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อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

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, พัณณิต� มิตรภักดี, ภัทร�พร ดุลมะดัน และ ชนกม�ศ ไพรศรี เลข�กองบรรณ�ธิก�ร l ณัฐช� ตะวันน�โชติ ศิลปกรรม l ชิดชน นินน�ทนนท์ 

ประส�นง�นกองบรรณ�ธิก�ร l  วนบุษป์ ยุพเกษตร เว็บไซต์ l นพกร คนไว นักศึกษ�ฝึกง�น l สุธิต� ลิบูลย์
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

Santander สถ�บันก�รเงินระดับน�น�ช�ติของสเปน และ Anheuser-Busch 

ผู้ผลิตเบียร์ร�ยใหญ่ในสหรัฐอเมริก� ต่�งก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อ

ตอบรับกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ทั้งก�รผ่อนปรนเร่ือง 

ก�รชำ�ระหน้ีและก�รปรับโรงเบียร์ม�ช่วยผลิตน้ำ�ย�ล้�งมือ แต่ในส่วนทีเ่กี่ยวพัน

กับธุรกิจกีฬ�ซึ่งก�รแข่งขันทั้งหมดต้องถูกยกเลิก ในฐ�นะสปอนเซอร์และ 

เคร่ืองดื่มที่ม�คู่กับก�รแข่งขันในสน�ม ทั้งสองแห่งก็ต้องเพิ่มหนท�งในก�ร

เชื่อมต่อกับลูกค้�กลุ่มนี้ 

 จ�กสปอนเซอร์ของก�รแข่งขันฟุตบอลล�ลีก� ลีก ม�สู่ก�รแข่งขันอี-สปอร์ต 

LaLiga Santander FIFA 2020 โดยให้นักเล่นเกมชื่อดังอย่�ง อิไบ ย�นอส 

(Ibai Llanos) ที่ก่อนหน้�นี้เคยจัดก�รแข่งขันฟุตบอลออนไลน์ที่มียอดผู้เข้�ชม

ถึง 60,000 คนเท่�ในสน�มจริง ทำ�หน้�ที่จัดก�รเชิญนักเตะจ�กหล�ยสโมสร

ม�เป็นผู้แข่งขันในก�รบังคับเกมฟุตบอลออนไลน์ที่มียอดเข้�ชม 1 ล้�นวิว 

ซึ่งแม้ว่�จะไม่ส�ม�รถเทียบกับสเกลก�รแข่งขันจริงได้ แต่ก�รจัดก�รแข่งขัน

บนแพลตฟอร์มใหม่คร้ังน้ีก็ได้สร้�งประสบก�รณ์ที่ดีสำ�หรับแฟน ๆ ที่ได้ใกลชิ้ด

กับนักเตะของพวกเข�ในอีกรูปแบบหน่ึง และตัวนักเตะเองก็รู้สึกช่ืนชอบกับ

ชัยชนะในรูปแบบใหม่นี้เช่นกัน 

 ในส่วนของเบียร์ Anheuser-Busch ก�รร่วมมือกับสภ�ก�ช�ดอเมริกัน

ประจำ�รัฐมิสซูรีและอ�ร์คันซอ (American Red Cross of Missouri and Arkansas) 

ไม่ใช่แค่ก�รบริจ�คเงิน แต่ยังเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกับพ�ร์ตเนอร์ด้�นก�รกีฬ�

ทั่วประเทศ ในก�รเปลี่ยนสน�มกีฬ�ที่ว่�งเปล่� 30 แห่ง ให้กล�ยเป็นสถ�นที่

บริจ�คโลหิต เพ่ือแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนเลือดจ�กก�รทีร่ถขนส่งเลือดถูกส่ังห้�ม

ไมใ่หว้ิง่ข�้มมลรัฐ ดว้ยพืน้ทีข่น�ดใหญข่องสน�มกฬี�จงึทำ�ใหส้�ม�รถต้ังเตยีง

ให้มีระยะห่�งกัน เม่ือประกอบกับก�รหม่ันตรวจเช็กและทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นท่ี 

ก็ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้เกือบเป็นปกติ  

 แม้ว่�สเกลของผู้ชมเกมออนไลน์หรือก�รบริจ�คโลหิต จะเทียบไม่ได้กับ

ก�รเปิดสน�มแข่งขัน แต่ก็ทำ�ให้สปอนเซอร์และพ�ร์ตเนอร์ธุรกิจเหล่�นี้ 

ส�ม�รถส่งต่อคุณค่�ใหม่ของแบรนด์ไปถึงแฟนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งแน่นอนว่�จะเป็น

ผลดีในระยะย�ว โดยร�ยง�นของที่ปรึกษ�ก�รบริห�รระดับโลก McKinsey & 

Company ระบวุ�่ ก�รแสดงคว�มหว่งใยและใสใ่จในย�มวกิฤตจะช่วยใหบ้ริษทั

สร้�งร�กฐ�นของคว�มรู้สึกดีและคว�มผูกพันกับลูกค้�ได้ เพียงแต่ต้อง

สร้�งสรรค์ให้ถูกที่ถูกท�ง ซึ่งเร�ได้เห็นจ�กผู้ผลิตหล�ยร�ยที่พย�ย�มทำ�ให้

ระบบออนไลน์ยังคงอำ�นวยคว�มสะดวกในชีวิตประจำ�วันได้ ตั้งแต่ก�รสั่ง

ของกินของใช้ ก�รเข้�ถงึคว�มบนัเทงิในทกุรูปแบบ ตัง้แตภ่�พยนตร์ พพิธิภัณฑ ์

คว�มรู้ และก�รดูแลสุขภ�พที่ไม่อ�จทำ�ได้ แต่สำ�หรับบ�งธุรกิจที่ไม่ส�ม�รถ

ย�้ยทกุอย�่งม�นำ�เสนอบนช่องท�งออนไลน์ ก�รนำ�คว�มเช่ียวช�ญและคณุค�่

ของบริษัทม�ตอบโจทย์คว�มกังวลท่ีอยู่ในใจของคนส่วนใหญ่ อย่�งเช่น ร้�นค้� 

ที่เปิดเวล�ข�ยของพิเศษให้กับผู้สูงอ�ยุที่เป็นกลุ่มเปร�ะบ�งเพื่อลดคว�มเสี่ยง

และเป็นก�รลดจำ�นวนผู้ป่วยท�งอ้อม หรือก�รปรับโรงง�นม�ผลิตสินค้�ที่

ข�ดแคลน ก�รผ่อนเบ�คว�มวิตกด้�นก�รง�นและก�รเงินที่ต�มม�ด้วย 

คว�มพย�ย�มรักษ�สถ�นภ�พของพนกัง�นและก�รผอ่นผนัก�รชำ�ระหน้ี ก็เปน็

อีกท�งในก�รรักษ�ส�ยสัมพันธ์ที่ดีเอ�ไว้จนเมื่อสถ�นก�รณ์ดีขึ้น เพร�ะแม้จะ

ไม่ใช่ลูกค้�ทั้งหมดที่หันม� แต่คว�มประทับใจในสิ่งที่ได้รับย�มวิกฤต ก็ไม่ใช่

สิ่งที่จะลืมกันง่�ย ๆ 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
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SHOW ME EMPATHY
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Creative Update : คิดทันโลก 

เทศกาลหนังสือศิลปะกรุงเทพฯ ยุคโควิด
กับแพลตฟอร์มใหม่ที่ท้าทาย

เรื่อง : สุธิต� ลิบูลย์

ภาษาโควิด  
เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

หลังจ�กท่ีองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ประก�ศช่ือ

อย่�งเป็นท�งก�รสำ�หรับใช้เรียกโรคท�งเดินห�ยใจ

ที่เกิดจ�กไวรัสโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่ว่� “โควิด-

ไนน์ทีน” (COVID-19)1 ในวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2020 

เพียง 34 วันหลังจ�กนั้น ชื่อโรค COVID-19 ก็ได้

ถกูบรรจุอย่�งเปน็ท�งก�รลงในพจน�นุกรมภ�ษ�

อังกฤษฉบับออนไลน์ของ Merriam-Webster 

และต�มม�ดว้ยพจน�นุกรมออนไลน์ของ Oxford 

ในเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม� ซึ่งนับเป็นก�รบัญญัติ

คำ�ใหม่ที่เร็วเป็นประวัติก�รณ์ของประวัติศ�สตร์

พจน�นุกรม

 นอกจ�กจะสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงในแทบ

ทุกมิติของก�รใช้ชีวิตแล้ว ก�รระบ�ดของโควิด-19 

ยังสร้�งคว�มเปล่ียนแปลงในแง่ของภ�ษ�คร้ังใหญ่ 

คำ�ที่ในอดีตเคยไม่คุ้นหูอย่�ง “ก�รเว้นระยะห่�ง

ท�งสังคม” (Social Distancing) “ก�รกักตัว” 

(Quarantine) หรือ “ก�รทำ�ง�นจ�กที่บ้�น” 

(Work from Home) กล�ยเปน็คำ�ทีถ่กูใช้กนัอย�่ง

แพร่หล�ย และข้ึนแทน่เปน็คำ�พดูยอดฮิตตดิป�ก

ของใครหล�ยคน 

 เม่ือคนเร�ต้องเผชิญกับเหตุก�รณ์อะไรร่วมกัน 

กม็กัจะมกี�รสร้�งสรรคค์ำ�ใหมข้ึ่น เพือ่ใช้อธิบ�ย

จ�กสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน แทบทุกกิจกรรมต้องถูก

เล่ือนหรือยกเลิกไป ทำ�ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ 

เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญม�กข้ึน และช่วยให้บ�ง

กิจกรรมยังคงดำ�เนินก�รต่อได้ เช่นเดียวกับ 

ง�นเทศก�ลหนังสือศิลปะกรุงเทพฯ (BKKABF) 

ในปีน้ี ท่ีได้เพ่ิมเติมอีกหน่ึงโครงก�รบนพ้ืนท่ี

ออนไลน์ เพ่ือส�นต่อวัตถุประสงค์ก�รสนับสนุนคน

ทำ�ง�นสร้�งสรรค์เก่ียวกับหนังสือศิลปะในประเทศ 

 Bangkok Art Book Fair (BKKABF) หรือ 

ง�นเทศก�ลหนังสือศิลปะกรุงเทพฯ โดยคว�ม 

ร่วมมือของ Studio150 สตูดิโอออกแบบกร�ฟิกและ 

BANGKOK CITYCITY GALLERY คือหน่ึงในง�น

ประจำ�ปี ท่ีเดิมทีจะต้องถูกจัดข้ึนเป็นปีท่ี 4 ติดต่อ

กันในเดือนกันย�ยน 2563 ท่ีจะถึงน้ี แต่ด้วย

สถ�นก�รณ์โรคระบ�ดทำ�ให้ง�นดังกล่�วต้องถูก

ยกเลิกไปอย�่งกะทันหัน ผู้จัดง�นจึงได้คิดแก้ปัญห�

ด้วยก�รจัดอีกหน่ึงโปรเจ็กต์ที่ยงัคงทำ�หน้�ที่ส่งเสริม

ให้คนทำ�ง�นได้ม�ร่วมมือกันสร้�งสรรค์ส่ิงดีๆ ให้กับ

วงก�รอ�ร์ตบุ๊ก ผ่�นกิจกรรม “BKKABF CO-OP” 

หรือสหกรณ์บ�งกอกอ�ร์ตบุ๊กแฟร์ ท่ีออกแบบม�

เพ่ือส�นต่อวัตถุประสงค์เดิมของง�น BKKABF อย่�ง

ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รสร้�งชุมชนของ 

ส่ือส่ิงพิมพ์อิสระร�ยเล็ก ๆ ร่วมกับกลุ่มนักออกแบบ 

ศิลปิน และสำ�นักพิมพ์ท�งเลือก เพ่ือพัฒน�คว�มรู้

ด้�นศิลปะก�รออกแบบและก�รพิมพ์ รวมถึงเพ่ือ

ส่งเสริมก�รเผยแพร่ผลง�น สร้�งแรงบันด�ลใจ 

และคว�มหวัง ท่�มกล�งคว�มไม่แน่นอนของ

สถ�นก�รณ์โรคระบ�ดท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก

 แผนก�รของ BKKABF CO-OP แบ่งออกเป็น 

3 ช่วง คือ ช่วงระดมกำ�ลัง (Contribution) ที่เปิดรับ

ผู้ท่ีสนใจ ม�ร่วมแบ่งปันไอเดียเจ๋ง ๆ  และว�งแผน

ก�รจัดง�นร่วมกัน ช่วงรับสมัคร (Application) 

เปิดให้ท้ังผู้ท่ีเคยเข้�ร่วมง�นหน้�เก่�และหน้�ใหม่ 

ท่ีอย�กจะม�สนุกสน�นกันได้ลงทะเบียนม� 

ปล่อยของ และช่วงกิจกรรม (Activity) ท่ีพร้อมให้

ผู้เข้�ร่วมง�นโชว์ของกันเต็มท่ีบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ โดยเปิดให้บุคคลท่ีสนใจร่วมเข้�ชมและ

อุดหนุนผลง�นด้วย

 ถึงอย่�งน้ันโปรเจ็กต์น้ีก็ไม่ได้คิดข้ึนม�เพ่ือ 

ก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�เพียงอย่�งเดียว แต่ยัง 

มองไกลไปถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลังเหตุก�รณ์คล่ีคล�ย 

ซ่ึงทีมง�นได้ว�งแผนให้ก�รจัดง�น BKKABF CO-OP 

ถูกจัดข้ึนควบคู่กันไปกับเทศก�ล BKKABF คร้ัง 

ต่อ ๆ  ไปในอน�คต เพร�ะอ�จช่วยขย�ยฐ�นชุมชน

ของผู้ท่ีสนใจร่วมกันให้กว้�งขว�งม�กข้ึน สำ�คัญคือ

ง�นน้ีทำ�ให้เร�เห็นว่�ก�รดำ�เนินกิจกรรมยังก้�วต่อ

ไปได้ ห�กเร�รู้จักท่ีจะปรับตัวและว�งแผนอย่�ง

ครอบคลุมเพียงพอ

ที่ม� : bangkokartbookfair.info
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หลากหลายแหล่ง
หนังสืออ่านฟรีสำาหรับเด็ก ๆ 

ในช่วงล็อกดาวน์  
เรื่อง : นพกร คนไว

ที่ม� : บทคว�ม “From Covidiot to Doomscrolling: 
How Coronavirus Is Changing Our Language” โดย 
Arwa Mahdawi จ�ก theguardian.com / บทคว�ม 
“How COVID-19 Led Merriam-Webster to Make Its 
Fastest Update Ever” โดย Stefan Fatsis จ�ก slate.com / 
บทคว�ม “Oxford Dictionary Revised to Record 
Linguistic Impact of COVID-19” โดย Alison Flood จ�ก 
theguardian.com

ที่ม� : บทคว�ม “A 7-year-old’s guide to stay-at-
home life during COVID-19” โดย Meg Coyle จ�ก  
blog.aboutamazon.com / บทคว�ม “Answering Kids’ 
Questions About the Coronavirus, in Free Picture Books” 
โดย Alexandra Alter จ�ก nytimes.com / บทคว�ม 
“My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19” 
โดย Helen Patuck / บทคว�ม “อ่�นฟรี! TK Park เสิร์ฟ 
อีบุ๊ค 16,000 เล่ม ในช่วงโควิด-19 ระบ�ด” จ�ก สย�มรัฐ
ออนไลน์

สถ�นก�รณ์และสิง่ต่�ง ๆ  ทีไ่มเ่คยประสบพบเจอ

ม�ก่อน ซ่ึงวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปของผู้คนในยุคโควิด 

กน็ำ�ม�สูก่�รเกดิข้ึนของคำ�สแลง (slang) ใหม ่ๆ  

ท่ีถูกเอ�ม�ใช้อธิบ�ยพฤติกรรมของผู้คนท่�มกล�ง

สถ�นก�รณ์นี้ด้วย เช่น

 “Covidiot” คนที่ไม่สนใจและไม่ปฏิบัติ

ต�มคำ�แนะนำ�ด้�นส�ธ�รณสุข อย่�งเช่นคนที่

กักตุนหน้�ก�กอน�มัยม�กเกินกว่�ที่จำ�เป็น 

จนทำ�ให้ผู้ที่ต้องก�รจริง ๆ ไม่มีใช้ หรือคนที่ยัง

ออกไปรวมตัวกันในท่ีส�ธ�รณะท้ังท่ีไม่มีเหตุอันควร 

ทำ�ให้เพิ่มคว�มเสี่ยงในก�รติดต่อของโรคทั้งต่อ

ตัวเองและคนรอบข้�ง

 “Doomscrolling” พฤติกรรมก�รเสพ

ข่�วร้�ยอย่�งต่อเน่ืองแม้ว่�ข่�วเหล่�น้ันจะทำ�ให้

หดหู่หรือเศร้�ใจแค่ไหนก็ต�ม 

 “Covideo Party” ก�รสังสรรค์แบบเสมือน
ด้วยก�รดูภ�พยนตร์ร่วมกัน ซ่ึงเกิดจ�กไอเดียของ 

นักแสดงตลกส�วช�วไอริช อลิสัน สปิตเทิล 

(Alison Spittle) ที่ให้คนในทวิตเตอร์ร่วมกันเลือก 

ว่�จะดูหนัง Netflix เร่ืองอะไร และให้ทุกคน 

เปดิดพูร้อม ๆ  กัน ซึง่ขณะรับชมกส็�ม�รถแสดง 

คว�มคิดเห็นและพูดคุยกันผ่�นทวิตเตอร์ เพ่ือให้

รู้สึกว่�เหมือนมีเพื่อนดูหนังอยู่ด้วยกันจริง ๆ 

 “Quarantini” ช่ือของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
สูตรเฉพ�ะที่แต่ละคนผสมดื่มเองที่บ้�นในช่วง

กักตัว 

 ธรรมช�ติอย่�งหนึ่งของภ�ษ� คือก�รที่มัน 

“เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ” ไม่ว่�จะเป็นก�รเกิดคำ�ใหม่ 

ก�รที่คว�มหม�ยของคำ�เปลี่ยนไป ก�รเปลี่ยน 

ตัวสะกด หรือก�รเปลี่ยนวิธีออกเสียง เหตุก�รณ์

โรคระบ�ดคร้ังน้ีก็เป็นอีกหน่ึงตัวอย่�งที่สะท้อน

ให้เห็นถึงธรรมช�ติของภ�ษ�ในข้อน้ีได้อย่�ง

ชัดเจน 

เมื่อโรงเรียนทุกแห่งต่�งหยุดก�รเรียนก�รสอน 

เด็กกว่� 1.5 พันล้�นคนทั่วโลกไม่ได้ไปโรงเรียน 

ซึ่งอ�จส่งผลต่อพัฒน�ก�รท�งสมองและทักษะ

ด้�นต่�ง ๆ  จนเกิดเป็นคล�สออนไลน์สำ�หรับเด็ก ๆ  

จำ�นวนม�ก ขณะเดียวกันสำ�นักพิมพ์และองค์กรอิสระ

หล�ยแห่งก็พร้อมใจกันปล่อยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ผ�่นแพลตฟอร์มของตวัเองเพือ่ใหเ้ย�วชนทัว่โลก

