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จาก
สถานี้การณ์์ ‘ไวร่สโคโรนี้าสายพั่นี้ธุ์์์ใหม่ 2019’ (2019

新型コロナウイルス) หรอ้ทั่้�ได�รบ่ช้�ออย่างเป็นี้ทั่างการ 

ว่า ‘Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2’ หร้อ 

‘SARS-CoV 2’ และช้�อโรคอย่างเป็นี้ทั่างการจากองค์การอนี้ามย่โลก 

ว่า ‘Coronavirus Disease’ หร้อ  ‘COVID-19’ (World Health Or-

ganization, 2020) น่ี้�นี้ ในี้ช่วงน้ี้�การดำาเนิี้นี้ช้วิติขึ้องผู้้�คนี้ก็ด้จะม ้

ความลำาบากมากยิ�งขึ้้�นี้ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในี้พั้�นี้ทั่้�ทั่้�ม้การระบาดส้ง

ท้ั่�ส์ดอย่างในี้ประเทั่ศจ้นี้ ผู้้�เขึ้้ยนี้ขึ้อนี้ำาทั่่านี้ผู้้�อ่านี้ไปลองทั่ำาความ 

ร้�จ่กก่บเทั่คโนี้โลย้ใหม่ๆ ว่าได�เขึ้�ามาม้บทั่บาทั่อย่างไรก่บการร่บม้อ 

และการดำาเนี้ินี้ช้วิติขึ้องประชาชนี้ชาวจ้นี้ก่นี้ในี้บทั่ความนี้้�นี้ะคร่บ

การวินิจฉััยุเบื้องต้น

เม้�อจำานี้วนี้ผู้้�ติิดเช้�อม้มากข้ึ้�นี้จ้งเกิดความก่งวล แติ่ด�วย 

ทั่ร่พัยากรสาธุ์ารณ์ส์ขึ้ทั่้�จำาก่ด การติรวจค่ดกรองอาจจะเป็นี้เร้�อง 

ลำาบาก ทั่ำาให�บริษ่ทั่ Search Engine ย่กษ์ใหญ่ ‘Baidu’ ได�ปล่อย 

เคร้�องม้ออ่จฉริยะสำาหร่บการติรวจสอบโรค COVID-19 ด�วยตินี้เอง 

เบ้�องติ�นี้ (ภาษาจ้นี้: 新型肺炎智能自测工具 可自行了解病毒感染

风险) ออกมาให�ประชาชนี้ชาวจ้นี้ได�ใช� (Baidu, 2020; Udemans, 

2020)

ภายในี้แอปพัลิเคช่นี้ด่งกล่าวม้การสอบถามขึ้�อม้ลขึ้องผู้้�ใช� 

เช่นี้ อาย์ เพัศ อาการ ประว่ติกิารเดนิี้ทั่างหรอ้พับปะก่บผู้้�คนี้จากเมอ้ง 

อ้่ฮ่�นี้ ประเทั่ศจ้นี้ จากนี้่�นี้ผู้้�ใช�งานี้จะติ�องติอบคำาถามเพ้ั�อวิเคราะห์ 

ความเส้�ยง เช่นี้ อาการเก้�ยวก่บปอด ความดน่ี้ ติบ่ และไติ เม้�อใส่ขึ้�อมล้ 

เร้ยบร�อยแล�ว ขึ้�อม้ลเหล่าน้ี้�จะถ้กวิเคราะห์ผู้่านี้อ่ลกอริธุ้์มซึ่้�งอ�างอิง 

ติามแผู้นี้การวินี้ิจฉ่ยขึ้องร่ฐบาลจ้นี้ และจะแสดงผู้ลออกมา (Ude-

mans, 2020)

กล์ม่ผู้้�ใช�ทั่้�ได�รบ่การวเิคราะห์ว่าเป็นี้กล์ม่ทั่้�มค้วามเส้�ยงติำ�าจะ

ได�ร่บคำาแนี้ะนี้ำาในี้การปฏิบ่ติิติ่ว ส่วนี้ผู้้�ใช�ทั่้�ม้ความเส้�ยงระด่บส้งจะ 

ได�ร่บคำาแนี้ะนี้ำาให�ไปพับแพัทั่ย์โดยด่วนี้ แอปพัลิเคช่นี้น้ี้�ถ้กพ่ัฒนี้า 

ออกมาเพั้�อช่วยลดความติระหนี้กขึ้องประชาชนี้ โดยให�ประชาชนี้ได�

ม้โอกาสวิเคราะห์อาการขึ้องตินี้เองเบ้�องติ�นี้ก่อนี้การติ่ดสินี้ใจไป 

เขึ้�ารบ่การติรวจคด่กรองติามโรงพัยาบาล (Baidu, 2020; Udemans, 

2020)

