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เมื่อการสัญจรอัจฉริยะ
จะเปลี่ยนอนาคตธุรกิจไมซ์
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...แนวคิด Intelligence
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TIME to
MOVE ON
เพราะ Smart City คือเป้าหมายของการ
พัฒนาเมืองที่อาศัยความล�้ำสมัยทางเทคโนโลยี
ซึง่ ดูเหมือนว่าจะก้าวไกลมากขึน้ เรือ่ ยๆ และความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้เองที่จะมาเป็นตัวเร่ง
ขับเคลื่อนเมืองนั้นๆ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
แห่งอนาคต
Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืนในเมือง และหนึ่งในองค์ประกอบของ
Smart City ที่เราคงได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ณ เวลานี้
คือ ‘Smart Mobility’ ซึ่งบางเมืองสำ�คัญในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทยก็กำ�ลังปรับโฉมตัวเองไป
สู่การเป็น Smart City โดยอาศัยก้าวแรกและก้าว
สำ�คัญที่น่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุด ซึ่งก็คือ
Smart Mobility นั่นเอง
Smart Mobility อาจเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการ
พัฒนาเมืองไปสู่ความล้ำ�สมัยในอนาคต แต่เราก็
คงปฏิเสธกันไม่ได้ว่า ‘การสัญจรอัจฉริยะ’ นั้นคือ
พืน้ ฐานทีท่ กุ คนต้องการ เป็นรากฐานทีส่ ำ�คัญของ
การพัฒนาเมือง
นอกจากนี้ Smart Mobility ยังสำ�คัญต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะในแง่ของการบริหาร
จัดการคนจำ�นวนมหาศาล การสร้างความสะดวก

สบายให้กับผู้จัดงาน การทำ�ให้งานนั้นเกิดความ
ลืน่ ไหล ยืดหยุน่ โดยอาศัยแพลตฟอร์มเข้ามาช่วย
คลี่คลายทำ�ให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดงาน
มากขึ้น
และนี่ เ องจึ ง เป็ น ที่ ม าของการสร้ า งสรรค์
เนื้อหาในนิตยสาร MICE Intelligence ฉบับนี้ ซึ่ง
ทีมงานพยายามรวบรวมหลากหลายข้อมูลและ
มุมมองของ Smart Mobility เพื่อกระตุ้นให้คนใน
อุตสาหกรรมไมซ์ยกระดับการจัดงานของตัวเอง
เพราะวันนี้เราคงทำ�อะไรแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป
แล้ว…
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Greenest Ever...!
ทัพรถยนต์ไฟฟ้ายกขบวนร่วมโอลิมปิก 2020

Capture the movement of MICE
Tech & Trends from all over the world

NEW RIDE
OF SINGAPORE
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งรถบัสไร้คนขับในสิงคโปร์

หลังจากทดสอบมานานกว่า 1 ปี เมื่อเร็วๆ นี้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไปเยื อ นเกาะ Sentosa ใน
สิงคโปร์ ได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทาง
แบบใหม่ ผ่านการเดินทางด้วยรถชัตเทิลบัสไร้
คนขับที่สามารถแวะเที่ยวปักหมุดตามจุดท่อง
เที่ยวดัง เช่น Siloso Point, Beach Station,
Palawan Beach, Sentosa Gold Club ได้แบบ
สบายๆ โดยสามารถจองที่นั่งผ่านแอปพลิเค
ชัน Ride Now Sentosa หรือคีออสตามเส้นทา¬ง

5.7 กิโลเมตรได้อย่างสะดวก ปัจจุบัน รถไร้คนขับ
ให้บริการช่วง 10 โมงเช้าถึงเทีย่ ง และบ่าย 2 ถึง 4 โมง
เย็น ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
นอกจากสิ ง คโปร์ แ ล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้ มี ห ลาย
ประเทศได้ทดลองวิ่งรถบัสไร้คนขับบนท้องถนน
เช่น เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ซึ่งธุรกิจไมซ์ก็น่านำ�
รถไร้คนขับแบบนีม้ าอำ�นวยความสะดวกแก่ผรู้ ว่ ม
งานได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การรับส่งผู้เข้าร่วม
ประชุมภายในงานระหว่างสถานที่จัดงาน เป็นต้น

เรียกได้ว่าเป็นกรีนอีเวนต์สุดๆ สำ�หรับโอลิมปิก
และพาราลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว โดยในส่วน
ของการเดิ น ทางที่ จ ะมี พ าหนะหรื อ รถยนต์ ให้
บริการรวมประมาณ 3,700 คัน ซึ่งโตโยต้า ผู้ดูแล
เรื่องนี้บอกว่า ประมาณ 90% จะใช้รถยนต์ไฟฟ้า
มาให้ บ ริ ก าร โดยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ อำ�นวยความ
สะดวกในการเดินทางระหว่างสนามกีฬา
เบือ้ งต้นคาดว่า รถยนต์ทใี่ ห้บริการเชิงพาณิชย์
ในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติครัง้ นีจ้ ะปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 80 กรัมต่อ
กิโลเมตร หรือน้อยกว่าการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำ�มัน
ปกติประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
เห็นแบบนีแ้ ล้ว เมืองไมซ์ตา่ งๆ ก็ควรเร่งพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ นฐาน เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านของ
รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

Sky is The Limit
กว่างโจวเตรียมเปิดบริการแท็กซี่โดรน

หากใครกำ�ลังมองหาวิธเี ดินทางใหม่ๆ ลองไปทีจ่ นี
รับรองไม่ผิดหวัง เพราะรัฐบาลมณฑลกว่างโจว
ตกลงร่ ว มมื อ กั บ Ehang บริ ษั ท เทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับ เตรียมนำ�แท็กซี่โดรนมาให้
บริการในเมืองกวางโจว โดยตั้งเป้าว่าภายในปีนี้
จะเปิด 4 เส้นทางบินซึ่งเป็นการบินแบบจุดต่อจุด
และคาดว่าหนึ่งในจุดแลนดิ้งสำ�คัญคือ ย่านใกล้ๆ
ตึก Canton แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของเมือง โดย
หลังจากเฟสแรกแล้ว ก็จะวางแผนขยายบริการให้
ครอบคลุมพื้นที่ 11 เขตภายใน 2 ปีข้างหน้า เชื่อ
ว่าเปิดบริการเมื่อไหร่ จะมีคนจองคิวใช้บริการกัน
คึกคัก และน่าจะเป็นอีกตัวเลือกการเดินทางที่
น่าสนใจของนักเดินทางไมซ์เหมือนกัน
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MEET THE NEW HELPER
แอป AOT ผู้ช่วยใหม่ของคนชอบบิน

แอปพลิเคชันได้กลายเป็นผูช้ ว่ ยสำ�คัญของคนยุคใหม่ ถ้าใครต้องใช้บริการสนามบินบ่อยๆ แนะนำ�ดาวน์โหลด
‘AOT Application’ ติดตัวไว้บา้ งก็ดี แอปนีม้ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับสนามบินหลัก 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง
เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ แม่ฟา้ หลวง เชียงราย รวมถึงข้อมูลสถานะเทีย่ วบิน แผนที่อัจฉริยะ สภาพการ
จราจรและเส้นทางที่ใกล้ท่สี ุด ข้อมูลเคาน์เตอร์เช็กอินและสัมภาระ ข้อมูลที่จอดรถ บริการจองแท็กซี่
รายชื่อร้านค้าและร้านอาหารพร้อมส่วนลดพิเศษ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้จับมือกับท่าอากาศยานมิวนิก
เยอรมนีและท่าอากาศยานนาริตะ ญี่ปุ่น ให้ผู้ใช้งานเช็กสถานะเที่ยวบินได้แสนสะดวก

โมเดลธุรกิจน่าจับตา
ในยุค SMART MOBILITY
โมเดลธุรกิจเหล่านี้กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก
เพราะช่วยลดปัญหาจราจรแออัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bikesharing :
การรวมเทคโนโลยีเข้ากับการเช่าจักรยานทีม่ มี า
นานแล้ว ให้สามารถติดตามตำ�แหน่งที่อยู่ของ
ตัวรถได้ และยังต่อยอดไปสู่การขนส่งได้ด้วย

Carsharing :
บริการเช่ารถยนต์และคิดค่าบริการตามชั่วโมง
ใช้ ง าน ตั ด ปั ญ หาการดู แ ลเรื่ อ งความเสื่ อ ม
สภาพของรถยนต์ส่วนตัวไปได้เลย

FLYING HIGH...

เทคโนโลยียกระดับประสบการณ์การบินของนักเดินทาง

ประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางไมซ์ยอดนิยมแห่งหนึ่งโลก มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภคครบครัน แต่กย็ งั ต้องเดินหน้าพัฒนาต่อเนือ่ ง
ซึ่งในส่วนของผู้โดยสารเครื่องบิน ควรนำ�เทคโนโลยีเหล่านี้มาเติมเต็ม
เพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักเดินทาง

บริการเช็กอินและดร็อป
กระเป๋านอกสนามบิน

ช่วยลดเวลาในการเช็กอินต่อผู้โดยสารหนึ่ง
คนได้หลายนาที ทำ�ให้สนามบินสามารถ
รองรับและให้บริการผูโ้ ดยสารในแต่ละวันได้
รวดเร็วและมากกว่าเดิม

Flexible Commercial
Delivery :
บริการขนส่งเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที่ใช้รถยนต์
หรือจักรยานยนต์แทนรถขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย

Ride-Hailing :
การเรี ย กรถโดยสารผ่ า นแพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ
เช่น แอปพลิเคชันบนมือถือ

Scootersharing :
บริการเช่าสกูต๊ เตอร์หรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบ
คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงตามที่ใช้งานจริง
4
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เหมือนกับสนามบินในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง
บริการเช็กอินผ่านโทรศัพท์มือถือ ขณะที่
สนามบิ นต่ า งๆ ในประเทศเคปเวิ ร์ ด ใน
แอฟริ ก า ให้ ผู้ โ ดยสารเช็ ก อิ น และดร็ อ ป
กระเป๋าทีโ่ รงแรมทีพ่ กั ก่อนเดินทางมาสนามบิน

ไบโอเมทริกซ์
(Biometrics)

คีออสเช็กอินด้วย
ตัวเองและดร็อป
กระเป๋าอัตโนมัติ

เพือ่ ยืนยันตัวตนสำ�หรับบริการต่างๆ ในสนามบิน
ช่วยให้ผโู้ ดยสารเดินทางจากจุดต่างๆ ในอาคาร
สนามบินได้ราบรืน่ รวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ลงทะเบียนยืนยันอัตลักษณ์ทางกายภาพของ
ตัวเองผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ด้วยการถ่ายรูปตัวเอง
และอัปโหลดรูปหนังสือเดินทาง และสามารถใช้
ไฟล์ดงั กล่าวเป็นหนังสือเดินทางและบอร์ดดิง้ พาส
จากการทดลองในสนามบินทีป่ ระเทศสโลวีเนีย
พบว่าผูโ้ ดยสารใช้เวลาในการขึน้ เครือ่ งเฉลีย่ เพียง
2 วินาทีตอ่ คนเร็วกว่าการบอร์ดดิง้ ตามปกติ 75%

หากนำ�ระบบเหล่านี้มาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้
ขั้นตอนการเช็กอินรวดเร็วขึ้น ทำ�ให้นักเดินทางทุกกลุ่มใช้เวลาที่เหลือ
ไปกับกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในสนามบินและนอกสนามบินได้มากขึ้น

Be
My
Guest!
โปรโมตงานไมซ์ให้ปัง
ด้วยพลังแขกรับเชิญ

MICERs
Must Know...

