
ตลาดต่างประเทศ
ตุลาคม-ัันวาคม 2563

รายงานความเค่่�อนไหวของ
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แ้้สถานการ์์ในบางประเทศจะีี้้�นและ้าตรการควบคุ้โรค้ีประสิทิิภาพ
้าก้้�น แต่จำานวน้้้ติีเ้้�อในภาพรว้ท่�วโลกั่งเพิ�้้้�นอั่างต่อเน้�อง ทำาใ้้ 
ั่งคงต้อง้ีการล็อกีาวน์ในบางประเทศต่อไป ้้อ้้ลล่าสุีประจำาไตร้าสนี� 
(ตุลาค้-ิ่นวาค้ 2563) ประเทศส้ร่ฐอเ้ริกาัง่คงเป็นประเทศที�้ ี้้้ติีเ้้�อ
ส้งเป็นอ่นี่บที� 1 ้ีต่วเล้้ากกว่า 20 ล้านคน โีัที�อินเีีั และบราิิล  
เป็นประเทศที�้ีจำานวน้้้ติีเ้้�อสะส้ส้งสุีเป็นอ่นี่บที� 2 และ 3 ตา้ลำาี่บ 
และเ้้�อพิจาร์าเฉพาะประเทศค่้แ้่ง้่นในราังานฉบ่บนี� ประเทศอินโีนีเิ ีั 
ิิลิปปินส์ และ่ี�ปุ�น ั่งเป็นประเทศที�้ีจำานวน้้้ติีเ้้�อสะส้เป็นจำานวน้าก 
อั่างไรก็ตา้ ประเทศลาว ก่้พ้้า และไต้้ว่น เป็นประเทศที�้ีการควบคุ้ 
การติีเ้ ้�อโควิี-19 เป็นอั่างีี ิ ้�ง้ีจำานวน้้้ติีเ้ ้�อสะส้น้อักว่า 1,000 ราั 

จากราังาน้อง UNCTAD ที�ประเ้ินว่า การท่องเที�ั วที�้ ีต่วจากโรคโควิี-19 
ทำาใ้้ GDP โลกลีลงราว 2.8-4.2 เปอร์เิ็นต์ ประเทศในภ้้ิภาคเอเ้ีั 

ความเคล่�อนไหวของ
ตลาดต่างประเทศ

การระบาดของโรคโคิิด-19 ไ่่ใ่่แค่ิิกฤตการ์์ด้านสาธาร์สุข 
ของโลกเ่่าน้�น แต่ั้งนำาไปส่่ิิกฤต่างเศรษฐกิจและส้งค่่่�รุนแรง  
เป็นเิลาหน่�งปีแล้ิ่่�เ่้�อไิร้สโคโรนาได้อุบ้ติข่�นและระบาดไป่้�ิโลก

กำาล่งเ้้ิ่ควา้ท้าทาัทางเศรษฐกิจจากการิ้�นต่ว้องเศรษฐกิจโลกที�ล่า้้า
กว่าที�คาีการ์์ไว้ โีัเฉพาะประเทศที�ต้องพ้�งพาราัไี้จากน่กท่องเที�ัว 
ต่าง้าติ ประเทศไทัเป็นประเทศลำาี่บต้น ๆ ที�ไี้ร่บ้ลกระทบทางเศรษฐกิจ 
เน้�องจากอ่ตราการ้ัาัต่วทางเศรษฐกิจ้ีการพ้�งพาภาคการท่องเที�ั วเป็น้ล่ก 
คิีเป็นส่ีส่วน้ากถ้ง 12 เปอร์เิ ็นต์ ้อง GDP ท่�งนี� ้้้ว่าการการท่องเที�ั ว 
แ้่งประเทศไทัคาีว่า น่กท่องเที�ัวในปี 2564 จะปร่บเพิ�้้้�น 50 เปอร์เิ ็นต์ 
้องปี 2562 ิ้�งจะี้งน่กท่องเที�ัวคนไทัที�้อบการท่องเที�ัวต่างประเทศ 
้า้ีเ้ัราัไี้จากน่กท่องเที�ัวต่าง้าติ รว้ท่�งการประุ้้ ส่้้นาจาก 
้น่วังานภาคร่ฐ สำา้ร่บการปร่บต่ว้องประเทศอ้�น ๆ ที�้ีอุตสา้กรร้ 
ี้านการทอ่งเที�ั วและการบรกิารเปน็พ้�นฐาน แตล่ะประเทศเริ�้ ้ีการ้่อนปรน
้าตรการบางส่วนเพ้�อใ้้เกิีกิจกรร้การท่องเที�ัวในประเทศไี้ ้ีการ 
ออกแค้เป่เพ้�อกระตุ้นการท่องเที�ัวในประเทศใ้้กล่บ้าอีกคร่�ง รว้ถ้ง 
การคิีค้นวิิีในการนำาเสนอสถานที�ท่องเที�ั วที�แปลกใ้้่และสร้างประสบการ์์
การเีินทางในร้ปแบบใ้้่ ๆ อีกี้วั
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ท่�งนี� เวีัีนา้ไี้ร่บ้ลกระทบในระี่บปานกลางจากการแพร่ระบาีในคร่�งนี� 
เน้�องจากราัไี้ส่วนใ้่่้าจากภาคการส่งออกเท่าน่�น ิ้�งเวีัีนา้้ีค่้ค้า 
ส่งออกจำานวน้าก ทำาใ้้สา้ารถกระจาัควา้เสี�ังไี้ ใน้์ะที�กิจกรร้ 
ภาคการ้ลิตภาัในประเทศ้องจีนสา้ารถกล่บ้าีำาเนินการไี้เป็นปกติ 
ส่ง้ลใ้้ต่วเล้ี้านการส่งออกกล่บ้าปร่บต่วเพิ�้้้�น 

้น่วังานที�กำาก่บี้แลอุตสา้กรร้ไ้ิ์เร่งออกแค้เป่ส่งเสริ้การตลาี  
เพ้�อสน่บสนุนใ้้เกิี การจ่ีกจิกรร้ไ้ิแ์ละต่างเร่ง้าเคร้�อง้้อออนไลนใ์้้่ ๆ  
เพ้�อ้ว่งี้งี้ีใ้้้ีการจ่ีงานประุ้้ ส่้้นา งานแสีงสินค้า นอกจากนี�ั่ง้ี
การอ่พเีทควา้ร้้ใ้้่ ๆ  อัา่งส ำ้�าเส้อใ้้ก่บ้้้จ่ีงาน อาทิ ้ าตรการสุ้อนา้่ั
สำา้ร่บสถานที�จ่ีงาน และเพ้�อใ้้กิจกรร้ไ้ิ์ั ง่คง ำีาเนินต่อไป ้ ้ป้ระกอบการ 
ไ้ิ์เริ�้ปร่บกลัุทิ์ในการจ่ีงานโีั้่น้าจ่ีงานในร้ปแบบออนไลน์้ร้อ 
ไฮบริีแทน นอกจากนี�ั่ง้ีการนำาเทคโนโลัีเ้้า้า้่วัในการี้แลี้าน 
สุ้อนา้่ั เพ้�อเพิ�้ ควา้ปลอีภ่ัใ้้ก่บน่กเีินทางระ้ว่างที�้ กีารแพร่ระบาี
้องโควิี-19 

ควา้เคล้�อนไ้ว้องตลาีต่างประเทศ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่้ โีัแบ่งจาก 
เ้ตพ้�นที�ต่�งและศ่กัภาพในการรองร่บการจ่ีงานระี่บนานา้าติ ไี้แก่  
1) กลุ่้ประเทศที�จ่ีอั้่ในการแ้่ง้่นระี่บภ้้ิภาคอาเิีันและเป็นประเทศที�
กำาล่งพ่ฒนา ไี้แก่ ประเทศ้าเลเิ ีั อินโีนีเิ ีั ิิลิปปินส์ เวีัีนา้ เ้ีัน้า 
ก่้พ้้า และลาว 2) กลุ่้ประเทศที�้ีบุคลากรและโครงสร้างพ้�นฐาน โรงแร้ 
ศ้นั์ประุ้้ และศ้นั์แสีงสินค้าที�้ี้าตรฐานระี่บโลก พร้อ้ที�จะรองร่บ 
การจ่ีงานระี่บนานา้าติและน่กเีินทางไ้ิ์ ไี้แก่ ประเทศออสเตรเลีั ่ ี�ปุ�น 
เกา้ลีใต้ จีน ฮ่องกง ้าเก๊า สิงคโปร์ และไต้้ว่น ควา้เคล้�อนไ้ว้อง 
ตลาีต่างประเทศใน้่วง ตุลาค้-ิ่นวาค้ 2563 ประกอบไปี้วั  
สถานการ์์อุตสา้กรร้ไ้ิ์ที� ไ ี้ ร่บ้ลกระทบจากโควิี-19 และ 
ควา้เคล้�อนไ้วในอุตสา้กรร้ไ้ิ์้องแต่ละประเทศ ควา้เคล้�อนไ้วต่าง ๆ  
้องตลาีต่างประเทศนี�จะ้่วัใ้้้้้ประกอบการไ้ิ์ไทัทราบถ้งแนวโน้้ 
้องอุตสา้กรร้ไ้ิ์ในภ้้ิภาค และสา้ารถปร่บ กลัุทิ์ภาัใต้สภาพแวีล้อ้
ที�เปลี�ันแปลง
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ความเค่่�อนไหวของ 
ต่าดต่างประเทศ

่าเลเี่ั อินโดน่เี่ั  
ิลิิปปินส์ เิ่ัดนา่  
เ่่ัน่า กู้่่่า  
และลาิ

ก่่่มท่� 1: 
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ความเค่่�อนไหวของ
ต่าดต่างประเทศ

่าเลเี่ั อินโดน่เี่ั  
ิลิิปปินส์ เิ่ัดนา่  
เ่่ัน่า กู้่่่า  
และลาิ

1. สถานการ์์การแพรร่ะบาี้องโควิี -19 ในประเทศ้าเลเิ ีั ้ีการระบาี
ใ้่่อีกคร่�งในโรงงานถุง้้อ ทำาใ้้ร่ฐบาล้าเลเิีัไี้ประกาศใ้้งีการ 
จ่ีกิจกรร้ไ้ิ์และกิจกรร้ต่าง ๆ ที�้ี ้้้เ้้าร่ว้งานจำานวน้าก 
ในกรุงก่วลาล่้เปอร์ ปุตราจาัา และร่ฐสล่งงอร์ นอกจากนี�ร่ฐบาลั่งไี้ 
้ัาัเวลาล็อกีาวน์ในกรุงก่วลาล่้เปอร์ ร่ฐสล่งงอร์ และร่ฐิาบา้์จนถ้ง
ว่นที� 14 ้กราค้ 2564 

2. ร่ฐบาล้าเลเิ ีั เปิีต่วแ้นการท่องเที�ั วระัะ 10 ปี เร่งิ้�นิ้อุตสา้กรร้
การท่องเที�ัวรว้ถ้งอุตสา้กรร้ไ้ิ์ โีัเน้นการเสริ้สร้าง้ีี 
ควา้สา้ารถในการแ้่ง้่น และส่งเสริ้การท่องเที�ัวอั่างั่�งั้น โีั้ี
เป้า้้าัที�จะเพิ�้ จำานวนน่กท่องเที�ั วและน่กเีินทางไ้ิ์ใ้้ถ้ง 30 ล้านราั 
้่านทางโครงการ “Visit Malaysia 2020” 

3. สำาน่กงานส่งเสริ้การจ่ีประุ้้และนิทรรศการ้าเลเิีั (MyCEB)  
ไี้ใ้้การสน่บสนุนบริษ่ทจ่ีงานแสีงสินค้าระี่บนานา้าติใ้้เป็นเจ้าภาพ
จ่ีการแ้่ง้่น Malaysia National Coffee Championship (MNCC) 
เป็นเวลาต่อเน้�อง 3 ปี ิ้�งจะ้ี้้้เ้้าร่ว้แสีงสินค้าจากท่�วเอเ้ีัที�อั่้ใน
อุตสา้กรร้อา้ารและเคร้�องี้�้  อาทิ เ้ล็ีกาแิ เคร้�องี้�้ ประเภทอ้�น ๆ  
เคร้�องจ่กร และนว่ตกรร้ใ้้่ ๆ เกี�ัวก่บการออกแบบบรรจุภ่์์์

4. สำาน่กงานส่งเสริ้การจ่ีประุ้้และนิทรรศการปีน่ง (PCEB) ไี้ปร่บต่ว
และ้่น้าจ่ีงาน “PITE Digital Show 2020” ในแพลติอร์้ ีิจิท่ลเป็น
คร่�งแรก เพ้�อเป็นเวทีใ้้้้้ิ้�อและ้้้้าัในิุรกิจการท่องเที�ั วและิุรกิจไ้ิ์
ไี้้ีโอกาสเจรจาทางิุรกิจ และไี้้ีการปร่บเปลี�ันร้ปแบบการจ่ีงาน 
BE@Penang ใ้้อั่้ในร้ปแบบงานเส้้อนจริง เพ้�อใ้้้้้เล่นในอุตสา้กรร้
ไ้ิ์ท่�วเอเ้ ีัไี้้ีโอกาสแลกเปลี�ันควา้คิีเ้็น พร้อ้ท่�งร่บิังแนวทาง
ในการส้้ก่บวิกฤต โควิี-19 

5. ้น้�งในกลัุทิ์้อง PCEB ในการส่งเสริ้ควา้สา้ารถ้องปีน่งใ้้เป็น 
จุี้้าัปลาัทางเพ้�อรองร่บอุตสา้กรร้ไ้ิ์ ค้อการทำางานร่ว้ก่บ
อุตสา้กรร้สร้างสรรค์ โีันำาศิลปะและ้่ตถกรร้้า้่วัส่งเสริ้ 
ภาพล่กษ์์้องการท่องเที�ัว้องปีน่ง และเพิ�้ประสบการ์์ที�ีีใ้้ก่บ 
น่กเีินทางไ้ิ์ในการส่้้่สก่บการึึกอบร้เ้ิงปิิบ่ติการและการ 
เัี�ั้้้โรงงานสินค้าศิลปะและ้่ตถกรร้ต่าง ๆ

6. นอกจากนี� PCEB ไี้จ่ีทำาโครงการ “Enhanced Privilege Penang” 
จะเริ�้ใ้้ในปี 2564 เพ้�อกระตุ้นใ้้เกิีกิจกรร้ทางิุรกิจ โีัเริ�้ใ้้การ
สน่บสนุนการประุ้้องค์กรที�้ี้้้เ้้าร่ว้้่�นตำ�า 20 คนเท่าน่�น และเพ้�อ 
ใ้้เกิีการจ่ีงานอั่างปลอีภ่ั PCEB เีิน้น้าในการประ้าส่้พ่นิ์
แนวทางปิิบ่ติในการจ่ีงานที�ไี้ร่บการอนุ้่ติจาก้น่วังาน้องภาคร่ฐ 
เพ้�อสร้างควา้้่�นใจใ้้ก่บ้้้จ่ีงานและน่กเีินทางไ้ิ์

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ 
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ 
ใน่าเลเี่ั
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• ร่ฐบาล้าเลเิีัไี้ประกาศใ้้้้้ จ่ีงานและสถานที� จ่ีงานงีการ 
จ่ีกิจกรร้ทางิุรกิจท่�ง้้ีในก่วลาล่้เปอร์ ปุตราจาัา และสล่งงอร์ 
ระ้ว่างว่นที� 14-27 ตุลาค้ 2563 เน้�องจาก้ีการเพิ�้้้�นอั่างรวีเร็ว
้อง้้้ป�วัโรคโควิี-19 ส่ง้ลกระทบต่อการจ่ีงานที�กำาล่งจะ้าถ้ง 
ในอนาคต ้ีการักเลิกกิจกรร้แล้ว 12 เปอร์เิ็นต์ และเล้�อนออกไป  
7 เปอร์เิ น็ต์ ในไตร้าสสุีท้าั้องปี 2563 งานประุ้้บางงานไี้ต่ีสินใจ 
ที�จะจ่ีงานใน้่วงเวลาเีิ้ โีัเปลี�ัน้าจ่ีงานแบบเส้้อนจริงแทน  
เพ้�อ้่บเคล้�อนิุรกิจไปพร้อ้ ๆ  ก่บการี้แลสุ้ภาพและควา้ปลอีภ่ั้อง
้้้เ้ ้าร่ว้งาน

• ร่ฐบาล้าเลเิีัประกาศ้ัาัเวลาล็อกีาวน์ในบางพ้�นที�จนถ้งว่นที�  
14 ้กราค้ 2564 เพ้�อควบคุ้การแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 ท่�งนี� 
พ้�นที�ิ ้�ง้ีการ้ัาัเวลาล็อกีาวน์ไี้แก่ กรุงก่วลาล่้เปอร์ ร่ฐสล่งงอร์ และ
ร่ฐิาบา้์ ้์ะนี� ้าเลเิ ีั้ี้้้ติีเ้ ้�อไวร่สโควิี-19 สะส้ 106,690 ราั 
และเสีั้ีวิตรว้ 455 ราั

• Penang International Travel Exchange (PITE) ้น้�งในกิจกรร้ 
ที�สำาค่่้องสำาน่กงานส่งเสริ้การจ่ีประุ้้และนิทรรศการปีน่ง (PCEB) 
ำีาเนินการจ่ีงานในร้ปแบบีิจิท่ลเป็นคร่�งแรกโีัใ้้้้�อว่า “PITE Digital 

Show 2020” จ่ี้้�นในว่นที� 14-16 ตุลาค้ 2563 ิ้�งไี้ร่บการสน่บสนุน
อั่างเต็้ที�จากร่ฐบาลปีน่ง งาน PITE 2020 เคัจ่ี้าแล้ว 2 คร่�ง โีั้ี
้้้้าัเ้ า้ร่ว้ 82 ราัจากงานิุรกิจการท่องเที�ั วและิุรกิจไ้ิ์ใน้าเลเิ ีั  
ถ้งแ้้ว่าจะเปลี�ั นร้ปแบบการจ่ีงาน้าเป็นงานในร้ปแบบออนไลน์ ในปีนี� 
้ี้้้ิ้�อ 136 ราัจากท่�ง้้ี 33 ประเทศ ไี้แก่ ก่้พ้้า อินโีนีเิีั 
ิิลิปปินส์ สิงคโปร ์ออสเตรีั  โครเอเ้ีั กรีิ อิตาลี ส้ร่ฐอา้ร่บเอ้ิเรตส์ 
และอ้�น ๆ นอกจากนี�ั่ง้ี้้้สนใจลงทะเบีันท่�ง้้ี 548 คน

• การประุ้้ BE@Penang ประจำาปีที�จ่ี้้�นโีั PCEB ไี้เปลี�ันร้ปแบบ
ในการจ่ี้าเป็นร้ปแบบเส้้อนจริงิ้�ง้่วัใ้้้้้เล่นในอุตสา้กรร้ไ้ิ์ 
ท่�วเอเ้ ีั สา้ารถติีต่อก่นไี้โีัไ้่ต้องเีินทาง การประุ้้คร่�งที� 5 จ่ี้้�น 
ในว่นที� 10-11 ิ่นวาค้ 2563 โีัเน้นเน้�อ้าที�กระตุ้นใ้้้้้เล่นใน 
อุตสา้กรร้ไ้ิ์้ีควา้กล้าที�จะเ้้ิ่้น้าก่บวิกฤต พร้อ้ท่�งแนวทาง 
ในการต่�งร่บในการส้้ก่บวิกฤตปัจจุบ่นรว้ถ้งการเตรีั้ต่วสำา้ร่บวิกฤต
ต่าง ๆ ที�อาจเกิี้้�นในอนาคต 

สรุปข่าิ
ตลาด่าเลเี่ั 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• ร่ฐบาล้าเลเิีัเปิีต่วแ้นการท่องเที�ัวระัะ 10 ปี (2563-2573) เพ้�อเริ�้ิ้�นิ้ภาคการท่องเที�ัวที�ไี้ร่บ 
้ลกระทบอั่าง้น่กิ้�งคาีว่าทำาใ้้้าเลเิีัส้่เสีัราัไี้ไปกว่า 1 แสนล้านริงกิต ้ร้อประ้า์ 2.461  
้้้�นล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ ในปี 2563 อ่นเน้�อง้าจากการแพร่ระบาี้องโรคโควิี-19 แ้นการิ้�นิ้นี�จะุ้่งเน้นไปที�
การเสริ้สร้าง้ีีควา้สา้ารถในการแ้่ง้่น ส่งเสริ้การท่องเที�ัวที�ั่�งั้น ตลอีจนวางแ้นร่บ้้อภ่ัพิบ่ติ 
ในอนาคต สำา้ร่บปี 2564 ้าเลเิีัต่�งเป้าเพิ�้จำานวนน่กท่องเที�ัวใ้้ถ้ง 30 ล้านราั้่านทางโครงการ  
“Visit Malaysia 2020” 

• สำาน่กงานส่งเสริ้การจ่ีประุ้้และนิทรรศการ้าเลเิ ีั (MyCEB) ไี้ประกาศจำานวนงานถ้ง 46 งาน ที�ไี้้ีการ
จ่ี้้�นในปี 2563 โีั้ีการจ่ีประุ้้นานา้าติ จำานวน 21 งาน การประุ้้องค์กรระี่บนานา้าติและการเีินทาง 
เพ้�อเป็นรางว่ล จำานวน 19 งาน และงานแสีงสินค้านานา้าติ จำานวน 6 งาน อาทิ งาน Asian Consumable 
Appliances และ Smart Electronics Trade Expo (ACASE) 2020, Kuala Lumpur International Logistics 
and Transportation Exhibition (KiLAT) 2020 และ Asia Fence Expo 2020 และั่งไี้ประกาศควา้ 
ภาคภ้้ิใจที�ไี้ร่บโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจ่ีงาน Asia-Oceanian Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine (AOSPRM) 2024 ิ้�งโีัเฉลี�ั้ี้้้เ้้าร่ว้งานจากท่�วโลกประ้า์ 1,000 คน ปัจจ่ัที�ทำาใ้้้นะ 
การประ้้ลสิทิิ�ในการจ่ีงาน ไี้แก่ ้ าตรฐานี้านสุ้ภาพและควา้ปลอีภ่ัสำา้ร่บงาน้นาีใ้่่ รว้ถ้งแค้เป่ 
“Meet in Malaysia” ที�กระตุ้นใ้้้ีการจ่ีกิจกรร้ไ้ิ์ภาัในประเทศ้อง้าเลเิ ีัเพ้�อเพิ�้ควา้เ้้�อ้่�นใ้้ก่บ 
น่กเีินทาง้าวต่างประเทศในการวางแ้นกล่บ้าจ่ีงานที�้าเลเิ ีัอีกคร่�ง

• Montgomery Asia ิ้�งเป็นบริษ่ทจ่ีงานแสีงสินค้าระี่บนานา้าติที�้ีประสบการ์์้ากกว่า 100 ปี ไี้ร่ว้้้อ
ก่บ Malaysia Specialty Coffee Association (MSCA) เพ้�อจ่ีงาน International Café & Beverage Show 
(ICBS) ในปี 2564 ์ กรุงก่วลาล่้เปอร์ ประเทศ้าเลเิีั ิ้�งจะจ่ี้้�นระ้ว่างว่นที� 10-12 ้ิถุนาัน 2564  
โีังานนี�จะ้ีการจ่ีแสีง้ลิตภ่์์์อา้าร เคร้�องี้�้ และคาเ �ิจากแบรนี์ต่าง ๆ  ท่�งจาก้้้ประกอบการ้าเลเิ ีั
และภ้้ิภาคเอเ้ ีัตะว่นออกเฉีังใต้ ภาัในงานจะ้ีิ่พพลาัเออร์เ้ล็ีกาแิ เคร้�องี้�้ท่�วไป รว้ถ้งเคร้�องจ่กร
และอุปกร์์ล่าสุี และการออกแบบบรรจุภ่์์์ที�เป็นนว่ตกรร้ใ้้่ ๆ 

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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• ี้วัการสน่บสนุนจาก MyCEB ทำาใ้้ Montgomery Asia ั่งไี้เป็นเจ้าภาพจ่ีการแ้่ง้่น Malaysia National 
Coffee Championship (MNCC) ในปี 2564-2566 ิ้�งงานนี�ไี้ร่บการัอ้ร่บในระี่บสากล จ่ีคร่�งแรกโีั  
MSCA ในปี 2557 ในงาน MNCC 2021 จะ้ีกิจกรร้แ้่ง้่น อาทิ Malaysia Barista Championship, Brewers 
Cup และ Latte Art Championship ในการแ้่ง้่น Malaysia Barista Championship บาริสต้าจะแ้่ง้่นก่น
เพ้�อแสีงการใ้้บริการ Malaysia Brewers Cup ใ้้ควา้สำาค่่ก่บงานึี้้อ ควา้สา้ารถ้องบาริสต้าในการ 
ี้งรส้าติที�โีีเี่นในการ้งกาแิ และการแ้่ง้่น Malaysia Latte Art Championship จะไี้เ้็นบาริสต้า 
นำาเสนอ้ลงานศิลปะิ้�งจะต่ีสินจากควา้ส ำ้�าเส้อและควา้สวังา้

• สำาน่กงานส่งเสริ้การจ่ีประุ้้และนิทรรศการปีน่ง (PCEB) ร่ว้ก่บ ที�ปร้กษาี้านการท่องเที�ัวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แ้่งร่ฐปีน่ง เัี�ั้้้เวิร์ก้อปการ้ลิต Batek-Lah Collection และไี้แถลง้่าวเพ้�อส่งเสริ้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที� Balik Pulau Craft Incubator Center ที�้่าน้า PCEB ไี้ทำางานอั่างใกล้้ิีก่บ Batek-Lah 
Collection เพ้�อ้ลิต้องที�ระล้กคุ์ภาพีี้องปีน่งที�ทำาจาก้้าบาติก อาทิ ้ าสก์้น้า้้าบาติกแบบใ้้ ำิ�า ิ ้�งสา้ารถ
ใ้ เ้ป็น้องที�ระล้กสำา้ร่บแค้เป่ #PenangHereforTomorrow ้ อง PCEB ิ ้�งเป็นส่วน้น้�ง้องแ้นิ้�นิ้กิจกรร้
ทางิุรกิจปีน่ง 

• PCEB ้ีกลัุทิ์ในการส่งเสริ้ควา้สา้ารถ้องปีน่งเป็นจุี้้าัปลาัทางเพ้�อรองร่บอุตสา้กรร้ไ้ิ์ ควบค่้ 
ไปก่บการนำาศิลปะว่ฒนิรร้และ้รีกทางว่ฒนิรร้เ้้า้า้ีบทบาทเพ้�อเพิ�้ประสบการ์์้อง้้้เ้้าร่ว้งานใ้้ 
ีี้้�น โีัที� PCEB ไี้นำา้ลงานศิลปะและงานึี้้อ้องปีน่ง้าจ่ีแสีงในระ้ว่างการประุ้้และการแสีงสินค้า 
ที�จ่ี้้�นในปีน่ง ไี้แก่ ้ลิตภ่์์์้้าบาติกอ้�น ๆ ิ้�งรว้ถ้งเส้�อั้ี ุ้ีเีรส กระเป๋าแฮนี์เ้ี และกล่องีินสอ  
โีั้้้จ่ีงานต่างใ้้การสน่บสนุนนำาสินค้า้าเป็นส่วน้น้�ง้องการจ่ีงาน

• ในปี 2564 ปีน่งจะุ้่งเน้นไปที�อุตสา้กรร้สร้างสรรค์และ้ล่กี่นใ้้เกิีการ้ัาัิุรกิจ ทำาใ้้้ีการเติบโต และ
เป็นส่วน้น้�ง้องเศรษฐกิจ้องปีน่งอัา่งั่�งั้น ร่ฐบาลปีน่งจะแสีงใ้้เ้็นถ้งควา้สำาค่่้องศิลปะและ้ลกระทบ
เ้ ิงบวกต่อส่งค้ในการพ่ฒนาและร่กษากลุ่้คนที�้ีควา้สา้ารถ เพ้�อร่กษาอุตสา้กรร้สร้างสรรค์และเศรษฐกิจ
้องร่ฐ ในอนาคตน่กท่องเที�ัวและน่กเีินทางไ้ิ์จะไี้้ีโอกาสส่้้่สก่บศิลปะ อาทิ การึึกอบร้เ้ ิงปิิบ่ติการ
และการเัี�ั้้้โรงงานประเภทต่าง ๆ
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• Ashwin Gunasekeran ประิานเจ้า้น้าที�บริ้าร PCEB ไี้ใ้้ควา้เ้ ้�อ้่�นก่บ้้้เ้ ้าร่ว้งาน “PITE Digital Show 
2020” ้่านออนไลน์ว่า ปีน่ง้ีควา้พร้อ้สำา้ร่บการจ่ีกิจกรร้ไฮบริี เน้�องี้วัควา้พร้อ้ในี้านเทคโนโลัี
และโครงสร้างพ้�นฐาน้องปีน่ง ปัจจุบ่นปีน่งกำาล่งเร่งทำาแ้นในการเปลี�ันปีน่งใ้้เป็นเ้้องอ่จฉริัะแบบครบวงจร 
ถ้งแ้้ว่าพร้แีนระ้ว่างประเทศจะั่งคงปิีอั่้ แต่ปีน่งคาีว่าจะสา้ารถร่กษาสถานะและจะ้ล่กี่นใ้้ปีน่ง 
เป็นจุี้้าัปลาัทางสำา้ร่บการท่องเที�ัวและกิจกรร้ไ้ิ์ไี้

