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1. บทนํา
องคการการทองเที่ยวโลก หรือ UNWTO (United Nations World Tourism Organization)
ประเมินวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโลกจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 41 ตอป ไปจนถึง
ป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ขณะที่ ประเทศและเมืองตางๆ มีการขยายตัวอยางตอเนื่องในแงของการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ โดยเฉพาะศูนยการประชุมและแสดงสินคา จึงเปนสิ่งที่มีเหตุผลที่เชื่อไดวา
อุตสาหกรรมไมซ จะมีการเติบโตอยางตอเนื่องอยางนอยในอัตราเดียวกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของโลก
แมวาประเทศไทยและอีกหลายประเทศที่เปนจุดหมายสําคัญของอุตสาหกรรมไมซจะยังไมปรากฏ
มาตรฐานการจัดเก็บสถิติของนักเดินทางกลุมไมซ แตก็สามารถประเมินจากสถิติการเดินทางของนักทองเที่ยวขาเขา
ของแตล ะประเทศได เนื่ องจากจํ านวนนัก ทอ งเที่ย วกลุ มไมซ กับ นัก ทอ งเที่ย วทั่ วไปมี ความเชื่ อมโยงกั นอยา งมี
นัยสําคัญ ดังจะเห็นไดจากกรณีประเทศมาเลเซีย ทีก่ ําหนดอัตราสวนนักทองเที่ยวกลุมไมซเปนสัดสวนเทากับรอยละ
10 ของนั ก ท อ งเที่ ย วขาเข า ทั้ ง หมด เป น ต น หรื อ ในกรณี อ อสเตรเลี ย คณะกรรมการพยากรณ ก ารท อ งเที่ ย ว
(Tourism Forecasting Committee; TFC) ของออสเตรเลีย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการประมาณจํานวน
นักทองเที่ยว คาดวา ตัวเลขนักทองเที่ยวจะมีการเติบโตมากกวารอยละ 4.42 จนถึงป พ.ศ.2560 และพื้นที่ศูนยการ
ประชุม ยังมีเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักทองเที่ยวกลุมไมซที่มี
การเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.23 ตอป ในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ.2539-2550)

2. ภาวะเศรษฐกิจของโลก
วิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม (Sub-prime)ในสหรัฐฯ เมื่อป พ.ศ.2551 ไดสงผลกระทบตอเสถียรภาพ
ตลาดการเงินทั่วโลกมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในยุโรป ทําใหปจจัยเสี่ยงที่อาจนํามาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกรอบ
ใหมคือ ปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป โดยเฉพาะกรีซ ซึ่ง กูเงินจํานวนมากมาใชในการจัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปก
2004 (พ.ศ.2547) และการลงทุนตราสารอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ ครั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม ทําใหกรีซ
มีหนี้สาธารณะรวม 4.46 แสนลานยูโร หรือรอยละ 154.74 ของ จีดีพี ขณะที่ประเทศเจาหนี้หลั กของกรีซคือ
ฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งถือพันธบัตรและปลอยกูโดยตรง ทําใหมีขาวลดอันดับเครดิตของธนาคารในฝรั่งเศสและ
เยอรมนี ออกมาเปนระยะ อยางไรก็ตาม กลุมยูโรไมตองการใหกรีซออกจากการเปนประเทศสมาชิก เพราะนอกจาก
เปนปญหาตอความนาเชื่อถือของสกุลเงินยูโรแลว ยังกอความเสียหายอยางมากตอ ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
ประเทศเจาหนี้
ดวยสาเหตุขา งต น เศรษฐกิจ ยุโรปจึ งยั งคงมีค วามเสี่ยงที่จ ะก อวิก ฤตการเงิ นโลกรอบใหม อ ยา ง
ตอเนื่อง และมาตรการผอนคลายการเงินของสหรัฐฯ หรือ QE ก็อาจมีผลกระตุนเศรษฐกิจนอยกวาที่จําเปน ขณะที่
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เศรษฐกิจของประเทศสเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ที่มีขนาดใหญอันดับตนๆ ของยุโรป ยังมีความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสถาบันการเงินจากหนี้สาธารณะกลุม PIIG (โปรตุเกส ไอรแลนด อิตาลี และกรีซ) จากการที่สถาบันการเงินที่
ถือครองพันธบัตรรัฐบาลในกลุม PIIG ขาดทุน และตองขอความชวยเหลือจากรัฐบาล สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในยุโรปจึงมี
ความคลายคลึงกับการลมของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ นั่นคือ ธนาคารยุโรปอาจลมเปนโดมิโนเอฟเฟกต (Domino
Effect) และลุกลามจนกลายเปนวิกฤตการเงินโลกรอบใหม เนื่องจากธนาคารในยุโรปสวนใหญเปนธนาคารที่ทํา
ธุรกิจและมีสาขาทั่วโลก

2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
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แผนภาพที่ 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในชวงป พ.ศ.2547-2555
ที่มา: World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. UN.
แผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาโดยทั่วไป การเติบโตของเศรษฐกิจโลก มีแนวโนมชะลอตัว จากการที่
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวยังตองเผชิญความเสี่ยงคอนขางมาก โดยเฉพาะปญหาการวางงานในสหรัฐฯ และ
ปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ซึ่งหากทั้งสองภูมิภาคเขาสูภาวะชะลอตัวก็จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก แมวา
ประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี แตก็อาจไมเพียงพอที่จะชดเชยกับการหดตัว
ดังกลาว ทั้งนี้ 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 ยังมีความออนแอมากกวาทีป่ ระเมิน โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว อันเปนผลจากอัตรา
การวางงานที่ยังคงอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง ทําใหเศรษฐกิจโลกยังคงตองเผชิญความเสี่ยง ทั้งนี้ สหประชาชาติ
คาดวา นับตั้งแตวิกฤตทางการเงินของโลก (พ.ศ.2551) ที่ผานมา ทั่วโลกมีคนวางงานรวมประมาณ 30 ลานคน และ
ในชวง 5 ปขางหนา เศรษฐกิจโลกยังตองการตําแหนงงานมากกวา 22 ลานตําแหนง เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของโลก ผูที่กําลังหางานและผูที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงาน จึงอาจใชเวลามากขึ้นในการหางาน ขณะที่ ปญหา
หนี้สาธารณะของประเทศพัฒนาแลว คาดวา จะเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 100 ของรายไดประชาชาติ (GDP) ในชวง
ไมกี่ปขางหนา การรักษาวินัยทางการคลัง จึงเปนปจจัยสําคัญในการแก ปญหาหนี้สาธารณะ แต ซึ่งทําใหเกิดแรง
กดดันทางสังคมและการเมืองตามมาเชนกัน ในขณะที่ภาวะเงินเฟอของโลก คาดวา ยังคงอยูในระดับต่ําในชวงป

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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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
ปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ประเทศสวนใหญในยุโรปกําลังเผชิญนับตั้งแตเกิดวิกฤตทางการเงิน
เปนตนมา ทําใหคาดการณวา ราคาสินคาและบริการหลักของการทองเที่ยวในภูมิภาคนี้ จะยังคงอยูในระดับเดียวกับ
ปที่ผานมา ภาวะเงินเฟอในยุโรปยังคงอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกับการเติบโตของรายไดประชาชาติ แตกตางจากเงิน
เฟอในรัสเซียที่ชวงตนป พ.ศ.2555 จะสูงขึ้นรอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับลดลงในชวง
กลางป ขณะที่ อัตราการวางงานของภูมิภาคนี้ จะอยูในชวงรอยละ 6-10 ยกเวนสเปนที่อาจสูงถึงรอยละ 30 ในชวง
กลางป พ.ศ.2555 กอนที่จะปรับลดลง ทั้งนี้ ความพยายามในการแกปญหาหนี้สาธารณะของกรีซ โปรตุเกส สเปน
และอิตาลี อาจยังไมเกิดผลสําเร็จเทาที่ควร ทําใหประเทศเหลานี้ยังตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาทิ สเปน
อัตราการวางงานสูงกวารอยละ 20 และเยอรมันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงรอยละ 1.7 แมวาการจางงานเริ่มมี
สัญญาณที่ดีขึ้น ขณะที่ อังกฤษไดรับผลดีทางเศรษฐกิจจากการที่เปนเจาภาพจัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปก 2012 ทํา
ใหเปนเพียงไมกปี่ ระเทศในภูมิภาคนี้ ที่จะมีรายไดจากการทองเที่ยวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

2.3 อเมริกาเหนือ5
ปญหาเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือ มีความแตกตางจากยุโรป เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นมีการกระจายตัว
ไปในหลายภาคสวนทางเศรษฐกิจ อาทิ การวางงานของสหรัฐฯ ในป พ.ศ.2555 คาดวาอยูในระดับรอยละ 8.5 และ
จะอยูในระดับสูงตอเนื่องอีกประมาณ 5 ป ขณะที่ การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมสูงมากนักคือ รายได
ประชาชาติ ร ายไตรมาสมีการขยายตั วเฉลี่ ยรอยละ 0.5 และปญหาอสัง หาริม ทรัพยยั งคงส งผลกระทบตอภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งปญหาความเชื่อมั่นในเงินสกุลสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม แมวา แคนาดาจะไดรับ
ผลกระทบจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แตยังคงมีเสถียรภาพและความแข็งแกรงเชนเดียวกับในชวงหลายปที่ผาน
มา เปนผลจากการรักษาวินัยทางการคลังไดอยางเปนดี และการจัดการตลาดแรงงาน ทําใหแคนาดามีอัตราการ
วางงานเทากับรอยละ 7.5 ในป พ.ศ.2555

2.4 ละตินอเมริกา6
เมื่อพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคละตินอเมริกา คาดวา ราคาสินคาและ
บริการหลักดานการทองเที่ยวของภูมิภาคนี้จะปรับตัวสูงขึ้นคอนขางมาก ซึ่งเปนผลมาจากความตองการที่เพิ่มขึ้น
และอุปทานที่มีคอนขางนอย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงไปในประเทศตางๆ พบวา แตละประเทศตางก็มีเงื่อนไขที่
แตกตางกัน นั่นคือ บางประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คอนขางสูง แตบางประเทศยังคงประสบปญหาความไร
เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือปญหาคอรรัปชัน
4

World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. WTO.
World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. WTO.
6
Ibid.
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อัตราการวางงานของบราซิล ชิลี เม็กซิโก อารเจนตินา ปรับลดลงไปอยูในระดับเดียวกับชวงกอน
เศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ โคลัมเบียยังมีอัตราการวางงานในระดับสูงเฉลี่ยตอไตรมาสเทากับรอยละ 4.47 ทั้งนี้
บราซิลเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงหลายปที่ผานมาและไดรับผลประโยชนจาก
การขยายตัวดังกลาว และเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ในแงที่ทําใหเกิดความตองการสินคา
สงออกของประเทศเพื่อนบานมากขึ้น อาทิ โคลัมเบีย การผลิตของอุตสาหกรรมและการสงออกปรับตัวสูงขึ้นไปอยูใน
ระดับเดียวกับชวงกอนการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง ทําใหความ
ตองการสินคาและบริการหลักดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงกวาศักยภาพของอุปทานที่มีอยู ทําใหคาใชจายดานการ
ทองเที่ยวในป พ.ศ.2555 ของภูมิภาคมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น

2.5 เอเชียแปซิฟก8
เอเชียแปซิฟก เปนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และไดรับผลกระทบคอนขางนอยจาก
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ธุรกิจทองเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซของภูมิภาคจึงไดรับผลดี ในความเปนจริง อั ตราการ
วางงานในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ.2553 ลดลงจนกลับมาอยูในระดับใกลเคียงกับชวงกอนเศรษฐกิจชะลอตัว ในป
พ.ศ.2555 ซึ่งรายไดประชาชาติของภูมิภาคนี้ คาดวาจะมีการเติบโตตอไตรมาสเฉลี่ยรอยละ 0.5-1.5 ยกเวนจีนและ
อินเดีย อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติรายปจะอยูที่เทากับรอยละ 9.6 และ 9.1 ตามลําดับ โดยที่ จีนเปน
ประเทศที่มีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจมากที่สุดจากการที่มีทุนสํารองระหวางประเทศสูงถึง 2.5 ลานลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะที่ อัตราการวางงานของประเทศสวนใหญอยูที่รอยละ 3-6 อยางไรก็ตาม ญี่ปุนเปนเพียงประเทศเดียว
ในภูมิภาคนี้ ที่มีเศรษฐกิจชะลอตัวในชวงครึ่งปแรก เปนผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรงในชวงตนป พ.ศ.
2554 รวมทั้งภาวะเงินฝดและหนี้สาธารณะ ทําใหญี่ปุนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงไมเกินรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ
ปที่ผานมา

2.6 ไทย
ในป พ.ศ.2554 ปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากที่สุด คือ วิกฤตอุทกภัย ซึ่ง
ทอดระยะเวลาคอนขางนาน (กรกฎาคม-ธันวาคม) และกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง รวมถึงความ
เชื่อมั่นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเขามาทองเที่ยวและจัดกิจกรรมไมซ เห็นไดจากกการที่รัฐบาล
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) ในจํานวนนี้ 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน และสเปน ไดประกาศเตือนขั้นสูงสุด ขอใหนักทองเที่ยวงด
การเดินทางมาประเทศไทย

7

Ibid.
World Economic Situation and Prospects 2011: Global Outlook Report. WTO.
9
เรียกดูจาก http://thaiinsider.info/news2011/the-news/economy
8
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ในป พ.ศ.2555 สถานการณทางเศรษฐกิจในประเทศคาดวา ยังคงเผชิญความผันผวนตอเนื่อง ทั้ง
จาก (1) ผลกระทบของวิกฤตน้ําทวมที่คาดวาตองใชระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน ในการบรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนและฟนฟูภาคธุรกิจตางๆ และเรียกความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวภายหลังวิกฤตครั้งนี้ รวมทั้ง (2) ความ
เสี่ยงจากภาวะชะลอตั วของเศรษฐกิจโลก ที่มีสาเหตุมาจากปญหาหนี้สินของประเทศในยุโรป สงผลใหอุปสงค
ตางประเทศมีแนวโนมปรับตัวลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะสงผลกระทบเปนลูกโซตอความตองการสินคาและ
บริการในระบบโซอุปทาน และการจางงาน ขณะเดียวกัน ปจจัยที่สําคัญตางๆ ในประเทศ เริ่มแสดงสัญญาณของ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ไดแก
1. ตนทุนการผลิต มีแนวโนมสูงขึ้น จากนโยบายปรับคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล และทิศทางการเพิ่มขึ้น
ของระดับคาจางในภูมิภาคเอเชีย
2. คาเงินบาท มีแนวโนมแข็งขึ้น ผลจากการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศทั้งในประเทศและ
ภูมิภาค และการสงออกของไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปที่ผานมา แมวา การแข็งคาขึ้นของเงินบาทอยูใน
ระดับที่ต่ํากวาเงินสกุลหลักในภูมิภาคก็ตาม แตเศรษฐกิจของไทยที่มีการพึ่งพาการสงออกสูงมากกวารอยละ 60 การ
แข็งคาเพียงเล็กนอยจึงอาจสงผลกระทบในวงกวาง
3. อุปสงคในประเทศ มีแนวโนมปรับตัวลง จากภัยธรรมชาติที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เกิดบอยครั้ง
และทอดระยะเวลานาน สงผลใหการผลิตในป พ.ศ.2554-2555 มีผลผลิตลดลง กระทบตอกําลังซื้อของเกษตรกร
และผูที่อาศัยในชนบท ผูใชแรงงาน รวมถึงอุตสาหกรรมขางเคียง ที่ไดรับผลกระทบจากการปดตัวของโรงงานที่
ประสบอุทกภัยตามระบบโซอุปทานการผลิต
4. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล มีแนวโนมดําเนินตามแนวทางประชานิยมเชนที่หาเสียงไว ซึ่งคาดวา
จะกอใหเกิดภาระทางการคลังจํานวนมาก ขณะที่ ยังไมมีแผนการหารายไดและการสํา รองเงินเพื่อสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทําใหภาครัฐขาดการเตรียมความพรอมรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจเกิดขึ้นทั้งในประเทศและภูมิภาค ซึ่งอาจสงผลกระทบมายังไทยผานระบบโซอุปทานของโลก
5. ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเปนความแตกแยกทางสังคม และนําไปสู
ความไมสงบในประเทศ

