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1. บทนํา

องคการการทองเท่ียวโลก หรือ UNWTO (United Nations World Tourism Organization)
ประเมินวา อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของโลกจะมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ยรอยละ 41 ตอป ไปจนถึง
ป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ขณะท่ี ประเทศและเมืองตางๆ มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองในแงของการลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมไมซ โดยเฉพาะศูนยการประชุมและแสดงสินคา จึงเปนสิ่งท่ีมีเหตุผลท่ีเช่ือไดวา
อุตสาหกรรมไมซ จะมีการเติบโตอยางตอเน่ืองอยางนอยในอัตราเดียวกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ของโลก

แมวาประเทศไทยและอีกหลายประเทศท่ีเปนจุดหมายสําคัญของอุตสาหกรรมไมซจะยังไมปรากฏ
มาตรฐานการจัดเก็บสถิติของนักเดินทางกลุมไมซ แตก็สามารถประเมินจากสถิติการเดินทางของนักทองเท่ียวขาเขา
ของแตละประเทศได เน่ืองจากจํานวนนักทองเท่ียวกลุมไมซกับนักทองเท่ียวท่ัวไปมีความเช่ือมโยงกันอยางมี
นัยสําคัญ ดังจะเห็นไดจากกรณีประเทศมาเลเซีย ท่ีกําหนดอัตราสวนนักทองเท่ียวกลุมไมซเปนสัดสวนเทากับรอยละ
10 ของนักทองเท่ียวขาเขาท้ังหมด เปนตน หรือในกรณีออสเตรเลีย คณะกรรมการพยากรณการทองเท่ียว
(Tourism Forecasting Committee; TFC) ของออสเตรเลีย ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบการประมาณจํานวน
นักทองเท่ียว คาดวา ตัวเลขนักทองเท่ียวจะมีการเติบโตมากกวารอยละ 4.42 จนถึงป พ.ศ.2560 และพ้ืนท่ีศูนยการ
ประชุม ยังมีเพียงพอท่ีจะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักทองเท่ียวกลุมไมซท่ีมี
การเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.23 ตอป ในชวง 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2539-2550)

2. ภาวะเศรษฐกิจของโลก

วิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม (Sub-prime)ในสหรัฐฯ เมื่อป พ.ศ.2551 ไดสงผลกระทบตอเสถียรภาพ
ตลาดการเงินท่ัวโลกมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในยุโรป ทําใหปจจัยเสี่ยงท่ีอาจนํามาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกรอบ
ใหมคือ ปญหาหน้ีสาธารณะในยุโรป โดยเฉพาะกรีซ ซึ่งกูเงินจํานวนมากมาใชในการจัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปก
2004 (พ.ศ.2547) และการลงทุนตราสารอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ ครั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม ทําใหกรีซ
มีหน้ีสาธารณะรวม 4.46 แสนลานยูโร หรือรอยละ 154.74 ของ จีดีพี ขณะท่ีประเทศเจาหน้ีหลักของกรีซคือ
ฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งถือพันธบัตรและปลอยกูโดยตรง ทําใหมีขาวลดอันดับเครดิตของธนาคารในฝรั่งเศสและ
เยอรมนี ออกมาเปนระยะ อยางไรก็ตาม กลุมยูโรไมตองการใหกรีซออกจากการเปนประเทศสมาชิก เพราะนอกจาก
เปนปญหาตอความนาเช่ือถือของสกุลเงินยูโรแลว ยังกอความเสียหายอยางมากตอยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
ประเทศเจาหน้ี

ดวยสาเหตุขางตน เศรษฐกิจยุโรปจึงยังคงมีความเสี่ยงท่ีจะกอวิกฤตการเงินโลกรอบใหมอยาง
ตอเน่ือง และมาตรการผอนคลายการเงินของสหรัฐฯ หรือ QE ก็อาจมีผลกระตุนเศรษฐกิจนอยกวาท่ีจําเปน ขณะท่ี

1 Business Events Report June 2008. based on IVS and NVS. unpublished data. Tourism Research Australia.
2 A National Business Events Strategy for Australia 2020: The business of events - Australia's untapped potential.
October 2008. The Federal Minister for Tourism, Energy and Resources.
3 Ibid.
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เศรษฐกิจของประเทศสเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ท่ีมีขนาดใหญอันดับตนๆ ของยุโรป ยังมีความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสถาบันการเงินจากหน้ีสาธารณะกลุม PIIG (โปรตุเกส ไอรแลนด อิตาลี และกรีซ) จากการท่ีสถาบันการเงินท่ี
ถือครองพันธบัตรรัฐบาลในกลุม PIIG ขาดทุน และตองขอความชวยเหลือจากรัฐบาล สิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในยุโรปจึงมี
ความคลายคลึงกับการลมของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ น่ันคือ ธนาคารยุโรปอาจลมเปนโดมิโนเอฟเฟกต (Domino
Effect) และลุกลามจนกลายเปนวิกฤตการเงินโลกรอบใหม เน่ืองจากธนาคารในยุโรปสวนใหญเปนธนาคารท่ีทํา
ธุรกิจและมีสาขาท่ัวโลก

2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

แผนภาพท่ี 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในชวงป พ.ศ.2547-2555
ท่ีมา: World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. UN.

แผนภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นวาโดยท่ัวไป การเติบโตของเศรษฐกิจโลก มีแนวโนมชะลอตัว จากการท่ี
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวยังตองเผชิญความเสี่ยงคอนขางมาก โดยเฉพาะปญหาการวางงานในสหรัฐฯ และ
ปญหาหน้ีสาธารณะในยุโรป ซึ่งหากท้ังสองภูมิภาคเขาสูภาวะชะลอตัวก็จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก แมวา
ประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีดี แตก็อาจไมเพียงพอท่ีจะชดเชยกับการหดตัว
ดังกลาว ท้ังน้ี จากรายงาน World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report ของ
สหประชาชาติ คาดวา ประเทศพัฒนาแลว 5 จาก 35 ประเทศ มีรายไดตอประชากรลดลงในป พ.ศ.2554 และ
ประเทศกําลังพัฒนา 50 จาก 107 ประเทศ มีการเติบโตของรายไดตอประชากรนอยกวารอยละ 3 ในปเดียวกัน ซึ่ง
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ยังมีความออนแอมากกวาท่ีประเมิน โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว อันเปนผลจากอัตรา
การวางงานท่ียังคงอยูในระดับสูงอยางตอเน่ือง ทําใหเศรษฐกิจโลกยังคงตองเผชิญความเสี่ยง ท้ังน้ี สหประชาชาติ
คาดวา นับตั้งแตวิกฤตทางการเงินของโลก (พ.ศ.2551) ท่ีผานมา ท่ัวโลกมีคนวางงานรวมประมาณ 30 ลานคน และ
ในชวง 5 ปขางหนา เศรษฐกิจโลกยังตองการตําแหนงงานมากกวา 22 ลานตําแหนง เพ่ือรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของโลก ผูท่ีกําลังหางานและผูท่ีเริ่มเขาสูตลาดแรงงาน จึงอาจใชเวลามากข้ึนในการหางาน ขณะท่ี ปญหา
หน้ีสาธารณะของประเทศพัฒนาแลว คาดวา จะเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 100 ของรายไดประชาชาติ (GDP) ในชวง
ไมก่ีปขางหนา การรักษาวินัยทางการคลัง จึงเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาหน้ีสาธารณะ แตซึ่งทําใหเกิดแรง
กดดันทางสังคมและการเมืองตามมาเชนกัน ในขณะท่ีภาวะเงินเฟอของโลก คาดวา ยังคงอยูในระดับต่ําในชวงป
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พ.ศ.2554-2555 และไมไดเปนปญหาคุกคามตอเศรษฐกิจโลก ยกเวนบางประเทศในเอเชีย รายไดประชาชาติของ
โลก(GDP) จะมีการเติบโตรอยละ 3 และ 3.5 ในป พ.ศ.2554 และพ.ศ.2555 ตามลําดับ

2.2 ยุโรป4

ปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีประเทศสวนใหญในยุโรปกําลังเผชิญนับตั้งแตเกิดวิกฤตทางการเงิน
เปนตนมา ทําใหคาดการณวา ราคาสินคาและบริการหลักของการทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี จะยังคงอยูในระดับเดียวกับ
ปท่ีผานมา ภาวะเงินเฟอในยุโรปยังคงอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกับการเติบโตของรายไดประชาชาติ แตกตางจากเงิน
เฟอในรัสเซียท่ีชวงตนป พ.ศ.2555 จะสูงข้ึนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับลดลงในชวง
กลางป ขณะท่ี อัตราการวางงานของภูมิภาคน้ี จะอยูในชวงรอยละ 6-10 ยกเวนสเปนท่ีอาจสูงถึงรอยละ 30 ในชวง
กลางป พ.ศ.2555 กอนท่ีจะปรับลดลง ท้ังน้ี ความพยายามในการแกปญหาหน้ีสาธารณะของกรีซ โปรตุเกส สเปน
และอิตาลี อาจยังไมเกิดผลสําเร็จเทาท่ีควร ทําใหประเทศเหลาน้ียังตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาทิ สเปน
อัตราการวางงานสูงกวารอยละ 20 และเยอรมันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงรอยละ 1.7 แมวาการจางงานเริ่มมี
สัญญาณท่ีดีข้ึน ขณะท่ี อังกฤษไดรับผลดีทางเศรษฐกิจจากการท่ีเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปก 2012 ทํา
ใหเปนเพียงไมก่ีประเทศในภูมิภาคน้ี ท่ีจะมีรายไดจากการทองเท่ียวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา

2.3 อเมริกาเหนือ5

ปญหาเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือ มีความแตกตางจากยุโรป เน่ืองจากปญหาท่ีเกิดข้ึนมีการกระจายตัว
ไปในหลายภาคสวนทางเศรษฐกิจ อาทิ การวางงานของสหรัฐฯ ในป พ.ศ.2555 คาดวาอยูในระดับรอยละ 8.5 และ
จะอยูในระดับสูงตอเน่ืองอีกประมาณ 5 ป ขณะท่ี การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับท่ีไมสูงมากนักคือ รายได
ประชาชาติรายไตรมาสมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.5 และปญหาอสังหาริมทรัพยยังคงสงผลกระทบตอภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง รวมท้ังปญหาความเช่ือมั่นในเงินสกุลสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม แมวา แคนาดาจะไดรับ
ผลกระทบจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แตยังคงมีเสถียรภาพและความแข็งแกรงเชนเดียวกับในชวงหลายปท่ีผาน
มา เปนผลจากการรักษาวินัยทางการคลังไดอยางเปนดี และการจัดการตลาดแรงงาน ทําใหแคนาดามีอัตราการ
วางงานเทากับรอยละ 7.5 ในป พ.ศ.2555

2.4 ละตินอเมริกา6

เมื่อพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคละตินอเมริกา คาดวา ราคาสินคาและ
บริการหลักดานการทองเท่ียวของภูมิภาคน้ีจะปรับตัวสูงข้ึนคอนขางมาก ซึ่งเปนผลมาจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน
และอุปทานท่ีมีคอนขางนอย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงไปในประเทศตางๆ พบวา แตละประเทศตางก็มีเง่ือนไขท่ี
แตกตางกัน น่ันคือ บางประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีคอนขางสูง แตบางประเทศยังคงประสบปญหาความไร
เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือปญหาคอรรัปชัน

4 World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. WTO.
5 World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. WTO.
6 Ibid.
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อัตราการวางงานของบราซิล ชิลี เม็กซิโก อารเจนตินา ปรับลดลงไปอยูในระดับเดียวกับชวงกอน
เศรษฐกิจชะลอตัว ขณะท่ี โคลัมเบียยังมีอัตราการวางงานในระดับสูงเฉลี่ยตอไตรมาสเทากับรอยละ 4.47 ท้ังน้ี
บราซิลเปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงหลายปท่ีผานมาและไดรับผลประโยชนจาก
การขยายตัวดังกลาว และเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ในแงท่ีทําใหเกิดความตองการสินคา
สงออกของประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน อาทิ โคลัมเบีย การผลติของอุตสาหกรรมและการสงออกปรับตัวสูงข้ึนไปอยูใน
ระดับเดียวกับชวงกอนการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง ทําใหความ
ตองการสินคาและบริการหลักดานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนสูงกวาศักยภาพของอุปทานท่ีมีอยู ทําใหคาใชจายดานการ
ทองเท่ียวในป พ.ศ.2555 ของภูมิภาคมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน

2.5 เอเชียแปซิฟก8

เอเชียแปซิฟก เปนภูมิภาคท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และไดรับผลกระทบคอนขางนอยจาก
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ธุรกิจทองเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซของภูมิภาคจึงไดรับผลดี ในความเปนจริง อัตราการ
วางงานในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ.2553 ลดลงจนกลับมาอยูในระดับใกลเคียงกับชวงกอนเศรษฐกิจชะลอตัว ในป
พ.ศ.2555 ซึ่งรายไดประชาชาติของภูมิภาคน้ี คาดวาจะมีการเติบโตตอไตรมาสเฉลี่ยรอยละ 0.5-1.5 ยกเวนจีนและ
อินเดีย อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติรายปจะอยูท่ีเทากับรอยละ 9.6 และ 9.1 ตามลําดับ โดยท่ี จีนเปน
ประเทศท่ีมีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดจากการท่ีมีทุนสํารองระหวางประเทศสูงถึง 2.5 ลานลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะท่ี อัตราการวางงานของประเทศสวนใหญอยูท่ีรอยละ 3-6 อยางไรก็ตาม ญี่ปุนเปนเพียงประเทศเดียว
ในภูมิภาคน้ี ท่ีมีเศรษฐกิจชะลอตัวในชวงครึ่งปแรก เปนผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรงในชวงตนป พ.ศ.
2554 รวมท้ังภาวะเงินฝดและหน้ีสาธารณะ ทําใหญี่ปุนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงไมเกินรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ
ปท่ีผานมา

2.6 ไทย
ในป พ.ศ.2554 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากท่ีสุด คือ วิกฤตอุทกภัย ซึ่ง

ทอดระยะเวลาคอนขางนาน (กรกฎาคม-ธันวาคม) และกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง รวมถึงความ
เช่ือมั่นของนักทองเท่ียวเก่ียวกับความปลอดภัยในการเขามาทองเท่ียวและจัดกิจกรรมไมซ เห็นไดจากกการท่ีรัฐบาล
ของประเทศตางๆ จํานวน 25 ประเทศ9 ไดแก แคนาดา สหรัฐฯ เม็กซิโก มัลดีฟ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี
ฟนแลนด สวีเดน เดนมารก นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ศรีลังกา สิงคโปร มาเลเซีย จีน ฮองกง เวียดนาม ญี่ปุน
ฟลิปปนส ไตหวัน สหรัฐอาหรับอมิเรตส ยูเครน และรัสเซีย ไดออกคําเตือนการเดินทางมาประเทศไทย (ตุลาคม
พ.ศ.2554) ในจํานวนน้ี 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน และสเปน ไดประกาศเตือนข้ันสูงสุด ขอใหนักทองเท่ียวงด
การเดินทางมาประเทศไทย

7 Ibid.
8 World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. WTO.
9 เรียกดูจาก http://thaiinsider.info/news2011/the-news/economy
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ในป พ.ศ.2555 สถานการณทางเศรษฐกิจในประเทศคาดวา ยังคงเผชิญความผันผวนตอเน่ือง ท้ัง
จาก (1) ผลกระทบของวิกฤตนํ้าทวมท่ีคาดวาตองใชระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน ในการบรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนและฟนฟูภาคธุรกิจตางๆ และเรียกความเช่ือมั่นของนักทองเท่ียวภายหลังวิกฤตครั้งน้ี รวมท้ัง (2) ความ
เสี่ยงจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ีมีสาเหตุมาจากปญหาหน้ีสินของประเทศในยุโรป สงผลใหอุปสงค
ตางประเทศมีแนวโนมปรับตัวลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะสงผลกระทบเปนลูกโซตอความตองการสินคาและ
บริการในระบบโซอุปทาน และการจางงาน ขณะเดียวกัน ปจจัยท่ีสําคัญตางๆ ในประเทศ เริ่มแสดงสัญญาณของ
ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ไดแก

1. ตนทุนการผลิต มีแนวโนมสูงข้ึน จากนโยบายปรับคาแรงข้ันต่ําของรัฐบาล และทิศทางการเพ่ิมข้ึน
ของระดับคาจางในภูมิภาคเอเชีย

2. คาเงินบาท มีแนวโนมแข็งข้ึน ผลจากการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศท้ังในประเทศและ
ภูมิภาค และการสงออกของไทยท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในชวง 2-3 ปท่ีผานมา แมวา การแข็งคาข้ึนของเงินบาทอยูใน
ระดับท่ีต่ํากวาเงินสกุลหลักในภูมิภาคก็ตาม แตเศรษฐกิจของไทยท่ีมีการพ่ึงพาการสงออกสูงมากกวารอยละ 60 การ
แข็งคาเพียงเล็กนอยจึงอาจสงผลกระทบในวงกวาง

3. อุปสงคในประเทศ มีแนวโนมปรับตัวลง จากภัยธรรมชาติท่ีมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน เกิดบอยครั้ง
และทอดระยะเวลานาน สงผลใหการผลิตในป พ.ศ.2554-2555 มีผลผลิตลดลง กระทบตอกําลังซื้อของเกษตรกร
และผูท่ีอาศัยในชนบท ผูใชแรงงาน รวมถึงอุตสาหกรรมขางเคียง ท่ีไดรับผลกระทบจากการปดตัวของโรงงานท่ี
ประสบอุทกภัยตามระบบโซอุปทานการผลิต

4. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล มีแนวโนมดําเนินตามแนวทางประชานิยมเชนท่ีหาเสียงไว ซึ่งคาดวา
จะกอใหเกิดภาระทางการคลังจํานวนมาก ขณะท่ี ยังไมมีแผนการหารายไดและการสํารองเงินเพ่ือสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจน ทําใหภาครัฐขาดการเตรียมความพรอมรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ี
อาจเกิดข้ึนท้ังในประเทศและภูมิภาค ซึ่งอาจสงผลกระทบมายังไทยผานระบบโซอุปทานของโลก

5. ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเปนความแตกแยกทางสังคม และนําไปสู
ความไมสงบในประเทศ

3. มุมมองซัพพลายเออรดานการทองเที่ยว

3.1 ทิศทางคาใชจายดานการทองเท่ียว
Carlson Wagonlit Travel10 (CWT) เปดเผยแนวโนมคาใชจายดานการทองเท่ียวประจําป พ.ศ.