• PCEB ร่ว้ก่บร่ฐบาล้องปีน่งไี้จ่ีทำาโครงการ “Enhanced Privilege Penang” ้ีว่ตถุประสงค์เพ้�อสน่บสนุน
และกระตุ้นใ้้เกิีกิจกรร้ทางิรุกิจระัะัาวเปน็เวลาสา้ป ีเพ้�อี้งี้ีกิจกรร้ทางิรุกิจท่�งภาัในและต่างประเทศ
ใ้้้าจ่ีที�ปีน่ง โครงการสน่บสนุนนี�จะเริ�้ในปี 2564 และใ้้การสน่บสนุนในการประ้้ลสิทิิ�สำา้ร่บส้าค้  
และการประุ้้องค์กรที�้ี้้้เ้ ้าร่ว้้่�นตำ�า 20 คน โครงการ “Enhanced Privilege Penang” อั่้ภาัใต้แค้เป่
การตลาี “Penang Here for Tomorrow” ิ้�งเน้น ำั�าถ้งเอกล่กษ์์้องปีน่งและวิิีการจ่ีกิจกรร้ทางิุรกิจ 
อั่างปลอีภ่ั พร้อ้แนวทางปิิบ่ติิ้�งไี้ร่บการอนุ้่ติจาก้น่วังานภาคร่ฐที�เกี�ัว้้องรว้ถ้ง้น่วังานที� 
กำาก่บี้แลในี้านสาิาร์สุ้้องปีน่ง

• Virtual Career Expo Business Events Edition 2020 (VCE 2020) จ่ี้้�นระ้ว่างว่นที� 26-28 พฤศจิกาัน 
2563 ไี้ร่บการสน่บสนุนจาก PCEB และจ่ีโีั Pink Label Conferences & Events งานนี�ทำา้น้าที�เป็น
แพลติอร์้ในการสร้างเคร้อ้่าัและจ่บค่้ตำาแ้น่งงานและท่กษะระ้ว่างแรงงานก่บควา้ต้องการในตลาีงาน  
้ีการโต้ตอบและใ้้ควา้ร้้ี้วัการส่้้นา้่านเว็บท่�งร้ปแบบถ่าัทอีสีและอ่ีไว้ล่วง้น้า จาก้้้เ้ี�ัว้า่ 
ในี้านต่าง ๆ เ้่น การบริ้ารทร่พัากร้นุษั์ การึึกอบร้และการพ่ฒนา การตลาีและควา้คิีสร้างสรรค์ 
และอ้�น ๆ สำา้ร่บงาน VCE 2020 แสีงใ้้เ้็นว่าร่ฐบาลปีน่ง้ีแ้นิ้�นิ้เศรษฐกิจใ้้กล่บ้าีี้้�น โีัเฉพาะ
อุตสา้กรร้การทอ่งเที�ั วและไ้ิที์�ร่ฐบาลุ้่ง้่�นที�จะ้่วัเ้ล้อทุกวิถีทางเพ้�อสร้างควา้เ้ ้�อ้่�นใ้้ก่บเจ้า้องิรุกิจ
และ้้้้าเั้อนเ้้�อพร้แีนกล่บ้าเปิีอีกคร่�ง VCE 2020 เป็น้น้�งในโครงการริเริ�้ที�คาีว่าจะเป็นประโั้น์ 
ต่อพ่นิ้ิตรในอุตสา้กรร้ท่องเที�ัวและไ้ิ์
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1. สถานการ์์การแพร่ระบาี้องโควิี-19 ในประเทศอินโีนีเิีัั่งคง 
น่าเป็น้่วง โีัจำานวนต่วเล้การติีเ้้�อภาัในประเทศั่งคงเพิ�้ส้ง้้�น
กว่า 5,000 ราัต่อว่น และจำานวน้้้ติีเ้ ้�อสะส้ล่าสุี้่วงเี้อนิ่นวาค้
ส้งกว่า 664,930 ราั ต่วเล้้้้เสีั้ีวิตส้งกว่า 19,880 ราั อั่างไรก็ตา้ 
แ้้ว่าทางภาคร่ฐเริ�้้ีการออก้าตรการในการควบคุ้กิจกรร้ภาัใน
ประเทศแล้วก็ตา้ ต่วเล้การติีเ้ ้�อก็ั่งไ้่้ีทีท่าว่าจะลีลงแต่อั่างใี

2. อุตสา้กรร้การท่องเที�ัวในประเทศโีัเฉพาะบนเกาะบา้ลีไี้ร่บ 
้ลกระทบอั่าง้น่ก ้้้ประกอบการ้ลาัราั้ีการปร่บเปลี�ันิุรกิจ 
้องต่วเองเพ้�อควา้อั่้รอี ้ ลาัราั้่นไปทำาิุรกิจใ้้่ที�ไ้่ไี้เกี�ัว้้อง
ก่บอุตสา้กรร้การท่องเที�ัวแต่อั่างใี ท่�งนี� ้ีการกีี่นใ้้ทางภาคร่ฐ
ออก้าตรการ้่วัเ้ล้อใ้้รวีเร็วและตรงจุี้าก้้�น 

3. ต่วเล้การว่างงานในอุตสา้กรร้การท่องเที�ัวและไ้ิ์้องประเทศ 
เพิ�้ ้าก้้�นอัา่งต่อเน้�อง ใน้ว่งไตร้าสสุี ท้าั้องป ี2563 โีัสว่น้าก
ถ้กใ้้ออกจากงานโีัไ้่ไี้ร่บควา้้่วัเ้ล้อจากท่�งนาัจ้างและทางภาคร่ฐ  
รว้ถ้งส่วน้น้�งถ้กลีเงินเี้อนลงกว่า 75% อั่างไรก็ตา้ ั ง่ไ้่้ี้าตรการ
ควา้้่วัเ้ล้อจากภาคร่ฐที�ออก้าอั่างเป็นร้ปิรร้ ท่�งนี� ้ กีารเรีักร้อง
้อง้้้ประกอบการต่อภาคร่ฐใ้้เ้ ้า้า้่วัเ้ล้ออั่างเร่งี่วน 

4. อุตสา้กรร้ไ้ิ์ในประเทศั่งคงไี้ร่บ้ลกระทบอั่างต่อเน้�องจาก
ไตร้าสที�้่าน้า ้ลาังานใ้่่ประกาศักเลิกและเล้�อนการจ่ีงาน 

ออกไป ้้้จ่ีงานบางราัไี้้ีการเปลี�ันแปลงร้ปแบบการจ่ีงาน้าเป็น
ร้ปแบบออนไลน์ ้ ร้อไฮบริี้าก้้�น ิ ้�งถ้อเป็นเร้�องใ้้่้องอุตสา้กรร้
ไ้ิ์ในประเทศอินโีนีเิ ีั 

5. ในสว่น้อง้าตรการควา้้ว่ัเ้ล้อจากร่ฐบาล ไี้้ กีารประกาศ้าตรการ
กระตุ้นทางี้านเศรษฐกิจอั่างต่อเน้�อง ล่าสุี้ีการประกาศอ่ีฉีีเงิน 
กว่า 224 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ แก่อุตสา้กรร้การท่องเที�ัวและไ้ิ์ 
โีัเฉพาะ ิ้�งจะออก้าในร้ปแบบ้อง้าตรการใ้้เงิน้่วัเ้ล้อโีัตรง 
การักเว้นทางภาษีต่าง ๆ แก่้้้ประกอบการ รว้ถ้งการใ้้เงิน้่วั
สน่บสนุนแก่้้้ประกอบการในการนำาเอาแนวปิิบ่ติี้านสุ้อนา้่ั 
้าใ้้ี้วั

6. ้่วงเี้อนิ่นวาค้ ร่ฐบาลไี้้ีการประกาศว่าจะ้ีการ้่อนปรน้าตรการ
บางส่วนเพ้�อใ้้เกิีกิจกรร้การท่องเที�ัวในประเทศไี้ รว้ถ้ง้ีการ
พิจาร์าเปิีร่บน่กท่องเที�ัวจากต่างประเทศเ้้า้า พร้อ้ก่บการ 
ออกแค้เป่เพ้�อกระตุ้นการท่องเที�ัวใ้้กล่บ้าอีกคร่�ง โีัเฉพาะ 
เ้้อง้ล่กี้านการท่องเที�ัวอั่าง จาการ์ตาและบา้ลี เป็นต้น 

อั่างไรก็ตา้ ร่ฐบาลั่งคงบ่งค่บใ้้้าตรการี้านสุ้อนา้่ัที�เ้้้งวีอั่้ 
โีัล่าสุี้ีการออก้าตรฐาน้ร้อแนวปิิบ่ติที�เรีักว่า CHSE ที�บ่งค่บใ้้
้้้ประกอบการในอุตสา้กรร้ท่องเที�ัวและไ้ิ์ต้องปิิบ่ติตา้ 
อั่างเคร่งคร่ี

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน
อินโดน่เี่ั
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• สถานการ์์การแพร่ระบาี้องโควิี-19 ในประเทศอินโีนีเิีัั่งคง 
น่าเป็น้่วง โีัใน้่วงิ่นวาค้ที�้่าน้า้ีต่วเล้้้้ติีเ้้�อสะส้กว่า 
664,930 ราั และต่วเล้้้้เสีั้ีวิตส้งกว่า 19,880 ราั รว้ถ้ง้ีัอี 
้้้ติีเ้้�อเพิ�้้้�นต่อว่นส้งถ้ง 5,000 ราัต่อว่นครอบคลุ้ 35 เ้้อง 
้องประเทศ ท่�งนี� ้ีการคาีการ์์ว่าสถานการ์์ั่งไ้่ถ้งจุีส้งสุี  
และ้ีทีท่าว่าจะแั่ลงไปเร้�อั ๆ โีั้ลาั �ึาั้องว่าร่ฐบาลั่งไ้่้ี
แนวทางที�จะจ่ีการก่บปั่้านี�อัา่ง้่ีเจน และ้กีารตอบสนองตอ่ปั่้า
ที�ล่า้้าไ้่ตรงจุี รว้ถ้งตอนนี�ปั่้าี้านบุคลากรทางการแพทั์ที�้ี
จำานวนไ้่เพีังพออั่าง้าก

• อุตสา้กรร้ไ้ิ์ในอินโีนีเิีัไี้ร่บ้ลจากไวร่สโควิี-19 ในปี 2563  
กว่า 3.1 ้้้�นล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ โีั้้้ประกอบการในอุตสา้กรร้ไ้ิ์
คาี้ว่งใ้้ภาคร่ฐแก้ปั่้าในคร่�งนี� ท่�งนี� อุตสา้กรร้ไ้ิ์้ัุี้ะง่กลง
ต่�งแต่้่วงเี้อน้ีนาค้ ้ าตรการควบคุ้ต่าง ๆ  ถ้กนำา้าใ้้ก่บการ ำีาเนิน
กิจกรร้ไ้ิ์ เ้่น ้าตรการ Cleanliness, Health, Safety, and 
Environmental sustainability (CHSE) ที�ใ้้้้้ประกอบการต้อง ำีาเนิน
้าตรการสาิาร์สุ้ ้าตรการจำาก่ีการเีินทางเ้ า้ออกตา้เ้้องต่าง ๆ  
และการ้้า้ีำาเนินกิจกรร้ที�ทำาใ้้เกิีควา้เสี�ังในการแพร่กระจาั 
้องโรค เป็นต้น อั่างไรก็ตา้ ร่ฐบาล้ีแนวทางที�จะเรีักค้นควา้้่�นใจ
จากน่กเีินทางไ้ิ์ใ้้กล่บ้าอีกคร่�ง้่านแค้เป่ที�จะออกใน้่วงปี 2564 
โีัจะเน้นไปที� 2 เ้้อง้ล่กค้อ จาการ์ตาและบา้ลี ก่อนเป็นอ่นี่บแรก

• ร่ฐบาลอินโีนีเิีัประกาศเงิน้่วัเ้ล้อกว่า 224 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ  
แก่ภาคอุตสา้กรร้การท่องเที�ั วและบริการ รว้ถ้งการประกาศว่าจะเร่ง 
ออก้าตรการี้านสาิาร์สุ้เพ้�อรองร่บน่กเีินทางจากต่างประเทศ  
โีังบประ้า์นี�เป็นส่วน้น้�ง้องการิ้�นิ้ทางเศรษฐกิจคร่�งใ้่่้อง
ประเทศ้ล่งสถานการ์์โควิี-19 แสีงใ้้เ้็นถ้งการใ้้ควา้สำาค่่ต่อ
อุตสา้กรร้การท่องเที�ัว้องร่ฐบาล ิ ้�งจะเริ�้้าตรการ้่วัเ้ล้อต่�งแต่
เี้อนตุลาค้จนถ้งิ่นวาค้ 2563 ท่�งนี� ้ าตรการจะอั่้ในร้ปแบบ้องการ
ักเว้นภาษีใ้้ิุรกิจโรงแร้และร้านอา้ารที�ต่�งอั่้ในเ้ตการท่องเที�ัว 
ที�ไี้ร่บการสน่บสนุนจากร่ฐ้ากกว่า 101 เ้้องท่�วประเทศ นอกจากน่�น 
ัง่จะ้งีบประ้า์สน่บสนุนี้านสุ้อนา้่ัีว้ั เ้ น่ การทำาควา้สะอาี
โรงแร้ ร้านอา้าร ้ร้ออุปกร์์ตรวจค่ีกรองต่าง ๆ เป็นต้น

• ร่ฐบาลอนิโีนเีิ ีั ออกแ้น้ว่ัเ้ล้อี้านการทอ่งเที�ั วจำานวน 101 เ้้อง
ท่�วประเทศ โีัแบ่งเป็น 70% ้ องงบประ้า์ที�จะเน้นไปั่ง้้้ประกอบการ 
ในอุตสา้กรร้โีัตรง และอีก 30% จะใ้้ไปที�องค์การบริ้าร 
ส่วนภ้้ิภาคสำา้ร่บโครงการต่าง ๆ ในเ้้อง้ล่ก้องประเทศ ท่�งนี�  
งบประ้า์จะถ้กจ่ีสรรในร้ปแบบ้องเงิน้่วัเ้ล้อ การักเว้นภาษี
นิติบุคคล การ้่วัเ้ล้อี้านการบริ้ารจ่ีการสาิาร์สุ้ภาัในสถานที� 
การ้่วัคำ�าประก่นสำา้ร่บิุรกิจ้นาีเล็ก รว้ไปถ้งการใ้้้น่วังาน
ร่ฐบาลจ่ีกิจกรร้ประุ้้ ส่้้นาตา้เ้้องต่าง ๆ ้าก้้�นี้วั

สรุปข่าิ
ตลาดอินโดน่เี่ั 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• ร่ฐบาลอินโีนีเิ ีั ประกาศโครงการใ้้ควา้้่วัเ้ล้อในการทำาควา้สะอาี 
สถานที�ท่องเที�ัว โรงแร้ และสถานที�จ่ีงานต่าง ๆ ใน 8 เ้้องท่องเที�ัว
้ล่กรอบเกาะบา้ลี ิ้�งโครงการี่งกล่าวจะจ่ีต่�งจุีค่ีกรองโควิี-19  
ใ้้แก่้้้ประกอบการี้านการท่องเที�ั ว รว้ไปถ้ง้าตรการทำาควา้สะอาี
สถานที�ต่าง ๆ โีัไ้่้ีค่าใ้้จ่าั ท่�งนี� เป็น้น้�งในแ้นการ้องร่ฐบาล 
ในการเรีักค้นควา้เ้ ้�อ้่�นใ้้แก่สถานที�ท่องเที�ั ว้องบา้ลี พร้อ้ก่นก่บ
การประกาศแค้เป่การสอนเร้�องสุ้ล่กษ์ะ้องสถานที�ท่องเที�ัว 
ที�เรีักว่า “We Love Bali” ิ้�ง้ีแ้นในการสอนวิิีบริ้ารจ่ีการ 
ี้านควา้สะอาีใ้้แก่้้้ประกอบการในอุตสา้กรร้ตา้แนวทาง 
Cleanliness, Health, Safety, and Environment ้ร้อ CHSE 

• เจ้า้องกิจการบนเกาะบา้ลีที�ไี้ร่บ้ลกระทบอั่าง้น่กจากเ้ตุการ์์
ไวร่สโควิี-19 ต่างพาก่นีิ�นรนเอาต่วรอี โีัิุรกิจ้น้�งที�กลาั้าเป็น 
ที�นิั้ก่นค้อ การเก็บสา้ร่าัที�อั่้ตา้้าัึั�งเพ้�อ้าัส่งตา้โรงงาน
แปรร้ปและทำาการส่งออกต่อไป ิ้�งแต่เีิ้อินโีนีเิีัเคัเป็นประเทศ 
้้้ส่งออกสา้ร่าัแปรร้ปอ่นี่บสอง้องโลกรองจากประเทศจีน แต่ี้วั
การท่องเที�ัวเติบโตอั่างรวีเร็วใน้่วงก่อนสถานการ์์โควิี-19 ทำาใ้้ 
้้้ทำาิาร์้สา้ร่าัไี้เปลี�ันิุรกิจตนเองไปเป็นโรงแร้และรีสอร์ท  
อั่างไรก็ตา้ ้ ล่งจากนี�้ ้ป้ระกอบการี้านการท่องเที�ั ว้ลาัราัเตรีั้
พิจาร์ากล่บไปประกอบิุรกิจแบบเีิ้้ากสถานการ์์ั่งคงไ้่ีี้้�นในปีนี� 

• International Federation of Association Football ้ร้อ FIFA  
ไี้ประกาศเล้�อนการแ้่ง้่นิุตบอลโลก U-20 ในปี 2564 ที�จะจ่ี้้�น 

ในประเทศอินโีนีเิีัออกไปจนถ้งปี 2566 เน้�องจากสถานการ์์การ 
แพร่ระบาี้องไวร่ส โควิี-19 โีัเ้ตุ้ล้ล่ก้าจากอุปสรรคในเร้�อง 
การเีินทาง้องน่กกีฬา และ้้้เ้ ้า้้ที�จะเีินทาง้าจากท่�วโลก

• MTV Asia ร่ว้้้อร่ฐบาลอินโีนีเิีัจ่ีงานเทศกาลีนตรีในร้ปแบบ
ออนไลน์้้�น ิ้�งถ้อเป็นคร่�งแรก้องประเทศที�จ่ีงานในล่กษ์ะนี�้้�น  
โีั้ีศิลปิน้้�อี่งจากอเ้ริกาและเกา้ลีเ้้าร่ว้เป็นจำานวน้าก  
ฉากจะถ้กจำาลองตา้เ้้องท่องเที�ัว้ล่ก้องประเทศอั่าง บา้ลี ล้บก 
และ ลาบวนบาโจ ท่�งนี� การจ่ีงานี่งกล่าวเป็นส่วน้น้�ง้องนโับาั 
“Wonderful Indonesia” จากทางภาคร่ฐที�จะสน่บสนุนใ้้เกิีการ 
จ่ีงาน้่านการนำาเสนอว่ฒนิรร้และควา้สวังา้ทางิรร้้าติ 
้องประเทศ้าก้้�น

• ประิานาิิบีี้องอินโีนีเิีัประกาศสน่บสนุนนโับาั Travel 
Corridors ้ร้อระเบีังการท่องเที�ัวก่บทุกประเทศในอาเิีัน  
โีัเป็นการแถลงการ์์ในที�ประุ้้ ASEAN Summit คร่�งที� 37  
ที�้ีการจ่ี้้�นในร้ปแบบออนไลน์ ิ้�งนโับาัี่งกล่าวทางอินโีนีเิีั 
เ้้�อ้่�นว่าจะสา้ารถสร้างบรรัากาศี้านการลงทุนระ้ว่างประเทศ 
ใ้้กล่บ้าอีกคร่�ง และถ้อเป็นกลไกสำาค่่สำา้ร่บการพ่ฒนาเศรษฐกิจ 
้องประเทศภาั้ล่งจากไี้ร่บ้ลกระทบอั่าง้น่กจากการแพร่ระบาี
้องไวร่สโควิี-19 โีั้ล่กการสำาค่่ค้อการ้่อนคลาั้าตรการต่าง ๆ 
สำา้ร่บกลุ่้น่กิุรกิจและน่กลงทุนใ้้สา้ารถเีินทางระ้ว่างก่นไี้ใน 
กลุ่้ประเทศอาเิ ีัน 
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1. ร่ฐบาลิิลิปปินส์เตรีั้แ้นการเจรจาจ่บค่้ประเทศเีนิทางปลอีภ่ั 
(Travel Bubble) ก่บประเทศในเอเ้ีัตะว่นออกเฉีังใต้ที�้ี 
การควบคุ้การแพร่ระบาีไี้ีี ท่�งนี� ั่งไ้่ไี้ระบุราัละเอีัีว่า 
จะเป็นประเทศใี และกำา้นีเปิีเ้้�อใี

2. กรุง้ะนิลาและอีก 7 จ่ง้ว่ีท่�วประเทศไี้ถ้กลีระี่บควา้เ้ ้้้้น
้อง้าตรการควบคุ้เ้้้้้นส้ง ้าเป็น้าตรการก่กก่นุ้้้นท่�วไป 
ทำาใ้้ประ้า้นที�อั่้ในพ้�นที�ควบคุ้ระี่บเีีัวก่นสา้ารถเีินทาง
ไป้าระ้ว่างก่นไี้

3. Philippines Department of Tourism (DOT) ออกแอปพลิเค้่น
เพ้�อน่กเีินทางภาัในประเทศ ภาัในแอปฯ ประกอบี้วั้้อ้้ล 
้องเ้้องท่องเที�ัว้ล่ก ๆ ในประเทศ และน่กเีินทางสา้ารถ
ีาวน์โ้ลีเอกสารการเีินทางในร้ปแบบีิจิท่ลในแอปฯ นี�ไี้ี้วั 
เพ้�อควา้สะีวก้องน่กเีินทาง

4. Philippine Association of Conventions, Exhibition Organizers 
& Suppliers Inc. ้ ร้อ PACEOS ้ คีวา้พัาัา้เรีักร้องใ้้ร่ฐบาล
แักไ้ิ์ออกจากคำานิัา้้องการุ้้นุ้คนจำานวน้าก เพราะการ
จ่ีงานไ้ิจ์ะ้ี้าตรการที�ร่ีกุ้ส้งสุีต่างจากการุ้้ นุ้ท่�วไป ท่�งนี�
งานไ้ิ์จำานวน้ากต้องถ้กักเลิกไปเพราะการตีควา้ที�ไ้่ถ้กต้องนี�

5. สาัการบินราคาประ้ั่ี ้องิิลิปปินส์แสีงควา้คิีเ้็นว่า้์ะนี�
เป็นเวลาที�จะต้องรีบกล่บ้าิ้�นิ้การท่องเที�ั วโีัเร็วโีัไ้่รอการ
้ลิตว่คิีนสำาเร็จ เพราะน่�นอาจจะสาัเกินไปสำา้ร่บการเัีัวัา
อุตสา้กรร้การท่องเที�ัว สาัการบินจ้งเร่งพลิกิ้�นิุรกิจการบิน
พร้อ้ก่บการเพิ�้้าตรการร่กษาควา้ปลอีภ่ัส้งสุี

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน
ประเ่ศิลิิปปินส์
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• ประิานาิิบีีแ้่งสาิาร์ร่ฐิิลิปปินส์ประกาศลีระี่บควา้เ้ ้้ ้้น้อง
้าตรการควบคุ้พ้�นที�ในกรุง้ะนิลาและอีก 7 จ่ง้ว่ีท่�วประเทศจาก 
Enhanced Community Quarantine (ECQ) ที�้ี้าตรการควบคุ้ 
เ้้้้้นส้ง ้าเป็น้าตรการก่กก่นุ้้้นท่�วไป General Community 
Quarantine (GCQ) จนถ้งว่นที� 31 ิ่นวาค้ 2563 ท่�งนี� พ้�นที�ที�เป็น 
General Community Quarantine (GCQ) จะ้ีแนวปิิบ่ติ เ้ ่น จำาก่ี
เที�ั วบินบาง้นิี ใ้้สา้ารถเีนิทางเ้ า้้าไี ้้ ร้อเที�ั วบินภาัในประเทศ
จะต้อง้าจาก ้ร้อไปั่งจ่ง้ว่ีที�อั่้ภาัใต้้าตรการก่กก่นุ้้้นท่�วไป 
General Community Quarantine (GCQ) เ้ ่นก่นเท่าน่�น

• Mr. Joel Pascual ประิานส้าค้ Philippine Association of 
Conventions, Exhibition Organizers & Suppliers Inc. (PACEOS) 
ไี้กล่าวว่าปี 2563 ถ้อเป็นปีที�ัำ�าแั่ที�สุี้องิุรกิจไ้ิ์เพราะงานต่าง ๆ 
ไี้ถ้กเล้�อน้ร้อักเลิกเก้อบท่�ง้้ี แ้้ว่าตลอีท่�งปี PACEOS พัาัา้
เรีักร้องใ้้แักการจ่ีงานไ้ิ์ออกจาก “การุ้้นุ้จำานวน้าก” ้ร้อ 

Mass Gathering เพราะการจ่ีงานไ้ิ์้ีกรอบปิิบ่ติี้านการร่กษา 
ควา้ปลอีภ่ัที�เ้้้งวี้่ีเจนต่างจากกิจกรร้การุ้้นุ้ท่�วไป  
ควา้้ว่ง้องส้าค้ต่อจากนี�ค้อการทำาใ้้ร่ฐบาลิิลิปปินส์เ้้�อ้่�น 
ในควา้เป็น้้ออา้ีพ้องบุคลากรในอุตสา้กรร้และควา้พัาัา้ 
ั้ี้่�นต่อระเบีับี้านควา้ปลอีภ่ั และ้ว่งว่าจะไี้้ีการ้าร้อใน 
กรอบควา้้่วัเ้ล้ออ้�น ๆ ก่บทางร่ฐบาล

• Department of Tourism (DOT) ระบุว่าิิลิปปินส์กำาล่งพิจาร์าเตรีั้
การเจรจาจ่บค่้ประเทศการเีินทางระ้ว่างิิลปิปินส์ก่บประเทศในเอเ้ ีั
้ร้อในเอเ้ ีั ตะว่นออกเฉีังใต้ ้ ล่งจากที�ประเทศใกล้เคีังเริ�้ ้่อนคลาั
้าตรการล็อกีาวน์ อั่างไรก็ตา้ ั่งไ้่ไี้้ีการระบุราัละเอีัี้อง
แนวคิีี่งกล่าวว่าจะเริ�้้้�นเ้้�อใี และจะ้ีประเทศใีบ้างที�เกี�ัว้้อง  
แต่เป็นส่วน้น้�ง้องควา้พัาัา้้องประเทศในการิ้�นิ้ภาคการ 
ท่องเที�ัวที�ไี้ร่บ้ลกระทบอั่าง้น่ก

สรุปข่าิ
ตลาดิลิิปปินส์ 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• สถานที�ท่องเที�ัว้ลาัแ้่งในิิลิปปินส์ไี้กล่บ้าเปิีใ้้น่กท่องเที�ัว
ภาัในประเทศเีินทางเ้ ้า้าบ้าง ต่�งแต่ว่นที� 15 ิ่นวาค้ 2563 รว้ถ้ง
เปิีใ้้น่กท่องเที�ั วจากจ่ง้ว่ีที�อั่้ในพ้�นที�ควบคุ้ General Community 
Quarantine (GCQ) สา้ารถเีินทางเ้้า้าท่องเที�ัวไี้ ท่�งนี� DOT  
ไี้ออก้้อกำา้นีเพ้�อควา้ปลอีภ่ัในการเีินทางแก่้้้เ้้าเัี�ั้้้ 
ที�เรีักว่า “Inter-Agency Task Force for the Management of 
Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID)” โีั้อร้องใ้้ 
ทุกสถานที�ท่องเที�ัวปิิบ่ติตา้อั่างเคร่งคร่ี

• สาัการบินราคาประ้ั่ี้องิิลิปปินส์ Cebu Paciic (CEB) กำาล่ง 
้าทางระี้ทุนเพิ�้เติ้อีก 500 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ โีั CEB ้ี�แจงก่บ
ตลาี้ล่กทร่พั์ิ ลิิปปินส์ว่าจะ้ออนุ้่ติการออกุ้้นบุริ้สิทิิแปลงสภาพ
ใ้้่จำานวน 250 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ และอีก 250 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ  
ในุ้้นก้้แปลงสภาพ้องเอก้น เพ้�อเสริ้สร้างงบีุลทีแทนใน้่วง
เศรษฐกิจตกตำ�าที�เกิีจากการแพร่ระบาี้องไวร่ส CEB กล่าวว่าการเพิ�้
ทุนนี�เป็นส่วน้น้�ง้องแนวทางในการร่ว้แก้ไ้ปั่้าสภาพคล่องทาง 
การเงินท่�งก่บ้้้ใ้้บริการเงินทุน เจ้า้นี� ิ่พพลาัเออร์ และ้้้้ีส่วนไี้ 
ส่วนเสีัอ้�น ๆ รว้ถ้งก่บพน่กงานในบริษ่ทเอง
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• Department of Tourism (DOT) ร่ว้ก่บ Tourism Promotions Board (TPB) เตรีั้เปิีต่วแอปพลิเค้่น 
“Travel Philippines” เพ้�อใ้้้้อ้้ลและคำาแนะนำาในการเีินทางท่องเที�ัว พร้อ้ี้วัแนวทางการร่กษา 
ควา้ปลอีภ่ัใน้่วงที�ั ง่คง้ีการแพร่ระบาี้องไวร่ส ในปัจจุบ่นแอปฯ “Travel Philippines” นี�จะประกอบี้วั 
้้อ้้ลสำาค่่้องเ้้องท่องเที�ัวัอีนิั้ท่�ง 6 เ้้อง ไี้แก่ Palawan, Boracay, Bohol, Baguio, Ilocos Norte, 
และ Manila โีัในแอปฯ จะ้ี้้อ้้ลที�พ่กและร้านอา้ารในแต่ละเ้้อง ิังก์้่นการทำางาน้องแอปฯ นี�ไ้่เพีัง 
แต่เป็นการใ้้้้อ้้ล้องสถานที�ท่องเที�ัวเท่าน่�น แต่้้้ใ้้ั่งสา้ารถสร้างโปรแกร้การท่องเที�ัวี้วัต่วเอง้่าน
แอปฯ นี� 

