มีพันธกิจหลักในการยกระดับมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความสามารถของอุตสาหกรรม
ไมซ์ของเอเชีย ในการยกระดับด้านการแข่งขันของทวีปเอเชียให้เกิดการจัดงานประชุมไปยังจุดหมายของประเทศ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทย โดย TCEB ในฐานะเลขาธิการสมาคมฯ ได้ทาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
AACVB และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ย วข้ องเพื่ ออ านวยความสะดวกให้ แ ก่ส มาคมในการจดทะเบี ย นและจัด ตั้ ง
สานักงานใหญ่ในประเทศไทย โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับกฎระเบียบและข้อบังคับของสมาคมให้สอดคล้อง
กับกฎหมายไทย เพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมในประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น
 ประเทศไทยสามารถเอาชนะประเทศเกาหลี ใต้ ในการแข่ งขั น ประมู ล สิ ท ธิ เสนอตั ว เป็ น สถานที่ ตั้ ง
ส านั ก งานใหญ่ ข องสมาคมส่ งเสริ ม การจั ด ประชุ ม นานาชาติ แ ห่ งภู มิ ภ าคเอเชี ย หรื อ Asian Association of
Conventions and Visitors Bureaus หรือ AACVB ซึ่งได้เปิดรับข้อเสนอและพิจารณาตัดสินในช่วงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556 โดยจะย้ายสานักงานมาตั้งในกรุงเทพฯ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2557 จากเดิมมีสานักงานอยู่ที่ประเทศมาเก๊านับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 รวมระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 30 ปี
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 สสปน. (TCEB) ได้ เปิ ด เผยถึ งเบื้ องหลั งความส าเร็ จในครั้งนี้ ว่า AACVB ได้ เห็ น ด้ ว ยกั บ แนวคิ ด ของ

ประเทศไทยที่ใช้ในการประมูลสิทธิ คือ “Be the Best in Bangkok” ด้วยการนาเสนอจุดแข็งของประเทศไทย
และกรุงเทพฯ ได้แก่การเป็นจุดเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือที่สาคัญ
ระดับภูมิภาคในหลากหลายกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงหรือ GMS กลุ่มความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC ที่กาลังถูกจับตามองว่าจะเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงในเอเชีย รวมถึงการสนับสนุนจาก
รัฐบาลไทยที่จะช่วยอานวยความสะดวกและขยายผลการทางานของ AACVB ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมในภูมิภาคเอเชียร่วมกับประเทศกลุ่มสมาชิกได้อย่างมีเอกภาพ จะสามารถผลักดันบทบาทของ AACVB ให้
ก้าวสู่ การเป็ น หนึ่ งในสมาคมส่ งเสริมการจั ดประชุมและการท่ องเที่ยวที่ดีที่ สุ ดสมาคมหนึ่ งของโลกด้ว ยสภาพ
ภู มิ ศ าสตร์ ประเทศไทยถื อ เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ซึ่ ง รั ฐ บาลไทยมี
พันธสัญญาในการลงทุนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ทั้งระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่อรองรับ AEC ในปี พ.ศ. 2558
 การที่ AACVB ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ของสมาคมส่งเสริมการจั ด
ประชุมนานาชาติแห่ งภูมิภ าคเอเชีย เท่ากับเป็ น การส่ งเสริมภาพลั กษณ์ และบทบาทของประเทศในฐานะจุด
ศูนย์กลางเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมของภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอด
รับกับแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ Thailand CONNECT ที่มุ่งเน้นสะท้อนภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ประเทศ
ไทยในการเป็ น ผู้ เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ สู่ ค วามส าเร็ จ ระดั บ โลกภายใต้ ส โลแกน Your Global Business Events
Connection ภายใต้ แ คมเปญการสื่ อ สาร “Thailand CONNECT the World” นั้ น ยั งคงเน้ น จุ ด แข็ งในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ 1) จุดหมายปลายทาง (Destination) 2) โอกาสทางธุรกิจ
(Business) 3) บุคลากรมืออาชีพ (People) เป็นต้น
(1) จุดหมายปลายทาง – ประเทศไทย: นครหลวงแห่งความทันสมัย สวรรค์แห่งการจัดงานไมซ์ระดับ
โลก นาเสนอความเป็นที่สุดของประเทศไทย 3 ด้าน ที่สุดของการเป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับ
ความสาเร็ จจากการจัดงานไมซ์ที่เหนื อระดับ ตลอด 365 วันประเทศไทยเป็นดินแดนที่ไม่เคยหลับ ไหล มีความ
พร้อมของสถานที่ บริการ กิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / ที่สุดของ
สาธารณูปโภคระดับโลก รองรับการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจากัดกับเครือข่ายทันสมัยล่าสุด ด้วยความเป็นนครหลวง
แห่ งการเชื่อมต่อในทุกมิ ติ ผ่ านการลงทุน โครงสร้างพื้ น ฐานส าคัญ ที่เชื่ อมโยงทั้งภูมิภ าคเข้าไว้ด้วยกั นทั้ งด้าน
คมนาคม ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีก ารสื่ อสารแบบไร้ส าย ผ่ านเครือ ข่าย 3G / 4G LTE
ครอบคลุมร้อยละ 98 ทั่วประเทศ และบริการ Wi-Fi บนเครื่องบินโดยการบินไทยและนกแอร์ / และที่สุดของ
จุดหมายปลายทางสาหรับ กิจ กรรมไมซ์ที่เลื อกได้ตามความต้องการ หรือ ธุรกิจไมซ์แบบ D.I.Y. (Do Itinerary
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Yourself) ด้วยความหลากหลายของสถานที่ กิจกรรม และบริการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่นักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์สามารถเลือกสรรได้ตามต้องการ
(2) โอกาสทางธุรกิจ – ประเทศไทย: ประตูสู่ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนไร้พรมแดนและโอกาสทาง
ธุรกิจครั้งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความเป็นที่สุดใน 3 ด้าน/ที่สุดของตลาดเสรีทางการค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กาลังเติบโต และเป็นศูนย์กลางโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกด้วยจานวนประชากรกว่า 3,358 ล้านคน ใน 16 ประเทศ ผ่านกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคี และ
พหุ ภ าคี อาทิ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), RCI (Regional Cooperation
and Integration), BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic
Cooperation) และ APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจระดับนานาชาติและเป็นผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนสาคัญของโลกที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังเป็น ที่สุดของข้อตกลงทางการค้าใหม่ล่าสุดของโลก ที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ผล
กาไรทางธุรกิจ ประกอบด้วย ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (EURO), ไทยกับสมาคมการค้า
เสรีแห่งยุโรป (EFTA) ไทยกับ BIMSTEC และไทยกับชิลี ยิ่งกว่านั้น ประเทศไทยยังเป็นที่สุดของศูนย์กลางรองรับ
การเชื่อมต่อทุกมิติเพื่อความสาเร็จที่ไม่เป็นรองใครด้วยศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
รัฐบาลนานาชาติและองค์ กรไม่แสวงหาผลกาไรที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโลกหลาย
หน่วยงาน อาทิ องค์การสหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP), องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International),
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programs: UNDP), องค์การทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจาภูมิภาเอเชียแปซิฟิก (PATA), สมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยว (Global Business Travel Association : GBTA), สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมแห่งภูมิภาค
เอเชี ย (Asian Association of Convention and Visitor Bureau: AACVB) เป็ น ต้ น จึ ง เป็ น โอกาสแห่ ง การ
เชื่อมต่อและบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน

6.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการพัฒนาโครงข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน
 การสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นแนวทางหนึ่งที่สาคัญ

ของการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในแง่ของการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ภูมิภาค และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
 ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องภู มิ ภ าคจากการแข่ งขั น เพื่ อ สร้ า งความ
ได้เปรียบในทางธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ ไปเป็นการทางานร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
อุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาค และทาให้ภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการให้บริการกิจกรรมไมซ์เพื่อสร้างความน่าสนใจ
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ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายทั้งจากภายในภูมิภาคเอง (Intra-regional demand for MICE)
และจากภูมิภาคอื่น (Inter-regional demand for MICE)
 นอกจากนี้ การเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ โดยอาศัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
กรอบการสร้ างความร่ ว มมื อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกิจกรรมโดยใช้อ าเซี ยนเป็ น ฐานของกิ จกรรม และ
กาหนดให้มีการจัดงานประจาปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เช่น จัดให้มีการประชุมร่วมกันในการ
กาหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุต สาหกรรมไมซ์ ระหว่างกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก มี ค วามร่ว มมื อ ในการให้ คว าม
ช่วยเหลือ (Technical Assistances) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของกลุ่มประเทศที่ยังมีการพัฒนาน้อยกว่า
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสนับนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ของ
กลุ่มประเทศสมาชิก ฯลฯ
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บทที่ 7
การสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน
(MICE Industrial Clustering)

รูปแบบของความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในส่วนนี้จะ
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากกรณีตัวอย่าง
ของประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ที่ก้าวหน้า (Best Practice) เช่น อุตสาหกรรมไมซ์ของสิงคโปร์
เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ เพื่อนามาประยุกต์และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ไทย และของภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาค (Future Reach to the Region) ได้แก่
 การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาค (Transportation Linkage)
 การสร้างแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก (World Tourism Magnet) ให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะนึกถึงในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวมีการสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ เพิ่มเติม (Man-made Tourism Spot) และการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ
กรอบความร่วมมือ

สมาชิก

เนื้อหาความร่วมมือ

หน่วยงานระดับชาติด้านการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (National
Tourism Organization: NTO)

