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Smart Environment

Smart Environment
สร้างสรรค์สง
่ิ แวดล้อม
้ ละอนาคต
เพื่ อวันนีแ
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Green Stockholm
หลากหลายไอเดียรักษ์โลกของ
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

The World is Calling
ราวเดือนตุลาคม 2519 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ได้ อ อกมาเตื อ นว่ า เศรษฐกิ จ โลกยั ง เผชิ ญ ความเสี่ ย งจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ท�ำให้
เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติขนึ้ ทัว่ โลก พร้อมเรียกร้องให้รฐั บาล
ประเทศต่างๆ ออกมาตรการลดการปล่อยคาร์บอน และ
ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นในอนาคต
การเตือนครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 อย่างหนักหน่วงจนส่งผลให้เศรษฐกิจโลกแทบ
ถูกแช่แข็ง ผู้คนทั่วโลกหยุดการเดินทางซึ่งสร้างแรงสะเทือน
อย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงห่วงโซ่อปุ ทานใน
อุตสาหกรรมด้วย ซึ่งไอเอ็มเอฟก็ได้พยายามจะชี้ให้เห็นว่า
ปัญหาโลกร้อนสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้
ไม่แพ้โรค COVID-19
แน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมอาจไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมใน
สังคมได้เท่ากับเศรษฐกิจ แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็สามารถ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกได้เช่นกัน ดิฉนั เชื่อว่าประเด็นนี้เป็น
สิง่ ทีน่ า่ น�ำมาคิดต่อเพือ่ ทบทวนว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังทีเ่ ราจะ
ให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบด้านสิง่ แวดล้อมซึง่ หล่อหลอม
ขึ้นเป็นชีวิตเมือง
การจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ย่อมท�ำให้เมืองนัน้ มีคณ
ุ ภาพดี
ตามไปด้วย
การออกแบบผังเมืองที่ส่งผลต่อชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
ระบบการจราจรที่เป็นมิตรต่อโลก การจัดการด้านทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ และอีกหลายปัจจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ
Smart Environment นั้นคือรากฐานของการสร้างเมืองแห่ง
อนาคตที่ล้วนมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
โจทย์ของการจัดงานไมซ์คุณภาพจึงไม่อาจละเลยเรื่อง
สิ่ ง แวดล้ อ มไปได้ เ ลย ยิ่ ง ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น เท่ า ไร
ผู้ร่วมงานจะยิง่ รู้สกึ ดีทไี่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของงานมากขึน้ เท่านัน้
เพราะการจัดงานที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนนั้นมักเต็มไปด้วย
ไอเดียแปลกใหม่ มีการน�ำนวัตกรรมน่าสนใจมาใช้ภายในงาน
สร้างการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่ผูกร้อยกับความ
ทรงจ�ำของผู้ร่วมงานได้อย่างแนบแน่น
ไมซ์กบั สิง่ แวดล้อมจึงเป็นจิก๊ ซอว์สองชิน้ ทีน่ ำ� มาต่อกันได้
อย่างพอดี...ขอให้สนุกกับสาระของนิตยสาร MICE Intelligence
ฉบับนี้ค่ะ

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 ffi its together. I hope that you will enjoy the
knowledge and stories that we present in this issue of MICE Intelligence.

จารุวรรณ สุวรรณศาสน์
ผู้อ�ำนวยการ MICE Intelligence and Innovation Department
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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The Show
Must Go Online

TCEB หนุนธุรกิจประชุมออนไลน์ผ่าน VMS
TCEB Encourages Online Meetings through VMS

COVID-19 ได้เร่งการเปลีย่ นแปลงหลายด้านในภาคธุรกิจ
ท�ำให้กิจกรรมบนโลกออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด
ในส่วนของธุรกิจไมซ์ทตี่ อ้ งยกเลิกหรือเลือ่ นการจัดงานใน
สถานทีจ่ ริงออกไป ก็หนั มาประชุมออนไลน์ หรือจัดแสดง
สินค้าออนไลน์มากขึ้น TCEB จึงเปิดโครงการ Virtual
Meeting Space หรือ VMS สนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้
เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดงาน เพิ่มทักษะความรู้การใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ผู้ประกอบการไมซ์ แบ่งเป็น 3
กิจกรรม คือ Webinar สนับสนุนการจัดหาและบริหาร
จัดการแพลตฟอร์มออนไลน์สำ� หรับผูจ้ ดั การและผูป้ ระกอบ
การไมซ์ O2O การจัดงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์
และ E-Learning Platform หรือศูนย์การเรียนรู้คอร์สฝึก
อบรมออนไลน์สำ� หรับผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อเพิ่มทักษะ
และทบทวนความรู้ทเ่ี อาไปใช้ท�ำงานได้
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
MICE INTELLIGENCE
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Smart Traffic
อังกฤษเตรียมใช้ AI คุมไฟจราจร
UK Prepares to Adopt AI for Traffic Light Management

มลพิษทางอากาศคือปัญหาของหลายเมืองทั่วโลก ซึ่งแต่ละ
เมืองก็พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ส�ำหรับที่
อังกฤษนั้น ปีนี้จะเริ่มทดลองใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
ควบคุมไฟจราจรเป็นครัง้ แรกทีถ่ นนวงแหวนใน Wolverhampton
ระบบจะเก็บ ข้ อ มู ล ความเข้ ม ข้ น ของมลพิษ จากสถิติ
ในอดีตและจากตัวเซ็นเซอร์ที่พื้น และน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกับ
รูปแบบจราจร ก่อนคาดการณ์วา่ พืน้ ทีไ่ หนน่าจะมีระดับมลพิษ
สูงขึน้ ในอีก 1 ชัว่ โมงข้างหน้า หากรถคันไหนจะแล่นไปบริเวณนัน้
ก็จะติดไฟแดงนานกว่าปกติสูงสุด 20 วินาที เพื่อช่วยให้มีรถ
เข้าพื้นที่ดังกล่าวช้าลง
ส่ ว นคนที่ จ ะขั บ รถออกจากบริ เ วณดั ง กล่ า วก็ จ ะเจอ
ไฟเขียวนานกว่าเดิม ท�ำให้รถออกจากพื้นที่มลพิษได้มากขึ้น
และเร็วขึ้นด้วย
หากใช้ได้ผลดีเหมือนที่คิดไว้ ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้
หลายเมือง หรือแม้กระทัง่ สถานทีจ่ ดั งานใหญ่ๆ น�ำไปประยุกต์
ใช้งาน เพื่อบริหารจัดการระบบจราจรในพื้นที่ไม่ให้คับคั่ง
เกินไปจนกลายเป็นแหล่งสร้างมลพิษทางอากาศ
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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.

Reuse
Revolution
สตาร์ตอัพไอเดียเจ๋ง ลดขยะพลาสติก
A Brilliant Startup Idea to Decrease Plastic Waste

อีเวนต์แต่ละงานสร้างขยะพลาสติกมหาศาล โดยเฉพาะส่วน
ขวดน�ำ้ และแก้วพลาสติก แต่ถ้าไม่อยากเป็นแบบนัน้ อีกต่อไป
ก็เลือกใช้บริการยืมแก้วจากบริษัทสตาร์ตอัพชื่อ ‘Vessel’ ได้
เหมื อ นกั บ ที่ Nuun บริ ษั ท จ�ำ หน่ า ยอาหารเสริ ม ที่ ใ ช้ แ ก้ ว
สเตนเลสแบบใช้ซ�้ำของ Vessel เพือ่ แจกสินค้าตัวอย่างลองชิม
ให้ผู้เข้าชมบูธของบริษทั ในงานแสดงสินค้า Summer Outdoor
Retailer ที่สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ซึ่ง Vessel จะดูแลเรื่องล้างและ
ท�ำความสะอาดให้ทกุ วัน
นอกจากงานนี้ Vessel ยังให้บริการยืมแก้วสเตนเลสมีฝา
ซิลโิ คนในร้านกาแฟหลายแห่งในแคลิฟอร์เนีย โดยลูกค้าทีไ่ ม่มี
แก้วเป็นของตัวเอง แต่ไม่อยากใช้แก้วพลาสติก ก็สามารถ
ดาวน์โหลดแอป Vessel และเชื่อมต่อกับระบบการวางเงิน
มัดจ�ำแก้ว เมื่อใช้แก้วเสร็จแล้วและเอาไปคืนที่จุดให้บริการก็
จะได้เงินมัดจ�ำเต็มจ�ำนวน แต่ถา้ ไม่อยากคืนก็จา่ ยเงินซือ้ แก้ว
ไปเลยในราคา 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

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.

