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วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 รััฐบาลประกาศเปิิด
ประเทศอย่่างเป็็นทางการ เพื่่�อต้้อนรัับนัักเดิินทาง
จากต่่ า งประเทศ หลัั ง จากเผชิิ ญ สถานการณ์์
โควิิด-19 ระลอกเดืือนเมษายน 2564 ที่่�ประกาศ
ล็็อกดาวน์์ห้า้ มเดิินทางเข้้า-ออก นอกจากนี้้�ยัง
ั ได้้
� วบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวดเป็็น
ประกาศปรัับพื้้� นที่่ค
ศููนย์์ มีีผลตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 ธัันวาคม 2564 เป็็นต้้นไป
ทำำ�ให้้กิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ สามารถกลัับมาดำำ�เนิินการ
ได้้ภายใต้้ชีีวิตวิ
ิ ถีี
ิ ใหม่่

Thai government officially reopens the
country on 1 November 2021 to welcome
international tourists following a lockdown
that has kept the country closed since April
2021 due to the COVID-19 epidemic. From
1 December 2021 onwards, the government
also ease down the maximum and controlled
area to zero allowing all activities to resume
operation in the new normal way.

Thailand Spotlights ฉบัับเดืือนพฤศจิิกายน 2564 ได้้รวบรวมความเคลื่่อ� นไหว
ของตลาดไมซ์์ในประเทศไทย แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่ม� ได้้แก่่ กลุ่่ม� ผู้้�จัดั งาน (Organizers)
กลุ่่�มศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้า (Exhibition Venues) กลุ่่�มธุรุ กิิจโรงแรม
(Hotels) และกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน (Technologies for Events)
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการไมซ์์ไทยก้้าวทัันกระแสและติิดตามความคืืบหน้้าของ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทัันท่่วงทีี

Thailand Spotlights, November edition 2021, gathers the movement
of four sectors in Thailand’s MICE industry, which are organizers,
exhibition venues, hotels, and technologies for events. This allows
MICE entrepreneurs to catch up with movement and activities in
the industry.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มผู้้�จััดงาน
• ประเทศไทยเสนอตััวเป็็นเจ้้าภาพจััดงานสำำ�คััญระดัับโลก ได้้แก่่
งานเอ็็กซ์์โป 2028-ภููเก็็ต จัังหวััดภููเก็็ต งานมหกรรมพืืชสวนโลก
ประเภท B ในปีี 2569 จัังหวััดอุุดรธานีี และงานมหกรรมพืืชสวนโลก
ประเภท A1 ปีี 2572 จัังหวััดเชีียงใหม่่ คาดว่่าจะก่่อให้้เกิิดเงิินสะพััด
กว่่า 100,173 ล้้านบาท ซึ่่ง� ทั้้ง� 3 เมืืองไมซ์์ ต่่างมีีศักั ยภาพความพร้้อม
	ทั้้�งด้้านสถานที่่� การเดิินทาง และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ
	ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บยุุ ทธศาสตร์์ ก ารพัั ฒ นาประเทศในการส่่ ง เสริิ ม
ภาพลัักษณ์์ประเทศไทยให้้เป็็นจุุดหมายปลายทางเชิิงสุุขภาพระดัับโลก

Current Situation of
Organizer in MICE Industry

•	บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ครีีเอทีีฟ วิิลเลจ ร่่วมมืือกัับ บริิษััท คีีรีีมายา เนรมิิต
แสงสีีบนพื้้�นที่่�บางส่่วนของคีีรีีมายา เขาใหญ่่ ราว 1,200 ไร่่ เพื่่�อ
	จััดโปรเจกต์์ “Forest of Illumination at Kirimaya” ตั้้�งแต่่วัันที่่�
5 พฤศจิิกายน 2564 - 29 มกราคม 2565 โดยคาดว่่าจะขายตั๋๋�ว
ได้้ 60,000 ใบ และดึึงดููดกลุ่่�มนัักเดิินทางครอบครััวให้้มาเที่่�ยวได้้
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• Thailand offers the hosting of international major events,
such as Phuket Expo 2028, the International Horticultural
Exposition 2026 (category B) at Udonthani, the International
Horticultural Exposition 2029 (category A) at Chiangmai.
These events expect to bring in a total of hundred billion
and one million seven hundred thirty thousand baht. All
three MICE cities have venues, transportation, and other
facilities in accordance with the national strategies in
promoting Thailand to be a global health and wellness
destination.

