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THAT WHICH
DOES NOT KILL US

MAKES US STRONGER

ความยากลำาบากที่เราต้องเผชิญ
จะทำาให้เราแข็งแกร่งขึ้น

Friedrich Nietzsche
นักปรัชญาชาวเยอรมัน

ผู้มีแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมร่วมสมัย
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อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

จัดทำ�โดย l สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA)
1160 อ�ค�รไปรษณีย์กล�ง ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02 105 7400 แฟกซ์. 02 105 7450
พิมพ์ที่ี l บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด โทร. 034 446 718
จำ�นวน 10,000 เล่ม

ติดต่อลงโฆษณ�: Commu.Dept@tcdc.or.th

นิตยส�รฉบับน้ีใช้หมึกพิมพ์จ�กนำ�้มันถ่ัวเหลืองท่ีไม่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ ท้ังยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และใช้กระด�ษ 

รีไซเคิล ซึ่งเป็นผลผลิตของผู้ประกอบก�รไทย

จัดทำ�ภ�ยใต้โครงก�ร “Creative Thailand สร้�งเศรษฐกิจไทยด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์” โดยสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจ 
สร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA) ซึ่งมีเป้�หม�ยในก�รเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (Creative Economy) 
และผลักดันก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ� l อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร l มนฑิณี ยงวิกุล ที่ปรึกษ� l เลอช�ติ ธรรมธีรเสถียร บรรณ�ธิก�รบริห�ร l พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์  

กองบรรณ�ธิก�ร l มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์, ม�ฆพร คูว�ณิชกิจ, อินทนนท์ สุกกรี และ กฤษด� ไชยว�ปิน เลข�กองบรรณ�ธิก�ร l ณัฐช� ตะวันน�โชติ ศิลปกรรม l ชิดชน นินน�ทนนท์ 

ประส�นง�นกองบรรณ�ธิก�ร l  วนบุษป์ ยุพเกษตร ช่�งภ�พและมัลติมีเดีย l ภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์ เว็บไซต์ l นพกร คนไว นักศึกษ�ฝึกง�น l มนันญ� ใจมงคล, จุฑ�ทิพย์ บัวเขียว 

และ สุธิต� ลิบูลย์

ภ�พปกโดย Edwin Hooper on Unsplash
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ไวรัสโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่ 2019 ดิจิทัลกล�ยเป็นเคร่ืองมือ

สำ�คญัในก�รทำ�ใหชี้วติยงัคงเดนิไปข้�งหน้� ทัง้ก�รเรียน ก�รทำ�ง�นจ�กทีบ่�้น 

และก�รกินอยู่ จึงไม่น่�แปลกใจถ้�ห�กยอดก�รใช้แพลตฟอร์มเพื่อก�รติดต่อ

หรือยอดสั่งซื้อสินค้�ออนไลน์จะเพิ่มข้ึนม�กกว่�ปีก่อน แต่ตัวเลขที่น่�สนใจ 

ยิ่งกว่� คือยอดด�วน์โหลดแอพพลิเคชันต่�ง ๆ แค่เฉพ�ะในสหรัฐอเมริก� 

พบว่�ยอดด�วน์โหลดร�ยวันของ 3 แอพพลิเคชันสั่งซ้ือสินค้�อ�ห�รสดและ

ของใช้อย่�ง Instacart, Walmart Grocery และ Shipt ในช่วงเวล�ตั้งแต่วันที่ 

15 กุมภ�พันธ์ - 15 มีน�คม 2563 มียอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 218  ร้อยละ 160 และ

ร้อยละ 124 ต�มลำ�ดับ สะท้อนถึงกลุ่มลูกค้�ใหม่ท่ีเข้�ม�สู่โลกออนไลน์ม�กข้ึน 

แมว้�่ในช่วงแรกอ�จจะขลกุขลกัไปบ�้ง แตท่ว�่ระยะเวล�ก�รระบ�ดของโควดิ

ที่ยืดเยื้อเกินกว่�เดือนนั้น ทำ�ให้ผู้บริโภคจำ�นวนม�กเริ่มคุ้นเคยกับก�รใช้ชีวิต

ร่วมกับดิจิทัลม�กข้ึน และถ้�ห�กเป็นไปต�มทฤษฎีของดร. แม็กซ์เวลล์ มอลตซ์ 

(Maxwell Maltz) ที่เขียนหนังสือเรื่อง Phycho-Cybermetics ที่ว่� คนเร�จะ

ใช้เวล�อย่�งน้อย 21 วัน ในก�รปลูกฝังนิสัยจ�กคว�มเคยชินในก�รทำ�บ�งสิ่ง

ซ้ำ� ๆ  จนทำ�สิง่น้ันไดอ้ย่�งง่�ยด�ย กน็บัเปน็โอก�สในก�รเตบิโตของผูใ้หบ้ริก�ร

ดิจิทัล และช่วยเพิ่มคว�มสำ�เร็จให้กับภ�คเอกชนและภ�ครัฐที่เพียรพย�ย�ม 

ที่จะนำ�ดิจิทัลม�เป็นส่วนหน่ึงของก�รบริห�รองค์กรและบริก�ร (Digital 

Transformation) ที่มักจะจบลงด้วยก�รลงทุนที่สูญเปล่� โดยบทคว�มของ 

Harvard Business Review อธิบ�ยว่�ก�รปรับตัวเข้�สู่ดิจิทัลแท้จริงแล้ว ไม่ใช่

เรื่องของเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) เพื่อให้เกิด

ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมม�กกว่�

 ก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดที่ร้�ยแรง เป็นแรงผลักดันให้เร� 

ต้องปรับวิธีคิดและพฤติกรรมอย่�งเร่งด่วน ทั้งก�รรักษ�ระยะห่�งท�งสังคม 

ลดก�รสัมผัสพื้นผิวให้น้อยลง และให้คว�มสำ�คัญกับสุขอน�มัยม�กข้ึน เพื่อ

ลดคว�มเสีย่งในก�รตดิเช้ือและแพร่ระบ�ด อย�่งเช่นก�รกนิอ�ห�รร่วมกันน้ัน 

สำ�หรับช�วจีนที่ใช้ตะเกียบของตัวเองคีบอ�ห�รให้แก่กันม�น�นนับพันปี  

ก็ถึงคร�วต้องยอมรับว่�ตะเกียบกล�งน้ันเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับก�รกินข้�วกับ

ครอบครัวและในร้�นอ�ห�ร 

 นอกจ�กนี้เร�ยังได้เห็นก�รสร้�งสรรค์เครื่องมือต่�ง ๆ ในก�รรับมือและ

ปอ้งกนั ตัง้แตก่�รเรียนรู้ก�รทำ�อปุกรณ์ดไีอว�ยหน้�ก�ก และพล�สตกิปอ้งกัน

ฝอยละออง ที่ทุกบ้�นส�ม�รถทำ�เองได้ ก�รผลิตมือจับประตูแบบก�รพิมพ์ส�มมิติ 

ที่ช่วยให้เร�ใช้ข้อศอกเปิดประตูได้ จนถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำ�ยุคอย่�งเอไอ 

หุ่นยนต์ และก�รประมวลผลข้อมูล ที่ถูกแปรม�เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์สั่งก�รเพ่ือลด

ก�รสัมผัสจุดแพร่เช้ือ ตำ�รวจจีนสวมหมวกท่ีมีเคร่ืองตรวจจับอุณหภูมิคนเดินถนน 

เพือ่จดัก�รปญัห�อย�่งรวดเร็ว และยงัมอีกีหล�ยนวตักรรมทีจ่ะเกิดขึน้ต�มม�

 จ�กคว�มจำ�เป็นระยะหน่ึงม�สู่คว�มเคยชิน น่�จะส่งผลให้เกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงทั้งที่ เป็นผลดีและผลเสียกับบ�งอุตส�หกรรมในระยะย�ว 

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจล่วงหน้�เพื่อค้นห�คว�มเป็นไปได้ใหม่ น่�จะเป็นท�งออก 

ที่ดีที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ในปัจจุบัน เพร�ะก�รอยู่รอดในอน�คตไม่ใช่คนที่

แข็งแกร่งที่สุด แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวอยู่รอดได้เก่งที่สุด ในช่ัวขณะที่โลกทั้งโลก 

หยุดก�รเคลื่อนไหวที่ไม่จำ�เป็น ท้องฟ้�กลับม�แจ่มใสเพร�ะกิจกรรมที่สร้�ง

มลพิษลดห�ยไป น่�จะเป็นช่วงเวล�ที่เหม�ะสมในก�รตั้งต้นคิดใหม่ในก�ร 

ก้�วไปข้�งหน้�เพื่อตัวเร�และโลกของเร� 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

R E S E T
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Creative Update : คิดทันโลก 

ไม่เจอเหมือนเจอ...เชื่อมต่อแบบไม่ต้องเจอกัน
ในวันที่สถานการณ์โรคระบาดรุนแรง

เรื่อง : มนันญ� ใจมงคล

สังคมไร้เงินสด
ที่จะช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรค  

เรื่อง : สุธิต� ลิบูลย์

ก�รพกเงินสดทำ�ให้เส่ียงต่อก�รติดเช้ือโควิด-19 

หรือไม่ กล�ยเป็นคำ�ถ�มท่ีหล�ยคนกังวลใจใน

สถ�นก�รณ์วันน้ี จ�กก�รศึกษ�วิจัยขององค์ก�ร

อน�มัยโลก (WHO) พบว่� เช้ือไวรัสโคโรน� 

ส�ยพันธ์ุใหม่ทีท่ำ�ให้เกิดโควิด-19 น้ันมีระยะเวล� 

ท่ีอยู่บนผิวสัมผัสแตกต่�งกัน เช่น กระด�ษหรือ

พล�สติกจะมีระยะเวล�อยู่ได้น�นถึง 9 วัน แต่ถ้�

อยู่ในอุณหภูมิห้องจะอยู่ได้ประม�ณ 4-5 วัน 

ซึง่ธนบตัร 1 ใบ นอกจ�กอ�จปนเปือ้นไวรัสน้ีแลว้ 

ก็ยังมีแบคทีเรียสะสมม�กถึง 2.6 หมืน่ตัว เน่ืองจ�ก

ก�รใช้ง�นที่ผ่�นมือไปหล�ยต่อ ปัจจุบันจึงมี 

คำ�แนะนำ�ใหป้ระช�ชนเลอืกใชก้�รชำ�ระเงนิแบบ

ไร้สัมผัสเพื่อลดคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พ

ด้วยวิถีชีวิตและสังคมท่ีดำ�เนินควบคู่กันตลอดเวล� 

ทำ�ให้มนุษย์มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องพบเจอกัน

แทบทุกขณะ แต่เมื่อเกิดวิกฤตก�รแพร่ระบ�ด

ของไวรัสโคโรน�ข้ึนในระดับทีอั่นตร�ย ก�รรวมตัว

หรือพบปะกันเป็นหมู่คณะจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง

หลกีเลีย่ง เพือ่รักษ�คว�มปลอดภยัของทัง้ตวัเอง

และผู้อื่น เพร�ะก�รพบเจอกันน้ันจะก่อให้เกิด

ก�รแพร่กระจ�ยของเช้ือไวรัสที่ทำ�ให้เกิดคว�ม

เสียห�ยในวงกว้�ง กิจกรรมที่เป็นก�รรวมตัว 

คนหมูม่�กต�่งกถ็กูยกเลกิหรือเลือ่นออกไปอย�่ง

ไม่มีกำ�หนด บริษัท องค์กร สถ�บันก�รศึกษ� 

หรือแม้แต่ห้�งร้�นต่�ง ๆ ก็ต้องปิดทำ�ก�รลง 

 สิ่ งที่ทุกคนหันม�ให้คว�มสนใจอย่�ง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถ�นก�รณ์เช่นน้ีก็คือ Social 

Distancing หรือ ก�รทิ้งระยะห่�งจ�กสังคม 

หล�ยคนต้องเก็บตัวอยู่บ้�นเพร�ะเป็นหนท�งที่

ปลอดภัยไร้คว�มกังวลใจที่สุดในตอนนี้ แต่เมื่อ

ทุกคนก็ยังคงต้องดำ�เนินชีวิตและทำ�หน้�ที่ของ

ตนเองต่อไป ก�รติดต่อสื่อส�รผ่�นช่องท�ง

ออนไลน์ต่�ง ๆ  จึงถูกใช้ง�นม�กขึ้น และเข้�ม�

เป็นตัวช่วยในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์น้ีได้อย่�ง

เหม�ะสม  อีกทั้งแต่ละช่องท�งยังมีคุณลักษณะ

ที่แตกต่�งกันออกไปให้ทุกคนได้เลือกใช้ได้ต�ม

คว�มต้องก�รม�กที่สุด

 Zoom และ Google Hangouts เป็นช่องท�ง 

ในก�รติดต่อสื่อส�รแบบเห็นหน้�กันผ่�นวิดีโอ 

สำ�หรับคนท่ีต้องเรียนหรือทำ�ง�นร่วมกันเป็น 

หมู่คณะแม้อยู่ที่บ้�น และที่น่�สนใจกว่�นั้นก็คือ

แพลตฟอร์มสื่อส�รผ่�นวิดีโอน้ี ได้ถูกใช้ในก�ร

จัดง�นแต่งง�นของคู่ รักคู่หน่ึงจ�กบ้�นของ 

พวกเข�เองในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด  

โควิด-19 ครั้งนี้ โดยมีผู้เข้�ร่วมแสดงคว�มยินดี

อย่�งล้นหล�ม ถือเป็นก�รใช้ประโยชน์ และ 

พลิกสถ�นก�รณ์ได้อย่�งสร้�งสรรค์

 Google Arts & Culture ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์

หล�กหล�ยแห่งจ�กทั่วโลกจัดทำ� Virtual Tour 

หรือก�รท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบ 360 องศ� ให้

กับผู้ที่ต้องก�รสัมผัสกับง�นศิลปะและสถ�นที่

ทอ่งเทีย่วท�งธรรมช�ตโิดยทีไ่มต่อ้งออกจ�กบ�้น

หรือเดินท�งออกนอกประเทศ แต่ก็ยังส�ม�รถ

เลือกท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�ง ๆ ได้อย่�งสะดวก

สบ�ย สร้�งสรรค์ และปลอดภัย

 Netfl ix Party และ Watch2Gether 

แพลตฟอร์มท่ีจะพ�ให้เร�ได้รับชมวิดีโอ ภ�พยนตร์ 

หรือฟังเพลง ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ได้โดยไม่ต้อง

ออกจ�กบ้�น ให้คว�มรู้สึกใกล้ชิดกันม�กข้ึนเพร�ะ

มีช่องท�งท่ีส�ม�รถพูดคุยแลกเปลีย่นกันผ่�นแถบ

ข้อคว�มไดใ้นระหว�่งรับชม ถงึแมแ้พลตฟอร์มน้ี

จะมีข้ึนม�แล้วในระยะหน่ึง แต่ตอนน้ีกำ�ลังกล�ยเป็น

แพลตฟอร์มทีเ่ปน็ประโยชน์ และมีคณุค�่กบัผูใ้ช้

อย่�งม�ก นอกจ�กน้ีก็ยังมีอีกหล�กหล�ยช่องท�ง

ที่เข้�ม�ช่วยตอบสนองคว�มจำ�เป็นและอำ�นวย

คว�มสะดวกใหก้บัผูใ้ช้ง�นท�่มกล�งสถ�นก�รณ์

ที่เกิดขึ้น นับเป็นก�รพัฒน�ที่เข้�ม�ช่วยเยียวย�

ในแต่ละด้�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ในอน�คตเร�

อ�จได้เห็นก�รพัฒน�ต่อยอดสิ่งใหม่ ๆ เป็น

ที่ม� : บทคว�ม “Tour The World Without Leaving Home 
With Google Arts & Culture” (19 มีน�คม 2020) โดย 
Meaghan Kirby จ�ก nerdist.com / บทคว�ม “When 
your friends get married on Zoom because of a 
coronavirus pandemic” (23 มีน�คม 2020) โดย Daniel 
Wolfe จ�ก qz.com

หนท�งในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ที่ทันท่วงทียิ่งข้ึน 

และน่ีอ�จเป็นโอก�สดีที่ในก�รขับเคลื่อนให้โลก

ของเร�เปลี่ยนแปลงเข้�ไปสู่ก�รเป็นโลกของ 

Virtual Life อย่�งเต็มรูปแบบ
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เทคโนโลยีช่วยเอาตัวรอด
จากโควิด-19  

เรื่อง : จุฑ�ทิพย์ บัวเขียว

ช่วงเวล�ท่ีคว�มเป็นกับคว�มต�ยอยู่ห่�งกันเพียง

แค่เอ้ือม “โควิด-19” นับเป็นฝันร้�ยของมนุษย์ 

ท่ัวโลกในขณะน้ี ก�รระบ�ดของ โควิด-19 ท่ี 

นับวันย่ิงทวีคูณข้ึนจ�ก 1 เมือง กลับขย�ยเป็น 

หล�ยสิบหล�ยร้อยประเทศภ�ยในระยะเวล�เพียง

ที่ม� : บทคว�ม “China’s cashless challenge to the West” 
จ�ก valuewalk.com / บทคว�ม “Going cashless reduces 
risks of virus spread, says GCash” จ�ก manilastandard.net /
บทคว�ม “โควิด-19 ไวรัสหยุดโลก” จ�ก prachachat.net /
บทคว�ม “ธนบัตร 1 ใบ มีแบคทีเรียอ้ือ” จ�ก thaihealth.or.th /
บทคว�ม “แบงค์ที่เร�ถืออยูใ่นมือปลอดภัยจ�ก ไวรัสโควิด
ม�กแค่ไหน” จ�ก moneyguru.co.th

ที่ม� : บทคว�ม “How Alibaba Is Leading The War Against 
Coronavirus Outbreak” จ�ก analyticsindiamag.com / 
covidtracker.5lab.co 

 ในประ เทศจีนก็ ได้ มี ก�รส ร้ �งสรรค์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ประช�ชน

เลี่ยงก�รสัมผัสกับเช้ือโรค ผ่�นระบบก�รชำ�ระ

เงินแบบดิจิทัลอย่�ง Alipay และ WeChat Pay 

ที่มีประช�ชนใช้เป็นจำ�นวนม�ก แม้แต่ร้�นค้� 

ริมถนนเล็ก ๆ ก็ยังใช้กระเป๋�เงินดิจิทัลเหล่�น้ี 

ส่วนในสหรัฐอเมริก�มีร�ยง�นว่� ผู้บริโภคมี 

แนวโน้มท่ีจะใช้ก�รชำ�ระเงินแบบดิจิทัลเพ่ิมม�กข้ึน 

เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ ท่ีได้มีก�รใช้ระบบชำ�ระเงิน

แบบดิจิทัลม�น�นและยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่ม 

ฟินเทค ท่ีเร่งพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รเงินท่ีเปิดให้

ผู้ใช้ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมกับร้�นค้�ทั่วไปและ 

ร้�นค้�ออนไลน์ผ่�นโทรศัพท์มือถือได้ 

 สำ�หรับประเทศไทยเองก็ได้มีก�รพัฒน�

กระเป๋�เงินดิจิทัลข้ึนหล�กหล�ย เช่น True Money 

Wallet, AirPay และ Rabbit LINE Pay ม�น�น

แล้วเช่นกัน แต่ยังคงไม่ได้รับคว�มนิยมม�กนัก 

เพร�ะยังมีบ�งร้�นค้�ท่ีไม่รับก�รชำ�ระเงินรูปแบบน้ี 

หรือก�รชำ�ระเงินโดยทั่วไปก็ยังคงเป็นก�รชำ�ระ

แบบใช้เงินสด

 แม้ว่�ธนบัตรจะเป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคที่

ม�กจ�กก�รใช้แบบส่งต่อกนั แต่ปจัจบุนัง�นวจิยั

ต่�ง ๆ ก็ยังไม่มีก�รยอมรับว่� เร�จะส�ม�รถ 

ติดเชื้อโควิด-19 จ�กธนบัตรได้หรือไม่ ท�งที่ดี

ที่สุดในเวล�น้ีจึงเป็นก�รล้�งมือเป็นประจำ� 

ทกุคร้ังทีส่มัผสักบัธนบตัร หรืออ�จจะลองเปล่ียน

จ�กก�รพกธนบัตรเป็นก�รชำ�ระผ่�นกระเป๋�เงิน

ดิจิทัล และช่องท�งก�รชำ�ระเงินอ่ืน ๆ  แทนทีน่อกจ�ก

จะเหม�ะกับก�รก้�วเข้�สูส่งัคมไร้เงินสดแล้ว ก็ยงัดี

สำ�หรับสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดช่วงน้ีเป็นอย่�งม�กด้วย

ไม่ก่ีเดือน มีผู้เจ็บป่วยและล้มต�ยหล�ยแสนร�ย 

ก�รใช้ชีวิตท่�มกล�งเช้ือไวรัสท่ีไม่ส�ม�รถมองเห็น

ได้น้ัน ทำ�ให้มนุษย์คิดสร้�งสรรค์ ทดลอง และ 

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหม่เพ่ือคว�มอยู่รอด ปัจจุบัน

หล�ยหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐ ภ�คเอกชน รวมถึง 

ภ�คประช�ชนได้มีก�รร่วมมือกันในก�รสร้�งสรรค์

และพัฒน�เทคโนโลยีต่�ง ๆ ที่จะเข้�ม�ช่วยให้

มนุษย์ส�ม�รถใช้ชีวิตท่�มกล�งคว�มหว�ดกลัว

เหล่�น้ีได้ต่อไป

Alibaba Damo Academy 
สถ�บันวิจัยและนวัตกรรมของบริษัท Alibaba 

ผู้นำ�ด้�นเทคโนโลยีของประเทศจีน ได้มีก�รค้นคว้�

และพัฒน�ระบบอัลกอริทึมสำ�หรับวินิจฉัย 

ก�รติดเช้ือโควิด-19 โดยก�รทำ� CT Scan 

บริเวณปอด ซ่ึงระบบอัลกอริทึมน้ีจะส�ม�รถระบุ

คว�มแตกต่�งระหว่�งปอดท่ีติดเช้ือจ�กไวรัส

โคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่กับโรคปอดอักเสบจ�กก�ร 

ติดเช้ือธรรมด�ได้แม่นยำ�ถึง 96% รวมท้ังช่วยลด

ระยะเวล�ในก�รวินิจฉัยจ�ก 5-10 น�ทีต่อร�ย 

เหลือเพียง 20 วิน�ทีต่อร�ยเท่�น้ัน โดยมีก�ร 

ใช้ง�นจริงท่ีประเทศจีนในช่วงภ�วะวิกฤตท่ีผ่�นม�

COVID Tracker เกาะติดข้อมูลแบบเรียลไทม์
เว็บไซต์ covidtracker.5lab.co พัฒน�ข้ึนโดย

บริษัท 5Lab ได้มองเห็นถึงปัญห�และคว�มสำ�คัญ

ด้�นข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็วผ่�นแพลตฟอร์มที่ 

ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้ โดยเว็บไซต์จะรวบรวม

ข้อมูลสำ�คัญ ๆ ท่ีได้รับก�รยืนยันจ�กหน่วยง�นท่ี

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

ต่�ง ๆ ท่ีจำ�เป็นในรูปแบบของก�รระบุพิกัดใน 

แผนที่ อ�ทิ สถ�นที่ที่พบผู้ติดเช้ือที่ได้รับก�ร

ยนืยนัแลว้ และผูต้อ้งสงสยัว่�จะตดิเช้ือโควดิ-19, 

สถ�นะของผู้ติดเช้ือ เช่น ถูกส่งตัวไปรักษ�ที่ 

โรงพย�บ�ล กลับบ้�น เสียชีวิต รวมทั้งให้ข้อมูล

เก่ียวกับโรงพย�บ�ลที่ให้บริก�รตรวจโควิด-19 

ในพื้นที่ต่�ง ๆ

COVID Bot แชตบอตช่วยคัดกรอง
ก่อนพบแพทย์ 
คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอน�คต หรือ FREAK Lab 

ร่วมกับโครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กและเย�วชน หรือ JSTP 

พัฒน�แชตบอทผ่�นช่องท�งเฟซบุ๊กแฟนเพจใน

ก�รช่วยประเมินคว�มเส่ียงของก�รติดเช้ือ 

โควิด-19 เบ้ืองต้นโดยก�รตอบคำ�ถ�มท่ีต้ังข้ึน 

ภ�ยใต้ระเบียบของกรมควบคุมโรค ก�รใช้ง�น 

COVID Bot เปรียบเสมือนก�รไปโรงพย�บ�ลโดย

จะมีพย�บ�ลคอยซักประวัติ อ�ก�ร และแพทย์

วินิจฉัยคว�มน่�จะเป็นเบ้ืองต้น รวมท้ังก�รให้คำ�

แนะนำ� โดย COVID Bot จะประเมินคว�มเส่ียง 

ในก�รติดเช้ือจ�กก�รตอบคำ�ถ�มของผู้ใช้ง�น 

พร้อมให้คำ�แนะนำ�ในก�รดูแลตนเองเบ้ืองต้น  

รวมท้ังมีระบบติดต�มอ�ก�รโดยจะมีก�รประเมิน

คว�มเส่ียงซ้ำ�เพ่ือให้ผลออกม�มีประสิทธิภ�พและ

แม่นยำ�ม�กข้ึน

Google Maps
เช็กการเดินทางย้อนหลังอัตโนมัติ
แม้ Google จะเปิดตัวใช้ Google Maps ม�เป็น

เวล�น�นแล้ว แต่หล�ยคนอ�จยังไม่ทร�บว่� 

Google Maps มีฟีเจอร์ที่ช่ือว่� “Timeline” 

สำ�หรับติดต�มสถ�นที่ที่ไปในแต่ละวัน ทำ�ให้

ส�ม�รถตรวจสอบประวัติก�รเดนิท�งยอ้นหลงัได ้

เพื่อเป็นก�รตรวจสอบว่�ในช่วงที่ผ่�นม�ได้มี 

ก�รเดินท�งไปในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเช้ือหรือไม่ 

หรือห�กในกรณีที่คุณเองติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

ก็ส�ม�รถเช็กย้อนหลังได้ว่�ในระยะเวล�ท่ีผ่�นม�

ได้เดินท�งไปในพื้นที่ใดม�บ้�งเพื่อเตือนผู้ที่อยู่ 

ในบริเวณน้ันให้ระมัดระวังตัวและป้องกันไม่ให้

เกิดก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อเพิ่มขึ้น

covidtracker.5lab.co
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : ม�ฆพร คูว�ณิชกิจ, อินทนนท์ สุกกรี และ กฤษด� ไชยว�ปิน

FEAT U RED FILM
Contagion (2011)
สัมผัสล้างโลก
โดย Steven Soderbergh          

ตั้งแต่ก�รเกิดของโรคระบ�ดไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ ๆ  ในช่วงศตวรรษที่ผ่�นม� นับว่�มีก�รสร้�งภ�พยนตร์ที่อ�ศัยก�รดำ�เนินเรื่องด้วยตัวละครที่ต้องเอ�ตัวรอด

จ�กภ�วะไม่ปกติ ตลอดจนก�รต่อสู้ระหว่�งศีลธรรมและจริยธรรมท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ที่ว่�นี้ม�แล้วหล�ยต่อหล�ยครั้ง ไม่ว่�จะเป็น Outbreak (1995), 

