


เราพร้อมแล้้วหรือยััง 
สำำาหรับการปรับตััวในยุัค  
New Normal

ทุุกวิิกฤตการณ์์ให้้บทุเรียนกับเราเสมอ สอนให้้เราร้้วิ่าทุุกๆสิ�งเม่�อลงส้่จุุดตำ�าสุดก็ย่อมฟื้้�นคื่นกลับมาได้      
เช่่นกัน โดยเฉพาะในยุคืปกติให้ม่ (New Normal) ห้ร่อในยุคืเศรษฐกิจุดิจุิทุัล (Digital Economy)               
ทุี�ผู้กกับยุคืโลกาภิิวิัตน์ (Globalization) ซึ่่�งทุำาให้้โลกรวิมเป็นห้น่�งเดียวิ ผู้้ทุี �สามารถรับม่อกับการ
เปลี�ยนแปลง และปรับตัวิอย่างช่าญฉลาดก็จุะสามารถฟื้้�นตัวิจุากวิิฤติได้อย่างรวิดเร็วิ

โคืวิิด-19 สอนให้้เราห้ันมาใส่ใจุในสุขภิาพ และระมัดระวิังในการใช่้ช่ีวิิตมากข่�น รวิมทุั�งยังสอนให้้เรา        
เรียนร้้ ตอบรับและร้้จุักใช่้เทุคืโนโลยีดิจุิทุัลมากข่�น พฤติกรรมของเราจุะเปลี�ยนไปอย่างรวิดเร็วิ (Digitalize) 
ออกจุากวิิถีช่ีวิิตเดิมทุี�เราคืุ้นช่ิน

เข้าส้่วิิถีช่ีวิิตแบบให้ม่ในโลก New Normal ซึ่่�งคืนรุ่นให้ม่จุะมีคืวิามพร้อมและคืุ้นช่ินกับการรับม่อสำาห้รับ
การเปลี�ยนแปลงได้เร็วิกวิ่า ในขณ์ะทุี�คืนบางรุ่นต้องใช่้คืวิามพยายามเพ่�อปรับตัวิมากกวิ่าคืนอีกรุ่นห้น่�งผู้้ทุี �
ปรับตัวิได้ช่้าต้องเรียนร้้ทุี �จุะรับม่อและปรับตัวิให้้เร็วิข่�น ซึ่่�งการปรับตัวิทุี�กล่าวิมานี�รวิมไปถ่งการปรับตัวิ
ระดับองคื์กร อุตสาห้กรรม ชุ่มช่น สังคืม ห้ร่อแม้กระทุั�งเม่อง เช่่น ห้ากเราพ้ดถ่งเม่องอัจุฉริยะ (Smart 
City) ก็จุะห้มายถ่งเม่�อทุี�มีการปรับตัวิอย่างรวิดเร็วิ เพ่�อให้้ประช่ากรผู้้อย้่อาศัยมีสุขภิาพทุี�ดี มีระบบทุี�
สามารถป้องกันห้ร่อปกป้องสุขภิาพของเราได้ ทุุกอย่างจุะมีมิติมากยิ�งข่�น เราจุะเรียนร้้ได้เร็วิและปรับ
พฤติกรรมได้เร็วิข่�น

ทุุกอุตสาห้กรรมจุะต้อง Digitalize ตัวิเอง เพ่�อปรับเปลี�ยนตามพฤติกรรมของผู้้บริโภิคืไม่ให้้ล้าสมัย เพราะ
ผู้้บริโภิคืทุุกวิันนี�ห้ันมาบริโภิคืผู่านช่่องทุางออนไลน์ เช่่น E-Commerce มากข่�น วิิถีช่ีวิิตและคืวิามต้องการ
ของผู้้บริโภิคืยุคืให้ม่ทุี�เป็น Digital Native นั�นแตกต่างไปจุากเดิม ห้ากอุตสาห้กรรมใดไม่มีการปรับตัวิเพ่�อ
รองรับพฤติกรรมให้ม่ คืวิามกังวิลให้ม่ ห้ร่อคืวิามต้องการให้ม่ของผู้้บริโภิคื อุตสาห้กรรมนั�นก็จุะไม่สามารถ
ดำารงอย้่ได้

การ Digitalize เพ่�อปฏิิร้ปตัวิเอง จุะต้องขับเคืล่�อนด้วิยข้อม้ล (Data Driven) ผู่านการเช่่�อมโยงระห้วิ่าง   
ผู้้ประกอบการ ตลาด และผู้้บริโภิคืผู่านการเช่่�อมโยงแบบดิจุิทุัล เพ่�อให้้ผู้้บริโภิคืได้ร้ ้จุักเรา และเข้าถ่งเรา
ได้ง่ายได้ ในขณ์ะทุี�ตัวิเราเองก็จุะสามารถเข้าถ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) ห้ร่อเจุาะล่กลงไปถ่ง
ระดับรายบุคืคืล (Personalization) เพ่�อให้้สามารถทุำาคืวิามเข้าใจุการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมผู้้บริโภิคื     
ได้อย่างรวิดเร็วิ 

ห้ากมองเห้็นพฤติกรรมให้ม่เห้ล่านี� แล้วิปรับตัวิได้รวิดเร็วิและช่าญฉลาด เราจุะกลายเป็นผู้้นำาให้ม่ทุ่ามกลาง
วิิกฤตแห้่งการเปลี�ยนแปลง
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ความท้์าท์ายัใหม่ 
ที์�เราต้ัองเผชิัญหลั้งจีาก 
COVID-19

ม.ร.ว.นงคราญ ชัมพูนุท์
รองประธานและประธานพัื่นธกิิจิ 
ด้ิานพัื่ฒนาสังคมดิิจิิทััล
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จุากผูลกระทุบต่อเศรษฐกิจุจุากวิิกฤติ 
COV ID - 19  ทุี� เกิดข่�นตั� งแต่ เด่อน
กุมภิาพันธ์์ทุี�ผู่านมา ได้ส่งผูลคืวิาม    
เสียห้ายต่อภิาคืธ์ุรกิจุในวิงกวิ้าง ทุี�ต้อง
ปิดตัวิลงห้ร่อต้องพักกิจุการ ส่วินใน
ระดับประเทุศนั�น ทุี�เห้็นได้ช่ัดเจุนทุี�สุด 
คืงห้นี ไม่พ้นการทุี� ส้ญ เสี ย เม็ด เ งิน
จุำานวินมากจุากอุตสาห้กรรมทุ่องเทุี�ยวิ
ห้ยุดช่ะงัก สายการบินห้ยุดตารางการ
บินช่ั�วิคืราวิทุั�งในประเทุศและระห้วิ่าง
ประเทุศ ห้นี�คืรัวิเร่อนเพิ�มส้งข่�น การ
จุ้างงานมีปัญห้า ห้ลายธ์ุรกิจุต่างนำา
กลยุทุธ์์อันห้ลากห้ลายเพ่�อปรับตัวิเพ่�อ
ให้้ ได้รับผูลกระทุบทุี�น้อยทุี�สุดจุาก
วิิกฤตินี�  ตัวิอย่างห้น่�งทุี�เห้็นได้ช่ัด คื่อ
การห้ันไปพ่�งการใช่้เทุคืโนโลยีดิจุิทุัล มา
เป็นเคืร่�องม่อในการช่่วิยขับเคืล่�อน 
ติดตามและพยุงธ์ุรกิจุกันอย่างพร้อม
เพียง ด้วิยคืวิามทุ้าทุายทุี�ทุุกภิาคืส่วิน
กำาลังเผูช่ิญอย้่จุากทุี�กล่าวิไป ได้กลับ
กลายเป็นห้น่�งในตัวิเร่งช่ั�นดีด้านดิจุิทุัล 
เพ่�อใช่้ประโยช่น์จุากเทุคืโนโลยีมาเป็น
เคืร่�องม่ออันทุรงประสิทุธ์ิภิาพในการ
ขับเคืล่�อนปรับตัวิในการดำาเนินธ์ุรกิจุ 
และวิิถีช่ีวิิตได้ดำาเนินต่อไป เกิดการ
ปรับตั วิของอุตสาห้กรรมดิ จุิทุั ลทุี�
สามารถพลิกวิิกฤติเป็นโอกาส และใน

บางกรณ์ีก็ได้เปลี�ยนโฉมห้น้าของวิิธ์ีการ
ทุำาธ์รุกจิุอยา่งสิ�นเช่งิ ตวัิอยา่งเทุคืโนโลยี
ทุี�เห้็นอัตราการเพิ�มข่�นในการใช่้งาน 
ได้แก่ การผูสานประโยช่น์ของโมบาย          
แอพพลิเคืช่ั�นสำาห้รับการรับ-ส่ง ติดตาม
สินคื้า การเพิ�มข่�นของการประมวิลผูล
คืลาวิด์ในทุุกแพลตฟื้อร์ม (Cloud 
Computing) ตลอดจุนการเพิ�มข่�นของ
การใช่้แอพพลิเคืช่ั�นการส่�อสารประเภิทุ
 VDO Conferencing platform ต่างๆ
 เป็นห้น่�งในเคืร่�องม่อทุี�ช่่วิยผูสานการ
ส่�อสารใดการดำาเนินธ์ุรกิจุ ทุี�ต่างคืนต่าง
อย้่นอกสถานทุี�ทุำางานเพ่�อให้้ธ์ุรกิจุนั�น
สามารถดำาเนินการต่อไปได้ บริษัทุ
ต่างๆเอง ต่างเริ�มย้ายฐานข้อม้ลของ
ตนเองไปส้่บริการข้อม้ลบนคืลาวิด์ของ
ผู้้ให้้บริการรายให้ญ่มากข่�นระห้วิ่างช่่วิง
เวิลานี� แทุนทุี�การพัฒนาระบบเอง เพ่�อ
รองรับให้้พนักงานสามารถทุำางานจุาก
นอกสำานกังานได ้ธ์รุกิจุทุี�จุะอย้ร่อดและ
ทุนตอ่คืวิา่ทุา้ทุายนี�ในอนาคืตกค็ือ่ธ์รุกจิุ
ทุี�มีการปรับตัวิโดยการนำาเทุคืโนโลยี
ดิจุิทุัลเข้าไปประยุกต์ใช่้อย่างทุันทุ่วิงทุี
ให้้ เห้มาะต่ อสถานการณ์์ปั จุจุุ บั น         
แม้กระทุั�งในฟื้ากฝั่ั�งของผู้้บริโภิคืห้ร่อ
ประช่าช่นทุั�วิไปเอง ก็พบการเพิ�มข่�น
ของปริมาณ์แบนด์วิิดทุ์ทุี� ใช่้ ในการ

ในช่่วิงเวิลาทุี�เรากำาลังเผูช่ิญกับบทุทุดสอบคืรั�งยิ�งให้ญ่ ระห้วิ่างช่่วิงสถานการณ์์การแพร่กระจุายและการติดเช่่�อไวิรัส COVID-19 นั�น
คืงต้องกล่าวิวิ่า นี�คื่อคืวิามทุ้าทุายคืรั�งให้ญ่ทุี�สุดทุี�กระทุบต่อระบบเศรษฐกิจุและสังคืมไทุย ทุั�งยังเป็นจุุดเริ�มต้นของการแสวิงห้าระเบียบ
แนวิทุางในการดำาเนินช่ีวิิตให้ม่ๆในสังคืมแห้่งอนาคืต  โดยวิิกฤติดังกล่าวินี� ได้ส่งผูลกระทุบต่อระบบเศรษฐกิจุและสังคืมทุุกระดับช่ั�น
ตั�งแต่ประช่าช่น ล้กจุ้างแรงงาน ไปจุนถ่งองคื์กร สถาบันคืรัวิเร่อนและทุ้องถิ�น ทุุกฝั่่ายต่างรับร้้ได้อย่างช่ัดเจุนวิ่าการเปลี�ยนแปลงกำาลัง
จุะมาถ่ง และนี�คื่อคืวิามจุำาเป็นทุี�จุะต้องปรับตัวิโดยเฉพาะเพ่�อเป็นการยกเคืร่�องทุั�งการใช่้ช่ีวิิตและการดำาเนินธ์ุรกิจุไปส้่ “วิิถีให้ม่” ซึ่่�ง
ก็คื่อคืวิามปรกติในร้ปแบบให้ม่ห้ร่อ New Normal ทุี�เทุคืโนโลยีดิจุิทุัลจุะถ้กใช่้เป็นเคืร่�องม่อในการขับเคืล่�อนเศรษฐกิจุต่อจุากนี�ไป

ติดต่อส่�อสาร ไม่วิ่าจุะเป็นอินเทุอร์เน็ต
แบนด์วิิดทุ์ประเภิทุมีสาย ห้ร่อไร้สาย 
ต่างมีปริมาณ์การใช่้งานเพิ�มมากข่�น
อย่างช่ัดเจุน  เป็นการตอบรับวิิถีให้ม่
เป็นช่่วิงทุี�ผู้้บริ โภิคืต่างพร้อมใจุกัน   
เสพข่าวิสารและคืวิามบันเทุิงผู่าน
บริการสตรีมมิ�งมากกวิ่าการด้ทุีวิีห้ร่อ
ภิาพยนตร์ตามโรงห้นังนั�นเอง  

โดยสรุปแล้วิ เทุคืโนโลยีดิจุิทุัลกำาลังเข้า
มาเปลี�ยนร้ปแบบการใช่้ช่ีวิิตของทุุกคืน
 สภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่ง
ประเทุศไทุย ในฐานะตัวิแทุนภิาคืธ์ุรกิจุ
และอุตสาห้กรรมดิจุิทุัล ต้องการทุำา
ห้น้าทุี�สำาคืัญมากกวิ่าการส่งเสริมธ์ุรกิจุ
ดิจุิทุัลให้้เติบโตแข็งแกร่งเทุ่านั�น แต่ยัง
มุ่งทุี�จุะสร้างคืวิามมีส่วินร่วิมระห้วิ่าง
ภิาคืเอกช่น รัฐบาล และภิาคืประช่าช่น
ได้ เปลี� ยนผู่านไปส้่ เทุคืโนโลยีแห้่ ง
อนาคืตทุี�จุะช่่วิยเพิ�มประสิทุธ์ิภิาพโดย
รวิม เพ่�อลดคืวิามเสี�ยงในด้านข้อจุำากัด
ในการเข้าถ่งเทุคืโนโลยีจุากปัจุจุัยทุั�ง
ภิายในและภิายนอก ทุั�งยังสนับสนุนทุุก
ภิาคืส่วินในการขับเคืล่�อนเทุคืโนโลยี
ดิจุิทุัลเพ่�อพลิกเศรษฐกิจุและสังคืมให้้
เข้าส้่วิิถีช่ีวิิตให้ม่อย่างยั�งย่น 



อ้างอิง

1New York Times “No one knows what Thailand is doing right, but so far, it’s working”, 16 Jul 20  
www.nytimes.com/2020/07/16/world/asia/coronavirus-thailand-photos.html
2สภิาพัฒน์เผูยรายงานภิาวิะสังคืมไทุยไตรมาส 1 ปี 2563 28 พ.คื. 2563 www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10260&filename=index
3Thailand Economic Monitor June 2020: Thailand in the Time of COVID-19  
www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/thailand-economic-monitor-june-2020-thailand-in-the-time-of-covid-19

Image.Freepix.com 
http://www.freepik.com Designed by Freepik

รายงานพิิเศษ
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รายังานการวิเคราะห์ปริมาณแล้ะสำถิิติัการรับ-ส่ำงข้้อมูล้ ผ่านเครือท์างข่้ายั
อินเท์อร์เน็ตัข้องภาคธุุรกิจีไท์ยัระหว่างสำถิานการณ์การระบาดข้องเชืั�อไวรัสำโควิด-19 
(COVID-19)

โดยัสำรุป: 

      ช่่วิงก่อนการแพร่ระบาดใน    
      ประเทุศไทุยและมาตรการ     
ภิาคืรัฐต่างๆ คื่อเด่อนมกราคืม 
ถ่งเด่อนมีนาคืม

       ช่่วิงทุี�มีการแพร่ระบาดและ    
       มีการออกมาตรการคืุมเข้ม 
คื่อ เด่อนเมษายนและพฤษภิาคืม

      ช่่วิงทุี�เริ �มมีการผู่อนคืลาย    
      มาตรการต่างๆ คื่อ เด่อน
มิถุนายน และกรกฎาคืม

ตั�งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โดยเฉพาะใน
ระห้วิ่างช่่วิงไตรมาสทุี� 2 ของปี พ.ศ. 
2563 ทุั� วิ โลกเผูช่ิญกับปัญห้าการ     
แพร่ระบาดของเช่่�อไวิรัส COVID-19    
ทุี�ส่งผูลกระทุบร้ายแรงไม่ใช่่เฉพาะกับ
สุขภิาพของคืนทุั�วิโลกเทุ่านั�น แต่ยังส่ง
ผูลกระทุบกับระบบเศรษฐกิจุและสังคืม
อย่างให้ญ่ห้ลวิงเช่่นเดียวิกัน โดยได้มี
การประเมินการจุาก World Econom-
ic Forum วิา่การแพรร่ะบาด COVID-19 
นี� จุะส่งผูลกระทุบต่อเศรษฐกิจุโลกทุี�
รุนแรงยิ�งกวิ่าช่่วิงทุี�เศรษฐกิจุถดถอย
คืรั� งให้ญ่ในประวิัติศาสตร์ โลกห้ร่อ 
Great Depression ในช่่วิงคืริสต์
ทุศวิรรษทุี� 1920 เสียอีก ซึ่่�งสำาห้รับ
ประเทุศไทุยเองนั�น ถ่งแม้วิ่าจุะได้ช่่�อวิ่า
เป็นห้น่�งในประเทุศทุี�มีการจุัดการการ
แพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีจุนได้รับการ
ยกย่องจุากนานาประเทุศ1 ผูลกระทุบ
ทุางเศรษฐกิจุซึ่่�งจุะส่งผูลไปส้่ปัญห้า
ด้านสังคืมวิงกวิ้างก็ยังคืงเป็นทุี�กังวิล

ของประช่าช่นทุั�วิไป โดยได้มีคืาดการ
จุากสภิาพัฒนาการเศรษฐกิจุและสังคืม
แห้่งช่าติ (สศช่.)2  วิ่า จุะมีจุำานวิน
ประช่าช่นทุี�เสี�ยงกับการวิ่างงานถ่ง 8.4 
ล้ านคืน ประกอบกับรายงานของ  
World Bank เร่�อง Thailand Eco-
nomic Monitor June 2020: Thai-
land in the Time of COVID-193 ทุี�
ระบุวิ่าเศรษฐกิจุไทุยโดยรวิมจุะห้ด
ตัวิอย่างน้อย 5% ในปีนี�อีกด้วิย เป็นทุี�
ย่นยันวิ่าผู้้ เช่ี�ยวิช่าญทุั�งในและต่าง
ประเทุศต่างเห้็นวิ่าประเทุศไทุยจุะได้
รับผูลกระทุบเศรษฐกิจุอย่างห้ลีกเลี�ยง
ไม่ได้

ข้อม้ลทุี�ถ้กทุำามาวิิเคืราะห้์เพ่�อการคืาด
การณ์์ต่างๆ จุากห้ลายสำานักโดยส่วิน
มากล้วินเป็นข้อม้ลทุางเกี�ยวิข้องกับ
เศรษฐกิจุโดยตรง ไม่วิ่าจุะเป็นการ
สำารวิจุข้อม้ลจุากผู้้ประกอบการ อัตรา
การวิ่างงาน ปริมาณ์การลงทุุน ดอกเบี�ย

แสดงให้้เห้็นถ่งปริมาณ์การรับส่งข้อม้ล (Bytes) รวิมทุุกบริษัทุในฐานข้อม้ลในแต่ละเด่อน จุะเห้็นได้วิ่าโดยรวิมแล้วิปริมาณ์การรับ
ส่งข้อม้ลของบริษัทุต่างๆในฐานข้อม้ลมีการรับส่งข้อม้ลทุี�ลดลงอย่างเห้็นได้ช่ัดในช่่วิงเด่อนเมษายนและพฤษภิาคืม ในขณ์ะเริ�มมีการ
รับส่งข้อม้ลเพิ�มมากข่�นในเด่อนมิถุนายนและกรกฎาคืม ซึ่่�งสอดคืล้องกับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวิรัส COVID-19 และ
มาตรการภิาคืรัฐ เราจุ่งสามารถวิิเคืราะห้์ข้อม้ลตั�งแต่เด่อนมกราคืมจุนถ่งเด่อนกรกฎาคืมมาโดยพิจุารณ์าเป็น 3 ช่่วิงเวิลาดังนี�

รูปที่่� 1 

เงินเฟื้้อ ห้ร่อราคืาสินคื้าและบริการ 
เป็นทุี�น่ าสนใจุวิ่าข้อม้ลการใช่้ งาน
อินเตอร์เน็ตของภิาคือุตสาห้กรรมไทุย
จุะสามารถสะทุ้อนกิจุกรรมทุางด้าน
ธ์ุรกิจุในช่่วิง COVID-19 ได้มากน้อย
เพียงใด รายงานนี�จุ่งได้ทุำาการนำาเสนอ
การวิิเคืราะห้์ข้อม้ลการส่�อสารทุาง
อินเตอร์เน็ตของบริษัทุในไทุยทุี�ส่งไป
ภิายนอกประเทุศจุากกวิ่า 3,000 บริษัทุ
ทุี�จุดทุะเบียนในตลาดห้ลักทุรัพย์ ซึ่่�ง
ห้ากคืิดเป็นสัดส่วินของปริมาณ์ข้อม้ล
ของบริษัทุในไทุยทุี�มีการรับส่งข้อม้ล
ผู่านทุางเคืร ่อข ่ายอินเทุอร์เน ็ตไปส้ ่
ต่างประเทุศนั�นประมาณ์ไม่เกินร้อยละ 
20 ของปรมิาณ์ทุั�งห้มด ถง่แมว้ิา่จุะไมใ่ช่่
ข้อม้ลส่วินให้ญ่ของประเทุศ แต่ก็ถ่อวิ่า
เป็นข้อม้ลทุี�มีนัยยะสำาคืัญและสามารถ
ช่ี� แ น ะ แ น วิ ทุ า ง ก า ร ใ ช่้ ข้ อ ม้ ล ทุี�              
ห้ลากห้ลายเพ่�อการวิิเคืราะห้์กิจุกรรม
ทุางธ์ุรกิจุในอนาคืตได้  

ร้ปทุี� 1 ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ล (Bytes) รวิมทุุกบริษัทุในฐานข้อม้ลในแต่ละเด่อน

สถิติทุางด้านการรับส่งข้อม้ลผู่านทุาง
เคืร่อข่ายอินเทุอร์เน็ต มีคืวิามเช่่�อมโยง
กับกิจุกรรมของภิาคืธุ์รกิจุและมีคืวิาม
สอดคืล้องกับสถานการณ์์การแพร่
ระบาดของเช่่�อไวิรัส COVID-19 และ
มาตรการในการคืวิบคุืมการแพร่ระบาด
ของภิาคืรัฐ

ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ลของบริษัทุใน
ประเทุศไทุยลดลงร้อยละ 40 ในช่่วิงทุี�
มีการระบาดของเช่่�อไวิรัส COVID-19 
และมาตรการการคืวิบคุืมจุากภิาคื
รัฐอย่างเข้มข้น(เด่อนเมษายนและ
พฤษภิาคืม พ.ศ. 2563)

สถานการณ์์การแพร่ระบาดเริ�มเปลี�ยน
ไปในทุางทุี�ดีข่�นพร้อมกับมีการผู่อนปรน
ของมาตรการทุี�เกี�ยวิข้อง ปริมาณ์การรับ
ส่งข้อม้ลของบริษัทุในประเทุศไทุยเพิ�ม
ข่�นร้อยละ23 อย่างไรก็ตามยังน้อยกวิ่า
ในช่่วิงก่อนการระบาดอย่้ประมาณ์ร้อย
ละ 27

เม่�อเปรียบเทุียบกับห้ลากห้ลายกลุ่ม
ธ์ุรกิจุพบวิ่ากลุ่มธ์ุรกิจุผู้้ให้้บริการด้าน
การโรงแรมมีการ ส่งรับข้อม้ลและ
การเช่่�อมต่อทุี�ลดลงมากทุี�สุดในช่่วิง
มาตรการการคืุมเข้มในช่่วิง COVID-19
คื่อการส่งรับข้อม้ลลดลงร้อยละ 79 และ
จุำานวินการเช่่ �อมต่อลดลง ร้อยละ70
สะทุ้อนกิจุกรรมทุางธ์ุรกิจุทุี�ลดลงอย่าง
มาก

กลุ่มผู้้ให้้บริการทุางการเงิน เช่่น ธ์นาคืาร
และการบริการประกันภิัย ถ่อเป็นกลุ่ม
ทุี�แทุบจุะไม่เห้็นการลดลงของกิจุกรรม
ทุางด้านการรับส่งข้อม้ลในเช่ิงปริมาณ์
คื่อลดลงเพียงร้อยละ 6 ในช่่วิงการ 
แพร่ระบาด  อีกทุั�งยังมีปริมาณ์ทุี�มาก
ข่�นอีกเล็กน้อย (ห้ร่อประมาณ์ร้อยละ4) 
เม่�อเทุียบกับช่่วิงก่อนมีการแพร่ระบาด 
COVID-19 ในประเทุศไทุย

กลุ่มธ์ุรกิจุทุางการเกษตรและอาห้าร
เป็นเพียงกลุ่มเดียวิทีุ�มีปริมาณ์การส่งรับ
ข้อม้ลในช่่วิงทีุ�มีการผู่อนปรนทีุ�มากข่�น
กวิ่าก่อนช่่วิงระยะแพร่ระบาดอย่างมี 
นัยยะสำาคืัญคื่อถ่งร้อยละ 24

1 2 3



รููปที่่� 2 ค่่าเฉลี่่�ยปรูิมาณการูรูับส่่งข้้อมูลี่ (Bytes) รูายเดืือนข้องแต่่ลี่ะกลี่่่มธุ่รูกิจต่าม 3 ช่่วงเวลี่าส่ถานการูณ์ COVID-19

เม่�อพิจุารณ์าการเปลี�ยนแปลงของการรับส่งข้อม้ลช่่วิงทุี� 2 เปรียบเทุียบช่่วิงทุี� 3 ด้วิยนั�น เราพบวิ่ากลุ่มทุี�มีอัตราการฟื้้�นตัวิส้งสุด
(ในแง่ของปริมาณ์การรับส่งข้อม้ล) คื่อ กลุ่มธ์ุรกิจุขนาดย่อยในเขตกรุงเทุพฯ (ร้อยละ 49) และกลุ่มธ์ุรกิจุด้านการศ่กษา                  
(ร้อยละ 40) และประเด็นทุี�น่าสนใจุอีกห้น่�งประเด็นคื่อ มีเพียงสองกลุ่มธ์ุรกิจุเทุ่านั�นทุี�ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ลในระยะทุี�มีการ
ผู่อนปรนมาตรการ ห้ร่อช่่วิงทุี� 3 เพิ�มข่�นจุากช่่วิงระยะเวิลาทุี� 1 คื่อ กลุ่มธ์ุรกิจุทุางการเกษตรและอาห้ารทุี�พบวิ่า มีการใช่้ข้อม้ล
ในปริมาณ์เพิ�มข่�นถ่งร้อยละ 24 นอกจุากนี�ยังมีกลุ่มธ์ุรกิจุทุางด้านการเงินและกลุ่มเคืร่อธ์ุรกิจุขนาดให้ญ่และพลังงานทุี�เพิ�มข่�น
เช่่นกัน แต่ก็ถ่อวิ่าไม่ได้เป็นปริมาณ์ทุี�มากนัก กล่าวิคื่อร้อยละ 4 และ 3 ตามลำาดับ

นอกจุากนี�ยังมีการเก็บสถิติการรับส่งข้อม้ลในอีกแง่มุมห้น่�งทุี�อาจุสะทุ้อนกิจุกรรมทุางเศรษฐกิจุได้เช่่นกัน คื่อจุำานวินการเช่่�อมต่อ
(Connections) ซึ่่�งจุำานวินการเช่่�อมต่อนี�จุะเป็นการนับทุี�ข่ �นอย้่กับวิิธ์ีการรับส่งข้อม้ล ห้ร่อ Communication Protocol เช่่น 
การรับส่งข้อม้ลทุี�ต้องการการ Establish Connection จุะมีลำาดับเพ่�อการส่�อสารรับส่งข้อม้ลอย่างง่าย ดังนี� 

