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รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/๒๕๖4
วันอังคารที่ 19 มกราคม ๒๕๖4 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
********************
คณะกรรมการ
1. นายสาเริง
2. นางอุบลรัตน์
3. นางพนิดา
4. นางเขมวรรณ
5. นางจุฑา

ไชยเสน
พ่วงภิญโญ
วานิชรัตน์
ดวงจันทร์
ธาราไชย

6. นางสาวภัคนันท์

วินิจชัย

7. ดร.ไพรัช

พิบูลย์รุ่งโรจน์

8. พล.ต.ต. ปชา
9. นางละเอียด
10. นายไพศาล

รัตนพันธ์
บุ้งศรีทอง
อุทัยยศ

11. นางสาวดวงกมล

โกศลกาญจน์

12. นายศเนติ

จิรภาสอังกูร

13. นายศราวุธ
14. นายจักรพงษ์
15. นายสงกรานต์
16. นายไพศาล
17. นายอาคม

เข็มจันทร์
สิทธิหล่อ
มูลวิจิตร
สุรธรรมวิทย์
สุวรรณกันธา

18. นายมาโนช
19. นายศุภกร

การพนักงาน
พัฒกุล

20. นางสาวชนินาถ

สิทธิหล่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด การประชุ ม และ
นิทรรศการภาคเหนือ
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ
นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์
ภาคเหนือตอนบน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
(แทน) ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(แทน) ผู้อานวยการฝ่ายบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสิ นค้า นานาชาติ เฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
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ผู้ทเี่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวิษณุ
2. นายพัลลภ
3. นายจิรกร
4. นายไพรัช
5. นางโสพิตย์
6. นางสาวกรวิกา
7. ว่าที่ร้อยตรี ดรณ์
8. นางสาวพรกนก
9. นางสาวอรช

วิทยวราวัฒน์
แซ่จิว
สุวงศ์
โตวิวัฒน์
ฤทธิศร
ลาภรัตนทอง
สุทธิภิบาล
ปินตาปลูก
บุญ-หลง

10. ว่าที่ร้อยตรี หญิงทรายทิพย์ วิริยา
11. นางสาวอนุรักษ์ อินชื่น
12. นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วเรือน
13. นางสาวอรปรียา พัฒนาเจริญเดช
14. นายกฤษณ
อร่ามศรี
15. นายมนัสวัฑฒก์ ชุติมา
16. นายอุดม
ชิดนายี
17. นางสาวกัณฐิกา ท่ากะเชียง
ผู้ทไี่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ประธานคณะทางานกฎบัตรเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
คณะทางานกฎบัตรเชียงใหม่
กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
คณะทางานกฎบัตรเชียงใหม่
สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ภาคเหนือ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Blooms
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ส่งผลให้การดาเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเลื่อนการจัดงาน
หรือหยุดดาเนินการ ทาให้ภาครัฐจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันโรค เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคาดหวังให้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดีขึ้น
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 7 แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่
19 มกราคม 2564) โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินมาตรการป้องกันโรคอย่ า ง
เคร่งครัดควบคู่ไปกับการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะในส่วนที่สามารถ
ด าเนิ น การได้ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือแนวทางในการกระตุ้มเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งแผนการ
ฟื้น ฟู เศรษฐกิจของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และในส่ วนของการจั ดกิจกรรมงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ ประจาปี 2564 ซึ่งจัดประจาทุกปีนั้น ในปี 2564 นี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะได้มีการหารือเรื่องการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจมีการเลื่อนการจัดงาน
ออกไปก่อน และในส่วนของการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ คาดว่านักท่องเที่ยว
จะสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ด้วยความปลอดภัยได้ โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และมาตราการป้องกันโรคของจังหวัด
อย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดงานแต่ละเทศกาลจะต้องมีการเตรียมแผนการรองรับไว้ด้วย
แม้ว่าในช่วงเทศกาลอาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
แต่สามารถดาเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริม/กระตุ้นการท่องเที่ยวไปได้ในระดับหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขาฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
จั งหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุ ม คณะกรรมการส่ งเสริม และขั บเคลื่ อ น
อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
และสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้ส่งรายงาน
การประชุมครั้งที่ 1/2563 ให้คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
MICE จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
วาระ 3.1

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ต่อการจัดงานไมซ์ และบรรยากาศ
การท่องเที่ยวโดยรวม

นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยว
ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสาคัญ ที่นารายได้สู่ประเทศ
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีละหลายแสนล้านบาท เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศเป็นจานวนมาก สามารถ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนและภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมือ ง
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ท่องเที่ยวหลักของประเทศ และมี GDP มาจากภาคบริการท่องเที่ยวกว่า 70% ของ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ แต่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็น SME รายย่อย จึงส่งผลกระทบหนักต่อหลาย
ธุรกิจและผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยจะเห็นได้จากภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
จานวนนักท่องเที่ยว 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562)
ปี
2560
2561
2562

รวม (ล้านคน)
10,390,801
10,863,150
11,165,860

ไทย
7,261,793
7,604,764
7,691,453

ต่างชาติ
3,129,008
3,258,386
3,474,407

% Change
7.97
4.55
2.79

ต่างชาติ
37,750.04
41,315.75
43,438.84

% Change
9.91
8.64
2.83

รายได้นักท่องเที่ยว 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562)
ปี
2560
2561
2562

รวม (ล้านบาท)
99,070.42
107,625
110,670

ไทย
61,320.38
66,309.57
67,231.49

จานวนนักท่องเที่ยว ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)
ปี
2562
2563
% Change

รวม (ล้านคน)
11,165,860
5,552,195
-50.28%

ไทย (คน)
7,691,453
4,935,090
-35.84%

ต่างชาติ (คน)
3,474,407
617,105
-82.24%

จานวนรายได้นักท่องเที่ยว ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)
ปี
2562
2563
% Change

รวม (ล้านบาท)
110,670
47,187
-57.36%

ไทย (ล้านบาท)
67,231.49
39,111.52
-41.83%

ต่างชาติ (ล้านบาท)
43,438.84
8,075.00
-81.41%

แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของรัฐบาล
ทาให้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคงอยู่ในภาวะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ในประเทศ ไม่มีรายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคฯ
โดยจังหวัดเชียงใหม่ต้องพึงพาตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเริ่มมีการฟื้นตัว
ในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ซึ่งคาดการณ์ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะมี
นักท่องเที่ยว ในปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม) ประมาณ 6,000,000 ล้านคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ 60,000 ล้านบาท
เพิ่มขั้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
- รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการเที่ยวปันสุข, โครงการกาลังใจ
สนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), โครงการเราไปเที่ยวกัน ,
โครงการคนละครึ่ง และการเพิ่มวันหยุดยาว
- การเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง High season ทาให้จังหวัด
เชียงใหม่ มีหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
(1) การขับเคลื่อน WE LOVE CHIANG MAI
(2) การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
- ธุรกิจขนส่งและบริการเริ่มทยอยเปิดให้บริการ เช่น สายการบิน รถทัวร์ สถานพักแรม
ร้านอาหาร และสปา ฯลฯ
ข้อจากัด
- ความเสี่ยงระบาดของโควิด 19 ระบาดระลอกสอง และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
- รัฐบาลยังประกาศบังคับใช้พระราชกาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้
- อัตราการว่างงาน ทาให้คนไทยจานวนมากมีกาลังซื้อลดลง
- ปัญหาจานวนผู้ให้บริการมากกว่านักท่องเที่ยว (Over Supply)
- วันธรรมดาไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว
บรรยากาศการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ยังมีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีจานวนผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย รวมทั้งผู้สัมผัสที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงสูง และเสี่ยงต่า มีจานวนค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการ
ตรวจหาเชื้อ ไวรัส และมาตรการป้ อ งกั นควบคุ ม โรคให้ ไ ด้ อ ย่ างทั น ถ่ ว งที ดั ง นั้ น
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีคาสั่งที่ 10/2564 เรื่อง
การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะ
คล้ายสถานบริการเช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปจนถึง
วัน ที่ 31 มกราคม 2564 ส่ งผลให้ นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยว
ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจานวนมาก และลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ยกเลิกการจอง
ที่พัก ยกเลิกตั๋วโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น โดยที่ก่อนหน้านี้หลายคนวางแผนเดินทาง
มาจังหวัดเชียงใหม่ กลับต้องยกเลิกไป ซึ่งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มีการเลื่อนการจัดงานออกไปเช่น การจัดการ
แข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่
11 – 19 กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย
จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติรวมทั้งหมด
ผู้อานวยการการท่องเที่ยว 5,047,451 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา -47.64 เปอร์เซ็นต์ และในส่วนของรายได้
แห่งประเทศไทย
รวมทั้งหมด 42,896.84 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา -55.65 เปอร์เซ็นต์
สานักงานเชียงใหม่
โดยมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 มีการติดลบ
น้อยลง ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวเลขที่อ้างอิงจากการใช้ Application เพื่อค้นหาแผนที่ของ
จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าในเดือนกรกฎาคม 2563 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทย
โดยรวมจะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประกอบกับในไตรมาส 3
มีวันหยุดยาว 4 วันต่อเนื่องกัน ทาให้มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัด
เชียงใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 และในช่วงเดือนกันยายน 2563 และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่
อยู่จนถึงวันหยุดพิเศษในช่วง 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 แต่หลังจากวันที่ 24 28 พฤศจิกายน พบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ซึง่ เป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาจาก
จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยการลักลอบเข้าประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงเป็นจานวนมาก
จากเดิมที่คาดการณ์ว่า ในช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม
2563 จากการสารวจก่อนที่จะพบผู้ติดเชื้อ ฯ จากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า
ความต้องการของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มี จานวนประมาณ
72 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อพบผู้ติดเชื้อมีอัตราการยกเลิกการเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่
ประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ไตรมาสที่ 4 หดตัวอย่างรุนแรง
ผลสารวจแนวทางการช่วยเหลือ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องการจากภาครัฐ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
– 19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในวงกว้าง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสูญเสียรายได้และโอกาสในทางธุรกิจอย่าง
มากมาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดทาผลสารวจ
“แนวทางการช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องการจากภาครัฐ” เพื่อนาไปใช้
ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในท่ามกลางวิกฤติครั้งนี้ และนาข้อมูลที่ได้ไป
หารือร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้สอบถามผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2564 จานวน
ทั้งสิ้น 1,884 ราย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประมาณ 44.37 เปอร์เซ็นต์
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสถานที่พัก บริษัทนาเที่ยว ประมาณ 23.78 เปอร์เซ็นต์ ร้านอาหาร/
เครื่องดื่ม ประมาณ 10.40 เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจประเภทบริการรถเช่า/บริการ
รถสาธารณะ ประมาณ 6.95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนาดของธุรกิจ 1 ใน 4 ของธุรกิจ
75 เปอร์เซ็นต์ เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 50 ล้านบาท รองลงมา
คือ ธุรกิจขนาดกลางมูลค่าทรัพย์สินระหว่าง 50 – 200 ล้านบาท และธุรกิจขนาดใหญ่
มีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 200 ล้านบาท
ซึ่งขณะนี้สถานะของธุรกิจเปิดให้บริการ 65.34 เปอร์เซ็นต์ และปิดบริการ
34.66 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาสถานการณ์เปิด - ปิดกิจการจาแนกประเภทธุรกิจ
จะพบว่าธุรกิจที่ยังคงปิดบริการ และมีสัดส่วนมากที่สุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์ คือ ธุรกิจ
สถานบันเทิง ผับบาร์ และคาบาเร่ต์ เป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นธุรกิจแรกที่จะต้องถูกสั่งปิด เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
บางส่วนไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่จะเปิดกิจการต่อไป
แนวทางความช่วยเหลือที่ต้องการจากภาครัฐ
(1) “ขอพักชาระหนี้” มีผู้ประกอบการที่ต้องการพักชาระหนี้ทั้งหมด 81.16 เปอร์เซ็นต์
โดยกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการขอพักชาระหนี้มากที่สุด คือ สายการบิน รถเช่า และ
คมนาคมต่างๆ ระยะเวลาที่ ผู้ ประกอบการต้องการขอพั กช าระหนี้ ในระยะเวลา
มากที่สุด คือ 19 – 24 เดือนประมาณ 63.64 เปอร์เซ็นต์
(2) “ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งพักการชาระเงินต้น” ผู้ประกอบการธุรกิจ
ส่วนใหญ่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องการขอลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งพักการ
ชาระเงินต้น โดยอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการชาระ คือ ร้อยละ 1 - 1.99
(3) “มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan)” ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่
ขอรั บ การสนั บสนุน มาตรการสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ประมาณ 78.77
เปอร์เซ็นต์ โดยวงเงินกู้ที่ต้องการมากที่สุดคือ มากกว่า 50,000,000 บาท ขึ้นไป
เช่น กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวสวนสนุก Think Park และสนามกอล์ฟ ฯลฯ
(4) “มาตรการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย” ต้องการให้ภาครัฐช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าน้า
ค่าไฟฟ้า และสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างพนักงานเพื่อรักษาสถานะการจ้างงาน
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลักลอบมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก
ประเทศเมียนมา จานวนมาก กลุ่มที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด (Sensitive) คือ กลุ่ม
“MICE” โดยเฉพาะเป็นหน่วยงานของราชการ ซึ่งจะต้องประเมินความเสี่ยงได้ว่า
จังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงมาก - น้อย เพียงใดเป็นอันดับแรก และจะต้องมีการ
ประเมินว่ากิจกรรมใดที่ยังสามารถดาเนินต่อไปได้ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) อย่างเคร่งครัด แต่ตามความเป็นจริงแล้ว มีการ
ประกาศยกเลิกการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ก่อนทุกครั้ง โดยไม่ได้คานึงถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา รองลงมา คือกลุ่มบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีการคาดโทษ
พนักงานห้ามเดินทาง และหากไม่ปฏิบัติตามกฎ จะปลดพนักงานทันที รวมทั้งถ้ามี
การเดินทางไปในพื้นที่ใดจะต้องกลับมากักตัวทุกครั้ง ประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้
ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานเชียงใหม่ มีพันธมิตรที่ทางานร่วมกัน ได้ยกเลิกนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ในช่วงเวลานั้น ประมาณ 1,000 คน/วัน และขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการทางานแบบ Work From Home จึงทาให้ต้อง
งดการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดออกไปก่อน ถ้าหากมีการผ่อนคลายหรือ
ปลดล็อคให้สามารถเดินทางได้ ทางสานักงานฯ จะเริ่มดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ให้ชาวเชียงใหม่ ท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ก่อน เพื่อจะให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยได้มีการ
หารือร่วมกับนายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ ว่าจะร่วมกับภาคเอกชนในการจัดทา
แคมเปญ Staycation หรือ การพักผ่อนอยู่กับบ้าน โดยการเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่
ออกไปเที่ยวรอบนอกพร้อมกับจัดทาแพคเก็จที่พักราคาพิเศษ ซึ่งในสถานการณ์ปกติ
ชาวเชียงใหม่เองก็อาจไม่มีกาลังจ่ายมากพอทีจ่ ะออกไปท่องเที่ยวด้วยราคาที่สูงหรือ
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ไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงาน
และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นางละเอียด บุ้งศรีทอง
ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่ ได้รายงานข้อมูลไป
นายกสมาคมโรงแรมไทย เป็ น การขับ เคลื่ อนของสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ ร่ว มกับการท่องเที่ยวแห่ง
ภาคเหนือ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทาให้การท่องเที่ยวซบเซา
ลงมาก จึงทาให้ต้องมีการขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะมีการบูรณาการร่วมกัน จึงควรเริ่มจากประเด็นสาคัญที่สุด คือ ต้องมีการหารือกัน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ว่าจะขับเคลื่อนต่อการท่องเที่ยวต่อไปอย่างไร
ในส่วนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมซึ่งถือว่าเป็นองค์กรใหญ่ในการจ้างงาน
ซึ่งทางภาคเอกชนเห็นด้วยและยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด แต่หากต้องมีสถานะปิดกิจการและล๊อคดาวน์อย่างนี้ต่อไป โดยไม่คานึงถึง
สิ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนกิจการอย่างนี้ เชื่อว่าในอีก 2 – 3 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจ
ของประเทศคงจะไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีการจ้าง
แรงงาน หากต้องปิดกิจการชั่วคราวจะต้องมี อาจต้องกมีการปลดล็อคการเลิกจ้าง
พนักงานเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาโรงแรมมีการปิดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 เดือน
คือ ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2563 ซึง่ ผู้ประกอบการโรงแรมได้มีร้องขอให้ภาครัฐ
ให้การช่วยเหลือเยียวยาจากเงินประกันสังคม โดยให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน และในเดือนกรกฎาคม 2563
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นในตลาดเลเชอร์กรุ๊ป และ
ตลาดประชุมสัมมนา ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลทาให้มีเงินเข้ามา
เยียวยาในต้นทุน (Fixed Cost) ต่างๆ ของผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้น
จะต้องให้ความสาคัญว่ามีจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จ โดยจะต้อง
คานึงถึงการขับเคลื่อนควบคู่กับความปลอดภัยและมาตรการในการป้องกันโรค
นายศุภกร พัฒกุล
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
บริษัท ธนารักษ์พัฒนา ในปี 2563
สินทรัพย์ จากัด
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 มีการ
ยกเลิกการจัดงาน จานวน 8 งาน แบ่งเป็น
Exhibition, Event จานวน 3 งาน
Exhibition มีผู้เข้าร่วมออกร้านกว่า 400 ร้าน ต่อ 1 งาน ทั้งภายในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ผู้เข้าชมงานต่องานประมาณ 8,000 – 10,000 คน
ต่อวัน
Convention จานวน 4 งาน
Convention มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,500 คน ต่องาน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
Meeting จานวน 1 งาน
Meeting โดยในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ ได้จัดพื้นที่ในการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัด
เชียงใหม่ ในการรองรับผู้รับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ถ้าเกิดการระบาดเป็น
วงกว้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
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ผลกระทบหลังจากเปิดให้บริการตามปกติหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ในปี 2563
- การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ได้ติดต่อขอยกเลิกการจัดงาน เนื่องจาก
ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้
- การจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมาก ต้องใช้พื้นที่ในการจัด
ประชุมมากขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของกรมควบคุมโรคในการ
เว้นระยะห่าง
- ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการของกรมควบคุมโรคในการเว้นระยะห่าง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในปี 2564
ต่อการจัดงานภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา ในปี พ.ศ. 2563 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติฯ ได้รับผลกระทบในช่วงเดือน มกราคม เมษายน 2564 มีการยกเลิกการจัดงาน จานวน 6 งาน แบ่งเป็น
Exhibition, Event จานวน 3 งาน
Exhibition มีผู้เข้าร่วมออกร้านกว่า 400 ร้าน ต่อ 1 งาน ทั้งภายในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ผู้เข้าชมงานต่องานประมาณ 8,000 – 10,000 คน
ต่อวัน
Convention จานวน 2 งาน
Convention มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,500 คน ต่องาน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
Meeting จานวน 1 งาน
โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
ในการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจั งหวัดเชียงใหม่ ในการรองรับผู้ติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) หากเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประธาน

รับทราบ แนวทางที่ภาคเอกชนได้นาเสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ก่อนเพื่อจะให้เกิด Movement ภายในจังหวัด โดยจะมีการจัดทาแพกเกจ
แคมเปญเป็นสเตเคชั่น (Staycation) พาคนเชียงใหม่ออกไปเที่ยวอาเภอรอบนอก
พร้อมจัดแพคเกจราคาพิเศษ และการปลดล๊อคการกักตัว หรือการปลดล๊อคในส่วน
ของ 23 จั งหวัด ไม่ ต้องกักตัว และการลดระยะเวลาการกัก ตัว เป็นต้น ซึ่งท่ า น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เคยนาเสนอไว้ว่า ถ้าหากจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือจานวนผู้ ติดเชื้อฯ เป็นศูนย์แล้ ว ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน จังหวัดจะมีมาตรการและแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจั งหวัด
เชียงใหม่อย่างไร ให้เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งภายในเดือน
มีน าคมอาจจะมีก ารอนุญ าตให้ จัดประชุมสั มมนา หรือ ขับเคลื่ อนกิจกรรมต่ า งๆ
ให้ดาเนินต่อไปได้ แต่ขณะนี้มาตรการที่กาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา หรือ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวน 50 คน จะต้องแจ้งให้ หน่วยงานที่กับกาดูแล
ให้ รั บ ทราบ แต่ถ้า หากมีจานวนเกิน กว่า 200 คน ให้ งดการดาเนินการไปก่อน
และในส่วนของการเชิญชวนให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ก่อน

10
เพื่อจะให้เกิด Movement ภายในจังหวัด โดยจะมีการจัดทาแพกเกจแคมเปญเป็น
สเตเคชั่ น (Staycation) พาคนเชี ย งใหม่ อ อกไปเที่ ย วอ าเภอรอบนอก พร้ อ มกั บ
แพคเก็จราคาพิเศษ ซึ่งในเรื่องนี้ เห็นควรให้มีการจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ใน
การจัดประชุมสัมมนาและจัดทาปฏิทินการวางแผนการท่องเที่ยวในไตรมาส 2 หรือ
ไตรมาส 3 เพื่อเป็นการเตรีย มความพร้ อ มส าหรับ การรองรั บนั กท่ อ งเที่ย วที่ จ ะ
เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีที่สถานการณ์ดีขึ้น และมีการนาเสนอแนวทาง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณากาหนดมาตรการ
ในการป้องกันโรคที่สอดคล้องต่อไป และในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จะต้องเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ
ในภูมิภาค รวมไปถึงต่างประเทศด้วย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะต้องมีการวางแผนการ
ดาเนิ น การต่อไป รวมทั้ ง การจัดงาน Lanna Expo ในปีนี้ ควรมีการนามาหารือ
ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสามารถดาเนินการต่อไปได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระ 3.2

แผนงานและกิจกรรมอุตสาหกรรมไมซ์ที่เกี่ย วข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 การจัดตั้งสานักงานภาคเหนือ และผู้แทนการตลาดภาคเหนือ