3. มุมมองซัพพลายเออรดานการทองเที่ยว
3.1 ทิศทางคาใชจายดานการทองเที่ยว

Carlson Wagonlit Travel10 (CWT) เปดเผยแนวโนมคาใชจายดานการทองเที่ยวประจําป พ.ศ.
2555 (2012 Travel Price Forecast) ซึ่งเปนการประเมินราคาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่สําคัญๆ จาก
ผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ (Supplier) อาทิ การบิน โรงแรม การขนสง และการประชุมและนิทรรศการ รายงาน
ดังกลาวใหความเห็นวา ในป พ.ศ.2555 สินคาและบริการดานการทองเที่ยวทั่วโลก มีแนวโนมปรับราคาเพิ่มขึ้น
แมวาระบบเศรษฐกิจโลกยังตองเผชิญความเสี่ยงคอนขางมาก โดยภูมิภาคที่มีอัตราเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ละตินอเมริกา
10

2012 Global Travel Forecast Released. เรียกดูจาก http://www.conworld.net/index.php/Industry/2012-globaltravel-forecast-released.html.
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เนื่องจากมีความตองการสินคาและบริการดานการทองเที่ยวคอนขางสูง แตมีอุปทานคอนขางนอย แมวาบางประเทศ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง แตบางประเทศก็ยังมีความเสี่ยงจากปญหาการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 1 อัตราเพิ่มเฉลี่ยของคาใชจายดานการทองเที่ยว 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
ที่มา: CWT Perspectives: 2012 Travel Price Forecast, October 2011.
หมายเหตุ: n/a คือ ไมมีขอมูล
เอเชียแปซิฟก คาใชจายดานการทองเที่ยวอยูในอัตราใกลเคียงกับปกอน แมวาภูมิภาคนี้ไมไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจเชนในภูมิภาคอื่นๆ และบางประเทศก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางดี
สวนหนึ่งเปนผลจากการที่นักทองเที่ยวมีทางเลือกคอนขางมาก อาทิ สายการบินตนทุนต่ํา (Low-cost airline) และ
ที่พักราคาถูก เปนตน ทําใหราคาสินคาและบริการโดยรวมมีอัตราเพิ่มขึ้นที่ไมสูงมาก สงผลใหเอเชียแปซิฟกเปน
ภูมิภาคที่มีอัตราการจองที่พักสูงที่สุดในโลก
ขณะที่ อเมริกาเหนือ แมวาจะยังคงมีความไมแนนอนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก โดยเฉพาะปญหา
การวางงาน แตราคาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวก็มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น สวนยุโรป ราคาสินคาและบริการ
ดานการทองเที่ยว ยังคงอยูในระดับที่ใกลเคียงกับปที่ผานมา

3.2 แนวโนมของรูปแบบโรงแรม

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 Fast Future Research11 ไดเผยแพรรายงาน Hotels 2020:
Beyond Segmentation เพื่อเปนการนําเสนอขอคนพบจากการศึกษาของ Amadeus ซึ่งเปนองคกรชั้นนําดาน
เทคโนโลยีการทองเที่ยว และองคกรหลักที่ทําหนาที่ประมวลผลธุรกรรมสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
เดินทาง ทั้งนี้ ขอคนพบที่สําคัญที่ไดจากกการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
1. โรงแรมตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา
2. โรงแรมในอนาคตตองมีเอกลักษณที่ชัดเจน สะดวกในการเดินทาง และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
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-segmentationreport.html.

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

6

ขณะที่ ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจโรงแรมทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นสําคัญ 10 ประเด็นที่
คาดวาจะเกิดขึ้น ในป พ.ศ.2563 ไดแก
1. โรงแรมตางๆ มีการลงทุนเพิ่มคอนขางมาก เพื่อขยายกิจการเขาสูตลาดประเทศเกิดใหม ซึ่งจะชวย
เพิ่มทางเลือกใหกับนักทองเที่ยว เพิ่มการแขงขัน และราคาปรับลดลง
2. แรงจูงใจและความตองการของนักทองเที่ยว จะมีความหลากหลายมากขึ้น และไมสามารถจําแนก
ความแตกตางระหวางกลุมตางๆ ไดอยางชัดเจน
3. ลูกคาของโรงแรมคาดหวังความเปนสวนตัวมากขึ้น พรอมกับทางเลือกตางๆ ที่สามารถกําหนดได
เมื่อจองหรือกอนเดินทางมาถึง
4. ลูกคาตองการความเปนสวนตัวมากขึ้น โดยตองการเลือกขนาดหอง ประเภทเตียง เครื่องใชไฟฟา
อุปกรณสํานักงาน ฯ ดวยตนเอง เมื่อจองหองและชําระเงิน
5. ธุรกิจโรงแรมทั่วโลกเผชิญการแขงขันที่รุนแรงขึ้น จึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธและนวัตกรรมที่
ชัดเจน โดยการคนหาความคิดใหมจากแหลงตางๆ หรือเปดรับจากภายนอกมากขึ้น
6. โรงแรมตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ มากขึ้น อาทิ ตนทุน กลุมลูกคา และระยะเวลาพํานัก เมื่อกําหนด
กลุมลูกคาเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง ซึ่งอยูในภูมิภาคที่แตกตางกัน
7. โรงแรมมองหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุน และปรับปรุงบริการ เพื่อให
ลูกคาไดรับประสบการณที่ดีที่สุด
8. โรงแรมตองมีการพัฒนาเครือขายสังคมใหดีขึ้น เพื่อเปนชองทางในการทําความเขาใจกับความ
ตองการของลูกคา และสรางการรับรูในตราสินคาและคุณภาพบริการ เพื่อใหสามารถตอบสนองแรงจูงและความ
ตองการของลูกคาที่มีความหลากหลายมากขึ้น
9. โรงแรมระดับโลกจําเปนตองสรางรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองตอ แรงจูงใจและความ
ตองการของลูกคาที่มีความหลากหลายมากขึ้น
10. โรงแรมพยายามคนหาแนวทางการดําเนินธุรกิจ (Business model) แบบใหมๆ

3.3 แบบแผนพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยออกฟอรดและอมาดิอุส (Amadeus) ไดรวมกันวิเคราะหทิศทางการทองเที่ยวของโลก
ในป พ.ศ.2563 และเผยแพรรายงาน Travel Gold Rush 2020 สําหรับเปนขอมูลแนวโนมทางธุรกิจประกอบการ
ตัดสินใจใหแกตัวแทนการทองเที่ยวและสายการบิน โรงแรม และสายการบิน สวนหนึ่งของรายงานดังกลาว เปนการ
นําเสนอแบบแผนพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเพื่อพักผอน (Leisure traveler) และนักทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business
traveler) สรุปไดดังนี้
3.3.1 นักทองเที่ยวเชิงพักผอน (Leisure traveler)
จากรายงาน Travel Gold Rush 2020 ไดใหความเห็นเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของแบบแผน
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวเพื่อพักผอน ที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวดังนี้
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1) ตองการเดินทางทองเที่ยว: การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของโลก ทําใหเกิดลูกคากลุม
ใหมๆ จากผูเกษียณอายุ แตมีสุขภาพแข็งแรง มีกําลังซื้อสูง และมีเวลาวางมาก ซึ่งจะเปนแหลงรายไดที่สําคัญใน
อนาคตสําหรับสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
2) ตองการสถานที่แหงใหม: กลุมลูกคาเดิมจะเริ่มแยกออกเปนกลุมยอยๆ ที่มีความตองการ
เฉพาะดานมากขึ้น อาทิ การทองเที่ยวเชิงทาทาย วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม เปนตน ซึ่งจะทําใหเสนทางที่มุงไป
ยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะหรือทดแทนสถานที่ทองเที่ยวเดิมได ก็จะมีผูโดยสารมากขึ้น
3) ตองการประสบการณ: นักทองเที่ยวในอนาคตไมเพียงแตคาดหวังการเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยว (Destination-based travel) เทานั้น แตยังตองการการทองเที่ยวเชิงประสบการณ (Experience-based
travel) หรือการทองเที่ยวเชิงกิจกรรม (Activity-based travel) เพิ่มเติมจากการทองเที่ยวแบบเดิม
4) ตองการรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม: ในอนาคต นักทองเที่ยวตองการรูปแบบทางเลือกใน
ดานตางๆ มากขึ้น (Mix and match) เพื่อการใชจายเกิดความคุมคามากที่สุด รวมทั้งพิธีการตางๆ ในการเดินทาง
ฉะนั้น นักทองเที่ยวในอนาคตจะใหความสนใจกับประเทศที่มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีกวา แตก็สามารถชดเชยไดจาก
การชวยเหลือของสายการบินและตัวแทนการทองเที่ยว
5) เทคโนโลยีชวยในการตัดสินใจ: จากความกาวหนาทางไอที ทําใหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมี
การเปลี่ ย นแปลงค อ นข า งมาก นั ก ท อ งเที่ ย วมี ก ารใช ไ อที ม ากขึ้ น ตั้ ง แต ก ารเลื อ กสถานที่ ไ ปจนถึ ง การแบ ง ป น
ประสบการณกับสังคมออนไลน สายการบินและตัวแทนที่สามารถพัฒนาบริการไอทีไดดีกวา ก็จะมีโอกาสทางธุรกิจที่
สูงกวา
3.3.2 นักทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business traveler)
องคการการบินพลเรือน หรือ IATA ใหขอสังเกตวา นักทองเที่ยวเชิงธุรกิจ เริ่มเขามาเปนปจจัยสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการเติบโตของสายการบินตางๆ (ที่นั่งชั้นพิเศษและชั้นประหยัด) อีกครั้ง กลาวคือ เมื่อการคาโลก
ขยายตัว การทองเที่ยวเชิงธุรกิจก็เริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้ง และแมจะมีบางอุตสาหกรรมที่ลดคาใชจายดานนี้ลง แต
การทองเที่ยวเชิงธุรกิจก็ยังเปนตนทุนที่จําเปนสําหรับธุรกิจในปจจุบัน ขณะที่ การใชจายดานนี้ เปนไปดวยความ
ระมัดระวังคอนขางมาก ซึ่งเปนผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปริมาณการ
เดินทางดวยที่นั่งชั้นพิเศษ (Premium class) ของสายการบินทั่วโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ยังอยูในระดับ
ที่ต่ํากวาชวงกอนวิกฤตทางการเงินประมาณรอยละ 10 และมีผลกําไรต่ํากวารอยละ 15 แมจะมีการเติบโตอยาง
รวดเร็วในชวงตนปก็ตาม ขณะที่ การเดินทางชั้นประหยัด (Economy class) ต่ํากวาชวงเดียวกันเพียงรอยละ 5 ซึ่ง
เปนสัญญาณบงชี้ถึงการเติบโตระยะสั้น ขณะที่ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจทําใหการทองเที่ยวเชิง
ธุรกิจชะลอตัวในระยะยาวยังคงมีอยู
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รอยละ

แผนภาพที่ 2 การเติบโตของจํานวนผูโดยสารสายการบิน จําแนกตามประเภทที่นั่ง
ที่มา: Travel Gold Rush 2020.
สัญญาณอีกอยางหนึ่งที่ชวยยืนยันเกี่ยวกับความกังวลและความระมัดระวังในการใชจายคือ ราคาตั๋ว
โดยสารของสายการบินตางๆ ที่แมวาจะมีการปรับเพิ่ม แตก็ยังอยูในระดับต่ํากวาชวงกอนวิกฤตทางการเงิน ขณะที่
ความตองการบรรทุกน้ําหนัก ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูในระดับที่สูงกวาชวงกอนวิกฤตทางการเงิน สงผลใหอัตราการทํา
กําไรของสายการบินสวนใหญลดลง ยกเวนสายการบินตนทุนต่ํา (Low cost airline) ซึ่งอาจสงผลทําใหตองมีการ
ปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกในอนาคต

แผนภาพที่ 3 Load factors and fares
ที่มา: Travel Gold Rush 2020.
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ประเด็นหนึ่งที่เริ่มไดรับความสนใจจากสายการบินตางๆ คือ ระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ
(Videoconference) ที่ เ ริ่ ม มี ก ารนํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ สํ า รองสํ า หรั บ การประชุ ม แต แ ม ว า ระบบนี้ อ าจจะมี
ผลกระทบตอรานไดของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต แตการสํารวจของ Harvard Business Review (2009) ระบุ
วา การนําระบบนี้มาใชยังอยูในวงจํากัด แมวามีจํานวนผูตอบแบบสอบถามรอยละ 44 ที่ระบุวา อาจมีการนําระบบนี้
เขามาชวยในการประชุม แตสวนใหญเห็นยังเปนสิ่งฟุมเฟอย โดยเฉพาะการนําเสนอสินคาและบริการ และการเจรจา
เพื่อขยายธุรกิจ ขณะเดียวกัน ตลาดเกิดใหมและกลุม BRIC ก็ยังเขามาชดเชยในสวนนี้ได เนื่องเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศเหลานี้ ยังคงมีการขยายตัวอยางเนื่อง การลดตนทุนสําหรับการทองเที่ยวเชิงธุรกิจจึงยังไมใชมาตรการที่ตอง
คํานึงถึงมากนัก รวมถึงการนําระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซเขามาใชเชนกัน ระบบการประชุมทางไกลผานภาพ จึงยังคง
ไมมีผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยว แตอาจสงผลกระทบตอการเดินทางทางอากาศในอนาคต เนื่องจากเปนวิธีการ
หนึ่งที่สามารถชวยธุรกิจประหยัดตนทุนการเดินทางทางอากาศไดคอนขางมาก

4. ความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ
อุตสาหกรรมไมซ นอกจากสามารถสรางรายไดทางตรงใหแกประเทศและเมืองที่เปนสถานที่จัดงาน
ไดเปนจํานวนมาก ยังนํามาซึ่งผลประโยชนตอเนื่องอื่นๆ อาทิ การเผยแพรชื่อเสียงและการประชาสัมพันธ การจาง
งานทั้งทางตรงและทางออม การจําหนายสินคาและบริการที่เชื่อมโยงและสินคาที่ระลึก เปนตน รวมทั้งเปนกลไกทาง
เศรษฐกิจสําคัญที่ชวยพยุงเศรษฐกิจใหกับหลายประเทศในชวงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวไดเปนอยางดี ผลประโยชน
ดังกลาว ทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซมากขึ้น โดยเฉพาะชวงที่เศรษฐกิจโลก
กําลังเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