Photography: www.vesselworks.org

The Better Change
ออร์แกไนเซอร์พร้อมจัดอีเวนต์แบบไฮบริด
Organizers Gear Up to Hold Hybrid Events

BMA House สถานทีจ่ ดั งานอีเวนต์และการประชุมในกรุงลอนดอนส�ำรวจความคิดเห็น
ของออร์แกไนเซอร์และผู้ร่วมงาน ในเดือนเมษายน 2020 พบว่า 73% ของ
ออร์แกไนเซอร์ยืนยันว่าจะจัดการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผู้ร่วมงาน
89% ทีบ่ อกว่าจะร่วมงานประชุมออนไลน์มากขึน้ เช่นกัน
การส� ำ รวจนี้ ร ะบุ ด ้ ว ยว่ า การจั ด งานแบบไฮบริ ด จะมี ม ากขึ้ น โดย
ออร์แกไนเซอร์ 45% จะใช้รูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน ทั้งจัดในสถานที่จริง
และออนไลน์ ขณะที่ 31% ของผู้ร่วมงานสนใจร่วมงานแบบไฮบริด
นอกจากนี้ 39% ของออร์แกไนเซอร์จะลดการประชุมแบบ face to face และ
55% ของผู้ร่วมงานคิดว่าจะร่วมงานแบบนั้นน้อยลง
Kat Winfield ผูจ้ ดั การสถานทีข่ อง BMA House บอกว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า กิจกรรมหลายอย่างท�ำออนไลน์ได้ ส่วนในธุรกิจอีเวนต์และการ
ประชุมก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ต้องเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งคนก็ยังต้องการ
พบกันเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและกระชับความสัมพันธ์กบั กันและกันอยูด่ ี
นี่เป็นการตอกย�้ำว่า ผู้ประกอบธุรกิจไมซ์จะต้องปรับตัว เร่งฝึกทักษะใหม่ เพื่อ
จัดอีเวนต์รูปแบบใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพมากที่สุด

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 wil be held, with 45% of organizers
planning to hold events that wil 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 Winefi ld, 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.
MICE INTELLIGENCE
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OBSERVATION

MICE In After Effects
มองทิศทางธุรกิจไมซ์หลังวิกฤต COVID-19
MICE Businesses Post-COVID-19

่ กว่าธุรกิจไมซ์จะฟื้ นตัวเต็มที่
คงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ของเมืองและสถานที่จัดงาน และจากนี้ไปเราจะเห็นการ
่ นแปลงหลายอย่างทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจนี้ เช่น
เปลีย

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:

สัญญาการจัดงานจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
โดยเฉพาะส่วนของเงือ่ นไขการคืนเงินหากต้อง
ยกเลิกงานเพราะเหตุจ�ำเป็น
Event contracts will be more flexible, especially
regarding refunds in cases of event cancellation.

สถานทีจ่ ดั งานทีม่ มี าตรฐานด้านความสะอาด
ความปลอดภัย และพร้อมส่งมอบบริการทีน่ ่า
เชือ่ ถือ มีคณ
ุ ภาพ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ลูกค้าได้
ท�ำให้ลูกค้ารู้สกึ ถึงความคุ้มค่าและกลายเป็น
ตัวเลือกอันดับต้นๆ
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.

สถานทีจ่ ดั งานขนาดเล็กเป็นทีต่ ้องการมากขึน้
เพราะคนยังลังเลทีจ่ ะเดินทาง และอีกส่วนมา
จากความนิยมจัดงานแบบไฮบริด อีเวนต์ ที่
อาจลดขนาดการจัดงานในสถานทีจ่ ริง แต่เน้น
Live สดอีเวนต์เพือ่ จับกลุ่มเป้าหมายนอกพืน้ ที่
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.

ช่วงทีเ่ กิดการล็อกดาวน์ทำ� ให้คนวงการอีเวนต์
รั บ งานฟรี แ ลนซ์ ม ากขึ้ น ซึ่ ง จะกลายเป็ น
วิถีชีวิตใหม่ของวงการนี้ในอนาคต
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.

เป็นยังไงกันบ้าง เหล่า MICERs
่ นแปลงครัง
้ นี!้
พร้อมหรือยังกับการเปลีย
MICERs, are you ready to face
these new changes?

ที่มา Source :
https://www.pcma.org/covid-19-recovery-realities-how-events-industrymove-forward/
https://meetingmax.cc/updates/blog/event-industry-after-covid-19/
https://www.thedrum.com/opinion/2020/04/28/what-will-events-andexperiential-look-after-lockdown
https://www.eventindustrynews.com/news/bma-house-researchreveals-45-of-buyers-intend-to-increase-hybrid-meetings

BUSINESS WATCH

The Event
of
Tomorrow

จับตา Hybrid Event...
ดีอย่างไรกับ Smart Environment
How Hybrid Events Contribute to Promoting Smart Environment
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จากทีเ่ คยเป็นเพียง ‘gimmick’ ของการจัดงานอีเวนต์ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา เวลานี้
‘ไฮบริด อีเวนต์’ (Hybrid Event) ก�ำลังกลายเป็นอีกตัวช่วยส�ำคัญในช่วงวิกฤตส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการไมซ์ ให้สามารถจัดงานในวิถแี บบ New Normal ทีก่ ารรักษาระยะห่าง
ทางกายภาพกลายเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงมากทีส่ ดุ
‘ไฮบริด อีเวนต์’ คือ การผสมผสานจุดเด่นของงานอีเวนต์แบบเดิมๆ ทีผ่ คู้ น
จากทัว่ สารทิศมีโอกาสมาพบหน้าค่าตา พูดคุยกันจริงๆ ได้สมั ผัสประสบการณ์ตรง
ในพืน้ ที่ ส่วนคนนอกพืน้ ทีไ่ ม่วา่ จะอยูจ่ ดุ ไหนของโลกก็สามารถร่วมกิจกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์ มีปฏิสมั พันธ์กบั คนในงานแบบเรียลไทม์ไปพร้อมกันได้
ไฮบริด อีเวนต์จึงกลายเป็นทางเลือกส�ำคัญที่จะมาชี้ทางสว่างให้บรรดา
MICERs ซึง่ ต้องหยุดชะงักการจัดงานอีเวนต์ในสถานทีจ่ ริงยาวนานมาหลายเดือน
ในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมา และต่อจากนีไ้ ปคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่ ทีจ่ ะฟืน้ ตัว ซึง่
แน่นอนว่า ทุกอย่างคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
การจัดอีเวนต์ลกู ผสมแบบนีม้ ขี อ้ ดีหลายอย่างทัง้ ต่อออร์แกไนเซอร์ ผูร้ ว่ มงาน
ไปจนถึงสิง่ แวดล้อมโดยรวมด้วย
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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อย่างแรกทีเ่ ห็นชัดเจนก็คอื ไฮบริด อีเวนต์ดงึ ดูดคนจ�ำนวนมากจากทุกทีใ่ นโลก
ให้มาร่วมงานได้ในคราวเดียวกัน โดยไม่จำ� เป็นต้องเดินทางมาทีส่ ถานทีจ่ ริงก็ได้
แต่ยงั ได้รบั รูแ้ ละเห็นสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในงานราวกับมาร่วมงานด้วยตัวเองจริงๆ
ข้อดีที่ว่านี้ช่วยให้ออร์แกไนเซอร์มีโอกาสเชิญแขกพิเศษประเภทคิวทองมาเป็น
วิทยากรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะไม่จ�ำเป็นต้องมาปรากฏตัวบนเวทีจริง แต่
สามารถแชร์ข้อมูลประสบการณ์และมุมมองต่างๆ ให้ผ้รู ่วมงานผ่านระบบวิดโี อ
คอนเฟอเรนซ์แบบเรียลไทม์ ซึง่ ปัจจุบนั มีให้เลือกหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียว
แค่ชมงานสดๆ ยังไม่พอ ผูร้ ว่ มงานทุกคนทีอ่ าจติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วม
งานตามเวลาปกติได้ ก็ยงั ติดตามกิจกรรมต่างๆ ในงานย้อนหลังได้ และแชร์คลิป
วิดีโอที่ชื่นชอบผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองไปสู่กลุ่มเพื่อนฝูงและคนรู้จักต่อได้
เท่ากับว่าการจัดงานแบบไฮบริดจะเข้าถึงกลุม่ ผูช้ มมากกว่าทีค่ าดคิดไว้เสียอีก
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.
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ตามปกติการจัดงานอีเวนต์สร้างขยะมหาศาล ทัง้ ขยะอาหาร ภาชนะบรรจุ
อาหารและเครือ่ งดืม่ บรรดาป้ายแบนเนอร์ และเอกสารข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับงาน
ทัง้ ยังใช้พลังงานมากจากการใช้นำ�้ และไฟฟ้าในสถานทีจ่ ดั งาน รวมถึงการเดินทาง
ของผูม้ าร่วมงานจากสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลก ซึง่ นอกจากใช้พลังงานแล้ว ยังมีสว่ น
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวการทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย
ข้อมูลจาก MeetGreen บริษทั บริหารจัดการอีเวนต์แบบยัง่ ยืน ระบุวา่ งาน
ประชุมระดับชาติระยะเวลา 3 วันและมีผรู้ ว่ มประชุมประมาณ 1,000 คน จะปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 530 เมตริกตัน หรือเท่ากับการใช้นำ�้ มัน 1,233 บาร์เรล
โดย 70% ของคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดขึน้ มาจากการเดินทางโดยเครือ่ งบินของ
ผู้ร่วมประชุม ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมงานแต่ละคนท�ำให้เกิดขยะวันละมากกว่า
1.89 กิโลกรัม และขยะส่วนใหญ่กม็ ปี ลายทางอยูท่ หี่ ลุมขยะ ไม่ได้ถกู น�ำไปรีไซเคิล
หรือใช้ซำ�้
ดังนัน้ การหันมาจัดงานแบบไฮบริด นอกจากตอบโจทย์พฤติกรรมคนทีจ่ ำ� เป็น
ต้องลดการเดินทางทีไ่ ม่จ�ำเป็น และเว้นระยะห่างทางกายภาพกันมากขึน้ ยังถือ
เป็นการจัดงานแนว ‘กรีน’ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ลดผลกระทบต่างๆ ทีง่ าน
อีเวนต์ปกติมตี อ่ สิง่ แวดล้อมได้อกี ทางหนึง่
จากนีไ้ ป งานอีเวนต์อาจไม่ตอ้ งการสถานทีจ่ ดั งานใหญ่โตเพือ่ รองรับผูร้ ว่ ม
งานจ�ำนวนมากทีจ่ ะมารวมตัวกันอีกแล้ว และการลดขนาดของสถานทีแ่ ต่สามารถ
เข้าถึงผูร้ ว่ มงานได้ในวงกว้างมากขึน้ ต่างหากคือสิง่ ทีผ่ จู้ ดั งานทุกคนปรารถนา และ
แน่นอนว่าย่อมกลายเป็นวิถชี วี ติ ใหม่ทมี่ าสร้างการเปลีย่ นแปลงในวงการจัดงาน
อีเวนต์ในระยะยาว
เมือ่ ใช้สถานทีจ่ ดั งานเล็กลงก็หมายถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�ำ้ ในพืน้ ทีจ่ ริง
ลดลง สร้างขยะน้อยลง ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึน้ เพราะมีคนมาร่วมงาน
ในสถานทีจ่ ริงไม่มากเท่าเมือ่ ก่อน ไม่จำ� เป็นต้องเดินทางมาจากสถานทีไ่ กลๆ เพือ่
มาร่วมงานอีกต่อไป ซึง่ ยิง่ ถูกใจหลายองค์กรทีก่ ำ� ลังพยายามลดคาร์บอน ฟุตพริน้ ต์
ของตัวเอง และการจัดงานแบบนีก้ ต็ อบโจทย์ดงั กล่าวได้อย่างลงตัวพอดี
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.
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SMART
ENVIRONMENT--