นางจุฑา ธาราไชย
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
ผู้อานวยการสานักงาน (Thailand Convention & Exhibition Bureau : TCEB) ได้มีการจัด ตั้งส านัก งาน
ส่งเสริมการจัดประชุม ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคเรียบร้อยแล้ว โดยมีสานักงานภาค
และนิทรรศการภาคเหนือ ตั้งอยู่ทั้งหมด 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ซึ่ ง ขณะนี้ ยังไม่ มี อาคารส านั กงานที่ ท าการถาวร แต่ ได้ มี การแต่ งตั้ งผู้ แทน
ท้องถิ่นประจาในแต่ละภาค ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 ท่าน คือ นางสาวอรช
บุญ-หลง และ นางศุภาดา ชัยวงษ์ โดยมีหน้าที่ประสานงานร่วมกับจังหวัด เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือทั้งหมด
(พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ) โดยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ภาคเหนือ มีบุคลากร ทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย
1. นางจุฑา ธาราไชย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการภาคเหนือ
2. นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา ผู้ จั ด การส านั ก ส่ ง เสริ ม การจั ด การประชุ ม และ
นิทรรศการภาคเหนือ
3. นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร
ผู้ปฏิบัติการอาวุโสสานักส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการภาคเหนือ
4. นางศุภาดา ชัยวงษ์
ผู้แทนตลาดสานักส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการภาคเหนือ
5. นางสาวอรช บุญ-หลง
ผู้แทนตลาดสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการภาคเหนือ
ภารกิจของผู้แทนตลาดภาคเหนือ
ผู้แทนตลาดสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ
มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค และทาหน้าที่ประสานงาน
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เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน/สมาคมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว และร่วมพัฒนางานประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงาน
แสดงสินค้าของเมือง รวมไปถึงทาหน้าที่ประสานงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
ด้านศิล ปวัฒ นธรรม อัตลั กษณ์ งานสร้างสรรค์ เกษตรและสิ่ งแวดล้อม และร่ว ม
พัฒนางานประชุมวิชาการ กิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆ ของเมือง อีกด้วย
ในการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ภาคเหนื อ เล็ งเห็ นว่า จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งที่โ ดดเด่นอยู่ 4 เรื่องหลั กๆ ดังนี้
1. Smart MICE City 2. Medicopolis (Medical & Wellness)3. Food Innopolis
และ 4. Creative Industry (Arts/Craft/History) ซึ่งถือเป็นจุดที่ ทางยุทธศาสตร์
ประเทศและยุทธศาสตร์ภาคให้ความสาคัญกับภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่เป็น
อย่างมาก โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งสส
ปน. จะทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ สมาคมโรงแรมไทย
(ภาคเหนือ), มหาวิทยาลัย , ภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และสมาคมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และภาครัฐ ทั้งในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยหน่วยงานทั้งหลายเหล่านี้ มีความสาคัญ ตลอดห่วงโซ่ของ
ไมซ์ ซึ่งการทางานเป็นทีมจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกั นและส่งผล
ให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสสปน. ก็ได้มีการ
ด าเนิ น งานที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด มาโดยตลอด แต่ เ มื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง
สานักงานประจาภาค สสปน. จึงได้ตั้งเป้าหมายให้การดาเนินงานในฐานะสานักงาน
ภาค มีความโดดเด่นมากขึ้น โดยการสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งวิธีการที่จะทาให้ จังหวัดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ คือ มีการส่ง
จังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าไปชิงรางวัล หรือเข้าไปร่วมงานในระดับนานาชาติ มากยิ่งขึ้น
ในการทางานของสานักงานภาค จะให้ความสาคัญว่า สสปน. จะเป็นผู้คิดในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสไปในระดับโลก ถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถนานัก
เดินทางระหว่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้ แต่การที่จังหวัดเชียงใหม่จะสร้าง
ชื่อ หรือเป็นจุดสนใจของนักเดินทาง จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อไป
แนวทางการทางาน : Your local partner for global opportunity
การให้ความสาคัญ (Win)
- ให้ความสาคัญกับการประชุมพ่วงด้วยงานแสดงสินค้า (Convex) เชื่อมงานวิจัยสู่
การใช้งานเชิงพาณิชย์ มุ่งเป้าสร้างงานMICE ระดับประเทศ
- ในส่วนงานนานาชาติ เน้นทางานร่วมกับภาคการศึกษา ร่วมดึงงานโดยเฉพาะงาน
ประชุมที่อยู่ใน ICCA ranking เพื่อเพิ่มลาดับในระดับ ASEAN
- พัฒนางานเทศกาลท้องถิ่นให้เป็นงานแม่เหล็กระดับชาติ และเตรียมยกระดับเป็น
งานนานาชาติ empowering community ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการทางานร่วมกับชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เน้นสร้างงาน Home-grown exhibition จากสินค้าและบริการท้องถิ่น เพื่อเป็น
กลไกกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น งาน Lanna Expo เป็นต้น
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การประชาสัมพันธ์ (Promote)
- ใช้ Thai MICE Connect (TMC) เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งการรั บ รู้ ค วามพร้ อ มของ
ภาคเหนื อ ในการรองรั บ การจั ด งานไมซ์ ทั้ ง ตลาดในประเทศ และต่ า งประเทศ
ซึ่งต้องการให้การซื้อ - ขาย ธุรกิจทางด้าน MICE ในระบบออนไลน์มากขึ้น
- ร่วมมือกับสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และภาคเอกชนทาการตลาดเชิงรุกใน
ตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะในต่างประเทศ ที่มีเส้นทางบินตรงจังหวัดเชียงใหม่ เช่น
CLMV จีน ไต้หวัน เกาหลี เป็นต้น
- ร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่
บูรณาการเชิงภาพลักษณ์ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีแนวทางส่งเสริมทาการตลาด
ไปทางเดียวกัน
- เข้าร่วมงาน tradeshow ที่สาคัญ โดยเฉพาะ ITCMA อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนา (Develop)
- สร้างฐานข้อมูลด้านไมซ์ที่เชื่อถือได้ และทันสมัย ทั้งในเชิง directory, สถิติ, ข้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสาคัญกับการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
และการพาณิชย์
- พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยและมาตรฐานด้ า นไมซ์ และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ที่สาคัญตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
แผนการดาเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การให้ความสาคัญ (Win) ให้สนับสนุนงานสาคัญ ได้แก่
- Inter (ต่างประเทศ) : Spartan Race Thailand เนื่องจากเป็นงานระดับ
นานาชาติ ถ้าหากมีการผลักดันให้งานเกิดขึ้นได้ ก็จะมีนักเดินทางบางส่วนที่สามารถ
เข้ามาได้ โดย Spartan Race Thailand จะเข้ามาเก็บตัวล่วงหน้าก่อนที่จะมีการ
แข่งขัน ซึ่งถ้ามีการผ่อนคลายในเรื่องของระยะเวลาการกักตัว จาก 14 วัน เหลือ
10 วัน ก็จะมีนักเดินทางเข้ามาจานวนมากขึ้น เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ก็จะต้องมีการ
หารือในการดาเนินการต่อไป
- Domestic (ภายในประเทศ) : อุตสาหกรรมแฟร์ เป็นการทางานร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรม จากแผนเดิมจะมีการจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทาให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน
การประชาสัมพันธ์ (Promote)
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการประชุมวิชาการ โดยได้มีการหารือ
เบื้องต้นร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โครงการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ เช่น งาน Lanna
Expo จะมีการยกระดับให้เป็นภูมิภาค
- โครงการ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) 2564 – Regional
Best Show
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การพัฒนา (Develop)
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (7 Themes)
- โครงการสนับสนุนการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์และชุมชนท่องเที่ยว
เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน)
- โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่
Product MICE Premium
- โครงการยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events): Chiang Mai Blooms
2020
- โครงการการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City Review/Audit)
- โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัด เชียงใหม่ (MICE Intelligence) ภาคเหนือ
Thai MICE Connect
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระ 3.3

รายงานผลการจัดงานไมซ์ระดับจังหวัด และแผนงานที่เกี่ยวข้อง

3.3.1 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจาปี 2564
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์
ในส่วนของกาหนดการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ ง ที่ 45 ประจ าปี 2564 ซึ่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ด เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยจะมี
กาหนดการจัดงานในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ และในปี 2564 ได้กาหนด
จั ดงานฯ ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่จัดงาน ณ บริเวณข่วง
สวนสาธารณะหนองบวกหาด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขึ้น
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประชุมหารือ ร่วม
กันว่าจะดาเนินการต่อหรือเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติสรุปว่า
ขอให้เลื่อนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจาปี 2564 ออกไป
ก่อน ซึ่งได้มีการประเมินสถานการณ์ ณ ตอนนี้ พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส (COVID – 19)
มีจานวนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาแนวทางดาเนินงานว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไป ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาได้มี
ข้อเสนอแนะให้ไปจัดงานร่วมกับงาน LANNA EXPO หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อเป็น
การเสริมงานให้มีความยิ่งใหญ่ และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
นายไพศาล สุรธรรมวิทย์
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ว่าควรไปจัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ งานที่สวนหลวงล้านนา ร.9 เนื่องจากมีพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าสวนสาธารณะหนอง
บวกหาด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่คับแคบ และในทุกๆ ปี
จะมีปัญหาในเรื่องของการจราจรที่แออัด เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก
จึงอยากให้ มีการพิจารณาในส่วนของสถานที่จัดงานด้วย และในส่วนของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จากการลงพื้นที่ ต รวจ
ในแต่ละพื้นที่ สิ่งที่น่าสังเกตข้อหนึ่ง คือ สถานีรถไฟ และท่าอากาศยานเชียงใหม่
ซึ่ ง ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ เมื่ อ ผู้ โ ดยสารเดิ น ทางมาถึ ง จะมี จุ ด ตรวจคั ด กรอง
วั ด อุ ณ หภู มิ ซึ่ ง บนเครื่ อ งบิ น จะมี อุ ณ หภู มิ ที่ ค่ อ นข้ า งเย็ น ดั ง นั้ น เมื่ อ ลงมาจาก
เครื่องบิน และมายังจุดตรวจวัดอุณหภูมิ จากผลที่ได้ก็จะไม่พบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิ
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ร่างกายสูง และทาให้ผลสรุปออกมาว่าไม่ติดเชื้อ และจากที่ได้สอบถามจากผู้อานวยการ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ การวัดอุณหภูมิลักษณะนี้ อาจจะได้ผลที่ไม่แม่นยา เพราะฉะนั้น
จึงขอเสนอว่าควรจะมีการตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองที่กรุงเทพฯ ทั้งที่ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยคัดกรองว่า ถ้าหากผู้โดยสารท่านใด
ที่จะขึ้นเครื่องบินมายังจังหวัดเชียงใหม่จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อน
วันเดินทาง 2 วัน โดยจะต้องตรวจ Swab อย่างละเอียด จะเห็นได้จากหลายๆ กรณี
ที่ผ่านมา ผู้โดยสารที่ลงจากเครื่องบินมา ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเป็นปกติ แต่พอเวลา
ผ่านไป 2 - 3 วัน กลับพบเชื้อ ซึ่งการตรวจแบบนี้น่าจะมีผลที่แม่นยามากกว่า และ
เป็นประโยชน์กับนักเดินทางที่จะเข้ามา รวมทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีความปลอดภัย
และสร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทาง และประชาชนมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
นางโสพิตย์ ฤทธิศร
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

รับทราบ
3.3.2 งาน LANNA EXPO 2020 และ 2021
ในส่วนของการจัดงานการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna
Expo 2020 ในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องเลื่อนกาหนดการจัดงาน
ออกไปหลายครั้ง จากเดิมเดือนกรกฎาคมเปลี่ยนเป็นเดือนกันยายน โดยได้จัดงาน
ระหว่ า งในวั น ที่ 18 – 27 กั น ยายน 2563 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็น
ช่วงที่คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายและจะมีการผ่อนคลาย
มาตรการต่างๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของจัง หวัด
แต่เนื่องจากวันและเวลาการจัดงานเป็นช่วงฤดูมรสุมที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ผู้เข้าร่วมงานในช่วงแรกมีจานวนไม่มากนัก อย่างไรก็ดีผลการจัดงานภาพรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าการซื้อขายภายในงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจัย
ที่สาคัญมาจากการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ภายในงาน (Online Business
Matching) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สามารถช่วยกระตุ้นการจาหน่าย
สินค้าและขยายฐานตลาดลูกค้าได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ :
- กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสร้างรายได้
- กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน
- สร้างโอกาสเชื่อมโยงสินค้า/บริการศักยภาพ
- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
ตัวชี้วัด :
- จานวนยอดซื้อขายภายในงานเพิ่มขึ้น
- จานวนยอดคาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
- จานวนยอดมูลค่ารวมภายในงานเพิ่มขึ้น
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รายงานผลการดาเนินการจัดงาน Lanna Expo 2020
ยอดซื้อขายภายใน
งาน

หน่วยงาน
1. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
3. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
4. We Love Chiangmai

ยอดเจราธุรกิจ
ยอดสั่งจอง/
ยอดเจราจรสั่งซื้อ
ยอดเจราจาสั่งซื้อ
ภายใน 1 ปี
ทันที

24,885,450

14,150,550

32,851,000

20,655,069

845,000

-

1,280,128

264,106

-

5,062,784

-

-

- สรุปยอดซื้อขายภายในงาน 51,883,431 บาท เพิ่มขึ้น +4.38 เปอร์เซ็นต์
- สรุปยอดคาสั่งซื้อ 48,110,656 บาท เพิ่มขึ้น +118.59 เปอร์เซ็นต์
- สรุปยอดมูลค่ารวม 99,994,087 บาท เพิ่มขึ้น +39.43 เปอร์เซ็นต์
บริบทของการจัดงานในปีที่ผ่านมา มีหลายๆ หน่วยงานภาคี เครือ ข่า ยที่
เข้ามาร่วมจัดงาน เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่ม We Love Chiangmai เป็นต้น โดยได้เข้ามาช่วยประสาน
การดาเนินงาน ในเรื่องของการดาเนิน การเจราจรธุรกิจต่างๆ มีการเชื่อมโยงโดย
ภาคส่วนและผู้รับจ้างในเรื่องของการนาเสนอรูปแบบ New Normal ในการจัดงาน
เข้ามาช่ว ย ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะนามาดาเนินงานในปี 2564 ในส่ ว นของจานวน
นักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าชมงาน มีจานวนทั้งหมด
148,181 ราย ลดลง – 72 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากช่วงระยะเวลาการจัดงานเป็น
ช่วงฤดูมรสุมที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง และการจัดงานเริ่มในช่วงก่อนกาหนด
วันจ่ายเงินเดือน และสืบเนื่องมาจากการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :
จานวนคูหา
- จานวนคูหาส่งผลต่อการออกแบบ Layout (ต้องคานึงถึง Social Distancing
เพิ่มเติม)
- สินค้าไม่โดดเด่น/หลากหลาย เนื่องจากจานวนคูหามีมากกว่าจานวนผู้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพ
- ควรให้ความสาคัญกับ Pavilion มากกว่าคูหาย่อย
COVID – 19
- เลื่อนกาหนดการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์
คลี่คลาย แต่การกาหนดการจัดงานอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและงานเริ่มในช่วงก่อน
กาหนดวันจ่ายเงินเดือน ผู้เข้าร่วมงานในช่วงแรกจึงมีจานวนไม่มากนัก
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การคัดเลือกผู้ประกอบการ
- ขาดการบูรณาการและแนวทางที่ชัดเจน
- ผู้ประกอบการซ้า
- มอบหมายหน้าที่ในการรับสมัครและคัดเลื อกผู้ประกอบการแต่ล ะกลุ่ มอย่าง
ชัดเจน เพื่อลดปัญหาผู้ประกอบการซ้า
- เน้นคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เช่น นวัตกรรม สุขภาพ
เป็นต้น
การบริหารจัดการผู้ประกอบการ
- ควรกาหนดระเบียบ/มาตรการ ให้ผู้ประกอบการยึดปฏิบัติตาม เพื่อลดอุปสรรค
ในการบริหารจัดการระหว่างการจัดงาน
แผนการดาเนินโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna Expo
2021
วัตถุประสงค์ :
1. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. เพิ่มโอกาสทางการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน
3. ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าใจถึงความ
ต้องการของตลาด เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการ
ขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด :
1. มูลค่าการซื้อขายและการเจราจรจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
งบประมาณ :
13,183,500 บาท จากเดิมได้ของบประมาณไปทั้งหมด 35,000,000
บาท ซึ่งถูกปรับลดลงเหลือน้อยมาก และหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาร่วมการจัดงานแสดง
สิ น ค้า หน่ ว ยงานส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การแสดง/จาหน่ายสินค้า
กาหนดการจัดงาน :
ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม หรือช่วงวันหยุดราชการ
ที่มีระยะเวลาหลายวัน โดยมีระยะเวลาการจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน เบื้องต้นกาหนด
ช่วงเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
อย่ า งไรก็ ต าม ก าหนดการดั ง กล่ า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม
เนื่องจากทางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯได้แจ้งว่า สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ได้ประสานจองสถานที่ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2564 เพื่อจัดงาน
วันสมเด็จพระนารายมหาราช และวัน ที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2564 สาหรับการ
ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในขณะที่เดือนสิงหาคมนั้นมีการจองสถานที่โดยภาคเอกชน
ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2564
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รูปแบบกิจกรรม
ลาดับที่
๑

