
“มาตรฐานตอบโจทย ์

การเตรียมความพร้อมใน
สถานการณ์โควิด-19”

นางอรชร ว่องพรรณงาม, CEM, CIS, CED, DES, EMD, SEP 
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)



COVID-19 ระลอก 3 
กระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์



โรงแรมกว่า 80% 
แย่หนัก จ่อปิดกิจการชั่วคราว
โดย นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผย
ถึงสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมภายในประเทศว่า จากการสอบถาม
สมาชิกอย่างไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับการระบาดของโควิดฯ ระลอก
เดือน เม.ย.64 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงจากเดือน มี.ค.เหลือเพียง 
5% และโรงแรมกว่า 80% ของสมาชิกสมาคมอาจงดให้บริการ
ชั่วคราวไปจนถึงเดือน ต.ค.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง หรือ
จนกว่ารัฐบาลมีการกระจายวคัซีนฉีดให้คนไทยได้จ านวนมากพอที่จะ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้

แหล่งข้อมูล ไทยรัฐออนไลน์
มาริสา สุโกศล หนุนภักดี
นายกสมาคมโรงแรมไทย



จ านวนนักเดินทางไมซ์นานาชาติช่วง
ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 
2563-มีนาคม 2564) จ านวนนักเดินทาง
ไมซ์นานาชาติทั้งหมด 281 คน ลดลง 
99.94% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2563 (476,719 คน) ท าให้รายได้จากนัก
เดินทางไมซ์นานาชาติของครึ่งแรก
ปีงบประมาณ 2564 อยู่ท่ี 14 ล้านบาท 
ลดลง 99.95% เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ในช่วงเวลาเดยีวกันของปี 2563
(29,819 ล้านบาท)

ช่วง 2564 (ครึ่งแรกของปี) เทียบกับ 2563
จ านวนนักเดินทางไมซ์นานาชาติ
ทั้งหมด 281 คน รายได้อยู่ที่ 14 ล้าน
ลดลง 99.94%



จ านวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ
ของครึ่งแรกปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) มีจ านวน
ทั้งหมด 3,973,489 คน ลดลง 57.29% 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2563 (9,302,774 คน) ท าให้รายได้จาก
นักเดินทางไมซ์ภายในประเทศของครึ่ง
แรกปีงบประมาณ 2564 อยู่ท่ี 8,490
ล้านบาท ลดลง 72.68% เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 (31,071 ล้านบาท) 

ช่วง 2564 (ครึ่งแรกของปี) เทียบกับ 2563
จ านวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ
นักเดินทาง 3,973,489 คน ลดลง 57.29%
รายได้อยู่ที่ 8,490 ล้านบาท ลดลง 72.68% 



"เทคโนโลย"ี กลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตช่วงน้ีสะดวกขึ้น 
พนักงานบริษัทสามารถท างานได้จากท่ีบ้าน เช่นเดียวกับการเรียน ช้อปปิ้ง 

รับชมคอนเสิร์ต หรือแม้การประกอบพิธีทางศาสนา 
ทีต่้องปรับเป็นรูปแบบออนไลน์

“เทคโนโลยี
เข้ามาเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมไมซ์อย่างไร”
Hybrid Meeting
Zoom Meeting

Virtual Events / Training
LIVE streaming

AI & Chatbots, AR / VR
Social Media

NEW TOOLS



หลังโควิด-19 อุตสาหกรรม MICE
จะไม่เหมือนเดิม !!



กลุ่มมิลเลนเนียน ก าลังจะมีบทบาทต่อโลกมากท่ีสุด (22-37ปี) 

มากประสบการณ์ และความสามารถ * รู้ลึกรู้จริงเร่ืองเทคโนโลยี รู้จักน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างเหมาะสม * ชอบท าอะไร
หลายๆ อย่าง พร้อมกัน เพราะโลก Social media  * เชื่อว่าศักยภาพของตนเองสามารถพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจ ากัด กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย *

ให้ความส าคัญกับคุณภาพของงาน มากกว่าปริมาณ * การได้ท างานที่รักคือการพักผ่อน



Technology 

means Business

WFH สร้างความเคยชิน มีประสิทธิภาพสูง    
Virtual

Hybrid

สามารถมาช่วยการด าเนินธุรกิจได้…!



