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ความเคลื่อนไหวของตลาดต�างประเทศ

ความเคล่ือนไหวของตลาดต�างประเทศ จะแบ�งเป�น 2 กลุ�ม 
โดยแบ�งจากเขตพ�้นที่ตั้งและศักยภาพในการรองรับการ
จัดงานระดับนานาชาติ ได�แก�
 
กลุ�มท่ี 1 กลุ�มประเทศท่ีจัดอยู�ในการแข�งขันระดับ 
ภูมิภาคอาเซียนและเป�นประเทศที่กำลัง พัฒนา 
ได�แก�  ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� 
เว�ยดนาม พม�า กัมพูชา และลาว  

กลุ�มที่ 2 กลุ�มประเทศที่มีบุคลากรและโครงสร�าง 
พ�้นฐาน โรงแรมศูนย�ประชุมและศูนย�แสดงสินค�า 
ที่มีมาตรฐานระดับโลก พร�อมที่จะรองรับการ 
จัดงานระดับนานาชาติ และนักเดินทางไมซ� ได�แก� 
ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ�น เกาหลีไต� จ�น ฮ�องกง 
มาเก�า สิงคโปร� และไต�หวัน 

ความเคลื่อนไหวของตลาดต�างประเทศในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) สามารถสรุปได�ดังนี้

กลุ�มประเทศที่จัดอยู�ในการแข�งขันระดับภูมิภาคอาเซียน
และเป�นประเทศท่ีกำลังพัฒนาต�างเร�งสร�างความสัมพันธ� 
กับนานาประเทศในหลากหลายรูปแบบ เพ�่อสร�างโอกาส 
ทางธุรกิจให�กับประเทศของตนเอง ในขณะเดียวกันแต�ละ 
ประเทศก็มีการจัด เตร�ยมความพร�อมของสิ�งอำนวย 
ความสะดวกในการรองรับนักเดินทางไมซ� อาทิ การสร�าง 
ศูนย�ประชุมการขยายจำนวนห�องพัก เป�นต�น

สำหรับกลุ�มประเทศที่มีบุคลากรและโครงสร�างพ�้นฐาน 
โรงแรม ศูนย�ประชุม และศูนย�แสดงสินค�าที่มีมาตรฐาน 
ระดับโลก พร�อมที่จะรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ 
และนักเดินทางไมซ� ให�ความสำคัญกับการทำกิจกรรม 
ทางการตลาด เน�นออกแคมเปญการตลาด และ 
นำเสนอผลิตภัณฑ�ทางการท�องเที่ยวที่แปลกใหม� เพ�่อ 
ดึงดูดนักท�องเที่ยวและนักเดินทางไมซ� รวมทั้งการนำ 
นวัตกรรมมาเป�นจุดขายของประเทศนั้น ๆ
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กลุ�มที่ 1

ลาว

กัมพูชา
ฟ�ลิปป�นส�

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย
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พม�า
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มาเลเซีย
หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู�ประกอบการมาเลเซียจับมือกันใน 
การเข�าร�วมงานนิทรรศการด�านอุตสาหกรรมไมซ�ระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค� 
เพ�่อเจาะกลุ�มตลาดยุโรป และตั้งเป�าหมายที่จะเป�นจุดหมายปลายทางใน 
รูปแบบแบบของตลาดการท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล

MyCEB ได�เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Sustainability โดยได�ออกโปรแกรม 
เพ�อ่ส�งเสร�มความรับผิดชอบต�อสังคม MyCEB MyCSR  ซ่ึงเป�นโปรแกรม 
ที่สามารถนำมาเป�นส�วนเสร�มในการดึงดูดผู�ที่สนใจที่จะมาจัดกิจกรรมทาง
ธุรกิจในมาเลเซีย

MyCEB ได�มีการจัดงานประจำป�สำหรับอุตสาหกรรมไมซ� เพ�่อขอบคุณ 
สมาคมต�าง ๆ และภาคเอกชนในการเป�นตัวแทนประเทศในการดึงงานระดับโลก 
และได�มีการแต�งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมต�าง ๆ ที่สมควรได�รับเกียรติ 
เข�าร�วมโครงการ ทำให�ทุกภาคส�วนเห็นความสำคัญในการมีส�วนร�วมและ 
พร�อมท่ีจะช�วยกันผลักดันประเทศให�เป�นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางสำหรับ
งานไมซ�

ป�นังมีการเติบโตอย�างรวดเร็วในส�วนของกิจกรรมไมซ�ในช�วง 5 ป�ท่ีผ�านมา 
ป�จจุบันป�นังมีศูนย�การประชุมพลังงานแสงอาทิตย�แบบผสมผสานแห�งแรก 
ในโลก และมีโซล�าฟาร�มท่ีใหญ�ท่ีสุดในป�นัง พร�อมท้ังมีการทำการตลาดเชิงรุก 
มีโครงการสนับสนุนผู�จัดงาน เข�าร�วมงานแสดงสินค�าทั่วโลก มีการจัด 
ประชุมเพ�่อให�ข�าวสารกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตคาดว�า 
ป�นังจะมีกิจกรรมไมซ�เพ��มข�น้ และจะมีนักเดินทางไมซ�จากประเทศจ�น อินเดีย 
และตะวันออกกลางเพ��มข�้นเช�นกัน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน



สรุปข�าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม

MyCEB พร�อมทั้งผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ�ของมาเลเซีย อาทิ Penang Convention & Exhibition 
Bureau, Malaysia International Trade and Exhibition Centre, Kuala Lumpur Convention Centre, 
Sabah International Convention Centre ได�เข�าร�วมงาน IBTM World 2019 เป�นป�ท่ี 9 ติดต�อกัน เน่ืองจาก 
IBTM เป�นแพลตฟอร�มเชิง กลยุทธ�สำหรับมาเลเซียในการเข�าไปสู�ตลาดยุโรปและต�างประเทศ การเข�าร�วมงานในคร้ังน้ี 
มาเลเซียวางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ�และการพัฒนาใหม� ๆ ซึ่งจะช�วยยกระดับการนำเสนอของประเทศให�กับ 
อุตสาหกรรม รวมท้ังดึงดูดผู�จัดงานการประชุมองค�กร และงานนิทรรศการ  นอกจากน้ีมาเลเซียยังได�เป�ดตัวโรงแรมใหม� 10 
แห�งทั่วประเทศภายในเดือนธันวาคม 2019 เพ�่อรองรับนักธุรกิจ รวมทั้งศูนย�การประชุมนานาชาติซาบาห� (SICC) 
ที่ใหญ�ที่สุดในมาเลเซียตะวันออก มีห�องประชุมที่ไม�มีเสา พ�้นที่จัดแสดงที่ต�อเนื่องครอบคลุม 5,300 ตารางเมตร 
พร�อมห�องประชุม 6ห�อง และเลานจ� VVIP ส�วนตัว 

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ขยายความมุ�งมั่นผ�านโครงการความรับผิดชอบต�อสังคม 
(CSR) ผ�านโครงการ MyCSR ที่โรงพยาบาล ReGen Rehab ด�วยการบร�จาครถเข็น มอบให�แก�ผู�ป�วยภายใต� 
โครงการ ‘Wish Upon A Star’ MyCEB MyCSR ได�แก� โครงการ Let’s Meet and Green Programme, 
Cycle of Smiles, Unwind with a Cause, Biji – Biji Initiative and Soup Kitchen Initiative MyCEB 
ได�ดำเนินการ 28 โครงการ รวมถึงได�มีการปลูกต�นไม�ทั้งหมด 2,040 ต�นสำหรับโปรแกรม Let 's Meet and 
Green MyCEB เชื่อว�าโครงการต�างๆ ภายใต� MyCSR จะเป�นส�วนเสร�มให�บร�ษัทที่วางแผนกิจกรรมทางธุรกิจ 
หร�อบร�ษัทนำเที่ยวต�างๆ นำไปเสนอแก�ผู�ที่สนใจจะมาจัดกิจกรรมทางธุรกิจในมาเลเซีย

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) จัดงาน Kesatria Gala Evening ครั้งที่ 8 ที่ Pavilion 
Hotel Kuala Lumpur มีผู�เข�าร�วมจากตัวแทนสมาคมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องกว�า 120 ราย โครงการ Kesatria 
Malaysia เร��มต�นเมื่อป� 2012โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อสนับสนุนให�ตัวแทนอุตสาหกรรมไมซ�ร�วมกันในการดึงงาน 
ระดับโลกให�เกิดงานไมซ�ในมาเลเซีย ทุก ๆ ป� MyCEB จะแต�งต้ังบุคลากรในอุตสาหกรรมต�าง ๆ ท่ีสมควรได�รับ 
เกียรติเข�าร�วมโครงการ ในป�น้ี MyCEB ได�แต�งต้ังบุคลากรเพ��มอีก 4 คน จาก สมาคมเภสัชกรรมมาเลเซีย (MPS) 
สมาพันธ�ว�ศวกรรมเคมีแห�งเอเชียแปซิฟ�ก (APCChE) สมาคมผู�เช่ียวชาญด�านการดูแลบาดแผลแห�งมาเลเซีย (MSWCP) 
และสมาคมแพทย�เวชศาสตร�ฟ��นฟูแห�งมาเลเซีย (MARP)
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สรุปข�าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการป�นัง (PCEB) ได�รับการ 
ยกย�อง ในงาน Malaysia Tourism Council Gold Awards 2019 
ในฐานะหน�วยงานที่มีความทุ�มเทต�ออุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
และอุตสาหกรรมไมซ� รางวัลน้ีจะเป�นแรงบันดาลใจสำหรับหน�วยงาน 
ภาครัฐในการให�การสนับสนุนและการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ�
ในป�นังและมาเลเซียนับตั้งแต�ก�อตั้งข�้นในป� 1986 PCEB ได�จัด 
ทำการตลาดเชิงรุกในการส�งเสร�มและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ� 
ผ�านโครงสร�างการสนับสนุนท่ีหลากหลายสำหรับผู�จัดงาน การเข�า 
ร�วมงานแสดงสินค�าทั่วโลก การประชุมเพ�่อให�ข�าวสารและจัดทำ 
Workshop ให�กับพันธมิตรในอุตสาหกรรม ป�นังมีอัตราการ 
เพ��มข�้นของจำนวนงานที่เกี่ยวข�องกับอุตสาหกรรมไมซ� 118% 
จากจำนวน 1,251 ครั้งในป� 2016 เป�น 2,511 ครั้งในป� 2017 
และเพ��มข�น้เป�น 2,733 คร้ังในป� 2018 ซ่ึงส�งผลให�ผลกระทบทาง 
เศรษฐกิจโดยรวม (EEI) สูงกว�า 1 พันล�านร�งกิตในป� 2560 และ 
1.312 ล�านร�งกิต

ในช�วง 5 ป�ที่ผ�านมา ป�นังมีการเติบโตอย�างรวดเร็วในส�วนของ 
กิจกรรมไมซ� รวมถึงสถานท่ีในการจัดงาน โดยป�นังมีศูนย�การประชุม 
พลังงานแสงอาทิตย�แบบผสมผสานแห�งแรกในโลก และมีโซล�าฟาร�ม 
ท่ีใหญ�ท่ีสุดในป�นัง ซ่ึงได�รับการรับรองจาก Eco Green (Green 
Building Index) ป�นังเร��มที่จะดึงดูดงานที่มีขนาดใหญ�ข�้น และ 
เป�นงานระดับนานาชาติ ซ่ึงผู�จัดงานต�างประเทศมักจะมีความคาดหวัง 
ที่แตกต�างจากผู�จัดงานในประเทศ  ป�นังต�องเปลี่ยนกลยุทธ�ตาม 
ความต�องการของผู�จัดงานระดับนานาชาติ อาทิ ผู�เข�าร�วมงาน 
จากยุโรปอาจจะต�องการเที่ยวชมเมือง กลุ�มชาวจ�นอาจต�องการ 
ท่ีจะลิ�มลองทุเร�ยน ซ่ึงในอนาคตกิจกรรมไมซ�จะมีผู�เข�าร�วมมากข�น้ 
จากประเทศจ�น อินเดีย และตะวันออกกลาง 