10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ความร่วมมือด้านท่องเที่ยวอาเซียน
ปี พ.ศ. 2547 อาเซียนดาเนินการรวมกลุม่ สาขาท่องเที่ยวตาม
Roadmap for Integration of Tourism Sector ซึ่งแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ (1) Horizontal Measure/Common Issues
เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีตามกรอบเวลาในการดาเนินงานตามที่
ระบุใน AEC Blueprint และ (2) Specific Issues
ประกอบด้วยการดาเนินงานหลัก 5 ด้าน คือ 1) ASEAN
Tourism Promotion and Marketing 2) Tourism
Investment 3) Tourism Standards 4) Human Resource
Development และ 5) Crisis Communication ทั้งนี้ กรอบ
เวลาดาเนินแผนงานในแต่ละด้านจะเป็นไปในลักษณะที่ต่อเนื่อง
และมีการดาเนินงานบางส่วนที่ระบุกรอบเวลาให้ดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) โดยปัจจุบัน สมาชิก
อาเซียนได้ดาเนินการตามแผนงานในส่วนของ Specific
Measures ทั้งหมดแล้ว
ปี พ.ศ. 2554 ที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ
ประเทศกัมพูชาได้ร่วมรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน พ.ศ. 2554-2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan:
ATSP 2011-2015) เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมภิ าค
อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว โดยจะเป็นแนวทางการดาเนินงานต่อ
จาก Roadmap for Integration of Tourism Sector จาก
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะทางาน
เพื่อให้สอดคล้องกัน โดยได้ยุบรวมคณะทางานจากเดิม 7 คณะ
เหลือ 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะทางานด้านการตลาดและการ
สื่อสาร 2) คณะทางานด้านการพัฒนาสินค้า และ 3)
คณะทางานด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และมีคณะกรรมการ
2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการกากับดูแลบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน และ 2) คณะกรรมการการรวมกลุม่ ด้าน
การท่องเที่ยวและงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2555 ไทยเป็ น ประเทศสุ ด ท้ ายที่ ล งนามความตกลง
ASEAN MRA on Tourism Professionals ห รื อ ‘ข้ อ ตกล ง
ยอมรั บ ร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย ว
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กรอบความร่วมมือ

สมาชิก

เนื้อหาความร่วมมือ
อาเซี ย น’ เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 หลั ง จากที่
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2551
- หน่ ว ยงานระดั บ ชาติ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (Nation Tourism
Organization: NTO) ของอาเซียน เปรียบเหมื อนการประชุ ม
ระดับ Senior Official Meeting: SOM ซึ่งจะมีการประชุมปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ รั ฐ มนตรีท่ อ งเที่ ย ว
อาเซียนซึ่งประชุมปีละ 1 ครั้ง
- ภายใต้ NTO จะมีคณะทางานอีก 6 คณะ ประชุมปีละ 2 ครั้ง
ได้แก่
1) คณะทางานพิเศษด้านการบูรณาการท่องเที่ยวของอาเซียน
2) คณะทางานด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว
3) คณะทางานด้านการลงทุนทางการท่องเที่ยว
4) คณะทางานด้านการพัฒนากาลังคนทางการท่องเที่ยว
5) คณะทางานด้านการตลาดทางการท่องเที่ยว
6) คณะทางานด้านการสื่อสารวิกฤตการณ์ทางการท่องเที่ยว
- นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระดับ NTOs และรัฐมนตรี
ท่องเที่ยวของอาเซียนกับประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย
อีกด้วย
- การประชุมล่าสุด The 17th Meeting of ASEAN Tourism
Ministers วั น ที่ 19 ม ก ราค ม พ .ศ . 2557 ณ Kuching,
Sarawak, Malaysia, Theme "ASEAN: Advancing Tourism
Together" ในหั วข้ อ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน การพัฒนาสินค้าด้าน
การท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น การยกระดั บ การเชื่ อ มโยง และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดที่สาคัญ
- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่
39 เมื่ อ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2557 ณ เมื อ งคู ชิ ง ประเทศ
มาเลเซีย - ที่ประชุมฯ ทราบว่า 65 มาตรการ (หรือร้อยละ 75)
ของแผนยุ ท ธศาสตร์ด้ านการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น พ.ศ. 25542558 สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
- การประชุมสมัยพิเศษของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนเกี่ยวกับการดาเนินการภายหลังแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยวของอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 เมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ เห็นควรกาหนดวิสัยทัศน์การ
ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นส าหรั บ 10 ปี ข้ า งหน้ า เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปใน
แนวทางเดี ย วกั บ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรีเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในการ
จัดทากรอบการดาเนินงานสาหรับ 10 ปี กล่าวคือ พ.ศ. 25592568 (ค.ศ. 2016-2025) และเห็นควรนาเสนอร่างวิสัยทัศน์ในที่
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อพิจารณา
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ดังนี้
“ภายในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ภู มิ ภ าคอาเซี ย นจะเป็ น
จุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ โดยน าเสนอ
ประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย และคานึงถึงการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งครบถ้ ว น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
ยั่ งยื น เพื่ อ ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ทั้ งด้ า นสั งคมและ
เศรษฐกิจของประชาชนอาเซียน”
- การประชุมคณะทางานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 ณ กรุ ง ย่ า งกุ้ ง ประเทศเมี ย นมาร์
ประกอบด้วย
 การประชุมคณะกรรมการกากับบุคลากรวิชาชีพ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 11 - ที่ ป ระชุ ม ฯ
พิ จ ารณาความคื บ หน้ า ของแผนการด าเนิ น การตาม
ข้ อ ตกลง MRA ในปี พ.ศ. 2556-2557 และการจั ด ตั้ ง
สานักเลขาธิการระดับภูมิภาคสาหรับการดาเนินการตาม
ข้อตกลง MRA
 การประชุ ม คณะท างานด้ า นการพั ฒ นาสิ น ค้ า
ท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 7 - ไทยในฐานะผู้ประสานงาน
หลั ก ของสิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพน าเสนอแม่ แ บบ
(Template) ส าหรั บ สิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของ
อาเซี ย น ประกอบด้ วย (1) การมี สุ ข ภาพดี (Wellness)
อาทิ สปา การนวดผ่ อ นคลาย (2) การบริ ก ารทาง
การแพทย์ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ศัลยกรรมความงาม
และ (3) กิจกรรมนันทนาการ อาทิ กอล์ฟ ขี่ จักรยาน วิ่ง
ดาน้า ล่องแพ
 การประชุ ม คณะกรรมการด้ านการรวมกลุ่ ม การ
ท่องเที่ยวอาเซียนและงบประมาณ ครั้งที่ 7 - ที่ประชุมฯ
รับทราบการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาด
เช่น พัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวอาเซียน การลงบทความใน
นิ ต ยสาร ASEAN Tripper Magazine และการด าเนิ น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในปี พ.ศ. 2557
 การประชุ ม คณะท างานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
คุ ณ ภาพอาเซี ย น ครั้ งที่ 7 - ที่ ป ระชุ ม ฯ รับ ทราบความ
คืบหน้าของแผนการดาเนินงานเพื่อจัดทามาตรฐานโรงแรม
สี เ ขี ย วอาเซี ย น โฮมสเตย์ การบ ริ ก ารสปา ห้ อ งน้ า
สาธารณะ เมืองท่องเที่ยวสะอาด และการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน รวมทั้ งกระบวนการรับ รองมาตรฐาน ซึ่งส่งเสริม
คุ ณ ภาพของบุ ค ลากร การบริก าร และสิ่ งอ านวยความ
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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา –
แม่โขง (ACMECS)

5 ประเทศ คือ
กัมพูชา ลาว พม่า
ไทย และเวียดนาม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)

6 ประเทศ คือ ไทย
พม่า ลาว กัมพูชา
เวียดนาม
และจีน (ยูนนาน)

เนื้อหาความร่วมมือ
สะดวกในภูมิภาค
 การประชุมคณะทางานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
อาเซี ยนและการสื่ อสาร ครั้ งที่ 7 - ที่ ป ระชุม ฯ เห็ น ควร
จัดท าแผนยุทธาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเป็ น 2 ระยะ คื อ
พ.ศ. 2559-2563 และ พ.ศ. 2564-2568 โดยจั ด ตั้ ง
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการดังกล่าว
 การอานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนได้เห็นชอบ
ในหลั ก การของขอบเขตการด าเนิ น งานของส านั ก
เลขาธิ ก ารระดั บ ภู มิ ภ าคส าหรั บ การด าเนิ น การตาม
ข้ อ ตกลง MRA แล้ ว ซึ่ งขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่า งการพิ จ ารณา
ความตกลงฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในความตกลง
ดังกล่าวได้ในการประชุม ATF 2015 ณ ประเทศเมียนมาร์
ทั้งนี้ การเปิดตัวการดาเนินการตามข้อตกลง MRA อย่าง
เป็นทางการจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558
- ได้มีการประชุมผู้นาร่วมกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2546 ณ เมืองพุกาม สหภาพพม่า ทั้งนี้ จะมีการประชุม
ระดั บ ผู้ น าทุ ก 2 ปี การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ปี ล ะครั้ ง การ
ประชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โสทุ ก 6 เดื อ น และการประชุ ม
คณะทางานเพื่อการประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูต
ของสมาชิกที่กรุงเทพฯ ทุก 2 เดือน
- ACMECS เป็ น กรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ
อนุภูมิภาคที่จั ดตั้งขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง
และความหลากหลายของทั้ง 5 ประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อย่างสมดุล เน้นการลดความยากจนเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนา
อย่ า งยั่ งยื น และเน้ น การส่ งเสริม และต่ อ ยอดโครงการความ
ร่ ว มมื อ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในภู มิ ภ าคเพื่ อ ส่ งเสริ ม พื้ น ที่ ช ายแดนของ
สมาชิกให้เจริญ
- ทั้ ง นี้ ความร่ ว มมื อ หลั ก มี 6 ด้ า น ได้ แ ก่ การอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงการคมนาคม ความร่วมมือด้าน
การท่องเทีย่ ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือด้าน
สาธารณสุข
- เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2535 โดยมี ADB เป็นผู้สนับสนุนหลัก มีการ
ประชุมระดับผู้นาทุก 3 ปี การประชุมระดับรัฐมนตรีปีละ 1 ครั้ง
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสปีละ 1-2 ครั้ง และการประชุม
ระดับคณะทางานของแต่ละสาขาความร่วมมือ
- GMS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า
การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการ
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แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ประเทศ คือ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ไทย (IMT-GT)
และไทย

