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ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศ
ในไตรมาสนี้เศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมยังคงไม่ฟื้ นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

และมีแนวโน้มว่าการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอีก จากที่ก่อนหน้านี้เริ่มมีสัญญาณฟื้ นตัวจากจุด 
ต่ำาสุุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 สืบเนื่องมาจากหลายประเทศยังคงพบการแพร่ระบาดที่พุ่งสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง บางแห่งเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในระลอกที่สองและสาม ทำาให้ยังคงต้องมีการล็อกดาวน์ต่อไป หรือ
แม้แต่ในบางประเทศ เช่น ฟลิิปปินส์ และออสเตรเลีย รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เฉพาะบางเมืองที่มีจำานวนการ
แพร่ระบาดสูงทำาให้เมืองนั้น ๆ ถูกตัดขาด ประชาชนจากเมืองอื่นไม่สามารถเดินเข้าไปได้ จึงทำาให้ทุกอย่าง 
ได้หยุดชะงักและขาดโอกาสในการทำาธุรกิจ 

สถานการณ์การท่องเที่ยวในแต่ละประเทศส่วนใหญ่ยังคงต้องพ่ึงพาการเดินทางท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ โดยรัฐบาลหลายประเทศได้ออกมาตรการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจประชาชน
ให้ออกมาท่องเที่ยว  กระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศ เพ่ือชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือการเจรจาจับคู่การเดินทางกับประเทศที่มีการจัดการความเส่ียงใน 
การแพร่ระบาดได้ดี โดยเริ่มจากการอนุญาตให้นักเดินทางแบบธุรกิจและราชการเดินทางเข้ามาโดยช่องทาง
พิเศษ หรือ Business Track เช่น ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย และได้ผ่อนปรนมาตรการการกักตัว
ในที่พักเป็นการจำากัดสถานที่ที่สามารถเดินทางได้จำานวน 14 วัน อย่างไรก็ดี นักเดินทางทุกคนจำาเป็นจะต้อง
ผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง และตรวจซ้ำาอีกครั้งเมื่อเดินทาง 
ถึงประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตามทุกประเทศยังคงไม่สามารถเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 
เปน็วงกว้างได้ ถึงแม้การเปดิประเทศรับนักท่องเท่ียวต่างชาติมีความจำาเปน็ต่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
รัฐบาลจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของภาครัฐ และ 
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดของภาคเอกชน

ในส่วนของภาคเอกชนก็มีความพยายามริเริ่มปรับรูปแบบธุรกิจของตนเองให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่
ยากลำาบากนี้ เช่น สายการบินบางแห่งเปิดเส้นทางการบินพร้อมการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ หรือการลดราคา
ค่าตั๋วเครื่องบินกว่า 50% ดึงดูดให้ประชาชนจองตั๋วเป็นจำานวนมากสร้างรายได้ให้กับสายการบินอีกครั้ง 
ในช่วงเวลาเดียวกันสนามบินบางแห่งก็ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีเอกลักษณ์ของเมืองพร้อมเพ่ิม 
ความสะดวกสบายมากขึ้น เพ่ือเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต ผู้ประกอบการโรงแรมเอง 
ก็มีการปรับแผนธุรกิจไปในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีการจัดทำาแพ็คเกจเพ่ือดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ต้องการ
เปลี่ยนการทำางานที่บ้านเป็นโรงแรมที่สามารถทำางานพร้อมกับพักผ่อนได้ในเวลาเดียวกัน 

ข้อมูลล่าสุดประจำาไตรมาสนี้ (กรกฎาคม – กันยายน 2563) ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มี 
ผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับที่ 1 มีตัวเลขใกล้ถึง 10 ล้านคน และเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศคู่แข่งขันในรายงาน 
ฉบับนี้ เป็นที่น่าประหลาดใจที่ประเทศอินโดนีเซียและฟลิิปปินส์ มีจำานวนผู้ที่เชื้อที่ก้าวกระโดดจากไตรมาสที่ 
ผ่านมา โดยในไตรมาสนี้มีจำานวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงกว่า 300,000 คน และญี่ปุ่นที่มีจำานวนกว่า 90,000 คน 
อย่างไรก็ตามประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามยังเป็นประเทศที่มีการควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 
เป็นอย่างดี ซึ่งมีจำานวนผู้ที่ติดเชื้อน้อยกว่าประเทศไทย 

ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งจากเขตพ้ืนที่ตั้งและศักยภาพใน 
การรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ ได้แก่

1) กลุ่มประเทศท่ีจัดอยู่ในการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนและเปน็ประเทศท่ีกำาลังพัฒนา ได้แก่ ประเทศ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และลาว  

2) กลุ่มประเทศที่มีบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงแรม ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค้าที่มี 
มาตรฐานระดับโลก พร้อมที่จะรองรับการจัดงานระดับนานาชาติและนักเดินทางไมซ์ ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ และไต้หวัน ความเคลื่อนไหวของตลาด
ต่างประเทศในช่วง กรกฎาคม – กันยายน 2563 ประกอบไปด้วย สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ 
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละประเทศ
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มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟลิิปปินส์ เวียดนาม

เมียนมา กัมพูชา และลาว
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1. สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ในฐานะ 
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐรับรองว่าการจัดงานในประเทศมาเลเซียมีมาตรการ 
ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) 
ที่ ให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก ่
นักเดินทางไมซ์

2. กลยุทธ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ MyCEB คือ การส่งเสริมการจัดงาน 
ประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้าต่าง ๆ  ในประเทศ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค ์
ของการจัดงาน Meet in Malaysia @ Malaysia Business Events  
Week (MBEW) คือ การสร้างความมั่ นใจในการจัดงานทางธุรกิจแก ่
นักเดินทางในอนาคต

3. MyCEB เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดงานไมซ์ โดยผู้จัดงานที่นำาเทคโนโลยีมาใช้เป็นโซลูชันและบริการจะ
สามารถได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 5,000 ริงกิต ต่องาน

4. สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการปีนัง (PCEB) ได้ร่วมมือกับ 
ผู้ให้บริการไมซ์ บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ 
และหน่วยงานภาครัฐ ในการกำาหนดแนวทางปฏิบัติสำาหรับ New Normal 
เพ่ือให้เจ้าภาพและผู้จัดงานได้ปฏิบัติตาม ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าปีนังกำาลังอยู่ใน 
ช่วงฟื้ นฟูอย่างจริงจังและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ 
อีกครั้ง 

5. PCEB ได้งานแสดงสินค้าทางธุรกิจ โดยปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดให ้
ลงทะเบียนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่สนใจ ซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ จะช่วยเชื่อมโยง 
ผู้ขายในท้องถ่ินกับผู้ซ้ือจากท่ัวโลก และยังเปน็หน่ึงในการแสดงให้เห็นว่าปนัีง 
สามารถรองรับงานแสดงสินค้าระดับโลกได้อีกด้วย

6. มาเลเซียและสิงคโปร์เริ่มเปิดพรมแดนระหว่างสองประเทศอีกครั้งตั้งแต่ 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำาหรับนักเดินทางภายใต้ Reciprocal Green 
Lane (RGL) ช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์และมาเลเซียสามารถเดินทาง 
ข้ามพรมแดนระยะส้ัน เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำาคัญและงานราชการ 
ระหว่างทั้งสองประเทศ 

7. นอกจากนี้ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถช่วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจของปีนังและ
มาเลเซียได้ คือ กลุ่มคลัสเตอร์เทคโนโลยีของมาเลเซีย ทำาให้รัฐบาลมาเลเซีย
เร่งในการลงทุน และได้ออกมาตรการกระตุ้นการยกเว้นภาษี 15 ปี สำาหรับ 
ผู้ผลิตที่ลงทุนมากกว่า 500 ล้านริงกิต การลดหย่อนภาษีการลงทุนสำาหรับ
บริษัทที่ย้ายฐานการดำาเนินงานมายังประเทศมาเลเซีย 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในมาเลเซีย



6

 

• รัฐบาลมาเลเซียได้ตกลงตามข้อเสนอของ The Malaysian Association of Convention and 
Exhibition Organisers and Suppliers (MACEOS) เพ่ือให้กิจกรรมทางธุรกิจดำาเนินต่อไปได ้
พร้อมท้ังอนุญาตให้มีการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ แต่ต้องเปน็ขนาดของกิจกรรมท่ีสามารถควบคุมได้ 
โดยอนุญาตให้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด 250 คน ภายใต้ Standard Operation Procedure (SOPs) 
ของอุตสาหกรรมไมซ์ นอกจากน้ี ผู้จัดงานท่ีนำาเทคโนโลยีมาใช้เป็นโซลูชันและบริการจะสามารถได้รับ 
เงินช่วยเหลือสูงสุด 5,000 ริงกิต หรือเท่ากับ 1,166 ดอลลาร์สหรัฐ

• มาเลเซียอยู่ภายใต้คำาส่ังของรัฐบาลที่ควบคุมการเดินทางตั้งแต่เดือนมีนาคม และพรมแดนของ 
มาเลเซียได้ปิดจนถึง 31 สิงหาคม แต่นักท่องเที่ยวบางประเภทสามารถเข้ามาประเทศมาเลเซียได้ใน 
เดือนกรกฎาคม  โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีวัตุประสงค์เพ่ือการแพทย์เข้าประเทศเป็นกลุ่มแรก 
ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของภาคการท่องเที่ยวอย่างช้า ๆ  รัฐบาลได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยจาก 
ประเทศเขตพ้ืนที่สีเขียวที่กำาหนด ได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
เข้าสู่มาเลเซียเพ่ือรับการรักษาได้ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศเพ่ือจุดประสงค์ 
ในการท่องเท่ียวทางการแพทย์ต้องลงทะเบียนกับ Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC)  
พร้อมกับต้องดาวน์โหลดแอป MySejahtera และจะต้องได้รับการทดสอบ COVID-19 PCR ใน 
ประเทศต้นทางก่อนเดินทางมาถึงมาเลเซีย และต้องเข้ารับการทดสอบอีกคร้ังเม่ือเดินทางมาถึงมาเลเซีย 
การกักตัวจะมีผลบังคับใช้และนักท่องเท่ียวจะต้องเข้าไปพำานักที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเพ่ือทำา 
การรักษาทันที

• มาเลเซียและสิงคโปร์ได้มีการตัดสินใจในช่วงเดือนสิงหาคมเกีย่วกับการเปดิพรมแดนอีกคร้ังภายใต้ 
Reciprocal Green Lane (RGL) และ Periodic Commuting Commuting Arrangement (PCA) RGL 
คือช่องทางอำานวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีสำาคัญ 
และงานราชการระหว่างท้ังสองประเทศ นักท่องเท่ียวต้องปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันโควิด-19 และ 
มาตรการด้านสาธารณสุขท่ีท้ังสองประเทศตกลงร่วมกันซ่ึงรวมถึงการทดสอบ PCR ก่อนออกเดินทาง 
และหลังเดินทางมาถึง RGL ใช้ได้เฉพาะกับการเดินทางระหว่าง (i) สนามบินในสิงคโปร์และมาเลเซีย 
ซ่ึงมีเส้นทางการบินแบบไม่แวะพักและ (ii) จุดตรวจทางบกผ่าน Woodlands หรือ Tuas ในขณะเดียวกัน 
มาลินโดแอร์จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังสิงคโปร์ตั้งแต่ 
วันที่ 19 สิงหาคมโดยมีเที่ยวบินเดียวต่อวัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารและ 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ PCA อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยจากทั้งสองประเทศที่ถือใบผ่านเข้าเมือง 
ระยะยาวเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการทำางาน สามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตนเองได้ 
นอกจากสิงคโปร์แล้ว รัฐบาลมาเลเซียยังมีการหารือเก่ียวกับการเดินทางข้ามพรมแดนกับประเทศต่าง ๆ  
ที่จัดอยู่ในโซนสีเขียวที่ปลอดโควิด ได้แก่ บรูไน นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้

• MyCEB มีแผนระยะส้ันในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการจัดงานในประเทศก่อนท่ีพรมแดน 
ระหว่างประเทศจะเปิดอีกครั้ง และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน Meet in Malaysia @ 
Malaysia Business Events Week (MBEW) ภายใต้ธีม "สร้างความมั่นใจ" ซึ่งวัตถุประสงค ์
ของงานนี้ คือ การสร้างความมั่นใจในการจัดงานทางธุรกิจให้เหมือนเดิมหลังจากการระบาด 
ของโควิด-19 และเพ่ือประกาศว่าประเทศมาเลเซียพร้อมท่ีจะกลับมาเปน็เจ้าภาพจัดงานทางธุรกิจอีกคร้ัง 
และเพ่ือให้แน่ใจว่ามาเลเซียมีความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการจัดงานทางธุรกิจของเอเชียในงานนี ้
ยังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ได้กำาหนดเพ่ือเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส

• สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการปีนัง (PCEB) ได้เปดิตัว "Next Normal Guidelines 
for Business Events Penang" เพ่ือเปน็แนวทางปฏิบัติท่ีครอบคลุมรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐาน 
ใหม่ สำาหรับการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถนำามาใช้ในวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจัดทำาโดยหน่วยงาน 
ของพันธมิตรในอุตสาหกรรม 29 ราย เพ่ือให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมทุกแง่มุมและรายละเอียดในการจัด 
กิจกรรมทางธุรกิจ 

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19

สรุปข่าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
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• กลุ่มคลัสเตอร์เทคโนโลยีของมาเลเซียในปีนังเปน็หน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีช่วยผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซ่ึง 
สามารถช่วยให้ประเทศมาเลเซียฟื้ นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้เร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ มาเลเซียมีบทบาทสำาคัญในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ท่ัวโลกและได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวเบ้ืองต้นของวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ DexCom จะเร่ิมสร้างโรงงานแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาบนพ้ืนท่ี 28 เอเคอร์ 
ในช่วงคร่ึงหลังของป ี2563 ในขณะท่ี LEM Holding SA ซ่ึงทำาช้ินส่วนไฟฟา้ได้เลือกสถานท่ีสำาหรับโรงงานผลิต ทำาให้รัฐบาล 
มาเลเซียกระตือรือร้นในการลงทุนโดยออกมาตรการกระตุ้นการยกเว้นภาษี  15 ปี สำาหรับผู้ผลิตท่ีลงทุนมากกว่า 500 ล้านริงกิต 
การลดหย่อนภาษีการลงทุนสำาหรับบริษัทท่ีย้ายฐานการดำาเนินงานมายังประเทศมาเลเซียและเร่งกระบวนการอนุมัติใบอนุญาต 
การผลิต

• PCEB พร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์อีกครั้ง พันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์ของเกาะปีนังโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมต่างช่วยกัน 
นำาเสนอแพ็คเก็จสำาหรับห้องพัก และแพ็คเกจอื่น ๆ  ภายใต้ #MeetInPenang เพ่ือรวบรวมเป็นข้อเสนอพิเศษสำาหรับ 
นักวางแผนการประชุม โดยจะมีหลากหลายรูปแบบการท่องเที่ยวให้เลือกหลังจากการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือให้เหมาะกับกลุ่ม 
นักเดินทางไมซ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ผู้ประกอบการไมซ์ต้องปฏิบัติตามแนวทาง  “Next Normal Guidelines for 
Business Events Penang”