Deranged (2012) ภ�พยนตร์สัญช�ติเก�หลี หรือ Flu (2013) ล่�สุดสำ�หรับผู้ที่ติดต�มภ�พยนตร์ท�ง Netflix ก็มีซีรีส์ Pandemic (2020) ที่สร้�งคว�ม

ตระหนักรู้ว่�เร�จะส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ท่�มกล�งภ�วะก�รระบ�ดของไวรัสได้อย่�งไร

 ขณะที่ยังมีภ�พยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่น่�สนใจและตีแผ่สัญช�ตญ�ณก�รเอ�ตัวรอดของมนุษย์ได้ดีอย่�ง Contagion หรือ สัมผัสล้�งโลก ภ�พยนตร์ในปี 

2011 ผลง�นโดยผู้กำ�กับสตีเฟ่น โซเดอร์เบิร์ก (Steven Soderbergh) ที่กลับม�โด่งดังอีกคร้ังจ�กกระแสป�กต่อป�กของผู้ชมในโลกออนไลน์ขณะน้ี 

ด้วยเนื้อเรื่องที่ดำ�เนินไปเสมือนว่�สร้�งจ�กเหตุก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ในปัจจุบัน ภ�พยนตร์เรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยอ�ก�รป่วยของ

หญิงส�วช�วอเมริกันซึ่งเดินท�งกลับม�จ�กฮ่องกง ต�มด้วยก�รเสียชีวิตอย่�งฉับพลันของผู้คนอีก 3 คนที่อยู่ห่�งกันเกือบค่อนทวีป บรรด�ผู้เชี่ยวช�ญและ

ทีมวิจัยต้องใช้คว�มพย�ย�มอย่�งหนักในก�รสืบห�ต้นตอของโรค จนในที่สุดก็พบว่� ทุกเคสของผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่�งเฉียบพลันล้วนแล้วแต่ม�จ�กค�สิโน

ที่เดียวกัน แต่ทว่�ก�รระบ�ดของโรคกลับกระจ�ยเป็นวงกว้�งผ่�นก�รมีปฏิสัมพันธ์และคร่�ชีวิตผู้คนอย่�งม�กม�ย ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่�งต้องทำ�ง�นแข่งกับ

เวล� เพร�ะจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มม�กขึ้นทุกวิน�ที จ�ก 1 กล�ยเป็น 2, 4, 16, 256 และหล�ยพันร�ย ในขณะที่ต้องปะทะกับก�รนำ�เสนอข่�วที่บิดเบือนในสังคม

ออนไลน์ไปพร้อมกัน ภ�พยนตร์เหล่�นี้ล้วนสร้�งขึ้นจ�กก�รประมวลเหตุก�รณ์ที่เคยเกิดขึ้น และพย�ย�มตีแผ่ให้เห็นกระบวนก�รหล�ย ๆ ด้�น ตลอดจน

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งสะท้อนให้เร�ตระหนักและเตรียมพร้อมกับสถ�นก�รณ์ที่ไม่อ�จค�ดคิด พร้อมเป็นคว�มหวังให้มนุษยช�ติได้ผ่�นพ้นวิกฤตไม่ว่�ท�งใด 

ก็ท�งหนึ่ง เพร�ะทุกปัญห�ย่อมมีท�งแก้ไขเสมอ
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

เมืองมีชีวิต : การใช้พื้นที่สาธารณะ (Life between buildings)  
โดย ญ�น เกฮ์ล, ผู้แปล ภคนันท์ เสน�ขันธ์ รุ่งแสง     

Social Distancing หรือระยะห�่งท�งสมัคมกล�ยเปน็สิง่ทีจ่ำ�เปน็อย�่งม�กในช่วงทีเ่กิดก�รระบ�ดของ

ไวรัส ซึ่งคำ�นี้ถูกกล่�วถึงในหนังสือเล่มนี้ม�ตั้งแต่ปี 1970 และถูกแปลม�กกว่� 22 ภ�ษ�ทั่วโลก ผู้เขียน

ไดอ้ธิบ�ยถงึก�รใช้ชีวิตในเมอืงทีม่ปีระช�กรหน�แนน่ โดยพึง่พ�ระบบก�รออกแบบต�่ง ๆ  ท�งก�ยภ�พ

เพื่อจัดก�รกับปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่รวมกันเป็นจำ�นวนม�ก ซึ่งหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้ส�ม�รถ

ทำ�คว�มเข้�ใจหลักก�รปฏิบัติที่ถูกต้อง และยังมีก�รนำ�เสนอแนวคิดอื่น ๆ เกี่ยวกับก�รสร้�งขอบเขต

และคว�มปลอดภัยระหว่�งบุคคล เช่น ก�รจัดว�งผังที่นั่ง ท�งเดิน สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวที่แม้จะมีระยะ

ห�่งแตย่งัคงเสริมสร้�งปฏสิมัพนัธ์ระหว�่งมนุษย์ ซึง่เปน็แนวท�งทีน่่�สนใจและนำ�ไปประยุกตใ์ช้ไดจ้ริง

Around the World: The Atlas for Today  
โดย Andrew Losowsky     

ในช่วงเวล�ทีต่อ้งก�รสือ่ส�รกบัคนหมูม่�ก ก�รสือ่ส�รดว้ยภ�พหรือสญัลกัษณ์ทีเ่ข้�ใจไดง้�่ย หรือข้อมลู

จำ�พวกอินโฟกร�ฟิก นับเป็นอีกหน่ึงช่องท�งที่ส�ม�รถนำ�เสนอภ�พรวมของสถ�นก�รณ์ได้อย่�งมี

ประสทิธิภ�พและรวดเร็ว หนังสือเลม่น้ีไดย้กตวัอย�่งเหตุก�รณ์สำ�คญัทีเ่คยเกดิข้ึนในประวติัศ�สตร์โลก 

ม�จัดทำ�เป็นข้อมูลอินโฟกร�ฟิกที่เข้�ใจได้ง่�ยและตรงไปตรงม� ซึ่งเข้�กับบริบทปัจจุบันที่เร�ต้องก�ร

สื่อที่มีคว�มชัดเจน ครอบคลุมประเด็น เนื้อห�น่�สนใจ และส�ม�รถสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับคนจำ�นวน

ม�ก ๆ ได้อย่�งทันท่วงที

BOOK

COVID-19: Implication for business  
โดย Matt Craven, Linda Liu, Mihir Mysore และ

Matt Wilson     

บทคว�มวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งด้�นเศรษฐกิจรอบโลกอันเนื่องม�จ�กสภ�วะโรคระบ�ดโควิด-19 และข้อมูลสถิติเกี่ยวกับมูลค่�คว�มเสียห�ยในภ�ค

อุตส�หกรรมต่�ง ๆ ทั่วโลก จ�กบริษัท McKinsey & Company ที่ปรึกษ�ด้�นก�รจัดก�รและวิจัยท�งด้�นเศรษฐกิจ ประเทศสหรัฐอเมริก�ชิ้นนี้ ไม่เพียง

เสนอภ�พรวมของสถ�นก�รณ์ปจัจบุนัทีย่งัคงมกี�รปรับเปลีย่นอยูต่ลอดเวล� แต่ยังมีก�รอพัเดตข้อมูลอย�่งตอ่เน่ือง ทำ�ใหผู้อ้�่นส�ม�รถรับรู้แนวโน้ม ทิศท�ง

ก�รจัดก�รปัญห� และสถิติต่�ง ๆ ได้อย่�งรวดเร็ว และท่ีสำ�คัญเป็นข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือให้เกิดก�รตัดสินใจในก�รแก้ไขปัญห�และประเมินผลกระทบได้อย่�ง

ทันท่วงที โดยมีก�รวิเคร�ะห์และนำ�เสนอมุมมองก�รแก้ไขปัญห�ทั้งในระดับองค์กร และก�รจัดก�รทรัพย�กรต่�งๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นก�รชี้แนะแนวท�งที่

จะช่วยให้องค์กรต่�ง ๆ จัดก�รกับปัญห�และช่วยให้ผ่�นพ้นวิกฤตก�รณ์นี้ไปได้ 

ส�ม�รถอ่�นร�ยง�น COVID-19: Implications for Business ฉบับเต็มได้ที่ www.mckinsey.com

R EPOR T

พบกับบทคว�มท่ีน่�สนใจม�กม�ย จ�กหน่ึงในฐ�นข้อมูลวิเคร�ะห์เทรนด์โลกท่ีโดดเด่นท่ีสุดอย่�ง WGSN พร้อมแล้วสำ�หรับสม�ชิกผู้ใช้บริก�รท่ี TCDC ทุกส�ข� ให้ส�ม�รถเข้�ไปอ่�น 
บทวิเคร�ะห์เกี่ยวกับทิศท�งก�รดำ�เนินชีวิตในภ�วะที่ต้องเผชิญหน้�กับวิกฤตโควิด-19 ได้ที่หมวด Insight สนใจสอบถ�มเพิ่มเติมที่ Line@tcdc
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

พบกับนวัตกรรมและวัสดุสร้�งสรรค์ ได้ที่ชั้น 2 ห้อง Material & Design Innovation Center, CEA

MASK for ER : หน้ากากทางเลือกป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา
เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

“หน้�ก�กอน�มัยใช้ซ้ำ�ได้ไหม” คงเป็นคำ�ถ�มในใจของใครหล�ยคน

 ด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดอย่�งรวดเร็วของเช้ือไวรัสโคโรน� 

ส�ยพันธ์ุใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่ส�ม�รถกระจ�ยตัวและแพร่ผ่�น 

ละอองฝอยขน�ดเล็กในอ�ก�ศได้อย่�งรวดเร็ว ส่งผลให้บุคล�กรและ

ประช�ชนท่ัวไปต้องก�รอุปกรณ์พ้ืนฐ�นท่ีจำ�เป็นในก�รป้องกันโรคติดต่อชนิดน้ี

อย่�ง “หน้�ก�กอน�มัย” เพ่ิมม�กข้ึน จนทำ�ให้โรงง�นมีกำ�ลังผลิตไม่เพียงพอ

ต่อคว�มต้องก�รในก�รใช้ง�น โดยเฉพ�ะก�รนำ�ไปใช้ง�นของบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ท่ีต้องใช้ในระหว่�งปฏิบัติหน้�ท่ี คุณหมอต้องต� (อ. พญ.สุธ�พร 

ล้ำ�เลิศกุล) จ�กหน่วยเวชศ�สตร์ฉุกเฉิน โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ 

สภ�ก�ช�ดไทย ได้ม�ร่วมแบ่งปันถึงประสบก�รณ์จริงจ�กห้องฉุกเฉิน  

คว�มจำ�เป็นของอุปกรณ์พื้นฐ�นในก�รรักษ� และแนวท�งก�รพัฒน�

หน้�ก�กอน�มัยในสถ�นก�รณ์ระบ�ดครั้งนี้

ไม่ควรใช้หน้ากากซ้ำา
“สำ�หรับในกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ ปกติทุกอย่�งควรจะใช้คร้ังเดียว 

แล้วทิ้ง” โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในสถ�นก�รณ์ที่มีโรคระบ�ดเช่นน้ี อุปกรณ์

ท�งก�รแพทยท์ีใ่ช้ในก�รดแูลเคสต้ังแต่ผูป้ว่ยเบ�ไปจนถงึผูป้ว่ยหนักทกุอย�่ง 

จะใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้งในถังแยกขยะติดเช้ือ เน่ืองจ�กคว�มสะอ�ดของก�ร 

ใช้เคร่ืองมือท�งก�รแพทย์มีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�ก และแม้ว่�ก�รใช้ 

คร้ังเดยีวทิง้น้ันจะช่วยปอ้งกนัก�รตดิตอ่ผ�่นเช้ือโรค แตผ่ลกระทบทีต่�มม�

ก็คือทำ�ให้ “อุปกรณ์ไม่เพียงต่อคว�มต้องก�รในก�รใช้ง�น” และ “ร�ค�สินค้�

ที่เพิ่มสูงขึ้น” 

หน้ากากที่สวมใส่ได้นานขึ้น
คุณหมอต้องต�กล่�วเสริมอีกว่� “บุคล�กรท�งก�รแพทย์ใส่ม�สก์ทำ�ง�น 

ทั้งวันไม่ได้ มันร้อนและอึดอัดม�ก” น่ีจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในก�รทดลอง

พัฒน�สิ่งใหม่ ๆ กับหน้�ก�กอน�มัย โดยมีเป้�หม�ยคือ 1.) จะต้องเป็น

หน้�ก�กที่นำ�ไปฆ่�เช้ือแล้วใช้ซ้ำ�ได้ และ 2.) ต้องเป็นหน้�ก�กที่ผู้สวมใส่

ส�ม�รถใส่ห�ยใจได้สะดวกท้ังวัน เม่ือได้โจทย์ดังน้ี หลังจ�กรวบรวมและพัฒน�

รูปแบบของโครงสร้�งหน้�ก�กให้กระชับเหม�ะกับรูปหน้�แล้ว ส่วนต่อม�

คือก�รค้นห� “วัสดุ” ที่จะนำ�ม�ใช้เพื่อเป็นตัวกรองอ�ก�ศ ที่นอกเหนือจะ

ต้องกรองขน�ดอนุภ�คเพ่ือป้องกันก�รซึมผ่�นของเช้ือไวรัสได้แล้ว อีกหน่ึงส่ิงที่

จำ�เป็นต้องทดสอบก็คือคว�มส�ม�รถในก�รยอมให้อ�ก�ศไหลผ่�น (ตัวช้ีวัด

แรงต้�นท�นก�รห�ยใจ) เน่ืองจ�กผู้ใส่ต้องห�ยใจเข้�และออกตลอดเวล� 

ห�กวัสดุที่นำ�ม�ใช้มีก�รต้�นท�นม�กเกินไป จะทำ�ให้ต้องใช้แรงในก�ร

ห�ยใจม�กข้ึน คว�มร้อนจ�กลมห�ยใจจะไม่ส�ม�รถระบ�ยออกไปภ�ยนอกได้ 

เป็นผลให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหนื่อยง่�ยและสวมใส่ได้ไม่น�น 

เม่ือเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเข้ามามีส่วนร่วมกับวงการแพทย์
นอกจ�กหน้�ก�กอน�มัย ยังมีอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์อื่น ๆ  ที่จำ�เป็นสำ�หรับ

ก�รรองรับผู้ป่วยท่ีมีจำ�นวนเพ่ิมม�กข้ึน เช่น อุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองช่วยห�ยใจ 

รวมไปถึงชุดตรวจคัดกรองไวรัส ระบบสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ และเตียง

ชั่วคร�วสำ�หรับรองรับคนไข้ จึงนับเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับกลุ่ม Maker ที่

จะเป็นกองกำ�ลังสนับสนุนด้�นอุปกรณ์เคร่ืองมือให้กับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 

ดังเช่นเมื่อไม่น�นม�นี้ที่เหล่� Maker ส�ม�รถสร้�งผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ

ว�ลว์ช่วยห�ยใจ (Emergency Valves for Respirators) หน้�ก�กและแวน่ต�

สำ�หรับป้องกันก�รติดเชื้อไวรัสโคโรน�ที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ส�มมิติได้

ทุกอย่างต้องผ่าน อย.
อย�่งไรกต็�ม แมจ้ะข้ึนตน้แบบไดแ้ต่กไ็ม่ใช่เร่ืองง่�ยทีผ่ลง�นต้นแบบน้ันจะ

ได้รับก�รยอมรับให้นำ�ไปใช้กับผู้ป่วยจริง เพร�ะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่จะใช้

กับมนุษย์ต้องผ่�นม�ตรฐ�นก�รทดสอบต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะจ�กสำ�นักง�น

คณะกรรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) เพื่อคว�มปลอดภัยต่อก�รใช้ง�น  

ดว้ยข้อจำ�กดัน้ีทำ�ใหก้�รพฒัน�ผลติภัณฑจ์�กกลุม่ Maker ยงัไมส่�ม�รถนำ�

ไปใช้ง�นจริงได้ทันที ร่วมกับก�รที่ยังไม่มีผลก�รทดสอบและง�นวิจัยที่

รองรับโรคโควิด-19 ม�กนัก ทำ�ให้แนวท�งก�รดูแลรักษ� รวมไปถึง

กระบวนก�รพัฒน�วัสดุและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์จึงยังไม่สมบูรณ์

 สดุท�้ยไมว่�่จะเปน็หน�้ก�กผ�้หรือหน้�ก�กทีม่คีว�มพเิศษม�กแคไ่หน 

ห�กใช้ง�นไม่ถูกต้อง ก็คงเป็นได้เพียงแค่ “เครื่องร�ง” ที่จะทำ�ให้ผู้ใส่รู้สึก

ปลอดภัยเท่�นั้น ที่สำ�คัญก�รใส่หน้�ก�กเพียงอย่�งเดียวไม่ได้เป็นท�งออก

ของปญัห� แตก่�รเรียนรู้ทีจ่ะดแูลสขุอน�มยัและลดคว�มเสีย่งในก�รติดเช้ือ

กลับเป็นสิ่งสำ�คัญกว่�ที่พึงปฏิบัติควบคู่กันไปในเวล�นี้ 

ที่ม� : สรุปเวิร์กช็อป “MASK for ER” วันที่ 14 - 15 มีน�คม 2563 โดย FabCafe Bangkok 
และบทคว�ม “3D printers fabricate emergency valves for ventilators to keep 
coronavirus patients breathing” โดย Jennifer Hahn จ�ก DEZEEN



หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

สถาปตยกรรม ทองเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝมือ คาปลีก/คาสง

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

เช็คสั่งจายสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA) พรอมใบสมัครสมาชิก
โอนเงินเขาบัญชี สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญสีลม เลขท่ีบัญชี 101-9-12219-9
• แฟกซใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-105-7450
• หรือสงไปรษณียมาที่ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA)
   อาคารไปรษณียกลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• หรือแนบไฟลใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล creativethailand@cea.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ

พบกับนิตยสาร “คิด” Creative Thailand ได้ที่
ร้�นหนังสือ ห้องสมุด สม�คม อ�ค�รสำ�นักง�น และร้�นก�แฟใกล้บ้�น 
ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน และจังหวัดอื่นๆ รวมถึง miniTCDC
 
ดูสถานที่จัดวางทั้งหมดได้ที่:
creativethailand.org/contactus
 

กรุงเทพฯ
ร้านหนังสือ
• Asia Books
• Kinokuniya
• B2S
• แพร่พิทย�
 
ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
• Au Bon Pain
• Starbucks
• TOM N TOM’S COFFEE
• True Coffee
• Auntie Anne’s
• Baskin Robbins
• Coffee World
• Mister Donut
• Black Canyon
• McCafe’
• ดอยตุง
• Ninety four coffee
• Puff & Pie
• Red Mango
• Iberry
• Greyhound Cafe’
• Amazon Cafe’
• Chester’s Grill
• Luv minibar
 
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์
• หอศิลปวัฒนธรรม
 แห่งกรุงเทพมห�นคร
• มิวเซียม สย�ม
• อุทย�นก�รเรียนรู้ (TK park)
• นำ�ทอง แกลเลอรี่
 
สมาคม/ห้องสมุด
• ศูนย์ศิลปะน�น�ช�ติ
 สม�คมฝรั่งเศส
• ห้องสมุดเนลสัน เฮลส์
 The Neilson Hays Library  
• ห้องสมุด - นิด้�
• สม�คมโฆษณ�
 แห่งประเทศไทย
• สม�คมธน�ค�รไทย
• สม�คมสโมสรนักลงทุน
• ห้องสมุด สสวท.
• สม�คมหอก�รค้�ไทย
• สถ�บัน
• Wall Street Institute
• Raffle Design Institute
• Vision Swimming
 Academy
 
เชียงใหม่ 
• woo cefe
• Kagee
• Ristresto lab
• ท่�แพอีสต์+ dibdee.binder 
• C.A.M.P ,MAYA
• True Coffee ,หอสมุด มช.
• Punspace, นิมม�นฯ
• asama cafe
• ม�ห�สมุด (บ้�นข้�งวัด)
• see scape gallery
• nimmanian club
• 8 days a week
• Bulbul book cafe’
• Graph cafe’
• Cefe de museum
• local cafe Think park                                                                                                                                            
• Librarista
• Artisan วัวล�ย
• paper spoon
• ก�แฟรสนิยม,
 หลัง มช ท�งขึ้นก�แล
• The barn : Eatery Design
• Book Republic
• wake up หน้�มอ
• Fab cafe’
• kum cafe คุ้มเจ้�บุรีรัตน์

• MAIIAM Contemporary Art 
 Museum
• ชีวิต ชีว�
• Minimeal Cafe
• Impresso
• Restr8to
• Penguin Villa
 (Penguin Getto)
• ก�แฟอ�ข่� อ่�ม�
 La Fattoria ส�ข�2 
• Happy Hut 
 ถ.นิมม�นฯ 
• ร�ชดำ�เนิน 
• Mai Bakery In Garden 
• Starbucks The Plaza
• Yesterday Hotel 
• October 
• สุริยันจันทร� นิมม�นฯ ซอย 1 
• ร้�นมีช�มีชัย (กู) 
• Cafe’de nimman 
• The Booksmith 
• ร้�นช� (Drink Club) 
• Cotto Studio 
• Starbucks Nimmanhemin
• Fern Forest Cafe’
• 9th Street Cafe
 นิมม�นฯ ซอย 9 
• ดวงกมล (Duang Kamol) 
• Rustic & Blue - Handgrown 
• Produce & Artisan Food  
 นิมม�นฯ ซอย 9
• หอนิทรรศก�รศิลปวัฒนธรรม  
 มช.
 
หัวหิน  
• ร้�นก�แฟ ชุบชีว� หัวหิน 
• อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่  
• บ้�นใกล้วัง   
• ภัตต�ค�รมีกรุณ� 
• บ้�นถั่วเย็น @ แนบเคห�สน์ 
• ร้�นอ�ห�รหัวหิน (โกทิ)   
• ก�แฟข้�งบ้�น 
• IL GELATO ITALIANO 
• Together Bakery & Cafe’
• โรงแรม วรบุระหัวหิน
• Let’s Sea
• โรมแรม ดูน หัวหิน 
• เดอะร็อค หัวหิน  
• บ้�นจันทร์ฉ�ย 
• หัวหิน มันตร� รีสอร์ท
• ลูน่�ฮัท รีสอร์ท 
 
กระบี่
• Nakamanda Resort & Spa
• Rawee Warin Resort & Spa
• A little Handmade Shop  
 
ขอนแก่น 
• Hug School
 of Creative Arts
• ร้�นสืบส�น  
• ร้�นก�แฟ คอฟฟี่ เด้อ หล่� 
 (Coffee Der La)
 
เชียงราย   
• ร้�นหนังสือ herebookafe
• ร้�น Coffee Dad
 
นครราชสีมา 
• Hug station resort
 
นครปฐม 
• ร้�น  Dipchoc Cafe 
 
นครสวรรค์
• ร้�น Bitter Sweet 
 
น่าน  
• ร้�น Runway Coffee
• ร้�นคล�สสิค โมเดล น่�น 

• ร้�นก�แฟป�กซอย 
• ร้�น Nan Coffee Bean
 
ปาย/แม่ฮ่องสอน 
• ร้�นคอฟฟี่อินเลิฟ 
• ร้�น all about coffee 
• ร้�นป�ยหว�นบ้�นนมสด 
• ร้�นเล็กเล็ก
• ป�ยวิม�นรีสอร์ท 
 
พังงา
• Niramaya Villa
 and Willness Resort
• Ranyatavi Resort Phang Nga
• The Sarojin
 
เพชรบุรี
• Grand Pacific Sovereign 
• Resort & Spa
• DevaSom Hua Hin Resort
 
ภูเก็ต 
• ร้�นหนัง(สือ) ๒๕๒๑ ภูเก็ต
• The oddy Apartment & Hotel
• At Panta Phuket
• Banyan Tree Phuket
• Le Meridien Phuket
• Millienium Ressort
 Patong Phuket
• Novotel Phuket Resort 
• Patong Paragon Resort
 & Spa Phuket 
• Sheraton grand Lagana 
 Phuket
• Sri wanwa Phuket Villa
• Thanyapura
 
ระยอง
• Le Vimarn Cottage
 
ลำาปาง 
• อ�ลัมภ�งค์ เกสท์เฮ้�ส์ 
 แอนด์ มอร์ ลำ�ป�ง
• ร้�นเอก�ลิเต้
 Egalite Bookshop  
• Lampang Art Center 
 
เลย 
• บ้�นช�นเคียง
• ม�เลยเด้ เกสต์เฮ�ท์
 
ลพบุรี 
• ซนดิคอฟฟี่ 
 
สมุทรสงคราม/อัมพวา
• Baan Amphawa Resort 
 and Spa
 
สุโขทัย
• Ananda Co.,Ltd.
 