เนื้อหาความร่วมมือ
จ้ า งงานและยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนในพื้ น ที่
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยี และการศึกษา
ระหว่างกั น ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ ส่งเสริมกั น
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้ง
โอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก
- GMS มี ส าขาความร่ ว มมื อ 9 สาขา ได้ แ ก่ คมนาคมขนส่ ง
โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม
การท่ อ งเที่ ย ว และการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ งนี้ ส าหรั บ
สาขาการท่องเที่ยวได้มีโครงการจัดทาแผนการตลาดท่องเที่ยว
Six Countries One Destination โ ด ย มี Agency for
Coordinating Mekong Tourism Activities (AMTA) ซึ่ งตั้ ง
ส านั ก งานอยู่ ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย เป็ น ศู น ย์
ประสานงานหลั ก ด้ า นการตลาดเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เชื่อมโยงระหว่างประเทศในรูปแบบของ package tour โดยจะ
เน้ น ตามแนวพื้ น ที่ เศรษฐกิจ 3 แนวหลัก ตลอดจนการศึก ษา
GMS Visa เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากนอก
อนุภูมิภาค
- การเข้าร่วมการประชุมตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion GMS) ได้แก่ การประชุมคณะทางานด้านการท่องเที่ยว
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และการประชุม Mekong Tourism
Forum พ.ศ. 2556 (MTF) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของความ
ร่วมมือตามแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค และการ
ส่งเสริมนโยบายการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันโดยการ
เชื่อมโยงอย่างน้อย 2 ประเทศขึ้นไป ทั้งนี้ ใน GMS มีแนวคิดใน
การส่งเสริมท่องเที่ยวคือ One River, Six Countries
- เริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ. 2536 โดยผู้นาทั้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบ
ที่จะผลักดัน การพั ฒ นาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะ
ไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และ
พื้น ที่บ นเกาะสุม าตราของอิน โดนี เซี ย ซึ่งรวมถึ งความร่ วมมื อ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วย
- IMT-GT มีกลไกดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ:
1) การประชุมไตรภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี
จัดขึ้นทุกปี เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของโครงการ
ความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ ตลอดจนสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
ภาคเอกชน
2) การประชุ ม สภาธุ ร กิ จ ร่ ว มสามฝ่ า ย เป็ น การประชุ ม ของ
ภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศ โดยจะจัดการประชุมก่อนการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแผนงาน
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เนื้อหาความร่วมมือ
โครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน
- การเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่ าย อิ น โด นี เซี ย -ม าเล เซี ย -ไท ย (Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle: IMT-GT) ประเทศไทยในฐานะ
ประธานคณะทางานด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือ
IMT-GT ได้ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ระยะแรก ระหว่ า งปี พ.ศ. 2555 – 2556 ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว ม
โครงการ International Homestay Promotion Fair การ
จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ ทวด
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยไปรัฐเปรัค และเคดาห์ตามโครงการ
Magic Journey along the Traversed Route by Luang Pu
Tuad พร้อมทั้งเดินทางไปสารวจสถานที่เพื่อพัฒนา สิ่งอานวย
ความสะดวกพื้ นฐานในแหล่งท่องเที่ ยวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
หลวงปู่ ท วดอี ก ด้ ว ย และการเสนอเพื่ อ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การ
ประชุมพิเศษเพื่อดาเนินการตามโครงการ Medical Tourism
Hub in Southern Thailand Project สาหรับการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 จะ
ด าเนิ น โครงการใหม่ 2 โครงการ คื อ โครงการความร่ ว มมื อ
ระหว่างสถาบันการศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว (Cooperation
between Tourism Schools/ Universities in IMT- GT
Areas) และโครงการ IMT- GT Old Town Heritage ประเทศ
ไทยเสนอ ที่ จ ะเตรี ย มข้ อ มู ล ของโครงการเพื่ อ ส่ งให้ ป ระเทศ
สมาชิกพิจารณาก่อนที่จะเริ่มดาเนินการ

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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7.1 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand National Single
Window: NSW) สู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single
Window: ASW)1
การนาแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้สาหรับการนาเข้าและการส่งออก เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2541 โดยพั ฒ นาบริ ก ารศุ ล กากรจากระบบเอกสารกระดาษเป็ น ระบบการแลกเปลี่ ย นเอกสารในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศใน พ.ศ.
2543 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทยที่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ
สายการบิ น และธนาคารต่าง ๆ และต่อ มาพั ฒ นาเป็ น ระบบศุล กากรอิเล็ กทรอนิ กส์ ไร้เอกสาร (E-Customs)
ให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นความสาเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒ นาระบบ NSW
ของประเทศ และส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยดีมากขึ้นตามลาดับ
ต่อมามติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการจัดตั้ง NSW ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุร กิจ ทั้ งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ ออ านวยความสะดวกด้านการนาเข้ า การส่ งออก และ
โลจิสติกส์โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า -ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้การจัดตั้ง NSW
สาเร็จตามเป้าหมาย และให้กรมศุลกากรจัดทา MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN
Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window แ ล ะ ASEAN Protocol to Establish
and Implement the ASEAN Single Window ได้ เ ฉพาะที่ อ ยู่ ใ นกรอบหลั ก เกณ ฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ ฉพาะ
เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สาเร็จตามเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็ นชอบแผนยุทธศาสตร์มีมติเห็ นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิตสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กาหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ
NSW เป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 การปรับ ปรุงสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการค้ า ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์หลั กเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทาธุรกรรมเพื่อการส่งออกและ
น าเข้า โดยกระทรวงการคลั งได้มอบหมายให้ กรมศุล กากรเป็น หน่วยงานหลักในการจัดตั้ง NSW ส าหรับ การ
เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการเพื่อการนาเข้า และส่งออกสินค้า
ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ ว ยการพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การขนส่ งสิ น ค้ าและบริการของ
ประเทศ พ.ศ. 2552 เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ: กบส.” เพื่อทาหน้าที่กาหนด
1

สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร, 2559
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นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ ให้สามารถบูรณาการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่องข้อเสนอ
เพื่อเร่ งรัด การพั ฒ นาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยมอบหมายให้ กระทรวงการคลั งรับไปพิ จารณาเร่งรัด
ดาเนินการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกาหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดาเนินงานให้ชัดเจน แล้ว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ต่อไป
คณะกรรมการ กบส. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสาหรับการนาเข้า การ
ส่งออกและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา และปลัด
กระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและบูรณาการแผนงาน โครงการ และกรอบ
แผนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือดาเนินการปรับแก้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ อการพัฒ นาระบบ NSW ตามที่เหมาะสม และกากับ ดูแล
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศทุก 6 เดือน (ระบบสารานุกรมภาษี, ม.ป.ป.)
ระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลก
และความตกลง ASEAN ส าหรับ การจั ดตั้ง ASEAN Single Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีขอบเขตการพัฒนาระบบ
NSW สาหรับการนาเข้า การส่งออกและโลจิสติกส์เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
เอเชีย-แปซิฟิก (APEC), อาเซียน (ASEAN), องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นต้น โดยมีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพการจัดตั้ง
ระบบ National Single Window ของประเทศ ตามความตกลงอาเซี ย นส าหรั บ การจั ด ตั้ ง ASEAN Single
Window
7.1.1 การให้บริการในปัจจุบัน
การให้บริการปัจจุบันของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศไทย (Thailand
National Single Window) ประเภทบริการแบ่งออกเป็น 8 ประเภทบริการ ดังนี้
(1) NSW Portal (Member) บริ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ าวสารต่ าง ๆ ของ Thailand NSW เช่ น ความ
คืบหน้าโครงการ หรือความเป็นมาของโครงการ เป็นต้น รวมทั้งเป็นช่องทางในการเข้าใช้บริการอื่น ๆ ของระบบ
Thailand National Single Window
(2) ระบบพิธีการนาเข้าส่งออกแบบ Single Window Entry บริการบันทึกใบขนสินค้าขาเข้าใบขนสินค้า
ขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคลการชาระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาตและใบรับรองของกรมศิลปากร
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กรมการปกครอง กรมอุ ต สาหกรรมทหารส านั ก งานปรมาณู เพื่ อ สั น ติ และกรมทรั พ ยากรธรณี แ บบ Single
Window
(3) ระบบการเชื่ อมโยงข้อ มู ล การน าเข้าส่ งออก บริก ารรับ และส่ งข้ อมู ล ด้ว ยมาตรฐาน ebXML ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก หรือ ใบอนุญาต/ใบรับรอง ไปยังกรมศุ ลกากร
เป็นต้น
(4) ระบบติดตามสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูล บริการสอบถามสถานะการรับส่งข้อมูลด้วยมาตรฐานภาษาที่
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต Electronic Business Extensible Markup Language: ebXML ที่
ส่งผ่าน Thailand National Single Window (e-Tracking) เช่น ข้อมูลถึงหน่วยงานผู้รับแล้ว หรือหน่วยงานผู้รับ
ส่งแจ้งข้อมูลกลับมาให้ผู้ประกอบการแล้ว เป็นต้น
(5) ระบบใบอนุญาตและใบรับ รอง บริการขอและออกใบอนุญาตและใบรับรองสาหรับการนาเข้าและ
ส่งออก สาหรับหน่วยงาน ดังนี้
1) กรมการปกครอง
2) กรมการอุตสาหกรรมทหาร
3) กรมศิลปากร
4) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
5) กรมทรัพยากรธรณี
(6) National Standard Data Set มาตรฐานรายการข้อมูล ของประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ ยนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
(7) Online Survey เพื่อจัดทาแบบประเมินและรายงานผลการประเมิน การให้บริการ National Single
Window
(8) Help Desk and Call Center ตอบข้อซักถามและสนับสนุนการใช้บริการบนระบบ Thailand NSW
(Thailand National Single Window, 2558)

