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แม้้ในช่่วงต้้นปีีที่ผ่
่� า่ นมา มีีสััญญาณว่่าการจััดงาน
ประชุุมสััมมนา งานแสดงสิินค้้า อีีเว้้นท์์ และ
คอนเสิิ ร์์ ต สามารถกลัั บ มาจัั ด ได้้ อีี ก ครั้้� ง แต่่
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
ระลอก 3 ของประเทศไทยในช่่วงเดืือนเมษายน
ทำำ�ให้้ผู้้�จััดงานยัังคงมีีความกัังวลในการจััดงาน
หลายกิิ จ กรรมในอุุ ตส าหกรรมไมซ์์ ถูู กยกเลิิ ก
และหลายกิิจกรรมเลื่่�อนออกไปอย่่างไม่่มีีกำำ�หนด
Thailand Spotlights ฉบัับเดืือนเมษายน 2564 ได้้รวบรวมความเคลื่่�อนไหว
ของตลาดไมซ์์ในประเทศไทย แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่ม� ได้้แก่่ กลุ่่ม� ผู้้จั� ดั งาน (Organizers)
กลุ่่�มศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้า (Exhibition Venues) กลุ่่�มธุรุ กิิจโรงแรม
(Hotels) และ กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน (Technologies for Events)
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการไมซ์์ไทยก้้าวทัันกระแสและติิดตามความคืืบหน้้าของ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทัันท่่วงทีี

THAILAND SPOTLIGHTS

At early of this year, meetings, trade
fairs, events and concerts were organized
as usual. However, the third wave of
COVID-19 outbreak in Thailand during
April 2021 raised concerns among
organizers that most of activities in MICE
Industry are canceled or indefinitely
postponed.
Thailand Spotlights, April 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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สถานการณ์์อุตส
ุ าหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มผู้้�จััดงาน
• สถานการณ์์โรคโควิิด-19 กลัับมาแพร่่ระบาดอีีกระลอกทำำ�ให้้
ภาคธุุ ร กิิ จ ต้้ อ งปรัั บ แผนเร่่ ง ด่่ ว น โดยเฉพาะอีี เ ว้้ น ท์์ ที่่� ต้้ อ ง
ลดสเกลลง หรืือเลื่่อ� นการจััดงาน รวมถึึงยกเลิิก เช่่น สมาคมผู้้�จัดั พิิมพ์์
และผู้้�จำำ�หน่า่ ยหนัังสืือแห่่งประเทศไทย ประกาศเลื่่�อนการจััดงาน
สััปดาห์์หนัังสืือแห่่งชาติิครั้้�งที่่� 49 จากวัันที่่� 17 - 25 เมษายน
2564 ออกไปก่่อน แต่่ยัังคงมีีการจััดงานในรููปแบบออนไลน์์ที่่�
ThaiBookFair.com
• อีีเว้้นท์์สงกรานต์์งดการจััดงานทั้้�งหมด แต่่ยังั คงมีีกิจิ กรรมน่่าสนใจ
อื่่�น ๆ เช่่น กลุ่่�มบริิษััท อิินเด็็กซ์์ ครีีเอทีีฟ วิิลเลจ จำำ�กััด (มหาชน)
ร่่วมกัับเมืืองโบราณ  สมุุทรปราการ จััดงาน “เมืืองโบราณ  ไลท์์
เฟส” เทศกาลประดัับไฟฤดููร้้อน ระหว่่างวัันที่่� 1 เมษายน 2 พฤษภาคม 2564 มีีการเข้้มงวดมาตรการป้้องกัันโรคโควิิด-19
เว้้ น ระยะห่่ า ง จำำ�กัั ด ผู้้� เข้้ า ชมงาน 1,500 คน โดยผู้้� บ ริิ ห าร
คาดการณ์์ว่่าแนวโน้้มของธุุรกิิจอีีเว้้นท์์จะกลัับมาจััดงานได้้ใน
กลางเดืือนกรกฎาคม
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Current Situation of Organizer
in MICE Industry
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• The COVID-19 pandemic has surged once again, forcing all
business sectors to reassess their work plans, particularly
for events and exhibitions which had to be downscaled,
postponed or canceled altogether. This includes the
PUBAT (Publishers and Booksellers Association of Thailand)
which was forced to postpone its 49th Book Fair, originally
to be held from 17-25 April 2021 to a more appropriate
time, although its online event will still take place at
ThaiBookFair.com.
• All events during the Songkran Water Festival was canceled
although there was an interesting festival organized by
Index Creative Village Public Company Limited in
collaboration with Muang Boran (Ancient City) in Samut
Prakan Province, who organized the “Muang Boran Light
Fest”, a summer illumination event held during 1 April to
2 May 2021. Strict measures were taken to prevent the
spread of COVID-19; some of which include social
distancing and limiting the number of visitors to 1,500
persons. Executives speculate that the event organizers
will make a comeback around mid-July.
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Current Situation of Venue
in MICE Industry