สุราษฎร์ธานี
• Muang Samui Spa Resort
• Pavilion Samui
 Boutique Resort
• The Sunset Beach Resort 
 and Spa Taling ngam
• Nora Beach Resort Samui
 
อุทัยธานี
• ร้�นบุ๊คโทเปีย Booktopia 
• Avatar Miracles



CREATIVE THAILAND  I  12

Cover Story : เรื่องจากปก

ปี 2020 เปิดศักราชมาพร้อมกับเหตุด่วนเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองตลอดไตรมาสแรก 
เริ่มตั้งแต่ไฟป่าที่ออสเตรเลียท่ีลุกลามข้ามปี หรือ PM 2.5 ที่ก็ยืดเยื้อมาหลายปีเช่นกัน 
เข้มข้นขึ้นอีกด้วยความไม่สงบระหว่างสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง และท่ีสร้าง 
ความอกสัน่ขวัญแขวนให้คนไทยจำานวนมาก คอืเหตกุราดยงิทีโ่คราชซึง่นำาไปสูพ่ฤตกิรรม
เลียนแบบอีกหลายครั้ง 

แต่คำ�ที่คนทุกทวีปทั่วโลกขย�ดและหว�ดกลัวที่สุดในขณะนี้ คงหนีไม่พ้น “โควิด-19”  

 โรคระบ�ดคร้ังน้ีนอกจ�กคร่�ชวีติและสขุภ�พของผูค้นกว่� 160 ประเทศแลว้ ยงักระทำ�ชำ�เร�ธรุกิจน้อยใหญ่

และตล�ดหุ้น พร�กมนุษยธรรม และย่ำ�ยีสุขภ�พจิตของสังคมเร�อย่�งไม่ปร�นี  

 เร�มีเหตุผลร้อยแปดพันเก้�ที่จะกลัวโควิด-19 ทั้งก�รแพร่เช้ืออันง่�ยด�ย จำ�นวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตที่

เพิ่มขึ้นทุกวัน ก�รข�ดวัคซีนป้องกัน ก�รบริห�รจัดก�รที่ไม่ทันท่วงที ข้อเท็จจริงที่น่�กลัวยังถูกโหมประโคมด้วย

ข่�วปลอมให้กระแสทวีคว�มรุนแรงขึ้นไปอีก...โควิด-19 เป็นปร�กฏก�รณ์ใหม่ที่เร�ไม่ควรนิ่งนอนใจ แต่เร�ควร

เตรียมใจอย่�งไร

เรื่อง : ดลพร รุจิรวงศ์
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เราจิตตกเพราะโควิด...
หรือความคิด 

ในเชิงก�ยภ�พ ถึงแม้องค์ก�รอน�มัยโลกจะ

ประก�ศให้โควิด-19 เป็นโรคระบ�ด (Pandemic) 

ทีเ่กดิจ�กจ�กไวรัสโคโรน�เปน็คร้ังแรก (องคก์�ร

อน�มยัโลกจดัใหโ้รคซ�ร์สและโรคเมอร์สเปน็โรค

ประจำ�ถิ่น (Endemic) ไม่ถือว่�เป็นโรคระบ�ด) 

แต่ไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่น้ีก็ไม่ได้ถือว่�ร้�ยแรงเมื่อ

เทียบกับโรคระบ�ดอ่ืน ๆ  ในอดีตที่ผ่�นม� เพียงแต่

คว�มหนักหน�ส�หัสของก�รระบ�ดคร้ังน้ีอยู่ที่

อัตร�ก�รแพร่เช้ือทีร่วดเร็วและกระจ�ยเป็นวงกว้�ง 

 แตท่ำ�ไมโควดิ-19 ถึงมอี�นุภ�พทำ�ล�ยล�้ง

รุนแรงเหลือเกิน 

 ส�เหตุหลักของก�รติดต่อท�งร่�งก�ยอย่�ง

รวดเร็ว คือ ไลฟ์สไตล์ที่เปล่ียนไปในยุคโลก�ภิวัตน์

สังคมเมืองม�พร้อมกับพลวัตที่เลื่อนไหลอย่�ง

รวดเร็ว ผู้คนใช้เงินซื้อคว�มสะดวกสบ�ยและ

คว�มสุข นิยมกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้�น

ม�กขึ้น อยู่คนเดียวน้อยลง และที่สำ�คัญ วิถีชีวิต

ที่ไม่อยู่น่ิงทำ�ให้มีก�รเคลื่อนย้�ยของประช�กร

ม�กข้ึน ก�รเดนิท�งข้�มจงัหวดัข้�มประเทศเปน็

เร่ืองง่�ยและร�ค�ย่อมเย�กว่� 10-20 ปีที่แล้วม�ก 

คนจำ�นวนม�กทำ�ง�นต่�งบ้�นต่�งเมือง คนจำ�นวน

ไม่น้อยเพลิดเพลินกับก�รไปสถ�นท่ีต่�งวัฒนธรรม 

ทำ�ให้ไวรัสแพร่กระจ�ยได้อย่�งไร้พรมแดน 

ผู้โดยส�รที่เดินท�งด้วยเครื่องบินเมื่อปี 2019 มี

ท้ังหมด 4,500 ล้�นคน เพ่ิมข้ึนจ�ก 2,479 ล้�นคน

เมื่อปี 2009 และ 1,994 ล้�นคนเมื่อปี 2004

 เมื่อสถ�นก�รณเ์ริม่รนุแรง ภ�ครฐัยกระดับ

ม�ตรก�รควบคุมก�รติดเช้ือ ประก�ศลดก�รเดินท�ง

ไปต่�งประเทศ งดก�รประชมุและชุมนุมสงัสรรค ์

ปิดสถ�นที่ทำ�ง�นและสถ�นบันเทิงหล�ยแห่ง 

รวมถึงสถ�นศึกษ�ทุกแห่ง ผู้บริโภคแห่แหน 

กันกักตุนสินค้�และพ่อค้�แม่ค้�โก่งร�ค�สินค้� 

ไปพร้อม ๆ กัน 

 ประช�ชนออกจ�กบ้�นน้อยลง กิจกรรมที่

เคยชื่นชอบอย่�งก�รกินข้�ว เช็กอินต�มค�เฟ่ 

นวด ทำ�เล็บ ออกกำ�ลังก�ย กินเหล้�เฮฮ� รวมถึง

โควิด-19 (COVID-19 ย่อม�จ�ก Coronavirus Disease 2019) เกิดจ�กไวรัสโคโรน� 

ส�ยพันธ์ุใหม่ช่ือ 2019-nCoV หล�ยคนคงทร�บแล้วว่�ไวรัสตระกูลโคโรน�ไม่ใช่แขกแปลกหน้�

เสียทีเดียว ไวรัสโคโรน�ที่พบในสัตว์และคนมีกว่� 200 ส�ยพันธุ์ แต่ที่ผ่�นม� มนุษย์รู้จักกับ

ไวรัสโคโรน� 6 ส�ยพนัธ์ุ ส�ยพนัธ์ุดัง้เดมิทีท่ำ�ใหเ้กดิโรคประจำ�ถิน่อย�่งหวดัและโรคท�งเดนิ

ห�ยใจมี 4 ส�ยพันธุ์ ส่วนส�ยพันธุ์อุบัติใหม่ 2 ส�ยพันธุ์ทำ�ให้เกิดโรคท�งเดินห�ยใจอักเสบ

แบบเฉียบพลันอย่�งโรคซ�ร์ส (SARS ย่อม�จ�ก Severe Acute Respiratory Syndrome 

หรือ โรคท�งเดินห�ยใจเฉียบพลันรุนแรง) และโรคเมอร์ส (MERS ย่อม�จ�ก Middle East 

Respiratory Syndrome Coronavirus หรือ ไวรัสท�งเดนิห�ยใจตะวนัออกกล�ง) 2019-nCoV 

เป็นสม�ชิกลำ�ดับที่ 7 ในตระกูล 

 เมือ่ป ี2002 มผีูเ้สยีชีวติจ�กโรคซ�ร์สรวม 774 คนจ�กผูต้ดิเช้ือทัง้หมด 8,096 คน อตัร�

ก�รต�ยคิดเป็น 10%  

 ต่อม�ในปี 2012 มีผู้ติดเชื้อโรคเมอร์สทั้งหมด 2,494 คน และเสียชีวิต 858 คน หรือ

คิดเป็น 34% 

 เมื่อเทียบกับโควิด-19 ที่มีผู้เสียชีวิตเกือบ 9,000 คนจ�กจำ�นวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด  

220,000 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มีน�คม 2020) นับต้ังแต่กล�งเดือนธันว�คม 2019 เป็นต้นม� 

อัตร�ก�รต�ยของโรคคิดเป็นเพียง 3.4% เท่�นั้น

 และถ้�ย้อนกลับไปเกือบ 700 ปีที่แล้ว ระหว่�ง ค.ศ. 1347-1351 เกิดโรคระบ�ด Black 

Death หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันว่� ก�ฬโรค มีผู้เสียชีวิตร�ว 75-150 ล้�นคน ทำ�ให้ประช�กร

โลกลดลงจ�กประม�ณ 450 ล้�นคนเหลือ 300-375 ล้�นคน นับเป็นคว�มเสียห�ยจ�ก 

โรคระบ�ดที่ใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศ�สตร์มนุษย์ 

 ส่วนโรคระบ�ดท่ีร้�ยแรงเป็นอันดับสอง คือ โรคไข้หวัดใหญ่สเปน ท่ีออกอ�ละว�ดในช่วง 

ค.ศ. 1918 ประช�กรประม�ณ 1 ใน 3 ของโลกติดเชื้อดังกล่�ว และร�ว 50 ล้�นคนเสียชีวิต

เที่ยวต่�งจังหวัดและต่�งประเทศก็ต้องลดลงไป

โดยปริย�ย คว�มโดดเดี่ยวจ�กก�รกักตัวและ 

ก�รรักษ�ระยะห�่งท�งสงัคมทำ�ใหก้ลุม่ประช�กร

สุขนิยมเร่ิมหดหู่ เพร�ะโหยห�แหล่งที่ม�ของ

คว�มสุขอันคุ้นเคย 

 เมื่อพฤติกรรมก�รบริโภคและกิจกรรม

นันทน�ก�รเร่ิมลดลง ธุรกิจหล�ยแห่งชะลอตัว 

เกิดปัญห�คนว่�งง�น เศรษฐกิจหยุดชะงัก ตล�ดหุ้น

ซบเซ� ทั้งหมดน้ีเป็นเช้ือเพลิงเพิ่มคว�มเครียด

ชั้นดีที่ต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่

 เมื่อต้องอยู่บ้�นม�กข้ึน เวล�ว่�งส่วนใหญ่

ก็หมดไป ก�รท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อเก�ะติด

สถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด แต่ยิ่งเร�เสพข่�วม�ก

แค่ไหน คว�มตื่นตระหนกวิตกจริตก็ม�กข้ึน

เท่�นั้น

 ก�รค�ดเด�อน�คตไมไ่ดแ้ละไมรู้่จดุจบของ

เหตุก�รณ์เช่นน้ีส่งผลให้เกิดข่�วลวง ข่�วลือที่ 

ได้รับคว�มเช่ือถือพอ ๆ กับข้อเท็จจริง คว�มกลัว

แพร่สะพัดเข้�สู่จิตใจของเร�ยิ่งกว่�ฝอยละออง

ของผู้ติดเชื้อ คว�มตึงเครียดค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น 

คว�มโกล�หลต�มม�ติดๆ

 สังคมเร�คงไม่ต�ยด้วยโควิด-19 แต่จะมี

ปัญห�สุขภ�พจิตไปเสียก่อน
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ความกลัวผันแปรตามความไม่รู้
ท่�มกล�งมห�สมุทรเฟคนิวส์และสึน�มิที่พัดพ�

ข่�วท่ีรุนแรงเกินจริง คุณรู้ไหมว่� 80% ของผู้ติดเช้ือ

มีอ�ก�รน้อยหรือไม่มีอ�ก�รเลย 15% แสดง

อ�ก�ร และ 5% เข้�ข่�ยวิกฤต 

 คุณรู้ไหมว่� ทอม แฮงค์ส พักรักษ�ตัวที่ 

โรงพย�บ�ลเพียงห้�วันเท่�นั้น 

 คณุรู้ไหมว�่ ผูป้ว่ยทีไ่มม่อี�ก�รแทบจะไมม่ี

โอก�สในก�รแพร่เชื้อเลย 

 คุณรู้ไหมว่� ระยะที่ 1 2 3 ของสถ�นก�รณ์

แพร่ระบ�ด ไม่เกี่ยวกับคว�มรุนแรงของโรค 

 ส่วนคว�มจริงที่เป็นทั้งข่�วร้�ยและข่�วดี 

คือ สถ�นก�รณ์จะแย่ลงอีก แต่หลังจ�กน้ันจะ 

ดีขึ้น 

 ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ 

หัวหน้�ศูนย์เช่ียวช�ญเฉพ�ะท�งด้�นไวรัสวิทย�

คลินิก ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย อธิบ�ยถึงธรรมช�ติ

ของโรคระบ�ดว่� ก�รระบ�ดของโรคหล�ยชนิดท่ี

เกิดจ�กไวรัส เม่ือประช�กรกว่�คร่ึงติดเช้ือท้ังแบบ

มีและไม่มีอ�ก�ร จะเกิดก�รสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่ 

(Herd Immunity) และเมื่อประช�กรจำ�นวนม�ก

มีภูมิต้�นท�น โรคระบ�ดจะลดคว�มรุนแรงลง 

กล�ยเป็นโรคประจำ�ถ่ิน หรือระบ�ดต�มฤดูก�ลแทน 

เช่น ไข้หวัดใหญ่สเปนที่มีคว�มสูญเสียค่อนข้�ง

ม�กในปีแรก หลังจ�กน้ันก็อยู่ประจำ�ถิ่น 

เป็นไข้หวัดใหญ่ประจำ�ฤดูก�ลต่อม�อีกน�น 

ส่วนไข้ทรพิษระยะแรกมีคว�มรุนแรงม�ก เมื่อมี

ก�รคิดค้นวัคซีนป้องกันออกม�ก็ทำ�ให้ไข้ทรพิษ

ห�ยไปในที่สุด 

 ในระหว่�งน้ีที่ยังไม่มีวัคซีนรักษ�โควิด-19 

และยังไม่มีใครตอบได้ว่�ก�รระบ�ดคร้ังน้ีจะ 

ดำ�เนินไปถึงเม่ือไร ไม่ว่�ประเทศไทยจะมีผู้ติดเช้ือ

กี่คน หรือก�รแพร่ระบ�ดอยู่ในระดับใดก็ต�ม 

สิ่งที่เร�ควรทำ�เพื่อตัวเองและสังคม คือ รักษ�

สุขภ�พให้แข็งแรง ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 

ระมดัระวงัก�รแพร่และก�รตดิเช้ือ และหลกีเลีย่ง

ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่มั่นใจว่�เป็น 

คว�มจริง

 

โควิดไม่ใช่วิกฤต (สุดท้าย)  
อย่�งไรก็ต�ม Alanna Shaikh ผู้เชี่ยวช�ญด้�น

สุขภ�พโลกพูดอย่�งไม่อ้อมค้อมบนเวที TedTalk 

ที่ TEDxSMU เมื่อวันที่ 11 มีน�คม 2020 ในหัวข้อ 

Corona is Our Future ว่�

 “น่ีไม่ใช่โรคระบ�ดใหญ่คร้ังสุดท้�ยท่ีพวกเร�

จะต้องเผชิญ จ�กน้ีไปจะมีโรคระบ�ดม�กข้ึน 

อีกเร่ือย ๆ  และจะมีก�รแพร่กระจ�ยอีกม�ก น่ีไมใ่ช่

ก�รประเมินว่� ‘น่�จะเกิด’ แต่มัน ‘ต้องเกิด’ ข้ึนอีก

แน่นอน และมันเกิดข้ึนจ�กวิธีก�รที่มนุษย์เร�

ปฏิสัมพันธ์กับโลกของเร�”

 เพร�ะฉะน้ันโควิด-19 ทีเ่ร�ทุกคนต่�งหว�ดกลัว 

แท้จริงแล้วเป็นเพียงยอดภูเข�น้ำ�แข็งก้อนมหึม�

ใต้ทะเลทีเ่ร�มองไมเ่หน็ และเผลอ ๆ  อ�จจะเปน็

เพยีงหน่ึงในภูเข�น้ำ�แข็งอกีหล�ยกอ้นทีร่ออยูข้่�ง

หน้�ด้วยซ้ำ� ซึ่งจะนำ�พ�คว�มเปลี่ยนแปลงหรือ

วิกฤตอ่ืน ๆ  ม�อีกในอน�คต แทนทีเ่ร�จะหว�ดผว�

ด้วยคว�มสิ้นหวังและชวนคนรอบตัวหมดหวัง 

ไปพร้อมกัน เร�ทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อเตรียมตัว

เตรียมใจรับมือ และเปลี่ยนโรคร้�ยให้กล�ยเป็น

โลกที่ดี 

โอกาสในวิกฤต 
พิจารณาความเปราะบางของชีวิต 

ช่วงเวล�ทีเ่กดิอบุตัภิยัข้ึนในโลก สญัช�ตญ�ณดบิ

ของมนุษย์อย่�งคว�มกลัว คว�มเอ�ตัวรอด 

คว�มโลภ คว�มเห็นแก่ตัวจะโผล่ออกจ�กที่ซ่อน 

 ช่วงเวล�ของโควิด-19 ก็เช่นกัน ไม่มีใคร

อย�กปว่ย อย�กต�ย อย�กพลดัพร�กจ�กคนรัก 

หรืออย�กจ่�ยเงินรักษ�ร�ค�แพง เลยต่�งพ�กัน

หว�ดระแวงไปต�ม ๆ  กนั จติปรุงแตง่จ�กคว�ม

รักตัวกลัวต�ยนี้ไม่นำ�ไปสู่ผลดีใด ๆ เลย รังแต่

จะสร้�งคว�มขุ่นข้องหมองใจให้ตัวเอง ซึ่งเป็น 

บ่อเกิดแห่งคว�มทุกข์ไม่จบสิ้น

 ช่วงภ�วะเชน่นี ้เมือ่เร�มีคว�มรู้สกึปรุงแตง่

และเป็นอกุศล เช่น คิดโกรธแค้น “ผีน้อย” หรือ 

“Super Spreader” ที่ไม่ปฏิบัติต�มข้อตกลงท�ง

สังคม หรือรุมประณ�มบุคคลและหน่วยง�น 

ทีเ่กีย่วข้องว่�ไม่ส�ม�รถรับมือได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ถือว่�เป็นโอก�สท่ีดีในก�รต้ังสติให้ม่ัน จับคว�มคิด

ตัวเองให้ทัน เพื่อพิจ�รณ�จิตที่ปรุงแต่งของเร� 

และหยุดใช้อ�รมณ์ แต่ถอยม�มองโรคระบ�ดน้ี

ด้วยเหตุผลต�มคว�มเป็นจริงว่� ทุกอย่�งล้วน 

ไม่เท่ียง เกิด แก่ เจ็บ ต�ยถือเป็นธรรมด�ของชีวิต 

 สิง่ทีเ่ร�และโลกกำ�ลงัเผชิญอยูท่กุวนัน้ีไมใ่ช่

เร่ืองแปลกและไม่ใช่เร่ืองใหม่ สมมติวันหน่ึง 

เร�ติดเช้ือไวรัสตัวน้ีขึ้นม� ก็ รักษ�ไปต�ม

กระบวนก�รของแพทย์ อย่�ต่ืนตูม เพร�ะก�ร 

ตื่นตระหนกก็ไม่ส�ม�รถช่วยให้เร�รอดพ้นจ�ก

ก�รติดเช้ือได้ แถมอ�จจะทำ�ให้เร�ล้มป่วยด้วย

โรคอื่นด้วยซ้ำ� 

 ในระหว่�งที่ เร�ยังไม่ต�ย อย่�มัวแต่ 

กลัวต�ยจนต�ยทั้งเป็น

 ช่วงเวล�แบบน้ี เร�ควรขอบคุณโควิด-19 

ด้วยซ้ำ�ที่ม�เตือนสติให้เร�ดำ�เนินชีวิตบนคว�ม 

ไม่ประม�ท และสะกิดเตือนว่�เร�โชคดีแค่ไหน 

ที่ยังมีลมห�ยใจ มีเวล�ขัดเกล�จิตใจให้มองเห็น

คว�มเปลี่ยนแปลง และยอมรับกฎธรรมช�ติ 

 แม้เมื่อวันหน่ึงที่ก�รระบ�ดเร่ิมเบ�บ�ง 

ลงแล้ว ก็อย่�ลืมว่� ไม่มีอะไรรบัประกันว่�เร�จะ

มีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไร ก�รหมั่นพิจ�รณ�คว�มต�ย 

ที่อ�จจะม�ถึงวันน้ี พรุ่งน้ีจะช่วยกระตุ้นให้เร� 

ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่�งคุ้มค่� สะสมคว�มดี 

สร้�งคว�มสุขให้ตัวเองและคนที่เร�รัก และ

สร้�งสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคม 

ปรับชีวิตออฟไลน์ 
ปร�กฏก�รณ์ทีก่ระทบตอ่วถิชีีวติในวงกว�้งเช่นน้ี

จะสร้�ง New Normal หรือวิถีปกติใหม่ ๆ ใน

รูปแบบต่�ง ๆ ขึ้นม� บ�งครั้งก็เป็นจุดเปลี่ยนที่

เกินคว�มค�ดหม�ย

“ โรคระบาด  ไม่  ได้  ทำ�  อันตร�ย  เร�  เท่�  
 ความกลัว  โรคระบ�ด  แม้  ใน  ช่วง  ที่  มี  
 โรคระบ�ด  ความสุข  ก็  ยัง  คง  มี  อยู่  รอบ  
 ตัวเร�  จึง  ขอ  อวยพร  ให้  ทุกคน  ได้  เห็น  
 คว�มสุข  ท่�มกล�ง  ภัยพิบัติ  ที่  พวกเร� 
 กำ�ลัง  เผชิญ”  

   พระไพศาล วิสาโล
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 แต่ไหนแต่ไรม� คนท้องถิ่นในชุมชนแถบ

แอฟริก�ตะวันตกมีธรรมเนียมอ�บน้ำ�และสัมผัส

ศพดว้ยมอืเปล�่กอ่นฝงั แตเ่มือ่โรคอโีบล�ระบ�ด

ช่วงปี 2013-2016 ก�รสัมผัสส�รคัดหลั่งของศพ

ที่เป็นเหยื่อของโรคอีโบล�เป็นส�เหตุให้ไวรัส 

แพร่กระจ�ยอย่�งรวดเร็ว เมื่อปี 2014 ง�นศพ

ของเภสัชกรช่ือดังในประเทศเซียร์ร�ลีโอนเพียง

ง�นเดยีวทำ�ใหม้ผีูต้ดิเช้ืออโีบล�ถงึ 28 คน รัฐบ�ล

ไลบีเรียและสหรัฐอเมริก�จึงประก�ศบังคับเผ�ทุกศพ

ที่เสียชีวิตจ�กเชื้อไวรัสอีโบล� ส่งผลให้หล�ย

ชุมชนยกเลิกก�รสัมผัสและฝังศพในเวล�ต่อม�   

 ส่วน New Normal ในยุคของโควิด-19 ก็เร่ิม

ปร�กฏให้เห็นแล้ว ประเทศตะวันตกเร่ิมเปลี่ยน

ธรรมเนียมก�รทักท�ยจ�กก�รจับมือ กอด และ

หอมม�เป็นก�รแตะข้อศอก ก�รโบกมือ รวมถึง

ก�รไหว้แบบคนไทยด้วย

 ในท�งกลับกัน ก�รปรับพฤติกรรมช่วงน้ี

ทำ�ให้เกิดขั้วตรงข้�มของ New Normal นั่นคือ 

ก�รย้อนกลับไปห� Old Normal หรือวิถีชีวิตที่

เร�คุ้นเคยในอดีต โดยเฉพ�ะก่อนที่เร�จะรู้จัก

อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตและสม�ร์ตโฟนย่อโลก

ทั้งใบให้อยู่ในมือเร� เร�ส�ม�รถทำ�ง�น ทำ�ธุระ 

ห�คว�มเพลดิเพลนิเกอืบทกุอย�่งไดอ้ย�่งสะดวก

สบ�ยและประหยัดเวล�ม�กกว่�ที่เคย แต่รู้สึก

ไหมว่�เร�ใช้ชีวิตอย่�งรีบเร่งม�กขึ้น และมีเวล�

ว่�งน้อยลง

 ก�รกกัตวัเองอยูใ่นบ�้นช่วงน้ีทำ�ใหเ้ร�ไดใ้ช้

ชีวิตช้�ลง ให้เวล�กับตนเองและครอบครัวอย่�ง

เต็มที่ กินอ�ห�รโฮมเมด ใช้ชีวิตกล�งแจ้ง 

ออกกำ�ลังก�ย และที่สำ�คัญ แทนที่จะจมจ่อม 

อยู่กับข่�วส�รและคว�มเครียด ควรจะห�กิจกรรม

เสริมคว�มสุขในย�มว่�ง เช่น อ่�นหนังสือ 

เล่นดนตรี ทำ�สวน เป็นต้น

 ส่วน Old Normal ที่สองอ�จจะย้อนอดีต 

ไปไกลแต่ไม่เคยเป็นเร่ืองเก่�ในสังคมไทย เมื่อ 108 

ปีที่แล้ว เจ้�พระย�พระเสด็จสุเรนทร�ธิบดี 

(หม่อมร�ชวงศ์เปีย ม�ล�กุล) เสน�บดีกระทรวง

ธรรมก�ร เรียบเรียงหนังสือ “สมบัติของผู้ดี” ขึ้น 

เพื่อรวบรวมวิธีประพฤติปฏิบัติตนที่เหม�ะสมทั้ง

ก�ย ว�จ� ใจ ขึ้น บทที่หนึ่งว่�ด้วยผู้ดีย่อมรักษ�

คว�มเรียบร้อยเขียนว่� ผู้ดีย่อมไม่จิ้มควัก 

ล้วงแคะแกะเก�ร่�งก�ยในที่ประชุมชน ย่อมไม่

จ�มด้วยเสียงอันดังโดยไม่ป้องกำ�บัง ย่อมไม่ถูกต้อง

หรือหยิบยื่นสิ่งของที่ผู้อื่นจะบริโภคด้วยมือตน 

ย่อมไม่เอ�เคร่ืองใช้ของตน เช่น ช้อนส้อม ไปล้วง

ตกัสิง่บริโภคซึง่เปน็ของกล�ง ยอ่มระวงัไม่พดูจ�

ตรงหน้�ผู้อืน่ให้ใกล้ชิดเหลือเกิน ท้ังหมดเป็นคำ�สอน

ที่เร�ได้ยินม�ตั้งแต่เล็กจนโต แต่เร�อ�จหลงลืม

ไปบ้�งต�มวัฒนธรรมตะวันตก 

 หรือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีง�มเหล่�น้ีเอง 

ที่ช่วยให้อัตร�ก�รติดเช้ือของไทยชะลอตัวกว่�

หล�ยประเทศทั่วโลก

เปลี่ยนพฤติกรรมออนไลน์
ส่ือออนไลน์นับเป็นแหล่งส�รสนเทศท่ีป้อนคว�มรู้

และคว�มบันเทิงให้เร�ได้ไม่ส้ินสุด คิดอะไรไม่ออก 

ทำ�อะไรไมถ่กู ไมม่ทีีไ่หนจะสร้�งคว�มอุน่ใจไดด้ี

เท่�โซเชียลมีเดีย

 แต่ในช่วงของคว�มระส่ำ�ระส�ยที่ทุกคน 

เต็มไปด้วยคำ�ถ�มและต้องก�รคำ�อธิบ�ย โซเชียล 

มเีดยีกล�ยเปน็เวทโีตว้�ทสี�ธ�รณะทีเ่ตม็ไปดว้ย

ก�รส�ดอ�รมณ์และคว�มคิดเห็นใส่กันจนไม่มี

ใครฟังใคร ส่วนผู้ชมก็แย่งกันถ�ม แย่งกันเชียร์

และด่�ทอ คนพูดยังพูดไม่ทันจบ คนฟังก็โกรธ

เปน็ฟนืเปน็ไฟ บ�้งกน็ำ�ไปขย�ยคว�มตอ่เสยีแลว้ 

รู้ตัวอีกที มองไปท�งไหนก็มีแต่คนฉุนเฉียว 

วิตกจริต และจิตตกไปต�ม ๆ กัน

 ก�รที่เร�ได้อ่�นได้เห็นประทุษว�จ� (Hate 

Speech) และบรรย�ก�ศอนัก�้วร้�วเกร้ียวกร�ด

เช่นน้ีซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่� จะทำ�ให้เร�มองไม่เห็น 