ไม่ว่าจะจัดงานอีเวนต์ไมซ์สไตล์ไหน งานไหนงาน
นั้นต้องมีเหล่ากูรู หรือแขกรับเชิญมาเป็นวิทยากร
แชร์ประสบการณ์ ให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน
ให้ กั บ ผู้ ร่ ว มงานอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง คนเหล่ า นี้ ยั ง ช่ ว ย
ออร์แกไนเซอร์ดงึ คนโดยอาศัยความดังของตัวเอง
ให้ ม าร่ ว มกิ จ กรรมได้ ม ากขึ้ น อี ก หลายวิ ธี เช่ น
ก่อนจัดงาน ให้วิทยากรช่วยประชาสัมพันธ์ถึง
เครือข่ายของตัวเอง เพื่อกระจายข่าว หรือใช้
ช่องทางโซเชียลมีเดียโปรโมตงาน โดยแท็กชื่องาน
หรือเช็กอินเข้างานให้ผู้ติดตามได้รับรู้ เผื่อสนใจ
อยากมางานด้วย นอกจากนี้ ระหว่างงานก็อาจมี
การไลฟ์ ส ดช่ ว งที่ วิ ท ยากรบรรยาย กิ จ กรรม
ถาม-ตอบ ช่วยให้คนที่สนใจแต่ไม่ได้มาร่วมงาน
จริงติดตามเรือ่ งราวและโต้ตอบกับวิทยากรได้สดๆ
จัดงานครั้งต่อไป อย่าลืมขอให้วิทยากรช่วย
โปรโมตงานนะ...

รู้ไหม...คนร่วมอีเวนต์ไม่ปลื้มอะไรมากที่สุด?
คนที่มาร่วมงานอีเวนต์เขาจะรู้สึกหงุดหงิดกับ
อะไรกันบ้างเป็นสิ่งที่ชาวไมซ์ต้องรู้ โดย Cvent
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ สำ�หรั บ งานอี เ วนต์
เปิดเผยผลสำ�รวจ pain points หรือปัญหาที่
แขกร่วมงานไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าทำ�ให้ชีวิต
พวกเขาลำ�บากพบว่ากว่า 28% ของคนรุ่น
มิลเลนเนียล รู้สึกเครียดเมื่อไม่รู้จักใครในงาน
อีเวนต์ ขณะที่เพียง 8% ของรุ่นเบบี้ บูมเมอร์
จะรู้สึกเช่นนั้น ขณะเดียวกัน 26% ของชาว
มิลเลนเนียล รูส้ กึ เครียดเกีย่ วกับการแต่งกาย แต่
คนรุน่ เบบี้ บูมเบอร์ กังวลเรือ่ งนีแ้ ค่ 4% เท่านัน้
ด้าน Edelman Intelligence บริษทั ทีป่ รึกษา
ด้านการวิเคราะห์วจิ ยั เปิดเผยผลสำ�รวจผูร้ ว่ ม
งานอีเวนต์ 3,000 คน จากสหราชอาณาจักร

เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ที่ไปร่วมงาน B2B
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 6 เดือน พบว่าชาว
อั ง กฤษเครี ย ดเรื่ อ งการเดิ นทางไปกลั บ สถานที่
จัดงานมากที่สุด ส่วนชาวเยอรมันมีปัญหาในการ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งจัดขึ้นพร้อมๆ กัน
ในขณะที่ ช าวอเมริ กั น จะเครี ย ดเรื่ อ งการต้ อ ง
ห่างจากบ้านและคนรักมากที่สุด
นี่คือหลายประเด็นที่คนร่วมงานรู้สึกหงุดหงิด
ซึ่ ง บางประเด็ น ออร์ แ กไนเซอร์ ช่ ว ยแก้ ไ ขได้
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งอาจ
จะต้องมีการอัปเดตเทรนด์การจัดงานของตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมงานให้ได้มากที่สุด
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MICE
will
be the

never

เมื่อการสัญจรอัจฉริยะ

อาจพลิกโฉมอุตสาหกรรมไมซ์

same...

การคมนาคมขนส่งคือหนึง่ ในหัวใจสำ�คัญของการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมือง ยิ่งเมืองดังกล่าวเป็น
‘เมืองไมซ์’ ที่เป็นจุดหมายปลายทางขอ¬งนักเดิน
ทางไมซ์จากทั่วทุกมุมโลกด้วยแล้ว ทางเลือกใน
การเดินทางและการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ น่าจะ
ช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์ และ
ทำ�ให้เมืองเมืองนั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมและเติบโตได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
สำ�หรับ ‘กรุงเทพมหานคร’ ถือว่าเป็นเมืองไมซ์
สำ�คัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ขณะเดียวกันก็ขึ้นชื่อ
ในฐานะ ‘เมื อ งที่ ก ารจราจรติ ด ขั ด มากที่ สุ ด ’
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลสำ�รวจ
ของ Uber บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ
โดยสาร และ BCG บริษทั ทีป่ รึกษาด้านการจัดการ
ระดับโลก ระบุวา่ ในแต่ละวันคนขับรถในกรุงเทพฯ
ต้ อ งเสี ย เวลากั บ การเดิ น ทางรวม 96 นาที
โดย 72 นาทีเป็นเวลาที่รถติดอยู่บนท้องถนน
ส่วนอีก 24 นาทีนั้นก็เสียไปกับการเสาะหาที่

จอดรถ ซึ่งหากคำ�นวณกันเป็นรายปี เรียกว่าใช้
เวลาประมาณ 24 วันอยู่บนถนนที่จราจรติดขัด
มากที่สุด ซึ่งหากมีการบริหารจัดการด้านการเดิน
ทางให้ ดี ด้ ว ยการสั ญ จรอั จ ฉริ ย ะ หรื อ Smart
Mobility ก็จะช่วยลดปัญหาจราจรดังกล่าวได้ โดย
คนกรุงเทพฯ ประมาณร้อยละ 82 จากการสำ�รวจ
ครั้งนี้ เชื่อว่าบริการแบ่งปันรถกันใช้ (ride-sharing)
อย่างเช่น Uber จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
บรรเทาปัญหาได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
หั น มามองดู ที่ ธุร กิ จ ‘ไมซ์ ’ กั น บ้ า ง...ต้ อ ง
ยอมรับว่า นอกจากงานอีเวนต์ ความสะดวก
สบายของสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่จัด
งานแล้ว ‘การเดินทาง’ ทีค่ ล่องตัว ก็เป็นสิง่ สำ�คัญ
อั น ดั บ ต้ น ๆ ที่ ผู้ ร่ ว มงานไมซ์ ใ ห้ ค วามสนใจ
ซึ่ง Smart Mobility หรือการสัญจรอัจฉริยะจะเข้า
มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ และสร้าง
ความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ผู้แสดงสินค้าในหลายๆ ด้าน ดังนี้

ความหลากหลาย

ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายทำ�ให้ ผู้ ร่ ว มงานอี เวนต์
แต่ละกลุ่มสามารถเลือกวิธีการเดินทางที่เหมาะ
สมกั บ ความต้ อ งการของตั ว เองมากที่ สุ ด
เช่น บริการแบ่งปันรถใช้ การใช้รถร่วมกัน การใช้
รถสาธารณะ ทำ�ให้ผู้ร่วมงานเดินทางถึงจุดหมาย
อย่างสะดวกสบายภายในเวลาทีก่ ำ�หนด นอกจาก
นี้ บรรดาแอปพลิเคชันสั่งของ ส่งของ ยังช่วย
อำ�นวยความสะดวกด้านการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต้องนำ�มาจัดแสดงในงาน หรือหากซื้อสินค้า
จากงานก็มีบริการจัดส่งถึงปลายทางด้วย
ทั้งนี้ หนึ่งในโหมดการเดินทางที่ได้รับความ
นิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ คือ การแบ่งปันรถกันใช้ ข้อมูล
จากศูนย์วจิ ยั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้านการขนส่ง
(TSRC) ของ UC Berkley ระบุว่า เมืองทั่วโลกราว
2,000 กว่าแห่งใช้บริการนี้กันอย่างกว้างขวาง
บริ ก ารแบบนี้ ช่ ว ยตอบโจทย์ ค นใช้ ร ถยนต์
แก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอได้อย่างดี เพราะ
ผู้ร่วมงานไม่จำ�เป็นต้องขับรถไปงานเอง

ประสิทธิภาพ

Smart Mobility รูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้นักเดินทางไมซ์ประหยัดเวลา เพราะ
เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วกว่า
เดิม Grand View Research ได้เปิดเผยแนวโน้ม
ตลาดการขนส่งอัจฉริยะทั่วโลกว่า จะมีมูลค่า
สูงถึง 2.85 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567
โดยจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มความสะดวก
สบายให้ แ ก่ นั ก เดิ นทางไมซ์ เช่ น สถานี ร ถไฟ
อัจฉริยะ ตั๋วรถสาธารณะอัจฉริยะ รถบัสอัจฉริยะ
รถยนต์ไร้คนขับ ส่วนเรื่องปัญหาการหาที่จอดรถ
ก็ จ ะลดลงด้ ว ยตั ว ช่ ว ยอย่ า งเทคโนโลยี จ อดรถ
อัจฉริยะ (Smart Parking)

การผสมผสาน

ระบบต่างๆ ของ Smart Mobility เช่น Internet of
Things (IoT) ที่ทำ�ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
เชื่ อ มโยงหรื อ ส่ ง ข้ อ มู ล กั น ได้ ด้ ว ยอิ น เทอร์ เน็ ต
และระบบวิเคราะห์อื่นๆ ช่วยให้ผู้จัดอีเวนต์เก็บ
ข้ อ มู ล ของผู้ ร่ ว มงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น จำ�นวนคนที่ เดิ นทางด้ ว ยรถ
ส่วนตัว จำ�นวนคนที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ
หรื อ พาหนะอื่ น ๆ ซึ่ ง จะทำ�ให้ ผู้ จั ด งานไมซ์
ปรั บ เปลี่ ย นตั ว เลื อ กการเดิ นทางเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
แก่ผู้ร่วมงานได้ดีขึ้นทันที รวมถึงเตรียมวางแผน
ด้ า นสถานที่ ก ารจั ด งาน และสิ่ ง อำ�นวยความ
สะดวกได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นสำ�หรับงาน
ในอนาคต

การเชื่อมโยงของ
ระบบคมนาคมขนส่ง

โดยปกตินักเดินทางไมซ์จะต้องใช้บริการพาหนะ
หลายรูปแบบ ทัง้ ทางเครือ่ งบิน รถยนต์ รถโดยสาร
สาธารณะอืน่ ๆ ดังนัน้ การเชือ่ มโยงระบบต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยอำ�นวยความ
สะดวกให้ แ ก่ นั ก เดิ น ทางไมซ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น
สิงคโปร์ ที่มีระบบคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย
และมีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ระบบจ่ายเงินทีช่ าวต่างชาติใช้บตั รเติมเงิน EZ-Link
หรือบัตร Singapore Tourist Pass (STP) จ่าย
ค่ า รถไฟฟ้ า MRT และรถโดยสารประจำ�ทาง
ในเมืองได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องพกบัตรหลายใบ
รายงานเรือ่ ง ‘ประเทศไทยสูป่ ี 2030 จับกระแส
อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว’ โดยอมาเดอุส
ผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสำ�หรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั่วโลก ระบุว่า การพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมที่ เชื่ อ มต่ อ สนามบิ น กั บ ระบบขนส่ ง