7.2 Thailand National Single Window สู่ความร่วมมือ ASEAN Single Window
(กรมศุลกากร)
ระบบ National Single Window ของประเทศไทยนั้น มีความพร้อมทางเทคนิคส าหรับ การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์มากขึ้ น ใน พ.ศ. 2558
ซึ่งจะทาให้การเชื่อมต่อทางการค้ากับประเทศอาเซียนและประเทศทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลดีต่อการทาธุรกิจ
ระหว่างกัน
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ส าหรั บ อาเซีย นนั้ น อยู่ ร ะหว่างการพั ฒ นาระบบศุ ล กากรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ จุ ดเดีย ว (ASEAN Single
Window: ASW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอานวยความสะดวกทาการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า โดย
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ใช้ อาทิ ผู้ประกอบธุรกรรมทาเศรษฐกิจ
และผู้ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนา ASW
โดยการวางรากฐานเพื่อทาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบการปฏิบัติงาน และระหว่างระบบข้อมูลสารสนเทศ
(inter-operability และ inter-connectivity)
โดยใน พ.ศ. 2555 บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้เริ่มดาเนินงาน National
Single Window (NSW) แล้ ว และอยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาในระดั บ ที่ ต่ า งกั น ส าหรับ กั ม พู ช า ลาว พม่ า และ
เวียดนาม ได้เริ่มวางแผนการพั ฒ นา NSW ในประเทศ ส่วนในระดับ ระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยงานได้ทาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างกันภายใต้ NSW โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดกระบวนการตรวจ
ปล่ อ ยสิ น ค้ า ภาคธุร กิ จ และอุ ตสาหกรรมของอาเซี ยนได้ใช้ งาน NSW ในการตรวจปล่ อยสิ น ค้ าออกจากด่ าน
ศุลกากรเพิ่มขึ้น ส่วนในกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เริ่มมีการประยุกต์ใช้ ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Customs)
อาเซียนได้ให้การรับรอง ASEAN Data Model (Work base 1.0) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 และอยู่
ระหว่างยกระดั บ เป็ น ASEAN Data Model (Version 2.0) โดยสอดคล้ องกั บ มาตรฐานระหว่างประเทศของ
องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในท้ายที่สุดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้ดาเนินธุรกรรมทาเศรษฐกิจ จะมีบทบาทสาคัญต่อการ
บรรลุเป้าหมายการจัดตั้ง ASW ตามที่ระบุไว้ชัดเจนในความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single
Window) และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง (องค์ความรู้ประชาคมอาเซียน, 2555)
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดาเนินการเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ จุ ด เดี ย วของอาเซี ย น (Protocol on the Legal Framework to Implement the
ASEAN Single Window) เพื่ อให้ เป็ น กรอบกฎหมายส าคั ญ ส าหรับ รองรับ การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล ผ่ าน ASEAN
Single Window
แนวคิดการจั ดตั้งระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคล้ องตามความ
ตกลงอาเซี ย นส าหรั บ การจั ด ตั้ ง ASEAN Single Window แต่ ข อบเขตการให้ บ ริก ารระบบ National Single
Window ของแต่ ล ะประเทศอาจแตกต่ างกั น โดยขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายของรัฐ บาลของแต่ ล ะประเทศด้ ว ย เช่ น
ประเทศไทย จัดตั้งระบบ National Single Window ตามความตกลงอาเซียนสาหรับการจัดตั้ง ASEAN Single
Window และตามนโยบายรัฐบาลสาหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ
การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้า และระบบ National Single Window ของประเทศจะเป็นตัวแทน
ของระบบ e-Logistics ด้วย ทาให้ Thailand National Single window มีขอบเขตการให้ บริการมากกว่าการ
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ให้บ ริการของระบบ National Single Window ของบางประเทศ แนวคิดการให้ บริการ Single Window ตาม
มาตรฐานสากล ทุกประเทศสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น ทั้งประเทศกาลังพัฒนา และประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศส่วนใหญ่นอกภูมิภาคอาเซียนมีบริการระบบ Single window แล้ว แต่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และ
ขอบเขตการให้บริการระบบ Single Window ของแต่ละประเทศแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละประเทศ
จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่ งต่ าง ๆ ทั้ งของ ASEAN และ APEC ไม่ พ บว่ า มี ป ระเทศใดมี ระบบ
Single Window เพียงระบบเดียวในแต่ละประเทศ โดยแต่ละประเทศจะมีระบบ Single Window ในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจ เช่น ด้านการเงินการธนาคาร ด้านศุลกากร ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ เป็นต้น แต่ประเทศที่พัฒ นาแล้ว
จะมีก ารบู รณาการการเชื่ อมโยงทุ กระบบ Single Window เพื่ ออ านวยความสะดวกของการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการแบบครบวงจร (Thailand National Single Window, 2558)

7.3 บทบาทของศุลกากรไทยกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2 (ASEAN Economic
Community: AEC)
7.3.1 มาตรการอ้านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม
ในส่ ว นของการด าเนิ น มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้ า เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ทางธุ ร กรรม แก่
ผู้ประกอบการนั้น กรมฯ ดาเนินการมาตรการที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การให้คาวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
(Advanced Ruling on Valuation) (2) บริการจาแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า (Advanced Ruling
on Tariff Classification) และ (3) โครงการนาร่องการให้บริการการวินิจฉัยถิ่นกาเนิดสินค้าล่วงหน้า (Advanced
Ruling on Rules of Origin Pilot Project)
นอกจากนี้ อาเซียนยั งได้ตกลงร่วมกันในการใช้ใบขนสิ นค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration
Document: ACDD) ที่มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรสาหรับการนาเข้า/ส่งออก
และใช้ผ่ านแดนภายในอาเซียน ซึ่งขณะนี้ กรมศุล กากรอยู่ในระหว่างการพัฒ นาข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียนให้
สอดคล้องควบคู่ไปกับการจัดทาระบบ ASEAN Single Window
สาหรับการสร้างความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างประเทศ ผ่านโครงการผู้ประกอบการ
ระดับ มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators: AEOs) และการจัดทาความตกลงยอมรับร่วมกัน
ระหว่างศุลกากรประเทศคู่เจรจา (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) นั้น กรมศุลกากรได้ดาเนินการ
โครงการ AEOs ของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ AEOs อยู่
เป็นระยะ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทที่ได้รับรองสถานภาพเป็น AEOs สาหรับผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออก และตัวแทนออก
ของแล้ว จานวนทั้งหมด 22 บริษัท ซึ่งในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556 กรมศุลกากรจะยกเลิกระบบ Gold Card
และ Licensed Customs Broker เพื่อนาโครงการ AEOs มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
2
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นอกจากมาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีความ
พยายามร่วมกันพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความ
สะดวกในการขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in
Transit) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตให้รถยนต์ขนส่งที่จดทะเบีย นในประเทศสมาชิกอื่น
สามารถขนส่งสินค้าผ่านประเทศตนได้ โดยกรอบความตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 แต่ยังไม่มี
ผลในทางปฏิบัติเนื่องจากต้องรอการลงนามในพิธีสารทั้ง 9 ฉบับ ซึ่งถ้าทุกประเทศให้สัตยาบันครบแล้วจะทาให้
สามารถขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างกันได้ อย่างเสรีผ่านเส้นทางที่แต่ละประเทศกาหนดโดยได้รับการยกเว้นการ
จัดเก็บภาษีและค่าบริการอื่น ๆ โดยมีการจัดตั้งระบบศุลกากรผ่านแดน มีมาตรการตรวจโรคในคนและพืชและ
อานวยความสะดวกในการขนส่ งสิน ค้าเน่ าเสี ยง่าย ทั้ งนี้จะไม่อนุญ าตให้ ขนส่ งสิ นค้าอันตรายผ่ านแดนและไม่
อนุญาตให้ขนส่งสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าที่ถูกจากัดผ่านดินแดนประเทศอื่น ทั้งนี้ศุลกากรรับผิดชอบพิธีสารจานวน
2 ฉบับ คือ พิธีสาร 2 : การกาหนดที่ทาการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) และพิธีสาร 7 : ระบบ
ศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System) ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการร่วมกันของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ
การด้าเนินการในปัจจุบันของร่างพิธีสารทั้ง 2 ฉบับมีดังนี้
• ร่ างพิ ธีส ารที่ 2 ขณะนี้ อยู่ ในระหว่างการเจรจาของประเทศสมาชิ ก ซึ่ งได้ เสนอขอแก้ ไขที่ ท าการ
พรมแดนรวมถึงเนื้อหาในพิธีสารดังกล่าวซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติ
• ร่างพิธีสารที่ 7 คณะทางานด้านพิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า (Customs
Procedures and Trade Facilitation Working Group: CPTFWG) ได้ดาเนินการแก้ไขและจัดทาร่างพิธีสารที่ 7
และภาคผนวกทางเทคนิ คภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสิ นค้า
ผ่านแดนเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรมศุลกากรจึง
มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และขณะนี้อยู่ในระหว่างขอความเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาต่อไป
นอกจากนี้ กรมศุ ล กากรยั งได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาพิ กั ดศุ ล กากรอาเซีย น (ASEAN Harmonized Tariff
Nomenclature: AHTN) จากฉบั บ ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ให้ เป็ น ฉบั บ ปี พ.ศ. 2555 (2012) หรือ AHTN
2012/1 เพื่อให้เกิดความทันสมัย มีความเหมาะสม อีกทั้งให้สอดคล้องกับระบบประเภทพิกัดย่อย 8 หลักและมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้มีการ
บังคับใช้ AHTN 2012/1 แล้ว