• งานแสดงสินค้าและงานสัมมนา The Inaugural World Hospitality, Lifestyle and Entertainment (WHOLE 2020) 
ถือเป็นงานแสดงสินค้าไฮบริดครั้งแรกที่จัดขึ้นในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นที่ Setia SPICE Convention Center  
ระหว่างวันท่ี 10-12 กันยายน 2563 มีบูธประมาณ 150 บูธรวมท้ังสองแพลตฟอร์ม ครอบคลุมอุตสาหกรรมการบริการท้ังหมด 
อาทิ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและอุปกรณ์อาหาร ไลฟส์ไตล์และความบันเทิง การเดินทางและการท่องเที่ยว 
การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพและการแพทย์ เปา้หมายคือการกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวในประเทศ เพ่ือดึงดูดให้เกิดการท่องเท่ียว 
ภายในประเทศ ในขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟน้กับตลาดต่างประเทศ

• Penang International Travel Exchange (PITE) งานแสดงสินค้าทางธุรกิจท่ีจัดโดย PCEB ได้ปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 
ได้รับการสนันสนุนทางการเงินจากรัฐบาลปีนัง และเปิดให้ลงทะเบียนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่สนใจโดยไม่มีค่าลงทะเบียนใด ๆ 
โดยงาน PITE มีกำาหนดข้ึนในเดือนตุลาคม โดยในงานจะแบ่งออกเปน็ 3 กลุ่มตามโซนเวลาของกลุ่มตลาด ตลาดเอเชียแปซิฟกิ 
ตลาดยุโรป และอเมริกาเหนือและใต้ งาน PITE Digital Show จะรวมเซสชันเครือข่ายเสมือนจริง ซ่ึงจะช่วยเช่ือมโยงผู้ขายใน 
ท้องถ่ินกับผู้ซ้ือจากท่ัวโลก นอกจากจะมีการแสดงผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวและกิจกรรมทางธุรกิจ ในงานน้ียังแสดงให้เห็น 
ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำานวยความสะดวกที่ปีนังสามารถรองรับงานแสดงสินค้าระดับโลกได้อีกด้วย

• PCEB มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจในประเทศ เนื่องจากปีนังถือว่าเป็นรัฐที่มีความปลอดภัยและสามารถมอบประสบการณ์
ที่ราบรื่นและไม่ธรรมดา พร้อมกับมีการเตรียมการที่ค่อนข้างยืดหยุ่นและเป็นมิตร ทำาให้ปีนังสามารถมีงานที่ตอบรับว่าจะ
กลับมาจัดท่ีปนัีงถึง 45 งานจาก 50 งานในป ี2564 และป ี2565 ซ่ึงงานระดับนานาชาติท่ีได้รับการยืนยันงานแรกท่ีจะจัดข้ึนใน 
ปีหน้า คือ การประชุม Institute of Electrical and Electronics Engineers ซึ่งมีกำาหนดจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2564

• PECB ได้ให้การสนับสนุนโซเชียลมีเดียสำาหรับโรงแรมในปีนังเพ่ือแนะนำาโรงแรมและนำาเสนอข้อเสนอพิเศษให้แก่นักเดินทาง 
นอกจากนี้ PCEB ยังออกโปรแกรมสนับสนุนการจัดงานเพ่ิมเติม “Privilege Penang” สำาหรับกิจกรรมทางธุรกิจ ตั้งแต ่
ปี 2564 ถึง 2566 โดยผู้จัดงานสามารถมีผู้เข้าร่วมงานเริ่มต้นเพียง 20 ท่านเท่านั้น 

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
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1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซียยังน่าเปน็ห่วง 
โดยจำานวนตัวเลขการติดเช้ือภายในประเทศยังคงเพ่ิมสูงข้ึนกว่า 1,000 คนต่อวัน 
และจำานวนผู้ติดเช้ือสะสมสูงกว่า 300,000 ราย อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของ 
อินโดนีเซียกลับสวนทาง เนื่องจากภาคเอกชนยังสามารถทำากิจกรรมต่าง ๆ  
ได้โดยที่ไม่มีมาตรการที่เคร่งครัดออกมาควบคุมแต่อย่างใด 

2. อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 
ที่ผ่านมา หลายงานใหญ่ประกาศยกเลิกและเลื่อนการจัดงานออกไป

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะบนเกาะบาหลีได้รับผลกระทบ 
อย่างหนัก ถึงขนาดที่มีผู้ประกอบการหลายรายทยอยกันปิดหรือขายกิจการ 
ของตนเอง ซ่ึงมีความกังวลถึงการเข้ามาของกลุ่มนายทุนต่างชาติท่ีจะเข้ามาซ้ือ 
กิจการส่งผลให้รัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือและพยายามช่วยประคองธุรกิจต่อไป 

4. ในส่วนของมาตรการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ได้มีการประกาศมาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการประกาศอัดฉีดเงินกว่า 10.3 หม่ืนล้าน 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทำาให้เศรษฐกิจของประเทศน่าจะเติบโตประมาณ 5.5% - 6%

5. รัฐบาลได้มีการประกาศว่าจะมีการผ่อนปรนในบางส่วนเพ่ือให้เกิดกิจกรรม 
การท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงมีการพิจารณาเปิดรับนักท่องเที่ยวจาก 
ต่างประเทศเข้ามาภายใต้มาตรการที่เข้มงวด 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในอินโดนีเซีย
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สรุปข่าวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซียยังคงน่าเป็นห่วง โดยในช่วงท่ีผ่านมามีตัวเลขผู้ติดเช้ือ 
เกินกว่า  300,000 ราย และมียอดผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนต่อวันสูงถึง 1,525 ราย ท้ังน้ีมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ยังไม่ถึง 
จุดสูงสุด และมีทีท่าว่าจะแย่ลงไปเร่ือย ๆ  ซ่ึงผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขของอินโดนีเซียออกมาต่อว่ารัฐบาลถึงมาตรการ 
การป้องกันที่ไม่เคร่งครัด และยังปล่อยให้มีกิจกรรมดำาเนินอยู่

• รัฐบาลอินโดนีเซียยังคงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังบาหลี ภายหลังจากที่ 
ก่อนหน้าน้ีท่ีมีแนวทางว่าจะเปิดประเทศในช่วงเดือนตุลาคม โดยรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้ขอเวลาเพ่ือให้ม่ันใจต่อการรับมือ 
กับสถานการณ์โควิด-19 ให้มากกว่าน้ีก่อน เร่ืองเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเปน็เร่ืองท่ีสำาคัญ แต่หากการระบาดกลับมา 
รุนแรงอีกครั้งก็จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน ทั้งนี้ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในอินโดนีเซียยังคงมีความน่ากังวล 
โดยในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในอันดับที่ 2 ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ผู้ประกอบการโรงแรมในบาหลีต่างพากันประกาศขายกิจการของตนเองภายหลังจากประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างหนัก 
โดยสาเหตุหลักมาจากการปดิประเทศท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ช่วงต้นป ีส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเห็นถึงโอกาส
ที่จะครอบครองธุรกิจเหล่านี้ในราคาที่ต่ำา ตัวอย่างเช่น Balangan Wave รีสอร์ทที่ประกอบไปด้วยวิลล่า 50 หลังได ้
ประกาศขายในราคาเพียง 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงในความเปน็จริงรีสอร์ทแห่งน้ีมีมูลค่าสูงกว่า 17 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

• งาน Indonesia Comic Con (ICC) ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี ประกาศยกเลิกการจัดงานในปีนี้ และย้ายไปจัดในช่วง 
เดือนมกราคมปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศซึ่งยังคงน่าเป็นห่วง งาน ICC จัดขึ้น 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และถือเป็นงานประเภทเดียวกับ New York Comic Con ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 
ในทุก ๆ ปีจะมีผู้เข้าร่วมมากมาย รวมถึงมีดารา Hollywood มาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

• ธนาคาร CitiBank ในอินโดนีเซียประกาศว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมี
การเติบโตประมาณ 5.5% - 6% ภายหลังจากมีสัญญาณจากรัฐบาลว่าจะ
เปดิให้ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในประเทศได้อย่างปกติ รวมถึงการประกาศ
นโยบายอัดฉีดเงินกว่า 10.3 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังม ี
กระแสการลงทุนจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มที่จะย้ายจากจีนมาตั้งฐาน 
การผลิตในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น

• อินโดนีเซียกลายเป็นหน่ึงในประเทศแรก ๆ ของโลกท่ีจะกลับมาเปิดต้อนรับ 
นักเดินทางจากต่างประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากผลการจัดทำาประชามต ิ
คนส่วนใหญ่ในประเทศบอกว่าอินโดนีเซียมีความพร้อมเป็นอย่างมาก 
ซึ่งส่วนมากมองว่าการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศในการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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1. รายงานผู้ติดเชื้อจาก Department of Health (DOH) ของฟลิิปปินส์ระบ ุ
ว่ามียอดผู้ติดเช้ือใหม่เพ่ิมถึง 2,025 รายต่อวัน ทำาให้ตัวเลขผู้ติดเช้ือท้ังหมดใน 
ประเทศพุ่งข้ึนรวม  309,303 ราย ซ่ึงกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศยังคงมี 
จำานวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศ ส่งผลทำาให้เมืองหลวงแห่งนี้และเมือง 
โดยรอบต้องกลับเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์อีกคร้ัง ทำาให้ประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ 
ถดถอยต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา

2. ฟิลิปปินส์เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Stay Safe เพ่ือติดตามการเดินทางของ 
ประชาชนภายในประเทศ ซ่ึงทำาให้เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถทำาการติดต่อบุคคลน้ันๆ 
ได้ทันที หากเคยเข้าใกล้บุคคลที่มีการติดเชื้อโควิด-19

3. Department of Tourism (DOT) ของฟลิิปปนิส์มีแผนเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวในหลากหลายด้าน ท้ังการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ 
และการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีเรียกว่า "DOT’s Tourism Response  
and Recovery Program" ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 
เหมาะสม และเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
New Normal 

4. โรงแรมท่ีพักในประเทศฟิลิปปินส์ต่างพากันปรับแผนธุรกิจไปในเชิงรุก 
มากขึ้นโดยมีการจัดทำาแพ็คเกจ Workation ที่มุ่งเจาะตลาดกลุ่มนักเดินทาง 
มิลเลนเนียลจากท่ัวโลกท่ีต้องการหาสถานท่ีท่ีเหมาะท้ังการพักผ่อนและทำางาน 
ไปในคราวเดียวกัน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในฟลิิปปินส์
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สรุปข่าวตลาดฟลิิปปินส์โดยรวม

• เศรษฐกิจโดยรวมของฟลิิปปนิส์อยู่ในสภาวะถดถอยมากท่ีสุดเป็นประวัติการณ์เน่ืองจากวิกฤติโควิด-19 ทำาให้ธุรกิจ 
ต้องปิดตัวลงเป็นจำานวนมากและคนนับล้านถูกเลิกจ้าง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศหดตัวลงร้อยละ 16.5 ในไตรมาสท่ีสองเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปท่ีีแล้ว อันเกิดจากการท่ีประชาชนต้องกักตัว 
อยู่ในบ้านเป็นเวลานานเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสทำาให้เศรษฐกิจย่ำาแย่ลง

• ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมเป็นต้นไป กระทรวงการคมนาคมฟิลิปปินส์ออกกฎให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางด้วย 
สายการบินแห่งชาติฟลิิปปนิส์จะต้องสวมใส่หน้ากากพลาสติก (Face Shield) อีกช้ันหน่ึงทับจากหน้ากากอนามัยท่ี 
ผู้โดยสารทุกคนจำาเป็นจะต้องใส่อยู่แล้ว นอกจากนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังจะต้องใส่ชุด PPE ป้องกัน 
การแพร่ระบาดตลอดเวลาท่ีฏิบัติหน้าท่ีอยู่บนเคร่ืองบินอีกท้ังบนเคร่ืองบินจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ 
ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้ง และเพ่ิมการติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์

• ฟลิิปปินส์อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าระยะยาวเข้ามาในประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เนื่องจากประเทศจะ 
ค่อย ๆ  ผ่อนคลายข้อจำากัดบางส่วนเพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติที่เดินทาง 
เข้ามาถึงแม้ว่าจะมีวีซ่าการพำานักระยะยาว ยังจำาเป็นจะต้องได้รับการกักตัว 14 วันตามปกติ ทั้งนี้รัฐบาลฟลิิปปินส์จะ 
ยังไม่อนุมัติวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทำาการยื่นขอวีซ่าใหม่ แต่จะให้ความสำาคัญกับชาวฟลิิปปินส์ที่ต้องการเดินทาง 
กลับประเทศเป็นอันดับแรกเนื่องจากขีดจัดของสนามบินที่ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารทั้งหมดได้ 

• Department of Tourism (DOT) ของฟลิิปปนิส์ได้ร่วมกับรัฐบาลหลายภาคส่วนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
ในการกำาหนดกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพ่ือสร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัยแก่นักเดินทางใน 
อนาคต เช่น สนามบินจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การทำาความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าพ้ืนที่ การกั้นด้วย 
แผ่นพลาสติกใสบริเวณเคาน์เตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสนามบิน นอกจากนี้การสวมหน้ากากอนามัยและการรักษา 
ระยะห่างยังเป็นส่ิงที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำาหรับโรงแรมที่พักนอกเหนือจากการตรวจเช็คตามปกติแล้ว 
ผู้เข้าพักทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Health Declaration Form ก่อนเข้าพัก การชำาระเงินจะต้องเป็นแบบไม่ม ี
การสัมผัส (Contactless payment) และหลีกเลี่ยงการทักทายด้วยการจับมือเป็นต้น

• เม่ือช่วงต้นเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ฟลิิปปนิส์เปดิตัวแอปพลิเคช่ัน Stay Safe เพ่ือติดตามการติดต่อของเช้ือโควิด-19 
โดยประชาชนที่ใช้แอปฯ นี้จะถ่ายภาพ QR code ตามสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือเก็บข้อมูลการเดินทางแทน 
การกรอกข้อมูลด้วยกระดาษ ซึ่งแอปฯ นี้จะทำาให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดายหากเป็น 
บุคคลที่เคยเข้าใกล้บุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้พัฒนาแอปฯ กล่าวว่าการใช้แอปฯ Stay Safe นี้จะช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และยังเป็นการช่วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• Department of Tourism (DOT) ของฟลิิปปินส์กล่าวว่าหน่วยงานจะช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 
ในรูปแบบท่ียัง่ยืนมากขึน้ทัง้ในดา้นเงินสนับสนนุหรือนโยบายสนบัสนนุตา่ง ๆ  ซ่ึงทัง้หมดจะอยูใ่นแผนการฟื้ นฟูอตุสาหกรรม 
ที่เรียกว่า "DOT’s Tourism Response and Recovery Program" ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
และเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ New Normal เพ่ือให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในฟลิิปปินส์มี 
ความยั่งยืนและพร้อมต้อนรับคนทุกกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ

• Department of Tourism (DOT) ของฟลิิปปนิส์ให้ความม่ันใจกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเท่ียวในการให้การสนับสนุน 
อย่างเต็มที่หลังจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อย ๆ  ฟื้ นตัวโดยกล่าวว่าภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ นอกจากนี้ DOT ยังได้ร่วมมือกับ Tourism Congress of 
the Philippines (TCP) เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศ อีกทั้งธนาคารโลกและธนาคารเพ่ือ 
การพัฒนาแห่งเอเชียจะให้เงินกู้และความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาและจัดการสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ  