4.1 สหรัฐอเมริกา12
สภาอุตสาหกรรมการประชุม (Convention Industry Council) ของสหรัฐฯ ระบุวา ธุรกิจการ
ประชุมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ จากการชวยใหเกิดการจางงาน 1.7 ลานคน สรางรายได 106 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ กอใหเกิดการใชจายรวม 263 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (และเปนตัวเลขที่สูงกวาอุตสาหกรรมรถยนต13)
เปนรายไดของแรงงาน 60 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และภาษีของรัฐบาลกลางและทองถิ่น 14.3 และ 11.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลไดทางเศรษฐกิจรวมของธุรกิจการประชุมของสหรัฐฯ มีมูลคา 907
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย รายไดและมูลคาเพิ่ม 458 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สรางงานทั้งทางตรงและ
ทางออม 6.3 ลานตําแหนงงาน เปนคาจางและคาตอบแทนแรงงานและอื่นๆ 271 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ เปน
ภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น 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-gdpcontribution.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
จากความสําเร็จของการจัดงานแสดงสินคาและมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก 2 รายการคือ
2010 Shanghai World Expo และ 2008 Olympics นอกจากทําใหจีนมีความพรอมมากขึ้นในดานโครงสราง
พื้นฐานและบริการตางๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการจัดกิจกรรมไมซขนาดใหญแลว ความสําเร็จดังกลาว ยังทําให ICCA
มองวา จีนกําลังกาวขึ้นมาเปนประเทศชั้นนําในการจัดกิจกรรมไมซระดับโลกในศตวรรษที่ 21
ขอไดเปรียบของจีนตอขอคิดเห็นดังกลาว คือ ขนาดของประเทศ ความหลากหลายของสถานที่
ประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร ขณะที่ นักทองเที่ยวชาวจีน ก็เปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของประเทศที่เปน
แหลงทองเที่ยวทั่วโลกเชนกัน ผูที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจตางๆ ทั่วโลก ตางก็มองจีนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
ธุรกิจของตนเอง ดังที่ เว็บไซตของบริษัท TUI ของจีน เผยแพรทางเว็บไซตวา “จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การขยายตัวของตลาดในประเทศอยางตอเนื่ อง คาดวา จีนกํ าลังกาวขึ้นมาเปน สถานที่จั ดกิจกรรมไมซ (MICE
destination) ที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลกในอนาคต พรอมกับความร่ํารวยของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศที่
งดงาม เศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วที่สุดในโลก เครือโรงแรมระหวางประเทศและเกาะที่สวยงามสําหรับการทองเที่ยวใน
ฤดูรอน และตนทุนของการจัดงานก็ยังอยูในระดับที่คอนขางต่ํา ทําใหจีนจึงมีความเหมาะสมอยางมากในการเปน
สถานที่จัดกิจกรรมไมซระหวางประเทศขนาดใหญ

4.3 ญี่ปุน15
ญี่ปุนประกาศความตั้งใจในการนําประเทศไปสูการประเทศ “Tourism-oriented nation” เปนครั้ง
แรกในป พ.ศ.2546 โดยมีเปาหมายเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ เปน 10 ลานคนในป พ.ศ.2553 และ
กําหนดใหการสงเสริมการทองเที่ยวเปนนโยบายหลัก ตอมาจึงมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาการทองเที่ยวของญี่ปุน
(Japan Tourism Advisory Council) ขึ้น และเปดตัวโครงการประชาสัมพันธประเทศ ภายใตหัวขอ “Visit
Japan”
กรณีของอุตสาหกรรมไทซ ญี่ปนุ เริ่มเล็งเห็นความสําคัญมาตั้งแตป พ.ศ.2551 โดยปรากฏนิยามของ
“ไมซ” (MICE) ในนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว หลังจากการกอตั้งสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว (Japan
Tourism Agency) ขึ้น และไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ (MICE Action Plan) และ
กําหนดขึ้นเปนวาระ “Japan MICE Year” โดยเฉพาะจากนั้นเปนตน การสงเสริมอุตสาหกรรมไมซจึงกลายเปนเสา
หลักที่สําคัญสวนหนึ่งของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อมุงไปสูการเปนประเทศชั้นนําดานการ
ทองเที่ยวของโลก (Tourism nation)

14

MICE Supplement: The Future of China’s MICE Industry. เรียกดูจาก http://shanghai.talkmagazines.cn/issue/201110/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 ของตลาดทั้งหมด สวนที่เหลืออีกรอยละ 60 เปนตลาดการ
ประชุมและแสดงสินคาในประเทศฯ โดยตุรกียังเปนประเทศที่ชาวรัสเซียนิ ยมไปจัดประชุมมากที่สุด อยางไรก็ตาม
การจัดประชุมในระยะหลังมีแนวโนมที่จะเลือกใชเมืองที่เปนสถานที่จัดประชุมชั้นนําอื่นๆ อาทิ สหรัฐฯ อิตาลี สเปน
บราซิล คิวบา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน และไทย ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

4.5 อังกฤษ17
รัฐบาลอังกฤษ (กันยายน 2553) ประกาศใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซอยางเต็มที่ เปนผลจาก
การตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ที่ มี ต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศในแง ที่ เ ป น แหล งรายได แ ละการจ า งงาน อี ก ทั้ ง ยั ง มี
ความสําคัญในแงที่ชวยแสดงใหทั่วโลกเห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ จากรายงาน UK Events Market Trends Survey18 ซึ่งเปนครั้งแรกของอังกฤษที่มีการสํารวจ
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 นักทองเที่ยวกลุมไมซยังถือวาเปนกลุมที่มีการใชจายตอวันสูงกวานักทองเที่ยว
กลุมอื่นประมาณ 5 เทา กลาวคือ นักทองเที่ยวกลุมไมซมีการใชจายประมาณ 554 เหรียญออสเตรเลียตอคนตอวัน
ขณะที่นักทองเที่ยวทั่วไปมีการใชจายเฉลี่ย 94 เหรียญออสเตรเลียตอคนตอวัน
19

4.7 อินเดีย
ศัก ยภาพที่ เพิ่ มขึ้ น ของการประชุม ผู เชี่ ยวชาญในสาขาอาชี พต า งๆ ทํ า ให ธุร กิจ การเดิ น ทางและ
ทองเที่ยวตางประเทศของอินเดียประสบความสําเร็จอยางมาก จากแผนที่นําทาง (Roadmap) แนวโนมอุตสาหกรรม
16

Russia's MICE Business Continues To Grow. เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Events/russias-micebusiness-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-governmentsupport.html.
18
UK Meetings Industry Worth 18.8 Billion. เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Industry/uk-meetingsindustry-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 นักทองเที่ยวตางประเทศของอินเดียจะเพิ่มขึ้นเปน 18 ลานคนในชวงดังกลาว ใน
จํานวนนี้ ประมาณรอยละ 10 เปนนักทองเที่ยวกลุมไมซ และคาดวามีการใชจายสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไปประมาณ
2.5 เทา

4.8 เกาหลีใต20
สํานักงานสงเสริมการประชุมแหงชาติของเกาหลีใต (Korea Convention Bureau) ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการทองเที่ยวแหงชาติ (KNTO) ประเมินวา ในป พ.ศ.2551 การประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้นในเกาหลีใต สามารถ
ดึงดูดผูเขารวมประชุมไดประมาณ 312,000 คน และมีคาใชจายเฉลี่ย 2,488 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอวัน ทําใหเกิด
รายไดเขาประเทศประมาณ 776.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ การทองเที่ยวแหงชาติของเกาหลีใต ประเมินวา ในป
พ.ศ.2553 อุตสาหกรรมไมซสามารถสรางรายไดเขาประเทศไดราว 1.27 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และจะเพิ่มขึ้นเปน
1.85 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ.2561

4.9 สิงคโปร21
จากข อ มู ล ของสํ า นั ก งานส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การประชุ ม (Conventions and Meetings) ของ
คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงชาติของสิงคโปร ระบุวา นักทองเที่ยวเชิงธุรกิจที่เดินทางเขาสิงคโปร รวมทั้ ง
นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม ไมซ ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ เป น อย า งมากกลุ ม หนึ่ ง โดยในป พ.ศ.2553 จํ า นวนของ
นักทองเที่ยวเชิงธุรกิจมีจํานวนประมาณ 3.17 ลานคน และมีอัตราการเติบโตรอยละ 21.5 เมื่อเทียบกับปกอน โดย
ตลาดทองเที่ยวเชิงธุรกิจคิดเปนสัดสวนรอยละ 27 เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดทั้งหมด

4.10 ฮองกง22
ความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซตอเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ยังไดรับการ
ยืนยันจากการสํารวจธุรกิจการแสดงสินคาประจําป พ.ศ.2553 ของสมาคมอุตสาหกรรมการประชุมและแสดงสินคา
และนิ ทรรศการของฮอ งกง (HKECIA) ที่ ร ะบุ ว า ในป พ.ศ.2553 มี นัก ท อ งเที่ ย วเขา มาชมงานแสดงสิ นค า และ
นิทรรศการของฮองกง จํานวน 648,000 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากปกอน ในจํานวนนี้ ประกอบดวยชาวตางชาติ
(นอกภูมิภาค) 214,000 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อเทียบกับปกอน และเปนตัวเลขที่สูงกวาชวงกอ นเกิดวิกฤต
การเงินของโลก

4.11 เยอรมัน
จากความสําคัญ และความตื่นตัวของประเทศตางๆ สงผลใหคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวของ
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.
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.
21
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Venues, EVVC) เริ่มวางแผนการหารือเกี่ยวกับ “วิสัยทัศนอุตสาหกรรมไมซของยุโรปในป พ.ศ.257323” (The
Meetings Industry in 2030 – a Vision) ในชวงกลางปที่ผานมา

5. ภาวะอุตสาหกรรมไมซของโลก
อุตสาหกรรมไมซนับวามีบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แตปจจุบันปญหาเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค สหรัฐ และยุโรป มีการชะลอตัว ทําใหเกิดผลกระทบในวงกวาง ซึ่งผูจัดการประชุมจําเปนตองปรับตัวตาม
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไมซของโลก มีดังนี้

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
จะเปนการลดลงตอเนื่องเปนปที่ 2 ภายหลังภูมิภาคหลักคือ สหรัฐฯ และยุโรป ตองเผชิญกับวิกฤตทางการเงินในป
พ.ศ.2551 แตสถานการณของการลดลงนั้น ก็เริ่มชะลอตัวลงเมื่อเทียบปที่ผานมา ขณะที่ ในดานจํานวนการประชุม
ยังอยูในระดับที่สูงกวาปกอนเกิดวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีของการยุติการชะลอตัวของอุตสาหกรรมไมซ
ของโลก
จํานวนครั้ง

แผนภาพที่ 4 จํานวนการประชุมองคกรระหวางประเทศทั่วโลก ในชวงป พ.ศ.2544-2553
ที่มา: ICCA Statistics Report 2001-2010
23

The Meetings Industry In 2030 – A Vision, เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Industry/the-meetingsindustry-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) เปนธุรกิจหลักธุรกิจหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ จากขอมูล
ของ UFI พบวา ในป พ.ศ.2549 ทั่วโลกมีการจัดงานแสดงสินคา 1,062 ครั้ง การแสดงสินคาแตละครั้งมีการใชพื้นที่
จัดแสดงสิน คาในอาคารอย างนอย 5,000 ตร.ม. รวมเป นพื้น ที่ทั้ง หมด 27.6 ล าน ตร.ม. และในป พ.ศ.2553
ประมาณวา ทั่วโลกมีการจัดงานแสดงสินคาเพิ่มขึ้นเปน 1,104 ครั้ง และใชพื้นที่ทั้งหมด 31.1 ลาน ตร.ม. ในชวงป
พ.ศ.2549-2553 ความตองการทั่วโลกสําหรับพื้นที่จัดแสดงสินคา (ในอาคาร) เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3 ตอป และ
ในชวงป พ.ศ.2553-2556 คาดวามีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกรอยละ 1 ตอป ทั้งนี้ ในป พ.ศ.2551 มีการจัดงาน
แสดงสินคา ทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น 31,400 ครั้ง และมีผูเขาชมงานทั่วโลกประมาณ 260
ลานคน
ตารางที่ 2 จํานวนศูนยแสดงสินคาและพื้นที่จัดแสดงสินคาทั่วโลก ในป พ.ศ.2553
ภูมิภาค
ศูนยแสดงสินคา
พื้นที่ (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
ที่มา: 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
ฟน ตั ว จากช ว งเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว โดยผู เชี่ ย วชาญและผู จั ดการประชุ ม จํ า นวนมากมองว า ภาวะชะลอตั ว ของ
อุตสาหกรรมไมซไดผานไปแลว
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูจัดการประชุมรอยละ 74 ใหความเห็นวา
ภาวะชะลอตัวไมมีผลกระทบการจัดประชุม ขณะที่รอยละ 65 ยอมรับวา ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในป
พ.ศ.2552 อยางไรก็ตาม แนวโนมของจํานวนการจัดประชุม ยังคงเปนไปในทิศทางที่ดี ในป พ.ศ.2554 ผูจัดการ
ประชุมสวนใหญ (รอยละ 68) มีการวางแผนเพื่อจัดประชุมเปนจํานวนเทากับปที่ผานมา แตบางสวน (รอยละ 19)
26

“MICE comes of age in Asia Pacific.” Issues & Trends 2011. vol.16 issue III. July 2011. PATA.
สํารวจจากผูจัดการประชุม และบุคลากรอื่นๆ จํานวน 151 ราย โดยมีตัวแทนจากภูมิภาคตางๆ ไดแก ประเทศตางๆ ในเอเซีย
ออสเตรเลีย เบเนลักซ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ และสหรัฐฯ เปนตน
27
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มองวา การจัดประชุมจะมีจํานวนลดลงเล็กนอย และอีกรอยละ 13 คาดวามีจํานวนนอยลงอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับ
ปที่กอน ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจยังเปนปจจัยสําคัญตอการเลือกสถานที่ (Destination) โดยผูจัดการประชุมรอยละ 49
เลือกสถานที่ที่มีตนทุนต่ํา และรอยละ 51 เลือกสถานที่ที่ชวยลดตนทุนใหกับผูเขารวมประชุม
แมวา หลายฝายเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นตอการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ แตก็ยังคงมีความกังวลตอปจจัยเสี่ยง
ตางๆ สงผลใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ตนทุน: ผูจัดการประชุมสวนใหญ (รอยละ 40) มีแนวโนมปรับลดตนทุนที่คาดวาจะใช แตบางสวน
(รอยละ 35) ยังไมมีแผนปรับลดตนทุน และสวนที่เหลือ (รอยละ 22) ยังไมไดตัดสินใจ
2. จํานวนผูเขารวมประชุม: การคาดประมาณยังเปนไปในทิศทางที่ดี โดยผูจัดการประชุมสวนใหญ
(รอยละ 45) มองวา จํานวนผูเขารวมประชุมยังเปนไปตามที่ไดประเมินไว แตบางสวน (รอยละ 10) มองวา อาจมี
มากกวาที่คาดไว และสวนที่เหลือ (รอยละ 19) มองวา มีจํานวนลดลงมากกวาที่ประเมินไว
3. จํานวนการประชุม: เมื่อพิจารณาจํานวนการประชุมและกิจกรรมทั้งหมดในป พ.ศ.2554 ผูจัดการ
ประชุมสวนใหญ (รอยละ 48) คาดวา จํานวนการประชุมตลอดทั้งป ยังอยูในระดับเดียวกับปกอน
4. กําหนดเวลาจัดงาน: ผูจัดการประชุมสวนใหญ (รอยละ 87) มองวา การจัดประชุมสวนใหญ ยังคง
เปนไปตามกําหนดเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา
นอกจากนี้ ผูจัดการประชุมจํานวนมาก มองวา บรรยากาศทางเศรษฐกิจในชวง 2-3 ปที่ผานมา ไมได
มีผลกระทบตออุตสาหกรรมไมซมากนัก แมวา บางรายมองวา การหาผูสนับสนุนและแหลงรายไดจากทางอื่นในการ
ประชุม มีความยากลําบากและใชเวลามากขึ้น

แผนภาพที่ 5 การคาดการณเกี่ยวกับกิจกรรมไมซ ในป พ.ศ.2554
ที่มา: Association Meeting Forecasts and Trends Report 2011, ICCA/IMEX.