7.4 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window)
สาหรับการอานวยความสะดวกทางการค้านั้น นอกจากจะมี มาตรการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็เป็นที่ทราบ
กันดีว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสาคัญเป็นอย่างมากในโลกการค้าปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถช่วยลด
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ระยะเวลาในการดาเนินธุรกรรมทางการค้าต่าง ๆ เนื่องจากการนาเข้า - ส่งออกสินค้าจะต้องมีการติดต่อกับหลาย
หน่ ว ยงาน รวมถึ ง ต้ อ งใช้ เอกสารในการติ ด ต่ อ ยื่ น เรื่ อ งเพื่ อ ขออนุ มั ติ ห รื อ ขออนุ ญ าตในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ท าให้
ผู้ ป ระกอบการเสี ย เวลาและท าให้ ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบการค่ อ นข้ างสู ง ลดความสามารถในการแข่ งขั น กั บ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้จัดตั้ ง National Single Window (NSW) เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจไว้ ณ จุดเดียว โดยกรมศุลกากรได้ลงนามใน MOU ของโครงการนาร่องเชื่อมต่อ
ระบบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน และขณะนี้มีหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW อย่างเป็นทางการได้แล้ว 12 หน่วยงาน
ในส่วนของการดาเนินการ ASEAN Single Window (ASW) นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ในระหว่าง
การดาเนิ น การโครงการน าร่ อง ASW โดยได้เริ่มโครงการเมื่ อเดื อนมิถุ นายน พ.ศ. 2554 และได้มี การน าร่อ ง
เชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศที่มีความพร้อมก่อนแล้วในปลายปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ส่ ว นของใบขนสิ น ค้ า อาเซี ย น (ASEAN Customs Declaration Document: ACDD) และ ATIGA Form D
ระหว่างกัน

7.5 มาตรการกระตุ้นการรวมกลุ่มทางศุลกากร
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มทางศุลกากรผ่านมาตรการด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ
ประกอบด้วย
1. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขความตกลงอาเซี ย นด้ า นศุ ล กากร (ASEAN Agreement on Customs: AAC)
ศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement
on Customs: AAC) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ให้มีความละเอียด ครอบคลุมในเรื่องพิธีปฏิบัติทาง
ศุลกากร เพื่อให้ สอดรับ กับ ATIGA ในการสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลัง
อาเซียนในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
2. บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างอาเซียนกับศุลกากรจีน (Memorandum of
Understanding between ASEAN and China on Customs Cooperation): ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทา
บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างอาเซียนกับศุลกากรจีน เพื่ออานวยความสะดวกด้าน
การค้า พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านบุคลากร สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงด้านกฎระเบียบ
ให้มีความโปร่งใสและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงขยายความร่ วมมือด้านศุลกากรระหว่างอาเซียนและประเทศคู่
เจรจาสาคัญ ซึ่งจะแสดงถึงความพร้อมของอาเซียนในการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ที่อยู่
นอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านต่าง ๆ คือ การพัฒนาเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับพิธี
การทางศุลกากร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศุลกากร
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านกฎระเบียบภายในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ ศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนและ
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ศุลกากรจีน ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว ในระหว่างการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่
20 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ กรุงเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
3. แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาทางศุลกากร: ในการกระตุ้นการรวมกลุ่มทางศุลกากรของประเทศ
สมาชิกอาเซีย นนั้ น ได้ดาเนิ น การผ่ านแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านศุลกากร (Strategic Plan of Customs
Development: SPCD) ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แลของที่ ป ระชุม อธิบ ดีศุ ล กากรอาเซี ย น (ASEAN Customs
Director General Meeting) ทั้ ง นี้ แผน SPCD ด าเนิ น การผ่ า นคณะท างานที่ ส าคั ญ 3 คณะ ประกอบด้ ว ย
คณะทางานด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศุล กากร (Customs Procedures and Trade
Facilitation Working Group: CPTFWG) คณ ะท างานด้ า นป้ อ งกั น และปราบปรามศุ ล กากร (Customs
Enforcement and Compliance Working Group: CECWG) และคณะท างานด้ านการเสริมสร้างสมรรถนะ
ศุลกากร (Customs Capacity Building Working Group: CCBWG)
ที่ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผน SPCD ของปี พ.ศ. 2554 – 2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 5 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

7.6 ระบบ National Single Window (NSW)3
ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) สาหรับการนาเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการ
ปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครั ฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร
รวมถึงการใช้ข้อมูลร่ว มกัน กับ ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูล ใบอนุญ าตและใบรับรองระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลใน
ทุก ๆ ขัน้ ตอนของการดาเนินงานนาเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (E-Tracking) ทุกวัน
และตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
7.6.1 ความเป็นมา
(1) ศุลกากรไทยได้เริ่มนาแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้สาหรับการนาเข้าการส่งออกมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยพัฒ นาบริการศุ ลกากรจากระบบเอกสารกระดาษเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศใน
ปี พ.ศ. 2543 ซึ่ งระบบดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาระบบ National Single Window (NSW) ของ
ประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้ นาเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของตัวแทนผู้รับขนส่ง
3 THAILAND NATIONAL SINGLE WINDOW, <http://www.thainsw.net/INSW/index.jsp>
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สินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่าง ๆ และต่อมาพัฒนาเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (eCustoms) ให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นความสาเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒ นา
ระบบ NSW ของประเทศ และส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกทางด้าน
การค้าระหว่างประเทศของไทยดีมากขึ้นตามลาดับ
(2) มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินการจัดตั้ง NSW ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการนาเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า-ส่งออกให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้การจัดตั้ง NSW สาเร็จตาม
เป้าหมาย และให้กรมศุลกากรจัดทา MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN Agreement
to Establish and Implement the ASEAN Single Window แ ล ะ ASEAN Protocol to Establish and
Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดัน
ให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สาเร็จตามเป้าหมาย
(3) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิตสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กาหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ
NSW เป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 การปรับ ปรุงสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการค้ า ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทาธุรกรรมเพื่อการส่งออกและ
น าเข้า โดยกระทรวงการคลั งได้มอบหมายให้ กรมศุล กากรเป็น หน่วยงานหลักในการจัดตั้ง NSW ส าหรับ การ
เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการเพื่อการนาเข้า และส่งออกสินค้า
(4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒ นาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ พ.ศ. 2552 เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ: กบส.” เพื่อทาหน้าที่กาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ ให้สามารถบูรณาการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(5) ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่อง
ข้อเสนอเพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณา
เร่งรัดดาเนิน การพัฒ นาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกาหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดาเนินงานให้
ชัดเจน แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)
ต่อไป
(6) คณะกรรมการ กบส. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสาหรับการนาเข้า
การส่งออก และโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา และ
122

