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ใชิ�แอปพื่ลัิเคชิันข�อม้ลัด้าวเทุียม คุณ์ Onda แบ่งการับรัรัยายการั

บรัรัยายในหั่วข�อนี�ออกเป็นส่องส่่วน ค่อ ก้ารีบรีรียายเก้่�ยวก้ับ

ข้อม้ลด้าวเที่่ยม (Satellite data) และก้ารีใช้้ซึ่อฟิต่์แวรี์ที่่�

เห้มาะสมในก้ารีวิเครีาะห้์ข้อม้ลด้าวเที่่ยม ในส่่วนของข�อม้ลั

ด้าวเทุียม คุณ์ Onda ได้�ยกติัวอย่างการัแส่ด้งภาพื่จากข�อม้ลั

ด้าวเทุียมทุี�แส่ด้งให่�เห็่นถึึงภาพื่ของทุ่าเรั่อทุี�ขนส่่งส่ินค�าในเม่อง

ลัอส่แอนเจลัิส่ รััฐแคลัิฟ้อรั์เนีย ส่ห่รััฐอเมรัิกา ในชิ่วงเวลัาทุี� 

COVID-19 มีการัรัะบาด้อย่างห่นัก ซึ่ึ�งภาพื่ดั้งกลั่าวส่ามารัถึนำ

เส่นอภาพื่ของจำนวนเรัอ่ในทุา่ ณ์ ขณ์ะนั�นได้� โด้ยห่ากเม่�อนำภาพื่

ดั้งกล่ัาวไปเปรัียบเทีุยบกับชิ่วงเวลัาก่อนห่น�า ก็จะส่ามารัถึ

วเิครัาะห่ถ์ึงึผู้ลัของการัรัะบาด้ของโรัค ทุี�มผีู้ลักรัะทุบติอ่การัเด้นิเรัอ่

ขนส่่งส่ินค�าผู้่านการัออกแบบการัวิเครัาะห่์ข�อม้ลัได้� 

นอกจากนี�คุณ์ Onda ยังได้�บรัรัยายถึึงความแติกติ่างของ

ด้าวเทุียมแติ่ลัะปรัะเภทุ ซึ่ึ�งมีความแติกติ่างกัน อาทุิ เชิ่น Radar 

Satellite ซึึ่�งใชิ�รัะบบเรัด้ารัใ์นการัส่่�อส่ารั โด้ยการัรับัส่ญัญาณ์ แลัะ

แปลัผู้ลันั�นจะทุำให่�ได้�ภาพื่เปน็ส่ขีาว-ด้ำ ติอ่มาคอ่ Color Satellite 

ทีุ�ส่ามารัถึแส่ด้งภาพื่เป็นสี่ได้� ทัุ�งสี่ทีุ�ติามนุษย์ส่ามารัถึมองเห่็นได้�

แลัะมากกว่านั�น เชิ่น การัใชิ�อินฟ้รัาเรัด้ การันำไปใชิ�งานนั�นมีการั

ใชิ�ด้าวเทีุยมทีุ�ใชิ�คล่ั�นอนิฟ้รัาเรัด้ทีุ�ส่ามารัถึแส่ด้งถึงึอณุ์ห่ภม้พิื่่�นผู้วิ

ในพื่่�นทีุ�ทีุ�ติ�องการัศึกษา ทุำให่�เรัาส่ามารัถึห่า Hotspot ของเม่อง

นั�น ๆ  เพื่่�อนำไปปรัะกอบการัออกแบบผัู้งเมอ่ง แลัะการัส่รั�างอาคารั

ติ่อไปได้� 

นอกจากนี�ยังส่ามารัถึนำข�อม้ลัด้าวเทุียมไปใชิ� เพื่่�อ

ปรัะโยชินใ์นการัลังทุนุ เชิน่ การัใชิ�ข�อมล้ัด้าวเทุยีมรัว่มกบัการัลังทุนุ

เพื่่�อการัทุำการัเกษติรั, การัพื่ยากรัณ์ก์ารัด้ำเนนิงานของโรังงานโด้ย

เม่�อวันทุี� 1 ธันวาคม 2564 ห่น่วยปฏิิบัติิการัวิจัยรัะบบ

ส่ารัส่นเทุศการัจัด้การัภัยพื่ิบัติิ แลัะความเส่ี�ยง จุฬาลังกรัณ์์

มห่าวิทุยาลััย แลัะ Graduate School of System Design and 

Management มห่าวิทุยาลััยเคโอะ ปรัะเทุศญี�ปุ่น (慶應義塾大
学大学院システムデザイン・マネジメント研究科) รั่วมกับ