• Rajah Travel Corporation (RTC) ที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลาจะเปิดตัวหลักสูตรการจัดการการเดินทางที่ครอบคลุมประเด็น 
ต่าง ๆ  ท่ีมักจะไม่มีสอนในโรงเรียนการโรงแรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาการท่องเท่ียวและการโรงแรมรุ่นใหม่ให้เตรียมพร้อมก่อน 
ก้าวสู่การทำางานจริงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ท่ีขาดจากในหลักสูตรปกติส่วนใหญ่จะเน้น 
เร่ืองการต้อนรับมากกว่าการจัดการด้านธุรกิจนำาเท่ียว เช่น การจัดการธุรกิจนำาเท่ียวสำาหรับองค์กร การจัดโปรแกรมนำาเท่ียว 
หรือกระท่ังการเจรจากับซัพพลายเออร์ รวมถึงทำาความเข้าใจในศัพท์เฉพาะทาง การคิดราคา และภาษี นอกจากน้ีนักเรียนยัง 
สามารถนำาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์การจำาลองทางธุรกิจเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม

• โรงแรมและรีสอร์ทของฟลิิปปินส์กำาลังพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือปรับให้เข้ากับความต้องการและไลฟส์ไตล์ของ 
นักเดินทางท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด รวมถึงมีการเพ่ิมแพ็คเกจต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสำาหรับลูกค้าท่ีต้องการเปล่ียน 
สถานท่ีในการทำางานซ่ึงการทำางานท่ีบ้านอาจไม่เหมาะสำาหรับทุกคน โดยโรงแรมจะจัดทำาเปน็แพคเกจ Workation ท่ีมุ่งเจาะ 
ตลาดกลุ่มนักเดินทางมิลเลนเนียลจากท่ัวโลกท่ีต้องการหาสถานท่ีท่ีเหมาะท้ังการพักผ่อนและทำางานไปในคราวเดียวกัน และ 
ยังเหมาะสำาหรับนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนแบบออนไลน์โดยที่โรงแรมจะมีบริการอินเทอร์เน็ตทำาให้บรรยากาศการเรียนแบบ 
ออนไลน์ไม่จำาเจ

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาดฟลิิปปินส์โดยรวม



13

1. จากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของธนาคารเอชเอสบีซี พบว่า เวียดนามจะ 
ฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 จากการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นกว่า 7% เนื่องจาก 
การเติบโตของการส่งออกคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เวียดนามก็มีแผนใน 
การโปรโมทอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริการด้านสาธารณสุขให้เป็น 
ที่รู้จักและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

2. อุตสาหกรรมโรงแรมในเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างมาก โรงแรมขนาดกลาง 
และเล็กต่างต้องปิดตัวลงและขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามยังม ี
ผู้ประกอบการโรงแรมอีกหลายแห่งพยายามปรับตัวเองเพ่ือสร้างรายได้
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3. สายการบิน Vetjet ร่วมกับเฟซบุ๊กเพ่ือตอบสนองต่อโครงการ "Vietnamese  
People Travel in Vietnam" และ "Vietnam Grand Sale 2020" ได้มอบ 
ส่วนลด 50% ของราคาตั๋วเครื่องบินสำาหรับทุกเส้นทางภายในประเทศ 
เพ่ือมอบโอกาสในการเดินทางที่สะดวกสบายในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งนำาเสนอ 
เสน่ห์ของวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของเวียดนามให้กับนักเดินทางทั่วโลก 

4. การระบาดระลอกท่ีสองของหลายประเทศในเอเชีย ทำาให้มหกรรม เทศกาล และ 
กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีมีคนรวมตัวเป็นจำานวนมากต้องหยุดชะงัก ในส่วนของกิจกรรม 
บางประเภทท่ีสามารถดำาเนินการได้ตามปกติ ต้องปฏิบัติตามคำาส่ังในการเว้น 
ระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด

5. ในขณะท่ีกรมการท่องเท่ียวนครโฮจิมินห์ (HCMC-DOT) ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่  
“Hello Ho Chi Minh City” ซ่ึงจะเร่ิมดำาเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 
ส้ินเดือนมกราคม 2564 เพ่ือกระตุ้นให้นักเดินทางภายในประเทศเวียดนามมา 
เยี่ยมชมเมืองโฮจิมินห์ โดยเน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว 
โฮจิมินห์ซิตี้และอีกเป้าหมายที่สำาคัญ คือ การกำาหนดให้โฮจิมินห์เป็นหนึ่งใน 
สถานท่ีสำาหรับกิจกรรมทางธุรกิจช้ันนำาของเอเชีย โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรม 
เป็นส่ิงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางเพ่ือธุรกิจและ 
นักท่องเที่ยว

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ใน CLMV
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สรุปข่าวตลาด CLMV โดยภาพรวม 

• Facebook และ สายการบิน Vietjet ได้จับมือกันเปน็พันธมิตรในโครงการใหม่สำาหรับนักท่องเท่ียว 
ในประเทศ "Immense Vietnam - Fly Green with Vietjet" โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ ‘Proud Vietnam’ ของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามซึ่งเปิดตัว 
โดยFacebookและกระทรวงฯ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวหลังจากการระบาดของ
โควิด-19

• ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวียดนามไม่อนุญาตให้ออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ยกเว้นผู้ที่ 
เดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการทูต ซึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพและกักกันตัว 14 วัน 
เม่ือเดินทางมาถึงเวียดนาม และเวียดนามได้ขยายการพำานักช่ัวคราวอัตโนมัติให้กับชาวต่างชาติ 
ที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนามด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวหลังวันที่ 1 มีนาคม 2563 ฟรีจนถึง 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563  

• เทศกาล กิจกรรมทางศาสนา มหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ และธุรกิจบันเทิง อาทิ บาร์ คาราโอเกะ 
คลับ และอาบอบนวด และสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ในเวียดนามหลายแห่ง รวมถึง ฮานอย 
โฮจิมินห์ ถูกส่ังให้ปิดชั่วคราว นอกจากนี้ จังหวัดดานัง ไฮเดือง และกว๋างนาม รวมทั้งพ้ืนที่ 
ของฮอยอัน เกาะตัมกีและหมู่เกาะจามอยู่ภายใต้คำาส่ังให้เว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด

• ในขณะที่หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับโควิด-19 ระลอกที่สอง รัฐบาลต่างพยายาม 
ควบคุมการระบาดน้ี โดยเวียดนามได้ปดิเมืองดานังและเตรียมอพยพประชาชนราว 80,000 คน 
ทางการเวียดนามออกคำาส่ังให้ประชาชนอยู่บ้านหลังจากท่ีพบผู้ติดเช้ือในประเทศคร้ังแรก 
ในรอบสามเดือน เวียดนามยังได้นำามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในดานังกลับมาใช้ และม ี
การกำาหนดมาตรการกักตัวอย่างเข้มงวด พร้อมท้ังดำาเนินโครงการทดสอบเชิงรุกในการทดสอบ 
การแพรระบาดของโควิด-19 ประชาชนสามารถออกไปข้างนอกบ้านได้ตามความจำาเป็นเท่านั้น 
และ ไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวกันมากกว่าสองคนในพ้ืนที่สาธารณะนอกเหนือจากโรงเรียน 
โรงพยาบาล หรือสถานที่ทำางาน การให้ย้ายออกจากเมืองจะใช้เวลาอย่างน้อยส่ี วัน 
โดยสายการบินภายในประเทศให้บริการเที่ยวบินประมาณ 100 เที่ยวต่อวัน จากดานังไปยัง 
11 เมืองของเวียดนามผู้ที่เดินทางกลับจากดานังไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศจะต้องถูกกักกัน 
ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เช่นกัน

• ป ี2563 เป็นปท่ีีทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการท่ัวโลกได้รับผลกระทบเน่ืองจาก 
การระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมโรงแรมในเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน 
โรงแรมขนาดกลางและเล็กหลายแห่งต้องปดิตัวลงและขายอสังหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีอีกหลาย 
แห่งต้องพยายามปรับตัวเองเพ่ือสร้างรายได้ ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• ธนาคารเอชเอสบีซีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยมี 
ตัวเลข 8.1% ในปี 2564 ซ่ึงเป็นเพียงประเทศเดียวในเศรษฐกิจอาเซียนท่ีธนาคารคาดการณ์ว่าจะ 
มีการเติบโตในเชิงบวก ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำาหรับเวียดนามในปี 2563  
ลดลงจาก 3% เป็น 2.6% เป็นผลมาจากผลกระทบด้านลบของการระบาดของโควิด-19 
ระลอกที่สองซึ่งเกิดขึ้น ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 รัฐบาลได้ออกนโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้น 
ในการเปิดพรมแดน ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงมีความท้าทายตราบจนจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นกว่า 7% เนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ 
การส่งออกคอมพิวเตอร์

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามประกาศเม่ือปลายเดือนกันยายนว่าจะเปดิตัวสถานพยาบาล 1,000 แห่งพร้อมศูนย์สุขภาพ 
ทางไกลซ่ึงนับเปน็ก้าวสำาคัญในการเปล่ียนแปลงระบบดิจิทัลของภาครัฐ ซ่ึงศูนย์สุขภาพทางไกลจะเปน็แพลตฟอร์มท่ีสำาคัญ 
ในการช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุข 

• ประเทศเวียดนามกำาลังพัฒนารูปแบบใหม่ในการวินิจฉัยและการรักษาตลอดจนการป้องกันและต่อสู้กับไวรัส โดยศูนย์สุขภาพ 
ทางไกลจะมีส่วนช่วยในการขยายบริการด้านการรักษาพยาบาลท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ เปา้หมายหลักของระบบ Telehealth  
ไม่ได้เน้นเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเท่านั้น แต่รัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการแพทย์และ 
การบริการด้านสาธารณสุข ในข้ันตอนต่อไปรัฐบาลมีแผนท่ีจะพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพท่ีรวบรวมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
ในด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศเพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพ่ือให้รัฐบาลสามารถให้บริการด้านการดูแล 
สุขภาพที่ดีขึ้นแก่ประชาชน รวมถึงแผนในการโปรโมทอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริการด้านสาธารณสุขให้เป็นที่รู้จัก 
และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

• สายการบิน Vetjet ได้มอบส่วนลด 50% ของราคาต๋ัวเคร่ืองบินสำาหรับทุกเส้นทางภายในประเทศ เพ่ือให้นักเดินทางสามารถสำารวจ 
เสน่ห์ของวัฒนธรรมเวียดนามได้อย่างหลากหลาย โครงการนี้คาดว่าจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวเวียดนาม เพ่ือส่งเสริม 
ใหเ้กดิการลงทนุทางธรุกจิและการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว พรอ้มทัง้ยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิใหก้บัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
ในประเทศ

• นักท่องเท่ียวจีนซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติและคู่ค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม คิดเปน็หน่ึงในสามของจำานวนนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติ 18 ล้านคนที่มาเยือนเวียดนามในปี 2562 ด้วยผลของการระบาดนี้ เวียดนามระงับเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เข้าและ 
ออกจากจีนทั้งหมดและหยุดการออกวีซ่าสำาหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากตรวจพบผู้ป่วยรายแรก 
ในประเทศ ในช่วงสามเดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศน้อยมาก ทำาให้เวียดนามได้ตกลงท่ีจะ 
ให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ไปและกลับจากประเทศจีนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากปิดทำาการมาหลายเดือน 

• กรมการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์ (HCMC-DOT) ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Hello Ho Chi Minh City” ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงส้ินเดือนมกราคม 2564 เป้าหมายของแคมเปญการตลาดคือเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 
โฮจิมินห์ซิต้ีพร้อมกับกระตุ้นให้นักเดินทางภายในประเทศเวียดนามมาเย่ียมชมเมืองโฮจิมินห์ ส่วนหน่ึงในแคมเปญจะเน้นไปท่ี 
การแนะนำาภาพลักษณ์ของโฮจิมินห์ซิต้ีว่าเป็นเมืองท่ีปลอดภัยและเป็นมิตร และจะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
อาทิ การจัดงานเทศกาลชุดประจำาชาติ Ao Dai นอกจากน้ีแคมเปญจะเปน็หน่ึงในการส่งเสริมอัตลักษณ์อย่างเปน็ทางการของ 
การท่องเท่ียวโฮจิมินห์ซิต้ี เพ่ือใหเ้กดิการประชมุที่เชื่อมโยงกบัจงัหวดัในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
และภาคกลางของประเทศ แคมเปญ “Hello Ho Chi Minh City” ถือเป็นรากฐานสำ าคัญของการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสำาหรับตลาดในและต่างประเทศ  และอีกหนึ่งเป้าหมายของแคมเปญคือ 
การกำาหนดให้โฮจิมินห์เป็นหนึ่งในสถานที่สำาหรับกิจกรรมทางธุรกิจชั้นนำาของเอเชีย ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ 
การจัดการประชุมและนิทรรศการระดับโลก โดยจะดึงดูดนักเดินทางเพ่ือธุรกิจด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและเมืองที่ทันสมัย 
ปลอดภัย ซึ่งพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางเพ่ือธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้

• โรงแรมโอดิสบูติกในโฮจิมินห์ซิตี้ได้ตัดสินใจว่าในช่วงที่โควิด-19 ยังระบาดอยู่ ทางโรงแรมจะทำาการฝึกอบรมนักศึกษาจาก
หลากหลายสถาบัน เพ่ือเพ่ิมทักษะท่ีได้นอกเหนือจากส่ิงท่ีได้จากการสอนในช้ันเรียน นักศึกษาด้านการโรงแรม และหลักสูตร 
การท่องเท่ียวจะได้รับความรู้และสามารถเตรียมพร้อมสำาหรับ “ความปกติใหม่” ซ่ึงเป็นส่ิงจำาเปน็สำาหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
และเรียนรู้ถึงการปรับตัวของโรงแรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่นการจัดส่งอาหารให้กับบุคคลและบริษัทที่อาศัย 
อยู่ใกล้กับโรงแรม หรือแนวคิดการจัดทำาแพ็คเกจ 1 วัน หรือหลายวัน ภายใต้แนวคิด “Staycations” ที่สามารถดึงดูด 
ผู้ที่ต้องการออกจากบ้านและเปลี่ยนทัศนียภาพมาใช้บริการโรงแรม นักศึกษายังได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการลด 
ทรัพยากรในการดำาเนินงานทำาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายพันดอลลาร์ในแต่ละเดือน โรงแรมโอดิสบูติกมีความมุ่งมั่น 
ในการส่งมอบคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดเสมอ ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานและคนรุ่นต่อ ๆ ไปจะเป็นจุดมุ่งหมายสำาหรับ
กลยุทธ์การพัฒนาในระยะยาว

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาด CLMV โดยภาพรวม 
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ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
จีน มาเก๊า ฮ่องกง  

สิงคโปร์ และ ไต้หวัน

ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ต ล า ด ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก ลุ่ ม ที่ 2
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1. รัฐบาลออสเตรเลียกำาลังพยายามพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้ นตัวจากภาวะถดถอย 
เปน็คร้ังแรกในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 โดยอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมมูลค่า 7.5 พันล้านออสเตรเลีย สำาหรับ 
การก่อสร้างถนน ทางรถไฟ และสะพาน เพ่ือกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ รวมถึงโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไมซ์และการท่องเที่ยว 
“Australian Business Events Grants Program” มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย ท่ีจะใช้ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

2. รัฐบาลกลางออสเตรเลียมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับผู้ประกอบการ 
ด้านการท่องเที่ยวของออสเตรเลีย ในเรื่องความจำาเป็นของการต้องเร่งเปิด 
พรมแดนระหว่างรัฐให้สามารถเดินทางไปหากันได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าหากยัง 
ไม่สามารถเปิดพรมแดนระหว่างรัฐได้ภายในส้ินปีนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ของประเทศที่จะได้รับความเสียหายถึงกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

3. สนามบินบางแห่งในออสเตรเลียใช้ช่วงเวลาล็อกดาวน์นี้ในการพัฒนาพ้ืนที่  
เช่น สนามบินเมลเบิร์นมีการติดตั้งแผงพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะช่วยทดแทนพลังงานจากการใช้ไฟฟา้ 
ได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

4. สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในกรุงเพิร์ธ ออกแคมเปญ 
กระตุ้นให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดงานไมซ์ในเขตมลรัฐออสเตรเลียตะวันตก  
โดยจะสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบของเงิน ตามจำานวนวันและจำานวนของ 
ผู้เข้าร่วมงาน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในออสเตรเลีย
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สรุปข่าวตลาดออสเตรเลียโดยรวม

• ธุรกิจการจัดงานไมซ์ในรัฐวิกทอเรีย ประเทศออสเตรเลียส่อแววจะประสบปญัหาอีกคร้ัง หลังจาก 
ที่รัฐวิกทอเรีย ออกมาประกาศล็อกดาวน์อีกรอบหลังพบการระบาดครั้งใหญ่ระลอกที่สองทั่ว 
ออสเตรเลียโดยรัฐวิกทอเรียออกประกาศสภาวะฉุกเฉินและได้เพ่ิมมาตรการป้องกันโดย 
เชื่อว่าจะเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดในโลกอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารของ Exhibition and  
Event Association of Australasia กล่าวว่า ด้วยการจัดการการแพร่ระบาดที่เข้มข้น 
ของรัฐเช่นนี้ทำาให้เชื่อมั่นว่าธุรกิจการจัดงานไมซ์สามารถกลับมาจัดได้ภายในเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน

• จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทำาให้การท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียได้รับผลกระทบ 
อย่างหนักในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมท่ีผ่านมา คิดเปน็มูลค่าความเสียหายกว่าหม่ืนล้าน 
ดอลล่าร์ ผลจากการสำารวจ National Visitor Survey จัดทำาโดย Tourism Research Australia  
ระบุว่าเฉพาะเดือนเมษายน มูลค่าจากการท่องเที่ยวในประเทศหายไปกว่า 7 พันล้านดอลล่าร ์
เน่ืองจากทริปการเดินทางในประเทศถูกยกเลิกไป ท้ังน้ีการท่องเท่ียวภายในรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ได้รับ 
ผลกระทบกว่า 3.5 พันล้านดอลล่าร์ หรือกว่า 89 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจำานวนนักท่องเที่ยวใน 
ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ลดลงเป็นอย่างมากเหลือเพียง 1.4 ล้านคน จาก 7 ล้านคน 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา รวมถึงรัฐวิกทอเรียเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน 
โดยจำานวนนักท่องเที่ยวหายไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 2.5 พันล้านดอลล่าร์ 

• รัฐบาลกลางกำาลังเพ่ิมแรงกดดันให้แต่ละรัฐเปิดพรมแดนระหว่างกัน โดยช้ีแจงถึงผลกระทบท่ี 
คาดว่าจะเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศท่ีจะได้รับความเสียหายถึงกว่า 5 หม่ืนล้าน 
ดอลลาร์ภายในส้ินปีนี้ หากแต่ละรัฐยังคงปิดการเดินทางระหว่างกัน รัฐมนตรีการท่องเที่ยว 
กล่าวว่า การท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียตกอยู่ในสภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในเกือบ 
สามทศวรรษ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพรมแดนจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณนี้ แต ่
การใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวในประเทศคาดว่าจะลดลงกว่า 2 หม่ืนล้านดอลลาร์เม่ือเทียบกับป ี2562

• ผลกระทบจากการปิดพรมแดนระหว่างรัฐ ส่งผลด้านลบเศรษฐกิจออสเตรเลียเป็นจำานวนกว่า 
3 หม่ืนล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ทำาให้รัฐบาลกลางอัดฉีดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้โครงการ 
Australian Business Events Grants Program มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ  
36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ โดยผู้จัดงานการประชุมของสมาคม 
ในออสเตรเลียสามารถของบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย 
(ระหว่าง 10,000 ถึง 250,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) ภายใต้โครงการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมไมซ์จากทางภาครัฐ 

• รฐับาลประเทศนวิซแีลนดเ์ตรยีมอดุหนนุงบประมาณ 50 ลา้นดอลลาร์นวิซีแลนด ์เพ่ือช่วยเหลอื 
ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศ งบประมาณดังกล่าวจะถูกแจกจ่ายไปยังกองทุนเพ่ือการจัดงาน 
(Regional Events Fund) 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งงบสนับสนุนดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือ 
เพ่ิมเติมจากแคมเปญ Domestic Events Fund ที่รัฐบาลประกาศก่อนหน้านี้ โดยรายละเอียด 
และขั้นตอนการสนับสนุนยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจน

• หน่วยงาน South Australian Tourism Commission (SATC) ยืนยันการให้งบประมาณ 
สนับสนุนจำานวน 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพ่ือหวังช่วยกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานใน 
ภาคเอกชน การสร้างงาน และการฟื้ นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด โดยให้งบสนับสนุนตั้งแต ่
20,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย สำาหรับธุรกิจโรงแรมท่ีพัก รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่างๆ ที่มีการสร้างใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในออสเตรเลีย ได้เริ่มลงทุนในด้านการทำานวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมเสริมสร้างขีด 
ความสามารถและการแข่งขันของอุตสาหกรรมหากสถานการณ์ของวิกฤตโควิด-19 เริ่มดีขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการ 
ต่าง ๆ และเมื่สามารถจัดงานไมซ์ได้อีกครั้ง โดยผู้ประกอบการด้านการจัดงานชั้นนำา Solution Entertainment ใน 
มลรัฐวิกทอเรียได้ประกาศเปิดตัว 'All In' แพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีและการสร้างประสบการณ์ที่ 
สนับสนุนให้คนในอุตสาหกรรมยังคงสานสัมพันธ์กันได้ 

• Melbourne Convention Bureau (MCB) ประกาศการชนะสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ 3 งาน 
ของมลรัฐวิกทอเรีย ในช่วง 8 ปีท่ีจะถึงน้ี ได้แก่ งาน The International Trade Union Congress 2022, The International  
Conference on Social Work in Health and Mental Health 2022 และ The International Geographical Congress 2028 
โดยทั้ง 3 งานนี้คาดการณ์ว่าจะดึงดูดนักธุรกิจต่างชาติจำานวนมาก และนำาเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจกว่า 24.8 ล้าน 
เหรียญออสเตรเลีย

• สนามบินเมลเบิร์นเตรียมเปดิโครงการติดต้ังแผงพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย เพ่ือผลิตพลังงาน 
หมุนเวียนปอ้นอาคารผู้โดยสารท้ัง 4 อาคารของสนามบิน โดยพลังงานแสงอาทิตย์น้ีจะมีกำาลังผลิตไฟฟา้เทียบเท่าประมาณ 
15 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้ไฟฟา้ตลอดทั้งปี โดยผู้บริหารสนามบินกล่าวว่าการผลิตพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะ 
ชว่ยลดปรมิาณการเกดิคารบ์อน ลดคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานตอ่ป ีช่วยลดตน้ทนุโดยรวมของสนามบนิในชว่งเวลาทีเ่ศรษฐกจิ 
ถดถอย

• Business Events Perth ได้ออกแคมเปญสนับสนุนกระตุ้นให้องค์กรท้องถิ่นจัดงานไมซ์ โดยการสนับสนุนจะให้ในรูปแบบ 
ของเงินจำานวน 30 ดอลล่าร์ต่อคน ทั้งนี้จำานวนเงินสูงสุดที่จะให้การสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับจำานวนวันการจัดงานและจำานวน 
ของผู้เข้าร่วมงาน และงานท่ีมีสิทธิจะได้รับการสนับสนุนจะต้องเปน็งานประเภทการประชุม การแสดงสินค้า การจัดฝึกอบรม 
และการสัมมนา การประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล โดยที่กิจกรรมต่าง ๆ  ที่กล่าวมาจะต้องจัดขึ้นใน 
รัฐออสเตรเลียตะวันตกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

• การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ได้ออกแคมเปญสนับสนุนการท่องเที่ยวของแต่ละสถานที่ในประเทศในรูปแบบของเกมส์ ที่มีชื่อว่า  
“Play NZ” และได้ให้ผู้ท่ีมีช่ือเสียงในแวดวงของเกมส์ทำาการสาธิตการเล่น แคมเปญน้ีจัดทำาโดย TBWA Sydney และ Eleven 
Sydney ซ่ึงในเกมส์ได้บรรจุแหล่งท่องเท่ียวช้ันนำาของประเทศนิวซีแลนด์และทำาเปน็ธีมถึง 18 ธีม ท้ังน้ีผู้ชมเกมส์สามารถรับชม 
เป็นวิดีโอได้ 180 องศาได้ด้วย

• การท่องเท่ียวนิวซีแลนด์มุ่งหวังจะเปน็ Top of Mind ของนักท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์ โดยได้มีการจัดทำาวิดีโอแคมเปญโปรโมท 
อัตลักษณ์สำาคัญของนิวซีแลนด์ อันได้แก่ ความรักในผืนแผ่นดิน ความใส่ใจในการต้อนรับและการบริการ ความเป็นมิตรของ 
ชาวนิวซีแลนด์ นำาเสนอผ่านนักแสดงที่มีชื่อเสียงและเผยแพร่ไปยังส่ือดิจิทัลต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ ถึงแม้ในขณะนี้ 
การเดินทางระหว่างสองประเทศจะยังไม่สามารถทำาได้ แต่นิวซีแลนด์ตั้งใจที่จะสร้างการจดจำาและส่ือสารให้นักท่องเที่ยว 
ชาวสิงคโปร์ทราบว่าพวกเขาเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และสามารถกลับมาเดินทาง
ระหว่างประเทศได้

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาดออสเตรเลียโดยรวม
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1. สนามบินของญ่ีปุ่นบางแห่งก็เร่ิมใช้ช่วงเวลาท่ีไม่มีนักเดินทางเข้าออก 
สนามบินในการปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยการใส่แนวคิดแบบท้องถ่ินและเน้นการสร้าง 
ประสบการณ์แบบใหม่ให้แก่นักเดินทาง เพ่ิมองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และอาหาร 
ท้องถิ่นในสนามบิน

2. ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ได้ทำาข้อตกลงในการเปิดช่องทางพิเศษ (Business Track) 
สำาหรับนักเดินทางท่ีเดินทางระหว่างกัน โดยจะให้สิทธิกับนักเดินทางธุรกิจและ 
นักการทูตเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามนักเดินทางดังกล่าวจะต้องถูกจำากัด 
การเดินทางในประเทศนั้น ๆ เป็นเวลา 14 วันตามกฎที่ได้ตกลงกัน

3. นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเตรียมแผนเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางจากประเทศใน
เอเชียเพ่ิมเติม เช่น กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า และไต้หวัน โดยไทยและ
เวียดนามจะได้รับการพิจารณาในลำาดับถัดไป

4. ภายหลังจากที่รัฐบาลญ่ีปุ่นออกมาตรการฟื้ นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ
หรือ Go To Travel ในช่วงเดือนแรกของการออกแคมเปญยังถือว่าไม่ค่อย 
ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร มีผู้ออกมาใช้แคมเปญนี้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
รัฐบาลจึงพิจารณาให้เพ่ิมผู้ประกอบการและประชาชนในกรุงโตเกียวสามารถ 
เข้าร่วมแคมเปญได้ 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในญี่ปุ่น
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สรุปข่าวตลาดญี่ปุ่นโดยรวม

• เศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน่ถือว่าเปน็เศรษฐกิจท่ีใหญ่เปน็อันดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและ จีน หดตัว 7.8%  
ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2563 ทำาให้เศรษฐกิจตกต่ำาที่สุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจเกือบทั้งหมด 
ยุติลงในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีกทั้งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาผลผลิต 
ภายในประเทศลดลงถึง 27.8 % ต่อปี นับเป็นการหดตัวในไตรมาสที่สามติดต่อกันของญี่ปุ่น 

• รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ผ่านความยากลำาบากในปัจจุบัน โดยการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีถือเปน็ปจัจัยสำาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน่ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากปญัหา 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักตั้งแต่ต้นปี โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศแคมเปญ "Go To Travel" ตั้งแต่ 
วันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ระบุให้เงินสนับสนุนนักเดินทางในประเทศที่เดินทางพักแรมข้ามจังหวัดคนละ 187 ดอลลาร์ 
สหรัฐหรือ 93 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีเดินทางแบบไปกลับในวันเดียว อย่างไรก็ตามรัฐบาลญ่ีปุน่ได้ถูกเรียกร้องให้พิจารณา 
แคมเปญน้ีอีกคร้ังและ ไม่ให้รวมกรุงโตเกียวในแคมเปญน้ีด้วย เน่ืองจากยอดผู้ติดเช้ือในโตเกียวยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเน่ือง

• Agoda ได้เข้าร่วมแคมเปญ "Go To Travel" ของ Japan Tourism Agency โดยเปน็การรวบรวมผู้ประกอบการโรงแรม 
และท่ีพักเพ่ือเป็นทางเลือกให้นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุน่เดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจท่ัวประเทศ โดยแคมเปญดังกล่าวรัฐบาลญ่ีปุน่ 
จะสนับสนุนเงินช่วยเหลือสูงสุด 14,000 เยน ต่อคนต่อคืน หากจองท่ีพักในโรงแรมท่ีร่วมแคมเปญ นอกจากน้ีนักท่องเท่ียว 
ยังได้รับค่าท่ีพักอัตราพิเศษเม่ือจองท่ีพักในแพลตฟอร์ม Agoda ส่วนลดสูงสุดถึง 25% ในทางกลับกัน Agoda เองก็มี 
แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมในการประชาสัมพันธ์โรงแรมไปยังกลุ่มเปา้หมายในช่องทางต่าง ๆ

• ญ่ีปุน่และจีนดำาเนินการเจรจาเร่ืองการกลับมาเดินทางระหว่างสองประเทศหลังจากท่ีหยุดชะงักไป เน่ืองจากการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโรคโควิด-19 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญ่ีปุน่ได้หารือเก่ียวกับเร่ืองน้ีกับเจ้าหน้าท่ีทางจีน 
อีกทั้งเปิดเผยว่าจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ญี่ปุ่นกำาลังพิจารณาที่จะผ่อนปรนนโยบายการห้ามเดินทาง ทั้งนี้ญี่ปุ่น 
มีการห้ามเดินทางใน 146 ประเทศโดยนักเดินทางชาวต่างชาติที่เคยไปประเทศใดประเทศหนึ่งภายใน 14 วันหลังจาก 
เดินทางมาถึงญ่ีปุน่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศทันที

• ประเทศญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางและนักธุรกิจชาวต่างชาติจากประเทศ สิงคโปร์ กัมพูชา และมาเลเซีย 
ให้เข้ามาในประเทศได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามบรรเทาความเดือดร้อนของธุรกิจ 
ภาคบริการ นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดประเทศญี่ปุ่นได้เข้มงวดจำากัดการเข้าประเทศซึ่งบังคับใช้กับ 159 ประเทศ 
ทั่วโลก จนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม ญี่ปุ่นเริ่มการเจรจาเตรียมเปิดประเทศกับ 16 ประเทศ รวมถึง สิงคโปร์ กัมพูชา
และมาเลเซีย 

• ญี่ปุ่นเริ่มการเปิดประเทศด้วยการท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทาง (Travel Bubble) กับประเทศในเอเชีย ในวันที่ 8 กันยายน 
ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ประเทศรายชื่อประเทศที่มีแผนการเดินทางระหว่างกัน เช่น กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า และไต้หวัน โดย 
ประเทศไทยและเวียดนามจะถูกพิจารณาในลำาดับถัดไป 

• ญี่ปุ่นและสิงคโปร์เปิดช่องทางพิเศษหรือ Business Track สำาหรับนักเดินทางธุรกิจและนักการทูตที่เดินทางระหว่าง 
2 ประเทศ โดยเริ่มเปิดช่องทางเข้าพิเศษนี้้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนนี้ เป็นต้นไป นักเดินทางจะต้องปฏิบัติตามกฎด้าน 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดที่รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางจะ
ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องจำากัดสถานที่การเดินทางในช่วง 14 วันแรกที่เดินทางมาถึง

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 กำาลังกระตุ้นการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวขนาดเล็ก (Micro-Tourism) ของญี่ปุ่น 
ผู้คนจำานวนมากกำาลังมองสถานท่ีพักผ่อนท่ีมีนักท่องเท่ียวจำานวนน้อยไม่หนาแน่น และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการเฉพาะบุคคลได้ รองประธานอาวุโสประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิของ Small Luxury Hotels of the World 
(SLH) กล่าวว่า เทรนด์การเดินทางใหม่จะเน้นไปท่ีแผนการเดินทางท่ีเรียบง่าย โดยมีสถานท่ีและกิจกรรมท่ีน้อยลงเพ่ือลด 
ความเส่ียงการติดเชื้อโควิด-19 ให้น้อยที่สุด ในการสำารวจล่าสุดขององค์กรดังกล่าว ระบุว่าร้อยละ 90 ของผู้ตอบ 
แบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาจะรู้สึก “สบายขึ้น” ในโรงแรมขนาดเล็ก จึงทำาให้ SLH เปิดตัวโครงการ 'Stay Small' 
เป็นการโปรโมทโรงแรมขนาดเล็กในเครือ SLH ที่มีจำานวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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• จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ธุรกิจไมซ์ของญี่ปุ่นได้มีการปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการจัดงานเพ่ิมขึ้น 
เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ผู้จัดงานจากสมาคมการค้าอังกฤษประจำาประเทศญี่ปุ่น ผู้จัดงานไมซ์กว่า 40 งานต่อปีใน 
กรุงโตเกียว ระบุว่า การหันมาใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์และยังเป็นตัวช่วยเพ่ิม 
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอีกด้วย 

• ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำาเร็จในการจัดงานแสดงสินค้าแบบ B2B ขนาดใหญ่หลายงานในช่วงสัปดาห์ผ่านมา นับตั้งแต ่
ประเทศได้ยกเลิกการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินแต่ยังคงบังคับใช้มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเข้มข้นอยู่ โดยการจัดงาน 
ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณท่ีดีว่าอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศญ่ีปุน่รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมกำาลังฟื้ นตัว ท้ังน้ีเพ่ือปอ้งกัน 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดงานไมซ์ในประเทศญ่ีปุน่มีมาตรการใช้ระบบการลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์ เพ่ือควบคุม 
จำานวนคนเข้าร่วมงาน และการติดต้ังกล้องถ่ายภาพจับความร้อนเพ่ือดูความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน และปรับรูปแบบสถานท่ี 
จัดงานให้มีความกว้างขวางมากขึ้น

• สนามบินนานาชาติโอซาก้าเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารทางทิศเหนือและทิศใต้อีกคร้ังในวันท่ี 5 สิงหาคม นับเปน็การเสร็จส้ิน 
การปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งแรก (ใช้เวลาทั้งส้ิน 4 ปี ในการปรับปรุงสนามบิน) ที่สนามบินญี่ปุ่นฝั่ งตะวันตกในรอบ 50 ปี 
ผู้ให้บริการสนามบินซ่ึงบริหารสนามบินนานาชาติคันไซกล่าวว่าภายหลังการปรับปรุงจะมีส่ิงอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน 
เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในแง่ของสถานท่ีจับจ่ายใช้สอย ร้านอาหาร สถานท่ีพักผ่อนเพ่ือความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึนท้ังสำาหรับผู้เดินทาง 
และผู้ท่ีมาส่ง การปรับปรุงดังกล่าวยังมีการใส่แนวคิด “Kansai Experience” โดยนำาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินมาจัดแสดงในพ้ืนท่ี
สนามบินอีกด้วย

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาดญี่ปุ่นโดยรวม
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1. จากสถานการณ์ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์ของเกาหลีใต้ ทำาให้กิจกรรมไมซ์ทั้งหมดหยุดชะงัก ดังนั้น 
KTO ได้เปล่ียนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมท่ีมีอยู่ 
และสถานท่ีในการรองรับกิจกรรมไมซ์ผู้อำานวยการการตลาดไมซ์ขององค์การ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาหลีกล่าวว่าสถานท่ีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมี 
ส่วนช่วยในการฟื้ นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ของเกาหลีในช่วงหลังโควิด-19

2. การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ยืดเย้ือมานานกว่าคร่ึงป ีและยังไม่มีทิศทางใน 
เชิงบวกมากข้ึนสำาหรับอนาคตอันใกล้ของอุตสาหกรรมไมซ์หรือการท่องเท่ียว 
ของเกาหลีใต้และท่ัวโลก อยา่งไรก็ตามกรงุโซลยงัคงอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ  สำาหรบั 
การฟื้ นตัวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

3. โรงแรมต่าง ๆ  ได้ปรับตัวตามสถานการณ์ ซ่ึงบางโรงแรมมีการนำาเสนอบริการ 
"Zero Contact" ใช้หุ่นยนต์ในการให้บริการห้องพัก รวมถึงการเปล่ียนห้องพัก 
ให้มาเปน็พ้ืนท่ีสำานักงาน โดยท่ี ผู้เข้าพักจะเข้ามาใช้ห้องพักในโรงแรมระหว่างวัน 
พร้อมกับการใช้ส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้อง

4. อุตสาหกรรมไมซ์ของโซลกำาลังขยายไปสู่โลกดิจิทัลเหมือนกับประเทศอื่น ๆ 
โดยสำานักงานการจัดประชุมกรุงโซล (Seoul Convention Bureau) พยายาม 
ผลักดันเพ่ือให้เป็นก้าวสำาคัญของ Seoul MICE Alliance ในการเข้าสู่ 
โลกดิจิทัลมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีรักษามาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน 
กรณีท่ีมีการจัดงาน

5. โครงการ Seoul MICE Global Expert Program จัดข้ึนโดยรัฐบาลกรุงโซล 
และองค์กรการท่องเท่ียวกรุงโซล (STO) มีเปา้หมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการไมซ์ ด้วยการเข้าร่วมหลักสูตรฝกึอบรมออนไลน์และออฟไลน์ 
ที่สามารถกำาหนดเองได้ และผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานส่งเสริมการขาย 
Seoul MICE จะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนบทความและการเล่าเร่ือง 
ในช่องทางอออนไลน์ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์หรือ 
การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในเกาหลีใต้
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สรุปข่าวตลาดเกาหลีใต้โดยภาพรวม

• นอกเหนือจากโครงการ PLUS SEOUL ท่ีให้การสนับสนุนสำาหรับผู้เข้าร่วมงานไมซ์แล้วสำานักงาน 
การประชุมแห่งกรุงโซล (SCB) ยังนำามาตรการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขมาใช้ใน 
การจัดงาน โดยเพ่ิมตัวเลือกการสนับสนุนเข้ามาใหม่ คือ Infection-free Zone and 
Reassuring Package การประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติจะสามารถจัดงานในเขตปลอด 
การติดเชื้อและรักษาความสะอาดตลอดวัน ในขณะที่จัดงานในโซล Reassuring Package 
มอบความสะดวกสบายและบริการดูแลต้ังแต่การมาถึงประเทศของผู้เข้าร่วมงานจนถึง 
การเดินทางกลับประเทศโดยเร่ิมต้นสำาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติก่อน นอกจากน้ีโปรแกรม 
สนับสนุน PLUS SEOUL ได้เพ่ิมตัวเลือกในการสนับสนุน อาทิ ชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล 
การให้เช่ากล้องถ่ายภาพความร้อน บริการฆ่าเชื้อในสถานที่จัดงาน สำาหรับผู้ที่สนใจจะขอรับ 
การสนับสนุนในการจัดงานไมซ์

• โรงแรมต่าง ๆ ในเกาหลีใต้มีอัตราการว่างสูงถึง 90% เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่ง
กินเวลานานหลายเดือนที่ผ่านมา โรงแรมต่าง ๆ ได้นำาเสนอบริการ "Zero Contact" ซึ่งหนึ่ง 
ในนั้นคือการใช้หุ่นยนต์ในการให้บริการห้องพัก และห้องพักที่เหลือก็ถูกเปลี่ยนมาให้เช่าเป็น 
พ้ืนที่สำานักงานซึ่งโรงแรมต่างเร่งปรับปรุงห้องพัก เพ่ือให้ผู้เข้าพักรู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้นใน 
การใช้พ้ืนท่ีเปน็สำานักงานโดยจัดให้มีโต๊ะทำางานท่ีกว้างข้ึน และแสงสว่างโดยรอบอย่างเพียงพอ  
และมีบริการรูมเซอร์วิสที่ใช้หุ่นยนต์ เมื่อผู้เข้าพักส่ังเครื่องดื่ม อาหารหรือของใช้ในห้องพัก

• เน่ืองจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมยืดเย้ือ ความต้องการพักผ่อนในพ้ืนท่ีส่วนตัวจึง 
เพ่ิมข้ึน และบริการท่ีพักแบบไม่ต้องสัมผัสก็กำาลังเปน็เทรนด์ใหม่ในเกาหลีใต้ “แพ็คเกจเช่าห้อง” 
รูปแบบใหม่ ที่ผู้เข้าพักต้องการใช้ห้องพักในโรงแรมระหว่างวัน พร้อมกับการใช้ส่ิงอำานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ที่โรงแรมมีให้โดยไม่ได้พักค้างคืน ได้ถูกนำาเสนอให้กับประชาชนเกาหลีใต ้
โรงแรมในโซลต่างเร่งพัฒนาแพ็คเกจเหล่าน้ี เพ่ือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของการทำางาน 
จากท่ีบ้านหรือทางไกลเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• รัฐบาลกรุงโซลและองค์กรการท่องเที่ยวกรุงโซล (STO) เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดตัวโครงการ 
Seoul MICE Global Expert Program โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์กว่าสามร้อยคนที่ ได้รับการคัดเลือกและมีโอกาสเพ่ิมขีด 
ความสามารถด้วยการเข้าร่วมหลักสูตรฝกึอบรมออนไลน์และออฟไลน์ท่ีสามารถกำาหนดเองได้ 
และจะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน 2563 และจะได้ทำางาน 
เปน็ผู้สนับสนุนไมซ์ในการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติท่ีจัดข้ึนในกรุงโซล ผู้ท่ีได้รับเลือก 
ให้เป็นหน่วยงานส่งเสริมการขาย Seoul MICE จะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียน 
บทความและการเล่าเรื่องในช่องทางออนไลน์ ทักษะการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การเขียนข่าว 
ประชาสัมพันธ์ และจะได้รับค่าตอบแทนตามผลงาน

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• สหภาพสมาคมระหว่างประเทศ (UIA) ได้จัด Round Table Asia-Pacific ประจำาปีในรูปแบบเสมือนจริง โดยร่วมมือกับ 
องค์การการท่องเที่ยวกรุงโซล (STO) โดยที่ UIA Round Table Asia-Pacific เป็นการประชุมเสมือนจริงครั้งแรกที่ 
ผู้ได้รับเชิญสามารถฟังปาฐกถาพิเศษและการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ   และเข้าร่วมในการอภิปราย สร้างเครือข่ายและ 
กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ นอกจากนี้โซลยังได้จัดทำาวิดีโอทัวร์เสมือนจริง เพ่ือแนะนำาโซลและสถานที่ต่าง ๆ ที่ทำาให ้
โซลเป็นจุดหมายปลายทางระดับต้น ๆ ของกิจกรรมไมซ์ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกและรับชมวิดีโอ 360˚ VR ที่นำาเสนอ 
ในธีมที่แตกต่างกัน และผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรุงโซลสามารถเยี่ยมชมบูธเสมือนจริงของ 
กรุงโซล เพ่ือสนทนากับเจ้าหน้าที่ของ STO หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมสนับสนุน PLUS SEOUL

• กรุงโซลกลบัมาจดังานไมซ์ในสถานทีจ่ริงดว้ยความระมดัระวงั โดยเริม่จากการจัดแสดงสินคา้และการประชุมในเดอืนมถินุายน 
และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม COEX จะมีงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติประมาณ 8 งานที่ระบุไว ้
ในปฏิทินกิจกรรม ข้ันตอนแรกของการกักตัวสำาหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนคือการลงทะเบียนผ่านการสแกน QR การสวมหน้ากาก 
เป็นส่ิงจำาเป็นที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ในการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ การวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้างาน 
และการให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อในสถานที่จัดงานและผู้เข้าร่วมงานเป็นส่ิงที่จำาเป็นอย่างยิ่ง

• องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาหลี (KTO) และกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเท่ียวได้ประกาศรายช่ือสถานท่ีจัดงาน 
ที่มีเอกลักษณ์ของเกาหลี 40 แห่ง รายชื่อสถานที่ที่ประกาศประกอบด้วยสถานที่จัดงานดั้งเดิม 27 แห่ง ที่ประกาศเมื่อ 
ปลายปี 2562 และสถานที่จัดงานใหม่เพ่ิมเติมอีก 13 แห่งโดยเลือกจากกลุ่มผู้สมัคร 85 แห่ง  โครงการ Korea Unique 
Venues เริ่มต้นขึ้นในปี 2560 เพ่ือค้นหาสถานที่แปลกใหม่ทั่วเกาหลีที่สามารถตอบสนองความต้องการของงานไมซ ์
ในขณะที่มอบประสบการณ์ทางวัฒนธรรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน สถานที่จัดงานมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่พิพิธภัณฑ ์
อาคารประวัติศาสตร์ สวนกลางแจ้งและอื่น ๆ อีกมากมาย รายชื่อสถานที่จัดงานได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของผู้เข้าร่วมประชุม 

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาดเกาหลีใต้โดยภาพรวม
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1. เศรษฐกิจของประเทศจีนยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ ์
น้ำาท่วมครั้งใหญ่ในหลายมณฑลหลักของจีนส่งผลให้กิจกรรมการเดินทาง 
หรือขนส่งภายในประเทศหยุดชะงักลงไป รวมถึงการระบาดระลอกใหม่ใน 
แถบมณฑณซินเจียงและเหล่าหนิง

2. นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของมาเก๊า 
เข้าขั้นวิกฤตเนื่องจากมาตรการควบคุมต่าง ๆ  ที่ดำาเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ไตรมาสที่ผ่านมาและการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่สองเช่นกัน 

3. อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของประชนชาวจีนต่อเรื่องของปัญหาโควิด-19  
ยังคงมีน้อยอยู่ เห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังมีจำานวน 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว หรือ Golden Week ที่ 
ผ่านมาซึ่งปกติจะเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเกิดขึ้นเป็น 
จำานวนมากแต่ที่ผ่านมาตัวเลขกลับไม่เป็นที่น่าพอใจ เหตุผลหลักมาจาก 
การขาดความเชื่อมั่นของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ

4. กิจกรรมการจัดงานไมซ์ยังคงถูกควบคุมอยู่ ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจัดงาน 
หรือไม่ก็เล่ือนออกไปอย่างไม่มีกำาหนด ซ่ึงในจำานวนน้ีรวมไปถึงงานใหญ่ระดับโลก 
หลายงาน อาทิ งาน China's International Aviation and Aerospace 
Exhibition ท่ีจัดข้ึนทุกปท่ีีเมืองปกัก่ิง เหตุผลหลักมาจากการท่ีผู้เข้าร่วมงาน 
จากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ 

5. รัฐบาลเร่ิมมีมาตรการผ่อนคลายต่อสถานการณ์โควิด-19 มากข้ึนโดยวัตถุประสงค์ 
หลักคือการกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงได้อนุญาต 
ให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามมณฑลได้ในบางส่วน รวมถึงมาตรการการจำากัด 
จำานวนนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างจากเดิม 30% เป็น 50% 

6. สายการบินภายในประเทศของจีนต่างพากันออกโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย 
ซึ่งถือเป็นวิธีในการกระตุ้นยอดขาย ภายหลังจากประสบความสำาเร็จจาก 
การประกาศนำาร่องนโยบายจ่ายคร้ังเดียว บินได้ไม่จำากัดเท่ียว เม่ือช่วงไตรมาส 
ที่ผ่านมาส่งผลให้จำานวนเที่ยวบินภายในประเทศมีเพ่ิมขึ้นกว่า 80% 

7. โครงการก่อสร้างโรงแรมและสถานที่จัดการประชุมขนาดใหญ่หลายแห่ง 
หยุดชะงักลง รวมถึงบางแห่งมีการเลื่อนการเปิดตัวออกไปอย่างไม่มีกำาหนด 
ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 มีโครงการ Mega Project 
มากมายท่ีเกิดข้ึน ท้ังส่วนต่อขยาย Studio City ในเฟสท่ี 2 หรือศูนย์การประชุม 
และStadium ขนาดใหญ่ ที่มีการผลักดันจากทางภาครัฐในการขับเคลื่อน 
มาเก๊าให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ 

8. รัฐบาลมาเก๊าประกาศที่จะดำาเนินการยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วันสำาหรับ 
นักเดินทางที่มาจากมณฑลกวางตุ้งของจีน โดยคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดึงกลุ่มนักพนันจากเมืองจีน ซึ่งถือเป็น 
รายได้หลักของประเทศกลับมา 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในจีนและมาเก๊า



27

 

สรุปข่าวตลาดจีนและมาเก๊าโดยภาพรวม

• เศรษฐกิจของจีนอาจจะฟื้ นตัวกลับมาได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดย ณ ปัจจุบันทางการ 
ยังไม่ได้มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 และ 3 ออกมา แต่หลายคนก็เชื่อว่า 
จะเพ่ิมขึ้นจากช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นผลมาจากแรงซื้อของประชนในประเทศที่มีเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับมาตรการด้านการเงินและการคลังต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลประกาศให้ความช่วยเหลือ 
อย่างไรก็ตาม ทางการจีนไม่ได้มีการประกาศตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจเหมือนในทุก ๆ  ป ี
ท่ีผ่านมานอกจากน้ัน ยังมีแรงสะท้อนจากภาคประชาชนถึงมาตรการการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 
ว่าอยากให้มีการสนับสนุนต่อไปก่อน ภายหลังจากธนาคารบางแห่งของจีนเร่ิมยกเลิกมาตรการ 
บางอย่างไปภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศดีขึ้น 

• รัฐบาลเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และรักษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ที่มีมูลค่ากว่า 875 หมื่นล้านเหรียญ ให้ดำาเนินต่อไปได้ภายหลังจากที่ปิดตัวลงไปกว่า 6 เดือน 
ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเปิดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามมณฑลต่าง ๆ ของจีน 
รวมถึงอนุญาตให้มีจำานวนนักท่องเที่ยวในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากขึ้นจากเดิม 
ที่กำาหนดไว้ 30% เป็น 50% อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงไม่อนุญาตให้มีการเปิดรับนักเดินทาง 
จากต่างประเทศเข้ามา ทั้งนี้ ผลจากมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

• งาน China's International Aviation and Aerospace Exhibition ซึ่งที่เป็นงานใน 
อุตสาหกรรมการบินที่ใหญ่ที่สุดของจีน ประกาศยกเลิกไปจากเดิมมีกำาหนดการว่าจะจัดขึ้น 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยผู้จัดงานให้เหตุผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้จัดงานประกาศเลื่อนไปถึงปี 2565 อย่างไรก็ตาม งานนี้ไม่ได้เป็นเพียง 
งานแรกของอุตสาหกรรมการบินของโลกที่ประกาศยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ซึ่งก่อนหน้านี้ 
งานอย่าง Britain Franborough Airshow ได้มีการประกาศยกเลิกไปก่อนหน้านี้เช่นกัน  

• โครงการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่อย่าง Studio City เล่ือนออกไปจากเดิมท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเหตุผลหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงถือเป็นการประกาศเล่ือนเป็นคร้ังท่ี 2 ท้ังน้ี มูลค่าโครงการสูงถึง 1.3 หม่ืนล้าน 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และโครงการดังกล่าวจะกลายเปน็ศูนย์กลางด้านการจัดงานไมซ์ท่ีจะช่วย 
ผลักดันนโยบายของมาเก๊าในการเป็นจุดหมายปลายทางในอุตสาหกรรมไมซ์ของเอเชีย

• งานใหญ่ในวงการพนันอย่าง Global Gaming Expo (G2E) ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีใน 
มาเก๊าได้ประกาศยกเลิกการจัดงานในปีน้ี ซ่ึงงานดังกล่าวถือได้ว่าเปน็งานท่ีดึงดูดธุรกิจการพนัน 
จากท่ัวโลกเปน็จำานวนมาก โดยผู้จัดงานได้ให้เหตุผลด้านความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 

• มาเก๊าประกาศยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วันกับมณฑลกวางตุ้งของจีนในวันที่ 15 กรกฎาคม 
ท่ีผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการดึงกลุ่มนักพนันจาก 
จีนกลับมา อย่างไรก็ตาม นักเดินทางจะต้องมีหนังสือรับรองการตรวจเชื้อไวรัสที่มีอายุไม่เกิน 
7 วัน มาเพ่ือยืนยันก่อนเดินทางเข้ามาด้วย

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• เศรษฐกิจของประเทศจีนดูเหมือนจะยังคงมีอุปสรรคอยู่ภายหลังจากที่มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยเหตุผลหลักมาจากน้ำาท่วม 
คร้ังใหญ่ท่ีมีผลต่อการขนส่งภายในประเทศท่ีกระทบ 27 มณฑลหลักของประเทศ มูลค่าความเสียหายมากกว่า 20 หม่ืนล้านเหรียญ 
ดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงการระบาดระลอกใหม่ท่ีเกิดข้ึนในแถบซินเจียง และเหล่าหนิง ท้ังน้ี ก่อนหน้าน้ีมีสัญญาณท่ีดีมากข้ึน 
ภายหลังจากระบาดคร้ังใหญ่ แต่เน่ืองด้วยเหตุกาณ์ดังกล่าวส่งผลให้การเดินทางภายในประเทศท้ังการท่องเท่ียวและการขนส่ง 
ด้านอุตสหกรรมต่าง ๆ กลายเป็นอัมพาธไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงมีมาตรการความช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่อง

• ประธานาธิบดีของจีนประกาศนโยบาย 3 ปีสำาหรับการให้อำานาจและสิทธิประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ แก่บริษัทที่รัฐเป็น 
เจ้าของ หรือ State-owned Enterprises (SOEs) โดยคาดหวังว่าจะใช้เปน็เคร่ืองมือในการกระตุ้นศรษฐกิจของจีนภายหลัง 
จากได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากเหตุกาณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และน้ำาท่วมครั้งใหญ่ 

• อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดของนโยบายคร้ังน้ี แต่ก็เปน็ท่ีแน่ชัดแล้วว่าทางรัฐบาลกลางมีความพยายามในการเข้ามามี 
บทบาทต่อ SOEs มากข้ึน ท้ังน้ี ในปัจจุบันบริษัทเหล่าน้ีถือได้ว่ามีบทบาทสำาคัญด้านการเงินการลงทุนในจีนเปน็อย่างมาก รวมถึง 
ยังเป็นบริษัทที่มีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน

• สายการบินรายใหญ่ของจีนอย่าง China Southern Airline ได้มีการประกาศลดราคาค่าโดยสารในราคาที่ถูกมาก รวมไปถึง 
การประกาศโปรโมชั่นบินได้ไม่อั้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นยอดขายของอุตสาหกรรมสายการบิน ที่ก่อนหน้านี้  
สายการบินกว่า 8 แห่งของจีนได้นำาร่องนโยบายนี้ไปก่อนแล้ว โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 227 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคน 
สำาหรับการบินแบบไม่จำากัดเที่ยวเป็นเวลา 31 วัน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเดินทาง 
ภายในประเทศ ทำาให้ตัวเลขการเดินทางโดยเครื่องบินในจีนปรับเพ่ิมขึ้นกว่า 80%

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาดจีนและมาเก๊าโดยภาพรวม



29

1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของฮ่องกงยังคงถดถอย สาเหตุหลักมาจาก 
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สาม รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง 
ที่ยังคงดำาเนินอยู่ต่อไป ทั้งนี้ มีรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของไตรมาสที่ 
ผ่านมาพบว่าปรับตัวลดลง และตัวเลขการตกงานในฮ่องกงยังคงปรับตัว 
สูงข้ึนเปน็ประวัติการณ์ในรอบ 15 ป ีซ่ึงนักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจการท่องเท่ียว 
และบริการจะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในฮ่องกงยังคงได้รับ 
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตัวเลขด้านการท่องเที่ยว 
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายน ตัวเลขนักเดินทางจาก 
ต่างประเทศลดลงกว่า 78% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนสิงหาคม รวมไปถึงตัวเลข 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีนก็มีจำานวนลดลงกว่า 60% ด้วย 

3. กิจกรรมการจัดงานไมซ์ในประเทศยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
โดยงานประชุมและงานเทศกาลต่าง ๆ  ในฮ่องกงประกาศยกเลิก หรือไม่ก็เล่ือน 
ออกไปอย่างไม่มีกำาหนด ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดย 
รวมเป็นอย่างมาก 

4. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยวต่างพากันปรับตัวเพ่ือ 
ความอยู่รอดของธุรกิจ หลายรายได้มีการนำาเอาเร่ืองของนวัตกรรมเข้ามาช่วย 
เช่น การจัดงานผ่านเพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
สามารถเข้าถึงบริการได้ หรือการนำาเสนอบริการใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้า 
ซึ่งแนวคิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ที่ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและใมซ์ในฮ่องกงพยายามนำาเสนอให้แก่ลูกค้า

5. ผู้ประกอบการสมาคมโรงแรมในฮ่องกงเรียกร้องให้ รัฐบาลยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมรายปีต่าง ๆ ซึ่งเหตุผลหลักมาจากปัญหาในการประกอบธุรกิจ 
ที่ขาดทุนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในฮ่องกง
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สรุปข่าวตลาดฮ่องกงโดยภาพรวม

• หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของฮ่องกงประกาศเตือนถึงการระบาดในระลอกท่ีสาม ซ่ึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงอย่างหนัก จึงต้องมีการสร้างความสมดุลระหว่างมาตรการการปอ้งกัน 
และมาตรการการกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้ดี โดยล่าสุดทางรัฐบาลได้มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่ 
คนฮ่องกงกว่า 10,000 เหรียญต่อคน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดยาวของ 
ฮ่องกง จะมีการใช้จ่ายของคนในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับประชาชนชาวฮ่องกงที่ 
ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ก็จะยิ่งทำาให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น  
อย่างไรก็ตาม ยังมีความวิตกกังวลว่าหากการระบาดระลอกที่สามกลับมา ก็จะทำาให้คนไม่ออก 
มาจับจ่ายใช้สอย โดยในตอนนี้ทางการได้มีการรณรงค์เรื่องการใช้ชีวิตประจำาวันให้สอดคล้อง 
ไปกับมาตรการบางอย่าง เช่น เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากาก หรือ 
การกำาหนดจำานวนคนตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น

• การตกงานในฮ่องกงสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์ในรอบ 15 ปี อยู่ท่ี 240,700 คน โดยเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง 
เป็นเวลากว่า 9 เดือนติดต่อกัน นักวิเคราะห์มองว่าธุรกิจท่องเที่ยว อาหาร และค้าปลีกถือว่า 
ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งหนักกว่าช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัส SARs ทั้งนี้ ตัวเลข 
การตกงานได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปีท่ีผ่านมาจากการประท้วงต่อรัฐบาล 
ที่รุนแรงส่งผลให้หลายบริษัทต้องปิดตัวและเลิกจ้างพนักงานไป ปัจจุบัน ทางการฮ่องกงได้ม ี
มาตรการช่วยเหลือคนตกงานกว่า 4.4 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในการออกเงินเดือนให้ 50% ไม่เกิน 1,160 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือน  

• ผู้ประกอบการของสมาคมโรงแรมในฮ่องกงประกาศข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเว้นการจ่าย 
ค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงตามกฎหมายของฮ่องกงแล้วผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องจ่าย 
ค่าธรรมเนียมทุกปีอยู่ท่ีประมาณ 5% ของกำาไรสุทธิ แต่ในช่วงท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ในฮ่องกงถือว่าหยุดชะงักไป เปน็ผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมประสบกับสภาวะขาดทุนอย่างหนัก

• งานเทศกาลดนตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกงอย่าง Clockenflap ประกาศยกเลิกเปน็ปท่ีี 2 ติดต่อกัน 
โดยในป ี2562 ได้มีการยกเลิกเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ท้ังน้ี ผู้จัดงาน 
ได้ประกาศวันจัดงานในปี 2564 ว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งทางผู้จัดงานยังได้ออกมา 
ขอโทษถึงการยกเลิกงานอันเกิดมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์แพร่ระบาด 