5.3 ปจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ปจจัยที่สําคัญที่ชวยใหธุรกิจการจัดประชุมสามารถตานทานตอภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจไดคือ
องคกรภาครัฐและระหวางประเทศ ซึ่งยังคงใหการสนับสนุนธุรกิจการจัดประชุมมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งองคกรเหลานี้
ยังเปนผูนําในประเด็นระดับโลกตางๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษา หรือการเงิน เปนตน จาก
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รายงานลาสุดของ UIA (Union of International Associations) สถาบันที่มีสมาชิกสวนใหญเปนองคกรระหวาง
ประเทศ ในหัวขอ UIA Annual International Meetings Statistics Report 2011 ระบุวา ในป พ.ศ.2553 มีการ
จัดประชุมทั่วโลกรวม 359,673 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.0 และเมืองที่ใชเปนสถานที่จัดประชุมมีจํานวน
1,573 เมือง จาก 181 ประเทศอยางไรก็ตาม ภาคเอกชนเริ่มเขามีบทบาทมากขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน โดยเฉพาะ
บริษัทที่อยูในธุรกิจการแพทย ยา ไอที ธนาคาร และประกัน ทั้งนี้ จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา สาขาที่มี
แนวโนมจัดการประชุมนานาชาติเพิ่มขึ้น และมีภาคเอกชนเขาไปมีสวนรวมมากขึ้น ไดแก สิ่งแวดลอม แฟชั่นและการ
ออกแบบ และความมั่นคง
แมวา การประชุมนานาชาติ (International meeting) มีการเติบโตชัดเจน แต การประชุม ใน
ประเทศ (Domestic meeting) ยังคงเปนสวนหลักของการประชุมทั่วโลก จากรายงานของ IAPCO (International
Association of Professional Congress Organization) ในป พ.ศ.2552 พบวา การประชุมระดับประเทศคิดเปน
รอยละ 71.5 ของจํานวนการประชุมทั้งหมด เมื่อคิดอัตราการขยายตัว ในชวงป พ.ศ.2549-2552 พบวา การประชุม
ระดับประเทศ มีการเติบโตรอยละ 227 ขณะที่ การประชุมนานาชาติเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 45 ในชวงเวลาเดียวกัน

แผนภาพที่ 6 จํานวนการประชุมระดับประเทศและระหวางประเทศในชวงป พ.ศ.2549-2552
ที่มา: IAPCO (International Association of Professional Congress Organisers)
หมายเหตุ: เฉพาะการประชุมที่จัดโดยสมาชิก IAPCO

5.4 การจัดอันดับสถานที่จัดประชุม
การจั ด อั น ดั บ ประเทศและเมื อ งที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มเลื อ กใช เ ป น สถานที่ จั ด ประชุ ม แม ว า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอันดับไปเล็กนอย แตในภาพรวมประเทศและเมืองตางๆ ก็ยังคงเปนรายชื่อเดียวกับปที่ผานมา กลาวคือ
ประเทศที่มี การจัด ประชุม ระหวางประเทศมากที่ สุด สองอันดั บแรก ในป พ.ศ.2553 คือ อเมริ กาและเยอรมั น
ตามลําดับ ความแตกตางของจํานวนการประชุมของสองประเทศลดลงจาก 137 รายการ ในป พ.ศ.2552 เหลือ 81
รายการ ขณะที่ สเปน ยังคงอยูในอันดับสามมาตั้งแตป พ.ศ.2550 อังกฤษและฝรั่งเศส เลื่อนขึ้นมาอยูในอันดับที่สี่
และหาตามลําดับ อิตาลีปรับลดลงไปอยูในอันดับที่หก ญี่ปุนและจีนเลื่อนขึ้นมาเปนอันดับที่เจ็ดและแปด สวนบราซิล
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ลดลงเปนอันดับที่เกา ขณะที่ สวิตเซอรแลนด อยูในอันดับที่สิบ และเปนครั้งแรกที่อยูในรายชื่อประเทศที่มีการ
ประชุมระหวางประเทศสูงสุดสิบอันดับแรกของ ICCA
เมืองที่ไดรับความนิยมใชเปนสถานทีป่ ระชุมมากที่สุด 5 อันดับแรก ยังคงเปนเมืองเดียวกับเมื่อปกอน
คือ เวียนนา (154 รายการ) ซึ่งเปนเมืองที่ไดรับความนิยมมากที่สุดติดตอกันมาเปนปที่หก แมวาจะมีจํานวนการ
ประชุมนอยกวาปที่แลวก็ตาม รองลงมาอีก 4 เมือง ไดแก บารเซโลนา ปารีส เบอรลิน และสิงคโปร มีจํานวน 148
147 138 และ 136 ตามลําดับ ขณะที่ กรุงเทพฯ ตกลงมาอยูในอันดับที่ 39 (55 ครั้ง) เปนผลมาจากความขัดแยง
ทางการเมืองเปนหลัก
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจัดอันดับโดยใชจํานวนการประชุม และจํานวนผูเขารวม
ประชุมเปนเกณฑ พบวา เมืองที่อยูใน 10 อันดับแรก มีถึง 7 เมืองที่ติดอันดับทั้งสองสวน ไดแก เวียนนา บารเซโลนา
ปารีส เบอรลิน อัมสเตอรดัม สิงคโปร และซิดนีย เปนเมืองที่อยูในยุโรป 5 เมือง และเอเชีย 2 เมือง สะทอนใหเห็น
วา ยุโรปยังเปนภูมิภาคที่ไดรับความนิยมทั้งจากองคกรที่เปนผูจัดการประชุมและผูเขารวมประชุม ขณะที่ เอเชีย เปน
ทางเลือกที่องคกรผูจัดงานและผูเขารวมประชุมใหความสนใจมากขึ้น
ตารางที่ 3 เมืองที่มีการประชุมและผูเขารวมประชุมมากทีส่ ุด 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
ที่มา: ICCA Statistical Report 2010.

5.5 ปจจัยความสําเร็จของสถานที่

จากการรวบรวมขอมูลเงื่อนไขและปจจัยแหงความสําเร็จสําหรับสถานที่จัดกิจกรรมไมซของ ICCA28
โดยเปรียบเทียบระหวางปจจัยที่จาํ เปนสําหรับรายเกาและรายใหม มีรายละเอียดดังนี้

28

“MICE comes of age in Asia Pacific.” Issues & Trends 2011. vol.16 issue III. July 2011. PATA.
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ตารางที่ 4 เงื่อนไขแหงความสําเร็จสําหรับสถานที่จัดกิจกรรมไมซ
เงื่อนไขการเขาสูอุตสาหกรรมในแบบเดิม
เงื่อนไขการเขาสูอุตสาหกรรมแบบใหม
1.สะดวกในการเดินทางทั้งรถ/เครือ่ งบิน/รถไฟ
1.บริการที่มีความยืดหยุน/เร็ว/มีประสิทธิภาพ
2.ศูนยการประชุมที่มีมาตรฐานสูง
2.มีผลงานความสําเร็จที่นาประทับใจ
3.โรงแรมะดับ 3-5 ดาว มีจํานวนมาก
3.เครือขายสื่อสาร/ไอทีที่มีคณ
ุ ภาพสูง
4.สถานที่ประชุมและสภาพแวดลอมที่นาสนใจ
4.ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม
5.มีความไดเปรียบดานราคาและคุม คาเงิน
5.กลยุทธการตลาดที่ยอดเยี่ยม
6.มีการตลาดที่ดีและ PCO ที่มีประสบการณ
ที่มา: ICCA Presentation, IT&CM China 2011.
ตารางที่ 5 ปจจัยแหงความสําเร็จของสถานทีจ่ ัดกิจกรรมไมซ
ปจจัยทางโครงสราง
ปจจัยทางการบริหาร
1.โครงสรางพื้นฐาน
1.มาตรฐานการดํารงชีวิต
2.หองประชุม
2.วัฒนธรรม
3.ความสะดวกในการเดินทาง
3.บุคลากรในธุรกิจไมซ
4.การรักษาความปลอดภัย
4.ความยืดหยุน
5.การสนับสนุนจากภาครัฐ
5.บริการที่พักและอาหาร
6.ตนทุนการดําเนินการ
6.แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
7.บริการที่มีคณ
ุ ภาพสูง
8.เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มา: ICCA Presentation, IT&CM China 2011.

6. แนวโนมอุตสาหกรรมไมซ
จากการรายงานการศึกษา Global Business Travel Spending Outlook 2011-201529 ที่ไดรับ
การสนับสนุนโดยบัตรเครดิตวีซา (Visa) เปดเผยวา รายจายการทองเที่ยวเชิงธุรกิจทั่วโลกในป พ.ศ.2553 เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.4 หลังจากที่ป พ.ศ.2552 ลดลงรอยละ 7.8 ทั้งนี้ คาดวา ในป พ.ศ.2554 รายจายการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
ทั่วโลก จะเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2 คิดเปนมูลคา 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ โดยการใชจายในบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ
จีน มีอัตราการเติบโตมากกวาประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ เปนตน ประมาณ 2-3
เทา

29
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อย า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ น า สนใจค อ นข า งมากจากรายงานฉบั บ นี้ คื อ ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ใน
กําหนดการท องเที่ยวเชิ งธุรกิจของโลก คือ ปริ มาณและแบบแผนการคา ระหวางประเทศ 30 ซึ่งเป นสิ่งที่นักวาง
แผนการประชุม ผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ (Supplier) และผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ใหความสนใจ เนื่องจาก ที่ผานมา
การทองเที่ยวเชิงธุรกิจและปริมาณการคาโลกมีความสัมพันธกันเปนอยางมาก ขณะที่ การคาของโลกในชวงที่ผานมา
มีการขยายตัวประมาณรอยละ 9 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับการขยายตัวของการทองเที่ยวเชิงธุรกิจของโลกใน
ป พ.ศ.2554 ที่คาดไวเชนกัน ดังนั้น หากแบบแผนการคาของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง แบบแผนการทองเที่ยวเชิง
ธุรกิจของโลกก็คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางดังกลาวเชนกัน
การขยายตัวของการคาโลก เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหกับประเทศเกิดใหม
และยังชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศพัฒนาแลวเชนกัน อาทิ สหรัฐฯ เยอรมัน ญี่ปุน และเกาหลีใต
เปนตน ขณะที่ การคาโลกในป พ.ศ.2553 มีการขยายตัวอยางมาก สงผลใหการทองเที่ยวเชิงธุรกิจของโลกในปนั้น มี
การเติบโตสูงกวาที่คาดไว จึงเห็นไดวา การทองเที่ยวเชิงธุรกิจขาออก (ตางประเทศ) มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ศักยภาพการสงออก

6.1 ทิศทางอุตสาหกรรมไมซของโลก
6.1.1 ธุรกิจการจัดประชุม
ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมไมซ31 ในป พ.ศ.2555 จากผูเชี่ยวชาญธุรกิจ
การประชุม นักวางแผน ผูซื้อ และโรงแรมทั่วโลก โดย American Express Meetings & Events 2012 Meetings
Forecast32 แสดงให เ ห็น ว า ธุ ร กิ จการจัด ประชุ ม ทั่ วโลกในป พ.ศ.2555 มี แ นวโน ม ปรั บ ตั วดี ขึ้ น พิ จ ารณาจาก
สัญญาณการเพิ่มขึ้นของอุปสงคการจัดประชุมจากลูกคา ขณะที่ รอยละ 60 ของซัพพลายเออรประเภทตางๆ เห็นวา
จํานวนการประชุม ที่มีเตรียมการแลว ก็มีแ นวโน มเพิ่ม ขึ้นเชน กัน อยางไรก็ตาม ตนทุ นการจัดประชุมและการ
ทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหองคกรตางๆ จําเปนตองมีการพิจารณาเปรียบเทียบมากขึ้นระหวางประสิทธิภาพ
ตนทุนและผลที่ไดรับจากสถานที่จัดประชุม
คาใชจายการประชุมและจัดแสดงสินคา เปนดัชนีที่สําคัญตัวหนึ่งที่ผูเกี่ยวของใชในการพิจารณา
ทิศทางของอุตสาหกรรม และชวยในการวางแผนและลงทุนขยายธุรกิจใหม แมในภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญกับความผัน
ผวน ผูมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ ก็ยังคงมองทิศทางธุรกิจในแงดี จากการคาดหวังถึงการเพิ่มขึ้นของอุป
สงคในสินคาและบริการจากลูกคา