ข้อเท็จจริงและมองห�ท�งออกไม่ได้ สุดท้�ยเร�

จะไม่ลุกข้ึนต่อสู้เพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง 

อีกต่อไป เพร�ะคว�มหวังทุกอย่�งดับไปแล้ว 

เป็นภ�วะที่เรียกว่� Learned Helplessness หรือ 

คว�มสิ้นหวังอันเกิดจ�กประสบก�รณ์ชีวิต

 ในโมงย�มที่สังคมต้องก�รที่ยึดเหน่ียว 

ก�รไตร่ตรองข้อมูลอย่�งมีสติ สงวนอ�รมณ์ลบ 

แสดงอ�รมณ์บวกจะช่วยสร้�งระบบนิเวศเชิงบวก

ในโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยกันสร้�งพลังบวกใน

สังคม

 #ตระหนักแต่ไม่ตระหนก 

 #โอก�สติดโควิดหนึ่งเปอร์เซนต์ 

 #โอก�สประส�ทแดกร้อยเปอร์เซนต์ 

ปฏิวัติสังคม 

 ด�บมีสองคมฉันใด โลกออนไลน์ก็มีทั้ง

ประโยชน์และโทษฉันนั้น

 ต้ังแต่โซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนเลือดเน้ือ

และลมห�ยใจของเร�เปน็ตน้ม� คนเร�มีแนวโน้ม

จะค�ดหวงัคว�มสนใจ ก�รยอมรับ และคำ�ช่ืนชม

จ�กผู้อื่นม�กเกินไป ทั้งยังมีแนวโน้มว่�จะ 

เห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อยลง เพร�ะก�รถ่�ยเซลฟี่ 

ก�รโพสต์รูป ยอดไลก์ ยอดคอมเมนต์จะพ�ไป

ในท�งทีผ่ดิและทำ�ใหผู้ใ้ช้รู้สกึมัน่ใจเกนิเหต ุรู้สกึ

ร�วกับว่�ส�ยต�ทกุคูก่ำ�ลงัจบัจอ้งและสปอตไลต์

กำ�ลังส่องม�ที่ตัวเอง 

 แต่เมื่อวิกฤตโควิด-19 เข้มข้นรุนแรงข้ึน 

เร่ือย ๆ  ผู้ใช้โซเชียลมีเดียโพสต์รูปเซลฟี่หรือเร่ืองร�ว

เก่ียวกับตัวเองน้อยลงอย่�งเห็นได้ชัด แต่มีก�ร

แสดงคว�มเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้�ง ผู้ป่วย 

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ ประเทศช�ติ และเพื่อน

ร่วมโลกม�กขึ้น คนไทยทำ�คลิปวิดีโอส่งกำ�ลังใจ

ให้หมอและคนไข้ในเมืองอู่ ฮ่ัน โรงพย�บ�ล 

หล�ยแหง่ประก�ศรับบริจ�คหน�้ก�กอน�มยัและ

ได้รับก�รสนับสนุุนจ�กประช�ชนอย่�งท่วมท้น 

รฐับ�ลยกเลิกนโยบ�ยแจกเงนิเยียวย�ผลกระทบ

จ�กโควิด-19 หลังจ�กท่ีประช�ชนใช้โซเชียลมีเดีย

เป็นกระบอกเสียงแสดงคว�มคิดเห็นให้รัฐบ�ล

ทบทวนม�ตรก�รดังกล่�ว 

 วิกฤตคร้ังน้ี เร�ได้เห็นช�วแคน�ด�ในเฟสบุ๊ก

หล�ยหม่ืนคนรวมตัวกันทำ�คว�มดีด้วยก�ร 

มอบมติรจติมติรใจเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ใหผู้ท้ีต้่องก�ร

คว�มช่วยเหลือ เช่น จ่�ยตล�ด ทำ�อ�ห�ร  

ทำ�ง�นบ้�น สอนออกกำ�ลังก�ยออนไลน์ หรือ

แม้แต่คุยเป็นเพื่อนคนแก่ กลุ่มลักษณะนี้เกิดขึ้น

เร็วเปน็ดอกเหด็ และขย�ยต่อไปอกีหล�ยประเทศ

ภ�ยในเวล�ไม่กี่วัน พวกเข�เรียกกิจกรรมน้ีว่� 

Caremongering (ก�รปลุกปั่นคว�มเอ�ใจใส่) 

เป็นศัพท์ใหม่ทีผั่นม�จ�กคำ�ว่� Scaremongering 

(ก�รปล่อยข่�วเพื่อปลุกปั่นให้จนคนกลัวหัวหด) 

เพร�ะคนจำ�นวนม�กรู้สึกเบื่อหน่�ยกับขยะและ

มลพิษในโลกออนไลน์

 สม�ชิกหล�ยคนเข�้ร่วมเพร�ะรู้สกึว�่เครียด

จ�กก�รอยู่บ้�นเฉย ๆ และอยู่อย่�งโดดเดี่ยว 

ก�รได้ออกม�ทำ�สิ่งที่ดี ๆ ให้ผู้อื่น ได้ช่วยคนแก่

ที่หงอยเหง�ให้สดช่ืนข้ึน ทำ�ให้รู้สึกว่�ชีวิตมี 

คว�มหม�ย

 อีกหน่ึงวิธีก�รคว�มสุขจ�กโลกออนไลน์ถึง

คนทั่วโลก คือ #togetherathome คอนเสิร์ตที่

แสดงสดผ�่นไลฟ์ท�งอินสต�แกรมให้แฟน ๆ  ท่ัวโลก

ที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้�นได้ชม คริส ม�ร์ติน 

เป็นศิลปินคนแรกในโครงก�รน้ี ต�มม�ด้วย

จอห์น เลเจนด์ และคนดนตรีในต่�งประเทศ 

อีกม�กม�ย 



“ ก�รรุกร�นของไวรัสสู่มนุษย์จนนำ�ไปสู่ก�รแพร่เชื้อต่อมนุษย์ 
 ด้วยกันจะไม่เกิดขึ้นเลย ตร�บใดท่ีมนุษย์ไม่ไปรุกร�นและทำ�ล�ย 
 ระบบนิเวศของสัตว์บ�งประเภทที่เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่�ง ๆ  
 โดยไม่บุกรุกทำ�ล�ยธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมหรือบริโภคสัตว์ป่�  
 เชื้อโรคทั้งหล�ยก็ไม่ส�ม�รถแพร่ม�ถึงคนได้โดยง่�ย ดังนั้นสัตว์ 
 จึงไม่ควรถูกโยนบ�ปว่�เป็นผู้ร้�ย แต่ผู้ร้�ยตัวจริงควรเป็นมนุษย์ 
 เดินดินที่ชอบเรียกตัวเองว่�สัตว์ประเสริฐนั่นเอง”

พันธ์ศักดิ์ อาภาขจร
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พลิกโฉมเศรษฐกิจ
โควิด-19 ไมใ่ชเ่พยีงวกิฤตท�งส�ธ�รณสขุเท�่น้ัน 

แต่ยังคืบคล�นครอบคลุมหน่วยง�นทุกภ�คส่วน

และมนุษย์ทุกชนช้ัน ภ�คเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ

อย่�งรุนแรง และอุตส�หกรรมที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรง คือ อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและ

บริก�ร ซึ่งถือว่�เป็นตัวขับเคลื่อนภ�คเศรษฐกิจ

ที่สำ�คัญ 

 เม่ือปี 2019 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยว

ต่�งช�ติ 39.7 ล้�นคน โดยมีนักท่องเที่ยวจีน 

ม�กถึง 11 ล้�นคน จำ�นวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีลดลง

อย่�งฮวบฮ�บในช่วงวิกฤตโควิด-19 จึงส่งผลให้

ธุรกิจโรงแรม ส�ยก�รบิน บริษัททัวร์ สถ�นที่ 

ท่องเที่ยวต่�ง ๆ ในประเทศไทยทรุดหนักถึงขั้น

วิกฤต ซ่ึงประเทศไทยยังไม่เคยเผชิญกับคว�มส�หัส

ส�กรรจ์เท่�นี้ม�ก่อน เน่ืองจ�กช่วงที่โรคซ�ร์ส

ระบ�ดเมื่อปี 2003 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินท�งเข้�

ม�ในประเทศไทยมีร�ว 600,000 คนเท่�นั้น

 สำ�หรับธุรกิจต่�ง ๆ ท่ีชะลอตัว ช่วงน้ีถือเป็น

โอก�สที่ดีที่สุดในก�รพักจ�กสน�มรบอันดุเดือด 

กลับม�ปรับทัพและฝึกปรือวิทย�ยุทธ์ที่ เร�

อ่อนหัด เพื่อเตรียมพร้อมลงสน�มอีกคร้ังหลัง

จ�กวิกฤตผ่�นพ้นไป ส่ิงที่ทำ�ได้ในช่วงน้ีเพื่อให้

ออกดอกออกผลในระยะย�ว คอื ก�รติดตัง้ระบบ 

พฒัน�ศกัยภ�พบคุล�กร แกไ้ขจดุออ่นของบริษทั 

หรือเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 ธุรกิจหล�ยแห่งที่ปิดตัวลงทำ�ให้เกิดปัญห�

ก�รว่�งง�นทุกหย่อมหญ้� ก�รทำ�ง�นอิสระต�ม

คว�มถนัดของตนเองและเป็นน�ยตัวเองจะเป็น

ท�งออกหน่ึงที่ได้รับคว�มนิยมม�กข้ึน ส่วน

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ที่เน้นก�รสร้�งง�น สร้�งร�ยได้

จ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ ทรัพย์สินท�งปัญญ� และ

ศิลปวัฒนธรรมก็เป็นอีกท�งเลือกหน่ึงที่น่�สนใจ

สำ�หรับคนที่ส�ยป่�นไม่ย�วพอ   

 บทเรียนในอดีตมอบคว�มหวังให้เร�ว่� 

เมือ่วิกฤตใด ๆ  ผ่�นพ้นไป วิถีชีวิตและคว�มต้องก�ร

ผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย นำ�ม�ซึ่งปัญห� 

คว�มท้�ท�ย และอุปสรรคที่ต้องก�รก�รแก้ไข 

ซึ่งนั่นหม�ยถึงโอก�สใหม่ ๆ ของผู้ประกอบก�ร

ด้วยเช่นกัน เม่ือเศรษฐกิจเร่ิมเข้�สู่สภ�วะปกติ  

ผู้บริโภคพร้อมจับจ่�ยใช้สอยเช่นเดิม แต่คว�ม

ต้องก�รผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้ประกอบก�รต้อง

กล้�ปรับตัวและบุกเบิกเศรษฐกิจใหม่ ๆ Airbnb 

และ Uber เป็นตัวอย่�งของสต�ร์ตอัพที่เกิดขึ้น

หลังจ�กวิกฤตซับไพรม์เมื่อ ค.ศ. 2008 ถือเป็น

ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจแบบเดิม ๆ  และ

เป็นหัวหอกของบริษัทลักษณะเดียวกันอีกหล�ยแห่ง

ในเวล�ต่อม�

 ก�รทำ�ง�นท�งไกลเพือ่ลดคว�มเสีย่งในก�ร

ติดเช้ือและแพร่เช้ือเป็นหน่ึงในโอก�สท�งธุรกิจ 

ที่ เร�ไม่ควรมองข้�ม ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่�นม� 

แอพพลิเคชันประเภทก�รประชุมผ่�นจอ เช่น 

Zoom, Slack, Google Meets, Microsoft Teams 

มียอดด�วน์โหลดเพิ่มข้ึนถึง 5 เท่� หล�ย

แอพพลิเคชันเปิดให้ใช้ฟรี เพร�ะมั่นใจว่�ลูกค้�

จะตดิใจและซือ้บริก�รอย�่งตอ่เน่ืองในระยะย�ว 

เมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีรองรับ บริษัทก็ไม่ต้องกังวล

เร่ืองประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รทำ�ง�น

ที่ลดลง ทั้งยังส�ม�รถลดต้นทุนของสำ�นักง�น 

เช่น ค่�น้ำ� ค่�ไฟ ได้ด้วย ส่วนพนักง�นก็ไม่เสีย

เวล�และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ส�ม�รถ

ทำ�ง�นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในขณะที่ถนนและ

อ�ก�ศก็ได้ รับผลพลอยได้จ�กก�รจร�จรที่

เบ�บ�งลง ถือเป็นช่วงทดลองที่น่�ตื่นเต้นว่� 

รูปแบบก�รทำ�ง�นที่ยืดหยุ่น สร้�งสรรค์ ทุกฝ่�ย

ได้ประโยชน์ และดีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นน้ีจะม�

ทดแทนก�รทำ�ง�นรูปแบบเดิม ๆ ที่ผ่�นม�ได้

หรือไม่

คืนความสมดุลให้สิ่งแวดล้อม
คนและสัตว์ป่�มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งแน่นแฟ้น

นับตัง้แตส่มยัหนิเก�่เมือ่ 2.5 ล�้นปมี�แลว้ มนุษย์

เร่ิมพ่ึงพ�ธรรมช�ติโดยก�รล่�สัตว์และห�ผลหม�ก

ร�กไม้ในป่� ต่อม�จึงเริ่มเพ�ะปลูก เลี้ยงสัตว์ไว้

เป็นอ�ห�รและพ�หนะ จนม�วันหน่ึง มนุษย์ 

เหิมเกริมและพย�ย�มเอ�ชนะธรรมช�ติ เช่น  

ไลล่�่สตัวป์�่จนสญูพนัธุ ์ถ�งป�่จนเกินคว�มพอด ี

หรือย้�ยถ่ินฐ�นของสัตว์เข้�ม�ในเมือง เมื่อ

ธรรมช�ติเสียสมดุล มนุษย์จึงเร่ิมได้รับคว�ม

เดือดร้อน 

 หล�ยตอ่หล�ยคร้ังทีโ่รคระบ�ดใหญเ่กดิข้ึน

จ�กเชื้อโรคในสัตว์ที่ติดต่อม�สู่คน เช่น ก�ฬโรค

จ�กแบคทีเรียในหนูและหมัดหนู โรคอีโบล� 

เกิดจ�กไวรัสอีโบล�ที่มีค้�งค�วผลไม้เป็นพ�หะ 
ap

ps
.a
pp

le
.c
om
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ที่ม� : บทคว�ม “มนุษย์ กับ ไวรัส” โดย พันธ์ศักดิ์ อ�ภ�ขจร จ�ก isranews.org / บทคว�ม “มองเศรษฐกิจไทยในระยะ
ย�ว (2)” โดย ดร.ศุภวุฒิ ส�ยเชื้อ จ�ก bangkokbiznews.com / บทคว�ม “หนท�งที่แท้จริงในระยะย�วที่จะทำ�ให้โรค
ระบ�ดรุนแรงน้อยลง คือก�รสร้�งระบบสุขภ�พรวมของโลก” โดย พชร สูงเด่น จ�ก adaybulletin.com / บทคว�ม 
“Coronavirus is our future” โดย Alanna Shaikh จ�ก ted.com / บทคว�ม “History in a crisis - Lessons for Covid-19” 
โดย David S. Jones, M.D., Ph.D. จ�ก nejm.org / บทคว�ม “Number of scheduled passengers boarded by the 
global airline industry from 2004 to 2020” โดย E. Mazareanu จ�ก statista.com / บทคว�ม “The UK is the MOST 
relaxed about the killer coronavirus: Global poll reveals three quarters of Britons aren’t fazed by the infection -  
and are the least likely to wash their hands or avoid crowds where the illness may spread” โดย Harry Howard 
จ�ก dailymail.co.uk

ไข้สเปน ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมูม�จ�กไวรัส 

อินฟลูเอนซ� (เชื้อไข้หวัดใหญ่) เป็นต้น โคโรน�

ไวรัสที่เร�เผชิญอยู่ในปัจจุบันสันนิษฐ�นว่�ม�

จ�กค้�งค�วมงกุฎที่พบในจีน 2 ส�ยพันธุ์ คือ 

ค้�งค�วเกือกม้� และค้�งค�วมงกฎยอดสั้นเล็ก 

 โรคระบ�ดเหล�่น้ีสง่สญัญ�ณว่�เร�กำ�ลงัทำ�

มิดีมิร้�ยธรรมช�ติ ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปทำ�ให้

เชื้อโรคใหม่ ๆ รุกคืบเข้�ม�ห�มนุษย์ได้ง่�ยขึ้น 

ประกอบกับสภ�พภูมิประเทศและภูมิอ�ก�ศ

เปลีย่นแปลงทำ�ใหไ้วรัสและแบคทเีรียเติบโตไดด้ี

 ถึงเวล�แล้วที่ เร�จะคืนคว�มสมดุลให้

ธรรมช�ต ิ
 ช่วงโควิด-19 ทำ�ให้เร�จำ�เป็นและจำ�ยอม

เปลีย่นพฤตกิรรมในก�รใช้ชีวติ ม�ตรก�รปอ้งกนั

ตัวเองหล�ยอย่�งทั้งก�รใส่หน้�ก�กอน�มัยหรือ 

ก�รล�้งมอืบอ่ย ๆ  กย็งัต้องเบยีดเบยีนธรรมช�ติ

อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่วิธีอื่น ๆ  เช่น ก�รกักตัว 

ก�รปดิสำ�นักง�นช่ัวคร�ว ก�รงดเดนิท�งไกลหรือ

เดินท�งต่�งประเทศ หรือก�รปิดเมืองนำ�ไปสู่

ผลลัพธ์อันน่�ยินดี  

 ภ�พถ่�ยแผนที่ท�งด�วเทียมของน�ซ� 

เผยว่� ปริม�ณมลภ�วะแถบเมืองอู่ฮ่ัน มณฑล 

หเูปย่ในช่วงเดอืนมกร�คมและกมุภ�พนัธ์ป ี2020 

ลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

เมื่อปี 2019 เนื่องจ�กประเทศจีนออกม�ตรก�ร

สั่งห้�มก�รเดินท�งและปิดโรงง�นอุตส�หกรรม 

รวมท้ังประก�ศไม่ให้ประช�ชนนับล้�นคนเดินท�ง 

ออกนอกเมือง 

 ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

ในมณฑลช�นตงก็ลดลงด้วยเช่นกัน เน่ืองจ�ก

ผลิตถ่�นหินและกลั่นน้ำ�มันลดลง 

 องคก์�รอวก�ศยโุรปเผยภ�พถ�่ยด�วเทยีม

ของสถ�นทีท่อ่งเทีย่วต�่ง ๆ  ในอติ�ล ีว�่ปริม�ณ

ก็�ซไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลงตั้งแต่เดือน

มกร�คม 2020 เป็นต้นม� โดยเฉพ�ะเดือน

มีน�คมที่มีก�รปิดเมืองหล�ยแห่งจนกระทั่งปิด

ประเทศเมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2020

 น้ำ�ในคลองเวนิสสะอ�ดและใสแจ๋วเหมือน

กระจกจ�กก�รฟื้นตัวต�มธรรมช�ติ  

 ก�รลดก�รปล่อยมลภ�วะต่�ง ๆ และก�ร

เปิดโอก�สให้ธรรมช�ติได้พักและเยียวย�ตัวเอง

เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เร�ได้มอบให้กับโลกใน

ช่วงนี้

แบบทดสอบของเธอ เขา
หรือเราทั้งประเทศ 
ในก�รทดสอบคร้ังใด ๆ สิ่งที่สำ�คัญกว่�คว�ม

สำ�เร็จหรือคว�มผิดพล�ด คือ ก�รเรียนรู้จ�ก 

บทเรียนครั้งนั้น 

 เร�ได้เห็นและเรียนรู้หล�ยบทเรียนจ�ก

คว�มสำ�เร็จของประเทศจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน  

ม�เก๊� และญี่ปุ่นในก�รรับมือกับไวรัสร้�ยแห่งปี 

2019 แต่ปัจจัยที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จดังกล่�ว 

ไม่ได้เกิดขึ้นภ�ยในไม่กี่วัน ไม่กี่สัปด�ห์ 

 ประเทศเหล่�น้ันโชคดีที่เคยเผชิญวิกฤต

ส�รพัน เช่น ภัยพิบัติ ภ�วะสงคร�ม หรือ 

โรคระบ�ด บ่อยกว่�ประเทศไทย 

 ประเทศเหล่�น้ันโชคดีที่คนในช�ติเป็นน้ำ�

หนึ่งใจเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤต 

 ประเทศเหล่�น้ันโชคดีที่แข็งแกร่งขึ้นจ�ก

ประสบก�รณ์เหล่�นั้น

 ประเทศไทยอ�จจะโชคดเีกนิไปทีไ่ม่ต้องเจอ

แบบทดสอบม�กเท�่เข� และประเทศไทยอ�จจะ

โชคร้�ยสักหน่อยที่ “อ่อนซ้อม” ม�น�น เพร�ะ

เร�อยูใ่นสภ�วะทีส่ขุสบ�ยเกนิไป ข�้วปล�อ�ห�ร

อุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศปลอดจ�กภัยพิบัติ 

คว�มสบ�ย ๆ แบบไทย ๆ นี่เองทำ�ให้เร�ตั้งตัว

ไม่ติด เมื่อเจอแบบทดสอบอันหนักหน่วงอย่�ง 

โควิด-19

 ในส�ยต�ของประช�ชนส่วนใหญ่ รัฐบ�ลไทย

สอบตกในภ�รกจิคุม้ครองประช�ชนอย�่งหลดุลุย่ 

ถ้�เร�ลองหยุดประเมินผู้อื่นสักพัก หยุดช้ีน้ิว 

หยุดวิพ�กษ์วิจ�รณ์ภ�ยนอก และหันกลับม�

สำ�รวจภ�ยในว่� เร�สอบผ่�นภ�รกิจภูมิคุ้มกัน

ท�งใจหรือยัง

 คำ�ว่� Resilience มีร�กศัพท์จ�กภ�ษ�

ละตนิว�่ Resilire ทีแ่ปลว�่ กระโดดกลบัม�ทีเ่ดมิ 

ก�รมภีมูคิุม้กนัท�งใจ (Resilience Quotient) จงึ

หม�ยถึง ก�รรับมือกับปัญห�และคว�มท้�ท�ย

ด้วยสติ ก้�วข้�มคว�มทุกข์ได้ และกลับม� 

ดำ�เนินชีวติไดอ้ย�่งปกตสิขุอกีคร้ัง และแข็งแกร่ง

กว�่เดมิ ภมิูคุม้กนัท�งใจมผีูช่้วยทีช่ื่อว�่ Growth 

Mindset (กรอบคว�มคิดแบบเติบโต) เป็นชุด

คว�มคิดของคนที่ รู้จักมองตัวเองจนเข้�ใจ 

จุดอ่อน-จุดแข็งของตัวเองดี กล้�ลองผิดลองถูก 

มองคว�มท้�ท�ยและปัญห�ไม่ใช่อุปสรรค 

ห�กล้มเหลว จะไม่กล่�วโทษผู้อื่น แต่จะยอมรับ

ข้อบกพร่อง และมองว่�เป็นบทเรียนล้ำ�ค่� 

ในก�รพัฒน�ตัวเอง 

 ในฐ�นะคนไทยคนหนึ่ง เร�จะปล่อยให้ 

โควิด-19 ฆ่�เร�ให้ต�ย หรือจะจับมือเพื่อเรียนรู้

และเติบโตไปด้วยกัน  

 ...What Doesn’t Kill Us Makes Us  

Stronger. 
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

“โรคระบาด” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย และทุก ๆ ครั้งโรคร้ายเหล่านี้ก็นำามาซึ่งความสูญเสียมากมาย
อย่างหลีกลี่ยงไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ทุกวิกฤตก็ทำาให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ 
อนันำามาซึง่วิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยท่ีีชว่ยพฒันาคณุภาพชวิีตและความเปน็อยูท่ี่ดขีึน้ของผู้คน มาดกัูนว่า
เราจะนำาบทเรียนจากอดีตเหล่านี้มาใช้ต่อกรกับปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำาหรับอนาคตได้อย่างไรบ้าง

1347-1351_BLACK DEATH
 กาฬโรค เป็นโรคระบ�ดที่เกิดข้ึนบ่อยคร้ังและก่อคว�ม 

 เสียห�ยอย่�งมห�ศ�ลม�ตลอดประวัติศ�สตร์มนุษย์ 

 เร่ิมแพร่กระจ�ยไปต�มเส้นท�งก�รค้�ต่�ง ๆ โดยมีหมัด 

 และสัตว์ฟันแทะที่มีเช้ือเป็นพ�หะนำ�โรค ซึ่งสันนิษฐ�นว่� 

 มีผู้เสียชีวิตจ�กโรคนี้ไปกว่� 200 ล้�นคน

 ก�รระบ�ดคร้ังที่ รุนแรงที่สุดเกิดข้ึนที่ยุโรปในช่วงค.ศ.  

