รายงานความเคลื่่�อนไหวของ

ตลาดต่่างประเทศ
มกราคม-มีีนาคม 2564
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� นไหวของ
ความเคลื่่อ
ตลาดต่่างประเทศ
ทั่่�วโลกกำำ�ลัังเผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
ในระลอกใหม่่ที่่�เริ่่�มเกิิดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ช่่วงสิ้้�นไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2563
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในแถบทวีีปยุุโรปที่่�ไวรััสโควิิด-19 กลายพัันธุ์์�
ทั้้�งในประเทศอัังกฤษและแอฟริิกาใต้้ ซึ่่�งสามารถแพร่่กระจายได้้ง่่าย
และรวดเร็็วกว่่าเดิิม ส่่งผลให้้หลายประเทศทั่่�วโลกนำำ�มาตรการล็็อกดาวน์์
และมาตรการควบคุุมการเดิินทางเข้้าออกประเทศกลัับมาบัังคัับใช้้
อีีกครั้้�งหนึ่่�ง รวมถึึงหลายประเทศได้้ชะลอการเจรจานโยบายสำำ�หรัับ
การเปิิดประเทศออกไปด้้วย
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ในเชิิงเศรษฐกิิจ มาตรการล็็อกดาวน์์ที่ถู�่ กนำ
ู �ำ มาใช้้อีีกครั้ง�้ นั้้น� ส่่งผลให้้กิจิ กรรมต่่าง ๆ
ภายในประเทศต้้องหยุุดชะงัักลงไป หลายอุุตสาหกรรมได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยเฉพาะธุุรกิิจการบิิน ธุุรกิิจโรงแรม รวมถึึงธุุรกิิจที่่�เชื่่�อมโยงกัับการท่่องเที่่�ยว
ทางอ้้อม ภาคการผลิิต และแน่่นอนว่่าอุุตสาหกรรมไมซ์์เป็็นอีีกหนึ่่�งอุุตสาหกรรม
ที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรง
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นอกจากนี้้� สถานการณ์์การท่่องเที่่�ยวระหว่่างเดืือนมกราคมถึึงมีีนาคม 2564
พบว่่า จำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วของแต่่ละประเทศยัังมีีจำำ�นวนลดลงอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยเฉพาะกิิจกรรมในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วและไมซ์์ยัังคงมีีข้้อจำำ�กััดในการ
ดำำ�เนิินงาน อย่่างไรก็็ตาม หลายประเทศเริ่่�มมีีการผ่่อนคลายมาตรการต่่าง ๆ
รวมถึึงในหลายประเทศในแถบเอเชีียมีีเทศกาลวัันหยุุดยาว ส่่งผลให้้ตััวเลขของ
นัักท่่องเที่่�ยวภายในประเทศมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย รวมไปถึึงการเจรจา
สำำ�หรัับกลุ่่�มประเทศที่่�มีีอุุตสาหกรรมด้้านการท่่องเที่่�ยวและบริิการเป็็นพื้้�นฐาน นโยบายระเบีียงท่่องเที่่ย� ว หรืือ Travel Bubble ที่่ใ� ห้้ประชาชนทั้้ง� สองประเทศ
อาทิิ ญี่่ปุ่่� �น สิิงคโปร์์ ฮ่่องกง มาเก๊๊า และอิินโดนีีเซีีย ได้้รัับผลกระทบอย่่างมาก สามารถเดิินทางไปในอีีกประเทศหนึ่่�งได้้ โดยไม่่ต้อ้ งกัักตััว 14 วััน เริ่่ม� มีีผลบัังคัับใช้้
จากการระบาดในระลอกใหม่่นี้้� ส่่งผลให้้มีีการชะลอนโยบายการเปิิดประเทศ กัับบางประเทศแล้้ว
รวมถึึ ง แคมเปญในการประชาสััมพัันธ์์ ด้้ า นการท่่ อ งเที่่� ย วต่่ า ง ๆ ออกไป
ขณะเดีียวกัันสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจของกลุ่่�มประเทศภาคอุุตสาหกรรมชั้้น� นำำ� ในส่่วนของอุุตสาหกรรมไมซ์์ยัังคงได้้รัับผลกระทบอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นผล
ของโลก อาทิิ จีีน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีีใต้้ เริ่่�มกลัับมาฟื้้�นตััวได้้อีีกครั้้�ง โดยเฉพาะ มาจากมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 รวมถึึงมาตรการ
อย่่างยิ่่�งในประเทศจีีนที่่ส� ามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ได้้ดีีใน ห้้ามเดิินทางเข้้าออกประเทศด้้วย การจััดงานในหลายประเทศถููกยกเลิิกหรืือไม่่
ระดัับหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นผลมาจากมาตรการที่่�เข้้มงวดของรััฐบาล และการแจกจ่่าย ก็็เลื่่�อนการจััดงานออกไป อย่่างไรก็็ตาม การจััดงานภายในประเทศยัังคงมีีอยู่่�
วััคซีีนให้้กัับคนในประเทศที่่ส� ามารถทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว
รวมถึึงผู้้�จััดงานหลายรายมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดงานไปเป็็นออนไลน์์

ข้้อมููลล่่าสุุดประจำำ�ไตรมาสนี้้� (มกราคม – มีีนาคม 2564) จากประเทศที่่�
อยู่่�ในรายงานฉบัับนี้้� จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมที่่�สููงที่่�สุุดเป็็นประเทศอิินโดนีีเซีีย
จำำ�นวน 1,609,300 ราย โดยที่่�ฟิิลิิปปิินส์์ และญี่่�ปุ่่�น เป็็นประเทศที่่�มีีจำำ�นวน
ผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมสููงสุุดเป็็นอัันดัับที่่� 2 และ 3 จำำ�นวน 945,745 และ 534,052 ราย
ตามลำำ�ดัับ
ความเคลื่่�อนไหวของตลาดต่่างประเทศ จะแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม โดยแบ่่งจาก
เขตพื้้�นที่่�ตั้้�งและศัักยภาพในการรองรัับการจััดงานระดัับนานาชาติิ ได้้แก่่

1) กลุ่่�มประเทศที่่�จััดอยู่่�ในการแข่่งขัันระดัับภููมิิภาคอาเซีียนและเป็็นประเทศ
ที่่กำ� ำ�ลัังพััฒนา ได้้แก่่ ประเทศมาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิปิ ปิินส์์ เวีียดนาม เมีียนมา
กััมพููชา และลาว 2) กลุ่่�มประเทศที่่มีีบุ
� ุคลากรและโครงสร้้างพื้้�นฐาน โรงแรม
ศููนย์์ประชุุม และศููนย์์แสดงสิินค้้าที่่�มีีมาตรฐานระดัับโลก พร้้อมที่่�จะรองรัับ
การจััดงานระดัับนานาชาติิและนัักเดิินทางไมซ์์ ได้้แก่่ ประเทศออสเตรเลีีย ญี่่ปุ่่� น�
เกาหลีีใต้้ จีีน ฮ่่องกง มาเก๊๊า สิิงคโปร์์ และไต้้หวััน ความเคลื่่�อนไหวของตลาด
ต่่างประเทศในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงมีีนาคม 2564 ประกอบไปด้้วย สถานการณ์์
อุุตสาหกรรมไมซ์์ที่ไ�่ ด้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 และความเคลื่่อ� นไหวในอุุตสาหกรรม
ไมซ์์ของแต่่ละประเทศ ความเคลื่่อ� นไหวต่่าง ๆ ของตลาดต่่างประเทศนี้้จ� ะช่่วยให้้
ผู้้�ประกอบการไมซ์์ไทยทราบถึึงแนวโน้้มของอุุตสาหกรรมไมซ์์ในภููมิิภาค และ
สามารถปรัับกลยุุทธ์์ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
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หรืือไฮบริิดมากขึ้้�น และดููเหมืือนว่่าผู้้�จััดงานในหลาย ๆ ประเทศจะมีีความคุ้้�นเคย
กัับการจััดงานในลัักษณะนี้้�มากขึ้้�น และหัันไปให้้ความสนใจกัับเรื่่�องเทคโนโลยีี
ที่่จ� ะมาสร้้างประสบการณ์์ให้้กัับผู้้�เข้้าชมผ่่านระบบออนไลน์์ นอกจากนั้้น� ในส่่วนของ
สถานที่่�จััดงานก็็ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการให้้บริิการผ่่านการนำำ�เสนอ
แพ็็กเกจสำำ�หรัับการจััดงานในรููปแบบนี้้�มากขึ้้�น ทำำ�ให้้เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาท
อัันสำำ�คััญแก่่อุุตสาหกรรมไมซ์์ในช่่วงวิิกฤตนี้้�
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ความเคลื่่�อนไหวของ
ตลาดต่่างประเทศ
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กลุ่่�มที่่�

1:

มาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย
ฟิิลิิปปิินส์์ เวีียดนาม
เมีียนมา กััมพูู ชา
และลาว

1. รััฐบาลมาเลเซีียประกาศภาวะฉุุกเฉิินและตััดสิินใจยกระดัับมาตรการจำำ�กััด 4. ศููนย์์การประชุุมกััวลาลััมเปอร์์ได้้จััดให้้มีีสตูดิู โิ อที่่ติ� ดิ ตั้้ง� อุุปกรณ์์ภาพและเสีียง
รวมกัับแบนด์์วิดิ ท์์อินิ เทอร์์เน็็ต 400 Mbps อุุปกรณ์์จ่า่ ยไฟแยกกัันสองเครืือข่่าย
การเดิินทาง เพื่่อ� ควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เนื่่อ� งจากระบบ
และทีีมผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านเทคนิิค ไฮบริิด และเสมืือนจริิง เพื่่อ� รองรัับข้้อจำำ�กััด
สาธารณสุุขของประเทศไม่่สามารถแบกรัับผู้้�ป่่วยได้้อีีกต่่อไป มาเลเซีีย
เรื่่�องการเดิินทางในภููมิิภาคและระหว่่างประเทศ
กระชัับมาตรการควบคุุมโรคโควิิด-19 ในหลายพื้้�นที่่� อาทิิ กรุุงกััวลาลััมเปอร์์
รััฐปีีนััง สลัังงอร์์ มะละกา ยะโฮร์์ รวมถึึงรััฐซาบาห์์ ทางตอนเหนืือของ
5. ศููนย์์ประชุุมในมาเลเซีียได้้เสนอตััวที่่�จะช่่วยเหลืือรััฐบาลในการเป็็นพื้้�นที่่�
เกาะบอร์์เนีียวภายใต้้ข้้อจำำ�กััดที่่�เข้้มงวดยิ่่�งขึ้้�น
ฉีีดวััคซีีนหรืือพื้้�นที่่�จััดเก็็บอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นและเวชภััณฑ์์ เพื่่�อช่่วยบรรเทา
ภาระในสถานพยาบาลของรััฐ
2. ด้้วยข้้อเรีียกร้้องจากสมาคมและภาคเอกชนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจ รััฐบาลมาเลเซีียตกลงอนุุญาตให้้สามารถจััดการประชุุมสััมมนา
ในพื้้�นที่่�ควบคุุม โดยมีีการจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานเพีียง 25 เปอร์์เซ็็นต์์ 6. ด้้วยความพยายามในการสร้้างแบรนด์์เพื่่อ� ให้้มาเลเซีียเป็็นจุุดหมายปลายทาง
ของกิิจกรรมทางธุุรกิิจ ประกอบกัับการมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่ล้ำ� �สมัั
ำ� ย
ของจำำ�นวนความจุุสููงสุุดของสถานที่่�เท่่านั้้�น
และโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เป็็นเลิิศ ส่่งผลให้้มาเลเซีียได้้รัับรางวััลให้้เป็็น
จุุดหมายปลายทางไมซ์์อัันดัับที่่� 4 และได้้รัับรางวััลจาก MICE Industry
3. สมาคมการท่่องเที่่�ยวของมาเลเซีียแนะนำำ�ให้้สมาชิิกปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
Golden Chair Awards เป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน
สถานการณ์์ใหม่่เพื่่�อการอยู่่�รอดของธุุรกิิจ โดยเสนอให้้ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ไปสู่่�ดิิจิิทััลและให้้เน้้นย้ำำ��มาตรการด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจ
ให้้กัับลููกค้้า
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ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์
ในมาเลเซีีย
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สรุุปข่่าว
ตลาดมาเลเซีีย
โดยภาพรวม

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
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•
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•

หลัังจากรััฐบาลประกาศให้้สามารถจััดกิิจกรรมไมซ์์ได้้เพีียงไม่่ถึงึ หนึ่่�งเดืือน •
เมื่่อ� วัันที่่� 13 มกราคม 2564 รััฐบาลมาเลเซีียได้้ออกคำำ�สั่่ง� ควบคุุมการรวมตััว
ห้้ามเดิินทางระหว่่างรััฐ และไม่่อนุุญาตให้้มีีกิิจกรรมที่่ต้� อ้ งมีีคนมาอยู่่�ร่ว่ มกััน
จำำ�นวนมากอีีกครั้้ง� เป็็นระยะเวลา 2 อาทิิตย์์ ตั้้ง� แต่่ 13 – 26 มกราคม 2564
เนื่่�องจากมีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 เพิ่่�มขึ้้�น โดยพื้้�นที่่�ควบคุุม ได้้แก่่
มะละกา ยะโฮร์์ ปีีนััง สลัังงอร์์ และซาบาห์์ รวมทั้้�งในเขตสหพัันธรััฐ •
กััวลาลััมเปอร์์ ลาบวน และปุุตราจายา และถ้้าหากสถานการณ์์ยัังคงยืืดเยื้้อ�
ต่่อไปเรื่่�อย ๆ และกิิจกรรมไมซ์์ไม่่สามารถดำำ�เนิินงานได้้ อุุตสาหกรรมไมซ์์
ไม่่เพีียงแต่่จะประสบปััญหาในครึ่่�งปีีแรกแต่่อาจถึึงครึ่่�งหลัังของปีี 2564
รััฐบาลมาเลเซีียได้้ประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินจนถึึงวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564
หลัังมาเลเซีียพบผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2564 สููงขึ้้�นมาก
เฉลี่่�ยวัันละ 2,000 ราย และเพิ่่�มมากถึึง 3,000 ราย นอกจากนี้้� กระทรวง
สาธารณสุุขยัังได้้แถลงการณ์์ล่่าสุุดว่่าจะขยายนโยบายการงดการเดิินทาง
ออกนอกรััฐไปจนกว่่า 70 เปอร์์เซ็็นต์์ของประชากรจะได้้รัับการฉีีดวััคซีีน
ทำำ�ให้้เป็็นอุุปสรรคอย่่างมากกัับอุุตสาหกรรมไมซ์์

รััฐบาลมาเลเซีียตกลงที่่จ� ะอนุุญาตให้้มีีการจััดการประชุุมสััมมนา การท่่องเที่่ย� ว
เพื่่�อเป็็นรางวััล และการจััดแสดงสิินค้้าในพื้้�นที่่�ควบคุุมเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่�
5 มีีนาคม 2564 โดยมีีการจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมงาน 25 เปอร์์เซ็็นต์์
ของจำำ�นวนความจุุสููงสุุดของสถานที่่หรืื
� อไม่่เกิิน 250 ราย
นอกจากนี้้� รััฐบาลมาเลเซีียได้้ออกมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ล่่าสุุด
(PERMAI) กลางเดืือนมกราคม 2564 โดยจะขยายเงิินอุุดหนุุนค่่าจ้้าง
ออกไปหนึ่่�งเดืือนสำำ�หรัับนายจ้้างทุุกคนครอบคลุุมทุุกภาคธุุรกิิจ นายจ้้าง
จะได้้เงิินช่่วยเหลืือค่่าจ้้างจำำ�นวน 600 ริิงกิิตมาเลเซีีย หรืือ 148 ดอลลาร์์สหรััฐ
สำำ�หรัับพนัักงานทุุกคนที่่มีี� รายได้้น้อ้ ยกว่่า 4,000 ริิงกิิตมาเลเซีีย นอกจากนั้้น�
ยัังมีีส่่วนลดค่่าไฟฟ้้าร้้อยละ 10 ที่่�เสนอให้้กัับภาคธุุรกิิจ 6 กลุ่่�ม ซึ่่�งรวมถึึง
ศููนย์์การประชุุมอีีกด้้วย

จากการสำำ�รวจล่่าสุุดโดย The Malaysia Association of Convention •
and Exhibition Organisers and Suppliers (MACEOS) ผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมไมซ์์ประสบปััญหาอย่่างหนััก โดยสููญเสีียรายได้้ถึึง 2.25
พัันล้้านริิงกิิตมาเลเซีีย หรืือ 560 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ลดลง 90 เปอร์์เซ็็นต์์
นัับตั้้�งแต่่รััฐบาลมาเลเซีียได้้ออกมาตรการควบคุุมไม่่ให้้มีีการรวมตััวกััน
ส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ในทางลบอย่่างมาก โดยธุุรกิิจต่่าง ๆ
มีีรายได้้เกืือบเป็็นศููนย์์และพนัักงานจำำ�นวน 5,610 รายถููกปลดออกจากงาน

•

Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)
รวมทั้้�งสมาชิิกในอุุตสาหกรรมการจััดแสดงสิินค้้า มีีความกระตืือรืือร้้น
ที่่�จะทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลในการนำำ�พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่ได้้ใช้้งาน เพื่่�อเป็็นสถานที่่�
ฉีีดวััคซีีนหรืือพื้้�นที่่�จััดเก็็บวััคซีีนอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นและเวชภััณฑ์์ ซึ่่�งจะ
สามารถลดภาระด้้านการขนส่่งในโรงพยาบาลและบริิการด้้านการแพทย์์

MACEOS ก็็เช่่นกััน มีีความประสงค์์ที่จ่� ะร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนการฉีีด
วััคซีีนโควิิด-19 และเสนอแนวคิิดที่่จ� ะช่่วยเหลืือนี้้�ต่อ่ หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อใช้้ศููนย์์การประชุุมเป็็นสถานที่่�ฉีีดวััคซีีน ศููนย์์การประชุุมจะเป็็นศููนย์์
ฉีีดวััคซีีนที่่เ� หมาะอย่่างยิ่่ง� เนื่่อ� งจากมีีพื้้�นที่่สำ� ำ�หรัับรอฉีีดวััคซีีน และสถานที่่�
จััดงานหลายแห่่งก็็มีีที่่�จอดรถกว้้างขวางสำำ�หรัับประชาชน นอกจากนี้้�
ยัังจะช่่วยบรรเทาภาระในสถานพยาบาลของรััฐ ยิ่่�งมีีการจััดตั้้�งศููนย์์
ฉีีดวััคซีีนมากเท่่าไร การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจก็็จะเร็็วขึ้้�น
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•

มาเลเซีียและอิินโดนีีเซีียได้้ตกลงในหลัักการที่่�จะดำำ�เนิินการช่่องทางสีีเขีียวสำำ�หรัับการเดิินทางข้้ามพรมแดน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการเดิินทางทวิิภาคีี ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างการอนุุมััติิจากหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุขของ
ทั้้�งสองประเทศ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวศิิลปะและวััฒนธรรมของมาเลเซีียมีีความประสงค์์ที่่�จะใช้้โครงการ
ช่่องทางสีีเขีียวให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนฟื้้�นฟููของกระทรวงฯ ที่่จัั� ดทำำ�ขึ้้�นเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อ
ฟื้้�นฟููภาคการท่่องเที่่�ยวของประเทศ นอกจากนี้้� MACEOS ยัังแนะนำำ�ให้้สนามบิินและเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจคนเข้้าเมืือง
เตรีียมช่่องทางพิิเศษนี้้�แบบถาวรสำำ�หรัับนัักเดิินทางเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าเมืือง และหวัังว่่าความสำำ�เร็็จ
ของโครงการนี้้�จะช่่วยสนัับสนุุนและเร่่งการเปิิดตััวของอุุตสาหกรรมไมซ์์ในมาเลเซีีย

•

มาเลเซีียได้้รัับการยอมรัับในฐานะจุุดหมายปลายทางที่่�เป็็นที่่�ต้้องการในภููมิิภาคเอเชีีย โดยในปีี 2563 มาเลเซีีย
ได้้รัับรางวััลให้้เป็็นจุุดหมายปลายทางไมซ์์อัันดัับที่่� 4 และได้้รัับรางวััลจาก MICE Industry Golden Chair Awards
เป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน รางวััลนี้้�เป็็นรางวััลที่่�ให้้โดยนิิตยสาร China MICE ซึ่่�งเป็็นสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ด้้านการท่่องเที่่�ยวและ
การประชุุมและนิิทรรศการชั้้�นนำำ�ของประเทศจีีน รางวััลนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกย่่องทีีมงานและบุุคคลที่่�มีีผลงาน
โดดเด่่นในอุุตสาหกรรมไมซ์์ของจีีนและเป็็นตััวอย่่างการบุุกเบิิกสำำ�หรัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมไมซ์์ของจีีน ซึ่่ง� รางวััล
ที่่�ได้้รัับมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการสร้้างกำำ�ลัังใจและพััฒนาอุุตสาหกรรมไมซ์์ของมาเลเซีียให้้มีีคุุณภาพยิ่่�งขึ้้�น

•

สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้มาเลเซีียได้้รัับการยอมรัับในหลายปีีติิดต่่อกััน คืือความพยายามในการสร้้างแบรนด์์ในการส่่งเสริิม
ให้้มาเลเซีียเป็็นจุุดหมายปลายทางของกิิจกรรมทางธุุรกิิจ ในขณะที่่�เน้้นข้้อเสนอที่่�หลากหลายของมาเลเซีียในด้้าน
การเชื่่�อมต่่อสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ล้ำำ��สมััยโครงสร้้างพื้้�นฐานชั้้�นหนึ่่�งและการต้้อนรัับที่่�เป็็นเลิิศ และในปีี 2563
ด้้วยความอุุตสาหะความทุ่่�มเทในการสร้้างมาตรฐานใหม่่มาใช้้เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามาเลเซีียเป็็นจุุดหมายปลายทาง
ที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับนัักเดิินทางทุุกคน

Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB) มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะขัับเคลื่่อ� นให้้มาเลเซีียเป็็นจุุดหมายปลายทาง
สำำ�หรัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจ และคาดหวัังที่่�จะต้้อนรัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจากนานาชาติิสู่่�ประเทศที่่�ปลอดภััย โดย
MyCEB ได้้ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับ MACEOS และ Business Events Council Malaysia (BECM) เพื่่�อกำำ�หนด
MICE SOP ซึ่่�งได้้รัับการรัับรองจากรััฐบาลมาเลเซีีย นอกจากนี้้� MyCEB ยัังได้้เปิิดตััวแคมเปญ Meet in Malaysia
ซึ่่�งยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปจนถึึงเดืือนธัันวาคม 2564 เพื่่�อส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมไมซ์์ และดึึงดููดนัักเดิินทางไมซ์์จาก
ต่่างประเทศมากขึ้้�น

•

ศููนย์์การประชุุมกััวลาลััมเปอร์์ได้้เปิิดตััวโซลููชัันเสมืือนจริิงแบบครบวงจรใหม่่ล่า่ สุุดเพื่่อ� นำำ�เสนอกิิจกรรมเสมืือนจริิง
และแบบไฮบริิด โซลููชัันนี้้�ประกอบด้้วยสตููดิิโอใหม่่ที่่�ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ภาพและเสีียง ด้้วยแบนด์์วิิดท์์อิินเทอร์์เน็็ต 400
Mbps อุุปกรณ์์จ่่ายไฟสองตััว และทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิคสำำ�หรัับการถ่่ายทอดสดและสตรีีม ศููนย์์ฯ ยัังมีี
แพลตฟอร์์มเสมืือนจริิงที่่ผู้้�� เข้้าร่่วมงานสามารถใช้้ในการโต้้ตอบระหว่่างสตรีีมสด และแพลตฟอร์์มวิิดีีโอต่่าง ๆ รวมถึึง
Zoom, YouTube และ Vimeo พร้้อมด้้วยระบบลงทะเบีียนสำำ�หรัับผู้้�เข้้าร่่วมงาน โดยที่่�แพ็็กเกจไฮบริิดสตููดิิโอ
เริ่่ม� ต้้นที่่� 23,200 ริิงกิิตมาเลเซีีย หรืือประมาณ 5,740 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อวััน ในขณะที่่แ� พ็็กเกจสำำ�หรัับสตููดิโิ อเสมืือนจริิง
เริ่่�มต้้นที่่� 9,280 ริิงกิิตมาเลเซีีย สำำ�หรัับการใช้้งาน 4 ชั่่�วโมง

•

Penang Convention & Exhibition Bureau (PCEB) ได้้จััดโรดโชว์์ประจำำ�ปีีครั้้�งที่่� 4 ที่่�อิินเดีีย ในรููปแบบไฮบริิด
โดยได้้จััดโรดโชว์์ไปยััง 3 เมืืองหลััก ได้้แก่่ โคจิิ นิิวเดลีี และมุุมไบ เพื่่�อเชื่่�อมโยงผู้้�ขายปีีนัังและมาเลเซีียกัับผู้้�ซื้้�อ
ชาวอิิ น เดีียที่่� มีีคุุ ณ สมบััติิ เ หมาะสม สำำ�หรัั บกลุ่่�มผู้้�ซื้้� อ ชาวอิิ น เดีียในครั้้� ง นี้้� มุ่่�งไปที่่� กิิ จ กรรมทางธุุ ร กิิ จ ธุุ ร กิิ จ
จััดงานแต่่งงาน และการถ่่ายทำำ� สำำ�หรัับงานนี้้�มีีผู้้�ขายจากปีีนัังและอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและไมซ์์ของมาเลเซีีย
ลงทะเบีียนทั้้�งหมด 25 ราย สามารถรองรัับผู้้�ที่่�จะมาเยืือนได้้มากกว่่า 200 ราย PCEB ได้้สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
ผู้้�เข้้าร่่วมงานว่่า ปีีนัังพร้้อมที่่�จะต้้อนรัับนัักเดิินทางชาวอิินเดีียทุุกคนกลัับสู่่�ปีีนัังด้้วยบริิการระดัับโลก
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•

แม้้ว่า่ ธุุรกิิจบางส่่วนจะได้้รัับอนุุญาตให้้เปิิดอีีกครั้้ง� ภายใต้้คำำ�สั่่ง� ควบคุุมการเคลื่่อ� นไหวของมาเลเซีีย แต่่กิจิ กรรมไมซ์์
ที่่�นัักเดิินทางธุุรกิิจมาเจอแบบตััวต่่อตััวก็็ยัังไม่่ได้้รัับอนุุญาต ด้้วยเหตุุนี้้�สถานที่่�จััดงานต่่าง ๆ จึึงได้้เตรีียมการ
เพื่่�อรองรัับการกลัับมาของกิิจกรรมไมซ์์แม้้ว่่าจะอยู่่�ในรููปแบบไฮบริิดก็็ตาม ตััวอย่่างเช่่น Setia City Convention
Center ได้้ร่่วมมืือกัับ DOREMi Services & Rental เพื่่�อพััฒนาสตููดิิโอเสมืือนจริิงและแบบไฮบริิดซึ่่�งได้้เปิิดตััว
เมื่่�อปลายเดืือนมกราคม 2564

•

เมื่่�อเดืือนมกราคมที่่�ผ่่านมา สิิงคโปร์์และมาเลเซีียต่่างประกาศยกเลิิกโครงการสร้้างทางรถไฟความเร็็วสููง (HSR)
ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างทางรถไฟความเร็็วสููงระยะทาง 350 กิิโลเมตร สามารถเดิินทางจากกรุุงกััวลาลััมเปอร์์ไปยัังสิิงคโปร์์
เพีียง 90 นาทีี หลัังจากที่่�สองรััฐบาลได้้หารืือและเจรจาต่่อรองกัันมาหลายครั้้�ง ก็็ไม่่สามารถบรรลุุข้้อตกลงกัันได้้
ทั้้ง� นี้้� มาเลเซีียตกลงที่่จ� ะจ่่ายเงิินให้้กัับสิิงคโปร์์กว่า่ 2 พัันล้้านบาท ชดเชยการยกเลิิกโครงการ HSR สำำ�หรัับค่่าใช้้จ่า่ ย
ที่่�เกิิดขึ้้�นในการดำำ�เนิินงาน หากโครงการนี้้�ได้้ดำ�ำ เนิินการต่่อจะช่่วยร่่นระยะเวลาในการเดิินทาง เป็็นโอกาสดีีของทั้้ง�
สองประเทศที่่จ� ะมีีระบบขนส่่งที่่ทัั� นสมััยและสามารถเพิ่่ม� โอกาสในการเดิินทาง และทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรมไมซ์์ได้้มากขึ้้�น

1. สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ในประเทศอิินโดนีีเซีียยัังน่่าเป็็นห่่วง 3. รััฐบาลอิินโดนีีเซีียเร่่งพิิจารณามาตรการสำำ�หรัับการเปิิดประเทศอย่่างเร่่งด่่วน
โดยจำำ�นวนตััวเลขการติิดเชื้้�อภายในประเทศยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นทุุกวัันมากกว่่า
โดยเริ่่�มจากมาตรการ “Travel Bubble” และ “COVID-19 Free
5,000 ราย และคาดการณ์์ว่่าจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมในสิ้้�นไตรมาสที่่� 1 ของ
Corridor” ที่่�เน้้นการจัับคู่่�กัับประเทศต่่าง ๆ ในการเปิิดให้้นัักเดิินทาง
ปีีจะมีีตััวเลขสููงถึึงหนึ่่�งล้้านราย อย่่างไรก็็ตาม ภาครััฐได้้มีีการกระจายวััคซีีน
สามารถเดิินทางเข้้าประเทศได้้ โดยไม่่ต้้องมีีการกัักตััว หรืือลดระยะเวลา
การกัักตััว รวมถึึงยัังมีีมาตรการอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ ให้้กัับคู่่�ประเทศด้้วย
ให้้กัับประชาชนทุุกกลุ่่�มอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อสกััดสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ทั้้�งนี้้� คาดการณ์์ว่่าจะเริ่่�มกัับประเทศที่่�มีีการฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชน
ที่่�เกิิดขึ้้�น
ภายในประเทศเป็็นอัันดัับแรก
2. อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวในประเทศยัังคงได้้รัับผลกระทบอย่่างหนััก
ตััวเลขนัักเดิินทางจากต่่างประเทศยัังคงอยู่่�ในระดัับที่่ต่ำ� ำ�� ซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก 4. ในส่่วนของมาตรการความช่่วยเหลืือจากทางรััฐบาล ได้้มีีการประกาศ
มาตรการความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วกว่่า 712 ล้้าน
มาตรการที่่�เข้้มงวดของทางภาครััฐ รวมถึึงกลุ่่�มประเทศลููกค้้าเป้้าหมาย
ดอลลาร์์สหรััฐ ซึ่่ง� จะออกมาในรููปแบบของเงิินกู้้� และความช่่วยเหลืือด้้านต่่าง ๆ
อย่่าง ออสเตรเลีียและจีีนที่่�ยัังมีีการห้้ามไม่่ให้้ประชาชนเดิินทางออกนอก
นอกจากนั้้�น ยัังมีีมาตรการเพิ่่�มเติิมในส่่วนของการดึึงดููดผู้้�ที่่�สนใจเดิินทาง
ประเทศอยู่่� โดยนัักวิิเคราะห์์มองว่่าประเทศอิินโดนีีเซีียอาจจะเสีียรายได้้
เข้้ามาอาศััยอยู่่�ในประเทศระยะยาวด้้วย
จากการท่่องเที่่�ยวกว่่า 4 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
5. รััฐบาลคาดว่่ามาตรการดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
พลิิกกลัับคืืนมาได้้อีีกครั้้�ง ภายหลัังจากที่่�ได้้รัับผลกระทบมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้� เกาะบาหลีีดููเหมืือนว่่าจะกลายมาเป็็นพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องของนโยบาย
การเปิิดประเทศครั้้�งนี้้� เนื่่�องจากทางผู้้�ประกอบการท่่องเที่่�ยวบนเกาะ
ต่่างพากัันออกมาแสดงความพร้้อมถึึงการเปิิดต้้อนรัับนัักท่่องเที่่ย� วหลัังจาก
ได้้รัับผลกระทบมาอย่่างยาวนาน
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ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ใน
อิินโดนีีเซีีย
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ตลาดอิินโดนีีเซีีย
โดยภาพรวม

MICE Competitor Movement

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
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•

อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวบนเกาะบาหลีีช่่วงปีีที่่�ผ่่านมาได้้รัับผลกระทบ •
อย่่างหนัักจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ซึ่่ง� ในปีี 2564
ก็็ยัังไม่่มีีทีีท่่าว่่าจะดีีขึ้้�น โดยกลุ่่�มลููกค้้าหลัักเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มาจากตลาด
ออสเตรเลีียและจีีน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นกลุ่่�มตลาดที่่�ใหญ่่เป็็นอัันดัับหนึ่่�งและสอง
ของบาหลีี ทั้้�งนี้้� ทางรััฐบาลออสเตรเลีียยัังมีีมาตรการห้้ามเดิินทางออก
นอกประเทศถึึงช่่วงเดืือนมีีนาคม 2564

•

รััฐบาลอิินโดนีีเซีียคาดว่่าในปีี 2564 นี้้� หากสถานการณ์์การระบาดยัังไม่่ดีีขึ้้น�
จะทำำ�ให้้ประเทศสููญเสีียรายได้้จากการท่่องเที่่ย� วกว่่า 4 หมื่่น� ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ ซึ่่�งจากสถานการณ์์ในประเทศจีีนที่่�เกิิดการระบาดขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง •
ส่่ ง ผลให้้ นััก เดิิ น ทางที่่� ม าจากประเทศจีีนไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางออก
นอกประเทศได้้ และต่่างพากัันยกเลิิกการจองที่่พััก
� บนเกาะบาหลีีไป ทั้้�งนี้้�
ตลาดจีีนถืือเป็็นส่่วนสำำ�คััญของการท่่องเที่่�ยวในอิินโดนีีเซีีย เนื่่�องจาก
มีีจำำ�นวนนัักเดิินทางต่่อปีีเป็็นจำำ�นวนมาก รวมถึึงมีีพฤติิกรรมการใช้้จ่า่ ยที่่สู� งู

รััฐบาลอิินโดนีีเซีียเตรีียมประกาศเปิิดเกาะบาหลีี โดยจะเริ่่�มอนุุญาตให้้
นัักเดิินทางจากต่่างประเทศเข้้ามาได้้ และจะเริ่่ม� ใช้้กัับประเทศที่่ไ� ด้้มีีการเริ่่ม�
ฉีีดวััคซีีนก่่ อ นเป็็ น อัันดัับแรก ซึ่่� ง มีีการใช้้ ชื่่� อ ว่่ า “COVID-19 Free
Corridor” ทั้้ง� นี้้� นัักท่่องเที่่ย� วที่่เ� ดิินทางมาจากกลุ่่�มประเทศดัังกล่่าวไม่่ต้อ้ ง
กัักตััว 14 วััน แต่่ยัังต้้องปฏิิบััติติ ามมาตรการสาธารณสุุขอื่่น� ๆ อย่่างเคร่่งครััด
รวมถึึงยัังต้้องมีีการตรวจเชื้้อ� ที่่ส� นามบิินก่่อนเข้้าประเทศด้้วย อย่่างไรก็็ตาม
รััฐบาลอิินโดนีีเซีียยัังไม่่ได้้มีีการประกาศรายชื่่�อกลุ่่�มประเทศดัังกล่่าวออก
มาอย่่างเป็็นทางการ
รััฐบาลของอิินโดนีีเซีียและมาเลเซีียมองว่่านโยบายความร่่วมมืือในการเปิิด
ประเทศร่่ ว มกัันจะเป็็ น ตััวช่่ ว ยที่่� สำำ�คััญ ในการทำำ� ให้้ อุุ ต สาหกรรมไมซ์์
ของทั้้ง� 2 ประเทศสามารถฟื้้น� กลัับมาได้้อีีกครั้ง�้ รวมถึึงการนำำ�นโยบายใหม่่ ๆ
มาช่่วยสร้้างความมั่่�นใจก็็สามารถทำำ�ได้้เช่่นกััน เช่่น การกัักตััวตั้้�งแต่่
ประเทศต้้นทางก่่อนเข้้าประเทศ การนำำ�เอกสารการได้้รัับวััคซีีนมายืืนยััน
เป็็นต้้น เพราะนโยบายความร่่วมมืือนี้้�จะเป็็นตััวช่่วยหลัักสำำ�หรัับการพััฒนา
เศรษฐกิิจของประเทศ

นโยบาย Travel Bubble ของอิินโดนีีเซีียดููเหมืือนว่่าจะถููกนำำ�กลัับมา •
พิิจารณาอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง ภายหลัังจากที่่ก่� อ่ นหน้้านี้้�มีีการเจรจากัับทางสิิงคโปร์์
ไปตั้้ง� แต่่ช่ว่ งปลายปีี 2563 ที่่ผ่� า่ นมา โดยในรอบนี้้�เป็็นการหารืือกัับประเทศ
มาเลเซีียถึึงความเป็็นไปได้้ในการจััดทำำ�นโยบายดัังกล่่าว ซึ่่�งอาจจะมา
ในรููปของการตกลงร่่วมกัันให้้นัักเดิินทางจากทั้้�ง 2 ประเทศเข้้า-ออก โดย
ไม่่ต้้องกัักตััว รวมถึึงมีีการสร้้างช่่องทางพิิเศษ (The Reciprocal Green
Lane) เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่นัักเดิินทางด้้วย หากนโยบายดัังกล่่าว
เกิิดขึ้้�นจริิงก็็จะใช้้กัับนัักเดิินทางที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ในการทำำ�ธุุรกิิจระยะสั้้�น
ก่่อนเป็็นอัันดัับแรก แล้้วจึึงค่่อยพิิจารณาเป็็นท่่องเที่่�ยวอีีกครั้้�งหนึ่่�ง

•

กระทรวงต่่ า งประเทศของอิิ น โดนีีเซีียประกาศว่่ า มีีความเป็็ น ไปได้้
ที่่�ทางรััฐบาลจะเปิิดให้้นัักท่่องเที่่�ยวจากต่่างประเทศเดิินทางเข้้ามายััง
เกาะบาหลีีอีีกครั้้ง� หนึ่่�งในช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายน 2564 ซึ่่ง� อาจจะพิิจารณาเริ่่ม�
กัับประเทศที่่� ไ ด้้ มีีก ารฉีีดวััคซีีนให้้ แ ก่่ ป ระชาชนแล้้ ว โดย ณ ตอนนี้้�
ทางรััฐบาลได้้มีีการฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชนบนเกาะบาหลีีแล้้วประมาณ
2 ล้้านราย และจะต้้องทำำ�ให้้ได้้ครบทั้้�งหมดก่่อนที่่�จะเริ่่�มดำำ�เนิินการตาม
นโยบายดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� มาตรการนี้้�จะต้้องได้้รัับการติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด
และมีีการประเมิินผลทุุก ๆ 2 สััปดาห์์

รััฐบาลอิินโดนีีเซีียมีีแผนในการอััดฉีีดเงิินจำำ�นวนกว่่า 712 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ ให้้ กัั บอุุ ต สาหกรรมท่่ อ งเที่่� ย วผ่่ า นการให้้ เ งิิ น กู้้� (Soft Loan)
แก่่ ผู้้� ประกอบการท่่ อ งเที่่� ย ว รวมไปถึึ ง การฉีีดวััคซีีนให้้ กัั บพนัักงาน
ของโรงแรมและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ นอกจากนั้้�น ยัังมีี
แนวคิิดในการสร้้างพื้้�นที่่�ในบาหลีีสำำ�หรัับการต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวจาก
ต่่างประเทศ โดยเรีียกพื้้�นที่่�นั้้�นว่่า “Green Zones” รวมไปถึึงการออก
วีีซ่่าระยะยาว 5 ปีี สำำ�หรัับชาวต่่างชาติิที่ส่� นใจด้้วย ซึ่่ง� เน้้นไปยัังนัักเดิินทาง
ประเภทธุุ ร กิิ จ และบริิ ษััทส ตาร์์ ทอัั พที่่� ส นใจใช้้ ป ระเทศอิิ น โดนีีเซีีย
ในการทำำ�งาน (Digital Nomads) ด้้วย
MICE Competitor Movement

•
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์โดยทั่่�วไป
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•

รััฐบาลอิินโดนีีเซีียเอาจริิงกัับนัักท่่องเที่่ย� วที่่ไ� ม่่ปฏิิบััติติ ามมาตรการป้้องกัันไวรััสโควิิด-19 โดยเฉพาะการใส่่หน้า้ กาก
อนามััยตามที่่ส� าธารณะ ซึ่่�งมีีตั้้�งแต่่การปรัับเป็็นจำำ�นวนเงิิน 100,000 รููเปีียห์์อิินโดนีีเซีีย ไปจนถึึงการให้้วิิดพื้้�นแทน
การจ่่ายค่่าปรัับด้้วย (50 ครั้้�งสำำ�หรัับการไม่่ใส่่หน้้ากาก และ 15 ครั้้�งสำำ�หรัับการใส่่ไม่่ถููกวิิธีี) ล่่าสุุด แหล่่งท่่องเที่่�ยว
อย่่างบาหลีี ได้้มีีนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิจำ�ำ นวนมากที่่�ละเลยต่่อมาตรการดัังกล่่าวถููกลงโทษแล้้วจำำ�นวนมาก

•

พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งชาติิของอิินโดนีีเซีียนำำ�เสนอผลงานผ่่านออนไลน์์ หรืือ Virtual Tours สำำ�หรัับผลงานต่่าง ๆ ในช่่วง
สถานการณ์์โควิิด-19 ซึ่่�งมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมานำำ�เสนอแบบ 360 องศา เข้้ามาปรัับใช้้ในการสร้้างประสบการณ์์ที่ดีี่�
ที่่�สุุดแก่่ผู้้�เข้้าชม รวมถึึงผู้้�เข้้าชมสามารถถามคำำ�ถามต่่าง ๆ ระหว่่างการเข้้าชมได้้ด้้วย ทางพิิพิิธภััณฑ์์คาดหวัังว่่า
ประสบการณ์์ที่่�ได้้นำำ�เสนอนี้้�จะสร้้างความสนใจต่่อประวััติิศาสตร์์ของประเทศอิินโดนีีเซีียให้้แก่่ผู้้�เข้้าชมจากทั่่�วโลก

1. ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วของฟิิลิปิ ปิินส์์ออกมาเรีียกร้้อง
ให้้ทางรััฐบาลพิิจารณาปรัับปรุุงมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด-19 ให้้มีีมาตรฐานเดีียวกัันทั่่ว� ทั้้ง� ประเทศ หลัังจากหลายเมืือง
มีีมาตรการที่่แ� ตกต่่างกัันออกไป ส่่งผลให้้นัักเดิินทางเกิิดความสัับสน
และเป็็นอุุปสรรคต่่อการเดิินทาง ซึ่่ง� ต่่อมาทางภาครััฐได้้มีีการพิิจารณา
ถึึงโมเดลที่่เ� หมาะสม ตั้้ง� แต่่การตรวจคััดกรองโรคและมาตรการกัักตััว
2. รััฐบาลฟิิลิิปปิินส์์ได้้พิิจารณานโยบายสำำ�หรัับเตรีียมความพร้้อม
ในการเปิิดประเทศ ซึ่่ง� นโยบาย Travel Bubble เป็็นหนึ่่�งในมาตรการ
สำำ�คััญที่่�จะถููกนำำ�มาใช้้ โดยจะเริ่่�มจากกลุ่่�มประเทศที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��
ก่่อนเป็็นอัันดัับแรก รวมถึึงวััตถุุประสงค์์ในการเดิินทางเข้้าประเทศ
ยัังคงจำำ�กััดอยู่่�ที่เ�่ รื่อ�่ งของธุุรกิิจ และบุุคคลที่่เ� ป็็นครอบครััวของชาวฟิิลิปิ ปิินส์์

3. อย่่างไรก็็ตาม มาตรการควบคุุมกิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในประเทศยัังคง
ถููกนำำ�มาใช้้อยู่่� เช่่น มาตรการล็็อกดาวน์์ General Community
Quarantine (GCQ) ที่่�จำำ�กััดกิิจกรรมทางสัังคมและการท่่องเที่่�ยว
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวและไมซ์์เป็็นอย่่างมาก
โดยผู้้�ประกอบการต่่างออกมาเรีียกร้้องให้้ทางภาครััฐเข้้ามาช่่วยเหลืือ
เนื่่�องจากปััจจุุบัันผู้้�ประกอบการหลายรายเริ่่�มทยอยปิิดตััวลงไปแล้้ว
จำำ�นวนหนึ่่�ง
4. บางเกาะของฟิิลิิปปิินส์์ประกาศต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวในประเทศ
อีีกครั้้�งหนึ่่�ง เช่่น เกาะเซบููที่่�ออกแคมเปญดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวผ่่าน
I Love Cebu (traveloco.ph/ilovecebu) ที่่�มาพร้้อมข้้อเสนอ
ส่่วนลด ตั๋๋�วเครื่่�องบิิน ทััวร์์ และที่่�พััก

MICE Competitor Movement

ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ใน
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
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สรุุปข่่าว

ตลาดฟิิลิิปปิินส์์
โดยภาพรวม

MICE Competitor Movement

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
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•

ผู้้�ประกอบการท่่องเที่่ย� วในฟิิลิปิ ปิินส์์เรีียกร้้องรััฐบาลให้้พิจิ ารณาปรัับปรุุง •
มาตรการความปลอดภััยให้้เป็็นระบบและมีีแบบแผนที่่เ� ท่่าเทีียมกัันทั่่�วทั้้ง�
ประเทศ หลัังจากที่่�มีีความยากลำำ�บากในการเดิินทางไปยัังหลายสถานที่่�
ซึ่่�งแต่่ละสถานที่่�จะมีีมาตรการควบคุุมที่่�แตกต่่างกััน บางแห่่งนัักเดิินทาง
จะต้้องมีีการตรวจหาเชื้้�อด้้วย PCR Test หรืือแม้้แต่่ในบางแห่่งที่่กำ� ำ�หนด
ให้้ต้้องมีีการกัักตััวระหว่่าง 3 - 21 วััน ทั้้�งนี้้� มาตรการที่่�แตกต่่างกัันทำำ�ให้้
ผู้้�ประกอบการและนัักเดิินทางเกิิดความสัับสน จึึงมีีการเรีียกร้้องให้้มีีการ
กำำ�หนดมาตรการที่่�ชััดเจนและมีีมาตรฐานเดีียวกััน

•

หลายเมืืองในฟิิลิิปปิินส์์ยัังต้้องการผลตรวจโควิิด-19 ก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�แม้้ว่่า
มาตรการใหม่่จะไม่่ต้้องการผลตรวจแล้้วก็็ตาม เช่่น โบราไกย์์ โบฮอล เซบูู •
ปาลาวััน ซีีคีีฮอร์์ อิิโลอิิโล ดามากููเต และปัังกาซีีนััน นัักเดิินทางต้้องแสดง
ผลตรวจโควิิด-19 แบบ RT-PCR ก่่อนเดิินทางเข้้าพื้้�นที่่� ในขณะเดีียวกััน
ตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อในฟิิลิิปปิินส์์ยัังเพิ่่�มสููงขึ้้�นมากกว่่า 2,000 ราย ซึ่่�งมีีจำำ�นวน
9 เมืืองที่่� ป ระกาศใช้้ ม าตรการล็็ อ กดาวน์์ General Community
Quarantine (GCQ) ยืืนยัันว่่าจะใช้้มาตรการเดิิมต่่อไปจนถึึงสิ้้�นเดืือน
มีีนาคม 2564 ส่่วนเมืืองรีีซััล หลัังจากปิิดเมืืองมานานกว่่า 8 เดืือน ปััจจุุบััน
เปิิดรัับนัักเดิินทางที่่�แสดงผลการตรวจโควิิด-19 แล้้ว โดยทาง Michael •
John Duavit สมาชิิกวุุฒิิสภาระบุุว่่า รีีซััลปลอดภััยและพร้้อมประกาศใช้้
มาตรการใหม่่ ทั้้ง� นี้้� รีีซััลเป็็นเมืืองที่่อ� ยู่่�ใกล้้กัับกรุุงมะนิิลา และมีีนัักท่่องเที่่ย� ว
เดิินทางมาเป็็นจำำ�นวนมาก

ผู้้�ประกอบการท่่องเที่่ย� วในฟิิลิปิ ปิินส์์ เชื่่อ� มั่่น� มาตรการสำำ�หรัับการเดิินทาง
ภายในประเทศว่่าจะทำำ�ให้้การท่่องเที่่ย� วท้้องถิ่่น� ฟื้้น� ตััวอีีกครั้้ง� การประกาศ
ใช้้มาตรการเดีียวทั้้�งประเทศจะช่่วยลดความสัับสน และความยุ่่�งยาก
ต่่อการศึึกษามาตรการที่่�ต่่างกัันของแต่่ละท้้องถิ่่�น โดยมาตรการใหม่่นี้้�
ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ รวมถึึงกรุุงมะนิิลาและอีีก 8 เมืืองที่่�ประกาศใช้้
General Community Quarantine (GCQ) ซึ่่�งจะสิ้้�นสุุดมาตรการ
ดัังกล่่าวในเดืือนมีีนาคม 2564 Department of Tourism (DoT) ระบุุว่่า
มาตรการใหม่่จะช่่วยกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ และเร่่งอััตรา
การฟื้้�นฟููอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวของฟิิลิิปปิินส์์
DOT ประกาศว่่าประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์กำำ�ลัังจะใช้้โมเดล Travel Bubble เพื่่อ�
ต้้อนรัับนัักเดิินทางจากประเทศเพื่่อ� นบ้้าน โดยหวัังที่่จ� ะกระตุ้้�นการท่่องเที่่ย� ว
ภายในประเทศ เฉกเช่่นเดีียวกัับที่่ป� ระเทศสิิงคโปร์์มีีการใช้้ “Green Lane”
โดยอนุุญาตนัักเดิินทางที่่เ� ดิินทางมาจากประเทศที่่มีี� ความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อ� ต่ำำ��
อย่่ า งไรก็็ ต าม ฟิิ ลิิ ป ปิิ น ส์์ ยัั งจะยึึ ด มั่่� น ในการบัังคัับใช้้ ม าตรการด้้ า น
สุุขอนามััยและความปลอดภััยสููงสุุด
ฟิิ ลิิ ป ปิิ น ส์์ ป ระกาศปิิ ด รัับนัักเดิิ น ทางต่่ า งประเทศ ยกเว้้ น ผู้้�มีีสััญชาติิ
ฟิิลิปิ ปิินส์์ และพนัักงานด้้านสาธารณสุุข โดยจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�โดยสารขาเข้้า
ไม่่เกิิน 1,500 รายต่่อวััน ส่่งผลให้้สายการบิินต้้องยกเลิิกเที่่�ยวบิินเพื่่�อ
ลดจำำ�นวนผู้้�โดยสารขาเข้้าที่่ป� กติิแล้้วจะมีีผู้้�เดิินทางประมาณ 3,000 รายต่่อวััน

•

หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ควบคุุมและป้้องกัันโรคติิดต่่อของฟิิลิิปปิินส์์ InterAgency Task Force for the Management of Emerging Infectious
Diseases (IATF-EID) ได้้ปรัับกฎระเบีียบก่่อนหน้้านี้้�ที่ร่� ะบุุห้า้ มนัักเดิินทาง
จากประเทศที่่� มีีก ารแพร่่ ร ะบาดเดิิ น ทางเข้้ า ประเทศฟิิ ลิิ ป ปิิ น ส์์ โดย
ได้้ผ่่อนปรนให้้ชาวต่่างชาติิเดิินทางเข้้าประเทศได้้แล้้ว เช่่น ชาวต่่างชาติิ
ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิวีีซ่่า เจ้้าหน้้าที่่�องค์์การระหว่่างประเทศ และครอบครััวของ
ชาวฟิิลิปิ ปิินส์์ โดยจะต้้องปฏิิบััติติ ามมาตรการด้้านสุุขภาพ และการกัักกััน
โรคอย่่างเคร่่งครััด

•

กรุุงมะนิิลา ลากููนา คาวิิต รีีซััล และบููลากััน (NCR Plus) จะมีีการใช้้
มาตรการ GCQ จนถึึงวัันที่่� 4 เมษายน 2564 ซึ่่�งเป็็นมาตรการเข้้มงวด
สููงสุุด ประกอบด้้วยการเคอร์์ฟิิวเวลา 18.00 - 05.00 น. จำำ�กััดรอบขนส่่ง
สาธารณะ จำำ�กััดจำำ�นวนพนัักงานในสถานที่่�ต่่าง ๆ และงดกิิจกรรมรวมตััว
ในที่่ส� าธารณะทุุกรูปู แบบ เนื่่อ� งจากจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้อ� โควิิด-19 เพิ่่�มขึ้้น� เกืือบ
10,000 รายต่่อวััน ด้้านผู้้�ประกอบการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวระบุุว่่ามาตรการ
ดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจโดยเฉพาะเมืืองในกลุ่่�ม NCR Plus และ
หวัังว่่ า รััฐบาลจะออกมาตรการช่่ ว ยเหลืือผู้้�ประกอบการในภาค
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวต่่อไป

•

โรงแรมในฟิิลิิปปิินส์์มีีแนวโน้้มปิิดตััวสููงขึ้้�นเนื่่�องจากมาตรการล็็อกดาวน์์
General Community Quarantine (GCQ) ที่่�จำำ�กััดกิิจกรรมทางสัังคม
และการท่่องเที่่ย� ว ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจโรงแรม โดยโรงแรมขนาดเล็็กต้อ้ ง
แบกรัับค่่าใช้้จ่า่ ยและยัังคงไม่่ได้้รัับการช่่วยเหลืือจากภาครััฐ รวมถึึงโรงแรม
ขนาดใหญ่่ต่า่ งปิิดกิิจการลงเช่่นกััน โรงแรมบางส่่วนยัังวางแผนดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ต่่อไป แม้้ว่า่ การใช้้บริิการจากภาคอุุตสาหกรรมไมซ์์ การท่่องเที่่ย� วเป็็นหมู่่�คณะ
และการเที่่�ยวพัักผ่่อนจะลดลง ทั้้�งนี้้� โรงแรมส่่วนใหญ่่อาจต้้องปิิดกิิจการ
ลงเนื่่�องจากการขยายมาตรการล็็อกดาวน์์

•

เซบูู เ ปิิ ด เกาะต้้ อ นรัับนัักเดิิ น ทางภายในประเทศด้้ ว ยแคมเปญดึึ ง ดูู ด
นัักท่่องเที่่�ยวผ่่าน I Love Cebu (traveloco.ph/ilovecebu) ที่่�มาพร้้อม
ข้้อเสนอส่่วนลดมากถึึง 70 เปอร์์เซ็็นต์์ ทั้้�งตั๋๋�วเครื่่�องบิิน ทััวร์์ และที่่�พััก
ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2564 อย่่างไรก็็ตาม แผนดัังกล่่าวยัังไม่่เริ่่ม� ดำำ�เนิินการ
เนื่่อ� งจากมาตรการยัังไม่่ชััดเจนพอ เช่่น นัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิที่ไ่� ด้้รัับวััคซีีน
ต้้องแสดงผลการตรวจโควิิด-19 หรืือไม่่
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1. รายงานแนวโน้้มการท่่องเที่่�ยวของเวีียดนามปีี 2564 ได้้สรุุปว่่า จำำ�นวน 4. ในขณะเดีียวกััน ภาคเอกชนเดิิ น หน้้ า ในการพััฒนาธุุ ร กิิ จ โรงแรมใน
นัักเดิินทางในแต่่ละกลุ่่�มจะมีีขนาดที่่เ� ล็็กลง ส่่วนใหญ่่จะมองหาการท่่องเที่่ย� ว
เวีียดนามโดยร่่วมมืือกัับประเทศในภููมิภิ าคเอเชีีย สร้้างโรงแรมและรีีสอร์์ท
เพื่่�อสุุขภาพและเน้้นการดููแลสุุขอนามััยมากยิ่่�งขึ้้�น และจะมีีการตััดสิินใจ
ขนาดใหญ่่จำำ�นวน 4 แห่่งเพื่่อ� เจาะตลาดเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเอเชีีย
แบบฉัับพลัันใช้้เวลาการตััดสิินใจที่่สั้� ้�นลง
ตะวัันออก มีีห้้องพัักรวมมากกว่่า 1,000 ห้้อง รวมถึึงสนามกอล์์ฟและพื้้�นที่่�
สำำ�หรัับจััดงานอีีกมากมาย เพื่่�อให้้สามารถรองรัับนัักเดิินทางกลุ่่�มใหญ่่ได้้
2. รััฐบาลเวีียดนามให้้การช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการทุุกภาคส่่วน รวมทั้้�ง
ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง 5. จากการเพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 และผู้้�เสีียชีีวิิตคนแรกในต้้นเดืือน
ทางดิิจิทััล
ิ เน้้นให้้ธุรุ กิิจต้้องเริ่่ม� ปรัับตััวในการใช้้นวััตกรรมเพื่่อ� ความอยู่่�รอด
มีีนาคม 2564 ในประเทศกััมพููชา เนื่่�องจากการละเมิิดมาตรการกัักตััว
ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ทำำ� ให้้ รัั ฐบาลกััมพูู ช าสั่่� ง ล็็ อ กดาวน์์ เ กาะเพชรและพื้้� น ที่่� ใ กล้้ เ คีียง
ในกรุุงพนมเปญ ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อการท่่องเที่่�ยว
3. รััฐบาลเวีียดนามวางแผนในการฟื้้� น ฟูู อุุ ต สาหกรรมการท่่ อ งเที่่� ย ว
ของประเทศ โดยวางแผนที่่� จ ะเปิิ ด รัับนัักท่่ อ งเที่่� ย วต่่ า งชาติิ ที่่� ไ ด้้ รัั บ 6. อย่่างไรก็็ตาม กััมพููชาได้้มีีโครงการที่่�จะเชื่่�อมต่่อการเดิินทางกัับประเทศ
อิินเดีีย โดยจะมีีเครื่อ�่ งบิินตรงเพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือด้้านการท่่องเที่่ย� ว
การฉีีดวััคซีีนตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2564 โดยเน้้นตลาดจีีน สาธารณรััฐ
หลัังจากวิิกฤตโควิิด-19 และยัังได้้จััดทำำ�ความร่่วมมืือกัับเวีียดนามและลาว
เกาหลีี ไต้้หวััน ญี่่�ปุ่่�น และประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน
เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับพิิธีีการทางศุุลกากรผ่่านชายแดน ส่่งเสริิม
การสร้้างตลาดชายแดน และศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่างสามประเทศ