3

• Index Creative Village Company Limited in collaboration
with Kirimaya Company Limited, host the “Forest of
Illumination at Kirimaya” event which will include the
installation of lighting effects in some parts of 1,200 Rai at
Kirimaya. The event will be held from 5 November 2021
to 29 January 2022, with 60,000 tickets expected to be
sold and a target group of family members.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า
•	ศููนย์์แสดงสิินค้้าและการประชุุม อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี เปิิดพื้้�นที่่�
รองรัับการจััดงานไมซ์์หลัังรััฐคลายล็็อกดาวน์์เปิิดประเทศ ภายใต้้
มาตรการควบคุุมโควิิด-19 “IMPACT We Care” โดยยืืนยััน
งานแสดงสิินค้้ามากกว่่า 10 งาน อาทิิ มหกรรมวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี, งานแสดงสิินค้้าเพื่่�อแม่่และเด็็ก Baby Best Buy,
มหกรรมรัับสร้้างบ้้าน Thai Home Builder Expo, งาน Sale of
the Year และงานมหกรรมยานยนต์์ Motor Expo เป็็นต้้น

• IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center reopen
the venue for MICE following the government's reopen
country statement under the “IMPACT We Care” program
to control the outbreak of COVID-19 with more than 10
forthcoming events and exhibitions. For example, Thailand
Science and Technology Fair, Baby Best Buy, Thai Home
Builder Expo, Sale of the Year and Motor Expo.
• Queen Sirikit National Convention Center reveals that the
development project had made 60 percent progress. The
project will be completed on time for the September 2022
re-opening. The center will be completely renovated in
March 2022 with a test run and training period in June and
July 2022 before it officially opens in September.
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•	ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์� เผยความคืืบหน้้า “ศููนย์์ฯ สิิริิกิิติ์์�”
	สำำ�เร็็จเกิินกว่่า 60% โดยมั่่�นใจว่่าจะสามารถพััฒนาและส่่งมอบ
โครงการเพื่่�อให้้ทันั กัับกำำ�หนดการเปิิดให้้บริกิ ารเดืือนกัันยายน 2565
และจะทยอยส่่งมอบพื้้�นที่่�ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2565 จากนั้้�นจะมีี
การเริ่่�มทดสอบและอบรมการเข้้าใช้้พื้้�นที่่�ในช่่วงเดืือนมิิถุุนายน กรกฎาคม 2565 ก่่อนเปิิดให้้บริิการอย่่างเป็็นทางการ