2555 (2012 Travel Price Forecast) ซึ่งเปนการประเมินราคาสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ จาก
ผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ (Supplier) อาทิ การบิน โรงแรม การขนสง และการประชุมและนิทรรศการ รายงาน
ดังกลาวใหความเห็นวา ในป พ.ศ.2555 สินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ัวโลก มีแนวโนมปรับราคาเพ่ิมข้ึน
แมวาระบบเศรษฐกิจโลกยังตองเผชิญความเสี่ยงคอนขางมาก โดยภูมิภาคท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือ ละตินอเมริกา

10 2012 Global Travel Forecast Released. เรียกดูจาก http://www.conworld.net/index.php/Industry/2012-global-
travel-forecast-released.html.
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เน่ืองจากมีความตองการสินคาและบริการดานการทองเท่ียวคอนขางสูง แตมีอุปทานคอนขางนอย แมวาบางประเทศ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง แตบางประเทศก็ยังมีความเสี่ยงจากปญหาการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางท่ี 1 อัตราเพ่ิมเฉลี่ยของคาใชจายดานการทองเท่ียว ในป พ.ศ.2555 จําแนกรายภูมิภาค

หนวย: รอยละ
ภูมิภาค เครื่องบิน โรงแรม รถเชา ขนาดกลุม ตนทุน/คน/วัน

ละตินอเมริกา +5.7 ถึง +5.9 +9.0 ถึง +12.2 +2.2 ถึง +5.6 n/a n/a
เอเชียแปซิฟก +3.1 ถึง +3.8 -1.9 ถึง +2.1 -1.7 ถึง +3.9 n/a n/a
อเมริกาเหนือ +3.5 ถึง +4.1 +2.4 ถึง +3.4 -1.0 ถึง +2.5 +1 ถึง +4 +5.5 ถึง +6.5
ยุโรป +2.1 ถึง +3.7 +0.1 ถึง +0.9 -1.9 ถึง +2.9 -3.0 ถึง +0.0 -5.0 ถึง -6.0
ท่ีมา: CWT Perspectives: 2012 Travel Price Forecast, October 2011.
หมายเหต:ุ n/a คือ ไมมีขอมลู

เอเชียแปซิฟก คาใชจายดานการทองเท่ียวอยูในอัตราใกลเคียงกับปกอน แมวาภูมิภาคน้ีไมไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจเชนในภูมิภาคอ่ืนๆ และบางประเทศก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางดี
สวนหน่ึงเปนผลจากการท่ีนักทองเท่ียวมีทางเลือกคอนขางมาก อาทิ สายการบินตนทุนต่ํา (Low-cost airline) และ
ท่ีพักราคาถูก เปนตน ทําใหราคาสินคาและบริการโดยรวมมีอัตราเพ่ิมข้ึนท่ีไมสูงมาก สงผลใหเอเชียแปซิฟกเปน
ภูมิภาคท่ีมีอัตราการจองท่ีพักสูงท่ีสุดในโลก

ขณะท่ี อเมริกาเหนือ แมวาจะยังคงมีความไมแนนอนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก โดยเฉพาะปญหา
การวางงาน แตราคาสินคาและบริการดานการทองเท่ียวก็มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน สวนยุโรป ราคาสินคาและบริการ
ดานการทองเท่ียว ยังคงอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับปท่ีผานมา

3.2 แนวโนมของรูปแบบโรงแรม
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 Fast Future Research11 ไดเผยแพรรายงาน Hotels 2020:

Beyond Segmentation เพ่ือเปนการนําเสนอขอคนพบจากการศึกษาของ Amadeus ซึ่งเปนองคกรช้ันนําดาน
เทคโนโลยีการทองเท่ียว และองคกรหลักท่ีทําหนาท่ีประมวลผลธุรกรรมสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
เดินทาง ท้ังน้ี ขอคนพบท่ีสําคัญท่ีไดจากกการศึกษาครั้งน้ี ไดแก

1. โรงแรมตองพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา

2. โรงแรมในอนาคตตองมีเอกลักษณท่ีชัดเจน สะดวกในการเดินทาง และมีความรับผิดชอบมากข้ึน
3. การบูรณาการของฝายตางๆ ความคาดหวัง และการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนปจจัยสําคัญตอ

ความสําเร็จของเครือโรงแรม

11 Amadeus And Fast Future Launch ‘Hotels 2020 – Beyond Segmentation’ Report เรียกดูจาก
http://www.conworld.net/index.php/Industry/amadeus-and-fast-future-launch-hotels-2020-beyond-segmentation-
report.html.
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ขณะท่ี ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจโรงแรมท่ัวโลกเก่ียวกับประเด็นสําคัญ 10 ประเด็นท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึน ในป พ.ศ.2563 ไดแก

1. โรงแรมตางๆ มีการลงทุนเพ่ิมคอนขางมาก เพ่ือขยายกิจการเขาสูตลาดประเทศเกิดใหม ซึ่งจะชวย
เพ่ิมทางเลือกใหกับนักทองเท่ียว เพ่ิมการแขงขัน และราคาปรับลดลง

2. แรงจูงใจและความตองการของนักทองเท่ียว จะมีความหลากหลายมากข้ึน และไมสามารถจําแนก
ความแตกตางระหวางกลุมตางๆ ไดอยางชัดเจน

3. ลูกคาของโรงแรมคาดหวังความเปนสวนตัวมากข้ึน พรอมกับทางเลือกตางๆ ท่ีสามารถกําหนดได
เมื่อจองหรือกอนเดินทางมาถึง

4. ลูกคาตองการความเปนสวนตัวมากข้ึน โดยตองการเลือกขนาดหอง ประเภทเตียง เครื่องใชไฟฟา
อุปกรณสํานักงาน ฯ ดวยตนเอง เมื่อจองหองและชําระเงิน

5. ธุรกิจโรงแรมท่ัวโลกเผชิญการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน จึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธและนวัตกรรมท่ี
ชัดเจน โดยการคนหาความคิดใหมจากแหลงตางๆ หรือเปดรับจากภายนอกมากข้ึน

6. โรงแรมตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ มากข้ึน อาทิ ตนทุน กลุมลูกคา และระยะเวลาพํานัก เมื่อกําหนด
กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีกําลังซื้อสูง ซึ่งอยูในภูมิภาคท่ีแตกตางกัน

7. โรงแรมมองหาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุน และปรับปรุงบริการ เพ่ือให
ลูกคาไดรับประสบการณท่ีดีท่ีสุด

8. โรงแรมตองมีการพัฒนาเครือขายสังคมใหดีข้ึน เพ่ือเปนชองทางในการทําความเขาใจกับความ
ตองการของลูกคา และสรางการรับรูในตราสินคาและคุณภาพบริการ เพ่ือใหสามารถตอบสนองแรงจูงและความ
ตองการของลูกคาท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน

9. โรงแรมระดับโลกจําเปนตองสรางรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอแรงจูงใจและความ
ตองการของลูกคาท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน

10. โรงแรมพยายามคนหาแนวทางการดําเนินธุรกิจ (Business model) แบบใหมๆ

3.3 แบบแผนพฤติกรรมของนักทองเท่ียว
มหาวิทยาลัยออกฟอรดและอมาดิอุส (Amadeus) ไดรวมกันวิเคราะหทิศทางการทองเท่ียวของโลก

ในป พ.ศ.2563 และเผยแพรรายงาน Travel Gold Rush 2020 สําหรับเปนขอมูลแนวโนมทางธุรกิจประกอบการ
ตัดสินใจใหแกตัวแทนการทองเท่ียวและสายการบิน โรงแรม และสายการบิน สวนหน่ึงของรายงานดังกลาว เปนการ
นําเสนอแบบแผนพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเพ่ือพักผอน (Leisure traveler) และนักทองเท่ียวเพ่ือธุรกิจ (Business
traveler) สรุปไดดังน้ี

3.3.1 นักทองเท่ียวเชิงพักผอน (Leisure traveler)
จากรายงาน Travel Gold Rush 2020 ไดใหความเห็นเก่ียวกับทิศทางในอนาคตของแบบแผน

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวเพ่ือพักผอน ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไวดังน้ี
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1) ตองการเดินทางทองเท่ียว: การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของโลก ทําใหเกิดลูกคากลุม
ใหมๆ จากผูเกษียณอายุ แตมีสุขภาพแข็งแรง มีกําลังซื้อสูง และมีเวลาวางมาก ซึ่งจะเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญใน
อนาคตสําหรับสายการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว

2) ตองการสถานท่ีแหงใหม: กลุมลูกคาเดิมจะเริ่มแยกออกเปนกลุมยอยๆ ท่ีมีความตองการ
เฉพาะดานมากข้ึน อาทิ การทองเท่ียวเชิงทาทาย วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม เปนตน ซึ่งจะทําใหเสนทางท่ีมุงไป
ยังสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือทดแทนสถานท่ีทองเท่ียวเดิมได ก็จะมีผูโดยสารมากข้ึน

3) ตองการประสบการณ: นักทองเท่ียวในอนาคตไมเพียงแตคาดหวังการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียว (Destination-based travel) เทาน้ัน แตยังตองการการทองเท่ียวเชิงประสบการณ (Experience-based
travel) หรือการทองเท่ียวเชิงกิจกรรม (Activity-based travel) เพ่ิมเติมจากการทองเท่ียวแบบเดิม

4) ตองการรูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะสม: ในอนาคต นักทองเท่ียวตองการรูปแบบทางเลือกใน
ดานตางๆ มากข้ึน (Mix and match) เพ่ือการใชจายเกิดความคุมคามากท่ีสุด รวมท้ังพิธีการตางๆ ในการเดินทาง
ฉะน้ัน นักทองเท่ียวในอนาคตจะใหความสนใจกับประเทศท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีกวา แตก็สามารถชดเชยไดจาก
การชวยเหลือของสายการบินและตัวแทนการทองเท่ียว

5) เทคโนโลยีชวยในการตัดสินใจ: จากความกาวหนาทางไอที ทําใหพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมี
การเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก นักทองเท่ียวมีการใชไอทีมากข้ึนตั้งแตการเลือกสถานท่ีไปจนถึงการแบงปน
ประสบการณกับสังคมออนไลน สายการบินและตัวแทนท่ีสามารถพัฒนาบริการไอทีไดดีกวา ก็จะมีโอกาสทางธุรกิจท่ี
สูงกวา

3.3.2 นักทองเท่ียวเชิงธุรกิจ (Business traveler)
องคการการบินพลเรือน หรือ IATA ใหขอสังเกตวา นักทองเท่ียวเชิงธุรกิจ เริ่มเขามาเปนปจจัยสําคัญ

ในการขับเคลื่อนการเติบโตของสายการบินตางๆ (ท่ีน่ังช้ันพิเศษและช้ันประหยัด) อีกครั้ง กลาวคือ เมื่อการคาโลก
ขยายตัว การทองเท่ียวเชิงธุรกิจก็เริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้ง และแมจะมีบางอุตสาหกรรมท่ีลดคาใชจายดานน้ีลง แต
การทองเท่ียวเชิงธุรกิจก็ยังเปนตนทุนท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจในปจจุบัน ขณะท่ี การใชจายดานน้ี เปนไปดวยความ
ระมัดระวังคอนขางมาก ซึ่งเปนผลมาจากความกังวลเก่ียวกับความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปริมาณการ
เดินทางดวยท่ีน่ังช้ันพิเศษ (Premium class) ของสายการบินท่ัวโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ยังอยูในระดับ
ท่ีต่ํากวาชวงกอนวิกฤตทางการเงินประมาณรอยละ 10 และมีผลกําไรต่ํากวารอยละ 15 แมจะมีการเติบโตอยาง
รวดเร็วในชวงตนปก็ตาม ขณะท่ี การเดินทางช้ันประหยัด (Economy class) ต่ํากวาชวงเดียวกันเพียงรอยละ 5 ซึ่ง
เปนสัญญาณบงช้ีถึงการเติบโตระยะสั้น ขณะท่ี ความกังวลเก่ียวกับความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจทําใหการทองเท่ียวเชิง
ธุรกิจชะลอตัวในระยะยาวยังคงมีอยู
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รอยละ

แผนภาพท่ี 2 การเติบโตของจํานวนผูโดยสารสายการบิน จําแนกตามประเภทท่ีน่ัง
ท่ีมา: Travel Gold Rush 2020.

สัญญาณอีกอยางหน่ึงท่ีชวยยืนยันเก่ียวกับความกังวลและความระมัดระวังในการใชจายคือ ราคาตั๋ว
โดยสารของสายการบินตางๆ ท่ีแมวาจะมีการปรับเพ่ิม แตก็ยังอยูในระดับต่ํากวาชวงกอนวิกฤตทางการเงิน ขณะท่ี
ความตองการบรรทุกนํ้าหนัก ปรับตัวสูงข้ึนมาอยูในระดับท่ีสูงกวาชวงกอนวิกฤตทางการเงิน สงผลใหอัตราการทํา
กําไรของสายการบินสวนใหญลดลง ยกเวนสายการบินตนทุนต่ํา (Low cost airline) ซึ่งอาจสงผลทําใหตองมีการ
ปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมการบินท่ัวโลกในอนาคต

แผนภาพท่ี 3 Load factors and fares
ท่ีมา: Travel Gold Rush 2020.
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ประเด็นหน่ึงท่ีเริ่มไดรับความสนใจจากสายการบินตางๆ คือ ระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ
(Videoconference) ท่ีเริ่มมีการนํามาใชเปนเครื่องมือสํารองสําหรับการประชุม แตแมวา ระบบน้ีอาจจะมี
ผลกระทบตอรานไดของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต แตการสํารวจของ Harvard Business Review (2009) ระบุ
วา การนําระบบน้ีมาใชยังอยูในวงจํากัด แมวามีจํานวนผูตอบแบบสอบถามรอยละ 44 ท่ีระบุวา อาจมีการนําระบบน้ี
เขามาชวยในการประชุม แตสวนใหญเห็นยังเปนสิ่งฟุมเฟอย โดยเฉพาะการนําเสนอสินคาและบริการ และการเจรจา
เพ่ือขยายธุรกิจ ขณะเดียวกัน ตลาดเกิดใหมและกลุม BRIC ก็ยังเขามาชดเชยในสวนน้ีได เน่ืองเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศเหลาน้ี ยังคงมีการขยายตัวอยางเน่ือง การลดตนทุนสําหรับการทองเท่ียวเชิงธุรกิจจึงยังไมใชมาตรการท่ีตอง
คํานึงถึงมากนัก รวมถึงการนําระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซเขามาใชเชนกัน ระบบการประชุมทางไกลผานภาพ จึงยังคง
ไมมีผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียว แตอาจสงผลกระทบตอการเดินทางทางอากาศในอนาคต เน่ืองจากเปนวิธีการ
หน่ึงท่ีสามารถชวยธุรกิจประหยัดตนทุนการเดินทางทางอากาศไดคอนขางมาก

4. ความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ

อุตสาหกรรมไมซ นอกจากสามารถสรางรายไดทางตรงใหแกประเทศและเมืองท่ีเปนสถานท่ีจัดงาน
ไดเปนจํานวนมาก ยังนํามาซึ่งผลประโยชนตอเน่ืองอ่ืนๆ อาทิ การเผยแพรช่ือเสียงและการประชาสัมพันธ การจาง
งานท้ังทางตรงและทางออม การจําหนายสินคาและบริการท่ีเช่ือมโยงและสินคาท่ีระลึก เปนตน รวมท้ังเปนกลไกทาง
เศรษฐกิจสําคัญท่ีชวยพยุงเศรษฐกิจใหกับหลายประเทศในชวงท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัวไดเปนอยางดี ผลประโยชน
ดังกลาว ทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซมากข้ึน โดยเฉพาะชวงท่ีเศรษฐกิจโลก
กําลังเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

4.1 สหรฐัอเมริกา12

สภาอุตสาหกรรมการประชุม (Convention Industry Council) ของสหรัฐฯ ระบุวา ธุรกิจการ
ประชุมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ จากการชวยใหเกิดการจางงาน 1.7 ลานคน สรางรายได 106 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ กอใหเกิดการใชจายรวม 263 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (และเปนตัวเลขท่ีสูงกวาอุตสาหกรรมรถยนต13)
เปนรายไดของแรงงาน 60 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และภาษีของรัฐบาลกลางและทองถ่ิน 14.3 และ 11.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลไดทางเศรษฐกิจรวมของธุรกิจการประชุมของสหรัฐฯ มีมูลคา 907
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย รายไดและมูลคาเพ่ิม 458 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สรางงานท้ังทางตรงและ
ทางออม 6.3 ลานตําแหนงงาน เปนคาจางและคาตอบแทนแรงงานและอ่ืนๆ 271 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ เปน
ภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน 64 และ46 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ

12 The U.S. Meetings Industry: 1.7M Jobs, $263B Spending, $106B GDP Contribution. เรียกดูจาก
http://www.conworld.net/index.php/Industry/the-us-meetings-industry-17m-jobs-263b-spending-106b-gdp-
contribution.html.
13 Meetings Industry Presents Proof Of Economic Value. เรียกดูจาก
http://www.conworld.net/index.php/Industry/meetings-industry-presents-proof-of-economic-value.html.
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4.2 จีน14