สรุุปข่่าว
ตลาด CLMV
โดยภาพรวม

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
ปีี 2563 เวีียดนามต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวในประเทศเพีียง 56 ล้้านราย และ •
นัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิ 3.8 ล้้านราย ส่่งผลให้้รายได้้จากการท่่องเที่่ย� วลดลง
530 ล้้านล้้านดงเวีียดนาม หรืือประมาณ 22.9 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2562 และหนึ่่�งในห้้าของที่่�พัักต้้องปิิดชั่่�วคราว และอััตราการ
เข้้าพัักเฉลี่่�ยลดลงต่ำำ��สุุดเป็็นประวััติิการณ์์เพีียงร้้อยละ 20-25 ผู้้�ประกอบ
การท่่องเที่่�ยวเกืือบ 340 รายยื่่�นขอถอนใบรัับรองธุุรกิิจของตน

•

ตามรายงานแนวโน้้มการท่่องเที่่�ยวเวีียดนามปีี 2564 จััดทำำ�โดย Outbox
Consulting ซึ่่�งเป็็นบริิษััทวิิจััยและที่่�ปรึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่าการเดิินทาง
จะมีีขนาดที่่เ� ล็็กลง เน้้นการเดิินทางเพื่่อ� สุุขภาพ และจะมีีระยะเวลาการจอง •
ที่่สั้� น�้ ลง ทััวร์์ปกติิในปีี 2564 สามารถรองรัับนัักท่่องเที่่ย� วได้้ 20 - 30 ราย
แต่่ในปีี 2564 ขนาดจะลดลงเพื่่อ� ควบคุุมการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และ
ในปีี 2564 นี้้� ตลาดในประเทศยัังคงเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาการ
ท่่องเที่่ย� ว โดยเวีียดนามมีีเมืืองชายหาดและเมืืองท่่องเที่่ย� วที่่เ� ป็็น Unseen
อยู่่�มาก ซึ่่�งคาดว่่าจะได้้รัับความสนใจจากนัักเดิินทางในประเทศ

•

ความต้้องการเดิินทางเพื่่อ� สุุขภาพที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นจะเป็็นโอกาสที่่ดีีสำ
� ำ�หรัับตลาด
การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อสุุขภาพของเวีียดนามโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อประเทศ
เวีียดนามได้้ กล ายเป็็ น จุุ ด หมายปลายทางที่่� ป ลอดภััย นัักท่่ อ งเที่่� ย ว
ชาวเวีียดนามก่่อนเกิิดโรคระบาดมัักจะวางแผนการเดิินทางและจองบริิการ
ล่่วงหน้้าก่่อนออกเดิินทางเพื่่อ� ประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับ
ทััวร์์ต่า่ งประเทศ อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงเวลาแห่่งความไม่่แน่่นอน กรอบเวลา
การจองที่่สั้� น�้ ลงจะช่่วยลดความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงนโยบายการเดิินทาง
และข้้อจำำ�กััด และเพื่่อ� ปรัับให้้เข้้ากัับแนวโน้้มของกรอบเวลาที่่สั้� น้� ลง บริิษััท
นำำ�เที่่�ยวได้้เสนอข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการจองที่่�ยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น มีีการ
อนุุญาตให้้นัักท่อ่ งเที่่ย� วเปลี่่ย� นการจองโรงแรมหรืือตั๋๋ว� เครื่่อ� งบิินโดยไม่่มีีค่า่
ใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิม

กระทรวงสาธารณสุุขของกััมพููชาออกแถลงการณ์์เกี่่ย� วกัับการเสีียชีีวิิตของ
ผู้้�ป่่วยจากโรคโควิิด-19 ผู้้�เสีียชีีวิิตประกอบอาชีีพพนัักงานขัับรถให้้กัับ
บริิษััทข้า้ มชาติิจากจีีน ซึ่่ง� มีีสาขาอยู่่�ในจัังหวััดสีีหนุุวิลล์
ิ ์ ถืือเป็็นคนแรกของ
กััมพููชา นัับตั้้�งแต่่เผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ปีีที่่�แล้้ว
หลัังจากนั้้�นยัังมีีกลุ่่�มชาวต่่างชาติิที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นชาวจีีน ละเมิิดมาตรการ
กัักตััวและลัักลอบจััดงานเลี้้ย� งสัังสรรค์์ที่สถ
�่ านบัันเทิิงแห่่งหนึ่่�งบนเกาะเพชร
ในกรุุงพนมเปญ ส่่งผลให้้รััฐบาลกััมพููชาสั่่ง� ล็็อกดาวน์์เกาะเพชรและพื้้น� ที่่ใ� กล้้เคีียง
ส่่งผลกระทบต่่อการท่่องเที่่�ยวของกััมพููชา
ในขณะที่่� ก ระทรวงสาธารณสุุ ข และการกีีฬาของเมีียนมา รายงาน
สถานการณ์์ โรคโควิิ ด -19 พบผู้้�ติิ ด เชื้้� อ รายใหม่่ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ประกอบกัับสถานการณ์์ ท างการเมืืองของประเทศ ทำำ� ให้้ ก ระทรวง
การต่่างประเทศเมีียนมา ประกาศขยายเวลาห้้ามชาวต่่างชาติิเดิินทางเข้้า
ประเทศ เพื่่�อสกััดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 จนถึึงวัันที่่� 31
มกราคม 2564 จากเดิิมมีีกำำ�หนดสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
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รััฐบาลเวีียดนามวางแผนที่่จ� ะเปิิดรัับนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิตั้ง้� แต่่เดืือนกรกฎาคม 2564 ถึึงแม้้ฤดููการท่่องเที่่ย� วเวีียดนาม
มัักจะเริ่่ม� ขึ้้น� ในเดืือนตุุลาคมก็็ตาม ซึ่่ง� กลุ่่�มนัักเดิินทางเป้้าหมายของเวีียดนามมีีสองรููปแบบ นั่่น� คืือตลาดไกลและตลาดใกล้้
โดยตลาดใกล้้คืือจีีน สาธารณรััฐเกาหลีี ไต้้หวััน ญี่่�ปุ่่�น และประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน

•

สำำ�นัักงานบริิหารการท่่องเที่่ย� วแห่่งชาติิเวีียดนามกำำ�ลัังทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการท่่องเที่่ย� ว
ในการจััดทำำ�ข้้อเสนอให้้รััฐบาลพิิจารณาเกี่่�ยวกัับการเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�ได้้รัับการฉีีดวััคซีีนกลัับเข้้าประเทศ
อีีกครั้้�ง เพื่่�อฟื้้�นฟููอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างหนััก

•

รััฐบาลเวีียดนามช่่วยให้้ธุุรกิิจต่่าง ๆ รวมถึึงธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว ก้้าวทัันกระแสการเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลใหม่่ ๆ โดย
การจััดโปรแกรมเพื่่อ� แนะนำำ�โซลููชัันการเปลี่่ย� นแปลงทางดิิจิทััล
ิ และแบ่่งปัันประสบการณ์์ของธุุรกิิจที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จ
ในการเปลี่่�ยนแปลง การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลถืือเป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้ม
ของตลาดโลกที่่�ทุุกหน่่วยงานต้้องก้้าวข้้ามความท้้าทายและคว้้าโอกาสท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ในปััจจุุบััน Microsoft ได้้นำำ�แนวคิิดของ Tech Intensity มาช่่วยสร้้างความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจท่่ามกลางวิิกฤต
ในปััจจุุบััน ประกอบด้้วยสี่่�มิิติิที่่�ช่่วยให้้องค์์กรประสบความสำำ�เร็็จในระหว่่างกระบวนการเปลี่่�ยนแปลง

1)	วิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์ ธุุรกิิจต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�นต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและต้้องคิิดให้้ไกลกว่่าที่่�องค์์กร
		คิิดว่่าจะเป็็นไปได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงเวลาที่่�ความเร็็วและความคล่่องตััวเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการอยู่่�รอด
2)	วััฒนธรรมซึ่่�งสนัับสนุุนกลยุุทธ์์และวิิสััยทััศน์์ในการกระตุ้้�นและเพิ่่�มขีีดความสามารถให้้กัับพนัักงาน องค์์กร
		 ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จในการเปลี่่ย� นแปลงสู่่�ดิิจิทััล
ิ จะทำำ�ให้้พนัักงานรวมตััวกัันและทำำ�งานตามวิิสััยทััศน์์ที่พ่� นัักงาน
		 ได้้รัับการแบ่่งปััน
3) ความแตกต่่างของศัักยภาพ ธุุรกิิจที่่�ค้้นพบความแตกต่่างของศัักยภาพขององค์์กรในการที่่�จะตอบสนอง
		 และปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ได้้ง่่ายขึ้้�น
4) ความสามารถการผสมผสานระหว่่างความสามารถของมนุุษย์์และเทคโนโลยีี ธุุรกิิจต้้องการทุุนมนุุษย์์ที่่�มีีทัักษะ
		 ที่่เ� หมาะสมตลอดจนแพลตฟอร์์มเทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสมและปลอดภััยพร้้อมความสามารถในการช่่วยให้้พนัักงาน
		สามารถเข้้าถึึงระยะไกลได้้และส่่งเสริิมการพััฒนาธุุรกิิจในทุุกสถานการณ์์
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นิิคมอุุตสาหกรรม Saigon Hi-Tech Park ตั้้�งอยู่่�ในนครโฮจิิมิินห์์ หนึ่่�งในนิิคมอุุตสาหกรรมที่่มีีก
� ารพััฒนารวดเร็็วที่่�สุุด
ในเวีียดนาม และเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมไฮเทคที่่ส� ามารถดึึงดููดบริิษััทเทคโนโลยีีชั้้น� นํําของโลกให้้เข้้ามาลงทุุน ในปีี 2564
นิิคมอุุตสาหกรรมฯ ได้้ตั้้�งเป้้าให้้มีีการลงทุุนจากบริิษััทต่่างชาติิไว้้ที่่� 200 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ โดยได้้มีีการออกใบรัับรอง
การลงทะเบีียนการลงทุุนให้้กัับโครงการไฮเทคสำำ�คััญให้้กัับโครงการจากสหรััฐอเมริิกาเพื่่�อผลิิตเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิและ
คาร์์บอนไฟเบอร์์และโพลีีเมอร์์เสริิมแรง และโครงการจากเกาหลีีใต้้เพื่่�อผลิิตแผงวงจรรวมคุุณภาพสููง

นอกจากนี้้� นิิคมอุุตสาหกรรม Saigon Hi-Tech Park ยัังมีีแผนที่่�จะจััดตั้้�งโรงงานและศููนย์์ R&D โดยมีีวััตถุุประสงค์์
ให้้เวีียดนามเป็็นฐานการผลิิตใหม่่ สนัับสนุุนให้้บริิษััทต่่าง ๆ ย้้ายฐานการผลิิตมาที่่�เวีียดนาม เพิ่่�มการลงทุุนในการผลิิต
สำำ�หรัับการส่่งออก ในขณะเดีียวกัันก็็พััฒนาศููนย์์ฝึกึ อบรมที่่ทัั� ดเทีียมมาตรฐานเยอรมัันเพื่่อ� ปรัับปรุุงคุุณภาพของแรงงาน
วิิศวกรรมในเวีียดนาม และในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามในการดึึงดููดการลงทุุน นิิคมอุุตสาหกรรมฯ ได้้จััด
โครงการพััฒนาอุุ ตสาหกรรมที่่� สนัั บสนุุ นเทคโนโลยีีขั้้� นสูู งเพื่่� อช่่ วยให้้ บริิษััทในท้้ องถิ่่� นเชื่่� อมโยงกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�
ผ่่านกิิจกรรมการจัับคู่่�ธุุรกิิจระหว่่างสถานประกอบการในต่่างประเทศและเวีียดนาม

•

ในเดืือนมกราคม 2564 ได้้มีีการจััดมหกรรม Vietnam Trail Marathon (VTM) หนึ่่�งในสามของ Vietnam Trail Series
(Vietnam Mountain Marathon, Vietnam Jungle Marathon และ Vietnam Trail Marathon) จััดโดยบริิษััท
Topas การแข่่งขััน VTM นี้้เ� กิิดขึ้้น� ในหมู่่�บ้้าน Moc Chau ซึ่่ง� เป็็นพื้้น� ที่่ที่� มีีชื่
�่ อ�่ เสีียงในด้้านไร่่ชาและสวนผลไม้้ ผู้้�เข้้าร่่วมแข่่งขััน
ได้้มีีโอกาสแข่่งขัันผ่่านภููมิิประเทศที่่�ทุุรกัันดาร ได้้ชมวิิวข้้างทางที่่�เป็็นหมู่่�บ้้านของชนกลุ่่�มน้้อยที่่�ไม่่มีีรถเข้้าถึึงที่่�ซ่่อน
อยู่่�ลึึกในชนบทเวีียดนามตอนเหนืือ และยัังได้้วิ่่�งผ่่านทุ่่�งดอกไม้้ไร่่ชา สวนผลไม้้ และอื่่�น ๆ

•

Suncity Group ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในมาเก๊๊ากำำ�ลัังจะเริ่่�มการพััฒนารีีสอร์์ท Hoiana ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ภาคกลางของเวีียดนามในปีี 2564
โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนการขยายรีีสอร์์ทนี้้เ� พื่่อ� เจาะตลาดเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเอเชีียตะวัันออก รีีสอร์์ท Hoiana
ตั้้�งอยู่่�ห่่างจากสนามบิินนานาชาติิดานััง 40 กิิโลเมตร การเปิิดตััวของเฟสหนึ่่�งในปีี 2563 ครอบคลุุม โรงแรมหรูู 4 แห่่ง
ที่่บ� ริิหารและดำำ�เนิินการโดย Rosewood Hotel Group ได้้แก่่ Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana Hotel
& Residences, KHOS Hoiana และ Rosewood Hoi An รวมห้้องพัักมากกว่่า 1,000 ห้้อง และสนามกอล์์ฟ Hoiana
Shores รีีสอร์์ท Hoiana มีีพื้้�นที่่�จััดงานให้้เลืือกมากมาย สามารถรองรัับนัักเดิินทางกลุ่่�มขนาดใหญ่่ได้้ โดยเฟสที่่�สอง
ของรีีสอร์์ทจะมีีการเปิิดตััวคาสิิโน และขยายโซนค้้าปลีีกอีีกด้้วย

•

เวีียดนาม กััมพููชา และลาว ส่่งเสริิมความร่่วมมืือชายแดน โดยผู้้�นำำ�ทั้้�งสามประเทศเห็็นชอบร่่วมกัันที่่�จะสร้้างเงื่่�อนไข
ที่่เ� อื้้อ� อำำ�นวยสำำ�หรัับพิิธีีการทางศุุลกากรผ่่านชายแดน ทั้้ง� สามประเทศตกลงร่่วมกัันที่่จ� ะรัักษาและส่่งเสริิมประสิิทธิภิ าพ
ของกลไกความร่่วมมืือ เร่่งการประสานงาน และการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างจุุดผ่่านแดน 13 จุุด และส่่งเสริิมการสร้้าง
ตลาดชายแดน ตลอดจนศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่างสามประเทศ เร่่งดำำ�เนิินการตามแผนเพื่่�อเชื่่�อมต่่อเศรษฐกิิจ
ทั้้�งสามประเทศภายในปีี 2573 โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�ความร่่วมมืือและการดึึงทรััพยากรจากพัันธมิิตรในการพััฒนาทางด่่วน
ฮานอย-เวีียงจัันทน์์ ทางรถไฟเวีียงจัันทน์์-หวุุงอาง และทางรถไฟโฮจิิมิินห์์ซิตี้้ิ �-พนมเปญ

•

ในส่่วนของรััฐบาลกััมพููชาและรััฐบาลอิินเดีียได้้ตกลงที่่�จะเริ่่�มการเชื่่�อมต่่อระหว่่างสองประเทศ โดยมีีเที่่�ยวบิินตรงและ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือด้้านการท่่องเที่่ย� วในทุุกด้า้ นหลัังจากวิิกฤตโควิิด-19 สงบลง ทั้้ง� สองประเทศมีีความสััมพัันธ์์
ทางวััฒนธรรมและศาสนาที่่�ยาวนาน มีีสถานที่่ศัักดิ์์
� �สิิทธิ์์�ทั่่�วอิินเดีียที่่�เป็็นเจ้้าภาพต้้อนรัับชาวกััมพููชาในทััวร์์ทางศาสนา
ก่่อนการแพร่่ระบาดของไวรััส ประกอบกัับนัักท่่องเที่่�ยวชาวอิินเดีียรุ่่�นใหม่่ในปััจจุุบัันชอบการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
ซึ่่ง� เที่่ย� วบิินตรงจากอิินเดีียจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ กััมพููชามาก วััดเขมรโบราณยัังคงเป็็นจุุดดึึงดููดที่่สำ� �คััญสำ
ำ
�หรัั
ำ บนัักท่่องเที่่ย� ว
ชาวอิินเดีีย พิิสููจน์์ได้้จากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวชาวอิินเดีียที่่�มาเยี่่�ยมชมนครวััดเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี ยกเว้้นปีี 2563
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ความเคลื่่�อนไหวของ
ตลาดต่่างประเทศ
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กลุ่่�มที่่�

2:

ออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่�น
เกาหลีีใต้้ จีีน มาเก๊๊า
ฮ่่องกง สิิงคโปร์์
และไต้้หวััน

1. บางเมืืองในออสเตรเลีียเริ่่�มมีีการประกาศนโยบายผ่่อนปรนมาตรการ 3. จากการผ่่อนคลายมาตรการเข้้า-ออกประเทศ ส่่งผลให้้ธุรุ กิิจการบิินฟื้้น� ตััว
ล็็อกดาวน์์ หลัังจากที่่�มีีการสุ่่�มตรวจเชิิงรุุกจำำ�นวนกว่่าหลายหมื่่�นราย
กลัับขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง เริ่่�มต้้นจากสายการบิินประจำำ�ชาติิของออสเตรเลีีย
แต่่ก็็ยัังไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อเลยแม้้แต่่คนเดีียว อย่่างไรก็็ตาม มาตรการทางด้้าน
ประกาศจะกลัับมาบิินเส้้นทางระหว่่างประเทศอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง รวมถึึงการออก
สาธารณสุุขต่่าง ๆ เช่่น การสวมหน้้ากากอนามััย และการรัักษาระยะห่่าง
แคมเปญและนโยบายในการประชาสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้้�น
ยัังคงถููกบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด นอกจากนั้้�น รััฐบาลยัังมีีการพิิจารณา
ยัังมีีโครงการในการพิิจารณาจััดทำำ�แอปพลิิเคชัันพาสปอร์์ตสุุขภาพดิิจิิทััล
(Digital Health Passport) มาใช้้ในเที่่ย� วบิินระหว่่างประเทศด้้วย อย่่างไรก็็ตาม
นโยบาย “Travel Bubble” กัับประเทศสิิงคโปร์์ เพื่่�อให้้นัักเดิินทางทั้้�ง 2
ภายหลัังจากสถานการณ์์ระบาดอีีกครั้้�งในช่่วงเดืือนปลายกุุมภาพัันธ์์
ประเทศสามารถเดิินทางได้้โดยไม่่ต้อ้ งกัักตััว ซึ่่ง� จะมีีการเจรจาหาแนวทาง
สายการบิินได้้มีีการประกาศชะลอแผนดัังกล่่าวไป รวมถึึงบางสายการบิิน
การใช้้ใบประกาศรัับรองการฉีีดวััคซีีนร่่วมกัันก่่อนเริ่่�มเปิิดเส้้นทางแก่่
มีีการจำำ�กััดเที่่�ยวบิินในประเทศ รวมถึึงในภููมิิภาคนี้้�ด้้วย
นัักศึึกษาและนัักธุุรกิิจ โดยก่่อนหน้้านี้้� รััฐบาลได้้มีีการเปิิดตััวโครงการ
“Travel Bubble” ให้้กัับนิิวซีีแลนด์์ไปเมื่่�อช่่วงต้้นเดืือนมกราคม 2564
4. ในส่่วนของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวยัังคงได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยจากมาตรการควบคุุมที่่�ทางรััฐบาลออกมาตั้้�งแต่่ช่่วงเกิิดการระบาด
2. เกิิดการระบาดขึ้้น� อีีกครั้้ง� จากไวรััสโควิิด-19 สายพัันธุ์์�อัังกฤษ ในช่่วงปลาย
อีีกครั้้ง� ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 ส่่งผลให้้นัักท่อ่ งเที่่ย� วเริ่่ม� ยกเลิิกแผนการ
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ ส่่งผลให้้รััฐบาลประกาศมาตรการล็็อกดาวน์์อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
เที่่ย� ววัันหยุุดเทศกาลอีีสเตอร์์ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรม
ในบางเมืือง และการชะลอมาตรการเปิิดประเทศต้้อนรัับนัักเดิินทางจาก
ยัังคงเชื่่� อ มั่่� น ว่่ า สถานการณ์์ จ ะกลัับมาดีีขึ้้� น ตามลำำ�ดัั บ เนื่่� อ งจากการ
ต่่างประเทศ รวมถึึงการบัังคัับใช้้มาตรการคััดกรองที่่�เข้้มงวดขึ้้�นด้้วย
แจกจ่่ายวััคซีีนให้้กัับประชาชนในประเทศแล้้ว
5. สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ ศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้าในแต่่ละเมืือง
ได้้เตรีียมแผนในการที่่�จะกลัับมาให้้บริิการอีีกครั้้�ง โดยมีีมาตรการจััดงาน
ที่่รัั� ดกุุม และได้้ผ่่านการรัับรองมาตรฐานของทางภาครััฐ ในบางเมืืองก็็ได้้
เริ่่�มมีีการจััดงานในช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม 2564 พร้้อมกัับการนำำ�เสนอ
แพ็็กเกจการจััดงานในรููปแบบไฮบริิดอีีกด้้วย
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ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
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•

Business Events Council of Australia (BECA) ที่่ป� รึึกษาด้้านการจััดการ •
ธุุรกิิจในออสเตรเลีีย เผยว่่า อุุตสาหกรรมของประเทศยัังคงเผชิิญกัับภาวะ
เศรษฐกิิจถดถอย เนื่่�องด้้วยนโยบายปิิดประเทศของภาครััฐ ทั้้�งนี้้� BECA
ได้้ เ สนอต่่ อ นายกรััฐมนตรีีว่่ า หากผู้้�ประกอบการสามารถรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ได้้ โดยปฏิิ บััติิ ต ามระเบีียบข้้ อ บัังคัับด้้ า น
ความปลอดภััย จััดการฝึึกอบรม และเตรีียมความพร้้อมด้้านโครงสร้้างพื้้น� ฐาน
รััฐบาลควรผ่่อนปรนนโยบายการปิิดประเทศลง เพื่่�อให้้อุุตสาหกรรม
สามารถฟื้้�นฟููได้้ พร้้อมทั้้�งชี้้�ให้้เห็็นว่่า รััฐบาลควรสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่
ผู้้�จััดงานไมซ์์ เช่่ น เดีียวกัับนัักเดิิ น ทางที่่� จ ะเข้้ า มาชมงานอีีเว้้ น ท์์ หรืือ
นิิทรรศการภายในประเทศ

ทางการออสเตรเลีีย ประกาศล็็อกดาวน์์มหานครบริิสเบนเป็็นเวลา 3 วััน
หลัังจากตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิดรายใหม่่ในท้้องถิ่่�น 4 ราย เพื่่�อสกััด
การระบาดโควิิด-19 สายพัันธุ์์�อัังกฤษเป็็นครั้้�งแรก เพื่่�อให้้หน่่วยงาน
สาธารณสุุข สามารถเข้้ามาตรวจสอบสถานที่่� ประชาชนจะต้้องอยู่่�บ้้าน
ตั้้�งแต่่เวลา 17.00 น. ยกเว้้นมีีธุุระสำำ�คััญต้้องออกนอกบ้้าน 4 ประการคืือ
ผู้้�ที่่�ต้้องออกมาซื้้�อของที่่�จำำ�เป็็น เช่่น อาหาร ผู้้�ที่่�ต้้องการออกกำำ�ลัังกาย
ผู้้�ที่่�ต้้องทำำ�งานสำำ�คััญ และผู้้�ที่่�ต้้องพบแพทย์์ โดยประชาชนทุุกคนจะต้้อง
สวมใส่่หน้้ากากอนามััยอยู่่�เสมอ ขณะเดีียวกัันการจััดงานแต่่งงานต้้องมีี
แขกไม่่เกิิน 10 ราย และงานศพต้้องไม่่เกิิน 20 ราย ประชาชนต้้องปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนดเดีียวกััน

•

งานวิิ จัั ยตลาดฉบัับล่่ า สุุ ด ของ Roy Morgan ซึ่่� ง จััดทำำ� ในนามของ •
BESydney หน่่วยงานที่่�ทำำ�วิิจััยทางการตลาด รวมทั้้�งรายงานผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจและสัังคมในซิิดนีีย์์ รััฐนิิวเซาท์์เวลส์์ และชุุมชนทั่่ว� โลก พบว่่า
หลัังสถานการณ์์โควิิด-19 คลี่่�คลายลง ชาวออสเตรเลีีย 51.6 เปอร์์เซ็็นต์์
ยิินดีีเข้้าร่่วมงานประชุุมสััมมนา งานอีีเว้้นท์์ หรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจแบบ
ตััวต่่อตััวมากขึ้้�น โดยเฉพาะการเข้้าร่่วมกิิจกรรมในรััฐนิิวเซาท์์เวลส์์ (NSW)
เนื่่�องจากมีีความสะดวกในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม และมีีการนำำ�มาตรการ
COVIDSafe มาใช้้ เพื่่�อให้้กิิจกรรมมีีความปลอดภััยมากที่่สุ� ุด เช่่น จากเดิิม
ที่่�เคยจัับมืือทัักทาย ปััจจุุบัันชาวออสเตรเลีียนิิยมชนศอกทัักทายมากขึ้้�น
ถึึง 58.5 เปอร์์เซ็็นต์์ ขณะที่่บ� างรายหลีีกเลี่่ย� งการสััมผััสทางกายภาพเพิ่่ม� ขึ้้น�
11.1 เปอร์์เซ็็นต์์ ซึ่่ง� รััฐนิิวเซาท์์เวลส์์เป็็นผู้้�นำำ�ในการใช้้ข้อ้ ศอกในการทัักทาย
แทนการจัับมืือ และมีีผู้้�ให้้ความร่่วมมืือ 35.6 เปอร์์เซ็็นต์์

หลัังจากประกาศล็็อกดาวน์์บริิสเบน พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวหลายพัันราย
เริ่่ม� ยกเลิิกแผนการเที่่ย� ววัันหยุุดเทศกาลอีีสเตอร์์ในรััฐควีีนส์์แลนด์์ ซึ่่ง� เป็็น
เวลาเดีียวกัับโครงการให้้เงิินชดเชยค่่าจ้้างจ๊๊อบคีีพเปอร์์ (JobKeeper)
ของรััฐบาลกลางสิ้้น� สุุดลง ผู้้�บริิหารระดัับสููงของสภาอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� ว
แห่่ ง รััฐควีีนส์์ แ ลนด์์ เปิิ ด เผยว่่ า การประกาศล็็ อ กดาวน์์ ค รั้้� ง นี้้� เ ป็็ น
สถานการณ์์ที่รุ�่ นุ แรงที่่สุ� ดุ เท่่าที่่เ� คยประสบมา เนื่่อ� งจากโครงการจ๊๊อบคีีพเปอร์์
เพิ่่�งสิ้้น� สุุดลง และเทศกาลอีีสเตอร์์ซึ่่ง� เป็็นวัันหยุุดยาว โดยปกติิแล้้วจะช่่วย
ให้้เกิิดเงิินสะพััดมากที่่�สุุด แม้้ว่่ารััฐส่่วนใหญ่่ของออสเตรเลีียจะประกาศ
ห้้ามนัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางมายัังบริิสเบน แต่่รััฐบาลกลางยัังไม่่ประกาศให้้
บริิสเบนเป็็นพื้้�นที่่�เสี่่�ยงแต่่อย่่างใด

