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เพ่ือวนันีแ้ละอนาคต
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สตอกโฮล์ม เมืองสุดกรีน



"AS WE PROGRESS INTO 
THE TWENTY-FIRST CENTURY,
ANYONE WHO CONSIDERS
THEMSELVES A REALIST WILL 
HAVE TO MAKE THE ENVIRONMENT 
A TOP PRIORITY. "

Leonardo DiCaprio
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The  World  is  Calling
ราวเดอืนตลุาคม 2519 กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) 
ได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยงจาก 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ท�าให้
เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตขิึ้นทั่วโลก พร้อมเรยีกร้องให้รฐับาล
ประเทศต่างๆ ออกมาตรการลดการปล่อยคาร์บอน และ 
ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้นในอนาคต
 การเตอืนครั้งนี้เกดิขึ้นก่อนหน้าที่จะมกีารแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 อย่างหนกัหนว่งจนส่งผลใหเ้ศรษฐกจิโลกแทบ
ถูกแช่แข็ง ผู้คนทั่วโลกหยุดการเดินทางซึ่งสร้างแรงสะเทือน
อย่างใหญ่หลวงต่ออตุสาหกรรมไมซ์ รวมถงึห่วงโซ่อปุทานใน
อุตสาหกรรมด้วย ซึ่งไอเอ็มเอฟก็ได้พยายามจะชี้ให้เห็นว่า
ปัญหาโลกร้อนสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้ 
ไม่แพ้โรค COVID-19 
 แน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมอาจไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมใน
สังคมได้เท่ากับเศรษฐกิจ แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็สามารถ 
ส่งผลต่อเศรษฐกจิทั่วโลกได้เช่นกนั ดฉินัเชื่อว่าประเดน็นี้เป็น
สิ่งที่น่าน�ามาคดิต่อเพื่อทบทวนว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงัที่เราจะ
ให้ความส�าคญักบัองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งหล่อหลอม
ขึ้นเป็นชวีติเมอืง
 การจดัการสิ่งแวดล้อมที่ด ีย่อมท�าให้เมอืงนั้นมคีณุภาพดี
ตามไปด้วย
 การออกแบบผังเมืองที่ส่งผลต่อชีวิตประจ�าวันของผู้คน 
ระบบการจราจรที่เป็นมิตรต่อโลก การจัดการด้านทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ และอีกหลายปัจจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ 
Smart Environment นั้นคือรากฐานของการสร้างเมืองแห่ง
อนาคตที่ล้วนมุ่งสู่ความเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City)
 โจทย์ของการจัดงานไมซ์คุณภาพจึงไม่อาจละเลยเรื่อง
สิ่งแวดล้อมไปได้เลย ยิ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่าไร 
ผูร่้วมงานจะยิ่งรูส้กึดทีี่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานมากขึ้นเทา่นั้น 
เพราะการจัดงานที่ค�านึงถึงความยั่งยืนนั้นมักเต็มไปด้วย 
ไอเดยีแปลกใหม่ มกีารน�านวตักรรมน่าสนใจมาใช้ภายในงาน  
สร้างการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่ผูกร้อยกับความ 
ทรงจ�าของผู้ร่วมงานได้อย่างแนบแน่น
 ไมซ์กบัสิ่งแวดล้อมจงึเป็นจิ๊กซอว์สองชิ้นที่น�ามาต่อกนัได้
อย่างพอด.ี..ขอให้สนกุกบัสาระของนติยสาร MICE Intelligence 
ฉบบันี้ค่ะ

จารุวรรณ สุวรรณศาสน์
ผู้อ�ำนวยกำร MICE Intelligence and Innovation Department

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

In October 2019, the International Monetary Fund (IMF) issued 
a warning that the world economy is facing risks due to climate 
change which is likely to cause natural disasters across the globe 
and called on governments to introduce measures to lower carbon 
emissions as well as promote basic infrastructure that is more 
environmentally friendly in the future. 
 This warning was made prior to the spread of the COVID-19 virus, 
a crisis so severe that it nearly caused the world economy to come 
to a standstill as people around the world were not able to travel, which 
heavily affected the MICE industry as well as its supply chain.  
Meanwhile, the IMF pointed out that global warming issues can cause 
as much long-term damage to the economy as the COVID-19 crisis. 
 Though environmental issues may not seem to cause as great 
a ripple in society as economic issues, environmental problems can 
affect the worldwide economy. Therefore, I truly believe that we 
should consider whether it is time for us to pay more attention to 
environmental factors related to urban living. 
 Efficient environmental management will certainly allow the 
city’s residents to enjoy a good quality of life.
 City planning is another factor that can impact everyday life, 
while environmentally friendly traffic systems, efficient resources  
management, and other factors are all part of the smart environment 
that is the basis of the smart city of the future.
 Thus, a key challenge in organizing quality MICE events is that 
organizers must pay attention to environmental issues. Event  
participants will also become more engaged if organizers demonstrate 
that they care for the environment, as sustainable event organization 
tends to bring in new and unique ideas as well as interesting  
innovations which can offer a new learning experience that will 
become much more memorable for event participants.
 MICE and the environment are two different pieces of the jigsaw 
puzzle that perfectly fifits together. I hope that you will enjoy the  
knowledge and stories that we present in this issue of MICE Intelligence.
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COVID-19 ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในภาคธรุกจิ 
ท�าให้กิจกรรมบนโลกออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด 
ในส่วนของธรุกจิไมซ์ที่ต้องยกเลกิหรอืเลื่อนการจดังานใน
สถานที่จรงิออกไป กห็นัมาประชมุออนไลน์ หรอืจดัแสดง
สินค้าออนไลน์มากขึ้น TCEB จึงเปิดโครงการ Virtual 
Meeting Space หรอื VMS สนบัสนนุผู้ประกอบการให้ใช้
เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดงาน เพิ่มทักษะความรู้การใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ผู้ประกอบการไมซ์ แบ่งเป็น 3 
กิจกรรม คือ Webinar สนับสนุนการจัดหาและบริหาร
จดัการแพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรบัผูจ้ดัการและผูป้ระกอบ
การไมซ์ O2O การจดังานแสดงสนิค้าผ่านระบบออนไลน์ 
และ E-Learning Platform หรือศูนย์การเรียนรู้คอร์สฝึก
อบรมออนไลน์ส�าหรบัผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อเพิ่มทกัษะ
และทบทวนความรู้ที่เอาไปใช้ท�างานได้

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ VMS สามารถ 
เข้าไปชมได้ที่ https://vms.tceb.or.th/main 

COVID-19 has accelerated multiple changes to take place in the 
business sector, including the exponential growth of online 
activities. Thus, MICE businesses that have had to cancel or 
postpone their events in the physical world have turned to 
hosting meetings online or organizing online exhibitions instead. 
To keep up with these changes, TCEB is introducing the Virtual 
Meeting Space or VMS which encourages businesses to adopt 
technology in organizing their events and enhancing the skills 
of MICE business operators with three activities: Webinars to 
encourage MICE businesses to seek out and manage online 
platforms, O2O to facilitate online exhibitions, and the E-Learning 
Platform that offers online courses and training sessions for 
MICE businesses to allow them to enhance their skills and 
revise their knowledge in order to put them to use for MICE 
activities.
For more information about the VMS project, visit 
https://vms.tceb.or.th/main  

TCEB หนุนธุรกิจประชุมออนไลน์ผ่าน VMS
TCEB Encourages Online Meetings through VMS
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Smart  Traffic

มลพิษทางอากาศคือปัญหาของหลายเมืองทั่วโลก ซึ่งแต่ละ
เมืองก็พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ส�าหรับที่
องักฤษนั้น ปีนี้จะเริ่มทดลองใช้ระบบปัญญาประดษิฐ์หรอื AI 
ควบคมุไฟจราจรเป็นครั้งแรกที่ถนนวงแหวนใน Wolverhampton
 ระบบจะเก็บข้อมูลความเข้มข้นของมลพิษจากสถิต ิ
ในอดีตและจากตัวเซ็นเซอร์ที่พื้น และน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับ
รปูแบบจราจร ก่อนคาดการณ์ว่าพื้นที่ไหนน่าจะมรีะดบัมลพษิ
สงูขึ้นในอกี 1 ชั่วโมงข้างหน้า หากรถคนัไหนจะแล่นไปบรเิวณนั้น
กจ็ะตดิไฟแดงนานกว่าปกตสิูงสดุ 20 วนิาท ีเพื่อช่วยให้มรีถ
เข้าพื้นที่ดงักล่าวช้าลง
 ส่วนคนที่จะขับรถออกจากบริเวณดังกล่าวก็จะเจอ 
ไฟเขยีวนานกว่าเดมิ ท�าให้รถออกจากพื้นที่มลพษิได้มากขึ้น
และเรว็ขึ้นด้วย
 หากใช้ได้ผลดีเหมือนที่คิดไว้ ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้
หลายเมอืง หรอืแม้กระทั่งสถานที่จดังานใหญ่ๆ น�าไปประยกุต์
ใช้งาน เพื่อบริหารจัดการระบบจราจรในพื้นที่ไม่ให้คับคั่ง 
เกนิไปจนกลายเป็นแหล่งสร้างมลพษิทางอากาศ

Air pollution is a key issue for several cities worldwide, as each city 
comes up with its own way to tackle this problem. This year, the UK 
will be putting an Artificial Intelligence or AI system to trial in order 
to manage traffic lights for the first time at the Wolverhampton ring 
road.
 The system will be collecting data on pollution levels from past 
statistics and from censors in the area, then analyze the information 
together with traffic patterns in order to predict the areas that are 
likely to see a higher level of pollution one hour in advance. Then, 
when cars are heading to that area, the traffic light will turn red up 
to 20 seconds longer than usual so that cars enter the area at a 
slower rate. Moreover, cars exiting the area will see longer green 
lights so that they leave the high pollution area quicker. 
 If the results from the trial are satisfactory, this could become 
an example for other cities or large event venues who can adapt 
this system to their traffic management plan in order to decrease 
crowding and prevent air pollution in the future.

อังกฤษเตรียมใช้ AI คุมไฟจราจร
UK Prepares to Adopt AI for Traffic Light Management
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อเีวนต์แต่ละงานสร้างขยะพลาสตกิมหาศาล โดยเฉพาะส่วน
ขวดน�้าและแก้วพลาสตกิ แตถ้่าไมอ่ยากเป็นแบบนั้นอกีตอ่ไป 
กเ็ลอืกใช้บรกิารยมืแก้วจากบรษิทัสตาร์ตอพัชื่อ ‘Vessel’ ได้ 
เหมือนกับที่ Nuun บริษัทจ�าหน่ายอาหารเสริมที่ใช้แก้ว 
สเตนเลสแบบใช้ซ�้าของ Vessel เพื่อแจกสนิค้าตวัอย่างลองชมิ
ให้ผู้เข้าชมบูธของบรษิทัในงานแสดงสนิค้า Summer Outdoor 
Retailer ที่สหรฐัเมื่อปีที่แล้ว ซึ่ง Vessel จะดูแลเรื่องล้างและ
ท�าความสะอาดให้ทกุวนั
 นอกจากงานนี้ Vessel ยงัให้บรกิารยมืแก้วสเตนเลสมฝีา
ซลิโิคนในร้านกาแฟหลายแห่งในแคลฟิอร์เนยี โดยลกูค้าที่ไม่มี
แก้วเป็นของตัวเอง แต่ไม่อยากใช้แก้วพลาสติก ก็สามารถ
ดาวน์โหลดแอป Vessel และเชื่อมต่อกับระบบการวางเงิน
มดัจ�าแก้ว เมื่อใช้แก้วเสรจ็แล้วและเอาไปคนืที่จดุให้บรกิารก็
จะได้เงนิมดัจ�าเตม็จ�านวน แต่ถ้าไม่อยากคนืกจ่็ายเงนิซื้อแก้ว
ไปเลยในราคา 15 ล้านดอลลาร์สหรฐั

BMA House สถานที่จดังานอเีวนต์และการประชมุในกรงุลอนดอนส�ารวจความคดิเหน็
ของออร์แกไนเซอร์และผู้ร่วมงาน ในเดือนเมษายน 2020 พบว่า 73% ของ 
ออร์แกไนเซอร์ยืนยันว่าจะจัดการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผู้ร่วมงาน  
89% ที่บอกว่าจะร่วมงานประชมุออนไลน์มากขึ้นเช่นกนั
 การส�ารวจนี้ระบุด ้วยว ่า การจัดงานแบบไฮบริดจะมีมากขึ้น โดย 
ออร์แกไนเซอร์ 45% จะใช้รูปแบบการจดังานแบบผสมผสาน ทั้งจัดในสถานที่จรงิ
และออนไลน์ ขณะที่ 31% ของผู้ร่วมงานสนใจร่วมงานแบบไฮบรดิ
 นอกจากนี้ 39% ของออร์แกไนเซอร์จะลดการประชมุแบบ face to face และ 
55% ของผู้ร่วมงานคดิว่าจะร่วมงานแบบนั้นน้อยลง
 Kat Winfield ผูจ้ดัการสถานที่ของ BMA House บอกว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 
แสดงให้เหน็ชดัเจนว่า กจิกรรมหลายอย่างท�าออนไลน์ได้ ส่วนในธรุกจิอเีวนต์และการ
ประชุมก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ต้องเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งคนก็ยังต้องการ 
พบกนัเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิและกระชบัความสมัพนัธ์กบักนัและกนัอยูด่ี
 นี่เป็นการตอกย�้าว่า ผู้ประกอบธรุกจิไมซ์จะต้องปรบัตวั เร่งฝึกทกัษะใหม่ เพื่อ
จดัอเีวนต์รูปแบบใหม่ให้มปีระสทิธภิาพมากที่สดุ

Events typically generate a huge amount of plastic waste, especially 
plastic water bottles and plastic cups. To tackle this issue, organizers 
can now borrow cups from a startup called ‘Vessel’. For example, a 
company called Nuun which sells supplements have opted to borrow 
reusable stainless steel cups from Vessel in order to hand out samples 
to visitors passing by the company’s booth at the Summer Outdoor 
Retailer in the US last year, while Vessel would wash and clean the 
cups every day.
 Apart from this service, Vessel also offers stainless steel cups 
with silicone lids across numerous coffee shops in California for  
customers who did not bring their own cups and do not want to use 
plastic cups. When users download the Vessel application, the system 
will let them place a deposit for the cups, which they can use and 
return at service points in order to receive the deposit back, otherwise, 
the cups can be bought at USD 15 each. 