๒

กิจกรรมหลัก
การจาหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

รายละเอียด
จาหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย
แบ่งตามกลุ่มสินค้า เช่น กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้า
แฟชั่น กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุข ภาพความ
งามและสมุนไพร เป็นต้น

๓

การจัดแสดงสินค้าศักยภาพ จัดทาในรูปแบบของ Pavilion โดยอาจทาควบคู่กับจาหน่ายสินค้า ทั้งนี้
ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด การจัดกิจกรรมในบริเวณนี้จะเน้นการจัดแสดงสินค้าเป็นหลัก
ภาคเหนือตอนบน 1
Business Matching
จัดกิจกรรมเจราจรธุรกิจ ทั้ง Online และ Offline ระหว่างผู้ประกอบการฯ
และผู้ซื้อ/ผู้นาเข้าที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ อาจพิจารณาเชิญผู้ประกอบการ
นอกเหนือจาก 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วม โดยควรเป็น
ธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่/ใช้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตรที่มีปัญหาในช่วง
ปีนั้น มาเชื่อมโยงเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในขณะนั้น

๔

Innovation Zone

๕

นิทรรศการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
นิทรรศการภาคสถาบันการเงิน เชิญธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ

๖
๗

การประชุม/อบรม/สัมมนา

จัดแสดงผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ต่อยอดทางธุรกิจได้ หรือเป็นผลงาน
ทางนวัตกรรม/วิจัยจากหน่วยงานราชการ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนที่สนใจ
จัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อประสานการ
จัดงาน (ไม่มีค่าเช่าสถานที)่

แนวทางการดาเนินงานภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ
(ตามมติที่ประชุมหารือการจัดงานครั้งที่ 2/2564)
๑. พื้นที่สาหรับจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ในเบื้องต้นได้แบ่งพื้นที่สาหรับ
การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 พื้นที่สาหรับคูหามาตรฐาน เบื้องต้นได้กาหนดให้มีคูหามาตรฐานจานวน
ไม่น้อยกว่า 400 คูหา สาหรับจาหน่ายสินค้าผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 โดยแบ่งตามกลุ่มสินค้า ทั้งนี้ ในเบื้องต้นสานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
จะรั บ ผิ ดชอบกลุ่มสินค้า Handicraft ส าหรับกลุ่ มสิ นค้าประเภทอื่นอาจขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้านั้นๆ ในการคัดเลือก ประสาน
และบริหารจัดการผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 2 พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นคูหามาตรฐาน โดยกาหนดให้เป็นพื้นที่
เปล่า สาหรับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นเพื่อจัดนิทรรศการ/Pavilion/การประชุมสัมมนา
ต่างๆ
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การเชื่อมโยงทางการค้าผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การเจรจาธุรกิจ
การจัดนิทรรศการ การประชุม/สัมมนา เบื้องต้นมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ยิ น ดี ใ นการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบต่ า งๆ พร้ อ มข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดงาน ดังนี้
หน่วยงาน
1. หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่

ความร่วมมือ

ความร่วมมือ
1. พื้นที่สาหรับจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า หาก
พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
ทางหอการค้ามีความประสงค์จะใช้พื้นที่สาหรับ
จัดแสดงสินค้าประมาณ 250 คูหามาตรฐาน โดย
หอการค้าจะประสานผู้ประกอบการในเครือข่าย
ซึ่งมีความหลากหลายทั้งสิ น ค้ าและขนาดธุ ร กิ จ
เพื่อเข้าร่วมงาน
2. พื้นที่สาหรับการจัด Motor Show กลุ่ม YEC
มี เ ครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการยานยนต์ สามารถ
ร่ ว มงานในรู ป แบบของ Innovative Motor
Show ที่ ส ร้ า งสี สั น และดึ ง ดู ด ผู้ เ ข้ า ชมงานได้
ภายในงานได้
2. ศูนย์ประสานงาน
ความร่วมมือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
1. พื้ น ที่ จั ด แสดงผลงานนวั ต กรรม/Pavilion
ประจาภูมิภาค ภาคเหนือ
หน่วยงานยินดีร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน Lanna
ตอนบน
Expo 2021 โดยจะเน้นการจัดแสดงนวัตกรรม
มากกว่าการจาหน่ายสินค้า ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะ
คล้ายกับปีที่ผ่านมา
3. ส านั กงานการท่องเที่ ย ว ความร่วมมือ
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1. กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
We Love Chiangmai สามารถร่ว มจัด กิ จ กรรม
ภายในงานได้
ประธาน

ในส่ ว นของศู น ย์ ป ระชุ ม แสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องประสานกับทางสานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชี ย งใหม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ ก าหนดวั น ในการจั ด งานอย่ า งชั ด เจน และส าหรั บ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีความประสงค์ จะสนับสนุนการจัดงาน Lanna
Expo 2021 ขอให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ Lanna Expo ด้วย เพื่อจะได้
ประสาน และหารือกันในที่ประชุมฯ ในการดาเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายไพรัช โตวิวัฒน์
ประธานทีมกฎบัตร
เชียงใหม่

3.3.3 การดาเนินงาน City Expo
การดาเนินงาน City Expo ในส่วนของการทาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยค้นพบว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเทศกาล
ซึ่งใน 12 เดือน จังหวัดเชียงใหม่ จะมีเทศกาลตามพื้นที่ต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่
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เกือบทั้ง 12 เดือน เพราะฉะนั้น การที่จะเอาความแข็งแรงในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม
และเรื่องเทศกาลของเมืองเข้ามาใช้สามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตได้