ได้อ่�นกันฟรี ๆ

 Worldreader องค์กรไม่แสวงห�ผลกำ�ไรที่

สนับสนุนก�รศึกษ�สำ�หรับผู้ด้อยโอก�สใน

ประเทศกำ�ลงัพฒัน�ในหล�ยภูมภิ�คทัว่โลก เช่น 

แอฟริก�ตะวันออกและตะวันตก ละตินอเมริก� 

ตะวันออกกล�ง เอเชียใต้ จ�กเดิมท่ีเปิดให้เข้�ถึง

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 

ซึ่งส�ม�รถอ่�นได้บนแอพพลิเคชันมือถือและ 

อี-รีดเดอร์ ก็ได้เพิ่มเนื้อห�หนังสือให้ม�กขึ้นเพื่อ

รับมือกับสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด

 หนังสือเล่มใหม่ ๆ  ในรูปแบบของกร�ฟิกโนเวล

และหนังสือภ�พประกอบ ถูกเพิ่มเข้�ไปเพื่อให้

เย�วชนส�ม�รถเข้�ใจเร่ืองโรคระบ�ดพร้อมคำ�แนะนำ�

ที่ถูกต้องในก�รดูแลตัวเอง ก�รมองโลกอย่�งมี

เหตุและผล อีกท้ังยังเปิดแอพพลิเคชัน BookSmart 

ที่คัดสรรหนังสือกว่�พันเล่มให้เหม�ะสำ�หรับเด็ก

ในแต่ละช่วงอ�ยุและภูมิภ�ค โดยมีท้ังภ�ษ�อังกฤษ 

สเปน อร�บกิ และฮินด ูเพือ่ตอบคำ�ถ�มม�กม�ย

ที่พวกเข�ยังไม่เข้�ใจเกี่ยวกับโควิด-19

 นอกจ�กนี้ หน่วยง�นยังตั้งเป้�หม�ยว่�จะ

ขย�ยก�รเข้�ถงึก�รศกึษ�ของเย�วชนใหม้�กข้ึน 

อย่�งในอินเดียที่เด็กกว่� 250 ล้�นคนได้รับ 

ผลกระทบด้�นก�รศึกษ� Worldreader จึงร่วมมือ

กับหน่วยง�นด้�นก�รศึกษ�และโทรคมน�คม 

ส่งข้อคว�มผ่�น WhatsApp และ SMS เพื่อ

แนะนำ�ให้ประช�ชนเข้�ถึงคลังหนังสือที่ส�ม�รถ

นำ�ไปสอนบุตรหล�นของตนได้

 ขณะที่ “My Hero Is You” คือหนังสือนิท�น

โดยเฮเลน พ�ทัก (Helen Patuck) เล่�เรื่องเกี่ยว

กับเด็กหญิงซ�ร�ท่ีไม่ส�ม�รถไปโรงเรียนและ 

เจอกับเพือ่น ๆ  ไดเ้หมือนเคยจ�กก�รระบ�ดของ

โคโรน�ไวรัส และเพร�ะคว�มเศร้�ทำ�ใหเ้ธออย�ก

มีพลังวิเศษที่จะช่วยให้เด็กทุกคนบนโลกได้รู้ถึง

ก�รป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น ทันใดน้ัน

มังกรวิเศษก็ปร�กฏก�ยและพ�เธอไปห�เด็ก ๆ  ท่ัวโลก

เพื่อช่วยเหลือพวกเข� พร้อมสอดแทรกคว�มรู้

เรื่องโควิด-19 ตลอดเล่ม

 โปรเจ็กต์น้ีได้รับก�รสนับสนุนจ�กหล�ย

องคก์ร เช่น องคก์�รอน�มยัโลก (WHO), UNICEF 

และ Save the Children ซึง่กว�่จะม�เปน็หนังสอื

เล่มนี้ ผู้แต่งต้องสำ�รวจเด็ก ๆ ผู้ปกครอง และ

ครูกว่� 1,700 คน ใน 104 ประเทศ เพื่อสร้�ง

เร่ืองร�วจ�กคำ�ถ�มและคว�มกังวลของเย�วชน

เกี่ยวกับก�รระบ�ดของไวรัส โดยผู้ที่สนใจ

ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ฟรี หนังสือแปลเป็นหล�ย

ภ�ษ�และมีเป้�หม�ยให้เด็ก ๆ วัย 6-11 ปีได้

เรียนรู้เกี่ยวกับก�รระบ�ดอย่�งเข้�ใจง่�ยและ

เหม�ะสม

 นอกจ�กน้ีก็ยังมีร้�นหนังสือออนไลน์หล�ยแห่ง

ที่พ�กันปล่อยหนังสือให้ได้อ่�นกันโดยไม่เสีย 

ค่�ใช้จ่�ยท้ัง Epic! คลังหนังสือดิจิทัลซ่ึงมี 

หนังสือกว่� 40,000 เล่ม ซึ่งเปิดให้อ่�นฟรีถึง 

วันที่ 30 มิถุน�ยนนี้ รวมถึง TK Park ที่เปิดให้

อ่�นอีบุ๊กกว่� 12,000 เล่ม รวมทั้งหนังสือเสียง

และคอร์สออนไลน์ที่ส�ม�รถเข้�ไปอ่�นได้ใน

แอพฯ TK Online 

 แหล่งคว�มรู้ออนไลน์เหล่�น้ีนอกจ�กจะ 

ช่วยให้เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้โดยไม่ต้องออกจ�กบ้�นแล้ว 

ก็ยังช่วยให้สม�ชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมทำ�

ร่วมกันอย่�งสร้�งสรรค์ในช่วงเวล�ที่ย�กลำ�บ�ก

นี้ด้วย 

1 COVID-19 ม�จ�กคำ�ย่อในภ�ษ�อังกฤษของคำ�ว่� “โคโรน�
ไวรัส” (Corona Virus) และคำ�ว่� “โรค” (Disease) ส่วน
เลข 19 หม�ยถึงปี 2019 ที่มีร�ยง�นก�รแพร่ระบ�ดเป็น
ครั้งแรก
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : พัณณิต� มิตรภักดี, ภัทร�พร ดุลมะดัน และ ชนกม�ศ ไพรศรี

FEAT U RED BOOK
Home Work: Design Solutions for Working from Home
โดย Anna Yudina          

สำ�หรับหล�ย ๆ คน ก�รทำ�ง�นที่บ้�น (Work from home) อ�จเป็นสิ่งใหม่และจำ�เป็นต้องทำ�ในช่วงก�รระบ�ดของโควิด-19 แต่สำ�หรับบ�งคน ก�รทำ�ง�น

จ�กที่บ้�นหรือร้�นก�แฟนั้นคือเรื่องปกติ จ�กร�ยง�นผลก�รสำ�รวจ Global Workspace Survey ของ IWG (International Workplace Group) ในปี 2009 

พบว่� ง�นที่มีคว�มยืดหยุ่น เช่น เวล� สถ�นที่ ฯลฯ กล�ยเป็นปัจจัยหลักที่คนทำ�ง�นนำ�ม�พิจ�รณ�ตัดสินใจเลือกตำ�แหน่งง�นหรือเปลี่ยนง�น โดยเฉพ�ะ

ในกลุ่มมิลเลนเนียล วิธีก�รทำ�ง�นในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้�ม� ไม่ว่�จะเป็นบริก�รคล�วด์ โปรแกรมที่ใช้สำ�หรับสื่อส�ร

หรือจัดก�รประชุมออนไลน์ หนังสือเล่มน้ีรวบรวมโซลูชันที่หล�กหล�ยของนักออกแบบและสถ�ปนิกที่ใช้จัดก�รกับคว�มท้�ท�ยในก�รออกแบบพื้นที่ 

เพื่อรองรับก�รทำ�ง�นที่บ้�น ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้สำ�หรับอพ�ร์ตเมนต์ขน�ดเล็ก ไปจนถึงก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดใหญ่ที่ส่งผลต่อโครงสร้�ง เช่น 

ก�รแบ่งพื้นที่ในแนวร�บ หรือก�รจัดพื้นที่แนวตั้งให้สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นและก�รใช้ชีวิต รวมถึงนำ�เสนอเคร่ืองมือและกลยุทธ์ที่นักออกแบบใช้ในง�น 

แต่ละช้ิน อย�่งไรกด็ ีก�รออกแบบทีป่ระสบคว�มสำ�เร็จลว้นเกดิจ�กก�รผสมผส�นวถิกี�รดำ�เนินชีวิตกับนิสยัก�รทำ�ง�นของผูใ้ช้ง�น ซึง่ถูกแปลงออกม�เปน็

สถ�นที่อยู่อ�ศัยที่มีพื้นที่ทำ�ง�นรวมอยู่ในสัดส่วนที่ลงตัว ทั้งขน�ด เสถียรภ�พ หรือคว�มยืดหยุ่น และระดับของก�รเช่ือมต่อหรือก�รแยกตัวของพื้นที่ 

ออกจ�กกัน
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

Preparing Your Business
for a Post-Pandemic World  
โดย Carsten Lund Pedersen และ Thomas Ritter     

เจ้�ของธุรกิจทั่ วโลกกำ�ลังเผชิญกับปัญห�

เศรษฐกิจจ�กก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัส 

โคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่ เพ่ือเป็นก�รเตรียมรับมือกับ

ธุรกิจในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน และเตรียมฟื้นตัว

หลังก�รแพร่ระบ�ด แผนกลยุทธ์ 5Ps ได้แก่ 

Position (คว�มเข้�ใจสถ�นะของธุรกิจว่�มี

บทบ�ทหน้�ท่ีอะไร เป็นใครในตล�ด ใครคือคู่แข่ง) 

Plan (แผนที่จะกลับม�ฟื้นตัวธุรกิจ ที่ต้องคิดให้

กว้�ง คิดให้ลึก และมองให้ไกล) Perspective 

(เป้�หม�ยทิศท�งของธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อให้ผ่�น

สถ�นก�รณ์นี้ไปได้) Projects (โครงก�รใหม่ที่

เตรียมจะทำ�เพื่อแก้ปัญห�ผลกระทบจ�กก�ร 

แพร่ระบ�ด) และ Preparedness (ก�รประเมิน

คว�มพร้อมของธุรกิจว่�ส�ม�รถดำ�เนินก�ร 

ต�มแผนและโครงก�รท่ีว�งไว้ได้หรือไม่) โดย Henry 

Mintzberg ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รจัดก�รน้ีจะช่วยให้

มองเหน็ภ�พรวมของธุรกจิทัง้ในปจัจบุนั หลงัก�ร

แพร่ระบ�ด และช่วงฟื้นตัวของธุรกิจ เพื่อนำ�ม�

ต่อยอดและพัฒน�ให้ฝ่�วิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

A R TICLE
WGSN // China:
Post-Coronavirus Road to Recovery  
โดย Athena Chen     

ก�รฟื้นตัวของประเทศจีนหลังก�รแพร่ระบ�ด 

ร้�นค้�และร้�นอ�ห�รต่�ง ๆ  กลับม�เปิดสู่ภ�วะปกติ 

และเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้บริโภคช�วจีน 

จึงได้มีก�รออกม�ตรก�รรักษ�คว�มสะอ�ดทั้ง

ก�รฆ่�เชื้อโรค และก�รจำ�กัดจำ�นวนผู้ซื้อไว้เพื่อ

หลีกเล่ียงคว�มแออัด พร้อมกับท่ีธุรกิจและแบรนด์

ต่�งก็เร่งจัดกิจกรรมและออกแคมเปญต่�ง ๆ  ผ่�น

ช่องท�งก�รสื่อส�รออนไลน์ม�เพื่อเชิญชวนให้

ประช�ชนออกจ�กบ�้นม�จบัจ�่ยใชส้อย โดยหลงั

ก�รกักตัวอยู่บ้�นเป็นระยะเวล�น�น ผู้บริโภคช�วจีน

ก็มีพฤติกรรมที่เรียกว่� “Revenge Spending” 

หรือก�รใช้จ่�ยเพื่อแก้แค้น ด้วยก�รออกไป 

ห้�งสรรพสินค้�เพื่อช้อปปิ้งสินค้�แบรนด์เนม

หรูหร�และใช้จ่�ยแบบไม่อั้น สวนท�งกับท�งฝั่ง

ยุโรปซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้�แบรนด์เนม ที่กำ�ลัง

เผชญิกบัสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดอย่�งรุนแรง 

ทำ�ให้ต้องจับต�ดูว่�จะส�ม�รถกลับม�ฟื้นคืน

ระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้งเมื่อใด

DATA B A SE
WGSN // Coronavirus:
Global Change Accelerations  
โดย Petah Marian     

ปัจจัยใดที่จะทำ�ให้โลกเปลี่ยนแปลงไปได้อย่�ง

รวดเร็ว โคโรน�ไวรัสอ�จเป็นหน่ึงในตัวเร่งท่ีส่งผล

ให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่บ้�น นักเรียนนักศึกษ�

ต้องเรียนผ่�นระบบออนไลน์ และพนักง�นออฟฟิศ

เปลี่ยนม�ทำ�ง�นที่บ้�น บทคว�มน้ีกล่�วถึง 

คว�มกงัวลและทศันคติทีเ่ปลีย่นไปของคนทัว่โลก

ต่อก�รใช้ชีวิตในอน�คต คว�มค�ดหวังต่อก�ร 

ใชจ่้�ยในแตล่ะครัง้ รวมถงึยงัยกตวัอย�่งกลยทุธ์

ของแบรนดต์�่ง ๆ  ทีอ่อกม�เพือ่ใหธุ้รกิจส�ม�รถ

ดำ�เนินตอ่ไปไดจ้�กสถ�นก�รณ์ทีผู่ค้นไมส่�ม�รถ

ออกม�ใช้บริก�รได้อย่�งอิสระ อ�ทิ Apple และ 

Starbucks ซึง่ไม่เพยีงตอ้งรับผดิชอบตอ่ผูบ้ริโภค

เท่�น้ัน แต่ยังต้องใส่ใจไปถึงเหล่�พนักง�นของ

ตัวเองด้วย

DATA B A SE

REMOTE: Office Not Required  
โดย David Heinemeier Hansson และ Jason Fried     

จะเป็นอย่�งไรถ้�ก�รทำ�ง�นในออฟฟิศไม่ใช่เรื่องสำ�คัญอีกต่อไป เมื่อคำ�ว่� “Work from Home” ได้

เข้�ม�แทนที่ และอ�จส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงม�กกว่�ที่ค�ดคิด หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงก�รสร้�ง

ธุรกิจโดยไม่จำ�เป็นต้องมีออฟฟิศ ข้อดีม�กม�ยจ�กก�รทำ�ง�นนอกสำ�นักง�น โดยก�รนำ�อินเทอร์เน็ต

และเทคโนโลยีท่ีมีคว�มก้�วหน้�ในปัจจุบันม�ปรับใช้ให้ม�กข้ึน ท้ังก�รส่ือส�รภ�ยในองค์กร หรือวิธีก�ร

ทำ�ง�นร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังพูดถึงปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นหรือข้อควรระวังต่�ง ๆ จ�กก�ร

ทำ�ง�นท�งไกล และก�รสร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�งเจ�้น�ยและลกูน้อง เพือ่ใหก้�รทำ�ง�นประสบผลสำ�เร็จ

ม�กยิ่งขึ้น

BOOK
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

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

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

แมจ้ะยงัตอบไมไ่ดว้�่ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน�ส�ยพนัธ์ุใหมจ่ะสิน้สุด

ลงเมื่อไร หรืออน�คตหลังโรคร้�ยผ่�นพ้นไปแล้วจะเป็นแบบไหน แต่มนุษย์

ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภ�พในก�รปรับตัวเพื่อคว�มอยู่รอดต่อสถ�นก�รณ์

เช่นนี้ด้วยก�รพัฒน�เทคโนโลยีต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่องเพื่อรับมือกับโควิด-19

 เน่ืองจ�กเช้ือไวรัสน้ันแพร่กระจ�ยผ�่นก�รสมัผสัร่วมกนัไดอ้ย�่งรวดเร็ว

และส�ม�รถซ่อนตัวอยู่ในร่�งก�ยมนุษย์ได้น�นกว่�สองสัปด�ห์ก่อนแสดงอ�ก�ร 

ทำ�ให้ก�รใช้รังสีฉ�ยเพื่อกำ�จัดเชื้อโรค (Ultraviolet Germicidal Irradiation 

หรือ UVGI) ได้รับคว�มนิยมขึ้นอย่�งรวดเร็ว รังสีอัลตร�ไวโอเลต (UV) เป็น

พลังง�นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้�ในช่วงคว�มย�วคล่ืนต่ำ�กว่�ท่ีต�มองเห็นซ่ึงแผ่จ�ก

ดวงอ�ทิตย์ม�ยังโลก ประกอบไปด้วยคลื่น UV-A UV-B และ UV-C โดย

ปกตแิลว้คลืน่ทัง้ 3 ชนิดน้ันลว้นเปน็อนัตร�ยต่อมนุษยอ์ย�่งรุนแรง โดยเฉพ�ะ 

“UV-C” ท่ีแม้จะไม่ส�ม�รถทะลุผ่�นช้ันบรรย�ก�ศที่มโีอโซนเข้�ม�ยังโลกได้ 

แต่ก็มีพลังง�นในก�รทำ�ล�ยสิ่งมีชีวิตม�กที่สุด โดยเฉพ�ะเช้ือไวรัสและ

แบคทีเรีย จึงนิยมนำ�ม�ประยุกต์ใช้สำ�หรับฆ่�เช้ือภ�ยในโรงพย�บ�ล เคร่ืองมือ

ท�งก�รแพทย์ ศูนย์ทำ�คว�มสะอ�ดรถโดยส�รส�ธ�รณะ รวมไปถึงอุปกรณ์

ฆ่�เชื้อส่วนบุคคล เช่น กล่องอบฆ่�เชื้อโทรศัพท์มือถือ หรือกระบอกน้ำ�ที่มี

หลอดยูวีสำ�หรับฆ่�เชื้อภ�ยในตัว

 จ�กง�นวิจัยของบริษัท Seoul Viosys ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยี LED 

จ�กเก�หลี ยืนยันว่� ในสภ�วะที่ทดสอบ UV-C แบบหลอด LED ส�ม�รถ

กำ�จัดเช้ือไวรัสโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่ (SARS-CoV-2) หรือโควิด-19 ได้ถึง 

99.9% ซ่ึง UV-C ในช่วงคว�มย�วคล่ืนประม�ณ 200-280 น�โนเมตร ท่ีนิยม

นำ�ม�ใช้ง�นทัว่ไปในปจัจบุนัน้ัน แมจ้ะกำ�จดัเช้ือโรคไดจ้ริง แตย่งัมข้ีอจำ�กัด

ในก�รใช้ง�นที่เป็นอันตร�ย ห�กมีก�รสัมผัสกับแสงโดยตรง โดยเฉพ�ะ

ดวงต�และผิวหนัง ทำ�ให้ยังต้องใช้ง�นภ�ยในระบบปิดเท่�นั้น

 ล่�สุดบริษัท Ushio Inc. และทีมนักวิจัยจ�ก Kobe University ยังได้

ร่วมมือกันวิจัยและแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกว่� ก�รใช้ง�น UV-C ที่

คว�มย�วคล่ืน 222 น�โนเมตร หรือท่ีรู้จักกันว่� Far-UVC Light ส�ม�รถฆ่�

เช้ือไวรัสและแบคทีเรียได้มีประสิทธิภ�พเท่�กับ UV-C แบบด้ังเดิม แต่เพ่ิมเติม

คือคว�มปลอดภัยต่อผิวหนังและดวงต�ของมนุษย์ม�กข้ึน ประกอบกับผล

ก�รศึกษ�ของดร. เดวิด เบรนเนอร์ (Dr. David Brenner) แห่งมห�วิทย�ลัย

โคลัมเบีย และป�ร์กซังจิน (Park Sung-Jin) จ�ก Eden Park Illumination Inc. 