•

ออสเตรเลีียระงัับการเดิินทางทรานส์์แทสมััน (Trans-Tasman) โซน •
การท่่ อ งเที่่� ย วปลอดโควิิ ด -19 ระหว่่ า งออสเตรเลีียและนิิ ว ซีีแลนด์์
หลัังตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 รายใหม่่ 3 ราย ในโอ๊๊คแลนด์์ โดยรััฐบาล
ได้้ ทำำ�ก ารสั่่� ง ปิิ ด เมืืองเป็็ น เวลา 3 วััน พร้้ อ มทั้้� ง ยกระดัับการควบคุุ ม
เป็็นระดัับ 3 ทัันทีี สำำ�หรัับกลุ่่�มคนทำำ�งาน รััฐบาลขอความร่่วมมืือให้้ Work
from Home เป็็นหลััก เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ขณะที่่�
นิิวซีีแลนด์์ยกระดัับการควบคุุมเมืืองเป็็นระดัับ 2 ห้้ามประชาชนออกมา
รวมตััวในที่่ส� าธารณะ เช่่น ร้้านอาหาร ร้้านกาแฟ และห้้ามมีีการจััดกิิจกรรม
•
ชุุมนุุม เกิิน 100 ราย
สายการบิินแควนตััส (Qantas Airways) สายการบิินแห่่งชาติิออสเตรเลีีย
ชะลอเที่่�ยวบิินระหว่่างประเทศ หลัังจากประกาศขาดทุุน 1.1 พัันล้้าน
ดอลลาร์์ออสเตรเลีีย แม้้สายการบิินเพิ่่�งประกาศเปิิดเส้้นทางการบิิน
ระหว่่างประเทศไปเพีียงสองเดืือน แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การขาดทุุน
ทำำ�ให้้ต้้องชะลอการเปิิดเส้้นทางการบิินระหว่่างประเทศลงไป และได้้
วางแผนจะกลัับมาเปิิดเส้้นทางระหว่่างประเทศอีีกครั้้�งในปลายเดืือน
ตุุลาคม 2564

สายการบิินเวอร์์จิิน ออสเตรเลีีย (Virgin Australia) ยกเลิิกเที่่�ยวบิิน
ระหว่่างประเทศระยะสั้้น� ทั้้ง� หมด หลัังจากรััฐบาลตรวจพบจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้อ�
โควิิด-19 จากซิิดนีีย์์ และเมืืองปลายทางการท่่องเที่่�ยวยอดนิิยม เช่่น
โกลด์์โคสต์์ ซัันไชน์์ โคสต์์แคนส์์ เกาะแฮมิิลตััน และบริิสเบน พร้้อมทั้้�ง
ระงัับเที่่�ยวบิินทั้้�งหมดที่่�เดิินทางไปยัังนิิวซีีแลนด์์ บาหลีี และฟิิจิิ จนถึึง
เดืือนมิิถุุนายน 2021 และจะกลัับมาเปิิดเที่่�ยวบิินระหว่่างประเทศอีีกครั้้�ง
หลัังจากประเทศปลายทางได้้รัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
สายการบิินเวอร์์จิิน ออสเตรเลีีย (Virgin Australia) ยิินดีีรัับเงิินอุุดหนุุน
การบิินมููลค่่า 1.2 พัันล้้านดอลลาร์์ออสเตรเลีีย จากรััฐบาลกลาง เพื่่�อเป็็น
ค่่าบำำ�รุงุ รัักษาเครื่่อ� งบิินและค่่าจ้้างสำำ�หรัับพนัักงาน ในเบื้้�องต้้นออสเตรเลีีย
วางแผนจะเปิิดประเทศให้้เที่่�ยวบิินระหว่่างประเทศสามารถบิินเข้้า-ออก
ได้้ในช่่วงเดืือนตุุลาคม 2564 สำำ�หรัับมาตรการช่่วยเหลืือสายการบิิน รััฐบาล
ประกาศแผนกระตุ้้�นเศรษฐกิิจชุุดใหม่่ โดยใช้้ชื่่�อว่่าแพ็็กเกจ “Ticket to
Recovery” จะมีีการให้้เงิินอุุดหนุุนเที่่ย� วบิินภายในประเทศกว่่า 800,000
เที่่�ยวบิิน ระหว่่างวัันที่่� 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2564 โดยจำำ�หน่่าย
ตั๋๋� ว โดยสารในรูู ป แบบครึ่่� ง ราคา พร้้ อ มทั้้� ง เสนอเงิิ น กู้้�ดอกเบี้้� ย ต่ำำ�� แก่่
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย
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•

ออสเตรเลีีย เปิิดโครงการ Travel Bubble ให้้กัับนิิวซีีแลนด์์ อีีกครั้้�งในวัันที่่� 31 มกราคม 2564 แต่่เพิ่่�มมาตรการ
คััดกรองสููงขึ้้น� หลัังจากที่่ป� ระเทศเพื่่อ� นบ้้านไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้อ� โควิิด-19 รายใหม่่ในประเทศ การตััดสิินใจดัังกล่่าว เป็็นการ
เริ่่�มต้้นใหม่่ในการเดิินทางระหว่่างประเทศจากนิิวซีีแลนด์์ ซึ่่�งเป็็นประเทศเดีียวที่่�สามารถเดิินทางมายัังออสเตรเลีีย
โดยไม่่ต้้องกัักตััว 14 วััน หััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�การแพทย์์ของออสเตรเลีีย กล่่าวว่่า การเดิินทางจากนิิวซีีแลนด์์ได้้รัับ
การตััดสิินใจว่่า มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�� เนื่่�องจากมาตรการด้้านสาธารณสุุขของนิิวซีีแลนด์์ที่่�สามารถควบคุุมโควิิด-19 ได้้ดีี

•

ออสเตรเลีียเตรีียมเปิิดพรมแดนรัับนัักท่่องเที่่ย� วอีีกครั้้ง� ในเดืือนกรกฎาคม 2564 ซึ่่ง� รััฐบาลออสเตรเลีียย้ำำ��ว่า่ นโยบาย
ดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�ในระยะเวลาที่่�เหมาะสม โดยผู้้�ที่่�เดิินทางเข้้าประเทศจะต้้องได้้รัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 มีีเอกสาร
รัับรองการฉีีดวััคซีีนดิิจิทััล
ิ (Digital Vaccine Credential) ซึ่่ง� นัักเดิินทางกลุ่่�มนี้้ไ� ม่่ต้อ้ งเข้้าสู่่�กระบวนการกัักตััว 14 วััน
ส่่วนชาวออสเตรเลีีย สามารถลงทะเบีียนเพื่่�อออกใบรัับรองการฉีีดวััคซีีนผ่่านแอปพลิิเคชััน MyGov และ Express
Plus Medicare ของรััฐบาลได้้ทัันทีีที่่ไ� ด้้รัับการฉีีดวััคซีีน ทั้้ง� นี้้� รััฐบาลออสเตรเลีียจะเริ่่ม� ฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ระยะที่่� 1
ภายในปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์ โดยรััฐบาลตั้้�งเป้้าไว้้ว่่าจะสามารถฉีีดวััคซีีน Pfizer จำำ�นวน 80,000 โดสต่่อสััปดาห์์
ดัังนั้้น� ประชาชนจำำ�นวน 4 ล้้านราย จากทั้้ง� หมด 25 ล้้านราย จะได้้รัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ภายในเดืือนเมษายน 2564

•

ออสเตรเลีียและสิิงคโปร์์อยู่่�ระหว่่างการเจรจาเพื่่�อเปิิด “Travel Bubble” ซึ่่�งเป็็นการเดิินทางที่่�นัักท่่องเที่่�ยว
ทั้้�งสองประเทศเดิินทางระหว่่างกัันได้้โดยไม่่ต้้องกัักตััว และมีีการเจรจาหาแนวทางการใช้้ใบประกาศรัับรอง
การฉีีดวััคซีีนร่่วมกััน ก่่อนเริ่่�มเปิิดเส้้นทางแก่่นัักศึึกษาและนัักธุุรกิิจ นอกจากนี้้� กระทรวงการต่่างประเทศสิิงคโปร์์
ได้้ตอบคำำ�ถามจาก The Sydney Morning Herald ว่่า การเปิิด “Travel Bubble” ระหว่่างสิิงคโปร์์ - ออสเตรเลีีย
กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างการเจรจา รายงานยัังระบุุว่า่ อาจเป็็นไปได้้ที่พ่� ลเมืืองประเทศอื่่น� ๆ สามารถเดิินทางเข้้าออสเตรเลีีย
ผ่่านทางสิิงคโปร์์ได้้ หลัังจากได้้รัับการกัักตััว 14 วัันในสิิงคโปร์์ตามกำำ�หนด ขณะที่่ช� าวออสเตรเลีียสามารถเดิินทาง
ผ่่านสิิงคโปร์์ได้้โดยไม่่ต้้องกัักตััว หากต้้องการเดิินทางกลัับประเทศ

รััฐบาลออสเตรเลีียได้้หารืือเรื่่�องการสร้้างมาตรการ “Travel Bubble” กัับประเทศในคาบสมุุทรแปซิิฟิิก เช่่น ฟิิจิิ
วานููอาตูู ตองกา และหมู่่�เกาะโซโลมอน ซึ่่ง� คาดว่่าในอนาคตจะมีีการหารืือร่่วมกัับอีีกหลายประเทศ เพื่่อ� ให้้นัักท่อ่ งเที่่ย� ว
สามารถเดิินทางระหว่่างประเทศที่่ทำ� ำ�ข้อ้ ตกลงร่่วมกัันได้้อย่่างเสรีี หลัังจากที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จในการเปิิด “Travel
Bubble” กัับนิิวซีีแลนด์์

•

บริิสเบนเตรีียมเปิิดเมืืองต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว ด้้วยการเปิิดตััวแคมเปญการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศระหว่่างรััฐ
ชููความโดดเด่่นของเมืืองบริิสเบนในรููปแบบใหม่่ ภายใต้้แคมเปญ “Even Better With You!” จััดโดยสำำ�นัักงาน
พััฒนาเศรษฐกิิจบริิสเบน ซึ่่ง� ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก Tourism and Events Queensland และ Brisbane Airport
Corporation เริ่่�มนำำ�ร่่องในรััฐนิิวเซาท์์เวลส์์และวิิกตอเรีียเป็็นหลััก แคมเปญดัังกล่่าวจะจััดขึ้้�นเป็็นเวลาหกสััปดาห์์
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ - 28 มีีนาคม 2564 สำำ�หรัับผู้้�มาเยืือนจากเมืืองซิิดนีีย์์ เมลเบิิร์์น รััฐนิิวเซาท์์เวลส์์
โกลด์์โคสต์์ แอดิิเลด แคนเบอร์์รา และโฮบาร์์ต โดยมีีสถานที่่หล
� ายแห่่งเข้้าร่่วมแคมเปญ เช่่น Story Bridge, Howard
Smith Wharves, The Calile Hotel, Tangalooma Island Resort, Scenic Rim, Eat Street Northshore,
Fortitude Music Hall และ Kangaroo Point Cliffs เป็็นต้้น

•

สนามบิินซิิดนีีย์์ลงนามข้้อตกลงด้้านเทคโนโลยีีกัับ SITA ผู้้�นำ�ำ ตลาดในด้้านการให้้บริิการไอทีีแอปพลิิเคชัันแก่่สนามบิิน
ชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลก ในการให้้บริิการไอทีีโซลููชัันเป็็นเวลา 5 ปีี ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�โดยสารกลุ่่�ม Low-Touch สามารถจััดการ
สััมภาระต่่าง ๆ ผ่่านแอปพลิิเคชัันได้้โดยสะดวก สนามบิินซิิดนีีย์์ได้้นำำ�ไอทีีโซลููชัันของ SITA ไปใช้้ที่่�อาคารผู้้�โดยสาร
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ SITA ภายใต้้ข้้อตกลงครั้้�งนี้้� ประกอบด้้วย ระบบไอทีีแอปพลิิเคชัันในการให้้บริิการแก่่
ผู้้�โดยสารและระบบจััดการสััมภาระต่่าง ๆ เช่่น BagMessage และ SITA Flex ซึ่่�งระบบสารสนเทศเหล่่านี้้� นอกจาก
จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพแล้้ว ยัังช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารสนามบิินในสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอนอีีกด้้วย

•

สายการบิินแควนตััส (Qantas Airways) ได้้ออกมาประกาศว่่าสายการบิินเตรีียมทำำ�การบิินเส้้นทางระหว่่างประเทศ
อีีกครั้้�งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564 ซึ่่�งอาจเป็็นสััญญาณที่่ดีีว่
� ่าการท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศอาจกลัับมาเร็็วกว่่า
ที่่ค� าดการณ์์ไว้้ โดยในขณะนี้้�เริ่่ม� มีีการจองที่่นั่่� ง� สำำ�หรัับเส้้นทางบิินต่่างประเทศผ่่านระบบในหลากหลายเส้้นทางแล้้ว
เช่่น ญี่่ปุ่่� น� ฮ่่องกง และสิิงคโปร์์ ส่่วนเส้้นทางบิินไปลอนดอนและสหรััฐอเมริิกาจะเริ่่ม� เปิิดให้้จองได้้ตั้ง้� แต่่เดืือนตุุลาคม
2564 เป็็นต้้นไป
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•

นอกจากนั้้�น สายการบิินแควนตััส (Qantas Airways) กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณานำำ�แอปพลิิเคชัันพาสปอร์์ต
สุุขภาพดิิจิิทััล (Digital Health Passport) มาใช้้ในเที่่�ยวบิินระหว่่างประเทศ ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างการทดลองนำำ�
แอปพลิิเคชััน CommonPass และ IATA Travel Pass มาใช้้ในเที่่�ยวบิินระหว่่างประเทศที่่ทำ� ำ�การรัับ-ส่่งบุุคคลกลัับ
ออสเตรเลีียโดยเฉพาะ โดยทั้้ง� สองแอปพลิิเคชัันจะทำำ�การบัันทึึกข้อ้ มููลทางการแพทย์์ในรููปแบบดิิจิทััล
ิ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้
สายการบิินสามารถตรวจสอบได้้ว่า่ ผู้้�โดยสารคนใดได้้รัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 หรืือยัังไม่่ได้้รัับวััคซีีน ผู้้�ที่มีีคุ
่� ณ
ุ สมบััติิ
ตรงตามมาตรฐานจึึงจะได้้รัับอนุุมััติิให้้เดิินทาง

•

สายการบิินแควนตััส (Qantas Airways) ชููนโยบาย "Fly Flexible" มอบความยืืดหยุ่่�นการเดิินทางให้้มากขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง “เปลี่่�ยนแปลงเที่่�ยวบิินฟรีีได้้ไม่่จำำ�กััด” สำำ�หรัับเที่่�ยวบิินภายในประเทศ ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2564
ถึึงเดืือนมกราคม 2565 ผู้้�โดยสารสามารถสำำ�รองที่่�นั่่�งไปยัังโซนการท่่องเที่่�ยวปลอดโควิิด-19 หรืือทรานส์์แทสมััน
(Trans-Tasman) ตั้้ง� แต่่วัันนี้้ถึ� งึ สิ้้น� เดืือนเมษายน 2564 พร้้อมทั้้ง� สามารถเปลี่่ย� นแปลงวัันเดิินทางได้้ตลอด พร้้อมทั้้ง�
เปิิดตััวแคมเปญ “Mystery Flight” แคมเปญดัังกล่่าวจะให้้บริิการเที่่�ยวบิินจาก 3 เมืืองหลััก คืือ ซิิดนีีย์์ บริิสเบน
และเมลเบิิร์์น ส่่วนจุุดหมายปลายทางจะเป็็นเมืืองเล็็ก ๆ ของออสเตรเลีีย โดยจะใช้้เวลาเดิินทางไม่่เกิิน 2 ชั่่�วโมง
โดยในระหว่่างเที่่�ยวบิินจะมีีการลดระดัับความสููงลงในบางช่่วงเพื่่�อให้้ผู้้�โดยสารชมวิิวด้้วย สำำ�หรัับการเดิินทาง
ในเดืือนมีีนาคมถึึงพฤษภาคม 2564

•

ศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้า Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) ได้้ผ่่านมาตรฐาน
COVIDSafe Event จากทางภาครััฐ โดยได้้กำำ�หนดมาตรการในการจััดงานที่่รัั� ดกุุม เช่่น ระบบติิดตามผู้้�เข้้าร่่วมงาน
ปรัับเปลี่่�ยนระบบการบริิการอาหารและเครื่่�องดื่่�ม และมาตรการรัักษาระยะห่่าง นอกจากนี้้�ศููนย์์ฯ ยัังมีีการจััดทำำ�
VenueSafe Plan เพื่่�อรัักษาความปลอดภััยโดยจะไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�คนทั่่�วไปเข้้าพื้้�นที่่�เว้้นแต่่ผู้้�ที่่�จะเข้้าร่่วมงานนั้้�น ๆ
รวมถึึงมีีจุุดตรวจเช็็กความปลอดภััยในทุุก ๆ ทางเข้้าออก ทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ให้้ศููนย์์ประชุุมแห่่งนี้้�ได้้รัับอนุุญาตจาก
ภาครััฐให้้สามารถจััดงานและรองรัับผู้้�เข้้าร่่วมงานได้้สููงถึึง 5,000 รายในเวลาเดีียวกััน

•

ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิแคนเบอร์์รา ประเทศออสเตรเลีีย พร้้อมเปิิดให้้บริิการอีีกครั้้�ง หลัังจากต้้องปิิดทำำ�การ
ชั่่�วคราว ในช่่วงหนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา ศููนย์์ฯ ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นสถานที่่จัั� ดงาน Australian Cyber Conference 2021
อีีเว้้นท์์เชิิงธุุรกิิจในรููปแบบไฮบริิด จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 16 – 18 มีีนาคม 2564 โดยมีี Australian Information
Security Association (AISA) เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินงาน คาดการณ์์ว่่าจะมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานประมาณ 800 ราย และในรููปแบบ
ออนไลน์์อีีก 400 รายโดยประมาณ

ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ใน
ญี่่�ปุ่่�น

2. รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นและคณะกรรมการโอลิิมปิิกยัังคงเดิินหน้้าในการจััดงานกีีฬา 5. ในส่่วนของอุุตสาหกรรมการบิิน All Nippon Airways (ANA) จะดำำ�เนิินการ
โอลิิมปิิกในช่่วงฤดููร้้อนปีี 2564 หลัังจากที่่�ได้้มีีการประกาศเลื่่�อนมาแล้้ว
ในการนำำ�แอปพลิิเคชััน IATA Travel Pass มาใช้้ เพื่่�อลดความยุ่่�งยาก
หนึ่่�งครั้้�ง แต่่จะไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�ชมจากต่่างชาติิเข้้ามาประเทศญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อ
ในการเตรีียมเอกสารของผู้้�เดิินทาง และสร้้างความมั่่�นใจในการเดิินทางให้้
ชมการแข่่งขััน โดยรััฐบาลญี่่ปุ่่� น� มีีแผนในการชำำ�ระเงิินค่่าตั๋๋ว� เข้้าชมโอลิิมปิิก
กัับผู้้�โดยสารอีีกด้้วย นอกจากนี้้� ANA ยัังได้้มีีแผนในการนำำ�นวััตกรรม
และพาราลิิมปิิกคืืนให้้ทั้้�งหมด เป็็นจำำ�นวน 900,000 ใบ เพื่่�อป้้องกััน
มาใช้้ที่่�สนามบิิน โดยตั้้�งเป้้าที่่�จะนำำ�รถบััสไฟฟ้้าอััตโนมััติิไร้้คนขัับมาใช้้
การรวมตััวของผู้้�ชมจำำ�นวนมากและการแพร่่ระบาดของโคโรนาไวรััส
ภายใน 4 ปีีข้้างหน้้า
3. The Tokyo Convention & Visitors Bureau ได้้เตรีียมความพร้้อม 6. เพื่่อ� เป็็นการสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วให้้ก้า้ วเข้้าสู่่�รูปู แบบดิิจิทััล
ิ
สำำ�หรัับการฟื้้�นตััวของอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศ โดยมีีมาตรการ
มากขึ้้�น ผู้้�ให้้บริิการและการจััดการทััวร์์ท่่องเที่่�ยวของญี่่�ปุ่่�นได้้เปิิดตััว
ป้้องกัันและควบคุุมโรคอย่่างเข้้มงวด รวมถึึงการนำำ�ระบบลงทะเบีียน
แพลตฟอร์์มดิิจิิทััล JTB Bókun ทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมโยงผู้้�ใช้้บริิการและบริิษััท
ออนไลน์์มาใช้้สำำ�หรัับการจััดงานทั้้�งหมด ในขณะที่่�ได้้แนะนำำ�เมืืองฟุุกุุชิิมะ
รัับจองที่่พััก
� รวมถึึงสถานที่่ทำ� ำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในประเทศ ในการบริิการ
ให้้เป็็นอีีกหนึ่่�งในเมืืองที่่�สามารถรองรัับในการจััดกิิจกรรมไมซ์์ได้้
จััดการการจอง และบริิหารสิินค้้าคงคลัังให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

MICE Competitor Movement

1. รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นประกาศภาวะฉุุกเฉิินเป็็นระยะเวลา 2 เดืือนในกรุุงโตเกีียว 4. อุุตสาหกรรมโรงแรมก็็เช่่นกัันต่่างมีีมาตรการในการดููแลทำำ�ความสะอาด
ชิิบะ คานากาวะ และไซตามะ เนื่่อ� งจากมีีจำำ�นวนตััวเลขผู้้�ติดิ เชื้้อ� ที่่เ� พิ่่ม� สููงขึ้้น�
ห้้องพััก ล่่าสุุด โรงแรมในเครืือ Prince Hotels ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
รวมถึึงประกาศระงัับโครงการ “Go To Travel” ตั้้�งแต่่ต้้นเดืือนมกราคม
STAR ™ Facility จากการที่่�โรงแรมได้้มีีการจััดทำำ�มาตรฐานในการ
2564 และจะนำำ�กลัับมาอีีกครั้้�งเมื่่�อสถานการณ์์ดีีขึ้้�น
ทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อโรค เพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19 อย่่างเข้้มงวด

29

สรุุปข่่าว

� �น
ตลาดญี่่ปุ่่
โดยภาพรวม

MICE Competitor Movement

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
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•

จากตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างน่่าเป็็นห่่วงในประเทศญี่่�ปุ่่�น ทำำ�ให้้ •
รััฐบาลของกรุุงโตเกีียว ชิิบะ และไซตามะ ได้้เรีียกร้้องให้้รััฐบาลกลาง
ออกประกาศภาวะฉุุ ก เฉิิ น อีีกฉบัับหวัังช่่ ว ยควบคุุ ม สถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดนี้้� นายกรััฐมนตรีีญี่่ปุ่่� น� คนปััจจุุบัันยัังคงลัังเลในการจะประกาศ
ภาวะฉุุกเฉิินนี้้� เนื่่�องจากเกรงว่่าจะส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจของญี่่�ปุ่่�น
อย่่างหนัักอีีกครั้้�ง และอาจเสี่่�ยงทำำ�ให้้การจััดงานกีีฬาโอลิิมปิิกต้้องถููก
ยกเลิิกอีีกด้้วย ซึ่่�งในปััจจุุบััน รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นและคณะกรรมการโอลิิมปิิก
ยัังคงเดิินหน้้าในการจััดงานมหกรรมกีีฬาในช่่วงฤดููร้้อนปีีนี้้�และกำำ�ลััง
พยายามหาวิิธีีที่่�ปลอดภััยที่่�สุุดในการจััดงาน

•

จากข้้อเรีียกร้้องของเมืืองต่่าง ๆ รััฐบาลญี่่ปุ่่� น� ตััดสิินใจประกาศภาวะฉุุกเฉิิน
ในกรุุงโตเกีียว ชิิบะ คานากาวะ และไซตามะ โดยรััฐบาลแจ้้งให้้ร้า้ นอาหาร
ปิิดบริิการตั้้�งแต่่ 20.00 น. เป็็นต้้นไป และขอร้้องให้้ประชาชนอาศััยอยู่่�
ภายในบ้้านพัักให้้มากที่่สุ� ุด โดยเริ่่�มบัังคัับใช้้ภาวะฉุุกเฉิินดัังกล่่าวตั้้�งแต่่วััน
ที่่� 8 มกราคม ไปจนถึึงวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็นอย่่างน้้อย รวมถึึงการ
ระงัับแคมเปญส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ “Go To Travel”
ก็็ถูกู ระงัับจนถึึงวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และญี่่ปุ่่� �นยัังประกาศระงัับการ
เดิินทางเข้้าของนัักธุุรกิิจจาก 11 ประเทศเช่่นกััน

ในวัันที่่� 1 มีีนาคม 2564 หลายจัังหวััดของญี่่�ปุ่่�นได้้ยกเลิิกประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินแล้้ว เช่่น ฟุุกุุโอกะ โอซาก้้า เกีียวโต เฮีียวโง กิิฟุุ และ
ไอจิิ ขณะเดีียวกัันโตเกีียวและจัังหวััดใกล้้เคีียง (ชิิบะ คานากาวะ และ
ไซตามะ) ก็็ได้้ยกเลิิกประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิินในวัันที่่� 7 มีีนาคม 2564
เช่่นกััน อย่่างไรก็็ตามแคมเปญกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยว “Go To Travel”
จะมีีกลัับมาอีีกครั้้�ง หากยอดผู้้�ติิดเชื้้�อภายในประเทศลดลงจนกลัับไปสู่่�
สถานการณ์์ปกติิ

•

จากการศึึกษาที่่ไ� ด้้รัับการตีีพิิมพ์์ลงในวารสารวิิชาการ Clinical Medicine •
โดยทำำ�การสำำ�รวจประชากรราว 4,000 ราย จาก 24 จัังหวััด ระหว่่างเดืือน
พฤษภาคมถึึงเดืือนสิิงหาคม 2563 พบว่่า มีีประชากรราว 817 ราย เดิินทาง
ข้้ามพรมแดนหรืือมีีการสััมผััสใกล้้ชิิดกัับผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 โดยเฉพาะ
ในระหว่่างที่่�รััฐบาลประกาศแคมเปญ Go To Travel ทำำ�ให้้ประชาชน
ภายในประเทศได้้ รัั บเชื้้� อ ไวรััสโคโรนาจากภายนอกประเทศเพิ่่� ม ขึ้้� น
ประมาณเจ็็ดเท่่า อย่่างไรก็็ตามแคมเปญดัังกล่่าวมีีส่่วนช่่วยให้้อุตุ สาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวฟื้้�นตััวขึ้้�น โดยเฉพาะโรงแรมและเรีียวกัังสามารถยืืนหยััด
อยู่่�ท่่ามกลางสถานการณ์์ที่่�มีีความเปราะบางเช่่นนี้้� แม้้ว่่าแคมเปญจะถููก
ระงัับลงไป แต่่รััฐบาลญี่่ปุ่่� น� ยัังคงรอคอยโอกาสในการกลัับมาเปิิดแคมเปญ
“Go To Travel” อีีกครั้้�ง หากสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
•
เชื้้�อไวรััสได้้สำำ�เร็็จ
รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นประกาศยกเลิิกช่่องทางพิิเศษสำำ�หรัับนัักเดิินทางที่่�มาจาก
ต่่างประเทศภายใต้้ข้อ้ ตกลงพิิเศษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ (Green Lane) จนกว่่า
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดจะดีีขึ้้�น การประกาศนี้้�รวมถึึงข้้อตกลงระหว่่าง
สิิงคโปร์์และญี่่ปุ่่� �น Singapore-Japan Reciprocal Green Lane (RGL)
ซึ่่�งชาวญี่่�ปุ่่�นจะถููกระงัับห้้ามเดิินทางไปยัังประเทศสิิงคโปร์์ แต่่สำำ�หรัับผู้้�ที่่�
ได้้รัับการอนุุมััติก่ิ ่อนหน้้าจะยัังคงเดิินทางได้้อยู่่� แต่่จะต้้องเช็็กกฎระเบีียบ
ในการเดิินทางกลัับเข้้ามายัังประเทศญี่่�ปุ่่�นอีีกครั้้�ง

สถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่ออุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
ญี่่ปุ่่� น� ทำำ�ให้้การเดิินทางของญี่่ปุ่่� น� ในปีี 2563 ลดลงต่ำำ��สุดุ เป็็นประวััติิการณ์์
เนื่่อ� งจากมาตรการห้้ามเดิินทางระหว่่างประเทศ เพื่่อ� หยุุดการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 โดยจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วที่่เ� ดิินทางเข้้ามายัังประเทศญี่่ปุ่่� น� ในปีี
2563 ลดลงเหลืือเพีียง 4.1 ล้้านราย นัับเป็็นสถิิติิที่่�ต่ำำ��ที่่สุ� ุดตั้้�งแต่่ปีี 2541
ซึ่่ง� เมื่่อ� นำำ�มาเทีียบกัับปีี 2562 ที่่มีีจำ
� ำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วสููงถึึง 31.9 ล้้านราย
ทำำ�ให้้รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นตั้้�งเป้้าต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวจำำ�นวน 40 ล้้านราย ในปีี
2563 อย่่างไรก็็ตาม การเป็็นเจ้้าภาพกีีฬาโอลิิมปิิกและพาราลิิมปิิกปีี 2563
รััฐบาลคาดว่่าจะมีีรายได้้จากการท่่องเที่่ย� วเพิ่่�มขึ้้น� อีีกสามแสนล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ แม้้จะเลื่่�อนการจััดงานออกไปเป็็นปีี 2564 ก็็ตาม
คณะกรรมการจััดการแข่่งขัันโอลิิมปิิกโตเกีียว ประกาศว่่าผู้้�ชมต่่างชาติิ
จะถููกสั่่�งห้้ามเข้้าญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อชมการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิกและพาราลิิมปิิก
โตเกีียวช่่วงฤดููร้อ้ นนี้้� เนื่่อ� งจากการแพร่่ระบาดของโคโรนาไวรััส การตััดสิินใจ
ครั้้�งนี้้�ผ่่านการรัับรองโดยฝ่่ายต่่าง ๆ ของญี่่�ปุ่่�น ก่่อนจะแจ้้งไปยัังคณะ
กรรมการโอลิิมปิิกและพาราลิิมปิิกสากลระหว่่างการประชุุมออนไลน์์ก่อ่ น
หน้้านี้้� ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าร่่วม 5 ฝ่่าย ได้้แก่่ ประธานโอลิิมปิิกสากล (IOC) ประธาน
พาราลิิมปิิกสากล (IPC) รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงโอลิิมปิิกของญี่่�ปุ่่�น
ผู้้�ว่่าการกรุุงโตเกีียว และผู้้�จััดงานในประเทศ แม้้ว่่าจะมีีการจำำ�หน่่ายตั๋๋�ว
โอลิิมปิิกไปแล้้ว 600,000 ใบ และตั๋๋�วพาราลิิมปิิกอีีก 300,000 ใบก็็ตาม
โดยรััฐบาลจะชำำ�ระเงิินคืืนค่่าตั๋๋�วทั้้�งหมด ขณะที่่�ประเด็็นเรื่่�องจำำ�นวนผู้้�ชม
ในประเทศที่่�จะได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าชมการแข่่งขัันจะมีีข้้อสรุุปภายใน
สิ้้�นเดืือนเมษายน 2564