 1347-1351 คร่�ชีวิตประช�กรยุโรปไปกว่�ครึ่ง ก�รระบ�ด 

 ครั้งนี้เป็นที่รู้จักในน�ม “Black Death”

 นำ�ม�สู่จุดเร่ิมต้นของก�รกักตัว (Quarantine) ซึ่งม�จ�ก 

 ภ�ษ�อิต�เลียน Quaranta Giorni แปลว่� 40 วัน เนื่องจ�ก 

 เรือที่เดินท�งม�จ�กเมืองที่มีก�รระบ�ดจะต้องทอดสมอ 

 รอถึง 40 วัน ก่อนที่จะได้ขึ้นฝั่งนั่นเอง

1817 - 1923_CHOLERA
 อหิวาตกโรค หรือที่คนไทยมักเรียกว่� “โรคห่�” เป็นโรค 

 ที่มีก�รระบ�ดบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิตม�กกว่� 1 ล้�นคน  

 ส�เหตเุกดิจ�กแบคทเีรีย (Vibrio cholerae) ทีเ่ข้�สูร่่�งก�ย 

 ผ่�นท�งอ�ห�รหรือน้ำ�ดื่มที่ไม่สะอ�ด 

 ในปี 1854 จอห์น สโนว์ (John Snow) แพทย์ช�วอังกฤษ  

 ได้ศึกษ�และพบว่�ส�เหตุของโรคที่ระบ�ดอยู่ในลอนดอน 

 ขณะนั้น เกิดจ�กแหล่งน้ำ�ที่สกปรก (ไม่ได้แพร่ท�งอ�ก�ศ 

 แบบที่คนสมัยนั้นเข้�ใจ) ทำ�ให้ควบคุมก�รระบ�ดได้ และ 

 ได้รับก�รยกย่องให้เป็นบิด�แห่งวิช�วิทย�ก�รระบ�ดสมัยใหม่  

 (Modern Epidemiology) ซึ่งศึกษ�ธรรมช�ติของก�รเกิด 

 และแพร่กระจ�ยของโรคชนิดต่�ง ๆ เพื่อห�ทั้งแนวท�ง 

 ป้องกันและควบคุม 

1500s - 1977_SMALLPOX
 โรคฝีดาษ หรือ ไข้ทรพิษ ระบ�ดหนักในช่วงค.ศ. 1500  

 จ�กก�รค้นพบทวีปอเมริก�ของช�วยุโรป และเป็นเหตุให้ 

 กว�่ 90% ของชนพืน้เมอืงเสยีชีวติระหว�่งก�รล�่อ�ณ�นิคม

 ก�รระบ�ดของโรคฝีด�ษดำ�เนินต่อม�อีกหล�ยศตวรรษ 

 มีผู้เสียชีวิตจ�กโรคนี้ไปอย่�งน้อย 300 ล้�นคนทั่วโลก

 ในป ี1796 ในป ีเอด็เวร์ิด เจนเนอร์ (Edward Jenner) แพทย ์

 ช�วองักฤษไดค้น้พบวธีิ “ก�รปลกูฝ”ี เพือ่ปอ้งกนัก�รติดเช้ือ 

 โรคฝดี�ษไดส้ำ�เร็จ กล�ยเปน็จดุเร่ิมตน้ของก�รศกึษ�พฒัน� 

 วัคซีน

 ในป ี1980 ก�รประชุมสมชัช�อน�มยัโลก (WHA) ไดป้ระก�ศ 

 ชัยชนะของมนุษย์ในก�รกว�ดล้�งโรคฝีด�ษได้สำ�เร็จ

1918 - 1919_SPANISH FLU 
 ช่วงปล�ยของสงคร�มโลกคร้ังท่ี 1 เกิดเหตุก�รณ์ก�รระบ�ดของ 

 โรคที่รุนแรงที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 คือ ไข้หวัดใหญ่สเปน  

 ซ่ึงเกิดจ�กเช้ือไวรัส H1N1 มีผู้คนเสียชีวิตไปกว่� 50 ล้�นคน

 เนื่องจ�กขณะนั้นโลกกำ�ลังตกอยู่ในสภ�วะสงคร�ม หล�ย 

 ประเทศจึงพย�ย�มปิดข่�วเรื่องโรคระบ�ด ส่งผลให้กว่�จะ 

 ต้ังรับสถ�นก�รณ์ โรคก็ได้ระบ�ดไปไกลเกินกว่�จะควบคุมแล้ว

 สเปนไม่ใช้แห่ลงกำ�เนิดของโรค แต่เน่ืองจ�กเป็นประเทศท่ีไม่ได้ 

 เข้�ร่วมสงคร�ม จึงเป็นผู้ประก�ศข่�วโรคระบ�ดให้ทุกประเทศ 

 ได้ทร�บ กล�ยเป็นท่ีม�ของช่ือ “โรคไข้หวัดใหญ่สเปน” น่ันเอง

 เหตกุ�รณ์น้ีทำ�ใหเ้กดิก�รวจัิยเพือ่ศกึษ�แนวท�งปอ้งกนัโรค 

 ระบ�ด และพัฒน�ระบบส�ธ�รณสุข สำ�หรับเตรียมก�รรับมือ 

 ไม่ให้ก�รระบ�ดของโรคในอน�คตส่งผลรุนแรงแบบคร�วน้ีอีก

From Black Death to COVID-19 : พัฒนาการของโรค โลก และมนุษย์
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1968 - 1970_HONG KONG FLU
 ในป ี1968 ไขห้วดัใหญฮ่อ่งกงไดเ้ร่ิมแพร่ระบ�ดและทำ�ให ้

 มีผู้เสียชีวิตไปอย่�งน้อย 1 ล้�นคนทั่วโลก 

 ส�เหตุเกิดจ�กเช้ือไวรัส H3N2 สันนิษฐ�นว่�วิวัฒน�ก�รม�จ�ก 

 เช้ือไวรัส H2N2 ทีท่ำ�ให้เกิดไข้หวัดใหญ่เอเชียระบ�ดในปี 1957 

 เน่ืองจ�กไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคท่ีมีก�รระบ�ดบ่อยคร้ัง และมี 

 ก�รเปลีย่นแปลงพนัธกุรรมอยูต่ลอด ทำ�ใหผู้ค้นเร่ิมตระหนกั 

 ถึงคว�มสำ�คัญของก�รฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคม�กขึ้น 

 ปจัจบุนัศนูยค์วบคมุและปอ้งกันโรค (CDC) แนะนำ�ใหบ้คุคล 

 ท่ัวไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำ�ฤดูก�ลปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วย 

 ให้ภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำ�ง�นได้อย่�งต่อเน่ือง และถึงแม้ 

 จะป้องกันไข้หวัดส�ยพันธุ์ที่เกิดใหม่ไม่ได้ แต่ก็อ�จช่วยลด 

 คว�มรุนแรงได้ในระดับหนึ่ง

2009 - 2010_SWINE FLU
 ไขห้วัดใหญส่ายพนัธุ์ใหม ่2009 หรือ ไข้หวดัหมู เปน็ก�ร 

 ระบ�ดของเช้ือไวรัส H1N1 ซึ่งในปี 2009 มีผู้ติดเช้ือ 60  

 ล้�นคน และมีผู้เสียชีวิตร�ว 150,000 - 575,000 คน 

 คว�มแปลกของก�รระบ�ดคร�วน้ีคือ ผู้ เสียชีวิตกว่� 

 ร้อยละ 80 ไม่ใช่ผู้สูงอ�ยุเหมือนกับก�รระบ�ดของ 

 ไข้หวัดใหญ่คร�วก่อน ๆ แต่กลับเป็นคนหนุ่มส�วและเด็ก 

 ที่มีอ�ยุน้อยกว่� 65 ปี 

 วัคซีนได้รับก�รคิดค้นขึ้นภ�ยในปีเดียวกันนั้นเอง ซึ่งคว�ม 

 ก้�วหน้�ท�งก�รแพทย์และเทคโนโลยี มีส่วนช่วยให้อัตร� 

 ก�รเสียชีวิตและผลกระทบจ�กโรคระบ�ดต่�ง ๆ   โดยเฉพ�ะ 

 จ�กไวรัสตระกูลไข้หวัดใหญ่น้ี มีคว�มรุนแรงน้อยลงอย่�ง 

 ชัดเจน

2002-2003_SARS
 โรคท�งเดินห�ยใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory  

 Syndrome) หรือ ซาร์ส (SARS) เกิดจ�กเช้ือไวรัสในตระกูลโคโรน� 
 เร่ิมระบ�ดในปี 2002 จ�กมณฑลกว�งตุ้ง แพร่กระจ�ยไป 26  

 ประเทศ ทำ�ให้มีคนติดเชื้อร�ว 8,000 คน เสียชีวิต 774 คน 

 แม้ก�รแพร่ระบ�ดจะเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว แต่เทคโนโลยีใน 

 ตอนน้ัน มีส่วนช่วยให้ก�รกระจ�ยข่�วส�รดำ�เนินไปอย่�งท่ัวถึง  

 ประกอบกบัคว�มร่วมมอืของศนูยวิ์จยัทัว่โลกทำ�ใหส้�ม�รถ 

 พบต้นตอของโรคได้ในเวล�เพียง 1 เดือน และควบคุม 

 ก�รแพร่ระบ�ดได้ในที่สุด

 ก�รระบ�ดคร้ังน้ีทำ�ให้ผู้คนตระหนักถึงวิธีก�รป้องกันโรค 

 ม�กข้ึน มีก�รฆ่�เช้ือต�มพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ และผู้คนเร่ิมหันม� 

 ใช้หน้�ก�กอน�มัยกันอย่�งแพร่หล�ย

2019 - PRESENT_COVID-19
 ก�รระบ�ดใหญ่ (Pandemic) คร้ังล่�สุดของมวลมนุษย์ท่ีเกิด 

 จ�กเช้ือไวรัสโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่ ที่ขณะน้ี (วันที่ 24 มีน�คม  

 2563) มียอดผู้ติดเช้ือพุ่งสูงถึง 334,981 คน มีผู้เสียชีวิต 

 14,652 คน และแพร่ระบ�ดไปแล้วกว่� 190 ประเทศทั่วโลก

 ผู้เชี่ยวช�ญพบว่�พันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่� 2019 นี้มี 

 คว�มคล้�ยคลึงกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค SARS ถึง 86.9% 

 แม้สถ�นก�รณ์ปัจจุบันจะมีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�  

 และยังไม่มีบทสรุปของก�รระบ�ดในคร้ังน้ี แต่เร�ก็ได้เห็นถึง 

 คว�มพย�ย�มในก�รต่อสู้และพัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับ 

 โรคโควิด-19 รวมท้ังก�รเร่งผลิตย�รักษ� 
 นอกจ�กผลกระทบต่�ง ๆ  ของโรคแล้ว น่�สนใจว่�ก�รระบ�ด 

 ในคร้ังน้ีจะนำ�ไปสู่คว�มเปล่ียนแปลงอะไรของโลกและวิถีชีวิต 

 ของมนุษย์บ้�ง และเร�จะต้องปรับตัวอย่�งไรต่อไปในอน�คต

ท่ีม� : ข้อมูลโดย Centers for Disease Control and Prevention จ�ก cdc.gov / ข้อมูลโดย World Health Organization จ�ก who.int / บทคว�ม “Fighting the Plague in Medieval Towns” 
จ�ก medievalists.net / บทคว�ม “Here’s How COVID-19 Compares to Past Outbreaks” โดย Julia Ries จ�ก healthline.com / บทคว�ม “Pandemics That Changed History” จ�ก 
history.com / บทคว�ม “Visualizing the History of Pandemics” โดย Nicholas LePan จ�ก visualcapitalist.com / บทคว�ม “11 Ways Pandemics Have Changed the Course of Human 
History, From the Over $4 Billion Spent to Fight Ebola to the Trillions It Might Take to Tackle the Coronavirus” โดย Debanjali Bose จ�ก businessinsider.com

From Black Death to COVID-19 : พัฒนาการของโรค โลก และมนุษย์



CREATIVE THAILAND  I  20

Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร l ภาพ : ภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์

ผูค้นเริม่กักตนุอาหารและขา้วของเครือ่งใชจ้ำาเป็นในยามวิกฤต แตอ่าจลืมนกึถึงยามเจบ็ป่วยทีต่อ้งไปโรงพยาบาล แหล่งรวม
เชื้ออันดับต้น ๆ ครั้นจะไปโรงพยาบาลก็กลัวจะติดเชื้อ แต่หากจำาเป็น เราจะไปหาหมอโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้อย่างไร
 โชคดีท่ีเทคโนโลยีแข็งแกร่งมากถึงขนาดวันน้ีเราสามารถพบคุณหมอผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว ดอกเตอร์ รักษา 
(Doctor Raksa) ธุรกิจสตาร์ตอัพรายเล็กที่มีทีมงานเพียง 18 ชีวิตกำาลังเติบโตพุ่งแรงในยามวิกฤตเช่นนี้ สวนทางกับ 
หลายธุรกิจที่ขาแขนค่อย ๆ หมดกำาลังลงเพราะพิษไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้ 

เร�มีโอก�สได้พูดคุยกับ จ�เรน ซิว (Jaren Siew ) ซีอีโอหนุ่มช�วสิงคโปร์ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีแพทย์ท�งไกล หรือ Telemedicine ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน

ที่มีชื่อว่� ดอกเตอร์ รักษ� (Doctor Raksa) ที่จะม�เผยมุมมองท�งธุรกิจภ�ยใต้สโลแกน “ป่วยทัก รักษ�”  
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คุณหมอทางไกล
4 ปีม�แล้วที่ทีมรักษ� แอพพลิเคชันก�รแพทย์ส�ยเทคเป็นรูปเป็นร่�งขึ้นม�

เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกล�งออนไลน์พ�ให้คุณหมอและคนไข้ม�เจอกันอย่�ง

สะดวกและรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเดินท�งไปโรงพย�บ�ลในสังคมยุค 4.0  

“สิ่งที่เร�กำ�ลังทำ�อยู่ไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพร�ะหล�ยประเทศก็ได้เร่ิมทำ�ไปแล้ว 

มันเรียกว่�เทคโนโลยีแพทย์ท�งไกล (Telemedicine)” ที่จีนแผ่นดินใหญ่

เทคโนโลยีนี้เฟื่องฟูม�ก แม้แต่ที่อเมริก� สหร�ชอ�ณ�จักร สวีเดน อินเดีย 

หรืออินโดนีเซียเองก็ต�ม จ�เรนจึงตั้งคำ�ถ�มว่� “แล้วทำ�ไมเร�ถึงจะไม่ทำ�

มันที่ประเทศไทยล่ะ” ในเมื่อไทยเป็นประเทศที่มีประช�กรกว่� 70 ล้�นคน 

ซ้ำ�ผู้คนยังใช้จ่�ยกันเร่ืองสุขภ�พเยอะม�กอีกด้วย เข�เผยมุมมองที่มีต่อ

ตล�ดก�รแพทย์ในเมืองไทยที่กล�ยเป็นจุดเร่ิมต้นของรักษ� “ภ�ยใน

แอพพลิเคชันรักษ�ที่ทีมเร�ได้สร้�งไว้ มีโรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์เข้�ม�ร่วม

ลงทุน ซึ่งนอกจ�กจะมีคุณหมอจ�กบำ�รุงร�ษฎร์เป็นส่วนใหญ่แล้ว ก็ยังมี 

คุณหมอจ�กโรงพย�บ�ลใหญ่อื่น ๆ ทั้งศิริร�ช สมิติเวช และร�ม�ธิบดี 

อีกด้วย” จ�เรนเล่�เร่ืองร�วของรักษ�ในเมืองไทยให้เร�ฟัง โดยตอนน้ีบน

แอพฯ รักษ�มคีณุหมอพรอ้มใหบ้ริก�รม�กกว�่ 500 คน โดย 90% เปน็แพทย์

เฉพ�ะท�ง รักษ�ให้คำ�ปรึกษ�ท�งก�รแพทย์ไปแล้วถึง 50,000 ครั้ง และมี

ผู้ใช้อีกกว่� 300,000 คนที่ลงทะเบียนเข้�ม�ใช้บริก�ร จ�เรนบอกว่�ขอให้

ม่ันใจได้เลย เพร�ะหมอท่ีท�งรักษ�คัดเลือกและสัมภ�ษณ์เข้�ม�มีประสบก�รณ์

ม�กกว่� 8-10 ปี แถมหมอแต่ละคนก็ล้วนได้เรตติงจ�กผู้ใช้ง�นสูง ๆ จ�ก

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งก�รแพทย์บนแอพพลิเคชันแทบทั้งนั้น

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด
“ถ้�คุณปรึกษ�หมอเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบส่ังย�ออนไลน์ท่ีปลอดภัย 

ในแอพฯ ของเร� คุณจะส�ม�รถเอ�ใบส่ังย�น้ีไปซ้ือย�ท่ีร้�นข�ยย�บนแอพฯ 

ของเร�หรือจะไปซ้ือท่ีร้�นข�ยย�ท่ัวไปก็ได้ ท้ังหมดก็เพ่ือคว�มสะดวกสบ�ย

ของคนไข้” จ�เรนก�รันตีร�ค�ย�บนแอพฯ ของเข�ว่�ถูกกว่�ร้�นข�ยย�ท่ัวไป

แน่นอน ท่ีสำ�คัญห�กส่ังซ้ือย�จ�กแอพฯ รักษ� ยังมีบริก�รจัดส่งฟรีให้ท่ัว

กรุงเทพฯ ภ�ยใน 1 ช่ัวโมงอีกด้วย

 ในระบบของรักษ� ทุกอย่�งปลอดภัยท้ังหมด ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลของ 

ผู้ป่วยหรือคุณหมอ จ�เรนยกตัวอย่�งว่�ใบส่ังย�ท่ีหมอเคยให้ไว้ เม่ือผ่�นไป

หล�ยปี ข้อมูลน้ันก็ยังจะคงอยู่ในระบบท่ีท้ังสะดวกและปลอดภัย เร�ส�ม�รถ

แพทย์เฉพาะทางที่ออนไลน์บนแอพพลิเคชันรักษา 
กุม�รแพทย์ / สูติ-นรีแพทย์ / อ�ยุรแพทย์ / ท�งเดินปัสส�วะ / 

กระดูกและข้อ / จิตแพทย์ / หู คอ จมูก / ศัลยแพทย์ / แพทย์

ผิวหนัง / จักษุแพทย์ / ระบบประส�ท / แพทย์รังสีวิทย�
 
**นอกจ�กน้ี จ�เรนและทมีรักษ�ไดม้สีว่นช่วยเหลอืช�วไทยผ�่นโดยร่วมมือกบั
สม�คมไทยเทคสต�ร์ตอัพ (TTSA) และกรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข 
เพื่อมอบข่�วส�รและคัดกรองต้�นภัย COVID-19 ผ่�นท�ง “เป็ดไทยสู้ภัย” 
เพจเฟซบุ๊กส�ยเทคสุขภ�พ โดยให้ทีมแพทย์อ�ส�เข้�ม�ร่วมคัดกรองและให้ 
คำ�ปรึกษ�เบื้องต้นผ่�นแอพฯ**

ตรวจสอบประวัติก�รพบแพทย์ของเร�ได้ทุกเม่ือ อย่�งเช่น ห�กคุณเป็นคนไข้

ท่ีโรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์ รักษ�ก็ส�ม�รถดึงประวัติจ�กโรงพย�บ�ลได้ทันที 

หรือแม้แต่ถ้�คุณหมอในแอพฯ ได้บันทึกอ�ก�รของคนไข้ลงในแอพฯ ข้อมูล

ท้ังหมดก็จะถูกส่งไปท่ีโรงพย�บ�ลเช่นเดียวกัน ฉะน้ันจ�เรนจึงขอให้ผู้ใช้ 

ทุกคนม่ันใจว่�ระบบมีคว�มปลอดภัยและเป็นไปเพ่ือประสิทธิภ�พในก�รดูแล

รักษ�คนไข้ม�เป็นอันดับหน่ึงจริง ๆ  ท้ังหมดยังรองรับด้วยระบบหลังบ้�นท่ีมี

คว�มปลอดภัยสูงสุด และทีมง�นคับคุณภ�พของเข� แม้แต่เร่ืองคุณภ�พของ

ย�ท่ีข�ยบนแอพฯ เข�ก็ก�รันตีด้วยดีกรีนักเรียนแพทย์และเภสัชกรท่ีเข้�ใจ

และรู้จักคุณภ�พของย�ท่ีนำ�เข้�ม�ข�ยอย่�งแท้จริง

 โดยปกติ เร�ใช้เวล�แทบท้ังวันท่ีโรงพย�บ�ล แต่ได้พบและพูดคุยกับ

หมอจริง ๆ แค่ 5 น�ทีเท่�น้ัน น่ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบอกเร�ว่�เร�กำ�ลังเสียเวล� 

โดยไม่จำ�เป็น เพร�ะถ้�เร�ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีต้องรีบเข้�ห้องไอซียู ก็คง 

ไม่จำ�เป็นต้องด้ันด้นไปรอน�น ๆ ท่ีโรงพย�บ�ล คำ�แนะนำ�ของจ�เรนคือ 

“ถ้�คุณต้องก�รคุยกับหมอ คุณควรปรึกษ�ออนไลน์ก่อนโดยท่ีไม่ต้องไปถึง

โรงพย�บ�ล เพร�ะบ�งคร้ังหมอส�ม�รถจ่�ยย�ให้คุณได้เลย คุณเพียงอยู่บ้�น

แล้วรอดูอ�ก�รต่อไป” รักษ�ช่วยเข้�ม�ลดข้ันตอนในก�รเดินท�ง ก�รรอพบ

หมอท่ีโรงพย�บ�ล ช่วยให้เร�ประหยัดเวล� แถมประหยัดเงินค่�เดินท�ง 

อีกด้วย “แต่ถ้�อ�ก�รคุณแย่ลง ถึงตอนน้ันคุณถึงต้องไปโรงพย�บ�ลจริง ๆ  แล้ว” 

เข�กล่�วเพ่ิมเติม

โอกาสในวิกฤต 

จ�เรนบอกกับเร�ว่�เข�ไม่เห็นเหตุผลอะไรท่ีจะไม่ทำ�ธุรกิจก�รแพทย์ท�งไกล

ในประเทศไทย ผลตอบรับก�รใช้ง�นของรักษ�ดีม�กโดยเฉพ�ะช่วงโควิด-19 

ระบ�ดหนัก “ผมว่�แอพฯ ของเร�ช่วยสถ�นก�รณ์น้ีได้จริง ๆ  และน่ีเป็นเวล�

ทองท่ีจะเพ่ิมยอดผู้ใช้ง�น” เข�พย�ย�มแสดงให้เห็นว่�รักษ�ส�ม�รถช่วย

อย่�งไรได้บ้�ง

 “รัฐบ�ลทีส่งิคโปร์ อเมริก� กระท่ังจีนบอกประช�ชนว่�ให้ห�หมอท�งไกล 

เพร�ะว่�ไม่อย�กให้ใครไปโรงพย�บ�ลโดยไม่จำ�เป็น” จ�เรนบอกให้เห็นว่� 

ก�รห�หมอท�งไกลน้ันดีอย่�งไรโดยเฉพ�ะในย�มท่ีเร�ต้องรักษ�ระยะห่�ง

จ�กคนอ่ืน ๆ ในสังคมเช่นน้ี เพร�ะว่�ห�กเร�ไม่ได้ป่วย แล้วมีผู้ป่วยติดเช้ือ

โควิดท่ีโรงพย�บ�ล เร�อ�จติดเช้ือน้ันได้ง่�ย ๆ โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุหรือ 
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กลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจำ�ตัวท่ีต้องระวังเป็นพิเศษ จ�เรนเสริมต่อว่� “เอ�พ้ืน ๆ  

เลยนะครับ เร�ส�ม�รถวินิจฉัยท่ีอ่ืนได้ อย่�งก�รใช้เทคโนโลยีแพทย์ท�งไกล 

แล้วให้ท�งโรงพย�บ�ลส่งรถม�รับเพ่ือแยกออกจ�กผู้ป่วยอ่ืน ๆ ได้ทันที”  

แต่ห�กถ้�เร�ยังเดินป้วนเป้ียนอยู่ท่ีโรงพย�บ�ลก็เท่�กับว่�ตัวเร�เองท่ีเข้�ไป

เพ่ิมคว�มเส่ียง ณ ตรงน้ัน น่ีจึงเป็นอีกไอเดียท่ีจ�เรนแบ่งปันให้เร�ฟัง ย่ิงแล้ว

ถ้�ห�กเมืองปิดโดยสมบูรณ์ ท�งเดียวท่ีเร�ส�ม�รถปรึกษ�หมอได้โดยสะดวก

ก็คือก�รใช้บริก�รแพทย์ท�งไกลน่ันเอง

รักษาได้ทั่วถึง
“อีก 5 ปี ผมอย�กให้มีคนใช้บริก�รถึง 10 ล้�นคนในประเทศไทย” น่ีคอื 

เป้�หม�ยท่ีรักษ�ว�งไว้ แม้ยังเป็นท�งท่ีย�วไกลแต่พวกเข�ก็จะพย�ย�มไป

ให้ถึงด้วยบริก�รท่ีเข้�อกเข้�ใจผู้ป่วยอย่�งท่ีสุด จ�เรนฝันว่�เข�จะสร้�งระบบ

นิเวศด้�นสุขภ�พในเมืองไทยให้ได้ดี ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกับโรงพย�บ�ล 

หล�กหล�ยแห่งท้ังรัฐบ�ลและเอกชน รวมไปถึงร้�นข�ยย�ต่�ง ๆ ด้วย 

 “ร�ค�เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ” คือส่ิงท่ีเข�หวังไว้ในวงก�ร 

ก�รแพทย์ไทย เข�ย้ำ�ด้วยภ�พก�รเข้�ถึงคุณหมอของคนท่ีอ�ศัยอยู่ต่�งจังหวัด

ท่ีต้องเดินท�งไกลเข้�ม�ในเมืองเพ่ือรักษ�ตัว เพร�ะร้อยละ 90 ของแพทย์

เฉพ�ะท�งปักหลักอยู่เมืองหลวงแทบท้ังส้ิน “หมอท่ีต่�งจังหวัดโทรฯ เข้�ม�

ห�หมอในกรุงเทพฯ ผ่�นแอพฯ รักษ� ซ่ึงหมอเหล่�น้ันต้องจ่�ยเงินเพ่ือปรึกษ�

ขอคำ�แนะนำ�” น่ีคือส่ิงท่ีจ�เรนสังเกตเห็นว่�ขน�ดหมอด้วยกันเองยังโทรม�

ปรึกษ�กันได้ ฉะน้ันน่ีคือช่องท�งของคนไข้ท่ีส�ม�รถปรึกษ�หมอได้เลยง่�ย ๆ  

ผ่�นท�งแอพพลิเคชันบนมือถือท่ีอยู่กับเร�ตลอดเวล�

 ส่ิงท่ีผู้ป่วยหล�ยคนมักพบเจอเวล�ไปโรงพย�บ�ล คือ เสียเวล�ไปกับ

ก�รรอพบหมอ “ประสบก�รณ์ของคนไข้ในก�รไปโรงพย�บ�ลในปัจจุบัน 

ค่อนข้�งแย่นะครับ ฉะน้ันส่ิงท่ีรักษ�เห็นคว�มสำ�คัญม�กท่ีสุดคือก�รมอบ

ประสบก�รณ์ดี ๆ ท่ีท้ังปลอดภัยและร�ค�ถูก” นอกจ�กรักษ�จะพย�ย�ม

อำ�นวยส่ิงดี ๆ  ให้แก่ผู้ใช้ง�นม�เป็นอันดับหน่ึงแล้ว อีกเร่ืองท่ีต้องโฟกัสไม่แพ้

กันเลยก็คือก�รตล�ด “เร�กำ�ลังลงทุนในก�รตล�ดดิจิทัลด้วย คุณจะเห็น

โฆษณ�ผ่�นท�งเฟซบุ๊กอยู่บ่อย ๆ เร�หวังว่�ส่ิงท่ีเร�ส่ือส�รและก�รท่ีคนไป

ห�หมอผ่�นแอพฯ จะกล�ยเป็นหน่ึงในไลฟ์สไตล์ของคน ผมหวังว่�อีก 5 ปี

ข้�งหน้� สิ่งนี้จะกล�ยเป็น New Normal (คว�มปกติในรูปแบบใหม่) ครับ” 

 จ�เรนพย�ย�มคิดถึงส่ิงท่ีเข�และทีมง�นจะพอช่วยได้ “เร�ส�ม�รถเพ่ิม

อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ เพ่ือให้พวกเข�ทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน 

อ�จจะเป็นเคร่ืองมือเอไอท่ีจะช่วยคุณหมอวินิจฉัยโรคได้เร็วม�กข้ึน” เข�ขย�ย

คว�มต่อว่� ห�กเข�เป็นหมอและภ�ยในหน่ึงวันเข�ต้องรักษ�ผู้ป่วย 100 ชีวิต 

ห�กมีอุปกรณ์เหล่�น้ีมันอ�จทำ�ให้ช่วยคนไข้ได้ถึง 500 ชีวิตทีเดียว ท้ังมี

ประสิทธิภ�พและเป็นระบบ นอกจ�กน้ียังส�ม�รถนำ�ไปช่วยพัฒน�ระบบ 

ก�รจ่�ยย�ของเภสัชกรบนแอพพลิเคชันได้อีกด้วย รักษ�ยังคิดไปถึงก�ร 

ผูกรักษ�เข้�กับประกันภัยต่�ง ๆ  ท่ีรวมไปถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐ�นด้�นส�ธ�รณสุข

ของคนไทยอย่�งหลักประกันสุขภ�พของท�งรัฐบ�ลด้วย จ�เรนยกตัวอย่�งว่� 

“ห�กเร�เป็นผู้ป่วยประจำ�โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี รักษ�จะช่วยให้เร�ส�ม�รถ

คุยกับคุณหมอประจำ�โรงพย�บ�ลได้โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยเลย เพร�ะแอพฯ  

รู้ว่�คุณมีสิทธ์ิอะไรอยู่บ้�งท�งก�รรักษ� และส่ิงน้ีน่ีแหละท่ีจะเป็นคว�มสุข 

ของคนไข้” เข�กล่�วด้วยคว�มพอใจพร้อมรอยย้ิม

 ช่วงย�มน้ีท่ีเร�ต้องใช้เวล�กักตัวอยู่ท่ีบ้�น ห�กรู้สึกไม่สบ�ยตัว หรือ 

ไม่สบ�ยใจเม่ือไร ก็ลองใช้บริก�รของรักษ� ท่ีช่วยลดคว�มเส่ียงในก�รไป 

โรงพย�บ�ล ช่วยลดภ�ระของคุณหมอและพย�บ�ล และยังคล�ยกังวลเร่ือง

โรคภัย เพร�ะได้คุยกับคุณหมอตัวจริง...ถ้�ป่วยทัก รักษ�เลย 

อยู่บ้านก็ “รักษา” ได้ 3 ขั้นตอนปรึกษ�คุณหมอผ่�นรักษ� 

1. ค้นหาคุณหมอที่ต้องการรับคำาปรึกษา ห�กคุณหมอมีสถ�นะออนไลน์อยู่ ส�ม�รถขอรับคำ�ปรึกษ�ได้ทันที หรือส�ม�รถกดกระดิ่งสำ�หรับ