30

$1 Trillion Global Business Travel Spending In 2011. เรียกดูจาก http://www. conworld.net/index.php/Industry/1trillion-global-business-travel-spending-in-2011.html.
31
กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามรอยละ 42 จากอเมริกาเหนือ รอยละ 50 จากละตินอเมริกา รอยละ 51 จากยุโรป 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) ภาพรวมของรูปแบบการจัดประชุมทั่วโลก
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักวางแผนการประชุมและโรงแรมชั้นนําทั่วโลกกวา 200 ราย ของ
American Express Meetings & Events และ Maxvantage เกี่ยวกับ Global meeting trends in 201233 ชวย
แสดงใหเห็นภาพทั่วไปของการจัดประชุมในป พ.ศ.2555 ชัดเจนมากขึ้น ทําใหองคกรตางๆ สามารถใชเปนขอมูลใน
การวางแผนจัดประชุมเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในภาพรวมของป พ.ศ.2555 องคกรตางๆ ทั่วโลกยังคงมีแผน
จัดการประชุมอยางตอเนื่อง แตการจัดประชุมอาจมีการใชจายงบประมาณลดลงหรือใกลเคียงกับป พ.ศ.2554 ผล
การสํารวจระบุวา รอยละ 33 ของธุรกิจโรงแรม มองวา การประชุมจะมีการใชงบประมาณลดลง ขณะที่ รอยละ 7
มองวามีการใชงบประมาณเพิ่มขึ้น
รูปแบบทั่วไปของการจัดประชุมในป พ.ศ. 2555 ไดแก
1. ระยะเวลาสั้นและขนาดเล็ก34: จากการสํารวจความเห็นของนักธุรกิจโรงแรม พบวา รอยละ 40
เห็นวา ในป พ.ศ.2555 ผูเขารวมประชุมแตละรายการจะมีจํานวนลดลง และรอยละ 33 ระบุวา จํานวนวันการ
ประชุมก็จะลดลงเชนกัน แนวโนมเชนนี้เปนผลมาจากการที่นักธุรกิจโรงแรมมองวา องคก รตางๆ มีแนวโนมที่จะ
จัดการประชุมมากขึ้น แตขนาดเล็กลง
2. สถานที่ใกลกับองคกร: ซัพพลายเออรตางๆ ระบุวา นักวางแผนตองการสถานที่จัดการประชุมที่อยู
ใกลกับองคกร โดยรอยละ 35 ของลูกคา ตองการจัดประชุมในบริเวณใกลเคียงกับองคกร แนวโนมเชนนี้อาจเปนผล
มาจากการที่องคกรตางๆ ตองการประหยัดคาใชจายมากขึ้น
3. การรวมการประชุมเขากับกิจกรรมอื่น: ลูกคามองหาแนวทางใหมที่จะทําใหการประชุมสามารถ
ตอบโจทยไดหลากหลายขึ้น เมื่อเทียบกับอดีต นักธุรกิจโรงแรมคาดวา การประชุมในป พ.ศ.2555 มีความคาดหวังถึง
ผลลัพ ธม ากขึ้ น โดยรอ ยละ 47 ของลู ก คา มี การวางแผนที่ จะรวมกิ จ กรรมการประชุ มและการสร า งแรงจูง ใจ
(Incentive) เขาดวยกัน
4. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม: นักธุรกิจโรงแรม ระบุวา รอยละ 47 ของลูกคามีความตองการรูปแบบ
การประชุม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล อม (Green meeting) นักวางแผนการประชุ มสวนใหญ (รอยละ 73) ก็ใ ห
ความเห็นในทํานองเดียวกันวา ลูกคาตางเริ่มแสดงความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการ
ประชุม ยกตัวอยางเชน ประเทศเยอรมัน ซึ่งธุรกิจการจัดประชุมมีมูลคาสูงถึง 64 พันลานยูโร ก็ไดใหความสนใจ
อย า งจริ งจั ง โดยสํ า นั ก งานส ง เสริม การประชุ ม แห งชาติ ข องเยอรมั น 35 (GCB) ใหก ารสนั บสนุ น มาตรฐาน 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 (ระยะเวลาสั้นและขนาดเล็ก) 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-eventmanagement.html.
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2012136 หรือมาตรฐานการจัดกิจกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable event management) และคาดวาจะนํามาใช
กับกิจกรรมไมซทุกประเภท อาทิ การแสดงสินคา และการแขงขันกีฬา เปนตน ในชวงเวลาเดียวกับการจัดกีฬา
โอลิมปก 2012 และคาดวาจะมีสวนชวยใหอุตสาหกรรมไมซของเยอรมันกาวขึ้นมาเปนประเทศผูนําการประชุมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม หรือ Green meetings ของโลก
5. การเลือกสถานที่ประชุม: รอยละ 40 ของซัพพลายเออรใหความเห็นวา ในป พ.ศ.2555 ลูกคา
สวนใหญมีแนวโนมทีจ่ ะเปลี่ยนไปใชสถานที่ประชุมที่มีราคาถูกลง ยกเวนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและละตินอเมริกา
ซึ่งอุปสงคสําหรับสถานที่การประชุมที่มีราคาสูง ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย
องคกรตางๆ ทั้งระหวางประเทศและในประเทศ ยังคงมีการจัดประชุมตอเนื่อง แตจะใหความสําคัญ
กับประสิทธิภาพตนทุนมากขึ้น การคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้นนี้ เปนทิศทางที่นักวางแผนการ
ประชุมทั่วโลกจําเปนตองตระหนัก นอกจากแนวทางการใชเงินอยางคุมคา ความแมนยําในเรื่องจังหวะเวลาการใช
จาย การประเมินผลไดและการบรรลุเปาหมาย เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหลูกคาเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการประชุมมากขึ้น ทั้งการประชุมรูปแบบใหม หรือการประชุมเสมือน (Virtual meeting) และการ
ประชุมรูปแบบเดิม
2) แนวโนมธุรกิจการจัดประชุม (รายภูมิภาค)
อเมริกาเหนือ
ตลาดธุรกิจการประชุมในอเมริกาเหนือ ในป พ.ศ.2554 มีการเติบโตใกลเคียงกับปกอน และคาดวา
จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2555 จากการสํารวจนักวางแผนการประชุมโดย Maxvantage37 ตลาดในภูมิภาค
นี้ยังคงเปนผูนําของโลกในการแสวงหานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตนทุนและประสิทธิผลการประชุม โดยองคกร
สวนใหญพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่เกิดจากการใชจายที่มากเกินไป ขณะที่ คาดวา ภูมิภาคนี้จะมีจํานวน
การประชุมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ลักษณะที่สําคัญของตลาด ไดแก
1. จํานวนการประชุม: รอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา จํานวนการประชุมในภูมิภาค
นี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 45) คาดวา ผูเขารวมประชุมจะมี
จํานวนเทาเดิม ขณะที่ รอยละ 25 คาดวา มีจํานวนลดลง
3. สถานที่ประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 71) จะเกิดขึ้นใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 31) และเมืองอื่นๆ (รอยละ 13)
4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 62 คาดวาการประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะที่
รอยละ 7 คาดวาจะใชเวลามากขึน้

36

มาตรฐาน ISO 20121 ใหความสําคัญกับการจัดการสถานที่ การคัดเลือกผูใหบริการ การสื่อสารและการขนสง ซึ่งตองสอดคลองกับ
แนวทางความยั่งยืน
37
องคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยพันธมิตรทางธุรกิจระหวาง American Express Meetings & Events และ Maritz Travel
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ยุโรป
ตลาดธุรกิจการประชุมในยุโรป ในป พ.ศ.2555 คาดวาจะเผชิญกับความทาทายในแงของการเติบโต
ในป พ.ศ.2555 จากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แมวา ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจยังมองทิศทางในแงบวกก็
ตาม ลักษณะเชนนี้ ยังเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นภาพรวมของธุรกิจการประชุมทั่วโลกเชนกัน ทั้งนี้ ลักษณะที่สําคัญของ
ตลาด ไดแก
1. จํานวนการประชุม: รอยละ 75 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา จํานวนการประชุมในภูมิภาค
นี้อยูในระดับใกลเคียงกับปกอน
2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 53) คาดวา ผูเขารวมประชุมจะมี
จํานวนเทาเดิม ขณะที่ รอยละ 26 คาดวา มีจํานวนลดลง
3. สถานที่ประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 62) จะเกิดขึ้นใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 12) และเมืองอื่นๆ (รอยละ 26)
4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 43 คาดวา การประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะที่
รอยละ 11 คาดวาจะใชเวลามากขึน้
เอเชียแปซิฟก
ตลาดธุรกิจการประชุมในเอเชียแปซิฟก เปนตลาดที่มีความพิเศษแตกตางจากภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
เนื่องมาจากความแข็งแกรงของเศรษฐกิจ ทําใหคาดวา ขนาดของการประชุมแตละรายการจะมีขนาดใหญขึ้น และ
องคกรสวนใหญยังไมมีความกังวลมากนักเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดประชุมหรือการเลือกใชสถานที่จัดประชุมที่มี
ความหรูหรา ทั้งนี้ ลักษณะที่สําคัญของตลาด ไดแก
1. จํานวนการประชุม: รอยละ 87 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมในภูมิภาคนี้จะมี
จํานวนเพิ่มขึ้นหรือใกลเคียงกับปกอน
2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 49) คาดวา ผูเขารวมประชุมจะมี
จํานวนเทาเดิม ขณะที่ รอยละ 43 คาดวา มีจํานวนเพิ่มขึ้น และรอยละ 2 คาดวา มีจํานวนลดลง
3. สถานที่ประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 62) จะเกิดขึ้นใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 19) และเมืองอื่นๆ (รอยละ 17)
4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 26 คาดวา การประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะที่
รอยละ 9 คาดวาจะใชเวลามากขึน้
ละตินอเมริกา
ตลาดธุรกิจการประชุมในละตินอเมริกา คาดวาจะมีการเติบโตในระดับหนึ่ง เนื่องจากความตองการ
การทองเที่ยวในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น แตการที่มีอุปทานสินคาและบริการต่ํากวาความตองการ ทําใหธุรกิจโรงแรมคาดวา
จํานวนผูเขาพักในเมืองหลักๆ จะขยายตัวเพิ่มขึน้ อาทิ ริโอเดจาเนโร เซาเปาโล และปานามา เปนตน ทั้งนี้ ลักษณะ
ที่สําคัญของตลาด ไดแก
1. จํานวนการประชุม: รอยละ 61 ของผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมในภูมิภาคนี้จะมี
จํานวนเพิ่มขึ้นหรือใกลเคียงกับปกอน

23

กลุมงานงานองคความรูไ มซ

2. ผูเขารวมประชุม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 49) คาดวา ผูเขารวมประชุมมี
จํานวนเทาเดิม และรอยละ 43 คาดวา มีจํานวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ รอยละ 2 มีจํานวนลดลง
3. สถานที่ประชุม: ผูตอบแบบสอบถาม คาดวา การประชุมสวนใหญ (รอยละ 27) จะเกิดขึ้นใน
เมืองหลวง/เมืองหลัก รองลงมาคือ หัวเมือง (รอยละ 37) และเมืองอื่นๆ (รอยละ 6)
4. การเตรียมการลวงหนา: รอยละ 21 คาดวา การประชุมจะใชเวลาเตรียมการนอยลง ขณะที่
รอยละ 18 คาดวาจะใชเวลามากขึ้น
6.1.2 ธุรกิจการจัดแสดงสินคา
จากขอมูลการนําเสนอของ UFI ในงานสัมมนาประจําป พ.ศ.2553 แสดงใหเห็นวา ยุโรป ยังคงเปน
ภูมิภาคที่มีการจัดแสดงสินคาและจํานวนผูเขาชมงานสูงที่สุด รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ เอเชีย /แปซิฟก และ
อเมริกาใต ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาจากจํานวนผูเขาชมงานเฉลี่ย พบวา เอเชีย/แปซิฟก เปนภูมิภาคที่มีจํานวนผู
เขาชมงานเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 17,000 คนตองาน ตัวเลขดังกลาว แสดงใหเห็นวา เอเชีย/แปซิฟก เปนภูมิภาคที่มีโอกาส
อีกคอนขางมากสําหรับการขยายตัวของธุรกิจการจัดแสดงสินคา ทั้งในแงจํานวนงานแสดงสินคาและผูเขาชมงาน
สอดคลองกับทิศทางของธุรกิจการจัดประชุมเชนกัน
ตารางที่ 6 จํานวนงานแสดงสินคาและผูเขาชมงาน ในป พ.ศ.2553 จําแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
งานแสดงสินคา
สัดสวน
ผูเขาชมงาน
(ครั้ง)
(%)
(ลานคน)
ยุโรป
13,700
43.63
126.3
อเมริกาเหนือ
12,500
39.81
67.4
เอเชีย/แปซิฟก
2,770
8.82
47.2
อเมริกาใต
1,200
3.82
9.5
ตะวันออกกลาง
700
0.22
5.7
แอฟริกา
500
0.16
2.4
ที่มา: UFI Presentation Singapore Annual Conference 2010.
หมายเหตุ: 1/ จํานวนครั้ง 2/ ลานคน

สัดสวน
(%)
48.60
25.92
18.20
3.70
2.21
0.93

รายงานการสํารวจ Global Barometer Survey38 ครั้งที่ 7 ของ UFI ที่เผยแพรเมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2554 แสดงใหเห็นทิศทางเติบโตของผลกําไรของบริษัททั่วโลกที่อยูในอุตสาหกรรมไมซ แนวโนมดังกลาวเริม่ ตน
ในชวงปลายป พ.ศ.2552 สําหรับเอเชียแปซิฟก สวนอเมริกาและยุโรป เริ่มขึ้นในชวงตนปและปลายป พ.ศ.2553
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของกําไร พบวา แตละภูมิภาค มีบริษัท 3 รายจาก 10 ราย ของยุโรป 4 ราย
ของอเมริกา และ 6 ราย ของเอเชียแปซิฟก ที่มีอัตราการเติบโตของกําไรมากกวารอยละ 10 ในป พ.ศ.2553 และทั้ง
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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สามภูมิภาคคาดวาจะมีผลกําไรเพิม่ ขึ้นมากกวารอยละ 10 ในป พ.ศ.2554 ขณะที่ ตะวันออกกลางและอัฟริกา อยูใน
ภาวะทรงตัวตลอดชวงวิกฤตเศรษฐกิจ แมวาภูมิภาคตางๆ ยังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ แตเอเชียแปซิฟก สวนใหญ
(รอยละ 65) เห็นวา ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มตี ออุตสาหกรรมไมซไดผานพนไปแลว
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ.2555 พบวา บริษัทสวนใหญในทุกภูมิภาคยังคง
เชื่อวา บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา หากเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน เกือบทุกภูมิภาคมีสัดสวนของผูที่แสดงความเชื่อมั่นในทางบวกลดลง ยกเวนตะวันออกกลาง/อัฟ
ริกาที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ ผูที่เห็นวาผลประกอบการของบริษัทมีแนวโนมลดลงมีสัดสวนเพิ่มขึ้น ลักษณะเชนนี้
แสดงใหเห็นวา แมผูประกอบการสวนใหญมีความเชื่อวา ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจไดผานพนไปแลว แตก็ยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของปจจัยตางๆ ที่มีตอภาวะเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ.2555 เชนกัน

แผนภาพที่ 7 สัดสวนความเห็นตอผลประกอบการในชวงป พ.ศ.2551-2555 จําแนกรายภูมิภาค
ที่มา: UFI, Global Exhibition Barometer, June 2011.
รายงานดังกลาวยังบงชี้วา ปจจัย สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการจัดแสดงสินคาคือ
เศรษฐกิจในประเทศ (รอยละ 23) รองลงมาคือ การแขงขันทางธุรกิจ การบริหารงานขององคกร และความไม
แนนอนของเศรษฐกิจโลก ตามลําดับ
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แผนภาพที่ 8 ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการจัดแสดงสินคา ป พ.ศ.2554
ที่มา: UFI, Global Exhibition Barometer, June 2011.

6.2 ทิศทางอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
6.2.1 ธุรกิจการจัดประชุม
จากขอมูลลาสุดของ ICCA39 ระบุวา ในป พ.ศ.2553 การประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย/
แปซิฟก คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 เมื่อเทียบกับจํานวนทั้งหมดทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากสถิติการประชุมที่ผานมา
พบวา เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ญี่ปุน จีน (รวมถึงฮองกง มาเกา และไตหวัน) เปนพื้นที่ที่ไดรับความนิยม
มากที่สุดในการจัดประชุมมากที่สุดในเอเชีย /แปซิฟก โดยในป พ.ศ.2553 มีการประชุมที่จัดขึ้นในพื้นที่นี้จํานวน
1,012 รายการ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.4 ของจํานวนการประชุมนานาชาติทั้งหมดที่จัดขึ้นในเอเชีย/แปซิฟก
จํานวน 2,008 รายการ

39

ICCA Statistical Report 2010.
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แผนภาพที่ 11 สวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติ ในป พ.ศ.2553 จําแนกตามภูมภิ าค
ที่มา: ICCA Statistical Report 2010.
เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการขยายตัวของธุรกิจการจัดประชุมของเอเชีย/แปซิฟก จากสวนแบงตลาดใน
แตละปของภูมิภาคนี้เทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ขอมูลของ ICCA ระบุวา ในชวงปพ.ศ.2544-2553 ธุรกิจการจัด
ประชุมในภูมิภาคนี้ ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีสวนแบงตลาดธุรกิจการจัดประชุมเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป
เปนรองเพียงภูมิภาคยุโรปที่ครองสวนแบงตลาดมากที่สุดของโลกเฉลี่ยรอยละ 54 ตอป แมในบางปเอเชีย/แปซิฟก
อาจสูญเสียตลาดใหกับภูมิภาคอื่นๆ แตก็สามารถพลิกฟนกลับขึ้นไดอยางรวดเร็วในชวงเวลาเพียง 1-2 ป

แผนภาพที่ 12 สวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติของเอเชีย/แปซิฟก ในชวงป พ.ศ.2544-2553
ที่มา: ICCA Statistical Report 2010.
ในชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศตางๆ ในเอเชียซึ่งเปนสถานที่จัดการประชุมที่สําคัญ ตางก็มีอันดับ
ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับทิศทางที่จีนกาวขึ้นมาเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของโลก
และยังมีสวนชวยประเทศตางๆ ในเอเชีย จากขอมูลของ ICCA ระบุวา ในชวงป พ.ศ.2544-2553 จํานวนการประชุม
นานาชาติที่จัดขึ้นในจีน มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว คิดเปนอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 200 เทียบกับจํานวน
การประชุมนานาชาติในญี่ปุน ที่มีการขยายตัวประมาณรอยละ 40 เมื่อเทียบในชวงเวลาเดียวกัน
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ครั้ง