จากความสําเร็จของการจัดงานแสดงสินคาและมหกรรมกีฬาท่ียิ่งใหญท่ีสุดในโลก 2 รายการคือ
2010 Shanghai World Expo และ 2008 Olympics นอกจากทําใหจีนมีความพรอมมากข้ึนในดานโครงสราง
พ้ืนฐานและบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ สําหรับการจัดกิจกรรมไมซขนาดใหญแลว ความสําเร็จดังกลาว ยังทําให ICCA
มองวา จีนกําลังกาวข้ึนมาเปนประเทศช้ันนําในการจัดกิจกรรมไมซระดับโลกในศตวรรษท่ี 21

ขอไดเปรียบของจีนตอขอคิดเห็นดังกลาว คือ ขนาดของประเทศ ความหลากหลายของสถานท่ี
ประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร ขณะท่ี นักทองเท่ียวชาวจีน ก็เปนกลุมเปาหมายท่ีสําคัญของประเทศท่ีเปน
แหลงทองเท่ียวท่ัวโลกเชนกัน ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในธุรกิจตางๆ ท่ัวโลก ตางก็มองจีนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
ธุรกิจของตนเอง ดังท่ี เว็บไซตของบริษัท TUI ของจีน เผยแพรทางเว็บไซตวา “จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การขยายตัวของตลาดในประเทศอยางตอเน่ือง คาดวา จีนกําลังกาวข้ึนมาเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมไมซ (MICE
destination) ท่ีไดรับความนิยมจากท่ัวโลกในอนาคต พรอมกับความร่ํารวยของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศท่ี
งดงาม เศรษฐกิจท่ีขยายตัวเร็วท่ีสุดในโลก เครือโรงแรมระหวางประเทศและเกาะท่ีสวยงามสําหรับการทองเท่ียวใน
ฤดูรอน และตนทุนของการจัดงานก็ยังอยูในระดับท่ีคอนขางต่ํา ทําใหจีนจึงมีความเหมาะสมอยางมากในการเปน
สถานท่ีจัดกิจกรรมไมซระหวางประเทศขนาดใหญ

4.3 ญ่ีปุน15

ญี่ปุนประกาศความตั้งใจในการนําประเทศไปสูการประเทศ “Tourism-oriented nation” เปนครั้ง
แรกในป พ.ศ.2546 โดยมีเปาหมายเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ เปน 10 ลานคนในป พ.ศ.2553 และ
กําหนดใหการสงเสริมการทองเท่ียวเปนนโยบายหลัก ตอมาจึงมีการจัดตั้งสภาท่ีปรึกษาการทองเท่ียวของญี่ปุน
(Japan Tourism Advisory Council) ข้ึน และเปดตัวโครงการประชาสัมพันธประเทศ ภายใตหัวขอ “Visit
Japan”

กรณีของอุตสาหกรรมไทซ ญี่ปุนเริ่มเล็งเห็นความสําคัญมาตั้งแตป พ.ศ.2551 โดยปรากฏนิยามของ
“ไมซ” (MICE) ในนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว หลังจากการกอตั้งสํานักงานสงเสริมการทองเท่ียว (Japan
Tourism Agency) ข้ึน และไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ (MICE Action Plan) และ
กําหนดข้ึนเปนวาระ “Japan MICE Year” โดยเฉพาะจากน้ันเปนตน การสงเสริมอุตสาหกรรมไมซจึงกลายเปนเสา
หลักท่ีสําคัญสวนหน่ึงของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือมุงไปสูการเปนประเทศช้ันนําดานการ
ทองเท่ียวของโลก (Tourism nation)

14 MICE Supplement: The Future of China’s MICE Industry. เรียกดูจาก http://shanghai.talkmagazines.cn/issue/2011-
10/mice-supplement-future-china%E2%80%99s-mice-industry.
15 “Intensifying surveys and research that are essential for MICE promotion.” MICE Japan 2011. Series: MICE will
rejuvenate Japan, Part 1. MICE Research Institute. เรียกดูจาก http://www.mice-ri.or.jp/pdf/MICEJapan 201104.pdf.
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4.4 รัสเซีย16

อุตสาหกรรมไมซของรัสเซีย ในป พ.ศ.2553 มีการเติบโตอยางมาก เฉพาะอุตสาหกรรมไมซ (ระหวาง
ประเทศ) มีมูลคา 70 ลานยูโร คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของตลาดท้ังหมด สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 60 เปนตลาดการ
ประชุมและแสดงสินคาในประเทศฯ โดยตุรกียังเปนประเทศท่ีชาวรัสเซียนิยมไปจัดประชุมมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม
การจัดประชุมในระยะหลังมีแนวโนมท่ีจะเลือกใชเมืองท่ีเปนสถานท่ีจัดประชุมช้ันนําอ่ืนๆ อาทิ สหรัฐฯ อิตาลี สเปน
บราซิล คิวบา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน และไทย ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน

4.5 อังกฤษ17

รัฐบาลอังกฤษ (กันยายน 2553) ประกาศใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซอยางเต็มท่ี เปนผลจาก
การตระหนักถึงความสําคัญท่ีมีตอเศรษฐกิจของประเทศในแงท่ีเปนแหลงรายไดและการจางงาน อีกท้ังยังมี
ความสําคัญในแงท่ีชวยแสดงใหท่ัวโลกเห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพ่ือเรียกความเช่ือมั่นและดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ จากรายงาน UK Events Market Trends Survey18 ซึ่งเปนครั้งแรกของอังกฤษท่ีมีการสํารวจ
มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ โดยในป พ.ศ.2552 อุตสาหกรรมไมซของอังกฤษมีมูลคาประมาณ 18.8
พันลานปอนด มีผูเขารวมประชุมและชมงาน 94 ลานคน จากจํานวนการประชุมและจัดแสดงสินคา 1.32 ลาน
รายการ

4.6 ออสเตรเลีย
National Business Events Strategy for Australia 2020 ซึ่งจัดทําโดย Business Events

Council of Australia (BECA) กลาวถึง ความสําคัญของธุรกิจไมซสําหรับออสเตรเลีย ซึ่งเปนผลจากการศึกษาในป
พ.ศ.2546 โดยระบุวา ธุรกิจไมซสามารถสรางรายไดใหกับประเทศประมาณปละ 17.36 พันลานเหรียญออสเตรเลีย
และสรางงาน 116,000 ตําแหนงงาน นักทองเท่ียวกลุมไมซยังถือวาเปนกลุมท่ีมีการใชจายตอวันสูงกวานักทองเท่ียว
กลุมอ่ืนประมาณ 5 เทา กลาวคือ นักทองเท่ียวกลุมไมซมีการใชจายประมาณ 554 เหรียญออสเตรเลียตอคนตอวัน
ขณะท่ีนักทองเท่ียวท่ัวไปมีการใชจายเฉลี่ย 94 เหรียญออสเตรเลียตอคนตอวัน

4.7 อินเดีย19

ศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของการประชุมผูเช่ียวชาญในสาขาอาชีพตางๆ ทําใหธุรกิจการเดินทางและ
ทองเท่ียวตางประเทศของอินเดียประสบความสําเร็จอยางมาก จากแผนท่ีนําทาง (Roadmap) แนวโนมอุตสาหกรรม

16 Russia's MICE Business Continues To Grow. เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Events/russias-mice-
business-continues-to-grow.html.
17 UK Meetings & Events Manifesto Continues To Receive Government Support. เรียกดูจาก
http://www.conworld.net/index.php/Industry/uk-meetings-a-events-manifesto-continues-to-receive-government-
support.html.
18 UK Meetings Industry Worth 18.8 Billion. เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Industry/uk-meetings-
industry-worth-p188-billion.html.
19 Newswire MTM 2011 Mumbai: The Travel Mart for MICE. International Travel Newspaper of India.
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ไมซในป พ.ศ.2555-2556 คาดวา นักทองเท่ียวตางประเทศของอินเดียจะเพ่ิมข้ึนเปน 18 ลานคนในชวงดังกลาว ใน
จํานวนน้ี ประมาณรอยละ 10 เปนนักทองเท่ียวกลุมไมซ และคาดวามีการใชจายสูงกวานักทองเท่ียวท่ัวไปประมาณ
2.5 เทา

4.8 เกาหลีใต20

สํานักงานสงเสริมการประชุมแหงชาติของเกาหลีใต (Korea Convention Bureau) ซึ่งเปนสวนหน่ึง
ของการทองเท่ียวแหงชาติ (KNTO) ประเมินวา ในป พ.ศ.2551 การประชุมท้ังหมดท่ีจัดข้ึนในเกาหลีใต สามารถ
ดึงดูดผูเขารวมประชุมไดประมาณ 312,000 คน และมีคาใชจายเฉลี่ย 2,488 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอวัน ทําใหเกิด
รายไดเขาประเทศประมาณ 776.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ท้ังน้ี การทองเท่ียวแหงชาติของเกาหลีใต ประเมินวา ในป
พ.ศ.2553 อุตสาหกรรมไมซสามารถสรางรายไดเขาประเทศไดราว 1.27 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และจะเพ่ิมข้ึนเปน
1.85 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ.2561

4.9 สิงคโปร21

จากขอมูลของสํานักงานสงเสริมธุรกิจการประชุม (Conventions and Meetings) ของ
คณะกรรมการการทองเท่ียวแหงชาติของสิงคโปร ระบุวา นักทองเท่ียวเชิงธุรกิจท่ีเดินทางเขาสิงคโปร รวมท้ัง
นักทองเท่ียวกลุมไมซ ซึ่งเปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากกลุมหน่ึง โดยในป พ.ศ.2553 จํานวนของ
นักทองเท่ียวเชิงธุรกิจมีจํานวนประมาณ 3.17 ลานคน และมีอัตราการเติบโตรอยละ 21.5 เมื่อเทียบกับปกอน โดย
ตลาดทองเท่ียวเชิงธุรกิจคิดเปนสัดสวนรอยละ 27 เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดท้ังหมด

4.10 ฮองกง22

ความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซตอเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ยังไดรับการ
ยืนยันจากการสํารวจธุรกิจการแสดงสินคาประจําป พ.ศ.2553 ของสมาคมอุตสาหกรรมการประชุมและแสดงสินคา
และนิทรรศการของฮองกง (HKECIA) ท่ีระบุวา ในป พ.ศ.2553 มีนักทองเท่ียวเขามาชมงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการของฮองกง จํานวน 648,000 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 13 จากปกอน ในจํานวนน้ี ประกอบดวยชาวตางชาติ
(นอกภูมิภาค) 214,000 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 เมื่อเทียบกับปกอน และเปนตัวเลขท่ีสูงกวาชวงกอนเกิดวิกฤต
การเงินของโลก

4.11 เยอรมัน
จากความสําคัญและความตื่นตัวของประเทศตางๆ สงผลใหคณะกรรมาธิการการทองเท่ียวของ

รัฐสภาเยอรมัน (Bundestag) สํานักงานสงเสริมการประชุมแหงชาติของเยอรมัน (German Convention Bureau,
GCB) และสมาคมศูนยการประชุม นิทรรศการ และจัดแสดงสินคายุโรป (European Association of Event

20 “MICE comes of age in Asia Pacific.” Issues & Trends 2011. vol.16 issue III. July 2011. PATA.
21 Ibid.
22 Hong Kong Exhibition Industry Outgrows Financial Crisis. เรียกดูจาก
http://www.conworld.net/index.php/Industry/hong-kong-exhibition-industry-outgrows-financial-crisis.html.
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Venues, EVVC) เริ่มวางแผนการหารือเก่ียวกับ “วิสัยทัศนอุตสาหกรรมไมซของยุโรปในป พ.ศ.257323” (The
Meetings Industry in 2030 – a Vision) ในชวงกลางปท่ีผานมา

5. ภาวะอุตสาหกรรมไมซของโลก

อุตสาหกรรมไมซนับวามีบทบาทท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แตปจจุบันปญหาเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค สหรัฐ และยโุรป มีการชะลอตัว ทําใหเกิดผลกระทบในวงกวาง ซึ่งผูจัดการประชุมจําเปนตองปรับตัวตาม
สภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป โดยภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไมซของโลก มีดังน้ี

5.1 สถานการณของอุตสาหกรรมไมซ
5.1.1 ธุรกิจการจัดประชุม
การฟนตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมไมซเมื่อตองเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ไดรับ

การยืนยันจากรายงานลาสุด ICCA24 Statistics Report 2001-2010 ในการสํารวจขอมูลการประชุมองคกร
(Association meeting) กลุมสมาชิกองคกรระหวางประเทศ การสํารวจดังกลาวระบุวา ในป พ.ศ.2553 องคกร
สมาชิกมีการจัดประชุมระหวางประเทศ25 จํานวน 9,120 ครั้ง ลดลงจากปกอน 135 ครั้ง (หรือรอยละ 1.48) แมวา
จะเปนการลดลงตอเน่ืองเปนปท่ี 2 ภายหลังภูมิภาคหลักคือ สหรัฐฯ และยุโรป ตองเผชิญกับวิกฤตทางการเงินในป
พ.ศ.2551 แตสถานการณของการลดลงน้ัน ก็เริ่มชะลอตัวลงเมื่อเทียบปท่ีผานมา ขณะท่ี ในดานจํานวนการประชุม
ยังอยูในระดับท่ีสูงกวาปกอนเกิดวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเปนสัญญาณท่ีดีของการยุติการชะลอตัวของอุตสาหกรรมไมซ
ของโลก

จํานวนคร้ัง

แผนภาพท่ี 4 จํานวนการประชุมองคกรระหวางประเทศท่ัวโลก ในชวงป พ.ศ.2544-2553
ท่ีมา: ICCA Statistics Report 2001-2010

23 The Meetings Industry In 2030 – A Vision, เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Industry/the-meetings-
industry-in-2030-a-vision.html.
24 ICCA ยอมาจาก International Congress and Convention Association
25 การประชุมที่มีผูเขารวมประชุมมากกวา 3 ประเทศ
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5.1.2 ธุรกิจการจัดแสดงสินคา
ธุรกิจการจัดแสดงสินคา26 (Exhibition) เปนธุรกิจหลักธุรกิจหน่ึงของอุตสาหกรรมไมซ จากขอมูล

ของ UFI พบวา ในป พ.ศ.2549 ท่ัวโลกมีการจัดงานแสดงสินคา 1,062 ครั้ง การแสดงสินคาแตละครั้งมีการใชพ้ืนท่ี
จัดแสดงสินคาในอาคารอยางนอย 5,000 ตร.ม. รวมเปนพ้ืนท่ีท้ังหมด 27.6 ลาน ตร.ม. และในป พ.ศ.2553
ประมาณวา ท่ัวโลกมีการจัดงานแสดงสินคาเพ่ิมข้ึนเปน 1,104 ครั้ง และใชพ้ืนท่ีท้ังหมด 31.1 ลาน ตร.ม. ในชวงป
พ.ศ.2549-2553 ความตองการท่ัวโลกสําหรับพ้ืนท่ีจัดแสดงสินคา (ในอาคาร) เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 3 ตอป และ
ในชวงป พ.ศ.2553-2556 คาดวามีการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีกรอยละ 1 ตอป ท้ังน้ี ในป พ.ศ.2551 มีการจัดงาน
แสดงสินคา ท้ังระดับนานาชาติและระดับประเทศ รวมท้ังสิ้น 31,400 ครั้ง และมีผูเขาชมงานท่ัวโลกประมาณ 260
ลานคน

ตารางท่ี 2 จํานวนศูนยแสดงสินคาและพ้ืนท่ีจัดแสดงสินคาท่ัวโลก ในป พ.ศ.2553
ภูมิภาค ศูนยแสดงสินคา พ้ืนท่ี (ลาน ตร.ม.)

ยุโรป 465 14.3
อเมริกาเหนือ 359 7.1
อเมริกาใต 38 0.9
เอเซีย 127 3.9
แปซิฟก 16 0.3
ตะวันออกกลาง 32 0.6
อัฟริกา 25 0.5
รวม 1,062 27.6
ท่ีมา: UFI Presentation Singapore Annual Conference 2010.