THE INTELLIGENCE

--THE
SOLUTION
FOR ALL
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
เพื่ อวันนี้และอนาคต
Creating a Better Environment for Today and the Future

คงไม่มใี ครอยากใช้ชวี ติ หรือแม้แต่ไปท่องเทีย่ วในเมือง
ทีเ่ ต็มไปด้วยปัญหาสิง่ แวดล้อม ทีน่ อกจากส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพของผู้คนแล้ว ยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
เมืองอีกด้วย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารเมืองต่างๆ จึงพยายาม
สรรหานวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการต่างๆ
รวมถึงแนวคิดสร้างสรรค์มาใช้ เพื่อสร้างเมืองที่มี
สิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นเมือง
ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะในการใช้ชีวิตทั้งใน
ระยะยาวและการมาเยีย่ มเยือนในช่วงสัน้ ๆ
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.
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ที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะ
(Smart Cities) ทัว่ โลกวางกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ ผลักดัน
การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทุ่ม
เม็ดเงินลงทุนมหาศาลด้านเทคโนโลยีให้กับเรื่องนี้
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และสร้าง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะแก่การอยูอ่ าศัย ซึง่ ประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อมหลักๆ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจก็คอื คุณภาพ
อากาศ พลังงาน การบริหารจัดการขยะ การป้องกัน
และเตือนภัยธรรมชาติ เป็นต้น
ลองมาดูในรายละเอียดกัน...
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 environmentallyfriendly 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…

ENERGY

พลังงาน

คือประเด็นส�ำคัญอันดับต้นๆ ทีท่ วั่ โลกก�ำลังให้ความ
สนใจ เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทุกอย่างล้วน
ต้องใช้พลังงานทัง้ สิน้ และขัน้ ตอนการผลิตพลังงานก็
มีสว่ นส�ำคัญทีส่ ร้างผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนัน้ ในช่วงหลายปี
ทีผ่ า่ นมาจึงเห็นความพยายามพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทางเลือกมากยิง่ ขึน้ เช่น กรณีของสิงคโปร์
ทีต่ อ้ งพึง่ พาไฟฟ้าน�ำเข้าสูงถึงประมาณ 95% ก็ได้ผดุ
โครงการ SolarNova เพือ่ ผลิตไฟฟ้าเองจากแสงอาทิตย์
โดยมีการติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 350 เมกะวัตต์
บนหลังคาทีอ่ ยูอ่ าศัย และดาดฟ้าของอาคารต่างๆ ของ
รัฐ คาดว่าภายในปี 2020 จะติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์บน
หลังคา 5,500 ครัวเรือน ซึง่ จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ
420 กิกะวัตต์ หรือประมาณ 5% ของปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในประเทศ และตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุม
350,000 ครัวเรือนในอีก 10 ปีขา้ งหน้า ซึง่ โครงการนี้
จะช่วยให้สิงคโปร์ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดการน�ำเข้า
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยเพิ่มความมั่นคง
ด้ า นพลั ง งาน และยั ง ช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทาง เนื่องจากเป็นการใช้
พลังงานสะอาด
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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 350megawatt 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.

Waste
Management
การบริหารจัดการขยะ

ขยะ เช่น เมือง ‘ซองโด’ (Songdo) สมาร์ตซิตี้ของ
เกาหลีใต้มรี ะบบจัดการขยะทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยใช้ระบบจัดเก็บขยะอัตโนมัติ
ที่จะดูดขยะจากสถานที่ต่างๆ ทั่วเมืองเข้าไปในท่อ
นิวเมติกใต้ดนิ และมีกระบวนการคัดแยกขยะอัตโนมัติ
ก่อนส่งไปศูนย์กำ� จัดขยะ ซึง่ จะคัดแยกขยะอินทรียเ์ พือ่
ส่งไปเตาเผาขยะ เพือ่ ใช้ผลิตไฟฟ้า การใช้ระบบจัดการ
ขยะอัจฉริยะแบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในเมืองได้
อย่างดี โดยเฉพาะค่าขนส่งขยะ เพราะไม่จำ� เป็นต้อง
ใช้รถขนขยะ ไม่ตอ้ งมีพนักงานเก็บขยะ รวมถึงช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากขั้นตอนการ
เก็บขยะอีกด้วย นอกจากเมืองซองโด ก็ยงั มีอกี หลาย
เมืองทัว่ โลก เช่น กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ และกรุง
สตอกโฮล์ม (Stockholm) ของสวีเดน ก็ใช้ระบบนี้
เช่นกัน ซึง่ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ และปัญหาจราจรติดขัด เนือ่ งจาก
ไม่จำ� เป็นต้องมีรถขยะคอยวิง่ เก็บขยะไปทัว่ เมือง

In Songdo – a smart city in South Korea – the waste
management system is efficient and environmentallyfriendly. 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.

MICE INTELLIGENCE
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A Greener, Better
Transportation System in Taipei
เดินทางคล่องตัวแบบห่วงใยสิ่งแวดล้อม ที่ ‘ไทเป’
‘กรุงไทเป’ (Taipei) เมืองหลวงของไต้หวันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการวาง
เป้าหมายชัดเจนว่า ต้องการเพิม่ สัดส่วนของการขนส่งทีไ่ ม่ทำ� ร้ายสิง่ แวดล้อม พร้อมน�ำเสนอทางเลือกทีจ่ งู ใจและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั คนเมือง
ทีห่ นั มาเดินทางสไตล์กรีนมากขึน้
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.

Building Electric Vehicle Charging Facilities
สร้างสถานีชาร์จพาหนะไฟฟ้า

เมือ่ กระตุน้ ให้ผคู้ นหันมาใช้รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ไฟฟ้า
มากขึน้ เมืองไทเปก็ได้จดั สถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะไว้มากถึง 80 แห่ง
ทัว่ เมือง เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้ผใู้ ช้งานไม่ตอ้ งกังวลว่าจัดหาทีช่ าร์จไฟ
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.

Promote Investments in Vehicle Sharing Programs
ส่งเสริมการลงทุนบริการแชร์ใช้พาหนะ

เมื อ งไทเปสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนลงทุ น ให้ บ ริ ก ารแชร์ ก ารใช้ ร ถ
มอเตอร์ ไ ซค์ ห รือ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ปั จ จุบัน มีเ อกชนให้ บ ริก ารเช่ า รถ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประมาณ 10,337 คัน และรถยนต์ไฮบริดอีก 500 คัน
ในกรุงไทเปและเมืองนิวไทเป และรัฐบาลไต้หวันก็ยงั เดินหน้าส่งเสริมให้
เอกชนลงทุนด้านนีเ้ พิม่ ขึน้ อีก เพือ่ ลดจ�ำนวนรถส่วนตัวและแก้ปญ
ั หา
เรือ่ งทีจ่ อดรถไปในตัว

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.