ที่ศึกษ�ถึงก�รใช้ง�น UV-C ที่คว�มย�วคลื่น 207-222 น�โนเมตรสำ�หรับ

ใช้ในก�รผ่�ตัด พบว่�ช่วยลดก�รติดเช้ือบริเวณแผลผ่�ตัดและลดก�ร 

ฟุ้งกระจ�ยของเชื้อวัณโรคและไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน 

 ในอน�คตเร�จึงอ�จได้เห็นก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก�รฆ่�เช้ือที่

ปลอดภัยต่อมนุษย์เหล่�น้ีร่วมกับก�รออกแบบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในพื้นที่

ส�ธ�รณะทั้งในและนอกอ�ค�รเพื่อลดก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือโรคได้ เช่น 

ก�รใช้ง�นหุ่นยนต์ทำ�คว�มสะอ�ดต�มพื้นที่ต่�ง ๆ ของอ�ค�ร ก�รฆ่�เชื้อ

ในห้องน้ำ�แบบอัตโนมัติ หรือก�รฆ่�เช้ือในบริเวณท่ีผู้คนพลุกพล่�น รวมไปถึง

อุปกรณ์ฆ่�เชื้อแบบพกพ�ที่ใช้ง�นได้อย่�งสะดวกม�กยิ่งขึ้น   

 ดังน้ันอ่�นจบแล้ว ก็ควรศึกษ�ร�ยละเอียดให้เข้�ใจก่อนตัดสินใจซื้อ

อุปกรณ์ฆ่�เชื้อด้วยแสง UV-C ม�ใช้กัน เพื่อคว�มสะอ�ดที่ปลอดภัยและ

สบ�ยใจของผู้ใช้เอง 

ที่ม� : อินโฟกร�ฟิก “รู้...สู้ไวรัส COVID-19 ตอน รังสียูวีซี (UV-C) กำ�จัดเช้ือไวรัส COVID-19 ได้ 
ถ้�ใช้ให้ถูกวิธี” จ�ก สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ, บทคว�ม “Ultraviolet-LED Maker Demonstrates 
30-Second Coronavirus Kill” โดย Samuel K. Moore จ�ก IEEE SPECTRUM, ร�ยง�นวิจัย 
“Repetitive irradiation with 222nm UVC shown to be non-carcinogenic and safe for 
sterilizing human skin” โดย Professor NISHIGORI Chikako และคณะ จ�ก KOBE UNIVERSITY 
และ ร�ยง�นวิจัย “Monochromatic 222 nm UV light: Development of a safe, cost-effective 
technology for the efficient reduction of bacterial and viral infection and transmission” 
โดย Park, Sung-Jin และ Brenner, David Jonathan จ�ก Eden Park Illumination, Inc.
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หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus
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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
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Cover Story : เรื่องจากปก

ในระหว่างท่ีรอให้รัฐบาลท่ัวโลกมีชัยชนะจาก 
การต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยมาตรการปิดเมือง
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และการพยุง
เศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินมหาศาล “ความคิด
สร้างสรรค์” ในหลากรูปแบบยังคงทำาหน้าท่ี 
อย่างแข็งขัน และไม่เพียงเป็นเครื่องมือสำาคัญ 
ในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่ยัง 
มีส่วนช่วยให้ธุรกิจปรับตัวเดินหน้าไปสู่อนาคต 

ในช่วงเวล�ที่ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน่�ส�ยพันธ์ุใหม่ 

2019 หรือ โควิด-19 ยังคงดำ�เนินไป ม�ตรก�รปิดเมือง 

(Lockdown) ทำ�ใหธุ้รกิจทีต้่องอ�ศยัพืน้ทีก่�รข�ยหรือก�รให้

บริก�รต้องหยุดชะงัก ธุรกิจออนไลน์จึงก้�วม�เป็นคว�มหวัง 

แต่สำ�หรับบ�งธุรกิจที่ไม่อ�จย้�ยทุกอย่�งสู่อี-คอมเมิร์ซ  

คว�มคดิสร้�งสรรคใ์นก�รนำ�จดุแข็งของธุรกจิทีม่มี�ใช้ใหเ้กดิ

ผลตอบรับที่ดีในระยะย�วจึงปร�กฏให้เห็นอย่�งต่อเนื่อง

เรื่อง : มนฑิณี ยงวิกุล
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หนึ่งสัปดาห์แห่งการช่วยชีวิต 

ก�รพบกันของทีมวิศวกรจ�กมห�วิทย�ลัยลอนดอน

คอลเลจ (University College London) ทมีแพทย์

จ�กโรงพย�บ�ลแพทย์ UCLH (University College 

London Hospitals) และทีมเมอร์ซิเดซ ฟอร์มูล�วัน 

ที่ทำ�ง�นแข่งกับคว�มเร็ว ได้กล�ยเป็นส่วนผสม

ที่ลงตัว เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอ�ก�รหนัก 

ต้องได้รับออกซิเจนจำ�นวนม�กมีโอก�สเข้�ถึง

เคร่ืองช่วยห�ยใจท่ีถูกพัฒน�ข้ึนภ�ยในหน่ึงสัปด�ห์ 

เพื่อเป็นต้นแบบในก�รผลิตให้ได้จำ�นวนม�ก 

ต�มคว�มต้องก�รของหน่วยบริก�รสุขภ�พ 

แห่งช�ติอังกฤษ (British National Health Service) 

ที่ต้องก�รถึง 10,000 เครื่อง 

 เครื่องช่วยห�ยใจชนิดแรงดันบวกต่อเน่ือง 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 

เปน็เคร่ืองช่วยห�ยใจแบบหน้�ก�กครอบป�กและ

จมูกสำ�หรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญห�ในก�รนอน 

เพือ่ใหไ้ดรั้บออกซเิจนเพยีงพอโดยไมต้่องสอดทอ่

เข้�ไปในร่�งก�ยของคนไข้ ซึ่งมีจำ�นวนจำ�กัด 

เมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้ป่วยในสหร�ชอ�ณ�จักร 

ที่มีจำ�นวนม�ก 

 ศ�สตร�จ�รย์รีเบกก� ชิปเลย์ (Rebecca 

Shipley) ผู้อำ�นวยก�รสถ�บนัวศิวกรรมก�รแพทย์

ยูซีแอล (UCL Inst itute of Healthcare 

Engineering) กล�่วว�่ โดยปกตแิลว้ ก�รพฒัน�

อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ต้องใช้เวล�เป็นปี แต่คร้ังน้ี

เร�ส�ม�รถทำ�ได้ในระดับสัปด�ห์ ด้วยก�รหันกลับ

ไปใช้เทคนิคพ้ืนฐ�นของก�รย้อนรอยท�งวิศวกรรม 

(Reverse Engineer) ว่�ระบบเครื่องช่วยห�ยใจ

ทำ�ง�นอย่�งไร แล้วนำ�ม�ออกแบบและประยุกต์

เพ่ือให้ผลิตได้อย่�งรวดเร็วและผลิตได้จำ�นวนม�ก 

 แอนดี โคเวลล์ (Andy Cowell) ผู้บริห�รของ 

Mercedes AMG High Performance Powertrains 

หน่วยง�นสำ�หรับก�รพัฒน�ทีมฟอร์มูล�วัน  

ทีรั่บผิดชอบต้ังแต่แนวคิด เคร่ืองยนต์ และก�รแข่งขัน 

กล�่วว�่ “ทมีทำ�ง�นไดอ้ย�่งดใีนก�รใชท้รัพย�กร 

และคว�มรู้ในก�รผลิต CPAP ท่ีได้ม�ตรฐ�นสูงสุด

ภ�ยในระยะเวล�ที่เร็วที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้”  

 MHRA (Medicines and Healthcare 

Products Regulatory Agency) องค์กรกำ�กับ

ผลิตภัณฑ์ด้�นก�รแพทย์ ได้อนุมัติก�รใช้ง�น

เครื่องต้นแบบจำ�นวน 40 เครื่อง ที่จะถูกส่งไปยัง

โรงพย�บ�ล 4 แห่งในลอนดอน ซึ่งถ้�ห�ก 

ก�รทดลองใช้เคร่ืองช่วยห�ยใจดังกล�่วน้ีเป็นไป

ด้วยดี โรงง�นของเมอร์ซิเดสก็จะเร่งก�รผลิตให้ได้ 

ถึง 1,000 ช้ินต่อวัน พร้อมกับเปิดให้ด�วน์โหลด 

ไปใช้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ระบบก�รดูแลผู้ป่วย

ทั่วโลกทำ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

 ทีมฟอร์มูล�วันของเมอร์ซิเดส เป็นหน่ึงใน

อีกหล�ยโรงง�นผู้ผลิตทีเ่ปลีย่นศักยภ�พของโรงง�น

ที่มีอยู่ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�ง “คุณค่�ใหม่” 

ท่�มกล�งวิกฤตก�รณ์ ก่อนหน้�นี้ วงก�รแฟชั่น

ได้พลิกภ�พลักษณ์ของใช้ที่ฟุ่มเฟือยหรือหรูหร�

เกินจำ�เป็นในย�มน้ี ให้กล�ยเป็นของจำ�เป็น 

ของผู้คนทั่วไป เครือ LVMH กลุ่มผู้ผลิตสินค้� 

แบรนด์เนมระดับโลก ได้เปลี่ยนอุปกรณ์และ

วัตถุดิบในโรงง�นผลิตน้ำ�หอมให้เป็นอุปกรณ์

ทำ�คว�มสะอ�ด ปรับทักษะก�รตัดเย็บข้ันสูง 

ไปผลิตถุงมือและเสื้อก�วน์สำ�หรับบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ ติดต�มม�ด้วยอีกหล�ยแบรนด์ 

แฟชัน รวมถึงโรงง�นผลิตชุดช้ันในในประเทศไทย 

ที่แม้ว่�ยอดข�ยจะลดลง แต่คุณค่�ของแบรนด์ 

ทีส่ร้�งคว�มรู้สึกดใีหก้บัผูบ้ริโภคกำ�ลงัจะเพิม่ข้ึน 
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ฮาวทูเซฟพนักงาน
สำ�หรับธุรกิจส�ยก�รบนิทีแ่ทบจะจอดสนิทในช่วง

โควิด-19 ก�รปรับพนักง�นออกอ�จจะเป็นสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำ�หรับสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

พนักง�นคือหัวใจของง�นบริก�รที่ไม่อ�จละทิ้ง

ไปได้ ส�ยก�รบินจึงเลือกที่จะปรับเปลี่ยน 

ก�รทำ�ง�นโดยคว�มสมัครใจของพนักง�น 

บนเคร่ืองเอง ซึ่งเป็นที่ รู้กันดีว่� พนักง�น 

ต้อนรับบนเครื่องบินนั้นถูกฝึกม�ให้ตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญในก�รดูแลคว�มปลอดภัยของ 

ผู้โดยส�รม�ก่อนเป็นอันดับแรก ให้กล�ยม�เป็น 

“Care Ambassador” หรือ “ทูตผู้ดูแล” จำ�นวน 

300 คน เพือ่ทำ�ง�นใหแ้กโ่รงพย�บ�ลทัว่ประเทศ

สิงคโปร์ เป็นระยะเวล� 3 เดือน นอกจ�กน้ี

พนักง�นเหล่�น้ียงัส�ม�รถเลอืกทีจ่ะทำ�ง�นน้ีเพิม่

ต่อไปอีก 3 เดือนได้ 

 Care Ambassador จะทำ�หน้�ที่ให้คว�ม

ช่วยเหลือท่ัวไปภ�ยในโรงพย�บ�ล และดูแลผูป้ว่ย

ที่ ไม่ต้องใช้คว�มเ ช่ียวช�ญท�งก�รแพทย์ 

รวมถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับก�รรักษ�โรคโควิด-19 

เช่น ก�รช่วยพ�ผู้ป่วยไปห้องน้ำ� ก�รให้บริก�ร

อ�ห�ร ก�รรับข้อมูลคว�มคิดเห็นจ�กผู้ป่วยและ

ครอบครัว รวมถึงก�รจัดก�รด้�นก�รเข้�เยี่ยม 

ที่เป็นระบบ เพื่อลดง�นของเหล่�น�งพย�บ�ล 

ตัวจริงให้มี เวล�ไปดูแลผู้ป่วยโควิดม�กข้ึน 

โดยพนักง�นทุกคนจะต้องผ่�นก�รฝึกคว�มพร้อม

ในด้�นต่�ง ๆ จ�กท�งโรงพย�บ�ลก่อน และ 

จะต้องมีก�รวัดไข้ก่อนเข้�ปฏิบัติง�นสองคร้ัง 

ต่อวัน อีกทั้งท�งโรงพย�บ�ลก็จะมีก�รฉีดวัคซีน

ทีช่่วยปอ้งกนัโรคติดต่อต�่ง ๆ  ใหด้ว้ย เพือ่คว�ม

ปลอดภัยของพนักง�น 

 แต่สำ�หรับบ�งธุรกิจที่ไม่จำ�เป็นต้องอ�ศัย

พนักง�นที่เชี่ยวช�ญอย่�งส�ยก�รบิน อย่�งเช่น 

McDonald’s ในประเทศเยอรมนีที่ มีส�ข� 

เปิดดำ�เนินก�รถึง 1,500 แห่ง ก็ส�ม�รถลด 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพนักง�นได้เช่นกัน โดย

แบรนด์ได้จับมือกับ Aldi Süd and Aldi Nord 

ซูเปอร์ม�ร์เก็ตธุรกิจครอบครัวทีแ่ยกตัวออกจ�กกัน

ของเยอรมัน และมีจำ�นวนร้�นค้�กว่� 10,000 แห่ง

ใน 20 ประเทศ ในก�รย้�ยพนักง�นของ  

McDonald’s ไปทำ�ง�นทีส่�ข�ของร้�นค�้ทัง้สอง

แบรนด์แทน เพื่อช่วยเหล่�พนักง�นที่กำ�ลัง 

เหน่ือยล�้กบัคว�มตอ้งก�รข้�วของอปุโภคบริโภค

จำ�นวนมห�ศ�ลจ�กช่วงกักตัวอยู่บ้�นของ

ประช�ชน  

 แม้ว่�ก�รโยกย้�ยง�นต�มอุปสงค์และอุปท�น 

จะดูเป็นเร่ืองปกติต�มกลไกตล�ด แต่ในช่วง 

โควดิ-19 เช่นนี ้กรููก�รตล�ดต�่งใหค้ำ�แนะนำ�ว�่ 

ก�รตัดสินใจซื้อของผู้บ ริ โภคเ ช่ือมโยงกับ 

คว�มมั่นคงของแบรนด์ที่มีต่อสังคม ยิ่งถ้� 

บริษัทใดยังส�ม�รถรับมือกับสถ�นก�รณ์ได้ 

โดยไม่มีผลกระทบต่อพนักง�น ผู้บริโภคจะ 

มองบริษัทน้ันว่�มีคว�มมั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อ

คว�มเชื่อมั่นต่อแบรนด์นั้น ๆ
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เจาะตลาดบนความช่วยเหลือ 

จ�กร�ยง�นก�รสำ�รวจของ Video Advertising Bureau (VAB) ในสหรัฐอเมริก� พบว่� นอกจ�กจะมีผู้ชมวัยรุ่นหันกลับม�ชมร�ยก�รต่�ง ๆ  

ท�งโทรทัศน์ม�กขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญในช่วงก�รก�รล็อกด�วน์แล้ว ในก�รรับชมข่�วส�รท�งทีวี ยังพบว่�ร้อยละ 56 ของผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจที่

แบรนดต์�่ง ๆ  ออกม�แสดงคว�มช่วยเหลอืต่อสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด ไมว่�่จะเปน็ก�รบริจ�คสนิค�้หรือใหค้ว�มช่วยเหลอืแกผู่บ้ริโภคผ�่นบริก�ร

พิเศษเพื่อรับมือกับปัญห�เฉพ�ะหน้� เช่น บริก�รรับสินค้�จ�กหน้�ร้�นแบบไร้สัมผัส หรือโปรแกรมช่วยยืดระยะเวล�ผ่อนชำ�ระสินค้�และบริก�ร 

ดังน้ันจึงไม่น่�แปลกใจที่ธุรกิจที่มีจุดข�ยในก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะได้รับก�รตอบรับที่ดี และเป็นก�รปูท�งไปสู่กลุ่มลูกค้�ใหม่ภ�ยใน 

ประเทศที่ผ่�นสงคร�มโควิด-19 ม�ด้วยกัน     

 “ตุ๊ก ตุ๊ก เอ็กซ์” เป็นบริก�รใหม่ของ สม�ยลิ่ง ตุ๊ก ตุ๊ก ที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่หดลงจนแทบจะเป็นศูนย์ โดยเริ่มจ�ก

ก�รข�ยต้นไม้ออนไลน์ แล้วให้รถส�มล้อในเครือข่�ยม�จัดส่งต้นไม้ให้ลูกค้� ก่อนที่จะมองเห็นช่องท�งในก�รเปลี่ยนรถส�มล้อสำ�หรับพ� 

นักท่องเที่ยวไปตระเวนชิมของอร่อยทั่วกรุงเทพฯ ม�เป็นรถสำ�หรับส่งของ ภ�ยใต้สโลแกน #ส่งได้ทุกอย่�งในปฐพี โดยม�พร้อมกับระบบก�รจอง

ผ�่นเฟซบุก๊ทีส่ะดวกสบ�ย มแีอดมนิเพจช่วยคำ�นวณค�่สง่และตอบคำ�ถ�ม อกีทัง้ยังใช้ข้อดขีองรถส�มลอ้ทีส่�ม�รถบรรทกุของไดม้�ก จึงกำ�หนด

ร�ค�เริ่มต้นต�มระยะท�งที่ 180 บ�ทแบบไม่เกี่ยงน้ำ�หนักห�กส�ม�รถบรรจุเข้�ไปในรถได้  

 จ�กจุดเร่ิมต้นในก�รสร้�งร�ยได้ให้บริษัทได้ขย�ยไปสู่ก�รเป็นแพลตฟอร์มในก�รช่วยเหลือเครือข่�ยรถส�มล้อท่ีข�ดร�ยได้ให้สมัครเข้�ม� 

เป็นผู้ส่งของ จนขย�ยไปสู่ก�รช่วยเหลือช�วสวนทุเรียนในก�รส่งข�ยสินค้�และผู้ประกอบก�รอื่น ๆ ทำ�ให้บริษัทเริ่มมีก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ม�กขึ้น 

ประสบก�รณ์จ�กก�รปรับตัวน้ี อ�จจะเป็นโอก�สในก�รแตกไลน์เป็นบริษัทขนส่ง เพื่อรองรับพฤติกรรมออนไลน์ที่ยังคงบูมต่อเน่ืองในช่วง 