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและบู รณาการแผนงาน โครงการ และ
กรอบแผนงบประมาณ เพื่อการพัฒ นาระบบ NSW ของประเทศ พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะหรือดาเนินการ
ปรับแก้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบ NSW ตามที่เหมาะสม และกากับ
ดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน และรายงานความก้าวหน้า ต่อคณะกรรมการพัฒ นาระบบการบริห าร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศทุก 6 เดือน
7.6.2 แนวคิดการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศไทย
ระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลก
และความตกลง ASEAN ส าหรับ การจั ดตั้ง ASEAN Single Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีขอบเขตการพัฒนาระบบ
NSW สาหรับการนาเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ดังนี้
(1) การจัดตั้งระบบ NSW ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบู รณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ (G2G) ที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า การส่งออก การออกใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ การเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ (B2B) และ e-Logistics ใน
อนาคต
(2) การจัดตั้งระบบ NSW ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุก Electronic Windows ที่มี
อยู่แล้ ว ท าให้ ภ าคธุร กิจ สามารถเชื่อมโยงข้อมู ล กับทุกหน่ว ยงานที่อยู่ต่างระบบ Electronic Window ได้โดย
อัตโนมัติ
(3) การจัดตั้งระบบ NSW ทาหน้ าที่เป็นศูน ย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น
การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN และ APEC เป็น ต้น รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล กับ
หน่วยงานต่างประเทศของภาคธุรกิจด้วย
(4) การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศให้เป็นสากล เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์
ของทุกหน่วยงานสามารถสื่อสารกันเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน
(5) การพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทางาน การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจให้สั้น
ลง โดยการสื่อสารกันผ่านระบบ NSW แทนการสื่อสารระหว่างบุคคล
(6) การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการระบบ NSW ตามมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความลับ
และความปลอดภั ยของข้อมูล ทางการค้าของหน่ วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และมีกลไกการตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล
(7) การปรั บ ปรุงกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ยวข้องกับ การค้าระหว่างประเทศของส่ วนราชการต่าง ๆ
เพื่อรองรับการการค้าไร้กระดาษทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
(8) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น APEC, ASEAN, WCO และ UN เป็นต้น
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7.6.3 การพั ฒ นาระบบเชื่ อมโยงข้ อมูล แบบบู รณาการกับ ระบบ National Single Window ของ
ประเทศไทย
กรมศุลกากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับการพัฒนา NSW และคณะทางานด้านเทคนิคและออกแบบ
ระบบงานที่ เกี่ย วข้ อ งกับ การพั ฒ นาระบบ NSW ของประเทศเมื่ อ วัน ที่ 24 กั น ยายน พ.ศ. 2550 เพื่ อ น าไปสู่
ภาคปฏิบั ติอย่างเป็ น รูป ธรรมในการบู ร ณาการการเชื่อมโยงข้อมูล หน่ว ยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ โดยมีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยสรุปดังนี้
(1) การลงนาม MOU เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ระหว่ า งกรมศุ ล กากรและหน่ ว ยงานออก
ใบอนุญาตและใบรับรอง ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) การลงนาม MOU เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน พ.ศ. 2552 ระหว่ า งกรมศุ ล กากรและหน่ ว ยงานออก
ใบอนุญาตและใบรับรอง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรม
สรรพสามิต กรมอุต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร่ กรมอุท ยานแห่ งชาติสั ตว์ป่ าและพั นธุ์พื ช ส านัก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
(3) การลงนาม MOU เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างกรมศุ ล กากรกั บ หน่ ว ยงานออก
ใบอนุ ญ าตและใบรั บ รอง และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การน าเข้ า การส่ งออก และโลจิส ติ ก ส์ ประกอบด้ ว ย
กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม กรมการบินพลเรือน กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย กรมการปกครอง กรมป่าไม้ กรมการค้าภายใน ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากรและสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
(4) การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างกรมศุลกากรกับธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ว่าด้วยการดาเนินการตามแผนส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดับผู้ประกอบการ (National Payment Message Standard)
(5) การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ระหว่างกรมศุลกากรกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้ ว ยการเชื่อ มโยงข้อ มู ล อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ส าหรับ โครงการน าร่องใบรับ รองแหล่ งก าเนิ ด สิ น ค้ า
(Certificate of Origin: C/O)
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7.6.4 ความก้า วหน้ า การพั ฒ นาระบบเชื่ อมโยงข้อ มูล แบบบู ร ณาการกับ ระบบ National Single
Window ของประเทศ
ระบบ NSW ของประเทศเริ่มให้บ ริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลกับผู้ให้บริการระบบ Electronic Windows ที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรไร้เอกสาร
เพื่อให้บริการผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า -ส่งออกทั่วประเทศแบบไร้เอกสารได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการค้าที่ใช้ระบบศุลกากรไร้เอกสารอยู่แล้ว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรอยู่ก่อนแล้ว ปัจจุบันระบบ NSW ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล ประกอบด้วย การ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B)
และการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ ว ยงานภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) บางส่ ว น โดยมีความก้าวหน้าการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ กับระบบ NSW (ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557) ดังนี้
(1) การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต และใบรับรองต่าง ๆ กับระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้วจานวน 21
หน่วยงานประกอบด้วย
(1.1) กรมศุลกากรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออกแบบไร้เอกสาร ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
(1.2) กรมสรรพสามิต เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนาเข้า-ส่งออกสุรา ไพ่ และบุหรี่
ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
(1.3) กรมการค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย
- การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกกาแฟ ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และไม้แปรรูปตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2555
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าถ่านไม้ ตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2555
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันสาปะหลัง ตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การขึ้ น ทะเบี ย นผู้ น าเข้ า สิ น ค้ า หอมแดง มั น ส าปะหลั งและผลิ ต ภั ณ ฑ์
มันสาปะหลัง ส้ม เครื่องในสุกร เครื่องใช้ไฟฟ้า และยางรถใหม่ ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(1.4) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองและ/หรือใบอนุญาตเพื่อการ
นาเข้าหรือการส่งของออกจากเขตประกอบการเสรี ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
(1.5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จ จริงตามแบบ วอ./อก.6 สาหรับนาเข้าส่งออกวัตถุอันตราย ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
(1.6) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเชื่อมโยงหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยสินค้าที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
(1.7) กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย
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- การเชื่ อมโยงข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตการน าสั ต ว์ห รื อซากสั ต ว์เข้าราชอาณาจั ก รและออกนอก
ราชอาณาจักร (แบบ ร.6 และแบบ ร.9) ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2554
- การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใบรับ รองสิ น ค้ าเกษตร (Health Certificate) กั บ กรมปศุ สั ต ว์ ตั้ งแต่
สิงหาคม พ.ศ. 2555
(1.8) กรมประมงเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้นาสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
และใบอนุญาตนาสัตว์น้าหรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2555
(1.9) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเชื่อมโยงข้อมูลใบรับแจ้งการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัง้ แต่เมษายน พ.ศ. 2555
(1.10) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสินค้าเกษตร
(Health Certificate) กับกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2555
(1.11) กรมศิ ล ปากรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตส่ งหรือ น าโบราณวัต ถุห รือ ศิ ล ปวั ต ถุ อ อกนอก
ราชอาณาจักร ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2555
(1.12) กรมธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย
- การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองให้นาสินค้า (น้ามันเชื้อเพลิง) เข้าในราชอาณาจักร และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 ตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ. 2555
- การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสื อรับรองให้ จาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมออกไปนอกราชอาณาจักร
ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2556
(1.13) ส านั ก งานคณะกรรมการอ้ อยและน้ าตาลทรายเชื่ อมโยงข้ อมู ล ใบอนุ ญ าตให้ ส่ งสิ น ค้ า
ออกไปนอกราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) (แบบ อ4) ตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2556
(1.14) กรมการอุตสาหกรรมทหารเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตสั่งเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ใบอนุญาต
นาเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ หนังสือกากับการส่งออก และหนังสือกากับการส่งผ่านแดน ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(1.15) ส านั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยางเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใบรับ เงิน สงเคราะห์ ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2556
(1.16) กรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลแบบ ตั้งแต่
สิงหาคม พ.ศ. 2556
(1.17) กรมป่าไม้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2557
(1.18) การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล บั ญ ชี สิ น ค้ า ทางเรื อ (Manifest) ตั้ ง แต่
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(1.19) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนาเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2557
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(1.20) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนาเข้า ส่งออก และนาผ่านเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ ตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2557
(1.21) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลใบรั บรองการยกเว้นอากรตามมาตรา 12
ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2557
(2) การเชื่ อมโยงข้ อมู ล ใบอนุ ญ าต และใบรับ รองต่าง ๆ กับ ระบบ NSW ที่ อ ยู่ระหว่างทดสอบระบบ
จานวน 10 หน่วยงานประกอบด้วย
(2.1) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(2.2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2.3) กรมการปกครอง
(2.4) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(2.5) กรมทรัพยากรธรณี
(2.6) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(2.7) กรมการค้าภายใน
(2.8) กรมวิชาการเกษตร
(2.9) กรมเจ้าท่า
(2.10) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(3) การเชื่อมโยงข้อมูล ใบอนุ ญาตและใบรับรองต่าง ๆ กับระบบ NSW ที่อยู่ระหว่างการพัฒ นาระบบ
จานวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย
(3.1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
(3.2) กรมการบินพลเรือน
(3.3) กรมควบคุมโรค
(4) การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ กับระบบ NSW ที่อยู่ระหว่างจัดหาระบบ จานวน 2
หน่วยงานประกอบด้วย
(4.1) สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(4.2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7.6.5 ลักษณะงานบริการของระบบ National Single Window ในปัจจุบันของประเทศไทย
ระบบ NSW ของประเทศ ทาหน้ าที่ เป็ นศูน ย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล แบบเบ็ ดเสร็จ ณ จุดเดียวของ
ประเทศ เชื่อมโยงข้อมูล แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยผู้ประกอบการค้าจัดทาข้อมูลเพียงครั้งเดียวหรือจัดเตรียมเอกสารเพียงหนึ่งชุด แล้วส่งให้ระบบ NSW
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบ NSW จะทาหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่ านั้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกรรมการ
ช าระเงิน โดยผู้ ใช้ บ ริ ก ารไม่ ต้ อ งเสี ย เวลาและค่ าใช้จ่ ายเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าข้ อ มู ล หลายชุ ด เพื่ อ จัด ส่ งให้ ห ลาย
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระบบ NSW ยังทาหน้าที่เป็น National Gateway สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาคอาเซียนโดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงดังรูป

ระบบ NSW พร้อมให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการนาเข้าส่งออก
รวมถึงพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ASEAN Single Window โดยมีบริการหลัก ๆ พร้อมให้บริการ ดังนี้
(1) การบริการเว็บไซต์ (www.thainsw.net) โดยระบบ NSW ของประเทศ ประกอบด้วยบริการข้อมูล
ข่าวสารการนาเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายและระเบียบ การจัดตั้ง NSW และ
ASEAN Single Window มาตรฐานข้ อ มู ล มาตรฐานการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล โดยกลุ่ ม ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย
สาธารณชนทั่วไป ผู้ รับ บริการจากหน่ วยงานภาครัฐ และผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า ส่ งออกและ
โลจิสติกส์
(2) การบริการระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Gateway) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ สาหรับทาหน้าที่รับส่งข้อมูลแบบปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน
128