จากรูปจะแสดงให้เห็นว่า เทศกาลประเพณีต่างๆ ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นตาม
จุดต่างๆ ใน 1 ปี จะเห็นได้ว่าในวงกลมนี้ถ้าเอามาต่อกันทั้งหมดจะเต็มทุกส่วนเลย
เพราะฉะนั้น ใครที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของเทศกาลประเพณีน่าจะได้
พบกับเทศกาลเหล่านี้ และอีกส่วน คือ กิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส านั กงานเชีย งใหม่ ส่ งเสริม อยู่ จะเห็ นได้ว่ามีช่ว งว่างอยู่แค่ช่ว งเดียว คือ ฤดู ฝ น
ซึ่งแต่ละสี หมายถึง Cluster ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตร Creativity
ต่างๆ
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของดอกไม้ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน. ได้ พั ฒนางานมาตั้ งแต่ ปี 2018
โดยวิธีการนี้ คือ การพัฒนางานจากท้องถิ่นขึ้นสู่งานมาตรฐาน ถ้าหากไม่มี การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID – 19) คาดว่าจะสามารถดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่เชียงใหม่ได้ และการจัดสวนในอนาคต เช่น การจัดงาน
พืชสวนโลก ในปีนี้หากจะมีการจัดงาน ควรนาแนวทางการจัดงานที่ สสปน. ได้นาเสนอ
ไว้มาใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สามารถสร้าง Event ต่างๆ ของทั้งเมืองขึ้นมาได้ และเมื่อมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาทากิจกรรมต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น
การกระจายรายได้ก็จะสามารถเข้าไปถึงทุกพื้นที่ได้ โดยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ จาก
การจัดงานพืชสวนโลกที่ผ่านมา ทั้ง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ลงทุนประมาณ 2,400
ล้ า นบาท มี ผู้ เข้ าชมงานประมาณ 4 ล้ านคน ผลกระทบเชิ งเศรษฐกิ จประมาณ
23,000 ล้ า นบาท และ ครั้ ง ที่ 2 ลงทุ น ประมาณ 500 ล้ า นบาท มี ผู้ เ ข้ า ชม
ประมาณ 2.2 ล้านคน และมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจประมาณ 16,000 ล้านบาท
ซึ่งในปีนี้ถ้าหากจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดงานพืชสวนโลก ครั้งที่ 3 คาดการณ์ว่า
จะมีการลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท ผู้เข้าชมงานประมาณ 5 ล้านคน และมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นถึงประมาณ 36,000 ล้านบาท
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จากข้ อ มู ล ของ สสปน. ตั วอย่ างการจั ดงานในต่ างประเทศ ซึ่ งเป็ นงานที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 1.งาน Edinburgh Fringe (เทศกาลศิลปะการแสดง
เอดินบะระ) เป็นงานเทศกาลแห่งศิลปะการแสดง เช่น ดนตรี เพลง และละครต่างๆ
เป็นต้น จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม มีระยะเวลาการจัดงานประมาณ 6 สัปดาห์ และ
มี มู ลค่ าทางเศรษฐกิ จ ประมาณ 14,000 ล้ านบาท ผู้ เข้ าชมประมาณ 5 ล้ านคน
ผลที่ได้คือ สามารถขายบัตรเข้าชมงานได้มากกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่า เมื่อมีการจัดงานและสามารถขายบัตรเข้าชมการแสดงได้มาก จะเป็นคีย์เวิร์ด
สาคัญที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องนารูปแบบการจัดงานที่มีการขายบัตรเพื่อเข้ าชม
มาใช้ด้วย ถ้าหากจัดนิทรรศการต่างๆ และสามารถเก็บเงินค่าบัตรเข้าชมได้ จะทาให้มี
รายได้ที่จะสามารถนามาพัฒนาและปรับปรุงงานในอนาคตได้อีกด้วย และจากการ
ถอดบทเรียนการจัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงเอดินบะระ พบว่ามีการตั้งสมาพันธ์
Edinburgh Festival City (EFC) ของผู้จัดงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูล Big Data ใช้สาหรับการปรับปรุงและวางแผนเทศกาลให้เกิดความผิดพลาด
น้อยที่สุด ดังนั้น หากในช่วงวิกฤตของจังหวัดเชียงใหม่สามารถนารูปแบบดังกล่าว
เข้ามาปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆ และหากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลายแล้ว จะต้องมีการวางแผน
ต่อไปว่าจังหวัดเชียงใหม่จะฟื้นฟู และขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปอย่างไร ซึ่งเทศกาล
การเปิดเมืองจะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น
คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมี
การประชุมหารือกันว่าจะดาเนินการเริ่มต้นเปิดเมืองเชียงใหม่นี้ได้อย่างไร จะดาเนินการ
ในรูปแบบใด และวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยว
อย่างไร ให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด 2. SXSW Conference
& Festivals เป็นงานสาหรับนักลงทุน นักธุรกิจ นักนวัตกรรม ผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ผู้บริโภคทั่วไป โดยงานจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ระยะเวลา 9 วัน สร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจได้ถึง 11,751.1 ล้านบาท มีผู้มาร่วมงานประมาณ 417,400 คน ใช้
นวัตกรรม SXSW GO เป็นแอพพลิ เคชั่น เพื่อเชื่อมต่อกาหนดการออนไลน์ต่างๆ
แสดงข้อมูลตารางกิจกรรม หรือกาหนดการต่างๆ ภายในงาน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
ที่สุด ส่งผลให้เมืองออสตินจากเดิมเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบ เปลี่ยนมาเป็นเมืองที่ มี
ชื่อเสียงในเรื่องค้าขายเกี่ยวกับดนตรี การแสดงต่างๆ และเรื่องของภาพยนตร์ ฉะนั้น
จังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถนาเทศกาลต่างๆ เข้ามาบูรณาการกัน เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ๆ
ให้มากขึ้น เช่น เทศกาลลอยกระทง จากที่จะมีการจัดงานลอยกระทง เหมือนทุกปี
สามารถจัดงานอื่นๆ เพื่อมาสร้างความน่าสนใจให้กับงานลอยกระทง เช่น กิจกรรม
Moonlight and Sound เพื่อให้งานมีแสง สี และเสียง เพิ่มมากขึ้น จะทาให้ดึงดูด
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก และจะทาอย่างไรให้ประสบความสาเร็จ
มี 6 ประเด็น ดังนี้ 1. การศึกษาและการอบรม (Education & Training) 2. ดิจิทัล
และซอฟต์แวร์ (Digital & Software) 3. สุขภาพวะและสุขภาพ (Wellness & Health)
4. มรดกโลก หัตถกรรม และศิลปะ (Heritage & Craft & Art) 5. ธุรกิจค้าปลีก และ
ธุรกิจบันเทิง (Retail & Entertainment) และ 6. อาหารและเกษตรกรรม (Food &
Agriculture)
ทีมงานกฎบัตรฯ ได้มีการจัดทาโมเดลในการสร้าง City Campaign Model :
Heritage and Craft and Art ขึ้นมา ซึ่งหากจะมีการจัดงาน องค์ประกอบสาคัญที่ควร
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จะต้องมีให้ครบ คือ เงินทุน แลจะต้องมีศิลปะการฟ้อนรา เครื่องแต่งกาย พื้นที่ การ
จัดงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ในการจัด
งานควรใช้องค์ประกอบตามแบบที่ สสปน. กาหนด เป็น เช็คลิสต์ (Checklist) ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ 2. โอกาสจากการจัด
City Expo 3. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก 4. การสนับสนุนจากพื้นที่ 5. สิ่งอานวย
ความสะดวกในการจัดงาน 6. สภาพแวดล้ อมในพื้นที่ 7. เกณฑ์การคัดเลื อกพื้นที่
ในด้านอื่นๆ และ 8. ข้อมูลสนับสนุนพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมและสามารถหา
ส่วนที่ต้องเสริมเพิ่มเติมไปพร้อมกัน ตัวอย่าง เช่น Chiang Mai Creative Mind (CMCM)
ซึ่งได้มีการของบประมาณสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว แต่ไม่ได้รับงบประมาณ ดังนั้น
ภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงาน ซึ่งผลของการจัดงานมีภาพลักษณ์ที่ดีมาก ภาคเอกชน
จึงเชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจะสามารถนาศิลปวัฒนธรรม
ผ้า ไม้แกะสลัก และสินค้าท้องถิ่น ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ มายกระดับขึ้นมาสู่
ระดับโลกได้ โดยเน้นการดีไซน์ให้มีความน่าสนใจมากที่สุด จึงขอเสนอให้มีการพิจารณา
ให้มีการจัดงาน Chiang Mai Creative Mind (CMCM) ในระยะเวลา 4 – 5 เดือนนี้
เพื่ อ ช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ภายในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ งหากมี การจั ดงานดั งกล่ าว
จะนาศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมแสดงภายในงาน
เพราะจะทาให้ส ามารถดึงดูดคนเข้ามาท่องเที่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่า งมาก
โดยการดาเนิ นงานดังกล่ าวทุกภาคส่ ว นจะต้องให้ ความร่วมมื อในการพัฒนาและ
วางแผนการดาเนินงาน รวมถึงมีการบูรณาการร่วมกับ สสปน. ให้มากขึ้นด้วย
และทีมกฎบัตรฯ ได้มีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น Medical Hub โดยมีโรงพยาบาล ประมาณ 5 แห่ง
ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
เรื่องของอาหารและการเกษตร ที่จะนาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาและเครื่องสาอาง
ร่ วมไปถึงเรื่ องของเครื่องจักร เครื่องมือ และไอโอทีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทาง
การแพทย์ ประกอบกับข้อมูลของกรมแพทย์แผนไทย พบว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า
จะต้องใช้เงินถึงประมาณ 2.95 ล้านล้านบาท หรือเท่ากับงบประมาณของปีที่ผ่านมา
ถ้าหากจัดสรรมาได้ 5 เปอร์เซ็นต์ สาหรับจัดการปรับปรุงโครงการ Medical Hub
โดยใช้ อุ ต สาหกรรมในท้ อ งที่ น าไปสู่ อุ ต สาหกรรมของการแพทย์สุ ข ภาพ นั่ น คื อ
อุตสาหกรรม 4.0 เพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสที่จะยกระดับอุตสาหกรรมของในพื้นที่
ขึ้นมาอยู่ในระดับโลกได้เช่นกัน และในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า หากมีการเตรียมความ
พร้อมในพื้นที่ไว้ ก็สามารถจัดงานในระดับของภูมิภาคได้ เพราะจังหวัดเชียงใหม่
มีความพร้อมที่จะรองรับการจัดงานในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ
คมนาคม ความพร้อมในด้านสถานที่ เช่น ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนของผู้ประกอบการ
ในจั งหวัดเชีย งใหม่ ที่มีความพร้ อ มเป็น อย่ างมาก ดังนั้น ควรมีการขับเคลื่ อนการ
ดาเนินงานดังกล่าว โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นคณะทางาน เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อน และผลักดันให้ประสบความสาเร็จไปพร้อมกัน
นายไพศาล สุรธรรมวิทย์
จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีศูนย์ฝึกสาหรับนักกีฬา ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพภูมิ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประเทศ และลักษณะภูมิอากาศที่ดีมาก พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป็น
ภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้าปิง และมีภูเขาสูงที่สุด
ในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” นอกจากนั้นยังมีดอยอื่นๆ ที่มีความสูงรองลงมา
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อีกหลายแห่ง รวมทั้งจั งหวัดเชียงใหม่ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย สาหรับนักท่องเที่ยว
ทั้งที่พัก โรงแรม รีสอร์ทและโฮมสเตย์ ที่ มีชื่ อเสี ยง รวมถึงร้ านอาหารจ านวนมาก
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นเมือง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ของประเทศและระดั บ โลก ในด้ า นสิ น ค้ า และบริ ก าร จั ง หวัด
เชีย งใหม่มีจุ ดแข็งด้านสิ นค้ าและบริ การหลากหลายรูปแบบที่ส ะท้ อนความเป็ น
เอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ
เพราะฉะนั้น จึงอยากให้ภาครัฐเข้า มาช่วยสนับสนุนร่วมกับภาคเอกชน ในการจัด
กิจ กรรมต่างๆ ให้ เป็น ในนามของจังหวัด เชียงใหม่ และหากภาครัฐ และเอกชนมี
การบูรณาการร่วมกัน ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ ธุรกิจ
ต่า งๆ สามารถดาเนินต่อไปได้ ก็จะทาให้ มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น เศรษฐกิจ ของ
จังหวัดก็จะดีขึ้นไปด้วย ดังนั้นจะต้องร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด
ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ประธาน

ด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนควรจะมีการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อน
รวมถึงนักวิชาการ เพื่อร่วมกันวางแผนดาเนินการ ออกแบบโครงสร้างตามแนวทางที่
ภาคเอกชนได้ นาเสนอ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมี
ความพร้อมในทุกๆ ด้านแล้ว ก็จะสามารถเริ่มดาเนินการได้ในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระ 3.4

รายงานแผนการและโครงการของหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
กิจกรรมไมซ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าตลาด
เอเชีย
2 ยกระดับการบริการ พัฒนาสินค้า
ท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจกรรม
ไมซ์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
3 พั ฒนา ยกระดั บ บุ คลากรที่ มี
ส่วนสนับสนุนอุ ตสาหกรรมไมซ์
ในพื้นที่
4 ยกระดั บและพั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ไมซ์
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ

จานวน
โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2561 - 2564

19

406,436,000

154,421,380

375,840,000

358,840,000

1,272,237,380

23

393,862,000

206,778,200

304,858,000

307,230,000

1,167,728,200

2

8,809,000

8,754,000

13,640,000

14,190,000

45,393,000

12

337,573,700

1,477,502,400 1,224,800,000

1,234,800,000

4,272,676,100

56

1,146,980,700

1,847,455,980 1,919,138,000

1,915,060,000

6,758,034,680
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ที่ผ่ านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทาแผนขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมMICE จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการดาเนินการร่วมกันระหว่างจังหวัด กับ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งได้
กาหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ในฉบับปี พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งในขณะนั้นจังหวัด
เชียงใหม่ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ คือ เชียงใหม่เป็นนครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
และจุดหมายปลายทางของกิจกรรม MICE ในเอเชีย ส่วนนี้เป็นสิ่งที่ได้กาหนดกรอบไว้
โดยในระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็น
การพัฒนาอยู่ 4 เรื่อง ดังนี้ 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบ
มุ่งเป้าตลาดเอเชีย 2. ยกระดับการบริการ พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสใน
กิจกรรมไมซ์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 3. พัฒนา ยกระดับ บุคลากรที่มีส่วนสนับสนุน
อุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ และ 4. ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การจัดกิจกรรมไมซ์ โดยในห้วงระยะเวลาทั้ง 4 ปี มีแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผน
ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,758,034,680 ล้านบาท
ในส่วนของปี พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณในส่ว นของงบจังหวัด และ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อนามาสนับสนุนในยุทธศาสตร์ MICE มีอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่
๑. โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ และ ๒. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

3,000,000

3,000,000

6,000,000 - ในปีงบประมาณ 2564 ใช้ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น

3,000,000

3,000,000

6,000,000- - ในปีงบประมาณ 2563 ใช้ชื่อกิจกรรม
หลั ก ส่ งเสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- - ในปี ง บประมาณ 2564 กิ จ กรรม
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วงาน
เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น

2 โครงการส่ ง เสริ ม การขยายตลาด 14,816,700 13,183,500
ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ต อ น บ น 1 ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ

28,000,200 - ในปีงบประมาณ 2563 ใช้ชื่อโครงการ
จั ดแสดงนวั ตกรรมและจ าหน่ ายสิ นค้ า
Lanna Expo 2020 ในปี ง บประมาณ
2564 ใช้ชื่อโครงการจัดแสดงนวัตกรรม
และจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021
28,000,200 - ในปีงบประมาณ 2563 ใช้ชื่อกิจกรรม
หลักการจัดงาน Lanna Expo
- ในปี ง บประมาณ 2564 กิ จ กรรม
หลั ก การจั ด งาน Lanna Expo 2021
(การบริหารจัดการภาพรวม)
34,000,200

1 โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
กิ จ กรรมหลัก ที่ 1.1 ส่ งเสริมการจัด
กิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2.1 Lanna Expo

รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม

14,816,700 13,183,500

17,816,700

16,183,500

รวม
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เป็นแผนงานโครงการในส่วนของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไป
สนับสนุนกิจกรรม MICE ซึ่งความก้าวหน้าในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
MICE ส านั กงานจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเลขาฯ ร่ว มกับ ส านักงาส่ งเสริมการจั ด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จะได้หารือร่วมกับผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ และทีมงาน เพื่อที่จะ
ทบทวนแผนอี ก รอบหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวัด
ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดได้กาหนดไว้ที่ 5 ปี คือ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และในส่วนที่
จะมีการทบทวนแผนอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งในแผน
MICE จะมีการหารือในรายละเอียดการทบทวนแผนอีกครั้งหนึ่ง
นายอาคม สุวรรณกันธา
ขอนาเสนอโครงการเพิ่มเติม เพื่อเสริมกิจกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1. Chiang Mai Trade – Invest Business Forum 2021 (โครงการ
เชื่อมการค้าการลงทุน เชียงใหม่กับหอการค้าต่างประเทศ) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริม
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการจัดประชุมสัมมนา และแสดงสินค้า รวมถึงกระตุ้น การค้าและ
การลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างนักธุรกิจต่างชาติ ภายใต้หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย และนักธุรกิจ
ในท้องถิ่น พร้อมเปิดศักยภาพของพื้นที่ในมุมธุรกิจแก่นักลงทุนต่างชาติ รวมถึงเตรียม
ความพร้อม สร้างศักยภาพการค้าและการลงทุน กลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว รองรับ
ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ยุติลงแล้วในอนาคต ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่
มีขนาดเศรษฐกิจในปี 2563 หรือ GPP ประมาณ 250,000 ล้ านบาท สู งกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศที่มี 102,491 ล้านบาท ร้อยละ 58.09และสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของภาคเหนือ แบ่งสัดส่วนออกเป็นภาคบริการร้อยละ 65.9 ภาคเกษตรร้อยละ
22.3 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 11.8 จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 อย่างรุนแรง ในฐานะ
ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลั กลาดับที่ 4 ของประเทศ โดยรายได้เฉลี่ยตกลงมากกว่า
ร้อยละ 90 ของสภาวะปกติที่เติบโตมาตลอด ทาให้ส่งผลกระทบต่อภาคการค้า และ
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่และไม่สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนใน
พื้นที่ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยทิศทางและศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่
จะได้มีการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนใหม่ภายใต้แผนงานโครงการที่สาคัญที่จะเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่
๑) การเป็นเมืองแห่งการประชุมและแสดงสินค้า MICE City
2) การส่งเสริมเมืองแห่งบริการสุขภาพ Medical – Wellness City
3) การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City Project
4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport & Events (กอล์ฟ งานวิ่งมาราธอน จักรยาน ฟุตบอล ฯลฯ)
5) เป็นเมืองแห่งเกษตรอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัย
6) การเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติ
7) การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
ดังนั้ น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึง ได้ ร่ว มกับ ส านักงานส่ งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. สานักงานส่งเสริมการลงทุน สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STEP) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสของ
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ภาคการค้า SMEs และผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงจะได้จัดโครงการเชื่อมการค้าการ
ลงทุนเชียงใหม่กับหอการค้าต่างประเทศ : Chiang Mai Trade – Invest Business
Forum 2021 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงนักลงทุนต่างประเทศ ผ่านองค์กรหอการค้า
ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อให้ได้เห็นโอกาส ศักยภาพในอนาคตด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่จะสร้างการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเตรียมความพร้อมรองรับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ภายในประเทศในช่วงหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ยุติลงแล้วในอนาคต
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อนาเสนอจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็น “MICE – Tourism destination”
แก่กลุ่มนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ
ต่างชาติและนักธุรกิจท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจ การค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการสร้าง
โอกาสด้านการค้าและการลงทุน
4) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลาดตามแนวทางความปกติใหม่ (New Normal) และ
ส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. เกิดการเชื่อมโยงนักธุรกิจต่างประเทศกับนักธุรกิจในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ราย
2. มีการจัด Forum ในลักษณะจับคู่ธุรกิจออนไลน์แบบ Hybrid กับต่างประเทศ
3. นักลงทุนต่างประเทศได้ทราบศักยภาพทางด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท
เชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม Chiang Mai Trade – Invest Business Forum 2021
- จัดประชุมสัมมนาในลักษณะ Forum 1 วัน รวม 50 คน
- การจัด Pitching ธุรกิจ Start Up ในพื้นที่กับนักลงทุนต่างประเทศ
- Mini showcase การออกบูธกิจการที่มีศักยภาพในพื้นที่จานวน 20 กิจการ
- การจัด Business Networking
2. กิจกรรมจัดงานจับคู่ธุรกิจ และออนไลน์ต่างประเทศ HYBRID MEETING – Matching
- กิจกรรมจัดงานจับคู่ธุรกิจ และออนไลน์ต่างประเทศ HYBRID MEETING
– Matching (จีนและประเทศ Sister City)
3. กิจกรรม Chiang Mai Revisit Day
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกิจการที่มีความโดดเด่นด้านการค้าและการลงทุน
ในพื้นที่ 1 วันให้กับนักลงทุนจากหอการค้าต่างประเทศในไทยที่ลงทะเบียนล่วงหน้า
- Health & Wellness – Gastronomy Route
- Heritage, Art and Culture Route
- Local Community and Way of Life Route
- Sport Tourism Route
- Medical – Long Stay Route
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)
1. เป็นการเตรียมเชื่อมโยงการจัดงานเชียงใหม่ Trade Invest Fair ในครั้งต่อไป
2. นักลงทุนต่างประเทศมีการตื่นตัวและได้รับรู้ศั กยภาพของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และเปิดโอกาสการค้าการลงทุนในพื้นที่
3. เป็นการกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนา และธุรกิจ MICE ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และใกล้เคียง
2. “งานแสดงสินค้าสุดยอดผลไม้เมืองเหนือสู่ตลาดโลก : หอการค้าเชียงใหม่
เทรดแฟร์” (Northern Fruit Fair to Global Market 2021) จากการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดงานผลไม้ ครั้งที่ 3/2562 พบว่า สถานการณ์
ไม้ผลภาคเหนือ ประกอบด้วย ลาไย 8 จังหวัดภาคเหนือปี 2562 มีปริมาณผลผลิต
จานวน 624,321 ตัน แบ่งเป็น ลาไยในฤดู 341,028 ตัน ลาไยนอกฤดู
283,293 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ 675,549 ตัน ลดลงร้อยละ 7.5
เนื่องจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศเกิดฝนแล้ง ปริมาณน้าฝนไม่เพียงพอ อากาศร้อน
เกิดพายุร้อนและวาตภัย ช่วงที่ผลผลิตออกมา (Peak) ในเดือนสิงหาคม ส่วนลิ้นจี่
ปี 2562 มีปริมาณผลผลิต จานวน 26,278 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ
41,220 ตัน ลดลงร้อยละ 36.25 เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง อากาศร้อนจัด
แห้งแล้ง เกษตรกรลดการดูแลรักษาเพราะราคาไม่จูงใจ ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (Peak)
เดือนพฤษภาคม ดังนั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงจะได้จัดงานแสดงสินค้าสุดยอด
ผลไม้เมืองเหนือสู่ตลาดโลก : หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เทรดแฟร์ (Northern Fruit
Fair to Global Market) ภายใต้โครงการ เชียงใหม่ Local Food หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสินค้าการเกษตรในพื้นที่ ให้มีการซื้อขาย
เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน
ที่ส าคัญ ในการใช้สิ นค้าเกษตร ได้แก่ โรงพยาบาล ห้ างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร
โรงแรม ตลาดสินค้า เป็นต้น เป็นการกระตุ้นการบริโภคของนักท่องเที่ยว ให้มา
จับจ่ายในพื้นที่ และคนในจังหวัดเชียงใหม่ก็บริโภคสินค้าเกษตรในพื้นที่ด้วยเป็นการ
เอื้อซึ่งกันและกัน จะทาให้ปัญหาสินค้าล้นตลาดหมดไป หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
จะเป็นแกนกลางที่จะประสานต้นทาง กลางทาง และปลายทางเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยจะทาให้เกิดการรักษามาตรฐานคุณภาพ การยกระดับ
เศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว โดยมีสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย
อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่สูงขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสินค้าการเกษตรในพื้นที่ให้มีการซื้อขาย เกิดการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจของจังหวัด
2) เพื่อการกระตุ้นการบริโภคของนักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ให้นิยมการบริโภค
สินค้าเกษตรในพื้นที่
3) เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเกษตร
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า Exhibitor
- เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร/ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้
- ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอาหาร เครื่องสาอาง
- หน่วยงานพันธมิตร
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Local Food/สินค้าเกษตรปลอดภัย
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กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน Visitor
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยว นักลงทุน อื่นๆ
กิจกรรมภายในงาน
- ออกบูธแสดงสินค้า
- การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
- การจัด Pitching
- การแสดงบนเวทีจากศิลปินชื่อดัง งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
- การจัดแสดงนิทรรศการ
- การลงนาม MOU
- กิจกรรมสัมมนา
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน
- ได้เพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาด
- ได้ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนสินค้า บริการในพื้นที่
- ได้กระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่
สถานที่ /ระยะเวลาดาเนินการ
- ห้วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 (จานวน 7 วัน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
3. หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2021
จากการจัดกิจกรรม สสว.Connext หอการค้าแฟร์ เชียงใหม่ Local Food
ในระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โครงการตลาดอนุสาร ย่านไนท์บาซ่าร์
จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา พบว่ามียอดขายจานวน 4 วัน รวมทั้งสิ้น 7,153,164
บาท และมีมูล ค่าการสั่ งซื้อในอนาคตจากการจัด กิจกรรม Online และ Offline
Business Matching รวมทั้งสิ้น 31,307,000 บาท จากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 185 ราย ดังนั้นหอการค้าจัง หวัดเชี ยงใหม่ จึงจะได้ จัด งานแสดงสิ น ค้ า
หอการค้ า แฟร์ Chiang Mai Local Food 2021 เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ
สินค้าการเกษตรในพื้นที่ให้มีการซื้อขายเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของภาคเอกชนที่สาคัญ ในการใช้สินค้าเกษตร ได้แก่
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดสินค้า ฯลฯ เป็นการกระตุ้น
การบริโภคของนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายในพื้นที่ และคนในจังหวัดเชียงใหม่ก็บริโภค
สินค้าเกษตรในพื้นที่ด้วย เป็นการเอื้อซึ่งกันและกันจะทาให้ปัญหาสินค้าล้นตลาด
หมดไป หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นแกนกลางที่จะประสานต้นทาง กลางทาง
และปลายทางเพื่อให้เกิดกระบวนการทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยจะทาให้เกิดการ
รักษามาตรฐาน คุณภาพ การยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว
โดยมีสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่ขึ้น
ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสินค้าการเกษตรในพื้นที่
2) เพื่อการกระตุ้นการบริโภคของนักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้
นิยมการบริโภค สินค้าเกษตรในพื้นที่
3) เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเกษตร
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กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า Exhibitor
1) ผู้ร่วมออกบูธ จานวน 200 บูธ ประกอบด้วย
- เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร/ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้
- ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอาหาร เครื่องสาอาง
- หน่วยงานพันธมิตร
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Local Food/สินค้าเกษตรปลอดภัย
2) กลุ่มธุรกิจ
- โซน Local Food และเกษตรปลอดภัย
- โซน สุขภาพ และความงาม
- โซน อุตสาหกรรมอาหาร,เทคโนโลยีด้านอาหาร
- โซน Street Food และ Food Truck
- โซน ผู้ประกอบการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่
- โซน การท่องเที่ยว (สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก)
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน Visitor
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
- นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ และเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมชมงาน มากกว่า 50,000 คน
- ยอดจาหน่าย/การสั่งซื้อภายในงาน มากกว่า 30 ล้านบาท
- รายได้หมุนเวียน มากกว่า 40 ล้านบาท
กิจกรรมภายในงาน
- ออกบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ
- การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมนาทีทอง การประชาสัมพันธ์สินค้า และ
การจัดทาโปรโมชั่นต่างๆ ภายในงาน
- กิจกรรมการแสดงบนเวที
ผลประโยชน์จากการจัดงาน
- ได้เพิ่มโอกาสทางการค้าขายช่องทางการตลาด ให้กับสมาชิกหอการค้า
กลุ่มผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
- ได้ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนสินค้า บริการในพื้นที่
รวมถึงเป็นการรองรับมาตรฐานสินค้าของดีจั งหวัด และเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่หอการค้า
- เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่
สถานที่ /ระยะเวลาดาเนินการ
- ภายในงาน Lanna Expo 2021 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา ประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม

รับทราบ

29
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ 4.1

ความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
ในประเด็นการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อคงสถานการณ์เป็น MICE City
นางจุฑา ธาราไชย
เป็นวาระที่มีความสาคัญ เพราะจะเป็นการทบทวนสถานะการเป็น MICE City
ผู้อานวยการสานักงาน ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีที่ผ่านมาสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ส่งเสริมการจัดประชุม (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีการทบทวนเกณฑ์ในการประเมินเมืองเพื่ อ เป็น
และนิทรรศการภาคเหนือ MICE City ซึ่งในรายละเอียดของเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยน โดย MICE City เดิม
มีจานวน 5 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต
ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเกณฑ์และเพิ่มเมืองขึ้นมาอีก ได้แก่ ระยอง โคราช พิษณุโลก
และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งเมืองเหล่านี้ ถือว่าเป็นเมือง MICE City ในระดับประเทศ
เพราะฉะนั้น ขณะนี้มีการปรับเกณฑ์ใหม่ จึงต้องมีการสารวจว่า MICE City ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยัง มีคุณภาพมาตรฐานเท่า เดิมหรือไม่ จึง ต้องมีการทบทวน และ
สารวจ โดยหลักเกณฑ์การประเมินเมืองเพื่อเป็น MICE City ที่จะต้องสารวจมีหลักเกณฑ์
อยู่ 8 ด้าน 4๒ หลักเกณฑ์ย่อย
หลักเกณฑ์การประเมินเมืองเพื่อเป็น MICE City
หลักเกณฑ์ ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
ด้านที่ 1 - ความถี่ของระบบคมนาคมทางอากาศในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่
- ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเดินทางเข้าสู่เมือง
- ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเดินทางภายในเมืองและสถานที่สาคัญ
หลักเกณฑ์ การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากที่เมืองจัดงาน
ด้านที่ 2 - การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดงานไมซ์
- การสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดงานไมซ์
- การสนับสนุนงานไมซ์จากสถาบันการศึกษาในเมือง
- การสนับสนุนงานไมซ์จากภาคประชาชน
- ประเภทผู้ให้บริการงานไมซืในเมือง
- คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(Meeting & Incentive)
- คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดประชุมวิชาการ (Convention)
- คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดนิทรรศการ (Exhibition)
- คุณภาพของผู้ให้บริการงานจัดงาน Event
หลักเกณฑ์ กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม
ด้านที่ 3 - ความหลากหลายและคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
- ความหลากหลายและความน่าสนใจของแหล่งช้อปปิ้ง
- คุณภาพและความหลากหลายของสถานที่สังสรรค์ทางสังคม
- เครือข่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจไมซ์
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หลักเกณฑ์ ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านที่ 4 - ความสามารถของที่พักในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน
- จานวนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- การลงทุนกิจการใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงสภาพของโรงแรมหรือรีสอร์ท
- การให้บริการและประสบการณ์ของพนักงานภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท
- คุณภาพด้านอาหารภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท
- การจัดการด้านความปลอดภัยของโรงแรมหรือรีสอร์ท
- โรงแรมหรือรีสอร์ทมีนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability)
หลักเกณฑ์ สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านที่ 5 - ความจุของห้องประชุม (Venue Capacity Meeting Room)
- ความจุพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition)
- สถานที่จัดงานที่พิเศษ (Special Event Venue) โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์
- จานวนสถานที่จัดงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Qualified Venue)
- ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่จัดงาน
- การลงทุนกิจการใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงสภาพของสถานที่จัดงาน
- การให้บริการและประสบการณ์ของพนักงานภายในสถานที่จัดงาน
- การจัดการด้านอาหารภายในสถานที่จัดงาน
- การจัดการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน
- สถานที่จัดงานมีนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์ ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
ด้านที่ 6 - ภาพลักษณ์ของเมือง
- ความมีชื่อเสียงของเมือง
- ประสบการณ์การจัดงานในอดีตของเมือง
หลักเกณฑ์ สภาพแวดล้อมของเมือง
ด้านที่ 7 - โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการจัดงานไมซ์ของเมือง
- ความมั่งคงทางเศรษฐกิจของเมือง
- สภาพภูมิอากาศของเมือง
หลักเกณฑ์ ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย
ด้านที่ 8 - ความเสี่ยงในการจัดงานในพื้นที่
- ความปลอดภัยในเมืองของผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยว
วิธีการให้คะแนน
1) หลั ก เกณฑ์ ย่ อ ยแต่ ล ะข้ อ มี ค ะแนนศั ก ยภาพเต็ ม เท่ า กั บ 5 คะแนน โดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนกากับ
2) คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน MICE City ในภาพรวม
- ได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกหลักเกณฑ์ย่อย (หลักเกณฑ์ย่อย 41 ข้อ) มากกว่าหรือ
เท่า 3.00 คะแนน
3) คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ MICE City ในแต่ละด้าน
- ผ่านเกณฑ์ประเมิน MICE City ภาพรวม
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- ได้คะแนนหลักเกณฑ์ย่อยประเภทหลักเกณฑ์บังคับ (Mandatory) ของด้านที่
พิจารณา
• ทุกหลักเกณฑ์ย่อย Mandatory เท่ากับ 5 = ระดับนานาชาติ
• ทุกหลักเกณฑ์ย่อย Mandatory เท่ากับ 4 หรือมากกว่า = ระดับชาติ
• ทุกหลักเกณฑ์ย่อย Mandatory เท่ากับ 3 หรือมากกว่า = ระดับภูมิภาค
• หากมีหลักเกณฑ์ย่อย Mandatory ใดต่ากว่า 3 ถือว่าไม่รับรองการเป็น
MICE City ในด้านนั้น
4) การพิจารณาคะแนน จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงยืนยัน
ระดับศักยภาพ
โดยจังหวัดเชียงใหม่จะต้องตั้งคณะทางานเพื่อรวบรวม ส่งไปที่สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ประเมินจะได้รู้สถานะของตัวเองว่าเชียงใหม่มีความโดดเด่น
ในด้านใด สามารถที่จะส่งเสริมด้านใดได้บ้างเพื่อที่จะไปสู่ระดับนานาชาติได้ หรือ
ในบางประเด็น เช่น คะแนนอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
กันต่อไป ดังนั้น สิ่งที่จะต้องดาเนินการ คือ จะต้องมีการตั้งคณะทางานเพื่อรวบรวม
ข้อมูลหลัก จึงอยากหารือกับทางคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
MICE จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ ถึงแม้ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ แต่ถ้าสามารถเร่งตั้ง
คณะทางานได้เร็ว และสามารถมีการเตรีย มข้อมูล ได้ก่อน จังหวัดเชียงใหม่ก็จ ะ
สามารถเพิ่มคะแนนการ เป็น MICE City ได้มาก
ประธาน

กาหนดระยะเวลาที่จะมีการประเมิน และเห็นชอบในการจัดตั้งคณะทางาน
ในการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
นักวิชาการ จะต้องมีการประชุมหารือ ร่วมกัน เพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน เพื่อให้การดาเนินการประสบความสาเร็จมากที่สุด

นางจุฑา ธาราไชย
ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ MICE สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม และ
ผู้อานวยการสานักงาน นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จะมีการหารือร่วมกับสานักงานจังหวัด
ส่งเสริมการจัดประชุม เชีย งใหม่ในรายละเอียดต่อ ไป เพื่อ ให้ แผนยุทธศาสตร์ไมซ์ มีความต่ อเนื่ อง และ
และนิทรรศการ
สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระ 4.2

มาตรการกระตุ้นตลาดไมซ์ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19
4.2.1 มาตรการกระตุ้นตลาดด้ วยการเสนอการประกาศให้ ปี 2564 เป็นปี แห่ ง
เทศกาล (Chiang Mai Festival City Year 2021)
4.2.2 การนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเน้น
ตลาดไมซ์ในประเทศ
4.2.3 การใช้งานแสดงสินค้ากระตุ้นการบริโภค

นางจุฑา ธาราไชย
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
ผู้อานวยการสานักงาน มหาชน) หรือ สสปน. เป็นเมืองเทศกาลในระดับโลก (Chiang Mai City Of Festival)
ส่งเสริมการจัดประชุม โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งประกวด IFEA WORLD FESTIVAL & EVENT CITY
และนิทรรศการภาคเหนือ AWARD ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานเทศกาลโดยเฉพาะ ดังนั้น
รางวัลนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สสปน. มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ
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ข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทาให้พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีคอนเทนต์ ชุมชน และวิถีชีวิต
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลอย่างมาก เพราะฉะนั้น สสปน. เชื่อมั่นว่าจะทาให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นเมืองเทศกาลในระดับโลกได้ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้แผนในการดาเนินการส่งเข้า
ประกวดชะลอไปก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมตลาดในประเทศ แต่คาดว่า
จังหวัดเชียงใหม่สามารถที่จะนาเอางานเทศกาลมาดาเนินการได้ จึงอยากเสนอให้
คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา
ความเป็นไปได้ที่จะมีการประกาศให้เริ่มดาเนินการ Kick off ในปีนี้ เพื่อให้รู้ว่า สสปน.
อยู่ระหว่างการดาเนินการนาเอาเทศกาลมาขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มตัว
สสปน. ถือว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนางานในหลายๆ มิติ เช่น ยกระดับงานไม้ดอก
ไม้ประดับ ที่นามาจัดเป็นงานเชียงใหม่บลูมส์ เพื่อ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้าง
ความภาคภูมิใจในพื้นที่ของชุมชนที่เป็นเจ้าของงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และกระจายรายได้จากอาเภอหลักไปอาเภอรอง ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ ลดความ
เหลื่อมล้า โดย สสปน. เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมของเมือง มีมาตรฐานใน
การจัดงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด ส่วนท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเป็นอย่างดี ดังนั้น สสปน.จึงขอเสนอแนะว่า เราสามารถที่จะประกาศ
ให้จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2021 เป็นปีแห่งเทศกาลได้หรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้ง 12
เดือนของจังหวัดเชียงใหม่มีเทศกาลจานวนมาก ดังนี้
เดือนมกราคม (January)
• วัฒนธรรม และงานหัตถกรรม (Culture & Craft) :
- เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกาแพง
- งานปีใหม่ม้ง อาเภอแม่แจ่ม
• การเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) :
- มหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่
เดือนกุมภาพันธ์ (February)
• วัฒนธรรม และงานหัตถกรรม (Culture & Craft) :
- เทศกาลผ้าซิ่นตีนจก อาเภอแม่แจ่ม
• การเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) :
- มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
- งานสตรอเบอรี่ของดีอาเภอสะเมิง
เดือนมีนาคม (March)
• วัฒนธรรม และงานหัตถกรรม (Culture & Craft) :
- โรดโชว์งาน “ไทยเที่ยวไทย” (4 – 7 มีนาคม 2564)
- เทศกาล Everywhere is Craft (Media FAM Trip)
- งานสรงน้าพระธาตุวัดพระนอนแม่ปูคา
เดือนเมษายน (April)
• วัฒนธรรม และงานหัตถกรรม (Culture & Craft) :
- เทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) แต่งชุดเมือง ขนทรายเข้าวัด
- ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ อาเภอจอมทอง
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เดือนพฤษภาคม (May)
• วัฒนธรรม และงานหัตถกรรม (Culture & Craft) :
- ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
- ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ
• การเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) :
- Heritage Lanna Culinary @ ThaiFex
- ประกวดบาริสต้า
เดือนมิถุนายน (June)
• วัฒนธรรม และงานหัตถกรรม (Culture & Craft) :
- ประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมทอง อาเภอจอมทอง
• การเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) :
- งานวันมะม่วงของดีเชียงใหม่
- เทศกาลเชียงใหม่สดชื่น
เดือนกรกฎาคม (July)
• ธรรมชาติ (Natural)
- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เชียงใหม่สดชื่น”
• วัฒนธรรม และงานหัตถกรรม (Culture & Craft) :
- Lanna Expo
เดือนสิงหาคม (August)
- กิจกรรม “Run in the Rain
- เดือนแห่งวิทยาศาสตร์
เดือนกันยายน (September)
- Chef Table เชียงใหม่เมืองอาหาร
เดือนตุลาคม (October)
- มหกรรมอาหารเชียงใหม่
- Chiang Mai Fashion Week
เดือนพฤศจิกายน (November)
- งานยี่เป็ง, กิจกรรมประกวดโคมควัน, ตกแต่งประตูป่า, เข้าวัดต๋ามผางประตี๊บ
- เทศกาลโคมนานาชาติ
- กิจกรรม Temples of the night
เดือนธันวาคม (December)
- เชียงใหม่ดีไซน์วีค
- มหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่
- งานฤดูหนาว โอท๊อปของดีเชียงใหม่
- เชียงใหม่เคาท์ดาวน์
ถ้าหากว่าสามารถสร้างการรับรู้ให้ได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองผู้นาในด้าน
เทศกาล สสปน. เชื่อว่าเราจะสามารถกระตุ้นนักเดินทางท่ องเที่ยวในปี 2564
เพิ่มขึ้นได้ และดึงดูดนักเดินทางจากภาคต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์
ต่อปี ประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวในปี
2564 เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ประมาณ 44 ล้านบาท และสามารถ
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นางศุภาดา ชัยวงษ์
สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและ
นิทรรศการภาคเหนือ

ประธาน

สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ากว่า
1,000 งาน
ขอเพิ่มเติมในเรื่องของกิจกรรมเชียงใหม่เมืองเทศกาล เป็นไปตามนโยบาย
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้
หารือว่า สสปน. อยากจะนาเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเทศกาล ซึ่ง ขณะนี้
สสปน. ได้ ดาเนิ น การร่ว มกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชีย งใหม่ (STEP) โดยได้ มีการร่างแผนการจัดกิจกรรมขึ้นมาในรายละเอียดของ
กิ จ กรรมที่ เ ราจะยกระดั บ เมื อ งในแต่ ล ะเทศกาลเด่ น ๆ ที่ มี อ ยู่ เช่ น งานไม้ ด อก
ไม้ประดับ งานประเพณีสงกรานต์ และ งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
พัฒนางานที่มีอยู่เดิมด้วยการยกระดับ และจะมี การสร้างเทศกาลใหม่ๆ ซึ่งได้ จัดทา
รายละเอียดไว้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่อาจจะต้องมีการหารือกับทางจังหวัดเชียงใหม่
ต่อไปในการนาเสนอแผนนี้ ซึ่งงบประมาณที่เรานาเสนอไว้ คือประมาณ 100 ล้านบาท
เสนอกับทางสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยใน
รายละเอียดจะมีการนาเสนอต่อไป ขณะนี้ สสปน. ได้เตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ทั้ง
12 เดือน มีแนวทาง 3 ประเด็น คือ เทศกาลเดิม ยกระดับเทศกาลเดิม และพัฒนา
เทศกาลใหม่ โดยจะได้มีการนาเสนอในรายละเอียดในประชุมคณะกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดเชียงใหม่ครั้งต่อไป โดยจะมีการนาเสนอในที่
ประชุม เพื่อพิจารณางบประมาณที่ได้ตั้งไว้
เห็นด้วยกับแนวทางในการที่จะร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2564 แต่ถ้า
หากประกาศในตอนนี้ โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ยังคงมีการระบาดอยู่ต่อเนื่อง ก็อาจไม่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวมากนัก อีกทั้งยังเป็นการสวนกระแสอีกด้วย จะทาให้การดาเนินการไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่และไม่ได้ประสิทธิภาพจากที่วางแผนดาเนินการไว้
ดังนั้ น ทุกหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหารืออีกครั้งหนึ่งว่าจะดาเนินการ
อย่างไรต่อไป หากภายในเดือนนี้ไม่สามารถประกาศได้ แต่ได้มีการจัดทาแผนงาน
และกิจกรรมที่จะมารองรับและสามารถดาเนินการได้ ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ดีขึ้น จะได้มีการดาเนินการต่อไปอย่างไร
ในการประกาศ Kick off ให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้ปี 2021 เป็นปีแห่งเทศกาล ก็จะต้อง
มีการหารือร่วมกันอีกครั้ง