Current Situation of Venue
in MICE Industry
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Current Situation of Hotel in
MICE Industry
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม
•	ข้้อมููลจาก SiteMinder ผู้้�นำ�ำ แพลตฟอร์์มระดัับโลกด้้านโฮเทลคอมเมิิร์ซ์
เผยว่่า อััตราการจองห้้องพัักในประเทศไทยจากนัักท่่องเที่่ย� วชาวต่่างชาติิ
	มีีทิิศทางการเติิบโตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ภายหลัังเปิิดประเทศรัับนัักท่่องเที่่�ยว
	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน โดยปััจจุุบััน อััตราการจองอยู่่�ที่่� 54%
ของช่่วงก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 สููงขึ้้�น จากที่่�ตกลงไป
อยู่่�ที่่� 9.74% เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2564
•	บริิษััท ซีี.พีี.แลนด์์ รีีแบรนด์์ใหม่่จากโรงแรมแกรนด์์ เมอร์์เคีียว
กรุุงเทพฯ ฟอร์์จููน เป็็น “แกรนด์์ฟอร์์จููน กรุุงเทพฯ” โดยลงทุุนติิดตั้้ง�
ระบบฆ่่าเชื้้อ� ด้้วยเครื่่อ� งไบโอโซน (BIOZONE) เพื่่�อกำำ�จัดั เชื้้อ� โรค ไวรััส
แบคทีีเรีีย บริิเวณห้้องพััก ห้้องอาหาร สถานที่่�ต่่าง ๆ ภายในโรงแรม
	ซึ่่�งนัับเป็็นโรงแรมต้้นแบบในเครืือฟอร์์จููนแห่่งแรกของประเทศไทย
	ที่่�ติิดตั้้�งเครื่่�องไบโอโซน ฆ่่าเชื้้�อโรคได้้ 99.99% สร้้างความมั่่�นใจแก่่
	นัักเดิินทางและผู้้�เข้้าพััก
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• According to SiteMinder, a renowned hotel e-commerce
platform, the number of hotel reservations in Thailand is
increasing since the country reopened to international
travelers on 1 November 2021. In comparison to before
the catastrophic COVID-19 epidemic, the reservation rate
is now 54 percent, whereas it was only 9.74 percent on 5
August 2021.
• CP Land Company Limited rebrands its Grand Mercure
Bangkok Fortune Hotel to “Grand Fortune Bangkok Hotel”.
The new hotel installed BioZone air stream disinfection
system to eliminate germs, viruses and bacteria in hotel
rooms, dining rooms and other hotel facilities. This is the
first and the pilot Mercure hotel chain to install the BioZone
disinfection system, which has been proved to kill 99.99
percent of germs, to reassure travelers in safety and hygiene.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน
• กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม เผยผลงาน
 นวััตกรรมตู้้�ล็็อกเกอร์์ปลอดเชื้้�อควบคุุมผ่่านสมาร์์ทโฟน ของสถาบััน
เทคโนโลยีีจิิตรลดา โดยสามารถเลืือกใช้้งานได้้ 3 ระบบ ได้้แก่่
การอบฆ่่าเชื้้อ� ด้้วยก๊๊าซโอโซน การอบฆ่่าเชื้้อ� ด้้วยรัังสีี UV และการอบ
ฆ่่าเชื้้อ� ด้้วยความร้้อน โดยควบคุุมการทำำ�งานด้้วยเทคโนโลยีีสมองกล
ฝัังตััวร่่วมกัับระบบ IoT เพื่่�อช่่วยให้้ผู้ใ�้ ช้้งานควบคุุมการทำำ�งานได้้ด้ว้ ย
ตนเองผ่่านสมาร์์ทโฟน
• อโกด้้าและบุ๊๊�กกิ้้�งดอทคอม เปิิดตััว Shopee Hotel (ช้้อปปี้้� โฮเทล)
	ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้งานช้้อปปี้้�สามารถเข้้าถึึง ค้้นหา และจองที่่�พัักที่่�มีี
ให้้เลืือกสรรอย่่างมากมายและหลากหลายตามความต้้องการ ไม่่ว่า่ จะเป็็น
โรงแรม รีีสอร์์ท บ้้านพััก หรืืออพาร์์ตเมนต์์ โดย Shopee Hotel
	จะทำำ�การเปิิดตััวใน 7 ตลาด ได้้แก่่ สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย ไต้้หวััน
	อิินโดนีีเซีีย เวีียดนาม ฟิิลิิปปิินส์์ และไทย
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Update on Event Technology
in Thailand
• Ministry of Higher Education, Science, Research and
Innovation unveil Chitralada Technology Institute's sterilized
locker operated by smartphone. The locker has three
disinfection functions: ozone disinfection, UV disinfection,
and heat disinfection. With the use of AI and IoT, users can
control the system with their smartphone.
• Agoda and Booking.com launch “Shopee Hotel” campaign,
which allows Shopee users to quickly access and search
for a selection of hotels, resorts, vacation homes, and
apartments that meet their needs. The Shopee hotel will
be launched in Singapore, Malaysia, Taiwan, Indonesia,
Vietnam, Philippines, and Thailand, for a total of 7 countries.
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จััดทำำ�โดย
ส่่วนงาน MICE Intelligence
ฝ่่าย MICE Intelligence และนวััตกรรม
MICE Intelligence Center
Thailand Convention and Exhibition Bureau
https://intelligence.businesseventsthailand.com/en
e-mail: intelligence@tceb.or.th