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการแห�งมาเลเซีย (MyCEB) ได� 
ร�วมมือกับ กองทัพมาเลเซีย (MAF), กองทัพอากาศมาเลเซีย 
(RMAF), กรมสถิติมาเลเซีย (DOSM) และสมาชิกของภาคธุรกิจ 
ในการส�งเสร�มมาเลเซียให�เป�นจุดหมายปลายทางการแข�งขันกีฬา
ระดับโลกอย�าง IRONMAN Triathlonซ่ึงเป�นกีฬาท่ีมีผู�ช่ืนชอบ 
และผู�เข�าร�วมจากท่ัวทุกมุมโลก มาเลเซียและลังกาว�มีความภูมิใจ 
ที่ได�เป�นส�วนหนึ่งของงานระดับโลก ซึ่งนี้เป�นครั้งที่ 6 ที่ได�รับการ 
ยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางการแข�งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
ดังน้ันภาพรวมการโฮสต�ของไอรอนแมนลังกาว�จ�งเป�นไปตามแคมเปญ 
Visit Malaysia 2020
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สรุปข�าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการแห�งมาเลเซีย (MyCEB) ได�ประกาศการชนะการประกวดราคาครั้งใหม�สำหรับ 
อุตสาหกรรมไมซ� โดยมาเลเซียจะเป�นเจ�าภาพจัดการประชุมเอเชียแปซิฟ�ก (APCB) 2023 คร้ังท่ี 12 เร�อ่ง Biomechanics APCB 
เป�นการประชุมชีวกลศาสตร�ท่ีใหญ�ท่ีสุดในมาเลเซีย งานน้ีจัดข�น้เพ�อ่สนับสนุนและส�งเสร�มการทำว�จัยในสาขาชีวกลศาสตร� 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กและสร�างชุมชนสำหรับอุตสาหกรรม โดยคาดว�าจะต�อนรับผู�เข�าร�วมงานประมาณ 800 คน และจะ 
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 8.37 ล�านร�งกิต นอกจากนี้มาเลเซียประกาศว�าผู�มาเยือนจะได�รับประสบการณ�ของ 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากมาเลเซียมีเอกลักษณ�ที่โดดเด�นในแง�ของมรดกทางวัฒนธรรม

จากการท่ีมาเลเซียเห็นการตอบรับเชิงบวกจากนักธุรกิจจากตลาดยุโรปและเอเชีย พร�อมกับจำนวนนักท�องเท่ียวท่ีเพ��มข�น้ 4.9% 
โดยมาเลเซียต้ังเป�าหมายท่ีจะเป�นจุดหมายปลายทางในรูปแบบแบบของตลาดการท�องเท่ียวเพ�อ่เป�นรางวัล ดังน้ันโรงแรมฮิลตัน 
มาเลเซียได�ตระหนักถึงศักยภาพของประเทศท่ีจะดึงดูดนักเดินทางไมซ� จ�งได�นำเสนอแคมเปญ MICE ในไตรมาสสุดท�าย 
ของป� 2019 อาทิ การให�ส�วนลดและห�องพักฟร� รวมทั้งการอัพเกรดสิทธิประโยชน�อื่น ๆ รวมถึงได�รับคะแนน Hilton 
Honor ถึง 3 เท�า บร�การรถลีมูซีนรับส�งสนามบินและอื่น ๆ สำหรับการประชุมองค�กรและการท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล
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อินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียมีความพยายามในการเป�นเจ�าภาพโอลิมป�คในป� 2032 
โดยได�รับการสนับสนุนจากประเทศจ�น ซึ่งเสนอตัวเข�าช�วยในด�านต�าง ๆ 
เช�น การพัฒนาศักยภาพความพร�อม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรด�าน 
การกีฬาให�มีความพร�อม โดยการเสนอตัวในคร้ังน้ีจะเป�นการเสดงให�ท่ัวโลก 
เห็นถึงศักยภาพในการจัดงานระดับโลกของเอเชียท่ีทางประเทศจ�นพยายาม
ผลักดันอยู�

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศว�าได�รับแรงสนับสนุนจากประเทศจ�นในการผลักดันให�เป�น
เจ�าภาพการจัดงาน Olympic ในป� 2032 ซึ่งจะเป�นการแข�งขันกับคู�แข�งที่น�ากลัว 
อย�างประเทศเยอรมัน แสดงให�เห็นถึงความต่ืนตัวของประเทศในแถบเอชียท่ีพยายาม 
จะเข�าไปมีส�วนร�วมกับงานระดับโลกมากข�้น

มีการจัดงานแสดงสินค�าด�านการทหารในประเทศอินโดนีเซียข�้นโดยทางกองทัพของ 
อินโดนีเซียได�นำเอาวุธยุโธปกรของตัวเองมาออกโชว�ในงานคร้ังน้ีด�วย ซ่ึงได�รับความ 
สนใจจากรัฐบาลของประเทศติมอร�ที่ส�งผู�นำสูงสุดทางทหารเข�าร�วมด�วย

สรุปข�าวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม
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ฟ�ลิปป�นส�
ความเคลื่อนไหวต�อเนื่องจากการที่รัฐบาลฟ�ลิปป�นส�มีประกาศแนวทางกา
รย�ายเมืองหลวงจากมะนิลาไปยังมินดาเนา (ทางใต�ของฟ�ลิปป�นส�) ส�งผล 
กระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจต�อเมือง Sabah เป�นเมืองชายฝ��งที่สามารถ 
เชื่อมต�อกับเมืองหลวงของทั้งประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และฟ�ลิปป�นส� 
อย�างสะดวก อีกทั้งยังส�งผลดีต�อแผนการสร�างศูนย�ประชุม Sabah 
International Convention Centre (SICC) ที่ใกล�สำเร็จในเร็ววันและ 
จะพร�อมเป�ดใช�งานในป� 2020 คาดว�าจะเป�นอีกเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาค

ฟ�ลิปป�นส�คาดหวังที่จะใช�โอกาสในการเป�นเจ�าภาพจัดงาน SEA Games 
ครั้งที่ 30 ในการสร�างความเชื่อมั่นแก�ทั่วโลกให�มีความมั่นใจว�าประเทศ 
มีความพร�อมรองรับนักเดินทางจำนวนมากจากทั่วโลก โดยมีการสั่งการ 
จากภาครัฐให�เตร�ยมพร�อมต�อนรับนักเดินทางในหลากหลายด�าน อาทิ 
โรงแรม ร�านอาหาร และระบบคมนาคม เป�นต�น

ฟ�ลิปป�นส�ออกแคมเปญสื่อสารการตลาด “Pleasure to Meet You” 
เพ�่อโปรโมทศักยภาพของสถานที่จัดงาน ศูนย�ประชุมและนิทรรศการใน 4 
หัวเมืองสำคัญให�ทั่วโลกได�รู�จัก อาทิ ในเมือง Davao, Manila, Iloilo 
และ Cebu รวมพ�น้ท่ีกว�า 200,000 ตรม. ซ่ึงล�วนแต�เป�นเมืองท่ีมีศักยภาพ 
รองรับกลุ�มไมซ�ขนาดใหญ�ได� 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน

10



สรุปข�าวตลาดฟ�ลิปป�นส�โดยภาพรวม

ฟ�ลิปป�นส�มีการประชาสัมพันธ�ไปยังตลาดต�างประเทศถึงสถานท่ีจัดงานท่ีสำคัญใน 4 หัวเมือง แสดงถึงความพร�อม 
ในการรองรับงานไมซ�ระดับนานาชาติ อาทิ เมือง Davao มีศูนย�ประชุม SMX Convention Center Davao ขนาด 
ของพ�น้ท่ีรวม 7,853 ตรม. ถือว�าเป�นศูนย�ประชุมและนิทรรศการท่ีใหญ�ท่ีสุดทางตอนใต�ของฟ�ลิปป�นส� เมือง Manila 
มีศูนย� SMX Convention Center Manila เป�นศูนย�แสดงสินค�าถึง 4 ฮอลล� มีจำนวนห�องประชุม 14 ห�อง 
พ�้นที่รวมทั้งหมด 21,000 ตรม. World Trade Center Metro Manila มีพ�้นที่รวมทั้งสิ�น 122,000 ตรม. โดย 
แบ�งเป�นส�วนจัดงานภายนอกอาคาร 88,000 ตรม. Philippines International Convention Center มีห�อง 
ประชุมถึง 14 ห�อง ห�องอาหาร และ Media Center ให�บร�การ เมือง Iloilo ซึ่งถือว�าเป�นเมืองน�องใหม�สำหรับ 
การจัดงานไมซ� มีศูนย�การประชุมช่ือ Iloilo Convention Center ต้ังอยู�บนพ�น้ท่ีกว�า 72 เอเคอร� ในช้ันแรกรองรับ 
ผู�เข�าร�วมงานได�กว�า 3,700 ที่นั่ง และอีก 500 ที่นั่งในชั้นที่สอง เมือง Cebu มีศูนย�ประชุม SMX Convention 
Center Cebu ประกอบด�วยอาคารจัดแสดงสินค�าขนาดใหญ� 2 ฮอลล� ห�องประชุมมาตรฐานและห�องบอร�ดรูม 
ขนาดใหญ� เหมาะสำหรับกิจกรรมไมซ�ทุกรูปแบบ

เมือง Iloilo ได�จัดแคมเปญ Meet You in Iloilo เพ�่อโปรโมตเมืองในฐานะหนึ่งในเมืองหลักด�านการจัดงาน 
ประชุมสัมมนา การท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล การแสดงสินค�า โดยการออกแคมเปญนี้มุ�งหวังที่จะดึงนักเดินทางไมซ� 
เดินทางมาร�วมงานมากข�น้ โดยคาดว�าภายในป� 2022 เมืองจะมีห�องพักท่ีพร�อมต�อนรับนักเดินทางกว�า 6,000 ห�อง

Tourism Promotions Board (TPB) ร�วมกับกรมการท�องเที่ยวแห�งฟ�ลิปป�นส� (DOT) ร�วมกันจัดทำโปรโมชั่น 
การตลาดภายในงาน Invitational (MICECONnect) 2019 เพ�่อโปรโมตประเทศฟ�ลิปป�นส�ในฐานะจุดหมาย 
ปลายทางชั้นนำทั้งด�านการท�องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ�
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สรุปข�าวตลาดฟ�ลิปป�นส�โดยภาพรวม

เมือง Davao เตร�ยมพร�อมเป�นเมืองเจ�าภาพการจัดงาน MICECon 2020 ในเดือนกันยายน 2020 โดยผู�นำของ 
เมืองพยายามอย�างหนักในการสร�างชื่อเสียงให�กับเมืองและเพ��มจำนวนนักเดินทางต�างชาติให�เดินทางเข�ามาอย�าง 
ต�อเนื่อง โดยก�อนหน�านี้เมือง Davao ยังไม�ได�รับความนิยมจากนักเดินทางต�างชาติมากนัก เนื่องจากสิ�งอำนวย 
ความสะดวกต�างๆในการจัดงานประชุมยังไม�เพ�ยงพอ ห�องพักจำนวนไม�เพ�ยงพอ และระบบคมนาคมที่ไม�สะดวก 
แต�ในป�จจุบันเมืองได�ปรับปรุงมาตรฐานการให�บร�การและสิ�งอำนวยความสะดวกต�างๆ พร�อมแสดงความมั่นใจว�า 
เมือง Davao จะเป�นผู�นำของเมืองจุดหมายปลายทางในภูมิภาค BIMP-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) 
ที่ประกอบด�วยประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟ�ลิปป�นส�  

การเป�นเจ�าภาพจัดการแข�งขันกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ครั้งที่ 30 (SEA Games) ถือเป�นอีกหนึ่งโอกาสครั้ง 
สำคัญสำหรับประเทศฟ�ลิปป�นส�ที่จะสร�างชื่อเสียงของประเทศในฐานะที่เป�นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงาน 
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) ทั้งนี้ประเทศฟ�ลิปป�นส�ได�เตร�ยมความพร�อมทั้งด�านสิ�งอำนวยความสะดวก โรงแรม 
และร�านอาหารให�พร�อมรองรับสำหรับนักเดินทางจากท่ัวโลก ท้ังน้ีเม่ือป�ท่ีแล�ว The Department of Tourism (DOT) 
ของฟ�ลิปป�นส�ได�ประกาศ MICE Roadmap 2030 ของประเทศ โดยตั้งเป�าหมายว�าอุตสาหกรรมไมซ�จะสร�างราย 
ได�กว�า 24,000 ล�านเปโซฟ�ลิปป�นส� หร�อประมาณ 14,000 ล�านบาท ภายในป� 2030

The Department of Tourism (DOT) ของฟ�ลิปป�นส�ตั้งเป�าในการสร�างรายได�จากการท�องเที่ยวกว�า 600,000 
ล�านเปโซฟ�ลิปป�นส�ภายในป� 2020 จากแผนการกระตุ�นให�นักท�องเที่ยวที่เข�ามาใช�จ�ายมากยิ�งข�้นในประเทศ

The City Tourism Office (CTO) ของฟ�ลิปป�นส�รายงานว�า มีนักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาอย�างน�อย 2.34 ล�านคน 
ตั้งแต�เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจ�กายน 2019 ส�งผลให�เกิดเม็ดเง�นเข�าประเทศกว�า 50,000 ล�านเปโซฟ�ลิปป�นส� 
สถิตินักท�องเท่ียวในช�วง 11 เดือนแรกของป� 2019 สูงกว�ายอดนักท�องเท่ียวท่ีมาเยือนในช�วงเวลาเดียวกันของป�ท่ีแล�ว 
กว�า 7.3% ส�วนหนึ่งมาจากนักเดินทางธุรกิจที่เดินทางมาเข�าร�วมงานไมซ�ในประเทศ
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CLMV
จากสถานการณ�การค�าโลกที่ยังมีความไม�แน�นอน ประกอบกับการชะลอตัวใน 
ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ส�งผลกระทบต�อตัวเลขการท�องเท่ียว โดยเศรษฐกิจ 
ของประเทศในกลุ�ม CLMV ก็ได�รับผลกระทบเช�นกัน ทั้งนี้เพ�่อเป�นการกระตุ�น 
เศรษฐกิจของภูมิภาค ตัวแทนจากภาคธุรกิจของประเทศในกลุ�ม CLMV ได�เข�าร�วม 
การประชุมระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย ระหว�าง อินเดีย - CLMVโดยมีวัตถุประสงค�เพ�อ่ 
จัดกิจกรรมความร�วมมือระหว�างอินเดียและกัมพูชา ลาว พม�า และเว�ยดนาม 