ห่ลัักส่้ติรัส่ห่ส่าขาวิชิาการัจัด้การัความเส่ี�ยง แลัะภัยพื่ิบัติิ บัณ์ฑ์ิติ

วทิุยาลััย จฬุาลังกรัณ์ม์ห่าวทิุยาลัยั แลัะภาควชิิาวศิวกรัรัมอตุิส่าห่-

การั คณ์ะวิศวกรัรัมศาส่ติรั์ จุฬาลังกรัณ์์มห่าวิทุยาลััย ได้�จัด้งาน

ส่ัมมนาในห่ัวข�อ “การัวิเครัาะห่์ข�อม้ลัโควิด้-19 โด้ยการัใชิ�ข�อม้ลั

โมบาย แลัะข�อม้ลัปริัภ้มิจากด้าวเทุียมเพื่่�อนำไปส่้่ความยั�งย่น

ในธุรักิจทุ่องเทุี�ยว” ขึ�นโด้ยได้�รัับการัส่นับส่นุนจาก JICA Project 

for AUN/SEED-Net ผู้้�เขียนขอนำเส่นอบทุส่รัุปจากงานส่ัมมนา

ด้ังกลั่าวให่�ทุ่านผู้้�อ่านได้�รั้�จักไปกับเทุคโนโลัยี แลัะเครั่�องม่อติ่าง ๆ  

ทุี�ส่ามารัถึนำมาปรัะยุกติ์ใชิ�กับอุติส่าห่กรัรัมทุ่องเทีุ�ยวรัวมถึึง

อุติส่าห่กรัรัมอ่�น ๆ ด้�วยนะครัับ

เที่รีนด้์ปัจจุบันของก้ารีใช้้แอปพลิเคช้ันข้อม้ล

ด้าวเที่่ยม

ในชิ่วงแรักของการัส่ัมมนาคุณ์ Onda Yasushi นักวิจัย

จากมห่าวทิุยาลัยัเคโอะ ได้�แนะนำเกี�ยวกับเทุรันด้ป์จัจบุนัของการั

ผศ.ดร.ณัฏฐ ลีละวัฒน

คณะวิิศิวิกรรมิศิาสุต์ร์ จุฬาลิงกรณ์มิหาวิิทย์าลิัย์

กลิุมิวิิจัย์ระบบสุารสุนเทศิการจัดการภัูย์พิบัต์ิ

แลิะควิามิเสุี่ย์ง จุฬาลิงกรณ์มิหาวิิทย์าลิัย์

http://natt.leelawat.com

สูความยั่งยืนในธุรกิจทองเที่ยว

การวิเคราะหขอมูลโควิด-19
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ใชิ�ภาพื่จากด้าวเทุยีม, แลัะการัใชิ�ข�อมล้ัจากด้าวเทุยีมเพื่่�อเปน็การั