1
เชื�อมต่อระหว่าง 

ผู้รับผู้ส่ง

2
ดำาเนินการ 
รับส่งข้อมูล

3
 ยกเลิก

การเชื�อมต่อ 

โดยระบบก็จุะทุำาการนับการเช่่�อมต่อเป็นห้น่�งเม่�อผู่านกระบวินการคืรบถ้วินทุั�งขั�นตอนทุี�ดังกล่าวิมา โดยเราสามารถตั�งสมมุติฐาน
ได้วิ่าสถิติจุำานวินการเช่่�อมต่อนี�น่าจุะมีคืวิามสัมพันธ์์กับกิจุกรรมของผู้้ใช่้งานห้ร่อในกรณ์ีนี�คื่อบริษัทุต่าง ๆ แต่จุะในมุมมองทุี�  
แตกต่างจุากข้อม้ลเช่ิง “ปริมาณ์” ของการรับส่งข้อม้ลทุี�เสนอมาข้างต้น

แสดงถง่จุำานวินการเช่่ �อมตอ่ของทุกุบริษทัุในฐานขอ้มล้ในแตล่ะเดอ่น ซึ่่ �งจุะเห้น็ไดว้ิา่จุำานวินการเช่่ �อมตอ่แนวิโนม้ลดลงอยา่งตอ่เน่ �อง
ตั �งแตเ่ดอ่นมกราคืมมาจุนถง่ช่ว่ิงพฤษภิาคืม โดยมอีตัราคืวิามเปลี�ยนแปลงทุี�ช่ดัเจุนในช่ว่ิงเมษายนและพฤษภิาคืม และจุำานวินการ
เช่่ �อมตอ่มกีารเพิ�มข่ �นเลก็นอ้ยในเดอ่นมถินุายน และทุรงตวัิในเดอ่นกรกฎาคืม 

รูปที่่� 3

ร้ปทุี� 3 จุำานวินการเช่่�อมต่อเพ่�อการรับส่งข้อม้ลผู่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละเด่อน

                                                                                      
                        กลุ ่มธ์ุรกิจุทุี �มีการเปลี �ยนแปลง    
       มากทุี �เด่นช่ัดจุากกลุ ่มอ่ �น คื่อ 
กลุ่มโรงแรมและอสังห้าริมทุรัพย์ โดย
กลุ ่มโรงแรมมีปริมาณ์ทุี �ลดลงคืิดเป็น
สัดส่วินจุากช่่วิงทุี � 1 มากถ่ง ร้อยละ 
79 ซึ่่ �งเป็นปริมาณ์ทุี �ต ่างจุากลำาดับทุี �
สองคื ่อกล ุ ่มการศ ่กษาอย ่างม ีน ัยยะ
สำาคืัญ

1               กลุ่มธ์ุรกิจุทุี�มีการเปลี�ยนแปลง     
      ปานกลาง  คื่อ กลุ่ม ธ์ุรกิจุด้าน
การศ่กษา (ร้อยละ 46) กลุ่มบริษัทุ ให้้
บริการด้านวิิช่าช่ีพ (ร้อยละ 40) กลุ่ม
อสังห้าริมทุรัพย์(ร้อยละ 39) และ กลุ่ม
เทุคืโนโลยี (ร้อยละ 38%) ตามลำาดับ

2
          
     กลุ่มธ์ุรกิจุทุี�มีการเปลี�ยนแปลง    
       น้อย ได้แก่ กลุ่มคื้าปลีก (ร้อยละ
 19) กลุม่ธ์รุกิจุดา้นสขุภิาพ (รอ้ยละ 16) 
กลุ่มอุตสาห้กรรมการผูลิต (ร้อยละ 15) 
กลุ่มเคืร่อบริษัทุขนาดให้ญ่ (ร้อยละ 13) 
กลุ่ มธ์ุ รกิ จุการ เกษตรและอาห้าร             
(ร้อยละ11) ห้น่วิยงานภิาคืรัฐ (ร้อยละ9) 
และกลุ่มธ์ุรกิจุการเงิน (ร้อยละ 6) ตาม
ลำาดับ

3
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แสดงปริมาณ์การรับส่งข้อม้ล (Bytes) ทุี�เป็นคื่าเฉลี�ยรายเด่อนของแต่ละกลุ่มธ์ุรกิจุของ 3 ช่่วิงเวิลา ซึ่่�งจุะเห้็นได้วิ่าในภิาพรวิม
แล้วิทุุกธ์ุรกิจุเป็นไปในทุิศทุางเดียวิกัน กล่าวิคื่อทุุกธ์ุรกิจุมีแนวิโน้มการรับส่งข้อม้ลทุี�ลดลงในช่่วิง 2 ทุี�มีมาตรการคืุมเข้มเร่�อง 
COVID-19 และจุะมีแนวิโน้มการรับส่งข้อม้ลเพิ�มข่�นในช่่วิงทุี� 3 ทุี�สถานการณ์์เร่ �องการระบาดของเช่่�อไวิรัส COVID-19 และ
มาตรการการคืวิบคืุมจุากภิาคืเริ�มผู่อนคืลาย ซึ่่�งสอดคืล้องกับสมมติฐานทุี�เม่�อมีการ “ปิดเม่อง” เพ่�อระงับยับยั�งการแพร่ระบาด
จุะส่งผูลกระทุบแง่ลบต่อกิจุกรรมทุางธ์ุรกิจุ และเม่�อมีการ “เปิดเม่อง” กิจุกรรมทุางธ์ุรกิจุก็คืวิรทุี�จุะมีแนวิโน้มเพิ�มข่�นตามลำาดับ

ขณ์ะทุี�กลุ่มธ์ุรกิจุขนาดย่อยในเขตกรุงเทุพฯ และกลุ่มบริษัทุทุี�จุดทุะเบียนในต่างจุังห้วิัด มีสัดส่วินทุี�ลดลงร้อยละ 37 และ 36 ตาม
ลำาดับ ซึ่่�งแสดงให้้เห้็นวิ่าธ์ุรกิจุไม่วิ่าจุะขนาดเล็กห้ร่อขนาดให้ญ่ ไม่วิ่าจุะอย้่ในเขตกรุงเทุพฯ ห้ร่อต่างจุังห้วิัดก็ล้วินได้รับ              
ผูลกระทุบจุาก COVID-19 ไม่มากก็น้อยเม่�อด้จุากการรับส่งข้อม้ลซึ่่�งถ่อเป็นตัวิช่ี�วิัดห้น่�งของกิจุกรรมทุางธ์ุรกิจุ เม่�อพิจุารณ์าการ
เปลี�ยนแปลงของการรับส่งข้อม้ลช่่วิงทุี� 2 เปรียบเทุียบช่่วิงทุี� 3 ด้วิยนั�น เราพบวิ่ากลุ่มทุี�มีอัตราการฟื้้�นตัวิส้งสุด(ในแง่ของปริมาณ์
กา ร รั บ ส่ ง ข้ อ ม้ ล )  คื่ อ  กลุ่ ม ธ์ุ ร กิ จุ ขน าดย่ อ ย ใน เขตกรุ ง เ ทุพฯ  ( ร้ อ ยละ  4 9 )  แ ละกลุ่ ม ธ์ุ ร กิ จุ ด้ า นก า รศ่ กษ า     
(ร้อยละ40) และประเด็นทุี�น่าสนใจุอีกห้น่�งประเด็นคื่อมีเพียง 2 กลุ่มธ์ุรกิจุเทุ่านั�นทุี�ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ลในระยะทุี�มีการ      
ผู่อนปรนมาตรการ ห้ร่อช่่วิงทุี� 3 เพิ�มข่�นจุากช่่วิงระยะเวิลาทุี� 1 คื่อ กลุ่มธ์ุรกิจุทุางการเกษตรและอาห้ารทุี�พบวิ่า มีการใช่้ข้อม้ล
ในปริมาณ์เพิ�มข่�นถ่งร้อยละ 24 นอกจุากนี� ยังมีกลุ่มธ์ุรกิจุทุางด้านการเงินและกลุ่มเคืร่อธ์ุรกิจุขนาดให้ญ่และพลังงานทุี�เพิ�มข่�น
เช่่นกัน แต่ก็ถ่อวิ่าไม่ได้เป็นปริมาณ์ทุี�มากนัก กล่าวิคื่อร้อยละ 4 และ 3 ตามลำาดับ

รูปที์� 2 



รูปที่่� 4

จุะเห้็นได้วิ่า ห้ากแบ่งช่่วิงเวิลาเป็น 3 
ช่่วิงตามทุี�ได้ทุำาการวิิเคืราะห้์ปริมาณ์
การรั บส่ ง ข้ อม้ ลก่ อนห้น้ านี�  เร า
ส า ม า ร ถ วิิ เ คื ร า ะ ห้์ จุำา แ น ก แ ต่ ล ะ
ประเภิทุกลุ่มธ์ุรกิจุได้ตามทุี�แสดงอย้่
ใน ร้ปทุี� 4 ซึ่่�งโดยส่วินให้ญ่แล้วิแต่ละ
กลุ่ม ธ์ุรกิจุจุะแสดงแนวิโน้มคืล้ายๆ 
กันทุี�สอดคืล้องกับในกรณ์ีของปริมาณ์

การรับส่งข้อม้ลห้ร่อร้ปทุี� 2 กล่าวิคื่อ
ในช่่วิงทุี�  2 ห้ร่อช่่วิงทุี�สถานการณ์์ 
COVID-19 ในประเทุศไทุยคื่อนข้าง
ร้ายแรงและมีมาตรการมากมายนั�นจุะ
เป็นช่่วิงทุี�จุำานวินการเช่่�อมต่อลดลง 
และจุะเพิ�มข่�นเม่�อช่่วิงทุี� 3 ห้ร่อคื่อ
ช่่ วิ ง ทุี� เ ริ � ม มี ก า ร ผู่ อ น คื ล า ย ทุ า ง
มาตรการนั�นเอง โดยเม่�อเปรียบเทุียบ

กลุ่มทุี�มีอัตราจุำานวินการเช่่�อมต่อทุี�ลด
ลงส้งสุดพบวิ่าเป็นกลุ่มธ์ุรกิจุด้านการ
โรงแรม ทุี�พบวิ่าจุำานวินการเช่่�อมต่อ
เฉลี�ยต่อเด่อนลดลงถ่งร้อยละ 70 และ
กลุ่มธ์ุรกิจุด้านการศ่กษาทุี�มีสัดส่วิน
ลดลงร้อยละ 31 

ร้ปทุี� 4 คื่าเฉลี�ยของจุำานวินการเช่่�อมต่อ (คืรั�ง) รายเด่อนของแต่ละกลุ่มธ์ุรกิจุตาม 3 ช่่วิงเวิลาในสถานการณ์์ COVID-19

ประเด็นทีุ�น่าสนใจุค่ือไม่ใช่่ทุุกธุ์รกิจุเป็นไป
ตามแนวิโน้มดังกล่าวิ (การเช่่�อมต่อ     
ลดลงช่่วิงการระบาด และเพิ�มข่�นอีกคืรั�ง
ในช่่วิงผู่อนคืลายมาตรการ) กล่าวิค่ือ 
สำาห้รับกลุ่มธุ์รกิจุด้านการเงิน (Financial 
Services) นั�น พบวิ่าในช่่วิงทุี� 2 (ช่่วิง
ระบาดส้งสุด) กลับมีจุำานวินการเช่่�อมต่อ
ส้งข่�นอย่างมาก คื่อเพิ�มข่�นร้อยละ 48 
ในขณ์ะทุี�ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ลลดลง
เล็กน้อย (ร้อยละ 6) และในอีกรณ์ีห้น่�ง
ทุี�บางธ์ุรกิจุกลับพบวิ่าจุำานวินการเช่่�อม
ต่อลดลงอย่างต่อเน่�องแม้จุะเข้าส้่ช่่วิงทีุ�
มีการผู่อนปรนมาตรการต่าง ๆ แล้วิ
ก็ ต า ม  ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม ธุ์ ร กิ จุ ด้ า น
อสังห้าริมทุรัพย์ (Property) กลุ่มผู้้
ประกอบการรายยอ่ยในกรุงเทุพฯ (BMA 
Small Business) และกลุ่มอุตสาห้กรรม

การผูลิต ( Indust ry  & Manu- 
facturing) ทุั�งสองแนวิโน้มนี� แสดงถ่ง
ทุิศทุางทุี�  “สวินทุาง” กันระห้ว่ิาง
ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ลและจุำานวินการ
เช่่�อมต่อ กล่าวิคื่อ ปริมาณ์การรับส่ง
ข้อม้ลลดลงในขณ์ะทีุ�จุำานวินการเช่่�อมต่อ
กับเพิ�มข่�น ห้ร่อในทุางตรงกันข้าม
สำาห้รับกรณ์ีทุี�ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ล
ลดลงในขณ์ะทุี�จุำานวินการเช่่�อมต่อกับ
เพิ�มข่�นนั�นอาจุมาจุากสาเห้ตุทุี�กลุ่ม
ธ์ุรกิจุมีพฤติกรรมทุางธ์ุรกิจุห้ร่อร้ปแบบ
ก า ร ทุำา ง า น ทุี� เ ป ลี� ย น ไ ป ทุี� ทุำา ใ ห้้
อัตราส่วินปริมาณ์ข้อม้ลต่อจุำานวินการ
เช่่�อมต่อลดลง ยกตัวิอย่างเช่่น อาจุมี
การทุำางานทุี�ต้องการเช่่�อมต่อในจุำานวิน
ทุี�มากข่�นในขณ์ะทุี�ปริมาณ์ทุี� รับส่ ง
ข้ อม้ ลต่ อห้น่� ง ก าร เช่่� อมต่ อ  ห้ร่ อ 

Transaction นั�นลดลงอย่างมากเช่่น
เดียวิกัน ในทุางตรงกันข้ามในกรณ์ีห้น่�ง
ทุี�ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ลเพิ�มข่�นใน
ขณ์ะทุี�จุำานวินการเช่่�อมต่อกลับลดลง
นั�น ก็น่าจุะมาจุากสาเห้ตุทุี�การทุำางาน
ทุี�อาศัยการเช่่�อมต่อน้อยคืรั�งลง แต่การ
เช่่�อมต่อแต่ละคืรั�งกลับมีการรับส่งข้อม้ล
เพิ�มข่�นนั�นเอง 

อย่างไรก็ตามข้อม้ลเทุ่าทุี�มีในขณ์ะนี�ยัง
ไมส่ามารถช่ี�ช่ดัถง่สาเห้ตุห้รอ่พฤตกิรรม
ทุี�เปลี�ยนแปลงไปในการทุำางานทุี�ส่งผูล
ต่อการส่งข้อม้ลผู่านอินเตอร์เน็ตได้ มี
คืวิามจุำาเป็นทุี�จุะต้องมีข้อม้ลเช่ิงล่กมา
ประกอบโดยเฉพาะข้อม้ลทุี�สามารถ
ระบุถ่งประเภิทุแอพพลิเคืช่ั�นทุี�แต่ละ
กลุ่มธ์ุรกิจุใช่้ได้

รายงานการวิิเคืราะห้์นี�พบวิ่า ข้อม้ล
สถิติการส่งรับข้อม้ลทุางเคืร่อข่าย
อิ น เ ทุ อ ร์ เ น็ ต ข อ ง บ ริ ษั ทุ มี คื วิ า ม
ส อ ด คื ล้ อ ง กั บ ก ลุ่ ม ธ์ุ ร กิ จุ ทุี� ไ ด้ รั บ           
ผูลกระทุบจุากสถานการณ์์ COVID-19 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มธ์ุรกิจุด้านการ
โรงแรม และกลุ่มด้านการศ่กษา ทุี�ได้รับ
ผูลกระทุบคื่อนข้ า งมากทุั� ง ใน เช่ิ ง
กิ จุ ก ร รมทุางธ์ุ ร กิ จุทุี� ล ดล ง  ห้ร่ อ
พฤติกรรมของการประกอบธ์ุรกิจุทุี�

โดยสรุป: 
เปลี�ยนไป จุ่งมีคืวิามเป็นไปได้ทุี�จุะ
พัฒนาวิิธ์ีการทุี�จุะนำาสถิติการรับส่ง
ข้อม้ลทุี�มาเป็นห้น่�งในตัวิช่ี�วิัดกิจุกรรม
ทุางธ์ุรกิจุห้ร่อการวิิเคืราะห้์เพ่�อการ
คืาดการณ์์ทุางด้านเศรษฐกิจุได้ อย่างไร
ก็ตามชุ่ดข้อม้ลทุี�นำามาเสนอนี�ยังไม่ได้
คืรอบคืลุมถ่งประเภิทุของแอพพลิเคืชั่�น  
ทุี�ใช่้ ซึ่่�งจุะเป็นตัวิช่่วิยสำาคืัญในการ
วิิเคืราะห้์ถ่งพฤติกรรมการดำาเนินธ์ุรกิจุ
ทุี�แม่นยำามากข่�น นอกจุากนี�ข้อม้ล      

ทุั�งสองส่วินไม่วิ่าจุะเป็นปริมาณ์ของ
ข้อม้ลและจุำานวินการเช่่�อมต่อ จุะไม่
สามารถสะทุ้อนถ่งปัญห้าการล้มเลิก
กิจุการ เน่�องจุากเป็นข้อม้ลของผู้้
ประกอบการทุี�ยังคืงดำาเนินธ์ุรกิจุอย้ ่
และยังไม่สามารถสะทุ้อนถ่งการวิ่าจุ้าง
งานได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่่�งต้องอาศัย
ข้อม้ลเชิ่งล่กทีุ�กล่าวิมาก่อนห้น้านี�มา
ประกอบเพิ�มเติม
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COVID-19 
อาจีส่ำงผล้ให้เกิดการเปลี้�ยัน
รูปแบบการท์ำางาน คนหันมาท์ำางานจีากที์�
บ้านอย่ัางถิาวรมากข้้�น

ระห้วิ่างสถานการณ์์การติดเช่่�อไวิรัส COVID-19 ห้ร่อไวิรัสโคืวิิดนั�น ได้ส่งผูลกระทุบอย่างมห้าศาลไม่เฉพาะในด้านสุขภิาพของประช่ากร

ทุั�วิโลกเทุ่านั�น แต่ยังได้เปลี�ยนแปลงวิิถีการทุำางานของแรงงานทุั�วิโลกด้วิยเช่่นกัน ไม่วิ่าจุะเป็นแรงงานภิาคืการผูลิต อุตสาห้กรรม    

ภิาคืบริการ แม้แต่งานทุี�ต้องปฏิิบัติงานในสำานักงานห้ร่อออฟื้ฟื้ิศต่างๆ ทุั�งภิาคืรัฐและเอกช่น ต่างก็ได้รับผูลกระทุบไม่มากก็น้อย 

เน่�องจุากไม่สามารถเข้าถ่งสถานทุี�ทุำางาน และเข้ารวิมกลุ่มระห้วิ่างผู้้ปฏิิบัติงานเพ่�อดำาเนินกิจุกรรมทุางธ์ุรกิจุได้ โดยเฉพาะระห้วิ่าง

ช่่วิงทุี�มีการติดต่อของไวิรัส ทุี�มีจุำานวินผู้้ติดเช่่�อเพิ�มข่�นอย่างรวิดเร็วิในไตรมาสทุี� 2 ของปีนี�

เม่�อเฝั่้ามองในห้ลายประเทุศทุี�ต้อง
รับม่อกับการแพร่ระบาดเป็นวิงกวิ้างใน
เขตชุ่มช่น เขตพ่�นทุี�ศ้นย์กลางทุาง
เศรษฐกิจุในเม่องให้ญ่ห้ลาย ๆ เม่องทุี�
มีจุำานวินผู้้ติดเช่่�อมากข่�น ได้ส่งผูลต่อ
ภิาคืธ์ุรกิจุและบริษัทุต่างๆ ต้องปิดตัวิ
ลงช่ั�วิคืราวิ เพ่�อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช่่�อไวิรัสนี� ส่งผูลให้้การปฏิิบัติงาน
ของเจุ้าห้น้าทุี�แรงงานในบริษัทุต่าง ๆ ได้
ห้ยุดลงโดยปริยายอย่างกระทุันห้ัน 
อย่างไรก็ตาม เพ่�อให้้การดำาเนินธ์ุรกิจุ
เป็นไปได้อย่างต่อเน่�องและไม่สะดุดต่อ
เห้ตุดังกล่าวิ ห้ลาย ๆ  ห้น่วิยงานทุั�งภิาคื
รัฐ และเอกช่นเอง ต่างได้สรรห้า   
เคืร่�องม่อเพ่�อช่่วิยประสานการติดต่อ
ทุางธ์รุกจิุให้เ้ปน็ไปไดอ้ยา่งราบร่�น ขณ์ะ
เดียวิกันก็มีการออกมาตรการการลด
การทุำางานในพ่�นทุี�ปิด ห้ร่อลดการ
พบปะระห้วิ่างการทุำางานลงด้วิย โดย
ห้น่�งในเคืร่�องม่อดังกล่าวิคืงห้นีไม่พ้น
ซึ่ อ ฟื้ ต์ แ วิ ร์ แ อ พ พ ลิ เ คื ชั่� น ด้ า น 
Collaboration ห้ร่อ Collaboration 
tools ซึ่่�งแอพพลิเคืช่ั�นประเภิทุ VDO 
Conferencing ได้กลับมาเป็นทุี�นิยม
อย่างกวิ้างขวิาง ทุั�งในประเทุศและต่าง
ป ร ะ เ ทุ ศ  ส่ ง ผู ล ใ ห้้ ผู้้ ใ ห้้ บ ริ ก า ร                 
แอพพลิเคืช่ั�นต่างๆ เห้ล่านี�ต่างห้ันมา
ปรับตัวิด้วิยเช่่นกัน โดยเฉพาะการเพิ�ม
ฟื้ีเจุอร์ห้ร่ออรรถประโยช่น์ทุี�เอ่�อต่อการ
ทุำางานทุางไกล (Remote Working) ให้้
มีประสิทุธ์ิภิาพมากข่�น พร้อมกับการ
ปรับปรุงขนานให้ญ่ด้านระบบรักษา

คืวิามปลอดภิัยและการปกป้องสิทุธ์ิ�
ส่วินบุคืคืลเพิ�มมากข่�น เพ่�อตอบรับกับ
โจุทุย์ให้ม่ของแรงงานทุี�ปฏิิบัติงานใน
สำานักงาน และเจุ้าห้น้าทุี�ในห้น่วิยงาน
ต่าง ๆ  ต้องปรับการทุำางานจุากทุี�ทุำางาน
 ให้้สามารถปฏิิบัติงานได้อย่างคืล่องตัวิ
ทุี�บ้านมากข่�นนั�นเอง

โดยสำานั กข่ า วิช่ั� นนำาของประ เทุศ
อังกฤษอย่าง The Guardian  ได้
รายงานวิ่า ในระห้วิ่างช่่วิงสถานการณ์์
ทุี�มีการระบาดของไวิรัสโคืวิิดนั�น ส่งผูล
ให้้ผู้้ประกอบกิจุการ และบริษัทุต่างๆ 
ในภิาคืธ์ุรกิจุ ต้องออกนโยบายเพ่�อ
รับม่อกับการระบาดนี� และให้้พนักงาน
เจุ้าห้น้าทุี�ของตน สามารถทุำางานได้จุาก
ทุี�บ้าน (Work from Home) โดยไม่ต้อง
เดินทุางมาปฏิิบัติ งานทุี� สำานักงาน
ช่ั�วิคืราวิ ซึ่่�งจุากการเฝั่้าสังเกตการ
ปฏิิบัติ งานอย่างต่อเน่�องของเห้ล่า        
ผู้้ประกอบการและบริษัทุพบวิ่า มี
จุำานวินของพนักงานทุี�อาจุจุะไม่อยาก
กลับไปทุำางานทุี� สำานั กงานอีก เม่� อ
สถานการณ์์การติดเช่่� อไวิรัสโคืวิิด
คืลี�คืลายลง

การเพิ�มข่�นอยา่งฉบัพลนัของการปฏิบิัติ
งานจุากทุี�บ้านในขณ์ะนี� นำามาซึ่่�งทุั�ง
ปัญห้าและโอกาสในเวิลาเดียวิกัน  ขณ์ะ
ทุี�ผู้้ประกอบการอีกด้านห้น่�งทุางด้าน
เทุคืโนโลยี บริษัทุสตาร์ทุอัพต่างๆ เช่่น 
SLACK และ ZOOM (แอพพลเิคืช่ั�นดา้น

การส่�อสาร สนับสนุนการปฏิิบัติงาน
และประชุ่มทุางไกล) รวิมไปถ่งบริษัทุทุี�
เป็นผู้้นำาตลาดดิจุิทุัลยักษ์ให้ญ่อย่าง 
Google และ Microsoft ต่างก็ได้นำา
เสนอบริการเพ่�อสนับสนุนการทุำางาน
จุากทุี�บ้านออกมาให้้ใช่้ฟื้รีโดยไม่คืิด
ม้ลคื่า โดยห้วิังวิ่า เม่�อสถานการณ์์ได้
กลับเข้าส้่ภิาวิะปกติแล้วิ ผู้้คืนและ
พนักงานนั�น จุะยังคืงใช่้บริการของตน
ต่อไป นอกจุากนี�  ผู้้ ให้้บริการด้าน     
แอพพลเิคืช่ั�นเห้ลา่นี� ยงัไดอ้อกแคืมเปญ
ทุางการตลาด เพ่�อส่งเสริมการให้้
บริการในร้ปแบบต่าง ๆ ทุี�เพิ�มมากข่�น 
อาทุิ SLACK ซึ่่�งจุัดทุีมให้้คืำาปร่กษากับ
บริษัทุตา่ง ๆ  ทุี�ยงัไมเ่คืยตอ้งให้พ้นกังาน
ทุำางานจุากทุี�บ้านโดยไม่คืิดคื่าใช่้จุ่าย 
ขณ์ะทุี� ZOOM ซึ่่�งอนุญาตให้้ผู้้ใช่้แบบ
ไม่เสียคื่าใช่้จุ่าย (Free Account) ให้้ใช่้
บริการการประชุ่มทุางไกล ห้ร่อ VDO 
Conference โดยไม่จุำากัดเวิลา จุาก
เดิมทุี�เคืยจุำากัดการเข้าถ่งการประชุ่มไวิ้
ทุี� 40 นาทุี  รวิมถ่ง Microsoft ทุี�
อนุญาตให้้ธ์ุรกิจุขนาดเล็กใช่้บริการ 
Productivity Suite ของตนได้โดยไม่
คืิดม้ลคื่านานถ่ง 6 เด่อน  สอดคืล้องกับ
แห้ล่งข่าวิจุาก Entrepreneur.com ทุี�
ได้ระบุวิ่า Google Meet เอง ได้เสนอ
การให้้บริการแบบไม่คืิดคื่าใช่้จุ่ายเช่่น
กัน ถ่งสิ�นเด่อนกันยายน 2563 เป็นต้น
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งานศ่กษาจุากมห้าวิิทุยาลัย Stanford 
(Bloom et al., 2015) กรณ์ีศ่กษา
บริษัทุทุ่องเทุี�ยวิจุีนเป็นเวิลา 9 เด่อน 
พบวิ่า ผูลิตภิาพของพนักงานทุี�ทุำางาน
จุากบ้ านนั� น เพิ� มข่� นมากกวิ่ า  13 
เปอร์เซึ่็นต์ ซึ่่�งเพิ�มกำาไรให้้แก่บริษัทุ
มากกวิ่า 2,000 ดอลลาร์ต่อคืนต่อปี 
โดยผูลิตภิาพทุี�เพิ�มข่�นนั�นเกิดจุากการทุี�
พนักงานสามารถทุำางานได้อย่างมี
ประสิทุธ์ิภิาพ และระยะเวิลาทุำางานทุี�
เพิ�มข่�น อีกงานศ่กษาห้น่�งของ Harvard 
Business School (Choudhury et 
al., 2020) ได้ตัวิอย่างห้น่วิยงานด้าน
สิทุธ์ิบัตรในสห้รัฐอเมริกา (USPTO) พบ
วิ่า ผูลลัพธ์์ของการทุำางานสามารถเพิ�ม
ข่�นได้ถ่ง 4.4 เปอร์เซึ่็นต์ เม่�อองคื์กร
เปลี�ยนนโยบายการทุำางานจุากทุี�บ้าน 
(work from home) ไปส้่การทุำางาน
จุากทุี�ไห้นก็ได้ (work from any-
where) ซึ่่� งปัจุจุุบันมีบริษัทุช่ั�นนำา
จุำานวินมากทุี�มีนโยบายการทุำางานจุาก
ทุี�ไห้นก็ได้ ได้แก่ Gitlab, Akamai, 
Github, NASA, และ DataStax 
เป็นต้น
ขณ์ะทุี�ในอีกด้านห้น่�ง ในมุมของการ
ดำาเนินธ์ุรกิจุ สำาห้รับบริษัทุ ทุี�พนักงาน
ต้องเช่่�อมต่อเข้ามายังโคืรงข่ายของ
บริษัทุก็ต้องรับม่อกับปริมาณ์ข้อม้ลทุี�
เพิ�มข่�นอย่างไม่เคืยมีมาก่อน รวิมไปถ่ง
ผู้้ให้้บริการอินเทุอร์เน็ตทุี�ต้องรองรับ
ปริมาณ์การรับส่งข้อม้ลทุี�ส้งข่�น โดย
เฉพาะอย่างยิ�งเม่�อโรงเรียนเองก็ต้องปิด
การเรียนการสอนด้วิย  ยกตัวิอย่างเช่่น
ในประ เทุศอิตาลีทุี� พบวิ่ า  การ ใช่้       

