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สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2564 ประเทศไทยยัังคง
พบผู้้� ติิ ด เชื้้� อ รายวัั น เพิ่่� ม สููงขึ้้� น ส่่ ง ผลกระทบ
ต่่ออุุตสาหกรรมต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
อุุตสาหกรรมไมซ์์ไทยด้้วย หลายองค์์กรปรัับตััว
ให้้เท่่าทัันสถานการณ์์เพื่่�อดำำ�เนิินต่่อไปข้้างหน้้าได้้
� ลายธุุรกิิจเริ่่ม
ขณะที่่ห
� ต่่อยอดกลยุุทธ์์ต่า่ ง ๆ เพื่่�อให้้
สามารถแข่่งขัันในตลาดได้้มากขึ้้�น

An increasing number of daily infections
from COVID-19 pandemic in May 2021
continuously affects various industries
including the MICE industry in Thailand.
Many organizations have attempted to
keep up with the situation to move forward.
As many businesses began to expand their
strategies in order to remain competitive
in the market.

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

Thailand Spotlights, May 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
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• กระทรวงอุุตสาหกรรรม ร่่วมมืือกัับ บริิษััท อิินฟอร์์มา มาร์์เก็็ตส์์
เดิินหน้้าจััดงาน “Pumps and Valves Asia 2021 และ Thai
Water Expo 2021” ในเดืือนตุุลาคม 2564 ซึ่่�งตามปกติิแล้้วงาน
	ดัั ง กล่่ า วจะจัั ดขึ้้� น เป็็ น ประจำำ�ทุุ กปีี ใ นช่่ ว งเดืื อ นพฤษภาคม
แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 รอบใหม่่
	จึึงต้้องเลื่่อ� นออกไป โดยงานดัังกล่่าวถืือเป็็นงานแสดงนวััตกรรมด้้าน
พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมที่่� ยิ่่�งใหญ่่และครบครัันที่่�สุุดในภููมิิภาค
อาเซีียน อย่่างไรก็็ตาม ผู้้จั� ดั งานยัังคงเฝ้้าติิดตามสถานการณ์์โควิิด-19
	ว่่าจะคลี่่�คลายไปทิิศทางใด

• The “Pumps and Valves Asia 2021 and Thai Water Expo
2021,” organized by the Ministry of Industry in partnership
with Informa Markets, will take place in October 2021.
The events are usually held in May; however, the events
have been postponed due to the new wave of COVID-19.
The exhibition is regarded as ASEAN’s largest and most
comprehensive showcase of energy and environmental
innovation. Currently, the organizers are still monitoring
the COVID-19 situation and see how it will unfold.
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Current Situation of Organizer
in MICE Industry
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า
• ในเดืือนพฤษภาคม 2564 ยัังพบผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�ต้้องเข้้ารัับ
การรัักษาเป็็นจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้โรงพยาบาลไม่่สามารถรองรัับ
ผู้้�ป่ว่ ยได้้เพีียงพอ ศููนย์์แสดงสิินค้้าและการประชุมุ อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี
	จึึงมอบพื้้�นที่่�อาคารชาเลนเจอร์์กว่่า 1 แสนตารางเมตร ให้้กระทรวง
สาธารณสุุขเพื่่�อจััดตั้้�งโรงพยาบาลสนามโดยไม่่คิิดค่่าเช่่า ซึ่่�งนัับเป็็น
โรงพยาบาลสนามที่่�ใหญ่่ที่่สุุด
� ในประเทศไทย รองรัับผู้้�ป่ว่ ยได้้มากถึึง
5,200 เตีียง