การตรวจหาความเสี่ยุงจากการสัมผัสใกล้ชิด

ระบบ “Close Contact Detector” ได�ร่บการพ่ัฒนี้าโดย 

General Office of the State Council ประเทั่ศจ้นี้ ร่วมก่บ National 

ส่องเทคโนโลยีสารสนเทศจีน

ช่วงวิกฤตสถานการณ์์ COVID-19
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ถ้งเวลาทั่้�ประชาชนี้ในี้ประเทั่ศจ้นี้ติ�องเริ�มติ�นี้กล่บไปทั่ำางานี้ก่นี้ติาม 

ปกติิแล�ว ทั่ำาให�หลายบริษ่ทั่ได�ประกาศดำาเนิี้นี้มาติรการทั่ำางานี้จาก

บ�านี้ผู่้านี้แอปพัลิเคชน่ี้ต่ิางๆ ไม่ว่าจะเป็นี้ “WeChat Work” จากบริษท่ั่ 

Tencent (Tencent Inc., 2020b) หร้อ “DingTalk” จากบริษ่ทั่ Ali-

baba (Alibaba Group Holding Limited, 2018) 

อย่างไรก็ด้ปัญหาการเช้�อมติ่อก็ได�เกิดขึ้้�นี้ติ่�งแติ่ว่นี้แรกขึ้อง 

การเปิดทั่ำาการติามปกติิเนี้้�องจากการจราจรขึ้�อม้ลอ่นี้โหมกระหนี้ำ�า 

ทั่่�วท่ั่�งประเทั่ศจน้ี้ (Jao, 2020a) DingTalk รายงานี้ว่ามผู้้้�ใช�งานี้ทั่ำางานี้ 

จากบ�านี้ผู่้านี้แอปพัลเิคชน่ี้ถ้ง 200 ล�านี้คนี้จาก 10 ล�านี้บรษิท่ั่ในี้ว่นี้น่ี้�นี้ 

(Jao, 2020a) ทั่ำาให�ติ�องหาวิธุ้์การร่บมอ้จนี้ทั่ำาให�สามารถใช�งานี้ได� 

อย่างปกติิในี้ทั่้�ส์ด

จากเหติ์การณ์์ด่งกล่าวน่ี้บว่าเทั่คโนี้โลย้น้ี้�เป็นี้ช่องทั่างทั่้�จะ 

ช่วยให�การดำาเนี้นิี้งานี้ทั่างธ์ุ์รกจิขึ้องประเทั่ศจน้ี้สามารถดำาเนี้นิี้ต่ิอไป

ได�อย่างไม่สะด์ด จ้งทั่ำาให�กล์่มแอปพัลิเคช่นี้ทั่่�ง DingTalk, WeChat 

Work, Bytedance’s Feishu, และ Huawei Cloud WeLink เปิดให� 

บริษ่ทั่ติ่างๆ ได�ใช�บริการประช์ม และทั่ำางานี้ออนี้ไลนี้์แบบไม่เส้ยค่า

ใช�จ่ายในี้ช่วงวิกฤตินี้้� (cnTechPost, 2020; Jao, 2020a)