โคืรงข่ายภิายในทุั�วิประเทุศมีปริมาณ์
เพิ�มข่�นมากกวิ่าสองในสามเทุ่า โดยทุี�
สาเห้ตุห้ลักไม่ได้มาจุากการทุี�คืนต้อง
ทุำางานจุากทุี�บ้านเพียงเทุ่านั�น แต่ยัง
เป็นผูลจุากการทุี�เด็กนักเรียน นักศ่กษา
ทุี� ห้ ยุ ด เ รี ย น  ไ ด้ มี ก า ร เ ช่่� อ ม ต่ อ
อินเทุอร์เน็ตเพ่�อเล่นเกมส์ทุี�บ้านด้วิย 
นอกจุากนั�นผู้ใ้ห้บ้รกิารอนิเตอรเ์นต็สว่ิน
ห้น่�งเอง ยังต้องพิจุารณ์ายกเลิกการ
จุำากัดปริมาณ์ข้อม้ลรับส่ง (Bandwidth 
Cap) ของผู้้ใช่้ตามบ้าน เพ่�อให้้ผู้้คืน
สามารถทุำางานจุากทุี�บ้านได้ตลอด โดย
ไม่ถ้กตัดออกจุากอินเตอร์เน็ต

ในสถานการณ์์เช่่นนี�พนักงานบริษัทุ
ห้ลายคืนเริ�มสงสยัวิา่ ทุำาไมพวิกเขาเห้ลา่
นั�น จุ่งจุำาเป็นทุี�จุะต้องเดินทุาง เพ่�อไป
ทุำางานทุี�สำานกังานดว้ิยในเม่�อผู้ป้ระกอบ
การบางราย รวิมถ่งห้ลายๆ บริษัทุได้
ลงทุุนเพิ�มเติม โดยการจุ่ายเงินพิเศษ
เพ่�อให้้พนักงานของตนได้จุัดเตรียม
สถานทุี�ทุำางานทุี�บ้านด้วิยเช่่นกัน  ไม่วิ่า
จุะเป็นอุปกรณ์์คือมพิวิเตอร์ เคืร่�องม่อ
อำานวิยคืวิามสะดวิก รวิมไปถ่งโต๊ะ เก้าอี�
ทุี�ออกแบบตามห้ลักสรีรศาสตร์เพ่�อให้้
สามารถนั�งทุำางานได้อย่างสะดวิกสบาย
 การทุำางานจุากทุี�บา้นช่ว่ิยให้ก้ารทุำางาน
มีคืวิามย่ดห้ยุ่นมากข่�น ซึ่่�งพนักงานอีก
ห้ลายล้านคืนทุี�ไม่ต้องเดินทุางเป็นระยะ
ทุางทุี�ไกลเพ่�อไปทุำางานยังสำานักงานทุุก
วิัน นอกจุากนั�นแล้วิ ร้ปแบบการทุำางาน
ให้ม่นี� ยังย่ดห้ยุ่นพอให้้พวิกเคื้าสามารถ
ด้แลสมาช่ิกในคืรอบคืรัวิในยามทุี�มีคืน
เจุ็บป่วิยได้อีกด้วิย

ในภิาพรวิม การทุำางานจุากทุี�บ้านไม่ได้เปลี�ยนงานทุี�เราต้องทุำาในแต่ละวิัน  
เราแคื่เปลี�ยนสถานทุี� เปลี�ยนสภิาพแวิดล้อมทุี�เราทุำางานเทุ่านั�น 

อย่างไรก็ตาม The Guardian ยังคืงทุิ�งทุ้ายวิ่า ไม่ใช่่วิ่าทุุกคืนจุะช่อบ 
ทุำางานจุากทุี�บ้านตลอดเวิลา แม้คืนทุี�ช่อบเก็บตัวิไม่ช่อบสุงสิงกับใคืร  

เม่�อถ่งจุุดห้น่�ง ก็อาจุจุะอยากออกมาพบปะกับผู้้คืนบ้าง

TRELLO 
โปรแกรมสำาห้รับบริห้ารจุัดการ 
มอบห้มาย และติดตามงาน  ใน
ขณ์ะทุี� Slack จุะให้้บรรยากาศ
เ ห้ ม่ อ น กั บ คืุ ณ์ ไ ด้ พ้ ด คืุ ย
สัพเพเห้ระกับเพ่�อนร่วิมงานใน
ออฟื้ฟื้ิศ Trello จุะให้้บรรยากาศ
เห้ม่อนกับการทุี�เจุ้านายของคืุณ์
เดินเข้ามาเช่็คืวิ่าตอนนี�คืุณ์ทุำางาน
ถ่งไห้นแล้วิ เป็นอย่างไรบ้าง? 
Trello จุะเห้มาะมากกับการต้อง
ทุำางานจุากทุี�บ้านเป็นระยะเวิลา
นานๆ เม่�อคืุณ์เริ�มจุะสงสัยวิ่าเจุ้า
นายของคืุณ์ล่มคืุณ์ไปห้ร่อยัง!

ZOOM  
โปรแกรมสำาห้รับ V ideo 
Conference ซึ่่�งในช่่วิงวิิกฤติ
โคืวิิด-19 นี�ได้ยกเลิกข้อจุำากัด
เร่�องระยะเวิลาทุี�อนุญาตให้้ผู้้
ใช่้งานแบบไม่เสียคื่าใช่้จุ่าย
ประชุ่มได้เพียงแคื่ 40 นาทุี
ออกไป และในทุางทุฤษฎีจุะ
สามารถรองรับผู้้เข้าประชุ่ม
ได้ถ่ง 1,000 คืน   

SLACK 
โปรแกรมแช่ทุ ทุี�ช่่วิยให้้ผู้้ใช่้
ร้ ้ส่กเสม่อนวิ่ากำาลังคืุยกับ 
เพ่�อนร่วิมงานอย้่ทุี �ออฟื้ฟื้ิศ

นอกจุากนี� The Guardian ยังได้แนะนำาเคืร่�องม่อสำาห้รับการทุำางานจุากทุี�บ้านทุี�น่าสนใจุไวิ้ดังนี�

- www.theguardian.com/technology/2020/mar/13/covid-19-could-cause-permanent-shift-towards-home-working
- www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/04/29/zoom-security-tip-avoid-the-app-and-do-this-instead-heres-why/#62d1dbbe48d9
- www.entrepreneur.com/article/351151 
- Bloom, Nicholas, et al. "Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment."The Quarterly Journal of Economics 130.1 (2015): 165-218.
- Choudhury, Prithwiraj, Cirrus Foroughi, and Barbara Zepp Larson. "Work-from-anywhere: The productivity effects of geographic flexibility."Academy of     
  Management Proceedings. Vol. 2020. No. 1. Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management, 2020.

อ้างอิง

Tomates 
โปรแกรมจุับเวิลาง่ายๆ 
และมีราคืาถ้กสำาห้รับใช่้งา
นบนเคืร่� อคือมพิวิ เตอร์
ระบบปฏิิบัติการ MAC ทุี�
ช่่วิยเต่อนให้้คืุณ์พักเบรก
บ้างเม่�อนั�งทุำางานนานๆ
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พลิ้กวิกฤติัโควิด-19  
สู่ำองค์กรยุัคดิจิีทั์ล้
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โอกาสและวิิกฤติเป็นธ์รรมช่าติของสรรพสิ�งตามคืติทุวิินิยมเช่ิงลักษณ์ะอย่าง ห้ยิน-ห้ยาง ทุี�เช่่�อวิ่าสภิาวิะธ์รรมช่าติทุี�มีอย้่คื้่ตรงกันข้าม
จุะก่อให้้เกิดสิ�งต่าง ๆ บนโลกนี� ถ้าใช่้ห้ลักคืิดนี�มองวิิกฤติโคืวิิด-19 ก็จุะเห้็นโอกาสมากมายอย้่รอบ ๆ ตัวิเรา แต่ใคืรเห้็นอะไร และจุะ
สามารถคืวิ้าโอกาสมาได้ไห้ม เป็นเร่�องทุี�ช่วินคืิดช่วินติดตาม

ในมุมประช่าช่นผู้้บริโภิคื ช่่วิงวิิกฤติทีุ�
ประช่าช่นจุำาต้องอย้่ห่้างกัน (social 
distancing) ถ้กจุำากัดกิจุกรรมและการ
เ ดินทุา ง  ทุำา ใ ห้้ เ กิ ดคืวิาม เคื รี ยด  
เสียโอกาสในอาชี่พการงาน การทุ่อง
เทีุ�ยวิ การเล่นกีฬา การบันเทิุง ตลอดจุน
คืวิามพ่งพอใจุในการเข้าถ่งสินค้ืาบริการ
แ ต่ ก็ ไ ด้ รั บ สิ น ค้ื า แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น 
สิ�งจุำาเป็นร้ปแบบให้ม่ ๆ  ทีุ�บรรเทุาคืวิาม
ทุุกข์ยากไปได้ระดับห้น่�ง เช่่น ระบบส่ง
อาห้ารถ่งบ้าน (food delivery) ห้ร่อ
การทุำางานทีุ�บ้าน (work from home) 
ด้วิยการประชุ่มระบบออนไลน์ (video 
conference) แทุบไม่น่าเช่่�อในช่่วิง
วิิกฤติสั�น ๆ  เพียงไม่กี�วัินทีุ�เราได้เห็้นการ
เปลี�ยนแปลงมากมายในเร่�องเห้ล่านี� การ
ส่งอาห้ารถ่งบ้านซ่ึ่�งเคืยทุำากันมานานใน
ลักษณ์ะผู้กปิ�นโต และเร่�องการประชุ่ม
ออนไลน์ทีุ�ธ์นาคืารโลกจัุดคืรั�งแรก
ตั� ง แ ต่ 2 0  ปี ก่ อนแ ต่ ก็ แ ค่ื นั� น ไ ม่ มี 
อะไรให้ม่ๆตามมา แต่คืรั�งนี�เราสามารถ
เห็้นการเปลี�ยนแปลงทีุ�เป็นมรรคืเปน็ผูล
จุริงๆ เช่่น การเปลี�ยนพฤติกรรมการกิน
อาห้าร ร้ปแบบระบบการทุำาอาห้าร 
ภิาช่นะบรรจุุอาห้าร การขนส่งอาห้าร 
การช่ำาระบิลค่ืาอาห้าร  และยังเห็้นการ
ปรับปรุงร้าน และการเลิกกิจุการร้าน
อาห้ารมากข่�น

สำาห้รับระบบส่งอาห้ารถ่งบ้าน ร้านค้ืาทีุ�
จุะเข้าระบบตอ้งปรับตัวิในเร่�องคุืณ์ภิาพ
สินค้ืาและคืวิามเร็วิให้้ได้มาตรฐานตามทีุ�
ล้กค้ืาต้องการ ร้านค้ืาทีุ�ไม่ได้ผู้กติดกับ
ระบบ อาจุเพราะสมัคืรไม่ได้ห้ร่อไม่สนใจุ
ห้ร่ออาจุจัุดส่งเองก็มักส้้ไม่ได้ ทุำาให้้    
ส้ญเสียล้กค้ืาจุนอย้่ไม่ได้ อนาคืตธ์ุรกิจุ
ร้านอาห้ารในเม่องจุะรุ่ง จุะรอดห้ร่อไม่
รอด ตัดสินกันไม่นาน และปัจุจัุยห้น่�งทีุ�
สำา คัืญค่ือการปรับตัวิให้้ทัุนกับการ
เปลี�ยนแปลงทุางเทุคืโนโลยี ธ์ุรกิจุคื้า
ปลีกโดยเฉพาะสินคื้าเกษตรซึ่่�งเป็น

สินคื้าเน่าเสียง่าย (perishable goods) 
ก็ต้องปรับตัวิห้นัก เกษตรกรเคืยทุำาผูัก
ผูลไม้คืุณ์ภิาพส่งออกนอกห้ร่อส่งห้้าง
ให้ญ่ตามออเดอร์ แต่เม่�อตลาดถ้กปิด 
จุะนำาสินคื้าบรรทุุกรถไปเร่ขายก็ไม่ได้ 
ห้ากไม่มีทุางเล่อกห้ร่อปรับตัวิไม่ทุันก็
เสียห้ายขาดทุุนทุันทุี ห้ากปรับตัวิทุัน
ระบายสินคื้าทุางออนไลน์ มีเพ่�อนพ้อง
เคืร่อข่ายช่่วิยซึ่่�อช่่วิยกระจุายสินคื้าก็
รอดได้ สินคื้าประมงก็เป็นอีกตัวิอย่างทุี�
ผูลิตได้รายวิันแต่ขายไม่ได้ก็ต้องห้าช่่อง
ทุางรอดด้วิยระบบออนไลน์ แต่คืนทุี�
ปรับเปลี�ยนไม่ได้ก็เด่อดร้อน

ระบบค้ืาปลีกออนไลน์ในช่่วิงนี�จุ่งเติบโต
เร็วิมาก มีพัฒนาการเปลี�ยนแปลงใน
ระบบบรรจุุหี้บห่้อ ระบบขนส่งสินค้ืา 
ระบบการเงิน  เห็้นบริษัทุรับขนส่งสินค้ืา
เติบโตแบบก้าวิกระโดด และก็เห็้น
เกษตรกรห้ร่อเจุ้าของรา้นค้ืาทีุ�ปรับตัวิไม่
ได้ต้องล้มเห้ลวิและห้ยุดกิจุการ ทุุกการ
เปลี�ยนแปลงจุ่งมีทัุ�งคืนได้และคืนเสีย 
โอกาสมีเสมอสำาห้รับคืนทีุ�พร้อมทีุ�สุด
และปรบัตัวิไดเ้ร็วิทีุ�สุด แตจุ่ะทุำาให้้พร้อม
และเทุ่าทัุนต่อการเปลี�ยนแปลงได้
อย่างไร เช่่�อว่ิาเป็นคืำาถามในใจุของ         
ผู้้บริห้ารองค์ืกรทุุกคืน

เร่�องทุำางานทีุ�บา้นก็นา่สนใจุ เพราะทุำาให้้
เกิดการเปลี�ยนแปลงคืรั�งให้ญ่ในระบบ
การบริห้ารจัุดการองค์ืกร  เม่�อต้องปรับ
พฤติกรรมคืนและกลไกทุางธุ์รกิจุ คืน
ทุำางานมักเริ�มด้วิยเคืร่�องม่อจัุดประชุ่ม
ง่ายๆ เช่่น ไลน์กลุ่ม เม่�อเร่�องมากข่�นซัึ่บ
ซ้ึ่อนข่�นต้องการคืวิามต่อเน่�อง ก็เริ�มห้า
โปรแกรมทีุ�ดีมีประสิทุธิ์ภิาพกว่ิา เช่่น 
Skype, Zoom, TrueVWork เป็นต้น 
เม่�อข้อม้ลมากข่�นซัึ่บซ้ึ่อนข่�นและต้อง
เช่่�อมโยง ก็ต้องการอัพเดตอุปกรณ์์และ
ระบบให้้มีประสิทุธิ์ภิาพและคืวิาม
สามารถ ส้ง ข่� น  ต้องการ สัญญาณ์             

internet และ WiFi  ทีุ�มีสัญญาณ์แรงข่�น
 มีระบบการเงินทีุ�รวิดเร็วิคืล่องตัวิข่�น 
(mobile payment) คืวิามต้องการทีุ�เกิด
ข่�นกระทุันหั้นในภิาวิะวิิกฤติเร่งด่วินต่าง 
ๆ เห้ล่านี�ค่ือโอกาสทัุ�งนั�น ทัุ�งโอกาสทุาง
ธุ์รกิจุทีุ�จุะพัฒนาเทุคืโนโลยแีละเคืร่�องม่อ
อุปกรณ์์ ฮาร์ดแวิร์ ซึ่อฟื้ต์แวิร์ อุปกรณ์์
อัจุฉริยะ การพัฒนาแอปพลิเคืชั่นเฉพาะ
ด้าน วิิดิโอแพลตฟื้อร์ม ดิจิุทัุลคือนเทุนต์
 รวิมทัุ�งการเรียนร้้แบบออนไลน์ รองรับ
คืวิามตอ้งการซ่ึ่�งคืรอบคืลมุแทุบทุุกพ่�นทีุ�
ของภิาคืธุ์รกิจุ และโอกาสทุางสังคืมทีุ�จุะ
สร้างการเปลี�ยนแปลงทุางคืวิามร้้ส่ก
น่กคิืดของประช่าช่นเพ่�อให้้เกิดคืวิาม
ตระห้นกัร้้ปัญห้าอันเกิดจุากคืวิามลา้ห้ลัง
ไม่เทุ่าทัุน และการเรียนร้้เพ่�อเข้าส่้การ
เป็นดิจิุทัุลได้เทุ่าทัุนการเปลี�ยนแปลงใน
ระดับทีุ�ให้ญ่กว่ิาของสังคืมโลก
  
แต่การเปลี�ยนแปลงทุางเทุคืโนโลยอียา่ง
รวิดเร็วิ ก็ทุำาให้้เกิดการห้ยุดช่ะงักงัน 
(technology disruption) ซ่ึ่�งจุะกดดัน
ให้้ต้องพัฒนาสิ�งให้ม่ ๆ ห้าโอกาสให้ม่ๆ 
ซ่ึ่�งก็จุะมี ทัุ� งคืนทีุ�พอใจุและไม่พอใจุ         
มีทัุ�งคืนได้มีทัุ�งคืนเสีย แต่เม่�อจุำาเป็นต้อง
เปลี�ยนแปลง สังคืมจุะทุำาให้้คืนทีุ�ได้

เปรียบแข่งขันอย่างเทุ่าเทีุยมกันได้
อย่างไร และจุะด้แลคืนเสียเปรียบ
อย่างไรโดยไม่ทิุ�งเขาไว้ิข้างห้ลัง เช่่�อว่ิา
ห้ลังวิิกฤติ ระบบการทุำางานจุากทีุ�บ้าน 
(work from home) อาจุทุำาให้้ภิาคื
ธุ์รกิจุปลดพนักงานบางส่วินออกไป จุะ
ช่่วิยให้้บุคืคืลเห้ล่านี� มี โอกาสให้ม่ๆ        
ได้อย่างไร ต้องช่่วิยกันคิืด
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วิิกฤติโคืวิิด-19 เกิดในช่่วิงเวิลาทุี�ยังมี
สงคืราม การคื้าคืุกรุ่น คืวิบคื้่ปัญห้าภิัย
พิบัติสารพัดจุากสภิาวิะโลกร้อน สภิาพ
แวิดล้อมทุี�เส่�อมโทุรมอย่างนี�ยิ�งมีส่วิน
ให้้ technology disruption ส่งผูล
รุนแรงข่�น คืนอย่าง บิล เกตส์ ห้ร่อ       
แจุ๊คืห้ม่า ซึ่่�งเช่่�อวิ่าการนำากระแสการ
พัฒนาและอย้่เห้น่อปัญห้าสามารถนำา
องคื์กรของเขารอดพ้นวิิกฤติได้และยัง
อาจุได้รับโอกาสเพิ�มเสียอีก แต่สำาห้รับ-
CEOs และผู้้นำาองคื์กรธ์ุรกิจุทุั�วิไป ทุี�อย้่
ในกระแสการพัฒนาและเผูช่ิญกับ
ปัญห้าอุปสรรคืทุี�ทุ้าทุายอย้่เสมอ จุะ
ต้องปรับตัวิสร้างการเปลี�ยนแปลงจุ่งจุะ
รักษาองคื์กรให้้เติบโตได้
 
ผูลการสำารวิจุผู้้บริห้ารองคื์กรธ์ุรกิจุ
ต่างๆ โดย Harvard Business Review 
ในปี 2019 ระบุวิ่า การปรับเปลี�ยน
องคื์กรให้้เป็นดิจุิทุัลขององคื์กรธ์ุรกิจุใน
สห้รัฐกวิ่า ร้อยละ 70 ไม่บรรลุเป้าห้มาย
ทุั�งทุี�ใช่้เงินลงทุุนไปกวิ่า 1.3 ล้านล้าน
เห้รียญสห้รัฐ ยิ� งไปกวิ่านั�นคื่อเงิน
จุำานวินกวิ่า 900 พันล้านเห้รียญสห้รัฐ
ใช่้จุ่ายไปโดยเปล่าประโยช่น์  เขาให้้
เห้ตุผูลวิ่าเทุคืโนโลยีดิจุิทุัลจุะช่่วิยเพิ�ม

คืวิามเป็นไปได้ในด้านประสิทุธ์ิภิาพ
และคืวิามใกล้ช่ิดล้กคื้า ถ้าผู้้บริห้าร 
ขาดคืวิามคืิดทุี�ถ้กต้องในการสร้างการ
เปลี�ยนแปลงและองคื์กรมีข้อบกพร่อง 
การปรั บตั วิส้่ อ งคื์ ก รดิ จุิ ทุั ลจุะ ไม่ 
ประสบผูลสำาเร็จุ คืำาอธ์ิบายนี�มีนัยวิ่า
กุญแจุสำาคืัญเข้าส้่การเป็นดิจุิทุัลคื่อ
ผู้้ นำาองคื์กรทุี� มี วิิ สั ยทุัศน์ทุี� ถ้ กต้อง
นั�นเอง แต่เราจุะร้้ได้อย่างไรวิ่าถ้กต้อง
ห้ร่อไม่โลกเปลี�ยนแปลงในอัตราเร่ง
จุากพฤติกรรมมนุษย์ ในสภิาวิะโลก
ร้อนและเกิดภิัยพิบัติรุนแรงบ่อยคืรั�ง
อย่างนี�อะไรก็อาจุเกิดข่�นได้อย่างคืาด
ไม่ถ่ง แต่ไม่วิ่าโลกจุะเกิดวิิกฤติอย่างไร
 คืนก็ยังต้องกินต้องอย้่ต้องใช่้ ต้อง
ศ่กษาห้าคืวิามร้้ ต้องเดินทุางติดต่อ
ส่�อสารในสังคืม ยังต้องออกกำาลังเล่น
กีฬา        พักผู่อนทุ่องเทุี�ยวิ เจุ็บป่วิย
ก็ต้องเข้าโรงพยาบาล การรับม่อการ
เปลี�ยนแปลงของสังคืมโลกทุี�คืาดเดา
ยากและทุี� ซึ่่� งส่ งผูลรุนแรงมากข่�น 
นอกจุากจุะต้องปรับพฤติกรรมมนุษย์
ให้้ลดคืวิามก้าวิร้าวิลง เก่�อก้ลกับ
ธ์รรมช่าติให้้มากข่�นแล้วิ ยังต้องอาศัย
คืวิามร้้และเทุคืโนโลยีทุี�เห้มาะสมมา
ช่่วิยรับม่อ และในศตวิรรษนี�ก็เห้็นวิ่า

เทุคืโนโลยีดิจุิทุัลมีศักยภิาพทุี�จุะรับม่อ
กับวิิกฤติต่าง ๆ ให้้ผู่อนห้นักเป็นเบา
ตัวิอย่างทุี�ดีจุากวิิกฤติโคืวิิด-19 ด้ได้จุาก
การสร้างโรงพยาบาลทุี�เม่องอ้่ฮั�นของ
รัฐบาลจุีนจุำานวิน 1,000 เตียง1 และติด
ตั�งอุปกรณ์์เสร็จุพร้อมปฏิิบัติการได้
ภิายใน 10 วิัน ห้ร่อการสร้างโรงงานผูลิต
ห้นา้กากอนามยัในประเทุศไทุยทุี�มกีำาลงั
ผูลิตมากถ่งเด่อนละ 3 ล้านช่ิ�นให้้
บุคืลากรการแพทุย์ในไทุยของเคืร่อ
บริษัทุซึ่ีพีทุี�ทุำาสำาเร็จุได้ใน 5 สัปดาห้์ 
งานสำาคืัญและเร่งด่วินมากอย่างนี�ต้อง
ใช่้ข้อม้ลและการเช่่�อมประสานข้อม้ล
และทุรัพยากรคืนด้วิยพลังมห้าศาล แต่
ด้วิยวิิสัยทุัศน์และคืวิามสามารถของ
ผู้้นำา ผูนวิกกับพลังเทุคืโนโลยีดิจุิทุัลก็
ทุำา ให้้สิ� งมห้ัศจุรรย์ทุี� ดี ๆ  และเป็น
ประโยช่น์แก่ประเทุศช่าติอย่างนี�เกิดข่�น
ได้

การปรับตัวิเข้าส่้สังคืมดิจิุทัุลไม่อาจุทุำา
สำาเร็จุได้ชั่�วิข้ามค่ืน กระบวินการปรับตัวิ
ต้องการพลังขับเคืล่�อนและการลงทุุนส้ง 
และการลงทุุนจุะไม่เสียเปล่าถ่งร้อยละ 
70 ดังตัวิอย่างในสห้รัฐอเมริกา ถ้ามีผู้้นำา
ทีุ�วิิสัยทุศัน์ถ้กต้องทัุนเกมส์ มีคืวิามร้้เกี�ยวิ

กับเทุคืโนโลยีและระบบนิเวิศดิจิุทัุล
(digital ecosystem) มีนโยบายและ
ยทุุธ์ศาสตรที์ุ�ดีคือยช่่วิยชี่�เป้าและนำาทุาง
และมีระบบสนับสนุนทีุ�แข็งแกร่งเป็น
ห้ลักประกันการทุำางานอย่างต่อเน่�อง
ประเทุศไทุยมีสภิาดิจิุทัุลเพ่�อเศรษฐกิจุ
และสังคืมแห่้งประเทุศไทุย แม้เป็น
องค์ืกรค่ือนข้างให้ม่ แต่มีรากฐานทีุ�
แข็งแกร่งจุากสมาคืมสมาพันธ์์เทุคืโนโลยี
สารสนเทุศและส่�อสารแห่้งประเทุศไทุย 
(TFIT) และมี 6 กลุ่มธุ์รกิจุ 21 สมาคืมทีุ�
เข้มแข็งเป็นสมาชิ่ก ทัุ�งยังมีแผูนปฏิิบัติ
การ 5 ปีซ่ึ่�งมีมีวิิสัยทัุศน์ช่่วิยชี่�ทุาง มีแผูน
ยทุุธ์ศาสตร์และกิจุกรรมขับเคืล่�อนสังคืม
ดิจิุทัุลของประเทุศ ก็เช่่�อว่ิาการปรับตัวิ
ส่้การเป็นดิจิุทัุลระดับประเทุศในภิาพ
รวิมก็น่าจุะไปได้ดี

สว่ินในทุางปฏิบิตันิั�น เปน็เร่�องทุี�จุะตอ้ง
อาศัยจุังห้วิะเวิลา โอกาส และการ
ประสานคืวิามร่วิมม่อจุากทุุกส่วิน ทุั�ง
ใ น ร ะ ดั บ บ ริ ษั ทุ  ส ม า คื ม  ก ลุ่ ม
อุตสาห้กรรม และระดับสภิาร่วิมกับ
สภิาวิิช่าช่ีพอ่�นๆ ด้วิยกัน และทุี�สำาคืัญ
คื่อการสนับสนุนทุางนโยบายจุาก
รั ฐ บ า ล  แ ล ะก า รสนั บ สนุ น จุ า ก
ประช่าช่นทุุกภิาคืส่วิน