BMA House, an event and meeting venue in London, has conducted a survey among 
event organizers and participants in April 2020 which revealed that 73% of organizers had 
confirmed that they will be holding more online meetings, in line with 89% of participants 
who had said that they will be joining more online meetings.
 Moreover, the survey found that more hybrid events will be held, with 45% of organizers 
planning to hold events that will offer the choice to participate at either physical venues or through 
online channels, while 31% of participants also expressed interest in joining hybrid events.
 Meanwhile, 39% of organizers said they are cutting down the number of face-to-face 
meetings, with 55% of participants anticipating to join less face-to-face meetings.
 Kat Winfield, Venue Manager of BMA House, said that the spread of the COVID-19 virus has 
demonstrated that many activities can be organized online. Furthermore, the event and meeting 
business must also change its model and introduce more technology to participants. However, 
people would still want to meet in person to exchange thoughts and strengthen relations.
 This situation has made it clear that MICE businesses must adapt and learn new skills 
in order to hold events in new ways to produce the best results.

Reuse
Revolution

The  Better  Change

สตาร์ตอัพไอเดียเจ๋ง ลดขยะพลาสติก

ออร์แกไนเซอร์พร้อมจัดอีเวนต์แบบไฮบริด

A Brilliant Startup Idea to Decrease Plastic Waste

Organizers Gear Up to Hold Hybrid Events

Photography: www.vesselworks.org



OBSERVATION

MICE  In  After  Effects
มองทิศทางธุรกิจไมซ์หลังวิกฤต COVID-19 

คงจะต้องใช้เวลาอกีระยะหนึง่กวา่ธรุกจิไมซ์จะฟื้ นตัวเตม็ที่
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ของเมืองและสถานที่จัดงาน และจากนี้ไปเราจะเหน็การ
เปลีย่นแปลงหลายอยา่งท่ีเกีย่วขอ้งกบัธรุกจินี ้เชน่

It will be probably a long while until MICE businesses fully 
recover from this crisis, depending on the trust in public 
health safety in each city and event venue. From now on, 
we will likely witness multiple shifts in this sector including:

MICE Businesses Post-COVID-19

สัญญาการจัดงานจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
โดยเฉพาะส่วนของเงื่อนไขการคนืเงนิหากต้อง
ยกเลกิงานเพราะเหตจุ�าเป็น

Event contracts will be more flexible, especially 
regarding refunds in cases of event cancellation.

สถานที่จดังานที่มมีาตรฐานด้านความสะอาด 
ความปลอดภยั และพร้อมส่งมอบบรกิารที่น่า
เชื่อถอื มคีณุภาพ สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัลกูค้าได้ 
ท�าให้ลูกค้ารู้สกึถงึความคุ้มค่าและกลายเป็น
ตวัเลอืกอนัดบัต้นๆ 

Event venues must achieve cleanliness and safety 
standards while offering trustworthy and quality 
services that can create added value for clients in 
order to help them feel like getting their value for 
money and allowing the venue to become one of 
their top choices.



เปน็ยงัไงกนับ้าง เหลา่ MICERs
พรอ้มหรอืยงักบัการเปลีย่นแปลงครัง้นี!้
MICERs, are you ready to face
these new changes?

สถานที่จดังานขนาดเลก็เปน็ที่ต้องการมากขึ้น 
เพราะคนยงัลงัเลที่จะเดนิทาง และอกีสว่นมา
จากความนิยมจัดงานแบบไฮบริด อีเวนต์ ที่
อาจลดขนาดการจดังานในสถานที่จรงิ แต่เน้น 
Live สดอเีวนต์เพื่อจบักลุม่เป้าหมายนอกพื้นที่
มากขึ้น

Smaller venues will experience higher demands as 
people are hesitant to travel. Moreover, hybrid 
events will require smaller spaces while utilizing 
technology such as livestreaming to target remote 
event participants.

มีอีเวนต์ในประเทศมากขึ้น เพราะไม่อยาก 
เดินทางไกลๆ เป็นโอกาสที่ออร์แกไนเซอร์จะ 
จับมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อกระตุ้น
ตลาดในประเทศ

There will be more domestic events as people 
avoid long-distance travel, thus, this is the chance 
for organizers to cooperate with local business 
operators to stimulate domestic markets.

ช่วงที่เกดิการลอ็กดาวน์ท�าให้คนวงการอเีวนต์
รับงานฟรีแลนซ์มากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็น 
วถิชีวีติใหม่ของวงการนี้ในอนาคต

During the lockdown, professionals in the event 
industry have taken on more freelance work which 
will become the new normal for the industry in 
the future.

ที่มา Source :
https://www.pcma.org/covid-19-recovery-realities-how-events-industry-
move-forward/
https://meetingmax.cc/updates/blog/event-industry-after-covid-19/
https://www.thedrum.com/opinion/2020/04/28/what-will-events-and-
experiential-look-after-lockdown
https://www.eventindustrynews.com/news/bma-house-research-
reveals-45-of-buyers-intend-to-increase-hybrid-meetings
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จับตา Hybrid Event...
ดีอย่างไรกับ Smart Environment
How Hybrid Events Contribute to Promoting Smart Environment
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จากที่เคยเป็นเพยีง ‘gimmick’ ของการจดังานอเีวนต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวลานี้ 
‘ไฮบรดิ อเีวนต์’ (Hybrid Event) ก�าลงักลายเป็นอกีตวัช่วยส�าคญัในช่วงวกิฤตส�าหรบั
ผูป้ระกอบการไมซ์ ให้สามารถจดังานในวถิแีบบ New Normal ที่การรกัษาระยะห่าง
ทางกายภาพกลายเป็นสิ่งที่ต้องค�านงึถงึมากที่สดุ
 ‘ไฮบรดิ อเีวนต์’ คอื การผสมผสานจดุเด่นของงานอเีวนต์แบบเดมิๆ ที่ผูค้น
จากทั่วสารทศิมโีอกาสมาพบหน้าค่าตา พดูคยุกนัจรงิๆ ได้สมัผสัประสบการณ์ตรง
ในพื้นที่ ส่วนคนนอกพื้นที่ไม่ว่าจะอยูจ่ดุไหนของโลกกส็ามารถร่วมกจิกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์ มปีฏสิมัพนัธ์กบัคนในงานแบบเรยีลไทม์ไปพร้อมกนัได้
 ไฮบริด อีเวนต์จึงกลายเป็นทางเลือกส�าคัญที่จะมาชี้ทางสว่างให้บรรดา 
MICERs ซึ่งต้องหยดุชะงกัการจดังานอเีวนต์ในสถานที่จรงิยาวนานมาหลายเดอืน
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา และต่อจากนี้ไปคงต้องใช้เวลาอกีระยะหนึ่งที่จะฟ้ืนตวั ซึ่ง
แน่นอนว่า ทกุอย่างคงไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไปแล้ว
 การจดัอเีวนต์ลกูผสมแบบนี้มข้ีอดหีลายอย่างทั้งต่อออร์แกไนเซอร์ ผูร่้วมงาน 
ไปจนถงึสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย 

For the past few years, hybrid events has served as a gimmick for events in the industry, 
however, this type of event is quickly rising to become a key alternative for MICE event 
organizers during this crisis as it allows them to hold events in line with physical 
distancing measures which has become the ‘new normal’ behavior in our society.
 ‘Hybrid events’ combine the best features of traditional events which offer a chance 
for people from different places to meet and create new experiences at a certain venue 
with online activities that enable participants from around the world to interact with those 
at the venue in real time. 
 Thus, hybrid events have become an important way forward for MICERs who have been 
forced to cancel or postpone events for the past several months. It is also likely that it will be 
some time until the industry recovers, and that nothing will remain the way that it had been 
before the crisis. 
 Hybrid events offer several benefits for organizers, participants, as well as the 
environment.
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 อย่างแรกที่เหน็ชดัเจนกค็อื ไฮบรดิ อเีวนต์ดงึดดูคนจ�านวนมากจากทกุที่ในโลก
ให้มาร่วมงานได้ในคราวเดยีวกนั โดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางมาที่สถานที่จรงิกไ็ด้  
แต่ยงัได้รบัรูแ้ละเหน็สิ่งต่างๆ ที่เกดิขึ้นภายในงานราวกบัมาร่วมงานด้วยตวัเองจรงิๆ  
ข้อดีที่ว่านี้ช่วยให้ออร์แกไนเซอร์มีโอกาสเชิญแขกพิเศษประเภทคิวทองมาเป็น
วิทยากรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะไม่จ�าเป็นต้องมาปรากฏตัวบนเวทีจริง แต่
สามารถแชร์ข้อมูลประสบการณ์และมมุมองต่างๆ ให้ผูร่้วมงานผ่านระบบวดิโีอ 
คอนเฟอเรนซ์แบบเรยีลไทม์ ซึ่งปัจจบุนัมใีห้เลอืกหลายแพลตฟอร์มเลยทเีดยีว
 แค่ชมงานสดๆ ยงัไม่พอ ผูร่้วมงานทกุคนที่อาจตดิภารกจิ ไม่สามารถเข้าร่วม
งานตามเวลาปกตไิด้ กย็งัตดิตามกจิกรรมต่างๆ ในงานย้อนหลงัได้ และแชร์คลปิ
วิดีโอที่ชื่นชอบผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองไปสู่กลุ่มเพื่อนฝูงและคนรู้จักต่อได้ 
เท่ากบัว่าการจดังานแบบไฮบรดิจะเข้าถงึกลุม่ผู้ชมมากกว่าที่คาดคดิไว้เสยีอกี 

 First of all, hybrid events can attract a large number of people from anywhere in the world 
to join a single event without the need to travel to a certain physical venue while allowing them 
to experience and see everything that is going on at the event. Therefore, organizers can arrange 
to invite special guests whose schedule is tight as speakers with more convenience, as the 
speakers would not need to physically appear on stage to share their experiences and views 
with participants, but could appear through real time video conference which is offered on many 
platforms.
 While participants can watch events unfold in real time, those who cannot join the event 
at a certain time can catch up with the activities at the event and share video clips of their 
favorite moments on social media with friends and acquaintances. Thus, hybrid events are 
likely to reach an even larger group of audience. 



 ตามปกตกิารจดังานอเีวนต์สร้างขยะมหาศาล ทั้งขยะอาหาร ภาชนะบรรจุ
อาหารและเครื่องดื่ม บรรดาป้ายแบนเนอร์ และเอกสารข้อมลูต่างๆ ที่เกี่ยวกบังาน 
ทั้งยงัใช้พลงังานมากจากการใช้น�้าและไฟฟ้าในสถานที่จดังาน รวมถงึการเดนิทาง
ของผูม้าร่วมงานจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งนอกจากใช้พลงังานแล้ว ยงัมส่ีวน 
ในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตวัการที่ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศอกีด้วย
 ข้อมลูจาก MeetGreen  บรษิทับรหิารจดัการอเีวนต์แบบยั่งยนื ระบวุ่า งาน
ประชมุระดบัชาตริะยะเวลา 3 วนัและมผีูร่้วมประชมุประมาณ 1,000 คน จะปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 530 เมตรกิตนั หรอืเท่ากบัการใช้น�้ามนั 1,233 บาร์เรล 
โดย 70% ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกดิขึ้นมาจากการเดนิทางโดยเครื่องบนิของ 
ผู้ร่วมประชุม ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมงานแต่ละคนท�าให้เกิดขยะวันละมากกว่า 
1.89 กโิลกรมั และขยะส่วนใหญ่กม็ปีลายทางอยู่ที่หลมุขยะ ไม่ได้ถกูน�าไปรไีซเคลิ
หรอืใช้ซ�้า
 ดงันั้น การหนัมาจดังานแบบไฮบรดิ นอกจากตอบโจทย์พฤตกิรรมคนที่จ�าเป็น
ต้องลดการเดนิทางที่ไม่จ�าเป็น และเว้นระยะห่างทางกายภาพกนัมากขึ้น ยงัถอื
เป็นการจดังานแนว ‘กรนี’ ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่างๆ ที่งาน 
อเีวนต์ปกตมิต่ีอสิ่งแวดล้อมได้อกีทางหนึ่ง
 จากนี้ไป งานอเีวนต์อาจไม่ต้องการสถานที่จดังานใหญ่โตเพื่อรองรบัผูร่้วม
งานจ�านวนมากที่จะมารวมตวักนัอกีแล้ว และการลดขนาดของสถานที่แต่สามารถ
เข้าถงึผูร่้วมงานได้ในวงกว้างมากขึ้นต่างหากคอืสิ่งที่ผูจ้ดังานทกุคนปรารถนา และ
แน่นอนว่าย่อมกลายเป็นวถิชีวีติใหม่ที่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการจดังาน 
อเีวนต์ในระยะยาว 
 เมื่อใช้สถานที่จดังานเลก็ลงกห็มายถงึการใช้พลงังานไฟฟ้าและน�้าในพื้นที่จรงิ
ลดลง สร้างขยะน้อยลง ช่วยลดก๊าซเรอืนกระจกได้มากขึ้น เพราะมคีนมาร่วมงาน
ในสถานที่จรงิไม่มากเท่าเมื่อก่อน ไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางมาจากสถานที่ไกลๆ เพื่อ
มาร่วมงานอกีต่อไป ซึ่งยิ่งถูกใจหลายองค์กรที่ก�าลงัพยายามลดคาร์บอน ฟตุพริ้นต์
ของตวัเอง และการจดังานแบบนี้กต็อบโจทย์ดงักล่าวได้อย่างลงตวัพอดี

 Event organization typically generates a huge amount of waste, from food waste, food and 
drink containers, signage, to pamphlets. Moreover, events require the use of energy including 
water and electricity at the venue as well as transportation as participants would need to 
travel from around the world to the venue. Apart from the energy spent, events are responsible 
for greenhouse gas emission which causes air pollution.
 According to MeetGreen, a sustainable event organizer, a national meeting with a duration 
of three days and approximately 1,000 participants would emit about 530 metric tons of carbon 
dioxide or equivalent to the use of 1,233 barrels of oil, as 70% of the carbon dioxide generated 
would come from air travel of event attendees. At the same time, each participant would account 
for over 1.89 kilograms of waste each day, with most of the waste ending up in a landfill and 
not recycled or reused.
 Therefore, hybrid events can cater to the behavior of those looking to cut down on  
unnecessary travel and maintain physical distancing while the event is considered ‘green’ as it 
is environmentally-friendly and decrease the effect that events typically have on the environment.
 From now on, events will no longer need massive spaces to cater to the huge amount 
of people who will gather together. Instead, organizers will be looking for smaller spaces while 
working on reaching a larger group of people. Moreover, this trend is likely to become the ‘new 
normal’ that will change the event industry in the long term.
 With events being held at smaller venues, less electricity and water will be used, and less 
waste as well as less greenhouse gases will be generated because a smaller number of 
people will be traveling to join the event. As many organizations are looking to decrease their 
carbon footprint, hybrid events can provide the perfect solution to achieve this goal.