อย�างไรก็ตาม การท�องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจของ 
ประเทศกัมพูชา โดยการท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมมีแนวโน�มที่จะ 
เติบโตในอนาคต พนมเปญเป�นเมืองท่ีได�รับการพ�จารณาในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ� 
โดยท่ีรัฐบาลกำลังลงทุนด�านสิ�งอำนวยความสะดวก และสถานท่ีสำหรับอุตสาหกรรมไมซ�

รัฐบาลเว�ยดนามขยายโครงการยกเว�นว�ซ�าสำหรับพลเมืองของ 8 ประเทศ ได�แก� 
รัสเซีย ญี่ปุ�น เกาหลี เดนมาร�ก นอร�เวย� สว�เดน ฟ�นแลนด� และเบลารุส จนถึงสิ�น 
ป� 2565 โดยไม�คำนึงถึงประเภทของหนังสือเดินทาง วัตถุประสงค�ของการเข�า 
ประเทศเว�ยดนาม และสามารถอยู�ในประเทศเว�ยดนามได�ไม�เกิน 15 วัน ซึ่งจะเอื้อ 
ประโยชน�ต�อผู�ท่ีสนใจเดินทางมาเว�ยดนามไม�ว�าจะเป�นนักท�องเท่ียว หร�อนักเดินทางไมซ�

เว�ยดนามได�รับการจัดอันดับจาก UNWTO ว�าเป�นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการ 
ท�องเท่ียวท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีจังหวัด Quang Nam ทางตอนกลาง 
ของเว�ยดนามยังติด 10 อันดับแรกของดัชนีความสามารถในการแข�งขันในเว�ยดนาม 
จากความได�เปร�ยบในด�านโครงสร�างพ�้นฐานที่ตั้ง และนโยบายของรัฐบาลจังหวัด 
จ�งทำให�จังหวัด Quang Nam เป�นจุดหมายปลายทางที่น�าดึงดูดสำหรับนักลงทุน 
ต�างชาติ การประมง และการท�องเที่ยว 

ภาคเอกชนเร��มต่ืนตัวในการพัฒนาสถานประกอบการ อาทิ โรงแรม New World 
Saigon ซึ่งเป�นโรงแรมระดับห�าดาวแห�งแรกในโฮจ�มินห� ได�มีการปรับปรุงห�องพัก 
ห�องประชุม และสิ�งอำนวยความสะดวกเพ�่อรองรับนักธุรกิจและนักท�องเที่ยวใน 
อนาคต

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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เศรษฐกิจกลุ�มประเทศ CLMV จะขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงราว 6-7% ในป� 2019 
และ 2020 จากสถานการณ�การค�าโลกท่ียังมีความไม�แน�นอนและการเติบโตท่ีชะลอ 
ตัวในประเทศเศรษฐกิจหลักส�งผลกระทบผ�านการส�งออกและการท�องเท่ียวท่ีชะลอ
ตัว โดยเศรษฐกิจของ CLMV ยังคงเผชิญความเสี่ยงทั้งจากป�จจัยภายในและ 
ภายนอก โดยกัมพูชาและเมียนมาอาจถูกสหภาพยุโรปถอนสิทธิพ�เศษทางการค�า 
EBA ซึ่งจะทำให�ทั้งสองประเทศสูญเสียความได�เปร�ยบด�านการส�งออกในระยะ 
กลาง ลาวยังคงมีความเส่ียงจากป�ญหาหน้ีสาธารณะท่ีสูงในขณะท่ีเว�ยดนามอาจ 
เผชิญนโยบายกีดกันการค�าจากสหรัฐฯ

กัมพูชาทราเวลมาร�ท ถือเป�นหนึ่งในงานเกี่ยวกับการท�องเที่ยวที่สำคัญและเป�น 
แพลตฟอร�มที่ผู �ซื ้อซัพพลายเออร�และผู�เชี ่ยวชาญในอุตสาหกรรมสามารถ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข�าวสารล�าสุด รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการท�องเท่ียว 
ของกัมพูชากล�าวว�า การท�องเท่ียวมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ของประเทศกัมพูชา โดยการท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติและการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
มีแนวโน�มที่จะเติบโตต�อไป กัมพูชาได�ลงทุนในการดำเนินการเพ�่อส�งเสร�มแหล�ง 
ท�องเที่ยวต�าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการท�องเที่ยวเชิงนิเวศและการทำอาหาร 
การระดมทุนในการลงทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย� และการสร�างโปรแกรมให� 
สอดคล�องกับแนวโน�มของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากนี้กัมพูชายัง 
พยายามที่จะเป�นจุดหมายปลายทางสำหรับมหกรรมนานาชาติ ซึ่งประเทศกำลัง 
ลงทุนด�านสิ�งอำนวยความสะดวกและสถานท่ีสำหรับอุตสาหกรรมไมซ� ซ่ึงพนมเปญ 
เป�นเมืองท่ีได�รับการพ�จารณาในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ� นอกจากศูนย�ประชุม 
และนิทรรศการไดมอนด� เมืองหลวงของกัมพูชาก็มีโรงแรมที่สามารถรองรับ 
นักเดินทางไมซ�หลายแห�ง ซึ่งโรงแรมโซฟาพนมเปญได�รับเกียรติเป�นเจ�าภาพ 
กัมพูชาทราเวลมาร�ท (CTM) 2019

สรุปข�าวตลาดCLMVโดยภาพรวม
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UNWTO จัดอันดับประเทศเว�ยดนามเป�นหน่ึงในจุดหมายปลายทางการท�องเท่ียวท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลกการท�องเท่ียว 
เว�ยดนามกำลังเติบโตในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ซ่ึงส�งผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อทุกภาคส�วนของ 
เศรษฐกิจรวมถึงการท�องเที่ยว การปรับตัวในครั้งนี้มีจุดประสงค�เพ�่อให�ผู�ประกอบการที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยว 
ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให�มีความยืดหยุ�นและความเป�นมืออาชีพ รวมถึงส�งเสร�มธุรกิจ Start up ให�มีความสามารถ 
ในการนำเสนอผลิตภัณฑ�การท�องเที่ยวที่แปลกใหม� และสามารถใช�ประโยชน�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลเว�ยดนามประกาศขยายโครงการยกเว�นว�ซ�าให�เป�นเวลา 15 วันสำหรับพลเมืองของ 8 ประเทศ ได�แก� รัสเซีย 
ญี่ปุ�น เกาหลีเดนมาร�ก นอร�เวย� สว�เดน ฟ�นแลนด� และเบลารุส จนถึงสิ�นป� 2022 ผู�เข�ามาจาก 8 ประเทศเหล�านี้ 
จะได� รับอนุญาตให�เข�าเว�ยดนามโดยไม�เสียค�าว�ซ�า ซ่ึงจะสามารถอยู�ในประเทศเว�ยดนามได�ไม�เกิน 15 วัน โดยไม�คำนึง 
ถึงประเภท ของหนังสือเดินทาง วัตถุประสงค�ของการเข�าประเทศเว�ยดนาม ป�จจุบันเว�ยดนามให�การยกเว�นว�ซ�าแก� 
พลเมืองของ 24 ประเทศและ e-Visa สำหรับพลเมือง 80 ประเทศ นักท�องเที่ยวต�างชาติยังสามารถเยี่ยมชมเกาะ 
Phu Quoc โดยไม�ต�องทำว�ซ�านานถึง 30 วัน

จังหวัด Quang Nam ทางตอนกลางของเว�ยดนามติดอันดับ 10 อันดับแรกของดัชนีความสามารถในการแข�งขัน 
ของจังหวัดเป�นเวลาสามป�ติดต�อกัน ด�วยความได�เปร�ยบในด�านโครงสร�างพ�น้ฐานท่ีต้ัง และนโยบายของรัฐบาลจังหวัด 
จ�งเป�นจุดหมายปลายทางท่ีน�าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต�างชาติ การประมง การท�องเท่ียว และเขตเศรษฐกิจของจังหวัด 
เป�นป�จจัยสำคัญท่ีทำให�เกิดการเติบโตของ Quang Nam ภาคการบร�การของ Quang Nam น้ันมีความหลากหลาย 
มีโรงแรม 180 แห�ง ว�ลล�า 174 หลังและโฮมสเตย� 265 แห�ง เพ�อ่รองรับกลุ�มลูกค�าท่ีหลากหลายด�วยความต�องการ 
ที่แตกต�างกัน อัตราการเข�าพักเฉลี่ย อยู�ที่ประมาณ 67 เปอร�เซ็นต�สูงกว�าของดานังมากถึง 50 เปอร�เซ็นต�  ในป� 
2020 Quang Nam ต้ังเป�าท่ีจะดึงดูดนักท�องเท่ียว 8 ล�านคนสร�างรายได� 15,500 ล�าน VND (670 ล�านเหร�ยญสหรัฐ) 
หร�อคิดเป�น 12% ของ GDRP
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งานแสดงเคร�่องจักรและเคร�่องมือโลหะและนิทรรศการนานาชาติ 
คร้ังท่ี 7 (MTA HANOI 2019) จัดข�น้ท่ีศูนย�แสดงสินค�านานาชาติ 
ในกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2019 นิทรรศการมีทั้งหมด 3 
วัน มีผู�ร�วมของบูธ 175 ราย จาก 15 ประเทศ อาทิ เกาหลี ญ่ีปุ�น 
ไต�หวัน สิงคโปร� เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมร�กา 
รวมถึงอินโดนีเซียและมาเลเซีย ในการประชุมมีการหาร�อเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมการผลิตในเว�ยดนาม และสินค�า“ Made in Vietnam” 
ซ่ึงประเทศเว�ยดนามเป�นประเทศท่ีมีความโดดเด�น และมีความชำนาญ 
ในผลิตภัณฑ�งานฝ�มือ หนึ่งในอุตสาหกรรมระดับแนวหน�าของ 
เว�ยดนาม คือ เฟอร�นิเจอร� โดยมีผู�ผลิตเฟอร�นิเจอร�จำนวนมาก 
ย�ายฐานการผลิตมาจากประเทศจ�นมาเว�ยดนาม ป�จจุบันเฟอร�นิเจอร� 
ไม�ใช�อุตสาหกรรมเดียวที่เว�ยดนามได�รับส�วนแบ�งการตลาดที่เพ��ม
ข�้น อุตสาหกรรมการผลิตรองเท�าก็ได�รับการตอบรับที่ดีเช�นกัน

ตัวแทนจากภาคธุรกิจของเว�ยดนามจำนวน 25 ราย เข�าร�วมการ 
ประชุมระหว�างผู�ซื้อและผู�ขาย ระหว�าง อินเดีย - CLMV ในเมือง 
เจนไนเมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑูของอินเดียเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 
2019 โดยการประชุมน้ีจัดข�น้โดยกระทรวงพาณิชย�และอุตสาหกรรม 
ของอินเดียและสมาพันธ�อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) โดยมีวัตถุประสงค� 
เพ�อ่จัดกิจกรรมความร�วมมือระหว�างอินเดียและกัมพูชา ลาว พม�า 
และเว�ยดนาม (CLMV) ด�วยธีม “Build Economic Integration 
through Regional Value Chains”นอกจากนั้นผู�ประกอบการ 
เว�ยดนามจะเข�าร�วมงานจัดแสดงสินค�า Ambienteซ่ึงเป�นงานแสดง 
สินค�าชั้นนำของโลกในป� 2020 ซึ่งกำหนดวันที่ 7-11 กุมภาพันธ� 
2020 ที่จัดข�้นในแฟรงค�เฟ�ร�ต

บร�ษัท Sens Asia Travel Joint Stock ได�นำเสนอ แคมเปญ 
Green Friday เพ�อ่เชิญชวนลูกค�า และคู�ค�าทางธุรกิจมาร�วมกันสร�าง 
ความยั่งยืนในการท�องเที่ยวในช�วงเทศกาลวันหยุด Sens Asia 
ได�จัดให�นักท�องเท่ียวมีส�วนร�วมในการทำกิจกรรมปลูกต�นไม� ในขณะ 
ท่ีร�วมเท่ียวกับกรุ�ปทัวร�ในเว�ยดนามและกัมพูชา ทัวร�ธรรมชาติท่ีได� 
รับความนิยมมากที่สุดของ Sens Asia สองแห�งคือ 'Angkor 
the Uncharted Adventure' ซึ่งเป�นทร�ปป��นจักรยานหนึ่งวัน 
และ 'Vietnam Backroads and Ecolodges' บร�ษัท Sens Asia 
มีแนวคิดที ่จะตอบแทนชุมชนและสร�างความตระหนักรู �เกี ่ยว 
กับการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน สถานท่ีท่ีเข�าชมในแต�ละทัวร�จะถูกเก็บ 
เป�นความลับก�อนออกเดินทางด�วยเส�นทางที่คิดค�นจากทีม Sens 
Asia ซึ่งเป�นการมอบประสบการณ�แบบส�วนตัวมากข�้น

โรงแรม New World Saigon ซ่ึงเป�นโรงแรมระดับห�าดาวแห�งแรก 
ในโฮจ�มินห�เป�ดเผยผลการปรับปรุงห�องพัก ร�านอาหารและเลานจ� 
รวมถึงพ�้นที่สาธารณะ การปรับปรุงโรงแรมยังรวมถึงห�องบอลรูม 
ซ่ึงรองรับแขกได� 500 คนสำหรับงานอีเว�นท� พร�อมกับพ�น้ท่ีประชุมท่ีมี 
พ�น้ท่ีต�อนรับ ห�องโถง และห�อง breakout ป�จจุบันโรงแรมมีห�องพัก 
533 ห�องสำหรับนักธุรกิจและนักท�องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ�อน 
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1.