MICE
Movement
Photo Competitor
Credit: www.traveldailynews.asia
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•

All Nippon Airways (ANA) เป็็นสายการบิินแห่่งแรกในญี่่�ปุ่่�นที่่�เริ่่�มทดสอบรถบััสไฟฟ้้าอััตโนมััติิแบบไร้้คนขัับ
ในสนามบิินนานาชาติิโตเกีียว (ฮาเนดะ) และนำำ�รถบััสไร้้คนขัับมาให้้บริิการแก่่ผู้้�โดยสาร เพื่่�อใช้้เดิินทางระหว่่าง
อาคารและเครื่่อ� งบิิน โดย ANA เผยวิิสััยทััศน์์ “Simple & Smart” เพื่่อ� ยกระดัับสายการบิินให้้เป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นนวััตกรรม
และเทคโนโลยีี นอกจากนี้้� รถบััสที่่�ขัับเคลื่่�อนโดย AI จะช่่วยให้้มลพิิษทางอากาศน้้อยลงและลดการปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์อีีกด้ว้ ย โดยตั้้ง� เป้้าที่่จ� ะนำำ�เทคโนโลยีีรถบััสไฟฟ้้าอััตโนมััติิไร้้คนขัับมาใช้้ที่ส่� นามบิินภายในปีี 2568

•

ANA จะทำำ�การทดลองใช้้แอปพลิิเคชััน IATA Travel Pass ของสมาคมขนส่่งทางอากาศระหว่่างประเทศ (IATA)
โดยการทดลองดัังกล่่าวจะช่่วยทำำ�ให้้สายการบิิน ANA เข้้าใกล้้ดิิจิิทััลโซลููชัันมากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�โดยสารสามารถ
จััดการการเดิินทางระหว่่างประเทศได้้อย่่างราบรื่่น� และปลอดภััย เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดด้้านการควบคุุมและป้้องกััน
โรคโควิิด-19 ฉบัับปััจจุุบััน โดยแอปพลิิเคชััน IATA Travel Pass จะช่่วยลดความยุ่่�งยากในการเตรีียมเอกสารของ
ผู้้�เดิินทาง สร้้างความสะดวกสบายให้้แก่่ผู้้�โดยสารที่่�ต้้องมีีผลตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 และต้้องได้้รัับการฉีีดวััคซีีน
ก่่อนการเดิินทาง ซึ่่ง� การใช้้แอปพลิิเคชััน IATA Travel Pass จะเป็็นเครื่อ�่ งมืือที่่ส� ายการบิิน ANA แสดงให้้สายการบิิน
ทั่่�วโลกเห็็นว่่า อุุตสาหกรรมการบิินสามารถฝ่่าฟัันสถานการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปได้้ และเป็็นการดููแลลููกค้้าโดยสร้้าง
ความมั่่�นใจเรื่่�องความปลอดภััยและสร้้างความสบายใจให้้กัับผู้้�โดยสาร

•

เที่่�ยวบิินขนส่่งวััคซีีนโควิิด-19 ของบริิษััท Pfizer จากเบลเยีียมมายัังญี่่ปุ่่� �น จะถููกขนส่่งผ่่านสายการบิิน ANA โดยได้้
รัับความร่่วมมืือจากบริิษััทขนส่่งระดัับโลกอย่่าง DHL มาร่่วมในการขนส่่งครั้้�งนี้้� ภายใต้้ข้้อตกลงที่่ล� งนามระหว่่าง
กระทรวงสาธารณสุุข แรงงานและสวััสดิิการของประเทศญี่่�ปุ่่�น (MHLW) และ Pfizer Japan Inc. คาดการณ์์ว่่า
วััคซีีนประมาณ 144 ล้้านโดส จะถููกขนส่่งไปยัังญี่่�ปุ่่�นในปีี 2564 นี้้� ขณะที่่�ในช่่วงหลายเดืือนที่่�ผ่่านมาทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จากญี่่ปุ่่� น� ร่่วมมืือกัับ Pfizer และ ANA ในการวางแผนกระบวนการขนส่่งวััคซีีนโควิิด-19 มาถึึงญี่่ปุ่่� น� ได้้อย่่างปลอดภััย
และมีีประสิิทธิิภาพ ส่่วนเหตุุผลที่่�สายการบิิน ANA เป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ขนส่่งวััคซีีนโควิิด-19 เนื่่�องจากสายการบิินได้้รัับ
ตรารัับรอง IATA’s Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV
Pharma) ตั้้�งแต่่ปีี 2560 นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดทำำ� ANA Care Promise ซึ่่�งเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ออกแบบมาเพื่่�อ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 โดยเฉพาะ

JTB บริิษััทผู้้�ให้้บริิการและการจััดการทััวร์์ท่อ่ งเที่่ย� วของญี่่ปุ่่� น� ได้้เปิิดตััวแพลตฟอร์์มดิิจิทััล
ิ JTB Bókun เพื่่อ� สนัับสนุุน
ผู้้�ประกอบการการท่่องเที่่�ยวและการจััดกิิจกรรมภายในประเทศ และจะช่่วยผู้้�ประกอบการจััดการและขยายธุุรกิิจ
ของตน ซึ่่�งแพลตฟอร์์มจะทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมโยงผู้้�ใช้้บริิการและบริิษััทรัับจองที่่�พััก รวมถึึงสถานที่่�ทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
ภายในประเทศ ช่่วยการจััดการขนาดการจอง และบริิหารสิินค้้าคงคลัังให้้มีีประสิิทธิภิ าพ ในขณะเดีียวกัันนัักท่่องเที่่ย� ว
จะสามารถจองทััวร์์และกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ทัันทีี JTB Bókun มีีเป้้าหมายเพื่่�อสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
ให้้ก้า้ วเข้้าสู่่�รูปู แบบดิิจิทััล
ิ มากขึ้้�น ซึ่่ง� แพลตฟอร์์มดิิจิทััลนี้้
ิ จ� ะช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถทราบจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการที่่ชัั� ดเจน
และผู้้�ใช้้บริิการเองก็็ได้้รัับความสะดวกในการเลืือกสถานที่่ทำ� ำ�กิิจกรรมและสถานที่่�พัักผ่่อนเช่่นกััน

•

The Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB) ประกาศว่่า ในปีี 2564 โตเกีียวได้้เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับ
การฟื้้�นตััวของอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศ เช่่น สถานที่่�จััดประชุุมสััมมนา อีีเว้้นท์์ และการจััดแสดงสิินค้้า ได้้นำำ�
มาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรคอย่่างเข้้มงวดมาปรัับใช้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นทำำ�การทำำ�ความสะอาด ฉีีดพ่่นน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้�อโรค
ภายในสถานที่่�จััดงาน ตรวจวััดอุุณหภููมิิของผู้้�เข้้าร่่วมงาน ติิดตั้้�งสื่่�อประชาสััมพัันธ์์การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อ
โรคให้้ผู้้�ร่ว่ มงานทราบ เปลี่่ย� นระบบการลงทะเบีียนเป็็นแบบออนไลน์์ เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการสััมผััสจากจุุดลงทะเบีียน เป็็นต้้น

•

นอกจากนี้้� มาตรการทำำ�ความสะอาดห้้องพัักในโรงแรม Palace Hotel Tokyo ยัังยกระดัับความปลอดภััยขึ้้น� ไปอีีกขั้้น�
ด้้วยการปิิดเทปภายหลัังจากทำำ�ความสะอาด และฆ่่าเชื้้�อโรคอย่่างละเอีียด ขั้้�นตอนนี้้�เป็็นหนึ่่�งในมาตรการ Prince
Safety Commitment ซึ่่�งเป็็นมาตรการด้้านสุุขอนามััยที่่�ใช้้กัับโรงแรมในเครืือ Prince Hotels ทำำ�ให้้สถานที่่�ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐาน STAR ™ Facility จาก Global Biorisk Advisory Council ซึ่่�งเป็็นสมาคมอุุตสาหกรรมการ
ทำำ�ความสะอาดทั่่�วโลกที่่ใ� ห้้กัับโรงแรมในการจััดทำำ�มาตรฐานในการทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้อ� โรคและป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ�
อย่่างเข้้มงวด

•

ในส่่วนของเมืืองฟุุกุุชิิมะ ซึ่่�งอยู่่�ห่่างจากโตเกีียวไปไม่่ถึึง 2 ชั่่�วโมง ก็็จะกลายเป็็นอีีกหนึ่่�งในเมืืองชั้้�นนำำ�ด้้านการ
จััดกิิจกรรมทางธุุรกิิจเช่่นกััน ด้้วยความงดงามของทััศนีียภาพ สถานที่่�ประวััติิศาสตร์์ที่่�รอให้้ผู้้�มาเยืือนดื่่�มด่ำำ��กัับ
บรรยากาศเมืืองเก่่า

MICE Competitor Movement
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ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ใน
เกาหลีีใต้้
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1. สำำ�นัักงานการประชุุมแห่่งกรุุงโซล (SCB) ได้้ออกนวััตกรรม Virtual Seoul 3. หลายจัังหวััดในเกาหลีีใต้้ต่่างมีีแผนในการขัับเคลื่่�อนให้้จัังหวััดของตนเอง
Playground เพื่่อ� ช่่วยผู้้�ประกอบการไมซ์์ในการนำำ�เสนอกิิจกรรมทีีมบิิวดิ้้ง�
กลายเป็็นจุุดหมายปลายทางในการรองรัับกลุ่่�มนัักเดิินทางไมซ์์ ล่่าสุุด
และขยายการให้้บริิการสู่่�ตลาดต่่างประเทศในระหว่่างที่่�การเดิินทางยัังมีี
ได้้มีีการสร้้างหอประชุุมใหม่่ในเมืืองชุุนชอน จัังหวััดควัังวอน ซึ่่�งนัับเป็็น
ข้้ อ จำำ�กัั ดอยู่่� โดย SCB มีีวััตถุุ ป ระสงค์์ ที่่� จ ะนำำ� พาอุุ ต สาหกรรมไมซ์์
หอประชุุมแห่่งแรกของเมืืองทางภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของเกาหลีีใต้้
ในเกาหลีีใต้้ให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในยุุคนิิวนอร์์มััล ในขณะเดีียวกััน SCB เร่่งสร้้าง
ซึ่่ง� ทางจัังหวััดหวัังว่่าหอประชุุมนี้้�จะสามารถดึึงกลุ่่�มนัักเดิินทางไมซ์์ที่ส่� นใจ
มาตรการความปลอดภััยในการจััดงานไมซ์์ในยุุคโควิิด-19 ให้้เป็็นมาตรฐาน
จััดงานประชุุ ม สััมมนา พร้้ อ มทั้้� ง ได้้ รัั บประสบการณ์์ จ ากกิิ จ กรรม
โดยทำำ�ความร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััดประชุุมจากประเทศต่่าง ๆ
สัันทนาการอีีกมากมาย
ในการหาแนวทางปฏิิบััติิที่่�จะช่่วยฟื้้�นฟููอุุตสาหกรรมไมซ์์
4. ในส่่วนของภาคเอกชน ก็็เร่่งดำำ�เนิินการในการพััฒนาธุุรกิิจของตนเอง
2. แม้้จะมีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องการจััดงานและจำำ�นวนของผู้้�เข้้าร่่วมงาน ล่่าสุุด
ให้้มีีศัักยภาพในการรองรัับกลุ่่�มนัักเดิินทางไมซ์์ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอบริิการ
เกาหลีีใต้้ได้้จััดงานในรููปแบบออนไลน์์เป็็นเวลานานถึึง 46 วััน “Korea
โชว์์ และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ เพื่่อ� ดึึงดููดความสนใจของนัักเดิินทาง
Grand Sale Festival” เป็็นงานที่่�โปรโมทการท่่องเที่่�ยวของเกาหลีี
ไมซ์์จากต่่างประเทศภายหลัังสถานการณ์์โควิิด-19 ดีีขึ้้�น
โดยมีีบริิษััทต่า่ ง ๆ ทั้้ง� สายการบิิน ที่่พััก
� สถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� ว หรืือแหล่่งชอปปิิง
มารวมตััวกัันในการนำำ�เสนอข้้อเสนอสุุดพิิเศษแก่่ผู้้�ที่่�สนใจ

•

สำำ�นัักงานการประชุุมแห่่งกรุุงโซล (Seoul Convention Bureau หรืือ SCB) นำำ�เสนอแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลในการจััด
กิิจกรรมทีีมบิิวดิ้้ง� โดยใช้้ Virtual Seoul Playground ซึ่่ง� ได้้จััดทำำ�ในรููปแบบเกมที่่มีี� ระดัับความยากง่่ายที่่จ� ะท้้าทาย
ผู้้�เล่่นจากทั่่�วทุุกมุุมโลก โดยใช้้พื้้�นที่่�แลนด์์มาร์์กต่่าง ๆ ของเกาหลีีใต้้เป็็นฉากของเกม ซึ่่�งเป็็นเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับวััฒนธรรมเกาหลีี ผู้้�ร่่วมงานจะสามารถเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับกรุุงโซลผ่่านเกมตอบคำำ�ถาม โดย SCB หวัังให้้ Virtual
Seoul Playground เป็็นตััวดึึงดููดให้้บริิษััททั่่�วโลกรู้้�จัักกรุุงโซลมากขึ้้�นในสถานการณ์์ที่่�การเดิินทางถููกจำำ�กััด และ
แม้้ว่่างานไมซ์์จะกลัับมาได้้อีีกครั้้�ง การจััดงานที่่�ผสมผสานการใช้้เทคโนโลยีีในการจััดกิิจกรรมทีีมบิิวดิ้้�งจะยัังคงอยู่่�
ต่่อไป Virtual Seoul Playground ถืือเป็็นอีีกนวััตกรรมที่่ท� าง SCB จััดทำำ�ให้้เพื่่อ� ช่่วยผู้้�จััดงาน และจะนำำ�พาอุุตสาหกรรม
ไมซ์์ในเกาหลีีใต้้ให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในยุุค New Normal ได้้ต่่อไป

•

SCB ก่่อตั้้ง� สมาพัันธ์์นานาชาติิ เพื่่อ� ที่่จ� ะสร้้างมาตรการความปลอดภััยร่่วมกัันในการจััดงานอีีเว้้นท์์ในสถานที่่จัั� ดงานต่่าง ๆ
ต่่อไป ซึ่่�ง SCB ถืือเป็็นสำำ�นัักงานที่่�เป็็นสมาชิิกลำำ�ดัับแรกของเอเชีีย การทำำ�ความร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััด
ประชุุมกรุุงเฮก กรุุงเจนีีวา กรุุงปราก เมืืองออตโตวา เมืืองเดอร์์บััน และกรุุงโซล ทุุกประเทศต่่างทำำ�งานร่่วมกััน
ประชุุมออนไลน์์และหาแนวทางให้้กัับผู้้�จััดงานต่่าง ๆ โดยได้้นำ�ำ เสนอศููนย์์ข้อ้ มููลติดิ ต่่อที่่จ� ะแก้้ปัญห
ั าให้้กัับเมืืองต่่าง ๆ
ในเรื่่�องสาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐาน และแหล่่งรวมข้้อมููลผู้้�เชี่่�ยวชาญในอุุตสาหกรรมไมซ์์

•

ในขณะที่่�สมาพัันธ์์ไมซ์์แห่่งกรุุงโซล (Seoul MICE Alliances) ต้้อนรัับสมาชิิกใหม่่ ๆ ที่่ผ่� ่านกระบวนการคััดสรรแล้้ว
ในปีี 2563 อย่่างไรก็็ตาม มีีผู้้�สมััครเป็็นสมาชิิกจำำ�นวน 20 องค์์กรที่่�ขอรัับการพิิจารณา ซึ่่�งเป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่า
จำำ�นวนผู้้�สมััครที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นส่่งผลดีีต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ โดยผลการคััดเลืือกที่่�ประกาศออกมามีีองค์์กรจำำ�นวน 18
องค์์กรที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของสมาพัันธ์์ไมซ์์แห่่งกรุุงโซล โรงแรมที่่�เปิิดใหม่่ “The Fairmont
Ambassador Seoul” ก็็เป็็นโรงแรมน้้องใหม่่ที่่�ต้้องการสร้้างเครืือข่่ายให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักและประชาสััมพัันธ์์โรงแรม
ให้้กัับกลุ่่�มนัักเดิินทางไมซ์์

•

จัังหวััดควัังวอนมีีแผนการในการขัับเคลื่่�อนให้้จัังหวััดกลายเป็็นหนึ่่�งในสามของจุุดหมายปลายทางสำำ�หรัับการจััด
กิิจกรรมไมซ์์ ล่่าสุุด ได้้มีีการสร้้างหอประชุุมใหม่่ในเมืืองชุุนชอน จัังหวััดควัังวอน ซึ่่�งนัับเป็็นหอประชุุมแห่่งแรก
ของเมืืองทางภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของเกาหลีีใต้้ หอประชุุมใหม่่นี้้�จะมีีพื้้�นที่่�รวม 54,200 ตารางเมตร ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนของพื้้�นที่่�สิ่่�งก่่อสร้้าง 16,200 ตารางเมตร และพื้้�นที่่�ใช้้สอย 36,900 ตารางเมตร คาดว่่าหอประชุุมจะเปิิดให้้
บริิการในปีี 2565 ซึ่่�งทางจัังหวััดหวัังว่่า หอประชุุมนี้้�จะสามารถดึึงโอกาสใหม่่ ๆ สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมไมซ์์
ภายหลัังสถานการณ์์โควิิด-19 คลี่่�คลาย
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•

เกาหลีีใต้้ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นประเทศเจ้้าภาพงาน 45th COSPAR (Committee on Space Research)
ซึ่่�งเป็็นงานสััมมนาวิิชาการที่่�ใหญ่่ที่สุ่� ุดด้้านอวกาศ จััดขึ้้�นทุุก ๆ สองปีี โดยจะมีีนัักวิิชาการ นัักวิิจััย และนัักศึึกษา
ด้้านอวกาศมารวมตััวกััน ที่่�ผ่่านมามีีผู้้�เข้้าร่่วมงานมากกว่่า 3,500 ราย จาก 60 กว่่าประเทศ งานในครั้้�งนี้้�จะจััดขึ้้�น
ระหว่่างวัันที่่� 13 - 21 กรกฎาคม 2567 ที่่เ� มืืองปููซาน ซึ่่�งถืือเป็็นโอกาสดีีที่่�เกาหลีีใต้้จะได้้ประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับ
ความร่่วมมืือด้้านอวกาศระหว่่างเกาหลีีใต้้และสมาคมโลก

•

Hyatt Hotels Corporation เปิิดตััวโรงแรมขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิค ณ เกาะเจจูู ตั้้�งอยู่่�ห่่างจาก
สนามบิินเจจููเพีียง 10 นาทีี และห่่างจากท่่าเรืือ 15 นาทีี เพื่่�อรองรัับนัักเดิินทางไมซ์์ โรงแรมได้้มีีห้้องประชุุมและ
ห้้องจััดงานจำำ�นวน 8 ห้้อง ห้้องพััก 1,600 ห้้อง ห้้องอาหาร 14 ห้้อง ซึ่่�งได้้รวบรวมอาหารแบบท้้องถิ่่�นเข้้าไว้้ด้้วย
นอกจากนี้้� ยัังมีีพื้้�นที่่สำ� ำ�หรัับการจััดงานขนาดใหญ่่ สามารถจุุคนได้้ถึงึ 200 ราย โดยมีีพื้้�นที่่ที่� ส่� ามารถเจรจาทางธุุรกิิจ
ได้้ถึึง 3 ห้้อง

•

มีีการเปิิดตััวอควาเรีียมแห่่งใหม่่ “Aqua Planet Gwanggyo” ที่่� Suwon MICE Complex เมืืองคยองกีี เมื่่�อ
วัันที่่� 19 มกราคม 2564 มีีพื้้�นที่่� 9 โซน ซึ่่�งมีีขนาดรวม 6,500 ตารางเมตร และแบ่่งเป็็นส่่วนของอควาเรีียมกว่่า
2,000 ตััน มีีสััตว์์น้ำำ��ต่่าง ๆ กว่่า 210 ชนิิด รวมถึึงมีีการแสดง “Aqua Music Show” และ “Aqua Art Show”
โดยที่่ตัั� วแทนของเมืืองได้้กล่า่ วไว้้ว่า่ “Aqua Planet Gwanggyo” จะช่่วยทำำ�ให้้ Suwon MICE Complex กลายเป็็น
สถานที่่จัั� ดงานที่่ดึ� งึ ดููดผู้้�เข้้าร่่วมงานได้้ในพื้้�นที่่ต� อนใต้้ของเมืืองคยองกีี และพร้้อมต้้อนรัับนัักเดิินทางไมซ์์ที่จ่� ะมาเปิิด
ประสบการณ์์การจััดงานและการเข้้าร่่วมงานภายหลัังสถานการณ์์โควิิด-19 ดีีขึ้้�น

•

Korea Grand Sale Festival งานอีีเว้้นท์์ยอดนิิยมสำำ�หรัับการโปรโมทการท่่องเที่่�ยวของเกาหลีี มีีข้้อเสนอและ
โปรโมชัันต่่าง ๆ มากมาย จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 14 มกราคม – 28 กุุมภาพัันธ์์ 2564 การจััดงานในปีีนี้้�จะอยู่่�ใน
รููปแบบออนไลน์์ ซึ่่�งตลอดการจััดงาน 46 วััน ได้้มีีบริิษััทต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเข้้าร่่วมนำำ�เสนอ
ข้้อเสนอพิิเศษ และทำำ�กิิจกรรมทางการตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็น สายการบิิน ที่่�พััก สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
เชิิงวััฒนธรรม หรืือแหล่่งชอปปิิงต่่าง ๆ โดยมีีกิิจกรรมกัับผู้้�เข้้าร่่วมงาน อาทิิ การให้้ผู้้�เข้้าร่่วมงานใช้้แฮชแท็็ก “Share
Your Korea”

•

ศาสตราจารย์์ ยูู ซิิกยููน แห่่งมหาวิิทยาลััยคยองฮีี อาจารย์์ที่่�ดููแลคณะการบริิหารจััดการงานประชุุมสััมมนา และ
นิิทรรศการ พร้้อมด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญในอุุตสาหกรรมไมซ์์ในเกาหลีี ได้้กล่่าวว่่า ถึึงแม้้ว่่าต่่อไปการฉีีดวััคซีีนและ
การรัักษาโรคระบาดจะทำำ�ให้้โรคโควิิด-19 หมดไป แต่่การจััดงานแบบออฟไลน์์ก็็จะไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไป เพราะ
ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมไมซ์์ หรืือแม้้แต่่ผู้้�เข้้าชมงานส่่วนใหญ่่สามารถปรัับตััวสำำ�หรัับการจััดงานแบบออนไลน์์
ไปแล้้ว ไม่่ว่่าจะเป็็นการลงทะเบีียนออนไลน์์ การเข้้าร่่วมงานอีีเว้้นท์์ การเข้้าร่่วมกิิจกรรมโปรโมชััน การถามตอบ
ข้้อซัักถาม ผู้้�จััดงานและผู้้�เข้้าร่่วมงานเริ่่�มคุ้้�นเคยกัับการจััดงานในรููปแบบไฮบริิด ซึ่่�งดึึงดููดความสนใจได้้มากกว่่า
การจััดงานแบบออฟไลน์์ ความสนใจที่่มีีต่
� ่อเนื้้�อหาของวิิทยากรนั้้�นมีีสููงกว่่างานออฟไลน์์ และการเจรจาทางธุุรกิิจก็็
สะดวกและมีีความเป็็นธรรมชาติิมากขึ้้�น ในอนาคตการจััดงานออนไลน์์จะกลายเป็็นจุุดเปลี่่ย� นของคุุณค่่าที่่จ� ะเกิิดขึ้้น�
ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ และแน่่นอนจะส่่งผลกระทบต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจ

1. อุุตสาหกรรมด้้านการท่่องเที่่ย� วภายในประเทศเริ่่ม� ฟื้้น� ตััวกลัับมาได้้อีีกครั้้ง� 3. ช่่วงเทศกาลตรุุษจีีนเพีียงไม่่กี่่�วัันได้้มีีการรายงานผู้้�ติิดเชื้้�อในแถบมณฑล
ภายหลัังจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 มีีแนวโน้้มที่่ดีีขึ้้
� น�
ทางตอนเหนืือของประเทศ อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาลได้้มีีการประกาศนโยบาย
ล็็อกดาวน์์ออกมาในทัันทีี ส่่งผลให้้กิจิ กรรมต่่าง ๆ ในพื้้น� ที่่ดัั� งกล่่าวต้้องหยุุดชะงััก
ทางรััฐบาลสามารถควบคุุ ม ตััวเลขผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ได้้ ใ นระดัับที่่� ต่ำำ�� รวมถึึ ง
การกระจายวััคซีีนให้้กัับประชาชนภายในประเทศสามารถทำำ�ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยคาดการณ์์ว่่าวัันหยุุดยาวของเทศกาลตรุุษจีีน จะส่่งผล 4. อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงเดืือนมีีนาคม 2564 ทางรััฐบาลจีีนประกาศผ่่อนคลาย
นโยบายในการขอวีีซ่่าเข้้าประเทศของคนในประเทศต่่าง ๆ โดยเปิิดโอกาส
ให้้การท่่องเที่่�ยวภายในประเทศเติิบโตได้้อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
ให้้ประชาชนในประเทศที่่�มีีการเริ่่�มแจกจ่่ายวััคซีีนไปแล้้ว สามารถขอวีีซ่่า
เข้้าประเทศจีีนได้้ จากเดิิมที่่�มีีการระงัับการให้้วีีซ่่าในทุุกรููปแบบไปในช่่วง
2. รััฐบาลจีีนยัังคงมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับนัักเดิินทางชาวจีีนในต่่างประเทศ
ก่่อนหน้้านี้้� ทั้้�งนี้้� บุุคคลที่่�จะขอวีีซ่่าเข้้าประเทศจีีนได้้นั้้�น จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�
ที่่�จะเดิินทางเข้้ามาเยี่่�ยมเยีียนครอบครััวช่่วงเทศกาลตรุุษจีีน ซึ่่�งส่่วนมาก
ได้้รัับวััคซีีนครบ 2 โดส รวมถึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ หรืือ
จะเดิินทางมาจากประเทศอัังกฤษที่่สถ
� านการณ์์โควิิด-19 ยัังคงน่่าเป็็นห่่วง
การเยี่่�ยมญาติิเท่่านั้้�น
โดยรััฐบาลได้้มีีการออกมาตรการควบคุุมดููแลอย่่างใกล้้ชิดิ รวมถึึงมาตรการ
กัักตััว 14 วััน ยัังคงถููกนำำ�มาใช้้โดยไม่่มีีข้้อยกเว้้น
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5. ในส่่วนของอุุตสาหกรรมไมซ์์ในประเทศจีีนยัังคงได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่อ� ง 7. รััฐบาลมาเก๊๊าประกาศนโยบายกระตุ้้�นเศรษฐกิิจอีีกครั้้�งหนึ่่�ง โดยเน้้นไปที่่�
แม้้ว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดจะมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น แต่่เนื่่�องมาจาก
การให้้เงิินสนัับสนุุนกัับประชาชนเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้จ่่ายภายใน
มาตรการควบคุุมการเดิินทางเข้้าประเทศ ส่่งผลให้้การจััดงานในระดัับ
ประเทศ ซึ่่�งมีีวงเงิินสููงกว่่า 7.24 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ คาดว่่ากลุ่่�ม
นานาชาติิในปีีนี้้� ถููกยกเลิิกและเลื่่�อนออกไปก่่อน หรืือไม่่ก็็เปลี่่�ยนแปลง
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจค้้าปลีีกจะได้้รัับประโยชน์์จากนโยบาย
รููปแบบไปเป็็นลัักษณะไฮบริิดหรืือออนไลน์์แทน อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาล
ในครั้้�งนี้้�มากที่่สุ� ุด
มีีการประกาศแผนในการสนัับสนุุนการจััดงานไมซ์์ในอนาคต อาทิิ E-Sport
และ Airshow นอกจากนั้้�น เรื่่�องของการลงทุุนสำำ�หรัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน 8. การจััดงานไมซ์์ยัังคงมีีการยกเลิิกหรืือไม่่ก็็เลื่่�อนการจััดงานออกไปอยู่่�
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมไมซ์์มั่่น� ใจว่่าจะสามารถฟื้้น� ตััวได้้
อย่่างสถานที่่�จััดงานก็็ยัังคงมีีให้้เห็็นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในช่่วงหลัังของปีี 2564 โดยฐานลููกค้า้ หลัักของมาเก๊๊า ณ ตอนนี้้คืื� อนัักเดิินทาง
ไมซ์์จากประเทศจีีน นอกจากนั้้�น รััฐบาลยัังร่่วมมืือกัับภาคเอกชนในการ
6. สถานการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจและการท่่องเที่่�ยวโดยรวมของมาเก๊๊า เริ่่�มดีีขึ้้�น
สร้้างโครงการด้้านสาธารณููปโภคต่่าง ๆ รวมถึึง ศููนย์์ประชุุมและแสดง
ตามลำำ�ดัับภายหลัังจากรััฐบาลสามารถควบคุุมการระบาดของไวรััสโควิิด-19
สิินค้้านานาชาติิขนาดใหญ่่ที่กำ่� ำ�ลัังดำำ�เนิินการสร้้างอยู่่�ด้้วย
ได้้ดีี รวมถึึงเริ่่�มมีีการแจกจ่่ายวััคซีีนให้้กัับประชาชนแล้้วในช่่วงเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ และคาดว่่าจะฉีีดให้้กัับประชาชนส่่วนมากในประเทศได้้ภายใน
ไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2564 ส่่งผลให้้รััฐบาลประกาศยกเลิิกมาตรการ
ควบคุุมการเดิินทางเข้้าประเทศ รวมถึึงการไม่่ต้อ้ งกัักตััวเป็็นเวลา 14 วัันด้้วย
โดยเริ่่�มจากนัักเดิินทางจากประเทศจีีนก่่อนเป็็นอัันดัับแรก