ความช่วยุเหลือทางการเงิน

บริษ่ทั่ Tencent ผู้้�ให�บริการระบบชำาระเงินี้อิเล็กทั่รอนี้ิกส์ 

WeChat Pay (Tencent & Tenpay, 2020) และแพัลติฟัอร์มบริการ

ประก่นี้ทั่างออนี้ไลนี้์ WeSure (Weimin Insurance Agency Co., 

Ltd., 2018) ย่งได�ให�ความช่วยเหล้อด�านี้ค่าร่กษาพัยาบาลก่บผู้้�ขึ้าย

สินี้ค�ารายย่อยขึ้อง WeChat Pay เม้�อติ�องเขึ้�าร่บการร่กษาโรค CO-

VID-19 โดยพั่อค�าแม่ค�าท้ั่�ติรวจพับโรคสามารถสม่ครขึ้อร่บการ 

ช่วยเหล้อด�านี้การเงินี้จำานี้วนี้ว่นี้ละ 1,000 หยวนี้ติ่อว่นี้ ส้งส์ดถ้ง 1 

เด้อนี้ เม้�อเขึ้�าร่บการร่กษาท้ั่�โรงพัยาบาลขึ้องร่ฐหร้อศ้นี้ย์ร่กษาโรค 

COVID-19 ในี้ระยะเวลาท้ั่�กำาหนี้ด (Jao, 2020b) และแน่ี้นี้อนี้ว่าการ 

สม่ครขึ้อความช่วยเหล้อก็ไม่ติ�องไปติิดติ่อหนี้่วยงานี้หร้อกรอก 

เอกสารทั่้�บริษ่ทั่ แติ่ผู้้�ใช�สามารถกดเขึ้�าไปในี้ฟัังก์ช่นี้ด่งกล่าวผู้่านี้ 

แพัลติฟัอร์ม WeChat Pay ได�เลย

บทสรุป

ด�วยเทั่คโนี้โลย้ท้ั่�กล่าวมาได�ม้ส่วนี้ช่วยให�การดำาเนี้ินี้งานี้ 

ติ่างๆ สะดวกขึ้้�นี้ แม�จะไม่สะดวกสบายเหม้อนี้ก่บช่วงเวลาปกติิ แติ่

กค็าดว่าจะสามารถช่วยลดผู้ลกระทั่บไปได�บ�างไม่มากกน็ี้�อย อย่างไร 

ก็ด้แม�จะบอกว่าเทั่คโนี้โลย้ม้ประโยชนี้์ แติ่ท่ั่�งน้ี้�ท่ั่�งน่ี้�นี้ก็ขึ้้�นี้อย้่ทั่้�ผู้้�ใช� 

งานี้ด�วย จะเห็นี้ได�จากการใช�เทั่คโนี้โลย้ไม่ถ้กวิธุ์้ เช่นี้ การปล่อยขึ้่าว

ล้อผู้่านี้ส้�อออนี้ไลนี้์ทั่้�ว่าการส้บบ์หร้�หร้อการด้�มเหล�าจะสามารถช่วย

ฆ่าไวรส่ SARS-CoV 2 ได� (Sheng, 2020) หรอ้ข่ึ้าวล้อทั่้�บอกว่ารฐ่บาล 

ทั่�องถิ�นี้ในี้หลายพั้�นี้ท้ั่�ในี้จ้นี้ออกมาติรการจ่ดการก่บส์นี้่ขึ้จรจ่ด 

Health Commission ประเทั่ศจ้นี้ และ China Electronics Techno-

logy Group Corporations (CETC) โดยได�ร่บการสน่ี้บสนี้์นี้ด�านี้ 

ขึ้ �อม้ลจาก National Health Commission ประเทั่ศจ้นี้, 

กระทั่รวงคมนี้าคม ประเทั่ศจ้นี้ และ Civil Aviation Administration 

of China (huaxia, 2020)

ผู้้�ใช�สามารถลงทั่ะเบ้ยนี้ใช�งานี้ระบบด่งกล่าวได�ทั่างการ 

สแกนี้รห่ส QR ผู้่านี้แอปพัลิเคช่นี้ Alipay (Alibaba Group Holding 

Limited, 2020), WeChat (Tencent Inc., 2020a) หร้อ Tencent 

QQ (Tencent Inc., 2020c) แล�วลงทั่ะเบ้ยนี้ด�วยหมายเลขึ้โทั่รศ่พัทั่์

ม้อถ้อ หล่งจากนี้่�นี้กรอกช้�อจริง และหมายเลขึ้ประจำาติ่วประชาชนี้ 

ลงไป ระบบจะประมวลผู้ลโดยใช�ขึ้�อม้ลจากฐานี้ขึ้�อม้ลเพ้ั�อค�นี้หา 

ว่าม้บ์คคลใกล�ติ่วท้ั่�ม้ความเส้�ยง เช่นี้ บ์คคลท้ั่�ไม่ม้การป้องก่นี้ท้ั่�ม ้

ประสิทั่ธุ์ิภาพั บ์คคลท้ั่�ได�ร่บการติรวจพับเช้�อ SARS-CoV 2 แล�ว 

บ์คคลทั่้�ติ�องสงส่ยว่า จะติิดเช้�อ หร้อบ์คคลทั่้�ม้อาการป�วยทั่้�เก้�ยวขึ้�อง

ก่บอาการขึ้อง COVID-19 หร้อไม่ (huaxia, 2020)