Public Bicycle Rental Stations
จุดเช่าจักรยานสาธารณะ

ตัง้ แต่ปี 2017 ไทเปมีจดุ เช่าจักรยาน 400 จุดทัว่ เมือง ท�ำให้คนอยากใช้
จักรยานสามารถเช่ามาใช้ได้อย่างสะดวก
สิ่งเหล่านี้ที่เมืองไทเปท�ำมีประโยชน์ในหลายมิติ โดยมิติแรกคือ
ประโยชน์ตอ่ พืน้ ทีเ่ มือง เมือ่ คนเมืองเต็มใจเปลีย่ นมาเดินทางทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ ก็ชว่ ยลดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ท�ำให้สภาพอากาศและสิง่ แวดล้อมของไทเปดีขนึ้
ส่วนในมิตดิ า้ นอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมพาหนะไฟฟ้า
และการสร้างสถานีชาร์จไฟช่วยผลักดันให้อตุ สาหกรรมนีเ้ กิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและอาจขยายธุรกิจไปเมืองอื่นหรือไปต่างประเทศได้
ในอนาคต
นอกจากนี้ ก็ยงั ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การคมนาคมขนส่งทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมของกรุงไทเป ซึง่ ได้กลายเป็นต้นแบบของเมืองอืน่ ๆ
ทัว่ โลกต่อไปอีกด้วย

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.

Shuttle buses Lower Carbon Emissions at Events
ชัทเทิลบัสลดปล่อยคาร์บอนงานอีเวนต์

ในการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆ ในไต้หวัน ออร์แกไนเซอร์มกั จัดรถชัทเทิลบัส
รับ-ส่งคนไปงาน เพือ่ ลดการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทาง ขณะเดียวกัน
ผู้จัดงานและบริษัทให้บริการขนส่งสาธารณะก็จะมีแอปพลิเคชัน
แจ้งก�ำหนดการเดินรถ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผรู้ ว่ มงานอีกด้วย
บางอีเวนต์ เช่น The 10th Global Initiative Symposium ทีจ่ ดั โดย
นักเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเมือ่ ปี 2018 ก็ใช้รถกอล์ฟรับส่ง
ผูร้ ว่ มงาน และใช้จกั รยานเพือ่ ขนส่งอาหาร เป็นการลดการปล่อยคาร์บอน
ไปในตัว
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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.

Air

Public
Transportation
ระบบขนส่งสาธารณะ

หลายเมืองทัว่ โลกหันมาใช้รถบัสไฟฟ้ามากขึน้ เพือ่ ลด
มลพิษทางอากาศ โดยข้อมูลจาก Electric Vehicle
Outlook 2020 โดย Bloomberg New Energy Finance
ระบุวา่ ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีการใช้รถบัสไฟฟ้าประมาณ
400,000 คัน ซึง่ ส่วนใหญ่หรือกว่า 98% อยูใ่ นเมือง
ต่ า งๆ ของจี น ขณะที่ บ างเมื อ งล�้ ำ สมั ย กว่ า นั้ น
เช่น เฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟินแลนด์ ทีไ่ ด้
น�ำรถมินบิ สั ไร้คนขับมาให้บริการตัง้ แต่ปี 2016 ซึง่ เป็น
รถประหยั ด พลั ง งานขนาดเล็ ก สามารถขนส่ ง คน
ได้เทีย่ วละ 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.

Quality-Monitoring System
ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ

เมืองใหญ่หลายเมืองต่างสรรหาวิธเี พือ่ บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลเสียต่อธุรกิจ
ต่างๆ ได้ ด้วยการใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศอัจฉริยะและหาวิธลี ดปัญหามลพิษทางอากาศ
เช่น กรุงออสโล (Oslo) มี Thing Farm Smart Air เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพอากาศอัจฉริยะ ช่วย
ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์
เมือ่ ไหร่ทคี่ ณ
ุ ภาพอากาศมีแนวโน้มแย่ลง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็สามารถด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ แก้
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น ปิดถนนเส้นทีท่ ำ� ให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมถึงก�ำหนดนโยบายอย่าง
เป็นระบบเพือ่ แก้ปญ
ั หาในระยะยาว เช่น ตรวจสอบประเภทรถยนต์ทสี่ ร้างปัญหามลพิษ และอาจ
เก็บภาษีรถยนต์ประเภทนัน้ เพิม่ การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในอนาคต
ขณะเดียวกัน กรุงปักกิง่ (Beijing) ของจีน ก็เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างทีด่ ขี องการบริหารจัดการแก้
ปัญหาสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการใช้มาตรการต่างๆ อย่าง
ครอบคลุมและเป็นระบบ เช่น ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน การจัดหาเชือ้ เพลิงสะอาดและ
รณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาด รวมถึงปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม มีการติดตามและประเมินภาวะ
มลพิษ ก�ำหนดมาตรฐานต่างๆ และบังคับใช้กฎหมายสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง ท�ำให้ในทีส่ ดุ ปริมาณ
PM 2.5 และมลพิษต่างๆ ในปักกิง่ ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2017 ปริมาณ PM 2.5 ลดลงถึง
35% เมือ่ เทียบจากระดับในปี 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 environmentrelated 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.
MICE INTELLIGENCE
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Natural
Disaster
Prevention
and
Alert
Systems
ระบบป้องกันและเตือนภัยธรรมชาติ
อีกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่บางเมืองจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญคือ
ระบบป้องกันและเตือนภัยธรรมชาติอจั ฉริยะ เช่น ญีป่ นุ่ ทีม่ กั เผชิญกับ
ภัยธรรมชาติอยูบ่ อ่ ยครัง้ ท�ำให้ตอ้ งมีระบบเตือนภัยทีค่ อ่ นข้างแม่นย�ำ
เพื่อให้สามารถอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที
และต้องมีระบบป้องกันความเสียหาย ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ได้ โดยปัจจุบนั ญีป่ นุ่ มีระบบเตือนภัยสึนามิทนี่ ำ� ระบบปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) มาใช้ ท�ำให้สามารถค�ำนวณความสูงของคลืน่ และระดับ
ความเสียหายโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลของรัฐบาลญีป่ นุ่ ซึง่ จะ
ช่วยให้รบั มือภัยพิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต
จะเห็นได้วา่ ‘สิง่ แวดล้อม’ คือ สิง่ ทีท่ กุ ฝ่ายต้องให้ความส�ำคัญ และ
ต้องพยายามรักษาไว้ให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของผูค้ นในเมืองนัน้ ๆ และสิง่ แวดล้อมทีด่ กี ย็ งั ถือเป็น ‘แม่เหล็ก’ ทรง
อานุภาพทีจ่ ะดึงดูดและมัดใจผูม้ าเยือนซึง่ ทุกคนต่างต้องการมีสว่ นร่วม
สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ใี ห้กบั สังคมและสิง่ แวดล้อม การจัดงาน MICE ทีแ่ สดง
จุดยืนชัดเจนว่าจะพยายามท�ำทุกทางเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จึงกลายมาตรฐานใหม่ ทีช่ าว MICE ต้องท�ำ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของคนยุคนี้
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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.

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

เทศกาลดนตรีเป็นอีกกิจกรรมที่รู้กันดีว่าสร้างขยะมหาศาล หลายงานพยายามสรรหาวิธีมา
กระตุน้ ให้คนร่วมงานลดใช้สงิ่ ของทีจ่ ะกลายเป็นขยะทิง้ ไว้ให้ดตู า่ งหน้าหลังเลิกงาน ซึง่ ก็มตี งั้ แต่
ขอความร่วมมือ หรือหากไม่มที างเลือกก็ถงึ กับกึง่ บังคับให้ทำ� อย่างเช่น
เทศกาลดนตรี ‘Twisted Frequency’ เมือง Nelson นิวซีแลนด์ ทีจ่ ดั กัน 5 วันรวด มีคนร่วม
งานประมาณ 1,500-2,000 คน เพือ่ ให้ทกุ คนร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติทอี่ ยูร่ อบงาน ผูจ้ ดั งาน
แนะน�ำให้แฟนดนตรีอย่าพกพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวหรือทิชชูเปียกมางาน ส่วนคนขายอาหาร
ก็ตอ้ งใช้จาน ช้อนส้อมทีย่ อ่ ยสลายเองตามธรรมชาติได้ ถ้าใครจะทิง้ ขยะทีร่ ไี ซเคิลไม่ได้ไว้ทงี่ าน
ก็ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ
ส่วนเทศกาลดนตรี ‘Tora Bombora’ ซึง่ จัดทีน่ วิ ซีแลนด์เหมือนกันใช้มาตรการทีเ่ ข้มข้นกว่า
มากในการลดปริมาณขยะจากงานนี้ โดยตลอด 3 วันของการจัดงานไม่มถี งั ขยะแม้แต่ใบเดียว
โดยให้ผมู้ าร่วมงานราว 700 คนดูแลขยะของตัวเองและต้องเอากลับไปทิง้ ทีบ่ า้ นเองด้วย เพือ่ ให้
รูว้ า่ แต่ละคนสร้างขยะมากน้อยแค่ไหน
ข้ามไปทีเ่ กาะอังกฤษ เทศกาลดนตรีทนี่ น่ั มีปญ
ั หาจากเต็นท์ ทีแ่ ฟนดนตรีเอามาใช้แล้วไม่
เก็บกลับบ้าน British Association of Independent Festivals ประเมินว่า แต่ละปีมคี นทิง้ เต็นท์ไว้ที่
งานอีเวนต์ตา่ งๆ ในอังกฤษประมาณ 250,000 หลัง ซึง่ โดยเฉลีย่ เต็นท์ทสี่ ว่ นใหญ่ท�ำจากพลาสติก
แต่ละหลังหนัก 3.5 กิโลกรัม ซึง่ มีปริมาณเท่ากับหลอดพลาสติก 8,750 หลอด หรือแก้วพลาสติก
250 ใบ
ผูจ้ ดั เทศกาลดนตรี เช่น Rhythm and Vines เลยแนะน�ำให้บรรดาคอดนตรีซอื้ เต็นท์คณ
ุ ภาพ
ดีขนึ้ อีกนิดเพือ่ น�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้ แทนทีจ่ ะซือ้ เต็นท์ราคาถูกมาใช้แค่ 3 วันแล้วทิง้ เป็นขยะ
ชาวไมซ์เมืองไทยน่าจะลองเอาไอเดียเหล่านีม้ าใช้บา้ ง เพือ่ ช่วยลดปริมาณขยะทีเ่ คยกองเป็น
พะเนินหลังงานจบ
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.