BUSINESS WATCH

MICE INTELLIGENCE 11



SMART
ENVIRONMENT--

THE INTELLIGENCE



SMART
ENVIRONMENT--

--THE
SOLUTION
FOR ALL
สร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อม
เพ่ือวันนี้และอนาคต
Creating a Better Environment for Today and the Future

คงไม่มใีครอยากใช้ชวีติ หรอืแม้แต่ไปท่องเที่ยวในเมอืง
ที่เตม็ไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากส่งผลเสยี
ต่อสุขภาพของผู้คนแล้ว ยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
เมอืงอกีด้วย ดงันั้นผูบ้รหิารเมอืงต่างๆ จงึพยายาม
สรรหานวตักรรม เทคโนโลย ีระบบบรหิารจดัการต่างๆ 
รวมถึงแนวคิดสร้างสรรค์มาใช้ เพื่อสร้างเมืองที่ม ี
สิ่งแวดล้อมอจัฉรยิะ (Smart Environment) เป็นเมอืง 
ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะในการใช้ชีวิตทั้งใน 
ระยะยาวและการมาเยี่ยมเยอืนในช่วงสั้นๆ 

A city with environmental problems is the last place that 
would attract tourists and residents. A bad environment 
can have negative effects on the health of people in the 
city as well as reflect poorly on the city’s image. Thus, 
the administration of every city has been seeking  
innovation, technology, management systems, and creative 
solutions to build a city with a smart environment that 
can accommodate both long-term residents and short-term 
visitors at the same time. 

MICE INTELLIGENCE 13



THE INTELLIGENCE

ENERGY

ที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะ 
(Smart Cities) ทั่วโลกวางกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อผลกัดนั
การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทุ่ม 
เม็ดเงินลงทุนมหาศาลด้านเทคโนโลยีให้กับเรื่องนี้  
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และสร้าง 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยูอ่าศยั  ซึ่งประเดน็ด้าน
สิ่งแวดล้อมหลกัๆ ที่ได้รบัความสนใจกค็อื คณุภาพ
อากาศ พลงังาน การบรหิารจดัการขยะ การป้องกนั
และเตอืนภยัธรรมชาต ิเป็นต้น

ลองมาดใูนรายละเอยีดกนั...

คอืประเดน็ส�าคญัอนัดบัต้นๆ ที่ทั่วโลกก�าลงัให้ความ
สนใจ เพราะกจิกรรมทางเศรษฐกจิแทบทกุอย่างล้วน
ต้องใช้พลงังานทั้งสิ้น และขั้นตอนการผลติพลงังานก็
มส่ีวนส�าคญัที่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดงันั้น ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมาจงึเหน็ความพยายามพฒันาและส่งเสรมิการ
ใช้พลงังานทางเลอืกมากยิ่งขึ้น เช่น กรณขีองสงิคโปร์
ที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าน�าเข้าสงูถงึประมาณ 95% กไ็ด้ผดุ
โครงการ SolarNova เพื่อผลติไฟฟ้าเองจากแสงอาทติย์ 
โดยมกีารตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 350 เมกะวตัต์
บนหลงัคาที่อยูอ่าศยั และดาดฟ้าของอาคารต่างๆ ของ
รฐั คาดว่าภายในปี 2020 จะตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน
หลงัคา 5,500 ครวัเรอืน ซึ่งจะผลติไฟฟ้าได้ประมาณ 
420 กกิะวตัต์ หรอืประมาณ 5% ของปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าในประเทศ และตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุม 
350,000 ครวัเรอืนในอกี 10 ปีข้างหน้า ซึ่งโครงการนี้
จะช่วยให้สิงคโปร์ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดการน�าเข้า
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยเพิ่มความมั่นคง 
ด ้านพลังงาน และยังช ่วยลดการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทาง เนื่องจากเป็นการใช้
พลงังานสะอาด

In the past few years, we have witnessed smart cities 
worldwide lay down different rules with the objective to 
develop the city into becoming more environmentally- 
friendly while making huge investments in technology to 
address environmental issues that will raise the quality 
of life for its people and create a better environment. 
The key environmental issues that have been in the 
spotlight are air quality, energy, waste management, and 
natural disaster prevention and alert systems. 
 
 Let’s take a look into the details regarding 

these issues…

This is one of the most important issues around the 
world because nearly every economic activity requires 
energy. Moreover, the process of energy production 
often causes negative effects on the environment such 
as greenhouse gas emissions. Thus, in the past few 
years, many countries have been actively developing and 
promoting alternative energy. For example, in Singapore 
where approximately 95% of energy is imported, the 
SolarNova project was introduced with the objective to 
establish its own energy sources by installing 350- 
megawatt solar panels on residential rooftops and on 
government buildings with the aim to install solar panels 
on 5,500 homes by the end of 2020 which will produce 
about 420 gigawatts of electricity or about 5% of 
electricity use in the country. The government has also 
revealed that it aims to install the solar panels in a total 
of 350,000 homes over the next ten years. This project 
is expected to help Singapore save on electrical costs, 
lower its dependency on electricity imports from 
neighboring countries, enhance energy security, and 
lower carbon dioxide emissions as solar energy is  
considered green energy.

พลังงาน
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Waste 
Management

ขยะ เช่น เมือง ‘ซองโด’ (Songdo) สมาร์ตซิตี้ของ
เกาหลใีต้มรีะบบจดัการขยะที่มปีระสทิธภิาพและเป็น
มติรกบัสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบจดัเกบ็ขยะอตัโนมตัิ
ที่จะดูดขยะจากสถานที่ต่างๆ ทั่วเมืองเข้าไปในท่อ 
นวิเมตกิใต้ดนิ และมกีระบวนการคดัแยกขยะอตัโนมตั ิ
ก่อนส่งไปศนูย์ก�าจดัขยะ ซึ่งจะคดัแยกขยะอนิทรย์ีเพื่อ
ส่งไปเตาเผาขยะ เพื่อใช้ผลติไฟฟ้า การใช้ระบบจดัการ
ขยะอัจฉริยะแบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในเมืองได้
อย่างด ี โดยเฉพาะค่าขนส่งขยะ เพราะไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้รถขนขยะ ไม่ต้องมพีนกังานเกบ็ขยะ รวมถงึช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากขั้นตอนการ
เกบ็ขยะอกีด้วย  นอกจากเมอืงซองโด กย็งัมอีกีหลาย
เมอืงทั่วโลก เช่น กรงุเฮลซงิกขิองฟินแลนด์ และกรงุ
สตอกโฮล์ม (Stockholm) ของสวีเดน ก็ใช้ระบบนี้ 
เช่นกนั ซึ่งช่วยให้สามารถบรหิารจดัการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ และปัญหาจราจรตดิขดั เนื่องจาก
ไม่จ�าเป็นต้องมรีถขยะคอยวิ่งเกบ็ขยะไปทั่วเมอืง

In Songdo – a smart city in South Korea – the waste 
management system is efficient and environmentally- 
friendly. The city has implemented an automatic system 
that gathers waste from locations around Songdo via an 
underground pneumatic waste collection system where 
the trash is automatically sorted and sent to be disposed 
at a center. Moreover, organic waste is sent to an  
incinerator to be converted into electricity. This intelligent 
waste management system has enabled the city to cut 
down on waste-related costs, especially transportation, 
as the city no longer needed garbage trucks and employees 
to manage the system while cutting down on carbon 
dioxide emissions that would occur during the trash 
collection process. Apart from Songdo, other cities like 
Helsinki in Finland and Stockholm in Sweden have utilized 
this system to efficiently manage waste, increase  
recycling, lower carbon dioxide emissions, and ease 
traffic jams, as these cities no longer required garbage 
trucks to collect trash around the city.  

การบริหารจัดการขยะ 
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THE INTELLIGENCE

ตั้งแต่ปี 2017 ไทเปมจีดุเช่าจกัรยาน 400 จดุทั่วเมอืง ท�าให้คนอยากใช้
จกัรยานสามารถเช่ามาใช้ได้อย่างสะดวก
 สิ่งเหล่านี้ที่เมืองไทเปท�ามีประโยชน์ในหลายมิติ โดยมิติแรกคือ 
ประโยชน์ต่อพื้นที่เมอืง เมื่อคนเมอืงเตม็ใจเปลี่ยนมาเดนิทางที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น กช่็วยลดมลพษิและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ท�าให้สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทเปดขีึ้น
 ส่วนในมติด้ิานอตุสาหกรรม การพฒันาอตุสาหกรรมพาหนะไฟฟ้า
และการสร้างสถานชีาร์จไฟช่วยผลกัดนัให้อตุสาหกรรมนี้เกดิการพฒันา
อย่างต่อเนื่องและอาจขยายธุรกิจไปเมืองอื่นหรือไปต่างประเทศได้ 
ในอนาคต
 นอกจากนี้ กย็งัช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์การคมนาคมขนส่งที่เป็น
มติรกบัสิ่งแวดล้อมของกรงุไทเป ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของเมอืงอื่นๆ 
ทั่วโลกต่อไปอกีด้วย

ในการจดัอเีวนต์ใหญ่ๆ ในไต้หวนั ออร์แกไนเซอร์มกัจดัรถชทัเทลิบสั
รบั-ส่งคนไปงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากการเดนิทาง ขณะเดยีวกนั
ผู ้จัดงานและบริษัทให้บริการขนส่งสาธารณะก็จะมีแอปพลิเคชัน 
แจ้งก�าหนดการเดนิรถ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผูร่้วมงานอกีด้วย
 บางอเีวนต์ เช่น The 10th Global Initiative Symposium ที่จดัโดย
นกัเรยีนมหาวทิยาลยัแห่งชาตไิต้หวนัเมื่อปี 2018 กใ็ช้รถกอล์ฟรบัส่ง 
ผูร่้วมงาน และใช้จกัรยานเพื่อขนส่งอาหาร เป็นการลดการปล่อยคาร์บอน
ไปในตวั

Since 2017, 400 bicycle rental stations have been constructed in the city 
to allow its people to easily access the use of bicycles.
 These initiatives have proven to be beneficial in several dimensions. 
Firstly, it benefits the city itself as residents are willing to use greener 
transportation alternatives, which in turn reduces pollution and carbon 
dioxide emissions which helps to create a better environment in Taipei.
 Meanwhile, in terms of benefits to the industries, the development 
of the electric vehicle industry and the construction of electric vehicle charging 
stations have promoted these industries and could help these industries 
expand to other cities and countries in the future.
 These projects have also helped to promote the image of green  
transportation for Taipei city and offered a good example to other cities 
worldwide.

In Taiwan, organizers of large events would organize shuttle buses to drop 
eventgoers off at the event venue to lower carbon emissions caused by  
transportation. At the same time, organizers and public transportation providers 
would notify event participants of the shuttle bus timetable through applications.
 Certain events, such as the 10th Global Initiative Symposium organized 
by the students at National Taiwan University in 2018, also provided golf 
carts as transportation for eventgoers while using bicycles to deliver food 
with the aim to lower carbon emissions.

Public Bicycle  Rental Stations

Shuttle  buses  Lower Carbon   Emissions at Events

จุดเช่าจักรยานสาธารณะ

ชัทเทิลบัสลดปล่อยคาร์บอนงานอีเวนต์

เมืองไทเปสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนให้บริการแชร์การใช้รถ
มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีเอกชนให้บริการเช่ารถ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประมาณ 10,337 คนั และรถยนต์ไฮบรดิอกี 500 คนั 
ในกรงุไทเปและเมอืงนวิไทเป และรฐับาลไต้หวนักย็งัเดนิหน้าส่งเสรมิให้
เอกชนลงทนุด้านนี้เพิ่มขึ้นอกี เพื่อลดจ�านวนรถส่วนตวัและแก้ปัญหา
เรื่องที่จอดรถไปในตวั

Taipei has been encouraging the private sector to invest in electric  
motorcycles and car sharing services. Today, there are about 10,337  
electric motorcycles and 500 hybrid cars for rent in Taipei city and New 
Taipei city. Moreover, the Taiwanese government is promoting further  
investments in this industry to decrease the number of private cars and 
address problems concerning the lack of parking spaces at the same time.