คุณหมอที่ออฟไลน์ไว้ และแอพฯ จะเด้งเตือนเร�เวล�หมอที่อย�กพบกลับม�ออนไลน์

 
2. อธิบายอาการ รวมถึงระยะเวล�ที่มีอ�ก�รดังกล่�ว เพื่อให้คุณหมอได้อ่�นประวัติ 

 

3. รอคุณหมอตอบรับภายใน 3 นาที หลังจ�กส่งอ�ก�รกรุณ�รอคุณหมอตอบรับภ�ยใน 3 น�ที แล้วเริ่มก�รสนทน�ได้เลย

สำ�หรับช่วงวิกฤตโควิด-19 ท�งรักษ�ก็มีส่วนลดสำ�หรับผู้ใช้ที่ต้องก�รปรึกษ�อ�ก�รว่�เข้�ข่�ยหรือไม่ โดยใช้โค้ด COVID19

หม�ยเหตุ : ด�วน์โหลด Raksa ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

ติดต�มรักษ�ได้ท�ง doctorraksa.com หรือ facebook.com/raksaapp

ฟังก์ชันก�รใช้ง�นแอพพลิเคชันรักษ�บนโทรศัพท์มือถือ
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How To : ถอดวิธีคิด

การกักตัวเองในบ้านเป็นทางออกท่ีดี
ท่ีสุดในภาวะการระบาดของไวรัส 
โควิด-19 แต่ไม่ได้หมายความว่าเรา 
จะอยู่กินนอนอย่างไร้จุดหมาย เพราะ
ถึงแม้จะปลอดภัย แต่สุขภาพด้าน
ร่างกายและจิตใจอาจทรุดโทรมได้ง่าย ๆ  
เม่ือขาดกิจกรรมหรือขาดการพบปะ
ผู้คน นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราควรจะสร้าง
สุขภาวะท่ีดีท่ามกลางสถานการณ์ท่ี
ตึงเครียดเช่นนี้

เรื่อง : นพกร คนไว

กักตุนอาหารให้เพียงพอ
และถูกหลักโภชนาการ
หล�ยคนเม่ือรู้ว่�ต้องกักตัวเป็นเวล�น�นก็รีบออกไป

ตุนเสบียงให้ม�กเท่�ท่ีสุด ซ่ึงเสบียงส่วนใหญ่ก็ 

หนีไม่พ้นบะหม่ีก่ึงสำ�เร็จรูปและอ�ห�รแช่แข็ง  

ซ่ึงเต็มไปด้วยโซเดียมท่ีม�กเกินคว�มต้องก�รของ

ร่�งก�ย เร�จึงควรจำ�กัดอ�ห�รท่ีย่ัวยวน เช่น  

มันฝร่ังทอด น้ำ�อัดลม ขนมหว�น หรือ ไอศกรีม 

และเลีย่งอ�ห�รแช่แข็งบ้�ง หรือเลือกรับประท�น

ในปริม�ณท่ีพอเหม�ะในแต่ละวัน โดยอ�ห�รท่ี

ควรมีติดบ้�นและมีประโยชน์ก็เช่น อ�ห�รประเภท

ถ่ัวอย่�งอัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพ�นต์ หรือถ่ัวลิสง 

ซ่ึงมีคุณค่�ท�งอ�ห�รสูง ซีเรียลและธัญพืชอบแห้ง 

ส�ม�รถกินได้หล�ยแบบท้ังกินพร้อมนมหรือโยเกิร์ต 

หรือธัญพืชอัดแท่งก็ช่วยให้พลังง�นและทำ�ให้อ่ิมท้อง

ได้น�นม�กข้ึน นอกจ�กน้ีห�กเป็นไปได้ ยังควร

กินอ�ห�รให้ครบหมู่ท้ังผัก ผลไม้สด ผลไม้แห้ง 

หรือผลไม้กระป๋อง ไข่ไก่หรือไข่เค็ม นมและโยเกิร์ต 

รวมถึงเน้ือสัตว์ท้ังเน้ือไก่ หมู หรือปล�ท้ังในรูปแบบ

แช่แข็งหรือปล�กระป๋องต่�ง ๆ  ที่ม� : บทคว�ม “Gym closed? Here are some of the 
best home workout options” โดย Sharon Profis จ�ก 
cnet.com / บทคว�ม “Making Health and Nutrition a 
Priority During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic” 
โดย ASN Member Contributor จ�ก nutrition.org / บทคว�ม 
“Post-traumatic stress, confusion and anger: How 
quarantine affects your mental health” จ�ก france24.com / 
บทคว�ม “Psychology experts share their tips for 
safeguarding your mental health during quarantine” 
โดย Karen Gilchrist จ�ก cnbc.com

อย่าอยู่เฉยๆ
ก�รกักตัวหล�ยสัปด�ห์คงไม่ได้หม�ยคว�มถึงก�ร

ดูซีรีส์ม�ร�ธอนเพียงอย่�งเดียว จริงอยู่ท่ีอ�จทำ�ให้

จิตใจเร�เบิกบ�นหรือคล�ยคว�มเครียดลงได้บ้�ง 

แต่น่ันอ�จไม่มีต่อสุขภ�พองค์รวมของคุณ ลองเลือก

วิธีอย่�งก�รออกกำ�ลังก�ยออนไลน์ แพลตฟอร์ม

อย่�ง YouTube น้ันมีท่ีร�ยก�รสอนออกกำ�ลังก�ย

ดี ๆ  จำ�นวนม�กให้เลือกได้ท้ังประเภท คว�มถนัด 

และระดับคว�มย�กง่�ยของก�รออกกำ�ลังก�ย  

ท้ังยังทำ�ได้สำ�หรับผู้ท่ีมีพ้ืนท่ีจำ�กัด หรืออ�จะลองใช้

แอพพลิเคชัน 30 Day Fitness Challenge ที่เหม�ะสม

กับช่วงกักตัว ซ่ึงจะทำ�ให้คุณกลับไปทำ�ง�นด้วย

คว�มสดใสและรูปร่�งท่ีไร้กังวล และแม้แต่ก�รฝึก

โยคะลดเครียด ซ่ึงเป็นศ�สตร์ท่ีได้รับก�รรับรอง

ท�งก�รแพทย์ม�อย่�งย�วน�นในด้�นก�รช่วย

บำ�บัดอ�รมณ์ ร่�งก�ย และจิตใจ ล่�สุดโรงเรียน

แพทย์มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด (The Harvard  

Medical School) ยังได้แนะนำ�ให้นักศึกษ�ฝึก

โยคะ ด้วยเหตุผลสำ�คัญคือมันส�ม�รถช่วยลด

คว�มเครียด คว�มดันโลหิต ช่วยเพ่ิมคว�มจุของ

เน้ือท่ีในปอด สร้�งสม�ธิ ช่วยกำ�หนดลมห�ยใจ 

และทำ�ให้จิตใจเร�สงบลง ซ่ึงเช่ือว่�จะเป็นก�รลด

คว�มเส่ียงจ�กก�รป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 ได้ ส่วน

จอห์น ช�ร์ป (John Sharp) จิตแพทย์จ�กสถ�บัน

เดียวกันน้ียังได้ออกม�ให้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับก�รทำ�

สม�ธิด้วยก�รฝึกโยคะ พร้อมแนะนำ�แอพพลิเคชัน

อย่�ง Calm และ Headspace เพ่ือเป็นแนวท�ง

ให้เร�ฝึกสม�ธิจ�กโยคะได้ง่�ย ๆ ด้วย 

 
บริหารสุขภาพจิต
ง�นวิจัยกลุ่มตัวอย่�งในช่วงก�รระบ�ดของไวรัส 

SARS พบว่� ผู้ท่ีต้องกักตัวหลังจ�กสัมผัสกับผู้ทีอ่ยู่

ในกลุ่มเส่ียงน้ัน 20% อยู่ในคว�มรู้สึกหว�ดกลัว 

18% รู้สึกหว�ดวิตก อีกท้ังยังพบว่� กลุ่มผู้ท่ีกักตัว

เป็นเวล�น�นเกิน 10 วันมีแนวโน้มท่ีจะเกิด

คว�มเครียด (Post-traumatic Stress - PTS) และ

อ�จเกิดพฤติกรรมก�รติดสุร� นอกจ�กน้ีผู้คน

ท่�มกล�งวิกฤตก�รณ์โรคระบ�ดยังต้องเผชิญกับ

คว�มวิตกจ�กส่ือท่ีนำ�เสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ

ข้อมูลอันเป็นเท็จซ่ึงจะย่ิงสร้�งคว�มต่ืนตระหนก 

นักจิตวิทย�จึงมีคำ�แนะนำ�ทีส่�ม�รถทำ�ต�มได้ง่�ย ๆ  

เพ่ือช่วยลดคว�มเครียดในแต่ละวัน

 สร้างกิจวัตรประจำาวัน เร่ิมต้นจ�กก�ร 

ต้ังเวล�เข้�นอน เวล�ต่ืน ก�รออกกำ�ลังก�ย และ

สร้�งร�ยก�รส่ิงท่ีทำ�ในแต่ละวัน เพ่ือช่วยให้คุณมี

สติท่ีจดจ่ออยู่ในกิจกรรมและไม่ฟุ้งซ่�น

 ทำางาน หล�ยคนอยู่ในช่วง Work from Home 

ฉะน้ันก�รทำ�ง�นจึงเป็นวิธีท่ีช่วยให้จิตใจไม่

วอกแวก แต่ห�กง�นท่ีทำ�อยู่กลับเพ่ิมคว�มเครียด 

ง�นอดิเรกท่ีชอบก็ส�ม�รถช่วยให้ห�ยเบ่ือและลด

คว�มเครียดได้เช่นกัน

 ตดิตอ่กบัผูอ้ืน่ โทรศัพท์และโซเชียลมีเดีย

เป็นส่ิงสำ�คัญท่ีสุด ก�รส่งข้อคว�ม โทรคุย หรือ 

วิดีโอคอลกับเพ่ือนฝูงและครอบครัวจะทำ�ให้เร� 

ได้รู้ว่�พวกเข�สบ�ยดีหรือไม่ 

 ผ่อนคลาย เม่ือมีภ�ระต้องทำ�ท้ังวันก็ถึง

เวล�ท่ีจะได้พักสักที ก�รได้ดูซีรีส์ท่ีชอบหรือแม้แต่

ลองกลับม�อ่�นหนังสือท่ีต้องใช้สม�ธิและเวล� 

ซักหน่อย อ�จช่วยให้ได้เติมเต็มข้อมูลคว�มรู้

มห�ศ�ลที่อ�จยังไม่เคยรู้ม�ก่อน

 แม้สถ�นก�รณ์ในตอนน้ีเร�ยังไม่ส�ม�รถใช้

ชีวิตได้ต�มปกติ และดูเหมือนว่�ก�รระบ�ดคร้ังน้ี

จะกินเวล�ไปน�นอีกหล�ยเดือน ดังน้ันห�กเร�

ส�ม�รถเปล่ียนให้ก�รกักตัวอยู่บ้�นเป็นเสมือนก�ร

รีสต�ร์ตพฤติกรรมใหม่ให้ชีวิต ต้ังแต่ก�รสร้�ง

กิจวัตรประวันใหม่ ก�รรับประท�นอ�ห�รท่ีดีข้ึน 

พักผ่อนเต็มท่ีม�กข้ึน หรือใช้เวล�พัฒน�ตนเองให้

เก่งกว่�เดิม ซ่ึงน่�จะเป็นวิธีท่ีดีในก�รเสริมสร้�ง

คุณภ�พชีวิตท่ีย่ังยืนต่อไปแม้หลังวิกฤติก�รณ์ 

ผ่�นพ้นไปแล้ว 
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เรื่อง : วันเฉลิม สิริพันธุ์

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีท้ังเร่ืองโรคติดต่อ รวมถึงพฤติกรรมการทำางานของพนักงานท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะ
เด็กยุคใหม่ และรูปแบบการทำางานในอนาคตท่ีต้องการความรวดเร็วและคล่องตัว (Agility) สูงข้ึน การทำางานแบบทางไกล (Remote) 
จากโคเวิร์กกิงสเปซ ห้องสมุด คาเฟ่ หรือแม้แต่ “บ้าน” ของตัวเอง จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาททำาให้พฤติกรรมการทำางานของคนท่ัวไป
เปล่ียนแปลงไป

เพร�ะถึงแม้ว่�จะไม่มีก�รระบ�ดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่บีบให้หล�ยองค์กรต้องเปลี่ยนรูปแบบก�รทำ�ง�นในสำ�นักง�นม�เป็นก�รทำ�ง�นแบบที่เรียกว่� 

Work from Home หรือก�รให้พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นจ�กบ้�นได้ เพื่อลดก�รเดินท�งและก�รเข้�ม�อยู่ร่วมกันในออฟฟิศ แต่ปัจจุบัน เร�ก็เริ่มเห็นองค์กร

หล�ยแหง่ในต�่งประเทศทีม่กี�รปรับตัวใหส้อดรับกบัไลฟส์ไตลข์องพนักง�นทีเ่ปน็คนรุ่นใหมแ่ละก�รทำ�ง�นในรูปแบบใหมม่�ระยะหน่ึงแลว้ เหน็ไดจ้�กบริษทั

ข้�มช�ติบ�งแห่งที่อนุญ�ตให้พนักง�นส�ม�รถ “เลือก” ทำ�ง�นจ�กสำ�นักง�นในประเทศไหนของบริษัทก็ได้ เช่น ถ�้คุณเป็นพนักง�นของส�ข�กรุงเทพฯ  

แต่สัปด�ห์น้ี คุณอย�กไปทำ�ง�นในสำ�นักง�นที่สิงคโปร์ ทั้งยังพบว่�ง�นที่ทำ� ไม่ได้จำ�เป็นต้องพบปะหรือประชุมแบบที่ต้องก�รก�รเข้�ร่วมด้วยตนเอง 

เพียงเท่�นี้ พนักง�นก็ส�ม�รถแจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บเพื่อเลือกที่จะไปทำ�ง�นโดยเข้�ออฟฟิศที่สำ�นักง�นส�ข�อื่น ๆ  ขององค์กรได้อย่�งอิสระ ทั้งนี้ก็ต้อง

อยู่บนพื้นฐ�นที่ว่� องค์กรเหล่�นี้ต้องมีระบบในก�รติดต่อประส�นง�น รวมถึงพื้นที่ในก�รทำ�ง�นที่พร้อมให้พนักง�นขององค์กรส�ม�รถเลือกทำ�แบบนั้นได้
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โรคระบาดที่ยังไม่หยุด
และธุรกิจที่ก็หยุดไม่ได้เช่นกัน
โดยปกติแล้ว หล�ยองค์กรมักมีก�รเตรียมแผน

รับมือกับสถ�นก�รณ์ท่ีไม่ปกติเพ่ือให้ธุรกิจดำ�เนิน

ไปได้ หรือ Business Continuity Plan (BCP) 

สำ�หรับพนักง�น ในกรณีฉุกเฉินท่ีทำ�ให้พนักง�น

ไม่ส�ม�รถม�ทำ�ง�นท่ีอ�ค�รสำ�นักง�นบริษัทได้ 

หล�ย ๆ  ทีมี่ก�รเตรียมเทคโนโลยีหรือคว�มพร้อม

ด้�นต่�ง ๆ  ไว้ให้พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�ง

ต่อเน่ืองและคล่องตัว

 ย่ิงในช่วงน้ี ซ่ึงมีก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส 

โควิด-19 บริษัทหล�ย ๆ  แห่ง หรือแม้แต่โรงเรียน

ก็เร่ิมมีก�รประก�ศให้พนักง�นหรือนักเรียน 

เร่ิมทำ�ง�นหรือเรียนจ�กท่ีบ้�นได้ เม่ือเป็นเช่นน้ี 

ส่ิงท่ีเร�ต้องคำ�นึงถึงต่อไปก็คือ ก�รแปลง “บ้�น” 

ให้กล�ยเป็น “สำ�นักง�นเสมือน” (Virtual Office) 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

 

6 ปัจจัยที่ต้องคำานึงถึง
ในการเปลี่ยน “บ้าน”
ให้เป็น “ที่ทำางาน” เฉพาะกิจ
ลองม�ดูกันว่� มีปัจจัยอะไรบ้�งท่ีจะช่วยให้เร�

ส�ม�รถเปล่ียนบ้�นเป็นออฟฟิศท่ีมีประสิทธิภ�พ

และยังคงทำ�ง�นได้อย่�งต่อเน่ือง เพ่ือจะได้ 

เตรียมพร้อมต้ังแต่วันน้ี และเปล่ียนให้บ้�นซ่ึงเป็น

สถ�นท่ีท่ีเป็นส่วนตัวของคุณส�ม�รถเช่ือมต่อ 

กับโลกแห่งก�รทำ�ง�นได้อย่�งสมดุล 

 เทคโนโลยีสำาหรับการทำางาน
 แบบ Virtual Working
ห�กลองไล่ดูประเภทของเทคโนโลยีท่ีถูกนำ� 

เข้�ม�ช่วยให้ก�รทำ�ง�นจ�กท่ีบ้�น หรือ Virtual 

Working เป็นไปได้อย่�งร�บร่ืน อ�จแบ่งได้เป็น

ประเภทย่อย ดังน้ี

 

เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อส่ือสาร : จ�กเดิม 

ในอดีตท่ีเร�ใช้โทรศัพท์ หรือก�รวิดีโอคอลล์ 

ในก�รติดต่อส่ือส�รหรือพูดคุยกัน ในปัจจุบัน 

เร่ิมมีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันจำ�นวนม�กข้ึน

เร่ือย ๆ  ท่ีช่วยในก�รติดต่อส่ือส�รมีประสิทธิภ�พ

ในระดับท่ีม�กกว่�ก�รคุยผ่�นเสียงหรือก�รเห็น

แค่หน้�ต�ของกันและกัน แต่มีก�รพัฒน�ให้

สนับสนุนไปถึงกิจกรรมอย่�งก�รประชุมร่วมกัน

หล�ยฝ่�ย ก�รแชร์หน้�จอระหว่�งกัน หรือแม้แต่

โปรแกรมท่ีช่วยให้ก�รนำ�เสนอง�นเป็นไปอย่�ง

ร�บร่ืนเสมือนมีก�รพบปะกันจริง ๆ 

 โดยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันท่ีได้รับคว�ม

นิยมในประเภทน้ีก็เช่น Zoom, Google Meet, 

Microsoft Team, Webex ซ่ึงแต่ละโปรแกรมก็จะมี

จุดแข็งและจุดด้อยท่ีแตกต่�งกันไป เช่น คว�ม

สะดวกท่ีไม่ต้องลงโปรแกรมในเคร่ือง ประเด็น

เร่ืองค่�ใช้จ่�ย นโยบ�ยคว�มปลอดภัย หรือก�ร

มอบประสบก�รณ์ก�รใช้ง�น (User Experience) 

ท่ีดีม�กน้อยต่�งกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับคว�มเหม�ะสม

สำ�หรับแต่ละบริษัทหรือแต่ละบุคคล

 

เทคโนโลยีเพ่ือการแลกเปล่ียนไฟล์ : จ�กเดิม 
ในอดีตท่ีก�รแลกเปล่ียนไฟล์หรือข้อมูลจะทำ�ผ่�น

อีเมลหรือส่งผ่�นแอพพลิเคชันท่ีใช้ในก�รพูดคุย 

เช่น Line หรือ Facebook Messenger แต่ปัจจุบัน

มีผู้ให้บริก�รท่ีนำ�เสนอบริก�รในก�รเก็บไฟล์เพ่ือ

ก�รแลกเปล่ียน หรือเพ่ือก�รอัพเดตท่ีมีคว�มเป็น

มืออ�ชีพม�กข้ึน เช่น Google Drive, One Drive 

หรือ Dropbox ซึง่แตล่ะผูใ้หบ้ริก�รกม็เีง่ือนไข วธีิ

ใช้ง�น จุดเด่น และนโยบ�ยคว�มปลอดภัยของ

ข้อมูลที่แตกต่�งกัน ซึ่งผู้สมัครใช้บริก�รควรจะ

ต้องศึกษ�อย่�งละเอียดก่อนสมัครใช้ง�น

เทคโนโลยีเพ่ือการระบุตัวตนและตำาแหน่ง : 
เทคโนโลยีในส่วนน้ีอ�จเหม�ะสำ�หรับบริษัทท่ียังมี

วัฒนธรรมองค์กรหรือระบบก�รทำ�ง�น ท่ียังต้อง

อ�ศัยข้อมูลเวล�ทำ�ง�น หรือตำ�แหน่งของพนักง�น

ในข้ันตอนก�รทำ�ง�น โดยปกติจึงมักเป็นระบบท่ี

แตกต่�งกันออกไปต�มวัตถุประสงค์ของแต่ละ

องค์กร ข้ึนอยู่กับก�รเลือกใช้ 

 

เทคโนโลยีเพ่ือการขนส่งและจัดส่ง : นอกจ�กไฟล์
เอกส�รท่ีส�ม�รถจัดส่งถึงกันในรูปแบบของ

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แล้ว ในบ�งคร้ังก�รจัดเตรียม

ระบบก�รจัดส่งเอกส�รหรือพัสดุเพ่ือให้พร้อม

สำ�หรับก�รทำ�ง�นแบบ Virtual Working ก็เป็น 

ส่ิงจำ�เป็น ซ่ึงในปัจจุบันก็มีแอพพลิเคชันผู้ให้

บริก�รจัดส่งเอกส�รจ�กท่ีหน่ึงในยังอีกท่ีหน่ึง 

(Door to Door) แล้วเป็นจำ�นวนม�ก เช่น Skootar, 

Grab, หรือ Line Man ขณะท่ีพัสดุหรือสินค้�ท่ีมี

ขน�ดใหญ่ และไม่ได้จำ�เป็นต้องส่งให้ถึงในทันที 

ผู้ใช้ก็ส�ม�รถใช้แอพพลิเคชันเพ่ือใช้บริก�รผ่�น

บริษัทขนส่ง เช่น Kerry Logistics, ไปรษณีย์ไทย 

หรือบริษัทรับจ้�งขนส่งเอกชนร�ยอ่ืน ๆ ได้ต�ม

คว�มสะดวกเช่นกัน

 
เทคโนโลยีเพ่ือการอุปโภคบริโภค : ในกรณีที่ 

ผู้ทำ�ง�นแบบ Virtual Working ไม่สะดวกในก�ร

เดินท�งออกจ�กท่ีพัก หรืออยู่ในช่วงกักตัว

เน่ืองจ�กเป็นกลุ่มเส่ียงในก�รแพร่ระบ�ดของโรค 

ผู้ทำ�ง�นก็ต้องมีก�รจัดเตรียมสินค้�ข้�วของ

สำ�หรับก�รอุปโภคบริโภค ต้องขอบคุณเทคโนโลยี

ด้�นน้ีท่ีเอ้ือให้ผู้บริโภคส�ม�รถเลือกใช้บริก�รได้

อย่�งหล�กหล�ย โดยอ�จจะใช้บริก�รส่ังสินค้�

จ�กเว็บไซต์ของซูเปอร์ม�ร์เก็ตหรือไฮเปอร์ม�ร์เก็ต
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ขน�ดใหญ่ หรือก�รส่ังสินค้�ผ่�นแอพพลิเคชัน

ของร้�นสะดวกซ้ือ และผู้ให้บริก�รที่จัดส่งสินค้�

เฉพ�ะท�งอย่�ง Happy Fresh, Blue Basket, 

Freshket หรือก�รส่ังสินค้�และอ�ห�รผ่�นผู้ให้

บริก�รขนส่ง เช่น Grab Food, Get, Food  

Panda หรือ Line Man เป็นต้น

 พฤติกรรมซ่ึงเหมาะสมกับการทำางาน 
 แบบ Virtual Working
ก�รท่ีจะพัฒน�ตนเองให้ส�ม�รถทำ�ง�นแบบ 

Virtual Working ได้ดีน้ัน มีพฤติกรรมหล�ยอย่�ง

ท่ีน่�จะพิจ�รณ� ว่�เร�จะส�ม�รถพัฒน�ตัวเอง

หรือพนักง�นให้มีพฤติกรรมเหล่�น้ันได้หรือไม่ 

หรือพนักง�นคนไหนบ้�งท่ีเหม�ะกับก�รทำ�ง�น

แบบ Virtual Working

 
ความมุ่งม่ันในงาน (Achievement) : ถ้�พนักง�น
มีคว�มต้ังใจมุ่งม่ันท่ีจะทำ�ง�นให้สำ�เร็จ และ

องค์กรมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ม�กกว่�ข้ันตอน โอก�ส 

ท่ีก�รทำ�ง�นแบบ Vir tual Working จะมี

ประสิทธิภ�พ ก็จะย่ิงเพ่ิมสูงข้ึน ก�รท่ีบริษัท 

ไม่ต้องคอยติดต�มว่�พนักง�นเร่ิมทำ�ง�นก่ีโมง  

จะไปท่ีไหนบ้�ง ขณะท่ีตัวพนักง�นเองก็มี 

คว�มต้ังใจอย�กให้ง�นออกม�คุณภ�พดี เป็นไป

ต�มกำ�หนดเวล� ซ่ึงถ้�เป็นแบบน้ีแล้ว พนักง�น

อ�จมีอิสระท่ีจะปรับเวล�ก�รทำ�ง�นในส่วนท่ี 

ไม่ต้องติดต่อส่ือส�รกับคนอ่ืนเพ่ือเปล่ียนไปทำ�

ตอนกล�งคืนท่ีมีสม�ธิม�กกว่� แล้วใช้เวล�อ่ืน 

ในก�รพักผ่อนก็เป็นได้

 
ความรับผิดชอบในงาน (Accountable) : 
คว�มรับผิดชอบในท่ีน้ีหม�ยถึง ก�รรับผิดชอบ 

ต่อง�นท่ีได้รับม� ซ่ึงรวมถึงก�รทำ�ให้สำ�เร็จ 

ต�มข้ันตอนและกฎระเบียบ ถ้�พนักง�นมีคว�ม

รับผิดชอบในง�น บริษัทก็ส�ม�รถว�งใจเม่ือต้อง

มีก�รทำ�ง�นแบบ Virtual Working เพร�ะใน 

บ�งคร้ังก�รจะทำ�ง�นได้สำ�เร็จและได้ผลลัพธ์ท่ีดี

ก็อ�จไม่เพียงพอ แต่ง�นท่ีเสร็จน้ัน จะต้องม�

พร้อมกับข้ันตอนท่ีถูกต้อง และก�รอยู่ในกรอบ

วิช�ชีพ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัทด้วยเช่นกัน

 

ความคล่องตัว (Agility) : ก�รทำ�ง�นในสถ�นท่ี
ที่ไม่ใช่สำ�นักง�น เดิมนับเป็นก�รบังคับให้พนักง�น