นางจุฑา ธาราไชย
เนื่ องจากตอนนี้ส ถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคค่อนข้างไม่แ น่ น อน
ผู้อานวยการสานักงาน แต่จังหวัดเชียงใหม่สามารถดาเนินมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี สสปน. จึงขอ
ส่งเสริมการจัดประชุม เสนอแนะว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และนิทรรศการภาคเหนือ (COVID – 19) คลี่คลายลง จังหวัดเชียงใหม่สามารถควบคุม โรคได้เป็นอย่างดี และ
ไม่มีจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็สามารถที่จะดาเนินการประกาศ Kick off ให้จังหวัด
เชียงใหม่ใช้ปี 2021 เป็นปีแห่งเทศกาล โดยมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ ว่าขณะนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเมือง และมีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ อย่างปลอดภัย โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเทศกาล ทั้ง 12 เดือน
ที่พร้อมรองรับ การเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น แต่สามารถ
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เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีเทศกาลมากมายที่จะ
สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 12 เดือน ขณะเดียวกันก็จะต้องใช้โอกาสนี้ ในการประชาสัมพันธ์
ว่าจังหวัดเชียงใหม่สามารถที่จะจัดงานในรูปแบบ New Normal โดยที่ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ก็จะเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ในการจัด
กิจกรรมแบบปลอดภัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระ 4.3
การรวบรวมและจัดทาปฏิทินงานไมซ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นางจุฑา ธาราไชย
ในส่วนของการจัดทาปฏิทินงานไมซ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากที่สานักงาน
ผู้อานวยการสานักงาน จังหวัดเชียงใหม่ได้ นาเสนอภาพรวมของงบประมาณ ซึ่งมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริมการจัดประชุม การจัดงานไมซ์เป็นจานวนมาก จากหลายภาคส่วน ที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงาน
และนิทรรศการภาคเหนือ มีการจัดประชุมสัมมนา งานอีเว้นและมีการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งมีความซ้าซ้อน
กันมาก ดังนั้น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึง มอบหมาย
ให้ สสปน. ดาเนินการเป็นผู้รวบรวมจัดทาปฏิทินงานที่เกิดขึ้น เพื่อลดความซ้าซ้อน
และจะต้องพิจารณษษา ทาอย่างไรจะให้การจัดงานที่เ กี่ยวข้องกัน และเชื่อมโยงกัน
ได้มาจัดรวมกัน เพื่อให้งานออกมายิ่งใหญ่ สามารถดึงดูดจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
รวมทั้ ง ท าให้ ก ารจั ด งานออกมาได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพราะฉะนั้ น จึ ง มี
ขอเสนอแนะว่า ขั้นตอนแรกจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานว่ามีการ
จัดงานอะไรบ้าง มีการดาเนินงานอย่ างไรบ้าง รวมทั้งสถานที่ในการจัดงาน และ
กลุ่ มเป้ าหมายที่ต้องการ จากนั้นก็นาข้อมูล ที่รวบรวมได้มาจัดทาปฏิทิน งานไมซ์
ในพื้นที่จั งหวัดเชียงใหม่ ว่ าในแต่ละเดื อนมีกิจกรรม และการจัดงานอะไรบ้างของ
จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าหากเราเห็นภาพรวม ก็จะทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ย วจั งหวัดเชียงใหม่ได้มากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าได้ ขณะเดียวกันข้อมูลที่ได้ดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และสสปน. สามารถนาไปประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ต่างๆ และนอกพื้นที่ เพื่อดึง ดูด
นักท่องเที่ยวและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าให้เข้ามามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจะขอให้
มีการรวบรวมข้อมูล ก่ อน โดยผู้ แทนตลาดส านักส่ งเสริมการจัด การประชุ ม และ
นิทรรศการภาคเหนือ จะช่วยเป็นศูนย์กลางทางานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
จัดทาปฏิทินดังกล่าว
ประธาน

เห็นด้วยกับแนวคิดของ สสปน. และในส่วนรูปแบบการดาเนินการที่จะมีการ
บูรณาการร่วมกัน ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ร่วมกับ สสปน. ออกแบบรายงานข้อมูลการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมุตสาหกรรม MICE ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดเชียงใหม่ และให้ทางสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประสานแจ้งส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากการจัดงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็สามารถที่จะจัดงานรวมกันได้
ในส่วนของงบประมารณทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีการหารือร่วมกัน ให้มีความ
เหมาะสม และที่สาคัญการจัดงานจะต้องออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึง่ จะเห็นได้ว่า
งานอีเว้นต่างๆ หากมีการจัดงานถี่เกินไปนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมาเข้าร่ว มงาน
เนื่องจากงานอยู่ในรูปแบบเดิม ไม่มีจุดสนใจมากนัก เพราะฉะนั้น การนางานมาจัด
ร่วมกัน โดยเป็นงานใหญ่ขึ้นมา 1 งาน ทาให้ผู้จัดแต่ละหน่วยงาน ร่วมกับภาคเอกชน
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน และทราบว่าตลาดในตอนนี้ต้องการอะไร
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และอะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่า ถ้าหากสามารถดาเนินการในรูปแบบ
นี้ได้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากยิ่งขึ้น และทาให้มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ดีมากขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประสานการทางานร่วมกับ
สสปน. เพื่อหารือในรายละเอียดต่อไป และขอให้รวบรวมข้อมูล การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2564

วาระ 4.4
การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงานเชียงใหม่บลูมส์ 2021
นางสาวอนุรักษ์ อินชื่น
เทศกาล Chiang Mai Blooms หรือเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน คือปฏิทิน
ท่องเที่ยวดอกไม้เมืองเชียงใหม่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2018 และในปี 2021 นี้ เชียงใหม่บลูมส์จะก้าวสู่ปีที่ 4 อย่างแข็งแรงและยั่งยืน
งานดอกไม้เชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์จะงามยิ่งกว่าความฝัน เพราะบุปผาชาติ
เหล่านี้ผลิดอกออกใบจากการร่ว มแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยแรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนทาให้เชียงใหม่บลู มส์ 2021 เติบโต
แบบเท่าทวี เราได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ
และกลุ่มวิศิษฎ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว (Visit Lanna Association
for MICE and Tourism Industry in Northern Thailand) ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และอาเภอทั้ง 25 อาเภอ
ในจังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ของเมืองเชียงใหม่มารวมตัวกันในการจัดกิจกรรม
เชียงใหม่เบิกบานครั้งนี้ เพื่อทากิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ของ
เชียงใหม่ และงานเชียงใหม่บลูมส์คือโครงการนาร่องของสมาคมที่สร้างเพื่อคนเชียงใหม่
อย่างยั่งยืน
ถ้าหากงานมหกรรมไม้ด อกไม้ประดับ ไม่ส ามารถจั ดได้ ต ามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) เทศกาล Chiang Mai Blooms ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ งานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกิจกรรมทางออนไลน์ ตามเดิม และการจัดกิจกรรมในหลายๆ งาน
จะมีการลดขนาดลดลงเพื่อให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด เช่น การจัด
ประกวดดอกไม้บนโต๊ะอาหารก็จะทาออนไลน์ลงใน Youtube เพื่อที่จะให้ มีก าร
โหวตตัดสินผ่านออนไลน์ งานประกวดภาพถ่าย หอภาพถ่ายจะเป็นการประกวดผ่าน
ทางออนไลน์ ทั้ ง หมด เป็ น ต้ น และหากสถานการณ์ ค ลี่ ค ลายแล้ ว ก็ ยั ง จะมี ก าร
ดาเนินการอยู่เหมือนเดิม เพื่อไม่ให้เทศกาลนี้ไม่หายไปจากความทรงจาของคนจังหวัด
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยวด้วย แม้จะไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้
เนื่องด้วยข้อจากัดต่างๆ แต่ กิจกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทางาน และ
มีการปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หากต้องมีกิจกรรมที่เป็นออนไซด์ จะมี
มาตรการในการควบคุ มในการดาเนินการตามเงื่ อนไขของภาครัฐ และปฏิบัติตาม
มาตรการของศูนย์บริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ซึ่งในปีนี้มีภาคเอกชนรายใหญ่ให้สนใจเข้ามาสนับสนุน
กิจกรรมนี้จานวนเยอะมาก แต่เนื่องจากต้องเลื่อนจัดงานไปถึงสิ้นปี ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การหารื อในการตั ดสิ นใจว่ าจะวางแผนด าเนิ นการอย่ างไรต่ อไป และในเรื่ อ งของ
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แพ็ ก เกจท่ อ งเที่ ย วคนเชี ย งใหม่ เ ที่ ย วเชีย งใหม่ ที่ ผู้ อ านวยการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่ และนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือได้มีการ
หารือกันไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคนเชียงใหม่เที่ยว
เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในแผนงานหนึ่งของการจัดเทศกาล Chiang Mai Blooms อยู่แล้ว
เรียกว่า “Blooms Journey” เป็นการท่องเที่ยวของคนเชียงใหม่เที่ยวภายในจังหวัด
เชีย งใหม่ โดยเป็นความตั้ง ใจของคณะทางานกลุ่ มวิ ศิ ษฎ์ล้ า นนา จะดาเนิ น การ
เหมือนเดิมร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ซึ่งอยากจะขับเคลื่อนให้ได้ตามแผน
ที่ได้วางไว้ หากหน่วยงานใดมีความสนใจ หรือมีข้อเสนอแนะและต้องการที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน สามารถติดต่อมาที่สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เพื่อให้
การสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการฟื้นตัวมากที่สุด
ประธาน

เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดงานของ เทศกาล Chiang Mai Blooms ถ้าหาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
คลี่คลายลง และมีความพร้อมของแผนการดาเนินการแล้ว ก็สามารถที่จะจัด งานให้
ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางจุฑา ธาราไชย
ในส่ วนของเทศกาล Chiang Mai Blooms เป็นความร่วมมือระหว่างหลาย
ผู้อานวยการสานักงาน หน่วยงาน อาทิเช่น สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กลุ่มวิศิษฎ์ล้านนา สสปน. และ
ส่งเสริมการจัดประชุม โดยมีภาคีภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุน และหากการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
และนิทรรศการภาคเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่จะต้องเลื่อนออกไปก่อน ทาให้การขับเคลื่อนงานมีความล่าช้า
ทาให้ ภาคเอกชนสามารถขับเคลื่ อนได้เร็วกว่า และมีการปรับตัวได้เร็วกว่า ดังนั้น
หากมีความเป็ นไปได้ สสปน. อยากจะสนับสนุนให้ ภาคเอกชนเดิ นหน้าขับเคลื่ อน
กิจกรรมให้ได้ตามปกติ กล่าวคือ การแพร่ระบาดของ COVID - 19 มีการชะลอตัวลง
ถ้าหากต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าวไป ก็จะมีผลต่อการจ้างงาน และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัด ดังนั้น สิ่งใดที่สามารถดาเนินการไปได้ก่อน โดยให้มี
การดาเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ก็เห็นควรให้มีการดาเนินการ
เพราะจะทาให้งานไม่ต้องหยุดชะงัก เศรษฐกิจกิจก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
ประธาน

จากที่ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ
สอบถามว่า ถ้าหากงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับมีการเลื่อนจัดงานออกไป จะทา
อย่ างไรต่อไป เพราะฉะนั้น ถ้าหากการประชุมคณะกรรมการของงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับมีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน ทางภาคเอกชน สามารถเสนอ
แนวทางเข้าไปได้ เช่น การปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสม และมีความปลอดภัยมากที่สุ ด จะต้องมีการวางแผนว่าจะดาเนินการ
อย่ า งไรบ้ า ง จากนั้ น น าเสนอต่ อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ
พิจารณาว่าหากมีแผนเตรียมดาเนินการไว้แบบนี้ โดยมีการวางแผนได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และตามมาตรการของกรมควบคุมโรค สามารถที่จัดงานตามแผนที่
เตรียมไว้ได้หรือไม่ ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการหารือร่วมกันวาง
แนวคิด และจัดทาแผนเตรียมไว้ และที่สาคัญจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
และคนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด และในส่วนของงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ หากจะมีการเลื่อนการจัดงานออกไป เกษตรกรที่เตรียมปลูกดอกไม้
ไว้แล้ว ขอให้เป็นหน้าที่ของสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จะต้องนาประเด็นนี้
ไปแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรต่อไป โดยจะต้องมีแผนสารอง

