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ใน
ฉบับที่แล้ว ได้กล่ำวถึงบทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศูห้รือ 

IT ในมุมมองแรกคือกำรเต้รียมรับมือกับสถำนกำรณ์์ เป็นเรื่อง

จ�ำเปน็เรง่ดว่นท่ีห้ลำยองค์กำรเริม่ด�ำเนนิกำรแล้วเพ่ือให้้มีควำมพรอ้ม

ในกำรด�ำเนินงำนในสถำนกำรณ์์ฉุกเฉินดังกล่ำว

โดยอีกห้น่ึงมมุมองจะเปน็เรือ่งของกำรน�ำเทคโนโลย ีIT ให้ม่ๆ

มำประยุกต้์ใชิ้ในสถำนกำรณ์์ที่ผ่้คนในสังคมต้้องเปลี่ยนพฤติ้กรรม

กำรใชิ้ชิีวิต้ประจ�ำวัน ลดห้รืองดกำรเดินทำงไปยังสถำนที่พบปะทำง

สังคม ร้ำนอำห้ำร ห้้ำงสรรพสินค้ำ สถำนที่ท�ำงำน สถำนศูึกษำ กำร

ใชิ้บริกำรขนส่งมวลชิน เริ่มมีห้ลำยองค์กำรปรับมำใช้ิวิธุี work@

home ในบำงส่วนงำน รวมไปถึงกิจกรรมสันทนำกำรต้่ำงๆ เชิ่น กำร

ออกก�ำลงักำย ฯลฯ ทั�งนี�เพ่ือลดอัต้รำเสีย่งต่้อกำรรับเชิื�อเขำ้ส่่รำ่งกำย

ส�ำห้รับในต้่ำงประเทศูโดยเฉพำะประเทศูท่ีประสบกับภำวะกำร

ระบำดของ COVID-19 อย่ำงเชิ่นประเทศูจีน โดยเมื่อมองในมุมของ

กำรใช้ิเทคโนโลยีกลับกลำยเป็นโอกำสในกำรพัฒนำบริกำรร่ปแบบ

ให้ม่ๆ ออกมำเพื่อรองรับควำมต้้องกำรของผ่้บริโภค อำทิ

●  บริกำรส่งอำห้ำรแบบไม่เจอห้น้ำ ปัจจุบันเรำอำจจะคุ้น

เคยกับกำรสั่งอำห้ำรผ่ำน mobile application กันอย่่ พอสมควร แต้่

เมือ่อย่ใ่นสถำนกำรณ์์แบบนี� ทั�งล่กคำ้ และผ่ใ้ห้้บรกิำรต้ำ่งกเ็ฝ่ำ้ระวงั

และป้องกันตั้วเองอย่ำงเข้มงวด กำรชิ�ำระสินค้ำจึงใช้ิเฉพำะที่ผ่ำน

ชิ่องทำง electronic payment ส่วนกำรส่งมอบสินค้ำจะใชิ้วิธุีส่งไป

ยงัสถำนทีบ่รเิวณ์ใกลเ้คยีงกบัทีพั่กของลก่คำ้ซึ่ึง่ผ่ใ้ห้บ้รกิำรจดัเต้รียม