สาธารณะทีม่ อี ยูแ่ ล้วในเมืองต่างๆ มีความจำ�เป็น
อย่างยิ่ง เพื่ออำ�นวยความสะดวกของนักเดินทาง
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้มาเยือน
นอกจากนี้ การเชื่อมต่อสนามบินกับศูนย์
การประชุมจะช่วยเร่งอัตราการขยายตัวของธุรกิจ
ไมซ์ ให้ สู ง ขึ้ น อี ก โดยเฉพาะในเมื อ งที่ ภ าครั ฐ
ต้องการปลุกปั้นเป็นเมืองไมซ์ เช่น เชียงใหม่
เชียงราย ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต ซึ่งนอกจาก
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ต้องไม่ลืม
เรื่องตารางเวลาของระบบขนส่งต่างๆ ที่จะต้อง
สัมพันธ์กันเพื่อการเดินทางสะดวกแบบไร้รอยต่อ
หากประเทศไทยต้องการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนา Smart
Mobility คือเรื่องจำ�เป็นอย่างยิ่งยวด เพราะนี่คือ
‘หัวใจ’ ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักเดิน
ทางไมซ์ และเมื่อธุรกิจไมซ์เติบโตดี ก็ย่อมหมาย
ถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะสะพัดในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย

อ้ างอิง
• บทความ พลิกโฉมอนาคตใหม่ แห่งวงการไมซ์ด้วย
สมาร์ทซิตี, MICE INTELLIGENCE CENTER,
ส�ำนั กงานส่ งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
• รายงาน ประเทศไทยสู่ปี 2030 จับกระแสอนาคต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อมาเดอุส
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RIDE FOR
THE FUTURE
มองไกลในการสัญจรอัจฉริยะ
นวัตกรรมและโซลูชั่นล�้ำสมัยต่างเกิดจากความต้องการแก้ pain
point ของผู้คน หากมองไปในเมืองใหญ่ทั่วโลก หนึ่งใน ‘จุดเจ็บ’
หรื อ ปมปั ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ ส ร้ า งความล�ำบากให้ ค นเมื อ งก็ คื อ
‘การเดินทาง’ นั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา ‘Smart Mobility’
หรือ ‘การสัญจรอัจฉริยะ’ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การเดินทาง
ที่สะดวก รวดเร็ว ลื่นไหลแบบไร้รอยต่อ พร้อมลดปัญหาการ
จราจรติดขัดและลดมลพิษ

THE INTELLIGENCE

SMART MOBILITY
ต้องแบบนี้!

จะเห็น ว่ า Smart Mobility เน้ น ความ
ยืดหยุ่น มีการเชื่อมโยงของระบบคมนาคม
แบบครบวงจร คุ้มค่าเงิน โดยมีวิธีการเดิน
ทางหลายรู ปแบบ เช่น รถบัส รถไฟ รถไฟฟ้ า
ใต้ ดิ น รถยนต์ แท็ ก ซี่ รถยนต์ไ ร้ ค นขั บ
จักรยาน สกูเตอร์ หรือแม้กระทั่งการเดินเท้า
ซึ่งผู้เดินทางสามารถเลือกวิธีท่ีสะดวกที่สุด
ให้ กั บ ตั ว เอง สามารถเลื อ กได้ ว่ า พวกเขา
จ�ำเป็ นต้องมีพาหนะเป็ นของตัวเอง หรือจะ
เลือกใช้ร่วมกับคนอื่นก็ได้ (Share) ซึ่งช่วงไม่
กี่ปีทีผ่ ่านมา จะเห็นได้ว่า ตลาด car-sharing
ทั่ ว โลกเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ข้ อ มู ล จาก
เว็บไซต์ www.geotab.com ระบุว่า ระหว่างปี
2012-2013 ตลาดดังกล่าวขยายตัวมากถึง
50% และมีผู้ใช้บริการรวม 3.5 ล้านคน พร้อม
ประเมินว่า ผู้ใช้บริการแบบนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ เป็ น
26 ล้านคนภายในปี 2020

Flexibility Efficiency
มีทางเลือกหลากหลายให้กับผู้เดิน
ทางได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับแต่ละ
สถานการณ์

ประสิทธิภาพ ท�ำให้ผู้เดินทางไปถึงจุด
หมายโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดและใช้
เวลาน้อยที่สุด

Integration
มีการวางแผนการเดินทาง
ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทางชัดเจน

Clean Technology
ใช้พาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

Safety
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
และการเสียชีวิต

Social Benefit

Accessibility
เข้าถึงได้ง่าย

เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในขณะทีว่ าดหวังถึงผลลัพธ์ทสี่ วยหรู แต่
เส้ น ทางไปสู่ จุ ด นั้ น ไม่ ง่ า ยเลย เพราะการ
พัฒนา Smart Mobility มีความท้าทายหลาย
อย่างที่ต้องฝ่ าฟั น เช่น การออกแบบระบบ
ขนส่ ง มวลชนที่ ป ลอดภั ย ประหยั ด และ
สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้
อย่างลงตัว เห็นได้จากหลายเมืองใหญ่ของ
โลก รวมถึง “กรุ งเทพมหานคร” ทีแ่ ม้มีระบบ
ขนส่งมวลชนหลายรู ปแบบให้คนเมืองได้ใช้
บริการ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ า
ใต้ดนิ MRT รถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ เรือ
โดยสาร ทว่าก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขและเติม

เต็ ม อี ก หลายด้ า น ทั้ ง เส้ น ทางที่ ยั ง ไม่
ครอบคลุ มพืน้ ที่ในเมืองและชานเมือง ค่า
โดยสารทีแ่ พง เป็ นต้น
ขณะเดียวกัน ก็มีความท้าทายในแง่ของ
การใช้นวัตกรรมพาหนะใหม่ (รถยนต์ไร้คน
ขับ, รถยนต์ไฟฟ้ า) ทีป่ ั จจุบันหลายเมืองยัง
ขาดความพร้อมด้านนโยบายหรือโครงสร้าง
พืน้ ฐานรองรับทีด่ พ
ี อ เช่น ยังไม่มสี ถานีชาร์จ
ไฟฟ้ าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ าอย่างแพร่หลาย
ราคารถยนต์ก ลุ่ ม นี้ยั ง มี ตั ว เลื อ กน้ อ ยและ
ราคาสูง เป็ นต้น

		 ดังนั้น หากต้องการบริหารจัดการความท้าทายดังกล่าวก็ต้องอาศัยการ
ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ หมาะสม หลายเมืองใหญ่ทต
ี่ อ
้ งการพัฒนา
Smart Mobility แต่มีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ ก็มีความจ�ำเป็นที่หน่วยงาน
รัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพือ
่ ร่วมกันพัฒนาโซลูชน
ั่
และโครงสร้างพืน
้ ฐานทีเ่ หมาะสมทีจ
่ ะช่วยให้การเดินทางและชีวต
ิ ความเป็นอยู่
ของคนเมืองมีคุณภาพดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

อนาคตของการสัญจร
รถยนต์ที่ติดต่อกันเองได้

มากกว่า 90% ของรถยนต์ที่
จ�ำหน่ายในปี 2020 จะสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้

ธุรกิจแบ่งปันการใช้รถทั่วโลก
(Car Sharing)
26.2 ล้านคน คือจ�ำนวนผู้ใช้
บริการทั่วโลกภายในปี 2020

รถยนต์อัตโนมัติ

มากกว่า 6 ล้านคัน คือจ�ำนวน
รถยนต์อัตโนมัติในยุโรปและ
อเมริกาเหนือในปี 2025 โดย 3%
ของจ�ำนวนนี้คือ รถยนต์อัตโนมัติ
เต็มรูปแบบ

โอกาสธุรกิจใหม่

บริหารจัดการที่จอดรถ
บริหารธุรกิจจัดหาพาหนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
แท็กซี่ปลอดมลพิษ
ที่มา: Frost &Sullivan

Smart Mobility แบบไหนที่
“ใช่”...ส�ำหรับเมืองเรา?
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่า Smart Mobility
หน้าตาเป็นอย่างไร ลองมาดูตัวอย่างความส�ำเร็จ
ในการบริหารจัดการการเดินทางในเมืองต่างๆ กัน
ซึ่ง One Size Fits All คงไม่ใช่แนวคิดที่เหมาะสมนัก
หากคิดจะพัฒนา Smart Mobility ของเมืองที่ต่าง
มีปัญหา เงื่อนไข และความต้องการที่หลากหลาย
มาก อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้จากหลายแหล่ง
ก่อนน�ำมาปรับมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโจทย์เมือง
ของตัวเองก็ยังเป็นสิ่งที่ยังท�ำได้เสมอ มาดูกันว่า
เมืองในโลกนี้เขาท�ำอะไรกันบ้าง

สิงคโปร์
ยุทธศาสตร์ Smart Mobility 2030
“สิงคโปร์” ถือเป็ น เล็กพริกขีห้ นูตัวจริง
เพราะโดดเด่นและยืนแถวหน้าของโลกหลาย
ด้าน รวมถึงเรื่อง Smart Mobility ทีส่ ิงคโปร์
ได้วางยุทธศาสตร์ Smart Mobility 2030 เพือ่
ท�ำให้ระบบคมนาคมของสิงคโปร์มอบความ
สะดวกและประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
โดยมียุทธศาสตร์หลัก 4 ด้านคือ
• Information มีข้อมูลด้านการจราจรและการ
คมนาคมรอบด้าน พร้อมน�ำไปใช้งานได้
• Interactive มีระบบให้นักท่องเทีย่ วสอบถาม
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่อ ท�ำ ให้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ย ว
สะดวกมากขึน้
• Assistive ถนนมีความปลอดภัยมากขึน้
• Green Mobility โครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคม
หันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึน้
ทีผ่ ่านมา สิงคโปร์ได้นำ� เทคโนโลยีมาเพิม่
ประสิทธิภาพด้านการจราจร เช่น เพิม่ กล้อง
วงจรปิ ดและป้ ายบอกทางบนท้องถนน และ
ขยายช่ อ งทางเข้ า ถึง ข้ อ มู ล แผนที่แ ละการ

จราจร เช่น ใช้สมาร์ตโฟน หาข้อมูลได้สะดวก
ขึน้ มีการใช้ Beacon ติดตามเส้นทางและ
ต�ำแหน่ งของรถโดยสารสาธารณะ และรถ
ฉุ กเฉิ น เพื่อน�ำข้อมูลมาค�ำนวณจัดการไฟ
จราจรตามสี่ แ ยกอย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง
การน� ำ เทคโนโลยี Data Analytics มาใช้
ปรั บ ปรุ ง การจราจร และคาดการณ์ส ภาพ
จราจรและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้ า
เพือ่ วางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ยั ง มี ก ารน� ำ ระบบดาวเทีย ม
มาใช้ในระบบคิดค่าใช้บริการถนน และได้
เตรียมระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ เพือ่ รองรับ
ก า ร ใ ช้ ย า น ย น ต์ ไ ร้ ค น ขั บ เ ต็ ม รู ป แ บ บ
ในอนาคตด้วย ทัง้ รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร
ประจ�ำทาง รถขนส่งสินค้า และรถทีใ่ ห้บริการ
แบบ On-Demand ซึง่ ผูต้ อ้ งการใช้รถไม่จำ� เป็ น
ต้อ งซื้อ รถยนต์เ ป็ นของตัว เอง แต่เ รี ย กใช้
บริการรถแบบแชร์ร่ิงได้ทุกเวลาเมื่อต้องการ
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เนเธอร์แลนด์
Big Data คือขุมพลัง
Smart Mobility

เกาหลีใต้
โมเดลขนส่งสาธารณะ
ในเขต Songdo

ไม่ได้เป็ นแค่เมืองที่เป็ นมิตรของคนรั ก
จักรยานเพียงอย่างเดียว แต่เนเธอร์แลนด์
ยังเป็ นตัวอย่างของการมี Smart Mobility ทีม่ ี
ประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของโลก โดยนานกว่า
ทศวรรษแล้ ว ที่ “Amsterdam” ของ
เนเธอร์แลนด์ ได้ใช้ “ข้อมูล” หรือ Data มา
วิ เ คราะห์แ ละประมวลผล เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวติ ของคนเมืองด้วยโครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการคมนาคม เช่น การติดไฟ LED
บนทางจักรยาน ซึ่งจะสว่างอัตโนมัติเมื่อรถ
วิ่ ง ผ่ า น ช่ ว ยลดการใช้ ไ ฟฟ้ า และการลด
จ�ำนวนรถเก็บขยะบนท้องถนนเพือ่ ให้เหมาะ
กับเมืองทีม่ ีถนนแคบหลายสาย