ภาครัฐและภาคธุรกิจภายในประเทศไทย ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน โดย
ระบบดั ง กล่ า วออกแบบไว้ ใ ห้ ท างานแบบอั ต โนมั ติ สามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ได้ ป ระมาณ 100,000 เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่อชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน มีทะเบียนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น ประมาณ 10,000 ทะเบียน ทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ใช้บริการนาเข้าส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 100,000 ราย
(3) การบริการติดตามสถานภาพการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียวผ่านอินเทอร์เน็ต (NSW e-Tracking) โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศแบบ Real time บนระบบ NSW ได้ทุกวันตลอดเวลา 24
ชั่วโมง โดยใช้เลขที่อ้างอิง วันที่ ชื่อเอกสาร และประเทศที่ต้องการทราบ ระบบงานดังกล่าวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผล
ของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทางอิเล็กทรอนิกส์จากต้นทาง
จนถึงปลายทางว่า กระบวนการนั้นอยู่ที่หน่วยงานใด โดยผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการส่งข้อมู ล
ได้ เช่น แต่ละหน่วยงานใช้เวลาดาเนินการนานเท่าไร ความล่าช้าอยู่ที่ขั้นตอนใด
(4) การบริการระบบฐานข้อมูล “National Standard Data Set” หรือมาตรฐานข้อมูลของประเทศแบบ
Real time ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อมูลสอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ (UN WCO และ ASEAN)
พร้ อ มแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมาตรฐานสากลจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น มาตรฐานที่ จั ด ท าโดยองค์ ก าร
สหประชาชาติ และมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก เพื่อให้ผู้ใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
สามารถสืบค้นและนาไปใช้งานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(5) การบริการระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองของส่วนราชการที่ไม่มีระบบงานคอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง และยังไม่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW ของประเทศ เช่น กรมศิลปากร และกรมทรัพยากรธรณี
โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคาขอใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ ของส่วนราชการดังกล่าวบนระบบ NSW ได้
โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองจะพิจารณาคาขอใบอนุญาต
และใบรั บ รอง และพิ จ ารณาการออกเลขที่ ใบอนุญ าตและใบรับ รองบนระบบ NSW โดยตรงเช่น เดียวกัน ซึ่ ง
ผู้ประกอบการสามารถติดตามผลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง รวมถึงการใช้ใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ
สาหรับการตรวจปล่อยสินค้าได้ทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
(6) การบริการ Help Desk and Call Center สาหรับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการนาเข้าส่งออก โดยให้บริการรับแจ้งปัญหา การแก้ไขปัญหา และบริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง NSW กับหน่วยงานภายใน
ประเทศไทย และการเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window) และประเทศอื่น ๆ นอก
ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย การให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
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7.6.6 การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2556-2560)
“การอานวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพื่อความสามารถในการแข่งขัน”
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556)
ภารกิ จ ที่ 2 การยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้ า (Trade Facilitation
Enhancement)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบอ้านวยความสะดวกทางการค้า
เร่งรัดดาเนินการพัฒนาระบบ NSW อย่างต่อเนื่องจนได้ระบบสมบูรณ์และมีระบบการบริหารจัดการที่
ชัดเจนรองรับโดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ประการ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการพัฒนาและขยายการเชื่อมโยง NSW ที่เกี่ยวกับธุรกรรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐ (Regulatory NSW) ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งผ่านท่า (Port Community System) และส่งเสริมการ
พัฒ นาระบบ NSW และ e-Logistics ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งท่าเรือ ท่าอากาศยาน และด่านชายแดนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การขนส่งระหว่างประเทศด้วยการเชื่อมโยงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกลุ่ม
การขนส่ง (e-Freight) ทั้งที่เกี่ยวกับสินค้าและบุคลากรผู้ให้บริการผ่านแดนกับระบบ NSW รวมถึงการผลักดันให้
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บ ริการที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า-ส่งออก มีการปรับปรุงกระบวนการทางาน (Back-office
reprocess) ให้มีประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ ทั้ง G2G B2G และ
B2B ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงเป็นระบบ ASEAN Single Window โดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง องค์ ก รก ากั บ บริ ห ารการจั ด การระบบ NSW (Business model) ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบ NSW มีรูปแบบการบริหารธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมและสามารถอานวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนาเข้า-ส่งออกและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการออกกฎหมาย อาทิ พระราชกฤษฎีกาการท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
NSW และพระราชบัญญัติสิ่งอานวยความสะดวกข้ามแดน เพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้า-ส่งออกและการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

7.7 การอ้านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน4
การอานวยความสะดวกทางการค้าถูกระบุว่าเป็นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
โดยที่การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี ภายใต้ฐานการผลิตเดียวของอาซียนจาเป็นต้องมีการพัฒนาการอานวยความ
สะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แม่แบบพิมพ์เขียวการจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC Blueprint ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกทางการค้า ดังนี้
4

การค้าสินค้าและการอานวยความสะดวกทางการค้า (TDRI, 2555)
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• การอานวยความสะดวกทางการค้า – การพัฒนากระบวนการและพิธีการศุลกากรและการส่งผ่านข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าใจง่าย มีการประสานกันและมีมาตรฐานเดียวกัน
• การเชื่อมโยงระบบศุลกากร – มีการเชื่อมโยงระบบศุลกากร ทั้งในเชิงโครงสร้างระบบศุลกากรพิกัด
ศุลกากร มูลค่าสินค้าและการพิสูจน์ถิ่นกาเนิดสินค้า ระบบ ASEAN e-Customs พัฒนาศักยภาพ และลดช่องว่าง
ของการพัฒนาระบบศุลกากรในประเทศสมาชิก รวมถึงการนาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในการตรวจสอบสินค้า
มาใช้
• ASEAN Single Window – พัฒนาระบบ Single Window ในแต่ละประเทศ ให้มีการนาส่งข้อมูล และ
การอนุมัติการนาเข้าหรือการส่งออกเพียงที่เดียวในพิธีการศุลกากร และเชื่อมโยงระบบ Single Window นี้ให้เป็น
ASEAN Single Window (ASW)
จากรายงานของ ERIA (2012) ระบุถึงความก้าวหน้าของการเชื่อมโยงระบบศุล กากร และการพัฒ นา
ระบบ National Single Window (NSW) ในแต่ละประเทศ โดยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
ได้มีการทดลองใช้จริงในทุกประเทศ และคาดว่าจะใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่ประเทศ
บรูไน และเวียดนามอยู่ในขั้นการพัฒนาระบบ แต่คาดว่าจะสามารถทดลองใช้จริงได้ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยที่
ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้ นของการพัฒนาระบบ NSW และคาดว่าจะไม่สามารถดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 ส่วนระบบ ASW นั้นก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองใน 7 ประเทศ และคาดว่าจะมีการ
ใช้งานได้บางส่วนภายในปี พ.ศ. 2558

7.8 แนวโน้มของการอ้านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศของไทย
ในอดี ต ประเทศไทยยั งใช้ระบบเอกสารในการนาเข้าส่ งออก ซึ่ งการประมวลผลเอกสารนั้น ค่อนข้าง
สิ้นเปลืองเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร จึงมีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Data Interchange (EDI) มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกรรมให้อยู่ในรูปของข้อ มูลเชิงเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้กระดาษ นอกจากนี้ EDI ยังมีประโยชน์ในกระบวนการด้านภาษีด้วยโดยกรมศุลกากรได้นาระบบ EDI
เข้ามาใช้ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดตั้งบริษัท เทรดสยาม จากัด (Trade Siam Company Limited) ใน
ปีเดียวกัน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเจ้าของร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน บริษัทเทรดสยามจะเป็น Gateway ใน
การให้บริการด้าน EDI แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และต่อมากรมศุลกากรได้เริ่มนาระบบการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-customs) เข้ามาใช้ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2548 และนามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.
2550 ส่งผลให้เกิดการลดการใช้เอกสารกระดาษลงทั้งที่ท่าอากาศยานและท่าเรือ