• There were still confirmed cases of COVID-19 in May 2021
which necessitated extensive treatment. As a result, the
hospitals were unable to accommodate enough hospital
beds to patients. IMPACT Exhibition and Convention
Center, Muang Thong Thani, provided over 100,000 square
meters of Challenger Building to the Ministry of Public
Health to set up a field hospital with free of charge. This
is Thailand's largest field hospital, with the capacity to
accommodate up to 5,200 patients.
• Prince of Songkla University had prepared a field hospital
at the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to
the Throne international Convention Center or ICC HAT YAI.
This convention center can accommodate 700 patients
with the facilities such as shower rooms in the back of
convention hall, a germ-killing ventilation system that
uses plasma to prevent the spread of germs in the
community and wastewater treatment before it is released.
In addition, health care professionals are also ready to
handle COVID-19 patients.
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• มหาวิิ ท ยาลัั ย สงขลานคริิ น ทร์์ จัั ด เตรีี ย มโรงพยาบาลสนามที่่�
	ศููนย์์ประชุมุ นานาชาติิฉลองสิิริริ าชสมบััติคิ รบ ๖๐ ปีี รองรัับผู้้�ป่ว่ ยได้้
700 เตีียง มีีห้้องอาบน้ำำ��อยู่่�ด้้านหลััง พร้้อมระบบอากาศที่่�สามารถ
ฆ่่าเชื้้�อด้้วยพลาสมา ทำำ�ให้้เชื้้�อโรคไม่่แพร่่กระจายออกไปยัังชุุมชน
	ส่่วนน้ำำ��เสีียจะได้้รับั การบำำ�บััดก่อ่ นปล่่อยออกไป พร้้อมทั้้�งจััดเตรีียม
	บุุคลากรทางการแพทย์์ไว้้หากมีีการรัับผู้้�ป่ว่ ยติิดเชื้้อ� โควิิด-19 เข้้ารัับ
การรัักษา

Current Situation of Venue
in MICE Industry
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม

Current Situation of Hotel
in MICE Industry

• ธุุรกิิจโรงแรมยัังคงได้้รัับผลกระทบต่่อเนื่่�อง ผู้้�ประกอบการโรงแรม
หลายรายปรัับตััว รุุกโปรโมทฟู้้�ดเดลิิเวอรีี เช่่น โรงแรมและรีีสอร์์ท
ในเครืือเซ็็นทารา เปิิดตััว “เซ็็นทารา กููร์์เมต์์ ทููโก” บริิการส่่งอาหาร
หลากหลายสััญชาติิจากห้้องอาหารในเครืือกว่่า 11 แห่่ง โรงแรมเครืือ
แอคคอร์์ทั่่�วกรุุงเทพฯ พร้้อมส่่งอาหารจานเด่่นจากห้้องอาหาร
โดยจััดส่ง่ ฟรีี และโรงแรมโซฟิิเทล กรุุงเทพฯ สุุขุุมวิิท บริิการส่่งอาหาร
	ฝรั่่�งเศสมื้้�อค่ำำ��แบบ 3 คอร์์ส เป็็นต้้น

• The COVID-19 crisis continues to have an impact on the
hotel business. Many hotel operators have adapted to
the food delivery market. One of the exemplary cases is
Centara Hotels and Resorts, launching “Centara Gourmet
to Go,” the food delivery service with international dishes
and signature dishes from more than 11 restaurants in
Accor Group with free delivery in Bangkok area. Sofitel
Bangkok Sukhumvit hotel is also offering three-course
French dinner delivery service.