อ้างอิง References:
‘Developing Attractive Cities with Intelligent Environmental Technology’, MICE Intelligence Center, TCEB
www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport-main-flf leets-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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เพราะพั ฒนาการของความเป็นเมืองจ�ำเป็นต้องอาศัยทรัพยากร
มหาศาลมาเป็นต้นทุน และยิ่งใช้ทรัพยากรมากขึ้นเท่าไหร่
โลกก็ย่ิงเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยาธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น
วันนี้เราจึงอาจต้องกลับมาทบทวนและให้ความส�ำคัญกับการ
ออกแบบเมืองบนพื้ นฐานของความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น
โดยน�ำองค์ความรู้ทางความคิดและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่ อ
รักษาสมดุลระหว่างการพั ฒนาและธรรมชาติไปพร้อมๆ 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.

‘Smart Environment’ ใช่ทางออกหรือไม่

Is ‘Smart Environment’ the ultimate solution?

โจทย์ใหญ่ของการออกแบบเมืองในทุกวันนี้

Key Challenges for City Planning

นี่คือโจทย์อันท้าทายกับหลากมุมคิดโดย ‘รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา’ นายก
This is a challenging question with many possible solutions offered by Associate
สมาคมนักผังเมืองไทย ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Professor Panit Pujinda, President of the Thai City Planners Society, Director of the Healthy
Forum) และหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Space Forum, and Head of the Department of Urban and Regional Planning, Faculty of
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Architecture, Chulalongkorn University.
“ส�ำหรับการออกแบบเมือง สิ่งส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงมี 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่
สภาพแวดล้อมในเชิงกายภาพ การพัฒนาในมุมเศรษฐกิจ และการพัฒนาในเชิง
สังคม ทั้งสามเป็นวงล้อที่เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยน ก็
จะดึงให้อกี สิง่ เปลีย่ นไปด้วย ดังนัน้ ฐานของการพัฒนาเมืองจึงวนเป็นวงกลมใน
ทุกยุคทุกสมัย
“สมัยก่อนคนส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ผลิตอาหารเพื่อกินเองและผลิตของใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้มีชีวติ รอดและผ่านพ้นฤดูกาลต่างๆ ไปได้ แต่ปัจจุบัน
การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองจนเกิดความหนาแน่นสูงขึ้น ท�ำให้เกิด
ของเสียและมลภาวะ ระบบการย่อยสลายจัดการไม่ทัน การวางผังเมืองเพื่อ
จั ด การระบบสาธารณู ป โภคและการจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ รองรั บ
สุขอนามัยของคนเมืองจึงเป็นเรื่องเดิมที่ทุกยุคทุกสมัยต้องค�ำนึงถึง
“ขณะที่การเกิดโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของมนุษย์ ท�ำให้กลุ่ม
นักผังเมืองทั่วโลกต่างพากันถกเถียงและตั้งค�ำถามว่า มีสาเหตุจากความแออัด
หรือเพราะเมืองมีความหนาแน่นสูงกันแน่ ทั้งๆ ที่ความแออัดกับความหนาแน่น
สูงไม่ใช่ค�ำเดียวกัน โดยสมมติฐานหนึ่งพบว่า เมืองที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สุขอนามัยมักเกิดจากการขาดการออกแบบที่ดี ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะรวม
ถึงที่พักอาศัยซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมมีผลต่อระบบสุขภาวะ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
ของอาคารบ้านเรือนทีม่ กี ารแบ่งพืน้ ทีส่ ่วนตัวและส่วนรวมอย่างเหมาะสม การมี
พื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงสร้างของการจราจร การสัญจร ระบบน�ำ้
ฯลฯ ซึง่ ต่างมีผลต่อคุณภาพอากาศและน�ำ้ รู้ไหมว่าในภาคพืน้ ยุโรปและอเมริกา
พบว่า ผู้ติดเชื้อ 70% เป็นคนยากจนอยู่ในชุมชนแออัด ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมี
ความหนาแน่นสูง แต่มีการวางผังเมือง และการออกแบบที่ดีกลับติดเชื้อเพียง
แค่ 30% ดังนั้น การวางแผนพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่มีไม่เพียงพอจึงเป็น
โจทย์ให้แต่ละเมืองต้องหันกลับมาแก้ไขและจัดการให้ดีข้นึ ”
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“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.”

PEOPLE

PANIT PUJINDA
พนิต ภู่จินดา

Smart ด้วยวิธีคิด

“เวลาที่เราพูดถึงค�ำว่า Smart จ�ำได้ว่าตอนผมเรียนที่เยอรมนียุคนั้นแทบ
ไม่มีเทคโนโลยีเลย แต่เพราะวิธีคิดของเขา Smart อยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีก็ได้ จะเห็นว่า คนในภาคพื้นยุโรปมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมี Smart
Thinking ด้วยการจัดการท�ำงานให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ชาวเยอรมัน
ท�ำงานน้อยที่สุดเฉลี่ยสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง หรือวันละ 7 ชั่วโมง ท�ำให้มีเวลา
กลับไปพักผ่อน ไปออกก�ำลังกาย อยูบ่ า้ นสร้างครอบครัว ไปใช้ชวี ติ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
ดี แม้กระทั่งการที่ร้านค้าในเยอรมนีปิด 2 ทุ่มทุกจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนวันเสาร์ปิด
6 โมงเย็น และปิดร้านวันอาทิตย์ เมื่อร้านค้ามีเวลาปิด ชีวิตคนก็ได้พักผ่อน รัฐ
ไม่ตอ้ งสิน้ เปลืองงบประมาณหรือป้องกันเหตุสาธารณภัย รองรับเหตุจปี้ ล้น หรือ
อีกมุมหนึง่ คือ Smart เพือ่ ตอบสนองชีวติ ให้สะดวกขึน้ เช่น การท�ำอาหารในเวลา
ที่สั้นลงด้วยเครื่องมืออะไรบางอย่าง หรือการที่กระทรวงพาณิชย์ของญี่ปุ่น
ประกาศเปลีย่ นขนาดข้าวสารทีว่ างขายทัว่ ไปจากขนาดมาตรฐาน 2,000 กรัมให้
เหลือ 300 กรัม เพื่อตอบสนองชีวิตเมืองที่อยู่คนเดียว เพื่อให้ใช้ของให้คุ้ม
ประโยชน์และมีอัตราการทิ้งน้อยลง ขนาดที่ลดลงจึงเหมาะส�ำหรับการกินหมด
ภายในวันเดียว จะได้ไม่มีของเหลือเป็นขยะ นี่เป็นตัวอย่างของวิธีคิดที่ Smart
ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี”
แล้วถ้า Smart ด้วยควบคู่กับเทคโนโลยีด้วย

“ไม่นานมานี้ เกาหลีใต้พยายามโปรโมตเรือ่ งการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุ เพราะ
หลายคนต้องอยู่คนเดียวในอาคาร ในแฟลต หากเจ็บป่วยขึ้นมาอาจไม่มีใครรู้
จึงได้นำ� สมาร์ตเทคโนโลยีไปติดเซ็นเซอร์ในระบบไฟฟ้าและน�ำ้ ประปา เพือ่ ตรวจสอบ
ว่า ช่วงเวลาหนึ่งผู้สูงอายุใช้น�้ำหรือไฟต�่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ จากนั้นระบบก็
จะส่งสัญญาณไปยังสถานีต�ำรวจหรือสถานพยาบาล เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบ
ขณะทีใ่ นสหรัฐอเมริกา 2-3 เดือนทีผ่ า่ นมาก่อนมีวกิ ฤตโควิด-19 เมืองใหญ่หลาย
เมืองโดนฟ้องเรื่อง Cashless Society
“เพราะมีแผนให้ประชาชนใช้ทุกอย่างผ่านสมาร์ตโฟน แต่กลับพบว่ายังมี
ผู้คนที่เข้าไม่ถึงการใช้เทคโนโลยีนี้อีกมาก ประชาชนเกือบ 20-30% ที่ไม่มีแม้
กระทัง่ บัญชีธนาคาร ท�ำให้เห็นว่าความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยียงั ต�ำ่ อยู่
จริงแล้ววิธีคิดที่ Smart ถ้ามีเทคโนโลยีที่ดีก็น่าจะส่งเสริมกันได้ แต่ปัญหาใหญ่
ตอนนีค้ อื การเข้าถึงเทคโนโลยีของผูค้ น ซึง่ ก�ำลังเป็นปัญหาส�ำคัญของหลายเมือง
เราก็น่าจะควรถอดบทเรียนหรือเก็บข้อมูลว่าประชากรมีความสามารถในการ
เข้าถึงเท่าเทียมกันหรือยัง ก่อนที่จะน�ำเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวตั้งหรือตัวเสริม
ซึ่งกรณีน้ที �ำให้พบว่ามีระบบอื่นๆ ที่สามารถน�ำมาใช้แทนได้ เช่น ระบบจ่ายเงิน
ด้วยใบหน้า (Face Recognition) โดยระบบบัญชีธนาคารของแต่ละคนจะเชือ่ มต่อ
กับภาพใบหน้า หรือการช�ำระเงินด้วยระบบยืนยันตัวตนผ่านการใช้เสียง (Voice
Payment) เป็นต้น”