• DOT ไี้ลงนา้บ่นท้ก้้อตกลงก่บ Food Safety & Hygiene Academy of the Philippines (FoodSHAP)  
เพ้�อักระี่บกระบวนการร่บรองี้านควา้ปลอีภ่ั้องอา้าร ภาัใต้บ่นท้ก้้อตกลงี่งกล่าว FoodSHAP  
จะใ้้การสน่บสนุนการึึกอบร้และ้้อ้้ลแก่เจ้า้น้าที� DOT และ้้้้ีส่วนไี้ส่วนเสีัที�เกี�ั ว้้องโีัไ้่คิีค่าใ้้จ่าั 
ครอบคลุ้ควา้ร้้พ้�นฐานี้านควา้ปลอีภ่ั้องอา้าร ้ล่กการในการปิิบ่ติและ้ล่กส้ตรการจ่ีการี้าน 
ควา้ปลอีภ่ั้องอา้ารอ้�น ๆ

• สาัการบินราคาประ้ั่ีที�ใ้่่ที�สุี้องประเทศิิลิปปินส์ Cebu Paciic กำาล่ง้ล่กี่นใ้้้ีการโีัสารี้วั 
เคร้�องบินเพิ�้้าก้้�น ส่งส่่่า์ถ้งควา้เร่งี่วนในการิ้�นการท่องเที�ัวภาัในิิลิปปินส์ โีัรองประิาน 
สาัการบินใ้้้้อ้้ลว่า สาัการบินไ้่อาจรอใ้้้ีการ้ลิตว่คิีนสำาเร็จถ้งค่อัิ้�นิ้ี้านการท่องเที�ัว เพราะน่�น 
อาจจะส่ง้ลกระทบระัะัาวต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสา้กรร้การท่องเที�ัว ท่�งนี� สาัการบินจ้งต้องพัาัา้
้าจุีส้ีุลระ้ว่างการใ้้บริการเที�ัวบินอั่างปลอีภ่ั ควบค่้ไปก่บควา้พัาัา้พลิกิ้�นิุรกิจการบิน ิ้�งสิ�งที�
สาัการบินทำาใน้์ะนี�ค้อการเพิ�้ ควา้เ้ ้้ ้้นใน้าตรการสาิาร์สุ้ การใ้ แ้อปพลิเค้่นติีตา้้้้โีัสาร Traze 
และการใุ้้้ีทีสอบโควิี-19 เป็นต้น

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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1. ินาคารโลกไี้ออกราังานเกี�ัวก่บแนวโน้้ทางเศรษฐกิจ้องเอเ้ีั 
ตะว่นออกเฉีังใต้ในปี 2564 และราังานว่า เวีัีนา้้ีแนวโน้้ที�จะ
เติบโตในเ้ งิบวกอั่างต่อเน้�อง จากการคาีการ์์ทางเศรษฐกิจ เวีัีนา้
จะเติบโตประ้า์ 6.8 เปอร์เิ็นต์ ในปี 2564 และคงที�ประ้า์  
6.5 เปอร์เิ ็นต์ ใน้่วงปี 2565-2568

2. อั่างไรก็ตา้ จากสถานการ์์้องประเทศในภ้้ิภาคเอเ้ีัตะว่นออก 
เฉีังใต้ที�กำาล่งเ้้ิ่้น้าก่บการแพร่ระบาี้องโควิี-19 ใน้่วงกลางปี 
2563 เวีัีนา้ไี้ร่บ้ลกระทบอั่าง้ากไ้่ว่าจะเป็นอุตสา้กรร้ 
การ้ลิต อุตสา้กรร้การบริการ รว้ถ้งอุตสา้กรร้การท่องเที�ัวและ
ไ้ิ์ ส่ง้ลใ้้ิุรกิจจำานวน้ากต้อง้ัุีการ ำีาเนินิุรกิจ้่�วคราว้ร้อ 
ปิีกิจการและประกาศล้้ละลาัในที�สุี

3. เวีัีนา้ไี้ตกลงที�จะักเลิก้าตรการการก่กต่วสำา้ร่บการเีินทาง 
ระัะส่�นใ้้ก่บกลุ่้น่กิุรกิจ้อง่ี�ปุ�นและเกา้ลีใต้เพ้�อใ้้เกิีการ
ุ้้นเวีัน้องเศรษฐกิจในประเทศ ิ ้�งัง่รอ้้อสรุปราัละเอีัีวิิีการและ
้่�นตอนการปิิบ่ติรว้ถ้งการเีินทางภาัในประเทศอั่้ 

4. จากการจ่ีต่�งเ้ตเศรษฐกิจและอุตสา้กรร้ เวีัีนา้้ีเป้า้้าัที�จะ
ำีาเนินการเ้ิงรุกเพ้�อส่งเสริ้การลงทุนี้านการ้ลิต และ้่บเคล้�อน

เศรษฐกิจี้วัการส่งออก ทำาใ้้เวีัีนาุ้้่งเน้นที�จะพ่ฒนาอุตสา้กรร้
โลจิสติกส์ใ้้้ีควา้แ้็งแกร่งและท่ีเทีั้ในระี่บสากล พร้อ้ที�จะ 
เ้ ้�อ้ต่อตลาีอาเิ ีันก่บภ้้ิภาคอ้�น ๆ ้องโลก

5. ใน้์ะเีีัวก่น สถานการ์์จำานวน้้้ติีเ้ ้�อโควิี-19 ้องเ้ีัน้ากำาล่ง
เพิ�้้้�นอั่างต่อเน้�อง โีัเฉพาะนครั่างกุ้ง้น้�งในเ้้องเศรษฐกิจ้ล่ก  

้ีจำานวน้้้ติีเ้้�อส้งกว่าร้อัละ 70 ้อง้้้ติีเ้้�อท่�ง้้ี เน้�องจาก 
ควา้ไ้่พร้อ้้องโครงสร้างพ้�นฐาน โีัเฉพาะอั่างัิ�งี้านสาิาร์สุ้
และบริการสุ้ภาพ รว้ถ้งการ้าีแคลนบุคลากรทางการแพทั์  
ทำาใ้้การ ำีาเนินกิจการต่าง ๆ ้ัุี้ะง่กไป

6. ในสว่น้องการพ่ฒนาประเทศและเศรษฐกจิ เ้ีัน้าเร่ง้ล่กี่นการสร้าง 
“สนา้บินนานา้าติ” ้้ลค่า 1.1 พ่นล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ ้ร้อประ้า์ 
3.31 ้้้�นบาท ใ้้เป็นสนา้บินที�ใ้่่ที�สุีในภ้้ิภาค และสน่บสนุน 
ใ้้้ีการลงทุนโีัตรงจากต่างประเทศ (FDI) อั่างต่อเน้�อง โีัเฉพาะ 
ใน 3 เ้ ตเศรษฐกิจพิเศษ้องเ้ีัน้า โีัเน้นไปที�อุตสา้กรร้การ้ลิต 
โครงสร้างพ้�นฐาน การบริการ และโลจิสติกส์

7. ประเทศก่้พ้้า อีก้น้�งประเทศที�้ีจำานวน้้้ติีเ้้�อโควิี-19 จำานวน 
น้อั้าก แต่กล่บไี้ร่บ้ลกระทบอั่าง้น่ก เพราะการ้ีต่ว้อง 
น่กท่องเที�ัว้าวต่าง้าติ ส่ง้ลใ้้ิุรกิจที�เกี�ัว้้องก่บการท่องเที�ัว 
้ัุีการ ำีาเนินกิจการ้่�วคราว้ร้อปิีต่วลงเ้ ่นก่น

8. ท่�งนี� ก่้พ้้าไี้้ีโครงการพ่ฒนาระี่บภ้้ิภาคอั่้สองโครงการ ไี้แก่ 
โครงการสร้างถนน 38 สาั ้้ลค่า 150 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ ส่งเสริ้ 
การเติบโต้องิุรกิจ้นส่ง และี้งี้ีน่กลงทุน ิ้�งจะ้ีส่วน้่วัใน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ้องประเทศ ใน้์ะเีีัวก่น การเปิีต่วโรงแร้ 
Hyatt Regency Phnom Penh โรงแร้ระี่บ 5 ีาว จะเป็นอีก 
้น้�งโครงการที�จะ้่วัใ้้ก่้พ้้าสา้ารถี้งี้ีน่กเีินทางไ้ิ์เ้้า้า 
จ่ีงานไี้้ล่งวิกฤตโควิี-19 

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
CLMV
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• การระบาีใ้่่้องโควิี-19 ส่ง้ลกระทบอั่าง้ีน่ัสำาค่่ต่อ้่วงโิ่
อุปทานท่�วโลก เวีัีนา้เองก็ไี้ร่บ้ลกระทบและเกิีควา้ส้่เสีั 
ใน้ลาัิุรกิจ ้้้้ลิตรถันต์้ลาัราั อาทิ ฮอนี้า โตโัต้า นิสส่น และ
ิอร์ี ที�้ีโรงงาน้ลิตในเวีัีนา้ถ้กบ่งค่บใ้้ระง่บการ้ลิต 

• ในปี 2563 ิุรกิจในเวีัีนา้เก้อบ 35,000 แ้่งล้้ละลาั ิ้�งเป็น 
คร่�งแรกในรอบ้ลาัทศวรรษที�้ีจำานวนิุรกิจที�ปิีต่วลงส้งกว่าิุรกิจที� 
จีทะเบีันใ้้่ ภาคการท่องเที�ัว้องเวีัีนา้คาีว่าจะส้่เสีั้ากถ้ง 
23,000 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ อั่างไรก็ตา้เศรษฐกิจ้องเวีัีนา้ 
ั่งคงเติบโตอั่างต่อเน้�อง ทำาใ้้น่กลงทุน้องว่าประเทศเวีัีนา้เป็น 
จุี้้าัปลาัทาง้องการลงทุนที�้่�นคง

• เวีัีนา้เป็น้น้�งในประเทศที�เศรษฐกิจเติบโตเร็วที�สุีในเอเ้ ีั  การเติบโต
ทางเศรษฐกิจอั่้ที� 2.91 เปอร์เิ็นต์ ในปี 2563 ิ้�งเป็นอ่ตราที�ตำ�าที�สุี 
ในรอบกวา่ 30 ปี อัา่งไรกต็า้เ้้�อเทีับก่บภาวะเศรษฐกจิถีถอัท่�วโลก 
ต่วเล้นี�ถ้อว่าเป็นควา้สำาเร็จอัา่ง้ากสำา้ร่บประเทศเวีัีนา้ เ้้�อเทีับ
ก่บัุโรป ส้ร่ฐอเ้ริกา และอีก้ลาัประเทศที�้ีอ่ตราการติีเ้้�อและ 
การเสีั้ีวิตส้ง จากประ้ากร้องเวีัีนา้จำานวน 96 ล้านคน ้ ี้้้ติีเ้ ้�อ
น้อักว่า 1,500 ราัและ้ี้้้เสีั้ีวติเพีัง 35 ราั เน้�องจากการตอบสนอง
อั่างรวีเร็ว้องร่ฐบาลต่อการแพร่ระบาีในเี้อน้กราค้และกุ้ภาพ่นิ์ 
เวีัีนา้ต่อส้้ก่บการแพร่ระบาีโีัปิีพร้แีน ระง่บวีิ่าและเที�ัวบิน 
พร้อ้ท่�งกำา้นี้าตรการเว้นระัะ้่างทางส่งค้เพ้�อควบคุ้การ 

แพร่ระบาี้องโรคใ้้ีี้้�น ้ าตรการตา่ง ๆ  และการควบคุ้ อัา่งเ้้้งวี
เกี�ัวก่บการเคล้�อนั้าัประ้ากรในประเทศ ทำาใ้้เวีัีนา้สา้ารถ 
กล่บ้า ำีาเนินกิจกรร้ทางเศรษฐกิจไี้อีกคร่�ง ทำาใ้้เวีัีนา้สา้ารถ 
เปิีโรงงานและร่บพน่กงานกล่บเ้ ้าทำางานไี้อั่างรวีเร็ว 

• เวีัีนา้และ่ี�ปุ�นไี้ตกลงที�จะักเลิก้าตรการการก่กต่วสำา้ร่บการ 
เีินทางระัะส่�นสำา้ร่บน่กิุรกิจและเจ้า้น้าที�ต่�งแต่ว่นที� 1 พฤศจิกาัน 
2563 อั่างไรก็ตา้จะีำาเนินการตา้ระเบีับการี้านสุ้ภาพที�เ้้้งวี 
รว้ถ้งการทีสอบและการเึา้ระว่งทางการแพทั ์ราัละเอีัีวิิีการและ
้่�นตอนั่งไ้่เปิีเ้ั และเวีัีนา้ั่งไี้้ีการตกลงที�จะอนุ่าตใ้้ 
น่กิุรกิจ้าวเกา้ลีใต้เีินทางระ้ว่างท่�งสองประเทศโีัไ้่ต้อง ำีาเนิน
การก่กต่วเป็นเวลา 14 ว่น ้้อตกลงี่งกล่าวคาีว่าจะ้ี้ลในว่นที�  
1 ้กราค้ 2564 แ้้ว่าจะั่งไ้่สรุปราัละเอีัี

• ใน้่วงแรก้องการแพรร่ะบาี้องไวร่สโคโรนาระ้ว่างปลาัเี้อน้ีนาค้
ถ้งต้นเี้อนสิง้าค้ เ้ีัน้า้ี้้้ป�วั 360 ราั เสีั้ีวิต 6 ราั ใน้่วง
กลางเี้อนสิง้าค้ จำานวน้้้ป�วัราัว่นเพิ�้ ้้�นจากน้อักว่า 10 ราัต่อว่น 
เป็น้ากกว่า 1,000 ราัต่อว่นใน้่วงกลางเี้อนตุลาค้ วิกฤตเ้้�อไวร่ส
โคโรนาระบาี้น่กในเ้ีัน้าั่งคงไ้่ทุเลา ัอีสะส้้้้ติีเ้้�อโควิี-19 
ในเ้ีัน้าเพิ�้้ากว่า 100,000 ราั ิ้�งจะเ้็นไี้ว่าโครงสร้างพ้�นฐาน 
ี้านสุ้ภาพ้องเ้ีัน้าั่งไ้่เพีังพอที�จะรองร่บ้้้ป�วัไี้ 

สรุปข่าิ
ตลาด CLMV 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• สถานการ์์้าีแคลนแพทั์-พัาบาลในเ้ีัน้าเ้ ้า้่�นวิกฤต ไ้่เฉพาะ 
ในั่างกุ้ง แต่กำาล่งลา้ไปท่�วประเทศ นอกจากกำาล่งคนไ้่พอแล้ว เจ้า้น้าที�
้ลาัคนกล่บเป็น้้้ป�วัเสีัเอง การ้าีแคลนแพทั์-พัาบาลในั่างกุ้ง 
ทำาใ้้ต้องระี้กำาล่งเจ้า้น้าที� บุคลากรทางการแพทั์จากพ้�นที�รอบนอก 
ใ้้ส่งเจ้า้น้าที�อาสาส้่ครเ้้า้า้่วัแบ่งเบาภาระการต่อส้้ก่บโควิี 
ในกรุงัา่งกุ้ง ทำาใ้้ทางการกำาล่งพิจาร์าที�จะใ้้้้้ป�วัิ้�งไี้ร่บการั้นัน่
แล้วว่าติีเ้ ้�อโควิี-19 แต่ัง่ไ้่แสีงอาการ ก่กต่วและร่บการร่กษาอั่้ใน
บ้าน้องตนเอง แทนที�จะ้าร่บการร่กษาในโรงพัาบาล

• นครั่างกุ้ง้องเ้ีัน้าิ้�งเป็นเ้้องเศรษฐกิจและอีีตเ้้อง้ลวง  
กลาัเป็นเ้้องที�พบการระบาี้องเ้้�อโควิี-19 รุนแรงที�สุีในประเทศ 
โีัจากจำานวน้้้ติีเ้้�อโควิี-19 ในเ้ีัน้ากว่าแสนราัน่�น อั้่ใน 
นครั่างกุ้ง 74 เปอร์เิ ็นต์ และเ้ ต้่์์ะเลั์ ถ้อเป็นเ้ ตที�พบ้้้ติีเ้้�อ 
โควิี-19 ้ากเป็นอ่นี่บ 2 จนทำาใ้้ทางการไี้้ีคำาส่�งใ้้ประ้า้นใน  
7 เ้้อง้องเ้ ต้่์์ะเลั์อั่้แต่ในบ้านที�อั่้อาศ่ั

• จากสถิติจำานวนน่กท่องเที�ัว้าวต่าง้าติกว่าสองล้านคน ที�เีินทาง้า
ก่้พ้้าเพ้�อเัี�ั้้้นครว่ี สิ�ง้้่ศจรรั์ทางโบรา์คีี้องก่้พ้้า  
แต่้ล่งจากที�้ีการปิีพร้แีน ้้า้ไ้่ใ้้้ีการเีินทางเ้้าออกระ้ว่าง
ประเทศในภ้้ิภาคเอเ้ ีัตะว่นออกเฉีังใต้เ้้�อเี้อน้ีนาค้ 2563 ทำาใ้้
จำานวนน่กท่องเที�ัวต่าง้าติลีลงเก้อบ 80% ในปี 2563 เ้่นเีีัวก่บ
ประเทศเพ้�อนบ้านในเอเ้ีัตะว่นออกเฉีังใต้ ภาคการท่องเที�ัว้อง
ก่้พ้้าไี้ร่บควา้ส้่เสีัคร่�งใ้่่ ิุรกิจที�เกี�ัว้้องก่บการท่องเที�ัวถ้ง 
2,838 แ้่ง้ัุีการ ำีาเนินกิจการ้่�วคราว้ร้อปิีต่วลงอั่างต่อเน้�อง
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• อุตสา้กรร้โลจิสติกส์้องเวีัีนา้ไี้ร่บแรง้นุนจากการเิ้�องิ้้องภาคการ้ลิตและอีคอ้เ้ิร์ิที�เพิ�้้้�น นอกจากนี�การใ้้อีคอ้เ้ิร์ิอั่างรวีเร็ว 
โีักลุ่้ประ้ากรรุ่นใ้้่้องประเทศทำาใ้้ควา้ต้องการบริการ โลจิสติกส์้ีเพิ�้้้�น เวีัีนา้้ีเป้า้้าัที�จะพ่ฒนาต่วเองโีัคาี้ว่งใ้้การส่งออกเป็น
แกน้ล่กในการ้่บเคล้�อนเศรษฐกิจ ี้วัการจ่ีต่�งเ้ตเศรษฐกิจและอุตสา้กรร้ ร่ฐบาลกำาล่ง ำีาเนินการเ้ิงรุกเพ้�อส่งเสริ้การลงทุนี้านการ้ลิต 
ิ้�งเป็นอีกสาเ้ตุ้น้�งที�ทำาใ้้อุตสา้กรร้โลจิสติกส์้องเวีัีนา้้ีศ่กัภาพที�แ้็งแกร่ง

• โลจิสติกส์เป็น้น้�งในภาคส่วนที�้ ัาัต่วเร็วที�สุี้องเศรษฐกิจเวีัีนา้ิ้�งการเติบโตอาจแิง้น้า GDP ราัไี้จากการนำาเ้ า้และส่งออก้องประเทศ้ี้้ลค่า
ใกล้เคีังก่บ 390,000 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ ใน้่วง 3 ไตร้าสแรก้องปี 2563 ิ้�งเป็นการเติบโต 1.8 เปอร์เิ ็นต์เ้้�อเทีับก่บ้่วงเวลาเีีัวก่น้องปีที�แล้ว 
ร่ฐบาลเวีัีนา้ไี้ต่�งเป้า้้าัว่าภาัในปี 2568 อ่ตราการเติบโตี้านโลจิสติกส์ต่อปีจะอั่้ที�ประ้า์ 20 เปอร์เิ ็นต์ 

• นอกจากนี�ิุรกิจการบิน การเีินเร้อ การ้นส่งทางถนน ้ีส่วน้่วัในการเติบโตี้านโลจิสติกส์ จากการจ่ีอ่นี่บ้องินาคารโลกในปี 2561 เวีัีนา้ 
แสีงใ้้เ้็นถ้งการปร่บปรุงอั่าง้ีน่ัสำาค่่ในี่้นีประสิทิิภาพี้าน โลจิสติกส์ (LPI) โีัติีอ่นี่บ 39 จาก 160 ประเทศ เพิ�้้้�น 25 อ่นี่บ ในแง่้อง 
นำ�า้น่กปริ้า์การ้นส่งสินค้า้องเวีัีนา้เติบโต้้�นอั่างต่อเน้�องระ้ว่างปี 2553 ถ้ง 2561 โีั้ีอ่ตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ร้อัละ 8.4 กว่าสา้ในสี�
้องระวางบรรทุกในเวีัีนา้ถ้ก้นส่งทางถนนเพิ�้้้�น 5 เปอร์เิ ็นต์ ใน้์ะเีีัวก่นส่วนแบ่งการ้นส่งทางนำ�าลีลงจาก้น้�งในสี�้องระวางบรรทุกสินค้า
เ้ล้อ้น้�งใน้้า ทางรถไิและการบินร่ว้ก่น้นส่งสินค้าน้อักว่า 1 เปอร์เิ ็นต์

• จากเป้า้้าั้องการ้่บเคล้�อนเศรษฐกิจี้วัการส่งออก ใน้่วงสองทศวรรษที�้่าน้า เวีัีนา้ไี้ถ้กพ่ฒนาใ้้เป็นศ้นั์กลางการ้ลิต้่�นนำาในอาเิีัน  
้ีการนำาเ้้าว่ตถุีิบและส่งออกสินค้าสำาเร็จร้ป การเคล้�อนั้าัสินค้าเ้้าและออกจากเวีัีนา้ที�เพิ�้้้�นทำาใ้้้ีควา้จำาเป็นที�จะต้องพ่ฒนาภาคโลจิสติกส์ 
ต่อไป การเ้ ้าร่ว้้องเวีัีนา้ใน้้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ้ ลาัฉบ่บ้่วัเพิ�้การเติบโต้องภาคการ้ลิต ประกอบก่บสงครา้การค้าระ้ว่างส้ร่ฐฯ-จีน 
ทำาใ้้้้้้ลิต้ลาัราััา้ัฐานการ้ลิตจากจีน้าั่งเวีัีนา้ใน้่วงไ้่กี�ปีที�้ า่น้า เน้�องจากต้นทุนแรงงาน้องเวีัีนา้ที�ตำ�า ทำาใ้้อุตสา้กรร้การประกอบ
และการ้ลิต้องประเทศจ้งเติบโต้้�นอั่าง้าก

• การประุ้้ภ้้ิภาคอาเิีันประจำาปี 2563 ที�จ่ี้้�นในกรุงฮานอัในเี้อนพฤศจิกาันที�้ า่น้า นาักร่ฐ้นตรีเวีัีนา้และนาักร่ฐ้นตรีสิงคโปร์ไี้เปิีต่ว 
ASEAN Smart Logistics Network (ASLN) และ Vinh Phuc Inland Container Depot (ICD) โครงการนี�ต่�งอั้่ในจ่ง้ว่ี Vinh Phuc และไี้ร่บ 
การพ่ฒนาโีั T&T Group ้องเวีัีนา้และ YCH Group ้องสิงคโปร์ คาีว่าจะเป็นศ้นั์โลจิสติกส์ที�ใ้่่ที�สุีแ้่ง้น้�งทางตอนเ้น้อ้องเวีัีนา้ 
ี้วัเงินทุน 163 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ ศ้นั์โลจิสติกส์ใ้้่แ้่งนี�เป็นการสน่บสนุนโครงสร้างพ้�นฐานที�สำาค่่สำา้ร่บการส่งออกที�เติบโต้องเวีัีนา้  
และเป็นการริเริ�้เคร้อ้่าัโลจิสติกส์อ่จฉริัะ้องอาเิ ีัน ้่วัเสริ้สร้างควา้เ้ ้�อ้โังี้านโลจิสติกส์และ้่วงโิ่อุปทานในภ้้ิภาค

• โครงการ ASEAN Smart Logistics Network (ASLN) ไี้ออกแบบ้าเพ้�อเสริ้ควา้พัาัา้ในการรว้กลุ่้ทางเศรษฐกิจ้องอาเิ ีัน รว้ถ้งแ้นแ้่บท
เกี�ัวก่บการเ้ ้�อ้โัง้องอาเิ ีันปี 2568 ที�ต้องการสร้างเคร้อ้่าัเ้้องอ่จฉริัะ้องอาเิ ีัน โครงการนี�เป็นโครงการโลจิสติกส์และการ้นส่ง้ลาัร้ปแบบ
ที�จะเ้ ้�อ้ต่อการเีินทาง ท่�งทางอากาศ ทางรถไิ และถนน และเ้ ้�อ้ต่อระ้ว่างเ้้องั้นาน้องจีนก่บฮานอัและท่าเร้อนานา้าติไฮิอง

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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• ในส่วน้อง Vinh Phuc Inland Container Depot (ICD) ต่�งอั้่ในเ้ต Binh Xuyen  
เป็นจุีเ้ ้�อ้ต่อ้องเ้ ตอุตสา้กรร้ 20 แ้่งในจ่ง้ว่ีและท้องถิ�นใกล้เคีัง จะใ้้บริการี้าน
โลจิสติกส์ระี่บสากลเ้ ้�อ้ต่อตลาีอาเิ ีันก่บส่วนที�เ้ล้อ้องโลก

• ้น้�งในโครงการที�เ้ีัน้าเร่ง้ล่กี่นใ้้สำาเร็จในเร็วว่น ค้อ การสร้าง “สนา้บินนานา้าติ” 
้้ลค่า 1.1 พ่นล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ ้ร้อประ้า์ 3.31 ้้้�นล้านบาท โีั้ว่งว่าจะเป็น 
สนา้บินที�ใ้่่ที�สุีในภ้้ิภาค ิ้�งเ้ีัน้า้ีการลงทุนโีัตรงจากต่างประเทศ (FDI)  
เพิ�้้้�น 98% ้องเป้า้้าั โีัเฉพาะใน 3 เ้ตเศรษฐกิจพิเศษ้องเ้ีัน้า ไี้แก่  
เ้ ตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (SEZ) เ้ ตเศรษฐกิจพิเศษทวาั (Dawei SEZ) เ้ ตเศรษฐกิจเจ้า้ิว 
(Kyaukphyu SEZ) ปัจจุบ่น SEZ ไี้้ีการอนุ้่ติใ้้้ีการลงทุนไปท่�งสิ�น 121 บริษ่ท 
จาก 21 ประเทศท่�วโลกแล้ว โีัเน้นไปที�อุตสา้กรร้การ้ลิต โครงสร้างพ้�นฐาน การบริการ 
และโลจิสติกส์

• โครงการสร้างถนน 38 สาัในเสีั้ราฐเป็นส่วน้น้�ง้องแ้นแ้่บทการพ่ฒนาการท่องเที�ัว
เสีั้ราฐปี 2563-2578 จะทำาใ้้เ้้องท่นส้่ัและปร่บปรุงประสบการ์์การท่องเที�ัวใ้้ก่บ
้้้้าเั้ัน ถนนที�สร้างจะเ้ ้�อ้ต่อจากเ้้องเสีั้ราฐไปั่ง้านเ้้อง และไปั่งแ้ล่งท่องเที�ัว
ที�สำาค่่ โีั้ีเป้า้้าัเพ้�อลีปั่้าการจราจรติี้่ีในเ้้อง ส่งเสริ้การเติบโต้องการ้นส่ง 
และี้งี้ีน่กลงทุน น่กิุรกิจ รว้ถ้งน่กท่องเที�ัวต่าง้าติิ้�งจะ้ีส่วน้่วัในการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ้องประเทศ้ล่งวิกฤตโควิี-19 สิ�นสุีลง

• ใน้์ะเีีัวก่นเ้้อง้ลวง้องก่้พ้้าจะ้ีโรงแร้ระี่บ 5 ีาวระี่บนานา้าติที�ใ้่่ที�สุี  
จะเปิีใ้้บริการในเี้อน้กราค้ 2564 โรงแร้ Hyatt Regency Phnom Penh  
้ีจำานวน้้องพ่ก 247 ้้อง บาร์และร้านอา้าร 6 ร้านและพ้�นที�จ่ีประุ้้และจ่ีงานอีก  
9 ้้อง ิ้�งจะ้่วัสร้างงานที�จำาเป็นไี้้ากกว่า 300 ตำาแ้น่ง การสร้างงานในตอนนี�ถ้อเป็น 
เร้�องสำาค่่้ากสำา้ร่บก่้พ้้า และการเปิีต่วโรงแร้้นาีใ้่่ี้วัสิ�งอำานวัควา้สะีวก 
ที�ครบคร่นนี� จะทำาใ้้ก่้พ้้าสา้ารถี้งี้ีน่กเีินทางไ้ิ์ไี้ในอนาคต
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ความเค่่�อนไหวของ 
ต่าดต่างประเทศ