แผนภาพที่ 13 จํานวนการประชุมของเมืองที่อยูใน 10 อันดับแรก ในชวงป พ.ศ.2544-2553
ที่มา: ICCA Statistics Report 2001-2010.
นอกจากนี้ ในชวงป พ.ศ.2543-2552 ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศที่มีอัตราการเติบโต
คอนขางสูง (เกินรอยละ 100) มี 4 ประเทศ ไดแก สิงคโปร (รอยละ 177) มาเลเซีย (รอยละ 120) อินโดนีเซีย (รอย
ละ 166) และเวียดนาม (รอยละ 163) จะเห็นไดวา ประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดคือ สิงคโปร ซึ่งเปนประเทศ
แรกที่ พัฒ นาโครงสรา งพื้ นฐานเพื่ อรองรั บอุ ตสาหกรรมไมซ โดยเฉพาะ แสดงให เห็ นถึ งการส งเสริ มเพื่อ พัฒ นา
อุตสาหกรรมไมซอยางจริงจังและตอเนื่อง รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งผูจัดงานจากชาติตะวันตก เริ่ม
ใหความสนใจทั้งสองประเทศมากขึ้นจากผลพวงของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
ขณะที่ ไทย หากพิจารณาในชวงป พ.ศ.2543-2552 มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 142 จึงอาจกลาววา เปนอีก
ประเทศหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวคอนขางมาก 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
อินเดียเปนประเทศที่มีการขยายตัวสูงที่สุด (รอยละ 77) แมวาในชวงเวลาดังกลาว อินเดียจะไมมีการขยายพื้นที่
ใหบริการเลยก็ตาม ขณะที่ ธุรกิจการจัดแสดงสินคาของจีน ก็มีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 53 สวนเกาหลีใต ไตหวัน
และเวียดนาม มีการขยายตัวรอยละ 52 35 และ 30 ตามลําดับ ในขณะที่ ประเทศที่มีการชะลอตัวของธุรกิจการจัด
แสดงสินคามี 2 ประเทศคือ ญี่ปุนและอินโดนีเซีย โดยญี่ปุนเปนประเทศที่มีการเติบโตนอยที่สุดในภูมิภาค เปนผลมา
จากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจในชวง 5 ปที่ผานมา สงผลใหธุรกิจการจัดแสดงสินคาของญี่ปุนลดลงรอยละ 11
ในชวงป พ.ศ.2549-2553 และการที่ญี่ปุนตองประสบสึนามิในชวงตนป พ.ศ.2554 ก็คาดวาธุรกิจนี้ของญี่ปุนยังคงมี
อุปสรรคการเติบโตตอเนื่อง สวนอินโดนีเซีย แมจะมีการชะลอตัวรอยละ 1 ในชวงเวลาดังกลาว แตก็เปนอัตราที่
คอนขางนอย ทําใหคาดวา หากเศรษฐกิจของภูมิภาคยังมีการเติบโตตอเนื่อง ก็คาดวาธุรกิจการจัดแสดงสินคาของ
อินโดนีเซีย จะมีการขยายตัวในชวงป พ.ศ.2555-2556
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ตารางที่ 10 ปริมาณพื้นที่ที่ขายไดของเอเชีย 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
th
ที่มา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7 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
ของเอเชียที่มีการพึ่งพิงกับทั้งสองภูมิภาคดังกลาว แต BSG คาดวา ธุรกิจการจัดแสดงสินคาของเอเชีย เมื่อพิจารณา
จากปริมาณพื้นที่ที่ขายได (Exhibition space sale) จะมีการเติบโตประมาณรอยละ 4.5 หรือคิดเปนพื้นที่ที่ขายได
16.24 ลาน ตร.ม. ตัวเลขนี้ รวมถึงการประเมินภาวะชะลอตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจการจัดแสดงสินคาของญี่ปุน ซึ่ง
ไดรับการชดเชยจากการเติบโตอยางมากของธุรกิจประเภทนี้ของจีน อินเดีย ไตหวัน เกาหลีใต และไทย

6.3 แนวโนมอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
6.3.1 มุมมองเชิงประวัติศาสตร40

40
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นับแตอดีต เอเชียเปนภูมิภาคที่มีการจัดการประชุมนานาชาติขนาดใหญมาอยางตอเนื่อง แตสวน
ใหญเปนการประชุมที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองเปนหลัก อาทิ Asian relations conference (อินเดีย)
ในป พ.ศ.2490 และการประชุมบันดุง (อินโดนีเซีย) ในป พ.ศ.2498 เกี่ยวกับการเรียกรองอิสรภาพของประเทศที่เคย
อยูใตอาณานิคมของประเทศตะวันตก เปนตน แตกระนั้น อุตสาหกรรมไมซในเอเชีย กลาวไดวา เริ่มตนขึ้นเมื่อมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับธุรกิจนี้โดยเฉพาะ
ในชวงทศวรรษ 1960 (2503) ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย เริ่มใหความสนใจในการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานสําหรับการประชุม สิงคโปร เปนประเทศแรกในเอเชียที่มีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การประชุมนานาชาติ โดยเริ่มกอสรางศูนยการประชุมแหงชาติสิงคโปร ในป พ.ศ.2506 ทําใหศูนยการประชุมแหงนี้
เปนสถานที่จัดการประชุมสําคัญๆ จํานวนมาก จากนั้น ประเทศตางๆ ในเอเชีย ก็เริ่มมีการลงทุนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมไมซอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ศูนยการประชุมครบวงจรขนาดใหญแหงแรกของภูมิภาค
คือ ศูนยการประชุมนานาชาติเกียวโต (เปดใชงานป พ.ศ.2509) เพื่อรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 1964
(พ.ศ.2507) ซึ่งกลายเปนตนแบบของศูนยการประชุมแหงชาติของหลายประเทศในเวลาตอมา
ในชวงทศวรรษ 1970 (2513) การกอสรางศูนยการประชุมขนาดใหญแหงแรกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตก็ไดเริ่มตนขึ้น คือ ศูนยการประชุมนานาชาติแหงชาติฟลิปปนส (เปดใชงานในป พ.ศ.2519) เพื่อรองรับการ
ประชุมประจําปของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ และเปนครั้งแรกของการเปดใชศูนยการประชุม
แหงนี้ ทําใหเกิดกระแสความตื่นตัวในการกอสรางศูนยการประชุมของประเทศตางๆ เปนอันมาก
ในชวงทศวรรษ 1980 (2523) ประเทศตางๆ ในเอเชียก็เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจไมซเปน
อยางมากและหลายประเทศใหความสนใจลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกอยางจริงจัง
หลายประเทศกอสรางโรงแรมและรีสอรทขนาดใหญ สนามบินนานาชาติ และศูนยการประชุมนานาชาติ รวมทั้ง
จัดตั้ง สํานัก งานส งเสริ มการประชุม (Convention bureau) โดยเกาหลีใต เปนประเทศแรกๆ ที่ มีการจัดตั้ ง
หนวยงานลักษณะนี้ 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) เพื่อสงเสริมใหภูมิภาคนี้เปนสถานที่จัดการประชุมของผูจัดการประชุมทั่วโลก
ในชวงปลายทศวรรษ 1980 (2523) จนถึงชวงตนทศวรรษ 1990 (2533) ศูนยการประชุมขนาดใหญ
ในหลายประเทศก็ไดรับการกอสรางขึ้น อาทิ ปุตราเวิลดเทรดเซ็นเตอร กรุงกัวลาลัมเปอร ในป พ.ศ.2528 ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมฮองกง (HCEC) ในป พ.ศ.2531 ขณะที่ หลายประเทศมีการกอสรางศูนยการประชุมเชนกัน
อาทิ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และศูนยการประชุมฯ เกาะบาหลี ในป พ.ศ.2534 เปนตน ญี่ปุนและสิงคโปร ก็
เริ่มขยายศูนยการประชุมใหที่มีขนาดใหญขึ้น
ในชวงกลางทศวรรษ 1990 (2533) ทิศทางการกอสรางศูนยการประชุมฯ เริ่มขยับลงมาสูหัวเมือง
หลักและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ อาทิ ศูนยการประชุมในเมืองปูซานและเกาะเชจู (เกาหลีใต) เกาสง
(ไตหวัน) กูชิงและปนัง (มาเลเซีย) เสียมราฐ (กัมพูชา) ยอกยาการตา (อินโดนีเซีย) และพัทยา (ไทย) เปนตน
จากทิศทางขางตน จะเห็นไดวา วิสัยทัศนของผูบริหารประเทศเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการเขา
มาสนับสนุนของภาครัฐ ทัง้ ในแงของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และการเสนอตัว
เปนเจาภาพจัดกิจกรรมไมซที่สําคัญรายการตางๆ อาทิ การเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ป พ.ศ.2551 และ
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งานเวิลดเอ็กซโป ป พ.ศ.2554 ของจีน การเปนเจาภาพจัดกีฬาซีเกมส ป พ.ศ.2554 ของอินโดนีเซีย และการเปน
เจาภาพจัดฟุตบอลโลกฟฟาของญี่ปุนและเกาหลีใต ป พ.ศ.2545 เปนตน สงผลใหรายไดจากอุตสาหกรรมไมซของ
บางประเทศมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้นมาจนถึงปจจุบัน
อาทิ เกาหลีใต ซึ่งในชวง 10 ปที่ผานมา การประชุมนานาชาติมีการเติบโตมากกวารอยละ 200
6.3.2 ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
จากการประเมินของ PATA41 (Pacific Asia Travel Association) ระบุวา อุตสาหกรรมไมซใน
เอเชียระยะ 2-3 ปขางหนา ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในกรณีจีน หาก
อัตราการใชจายดานการทองเที่ยวยังเปนไปเชนในปจจุบัน คาดวา ธุรกิจนี้จะมีการเติบโตมากกวารอยละ 400 ในป
พ.ศ.2563 จากการศึกษาของ Association of Corporate Travel Executive และ AirPlus International เมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 พบวา จีนเปนตลาดการทองเที่ยวที่ใหญเปนอันดับสามของโลกสําหรับการทองเที่ยวเชิง
ธุรกิจ และในป พ.ศ.2552 การทองเที่ยวเชิงธุรกิจของจีนมีรายจายเทากับ 62 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และหากจีนยัง
มีการขยายตัวเชนนี้ คาดวา ในป พ.ศ.2563 จีนจะกลายเปนตลาดการทองเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีขนาดใหญเปนอันดับ
สองของโลก (รองจากสหรัฐฯ) และคาดวามีรายจายเพิ่มขึ้นเปน 277 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
จากขอมูลที่นําเสนอในงาน IT&CM 2011 ระบุวา กรุงปกกิ่งและเซี่ยงไฮ เปนเมืองที่มีความนาสนใจ
มากที่สุดสําหรับการจัดกิจกรรมไมซ ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปน
เจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ป พ.ศ.2551 และงานเวิลดเอ็กซโป ป พ.ศ.2553 นอกจากนี้ หัวเมืองตางๆ ก็คาดวาจะ
เริ่มมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเชนกัน ทําให ICCA คาดวา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังกลาว จะชวยใหหัว
เมืองตางๆ ของจีน มีโอกาสไดรับเลือกใหเปนสถานที่จัดการประชุมและการแสดงสินคานานาชาติมากขึ้น เนื่องจาก
หัวเมืองตางๆ นอกจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกแลว ยังมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
ขณะเดียวกัน อินเดีย ก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับความสนใจมากขึ้นในการเปนสถานที่จัดการ
ประชุม แมวาอินเดียยังจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหมีความพรอมในการเปนสถานที่จัดการประชุม
นานาชาติก็ตาม จากรายงานสํานักงานสงเสริมการประชุ มแหงชาติของอินเดีย (ICPB: India Convention
Promotion Bureau) ระบุวา อิ นเดียมีสว นแบงตลาดการประชุมนานาชาติเทา กับรอยละ 1.1 เมื่ อเทียบกั บ
ตลาดโลก อินเดียจึงมีโอกาสเติบโตอีกมาก อยางไรก็ตาม อินเดียจําเปนตองกําหนดเปาหมายการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่ชัดเจน อาทิ ศูนยการประชุมขนาดใหญ เปนตน
นอกจากนี้ อีกประเทศหนึ่งในเอเชียที่คาดวา จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตคือ อินโดนีเซีย เนื่องจาก
เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและโครงสรางพื้นฐาน
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จากปจจัยเหลานี้ ทําใหอินโดนีเซียจึงกลายเปนประเทศที่ผูจัดการประชุมทั่วโลกให
ความสนใจมากขึ้น ขณะที่ เมืองสําคัญตางๆ ก็มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ในชวง 5 ปที่
ผานมา (พ.ศ.2549-2553) อินโดนีเซียก็ยังมีการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติมในหัวเมืองตางๆ อาทิ มาคัสซาร
มานาโด และเมดาน เปนตน อยางไรก็ตาม จุดออนที่สําคัญของอินโดนีเซียก็คือ การขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนให
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เป น สถานที่ จั ด ประชุ ม ระดั บ โลก แม ว า มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานขึ้ น มาใหม เ พื่ อ ส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การประชุ ม แต ก็ มี
งบประมาณที่คอนขางจํากัด คือ นอยกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป
แผนภาพที่ 9 สวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติของประเทศในเอเชียตวันออก.กลาง ป พ.ศ.2553

ที่มา: ICCA Statistical Report 2010
ประเทศสวนใหญในเอเชีย/ตอ.กลาง ยังคงมีภาครัฐเปนกลไกที่สําคัญในการลงทุนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ อุตสาหกรรมไมซ อาทิ ออสเตรเลีย จีน ไตหวัน ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต
มาเลเซี ย สิ ง คโปร ไต ห วั น และไทย เป น ต น แต สํ า หรั บ บางประเทศซึ่ ง ภาครั ฐ มี ข อ จํ า กั ด ในด า นงบประมาณ
ภาคเอกชนจึงเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานฯ อาทิ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
เปนตน
ตารางที่ 7 จํานวนการประชุมนานาชาติของเมืองในเอเชีย 20 อันดับแรก ชวงป พ.ศ.2549-2553
(หนวย : ครั้ง)

เมือง
สิงคโปร
ซิดนีย
ไตหวัน
ปกกิ่ง
โซล
ฮองกง
เซียงไฮ
กัวลาลัมเปอร
โตเกียว
กรุงเทพฯ

2549
130
58
52
105
104
75
55
73
57
76

2550
135
71
81
112
88
84
59
82
75
91

2551
131
72
61
99
111
74
70
78
92
82

2552
123
62
70
114
97
76
61
80
65
81

2553
136
102
99
98
91
82
81
79
68
55
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เมือง
2549
2550
เมลเบิรน
52
40
เกียวโต
33
36
ดูไบ
15
26
นิวเดลี
35
43
เกาะเชจู
22
25
บาหลี
17
20
ปูซาน
25
14
โยโกฮามา
22
19
บริสเบน
23
22
มาเกา
14
14
ที่มา: ICCA Statistical Report 2010.