Photo Credit: www.eventbanana.com

• แม้้การจััดงานแสดงสิินค้้าที่่�ผ่า่ นมายัังสามารถจััดได้้ไม่่ขัดต่
ั อ่ ประกาศ
ของ ศบค. ด้้วยแต่่ละงานมีีการวางแผนเตรีียมพร้้อมในการป้้องกััน
โรคโควิิด-19 อย่่างเข้้มข้้น โดยสมาคมการแสดงสิินค้้าไทย เชื่่อ� มั่่น� ว่่า
	พื้้�นที่่�การจััดงานจะไม่่ใช่่สถานที่่�กระจายเชื้้�อ สะท้้อนได้้จากที่่�ผ่่าน
มายัังไม่่พบว่่ามีีผู้�ติ้ ิดเชื้้�อโควิิด-19 มาจากการเข้้าชมงาน อย่่างไร
	ก็็ตาม การจััดงานในพื้้�นที่่�ศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้าตลอด
เดืือนเมษายนและเดืือนพฤษภาคมนี้้� ยัังคงเลื่่�อนออกไปก่่อน
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สถานการณ์์อุตส
ุ าหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า

• Even trade fairs were organized without violating
regulations of the Thailand's Centre for COVID-19 Situation
Administration (CCSA), each event was thoroughly
prepared in preventing the spread of COVID-19. Thai
Exhibition Association (TEA) is confident that exhibition
venues are not the risk area due to the fact that there
was no report of visitors’ infection. However, events
organized in the exhibition and convention center
throughout April and May must be postponed.
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สถานการณ์์อุตส
ุ าหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม

Current Situation of Hotel
in MICE Industry

• สมาคมโรงแรมไทย คาดการณ์์ภาพรวมตลาดไทยเที่่�ยวไทยว่่า ตลอด
เดืือนพฤษภาคมนี้้�อััตราการเข้้าพัักเฉลี่่�ยของโรงแรมในประเทศไทย
	น่่าจะน้้อยมากอยู่่�ที่่� 10 - 20% เนื่่�องจากคนไทยอยู่่�บ้้านและต้้อง
	ทำำ�งานที่่�บ้า้ น (Work from Home) เป็็นส่่วนใหญ่่ ส่่งผลให้้ตลาดงาน
ประชุุมสััมมนาและสัันทนาการในโรงแรมมีีน้อ้ ยลง ตลาดการเดิินทาง
แบบกรุ๊๊�ปทััวร์์น้้อยลง แต่่คาดว่่าจะเริ่่�มฟื้้�นตััวได้้ในช่่วงปลายเดืือน
	พฤษภาคมนี้้�เป็็นต้้นไป

• Thai Hotels Association (THA) is generally anticipating the
domestic travelling market in May at very low occupancy
rate of 10-20% since most people are remaining at home
and working from home. This greatly reduced the number
of seminars and recreational events in hotels or even
group tours. However, the market is expected to pick-up
around the end of May onwards.

• สมาคมโรงแรมไทย ขอความร่่วมมืือผู้้�ประกอบการโรงแรมร่่วมเป็็น
“Hospitel” หรืือ “หอผู้้�ป่่วยติิดโรคโควิิด-19 เฉพาะกิิจ” เนื่่�องจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอก 3 ที่่�ประเทศไทย
	พบผู้้�ป่ว่ ยเพิ่่�มขึ้้น� เกิินหลัักพัันคนต่่อวััน ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 14 เมษายน 2564
โรงพยาบาลที่่�รัับดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยอาจไม่่เพีียงพอ หน่่วยงานภาครััฐ
	จึึงขอความร่่วมมืือผู้้�ประกอบการโรงแรมร่่วมเป็็น Hospitel สำำ�หรัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการน้้อยหรืือไม่่รุุนแรง