ออสเตรเล่ั ่่�ปุ�น 
เกาหล่ใต้ จ่น ่าเก๊า 
่่องกง สิงคโปร์  
และไต้หิ้น

ก่่่มท่� 2: 



M
IC

E
 C

o
m

p
e
ti

to
r 

M
o
v
e
m

e
n
t 

23

1. ้ล่งจากที� ร่ฐบาลออสเตรเลีัและร่ฐบาลนิวิีแลนี์ไี้เคัพ้ีคุั 
ถ้งแ้นการเีินทาง้้า้ประเทศระ้ว่างก่น “Trans-Tasman Travel 
Bubble” ก่อน้น้านี� ร่ฐบาลออสเตรเลีัไี้เปิีประเทศร่บน่กเีินทางจาก
นิวิีแลนี์โีัไ้่ต้องก่กต่วต่�งแต่เี้อนตุลาค้ที�้ า่น้า และใน้ว่งไตร้าส
แรก้องปี 2564 ร่ฐบาลนิวิีแลนี์วางแ้นจะเปิีพร้แีนร่บน่กเีินทาง
้าวออสเตรเลีัใ้้สา้ารถเีินทางเ้้าประเทศนิวิีแลนี์ไี้โีัไ้่ต้อง
ก่กต่วเ้่นก่น เพ้�อกระตุ้นอุตสา้กรร้การท่องเที�ัวในประเทศที�พ้�งพา 
น่กท่องเที�ัวจากออสเตรเลีัเป็นส่วนใ้่่ ท่�งนี� ออสเตรเลีั้ีจำานวน 
้้้ติีเ้ ้�อโควิี-19 ท่�วประเทศราว 28,000 ราั

2. ้้้บริ้ารระี่บส้ง้องสาัการบินแ้่ง้าติออสเตรเลีัเปิีใจถ้งุ้้้องที�้ ี
ต่ออนาคต้องิุรกิจการบินระ้ว่างประเทศ ว่าการเีินทางระ้ว่างประเทศ 
อาจจะไ้่สา้ารถิ้�นต่วไี้ก่อนกลางปี 2564 และสาัการบินจำาเป็น 
จะต้องแบกร่บภาระค่าใ้้จ่าั้ลาัพ่นล้านีอลลาร์ออสเตรเลีัเพ้�อพัุง
ิุรกิจใ้้้่านพ้นวิกฤต

3. ภาัในประเทศออสเตรเลีั ้ีเพีังบางร่ฐที�อนุ่าตใ้้ประ้า้นเีินทาง
ไป้าระ้ว่างก่นอั่างเสรี เ้ ่น ร่ฐควีนส์แลนี์อนุ่าตใ้้น่กเีินทางจาก
ร่ฐนิวเิาท์เวลส์และร่ฐวิกตอเรีัเท่าน่�นที�สา้ารถเีินทางเ้้า้าไี้โีั 
ไ้่ต้อง้ีการก่กต่ว พร้อ้ก่นนี�ั่งไี้ออกแค้เป่ “Good to Go” 
สน่บสนุนการท่องเที�ัวในร่ฐควีนส์แลนี์ทำาใ้้้ีน่กเีินทางจากต่างถิ�น 
เีินทางเ้้า้าท่องเที�ัวในร่ฐแล้วกว่า 11 ล้านคน ถ้อว่าเป็นแค้เป่
กระตุ้นการท่องเที�ัวที�ประสบควา้สำาเร็จ

4. นอกจากี้านการท่องเที�ัวแล้ว ร่ฐควีนส์แลนี์และนิวเิาท์เวลส์ไี้เริ�้
ทีลองกล่บ้าจ่ีงานไ้ิ์แบบออิไลน์ในศ้นั์ประุ้้้นาีใ้่่รองร่บ
คนเป็นจำานวนกว่า 1,000 คนภาัใต้้าตรการี้านควา้ปลอีภ่ัที� 
เ้้้้้น เพ้�อเป็นการสร้างควา้้่�นใจใ้้ก่บ้้้จ่ีงานคนอ้�น ๆ ว่าเ้้อง้ี 
ควา้ปลอีภ่ัและสา้ารถกล่บ้าจ่ีงานแบบออิไลน์ไี้

5. สำาน่กงานส่งเสริ้การจ่ีประุ้้ (Convention Visitor Bureau)  
ใน้ลาั ๆ  เ้้องั่งคงพร้อ้สน่บสนุน้้้จ่ีงานในเ้้อง้ลาก้ลาัร้ปแบบ 
เ้่น ที�กรุงเ้ลเบิร์นไี้จ่ีคอร์สึึกอบร้้่านเว็บบินาร์เพ้�ออ่พเีทเทรนี์
ควา้ร้้ใ้้่ ๆ  ในการจ่ีงาน ที�ิิีนีั์ไี้้ีแค้เป่การตลาี “It’s got to 
be Sydney” เพ้�อตอกัำ�าภาพล่กษ์์และกระตุ้นใ้้คนัง่จีจำาเ้้องิิีนีั์
ในฐานะสถานที�จ่ีงานไ้ิ์้่�นนำา้องประเทศ และที�แทสเ้เนีั ร่ฐบาล 
ไี้เพิ�้ งบสน่บสนุน้้้ประกอบการราััอ่ัที�เกี�ั ว้้องก่บอุตสา้กรร้ไ้ิ์
จำานวนกว่า 100,000 ีอลลาร์ออสเตรเลีัเพ้�อใ้้ั่งสา้ารถประคอง 
ิุรกิจต่อไป

6. ้์ะที�ประเทศนิวิีแลนี์ไี้เริ�้้ีการจ่ีงานไ้ิ์แบบออิไลน์้้�นเป็น 
คร่�งแรกเ้้�อเี้อนิ่นวาค้ 2563 ้ล่งเกิีการแพร่ระบาี ้ี้้้เ้ ้าร่ว้งาน
้ลาัร้อัคนโีั้้้จ่ีงานไี้้ี้าตรการี้านควา้ปลอีภ่ัที�ร่ีกุ้ 
เป็นการสร้างควา้เ้้�อ้่�นใ้้ก่บ้้้จ่ีงานอ้�น ๆ ใ้้เริ�้กล่บ้าจ่ีงานไี้  
ท่�งนี�ประเทศนิวิีแลนี์้ีจำานวน้้้ติีเ้้�อที�ตำ�าเพีัง 1,740 ราั เท่าน่�น 
และเป็นประเทศที�้ี้าตรการควบคุ้โควิี-19 ที�้ีประสิทิิภาพจนทำาใ้้
นาักร่ฐ้นตรีนิวิีแลนี์ไี้ร่บคำา้้จากท่�วโลก

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
ออสเตรเล่ั
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• การท่องเที�ัวออสเตรเลีักำาล่งพัาัา้ิ้�นต่วอั่างรวีเร็วเพ้�อใ้้ 
รอีพ้นจากควา้ท้าทาัระลอกใ้้่ในอีก 2-3 เี้อน้้าง้น้า ้ล่งจากที�
ก่อน้น้านี�ออสเตรเลีัไี้เ้้ิ่ก่บภ่ัพิบ่ติจากไิป�าที�้ลา่ทำาลาั 
แ้ล่งท่องเที�ัว้้�อี่งไป้ลาัที� และท่นทีที�เ้ตุการ์์ไิป�าสงบลงก็เกิี
การแพร่ระบาีคร่�งใ้่่้องโลก ทำาใ้้ประเทศตกอั่้ในสถานการ์์ 
ที�ั ากลำาบากเป็นอัา่ง้าก แต่้ น่วังานตา่ง ๆ  ภาัในประเทศกพ็ัาัา้
เัีัวัาอุตสา้กรร้การท่องเที�ัวอั่างเต็้ที�ี้วังบประ้า์สน่บสนุน
กว่า 126,000 ล้านีอลลาร์ออสเตรเลีั รว้ถ้งควา้พัาัา้ในการ 
เปิีการเีินทางระ้ว่างออสเตรเลีัและนิวิีแลนี์ ที� เรีักว่า  
“Trans-Tasman Travel Bubble” โีัุ้่งเป้าไปั่งน่กเีินทางกลุ่้ 
ล่ก้้รี�เป็นอ่นี่บแรก

• ร่ฐแทสเ้เนีั้องออสเตรเลีัไี้ประกาศเพิ�้เงิน้่วัเ้ล้อเป็นจำานวน 
100,000 ีอลลาร์ออสเตรเลีั เพ้�อสน่บสนุนิุรกิจ้นาีเล็กในท้องถิ�น 
ที�เกี�ัว้้องในี้านโครงสร้างพ้�นฐานและบริการอ้�น ๆ ที�เกี�ัว้้องก่บ 
การจ่ีงานไ้ิ์ เพ้�อใ้้้้้ประกอบการ้นาีเล็กเ้ล่านี�ั่งคงสา้ารถ
ประคองิุรกิจไว้ไี้

• ภาคอุตสา้กรร้การท่องเที�ั ว้องเกาะแทสเ้เนีัที�กำาล่งไี้ร่บ้ลกระทบ
อั่าง้น่กจากการแพร่ระบาี้องไวร่สใน้์ะนี� ้ีควา้พัาัา้พ่ฒนา
สร้างประสบการ์์ที�น่าจีจำาในร้ปแบบใ้้่ ๆ เพ้�อี้งี้ีน่กท่องเที�ัว 
ในประเทศที�โีัปกติ้่กจะเีินทางไปท่องเที�ั วต่างประเทศ ใ้้้่นกล่บ้า 
เีินทางท่องเที�ัวที�เกาะแ้่งนี� ้์ะที�้้้เ้ี�ัว้า่ี้านเศรษฐกิจั่ง้ี 
ควา้ไ้่้่�นใจว่า้าวออสเตรเลีัที�นิั้เีินทางท่องเที�ัวในต่างประเทศ 
จะเปลี�ั น้าเป็นการพ่ก้่อนที�บ้านแทน้ร้อไ้่ เน้�องจาก้้้คนจำานวน้าก
อาจไ้่สา้ารถใ้้จ่าัเงินสำา้ร่บการพ่ก้่อนไี้

• กรุงเ้ลเบิร์นประเทศออสเตรเลีัเริ�้ต้อนร่บเที�ัวบินจากต่างประเทศ 
อีกคร่�งต่�งแต่ว่นที� 7 ิ่นวาค้ 2563 เป็นต้นไป เพ้�ออำานวัควา้สะีวก
สำา้ร่บประ้า้นที�ต้องการเีินทางกล่บ้าจากต่างประเทศ โีัเ้้�อ 
้้้โีัสารที�เีินทางเ้้า้าถ้งจะต้องไี้ร่บการก่กต่วเป็นเวลา 14 ว่น  
ท่�งนี� การร่บ้้้โีัสารที�เีินทาง้าจากต่างประเทศจะต้องอั่้ในจำานวน
ที�ทางร่ฐกำา้นีค้อ ไ้่เกินว่นละ 160 คนต่อว่น้ร้อ 1,120 คนต่อส่ปีา้์ 
ใน้์ะที�ิิีนีั์ประกาศใ้้้ีการร่บเีินทางเ้้าไี้ส่ปีา้์ละ 2,950 คน 
และ 1,000 คนต่อส่ปีา้์สำา้ร่บกรุงบริสเบนและเพิร์ิ

สรุปข่าิ
ตลาดออสเตรเล่ั 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• ร่ฐควีนส์แลนี์ประกาศเปิีพร้แีนใ้้ประ้า้นจากร่ฐนิวเิาท์เวลส์  
และร่ฐวิกตอเรีัสา้ารถเีินทางเ้้า้าไี้โีัไ้่ต้อง้ีการก่กต่วเ้้�อ 
เีินทาง้าถ้ง โีัเริ�้้ี้ลต่�งแต่ว่นที� 1 ิ่นวาค้ 2563 ทำาใ้้ประ้า้น
จากท่�ง 2 ร่ฐ้ล่�งไ้ลเ้้า้าเพ้�อเัี�ั้ครอบคร่วและเีินทางเพ้�อ้า 
ท่องเที�ัวั่งสถานที�ท่องเที�ัวสำาค่่ ๆ เ้่น Great Barrier Reef  
เป็นจำานวน้าก ถ้อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใ้้ก่บร่ฐควีนส์แลนี์ไี้ 
เป็นอั่างีี แ้้ว่าก่อน้น้านี�เจ้า้น้าที�ร่ฐจะออกประกาศงีการเีินทาง
เ้ ้า้าจนกว่าสถานการ์์โควิี-19 จะคลี�คลาั

• ้ล่งจากที�ร่ฐควีนส์แลนี์ประกาศเปิีการเีินทาง้้า้ระ้ว่างร่ฐควีนส์
แลนี์ ก่บร่ฐนิวเิาท์เวลส์และร่ฐวิกตอเรีัใน้่วงที�้่าน้า ก็ไี้้ีการ
ประกาศแค้เป่ส่งเสริ้การท่องเที�ัวภาัในประเทศี้งี้ีน่กเีินทาง
จากท่�ง 2 ร่ฐ ้ี้้�อเรีักว่าแค้เป่ “Good to Go” โีัร่ฐบาลลงทุน 
ใ้้จ่าัในแค้เป่นี�ไปกว่า 500 ล้านีอลลาร์ออสเตรเลีั และจาก้้อ้้ล 
ที�ร่ฐควีนส์แลนี์เปิีเ้ัพบว่า แค้เป่ี่งกล่าวี้งี้ีน่กเีินทางแล้ว 
กว่า 11 ล้านคน กระตุ้นเศรษฐกิจใ้้ก่บร่ฐแล้วกว่า 1.5 พ่นล้านีอลลาร์
ออสเตรเลีั

• CEO ้องสาัการบินแควนต่ส Mr. Alan Joyce ระบุว่าการท่องเที�ัว
ระ้ว่างประเทศจะั่งไ้่ิ้�นต่วจนกว่าจะพ้นเี้อนกรกิาค้ 2564 ไปแล้ว 
ส้บเน้�องจากประเทศในึั�งอเ้ริกาและัุโรปั่งคงเ้้ิ่ปั่้าการ 
แพร่ระบาี้องเ้ ้�อโรคอั่างต่อเน้�อง ในส่วน้องสาัการบินแควนต่สเอง 
ถ้งแ้้จะ้ีัอีการจองต่�วโีัสารภาัในประเทศที�ส้ง้้�นใน้่วงที�้่าน้า
จนถ้งเทศกาลคริสต์้าส แต่ก็ั่งไ้่สา้ารถคาี้ว่งไี้ว่าการเีินทาง
ระ้ว่างประเทศจะ้ีการิ้�นต่วก่อนกลางปี 2564 ั่งระบุอีกว่าอาจจะ 
ต้องใ้้เวลานาน้ลาัปีกว่าการท่องเที�ัวระ้ว่างประเทศจะิ้�นต่ว 
จนกล่บเ้้าส่้ภาวะก่อนเกิีวิกฤตโควิี-19 น่�น้้าัควา้ว่าสาัการบิน
จะต้องแบกร่บค่าใ้้จ่าัต่าง ๆ กว่า้ลาัพ่นล้านีอลลาร์เพ้�อพัุงิุรกิจ
ใ้้้่านพ้นวิกฤตคร่�งนี�

• จาก้ลการสำารวจระบุว่า ใน้่วงระัะเวลาที�้่าน้า้ลประกอบการ้อง
โรงแร้ในออสเตรเลีัไ้่ไี้้ีควา้แตกต่างก่น้ากน่ก ้ากแต่โรงแร้ 
ในภ้้ิภาคจะ้ี้ลประกอบการที�ีีกว่าโรงแร้ในเ้้อง้ลวง ิ้�ง้ลการ
สำารวจนี�เป็นไปในทิศทางเีีัวก่นก่บประเทศอ้�น ๆ ท่�วโลก ที�อ่ตราการ 
เ้ า้พ่กในโรงแร้ตา้ภ้้ิภาคจะส้งใน้่วงว่น้ัุี สุีส่ปีา้์และ้ีแนวโน้้
จะเป็นเ้ ่นนี�ต่อเน้�องไปอีก 90 ว่น
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• Melbourne Convention Bureau (MCB) เปิีต่วิีรีส์การเรีันร้้้่านเว็บบินาร์สำา้ร่บ้้้จ่ีงานไ้ิ์ โีัจะเริ�้
ต่�งแต่ว่นที� 14 ตุลาค้ 2563 ้ล่งจากที�เ้้อง้ีควา้พร้อ้ในการกล่บ้าจ่ีงานไี้อีกคร่�ง ิีรีส์เว็บบินาร์คร่�งนี� 
้ีว่ตถุประสงค์เพ้�อใ้้้้้จ่ีงานไี้อ่พเีทควา้ร้้ใ้้่ ๆ ตลอีเวลา อาทิ ้าตรการสุ้อนา้่ัสำา้ร่บสถานที�จ่ีงาน 
กิจกรร้ใ้้่ ๆ ที�เกิี้้�นในเ้้อง การสน่บสนุนการจ่ีงานแบบไฮบริี พร้อ้ท่�งแพลติอร์้การติีต่อส้�อสารก่บ 
Convention Visitor Bureau (CVB) และพ่นิ้ิตรต่าง ๆ เป็นต้น โีั้่ว้้อในการใ้้ควา้ร้้นี�จะครอบคลุ้ 
้ลาก้ลาัี้าน เ้ ่น ไอเีีัการจ่ีที้ Building แบบใ้้่ ๆ สถานที�จ่ีงานแ้่งใ้้่ สถานที�พ่กใ้้่ ๆ รว้ถ้ง 
การสน่บสนุนจาก MCB

• Tourism Australia ไี้เปิีต่ว “8D Immersive Campaign” โีัเป็นวิีีโอรวบรว้สถานที�ที�้ี้้�อเสีัง้อง
ออสเตรเลีัเพ้�อสร้างแรงบ่นีาลใจใ้้ก่บ้้้จ่ีงานไ้ิ์สำา้ร่บการจ่ีงานในอนาคต ิ ้�งวิีีโอุ้ีนี�้ คีวา้แตกต่างจาก
แค้เป่การตลาีอ้�น ๆ โีั Tourism Australia ถ้อว่าเป็น้น่วังานแรกที�ใ้้ระบบเสีัง 8D ทำาใ้้้้้ิังไี้ส่้้่ส
ก่บระบบสา้้ิติ้่าน้้ิัง ้้้จ่ีงานสา้ารถีาวน์โ้ลีุ้ีวิีีโอนี�ไี้จากเว็บไิต์้อง Business Events Australia

• การจ่ีงานอีเว้นท์แบบออิไลน์กำาล่งกล่บ้าไี้ร่บควา้สนใจอั่าง้ากในร่ฐควีนส์แลนี์และนิวเิาท์เวลส์ 
้องออสเตรเลีั้ล่งจากพร้แีน้องท่�งสองร่ฐไี้เปิี้้�นอีกคร่�ง โีัในร่ฐควีนส์แลนี์้ี้ลาังานไี้จ่ี้้�นที�  
Gold Coast Convention and Exhibition Centre (GCCEC) ท่�งการประุ้้ส่้้นา การเจรจาิุรกิจ  
พิิีสำาเร็จการศ้กษา รว้แล้วสถานที�แ้่งนี�รองร่บคนเป็นจำานวนกว่า 1,000 คน สร้างควา้้่�นใจใ้้ก่บ้้้จ่ีงาน 
ไ้ิ์อ้�น ๆ ว่าเ้้องไี้พร้อ้สำา้ร่บการจ่ีงานไ้ิ์อีกคร่�งแล้ว

• Business Events Perth ้น่วังานที�ี้แลส่งเสริ้ิุรกิจไ้ิ์้องเ้้องไี้เ้ัถ้งเคร้�อง้้อออนไลน์ใ้้่สำา้ร่บ 
้้้จ่ีงานไ้ิ์ เพ้�อ้ว่งี้งี้ีใ้้้ีการจ่ีงานประุ้้ ส่้้นา งานแสีงสินค้า และการท่องเที�ัวเพ้�อเป็นรางว่ล 
ใน้ลร่ฐฯ ้าก้้�น ิ้�งเคร้�อง้้อใ้้่นี�จะ้ีระบบสอบถา้ควา้ต้องการในการจ่ีงานเพ้�อพา้้้จ่ีงานเ้ ้า้้สถานที�
จ่ีงานต่าง ๆ  ในเ้้องนี� รว้ถ้งที�พ่ก และประสบการ์์สุีพิเศษ้องเ้้อง้่านระบบออนไลน์โีัไกี์ที�้ ี้ ้�อว่า Alan

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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• สาัการบินแควนต่สไี้เปิีต่วแค้เป่เที�ัวบิน้้วิวที�ลงจอีในจุี้้าัปลาัทางสำาค่่้องออสเตรเลีั  
้ล่งจากประสบควา้สำาเร็จในการเปิีต่ว “Flight to nowhere” เ้้�อต้นเี้อนตุลาค้ โีัจะเปิีเส้นทางบิน 
ในประเทศไปั่งจุีท่องเที�ัวสำาค่่้องประเทศ อาทิ Uluru, Sydney Harbour และ The Great Barrier Reef 
ท่�งั่งจะทำาการบินในระี่บตำ�าเพ้�อใ้้้้้โีัสารไี้เ้็นวิวทิวท่ศน์อั่างเต็้ที� พร้อ้ก่บบริการที�พ่กจำานวน 1 ค้น  
และกิจกรร้้าก้าัั่งสถานที�ปลาัทาง พร้อ้พา้้้โีัสารเีินทางกล่บส่้เ้้องต้นทางในว่นถ่ีไป

• BESydney ไี้เปิีต่วแค้เป่ส่งเสริ้การตลาีใ้้่โีัใ้้้้�อว่า “It’s got to be Sydney” ้ีว่ตถุประสงค์ 
เพ้�อเน้น ำั�าว่าเ้้องิิีนีั์เป็นจุี้้าัปลาัทางอ่นี่บ้น้�ง้องออสเตรเลีัสำา้ร่บน่กเีินทางิุรกิจท่�งจาก 
ในและต่างประเทศโีั้์ะนี�พัาัาุ้้่งเน้นการทำาการตลาีในประเทศเปน็้ล่กเพ้�อใ้้้่�นใจว่าเ้้องิิีนีั์จะเป็น
ต่วเล้อกอ่นี่บ้น้�งเ้้�อบริษ่ทต่าง ๆ วางแ้นจะจ่ีประุ้้ในประเทศ ้้อ้้ลเพิ�้เติ้ระบุว่าน่กเีินทางิุรกิจ 
จะใ้้จ่าัเฉลี�ั 222 ีอลลาร์ออสเตรเลีั ต่อคนต่อค้นในร่ฐนิวเิาท์เวลส์ ิ้�งส้งเป็นเก้อบสองเท่า้อง 
น่กท่องเที�ัวท่�วไป

• ้้้แทนการท่องเที�ัวจากตลาีสิงคโปร์ ้าเลเิีั และอินโีนีเิีัไี้ใ้้ควา้สนใจโครงการ Aussie Specialist 
Program ที�ริเริ�้โีั Tourism Australia ิ้�งโครงการนี�เป็นคอร์สึึกอบร้ออนไลน์สำา้ร่บต่วแทนนำาเที�ัวใน 
ต่างประเทศจะไี้เ้้าใจและร่บทราบ้้อ้้ลเ้ิงล้กเร้�องการท่องเที�ัวในประเทศออสเตรเลีั Tourism Australia  
ไี้ ำีาเนินการึึกอบร้ออนไลน์้ากกว่า 90 คร่�งใน้่วง้กเี้อนที�้่าน้า ำีาเนินการสอนโีัส้า้ิก้องส้าค้ 
โีั้ี้้้เ้ ้าร่ว้การอบร้ออนไลน์้ากกว่า 17,000 คน ้่ว้้อการอบร้้ลาก้ลาัครอบคลุ้ต่�งแต่เร้�องิรร้้าติ
และส่ตว์ป�า อา้ารและเคร้�องี้�้พ้�นเ้้อง สถานที�ท่องเที�ัว

• ิุรกิจการจ่ีงานไ้ิ์แบบออิไลน์ กำาล่งเริ�้ กล่บ้าค้กค่กอีกคร่�งในประเทศนิวิีแลนี์ ้ ล่งจาก้้้จ่ีงาน Business 
Events Industry Aotearoa (BEIA) ต่ีสินใจจ่ีงานไ้ิ์ในร้ปแบบออิไลน์เป็นคร่�งแรกในว่นที� 1 ิ ่นวาค้ 2563 
เป็นการรวบรว้เ้ล่าน่กจ่ีงานไ้ิ์และ้้้คนในอุตสา้กรร้ไ้ิ์ไี้้าพบปะก่นกว่า 420 คนท่�วประเทศ  
ภาัในงาน้้้เ้้าร่ว้งานทุกคนจะต้องสแกน้่านแอปฯ เพ้�อใ้้้้อ้้ลติีตา้โรคโควิี-19 และการเลี�ังอา้าร 
ภาัในงานจะเป็นล่กษ์ะกล่องแพ็คสำา้ร่บแต่ละบุคคล ิ้�งการจ่ีงานในคร่�งนี�แสีงใ้้เ้็นว่าการจ่ีงานไ้ิ ์
ไ้่เพีังแต่ปลอีภ่ั แต่ั่งเป็นส่วนสำาค่่สำา้ร่บการิ้�นต่วทางเศรษฐกิจอีกี้วั
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1. ่ี�ปุ�นพบการระบาี้องโรคโควิี-19 ้ากที�สุีต่�งแต่เริ�้้ีการระบาี 
เก้อบ 3,000 ราัต่อว่นและั่งพบ้้้ติีเ้้�อโควิี-19 สาัพ่นิ์ุใ้้่จาก
อ่งกฤษ ทำาใ้้ร่ฐบาล่ี�ปุ�นเตรีั้้้า้ไ้่ใ้้น่กเีินทางจาก 152 ประเทศ
เีินทางเ้ ้าประเทศต่�งแต่ปลาัเี้อนิ่นวาค้ 2563 ถ้ง้กราค้ 2564

2. นโับาัจ่บค่้ประเทศเีินทาง้ร้อ Travel Bubble ระ้ว่าง่ี�ปุ�นและ
เกา้ลีใต้ไี้เริ�้ต้นแล้วต่�งแต่เี้อนตุลาค้ที�้่าน้า ถ้อเป็นประเทศที�สอง
ต่อจากสิงคโปร์ที�อนุ่าตใ้้น่กิุรกิจเีินทางเ้้า้าโีัไ้่ต้องก่กต่ว  
แต่จะต้อง้ี้ลตรวจโควิี-19 เป็นลบจากประเทศต้นทางและ้ีกำา้นี 
การเีินทางใน่ี�ปุ�นที�้่ีเจน

3. ร่ฐบาล่ี�ปุ�นประกาศจะ้ัาัโครงการ “Go To Travel” ไปอีก 5 เี้อน
ต่อจากกำา้นีเีิ้ที�้ีกำา้นีสิ�นสุีในปลาัเี้อน้กราค้ 2564  
พร้อ้อ่ีฉีีเงินอีกกว่า 3.7 พ่นล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ เพ้�อที�จะสน่บสนุน
อุตสา้กรร้การท่องเที�ัวที�ไี้ร่บ้ลกระทบจากโรคโควิี-19 และเพ้�อ

กระตุ้นเศรษฐกจิ้อง่ี�ปุ�น แต่้้้เ้ ี�ั ว้า่บางราักล่าวว่าโครงการี่งกลา่ว
ทำาใ้้้ีจำานวน้้้ติีเ้ ้�อโควิี-19 ในประเทศเพิ�้ ้้�นอั่าง้ากใน้่วงที�้ า่น้า

4. การจ่ีงานไ้ิแ์บบออิไลนใ์น่ี�ปุ�นัง่ไ้่สา้ารถทำาไี้ สำาน่กงานสง่เสริ้
การจ่ีประุ้้เ้้องโกเบจ้ง้ีโนับาัสน่บสนุนค่าใ้้จ่าัในการจ่ีงาน
ประุ้้ระ้ว่างประเทศแบบไฮบริีส้งสุีถ้ง 50,000 ีอลลาร์ส้ร่ฐ  
ต่องาน

5. การเล้�อนการจ่ีงานกีฬาโอลิ้ปิก้าเป็น้่วงฤี้ร้อน้องปี 2564 ทำาใ้้ 
ที้้้้จ่ีงานไี้ต่ีสินใจลีค่าใ้้จ่าัที�ไ้่จำาเป็นลงและควบคุ้งบประ้า์
ใ้้้ากที�สุีเน้�องจากสภาพทางเศรษฐกิจที�ถีถอั้อง่ี�ปุ�น้ล่ง้่วง 
การแพร่ระบาี้องโควิี-19 ้ ์ะที�้ ลการสำารวจควา้คิีเ้็นประ้า้น
ส่วน้ากอัากใ้้ักเลิกการจ่ีงานใน้์ะที�กำาล่ง้ีการระบาีระลอกที� 3 
อั้่นี�

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
่่�ปุ�น
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• ร่ฐบาล่ี�ปุ�นอั่้ระ้ว่างการพิจาร์า้่อนปรน้าตรการจำาก่ีจำานวน 
น่กเีินทางเ้้าประเทศต่�งแต่้่วงฤี้ใบไ้้้ลิในปี้น้า เน้�องจาก่ี�ปุ�น 
เตรีั้จ่ีงานกีฬาโอลิ้ปิกใน้่วงฤี้ร้อน้ล่งจากที�ถ้กเล้�อนการจ่ีงาน 
้าก่อน้น้านี� โีันาักร่ฐ้นตรี้อง่ี�ปุ�น้ีแนวโน้้ที�จะอนุ่าตใ้้ 
กลุ่้น่กเีินทาง้นาีเล็กเีินทางเ้้า้าใน่ี�ปุ�นไี้ต่�งแต่้่วงฤี้ใบไ้้้ลิ 
ิ้�งถ้อเป็นฤี้การท่องเที�ัว้อง่ี�ปุ�น โีัจะอนุ่าตใ้้น่กเีินทางจาก
ประเทศในเอเ้ีัที�สา้ารถควบคุ้การแพร่ระบาี้องเ้้�อไี้ีี เ้่น 
ประเทศจีนและไต้้ว่น เีินทางเ้ ้า้าไี้ก่อน นอกจากนี�ร่ฐบาล่ี�ปุ�นั่ง
เตรีั้ิ้�นแค้เป่ส่งเสริ้การท่องเที�ั วภาัในประเทศ “Go To Travel” 
อีกคร่�ง แต่โครงการี่งกล่าวไี้ร่บการวิพากษ์วิจาร์์เน้�องจาก่ี�ปุ�น 
กำาล่งต่อส้้ก่บการการแพร่ระบาี้องโควิี-19 เป็นระลอกที� 3 อั่้ใน้์ะนี�

• ร่ฐบาล่ี�ปุ�นเตรีั้การ้่อนปรนเปิีประเทศใ้้ก่บน่กเีินทางิุรกิจ 
ที�้าพำาน่กระัะส่�นจาก 30 ประเทศ ต่�งแต่เี้อนพฤศจิกาันเป็นต้นไป 
เพ้�อ้ว่งิ้�นิ้เศษฐกิจ้องประเทศ โีัน่กเีินทางี่งกล่าวจะต้องั้�นแสีง
้ลการตรวจโควิี-19 และั้นั่นไ้่้ีการพบเ้้�อจากประเทศต้นทาง  
พร้อ้ท่�งแสีงกำา้นีการการเีินทางตลอีทริปที�พำาน่กอั่้ใน่ี�ปุ�น  
ี้วั้าตรการี่งกล่าวน่กเีินทางจะไ้่ต้องก่กต่วอั่้ที�โรงแร้เป็นเวลา  
14 ว่น แต่ั่ง้ีควา้จำาเป็นจะต้อง้ลีกเลี�ังการใ้้ระบบ้นส่งสาิาร์ะ

สรุปข่าิ
ตลาด่่�ปุ�น 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• ร่ฐบาล่ี�ปุ�นประกาศจะลี้้อกำา้นีการก่กต่ว้องน่กเีินทางิุรกิจ 
เพ้�อ้่วัิ้�นิ้เศรษฐกิจ้องประเทศ โีัระเบีับใ้้่นี�สา้ารถใ้้ไี้ 
ก่บ้าว่ี�ปุ�นที�เีินทางกล่บประเทศ ้ ้้้ วีีิ่าพำาน่กระัะัาว อั่างไรก็ตา้
้้้ที�ไี้ร่บการักเว้นการก่กต่วจะต้องไี้ร่บการตรวจที�สนา้บินและไ้่พบ
การติีเ้้�อ และ้้้ที�เีินทางเ้้า้าจะต้อง้ี�แจงกำา้นีการเีินทางและ 
้ี้ลการตรวจ PCR ที�ไ้่พบการติีเ้ ้�อจากประเทศต้นทาง ท่�งนี�ทางการ
ั่งไ้่ไี้้ีการแจ้งจำานวน้้้จะไี้ร่บการักเว้นนี�ออก้า ในปัจจุบ่นประเทศ
่ี�ปุ�นไี้เริ�้้่อนปรนเร้�องการเีินทางเ้้าประเทศแก่้าวเกา้ลีใต้ และ
เวีัีนา้ และต่�งแต่เี้อนตุลาค้นี�จะอนุ่าตใ้้้้้้ีวีิ่าพำาน่กระัะัาว
จากประเทศต่าง ๆ เีินทางเ้ ้า้าไี้

• ประเทศ่ี�ปุ�นและเกา้ลีใต้เตรีั้เปิีประเทศใ้้น่กเีินทางสา้ารถ 
เีินทางไป้าระ้ว่างก่นไี้ ต่�งแต่ว่นที� 8 ตุลาค้ 2563 เป็นต้นไป  
โีัจะ้่อนปรนใ้้น่กเีินทางิุรกิจระัะส่�นไ้่ต้องก่กต่วเป็นเวลา 14 ว่น 
้ากน่กเีินทาง้ี้ลการตรวจที�ั น้ัน่ไ้่พบเ้ ้�อและ้ีกำา้นีการเีินทาง
้่ีเจน ิ้�งก่อน้น้านี�ประเทศ่ี�ปุ�นไี้้่อนปรน้าตรการแบบเีีัวก่น 
ก่บน่กิุรกิจ้าวสิงคโปร์ เกา้ลีใต้ถ้อเป็นประเทศที�สองที�่ี�ปุ�นัินัอ้ใ้้
น่กิุรกิจท่�งแบบพำาน่กระัะส่�นและระัะัาวเ้ ้าประเทศไี้

• ประเทศ่ี�ปุ�นประกาศ้้า้น่กเีินทางจากต่าง้าติกว่า 152 ประเทศ 
เ้้า่ี�ปุ�น้ล่งจากที�ต่วเล้้้้ติีเ้้�อพุ่งทะัาน้้�นอั่างต่อเน้�อง อีกท่�ง 
การพบเ้้�อโคโรนาไวร่ส สาัพ่นิ์ุใ้้่ที�ตรวจพบคร่�งแรกจากอ่งกฤษ 
ก็ไี้ร่บการตรวจพบใน่ี�ปุ�นแล้วเ้่นก่นที�สนา้บินฮาเนีะในกรุงโตเกีัว 
และที�สนา้บินค่นไิเ้้องโอิาก้า

• ในการประุ้้ “Meet in Kobe” ประจำาปีิ้�งจ่ี้้�นแบบไฮบริีในปีนี� 
Kobe Convention Bureau ไี้ประกาศแค้เป่การสน่บสนุนใ้้่
สำา้ร่บการประุ้้แบบไฮบริีที�จะจ่ี้้�นในจ่ง้ว่ีโกเบต่�งแต่เี้อนตุลาค้ 
2563 โีัจะใ้้การสน่บสนุนในร้ปแบบเงินสน่บสนุนส้งถ้ง 5 ล้านเัน 
(47,795 ีอลลาร์ส้ร่ฐ) สำา้ร่บการประุ้้ระ้ว่างประเทศ และส้งถ้ง  
2 ล้านเัน (19,118 ีอลลาร์ส้ร่ฐ) สำา้ร่บการประุ้้ภาัในประเทศ

• ที้้้้จ่ีการแ้่ง้่นกีฬาโอลิ้ปิกโตเกีัวกล่าวว่าที้เตรีั้จะลีค่าใ้้จ่าั
ในการจ่ีงานปี้น้าลงถ้ง 280 ล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ โีัพัาัา้ 
จะลีค่าใ้้จ่าัทุกทาง ต่�งแต่การลี้นาีที้งาน การลี้นาีการจ่ีงาน
ใ้้ฉ้ีฉาีน้อัลง ไปจนถ้งการลี้นาี้องโ้ว์ีอกไ้้ไิ
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• ประิานบริษ่ทเจแปนแอร์ไลน์เปิีเ้ัว่า บริษ่ทกำาล่ง้องโอกาสในการ้ัาัิุรกิจโีัการสร้างเคร้อ้่าัก่บ 
สาัการบินราคาประ้ั่ี เพ้�อ้ัาัตลาีไปั่งกลุ่้น่กเีินทางท่องเที�ัวที�ไ้่ใ้่น่กิุรกิจ้ล่งจากที�สถานการ์์ 
การแพร่ระบาีคลี�คลาัลง โีัประิานบริษ่ทไี้ใ้้ควา้เ้น็ว่า “้ล่งจากนี�ิ รุกิจสาัการบินจะไ้่กล่บไปเป็นแบบ
ก่อนัุคโควิีอั่างแน่นอน ัิ�งไปกว่าน่�นการเีินทางแบบิุรกิจจะัิ�ง้ีต่วลีลง ฉะน่�นเราจ้งุ้่งเป้าไปที�ตลาี 
กลุ่้น่กท่องเที�ัวแทน” โีัสาัการบินราคาประ้ั่ีที�เจแปนแอร์ไลน์้ีควา้ต่�งใจจะร่ว้เป็นพ่นิ้ิตร ค้อ  
Jetstar, Spring Airlines Japan และ China’s Spring Airlines

• องค์การส่งเสริ้การท่องเที�ัวแ้่ง้าติ่ี�ปุ�น (JNTO) ไี้จ่ีทำา FAM Trip แบบออนไลน์้้�นิ้�งเป็นส่วน้น้�ง้อง
แค้เป่ส่งเสริ้การ้าั ‘Meet Japan’ จะจ่ี้้�นต่�งแต่ว่นที� 26 ้กราค้ ถ้ง 4 กุ้ภาพ่นิ์ 2564 เส้นทางการ 
ท่องเที�ั วแบบออนไลน์ี่งกล่าวไี้ออกแบบ้าเพ้�อ้่วัใ้้ส้าค้ระ้ว่างประเทศและ PCO ไี้เรีันร้้้้อ้้ลเพิ�้ เติ้
เกี�ัวก่บเ้้องแ้่งการจ่ีประุ้้ อีกท่�งเพ้�อสร้างควา้ส่้พ่นิ์อ่นีีก่บ้้้จ่ีงานประุ้้ในท้องถิ�น โีั้้้เ้ ้าร่ว้งาน
จะสา้ารถเล้อกเส้นทางไี้ 2 ใน 4 เ้้อง เพ้�อไปเัี�ั้้้แบบออนไลน์

• จ่ง้ว่ีโอกินาวา้อง่ี�ปุ�นกำาล่งเพิ�้ ควา้พัาัา้ในการปร่บปรุงการท่องเที�ั ว้องจ่ง้ว่ีโีัพัาัา้ใ้ เ้ทคโนโลัี
เ้ า้้า้่วัเพิ�้ ควา้ปลอีภ่ัระ้ว่างที�การแพร่ระบาี้องเ้ ้�อั่งคง ำีาเนินอั่างต่อเน้�อง โีัภาัในงานแสีงสินค้า 
ResorTech Okinawa ิ้�งเป็นงานแสีงสินค้าที�จ่ี้้�นควบค่้ไปก่บ Tourism Expo Japan ้ีบริษ่ทต่าง ๆ  
ไี้้าแสีง้ลิตภ่์์์เทคโนโลัีเพ้�อควา้ปลอีภ่ัท่�งสำา้ร่บ้้้้าใ้้บริการ และสำา้ร่บโรงแร้้้้ใ้้บริการเอง  
เ้่น ระบบ Touchless ภาัในโรงแร้ เพ้�อใ้้้้้ใ้้บริการเกิีควา้เ้้�อ้่�น และั่ง้่วั้้้ประกอบการโรงแร้ 
ลีต้นทุนในการจ้างพน่กงาน

• โรงแร้ในจ่ง้ว่ีโอกินาวากำาล่งร่ว้้้อก่บบริษ่ทไอที และ้้้เ้ี�ัว้า่ี้านเทคโนโลัีอ้�น ๆ เพ้�อ้ว่งี้งี้ี 
น่กเีินทางิุรกิจที�ต้องการพ่ก้่อนและทำางานไปพร้อ้ก่น ใน้่วงเวลาที�ั่งคง้ีการแพร่ระบาี้องโควิี-19  
และั่งไ้่สา้ารถเีินทางไปทำางานไี้ตา้ปกติ ิ้�งโครงการี้งี้ีน่กเีินทางี่งกล่าวเรีักว่า Telework & Stay 
in Okinawa ้ีร้ปแบบการสน่บสนุนสิ�งอำานวัควา้สะีวกต่าง ๆ ที�เอ้�อต่อการทำางาน โีัร่ฐบาลจะสน่บสนุน 
ค่าใ้้จ่าัร้อัละ 80 อีกร้อัละ 20 โรงแร้จะเป็น้้้ร่บ้ิี้อบ โีัโฆษก้องสำาน่กงานการค้าระ้ว่างประเทศ
โอกินาวาระบุว่าร่ฐบาลไี้พัาัา้้ล่กี่นใ้้จ่ง้ว่ีโอกินาวาเป็นเ้้องสำา้ร่บการพ่ก้่อนและทำางานไปพร้อ้ก่น
้า 2-3 ปีแล้ว แต่ี้วัสถานการ์์ปัจจุบ่นไี้ทำาใ้้วิส่ัท่ศน์ี่งกล่าวเ้็น้ลัิ�ง้้�น

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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1. สถานการ์์ระบาีใ้่่้องโควิี-19 ในเกา้ลีใต้ั่งคง้ีแนวโน้้ส้ง้้�น
และส่ง้ลกระทบอั่าง้ีน่ัสำาค่่ต่ออุตสา้กรร้ไ้ิ์้องเกา้ลีใต้ 
องค์การส่งเสริ้การท่องเที�ัวเกา้ลี (KTO) และ้น่วังานต่าง ๆ  
ที�เกี�ัว้้องก่บอุตสา้กรร้ไ้ิ์ ปร่บแ้นโีัุ้่งเน้นการใ้้เงินสน่บสนุน
ในการจ่ีงานแบบออนไลน์และแบบไฮบริี้าก้้�น รว้ถ้งการพ่ฒนา
โครงสร้างพ้�นฐาน อาทิ สถานที�จ่ีงาน อุปกร์์ และเทคโนโลัี พร้อ้ท่�ง
พ่ฒนาระบบสาิาร์้ปโภคี้านสุ้อนา้่ัเพ้�อักระี่บศ่กัภาพในการ 
จ่ีงานไปพรอ้้ ๆ  ก่บการเตรีั ้ควา้พรอ้้สำา้ร่บการิ้�นิ้อุตสา้กรร้ 
ไ้ิ์้องเกา้ลีใน้่วง้ล่งโควิี-19

2. เกา้ลีใต้จ่ีงาน The Korea Tourism Virtual Fair 2020 ้่าน้่องทาง
ออนไลน์เป็นคร่�งแรกโีั้ีควา้้ว่งที�จะิ้�นิ้ภาคการท่องเที�ัวที�ิบเิา
จากสถานการ์์โควิี-19 โีัใ้้กลุ่้ศิลปินที�ไี้ร่บควา้นิั้ อาทิ  
เกิร์ลกรุ๊ปวง ITZY เพ้�อี้งี้ีควา้สนใจ้อง้้้้้ นอกจากนี�ั่ง้ีกิจกรร้
ี้งี้ี้้้เ้ ้าร่ว้งานทางออนไลน์ี้วัการ้ิงรางว่ลต่าง ๆ

3. สำาน่กงานการประุ้้แ้่งกรุงโิล (SCB) เปิีต่วคำานิัา้ใ้้่้อง MICE 
ค้อ Meet Innovatively with Cooperative Energy ้ร้อ “การพบปะ

วิถีใ้้่ี้วัพล่งแ้่งควา้ร่ว้้้อ” โีั SCB ไี้้าร้อก่บ Seoul MICE 
Alliance (SMA) และองค์กรการท่องเที�ัวกรุงโิล (STO) ในการ 
อำานวัควา้สะีวกใ้้แก่้้้จ่ีงานอีเว้นท์ใ้้สา้ารถเ้้าถ้งโปรแกร้ 
แพลติอร์้ออนไลน์และเคร้�อง้้อทางการตลาี้องจุี้้าัปลาัทาง
ต่าง ๆ ที�ร่ฐบาลสน่บสนุน เพ้�อกระตุ้นใ้้เกิีกิจกรร้ทางการตลาี

4. SCB จ่ีงาน HUB SEOUL ร่ว้ก่บงาน ICCA Congress 2020 คร่�งที� 59 
ิ้�งถ้อเป็นการจ่ีงานไฮบริีคร่�งแรกในประว่ติศาสตร์้องส้าค้ ICCA  
ในการจ่ีงานคร่�งนี� ICCA ใ้้ระบบการเ้้�อ้ต่อระ้ว่างศ้นั์้ล่ก ๆ  
เพ้�อเป็นการเ้ ้�อ้ส้า้ิกและค่้ค้าในอุตสา้กรร้เ้ ้าี้วัก่น โีัเล้อกใ้้ 
COEX กรุงโิลเป็นสถานที�จ่ีงานร่ว้ก่บเ้้องอ้�น ๆ ในภ้้ิภาคต่าง ๆ  
ไี้แก่ เ้้องเคปทาวน์ (ประเทศแอิริกาใต้) เ้้องก้้ิง (ประเทศ้าเลเิ ีั) 
เ้้องล่กเิ้เบิร์ก (ประเทศล่กเิ้เบิร์ก) เ้้อง้าลากา (ประเทศสเปน) 
และเ้้องริัาี (ประเทศิาอุี อิาระเบีั) รว้ถ้งอีกสองศ้นั์แบบออนไลน์
ที�ทวีปลาตินอเ้ริกาและทวีปอเ้ริกาเ้น้อ การจ่ีงานคร่�งนี�ถ้อเป็น 
การแสีงศ่กัภาพอุตสา้กรร้ไ้ิ์้องกรุงโิลในระี่บเวทีโลก

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
เกาหล่ใต้



M
IC

E
 C

o
m

p
e
ti

to
r 

M
o
v
e
m

e
n
t 

33

• สำาน่กงานส่งเสริ้อุตสา้กรร้ไ้ิ์เกา้ลี ้ร้อ Korea MICE Bureau  
ิ้�งเป็น้น่วังานภาัใต้องค์การส่งเสริ้การท่องเที�ัวเกา้ลี (KTO)  
จ่ีโครงการสน่บสนุนการจ่ีประุ้้วิ้าการนานา้าติโีัใ้้ควา้ 
้่วัเ้ล้อี้านทุนสน่บสนุนเพิ�้เติ้ใ้้แก่กลุ่้้้้จ่ีงานประุ้้วิ้าการ
นานา้าติที�ไี้ร่บ้ลกระทบจากสถานการ์์โควิี-19 เพ้�อใ้้สา้ารถ 
ปร่บงานเป็นแบบไฮบริีและออนไลน์ไี้้าก้้�น ้ีการปร่บเก์์์ 
การสน่บสนุนที�ั ้ี ้ัุ่น้้�น โีัจำานวน้้้เ้ า้ร่ว้งานที�ต้องเป็น้าวต่าง้าติ
ลีลงเ้ล้อ 50 คนจาก้้้ร่ว้งาน 100 คน และสา้ารถน่บจาก 
้้้เ้้าร่ว้งานจากท่�ง้่องทางออนไลน์และออิไลน์ นอกจากเก์์์ 
การจ่ีร้ปแบบการประุ้้วิ้าการนานา้าติที�กล่าว้า้้างต้นแล้ว  
ั่ง้ีการแักประเภท้องงานเปน็แบบ Type A และ B ที�้ ้�นอั่้ก่บว่นเวลา
เริ�้งานและ้นาีพ้�นที�ในการจ่ีงานิ้�งจะส่ง้ลต่อเงินทุนสน่บสนุน และ
ั่ง้ีเงินสน่บสนุนพิเศษที�เพิ�้้้�นในส่วน้องการสน่บสนุนี้านเทคโนโลัี
ีิจิท่ลที�ใ้้ในงาน การสน่บสนุนค่าเ้่าพ้�นที�้ร้อค่าแรงงานที�เป็นต้นทุน 
ที�เพิ�้ ้้�นจาก้าตรการป้องก่นโรคโควิี-19 การสน่บสนุนงานอีเว้นท์ต่าง ๆ  
ที�จ่ี้้�นในสถานที�จ่ีงานที�้ีเอกล่กษ์์้องเกา้ลี 

• สำาน่กงานการประุ้้แ้่งกรุงโิล (SCB) จ่ีทำาโครงการใ้้การสน่บสนุน
ี้านต่าง ๆ เพ้�อตอบร่บสถานการ์์โควิี-19 ิ้�งเีิ้การสน่บสนุน 
จำาก่ีอั่้แค่การใ้้การสน่บสนุนงานที�เป็นแบบออิไลน์ แต่การสน่บสนุน
คร่�งนี�ไี้้ัาัการใ้้การสน่บสนุนสำา้ร่บงานที�เป็นท่�งแบบไฮบริีและ
ออนไลน์ี้วั ิ้�งโครงการ “Seoul’s Innovative Supports for MICE 
industry” ที�จ่ีทำาโีัองค์กรการท่องเที�ัวกรุงโิล (STO) ้ีเป้า้้าั 
ที� ต้องการจะสร้างการเปลี�ัน้่านในอุตสา้กรร้ไ้ิ์ที� เ กิีจาก
สถานการ์์โควิี-19 และ้ล่กี่นใ้้อุตสา้กรร้ไ้ิ์ในเกา้ลีใต้ 
้ีศ่กัภาพในการแ้่ง้่นในเวทีโลกในระัะัาว 

• โครงการ “Seoul’s Innovative Supports for MICE industry”  
ุ้่งที�จะ้ล่กี่นการสน่บสนุน 3 ส่วน ค้อ 1) การ้ัาัเก์์์การสน่บสนุน
เงินใ้้ครอบคลุ้ประเภท้องการจ่ีงานแบบออนไลน์้าก้้�น ใ้้เงินทุน
สน่บสนุนต่�งแต่ 80-120% สำา้ร่บงานที�ทำาแบบออนไลน์ ้ร้องานที� 
จ่ีแบบไฮบริี 2) การสน่บสนุนงานจ่ีแสีงสินค้าจำานวน 32 งาน 
ที�แตกต่างก่นไปตา้ควา้พร้อ้้องแต่ละงาน โีัจะสน่บสนุนงาน 

สรุปข่าิ
ตลาดเกาหล่ใต้ 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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ที�้ีศ่กัภาพที�สา้ารถพ่ฒนาเป็นงานระี่บโลกไี้โีัใ้้เงินสน่บสนุน  
10-100 ล้านวอน เพ้�อใ้้เกิีการพ่ฒนานว่ตกรร้ การพ่ฒนากลัุทิ์
ทางการตลาี ้ร้อการใ้้คำาปร้กษาี้านทร่พัากรบุคคลและการปิิบ่ติ
การี้านสุ้อนา้่ั ิ้�งงานที�ไี้ร่บการสน่บสนุนท่�ง 32 งานนี�ถ้อเป็น 
งานที�้ีศ่กัภาพและ้ีควา้้ลาก้ลาัครอบคลุ้การจ่ีแสีงสินค้า 
ในอุตสา้กรร้ต่าง ๆ ที�จะสร้างจุีแ้็งในการแ้่ง้่นใ้้ก่บกรุงโิล 
ในการเป็นสถานที�จ่ีงานระี่บโลกไี้ 3) ใ้้การสน่บสนุนสถานที�จ่ีงาน 
เจ้า้องงานและ้้้เ้ า้ร่ว้งานในส่วน้องควา้ปลอีภ่ัและการฆ่าเ้ ้�อโรค 
ไ้่ว่าจะเป็นประต้ฆ่าเ้้�อโรค กล้องจ่บอุ์้ภ้้ิ การจ่ีทำาค่้้้อี้าน 
สุ้อนา้่ั และการจ่ีการในสถานการ์์วิกฤต โีั้้้เ้้าร่ว้งาน้าว 
ต่าง้าติจะไี้ร่บแพ็กเกจประก่นภ่ัและบริการอำานวัควา้สะีวก 
ที�ครอบคลุ้ทุกภาษาตลอี 24 ้่�วโ้ง (K-quarantine) ิ้�งถ้อเป็นการ 
ใ้้บริการคร่�งแรกสำา้ร่บอุตสา้กรร้ไ้ิ์ในเกา้ลี

• SCB ไี้้าร้อก่บ Seoul MICE Alliance (SMA) เพ้�อสร้างควา้ร่ว้้้อ
ในการใ้้การสน่บสนุนในทุก้่วงโิ่อุปทานในอุตสา้กรร้ไ้ิ์  
ไ้่ว่าจะเป็นการแจกจ่าัอุปกร์์ป้องก่นต่ว ิ้�งรว้ถ้ง้น้ากากและ 
เจลอนา้่ั และการจ่ีกิจกรร้การตลาีีิจิท่ลที�จะร่กษาฐานล้กค้า 
ใ้้พิจาร์าเกา้ลีใต้เป็น้น้�งในจุี้้าัปลาัทางในการเีินทาง 
ในอนาคต ิ้�งกิจกรร้เ้ล่านี�ส่ง้ลใ้้ STO ไี้ร่บรางว่ล้นะเลิศี้าน 
การตลาี้อง International Congress and Convention Association 
(ICCA) โีั STO ไี้อำานวัควา้สะีวกใ้้แก่้้้จ่ีงานอีเว้นท์ใ้้สา้ารถ
เ้้าถ้งโปรแกร้ PLUS SEOUL และไี้สร้างแพลติอร์้ออนไลน์และ
เคร้�อง้้อทางการตลาี้องจุี้้าัปลาัทางที�นำาเสนอ E-Conferences 
้ร้อ Virtual Tours การสร้าง้้องสนทนาถ่าัทอีสีออนไลน์ การสร้าง
ต่วเล้อกที�เป็นเก้ต่าง ๆ ้ร้อกิจกรร้ทางว่ฒนิรร้และโปรโ้้่นต่าง ๆ 
ใ้้เกิี้้�นเพ้�อกระตุ้นกิจกรร้ทางการตลาี
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• งาน Korea MICE Expo (KME) ิ้�งเป็นงานแสีงสินค้าที�ใ้่่ที�สุีในเกา้ลีใต้ ้ีเจ้าภาพร่ว้ค้อองค์การส่งเสริ้
การท่องเที�ัวเกา้ลี ้ ร้อ Korea Tourism Organization (KTO) และ องค์การส่งเสริ้การท่องเที�ัวเ้้องอิน้อน 
โีัไี้ร่บการสน่บสนุน้ล่กจากกระทรวงว่ฒนิรร้ กีฬาและการท่องเที�ัวและที�ว่าการเ้ตเ้้องอิน้อน ในปีนี�  
้้้จ่ีงานเล้อกจ่ีงานในร้ปแบบ Hybrid Event ที� Songdo ConvensiA เ้้องอิน้อน ในเี้อนพฤศจิกาัน 2563 
ที�้่าน้า โีัในงาน้ีการจ่ีเตรีั้พ้�นที�สำา้ร่บการรองร่บ้้้เ้ ้าร่ว้งาน้่าน้่องทางออนไลน์้ากกว่า 3,000 คน 
โีั้้้เ้ า้ร่ว้งานสา้ารถจ่บค่้ปร้กษาี้านิุรกิจก่บ้้้ิ้�อจากท่�วโลก้่าน้่องทางออนไลน์ภาัใต้คอนเิ ป็ต์ “Driving 
Innovation through Challenges” โีันำาเสนอนว่ตกรร้ใ้้่ ๆ ที�สร้างสรรค์้้�นสำา้ร่บการจ่ีงานประุ้้ไ้ิ์
้ร้อทำาควา้ร้้ก่บิุรกิจสตาร์ทอ่พที�้ีนว่ตกรร้สำา้ร่บอุตสา้กรร้ไ้ิ์ในงานนิทรรศการ Smart Tech ้่านการ
ถ่าัทอีสี 

• นอกจากนี� KTO ั่งนำาเสนอเ้้องตา้ภ้้ิภาคต่าง ๆ เพ้�อใ้้้้้เ้้าร่ว้งาน KME ไี้เ้็นถ้งเสน่้์้องเ้้องไ้ิ์ิิตี� 
แต่ละเ้้อง รว้ถ้งไี้พบปะต่วแทนแต่ละเ้้อง้่าน้่องทางออนไลน์ เพ้�อร่บ้้อ้้ลเกี�ัวก่บจุีท่องเที�ัวที�น่าสนใจ
และ้้อ้้ลสาิาร์้ปโภคพ้�นฐานที�เตรีั้รองร่บงานไ้ิ์ เพ้�อ้่วัใ้้้้้เ้้าร่ว้งานสา้ารถวางแ้นการจ่ีประุ้้
และการเีินทางเพ้�อเป็นรางว่ลในเกา้ลีใต้สะีวก้ากัิ�ง้้�น