ส� ำหรับการออกแบบเมือง สิ่ งส� ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง
มี 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในเชิงกายภาพ
การพั ฒนาในมุมเศรษฐกิจ และการพั ฒนาในเชิงสังคม
ทัง
้ สามเป็นวงล้อทีเ่ ชือ
่ มโยงและเกีย
่ วพั นกัน เพราะเมื่อ
สิ่ งหนึ่งเปลี่ยน ก็จะดึงให้อีกสิ่ งเปลี่ยนไปด้วย
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 flf lats 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 fif ind 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.”
MICE INTELLIGENCE
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Smart Environment กับสถานการณ์ปัจจุบัน

“หากย้อนกลับไปก่อนน�ำ้ ท่วมเมือ่ ปี 2554 นิคมอุตสาหกรรมต่างพากันเลือก
ทีด่ นิ ราคาถูกตัง้ โรงงาน แต่พอผ่านเหตุการณ์นนั้ มา ท�ำให้ใส่ใจในการเลือกสถานที่
และสภาพแวดล้อมเพือ่ ลดความเสีย่ งมากขึน้ ในประเทศเพือ่ นบ้านอย่างฮ่องกง
หลังไข้หวัดนกระบาด ห้องน�้ำของเมือง ได้รับการจัดการใหม่หมด เป็นประตู
อัตโนมัติ ก๊อกน�้ำระบบเซ็นเซอร์ ฯลฯ
“ผมมองว่าหลังจากนี้สิ่งที่เป็นวิถีชีวิตใหม่และเทคโนโลยีจะต้องได้รับการ
สรุปให้เป็นมาตรฐาน หรืออาจถึงขัน้ ยกระดับเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะการค�ำนึง
ถึงสุขอนามัยเป็นเรือ่ งพืน้ ฐานของทุกเมือง มีการคาดการณ์กนั ว่าต่อไปพืน้ ทีส่ ว่ นตัว
จะเล็กลง และพื้นที่ส่วนรวมจะมากขึ้น พื้นที่สาธารณะหรือด้านนอกจะถูกใช้
มากขึน้ อย่างเช่นที่ สหรัฐอเมริกาบางเมืองยอมให้รา้ นขยายพืน้ ทีอ่ อกมาด้านนอก
“เพราะระบายอากาศได้ดี มีระยะห่าง และท�ำความสะอาดง่ายกว่า มีการ
คาดการณ์วา่ ต่อไป การเข้าออกอาคาร หรือแม้แต่การออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง
และอาคารต่างๆ จะเปลีย่ นไป อาจต้องค�ำนึงถึงการออกแบบต�ำแหน่งจุดติดตัง้
เครือ่ งสแกนอุณหภูมิ มีการออกแบบระยะห่างทีเ่ หมาะสม รวมถึงค�ำนึงถึงระบบ
ปรับอากาศภายในอาคารทีถ่ กู สุขอนามัยมากขึน้
“ส�ำหรับโซนนอกเมืองของหลายๆ เมืองก็จะมี ‘Pocket Park’ เป็นพืน้ ทีก่ งึ่ สาธารณะ
ใช้เป็นสถานทีจ่ ดั งานหรืออีเวนต์ได้ โดยมีกลไกเอาพืน้ ทีส่ ว่ นตัวไปใช้อย่างส่วนรวม เช่น
ญีป่ นุ่ มีเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า Privately Owned Public Open Space (POPS) รัฐอาจสร้าง
แรงจูงใจให้เอกชนมีพนื้ ทีส่ เี ขียวทีผ่ า่ นการรับรองแบบทีถ่ กู ต้อง โดยแลกกับการได้รบั สิทธิ์
ในการสร้างอาคารทีม่ จี ำ� นวนชัน้ สูงขึน้ และมีการพัฒนาร่วมกันในทีส่ ดุ
“สิง่ ต่อมา คือ ความสมาร์ตในด้านลดการสัมผัส ด้วยการจ�ำกัดระยะห่าง ตี
ตารางแบ่งเขตก�ำหนดวิธกี ารยืนโดยสารและมีอปุ กรณ์อนื่ กดปุม่ ลิฟต์เพือ่ ลดการสัมผัส
โดยตรง นอกจากนีม้ วี ธิ เี พือ่ เลีย่ งจากผูค้ นทีเ่ ข้าไปอยูใ่ นห้องโดยสารจ�ำนวนมาก
ทางออกอาจจะเป็นการติดลิฟต์เพิม่ แต่วธิ คี ดิ แบบ Smart ช่วยจัดการได้ เช่น ออฟฟิศ
อาจส่งเสริมให้พนักงานวัยหนุม่ สาวเดินขึน้ ลงแทน พร้อมมอบสิง่ จูงใจเป็นค่าตอบแทน
เพิม่ ขึน้ ส่วนธุรกิจและอุปกรณ์ในระบบแชร์รงิ่ ต่างๆ เช่น การใช้รถยานพาหนะ ทีพ่ กั
ทีอ่ ยูร่ วมกัน โคเวิรก์ กิง้ สเปซ หรือขยะทีม่ าจากของทีว่ นกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงระบบ
ขนส่งมวลชนทีม่ ผี ใู้ ช้จำ� นวนมาก สิง่ เหล่านีอ้ าจจะต้องกลับมาปรับทัพและเปลีย่ นวิธี
คิดครัง้ ใหญ่ เพือ่ รองรับกับวิถใี หม่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเรือ่ งสุขอนามัย ความสะอาด
และสิง่ แวดล้อมด้วย”
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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เมืองที่มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับสุ ขอนามัย
มักเกิดจากการขาดการออกแบบที่ดี
ซึ่งโครงสร้างพื้ นฐานที่ดีจะรวมถึง
ที่พักอาศั ยซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมมีผล
ต่อระบบสุ ขภาวะ
Cities at risk of public health problems
are usually the result of the lack of city
planning

มอง Smart Environment กับ MICE

“ในยุคหลังๆ การเดินทางของผูค้ นเปลีย่ นไปจากการเยีย่ มชมกลายเป็นการ
มีประสบการณ์รว่ มมากขึน้ เมือ่ กลุม่ นักเดินทางไมซ์เข้ามาเพือ่ ท�ำงานประชุมและ
ท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน ทุกสิ่งก็ย่อมขยายตัวมากขึ้นในทุกมิติ การตั้งรับของ
เมืองจึงยิ่งต้องมีการจัดการที่ดี การเอาไมซ์มาเป็นตัวชูโรง ท�ำให้เศรษฐกิจ
ฐานรากอื่นได้รับการสนับสนุนไปด้วย ดังนั้น KPI (เคพีไอ) ไม่ได้อยู่ที่จำ� นวนและ
รายได้จากนักเดินทางไมซ์ แต่เป็นคุณภาพและการกระจายรายได้ไปสู่สิ่งอื่นๆ
มากกว่า ท้องถิน่ จึงต้องมีความสามารถรับรองเรือ่ งพืน้ ฐานได้ ตัง้ แต่สงิ่ แวดล้อม
น�้ำ อากาศ การจัดการขยะ ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ ทุกอย่างมันจะต้องปรับกัน
เป็นองคาพยพ เพราะนักเดินทางไมซ์ต่างพากันเข้าถึงท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ได้เห็น
แค่ผิวๆ พวกเขาอาจพักอาศัย อยู่นานขึ้น มีอัตราการใช้จ่ายต่อวันสูงขึ้น สิ่งที่
ควรท�ำก็คอื ท�ำอย่างไรให้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ได้ถกู ขับเน้นให้กลายเป็นเสน่ห์
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการถนอมหรือถูกใช้อย่าง Smart และรู้ค่า เพราะ
ในสถานการณ์เช่นนี้ ไมซ์เข้ามาช่วยสร้างรายได้ให้ก็จริง แต่ท้องถิ่นเองก็ต้อง
เข้มแข็งด้วย”
ภาพของเมืองที่มีศักยภาพในยุคนี้จึงไม่ใช่การมองแค่ความก้าวหน้าหรือ
ความยั่งยืนเท่านั้น 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.
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Green
Stockholm
หลากหลายไอเดียรักษ์โลกของ ‘สตอกโฮล์ม’ เมืองสุ ดกรีน
Ideas to Save the Earth
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พูดถึงเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ต้องยกให้ ‘สตอกโฮล์ม’ (Stockholm) เมือง
หลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสวีเดน ซึ่งเคยได้รับรางวัลเมืองหลวงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของยุโรป (European Green Capital) เมื่อปี 2010 ทั้งยังได้
ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ภายในปี 2040 จะเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยสิ้นเชิง
และต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากกว่าทีป่ ล่อยก๊าซเหล่านัน้ ออกมา
(Climate Positive)
สิง่ ทีส่ ตอกโฮล์มให้ความส�ำคัญมากคือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทีส่ ดุ มีการ
ก�ำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน พร้อมลงมือท�ำอย่างจริงจัง
และเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ซึ่งมีโครงการหนึ่งที่เด่นมากคือ ‘GrowSmarter’ ที่ได้น�ำหลากหลายโซลูชั่น
มาบริหารจัดการเมือง เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ชาวเมืองและแขก
ผู ้ ม าเยื อ นได้ อ ยู ่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม โครงการนี้ ท� ำ ให้
สตอกโฮล์มได้รบั รางวัล ‘World Smart City Awards’ เมื่อปี 2019 มาแล้ว
โครงการ GrowSmarter มีหลายโซลูชั่นที่น่าสนใจ ที่เมืองอื่นอาจหยิบยกไป
พัฒนาเมืองตัวเองได้ เช่น
When it comes to being a leader in environmental management, Stockholm, Sweden’s
capital and its largest city, was the ffi irst to receive the European Green Capital award in
2010. Stockholm has also announced that it aims to become the ffi irst 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:

Promoting
the Use
of Biofuel
ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

สวีเดนถือเป็นประเทศแกนน�ำในการเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนสูงมาก ถึงเกือบ
55% ของการใช้พลังงาน โดยปัม๊ น�ำ้ มันในสตอกโฮล์มจะมีเชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิต
จากสิง่ ปฏิกลู จ�ำหน่าย ซึง่ แท็กซีแ่ ละรถยนต์ทวั่ ไปจะนิยมใช้เชือ้ เพลิงนี้ ต่อมาก็
พยายามส่งเสริมให้รถตูแ้ ละรถบรรทุกขนาดใหญ่หนั มาใช้พลังงานแบบนีด้ ว้ ย
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.
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Utilizing Excess Heat
ใช้ประโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้ง

Photo: https://www.opendistrictheating.com

บรรดาศูนย์การค้าและดาต้าเซ็นเตอร์ทใี่ ช้เครือ่ งปรับอากาศและตูแ้ ช่เย็นจ�ำนวน
มากได้ปล่อยความร้อนเหลือทิง้ ปริมาณมหาศาล ซึง่ การก�ำจัดให้หมดก็มตี น้ ทุนสูง
ดังนัน้ Stockholm Exergi บริษทั พลังงานทีบ่ ริหารจัดการระบบท�ำความร้อนและ
ความเย็นของอาคารบ้านเรือนในเมืองนี้ จึงได้ทำ� ระบบ ‘Open District Heating’ น�ำ
ความร้อนเหลือทิง้ จากแหล่งดังกล่าว มาท�ำความร้อนอาคารอืน่ ทีเ่ ป็นลูกค้าของ
บริษทั เพราะสตอกโฮล์มมีทอ่ ส่งความร้อนใต้ดนิ ความยาวมากถึง 2,800 กิโลเมตร
ครอบคลุมพืน้ ทีต่ กึ ประมาณ 10,000 แห่งทัว่ เมือง ท�ำให้สามารถน�ำพลังงานความร้อน
ในรูปของน�้ำร้อนป้อนเข้าสู่โครงข่ายนี้ได้อย่างง่ายดาย ในปี 2018 ความร้อน
เหลือทิง้ จากแหล่งต่างๆ น�ำไปท�ำความร้อนให้กบั อะพาร์ตเมนต์ในกรุงสตอกโฮล์ม
ได้มากถึง 31,000 ยูนติ และตัง้ เป้าว่าจะเพิม่ เป็นเกือบ 60,000 ยูนติ ในอนาคต
นอกจากนี้ ทีส่ ถานีรถไฟกลางของสตอกโฮล์ม (Central Station) ก็มรี ะบบ
กักเก็บความร้อนจากตัวผูโ้ ดยสารทีม่ าใช้บริการวันละกว่า 250,000 คน เพือ่ น�ำไปใช้
เป็นพลังงานให้ความร้อนแก่อาคาร Kunsbrochuset ทีอ่ ยูใ่ นละแวกนัน้ ช่วยให้อาคาร
ดังกล่าวลดการใช้พลังงานเพือ่ ท�ำความร้อนได้มากถึง 5-10% ขณะเดียวกันสถานี
รถไฟก็ใช้นำ�้ จากทะเลสาบ Klara ทีอ่ ยูใ่ กล้กนั มาเป็นพลังงานในระบบปรับอากาศ
ซึง่ เรียกได้วา่ เป็นการใช้พลังงานจากสิง่ แวดล้อมได้อย่างคุม้ ค่าจริงๆ

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.

Automatic Waste
Collection System
ระบบเก็บขยะอัตโนมัติ

สตอกโฮล์มใช้ระบบนี้เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
พร้อมเพิม่ อัตราการรีไซเคิล การเก็บขยะด้วยวิธนี ี้ ชาวเมืองจะแยกขยะในบ้านตัวเอง
ใส่ถงุ คนละสีตามประเภทขยะ ก่อนเอาไปทิง้ ทีจ่ ดุ ทิง้ ขยะของชุมชน ซึง่ จะส่งขยะ
ผ่านท่อไปยังที่จัดการขยะใต้ดินเพื่อจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
ต่อไป มีการประเมินว่า การจัดการขยะด้วยวิธนี ชี้ ว่ ยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
71% ลดการเดินทางเพื่อเก็บขยะลง 90% และลดปริมาณขยะที่ยังไม่คัดแยก
66% นอกจากนี้ ยังท�ำให้ต้องการพื้นที่จัดการขยะน้อยลง จึงเหลือพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์อ่นื ๆ 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.
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Photo: https://www.envacgroup.com/waste-collection-reimagined/envac-in-the-city/

A Green Event Venue
สถานที่จัดงานสุดกรีน

Electric Car Sharing
แชร์การใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การจราจรติ ด ขั ด และหาที่ จ อดรถยากเป็ น อี ก ปั ญ หาของเมื อ งใหญ่ ทั่ ว โลก
สตอกโฮล์มจึงใช้ ‘Green Parking Index’ มาช่วยลดความต้องการพืน้ ทีจ่ อดรถ ด้วยการ
กระตุน้ การใช้การเดินทางด้วยวิธอี นื่ แทน เช่น ‘Valla Torg’ ทีเ่ จ้าของอาคารได้ให้
บริการแชร์รถยนต์ไฟฟ้าแก่คนทั่วไป โดยคนที่อาศัยอยู่อาคารแห่งนี้สามารถใช้
บริการได้ฟรีในช่วงทดลอง โครงการนีก้ ระตุน้ ให้คนไม่จำ� เป็นต้องซือ้ รถยนต์สว่ นตัว
ท�ำให้ไม่ตอ้ งการพืน้ ทีจ่ อดรถ มีการประเมินเบือ้ งต้นว่า การท�ำแบบนีช้ ว่ ยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 90% และผูพ้ กั อาศัยประมาณ 16.3% สนใจทีจ่ ะซือ้
รถมาใช้เอง
แนวทางทีเ่ ล่ามาเหล่านีน้ า่ จะช่วยท�ำให้ ‘สตอกโฮล์ม’ เดินไปสูเ่ ป้าหมายการ
เป็นเมืองปลอดการใช้พลังงานฟอสซิลได้สำ� เร็จในปี 2040 และขณะเดียวกันเมือง
ไมซ์ทวั่ โลกก็สามารถน�ำแนวคิดเหล่านีม้ าประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาเมืองให้เติบโต โดย
ไม่สง่ ผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
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.

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/

ในฐานะเมืองหลวงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของยุโรป (European Green Capita)
‘สตอกโฮล์ม’ มีสถานทีจ่ ดั งานหลายแห่งทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
แต่ทจี่ ะยกมาเล่าในทีน่ คี้ อื Stockholm Waterfront Congress Centre ทีส่ ร้างจากวัสดุกอ่ สร้าง
ทีเ่ คยเป็นของตึกเก่าในบริเวณนี้ พร้อมติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ขนาดรวม 1,040 ตารางเมตร
เพือ่ กักเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์วนั ละ 1 เมกะวัตต์ มาใช้ประโยชน์ และมีโซลูชนั่
ระบบปรับอากาศและท�ำความร้อนแบบประหยัดพลังงาน สถานที่จัดงานแห่งนี้ได้รับการ
การันตีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจาก ‘Green Key’ สัญลักษณ์สงิ่ แวดล้อมระดับสากล
ที่มอบให้กับโรงแรมและสถานที่จัดงานที่มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
As the ffi irst European Green Capital, Stockholm offers multiple event venues that are environmentallyfriendly 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.
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Public Space
Management
จัดการพื้ นที่ขนาดใหญ่ วิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องเรียนรู้
Learning to Live with the New Normal