Songdo คือย่านธุรกิจของ Incheon ใน
เกาหลีใต้ ซึ่งมีคนอยู่อาศัยประมาณ 3 แสน
คน และเป็ นย่านทีต่ งั้ ของธุรกิจนานาชาติและ
โรงเรียนอีกมากมาย ซึ่งเมืองนี้มีเป้ าหมาย
โดดเด่นคือ การเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คน
ขี่จักรยาน และเป็ นเมืองปลอดรถยนต์  เมื่อ
มี เ ป้ า หมายเช่ น นั้ น จึง จ�ำ เป็ นต้ อ งมี ร ะบบ
ขนส่งมวลชนทีม่ ีประสิทธิภาพ เช่น รถไฟฟ้ า
ใต้ดิน ที่เชื่อมต่อกับกรุ ง Seoul และเมือง
Incheon และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะต้อง
มีป้ายทุกๆ 12 นาทีของการเดินทาง รวมถึง
มีเส้นทางจักรยานทีค่ รอบคลุมทั่วพืน้ ที่ รวม
ถึงสถานีชาร์จรถไฟฟ้ าด้วย

เปลี่ยนประสบการณ์
การเดินทางด้วย Smart Airport
เมือ่ โลกและความต้องการของนักเดินทาง
เปลี่ยนไป ก็จำ� เป็ นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ของสนามบินเช่นกัน ในอนาคต สนามบินที่
เป็ นศูนย์กลางการบินของโลก เช่น Istanbul
New Airport, Dubai World Central และ Beijing
Daxing   ได้ถูกออกแบบเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่นักเดินทางที่ใช้บริการเครื่องบิน
มากถึงปี ละ 150 ล้านคน สนามบินทีเ่ ป็ นฮับ
ระดั บ โลกเหล่ า นี้ต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบเช็ ก -อิ น
อัตโนมัติ คีออสดร็อบกระเป๋า สแกนเนอร์แบบ
ไบโอเมทริก รวมถึงมีหุ่นยนต์ให้บริการเพิม่
เติมในสนามบิน ทีจ่ ะช่วยให้การเดินทางเข้า
ออกสนามบินเป็ ฯไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และ
มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนีก้ ย็ งั มี
ร้านค้า ร้านอาหาร และพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ ให้
นักเดินทางได้พกั ผ่อนและใช้บริการ

เมือ่ สนามบินขยายขอบข่ายบริการของตัวเอง   จ�ำเป็ นต้องท�ำให้บริการเหล่านีม้ กี ารเชือ่ ม
ต่อกันอย่างราบลืน่ ยิง่ ขึน้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในสนามบินจะต้องสือ่ สารกันได้ ไม่ใช่ทำ� งาน
แบบแยกส่วนกันเหมือนทีเ่ คยเป็ นมา เช่น เทคโนโลยี Beacon และ GPS ทีร่ ะบุตำ� แหน่งของผู้
โดยสาร จะช่วยให้สนามบินน�ำเสนอตัวเลือกบริการทีต่ รงกับความต้องการของนักเดินทางได้ดี
ยิง่ ขึน้ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเทคโนโลยีอจั ฉริยะล�ำ้ สมัยเหล่านีแ้ ล้ว  Smart Mobility จะเกิด
้ขึนจริงไม่ได้เลย หากปราศจากผู้บริหารจัดการทีเ่ ข้าใจความส�ำคัญของสิ่งนี้ และพร้อมปรับ
เปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ เพือ่ ท�ำให้ระบบด�ำเนินไปอย่างคล่องตัวตามทีต่ ้องการ
สุดท้ายแล้ว ประโยชน์กจ็ ะตกแก่ทกุ ฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นคนทีอ่ ยูอ่ าศัยในเมือง ทีจ่ ะมีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ แขกผู้มาเยือน รวมถึงนักเดินทางไมซ์ ทีจ่ ะได้รับประสบการณ์การเดินทางทีด่ ี และอยาก
กลับมาเยือนเมืองดังกล่าวอีกในอนาคต รวมถึง “เมือง” ก็จะพลิกโฉมกลายเป็ น “จุดหมายปลาย
ทาง” ทีเ่ ปี่ ยมศักยภาพ และเป็ น “แบบอย่าง” ทีใ่ ครต่อใครอยากเดินตามรอย....
		 อ้ างอิง : • https://www.techtalkthai.com/smart-mobility-2030-singapore-will-upgrade-its-transportation-with-internet-of-things-and-big-data-analytics/ • https://apex.
aero/2018/1/25/smart-connected-airports • https://www.geotab.com/blog/what-is-smart-mobility/ • https://www.globalfleet.com/en/smart-mobility/global/article/what-smart-mobility?a=DBL10&t%5B0%5D=Smart%20City&curl=1 • https://hub.beesmart.city/solutions/en/smart-mobility/smart-mobility-challenges-and-solutions-in-smart-cities

ข้อมูล+เทคโนโลยีดิจิทัล เติมพลัง Smart City
เพราะ “การสั ญจรอั ฉริ ยะ” หรื อ Smart
Mobility เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ส�ำ คั ญ ของ
“เมืองอัจฉริยะ” หรือ Smart City ดังนั้น เราควร
มาท�ำความรู้จักแนวคิดนีก้ ันสักนิด เพื่อต่อไป
จะเข้าว่าชีวติ เมืองทีม่ คี ุณภาพในยุคหน้านั้นจะ
เป็ นอย่างไร
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็ นหัวใจ
ส�ำคัญของการปลุกปั้ น Smart City ทีจ่ ะท�ำให้
บริการสาธารณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึน้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมือง
อัจฉริยะ ซึง่ คุณภาพชีวติ ของคนก็มหี ลากหลาย
มุม ตั้งแต่คุณภาพของอากาศที่หายใจเข้าไป
การเดิ น ทางสั ญ จรที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย ไปจนถึงสุขภาพส่วนตัว

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะมีประสิทธิภาพ
และเป็ นไปได้ ดี แ ค่ ไ หนจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความ
สามารถของเมืองทีจ่ ะน�ำข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาใช้ เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ การ
มีข้อมูลครบเครื่องทุกแง่มุมแบบเรียลไทม์จะ
ท�ำให้หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการพัฒนา Smart
City สามารถมองเห็ น ความเป็ นไปของ
สถานการณ์จริง เข้าใจความต้องการของคนที่
เปลี่ยนไป เพือ่ หาโซลูช่ันใหม่ๆ ทีม่ ีต้นทุนถูก
ลงและท�ำให้ได้รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ มาใช้กบั เมือง
จากการศึ ก ษาของ McKinsey Global
Institute หน่ วยงานวิจัยของบริ ษัทที่ปรึ กษา
McKinsey& Company ได้มีการวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ข องสมาร์ท โซลู ช่ั น ในหลายแง่มุ ม
การเดินทาง:

ลดเวลาการเดินทาง 15-20%

ความปลอดภัย:

ลดอัตราการตาย 8-10%
ลดอาชญากรรม 30-40%
ลดเวลาตอบสนองการแจ้งเหตุรา้ ย
20-35%

เช่น ด้านความปลอดภัย สาธารณสุข การสัญจร
พลั ง งาน น�้ ำ  การจั ด การขยะ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย และการมีส่วนร่วม
และชุ ม ชน โดยในส่ ว นของการสั ญ จร หรื อ
Mobility นั้นก็มีโซลูช่ันหลายอย่าง อาทิ ข้อมูล
ทรานซิทของขนส่ งสาธารณะแบบเรี ยลไทม์
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ สั ญญาณจราจร
อัจฉริยะ ทีจ่ อดรถอัจฉริยะ การแบ่งปั นการใช้
รถยนต์และจักรยาน โดยพบว่า การน�ำโซลูช่ัน
และแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้ จะช่วยให้การ
เดิ น ทางเป็ นไปอย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึน้
ขณะที่ ใ นแง่ มุ ม อื่ น สมาร์ ท โซลู ช่ั น ก็ มี
ประโยชน์และเกิดผลลัพธ์ทนี่ ่าทึง่ ไม่น้อย
คุณภาพสิ่งแวดล้อม:

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10-15%
ลดการใช้นำ�้ 20-30%
ลดจ�ำนวนขยะทีไ่ ม่รไี ซเคิล 10-20%

ค่าครองชีพ:

ลดค่าครองชีพ 1-3%

การจ้างงาน:

เพิม
่ การจ้างงานอย่างเป็นทางการ 1-3%

เมื่อผลลัพธ์จากการประเมินดีขนาดนี้...ก็ถึงเวลาที่ผู้บริหารเมืองทั่วไป
ควรเรียนรู้บทเรียนจาก Smart City และเฟ้นหาสิ่งที่ตรงกับความ
ต้องการของเมืองตัวเอง น�ำมาต่อยอด ขับเคลื่อนเมืองสู่ความเป็น
อัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมของคนเมือง...
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Smart City ไทย เราอยู่ตรงไหน?
ไขกุญแจ... สู่ความส�ำเร็จ
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนคุ้นกับค�ำว่า “Smart City” และรู้ด้วยว่า
ประเทศไทยก�ำลังพยายามพัฒนาหลายเมืองทั่วประเทศ
ให้เป็น Smart City แต่เคยตั้งค�ำถามไหมว่า...ตอนนี้ เมืองต้นแบบ Smart City
ของไทยยืนอยู่ตรงไหนตามมาตรฐานสากล?
การวิจัยของบริษัททีป่ รึกษา McKinsey&
Company ได้แบ่งการพัฒนา Smart City ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ น 4 กลุ่ม
หลัก คือ Smart City Sandbox, Prime Mover,
Emerging Champion และ Agile Seedbed
โดย “Smart City Sandbox” คือ เมืองทีม่ ีเครือ
ข่ายการสื่อสารไฮสปี ดครบวงจรและใช้แอป
พลิเคชันอัจฉริยะในการอ�ำนวยความสะดวก
ให้ กั บ ชี วิ ต คนเมื อ ง ทั้ง ยั ง พร้ อ มจะพั ฒ นา
เทคโนโลยีลำ�้ สมัยเพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็ น
อยู่ของคนเมืองดีขึน้ อีก ปั จจุบัน “สิงคโปร์”
เป็ นเมืองเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
จัดอยู่ในกลุ่มนี้
ขณะที่ เ มื อ งหลวงของประเทศไทย  
“กรุ งเทพ” อยู่ในกลุ่ม “Prime Mover” คือเมือง
ทีร่ ะบบโครงสร้างทางกายภาพและสังคมส่วน
ใหญ่มีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ถูกใช้งานเกิน
ขีดความสามารถ มีปัญหาเกี่ยวกับความไร้

ประสิทธิภาพทีส่ ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
เมืองที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถเอาสมาร์ท
โซลูช่ันมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยสิ่งที่
ต้องท�ำอันดับแรก คือ ขยายระบบและบริการ
ให้ ต อบสนองต่ อ ผู้ ค นจ�ำ นวนมากขึ้น แก้
ปั ญหาความไม่เท่าเทียมด้วยการสนั บสนุ น
กลุ่ ม ประชาชนที่ ยั ง ขาดความเข้ า ใจและ
โอกาสเข้ า ถึง เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มี โ อกาส
มากขึ้ น และวางแผนรองรั บ การเติ บ โต
อนาคต
กลุ่มถัดมาคือ “Emerging Champions”
เมืองขนาดกลางทีม่ โี ครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะใช้
โซลูช่ันแบบผสมผสานเพือ่ น�ำเสนอบริการที่
ประหยัดและดีขนึ้ และครอบคลุมผู้ใช้บริการ
มากขึน้ โดยเมืองกลุ่มนี้ต้องการการลงทุน
ขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันการพัฒนาและการ
เติบโตของเมือง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหางบ
ประมาณทีย่ ังมีจำ� กัด