ห้รือมีไว้ส�ำห้รับให้้บริกำรรับฝ่ำกท่ีมีควำมปลอดภัย น่ำเชิื่อถือ ห้รือ

อนญุำต้เขำ้ถึงได้เฉพำะลก่คำ้ท่ำนนั�นๆ เชิน่ มลีกัษณ์ะเห้มอืน locker 

ที่เข้ำรห้ัสไว้ โดยผ่้ให้้บริกำรสำมำรถต้ั�งรห้ัสเพื่อแจ้งล่กค้ำ เมื่อมีกำร

ใชิบ้ริกำรแล้วเสรจ็ก็สำมำรถตั้�งรห้สัผำ่นให้ม่ได้ส�ำห้รับกำรให้บ้ริกำร

ครั�งต้่อๆ ไป (อำจจะเป็นอุปกรณ์์ lock ในร่ปแบบของ IOT ที่สั่งปลด

 lock ผ่ำน mobile application) โดยในประเทศูจีนมี application 

“Meituan” ที่เริ่มให้้บริกำรในลักษณ์ะดังกล่ำวแล้ว เบื�องต้้นเพื่อชิ่วย

เห้ลือผ่ท้ีจ่�ำเป็นต้้องอย่่ติ้ดท่ีพัก และเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิิบัต้งิำนของ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์โดยมีต้่้ให้้บริกำรรับ-ส่งอำห้ำรต้ิดต้ั�งอย่่รอบ

บรเิวณ์โรงพยำบำลห้ลำยแห่้ง โดยเมือ่ไม่นำนมำนี� KFC และ PIZZA 

HUT ก็เริ่มให้้บริกำรในลักษณ์ะนี�เชิ่นกัน

●  ชิั�นเรยีนออนไลน์ เรำอำจจะเคยผำ่นๆ ต้ำกบัโฆษณ์ำ ห้รอื

บำงทำ่นอำจจะเคยใชิบ้รกิำรชิั�นเรยีนออนไลนม์ำบำ้งแลว้ โดยจะให้้

บริกำรแบบ video live streaming ผ่ำนผ่้ให้้บริกำร streaming เชิ่น 

Youtube ซึ่ึ่งส�ำห้รับประเทศูจีน จะเป็นผ่้ให้้บริกำรในชิื่อ Youku โดย

ปัจจุบัน Youku เริ่มให้้บริกำรชิั�นเรียนออนไลน์แบบไม่คิดค่ำใชิ้จ่ำย

ส�ำห้รับนักเรียนระดับชิั�นมัธุยมต้้น และมัธุยมปลำยภำยห้ลังจำกที่

โรงเรียนงดกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มีก�ำห้นด เพ่ือห้ลีกเลี่ยงกำร

จากฉบับที่แล้วตู่อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ระบำดของ COVID-19 ซึ่ึ่งรวมถึง “New Oriental” บริษัทด้ำนกำร

