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1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม WTCF Asia-Pacific Tourism  

2. สถานท่ี 
รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย  

3. วันท่ี 
วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2560 

4. สรุปเนื้อหา 
1. การประชมุ WTCF Asia-Pacific Tourism จัดขึ้นภายใต้หัวขอ้ “One Belt One Road : 

Tourism City Corridor and Urban Node Construction” ถือเป็นการประชมุใหญ่ระดับภูมิภาคคร้ังแรก 
ที่จัดขึ้นในประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วระดับนานาชาติ เป็น
การแลกเปลีย่นความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ว รวมถึงเป็นการสง่เสริมความสมัพันธ์ระหว่างเมือง 
ผู้ประกอบการ และประเทศสมาชิก WTCF ในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิก ในการประชุมประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการและเครือขา่ยเกีย่วกับการท่องเทีย่ว การกล่าวสุนทรพจน์และการอภิปรายใน
หัวข้อต่างๆ โดยวทิยากรที่มีความเชีย่วชาญด้านการท่องเทีย่วจากนานาประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
การส ารวจรัฐปีนัง 

2. การจัดงานนิทรรศการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่าง
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจระหวา่งเมือง ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ผู้ท าธุรกิจด้านโรงแรมและห้างสรรพสินค้า และหุ้นส่วนทางอุตสาหกรรมท้องถิ่น รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับเมอืงท่องเทีย่วต่างๆ โดยมีผู้เขา้ร่วมการจัดนิทรรศการมากมาย 
อาทิ การท่องเที่ยวของกรุงปักกิง่ การท่องเทีย่วของกรุงโซล องค์กรเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เป็นต้น 

3. การกลา่วสุนทรพจน์ในพิธีเปิด องค์ปาฐกได้กล่าวถงึการท่องเทีย่วของรัฐปีนัง ความส าคัญ
ด้านการท่องเที่ยวของเมือง ความเป็นมาของ World Tourism Cities Federation (WTCF) และความ
ร่วมมือกับ United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) รวมถึงความส าคัญของ One Belt 
One Road ซึ่งการประชมุสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามัญได้ประกาศให ้ป ีค.ศ. ๒๐๑๗ เป็นปีแห่งการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติส าหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่วตามวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ หลังจากน้ันเป็นการอภิปรายในหวัข้อต่างๆ ดังน้ี   

3.1  การอภปิรายในหัวข้อหลัก เรื่อง “One Belt One Road” ในประเด็นการส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองท่องเที่ยวในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก 

(๑) สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ริเริ่ม One Belt One Road เพื่อเป็นการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนและเรยีนรู้วัฒนธรรม และการ
ขยายการค้าระดับภมูิภาค โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือและการปรึกษาหารือร่วมกันกับ
ประเทศต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ มากกว่า ๔๐ ประเทศลงนาม



ข้อตกลงความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้เส้นทางการค้าและการท่องเทีย่วมีการขยายตัว
มากขึ้น   

(๒) ประเด็นความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่วและการท่องเที่ยวอยา่ง
ยั่งยืน กลา่วถึงโอกาสและความท้าทายของเมืองตามวาระการพัฒนาเมือง กรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสง่เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน ส่งเสริมการจ้างงาน ลดความยากจน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชมุชนท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้าใจและเชือ่มโยงวัฒนธรรมและอารยธรรมที่แตกต่าง
กันเข้าด้วยกัน ซึ่งมแีนวทางในการด าเนินการ อาท ิการแลกเปลี่ยนมมุมองระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคสังคมในการวางแผนนโยบายพัฒนาเมือง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมอืงด้านระบบและ
นวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น 

3.2 หัวข้ออภิปราย เรื่อง “City Hub and Tourism Economy” ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเทีย่วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้
วัฒนธรรมและผู้คนที่หลากหลาย การหาประสบการณ์ใหม ่การศึกษา เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายออนไลน์มี
บทบาทส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวของเมืองจึงควรให้ความส าคัญกับการสร้าง
เอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่น ส่งเสริมด้านการตลาดและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ในระดับเมืองและ
ระดับประเทศ ส่งเสริมการท างานของภาครัฐด้านนโยบายการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้
ยกตัวอย่างการท่องเทีย่วของเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และชายฝั่ง Kapiti ประเทศนิวซีแลนด์ 

3.3 หวัข้ออภิปราย เรื่อง “Development of MICE Tourism” กล่าวถึงความเป็นมาและ
ความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงรูปแบบไมซ ์(MICE) หรือกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
จัดประชุมองค์กร การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ซึ่งมีสว่นใน
การสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศจ านวนมาก ท าให้เกิดหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในหลายภาคสว่น และเป็นการ
กระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าประสบความส าเร็จด้านการท่องเที่ยว
เชิงรูปแบบไมซ์ในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิก ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรูปแบบไมซ ์ได้แก่ การสง่เสริม
นโยบายด้านการท่องเทีย่ว การสง่เสริมด้านการตลาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง การ
ยกระดับการให้บริการและคุณภาพการบริการ ส่งเสริมการท างานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการส่งเสริมความ
ร่วมมือและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับเมืองและระดับภูมภิาค 

3.4 หวัข้ออภิปราย เรื่อง “Call to Action: Building Node Cities on the Belt and 
Road Tourism City Corridor” เส้นทางของเมืองท่องเทีย่วตาม the Belt and Road เป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งเชื่อมโยงเมืองท่องเทีย่วและวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าด้วยกัน ชว่ยลดอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างเมืองท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นทั้งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญ ส าหรับนักท่องเทีย่วทั่วโลก โดย WTCF ได้รับรองถึงแนวทางในการด าเนินการส าหรับเมืองและ
ประเทศต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมอืและการแข่งขันที่ท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน การยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างกลไกความร่วมมือ การสนับสนุนบทบาทของ WTCF และพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว การส่งเสริมการสร้างเมืองและแสวงหารูปแบบใหม่ของการบริการ และการพฒันากลไกการ
ตอบสนองและส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเทีย่ว     

 
 



5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  ผู้แทนของกรุงเทพมหานครจากกองการท่องเที่ยว ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  
และกองการต่างประเทศสามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการและ
เครือข่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การกล่าวสุนทรพจน์และการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจากนานาประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการส ารวจรัฐปีนังมาประยุกต์ใช้
กับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกต่อไป  

 

6. ผู้รายงาน 
นางสาวมณีภรณ์ วินิจฉายะจินดา  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานต่างประเทศ 2 
กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