การวิจัยครั้งนีไ้ ด้จัดให้ “ภูเก็ต” ถูกจัดอยู่
ในกลุ่ม Agile Seedbed คือ มีความคล่องตัว
ในการน�ำร่องและขยายการพัฒนาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ Smart City
ทีผ่ ่านมา ภูเก็ตได้ร่างแผนปฏิบัตกิ าร Smart
City Action Plan ทีค่ รอบคลุมทัง้ การท่องเทีย่ ว
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การ
จั ด การปกครอง การศึ ก ษา และการดู แ ล
สุขภาพ การวางแผนจะท�ำให้ภูเก็ตจัดล�ำดับ
ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง ก า ร ท� ำ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่ งในโครงการแรกของ
ภูเก็ต คือ การติดตัง้ ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
ฟรีในที่สาธารณะ การติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
ซึ่งท�ำให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อน�ำไปพัฒนา
แอปพลิเคชันต่างๆ และวิเคราะห์พฤติกรรม
ของนักท่องเทีย่ ว

โซลูชั่นเด็ด
ของ Smart City
รู้ไหมว่า ภายในปี 2050 ประชากร
โลกราวๆ 68% จะอาศัยอยู่ใน
เมือง จากปัจจุบันมีเพียง 55%
		 การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นต่ า งๆ
เพื่ อ ให้ ค นเมื อ งอยู ่ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
ปลอดภัย ได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่าง
เหมาะสมต่ อ การใช้ ชี วิ ต ขณะที่ เ มื อ งก็
สามารถบริ ห ารทรั พ ยากรต่ า งๆ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น จึ ง มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่มาของ
การพัฒนา Smart City เพื่อสร้างเมือง
ที่ดีรอบด้านส�ำหรับการใช้ชีวิตของคน
เมือง
		 ทั้ ง นี้ งานวิ จั ย ของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
McKinsey& Company ได้ประเมินไว้ว่า
การติดตั้งระบบ Solution Smart City
จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยดังนี้

• Smart Environment
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากถึง 28,000 กิโลตันต่อปี

• Smart Mobility
ลดจ�ำนวนชั่วโมงแรงงานที่
เสียไปกับการเดินทาง
380,000 ชั่วโมงต่อปี

แล้วอะไรคือปัจจัยส�ำคัญของ
การพัฒนา Smart City ให้ส�ำเร็จ?
หากต้องการขับเคลื่อนแผนให้ไปสู่เป้ าหมายได้สำ� เร็จจ�ำเป็ นต้องมี “การวางแผน” โดย
ภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมกันวางแผนและออกแบบโซลูช่ัน Smart City ทีเ่ หมาะสมกับ
ความต้องการของคนในเมืองดังกล่าว เพราะแต่ละเมืองล้วนมีข้อจ�ำกัดและความต้องการ
ทีแ่ ตกต่างกัน
หลังจากเลือกเฟ้ นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตรงกับความต้องการของเมืองแล้ว ก็มาถึง
“การจัดหา” โดยเน้นเทคโนโลยีทีม่ ีประโยชน์และใช้งานจริงได้มากกว่าเทคโนโลยีทีเ่ น้น
เรียกความสนใจ เช่น การติดตั้งระบบจัดการการจราจรดิจิทัลอาจมีประโยชน์กับเมือง
มากกว่าการติดตัง้ จอสัมผัสบนถนน อย่างไรก็ตาม หากมีงบประมาณจ�ำกัด ก็อาจจ�ำเป็ น
ต้องออกแบบและใช้วิธีการอื่นๆ เพือ่ ผลักดันการพัฒนา Smart City ต่อไป เช่น การมอบ
สิทธิก์ ารพัฒนาให้เอกชน การปลดล็อกข้อจ�ำกัดต่างๆ ในจุดนีจ้ ะน�ำไปสู่ “การหาพันธมิตร”
สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ ายทัง้ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงประชาชน
ทั่วไป เพือ่ ช่วยกันสร้างสรรค์โซลูช่ันในการพัฒนา Smart City ให้เป็ นความจริง

• Smart Economy

ลดค่าครองชีพได้ 1,100
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.35
หมื่นล้านบาทต่อปี

• Smart Living
พัฒนาสุขภาพ ลดการสูญเสีย
ปีสุขภาวะ (Disability-adjusted Life Year) ได้ 450,000 ปี
และป้องกันการเสียชีวิตโดย
ผิดธรรมชาติ 300 กรณี

• Smart People
เพิ่มต�ำแหน่งงาน
กว่า 42,000 ต�ำแหน่ง
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มอง ‘การสัญจรอัจฉริยะ’ ในเมืองไทยไปกับ รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจร
อัจฉริยะไทย หรือ ITSThailand (Thai Intelligent Transport
Systems Association)

SORAWIT NARUPITI

SMART MOBILITY
ฟันเฟืองส�ำคัญของ
SMART CITY

ปัจจุบันคำ�ว่า Smart Mobility ยังไม่มีคำ�นิยามที่
ตรงพอ เนื่องจาก Mobility มีความหมายกว้าง ทั้ง
หมายถึง การเดินทางได้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ การ
เดินทางที่สะดวกสบาย การเดินทางที่ปลอดภัย
การเดินทางทีม่ รี ะบบให้เลือกใช้หลากหลายโดยที่
ผู้เดินทางจะสัญจรอยู่หรือไม่ก็ตาม
และเมื่ อ รวมกั บ คำ�ว่ า Smart ก็ ยิ่ ง ขยาย
ขอบเขตของความหมายให้ ก ว้ า งขึ้ น นั่ น คื อ
เป็นการเดินทางที่ทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
การนำ�เทคโนโลยีทมี่ อี ยูม่ าใช้กบั ระบบการเดินทาง
ให้มากที่สุด เพื่อให้ระบบนั้นๆ บริการคน ช่วยให้
ผู้ ค นเดิ น ทางได้ อ ย่ า งสะดวกและไปที่ ใ ดก็ ไ ด้
ตามใจปรารถนา ยกตัวอย่าง การเช็กสภาพการ
จราจรอยู่ที่บ้านเพื่อวางแผนการเดินทางก็ถือเป็น
หนึง่ ใน Smart Mobility โดยทีย่ งั ไม่มกี ารสัญจรเกิดขึน้
“แล้ว Smart Mobility สำ�คัญต่อ Smart City
อย่างไร” รศ. ดร.สรวิศ ทวนคำ�ถาม พร้อมตอบ
ว่า “เราจะเข้าใจนิยามของคำ�ว่า เมืองน่าอยู่ ว่า
เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดี คนอยู่แล้วมีความ
สุ ข แต่ ก็ น่ า แปลกที่ ว่ า เมื อ งที่ ห นาแน่ น อย่ า ง
กรุงเทพฯ กลับกลายเป็นเมืองทีท่ กุ คนอยากมาอยู่
มันกลายเป็นความย้อนแย้งในตัวเอง

“นั่นเองที่ทำ�ให้คำ�ว่า Smart Mobility เข้ามา
มีบทบาทสำ�คัญในความเป็น ‘เมือง’ เพราะเรา
ต้ อ งหาวิ ธีก ารเดิ น ทางที่ ทำ�ให้ ทุ ก คนในเมื อ ง
สามารถเดินทางได้ และเดินทางได้อย่างมีความ
สุข ซึ่งปัจจุบันปัญหาอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ
คือ รถติด ดังนั้นถ้า Smart Mobility เข้ามาแก้
ปัญหา มันก็จะเป็นฟันเฟืองสำ�คัญทีจ่ ะผลักดันให้
กรุงเทพฯ เป็น Smart City” รศ. ดร.สรวิศ กล่าว

SMART MOBILITY
เกิดขึ้นในไทยได้จริง?
เมือ่ มองลึกเข้าไปในคำ�ว่า Smart Mobility นอกจาก
จะเห็นภาพของความสะดวกสบาย รศ. ดร.สรวิศ
ยังฉายให้เห็นมิติอื่นๆ ทั้งระบบที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการทีห่ ลากหลายของคน เช่น บ้านอยูใ่ นซอย
ลึกแต่สามารถเรียกรถมารับถึงหน้าบ้าน มิติด้าน
ความรวดเร็ว รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยี เช่น ยาน
ยนต์ ไร้ ค นขั บ เทคโนโลยี ใ นอนาคตที่ มี ค วาม
แม่ น ยำ�ในการขั บ ขี่ แ ละช่ ว ยลดอั ต ราการเกิ ด
อุบัติเหตุ เป็นต้น
ดังนั้นในเมืองใหญ่ที่นำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการเดินทางก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง Smart Mobility
หรือไม่? รศ. ดร.สรวิศ ให้คำ�ตอบว่า “ไม่จริง”
พร้อมยกตัวอย่าง กรุงเทพฯ
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“กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีรถจำ�นวนมาก ทำ�ให้
ตำ�รวจจราจรต้ อ งทำ�หน้ า ที่ อ ย่ า งหนั ก ในการ
จัดการ แม้จะทำ�งานอย่างเต็มที่แต่ก็มีข้อจำ�กัด
คือ มองเห็นการจราจรเพียงระยะสายตา หรือผ่านการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าทีค่ นอืน่ ผ่านวิทยุสอ่ื สาร ซึง่ สามารถ
พัฒนาระบบการทำ�งานให้ Smart กว่านีไ้ ด้ เพือ่ ช่วย
ให้เจ้าหน้าทีท่ ำ�งานง่ายขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้
“หรือแม้ตอนนี้หลายคนใช้ Google Map ใน
การวางแผนการเดินทางและหาเส้นทางที่สะดวก
รวดเร็วที่สุด แต่จะมีระบบไหนไหมที่บอกว่าวันนี้
ถนนเส้นทีผ่ มกลับบ้านทุกวันนท่วมให้เลีย่ งไปใช้
เส้นทางนั้นดีกว่า หรือตอนนี้รถไฟฟ้าขัดข้อง นั่ง
แท็กซี่ไปเร็วกว่านะ เพราะฉะนั้นมุมมองของทาง
เลือก และมุมมองของข้อมูลที่ให้กับผู้เดินทางนั้น
สำ�คัญมาก และจะทำ�ให้ผเู้ ดินทาง Smart ไปด้วย”
หมวกอีกใบของ รศ. ดร.สรวิศ นั้น เขามี
ตำ�แหน่ ง เป็ น เลขาฯ มู ล นิ ธิศู น ย์ ข้ อ มู ล จราจร
อั จ ฉริ ย ะไทย หรื อ iTIC (Intelligent Traffic
Information Center Foundation) ซึ่งตั้งอยู่ในคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร มีบทบาทเป็น
ศูนย์รวบรวมและพัฒนาข้อมูลจราจรทั้งจากภาค
รัฐและเอกชน ตลอดจนการนำ�ข้อมูลไปเผยแพร่
สู่สาธารณะแบบ Real-Time เพื่อลดปัญหาจราจร
เพิ่ ม ความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพระบบการขนส่งของประเทศ โดย
ผู้เดินทางเข้าไปดูรายงานสภาพการจราจรได้ที่
เว็บไซต์ www.iticfoundation.org หรือทางแอปพลิเคชัน
iTIC นอกจากนี้ มู ล นิ ธิยั ง มี ก ารแชร์ ข้ อ มู ล ให้
ผู้พัฒนาระบบขนส่งต่างๆ เพื่อยังประโยชน์แก่
ผู้เดินทางต่อไป
“ทุกวันนี้ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าประเทศไทย
เป็นเมือง Smart Mobility เหตุผลเพราะเรามี
ศักยภาพในการเป็น Smart Mobility สูง ขาดเพียง
เส้นทางไปข้างหน้าทีจ่ ะพัฒนาให้เรา Smart ได้กว่านี”้