• รัฐบาลฮ่องกงประกาศเลื่อนการจัดงานหนังสือแห่งชาติ และงานอื่น ๆ หลังจากมีความกังวล 
เรื่องการระบาดในระลอกที่สาม โดยผู้จัดงานได้ออกมาประกาศว่าการควบคุมผู้เข้าร่วมงาน 
จำานวนมากถือว่าเปน็เร่ืองท่ีท้าทาย ซ่ึงในแต่ละปจีะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 980,000 คนใน 7 วัน 
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานยังม่ันใจว่าจะสามารถกลับมาจัดงานได้ในเร็ววัน นอกจากน้ัน งานใหญ่อีก 
สองงานคือ Hong Kong Computer & Communications Festival และงาน eHealth &  
Sports Tech Expo ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ก็ประกาศเลื่อนออกไปด้วย ทั้งนี้ 
ผู้จัดงานต่างพากันออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผ่านเงินอุดหนุนต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้ 
อุตสาหกรรมสามารถดำาเนินต่อไปได้ ปัจจุบันทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 
อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้จัดก็คาดหวังว่ามาตรการนี้จะยังคงมีต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

• การแข่งขันว่ายน้ำาข้ามอ่าว Harbor ถือเป็นงานกีฬาล่าสุดที่ได้ถูกเลื่อนไปเช่นกัน โดยผู้จัดงาน 
คาดหวังว่าจะสามารถกลับมาจัดงานได้ในช่วงเดือนตุลาคม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใน 
ช่วงนั้นซึ่งการประกาศยกเลิกการจัดงานนี้ถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันภายหลังจากปีที่ผ่านมามี 
เหตุการณ์การประท้วงที่รุนแรงทำาให้งานต้องประกาศยกเลิกไป

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• งานมาราธอนใหญ่ของฮ่องกงอย่าง Standard Chartered Hong Kong Marathon ประกาศว่า 
การจัดงานในปีหน้าอาจจะต้องพิจารณายกเลิกไป เนื่องจากมีความกังวลถึงจำานวนผู้เข้าร่วมกว่า 
74,000 คน อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการพิจารณาถึงมาตราการ Social Distancing และการตรวจ 
คัดกรองผู้เข้าร่วมท่ีจะต้องเปน็ไปอย่างเคร่งครัด ซ่ึงยังคงมีเวลาสำาหรับการเตรียมการก่อนจะถึงวันงาน 
ในเดือนมกราคมปี 2564 โดยหากไม่สามารถจัดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้จริง ก็มีแผนที่จะเลื่อนไปเป็นช่วง 
เดือนเมษายนแทน ด้านผู้จัดงานกล่าวว่าตนเองได้รับผลกระทบอย่างมากจากการยกเลิกในปีนี้ไปแล้ว 
และหากปีหน้าถูกยกเลิกอีก ก็จะส่งผลกระทบทางด้านการเงินอย่างมาก ซึ่งในแต่ละปีจะมีเม็ดเงินที่เกิด
จากการขายบัตรเข้าร่วมกว่า 29 ล้านเหรียญฮ่องกง

• งาน Hong Kong Wine and Dine Festival ซึ่งถือเป็นเทศกาลอาหารนานาชาติที่ ใหญ่ที่ สุด 
งานหนึ่งของฮ่องกงประกาศว่าการจัดงานในปีนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด โดยในปีที่ผ่านมางาน 
ดังกล่าวได้มีการประกาศยกเลิกไป ส่วนในปน้ีีจะมีการจัดงานในสถานท่ีจริงเพ่ือเปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน 
ได้ชิมไวน์ เรียนทำาอาหาร และการประมูลไวน์ราคาแพง โดยจะมีการจัดงานในขนาดที่เล็กลงกว่าเดิม และ 
จะมีบางส่วนที่เป็นลักษณะการเจรจาธุรกิจถูกย้ายไปจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน เพ่ือเปิดโอกาสให ้
บริษัทในต่างประเทศยังคงสามารถเข้ามาเจรจาการค้าได้ต่อไป

• ฮ่องกงประกาศแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรม Startups ในประเทศผ่านการรับสมัครกลุ่ม Startups จากท่ัวโลกเข้ามา 
นำาเสนอผลงานเพ่ือที่จะได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาล โดยได้กำาหนดเป็นหนึ่งกิจกรรมในงาน FinTech Week ที่จะจัดขึ้นช่วง 
เดือนพฤศจิกายนในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกในรอบ 5 ปีท่ีมีการเปล่ียนมาเปน็รูปแบบน้ี ท้ังน้ี งาน FinTech Week 
ถือเป็นงานใหญ่ของกลุ่ม Startups ทั่วโลกที่จัดขึ้นทุกปีในฮ่องกง

• ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างมากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่ง 
ผู้ประกอบการต่างออกมาบอกเปน็เสียงเดียวกันว่า นวัตกรรมเปน็ส่ิงท่ีจะเข้ามาช่วยในช่วงวิกฤติเช่นน้ี หลายบริษัทเปล่ียนไป 
ทำาเพลตฟอร์มให้บริการแบบออนไลน์เพ่ือเข้าถึงลูกค้าทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาแบบนี้ ผู้ประกอบการ 
ตา่งพากนัเอาตวัรอดและประคับประคองธรุกจิของตนเองให้ดำาเนนิตอ่ไปได ้ดงันัน้ เมือ่การดำาเนนิธุรกิจหลกัไมส่ามารถทำาได ้
ผู้ประกอบการจึงเลือกที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ผู้ประกอบการ 
ด้านการท่องเท่ียวของฮ่องกงรายหน่ึงได้นำาเสนอการท่องเท่ียวในรูปแบบธรรมชาติ ลดความแออัดในเขตเมือง ซ่ึงไม่ใช่แบบท่ี 
ฮ่องกงควรจะเป็น

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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1. Singapore Tourism Board (STB) เร่ิมท่ีจะผ่อนคลายการท่องเท่ียวในประเทศ 
โดยผู้ประกอบการต้องส่งข้อเสนอการเปิดสถานประกอบการใหม่ให้กับ STB เพ่ือ 
ประเมินถึงความพร้อม และการปฏิบัติตามมาตรการการจัดการท่ีปลอดภัย และ 
จะต้องส่งแผนการเดินทางไปยัง STB ล่วงหน้า 

2. อุตสาหกรรมการบริการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมต่างเร่งวางแผนเพ่ือให้ธุรกิจ 
ของตนเองอยู่รอด รวมท้ังเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดำาเนินการ 
ต่อไปได้หลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส้ินสุดลง และการเดินทาง 
กลับมาสู่ภาวะปกติ 

3. เนื่องจากสิงคโปร์และมาเลเซียได้เริ่มใช้ช่องทางสีเขียวสำาหรับการเดินทาง 
ข้ามพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศ หนึ่งความท้าทายหลักของสิงคโปร์ คือ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน 
หอพักที่มีคนคนจำานวนมาก 

4. อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์กำาลังพยายามที่จะเปิดโอกาสในการดึงกลุ่มนักธุรกิจ 
และนักท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมยอดธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว โดยพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียงสำาหรับกิจกรรมทางธุรกิจ 
ท่ีมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 50 คน ตามมาตรการการจัดการด้านความปลอดภัย 
ที่เข้มงวด และจะทดลองใช้กรอบการบริหารนี้กับ 2 กิจกรรมนำาร่อง

5. สิงคโปร์มุ่งเน้นการนำาเทคโนโลยีมาช่วยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยได ้
ประชาสัมพันธ์ Tourism Information & Services Hub (TIH) ท่ีเปน็แพลตฟอร์ม 
ดิจิทัลสำาหรับธุรกิจการท่องเท่ียว ผู้ท่ีลงทะเบียนสามารถเข้าถึงเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในสิงคโปร์

6. นอกจากนี้เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ ยังสามารถดำาเนินต่อไปได้ สิงคโปร์ได้จัด 
แคมเปญ SingapoRediscovers สำาหรับงานเทศกาลอาหารสิงคโปร์ (SFF) 
โดยได้จัดข้ึนในรูปแบบออนไลน์เป็นคร้ังแรก เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมาร่วมงานเทศกาล 
สามารถสนับสนุนผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในท้องถิ่นได้ 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในสิงคโปร์
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สรุปข่าวตลาดสิงคโปร์โดยภาพรวม

• Singapore Tourism Board (STB) เริ่มอนุญาตให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศ 
สามารถเร่ิมส่งใบสมัครเพ่ือกลับมาดำาเนินการได้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2563 สถานท่ีท่องเท่ียว 
และผู้ประกอบการท่องเท่ียวต้องส่งข้อเสนอการเปดิสถานประกอบการใหม่ให้กับ STB เพ่ือประเมิน 
ผู้ปฏิบัติงานต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการการจัดการท่ีปลอดภัยอย่าง มีประสิทธิผล 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยสำาหรับลูกค้าและพนักงานและจะกลับมาดำาเนินการได้ต่อเม่ือ 
ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MTI) ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
จะต้องส่งแผนการเดินทางและตารางการเดินทางไปยัง STB ล่วงหน้า และแสดงให้เห็นว่า 
สามารถใช้มาตรการจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ข้อเสนอเหล่านี้ต้องรวมถึง 
มาตรการจัดการที่ปลอดภัยที่ได้ถูกปรับเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ของ 
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

• สิงคโปร์ได้ออกกฎเข้มงวดสำาหรับนักเดินทางท่ีเคยเดินทางไปประเทศท่ีมีไวรัสโคโรนาแพร่กระจาย 
อาทิ ญ่ีปุน่ ฮ่องกง และรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย โดยกำาหนดให้มีการกักตัวสถานท่ีปดิท่ีได้จัดให้ 
สำาหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ต้ังแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม หลังจากท่ีได้มีการติดเช้ือและแพร่กระจาย 
ในพ้ืนท่ีดังกล่าว นักเดินทางท่ีเดินทางไปยังภูมิภาคเหล่าน้ันในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ 
จะไม่สามารถรับการกักตัวในสถานพำานักของตนได้ และต้องได้รับการทดสอบโควิด-19 อีกรอบ 
หลังระยะเวลากักตัวเสร็จส้ิน โดยนักเดินทางต้องดูแลค่าใช้จ่ายสำาหรับการเข้าพักในช่วง 
กักกันด้วยตัวเอง

• ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สิงคโปร์และมาเลเซียจะเริ่มใช้ช่องทางสีเขียวสำาหรับการเดินทาง 
ข้ามพรมแดนระหว่างท้ังสองประเทศ ในแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
มาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำาเนินการใช้ “Reciprocal Green Lane” (RGL) 
และ“ Periodic Commuting Arrangement” (PCA) ซึ่ง RGL อนุญาตให้มีการเดินทาง 
ข้ามพรมแดนเพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกิจและทางการเท่าน้ัน แต่ยังคงอยู่ภายใต้แนวทางปอ้งกัน 
โควิด-19 ในขณะเดียวกัน PCA อนุญาตให้ประชาชนสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีใบผ่านเข้าเมือง 
ระยะยาว เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการทำางานในอีกประเทศสามารถเข้าประเทศนั้นเพ่ือ 
ทำางานได้ และต้องทำางานติดต่อกันในประเทศนั้นเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันก่อนที่จะได้รับ 
อนุญาตให้ลากลับบ้านในระยะส้ัน

• สิงคโปร์กำาลังพยายามที่จะเปิดโอกาสในการดึงกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมยอด 
ธุรกิจให้กับภาคการท่องเที่ยว Singapore Tourism Board (STB) กำาลังหารือกับรัฐบาลเพ่ือ 
ขยายการจัดเตรียมช่องทางสีเขียวไปยังกลุ่มนักเดินทางกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีกว้างข้ึน ซ่ึงขณะน้ีให้เฉพาะ 
นักเดินทางจากประเทศมาเลเซียและจีน ในขณะนี้การเตรียมการเดินทางด้วยช่องทางสีเขียว 
ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพ่ือธุรกิจและการเดินทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

• สิงคโปร์ได้ลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เป็น 7 วันสำาหรับนักเดินทางที่มาจากเวียดนาม 
ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความเส่ียงต่ำา นโยบายการกักตัวนี้ยังรวมไปถึงนักเดินทางที่มาจาก 
ออสเตรเลียยกเว้นรัฐวิกตอเรีย นักเดินทางที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซียและไต้หวัน 
นอกจากนี้ สิงคโปร์จะอนุญาตให้นักเดินทางจากบรูไนและนิวซีแลนด์เข้าประเทศได้ตั้งแต ่
เดือนกันยายน ซึ่งนักเดินทางจะต้องได้รับการตรวจหาไวรัสโคโรนาเมื่อมาถึงประเทศ แต่จะ 
ได้รับการยกเว้นจากการกักตัว 14 วัน

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• ด้วยการเริ่มต้นใหม่ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในสิงคโปร์ Singapore Tourism Board (STB)  
กำาลังเตรียมความพร้อมสำาหรับการเร่ิมต้นใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีน่าจะเร่ิมต้นได้ในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า STB ได้ 
พัฒนากรอบการบริหารความเส่ียงสำาหรับกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 50 คน ตามมาตรการการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยท่ีเข้มงวด STB จะทดลองใช้กรอบการบริหารน้ีกับ 2 กิจกรรมนำาร่อง แล้วจะค่อย ๆ  ขยายไปสู่งาน 
อ่ืน ๆ  และผู้จัดงานอ่ืน ๆ  ต่อไปหลังจากน้ี ภายใต้กรอบการจัดการความเส่ียงของเหตุการณ์ธุรกิจท่ีปลอดภัยของ STB 
ผู้จัดการต้องบรรลุผลลัพธ์หลัก 5 ประการ ดังนี้ :

1. มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อในทุกขั้นตอนของการเดนิทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จำากัดความหนาแน่นของจำานวนคนที่เข้างาน
3. จำากัดการติดต่อใกล้ชิดระหว่างบุคคล
4. ดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและสะอาด
5. การเตรียมพร้อมสำาหรับเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

• แม้ว่ารัฐบาลจะเปดิตัวแคมเปญการเดินทางภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แต่ความต้องการใน 
ประเทศก็ไม่สามารถทดแทนจำานวนของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ขาดหายไป เนื่องจากนักเดินทางเหล่านี้ 
มีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงถึง 28,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (20.4 พันล้าน 
เหรียญสหรัฐดอลลาร์) ในปี 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยืนยันแผนการที่จะลงทุนเพ่ือเพ่ิมสถานะ 
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการลงทุนในคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์
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• Singapore Tourism Board (STB) และ Enterprise Singapore (ESG) กำาลังร่วมมือกับ SACEOS ในการกำาหนด 
Industry Resilience Roadmap (IRR) ซึ่งจะเป็นแผนงานที่ทำาหน้าที่ให้ผู้จัดงานสามารถวางแผนสำาหรับการเริ่มต้นใหม ่
อย่างปลอดภัยของกิจกรรมไมซ์ในสิงคโปร์และการฟื้ นตัวอย่างยั่งยืน

• สิงคโปร์ได้ประชาสัมพันธ์ Tourism Information & Services Hub (TIH) ซ่ึงเปน็แพลตฟอร์มดิจิทัลสำาหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 
เพ่ือให้ธุรกิจได้เข้าถึงข้อมูลและข้อเสนอของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ซึ่งข้อมูลจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเนื่องจากมี 
การเชื่อมต่อ Application Program Interfaces (API) กับเว็บไซด์ต่าง ๆ  ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลาย 
หมวดหมู่ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวบาร์ และคลับ อาหารและเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้าและร้านค้า ตลอดจนบริการ 
แบบพลักแอนด์เพลย เช่น การนำาทางขั้นสูงและเครื่องมือวางแผนการเดินทาง สำาหรับสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม 
ผู้ประกอบการสามารถแบ่งปัน จุดขายของสถานที่ท่องเที่ยวของตนเองได้มากขึ้น พร้อมทั้งสามารถอัปเดตรูปภาพล่าสุด
หรือเหตุการณ์