Promote  Investments   in  Vehicle  Sharing  Programs
ส่งเสริมการลงทุนบริการแชร์ใช้พาหนะ

เมื่อกระตุน้ให้ผูค้นหนัมาใช้รถจกัรยาน รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ไฟฟ้า
มากขึ้น เมอืงไทเปกไ็ด้จดัสถานชีาร์จไฟฟ้าสาธารณะไว้มากถงึ 80 แห่ง
ทั่วเมอืง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผูใ้ช้งานไม่ต้องกงัวลว่าจดัหาที่ชาร์จไฟ
ระหว่างทางไม่ได้

As more people are using bicycles, motorcycles, and electric cars, the city 
of Taipei has built 80 public charging stations across the city to provide 
convenience to those who are concerned about not being able to charge 
their vehicles on-the-go.

Building Electric Vehicle  Charging  Facilities
สร้างสถานีชาร์จพาหนะไฟฟา้

‘กรุงไทเป’ (Taipei) เมืองหลวงของไต้หวันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการวาง 
เป้าหมายชดัเจนว่า ต้องการเพิ่มสดัส่วนของการขนส่งที่ไม่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม พร้อมน�าเสนอทางเลอืกที่จงูใจและอ�านวยความสะดวกให้กบัคนเมอืง
ที่หนัมาเดนิทางสไตล์กรนีมากขึ้น 

Taiwan’s capital Taipei provides a good example of an environmentally-friendly transportation system. The city has proposed a goal to increase the proportion 
of green transportation while offering attractive alternatives to facilitate its citizens in choosing greener transportation options. 

A Greener, Better
Transportation System  in Taipei
เดินทางคล่องตัวแบบห่วงใยส่ิงแวดล้อม ที่ ‘ไทเป’

         A i r Qua lity--
                                Monitoring System
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หลายเมอืงทั่วโลกหนัมาใช้รถบสัไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อลด
มลพิษทางอากาศ โดยข้อมูลจาก Electric Vehicle 
Outlook 2020 โดย Bloomberg New Energy Finance 
ระบวุ่า ปัจจบุนัทั่วโลกมกีารใช้รถบสัไฟฟ้าประมาณ 
400,000 คนั ซึ่งส่วนใหญ่หรอืกว่า 98% อยูใ่นเมอืง
ต่างๆ ของจีน ขณะที่บางเมืองล�้าสมัยกว่านั้น 
เช่น เฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงของฟินแลนด์ ที่ได้
น�ารถมนิบิสัไร้คนขบัมาให้บรกิารตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งเป็น
รถประหยัดพลังงานขนาดเล็กสามารถขนส่งคน 
ได้เที่ยวละ 9 คน

Many cities around the world have introduced electric 
buses. According to Electric Vehicle Outlook 2020 in 
Bloomberg New Energy Finance, approximately 400,000 
electric buses are in service across the globe, with 98% 
of the buses serving cities in China. However, other 
cities have also gone above and beyond such as Finland’s 
capital Helsinki where driverless minibuses – small-sized 
energy-saving vehicles that can carry 9 passengers per 
trip – have been in service since 2016.

เมอืงใหญ่หลายเมอืงต่างสรรหาวธิเีพื่อบรรเทาปัญหามลพษิทางอากาศ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสยีต่อธรุกจิ
ต่างๆ ได้ ด้วยการใช้ระบบตรวจสอบคณุภาพอากาศอจัฉรยิะและหาวธิลีดปัญหามลพษิทางอากาศ 
เช่น กรงุออสโล (Oslo) ม ีThing Farm Smart Air เทคโนโลยตีรวจสอบคณุภาพอากาศอจัฉรยิะ ช่วย
ให้ผูอ้ยูอ่าศยัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเข้าถงึข้อมลูคณุภาพอากาศได้แบบเรยีลไทม์ 
เมื่อไหร่ที่คณุภาพอากาศมแีนวโน้มแย่ลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกส็ามารถด�าเนนิการต่างๆ เพื่อแก้
ปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ีเช่น ปิดถนนเส้นที่ท�าให้เกดิมลพษิทางอากาศ รวมถงึก�าหนดนโยบายอย่าง
เป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น ตรวจสอบประเภทรถยนต์ที่สร้างปัญหามลพษิ และอาจ
เกบ็ภาษรีถยนต์ประเภทนั้นเพิ่ม การวางแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต
 ขณะเดยีวกนั กรงุปักกิ่ง (Beijing) ของจนี กเ็ป็นอกีหนึ่งตวัอย่างที่ดขีองการบรหิารจดัการแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5 ด้วยการใช้มาตรการต่างๆ อย่าง
ครอบคลมุและเป็นระบบ เช่น ควบคมุโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิ การจดัหาเชื้อเพลงิสะอาดและ
รณรงค์ให้ใช้พลงังานสะอาด รวมถงึปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม มกีารตดิตามและประเมนิภาวะ
มลพษิ ก�าหนดมาตรฐานต่างๆ และบงัคบัใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจรงิจงั ท�าให้ในที่สดุปรมิาณ 
PM 2.5 และมลพษิต่างๆ ในปักกิ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2017 ปรมิาณ PM 2.5 ลดลงถงึ 
35% เมื่อเทยีบจากระดบัในปี 2013

Large cities worldwide have been seeking solutions to ease air pollution in order to prevent this 
issue from affecting various businesses by employing intelligent air quality monitoring systems and 
implementing measures to ease air pollution. For example, Oslo introduced the Thing Farm Smart 
Air intelligent technology to monitor air quality which allows residents of the city and related agencies 
to access information on air quality in real-time. If the air quality is deteriorating, relevant agencies 
can immediately provide solutions such as closing down roads that are the source of air pollution as 
well as determine measures to solve the problem in the long term, from checking the types of 
vehicles that are causing air pollution to making plans to increase taxes for those types of vehicles 
as well as plan for the development of basic infrastructure in the future. 
 Meanwhile, Beijing in China provides a good example of environmental management especially 
regarding the issue of PM2.5 particles. The city has issued various measures to address the problem 
such as controlling coal power plants, sourcing clean fuel, promoting the use of clean energy, and 
changing the structure of industries that generate PM2.5 particles by constantly monitoring and  
assessing the level of pollution, and issuing new standards and strictly implementing environment- 
related laws. These efforts have resulted in lower levels of PM2.5 particles and other types of 
pollution in Beijing: in 2017, the level of PM2.5 decreased by 35% compared to those in 2013.

ระบบขนส่งสาธารณะ 

Public  
Transpor-
tation

ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ

         A i r Qua lity--
                                Monitoring System
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THE INTELLIGENCE

Natural
Disaster
Prevention
and
Alert
Systems

ระบบป้องกันและเตือนภัยธรรมชาติ 

อีกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่บางเมืองจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญคือ 
ระบบป้องกนัและเตอืนภยัธรรมชาตอิจัฉรยิะ เช่น ญี่ปุน่ ที่มกัเผชญิกบั
ภยัธรรมชาตอิยูบ่่อยครั้ง ท�าให้ต้องมรีะบบเตอืนภยัที่ค่อนข้างแม่นย�า 
เพื่อให้สามารถอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงท ี
และต้องมรีะบบป้องกนัความเสยีหาย ช่วยลดความสูญเสยีต่อชวีติและ
ทรพัย์สนิได้ โดยปัจจบุนัญี่ปุน่มรีะบบเตอืนภยัสนึามทิี่น�าระบบปัญญา
ประดษิฐ์ (AI) มาใช้ ท�าให้สามารถค�านวณความสงูของคลื่นและระดบั
ความเสยีหายโดยวเิคราะห์ข้อมลูจากฐานข้อมลูของรฐับาลญี่ปุน่ ซึ่งจะ
ช่วยให้รบัมอืภยัพบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
 จะเหน็ได้ว่า ‘สิ่งแวดล้อม’ คอื สิ่งที่ทกุฝ่ายต้องให้ความส�าคญั และ
ต้องพยายามรกัษาไว้ให้อยูใ่นสภาพที่ดทีี่สดุ เพื่อชวีติความเป็นอยูท่ี่ดี
ของผูค้นในเมอืงนั้นๆ และสิ่งแวดล้อมที่ดกีย็งัถอืเป็น ‘แม่เหลก็’ ทรง
อานภุาพที่จะดงึดูดและมดัใจผูม้าเยอืนซึ่งทกุคนต่างต้องการมส่ีวนร่วม
สร้างสรรค์สิ่งที่ดใีห้กบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม การจดังาน MICE ที่แสดง
จดุยนืชดัเจนว่าจะพยายามท�าทกุทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จงึกลายมาตรฐานใหม่ ที่ชาว MICE ต้องท�า เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนยคุนี้

Another issue that some cities must also prioritize is the intelligent natural 
disaster prevention and alert system. Japan has often faced natural disasters 
and must rely on an accurate intelligent natural disaster alert system in 
order to allow its citizens to be moved to a safe place in a timely manner. 
Moreover, the country relies on a prevention system that can lower the 
rate of loss of lives and properties. Today, Japan has a tsunami alert 
system that employs artificial intelligence (AI) which can determine the height 
of waves and the level of losses using information provided by the Japanese 
government’s database, allowing the country to efficiently handle the natural 
disaster as time passes.
 Thus, the environment is now considered a top priority in every sector. 
All cities are working hard to protect the environment in order to provide 
a better quality of life for its citizens, while a good environment is still 
a powerful magnet that can attract and impress visitors to the city. As all 
stakeholders aim to create a better society and save the environment, MICE 
event organization that focuses on lowering the impact of the event on the 
environment has now become a new standard that MICERs should follow 
in order to cater to the needs of today’s audiences.
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เทศกาลดนตรีเป็นอีกกิจกรรมที่รู้กันดีว่าสร้างขยะมหาศาล หลายงานพยายามสรรหาวิธีมา 
กระตุน้ให้คนร่วมงานลดใช้สิ่งของที่จะกลายเป็นขยะทิ้งไว้ให้ดตู่างหน้าหลงัเลกิงาน ซึ่งกม็ตีั้งแต่
ขอความร่วมมอื หรอืหากไม่มทีางเลอืกกถ็งึกบักึ่งบงัคบัให้ท�า อย่างเช่น
 เทศกาลดนตร ี‘Twisted Frequency’ เมอืง Nelson นวิซแีลนด์ ที่จดักนั 5 วนัรวด มคีนร่วม
งานประมาณ 1,500-2,000 คน เพื่อให้ทกุคนร่วมกนัดแูลรกัษาธรรมชาตทิี่อยูร่อบงาน ผูจ้ดังาน
แนะน�าให้แฟนดนตรอีย่าพกพลาสตกิแบบใช้ครั้งเดยีวหรอืทชิชเูปียกมางาน ส่วนคนขายอาหาร
กต้็องใช้จาน ช้อนส้อมที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาตไิด้ ถ้าใครจะทิ้งขยะที่รไีซเคลิไม่ได้ไว้ที่งาน 
กต้็องจ่ายค่าธรรมเนยีมเป็นพเิศษ 
 ส่วนเทศกาลดนตร ี ‘Tora Bombora’ ซึ่งจดัที่นวิซแีลนด์เหมอืนกนัใช้มาตรการที่เข้มข้นกว่า
มากในการลดปรมิาณขยะจากงานนี้ โดยตลอด 3 วนัของการจดังานไม่มถีงัขยะแม้แต่ใบเดยีว 
โดยให้ผูม้าร่วมงานราว 700 คนดแูลขยะของตวัเองและต้องเอากลบัไปทิ้งที่บ้านเองด้วย เพื่อให้
รูว่้าแต่ละคนสร้างขยะมากน้อยแค่ไหน 
 ข้ามไปที่เกาะองักฤษ เทศกาลดนตรทีี่นั่นมปัีญหาจากเตน็ท์ ที่แฟนดนตรเีอามาใช้แล้วไม่
เกบ็กลบับ้าน British Association of Independent Festivals ประเมนิว่า แต่ละปีมคีนทิ้งเตน็ท์ไว้ที่
งานอเีวนต์ต่างๆ ในองักฤษประมาณ 250,000 หลงั ซึ่งโดยเฉลี่ยเตน็ท์ที่ส่วนใหญ่ท�าจากพลาสตกิ 
แต่ละหลงัหนกั 3.5 กโิลกรมั ซึ่งมปีรมิาณเท่ากบัหลอดพลาสตกิ 8,750 หลอด หรอืแก้วพลาสตกิ 
250 ใบ 
 ผูจ้ดัเทศกาลดนตร ีเช่น  Rhythm and Vines เลยแนะน�าให้บรรดาคอดนตรซีื้อเตน็ท์คณุภาพ
ดขีึ้นอกีนดิเพื่อน�ากลบัมาใช้ซ�้าได้ แทนที่จะซื้อเตน็ท์ราคาถกูมาใช้แค่ 3 วนัแล้วทิ้งเป็นขยะ
 ชาวไมซ์เมอืงไทยน่าจะลองเอาไอเดยีเหล่านี้มาใช้บ้าง เพื่อช่วยลดปรมิาณขยะที่เคยกองเป็น
พะเนนิหลงังานจบ

Music festivals are notorious for the large piles of trash that eventgoers often leave behind. Thus, many 
events are now seeking solutions that will encourage festivalgoers to cut down on the amount of waste 
that would be thrown away after the event, with organizers asking for cooperation from event attendees 
or even issuing policies to ensure a more environmentally-friendly event.
 For example, at the ‘Twisted Frequency’ festival in Nelson, New Zealand, organizers of the five-day 
event which welcomed 1,500-2,000 eventgoers had asked its audiences not to bring single-use plastic 
items as well as wet tissues to the festival in order to preserve the environment in the area. Moreover, 
food stalls were required to use plates and utensils that are biodegradable. Those who disposed of 
unrecyclable waste at the event would also have to pay a special fee.
 Meanwhile, the ‘Tora Bombora’ festival also held in New Zealand employed a much stricter policy 
in its effort to lower the amount of waste generated at the three-day event. The organizers provided no 
trash bins throughout the event and all 700 eventgoers must take responsibility for their own trash and 
bring them home, therefore, everybody saw how much waste they generated.
 In the UK, music festivals often faced the issue of tents which festivalgoers would leave behind at 
the festival site. According to the British Association of Independent Festivals, approximately 250,000 
tents are discarded at events each year, with most tents made from plastic and weighted 3.5 kilograms, 
equal to 8,750 plastic straws or 250 plastic cups.
 To combat this issue, music festival organizer Rhythm and Vines suggested that music fans invest in 
a higher-quality tent which could be reused, instead of relying on cheap tents that are discarded after only 
three days at the festival.
 MICE event organizers in Thailand could take some of these ideas and put them to use to lower the 
huge amount of waste generated after each event.  