โอกาสในช่ว่ิงวิิกฤติโคืวิิด-19 มีอย้่ทุั�วิไป
เช่่�อวิ่ากลุ่มธ์ุรกิจุและอุตสาห้กรรม
ดิจุิทุัลทุุกกลุ่มทุั�งกลุ่มสาธ์ารณ์้ปโภิคื
พ่�นฐาน กลุ่มฮาร์ดแวิร์ กลุ่มซึ่อฟื้ต์แวิร์
กลุ่มอุปกรณ์์อัจุฉริยะ  กลุ่มดิจุิทุัล    
คือนเทุนต์ และกลุ่มบริการดิจุิทุัล จุะ

บทุคืวิามโดย ดร.เพิ�มศักดิ� มกราภิิรมย์
ทีุ�ปร่กษาทุรงคุืณ์วุิฒิ สภิาดิจิุทัุลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห่้งประเทุศไทุย

มองเห้็นโอกาสให้ม่ ๆ  และใช่้โอกาสนั�น
ในการพัฒนาองคื์กรให้้เติบโตได้ทุั�วิห้น้า
กัน  ผู้้บริห้ารองคื์กรห้ร่อกลุ่มองคื์กรทุี�
คืวิา้โอกาสไดม้ากคื่อผู้ทุ้ี�มวีิสิยัทุศัน์ทุี�ถ้ก
ต้อง กล้าตัดสินใจุ และสามารถสร้าง
การเปลี�ยนแปลงองคื์กรไปในทุิศทุางทุี�
เอ่� อต่อการเพิ� มประสิทุธ์ิภิาพและ
กระบวินการตัดสินใจุได้ เช่่�อมสัมพันธ์์
เป็นอันห้น่�งอันเดียวิกันกับล้กคื้าได้ 
และทุี�สำาคืัญคื่อต้องปรับตัวิได้เร็วิเทุ่า
ทุันกับการเปลี�ยนแปลงของสังคืม 
คืวิามช่อบคืวิามปรารถนาของล้กคื้าคื่อ
โจุทุย์สำาคืัญในการพัฒนาองคื์กรของ
ทุ่าน

แม้วิงการดิจุิทุัลไทุยจุะยังคืงต้องพ่�งพา
ต่างช่าติในเร่�องสำาคืัญ เช่่น ระบบ 
cloud ระดับประเทุศ รวิมทุั�งระบบ    
big data ทุั�งในส่วินการจุัดเก็บข้อม้ล 
การคืวิบคืุมคืุณ์ภิาพ การวิิเคืราะห้์ การ
เข้าถ่ง และการใช่้ประโยช่น์ข้อม้ลทุี�ยัง
ไม่แข็งแรงพอ ข้อม้ลส่วินให้ญ่ของคืน
ไทุยจุ่งไม่ได้อย้่ในไทุย ปัญห้านี�มีส่วิน
ทุำาให้้ธ์ุรกิจุการคื้าไทุยโดยเฉพาะใน
เร่�อง IT เสียเปรียบการแข่งขันไม่น้อย 
แต่เช่่�อวิ่าพลังคืวิามร่วิมม่อระห้วิ่างภิาคื
เอกช่น ภิาคืรัฐ และการสนับสนุนของ
ภิาคืประช่าสังคืม จุะช่่วิยคืลี�คืลาย
ปัญห้าอุปสรรคืให้ญ่ ๆ เห้ล่านี�ลงไปได้
โดยเร็วิ

วิัฒนธ์รรมการเรียนร้้ของประช่าช่นมี
ส่วินสำาคืัญในการเปลี�ยนแปลงสังคืม 
การพัฒนาโคืรงสร้ า งพ่� นฐานทุาง

วิัฒนธ์รรมคืวิามเช่่�อให้้เอ่�อต่อการเป็น
สังคืมดิจุิทุัล ต้องอาศัยกระบวินการ
ทุางการศ่กษา (digital literacy) ทุี�  
เขม้แขง็ ซึ่่�งเช่่�อวิา่การเรยีนผูา่นอปุกรณ์์
อิเล็กทุรอนิกส์ (e-learning) จุะมี
บทุบาทุมากยิ�งข่�นในการสร้างโอกาส
ทุางการศ่กษาของประช่าช่นให้้เทุ่า
เทุี ยมกั น  อี กทุั� ง ก ารสร้ า งดิ จุิ ทุั ล         
คือนเทุนต์ทุี�ห้ลากห้ลายด่งด้ดคืวิาม
สนใจุและตรงกับคืวิามสนใจุของคืน
กลุม่ตา่งๆ ก็จุะมีส่วินสำาคืญัช่ว่ิยกระตุ้น
การศ่กษาให้้ก้าวิห้น้าได้เร็วิข่�น

เช่่�อวิ่าในช่่วิงวิิกฤติโคืวิิด-19 เปิดโอกาส
ให้้สังคืมไทุยโดยเฉพาะวิงการดิจุิทุัลได้
ทุบทุวินตัวิเอง กระบวินการปรับตัวิเข้า
ส้่สังคืมดิจุิทุัลจุะทุำาให้้เกิดการเรียนร้้สิ�ง
ให้ม่ๆ ทุำาสิ�งให้ม่ๆ สร้างขยายโอกาส
ให้ม่ๆ ให้้มากยิ�งข่�นไป และมั�นใจุวิ่า 
สภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืม 
แห้่งประเทุศไทุยจุะเป็นเพ่�อนคื้่คืิดร่วิม
สร้างการเปลี�ยนแปลงและขับเคืล่�อน
การปรบัตวัิส้ก่ารเปน็ดจิุทิุลัให้ส้ำาเรจ็ุตอ่
ไป
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BIG DATA ANALYTICS 
กับบท์บาท์ในการรับมือวิกฤติัการณ์
โควิด-19 : 

ระห้วิ่างช่่วิงการแพร่ระบาดของเช่่�อไวิรัสโคืโรนาสายพันธ์ุ์ให้ม่ (COVID-19) เช่่�อวิ่าห้ลายทุ่านคืงจุะคืุ้นห้้กับช่่�อรัฐมนตรี                  
ออเดรย์ ถัง ห้ร่อ “Audrey Tang” มากข่�น เธ์อคื่อรัฐมนตรีดิจุิทุัลของไต้ห้วิันผู้้มีบทุบาทุสำาคืัญในการใช่้เทุคืโนโลยี Big Data 
Analytics ในการรับม่อกับโคืวิิด-19 ได้อย่างมีประสิทุธ์ิภิาพจุน ‘โมเดลไต้ห้วิัน’ ได้กลายมาเป็นกรณ์ีศ่กษาทุี�ทุั �วิโลกต่างให้้คืวิาม
สนใจุ 

2.5 2.5

ณ์ วิันทุี� 21 กันยายน 2563 ไต้ห้วิันมีผู้้ติดเช่่�อสะสมเพียง 507 คืน รักษาห้ายแล้วิกวิ่า 479 ราย ซึ่่�งคืิดเป็นร้อยละ 94.5 ไต้ห้วิัน
สามารถติดตามและคืวิบคืุมโรคืระบาดได้อย่างมีประสิทุธ์ิภิาพทุั�ง ๆ  ทุี�มีพรมแดนติดกับจุีนแผู่นดินให้ญ่ ทุี�เป็นแห้ล่งต้นกำาเนิดของการ
ระบาด ประสบการณ์์ทุี�ผู่านมาของไต้ห้วิันในการคืวิบคืุมการระบาดของ SARS ทุี�เกิดข่�นทุั�วิภิ้มิภิาคืเอเช่ียเม่�อ 17 ปีก่อน ได้ให้้บทุเรียน
สำาคืัญผู่านการส้ญเสียทุี�นำาไปส้่การรับม่อกับโรคืระบาดโคืวิิด-19 ในคืรั�งนี�ได้อย่างม่ออาช่ีพ

Big Data ห้ร่อข้อม้ลขนาดให้ญ่ มีคืวิามแตกต่างจุากข้อม้ลทุั�วิไป (data) ตรงทุี� Big Data เป็นการรวิบรวิมเอาข้อม้ลทุี�ห้ลั�งไห้ลจุำานวิน
มห้าศาลทุั�งในร้ปแบบทุี�บ่งบอกถ่งโคืรงสร้างข้อม้ลทุี�ช่ัดเจุน และไม่ข้อม้ลประเภิทุไร้โคืรงสร้าง นำามาวิิเคืราะห้์ ห้าคืวิามสัมพันธ์์ร่วิม
กันบางอย่าง เพ่�อสร้างคืวิามเข้าใจุเช่ิงล่ก (insights) ทุำาให้้สามาระนำาไปใช่้ประโยช่น์ เราสามารถจุำาแนก Big Data ได้ผู่านคืุณ์ลักษณ์ะ
เฉพาะ 4 ปัจุจุัย ทุี�เรียกวิ่า 4Vs ได้แก่ 

คืุณ์ลักษณ์ะเฉพาะตัวิของ Big Data เห้ล่านี� เป็นทุั�งอุปสรรคืและโอกาสการสร้างม้ลคื่าจุากข้อม้ลทุี�ในอดีตเราอาจุไม่เห้็นคืุณ์คื่า 
เทุคืโนโลยีวิิเคืราะห้์ข้อม้ล Big Data ในปัจุจุุบัน สามารถรองรับการจุัดการและวิิเคืราะห้์ข้อม้ลได้เก่อบจุะทุันทุีแบบ Real-time 
และเม่�อใช่้คืวิบคื้่กับกระบวินการเรียนร้้แบบ Machine learning ก็สามารถช่่วิยลดทุรัพยากรมนุษย์ รวิมทุั�งลดระยะเวิลาในการ
ประมวิลผูล การวิิเคืราะห้์ การจุัดทุำารายงานข้อม้ล และการสังเคืราะห้์ข้อม้ลได้อย่างมีประสิทุธ์ิภิาพ

ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data คืออะไร

• VOLUME 
ขนาดของข้อม้ลทีุ�มีขนาด
ให้ญ่ มีปริมาณ์ข้อม้ลมาก 
ยากทีุ�จุะประมวิลข้อม้ลบน
เคืร่�องคือมพิวิเตอร์ทัุ�วิไป 
จุำาเป็นต้องใช้่ทุรัพยากรจุาก
คือมพิวิเตอร์จุำานวินมาก 
(parallel computing)

• VELOCITY 
ข้อม้ลมีการเปลี�ยนแปลง
ตลอดเวิลาอย่างรวิดเร็วิ มี
ก า ร ส่ ง ผู่ า น ข อ ง ข้ อ ม้ ล     
อย่างต่อเน่�องในลักษณ์ะ 
streaming ห้ร่อ batching 
ทุำาให้้การวิิเคืราะห์้ข้อม้ล
แบบ manual มีข้อจุำากัด

• VARIETY 
ข้อม้ลมีคืวิามห้ลากห้ลาย 
ประกอบไปด้วิยข้อม้ลทีุ�มี
โคืรงสร้าง (structured) และ
ข้อ ม้ ล ทีุ� ไ ม่ มี โ คื ร ง ส ร้ า ง     
(unst ructured)  ทีุ� ไ ม่
สามารถจัุบpatternได้ เช่่น 
ข้อม้ลจุากโซึ่เชี่ยลมี เดี ย 
เป็นต้น

• VERACITY 
ข้ อ ม้ ล มีคืวิาม ไม่ ชั่ ด เจุน       
ไม่ ถ้กต้อง ประกอบไปด้วิย
อคืติ (biases) สิ�งรบกวิน 
(noises) และคืวิามผิูดปกติ
(abnormality) ของข้อม้ล ทีุ�
ส่งผูลให้้ผูลลัพธ์์ของการ
วิิเคืราะห์้ผิูดพลาด
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ผูลลัพธ์์การใช่้เทุคืโนโลยี  Big Data 
Analytics ในระยะแรกเริ�มนี� ทุำาให้้ภิาคื
รัฐสามารถตรวิจุสอบและจุำาแนกได้วิ่า
บุคืคืลใดทุี�อย้ใ่นกลุม่เสี�ยงตอ่การตดิเช่่�อ
โคืวิิด-19 ทุำาให้้สามารถประเมินเพ่�อ
แยกกลุ่มทุี�มีคืวิามเสี�ยงส้งไปจุนถ่งกลุ่ม
ทุี�มีคืวิามเสี�ยงตำ�า จุากนั�นจุ่งให้้ห้น่วิย
งานสาธ์ารณ์สุขดำาเนินการติดต่อกลุ่ม
คืนเห้ล่านี�เพ่�อแนะนำาวิิธ์ีการปฏิิบัติตัวิ
เพ่� อป้องกันการแพร่ ระบาด เช่่น 
self-quarantine ห้ร่อ self-isolation 
เป็นต้น ในระยะถัดมา เม่�อได้ทุราบถ่ง
กลุ่มเสี�ยงจุากระยะเริ�มต้นแล้วิ ภิาคืรัฐ
ได้ข้อคืวิามร่วิมม่อจุากผู้้ให้้บริการด้าน
โทุรคืมนาคืม (telecommunication 
operators) ในการติดตามกลุ่มเสี�ยงต่อ
การติ ด เช่่� อผู่ านการระบุ ตำาแห้น่ ง      

(location tracking) จุากเคืร่�องม่อ
ส่�อสารของบุคืคืลในกลุ่มเสี�ยง เพ่�อ
จุับตาด้วิ่าบุคืคืลกลุ่มนี�ได้ปฏิิบัติตามคืำา
แนะนำาของห้น่วิยงานสาธ์ารณ์สุจุอย่าง
เคืร่งคืรัดห้ร่อไม่  ฐานข้อม้ลทุี� ระบุ
ตำาแห้น่งของกลุ่มเสี�ยงและผู้้ติดเช่่�อ ยัง
ได้ถ้กนำามาสร้างเป็นแอพพลิเคืช่ั�นใน
ลักษณ์ะของแผูนทุี�ทุี� แสดงผูลแบบ    
real-time อีกด้วิย เพ่�อแจุ้งข้อม้ล
ข่าวิสารให้้แก่ประช่าช่นได้ทุราบวิ่า
พ่�นทุี�ใดเป็นพ่�นทุี�เสี�ยงการแพร่กระจุาย
เช่่�อไวิรัสทุี�คืวิรห้ลีกเลี�ยง ถ่อได้วิ่า
เป็นการดำาเนินการป้องกันโรคืทุี�คืรบ
เคืร่�องทุั�งเช่ิงรุกและเช่ิงรับบนพ่�นฐาน
ของการใช่้ข้อม้ล นอกเห้น่อไปจุาก   
ก า รติ ดต ามการแพร่ ร ะบาดแล้ วิ 
เทุคืโนโลยี Big Data Analytics ยังถ้ก

นำามาใช่้เพ่�อการสังเกตการณ์์ และการ
คืาดการณ์์เกี�ยวิกับสินคื้าทุี�มีแนวิโน้มทุี�
จุะขาดตลาดในช่่วิงของการแพร่ระบาด
ของเช่่�อไวิรัส อาทุิ ห้น้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์  และกระดาษช่ำาระ เป็นต้น
โดยภิาคืรัฐได้ขอคืวิามร่วิมม่อจุาก
โรงงานทุี�ผูลิตสินคื้า เห้ล่านี� รวิมถ่ ง     
ห้้างร้านทุั�วิไปในการแจุ้งข้อม้ลการผูลิต
และคืลังสินคื้า เพ่�อให้้แน่ใจุได้วิ่าสินคื้า
จุำาเป็นเห้ล่านี�จุะไม่ขาดตลาด ขณ์ะ
เดียวิกัน ประช่าช่นก็สามารถติดตาม
ส ถ า น ะ ข อ ง สิ น คื้ า เ ห้ ล่ า นี� ผู่ า น                
แอพพลิเคืช่ั�นเพ่�อด้วิ่าร้านคื้าไห้นยังมี
สินคื้าเห้ล่านี�คืงเห้ล่ออย้่ เพ่�อให้้แต่ละ
คืรัวิเร่อนยังสามารถดำารงช่ีวิิตได้อย่าง
ป ล อ ด ภิั ย ใ น ช่่ วิ ง วิิ ก ฤ ติ ก า ร ณ์์ 
โคืวิิด-19

บท์บาท์ข้อง Big Data ในการรับมือโควิด-19
จุุดเริ�มต้นของ Big Data Analytics 
กับบทุบาทุการรับม่อโคืวิิด-19 ใน
ไ ต้ ห้ วิั น เ ริ� ม ต้ น ม า จุ า ก บ ริ ษั ทุ 
Metabiota ซึ่่�งเป็นบริษัทุช่ั�นนำาด้าน
เทุคืโนโลยีทุางการแพทุย์ ทุี�ได้คืำานวิณ์
ในช่่วิงต้นของการระบาดวิ่าภิายใน  
อีก 1 สัปดาห้์ เช่่�อไวิรัสจุะแพร่กระจุาย
มาถ่งเขตแดนไต้ห้วิันอย่างแน่นอน นี�
เป็นการส่งสัญญาณ์ไปยังภิาคืรัฐทุี�ออก
นโยบายดำาเนินการสกัดกั�นการแพร่
ระบาดอย่างทุันทุ่วิงทุี ภิายใต้การนำา
ห้ลั ก โดยรั ฐมนตรี ถั ง   รั ฐมนตรี
กระทุรวิงดิจุิทุัล ทุี�มีอายุน้อยทุี�สุดตอน
รับตำาแห้น่ง และยังเป็นบุคืคืลข้ามเพศ
คืนแรกในรัฐบาลไต้ห้วิัน  โดยนายถัง 
ได้ผูลักดันภิาคืรัฐในการใช่้เทุคืโนโลยี 
Big Data Analytics ในการรวิบรวิม
และวิิเคืราะห้์ฐานข้อม้ลจุากห้น่วิยงาน
และองคื์กรต่าง ๆ ทุั� งภิาคืรัฐและ

เอกช่น โดยมีวิัตถุประสงคื์ในระยะแรก
เพ่�อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคื
ไต้ห้วิันเริ�มการตรวิจุสอบและคืวิบคืุม
ก า ร ไ ห้ ล เ ข้ า อ อ ก พ ร ม แ ด น ข อ ง
ประช่าช่นและช่าวิต่างช่าติ (border 
control) อย่างเข้มงวิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งในกลุ่มผู้้เดินทุางทุี�เดินทุางเข้า
ประเทุศจุากประเทุศทุี�อย้่ในกลุ่มเสี�ยง
การติดเช่่�อ ไต้ห้วิันได้ออกมาตรการใน
การวิิ เคืราะห้์ข้อม้ลจุากฐานข้อม้ล
ประกันสังคืมแห้่งช่าติ สำานักงานตรวิจุ
คืนเข้าเม่อง และศุลกากร สำาห้รับช่าวิ
ต่างช่าติทุี�ไม่ปรากฏิในฐานข้อม้ลใน
ไต้ห้วิัน ก็ ได้ออกมาตรการ ‘การ
ร าย ง านข้ อม้ ลสุ ขภิาพออนไลน์ ’ 
(Online Health Declaration) ทุี�ถ้ก
นำามา ใช่้ เ ป็ นห้ลั กปฏิิ บั ติ ผู่ านการ 
สแกน QR Code ทุี�ด่านตรวิจุคืนเข้า
เม่องของไต้ห้วิัน Image.Freepix.com 

http://www.freepik.com Designed by starline / Freepik

รัฐมนตรีถัง ยังได้ให้้สัมภิาษณ์์เกี�ยวิกับ
การใช้่ข้อม้ลเพ่�อแก้โจุทุยปั์ญห้าโคืวิิด-19 
ไว้ิ ว่ิ า“ ข้อ ม้ลนอกจุากจุะ ช่่วิย เ พิ� ม
ประสิทุธิ์ภิาพในการบริห้ารจุัดการแล้วิ 
ยัง ช่่วิยทุำาให้้คืนในประเทุศสงบสติ
อารมณ์์ในช่่วิงวิิกฤตกิารณ์์     อันเกิดจุาก
คืวิามตระห้นักร้้ถ่งข้อเท็ุจุจุริง ทัุ�งยังช่่วิย
ลดข่าวิปลอม (disinformation) และ
การคืาดเดาต่าง ๆ (speculation) 
รัฐบาลคืวิรทีุ�จุะเช่่�อมั�นในประช่ากรของ
ตนผู่านข้อม้ลเปิด (open data) แทุน
การเรียกร้องให้้ประช่าช่นห้ลับห้้ห้ลับตา
เช่่�อรัฐบาล สิ�งทีุ�เราทุำาค่ือการให้้ข้อม้ล
ข่ า วิ ส า ร ทีุ� ส า ม า ร ถ นำา ไ ป ใ ช้่ ซึ่ำ�า ไ ด้               
(reusable) เพ่�อทีุ�นักพัฒนาระบบตา่ง ๆ
เช่่น แช่ทุบอทุ วีิอาร์ เออาร ์ห้ร่อผู้้พัฒนา
ระบบนำาทุางสามารถนำาข้อม้ลไปใช้่ต่อ
เพ่�อให้้ถ่งม่อประช่าช่นได้ สิ�งทีุ�เกิดข่�นค่ือ
รัฐบาลไต้ห้วัินไม่ได้ทุำาตัวิเป็นผู้้ตรวิจุสอบ
ข้อเท็ุจุจุริง (fact checker) เราเป็นเพียง
ผู้้ชี่�แจุงเทุ่านั�น เราปล่อยข้อม้ลออกไป
เพ่�อให้้ผู้้อ่�นมาตรวิจุสอบข้อเท็ุจุจุริงของ

สำาห้รับประเทุศไทุยนั�น เราได้ เจุอ
ปัญห้าเช่่นกัน โดยเฉพาะปัญห้าการ
ขาดแคืลงห้น้ากากอนามัย อย่างไรก็ดี 
ประเทุศไทุยสามารถทุี�จุะคืวิบคืุมการ
แพร่กระจุายเช่่�อโรคืได้ เป็นอย่างดี   
ผู่านการปิดเม่อง และการใช่้กลไก   
ทุ้องถิ�นผู่านอาสาสมัคืรสาธ์ารณ์สุข
ประจุำาห้ม้่บ้าน (อสม.) ทุี�คือยติดตาม
และประเมินผูลประช่ากรทุี� เข้าออก
ห้ม้่บ้านไปจุนถ่งการประเมินคืวิามเสี�ยง
และการรายงานข้อม้ลเข้าส้่ห้น่วิยงาน
ทุี�เกี�ยวิข้องระดับจุังห้วิัด แม้ระบบของ
ไทุยเองจุะไม่ได้ใช่้เทุคืโนโลยีทุันสมัย
เห้ม่อนอย่างไต้ห้วิัน และใช่้เพียงการ
บันทุ่กข้อม้ลด้วิยระบบการจุดบันทุ่ก 
แต่ผูลลัพธ์์ทุี� ได้ก็ เพียงพอทุี�จุะทุำาให้้
ประเทุศไทุยเป็นห้น่�งในตัวิอย่างของ
คืวิามสำา เร็ จุทุี� ต่ า งช่าติ สนใจุอยาก    

รัฐแล้ะข้้อมูล้เปิด

มุมมองการใช้ัข้้อมูล้ในสำถิานการณ์โควิดข้องประเท์ศุไท์ยั
เรียนร้้ประสบการณ์์ และแนวิทุางในการ
บริห้ารจุัดการทุี�มีผูลสัมฤทุธ์ิ�ทุี �เป็นทุี�น่า
พอใจุอีกด้วิย จุะเห็้นได้ว่ิาการใช้่ข้อม้ล
เพ่�อให้้เกิดประโยช่น์ในสถานการณ์์วิิกฤต
นั�น ไม่จุำาเป็นต้องพ่�งแต่เพียงเทุคืโนโลยี
เสมอไป เพราะการใช้่ข้อม้ลเพ่�อการตัดสิน
ใจุไม่ได้จุำากัดวิงอย้่เพียงเทุ่านั�น การนำา
ข้อม้ลมาใช้่จุ่งสามารถนำามาปรับใช้่ได้
ห้ลายร้ปแบบไม่ว่ิาจุะเป็นร้ปแบบการ
จัุดการทีุ�ใช้่กลไกทุ้องถิ�น และทุรัพยากร
มนุษย์แบบไทุย ห้ร่อจุะเ ป็นการใช้่
เทุคืโนโลยีสมัยให้ม่แบบไต้ห้วัิน กรณ์ี
ศ่กษาทัุ�งค่้ืชี่�ให้้เห็้นว่ิา Big Data Analytics 
นั�นสามารถนำามาใช้่ป้องกันการแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง โ คื วิิ ด - 1 9  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทุธิ์ภิาพตั�งแต่ต้นนำ�ายันปลายนำ�า 
ทุำาให้้เราเห็้นว่ิาคืวิามเป็นเอกภิาพของรัฐ
เม่�อถ้กผูนวิกด้วิยคืวิามก้าวิห้น้าด้าน

เทุคืโนโลยีและคืวิามร่วิมม่อในระดับทุ้องถิ�น
นั�นสามารถนำาไปส่้การจุดัการปัญห้าได้อย่าง
ช่าญฉลาด เราจุ่งไมส่ามารถปฏิิเสธ์ไดเ้ลยว่ิา
“Data is the New Oil” นั�นเป็นประโยคื
ทีุ�ถ้กต้องอย่างแทุ้จุริง
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การบริหารจัีดการลู้กค้าออนไล้น์ 
ในช่ัวงการระบาดข้องเชืั�อไวรัสำ 
COVID-19

2.6

ในสถานการณ์์ของการระบาดของเช่่�อ
ไวิรัส COVID-19 นั�น การเอาใจุล้กค้ืาใน
ช่่วิงสถานการณ์์โคืวิิด-19 ถ่อว่ิาเป็นคืวิาม
ทุ้าทุายอันดับห้น่�งของธุ์รกิจุออนไลน์ 
ห้ากลองจิุนตนาการถ่งการเดินทุางของ
การสั�งซ่ึ่�อสินค้ืาสักชิ่�นด้ว่ิา ถ้าล้กค้ืาของ
คุืณ์สั�งซ่ึ่�อสินค้ืาจุากเว็ิปไซึ่ต์ ซ่ึ่�งได้รับการ
แจุ้งว่ิาจุะจัุดส่งสินค้ืาภิายใน 2 วัิน แตเ่ม่�อ
เวิลาผู่านไป 3 วัินล้กค้ืาก็ยังไม่ได้รับ
สินค้ืา เม่�อล้กค้ืาเข้ามาทีุ�เว็ิปไซึ่ต์ห้ร่อช่่อง
ทุางส่�อสังคืมออนไลน์ทีุ�ได้รับคืวิามนิยม
อย่าง Facebook ของบริษัทุ เพ่�อ
สอบถาม ก็ไม่มีแอดมินคือยตอบคืำาถาม 
ห้ร่อให้้คืวิามสนใจุ ห้ร่อเม่�อ ล้กค้ืา
พยายามค้ืนห้าช่่องทุางติดต่ออ่�น เช่่น  
บน Google ห้ร่อบน LINE OA ก็พบว่ิา
พนักงานไม่สามารถตอบคืำาถามทีุ�
ต้องการได้ และยังแสดงทีุทุ่าบอกให้้
ล้กค้ืารอต่อไป ขณ์ะทีุ�วัินต่อ ๆ มาก็ไม่มี
การตดิต่อกลับ สุดทุ้ายล้กค้ืาอารมณ์์เสีย
จุ่งเข้าไปโพสแสดงคืวิามเห็้นอย่างเสีย
ห้ายในเว็ิปบอร์ดช่่�อดังเห้ตุการณ์์ต่างๆ ทีุ�
เกิดข่�นนี� ส่งผูลกระทุบต่อภิาพลักษณ์์
ของบริษัทุเป็นอย่างมาก นี�ค่ือปัญห้าทุาง
ธุ์รกิจุทีุ�เกิดข่�นบ่อยคืรั�งในโลกออนไลน์ 
สุดทุ้ายผู้้บริห้ารจุ่งค่ือยรับร้้เห้ตุการณ์์
และรีบออกมาแก้ไข แต่คืวิามเสยีห้ายต่อ