• KME 2020 จ่ี้้�นที� Songdo ConvensiA เ้้องอิน้อน ในปีนี�้้้เ้ ้าร่ว้งานเ้ ้าร่บ้้งาน้่าน้่องทางออนไลน์ 
โีั้้้จ่ีงานไี้เล้อกจ่ีแสีงสถานที�จ่ีงานที�้ีควา้เป็นเอกล่กษ์์และจุีเัี�ั้้้ที�น่าสนใจต่าง ๆ ในเ้ติองี้ 
เ้้องอิน้อน แสีงใ้้้้้เ้ ้า้้้่านทางออนไลน์ ศ้นั์การประุ้้ Songdo ConvensiA เป็นสถานที�จ่ีงาน้ล่ก 
้องงานนี� โีั้ีเวทีที�ใ้้ฉาก LED ้นาีใ้่่และจ่ี้้องแบบเว้นระัะ้่าง เพ้�อรองร่บ้้้เ้้าร่ว้งานไี้ประ้า์  
50 คน พ้�นที�จ่ีงานท่�ง้้ีแบ่ง้้องประุ้้ั่อั ๆ จำานวน 17-35 ้้อง เพ้�อจ่ีงานเจรจาี้านิุรกิจ นอกจากนี� 
ศ้นั์การประุ้้ฯ ไี้ติีต่�งอุปกร์์ฆ่าเ้้�อและป้องก่นเ้้�อโรคต่าง ๆ รว้ท่�ง Romy ุ้่นันต์ต่ว้ล่กิ้�งทำา้น้าที�
ประจำาที�ศ้นั์ประุ้้แ้่งนี�

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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• องค์กรการท่องเที�ัวกรุงโิล (STO) ไี้ร่บรางว่ล้นะเลิศี้านการตลาี้อง International Congress and 
Convention Association (ICCA) ในงาน ICCA Congress 2020 ิ้�งรางว่ลนี�เปรีับเส้้อนเป็นรางว่ลออสการ์
สำา้ร่บวงการการจ่ีประุ้้ การไี้รางว่ลในปีนี�ถ้อเป็นรางว่ลที�้ีควา้้้าัสำา้ร่บกรุงโิลเพราะถ้อเป็นรางว่ลที�
ประเทศในทวีปเอเ้ีัไี้ร่บภาัในรอบแปีปีที�้่าน้า โีัไต้้ว่นค้อประเทศล่าสุีที�ไี้ร่บรางว่ลนี�เ้้�อปี 2555  
โีัใน้่วงสา้ปี้ ล่งที�้ า่น้าประเทศจากแถบัโุรปไี้ร่บรางว่ล้นะเลิศนี�ไป ทำาใ้้ปีนี�อุตสา้กรร้ไ้ิใ์นกรุงโิล 
กำาล่ง้งาี้้�นเป็น้้้นำาในเอเ้ ีัอั่าง้่ีเจน 

• ร่ฐบาลกรุงโิลและ STO ไี้สน่บสนุนโิลในฐานะเ้้องแ้่งการ้สานการเีินทางก่บการทำาิุรกิจ (Bleisure)  
ี้วัสโลแกน “PLan with US, PLay with US, PLUS SEOUL” ต่�งแต่ปีที�้่าน้า อุตสา้กรร้ไ้ิ์ไี้ร่บ 
้ลกระทบโีัตรงจากสถานการ์์โควิี-19 ท่�งร่ฐบาลกรุงโิลและ STO จ้งพัาัา้ก่นอั่าง้ากที�จะปร่บต่ว 
ใ้้ท่นต่อการเปลี�ันแปลงไ้่ว่าจะเป็นการ้า้นทางในการสร้างควา้ั่�งั้นใ้้เกิี้้�นในอุตสา้กรร้ไ้ิ์ 
้่านกิจกรร้ต่าง ๆ เ้ ่น โครงการอุตสา้กรร้ไ้ิ์ต้านวิกฤต บริการฆ่าเ้ ้�อและประก่นภ่ัสำา้ร่บสถานที�จ่ีงาน 
้ร้อการสร้างแพลติอร์้สา้้ิติ 360 องศา้่าน้่องทางออนไลน์ การโปรโ้ทแค้เป่ #Stand_Strong_
Together นอกจากนี�ั่ง้ีการจ่ีการประุ้้ออนไลน์ Virtual Seoul ในร้ปแบบสา้้ิติที�โปรโ้ทว่ากรุงโิลค้อ 
เ้้องไ้ิ์ปลอีภ่ัจาก โควิี-19 ในโครงการ Seoul MICE Safety Care ที�้ีท่�งประก่นภ่ัและบริการอำานวั 
ควา้สะีวก บริการการใ้้เ้ ่าเคร้�องตรวจว่ีอุ์้ภ้้ิ บริการฆ่าเ้ ้�อโรคในงานอีเว้นท์ การแจกค่้้้อฆ่าเ้ ้�อโรคและ
ป้องก่นเ้ ้�อโรคใ้้แก่้้้จ่ีงานอีเว้นท์ โครงการต่าง ๆ เ้ล่านี�จ่ีทำา้้�นภาัใต้แนวควา้คิี “Sustainable Energy 
of Seoul” เพ้�อ้่วัใ้้อุตสา้กรร้ไ้ิ์ก้าว้่านวิกฤตโควิี-19 ไปไี้ และเพ้�อตอกัำ�าควา้เป็น้้้นำาและศ่กัภาพ
้องอุตสา้กรร้ไ้ิ์เกา้ลี (K-MICE) ในเวทีโลก

• งาน SEOUL MICE ON เกิี้้�นจากงานประจำาปี SEOUL MICE WEEK ที�จ่ีโีั STO และร่ฐบาลกรุงโิ ล จ่ี้้�นที�  
Floating Island Convention Center เป็นงานที�้ีการถ่าัทอีสี้่าน้่องั้ท้ป www.youtube.com/c/stotv 
ภาัใต้แนวคิีที�จะประคองอุตสา้กรร้ไ้ิ์ใ้้ก้าวต่อไปอั่าง้่�นคงร่ว้ก่น “Keeping MICE ON your mind 
and moving MICE ON together” โีั้ี้่ว้้องานค้อ “Exploring ways for the MICE industry to move 
forward in the COVID-19 era” ้ี้้้เ้ี�ัว้า่และ้้้เ้้าร่ว้งานไี้้าแบ่งปันประสบการ์์และทำาควา้เ้้าใจ
สถานการ์์โรคระบาี โีันำาเสนอในร้ปแบบ้องการพ้ีและจ่ีคอนเสิร์ต ิ ้�งทำาใ้้้้้เ้ ี�ั ว้า่ในอุตสา้กรร้ไ้ิ์
ในสาังานต่าง ๆ ไี้แสีงควา้คิีเ้็น้่านุ้้้องและ้่องทางที�้ลาก้ลาั ไ้่ว่าจะเป็นการจ่ีส่้้นา  
“MICE Business Management Seminar” ้่ว้้อที�เกี�ัวก่บภาษีและกิ้้าัที�เกี�ัวก่บไ้ิ์ ้ร้อการ 
ใ้้องค์ควา้ร้้ี้านสาิาร์้ปโภค้องการท่องเที�ัว ิ้�งกิจกรร้เ้ล่านี�เกิี้้�นภาัใต้ควา้ร่ว้้้อระ้ว่างภาคร่ฐ
และเอก้นในอุตสา้กรร้ไ้ิ์แ้่งกรุงโิ ลที�ไี้้สานควา้ร่ว้้้อท่�งต่วแทนสถานที�จ่ีงาน ้ ้จ่้ีงานประุ้้ โรงแร้ 
บริษ่ทท่องเที�ัวและ้ัาั้อบเ้ตไปถ้งการที�ร่ฐบาลกรุงโิลจ่ีทำาควา้ร่ว้้้อก่บเ้้องคว่งจ้และเ้้องคว่งวอน 
อีกี้วั 
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1. เศรษฐกิจ้องประเทศจีนกล่บ้าิ้�นต่วไี้อีกคร่�ง้น้�ง โีัประ้า์การว่า
จะ้ีต่วเล้การเติบโตอั่้ที� 1.9% ิ้�งส้งกว่าที�้ีการคาีการ์์ไว้ใน้่วง
ไตร้าสที�้่าน้า ิ ้�งสวนทางก่บประเทศต่าง ๆ  ้ องโลก ท่�งนี� สาเ้ตุ้ล่ก
้าจากสถานการ์์การแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 ในประเทศที�ีี้้�น
ตา้ลำาี่บ รว้ถ้ง้าจากการที�ร่ฐบาล้ี้าตรการควบคุ้ที�รวีเร็วและ 
้ีประสิทิิภาพ 

2. กิจกรร้ต่าง ๆ  โีัเฉพาะภาคการ้ลิตและบริการสา้ารถกล่บ้า ำีาเนิน
ไี้อั่างปกติ โีัเฉพาะเร้�องการ้นส่งและการเีินทางภาัในประเทศ 
ที�สา้ารถ ำีาเนินการไี้แล้วท่�วประเทศ ส่ง้ลใ้้ภาคการ้ลิตสา้ารถ 
กล่บ้าไี้เป็นปกติ รว้ถ้งต่วเล้การส่งออกปร่บต่วเพิ�้้้�นอีกคร่�ง้น้�ง

3. อุตสา้กรร้การท่องเที�ัวและไ้ิ์้องประเทศจีน ิ้�นต่วกล่บ้าอีกคร่�ง
ภาั้ล่งจาก้่าวเร้�อง้องว่คิีนไวร่สโควิี-19 รว้ถ้งการ้่อนปรน้าตรการ 
ต่าง ๆ ้องภาคร่ฐใ้้กล่บ้า ำีาเนินการไี้เ้้้อนเีิ้ อั่างไรก็ตา้  
เร้�อง้อง้าตรการควบคุ้ี้านสาิาร์สุ้ก็ั่งถ้กบ่งค่บอั่างเ้้้งวี  
เ้ ่น เร้�องการสว้ใส่้น้ากาก การเว้นระัะ้่าง ้ร้อจุีตรวจว่ีอุ์้ภ้้ิ
ตา้ที�ต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ้ลาัเ้้องในประเทศจีนเริ�้้ีการจ่ีแค้เป่โปรโ้ทการท่องเที�ัว  
เพ้�อกระตุ้นการท่องเที�ัวใ้้กล่บ้าอีกคร่�ง้น้�งภาั้ล่งจากที�ร่ฐบาล 
้ีการ้่อนคลาัการเีินทางภาัในประเทศ รว้ไปถ้งการจ่ีกิจกรร้ไ้ิ์
ก็เริ�้้ีใ้้เ้็น้าก้้�น ้ลาังานประกาศั้นั่นการจ่ีงานต่อไป  
ิ้�ง้ีใ้้เ้็นท่�งในร้ปแบบปกติ ออนไลน์ รว้ถ้งไฮบริีี้วั 

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
จ่นและ่าเก๊า
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อั่างไรก็ตา้ ทุกกิจกรร้ั่งคงเน้นไปที�้้้เ้้าร่ว้งานภาัในประเทศ
เท่าน่�น เน้�องจาก้าตรการ้้า้น่กเีินทางจากต่างประเทศเ้้า้า 
ในประเทศจีนั่งคง้ีอั่้ และคาีว่าจะบ่งค่บใ้้ต่อไปจนถ้ง้่วงกลางปี 
2564 ส่ง้ลใ้้งานที�เน้นกลุ่้น่กเีินทางจากต่างประเทศ้ีการประกาศ
เล้�อนการจ่ีงานออกไปอั่้

5. สถานการ์์ี้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ัวโีัรว้้อง้าเก๊า ั่งคง 
้ีควา้ไ้่แน่นอน ท่�งนี� ้้�นอั่้ก่บทาง้าตรการต่าง ๆ จากทางร่ฐบาลจีน
ที�จะประกาศใ้้คนจีนสา้ารถเีินทางเ้้า้าั่ง้าเก๊าไี้้ร้อไ้่ ิ้�งทำาใ้้
เ้็นว่าเศรษฐกิจ้ล่ก้อง้าเก๊าั่งคงพ้�งพาน่กเีินทางจากจีนเป็น้ล่ก 
อั่างไรก็ตา้ ้ ว่งเี้อนพฤศจิกาันที�้ า่น้า ต่วเล้น่กเีินทาง้ีแนวโน้้
ปร่บต่วเพิ�้ส้ง้้�น ภาั้ล่งจากที�ร่ฐบาล้องจีนและ้าเก๊าประกาศ 
้่อนคลาัเร้�องการเีินทางเ้ า้ออกระ้ว่างก่น รว้ถ้ง้ีการเปิีใ้้บริการ
วีิ่าออนไลน์ (e-Visa) กล่บ้าอีกคร่�ง ภาั้ล่งจากที�ักเลิกไปต่�งแต่ 
้่วงเี้อน้ีนาค้ 2563 

6. อุตสา้กรร้ท่องเที�ัวใน้าเก๊าั่งคงไี้ร่บ้ลกระทบอั่างต่อเน้�อง แ้้ว่า
ร่ฐบาลจะ้ีการ้่อนคลาั้าตรการี้านการเีินทางเ้้าออกระ้ว่างจีน
แล้วก็ตา้ ท่�งนี� น่กเีินทางส่วน้ากจะเ้้า้าเพ้�อเล่นการพน่นเท่าน่�น  
ิ้�งไ้่ไี้้ี้ล้ากต่อการท่องเที�ัวและกิจกรร้ไ้ิ์ 

7. ในส่วน้องการจ่ีงานไ้ิ์ ั่งคง้ีการักเลิก้ร้อไ้่ก็เล้�อนการจ่ีงาน 
ออกไปอั้ ่โีัคาีว่าใน้่วงไตร้าสที� 1 และ 2 ้ องปี 2564 ้ าเก๊าั่งคง
ไ้่พร้อ้สำา้ร่บการจ่ีงานไ้ิ์ระี่บนานา้าติ อั่างไรก็ตา้ ร่ฐบาล 
ั่งคง้ีนโับาั้ล่กี่นเ้้องใ้้เป็นศ้นั์กลาง้องอุตสา้กรร้ไ้ิ์อั่้  
โีัคาีว่า้่วงปลาัปี 2564 จะสา้ารถี้งการจ่ีงานต่าง ๆ ใ้้กล่บค้น้า 
ไี้อีกคร่�ง้น้�ง
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• เทศกาลว่น้ัุีัาว้องประเทศจีนอั่าง “Golden Week” ที�้ ว่ีน้ัุีัาว 
ติีต่อก่นกว่า 8 ว่น ิ้�งในทุก ๆ ปี้่วงนี�จะ้ีเงินสะพ่ี้้าศาลจากต่วเล้
้องการใ้้จ่าัภาัในประเทศ แต่ี้เ้้้อนว่าในปีนี�ต่วเล้การใ้้จ่าั 
จะไ้่ไี้เป็นอั่างที�ร่ฐบาลไี้ต่�งเป้า้้าัไว้ว่า จะเป็นส่วนสำาค่่ที�จะ้า้่วั 
ิ้�นการท่องเที�ัวภาัในประเทศ (Retaliatory Rebound) ภาั้ล่งจาก
สถานการ์์ไวร่สโควิี-19 โีัต่วเล้การใ้้จ่าัั่งคง้ีแนวโน้้ลีลง 
ตา้ลำาี่บ ท่�งการใ้้จ่าัี้านการท่องเที�ัว การออกไปส่งสรรค์นอกบ้าน 
้ร้อการออกไปกิน้้าวตา้ร้านอา้ารต่าง ๆ เป็นต้น 

• ปกติใน้่วงว่น้ัุีัาวคนจีน้่กจะเีินทางไปท่องเที�ัวต่างประเทศ  
ิ้�งต่างจากในปีนี�ที�คนจีนไ้่สา้ารถเีินทางออกนอกประเทศไี้ ส่ง้ล 
ใ้้เกิีการท่องเที�ั วในประเทศที�เพิ�้ ้้�นอัา่ง้าก จากราังาน้องเว็บไิ ต์
ท่องเที�ัว้้�อี่งอั่าง Ctrip คาีการ์์ว่าในปีนี�้ีจำานวนน่กท่องเที�ัว 
เีินทางภาัในประเทศ้่วงเทศกาล้ัุีัาวรว้กว่า 600 ล้านคน  
สร้างราัไี้ใ้้แก่อุตสา้กรร้การท่องเที�ั วในประเทศกว่า 650 ล้าน้ัวน 

• ร่ฐบาลจีนั่งคง้ีควา้ก่งวลต่อน่กเีินทางที�้ าจากต่างประเทศ เน้�องจาก
สถานการ์์การแพร่ระบาี้องโรคั่งคงไ้่้ีทีท่าว่าจะีี้้�น รว้ไปถ้ง 
ฤี้้นาวที�กำาล่งจะเริ�้ ้้�น้ี้ลอั่าง้ากต่อการแพร่ระบาีที�ทำาใ้้สา้ารถ
เกิี้้�นไี้ง่าักว่าปกติ โีัร่ฐบาลไี้้ีการประกาศว่าจะั่งคง้าตรการ
้้า้้าวจีนเีินทางออกนอกประเทศต่อไป ้ล่งจากที�ไี้้ีการประกาศ 
้าต่�งแต่้่วงต้นปี 2563 เว้นแต่จะไี้ร่บการักเว้นตา้สิทิิพิเศษี้าน 
การท่องเที�ัวที�เริ�้ทำาก่บประเทศต่าง ๆ

• สถานการ์์ทางี้านเศรษฐกิจ้อง้าเก๊าั่งคงไี้ร่บ้ลกระทบอั่างต่อเน้�อง  
เ้็นไี้จากราัไี้รว้้องอุตสา้กรร้คาสิโนที�ถ้อเป็นกิจกรร้้ล่ก 
ในการสร้างราัไี้้องประเทศปร่บต่วลีลงกว่า 90 เปอร์เิ น็ต์ เ้้�อเทีับก่บ 
ปีที�้่าน้า รว้ถ้งั่งเป็นการปร่บต่วลีลงเกินกว่า 90 เปอร์เิ็นต์  
เป็นเวลา 3 เี้อนติีต่อก่น อั่างไรก็ตา้ ้่วงเี้อนิ่นวาค้ปี 2563 
อุตสา้กรร้การพน่นใน้าเก๊า้ีแนวโน้้ที�ีี้้�น้ล่งจาก้ลประกอบการ
ในิุรกิจการพน่นปร่บต่วส้ง้้�น้ากที�สุีในรอบปี ท่�งนี� เป็น้ล้าจาก

สรุปข่าิ
ตลาดจ่นและ่าเก๊า 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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้าตรการการเีินทางที�้่อนคลาัลง ร่ฐบาล้ีการเปิีร่บน่กเีินทาง 
จากประเทศจีน รว้ถ้ง้ีการออกวีิ่าท่องเที�ัวใ้้แก่น่กท่องเที�ัวจีนแล้ว
จำานวน้น้�ง้่านระบบออนไลน์ 

• อุตสา้กรร้การท่องเที�ัว้อง้าเก๊าในปี 2563 ถ้อว่าไี้ร่บ้ลกระทบ
อั่าง้น่ก โีัต่วเล้น่กท่องเที�ัวจากต่างประเทศที�เีินทางเ้้า้า 
ใน้าเก๊าในปี 2563 ้ีจำานวนแค่เพีัง 5 ล้านกว่าคน จากเีิ้ที�ต่�งเป้าไว้
กว่า 40 ล้านคน ท่�งนี� คาีว่า้่วงปีใ้้่จำานวนน่กเีินทางก็จะไ้่ไี้้ีจำานวน
เพิ�้้้�น้ากน่ก เน้�องจากคนส่วน้ากจะเีินทาง้าจากประเทศจีน  
ิ้�งไ้่ค่อัใ้้ควา้สำาค่่ก่บ้่วงเทศกาลปีใ้้่สากลเท่าไรน่ก อั่างไรก็ตา้ 
ร่ฐบาลไี้้ีแนวทางในการจ่ีแค้เป่เ้ิ่้วนน่กท่องเที�ัวจากจีน 
ใ้้้าก้้�น เ้่น เทศกาลลีราคาท่�งเกาะ เทศกาล Macau Food Festival 
้ร้อ Macao Winter Carnival เป็นต้น

• การแ้่ง้่นรถันต์ F1 ้ร้อ Macau Grand Prix ประกาศั้นั่นการ 
จ่ีงานต่อไปในปีนี� แต่้ีการลีระัะเวลาการจ่ีงานลงเ้ล้อเพีัง 3 ว่น 
โีัก่อน้น้านี�การแ้่ง้่นรถันต์ประเภทต่าง ๆ  ใน้าเก๊าต่างพาก่นักเลิก
การจ่ีงาน ิ้�งเ้ตุ้ล้ล่ก้าจากน่กแ้่ง้าวต่าง้าติไ้่สา้ารถเีินทาง
เ้้า้าแ้่ง้่นไี้ ท่�งนี� ในส่วน้อง Macau Grand Prix ไี้้ีน่กแ้่ง 
จำานวน้น้�งเีินทางเ้ ้า้าเพ้�อก่กต่ว 14 ว่นตา้้าตรการ้องทางภาคร่ฐ
ก่อนการแ้่ง้่น 
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• เศรษฐกจิ้องจีนคาีว่าจะ้ีการเติบโตประ้า์ 1.9 เปอรเ์ิ น็ต์ ในปีนี� ิ ้�งเพิ�้ ้้�นกว่าเท่าต่วจากที�ไี้้ีการคาีการ์์
ไว้ใน้่วงที�้ า่น้า ิ ้�งสวนทางกล่บต่วเล้ทางเศรษฐกิจ้องประเทศต่าง ๆ  ท่�วโลกที�ปร่บต่วลีลงพร้อ้ก่นถ้วน้น้า 
โีัจากราังาน้องกองทุนการเงินระ้ว่างประเทศ้ร้อ IMF กล่าวว่ากิจกรร้ภาคการ้ลิตภาัในประเทศ้องจีน
สา้ารถกล่บ้า ำีาเนินการไี้เป็นปกติ รว้ถ้งเร้�อง้องการ้นส่งท่�งภาัในและต่างประเทศสา้ารถทำาไี้ 
อั่างราบร้�น้าก้้�น ส่ง้ลใ้้ต่วเล้ี้านการส่งออกกล่บ้าปร่บต่วเพิ�้้้�น นอกจากน่�น สินค้าี้านอุปโภค บริโภค 
และเคร้�อง้้อี้านการแพทั์ที�้ลิตในประเทศจีนั่งไี้ร่บควา้นิั้เพิ�้้าก้้�นใน้ลาั ๆ ประเทศท่�วโลกอีกี้วั 

• ้ีการคาีการ์์ว่าการเติบโต้องอุตสา้กรร้การท่องเที�ัวภาัในประเทศจีนน่าจะส้งถ้ง 1.5 แสนล้านีอลลาร์
ส้ร่ฐในระัะเวลา 5 ปีจากนี� ิ ี�งส่วนใ้่่จะ้าจากการท่องเที�ัวภาัในประเทศเป็น้ล่ก โีัในปี 2563 ้ จีำานวน
การท่องเที�ัวในประเทศเกิี้้�น้ากกว่า 6 ้้้�นล้านคร่�ง ส่ง้ลีีต่อภาคเศรษฐกิจและการจ้างงาน้องประเทศ 
อั่างไรก็ตา้ ทางภาคร่ฐไี้้ีแนวทางในการสน่บสนุนอั่างเต็้ที� และพัาัา้้ล่กี่นใ้้แต่ละเ้้อง้องจีนนำาเสนอ
จุีเี่นี้านว่ฒนิรร้ท้องถิ�น้องตนเองใ้้้าก้้�น

• เกาะแ้่ง้น้�งใน้์์ลไ้่้นาน้องจีนกำาล่งไี้ร่บควา้นิั้อั่าง้ากจากกลุ่้น่กเีินทางในประเทศ ภาั้ล่ง
สถานการ์์การแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 ในพ้�นที�เป็นไปในทิศทางที�ีี้้�น โีัจำานวน้้้ติีเ้้�อเป็นศ้นั ์
ติีต่อก่น 6 เี้อน ส่ง้ลใ้้้าตรการควบคุ้ต่าง ๆ แทบจะไ้่้ี กิจกรร้การท่องเที�ัวสา้ารถเปิีไี้อั่าง 
เต็้ร้ปแบบ จ้งเป็นเ้ตุจ้งใจใ้้น่กท่องเที�ัวเีินทาง้าเป็นจำานวน้าก รว้ถ้งการใ้้จ่าั้องน่กเีินทางก็ส้ง 
ตา้ไปี้วั คาีว่าจะ้ีเงินสะพ่ีในพ้�นที�้่วงไตร้าสสุีท้าักว่า้้้�นล้าน้ัวน อั่างไรก็ตา้ ในส่วน้อง 
น่กเีินทางจากต่างประเทศั่งคงถ้ก้้า้การเีินทางเ้ ้า้าอั้่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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• เ้้องอ่้ฮ่�นที�เคัเป็นศ้นั์กลางการแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 กำาล่งอั่้ใน้่วง้องการิ้�นิ้อุตสา้กรร้ 
การท่องเที�ัวใ้้กล่บค้น้าอีกคร่�ง โีัทางร่ฐบาลไี้้ีการออกแค้เป่ที�้้�อว่า “Let’s Meet in Wuhan”  
้่านการ้้จุีเี่นทางว่ฒนิรร้ ท่�งนี� ้ีการพิจาร์าว่าจะเปิีเ้้องต้อนร่บน่กท่องเที�ัวใ้้กล่บเ้้า้าอีกคร่�ง 
ภาั้ล่งจากที�้ กีารปิีเ้้องไปใน้่วง้องการระบาีนานกว่า 6 เี้อน ิ้�งอาจจะ้ีการเริ�้ จากน่กเีินทางในประเทศก่อน  
และพิจาร์าถ้งน่กเีินทางจากต่างประเทศ้ล่งจากนี� โีัไี้้ีการ้าร้อก่บร่ฐบาลกลางถ้งแนวทางและ้าตรการ
ในการเปิีร่บน่กท่องเที�ัวจากต่างประเทศี้วั

• งานแสีงสินค้า “China International Import Expo” ้ร้อ CIIE ประกาศั้นั่นว่าจะั่งคงจ่ีงานต่อไปในปีนี� 
แ้้สถานการ์์การแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 ั่งคง้ีอั่้ แ้้ว่างานแสีงสินค้าส่วน้ากในประเทศจีนจะ้ี 
การเปลี�ันร้ปแบบไปเป็นล่กษ์ะออนไลน์ ้ร้อประกาศเล้�อนงานออกไป แต่งาน CIIE ั่งคงประกาศอั่าง้่ีเจน
ว่าจะั่งคงจ่ีงานร้ปแบบเีิ้อั่้ โีั้้้จ่ีงานประกาศว่าในปีนี�้ี้้้ลงทะเบีันเ้้าร่ว้งานแล้วกว่า 400,000 คน  
ิ้�งส่วน้ากจะ้าจากในประเทศ ส่วน้้้ที�เีินทาง้าจากต่างประเทศก็จะต้องปิิบ่ติตา้้าตรการ้องร่ฐค้อ 
การก่กต่ว 14 ว่น ท่�งนี� ้้้เ้้าร่ว้งานทุกคนจะต้องแสีง้ล่กฐานการตรวจโรคและทำาตา้้่�นตอนการค่ีกรอง 
อั่างเคร่งคร่ี

• งานแสีงสินค้า “China International Import Expo” ้ร้อ CIIE จบลงี้วั้้ลค่าการิ้�อ้าัภาัในงานส้ง 
กว่า 72.62 ้้้�นล้านีอลลาร์ส้ร่ฐ ิ้�งเพิ�้้้�น 2.1 เปอร์เิ ็นต์ เ้้�อเทีับก่บปีที�้่าน้า แสีงใ้้เ้็นถ้งการเติบโต
้องภาคการ้ลิตในประเทศจีน รว้ถ้งการเติบโต้องอุตสา้กรร้ใ้้่ ๆ  โีัเฉพาะี้านเทคโนโลัีและนว่ตกรร้
ที�ในปีนี�้ีสินค้านว่ตกรร้ใ้้่จากบริษ่ทท่�วโลกลงทะเบีันเ้้าร่ว้งาน ิ้�งบริษ่ทส่วนใ้่่ไี้ร่บควา้พ้งพอใจ 
เป็นอั่าง้าก และ้องว่าอุตสา้กรร้การ้ลิตในประเทศจีนั่งคงเติบโตอั่างต่อเน้�อง และ้้้้ลิตในประเทศ 
ก็ั่ง้ีศ่กัภาพและ้ีกำาล่งิ้�อที�ส้ง ท่�งนี� บริษ่ทต่าง้าติั่งแสีงควา้สนใจที�จะเ้ ้าร่ว้ต่อไปในปี้น้าี้วั 

• ร่ฐบาลจีนประกาศจ่ีการแ้่ง้่นปิงปองระี่บโลก ิ ้�งถ้อเป็นราัการแ้่ง้่นกีฬาระี่บโลกที�จ่ี้้�นคร่�งแรกภาั้ล่ง
จากที�เกิีสถานการ์์การแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 โีั ITTF Women’s World Cup ถ้อเป็น้น้�งในนโับาั 
#restart ้ องทางร่ฐบาลที�้ คีวา้พัาัา้ในการสร้างควา้้่�นใจใ้้แก่อุตสา้กรร้ไ้ิ์ในประเทศ ท่�งนี� นอกจาก
การแ้่ง้่นี่งกล่าวแล้วั่ง้ีราัการแ้่ง้่น e-sport อัา่ง “The League of Legends World Championships” 
ที�เพิ�งจะจ่ี้้�นที�เิ ี�ังไฮ้ใน้่วงเี้อนที�้่าน้า ิ้�งเป็น้น้�งในงานภาัใต้การสน่บสนุน้องร่ฐบาลี้วั