ส่นับส่นุนข�อม้ลัส่ภาพื่อากาศส่ำห่รัับการัเปรัียบเทุียบข�อม้ลัการั

พื่ยากรัณ์์อากาศกับพื่่�นทุี�ศึกษา ห่ร่ัอแม�กรัะทุั�งการัใชิ�ข�อม้ลัจาก

ด้าวเทุยีมเพื่่�อส่อด้ส่อ่งเรัอ่ปรัะมงวา่มกีารัทุำผู้ดิ้กฎข�อบงัคบัห่รัอ่ไม่ 

ก็ส่ามารัถึทุำได้�โด้ยการัใชิ�ข�อม้ลัจากด้าวเทุียมควบค่้ไปกับ 

เครั่�องมอ่อ่�น ๆ  เป็นติ�น ด้งันั�นการันำเอาข�อมล้ัจากด้าวเทุยีมในปรับั

ใชิ�ติามความเห่มาะส่มจึงนับเป็นโอกาส่ส่ำคัญของทุีมพื่ัฒนา

ซึ่อฟ้ติ์แวรั์ทุี�ใชิ�การัปรัะมวลัผู้ลัภาพื่ แลัะข�อม้ลัจากด้าวเทีุยม 

ด้�วยเห่ตุินี�การัเลั่อกใชิ�เคร่ั�องม่อทุี�ห่ลัากห่ลัายในปัจจุบัน จึงเป็น

โอกาส่ให่�กับธุรักิจทุ่องเทุี�ยวทุี�ส่ามารัถึนำข�อม้ลัจากด้าวเทุียม 

ไปปรัับใชิ�ติามความติ�องการัได้�เชิ่นนั�นเอง 

ก้ารีเปล่�ยนแปลงของก้ารีท่ี่องเที่่�ยวในปรีะเที่ศญ่�ปุ่น

ผู้่านมุมมองของข้อม้ล

ในชิ่วงถึัด้มาเป็นการับรัรัยายโด้ย ผู้ศ.ด้รั. Kodaka Akira 

อาจารัย์จากมห่าวิทุยาลัยัเคโอะ ในหั่วข�อการัเปลัี�ยนแปลังของการั

ทุ่องเทุี�ยวในปรัะเทุศญี�ปุ่นผู้่านมุมมองของข�อม้ลั โด้ย ผู้ศ.ด้รั. 

