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สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส โคโรนา
� เพิ่่� มขึ้น
2019 ในประเทศไทยยัังคงมีีผู้ติ
�้ ด
ิ เชื้้อ
้� จาก
กลุ่่�มคลััสเตอร์์ใหม่่ ขณะเดีียวกัันวััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด-19 ได้้เดิินทางมาถึึงประเทศไทยแล้้วใน
ช่่วงปลายเดืือนกุุมภาพัั นธ์์ 2564 ซึ่่�งนัับว่่าเป็็น
อีี ก ก้้าวสำำ�คัั ญ ของการสร้้างความเชื่่� อ มั่่� น ว่่ า
ประเทศไทยจะกลัับสู่่�ภาวะปกติิใหม่่ในเร็็ววััน

New cases of COVID-19 from a new cluster
are still reported in Thailand. Meanwhile,
the arrival of vaccine in late February is
another vital progress to ensure that the
situation in Thailand will soon go back
to normal.
MICE industry in Thailand was affected from the first wave and
the new wave of the COVID-19 outbreak. Thailand Convention
and Exhibition Bureau (TCEB) plans to drive the economy and
generate income to the local community in order to assist the
entrepreneurs and stimulate the economy while overseas MICE
is limited and out of reach.

ที่่�ผ่่านมา อุุตสาหกรรมไมซ์์ในประเทศไทยได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดทั้้�งระลอกแรกและระลอกใหม่่ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััด
ประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน) หรืือ ทีีเส็็บ (TCEB) ได้้ออกแนวทาง
ช่่วยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ และกระจายรายได้้ไปยัังชุุมชนในภููมิิภาคต่่าง ๆ
หวัังช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ กระตุ้้�นเศรษฐกิิจไทยในช่่วงที่่�ตลาดไมซ์์จาก
Thailand Spotlights, February edition 2021, gathers the
ต่่างประเทศยัังไม่่สามารถเดิินทางได้้
movement of four sectors in Thailand’s MICE industry, which
Thailand Spotlights ฉบัับเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้รวบรวมความ are organizers, exhibition venues, hotels and technologies for
เคลื่่�อนไหวของตลาดไมซ์์ในประเทศไทย แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�จัดั งาน events. This allow MICE entrepreneurs to catch up with
(Organizers), กลุ่่�มศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้า (Exhibition Venues), movement and activities in the industry.
กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ โรงแรม (Hotels) และ กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่� อ การจัั ด งาน
(Technologies for Events) เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการไมซ์์ไทยก้้าวทัันกระแส
และติิดตามความคืืบหน้้าของกิิจกรรมต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทันั ท่่วงทีี
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มผู้้�จััดงาน
• กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ หรืือ DITP
ผลัักดัันอุุตสาหกรรมงานแสดงสิินค้้า ปรัับเปลี่่�ยนงานจากรููปแบบ
ออฟไลน์์สู่่�ออนไลน์์ และผสมผสานในรููปแบบ Hybrid เช่่น เปลี่่�ยน
งานบางกอกเจมส์์ ครั้้�งที่่� 66 เป็็นงานแสดงสิินค้้าออนไลน์์ BGJF
Virtual Trade Fair เพื่่� อ สร้้ า งความต่่ อ เนื่่� อ งและเปิิ ด โอกาส
ทางการค้้าในรููปแบบ New Normal และเตรีียมจััดงาน Bangkok
Gems & Jewelry Fair ครั้้�งที่่� 67 ในรููปแบบ Hybrid
• ด้้านผู้้�จััดงานแสดงสิินค้้าระดัับโลก อิินฟอร์์มา มาร์์เก็็ตส์์ มองว่่า
แนวโน้้มธุุรกิิจงานแสดงสิินค้้าในปีี 2564 จะดีีขึ้้�นกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
โดยเฉพาะในช่่ ว งครึ่่� ง ปีี ห ลัั ง ที่่� เริ่่� ม มีีการฉีีดวัั ค ซีี น โควิิ ด -19 ใน
ประเทศไทย พร้้อมมุ่่�งจััดงานแบบ Hybrid ต่่อเนื่่�อง ผลัักดัันดิิจิทัิ ัล
แพลตฟอร์์มที่่�เชื่่�อมโยงการค้้าสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหารและการ
บริิการทั่่�วโลก
• กรมส่่ ง เสริิ ม การค้้ า ระหว่่ า งประเทศ กระทรวงพาณิิ ช ย์์
ปรัับกิิจกรรมส่่งเสริิมตลาดให้้สอดคล้้องกัับวิิถีี New Normal โดย
ขยายหลัั ก เกณฑ์์ เ พื่่� อ ครอบคลุุ ม กิิ จ กรรมงานแสดงสิิ น ค้้ า และ