เวลาเราพูดถึงกรุงเทพฯ
ผมมักพูดถึงประชาชนที่
เดินทางเป็นประจ�ำและมี
ความคุ้นเคยกับพื้นที่

ซึ่งความเป็นท้องถิ่นของเรา
นักเดินทางไมซ์จะไม่เข้าใจ
18
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รศ. ดร.สรวิศ เปิดเผยด้วยว่า ประเทศไทยมี
เทคโนโลยีทพี่ รัง่ พร้อม แต่ยงั ไม่หยิบมาใช้งานหรือ
ยังใช้เทคโนโลยีได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การปรับระบบให้ทันสมัยไปพร้อมๆ กับการปรับ
พฤติกรรมของคนหมู่มากนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
“การเริม่ ต้นอะไรต้องถูกจริตกับคน ยกตัวอย่าง
ในกรุงเทพฯ เราเห็นคำ�ว่า อัจฉริยะ มาหลายที่
เช่น สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ หรือจุดจอด
แท็กซีอ่ จั ฉริยะ แต่พอวันหนึง่ มัน fail ก็ทำ�ให้สง่ ผล
ต่อความเชื่อมั่น ซึ่งความเชื่อมั่นมันต้องใช้เวลา
นานมากในการฟื้นกลับมา”
“ดังนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ เมืองนั้นจะกลายเป็น
Smart Mobility ได้เพราะมีเทคโนโลยี แต่ระบบและ
เทคโนโลยีต้องทำ�งานได้ประสบความสำ�เร็จและ
ช่วยยกคุณภาพชีวติ ของคน อีกประเด็นสำ�คัญคือ
เรือ่ งการจราจรและการขนส่งเป็นเรือ่ งทีถ่ กู disrupt
ยาก เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่ซื้อมาแล้วใช้คนเดียว
เหมือนสมาร์ตโฟน ที่เข้ามาแทนที่โทรศัพท์บ้าน
หรือรถยนต์ที่เข้ามาแทนที่รถม้า แต่เป็นเรื่องที่คน
จำ�นวนมากใช้รว่ มกัน จึงต้องใช้เวลาให้คนเกิดการ
ปรับตัว”

SHARE MOBILITY...
ความสมาร์ตที่น่าจับตา

หนทางหนึ่งของความ Smart คือระบบ Share
Mobility ซึ่ง รศ. ดร.สรวิศ ยอมรับว่า นี่คือ
‘อนาคตของ Smart Mobility’ ที่กำ�ลังเกิดขึ้น
แล้ว ยกตัวอย่าง โครงการปันปั่นที่ให้บริการ
รถจักรยานร่วมกัน รถ CU TOYOTA HA:MO
ของจุฬาฯ ที่ให้บริการรถยนต์ขนาดเล็กร่วมกัน
หรื อ ในประเทศไต้ ห วั น ที่ มี ร ะบบให้ บ ริ ก าร
จักรยานร่วมกันซึ่งประสบความสำ�เร็จอย่างมาก
โดยจักรยาน 1 คันมีผู้ใช้มากถึงวันละ 8-12 คน
“ในอนาคตเราอาจมี ร ะบบการใช้ ร ถยนต์
ร่ ว มกั น อย่ า งกว้ า งขวาง ทำ�ให้ ไม่ จำ�เป็ นต้ อ ง
ซื้อรถยนต์ส่วนตัวเพื่อขับไปทำ�งานแค่ 3 ชั่วโมง
ต่ อ วั น แต่ ส ามารถเดิ น ออกจากบ้ า นไปใช้
ระบบแชร์ ร ถแล้ ว ขั บ ไปทำ�งาน ซึ่ ง จะช่ ว ย
ลดปริ ม าณรถยนต์ บ นท้ อ งถนน ส่ ง ผลดี ต่ อ
การจราจรในเมือง นั่นหมายถึง ทั้งเมืองและ
ผู้เดินทางต่างมีความ Smart ขึ้น” รศ. ดร.สรวิศ
กล่าวเพิ่มเติม

ดังนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ
เมืองนั้นจะกลายเป็น
Smart Mobility ได้
เพราะมีเทคโนโลยี
แต่ระบบและเทคโนโลยี
ต้องท�ำงานได้ประสบ
ความส�ำเร็จและช่วย
ยกคุณภาพชีวต
ิ ของคน

SMART MOBILITY
ขับเคลื่อน MICE CITY
“Smart Mobility ช่วยเหลือ MICE City ได้แน่นอน”
รศ. ดร.สรวิศ กล่าว พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า
เนื่องจากนักเดินทางไมซ์เป็นผู้เล่นกลุ่มใหญ่ที่เข้า
มาอาศัยหรือใช้พื้นที่ในเมืองนั้นเป็นการชั่วคราว
ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งการเมืองทีเ่ ป็น Smart Mobility
มากกว่าผู้อยู่อาศัยถาวร
“เวลาเราพู ด ถึ ง กรุ ง เทพฯ ผมมั ก พู ด ถึ ง
ประชาชนทีเ่ ดินทางเป็นประจำ�และมีความคุน้ เคย
กับพื้นที่ ซึ่งความเป็นท้องถิ่นของเรา นักเดินทาง
ไมซ์จะไม่เข้าใจ ยกตัวอย่าง ถ้าให้เลือกระหว่าง
การเรียกรถในแอปพลิเคชันซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ กั เดินทาง
ไมซ์คุ้นเคย กับการเดินออกไปเรียกรถแท็กซี่ริม
ถนน คนกลุ่มนี้จะเลือกใช้แอป เพราะคุ้นเคย
สะดวกสบาย และเชื่อมั่นมากกว่า แสดงให้เห็น
ว่า คนกลุ่มนี้ต้องการ Special Treatment ที่ต้องมี
และพร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน MICE
City ซึ่งหากมี Smart Mobility ที่ดีแล้ว จะทำ�ให้คน
กลุ่ ม นี้ ได้ เดิ นทางท่ อ งเที่ ย ว สั ม ผั ส วั ฒ นธรรม
เป็นการกระจายรายได้ไปสูภ่ าคส่วนอืน่ ๆ อีกมาก”
รศ. ดร.สรวิศ ยังได้แสดงความคิดเห็นถึง
ความเป็นไปได้ที่จะสร้างระบบ Smart Mobility

แบบ On-Demand Service เนื่ อ งจากมองว่ า
นักเดินทางไมซ์ไม่ใช่คนท้องถิ่นที่สัญจรทุกวัน
จึงควรมีบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ
กลุ่มนอกจากนี้ ยังได้ทิ้งท้ายกับวลีที่กำ�ลังถูก
พูดถึงอย่างมากกับคำ�ว่า “Mobility As a Service”
หรือ MAAS (อ่านว่า มาส) พร้อมยกตัวอย่าง
เป็ น ประโยคคำ�ถามว่ า ทำ�ไมเราไม่ จ่ า ยค่ า
เดินทางเป็นรายเดือน โดยแพ็กเกจนั้นนำ�เสนอ
ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ซึ่งสร้าง
ความสะดวกสบายมากพอที่จะไม่ต้องมีรถยนต์
ส่วนตัว
“คำ�ว่า MAAS เป็นคำ�ที่กำ�ลังนิยมใช้ในการ
พัฒนาเมืองไปสู่ Smart City แน่นอนว่าสามารถ
นำ�ไปใช้กับ MICE City เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของนั ก เดิ นทางไมซ์ ที่ มี ค วามต้ อ งการ
เฉพาะ และหากทำ�ได้ Mobility จะเป็นกุญแจ
สำ�คัญทีจ่ ะเปิดประตูทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆ กับ
การพัฒนาตัวเองของไทยให้มี Smart Mobility เกิด
ขึ้ น ทุ ก จั ง หวั ด แล้ ว เราจะได้ เห็ น ภาพคนไทย
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ ง หวั ง ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น จริ ง
ในอนาคต” รศ. ดร.สรวิศ ทิ้งท้าย

THE RESEARCH

MICE in
DigitalWay

2020

โหนกระแสโฆษณาดิทิจัล 2020...
โปรโมต “ไมซ์”
ย่างเข้าไตรมาสสุดท้ายของปีแบบนี้ ก็ต้องรีบกวาดสายตา
สแกนเทรนด์ปีหน้ากันหน่อยว่า...จะจัดเต็มเม็ดเงินโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจกันแบบไหนดี ถึงจะโดนใจนักเดินทาง
ไมซ์ ยอดขายเข้าเป้าแน่
ในปี 2020 SKIFT+SOJERN
ผู ้ ใ ห ้ บ ริ ก า ร ข ้ อ มู ล ส�ำ คั ญ
แก่ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แจกแจง
7 เทรนด์ที่น่าสนใจในรายงาน
“7 Digital Advertising Trends
for the Travel Industry in
2020” ซึ่ง MICERs สามารถน�ำ
มาเป็ น แนวทางโปรโมตธุ ร กิ จ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

20

MICE INTELLIGENCE • ISSUE 07

Personalization,Loyalty and
the Traveller Data Dilemma

หากที่ผ่านมา ลูกค้ามีความต้องการสินค้าและ
บริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) ในปี
หน้าแบรนด์ต่างๆ จะยิ่งต้องทำ�การบ้านหนักขึ้น
อีก ด้วยการนำ�ข้อมูลทุกเรื่องที่ตัวเองรู้เกี่ยวกับ
นักเดินทางมาใช้เพื่อนำ�เสนอสินค้าและบริการให้
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนจริงๆ หนึ่งในกลยุทธ์
ที่เอามาใช้ได้ก็คือ Loyalty Program สำ�หรับลูกค้า
ขาประจำ�คนพิเศษ เพื่อกระชับสายสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและมอบประสบการณ์สดุ พิเศษทีร่ งั สรรค์ขนึ้
มาเพื่ อ ลู ก ค้ า คนนั้ น โดยเฉพาะ โดยยึ ด เอา
“การเดินทาง” เป็นหลักในการออกแบบบริการ
เช่น การเดินทางเพือ่ ธุรกิจมาร่วมกิจกรรมของไมซ์
มีคนที่เดินทางมาคณะเดียวกันจำ�นวนกี่คน หรือ
มีผตู้ ดิ ตามหรือไม่ แต่ละคนมีความต้องการพิเศษ
อะไรบ้ า ง และสนใจกิ จ กรรมนอกเหนื อ จาก
กิจกรรมหลักอย่างไร เพื่อจะได้นำ�เสนอกิจกรรม
เพิม่ เติม เช่น การท่องเทีย่ วในชุมชน การทำ�อาหาร
ท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ กรรมสั นทนาการอื่ น ๆ ที่ ต รง
กับความต้องการของนักเดินทางไมซ์ ทีส่ ำ�คัญควร
บาลานซ์ความเป็น Personalization ให้ดี อย่าให้
รุกลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

Industry Gets More Sophisticated with Social Advertising

68

โซเชี ย ลมี เดี ย ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ การทำ�ตลาดที่
สำ�คั ญ สำ�หรั บ นั ก การตลาดวงการท่ อ งเที่ ย ว
%
ซึง่ นอกเหนือจากการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีร่ จู้ กั แล้ว
ของคนรุ่น
ก็จะต้องใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทาง e-commerce
กลายๆ เพื่ อ ขายสิ น ค้ า และบริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า
Millennials
โดยตรง ซึ่งตอนนี้โซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม
ได้ไอเดียท่องเที่ยวจาก
เช่น Instagram, Pinterest และ Snapchat ได้พฒ
ั นา
โซเชียลเน็ตเวิร์ก
ช่องทางใหม่ๆ เพื่อให้นักการตลาดใช้คอนเทนต์
เพื่อขายสินค้าและบริการได้ ทำ�ให้ลูกค้าสามารถ
จองห้ อ งพั ก ผ่ า นโซเชี ย ลมี เดี ย ได้ ทั นที ซึ่ ง การ
%
เปลี่ ย นแปลงนี้ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ค อนเทนต์ แ ละ
ของคนรุ
่
น
โฆษณาบนโซเชี ย ลมี เดี ย มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
Millennials
ซื้อบริการท่องเที่ยวของผู้บริโภค ดังนั้น นี่คือ
อี ก ช่ อ งทางที่ จ ะโฆษณาสิ น ค้ า และบริ ก ารทีได้่ ไอเดียท่องเที่ยวจาก ได้ไอเดียท่องเที่ยวจาก
โซเชียลเน็ตเวิร์ก
โซเชียลเน็ตเวิร์ก
มีประสิทธิภาพ
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Multichannel and the Continuous
Always-On Marketing Strategy