• สมาคมโรงแรมไทยเปิิดเผยดััชนีคี วามเชื่่อ� มั่่น� ผู้้ป� ระกอบการที่่�พักั แรม
Hotel Business Operator Sentiment Index พบว่่า ผู้้ป� ระกอบการ
ได้้รัับผลกระทบมากขึ้้�นจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ช่่วงเดืือน
เมษายน โดยอััตราการเข้้าพัักเฉลี่่ย� ทั้้�งเดืือนอยู่่�ที่่� 18% โรงแรมจำำ�นวน
มากกว่่า 51% ถููกยกเลิิกการจอง ทั้้�งนี้้� โรงแรมที่่�ปิิดกิิจการชั่่�วคราว
ในภาคใต้้ที่่เ� น้้นรัับนักั ท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ คาดว่่าจะกลัับมาเปิิดภายใน
ไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2564
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• The Thai Hotels Association (THA) has released its Hotel
Business Operator Sentiment Index, stated that the
COVID-19 outbreak in April has had a gradual impact on
hotel owners. The average occupancy rates each month
was 18%. Over 51% of hotels were canceled on their
bookings. The hotels in southern part that target the
international tourists and now temporary-closed is
expected to re-open in the fourth quarter of 2021.
THAILAND SPOTLIGHTS
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• โรงแรมโอ๊๊ควู๊๊�ด โฮเทล แอนด์์ เรสซิิเด้้นท์์ ศรีีราชา ตระหนัักถึึงสุุขภาพ
และความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�ใช้้บริิการ จึึงชููมาตรฐาน
	สุุขอนามััยระดัับสากล “Oakwood Clean 360” โดยเพิ่่�มความถี่่�
ในการทำำ�ความสะอาดจุุดสััมผััสต่่าง ๆ ฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อทั่่�วบริิเวณ
โรงแรมทุุก ๆ 4 ชั่่ว� โมง ทำำ�ความสะอาดแบบ Deep Clean ในห้้องพััก
	ทุุกห้้อง ลิิฟต์์โดยสาร ห้้องจััดเลี้้�ยง ห้้องอาหาร และพื้้�นที่่�สาธารณะ
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าทุุกพื้้�นที่่�ของโรงแรมมีีความปลอดภััย
• กลุ่่�มดุุสิิตธานีี เปิิดตััว “เทวารััณย์์ เวลเนส” แนวคิิดการดููแลสุุขภาพ
แบบองค์์รวม ผ่่านการบริิการที่่ส� ร้้างสรรค์์จากภููมิิปัญญ
ั าไทย ส่่งเสริิมให้้
ผู้้�ใช้้บริิการมีีคุุณภาพชีีวิิตและการกิินอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น เช่่น กิิจกรรมโยคะ
	ฝึึกสมาธิิ การแพทย์์แผนไทย เมนููอาหารเฉพาะบุุคคล รวมถึึงกิิจกรรม
เวิิร์์กชอปด้้านความยั่่�งยืืน โปรแกรมสร้้างความร่่วมมืือกัับชุุมชน
	กิิจกรรมสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มครอบครััว คู่่�รััก ไปจนถึึงกลุ่่�ม
	นัักธุุรกิิจ และผู้้�ที่่�เดิินทางเพื่่�อการพัักผ่่อน
• ไมเนอร์์ โฮเทลส์์ บริิษััทแม่่ของกลุ่่�มโรงแรมอนัันตรา ดำำ�เนิินการ
	ฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ให้้แก่่พนัักงานในเครืืออนัันตราทั้้ง� 5 แห่่ง
	บนเกาะสมุุยและภููเก็็ต ได้้แก่่ อนัันตรา บ่่อผุุด เกาะสมุุย รีีสอร์์ท,
อนัันตรา ลาวาณา เกาะสมุุย รีีสอร์์ท, อนัันตรา ลายััน ภููเก็็ต รีีสอร์์ท,
อนัันตรา ไม้้ขาว ภููเก็็ต วิิลล่า่ ส์์ และอนัันตรา ภููเก็็ต สวีีทส์์ แอนด์์ วิิลล่า่ ส์์
เพื่่�อเตรีียมต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวอย่่างเต็็มศัักยภาพ ขณะที่่�พนัักงาน
โรงแรมแห่่งอื่่�น ๆ ในเครืือได้้ทยอยเข้้ารัับวััคซีีนอย่่างต่่อเนื่่�องตาม
นโยบายการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว
Photo Credit: citynewsthai.com

• The health and safety of workers and customers is a key
priority at Oakwood Hotel & Residence Sriracha. As a
result, the international hygiene standard "Oakwood Clean
360" has been advocated with more frequently cleaning
the touch points and using disinfectant spray in hotel
amenities every four hours. To ensure safety, the hotel
provides deep cleaning in all rooms, elevators, conference
halls, dining rooms, and public areas.
• The Dusit Thani Group introduces "Devarana Wellness," a
holistic health-care service concept based on Thai wisdom.
Customers' well-being and nutrition would be promoted
through activities such as yoga, meditation, Thai traditional
medicine, personalized food menu, sustainability
workshop, community collaboration program and activities
for families, couples, business travelers, and leisure tourists.
• Minor Hotel Group, the group that operate hotels under
the brands of Anantara Hotels, had already provide
COVID-19 vaccinations for all employees in five Anantara
hotels on Koh Samui and Phuket which are Anantara
Bophut Koh Samui Resort, Anantara Lawana Koh Samui
Resort, Anantara Layan Phuket Resort, Anatara Mai Khao
Phuket Villas, and Anantara Phuket Suites & Villas with full
potential to welcome the tourists. Meanwhile, employees
in other chain hotels have been vaccinated in accordance
with protocol to boost tourist confidence.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน

Update on Event Technology
in Thailand

• สตาร์์ทอััพไทย บริิษัทั ลีีฟคลีีน เทคโนโลยีี จำำ�กัดั ร่่วมมืือกัับพันั ธมิิตร
	จากเกาหลีี พััฒนา “Z-Touch” แผ่่นป้้องกัันและกำำ�จััดเชื้้อ� โควิิด-19
โดยแผ่่น Z-Touch มีีผลการทดสอบจาก ALG LAB Group ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ฆ่่าเชื้้อ� โควิิด-19 ได้้มากถึึง 99.99% ใช้้หลัักการฆ่่าเชื้้อ�
	ด้้วยระบบสมาร์์ทนาโนไอออน ล่่าสุุด หลายหน่่วยงานได้้มีกี ารติิดตั้้ง�
แผ่่น Z-Touch ตามจุุดสััมผััสร่่วม อาทิิ ท่่าอากาศยานสนามบิิน
	สุุวรรณภููมิิ สถานีีวิทิ ยุุโทรทััศน์์ไทยพีีบีเี อส ฟู้้�ดแลนด์์ และโรงแรมดีีวารีี
เป็็นต้้น

• Liveclean Technology Co., Ltd. – a Thai startups company
had cooperated with Korean partners to create “Z-Touch,”
a sheet that prevents and kills COVID-19 disease. The
Z-Touch sheet has already been tested by ALG LAB Group
in the United States, and the results showed that it can
kill COVID-19 disease in 99.99% using the latest smart
nano-ion disinfection technology. Many organizations such
as Suvarnabhumi Airport, Thai PBS, Foodland supermarket,
and D Varee Hotel, have installed Z-Touch pads at their
common touch points.

• ผู้้ป� ระกอบการด้้าน IoT platform บริิษัทั แบร์์คอน คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั
เปิิดตััวนวััตกรรม “BearconCAM” กล้้องวััดอุุณหภููมิิอัจั ฉริิยะแบบ
ไร้้สััมผััส เพื่่�อคััดกรองโรคโควิิด-19 ที่่�สามารถตรวจวััดอุุณหภููมิิผ่่าน
	ข้้อมืือโดยไม่่ต้้องสััมผััสอุุปกรณ์์ มีีระบบตรวจจัับการใส่่หน้้ากาก
อนามััยพร้้อมเสีียงเตืือน รวมถึึงมีีการเก็็บประวััติิ ใบหน้้า อุุณหภููมิิ
เวลาที่่�ตรวจวััด และพิิกััด เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ภายหลัังได้้ จุุดเด่่นคืือ
สามารถตรวจวััดได้้อย่่างแม่่นยำำ� คลาดเคลื่่�อนไม่่เกิิน 0.3 องศา
เซลเซีียส ตรวจวััดได้้ 20-30 คน/นาทีี โดยผู้้�ประกอบการคาดว่่า
	จะขยายนวััตกรรมดัังกล่่าวสู่่�กลุ่่�มงานอีีเว้้นท์์ระดัับจัังหวััดได้้

• Bearcon Corporation Co., Ltd. – an IoT platform operator
introduced the "BearconCAM," a smart touchless thermal
camera to screen COVID-19. This thermal camera can
measure temperature at the wrist without touching the
device. There is a system to detect mask wearing with a
warning sound as well as a system that records faces,
temperature, time, and locations for later use. The key
features are accurately measurement with no more than
0.3-degree temperature difference and the ability to
measure 20-30 persons in a minute. The company is
expected to expand this innovation to provincial events.
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