When Music Festivals
No Longer Produce
a Huge Amount of Waste
เทศกาลดนตรี...ไม่ใช่งานสร้างขยะอีกต่อไป?

อ้างองิ References:
‘Developing Attractive Cities with Intelligent Environmental Technology’, MICE Intelligence Center, TCEB
www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport-main-flfleets-projects-around-world/
mobility.here.com/learn/smart-city-mobility/smart-city-mobility-7-major-cities-getting-it-right
https://smartcity.taipei/project/116?locale=en
www.rnz.co.nz/news/national/406307/music-festivals-on-mission-to-cut-landfill-waste
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เพราะพัฒนาการของความเป็นเมืองจ�าเป็นต้องอาศัยทรัพยากร
มหาศาลมาเป็นต้นทุน และยิ่งใช้ทรัพยากรมากขึ้นเท่าไหร่
โลกก็ยิ่งเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยาธรรมชาติมากขึ้นเท่าน้ัน  
วันนี้เราจึงอาจต้องกลับมาทบทวนและให้ความส�าคัญกับการ
ออกแบบเมืองบนพ้ืนฐานของความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น 
โดยน�าองค์ความรู้ทางความคิดและนวัตกรรมมาปรับใช้เพ่ือ
รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน

The development of cities requires a huge amount of resources. As more resources are used, the earth is facing 
a depletion of natural resources. Thus, we must revise and prioritize the importance of city planning while seeking 
the right balance between city developments and preserving natural resources by making use of our existing 
knowledge and innovative solutions. 

Is ‘Smart Environment’ the ultimate solution?
 This is a challenging question with many possible solutions offered by Associate 
Professor Panit Pujinda, President of the Thai City Planners Society, Director of the Healthy 
Space Forum, and Head of the Department of Urban and Regional Planning, Faculty of 
Architecture, Chulalongkorn University.

Key Challenges for City Planning 
 “In city planning, there are three key issues to consider: the physical environment 
of the city, the economic dimension of development, and the societal dimension of the 
development. These three things are connected and related in a circular way, because 
as one thing changes, the others would also face a shift. Thus, the basis to city planning 
has always presented itself in a cycle of changes throughout every age.
 “In the past, most people would live in rural areas, producing their own food as 
well as everyday necessities in order to survive through the seasons. However, in this 
modern age people have migrated to the city until the city has become much denser 
while they would also generate a huge amount of waste and pollution which cannot be 
properly managed by the city’s administration in a timely manner. To promote good 
hygiene for residents of the city regardless of the period of time in history, the  
administration must introduce city planning in which utilities and basic infrastructure are 
properly managed. 
 “During the crisis in which a disease is posing a serious threat to people’s health, 
city planners worldwide are now questioning whether the spread of the disease is a 
result of people living in close quarters or because of the high density of cities. These 
are two different problems. For example, one hypothesis is that cities at risk of public 
health problems are usually the result of the lack of city planning, as proper basic  
infrastructure – including homes – greatly contribute to good hygiene, from the structure 
of homes with a clear division between private and shared spaces, adequate green 
spaces, to the structure of transportation and water systems, all of which affects the 
quality of air and water. Did you know that in Europe and the US, 70% of those who 
contracted the virus lives in cramped communities while those living in dense areas with 
the right city planning and design only accounted for 30% of all patients? Thus, city 
planning and the lack of basic infrastructure are challenges that all cities must pay  
attention to and aim to provide better management in these areas.”   

‘Smart Environment’ ใช่ทางออกหรือไม่
 นี่คือโจทย์อันท้าทายกับหลากมุมคิดโดย  ‘รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา’ นายก
สมาคมนกัผงัเมอืงไทย ผูอ้�านวยการศนูย์สร้างเสรมิสขุภาวะเมอืง (Healthy Space 
Forum) และหวัหน้าภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โจทย์ใหญ่ของการออกแบบเมืองในทุกวันนี้
 “ส�าหรบัการออกแบบเมอืง สิ่งส�าคญัที่ต้องค�านงึถงึม ี 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในเชงิกายภาพ การพฒันาในมมุเศรษฐกจิ และการพฒันาในเชงิ
สงัคม ทั้งสามเป็นวงล้อที่เชื่อมโยงและเกี่ยวพนักนั เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยน ก็
จะดงึให้อกีสิ่งเปลี่ยนไปด้วย ดงันั้น ฐานของการพฒันาเมอืงจงึวนเป็นวงกลมใน
ทกุยคุทกุสมยั 
 “สมยัก่อนคนส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ผลติอาหารเพื่อกนิเองและผลติของใช้
ในชวีติประจ�าวนั เพื่อให้มชีวีติรอดและผ่านพ้นฤดูกาลต่างๆ ไปได้ แต่ปัจจบุนั
การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศยัในเมอืงจนเกดิความหนาแน่นสูงขึ้น  ท�าให้เกดิ
ของเสียและมลภาวะ ระบบการย่อยสลายจัดการไม่ทัน การวางผังเมืองเพื่อ
จัดการระบบสาธารณูปโภคและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ 
สขุอนามยัของคนเมอืงจงึเป็นเรื่องเดมิที่ทกุยคุทกุสมยัต้องค�านงึถงึ  
 “ขณะที่การเกิดโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของมนุษย์ ท�าให้กลุ่ม 
นกัผงัเมอืงทั่วโลกต่างพากนัถกเถยีงและตั้งค�าถามว่า มสีาเหตจุากความแออดั
หรอืเพราะเมอืงมคีวามหนาแน่นสูงกนัแน่ ทั้งๆ ที่ความแออดักบัความหนาแน่น
สูงไม่ใช่ค�าเดียวกัน โดยสมมติฐานหนึ่งพบว่า เมืองที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
สุขอนามัยมักเกิดจากการขาดการออกแบบที่ดี ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะรวม
ถึงที่พักอาศัยซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมมีผลต่อระบบสุขภาวะ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
ของอาคารบ้านเรอืนที่มกีารแบ่งพื้นที่ส่วนตวัและส่วนรวมอย่างเหมาะสม การมี
พื้นที่สเีขยีวอย่างเพยีงพอ รวมทั้งโครงสร้างของการจราจร การสญัจร ระบบน�้า 
ฯลฯ ซึ่งต่างมผีลต่อคณุภาพอากาศและน�้า รูไ้หมว่าในภาคพื้นยโุรปและอเมรกิา 
พบว่า ผู้ตดิเชื้อ 70% เป็นคนยากจนอยู่ในชมุชนแออดั ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมี
ความหนาแน่นสูง แต่มีการวางผังเมือง และการออกแบบที่ดีกลับติดเชื้อเพียง
แค่ 30%  ดงันั้น การวางแผนพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่มไีม่เพยีงพอจงึเป็น
โจทย์ให้แต่ละเมอืงต้องหนักลบัมาแก้ไขและจดัการให้ดขีึ้น”
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Smart ด้วยวิธีคิด
 “เวลาที่เราพูดถึงค�าว่า Smart จ�าได้ว่าตอนผมเรียนที่เยอรมนียุคนั้นแทบ
ไม่มีเทคโนโลยีเลย แต่เพราะวิธีคิดของเขา Smart อยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยกีไ็ด้  จะเหน็ว่า คนในภาคพื้นยโุรปมคีณุภาพชวีติที่ด ีเพราะม ีSmart 
Thinking ด้วยการจดัการท�างานให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพสงูสดุ ชาวเยอรมนั
ท�างานน้อยที่สดุเฉลี่ยสปัดาห์ละ 35 ชั่วโมง หรอืวนัละ 7 ชั่วโมง ท�าให้มเีวลา
กลบัไปพกัผ่อน ไปออกก�าลงักาย อยูบ้่านสร้างครอบครวั ไปใช้ชวีติให้มคีณุภาพ
ด ีแม้กระทั่งการที่ร้านค้าในเยอรมนปีิด 2 ทุ่มทกุจนัทร์ถงึศกุร์ ส่วนวนัเสาร์ปิด 
6 โมงเยน็ และปิดร้านวนัอาทติย์  เมื่อร้านค้ามเีวลาปิด ชวีติคนกไ็ด้พกัผ่อน รฐั
ไม่ต้องสิ้นเปลอืงงบประมาณหรอืป้องกนัเหตสุาธารณภยั รองรบัเหตจุี้ปล้น หรอื
อกีมมุหนึ่งคอื Smart เพื่อตอบสนองชวีติให้สะดวกขึ้น เช่น การท�าอาหารในเวลา
ที่สั้นลงด้วยเครื่องมืออะไรบางอย่าง หรือการที่กระทรวงพาณิชย์ของญี่ปุ่น
ประกาศเปลี่ยนขนาดข้าวสารที่วางขายทั่วไปจากขนาดมาตรฐาน 2,000 กรมัให้
เหลือ 300 กรัม เพื่อตอบสนองชีวิตเมืองที่อยู่คนเดียว เพื่อให้ใช้ของให้คุ้ม
ประโยชน์และมีอัตราการทิ้งน้อยลง ขนาดที่ลดลงจึงเหมาะส�าหรับการกินหมด
ภายในวันเดียว จะได้ไม่มีของเหลือเป็นขยะ นี่เป็นตัวอย่างของวิธีคิดที่ Smart 
ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลย”ี

แล้วถ้า Smart ด้วยควบคู่กับเทคโนโลยีด้วย 
 “ไม่นานมานี้ เกาหลใีต้พยายามโปรโมตเรื่องการใช้ชวีติของผูส้งูอาย ุเพราะ
หลายคนต้องอยู่คนเดียวในอาคาร ในแฟลต หากเจ็บป่วยขึ้นมาอาจไม่มีใครรู้ 
จงึได้น�าสมาร์ตเทคโนโลยไีปตดิเซน็เซอร์ในระบบไฟฟ้าและน�้าประปา เพื่อตรวจสอบ
ว่า ช่วงเวลาหนึ่งผู้สูงอายุใช้น�้าหรือไฟต�่ากว่ามาตรฐานหรือไม่ จากนั้นระบบก็
จะส่งสัญญาณไปยังสถานีต�ารวจหรือสถานพยาบาล เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบ
ขณะที่ในสหรฐัอเมรกิา 2-3 เดอืนที่ผ่านมาก่อนมวีกิฤตโควดิ-19 เมอืงใหญ่หลาย
เมอืงโดนฟ้องเรื่อง Cashless Society
 “เพราะมีแผนให้ประชาชนใช้ทุกอย่างผ่านสมาร์ตโฟน แต่กลับพบว่ายังมี
ผู้คนที่เข้าไม่ถึงการใช้เทคโนโลยีนี้อีกมาก ประชาชนเกือบ 20-30% ที่ไม่มีแม้
กระทั่งบญัชธีนาคาร ท�าให้เหน็ว่าความสามารถในการเข้าถงึเทคโนโลยยีงัต�่าอยู่ 
จรงิแล้ววธิคีดิที่ Smart ถ้ามเีทคโนโลยทีี่ดกีน็่าจะส่งเสรมิกนัได้ แต่ปัญหาใหญ่
ตอนนี้คอืการเข้าถงึเทคโนโลยขีองผูค้น ซึ่งก�าลงัเป็นปัญหาส�าคญัของหลายเมอืง 
เราก็น่าจะควรถอดบทเรียนหรือเก็บข้อมูลว่าประชากรมีความสามารถในการ 
เข้าถึงเท่าเทียมกันหรือยัง ก่อนที่จะน�าเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวตั้งหรือตัวเสริม 
ซึ่งกรณนีี้ท�าให้พบว่ามรีะบบอื่นๆ ที่สามารถน�ามาใช้แทนได้ เช่น ระบบจ่ายเงนิ
ด้วยใบหน้า (Face Recognition) โดยระบบบญัชธีนาคารของแต่ละคนจะเชื่อมต่อ
กบัภาพใบหน้า หรอืการช�าระเงนิด้วยระบบยนืยนัตวัตนผ่านการใช้เสยีง (Voice 
Payment) เป็นต้น”

ส�าหรับการออกแบบเมือง ส่ิงส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง
มี 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในเชิงกายภาพ
การพัฒนาในมุมเศรษฐกิจ และการพัฒนาในเชงิสังคม
ทัง้สามเป็นวงลอ้ทีเ่ชือ่มโยงและเก่ียวพันกนั เพราะเม่ือ
ส่ิงหนึ่งเปลี่ยน ก็จะดึงให้อีกส่ิงเปลี่ยนไปด้วย

In city planning, there are three key issues to consider: the physical 
environment of the city, the economic dimension of development,
and the societal dimension of the development. These three things
are connected and related in a circular way, because as one thing 
changes, the others would also face a shift.
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Think Smart
 “When we talk about the word ‘smart’ I recall that there was barely any technology 
to be seen when I was studying in Germany. However, with smart thinking, you don’t 
need to rely on technology. People in Europe has a better quality of life because they 
are equipped with ‘smart thinking’ which means they would work with the highest  
efficiency. Germans are the nationality with the least working hours at an average of 
35 hours per week or 7 hours per day. Therefore, they would have time to relax, to 
exercise, and to spend with their families to ensure a good quality of life. Shops in 
Germany would close at 8pm on the weekdays, 6pm on Saturdays, and not open at all 
on Sundays. When shops are closed, people have time to relax and the government 
would not have to waste their budget on public law enforcement or theft prevention. 
Another way to look at it is that smart thinking helps make life easier such as using 
appliances to cook food faster, or the scheme announced by Japan’s Ministry of  
Commerce to change the standard size of rice packets in the markets from 2,000 grams 
to 300 grams in order to cater to people living alone in the city so that they can only 
buy what they need and create less waste. These smaller portions are fit for people to 
finish in a single day and therefore leave no waste. These examples demonstrate that 
smart thinking does not need to rely on technology at all.”