5.2 การฟนตัวของอุตสาหกรรมไมซ
จากรายงาน Association Meeting Forecasts and Trends27 ในป พ.ศ.2554 (เปนการสํารวจ

รวมกันระหวาง IMEX และ ICCA ในเดือนกันยายน 2553) เปดเผยวา อุตสาหกรรมไมซยังคงอยูในทิศทางของการ
ฟนตัวจากชวงเศรษฐกิจชะลอตัว โดยผูเช่ียวชาญและผูจัดการประชุมจํานวนมากมองวา ภาวะชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมไมซไดผานไปแลว

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูจัดการประชุมรอยละ 74 ใหความเห็นวา
ภาวะชะลอตัวไมมีผลกระทบการจัดประชุม ขณะท่ีรอยละ 65 ยอมรับวา ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในป
พ.ศ.2552 อยางไรก็ตาม แนวโนมของจํานวนการจัดประชุม ยังคงเปนไปในทิศทางท่ีดี ในป พ.ศ.2554 ผูจัดการ
ประชุมสวนใหญ (รอยละ 68) มีการวางแผนเพ่ือจัดประชุมเปนจํานวนเทากับปท่ีผานมา แตบางสวน (รอยละ 19)

26 “MICE comes of age in Asia Pacific.” Issues & Trends 2011. vol.16 issue III. July 2011. PATA.
27 สํารวจจากผูจัดการประชุม และบุคลากรอื่นๆ จํานวน 151 ราย โดยมีตัวแทนจากภูมิภาคตางๆ  ไดแก ประเทศตางๆ ในเอเซีย
ออสเตรเลีย เบเนลักซ แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมัน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ และสหรัฐฯ เปนตน
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มองวา การจัดประชุมจะมีจํานวนลดลงเล็กนอย และอีกรอยละ 13 คาดวามีจํานวนนอยลงอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับ
ปท่ีกอน ท้ังน้ี ภาวะเศรษฐกิจยังเปนปจจัยสําคัญตอการเลือกสถานท่ี (Destination) โดยผูจัดการประชุมรอยละ 49
เลือกสถานท่ีท่ีมีตนทุนต่ํา และรอยละ 51 เลือกสถานท่ีท่ีชวยลดตนทุนใหกับผูเขารวมประชุม
แมวา หลายฝายเริ่มมีความเช่ือมั่นมากข้ึนตอการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ แตก็ยังคงมีความกังวลตอปจจัยเสี่ยง
ตางๆ สงผลใหมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นตางๆ ดังน้ี

1. ตนทุน: ผูจัดการประชุมสวนใหญ (รอยละ 40) มีแนวโนมปรับลดตนทุนท่ีคาดวาจะใช แตบางสวน
(รอยละ 35) ยังไมมีแผนปรับลดตนทุน และสวนท่ีเหลือ (รอยละ 22) ยังไมไดตัดสินใจ

2. จํานวนผูเขารวมประชุม: การคาดประมาณยังเปนไปในทิศทางท่ีดี โดยผูจัดการประชุมสวนใหญ
(รอยละ 45) มองวา จํานวนผูเขารวมประชุมยังเปนไปตามท่ีไดประเมินไว แตบางสวน (รอยละ 10) มองวา อาจมี
มากกวาท่ีคาดไว และสวนท่ีเหลือ (รอยละ 19) มองวา มีจํานวนลดลงมากกวาท่ีประเมินไว

3. จํานวนการประชุม: เมื่อพิจารณาจํานวนการประชุมและกิจกรรมท้ังหมดในป พ.ศ.2554 ผูจัดการ
ประชุมสวนใหญ (รอยละ 48) คาดวา จํานวนการประชุมตลอดท้ังป ยังอยูในระดับเดียวกับปกอน

4. กําหนดเวลาจัดงาน: ผูจัดการประชุมสวนใหญ (รอยละ 87) มองวา การจัดประชุมสวนใหญ ยังคง
เปนไปตามกําหนดเวลาเดียวกันกับปท่ีผานมา

นอกจากน้ี ผูจัดการประชุมจํานวนมาก มองวา บรรยากาศทางเศรษฐกิจในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ไมได
มีผลกระทบตออุตสาหกรรมไมซมากนัก แมวา บางรายมองวา การหาผูสนับสนุนและแหลงรายไดจากทางอ่ืนในการ
ประชุม มีความยากลําบากและใชเวลามากข้ึน

แผนภาพท่ี 5 การคาดการณเก่ียวกับกิจกรรมไมซ ในป พ.ศ.2554
ท่ีมา: Association Meeting Forecasts and Trends Report 2011, ICCA/IMEX.

5.3 ปจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีชวยใหธุรกิจการจัดประชุมสามารถตานทานตอภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจไดคือ

องคกรภาครัฐและระหวางประเทศ ซึ่งยังคงใหการสนับสนุนธุรกิจการจัดประชุมมาอยางตอเน่ือง อีกท้ังองคกรเหลาน้ี
ยังเปนผูนําในประเด็นระดับโลกตางๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษา หรือการเงิน เปนตน จาก
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รายงานลาสุดของ UIA (Union of International Associations) สถาบันท่ีมีสมาชิกสวนใหญเปนองคกรระหวาง
ประเทศ ในหัวขอ UIA Annual International Meetings Statistics Report 2011 ระบุวา ในป พ.ศ.2553 มีการ
จัดประชุมท่ัวโลกรวม 359,673 ครั้ง เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 5.0 และเมืองท่ีใชเปนสถานท่ีจัดประชุมมีจํานวน
1,573 เมือง จาก 181 ประเทศอยางไรก็ตาม ภาคเอกชนเริ่มเขามีบทบาทมากข้ึนอยางตอเน่ืองเชนกัน โดยเฉพาะ
บริษัทท่ีอยูในธุรกิจการแพทย ยา ไอที ธนาคาร และประกัน ท้ังน้ี จากความเห็นของผูเช่ียวชาญ พบวา สาขาท่ีมี
แนวโนมจัดการประชุมนานาชาติเพ่ิมข้ึน และมีภาคเอกชนเขาไปมีสวนรวมมากข้ึน ไดแก สิ่งแวดลอม แฟช่ันและการ
ออกแบบ และความมั่นคง

แมวา การประชุมนานาชาติ (International meeting) มีการเติบโตชัดเจน แตการประชุมใน
ประเทศ (Domestic meeting) ยังคงเปนสวนหลักของการประชุมท่ัวโลก จากรายงานของ IAPCO (International
Association of Professional Congress Organization) ในป พ.ศ.2552 พบวา การประชุมระดับประเทศคิดเปน
รอยละ 71.5 ของจํานวนการประชุมท้ังหมด เมื่อคิดอัตราการขยายตัว ในชวงป พ.ศ.2549-2552 พบวา การประชุม
ระดับประเทศ มีการเติบโตรอยละ 227 ขณะท่ี การประชุมนานาชาติเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 45 ในชวงเวลาเดียวกัน

แผนภาพท่ี 6 จํานวนการประชุมระดับประเทศและระหวางประเทศในชวงป พ.ศ.2549-2552
ท่ีมา: IAPCO (International Association of Professional Congress Organisers)
หมายเหต:ุ เฉพาะการประชุมท่ีจัดโดยสมาชิก IAPCO

5.4 การจัดอันดับสถานท่ีจัดประชุม
การจัดอันดับประเทศและเมืองท่ีไดรับความนิยมเลือกใชเปนสถานท่ีจัดประชุม แมวามีการ

เปลี่ยนแปลงอันดับไปเล็กนอย แตในภาพรวมประเทศและเมืองตางๆ ก็ยังคงเปนรายช่ือเดียวกับปท่ีผานมา กลาวคือ
ประเทศท่ีมีการจัดประชุมระหวางประเทศมากท่ีสุดสองอันดับแรก ในป พ.ศ.2553 คือ อเมริกาและเยอรมัน
ตามลําดับ ความแตกตางของจํานวนการประชุมของสองประเทศลดลงจาก 137 รายการ ในป พ.ศ.2552 เหลือ 81
รายการ ขณะท่ี สเปน ยังคงอยูในอันดับสามมาตั้งแตป พ.ศ.2550 อังกฤษและฝรั่งเศส เลื่อนข้ึนมาอยูในอันดับท่ีสี่
และหาตามลําดับ อิตาลีปรับลดลงไปอยูในอันดับท่ีหก ญี่ปุนและจีนเลื่อนข้ึนมาเปนอันดับท่ีเจ็ดและแปด สวนบราซิล
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ลดลงเปนอันดับท่ีเกา ขณะท่ี สวิตเซอรแลนด อยูในอันดับท่ีสิบ และเปนครั้งแรกท่ีอยูในรายช่ือประเทศท่ีมีการ
ประชุมระหวางประเทศสูงสุดสิบอันดับแรกของ ICCA

เมืองท่ีไดรับความนิยมใชเปนสถานท่ีประชุมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ยังคงเปนเมืองเดียวกับเมื่อปกอน
คือ เวียนนา (154 รายการ) ซึ่งเปนเมืองท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดติดตอกันมาเปนปท่ีหก แมวาจะมีจํานวนการ
ประชุมนอยกวาปท่ีแลวก็ตาม รองลงมาอีก 4 เมือง ไดแก บารเซโลนา ปารีส เบอรลิน และสิงคโปร มีจํานวน 148
147 138 และ 136 ตามลําดับ ขณะท่ี กรุงเทพฯ ตกลงมาอยูในอันดับท่ี 39 (55 ครั้ง) เปนผลมาจากความขัดแยง
ทางการเมืองเปนหลัก

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจัดอันดับโดยใชจํานวนการประชุม และจํานวนผูเขารวม
ประชุมเปนเกณฑ พบวา เมืองท่ีอยูใน 10 อันดับแรก มีถึง 7 เมืองท่ีติดอันดับท้ังสองสวน ไดแก เวียนนา บารเซโลนา
ปารีส เบอรลิน อัมสเตอรดัม สิงคโปร และซิดนีย เปนเมืองท่ีอยูในยุโรป 5 เมือง และเอเชีย 2 เมือง สะทอนใหเห็น
วา ยุโรปยังเปนภูมิภาคท่ีไดรับความนิยมท้ังจากองคกรท่ีเปนผูจัดการประชุมและผูเขารวมประชุม ขณะท่ี เอเชีย เปน
ทางเลือกท่ีองคกรผูจัดงานและผูเขารวมประชุมใหความสนใจมากข้ึน

ตารางท่ี 3 เมืองท่ีมีการประชุมและผูเขารวมประชุมมากท่ีสุด 10 อันดับแรก ในป พ.ศ.2553
Meeting ranking Participant ranking

1 Vienna 154 1 Barcelona 133,830
2 Barcelona 148 2 Vienna 87,345
3 Berlin 147 3 Stockholm 76,584
4 Berlin 138 4 Berlin 73,087
5 Singapore 136 5 Amsterdam 69,123
6 Madrid 114 6 Paris 56,761
7 Istanbul 109 7 Montreal, QC 54,509
8 Lisbon 106 8 Sydney, NSW 51,739
9 Amsterdam 104 9 Beijing 49,532
10 Sydney, NSW 102 10 Singapore 46,663
ท่ีมา: ICCA Statistical Report 2010.

5.5 ปจจัยความสําเร็จของสถานท่ี
จากการรวบรวมขอมลูเง่ือนไขและปจจัยแหงความสําเร็จสําหรับสถานท่ีจัดกิจกรรมไมซของ ICCA28

โดยเปรียบเทียบระหวางปจจัยท่ีจาํเปนสําหรับรายเกาและรายใหม มีรายละเอียดดังน้ี

28 “MICE comes of age in Asia Pacific.” Issues & Trends 2011. vol.16 issue III. July 2011. PATA.
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ตารางท่ี 4 เง่ือนไขแหงความสําเร็จสําหรับสถานท่ีจัดกิจกรรมไมซ
เง่ือนไขการเขาสูอุตสาหกรรมในแบบเดิม เง่ือนไขการเขาสูอุตสาหกรรมแบบใหม

1.สะดวกในการเดินทางท้ังรถ/เครือ่งบิน/รถไฟ 1.บริการท่ีมีความยืดหยุน/เร็ว/มปีระสิทธิภาพ
2.ศูนยการประชุมท่ีมีมาตรฐานสูง 2.มีผลงานความสําเร็จท่ีนาประทับใจ
3.โรงแรมะดับ 3-5 ดาว มีจํานวนมาก 3.เครือขายสื่อสาร/ไอทีท่ีมีคณุภาพสูง
4.สถานท่ีประชุมและสภาพแวดลอมท่ีนาสนใจ 4.ตระหนักถึงความสําคญัของสิ่งแวดลอม
5.มีความไดเปรยีบดานราคาและคุมคาเงิน 5.กลยุทธการตลาดท่ียอดเยี่ยม
6.มีการตลาดท่ีดีและ PCO ท่ีมีประสบการณ
ท่ีมา: ICCA Presentation, IT&CM China 2011.

ตารางท่ี 5 ปจจัยแหงความสําเร็จของสถานท่ีจัดกิจกรรมไมซ
ปจจัยทางโครงสราง ปจจัยทางการบริหาร

1.โครงสรางพ้ืนฐาน 1.มาตรฐานการดํารงชีวิต
2.หองประชุม 2.วัฒนธรรม
3.ความสะดวกในการเดินทาง 3.บุคลากรในธุรกิจไมซ
4.การรักษาความปลอดภัย 4.ความยืดหยุน
5.การสนับสนุนจากภาครัฐ 5.บริการท่ีพักและอาหาร
6.ตนทุนการดําเนินการ 6.แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ
7.บริการท่ีมีคณุภาพสูง
8.เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีมา: ICCA Presentation, IT&CM China 2011.

6. แนวโนมอุตสาหกรรมไมซ

จากการรายงานการศึกษา Global Business Travel Spending Outlook 2011-201529 ท่ีไดรับ
การสนับสนุนโดยบัตรเครดิตวีซา (Visa) เปดเผยวา รายจายการทองเท่ียวเชิงธุรกิจท่ัวโลกในป พ.ศ.2553 เพ่ิมข้ึน
รอยละ 8.4 หลังจากท่ีป พ.ศ.2552 ลดลงรอยละ 7.8 ท้ังน้ี คาดวา ในป พ.ศ.2554 รายจายการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ
ท่ัวโลก จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.2 คิดเปนมูลคา 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ โดยการใชจายในบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ
จีน มีอัตราการเติบโตมากกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ เปนตน ประมาณ 2-3
เทา

29 เรียกดูจาก http://www.gbta.org/Lists/Resource%20Library/Forms/foundation_Research_and_Surveys.aspx.
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อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีนาสนใจคอนขางมากจากรายงานฉบับน้ี คือ ปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญใน
กําหนดการทองเท่ียวเชิงธุรกิจของโลก คือ ปริมาณและแบบแผนการคาระหวางประเทศ30 ซึ่งเปนสิ่งท่ีนักวาง
แผนการประชุม ผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ (Supplier) และผูมีสวนเก่ียวของตางๆ ใหความสนใจ เน่ืองจาก ท่ีผานมา
การทองเท่ียวเชิงธุรกิจและปริมาณการคาโลกมีความสัมพันธกันเปนอยางมาก ขณะท่ี การคาของโลกในชวงท่ีผานมา
มีการขยายตัวประมาณรอยละ 9 ตอป ซึ่งเปนอัตราท่ีใกลเคียงกับการขยายตัวของการทองเท่ียวเชิงธุรกิจของโลกใน
ป พ.ศ.2554 ท่ีคาดไวเชนกัน ดังน้ัน หากแบบแผนการคาของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง แบบแผนการทองเท่ียวเชิง
ธุรกิจของโลกก็คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางดังกลาวเชนกัน

การขยายตัวของการคาโลก เปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกับประเทศเกิดใหม
และยังชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศพัฒนาแลวเชนกัน อาทิ สหรัฐฯ เยอรมัน ญี่ปุน และเกาหลีใต
เปนตน ขณะท่ี การคาโลกในป พ.ศ.2553 มีการขยายตัวอยางมาก สงผลใหการทองเท่ียวเชิงธุรกิจของโลกในปน้ัน มี
การเติบโตสูงกวาท่ีคาดไว จึงเห็นไดวา การทองเท่ียวเชิงธุรกิจขาออก (ตางประเทศ) มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ศักยภาพการสงออก

6.1 ทิศทางอุตสาหกรรมไมซของโลก
6.1.1 ธุรกิจการจัดประชุม
ผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทางอุตสาหกรรมไมซ31 ในป พ.ศ.2555 จากผูเช่ียวชาญธุรกิจ

การประชุม นักวางแผน ผูซื้อ และโรงแรมท่ัวโลก โดย American Express Meetings & Events 2012 Meetings
Forecast32 แสดงใหเห็นวา ธุรกิจการจัดประชุมท่ัวโลกในป พ.ศ.2555 มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน พิจารณาจาก
สัญญาณการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคการจัดประชุมจากลูกคา ขณะท่ี รอยละ 60 ของซัพพลายเออรประเภทตางๆ เห็นวา
จํานวนการประชุมท่ีมีเตรียมการแลว ก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนกัน อยางไรก็ตาม ตนทุนการจัดประชุมและการ
ทองเท่ียวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหองคกรตางๆ จําเปนตองมีการพิจารณาเปรียบเทียบมากข้ึนระหวางประสิทธิภาพ
ตนทุนและผลท่ีไดรับจากสถานท่ีจัดประชุม

คาใชจายการประชุมและจัดแสดงสินคา เปนดัชนีท่ีสําคัญตัวหน่ึงท่ีผูเก่ียวของใชในการพิจารณา
ทิศทางของอุตสาหกรรม และชวยในการวางแผนและลงทุนขยายธุรกิจใหม แมในภาวะท่ีเศรษฐกิจเผชิญกับความผัน
ผวน ผูมีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซ ก็ยังคงมองทิศทางธุรกิจในแงดี จากการคาดหวังถึงการเพ่ิมข้ึนของอุป
สงคในสินคาและบริการจากลูกคา

30 $1 Trillion Global Business Travel Spending In 2011. เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Industry/1-
trillion-global-business-travel-spending-in-2011.html.
31 กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามรอยละ 42 จากอเมริกาเหนือ รอยละ 50 จากละตินอเมริกา รอยละ 51 จากยโุรป และรอยละ
57 จากเอเชีย
32 American Express Meetings & Events Forecasts Increase In Number of Meetings In 2012. เรียกดูจาก
http://www.odysseymediagroup.com/csan/Editorial-MICE.asp?ReportID= 493862
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1) ภาพรวมของรูปแบบการจัดประชุมท่ัวโลก
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักวางแผนการประชุมและโรงแรมช้ันนําท่ัวโลกกวา 200 ราย ของ

American Express Meetings & Events และ Maxvantage เก่ียวกับ Global meeting trends in 201233 ชวย
แสดงใหเห็นภาพท่ัวไปของการจัดประชุมในป พ.ศ.2555 ชัดเจนมากข้ึน ทําใหองคกรตางๆ สามารถใชเปนขอมูลใน
การวางแผนจัดประชุมเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีข้ึน ท้ังน้ี ในภาพรวมของป พ.ศ.2555 องคกรตางๆ ท่ัวโลกยังคงมีแผน
จัดการประชุมอยางตอเน่ือง แตการจัดประชุมอาจมีการใชจายงบประมาณลดลงหรือใกลเคียงกับป พ.ศ.2554 ผล
การสํารวจระบุวา รอยละ 33 ของธุรกิจโรงแรม มองวา การประชุมจะมีการใชงบประมาณลดลง ขณะท่ี รอยละ 7
มองวามีการใชงบประมาณเพ่ิมข้ึน

รูปแบบท่ัวไปของการจัดประชุมในป พ.ศ. 2555 ไดแก
1. ระยะเวลาสั้นและขนาดเล็ก34: จากการสํารวจความเห็นของนักธุรกิจโรงแรม พบวา รอยละ 40