• THA is inviting hotel operators to join the “Hospitel” or
“Temporary COVID-19 Patients’ Ward” program as the 3rd
wave of the COVID-19 pandemic in Thailand has been
infecting over a thousand cases daily since 14 April 2021.
There is a shortage of hospital beds to cater these patients,
therefore, the government sector is asking hotel operators
to join the Hospitel program to take in patients with mild
symptoms.
• Although the hospitality industry has been greatly affected
by the COVID-19 situation, the Standard International
 Group of Hotels has recently opened two new hotels in
Thailand which are “The Peri Hotel Khao Yai” and “The
Peri Hotel Hua Hin” under the concept of “Little Happiness
in Life in connection with the people around us”. The
hotels’ mission is to support surrounding local communities
during the COVID-19 pandemic while offering
accommodation to local tourists.
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• แม้้ ว่่ า อุุตสาหกรรมท่่ อ งเที่่� ย วจะได้้ รัั บผล กระทบอย่่ า งรุุนแรง
	จากสถานการณ์์โควิิด-19 แต่่ล่่าสุุด เครืือโรงแรม เดอะ สแตนดาร์์ด
	อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล กรุ๊๊�ป เปิิดตััวโรงแรมใหม่่ 2 แห่่งในไทย ได้้แก่่
“เดอะ เภรีี โฮเต็็ล เขาใหญ่่” และ “เดอะ เภรีี โฮเต็็ล หััวหิิน”
ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ความสุุขเล็็ก ๆ ในชีีวิิต เชื่่�อมต่่อกัับคนรอบตััว
เน้้นย้ำำ��พัันธกิิจหลัักเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนชุุมชนท้้องถิ่่�นละแวกโรงแรม
ในช่่ ว งการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 รองรัั บนัั ก เดิิ น ทาง
ภายในประเทศ
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สถานการณ์์อุตส
ุ าหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่� อการจััดงาน
•	ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (นาโนเทค) ภายใต้้สำำ�นัักงานพััฒนา
	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) จัับมือื หอการค้้าจัังหวััด
ระยอง นำำ�นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อเบนไซออน (Benzion)
เพื่่อ� ป้้องกัันเชื้้อ� โควิิด-19 และฆ่่าเชื้้อ� โรคอื่่น� ๆ ในพื้้�นที่่�ธุรุ กิิจ เพื่อ่� ฟื้้น� ฟูู
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สำำ�หรัับ Benzion เป็็นสารฆ่่าเชื้้�อไวรััสและ
แบคทีีเรีียจากซิิงค์์ไอออน ที่่�มาจากการต่่อยอดเทคโนโลยีีที่่�รัับ
	ถ่่ า ยทอดมาจากงานวิิ จัั ย ของนาโนเทคภายใต้้ โ ครงการวิิ จัั ย
“การพััฒนากระบวนการผลิิตซิิงค์์ไอออนสำำ�หรัับยับยั้้
ั ง� เชื้้อ� แบคทีีเรีีย”
• คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมมืือกัับ เอไอเอส
เผยนวััตกรรม UVC Moving CoBot ระบบหุ่่�นยนต์์ฆ่่าเชื้้�อด้้วยรัังสีี
UV-C แบบเคลื่�อ่ นที่่� (Moving UV-C Radiation Source) สามารถ
ฆ่่าเชื้้อ� ไวรััสและแบคทีีเรีียได้้ถึึง 99.99% โดยสามารถควบคุุมระยะห่่าง
	กำำ�หนดความเร็็ว เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพและทั่่�วถึึง ใช้้สััญญาณ 5G
ควบคุุมระยะไกลและเชื่่อ� มต่่อประมวลผลผ่่าน IoT คาดว่่าจะใช้้เวลา
6 เดืือนพััฒนาจากต้้นแบบสู่่�ผลิิตภััณฑ์์เชิิงพาณิิชย์ใ์ นอนาคต มุ่่ง� สร้้าง
	พื้้�นที่่ป� ลอดไวรััสให้้ธุรุ กิิจเอสเอ็็มอีีและเศรษฐกิิจไทยเดิินหน้้าต่่อไปได้้
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Update on Event Technology
in Thailand
• The National Nanotechnology Center (NANOTEC) directed
by National Science and Technology Development Agency
(NSTDA) is collaborating with the Rayong Chamber of
Commerce to implement the use of “Benzion”, a germ
and COVID-19 killing liquid to prevent the spread of
COVID-19 and reducing other types of germs in commercial
areas which aim to revive the tourism industry. Benzion
has virus and bacteria killing properties, thanks to its zinc-ion
agent developed by the application of new technology
from NANOTECH’s research program, “The Development
of Zinc-ion manufacturing process to prevent the growth
of bacteria”.
• Mahidol University’s Faculty of Engineering in collaboration
with AIS, has introduced the UVC Moving CoBot, a robotics
system that kills germs with the Moving UV-C Radiation
Source, getting rid of virus and bacteria with efficacy rate
of 99.9%. The robot functions include distance manner
and speed monitoring for maximum efficacy. Also, it is
operated by 5G with distance control and IoT connection.
An estimated time frame from prototype to commercial
product is six months. This will provide safety in virus-free
commercial area for SMEs and strengthen Thai economy
as going forward.
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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