Travel Advertisers Prioritize Creativity

นักเดินทางยุคนี้วางแผนทริปและหาข้อมูลต่างๆ ตลอดเวลา
จนกว่าจะเดินทางเสร็จเรียบร้อย เช่น นักเดินทางไมซ์ที่
นอกจากร่วมกิจกรรมหลักของงานแล้ว ก็อาจวางแผนเดินทาง
ส่วนตัว และหาข้อมูลอย่างต่อเนือ่ งผ่านหลากหลายช่องทาง
เพื่อให้ได้บริการที่ถูกใจตัวเองมากที่สุด  ดังนั้นนักการตลาด
ก็ตอ้ งปรับตัวเช่นกัน โดยต้องน�ำเสนอแคมเปญการตลาดผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่จะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ ขณะเดียวกันก็
ต้องสือ่ สารข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอแบบไร้รอยต่อ หรือพูดง่ายๆ ว่า
ไม่ว่าจะเสิร์ชหาข้อมูลตรงไหน ก็เจอ
และสิง่ สำ�คัญอีกข้อคือ ต้องดึงนักเดินทางเป้าหมายเข้ามา
อยู่ในฐานข้อมูลของแบรนด์ เพื่อจะได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร
และนำ�เสนอสินค้าบริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทาง

รูไ้ หมว่า ผูใ้ ช้งาน Facebook ใช้เวลาเพียง 2.5 วินาที ปรายตาดูคอนเทนต์
บนคอมพิวเตอร์ ก่อนเลือ่ นต่อไปทีค่ อนเทนต์อน่ื และหากดูผา่ นสมาร์ทโฟน
จะใช้ เ วลาเพี ย ง 1.7 วิ น าที เ ท่ า นั้ น ด้ ว ยเวลาน้ อ ยนิ ด ขนาดนี้
หากธุรกิจไมซ์อยากดึงความสนใจจากลูกค้าก็จะจำ�เป็นต้องใช้รูปภาพ
ที่สะดุดตาสุดๆแต่งแต้มให้เด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบ
เพือ่ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ละอันโดยเฉพาะซึง่ เทรนด์ทก่ี ำ�ลังมาแรง
คือ วิดโี อแนวตัง้ ที่เหมาะมากๆ กับการดูผ่านสมาร์ทโฟน
TV and Video’s Advertising Convergence

อย่างทีร่ กู้ นั ว่า คนดูทวี นี อ้ ยลงทุกวัน แต่วดิ โี อก็เป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ความ
สนใจได้ดี ทีน่ กั การตลาดท่องเที่ยวและไมซ์ละเลยไม่ได้เด็ดขาดดังนั้น
จากนีไ้ ปต้องปรับเปลีย่ นสไตล์ของวิดโี อให้เหมาะกับวิธที คี่ นจะชมวิดโี อ
มากกว่าเน้นที่ตัวอุปกรณ์รับชม

Privacy Comes to
The Advertising Debate

Automation Takes Over Ad Buying

จากเดิ ม ที่ ค นคื อ ผู้ ตั ด สิ น ใจซื้ อ โฆษณา ตอนนี้ เราจะใช้ ร ะบบอั ต โนมั ติ
software algorithms ตั ด สิ น ใจแทนแบบเรี ย ลไทม์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ระบบอัตโนมัตยิ งั ช่วยให้นกั การตลาด
สามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายในโลกออนไลน์ ไ ด้ ต ลอดเวลา
ผ่านทางการเสิร์ชแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และอุปกรณ์มือถือ ที่สำ�คัญ
ระบบอัตโนมัติช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ในสนามแข่งขันของธุรกิจ เพราะ
แบรนด์เล็กๆ ที่ไม่มีเงินจ้างทีมการตลาดใหญ่ๆ ก็สามารถหากพันธมิตรที่มี
เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเจาะลูกค้าให้เข้าเป้ามากยิ่งขึ้น

นักการตลาดท่องเที่ยวใช้โฆษณาโซเชียลมีเดียอย่างไร?

ข้อมูลครบเครือ่ งของลูกค้าเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้
แบรนด์สามารถมอบประสบการณ์ทตี่ รงกับความ
คาดหวังของลูกค้าได้อย่างลงตัว แต่ก็ต้องไม่ลืม
เรื่องความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใส โดยจะ
แบ่งปันข้อมูลของลูกค้า เพราะต้องการนำ�เสนอ
โฆษณาสิ นค้ า และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
สนใจของลูกค้าเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย
จากเทรนด์ทวี่ า่ มานี้ เราจะเห็นว่าโฆษณา
ดิ จิ ทั ล จะมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากกว่ า ที่ ผ่ า นมา
และอาจเป็นความท้าทายสำ�หรับคนทำ�ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและไมซ์ที่ยังขาดความพร้อม แต่
ขณะเดียวกัน หากพร้อมเรียนรูแ้ ละปรับตัว นี่
คือโอกาสครัง้ สำ�คัญทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือและแนว
ทางใหม่ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งพร้อมควักกระเป๋า
จ่ายซื้อประสบการณ์อย่างแน่นอน
การใช้ปี 2018
แผนการใช้ปี 2019
ปัจจุบันไม่ได้ใช้หรือมีแผนจะใช้
ไม่คุ้นเคย
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Hello...
Platformization!
Contributor :
อิทธิกร อัฑฒพงษ์
Chief Executive Officer, Loops Reserve Your Ride Co., Ltd.

ผมเชือ่ ว่าการตืน่ เช้ามาเปลีย่ นรถ 4-5 ต่อไปทำ�งาน
และการรอคอยที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น ถือเป็นปัญหา
ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน จนบางทีเรา
ก็ เ กื อ บจะชิ น ชาไปกั บ สภาพความเป็ น อยู่ ใ น
ปัจจุบัน ใช้ชีวิตอยู่อย่างจำ�ยอมกับสถานการณ์ท่ี
ตัวเราเองคิดว่าไม่สามารถแก้ไข หรือเปลีย่ นแปลง
อะไรได้
แต่ คำ�ถามคื อ มี จ ริ ง ๆ หรื อ ปั ญ หาที่ ไม่
สามารถแก้ไขได้? คำ�ตอบคือ ไม่ อย่างน้อยที่ทีม
Loops เราก็ไม่ได้คิดเช่นนั้น
ปัญหาด้านการคมนาคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มาจากการบริ ห ารจั ด การแบบเดิ ม ๆ ที่ ไม่ ไ ด้
(พยายาม) เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ และความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน ซึ่งการดำ�เนินการ
แบบที่กล่าวมา กำ�ลังจะถูกกลืนหายไปให้เป็น
เพียงอดีต และประวัติศาสตร์ที่เราไม่อยากจะ
จดจำ� 
ส่ ว นสำ�คั ญ ที่ สุ ด เกิ ด จากการเข้ า มาของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงวิถกี ารดำ�เนินชีวติ
ของผู้คนไปตลอดกาล และเมื่อวิธีการแก้ปัญหา
แบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป ในยุคดิจทิ ลั จึงเกิด
รู ป แบบใหม่ ข องการแก้ ปั ญ หาที่ เรารู้ จั ก กั น ดี
ในนาม ‘แพลตฟอร์ม’

การสร้าง Platform หรือ Platformization อาจ
เป็นคำ�ทีไ่ ม่คนุ้ หูนกั แต่ถา้ พูดถึง Grab หรือ Airbnb
หลายคนคงคุน้ หู หรือเคยใช้บริการมาบ้างแล้ว ซึง่
ทั้งสองแพลตฟอร์มนั้นช่วยเพิ่มความสามารถใน
การจับคู่ของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ อย่าง
ที่ไม่เคยทำ�ได้มาก่อนในอดีต และในอนาคตเรา
ก็จะได้เห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ
แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น
และเมือ่ เทคโนโลยีทำ�ให้ความสามารถในด้าน
ต่างๆ ของคนเราสูงขึ้น รวมไปถึงการจัดเก็บ และ
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ก็ทำ�ได้ง่ายมากขึ้น นี่เอง...
จึงเป็นที่มาของ Vanpooling Platform ที่ Loops
จะนำ�มาใช้สร้างระบบการคมนาคมรูปแบบใหม่
ที่เข้าใจความต้องการในการเดินทางของผู้ใช้งาน
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยกลุ่ ม เป้ า หมายแรกของ
Loops จะเริ่มจากคนที่ไปงานอีเวนต์ และงาน
คอนเสิร์ตต่างๆ

หลักการ

VANPOOLING
PLATFORM
คืออะไร?

Vanpooling Platform ของ Loops
จะมีหลักการอยู่ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

การรวบรวม
ข้อมูล

ความต้องการในการเดินทาง
ของผู้ใช้งาน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น Facebook
Twitter เป็นต้น

การจองที่นั่งล่วงหน้า

ผ่านเว็บไซต์
การจอง
ที่นั่งล่วงหน้า loops-event.com

ยกตัวอย่างเช่น คนทีม่ างานคอนเสิรต์ ทีเ่ มืองทอง
ธานี แล้วต้องเดินทางกลับบ้านที่ชลบุรี โดยปกติ
ต้องนัง่ รถออกมาต่อรถทีท่ า่ รถในกรุงเทพฯ แล้วนัง่
รถต่อไปทีช่ ลบุรี แต่ปจั จุบนั เราสามารถรวบรวมคน
กลุม่ นีเ้ ข้ามาไว้ด้วยกันผ่าน loops-event.com แล้ว
จัดเส้นทางพิเศษ ตรงจากเมืองทองธานีไปทีช่ ลบุรี
ได้เลย ไม่ตอ้ งต่อรถ ไม่ตอ้ งต่อคิว เลิกงานออกมา
ก็เดินตรงมาที่รถ ที่จองไว้ได้เลย ซึ่งผลทั้งหมด
ที่กล่าวมานั้น เกิดจากการที่ Loops นำ�เทคโนโลยี
เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ
แบบเก่า เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับ Loops
ได้หนึ่งอย่าง...สิ่งนั้นคืออะไร?
ส่วนสำ�คัญที่สุดของ Loops คือ ‘ความเข้าใจ’
ความเข้ า ใจในปั ญ หาของผู้ ใ ช้ ง าน เป็ น ส่ ว น
ทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ ในการสร้างอะไรสักอย่างหนึง่ ขึน้ มา
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ ถ้าปัญหา
ของเขา คือความไม่มั่นใจ และความไม่แน่นอน
ในการเดินทาง เราก็ต้องสร้างสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหา
ของเขาได้ โดยอิงจากสิ่งที่เป็นปัญหาของเขา ซึ่ง
จะทำ�ให้เรามีแนวทางในการดำ�เนินงานต่อไปได้
โดยไม่หลงทาง
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SKIP
PLANING
GET
SNEAK
ธุรกิจ TravelTech ก�ำลังเติบโตอย่างต่อเนือ
่ ง
ซึง
่ สะท้อนได้จากการเพิม
่ ขึน
้ ของเงินลงทุน
จากนักลงทุนทั่วโลก ส�ำหรับประเทศไทยเอง
ก็ก�ำลังอยู่ในห้วงของการสร้าง Ecosystem
ให้เทคโนโลยีประเภท Travel Tech เข้ามา
ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
รวมทั้งต่อยอดและแข่งขันในระดับนานาชาติ
ได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อยุคนี้ใครๆ ก็เดินทางได้และคงไม่มีใครอยาก
ไปเทีย่ วแบบชะโงกทัวร์อกี ต่อไป และเพราะทุกคน
มีสมาร์ตโฟนเป็นของตัวเอง เพียงแค่หยิบมันขึ้น
มาก็จองตั๋วหรือเข้าถึงข้อมูลได้แล้ว นอกจากนี้
หลายคนยังใช้วิธีเปิดอ่านรีวิวซึ่งเขียนไว้ในโลก
ออนไลน์ทั้งเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก บ้างก็ใช้
ตัวช่วยอย่างแอปพลิเคชันต่างๆ แม้จะเกิดตัวช่วย
ขึ้นมามากมาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอในยุคที่กระแส
Personalization กำ�ลังมาแรง
และนี่เองคือโอกาสทองที่ SNEAK...
สตาร์ทอัพน้องใหม่มองเห็น