ธุ์รกิจุนั�นได้เกิดข่�นไปแล้วิ ต้นตอของ
ปัญห้าเช่่นนี�อาจุจุะเกิดได้ห้ลายประการ 
และสว่ินให้ญ่ ผู้้ประกอบการเองกอ็าจุจุะ
ละเลยจุากสิ�งทีุ�คืาดไม่ถ่ง เช่่น ทีุมงานส่ง
สินค้ืาอาจุใส่ห้มายเลขติดตามพัสดุผิูด มี
การตกห้ล่นในการคืวิบคืุมสต็อกสินค้ืา 
ห้ร่อแม้กระทัุ�งเกิดจุากปัจุจัุยภิายนอก 
เช่่น บริษัทุขนส่งทีุ�เป็นหุ้้นส่วินเอง ก็มี
ปัญห้าส่งของได้ไม่ตรงเวิลา ปัญห้าเช่่นนี�
ส่วินมากเม่�อร้้ตัวิก็มักจุะสายไปเสียแล้วิ 
ธุ์รกิจุค้ืาปลีกจุำานวินมากจุำาเป็นต้องปรับ
ตัวิเพ่�อรับม่อกับการส้ญเสียล้กค้ืาทัุ�งช่่อง
ทุางปกติแบบออฟื้ไลน์ไปจุนถ่งช่่องทุาง
ออนไลน์ทีุ�กำาลังได้รับคืวิามนิยมส้งสุดใน
ระห้ว่ิางช่่วิงวิิกฤตโคืวิิด-19 ทีุ�ผู่านมา การ
ส่�อสารออนไลน์กับล้กค้ืาเป็นสิ�งทีุ�จุำาเป็น 
ในยุคืทีุ�ตัวิตนบนโลกดิจิุทัุล (Digital 
presence) เป็นเร่�องปกติให้ม่ในเชิ่งสังคืม
และธุ์รกิจุ การส่�อสารบนโลกออนไลน์นั�น
เป็นได้ทัุ�งวิิกฤตและโอกาส โดยเฉพาะใน
สภิาวิะคืวิามปกติให้ม่เช่่น การเว้ินระยะ
ห่้างทุางสังคืม (Social distancing) และ
การทุำางานจุากทีุ�บ้าน (Work from 
home) ทีุ�ทุำาให้้ล้กค้ืาจุำานวินมากหั้นมาใช้่
คือมพิวิเตอร์และโทุรศัพท์ุม่อถ่อในการสั�ง
ซ่ึ่�อสินค้ืาบนโลกออนไลน์ และใช้่ส่�อช่่อง
ทุางออนไลน์ในการเข้าถ่งแบรนด์ ไม่ว่ิาจุะ

เป็นการรับส่�อข่าวิสารผู่าน influencers 
ไปจุนถ่งการใช้่ช่่องทุางอย่างเว็ิปไซึ่ต์พัน
ทิุปในการเรียกร้องให้้บริษัทุแก้ปัญห้า
อะไรบางอย่างนี�จุ่งเทุ่ากับว่ิาช่่องทุาง
ออนไลน์นั�นกำาลังเปิดประต้ทุางธุ์รกิจุให้้
กว้ิางข่�น จุากเดิมทีุ�ห้น้าร้านอาจุจุะมี
ล้กค้ืาเข้ามาแวิะช่มวัินละห้ลายสิบถ่งห้ลัก
ร้อยในช่่วิงเวิลาทีุ�แตกต่างกัน แต่โลก
ออนไลน์นั�นสามารถเปิดประต้ให้้ล้กค้ืาได้
เข้า ถ่ง สินค้ืาและบริการของคุืณ์ได้
มากกว่ิา ถ่งขั�นทีุ�อาจุมีล้กค้ืาห้ลายพันคืน
เข้ามาเล่อกซ่ึ่�อสินค้ืาออนไลน์พร้อม ๆ  กัน
เพราะไม่ติดข้อจุำากัดทุางกายภิาพทีุ�เกิด
ข่�นจุากการปิดเม่อง อย่างไรก็ตาม การ
รับม่อกับล้กค้ืาบนโลกออนไลน์จุำานวิน
มากนั�นก็ไม่ใช่่สิ�งทีุ�กระทุำาได้โดยง่าย 
ล้กค้ืาบางประเภิทุอาจุเข้ามาเพ่�อแสดง
คืวิามเห็้นทัุ�วิไป กดไลค์ื ห้ร่อกดแช่ร์
ข้อคืวิามทีุ�คุืณ์โพสเป็นต้น  ขณ์ะทีุ�ล้กค้ืา
บางรายอาจุต้องการเข้ามาสอบถามเกี�ยวิ
กับสินค้ืาว่ิามีสต็อกห้ร่อไม่ ห้ร่อพยายาม
ติดตามสินค้ืาทีุ�ได้เคืยสั�งไป ฉะนั�นการ 
เตรียมคืวิามพร้อมของธุ์รกิจุเพ่�อทีุ�จุะ
รองรับการขายออนไลน์คืวิรมีทัุ�งขั�นตอน
และกระบวินการ ดังทีุ�จุะกล่าวิต่อไปนี�

นี�จุ่งเทุ่ากับวิ่าช่่องทุางออนไลน์นั�นกำาลังเปิดประต้ทุางธ์ุรกิจุให้้กวิ้างข่�น จุากเดิมทุี�ห้น้าร้านอาจุจุะมีล้กคื้าเข้ามาแวิะช่มวิันละห้ลายสิบ
ถ่งห้ลักร้อยในช่่วิงเวิลาทุี�แตกต่างกัน แต่โลกออนไลน์นั�นสามารถเปิดประต้ให้้ล้กคื้าได้เข้าถ่งสินคื้าและบริการของคืุณ์ได้มากกวิ่า      
ถ่งขั�นทุี�อาจุมีล้กคื้าห้ลายพันคืนเข้ามาเล่อกซึ่่�อสินคื้าออนไลน์พร้อมๆ กัน เพราะไม่ติดข้อจุำากัดทุางกายภิาพทุี�เกิดข่�นจุากการปิดเม่อง
อย่างไรก็ตาม การรับม่อกับล้กคื้าบนโลกออนไลน์จุำานวินมากนั�นก็ไม่ใช่่สิ�งทุี�กระทุำาได้โดยง่าย ล้กคื้าบางประเภิทุอาจุเข้ามาเพ่�อแสดง
คืวิามเห้็นทุั�วิไป กดไลคื์ ห้ร่อกดแช่ร์ข้อคืวิามทุี�คืุณ์โพสเป็นต้น  ขณ์ะทุี�ล้กคื้าบางรายอาจุต้องการเข้ามาสอบถามเกี�ยวิกับสินคื้าวิ่า     
มีสต็อกห้ร่อไม่ ห้ร่อพยายามติดตามสินคื้าทุี�ได้เคืยสั�งไป ฉะนั�นการเตรียมคืวิามพร้อมของธ์ุรกิจุเพ่�อทุี�จุะรองรับการขายออนไลน์คืวิร
มีทุั�งขั�นตอนและกระบวินการ ดังทุี�จุะกล่าวิต่อไปนี�

Image.Freepix.com 
http://www.freepik.com Designed by macrovector / Freepik

Image.Freepix.com 
http://www.freepik.com Designed by makyzz / Freepik

24 25



1. วางแผนการบริการแล้ะการสืำ�อสำารล่้วงหน้า
สิ�งทีุ�สำาคัืญทีุ�สุดค่ือ การบริห้ารคืวิามคืาดห้วัิงของผู้้บริโภิคื (Manage expectation) โดยเฉพาะในช่่วิงวิิกฤตทีุ�ห้ลายๆ สิ�งนั�นสามารถเดา
คืวิามผิูดพลาดได้ ไม่ว่ิาจุะเพราะกำาลังคืนทีุ�ขาดแคืลน ห้ร่อการจัุดการอุปทุานมีปัญห้า ดังนั�น เราจุ่งคืวิรทีุ�จุะส่�อสารให้้ชั่ดเจุนว่ิาสิ�งทีุ�จุะ
เกิดข่�นได้ค่ืออะไร

2. จัีดสำรรที์มงานแล้ะเครื�องมือที์�
เหมาะสำมเพื�อให้กระบวนการตัอบ
ปัญหาให้ลู้กค้าสำะดวกแล้ะรวดเร็ว
มากข้้�น
เม่�อล้กค้ืาทัุกเข้ามาใน LINE ห้ร่อ Facebook ของคุืณ์ 
พวิกเขาคืวิรจุะไดรั้บคืวิามร้ส่้กเสม่อนอย้ห่้น้าร้านของคืณุ์
เพราะฉะนั�นการตอบสนองห้ร่อการตอบคืำาถามล้กค้ืาจุ่ง
คืวิรเป็นไปอย่างรวิดเร็วิและถ้กต้องเสม่อนล้กค้ืนย่นอย่้
ต่อห้น้าคุืณ์ สร้างประสบการณ์์ทีุ�ดีบนโลกออนไลน์ให้้แก่
ล้กค้ืาเพ่�อให้้เกิดคืวิามประทัุบใจุจุะเพราะกำาลังคืนทีุ�
ขาดแคืลน ห้ร่อการจัุดการอุปทุานมีปัญห้า ดังนั�น เราจุ่ง
คืวิรทีุ�จุะส่�อสารให้้ชั่ดเจุนว่ิาสิ�งทีุ�จุะเกิดข่�นได้ค่ืออะไร

คำาแนะนำา
• ระบขัุ�นตอนและเวิลาทุำาการของรา้นค้ืาออนไลน ์และ
เวิลาให้้บริการล้กค้ืาอย่างชั่ดเจุน เช่่น วัิน-เวิลาจุัดส่ง
สินค้ืา ช่่วิงเวิลาตอบล้กค้ืา ซ่ึ่�งถ้าคุืณ์ไม่ทุำางาน 24/7   
อย่าพยายามตอบปัญห้าให้้แก่ล้กค้ืาห้ลังเวิลาปกติทุุก
ช่่องทุางส่�อสารไม่ว่ิาจุะเป็น เว็ิปไซึ่ต์ LINE Facebook 
ห้ร่อ call center ของคุืณ์

• สร้างช่่องทุางสำาห้รับแก้ปัญห้าให้้กับล้กค้ืาโดยตรง 
คืวิรตั�ง Line Official Account ห้ร่อ Facebook   
Messenger เฉพาะสำาห้รับบริการล้กค้ืา เพิ�มเติมจุาก
การส่�อสารผู่านอีเมล และคืวิรสร้าง template ในการ
ตอบปัญห้าล้กค้ืาให้้แก่ทีุมงานเพ่�อลดคืวิามสับสน เช่่น 
เม่�อพบว่ิาสินค้ืาส่งไม่ถ่งล้กค้ืาภิายในระยะเวิลาทีุ�กำาห้นด
ต้องตอบว่ิาอย่างไร ห้ร่อเม่�อสินค้ืาช่ำารุดมีปัญห้าคืวิรตอบ
ว่ิาอย่างไร เป็นต้น

•  มีตัวิเล่อกในการจุัดส่งสินคื้าทุี�ดี เพราะปัญห้าส่วิน
มากมีทุี�มาจุากปัญห้าการจุัดส่งผู่านบริษัทุโลจุิสติกส์ 
ต่างได้รับผูลกระทุบจุากสถานการณ์์โคืวิิด-19 อย่าง
มากจุากคืวิามต้องการใช่้บริการทุี�เพิ�มข่�น ซึ่่�งอาจุ
กระทุบตอ่ระยะเวิลาการจุดัสง่ แพลตฟื้อรม์อคีือมเมริซ์ึ่
ส่วินให้ญ่ เช่่น Lazada, Shopee, Bento, LwnShop 
จุ่งออกห้มายเลขติดตามพัสดุในการส่งคืำาสั�งซ่ึ่�อ ห้ร่อ      
ออเดอร์ทุุกคืรั�ง

คำาแนะนำา
• ใช้่แพลตฟื้อร์มทีุ�สนับสนุนการส่�อสาร
ทุางช่่องทุางออนไลน์ เช่่น Zendesk 
ห้ร่อ Page365 ซ่ึ่�งเป็นการอัพเกรดจุาก 
Page Manager ทีุ�จุะช่่วิยให้้สามารถรวิม
การตอบสนองล้กค้ืาผู่าน Facebook 
Inbox และคือมเมนต์ได้ในห้น้าเดียวิกัน 
ทัุ�งยังสามารถแสดงข้อคืวิามทีุ�ยังไม่ได้
ตอบกลับ ไปจุนถ่งการโอนถ่ายแช่ทุเพ่�อ
ให้้พนักงานติดตาม แพลตฟื้อร์มเห้ล่านี�
จุะช่่วิยให้้ทีุมของคุืณ์สามารถตอบสนอง
ล้กค้ืาได้ดีข่�นถ้าคุืณ์มีล้กค้ืาจุำานวินมาก

• คืวิบคุืมเวิลาตอบขอ้คืวิามและตดิตาม
แช่ทุทีุ�ไม่ได้รับการตอบกลับ แพลตฟื้อร์ม
โซึ่เชี่ยลเช่่น Facebook มีมาตรฐานใน
การตอบกลับข้อคืวิามของล้กค้ืาอย่้ทีุ�     
5 นาทีุ และต้องตอบมากกว่ิาร้อยละ 90 
ของข้อคืวิามทัุ�งห้มด ดังนั�นธุ์รกิจุของคุืณ์
จุ่ ง คื วิ ร มี ตั วิ ชี่� วัิ ด ทีุ� คื ล้ า ย คื ล่ ง กั น 
แพลตฟื้อรม์เช่่น Zendesk สามารถทีุ�จุะ
บอกได้ว่ิาพนักงานแต่ละคืนใช้่เวิลานาน
เทุ่าไห้ร่ในการตอบคืำาถาม และสามารถ
ปิดจุำานวินข้อสอบถามได้เทุ่าไห้ร่ต่อวัิน

• เข้าใจุสถานะ customer feedback 
ของตนเอง ใน Shopee ห้ร่อ Lazada คุืณ์
สามารถทีุ�จุะติดตามสถานะดังกล่าวิได้ ไม่
ว่ิาคืะแนนการให้้บริการเป็นกี�ดาวิ ห้ร่อมี
ข้อคืวิามติช่มเช่่นไร ในขณ์ะทีุ� Facebook 
ก็มีห้น้าไว้ิสำาห้รับด้คืำาติช่มของล้กค้ืาเช่่น
กัน ในกรณี์ของ Facebook ถ้าคืะแนน
คืวิามพ่งพอใจุของล้กค้ืาตำ�ากว่ิามาตรฐาน
จุะทุำาให้้การ boost page ของคุืณ์ไม่
สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทุธิ์ภิาพ ซ่ึ่�ง
ก็จุะกระทุบต่อยอดขายออนไลน์ของคุืณ์

สิ�งทีุ�สำาคัืญทีุ�สุดในการบริห้ารจุัดการ
ล้กค้ืาในช่่องทุางออนไลน์ค่ือการจุัด
โคืรงสร้างองค์ืกรทีุ�เห้มาะสมเพ่�อตอบ
สนองล้กค้ืาออนไลน์ ห้ลายๆ ธุ์รกิจุใน
ช่่วิงทีุ�ผู่านมาอาจุจุะมีทีุมงานเพียงคืน
สองคืนทีุ�คือยตอบล้กค้ืาทุางโซึ่เชี่ยล
แพลตฟื้อร์ม แต่ในช่่วิงวิิกฤตทีุมงานทีุ�
จุำาเป็นต้องใช้่อาจุจุะเพิ�มจุำานวินเป็น    
10 เทุ่า ก็เป็นได้ ห้ากมีผู้้ใช้่งานติดต่อเข้า
มาพร้อมๆ กันเป็นจุำานวินมาก 

ต้องยอมรับว่ิาการขายของออนไลน์จุะมีบทุบาทุทีุ�สำาคัืญต่อการอย้่รอดของธ์ุรกิจุ โดย
เฉพาะสำาห้รับธุ์รกิจุค้ืาปลีกทุุกขนาด ไม่ว่ิาจุะเป็นเจุ้าให้ญ่ห้ร่อรายเล็ก ต่างก็จุำาเป็นต้อง
ปรับตัวิเพ่�อเพิ�มช่่องทุางขาย และพฒันากระบวินการตอบสนองตอ่ล้กค้ืาให้้มีประสิทุธิ์ภิาพ
สิ�งเห้ล่านี�นั�นไม่สามารถมองขา้มได้สำาห้รบัการทุำาธุ์รกิจุในยคุืปัจุจุุบัน เราจุ่งคืวิรทีุ�จุะลงทุุน
ในเร่�องของบุคืลากร เคืร่�องม่อและอุปกรณ์์อย่างต่อเน่�อง เพราะการตอบสนองของล้กค้ืา
ในโลกออนไลน์นั�นมีผูลกระทุบต่อยอดขายของธุ์รกิจุออนไลน์อย่างชั่ดเจุน

คำาแนะนำา
• คืวิรจัุดระเบียบทีุมการส่�อสารอย่าง
ชั่ดเจุนตามห้น้าทีุ� เช่่นทีุมขายออนไลน์ 
ไม่คืวิรเปน็ผู้้ตอบปัญห้าของล้กค้ืาเพราะ
มีห้น้าทีุ�การขายเป็นห้ลัก ห้ร่อการ
ติดตามการขนส่งของล้กค้ืาทีุ�ส้ญห้ายก็
คืวิรเป็นห้น้าทีุ�ของทีุม fulfillment 
เน่�องจุากต้องใช้่ทัุกษะและข้อม้ลทีุ�แตก
ต่างกัน

• คืวิรจัุดทีุมงานให้้เพียงพอต่อการตอบ
คืำาถามและการรับคืำาสั�งซ่ึ่�อออนไลน์ โดย
คืำาน่งถ่งปริมาณ์ข้อคืวิามทีุ�เข้าตลอด    
ทัุ�งสัปดาห์้ เพ่�อไม่ให้้เกิดข้อติดขัดทีุ�จุะ
กระทุบต่อการดำาเนินธุ์รกิจุ

แนวโน้มการท์ำาธุุรกิจีในยุัคหลั้งโควิด 
ที์�ตัั�งอยู่ับนความปกติัใหม่ (New normal) 
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สำภาดิจิีทั์ล้ฯ ปล้ดล็้อคกฎหมายัการ
ประชุัมผ่านสืำ�ออิเล็้กท์รอนิกส์ำ
ช่ัวยัผู้ประกอบการให้ขั้บเคลื้�อนได้
ท่์ามกล้างวิกฤตัโควิด-19
พระราช่กำาห้นด (พ.ร.ก.) วิ่าด้วิยการประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทุี�รัฐบาลได้ประกาศในราช่กิจุจุานุเบกษาเม่�อวิันทุี� 18 
เมษายน พ.ศ. 2563 มีผูลให้้ยกเลิกประกาศคืณ์ะรักษาคืวิามสงบแห้่งช่าติ ฉบับทุี� 74/2557 เร่�องการประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ นำา
ไปส้่การกำาห้นดห้ลักการสำาคืัญทุี�แตกต่างจุากห้ลักเกณ์ฑ์์เดิมเกี�ยวิกับการประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ ทุั�งนี�เพ่�อเป็นการเอ่�อต่อการ
คืวิบคืุมการระบาดของโรคืโคืวิิด 19 และการเวิ้นระยะห้่างทุางสังคืม ทุำาให้้การปฏิิบัติงานของภิาคืรัฐและการประกอบกิจุกรรมทุาง
เศรษฐกิจุของภิาคืเอกช่นสามารถขับเคืล่�อนต่อไปได้ทุ่ามกลางวิิกฤตโคืวิิด 19

สภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืม  
แห้่ งประเทุศไทุยในฐานะตั วิแทุน
ส ม า ช่ิ ก  ผู้้ ป ร ะ ก อ บ ธ์ุ ร กิ จุ ห้ ร่ อ
อุตสาห้กรรมดิจุิทุัล ได้มีส่วินผูลักดันให้้
เกิดการแก้ไขข้อกฎห้มายดังกล่าวิ ส่ง
ผูลให้้ข้อกำาห้นดเร่�องการประชุ่มผู่าน
ส่�ออิเล็กทุรอนิกส์เดิมทุี�กำาห้นดให้้ผู้้ร่วิม
ประชุ่มอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององคื์
ประชุ่ มต้ อ งอย้่ ใ นสถานทุี� ป ระชุ่ ม
เดียวิกัน และข้อกำาห้นดให้้ผู้้ประชุ่ม
ทุั�งห้มดต้องอย้่ในราช่อาณ์าจุักรไทุย
นั�นถ้กยกเลิกไป

• การประชุ่มตามทุี�กฎห้มายบัญญัติให้้
ต้องมีการประชุ่ม สามารถจุัดผู่านส่�อ
อิเล็กทุรอนิกส์ได้ ซึ่่�งจุะมีผูลเช่่นเดียวิ
กับการประชุ่มตามวิิธ์ีการทุี�บัญญัติไวิ้
ในกฎห้มาย

• กำาห้นดให้้ มี ก ารจุ่ าย เบี� ย เ ลี� ย ง
ประชุ่ม ห้ร่อคื่าตอบแทุนให้้แก่ผู้้ร่วิม
ประชุ่มทุี�ได้แสดงตน

• สามารถส่งห้นังส่อเช่ิญประชุ่มและ
เอกสารประกอบการประชุ่ม  ผู่ าน
จุดห้มายอิเล็กทุรอนิกส์ (อีเมล) และ
ส า ม า ร ถ จุั ด เ ก็ บ ใ น ร้ ป แ บ บ ข้ อ ม้ ล
อิเล็กทุรอนิกส์ได้

• ใ ห้้ ถ่ อ วิ่ า ก า ร ป ร ะ ชุ่ ม ผู่ า น ส่� อ
อิเล็กทุรอนิกส์เป็นการประชุ่มโดยช่อบ
ด้วิยกฎห้มาย และสามารถใช่้เป็นพยาน
ห้ลักฐานในกระบวินการพิจุารณ์าตาม
กฎห้มายได้

• กำา ห้นด ให้้ ก า รประชุ่ มผู่ า นส่� อ
อิเล็กทุรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การรักษาคืวิามมั�นคืงปลอดภิัยของ การ
ประชุ่มทุี�กระทุรวิงดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุ
และสังคืมกำาห้นด

• กำาห้นดมาตรฐานผู้้มีห้น้าทุี�จุัดการ
ประชุ่ม ซึ่่�งมีห้น้าทุี� จุัดให้้ผู้้ร่วิมประชุ่ม
แสดงตน จุัดให้้ผู้้ร่วิมประชุ่มสามารถ
ลงคืะแนนได้  และจุัดทุำารายงาน
ประชุ่มเป็นห้นังส่อ ทุำาการบันทุ่กเสียง
และภิาพ (ยกเวิ้นการประชุ่มลับ) และ
ทุำาการเก็บข้อม้ลจุราจุรอิเล็กทุรอนิกส์
ของผู้้ร่วิมประชุ่มไวิ้เป็นห้ลักฐาน

พระราช่กำาห้นดฉบับนี�กำาห้นดห้น้าทุี�สำาคืัญของผู้้จุัดการ
ประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ คื่อ ต้องจุัดให้้ผู้้ร่วิมประชุ่ม
ต้องแสดงตนก่อนร่วิมการประชุ่ม และต้องจุัดให้้ผู้้ร่วิม
ประชุ่มสามารถลงคืะแนนได้ โดยการดำาเนินการทุั�งสองอย่าง
นี� ห้ากทุำาไม่ถ้กต้องตามห้ลักกฎห้มายก็จุะทุำาให้้การประชุ่ม
ไม่มีผูลไม่สามารถนำาไปใช่้บังคืับทุางกฎห้มายได้ จุ่งเป็นเร่�อง
ทุี�มีคืวิามสำาคืัญมากทุี�จุะต้องศ่กษาและกำาห้นดร้ปแบบการ
ประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ให้้ถ้กต้อง

เน่�องจุากพระราช่กำาห้นดฉบับนี�มิได้กำาห้นดรายละเอียดใน
เช่ิงปฏิิบัติ โดยเฉพาะร้ปแบบวิิธ์ีการในการแสดงตนและการ
ลงคืะแนน สภิาดิ จุิ ทุั ล เพ่� อ เศรษฐกิ จุและสั งคืมแห้่ ง
ประเทุศไทุย จุ่งได้กำาห้นดวิิธ์ีการแสดงตนและการลงคืะแนน
ทุี�สอดคืล้องกับกฎห้มายให้้เป็นมาตรฐานผู่านคื้่ม่อการแสดง
ต น แ ล ะ ก า ร ล ง คื ะ แ น น สำา ห้ รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ่ ม ผู่ า น ส่� อ
อิเล็กทุรอนิกส์อย่างถ้กกฎห้มาย ทุี�จุะทุำาให้้การประชุ่มมีผูล
ตามกฎห้มายและสามารถนำาไปใช่้เป็นพยายห้ลักฐานได้ โดย
ทุุกองคื์กรทุั�งภิาคืรัฐและภิาคืเอกช่นสามารถนำาแนวิทุาง    ดัง
กล่าวิไปปฏิิบัติใช่้ได้ ซึ่่�งจุะเป็นประโยช่น์อย่างยิ�งต่อองคื์กร
ในยุคืคืวิามปกติให้ม่ 

ในสถานการณ์์ทุี�มีคืวิามเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดของเช่่�อไวิรัสโคืโรน่า พระราช่กำาห้นดวิ่าด้วิยการประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์          
พ.ศ. 2563 จุะช่่วิยปลดล็อกข้อจุำากัดต่างๆ และสร้างมาตรฐานให้ม่ให้้กับการประชุ่มปร่กษาห้าร่อและแสดงคืวิามคืิดเห้็นระห้วิ่างกัน
ผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

สภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุยในฐานะ
ตัวิแทุนสมาช่ิกผู้้ประกอบธ์ุรกิจุห้ร่ออุตสาห้กรรมดิจุิทุัลห้วิัง
วิ่ า ก า รจุั ดทุำา แนวิทุา งสำาห้รั บกา รจุั ดประชุ่ มผู่ านส่� อ
อิเล็กทุรอนิกส์ฉบับนี� จุะเป็นประโยช่น์แก่องคื์กร และสมาคืม
ต่างๆ ไม่มากก็น้อย และช่่วิยสร้างมาตรฐานการทุำางานร้ป
แบบให้ม่ทุี � ตอบโจุทุย์ วิิ กฤติการณ์์ โคืวิิด -19ได้อย่างมี
ประสิทุธ์ิภิาพ

3. การจัดโครงสร้างองค์กร 

เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าออนไลน์
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แนวโน้ม 20 อาชีัพ ที์�ดีที์�สุำดในอนาคตั 
สำำาหรับการท์ำางานจีากบ้าน
(Work from home)
ด้วิยสถานการณ์์จุากวิิกฤติการแพร่กระจุายของไวิรัส COVID-19 ในปัจุจุุบัน ส่งผูลให้้ร้ปแบบการทุำางานการจุ้างงาน และอาช่ีพได้มีการ
เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวิดเร็วิ เสม่อนวิ่าการแพร่ระบาดของไวิรัสนี�ทุั�วิโลก ได้จุัดเป็นตัวิเร่งปฏิิกิริยาช่ั�นดี (Business Catalyst) ให้้         
เกิดข่�นในตลาดแรงงานห้ลาย ๆ ประเทุศทุั�วิโลกทุั�งฝั่ั�งอุปสงคื์ (Demand-side) และอุปทุาน (Supply-side) คืวิบคื้่กันอย่างห้ลีกเลี�ยง
ไม่ได้
กว่าที่ศวรูรูษที่่�ผ่่านมาการูที่ำางานจากที่่�บ้าน (Work from Home) ในประเทุศสห้รัฐอเมริกา มีอัตราเพิ�มข่�นอย่างก้าวิกระโดด
โดยผูลจุากการศ่กษาวิิเคืราะห้์ของห้น่วิยงาน Global Workplace Analytics ของประเทุศสห้รัฐฯ ได้รวิบรวิมข้อม้ลการสำารวิจุ
จุาก Census Bureau’s American Community Survey ระห้วิ่างปี คื.ศ. 2005-2018 พบวิ่า การทุำางานผู่านเทุคืโนโลยีส่�อสาร
ผู่านช่่องทุางโทุรคืมนาคืม (Telecommuting)นั�น มีแนวิโน้มเพิ�มข่�นอย่างมาก โดยสามารถสรุปผูลจุากการศ่กษาในคืรั�งนี�          
ออกเป็น ประเด็นห้ลักๆ ได้แก่

• การทุำางานผู่านเทุคืโนโลยีส่�อสาร
ผู่านช่่องทุางโทุรคืมนาคืม เติบโตข่�นถ่ง
ร้อยละ 173 เม่�อเปรียบเทุียบกับอัตรา 
การจุ้างงาน ในปัจุจุุบันของประเทุศ