2551
45
36
35
39
28
22
31
24
21
16

2552
35
36
29
26
28
19
15
25
27
19

2553
49
42
35
35
31
27
25
25
24
19

6.3.3 ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซคือ ศูนยการประชุมและแสดงสินคา
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ศูนยการประชุมฯ ของเอเชีย มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จากที่มีเพียง 101 แหง ในป พ.ศ.
2548 เพิ่มเปน 180 แหง ในป พ.ศ.2554 โดยจีนมี 97 แหง อินเดีย 13 แหง และญี่ปุนและเกาหลีใต 12 แหงเทากัน
ในปเดียวกัน ยังมีศูนยการประชุมฯ เปดใหบริการเพิ่มขึ้น 2 แหง ทําใหจีนมีจํานวนศูนยการประชุมฯ มากกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนศูนยการประชุมฯ ทั้งหมดของภูมิภาค (รอยละ 54) และมีพื้นที่ใหบริการทั้งหมดคิดเปนรอยละ
68 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ 4.28 ลาน ตร.ม. และใหญกวาพื้นที่ใหบริการของญี่ปุน (350,606 ตร.ม.) ที่เปนประเทศ
อันดับ 2 ถึง 12 เทา
ตารางที่ 8 จํานวนศูนยการประชุมและแสดงสินคาและพื้นทีข่ องเอเชีย ป พ.ศ.2553-2555
ประเทศ
ไตหวัน
เกาหลีใต
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย
จีน
ไทย
ญี่ปุน
อินเดีย
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จํานวนศูนยฯ
(2554)
4
12
9
3
97
8
12
13
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2553
105,409
223,326
117,242
31,656
4,127,320
212,405
350,606
285,457

พื้นที่
2554
105,409
288,376
117,242
31,656
4,239,258
212,405
350,606
285,457

2555
150,049
308,368
139,242
35,576
4,420,938
222,405
350,606
285,457

(หนวย: ตร.ม.)
เปลี่ยนแปลง
(%)
42.35
38.08
18.76
12.38
7.11
4.71
0.00
0.00

ประเทศ

จํานวนศูนยฯ
พื้นที่
(2554)
2553
2554
2555
สิงคโปร
4
203,600
203,600
203,600
ฮองกง
3
151,920
151,920
151,920
มาเกา
2
76,715
76,715
76,715
มาเลเซีย
4
71,292
71,292
71,292
ปากีสถาน
2
39,045
39,045
39,045
เวียดนาม
4
33,793
33,793
33,793
ฟลิปปนส
3
26,257
26,257
26,257
รวม
180
6,056,043
6,233,031
6,515,263
th
ที่มา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7 edition, 2011.

เปลี่ยนแปลง
(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.58

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 แตก็เปนการเพิ่มขึ้นคอนขางมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีอยู
และคาดวา เมื่อสิ้นสุดป พ.ศ.2555 เอเชียจะมีพื้นที่ศูนยการประชุมฯ ประมาณ 6.5 ลาน ตร.ม. ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น
มากกวาเทาตัวเมื่อเทียบกับป พ.ศ.2547 ที่มีนอยกวา 3 ลาน ตร.ม.
ประเทศที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นป พ.ศ.255542 คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน ทั้งสามประเทศตางก็
มีแผนเปดศูนยการประชุมฯ แหงใหม ไดแก Chiang Mai Exhibition and Convention Centre (ไทย) NTB
Convention Centre (อินโดนีเซีย) และ Changqing Intentional Expo Center (จีน) ขณะที่ ประเทศอื่นๆ ก็มี
การขยายพื้นที่และเปดศูนยการประชุมแหงใหมเชนกัน อาทิ Royal National Agricultural Showgrounds
(ออสเตรเลีย) ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 22,000 ตร.ม. เกาหลีใต มีแผนกอสรางศูนยการประชุมฯ แหงใหม และขยายพื้นที่
ศูนยการประชุมฯ เดิมอีกหลายแหง อาทิ Busan Exhibition & Convention Center (BEXCO) เพิ่มพื้นรวมเปน
329,000 ตร.ม. ทั้งหมดคาดวาจะแลวเสร็จในชวงป พ.ศ.2554-2555 และ Taipei World Trade Center
Nangang Exhibition Hall (TWTC Nangang) ของไตหวัน กําลังขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเปน 90,000 ตร.ม.
ในชวงป พ.ศ.2549-2551 เปนชวงเวลาที่ศักยภาพของศูนยการประชุมฯ ในเอเชียมีการขยายตัวสูง
ที่สุดประมาณรอยละ 20 ตอป หลังจากชวงนั้น การเติบโตก็ลดลงมาอยูที่อัตราเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป ขณะที่ ป พ.ศ.
2554-2555 มีอัตราขยายตัวนอยกวารอยละ 5 ตอป และคาดวาในปถัดไป อัตราเติบโตก็จะอยูในระดับที่ต่ํากวารอย
ละ 10
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รายงานตลาดงานแสดงสินคานานาชาติในภูมิภาคเอเชีย, สสปน.สวนงานองคความรูไมซ, เรียกดูจาก
www.tceb.or.th/images/pdf/statistics/the-intl-exhibition-market-in-asia-report.pdf.
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รอยละ

แผนภาพที่ 10 การเติบโตของพื้นที่ศูนยการประชุมฯ ของเอเชีย ในชวงป พ.ศ.2544-2555
ที่มา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7th edition, 2011.
หมายเหตุ: เสนลูกศร คือ เสนแนวโนม
โดยจีนยังคงเปนประเทศที่เปนผูนําดานศักยภาพของศูนยการประชุมฯ ของภูมิภาคเอเชีย และไมวา
จะใชดัชนีดานใดในการประเมิน อาทิ พื้นที่ใหบริการที่ขายได รายได จํานวนศูนยการประชุมฯ จํานวนงานแสดง
สินคาและการประชุม หรือศักยภาพรวม เปนตน จีนยังคงเปนผูนําในทุกดาน ในป พ.ศ.2553 จีนมีพื้นที่ใหบริการที่
ขายไดคิดเปนรอยละ 55 ของภูมิภาค ขณะที่ ในป พ.ศ.2555 จีนจะมีพื้นทีใ่ หบริการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 68 ของ
ภูมิภาค และมีจํานวนศูนยการประชุมฯ คิดเปนสัดสวน 2 ใน 3 ของภูมิภาค
ญี่ปุน ประเทศที่มีศักยภาพเปนอันดับที่ 2 ของภูมิภาค ในป พ.ศ.2553 มีรายไดจากการจัดประชุม
และแสดงสินคา 797 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากศูนยการประชุมฯ 12 แหง ขณะที่ จีน มีรายได 1.2 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ จากศูนยการประชุม 95 แหง นอกจากนี้ จีน ยังเปนประเทศที่มีศูนยการประชุมฯ ขนาดใหญมากที่สุดใน
ภูมิภาค (8 แหงจาก 11 แหง) และสวนที่เหลือตั้งอยูในไทย (Impact: 137,000 ตร.ม.) เกาหลีใต (KINTEX:
108,000 ตร.ม.) และสิงคโปร (Singapore Expo: 100,000 ตร.ม.) ทั้งนี้ ศูนยการประชุมฯ ขนาดใหญทั้ง 11 แหง มี
พื้นที่รวมกันประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดในเอเชีย
ตารางที่ 9 ศูนยการประชุมฯ ขนาดใหญในเอเชีย ป พ.ศ.2554
ลําดับ ประเทศ
เมือง
ศูนยการประชุมฯ
1 จีน
2 จีน
3 จีน
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Guangzhou China Export & Import Commodities Fair
Ground – Pazhou Complex
Shanghai
Shanghai New International Expo Centre
(SNIEC)
Guangzhou China Export & Import Commodities Fair
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พื้นที่ (ตร.ม.)
(2554)
338,000
200,000
170,000

ลําดับ

ประเทศ

เมือง

ศูนยการประชุมฯ

Ground – Liuhua Complex
4 ไทย
Bangkok
IMPACT
5 จีน
Yiwu
Yiwu International Expo Centre
6 จีน
Chengdu
New International Convention and
Exhibition Center (Century City)
7 เกาหลีใต Seoul
Korea International Exhibition Center (KINTEX)
8 จีน
Shenyang Shenyang Exhibition Center
9 จีน
Shenzhen Shenzhen Convention & Exhibition
Center
10 จีน
Beijing
New China Internation Exhibition
Center (NCIEC)
11 สิงคโปร Singapore Singapore Expo
ที่มา: BSG research & analysis, The Trade Fair Industry in Asia, 7th edition, 2011.

พื้นที่ (ตร.ม.)
(2554)
137,000
120,000
110,000
108,049
105,200
105,000
100,000
100,000

6.3.4 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ
1) ญี่ปุน43
เมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจจํานวนมากของญี่ปุน เริ่มมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองตอเนื่องจาก
การเปนศูนยกลางการพาณิชย เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมไมซ ขณะที่ ความสะดวกในการเดินทางเขาถึงและ
โครงสรางพื้นฐาน ยังเปนขอจํากัดที่สําคัญอยูของหลายๆ เมือง ดังนั้น เมืองที่เปนเสมือนประตูและศูนยกลางทาง
ธุร กิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ จึ ง เริ่ ม มองหาแนวคิด ใหม ๆ ในการเพิ่ ม จํ า นวนนั ก เดิ น ทางต า งประเทศ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวกลุมไมซเพิม่ ขึ้น
หลังจากที่รัฐบาลประกาศใหการทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในป พ.ศ.2553
และดําเนินการใหมีการพัฒนาและสงเสริมสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม เชนเดียวกับมาตรการอํานวยความสะดวกตางๆ
เพื่อ ให บรรลุ เปา หมายนัก ทอ งเที่ ยว 25 ลานคนในป พ.ศ.2563 ทํา ใหเ มือ งต างๆ นอกจาก (1) พยายามสรา ง
เอกลักษณของเมืองใหชัดเจนมากขึ้น อาทิ มัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโน กําหนดจุดแข็งของเมืองคือ ธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร และดําเนินการสงเสริมการจัดประชุมและการแสดงสินคาไปในแนวทางดังกลาวอยางชัดเจน ทําใหในป
พ.ศ.2555 เมืองแหงนี้จึงเปนสถานที่จัดการประชุมเพื่อการอนุรักษสัตวปาและพรรณพืช และการประชุม เพื่อการ
จัดการอาวุธนิวเคลียรของสหประชาชาติ เปนตน เมืองอื่นๆ ยังเริ่มดําเนินการเพื่อ (2) ลดขอจํากัดและอุปสรรคที่มี
อยู อาทิ ฮิโรชิมา เริ่มพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะศูนยการประชุมที่รองรับไดเพียง 1,500 คน ก็เริ่มมอง
เปาหมายการขยายใหรองรับได 2,000 คน ซึ่งเปนมาตรฐานทั่วไป
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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แมวาตัวแทนการทองเที่ยวของประเทศตางๆ ในเอเชีย พยายามสงเสริมเมืองทองเที่ยวอื่นๆ นอกจากโตเกียวและโอ
ซากา แตอุปสรรคสําคัญในการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว คือ จํานวนเที่ยวบินตรงจากตางประเทศ และขนาดศูนยการ
ประชุม เนื่องจากหลายเมืองมีขอจํากัดดานพื้นที่ ทําใหมีความเขมงวดคอนขางมากในการปรับปรุงและกอสรางสิ่ง
ปลูกสรางใหม
2) เกาหลีใต
ความเคลื่อนไหวที่สําคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงของประเทศหรือ กรุงโซล ไปสู
การเปนศูนยธุรกิจชั้นนําและจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ดวยการเปดตัว “เกาะ
ลอยน้ํา44” (Floating island) ขนาดใหญที่สุดของโลกบนแมน้ําฮาน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 และโรงแรม
ระดับ 7 ดาวบนเกาะที่จะเปดใหบริการในป พ.ศ.2555 เนื่องจากเกาหลีใตเปนประเทศที่มีการลงทุนของตางชาติ
คอนขางมาก ทําใหมีนักธุรกิจตางชาติเขามาติดตอการคาและการลงทุนมากกวาตองการมาทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่แตกตางจากไทย ฮองกง และสิงคโปร การเดินทางทองเที่ยวในประเทศชวง 2-3 ปที่ผาน
มา สวนใหญเปนการเดินทางของพลเมืองในประเทศหรือนักทองเที่ยวจากประเทศใกลเคียง ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ
มองวา การสงเสริมกิจกรรมไมซสําหรับธุรกิจและประชาชนในประเทศ 45 หรือ Domestic MICE เปนแนวทางที่
เหมาะกับเกาหลีใตเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของสถานการณของโลกในชวง 2-3 ปขางหนา นอกจากนี้ รัฐบาล
เกาหลีใต ยังพยายามที่จะสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไปในทิศทางของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และสรางความประทับใจจากการออกแบบและศิลปะ เชนเดียวกับมรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ขณะที่ กรุงโชลยังเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญ หลังจากยูเนสโกยกยองใหเปน “Creative City
for Design'” ชวงตนปที่ผานมา ทั้งนี้ เปาหมายจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่ที่รัฐบาลเกาหลีใตกําหนดในป
พ.ศ.2555 คือ 10 ลานคนตอป
นอกจากนี้ กรุงโซล ยังไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ 546 จากการจัดอันดับเมืองที่เปนสถานที่จัดการ
ประชุมนานาชาติทั่วโลกของ UIA ในป พ.ศ.2553 และเปนการเลื่อนอันดับที่เร็วกวาเปาหมายที่กําหนดถึง 5 ป การ
เลื่อนอันดับดังกลาวเปนผลมาจากการที่กรุงโซลมีการประชุมนานาชาติในป พ.ศ.2553 มากกวาปกอนกวา 50
รายการ ปจจัยที่สําคัญอีกสวนหนึ่งคือ การทําตลาดกรุงโซลในฐานะที่เปนสถานที่จัดกิจกรรมไมซชั้นนํา (Prime
destination) สําหรับการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ และการนําเสนอในงานแสดงสินคาและการประชุมชั้นนําตางๆ ของโลก
อยางตอเนื่อง รวมทั้งงาน IMEX และ ICCA
นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต ยังไดประกาศใหป พ.ศ.2555 เปนปแหงการประชุมนานาชาติเกาหลี
47
ใต (2012 Korea Convention Year) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวตอจากโครงการ Visit Korea Year

44

โครงการเสร็จสมบูรณ คาดวา สิ่งกอสรางนี้จะชวยใหแมน้ําฮานสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้นจาก 59 ลานคน เมื่อป พ.ศ.2553
South Korea in need to promote inbound tourism, เรียกดูจาก http://www. tourism-review.com/ south-korea-inneed-to-promote-inbound-tourism-news2498.
46
การทองเที่ยวแหงชาติเกาหลีใต ตั้งเปาหมายใหกรุงโซลติดอันดับ 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.
45
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2010-2012 และผลักดันใหเกาหลีใตสามารถกาวขึ้นมาเปนประเทศชั้นนํา 1 ใน 5 ของโลก48 ดานการจัดประชุม
นานาชาติจากการจัดอันดับของ UIA
3) สิงคโปร
อุตสาหกรรมไมซในป พ.ศ.2554 คาดวามีการเติบโตประมาณรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปกอน โดยมี
จํานวนการประชุมเพิ่มขึ้นใกลเคียงกับปที่ผานมาคือ ประมาณรอยละ 2049 แมวารายไดอาจไมสูงเทากับปที่ผานมาก็
ตาม โดยที่ Max Astria เปนพื้นที่เพิ่มเติมของศูนยการประชุมแหงชาติของประเทศ หรือ Singapore Expo ทําให
ศูนยการประชุมแหงมีหองประชุมอเนกประสงคขนาดใหญจํานวน 10 หอง ที่สามารถรองรับการจัดประชุมและแสดง
สินคาไดพรอมกัน ซึ่งคาดวาจะชวยใหสิงคโปรสามารถรักษาการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซในระดับไวไดอยาง
ตอเนื่อง
นอกจากนี้ สิงคโปร ยังไดมีการจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมไมซป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)50 และ
กําหนดเปาหมายที่จะเพิ่มนักทองเที่ยวกลุมไมซและเพิ่มรายรับของอุตสาหกรรมไมซจากปละ 3 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปน 10.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 35 ของรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมดในป พ.ศ.
2558 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 28 ของป พ.ศ.2549 หรือมีการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป
4) มาเลเซีย
ในป พ.ศ.2552 MyCEB51 ประเมินวา มาเลเซียมีนักทองเที่ยวเชิงธุรกิจประมาณ 1.2 ลานคน เพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ.2546 รอยละ 215 และคิดเปนการใชจายของนักทองเที่ยวกลุมนี้ประมาณ 2.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สรางผลไดทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 3 พันลานเหรีย ญสหรัฐฯ และกอใหเกิดการจางงาน 16,700 ตําแหน ง
นอกจากนี้ MyCEB ยังตั้งเปาหมายวา มาเลเซียจะมีนักทองเที่ยวเชิงธุรกิจเติบโตรอยละ 5 ถึงรอยละ 8 ตอป ไป
จนถึงป พ.ศ.2563 หรือคิดเปนจํานวนนักทองเที่ยวเชิงธุรกิจประมาณ 2.9 ลานคนตอป และมีการใชจายสูงกวา
นักทองเที่ยวทั่วไปประมาณ 3 เทา ทั้งนี้ คาดหมายวา แผนกลยุทธซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ของมาเลเซียนี้ รัฐบาลจะเขามามีสวนสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 16 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพื่อใชในโครงการสรางแรงจูงใจใหแกนักวางแผนจัดการประชุมจากทั่วโลก และเมื่อสิ้นสุดป พ.ศ.2563 คาด
วา มาเลเซียจะกาวขึ้นมาอยูในอันดับที่ 5 ของประเทศทั่วโลกที่ไดรับความนิยมในการจัดประชุม