SNEAK เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี
2018 เพื่อแก้ pain point ในโลกของการเดินทาง
ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่อำ�นวยความสะดวก
ในการวางแผนท่องเที่ยวให้ง่ายและสนุก โดยผู้ใช้
เพียงแค่จิ้มเลือกรูปภาพสถานที่ที่ชอบจากนั้น
โปรแกรมจะประมวลผลออกมากลายเป็ น
โปรแกรมเดินทาง (Itinerary) พร้อมระบุพกิ ดั เส้นทาง
สภาพอากาศ วิธีการเดินทาง รวมถึงช่องทาง
booking ในบางสถานที่ไว้ให้เสร็จสรรพ
แม้เป็นเพียงบทเริม่ ต้นเฟสแรกๆ ในการพัฒนา
แต่ ‘ธันยธร เพ็ญบำ�รุงวงศ์’ (ฟ้า) Co-founder&CEO
และ ‘สมเพชร คติสมสกุล’ (แพ็ค) Co-founder&COO

คูห่ ดู กี รีนกั เรียนนอกจากบอสตัน ก็ไฟแรงเกินกว่า
ที่จะหยุดยั้ง พวกเขายังคงมุ่งมั่นต่อยอดโปรเจกต์
นี้ได้อย่างน่าติดตาม
“ที่ ม าของโปรเจกต์ เกิ ด จากปั ญ หาการ
วางแผนท่ อ งเที่ ย วของตั ว เองและครอบครั ว ที่
ยุ่ ง ยาก รู้ สึ ก ปวดหั ว การต้ อ งกุ ม ขมั บ ด้ ว ย
ข้อมูลล้นทะลักมหาศาล ต้องเปิดเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชันนับไม่ถว้ น กว่าจะได้ขอ้ สรุปรายละเอียด
และแผนการเดินทางแต่ละทริป ประจวบกับช่วง
ไปเรี ย นต่ อ ที่ บ อสตั น เราสองคนไปเจอกั น ใน
สตาร์ ท อั พ คอมมู นิ ตี้ จึ ง คุ ย กั น และคิ ด ว่ า
มีโอกาส จึงตัดสินใจทำ�รีเสิร์ชโดยวิธีสัมภาษณ์
และผลจากการสำ�รวจพบว่า นักท่องเทีย่ วอเมริกนั
ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กใช้ Pinterest เป็ น ไกด์ ใ นการ
วางแผน ส่วนคนยุโรปใช้ instagram จุดนั้นเอง
ทำ�ให้เห็นโอกาสและช่องทางการตลาดของการนำ� 
Visual มาเป็นเครื่องมือหลักให้ผู้ใช้งานได้เลือก
ภาพแล้วประมวลผลออกมา หลังกลับมาเมืองไทย
จึงลุยต่อเข้าไปทำ� research ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกับเจาะกลุ่มโฮสเทล ซึ่งได้รับการตอบรับ
ที่ดีจากเจ้าของกิจการและลูกค้าที่เข้าพัก จึงนำ�
เว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ไปให้ทดลองใช้ ก็ได้การ
ตอบรับทีด่ มี ากจากผูใ้ ช้งาน โดยโฮสเทลก็มขี อ้ มูล
ใหม่ๆ แนะนำ�ลูกค้าแถมยังรักษ์โลกด้วย ไม่ต้อง
พิมพ์เป็นกระดาษให้สิ้นเปลือง”
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สำ�หรั บ เป้ า หมายของผู้ ใ ช้ เ น้ น เจาะกลุ่ ม
เป้าหมายที่กลุ่มนักเดินทางต่างชาติ โดยเฉพาะ
จากสหรัฐอเมริกา และยุโรป เนือ่ งจากมีพฤติกรรม
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม
ของ SNEAK จากจุดเริม่ ต้นทีม่ คี อนเทนต์เพียง 4-5
เมือง ตอนนี้ SNEAK มีคอนเทนต์ครอบคลุม 34
เมืองทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีก
1 เมืองในสหรัฐอเมริกา คือ นิวยอร์ก
“ในช่ ว งไม่ กี่ เดื อ น เราขยายพื้ นที่ เพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากเมืองไทยในหัวเมืองใหญ่ๆ ทั้ง กรุงเทพฯ
เชี ย งใหม่ พั ท ยา พระนครศรี อ ยุ ธ ยา รวมทั้ ง
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เมียนมา ลาว ไต้หวัน เวียดนาม
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ พอเริ่มไปได้เรื่อยๆ
กลายเป็นปากต่อปาก มีชาวสิงคโปร์ใช้งานเรา
ทำ�ให้รู้ว่าถ้าคอนเทนต์ไม่เยอะ จะทำ�ให้คนกลับ
มาใช้เราน้อย นอกจากนี้ ยังพบว่ามันเป็นยุคของ
ที่สุดแล้ว SNEAK อาจขยับไปได้
Customer fist หรือ Customer centric จริงๆ และ
มากกว่าแค่แพลตฟอร์มท่องเที่ยว เราเรียนรู้แล้วว่า...อย่าพูดเองเออเองว่ามันเจ๋ง
ต้องให้คนอื่นพูด”
แต่อาจจะช่วยให้นักเดินทางไมซ์
สำ�หรับฝันต่อไปของ SNEAK คือการทำ�ให้
แพลตฟอร์มก้าวไปสู่ Crowdsourcing ทุกคนสามารถ
วางแผน post-tour ได้ หรือ
โพสต์คอนเทนต์ตัวเองได้เลย แชร์คอนเทนต์ภาพ
ช่วยสร้าง wow experience
ตัวเองได้แค่เข้าไปในโปรไฟล์ แล้วเลือกรูป ก็
สามารถตามรอยได้เลย มันคือการสร้าง Sharing
กับกลุ่ม Incentive
Community เพราะโลกโซเชียลต่อจากนีจ้ ะไม่ใช่แค่
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ไลก์ ห รื อ แชร์ รู ป เท่ า นั้ น แต่ คุ ณ อาจได้ แ พลน
ท่ อ งเที่ ย วและอาจช่ ว ยให้ ค นอื่ น เข้ า ถึ ง หรื อ ไป
สถานที่นั้นๆ ได้ด้วย
ส่วนฝันใหญ่คอื ต้องสร้างคอนเทนต์ local เพิม่ ขึน้
โดยให้ผใู้ ช้เป็นศูนย์กลาง และขยายกลุม่ เป้าหมาย
ให้ครอบคลุมทั้งไทยและต่างชาติ รวมทั้งการใช้
Voice และมีภาษาอื่นๆ กำ�กับด้วย
“ที่สุดแล้ว SNEAK อาจขยับไปได้มากกว่าแค่
แพลตฟอร์มท่องเทีย่ ว แต่อาจจะช่วยให้นกั เดินทาง
ไมซ์วางแผน post-tour ได้ หรือช่วยสร้าง wow
experience กับกลุม่ Incentive และไม่แน่อาจต่อยอด
ไปสู่ ร ะบบการขนส่ ง สาธารณะหรื อ โลจิ ส ติ ก ส์
อัจฉริยะก็ได้ เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน”
นอกจากนี้ ห ลั ง จาก SNEAK ชนะเลิ ศ ใน
โครงการ Thailand’s MICE Startup โดยความร่วมมือ
ของสำ�นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ หรือ TCEB กับภาคีจากหลายหน่วยงาน
SNEAK ก็ จ ะได้ รั บ การบ่ ม เพาะเพื่ อ พั ฒ นา
แพลตฟอร์มให้คมชัดขึน้ ตอบโจทย์อตุ สาหกรรมไมซ์
ได้จริง

MICE
REVIEW

สรุปสถานการณ์อต
ุ สาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ไตรมาสที่

3

ปีงบประมาณ
2562

นักเดินทางไมซ์ (ต่างประเทศ)

จ�ำนวน (คน)

ลงลด

ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ

ล้านบาท

ลดลง

352,737 2.90%
24,741

ARTIC OCEAN

NO RTH ATLANTIC
OCEAN

5.0%

PACIFIC OCEAN

PACIFIC OCEAN
INDIAN OCEAN
N

WE

SOUTH ATLANTIC
OCEAN

S

นักเดินทางไมซ์ทเี่ ดินทางมาประเทศไทย จ�ำแนก
ตามกลุม
่ อุตสาหกรรม (เมษายน - มิถนุ ายน 2561)

MEETING

ประเภทนักเดินทาง

INCENTIVE

CONVENTION

EXHIBITION

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวน (คน)

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ขยายตัว

72,070
8.90%

76,557
14.35%

80,858
8.03%

123,252
15.32%

10 อันดับ
นักเดินทางไมซ์ตา่ ง
ประเทศเดินทางมา
เยือนประเทศไทย

3

ของทวีปทีเ่ ดินทางมา
เยือนประเทศไทยมากทีส
่ ด
ุ

อันดับแรก

ทวีปเอเชีย

ทวีปโอเชียเนีย

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวน (คน)

314,001 13,979

(เมษายน - มิถน
ุ ายน 2562)

อเมริกา

จีน 1

จ�ำนวน (คน)

9,915

84,342
อินเดีย 2

70,268

ไตรมาสที่

3

อินโดนีเซีย 3

32,787
4
ญีป
่ น
ุ่

31,718
ไต้หวัน 5

15,196
มาเลเซีย

6

14,065
เวียดนาม 7

12,505
ออสเตรเลีย 8

12,260
กัมพูชา 9

ปีงบประมาณ
2562

สรุปรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์

สรุปการจัดกิจกรรมไมซ์

ล้านบาท

ครั้ง

ลดลง

ลดลง

5,634
7.62%

467
MEETING

4.30%

ล้านบาท

ครั้ง

ลดลง

ลดลง

4,133
16.51%

627
INCENTIVE

7.11%

ล้านบาท

ครั้ง

ลดลง

ลดลง

6,008
6.92%

418
CONVENTION

13.81%

8,524

ล้านบาท

ครั้ง

ฟิลป
ิ ปินส์ 10

ขยายตัว

ขยายตัว

7,074

8,966
4.99%

52
EXHIBITION

6.12%

นักเดินทางไมซ์
(ต่างประเทศ)

ไตรมาสที่

3

ปีงบประมาณ
2562

จ�ำนวน (คน)

ลดลง

บาท

326,581 5.36%
สรุปจ�ำนวน
นักเดินทาง
ไมซ์ใน
ปีงบประมาณ
2562

จ�ำนวน (คน)

1,273,981

ขยายตัว

1.43%

ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ

ล้านบาท

24,496

สรุปรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์

4
ไตรมาสที่

ปีงบประมาณ
2562

INCENTIVE

MEETING

ล้านบาท

ล้านบาท

8,633

5,598

11.91%

2.96%

ขยายตัว

ลดลง

CONVENTION

EXHIBITION

ล้านบาท

ล้านบาท

5,990
ลดลง

4,295

11.91%

ลดลง

8.82%

Resource : THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU (TCEB)