หลังจ�กโควิด-19
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4D เพื่อการทำาความเข้าใจอนาคต 

ผลจ�กโควิด-19 กำ�ลังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ที่นักกลยุทธ์มองว่�จะต่อเนื่องไปจนถึงหลังโควิด ซึ่งเรียกว่� 4D ที่ประกอบด้วย 

 
Digital : นับจ�กนี้ไปดิจิทัลจะกล�ยเป็นคว�มสำ�คัญหลักในก�รดำ�รงชีวิต หรือเรียกได้ว่� Digital is a Life. ไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่เท่�นั้นที่จะรู้สึก

คุ้นเคยกับเทคโนโลยี แต่ทุกคนในครอบครัวจะส�ม�รถเข้�ถึงเทคโนโลยีม�กขึ้น และสิ่งนี้จะขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม สินค้� และบริก�รใหม่ ๆ  

เกีย่วกบัดจิทิลัอกีเปน็จำ�นวนม�กจ�กทัง้บริษทัขน�ดใหญแ่ละขน�ดเลก็ ขณะทีธุ่รกจิเองกจ็ำ�เปน็ต้องปรับตวั โดยเฉพ�ะก�รขับเคลือ่นไปสู ่Digital 

Transformation ของภ�คธุรกิจที่จะเกิดขึ้นและจับต้องได้อย่�งเป็นรูปธรรมรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

Distant : ก�รรักษ�ระยะห่�งของผู้คนจะยังคงดำ�เนินต่อไป โดยไม่ใช่เพียงแค่ในมิติของก�ยภ�พเท่�น้ัน แต่รวมไปถึงเร่ืองของจิตใจด้วย 

คว�มไว้เนื้อเชื่อใจกันที่เคยแสดงออกม�ผ่�นก�รสัมผัส (Human Touch) จะน้อยลง คนเลือกที่จะไม่สัมผัสกันโดยไม่จำ�เป็น เพร�ะติดพฤติกรรม

ก�รรักษ�ระยะห่�งในช่วงก�รเฝ้�ระวังโควิด-19 ทำ�ให้วัฒนธรรมในก�รทักท�ยของผู้คน โดยเฉพ�ะหล�ย ๆ ช�ติในตะวันตกที่เคยจับมือ  

สัมผัสตัวกันจะเปลี่ยนแปลงไป 

 

Discrimination : ก�รแบ่งฝักฝ่�ยเลือกปฏิบัติอ�จจะไม่ใช่เรื่องผิด ด้วยเหตุผลท�งด้�นคว�มปลอดภัย หรือก�รคำ�นึงถึงสุขอน�มัยของผู้คน 
ทำ�ให้ก�รเลือกพรรคเลือกพวก กล�ยเป็นสิ่งที่พึงกระทำ�ได้ม�กขึ้น เพร�ะโลกยังมีร่องรอยของคว�มหว�ดระแวงและคว�มหว�ดกลัวหลงเหลืออยู่ 

ส่งผลให้กฎเกณฑ์ก�รข้�มเขต ข้�มแดน ทั้งสินค้�หรือผู้คนเป็นไปได้ย�กขึ้นกว่�เดิม ไม่ต่�งกับหลังเหตุก�รณ์ 911 ที่ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

ท�งก�รบินถูกยกระดับให้เข้มข้นข้ึน แต่วิกฤตคร้ังน้ีอ�จส่งผลม�ถึงเร่ืองของสินค้�ท่ีต้องดูไปถึง Country of Origin หรือประเทศต้นท�ง ท่ีบ�งประเทศ

อ�จเลอืกไมรั่บสนิค้�จ�กบ�งแหง่โดยไมถ่กูโจมตีว่�กดีกนัท�งก�รค�้ หรือเลอืกปฏิเสธคนบ�งกลุม่ บ�งเช้ือช�ต ิโดยไม่ถูกครห�ว�่เปน็ก�รเหยยีด

เชื้อช�ติ

 
Domestic : ก�รหันม�พึ่งพ�กันเองภ�ยในประเทศม�กขึ้นจะเป็นท�งออกสำ�คัญของโลกยุคหลังโควิด-19 ทั้งในแง่ของก�รกระตุ้นก�รบริโภค

ภ�ยในประเทศ (Domestic Consumption) หรือแม้แต่ก�รมีทัศนคติหรือคว�มเชื่อบ�งอย่�งที่เปลี่ยนแปลงไป คนที่เคยส่งลูกไปเรียนต่�งประเทศ

อ�จมองท�งเลือกก�รศึกษ�ต่อในประเทศม�กข้ึน ขณะที่ธุรกิจจะพย�ย�มสร้�งร�ยได้จ�กตล�ดในประเทศ เน่ืองจ�กม�ตรก�รเกี่ยวกับก�รค้�

ระหว่�งประเทศท่ีอ�จมีก�รยกระดับคว�มเข้มข้นท้ังเร่ืองม�ตรฐ�น และก�รปกป้องตล�ดก�รค้�ภ�ยใน ตลอดจนเพ่ือระมัดระวังคว�มปลอดภัยต่�ง ๆ

ที่ม� : บทคว�ม “New Normal โลกยุค Post Covid-19” (17 เมษ�ยน 2563) โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร | คอลัมน์ THINK MARKETING IS ALL AROUND จ�ก bangkokbiznews.com

Photo by visuals on Unsplash
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ที่ม� : ข่�วประช�สัมพันธ์ “Production at Volkswagen in Wolfsburg begins again today” (27 เมษ�ยน 2020) จ�ก volkswagen-newsroom.com / บทคว�ม “Aldi, McDonaldsroom.com 
in Wolfsburg begins again” (23 มีน�คม 2020) โดย Jon Springer จ�ก winsightgrocerybusiness.com / บทคว�ม “Coronavirus: Mercedes F1 to make breathing aid” (30 มีน�คม 
2020) โดย Fergus Walsh จ�ก bbc.com / บทคว�ม “Customers in US are responding to ‘Authentic, purpose-driven campaigns’ on TV a midst COVID-19” (8 เมษ�ยน 2020) 
จ�ก yougov.co.uk / บทคว�ม “Singapore Airlines เปล่ียนลูกเรือเป็น Care Ambassador ดูแลผู้ป่วย ย�มว่�งง�น” (10 เมษ�ยน 2020) โดย Techsauce Team จ�ก techsauce.co / 
บทคว�ม “สม�ยลิ่ง ตุ๊ก ตุ๊ก” ตุ๊กตุ๊กเดลิเวอรี่ บริก�รใหม่สู้วิกฤตโควิด-19” (20 เมษ�ยน 2020) โดย PPTV Online จ�ก pptvhd36.com

ปรับตัวสู่อนาคต 
แม้ว่�สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

จะเร่ิมดีข้ึนในบ�งพื้นที่ และมีบ�งกิจก�รที่เร่ิม 

ได้ รับอนุญ�ตให้ เปิดดำ� เ นินก�รได้อีกครั้ ง 

แต่ตร�บใดที่ยังไม่มีวัคซีนในก�รป้องกันและ 

ก�รรักษ� ก�รรักษ�ระยะห่�งท�งสังคมเพื่อลด

ก�รแพร่ระบ�ดและสร้�งคว�มเ ช่ือมั่นใน 

ก�รบริโภคจึงยังคงต้องดำ�เนินไป 

 โรงง�นผลิตรถยนต์ Volkswagen ที่ 

โวล์ฟสบวร์ก (Wolfsburg) ประเทศเยอรมนี 

เปิดให้พนักง�น 8,000 คนกลับม�ทำ�ง�นที่ 

โรงง�นเพื่อเร่ิมต้นก�รผลิตใหม่ แต่ไม่ใช่ด้วย

สภ�พแวดล้อมเดิม บริษัทมีก�รออกกฎระเบียบ

ใหมแ่ละก�รออกแบบไลน์ก�รผลติใหมท่ีค่ำ�นึงถงึ

สุขภ�พของพนักง�นอย่�งเข้มข้น 

 แอนเดรียส โทสต์มันน์ (Andreas Tostmann) 

กรรมก�รของ Volkswagen ทีรั่บผดิชอบก�รผลติ

และก�รขนส่ง กล่�วว่� โรงง�นได้จัดทำ�แผน 

100-point ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัย

อย่�งเข้มงวดในก�รรักษ�ระยะห่�งและคว�มสะอ�ด

ในโรงง�น โดยพนักง�นจะต้องได้รับก�รวัดอุณหภูมิ

และตรวจเช็กร่�งก�ย สวมชุดทำ�ง�นใหเ้รียบร้อย

ก่อนทุกเช้�ก่อนเดินท�งม�ที่โรงง�น ภ�ยใน

โรงง�นมีก�รจัดท�งเดินไม่ให้สวนกัน บนพ้ืนจึงมี 

เคร่ืองหม�ยเพ่ือบอกเส้นท�งก�รเดินและระยะยืน

ท่ีห่�งกัน 1.5 เมตร ในระหว่�งท่ีเจอกัน ซ่ึงทุกคน

ต้องใส่ผ้�ปิดป�กปิดจมูก กระจกกั้นแบบ 

เคลื่อนย้�ยได้ถูกนำ�ม�ใช้ในหล�ยพื้นที่ และ 

ก�รสง่ตอ่ช้ินสว่นระหว�่งพนักง�นกบัพนักง�นจะ

ไม่เกิดข้ึน แต่จะปรับม�เป็นก�รว�งช้ินส่วนต่�ง ๆ  

ไว้เพื่อให้หยิบเอง ก�รทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์ 

พื้นที่ทำ�ง�น และห้องน้ำ�ถูกเพิ่มคว�มถี่ให้ทำ� 

บ่อยขึ้น พร้อมทั้งมีก�รติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับ 

ล้�งมือทั่วโรงง�น ปรับเปลี่ยนห้องประชุมเป็น

พืน้ทีท่ำ�ง�นเพิม่เตมิ รวมถงึปรับเวล�ก�รทำ�ง�น

ให้ยืดหยุ่น และคงยังให้มีก�รทำ�ง�นที่บ้�น 

(Work from Home) ม�ตรก�รทัง้หมดน้ีจะถกูนำ�

ม�จัดทำ�เป็นคู่มือในก�รปฏิบัติสำ�หรับพนักง�น

ทุกคน เพ่ือให้ทำ�คว�มเข้�ใจก่อนกลับม�ปฏิบัติง�น 

นอกจ�กน้ี ม�ตรฐ�นเพื่อก�รป้องกันน้ียังถูก 

นำ�ไปใช้กับซัพพล�ยเออร์และพ�ร์ตเนอร์ขนส่ง

สินค้�อีกกว่� 40,000 ร�ย ทั่วโลก 

 แม้จะเป็นเพียงก้�วแรกในก�รกลับม�ทำ�ง�น 

และยังมีง�นอีกม�กม�ยที่ต้องช่วยกระตุ้น 

ก�รข�ยในเยอรมนีและยุโรป แต่ก�รสร้�ง

ม�ตรฐ�นก�รผลิตน้ี ไม่เพียงทำ�ให้พนักง�น

ทำ�ง�นได้อย่�งปลอดภัย แต่แบรนด์ของ  

Volkswagen ยังเป็นแบบอย่�งของก�รปรับตัว

ให้เข้�กับพฤติกรรมปกติใหม่ (New Normal)  

ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอน�คต 

vo
lks

w
ag

en
-n

ew
sro

om
.c
om



CREATIVE THAILAND  I  18

Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

หลังจากท่ีปรากฏการณ์โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก ธุรกิจหลายแห่งต้องปิดทำาการชั่วคราว องค์กรและบริษัท 
ต่าง ๆ ไม่สามารถเปิดให้พนักงานมาทำางานร่วมกันที่ออฟฟิศได้เหมือนปกติ ถึงเวลาที่ผู้คนต้องปรับตัวครั้งใหญ่อันนำามาซึ่ง
วิถีการใชช้วีติแบบใหม่ หรอื New Normal ทีน่อกจากจะทำาใหส้งัคมทางกายภาพเปล่ียนแปลงแล้ว ยงัทำาใหส้ภาพจติใจของ
ผู้คนได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน 

สถิติเบื้องหลัง Work from Home
ที่เหล่าคนเหงายังคงต้องเวิร์กต่อไป

เมือ่วันที่ชวีิต เดนิเขา้มาถงึจดุเปลีย่น 

เมื่อ “ก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม” หรือ Social 

Distancing กล�ยเป็นม�ตรก�รหลักที่ภ�ครัฐใช้ 

เพื่อพย�ย�มให้ประช�ชนลดก�รเดินท�งและ 

ใกล้ชิดกันให้น้อยลง หล�ยบริษัทจึงประก�ศให้

พนักง�นส่วนใหญ่เร่ิมทำ�ง�นจ�กที่บ้�น (Work 

From Home) กันม�กข้ึน ซึง่ก�รสำ�รวจของบริษทั 

Thrive Global จ�กกลุ่มตัวอย่�งช�วอเมริกัน 

5,000 คน พบว่� สถ�นก�รณ์โรคระบ�ดครั้งนี้

ทำ�ให้ผู้คนกว่�ร้อยละ 80 มีระดับคว�มกังวลและ

คว�มเครียดเพิ่มม�กขึ้น อีกร้อยละ 70 ยังรู้สึก

ว�่ก�รทำ�ง�นทีบ่�้นทำ�ใหพ้วกเข�ไมม่สีม�ธ ิและ

ยังมีร�ยง�นว่�เวล�ทำ�ง�นม�กกว่�ร้อยละ 45 

โดยเฉล่ียถูกใช้ไปกับคว�มกังวลเก่ียวกับโรคระบ�ด

และผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้น

 นอกจ�กนี้ teamblind.com ที่ผู้ใช้บริก�ร

ส่วนใหญ่เป็นพนักง�นจ�กบริษัทยักษ์ใหญ่ใน

อเมริก�อย�่ง Apple, Amazon, Bloomberg และ 

Facebook ได้ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของ

พนักง�นจ�กบริษัทเหล่�นี้เกี่ยวกับ “คว�มกลัว” 

ในชีวิตก�รทำ�ง�นเอ�ไว้ ซึ่งพบว่� โดยเฉลี่ยแล้ว

ม�กกว่�ครึ่ง (57%) รู้สึกกลัวว่�ตัวเองอ�จถูกให้

ออกจ�กง�น มสีว่นหน่ึง ( 23.7%) ยอมรับว�่กำ�ลงั

ห�ชอ่งท�งสร้�งร�ยไดเ้สริม และพนักง�น 40.6% 

เชื่อว่�ต้องใช้เวล�อีกอย่�งน้อย 6 - 12 เดือนกว่�

สถ�นก�รณ์จะกลับสู่ภ�วะปกติ

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ
หนุ่มสาวไม่ได้พบกันในวันร้าวราน
ขณะที่ผู้คนปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงและก�รเว้น

ระยะห�่งกช่็วยลดอตัร�ก�รติดตอ่ของโรค ถงึแม้

จะสร้�งคว�มอุน่ใจในระดบัหน่ึง แตก่�รอยูก่บัตวั

เองและไม่ได้พบเจอผู้คนน�น ๆ  ก็คงต้องรู้สึก “เหง�” 

เปน็ธรรมด� และคว�มเหง�น้ียงัสง่ผลกระทบตอ่

ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของแต่ละคนไม่ม�กก็น้อย 

สืบเนื่องจ�กก�รสำ�รวจของ teamblind.com 

เกี่ยวคุณภ�พชีวิตด้�นสภ�พจิตใจซึ่งเป็นผลจ�ก 

Social Distancing จ�กกลุ่มตัวอย่�ง 10,107 คน 

พบว่� 

 

 คนเหงามากข้ึน 52.9% ตอบว่�ก�รทำ�ง�น 

 ทีบ่�้นทำ�ใหรู้้สกึเหง�ม�กกว�่ปกติ (พนักง�น  

 Apple เหง�เพิ่มขึ้น 52.3% พนักง�น Intel  

 เหง�เพิ่มขึ้น 50% และพนักง�น Facebook  

 เหง�เพิ่มขึ้น 58.1%)

 

 ประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 
 53% บอกว่�ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 

 ของพวกเข�ได้ รับผลกระทบจ�กก�ร 

 เปลี่ยนแปลงของสภ�พจิตใจเน่ืองจ�ก 

 ก�รทำ�ง�นที่บ้�น (พนักง�น Facebook 

 ได้รับผลกระทบด้�นประสิทธิภ�พในก�ร 

 ทำ�ง�น 69.7% พนักง�น Google 64.3% 

 และพนักง�น Amazon 57%)

80%
กังวลและเครียดเพิ่มมากขึ้น
 
 70%
รู้สึกว่าการทำางานท่ีบ้านทำาให้พวกเขา
ไม่มีสมาธิ
 
 45%
เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับความกังวล
เกี่ยวกับโรคระบาด

การสำารวจกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 5,000 คน พบว่า

52.9%
เหงามากขึ้น

53%
ประสิทธิภาพ
ในการทำางาน

ลดลง

42% ผู้คนหันมาประชุมผ่านจอ
(Virtual Meeting) กันมากข้ึน

90% คือยอดดาวน์โหลดโปรแกรม
ประชุมผ่านจอท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน



CREATIVE THAILAND  I  19

ที่ม� : บทคว�ม “Video Conferencing Apps Surge from 
Coronavirus Impact” โดย Lexi Sydow จ�ก appannie.com / 
บทคว�ม “What Studies Reveal About Social Distancing 
and Remote Working During Coronavirus” โดย Bryan 
Robinson จ�ก forbes.com / ร�ยง�น “Thriving in the 
New Normal” จ�ก thriveglobal.com

Stay Alone Together
และ 5G คือคำาตอบแห่งอนาคต
แม้ตัวจะห่�งกัน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยี Video 

Conference ก็เป็นช่องท�งที่ทำ�ให้เร�ยังติดต่อ

ส่ือส�ร เคร่ืองมืออย่�ง Zoom หรือ Google Meet 

จึงมียอดด�วน์โหลดทั่วโลกสูงถึง 62 ล้�นคร้ัง

ภ�ยใน 1 สัปด�ห์ (ระหว่�งวันท่ี 14 - 21 มีน�คม 

2563) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนกว่�ร้อยละ 90 จ�กยอดด�วน์โหลด

เฉลี่ยของปีก่อนหน้�

 ร�ยง�นจ�ก Doodle แพลตฟอร์มนัดประชุม

และปฏิทินออนไลน์ระบุว่� ผู้คนหันม�ประชุม

ผ่�นจอ (Virtual Meeting) กันม�กขึ้นถึง 42% 

ซึ่ งนอกจ�กก�รประชุมง�นในองค์กรแล้ว  

ยังพบว่�ยังมีก�รนัดประชุมผ่�นจอเพือ่ทำ�กิจกรรม

อื่น ๆ ร่วมกันด้วย เช่น

 

 นัดกันออกกำ�ลงัก�ย เลน่โยคะ เต้นแอโรบกิ  

 หรือแม้กระทั่งฝึกพีล�ทีสผ่�น Vir tual  

 Meeting ม�กขึ้นถึง 100%

 นัดกันเล่นเกม ไม่ว่�จะเป็นเกมออนไลน์ 

 หรือเกมทั่วไปอย่�งเกมเล่นท�ยคำ�หรือ 

 ตอบคำ�ถ�มม�กขึ้น 44%

 นัดสังสรรค์ เช่น ดื่มเบียร์ หรือ จิบไวน์ 

 ซึ่งเพิ่มม�กขึ้นถึง 296% 

 