เห็นวา ในป พ.ศ.2555 ผูเขารวมประชุมแตละรายการจะมีจํานวนลดลง และรอยละ 33 ระบุวา จํานวนวันการ
ประชุมก็จะลดลงเชนกัน แนวโนมเชนน้ีเปนผลมาจากการท่ีนักธุรกิจโรงแรมมองวา องคกรตางๆ มีแนวโนมท่ีจะ
จัดการประชุมมากข้ึน แตขนาดเล็กลง

2. สถานท่ีใกลกับองคกร: ซัพพลายเออรตางๆ ระบุวา นักวางแผนตองการสถานท่ีจัดการประชุมท่ีอยู
ใกลกับองคกร โดยรอยละ 35 ของลูกคา ตองการจัดประชุมในบริเวณใกลเคียงกับองคกร แนวโนมเชนน้ีอาจเปนผล
มาจากการท่ีองคกรตางๆ ตองการประหยัดคาใชจายมากข้ึน

3. การรวมการประชุมเขากับกิจกรรมอ่ืน: ลูกคามองหาแนวทางใหมท่ีจะทําใหการประชุมสามารถ
ตอบโจทยไดหลากหลายข้ึน เมื่อเทียบกับอดีต นักธุรกิจโรงแรมคาดวา การประชุมในป พ.ศ.2555 มีความคาดหวังถึง
ผลลัพธมากข้ึน โดยรอยละ 47 ของลูกคา มีการวางแผนท่ีจะรวมกิจกรรมการประชุมและการสรางแรงจูงใจ
(Incentive) เขาดวยกัน

4. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม: นักธุรกิจโรงแรม ระบุวา รอยละ 47 ของลูกคามีความตองการรูปแบบ
การประชุมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green meeting) นักวางแผนการประชุมสวนใหญ (รอยละ 73) ก็ให
ความเห็นในทํานองเดียวกันวา ลูกคาตางเริ่มแสดงความสนใจมากข้ึนเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการ
ประชุม ยกตัวอยางเชน ประเทศเยอรมัน ซึ่งธุรกิจการจัดประชุมมีมูลคาสูงถึง 64 พันลานยูโร ก็ไดใหความสนใจ
อยางจริงจัง โดยสํานักงานสงเสริมการประชุมแหงชาติของเยอรมัน35 (GCB) ใหการสนับสนุนมาตรฐาน ISO

33 American Express Meetings & Events Forecasts Increase In Number of Meetings In 2012. เรียกดูจาก
http://www.odysseymediagroup.com/csan/Editorial-MICE.asp?ReportID=493862
34 ทิศทางดังกลาว (ระยะเวลาส้ันและขนาดเล็ก) ยังไดรับการยืนยันจากรายงานการจัดประชุมขององคกรระหวางประเทศในรายงาน
ICCA Statistics Report 2001-2010: International Association Meeting Market.
35 GCB Supports Creation Of ISO Standard 20121 For Sustainable Event Management. เรียกดูจาก
http://www.conworld.net/index.php/Industry/gcb-supports-creation-of-iso-standard-20121-for-sustainable-event-
management.html.
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2012136 หรือมาตรฐานการจัดกิจกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable event management) และคาดวาจะนํามาใช
กับกิจกรรมไมซทุกประเภท อาทิ การแสดงสินคา และการแขงขันกีฬา เปนตน ในชวงเวลาเดียวกับการจัดกีฬา
โอลิมปก 2012 และคาดวาจะมีสวนชวยใหอุตสาหกรรมไมซของเยอรมันกาวข้ึนมาเปนประเทศผูนําการประชุมท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม หรือ Green meetings ของโลก

5. การเลือกสถานท่ีประชุม: รอยละ 40 ของซัพพลายเออรใหความเห็นวา ในป พ.ศ.2555 ลูกคา
สวนใหญมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนไปใชสถานท่ีประชุมท่ีมีราคาถูกลง ยกเวนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและละตินอเมริกา
ซึ่งอุปสงคสําหรับสถานท่ีการประชุมท่ีมีราคาสูง ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย

องคกรตางๆ ท้ังระหวางประเทศและในประเทศ ยังคงมีการจัดประชุมตอเน่ือง แตจะใหความสําคัญ
กับประสิทธิภาพตนทุนมากข้ึน การคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีมากข้ึนน้ี เปนทิศทางท่ีนักวางแผนการ
ประชุมท่ัวโลกจําเปนตองตระหนัก นอกจากแนวทางการใชเงินอยางคุมคา ความแมนยําในเรื่องจังหวะเวลาการใช
จาย การประเมินผลไดและการบรรลุเปาหมาย  เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหลูกคาเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการประชุมมากข้ึน ท้ังการประชุมรูปแบบใหม หรือการประชุมเสมือน (Virtual meeting) และการ
ประชุมรูปแบบเดิม

2) แนวโนมธุรกิจการจัดประชุม (รายภูมิภาค)
อเมริกาเหนือ

ตลาดธุรกิจการประชุมในอเมริกาเหนือ ในป พ.ศ.2554 มีการเติบโตใกลเคียงกับปกอน และคาดวา
จะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ.2555 จากการสํารวจนักวางแผนการประชุมโดย Maxvantage37 ตลาดในภูมิภาค
น้ียังคงเปนผูนําของโลกในการแสวงหานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตนทุนและประสิทธิผลการประชุม โดยองคกร
สวนใหญพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการใชจายท่ีมากเกินไป ขณะท่ี คาดวา ภูมิภาคน้ีจะมีจํานวน
การประชุมเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ลักษณะท่ีสําคัญของตลาด ไดแก

1. จํานวนการประชุม: รอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา จํานวนการประชุมในภูมิภาค
น้ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 45) คาดวา ผูเขารวมประชุมจะมี
จํานวนเทาเดิม ขณะท่ี รอยละ 25 คาดวา มีจํานวนลดลง

3. สถานท่ีประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 71) จะเกิดข้ึนใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 31) และเมืองอ่ืนๆ (รอยละ 13)

4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 62 คาดวาการประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะท่ี
รอยละ 7 คาดวาจะใชเวลามากข้ึน

36 มาตรฐาน ISO 20121 ใหความสําคัญกับการจัดการสถานที ่การคัดเลือกผูใหบริการ การส่ือสารและการขนสง ซ่ึงตองสอดคลองกับ
แนวทางความยั่งยืน
37 องคกรที่จัดต้ังขึ้นโดยพันธมิตรทางธุรกจิระหวาง American Express Meetings & Events และ Maritz Travel
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ยุโรป
ตลาดธุรกิจการประชุมในยุโรป ในป พ.ศ.2555 คาดวาจะเผชิญกับความทาทายในแงของการเติบโต

ในป พ.ศ.2555 จากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แมวา ผูเช่ียวชาญในธุรกิจยังมองทิศทางในแงบวกก็
ตาม ลักษณะเชนน้ี ยังเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นภาพรวมของธุรกิจการประชุมท่ัวโลกเชนกัน ท้ังน้ี ลักษณะท่ีสําคัญของ
ตลาด ไดแก

1. จํานวนการประชุม: รอยละ 75 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา จํานวนการประชุมในภูมิภาค
น้ีอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน

2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 53) คาดวา ผูเขารวมประชุมจะมี
จํานวนเทาเดิม ขณะท่ี รอยละ 26 คาดวา มีจํานวนลดลง

3. สถานท่ีประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 62) จะเกิดข้ึนใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 12) และเมืองอ่ืนๆ (รอยละ 26)

4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 43 คาดวา การประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะท่ี
รอยละ 11 คาดวาจะใชเวลามากข้ึน

เอเชียแปซิฟก
ตลาดธุรกิจการประชุมในเอเชียแปซิฟก เปนตลาดท่ีมีความพิเศษแตกตางจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก

เน่ืองมาจากความแข็งแกรงของเศรษฐกิจ ทําใหคาดวา ขนาดของการประชุมแตละรายการจะมีขนาดใหญข้ึน และ
องคกรสวนใหญยังไมมีความกังวลมากนักเก่ียวกับงบประมาณในการจัดประชุมหรือการเลือกใชสถานท่ีจัดประชุมท่ีมี
ความหรูหรา ท้ังน้ี ลักษณะท่ีสําคัญของตลาด ไดแก

1. จํานวนการประชุม: รอยละ 87 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมในภูมิภาคน้ีจะมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนหรือใกลเคียงกับปกอน

2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 49) คาดวา ผูเขารวมประชุมจะมี
จํานวนเทาเดิม ขณะท่ี รอยละ 43 คาดวา มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และรอยละ 2 คาดวา มีจํานวนลดลง

3. สถานท่ีประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 62) จะเกิดข้ึนใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 19) และเมืองอ่ืนๆ (รอยละ 17)

4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 26 คาดวา การประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะท่ี
รอยละ 9 คาดวาจะใชเวลามากข้ึน

ละตินอเมริกา
ตลาดธุรกิจการประชุมในละตินอเมริกา คาดวาจะมีการเติบโตในระดับหน่ึง เน่ืองจากความตองการ

การทองเท่ียวในภูมิภาคน้ีเพ่ิมข้ึน แตการท่ีมีอุปทานสินคาและบริการต่ํากวาความตองการ ทําใหธุรกิจโรงแรมคาดวา
จํานวนผูเขาพักในเมืองหลักๆ จะขยายตัวเพ่ิมข้ึน อาทิ ริโอเดจาเนโร เซาเปาโล และปานามา เปนตน ท้ังน้ี ลักษณะ
ท่ีสําคัญของตลาด ไดแก

1. จํานวนการประชุม: รอยละ 61 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมในภูมิภาคน้ีจะมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนหรือใกลเคียงกับปกอน



สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 24

2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 49) คาดวา ผูเขารวมประชุมมี
จํานวนเทาเดิม และรอยละ 43 คาดวา มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี รอยละ 2 มีจํานวนลดลง

3. สถานท่ีประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 27) จะเกิดข้ึนใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 37) และเมืองอ่ืนๆ (รอยละ 6)

4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 21 คาดวา การประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะท่ี
รอยละ 18 คาดวาจะใชเวลามากข้ึน

6.1.2 ธุรกิจการจัดแสดงสินคา
จากขอมูลการนําเสนอของ UFI ในงานสัมมนาประจําป พ.ศ.2553 แสดงใหเห็นวา ยุโรป ยังคงเปน

ภูมิภาคท่ีมีการจัดแสดงสินคาและจํานวนผูเขาชมงานสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ เอเชีย/แปซิฟก และ
อเมริกาใต ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาจากจํานวนผูเขาชมงานเฉลี่ย พบวา เอเชีย/แปซิฟก เปนภูมิภาคท่ีมีจํานวนผู
เขาชมงานเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 17,000 คนตองาน ตวัเลขดังกลาว แสดงใหเห็นวา เอเชีย/แปซิฟก เปนภูมิภาคท่ีมีโอกาส
อีกคอนขางมากสําหรับการขยายตัวของธุรกิจการจัดแสดงสินคา ท้ังในแงจํานวนงานแสดงสินคาและผูเขาชมงาน
สอดคลองกับทิศทางของธุรกิจการจัดประชุมเชนกัน

ตารางท่ี 6 จํานวนงานแสดงสินคาและผูเขาชมงาน ในป พ.ศ.2553 จําแนกตามภมูิภาค
ภูมิภาค งานแสดงสินคา

(คร้ัง)
สัดสวน
(%)

ผูเขาชมงาน
(ลานคน)

สัดสวน
(%)

ยุโรป 13,700 43.63 126.3 48.60
อเมริกาเหนือ 12,500 39.81 67.4 25.92
เอเชีย/แปซิฟก 2,770 8.82 47.2 18.20
อเมริกาใต 1,200 3.82 9.5 3.70
ตะวันออกกลาง 700 0.22 5.7 2.21
แอฟริกา 500 0.16 2.4 0.93
ท่ีมา: UFI Presentation Singapore Annual Conference 2010.
หมายเหต:ุ 1/ จํานวนครั้ง 2/ ลานคน

รายงานการสํารวจ Global Barometer Survey38 ครั้งท่ี 7 ของ UFI ท่ีเผยแพรเมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2554 แสดงใหเห็นทิศทางเติบโตของผลกําไรของบริษัทท่ัวโลกท่ีอยูในอุตสาหกรรมไมซ แนวโนมดังกลาวเริม่ตน
ในชวงปลายป พ.ศ.2552 สําหรับเอเชียแปซิฟก สวนอเมริกาและยุโรป เริ่มข้ึนในชวงตนปและปลายป พ.ศ.2553
ตามลาํดับ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของกําไร พบวา แตละภมูิภาค มีบริษัท 3 รายจาก 10 ราย ของยุโรป 4 ราย
ของอเมริกา และ 6 ราย ของเอเชียแปซิฟก ท่ีมีอัตราการเติบโตของกําไรมากกวารอยละ 10 ในป พ.ศ.2553 และท้ัง

38 UFI Survey Confirms Global Exhibition Industry Growth. เรียกดูจาก
http://www.conworld.net/index.php/Industry/ufi-survey-confirms-global-exhibition-industry-growth.html.
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สามภมูิภาคคาดวาจะมผีลกําไรเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 10 ในป พ.ศ.2554 ขณะท่ี ตะวันออกกลางและอัฟริกา อยูใน
ภาวะทรงตัวตลอดชวงวิกฤตเศรษฐกิจ แมวาภูมิภาคตางๆ ยังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ แตเอเชียแปซฟิก สวนใหญ
(รอยละ 65) เห็นวา ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมตีออุตสาหกรรมไมซไดผานพนไปแลว
ดานความคิดเห็นเก่ียวกับผลประกอบการในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ.2555 พบวา บริษัทสวนใหญในทุกภูมิภาคยังคง
เช่ือวา บริษัทจะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนเมื่อเทียบกับปกอน อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวา หากเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน เกือบทุกภูมิภาคมีสัดสวนของผูท่ีแสดงความเช่ือมั่นในทางบวกลดลง ยกเวนตะวันออกกลาง/อัฟ
ริกาท่ีมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี ผูท่ีเห็นวาผลประกอบการของบริษัทมีแนวโนมลดลงมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน ลักษณะเชนน้ี
แสดงใหเห็นวา แมผูประกอบการสวนใหญมีความเช่ือวา ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจไดผานพนไปแลว แตก็ยังมี
ความกังวลเก่ียวกับความเสี่ยงของปจจัยตางๆ ท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ.2555 เชนกัน

แผนภาพท่ี 7 สัดสวนความเห็นตอผลประกอบการในชวงป พ.ศ.2551-2555 จําแนกรายภูมิภาค
ท่ีมา: UFI, Global Exhibition Barometer, June 2011.

รายงานดังกลาวยังบงช้ีวา ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการจัดแสดงสินคาคือ
เศรษฐกิจในประเทศ (รอยละ 23) รองลงมาคือ การแขงขันทางธุรกิจ การบริหารงานขององคกร และความไม
แนนอนของเศรษฐกิจโลก ตามลําดับ
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แผนภาพท่ี 8 ปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการจัดแสดงสินคา ป พ.ศ.2554
ท่ีมา: UFI, Global Exhibition Barometer, June 2011.

6.2 ทิศทางอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
6.2.1 ธุรกิจการจัดประชุม
จากขอมูลลาสุดของ ICCA39 ระบุวา ในป พ.ศ.2553 การประชุมนานาชาติท่ีจัดข้ึนในภูมิภาคเอเชีย/

แปซิฟก คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 เมื่อเทียบกับจํานวนท้ังหมดท่ัวโลก เมื่อพิจารณาจากสถิติการประชุมท่ีผานมา
พบวา เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ญี่ปุน จีน (รวมถึงฮองกง มาเกา และไตหวัน) เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับความนิยม
มากท่ีสุดในการจัดประชุมมากท่ีสุดในเอเชีย/แปซิฟก โดยในป พ.ศ.2553 มีการประชุมท่ีจัดข้ึนในพ้ืนท่ีน้ีจํานวน
1,012 รายการ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.4 ของจํานวนการประชุมนานาชาติท้ังหมดท่ีจัดข้ึนในเอเชีย/แปซิฟก
จํานวน 2,008 รายการ

39 ICCA Statistical Report 2010.
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แผนภาพท่ี 11 สวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติ ในป พ.ศ.2553 จําแนกตามภูมภิาค
ท่ีมา: ICCA Statistical Report 2010.

เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการขยายตัวของธุรกิจการจัดประชุมของเอเชีย/แปซิฟก จากสวนแบงตลาดใน
แตละปของภูมิภาคน้ีเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก ขอมูลของ ICCA ระบุวา ในชวงปพ.ศ.2544-2553 ธุรกิจการจัด
ประชุมในภูมิภาคน้ี ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยมีสวนแบงตลาดธุรกิจการจัดประชุมเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป
เปนรองเพียงภูมิภาคยุโรปท่ีครองสวนแบงตลาดมากท่ีสุดของโลกเฉลี่ยรอยละ 54 ตอป แมในบางปเอเชีย/แปซิฟก
อาจสูญเสียตลาดใหกับภูมิภาคอ่ืนๆ แตก็สามารถพลิกฟนกลับข้ึนไดอยางรวดเร็วในชวงเวลาเพียง 1-2 ป

แผนภาพท่ี 12 สวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติของเอเชีย/แปซิฟก ในชวงป พ.ศ.2544-2553
ท่ีมา: ICCA Statistical Report 2010.

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ประเทศตางๆ ในเอเชียซึ่งเปนสถานท่ีจัดการประชุมท่ีสําคัญ ตางก็มีอันดับ
ท่ีสูงข้ึนอยางตอเน่ือง สอดคลองกับทิศทางท่ีจีนกาวข้ึนมาเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจประเทศหน่ึงของโลก
และยังมีสวนชวยประเทศตางๆ ในเอเชีย จากขอมูลของ ICCA ระบุวา ในชวงป พ.ศ.2544-2553 จํานวนการประชุม
นานาชาติท่ีจัดข้ึนในจีน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว คิดเปนอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 200 เทียบกับจํานวน
การประชุมนานาชาติในญี่ปุน ท่ีมีการขยายตัวประมาณรอยละ 40 เมื่อเทียบในชวงเวลาเดียวกัน
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คร้ัง

แผนภาพท่ี 13 จํานวนการประชุมของเมืองท่ีอยูใน 10 อันดับแรก ในชวงป พ.ศ.2544-2553
ท่ีมา: ICCA Statistics Report 2001-2010.