• STB ประกาศว่าสหพันธ์ส่ิ งทอและแฟชั่น (TaFF) จะเป็นผู ้ดำาเนินการรายใหม่สำ าหรับงานแสดงสินค้าปลีกของ 
Design Orchard ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยนำาเสนอโอกาสในการเข้าถึงและการทำางานร่วมกันของแบรนด์ท้องถิ่น 
Design Orchard เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรธุรกิจแฟชั่นใหม่ 
และไลฟส์ไตล์ TaFF จะจัดการท้ังงานแสดงสินค้า ร้านค้าปลีกและพ้ืนท่ี ทำางานร่วมกันและบ่มเพาะสร้างความร่วมมือท่ีมากข้ึน 
ในการดำาเนินงานการสร้างแบรนด์และการตลาดซ่ึงยังคงเปน็จุดหมายปลายทางของไลฟส์ไตล์ท่ีสำาคัญ TaFF จะใช้ประโยชน์ 
จากเครือข่ายสมาคมการค้าในประเทศและระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างโอกาสมากข้ึนสำาหรับแบรนด์ท่ี Design Orchard ส่วนหน่ึง 
ของแผนการจัดแสดงสินค้า TaFF จะเพ่ิมโปรแกรมการให้คำาปรึกษาให้แก่แบรนด์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  นอกจากนั้น 
ผู้บริโภคจะได้พบกับการแข่งขันแฟชั่นประจำาปีของ TaFF และเวิร์กช็อป

• แคมเปญ SingapoRediscovers งานเทศกาลอาหารสิงคโปร์ (SFF) จัดขึ้นแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให ้
ผู้ที่มาร่วมงานเทศกาลสามารถสนับสนุนผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในท้องถิ่น พันธมิตรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
มากกว่า 25 ราย เข้าร่วมในเทศกาลเพ่ือมอบประสบการณ์ด้านอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานเทศกาลได้เพลิดเพลินทางบ้าน 
SFF 2020 พยายามท่ีจะแสดงให้คนในท้องถ่ินได้เห็นด้านท่ีแตกต่างของสิงคโปร์กระตุ้นให้เกิดการค้นพบข้อเสนอการท่องเท่ียว 
และไลฟ์สไตล์ระดับโลกและกระตุ้นความต้องการผ่านเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ และพร้อมรับแพ็คเกจและโปรโมชั่นที่คุ้มค่า 
SFF ในปีนี้ได้นำาแอพพลิเคชั่นมือถือยอดนิยมอย่าง Snapchat เข้าร่วมด้วย เพ่ือเพ่ิมความสนุกด้วยการนำาธีมมาช่วย 
ในการถ่ายภาพ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้บันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาใน SFF ที่ชื่นชอบได้

• สิงคโปร์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำาปีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Lions Clubs International 
Convention สโมสรไลออนส์แห่งสิงคโปร์จะร่วมมือกับ Singapore Exhibition & Convention Bureau (SECB) ซึ่งเป็น 
หน่วยงานภายใต้ Singapore Tourism Board (STB) และ Marina Bay Sands (MBS) เพ่ือเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม 
Lions International การเลือกสิงคโปร์ให้เป็นจุดหมายปลายทางของเจ้าภาพอีกคร้ังโดยสมาชิกของ Lions International  
เปน็เคร่ืองพิสูจน์ถึงปจัจัยพ้ืนฐานของประเทศสิงคโปร์ท่ีมีความแข็งแกร่ง วัฒนธรรมทางธุรกิจท่ีมีชีวิตชีวา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ยอดเยี่ยม และรัฐบาลที่มั่นคง ซึ่งสามารถนำาเสนอและจัดการประชุมที่มีคุณภาพสูง และยังเป็นการตอกย้ำาว่าสิงคโปร์ยัง 
ดำารงตำาแหน่งศูนย์กลางเอเชียระดับโลกท่ีน่าเช่ือถือได้แม้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้แทนท่ีเข้าร่วมการประชุม 
จะสามารถเฉลิมฉลองช่วงเวลาในสิงคโปร์โดยการเข้าร่วมขบวนพาเหรด ทัวร์เดินรอบเมืองคร่ึงวัน ซ่ึงจะมีธีมทางวัฒนธรรม 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง ในขณะที่ MBS ซึ่งเป็นโรงแรมพันธมิตรสำาหรับ Lions International Convention 2028 ยัง 
ได้ประกาศลงทุนมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างเวทีความบันเทิง 15,000 ที่นั่ง สร้างอาคาร 
โรงแรม และพ้ืนที่เพ่ิมเติมสำาหรับการจัดงานไมซ์

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

สรุปข่าวตลาดสิงคโปร์โดยภาพรวม
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1. สำานักงานการท่องเท่ียวของเกาะไต้หวันเปดิเผยว่า ปน้ีีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
เดินทางเยือนไต้หวันเพียง 1.35 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับต่ำาสุดในรอบ 20 ปี 
สำานักงานฯ ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไต้หวัน 
1.29 ล้านคน ลดลง 83.84% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว 
เนื่องจากเกิดโควิด-19 แพร่ระบาด

2. ประธานาธิบดีแห่งไต้หวันเปิดเผยว่า ไต้หวันจะทำาการเปิดเสรีเศรษฐกิจต่อไป 
และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็น 
ศูนย์กลางการเงินและบริหารสินทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ศูนย์กลาง 
การเงินอย่างฮ่องกงกำาลังเผชิญกับภาวะปั่ นป่วนทางการเมือง 

3. Taiwan Tourism Bureau (TTB) มีการปรับตัวทางธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้น 
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเน้นไปที่ 3 องค์ประกอบสำาคัญคือ 
กลยุทธ์ “Think Ahead, Do Ahead” มองการณ์ไกลถึงส่ิงที่กำาลังจะเกิด 
และเตรียมแผนรับมืออย่างทันท่วงที การผสมผสานใช้เทคโนโลยีในการจัดงาน 
โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้ผู้จัดงานได้เข้ามาใช้ และจัดทำา 
แคมเปญการท่องเที่ยวโดยจัดทำาเส้นทางการท่องเที่ยวไต้หวันที่นักเดินทาง 
ยังไม่เคยได้สัมผัส เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเมื่อ 
สามารถเดินทางระหว่างกันได้

4. สายการบินขนาดใหญ่ของไต้หวันออกแคมเปญสร้างสรรค์กระตุ้น 
การเดินทางภายในประเทศ เช่น การจัดตารางบินพิเศษในคืนวันไหว้พระจันทร ์
เพ่ือให้ผู้โดยสารได้เห็นพระจันทร์ในระยะท่ีใกล้ท่ีสุด พร้อมมอบของท่ีระลึกพิเศษ 
ของเทศกาล หรือแคมเปญการเดินทางเพ่ือชมทัศนียภาพประเทศไต้หวัน
ตามธีมถือว่าเป็นไอเดียสร้างสรรค์ที่ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่สายการบิน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในประเทศไต้หวัน
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• ผู้แทนเมืองไทเปและเซี่ยงไฮ้พบกันทางออนไลน์ในการประชุม Video Conference เพ่ือพูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหลังการระบาด 
ของโควิด-19 โดยการประชุมคร้ังน้ีถือเป็นการประชุมคร้ังท่ี 3 จากท้ังหมด 9 คร้ังของโครงการ 
Taipei-Shanghai Twin City Forum 2020 โดยท้ังสองเมืองจะสลับกันจัดงานประชุมปลีะคร้ัง 
โดยสาระของการประชุมคร้ังน้ีท้ังสองประเทศได้แสดงความเห็นว่าสถานการณ์การเดินทางของ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะดีขึ้นสองปีหลังจากนี้ ทั้งนี้จะมีการนำาข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน 
ใน Forum ในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นเช่นไร และนำาไปกำาหนดเป็นแนวทางการจัดทำา 
สมุดปกขาว (White Paper)

• การเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับที่ต่ำาที่สุดในรอบ 5 ปีในปีนี้ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดนผลกระทบอย่างหนักและกำาลังการบริโภคใช้จ่ายของภาค 
ประชาชนลดต่ำาลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปหีน้ามีแนวโน้มท่ีจะฟื้ นตัวเน่ืองจากการส่งออก 
สินค้าของไต้หวันยังคงเป็นท่ีต้องการของตลาด ไต้หวันยังคงเป็นประเทศส่งออกสินค้าเก่ียวกับ 
เทคโนโลยีท่ีสำาคัญของโลก ซ่ึงไต้หวันคาดการณ์ว่าในปี 2563 น้ี การส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยี 
จะเติบโต 1.56 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

• เนื่องจากไต้หวันได้รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  
ของโลก อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงส่งผลกระทบอย่าง 
รุนแรงต่อตัวแทนท่องเที่ยว สายการบิน และโรงแรม แม้ว่าโรงแรมและบริษัทนำาเที่ยวจะได ้
รับการสนับสนุนฟื้ นฟูจากรัฐบาลไต้หวันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่โรงแรมที่เน้นรองรับ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งรัฐบาลกำาลัง 
มีแผนช่วยเหลือเพ่ิมเติม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19
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• กรุงไทเปได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการพักผ่อนที่ดีที่สุดของเอเชียประจำาปี 2564 จากผลสำารวจ Lifestyle 
Award 2020 โดยนิตยสาร Global Traveler ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่กรุงไทเปได้รับเลือกให้เป็นเมือง 
ท่องเที่ยวยอดฮิต และเมืองอื่น ๆ  ที่ติดอันดับท็อป 5 ได้แก่ สิงคโปร์ กรุงโซล กรุงโตเกียว และภูเก็ต โดยการสำารวจดังกล่าว 
จัดทำาในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 ในหลากหลายหมวดหมู่ เช่น ชายหาด เส้นทางล่องเรือสำาราญ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รีสอร์ทและโรงแรมที่พักสุดหรู รวมถึงสถานที่เล่นสกี

• ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไต้หวันจึงประกาศ 
จะเริม่กลบัมาจดังานไมซอ์กีครัง้ในช่วงเดอืนมิถนุายนในปนีี ้เพ่ือควา้โอกาสทางธรุกจิภายหลงัจากการแพรร่ะบาดของเช้ือเริม่ 
เบาบางลง โดยจะเริ่มจากการจัดงานของกรมสารสนเทศและการท่องเที่ยวเมืองไทเปจัดประชุมสัมมนาในเดือนกรกฎาคม 
โดยรวบรวมผู้นำาของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ การวางแผนการประชุม การเดินทาง 
เพ่ือเป็นรางวัล และโรงแรม ทั้งหมด 24 คนจาก 21 บริษัท เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมอุตสาหกรรมไมซ์หลัง 
การระบาดของโรคและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 

• การท่องเท่ียวภายในประเทศของไต้หวันเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ดังเช่นเกาะ Penghu หมู่เกาะทางตะวันตกของไต้หวันมีนักท่องเท่ียว 
เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในเดือนกรกฎาคมเป็นจำานวนมาก และนับว่ามีจำานวนมากกว่าช่วง 6 เดือนก่อนหน้านี้ สืบเนื่องจาก 
ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ที่ทำาให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ จึงทำาให้นักท่องเที่ยว 
ในประเทศต่างมุ่งหน้าเดินทางไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น เกาะกรีน และเกาะออร์คิดในเขตทางตะวันออกเฉียงใต้
ของไถตง ถือเป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศสดใสขึ้น

• ไต้หวันมุ่งมั่นดำาเนินการตามเป้าหมายท่ีต้องการจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย 
โดยระบุว่าจะเปิดเสรีทางการค้าต่อไปและจะนำาเสอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น โดยไต้หวันเป็นประเทศที่พ่ึงพา 
การส่งออกสูงและกำาลังพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ  เพ่ือหาประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ  หวังลดการพ่ึงพา 
การค้ากับจีนซึ่งถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่

• ภาคอุตสาหกรรมไมซ์ในไต้หวันได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการท่องเที่ยวทั่วโลกก้าวไปสู่การท่องเที่ยวในสภาวะปกติใหม่ ทำาให้ Taiwan Tourism Bureau (TTB) 
ได้ให้ความสำาคัญต่อการจัดงานไมซ์และมีการปรับตัวในเชิงรุกในภาวะปกติใหม่ด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้

1. กลยุทธ์ ‘Think Ahead, Do Ahead’ ไต้หวันได้มีการออกกรอบแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุมจำานวนผู้ติดเชื้ออย่าง 
ทันท่วงที ทำาให้มีผู้ติดเชื้อจำานวนน้อยมาก ทั้งที่ไม่มีการจำากัดการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ 
ไปจนถึงการกักตัวเอง ภายในบ้านพักของประชาชนในไต้หวัน รวมถึงการจัดทำาเว็บไซต์ Taiwan Global Anti-
Covid-19 Pavilion เพ่ือชี้แจงข้อมูลความเคลื่อนไหวของประเทศที่ทันเหตุการณ์ให้ประชาชน รวมถึงเป็นศูนย์รวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทำาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับทราบ

2. การผสมผสานการจัดงานแบบปกติและแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดย TTB ได้จัดทำาแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยี 
ผู้จัดงานในรูปแบบออนไลน์ และยังสนับสนุนการใช้ VR ในการจัดงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์อีกด้วย

3. แคมเปญการท่องเที่ยวโดยจัดทำาเส้นทางการท่องเที่ยวไต้หวันในมุมที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในประเทศและต่างประเทศเมื่อสามารถเดินทางระหว่างกันได้

• ด้วยความสำาเร็จของแคมเปญเท่ียวบินท่องเท่ียวแบบพิเศษในยุคท่ีโควิดก่อนหน้าน้ีทำาให้ต๋ัวขายหมดอย่างรวดเร็ว 2 สายการบิน 
รายใหญ่ของไต้หวันต่อยอดความสำาเร็จนี้ด้วยการเปิดตัวแคมเปญทัวร์ใหม่ เช่น สายการบิน StarLux เปิดตัวเที่ยวบิน 
Fly To The Moon ให้ผู้โดยสารได้มีประสบการณ์เห็นดวงจันทร์ที่ใกล้ที่สุดในช่วงคืนวันไหว้พระจันทร์ พร้อมของที่ระลึก 
พิเศษสำาหรับเทศกาล และสายการบิน EVA Air แคมเปญเพ่ือเอาใจผู้ที่ต้องการอยากเดินทางด้วยการซื้อตั๋วเครื่องบิน 
ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพของประเทศ โดยแบ่งเป็นหลากหลายธีม เช่น ธีมฤดูใบไม้ร่วง Double Ten Day, Halloween,  
Christmas และ New Year เป็นต้น

• Taiwan Tourism Board (TTB) ได้ออกข่าวเร่ืองการจัดงานเทศกาลการท่องเท่ียวของไต้หวัน 2020 Taiwan Indigenous 
Tourism Festival เปน็คร้ังท่ี 7 ภายใต้ธีม “2020 Year of Mountain Tourism” โดยงานจะจัดข้ึนท่ีสวนวัฒนธรรมซงซาน 
ณ กรุง ไทเประหว่างวันที่ 18 ถึง 20 กันยายน ภายในงานจะมีการแสดงดนตรี การเต้นรำา ภาพวาด และอาหารพ้ืนเมือง 
เป็นงานเทศกาลที่แสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชนเผ่า 16 เผ่า ทำาให้ผู้เข้าชมงานได้ศึกษาและสร้าง 
ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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