สรุุปข่่าว

ตลาดจีีนและมาเก๊๊า
โดยภาพรวม

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
มีีการคาดการณ์์ว่่าช่่วงปีีใหม่่ของจีีนในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมา •
จะมีีตััวเลขด้้านการท่่องเที่่ย� วภายในประเทศ รวมถึึงการใช้้จ่า่ ยที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น�
เป็็นอย่่างมาก ประกอบกัับการผ่่อนคลายมาตรการต่่าง ๆ จากทางภาครััฐ
ภายหลัังสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ภายในประเทศ
อยู่่�ในระดัับที่่�ควบคุุมได้้ ตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� รวมถึึงมีีการ
เริ่่ม� กระจายวััคซีีนให้้แก่่ประชาชนในประเทศแล้้วจำำ�นวนหนึ่่�ง คาดว่่าในช่่วง
ดัังกล่่าวจะมีีการเดิินทางทั้้�งการท่่องเที่่�ยวและเดิินทางกลัับภููมิิลำำ�เนา •
มากกว่่า 10 ล้้านราย ส่่งผลให้้แหล่่งท่่องเที่่�ยวตามเมืืองต่่าง ๆ ได้้มีี
การเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการต้้อนรัับนัักเดิินทางที่่ค� าดว่่าจะมีีจำำ�นวน
มหาศาล ทั้้�งนี้้� ยัังมีีความกัังวลเรื่่�องคนจีีนที่่�อยู่่�ในต่่างประเทศ ซึ่่�งจะทยอย
เดิินทางกลัับมายัังประเทศจีีนในช่่วงดัังกล่่าว โดยเฉพาะจากประเทศ
อัังกฤษที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดยัังคงน่่าเป็็นห่่วง

ตััวเลขการท่่องเที่่�ยวและการใช้้จ่่ายภายในประเทศของจีีนดููเหมืือนว่่า
จะกลัับมาเป็็นปกติิในช่่วงก่่อนสถานการณ์์โควิิด-19 ยอดการจองโรงแรม
และสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ ในประเทศมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 3 เท่่า ทั้้�งนี้้�
ประชาชนยัังมีีการใช้้จ่า่ ยสููงขึ้้น� กว่่าปีีที่ผ่่� า่ นมา เนื่่อ� งจากไม่่สามารถเดิินทาง
ไปต่่างประเทศได้้ จึึงทำำ�ให้้มีีเงิินเหลืือสำำ�หรัับการใช้้จ่า่ ยในประเทศที่่สู� งู ขึ้้น�
รััฐบาลมีีการพิิจารณาผ่่อนคลายมาตรการต่่อสถานที่่�ที่มีีก
่� ารรวมกลุ่่�มของ
คนจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� ในที่่นี้้� ห� มายถึึง โรงภาพยนตร์์ Internet Café หรืือสถานที่่�
จััดงานต่่าง ๆ ด้้วย โดยจะสามารถให้้มีีการเปิิดบริิการหรืือเพิ่่�มจำำ�นวนคน
มากขึ้้�น ส่่งผลดีีกัับอุุตสาหกรรม E-Sport ในประเทศจีีนที่่ก่� อ่ นหน้้านี้้�มีีการ
เลื่่�อนการจััดงานหรืือยกเลิิกการจััดการแข่่งขัันไปหลายรายการ ล่่าสุุด
มีีการประกาศการแข่่ ง ขัันรายการใหญ่่ ข องค่่ า ยเกมส์์ ที่่� จ ะจััดขึ้้� น ณ
Shanghai Mercedes-Benz Arena ในช่่วงฤดููร้้อนปีีนี้้�

MICE Competitor Movement

•

39

MICE Competitor Movement

40

•

รััฐบาลจีีนมีีการประกาศผ่่อนคลายนโยบายสำำ�หรัับการขอวีีซ่่าเข้้าประเทศ •
โดยเริ่่�มจากประเทศที่่�ได้้มีีการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ให้้กัับประชาชนก่่อน
ซึ่่ง� จะเปิิดให้้ประชาชนในประเทศดัังกล่่าวสามารถยื่่น� ขอวีีซ่่าเข้้าประเทศจีีน
ได้้ อย่่างไรก็็ตาม จะต้้องได้้รัับการฉีีดครบ 2 โดสก่่อน รวมถึึงวััคซีีนจะต้้อง
มาจากผู้้�ผลิิตในประเทศจีีนด้้วย ทั้้�งนี้้� ในช่่วงต้้นจะเป็็นการอนุุญาตให้้กัับ
ผู้้�เดิินทางที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ในการเข้้าประเทศที่่�ชััดเจน เช่่น การทำำ�ธุุรกิิจ
หรืือการเยี่่ย� มญาติิในประเทศเท่่านั้้น� เรื่อ�่ งของการท่่องเที่่ย� วยัังคงถููกห้้ามอยู่่�

•

ทางการจีีนออกมาประกาศว่่าในช่่วงฤดููหนาวของปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา
อุุ ต สาหกรรมการท่่ อ งเที่่� ย วได้้ กลัั บฟื้้� น ตััวขึ้้� น มา โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง •
โปรแกรมการท่่องเที่่ย� วตามเมืืองต่่าง ๆ ที่่มีี� กิิจกรรมเหมาะกัับช่่วงฤดููหนาว
เช่่น สกีี หรืือเทศกาลหุ่่�นน้ำำ��แข็็ง เป็็นต้้น คาดการณ์์ว่่าจะสามารถสร้้าง
มููลค่า่ ทางเศรษฐกิิจได้้กว่า่ 6 แสนล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ทั้้ง� นี้้� มีีการสำำ�รวจถึึง
ความเชื่่�อมั่่�นของคนจีีนต่่อการเดิินทางท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ ส่่วนมาก
ยัังคงเลืือกที่่�จะเดิินทางในเมืืองใกล้้เคีียงก่่อนเป็็นอัันดัับแรก ยัังไม่่ได้้
พิิจารณาถึึงการเดิินทางข้้ามไปยัังมณฑลอื่่�น ๆ

•

รีีสอร์์ทในเมืืองซัันหยาง มณฑลไห่่หนานของจีีน สามารถกลัับมาดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้ตามปกติิอีีกครั้้�ง หลัังจากที่่�รััฐบาลประกาศผ่่อนคลายนโยบาย •
ควบคุุมต่่าง ๆ ออกไป รวมถึึงนัักท่่องเที่่�ยวในประเทศจากเมืืองอื่่�น ๆ
ก็็ให้้ความมั่่น� ใจและเดิินทางไปเที่่ย� วเป็็นจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ใน
ช่่วงเทศกาลหยุุดยาวช่่วงต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมา มีีตััวเลขการจอง
โรงแรมสููงขึ้้�นกว่่า 55% รวมถึึงจำำ�นวนนัักเดิินทางเข้้ามาในเมืืองมีีเพิ่่�มขึ้้�น
กว่่า 173% เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนมกราคม 2564

เทศกาลน้ำำ��แข็็งในเมืืองต่่าง ๆ ของจีีนต่่างพากัันยกเลิิกการจััดงานไป
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการระบาดของไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ในประเทศจีีน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งงาน “The Harbin Ice and Snow Festival”
ที่่ถืื� อได้้ว่า่ เป็็นงานเทศกาลน้ำำ�� แข็็งระดัับโลกเทีียบชั้้น� ได้้กัับงานที่่เ� มืืองซััปโปโร
ของญี่่�ปุ่่�นเลยทีีเดีียว ซึ่่�งทุุกปีีจะสามารถดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวได้้มากกว่่า 2
ล้้านรายตลอดระยะเวลาการจััดงาน 10 วััน ทั้้�งนี้้� ถึึงแม้้ว่่าตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อ
จะไม่่ได้้เกิิดที่่เ� มืืองฮาร์์บินิ โดยตรง แต่่ทว่า่ เมืืองรอบ ๆ นั้้น� มีีจำำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้อ�
เพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน ส่่งผลให้้ทางภาครััฐต้้องประกาศยกเลิิกงานในปีีนี้้�
ทางการจีีนประกาศมาตรการล็็อกดาวน์์อย่่างเข้้มงวดอีีกครั้้�งบริิเวณแถบ
มณฑลทางตอนเหนืือของประเทศ ซึ่่�งมีีตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นเท่่าตััว
กิิจกรรมการเดิินทางระหว่่างมณฑลถููกระงัับไป การประชุุมของภาครััฐ
ตามเมืืองต่่าง ๆ ก็็ถููกยกเลิิกไปด้้วย รััฐบาลมีีความระมััดระวัังและเข้้มงวด
มากเป็็นพิิเศษ ทั้้ง� นี้้� มาตรการดัังกล่่าวยัังเป็็นการเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับ
งานโอลิิมปิิกฤดููหนาวที่่จ� ะจััดขึ้้น� ในปีี 2565 บริิเวณแถบมณฑลดัังกล่่าวด้้วย
ซึ่่�งรััฐบาลกล่่าวว่่าเราจะต้้องสร้้างความมั่่�นใจ และควบคุุมสถานการณ์์
ทุุกอย่่างให้้ได้้ทั้้�งหมดก่่อนการจััดงานจะมาถึึง
ผู้้�จััดงาน Cosmoprof CBE ASEAN และ China Beauty Expo ประกาศ
เลื่่อ� นการจััดงานไปเป็็นปลายปีีนี้้แ� ทน โดยมีีการสร้้างแพลตฟอร์์มออนไลน์์
สำำ�หรัับการจัับคู่่�ทางธุุรกิิจในช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายนก่่อน เพื่่อ� ให้้ผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ขาย
สามารถเข้้ามาเลืือกดููสิินค้้าและทำำ�การประชาสััมพัันธ์์ก่่อนในเบื้้�องต้้น
รวมถึึงสร้้างการรัับรู้้�ของสิินค้้าต่่าง ๆ ก่่อนที่่ง� านจะเกิิดขึ้้น� จริิงในปลายปีีนี้้�

การแข่่งขัันกอล์์ฟรายการใหญ่่อย่่าง China PGA Tour Series ได้้ประกาศ •
ยกเลิิกการจััดงานไป สาเหตุุหลัักมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ในประเทศจีีน โดยในปีี 2563 ที่่ผ่� ่านมา รายการดัังกล่่าวได้้มีีการยกเลิิก
ไปเช่่นกััน ถืือได้้ว่า่ เป็็นการยกเลิิกการจััดงาน 2 ปีีติดิ ต่่อกััน ซึ่่ง� ไม่่เคยเกิิดขึ้้น�
มาก่่อน อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�จััดงานมีีความพยายามที่่�จะจััดการแข่่งขัันให้้ได้้
โดยอาจจะมีีการพิิจารณาถึึงสถานที่่�จััดการแข่่งขัันใหม่่ ทั้้�งนี้้� การแข่่งขััน
รายการ PGA ก็็ถูกู ยกเลิิกในหลาย ๆ ประเทศทั่่ว� โลกเช่่นกััน ซึ่่ง� ในปีีนี้้ค� าดว่่า
จะจััดขึ้้�นได้้แค่่เพีียง 2 รายการเท่่านั้้�น ในประเทศแคนาดา และประเทศ
•
ในแถบลาติินอเมริิกา

•

รััฐบาลมาเก๊๊ า ได้้ เริ่่� ม แจกจ่่ า ยวััคซีีนให้้ กัั บประชาชนแล้้ ว ในช่่ ว งเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมา โดยจะเริ่่�มในช่่วงแรกก่่อนจำำ�นวน 100,000 โดส และ
ช่่วงที่่� 2 อีีก 100,000 โดส ซึ่่ง� วััคซีีนทั้้ง� หมดจะมาจากประเทศจีีน ส่่วนของ
AstraZeneca คาดว่่าจะเป็็นช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี ทั้้�งนี้้� ทางรััฐบาล
จะเริ่่� ม แจกจ่่ า ยให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ก่่ อ น และต่่ อ มาจะเป็็ น
ประชาชนทุุกคนในประเทศโดยไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยแต่่อย่่างใด ส่่วนสถานการณ์์
โควิิด-19 ในมาเก๊๊าสามารถควบคุุมได้้แล้้วระดัับหนึ่่�ง โดยไม่่มีีรายงาน
ผู้้�ติิดเชื้้�อในประเทศติิดต่่อกััน 309 วััน

•

รััฐบาลมาเก๊๊าได้้ประกาศยกเลิิกการควบคุุมนัักเดิินทางที่่ม� าจากประเทศจีีน
ทั้้ง� หมดแล้้ว ส่่งผลให้้นัักท่อ่ งเที่่ย� วที่่เ� ดิินทางมานั้้น� ไม่่ต้อ้ งกัักตััว แต่่ยัังคงจะ
ต้้องแสดงเอกสารการตรวจโรคอยู่่� ทั้้�งนี้้� รััฐบาลมีีแนวทางที่่�จะพิิจารณา
เมืืองอื่่�น ๆ ที่่มีี� ความเสี่่�ยงต่ำำ�ด้
� ้วย หนึ่่�งในนั้้�นคืือไต้้หวััน

ตััวเลขนัักท่่องเที่่ย� วของมาเก๊๊าปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก โดยในช่่วงสััปดาห์์
ที่่� 3 ของเดืือนมีีนาคม มีีตััวเลขสููงกว่่า 189,843 ราย เพิ่่�มขึ้้น� กว่่าช่่วงสััปดาห์์
ที่่ผ่� า่ นมากว่่า 109.5 เปอร์์เซ็็นต์์ และมากกว่่าในช่่วงวัันหยุุดเทศกาลตรุุษจีีน
สาเหตุุหลัักมาจากสถานการณ์์ของประเทศจีีนและมาเก๊๊าเองอยู่่�ในสภาวะ
คงที่่� ไม่่มีีรายงานผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นติิดต่่อกัันมาเป็็นระยะหนึ่่�ง รวมถึึง
การผ่่อนคลายมาตรการเดิินทางของทั้้ง� 2 ประเทศที่่ไ� ม่่จำ�ำ เป็็นต้้องกัักตััว ทำำ�ให้้
มีีการเดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยวของคนจีีนเข้้ามาในมาเก๊๊าเป็็นจำำ�นวนมาก
รััฐบาลมาเก๊๊าประกาศนโยบายกระตุ้้�นทางเศรษฐกิิจอีีกรอบ โดยจะเน้้นที่่�
การกระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้จ่า่ ยภายในประเทศ คาดว่่าจะมีีวงเงิินสููงกว่่า 7.24
หมื่่�นล้้านดอลลาร์์ฮ่่องกง ซึ่่�งคาดว่่าธุุรกิิจที่่�จะได้้รัับอานิิสงส์์ในครั้้�งนี้้�คืือ
การท่่องเที่่�ยวและการค้้าปลีีกจากการใช้้จ่่ายของคนในประเทศ ทั้้�งนี้้� ยัังมีี
ความช่่วยเหลืือทางตรงที่่ใ� ห้้แก่่ผู้้�ประกอบการด้้วย เช่่น การยกเว้้นภาษีีต่่าง ๆ
ให้้แก่่ธุรุ กิิจโรงแรม บาร์์ หรืือสถานบัันเทิิงต่่าง ๆ รวมถึึงมีีการให้้เงิินสำำ�หรัับ
ประชาชนในการใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยว วงเงิินกว่่า 200 ดอลลาร์์
ฮ่่องกง นอกจากนั้้น� ยัังมีีเงิินอััดฉีีดโดยตรงไปยัังพนัักงานที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบ
ในอุุตสาหกรรมการพนัันด้้วย
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์โดยทั่่�วไป
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•

รััฐบาลจีีนมีีความพยายามในการผลัักดัันอุุตสาหกรรมการบิินของประเทศผ่่านการจััดงาน Shanghai International
Commercial Aerospace Exhibition ซึ่่�งจะจััดขึ้้�นในช่่วงเดืือนกัันยายน 2564 โดยภายในงานจะประกอบไปด้้วย
เวทีีการเสวนา การแสดงนวััตกรรมใหม่่ ๆ ในวงการด้้านการบิินของประเทศจีีน รวมไปถึึงอุุตสาหกรรมอวกาศด้้วย
ทั้้ง� นี้้� งานดัังกล่่าวถืือเป็็นงานที่่จ� ะจััดขึ้้น� แทนงาน China Aviation Expo ที่่ถืื� อเป็็นงานในอุุตสาหกรรมการบิินที่่ใ� หญ่่
ที่่สุ� ดุ ในจีีน นอกจากนั้้น� รััฐบาลยัังตั้้ง� เป้้าไว้้ว่า่ จะสามารถพััฒนาการจััดงานให้้ไปถึึงงานระดัับโลกอย่่าง Paris Airshow
ในอนาคตด้้วย

•

งาน Airshow China ครั้้�งที่่� 13 ประกาศการจััดงานในช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2564 ภายหลัังในช่่วงปีีที่ผ่่� ่านมาได้้มีี
การยกเลิิกไป ซึ่่�งในปีีนี้้�จะจััดขึ้้�นที่่�เมืืองจููไห่่ มณฑลกวางตุ้้�ง โดยในปััจจุุบัันรััฐบาลมีีความพยายามอย่่างมากในการ
ผลัักดัันอุุตสาหกรรมการบิินและอวกาศผ่่านการจััดงานประชุุม อย่่างไรก็็ตาม งาน Airshow China ในปีีนี้้มีีก
� ารเพิ่่�ม
ในส่่วนของอุุตสาหกรรมด้้านอาวุุธยุุทโธปกรณ์์ทางการทหารเข้้าไปด้้วย ซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรกของการจััดงาน Airshow
ในจีีนที่่�มีีการเพิ่่�มอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�เข้้ามาแสดงในงานด้้วย

รััฐบาลจีีนมีีความพยายามในการผลัักดัันนครเซี่่�ยงไฮ้้ไปสู่่�การเป็็นศููนย์์กลางของอุุตสาหกรรม E-Sport รวมถึึงการ
ผลัักดัันไปสู่่�การจััดการแข่่งขััน E-Sport ระดัับโลกภายในปีี 2564 นี้้� ทั้้ง� นี้้� มีีการลงทุุนสำำ�หรัับการสร้้างสถานที่่จัั� ดการ
แข่่งขัันอย่่าง The Shanghai International New Cultural and Creative E-sports Center มููลค่่าการลงทุุน
กว่่า 898.2 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ซึ่่ง� มีีพื้้�นที่่ร� วมทั้้ง� หมด 500,000 ตารางเมตร และยัังประกอบไปด้้วยเทคโนโลยีีต่่าง ๆ
ที่่ทัั� นสมััย เพื่่อ� รองรัับการจััดงานระดัับโลกอีีกด้้วย ทั้้ง� นี้้� อุุตสาหกรรมเกมส์์ในประเทศจีีนถืือได้้ว่า่ เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง

•

เครืือโรงแรม Hilton ประกาศเปิิดสถานที่่จัั� ดงานใหม่่ในประเทศเมืืองเซิินเจิ้้น� ของจีีน โดยใช้้ชื่อ่� ว่่า Hilton Shenzhen
World Exhibition & Convention Center ซึ่่�งประกอบไปด้้วยพื้้�นที่่�การจััดประชุุมกว่่า 2,900 ตารางเมตร
ห้้องประชุุมสััมมนาอีีกกว่่า 21 ห้้อง พร้้อมทั้้�งห้้องพัักที่่�ทัันสมััยกว่่า 325 ห้้อง อย่่างไรก็็ตาม ทางรััฐบาลได้้ออกมา
ให้้การสนัับสนุุนถึึงการพััฒนาพื้้�นที่่จ� ากภาคเอกชนที่่จ� ะเป็็นหนึ่่�งในนโยบายที่่ต� อบโจทย์์แผนการพััฒนาพื้้�นที่่บ� ริิเวณนี้้ใ� ห้้
กลายเป็็นศููนย์์กลางของการจััดประชุุมตามนโยบาย Greater Bay Areas ของจีีน

•

สถานที่่�จััดงานที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในมาเก๊๊าอย่่าง Galaxy International Convention Center (GICC) ประกาศโครงการ
พััฒนาพื้้�นที่่�สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์เพิ่่�มเติิมในเฟสที่่� 3 แล้้ว โดยหากดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นจะมีีพื้้�นที่่ก� ารจััดงานกว่่า
40,000 ตารางเมตร Galaxy Arena จำำ�นวนที่่�นั่่�งกว่่า 16,000 ที่่นั่่� �ง ห้้องประชุุมในรููปแบบต่่าง ๆ มากกว่่า 4,000
ที่่�นั่่�ง รวมไปถึึงห้้องพัักกว่่า 700 ห้้องด้้วย ซึ่่�งหากสร้้างเสร็็จแล้้วโครงการดัังกล่่าวจะกลายมาเป็็นพื้้�นที่่สำ� ำ�หรัับการ
จััดแสดงสิินค้้าที่่มีี� ความทัันสมััยและใหญ่่ที่สุ่� ุดในเอเชีีย นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังมีีโครงการที่่�จะพััฒนาเฟสที่่� 4 ต่่อไป
ในอนาคตด้้วยมููลค่่ากว่่า 1.63 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
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ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ใน
ฮ่่องกง

1. อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวในฮ่่องกงยัังคงได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อ
เนื่่�อง ล่่าสุุด รััฐบาลได้้ประกาศตััวเลขนัักเดิินทางทั้้�งหมดในปีี 2563
ว่่ามีีจำำ�นวนลดลงกว่่า 93.6 เปอร์์เซ็็นต์์ เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงปีี 2562 โดย
สาเหตุุหลัักมาจากมาตรการควบคุุมการเดิินทางเข้้าออกของประเทศ
ที่่เ� ริ่่ม� บัังคัับใช้้มาตั้้ง� แต่่ช่ว่ งมกราคมปีี 2562 ที่่เ� ริ่่ม� มีีการระบาดเกิิดขึ้้น�
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2. นอกจากนั้้น� ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วของฮ่่องกงก็็ได้้
รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ตั้้ง� แต่่ขนาดเล็็กไปจนถึึงขนาดใหญ่่ ธุุรกิิจ
ท่่องเที่่�ยวขนาดกลางและขนาดเล็็กเริ่่�มทยอยปิิดตััวกัันไป หรืือไม่่ก็็
ปรัับขนาดกิิจการให้้มีีขนาดเล็็กลง ลดจำำ�นวนพนัักงานในบริิษััท
รวมถึึ ง การเปลี่่� ย นรูู ป แบบธุุ ร กิิ จ ไปเป็็ น อย่่ า งอื่่� น ทั้้� ง นี้้� ในส่่ ว น
ของกิิจการขนาดใหญ่่อย่่าง Ocean Park ก็็เริ่่�มปรัับแผนธุุรกิิจ
ของตนเอง รวมถึึงมีีการขอความช่่วยเหลืือทางด้้านเงิินกู้้�ไปยัังรััฐบาล
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3. อย่่างไรก็็ตาม ภาครััฐได้้มีีการออกมาตรการช่่วยเหลืือแก่่อุตุ สาหกรรม
การท่่องเที่่ย� วออกมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การอััดฉีีดเงิินกว่่า 98.62
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ สำำ�หรัับการออกแคมเปญประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่ย� ว
สำำ�หรัับการกระตุ้้�นการท่่องเที่่ย� วในหลากหลายรููปแบบ รวมถึึงได้้มีีการ
นำำ�เอาเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้เพื่่�อสร้้างแพลตฟอร์์มด้้านการท่่องเที่่�ยว
ที่่�สร้้างประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ให้้กัับผู้้�ที่่�สนใจเข้้าชมสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
สำำ�คััญของฮ่่องกงในรููปแบบออนไลน์์ รวมไปถึึงการเตรีียมแก้้ไข
มาตรการกัักตััว 21 วัันที่่�เคยประกาศไปช่่วงก่่อนหน้้านี้้�ด้้วย

4. รััฐบาลประกาศเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� ว
โดยมีีการประกาศเป็็นกลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินงานอย่่างชััดเจน
ซึ่่ง� จะถููกแบ่่งออกเป็็น 3 ระยะ รวมถึึงมีีการวางเป้้าหมายในระยะสั้้น�
กลาง และยาว เพื่่�อให้้เกิิดการฟื้้�นตััวอย่่างยั่่�งยืืน นอกจากนั้้�น ฮ่่องกง
ยัังได้้กลายมาเป็็นจุุดยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญของแผนพััฒนาพื้้�นที่่� Greater
Bay Area ของประเทศจีีน ทำำ�ให้้เงิินลงทุุนจากรััฐบาลจีีนได้้ไหลเข้้ามา
เป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่�อจุุดประสงค์์ในการพััฒนาพื้้�นที่่�เกาะฮ่่องกง
ให้้กลายมาเป็็นจุุดหมายปลายทางด้้านการท่่องเที่่ย� วและการจััดงานไมซ์์
ในอนาคต
5. ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมไมซ์์เริ่่�มที่่�จะปรัับตััว และมีีการนำำ�
เทคโนโลยีีการจััดงานในรููปแบบต่่าง ๆ เข้้ามาใช้้มากขึ้้�น เห็็นได้้จาก
งานส่่วนมากในช่่วงไตรมาสที่่�ผ่่านมาได้้มีีการเปลี่่�ยนรููปแบบไปเป็็น
ไฮบริิดอีีเว้้นท์์ รวมถึึงมีีการประกาศจากผู้้�จััดงานหลาย ๆ งานใน
ปีี 2564 ว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนรููปแบบไปเป็็นไฮบริิดอีีเว้้นท์์ด้้วย
6. อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงไตรมาสที่่�ผ่่านมาได้้เกิิดการจััดงานในรููปแบบ
ปกติิ หรืือ Face-to-Face ขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เกิิดสถานการณ์์
ไวรััสโควิิด-19 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานมากกว่่า 3,000 ราย จากทั้้ง� ในและ
ต่่างประเทศ รวมถึึงมีีการประกาศจััดงานเทศดนตรีีระดัับโลกของ
ฮ่่องกงในช่่วงปลายปีี 2564 โดยผู้้�จััดงานได้้แสดงความมั่่น� ใจ พร้้อมกัับ
การเปิิดให้้ซื้้�อบััตรเข้้าชมได้้แล้้วตั้้�งแต่่วัันนี้้� ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นการแสดง
ความเชื่่อ� มั่่น� ต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ในฮ่่องกงว่่าจะสามารถกลัับมาได้้ในเร็็ววััน