2.

3.

4.

ออสเตรเลีย
ขณะที่ส่ือต�างๆ ทั่วโลกกำลังจับตาเฝ�าดูสถานการณ�ไฟป�าในออสเตรเลีย 
ท่ียังคงลุกลาม ส�งผลทำให�ผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซ� 
ในประเทศประสบป�ญหาความเชื่อมั่นด�านความปลอดภัยของนักเดินทาง 
กระทบต�อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป�นอย�างมาก หน�วยงานรัฐผู�ดูแล 
รับผิดชอบด�านการท�องเที่ยวของออสเตรเลียจ�งได�ออกมาให�ข�อมูลอีก 
ด�านท่ีส่ือต�างประเทศไม�ได�นำเสนอ น่ันคือสถานท่ีท�องเท่ียวยอดนิยมหลาย 
แห�งในประเทศออสเตรเลียไม�ได�รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ�คร้ังน้ีและ 
ยังคงเป�ดให�บร�การ อีกทั้งเน�นย�ำว�านักเดินทางยังสามารถเดินทางเข�ามา 
ท�องเที่ยวได�ตามปกติ 

คาดการณ�ว�าจากสถานการณ�ไฟป�าจะส�งผลกระทบถึงแคมเปญประชาสัมพันธ� 
การท�องเท่ียวออสเตรเลียท่ีเพ��งประกาศ 'Come Live our Philausophy’ 
อย�างหลีกเล่ียงไม�ได� เน่ืองจากเป�นแคมเปญการตลาดท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียว 
โดยเน�นชูจุดขายในการเป�นประเทศที่มีท�องฟ�าปลอดโปร�ง ไร�มลพ�ษ ใน 
การเร�ยกความมั่นใจแก�นักเดินทางให�กลับมาท�องเที่ยวจำเป�นต�องการ 
จัดการฟ��นฟูสภาพแวดล�อมท่ีมีประสิทธิภาพและทำการประชาสัมพันธ�อย�าง 
ต�อเนื่อง

โดยรัฐทัสเมเนียทางตอนใต�ของประเทศเป�นรัฐเดียวที่ปลอดจากป�ญหา 
ของสถานการณ�ไฟป�าคาดว�ารัฐจะใช�โอกาสในว�กฤติคร้ังน้ีแสดงถึงศักยภาพ 
ในการเป�นเมืองเจ�าภาพจัดงานไมซ�ท่ีสำคัญและนำรายได�จำนวนมากเข�าสู�เมือง

กองทุนประมูลสิทธิ์งานธุรกิจ (Business Events Bid Fund) โดยการ 
ท�องเที่ยวออสเตรเลียปรับลดเกณฑ�การสนับสนุนให�ง�ายข�้นเพ�่อส�งเสร�ม 
ผู�ประกอบการให�มีโอกาสในการทำธุรกิจมากข�้น หวังดึงดูดธุรกิจไมซ� 
ต�างชาติเข�ามาจัดในประเทศให�มากข�้นสร�างเม็ดเง�นเข�าสู�ระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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CVENT บร�ษัทผู�นำด�านเทคโนโลยีการจัดการงานไมซ�ระดับโลกเป�ดเผยถึงผลการสำรวจความต�องการใช�สถานที่ 
จัดงานไมซ�ของผู�จัดงาน (Event Planner) ภายในประเทศออสเตรเลีย โดยผลการสำรวจท่ีสำคัญระบุว�าในแต�ละป� 
ผู�จัดงานจะต�องจัดงานประชุมต�างๆ ไม�ต่ำกว�า 10 งาน อีกทั้งจะมีเวลาในการคัดเลือกสถานที่จัดงานสั้นลง ฉะนั้น 
ผู�จัดงานคาดหวังว�าจะสามารถหาข�อมูลของสถานท่ีจัดงานอย�างครบถ�วนได�ในเว็บไซต� โดยไม�จำเป�นต�องเดินทางไปดู 
สถานที่จร�ง อีกประเด็นที่สำคัญในการเลือกสถานที่จัดงานคือ การให�บร�การด�านเทคโนโลยีของสถานที่จัดงานเพ�่อ 
อำนวยความสะดวกแก�ทั้งผู�จัดงานและผู�เข�าร�วมงาน จะเป�นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานนั้นๆ

จากบทสัมภาษณ�ของผู�บร�หารการท�องเท่ียวของออสเตรเลียเป�ดเผยว�าในป� 2020 นักวางแผนจัดงานธุรกิจ (Business 
Event Planners) ท่ีจะเข�ามาจัดงานไมซ�ในประเทศออสเตรเลียจะมีตัวเลือกในด�านสถานท่ีจัดงานเพ��มข�น้อีกมากมาย 
ท้ังโรงแรมและสถานท่ีจัดงานต�างๆ ท่ีกำลังจะเป�ดตัวกว�า 10 แห�งในเมืองหลักท่ัวประเทศ  ถือเป�นยุคแห�งการพัฒนา 
Infrastructure ในอุตสาหกรรมไมซ�ครั้งสำคัญของออสเตรเลีย

Business Events Australia ได�ออกแคมเปญการตลาด 3 ป� ชื่อ 'Come Live our Philausophy’ เพ�่อดึงดูด 
นักเดินทางท�องเท่ียวเพ�อ่เป�นรางวัล (Incentives) และนักท�องเท่ียวท่ัวโลก โดยต�อยอดจากความสำเร็จของแคมเปญ 
การตลาดก�อนหน�าน้ีช่ือ “There’s Nothing Like Australia” โดยแคมเปญน้ีจะเน�นนำเสนอ 3 จุดแข็งของประเทศคือ 
อัตลักษณ�ของประเทศออสเตรเลีย ผู�คนชาวออสเตรเลีย และว�ถีชีว�ตชาวออสเตรเลีย

ในป�ที่ผ�านมาของกองทุนประมูลสิทธิ์งานธุรกิจ (Business Events Bid Fund) โดยการท�องเที่ยวออสเตรเลียได� 
สนับสนุนการประมูลสิทธิ์และประสบความสำเร็จในการดึงงานเข�ามาจัดในประเทศออสเตรเลียแล�วจำนวน 23 งาน 
ทำให�มีเม็ดเง�นอัดฉีดเข�าสู�ระบบเศรษฐกิจกว�า 270 ล�านเหร�ยญออสเตรเลีย การท�องเท่ียวออสเตรเลียจ�งมีแผนปรับ 
เกณฑ�การสนับสนุนให�เป�ดกว�างมากข�้นเพ�่อหวังช�วยดึงดูดธุรกิจไมซ�ต�างชาติเข�ามาจัดในประเทศให�มากข�้น ทั้งยัง 
จะดึงดูดเม็ดเง�นอีกจำนวนมากเข�าสู�ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย�างการปรับเกณฑ�การสนับสนุน เช�น
   งานประชุมนานาชาติที่จัดโดยสมาคมจะต�องมีผู�เข�าร�วมงานจากต�างชาติไม�น�อยกว�า 400 คน (ป�จจุบันระบุที่ 
   500 คน)
   งานการท�องเท่ียวเพ�อ่เป�นรางวัลจะต�องมีผู�เดินทางจากต�างประเทศไม�น�อยกว�า 700 คน (ป�จจุบันระบุท่ี 1,000 คน)
   ขยายเวลาของการจัดงานได�จนถึง 30 ธันวาคม 2024

ในป� 2020 จะถือเป�นคร้ังแรกสำหรับการจัดงาน Asia Pacific Incentives and Meetings Event (AIME) 2020 
ท่ีจะเชิญผู�บร�หารจำนวนกว�า 40 คนท่ีอยู�ในสมาคมท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมไมซ�ท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กและ 
นานาชาติ เข�าร�วมฟ�งสัมมนากลุ�มพ�เศษ Knowledge Program "Associations Round Table" เพ�อ่ร�วมกันถก 
ประเด็นและร�วมกันคิดโมเดลทางธุรกิจและนวัตกรรมใหม�ๆ ที่ช�วยขับเคลื่อนสมาคมในอนาคต

งาน Asia Pacific Incentives and Meetings Event (AIME) จะจัดข�้นอีกครั้งวันที่ 17-19 กุมภาพันธ� 2021 ท่ี 
Melbourne Convention and Exhibition Centre เป�ดเผยยอดผู�เข�าร�วมแสดงสินค�าท่ียืนยันแล�ว มีกว�า 300 
บร�ษัท โดยเป�นบร�ษัทจากต�างประเทศ (นอกประเทศออสเตรเลีย) ถึง 40% โดยผู�จัดงานได�ขยายงานจากในป� 2020 
ให�มีขนาดใหญ�ข�้นเพ�่อเพ��มโอกาสทางธุรกิจและเพ��มความคุ�มค�าในการลงทุนเดินทางเข�าร�วมงานให�แก�ผู�เข�าร�วมงาน

ซิดนีย�ได�รับสิทธ์ิเป�นเมืองเจ�าภาพจัดการประชุมขนาดใหญ�ถึง 3 ครั้ง ในช�วงป� 2020-2021 โดยจะต�อนรับคณะ 
ประชุมจากบร�ษัทขายตรงยักษ�ใหญ�ท่ีมาจากแอมเวย�มาเลเซีย ญ่ีปุ�น และเกาหลี รวมกว�า 6,500 คนเข�ามาร�วมประชุม 
ที่เมืองซิดนีย�
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เม่ือเดือนตุลาคมป�ท่ีผ�านมา ทาง Melbourne Convention Bureau เป�ดเผยตัวเลขผลประกอบการจากธุรกิจไมซ� 
ที่สร�างรายได�ให�แก�ประเทศกว�า 507 ล�านออสเตรเลียนดอลล�าร� ภายในป� 2018 ถึง 2019 สร�างรายได�เข�าประเทศ 
สูงข�้นจากป�ก�อนถึง 28% แสดงให�เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม จากจำนวนเง�นที่ได�กล�าวไป มาจากการเป�น 
เจ�าภาพจัดงานไมซ�กว�า 299 งาน โดยสามารถดึงผู�เดินทางเข�ามาเยี่ยมชมงานในออสเตรเลียเป�นครั้งแรกถึง 
136,000 คน โรงแรมถูกจองไปทั้งสิ�น 226,000 ห�องพัก

เมืองเมลเบิร�นได�รับผลโหวตเป�นอันดับ 1 ได�รับรางวัล ‘Oceania’s Leading Meetings & Conference Destination’ 
เป�นป�ที่หก จากงาน World Travel Awards 2019 เป�นการตอกย�ำถึงความนิยมของเมืองที่เป�นจุดหมายปลาย 
ทางการจัดงานไมซ�

เมืองเมลเบิร�นจะเป�นเจ�าภาพการจัดงาน 25th World Congress of Philosophy 2023 (WCP 2023) ซ่ึงคาดว�า 
จะนำรายได�เข�าสู�รัฐกว�า 20 ล�านดอลล�าร�ออสเตรเลีย

เมืองเมลเบิร�นได�รับสิทธิ์เป�นเจ�าภาพการจัดประชุมนานาชาติด�านจักษุ World Congress of Optometry 2021 
(WCO 2021) คาดว�าจะมีผู�เดินทางเข�าร�วมงานจากทั่วโลกกว�า 2,000 คน ถือเป�นโอกาสอันดีที่บุคลากรด�านจักษุ 
ของออสเตรเลียจะได�เข�าการถ�ายทอดข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญระดับโลก

Melbourne & Olympic Parks พร�อมเป�ดตัวสถานที่จัดงานใหม�ที่อยู�ไม�ไกลจากย�านธุรกิจของเมืองเมลเบิร�น 
มีชื่อว�า 'CENTREPIECE' ซึ่งเป�ดตัวไปในงาน IBTM World เมื่อเดือนพฤศจ�กายนที่ผ�านมา สามารถรองรับผู�เข�า 
ร�วมประชุมได�ถึง 3,000 คน

เมืองเมลเบิร�นเป�นเจ�าภาพต�อนรับผู�เข�าร�วมงานกว�า 50,000 คนจาก 71 ประเทศเพ�่อเข�าร�วมงานประชุมนานาชาติ 
Jehovah's Witnesses 2019 เม่ือเดือนพฤศจ�กายนท่ีผ�านมา คาดการณ�ว�าจะมีรายได�เข�ารัฐกว�า 60.9 ล�านดอลล�าร� 
ออสเตรเลีย

นายกเทศมนตร�เมืองบร�สเบน Adrian Schrinner เสนอทุน Trailblazer กว�า 30,000 ดอลล�าร�ออสเตรเลียแก� 
ผู�เชี่ยวชาญ นักว�จัย เพ�่อมาเข�าร�วมงานประชุมสัมมนานานาชาติที่ศูนย�ประชุมของเมือง และเพ�่อสนับสนุนให� 
ผู�เชี่ยวชาญเหล�านั้นเสนอตัวประมูลสิทธิ์งานประชุมระดับนานาชาติให�มาจัด ณ ศูนย�ประชุมของเมือง

ตัวแทนอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวจากทั่วประเทศจะเดินทางเข�าร�วมประชุมที่เมือง Devonport รัฐทัสเมเนีย เพ�่อ 
ประชุมการท�องเท่ียวระดับภูมิภาคของออสเตรเลีย เป�นโอกาสอันดีของเมืองท่ีจะได�โชว�ศักยภาพและคาดว�าจะนำรายได� 
เข�าสู�เมืองเป�นจำนวนมาก
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2.