นอกจากน้ี ในชวงป พ.ศ.2543-2552 ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโต
คอนขางสูง (เกินรอยละ 100) มี 4 ประเทศ ไดแก สิงคโปร (รอยละ 177) มาเลเซีย (รอยละ 120) อินโดนีเซีย (รอย
ละ 166) และเวียดนาม (รอยละ 163) จะเห็นไดวา ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดคือ สิงคโปร ซึ่งเปนประเทศ
แรกท่ีพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซโดยเฉพาะ แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซอยางจริงจังและตอเน่ือง รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งผูจัดงานจากชาติตะวันตก เริ่ม
ใหความสนใจท้ังสองประเทศมากข้ึนจากผลพวงของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
ขณะท่ี ไทย หากพิจารณาในชวงป พ.ศ.2543-2552 มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 142 จึงอาจกลาววา เปนอีก
ประเทศหน่ึงท่ีมีอัตราการขยายตัวคอนขางมาก แตจากปจจัยความไมสงบในประเทศ ทําใหจํานวนการประชุมในป
พ.ศ.2553 เหลือเพียง 88 รายการ หรือลดลงรอยละ 22.5 เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2552

6.2.2 ธุรกิจการจัดแสดงสินคา
ในชวงป พ.ศ.2549-2553 ธุรกิจการจัดแสดงสินคาของเอเชียมีการเติบโตประมาณรอยละ 33 โดย

อินเดียเปนประเทศท่ีมีการขยายตัวสูงท่ีสุด (รอยละ 77) แมวาในชวงเวลาดังกลาว อินเดียจะไมมีการขยายพ้ืนท่ี
ใหบริการเลยก็ตาม ขณะท่ี ธุรกิจการจัดแสดงสินคาของจีน ก็มีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 53 สวนเกาหลีใต ไตหวัน
และเวียดนาม มีการขยายตัวรอยละ 52 35 และ 30 ตามลําดับ ในขณะท่ี ประเทศท่ีมีการชะลอตัวของธุรกิจการจัด
แสดงสินคามี 2 ประเทศคือ ญี่ปุนและอินโดนีเซีย โดยญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีการเติบโตนอยท่ีสุดในภูมิภาค เปนผลมา
จากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจในชวง 5 ปท่ีผานมา สงผลใหธุรกิจการจัดแสดงสินคาของญี่ปุนลดลงรอยละ 11
ในชวงป พ.ศ.2549-2553 และการท่ีญี่ปุนตองประสบสึนามิในชวงตนป พ.ศ.2554 ก็คาดวาธุรกิจน้ีของญี่ปุนยังคงมี
อุปสรรคการเติบโตตอเน่ือง สวนอินโดนีเซีย แมจะมีการชะลอตัวรอยละ 1 ในชวงเวลาดังกลาว แตก็เปนอัตราท่ี
คอนขางนอย ทําใหคาดวา หากเศรษฐกิจของภูมิภาคยังมีการเติบโตตอเน่ือง ก็คาดวาธุรกิจการจัดแสดงสินคาของ
อินโดนีเซีย จะมีการขยายตัวในชวงป พ.ศ.2555-2556
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ตารางท่ี 10 ปริมาณพ้ืนท่ีท่ีขายไดของเอเชีย ในชวงป พ.ศ.2549-2553
(หนวย: ,000 ตร.ม.)

2549 2550 2551 2552 2553 เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

อินเดีย 431.5 648.2 693.5 703.5 763.7 77.0
จีน 5,568.2 6,716.2 7,647.5 8,163.2 8,517.5 53.0
เกาหลีใต 528.0 694.5 745.7 774.7 802.7 52.0
ไตหวัน 409.7 365.0 471.0 487.2 552.0 34.7
เวียดนาม 109.0 113.5 140.7 141.2 141.5 29.8
ออสเตรเลีย 410.2 445.2 510.2 519.5 528.0 28.7
สิงคโปร 201.5 206.2 239.2 241.2 250.0 24.1
ไทย 380.5 373.7 471.7 466.5 432.5 13.7
ฟลิปปนส 114.0 92.7 80.5 82.0 128.2 12.5
ฮองกง 776.5 803.7 781.7 787.0 870.0 12.1
ปากีสถาน 61.5 67.0 64.2 64.7 66.7 8.5
มาเลเซีย 246.0 247.2 223.2 233.7 265.0 7.7
อินโดนีเซีย 169.5 186.5 161.0 163.2 167.7 -1.0
ญี่ปุน 2,174.2 2,196.7 2,056.7 1,977.5 1,928.2 -11.3
มาเกา Na 39.2 66.2 97.7 125.0 Na
รวม 11}580.2 13,156.7 14,287.2 14,805.5 15,414.0 33.1
ท่ีมา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7th edition, 2011.

จากการประเมินของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ในป พ.ศ.2554-2555 เศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ คาดวาจะมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 2.5 และ 2.7 ตามลําดับ และเศรษฐกิจของยุโรป คาดวาจะมีการ
ขยายตัวในอัตรารอยละ 2.0 และ 1.7 ตามลําดับ แมวา เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรป มีแนวโนมของการขยายตัว
ลดลงในป พ.ศ.2555 และคาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออก และกระทบถึงการเติบโตของภาคเศรษฐกิจตางๆ
ของเอเชียท่ีมีการพ่ึงพิงกับท้ังสองภูมิภาคดังกลาว แต BSG คาดวา ธุรกิจการจัดแสดงสินคาของเอเชีย เมื่อพิจารณา
จากปริมาณพ้ืนท่ีท่ีขายได (Exhibition space sale) จะมีการเติบโตประมาณรอยละ 4.5 หรือคิดเปนพ้ืนท่ีท่ีขายได
16.24 ลาน ตร.ม. ตัวเลขน้ี รวมถึงการประเมินภาวะชะลอตัวอยางตอเน่ืองของธุรกิจการจัดแสดงสินคาของญี่ปุน ซึ่ง
ไดรับการชดเชยจากการเติบโตอยางมากของธุรกิจประเภทน้ีของจีน อินเดีย ไตหวัน เกาหลีใต และไทย

6.3 แนวโนมอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
6.3.1 มุมมองเชิงประวัติศาสตร40

40 “MICE comes of age in Asia Pacific.” Issues & Trends 2011. vol.16 issue III. July 2011. PATA.
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นับแตอดีต เอเชียเปนภูมิภาคท่ีมีการจัดการประชุมนานาชาติขนาดใหญมาอยางตอเน่ือง แตสวน
ใหญเปนการประชุมท่ีมีความเช่ือมโยงกับประเด็นการเมืองเปนหลัก อาทิ Asian relations conference (อินเดีย)
ในป พ.ศ.2490 และการประชุมบันดุง (อินโดนีเซีย) ในป พ.ศ.2498 เก่ียวกับการเรียกรองอิสรภาพของประเทศท่ีเคย
อยูใตอาณานิคมของประเทศตะวันตก เปนตน แตกระน้ัน อุตสาหกรรมไมซในเอเชีย กลาวไดวา เริ่มตนข้ึนเมื่อมีการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจน้ีโดยเฉพาะ

ในชวงทศวรรษ 1960 (2503) ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย เริ่มใหความสนใจในการกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการประชุม สิงคโปร เปนประเทศแรกในเอเชียท่ีมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การประชุมนานาชาติ โดยเริ่มกอสรางศูนยการประชุมแหงชาติสิงคโปร ในป พ.ศ.2506 ทําใหศูนยการประชุมแหงน้ี
เปนสถานท่ีจัดการประชุมสําคัญๆ จํานวนมาก จากน้ัน ประเทศตางๆ ในเอเชีย ก็เริ่มมีการลงทุนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับกิจกรรมไมซอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ศูนยการประชุมครบวงจรขนาดใหญแหงแรกของภูมิภาค
คือ ศูนยการประชุมนานาชาติเกียวโต (เปดใชงานป พ.ศ.2509) เพ่ือรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 1964
(พ.ศ.2507) ซึ่งกลายเปนตนแบบของศูนยการประชุมแหงชาติของหลายประเทศในเวลาตอมา

ในชวงทศวรรษ 1970 (2513) การกอสรางศูนยการประชุมขนาดใหญแหงแรกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตก็ไดเริ่มตนข้ึน คือ ศูนยการประชุมนานาชาติแหงชาติฟลิปปนส (เปดใชงานในป พ.ศ.2519) เพ่ือรองรับการ
ประชุมประจําปของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ และเปนครั้งแรกของการเปดใชศูนยการประชุม
แหงน้ี ทําใหเกิดกระแสความตื่นตัวในการกอสรางศูนยการประชุมของประเทศตางๆ เปนอันมาก

ในชวงทศวรรษ 1980 (2523) ประเทศตางๆ ในเอเชียก็เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจไมซเปน
อยางมากและหลายประเทศใหความสนใจลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกอยางจริงจัง
หลายประเทศกอสรางโรงแรมและรีสอรทขนาดใหญ สนามบินนานาชาติ และศูนยการประชุมนานาชาติ รวมท้ัง
จัดตั้งสํานักงานสงเสริมการประชุม (Convention bureau) โดยเกาหลีใต เปนประเทศแรกๆ ท่ีมีการจัดตั้ง
หนวยงานลักษณะน้ี คือ สํานักงานสงเสริมการประชุมแหงชาติเกาหลีใต ในป พ.ศ.2522 และตอมาในป พ.ศ.2526
ฮองกง มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เกาหลีใต และไทย ก็ไดรวมมือกันจัดตั้ง Asian Association of Convention
and Visitor Bureau (AACVB) เพ่ือสงเสริมใหภูมิภาคน้ีเปนสถานท่ีจัดการประชุมของผูจัดการประชุมท่ัวโลก

ในชวงปลายทศวรรษ 1980 (2523) จนถึงชวงตนทศวรรษ 1990 (2533) ศูนยการประชุมขนาดใหญ
ในหลายประเทศก็ไดรับการกอสรางข้ึน อาทิ ปุตราเวิลดเทรดเซ็นเตอร กรุงกัวลาลัมเปอร ในป พ.ศ.2528 ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมฮองกง (HCEC) ในป พ.ศ.2531 ขณะท่ี หลายประเทศมีการกอสรางศูนยการประชุมเชนกัน
อาทิ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และศูนยการประชุมฯ เกาะบาหลี ในป พ.ศ.2534 เปนตน ญี่ปุนและสิงคโปร ก็
เริ่มขยายศูนยการประชุมใหท่ีมีขนาดใหญข้ึน

ในชวงกลางทศวรรษ 1990 (2533) ทิศทางการกอสรางศูนยการประชุมฯ เริ่มขยับลงมาสูหัวเมือง
หลักและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ อาทิ ศูนยการประชุมในเมืองปูซานและเกาะเชจู (เกาหลีใต) เกาสง
(ไตหวัน) กูชิงและปนัง (มาเลเซีย) เสียมราฐ (กัมพูชา) ยอกยาการตา (อินโดนีเซีย) และพัทยา (ไทย) เปนตน

จากทิศทางขางตน จะเห็นไดวา วิสัยทัศนของผูบริหารประเทศเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการเขา
มาสนับสนุนของภาครัฐ ท้ังในแงของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และการเสนอตัว
เปนเจาภาพจัดกิจกรรมไมซท่ีสําคัญรายการตางๆ อาทิ การเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ป พ.ศ.2551 และ



กลุมงานงานองคความรูไมซ31

งานเวิลดเอ็กซโป ป พ.ศ.2554 ของจีน การเปนเจาภาพจัดกีฬาซีเกมส ป พ.ศ.2554 ของอินโดนีเซีย และการเปน
เจาภาพจัดฟุตบอลโลกฟฟาของญี่ปุนและเกาหลีใต ป พ.ศ.2545 เปนตน สงผลใหรายไดจากอุตสาหกรรมไมซของ
บางประเทศมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ันมาจนถึงปจจุบัน
อาทิ เกาหลีใต ซึ่งในชวง 10 ปท่ีผานมา การประชุมนานาชาติมีการเติบโตมากกวารอยละ 200

6.3.2 ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
จากการประเมินของ PATA41 (Pacific Asia Travel Association) ระบุวา อุตสาหกรรมไมซใน

เอเชียระยะ 2-3 ปขางหนา ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง เปนผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในกรณีจีน หาก
อัตราการใชจายดานการทองเท่ียวยังเปนไปเชนในปจจุบัน คาดวา ธุรกิจน้ีจะมีการเติบโตมากกวารอยละ 400 ในป
พ.ศ.2563 จากการศึกษาของ Association of Corporate Travel Executive และ AirPlus International เมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 พบวา จีนเปนตลาดการทองเท่ียวท่ีใหญเปนอันดับสามของโลกสําหรับการทองเท่ียวเชิง
ธุรกิจ และในป พ.ศ.2552 การทองเท่ียวเชิงธุรกิจของจีนมีรายจายเทากับ 62 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และหากจีนยัง
มีการขยายตัวเชนน้ี คาดวา ในป พ.ศ.2563 จีนจะกลายเปนตลาดการทองเท่ียวเชิงธุรกิจท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ
สองของโลก (รองจากสหรัฐฯ) และคาดวามีรายจายเพ่ิมข้ึนเปน 277 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

จากขอมูลท่ีนําเสนอในงาน IT&CM 2011 ระบุวา กรุงปกก่ิงและเซี่ยงไฮ เปนเมืองท่ีมีความนาสนใจ
มากท่ีสุดสําหรับการจัดกิจกรรมไมซ ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน
เจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ป พ.ศ.2551 และงานเวิลดเอ็กซโป ป พ.ศ.2553 นอกจากน้ี หัวเมืองตางๆ ก็คาดวาจะ
เริ่มมีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชนกัน ทําให ICCA คาดวา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว จะชวยใหหัว
เมืองตางๆ ของจีน มีโอกาสไดรับเลือกใหเปนสถานท่ีจัดการประชุมและการแสดงสินคานานาชาติมากข้ึน เน่ืองจาก
หัวเมืองตางๆ นอกจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกแลว ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ

ขณะเดียวกัน อินเดีย ก็เปนอีกประเทศหน่ึงท่ีไดรับความสนใจมากข้ึนในการเปนสถานท่ีจัดการ
ประชุม แมวาอินเดียยังจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหมีความพรอมในการเปนสถานท่ีจัดการประชุม
นานาชาติก็ตาม จากรายงานสํานักงานสงเสริมการประชุมแหงชาติของอินเดีย (ICPB: India Convention
Promotion Bureau) ระบุวา อินเดียมีสวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติเทากับรอยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ
ตลาดโลก อินเดียจึงมีโอกาสเติบโตอีกมาก อยางไรก็ตาม อินเดียจําเปนตองกําหนดเปาหมายการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีชัดเจน อาทิ ศูนยการประชุมขนาดใหญ เปนตน

นอกจากน้ี อีกประเทศหน่ึงในเอเชียท่ีคาดวา จะมีบทบาทมากข้ึนในอนาคตคือ อินโดนีเซีย เน่ืองจาก
เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงอยางตอเน่ืองเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและโครงสรางพ้ืนฐาน
ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง จากปจจัยเหลาน้ี ทําใหอินโดนีเซียจึงกลายเปนประเทศท่ีผูจัดการประชุมท่ัวโลกให
ความสนใจมากข้ึน ขณะท่ี เมืองสําคัญตางๆ ก็มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน นอกจากน้ี ในชวง 5 ปท่ี
ผานมา (พ.ศ.2549-2553) อินโดนีเซียก็ยังมีการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในหัวเมืองตางๆ อาทิ มาคัสซาร
มานาโด และเมดาน เปนตน อยางไรก็ตาม จุดออนท่ีสําคัญของอินโดนีเซียก็คือ การขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนให

41 “MICE comes of age in Asia Pacific.” Issues & Trends 2011. vol.16 issue III. July 2011. PATA.
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เปนสถานท่ีจัดประชุมระดับโลก แมวา มีการจัดตั้งหนวยงานข้ึนมาใหมเพ่ือสงเสริมธุรกิจการประชุม แตก็มี
งบประมาณท่ีคอนขางจํากัด คือ นอยกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป

แผนภาพท่ี 9 สวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติของประเทศในเอเชียตวันออก.กลาง ป พ.ศ.2553

ท่ีมา: ICCA Statistical Report 2010

ประเทศสวนใหญในเอเชีย/ตอ.กลาง ยังคงมีภาครัฐเปนกลไกท่ีสําคัญในการลงทุนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับอุตสาหกรรมไมซ อาทิ ออสเตรเลีย จีน ไตหวัน ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต
มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน และไทย เปนตน แตสําหรับบางประเทศซึ่งภาครัฐมีขอจํากัดในดานงบประมาณ
ภาคเอกชนจึงเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานฯ อาทิ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
เปนตน

ตารางท่ี 7 จํานวนการประชุมนานาชาตขิองเมืองในเอเชีย 20 อันดับแรก ชวงป พ.ศ.2549-2553
(หนวย : คร้ัง)

เมือง 2549 2550 2551 2552 2553
สิงคโปร 130 135 131 123 136
ซิดนีย 58 71 72 62 102
ไตหวัน 52 81 61 70 99
ปกก่ิง 105 112 99 114 98
โซล 104 88 111 97 91
ฮองกง 75 84 74 76 82
เซียงไฮ 55 59 70 61 81
กัวลาลัมเปอร 73 82 78 80 79
โตเกียว 57 75 92 65 68
กรุงเทพฯ 76 91 82 81 55
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เมือง 2549 2550 2551 2552 2553
เมลเบิรน 52 40 45 35 49
เกียวโต 33 36 36 36 42
ดูไบ 15 26 35 29 35
นิวเดลี 35 43 39 26 35
เกาะเชจู 22 25 28 28 31
บาหลี 17 20 22 19 27
ปูซาน 25 14 31 15 25
โยโกฮามา 22 19 24 25 25
บริสเบน 23 22 21 27 24
มาเกา 14 14 16 19 19
ท่ีมา: ICCA Statistical Report 2010.