ต้องออกจ�กข้ันตอน ระบบก�รทำ�ง�น หรือแม้แต่

อุปกรณ์ก�รทำ�ง�นแบบเดิม ๆ ซ่ึงแน่นอนว่�

พนักง�นท่ีมีคว�มคล่องตัวกับก�รเปล่ียนแปลง 

จะส�ม�รถปรับตัวได้ รู้จักจัดเตรียม และแก้ปัญห�

เฉพ�ะหน้�ต่�ง ๆ ให้ส�ม�รถทำ�ง�นเดิมใน 

สถ�นท่ีใหม่ได้อย่�งร�บร่ืน ก็จะส�ม�รถทำ�ง�น

แบบ Virtual Working ได้ดีกว่�

 

ความร่วมมือกับผู้อ่ืน (Collaboration) : ถึงแม้ว่�
ก�รทำ�ง�นแบบ Virtual Working โดยเฉพ�ะอย่�ง

ย่ิงในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส Covid-19 จะ

เป็นก�รทำ�ง�นแบบคนเดียว ไม่ได้เจอผู้ร่วมง�น

คนอ่ืน ๆ แต่ในก�รทำ�ง�น ก�รร่วมมือกับผู้อ่ืนก็

ยังเป็นพฤติกรรมท่ีสำ�คัญในก�รทำ�ให้ง�นหน่ึง ๆ  

สำ�เร็จลงได้ ซ่ึงคว�มร่วมมือน้ีอ�จจะออกม�ใน 

รูปแบบของคว�มกระตืนรือร้นท่ีจะตอบคำ�ถ�ม 

หรือให้ข้อมูลสนับสนุน และก�รช่วยเหลือให้ 

เพ่ือนร่วมง�นให้ทำ�ง�นได้สำ�เร็จ เพร�ะบ�งคร้ัง

ในก�รทำ�ง�นแบบ Virtual Working เร่ืองเล็ก ๆ 

อย่�งก�รตอบข้อคว�มล่�ช้� หรือไม่รับส�ย

โทรศัพท์ก็อ�จจะส่งผลให้ก�รทำ�ง�นของเพ่ือน

ร่วมง�นล่�ช้�ลงไปได้ 

 บริหารเวลาทำางานกับเวลาส่วนตัว 
 การใช้เวลาทำางานแบบ Virtual  
 Working
ของหล�ย ๆ  คนมักจะเกิดข้ึน ณ ท่ีพักของตัวเอง 

ซ่ึงถ้�เป็นท่ีพักซ่ึงอยู่ลำ�พังคนเดียว ก็อ�จจะ 

ไม่ลำ�บ�กนักในเร่ืองของก�รบริห�รเวล�ส่วนตัว

กับเวล�ทำ�ง�น แต่ห�กท่ีบ้�น มีสม�ชิกคนอ่ืน 

ในครอบครัวอยู่ด้วย ไม่ว่�จะเป็นญ�ติผู้ใหญ่ 

คู่สมรส หรือแม้แต่บุตร ก�รบริห�รเวล�ส่วนตัว

กับเวล�ทำ�ง�นจะกล�ยเป็นเร่ืองท่ีไม่อ�จมองข้�ม 

เพร�ะไม่ใช่เร่ืองง่�ยท่ีจะส่ือส�รกับพนักง�น 

ทุกคนว่� ช่วงเวล�ทำ�ง�นจะไม่ส�ม�รถมีส่วนร่วม

กับกิจกรรมในครอบครัวได้ ซ่ึงตัวพนักง�นท่ี

ทำ�ง�นแบบ Virtual Woking เองก็ต้องพย�ย�ม
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จัดสรรเวล�ใหม่ อ�จจะแบ่งเวล�เดินท�งในช่วง

เช้�-เย็นจ�กท่ีเคยต้อง รถติดเดินท�งไปทำ�ง�น

ต�มปกติ เม่ือไม่ต้องออกจ�กท่ีพักก็อ�จใช้เวล�

ส่วนน้ีกับครอบครัวได้ม�กข้ึน หรือส�ม�รถใช้เวล�

ช่วงพักเท่ียงในก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกับ

ครอบครัว เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจซ่ึงกันและกันท้ัง

ฝ่�ยพนักง�น องค์กร และครอบครัว

 บริหารความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก�รไม่ได้พบปะกันต�มปกติเพร�ะพนักง�น 

ต่�งคนก็ต่�งแยกย้�ยกันไปทำ�ง�นแบบ Virtual 

Working ย่อมส่งผลกระทบทำ�ให้คว�มสัมพันธ์

และรูปแบบก�รติดต่อกับเพ่ือนร่วมง�น หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เช่น ผู้บริห�ร ลูกค้� หรือ

แม้แต่ผู้ให้บริก�ร แตกต่�งออกไปจ�กก�รทำ�ง�น

ในรูปแบบเดิมท่ีส�ม�รถพบปะพูดคุยกันได้ ก�ร

บริห�รคว�มสัมพันธ์ เช่น ก�รโทรติดต่อ ก�รใช้

เทคโนโลยีท�งก�รส่ือส�ร หรือแม้แต่ก�รใช้ 

โซเชียลมีเดียต่�ง ๆ เข้�ม�ช่วย จึงมีประโยชน์

อย่�งม�กในก�รช่วยบริห�รคว�มสัมพันธ์แม้ไม่ได้

พบปะกัน ท้ังน้ีก็เพ่ือให้รับทร�บเกีย่วกับคว�มเป็นไป

ของเพ่ือนร่วมง�น คว�มก้�วหน้�ของง�น และส่ิงท่ี

ต้องส่ือส�รกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีคว�มต่อเน่ือง

และมีประสิทธิภ�พท่ีสุด โดยผู้ท่ีทำ�ง�นแบบ  

Virtual Working ควรจะแบ่งเวล�และให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์ในส่วนน้ีด้วย 

โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในอ�ชีพท่ีก�รบริห�รคว�ม

สัมพันธ์มีคว�มจำ�เป็นต่อผลสำ�เร็จของง�นและ

คว�มเข้�ใจเก่ียวกับลูกค้� เช่น อ�ชีพนักก�รข�ย 

หรือเจ้�หน้�ท่ีลูกค้�สัมพันธ์

  

 การดูแลสุขภาพ
 และสุขอนามัยส่วนตัว
พนักง�นหล�ยคนท่ีเลือกทำ�ง�นแบบ Virtual 

Working จำ�เป็นท่ีจะต้องดูแลสุขภ�พและ 

สุขอน�มัยส่วนตัวควบคู่ไปกับก�รทำ�ง�นด้วย 

เ น่ือ งจ�กหล�ยคนอ�จ เคย ต้อง เ ดินท�ง 

ออกจ�กบ้�นไปทำ�ง�น เดินจ�กโต๊ะทำ�ง�น 

ไปประชุม หรือแม้แต่เดินไปรับประท�นอ�ห�ร

กล�งวันแถวท่ีทำ�ง�น พอต้องเปล่ียนม�ทำ�ง�น 

ในท่ีพักของตัวเอง ก็เป็นท่ีแน่นอนว่�อิริย�บถและ

ก�รเคล่ือนไหวในแต่ละวันก็จะลดน้อยลงกว่� 

ท่ีเคย ดังน้ันก�รใส่ใจในสุขภ�พ ก�รหม่ันห�เวล�

ขยับตัว เดินเล่น หรือออกกำ�ลังก�ยในท่ีพักของ

ตนเอง ก็เป็นเร่ืองท่ีจะต้องใส่ใจ นอกจ�กน้ี ยังต้อง

เลือกรับประท�นท่ีมีประโยชน์ ไม่ให้พลังง�นสูง

จนเกินไป เพ่ือให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งก�รใช้

และก�รได้รับพลังง�นในแต่ละวัน

 การเตรียมพร้อม
 ท่ีจะกลับไปทำางานในสำานักงาน
สำ�หรับพนักง�นหล�ยคนท่ีต้องทำ�ง�นแบบ 

Virtual Working ด้วยสถ�นก�รณ์โควิด-19 

เม่ือหมดช่วงระยะเวล�วิกฤติแล้ว หล�ยคนอ�จจะ

ต้องเตรียมตัวกลับไปทำ�ง�นท่ีสำ�นักง�นหรือ

บริษัท ดังน้ันก�รจัดเตรียมข้�วของให้เป็นระเบียบ 

ก�รไม่นำ�เอกส�รหรืออุปกรณ์ก�รทำ�ง�นของ

บริษัทซ่ึงนำ�ม�ใช้ในช่วง Virtual Working ไปปะปน

กับของส่วนตัว ก็จะช่วยให้มีคว�มพร้อมในก�ร 

กลับไปทำ�ง�นท่ีสำ�นักง�นม�กย่ิงข้ึน นอกจ�กน้ี 

ก�รเรียนรู้และประสบก�รณ์จ�กก�รทำ�ง�นแบบ 

Virtual working ท่ีบ�งคร้ังเร�อ�จพบว่�มี 

ลักษณะง�น ข้ันตอนบ�งอย่�ง หรือก�รประชุม

บ�งประเภท ท่ีส�ม�รถทำ�ได้โดยไม่ต้องพบหน้�กัน

ในช่วง Virtual Working ก็อ�จจะนำ�แนวท�ง

ปฏิบัติน้ีไปใช้เม่ือกลับไปทำ�ง�นต�มปกติ เพ่ือช่วย

เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น และเป็นอีกหน่ึงวิธีที่จะ 

ช่วยลดเวล�ของก�รทำ�ง�นท่ีไม่จำ�เป็นลงไปได้ด้วย

 ถึงแม้ว่�จะได้มีก�รเตรียมพร้อมใน 6 ปัจจัย

ท่ีได้อธิบ�ยไปแล้วน้ัน พนักง�นท่ีทำ�ง�นแบบ 

Virtual Working เอง ก็อ�จจะมีอุปสรรคในก�ร

ทำ�ง�นซ่ึงหล�ยคนจะต้องพบเจอ เช่น ปัญห�ของ

เทคโนโลยีเอง ปัญห�เร่ืองคว�มไม่คุ้ยเคยกับ

เทคโนโลยี ปัญห�คว�มพร้อมของเพ่ือนร่วมง�น 

หรือปัญห�เร่ืองก�รแบ่งเวล�ส่วนตัวกับเวล� 

ก�รทำ�ง�นให้สมดุล ซ่ึงพนักง�นเองอ�จต้อง

ทำ�คว�มเข้�ใจถึงปัญห�ท่ีเกิดข้ึน และค่อย ๆ 

เรียนรู้ เพ่ือปรับตัวและพัฒน�ตนเองให้เข้�กับ 

ก�รทำ�ง�นแบบ Virtual Working เพ่ือให้ 

ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ไม่แน่ว่�

หล�ยคนอ�จส�ม�รถปรับตัวได้อย่�งรวดเร็ว และ

พัฒน�จนกล�ยเป็นอีกหน่ึงทักษะท่ีสำ�คัญในโลก

แห่งก�รทำ�ง�นในอน�คตหลังจ�กนี้ก็เป็นได้ 

5

6
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ l ภาพ : ภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์

ในสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุด อะไรจะมีความหวังได้มากไปกว่า “ความเชื่อมั่น” ที่สามารถทลายความเคลือบแคลงสงสัยและ
ความกลัวท่ีสุดท้ายจะทำาลายทุกสิ่ง และแม้ “ความจริง” บางอย่างอาจทำาให้เราเจ็บปวด แต่ความจริงนั้นจะช่วยให้เรา 
มองเห็นทางรอดได้มากกว่าข่าวดีและคำาปลอบประโลมที่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะเป็นจริง ในวันน้ี คนไทยจึงต้องการ 
ความกลัวในระดับที่พอดีกับความเป็นจริง เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีใคร
รูว่้าจะจบลงอยา่งไร การนำาเสนอขอ้มูลท่ีถูกต้อง แม่นยำา และเขา้ใจงา่ย จงึถือเป็นความจำาเป็นเพือ่ชว่ยใหเ้ราได้ทำาความเขา้ใจ
กับสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างถี่ถ้วน อันจะนำาไปสู่การรับมือ ปรับตัว และมองเห็นทางรอดได้ร่วมกัน

ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร
เข้าใจวิกฤตด้วยภาพในมุมมองของ
Data Visualization Specialist



CREATIVE THAILAND  I  29

ดร. ภูริพันธ์ุ รุจิขจร อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ภ�ควิช�สถิติ และผู้ร่วมก่อตั้งบุญมีแล็บ บริษัท 

ทีผ่นวกเอ�คว�มรู้ด�้นข้อมลู เทคโนโลย ีและก�รออกแบบ ม�สรรสร้�งเปน็

ผลิตภัณฑ์และโปรเจ็กต์ที่ชวนกระตุ้นคว�มสงสัยใคร่รู้ และทักษะก�รคิด

วิเคร�ะห์ของผู้ใช้ง�นและผู้เสพข่�วส�รได้อย่�งสร้�งสรรค์ เข�คือผู้อยู่ 

เบ้ืองหลังก�รจัดก�รข้อมูลย่อยย�กให้เล่�ออกม�ได้เข้�ใจง่�ยข้ึน ผ่�นรูปแบบ

ผลง�นภ�พท่ีเรียกว่� “Data Visualization” และในภ�วะวิกฤตเช่นน้ี ท่ีหล�ย

ภ�คสว่นยงัข�ดก�รนำ�เสนอขอ้มลูทีต่รงไปตรงม�และน่�เช่ือถอื คว�มรู้และ

ประโยชน์ของก�รแปลงข้อมูลเป็นภ�พ จะส�ม�รถเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะ

ช่วยให้ประช�ชนได้เข้�ใจสถ�นก�รณ์ตรงหน้�อย่�งชัดเจนขึ้นได้อย่�งไร 

ผู้เช่ียวช�ญด้�นข้อมูลหนุ่มไฟแรงคนน้ี พร้อมแล้วท่ีจะม�ตอบคำ�ถ�มน้ีให้รู้กัน  

Data Visualization คืออะไร
หลัก ๆ  คือก�รเอ�ข้อมูลม�แสดงผลเป็นภ�พ ห�กมีข้อมูลอยู่ แทนที่เร�จะ

แสดงผลเปน็ต�ร�ง ตวัเลข หรือตัวหนังสอื ก็ทำ�ออกม�เปน็ภ�พ ซึง่ประโยชน์

หลัก ๆ  ของมันก็จะอิงอยู่กับว่�มนุษย์เร�เป็นสัตว์ที่เข้�ใจภ�พได้ค่อนข้�งดี

และมีประสิทธิภ�พ และภ�พเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ น่�สนใจ เหมือนกับก�รเห็น

อะไรสวย ๆ แล้วก็อย�กดู ซึ่งมันก็นำ�ไปสู่ประโยชน์ของมัน อย่�งแรกที่เร�

ใช้กันบ่อย ๆ คือก�รใช้ Visualization เพื่อช่วยในก�รสื่อส�ร เนื่องจ�ก 

ภ�พมันน่�สนใจและดึงดูดกว่� จึงเชิญชวนให้คนม�ดูข้อมูลน้ัน ๆ ได้ง่�ยข้ึน 

ทำ�ให้เข�ได้สิ่งที่เร�ต้องก�รสื่อส�รต�มไปด้วย ส่วนประโยชน์อีกแบบหน่ึง

คือ มันอ�จจะไม่ได้ใช้เพื่อก�รสื่อส�รอย่�งเดียว แต่อ�จจะช่วยให้เร�ย่อย

ข้อมลูบ�งอย�่งหรือข้อสรุปอะไรบ�งอย�่งได ้เพร�ะบ�งคร้ังเร�ก็ไมไ่ดไ้อเดยี

เมื่อรับข้อมูลในปริม�ณม�ก ๆ แต่ห�กเร�ทำ�ให้มันเป็นภ�พก่อน ก็จะช่วย

ให้เร�สื่อส�รกับตัวเองได้ดีขึ้น ว่�สิ่งที่เร�เข้�ใจมันถูกหรือผิด ภ�พจะช่วย

ใหเ้ร�เข้�ใจง่�ยข้ึน ดเูสร็จเร�กอ็�จจะเปลีย่นภ�พไปเร่ือย ๆ  ภ�พพวกน้ีอ�จ

ไม่จำ�เป็นต้องสวยง�ม แต่ส�ม�รถใช้สื่อส�รเพื่อย้ำ�คว�มเข้�ใจของตัวเอง 

เพื่อนำ�ไปสู่บทสรุปสุดท้�ย และนำ�ไปใช้สื่อส�รกับคนอื่นต่อไปได้

 
มันจะไปแทนที่การสื่อสารแบบเดิมหรือไม่
ผมคิดว่�ไม่ได้แทนท่ี แต่เพียงไปเสริมบ�งอย่�ง แต่เดิมมันมีของท่ีมีมูลค่�อยู่ 

แต่ไม่มีใครเอ�ไปใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่�งหล�ย ๆ  องค์กรอย�กเปลี่ยนเป็น 

Digital Transformation คือทำ� Dashboard เหมือนเข�รู้ว่�องค์กรมีข้อมูล

บ�งอย่�งอยู่ แต่ไม่ได้เอ�ออกม�ดู Dashboard ก็เป็น Visualization 

แบบหนึ่งที่ดึงเอ�ข้อมูลต่�ง ๆ ม�แสดงผลพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยให้ก�ร

ทำ�คว�มเข้�ใจหรือตัดสินใจอะไรบ�งอย่�งขององค์กร ผมจึงคิดว่�มันไม่ได้

แทนอะไร แต่มันไปช่วยเสริมสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

 อีกอันหน่ึงที่หล�ยคนอ�จจะคิดว่� Visualization ม�แทนคือ Data 

Journalism (ก�รใช้วทิย�ศ�สตร์ข้อมลูช่วยในก�รร�ยง�นข่�วทีใ่ช้ข้อมลูเปน็

แกนหลัก) ในคว�มเป็นจริงคือ Visualization ไม่ได้ไปแทนง�นข่�วปกติ 

เพร�ะง�นข่�วปกติ มันก็ยังทำ�หน้�ที่ของมันได้ แต่ตอนน้ีมันอ�จจะมี 

รูปแบบใหม่ท่ีอ�จจะส่ือส�รบ�งเร่ืองได้ง่�ยและชัดเจนกว่� เช่น เร่ืองโควิด-19 

มันชัดเจนเลยว่� เร�ก็ส�ม�รถเขียนเป็นบทคว�มต�มปกติได้ แต่ของบ�งอย่�ง

พอสื่อส�รด้วยภ�พมันเข้�ใจได้ง่�ย ง�นข่�วที่ดี ๆ ของฝั่งเอเชียอย่�ง  

South China Morning Post ของฮ่องกง ก็ใช้ภ�พสื่อส�รข่�วโควิดได้อย่�ง

มีประสทิธิภ�พ เช่น เร�จะเหน็เทรนดผ์ูป้ว่ยชัดเจนเลยว�่เพิม่ข้ึน ถ�้เร�อ�่น

เป็นข้อมูลตัวหนังสือก็ทำ�ได้ แต่มันอ�จจะไม่เห็นภ�พแบบเดียวกัน ผมว่�

มันช่วยเสริมกันม�กกว่�

แล้ว Data Journalism คืออะไร ต่างจาก Data Visualization 
อย่างไร
Data Journalism ก็คือก�รทำ�ข่�วที่ใช้ข้อมูลม�เป็นแกนหลักก่อน แล้วถึง

คิดได้เป็นประเด็นว่�จ�กต�ร�งข้อมูลน้ี มันตั้งประเด็นอะไรได้บ�้ง ซึ่งมัน

อ�จเป็นเร่ืองที่เร�ค�ดไม่ถึงหรือไม่เคยคิดเป็นประเด็นเลยก็ได้ ทักษะ 

ก�รทำ�ข่�วแบบนี้ต่�งจ�กแต่ก่อนตรงที่ ปกติข่�วจะม�จ�กโต๊ะข่�วใน

ลักษณะ Top Down ที่มีก�รแจกแจงให้นักเขียนเขียนข่�วแล้วค่อยส่งให้

กร�ฟิกทำ�ภ�พประกอบ แต่ในก�รทำ� Data Journalism จะต้องมีคนม� 

ร่วมด้วยเยอะหน่อย ไม่ใช่แค่บรรณ�ธิก�รคนเดียว คือต้องมีคนท่ีเล่�เร่ืองเป็น 

คนที่มีคว�มเข้�ใจเร่ืองข้อมูล และนักออกแบบ เพื่อช่วยกันคิดว่�เน้ือข่�ว

แบบน้ีจะเอ�ข้อมูลม�นำ�เสนอเป็นลักษณะอย่�งไร แล้วค่อยทำ�ไปพร้อม ๆ  กัน 

ปกติถ้�เป็นไปได้ เร�ก็อย�กได้สกิลทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคน ๆ เดียว แต่ใน

คว�มเป็นจริงมันยังไม่มี เพร�ะมุมหน่ึงก็คือวิธีก�รสอนในมห�วิทย�ลัย 

มันไม่ได้เอื้อให้คน ๆ เดียวมีสกิลหล�กหล�ยขน�ดนั้น ผมจึงคิดว่�ร่วมมือ

กนัทำ�เปน็ทมีอ�จจะเหม�ะสมม�กกว�่ ซึง่สกิลหลกั ๆ  ทีต่อ้งมสีำ�หรับ Data 

Journalism คือคว�มเป็นนักข่�ว ที่คิดประเด็นได้ ถัดม�คือก�รเข้�ใจ 

ในธรรมช�ติของข้อมูล คว�มส�ม�รถในก�รห�ข้อมูล รู้ว่�ข้อมูลนี้ทำ�อะไร

ได้บ้�ง ข้อจำ�กัดคืออะไร อ�จจะเขียนโค้ดได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ อีกด้�นคือ

คว�มเช่ียวช�ญด้�นก�รออกแบบและคว�มส�ม�รถในก�ร Encoding 

(ก�รนำ�ข้อมูลม�สร้�งเป็นภ�พ) ต่�ง ๆ  รวมท้ังเป็นคนท่ีเข้�ใจว่�คว�มสวยง�ม

คืออะไร และเข้�ใจในข้อจำ�กัดของผลลัพธ์ที่เป็นภ�พ ก�รทำ�ง�นได้เป็นทีม

แบบนี้ก็น่�จะสร้�งผลง�นที่ดีได้

...สกิลหลัก ๆ  ที่ต้องมีสำ�หรับ Data 
Journalism คือคว�มเป็นนักข่�ว 
ท่ีคิดประเด็นได้ ถัดม�คือก�รเข้�ใจ 
ในธรรมช�ติของข้อมูล คว�มส�ม�รถ
ในก�รห�ข้อมูล รู้ว่�ข้อมูลน้ีทำ� 
อะไรได้บ้�ง...ส่วนคว�มแตกต่�งก็คือ 
Data Visualization ส�ม�รถเป็น
เครื่องมือหนึ่งในก�รทำ�ข่�วแบบ 
Data Journalism
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 ส่วนคว�มแตกต่�งก็คือ Data Visualization ส�ม�รถเป็นเคร่ืองมือหน่ึง

ในก�รทำ�ข่�วแบบ Data Journalism ตวัอย�่งเช่น ถ�้เร�พดูถงึเร่ืองอบุตัเิหตุ

ในประเทศไทย แทนที่เร�จะไปสัมภ�ษณ์ผู้เช่ียวช�ญด้�นอุบัติเหตุบน 

ท้องถนนหรือก�รจร�จร เร�ก็อ�จจะเอ�ข้อมูลจริงม�ดูย้อนกลับไป 10 ปี 

แล้วพบว่�อุบัติเหตุในประเทศไทยมันม�กข้ึนหรือน้อยลง อันน้ีก็จะเป็นอีก

วิธีหน่ึงที่ส�ม�รถนำ�เสนอข่�วในรูปแบบใหม่ได้ ซึ่งเร�อ�จจะทำ�ข้อมูล 

แบบภ�พ เพื่อให้คนได้ย่อยข่�วส�รนั้นง่�ยขึ้น

 

การนำาเสนอข้อมูลในลักษณะน้ีจะทำาให้ได้ข้อมูลทีล่ดความคิดเห็น
ลงหรือไม่
ก�รทำ� Data Journalism อ�จจะช่วยลดคว�มคิดเห็นได้ แต่ต้องบอกก่อนว่�

ตัวข้อมูลหรือ Data โดยธรรมช�ติมันมี Bias (อคติ) อยู่แล้ว ซึ่งอ�จจะมี

ตั้งแต่ตอนที่เก็บข้อมูลเลยก็ได้ เพียงแต่ Data Journalism จะเอื้อให้คนคิด

ได้เอง ช่วยให้คนเข้�ใจในข้อมูลนั้น ๆ ว่�มี Bias หรือไม่ เพร�ะเข�อ�จจะ

แนบลิงก์ข้อมูลม�ให้เร�โดยตรง หรือก�รใช้ Visualization ที่ทำ�ให้เร�เห็น

อะไรบ�งอย่�งที่จ�กเดิมเร�มองไม่เห็น เร�อ�จจะมีคว�มสงสัยว่�อะไรจริง

ไม่จริง เพร�ะเร�ได้เห็นข้อมูลม�กกว�่ข้อมูลที่เขียนม�เฉย ๆ ในมุมหน่ึง 

มันจะเอื้อให้เป็น Data Driven (ข่�วที่เน้นก�รให้ข้อมูลเป็นหลัก) ม�กขึ้น 

ให้คนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจได้คิดวิเคร�ะห์ม�กข้ึนต่อข่�วน้ัน ๆ หรือพูดง่�ย ๆ 

คอืจะใสค่ว�มคดิเหน็ไดย้�กขึน้ เพร�ะถ�้ใสล่งไปแลว้ไมม่ข้ีอมลูม�สนับสนนุ 

คนอ่�นก็จะไม่เชื่อทันที 

พบตัวอย่างของการทำา Data Visualization เรื่องการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร
พวกแผนที่ต่�ง ๆ จ�กเอกชน ไม่ว่�จะเป็นเรื่องจำ�นวนเคสผู้ป่วยในระดับ

โลกว่�มีม�กขน�ดไหน หรือก�รเอ�ข่�วต่�ง ๆ  ม�ย่อยเป็นแผนท่ีและแทร็กว่�

ผู้ป่วยเคยเดินท�งไปท่ีไหนม�บ้�ง ข้อมูลอะไรแบบน้ีก็ส�ม�รถทำ�เป็น Data 

Visualization ได้ ถ้�มองในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล คือมองว่�จ�กภ�พทั้งหมด

ของแผนที่ เร�เอ�ตัวเองลงไป แล้วดูว่�เร�อยู่ตำ�แหน่งตรงไหน อยู่ใกล้กับ 

ผู้ติดเช้ือหรือเปล่� แล้วเร�จะหลีกเลี่ยงได้อย่�งไรบ้�ง ซึ่งง�นในลักษณะ 

อย�่งน้ีเร�จะไมค่อ่ยเหน็ในรัฐบ�ลเท�่ไร แตเ่มือ่ม�ดทูีภ่�คเอกชนทีค่อ่นข้�ง

พร้อมทำ�ข้อมูลอยู่แล้ว ขอเพียงให้เข�มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่ภ�คเอกชน 