ทั่่�งนี้้�ความหมายขึ้องการสม่ผู้ส่ใกล�ชิดขึ้องระบบนี้้�คอ้ บค์คล 

ท้ั่�ทั่ำางานี้ในี้ท้ั่�ทั่ำางานี้เดย้วก่นี้ เรย้นี้ในี้ห�องเรย้นี้เดย้วก่นี้อาศย่ในี้บ�านี้

หล่งเด้ยวก่นี้ เจ�าหนี้�าทั่้�สาธุ์ารณ์ส์ขึ้ สมาชิกในี้ครอบคร่ว หร้อบ์คคล

ท้ั่�อย้ ่ใกล�ชิดในี้สภาพัแวดล�อมแบบปิด เช่นี้ การโดยสารด�วย 

ยานี้พัาหนี้ะเด้ยวก่นี้ ติ่วอย่างเช่นี้ ผู้้ �โดยสารบนี้เคร้�องบินี้ท้ั่�นี้่�ง 

โดยสารในี้แถวเด้ยวก่นี้รวมทั่่�งสามแถวด�านี้หนี้�าและสามแถวด�านี้ 

หล่ง จะถ้อว่าเป็นี้ “การส่มผู้่สใกล�ชิด” ส่วนี้ผู้้�โดยสารในี้ติำาแหนี้่ง 

ทั่้�นี้่�งอ้�นี้ถ้อเป็นี้ “การส่มผู้่สทั่่�วไป” (huaxia, 2020)

การท�างานจากบ้าน

แม�ในี้อดต้ิการทั่ำางานี้จากบ�านี้จะเป็นี้เร้�องยาก แต่ิติ�องขึ้อบค์ณ์ 

ท้ั่�เทั่คโนี้โลย้ในี้ปัจจ์บ่นี้ได�ให�ความช่วยเหล้อผู้้�คนี้จากหลากหลาย 

อาช้พัให�สามารถทั่ำางานี้ติ่างๆ จากทั่้�บ �านี้ได� โดยเฉพัาะเม้�อ 

สถานี้การณ์์ขึ้องไวร่ส SARS-CoV 2 ย่งย้ดเย้�อหล่งช่วงติร์ษจ้นี้ และ
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เน้ี้�องจากเกรงว่าจะเป็นี้พัาหะขึ้องไวร่สด่งกล่าวจนี้องค์การอนี้าม่ย 

โลกติ�องออกมาแจ�งว่า ย่งไม่มห้ลก่ฐานี้ย้นี้ย่นี้ว่าสน์ี้ข่ึ้ และแมวสามารถ 

ติิดเช้�อจากไวร่สน้ี้�ได� ผู้้�เช้�ยวชาญทั่างการแพัทั่ย์จากจ้นี้ก็ออกมา 

ย้นี้ย่นี้ (Kim, 2020) ก็ทั่ำาให�เกิดความเขึ้�าใจผู้ิดในี้หม้่ประชาชนี้มาก

ขึ้้�นี้ ในี้ภาวะวกิฤติเช่นี้นี้้�ผู้้�ใช�งานี้ส้�อออนี้ไลน์ี้ควรติรวจสอบขึ้�อเทั่จ็จริง 

ติ่างๆ ก่อนี้จะแชร์ให�ผู้้�อ้�นี้ เพั้�อลดความส่บสนี้ และความเขึ้�าใจผู้ิดลง

ค�าชี�แจง

บทั่ความน้ี้�มว้ต่ิถ์ประสงค์เพ้ั�อนี้ำาเสนี้อขึ้�อมล้ให�ก่บท่ั่านี้ผู้้�อ่านี้ 

ผู้้�เข้ึ้ยนี้มิได�มส่้วนี้ได�ส่วนี้เส้ยใดๆ หรอ้ทั่ำางานี้ให�ก่บบริษท่ั่พ่ัฒนี้าแอป-

พัลิเคช่นี้ทั่้�กล่าวถ้งในี้บทั่ความนี้้�
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