บริิการในต่่างประเทศ ในรููปแบบ Virtual Exhibition และจััด
กิิจกรรมเจรจาธุุรกิิจในรููปแบบ Showroom ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
พบปะผู้้�ซื้้�อและเจรจาธุุรกิิจได้้ แม้้ว่่าจะยัังไม่่สามารถเดิินทางไป
ต่่างประเทศด้้วยตนเอง
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Current Situation of Organizer
in MICE Industry
• Department of Internal Trade Promotion, Ministry of
Commerce, shifted trade fair from offline to online and
integrated into a hybrid platform. One of the example
cases is the 66th Bangkok Gems & Jewelry Fair. The event
was shifted to online platform called BGJF Virtual Trade
Fair to create continuity and encourage “new normal”
trade opportunity. The 67th Bangkok Gems & Jewelry Fair
will also be held in a hybrid platform.
• Informa Markets, a leading exhibition organizer, expects
that the trade fair in 2021 will recover from the last year,
especially in the second half of the year after the vaccine
is available. The hybrid platform will continue and drive
digital platform that serves as a connection of trade in
food industry and service around the world.
• Department of Internal Trade Promotion, Ministry of
Commerce, adjusts its marketing campaign to align with
“new normal” way. The protocols are extended to cover
the overseas trade fair in virtual exhibition format. The
business matching will be held in showroom format which
allowing entrepreneurs and buyers to meet without
travelling abroad.
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า
• สถานที่่� จัั ด การประชุุ ม และการจัั ด แสดงสิิ น ค้้ า ระดัั บ นานาชาติิ
ของไทย  แสดงศัักยภาพพร้้อมปรัับตััวรองรัับการจััดประชุุมวิิถีี
ใหม่่ ภายใต้้ ม าตรฐานคุุ ณ ภาพระดัั บ สากล  เช่่ น  ศูู น ย์์ ป ระชุุ ม
นานาชาติิฉลองสิิริิราชสมบััติิครบ ๖๐ ปีี (ICC Hat Yai) ซึ่่�งผ่่าน
การรัับรองมาตรฐานสถานที่่จั� ดั งานประเทศไทย (TMVS) ประเภท
สถานที่่�จััดการประชุุมสััมมนา (Meeting) ประเภทสถานที่่�จััดงาน
แสดงสิินค้้า (Exhibition) และประเภทสถานที่่�จััดกิิจกรรมพิิเศษ
(Special Event)
• จัังหวััดนครราชสีีมา เดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนสู่่� MICE City เต็็มรููปแบบ
ดำำ� เนิิ น งานภายใต้้ ค อนเซ็็ ป ต์์ “Korat MICE City Moving
Forward Collaboration” พร้้ อ มประเดิิ ม มหกรรมศิิ ล ปะ
นานาชาติิ-พืืชสวนโลก ที่่�จะมีีขึ้้�นปลายปีี 2563 หวัังสร้้างรายได้้
ให้้กัับประชาชน รวมถึึงผู้้�ประกอบการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรม
ไมซ์์ในพื้้น� ที่่ทั้้� ง� หมด ซึ่่�งนครราชสีีมาได้้รับั การประกาศเป็็นเมืืองไมซ์์
หรืือ Korat MICE City เมื่่�อเดืือนตุุลาคม 2563
• ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค  บางนา ออกชี้้�แจงผ่่าน
Facebook ถึึงกรณีีที่่� มีีข่่ า ว  บริิ ษัั ท  ศูู น ย์์ แ สดงสิิ น ค้้ า และการ
ประชุุมนานาชาติิ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ล้้มละลาย นั้้�น ว่่าไบเทค
ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องใด  ๆ นอกจากนี้้� ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�ท้้าทาย
ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ปัั จ จุุ บัั น ไบเทคยัั ง คงเปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารและ
พััฒนาการให้้บริิการด้้วยการนำำ�นวััตกรรม เช่่น Hybrid Meeting
Solution มาใช้้สำ�ำ หรัับการจััดแสดงสิินค้้าและการประชุุม
• TCEB ยกระดัับคุุณภาพสถานที่่�จััดงานด้้วย  2HY (Hygiene +
Hybrid) มาตรการสุุขอนามััย ด้้วยการกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับการจััดงาน ซึ่่�งจะมีีการตรวจประเมิินเกณฑ์์มาตรฐานเพิ่่�ม
เติิมในปีี 2565 เพื่่�อเป็็นการยืืนยัันความพร้้อมของสถานที่่�จััดงาน
ประเทศไทยในการรองรัับการกลัับมาของอุุตสาหกรรมไมซ์์ทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศหลัังวิิกฤตโควิิด-19 เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น�
ให้้แก่่ผู้้�เข้้าใช้้บริิการและผู้้�ให้้บริิการ
THAILAND SPOTLIGHTS