ตอนน้ีกย็งัไมม่ข้ีอมลูเท�่ไรเหมอืนกัน ก�รแถลงข่�วจ�กกระทรวงส�ธ�รณสขุ

ก็จะเป็นลักษณะร�ยง�น รูปเล่ม หรือน่ังโต๊ะแถลงข่�ว แต่ไม่ได้ให้ข้อมูล 

ม�เลยว่� ตกลงเคสนั้น ๆ เกิดขึ้นที่ไหน ผู้ป่วยไปที่ไหนม�บ้�ง ตรงนี้เร�

ต้องรวบรวมเองจ�กข่�วต่�ง ๆ ซึ่งก็คงไม่สะดวกเท่�ไร

ตัวอย่างการนำาเสนอข้อมูลในสถานการณ์วิกฤตที่ดีควรทำา
อย่างไร
ผมคิดว่�ตอนนี้มันมี 2 ค่�ยอยู่ในเรื่องข้อมูล เร�อ�จจะเห็นชัด ๆ ถ้�มอง

จ�กฝั่งเอเชีย ปกติแทบจะเปิดเผยเกือบทั้งหมด แทบจะรู้เลยว่�ทุกเคส 

เดินท�งไปไหนม�บ้�ง แน่นอนว่�ไม่ได้ละเอียดถึงขั้นชื่อ กับอีกมุมหนึ่งคือ

ข้อมูลจ�กฝ่ังตะวันตก เร�แทบจะไม่เห็นก�รร�ยง�นเชิงเคสแบบละเอียด ๆ เลย 

อ�จเป็นเพร�ะว่�เร�มี Ideology (คตินิยม) ไม่เหมือนกัน ถ้�เป็นฝั่งเอเชีย

เร�อ�จสนใจคว�มเป็นส่วนตัวน้อยกว่�ฝั่งตะวันตก พอม�พิจ�รณ�แบบนี้ 

ผมคดิว�่ฝัง่เอเชียคอ่นข้�งประสบคว�มสำ�เร็จในก�รควบคมุก�รระบ�ดของ

โรค ตัวอย่�งที่ชัดเจนคือ สิงคโปร์ ที่ควบคุมได้ละเอียดม�ก เพร�ะเข�มี 

ก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีละเอียดม�กว่�คนน้ีไปติดจ�กใครม�บ้�ง จ�กเหตุก�รณ์ไหน 

ใครไปติดใครต่อ แต่ในไทยเร�จะไม่ค่อยรู้ ซ่ึงผมคิดว่�เร�อ�จจะให้คว�มสำ�คัญ

เรื่องคว�มเป็นส่วนตัว จึงไม่อย�กให้คนรู้ว่�เคสนี้เป็นใคร แต่ในอีกมุมหนึ่ง

ก็เป็นไปได้ว่� ท�งภ�ครัฐเองก็ไม่ได้คิดว่�ประช�ชนต้องก�รรู้ จะรู้ไปทำ�ไม 

รู้เท�่ทีบ่อกกน่็�จะเพยีงพอแลว้ อนัน้ีอ�จจะเปน็คว�มค�ดหวงัทีแ่ตกต่�งกนั 

แต่ผมว่�ตอนนีห้ล�ย ๆ  คนกน่็�จะคดิเหมือนกันว�่ขอ้มูลจ�กรัฐบ�ลอ�จจะ

ไม่เพียงพอ ท�งรัฐก็อ�จต้องพย�ย�มให้ข้อมูลม�กขึ้น

แล้วเราจำาเป็นต้องรู้ข้อมูลมากขนาดสิงคโปร์ไหม
ผมคิดว่�ควรรู้นะครับ เพร�ะที่บอกว่�ประเทศไทยยังไม่เข้�สู่ระดับ 3 

ในคว�มเป็นจริงก็มีหล�ยคนสงสัยว่�มันเป็นอย่�งน้ันจริงเหรอ แล้วคนน้ี 

คนน้ันไปติดจ�กใครม� ก็ไม่มีก�รอธิบ�ยเท่�ไร แล้วตกลงมีก�รเทสต์จริง ๆ 

เหรอว่�ทุกคนไปติดจ�กใครม� ถ้�อธิบ�ยอย่�งชัดเจน ผมว่�น่�จะลด 

คว�มตื่นตระหนกได้ม�กกว่�นี้ จริง ๆ  มันมีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นหนึ่งคือ 

ถ้�บอกข้อมูลม�กไป คนก็อ�จจะกังวลเร่ืองคว�มเป็นส่วนตัวและอ�จจะ

ทำ�ให้เกิดคว�มตื่นตระหนกในบ�งกรณี เช่น ถ้�เกิดบอกว่�คนที่ติดเชื้อไปที่

ร้�นน้ีในเวล�น้ี คนทีเ่คยอยูใ่นร้�นเวล�เดยีวกนักค็งจะกงัวล กบัอกีแบบหน่ึง

คือบอกกว้�งไป เช่น ไม่บอกเลยว่�ผู้ป่วยไปไหนม� แต่ประช�ชนไปรู้จ�ก

ข่�วลือว่�ผู้ป่วยไปย่�น ๆ  หนึ่ง ทำ�ให้ทั้งบริเวณนั้นเดือนร้อนกันหมด แทนที่

ถ้�บอกข้อมูลม�กไป คนก็อ�จจะ
กังวลเร่ืองคว�มเป็นส่วนตัวและอ�จจะ
ทำ�ให้เกิดคว�มต่ืนตระหนกในบ�ง
กรณี เช่น ถ้�เกิดบอกว่�คนท่ีติดเช้ือ
ไปท่ีร้�นน้ีในเวล�นี้ คนท่ีเคยอยู่ 
ในร้�นเวล�เดียวกันก็คงจะกังวล 
กับอีกแบบหน่ึงคือบอกกว้�งไป 
เช่น ไม่บอกเลยว่�ผู้ป่วยไปไหนม� 
แต่ประช�ชนไปรูจ้�กข�่วลอืว�่ผู้ป่วย
ไปย่�น ๆ หน่ึง ทำ�ให้ท้ังบริเวณน้ัน
เดือนร้อนกันหมด แทนที่จะเดือดร้อน
แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
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จะเดอืนร้อนแคก่ลุม่ใดกลุม่หน่ึง และผมกค็ดิว�่ก�รปกปดิข้อมลูอ�จจะไมใ่ช่

วิธีก�รที่ดีเท่�ไรในก�รควบคุมคว�มตื่นตระหนก ก�รเปิดเผยข้อมูลอ�จจะ

ดีม�กกว่�เพร�ะคนจะตื่นตระหนกน้อยลง

 
สถานการณ์ในขณะนี้ เรายังขาดข้อมูลอะไรที่จำาเป็นต้องรู้
ผมคิดว่�หลัก ๆ เลยคือข�ดเร่ืองเคสแต่ละเคส ก�รบอกข้อมูลไม่ค่อย

สม่ำ�เสมอ แต่ก็ต้องยอมรับว่�เหตุก�รณ์มันฉุกละหุก คืออ�จจะไม่มีใครคิด

แพตเทิร์นม�ก่อนว่�ต้องบอกข้อมูลละเอียดขน�ดไหน แต่จนถึงทุกวันน้ี 

เร�ก็ยังได้รับข้อมูลที่ไม่สม่ำ�เสมอเท่�ไร ยังไม่ค่อยรู้ว่�ตกลงแต่ละคนติด 

จ�กใครบ้�ง บ�งวันร�ยง�นอ�ชีพผู้ติดเช้ือ บ�งวันก็ไม่ร�ยง�น ก็อ�จจะ

สร้�งคว�มสับสน ซึ่งจริง ๆ ข้อมูลอ�ชีพก็เป็นเรื่องสำ�คัญ เร�อ�จจะอย�ก

รู้ว่�อ�ชีพไหนมีคว�มเสี่ยงม�กกว่�กัน จะได้จัดก�รออกนโยบ�ยถูก 

แม้กระทั่งคนที่อยู่ในอ�ชีพนั้นจะได้รับมือได้ถูกต้อง เป็นต้น

คัดกรองข่าวอย่างไรไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป
ก็ควรจะรับข่�วส�รจ�กท�งรัฐบ�ลเป็นหลัก แม้เข�อ�จจะบอกข้อมูลน้อย 

ไปหน่อย แต่ข้อมูลที่ได้จ�กภ�ครัฐก็น่�จะมีคว�มน่�เช่ือถือม�กที่สุด 

ถ้�เป็นไปได้ก็อย�กให้รัฐบ�ลเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร

ตวัอยา่งการสือ่สารเรือ่งโควดิ-19 ทีน่่าสนใจและน่านำามาเปน็
แบบอย่าง
ผมขอเน้นแค่ Data Visualization และ Data Journalism นะครับในเร่ืองน้ี 

กย็งัตอ้งยกยอ่งใหป้ระเทศทีเ่ปน็ผูน้ำ�เร่ืองนีอ้ยูแ่ลว้อย�่งสหรัฐอเมริก� ดจู�ก

เจ้�ดัง ๆ อย่�ง The New York Time หรือ The Washington Post ก็เป็น

สื่อ 2 เจ้�ใหญ่ที่ค่อนข้�งเชี่ยวช�ญก�รทำ�สื่อที่มี Visualization อยู่ข้�งใน 

หรือกล�้ทีจ่ะนำ�เสนอข้อมลูปริม�ณม�ก ๆ  ทีย่อ่ยม�ในระดบัหน่ึงใหค้นอ�่น

ทำ�คว�มเข้�ใจกับข้อมูลได้ไม่ย�ก ถ้�ในเอเชียที่ค่อนข้�งมีชื่อเสียงคือ 

South China Morning Post ที่ฮ่องกง ส่วนที่สิงคโปร์ก็มี The Straits Times 

ที่ทำ�ได้ดีม�กช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 โดยก�รทำ�เร่ืองเคสผู้ป่วย 

ในสิงคโปร์ให้เห็นว่�แต่ละคนติดจ�กใครบ้�ง

เม่ือเปรียบเทียบกับการนำาเสนอข่าวในประเทศไทยแล้ว 
คิดว่าเป็นอย่างไร
แมต้อนน้ีหล�ย ๆ  ทีจ่ะมหีมวดหมูข่่�วโควดิ-19 โดยเฉพ�ะอยูแ่ลว้ แต่ปญัห�

หนึง่ทีเ่ร�มกีค็อื สำ�นักข�่วไทยอ�จจะไมเ่คยทำ�ข่�วทีเ่ปน็วกิฤตระดบันีใ้นเชิง

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เร�ก็เลยไม่มีเวล�เตรียมตัว เลยใช้เวล�น�นนิดหน่ึง 

ในก�รทำ�ข่�วน้ีให้ทัน ยกตัวอย่�งย้อนกลับไป ช่วงที่มีข่�วทีมหมูป่�ติดถ้ำ� 

เร�จะเหน็ว�่ในตอนน้ันเร�เร่ิมทำ�ข่�วออนไลน์แลว้ แตว่�่เร�ยงัไม่คอ่ยพร้อม

ในก�รทำ�ข่�วในมิติอื่น ๆ แม้เร�จะทำ�ข่�วเร่ืองน้ีก่อนต่�งช�ติ เพร�ะมัน

เกิดขึ้นที่ไทยและเร�มองว่�เป็นข่�วใหญ่ก่อนต่�งประเทศ แต่สิ่งที่เร�เห็น 

ในทวีสีว่นใหญจ่ะเปน็ก�รสมัภ�ษณ์คนทีเ่กีย่วข้องบ�้ง แลว้กจ็บไป จนกระทัง่

เร�เหน็ข่�วของต�่งประเทศ เร�กเ็ร่ิมเข้�ใจว�่มันมมุีมอืน่ในก�รทำ�ข่�ว เช่น 

ก�รนำ�เสนอข่�วของญี่ปุ่นที่จำ�ลองสถ�นก�รณ์ในถ้ำ� เร�ถึงได้รู้ว่�มันก็ทำ�

แบบน้ีได ้เหตทุีเ่ร�ตดิคอื เร�อ�จจะยงัไมพ่ร้อมว�่ตอ้งทำ�ข่�วม�กขน�ดไหน 

และควรมมีมุมองอย�่งไรในก�รทำ�ข่�ว ผมคดิว�่หลงั ๆ  สำ�นักข่�วอ�จเข้�ใจ

ม�กขึ้น เพร�ะเร�มีคู่แข่งเป็นสำ�นักข่�วต่�งประเทศด้วย คือข่�วไทยมันจะ

ไม่ใช่ข่�วแค่ในประเทศในภูมิภ�คเร�อีกต่อไป เพร�ะถ้�มันเป็นเร่ืองใหญ่

ระดับหน่ึง คนต่�งช�ติก็จะม�ทำ�ข่�วเหมือนกัน ฉะน้ันเร�อ�จจะต้องทำ�

เตรียมเก็บไว้ด้วย

 ในเรื่องโควิด-19 ก็เป็นตัวอย่�งที่ดีให้เร�เห็นว่� เร�ส�ม�รถทำ�ระบบ

เตรียมไว้เพื่อใช้รับมือกับเรื่องอื่นได้ เช่น ถ้�เร�ทำ�เว็บไซต์อันหนึ่งที่ทำ�เรื่อง

โควิด-19 ไม่มีเหตุผลอะไรที่เร�จะใช้สิ่งเดียวกันพูดเรื่องภัยแล้งหรือ PM 2.5 

ไม่ได้ อ�จจะทำ�เป็นแผนที่เหมือนกัน แล้วพูดว่�ปัญห�เกิดขึ้นตรงไหนบ้�ง 

เป็นต้น และผมอย�กให้สำ�นักข่�วหรือแม้กระทั่งรัฐบ�ลเองรู้ว่�ของแบบน้ี 
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กว่าจะเป็น Data Visualization Specialist...
ผมสนใจเร่ืองภ�พม�ก่อน ตอนที่เรียนป.ตรี ผมเรียนวิศวะคอมฯ ก็สนใจ

เก่ียวกับภ�พ เรียนเร่ืองคอมพิวเตอร์กร�ฟิกส์ ที่เขียนโปรแกรมเพื่อให้ทำ�

แอนิเมชัน เป็นต้น ผมก็เรียนพวกนี้ แล้วส่วนหนึ่งในคอมพิวเตอร์กร�ฟิกส์

มันมีส่วนของ Visualization แต่จะไม่ได้มีเรื่องข้อมูลม�เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้�เป็น

เรื่อง Visualization จริง ๆ  กระบวนก�รมันน่�สนใจม�กกว่�คว�มสวยง�ม 

เพร�ะมันมีเร่ืองข้อมูลและก�รวัดผล ก็เลยเรียนปริญญ�เอกในเร่ือง 

Visualization โดยตรง เพร�ะคดิว�่คว�มสนใจมนัคอ่ย ๆ  ขยับได ้ผมอย�ก

จะบอกเผื่อสำ�หรับคนที่อย�กทำ�อ�ชีพนี้ว่� มันอ�จจะมีอ�ชีพอื่น ๆ ที่เร� 

ไม่เคยรู้ว่�มีม�ก่อน เพร�ะแม้แต่ในสหรัฐอเมริก�เองก็แทบจะไม่มีคำ�ว่� 

Visualization เพร�ะมันไม่ใช่อ�ชีพ ปกติเข�ก็ให้กร�ฟิกทำ� เพ่ิงมีม�หลัง ๆ 

ตอนทีม่ข้ีอมลูม�กข้ึน ดงัน้ันถ�้เร�เรียนทีเ่ร�สนใจ อกีหน่อยในอน�คต คว�ม

สนใจของเร�ก็อ�จจะประกอบร่�งเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ได้เอง อย่�งผมอ�จจะ

โชคดีนิดหน่ึงที่มันประกอบร่�งกันทันเวล� เลยอย�กแนะนำ�ว่�เรียนเร่ือง 

ทีเ่ร�สนใจน่�จะดกีว�่ คอ่ย ๆ  ทำ�คว�มเข้�ใจกบัมนัไปกอ่น เพร�ะอกีหนอ่ย

มันจะรวมร่�งกันได้เอง 

 

วันว่างๆ ชอบ...
ชอบดูง�น 3 มิติ พวกง�นประติม�กรรม (Sculpture) และชอบดูหนัง ล่�สุด

ที่ไปดูแล้วชอบคือเรื่อง Portrait of a Lady on Fire (2019) ถ้�เป็นหนังไทย 

จะชอบหนังของคุณอภิช�ติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

หม�ยเหตุ : ข้อมูลสัมภ�ษณ์วันที่ 18 มีน�คม 2563

ไม่ได้ทำ�ครั้งเดียวทิ้ง เพร�ะถ้�เร�ออกแบบม�ดี ๆ มันก็ส�ม�รถใช้ซ้ำ�กับ

ข้อมูลประเภทเดียวกันได้เยอะ ๆ ถ้�ข้อมูลเป็นประเภทเชิงพื้นที่ทั้งหมด  

ยังไงก็ต�มมันก็ต้องเป็นแผนที่แบบเดิม เพียงแค่เปลี่ยนข้อมูลไป

 
คิดว่าคนไทยพร้อมเสพข้อมูลแบบ Data Visualization 
หรือไม่อย่างไร
ผมคิดว่�คว�มกังวลส่วนใหญ่ไม่ได้ม�จ�กผู้อ่�นเป็นหลัก แต่เป็นคนที่ 

จ้�งเร�ม�กกว่�ที่กังวลว่�ถ้�เอ�ไปปล่อยในเว็บไซต์จะมีคนอ่�นไหม  

เหมือนที่คนพูด ๆ กันว่�ประเทศไทยยังต้องมีละครแบบนี้แหละ เพร�ะเร�

เสพแต่ละครแบบน้ี หรือคว�มจริงเร�อ�จจะคิดไปเองว่�เข�ดูแต่ละครแบบน้ี 

แต่คนไทยอ�จจะอย�กดูอะไรย�ก ๆ  ก็ได้ แต่อันหน่ึงท่ีต้องยอมรับคือ คนไทย

อ�จจะดูอะไรย�ก ๆ ได้ไม่ม�กนักเมื่อเทียบกับคนต่�งประเทศ ไม่ใช่ว่�เร�

เก่งไม่เท่�เข�นะ เพียงแต่เร�ไม่ชิน แต่ถ้�เร�ได้ดูบ่อย ๆ เร�ก็จะชินไปเอง 

ไม่มีเหตุผลอะไรที่คนไทยจะอ่�นช�ร์ตไม่ออก แค่เร�ไม่คุ้นเคย ครั้งแรกเร�

อ�จไมคุ่น้ แตค่ร้ังหลัง ๆ  เร�จะคุน้ไปเอง ซึง่เร่ืองน้ีมกี�รศกึษ�อยูห่ล�ยคร้ัง

ว่�ประเทศที่ใช้ Visual Language (ภ�ษ�เชิงภ�พ) ย�ก ๆ เข�ก็จะมี 

คว�มทนท�นในก�รอ่�นของแบบน้ี ซึ่งก�รศึกษ�คือไปดูหนังสือพิมพ์ของ

ประเทศต่�ง ๆ ว่�ใช้ช�ร์ตที่ย�กขน�ดไหน ยิ่งประเทศไหนใช้ช�ร์ตย�กขึ้น

เท่�ไร เข�ก็ยิ่งทนท�นและมีคว�มพย�ย�มในก�รอ่�นช�ร์ตย�ก ๆ 

 ประเด็นนี้จึงเหมือนไก่กับไข่ ในมุมหนึ่งคนของเร�อ�จไม่พร้อม แต่ใน

อีกมุมหนึ่งเพร�ะเร�ไม่เคยให้อะไรย�ก ๆ  เลย ก็อ�จจะต้องค่อย ๆ  เริ่มให้

อะไรที่ย�กม�กข้ึน ผมเห็นว่�หล�ยที่เร่ิมนำ�เสนอช�ร์ตที่ย�กม�กข้ึน 

ยกตวัอย�่งทีชั่ดเจนม�กเลยคอืตอนเลอืกตัง้คร้ังล�่สุด กอ่นหน้�น้ีเร�อ�จจะ

ไม่เคยเห็นแผนที่ประเทศไทยปร�กฏในข่�วหน้�หน่ึงม�กเท่�ไร เพื่อเล่�ว่�

เขตไหนพรรคไหนใครชนะ แต่ก�รเลือกต้ังคร้ังที่ผ่�นม� เร�มีแผนที่ 

ที่ละเอียดม�กข้ึน อยู่ในรูปแบบที่ถูกทำ�ให้เข้�ใจง่�ยแล้วด้วย คือเอ�เขต 

ก�รปกครองของไทยม�ย่อยให้กล�ยเป็น 6 เหลี่ยม แล้วม�ว�งต่อกันเป็น

แผนที่ประเทศไทย ซึ่งผมก็เคยได้รับคอมเมนต์ประเภทน้ีม�พอสมควรว่� 

คนอ่�นจะรู้เรื่องไหม แต่ในคว�มเป็นจริง ก็มีคนเข้�ใจในทันทีโดยที่หนังสือพิมพ์

เอ�ไปลงหน้�หนึ่งได้แบบที่ไม่ต้องรู้สึกว่�คนจะอ่�นไม่รู้เรื่อง  
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ท่�มกล�งมลภ�วะท�งอ�ก�ศอย่�งฝุ่น PM 2.5 รวมถึงสถ�นก�รณ์ท่ี 

หล�ยคนกำ�ลังวิตกกังวลอย่�งหนักอย่�งโรคระบ�ดจ�กเช้ือไวรัสโคโรน� 

ส�ยพันธ์ุใหม่ ท่ียังคงดำ�เนินอยู่อย่�งต่อเน่ืองน้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีเร�ทุกคนส�ม�รถ

ทำ�ได้ดีท่ีสุดเพ่ือชะลอปริม�ณก�รระบ�ดลงก็คือ ก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม 

(Social Distancing) ท่ีเป็นม�ตรก�รซ่ึงหล�ยประเทศนำ�ม�ใช้ควบคุม 

ก�รระบ�ดของโควิด-19 ในขณะน้ี โดยข้อมูลจ�กเว็บไซต์ statista.com  

ระบุว่�ปริม�ณก�รระบ�ดของผู้ป่วยโควิด-19 จะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่�ตัวทุกๆ 4 วัน

ห�กไม่มีก�รทำ� Social Distancing แต่ห�กทุกคนร่วมใจห่�งกันสักพัก 

และอยู่แต่ภ�ยในบ้�น ปริม�ณก�รระบ�ดท่ีจะเพ่ิมเป็นเท่�ตัว ก็ต้องใช้เวล�

ย�วน�นออกไปเป็น 8 วัน จึงนับเป็นวิธีท่ีได้ผลท่ีจะลดปริม�ณก�รแพร่ระบ�ด

ลงได้

 ดังน้ัน “บ้�น” ทั้งในปัจจุบันและอน�คต จึงต้องเป็นพื้นที่ที่ม�กกว่�

เพียง “ท่ีพักอ�ศัย” ในไลฟ์สไตล์ท่ีเป็นส่วนตัว แต่ยังต้องทำ�หน้�ทีอ่ืน่ๆ ได้อย่�ง

ครอบคลมุ ไมว่�่จะเปน็พืน้ทีท่ำ�ง�น ก�รเรียน หรือทำ�กจิกรรมต่�งๆ เพร�ะ 

“บ้�น” คือ “คว�มสุข” ที่สร้�งได้ บ้�นที่อยู่สบ�ยและปลอดภัยช่วยให้เร�

ได้พักผ่อนและรีช�ร์จตัวเองให้มีพลังในก�รทำ�ส่ิงต่�งๆ ในวันต่อไป ท่ีสำ�คัญ

บ้�นท่ีสวยในสไตล์ของเร�ยังช่วยสร้�ง “คว�มสุข” ในมิติที่ใกล้ตัวได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ 

  “คอตโต้” เช่ือว่�บ้�นที่จะมอบคว�มสุขจะต้องมีสภ�พแวดล้อมที่

ควบคมุใหอ้ยูส่บ�ยและปลอดภยัจ�กสิง่แวดลอ้มทีน่่�กงัวลได ้ก�รทำ�ใหบ้�้น

เป็น Dream Space หรือพื้นที่สำ�หรับผ่อนคล�ยจ�กคว�มเครียดและพร้อม

ช�ร์จพลังให้กับก�รดำ�เนินชีวิตนั้นควรมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ Mood 

Lifting Environment ปรับเปลีย่นเพือ่คว�มแปลกใหม ่ไมจ่ำ�เจผ�่นง�นดไีซน์

ทีส่ะทอ้นตวัตน ดว้ยองคป์ระกอบต่�งๆ ทีท่ำ�ใหบ้�้นสวยน่�มองในแบบของ

คุณเอง อย่�ง Novo Craft Series กระเบื้องโมเสกสีข�วดำ� สีเบสิกที่เหม�ะ 

กับก�รแต่งห้องทุกสไตล์ มีลวดล�ยให้เลือกหล�ยแบบ หรือจะเลือก 

ออกแบบต�มที่ต้องก�รก็ได้ จึงพร้อมเปลี่ยนจ�กพื้นที่เดิมๆ ให้โดดเด่น 

ไมเ่หมอืนใคร Pleasing Well-being สขุภ�วะทีน่่�ร่ืนรมยจ์�กสภ�พแวดลอ้ม

ท่ีสะอ�ด สะดวกสบ�ย ด้วยสุขภัณฑ์อัจฉริยะ Verzo และ Optimum ท่ีได้รับ

ก�รออกแบบใหม้รูีปลกัษณ์กลมกลนืเปน็หน่ึงเดยีวกันต�มหลกัก�รยศ�สตร์ 

(ergonomic) หัวฉีดมีฟังก์ชัน Self-Clean มั่นใจได้ในคว�มสะอ�ด 

พร้อมสั่งง�นด้วยรีโมตคอนโทรลแบบไร้ส�ย เข้�คู่ได้ดีกับก๊อกอ่�งล้�งหน้�

แบบเซ็นเซอร์รุ่น Aqua Soap ม�พร้อมที่จ่�ยสบู่อัตโนมัติ ลดก�รสัมผัส 

จึงช่วยให้มั่นใจเร่ืองคว�มสะอ�ดยิ่งข้ึน หรือก๊อกสำ�หรับครัวรุ่น Touch 

Faucet ที่มีเทคโนโลยีช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กเชื้อโรคที่มองไม่เห็น ส�ม�รถ

เปิด-ปิดก๊อกได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ช่วยให้ง�นครัวสะดวกสบ�ยยิ่งขึ้น  

 นอกจ�กน้ี ก�รสร้�งสุขภ�วะที่ดีในพื้นที่อยู่อ�ศัยคือก�รคำ�นึงถึง 

คว�มปลอดภัยของทุกคนในบ้�นด้วยเช่นกัน กระเบื้อง X-Porcelain ดีไซน์

สวยแบบธรรมช�ติ ม�พร้อมคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนท�น และผิวหน้�

กันลื่น (Anti-Slip) จึงตอบโจทย์เรื่องคว�มปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว 

และองค์ประกอบสุดท้�ย Life-time Hassle Free คือคว�มอุ่นใจ ไร้กังวล 

ที่เกิดจ�กสินค้�ที่มีคุณภ�พ บริก�รที่ครบวงจร เป็นมิตรต่อผู้ใช้ง�นและ 

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยองคป์ระกอบทีต่อบโจทยก์�รอยูอ่�ศยัและช่วยเสริมคณุภ�พ

ก�รใช้ชีวติเหล�่น้ี จะช่วยเตมิเตม็มติิของก�รอยูอ่�ศยัใหส้มบรูณ์แบบยิง่ข้ึน 

และทำ�ให้ม่ันใจได้ว่� ไม่ว่�สถ�นก�รณ์ภ�ยนอกจะเป็นอย่�งไร “บ้�น” จะเป็น 

Dream Space ให้เร�เสมอ 

ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.cotto.com

ก๊อกน้ำ� Aqua Soap