3.

ญ่ีปุ�น
ญี่ปุ�นเป�นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่ตื่นตัวและมีมาตราการสนับสนุนการ 
จัดงานไมซ�อย�างยั่งยืนที่เป�นรูปธรรม เช�น การออกแคมเปญให�ผู�จัดงาน 
ได�ยืมอุปกรณ�ตกแต�งสถานที่ประชุมด�วยของตกแต�งที่ทำด�วยมือตาม 
ภูมิป�ญญาท�องถิ�นเพ�่อลดการใช�ทรัพยากรที่สิ�นเปลือง อีกทั้งจัดกิจกรรม 
พ�เศษให�แก�นักเดินทางไมซ�ได�เข�าไปเย่ียมชมสัมผัสว�ถีชีว�ตคนท�องถิ�น เพ�อ่ 
ให�ซึมซับและมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรมของท�องถิ�น

ญี่ปุ�นเป�นประเทศที่ได�ชื่อว�าเป�นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซ�ที่ดีที่
สุดในโลกแห�งหน่ึง โดยเฉพาะการประชุมสมาคมนานาชาติและการท�องเท่ียว 
เพ�อ่เป�นรางวัลเน่ืองจากมีความพร�อมในทุกด�าน ท้ังด�านโครงสร�างพ�น้ฐาน 
ท่ีสามารถรองรับการจัดงานไมซ�ขนาดใหญ�ได�ในหลากหลายเมือง การต�อนรับ 
และการบร�การที่เป�นมืออาชีพ และเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมซึ่งแต�ละ 
ภูมิภาคจะมีความแตกต�างกัน จ�งทำให�ญ่ีปุ�นได�รับการจัดอันดับติด 1 ใน 5 
ประเทศท่ีมีการจัดงานประชุมนานาชาติสูงท่ีสุดในโลกจาก UIA และอันดับ 
ที่ 18 ของโลกจาก ICCA

ถึงแม�ญ่ีปุ�นจะมีการก�อสร�างสถานท่ีจัดงานขนาดใหญ�ในแต�ละเมือง แต�ก็ไม� 
อาจรับประกันได�ว�างานแสดงสินค�าขนาดใหญ�จะเข�ามาจัดในเมืองน้ันๆ เน่ือง 
จากสภาพการแข�งขันที่ดุเดือดในภูมิภาค เช�น ในนครเซี่ยงไฮ� กวางโจว 
ฮ�องกง หร�อแม�แต�สิงคโปร� ก็ถือว�าเป�นคู�แข�งที่สำคัญสำหรับญี่ปุ�น ดังนั้น 
ญ่ีปุ�นควรใช�จุดแข็งด�าน City Branding และวัฒนธรรมแทนการพยายาม 
แข�งขันในด�านการสร�างสถานที่จัดงานขนาดใหญ� เพ�่อให�ทั่วโลกตระหนัก 
ว�าแต�ละเมืองในญ่ีปุ�นเป�นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ�ท่ีมีเอกลักษณ� 
เฉพาะตัว โดดเด�น สร�างความประทับใจแก�นักธุรกิจที่เดินทางเข�ามาจาก 
ทั่วโลก
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Japan Convention Bureau สำนักงานประจำกรุงปาร�สได� 
มอบหมาย ให� Mr. Aurelien Bandin เป�นผู�ดูแลประสานงาน 
กับผู �จัดงานในภูมิภาคยุโรปครอบคลุมประเทศฝรั ่งเศส 
โมนาโก เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร�ก

จากข�อมูลสถิติล�าสุดด�านการจัดงานประชุมระกับนานาชาติ 
ของ Union of International Associations (UIA) ป� 2018 
ระบุว�ากรุงโตเกียวยังคงครองอับดับที่ 5 ในด�านประเทศที่มี 
การจัดงาน ประชุมสมาคมนานาชาติสูงสุด ด�วยจำนวนงาน 
ประชุมกว�า 325 งาน อีกทั้งสถิติจาก International    
Congress and Association (ICCA) ประกาศเมื่อเดือน 
พฤษภาคมป�นี ้ว�า กรุงโตเกียวเป�นเจ�าภาพจัดงานประชุม 
นานาชาติกว�า 123 งานในป� 2018 ทำให�อันดับสูงข�้นจาก 
18 เป�นอันดับที่ 13 ในป�นี้ 

รัฐบาลญ่ีปุ�นทุ�มงบอัดฉีดเพ�อ่หวังดึงนักเดินทางไมซ�จากท่ัวโลก 
โดยคาดหวังว�าจะสามารถดึงดูดนักเดินทางกว�า 40 ล�านคน 
ภายในป� 2020 และเพ��มเป�น 60 ล�านคนภายในป� 2030

The Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB) 
ประกาศว�า กรุงโตเกียวได�รับสิทธ์ิเป�นเมืองเจ�าภาพเพ�่อจัด 
ประชุมและงานแสดงสินค�า 'SIGGRAPH Asia 2021' งานด�าน 
Computer Graphics and Interactive Techniques in 
Asia จะจัดข�้น ณ Tokyo International Forum ระหว�าง 
วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2021 โดยความสำเร็จนี้เกิดจาก 
ความร�วมมือของผู�มีส�วนได�เสียในญ่ีปุ�นรวมถึงคณะกรรมการ
ประมูลสิทธ์ิญ่ีปุ�น ทีมงานภาคธุรกิจของ TCVB และผู�สนับสนุน 
ในท�องถิ �นได�ทำงานร�วมกันเพ� ่อเสนอตัวเป�นเจ �าภาพ 
SIGGRAPH Asia 2021 ทำให�ประสบความสำเร็จใน 
การเสนอราคา
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Mr. Yoshiaki Matsui, รองผู�อำนวยการประจำ Kyoto Convention & Visitors Bureau ระบุว�ากรุงเกียวโต มี 
นโยบายสนับสนุนการจัดงานไมซ�ท่ีย่ังยืน โดยนำเสนอ 2 บร�การคือ “Traditional Handicraft Rental Program” 
เพ�อ่ให�ผู�จัดงานได�ยืมอุปกรณ�ตกแต�งสถานท่ีประชุมด�วยของตกแต�งท่ีทำด�วยมือตามภูมิป�ญญาท�องถิ�นของเกียวโต 
เพ�่อลดการใช�ทรัพยากรที่สิ�นเปลือง และ “Kyoto Excursion Guide” เป�นการจัดกิจกรรมเช�น Team Building 
หร�อการสัมผัสว�ถีชีว�ตคนท�องถิ�นหวังให�ผู�เข�าร�วมงานได�มีส�วนร�วมในการอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรมของเกียวโต 
และสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติ

ระหว�างวันที่ 5 ถึง 8 ตุลาคม 2019 สมาคมระหว�างประเทศเพ�่อการผลิตขาเทียมและกายอุปกรณ� (ISPO) ได�จัด 
งานประชุม World Congress ครั้งที่ 17 ข�้นที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ�น โดยรวบรวมผู�เชี่ยวชาญจากกว�า 100 
ประเทศและผู�เข�าร�วมประชุมทั้งสิ�นกว�า 5,000 คน โดยได�แลกเปลี่ยนองค�ความรู�เกี่ยวกับความก�าวหน�าทาง 
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีล�าสุดสำหรับผู�มีความบกพร�องทางร�างกาย โดยประเทศญี่ปุ�นถือเป�นผู�นำอุตสาหกรรม 
ในด�านว�ทยาการหุ�นยนต�และเทคโนโลยีช�วยเหลือจ�งเหมาะที่จะเป�นประเทศเจ�าภาพการจัดงาน

Okinawa Convention & Visitors Bureau (OCVB) มีการจัดงาน 'MICE Business Meeting/Opinion 
Exchange Session' ณ เมืองโอกินาวะ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ�านมา โดยมีบร�ษัทตัวแทนท�องเที่ยวและธุรกิจท่ี 
เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวอื่นๆ  ในฐานะผู�ซื้อจากหลากหลายประเทศในเอเชีย เข�าร�วมงานเพ�่อเจรจาธุรกิจกับ 
ผู�ประกอบการของโอกินาวะ

Yokohama Convention & Visitors Bureau ประกาศว�าในวันที่ 24 เมษายน 2020 เทศบาลเมืองโยโกฮาม�า 
จะมีการเป�ดตัวพ�้นที่การจัดงานไมซ�ใหม�ที่มีชื่อว�า “PACIFICO Yokohama North” เป�นพ�้นที่เพ��มเติมของศูนย� 
ประชุม PACIFICO Yokohama หนึ่งในศูนย�การประชุมนานาชาติที่ใหญ�ท่ีสุดในญี่ปุ�น
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เกาหลีใต�
รัฐบาลเกาหลีได�เล็งเห็นถึงแนวโน�มและการเปล่ียนเปล่ียนของอุตสาหกรรม 
ไมซ� โดยเฉพาะการประชุมทางธุรกิจ ซึ่งผู�จัดงานเร��มที่จะหาสถานที่ใหม� ๆ 
ในการจัดประชุม เนื่องจากนักเดินทางไมซ�ต�องการที่จะได�รับประสบการณ� 
ที่แปลกใหม� ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีได�ประกาศรายชื่อสถานที่ที่มีเอกลักษณ� 
ของเกาหลี 30 แห�ง เพ�อ่ใช�เป�นสถานท่ีในการจัดประชุม มอบประสบการณ� 
ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให�กับผู�เข�าร�วมประชุม ซ่ึงจะสามารถสร�างการ 
มีส�วนร�วมได�มากกว�าการประชุมแบบด้ังเดิม 

รัฐบาลเกาหลีตอกย�ำการเป�นผู�นำระดับต�น ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ�ใน 
ภูมิภาคเอเซีย และเป�นประเทศท่ีมีความก�าวล�ำทางเทคโนโลยี ในงานประจำป� 
ของอุตสาหกรรมไมซ�ของประเทศได�มีการเสวนาแบบเร�ยลไทม�เป�นโฮโลแกรม 
เพ�่อให�ผู�เข�าร�วมประชุมมีโอกาสได�สัมผัสกับเทคโนโลยีการประชุมล�าสุดที่ 
ใช�ในการประชุมนานาชาติ 

นอกจากนั้นรัฐบาลเกาหลียังทำการตลาดเชิงรุก โดยเร�งประชาสัมพันธ� 
กิจกรรมกลางแจ�งท่ีเป�นไฮไลท�ในช�วงฤดูใบไม�ร�วง เจาะกลุ�มนักเดินทางไมซ� 
ที่มาท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล ในขณะเดียวกันรัฐบาลได�ส�งเสร�มเนื้อหา 
ใหม� ๆ เช�น K-POP และ K-Drama มาเป�นส�วนหนึ่งของโปรแกรม 
การท�องเที่ยว หวังเจาะกลุ�มนักเดินทางไมซ�ชาวจ�น 
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องค�การการท�องเท่ียวแห�งเกาหลี (KTO)และกระทรวง 
วัฒนธรรมกีฬา และการท�องเที่ยวได�ประกาศรายชื่อ 
สถานที่อันเป�นเอกลักษณ�ของเกาหลี 30 แห�งในป� 
2019 รายการล�าสุดประกอบด�วยสถานท่ีจัดงานท่ีเดิม 
11 แห�งที่ได�รับการคัดเลือกในป� 2560 และอีก 19 
แห�งใหม� และมีแผนการท่ีจะเพ��มจำนวนสถานท่ีให�ครบ 
50 ท่ี ภายในป� 2023 สถานท่ีท่ีได�รับการคัดเลือก อาทิ 
พ�พ�ธภัณฑ� อาคารประวัติศาสตร� อาคารโรงงานที่ 
ได�รับการปรับปรุง สามารถใช�รองรับการประชุม นอกจาก 
นี ้สถานที่ดังกล�าวสามารถมอบประสบการณ�ทาง 
วัฒนธรรมที ่หลากหลายให�กับผู �เข �าร�วมประชุม 
และสามารถสร�างการมีส�วนร�วมมากกว�าการประชุม 
แบบด้ังเดิม ตัวอย�างสถานที่ที่เป�นเอกลักษณ� อาทิ 
ศูนย�ภาพยนตร�ปูซาน เกาะนามิ พ�พ�ธภัณฑ� Bonte 
ในเชจู Hyundai Motorstudio ใน Goyang 
ล�องเร�อ E-land ในกรุงโซล