สรุุปข่่าว
ตลาดฮ่่องกง
โดยภาพรวม

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19

•

รััฐบาลฮ่่องกงประกาศตััวเลขนัักเดิินทางจากต่่างประเทศช่่วงปีี 2563 •
ที่่ผ่� า่ นมาลดลงกว่่า 93.6 เปอร์์เซ็็นต์์ เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงปีี 2562 โดยมีีจำำ�นวน
เพีียงแค่่ 3.57 ล้้านราย โดยสาเหตุุหลัักมาจากสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่เ� ริ่่ม� มา
ตั้้�งแต่่ช่่วงมกราคม 2562 ทางรััฐบาลได้้มีีการออกนโยบายและแคมเปญ
ต่่าง ๆ เพื่่�อที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยว และการจััดงานไมซ์์ให้้สามารถ
คืืนกลัับมาได้้ในปีี 2564 นี้้� เช่่น #MissYouToo และ 360 Hong Kong
Moments ที่่มีีก
� ารนำำ�เทคโนโลยีี VR มาเก็็บภาพในสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วสำำ�คััญ
ทั่่�วเกาะฮ่่องกงที่่ทุ� กุ คนคิิดถึึง เพื่่อ� นำำ�เสนอบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ให้้ผู้้�คน
ทั่่�วโลกสามารถเข้้ามาชมได้้ หรืือการสนัับสนุุนให้้จััดงานเทศกาลต่่าง ๆ
ในรููปแบบไฮบริิด
•
สถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวอย่่างต่่อเนื่่�อง ล่่าสุุด ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมามีีผู้้�ประกอบการ
ในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวประกาศปิิดตััวลงไปกว่่า 88 แห่่ง และอีีกมาก
ประกาศลดขนาดของธุุรกิิจลง รวมถึึงมีีผู้้�ประกอบการอีีกหลายเจ้้าเปลี่่ย� นไป
ประกอบธุุรกิิจอื่่�น โดยเฉพาะ E-commerce ที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างมาก
ซึ่่�งผู้้�ประกอบการได้้มีีการนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทต่่าง ๆ จากต่่างประเทศเข้้า
มาขาย ทั้้�งนี้้� มีีอีีกประเภทธุุรกิิจหนึ่่�งที่่�ได้้รัับความนิิยมก็็คืือการทำำ� Vitual
Tour โดยลููกค้า้ ยิินดีีจ่่ายเงิินจำำ�นวนหนึ่่�งเพื่่อ� ที่่จ� ะสามารถเห็็นสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� ว
ที่่�ตนเองชื่่�นชอบผ่่านระบบออนไลน์์

สวนสนุุกที่่�เก่่าแก่่และมีีชื่่�อเสีียงของฮ่่องกงอย่่าง Ocean Park กำำ�ลัังอยู่่�
ในช่่วงวิิกฤต ส่่งผลให้้ต้อ้ งปิิดการให้้บริิการนานเกืือบ 6 เดืือน โดยผู้้�บริิหาร
สวนสนุุกมีีแผนที่่�จะปรัับแนวธุุรกิิจ และขอเงิินช่่วยเหลืือจากภาครััฐเพื่่�อ
ความอยู่่�รอด เป็็นเงิินกว่่า 2.8 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์ฮ่่องกง แม้้ว่่าก่่อนหน้้านี้้�
ทางสวนสนุุกจะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือไปก่่อนหน้้านี้้�แล้้วกว่่า 1.67 หมื่่�นล้้าน
ดอลลาร์์ฮ่อ่ งกง รวมถึึงยัังขอให้้รััฐบาลช่่วยเจรจาพัักชำำ�ระหนี้้�กว่า่ 5.4 หมื่่น�
ล้้านดอลลาร์์ฮ่อ่ งกง ทั้้ง� นี้้� ทางสวนสนุุกมีีแนวทางในการปรัับพื้้�นที่่บ� างส่่วน
เพื่่�อสร้้างเป็็นสวนน้ำำ�� แหล่่งชอปปิิงใหม่่ รวมถึึงศููนย์์ประชุุมขนาดใหญ่่
เพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวและกิิจกรรมในรููปแบบอื่่�น ๆ มากขึ้้�น
รััฐบาลฮ่่องกงประกาศเงิินอััดฉีีดแก่่อุตุ สาหกรรมไมซ์์และท่่องเที่่ย� วจำำ�นวน
กว่่า 98.62 ล้้านดอลลาร์์หสรััฐ ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากงบเงิินอััดฉีีดเดิิมที่่�ได้้
ประกาศมาช่่วงก่่อนหน้้านี้้� รวมแล้้วกว่่า 934 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ทั้้�งนี้้�
เงิินจำำ�นวนดัังกล่่าวจะเน้้นในการประชาสััมพัันธ์์จุดุ หมายปลายทางเพื่่อ� ให้้
คนยัังจดจำำ� ฮ่่ อ งกงในฐานะเมืืองแห่่ ง การท่่ อ งเที่่� ย วทุุ กรูู ป แบบ เช่่ น
วััฒนธรรม อาหาร และการท่่องเที่่ย� วเชิิงสร้้างสรรค์์ ในส่่วนของอุุตสาหกรรมไมซ์์
ก็็ยัังคงเน้้นที่่�การสนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดงานอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านการให้้
เงิินสนัับสนุุนโดยตรงไปยัังผู้้�จััดงาน
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รััฐบาลฮ่่องกงเตรีียมแก้้ไขนโยบายกัักตััว 21 วััน สำำ�หรัับการเตรีียม •
ความพร้้อมในการเป็็นเจ้้าภาพการจััดงาน Asian Champions League
ในปีีนี้้� โดยรััฐบาลมองว่่านโยบายดัังกล่่าวเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญต่อ่ การเดิินทาง
เข้้ามาในประเทศของทั้้�งนัักกีีฬาและผู้้�เข้้าร่่วมชมงาน ทั้้�งนี้้� ยัังไม่่ได้้
มีีมาตรการที่่ชัั� ดเจนออกมาหากมีีการยกเลิิกมาตรการควบคุุมดัังกล่่าวจริิง

•

รััฐบาลฮ่่องกงมีีการเตรีียมความพร้้อมในด้้านต่่าง ๆ สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวในปีี 2564 โดยมีีกลยุุทธ์์หลััก 2 รููปแบบ อย่่างแรกคืือ
การผลัักดัันและสนัับสนุุนให้้นัักเดิินทางจากต่่างประเทศสามารถเดิินทางกลัับ
เข้้ามาได้้อีีกครั้้ง� หนึ่่�ง รวมถึึงให้้เงิินสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยวให้้มีีความพร้้อมต้้อนรัับนัักเดิินทาง อย่่างที่่�สองคืือ การสร้้าง
จุุดแข็็งให้้แก่่ประเทศ เพื่่อ� ที่่จ� ะสามารถแข่่งขัันกัับจุุดหมายปลายทางอื่่น� ๆ
ทั่่�วโลกได้้ ทั้้�งนี้้� รััฐบาลได้้มีีการจััดเตรีียมงบประมาณในการดำำ�เนิินการ
กว่่า 1,138 ล้้านดอลลาร์์ฮ่่องกง

รััฐบาลฮ่่องกงประกาศแผนกลยุุทธ์สำ์ �หรัั
ำ บการกระตุ้้�นอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� ว
ของประเทศให้้กลัับคืืนมาอีีกครั้้�งหนึ่่�ง โดยยึึดหลัักในการสร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน แผนกลยุุทธ์์แบ่่งออกได้้เป็็น 3 ช่่วงหลััก ได้้แก่่ ในช่่วงแรก
เน้้นการดึึงนัักท่่องเที่่�ยวจากต่่างประเทศให้้สามารถกลัับเข้้ามา ควบคู่่�ไป
กัับการกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ ระยะกลางคืือ การสร้้าง
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับการประชาสััมพัันธ์์ในวงกว้้าง รวมถึึงการดึึงเอา
ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวมารวบรวมไว้้ให้้ผู้้�สนใจสามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้ ระยะที่่�สามหรืือระยะยาว คืือการสร้้างการรัับรู้้�และ
การสร้้ า งแคมเปญสนัับสนุุ น การท่่ อ งเที่่� ย วให้้ มีี ความครอบคลุุ ม และ
ตอบโจทย์์ความต้้องการมากขึ้้�น

ฮ่่องกงประกาศจััดงานเทศกาลตรุุษจีีนในปีีนี้้ใ� นรููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ •
ไปพร้้อมกัันตลอดเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยเทศกาล International
Chinese New Year Night Parade ซึ่่ง� ถููกยกเลิิกไปเมื่่อ� ปีีที่ผ่�่ า่ นมา รวมถึึง
ได้้มีีการนำำ�เอาแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการต่่าง ๆ มาร่่วมออกบููธขาย
ของด้้วย ซึ่่�งมีีตั้้�งแต่่อาหาร ของใช้้ ไปจนถึึงโปรแกรมท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ โดย
มีีการใช้้ชื่่�อแคมเปญว่่า “Foturnes at Home” และ “Holiday at
Home” นอกจากนั้้น� ผู้้�ประกอบการโรงแรมและร้้านอาหารทั่่�วฮ่่องกงก็็ยััง
ตอบรัับเข้้าร่่วมโครงการนี้้�กัันอย่่างคัับคั่่�ง มีีการออกโปรโมชัันมากมาย
สำำ�หรัับการรัับประทานอาหารที่่ร้� า้ น หรืือแม้้กระทั่่ง� มีีบริิการส่่งไปที่่บ้� า้ นด้้วย
รััฐบาลคาดว่่าจะสามารถกระตุ้้�นการใช้้จ่่ายภายในประเทศ รวมถึึงสร้้าง •
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจแก่่ฮ่่องกงได้้ในระดัับหนึ่่�ง

เทศกาลหนัังอย่่าง Hong Kong International Film Festival ครั้้�งที่่� 45
ที่่�จะจััดขึ้้�นในเดืือนเมษายน 2564 นี้้� ทางผู้้�จััดงานได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลง
รููปแบบไปเป็็นแบบไฮบริิด หลัังจากเมื่่อ� ปีีที่ผ่่� า่ นมาได้้มีีการประกาศยกเลิิก
การจััดงานไป งานที่่�จะจััดขึ้้�นในปีีนี้้�จะมีีการเปิิดให้้ผู้้�เข้้าชมงานทั่่�วโลก
สามารถรัับชมภาพยนตร์์ และช่่วงการสััมมนาต่่าง ๆ ผ่่านระบบออนไลน์์
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�จััดงานมีีความพยายามที่่จ� ะนำำ�เอาเทคโนโลยีีต่่าง ๆ เข้้ามา
เพื่่�อที่่�จะสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ผู้้�เข้้าชมผ่่านระบบออนไลน์์ ซึ่่�ง
จะมีีการประกาศในรายละเอีียดต่่อไป
งานเทศกาลด้้ า นศิิ ล ปะและวััฒนธรรมฮ่่ อ งกงในปีี ที่่� ผ่่ า นมีีการเติิ บ โต
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง แม้้ว่า่ จะเกิิดสถานการณ์์ทางการเมืือง และโควิิด-19 อย่่างไร
ก็็ตาม ผู้้�จััดงานได้้มีีการนำำ�นวััตกรรมต่่าง ๆ เข้้ามาใช้้ในรููปแบบออนไลน์์
และมีีการเพิ่่�มเทคโนโลยีีในการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�ชมด้้วย เช่่น
งาน Art Basel ที่่�ผู้้�เข้้าชมงานสามารถดููผลงานศิิลปะแบบ 3 มิิติิผ่่าน
แพลตฟอร์์มที่่�เรีียกว่่า “Online Viewing Rooms” รวมถึึงผู้้�เข้้าชม
ยัังสามารถประมููลงานศิิลปะผ่่านระบบออนไลน์์ได้้ด้ว้ ย โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมชม
งานมากกว่่า 500,000 ราย และสามารถสร้้างยอดขายจากการประมููลได้้
กว่่า 311 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่ผ่่� ่านมากว่่า 260 เปอร์์เซ็็นต์์
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•

ฮ่่องกงได้้กลายมาเป็็นจุุดยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญสำำ�หรัับแผนพััฒนาพื้้�นที่่� Greater Bay Area ของจีีน ซึ่่�งรััฐบาลมีี
ความต้้องการในการผลัักดัันพื้้น� ที่่ใ� ห้้กลายเป็็นจุุดหมายปลายทางด้้านการท่่องเที่่ย� วและการจััดงานไมซ์์ ผ่่านการชููจุดุ เด่่น
ด้้านวััฒนธรรม ศิิลปะ ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี โดยจะเป็็นการเชื่่�อม 9 เมืืองหลััก
ของจีีน มาเก๊๊า และฮ่่องกง เข้้าด้้วยกัันเพื่่�อการผลัักดัันแผนยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าว

•

แม้้ว่่าในปีี 2564 จะเป็็นปีีที่�่ธุุรกิิจสายการบิินได้้รัับผลกระทบอย่่างหนััก แต่่เมื่่�อช่่วงเดืือนมกราคมที่่�ผ่่านมา ได้้มีี
สายการบิินต้้นทุุนต่ำำ�� Greater Bay Airlines (GBA) ขออนุุญาตทำำ�การบิินใน 104 เส้้นทางทั่่�วเอเชีีย อย่่างไรก็็ตาม
สายการบิินได้้เน้้นไปยัังเมืืองหลััก ๆ ของประเทศจีีนก่่อนเป็็นอัันดัับแรก แล้้วจึึงมีีแผนที่่�จะขยายไปตามเมืืองสำำ�คััญ
ในเอเชีีย เช่่น ญี่่�ปุ่่�น เวีียดนาม เกาหลีีใต้้ เป็็นต้้น

•

เจ้้าของสถานที่่�จััดงานในฮ่่องกงนำำ�เสนอบริิการด้้านการจััดงานไฮบริิดอีีเว้้นท์์แบบครบวงจรที่่�แรกในฮ่่องกง โดย
ผู้้�จััดงานสามารถใช้้บริิการฟัังก์์ชัันต่่าง ๆ สำำ�หรัับการสร้้างงานไฮบริิดอีีเว้้นท์์ได้้ในที่่เ� ดีียว ซึ่่ง� รวบรวมไว้้ตั้ง้� แต่่อุปุ กรณ์์
ในการจััดงาน ระบบ ทีีมงานช่่วยเหลืือ สำำ�หรัับให้้บริิการ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ให้้บริิการคาดหวัังว่่าจะเป็็นการเริ่่�มต้้นที่่�ดีีสำำ�หรัับ
ผู้้�จััดงานที่่ต้� อ้ งการปรัับรููปแบบงานมาเป็็นไฮบริิด แต่่ไม่่อยากจะลงทุุนจำำ�นวนมากสำำ�หรัับการสร้้างระบบเป็็นของตนเอง

•

ฮ่่องกงจััดงานในรููปแบบ Face-to-Face เป็็นครั้้�งตั้้�งแต่่เกิิดเหตุุการณ์์โควิิด-19 โดยมีีการจััดงานสััมมนาวิิชาการ
ในอุุตสาหกรรมทัันตแพทย์์ที่่�ชื่่�อ Hong Kong International Dental Expo and Symposium (HKIDEAS) ซึ่่�ง
การจััดงานเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานใน 3 วัันของการจััดงานกว่่า 3,000 ราย ทั้้�งนี้้� มาตรการ
ด้้านสุุขอนามััยยัังคงถููกนำำ�มาบัังคัับใช้้อย่่างเข้้มงวด และมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานจากต่่างประเทศส่่วนหนึ่่�งที่่�ได้้เดิินทางมา
กัักตััวก่่อนเข้้าร่่วมงานด้้วย

•

เทศกาลศิิลปะอย่่าง Hong Kong Arts Festival ครั้้�งที่่� 49 ที่่�จััดขึ้้�นในช่่วงวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ ถึึง 26 มีีนาคม 2564
ได้้มีีการจััดในรููปแบบของไฮบริิด โดยการจััดงานในปีีนี้้จ� ะมีีศิิลปินิ และวงดนตรีีจากทั่่�วโลกเข้้าร่่วมการแสดง ซึ่่ง� จะมีี
ทั้้ง� การแสดงสด และการบัันทึึกล่ว่ งหน้้าเพื่่อ� นำำ�มาโชว์์ภายในงานด้้วย ไฮไลท์์สำำ�คััญในปีีนี้้จ� ะเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่วง Hong Kong
Chinese Orchestra ไปจนถึึง Moscow's Igor Moiseyev Ballet จากประเทศรััสเซีีย

•

ผู้้�จััดงานเทศกาลดนตรีีอย่่าง Clockenflap Music & Arts Festival ในฮ่่องกงประกาศขายบััตรล่่วงหน้้าสำำ�หรัับ
งานในช่่วงสิ้้�นปีีนี้้� โดยผู้้�จััดงานมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าจะสามารถจััดงานได้้อีีกครั้้�งหนึ่่�งภายหลัังมีีการประกาศยกเลิิก
มาแล้้ว 2 ปีีติิดต่่อกััน ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่าสถานการณ์์โควิิด-19 ยัังคงเกิิดขึ้้�นอยู่่� แต่่ทางผู้้�จััดงานยัังคงมั่่�นใจว่่าสถานการณ์์
ดัังกล่่าวจะดีีขึ้้น� เรื่อ�่ ย ๆ และได้้มีีการเตรีียมใช้้ระบบ Live Streaming เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งหากไม่่สามารถจััดงานได้้จริิง

ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ใน
สิิงคโปร์์

2. สิิงคโปร์์ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งประเทศที่่�สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในเรื่่�อง
ของการจััดงานอย่่างปลอดภััย พร้้อมทั้้ง� การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการ
จััดงาน ในปีี นี้้� สิิ ง คโปร์์ ไ ด้้ รัั บการคััดเลืือกให้้ เ ป็็ น ผู้้�จััดงานระดัับ
นานาชาติิหลายงาน อาทิิ Hotel Investment Conference Asia
Pacific (HICAP), The Alternative Ownership Conference Asia
Pacific (AOCAP), Singapore International Jewellery Expo
(SIJE) และ World Economic Forum ซึ่่�งชี้้�ให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของ
สิิงคโปร์์ที่่�จะเป็็นประเทศผู้้�นำำ�ในระดัับภููมิิภาคในการฟื้้�นตััวจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19

3. หลัังจากที่่� Singapore Tourism Board (STB) เปิิดตััวโครงการ
SingapoRediscovers และ SingpaoreReimagine ในปีีที่ผ่่� ่านมา
ปีีนี้้� STB ได้้ร่ว่ มมืือกัับผู้้�จััดงานเพื่่อ� จััดอีีเว้้นท์์ออนไลน์์ของอุุตสาหกรรมไมซ์์
ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ SingpaoreReimagine เป็็นการเชื่่อ� มต่่อ
ระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายจากนานาประเทศมากกว่่า 40 ราย แสดง
ศัักยภาพความพร้้อมทั้้ง� ทางด้้านพื้้�นที่่จัั� ดงานและพื้้�นที่่อ� อนไลน์์ และ
เป็็นการตอกย้ำำ�ว่
� า่ สิิงคโปร์์ต้อ้ งการที่่จ� ะเป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ า้ นจุุดหมายปลายทาง
ไมซ์์ในระดัับเวทีีโลก
4. รััฐบาลสิิงคโปร์์มีีแผนระยะยาวที่่�จะผลัักดัันประเทศให้้เป็็นเมืืองที่่�มีี
การจััดการด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ในเอเชีีย เน้้ น การจััดการ
เรื่่�องเศรษฐกิิจสีีเขีียวของประเทศ โดยจะทำำ�ให้้เกาะเซ็็นโตซ่่ากลาย
เป็็นจุุดหมายปลายทางที่่�ไม่่มีีการสร้้างคาร์์บอนในอีีก 10 ปีีข้้างหน้้า
5. ในขณะที่่�ธุุรกิิจโรงแรมได้้มีีการปรัับตััวเพื่่�อความอยู่่�รอด และต่่างเร่่ง
ดำำ�เนิินการให้้ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน SG Clean ซึ่่ง� เป็็นมาตรการ
ด้้านสุุขอนามััย มาตรฐานด้้านความสะอาดและความปลอดภััยอย่่าง
สููงสุุด และได้้นำำ�ระบบเช็็กอิินผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือมาใช้้ เพื่่�อป้้องกััน
การสััมผััส บางโรงแรมได้้มีีการนำำ�เสนอแพ็็กเกจให้้กัับนัักเดิินทางต่่างชาติิ
ที่่�จะเข้้าพัักในโรงแรม โดยมีีประกัันโควิิด-19 ที่่�ครอบคลุุมการรัักษา
พยาบาลในกรณีีที่่�ผู้้�เข้้าพัักติิดเชื้้�อระหว่่างการเข้้าพัักในโรงแรม หรืือ
บางรายหัันมาเน้้นตลาดภายในประเทศ นำำ�เสนอประสบการณ์์ใหม่่ ๆ
แบบ Staycation ให้้กัับชาวสิิงคโปร์์

MICE Competitor Movement

1. รััฐบาลสิิงคโปร์์และออสเตรเลีียอยู่่�ระหว่่างการเจรจาเปิิด “Travel
Bubble” เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้เกิิดการเดิินทางข้้ามแดนของ
พลเมืืองทั้้�งสองประเทศโดยไม่่ต้้องกัักตััว โดยจะเน้้นกลุ่่�มนัักเรีียน
และนัักเดิินทางธุุรกิิจ ในอนาคตอาจจะขยายไปถึึงกลุ่่�มนัักเดิินทาง
จากประเทศต่่ า ง ๆ ที่่� มีี ความประสงค์์ จ ะเดิิ น ทางเข้้ า ประเทศ
ออสเตรเลีียโดยผ่่านประเทศสิิงคโปร์์ หลัังจากได้้ผ่่านการกัักตััว 14
วัันในสิิงคโปร์์เรีียบร้้อยแล้้ว

49

สรุุปข่่าว
ตลาดสิิงคโปร์์
โดยภาพรวม

MICE Competitor Movement

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19

50

•

จากการสนัับสนุุ นของภาครััฐเพื่่� อให้้ เกิิ ด การฟื้้� นตััวของอุุ ตสาหกรรม •
การท่่องเที่่�ยว โครงการ SingapoRediscovers ที่่�รััฐบาลเป็็นผู้้�สนัับสนุุน
Voucher ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 เป็็นต้้นมา มีีชาวสิิงคโปร์์มากกว่่า
3,000,000 ราย ได้้ใช้้ Voucher นี้้� และเกิิดการสร้้างรายได้้มากกว่่า 36
ล้้านดอลลาร์์สิิงคโปร์์ การใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเป็็นการช่่วยเหลืือโรงแรมและ
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ ได้้อย่่างมาก

•

อย่่างไรก็็ตาม อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมการบิิน ได้้รัับ
ผลกระทบอย่่างหนัักในช่่วงของการระบาดของโควิิด-19 ซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก •
การที่่�รััฐบาลสิิงคโปร์์ประกาศห้้ามเดิินทางข้้ามประเทศ โดยแรงงานใน
อุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�จะได้้รัับความช่่วยเหลืือต่่ออีีก 6 เดืือนผ่่านโครงการ
Jobs Support Scheme (JSS) ของรััฐบาลสิิงคโปร์์ โดยจะร่่วมจ่่ายเงิิน
เดืือนให้้ในอััตรา 10 - 30 เปอร์์เซ็็นต์์ ในปีี 2564 นี้้� รััฐบาลจะเน้้นการ
ช่่วยเหลืือให้้ลูกจ้
ู า้ งพััฒนาองค์์ความรู้้�และทัักษะ พร้้อมทั้้ง� เรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ ๆ
ที่่จำ� ำ�เป็็นเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในสถานการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต

อุุตสาหกรรมโรงแรมในสิิงคโปร์์ยัังคงประสบปััญหาในปีี 2564 จนกว่่า
ข้้อจำำ�กััดเรื่่�องพรมแดนจะเริ่่�มผ่่อนคลาย อย่่างไรก็็ตาม ข้้อจำำ�กััดทางด้้าน
พรมแดนจะยัังดำำ�เนิินต่่อเนื่่�องจากต้้องรอการฉีีดวััคซีีนให้้ครอบคลุุมมาก
ยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม สิิงคโปร์์มีีความต่่างจากประเทศอื่่�น ๆ เพราะสิิงคโปร์์
ต้้องพึ่่�งพาตลาดการเดิินทางท่่องเที่่ย� วจากต่่างประเทศ ดัังนั้้น� ข้้อจำำ�กััดทาง
มาตรการข้้ามพรมแดนที่่�เข้้มงวดจะทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมโรงแรมยัังอยู่่�ใน
สภาวะที่่�ยากลำำ�บากจนกว่่าจะถึึงระดัับที่่ส� ามารถกลัับมาทำำ�กำำ�ไรได้้
ในช่่วงที่่ป� ระกาศภาวะฉุุกเฉิิน โรงแรมไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้นำ�ำ เสนอแพ็็กเกจแบบ
Staycation ข้้อจำำ�กััดนี้้�จะเริ่่�มผ่่อนคลายมากขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคม 2564
สำำ�หรัับโรงแรมที่่ผ่� า่ นการคััดเลืือก อย่่างไรก็็ตาม ความต้้องการของโรงแรม
ที่่� เ ป็็ น โรงแรมประเภท Staycation จะขึ้้� น อยู่่�กัับทำำ� เลของโรงแรม
โดยเฉพาะโรงแรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายรีีสอร์์ทจะเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
โดยโรงแรมจะสามารถได้้ประโยชน์์จากโครงการ Green Lane ที่่�อำ�ำ นวย
ความสะดวกและเป็็นที่่�พัักให้้กัับพนัักงานของสายการบิิน

ในขณะที่่�แผนของการเปิิดประเทศระยะที่่� 3 และแผนการฉีีดวััคซีีน •
เริ่่�มออกมา ผู้้�ให้้บริิการการจััดประชุุมนานาชาติิและจััดงานแสดงสิินค้้า
ที่่�มีีสำำ�นัักงานอยู่่�ที่่�ประเทศสิิงคโปร์์ตั้้�งเป้้าหมายให้้ มีีการจััดงานทั้้�งใน
รูู ป แบบออนไลน์์ แ ละแบบจััดที่่� สถ านที่่� จัั ดงาน Sands Expo and
Convention Centre ประมาณ 70 เปอร์์เซ็็นต์์ของงานที่่�เคยจััด

•

ประเทศสิิงคโปร์์และออสเตรเลีียกำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างการเจรจาระหว่่าง
ประเทศ ซึ่่ง� จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้เกิิดการเดิินทางข้้ามแดนระหว่่าง
ทั้้ง� สองประเทศ โดยทั้้ง� สองประเทศจะต้้องทำำ�ตามข้้อตกลงร่่วมกัันในเรื่่อ� ง
ของการออกใบรัับรองการฉีีดวััคซีีน โดยเน้้นกลุ่่�มนัักเรีียน และนัักเดิินทาง
ธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ทั้้ง� สองประเทศยัังมองหาความเป็็นไปได้้ที่จ�่ ะให้้นัักเดิินทาง
จากประเทศต่่ า ง ๆ สามารถเดิิ น ทางเข้้ า ประเทศออสเตรเลีียโดย
ผ่่านประเทศสิิงคโปร์์ หลัังจากได้้ผ่า่ นการกัักตััว 14 วัันในสิิงคโปร์์เรีียบร้้อย
แล้้ว ทั้้ง� สองประเทศยัังเจรจาถึึงแนวความคิิดและรููปแบบการกัักตััวพร้้อม
ทั้้�งการเป็็นศููนย์์กลางการฉีีดวััคซีีนอีีกด้้วย

ผู้้�โดยสารที่่� เดิิ นทางออกจากประเทศสิิ งคโปร์์ หรืื ออิิ นโดนีีเซีียที่่� มีีการ
ต่่อเครื่่�องจากเมืืองสิิงคโปร์์ จะสามารถจองการตรวจโควิิด-19 ได้้ก่่อน
การเดิินทาง ซึ่่�งทาง All Singapore Airlines ได้้ดำำ�เนิินการร่่วมกัับ
Collinson เพื่่อ� เป็็นบริิการเสริิม โดยอยู่่�ะหว่่างการทดสอบระบบ ผู้้�โดยสาร
จะต้้องเดิินทางโดย Singapore Airlines และ SilkAir และเดิินทางออก
จากเมืืองสิิงคโปร์์ เมืืองจาการ์์ตา เมืืองมีีดาน การทดสอบนี้้�จะดำำ�เนิินการ
ถึึงช่่วงกลางเดืือนมีีนาคม 2564 และมีีแผนที่่�จะขยายการบริิการไป
ในเมืืองต่่าง ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�นหากการทดสอบประสบความสำำ�เร็็จ ดัังนั้้�น
การให้้บริิการใหม่่ของ Singapore Airlines ในครั้้�งนี้้�จะสามารถอำำ�นวย
ความสะดวกให้้ผู้้�โดยสาร ซึ่่�งผลตรวจจะได้้รัับภายใน 36 ชั่่�วโมงผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ ถ้้าผลเป็็นลบจะสามารถนำำ�เอกสารไปเสนอต่่อเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่เ� คาน์์เตอร์์เช็็กอินิ ที่่ส� นามบิิน และเจ้้าหน้้าที่่ต� รวจคนเข้้าเมืืองของประเทศ
สิิงคโปร์์สามารถยืืนยัันและออกเอกสารรัับรองสุุขภาพผ่่านระบบดิิจิิทััล
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•