Kodaka ได้�เรัิ�มการับรัรัยายเกี�ยวกับส่ถึานการัณ์์ COVID-19 ทุี�มี

ติอ่ปรัะเทุศญี�ปุน่เกี�ยวกับจำนวนนักทุอ่งเทุี�ยวทุี�ลัด้ลังอย่างมาก ซึึ่�ง

ส่ง่ผู้ลักรัะทุบโด้ยติรังติอ่การัใชิ�จา่ยด้�านการัทุอ่งเทุี�ยวทุี�เคยเกดิ้ขึ�น 

โด้ยในปีพื่.ศ. 2563 นั�น ยอด้การัใชิ�จ่ายจากนักทุ่องเทุี�ยวลัด้ลัง 

ทุั�งส่ิ�น 84.5% จากปกีอ่นห่น�า ส่ว่นของการัใชิ�จา่ยทุี�ยงัมอีย้นั่�น เกดิ้

จากการัทุ่องเทุี�ยวภายในปรัะเทุศของชิาวญี�ปุน่เอง ทีุ�ส่่วนให่ญ่แลั�ว

นั�นเป็นการัเด้ินทุางแบบไปเชิ�า-เย็นกลัับ อย่างไรัก็ด้ีจากข�อม้ลัพื่บ

ว่าจำนวนของการัทุ่องเทุี�ยวขนาด้เล็ัก (Micro Tourism) ภายใน

ปรัะเทุศนั�นเปน็ติวัเลัขกลับัเพื่ิ�มขึ�นเม่�อเทุยีบกบัปกีอ่นห่น�า แลัะจาก

ปัญห่าในการัลัด้ลังของการัใชิ�จ่ายด้�านการัทุ่องเทีุ�ยว จึงทุำให่�

รัฐับาลัญี�ปุน่ได้�มกีารัออกนโยบายเพื่่�อให่�มกีารัทุอ่งเทุี�ยวในปรัะเทุศ

เพื่ิ�มมากขึ�น โด้ยชิ่วยเห่ลั่อเป็นจำนวน 50% ของค่าใชิ�จ่ายในการั

ทุ่องเทุี�ยว ผู้่านแคมเปญ “Go To Travel” (Go To トラベル) ทุี�เรัิ�ม

ติ�นติั�งแติ่ 22 กรักฎาคม 2020 แลัะมีการัขยายเวลัาติ่อมาเรั่�อย ๆ 

เน่�องจากการัแพื่รัร่ัะบาด้ของเชิ่�อทุี�ทุำให่�การัเด้นิทุางยงัไมส่่ามารัถึ

ทุำได้�เติ็มทีุ� โด้ยในรัะห่ว่างเวลัาทีุ�ได้�มีการัศึกษานั�น ทุางรััฐบาลั

ญี�ปุน่เองกไ็ด้�มีการัรัายงานวา่ มปีรัะชิาชินทุั�งส่ิ�น 87.8 ลั�านคนทุี�เข�า

รั่วมแคมเปญนี� โด้ยรััฐบาลัช่ิวยเห่ลั่อค่าใชิ�จ่ายไปแลั�วกว่า 160 

ลั�านบาทุ นับว่าปรัะส่บความส่ำเรั็จในการัส่นับส่นุนให่�ปรัะชิาชิน

เด้ินทุางทุ่องเทุี�ยวมากขึ�น 

ทุีมวิจัยได้�ทุำการัศึกษาห่�าจังห่วัด้ทุี� เป็น

ส่ถึานทุี�ทุอ่งเทุี�ยว ทุี�ได้�รับัความนยิมในปรัะเทุศญี�ปุน่ 

โด้ยใชิ�ข�อม้ลัจากด้าวเทุียมทีุ�มีการัเผู้ยแพื่รั่โด้ย

รัฐับาลัญี�ปุน่ จะเห่น็ได้�ว่าส่่วนให่ญ่แลั�วนั�น การัเด้นิทุาง 

ทุ่องเทุี�ยวภายในปรัะเทุศจะเป็นการัทุ่องเทุี�ยวข�ามจังห่วัด้ โด้ย

ข�อม้ลัจากด้าวเทุียมส่ามารัถึเลั่อกข�อม้ลัเพื่่�อมาศึกษาเพื่ิ�มเติิมได้�

ติามวตัิถุึปรัะส่งค ์เชิน่ รัป้แบบการัเด้นิทุางในส่ถึานทุี�ทุอ่งเทุี�ยว โด้ย

ยกตัิวอย่างเช่ิน ภาพื่ทุี�ส่รั�างจากข�อมล้ัการัเดิ้นทุางจากจังห่วัด้ ห่รัอ่

ภ้มิภาคอ่�น ๆ เข�ามาส่้่ยังจังห่วัด้เกียวโติ โด้ยเปรัียบเทุียบรัะห่ว่าง

เด้่อนพื่ฤษภาคมของปีพื่.ศ. 2562 แลัะ 2563 ทุี�มีการัเด้ินทุางของ

ปรัะชิาชินลัด้ลังอย่างเห็่นได้�ชิัด้ แลัะทุำวิเครัาะห์่ในลัักษณ์ะ 

เชิน่เดี้ยวกับจงัห่วดั้ฮ่อกไกโด้ กรังุโติเกยีว แลัะจงัห่วดั้โอกนิาวะ ซึ่ึ�ง

จะเห่น็ได้�วา่การัเด้นิทุางภายในปรัะเทุศนั�น ไมไ่ด้�มกีารัเด้นิทุางโด้ย

ทัุ�วไป แติ่มีการัเด้ินทุางไปเพื่ียงบางพื่่�นทีุ�เทุ่านั�น ซึ่ึ�งติ่างจากในปี 

พื่.ศ. 2563 ทีุ�ผู้้�เด้ินทุางไปยังจังห่วัด้เกียวโตินั�น มีติ�นทุางทุี� 

ห่ลัากห่ลัายมากกว่า แติ่ห่ลัังจากการัปรัะกาศให่�ใชิ�แคมเปญ Go 

To Travel แลั�ว ส่ถึานการัณ์ดั์้งกล่ัาวก็เรัิ�มกลัับไปคลั�ายกับชิว่งกอ่น

การัรัะบาด้ของโรัค COVID-19 อีกครัั�ง แติ่ยังเห่ม่อนเด้ิมทุีเดี้ยว 

(Kodaka et al., in press)