องค�การการท�องเท่ียวแห�งเกาหลี (KTO) ได�เชิญชวน 
กลุ�มนักเดินไมซ� โดยเจาะไปที่กลุ�มผู�มาท�องเที่ยวเพ�่อ 
เป�นรางวัล ให�มาท�องเที่ยวเกาหลีในช�วงฤดูใบไม�ร�วง 
ซ่ึงเป�นช�วงเวลาท่ีมีสภาพอากาศท่ีสมบูรณ�แบบ เหมาะ 
สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมประเทศ มีกิจกรรม 
กลางแจ�งท่ีเหมาะสำหรับการทำ Team Building และ 
เทศกาลหลากหลายที่เกิดข�้นทั่วประเทศ 5 กิจกรรม 
กลางแจ�งท่ีได�รับความนิยม ได�แก� กิจกรรมเคร�อ่งร�อน 
ใน Danyang ซึ่งสามารถสัมผัสว�วได� 360 องศา 
กิจกรรมพายเร�อแคนูใน Chuncheon Mulle-gil 
กิจกรรมป�นเขาท่ีเมือง Ulleungdo กิจกรรมป��นจักรยาน 
ที่เมือง Gyeongju และ กิจกรรมไต�เขาตามเส�นทาง 
The Jeju Olle ซึ่งมีทั้งหมด 26 เส�นทางด�วยกัน 
เกาะเชจูเป�นเจ�าภาพจัดงานเทศกาลเดิน Olle ทุกป�ใน 
ช�วงฤดูใบไม�ร�วง ซึ่งจะมีผู�คนจำนวนมากมาเข�าร�วม 
เทศกาลนี้อย�างคับคั่ง

งาน Korea MICE Awards & Conference 2019 
จัดข�น้ระหว�างวันท่ี 5 - 6 ธันวาคม 2019 ท่ี Suwon 
Convention Center ศูนย�การประชุมแห�งใหม�ของ 
เกาหลีซ่ึงเป�ดในเดือนเมษายนป� 2019 โดยงานน้ีจัดข�น้ 
โดยองค�การการท�องเท่ียวแห�งประเทศเกาหลี กระทรวง 
วัฒนธรรมกีฬาและการท�องเที่ยว Korea MICE 
Award & Conference เป�นหน่ึงในกิจกรรมท่ีสำคัญ 
ท่ีสุดในเกาหลีท่ีเฉลิมฉลองอุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศ  
ธีมของป� 2019 คือ“ We, Meet, Meeting Technology” 

ซึ่งเน�นถึงเทคโนโลยีล�าสุดที่ใช�ในการประชุมนานาชาต ิ
การจัดนิทรรศการ และการประชุมของบร�ษัท หนึ่งใน 
ไฮไลท� ของงานคือพ�ธีลงนาม “ข�อตกลงเพ�อ่เพ��มข�ด 
ความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมไมซ�โดย
ใช�เทคโนโลยีการประชุม” รับรองโดยองค�กรท่ีเก่ียวข�อง 
กับไมซ� และยังสอดคล�องกับแคมเปญ Green MICE 
ท่ีใช�ระบบเซ็นช่ืออิเล็กทรอนิกส� นอกจากน้ีผู�เข�าร�วม 
ประชุมมีโอกาสได�สัมผัสกับเทคโนโลยีการประชุมล�าสุด 
หน่ึงในประสบการณ�ดังกล�าว คือการเสวนาแบบ 
เร�ยลไทม�เป�นโฮโลแกรมของ Dahlia El Gazzar 
ซีอีโอของ Dahlia Plus Agency จากสตูดิโอใน 
ลอสแองเจลิส

Gyeongju World Culture Expo ประจำป� ครั้งที่ 
10 จัดข�้นที่ Gyeongju International Culture 
Expo Park วันที่ 24 พฤศจ�กายน 2019 งาน 
แสดงสินค�ามุ�งเน�นไปท่ีการส�งเสร�มวัฒนธรรมท่ีหลาก
หลายพร�อมกับประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมของ 
อาณาจักรซิลลา รูปแบบของป�นี้คือ “วัฒนธรรม 
กุญแจสู�อนาคตของเรา”นำเสนอนิทรรศการกิจกรรม 
การแสดงและว�ดีโอคลิปที่ผสมผสานเทคโนโลยีเพ�่อ 
ส�งเสร�มวัฒนธรรมทั่วโลก ไฮไลท�หลักของงานคือ“ 
Silla Millennium, Future Millennium” ผู�เข�าชม 
จะได�เห็นอาณาจักร Silla เป�นอย�างไรเมื่อ 1300 ป� 
ก�อนผ�านว�ดีโอบนหน�าต�างกระจกของ Gyeongju 
Tower เกาหลี

การประชุมสุดยอดอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลีสมัย 
พ�เศษ ป� 2019 มีข�้นในเดือนนี้ตั้งแต�วันที่ 25 - 26 
พฤศจ�กายน 2019 ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลี 
การประชุมนี้เป�นการรวมตัวกันของผู�นำและเจ�าหน�า
ที่ของรัฐจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง 
เลขาธิการอาเซียนเพ�่อตรวจสอบความคืบหน�าของ 
ความสัมพันธ�ระหว�างเกาหลีกับอาเซียนในอดีต 30 ป�ท่ี 
ผ�านมา และวางแผนการพัฒนาใน 30 ป�ข�างหน�า ใน 
การประชุมครั้งนี้ทางเกาหลีได�จัดโปรแกรมเดินทาง 
รถไฟอาเซียน - เกาหลี ทั้งหมด 3 วัน ภายใต�ธีม “ 
Advancing Together” โดยเชิญผู�แทน 200 คน 
จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและเกาหลีเข�าร�วม 
เดินทาง ไปยังจุดหมายปลายทางที่สำคัญในเกาหลี 
ได�แก� โซล, Suncheon, Gwangju และปูซาน ซ่ึงเป�ด 
โอกาสให�ผู�เข�าร�วมได�แลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข�อง 
ขณะที่สำรวจวัฒนธรรมดั้งเดิมและร�วมสมัยของ 
เกาหลีด�วยกัน
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ปูซานเมืองท�าเร�อที่ใหญ�ที่สุดของเกาหลีใต� ซึ่งมีความหลากหลายของการท�องเที่ยว ไม�ว�าจะเป�น อาหารชั้นเลิศ 
และนักท�องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีที่แท�จร�ง ควบคู�ไปกับย�านธุรกิจ และงานทางธุรกิจท่ีทันสมัยที่สุด 
แห�งหนึ่งในภูมิภาค ใน ป� 2019 เป�นป�ที่ยิ�งใหญ�สำหรับปูซาน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได�มีผู�แทนจากเอเชียแปซิฟ�กมา 
รวมตัวกันเพ�่อการประชุมสุดยอดที่ระลึกอาเซียน – เกาหลี เมื่อป� 2019 การเจรจาเกิดข�้นที่พ�้นที่การประชุมเกาะ 
ประวัติศาสตร� Nurimaru ซึ่งสร�างข�้นสำหรับ APEC South Korea 2005 ซึ่งเป�นอีกหนึ่งการประชุมสุดยอดครั้ง 
ประวัติศาสตร�ท่ีทำให�ปูซานกลายเป�นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของงานประชุมท่ีสำคัญ และ BEXCO หน่ึงในศูนย�ประชุม 
ที่ใหญ�ที่สุดของประเทศ การเดินทางเข�าเมืองจากต�างประเทศนั้นง�ายกว�าที่เคยด�วยเส�นทางบินตรงใหม�ในป� 2019 
ระหว�างปูซานและสิงคโปร�รวมถึงฟ�ลิปป�นส�

เกาหลีต�อนรับพนักงานจากหลากหลายประเทศของบร�ษัท WEINA Cosmetics Co. จำนวน 3,500 คน สำหรับ 
การประชุมองค�กรและการเดินทางเพ�่อเป�นรางวัลแก�พนักงาน WEINA Cosmetics Co. เป�น บร�ษัทเคร�่องสำอาง 
ที่ตั้งอยู�ในเซี่ยงไฮ� ก�อตั้งข�้นในป� 2003 ป�จจุบันมีสาขา 11 แห�งทั่วประเทศจ�น ในการมาเยือนเกาหลีในครั้งนี้ 
พนักงานของบร�ษัทจะทยอยมาถึงเกาหลีโดยแบ�งเป�น 3 กลุ�ม ระหว�างวันที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2019 Korean 
MICE Bureau ได�ผลักดันตลาดจ�นในป�ที่ผ�านมาโดยส�งเสร�มเนื้อหาใหม�ที่เกี่ยวกับ Hallyu เช�น K-POP และ 
K-Drama มาเป�นส�วนหน่ึงของโปรแกรม เพ�อ่ดึงดูดการประชุมและการท�องเท่ียวเพ�อ่เป�นรางวัลมากยิ�งข�น้ ซ่ึงประสบ 
ความสำเร็จโดยตัวเลขอย�างเป�นทางการของจำนวนนักท�องเท่ียวจ�นท่ีเดินทางไปเกาหลีในป� 2019 ณ เดือนพฤศจ�กายน 
อยู�ที่ 99,857 คน เพ��มข�้น 200% เมื่อเทียบกับป� 2018

เกาหลีชนะการประมูลการจัดงานประชุม IFAC World Congress ครั้งที่ 23 งานจะจัดข�้นในวันที่ 20-25 
สิงหาคมในป� 2026 ประมาณการณ�ว�าจะมีผู�เข�าร�วมงานประมาณ 3,500 คน การตัดสินใจถูกเป�ดเผย 
ในระหว�างการประชุมคณะกรรมการสหพันธ�นานาชาติการควบคุมอัตโนมัติ (IFAC) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2019 ณ 
กรุงเว�ยนนา การจัดงานประชุม IFAC World Congress ในปูซานจะมีผลกระทบอย�างมากต�อเศรษฐกิจท�องถิ�น 
และช�วยสร�างความตระหนักให�คนรู�จักเกาหลีมากยิ�งข�้น
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จ�นและมาเก�า
นโยบายสร�างเขตเศรษฐกิจพ�เศษภายใต�ชื่อ “Greater Bay Area”ยังคง 
เป�นประเด็นสำคัญสำหรับการผลักดันนโยบายต�าง ๆ ต�ออุตสาหกรรมไมซ� 
ของประเทศจ�น โดยเฉพาะการพัฒนาเขตพ�้นที่บร�เวณเมืองจูไห� เจ��นโจว 
และมาเก�า ให�กลายเป�น MICE City ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย

ภาคเอกชนท้ังในประเทศจ�น และมาเก�าตอบรับนโยบายการพัฒนา MICE City 
ของรัฐบาลจ�น ผ�านการลงทุนท้ังด�านศูนย�การประชุมขนาดใหญ� และโรงแรม 
ระดับ Hi-end อย�างต�อเนื่อง โดยทางภาครัฐนำเสนอถึงมาตรการใน 
การอำนวยความสะดวกด�านการลงทุน เช�น การลดดอกเบ้ียเง�นกู�ระยะยาว 
หร�อสิทธิประโยชน�ด�านภาษี เป�นต�น

รัฐบาลจ�นให�ความสนใจในการผลักดันมาเก�าให�กลายมาเป�นศูนย�กลาง 
การประชุมของภูมิภาคเอเชียควบคู�ไปกับฮ�องกง โดยชูจุดเด�นที่มีความ 
คล�ายคลึงกัน รวมถึงที่ตั้งของมาเก�าที่สามารถเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจ 
ของจ�นได� 

The Abu Dhabi Convention Bureau (ADCEB) ได�ประกาศจัดตั้ง 
คณะกรรมการท่ีปร�กษาอุตสาหกรรมไมซ�ข�น้ในประเทศจ�น โดยมีวัตถุประสงค� 
หลักในการดึงนักเดินทางไมซ�ในประเทศจ�นไปยังอาบูดาบีมากข�้น

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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IBTM China ครั้งที่ 15 ที่ได�จบลงไป ซึ่งประสบความสำเร็จอย�างล�นหลาม โดยตัวเลขผู�ซื้อและผู�ขายภายในงานมี 
จำนวนเพ��มข�้นกว�าป�ที่ผ�านมา 8.6% รวมถึงได�รับความสนใจจากบร�ษัทยักษ�ใหญ�ท่ัวโลก แสดงให�เห็นถึงความ 
น�าสนใจของอุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศจ�น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม และการประชุมเพ�่อเป�นรางวัล 
(Meeting and Incentive)