 แนวโน้มของก�รทำ�ง�นท�งไกลที่กำ�ลัง

เตบิโตข้ึน ทำ�ใหค้ณุภ�พในก�รเช่ือมต่อกล�ยเปน็

สิ่งจำ�เป็นม�กขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเทคโนโลยี 5G1 จะ

เข้�ม�มบีทบ�ทสำ�คญัในก�รรองรับก�รเช่ือมต่อ

ระหว่�งผู้คน ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นท�งไกลมีคว�มเสถียร

ม�กขึ้น และเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะทล�ยกำ�แพง

เร่ืองสถ�นที่ เพื่อทำ�ให้ก�รทำ�ง�นร่วมกันของ

ผู้คนที่อยู่ต่�งสถ�นที่กันมีคว�มเป็นไปได้และ 

มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

เคล็ดไม่ลับตั้งสติ Work from Home
ระหว่�งท่ีสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดของยังไม่มีข้อสรุป และบ้�นกล�ยเป็น

ออฟฟิศเฉพ�ะกิจ หล�ยคนเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่� “ทำ�ง�นที่บ้�น

แล้วไม่มีสม�ธิ” ร�ยง�นจ�ก Headway Capital จึงได้รวบรวม 9  

คำ�แนะนำ�จ�กผู้เช่ียวช�ญสำ�หรับเพ่ิมสม�ธิ ท่ีส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ 

เพื่อทำ�ให้ก�รทำ�ง�นจ�กที่บ้�นมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 
1. เพ่ิมส่ิงรบกวน (เล็กน้อย) : มีก�รศึกษ�พบว่�ส่ิงรบกวนในระดับ 
 ที่ไม่ม�กเกินไป เช่น ก�รเปิดดนตรีบรรเลงเบ� ๆ  ส�ม�รถช่วยเพ่ิม 

 สม�ธิขณะทำ�ง�นได้ 
2. พักบ้าง : ก�รพักสมองจ�กก�รทำ�ง�นสักครู่ และลองคิดเร่ืองอ่ืน 
 ที่ไม่เกี่ยวกับง�นจะช่วยเติมพลังและทำ�ให้มีสม�ธิม�กข้ึนเม่ือ 

 กลับม�ทำ�ง�นอีกครั้ง 
3. หาต้นตอความเครียด : ห�ให้เจอว่�อ�ก�รเครียดของคุณ 

 เกิดจ�กอะไร แล้วลองเคลียร์สมองให้โล่ง โดยก�รจินตน�ก�รว่� 

 นำ�คว�มเครียดน้ันไปเก็บไว้ในท่ีไกล ๆ เช่นในล้ินชัก หรือ เอ�ไป 

 โยนทิ้งทะเล ซึ่งผู้เช่ียวช�ญแนะนำ�ว่�จะช่วยให้ส�ม�รถจดจ่อ 

 อยู่กับง�นตรงหน้�ได้ดีขึ้น 
4. จิบกาแฟ : อย่�งที่รู้กันว่�ก�แฟมีส�รค�เฟอีน ช่วยให้ตื่นตัว 

 และมีสม�ธิทำ�ง�น แต่ถ้�ห�กใครไม่ใช่คอก�แฟ ด�ร์กช็อกโกแลต 

 กใ็หผ้ลลพัธ์ทีใ่กลเ้คยีงกนั แถมยังมีส�รต้�นอนุมูลอิสระอีกด้วย 
5. วาดรูป (เล่น ๆ) : ก�รว�ดรูปในที่นี้ไม่ได้หม�ยถึงก�รว�ดอะไร 
 ที่ซับซ้อน แต่หม�ยถึงก�รพักว�ดรูปสัก 1 น�ที เพ่ือว�ดอะไรง่�ย ๆ  

 เช่น ขีดเส้นขยุกขยิก หรือ รูปทรงเรข�คณิต ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 

 ประสิทธิภ�พในก�รขบคิด และช่วยดึงสติของคุณกลับม� 
6. นับเลข : ก�รนับเลขช้� ๆ ไปพร้อม ๆ กับก�รห�ยใจ หรือที่ 

 คนไทยคุ้นกันว่� “ห�ยใจเข้�-พุท ห�ยใจออก-โธ” โดยทำ�ต่อกันสัก  

 10 คร้ัง จะส�ม�รถช่วยขจดัคว�มฟุง้ซ�่น และทำ�ใหมี้สตมิ�กข้ึน 
7. กดจุด : ศ�สตร์โยคะที่ผสมผส�นระหว่�งคว�มรู้ตะวันตก 

 และตะวันออกเข้�ด้วยกันช่ือว่� Naam Yoga ระบุว่�ก�รใช้ 

 นิ้วโป้งกดลงไปเบ� ๆ ที่ด้�นข้�งของนิ้วกล�งตรงบริเวณข้อนิ้วที่ 

 ใกล้กับฝ่�มือของมือแต่ละข้�ง จะช่วยกระตุ้นเส้นประส�ทที่อยู่ 

 ใกล้กับหัวใจ และช่วยทำ�ให้รู้สึกสงบได้ 
8. ดึงสติ : หมัน่สำ�รวจคว�มคดิตวัเองอยูเ่สมอว�่เมือ่ไรทีค่ณุเร่ิมเสยี 

 สม�ธิ และอะไรทำ�ให้เสียสม�ธิบ่อย ๆ ห�กรู้ตัวและพบส�เหตุ 

 ไดเ้ร็วเท�่ไร คณุก็จะรู้เท�่ทนัและดงึสตใิหก้ลบัม�ตัง้สม�ธิทำ�ง�น 

 ได้เร็วขึ้นเท่�นั้น 
9. เค้ียวหมากฝร่ัง : มีก�รวิจัยพบว่�ก�รเคี้ยวหม�กฝร่ังช่วยเพิ่ม 

 คว�มตื่นตัว และช่วยทำ�ให้ตั้งสม�ธิและจดจ่อกับง�นได้น�นขึ้น

1 Generation ที่ 5 ของเทคโนโลยีเครือข่�ยไร้ส�ยที่ไม่ได้ 
 จำ�กัดแค่ก�รใช้บนโทรศัพท์มือถือ แต่รวมถึงอุปกรณ์ 
 ทุกชนิดที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะมีคว�มเร็วกว่� 4G  
 ในปัจจุบันถึง 20 เท่�
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

คนค้าคนขายช่วงน้ีอาจบ่นอุบกับจำานวนลูกค้าหน้าร้านท่ีหายไป แต่รู้ไหมว่าแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์กลับโตเอา ๆ พุ่งแรง 
ตอบรับกระแสโควิด-19 กันไม่หวาดไม่ไหว ถึงอย่างน้ันก็ใช่ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะปัญหาประจำาของการ 
ขายของก็คือการบริหารจัดการสต็อกสินค้า ที่กลายเป็นความยุ่งยากสำาหรับหลายคนจนจดจ่ออยู่กับการขายไม่ได้ดี 
เท่าที่ควร
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เร�สบโอก�สพูดคุยกับ คุณเมฆ - นิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมก�รผู้จัดก�รของ 

MyCloud Fulfillment คลังสินค้�ออนไลน์สำ�หรับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ที่ไม่ได้

คุยแค่เร่ืองระบบก�รบริห�รจัดก�รคลังสินค้�เพียงอย่�งเดียว แต่ยังเล่�ถึง

ภ�พคว�มเปน็จริงของวงก�รเอสเอม็อ ีประกอบกบัข้อคดิท�งก�รตล�ดจ�ก

ประสบก�รณ์จริง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงโรคระบ�ดโควิด-19 ที่

สถ�นก�รณ์ยังคงน่�เป็นห่วง  

 
คลังสินค้า ≠ พื้นที่เก็บของ
“บริก�รของเร�คือคลังสินค้�ออนไลน์ โดยให้คนที่ข�ยของเอ�สินค้�ม�เก็บ

กับเร� และเร�ก็มีระบบจัดก�รให้ทั้งหมด เช่น ส�ม�รถเก็บของ แพ็กของ 

และส่งของไปต�มท่ีจัดส่งต่�ง ๆ โดยมีระบบจัดก�รท่ีเช่ือมต่อกับช่องท�ง 

ก�รข�ยได้โดยตรง อย่�งพวกม�ร์เก็ตเพลซ Lazada หรือ Shopee ทำ�ให้

เมือ่ลกูค�้ไดรั้บออร์เดอร์ คลงัของเร�กส็�ม�รถอปัเดตสตอ็กกลบัไปอตัโนมตัิ

ได้ทันที” เหล่�นี้คือจุดประสงค์ที่ชัดเจนของ MyCloud Fulfillment คือช่วย

ให้ร้�นค้�ข�ยได้โดยไม่สะดุด ฉะน้ันทุกอย่�งที่ทีมง�นทำ�ก็คือก�รทำ�ให้ 

ร้�นค้�จัดก�รได้ง่�ยและเติบโตได้อย่�งยั่งยืน  

 “คว�มหม�ยของคำ�ว่�คลังสินค้�ไม่ใช่แค่พื้นที่ เก็บของนะครับ 

คลังสินค้�ต้องทำ�ทุกอย่�งเพื่อตอบโจทย์ให้ธุรกิจค้�ปลีกหรือร้�นข�ยของ 

ซึง่ธรุกจิพวกน้ีกต็อ้งทำ�ทกุอย�่งเพือ่ตอบโจทยใ์หก้บัลกูค�้หรือผู้บริโภคอกีท ี

ฉะน้ันแล้ว ถ้�พดูใหถู้ก คลงัสนิค�้ตอ้งทำ�เพือ่ผูบ้ริโภคไมใ่ช่มไีว้เพือ่เกบ็ของ” 

คุณเมฆอธิบ�ยต่อว่� “คลังที่ดีคือคลังที่ไม่มีของเยอะ ของเข้�ม� 100 ชิ้น 

ควรออก 100 ชิ้น” นี่เป็นคำ�นิย�มของคำ�ว่�คลังสินค้�ในแบบของเข�ที่อ�จ

แตกต่�งไปจ�กคลังสินค้�อื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อให้เช่�เก็บของระยะย�วและเก็บ

เป็นจำ�นวนม�ก

โตขึ้น 3 เท่าใน 3 เดือน
วลีนี้คือภ�พคว�มเป็นจริงของธุรกิจ MyCloud Fulfillment ในวันนี้ ด้วยเหตุ

เพร�ะโรคระบ�ดจ�กโควิด-19 จึงบีบบังคับให้ทุกคนย้�ยช่องท�งก�รข�ย 

ม�อยูบ่นออนไลน์ แมแ้ตค่นทีไ่มเ่คยก�้วเข้�ม�เลย “เพร�ะทกุคนตอ้งข้ึนม�

ออนไลน์หมด ถึงจะข�ยได้ มันไม่มีท�งเลือกอื่น ไปห้�งก็ไม่ได้ ไปซื้อของ

ต�มปกติก็ไม่ได้” เหตุก�รณ์น้ีจึงเปรียบเหมือน “ตัวเร่ง” ให้ทุกอย่�งเกิด 

ไวขึ้น

4 ขั้นตอนใช้บริการ “เก็บ แพ็ก ส่ง”
1. Inbound/Storage นำ�สินค้�ม�เก็บที่คลัง 
2. Software ส่งออร์เดอร์ผ่�นระบบหรือเชื่อมต่อ API 
3. Pick&Pack บริก�รหยิบและแพ็กสินค้� 

4. Ship จัดส่งสินค้�ต�มช่องท�งที่ต้องก�ร

“อะไรขายดี อะไรขายไม่ดี”
จากมุมมองผู้ควบคุมคลังสินค้า 
 
สินค้าที่ขายดี เครื่องสำาอาง ถือเป็นสินค้�ปัจจัยสี่ของส�ว ๆ  ที่

ต้องกักตุนไม่แพ้ข้�วของจำ�เป็นอื่น ๆ / เครื่องใช้ในบ้าน อย่�ง 

อุปกรณ์ทำ�อ�ห�ร / อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง เช่น ตู้เกม วีอ�ร์ 

เคร่ืองช�ร์จแบต คอมพวิเตอร์ หฟูงั / เฟอร์นิเจอร์ ช้ินเลก็ช้ินน้อย 

เช่น กรอบรูป ต้นไม้ แม้แต่อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดบ้�น ที่ตอบ

กับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่บ้�นเป็นหลัก

สินค้าที่ขายไม่ดี แฟชัน เมื่อก�รดูดีในส�ยต�คนอื่นไม่จำ�เป็น

สำ�หรับก�รอยู่แต่บ้�น คนจึงจับจ่�ยข้�วของแฟชันน้อยลง 

หม�ยเหตุ : ข้อมูลก�รวิเคร�ะห์สินค้�อ้�งอิงจ�กคลังของ MyCloud Fulfillment

ใช้หลักการกระจายแก้ไขปัญหา 
เมื่อเร�ไม่ได้ตั้งตัวรับกับเหตุก�รณ์กะทันหันน้ีม�ก่อน แน่นอนว่�ย่อม 

สง่ผลกระทบไมด่กีบัธุรกจิไมท่�งใดกท็�งหน่ึง คณุเมฆเล�่ว�่ “เคอร์ฟวิทำ�ให้

พนักง�นอยู่ทำ�ง�นได้แค่ 1 ทุ่มเต็มที่ จ�กเดิมที่คลังสินค้�เร�ทำ�ง�นกัน  

3 กะ ตอนนี้เหลือแค่ 2 กะ ทำ�ให้เวล�ที่ออร์เดอร์ทะลักเข้�ม� เร�จำ�เป็น

ต้องเพิ่มพนักง�นในแต่ละกะให้ม�กขึ้น ซึ่งก็ต�มม�ด้วยปัญห�พื้นที่ทำ�ง�น

มีไมพ่อกบัจำ�นวนคน” ฉะน้ันสิง่ทีก่ระทบกบัธุรกจิของ MyCloud Fulfillment 

ขณะนี้ก็คือคว�มยืดหยุ่นในก�รจัดก�รคนและสินค้�

 “เดิมทีเร�มีอยู่ 2 คลัง ที่ส�ม�รถโยกย้�ยคนไปม�ระหว่�งคลังได้ 

แต่พอเกิดโควิด-19 เร�ก็ต้องพย�ย�มไม่ให้คนเจอกัน ไม่โยกคนข้�มคลัง 

ทำ�ให้เร�ไม่ส�ม�รถยืดหยุ่นเร่ืองแรงง�นได้อย่�งเคย” น่ีเป็นม�ตรก�ร 

ของท�งบริษทัทีถ่กูนำ�ม�ใช้ในระหว�่งวกิฤตโรคระบ�ด รวมไปถึงก�รจดัก�ร

ภ�ยในที่รัดกุมม�กข้ึน เช่น ก�รเว้นระยะห่�งระหว่�งพนักง�นอย่�งน้อย  

2 เมตร ก�รคดัแยกคนนอกเวล�เข�้ม�ในพืน้ที ่หรือก�รแยกเวล�พกักนิข้�ว 

รวมถึงก�รตรวจวัดไข้ ล้�งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่ถุงมือ ที่กล�ย 

ม�เป็นม�ตรก�รข้ันพื้นฐ�นของคลังสินค้� ซึ่งแม้จะเป็นก�รเพิ่มข้ันตอน 

ม�กข้ึนในก�รทำ�ง�น แต่ก็เป็นสิ่งที่จำ�เป็นต้องทำ�เพื่อแก้ไขและป้องกัน 

ก�รติดต่อจ�กเชื้อโควิด-19 ในเวล�นี้ 

 “ภ�พใหญ่เลยคือเร�ทำ�ง�นได้ช้�ลงและน้อยลง ตอนช่วงพีกก็จะมี

ปัญห�ส่งของไปให้ลูกค้�ช้�ลง เร�จึงต้องใช้วิธีที่ดีที่สุด น่ันคือก�รสื่อส�ร 
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ม�ช่วยอธิบ�ยกับลูกค้�ปล�ยท�งว่�มันเกิดปัญห�อะไรข้ึน” เม่ือมองเห็น

ปัญห�แล้ว คุณเมฆก็เร่ิมว�งแผนจัดก�รแก้ปัญห�น้ีอีกท�งโดยก�รขย�ยคลัง

สินค้�เพ่ิม เพ่ือให้กระจ�ยสินค้�ได้ม�กข้ึนและรวดเร็วข้ึน “เดิมทีมันคือ 

ก�รกระจุกครับ ของทุกอย่�งกระจุกอยู่ท่ีเดียว คนก็กระจุกอยู่ท่ีเดียว ตอนน้ี

เร�จึงไปเปิดคลังเพ่ิม แล้วจัดคนอีกชุดไปทำ�ง�นตรงน้ัน แม้จะทำ�ง�นได้เวล�

เท่�กัน แต่อย่�งน้อยเร�ก็ได้ขยับขย�ยพ้ืนท่ีไปได้ม�กข้ึน” 

 ขณะทีจ่ดุสำ�คญัอกีอย�่งของก�รแกป้ญัห�ในธุรกจิช่วงน้ีกค็อื เร่ืองก�ร

จัดก�รพนักง�นให้ม�เป็นพลังสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนบริษัท คุณเมฆอธิบ�ยว่�

พนักง�นท่ีทำ�ง�นหน้�ง�นยังดำ�เนินง�นต่อไปได้ แต่พนักง�นส่วนง�นบริห�ร

ต้องจำ�กัดลง เป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่บริษัทพย�ย�มทำ�ให้ระบบแบบ ‘ล่�งขึ้นบน 

(Bottom Up)’ ม�กข้ึน “เดิมทีเร�ใช้ก�รบริห�รจัดก�รแบบ ‘บนลงล่�ง (Top Down)’ 

แต่ตอนน้ีเร�ต้องกลับหันไปมองคนข้�งล่�งว่�เข�ทำ�ง�นทันไหม ต้องก�รอะไร

หรือเปล่� ต้องพย�ย�มผลักดันและให้กำ�ลังใจเพ่ือให้เข�จัดก�รหน้�ง�นได้ดีข้ึน 

เพร�ะว่�ทุกอย่�งถูกจำ�กัดด้วยเวล�และกฎระเบียบท่ีม�กข้ึน”

เอสเอ็มอีโชคดีเพราะโควิด-19
ห�กอยู่ในวงก�รเอสเอ็มอีจะรู้ว่�เศรษฐกิจแย่ม�น�นแล้ว “ที่แย่สุด ๆ  คือปีที่แล้ว 