Business Events

Meetings Incentives Conventions

Exhibitions Mega Events

ขนาดการจัดงาน Size จะเล็กลง 
จัดงานถี่ขึ้น จ านวน Physical จะน้อยลง

การสร้าง New Experience เป็นสิ่งส าคัญ
Focus 

Purposeful 



Hygiene 

Safety

จะอยู่คู่กับทุกคน New Normal



Plan

สสปน. แผนฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน



“ยกระดับคุณภาพสถานที่จัดงาน
ด้วยมาตรการสุขอนามัย Hygiene 

พร้อมเพิ่มบริการตอบโจทย์ 4.0 ด้วย Hybrid



4 เกณฑ์ด้านการควบคุมโรค  : ความหนาแน่น ระยะเวลาการจัด
งาน การระบายอากาศ และการติดตาม “ไทยชนะ”

5 มาตรการ ด้านอนามัย : การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง 
อาหารเครื่องดื่ม การจัดการขยะ และความสะอาดของห้องน้ า



Virtual Meeting Space (VMS) 
แพลตฟอร์มการจัดงานไมซ์ออนไลน์จากทีเสบ็
เชื่อมโยงงานไมซ์สู่โลกออนไลน์ สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ใน
การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการจัดงาน
ประชุมและแสดงสินค้าออนไลน์ Email: VMS@tceb.or.th

mailto:VMS@tceb.or.th


พัฒนาหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพสถานประกอบการไมซ์
ด้วย 2HY (Hygiene & Hybrid)
ในรูปแบบ Online Learning 
Interactive https://elearning.tceb.or.th

https://elearning.tceb.or.th/


Venue Management Course 
EP2 – Customers Insights & Experience Design –

หลักสูตรการบริหารสถานที่จัดงาน : จัดอย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จ ากัด

เตรียมพบกับหนังสือ ที่เต็มไปด้วย บทเรียนและแนวคิดส าคัญ  จากกูรูและ
ผู้เชี่ยวชาญ (MICE) กว่า 20 ชีวิต ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้ง
แนวทางในการปรับตัว ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายและวิธีการในการค้นหา 
‘Customer Insight’ และน าไปออกแบบ ‘Customer Experience’ เพื่อสร้างสรรค์
การจัดงานที่ตอบรับกับอนาคต

• 2 ส.ค. 64 : เปิดตัวหนังสือ

• 9-10 ส.ค. 64 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการบริหารสถานที่จัดงาน 
: จัดงานอย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จ ากัด 
สถานที:่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
พัฒนาองค์ความรู้ยกระดับ เจ้าของสถานที่ (Venues), เจ้าของงาน 
(Buyers) รวมไปถึงผู้จัดงาน (Organizers) 



สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์



TCEB สนับสนุนองค์กรจัดกิจกรรม กระตุ้นจ้างงานไมซ์

ใน โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า เฟส 3”

เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาในประเทศให้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง  
TCEB จัดตั้งโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” เพื่อช่วยฟื้นฟู #
ธุรกิจการท่องเที่ยว และ #ธุรกิจไมซ์ ให้เดินหน้าต่อ ทั้งการประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรมพนักงาน หรือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

• งบประมาณสนับสนุน (15,000/30,000 บาท)
• ระยะเวลาการให้สนับสนุน วันนี้ จนถึง 15 กันยายน 64
• ขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 9 วัน 
• ให้การสนับสนุนสูงสุดรายละ 50 สิทธ์ิ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
https://meeting.thaimiceconnect.com/th/dmice/detail

https://meeting.thaimiceconnect.com/th/dmice/detail




E-MICE Marketplace เชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้ธุรกิจไมซไ์ทยสู่ความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์โลก



MICE e-Learning
หลักสูตรออนไลน์ด้านไมซ์ที่เติมเต็มประสบการณ์
การ เ รี ยนรู้ ก้ า วสู่ ก า ร เ ป็ นนั กจั ดง านปร ะชุ ม 
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งานแสดงสินค้าและ
อีเวนต์อย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์ที่
หลากหลาย พร้อมแบบทดสอบประเมินผลการเรียน
เพื่อรับประกาศนียบัตร

https://elearning.tceb.or.th/

NON Degree Credit Bank



หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2564



MICE STANDARDS TEAM

www.micecapabilities.com

Email : capabilities@tceb.or.th  

http://www.micecapabilities.com/