ITB China และ The Society for Incentive Travel Excellence (SITE) ประกาศจับมือร�วมกันเป�นพันธมิตร 
ในการจัดงาน Travel Tradeshow ช�วงเดือนพฤษภาคม 2020 ที่เซี่ยงไฮ� โดย ITB กล�าวว�า ความร�วมมือกัน 
ในครั้งนี้จะเป�นการดึงกลุ�มเป�าหมายจากอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัลมาเพ��มเติม ซึ่งคาดว�าจะเป�นการ 
เป�ดโอกาสให�กับผู�ประกอบการที่ทำหน�าที่ในการจัดการประชุมและจัดหาแหล�งท�องเที่ยวในประเทศจ�น

รัฐบาลเป�ดพ�น้ท่ีให�แก�ภาคเอกชนเข�ามาประมูลในการสร�างศูนย�การประชุมขนาดใหญ�มูลค�ากว�า 1 หม่ืนล�านเหร�ยญ 
ซึ่งมีแผนที่จะผลักดันพ�้นที่จูไห�ให�กลายเป�นหนึ่งใน MICE City หลักของภูมิภาค โดยนโยบายนี้ถือเป�นส�วนหนึ่ง 
ของการผลักดันภูมิภาคดังกล�าวภายใต�นโยบาย "Greater Bay Area" ของรัฐบาลจ�น

มาเก�าได�กลายเป�นเมืองท่ีสำคัญสำหรับแผนการพัฒนาพ�น้ท่ีของจ�นในเขต Greater Bay Area โดยเฉพาะอย�างยิ�ง 
ในด�านอุตสาหกรรมไมซ� ซ่ึงรัฐบาลพยายามผลักดันความเช่ือมโยงระหว�างมณฑลกวางตุ�งของจ�น ฮ�องกง และมาเก�า 
เข�าด�วยกัน โดยจะนำไปสู�การสร�าง MICE City ของมาเก�า ท้ังน้ี ความเช่ือมโยงท่ีเกิดข�น้คือ การนำเอา มาเก�าเป�น 
ศูนย�กลางในการจัดประชุม “Business-Cum-Leisure” ร�วมกับฮ�องกง ซ่ึงได�นำเอาเร�อ่งของการเป�นจุดศูนย�กลางด�าน 
การเง�น การลงทุน หร�อในส�วนเมืองกวางโจว เสินเจ��น ที่ชูจุดเด�นเร�่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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การเยือนมาเก�าช�วงที่ผ�านมาของนาย Xi Jinping แสดงเห็นถึงท�าที 
ในการสนับสนุนของรัฐบาลจ�นท่ีต�องการเปล่ียนแปลงเมืองแห�งการพนัน 
ให�กลายมาเป�นจุดหมายปลายทางใหม�ของอุตสาหกรรมไมซ� โดยใช�จุดเด�น 
ดังกล�าวพร�อมกับความเช่ือมโยงกับประเทศจ�น และฮ�องกงให�เป�นจุดแข็ง 
ซ่ึงจากท�าทีดังกล�าวทำให�เง�นลงทุนมหาศาลจากทางจ�นได�ไหลเข�าไปยังมาเก�า 
รวมถึงนโยบายการนับสนุนด�านการลงทุนมากมายจากทางรัฐบาล นอกจาก 
น้ัน นาย Xi ยังกล�าวถึงบทบาทของมาเก�าท่ีจะข�น้มาทัดเทียมกับฮ�องกง 
ตอกย�ำนโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบ

The Abu Dhabi Convention Bureau (ADCEB) ได�ประกาศจัดตั้ง 
คณะกรรมการท่ีปร�กษาอุตสาหกรรมไมซ�ข�น้ในประเทศจ�น โดยมีวัตถุประสงค� 
หลักในการดึงนักเดินทางไมซ�ในประเทศจ�นไปยังอาบูดาบีมากข�้น ซึ่ง 
หน�าที่หลักของคณะกรรมการนี้คือการจัดทำและรวบรวมข�อมูลด�าน 
ต�างๆ ของประเทศจ�น ทั้งในแง�แนวโน�ม พฤติกรรมผู�บร�โภคของชาวจ�น 
เพ�อ่นำเสนอแก�ผู�ประกอบการท่ีเก่ียวข�องในประเทศอาบูดาบี ทำให�เข�าใจ 
ตลาดมากข�น้ ท้ังน้ี ทางรัฐบาลอาบูดาบีต้ังเป�าว�าจะต�องดึงดูดนักเดินทางไมซ� 
จากจ�นให�ได�ป�ละ 600,000 คนภายในป� 2021 

เคร�อโรงแรม Hyatt ประกาศร�วมโครงการกับกลุ�ม Galaxy Entertainment 
Group ในการร�วมพัฒนาพ�น้ท่ีพ�เศษสำหรับกลุ�มลูกค�าไมซ�หร�อ Galaxy 
International Convention Center (GICC) ท่ีทางภาครัฐและเอกชน 
ใน Macau พยายามผลักดันเป�น MICE Destination โดยในช�วงแรก 
จะเป�นการจัดสร�างโรงแรมภายใต� แบรนด� Andaz ที่ถือเป�น Hi-end 
ที่มีสาขาในเมืองหลักทั่วโลก รวมถึง Galaxy Entertainment Group 
(GEG) ยังประกาศโครงการสร�าง Galaxy International Convention 
Center และ Galaxy Arena ตั้งเป�าหมายเป�นศูนย�กลางอุตสาหกรรม 
ไมซ�ของเอเชีย โดยวางแผนไว�ว�าจะเป�ดตัว Phase แรกในช�วงป� 2021

กลุ�มภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเกมส�ในมาเก�า ประกาศจัดตั้งสมาคม E 
Sport เพ�อ่ผลักดันอุตสาหกรรมและเน�นการสร�างงานท่ีเก่ียวข�อง สำหรับ 
มาเก�า จะเป�นการเป�ดโอกาสให�เกิดการแข�งขันเกมส�ท้ังในรูปแบบการพนัน 
และเพ�อ่ความสนุกสนาน ท้ังน้ี ถือเป�นแผนในการสร�างรูปแบบการจัดงาน 
ที่หลากหลายภายใต�นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ MICE City
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ฮ�องกง
การประท�วงท่ีเกิดข�น้มาต้ังแต�ช�วงเดือนมิถุนายน 2019 ได�ส�งผลกระทบทาง 
ด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ�ด�วย ซ่ึงในไตรมาสท่ี 4 
ของป� 2019 เหตุการณ�ยังคงดำเนินต�อไป 

ผลกระทบต�ออุตสาหกรรมไมซ�ในฮ�องกงยังคงอยู�ในระดับที่น�าเป�นห�วง  
โดยเฉพาะภาคการท�องเท่ียวและการจัดประชุม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนา 
หลายงานตัดสินใจย�ายไปยังที่อื่น งานการประชุมและการแสดงสินค�ามี 
การยกเลิกไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึงงานประชุม งานเทศกาลดนตร� 
และงานประจำป�ต�าง ๆ

รัฐบาลได�มีท�าทีในการแก�ไขป�ญหาโดยมีความพยายามในการสร�างความ
ม่ันใจให�กับผู�เดินทางมาร�วมงานประชุม ผ�านการอัพเดทข�าวสารการชุมนุม 
ประท�วงตลอดเวลา รวมถึงยังให�ความเห็นว�า การชุมนุมในป�จจุบันจะมี 
การกำหนดอยู�ในบร�เวณที่จำกัด และส�วนมากจะไม�ได�อยู�ในบร�เวณการ 
จัดงาน ทั้งนี้ ยังมีการนำเสนอโปรแกรมส�วนลดต�าง ๆ ด�วย

ความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมไมซ�ในฮ�องกงดูเหมือนจะฟ��นข�้นมาในระดับ
หนึ่ง โดยเมื่อช�วงเดือนพฤศจ�กายนที่ผ�านมามีจำนวนการจัดงานแสดง 
สินค�าในฮ�องกงเพ��มข�้นจากไตรมาสที่ผ�านมา ประกอบกับจำนวนผู�เข�าร�วม 
เพ��มข�้นเช�นกัน ซึ่งแสดงถึงภาวะการฟ��นตัว

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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การประท�วงที่เกิดข�้นมาตั้งแต�ช�วงเดือนมิถุนายน 2019 ได�ส�งผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจ การท�องเที่ยว รวมถึง 
อุตสาหกรรมไมซ�ด�วย ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ของป�นี้ เหตุการณ�ยังคงดำเนินต�อไป โดยข�อเร�ยกร�องจากทางผู�ประท�วง 
ยังคงยืนยันในข�อเร�ยกร�องเดิมคือ การแยกประเทศฮ�องกงเป�นอิสระต�องการปกครองจ�น และสามารถจัดการเลือกต้ัง 
ผู�นำของตนเองได�อย�างเสร�

ผลกระทบต�ออุตสาหกรรมไมซ�ในฮ�องกงยังคงอยู�ในระดับท่ีน�าเป�นห�วง  โดยเฉพาะภาคการท�องเท่ียวและการจัดประชุม 
ท่ีมีตัวเลขรายได�หดตัวไปกว�า 50% รวมถึงตัวเลขการจองห�องพักหายไปกว�า 66% นอกจากน้ัน ได�มีการจัดประชุมสัมมนา 
หลายงานตัดสินใจย�ายไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ซึ่งประเทศที่ได�รับอานิสงค�นี้คือสิงคโปร� ทางรัฐบาลมองว�าหาก 
เป�นในลักษณะนี้ต�อไปย�อมส�งผลเสียต�อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไมซ�ของประเทศในระยะยาวด�วย

การประชุมและงานแสดงสินค�าใหญ� ๆ  หลายงานต�างพากันยกเลิกหร�อเลื่อนออกไปอย�างไม�มีกำหนด เช�น งาน The 
Hong Kong Wine & Dine Festival งาน The Hong Kong Cyclothon และงาน Global Wellness Summit 
2019 ที่คาดว�าจะจัดข�้นในช�วงเดือนตุลาคมประกาศยกเลิก โดยงานดังกล�าวถือเป�นงานหลักประจำป�ของฮ�องกง 
ท่ีจะดึงดูดเม็ดเง�นใช�จ�ายหมุนเว�ยนท่ีเกิดข�น้อย�างมหาศาล เน่ืองด�วยมาจากความไม�ม่ันใจของผู�จัดงาน ท้ังน้ีรวมถึง 
งานประชุมด�านนวัตกรรม และ Startups ที่ใหญ�ที่สุดในเอเชียอย�าง RISE ฮ�องกงที่ ประกาศยกเลิกงานในป� 2020 
โดยยังไม�มีการประกาศว�าจะย�ายไปที่ใด

อย�างไรก็ตามในช�วงกลางเดือนพฤศจ�กายน สถานการณ�ในฮ�องกงเร��มที่จะดีข�้นตามลำดับภายหลังจากการชุมนุม 
ประท�วงท่ียืดเย้ือมานาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไมซ�ในฮ�องกงท่ีทางภาคเอกชนกล�าวว�ากำลังเร��มท่ีจะฟ��นตัว พ�น้ท่ี 
ชุมนุมบางส�วนเร��มกลับมาเป�นปกติอีกคร้ัง รวมถึงบร�เวณท่ีจัดการประชุมส�วนมากก็ไม�ได�เป�นเป�าหมาย ของผู�ชุมนุม 
นอกจากนั้น พ�้นที่ของการประชุมยังถูกกำหนดเป�นหลักแหล�งมากข�้น ทั้งนี้ เห็นได�จากงานแสดงสินค�าที่จัดข�้นใน 
ช�วงที่ผ�านมา เช�น HKTDC Hong Kong Electronics Fair หร�อ HKTDC Hong Kong International Wine 
& Spirits Fair ก็ได�รับความสนใจจากผู�เข�าร�วมทั้งจากประเทศจ�น โดยประเด็นนี้แสดงให�เห็นถึงการสร�างความ 
เชื่อมั่นของภาครัฐต�อภาคเอกชน และนานาชาติ
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HKTDC เร��มออกมาตรการสร�างความมั่นใจให�กับผู�จัดงาน โดยเร��มจากงาน 
Hong Kong Toys & Games Fair ที่สามารถยืนยันกับผู�จัดงานให�มั่นใจ 
สำหรับเร�อ่งความปลอดภัย เช�น การจัดเพ��มการรักษาความปลอดภัยช�วงงาน 
การอำนวยความสะดวกด�านการเดินทาง รวมถึงการเสนอส�วนลดของโปรแกรม 
ที่พักให�กับผู�เข�าร�วมงานด�วย