Combining Smart with Technology
 “Recently, South Korea tried to encourage smart solutions for elderly living, as a 
large number of senior citizens now lives alone in apartments or flflflflats and no one  
would be aware if they fall ill. Therefore, the government has installed sensors in the 
electrical and water systems to determine if there is any point in time that the seniors 
use less water or electricity than usual. Then, the system will alert police stations or 
hospitals to visit and check on them.
 “Meanwhile, in the US, a few months before the COVID-19 crisis, many large cities 
were sued for their cashless society schemes. While they encouraged citizens to carry 
out activities through smartphones, many people still lacked access to this technology. 
Moreover, 20-30% of all citizens do not even have their own bank accounts. Thus, access 
to technology is still low. Actually, smart thinking combined with technology could produce 
great results but the key issue now is the lack of access to technology which is a 
prominent issue in many cities. We should fifind out whether people have equal access  
to technology before introducing any solution that relies on technology. In this case, we 
may discover that there are other systems that can be implemented instead, such as 
payments using face recognition technology in which each user’s bank account would 
be connected to their face, or identity confirmation using voice payment technology.”

PEOPLE
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Smart Environment กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 “หากย้อนกลบัไปก่อนน�้าท่วมเมื่อปี 2554 นคิมอตุสาหกรรมต่างพากนัเลอืก
ที่ดนิราคาถกูตั้งโรงงาน แต่พอผ่านเหตกุารณ์นั้นมา ท�าให้ใส่ใจในการเลอืกสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงมากขึ้น ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างฮอ่งกง 
หลังไข้หวัดนกระบาด ห้องน�้าของเมือง ได้รับการจัดการใหม่หมด เป็นประตู
อตัโนมตั ิก๊อกน�้าระบบเซน็เซอร์ ฯลฯ 
  “ผมมองว่าหลังจากนี้สิ่งที่เป็นวิถีชีวิตใหม่และเทคโนโลยีจะต้องได้รับการ
สรปุให้เป็นมาตรฐาน หรอือาจถงึขั้นยกระดบัเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะการค�านงึ
ถงึสขุอนามยัเป็นเรื่องพื้นฐานของทกุเมอืง มกีารคาดการณ์กนัว่าต่อไปพื้นที่ส่วนตวั
จะเล็กลง และพื้นที่ส่วนรวมจะมากขึ้น พื้นที่สาธารณะหรือด้านนอกจะถูกใช้ 
มากขึ้น อย่างเช่นที่ สหรฐัอเมรกิาบางเมอืงยอมให้ร้านขยายพื้นที่ออกมาด้านนอก
 “เพราะระบายอากาศได้ด ี มรีะยะห่าง และท�าความสะอาดง่ายกว่า มกีาร 
คาดการณ์ว่าต่อไป การเข้าออกอาคาร หรอืแม้แต่การออกแบบสถาปัตยกรรมเมอืง
และอาคารต่างๆ จะเปลี่ยนไป อาจต้องค�านงึถงึการออกแบบต�าแหน่งจดุตดิตั้ง  
เครื่องสแกนอณุหภมู ิ มกีารออกแบบระยะห่างที่เหมาะสม รวมถงึค�านงึถงึระบบ 
ปรบัอากาศภายในอาคารที่ถกูสขุอนามยัมากขึ้น 
 “ส�าหรบัโซนนอกเมอืงของหลายๆ เมอืงกจ็ะม ี‘Pocket Park’ เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะ
ใช้เป็นสถานที่จดังานหรอือเีวนต์ได้ โดยมกีลไกเอาพื้นที่ส่วนตวัไปใช้อย่างส่วนรวม เช่น 
ญี่ปุน่มเีครื่องมอืที่เรยีกว่า Privately Owned Public Open Space (POPS)   รฐัอาจสร้าง
แรงจงูใจให้เอกชนมพีื้นที่สเีขยีวที่ผ่านการรบัรองแบบที่ถกูต้อง โดยแลกกบัการได้รบัสทิธิ์
ในการสร้างอาคารที่มจี�านวนชั้นสงูขึ้น และมกีารพฒันาร่วมกนัในที่สดุ 
 “สิ่งต่อมา คอื ความสมาร์ตในด้านลดการสมัผสั ด้วยการจ�ากดัระยะห่าง ตี
ตารางแบ่งเขตก�าหนดวธิกีารยนืโดยสารและมอีปุกรณ์อื่นกดปุม่ลฟิต์เพื่อลดการสมัผสั
โดยตรง นอกจากนี้มวีธิเีพื่อเลี่ยงจากผูค้นที่เข้าไปอยูใ่นห้องโดยสารจ�านวนมาก 
ทางออกอาจจะเป็นการตดิลฟิต์เพิ่ม แต่วธิคีดิแบบ Smart ช่วยจดัการได้ เช่น ออฟฟิศ
อาจส่งเสรมิให้พนกังานวยัหนุม่สาวเดนิขึ้นลงแทน พร้อมมอบสิ่งจงูใจเป็นค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้น ส่วนธรุกจิและอปุกรณ์ในระบบแชร์ริ่งต่างๆ เช่น การใช้รถยานพาหนะ ที่พกั
ที่อยูร่วมกนั โคเวร์ิกกิ้งสเปซ หรอืขยะที่มาจากของที่วนกลบัมาใช้ใหม่ รวมถงึระบบ
ขนส่งมวลชนที่มผีูใ้ช้จ�านวนมาก สิ่งเหล่านี้อาจจะต้องกลบัมาปรบัทพัและเปลี่ยนวธิี
คดิครั้งใหญ่ เพื่อรองรบักบัวถิใีหม่ ที่ให้ความส�าคญักบัเรื่องสขุอนามยั ความสะอาด 
และสิ่งแวดล้อมด้วย”

Smart Environment for the New Normal
 “Before the big flflood in Thailand in 2011, industrial parks would select cheap land 
as a location to build factories. Now, after that natural disaster, people are more selective 
about location and environment in order to lower certain risks. For example, in Hong Kong, 
after the bird flflu crisis, all toilets in the city were equipped with automatic doors and 
sensor-activated taps.
 “After the COVID-19 crisis, the new way of life and the new technology that we employ 
will have to be standardized or even legally required as public hygiene is a basic requirement 
for all cities. Some have predicted that personal space will become smaller while public spaces 
will become larger and outdoor spaces more utilized. In the US, some cities have allowed shops 
to expand their spaces outside as it allows for better ventilation, better distancing, and are also 
easier to clean. Moreover, some have said that entrances to buildings or even the architecture 
of buildings will change in order to allow for body temperature scanners and physical distancing, 
while indoor air conditioning will become more hygienic.
 “For rural zones, many cities have constructed ‘pocket parks’ where semi-public places 
events can be organized using private spaces in a public manner such as in Japan where the 
scheme is called Privately Owned Public Open Space (POPS). The public sector could encourage 
the private sector to construct green spaces with designs which have been approved by the 
city’s administration in exchange for the right to construct taller buildings, which will ultimately 
lead to more private-public joint development.
 “Next, we need to seek out smart solutions that will decrease person-to-person contact 
by enforcing physical distancing such as determining standing spaces for elevator passengers 
and using other devices to press elevator buttons to avoid direct contact. There are also other 
ways to prevent a large number of people from boarding a certain elevator at the same time. 
Although the obvious solution would be installing more elevators, there are smart alternatives 
such as encouraging young office workers to take the stairs and reward them with monetary 
incentives. Meanwhile, other solutions associated with the sharing economy such as vehicle 
sharing, co-living and co-working spaces, recycled waste, and public transportation systems that 
serve a large number of people would need to be adapted in order to fit the new normal way 
of living where hygiene, cleanliness, and the environment are prioritized.”
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มอง Smart Environment กับ MICE
 “ในยคุหลงัๆ การเดนิทางของผูค้นเปลี่ยนไปจากการเยี่ยมชมกลายเป็นการ
มปีระสบการณ์ร่วมมากขึ้น เมื่อกลุม่นกัเดนิทางไมซ์เข้ามาเพื่อท�างานประชมุและ
ท่องเที่ยวในคราวเดยีวกนั ทกุสิ่งกย็่อมขยายตวัมากขึ้นในทกุมติ ิการตั้งรบัของ
เมืองจึงยิ่งต้องมีการจัดการที่ดี การเอาไมซ์มาเป็นตัวชูโรง ท�าให้เศรษฐกิจ
ฐานรากอื่นได้รบัการสนบัสนนุไปด้วย ดงันั้น KPI (เคพไีอ) ไม่ได้อยู่ที่จ�านวนและ
รายได้จากนักเดินทางไมซ์ แต่เป็นคุณภาพและการกระจายรายได้ไปสู่สิ่งอื่นๆ 
มากกว่า  ท้องถิ่นจงึต้องมคีวามสามารถรบัรองเรื่องพื้นฐานได้ ตั้งแต่สิ่งแวดล้อม 
น�้า อากาศ การจดัการขยะ ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ ทกุอย่างมนัจะต้องปรบักนั
เป็นองคาพยพ เพราะนกัเดนิทางไมซ์ต่างพากนัเข้าถงึท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ได้เหน็
แค่ผวิๆ พวกเขาอาจพกัอาศยั อยู่นานขึ้น มอีตัราการใช้จ่ายต่อวนัสูงขึ้น สิ่งที่
ควรท�ากค็อืท�าอย่างไรให้เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ได้ถกูขบัเน้นให้กลายเป็นเสน่ห์ 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการถนอมหรือถูกใช้อย่าง Smart และรู้ค่า เพราะ 
ในสถานการณ์เช่นนี้ ไมซ์เข้ามาช่วยสร้างรายได้ให้ก็จริง แต่ท้องถิ่นเองก็ต้อง 
เข้มแขง็ด้วย”

ภาพของเมืองที่มีศักยภาพในยุคนี้จึงไม่ใช่การมองแค่ความก้าวหน้าหรือ
ความยั่งยืนเท่าน้ัน แต่ต้องใส่ใจรายละเอียดสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึง
คุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งผู้อาศัยและผู้มาเยือนมากขึ้นด้วย 

MICE and Smart Environment
 “In recent years, people have shifted from traveling to visit events to traveling to 
enjoy shared experiences. Once MICE travelers visit cities to attend meetings and travel at 
the same time, everything must be develop to cater to this group. Cities need to be 
managed well when it comes to MICE as it will also enable other parts of the economy 
to be developed. Therefore, the KPI does not only consist of the number of travelers 
and the revenue generated, but also of the quality of travelers and the income that is 
distributed within the city. Furthermore, the local administration must be able to manage 
basic infrastructure such as the environment, water, air, waste management, and public 
transportation. Everything must work well together because nowadays MICE travelers 
are keen to experience local communities: they tend to stay longer and spend more per 
day. What we should do is preserve the charm of unique communities while conserving 
the environment in a smart way. In these cases, MICE activities can generate more 
income for communities, but communities must also know their strength as well.”
 
In this era, cities cannot only focus on development or sustainability: they 

should also pay attention to social issues, the environment, and the quality 

of life of both residents and visitors alike.