Singapore Tourism Board (STB) ได้้ร่่วมมืือกัับผู้้�จััดงานท้้องถิ่่�นเพื่่�อจััดงานอีีเว้้นท์์ออนไลน์์ของอุุตสาหกรรมไมซ์์
ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ SingpaoreReimagine จััดขึ้้น� ระหว่่างวัันที่่� 3 - 4 มีีนาคม 2564 ซึ่่ง� เป็็นงานที่่เ� ชื่่อ� มต่่อ
ระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายจากนานาประเทศมากกว่่า 40 ราย เพื่่�อจะมาอััพเดทความก้้าวหน้้าในส่่วนของมาตรการ
ด้้านสาธารณสุุข เมื่่อ� มีีการกลัับมาจััดงานไมซ์์อีีกครั้ง�้ นอกจากนี้้� ยัังมีีการสร้้างประสบการณ์์ไมซ์์ผ่า่ นการไลฟ์์สตรีีมมิ่่ง�
โดยการพาทััวร์์แบบ Virtual การทำำ� Masterclass อาหาร โดยเชฟเจ้้าของร้้านอาหารระดัับมิิชลินิ สตาร์์ และเชฟขนม
ที่่มีีชื่
� อ่� เสีียงที่่สุ� ดุ ในเอเชีีย รวมถึึงใช้้เกมในการสร้้างประสบการณ์์ของการเดิินทางมายัังจุุดหมายปลายทาง อย่่างเช่่น
สิิงคโปร์์ เพื่่อ� แสดงศัักยภาพความพร้้อมทั้้ง� ทางด้้านพื้้�นที่่จัั� ดงานและพื้้�นที่่อ� อนไลน์์ ในการจััดงานครั้้ง� นี้้� STB ต้้องการ
ให้้ตััวเองเป็็นศููนย์์กลางในการจััดงานและต้้องการจะสร้้างแบรนด์์ของประเทศในฐานะผู้้�นำำ�ด้า้ นจุุดหมายปลายทาง
ไมซ์์ในระดัับเวทีีโลก

•

STB อนุุญาตให้้ผู้้�จััดงานสามารถจััดงานอีีเว้้นท์์หรืือกิิจกรรมไมซ์์ที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างธุุรกิิจต่่อธุุรกิิจในสิิงคโปร์์ได้้ โดย
อนุุญาตให้้สามารถจััดงานที่่มีีผู้้�
� เข้้าร่่วมงานสููงถึึง 750 ราย แบ่่งเป็็นโซนละ 50 ราย และต้้องมีีแผนการตรวจโควิิด-19
ก่่อนการจััดงาน หากไม่่ทำำ�ตามนโยบายนี้้� ผู้้�จััดงานจะสามารถจััดงานได้้เพีียง 250 ราย โดยแบ่่งเป็็นโซนละ 50 ราย
เช่่นกััน ในส่่วนของกิิจกรรมการแข่่งขัันกีีฬาก็็จะได้้รัับอนุุญาตให้้มีีผู้้�เข้้าชมได้้ถึึง 750 รายเช่่นกััน หากผู้้�เข้้าชมงาน
หรืือผู้้�เข้้าร่่วมงานได้้รัับการฉีีดวััคซีีนครบ 2 เข็็มก่่อนเข้้าร่่วมงานอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ ผู้้�เข้้าชมงานจะไม่่ต้้องเข้้ารัับ
การตรวจโควิิด-19

•

เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ที่่�ผ่่านมา ได้้มีีการเปิิดตััว Connect@Changi เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงภาพลัักษณ์์ใหม่่ ๆ
สำำ�หรัับการประชุุมนานาชาติิในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด โดยภายใน Singapore Expo ได้้มีีการติิดตั้้ง� แผ่่นใส
จากพื้้�นถึึงเพดานเพื่่อ� แยกผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมที่่เ� ดิินทางจากต่่างประเทศกัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมภายในประเทศ โดยแผนการ
ดำำ�เนิินการแบบนี้้�ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ Connect@Singapore ซึ่่�งอนุุญาตให้้มีีการเดิินทางเข้้าประเทศ
ในระยะสั้้น� และละเว้้นการกัักตััว 14 วััน ให้้กัับนัักเดิินทางที่่มีี� ผลตรวจโควิิด-19 เป็็นลบ ผู้้�จััดงานได้้ชี้้แ� จงว่่า การจััดงาน
ดัังกล่่าวจะช่่วยผลัักดัันการเปิิดพรมแดนและช่่วยสนัับสนุุนกิิจกรรมไมซ์์ในท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมงานรู้้�สึึกปลอดภััยและมีีความรัับผิิดชอบระหว่่างการเข้้าร่่วมงาน

พัันธกิิจของสิิงคโปร์์ในการเป็็นเมืืองที่่�มีีการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีที่่�สุุดในเอเชีียได้้ก้้าวไปอีีกขั้้�นด้้วยโครงการ
“Sentosa Development Corporation” ซึ่่�งได้้วางแผนที่่�จะเปลี่่�ยนเกาะนี้้�ให้้กลายเป็็นจุุดหมายปลายทางที่่�ไม่่มีี
การสร้้างคาร์์บอนภายในปีี 2573 ซึ่่ง� เหมาะสำำ�หรัับผู้้�จััดงานที่่ม� องหาสถานที่่จัั� ดงานที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญกัับคาร์์บอนฟุุตพริินต์์
โดยรััฐบาลสิิงคโปร์์ได้้ประกาศในวัันที่่� 4 มีีนาคม 2564 เน้้นเรื่่�องแผนระยะยาวที่่�จะจััดการเรื่่�องเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ของประเทศ สิิงคโปร์์คาดหวัังว่่านัักเดิินทางจากทั่่�วทุุกมุมุ โลกจะให้้ความสนใจมากขึ้้�นในเรื่่อ� งตััวเลืือกของจุุดหมาย
ปลายทางเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ยกตััวอย่่างเช่่น โรงแรมที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมหรืือสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�ให้้
ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น

•

Temasek and Singapore Press Holdings (SPH) ได้้สร้า้ งข้้อตกลงร่่วมกัันสร้้างบริิษััท SingEx-Sphere Holdings
(SingEx-Sphere) โดย Tamasek ถืือหุ้้�น 60 เปอร์์เซ็็นต์์ SPH ถืือหุ้้�น 40 เปอร์์เซ็็นต์์ SPH มีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�
ในตลาดอุุตสาหกรรมไมซ์์ในภููมิิภาค สำำ�หรัับการจััดงานในรููปแบบไฮบริิด ซึ่่�งได้้ควบรวมบริิษััทต่่าง ๆ ด้้านการ
จััดงานอีีเว้้นท์์ สถานที่่�จััดงาน บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านธุุรกิิจ ซึ่่ง� บริิษััทที่่ค� วบรวมกัันนี้้�ได้้มองไปถึึงการเพิ่่�มทรััพย์์สินิ
ทางปััญญา และการสร้้างอีีเว้้นท์์และงานแสดงสิินค้้าใหม่่ ๆ ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่� SingEx-Sphere มีีคืือประสบการณ์์ในการ
จััดงาน และองค์์ความรู้้�ด้า้ นการจััดงาน เพื่่อ� จะสร้้างรากฐานที่่แ� ข็็งแกร่่งให้้กัับตลาดของไมซ์์ในสิิงคโปร์์และในภููมิภิ าค

•

แชงกรีีล่่ากรุ๊๊�ป ได้้นำ�ำ เสนอแพ็็กเกจให้้กัับนัักเดิินทางต่่างชาติิที่จ�่ ะเข้้าพัักในโรงแรมทั้้ง� 4 ในเครืือ โดยมีีประกัันโควิิด-19
ที่่�ครอบคลุุมการรัักษาพยาบาลในกรณีีที่่�ผู้้�เข้้าพัักติิดเชื้้�อและมีีผลเป็็นบวกระหว่่างการเข้้าพัักในโรงแรมของในเครืือ
นโยบายการประกัันครอบคลุุมถึึง 250,000 ดอลลาร์์สิงิ คโปร์์ ในกรณีีที่่ต้� อ้ งเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลและรวมค่่าใช้้จ่า่ ย
ด้้านที่่พััก
� และค่่าเดิินทางในระหว่่างการรัับการรัักษาในประเทศสิิงคโปร์์ ซึ่่ง� ประกัันจะครอบคลุุมให้้นัักเดิินทางต่่างชาติิ
ทัันทีีระหว่่างการเข้้าพัักในช่่วงวัันที่่� 1 มกราคม ถึึง 30 มิิถุนุ ายน 2564 โดยโรงแรมทั้้ง� 4 ในเครืือที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการนี้้�
ประกอบด้้วย Shangri-La Hotel, Singapore; Shangri-La's Rasa Sentosa Resort & Spa; JEN Singapore
Orchard Gateway and JEN Singapore Tanglin ซึ่่�งทั้้�งหมดได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน SG Clean ซึ่่�งเป็็น
การรัับรองที่่�รััฐบาลสิิงคโปร์์มอบให้้แก่่ธุุรกิิจที่่�ได้้มาตรการสุุขอนามััยและมาตรฐานด้้านความสะอาดและความ
ปลอดภััยอย่่างสููงสุุด

•

The Clan Hotel โรงแรมแรกของกลุ่่�ม Far East Hospitality เปิิดทำำ�การในวัันที่่� 1 มีีนาคม 2564 พร้้อมกัับ
การเปิิดตััวบริิการต่่าง ๆ ผู้้�บริิหารของ Far East Hospitality Management มีีความเชื่่�อว่่า ถึึงแม้้ว่่าตลาด
ต่่ า งประเทศยัังคงไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางเข้้ า มาได้้ แต่่ ต ลาดภายในประเทศยัังคงมีีกำำ�ลัั งซื้้� อ และต้้ อ งการได้้ รัั บ
ประสบการณ์์ใหม่่ ๆ แบบ Staycation โรงแรมจะดึึงเอาเทคโนโลยีีเรื่่�องความปลอดภััยและมาตรการสุุขอนามััย
มาใช้้ ใ นโรงแรม ผู้้�เข้้ าพัักสามารถเช็็ กอิิ น ได้้ ด้้ วยตนเองผ่่ านโทรศััพท์์ มืื อถืือโดยปราศจากการสััมผััสสิ่่� งใดใด
(Contactless Check-In) มีีบริิการเลขาส่่วนตััว รวมถึึงบริิการพาทััวร์์ออนไลน์์ระหว่่างเข้้าพััก
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•

World Economic Forum 2021 ที่่�จะจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 25 - 28 พฤษภาคม 2564 ได้้ย้้ายการจััดงานจาก
สวิิตเซอร์์แลนด์์มาที่่�สิิงคโปร์์ โดยงานนี้้�คาดว่่าจะดึึงดููดผู้้�นำำ�ทางด้้านธุุรกิิจและผู้้�นำำ�จากภาครััฐรวมถึึงสื่่�อต่่าง ๆ จาก
ทั่่�วโลกและเป็็นสััญญาณที่่ชัั� ดเจนว่่าเมืืองสิิงคโปร์์พร้้อมที่่จ� ะเป็็นเจ้้าภาพในการจััดงานประชุุมสััมมนาระดัับนานาชาติิ
รวมถึึงการจััดงานแสดงสิินค้้า เป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของอุุตสาหกรรมไมซ์์ในประเทศสิิงคโปร์์

•

สิิงคโปร์์เป็็นหนึ่่�งในตััวเลืือกของผู้้�จััดงานต่่างชาติิที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการจััดงานในประเทศ เช่่น ประเทศอิิตาลีี
งาน Singapore International Jewellery Expo (SIJE) ซึ่่�งปกติิจะมีีผู้้�ขายมากกว่่า 40 - 50 ราย มาจััดแสดงงาน
ที่่�มีีมููลค่่าเป็็นล้้านดอลลาร์์ โดยธุุรกิิจเหล่่านี้้�ไม่่สามารถจััดแสดงสิินค้้าผ่่านทางออนไลน์์ได้้ และด้้วยข้้อจำำ�กััดใน
บางประเทศทำำ�ให้้เกิิดการขอเข้้ามาจััดงานในประเทศสิิงคโปร์์ โดยงาน SIJE นี้้�จะจััดขึ้้น� ระหว่่างวัันที่่� 8 - 11 กรกฎาคม
2564 โดยจะมีีผู้้�เข้้าร่่วมจััดงานแสดงสิินค้้ามากกกว่่า 200 ราย จาก 25 ประเทศ โดยประเทศหลััก ๆ ได้้แก่่ ฮ่่องกง
ไทย ญี่่�ปุ่่�น โดยคาดว่่าจะมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานทั้้�งหมดประมาณ 10,000 ราย

•

สิิงคโปร์์ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นผู้้�จััดงาน Hotel Investment Conference Asia Pacific (HICAP) และ งาน
The Alternative Ownership Conference Asia Pacific (AOCAP) ซึ่่�งร่่วมกัันจััดโดย Northstar Travel Group
และ The BHN Group งาน HICAP ครั้้ง� ที่่� 32 นี้้�จะจััดขึ้้น� ระหว่่างวัันที่่� 20 - 22 ตุุลาคม 2564 ในขณะที่่ง� าน AOCAP
จะจััดระหว่่างวัันที่่� 19 - 20 ตุุลาคม 2564 งานในครั้้ง� นี้้�จะเป็็นการรวมตััวกัันของผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องในอุุตสาหกรรมโรงแรม
ในภููมิิภาค ซึ่่�งรวมถึึงเจ้้าของโรงแรม ผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�เช่่า ผู้้�บริิหารพื้้�นที่่� และที่่�ปรึึกษามืืออาชีีพจาก
ทั่่�วโลก ผู้้�จััดงานมีีความเชื่่อ� ว่่าสิิงคโปร์์จะเป็็นประเทศผู้้�นำำ�ของโลกในการฟื้้น� ตััวจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา และจะเป็็นตััวอย่่างในการจััดงานที่่�มีีมาตรการและแนวปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยและ
สุุขอนามััยให้้กัับผู้้�เข้้าร่่วมงานทั้้�งหมด

•

GEO Connect Asia 2021 งานสััมมนาและงานแสดงสิินค้้าด้้านภููมิิศาสตร์์และการจััดการพื้้�นที่่�แบบอััจฉริิยะ
จััดขึ้้�นในสิิงคโปร์์ระหว่่างวัันที่่� 24 - 25 มีีนาคม 2564 ที่่� Marina Bay Sands Expo & Convention Centre
ในรููปแบบไฮบริิด มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานประมาณ 1,000 ราย และผู้้�เข้้าชมงานผ่่านทางออนไลน์์ประมาณ 1,200 ราย
ในส่่วนของการแสดงสิินค้้าออนไลน์์ได้้มีีการนำำ�เสนอผลงานของ 50 บริิษััท ซึ่่�งกว่่าครึ่่�งจะเป็็นบริิษััทที่่�มาจาก
ต่่างประเทศ ในงานจะประกอบด้้วยบููธจััดแสดงสิินค้้าและเวทีีสาธิิต รวมถึึงมีี Meeting Pods ไว้้สำ�หรัั
ำ บการเจรจาทางธุุรกิิจ

ประเด็็นความเคลื่่�อนไหว
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ใน
ไต้้หวััน
1. รััฐบาลไต้้หวัันได้้จััดเตรีียมห้้องพัักที่่�โรงแรมเพิ่่�มอีีก 1,000 ห้้อง เพื่่�อ
เป็็นพื้้�นที่่ใ� นการกัักตััวผู้้�ที่เ่� ดิินทางเข้้าประเทศ ไม่่ว่า่ จะเป็็นชาวไต้้หวััน
หรืือชาวต่่างชาติิ จะต้้องได้้รัับการกัักตััวเป็็นเวลา 14 วััน เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจ
ว่่าไม่่มีีการติิดเชื้้�อมาจากประเทศต้้นทาง

3. จากการเจรจานโยบายจัับคู่่�ประเทศเดิินทาง (Travel Bubble)
ระหว่่างไต้้หวัันและสาธารณรััฐปาเลาอัันยาวนาน ปััจจุุบัันได้้ข้อ้ สรุุป
อย่่างเป็็นทางการและมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2564
เป็็นต้้นไป นอกจากนี้้� รััฐบาลไต้้หวัันยัังเร่่งเจรจากัับสิิงคโปร์์เพื่่�อให้้
เกิิดการเดิินทางข้้ามประเทศในเร็็ววััน
4. จากที่่�ไต้้หวัันได้้มีีมาตรการป้้องกัันโควิิด-19 ที่่�ดีีในช่่วงเริ่่�มของการ
แพร่่ระบาด ทำำ�ให้้นครไทเป เมืืองหลวงของไต้้หวัันสามารถจััดงาน
อีีเว้้นท์์ขนาดใหญ่่ที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานมากถึึง 400,000 ราย ในปีี 2563
และล่่าสุุดได้้เป็็นเจ้้าภาพในการจััดงาน Smart City Summit ในรููปแบบ
ไฮบริิดอีีเว้้นท์์ที่่�ใหญ่่ที่สุ่� ุดในเอเชีียแปซิิฟิิค
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2. รััฐบาลไต้้ หวัั นได้้ มีีก ารประกาศเพิ่่� ม และลดระดัับกลุ่่�มประเทศ
ที่่�มีีความเสี่่�ยง โดยดููจากจำำ�นวนผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อของประเทศนั้้�นประมาณ
3 สััปดาห์์ ล่่าสุุด สิิงคโปร์์และเวีียดนามได้้ถูกู ปรัับเป็็นกลุ่่�มประเทศ
ความเสี่่ย� งต่ำำ�� ทำำ�ให้้นัักท่อ่ งเที่่ย� วธุุรกิิจสามารถเดิินทางเข้้าประเทศได้้
โดยใช้้เวลากัักตััวเพีียง 5 วัันเท่่านั้้�น

55

สรุุปข่่าว
ตลาดไต้้หวััน
โดยภาพรวม

สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
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รััฐบาลไต้้หวัันประกาศที่่จ� ะเพิ่่�มห้้องพัักในโรงแรมเพื่่อ� ใช้้สำำ�หรัับกัักตััวเพิ่่�ม •
อีีกกว่่า 1,000 ห้้อง เพื่่�อรองรัับประชาชนที่่�ไม่่สามารถกัักตััวที่่�บ้้านได้้
หลัังจากที่่ภ� าครััฐมีีการประกาศใช้้มาตรการกัักตััวที่่เ� ข้้มข้้นขึ้้น� จากที่่ก่� อ่ นหน้้านี้้�
ผู้้�ที่เ่� ดิินทางเข้้ามาในประเทศสามารถเลืือกที่่จ� ะกัักตััวภายในบ้้านพัักพร้้อม
กัับสมาชิิกคนอื่่�นได้้ โดยมีีการจำำ�กััดบริิเวณไม่่ปะปนกัับสมาชิิกคนอื่่�น
เปลี่่�ยนมาเป็็นหากมีีการกัักตััวภายในบ้้านพััก สมาชิิกคนอื่่�นในบ้้านจะ
ไม่่สามารถอาศััยอยู่่�ร่ว่ มชายคาเดีียวกัันได้้ ทำำ�ให้้ประชาชนจำำ�เป็็นต้้องเลืือก
การกัักตััวที่่�โรงแรมแทน ทั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�เดิินทางมาจากต่่างประเทศไม่่ว่่าจะเป็็น
ชาวไต้้หวัันหรืือชาวต่่างชาติิหากเดิินทางเข้้ามายัังไต้้หวัันแล้้วจะต้้องได้้รัับ
การกัักตััวเป็็นเวลา 14 วัันเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าไม่่มีีการติิดเชื้้อ� มาจากประเทศต้้นทาง

สำำ�นัักงานการท่่องเที่่�ยวไต้้หวััน (TaiwanTourism Bureau) ระบุุว่่าในปีี
2563 ที่่�ผ่่านมา จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทางมายัังประเทศไต้้หวััน
เหลืือเพีียง 1.3 ล้้านราย เทีียบกัับจำำ�นวน 11.8 ล้้านรายในปีี 2562 และ
ได้้ ใ ห้้ ข้้ อ มูู ล เพิ่่� ม เติิ ม อีีกว่่ า จากการที่่� ช าวไต้้ หวัั นเดิิ น ทางไปท่่ อ งเที่่� ย ว
ต่่างประเทศในปีี 2562 สามารถคิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 28,000 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ ในขณะที่่�นัักเดิินทางต่่างชาติิเดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยว
ในประเทศไต้้หวัันคิิดเป็็นมููลค่่าได้้ประมาณ 14,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ซึ่่ง� ในปีี 2563 แม้้แต่่การท่่องเที่่ย� วภายในประเทศจากชาวไต้้หวัันที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�
อย่่างรวดเร็็วเมื่่�อฤดููร้้อนที่่�ผ่่านมา ก็็ไม่่สามารถชดเชยรายได้้ที่สู่� ญ
ู เสีียจาก
อีีกสามไตรมาสได้้

ในขณะที่่�ผู้้�ประกอบการท่่องเที่่�ยวในไต้้หวัันให้้ข้้อมููลว่่าในปีี 2564 นี้้� •
จะยัังคงเดิินหน้้าออกแคมเปญการส่่งเสริิมการตลาดท่่องเที่่�ยวในประเทศ
ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ส่่วนมากประสบปััญหารายได้้ลดลง 70 - 80
เปอร์์เซ็็นต์์ ในปีี 2563 จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
เนื่่� อ งจากส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น ผู้้�ประกอบการที่่� เ น้้ น การทำำ�ก ารตลาดแบบ
Inbound เป็็นหลััก จึึงได้้รัับผลกระทบเป็็นอย่่างมาก อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วง
ฤดููร้อ้ นที่่ผ่� า่ นมาเริ่่ม� มีีการส่่งสััญญาณที่่ดีีขึ้้
� น� เนื่่อ� งจากมีีการกระตุ้้�นการท่่องเที่่ย� ว
ภายในประเทศ ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�กลัับมามีีรายได้้อีีกครั้้�งหนึ่่�ง

•

จากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในกััมพููชาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2564 ทำำ�ให้้ไต้้หวัันเพิ่่�มระดัับให้้กััมพููชาเป็็นประเทศ
ที่่มีี� ความเสี่่ย� งปานกลาง และลดระดัับภููฏานเป็็นประเทศที่่มีี� ความเสี่่ย� งต่ำำ��
หลัังจากที่่มีีตัั
� วเลขอยู่่�ในเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดมากว่่า 3 สััปดาห์์ โดยปััจจุุบัันกลุ่่�ม
ประเทศความเสี่่ย� งต่ำำ�� ได้้แก่่ นิิวซีีแลนด์์ มาเก๊๊า ปาเลา ฟิิจิิ บรููไน ลาว นาอููรูู •
มอริิเซีียส หมู่่�เกาะมาร์์แชลล์์ ภููฏาน สิิงคโปร์์ และเวีียดนาม ส่่วนกลุ่่�ม
ประเทศความเสี่่ย� งปานกลาง ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย กััมพููชา และติิมอร์์ตะวัันออก

•

หลัังจากที่่� ไ ต้้ หวัั นประกาศลดระดัับให้้ สิิ ง คโปร์์ แ ละเวีียดนามเป็็ น
กลุ่่�มประเทศความเสี่่ย� งต่ำำ�� ส่่งผลให้้นัักท่อ่ งเที่่ย� วธุุรกิิจสามารถเดิินทางเข้้า
ประเทศได้้ โดยใช้้เวลากัักตััวเพีียง 5 วัันจาก 14 วััน เนื่่�องจากรายงาน
ผู้้�ติิดเชื้้�อภายในสิิงคโปร์์และเวีียดนามมีีจำำ�นวนน้้อยและมีีการดำำ�เนิินการ
รัับมืืออย่่างเข้้มงวด

รััฐบาลไต้้หวัันประกาศจัับคู่่� Travel Bubble ที่่�แรกกัับสาธารณรััฐปาเลา
เนื่่อ� งจากปาเลาเป็็นหนึ่่�งใน 15 ประเทศที่่รัั� ฐบาลไต้้หวัันพบว่่าไม่่มีีผู้้�ติดิ เชื้้อ�
โควิิด-19 มาเป็็นระยะเวลานาน โดยการเดิินทางระหว่่างประเทศจะจำำ�กััด
ผู้้�โดยสารไม่่เกิิน 110 รายต่่อเที่่�ยวบิิน นัักท่่องเที่่�ยวจากปาเลาต้้องแสดง
ผลตรวจโควิิด-19 ที่่�ตรวจภายใน 3 วัันก่่อนการเดิินทาง ส่่วนนัักท่่องเที่่�ยว
จากไต้้หวัันจะได้้รัับการตรวจโควิิด-19 ที่่�สนามบิินขาเข้้า และจะเริ่่�ม
ท่่องเที่่ย� วได้้ต่อ่ เมื่่อ� ผลการตรวจเป็็นลบ นอกจากนี้้� นัักท่่องเที่่ย� วจากไต้้หวััน
ต้้องไม่่มีีประวััติิการเดิินทางระหว่่างประเทศเป็็นระยะเวลา 6 เดืือน ไม่่มีี
ประวััติิการกัักตััวภายในระยะเวลา 2 เดืือน และไม่่มีีประวััติิติดิ เชื้้อ� โควิิด-19
เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน นัักท่่องเที่่�ยวจากทั้้�งสองประเทศต้้องเดิินทาง
ตามโปรแกรมที่่�วางไว้้และเข้้าพัักในโรงแรมที่่�กำำ�หนดเท่่านั้้�น ไม่่สามารถ
เดิินทางตามลำำ�พัังได้้ กำำ�หนดเที่่�ยวบิินแรกวัันที่่� 1 เมษายน 2564
นอกจากนี้้� ไต้้หวัันประกาศพิิจารณาจัับคู่่� Travel Bubble กัับสิิงคโปร์์
ซึ่่�งมีีการเจรจากัันอย่่างจริิงจัังเพื่่�อให้้เกิิดการเดิินทางระหว่่างประเทศได้้
เร็็วที่่�สุุด ก่่อนหน้้านี้้�สิิงคโปร์์ผ่่อนปรนข้้อจำำ�กััดในการเดิินทางสำำ�หรัับผู้้�ที่่�
เดิินทางมาจากไต้้หวัันในเดืือนธัันวาคม 2563 โดยอนุุญาตให้้นัักเดิินทาง
ไปทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ หากผลการทดสอบโควิิด-19 ออกมาเป็็นลบ
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์โดยทั่่�วไป
•

ไต้้หวัันประสบความสำำ�เร็็จในการจััดอีีเว้้นท์์ระดัับนานาชาติิ และรองรัับผู้้�เข้้าร่่วมงานกว่่า 400,000 รายในปีี 2563
นายกเทศมนตรีีไต้้หวัันระบุุว่่าเป็็นผลจากมาตรการรัับมืือการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ไต้้หวััน
สามารถที่่�จะจััดกิิจกรรมทางธุุรกิิจในประเทศได้้ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2563 และมองว่่าการจััดอีีเว้้นท์์แบบไฮบริิด
และอีีเว้้นท์์เสมืือนจริิงจะไม่่ใช่่แค่่ตััวเลืือกในสถานการณ์์ปัจั จุุบััน แต่่จะกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจััดงาน โดยไต้้หวััน
หวัังที่่จ� ะเป็็นผู้้�นำำ�กระแสในการจััดงานรููปแบบดัังกล่่าว รวมถึึงพััฒนาการจััดอีีเว้้นท์์เสมืือนจริิงด้้วยเทคโนโลยีี E-Halls
และ E-Stands เพิ่่�มความสมจริิงในการเข้้าร่่วมอีีเว้้นท์์และรัับชมสิินค้้า

•

ไต้้หวัันเป็็นเจ้้าภาพจััดงาน Smart City Summit ในรููปแบบไฮบริิดอีีเว้้นท์์ วัันที่่� 23 - 26 มีีนาคม 2564 ที่่� Taipei
Nangang Exhibition Hall ควบคู่่�กัับแพลตฟอร์์มออนไลน์์ โดยเป็็นไฮบริิดอีีเว้้นท์์ที่่�ใหญ่่ที่สุ่� ุดในเอเชีียแปซิิฟิิค และ
คาดการณ์์ว่า่ จะมีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานมากกว่่าปีี 2562 ที่่มีีจำ
� ำ�นวนผู้้�ร่ว่ มงานมากกว่่า 40,000 ราย จาก 45 ประเทศ
และงานในปีีนี้้�คาดว่่าจะมีีผู้้�นำำ�จากเมืืองต่่าง ๆ จากทุุกภููมิิภาคมากกว่่า 50 ราย มารวมตััวกัันเพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับ
การฟื้้�นตััวหลัังการระบาดของโควิิด-19

•

ธุุรกิิจตััวแทนจำำ�หน่่ายบริิการท่่องเที่่�ยวออนไลน์์สััญชาติิไต้้หวััน ezTravel พััฒนาการบริิการผ่่านเว็็บไซต์์โดยนำำ�
Amadeus’ new NDC-enabled Travel API เข้้ามาปรัับใช้้สำำ�หรัับการจอง การเปลี่่�ยน การยกเลิิก และการ
ขอบริิการเสริิมในการเดิินทาง โดย ezTravel เป็็นบริิษััทท่่องเที่่�ยวเจ้้าแรกในตลาดที่่�นำำ�เทคโนโลยีีนี้้�เข้้ามาปรัับใช้้
ezTravel จะมีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสายการบิินที่่�สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้า ที่่�จะช่่วยให้้ธุุรกิิจฯ สามารถขัับเคลื่่�อน
ประสบการณ์์การเดิินทางที่่�สามารถปรัับให้้เหมาะกัับลููกค้้าได้้มากขึ้้�น
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