ภาคเอกชนพยายามปรับตัวและสร�างแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบใหม�สำ
หรับอุตสาหกรรมไมซ� เช�น 'Disneyland ของฮ�องกงประกาศพร�อมรับกลุ�ม 
นักเดินทางไมซ� โดยเสนอจุดเด�นด�านประสบการณ�ท่ีแตกต�าง พร�อมกับ 
สิ�งอำนวยความสะดวกนอกเหนือไปจากสวนสนุก ส�วนขยายเพ��มเติมที่กำลัง 
จะเป�ดให�บร�การ เร��มจากห�อง Pillar-Free Ballrooms และสนามหญ�า 
ขนาดใหญ� รวมถึงห�องพักกว�า 1,750 ห�อง
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สิงคโปร�
Singapore Tourism Board และ SACEOS ได�เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีใน 
การเจาะกลุ�มเป�าหมายชาวจ�นที่เป�นนักเดินทางไมซ� โดยเป�ดตัว WeChat 
Mini Program, MeetSG ภาษาที่ใช�ในโปรแกรมนี้จะเป�นภาษาจ�น เพ�่อ 
อำนวยความสะดวกให�กับนักเดินทางไมซ�ชาวจ�น และสร�างประสบการณ�ท่ีน�า 
จดจำ

จากเหตุการณ�ประท�วงในฮ�องกงทำให�ตัวเลขทั้งด�านการท�องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศสิงคโปร�ปรับตัวเพ��มข�น้ มีหลายงานท่ีได�ย�ายฐาน 
การจัดงานมาที่สิงคโปร� เนื่องจากมีความคล�ายคลึงในด�านต�าง ๆ ไม�ว�าจะ 
เป�นเร�่องของศูนย�ประชุม การเดินทาง และอื่น ๆ ในอนาคตอุตสาหกรรม 
หลักที่สิงคโปร�จะมุ�งเน�น ได�แก� เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ การวาง 
ผังเมือง การขนส�ง เทคโนโลยีการเง�น และการว�จัย

ภาคเอกชน อาทิ Marina Bay Sands ดำเนินการเร�งขยายสถานที่ทั้ง 
จำนวนห�องพัก สิ�งอำนวยความสะดวก เพ�่อรองรับจำนวนนักท�องเที่ยว 
และนักเดินทางไมซ�ที่จะเพ��มข�้นในอนาคต โดยกำลังก�อสร�างห�องเพ��มอีก 
1,000 ห�อง และสนามกีฬาความจุ 15,000 ที่นั่ง
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สิงคโปร�เน�นการชูจุดเด�นเร�่องการเป�น Hub ของ Headquarter ของบร�ษัทชั้นนำของโลก ในการสร�างจุดเด�นและ 
เพ��มการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Team Building ในการดึงบร�ษัทชั้นนำในฝ��งยุโรป เเละอเมร�กา รวมถึงเพ��ม 
ตลาดในฝ��ง Long haul เข�าไปกับโปรแกรมการสนับสนุน เช�น INSPIRE หร�อ Passion Made Possible Singapore 
จากเดิมที่เน�นเฉพาะในกลุ�มเอเชีย

สมาคมการประชุมและจัดแสดงนิทรรศการและซัพพลายเออร�ของสิงคโปร� (SACEOS), คณะกรรมการการท�องเท่ียว 
สิงคโปร� (STB) และ WeChat ประกาศเป�ดตัว MeetSG, WeChat Mini Program (MeetSG) เมื่อวันที่ 10 
พฤศจ�กายน 2019 สิ�งน้ีทำให�สิงคโปร�เป�นประเทศปลายทางแห�งแรกของโลกท่ีแนะนำโครงการดังกล�าว โดยกำหนด 
กลุ�มเป�าหมายไปที่นักเดินทางไมซ�ชาวจ�น เนื่องจากนักท�องเที่ยวจ�นเป�นตลาดนักท�องเที่ยวที่สำคัญของสิงคโปร� 
ดังน้ันจ�งเป�นเร�อ่งจำเป�นในการมองหานวัตกรรมและว�ธีท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสบการณ�นักเดินทางไมซ�
ชาวจ�น และทำให�การเดินทางในสิงคโปร�ราบร�่นและน�าจดจำ การเป�ดตัว MeetSG อย�างเป�นทางการ คือ WeChat 
Go Workshop ซึ่งจัดข�้นในวันที่ 12 พฤศจ�กายน 2019 โดยร�วมมือกับ Suntec และ Mini Program Partner 
WeMeet การประชุมเชิงปฏิบัติการน้ีมีวัตถุประสงค�เพ�อ่แนะนำโปรแกรม MeetSG WeChat Mini ให�กับผู�มีส�วนได� 
ส�วนเสียในอุตสาหกรรมไมซ�ของสิงคโปร� เพ�อ่แสดงให�เห็นว�าโอกาสทางธุรกิจสามารถสร�างข�น้ได�ผ�านการมีส�วนร�วม 
ที่ดีกับนักเดินทางกลุ�มไมซ�ชาวจ�น

งาน ITB Asia ท่ีจัดข�น้เม่ือช�วงตุลาคม 2019 ประสบความสำเร็จอย�างมาก มี Exhibitors เข�าร�วมกว�า 1,300 บูธ 
และมี Buyers กว�า 1,250 ราย ตัวเลขการเติบโตกว�า 7.4% ซึ่งในป�นี้ยังมีการสัมนาในหัวข�อที่เน�นด�านนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมไมซ�ด�วย แสดงให�เห็นถึงความตื่นตัวของอุตสาหกรรมที่มีต�อเร�่องนวัตกรรม

งานแสดงสินค�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และแปซิฟ�ก IBTM Asia Pacific ที่จะจัดข�้นระหว�างวันที่ 6-8 
เมษายน 2020 เป�นคร้ังแรกท่ีจะจัดข�น้ท่ีศูนย�การประชุมและจัดแสดงสินค�า Marina Bay Sands ป�จจุบัน Marina 
Bay Sands กำลังดำเนินการก�อสร�างเพ��มตึกท่ี 4 ของโรงแรม โดยมีห�องเพ��มอีก 1,000 ห�อง และสนามกีฬาความจุ 
15,000 ท่ีน่ัง ในป� 2020 ตลาดไมซ�คาดว�าจะเติบโตเร็วข�น้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กกว�าท่ีอ่ืน ๆ ในโลก และคาดการณ� 
ว�าจะมีรายได�ถึง 441 พันล�านเหร�ยญสหรัฐในป� 2025 จากเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศเอื้อประโยชน�ต�อ 
การลงทุน และการค�ากับสหภาพยุโรป ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนโดยข�อตกลงการค�าเสร�ที่จะมีผลบังคับใช�ในป� 2019 
อุตสาหกรรมหลักที่มุ�งเน�น ได�แก� เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ การวางผังเมือง การขนส�ง เทคโนโลยีการเง�น และ 
การว�จัย
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ใต�หวัน
ไต�หวันรุกหนักในการทำการตลาดในต�างประเทศภายหลังจากการจัดตั้ง 
Taipei MICE Office ก�าวถัดไปจะเป�นการสรรหาผู�แทนของเมือง หร�อ 
Ambassador รวมถึงจัดหาที่ปร�กษาผู�เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร�วม 
เดินทางเพ� ่อประชาสัมพันธ�เมืองในรูปแบบของงานแสดงสินค�าและ    
Roadshow ในต�างประเทศ เช�น งาน IMEX Frankfurt, IMEX America 
และ IT&CMA Asia

ในป� 2020 EVA Air จะเป�นสายการบินเดียวที่บินตรงระหว�างไต�หวัน 
และภูเก็ต เมื่อเส�นทางบินตรงนี้เป�ดใช�บร�การจะทำให�นักเดินทางประหยัด 
เวลาในการเปลี่ยนเคร�่องบินได�อย�างน�อยหกชั่วโมง จะทำให�มีนักเดินทาง 
ท�องเท่ียวจากไต�หวันเข�ามายังภูเก็ตมากข�น้ส�งผลดีต�อจังหวัดภูเก็ตโดยตรง 
โดยเมืองอื่นๆ ของไทยอาจเร��มมองหาพันธมิตรสร�างความร�วมมือกับ 
สายการบินเพ�่อเป�ดเส�นทางใหม�ๆ ให�นักเดินทางต�างชาติได�เข�ามาอย�าง 
สะดวกมากข�้น

นโยบายการยกเว�นว�ซ�าโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ส�งผลบวกทำให�ตัวเลข 
นักเดินทางที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�เติบโตข�้นถึง 12% 
ในป� 2018 
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จากแผนขับเคล่ือน 4 ป� (2019-2022) ของรัฐบาลเมืองไทเป มีการร�เร��มจัดต้ัง Taipei MICE Office (www.travel.taipei) 
ในเดือนมีนาคมป�ที่ผ�านมา เพ�่อโปรโมตเมืองหลวงของไต�หวันให�เป�นเมืองแห�งจุดหมายปลายทางการจัดงานใน 
ต�างประเทศ ตัวอย�างกิจกรรมที่เป�นรูปธรรม เช�น การสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจของไต�หวันและ Taiwan 
External Trade Development Council ในการนำผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมต�างๆ กว�า 100 บร�ษัท 
ครอบคลุมเทคโนโลยีหลากหลายด�าน เช�น Smart City, Lifestyle, อุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรม 
การเกษตร เดินทางเข�าร�วมจัดแสดงในงาน TAIWAN EXPO เม่ือเดือนพฤศจ�กายนป�ท่ีผ�านมา ณ SMX Convention 
Center เมือง ดาเวา ประเทศฟ�ลิปป�นส�

MEET TAIWAN หน�วยงานที่กำกับดูแลด�านธุรกิจไมซ�ในไต�หวันได�รับรางวัล Best Convention & Exhibition 
Bureau Award 2019 จาก TTG Asia Media (สื่อสิ�งพ�มพ�และออนไลน�แนวหน�าสำหรับธุรกิจไมซ�ในเอเชีย) 
ในด�านการ โปรโมตประเทศไต�หวันให�เป�นจุดหมายปลายทางชั้นยอดสำหรับการจัดงานไมซ� ด�วยการสนับสช�อง 
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ�รวมถึงการจัด Roadshow เพ�่อประชาสัมพันธ�ในต�างประเทศ

จากสถิติในป� 2018 โดย MEET TAIWAN ระบุว�าไต�หวันได�เป�นเจ�าภาพการจัดงานไมซ�ทั้งสิ�นกว�า 686 งาน ทำให� 
มีผู�เดินทางเข�าร�วมงานต�างชาติกว�า 280,000 คน สร�างรายได�เข�าประเทศกว�า 1,480 ล�านดอลล�าร�สหรัฐ จากตัวเลข 
งานท้ังหมดเป�นผลมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เช�น นโยบายการยกเว�นว�ซ�า ทำให�นักเดินทางจากประเทศเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต�เพ��มข�้นสูงถึง 12% โดยเฉพาะนักเดินทางจากประเทศฟ�ลิปป�นส�และเว�ยดนาม

Taiwan's MICE Promotion Program (MEET TAIWAN) ได�แสดงถึงศักยภาพและความพร�อมของการจัดงาน 
ไมซ�ขนาดใหญ�ในไต�หวันเพ�่อเร�ยกความเชื่อมั่นจากทั่วโลก ตามที่ได�ระบุในข�าวว�า จากการจัดอันดับในป�ล�าสุดโดย 
ICCA Statistics Report ไต�หวันได�เป�นเจ�าภาพการจัดประชุมนาชาติไปแล�วกว�า 170 งาน ส�งผลให�ไต�หวันข�้นไป 
อยู�ในอันดับท่ี 5 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของ ICCA อีกท้ังยังระบุถึงการเพ��มพ�น้ท่ีจัดงานขนาดใหญ�ครอบคลุม 
พ�้นที่ 30,000 ตรม. ที่เร�ยกว�า Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2 (TaiNEX 2) ซึ่งเป�ดให�บร�การ 
ตั้งแต�เดือนตุลาคมป�ที่ผ�านมา และเมื่อรวมพ�้นที่TaiNEX 1 และ TaiNEX 2 จะสามารถรองรับบูธแสดงสินค�าได�ถึง 
5,000 บูธ และรองรับการจัดงานไมซ�ได�ทุกประเภท

EVA Air หนึ่งในสายการบินที่ใหญ�ที่สุดของไต�หวันประกาศว�าจะเร��มให�บร�การเที่ยวบินตรงไปยังเกาะภูเก็ตของไทย 
ในป�หน�า 2020 ซึ่งจะทำให� EVA Airพเป�นสายการบินเดียวที่บินตรงระหว�างไต�หวันและภูเก็ตที่เป�นแหล�งท�องเที่ยว 
สำคัญแห�งหนึ่งของโลก 

TAITRA มีความพยายามพัฒนาเมืองรองอื่นๆ ของไต�หวันให�เป�นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ�แห�งใหม� 
MICE Destination นอกเหนือจากเมืองไทเป ดังเช�นเมือง Hualien เป�นเมืองท่ีอยู�ติดชายฝ��งตะวันออกของไต�หวัน 
และเป�นมณฑลที่ใหญ�ที่สุดในไต�หวัน มีภูมิประเทศที่เป�นภูเขามีความงามตามธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและผู�คนที่เป�นมิตร ซึ่งทำให�เมือง Hualien เป�นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท�องเที่ยวชั้นนำของ 
ไต�หวันสำหรับนักท�องเที่ยวทั้งในและต�างประเทศ
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ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในใต�หวัน