PEOPLE

Cities at risk of public health problems 
are usually the result of the lack of city 
planning

เมืองที่มีความเส่ียงเกี่ยวกับสุขอนามัย
มักเกิดจากการขาดการออกแบบที่ดี
ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีจะรวมถึง
ที่พักอาศัยซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะสมมีผล
ต่อระบบสุขภาวะ
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CITYSCAPE

Green 
Stockholm

Ideas to Save the Earth

หลากหลายไอเดียรักษ์โลกของ ‘สตอกโฮล์ม’ เมืองสุดกรีน 
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พูดถงึเมอืงต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ต้องยกให้ ‘สตอกโฮล์ม’ (Stockholm) เมอืง
หลวงและเมอืงใหญ่ที่สดุของสวเีดน ซึ่งเคยได้รบัรางวลัเมอืงหลวงที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของยโุรป (European Green Capital) เมื่อปี 2010 ทั้งยงัได้
ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ภายในปี 2040 จะเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยสิ้นเชิง 
และต้องลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้มากกว่าที่ปล่อยก๊าซเหล่านั้นออกมา 
(Climate Positive)
 สิ่งที่สตอกโฮล์มใหค้วามส�าคญัมากคอืใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าที่สดุ มกีาร
ก�าหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณอย่างชดัเจน พร้อมลงมอืท�าอย่างจรงิจงั
และเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเดนิไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 
 ซึ่งมโีครงการหนึ่งที่เด่นมากคอื ‘GrowSmarter’ ที่ได้น�าหลากหลายโซลูชั่น
มาบรหิารจดัการเมอืง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้ชาวเมอืงและแขก 
ผู ้มาเยือนได ้อยู ่ ในสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นกว ่าเดิม โครงการนี้ท�าให ้ 
สตอกโฮล์มได้รบัรางวลั  ‘World Smart City Awards’ เมื่อปี 2019 มาแล้ว 
 โครงการ GrowSmarter มหีลายโซลูชั่นที่น่าสนใจ ที่เมอืงอื่นอาจหยบิยกไป
พฒันาเมอืงตวัเองได้ เช่น

When it comes to being a leader in environmental management, Stockholm, Sweden’s 
capital and its largest city, was the fifirst to receive the European Green Capital award in 
2010. Stockholm has also announced that it aims to become the fifirst city in the world with 
a positive carbon footprint by the year 2040 as it will completely cease the use of fossil 
fuels.  
 Moreover, Stockholm is focused on using resources to its full capacity by issuing 
policies and allocating clear budgets to achieve its goal while carrying out its projects in 
a tangible and effective manner.
 An outstanding project is ‘GrowSmarter’ which has utilized various solutions to 
manage systems in the city with the aim to lower environmental effect so that its  
residents and visitors can enjoy better environment. This project also earned Stockholm 
the ‘World Smart City Awards’ in 2019.
 Some of the interesting solutions introduced through the GrowSmarter project that 
can also be used in other cities included: 

สวเีดนถอืเป็นประเทศแกนน�าในการเน้นการใช้พลงังานหมนุเวยีนสงูมาก ถงึเกอืบ 
55% ของการใช้พลงังาน โดยป๊ัมน�้ามนัในสตอกโฮล์มจะมเีชื้อเพลงิชวีภาพที่ผลติ
จากสิ่งปฏกิลูจ�าหนา่ย ซึ่งแทก็ซี่และรถยนต์ทั่วไปจะนยิมใช้เชื้อเพลงินี้ ต่อมาก็
พยายามส่งเสรมิให้รถตู้และรถบรรทกุขนาดใหญ่หนัมาใช้พลงังานแบบนี้ด้วย 

Sweden is considered one of the leading countries when it comes to the use of renewable 
energy which accounts for nearly 55% of total energy. At gas stations in Stockholm, biofuel 
made from waste is offered, with taxis and automobiles opting to use this type of fuel. The 
city is also encouraging vans and large trucks to switch to this type of energy as well.

ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

Promoting
the Use
of Biofuel
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สตอกโฮล์มใช้ระบบนี้เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
พร้อมเพิ่มอตัราการรไีซเคลิ การเกบ็ขยะด้วยวธินีี้ ชาวเมอืงจะแยกขยะในบ้านตวัเอง
ใส่ถงุคนละสตีามประเภทขยะ ก่อนเอาไปทิ้งที่จดุทิ้งขยะของชมุชน ซึ่งจะส่งขยะ
ผ่านท่อไปยังที่จัดการขยะใต้ดินเพื่อจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 
ต่อไป มกีารประเมนิว่า การจดัการขยะด้วยวธินีี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
71% ลดการเดินทางเพื่อเก็บขยะลง 90% และลดปริมาณขยะที่ยังไม่คัดแยก 
66% นอกจากนี้ ยงัท�าให้ต้องการพื้นที่จดัการขยะน้อยลง จงึเหลอืพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์อื่นๆ มากขึ้น 

Stockholm uses this waste collection system to efficiently utilize its resources while  
increasing the rate of recycling activities. With this system, residents of Stockholm would sort 
their waste into color-coded trash bags before depositing them at the community waste  
collection spot. Then, the waste would be sent through underground tubes to the underground 
waste management center to be managed properly. The city estimated that this system can 
lower carbon dioxide emission by 71%, decrease the amount of travel to collect waste by 90%, 
and decrease unsorted trash by 66%. Moreover, the system allows the city to cut down on 
waste management space that could be put to other uses.  

ระบบเก็บขยะอัตโนมัติ

Automatic Waste
Collection System

บรรดาศนูย์การค้าและดาต้าเซน็เตอร์ที่ใช้เครื่องปรบัอากาศและตูแ้ช่เยน็จ�านวน
มากได้ปล่อยความร้อนเหลอืทิ้งปรมิาณมหาศาล ซึ่งการก�าจดัให้หมดกม็ต้ีนทนุสงู 
ดงันั้น Stockholm Exergi บรษิทัพลงังานที่บรหิารจดัการระบบท�าความร้อนและ
ความเยน็ของอาคารบ้านเรอืนในเมอืงนี้ จงึได้ท�าระบบ ‘Open District Heating’ น�า
ความร้อนเหลอืทิ้งจากแหล่งดงักล่าว มาท�าความร้อนอาคารอื่นที่เป็นลูกค้าของ
บรษิทั เพราะสตอกโฮล์มมท่ีอส่งความร้อนใต้ดนิความยาวมากถงึ 2,800 กโิลเมตร 
ครอบคลมุพื้นที่ตกึประมาณ 10,000 แห่งทั่วเมอืง ท�าให้สามารถน�าพลงังานความร้อน
ในรูปของน�้าร้อนป้อนเข้าสู่โครงข่ายนี้ได้อย่างง่ายดาย ในปี 2018 ความร้อน 
เหลอืทิ้งจากแหล่งต่างๆ น�าไปท�าความร้อนให้กบัอะพาร์ตเมนต์ในกรงุสตอกโฮล์ม
ได้มากถงึ 31,000 ยนูติ และตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเป็นเกอืบ 60,000 ยนูติในอนาคต  
 นอกจากนี้ ที่สถานรีถไฟกลางของสตอกโฮล์ม (Central Station) กม็รีะบบ 
กกัเกบ็ความร้อนจากตวัผูโ้ดยสารที่มาใช้บรกิารวนัละกว่า 250,000 คน เพื่อน�าไปใช้
เป็นพลงังานให้ความร้อนแก่อาคาร Kunsbrochuset ที่อยูใ่นละแวกนั้น ช่วยให้อาคาร
ดงักล่าวลดการใช้พลงังานเพื่อท�าความร้อนได้มากถงึ 5-10% ขณะเดยีวกนัสถานี
รถไฟกใ็ช้น�้าจากทะเลสาบ Klara ที่อยูใ่กล้กนัมาเป็นพลงังานในระบบปรบัอากาศ 
ซึ่งเรยีกได้ว่า เป็นการใช้พลงังานจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุม้ค่าจรงิๆ

Shopping malls and data centers typically use air conditioners and coolers that would emit 
a huge amount of heat which is expensive to properly get rid of, therefore, Stockholm Exergi 
– a company that manages the city’s heating and cooling systems – has introduced the ‘Open 
District Heating’ which utilizes excess heat from these sources to heat other buildings that uses 
the company’s services. As Stockholm boasts 2,800 kilometers of underground heating pipes 
that serve about 10,000 buildings across the city, heat in the form of hot water can be easily 
pumped into this network. In 2018, the company heated 31,000 apartment units in Stockholm 
and targets to increase this number to 60,000 units in the future.
 Moreover, at Stockholm Central Station, a system to harvest heat from the 250,000 
passengers using this transportation hub was established to heat the Kunsbrochuset building 
nearby, allowing the building to lower the use of energy to heat the structure by up to 
5-10%. At the same time, the station uses water from Lake Klara in the area to power the 
air conditioning system, demonstrating that energy from the surrounding environment can 
be put to good use with careful management.

ใช้ประโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้ง
Utilizing  Excess  Heat

CITYSCAPE

Photo: https://www.envacgroup.com/waste-collection-reimagined/envac-in-the-city/

Photo: https://www.opendistrictheating.com
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การจราจรติดขัดและหาที่จอดรถยากเป็นอีกปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วโลก 
สตอกโฮล์มจงึใช้ ‘Green Parking Index’ มาช่วยลดความต้องการพื้นที่จอดรถ ด้วยการ 
กระตุน้การใช้การเดนิทางด้วยวธิอีื่นแทน เช่น ‘Valla Torg’ ที่เจ้าของอาคารได้ให้
บริการแชร์รถยนต์ไฟฟ้าแก่คนทั่วไป โดยคนที่อาศัยอยู่อาคารแห่งนี้สามารถใช้
บรกิารได้ฟรใีนช่วงทดลอง โครงการนี้กระตุน้ให้คนไม่จ�าเป็นต้องซื้อรถยนต์ส่วนตวั 
ท�าให้ไม่ต้องการพื้นที่จอดรถ มกีารประเมนิเบื้องต้นว่า การท�าแบบนี้ช่วยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 90% และผูพ้กัอาศยัประมาณ 16.3% สนใจที่จะซื้อ
รถมาใช้เอง
 แนวทางที่เล่ามาเหล่านี้น่าจะช่วยท�าให้ ‘สตอกโฮล์ม’ เดนิไปสูเ่ป้าหมายการ
เป็นเมอืงปลอดการใช้พลงังานฟอสซลิได้ส�าเรจ็ในปี 2040 และขณะเดยีวกนัเมอืง
ไมซ์ทั่วโลกกส็ามารถน�าแนวคดิเหล่านี้มาประยกุต์ใช้เพื่อพฒันาเมอืงให้เตบิโต โดย
ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ในฐานะเมืองหลวงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของยุโรป (European Green Capita)  
‘สตอกโฮล์ม’ มสีถานที่จดังานหลายแห่งที่ให้ความส�าคญักบัการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
แต่ที่จะยกมาเล่าในที่นี้คอื Stockholm Waterfront Congress Centre ที่สร้างจากวสัดกุ่อสร้าง
ที่เคยเป็นของตกึเก่าในบรเิวณนี้ พร้อมตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดรวม 1,040 ตารางเมตร 
เพื่อกกัเกบ็พลงังานความร้อนจากแสงอาทติย์วนัละ 1 เมกะวตัต์ มาใช้ประโยชน์ และมโีซลชูั่น
ระบบปรับอากาศและท�าความร้อนแบบประหยัดพลังงาน สถานที่จัดงานแห่งนี้ได้รับการ 
การนัตคีวามเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมจาก ‘Green Key’ สญัลกัษณ์สิ่งแวดล้อมระดบัสากล 
ที่มอบให้กับโรงแรมและสถานที่จัดงานที่มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตร 
กบัสิ่งแวดล้อม

Traffic jams and difficulty seeking parking spots are key issues in large cities worldwide. 
Thus, Stockholm has introduced the ‘Green Parking Index’ to lower the demand for parking 
space by encouraging its citizens to use other modes of transportation. For example, at ‘Valla 
Torg’, the owner of the building offers an electric car sharing service to the general public and 
tenants of the building can use the service for free during the trial period. Projects like this 
make it possible for people to avoid buying their own cars and cut down on parking spaces. 
The city estimated that this type of project can decrease carbon dioxide emissions by 90% 
while only 13.6% of building tenants are interested in owning private cars.
 These projects are helping ‘Stockholm’ towards becoming truly fossil fuel-free by 2040. At 
the same time, other MICE cities worldwide can take these ideas to develop their cities while 
also saving the environment.

As the fifirst European Green Capital, Stockholm offers multiple event venues that are environmentally- 
friendly for MICERs. An outstanding example is the Stockholm Waterfront Congress Centre that is 
constructed from material from old buildings in the area. The center has also installed 1,040 square 
meters of solar cell panels as well as energy-saving air conditioning and heating systems. For its 
efforts, the venue has received the ‘Green Key’ certification which is an international eco-label 
awarded to hotels and other establishments that focus on sustainability and the environment.

แชร์การใช้รถยนต์ไฟฟา้

สถานที่จัดงานสุดกรีน

Electric Car  Sharing

A Green  Event Venue

ที่มา Source :
• https://sweden.se/climate/#climate-smart-cities
• https://international.stockholm.se/city-development/the-eco-smart-city/
• https://www.bbc.com/news/technology-38404884
• https://grow-smarter.eu/inform/blog-updates/blog-archive/?c=search&keyword=stockholm_blog
• https://sweden.se/nature/7-examples-of-sustainability-in-sweden/
• https://professionals.visitstockholm.com/why-stockholm/artiklar-till-why-stockholm/sustainability/
• https://whitearkitekter.com/project/stockholm-waterfront/
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PROFESSIONAL THOUGHTS