6.3.3 ความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงของอุตสาหกรรมไมซคือ ศูนยการประชุมและแสดงสินคา

ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา ศูนยการประชุมฯ ของเอเชีย มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จากท่ีมีเพียง 101 แหง ในป พ.ศ.
2548 เพ่ิมเปน 180 แหง ในป พ.ศ.2554 โดยจีนมี 97 แหง อินเดีย 13 แหง และญี่ปุนและเกาหลีใต 12 แหงเทากัน
ในปเดียวกัน ยังมีศูนยการประชุมฯ เปดใหบริการเพ่ิมข้ึน 2 แหง ทําใหจีนมีจํานวนศูนยการประชุมฯ มากกวา
ครึ่งหน่ึงของจํานวนศูนยการประชุมฯ ท้ังหมดของภูมิภาค (รอยละ 54) และมีพ้ืนท่ีใหบริการท้ังหมดคิดเปนรอยละ
68 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือ 4.28 ลาน ตร.ม. และใหญกวาพ้ืนท่ีใหบริการของญี่ปุน (350,606 ตร.ม.) ท่ีเปนประเทศ
อันดับ 2 ถึง 12 เทา

ตารางท่ี 8 จํานวนศูนยการประชุมและแสดงสินคาและพ้ืนท่ีของเอเชีย ป พ.ศ.2553-2555
(หนวย: ตร.ม.)

ประเทศ จํานวนศูนยฯ พ้ืนท่ี เปลี่ยนแปลง
(2554) 2553 2554 2555 (%)

ไตหวัน 4 105,409 105,409 150,049 42.35
เกาหลีใต 12 223,326 288,376 308,368 38.08
ออสเตรเลีย 9 117,242 117,242 139,242 18.76
อินโดนีเซีย 3 31,656 31,656 35,576 12.38
จีน 97 4,127,320 4,239,258 4,420,938 7.11
ไทย 8 212,405 212,405 222,405 4.71
ญี่ปุน 12 350,606 350,606 350,606 0.00
อินเดีย 13 285,457 285,457 285,457 0.00
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ประเทศ จํานวนศูนยฯ พ้ืนท่ี เปลี่ยนแปลง
(2554) 2553 2554 2555 (%)

สิงคโปร 4 203,600 203,600 203,600 0.00
ฮองกง 3 151,920 151,920 151,920 0.00
มาเกา 2 76,715 76,715 76,715 0.00
มาเลเซีย 4 71,292 71,292 71,292 0.00
ปากีสถาน 2 39,045 39,045 39,045 0.00
เวียดนาม 4 33,793 33,793 33,793 0.00
ฟลิปปนส 3 26,257 26,257 26,257 0.00
รวม 180 6,056,043 6,233,031 6,515,263 7.58
ท่ีมา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7th edition, 2011.

ในชวงป พ.ศ.2549-2551 ศูนยการประชุมฯ ในเอเชียมีการขยายศักยภาพคอนขางมากเฉลี่ยรอยละ
20 ตอป โดยในป พ.ศ.2554 มีศูนยการประชุมฯ เปดใหม 2 แหง และคาดวาในป พ.ศ.2555 จะมีการเติบโตรอยละ
4.5 เมื่อเทียบกับปกอน แมวาแนวโนมการเติบโตจะลดลง แตก็เปนการเพ่ิมข้ึนคอนขางมากเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีท่ีมีอยู
และคาดวา เมื่อสิ้นสุดป พ.ศ.2555 เอเชียจะมีพ้ืนท่ีศูนยการประชุมฯ ประมาณ 6.5 ลาน ตร.ม. ซึ่งเปนการเพ่ิมข้ึน
มากกวาเทาตัวเมื่อเทียบกับป พ.ศ.2547 ท่ีมีนอยกวา 3 ลาน ตร.ม.

ประเทศท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนเมื่อสิ้นป พ.ศ.255542 คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน ท้ังสามประเทศตางก็
มีแผนเปดศูนยการประชุมฯ แหงใหม ไดแก Chiang Mai Exhibition and Convention Centre (ไทย) NTB
Convention Centre (อินโดนีเซีย) และ Changqing Intentional Expo Center (จีน) ขณะท่ี ประเทศอ่ืนๆ ก็มี
การขยายพ้ืนท่ีและเปดศูนยการประชุมแหงใหมเชนกัน อาทิ Royal National Agricultural Showgrounds
(ออสเตรเลีย) ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมอีก 22,000 ตร.ม. เกาหลีใต มีแผนกอสรางศูนยการประชุมฯ แหงใหม และขยายพ้ืนท่ี
ศูนยการประชุมฯ เดิมอีกหลายแหง อาทิ Busan Exhibition & Convention Center (BEXCO) เพ่ิมพ้ืนรวมเปน
329,000 ตร.ม. ท้ังหมดคาดวาจะแลวเสร็จในชวงป พ.ศ.2554-2555 และ Taipei World Trade Center
Nangang Exhibition Hall (TWTC Nangang) ของไตหวัน กําลังขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 90,000 ตร.ม.

ในชวงป พ.ศ.2549-2551 เปนชวงเวลาท่ีศักยภาพของศูนยการประชุมฯ ในเอเชียมีการขยายตัวสูง
ท่ีสุดประมาณรอยละ 20 ตอป หลังจากชวงน้ัน การเติบโตก็ลดลงมาอยูท่ีอัตราเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป ขณะท่ี ป พ.ศ.
2554-2555 มีอัตราขยายตัวนอยกวารอยละ 5 ตอป และคาดวาในปถัดไป อัตราเติบโตก็จะอยูในระดับท่ีต่ํากวารอย
ละ 10

42 รายงานตลาดงานแสดงสินคานานาชาติในภูมิภาคเอเชีย, สสปน.สวนงานองคความรูไมซ, เรียกดูจาก
www.tceb.or.th/images/pdf/statistics/the-intl-exhibition-market-in-asia-report.pdf.



กลุมงานงานองคความรูไมซ35

รอยละ

แผนภาพท่ี 10 การเติบโตของพ้ืนท่ีศูนยการประชุมฯ ของเอเชีย ในชวงป พ.ศ.2544-2555
ท่ีมา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7th edition, 2011.
หมายเหต:ุ เสนลูกศร คือ เสนแนวโนม

โดยจีนยังคงเปนประเทศท่ีเปนผูนําดานศักยภาพของศูนยการประชุมฯ ของภูมิภาคเอเชีย และไมวา
จะใชดัชนีดานใดในการประเมิน อาทิ พ้ืนท่ีใหบริการท่ีขายได รายได จํานวนศูนยการประชุมฯ จํานวนงานแสดง
สินคาและการประชุม หรือศักยภาพรวม เปนตน จีนยังคงเปนผูนําในทุกดาน ในป พ.ศ.2553 จีนมีพ้ืนท่ีใหบริการท่ี
ขายไดคิดเปนรอยละ 55 ของภูมิภาค ขณะท่ี ในป พ.ศ.2555 จีนจะมีพ้ืนท่ีใหบริการท้ังหมด คิดเปนรอยละ 68 ของ
ภูมิภาค และมีจํานวนศูนยการประชุมฯ คิดเปนสัดสวน 2 ใน 3 ของภูมิภาค

ญี่ปุน ประเทศท่ีมีศักยภาพเปนอันดับท่ี 2 ของภูมิภาค ในป พ.ศ.2553 มีรายไดจากการจัดประชุม
และแสดงสินคา 797 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากศูนยการประชุมฯ 12 แหง ขณะท่ี จีน มีรายได 1.2 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ จากศูนยการประชุม 95 แหง นอกจากน้ี จีน ยังเปนประเทศท่ีมีศูนยการประชุมฯ ขนาดใหญมากท่ีสุดใน
ภูมิภาค (8 แหงจาก 11 แหง) และสวนท่ีเหลือตั้งอยูในไทย (Impact: 137,000 ตร.ม.) เกาหลีใต (KINTEX:
108,000 ตร.ม.) และสิงคโปร (Singapore Expo: 100,000 ตร.ม.) ท้ังน้ี ศูนยการประชุมฯ ขนาดใหญท้ัง 11 แหง มี
พ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในเอเชีย

ตารางท่ี 9 ศูนยการประชุมฯ ขนาดใหญในเอเชีย ป พ.ศ.2554
ลําดับ ประเทศ เมือง ศูนยการประชุมฯ พ้ืนท่ี (ตร.ม.)

(2554)
1 จีน Guangzhou China Export & Import Commodities Fair

Ground – Pazhou Complex
338,000

2 จีน Shanghai Shanghai New International Expo Centre
(SNIEC)

200,000

3 จีน Guangzhou China Export & Import Commodities Fair 170,000
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ลําดับ ประเทศ เมือง ศูนยการประชุมฯ พ้ืนท่ี (ตร.ม.)
(2554)

Ground – Liuhua Complex
4 ไทย Bangkok IMPACT 137,000
5 จีน Yiwu Yiwu International Expo Centre 120,000
6 จีน Chengdu New International Convention and

Exhibition Center (Century City)
110,000

7 เกาหลีใต Seoul Korea International Exhibition Center (KINTEX) 108,049
8 จีน Shenyang Shenyang Exhibition Center 105,200
9 จีน Shenzhen Shenzhen Convention & Exhibition

Center
105,000

10 จีน Beijing New China Internation Exhibition
Center (NCIEC)

100,000

11 สิงคโปร Singapore Singapore Expo 100,000
ท่ีมา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7th edition, 2011.

6.3.4 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ
1) ญี่ปุน43

เมืองท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจจํานวนมากของญี่ปุน เริ่มมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองตอเน่ืองจาก
การเปนศูนยกลางการพาณิชย เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวกลุมไมซ ขณะท่ี ความสะดวกในการเดินทางเขาถึงและ
โครงสรางพ้ืนฐาน ยังเปนขอจํากัดท่ีสําคัญอยูของหลายๆ เมือง ดังน้ัน เมืองท่ีเปนเสมือนประตูและศูนยกลางทาง
ธุรกิจท่ีสําคัญของประเทศ จึงเริ่มมองหาแนวคิดใหมๆ ในการเพ่ิมจํานวนนักเดินทางตางประเทศ เพ่ือดึงดูด
นักทองเท่ียวกลุมไมซเพ่ิมข้ึน

หลังจากท่ีรัฐบาลประกาศใหการทองเท่ียวเปนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศในป พ.ศ.2553
และดําเนินการใหมีการพัฒนาและสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม เชนเดียวกับมาตรการอํานวยความสะดวกตางๆ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายนักทองเท่ียว 25 ลานคนในป พ.ศ.2563 ทําใหเมืองตางๆ นอกจาก (1) พยายามสราง
เอกลักษณของเมืองใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ มัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโน กําหนดจุดแข็งของเมืองคือ ธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร และดําเนินการสงเสริมการจัดประชุมและการแสดงสินคาไปในแนวทางดังกลาวอยางชัดเจน ทําใหในป
พ.ศ.2555 เมืองแหงน้ีจึงเปนสถานท่ีจัดการประชุมเพ่ือการอนุรักษสัตวปาและพรรณพืช และการประชุมเพ่ือการ
จัดการอาวุธนิวเคลียรของสหประชาชาติ เปนตน เมืองอ่ืนๆ ยังเริ่มดําเนินการเพ่ือ (2) ลดขอจํากัดและอุปสรรคท่ีมี
อยู อาทิ ฮิโรชิมา เริ่มพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะศูนยการประชุมท่ีรองรับไดเพียง 1,500 คน ก็เริ่มมอง
เปาหมายการขยายใหรองรับได 2,000 คน ซึ่งเปนมาตรฐานท่ัวไป

43 MICE branches out. February/March 2011. เรียกดูจาก http://www.ttgmice.com/index.php? option=com_
content&task=section&id=61&Itemid=120&issueid=89.
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แมวาตัวแทนการทองเท่ียวของประเทศตางๆ ในเอเชีย พยายามสงเสริมเมืองทองเท่ียวอ่ืนๆ นอกจากโตเกียวและโอ
ซากา แตอุปสรรคสําคัญในการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว คือ จํานวนเท่ียวบินตรงจากตางประเทศ และขนาดศูนยการ
ประชุม เน่ืองจากหลายเมืองมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี ทําใหมีความเขมงวดคอนขางมากในการปรับปรุงและกอสรางสิ่ง
ปลูกสรางใหม

2) เกาหลีใต
ความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญประการหน่ึงในการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงของประเทศหรือ กรุงโซล ไปสู

การเปนศูนยธุรกิจช้ันนําและจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก ดวยการเปดตัว “เกาะ
ลอยนํ้า44” (Floating island) ขนาดใหญท่ีสุดของโลกบนแมนํ้าฮาน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 และโรงแรม
ระดับ 7 ดาวบนเกาะท่ีจะเปดใหบริการในป พ.ศ.2555 เน่ืองจากเกาหลีใตเปนประเทศท่ีมีการลงทุนของตางชาติ
คอนขางมาก ทําใหมีนักธุรกิจตางชาติเขามาติดตอการคาและการลงทุนมากกวาตองการมาทองเท่ียวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งท่ีแตกตางจากไทย ฮองกง และสิงคโปร การเดินทางทองเท่ียวในประเทศชวง 2-3 ปท่ีผาน
มา สวนใหญเปนการเดินทางของพลเมืองในประเทศหรือนักทองเท่ียวจากประเทศใกลเคียง ซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของ
มองวา การสงเสริมกิจกรรมไมซสําหรับธุรกิจและประชาชนในประเทศ45 หรือ Domestic MICE เปนแนวทางท่ี
เหมาะกับเกาหลีใตเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของสถานการณของโลกในชวง 2-3 ปขางหนา นอกจากน้ี รัฐบาล
เกาหลีใต ยังพยายามท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไปในทิศทางของการทองเท่ียวอยางยั่งยืน มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และสรางความประทับใจจากการออกแบบและศิลปะ เชนเดียวกับมรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ขณะท่ี กรุงโชลยังเปนแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีสําคัญ หลังจากยูเนสโกยกยองใหเปน “Creative City
for Design'” ชวงตนปท่ีผานมา ท้ังน้ี เปาหมายจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีท่ีรัฐบาลเกาหลีใตกําหนดในป
พ.ศ.2555 คือ 10 ลานคนตอป

นอกจากน้ี กรุงโซล ยังไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี 546 จากการจัดอันดับเมืองท่ีเปนสถานท่ีจัดการ
ประชุมนานาชาติท่ัวโลกของ UIA ในป พ.ศ.2553 และเปนการเลื่อนอันดับท่ีเร็วกวาเปาหมายท่ีกําหนดถึง 5 ป การ
เลื่อนอันดับดังกลาวเปนผลมาจากการท่ีกรุงโซลมีการประชุมนานาชาติในป พ.ศ.2553 มากกวาปกอนกวา 50
รายการ ปจจัยท่ีสําคัญอีกสวนหน่ึงคือ การทําตลาดกรุงโซลในฐานะท่ีเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมไมซช้ันนํา (Prime
destination) สําหรับการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ และการนําเสนอในงานแสดงสินคาและการประชุมช้ันนําตางๆ ของโลก
อยางตอเน่ือง รวมท้ังงาน IMEX และ ICCA

นอกจากน้ี รัฐบาลเกาหลีใต ยังไดประกาศใหป พ.ศ.2555 เปนปแหงการประชุมนานาชาติเกาหลี
ใต47 (2012 Korea Convention Year) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวตอจากโครงการ Visit Korea Year

44 โครงการเสร็จสมบูรณ คาดวา ส่ิงกอสรางนี้จะชวยใหแมน้ําฮานสามารถดึงดูดนกัทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้นจาก 59 ลานคน เมื่อป พ.ศ.2553
45 South Korea in need to promote inbound tourism, เรียกดูจาก http://www. tourism-review.com/ south-korea-in-
need-to-promote-inbound-tourism-news2498.
46 การทองเที่ยวแหงชาติเกาหลีใต ต้ังเปาหมายใหกรุงโซลติดอันดับ 1 ใน 5 ในป พ.ศ.2558 โดยในป พ.ศ.2547 กรุงโซลอยูในอันดับ10
47 Korea prepares to launch 2012 Korea Convention Year. เรียกดูจาก
http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/46304-Korea-prepares-to-launch-2012-Korea-Convention-Year.
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2010-2012 และผลักดันใหเกาหลีใตสามารถกาวข้ึนมาเปนประเทศช้ันนํา 1 ใน 5 ของโลก48 ดานการจัดประชุม
นานาชาติจากการจัดอันดับของ UIA

3) สิงคโปร
อุตสาหกรรมไมซในป พ.ศ.2554 คาดวามีการเติบโตประมาณรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปกอน โดยมี

จํานวนการประชุมเพ่ิมข้ึนใกลเคียงกับปท่ีผานมาคือ ประมาณรอยละ 2049 แมวารายไดอาจไมสูงเทากับปท่ีผานมาก็
ตาม โดยท่ี Max Astria เปนพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมของศูนยการประชุมแหงชาติของประเทศ หรือ Singapore Expo ทําให
ศูนยการประชุมแหงมีหองประชุมอเนกประสงคขนาดใหญจํานวน 10 หอง ท่ีสามารถรองรับการจัดประชุมและแสดง
สินคาไดพรอมกัน ซึ่งคาดวาจะชวยใหสิงคโปรสามารถรักษาการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซในระดับไวไดอยาง
ตอเน่ือง

นอกจากน้ี สิงคโปร ยังไดมีการจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมไมซป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)50 และ
กําหนดเปาหมายท่ีจะเพ่ิมนักทองเท่ียวกลุมไมซและเพ่ิมรายรับของอุตสาหกรรมไมซจากปละ 3 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปน 10.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 35 ของรายไดจากการทองเท่ียวท้ังหมดในป พ.ศ.
2558 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 28 ของป พ.ศ.2549 หรือมีการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป

4) มาเลเซีย
ในป พ.ศ.2552 MyCEB51 ประเมินวา มาเลเซียมีนักทองเท่ียวเชิงธุรกิจประมาณ 1.2 ลานคน เพ่ิมข้ึน

จากป พ.ศ.2546 รอยละ 215 และคิดเปนการใชจายของนักทองเท่ียวกลุมน้ีประมาณ 2.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สรางผลไดทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และกอใหเกิดการจางงาน 16,700 ตําแหนง
นอกจากน้ี MyCEB ยังตั้งเปาหมายวา มาเลเซียจะมีนักทองเท่ียวเชิงธุรกิจเติบโตรอยละ 5 ถึงรอยละ 8 ตอป ไป
จนถึงป พ.ศ.2563 หรือคิดเปนจํานวนนักทองเท่ียวเชิงธุรกิจประมาณ 2.9 ลานคนตอป และมีการใชจายสูงกวา
นักทองเท่ียวท่ัวไปประมาณ 3 เทา ท้ังน้ี คาดหมายวา แผนกลยุทธซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 ของมาเลเซียน้ี รัฐบาลจะเขามามีสวนสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมอีกประมาณ 16 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือใชในโครงการสรางแรงจูงใจใหแกนักวางแผนจัดการประชุมจากท่ัวโลก และเมื่อสิ้นสุดป พ.ศ.2563 คาด
วา มาเลเซียจะกาวข้ึนมาอยูในอันดับท่ี 5 ของประเทศท่ัวโลกท่ีไดรับความนิยมในการจัดประชุม

48 ในป พ.ศ.2554 เกาหลีใตอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศชั้นนําดานการจัดประชมุนานาชาติของ UIA
49 Singapore Expo Expands and Gains Publicity. เรียกดูจาก http://www. tourism-review.com/singapore-expo-
expands-and-gains-publicity-news2636.
50 A National Business Events Strategy for Australia 2020: The business of events - Australia's untapped potential.
October 2008. The Federal Minister for Tourism, Energy and Resources, p64.
51 Malaysia gets a proper budget for MICE support. เรียกดูจาก http:// travelweekly.asia/ news/tourism/1941-
malaysia-gets-a-proper-budget-for-mice-support.
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ปจจัยหลักท่ีมาเลเซียใชในการรักษาสถานภาพการแขงขันเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดรับความนิยมในภูมิภาค
เอเชีย อาทิ เกาหลีใต สิงคโปร จีน ออสเตรเลีย และอินเดีย เปนตน ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก52 คือ MyCEB และ
ศาสนาอิสลาม โดยท่ี MyCEB ท่ีไดรับการกอตั้งใน ป พ.ศ.2552 มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมไมซในประเทศ เชนเดียวกับการสงเสริมการตลาดกลุมเฉพาะ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เปนตน
ขณะท่ี มาเลเซีย เปนเจาภาพการประชุมขนาดใหญมากกวา 100 งานตอป

5) อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย กําหนดเปาหมายจํานวนนักทองเท่ียวกลุมไมซใหมีสัดสวนของรอยละ 15-2053 ของนัก

เดินทางขาเขาท้ังหมดในแตละป

6) ไทย
ในปพ.ศ.2554 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน.

รวมกับผูมีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรมไมซ ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรไมซ54 (ระยะ 5 ป) ภายใตแผน
ยุทธศาสตรดังกลาว หากรัฐบาลใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองและจริงจังตามแผนยุทธศาสตร คาดวา ภายใน
ระยะเวลา 5 ป (ตามแผนฯ) อุตสาหกรรมไมซของไทยสามารถเติบโตในแงจํานวนนักทองเท่ียวกลุมไมซไดถึงรอยละ
75 คิดเปนจํานวน 1.44 ลานคน และกอใหเกิดการขยายตัวดานรายไดของอุตสาหกรรมไมซมากกวารอยละ 87 คิด
เปนรายได 1.3 แสนลานบาท และสงผลใหการรับรูของนักทองเท่ียวกลุมไมซและการพิจารณาใหไทยเปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมไมซจะเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 50 ขณะท่ี การเลือกประเทศไทยเปนสถานท่ีช่ืนชอบในการจัดประชุมจะ
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 5 เปนรอยละ 15

แมวา ปจจุบันตลาดไมซของไทยจะมีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 9 ของตลาดการทองเท่ียวโดยรวม
แตจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซในระยะเวลา 5 ปขางหนา และการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว ท้ัง
ในแงทิศทางและโครงการตางๆ รวมกับผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายในอุตสาหกรรมไมซ คาดวา สวนแบงตลาดของ
อุตสาหกรรมไมซจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 18.35 ของตลาดการทองเท่ียวของประเทศ พรอมกับสามารถผลักดันใหไทย
กลายเปนศูนยกลางไมซในภูมิภาคเอเซีย ในป พ.ศ.2559

52 Malaysian Mice Industry: First Results for 2009 Positive, http://www.tourism-review.com/malaysian-mice-
industry-first-results-for-2009-positive-news2167.
53 A National Business Events Strategy for Australia 2020: The business of events - Australia's untapped potential.
October 2008. The Federal Minister for Tourism, Energy and Resources.
54 ยุทธศาสตร ‘ไมซ’ 5 ป ดันไทยสูศูนยกลางไมซในเอเชีย. เรียกดูจาก
www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9540000098966.
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7. บทสรุป

7.1 แนวโนมของเศรษฐกิจโลก
วิกฤตตมยํากุง (พ.ศ.2540) และวิกฤตแฮมเบอรเกอร (พ.ศ.2552) แมวาจะเปนวิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก แตก็ไมไดเกิดข้ึนพรอมกันท้ังสองฝงกลาวคือ วิกฤตตมยํากุง ท่ีมีจุดเริ่มตนจากฝง
ตะวันออก (เอเชีย) แตฝงตะวันตก (สหรัฐฯ และยุโรป) ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดี ทําใหการสงออกของ
ประเทศในกลุมอาเซียนไมไดลดลงมากนัก และอีกสวนหน่ึงเปนผลมาจากการปรับลดคาเงิน อาทิ ไทย จาก 25 บาท/
เหรียญสหรัฐฯ ออนคาเปน 50 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เปนตน  ท้ังน้ี วิกฤติทางการเงิน ยังคงสงผลใหเกิดความไม
แนนอนมาจนถึงปจจุบัน จากภาวะหน้ีสินของประเทศในยุโรป และอัตราการกอหน้ีในสหรัฐฯ ท่ียังคงอยูในระดับสูง
จนทําให S&P ประกาศปรับลดอันดับความนาเช่ือถือของประเทศตางๆ จํานวน 9 ประเทศ ในสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะฝรั่งเศสและออสเตรีย มีการปรับลดอันดับจาก AAA เหลือ AA+55 ซึ่งเปนการปรับลดเปนครั้งแรกในรอบ
100 ป นอกจากน้ี การท่ีเงินว่ิงไปหาหลักทรัพยท่ีมีความมั่นคงสูง จนนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ามันและทองคํา
ไดสงผลกระทบตอตนทุนของผูประกอบการในสาขาตางๆ อาทิ สายการบิน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน
แมวาสถานการณทางเศรษฐกิจของโลกเริ่มมีการฟนตัวในบางภูมิภาคนับแตพ.ศ.2553 แตก็เริ่มมีสัญญาณของความ
เสี่ยงจากปจจัยตางๆ เพ่ิมข้ึนเชนกัน ไดแก (1) ปญหาความไมสงบทางสังคม ไดแก การเรียกรองทางการเมืองของ
ประชาชนในกลุมประเทศมุสลิม (สงผลกระทบตอราคานํ้ามัน และทําใหสายการบินตางๆ ตองปรับเสนทางและ
ตารางบิน) และการประทวงในประเทศตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลปรับลดงบประมาณดานสวัสดิการสังคม
อาทิ อังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส เปนตน และ (2) ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิและพายุไตฝุนตาลัสใน
ญี่ปุน พายุเฮอรริเคนไอรีนในสหรัฐฯ นํ้าทวมครั้งใหญในปากีสถาน และการปะทุของภูเขาไฟไอยยาฟยัลลาโยกูลใน
ไอรแลนด และวิกฤตอุทกภัยในไทย เปนตน

ในกรณีของไทย นอกจากปญหาตางๆ แลว ก็ยังมีปญหาความขัดแยงเก่ียวกับความคิดเห็นทางการ
เมืองของประชาชน เปนปจจัยพิเศษท่ีมีผลกระทบอยางมากตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการ
ท่ีระบบเศรษฐกิจโลกยังตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงหลายดาน ซึ่งเกิดข้ึนในท้ังสองฝงคือ ฝงตะวันออก (ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และเงินเฟอ) และฝงตะวันตก (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเศรษฐกิจชะลอตัว) แนวทางท่ีเหมาะสมคือ การ
สํารองเงินเผื่อไวในยามฉุกเฉิน แตเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลสวนใหญเนนการใชจายมากกวาการจัดหารายได
โดยเฉพาะแนวนโยบายประชานิยม ทําใหไทยจึงมีความเสี่ยงท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มากกวา
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย

7.2 แนวโนมอุตสาหกรรมไมซของโลก
เมื่อพิจารณาทิศทางธุรกิจการจัดประชุมใน ป พ.ศ.2554 คาดวา งบประมาณการจัดงาน การใชจาย

ตอการประชุม และจํานวนการจัดประชุม มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปกอน ขณะท่ี จํานวนผูเขาประชุมรวม คาด
วาจะมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา และระยะเวลาการประชุม ยังคงเปนเชนเดียวกับปกอน
ท้ังน้ี จากการประเมินความเห็นเก่ียวกับสถานการณอุตสาหกรรมไมซของโลกในป พ.ศ.2554 จากผูท่ีเก่ียวของกับ

55 การลดอันดับความนาเชื่อถอืของประเทศในสหภาพยโุรป. เรียกดูจาก www.kobsak.com/?p=5407.



กลุมงานงานองคความรูไมซ41

อุตสาหกรรมไมซท่ัวโลกมากกวา 450 คน ใน 20 ประเทศของ MPI ดังท่ีปรากฏในรายงาน FutureWatch201156

พบวา รอยละ 58 ของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ป พ.ศ.2554 ท่ัวโลกมีการจัดประชุมเพ่ิมข้ึน และรอยละ 57 ตอบ
วา การจัดประชุมมีแนวโนมใชงบประมาณมากข้ึน ทิศทางดังกลาวยังมีความสอดคลองกับการสํารวจของกลุม IMEX
ท่ีนําเสนอในรายงาน IMEX Global Insights เผยแพรเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2554 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญ
สวนใหญ (ประมาณรอยละ 67) เห็นวา การประชุมท่ัวโลกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ.2554 จากการฟนตัวของ
อุตสาหกรรมไมซ แมวาจะยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอยูก็ตาม ขณะท่ี งบประมาณและการใชจาย
ในการประชุมก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนกัน

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Overall attendance 12% 23% 19% -4% 5% 2%
Planner budgets 14% 19% 11% -9% -3% 2%
Spend per meeting 7% 6% 23% 2% -1% 5%
Number of Meetings 7% 12% -1% -9% 3% 8%
Length of meeting 6% 2% 0% -3% 0% 0%

แผนภาพท่ี 14 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการจัดประชุม ป พ.ศ.2554
ท่ีมา: FutureWatch2011, Executive Summary.

56 FutureWatch2011, Executive Summary, MPI Content Portal. เรียกดูจาก www.mpiweb.org/
Portal/Research/FutureWatch.
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แนวโนมในอนาคตยังคงอยูในทิศทางการขยายตัวยางตอเน่ืองจากชวง 1-2 ปท่ีผานมา เชนเดียวกับ
รูปแบบการจัดประชุมคือ มีการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการจัดประชุมมากข้ึน อาทิ เทคโนโลยีการประชุม
เสมือน (Virtual meeting) และการผนวกแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เขากับการจัดประชุม โดยเฉพาะ
การประชุมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน ท้ังน้ี จากการสอบถามของ FutureWatch 2011 พบวา รอยละ
42 มีการนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเขามาเปนสวนหน่ึงของแนวคิดในการจัดประชุม และอีกรอยละ 26
คาดวาจะนํามาใชอยางแนนอน

ขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวทําใหผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ (Supplier) และผูจัดการประชุม เริ่ม
รวมมือกันมากข้ึน ซึ่งจะชวยใหความสัมพันธระหวางข้ันตอนตางๆ ในระบบโซอุปทานมีความเขมแข็งมากข้ึน ขณะท่ี
งบประมาณในการจัดประชุมมีขอจํากัดมากข้ึน ผูจัดการประชุมจึงเริ่มนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการวางแผน
และการจัดประชุมมากข้ึนเปนลําดับ โดยเฉพาะ Social media และ Mobile technology กลายเปนสวนสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับการวางแผนและจัดประชุมของผูเช่ียวชาญดานการจัดประชุม นอกจากน้ี ยังมีสัญญาณของการท่ี
ผูจัดการประชุมและผูเช่ียวชาญดานการวางแผนการประชุมจะนําการประชุมเสมือน (Virtual meeting) เขามาใชใน
การประชุมมากข้ึน และคาดวาจะมีมากข้ึนเปนลําดับในอนาคต ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนการจัดงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และ
ตนทุนการเดินทางของผูเขารวมประชุม การประชุมผานระบบเสมือน แมไมอาจทดแทนรูปแบบการประชุมแบบ
ดั้งเดิม แตก็สามารถชวยเพ่ิมจํานวนผูเขารวมประชุมไดมากข้ึน โดยไมตองเพ่ิมตนทุน และยังชวยเพ่ิมโอกาสในการ
เขารวมประชุมใหแกคนจํานวนมากท่ีอาจไมสามารถเดินทางมาได ระบบประชุมเสมือน จึงเริ่มเขามามีบทบาทมาก
ข้ึนในฐานะท่ีเปนสวนเสริมของอุตสาหกรรม จากท่ีแตเดิมถูกมองวาเปนสิ่งท่ีไมจําเปนสําหรับการประชุม ขณะท่ี การ
ประชุมสําหรับผูเช่ียวชาญยังนิยมใชการประชุมแบบเดิม (Face-to-face meeting) ซึ่งผูจัดประชุมยังมองวาเปน
เครื่องมือท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด57 จากการท่ีสามารถรักษาความสัมพันธระหวางผูเขาประชุม พันธมิตรทางธุรกิจ
และการนําเสนอแนวคิดใหมอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ยอมรับวา เห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการประชุม
ออนไลน โดยเฉพาะบางธุรกิจ อาทิ การศึกษา เปนตน

7.3 แนวโนมอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
เศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนท่ัวโลกท่ีเกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจโดยตรง อาทิ หน้ีสิน เงินเฟอ และการ

วางงาน เปนตน ความไมสงบทางการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากจะสงผลกระทบตอตนทุนของการจัด
กิจกรรมไมซแลว ยังสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นและรายไดของประชาชนหรือลูกคา ท้ังในสวนของผูท่ีตองการ
จัดการประชุมและนักเดินทางกลุมไมซเชนกัน ทําใหหลายประเทศท่ีเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย
จึงเริ่มหันมาใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมและนักทองเท่ียวกลุมไมซในประเทศ (Domestic MICE) เพ่ือทดแทน
กิจกรรมไมซระหวางประเทศ (International MICE) ท่ีคาดวาจะมีจํานวนลดลง อาทิ ญี่ปุน และเกาหลีใต เปนตน
ท้ังในรูปแบบของการเดินทางของพลเมืองในประเทศ และการจัดประชุมและแสดงสินคาของนักธุรกิจและ
ผูเช่ียวชาญท่ีเขามาทํางานและพักอาศัยในระยะยาว

57 FutureWatch study reveals meetings and events industry will adapt to changes in 2009. เรียกดูจาก
http://meetingsreview.com/FutureWatch_study_reveals_meetings_and_events_industry_will_adapt_to_
changes_in_2009.htm.
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ทิศทางอุตสาหกรรมไมซของเอเชียท่ีหันมาเนนการเดินทางในประเทศ หรือในภูมิภาคเดียวกัน หรือท่ี
เรียกวา Domestic Mice ยังเปนไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ัวโลก ไดแก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และแคนาดา
เปนตน

Destination US Canada Europe C.America S.America Asia Other
From Canada to 11% 82% 5% 2% 1% 0% 1%
From Europe to 10% 2% 82% 1% 1% 3% 4%
From US to 87% 2% 6% 2% 1% 3% 3%

แผนภาพท่ี 15 จุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวกลุมไมซ ป พ.ศ.2554
ท่ีมา: FutureWatch2011, Executive Summary.

อยางไรก็ตาม การนําเสนองานวิจัยเก่ียวกับแนวโนมอุตสาหกรรมไมซ จากการประชุมประจําปของ CIBTM58 สะทอน
ใหเห็นวา ผูซื้อท่ัวโลกตางพยายามวางแผนจัดการประชุมและแสดงสินคาท่ีจะใหมีผูเขารวมงานมากข้ึน และมีตนทุน
ลดลง แนวโนมดังกลาวมีความชัดเจนมากข้ึน และคาดวาจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซของ
ทุกประเทศในเอเชีย

เมื่อประเมินภาพรวมทิศทางการจัดกิจกรรมไมซของภูมิภาคเอเชียในป พ.ศ.2555 พบวา ปจจัยท่ีมี
ความสําคัญอันดับแรกคือ ความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับความตองการของนักทองเท่ียวทางธุรกิจระหวางประเทศ
รองลงมาคือ การฝกอบรมและทักษะระดับมืออาชีพของบุคลากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ความสะดวกในการ
เดินทาง โดยเฉพาะสายการบิน การขออนุมัติวีซาและพิธีการตางๆ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
รวมท้ัง บริการและการประชุมท่ีไดมาตรฐานสากล ท้ังสถานท่ีทองเท่ียว โรงแรม และสถานท่ีจัดการประชุม

58 MICE Supplement: The Future of China’s MICE Industry. เรียกดูจาก http://shanghai.talkmagazines.cn/issue/2011-
10/mice-supplement-future-china%E2%80%99s-mice-industry.
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