Current Situation of Venue
in MICE Industry
• Exhibition venue in Thailand escalates its operation to
align with “new normal” meeting and comply with the
international standard. For example, ICC Hat Yai, is certified
by Thailand MICE Venue Standard (TMVS) in venue for
meeting, exhibition and special event.
• Nakhon Ratchasima is renowned as MICE City under “Korat
MICE City Moving Forward Collaboration” concept. The
Thailand Biennale and Royal Park Rajapruek were held in
the late 2020 to generate income for the local and
entrepreneurs in the city. Nakhon Ratchasima was titled
“Korat MICE City” in October 2020.
• Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
gave a statement on their Facebook page regarding its
alleged bankruptcy. BITEC denied the scandal and stated
that during this challenging time in the industry, BITEC is
still operating and applying innovation in the service, such
as Hybrid Meeting Solution for trade fair and meeting.
• TCEB escalates the exhibition venue with 2HY (Hygiene +
Hybrid) protocol. The protocol reflects the standard
practice for organizing exhibition. The standard practice
will also be verified thereafter in 2022 to confirm the
exhibition venue possibility of MICE industry domestic and
internationally in the post COVID-19 outbreak. As a result,
it will build trust and confidence for both visitors and
exhibitors.
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กิิจกรรมท่่องเที่่�ยววิิถีีธรรมชาติิ โดยแบ่่งพื้้�นที่่�ส่่วนหนึ่่�งพััฒนาเป็็น
สวนผัักผลไม้้ออร์์แกนิิค  ในขณะเดีียวกัันก็็นำำ�ผลผลิิตที่่�ได้้มาแปรรููป
จำำ�หน่่าย และปรุุงอาหารให้้พนัักงานเพื่่�อบรรเทาค่่าใช้้จ่่าย 

• ธุุ ร กิิ จ โรงแรมยัั ง คงเผชิิ ญ ภาวะซบเซาต่่ อ เนื่่� อ งในปีี 2564 จาก
สถานการณ์์โควิิด-19 โดยศููนย์์วิิจััยกรุุงศรีีระบุุว่่า ธุุรกิิจโรงแรมจะ
ทยอยฟื้้�นตััวได้้ในปีี 2565-2566 และคาดว่่าจะมีีการใช้้วััคซีนี อย่่าง
แพร่่ ห ลายช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2564 ซึ่่� ง จะหนุุ น ความเชื่่� อ มั่่� น ของ
นัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและต่่างชาติิ โดยจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวไทย
มีีแนวโน้้ ม ฟื้้� น ตัั วก่่ อ น เพราะปัั จ จัั ย หนุุ น จากมาตรการกระตุ้้�น
การท่่องเที่่ยว
� ในประเทศของภาครััฐ

• โรงแรมอนัั น ตรา สยาม กรุุ ง เทพ เป็็ น โรงแรมแห่่ ง แรกใน
ประเทศไทย ที่่�ได้้รัับการรัับรองด้้านความปลอดภััยทางสุุขอนามััย
ระดัับโลก จาก Sharecare Health Security VERIFIED (R) with
Forbes Travel Guide เพื่่อ� ยืืนยัันว่่า โรงแรมผ่่านการตรวจสอบโดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญในการลดความเสี่่�ยง และผลกระทบของโควิิด-19 หรืือ
ปััจจััยด้้านสุุขอนามััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต

• โรงแรมปรัั บตัั ว เพิ่่� ม กิิ จ กรรมการท่่ องเที่่� ยวเชิิ งสุุ ขภาพ เพื่่� อเป็็ น
จุุดขายดึึงดููดให้้นัักท่่องเที่่�ยวกลัับเข้้ามาพัักอีีกครั้้�งเมื่่�อสถานการณ์์
ต่่าง ๆ คลี่่�คลายลง เช่่น กลุ่่�มดุุสิิตธานีีเดิินหน้้าปรัับปรุุงโรงแรม
ดุุ สิิ ต ธานีี หัั วหิิ น เป็็ น โมเดลนำำ�ร่่ อ งพัั ฒ นารีีสอร์์ ท ให้้ เ ป็็ น แหล่่ ง

• ธุุ ร กิิ จ โรงแรมในกรุุ ง เทพฯ ฝ่่ า สถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ด้้ วย การ
จำำ� หน่่ า ยอาหารเมนูู โรงแรมในราคาสตรีีทฟู้้� ด  เช่่ น โรงแรม
ดิิ เอมเมอรััลด์์ เปิิดให้้บริิการ “Em Quick Drive Thru” ถููกหลััก
อนามััยตามมาตรฐาน SHA เช่่น ข้้าวขาหมูู ผััดไทยกุ้้�งสด ผััดซีีอิ๊๊�ว 
เป็็นต้้น บริิเวณซุ้้�มอาหารบริิเวณลานจอดรถหน้้าโรงแรม
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม

Current Situation of Hotel
in MICE Industry
• In 2021, hotel industry is still facing the recession from
COVID-19 outbreak. Krungsri Research states that hotel
industry will recover in 2022-2023. The vaccine is
expected to be widely distributed in late 2021, which
will build trust and confidence for both domestic and
international travelers. Domestic tourism will recover
faster, partly thanks to ongoing policy and efforts
by the government to stimulate demands.
• Hotel industry adapts to provide the wellness tourism
program aiming to attract travelers in the post COVID-19
situation. One of the study cases is Dusit Thani Group
who pioneer the project of renovating Dusit Thani
Hua Hin hotel to become a natural tourist attraction. One
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of the areas was developed into an organic farm where
the agricultural products were processed and sold to
contribute to the revenue and to cook for staffs.
• Anantara Siam Bangkok is the first hotel in Thailand who
obtained the hygiene certification from Sharecare Health
Security VERIFIED (R) with Forbes Travel Guide in order
to assure that hotel has been verified by experts to
reduce the risk and effect of COVID-19 and other hygienic
factors.
• Hotel industry in Bangkok survives from COVID-19
pandemic by selling the hotel-cuisine-standard food in
street food price. The Emerald hotel launch “Em Quick
Drive Thru” that complies with SHA hygiene protocol
with the menu such as stewed pork leg with rice, prawn
Pad Thai and stir-fried rice noodles with soy sauce.
THAILAND SPOTLIGHTS
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สถานการณ์์อุุตสาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่� อการจััดงาน

Update on Event Technology
in Thailand

• ปััจจุุบัันตามจุุดคััดกรองของสถานที่่�จััดงานต่่าง ๆ นิิยมใช้้เครื่่�องวััด
อุุ ณ หภูู มิิ แ บบอิิ น ฟาเรด  แม้้ จ ะมีีความแม่่ น ยำำ� แต่่ ก็็ ยัั ง มีีโอกาส
ผิิ ด พลาดอยู่่�  กระทรวงการอุุ ด มศึึกษา วิิ ท ยาศาสตร์์  วิิ จัั ย และ
นวััตกรรม (อว.) โดย  กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) จึึงพััฒนา
ชุุ ดส มาร์์ ท คิิ ท ตรวจสอบความถูู ก ต้้ อ งของการอ่่ า นค่่ า อุุ ณ หภูู มิิ
โดยมีีหลัักการทำำ�งานคืือ เมื่่อ� กระแสไฟฟ้้าถููกส่่งผ่่านวงจรของสารกึ่่ง�
ตััวนำำ�ความร้้อนจะค่่อย  ๆ เพิ่่�มขึ้้�นที่่�จุุดรอยต่่อด้้านหนึ่่�งและจะถููก
ดููดกลืืนอีีกด้้านหนึ่่�งเรีียกว่่า Peltier Effect ทั้้�งนี้้�คาดว่่าจะใช้้เวลา
ในการรัับรองไม่่เกิิน 6 เดืือน ก่่อนดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ต่่อไป

• At this moment, screening points at the exhibition entrance
mostly are the infrared thermometer. Although it was
precise, somehow errors can occur. Department of Science
Service, under Ministry of Higher Education, Science,
Research and Innovation, developed a smart kit to verify
the thermometer correction. The kit uses Peltier Effect,
where a current is made to flow through a junction
between two conductors, heat may be generated or
removed at the junction. The kit will be certified in 6
months in order to be commercialized.

THAILAND SPOTLIGHTS
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• Chiang Mai university introduces the exhibition in Colonial
 House – Heuan Queripel by using projection mapping or
digital mapping on models which creating the fascinating
visual. This is the first museum in Chiang Mai that applies
this innovation to display the storyline and content in the
museum.
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• มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เปิิดตััวห้้องนิิทรรศการเรืือนทรงอาณานิิคม
(Queripel) ด้้วยรููปแบบ Projection Mapping หรืือ Digital
Mapping การฉายภาพลงบนวััตถุุ สร้้างมิิติิที่่�น่่าสนใจ ซึ่่�งเป็็น
พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์แห่่งแรกในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ที่ใ่� ช้้นวััตกรรมดัังกล่่าวมาช่่วย
ในการถ่่ายทอดเรื่่�องราวในนิิทรรศการ
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จััดทำำ�โดย
ดร.วรางคณา อดิิศรประเสริิฐ
ชััญญรัักษ์์ ฉิิน
ภููมิินทร์์ มีีถาวรกุุล
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