• ร้อยละ 50 ของแรงงานในตลาด
แรงงาน มีการทุำางานแบบไม่เต็มเวิลา 
ห้ร่อลักษณ์ะงาน Part-time ในร้ปแบบ
การทุำางานจุากทุี�บ้าน ห้ร่อ Work from 
Home ทุั�งนี� ร้อยละ 40 ของแรงงานใน
ตลาดแรงงาน ในสห้รัฐฯ มีการใช่้
เ ทุ คื โ น โ ล ยี ส่� อ ส า ร ผู่ า น ช่่ อ ง ทุ า ง
โทุรคืมนาคืมในการทุำางาน เป็นคืรั�ง
คืราวิ

• ทุั�งนี� กวิ่าร้อยละ 75 ของแรงงานใน
ตลาดแรงงาน ทุี�ทุำางานในร้ปแบบ การ
ทุำางานจุากทุี�บ้าน ห้ร่อ Work from 
Home นั�น  ได้ รับรายได้มากกวิ่า 
65,000 ดอลลาร์สห้รัฐ/ปี ซึ่่�งเป็นราย
ได้ทุี�ส้ง (ส้งกวิ่าร้อยละ 80 ของคื่าเฉลี�ย
รายได้จุากพนักงานบริษัทุในตลาด
แรงงานทุั�งห้มด)

อย่างไรก็ดีถ่งแม้วิ่าการทุำางานในร้ปแบบทุำางานจุากทุี�บ้านนั�นจุะให้้ผูลตอบแทุนทุี�ดี
เม่�ออ้างอิงจุากข้อม้ลทุี�ได้จุากการสำารวิจุข้างต้นผู้้ทุี �สนใจุงานประเภิทุดังกล่าวิ         
จุะต้องต้องพ่งระวิังกลุ่มมิจุฉาช่ีพ ทุี�คือยฉกฉวิยโอกาส จุากกลุ่มคืนทุี�ต้องการทุำางาน
ในร้ปแบบทุำางานจุากทุี�บ้ าน เช่่น การนำาข้อม้ลส่วินบุคืคืล ห้ร่อห้มายเลข            
ประกันสังคืม ไปใช่้เพ่�อแสวิงห้าประโยช่น์โดยมิช่อบ โดยคืวิามเห้็นจุากห้น่วิยงาน
จุัดห้างานในร้ปแบบนี�จุาก Rat Race Rebellion ได้ให้้ข้อสังเกตเกี�ยวิกับลักษณ์ะ
ของบริษัทุทุี�น่าเช่่�อถ่อไวิ้ เช่่น บริษัทุทุี�ห้างานประเภิทุดังกล่าวินั�นจุำาเป็นต้องมีตัวิ
ตน จุดทุะเบียนถ้กต้องตามกฎห้มาย มีการประกาศโฆษณ์าของการจุัดห้างานทุี�
ช่ัดเจุนและต้องไม่ขอให้้ผู้้สมัคืรตอบกลับอีเมลในลักษณ์ะการจุ่าห้น้าทุี�ปกปิด ห้ร่อ 
BCC ห้ร่อ Blind e-mail address

ทุั�งนี� บริษัทุดังกล่าวิ จุะต้องมีห้น่วิยงานทุี�ด้แลด้านการบริห้ารทุรัพยากรบุคืคืล 
(Human Resources) ในบริษัทุ มีการกล่าวิถ่งสิทุธ์ิ สวิัสดิการ และวิันห้ยุดตาม
กฎห้มายของพนักงานอย่างช่ัดเจุนมีกระบวินการในการสมัคืรและสัมภิาษณ์์ทุี�น่าเช่่�อ
ถ่อ สามารถบอกได้ถ่งคืวิามรับผูิดช่อบ และคืวิามคืาดห้วิังต่อตำาแห้น่งต่างๆ โดย
สามารถยกตัวิอย่างเน่�องานของตำาแห้น่งต่างๆ ได้
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ผู่้พััฒนาเว็บไซต่์ (Web Developer) 

อาช่ีพพัฒนาเวิ็บไซึ่ต์มีห้น้าทุี�สร้างและ

ออกแบบเวิบ็ไซึ่ต ์ไมว่ิา่จุะเปน็การใช่ส้ำาห้รบั

ส่วินตัวิห้ร่อทุางการคื้า นอกจุากนี�ผู้้พัฒนา

เวิ็บไซึ่ต์ยังสามารถใช่้พ่�นฐานคืวิามร้้ในการ

ประกอบอาช่ีพด้านอ่�น ๆ  อีกด้วิย เช่่น ด้าน

การตีพิมพ์ ด้านการโฆษณ์า การให้้คืำา

ปร่กษา เป็นต้น ซึ่่�งการเติบโตของธ์ุรกิจุ 

E-commerce และโทุรศัพทุ์ม่อถ่อ ส่งผูล

ให้้อัตราการจุ้างผู้้พัฒนาเวิ็บไซึ่ต์มีแนวิโน้ม

ทุี�จุะส้งข่�นถ่ง 13% ภิายใน 8 ปีข้างห้น้า 

(ป ีพ.ศ. 2571) ซึ่่�งสง้กวิา่อาช่พีอ่�นๆ ถง่ 5%

ผู่้เช่่�ยวช่าญดื้านค่อมพัิวเต่อรู์

(Computer Support Specialist) 

ในปัจุจุุบันไม่วิ่าจุะเป็นบริษัทุ องคื์กร        

ไมแ่สวิงห้าผูลกำาไร ศน้ยบ์รกิารขอ้มล้ลก้คืา้

ห้ร่อห้น่วิยงานใดๆ ก็จุำาเป็นทุี�จุะต้องจุ้าง

งานผู้้เช่ี�ยวิช่าญด้านคือมพิวิเตอร์ โดยอัตรา

การจุ้ า งงาน อาช่ีพผู้้ เช่ี� ยวิช่าญด้ าน

คือมพิวิเตอร์มีแนวิโน้มทุี�จุะส้งข่�นถ่ง 10% 

ภิายในปี พ.ศ. 2571

ผู่้ช่่วยเส่มือน (Virtual Assistance) 

อาช่ีพผู้้ช่่วิยเสม่อนมีห้น้าทุี�เป็นผู้้ช่่วิยล้กคื้า

ในด้านการบริห้ารจุัดการ ด้านเทุคืนิคื ห้ร่อ

การสร้างสรรคื์บริการต่างๆ เช่่น บริการ

ด้านสุขภิาพ กฎห้มาย   การเงิน เป็นต้น ซึ่่�ง

อาช่ีพผู้้ช่่วิยเสม่อนสามารถทุำางานได้ใน

ห้ลากห้ลายสาขาอาชี่พทุำาให้้มีรายได้

จุำานวินมาก

ลี่่าม หรูือผู่้แปลี่ (Interpreter/ Trans-

lator) ห้ากคืุณ์มีคืวิามสามารถด้านภิาษา 

คืุณ์สามารถเป็นล่ามห้ร่อผู้้แปลแบบ Work 

from Home ให้้กับห้ลากห้ลายองคื์กรได้ 

เช่่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศาล ห้ร่อบริษัทุ

ต่าง ๆ โดยอาช่ีพล่ามเป็นอาช่ีพทุี�ต้องใช่้

ทุักษะในการพ้ดห้ร่อทุักษะในการใช่้ภิาษา

ม่อ ส่วินอาช่ีพนักแปลจุะต้องใช่้ทุักษะใน

การเขียนเป็นห้ลัก อาช่ีพล่ามและนักแปล

เป็นอาช่ีพทุี�สามารถทุำางานได้โดยไม่มี     

ข้อจุำากัดทุางภิ้มิศาสตร์ โดยอัตราการจุ้าง

งานอาช่ีพนี�มีแนวิโน้มทุี�จุะส้งข่�นถ่ง 19% 

ภิายในปี พ.ศ. 2571

ที่่�ปรูึกษาดื้านช่่วิต่คู่่ (Marriage and 

Family Therapist) 

อาช่ีพทุี�ปร่กษาด้านช่ีวิิตคื้่มักจุะต้องทุำางาน

เต็มเวิลาและมีคืลินิคืส่วินตัวิ ดังนั�นการ

ตดิตอ่กบัลก้คืา้ผูา่นช่อ่งทุางออนไลนจ์ุง่เปน็

อีกวิิธ์ีห้น่�งในการทุำางานในลักษณ์ะทุี�ทุั�งทุี�

ปร่กษาและล้กคื้าไม่จุำาเป็นต้องเดินทุางมา

ทุี�คืลินิคื โดย Ms. Lisa Marie Bobby ทุี�

ปร่กษาด้านช่ีวิิตคื้่และผู้้ก่อตั� งเวิ็บไซึ่ต์ 

GrowingSelf.com ซึ่่�งให้้คืำาปร่กษาล้กคื้า

ผู่านช่่องทุางออนไลน์ตั�งแต่ปี 2010 พบวิ่า

เป็นช่่องทุางทุี�ง่ายและมีประสิทุธ์ิภิาพกวิ่า

การให้้ล้กคื้าเข้ามาปร่กษาทุี�คืลินิคื 

ต่วัแที่นจองต่ั�วแลี่ะที่่�พักั (Travel Agent) 

ด้วิยการเข้ามาของอินเตอร์เน็ต ผู้้คืนมักไม่

โทุรห้าตัวิแทุนเพ่�อจุองตั�วิเคืร่�องบินและ

ทุี�พักอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ห้ากคืุณ์มี

คืวิามเช่ี� ยวิช่าญในตลาดเฉพาะ เช่่น           

จุุดห้มายปลายทุี�พิเศษ แปลกให้ม่สำาห้รับ

กลุ่มล้กคื้าทุี�มีกำาลังซึ่่�อส้ง คืุณ์สามารถทุี�จุะ

สร้างรายได้ได้อย่างดีโดยการทุำางานแบบ 

Work from Home ถ่งแม้ BLS จุะ          

คืาดการณ์์วิ่าในอีก 10 ปีข้างห้น้าอัตราการ

จุ้างงานของอาช่ีพตัวิแทุนจุองตั�วิและทุี�พัก 

จุะลดลง 6% อนัเปน็ผูลมาจุากอนิเตอรเ์นต็

 ในคืวิามเป็นจุริงด้วิยแผูนธ์ุรกิจุทุี�ดีอาช่ีพนี�

มีโอกาสทุำาเงินได้ส้งกวิ่าทุี�ผู่านมา

ค่รูู/ต่ิวเต่อรู์ (Teacher/Tutor)

เทุคืโนโลยีทุี�ก้าวิห้น้าและอินเตอร์เน็ต

คืวิามเร็วิส้งเปิดโอกาสให้้นักเรียนและคืร้

สามารถทุำาการเรียนการสอนระยะไกลได้

มากข่�น คืวิามต้องการคืร้และติวิเตอร์จุ่ง

เพิ�มข่�นในทุุกระดับช่ั�นการศ่กษาทุั�งระดับ

อุดมศ่กษา และระดับก่อนอุดมศ่กษา       

(K-12)  ทุี�ป็นผูลมาจุากจุำานวินรัฐใน

สห้รัฐอเมริกาทุี�อนุญาตให้้เรียนออนไลน์มี

เพิ�มมากข่�น นอกจุากนั�นคืวิามต้องการคืร้

สอนพ้ดภิาษาอังกฤษก็เพิ�มส้งข่�นมากใน

เอเช่ียโดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเทุศจุีน

เจ้าข้องธุ่รูกิจแฟรูนไช่ส่์ 

(Franchise owner)

การมีธ์ุรกิจุของตัวิเองเป็นวิิธ์ีการสร้างงาน

ทุี�ทุำาแบบ Work from Home ทุี�ดีอย่าง

ห้น่�ง ข้อดีของแฟื้รนไช่ส์คื่อเม่�อลงทุุนไป

แล้วิคืุณ์จุะได้ธ์ุรกิจุทุี�มีรากฐานเป็นทุี�ร้้จุัก   

มีโมเดลธ์ุรกิจุ ขอบเขตในการทุำาธ์ุรกิจุห้ร่อ

แม้แต่แห้ล่งเงินทุุน แฟื้รสไช่ส์มีคืรอบคืลุม

ห้ลากห้ลายธ์ุรกิจุ เช่่น เคืร่�องสำาอาง       

ทุ่องเทุี�ยวิ การตลาด คื้าปลีก เป็นต้น

ผู่้เช่่�ยวช่าญดื้านส่ื�อโซเช่่ยลี่ 

(Social media specialist) 

สิ�งห้น่�งทุี�มีคืวิามสำาคืัญมากข่�นเร่�อยๆ ต่อ

ธ์ุรกิจุในปัจุจุุบันคื่อการทุี�ธ์ุรกิจุมีตัวิตน เป็น

ทุี�ร้จุ้กัอย้ใ่นส่�อโซึ่เช่ยีล ห้ากคืณุ์เช่ี�ยวิช่าญใน

การใช่้ส่�อโซึ่เช่ียลเช่่น Facebook และ   

Instagram คืณุ์สามารถทุำาเงนิไดจุ้ากทุี�บา้น

ด้วิยการช่่วิยให้้ธ์ุรกิจุต่างๆ เข้าถ่ง โปรโมทุ

สินคื้าบนส่�อโซึ่เช่ียล นอกจุากนั�นคืุณ์ยัง

สามารถมรีายไดจุ้ากการสอนและการให้้คืำา

ปร่กษาเกี�ยวิกับการทุำาตลาดบนส่�อโซึ่เช่ียล

ได้อีกด้วิย

เม่�อการจุ้างงานในร้ปแบบของการทุำางานทุี�บ้านได้รับคืวิามนิยมเพิ�มมากข่�นอย่างต่อเน่�อง ทุำาให้้อาช่ีพห้ลายๆ อาช่ีพนั�น สามารถปรับเปลี�ยน

คืุณ์ลักษณ์ะและร้ปแบบในการทุำางานนอกสถานทุี�ปฏิิบัติงานประจุำาได้ และยังก่อให้้เกิดกลุ่มอาช่ีพให้ม่ๆ เกิดข่�น ทุี�ไม่ต้องอาศัยสถานทุี�

ทุำางานแบบตายตัวิ จุะมีก็แต่การเข้าร่วิม โดยเวิ็บไซึ่ต์ Bankrate ของสห้รัฐฯ ได้รวิบรวิม 20 อาช่ีพทุี�ดีทุี�สุดสำาห้รับการทุำางานในร้ปแบบ 

Work from Home โดยใช่้ข้อม้ลจุากการสำารวิจุของ Bureau of Labor Statistics’ Occupation Outlook (BLS) ดังนี�

ต่ัวแที่นปรูะกัน (Licensed insurance 

representative) 

คืนจุำานวินมากพบวิ่าการซึ่่�อประกันทุาง

ช่่องทุางออนไลน์เป็นเร่�องทุี�ง่าย พวิกเคื้า

ต้องการเพียงแคื่ตัวิแทุนประกันทุี�สามารถ

ช่่วิยให้้คืำาแนะนำาในการเล่อกประกันทุี�

เห้มาะกับคืวิามต้องการของเคื้าเทุ่านั�น ใน

ประเทุศสห้รัฐอเมริกา (ซึ่่�งตัวิแทุนประกัน

ต้องได้รับใบอนุญาต) บริษัทุประกันต่างก็

กำาลังลดพนักงานของตนเองทุี�คือยตอบ

คืำาถามของล้กคื้าทุี� โทุรเข้ามาสอบถาม

ข้อม้ล ดังนั�นมีโอกาสส้งทุีเดียวิทุี�ล้กคื้าทุี�

สนใจุโทุรเข้ามาจุะได้คืุยกับตัวิแทุนประกัน

ซึ่่�งบริษัทุจุ้างแบบ Outsource ให้้คือย

ตอบคืำาถามต่างๆ จุากทุี�บ้าน

นักเข้่ยน/บรูรูณาธุิการู (Writer/editor) 

ถ่งแม้ธ์ุรกิจุส่�อสิ�งพิมพ์ร้ปแบบเดิมกำาลัง

ซึ่บ เซึ่ า ล ง  ห้ า กคืุ ณ์มี คื อมพิ วิ เ ต อ ร์ 

อินเตอร์เน็ต ทุักษะห้ร่อประสบการณ์์ด้าน

การเขียนและภิาษา คืุณ์ก็มีโอกาสทุี�จุะ

ทุำางานแบบ Work from Home ได้  

อย่างไรก็ตามตลาดสำาห้รับบล็อกเกอร์      

นักห้นังส่อพิมพ์ นักเขียน และบรรณ์าธ์ิการ

ทุี�ตอ้งสามารถวิางแผูนการทุำางานและแกไ้ข

งานเขียนได้ทุันกำาห้นดเป็นตลาดทุี�มีการ

แข่งขันทุี�คื่อนข้างส้ง

ค่นเข้่ยนใบส่ั�งยา (Medical transcrip-

tionist) 

คืนเขียนใบสั�งยาจุะเขียนใบสั�งยาตามคืำาสั�ง

ของห้มอห้ร่อเจุ้าห้น้าทุี�ทุางการแพทุย์ทุี�อัด

ใส่ไฟื้ล์เสียงมา อาช่ีพนี�สามารถทุำางานกับ

โรงพยาบาล คืลีนิก บริษัทุทุี�ให้้บริการเขียน

ใบสั�งยาโดยเฉพาะ ห้รอ่อาจุจุะทุำาเปน็ธ์รุกจิุ

ส่วินตัวิก็ได้ การขยายตัวิของธ์ุรกิจุสุขภิาพ

ทุำาให้้คืาดกันวิ่าอาช่ีพนี�จุะเป็นทุี�ต้องการ

ของตลาด แต่อาจุจุะได้รับผูลกระทุบบ้าง

จุากการนำาเอาเทุคืโนโลยีเข้ามาใช่้แทุนคืน

รวิมถ่งการจุ้างงานแบบ Outsource

ผู่้ให้บรูิการูรูับเลี่่�ยงเดื็ก (Childcare 

provider) 

ห้ากคืณุ์มลีก้เลก็ การรบัเลี�ยงเดก็ทุี�บา้นของ

คืุณ์เองสามารถให้้ประโยช่น์กับคืุณ์ได้ถ่ง

สองตอ่ ลก้คืณุ์เองจุะสนกุสนานอย้ก่บัเพ่�อน

เล่นวิัยเดียวิกันในขณ์ะทุี�คืุณ์สามารถสร้าง

รายได้ไปด้วิยจุากการทุี�รับด้แลเด็กคืนอ่�น 

ๆ ในสห้รัฐอเมริกา เวิ็บไซึ่ต์เช่่น Care.com 

Sittercity.com จุะช่่วิยในการติดต่อกัน

ระห้วิ่างผู้้ให้้บริการด้แลเด็กกับพ่อแม่ทุี�

กำาลังห้าคืนเลี�ยงเด็ก

กรูาฟฟิกดื่ไซเนอรู์ (Graphic designer) 

ห้ากคืุณ์มีประสบการณ์์ในการออกแบบ

โลโก้และลายเส่�อย่ด ห้ร่อการใช่้โปรแกรม

คือมพิวิเตอร์เพ่�อทุำาโบรช่ัวิร์ห้ร่อโฆษณ์า 

คืณุ์สามารถสรา้งเงนิไดเ้ปน็กอบเปน็กำาจุาก

การทุำางาน Work from Home ใน

สห้รัฐอเมริกา เวิ็บไซึ่ต์เช่่น Fiverr.com 

และ 99designs.com จุะช่่วิยให้้คืุณ์ wfh 

พบกับผู้้วิ่าจุ้างทุี�ต้องการใช่้บริการของคืุณ์

ต่ัวแที่นบรูิการูลีู่กค่้า 

(Customer service representative) 

เม่�อคืณุ์โทุรศพัทุส์ั�งของจุากแคืตตาลอ็ก คืน

ทุี�อย้่อีกฝั่ั�งน่งของสายอาจุจุะเป็นคืนทุี�นั�ง

ทุำางานแบบ Work from Home  อาช่ีพ 

รับจุัดกับการโทุรเข้ามาร้องเรียนปัญห้า 

การสั�งสนิคืา้ และตอบคืำาถามของลก้คืา้เปน็

ตลาดทุี�ให้ญ่และกำาลังโตมากและเป็นทุี�

ต้องการของเก่อบทุุกธ์ุรกิจุ

ผู่้ให้เช่่าที่่�อยู่อาศัยรูะยะส่ั�น 

(Short-term rental host) ถ้าคืุณ์มีห้้อง

นอนวิ่างๆ อย้่ทุี�บ้าน คืุณ์สามารถจุะ    

ปล่อยเช่่าได้ผู่านทุางเวิ็บ Airbnb ห้ร่อ                  

Homeaway จุากการวิิจุัยของ Pew         

research Center  พบวิ่าคืนอเมริกันวิัย

ผู้ใ้ห้ญ ่11% เคืยใช่บ้รกิารออนไลนป์ระเภิทุ

นี�

ผู่้ที่ดืส่อบเว็บไซต่์ (Website tester) 

เวิ็บ ไซึ่ต์ เช่่น  UserTest ing .com ,                

Userlytics.com  จุา่ยเงนิให้ก้บัคืนทุี�เขา้มา

ทุดสอบเวิ็บไซึ่ต์และแอพลิเคืช่ั�นบนม่อถ่อ

แล้วิให้้คืวิามเห้็นเกี�ยวิกับประสบการณ์์การ

ใช่ง้าน UserTesting.com จุา่ยให้ผู้้ทุ้ดสอบ

คืนละประมาณ์ 10 ดอลลาร์สห้รัฐเพ่�อแลก

กับข้อม้ล เช่ิ งล่กจุากผู้้ ใช่้ทุี� อย้่ ในกลุ่ ม        

เป้าห้มายของเวิ็บไซึ่ต์ โดยทุี�การทุดสอบใช่้

เวิลาประมาณ์ไม่เกิน 20 นาทุี อย่างไรก็ดี 

โอกาสทุำาเงินจุากงานลักษณ์ะนี�ยังมีจุำากัด

จุ่งเห้มาะทุี�จุะเป็นงานเสริมมากกวิ่าทุี�จุะ

เป็นงานห้ลักสำาห้รับเลี�ยงช่ีวิิต

พัยาบาลี่วิช่าช่่พั (Registered nurse) 

การเติบโตของธ์ุรกิจุการให้้ห้ร่อรับการด้แล

สุขภิาพทุางไกลผู่านคือมพิวิเตอร์และ

โทุรศัพทุ์ม่อถ่อเช่่น การคืัดกรองผู้้ป่วิยทุาง

โทุรศัพทุ์ ทุำาให้้พยาบาลวิิช่าช่ีพทุี�ทุำางาน

แบบ Work from Home เป็นทุี�ต้องการ

ของตลาดเป็นอย่างส้ง

ผู่้จัดืงานปรูะช่่มแลี่ะอ่เวนที่์ 

(Meeting, convention and event 

planner)

 ไมว่ิา่จุะเปน็งานประช่มุ งานระดมทุนุ ห้รอ่

งานเลี�ยงวิันเกิดซึ่่�งต้องการคืนด้แลการจุัด

งาน ผู้้จุัดงานประชุ่มและอีเวินทุ์มีโอกาส

อยา่งมากมายทุี�จุะทุำางานแบบ Work from 

Home ผู่านทุางโทุรศัพทุ์และคือมพิวิเตอร์

ด้วิยอาช่ีพนี�คืุณ์อาจุต้องไปด้ห้น้างานด้วิย

ตัวิเอง โดยผู้้ทีุ�มีประสบการณ์์ห้ร่อเรียนมา

ในด้านให้้บริการ จุัดเลี�ยง การรับรอง   

(Hospitaliity) จุะมีคืวิามได้เปรียบในการ

ทุำางานสายนี�

นักบัญช่่ ผู่้ต่รูวจส่อบบัญช่่ (Bookkeep-

ing, accounting, auditing clerk) นัก

บัญช่ีและผู้้ตรวิจุสอบบัญช่ีมีห้น้าทุี�จุัดทุำา

และตรวิจุสอบบันทุ่กทุางการเงินให้้ถ้กต้อง

อาช่ีพนี�เห้มาะกับการทุำางานแบบ Work 

from Home โดยทุี�อาจุตอ้งมกีารไปทุำางาน

ทุี�ออฟื้ฟื้ิศของล้กคื้าและทุำางานล่วิงเวิลา

บ้างในบางช่่วิง อย่างไรก็ตาม คืาดการณ์์

วิ่าการจุ้างงานในสายอาช่ีพนี�มีแนวิโน้มทุี�

จุะลดลงภิายในอีก 8 ปีข้างห้น้า (ปี พ.ศ

.2571)เน่�องจุากการนำาเอาเทุคืโนโลยีและ

ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช่้แทุนคืน
Image.Freepix.com 

http://www.freepik.com Designed by macrovector / Freepik

Image.Freepix.com 

http://www.freepik.com Designed by macrovector / Freepik
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ความเหลื้�อมล้ำ�าด้านการเรียันรู้ 
ผ่านเท์คโนโล้ยีัดิจิีทั์ล้

Digital ยุัค COVID-19 ท์ำาให้หล้ายัคนได้รู้จัีก ประโยัชัน์ข้องการ 
ใช้ัเท์คโนโล้ยีัออนไล้น์

E Conference 
หรูือ E Meeting
• Skype
• Zoom 
• Vroom
• Line

E-Health
• กระทุรวิงสาธ์ารณ์สุข

E-Training
• กรมพัฒนาฝีั่ม่อแรงงาน
• กรมการขนส่ง

E-Wallet
• True Money Walet
• Rabbit

E-Service Deliverly

E- Payment

E-Learning  
Free Content  
ทุั�งในและต่างประเทุศ
• Reskill-Upskill
• eMarketing/MOOC/

E-Learning  
ภิาคืการศ่กษาทุี�เห้็นได้
อย่างเด่นช่ัดทุี�ภิาคืรัฐ
และเอกช่นต่�นตัวิโดยมี
นโยบายเตรียมการสอน
แบบออนไลน์ 100 % 
อย่างจุริงจุังในยุคืโคืวิิด 

ebook การูเรู่ยนรูู้ต่่างๆ

App ต่่างๆ 
เช่่น การทุำาอาห้าร การสั�ง
อาห้าร การจุ่ายคื่านำ�า คื่าไฟื้ 
ebook การเรียนร้้ต่างๆ 
เป็นต้น

การใช่้งาน 
ด้านเทุคืโนโลยีดิจุิทุัล 
• ลงทุะเบียน เราไม่ทิุ�งกัน.com
ประช่าช่นสามารถสร้างส่�อ
ออนไลน์ได้เองด้วิย Video
การห้ร่อเผูยแพร่แจุ้งข่าวิ 
คืวิามเด่อนร้อนช่่วิงโคืวิิด

• ลดคื่าใช่้จุ่าย
• ทุุกเวิลา 24 ช่ั�วิโมง
• ทุุกสถานทุี�ในโลก
• การเรียนร้้ตลอดช่ีวิิต
• เข้าถ่งข่าวิสารเห้ตุการณ์์บ้าน          
เม่องได้รวิดเร็วิทุันทุ่วิงทุี

ความเหลื้�อมล้ำ�าที์�แท้์จีริงแล้้วจีะเกิดจีากอะไรได้บ้าง
สภิาดิจุิทุัลฯ จุ่งได้นำาเสนอแผูนห้ร่อนโยบายกับภิาคืรัฐห้ร่อห้น่วิยงานทุี�เกี�ยวิข้อง ในการวิางแผูนร่วิมกันพัฒนาเร่�องคืวิามเห้ล่�อมลำ�า
ทุางด้านเทุคืโนโลยีดิจุิทุัลในอนาคืตดังนี�

บทุคืวิามโดย นางเขมนรินทุร์ รัตนาอัมพวิัลย์
รองประธ์านและประธ์านพันธ์กิจุด้านการพัฒนาศักยภิาพทุรัพยากรมนุษย์
สภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย

ความเหลื้�อมล้ำ�าด้านการเรียันรู้ผ่านเท์คโนโล้ยีัดิจิีทั์ล้
ยุคืปัจุจุุบันนี� ไม่วิ่าจุะอย้่ในช่่วิงวิัยไห้นก็
สามารถเข้าแห้ล่งเรียนร้้ ห้ร่อห้าคืวิามร้้
เพิ�มเติมได้ผู่านเทุคืโนโลยีทุี� เราเรียน    
วิ่าออนไลน์ ซึ่่�งก็แล้วิแต่วิ่าส่�อนั�นจุะ     
เล่อกใช่้เทุคืโนโลยีอะไรให้้เห้มาะกับ             
คือนเทุนต์ห้ร่อเน่�อห้าในการนำาเสนอ 
เพ่�อให้้ผู้้เรียนได้คืวิามร้้ และเพลิดเพลิน
ไม่วิ่าจุะเป็นร้ปภิาพ อนิเมช่ัน วิีดีโอ AI 
AR VR  ด้วิยสถานการณ์์ทุี�ถ้กบีบบังคืับ 
ด้วิยโรคื covid-19 ถ่อเป็นโอกาสทุี�
เห้มาะสมทุี�ทุำาให้้ห้น่วิยงานทุั�งภิาคืรัฐ 
และเอกช่นได้รีบเร่ ง ในการพัฒนา
เทุคืโนโลยีเพ่�อตอบสนองคืวิามต้องการ
และเขา้ถง่ขอ้มล้บคุืคืลไดม้ากทุี�สดุ  และ
ทุำาให้้ทุุกคืนในช่าติได้ต่�นตัวิและเกิดการ
ปรับตัวิไปพร้อมๆกัน ทุุกเพศทุุกวิัย ไม่
วิ่าจุะเป็น เด็ก นักเรียน นักศ่กษา        
คืนทุำางาน ผู้้ให้ญ่คืนช่รา คืนพิการ ต่าง
ห้ลีกห้นีไม่พ้นทุี�จุะต้องใช่้เทุคืโนโลยีใน

การเรียนร้้ รับร้้ข่าวิสารต่างๆและผู่าน
วิกิฤตนี�ไปดว้ิยกนั ซึ่่�งจุะสงัเกตไดจุ้ากทุกุ
ภิาคืส่วินไม่จุะเป็นภิาคืรัฐ เอกช่น ห้ร่อ
ภิาคืการศ่กษา ทุี�ตอ้งออกมาใช่เ้ทุคืโนโลยี
ออนไลน์ให้้มีการเข้าถ่งกลุ่มคืนในสังกัด
ของตัวิเองให้้ได้มากทุี�สุดและดีทุี�สุด ซึ่่�ง
ในบางกลุ่มจุะสามารถเข้าถ่งได้โดยไม่
ยากเน่�องจุากมีคืวิามพร้อมและมีการ
ปรับตัวิตามเทุคืโนโลยีอย้่เสมอ แต่ใน
บางกลุ่มอาจุจุะต้องมีการปรับตัวิอย่าง
ก้าวิกระโดดซึ่่�งห้น่วิยงานทุี�เกี�ยวิข้องจุะ
ต้องร่วิมด้วิยช่่วิยกันในการพัฒนาทุั�ง
ระบบเพ่�อให้้เกิดคืวิามเสถียร เช่่น ภิาคื
การศ่กษาทุี�เราให้้คืวิามสำาคืัญเป็นลำาดับ
ต้นๆ ในเร่�องของการเรียนออนไลน์ใน
ช่่วิงทุี�มีสถานการณ์์คืับขันนี� การเตรียม
คืวิามพร้อมพ่�นฐานเป็นสิ�งสำาคืัญอย่าง
ยิ�ง ขอยกตัวิอย่างในกรณ์ีคืรอบคืรัวิห้น่�ง
มีล้ก 3 คืน และช่่วิงเปิดเรียนล้กต้อง

เรยีนออนไลนท์ุั�ง 3 คืน ถามวิา่คืรอบคืรวัิ
นั�นจุะต้องทุำาอย่างไร กรณ์ีแบบนี�เราจุะ
ลดคืวิามเห้ล่�อมลำ�านี�ได้อย่างไรในสิ�งทุี�
เคื้าไม่มี เช่่น อินเตอร์เน็ต คือมพิวิเตอร์
ม่อถ่อ ทุีวิี ในขณ์ะทุี�เด็กๆ ต้องเรียน
ออนไลนใ์นเวิลาเดยีวิกนั ห้รอ่แมก้ระทุั�ง
ผู้้ ป กคืรองทุี� ไ ม่ มี คื วิ ามร้้ ทุ า งด้ าน
เทุคืโนโลยี เป็นต้น ซึ่่�งแทุ้จุริงแล้วิคืวิาม
พรอ้มพ่�นฐานเปน็สิ�งสำาคืญัแรกๆ ในการ
เข้าถ่ง และมีคืวิามจุำาเป็นทุี�ห้น่วิยงาน    
ภิาคืรัฐคืวิรให้้คืวิามช่่วิยเห้ล่อและ
ให้้การสนับสนุน
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Helpital : Donation matching platform
ช่ัวยัโรงพยัาบาล้ที์�ข้าดแคล้นอุปกรณ์
ท์างการแพท์ย์ั

ด้วิยสถานการณ์์การระบาดของโรคื 
ปอดอักเสบจุากเช่่�อโคืโรนาไวิรัส (ห้ร่อ
โคืวิิด-19) ในประเทุศไทุย กำาลังอย้่ใน
ช่่ วิงห้ั วิ เลี� ยวิห้ั วิต่อทุี� สำาคืัญ ทุำา ให้้
ประเทุศไทุยมีจุำานวินผู้้ติดเช่่�อรวิมถ่ง     
ผู้้ทุี�มีคืวิามเสี�ยงต่อการติดเช่่�อดังกล่าวิ 
จุำาเป็นจุะต้องเข้าส้่ระบบการคืัดกรอง
โรคืเพิ�มมากข่�น อันนำามาส้่ปัญห้าคืวิาม
ต้องการอุปกรณ์์ทุางการแพทุย์ ห้ลาย
ช่นิด เพ่�อนำามาป้องกัน คืวิบคืุมการแพร่
กระจุายของโรคืทุี� เพิ�มข่�น ส่งผูลให้้
อุปกรณ์์ทุางการแพทุย์ และเวิช่ภิัณ์ฑ์์ทุี�
เกี�ยวิข้องเกิดคืวิามขาดแคืลนในตลาด
ห้รอ่ผูลติไมทุ่นัตอ่คืวิามตอ้งการ  รวิมถง่
ขั�นตอนการสั�งซึ่่�อนำาเข้าทุี�ต้องใช่้เวิลา
ยาวินานในระห้วิ่างเกิดการระบาด ซึ่่�ง 

เพ่�อบรรเทุาสถานการณ์์เฉพาะห้น้าเช่่นนี�  จุ่งได้เกิดการพัฒนาแพลตฟื้อร์มกลางข่�นมา 
เพ่�อลดช่่องวิ่างของเห้ตุดังกล่าวิ ภิายใต้สโลแกนทุี�วิ่า

เสียงของสถานพยาบาล ทุุกทุี�ต้องส่งถ่งผู้้ต้องการบริจุาคืทุุกคืน

สง่ผูลในวิงกวิา้งในระบบสาธ์ารณ์สขุของ
ประเทุศ แม้ภิาคืรัฐ และห้น่วิยงานของ
รัฐจุะรับทุราบปัญห้า แนวิโน้มคืวิาม
ต้องการ  ต่างได้พยายามแก้ไขอย่างเต็ม
กำาลังแล้วิ แต่ด้วิยจุำานวินสินคื้าทุี�มีอย้่
อย่างจุำากัด มีคืวิามต้องการใช่้ส้งทุั�วิ
ประเทุศ จุ่งอาจุเกิดคืวิามเสี�ยงทุี�อุปกรณ์์
ทุางการแพทุย์เห้ล่านั�นไม่สามารถสนอง
ตอบภิาวิะฉกุเฉนิได ้และในห้ลายๆ กรณ์ี
สถานพยาบาลห้ลายแห้่งมีทุี�ตั�งอย้่ใน
พ่� นทุี� ห้่ า ง ไกลตั วิ เม่ อ ง  อาจุ ได้ รั บ              
ผูลกระทุบในการบริห้ารจุัดการคืงคืลัง
เพ่�อสำารองอุปกรณ์์ทุางการแพทุย์ ทุำาให้้
อุปกรณ์์การแพทุย์ห้ลายๆประเภิทุมีไม่
เพียงพอต่อการใช่้งานด้วิย

ด้วิยปัญห้าต่างๆเห้ล่านี� ได้นำามาส้่การ
สร้างช่่องทุางประช่าสัมพันธ์์ เพ่�อขอรับ
บรจิุาคือปุกรณ์ก์ารแพทุย ์เวิช่ภิณั์ฑ์ ์และ
อุ ป ก ร ณ์์ ก า ร แ พ ทุ ย์ ทุี� จุำา เ ป็ น แ ล ะ
ขาดแคืลน อาทุิ  ห้น้ากากอนามัย          
เจุลแอลกอฮอล์ รวิมถ่งอุปกรณ์์ป้องกัน
โรคืห้ลายช่นิด เคืร่�องม่อแพทุย์ทุี�มีคืวิาม
จุำา เป็นอย่างเร่ งด่วินห้ลายรายการ 
ให้้กับสถานพยาบาลต่างๆ เพ่�อนำามาใช่้
ในงานป้องกัน และเตรียมรับม่อ แต่
ห้น่วิยงานห้ร่อสถานพยาบาลทุี�มีคืวิาม
ขาดแคืลนเห้ล่านั�น ก็ยังต้องเผูช่ิญกับ 
ข้อจุำากัดด้านการประช่าสัมพันธ์์ โดยข้อ
จุำากัดนี�ก็เป็นเห้ตุสำาคืัญทุำาให้้ข้อคืวิาม
การร้องขอสิ�งจุำาเป็นไม่สามารถส่งถ่งผู้้มี
จุิตกุศลทุี�ต้องการบริจุาคืได้โดยตรง

ด้วิยแพลตฟื้อร์มดังกล่าวินั�น ได้รวิบรวิมทุีมงานอาสา ทุำาให้้เวิ็ปไซึ่ต์ Helpital.org จุ่ง
ถ่อกำาเนิดข่�น เพ่�อให้้ประช่าช่นทุุกคืนได้ใช่้เป็นอีกห้น่�งช่่องทุางเพ่�อช่่วิยเห้ล่อบุคืลากร
ทุางการแพทุย์ และสถานพยาบาลทุี�กำาลังขาดแคืลนอุปกรณ์์ทุางการแพทุย์ทุี�จุำาเป็น  
ในการป้องกัน และคืวิบคืุมโรคืโคืวิิด-19
ทุั�งนี� สถานพยาบาลทุุกแห้่งทุี�ยังขาดแคืลน ห้ร่อมีคืวิามเสี�ยงทุี�จุะขาดแคืลน อุปกรณ์์
ทุางการแพทุย์ทุี�จุำาเป็น สามารถมาลงทุะเบียน และขอรับบริจุาคืในสิ�งทุี�ขาดแคืลนได้
ส่วินในฟื้ากฝั่ั�งของผู้้บริจุาคืเอง  ก็สามารถคื้นห้าสถานพยาบาลทุี�ต้องการขอรับบริจุาคื
ได้ โดยคื้นห้าจุากแผูนทุี�  เม่�อสถานพยาบาลส่งข้อม้ล สิ�งอุปกรณ์์ ทุี�ขาดแคืลนมา จุะมี
การแสดงภิาพกราฟื้ิกห้มุดกระพริบบนจุุดในแผูนทุี� ทุ่านสามารถทุี�จุะเล่อกบริจุาคืให้้
กับสถานพยาบาลตามทุี�ทุ่านต้องการได้ซึ่่�งสถานพยาบาลเห้ล่านั�น อาจุจุะมีทุั�ง            
โรงพยาบาล โรงเรียนแพทุย์ทุี�ต้องรับจุำานวินผู้้ป่วิยต่อวิันจุำานวินมาก ห้ร่อโรงพยาบาล
ระดับจุังห้วิัด โรงพยาบาลประจุำาอำาเภิอในจุังห้วิัดของทุ่าน ห้ร่อแม้แต่ รพ.สต. ห้ร่อ
ศ้นย์บริการสาธ์ารณ์สุขใกล้บ้านทุ่าน ก็อาจุจุะขาดแคืลน และกำาลังร้องขอ คืวิามช่่วิย
เห้ล่อจุากทุุกทุ่านอย้่ก็เป็นได้

ทุั� งนี� ก ระบวินการทุำา ง านของ เวิ็ บ
แพลตฟื้อร์มรับบริจุาคืนี� จุะมีระบบคืัด
กรอง ผู้้รับบริจุาคืจุากการย่นยันตัวิตน
(และห้นังส่อรับรองจุากห้น่วิยงาน) และ
การขอรับบริจุาคืทุุกคืรั�งจุะต้องมีช่่�อผู้้
ประสานงานและเบอร์ติดต่อกลับเพ่�อ
ตรวิจุสอบได้สำาห้รับผู้้บริจุาคื   สถานทุี�
ส่งของรับบริจุาคืต้องเป็น          ทุี�สถาน

บริจีาคที์�ไหนดี
พยาบาล โดยสถานพยาบาลทุี�ร้องขอ
บริจุาคืเม่�อได้รับการบริจุาคืพอเพียงต่อ
การใช่้งานแล้วิคืวิรจุะต้องปรับปรุง
คืวิามต้องการและอุปกรณ์์ทุางการ
แพทุย์ทุี�ได้รับบริจุาคืเป็นทุี�เรียบร้อย
แล้วิในระบบ เพ่�อเอ่�อให้้แก่พ่�นทุี�แก่ทุี�
อ่�นๆ ทุี�ยังขาดแคืลนต่อไป

Helpital.org เปน็ส่�อกลางประช่าสมัพนัธ์์
คืวิามช่่วิยเห้ล่อสถานพยาบาลและ
บุคืลากรทุางการแพทุย์ทุี�ต้องการขอรับ
การสนับสนุนสิ�งอุปกรณ์์ป้องกันโรคืใน
ภิาวิะการระบาดของโรคืโคืวิิด-19 เพ่�อ
ส่งข้อม้ลคืวิามต้องการถ่งประช่าช่นทุั�วิ
ประเทุศ ในภิาวิะทุี�เราต้องการคืวิามร่วิม
ม่อจุากทุุกภิาคืส่วินในสังคืมเพ่�อฝั่่าฟื้ัน
วิิกฤตคืรั�งนี�ไปด้วิยกัน

บทุคืวิามโดย
ดร.เมธ์วิิน กิติคืุณ์
กรรมการสภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย
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สำภาดิจิีทั์ล้ฯ เดินหน้ายุัท์ธุศุาสำตัร์แนวท์างแก้ปัญหาเศุรษฐกิจีจีาก
โควิด-19
20 เมษายน 2563 สภิาพัฒนาการ
เศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งช่าติ ได้จุัดการ
ประชุ่มเพ่�อห้าร่อถ่ง     ข้อเสนอแนะ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญห้าของภิาคื
ธ์ุรกิจุเอกช่นจุากการทุี�ได้รับผูลกระทุบ
จุากสถานการณ์์การแพร่ระบาดโคืวิิด
-19 โดยมี ศาสตราจุารย์พิเศษ ดร. 
ทุศพร ศิริสัมพันธ์์ เลขาธ์ิการ เป็น
ประธ์านการประชุ่ม ร่วิมกับคืณ์ะทุี�
ปร่กษาด้านธ์ุรกิจุภิาคืเอกช่นในศ้นย์
บริห้ารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ
โรคืติดเช่่�อไวิรัสโคืโรนา 2019  ซึ่่�ง
ประกอบด้วิย สภิาห้อการคื้ าแห้่ ง
ประเทุศไทุย สภิาอุตสาห้กรรมแห้่ง
ประเทุศไทุย สมาคืมธ์นาคืารไทุย สภิา
ดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่ง
ประเทุศไทุย                          สภิา
อุ ต ส า ห้ ก ร ร ม ทุ่ อ ง เ ทุี� ย วิ แ ห้่ ง
ประเทุศไทุย สภิาธ์ุรกิจุตลาดทุุนไทุย 
สภิาผู้้ส่งสินคื้าทุางเร่อแห้่งประเทุศไทุย
 สภิาเกษตรกรแห้่งช่าติ และห้น่วิยงาน
ภิาคืรัฐทุี�เกี �ยวิกับด้านเศรษฐกิจุ

ภิายในการประชุ่มดังกล่าวิ นายศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์ประธ์านสภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย ในฐานะห้น่�งใน
กรรมการคืณ์ะทุี�ปร่กษาฯ ได้ร่วิม เสนอยุทุธ์ศาสตร์ แนวิทุางการวิางแผูนเพ่�อรองรับผูลกระทุบจุากการแพร่ระบาดของโคืวิิด-19 
ตลอดจุนการฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจุ โดยการนำาดิจุิทุัลและเทุคืโนโลยีมาช่่วิยให้้ภิาคืธ์ุรกิจุสามารถผู่านวิิกฤตโคืวิิด-19 ดังนี�

ประธุานสำภาดิจิีทั์ล้ฯ ศุุภชััยั เจีียัรวนนท์์ นำาที์มประชุัมใหญ่สำามัญ
ประจีำาปี ชูันโยับายัขั้บเคลื้�อน
สภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย จุัดการประชุ่มสามัญประจุำาปี 2562 ภิายใต้ E-Meeting เต็มร้ปแบบคืรั�งแรก
ห้ลังรัฐบาลปลดล็อก พรก.วิ่าด้วิยการประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ พร้อมออกคื้่ม่อวิิธ์ีการจุัดประชุ่มออนไลน์อย่างถ้กกฎห้มาย 
ระบุห้ลักปฏิิบัติเร่ �องการแสดงตนและการลงมติ ช่่วิยเห้ล่อผู้้ประกอบการบริษัทุเอกช่นให้้สามารถขับเคืล่�อนการดำาเนินธ์ุรกิจุได้
ในทุ่ามกลางวิิกฤตโคืวิิด-19 อีกทุั�งยังตอกยำ�าพันธ์กิจุช่้เทุคืโนโลยีดิจุิทุัลเพิ�มขีดคืวิามสามารถประเทุศ ยกระดับเศรษฐกิจุไทุยก้าวิ
ไกลส้่ระดับสากล

นายศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์ ประธ์าน สภิา
ดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่ง
ประเทุศไทุย เปิดเผูยวิ่า สภิาดิจุิทุัลฯได้
จุดัประช่มุสามญัประจุำาป ี2562 ข่�นเปน็
คืรั�งแรกนับตั�งแต่มีการก่อตั�งสภิาฯ โดย
จุัดประชุ่มในร้ปแบบ E-Meeting  
ตามพระราช่กำาห้นดวิ่าด้วิยการประชุ่ม
ผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่่�ง
สภิาดิจุิทุัลฯได้ผูลักดันจุนสำาเร็จุเพ่�อ
ช่่วิยเห้ล่อผู้้ประกอบการบริษัทุเอกช่นทุี�
ป ระสบปัญห้า ไม่ ส ามารถจุั ดการ       
ประชุ่มฯบริษัทุได้ในช่่วิงทุี�ประเทุศ
ประสบวิิกฤตโรคืระบาดโคืวิิด-19 ใน
การประชุ่มสามัญประจุำาปี 2562 นี�มี
วิาระสำาคืัญคื่อการประกาศนโยบาย
และแผูนงานของสภิาฯทุี� มุ่ ง เ น้ น
เทุคืโนโลยีดิจุิทุัลยกระดับเศรษฐกิจุไทุย
ให้้ก้าวิไกลส้่สากล และให้้ก้าวิทุันการ
เปลี� ย นแปล งขอ ง โ ลกห้ลั ง วิิ ก ฤต             
โคืวิิด-19 ซึ่่�งเช่่�อวิ่าจุะเกิดพฤติกรรม 
New normal ทุี� จุะนำาไปส้่ ระบบ
เศรษฐกิจุให้ม่ ห้ร่อ New Economy 

พร้อมกันนี�สภิาดิจุิทุัลฯได้ออกคื้่ม่อวิิธ์ี
การจุัดประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ ทุี�
สอดคืล้องกับพระราช่กำาห้นดวิ่าด้วิย
การประชุ่มผู่านส่�ออิ เล็กทุรอนิกส์     
พ.ศ.2563 เพ่�อให้้ผู้้ประกอบการธ์ุรกิจุ
บริษัทุเอกช่นต่าง ๆ  ได้ย่ดเป็นแนวิทุาง
ปฏิิบัติ โดยเฉพาะในเร่�องการแสดงตน 
และการลงมติ ทุั�งนี�ผู้้ทุี�สนใจุสามารถด้
รายละเอียดไกด์ไลน์วิิธ์ีการจุัดประชุ่ม
ผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์ได้ทุี� https://
dct.or.th/covid-19/detail/71         
โดยห้วัิงเป็นอย่างยิ�งจุะช่่วิยให้้แต่ละ
บริษัทุสามารถจัุดประชุ่มฯ โดยเฉพาะใน
ช่่วิงนี�ไปจุนถ่งเด่อนพฤษภิาคืมจุะเป็น
ช่่วิงทีุ�บริษัทุจุดทุะเบียน ต้องจัุดให้้มีการ
ประชุ่มสามัญประจุำาปี

สภิาดิจุิทุัลฯมีวิิสัยทุัศน์ทุี�จุะยกระดับ
ธ์ุรกิจุและอุตสาห้กรรมดิจุิทุัลไทุยให้้
ก้าวิไกลส้่ระดับสากล เพิ�มขีดคืวิาม
สามารถประเทุศ รวิมไปถ่งการผูลักดัน
ให้้ประเทุศไทุยเป็นศ้นย์กลางการคื้า

การลงทุุนในภิ้มิภิาคืโดยมีเทุคืโนโลยี
ดิจุิทุัลเป็นตัวิจุักรสำาคืัญในการพัฒนา
ประเทุศไทุยส้่ระบบเศรษฐกิจุให้ม่ โดย
สภิาดิจุิทุัลฯมีภิารกิจุสำาคืัญ 5 ประการ
คื่อ 1.กำาห้นดมาตรฐานและตัวิช่ี�วิัดให้ม่
แก่ประเทุศไทุย 2.สร้างคืวิามร่วิมม่อ
ภิาคืรั ฐ  ภิาคื เอกช่น  และ  ภิาคื     
ประช่าช่น 3.พัฒนาศักยภิาพทุรัพยากร
มนุษย์ 4.พัฒนาเศรษฐกิจุดิจุิทุัล 5.เสริม
สร้างให้้ประเทุศเป็นศ้นย์รวิมนวิัตกรรม
ของโลก

ทัุ�งนี�สภิาดิจิุทัุลฯ มีสมาชิ่กทีุ�เป็นสมาคืม
ด้านอุตสาห้กรรมดิจิุทัุล 22 สมาคืม 
ประกอบด้วิยบุคืคืลและนิติบุคืคืลกว่ิา 
4,000 ราย คืรอบคืลุมธุ์รกิจุห้ร่อ
อุตสาห้กรรมดิจิุทัุล ทัุ�งด้านฮาร์ดแวิร์
อิเล็กทุรอนิกส์และส่วินประกอบ ด้าน
ซึ่อฟื้ต์แวิร์ ด้านบริการดิจิุทัุล ด้านดิจิุทัุล
คือนเทุนต์ และด้านบริการโคืรงสร้าง    
พ่�นฐานเพ่�อการส่�อสารในระบบดิจิุทัุล

กิจีกรรมสำภาดิจิีทั์ล้ฯแล้ะ
ข่้าวประชัาสัำมพันธ์ุ
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สำภาดิจิีทั์ล้ฯ ร่วมที์มคณะที์�ปร้กษาด้านธุุรกิจีภาคเอกชันแก้โควิด-19
13 เมษายน  ศาสตราจุารย์พิเศษ ดร. ทุศพร ศิริสัมพันธ์์ เลขาธ์ิการ เป็นประธ์านการประชุ่ม คืณ์ะทุี�ปร่กษาด้านธ์ุรกิจุภิาคืเอกช่นในศ้นย์บริห้าร
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคืติดเช่่�อไวิรัสโคืโรนา 2019  ซึ่่�งประกอบด้วิย สภิาห้อการคื้าแห้่งประเทุศไทุย สภิาอุตสาห้กรรมแห้่งประเทุศไทุย
สมาคืมธ์นาคืารไทุย สภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย สภิาอุตสาห้กรรมทุ่องเทุี�ยวิแห้่งประเทุศไทุย สภิาธ์ุรกิจุตลาดทุุนไทุย 
สภิาผู้้ส่งสินคื้าทุางเร่อแห้่งประเทุศไทุย สภิาเกษตรกรแห้่งช่าติ และห้น่วิยงานภิาคืรัฐทุี�เกี�ยวิกับด้านเศรษฐกิจุ เพ่�อห้าร่อถ่งข้อเสนอแนะ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญห้าของภิาคืธ์ุรกิจุเอกช่นจุากการทุี�ได้รับผูลกระทุบจุากสถานการณ์์การแพร่ระบาดโคืวิิด-19

ภิายในการประชุ่มดังกล่าวิ นาย ศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์ ประธ์านสภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย ในฐานะห้น่�งในกรรมการคืณ์ะ
ทุี�ปร่กษาฯ ได้ร่วิมให้้ข้อเสนอแนวิทุางการวิางแผูนเพ่�อรองรับผูลกระทุบจุากการแพร่ระบาดของโคืวิิด-19 ตลอดจุนการฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจุ โดย
การนำาดิจุิทุัลและเทุคืโนโลยีมาช่่วิยให้้ภิาคืธ์ุรกิจุสามารถผู่านวิิกฤตโคืวิิด-19 ได้ดังนี�

• DIGITAL SOLUTIONS
มุ่งเน้นแก้ไขปัญห้าการวิ่างงานโดยการช่่วิยสร้างงาน สร้างอาช่ีพและสร้าง
ธ์ุรกิจุให้ม่ๆ พร้อมกับการให้้คืวิามร้้ ทุักษะต่างๆผู่าน การเรียนการสอน บน
ระบบดิจุิทุัล

• DIGITAL INFRASTRUCTURE
มุ่งเน้นให้้ธ์ุรกิจุสามารถเข้าถ่งโคืรงสร้างพ่�นฐานได้อย่างทุั�วิถ่งในราคืาย่อมเยา
 พร้อมสนับสนุนให้้คืนไทุยมีคือมพิวิเตอร์เป็นของตนเอง เพราะเป็นสิ�งสำาคืัญ
ต่อการเรียนห้นังส่อ ทุำาธ์ุรกิจุ ห้ร่อประกอบอาช่ีพในปัจุจุุบัน

• DIGITAL INFORMATION
การเข้าถ่งเทุคืโนโลยีดิจุิทุัล และแบ่งปันข้อม้ล ในการช่่วิยคืวิบคืุมโรคืระบาด
ได้อย่างมีประสิทุธ์ิภิาพมากข่�น เน่�องจุากทุำาให้้สามารถรับร้้การการกระจุาย
ตัวิของโรคืและป้องกันด้แลตนเองได้

• DIGITAL REGULATION
ผูลักดันเร่�องการประชุ่มผู่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์อย่างถ้กกฏิห้มาย โดย คืำาน่ง
ถ่งคืวิามปลอดภิัยในการประชุ่มผู่านระบบ Video Conference

นอกจุากนี� นายศุภิช่ัย ยังกล่าวิเพิ�มเติมวิ่า ประเทุศไทุยมีสถานะการเงินทุี�
แข็งแรง โดยมีเงินสำารองคืงคืลังส้ง และห้นี�สาธ์ารณ์ะตำ�าเม่�อเทุียบกับอีก
ห้ลายประเทุศ จุ่งนับวิ่าเป็นปัจุจุัยทุี�ดีและสำาคืัญในการสนับสนุนให้้
ประเทุศสามารถฝั่่าวิิกฤติเศรษฐกิจุทุี�ได้รับผูลกระทุบในช่่วิงแพร่ระบาดโคื
วิิด-19 ซึ่่�งต้องอาศัยคืวิามร่วิมม่อของทุุกภิาคืส่วิน ในการวิางแผูนเพ่�อ
รองรับและกำาห้นดมาตรการช่่วิยเห้ล่ออย่างเร่งด่วิน ทุั�งด้านการทุ่องเทุี�ยวิ
 ด้านการเกษตร ซึ่่�งต่างเป็นอุตสาห้กรรมห้ลักของประเทุศ ทุี�ได้รับผูลกระ
ทุบจุากการคืวิบคืุมการนำาเข้า ส่งออกสินคื้าห้ลายประเภิทุ  รวิมถ่งอาจุพบ
กับสภิาวิะภิัยแล้ง นำ�าทุ่วิม ทุี�จุะทุำาให้้เกิดปัญห้าทุับซึ่้อน จุ่งจุำาเป็นต้องมี
การวิางแผูนรองรับไปถ่งปีห้น้าด้วิย อีกทุั�งกลุ่มธ์นาคืารทุี�เป็นห้น่วิยสำาคืัญ
ทุี�จุะช่่วิยวิิเคืราะห้์มาตรการกำาห้นดข้อเสนอช่่วิยเห้ล่อภิาคืธ์ุรกิจุและ
ประช่าช่น อันนำาไปส้่การสร้างคืวิามมั�นคืงทุางเศรษฐกิจุ 