• ร่ฐบาล้าเก๊าประกาศ้ล่กี่นเ้้องไปส่้การเป็นศ้นั์กลาง้องการท่องเที�ัวและไ้ิ์ระี่บโลก โีั้องว่า้าเก๊า 
จะพ้�งพาิุรกิจการพน่นอั่างเีีัวไ้่ไี้อีกต่อไป ท่�งนี� ร่ฐบาลใ้้ควา้สนใจก่บงานที�เกี�ัว้้องก่บเร้�อง้องกีฬา 
เป็น้ล่ก ิ้�งคาีว่าในปี 2564 จะสา้ารถี้งงานกีฬาระี่บโลก้าจ่ีที�้าเก๊าไ้่ตำ�ากว่า 12 งาน
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1. สถานการ์์ทางเศรษฐกิจ้องฮ่องกงั่งคงน่าเป็น้่วง และ้ีทีท่าว่า
จะั่งคงลากัาวต่อไปจนถ้งกลางปี 2564 สาเ้ตุ้ล่ก้าจาก 
การระบาี้องไวร่สโควิี -19 ระลอกที� 4 อัา่งไรกต็า้ สถานการ์์
ทางการเ้้องี้เ้้้อนว่าจะสงบลงไปต่�งแต่้่วงเี้อนพฤศจิกาัน 
ที�้่าน้า ้่าว้องการประท้วงตา้สถานที�ต่าง ๆ ้ีใ้้เ้็นน้อัลง 
รว้ถ้งแกนนำาทางการเ้้อง้ลาัคนอั่้ในการควบคุ้จากทางร่ฐบาลจีน

2. ต่วเล้ทางเศรษฐกิจ้องไตร้าสที�้่าน้าั่งคงไี้ร่บ้ลกระทบ 
อั่าง้น่กจาก้าตรการควบคุ้การแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19  
ที�เกิีการระบาี้้�นอีกคร่�ง กิจกรร้ทางเศรษฐกิจั่งคงถ้ก้้า้
ำีาเนินการอั่้ รว้ถ้ง้าตรการสำา้ร่บน่กเีินทางจากต่างประเทศ 

ที�้ีควา้เ้้้งวี้าก้้�น เ้่น ้ีการเพิ�้ระัะเวลาการก่กต่ว 
จาก 14 ว่น เป็น 21 ว่น 

3. ต่วเล้การตกงานในฮ่องกงั่งคงปร่บต่วส้ง้้�นเป็นประว่ติการ์์ 
ในรอบ 16 ปี ิ้�งิุรกิจท่องเที�ัวและบริการั่งคงเป็นกลุ่้ที�ไี้ร่บ 
้ลกระทบ้ากที�สุี ล่าสุี้่วงปลาัปีที�้่าน้า้ีการประกาศ 
ปลีพน่กงานจากบริษ่ทท่องเที�ัว เคร้อโรงแร้ และสาัการบิน 
ราัใ้่่้องฮ่องกง 

4. ร่ฐบาลั่งคงออก้าตรการ้่วัเ้ล้อ้้้ประกอบการอั่างต่อเน้�อง 
ในร้ปแบบ้องเงินเัีัวัา และสิทิิพิเศษี้านภาษีต่าง ๆ ท่�งนี�  
้ีการ้าร้อควา้ร่ว้้้อทางเศรษฐกิจก่บประเทศจีน้าก้้�น  
ถ้งแนวทางการพ่ฒนาเศรษฐกิจ้องฮ่องกงในระัะัาวตา้นโับาั 
Greater Bay Area ี้วั 

5. อุตสา้กรร้การท่องเที�ัวในฮ่องกงั่งคงไี้ ร่บ้ลกระทบ 
อั่างต่อเน้�องจากไตร้าสที�้ า่น้า ต่วเล้ี้านการท่องเที�ั วปร่บต่ว
ลีลงอั่างต่อเน้�อง โีัในเี้อนตุลาค้ ต่วเล้น่กเีินทางจาก 
ต่างประเทศลีลงกว่า 99.7 เปอร์เิ็นต์ ท่�งนี� ้าตรการการ้้า้ 
น่กเีินทางจากจีนเ้ ้า้าั่งฮ่องกงั่งคงถ้กบ่งค่บใ้้อั่้

6. ้าตรการ Travel Bubble ระ้ว่างฮ่องกงและสิงคโปร์้ีแนวโน้้ส้ง
ที�จะต้องเล้�อนออกไปภาั้ล่งจากเ้ตุการ์์แพร่ระบาีระลอกใ้้่
ที�เกิี้้�น โีัเ้้�อ้่วงเี้อนตุลาค้้ีการ้าร้อถ้งควา้ร่ว้้้อก่น 
ถ้งแนวทางปิิบ่ติไปแล้วในระี่บ้น้�ง เพ้�อไ้่ต้องใ้้น่กเีินทาง 
ที�้าจากประเทศสิงคโปร์ต้องก่กต่วนานถ้ง 14 ว่น แต่จะเป็น 
การตรวจค่ีกรองเ้้�อที�สนา้บินแทน รว้ถ้ง้ีการเปิีเส้นทางบิน
ระ้ว่างสองประเทศ ิ้�งก็ไี้ร่บ้ลตอบร่บที�ีี้ากจากน่กเีินทาง 
ท่�งสองประเทศ ท่�งนี� ั่งไ้่ไี้้ีการออก้าประกาศอั่าง้่ีเจน 
ว่าจะเล้�อนออกไปเป็นเ้้�อใี

7. กิจกรร้การจ่ีงานไ้ิ์ในประเทศั่งคงไี้ร่บ้ลกระทบอั่าง 
ต่อเน้�องจากไตร้าสที�้่าน้า โีังานประุ้้ งานแสีงสินค้า  
และงานเทศกาลต่าง ๆ ในฮ่องกงประกาศักเลิก ้ร้อไ้่ก็เล้�อน 
ออกไปอัา่งไ้่้ีกำา้นี ส่วน้น้�งก็้่นไปจ่ีในร้ปแบบออนไลน ์และ
ไฮบริีแทน 

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
่่องกง
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• ต่วเล้น่กท่องเที�ัว้องฮ่องกงั่งคงน่าเป็น้่วง โีัใน้่วงเี้อนตุลาค้ 
้ีจำานวนลีลงกว่า 99.7 เปอร์เิ ็นต์ เทีับก่บปีที�้่าน้า ิ้�งน่กวิเคราะ้์
้องว่าจะั่งคงเป็นเ้ น่นี�ต่อไปตราบใีที�ั ง่ไ้่สา้ารถเปิีร่บน่กท่องเที�ั ว
จากประเทศจีนและ้าเก๊าใ้้เ้ า้้าไี้ ท่�งนี� ้ คีวา้พัาัา้ในการ ำีาเนิน
นโับาั Travel Bubble เพิ�้เติ้ก่บประเทศต่าง ๆ ภาั้ล่งจากที� 
ไี้้ีการประกาศแนวทางควา้ร่ว้้้อก่บประเทศสิงคโปร์

• แ้้ว่าอุตสา้กรร้การท่องเที�ัว้องฮ่องกงจะีี้้�น แต่ใน้่วงเี้อน
ิ่นวาค้ที�้่าน้าไี้เกิีการระบาี้้�น้าอีกคร่�ง ทำาใ้้ัอีการจอง
โปรแกร้ท่องเที�ัวภาัในประเทศ้องคนฮ่องกงถ้กักเลิกไปจน้้ี  
งานเทศกาลใน้่วงปีใ้้่ที�คาีว่าจะี้งี้ี้้้คนใ้้ออก้าเที�ัว 
เป็นจำานวน้าก ก็อาจจะไ้่ไี้ร่บการตอบร่บที� ีีเท่าใีน่ก ท่�งนี�  
งาน New Year’s Eve Firework ไี้้ีการเปลี�ันร้ปแบบ้าเป็น 
การจ่ีแบบออนไลน์แทน ส่วนงาน Lunar New Year Parade  
ที�จะจ่ี้้�นใน้่วงเี้อนกุ้ภาพ่นิ์ปี 2564 ก็้ีแนวโน้้ที�จะเปลี�ัน้าเป็น
ร้ปแบบออนไลน์ี้วัเ้ ่นก่น 

• บริษ่ทนำาเที�ัวั่กษ์ใ้่่้องฮ่องกง 2 บริษ่ทประกาศปลีพน่กงาน 
ไ้่ตำ�ากว่า 20 เปอร์เิ ็นต์ ้ องจำานวนพน่กงานท่�ง้้ี และอีกจำานวน้น้�ง
ถ้กใ้้พ่กงานโีัไ้่ไี้ร่บค่าจ้าง เ้ตุการ์์นี�เกิี้้�นภาั้ล่งจาก้่าวการ
แพร่ระบาีในรอบที� 4 ้องฮ่องกงที�ทำาใ้้ร่ฐบาลต้องประกาศ้าตรการ
ควบคุ้ออก้าอีกคร่�ง้น้�ง รว้ไปถ้งการใ้้น่กเีินทางที�้าจาก 
ต่างประเทศต้องก่กต่วจากเีิ้ 14 ว่นเป็น 21 ว่น ท่�งนี� ้ลจากนโับาั
้องทางภาคร่ฐที�จะเ้้า้า้่วั้้้ประกอบการในการจ่าัเงิน้ีเ้ั 
ใ้้ก่บพน่กงานแทนนาัจ้างในกร์ีที�ถ้กปลีออกจากงาน ส่ง้ลใ้้้ี 
้้้ประกอบการจำานวน้ากต่างพาก่นทัอัปลีพน่กงาน้องตนเองออก
เพ้�อลีภาระค่าใ้้จ่าั

• สถานการ์์ไวร่สโควิี-19 ั่งคงส่ง้ลกระทบต่ออุตสา้กรร้ี้าน 
การท่องเที�ัวอั่างต่อเน้�อง ล่าสุีทางสาัการบิน Hong Kong Airlines 
และเคร้อ Shangri-La Group ไี้ประกาศปลีพน่กงาน และ้้้บริ้าร
ระี่บส้งออกจำานวน้น้�ง ิ้�งท่�ง้้ีจะไี้ร่บเงิน้ีเ้ัตา้กิ้้าั  
โีัเงิน้่วัเ้ล้อส่วน้น้�งจะ้าจากควา้้ว่ัเ้ล้อ้องภาคร่ฐที�้ นีโับาั
จ่าัเงิน้ีเ้ัใ้้ก่บ้้้ประกอบการที�้ีนโับาัใ้้พน่กงานออกจากงาน 
ใน้่วงนี�

สรุปข่าิ
ตลาด่่องกง 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• ้้้จ่ีงาน Spartan Race ้องฮ่องกงประกาศเล้�อนการจ่ีงานไปปี้น้า 
เน้�องจาก้ีควา้ก่งวลต่อสถานการ์์การแพร่ระบาี รว้ถ้งควา้ 
ัากลำาบากในการ ำีาเนินการตา้้าตรการ้องทางภาคร่ฐ้ากั่งคง 
จ่ีงานต่อไป เน้�องจากในแต่ละปีจะ้ีคนเ้้าร่ว้งานเป็นจำานวน้าก  
โีัตา้กำา้นีการเีิ้คาีว่าจะจ่ี้้�นใน้่วง 28-29 พฤศจิกาัน 2563 
และ 6 ิ่นวาค้ 2563 ท่�งนี� ั่งไ้่้ีการประกาศที�แน่้่ีจาก้้้จ่ีงาน 
ว่าจะเล้�อนไปเ้้�อใี

• Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ้้้จ่ีงานแิ้่�น
ระี่บโลกอั่างงาน “Centrestage” ที�จ่ี้้�นทุกปีที�ฮ่องกง ิ้�งทุกปี 
จะ้ี Designer แบรนี์ี่งจาก้ลาก้ลาัประเทศเ้ า้ร่ว้เป็นจำานวน้าก 
แต่ในปีนี� เน้�องจากสถานการ์์ไวร่สโควิี-19 ส่ง้ลใ้้้ีการเปลี�ั นร้ปแบบ
การจ่ีงานเป็นล่กษ์ะ Virtual Runway ้่านเว็บไิต์้องงานตลอี  
3 ว่น รว้ถ้งั่งเปิีใ้้้ีการิ้�อ้าัแก่้้้เ้ า้ร่ว้้้ี้วั ิ้�งไี้ร่บการตอบร่บ 
ที�ีีจากแบรนี์ต่าง ๆ กว่า 240 แบรนี์ใน 23 ประเทศท่�วโลก

• ทาง HKTDC ออก้าประกาศว่าจะักเลิกงานแสีงสินค้าใน้่วงไตร้าส
แรก้องปี 2564 ท่�ง้้ี ท่�งนี� บางงานอาจจะ้ีการปร่บเป็นล่กษ์ะ
ออนไลน์ ้ร้อไฮบริี แทนการจ่ีงานร้ปแบบเีิ้
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• ้้้นำาฮ่องกงเีินทางเั้อนกรุงปักกิ�งเพ้�อเจรจาถ้งแนวทางการิ้�นิ้เศรษฐกิจ้องประเทศภาั้ล่งจากไี้ร่บ 
้ลกระทบท่�งี้านการเ้้องและการแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 ิ้�งเน้�อ้าโีั้ล่กจะเป็นเร้�อง้องกรอบ 
ควา้ร่ว้้้อตา้นโับาั Greater Bay Area แ้นพ่ฒนาประเทศ 14 ปี และ้าตรการการเีินทางเ้้าเ้้อง 
้องคนจีนที�จะเีินทาง้าั่งฮ่องกง รว้ถ้งแ้นควา้ร่ว้้้อี้านการบินี้วั ท่�งนี� เศรษฐกิจ้องฮ่องกงในปัจจุบ่น
จะต้องพ้�งพาจีนอั่าง้าก จ้ง้ีควา้จำาเป็นที�จะต้อง้ีควา้เ้้�อ้โังและต่อเน้�อง รว้ถ้ง้ีควา้สอีคล้องก่บ 
แ้นพ่ฒนาพ้�นที�ในแถบ Greater Bay Area และแ้นการจ่ีต่�งเ้ ตเศรษฐกิจพิเศษ ้ร้อ “Special Economic 
Zone” ในบริเว์พ้�นที�เ้ ้�อ้โังระ้ว่างฮ่องกงและเิ ินเจิ�น้องจีนี้วั

• กระทรวงท่องเที�ัว้องฮ่องกง้ีการประกาศโครงการ “360 Hong Kong Moments” ที�ต้องการใ้้ประเทศ 
ั่งคงอั่้ในใจ้องน่กท่องเที�ัวท่�วโลก และั่งคงเป็น Top-of-mind Destination สำา้ร่บใคร้ลาั ๆ คนต่อไป  
ิ้�งไี้้ีการนำาเทคโนโลัี VR ้าใ้ ใ้้้้้้้้สา้ารถร่บุ้้้้ 360 องศาในสถานที�ท่องเที�ั วสำาค่่ต่าง ๆ ท่�วเกาะฮ่องกง

• ร่ฐบาลฮ่องกงั่ง้ีควา้้่�นใจต่ออุตสา้กรร้ไ้ิ์้องประเทศ แ้้ว่าใน้่วงที�้่าน้าจะไี้ร่บ้ลกระทบอั่าง้าก
ท่�งจากเ้ตุการ์์ี้านการเ้้องและสถานการ์์การแพร่ระบาี้องไวร่สโควิี-19 โีัร่ฐบาล้ีการประกาศว่า 
จะ้ัาัพ้�นที�สำา้ร่บรองร่บกิจกรร้ไ้ิ์ใ้้ครอบคลุ้พ้�นที�อ้�น ๆ ้าก้้�น แต่เีิ้ที�จะเน้นแค่บริเว์ Wanchai  
ตอนกลาง ิ้�งเป็นที�ต่�ง้อง Hong Kong Convention and Exhibition Center (HKCEC)

• ต่�วเคร้�องบินเที�ัวแรกระ้ว่างสิงคโปร์ก่บฮ่องกงที�ประกาศ้าัใน้่วงว่นที� 22 พฤศจิกาันที�้่าน้า ้าั้้ี 
ในระัะเวลาไ้่กี�้่�วโ้ง ภาั้ล่งจากร่ฐบาลฮ่องกงและสิงคโปร์ประกาศนโับาั Travel Bubble ระ้ว่างก่น  
โีันโับาัี่งกล่าวทำาใ้้้้้ที�เีินทางจาก 2 เ้้องน่�นไ้่ถ้กก่กต่ว แต่จะต้องไี้ร่บการตรวจค่ีกรองอั่างเ้้้งวี
ก่อนเีินทางเ้ า้ประเทศ ิ ้�งจาก้าตรการที�้่อนคลาัี่งกล่าว ส่ง้ลใ้้้ี้้้ที�สนใจเีินทางเป็นจำานวน้าก ราคาต่�ว
เคร้�องบิน้อง 2 สาัการบิน้ล่กอั่าง Singapore Airlines ้ร้อ Cathay Paciic ปร่บต่วส้ง้้�นกว่า 2-3 เท่า 
จาก้่วงก่อน้น้านี� ท่�งนี� ท่�ง 2 สาัการบินคาีว่าจะเริ�้กล่บ้าบินระ้ว่าง 2 เ้้องนี�ไี้ตา้ปกติใน้่วงต่�งแต่ว่นที� 
7 ิ่นวาค้ 2563 เป็นต้นไป โีัจะ้ีเที�ัวบินเปิีใ้้บริการทุกว่น

• ฮ่องกงเปิีใ้้บริการโรง้น่งกลางแจ้งที�้ี้าตรการเว้นระัะ้่างระ้ว่างที�น่�งในร้ปแบบ้องเตีังนอนริ้้าั้าี 
ที�ถ้กล้อ้ร่�วไว้ โีัโรง้น่งกลางแจ้งนี�ต่�งอั่้บริเว์สวนในเ้ ต Central Haborfront ใกล้ก่บสถานนีรถไิิ้าใต้ีิน 
Admiralty ิ้�ง้ีค่าเ้้า้้คนละ 150 เ้รีั่ฮ่องกง ท่�งนี� ้าตรการควบคุ้ต่างถ้กนำา้าใ้้อั่างเคร่งคร่ี เ้่น  
การว่ีอุ์้ภ้้ิ การส่ว้้น้ากากตลอีเวลา และการเว้นระัะ เป็นต้น ส่วนอา้ารก็สา้ารถส่�งออนไลน์ไี้  
เพ้�อลีการเบีัีเสีัีต่อคิวิ้�ออา้าร โีัแนวคิีนี�ไี้ร่บการตอบร่บเป็นอั่างีีจากคนฮ่องกง

• งานเทคโนโลัีที�สำาค่่้องวงการเทคโนโลัีในเอเ้ ีัอั่าง RISE ที�จะจ่ี้้�นเป็นประจำาในทุกปีที�ฮ่องกง ประกาศว่า
ในปี 2565 จะ้ีการั้าัไปจ่ีที�กรุงก่วลาล่้เปอร์ ประเทศ้าเลเิีัแทน ภาั้ล่งจากเกิีปั่้าทางการเ้้อง 
ใน้่วงที�้่าน้า โีัการจ่ีงานี่งกล่าวถ้อเป็นควา้ร่ว้้้อก่บทางร่ฐบาลตา้แ้นงาน 3 ปี้องกระทรวง Digital 
Economy ประเทศ้าเลเิ ีั 

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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1. สิงคโปร์เปิีต่วบริการเลนพิเศษที�ใ้้บริการสำา้ร่บน่กเีินทางิุรกิจ
และน่กเีินทางที�จะเีินทางเ้้าประเทศในระัะส่�น โีัเลนพิเศษ
้ร้อ Connect@Singapore นี�จะเปิีใ้้บริการแก่น่กเีินทางิุรกิจ 
เจ้า้น้าที�้ร้อน่กเีินทางที�จะสร้าง้ลกระทบเ้ิงบวกต่อเศรษฐกิจ
จากทุกประเทศ โีั้ีการจำาก่ีจำานวน้้้เีินทาง ิ้�ง้้้ที�เีินทาง 
เ้้าประเทศจะไี้ร่บการอำานวัควา้สะีวกในระ้ว่างที�พ่กใน
สิงคโปร์ รว้ถ้ง้ี้าตรการตรวจเ้ ้�อโรคและเึ้าระว่งควา้ปลอีภ่ั 
โีั้้้เีินทางจะต้องอั่้รว้กลุ่้อั่้ก่บ้้้เีินทางกลุ่้เีีัวก่นเท่าน่�น 
ไ้่อนุ่าตใ้้ร่ว้กิจกรร้สาิาร์ะ และต้องปิิบ่ติตา้เก์์์ 
และ้าตรการ รว้ถ้งการใ้้ TraceTogether and Safe Entry  
ที�ทางร่ฐบาลสิงคโปร์จ่ีทำา้้�น

2. งาน TravelRevive ิ้�งไี้ร่บการสน่บสนุนโีั ITB Asia และ STB 
โีัจ่ี้้�นที� Sands Expo & Convention Centre เป็นงานนำาร่อง
สำา้ร่บการจ่ีแสีงสินค้าในร้ปแบบ Hybrid Event ที�เป็น 
งานอีเว้นท์ที�ปลอีภ่ัตา้้าตรการป้องก่นและี้แลี้านอนา้่ั  
และใ้้ีิจิท่ลในการ้่บเคล้�อนงาน โีัเกิีจากควา้ร่ว้้้อระ้ว่าง
ภาคร่ฐและเอก้น ไี้แก่ ้น่วังานพิเศษ Emerging Stronger 
Taskforce (EST) และ ส้พ่นิ์ Alliance for Action (AfA)  
ที�้ บ่เคล้�อนใ้้เกิี การสร้างประสบการ์์ที�ปลอีภ่ัและสรา้งสรรค์
สำา้ร่บ้้้เีินทาง 

3. The Singapore Tourism Board (STB) เปิีต่วโครงการต่อัอี 
จาก SingapoRediscovers ้ า่นโปรแกร้ Singapoliday ที�้ าพร้อ้
แพ็กเกจโปรโ้้่นต่าง ๆ โีัไี้ถ้กออกแบบ้าเฉพาะสำา้ร่บ 
น่กเีินทางแต่ละคน ิ ้�งนำาเสนอจุี้้าัปลาัทางี้านการท่องเที�ั ว
ไฮไลท์ 10 แ้่ง ที�้ีท่�งประว่ติศาสตร์ เอกล่กษ์์และว่ฒนิรร้ 
้องตนเอง

4. STB เตรีั้ออกโครงการใ้้่ที�ต่�งเป้าจะปร่บโฉ้การเีินทางที� 
เ้้�อ้ระ้ว่างสิงคโปร์ก่บประเทศต่าง ๆ ท่�วโลก ี้วัเร้�องราวและ 
ไอเีีัใ้้่ ๆ ที�จะสรรสร้างอนาคต้องการท่องเที�ัวสิงคโปร์ 
SingapoReimagine ค้อการสร้าง้าตรฐาน้องการเีินทาง 
ร้ปแบบใ้้่ภาัใต้สา้แนวควา้คิี้ล่กค้อ Reimagine Safety 
การักระี่บ้าตรการี้านควา้ปลอีภ่ัและสุ้อนา้่ั Reimagine 
Technology การเล้อกใ้้เทคโนโลัี้าเป็น้่วใจ้ล่กในการจ่ีงาน 
และ Reimagine City & Nature การต่�งเป้าใ้้สิงคโปร์เป็นเ้้อง 
จุี้้าัปลาัทางแ้่งควา้ั่�งั้น

5. STB ทำาควา้ร่ว้้้อก่บ้น่วังานภาคเอก้น อาทิ สถาบ่นการเงิน
และิุรกิจออนไลน์ เพ้�อกระตุ้นเศรษฐกิจและพ่ฒนาอุตสา้กรร้ 
ท่องเที�ัวใ้้สา้ารถปร่บต่วต่อสถานการ์์การแพร่ระบาี้อง 
โควิี–19 ที�กลาัเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที�ัว โีัเน้นการ 
นำาเทคโนโลัี้าใ้้ในการสร้างประสบการ์์ที�แปลกใ้้่ใ้้ก่บ 
น่กเีินทาง พร้อ้ท่�งแนะนำา้ลิตภ่์์์ท่องเที�ัวที�แปลกใ้้่และ 
นำาเสนอใ้้เ้้าะส้ก่บราับุคคล้ร้อ้้่้ค์ะ

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
สิงคโปร์
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• Singapore Tourism Board (STB) และ Hong Kong Tourism Board 
(HKTB) ประกาศสร้างควา้ร่ว้้้อโีัการเปิีประเทศแบบจ่บค่้เีินทาง
้ร้อ Travel Bubble ิ้�งควา้ร่ว้้้อนี�จะเอ้�อประโั้น์ต่าง ๆ รว้ถ้ง 
การักเว้นการก่กต่วใ้้แก่น่กเีินทาง้องท่�งสองประเทศ โีัั่งเน้น 
เร้�องควา้ปลอีภ่ัและ้าตรการี้านสุ้อนา้่ัเป็นปัจจ่ั้ล่ก โีัท่�ง
สิงคโปร์และฮ่องกง้ีโปรแกร้สร้างควา้เ้้�อ้่�นี้านควา้ปลอีภ่ัและ
สุ้อนา้่ัค้อ SG Clean ที�ร่ฐบาลสิงคโปร์้อบใ้้แก่้้้ประกอบการ 
ที�ไี้ร่บ้าตรฐานี้านสุ้อนา้่ั ใน้์ะที�ฮ่องกงเปิีต่วโครงการต่อต้าน
โรคระบาีี้วั้าตรการี้านสุ้อนา้่ัที�จ่ีการทุกจุีส่้้่ส้อง 
น่กเีินทางใ้้ปลอีภ่ัจากการติีเ้้�อ้องโรคระบาี โีัควา้ร่ว้้้อ 
ในคร่�งนี�ท่�งสองประเทศไี้ร่ว้ก่นสร้างกิจกรร้ทางการตลาีและ 
ทำาส้�อประ้าส่้พ่นิ์ี้วัเน้�อ้าที�ไปในทิศทางเีีัวก่นและเ้ัแพร่ 
ใน้่องทางส้�อส่งค้ออนไลน์

• STB กำาล่ง้าร้อก่บร่ฐบาลเพ้�อ้ัาัการจ่ีเตรีั้้่องทางสีเ้ีัวไปั่ง 
กลุ่้น่กเีินทางกลุ่้อ้�น ๆ ที�กว้าง้้�น ิ้�ง้์ะนี�ใ้้เฉพาะน่กเีินทางจาก
ประเทศ้าเลเิีัและจีน ใน้์ะนี�การเตรีั้การเีินทางี้วั้่องทาง 
สีเ้ีัวครอบคลุ้เฉพาะการเีินทางเพ้�อิุรกิจและการเีินทางอั่าง 
เป็นทางการเท่าน่�น 

• สิงคโปร์กำาล่งก้าวเ้ ้าส่้เิสที�สา้ ิ ้�งทุก ๆ  คนจะต้องปิิบ่ติตา้้าตรการ
อั่างเคร่งคร่ี โีักิจการและกิจกรร้ต่าง ๆ สา้ารถจ่ีไี้ภาัใต้ 
กิเก์์์อั่างเคร่งคร่ี เพราะสถานการ์์ในเิสที�สา้นี�จะัาวนาน 
เป็นปีกว่า จนกว่าสถานการ์์การแพร่ระบาีจะถ้กควบคุ้ไี้อั่างเี็ี้าี  
ี่งน่�นการจ่ีงานต่าง ๆ จำาเป็นต้องทำาภาัใต้้าตรการ้ล่กที�เ้้้งวี  
ไี้แก่ 1) การีำาเนนิการตา้้าตรการจ่ีการควา้ปลอีภ่ัอั่างเครง่คร่ี 
2) การตรวจ้าเ้้�อ การตรวจว่ีอุ์้ภ้้ิ การสว้้น้ากากและการ 
เว้นระัะ้่างั่งเป็นสิ�งจำาเป็นที�ต้องทำาก่อนเริ�้อีเว้นท์ 3) การ้ัาั้ล 

ในการใ้้เทคโนโลัีและอุปกร์์ติีตา้ต่ว TraceTogether เพ้�อใ้้
สา้ารถติีตา้ึ้ง้นไี้กร์ีเกิีการติีเ้้�อ ิ้�งการใ้้ TraceTogether 
ใน้ลาก้ลาัร้ปแบบ ท่�งแอปพลิเค้่นและ Token ้ร้อการสแกน  
QR Code จะถ้กนำาไป้ัาั้ลใ้ ใ้นสถานที�ต่าง ๆ  รว้ถ้งออิิิศ โรงเรีัน
และสถานที�สาิาร์ะต่าง ๆ ต่อไป 