เพร�ะเดิมเร�ทำ�คลังสินค้�เพ่ือช่วยเอสเอ็มอี 100% แต่ปีที่แล้วพวกม�ร์เก็ตเพลซ

ทำ�โปรโมชันหนักม�ก ทำ�ให้พฤติกรรมก�รซ้ือของคนเปล่ียนไป” คุณเมฆ 

ยกตัวอย่�งว่� ปกติร้�นค้�จะข�ยดีในช่วงเทศก�ลอย่�งสงกร�นต์ เข�ก็จะรู้

แล้วว่�ต้องสต็อกของช่วงน้ัน แต่หลัง ๆ ยอดข�ยกลับม�ถล่มทล�ยในช่วง 11.11 

หรือ 12.12 ทำ�ให้คนท่ีสต็อกของไว้ช่วงสงกร�นต์เจอภ�วะเงินจมเข้�ข้ันวิกฤต และ

กระทบม�ถึงธุรกิจคลังสินค้�ไปด้วย “แต่พอโควิด-19 ม� มันกล�ยเป็นว่�เร� 

กลับพลิกข้ึนม�ใหม่ครับ จ�กท่ีเร�อยูใ่นจุดทีมั่นกำ�ลังเป็นข�ลงด้วยซ้ำ� อยู่ดี ๆ  

เอสเอ็มอีที่มีหน้�ร้�นก็ข�ยดีข้ึนม�ใหม่ เพร�ะปรับตัวได้เร็วกว่�บริษัทใหญ่ แต่ใน

ระยะย�วถ้�เอสเอ็มอีอย�กจะไปต่อ กจ็ำ�เปน็ตอ้งว�งร�กฐ�นใหด้ใีนก�รเติบโต

ในอน�คต” 

 ปัญห�ใหญ่ท่ีสุดของเอสเอ็มอีคือก�รชอบทำ�ทุกอย่�งด้วยตัวเองและ 

ไม่กล้�เส่ียง แต่คุณเมฆมีมุมมองท่ีต่�งออกไป “ตอนน้ีย่ิงมีวิกฤต ย่ิงต้อง 

เส่ียงครับ หล�ยคนคิดว่�มีวิกฤตแล้ว เร�ต้องปกป้องตัวเองม�กข้ึน แล้วถ้�

ทุกคนคิดแบบน้ัน เร�ย่ิงต้องเส่ียงในเวล�น้ีเลยครับ” ฉะน้ันโจทย์ต่อไปของ

ร้�นค้�คือก�รจะทำ�อย่�งไรให้คนติดและผูกพันอย�กซ้ือต่อ ซ้ือซ้ำ� และบอกต่อ 

เพร�ะตอนน้ีอี-คอมเมิร์ซเปรียบเสมือนเรือใหญ่ท่ีออกสู่น่�นน้ำ�ไปเรียบร้อยแล้ว 

“อี-คอมเมิร์ซจะเป็นแค่ช่องท�งในก�รจ่�ยเงินเพ่ือให้เร�ได้ของ แต่สุดท้�ยแล้ว 

แบรนด์ท่ีดีต้องอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนท่ีมันเปล่ียนม�กกว่�” คุณเมฆกล่�วเสริม
ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ : mycloudfulfillment.com
หม�ยเหตุ : ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ผ่�นวิดีโอคอลเมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2563

ข้อมูลชั้นดี = หมอดูชั้นยอด
“ผมว่�ช�เลนจ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของก�รข�ยของก็คือ ถ้�เร�ซ้ือของม�ร้อยช้ิน 

ข�ยได้ร้อยช้ิน ธุรกิจเติบโตแน่นอน แต่ปัญห�คือส่วนใหญ่เร�ซ้ือของม� 

ร้อยช้ิน แต่ข�ยได้แค่ห้�สิบช้ิน อีกห้�สิบมันค้�งสต็อก ทำ�ให้เงินจม ย่ิงทำ�ไป

เร่ือย ๆ ก็จนลงเร่ือย ๆ เพร�ะข�ยไม่ได้สักที น่ันเป็นปัญห�ที่ใหญ่ทีสุ่ด สิ่งที่

เร�ต้องก�รท่ีสุดตอนน้ีคือ ‘หมอดู’ คือดูว่�ควรจะซ้ืออะไร หรือสินค้�อะไรที่

จะข�ยได้ ไม่อย่�งน้ันจะเป็นเหมือนทุกวันน้ี ท่ีย่ิงทำ�ธุรกิจแล้วสต็อกก็บวม 

ไปเร่ือย ๆ เพร�ะกะเกณฑ์สต็อกไม่ถูก” แต่หมอดูที่แม่นยำ�ของคุณเมฆน่ันก็คือ 

ก�รมีข้อมูลท่ีดี “ก�รท่ีเร�มีด�ต้�ท่ีดี ก็เหมือนเร�มีหมอดูท่ีส�ม�รถบอก 

ได้ว่�อน�คตเร�จะเจออะไร หรือทำ�น�ยได้ว่�อะไรจะข�ยได้ดี” 

 เป้�ประสงค์ต่อไปของธุรกิจคลังสินค้�ของคุณเมฆคือทำ�อย่�งไรก็ได้ 

ให้คลังไม่ใช่แค่คลัง น่ันคือก�รต่อยอดไปเป็นหมอดู “ต้องยอมรับครับว่� 

มีคนสนใจม�กจริง ๆ ว่�อะไรท่ีทำ�ให้ข�ยของได้ดี ฉะน้ันเร�ก็จะมีด�ต้�ท่ี

ส�ม�รถบอกได้ว่�คุณควรข�ยอะไร หรือไม่ควรข�ยอะไร น่ีคือส่ิงท่ีเร�จะทำ�

ต่อไป” และน่ีอ�จกล�ยเป็นอีกหน่ึงบทบ�ทท่ีสำ�คัญในอน�คตของธุรกิจ 

ผู้บริห�รคลังสินค้�ของ MyCloud Fulfillment ท่ียังคงพย�ย�มเข้�ใจและ 

ตอบโจทย์ลูกค้�จนเม็ดสุดท้�ย

เตรียมตัว “กลับหลัง-หัน” 

“ตอนน้ีคนรู้แล้วว่�ส่ิงท่ีน่�กลัวในก�รทำ�ธุรกิจไม่ได้มีแค่คู่แข่งท�งก�รค้�หรือ

ก�รแข่งขันระหว่�งประเทศ แต่โรคระบ�ดท่ีเกิดข้ึนน้ีพร้อมจะฆ่�ทุกคน และ

อน�คตเร�อ�จจะไม่ได้มีแค่โรคระบ�ด อ�จจะเป็นอุกก�บ�ตหรือภ�วะ 

โลกร้อนก็ได้ ผมกำ�ลังหม�ยถึงว่�คนเร�ต้องเตรียมตัวรับมือกับเหตุก�รณ์ท่ี

ไม่ค�ดฝันตลอด พอเกิดเหตุก�รณ์แบบน้ีข้ึน ถ�มว่�เร�ว�งแผนอะไรได้บ้�ง  

คำ�ตอบคือเร�ว�งแผนไม่ได้หรอกครับ เพร�ะเร�ไม่รู้ว่�อีก 10 ปีข้�งหน้�จะ

เกิดอะไรข้ึนอีก ฉะน้ันท่ีทุกบริษัทต้องทำ�ก็คือก�รทำ�ตัวให้ยืดหยุ่น” สำ�หรับ

บริษัทก็อ�จไม่ลงทุนกับส่ิงท่ีไม่ใช่ตัวเอง หรือถ้�มีคนท่ีเก่งกว่�ม�ทำ�ให้ได้ก็ทำ� 

อย่�งก�รจ้�งเอ�ต์ซอร์สเก่ง ๆ ม�ช่วย สุดท้�ย ก�รว�งแผนอน�คตคือ 

ต้องส้ันและเร็ว 

 “เพร�ะก�รดิสรัปต์มันไม่ได้เกิดในเวล�ท่ีเร�พร้อม แต่มันเกิดข้ึนทันที 

แล้ววันท่ีมันเกิดข้ึน เร�ก็จะไม่รู้ ฉะน้ันเร�ต้องเดินไปข้�งหน้�โดยคิดเสมอว่�

ท�งข้�งหน้�มันมีหลุม ต้องเดินด้วยคว�มระมัดระวัง และหลบหลีกได้เร็ว 

ไม่ใช่ว่ิงไปตรง ๆ  หรือเดินไปตัวใหญ่ ๆ  ฉะน้ันส่ิงทีธุ่รกิจต้องทำ�คือ ต้องกระจ�ย

ให้ม�กท่ีสุดและแตกให้เล็กท่ีสุด พนักง�นทุกคนก็ต้องทำ�ง�นได้หล�ยอย่�งด้วย” 

ก�รไม่ยึดติดกับค่�ของก�รข�ยของแบบเดิม ๆ เป็นอีกเร่ืองท่ีคุณเมฆกล่�วย้ำ� 

เข�ยกตัวอย่�งหนังสือ Who moved my cheese? ท่ีพูดถึงก�รปรับตัวรับมือ

คว�มเปล่ียนแปลงเสมอและบอกกับเร�ว่� “ทุกคนคิดว่�ของจะกลับม�ข�ยดี 

แต่มันจะไม่มีแล้วครับ ท่ีเคยคิดว่�ไทยคือประเทศท่องเท่ียว มันก็ไม่ใช่ 

แล้วครับ มันจะเปล่ียนไปหมด เพร�ะอย่�งน้ันเร�อย่�ยึดติดเลยครับ 

เตรียมตัวห�ช่องท�งสร้�งร�ยได้ใหม่ ๆ จะดีกว่�” 
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How To : ถอดวิธีคิด

การต่ืนกลัวโรคระบาดสามารถส่งผล
รา้ยแรงถึงสภาพจติใจ และสดุทา้ยอาจ
ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ขาดการ
ไตร่ตรองต่อท้ังตัวเองและผู้อื่น เราจะ
จดัการกับความตืน่ตระหนกและเริม่ตน้
มองโลกได้แง่ดีได้อย่างไร มีคำาแนะนำา
มากมายจากผู้เชี่ยวชาญในการยับยั้ง
ความกลัวและสร้างความหวังให้กับตัวเอง

เรื่อง : นพกร คนไว

เข้าใจข้อมูลที่เป็นความจริง
ท่�มกล�งข้อมูลมห�ศ�ลในโลกออนไลน์ 

ควรหลีกเลี่ยงข้อมูลโน้มน้�วคว�มรู้สึก และ

พย�ย�มรับขอ้มลูจ�กแหลง่ทีเ่ปน็ข้อเทจ็จริงซึง่จะ

ช่วยลดก�รคดิไปเองจ�กก�รข�ดข้อมลู หมัน่เพิม่

ช่องว�่งในก�รทบทวนสิง่ต่�ง ๆ  ซึง่จะช่วยใหม้อง

คว�มเปน็จริงอย�่งชัดเจน อย�่งทีแ่อนดรูว ์ควัโม 

(Andrew Cuomo) ผู้ว่�ก�รรัฐนิวยอร์ก ได้ออกม� 

กล�่วอย�่งมีคว�มหวังเมือ่เหน็ยอดผูเ้สยีชีวิตและ

ผูป้ว่ยทีเ่ข้�รักษ�ลดลง และเช่ือว�่สหรัฐฯ ไดผ้�่น

ช่วงสงูสดุของก�รแพร่ระบ�ดไวรัสโคโรน�ไปแลว้  

ที่ม� : บทคว�ม “10 Ways to Ease Your Coronavirus 
Anxiety” โดย Simran Sethi จ�ก nytimes.com, บทคว�ม 
“Getting Through Together” จ�ก allright.org.nz และ
บทคว�ม “New York Governor sounds optimistic note as 
coronavirus numbers improve” โดย Maria Caspani, 
Nathan Layne จ�ก reuters.com

หยุดการดูถูกและกล่าวหาผู้อื่น
สัญญ�ณของก�รดูหมิ่นและเหยียดหย�มผู้อื่นคือ

สิ่งที่บอกถึงคว�มตื่นตระหนกของสภ�พจิตใจ 

เร�เห็นก�รเหยียดเช้ือช�ติต่อช�วเอเชียที่เกิดข้ึน

หล�ยแห่งท่ัวโลก หรือคว�มหว�ดกลัวในทีส่�ธ�รณะ

ห�กมีใครสักคนจ�ม อย่�ลืมว่�พวกเร�กำ�ลังเผชิญ

วิกฤตเดียวกัน และปัญห�น้ีไม่ได้เกี่ยวกับใครคนหน่ึง 

แต่เป็นเรื่องของพวกเร�ทุกคน 

อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ
มีคนม�กม�ยตกอยู่ในสถ�นก�รณ์ย�กลำ�บ�กและ

มีอีกม�กท่ีพร้อมให้คว�มช่วยเหลือ อย่�คิดว่� 

เร�ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ด้วยตัวเร�เอง 

ห�กไม่ใช่สิ่งที่เร�ถนัด ดังน้ันห�กเกิดปัญห�ให้ 

ขอคว�มช่วยเหลอืจ�กคนรอบตัว ติดต่อคนท่ีรู้จัก

หรือคนในชุมชน

ไกลกันแต่ไม่ห่างเหิน
ก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคมบังคับให้เร�ข�ด 

ก�รมีปฏิสัมพันธ์กันคนรอบข้�ง ซึ่งอ�จเพิ่ม 

คว�มวิตกกังวลและก�รจินตน�ก�รถึงสถ�นก�รณ์

ที่เลวร้�ยได้ ก�รได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว

ผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ จะช่วยให้คล�ยคว�มกังวล 

ด้วยก�รแลกเปลี่ยนคำ�แนะนำ�หรือคอยปลอบประโลม

ซึ่งกันและกัน ตัวอย่�งเช่นแคมเปญ Getting 

Through Together ของประเทศนิวซีแลนด์ที่มี

สโลแกนอย่�ง Distance, not Distant นำ�เสนอ

เน้ือห�ที่ เป็นประโยชน์ต่อสุขภ�พจิตใจและ

ร่�งก�ย และเปดิพืน้ทีใ่หผู้ค้นร่วมแชร์ไอเดยีและ

ข้อคิดดี ๆ ที่จะช่วยผ่�นวิกฤตอันเลวร้�ยคร้ังน้ีไปได้

 ก�รมองโลกแง่บวกเป็นเร่ืองท่ีดี แต่ “ก�รมอง

โลกในแง่ดีอย่�งระมัดระวัง” คือก�รหันหน้�เข้�ห�

คว�มจริงพร้อมคว�มกล้� มองสถ�นก�รณ์ด้วย 

คว�มหวัง ว่�อย่�งไรก็ต�มเร�ก็จะผ่�นมันไปได้  

ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ชีวิตอย่�งมีสติและไม่ปล่อย 

ให้คว�มกลัวอยู่เหนือเร� 



Creative Place : พื้นที่สร้างสรรค์
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เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

เป็นท่ีน่าจับตามองของคนท่ัวโลกว่าทำาไมประเทศท่ีผ่านพ้นวิกฤตโรคโควิด-19 หรือประเทศท่ีสามารถควบคุมและจัดการ 
การแพร่ระบาดครั้งน้ีไปได้ มักจะมี “ผู้นำาหญิง” อยู่เบื้องหลัง หลายสื่อตั้งประเด็นข้อสังเกตกันว่า เพราะผู้นำาหญิงหลายคนมี 
ความรอบคอบและสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกับท่ีเลือกแสดงด้านอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจ 
ในยามท่ีคนในประเทศต้องการได้อย่างถูกท่ีถูกเวลา มาดูกันว่าภาวะผู้นำาหญิงเหล่าน้ีจะมีอะไรท่ีคล้ายกันในการนำาพาประเทศของ 
พวกเธอให้รอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้
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ในขณะทีผู้่นำ�บ�งประเทศพย�ย�มปลุกใจประช�ชน

ให้สู้และเอ�ชนะวิกฤตคร้ังน้ีไปด้วยกัน แต่ก็ยัง 

ไม่แน่ใจว่�ต้องทำ�อย่�งไร ในต้นเดือนมีน�คม 

ท่ีผ่�นม� น�ยกรัฐมนตรีอังเกล� แมร์เคิล (Angela 

Merkel) ผู้นำ�ประเทศของเยอรมนี กลับกล้�ออกม�

ประก�ศกร้�วถึงคว�มเป็นไปได้ท่ีว่� ช�วเยอรมัน

ประม�ณ 60-70% อ�จติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019 

หรือคิดเป็นจำ�นวนคร่�ว ๆ  ได้ร�วกว่� 58 ล้�นคน 

ห�กยังไม่มีม�ตรก�รท่ีช่วยชะลอก�รแพร่ระบ�ด

คร้ังน้ีอย่�งรัดกุม ก�รออกม�ประก�ศให้เห็นภ�พ

คว�มจริงอันโหดร้�ยข้�งหน้�ท่ีแสนเยือกเย็นน้ีอ�จ

ทำ�ให้หล�ยคนเสียขวัญ แต่ในขณะเดียวกันส่ิงท่ี

ออกม�จ�กป�กผู้นำ�ในคร้ังน้ันก็เตือนสติประช�ชน

ให้รู้ได้ทันทีว่� เร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ

 อดีตนักฟิสิกส์ ดีกรีปริญญ�เอกปรัชญ� 

ส�ข�ควอนตัมเคมีของแมร์เคิล พ่วงด้วยตำ�แหน่ง

น�ยกรัฐมนตรีเยอรมนีติดต่อกันกว่� 13 ปี ไม่ใช่

ส่ิงท่ีน่�กังข�ในพ้ืนฐ�นคว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์

และภ�วะผู้นำ�ท่ีเธอส�ม�รถออกม�อธิบ�ยข้อเท็จ

จริงเก่ียวกับไวรัสโคโรน� 2019 ได้อย่�งคล่องแคล่ว 

แถมยังนำ�เสนอแต่คว�มจริงเพียว ๆ  ไมใ่ช่คว�มหวัง

ลม ๆ  แล้ง ๆ  ที่เธอพย�ย�มสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับ

ประชนได้รับทร�บท่ัวกันว่�เช้ือไวรัสน้ียังไม่มีท�ง

“ Things Will Remain  
 Very Hard For A Long  
 Time.”  

อังเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel)
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

รักษ� ท่ีทำ�ได้ตอนน้ีมีเพียงชะลอก�รแพร่ระบ�ด

เพ่ือย้ือเวล�ให้กับผู้เช่ียวช�ญได้คิดค้นวิธีก�รรักษ�

ท่ีได้ผลจริง ดังน้ันท�งเลือกท่ีเหลืออยู่จึงข้ึนอยู่กับ

คว�มร่วมมือของประช�ชนในก�รปฏิบัติต�ม 

กฎระเบียบต่�ง ๆ  ท่ีภ�ครัฐแนะนำ� อ�ทิ ก�รเว้น

ระยะห่�งท�งสังคม งดกิจกรรมท่ีรวมตัวของฝูงชน 

ฯลฯ พร้อมกับท่ีท�งรัฐบ�ลใช้ม�ตรก�รเชิงรุกให้

ประชนชนส�ม�รถเข้�รับก�รตรวจเช้ือได้ฟรี

 เพร�ะเม่ือย้อนกลับไปในกล�งเดือนมกร�คม

ช่วงท่ีเยอรมนียังไม่พบผู้ป่วยติดเช้ือในประเทศ  

โรงพย�บ�ลช�ริเตในกรุงเบอร์ลิน (Charité 

Hospital) ก็เตรียมคว�มพร้อมโดยก�รคิดค้น 

ชุดตรวจสอบไวรัสได้สำ�เร็จ และทำ�ก�รโพสต์สูตร

ก�รคิดค้นน้ีข้ึนในระบบออนไลน์ เพ่ือให้องค์กร

และแล็บทดลองต่�ง ๆ ในเยอรมนี เตรียมผลิต

ชุดตรวจสอบไวรัสเก็บไว้ ทำ�ให้ส�ธ�รณสุขของ

เยอรมนีในปัจจุบันมีคว�มส�ม�รถในก�รตรวจห�

เช้ือไวรัสได้ม�กถึง 350,000 ร�ยต่อสัปด�ห์  

เม่ือบวกกับก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นระบบ

บริก�รส�ธ�รณสุขท่ีขย�ยจำ�นวนเตียงผู้ป่วยและ

เคร่ืองช่วยห�ยใจให้มีม�กข้ึนเกือบเท่�ตัวในระยะ

เวล�อันรวดเร็ว (เดือนเมษ�ยนมี 40,000 เตียง

พร้อมเคร่ืองช่วยห�ยใจ จ�กเดิมเดือนมกร�คมมี 

28,000 เตียง) จึงไม่น่�แปลกใจว่�ทำ�ไมเยอรมนีจึง

เป็นประเทศท่ีติดอันดับท็อป ๆ  ของก�รพบผู้ติดเช้ือ

ม�กท่ีสุดในโลก แต่กลับมีอัตร�ก�รเสียชีวิตท่ี 

ต่ำ�ม�ก ๆ  เมื่อเทียบกับประเทศยุโรปเพือ่นบ้�น

 แม้ขณะน้ีม�ตรก�รล็อกด�วน์ประเทศ 

หน่ึงเดือนจะส�ม�รถชะลอก�รติดเช้ือในเยอรมนี

ได้ผลดี แต่ก็เป็นอีกคร้ังเช่นกันท่ีน�ยกฯ แมร์เคิล

เลือกออกม�อัพเดตถึงข่�วดีท่ีไม่ควรได้ใจใน 

คร้ังน้ีว่� แม้กร�ฟยอดผู้ติดเช้ือในประเทศจะเร่ิม

ด่ิงลงและอัตร�ก�รแพร่เช้ือ 1 ต่อ 1 ในขณะน้ีจะ

ถือว่�ค่อนข้�งโอเค แต่ห�กสถ�นก�รณ์ยังคง

ดำ�เนินอยู่แบบน้ีต่อไป จำ�นวนเตียงผู้ป่วยใน

ประเทศก็อ�จจะเต็มได้ภ�ยในเดือนตุล�คม และ

ห�กไม่ส�ม�รถควบคุมก�รแพร่กระจ�ยของเช้ือ

ได้อย่�งรัดกุมจนไปเพ่ิมอัตร�ก�รติดเช้ือเป็น 1 ต่อ 

2 หรือม�กกว่�น้ัน จำ�นวนเตียงผู้ป่วยก็อ�จจะเต็ม

เร็วข้ึนได้ภ�ยในเดือนกรกฎ�คม ข้อเท็จจริงท่ีผู้นำ�

ประเทศส�ม�รถลงดีเทลและเล่�ให้ประช�ชน

ฟังได้อย่�งเข้�ใจง่�ย น่�จะทำ�ให้ช�วเยอรมัน 

รับรู้ถึงสถ�นก�รณ์ในประเทศของตัวเองได้เป็น

อย่�งดี และรู้ตัวว่�ควรจะปฏิบัติตัวต่อไปอย่�งไร 

แม้ในตอนท่ีรัฐบ�ลจะเร่ิมผ่อนคล�ยม�ตรก�ร 

ล็อกด�วน์แล้วก็ต�ม แถมน�ยกหญิงแกร่งยัง 

ออกม�แถลงในภ�ยหลังด้วยว่� น่ียังเป็นเพียงช่วง

เร่ิมต้นของก�รระบ�ดเท่�น้ัน และเช้ือไวรัสน้ีจะ

ทำ�ให้ชีวิตคุณย�กลำ�บ�กไปอีกน�น ส่ิงท่ีเยอรมนี

ต้องทำ�ต่อไปก็คือ “ฉล�ดและรอบคอบ”

อ่อนโยนต่อเด็ก
ตรงข้�มกับคว�มตรงไปตรงม�และดูแข็งกร้�ว

ของผู้นำ�ประเทศเยอรมนี คงต้องยกให้กับ

สองน�ยกฯ หญิงในประเทศกลุ่มนอร์ดิก อย่�ง

เมตเต เฟรเดอริกเซน (Mette Frederiksen) 

น�ยกรัฐมนตรีแห่งเดนม�ร์ก และ อ�ร์น� 

ซูลบ�ร์ก (Erna Solberg) น�ยกรัฐมนตรี

ของนอร์เวย์ ที่แสดงท่�ทีเป็นห่วงเป็นใยถึง

คว�มรู้สึกของเด็กและเย�วชนท่ีต้องเผชิญกับ

เหตุก�รณ์วิกฤต ซึ่งย�กจะเข้�ใจว่�ตอนน้ี

เกิดอะไรข้ึนและมันรุนแรงแค่ไหน โดย 

น�ยกฯ หญิงจ�กเดนม�ร์ก เฟรเดอริกเซน 

อุทิศเวล�สั้น ๆ  3 น�ทีเพื่อตอบคำ�ถ�มของ

เด็ก ๆ  ช�วเดนม�ร์กต่อสถ�นก�รณ์ทีเ่กิดข้ึน

โดยเฉพ�ะ และเมื่อเดนม�ร์กผ่อนคล�ย

ม�ตรก�รลอ็กด�วนเ์มือ่ปล�ยเดอืนเมษ�ยน

ทีผ่�่นม� ซึง่เปน็หน่ึงในประเทศแรก ๆ  ของ

ยุโรปท่ีอนุญ�ตให้เด็กช่วงวัยอนุบ�ลและประถม

เริ่มไปโรงเรียนได้ น�ยกฯ เฟรเดอริกเซนก็

เดินท�งไปเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนและ

คุณครูในวันเปิดเทอมวันแรกถึงโรงเรียน 

เพือ่สง่พลงับวกและกำ�ลงัใจ พร้อมย้ำ�เตอืน

ว�่เดก็ ๆ  ยงัต้องเวน้ระยะห�่งกบัเพือ่นและ

หม่ันทำ�คว�มสะอ�ดมืออยู่เสมอ ในส่วน

ของน�ยกฯ ซลูบ�ร์กของนอร์เวย์ พร้อมดว้ย

รัฐมนตรีฝ่�ยครอบครัวและเย�วชน ก็ได้ 

ตั้งโต๊ะตอบคำ�ถ�มของเด็ก ๆ ที่มีคว�ม

กังวลใจกับสถ�นก�รณ์ดังกล่�วโดยเฉพ�ะ

เช่นกัน โดยน�ยกฯ ซูลบ�ร์กปลอบโยน 

เด็ก ๆ ในนอร์เวย์ว่� “มันไม่เป็นไรหรอกนะ

ที่หนู ๆ  จะรู้สึกกลัว เมื่อมีอะไรหล�ยอย่�ง

เกิดข้ึนม�กม�ยในตอนน้ี” ไปจนถึงก�รตอบว่� 

แคเ่ดก็ ๆ  อยูบ่�้นกบัครอบครัวกถื็อเปน็ก�ร

ช่วยเหลือประเทศได้แล้ว เมื่อเด็กนอร์เวย์

ถ�มว่� “What can I do to help?”
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“ Be Strong, Be Kind,  
 We Will Be OK.”  

จาซินดา อาร์เดิร์น (Jacinda Ardern) 
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์

ไม่อนุญ�ตให้ช�วต่�งช�ติท่ีเดินท�งหรือเปล่ียน

เคร่ืองจ�กจีนแผ่นดินใหญ่เข้�ประเทศ หรือ 

ห�กเป็นช�วนิวซีแลนด์หรือช�วต่�งช�ติอ่ืน ๆ ท่ี

เดินท�งเข้�ประเทศต้องทำ�ก�รกักตัวอย่�งจริงจัง 

14 วัน คือม�ตรก�รเตรียมรับมือกับเช้ือไวรัส 

ท่ีตัดสินใจอย่�งรวดเร็วล่วงหน้�ก่อนถึง 1 เดือน 

กว่�จะเจอผู้ติดเช้ือร�ยแรกในแดนกีวี

 ต่อม�เม่ือสถ�นก�รณ์ท่ัวโลกย่ำ�แย่ลง  

น�ยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ จ�ซินด� อ�ร์เดิร์น 

(Jacinda Ardern) ก็ได้ทำ�ก�รส่ังปิดพรมแดน

ต้ังแต่วันท่ี 19 มีน�คม ซ่ึงในขณะน้ันพบผู้ติดเช้ือ

ในประเทศเพียง 28 คนเท่�น้ัน แต่เพร�ะผู้ป่วย 

ทุกร�ยมีประวัติก�รติดเช้ือม�จ�กต่�งประเทศ 

น�ยกฯ หญิงจึงเลือกตัดไฟต้ังแต่ต้นลมเพ่ือ 

สกัดก้ันก�รแพร่ระบ�ดท่ีอ�จลุกล�มและส่งผลเสีย

ต่อสุขภ�พของคนท้ังประเทศ จนต่อม�เม่ือพบ

ก�รติดเช้ือภ�ยในประเทศคร้ังแรกในวันท่ี 

23 มีน�คม ซ่ึงหม�ยถึงว่�จะควบคุมก�รติดเช้ือ

ต่อจ�กน้ีได้ย�กย่ิงข้ึน ส�มวันถัดม� นิวซีแลนด์ 

ก็ประก�ศภ�วะฉุกเฉินและทำ�ก�รล็อกด�วน์ 

ท่ัวประเทศเป็นเวล� 1 เดือนทันที ผลของก�ร 

เลือกตัดสินใจท่ีรวดเร็วและเด็ดข�ดน้ี ทำ�ให้

นิวซีแลนด์มียอดผู้ป่วยสะสมและจำ�นวนผู้เสียชีวิต

ท่ีต่ำ�ม�กเม่ือเทียบกับหล�ยประเทศท่ัวโลก และ

อัตร�ก�รแพร่เช้ือก็ลดลงอยู่ท่ี 1 ต่อ 0.48 เท่�น้ัน 

จนเม่ือปล�ยเดือนเมษ�ยนท่ีผ่�นม� นิวซีแลนด์ 

ก็ส�ม�รถผ่อนปรนม�ตรก�รล็อกด�วน์ได้สำ�เร็จ 

น�ยกฯ อ�ร์เดิร์นเรียกช่ือทีมต่อสู้โรคโควิด-19  

ในคร้ังน้ีว่� “ทีม 5 ล้�นคนของเร�” ซ่ึงเป็นจำ�นวน

ของประช�กรท้ังประเทศ พร้อมยกย่องคว�มสำ�เร็จ

ให้แก่ทีมแพทย์ พย�บ�ล บุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุข 

และช�วกีวีทุกคนท่ีช่วยกันปฏิบัติต�มกฎกติก� 

ในขณะล็อกด�วน์ให้ผ่�นพ้นไปได้ด้วยดี

 นอกจ�กคำ�ช่ืนชมต่อภ�วะผู้นำ�ของน�ยกฯ 

หญิงแดนกีวีท่ีตัดสินใจต่อภ�วะวิกฤตได้อย่�ง

รวดเร็วและเด็ดข�ดแล้ว ทักษะก�รส่ือส�รและ 

ก�รรู้จักปลอบประโลมใจประช�ชนท่ีแสดงออก 

ให้เห็นท้ังในแถลงก�รณ์ผ่�นทีวีและก�รตอบ

คำ�ถ�มไลฟ์สดผ่�นเฟซบุ๊กในชุดอยู่บ้�นสบ�ย ๆ 

ก็ส�ม�รถช่วยคล�ยคว�มกังวลใจให้คนใน

ประเทศได้อย่�งอบอุ่นร�วกับเป็นคนในครอบครัว

เดียวกันจริง ๆ พร้อมท้ังม�ตรก�รช่วยเหลือ 

ต่�ง ๆ และก�รประก�ศลดเงินเดือนของตัวเอง

และคณะรัฐบ�ลลง 20% เป็นเวล� 6 เดือนเพ่ือนำ�

เงินดังกล่�วม�ช่วยเหลือเยียวย�ประช�ชน 

ก็ส�ม�รถสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้คนในประเทศ 

อุ่นใจได้ว่�รัฐบ�ลจะคอยซัพพอร์ตพวกเข� 

ต่อจ�กน้ี นอกเหนือจ�กน้ันแล้ว ส่ิงหน่ึงท่ี 

น�ยกฯ อ�ร์เดิร์นคอยพูดย้ำ�เตือนประช�ชนบ่อย

ค ร้ัง เ พ่ือ ส่ง ต่อพลังบวกให้ กันและกันก็คือ 

เข้าใจวัยรุ่น
ตำ�แหน่งผู้นำ�หญิงอ�ยุน้อยที่สุดในโลก 

ของน�ยกฯ อ�ร์เดิร์น ตกไปอยู่กับน�ยก

รัฐมนตรีฟินแลนด์อย่�ง ซันน� ม�ริน  

(Sanna Marin) ผู้นำ�หญิงที่มีอ�ยุเพียง  

34 ปีเท่�น้ันเมื่อคร้ังที่เธอชนะก�รเลือกตั้ง

ในปีที่ผ่�นม� โดยกลยุทธ์ฝ่�ฝันกับวิกฤต

คร้ังน้ีของฟินแลนด์ภ�ยใต้ผู้นำ�หญิงวัย 

มิลเลนเนียล เธอเลือกใช้คว�มเข้�ใจวัยรุ่น

โดยขอคว�มร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ 

ในโลกอินเทอร์เน็ตให้ช่วยกันกระจ�ย

ข่�วส�รและข้อมูลที่ถูกต้องจ�กท�งภ�ครัฐ 

เพื่อส่งต่อไปยังช�วฟินแลนด์อย่�งทั่วถึง 

เพร�ะเธอเข้�ใจว่�ก�รแถลงก�รณ์จ�ก 

ภ�ครัฐผ่�นช่องทีวีไม่ได้เข้�ถึงคนทุกกลุ่ม

โดยเฉพ�ะกลุ่มคนรุ่นใหม่ โซเชียลมิีเดีย 

จึงเป็นอีกช่องท�งในก�รสื่อส�รกับคนที่ 

อ�ยุน้อยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กกว่� 

“ห�กเร�ขอคว�มร่วมมือกบัเดก็มธัยมปล�ย

ท่ีมีผู้ติดต�มร�ว 1 พันคนเพ่ือให้ช่วยแบ่งปัน

ข้อมูลที่ถูกต้อง ก็นับเป็นก�รช่วยเหลือที่ 

มีค่�เช่นกัน” ซีอีโอของ PING Helsinki 

หน่วยง�นด้�นสื่อจ�กภ�คเอกชนที่ร่วมมือ

กับรัฐบ�ลของม�รินกล่�ว

“Be strong, be kind” พร้อมฝ�กให้ทุกคนดูแล

เพ่ือนบ้�นและช่วยเหลือกันให้ม�กท่ีสุด 

 “แม้ตอนน้ีจะมีเร่ืองท่ีน่�หว�ดหว่ันและ 

ค�ดเด�ไม่ได้เกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีดิฉันแน่ใจก็คือ 

ประเทศของเร�เคยผ่�นบททดสอบคว�มย�ก

ลำ�บ�ก คว�มรุนแรง และเหตุก�รณ์ท่ีเหนือ 

คว�มค�ดหม�ยม�แล้ว และในตอนท่ีเร� 

ช่วยดูแลกันและกัน ใส่ใจต่อผู้ท่ีอ่อนแอท่ีสุด 

จุดน้ีเองคือส่ิงท่ีหล่อหลอมช�วนิวซีแลนด์ท้ังหมด 

ให้ได้แสดงตัวตนท่ีดี ท่ี สุดของเร�ออกม�” 

จ�ซินด� อ�ร์เดิร์น น�ยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ 

กล่�วไว้ก่อนก�รประก�ศล็อกด�วน์ จึงไม่น่�

แปลกใจว่�ทำ�ไมน�ยกฯ หญิงจ�กแดนกีวีท่ี

ส�ม�รถเป็นท้ังผู้นำ�ท่ีเด็ดข�ด พร้อม ๆ กับก�ร

แสดงคว�มเห็นอกเห็นใจและส่งต่อพลังบวกคนน้ี 

ถึงได้ใจคนท้ังประเทศและได้รับเสียงช่ืนชม 

จ�กน�น�ช�ติอย่�งต่อเน่ือง

จริง ๆ  แมต้อนน้ีจะมีเรือ่งท่ีน่าหวาดหวัน่
และคาดเดาไม่ได้เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ดิฉัน
แน่ใจก็คือ ประเทศของเราเคยผ่านบท
ทดสอบความยากลำาบาก ความรุนแรง 
และเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย
มาแล้ว และในตอนท่ีเราช่วยดูแลกัน 
และกนั ใส่ใจต่อผู้ท่ีออ่นแอท่ีสดุ จดุน้ีเอง
คือสิ่ งที่หล่อหลอมชาวนิว ซีแลนด์
ท้ังหมดให้ได้แสดงตัวตนท่ีดีท่ีสุดของเรา
ออกมา
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“This Success
 Is No Coincidence.”  