7.9 การพัฒนา National Single Window (NSW) ของไทย
การพัฒนา National Single Window (NSW) นั้น จาเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการนาเข้าและ
ส่งออกสินค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเป็ นจานวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 30 แห่งที่เกี่ยวข้อง
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กับ NSW เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ซึ่ ง
กาหนดให้หน่วยงานที่มีส่วนร่วมใน NSW เพิ่มเติม ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกาหนดให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาโครงก าร
NSW
การขับ เคลื่ อนนโยบายการพัฒ นาระบบ NSW มีการผลั กดันผ่านทางคณะกรรมการพัฒ นาระบบการ
บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการเพื่อทาหน้าที่
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการขนส่งสินค้า
และบริ ก ารของประเทศ ให้ ส ามารถบู ร ณาการได้ อ ย่ างเป็ น ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยที่
คณะกรรมการ กบส. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสาหรับการนาเข้า การส่งออก
และโลจิ ส ติ ก ส์ เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมี เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี เป็ น ที่ ป รึก ษา และปลั ด
กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานอนุ กรรมการ เพื่ อท าหน้ าที่ 1) จัดท าแผนปฏิ บัติ การและบู รณาการแผนงาน
โครงการ และกรอบแผนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ 2)
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือดาเนินการปรับแก้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาระบบ NSW ตามที่เหมาะสม 3) กากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า
ต่อคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ การบริ ห ารจัดการขนส่ งสินค้าและบริการของประเทศทุ ก 6 เดือน 4) แต่งตั้ง
คณะทางาน เพื่อช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และ 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
กบส. มอบหมาย
แม้ว่าโครงการดั งกล่ าวจะได้ รับ การสนับ สนุ นจากภาครัฐ อย่างเต็ม ที่ แต่การนาไปใช้และการร่ว มมื อ
ระหว่างกระทรวงนั้นยังเป็นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ถึงแม้ว่ามีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักและเป็นผู้ประสานงาน แต่มี
ข้อจากัดในการนาไปใช้กับเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล (Government Information Network: GIN) ที่มี
อยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับ GIN ดังนั้น การเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับ
กรมศุลกากรต้องกระทาทั้งด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน และการวางระเบียบทางด้านกฎหมาย ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการทางด้านการบูรณาการข้อมูลทางด้านการนาเข้าและส่งออกและการขนส่งที่ตระหนักถึงข้อจากัด
ในการนาโครงการ NSW ไปใช้ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาข้อจากัดทางด้านกฎหมายและแนวทางการแก้ไข
ในการน าโครงการ NSW ไปใปฏิบัติจริง ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีสานักงานคณะกรรมการอัยการเป็นแกนนาใน
คณะทางานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการได้จัดตั้งคณะทางานอีก 1 ชุดที่มีกรมศุลกากรเป็นแกนนาใน
ปี พ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณาข้อจากัดทางด้านกฎหมายและกาหนดแนวทางแก้ไข จะเห็นได้ว่าโครงการ NSW นั้น
ต้องเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ หลากหลายในการนาระบบไปปรับใช้ ให้
สอดคล้องกัน
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นอกจากนี้ ทางด้านงบประมาณของโครงการ NSW ยังคงมีปัญ หา ถึงแม้ว่ากรมศุลกากรมีการจัดสรร
งบประมาณให้กับบางหน่วยงานที่นาระบบ NSW ไปใช้ แต่ยังมีบางหน่วยงานที่จาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณด้วย
ตัวเอง จึงไม่ได้มีแผนด้านงบประมาณที่สอดคล้องกัน เพราะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ ละหน่วยงาน ทั้งนี้บาง
หน่วยงานถือว่าโครงการ NSW ไม่ใช่งานหลักของหน่วยงาน จึงมอบหน้าที่ให้กรมศุลกากรเป็นผู้นาไปใช้ ดังนั้น จึง
เกิดปัญหาทางด้านการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
7.10 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน
• การสร้างความร่วมมือเป็นโครงข่ายของอุตสาหกรรม (Industrial Clustering) ระหว่างผู้ประกอบการ
ไมซ์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการจ้างเหมาตามงานที่กาหนด และ
ความชานาญของผู้ประกอบการ ทาให้ขาดโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซีย น การใช้ประโยชน์ จากความเชี่ยวชาญของผู้ ประกอบการในแต่ละด้านมีน้อย เช่น ไทย
อาจจะมีความได้เปรียบทางด้านสถานที่จัดงาน (Venue) เหนือกว่าสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์มีความได้เปรียบทางด้าน
การเป็นผู้จัดงาน (Organizer) มากกว่า และสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ และกว้างขวางกว่า แต่การขาดความ
ร่วมมือระหว่างกันทาให้ไม่สามารถทางานร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม
• อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความร่วมมือในลักษณะนี้ จาเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ขับเคลื่อน และต้องใช้เวลาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากรระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะใช้ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการริเริ่มความร่วมมือระหว่างธุรกิจไมซ์ของประเทศ
สมาชิกโดยมีภาครัฐเป็นผู้นาให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน
• การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและยกระดับไปเป็น
มาตรฐานของอาเซียน (ซึ่ง TCEB ได้เล็งเห็นความสาคัญ และได้มีการริเริ่มดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
เป็นก้าวย่างที่สาคัญในการพัฒ นาความร่วมมือของอุตสหากรรมไมซ์อาเซียน และจะเป็นแนวทางสาคัญในการ
พัฒนาความร่วมมือในลักษณะ และรูปแบบอื่นต่อไป
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บทที่ 8
บทบาทและการสนับสนุนของภาครัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

การสนับสนุนจากภาครัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยหลังจาก
การเข้าสู่ AEC การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของปัญหา และอุปสรรคของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบการไมซ์ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพของปัญหาที่เป็นข้อจากัดของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงประโยชน์จากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของอุตสาหกรรมไมซ์ นอกจากนี้ ยังจะได้
ครอบคลุมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านบุคลากร ทุนมนุษย์ (Human Capital)
ฯลฯ ทั้งนี้ มาตรการสนั บสนุ นจากภาครัฐควรจะเป็นมาตรการที่มีลักษณะสนับสนุน เกื้อหนุน หรือไม่เป็น
อุปสรรคต่อการทางานของกลไกตลาด (Market Mechanism) เพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดการผูกขาดใน
อุตสาหกรรม และหลีกเลี่ยงการแทรกแซงที่ไม่จาเป็น

8.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ (White Paper MICE Declaration)
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. กาหนดกรอบนโยบาย ปรับกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ควบคู่กับการผลักดัน และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศให้ สามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ ต่าง ๆ ไปสู่การเป็นจุดหมายหลักของไมซ์ใน
ภูมิภาคเอเชีย
2. ส่งเสริม และเปิดโอกาสเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้เ ข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศโดยมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกันในระยะยาว
3. ส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เป็นวาระแห่งชาติที่เป็นการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งรัฐ
ต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน และเอกชนต่อเอกชน
4. กระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศและในภูมิภาค ทั้งในภาคการ
บริการและภาคการผลิต
5. เพื่อเพิ่ มศักยภาพทางด้านการพัฒ นาการจัดประชุม และท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การประชุม
นานาชาติและงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ อันจะเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรและการบริ ห ารจั ด การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ
7. พัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้นาในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เทคโนโลยี และการศึกษา

8.2 ข้อเสนอแนะบทบาทและการสนับสนุนของภาครัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีเส็บ กล่าวถึงแนวทาง และบทบาทของทีเส็บใน
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน พร้อมที่จะแข่งขัน ได้ทั้งภายในภูมิภ าค และระดับโลก โดยวางแนวทางให้ ทีเส็บเป็นสื่อกลางในการ
ประสานงาน และอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานไมซ์ (MICE supply chain) ไทย
ลดบทบาทในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน คือ เน้นให้ความสาคัญกับมาตรการในรูปแบบที่เป็น “นัน
ไฟแนนเชียล” (Non-financial) มากกว่า ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีกว่า และเป็นการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการพัฒนาเครือข่ายไมซ์ ไทยและภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ ยังเน้นให้ความสาคัญ
กับการนาดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) เข้ามาใช้ในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในธุรกิจไมซ์
ไทย เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ (ในรูปแบบโอเพนซอร์ส) ที่จะเปิดโอกาสให้กับภาคธุรกิจ และผู้ที่สนใจสามารถ
เข้ามาดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปได้ สาหรับการศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะที่เป็นบทบาทของ
ภาครัฐที่มีความจาเป็นต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในการรองรับการแข่งขันจากข้อตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้
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– การพัฒนาทักษะบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การจัดทาหลักสูตร (TCEB มีการดาเนินการแล้ว)
การจั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรไมซ์ ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นโดยเฉพาะกั บ ประเทศที่ มี ขี ด
ความสามารถสูงกว่าไทย
– การกาหนดยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทีช่ ัดเจน
– การพัฒ นา / กาหนดมาตรฐานการให้บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ และยกระดับเป็นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน (TCEB มีการดาเนินการแล้ว)
– การพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของประเทศ และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะที่มีความจาเป็นต่ออุตสาหกรรมไมซ์ (Specific Infrastructure for MICE) เช่น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าหรั บ กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ ข องอุ ต สาหกรรมไมซ์ ระบบการเชื่ อ มโยงโ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมเพื่อการให้บริการกิจกรรมไมซ์ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
รวมทั้งการกาหนดให้ มีการบริหารจัดการเฉพาะเพื่ออานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ เช่น การ
บริหารจัดการการจราจรในช่วงจัดงาน การมีความตกลงการให้บริการรถไฟฟ้า หรือการบริการรับ-ส่งผู้ร่วมงาน
ฯลฯ
– ข้อเสนอให้ มี Regional TCEB representative ในฐานะเป็นตัวแทนให้ เป็นช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สู่พื้นที่
และภูมิภาคที่มีศักยภาพของไทย และการเพิ่มบทบาทของ TCEB ในฐานะผู้อานวยความสะดวก หรือสนับสนุน
ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่การพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ เช่น การลงทุนสร้างสถานจัดประชุมขนาด
ใหญ่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการใช้พื้นที่จัดประชุม / แสดงสินค้า
อย่างต่อเนื่องในระยะแรก
– ภาครัฐให้ การสนับ สนุ น ทั้งทางด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้ สิ่ งจูงใจในการดึงดูดการจัด
กิจกรรมขนาดใหญ่ และการให้สิ่งจูงใจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่น (Local)
– การริเริ่ม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการอานวยความสะดวกในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไมซ์ (TCEB มีการริเริ่มและดาเนินการ
แล้ว) โดย สสปน. ทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงานที่
จาเป็น จะต้องทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญ หาอุปสรรค รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการในการอานวยความ
สะดวกเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นา และยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย โดยคณะกรรมการจะสามารถทางานในการประสาน
เพื่ อให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่างประเทศในภู มิ ภ าคที่ จะท าให้ เกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ จากคว ามร่ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่ออุตสหากรรมไมซ์
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