48

ในป พ.ศ.2554 เกาหลีใตอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศชั้นนําดานการจัดประชุมนานาชาติของ UIA
Singapore Expo Expands and Gains Publicity. เรียกดูจาก http://www. tourism-review.com/singapore-expoexpands-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/1941malaysia-gets-a-proper-budget-for-mice-support.
49
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ปจจัยหลักที่มาเลเซียใชในการรักษาสถานภาพการแขงขันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมในภูมิภาค
เอเชีย อาทิ เกาหลีใต สิงคโปร จีน ออสเตรเลีย และอินเดีย เปนตน ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก52 คือ MyCEB และ
ศาสนาอิสลาม โดยที่ MyCEB ที่ไดรับการกอตั้งใน ป พ.ศ.2552 มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมไมซในประเทศ เชนเดียวกับการสงเสริมการตลาดกลุมเฉพาะ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เปนตน
ขณะที่ มาเลเซีย เปนเจาภาพการประชุมขนาดใหญมากกวา 100 งานตอป
5) อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย กําหนดเปาหมายจํานวนนักทองเที่ยวกลุมไมซใหมีสัดสวนของรอยละ 15-2053 ของนัก
เดินทางขาเขาทั้งหมดในแตละป
6) ไทย
ในปพ.ศ.2554 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน.
รวมกับผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรไมซ 54 (ระยะ 5 ป) ภายใตแผน
ยุทธศาสตรดังกลาว หากรัฐบาลใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องและจริงจัง ตามแผนยุทธศาสตร คาดวา ภายใน
ระยะเวลา 5 ป (ตามแผนฯ) อุตสาหกรรมไมซของไทยสามารถเติบโตในแงจํานวนนักทองเที่ยวกลุมไมซไดถึงรอยละ
75 คิดเปนจํานวน 1.44 ลานคน และกอใหเกิดการขยายตัวดานรายไดของอุตสาหกรรมไมซมากกวารอยละ 87 คิด
เปนรายได 1.3 แสนลานบาท และสงผลใหการรับรูของนักทองเที่ยวกลุมไมซและการพิจารณาใหไทยเปนสถานที่จัด
กิจกรรมไมซจะเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 50 ขณะที่ การเลือกประเทศไทยเปนสถานที่ชื่นชอบในการจัดประชุมจะ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 เปนรอยละ 15
แมวา ปจจุบันตลาดไมซของไทยจะมีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 9 ของตลาดการทองเที่ยวโดยรวม
แตจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซในระยะเวลา 5 ปขางหนา และการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว ทั้ง
ในแงทิศทางและโครงการตางๆ รวมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในอุตสาหกรรมไมซ คาดวา สวนแบงตลาดของ
อุตสาหกรรมไมซจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 18.35 ของตลาดการทองเที่ยวของประเทศ พรอมกับสามารถผลักดันใหไทย
กลายเปนศูนยกลางไมซในภูมิภาคเอเซีย ในป พ.ศ.2559

52

Malaysian Mice Industry: First Results for 2009 Positive, http://www.tourism-review.com/malaysian-miceindustry-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
เศรษฐกิ จ ที่สํ าคั ญ ของโลก แต ก็ ไม ได เกิ ด ขึ้น พร อ มกั นทั้ ง สองฝ ง กล าวคื อ วิ กฤตตม ยํา กุ ง ที่มี จุ ดเริ่ม ต นจากฝ ง
ตะวันออก (เอเชีย) แตฝงตะวันตก (สหรัฐฯ และยุโรป) ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ทําใหการสงออกของ
ประเทศในกลุมอาเซียนไมไดลดลงมากนัก และอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับลดคาเงิน อาทิ ไทย จาก 25 บาท/
เหรียญสหรัฐฯ ออนคาเปน 50 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เปนตน ทั้งนี้ วิกฤติทางการเงิน ยังคงสงผลใหเกิดความไม
แนนอนมาจนถึงปจจุบัน จากภาวะหนี้สินของประเทศในยุโรป และอัตราการกอหนี้ในสหรัฐฯ ที่ยังคงอยูในระดับสูง
จนทําให S&P ประกาศปรั บลดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศตางๆ จํานวน 9 ประเทศ ในสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะฝรั่งเศสและออสเตรีย มีการปรับลดอันดับจาก AAA เหลือ AA+55 ซึ่งเปนการปรับลดเปนครั้งแรกในรอบ
100 ป นอกจากนี้ การที่เงินวิ่งไปหาหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง จนนําไปสูการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและทองคํา
ไดสงผลกระทบตอตนทุนของผูประกอบการในสาขาตางๆ อาทิ สายการบิน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน
แมวาสถานการณทางเศรษฐกิจของโลกเริ่มมีการฟนตัวในบางภูมิภาคนับแตพ.ศ.2553 แตก็เริ่มมีสัญญาณของความ
เสี่ยงจากปจจัยตางๆ เพิ่มขึ้นเชนกัน ไดแก (1) ปญหาความไมสงบทางสังคม ไดแก การเรียกรองทางการเมืองของ
ประชาชนในกลุมประเทศมุสลิม (สงผลกระทบตอราคาน้ํามัน และทําใหสายการบินตางๆ ตองปรับเสนทางและ
ตารางบิน) และการประทวงในประเทศตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณดานสวัสดิการสังคม
อาทิ อังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส เปนตน และ (2) ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิและพายุไตฝุนตาลัสใน
ญี่ปุน พายุเฮอรริเคนไอรีนในสหรัฐฯ น้ําทวมครั้งใหญในปากีสถาน และการปะทุของภูเขาไฟไอยยาฟยัลลาโยกูลใน
ไอรแลนด และวิกฤตอุทกภัยในไทย เปนตน
ในกรณีของไทย นอกจากปญหาตางๆ แลว ก็ยังมีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการ
เมืองของประชาชน เปนปจจัยพิเศษที่มีผลกระทบอยางมากตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการ
ที่ระบบเศรษฐกิจโลกยังตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงหลายดาน ซึ่งเกิดขึ้นในทั้งสองฝงคือ ฝงตะวันออก (ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และเงินเฟอ) และฝงตะวันตก (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเศรษฐกิจชะลอตัว) แนวทางที่เหมาะสมคือ การ
สํารองเงินเผื่อไวในยามฉุกเฉิน แตเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลสวนใหญเนนการใชจายมากกวาการจัดหารายได
โดยเฉพาะแนวนโยบายประชานิยม ทําใหไทยจึงมีความเสี่ยงทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มากกวา
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

7.2 แนวโนมอุตสาหกรรมไมซของโลก
เมื่อพิจารณาทิศทางธุรกิจการจัดประชุมใน ป พ.ศ.2554 คาดวา งบประมาณการจัดงาน การใชจาย
ตอการประชุม และจํานวนการจัดประชุม มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน ขณะที่ จํานวนผูเขาประชุมรวม คาด
วาจะมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา และระยะเวลาการประชุม ยังคงเปนเชนเดียวกับปกอน
ทั้งนี้ จากการประเมินความเห็นเกี่ยวกับสถานการณอุตสาหกรรมไมซของโลกในป พ.ศ.2554 จากผูที่เกี่ยวของกับ
55

การลดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศในสหภาพยุโรป. เรียกดูจาก www.kobsak.com/?p=5407.
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อุตสาหกรรมไมซทั่วโลกมากกวา 450 คน ใน 20 ประเทศของ MPI ดังที่ปรากฏในรายงาน FutureWatch201156
พบวา รอยละ 58 ของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ป พ.ศ.2554 ทั่วโลกมีการจัดประชุมเพิ่มขึ้น และรอยละ 57 ตอบ
วา การจัดประชุมมีแนวโนมใชงบประมาณมากขึ้น ทิศทางดังกลาวยังมีความสอดคลองกับการสํารวจของกลุม IMEX
ที่นําเสนอในรายงาน IMEX Global Insights เผยแพรเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2554 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญ (ประมาณรอยละ 67) เห็นวา การประชุมทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2554 จากการฟนตัวของ
อุตสาหกรรมไมซ แมวาจะยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอยูก็ตาม ขณะที่ งบประมาณและการใชจาย
ในการประชุมก็มีแนวโนมเพิ่มขึน้ เชนกัน

Overall attendance
Planner budgets
Spend per meeting
Number of Meetings
Length of meeting

2006
12%
14%
7%
7%
6%

2007
23%
19%
6%
12%
2%

2008
19%
11%
23%
-1%
0%

2009
-4%
-9%
2%
-9%
-3%

แผนภาพที่ 14 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการจัดประชุม ป พ.ศ.2554
ที่มา: FutureWatch2011, Executive Summary.

56

FutureWatch2011, Executive Summary, MPI Content Portal. เรียกดูจาก www.mpiweb.org/
Portal/Research/FutureWatch.
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2010
5%
-3%
-1%
3%
0%

2011
2%
2%
5%
8%
0%

แนวโนมในอนาคตยังคงอยูในทิศทางการขยายตัวยางตอเนื่องจากชวง 1-2 ปที่ผานมา เชนเดียวกับ
รูปแบบการจัดประชุมคือ มีการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการจัดประชุมมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีการประชุม
เสมือน (Virtual meeting) และการผนวกแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เขากับการจัดประชุม โดยเฉพาะ
การประชุมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ จากการสอบถามของ FutureWatch 2011 พบวา รอยละ
42 มีการนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเขามาเปนสวนหนึ่งของแนวคิดในการจัดประชุม และอีกรอยละ 26
คาดวาจะนํามาใชอยางแนนอน
ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวทําใหผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ (Supplier) และผูจัดการประชุม เริ่ม
รวมมือกันมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหความสัมพันธระหวางขั้นตอนตางๆ ในระบบโซอุปทานมีความเขมแข็งมากขึ้น ขณะที่
งบประมาณในการจัดประชุมมีขอจํากัดมากขึ้น ผูจัดการประชุมจึงเริ่มนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการวางแผน
และการจัดประชุมมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะ Social media และ Mobile technology กลายเปนสวนสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับการวางแผนและจัดประชุมของผูเชี่ยวชาญดานการจัดประชุม นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณของการที่
ผูจัดการประชุมและผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการประชุมจะนําการประชุมเสมือน (Virtual meeting) เขามาใชใน
การประชุมมากขึ้น และคาดวาจะมีมากขึ้นเปนลําดับในอนาคต ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนการจัดงานที่เพิ่มสูงขึ้น และ
ตนทุนการเดินทางของผูเขารวมประชุม การประชุมผานระบบเสมือน แมไมอาจทดแทนรูปแบบการประชุมแบบ
ดั้งเดิม แตก็สามารถชวยเพิ่มจํานวนผูเขารวมประชุมไดมากขึ้น โดยไมตองเพิ่มตนทุน และยังชวยเพิ่ม โอกาสในการ
เขารวมประชุมใหแกคนจํานวนมากที่อาจไมสามารถเดินทางมาได ระบบประชุมเสมือน จึงเริ่มเขามามีบทบาทมาก
ขึ้นในฐานะที่เปนสวนเสริมของอุตสาหกรรม จากที่แตเดิมถูกมองวาเปนสิ่งที่ไมจําเปนสําหรับการประชุม ขณะที่ การ
ประชุมสําหรับผูเชี่ยวชาญยังนิยมใชการประชุมแบบเดิม (Face-to-face meeting) ซึ่งผูจัดประชุมยังมองวาเปน
เครื่องมือที่ใหผลตอบแทนสูงสุด 57 จากการที่สามารถรักษาความสัมพันธระหวางผูเขาประชุม พันธมิตรทางธุรกิจ
และการนําเสนอแนวคิดใหมอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ยอมรับวา เห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการประชุม
ออนไลน โดยเฉพาะบางธุรกิจ อาทิ การศึกษา เปนตน

7.3 แนวโนมอุตสาหกรรมไมซของเอเชีย
เศรษฐกิจที่มีความผันผวนทั่วโลกที่เกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจโดยตรง อาทิ หนี้สิน เงินเฟอ และการ
วางงาน เปนตน ความไมสงบทางการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากจะสงผลกระทบตอตนทุนของการจัด
กิจกรรมไมซแลว ยังสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและรายไดของประชาชนหรือลูกคา ทั้งในสวนของผูที่ตองการ
จัดการประชุมและนักเดินทางกลุมไมซเชนกัน ทําใหหลายประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย
จึงเริ่มหันมาใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมและนักทองเที่ยวกลุมไมซในประเทศ (Domestic MICE) เพื่อทดแทน
กิจกรรมไมซระหวางประเทศ (International MICE) ที่คาดวาจะมีจํานวนลดลง อาทิ ญี่ปุน และเกาหลีใต เปนตน
ทั้ ง ในรู ป แบบของการเดิ น ทางของพลเมื อ งในประเทศ และการจั ด ประชุ ม และแสดงสิ น ค า ของนั ก ธุ ร กิ จ และ
ผูเชี่ยวชาญที่เขามาทํางานและพักอาศัยในระยะยาว
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ทิศทางอุตสาหกรรมไมซของเอเชียที่หันมาเนนการเดินทางในประเทศ หรือในภูมิภาคเดียวกัน หรือที่
เรียกวา Domestic Mice ยังเปนไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ไดแก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และแคนาดา
เปนตน

Destination
From Canada to
From Europe to
From US to

US
11%
10%
87%

Canada Europe C.America S.America
82%
5%
2%
1%
2%
82%
1%
1%
2%
6%
2%
1%

Asia
0%
3%
3%

Other
1%
4%
3%

แผนภาพที่ 15 จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวกลุมไมซ ป พ.ศ.2554
ที่มา: FutureWatch2011, Executive Summary.
อยางไรก็ตาม การนําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมอุตสาหกรรมไมซ จากการประชุมประจําปของ CIBTM58 สะทอน
ใหเห็นวา ผูซื้อทั่วโลกตางพยายามวางแผนจัดการประชุมและแสดงสินคาที่จะใหมีผูเขารวมงานมากขึ้น และมีตนทุน
ลดลง แนวโนมดังกลาวมีความชัดเจนมากขึ้น และคาดวาจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซของ
ทุกประเทศในเอเชีย
เมื่อประเมินภาพรวมทิศทางการจัดกิจกรรมไมซของภูมิภาคเอเชียในป พ.ศ.2555 พบวา ปจจัยที่มี
ความสําคัญอันดับแรกคือ ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับความตองการของนักทองเที่ยวทางธุรกิจระหวางประเทศ
รองลงมาคือ การฝกอบรมและทักษะระดับมืออาชีพของบุคลากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการ
เดินทาง โดยเฉพาะสายการบิน การขออนุมัติวีซาและพิธีการตางๆ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้ง บริการและการประชุมที่ไดมาตรฐานสากล ทั้งสถานทีท่ องเที่ยว โรงแรม และสถานที่จัดการประชุม
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