5.3

ขณ์ะทีุ� เร่�อง GDP นั�น ห้ลายประเทุศทัุ�วิโลกได้วิิเคืราะห์้ว่ิา ห้าก
สามารถคืวิบคุืมสถานการณ์์นี�ได้ภิายใน 2 เด่อนจุะยังไม่สร้าง
ผูลกระทุบมากนัก แต่ห้ากไม่สามารถคืวิบคุืมได้ภิายใน 4 เด่อน
 จุะติดลบถ่ง 7.4%  ซ่ึ่�งจุะกระทุบต่อการฟ้ื้�นตัวิของสภิาวิะ
เศรษฐกิจุอย่างมาก โดยทัุ�งสถาบันทีุ�ปร่กษา Mckenzie และ
มห้าวิิทุยาลัย     Oxford สห้รัฐอเมริกา มีการวิิเคืราะห์้เร่�องการ
ว่ิางงาน (Unemployment) ว่ิาจุะส้งถ่ง 2-3%

โดยสำาห้รับประเทุศไทุยนั�น จุำาเป็นต้องด้แลเร่�อง Productivity 
ด้วิยการปรับปรุงประสิทุธิ์ภิาพการผูลิตเพ่�อให้้ผูลผูลิตมีปริมาณ์
และม้ลค่ืาเพิ�มส้งข่�น ด้แลระบบ SME ตลอดจุนกลุ่มของ
เกษตรกร คืวิบค่้ืไปกับการด้แลสถานการณ์์โคืวิิด-19 ซ่ึ่�งห้ากนำา
 10% ของ GDP ของประเทุศ ค่ือประมาณ์ 1.6 ล้านล้านบาทุ 
มาเป็นฐานกำาห้นดแนวิทุางการวิางแผูนร่วิมกับการฟ้ื้�นฟ้ื้
เศรษฐกิจุของประเทุศ เน้นทีุ�การลงทุุนด้านโคืรงสร้างพ่�นฐาน 
การปรับระบบภิาษี ด่งด้ดการลงทุุน พร้อมกำาห้นดแผูนการฟ้ื้�นฟ้ื้
 (Recovery Plan) โดยวิางแผูนล่วิงห้น้า 2-3 ปี คืวิบค่้ืกับ
แผูนการป้องกันการกลับมาของไวิรัสโคืวิิด-19 ด้วิย จุะสามารถ
พยุงและช่่วิยขับเคืล่�อนเศรษฐกิจุของประเทุศได้ รวิมถ่งสร้าง
คืวิามมั�นใจุให้้กับภิาคืธุ์รกิจุ ภิาคืประช่าช่น และเศรษฐกิจุจุะ
สามารถฟ้ื้�นตัวิได้อย่างยั�งย่น

( ร้ปภิาพจุาก กรุงเทุพธ์ุรกิจุ )

29 พฤษภิาคืม 2563  นายศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์ ประธ์านสภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย ร่วิมประชุ่มห้าร่อแบบ E-meeting 
กับสำานักงานคืณ์ะกรรมการข้าราช่การพลเร่อน (ก.พ.) ในการพัฒนาทุักษะด้านดิจุิทุัลให้้แก่บุคืลากรภิาคืรัฐ โดยนำาเสนอแนวิทุางการสร้างแรงงาน
ในอนาคืตให้้มีคืุณ์ภิาพในด้านดิจุิทุัล โดย นายศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์ กล่าวิวิ่าในปัจุจุุบันประเทุศทุี�มีคืวิามพร้อมด้านบุคืลากรดิจุิทุัล อันดับห้น่�ง คื่อ
สห้รัฐอเมริกา ตามด้วิยสิงคืโปร์ สวิีเดน โดยประเทุศไทุยอย้่ในลำาดับทุี� 40 ซึ่่�งต้องมีการเตรียมคืวิามพร้อมบุคืลากรภิาคืรัฐทุั�ง 3 มิติ  ได้แก่      
องคื์คืวิามร้้ เทุคืโนโลยี และ คืวิามพร้อมส้่อนาคืต ซึ่่�งมีตัวิช่ี�วิัดระดับโลกจุากสถาบัน IMD ทุี�ประเทุศไทุยสามารถนำามาใช่้ในการเตรียมคืวิาม
พร้อมส้่อนาคืตได้ โดยจุะเกี�ยวิข้องกับ Future Workforce ทุั�งด้านกำาลังคืนของประเทุศต่อยุคืเศรษฐกิจุให้ม่ และ กำาลังคืนในการเสริมทุักษะ
ให้ม่ (Up-skill) และ พัฒนาทุักษะทุี�มีอย้่ (Re-skill)

ทัุ�งนี� ในช่่วิงวิิกฤติโคืวิิด-19 แรงงานห้ร่อ
กำาลังคืนในประเทุศไทุย ทีุ�ได้รับผูลกระทุบ
จุากวิิกฤติคืรั�งนี�มากทีุ�สุด ได้แก่ อุตสาห้กรรม
ค้ืาส่งและค้ืาปลีกจุำานวิน 6.4 ล้านคืน 
อุตสาห้กรรมการผูลิต 6 .3 ล้านคืน 
อุตสาห้กรรมโรงแรมและอาห้าร 2.8      ล้าน
คืน อุตสาห้กรรมการขนส่ง สายการบินและ
ระบบการจัุดส่งสินค้ืา 1.3 ล้านคืน เม่�อรวิม
อุตสาห้กรรมอ่�นๆ จุำานวินตัวิเลขผู้้ตกงานจุะ
มีถ่ง 8.4 ล้านคืนและมีแนวิโน้มเพิ�มข่�น 
เน่�องจุากมีนักศ่กษาทีุ�จุบให้ม่ ปีละ 500,000 
คืน โดยมีผู้้ทีุ�ไม่สามารถห้างานได้ถ่งปีละ 
350,000 คืน

โดยสภิาดิจิุทัุลฯ ได้เสนอให้้มีการสร้าง 
Learning Platform เน้นการสร้างพ่�นฐาน
คืวิามร้้ด้านดิจิุทัุล และคืวิรเริ�มตั�งแต่โรงเรียน
ในระดับประถมศ่กษา โดยเด็กนักเรียน 1 
คืน คืวิรมีคือมพิวิเตอร์ 1 เคืร่�อง แต่ใน
ปัจุจุุบัน นักเรียนในระดับประถมศ่กษาและ
มัธ์ยมศ่กษา ทีุ�ไม่มีคือมพิวิเตอร์ มีถ่ง 5-6 
ล้านคืน จุ่งคืวิรมอบคือมพิวิเตอร์ทีุ�มีระบบ
การกรองของเสีย (Filtering software) ให้้
เป็นทุรัพย์สินของโรงเรียนรัฐบาล และให้้
เด็กนักเรียนย่มไปใช้่ได้ นอกจุากนี�วิิช่า
คือมพิวิเตอร์ เช่่น Basic coding คืวิรอย้่ใน
ห้ลักส้ตรห้ลัก ตั�งแต่ระดับการศ่กษาเบ่�องต้น
 เพ่�อเตรียมทัุกษะในอนาคืต พร้อมกับการ
พัฒนาศกัยภิาพด้านภิาษาองักฤษและภิาษา
จีุน ส่วินในระดับอาชี่วิะ คืวิรมีการทุำา 
Active learning เพ่�อการ Up-skill และ 
Re-skill ทีุ�สำาคัืญในระดับมห้าวิิทุยาลัยคืวิร
เป็นร้ปแบบ Smart & Collaborative ทีุ� 

นักศ่กษาสามารถแบ่งปันคืวิามร้้กันได้ 
นอกจุากนี�คืวิรมีห้ลักส้ตรด้านดิจิุทัุลให้้
นักศ่กษาสามารถเล่อกเรียนได้ เช่่น  Data & 
Analytics, UX/UI Design, Product  
Management, Cyber Security, Business 
Innovation, Digital Marketing, Tech & 
Programming,  Automation & Robotics 
และ AI เพ่�อให้้เข้ากับคืวิามต้องการของ
อุตสาห้กรรมในยุคื 4.0 และมีศักยภิาพส้ง
พอในการแข่งขันระดับประเทุศ

อุตสาห้กรรมเป็นส่วินสำาคัืญทีุ�จุะช่่วิยผูลัก
ดันในเร่�อง Future Workforce เน่�องจุาก
เป็นส่วินทีุ�รับร้้วิ่าตลาดต้องการอะไร ผู้้นำา
แต่ละอุตสาห้กรรมจุ่งต้องเข้ามามีส่วินร่วิม
ในเชิ่งทัุกษะ และสนับสนุนให้้ มีการ 
Learning by Doing ผู่านการฝึั่กงาน ทีุ�
สามารถทุำางานผู่านระบบออนไลนไ์ด้และมี
ค่ืาตอบแทุนให้้ โดยค่ืาตอบแทุนจุะมาจุาก
บริษัทุส่วินห้น่�งและภิาคืรัฐอีกส่วินห้น่�ง ซ่ึ่�ง
จุะเกิดเป็นภิาพคืวิามร่วิมม่อระห้ว่ิางภิาคืรัฐ
และภิาคืเอกช่น ในการ Up-skill และ     
Re-skill บุคืลากรในประเทุศไทุย ทัุ�งนี�การ
ให้้Freelancer  ผู้้ทีุ�สามารถทุำางานได้ห้ลาก
ห้ลาย และมีศักยภิาพในการฝึั่กอบรม  มา
สอนและทุำางานร่วิมกับผู้้อ่�นก็เป็นอีกทุาง
เล่อกห้น่�งในการ Up-skill และ Re-skill  
นอกจุาก นี� คืวิร มีการ ตั� งกอง ทุุน เ พ่� อ
สนับสนุน Startups ไทุย โดย Startups 
สามารถช่่วิยในการสร้างทัุกษะ และสร้าง
เศรษฐกิจุให้ม่ได้ ส่วินภิาคืรัฐสามารถจุ้างคืน
รุ่นให้ม่มาช่่วิยขับเคืล่�อน E-government 
ซ่ึ่�งจุะเป็นทัุ�งการ Up-skill / Re-skill และ 

จุ้างงานไปพรอ้มกัน  โดยสามารถสรา้งผูลก
ระทุบเชิ่งบวิกต่อสังคืมได้อย่างยั�งย่น

ทัุ�งนี� สภิาดิจิุทัุลฯ ได้นำาเสนอ 5 ห้ลักการ 
ปฏิิร้ปโคืรงสร้างทัุกษะด้านดิจิุทัุล เพ่�อให้้
สำานักงานคืณ์ะกรรมการข้าราช่การพลเร่อน
 (ก.พ.) สามารถนำาไปเป็นแนวิทุางการขับ
เคืล่�อน E-government ดังนี�

1. วิางเป้าห้มายและดัช่นีชี่�วิัด ว่ิาในแต่ละ
ปี จุะสร้างทัุกษะดิจิุทัุลอย่างไร

2. มีกลไกการตลาดและคืวิามร่วิมม่อ
ระห้ว่ิางภิาคืรัฐ ภิาคืเอกช่น ภิาคืวิิช่าการ 
และภิาคือุตสาห้กรรม เพ่�อให้้เกิดการ     
Up-skill และ Re-skill ระดับมห้ภิาคื

3. มีผู้้นำาทีุ�ชั่ดเจุนในการขับเคืล่�อนแต่ละ
ภิาคืส่วิน และต้องมีการรองรับคุืณ์ภิาพของ
สถาบันและบุคืลากรผู้้เชี่�ยวิช่าญทีุ�จุะเข้ามา
เป็นคืร้ผู้้สอนการพัฒนาทัุกษะ

4. Empowerment  โดยการส ร้าง 
Learning platform มีห้ลักส้ตรให้้เล่อกใน
การพัฒนาทัุกษะ และมี Incentive ทีุ�ด่งด้ด
ให้้ร้้ส่กว่ิาการพัฒนาทัุกษะนั�นคุ้ืมค่ืา

5. Technology and global training 
platform นำา Analytic และ AI มาวิิเคืราะห้์
คุืณ์ภิาพแรงงานในอนาคืตว่ิาเป็นไปตามทีุ�
ตั�งเป้าห้ร่อไม่ เพ่�อวัิดคุืณ์ภิาพ และใช้่
ศักยภิาพองค์ืคืวิามร้้จุากต่างประเทุศเพ่�อยก
ระดับศักยภิาพของประเทุศไทุย

สำภาดิจิีทั์ล้ฯเสำนอแนวท์างการพัฒนาทั์กษะดิจิีทั์ล้ สำร้างคนรุ่นใหม่
ช่ัวยัขั้บเคลื้�อน E-government
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สำภาดิจิีทั์ล้ฯ ร่วมประชุัมคณะที์�ปร้กษาด้านธุุรกิจีภาคเอกชันในศูุนย์ั
บริหารสำถิานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั�งที์� 3

นายศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์  ประธ์านสภิาดิจุิทุัลเพ่�อ
เศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย ได้เข้าร่วิมประชุ่ม
คืณ์ะทุี�ปร่กษาด้านธ์ุรกิจุภิาคืเอกช่นในศ้นย์บริห้าร
สถานการณ์์การ แพร่ระบาดของโรคืติดเช่่�อไวิรัส
โคืโรนา2019 (โคืวิิด-19) คืรั�งทุี� 3 ในวิันพฤห้ัสบดีทุี� 9 
กรกฎาคืม 2563 นายศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์ประธ์านสภิา
ดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งประเทุศไทุย ได้เข้า
ร่วิมประชุ่มคืณ์ะทุี�ปร่กษาด้านธ์ุรกิจุภิาคืเอกช่นใน
ศ้นย์บริห้ารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคืติดเช่่�อ
ไวิรัสโคืโรนา 2019 (โคืวิิด-19) คืรั�งทุี� 3/2563 ณ์ 
สำานักงานสภิาพัฒนาการเศรษฐกิจุและสังคืมแห้่งช่าติ
เพ่�อห้าร่อแนวิทุางช่่วิยเห้ล่อผู้้ประกอบการทุี�ได้รับ       
ผูลกระทุบจุากวิิกฤตโคืวิิด-19

นายัลั้กษมณ์ เตัชัะวันชััยั รองประธุานสำภาดิจิีทั์ล้ฯ ร่วมเสำวนา  
ท์างรอดธุุรกิจีไท์ยัหลั้งวิกฤตัโควิด
นายลักษมณ์์ เตช่ะวิันช่ัย รองประธ์านสภิาดิจุิทุัลฯ ร่วิมเสวินาห้ัวิข้อ "CHANGE 
TO SHIFT ทุางรอดธ์ุรกิจุไทุยห้ลังวิิกฤตโคืวิิด 19" 15 กรกฎาคืม 2563                 
นายลักษมณ์์ เตช่ะวิันช่ัย รองประธ์านสภิาดิจุิทุัลฯได้ร่วิมเสวินาห้ัวิข้อ "CHANGE 
TO SHIFT ทุางรอดธ์ุรกิจุไทุยห้ลังวิิกฤตโคืวิิด 19" โดยได้มีการเสนอแนวิทุาง
การนำาเทุคืโนโลยีมาปรับใช่้ในการทุำาธ์ุรกิจุผู่านร้ปแบบออนไลน์ เพ่�อให้้ผู้้
ประกอบการสามารถนำาไปปรับใช่้กับธ์ุรกิจุของตนเอง และปรับตัวิให้้รอห้ลัง
วิิกฤตโคืวิิด-19 ในคืรั�งนี�

ประธุานสำภาดิจิีทั์ล้ฯ เปิดมุมมองการพัฒนาด้านดิจิีทั์ล้ นำาประเท์ศุสู่ำ
ศูุนย์ักล้างระบบข้นส่ำงโล้จิีสำติักส์ำแล้ะการนำาเข้้าส่ำงออกระดับภูมิภาค
10 กันยายน 2563 - คืณ์ะกรรมาธ์ิการคืมนาคืม วิุฒิสภิา จุัดงานสัมมนา เร่�อง    
“ทุิศทุางการพัฒนา Digital Logistics เพ่�อเพิ�มศักยภิาพด้านขีดคืวิามสามารถ
ในการแข่งขันของโลจุิสติกส์ไทุย” โดยมี นายศุภิช่ัย สมเจุริญ รองประธ์านวิุฒิสภิา
 เป็นประธ์านเปิดงาน ซึ่่�งจุัดข่�นเพ่�อให้้ทุุกภิาคืส่วินได้ร่วิมแลกเปลี�ยนเสนอแนะ 
และแสดงคืวิามคืิดเห้็นด้านการพัฒนาระบบบริห้ารงานดิจุิทุัล โลจุิสติกส์ของ
ประเทุศ ให้้เป็นไปตามยุทุธ์ศาสตร์ช่าติ ในการเป็นศ้นย์กลางของภิ้มิภิาคื

โดยในโอกาสนี� นายศุภิช่ัย เจุียรวินนทุ์ ประธ์านสภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและ
สังคืมแห้่งประเทุศไทุย ได้ร่วิมกล่าวิปาฐกถาพิเศษห้ัวิข้อ “แนวิโน้มการพัฒนา
ระบบ Digital ต่อการพัฒนาด้านโลจุิสติกส์ และการนำาฟื้ กระทุรวิงการคืลัง 
กระทุรวิงพาณ์ิช่ย์ กระทุรวิงดิจุิทุัลเพี�อเศรษฐกิจุและสังคืม โดยเสนอแนวิคืิดด้าน
การนำาเทุคืโนโลยดีจิุทิุลัมาพฒันาประเทุศในยคุื 4.0 เพ่�อนำาไปส้ก่ารเปน็ศน้ยก์ลาง
ระบบขนส่งโลจุิสติกส์และการนำาเข้าส่งออกในระดับภิ้มิภิาคื อาทุิ การผูสาน
ระบบอีคือมเมิร์สกับการคืมนาคืมขนส่ง, การใช่้ระบบอัตโนมัติในอุตสาห้กรรม
ต่างๆ ทุั�ง Smart Warehouse, Smart Transportation และการใช่้หุ้่นยนต์ 
การเช่่�อมต่อ Internet of Things (IoT) อุปกรณ์์อัจุฉริยะ และ 5G เพ่�อสร้าง 
Smart Home, Smart Car, Smart City จุนถ่ง Smart Nation การมุ่งเน้นการ
ใช่้พลังงานไฟื้ฟื้้าเป็นห้ลักสำาห้รับการคืมนาคืมยุคืให้ม่ การนำา Blockchain 
Technology มาใช่้เพ่�อให้้เกิดคืวิามปลอดภิัยกับข้อม้ลธ์ุรกิจุและช่่วิยลดขั�นตอน
การทุำางาน,การคื้าออนไลน์ในชุ่มช่นเม่องโดยการใช่้เทุคืโนโลยีการขนส่งทุาง
อากาศ อาทุิ 

Drone, Autonomous vehicle และ Driverless Car 
,การวิิเคืราะห้์ข้อม้ลเช่ิงล่กกับการคืาดการณ์์อนาคืต, 
การสร้างแพลตฟื้อร์มและธ์ุรกิจุสตาร์ทุอัพให้้มากข่�น , 
การใช่้Cloud Technology และ AI , การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจุภิาคืตะวิันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจุ
ภิาคืใต ้(SEC) เพ่�อให้้ประเทุศไทุยเปน็ประต้ส้่เอเช่ยี และ
เป็นทุางเล่อกศ้นย์กลางโลจุิสติกส์ระดับภิ้มิภิาคื และ
การ เพิ� ม โอกาสด้ านทุ่ อ ง เทุี� ย วิ เช่ิ ง สุ ขภิาพห้ลั ง
สถานการณ์์     โคืวิิด นอกจุากนี� ยังได้เสนอแนะการเต
รียมคืวิามพร้อมในอนาคืตซึ่่� งรวิมไปถ่งการแก้ไข
กฎห้มาย      กฏิระเบียบต่างๆ มาตรการภิาษี ให้้ด่งด้ด
นักลงทุุนต่างช่าติและบริษัทุเทุคืโนโลยีช่ั�นนำาของโลกให้้
เข้ามาตั�งฐานในประเทุศไทุยด้วิย

ประธุานสำภาดิจิีทั์ล้ฯ ยัำ�าสำร้างธุุรกิจีไท์ยัให้ยัั�งยืัน เริ�มต้ันที์�ความ
ตัระหนักรู้ ข้ยัายัต่ัอจีาก”บ้าน” หน่วยัเล็้กสุำดไปสู่ำ สัำงคม ชูับท์บาท์
ภาคเอกชันทั์�วโล้ก 

11พฤศจุิกายน2563 นายศุภิช่ัย เจุียรวิน
นทุ์ประธ์านสภิาดิจุิทุัลเพ่�อเศรษฐกิจุและ
สังคืมแห้่งประเทุศไทุย และประธ์าน 
สมาคืมเคืร่ อข่ าย โกลบอลคือมแพ็ก 
ประเทุศไทุย ได้ร่วิมเวิทุีสัมมนาพิเศษ “
ภิาคืธ์ุรกิจุไทุยในวิิถียั�งย่น” ภิายใต้ห้ัวิข้อ "
วิิถียั�งย่นชุ่บช่ีวิิตธ์ุรกิจุ-สังคืม” ซึ่่�งจุัดโดย
ห้นังส่อพิมพ์ประช่าช่าติธ์ุรกิจุ ร่วิมกับ
ม้ลนิธ์ิปิดทุองห้ลังพระ ส่บสานแนวิพระ
ราช่ดำาร ิโดยนายศภุิช่ยั ไดก้ลา่วิถง่กา้วิแรก
ในการสร้างคืวิามยั�งย่น ต้องเริ�มจุากการ
ตระห้นักร้้ เพราะถ้าองคื์กร ผู้้นำา พนักงาน
ไม่เกิดการตระห้นักร้้จุะไม่เกิดการเริ�มต้น
โคืรงการแก้ไข รักษาสิ�งแวิดล้อม โดย
สามารถเริ�มต้นสร้างคืวิามยั�งย่นได้ง่ายๆ 
จุากห้น่วิยเล็กๆก่อน คื่อ ทุี�บ้าน ขยายต่อ
ไปยังองคื์กร ประเทุศของตัวิเอง นอกจุาก
นี� ยังต้องมีการสร้างโอกาสคืวิามเสมอภิาคื
 เพ่�อลดคืวิามเห้ล่�อมลำ�าทุางสังคืม อีกด้าน
ห้น่�งทุี�สำาคืัญในการสร้างคืวิามยั�งย่น

ทุี�สำาคืัญภิาคืเอกช่นยังคืงมีบทุบาทุในการเช่่�อมระห้วิ่าง 2 โลกเข้าห้ากัน คื่อ การปฏิิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิิบัติตามทุี�ตลาดต้องการ      
ดังนั�นจุะเห้็นวิ่าข้อม้ลทุั�งสองด้าน ทุำาให้้มีบทุบาทุสำาคืัญในการแก้ปัญห้าในสังคืม ทุั�งนี� บทุบาทุไม่ใช่่เฉพาะการทุำาซึ่ีเอสอาร์ (CSR) แต่ภิาคืเอกช่น
สามารถขับเคืล่�อนการเปลี�ยนแปลง แก้ปัญห้าระดับโลกใน 4 ด้านดังนี� 1. ภิาวิะโลกร้อน (global warming) ทุี�ทุำาให้้อุณ์ห้ภิ้มิโลกเพิ�มข่�นทุุกปี
 โดยคืาดการณ์์วิ่า ห้ากบวิกเพิ�มอีก 10% ส่งผูลทุำาให้้สัตวิ์โลกจุะห้ายไป 16% นั�น รวิมถ่งตัวิมนุษย์เองด้วิย  2. ตั�งเป้าการบรรลุสถานะของการ
ปล่อยก๊าซึ่คืาร์บอนไดออกไซึ่ด์สุทุธ์ิเป็นศ้นย์ (net-zero carbon) 3. ขยะเห้ล่อศ้นย์ (zero waste) 4. คืวิามเสมอภิาคื (human right) โดย
เฉพาะในเร่�องการศ่กษา ซึ่่�งเม่�อภิาคืธ์ุรกิจุเริ�มตั�งเป้าใน 4 ประเด็นข้างต้น    ก็สามารถทุี�จุะขยับและเดินห้น้าไปก้าวิถัดไปได้เอง นายศุภิช่ัย กล่าวิ
ตอนทุ้ายอีกวิ่า ห้ากภิาคืเอกช่นสนับสนุน ขับเคืล่�อน และมองเป้าห้มายคืวิามยั�งย่นคืวิบคื้่กัน จุะช่่วิยโลกได้มาก นอกจุากนี� ส่�อก็มีคืวิามสำาคืัญ
ในการเป็นห้้องเรียนขนาดให้ญ่สอดแทุรกการส่งเสริมคืวิามยั�งย่น เพ่�อสร้างการตระห้นักร้้กับ กลุ่มเป้าห้มายทุุกช่่วิงอายุได้อีกทุางห้น่�ง

รองประธุานสำภาดิจิีทั์ล้ฯ “ดร.วีระ วีระกุล้” ร่วมสัำมมนา 
‘เศุรษฐกิจีดิจิีทั์ล้ พลิ้กฟื้้� นประเท์ศุ’ ชีั� 3 องค์ประกอบหลั้ก 
นำาไท์ยัเป็นศูุนย์ักล้าง ส่ำงเสำริมพัฒนาเท์คโนโล้ยีัอุตัสำาหกรรมดิจิีทั์ล้  
เน้นบูรณาการ พร้อมกันทุ์กภาคส่ำวน สู่ำความยัั�งยืันในอนาคตั
21 ตุลาคืม 2563 ณ์ แกรนด์ฮอลล์                
โรงแรมดิ แอทุธิ์นี โฮเทุล แบงค๊ือก                   
(เพลินจิุต) ดร.วีิระ วีิระกุล รองประธ์าน และ
ประธ์านพันธ์กิจุด้านการเป็นศ้นย์รวิม
นวัิตกรรมของโลก สภิาดิจิุทัุลเพ่�อเศรษฐกิจุ
และสังคืมแห่้งประเทุศไทุย ร่วิมบรรยาย
พิเศษ ในงานสัมมนา  ‘เศรษฐกิจุดิจิุทัุล พลิก
ฟ้ื้�นประเทุศ’ จัุดข่�นโดย บริษัทุ มติช่น จุำากัด
(มห้าช่น) โดย ดร.วิีระ ได้กล่าวิถ่ง การ
พัฒนาเศรษฐกิจุดิจิุทัุลของไทุย จุำาเป็นต้อง
มี 3 องค์ืประกอบห้ลักทีุ�สำาคัืญ อันได้แก่
การเช่ิญช่วินบริษัทุยักษ์ให้ญ่ระดับโลกมา
ทุำาวิิจุัยและพัฒนาแพล็ตฟื้อร์ม ในการ

สนับสนุนภิาคืรัฐบาล ภิาคืธ์ุรกิจุ และภิาคื
ประช่าช่น นอกจุากนี�ต้องพัฒนาสตาร์ทุอัพ
ไทุย รวิมถ่งประช่าช่นคืนไทุยในอนาคืตด้วิย
การสร้างคืวิามพร้อมด้านคืวิามร้้ พัฒนา
ประสบการณ์์และทุักษะ Technology 
Skil ls ด้วิย Business Skil ls และ            
Analytics Skills พร้อมทุั�งการพัฒนาการ
ส่วินบุคืคืล เช่่น ทุักษะการฟื้ัง, การพด้ และ
การส่�อสารต่างๆ อันจุะนำาไปส้่การพัฒนา
ประเทุศบนโลกดิจุิทุัลต่อไปในตอนทุ้าย 
ดร.วิีระ ได้ยำ�าถ่งเวิลาแล้วิทุี�ประเทุศไทุยจุะ
ต้ อ ง มี บ้ ร ณ์ า ก า ร เ พ่� อ ขั บ เ คื ล่� อ น
ประเทุศไทุยส้่ศ้นย์กลางของอุตสาห้กรรม

ดิจุิทุัลในภิ้มิภิาคืนี� โดยการร่วิมม่อกันของ
ทุุกภิาคืส่วิน ประกอบด้วิยภิาคืรัฐ ภิาคื
เอกช่น และภิาคืประช่าช่น เพ่�อเป็นการ 
ต่อยอดส้่ การเป็นเศรษฐกิจุดิจุิทุัลใน
อนาคืตอย่างยั�งย่นต่อไปอีกด้วิย
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