ในขณะที่หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เริ่ม
วางแผนให้ผู้คนกลับไปใช้ชวี ิตและท�ำงานตามปกติ เช่นเดียว
กับบ้านเราภาครัฐค่อยๆ ผ่อนคลายให้กิจการต่างๆ กลับมา
ให้บริการได้ ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย (Hygiene) เน้น
ให้ความส�ำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
พร้อมกับพยายามสร้างเสริมระบบด้านสุขอนามัยและความ
สะอาดของอาคารสถานที่
ดังที่ศูนย์อนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales
Lab by MQDC) ได้วิเคราะห์ผลกระทบแบบชั่วคราวและสิ่งที่
จะกลายเป็นปรากฏการณ์ ‘New Normal’ ในอนาคตทั้งใน
แง่มมุ พฤติกรรมการใช้ชวี ติ การใช้เทคโนโลยี การเดินทาง การ
ดูแลสุขภาพ รวมถึงประเด็นด้านการจัดการพื้นที่และด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม และอาจกลายเป็นความปกติ
ใหม่ของภาคธุรกิจบริการเช่นกัน
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะทีป่ รึกษาฟิวเจอร์เทลส์
แล็บ บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ได้หยิบยกประเด็นส�ำคัญน�ำมาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ Web
of Impact หรือเครือ่ งมือวิเคราะห์ผลกระทบของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรงและทางอ้ อ ม ครอบคลุ ม ด้ า นสั ง คม เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และค่านิยม เพื่อให้เห็นถึง
ผลกระทบทางสังคมในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหลังพ้นภาวะ
วิกฤต COVID-19 เกี่ยวกับเทรนด์ท่สี ังคมไทยควรจะตั้งรับ
“ต่อไปนี้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยจะเป็นสิ่งที่
ต้องค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ในพืน้ ทีส่ าธารณะหรือจุดทีม่ คี น
พลุกพล่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริการบางอย่าง เช่น ห้าง
สรรพสินค้า ร้านอาหาร ต้องปรับไปสู่ Online Service มากขึ้น
เพื่อตอบโจทย์การบริการ ต่อไปอุปกรณ์ไฮเทคแบบที่สวมใส่
หรือพกพาได้จะพัฒนามากขึ้น มีฟังก์ชันที่เข้าถึงข้อมูลหรือ
สถานที่ ณ จุดนั้นว่าปลอดภัยหรือไม่ ระบบของอาคารจะไม่
ได้มแี ค่โครงสร้างหรือความสวยงามเท่านัน้ แต่เรือ่ งของน�้ำไฟ
เครือ่ งปรับอากาศจะถูกยกเครือ่ งใหม่ในการควบคุมมาตรฐาน
ภายในอาคาร รวมถึงอากาศภายนอกรอบๆ สถานที่ และเรือ่ ง
PM.2.5 ด้วย”
อย่างไรก็ตาม ดร.การดี ให้ความเห็นว่า ไม่เพียงแต่
พฤติกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนเท่านั้น เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ได้
ถูกกล่าวถึง เพราะไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสัน้ แต่สามารถ
ชะลอปัญหานี้ได้ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ
บุคคลไปจนถึงภาพใหญ่อย่างการจัดการพื้นที่สาธารณะ นับ
ตัง้ แต่การออกแบบเมืองเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ลดมลภาวะและ
การใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับทุกชีวติ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
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“ส�ำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะ (Public
Space / Indoor Technology with Health Factor) จะกลายเป็น
มาตรฐานใหม่ของสถานประกอบการ ทัง้ อาคาร ส�ำนักงาน และ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เพราะจากความไม่เชือ่ มัน่ และความวิตก
กั ง วลในเรื่ อ งความไม่ ป ลอดภั ย หากต้ อ งออกไปยั ง พื้ น ที่
สาธารณะต่างๆ ท�ำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ต้องมีการ
วางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือเพื่อท�ำให้ผู้บริโภครู้สึก
ปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ เช่น มีการวางระบบฆ่าเชือ้ มีความเข้มข้น
ในการจัดการระบบ และการก�ำหนดมาตรฐานระบบการ
ท�ำความสะอาด (Clean Air Quality) ภายในอาคารและอาจจะ
เป็นโอกาสใหม่สำ� หรับอาคารสถานที่ ซึง่ มีพนื้ ที่ Outdoor ทีอ่ าจ
ถูกน�ำมาปรับใช้มากขึน้ พร้อมกับเป็นโอกาสใหม่ของกลุม่ Health
Tech ทีไ่ ม่ใช่แค่เรือ่ งกายภาพ แต่จะเกิดความร่วมมือใหม่ในการ
พัฒนาธุรกิจทีม่ อบความสะดวกให้ผใู้ ช้บริการ ทัง้ เครือ่ งสแกน
วัดอุณหภูมิ เครือ่ งฆ่าเชือ้ โรค ตูจ้ ำ� หน่าย Hygiene Set และอาจ
จะเกิด Touchless Society มากขึน้ มีประตูอตั โนมัติ หรือออกแบบ
ให้รสู้ กึ สัมผัสน้อยลง แต่ตอบสนองการใช้เหมือนเดิม รวมทัง้ เกิด
การยอมรับในการใช้ควิ อาร์โค้ดหรือแม้แต่ AR มากขึน้ ”
เมื่อถามว่าสิ่งที่จะถูกเปลี่ยนไปในอนาคต เธอตอบว่า
“บางสิ่งอาจจะเป็นการปรับ Semi Normal เพื่อให้สอดรับกับ
พฤติกรรมและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่เป็นการยกเลิกหรือ
เปลีย่ นไปในระยะยาว แต่วธิ คี ดิ ของบางธุรกิจอาจจะต้องปรับ
ตัวใหม่ หรือสร้าง Business Model ใหม่ดว้ ย เช่น โรงภาพยนตร์
แบบเดิมอาจจะยาก คงต้องปรับไปสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆ เช่น
ท�ำ Private Party หรือ Private Conference พร้อมกับสร้างความ
มัน่ ใจเรือ่ งระยะห่างและความสะอาดมากขึน้ เช่นเดียวกันกับ
การจัดคอนเสิรต์ แบบแอนะล็อกทีร่ วมคนไว้ทเี่ ดียวจ�ำนวนมาก
ถ้ายังท�ำรูปแบบนี้อาจจะยาก คงต้องปรับไปสู่การท�ำไลฟ์
สตรีมมิ่ง (Live Streaming) ควบคู่ หรือมีไอเดียใหม่อื่นๆ ด้าน
รีเทลขนาดใหญ่ท่รี วมทุกอย่าง มีระบบ One Stop Service ไว้
ที่เดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ ควรต้องปรับสเกลให้เล็กลง หรือ
ท�ำไดร์ฟทรู หรือเครื่องมืออื่นๆ ทางออนไลน์และเทคโนโลยี
ทุ ก อย่ า งต้ อ งหั น กลั บ มาตอบโจทย์ เ รื่ อ งความปลอดภั ย
ความมั่นใจและความรู้สกึ ของผู้ใช้งานมากขึ้น”
บางมุมทีเ่ รามองว่าการเปลีย่ นแปลงน�ำมาสูว่ กิ ฤต แต่
หลายครั้งวิกฤตก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นท�ำให้เกิดการ
สร้างโอกาสใหม่ๆ และเป็นตัวผลักดันให้กจิ กรรมต่างๆ
และธุรกิจต้องปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์ได้ดว้ ยเช่นกัน
โดยเฉพาะการค�ำนึงถึงความปลอดภัยทีต่ อ้ งเลือกมาก่อน
เป็นอันดับแรก ณ เวลานี้

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

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.
ที่มา

-FutureTales Talk : FutureTales LAB by MQDC
-Podcast วิถีความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากวิกฤต COVID-19
ที่เรียกว่า 'New Normal' by Techsauce Thailand
MICE INTELLIGENCE

31

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:

จ�ำกัดปริมาณผู้ร่วมงานและ exhibitors เพื่ อไม่ให้เกิดความแออัดในพื้นที่ ต้อง
เสริมด้วยระบบ online หรือ virtual event ที่ช่วยให้คนบางส่วนไม่ต้องร่วมงาน
ในสถานที่จริง แต่ได้รับประสบการณ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของอีเวนต์
ได้เหมือนกัน
ขยายเวลาการจัดงาน
เพื่ อไม่ให้ผู้ร่วมงานกระจุก
ตัวในวันเดียว และมีแขก
พิ เศษมาดึงความสนใจ
ผู้ร่วมงานทุกวัน
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.

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.

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ลดการสัมผัส
ระหว่างบุคคล หรือการใช้อุปกรณ์ร่วมกันด้วย
การใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน เช่น BizConnect
แอปครบวงจรส�ำหรับการจัดงานไมซ์ทก
ุ รูปแบบ
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.

ลดจ�ำนวนที่นั่งภายในงาน
สัมมนา เพื่ อเว้นระยะห่าง
ทางสังคม เพิ่ มการ Live
เพื่ ออ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ชมนอกพื้ นที่

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

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

บริหารเส้นทางเดินชมงาน
แยกประตูเข้า-ออก จัด
เส้นทางเดินชมงานแบบ
วันเวย์

ขยายขนาดห้องประชุม
เพื่ อให้คนไม่ต้องอยู่ใกล้กัน
เกินไป และท�ำความสะอาด
่ ก
้ หลังการประชุม
พื้นทีท
ุ ครัง

เปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ทักทาย จากจับมือ
สวมกอด หอมแก้ม เป็น
ไหว้และยิ้มทักทาย

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

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.
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เช็กสุขภาพผู้ร่วมงาน เพื่ อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
โรค มีจุดวัดอุณหภูมิ เตรียมหน้ากาก เจลล้างมือส�ำหรับ
ผู้ร่วมงาน
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.

ที่มา Source: www.citmagazine.com