ศูึกษำของเอกชินรำยให้ญ่ และ “VIPKid” ผ่้ให้้บริกำร Platform กำร

เรียนภำษำอังกฤษ นอกจำกนี�ยังมีกำรต้่อยอดไปยังบริกำร online 

fitness class ผ่ำน mobile application “Douyin” ห้รือที่เรำคุ้นเคย

ในชิื่อ TikTok และ mobile application “Keep” ซึ่ึ่งมีผ่้ใชิ้บริกำรเพิ่ม

มำกขึ�นอย่ำงต้่อเนื่อง

●  บริกำรรับชิมภำพยนต์้ออนไลน์ บริกำรร่ปแบบนี�ก�ำลัง

เปน็ทีน่ยิมในห้ลำยประเทศู แต่้ท่ีส�ำคญัคอืกำรทีเ่ริม่มีกำรซึ่ื�อลขิสทิธิุ�

ภำพยนต้์ท่ีจะลงฉำยในโรงภำพยนต้์มำเปิดให้้รับชิมแบบออนไลน์

ผ่ำนทำง mobile application อำทิ ByteDance บริษัทเจ้ำของ 

application TikTok ท�ำกำรซึ่ื�อลิขสิทธิุ�ภำพยนต้์เรื่อง Lost in 

Russia ซ่ึึ่งมีก�ำห้นดฉำยในโรงภำพยนต์้ชิ่วงต้รุษจีน มำฉำยรอบ

ปฐมทัศูน์ผ่ำน application Douyin เช่ินเดียวกับ Huanxi Media  

ผ่ผ้ลติ้ภำพยนต้เ์รือ่ง Lost in Russia กใ็ห้บ้ริกำรฉำยบน application 

ของต้นเชิ่นกัน ทำงด้ำน Baidu และ Tencent ก็น�ำเอำภำพยนต้์เรื่อง 

Enter the Fat Dragon มำฉำยบน application “iQiyi” และ Tencent 

Video เชิ่นกัน

●  ซึ่ื�อ-ขำยบำ้นผ่ำนกำรพำชิมดว้ยเทคโนโลยเีสมอืน แมว้ำ่

จะมีกำรใชิ้เทคโนโลยี Virtual Reality ห้รือ VR ในกำรพำชิมบ้ำนที่

จะท�ำกำรซึ่ื�อขำยอย่ำงแพร่ห้ลำย แต้่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมอย่ำงจริงจัง 

เทำ่ไห้รน่กั จนกระท่ัง 58.com เวบ็ไซึ่ต้ฝ์่ำกซึ่ื�อ-ขำยบำ้นรำยให้ญท่ีส่ดุ

ของจีน และ “Anjuke” plateform อสังห้ำริมทรัพย์ ได้เปิดบริกำร VR 

แบบจ�ำกัดเวลำ และบริกำร Live stream เพ่ือท�ำให้ผ้่ซ้ึ่ื�อสำมำรถเลอืก

บ้ำนโดยไม่ต้้องเดินทำงไปถึงสถำนที่จริงด้วยต้ัวเอง และยังสำมำรถ

สอบถำมข้อม่ลรำยละเอียดจำกผ่้ขำยได้ต้ำมที่ต้้องกำรทรำบ 
●  บริกำรนัดพบแพทย์ออนไลน์ ผ่้ใชิ้งำนที่มีปัญห้ำสุขภำพ

ห้รือแมแ้ต้ส่งสยัวำ่ต้นเองอำจจะมอีำกำรปว่ยอนัเนือ่งมำจำกกำรต้ดิ

เชิื�อ COVID-19 สำมำรถให้้แพทย์ต้รวจได้ว่ำมีอำกำรบ่งชิี�ของ CO-

VID-19 ห้รือไม่ ผ่ำนทำง plateform “WeChat” ห้รือผ่ำน plateform 

ให้้ค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ที่ก่อต้ั�งโดย บริษัท  Baidu และสมำคม

กำรแพทย์ปักกิ่ง รวมถึง plateform ให้้บริกำรปรึกษำปัญห้ำสุขภำพ

ออนไลน์ในชิื่อ “ping an good doctor” ซึ่ึ่งมียอด download เพิ่ม

มำกขึ�นห้ลำยเท่ำตั้วห้ลังจำกกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธ์ุุ

ให้ม่

●  บริกำรเกมส์ออนไลน์ เป็นที่แน่นอนว่ำบริกำรยอดนิยม 

ที่มี อัต้รำกำรเติ้บโต้ส่งในช่ิวงนี�น่ำจะห้นีไม่พ้นเกมส์ออนไลน์ 

อนัเนือ่งมำจำกผ้่คนสว่นให้ญต่้อ้งเก็บต้วัอย่ท่ี่ท่ีพกั ไมส่ำมำรถออกไป

ท�ำกิจวัต้รประจ�ำวันได้เห้มือนปกต้ิ เลยเลือกที่จะผ่อนคลำยด้วยกำร

เล่นเกมส์ ห้รือเข้ำไปพบปะพ่ดคุยกับเพื่อนๆ ภำยในเกมส์แทน โดย

เฉพำะในวันที่ 24 ม.ค. ซึ่ึ่งเป็นวันก่อนต้รุษจีน “Honour of Kings” 