ในขณะที่หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เริ่ม
วางแผนให้ผู้คนกลบัไปใช้ชวีติและท�างานตามปกต ิเช่นเดยีว
กับบ้านเราภาครัฐค่อยๆ ผ่อนคลายให้กิจการต่างๆ กลับมา
ให้บรกิารได้ ภายใต้มาตรการด้านสขุอนามยั (Hygiene) เน้น
ให้ความส�าคญักบัการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 
พร้อมกับพยายามสร้างเสริมระบบด้านสุขอนามัยและความ
สะอาดของอาคารสถานที่  
 ดงัที่ศูนย์อนาคตศกึษา ฟิวเจอร์เทลส์ แลบ็ (FutureTales 
Lab by MQDC) ได้วเิคราะห์ผลกระทบแบบชั่วคราวและสิ่งที่
จะกลายเป็นปรากฏการณ์ ‘New Normal’ ในอนาคตทั้งใน 
แง่มมุพฤตกิรรมการใช้ชวีติ การใช้เทคโนโลย ีการเดนิทาง การ
ดูแลสุขภาพ รวมถึงประเด็นด้านการจัดการพื้นที่และด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม และอาจกลายเป็นความปกติ
ใหม่ของภาคธรุกจิบรกิารเช่นกนั
 ดร.การด ีเลยีวไพโรจน์ หวัหน้าคณะที่ปรกึษาฟิวเจอร์เทลส์ 
แลบ็ บรษิทั แมกโนเลยี ควอลติ ดเีวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั 
ได้หยิบยกประเด็นส�าคัญน�ามาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ Web 
of Impact หรอืเครื่องมอืวเิคราะห์ผลกระทบของสิ่งที่เกดิขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมด้านสังคม เทคโนโลย ี
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม การเมอืง และค่านยิม เพื่อให้เหน็ถงึ
ผลกระทบทางสังคมในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหลังพ้นภาวะ
วกิฤต COVID-19  เกี่ยวกบัเทรนด์ที่สงัคมไทยควรจะตั้งรบั
 “ต่อไปนี้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยจะเป็นสิ่งที่
ต้องค�านงึถงึเป็นอนัดบัแรกๆ ในพื้นที่สาธารณะหรอืจดุที่มคีน
พลกุพล่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรกิารบางอย่าง เช่น ห้าง
สรรพสนิค้า ร้านอาหาร ต้องปรบัไปสู่ Online Service มากขึ้น
เพื่อตอบโจทย์การบริการ ต่อไปอุปกรณ์ไฮเทคแบบที่สวมใส่
หรือพกพาได้จะพัฒนามากขึ้น มีฟังก์ชันที่เข้าถึงข้อมูลหรือ
สถานที่ ณ จดุนั้นว่าปลอดภยัหรอืไม่ ระบบของอาคารจะไม่
ได้มแีค่โครงสร้างหรอืความสวยงามเท่านั้น แต่เรื่องของน�้าไฟ 
เครื่องปรบัอากาศจะถูกยกเครื่องใหม่ในการควบคมุมาตรฐาน
ภายในอาคาร รวมถงึอากาศภายนอกรอบๆ สถานที่ และเรื่อง 
PM.2.5 ด้วย” 
 อย่างไรก็ตาม ดร.การดี ให้ความเห็นว่า ไม่เพียงแต่
พฤตกิรรมที่ต้องปรบัเปลี่ยนเท่านั้น เรื่องของสิ่งแวดล้อมกไ็ด้
ถกูกล่าวถงึ เพราะไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น แต่สามารถ
ชะลอปัญหานี้ได้ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ
บคุคลไปจนถงึภาพใหญ่อย่างการจดัการพื้นที่สาธารณะ นบั
ตั้งแต่การออกแบบเมอืงเพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว ลดมลภาวะและ
การใช้พลงังานสะอาด และเป็นมติรกบัทกุชวีติในพื้นที่ใกล้เคยีง 

Public  Space
Management
จัดการพ้ืนที่ขนาดใหญ่ วิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องเรียนรู้
Learning to Live with the New Normal

  “ส�าหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะ (Public 
Space / Indoor Technology with Health Factor)  จะกลายเป็น
มาตรฐานใหม่ของสถานประกอบการ ทั้งอาคาร ส�านกังาน และ
ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ เพราะจากความไม่เชื่อมั่นและความวติก
กังวลในเรื่องความไม่ปลอดภัย หากต้องออกไปยังพื้นที่
สาธารณะต่างๆ ท�าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ต้องมีการ
วางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือเพื่อท�าให้ผู้บริโภครู้สึก
ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น เช่น มกีารวางระบบฆ่าเชื้อ มคีวามเข้มข้น
ในการจัดการระบบ และการก�าหนดมาตรฐานระบบการ
ท�าความสะอาด (Clean Air Quality) ภายในอาคารและอาจจะ
เป็นโอกาสใหม่ส�าหรบัอาคารสถานที่ ซึ่งมพีื้นที่ Outdoor ที่อาจ
ถูกน�ามาปรบัใช้มากขึ้น พร้อมกบัเป็นโอกาสใหม่ของกลุม่ Health 
Tech ที่ไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพ แต่จะเกดิความร่วมมอืใหม่ในการ
พฒันาธรุกจิที่มอบความสะดวกให้ผูใ้ช้บรกิาร ทั้งเครื่องสแกน
วดัอณุหภมู ิเครื่องฆ่าเชื้อโรค ตูจ้�าหน่าย Hygiene Set และอาจ
จะเกดิ Touchless Society มากขึ้นมปีระตอูตัโนมตั ิหรอืออกแบบ
ให้รูส้กึสมัผสัน้อยลง แต่ตอบสนองการใช้เหมอืนเดมิ รวมทั้งเกดิ
การยอมรบัในการใช้ควิอาร์โค้ดหรอืแม้แต่ AR มากขึ้น”
  เมื่อถามว่าสิ่งที่จะถูกเปลี่ยนไปในอนาคต เธอตอบว่า 
“บางสิ่งอาจจะเป็นการปรบั Semi Normal เพื่อให้สอดรบักบั
พฤติกรรมและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่เป็นการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนไปในระยะยาว แต่วธิคีดิของบางธรุกจิอาจจะต้องปรบั
ตวัใหม่ หรอืสร้าง Business Model ใหม่ด้วย เช่น โรงภาพยนตร์
แบบเดมิอาจจะยาก คงต้องปรบัไปสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆ เช่น 
ท�า Private Party หรอื Private Conference พร้อมกบัสร้างความ
มั่นใจเรื่องระยะหา่งและความสะอาดมากขึ้น เชน่เดยีวกนักบั
การจดัคอนเสร์ิตแบบแอนะลอ็กที่รวมคนไว้ที่เดยีวจ�านวนมาก 
ถ้ายังท�ารูปแบบนี้อาจจะยาก คงต้องปรับไปสู่การท�าไลฟ์ 
สตรมีมิ่ง (Live Streaming) ควบคู่ หรอืมไีอเดยีใหม่อื่นๆ  ด้าน
รเีทลขนาดใหญ่ที่รวมทกุอย่าง มรีะบบ One Stop Service ไว้
ที่เดยีวอาจจะไม่ตอบโจทย์ ควรต้องปรบัสเกลให้เลก็ลง หรอื
ท�าไดร์ฟทรู หรือเครื่องมืออื่นๆ ทางออนไลน์และเทคโนโลย ี
ทุกอย่างต้องหันกลับมาตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัย 
ความมั่นใจและความรู้สกึของผู้ใช้งานมากขึ้น”
 บางมมุทีเ่รามองว่าการเปลีย่นแปลงน�ามาสู่วกิฤต แต่
หลายครั้งวิกฤตก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้เกิดการ
สร้างโอกาสใหม่ๆ และเป็นตวัผลกัดนัให้กจิกรรมต่างๆ 
และธรุกจิต้องปรบัตวัให้ทนักบัสถานการณ์ได้ด้วยเช่นกนั 
โดยเฉพาะการค�านงึถงึความปลอดภัยทีต้่องเลือกมาก่อน
เป็นอันดบัแรก ณ เวลาน้ี  
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Several countries have now eased up on lockdown measures and 
allowed its citizens to return to their normal way of life. In Thailand, 
the government has also allowed businesses to serve customers as 
long as they operate in line with measures which ensure public 
hygiene and social distancing. Business operators must also implement 
systems that promote hygiene and cleanliness of the business site.
FutureTales Lab by MQDC has analyzed the short-term effect of 
what will become the ‘new normal’ in future societies from our way 
of life, the way we use technology, transportation, healthcare, as 
well as city and environmental management which are all likely to 
become the ‘new normal’ way in the service sector.
 Dr. Karndee Leopairote, Head of the Advisory Committee of  
FutureTales Lab at Magnolia Quality Development Corporation Limited 
talks about the Web of Impact tool which can analyze both the direct and 
indirect effects of the crisis, ranging from societal, technological, economic, 
environmental, political, to effects regarding social values that will  
demonstrate what the future of Thailand will look like after the COVID-19 
crisis as well as how we can prepare for what is to come. 
 “From now on, trust and safety will be the key priorities when 
it comes to public spaces or areas with large crowds. Some services 
will definitely be affected, such as department stores and restaurants 
where more online services will need to be offered in order to cater 
to customers in this new situation. Also, wearable technology or 
portable gadgets will become more developed and will be able to 
provide information on the level of safety of certain areas. Meanwhile, 
buildings will no longer only focus on structure or beauty, but all 
utilities including water, electricity, and air conditioning systems will 
have to comply with new safety standards for indoor areas, outdoor 
areas, as well as measures to address PM2.5 particles.”
 Dr. Karndee added that as behaviors shift, the environment must 
also be taken into consideration as this issue cannot be solved in 
the short term period, rather, environmental problems can be  
alleviated with cooperation from all sectors, from the individual level 
to larger scale projects like public area management, while cities 
need to focus on urban planning in order to increase green spaces, 
lowering pollution levels, and promoting the use of clean energy that 
is safe for all living things in the area.
 “Changing public spaces with the use of indoor technology in 
consideration to the health factor will become the new standard of 
business venues, from buildings, office buildings, to large shopping 

ที่มา

-FutureTales Talk : FutureTales LAB by MQDC 
-Podcast วถิคีวามเปลี่ยนแปลงของชวีติจากวกิฤต COVID-19
ที่เรยีกว่า 'New Normal' by Techsauce Thailand

centers due to concerns regarding the safety of public spaces.  
Therefore, businesses must make plans and employ various tools to 
make consumers feel safer, for example, installing a disinfecting system 
for buildings as well as setting a standard for clean air quality indoors. 
Moreover, this could open up new opportunities for buildings with 
outdoor areas which could become more frequently utilized as well as 
for health technology in which new business opportunities could arise 
to facilitate consumers such as temperature scanners, disinfecting tools, 
and vending machines for hygiene sets. Another possibility is the rise 
of the touchless society in which there are more automatic doors and 
designs to lower the frequency of physical contact while keeping the 
same functions. QR codes and augmented reality (AR) technology could 
also become more widely accepted.”
 As for changes in the future, she revealed that, “Some things 
may become ‘semi normal’ in the future in order to cater to  
customers in that business to avoid ceasing the business altogether 
or initiating long-term changes. However, certain businesses will need 
to adapt or seek new business models. For example, traditional 
cinemas will find it difficult to conduct business in the same way, 
and may need to offer existing spaces to private parties or private  
conferences instead, while also creating confidence for consumers 
through physical distancing and hygienic measures. Moreover, concerts 
held analog-style which would gather a large number of people in 
the same place will need to adapt to offer livestreaming services or 
employ other new ideas. Meanwhile, large retailers that offer a  
one-stop service may not be able to continue doing business in the 
same way, and may need to offer services on a smaller scale,  
introduce drive-through services, or implement new online tools and 
technology. Every business will need to address safety, security, and 
the emotional state of users.”
 Though we may think that changes can result in a crisis, 

however, in many cases, a crisis could also serve as the 

beginning of new opportunities and result in new activities 

and new changes for businesses that seek to adapt to this 

new situation in which safety is the priority for all.
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LAST BITE 

Just Keep The Distance!
เมื่อ Physical Distancing เป็นวิถีชีวิตใหม่ของ Big Event...เราจะจัดงานอย่างไรให้สบายใจทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน

When physical distancing is now the new normal for big events, organizers are introducing
new measures in order to ensure the safety of both event hosts and participants in various ways:

ขยายเวลาการจัดงาน 
เพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมงานกระจุก
ตัวในวันเดียว และมีแขก
พิเศษมาดึงความสนใจ
ผู้ร่วมงานทุกวัน

ขยายขนาดห้องประชุม 
เพ่ือให้คนไม่ต้องอยู่ใกล้กัน
เกินไป และท�าความสะอาด
พ้ืนทีทุ่กครัง้หลงัการประชุม

เปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ทักทาย จากจับมือ 
สวมกอด หอมแก้ม เป็น
ไหว้และยิ้มทักทาย 

เช็กสุขภาพผู้ร่วมงาน เพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาด
โรค มีจุดวัดอุณหภูมิ เตรียมหน้ากาก เจลล้างมือส�าหรับ
ผู้ร่วมงาน

ลดจ�านวนที่นั่งภายในงาน
สัมมนา เพ่ือเว้นระยะห่าง
ทางสังคม เพ่ิมการ Live 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้
ผู้ชมนอกพ้ืนที่

บริหารเส้นทางเดินชมงาน 
แยกประตูเข้า-ออก จัด
เส้นทางเดินชมงานแบบ
วันเวย์

จัดตารางนัดหมายล่วงหน้า ด้วยแอปพลิเคชัน
เพ่ือลดคนเข้าบูธช่วงเดียวกันมากเกินไป 

Extend the duration of 
events to prevent crowding 
on any one day as well as 
invite special guests to 
draw participants to events 
every day.

Provide bigger meeting 
rooms to allow physical 
distancing and clean the 
room after every use.

Change the way you greet 
someone from shaking hands, 
hugging, and kissing, to the 
Thai-style wai and smiling 
instead.

Set up health screening points for visitors to lower the risk 
of diseases by providing temperature checks, face masks, 
and hand sanitizers for event attendees.

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ลดการสัมผัส
ระหว่างบุคคล หรือการใช้อุปกรณ์ร่วมกันด้วย
การใช้แอปพลเิคชนัลงทะเบยีน เชน่ BizConnect 
แอปครบวงจรส�าหรบัการจดังานไมซท์กุรปูแบบ
Open registration through applications to avoid person to person contact as 
well as the use of the same equipment by introducing registration applications 
such as BizConnect which provides a one-stop service for all MICE events.

Decrease the number of 
seats at seminars to 
promote physical distancing 
by using livestreaming 
services that can cater to 
remote audiences.

Set a walking guide for the 
event with separate 
entrances and exits that 
follows a one-way walking 
direction. 

Schedule meetings in advance through applications to prevent too many 
people from visiting booths at the same time.

ที่มา Source: www.citmagazine.com

จ�ากัดปริมาณผู้ร่วมงานและ exhibitors เพ่ือไม่ให้เกิดความแออดัในพ้ืนที ่ต้อง
เสริมด้วยระบบ online หรือ virtual event ที่ช่วยให้คนบางส่วนไม่ต้องร่วมงาน
ในสถานที่จริง แต่ได้รับประสบการณ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของอีเวนต์
ได้เหมือนกัน  

Limit the number of visitors and exhibitors to avoid crowds at the venue as well as 
introduce online or virtual events that will allow event participants to remotely take 
part in the event and enjoy all the experiences and activities on offer. 
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