• งาน TravelRevive ิ้�งไี้ร่บการสน่บสนุนโีั ITB Asia และ STB  
จ่ี้้�นที� Sands Expo & Convention Centre เป็นงานนิทรรศการ 
ระี่บนานา้าติงานเีีัวที�จ่ี้้�นในภ้้ิภาคเอเ้ีัแปิิิิกท่า้กลาง
สถานการ์์โควิี-19 โีั้ี้้้จ่ีงานท่�ง้าวสิงคโปร์และ้าวต่าง้าติ  
รว้ถ้งน่กเีินทางไ้ิ์และส้าค้ต่าง ๆ ในอุตสา้กรร้ไ้ิ์เ้ ้าร่ว้งาน
เก้อบ 1,000 คนที�้ าจากท่�งภาัในประเทศและเีินทาง้าจากต่างประเทศ 
ิ้�งการจ่ีงานคร่�งนี� ้ีการจ่ีส่้้นาสำา้ร่บอุตสา้กรร้ไ้ิ์แบบ  
ไฮบริีโีั SACEOS ไี้ร่ว้จ่ีก่บ IAEE ใน้่ว้้องาน IAEE Asia Hybrid 
Forum, SMFX X MICE Connect Forum ิ้�ง้าตรการี้านสุ้อนา้่ั
และการป้องก่นการแพร่ระบาีในงานนี�ไี้เน้นไปที�ทุกจุีส่้้่สต่�งแต่ 
ก่อนเริ�้งาน ระ้ว่างงาน และ้ล่งจากการจ่ีงาน การควบคุ้ควา้ 
้นาแน่น การบริ้ารจ่ีการ้้้เ้ ้า้้งานในแต่ละ้่วงเวลา การจ่ีแ้งก่�น
สำา้ร่บการประุ้้แบบ้น้�งต่อ้น้�ง การใ้้อุปกร์์ติีตา้ต่วสำา้ร่บ 
้้้เีินทางจากต่างประเทศ การใ้้แอปพลิเค้่น การจ่ีทำาตารางการ 
น่ี้้าัการเจรจาิุรกิจระ้ว่าง้้้จ่ีงานและ้้้ิ้�อ โีัแ้นการเีินทาง
สำา้ร่บน่กเีินทางไ้ิ์แต่ละคนไี้ร่บการออกแบบใ้้เ้้าะก่บ 
ควา้ต้องการ้องแต่ละคน โีัรว้ถ้งการจ่ี Virtual Tour กิจกรร้ 
ต่าง ๆ ที�น่กเีินทางสา้ารถเ้ ้า้้ทางออนไลน์ไี้จาก้้องพ่กในโรงแร้ 
้ร้อการเ้ ้า้้พิพิิภ่์์์ในล่กษ์ะ้องกลุ่้ปิี 

สรุปข่าิ
ตลาดสิงคโปร์ 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• STB เปิีต่วโครงการต่อัอีจาก SingapoRediscovers ้่านโปรแกร้ Singapoliday โีัการพาน่กท่องเที�ัว 
ไปส่้้่สประสบการ์์ที�ั่งไ้่เคัถ้ก้ัิบัก้าทำาการประ้าส่้พ่นิ์เ้ิงล้กตา้ท้องถิ�นต่าง ๆ ้่านการร่บร้้ 
ี้วัประสาทส่้้่สทางสาัตาและเสีัง ใน้่วงต้นจะ้ีโปรโ้้่นประ้า์ 50 ร้ปแบบนำาเสนอ้่านเว็บไิต์ 
SingapoRediscovers และแอปพลิเค้่น VisitSingapore ิ ้�งโปรโ้้่นเ้ล่านี�จะถ้กรวบรว้ท่�งที�พ่กแบบที�ทำางาน
ไปี้วัเีินทางไปี้วั ร้านค้า้อปปิง ร้านอา้าร ้ร้อแ้นการเีินทาง้อง DMC ที�นำาเสนอแพ็กเกจการเีินทาง
ิุรกิจและทริปถ่าัร้ปสำา้ร่บลงอินสตาแกร้ เป็นต้น ิ้�งแพ็กเกจเ้ล่านี�้ีเป้า้้าัใ้้เกิีการเีินทางในประเทศ
้าก้้�น 

• นอกจากนี�ั่ง้ีโครงการ SingapoReimagine ิ้�งเป็นแพลติอร์้ที�จะเปิีต่วี้วัไอเีีั้องการเล่าเร้�องที� 
เปลี�ันวิิีคิีในการเีินทางร้ปแบบใ้้่ ๆ ในสิงคโปร์ ิ้�งจะเป็นการเล่าเร้�องในร้ปแบบิีรีส์จากท่�วโลก ใ้้เ้็นว่า
จากสถานการ์์โควิี-19 ไี้เปลี�ันทิศทาง้องการเีินทางไปส่้ร้ปแบบใ้้่ ๆ และเป็นการสร้างโอกาสใ้้่ ๆ  
ใ้้ก่บอุตสา้กรร้การท่องเที�ั วอีกี้วั การแลกเปลี�ั นควา้คิีและองค์ควา้ร้้ที�เกิี้้�นโีั้ีสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ
จ่ีงานในปีแรกนี� และจะวนไปจ่ีตา้สถานที�ต่าง ๆ ท่�วโลก ิ้�งโครงการนี�จะเ้้�อ้โังก่บโครงการ 
SingapoRediscovers ิ้�งเน้นโปรโ้ทการท่องเที�ัวภาัในประเทศ ใ้้คนในท้องถิ�นไี้เที�ัวในสถานที�ใ้้่ ๆ  
ที�ไ้่เคัถ้กค้นพบ้าก่อน ิ ้�งท่�งสองโครงการนี�จะเริ�้ เปิีต่วอั่างเป็นทางการในป ี2564 นี� และสิงคโปร์ต่�งเป้า้้าั
ที�จะ้าไอเีีัใ้้่ ๆ ้าทำาใ้้ประสบการ์์การเีินทางีี้้�น สร้างควา้เ้้�อ้่�นใ้้ก่บน่กเีินทาง โีั้ลสำารวจ 
้อง Ipos ในเี้อนสิง้าค้ 2563 ไีเ้ปิีเ้ัวา่ น่กเีินทางกลุ่้ที�ต้องการเีนิทางเพ้�อพ่ก้่อนจำานวน 76 เปอรเ์ิ น็ต์ 
และน่กเีินทางไ้ิ ์90 เปอรเ์ิ น็ต์ ั ง่คง้คีวา้เ้ ้�อ้่�นว่าสิงคโปร์ค้อจุี้้าัปลาัทางที�ปลอีภ่ัใน้ว่งสถานการ์์
โควิี-19 และพร้อ้จะออกเีินทางภาัใน้่วง 12 เี้อน้้าง้น้า

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป
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• STB ทำาควา้ร่ว้้้อก่บ DBS ิ ้�งเป็นสถาบ่นการเงินในประเทศ โีั้ีเป้า้้าัที�จะกระตุ้นอุตสา้กรร้ท่องเที�ัว
ในประเทศ ี ง้การท่องเที�ั ว้้า้แีน และพ่ฒนาอุตสา้กรร้ท่องเที�ั วในระัะกลางและระัะัาว โีัใ้ ป้ระโั้น์
จากระบบนิเวศที� DBS ้ ีอั่้แล้ว ไ้่ว่าจะเป็น้่องทางการิ้�อ้าัออนไลน์สำา้ร่บิุรกิจท่องเที�ัว ระบบการเก็บเงิน
้่าน้่องทางีิจิท่ล การวิเคราะ้์และคาีการ์์ต่าง ๆ ที�จะ้่วัใ้้อุตสา้กรร้ท่องเที�ัว้าโอกาสใ้้่ ๆ  
ในแอปพลิเค้่น้องทาง DBS ไี้ นอกจากนี�การทำาควา้ร่ว้้้อในคร่�งนี�ั่ง้ีเป้า้้าัที�จะ้่วั้้้ประกอบการ 
้นาีเล็กในระี่บท้องถิ�นและ้นาีกลางใ้้้่บเคล้�อนิุรกิจี้วัการใ้้เทคโนโลัี การกระตุ้นควา้ต้องการ 
ท่องเที�ัวในประเทศ ท่�ง STB และ DBS ร่ว้ก่นทำาแค้เป่ทางการตลาีที�จะสร้าง้ลิตภ่์์์และประสบการ์์ 
ที�เกิี้้�นในท้องถิ�น้่านแค้เป่ SingapoRediscovers โีัสร้างแพ็กเกจท่องเที�ัวในสถานที�ต่าง ๆ รว้ถ้ง 
แพ็กเกจท่วร์ ที�พ่ก โรงแร้ แล้วระบบวิเคราะ้์้อง DBS จะประเ้ินควา้ต้องการ้องน่กเีินทางแล้วสร้าง 
แ้นการเีินทางส่วนบุคคล ้ ร้อ Personalized Itineraries รว้ถ้ง้้อ้้ลต่าง ๆ  ที�เกี�ัว้้องก่บจุี้้าัปลาัทาง
น่�น ๆ เพ้�อกระตุ้นใ้้เกิีประสบการ์์พิเศษเฉพาะท้องถิ�นในสิงคโปร์ 

• นอกจากนี� STB และ DBS ั่งร่ว้ก่นสร้างเน้�อ้าการท่องเที�ัว โปรโ้้่นและ้ลิตภ่์์์ที�เ้้าะก่บน่กเีินทาง 
ต่างประเทศ ไ้่ว่าจะเป็นการจ่บค่้ที�พ่กก่บต่�วเคร้�องบิน งานอีเว้นท์ รว้ถ้งประก่นการเีินทางต่าง ๆ  นอกเ้น้อจาก
การกระตุ้นการเีินทางภาัในประเทศและ้ัาัไปกลุ่้น่กเีินทางจากต่างประเทศแล้ว การ้ล่กี่นใ้้เกิี 
ควา้ร่ว้้้อพ่ฒนาอุตสา้กรร้ท่องเที�ัว โีัใ้้้้้ประกอบการท้องถิ�น้่น้าใ้้ระบบการจ่าัเงิน้่าน้่องทาง
ออนไลน์และโทรศ่พท์้้อถ้อ เ้ ้�อ้โังล้กค้า้่านการทำาิุรกรร้แบบีิจิท่ลใ้้เกิีประสบการ์์ที�ี ี้ ้�นในสถานการ์์ 
โควิี-19 ิ้�ง้้อ้้ลที�เกิี้้�น้่าน้่องทางิุรกรร้แบบีิจิท่ลจะถ้กนำาไปวิเคราะ้์เพ้�อกล่บ้านำาเสนอ้ลิตภ่์์์  
สร้างประสบการ์์และสร้างโอกาสทางิุรกิจใ้้่ ๆ ใ้้เกิี้้�นแก่้้้ประกอบการท้องถิ�น รว้ถ้งการเ้ ้�อ้โัง้้อ้้ล
้องคนในท้องถิ�นก่บล้กค้า้าวต่างประเทศในแพลติอร์้เีีัวก่นไี้อีกี้วั

• STB และ Expedia ไี้ร่ว้ทำาส่่่าี้านการตลาีเป็นเวลาสองปีเพ้�อุ้่งเป้าที�จะกระตุ้นการท่องเที�ัวในประเทศ
ี้วัการใ้้การสน่บสนุนิุรกิจท้องถิ�นในประเทศสิงคโปร์ใ้้พร้อ้ร่บการเปิีประเทศและการเป็นต่วเล้อก 
ี้านจุี้้าัปลาัทางจากนานา้าติ STB และ Expedia ร่ว้ก่นสน่บสนุนแค้เป่ SingapoRediscovers  
โีั้าวสิงคโปร์จะไี้เล้อกแพ็กเกจท่องเที�ัวว่น้ัุีไปตา้สถานที�ต่างๆ ตา้ควา้สนใจและงบประ้า์ที�้ี  
รว้ถ้ง้้อ้้ล้องสถานที�ท่องเที�ัวต่างๆ ที�เป็นไฮไลท์้ร้อสถานที�ใ้้่ๆ จะถ้กนำา้าเสนอใ้้แค้เป่นี� พร้อ้ก่บ
การร่บรองควา้้่�นใจี้าน้าตรการสุ้อนา้่ัและควา้ปลอีภ่ัในการเีินทางี้วัการร่บรองในโครงการ  
SG Clean การเีินทางจากต่างประเทศค่อั ๆ ิ้�นต่ว โีั STB และ Expedia ไี้โปรโ้ทใ้้สิงคโปร์เป็น้น้�งใน
สิบจุี้้าัปลาัทางสำา้ร่บตลาีต่างประเทศร่ว้ก่บ ่ี�ปุ�น เกา้ลีใต้ ฮ่องกง ส้ร่ฐอา้ร่บเอ้ิเรตส์ เัอร้นี 
ึร่�งเศส สวิตเิ อร์แลนี์ แคนาีา อ่งกฤษ และส้ร่ฐอเ้ริกา โีัโปรโ้้่นและ้ลิตภ่์์์ี้านการท่องเที�ัวต่าง ๆ 
ไี้ถ้กสร้างสรรค์้้�นไ้่ว่าจะเป็นโปรโ้้่นต่�วเคร้�องบิน แค้เป่สร้างสรรค์ทางออนไลน์เพ้�อี้งี้ีใ้้สิงคโปร์เป็น 
ต่วเล้อกที�น่าสนใจในสาัตา้องน่กท่องเที�ัว้าวต่าง้าติ โีัการใ้้แพลติอร์้เคร้อ้่าัระี่บโลกที� Expedia  
้ีอั่้้าเ้้�อ้โังก่บิุรกิจท้องถิ�นในประเทศเพ้�อใ้้เ้้าถ้งล้กค้ากลุ่้ใ้้่ ๆ และสร้างฐานล้กค้ากลุ่้นี�ใ้้ั่�งั้น 
ในระัะัาว



M
IC

E
 C

o
m

p
e
ti

to
r 

M
o
v
e
m

e
n
t 

51

• STB และ Airbnb ลงนา้ในส่่่าควา้ร่ว้้้อสองปีเพ้�อร่ว้ก่นโปรโ้ทและสร้างประสบการ์์การเีินทาง 
ในร้ปแบบที�้ีเอกล่กษ์์และเป็นต่วตนที�แท้จริง้องควา้เป็นสิงคโปร์ี้วัเป้า้้าัที�จะสร้างประสบการ์์ 
การท่องเที�ัวแบบใ้้่ ๆ ในสิงคโปร์ ไ้่ว่าจะเป็นการนำาเสนอ Virtual trip ในิี้ Sustainability ้อง Garden 
by the Bay’s Cloud Forest ้ร้อ ทริปไปเัี�ั้้้พิพิิภ่์์์บ้าน้อง The Intan ้ร้อแ้้แต่โปรแกร้ 
อินเตอร์แอคทีิท่วร์ต่าง ๆ ิ้�งถ้อเป็นการสร้างประสบการ์์ออนไลน์ในร้ปแบบใ้้่ ๆ ิ้�งจะ้่วัใ้้ิุรกิจ 
การท่องเที�ั วสิงคโปร์สร้าง้ลิตภ่์์์ี้านการท่องเที�ั วแบบออนไลน์และสร้างจุีเปลี�ั นใ้้ก่บร้ปแบบิุรกิจไฮบริี
ไี้อีกี้วั 

• STB และ Airbnb ั่งต่อัอีประสบการ์์การท่องเที�ัวแบบต่วต่อต่วเพ้�อใ้้น่กเีินทางไี้ร่บประสบการ์์การ 
ร่บประทานอา้าร ท่องเที�ัวแบบิรร้้าติ โปรแกร้เพ้�อสุ้ภาพ ้ร้อโปรแกร้ศิลปะ โีั้ีเป้า้้าัระัะัาว
ที�จะพ่ฒนาประสบการ์์การท่องเที�ัว สร้างโอกาสใ้้่ ๆ ใ้้ก่บอุตสา้กรร้ท่องเที�ัวในท้องถิ�นที�แตกต่างและ 
สีใ้้่ใ้้ก่บล้กค้ากลุ่้ใ้้่ ๆ ิ้�งควา้ร่ว้้้อนี�จะ้่วัใ้้เกิีการ้ัาัต่ว้องิุรกิจในท้องถิ�นและสา้ารถ 
สร้างราัไี้ใ้้ก่บอุตสา้กรร้การท่องเที�ัวไี้ ควา้ร่ว้้้อระ้ว่าง STB และ Airbnb จะ้่บเคล้�อนสิงคโปร์ 
ี้วัเน้�อ้าการท่องเที�ัวที�จะทำาใ้้สิงคโปร์เป็น้น้�งในต่วเล้อกี้านจุี้้าัปลาัทางที�ปลอีภ่ั้ล่งสถานการ์์
โควิี-19 ้้อ้้ลที� STB และ Airbnb จะนำา้าใ้้ร่ว้ก่นในการนำาเสนอแพ็กเกจการท่องเที�ัว และสร้างกลัุทิ์ 
ี้านการท่องเที�ัวและการิ้�นิ้้ล่งสถานการ์์ใ้้เกิี้ลิตภ่์์์และบริการใ้้่ ๆ เพ้�อ้ัาัฐานล้กค้าใ้้ร้้จ่ก 
การท่องเที�ัวสิงคโปร์ในแงุ่้้ที�้ลาก้ลาัและสีใ้้่้ากัิ�ง้้�น 

• STB และ Trip.com ลงนา้ในส่่่า้้อตกลงสา้ปี ที�จะ้ล่กี่นใ้้สิงคโปร์เป็นจุี้้าัปลาัทาง้องน่กเีินทาง
ี้วัการุ้่งเน้นไปที�ประสบการ์์ที�น่กท่องเที�ัวจะไี้ร่บจากการท่องเที�ัวในสิงคโปร์ โีั Trip.com Group  
ไี้ต่�งสำาน่กงานใ้่่ในสิงคโปร์อีกี้วั โีัควา้ร่ว้้้อคร่�งนี�จะใ้้ควา้เ้ี�ัว้า่และฐาน้้อ้้ล้้้ใ้้งาน 
ที� Trip.com ้ีอั่้้าวิเคราะ้์พฤติกรร้และควา้ต้องการ้อง้้้เีินทางและเป็นต่ว้่บเคล้�อนใ้้นำาเอา้้อ้้ล 
ี่งกล่าว้าออกแค้เป่ทางการตลาีที�จะี้งี้ีน่กเีินทางแต่ละกลุ่้ อาทิ น่กเีินทางจากประเทศจีน ฮ่องกง 
เกา้ลีใต้ และประเทศไทั ิ้�งจะพิจาร์าควา้พร้อ้ตา้นโับาั้องแต่ละประเทศก่อน นอกจากนี� STB และ 
Trip.com ั ง่ค่ีเล้อกและโปรโ้ท้ลิตภ่์์์ท่องเที�ั ว แ้นการเีินทางและประสบการ์์ที�จ่ีทำา้้�นเฉพาะสำา้ร่บ
น่กเีินทางแต่ละประเภทไ้่ว่าจะเป็นน่กเีินทางคนเีีัว ้ร้อน่กท่องเที�ัวเป็นกลุ่้ รว้ถ้งน่กเีินทางกลุ่้ไ้ิ ์
อีกี้วั โีั้้อ้้ลที�จ่ีเก็บจะนำา้าสร้างแพ็กเกจที�เ้ ้าถ้งน่กเีินทางแต่ละประเภทใ้้้ีประสิทิิภาพ้าก้้�น
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1. ร่ฐบาลไต้้ว่นออกประกาศว่าจะั่งไ้่เปิีประเทศใ้้้ีการเีินทาง
ท่องเที�ัวปกติไี้จนถ้งสิ�นปี 2564 อั่างไรก็ตา้นโับาัการจ่บค่้
ประเทศเีินทาง อาจจะทำาไี้ในปี 2565-2566 และคาีการ์์ว่า 
การเีินทางท่องเที�ัวจะเริ�้เ้ ้าส่้ภาวะปกติในปี 2567 เป็นต้นไป

2. ในเี้อนิ่นวาค้ 2563 ร่ฐบาลไต้้ว่นประกาศักเลิกการจ่ีงาน
ฉลองว่น้้�นปีใ้้่้ล่งจากที� เพิ� งตรวจพบ้้้ติีเ้้�อโควิี-19  
ในประเทศราัใ้้่ ้ล่งจากที�ไ้่พบ้้้ติีเ้้�อราัใ้้่เลัน่บต่�งแต่
เี้อนเ้ษาันที�้่าน้า 

3. สำาน่กงานการท่องเที�ัวไต้้ว่น (Taiwan Tourism Bureau)  
ออกแค้เป่กระตุ้นการเีินทางภาัในประเทศ โีัสน่บสนุนเงิน
จำานวน 15,000 เ้รีั่ไต้้ว่นใ้้แก่บริษ่ทนำาเที�ั ว เ้้�อ้ีการนำาเที�ั ว
แบบกลุ่้ในประเทศจำานวนสองว่น้น้�งค้น คาีวา่แค้เป่นี�จะ้่วั
เพิ�้ราัไี้ใ้้แก่บริษ่ทนำาเที�ัวและ้่คคุเทศก์จำานวน้าก

ประเด็นคิา่เคล้�อนไหิ
ของอุตสาหกรร่ไ่ี์ใน 
ไต้หิ้น
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• ใน้่วงเี้อนตุลาค้ที�้่าน้า ประเทศไต้้ว่นุ้่ง้ว่งที�จะิ้�นิ้เศรษฐกิจ
ี้วัการเจรจาจ่บค่้การเีินทางระ้ว่างประเทศไต้้ว่นก่บประเทศในแถบ
เอเ้ีัแปิิิิก โีัจะใ้้ควา้สำาค่่ก่บการเีินทาง้องค์ะท้ตและ 
น่กิุรกิจก่อนเป็นอ่นี่บแรก โีั้ว่งว่าจะ้ัาัไปส่้การเีินทาง้อง 
น่กท่องเที�ัวปกติไี้ในปี 2564 ้ากน่กเีินทางค์ะท้ต้ร้อน่กิุรกิจ 
ี่งกล่าวสา้ารถใ้้เ้ตุ้ลที�เ้้าะส้สำา้ร่บการเีินทาง้าไต้้ว่นและ
ราัละเอีัีการเีินทางในประเทศไต้้ ว่นโีัละเอีัี จะไี้ร่บการักเว้น
จากการก่กก่น 14 ว่น โีัใน้่�นแรกจะพิจาร์าน่กเีินทางจากประเทศ
ี่งต่อไปนี� ่ี�ปุ�น เกา้ลีใต้ ไทั สิงคโปร์ ้าเลเิ ีั เวีัีนา้ ออสเตรเลีั 
และนิวิีแลนี์ 

• Central Epidemic Command Center (CECC) ไี้ระบุว่า แ้นการ 
ที�จะสร้างการจ่บค่้การเีนิทางระ้ว่างประเทศไต้้ว่นและปาเลา (ประเทศ
ใน้้าสุ้ทรแปิิิิก) ไี้ถ้กเล้�อนออกไปเน้�องจากร่ฐบาล้องประเทศ 
ปาเลาต่ีสินใจั่งไ้่ักเว้นการก่กต่ว้องน่กเีินทาง้าวไต้้ว่น การต่ีสินใจ 
ี่งกล่าวเกิี้้�น้ล่งจากร่ฐบาลปาเลาพิจาร์าควา้เสี�ังที�อาจจะเกิี 
การแพร่ระบาี้องไวร่สระลอกที� 2 ในประเทศทางตอนเ้น้อกว่าคร้�งโลก
ที�กำาล่งเ้้าส่้ฤี้้นาว ท่�งนี�ร่ฐ้นตรีี้านสาิาร์สุ้ไี้ระบุเพิ�้เติ้ว่า
เน้�องจากควา้สา้ารถในการี้แลทางการแพทั์้ีจำาก่ี ปาเลาจ้งั่งคง
กำา้นีใ้้น่กท่องเที�ัว้าวไต้้ว่นต้องไี้ร่บการก่กต่วเป็นจำานวน 7 ว่น
เ้้�อเีินทาง้าถ้ง

• สำาน่กงานการท่องเที�ัวไต้้ว่น (Taiwan Tourism Bureau) ระบุว่า
ประเทศไต้้ว่นจะไ้่อนุ่าตใ้้น่กเีินทางต่าง้าติเีินทางเ้ า้้าท่องเที�ั ว
จนถ้งสิ�นปี 2564 แต่อั่างไรก็ตา้การเปิีประเทศเพ้�อเีินทางแบบจ่บค่้ 
“Travel Bubble” อาจสา้ารถ ำีาเนินการไี้ในปี 2565-2566 และั่ง
คาีการ์์ว่าการท่องเที�ัวจะสา้ารถกล่บเ้้าส่้ภาวะปกติก่อนเกิีวิกฤต
ไี้ใน้่วงปี 2567

• Taiwan Tourism Bureau ประกาศเงินสน่บสนุนการเีินทาง 
ภาัในประเทศเปน็จำานวนเงนิ 15,000 เ้รีั ่ไต้้ว่น (525 เ้รีั ่ส้ร่ฐ) 
้าก้ีการเีินทางอั่างน้อัสองว่น้น้�งค้นในระ้ว่างส่ปีา้์ โีับริษ่ท
นำาเที�ัวแต่ละแ้่งสา้ารถร่บเงิน้่วัเ้ล้อสำา้ร่บกลุ่้ท่วร์ไี้ส้งสุี  
15 กลุ่้ และจะต้องเีินทางใน้่วงเี้อนิ่นวาค้ 2563 ถ้ง ้ กราค้ 2564 
คาีว่าแค้เป่การสน่บสนุนนี�จะ้่วัสร้างราัไี้ใ้้แก่้่คคุเทศก์  
อีกท่�งจะทำาใ้้เกิีการเีินทางกว่า 1 ล้านทริป สร้างราัไี้ใ้้ก่บประเทศ
กว่า 6 ้้้�นล้านเ้รีั่ไต้้ว่น

• การท่องเที�ัวไต้้ว่นประกาศักเลิกการจ่ีงานเฉลิ้ฉลองว่นส่งท้าัปี 
้ล่งจาก้ีราังานระบุถ้งการติีเ้้�อโควิี-19 ภาัในประเทศราัแรก 
น่บต่�งแต่ว่นที� 12 เ้ษาัน 2563 โีัในเี้อนิ่นวาค้ 2563 ไต้้ว่น 
้ีต่วเล้้้้ติีเ้ ้�อเพีั ง 777 ราั โีั 130 ราักำาล่งร่กษาอั่้ในโรงพัาบาล 
และเสีั้ีวิตท่�ง้้ีเพีัง 7 ราัเท่าน่�น

สรุปข่าิ
ตลาดไต้หิ้น 
โดัภาูริ่

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์ 
่่�ได้ร้บผลกระ่บจากโคิิด-19
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• สำาน่กงานการท่องเที�ัวไต้้ว่น (Taiwan Tourism Bureau) ไี้จ่ีทำาวิีีโอโปรโ้ทการท่องเที�ัว “Taiwan- 
The Perfect Solo Travel Destination for Culture & Small Towns” เพ้�อโปรโ้ทการท่องเที�ั วที�เน้นถ่าัทอี
เอกล่กษ์์และว่ฒนิรร้ท้องถิ�น้อง 368 เ้้องในไต้้ว่น ิ ้�ง Taiwan Tourism Bureau ไี้ส่งเสริ้การท่องเที�ัว
เ้ งินิเวศ้าต่�งแต่ปี 2560 และ ไี้ร่บการัอ้ร่บอัา่งกว้าง้วางจากส้�อท่องเที�ั วระี่บนานา้าติ และวิีีโอโปรโ้ท
ี่งกล่าวไี้ร่บรางว่ล Gold Magellan Awards “Asia-Overall Destination-Cultural Arts” ต่อเน้�องก่น 
ในปี 2561 และ 2562 ในประเภท “Asia-Adventure Destination” และ “Asia-Overall Destinations- 
Eco-Friendly “Green” Destination” น่บเป็นรางว่ลแรก ๆ ้อง Taiwan Tourism Bureau ในควา้พัาัา้
ส่งเสริ้ศิลปะและว่ฒนิรร้้องไต้้ว่น

• ้้้ว่าการเกาะกว้ (Guam) วางแ้นที�จะไปเั้อนไต้้ว่นในเี้อน้กราค้ 2564 เพ้�อ้าร้อเกี�ัวก่บการเปิี 
การท่องเที�ัว้องเกาะอีกคร่�ง ิ้�งท่�ง 2 ประเทศเคัไี้้าร้อเบ้�องต้นเกี�ัวก่บราัละเอีัีควา้ตกลงการจ่บค่้ 
การเีินทาง “Travel Bubble” ระ้ว่าง 2 ประเทศก่อน้น้านี� คร่�งนี�จะเป็นการต่อัอี้าร้อจากคราวที�แล้ว  
โีัในราังาน้่าวระบุว่า Guam Visitors Bureau (GVB) ต้องการี้งี้ีน่กท่องเที�ั วและเ้็ีเงินลงทุนจากประเทศ
ไต้้ว่น จ้งไี้จ่ีใ้้้ีวาระการเีินทาง้อง้้้ว่าการเกาะกว้ในคราวนี�

• ควา้ส่้พ่นิ์ระ้ว่างประเทศไต้้ว่นและ่ี�ปุ�นจะแน่นแิ้นัิ�ง้้�นอีกคร่�งจากกิจกรร้ที�จ่ี้้�นโีั Japan-Taiwan 
Exchange Association และควา้ร่ว้้้อก่บสำาน่กงานการท่องเที�ัวไต้้ว่นในการจ่ีท่วร์ปั�นจ่กรัาน้ิตรภาพ
โีัการเีินทางจะใ้้เวลา 9 ว่นเพ้�อพา้้้เ้้าร่ว้ไปั่งจุี้้วิวท่�วประเทศไต้้ว่น ิ้�งกิจกรร้นี�เป็นส่วน้น้�ง้อง
แค้เป่ “Year of Cycling Tourism” ้องสำาน่กงานการท่องเที�ัวไต้้ว่น ควา้ร่ว้้้อนี�ั่ง้่วั้ัาั 
การแลกเปลี�ันทวิภาคีระ้ว่างสองประเทศ

จ้ด ำ่าโดั

ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐ 
ััญญรัก์์ ิิน 
ููมินทร์ มีถาวรกุล

MICE Intelligence Center 
Thailand Convention and Exhibition Bureau 
https://intelligence.businesseventsthailand.com/en 
e-mail: intelligence@tceb.or.th

สถานการ์์อุตสาหกรร่ไ่ี์โดั่้�ิไป