เกมส์มือถือยอดนิยมของ Tencent ท�ำรำยได้ไม่ต้�่ำกว่ำ 2,000 ล้ำน

ห้ยวน ห้รือรำว 8,850 ล้ำนบำท ซึ่ึ่งมีม่ลค่ำมำกกว่ำรำยได้ของเกม

มือถือสัญชิำต้ิจีนทั�งห้มดที่ให้้บริกำรใน Apple App Store ที่ท�ำได้

ต้ลอดชิว่งต้รุษจนีในป ีค.ศู. 2018 โดยอกีเกมห้น่ึงทีไ่ดร้บัควำมสนใจ

มำกเป็นพิเศูษในชิ่วงนี�นั่นก็คือ เกมแนววำงกลยุทธุ์เพ่ือรับมือกับ 

โรคระบำดอย่ำง “Plague Inc.” ซึ่ึ่งเป็นเกมที่ถ่กสร้ำงขึ�นเมื่อปีมำเมื่อ 

8 ปีก่อน และได้มีกำรพัฒนำเวอร์ชิั่นเพ่ิมเติ้ม จนกลำยเป็น appli-

cation ที่มียอดกำรใช้ิจ่ำยส่งที่สุดในระบบ iOS ในจีน เนื่องจำกม ี

เนื�อเรื่องเกี่ยวกับไวรัสมรณ์ะที่ระบำดไปทั่วโลก

อย่ำงไรก็ต้ำม ถึงแม้อุต้สำห้กรรมเกมจะได้รับผลกระทบเชิิง

บวกจำกกำรระบำดของ COVID-19 แต้ทั่�งบรษิทัเกมและผ่เ้ลน่เกมส์

ก็ยังไม่ลืมที่จะชิ่วยกันบริจำคเงินชิ่วยเห้ลือกำรยับยั�งไวรัสนี� บริษัท

เทคโนโลยีจีนห้ลำยรำยได้ให้้ค�ำมั่นว่ำจะระดมเงินห้ลำยล้ำนห้ยวน

และบริจำคอุปกรณ์์ทำงกำรแพทย์ห้รือแม้แต่้ระบบคอมพิวเต้อร์

ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ห้รือ AI) รวมทั�ง algorithm 

ร่ปแบบกำรค�ำนวณ์ วิเครำะห้์ และประมวลผลทำงคอมพิวเต้อร์เพื่อ

สนับสนุนกำรวิจัยรห้ัสพันธุุกรรมของ COVID-19 อย่ำงเต้็มที่

จำกข้อม่ลที่กล่ำวมำข้ำงต้้น ในสถำนกำรณ์์ปัจจุบันองค์กำร

จ�ำเป็นต้้องมีควำมพร้อมเพ่ือรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ�นจำกกำร

ระบำดของ COVID-19 อย่ำงมีสต้ิ รอบครอบ บนพื�นฐำนของควำม

รับผิดชิอบต้่อสังคมส่วนรวม และสวัสดิภำพของพนักงำนเจ้ำห้น้ำที ่

ผ่เ้ก่ียวขอ้งขององคก์ำร และทีส่�ำคัญอยำ่มองขำ้มควำมเปลีย่นแปลง

ที่ถ่กกระตุ้้นโดยสถำนกำรณ์์ ซ่ึึ่งเร่งให้้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเร็วขึ�น  

โดยเฉพำะในเรื่องของกำรใชิ้ประโยชิน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศูร่ป

แบบให้ม่ๆ  ทีเ่ริม่มคีวำมชิดัเจนเปน็รป่ธุรรมมำกขึ�นเรือ่ยๆ พรอ้มทั�งยงั

ไดร้บักำรต้อบรบัในเชิิงบวกจำกต้ลำดมำกขึ�นดว้ย ไมแ่นว่ำ่ห้ลงัจำก

สถำนกำรณ์์คลี่คลำยอำจจะเกิดต้ลำดให้ม่ ร่ปแบบของบริกำร และ

สนิค้ำให้ม่ๆ  ทีพ่ลกิโฉมห้น้ำของเทคโนโลยีไปแบบกำ้วกระโดดก็เปน็

ได้ ดังนั�นองค์กำรต้้องมีควำมเข้มแข็ง ปรับต้ัวรับผลกระทบ และยืน

ห้ยัดอย่่เพื่อจะได้กลำยเป็นผ่้เล่นส�ำคัญของต้ลำดในอนำคต้อันใกล้
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