ไช่ อิงเหวิน (Tsai Ing-wen)
ประธานาธิบดีไต้หวัน

ห�กไต้หวันมี โอก�สได้ เป็นหน่ึงในสม�ชิก

สหประช�ช�ติและองค์กรอน�มัยโลก ไต้หวัน 

คงเป็นประเทศที่ได้รับก�รยกย่องว่�รับมือกับ 

โรคไวรัสโควิด-19 ได้ดีที่สุดอย่�งไม่ต้องสงสัย 

แต่ถึงจะไม่ได้รับก�รเอ่ยน�มหรือถูกพูดถึงจ�ก 

2 องค์กรใหญ่ สื่อทั่วโลกต่�งก็ออกม�ยกย่อง 

และชื่นชมแล้วว่� ไช่ อิงเหวิน (Tsai Ing-wen) 

ประธ�น�ธิบดีไต้หวัน ส�ม�รถรับมือกับวิกฤต

ครั้งนี้ได้อย่�งดีเยี่ยมแม้จะต้องลุยเดี่ยวก็ต�ม 

 อ�จเรียกไดว้�่ไตห้วนัใช้บทเรียนเจบ็แลว้จำ�

ในคร้ังเม่ือโรคซ�ร์ส (SARS) ระบ�ดใหญ่ในปี 

2003 ซึ่งเกิดจ�กก�รที่รัฐบ�ลจีนบอกคว�มจริง

ไม่หมด จนทำ�ให้เกิดก�รแพร่ระบ�ดของโรค

อย่�งเลวร้�ยไปหล�ยภูมิภ�คทั่วโลก ซึ่งแน่นอน

ว่�ไต้หวันก็เสียห�ยไปไม่น้อย ดังนั้นเมื่อได้ยิน

ข่�วโรคปริศน�ที่สร้�งคว�มเสียห�ยกับระบบ 

ท�งเดินห�ยใจที่พบในเมืองอู่ฮ่ันเป็นคร้ังแรก

ตัง้แตช่่วงปล�ยปทีีผ่�่นม� รัฐบ�ลไต้หวันภ�ยใต้

ก�รนำ�ของประธ�น�ธิบดีอิงเหวินก็ไม่รอช้�และ

เร่ิมจับต�เฝ้�ระวังตัวเป็นพิเศษ ถึงข้ันสั่งให้มี 

ก�รตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอ�ก�รของ 

ผู้ที่เดินท�งม�จ�กอู่ฮ่ันต้ังแต่วันท่ี 31 ธันว�คม 

ปีท่ีแล้ว ทั้ง ๆ ที่รัฐบ�ลจีนยังไม่เคยออกม�พูด

ด้วยซ้ำ�ว่�เชื้อไรวัสน้ีส�ม�รถติดต่อผ่�นคนสู่คน

ได้หรือไม่ แต่เพร�ะไต้หวันเคยได้บทเรียน 

ร�ค�แพงม�แล้วว่� รัฐบ�ลจีนอ�จปกปิดข้อมูล

บ�งอย่�ง เมื่อจีนออกม�ประก�ศว่�เช้ือไวรัสน้ี

แพร่ม�จ�กสัตว์สู่คน และไม่พบหลักฐ�นชัดเจน

ว่�ส�ม�รถติดต่อจ�กคนสู่คนได้ ทีมง�นไต้หวัน

ที่ เ ข้�ไปสำ�รวจกลุ่มคนไข้ในอู่ ฮ่ันขณะนั้น 

กลับตั้งข้อสันนิษฐ�นว่�มีคว�มเป็นไปได้สูง 

ที่เช้ือไวรัสน้ีส�ม�รถติดต่อจ�กคนสู่คน ทำ�ให้ 

ในวันที่  15 มกร�คม รัฐบ�ลไต้หวันเพิ่ม 

คว�มระมดัระวงัอกีขัน้ดว้ยก�รข้ึนบญัชีโรคตดิตอ่

ปริศน� ห�กโรงพย�บ�ลใดตรวจพบต้องร�ยง�น

กลบัม�ท�งรัฐบ�ลภ�ยใน 24 ช่ัวโมง ซึง่ม�ตรก�ร

เฝ้�ระวังทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนก่อนที่จะมีคนติดเช้ือ 

ที่ไต้หวันเสียอีก แถมไต้หวันยังก้�วรุดหน้�

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ไปถึง 15 วัน กว่�จะ

ประก�ศก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 เป็นภ�วะ 

ฉุกเฉินระดับโลกในวันท่ี 30 มกร�คม นอกจ�กน้ัน 

หลังก�รประก�ศล็อกด�วน์ของเมืองอู่ ฮ่ัน 

รัฐบ�ลไต้หวันก็สั่งระงับก�รส่งออกของหน้�ก�ก

อน�มยัทัง้หมดเพือ่เตรียมสำ�รองใช้กบัประช�ชน

ในประเทศ พร้อมเร่งก�รผลิตหน้�ก�กอน�มัย 

ให้ เพียงพอต่อบุคล�กรท�งก�รแพทย์และ 

ช�วไต้หวัน ควบคุมร�ค�ที่เป็นธรรม อีกทั้งยัง

คิดค้นแอพพลิเคชันให้ประช�ชนได้ต�มห�ซื้อ

หน้�ก�กอน�มัยได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

 “คว�มส�ม�รถของมนุษย์ที่ ร่วมมือกัน 

เอ�ชนะคว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ นั้นไร้ขีดจำ�กัด” 

ประธ�น�ธิบดีไช่ อิงเหวิน เขียนไว้ในบทคว�ม 

ที่พูดถึงก�รรับมือกับโควิด-19 ในเว็บไซต์

นิตยส�ร Time เมื่อเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม� 

โดยยอดผู้ป่วยสะสมที่น้อยกว่� 400 คน (ข้อมูล

วันที่ 14 เมษ�ยน 2020) ก็ถือเป็นตัวเลขที่ช้ี 

ให้ เห็นถึงประสิทธิภ�พของรัฐบ�ลไต้หวัน 

ในก�รรับมือต่อโรคระบ�ดน้ีได้ เป็นอย่�งดี 

แน่นอนว่�ประธ�น�ธิบดีอิงเหวินไม่ลืมที่จะ

ยกย่องคว�มสำ�เร็จให้กับทุกฝ่�ย ทั้งภ�ครัฐ 

เอกชน บุคล�กรท�งก�รแพทย์ และประช�ชน 

ซึ่งเธอเรียกทีมเวิร์กนี้ว่� “ทีมไต้หวัน” ที่ส�ม�รถ

ร่วมกันฝ่�ฟันและต่อสู้กับเช้ือไวรัสน้ีจนควบคุม

สถ�นก�รณ์ในประเทศเอ�ไว้ได้ และแม้เธอ 

จะกล่�วว่�ไต้หวันไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมจ�ก 

2 องค์กรระดับโลกข้�งต้น แต่ประเทศของเธอ 

ก็พร้อมจะแบ่งปันข้อมูล คว�มรู้ และเทคโนโลยี

ต่�ง ๆ  ที่ส�ม�รถช่วยเหลือผู้คนท่ัวโลกในก�รฝ่�ฟัน

วิกฤตครั้งนี้ต่อไปด้วยกัน

พลังหญิง หรือ แค่โชคดี
ม�ถงึตรงนีห้ล�ยคนอ�จตัง้ข้อสงัเกตว�่ทีป่ระเทศ

เหล่�นี้ส�ม�รถผ่�นพ้นวิกฤตโรคโควิด-19 ไปได้ 

อ�จไม่ใช่เพร�ะปัจจัยของก�รมีผู้นำ�เป็นผู้หญิง 

ส่วนสำ�คัญอ�จจะอยู่ที่คว�มโชคดีท�งด้�น

สถ�นะท�งก�รเมอืง สงัคม ภูมิศ�สตร์ ตลอดจน

ทรัพย�กรทีม่พีร้อมม�กกว�่บ�งประเทศ แตผู่น้ำ�

ที่ดีก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับประช�ชนได้ในย�มย�ก 

ยิ่ งในช่วงที่คนในประเทศต่�งหวั่นวิตกกับ

เหตุก�รณ์ที่น่�หว�ดหวั่น อำ�น�จทั้งหมดในมือ 

ที่ประช�ชนมอบให้กับคณะผู้นำ�ก็ต้องถึงเวล�

แสดงศกัยภ�พออกม�ใหป้ระช�ชนไดป้ระจกัษว์�่

พวกเข�เลือกคนไม่ผิด แน่นอนว่�ผู้นำ�ท่ีดีคงไม่ได้

ข้ึนอยู่กับเพศสภ�พ แต่ผู้นำ�ที่ดีในเวล�น้ีน่�จะ

พิสูจน์ได้ด้วยก�รที่ส�ม�รถนำ�พ�ประเทศช�ติ

และประช�ชนรอดพ้นวิกฤตคร้ังน้ีไปได้โดยที่ 

ไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลัง และอ�จจะเป็นแค่เร่ืองบังเอิญ

ก็ได้ว่� ผู้นำ�หญิงเหล่�นี้สอบผ่�น (แม้ตอนนี้โลก

จะมีผู้หญิงเป็นผู้นำ�ประเทศเพียงร้อยละ 7 เท่�น้ัน) 

แต่ท่ีแน่ ๆ  คนท่ัวโลกในตอนน้ีก็ได้รับรู้แล้วว่� ผู้นำ�

ประเทศของพวกเข�มีภ�วะผู้นำ�ที่ดีพอที่จะฝ�ก

อน�คตของช�ติและของพวกเข�ต่อไปได้อีก 

หรือไม่ 

ท่ีม� : บทคว�ม “Denmark’s children return to school 
as government plans to further ease coronavirus  
restrictions” (15 เม.ย. 2020) จ�ก foxnews.com / บทคว�ม 
“Finland taps social media influencers during coronavirus 
crisis” (31 มี.ค. 2020) จ�ก politico.eu / บทคว�ม “Merkel 
warns coronavirus crisis ‘still just the beginning’” 
(23 เม.ย. 2020) จ�ก bbc.com / บทคว�ม “Norway PM 
tells kids: ‘It is OK to feel scared’ during coronavirus” 
(16 มี.ค. 2020) จ�ก reuters.com / บทคว�ม “President 
of Taiwan: How My Country Prevented a Major  
Outbreak of COVID-19” (16 เม.ย. 2020) จ�ก time.com /
บทคว�ม “What Do Countries With The Best Coronavirus 
Responses Have In Common? Women Leaders” 
(13 เม.ย. 2020) จ�ก forbes.com / บทคว�ม “Women 
leaders are doing a disproportionately great job at 
handling the pandemic. So why aren’t there more of 
them?” (16 เม.ย. 2020) จ�ก edition.cnn.com /บทคว�ม 
“เตรียมล่วงหน้� สั่งก่อนส�ย สูตรสำ�เร็จสู้โควิด 19 ของ
นิวซีแลนด์” (10 เม.ย. 2020) จ�ก ilaw.or.th / บทคว�ม 
“องค์ก�รอน�มัยโลก ก�รเมือง “จีนเดียว” ใน WHO ทำ�
โควิด-19 ระบ�ดหนัก” (9 เม.ย. 2020) จ�ก thepeople.co
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ผ่านมาประเด็นเรื่องหุ่นยนต์และ AI จะแย่งงานมนุษย์เป็นท่ีถกเถียงกันแพร่หลาย และสร้างความกังวลให้กับทุกวิชาชีพ 
แต่กลายเป็นว่าเม่ือท่ัวโลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านจากโรคระบาดโควิด-19 เราได้เห็นการระดมเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ “ด่านหน้า” ของการปะทะกับโรคอุบัติใหม่นี้
 ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Obodroid และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท 
HG Robotics พาเราย้อนกลับไปยังจุดเร่ิมต้นของโครงการ CU-RoboCovid ท่ีกลุ่มนิสิตเก่าและทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รว่มกับบรษิทั HG Robotics และ Obodriod ไดต้ัง้เป้าท่ีจะผลิตหุ่นยนตช์ว่ยเหลือทางการแพทย์
จำานวน 200 ตัว เพ่ือมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ผ่านการเปิดรับบริจาค นับตั้งแต่วันท่ีประเทศไทยยังไร้มาตรการ 
ล็อกดาวน์ จำานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีจำากัด

ดร.มหิศร ว่องผาติ
กับภารกิจส่งหุ่นยนต์เซฟคุณหมอ

ของ CU-RoboCovid
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จุดเริ่มต้นของโครงการ CU-RoboCovid คืออะไร  
โครงก�รน้ีเร่ิมตน้ประม�ณวันที ่12-13 มนี�คม รุ่นพีค่ณะเร�เหน็ตวัเลขของ

ผู้ติดเชื้อโรคระบ�ดกำ�ลังพุ่งสูงขึ้น เร�ทำ�ง�นเกี่ยวกับหุ่นยนต์และได้พูดคุย

กับคุณหมอว่�เร�จะช่วยเหลืออะไรได้บ้�ง วันที่ 15 คุณหมอได้กรุณ�ให้เร�

ไปทีโ่รงพย�บ�ล ตอนนัน้เร�ไมรู้่ดว้ยซ้ำ�ว่�เข�จะพ�เข้�ไปในวอร์ดของผูป้ว่ย

โควิด-19 ซ่ึงเป็นผู้ป่วยคนแรก ๆ  ที่อยู่ในห้องแยกโรคคว�มดันลบ (Negative 

Pressure Room) เร�ได้เห็นว่�ผู้ป่วยยังช่วยเหลือตัวเองได้ต�มปกติ แต่หมอ

และพย�บ�ลที่เข้�ไปตรวจจะต้องใส่ชุดป้องกันก�รติดเช้ือ (PPE) และเปลี่ยนใหม่

ทุกคร้ัง ถ้�ลืมหรือต้องก�รอุปกรณ์เพ่ิม คนท่ีต้องเข้�ไปก็ต้องใส่ชุดใหม่ ซ่ึงเป็น

คว�มยุง่ย�ก เร่ืองทีส่องคือ จะทำ�อย�่งไรใหค้ณุหมอส�ม�รถเดนิตรวจคนไข้

ที่ติดเช้ือค่อนข้�งรุนแรงได้ โดยไม่ต้องเข้�ไปเอง เพื่อลดคว�มเสี่ยงของ 

คุณหมอด้วย และส�ม�รถจัดส่งอุปกรณ์ต่�ง ๆ ให้กับคนไข้ได้ในระหว่�ง

ก�รตรวจ เลยกล�ยเป็น 2 โจทย์หลัก คือ อุปกรณ์ส่งข้�วส่งน้ำ�ให้กับคนไข้ 

และอุปกรณ์ที่ทำ�ให้บุคล�กรท�งก�รแพทย์พูดคุยกับคนไข้ได้ หรือระบบ 

ก�รสื่อส�รท�งไกล (Telepresence) 

 พอได้โจทย์แล้ว เร�ก็กลับม�ที่คณะ เอ�ของในห้องแล็บม�ทำ�ต้นแบบ

อันแรก ใช้เวล�ประม�ณ 2 วัน แล้วเอ�ไปทดสอบที่สถ�บันก�รแพทย์ 

จกัรีนฤบดนิทร์ โรงพย�บ�ลร�ม�ธบิด ีใหพ้ย�บ�ลลองบงัคบัหุน่ยนตส์ง่ของ 

แล้วนำ�ฟีดแบ็กม�ปรับปรุง หลังจ�กน้ันเร�ได้นำ�หุ่นยนต์ไปทดสอบใน 

โรงพย�บ�ลอีก 2-3 แห่ง และแก้ไขจนเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์ในตอนนี้ 

 

ใช้เวลาพัฒนาหุ่นยนต์แต่ละตัวนานแค่ไหน 

“ปิ่นโต” เป็นหุ่นยนต์ส่งของที่ค่อนข้�งเรียบง่�ย เหมือนกับถ�ดสแตนเลส 

ทีบ่งัคบัได ้มีฟงักชั์นทีค่อ่นข้�งชัดเจน ใช้เวล�พฒัน�ต้นแบบประม�ณ 3 วนั 

เพร�ะเร�ไมไ่ดท้ำ�โครงสร้�งเหลก็ข้ึนม�เอง แต่ซือ้รถเข็นสำ�เร็จรูปสำ�หรับใช้

ในโรงพย�บ�ลม�ดัดแปลง และนำ�ไปทดสอบทันที เร�มีวงจรต้นแบบที่ใช้

ในก�รแข่งขันหุ่นยนต์อยู่แล้ว และมีอุปกรณ์บ�งอย่�งท่ีบริษัท HG Robotics 

ใช้ในก�รผลติโดรน กน็ำ�ม�ใช้เปน็อปุกรณ์ตัง้ตน้ แลว้เลอืกว�่จะเอ�สว่นไหน

ม�เป็นอุปกรณ์ในก�รผลิตจริง แล้วออกม�เป็นหุ่นยนต์ขน�ดไม่ใหญ่เกินไป 

ส�ม�รถเคลื่อนไหวในพื้นที่ค่อนข้�งแคบได้ เพร�ะพื้นที่ในโรงพย�บ�ล 

ส่วนใหญ่จะมีคว�มวุ่นว�ยระดับหนึ่ง ถ้�หุ่นตัวใหญ่ม�ก น้ำ�หนักม�ก ก็จะ

ใช้ง�นลำ�บ�ก ส่วนซอฟต์แวร์กับหุ่นยนต์กระจกที่เป็นระบบสื่อส�รท�งไกล

ผ�่นแทบ็เลต็ (Telepresence) เร�กพ็ฒัน�คูข่น�นกนัม� เวอร์ชนัแรกใช้เวล� 

2 สัปด�ห์ ตอนน้ีระบบของเร�ค่อนข้�งเสถียรแล้ว และใช้ง�นหลักในโรงพย�บ�ล

ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

 

ฟังก์ชันหลักของหุ่นยนต์กระจกคืออะไร 
เหมือนกบั VDO Intercom ครับ คณุหมอโทรคยุกบัคนไข้ไดเ้ลย โดยทีค่นไข้

ไมต่อ้งรับส�ย และไม่ส�ม�รถใช้ง�นหน้�จอได ้ซึง่ตรงน้ีกข้ึ็นอยูกั่บนโยบ�ย

ของแต่ละโรงพย�บ�ลว่�อย�กให้คนไข้โทรเข้�ม�ได้หรือเปล่� ซอฟต์แวร์ 

ที่เร�พัฒน�ข้ึนส�ม�รถออกแบบเฉพ�ะแยกต�มวอร์ดของโรงพย�บ�ลได้ 

เพื่อให้ตรงกับคว�มต้องก�รของแต่ละโรงพย�บ�ล เช่น สถ�บันก�รแพทย์

จักรีนฤบดินทร์เริ่มจ�กติดตั้งในวอร์ด แล้วย้�ยไปห้องฉุกเฉิน (ER) ตอนนี้ใช้

ในห้องผ่�ตัด และดัดแปลงก�รใช้ง�นไปเรื่อย ๆ ถ�มว่�ทำ�ไมไม่ใช้ LINE, 

Zoom หรือ Google Meet เหตุผลง่�ย ๆ  คือก�รเซ็ตอัพมันไม่สะดวก และ

เร�ต้ังใจให้ได้ภ�พท่ีมีคุณภ�พสูงและชัดม�กพอ เพ่ือให้โรงพย�บ�ลใช้ง�นได้

สะดวก เร�เลือกแท็บเล็ตรุ่นทีท่นท�น กันน้ำ�ได้ ตกไม่แตก และทำ�คว�มสะอ�ด

ด้วยน้ำ�ย�ฆ่�เชื้อที่ค่อนข้�งแรงได้ 
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หัวใจสำาคัญของการออกแบบหุ่นยนต์สำาหรับช่วยบุคลากร
ทางการแพทย์ในการรับมือกับโรคระบาดคืออะไร 

เร�ตั้งใจออกแบบให้คุณหมอและพย�บ�ลส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ยม�ก ๆ 

ภ�ยใน 5 น�ที ก็เลยใช้ระบบบังคับด้วยมือซึ่งควบคุมค่อนข้�งง่�ย ตอนทำ�

หุ่นยนต์ตัวแรก เร�คิดว่�แบตเตอรีต้องอยู่ได้น�นไหม ช�ร์จได้ไหม  

คณุพย�บ�ลบอกว�่อย�่ใหเ้ข�ต้องเปลีย่นแบตเตอรีเองเลย เพร�ะมนัจะเสยี 

เร�เลยใช้แบตเตอรีที่ใหญ่ข้ึน ไม่ต้องเปลี่ยน จ�กน้ันก็คิดต่อว่�เข�จะล้�ง

อย่�งไร ทีน้ีเร�จะทำ�ให้สวยๆ ใส่ไฟเบอร์กล�สไม่ได้แล้ว เร�เลยใช้สแตนเลส 

เพร�ะมันฉีดล้�งน้ำ�ได้เลย ไม่เสีย ส�เหตุที่มันไม่สวย เพร�ะว่�มันกันน้ำ�ได้ 

ทั้งแท็บเล็ตและตัวหุ่นยนต์ 

 ส�เหตทุีเ่ร�ไมไ่ดส้ร้�งหุน่ยนตร์ะบบอตัโนมตักิค็อื พืน้ทีใ่นโรงพย�บ�ล

ค่อนข้�งซับซ้อนและมีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล� เช่น ย้�ยโต๊ะ ก�รทำ� 

หุ่นยนต์อัตโนมัติจึงค่อนข้�งย�กและไม่สะดวก ก�รพัฒน�ระบบอัตโนมัติ

โดยที่คนไม่ต้องเข้�ไปยุ่งเลย แปลว่� AI ต้องก้�วหน้�ม�ก ๆ ซึ่งปัจจุบันยัง

ไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนทำ�ได้ หุ่นยนต์อัตโนมัติในตอนน้ีทำ�ได้แต่ง�นที่เฉพ�ะ

เจ�ะจงม�ก ๆ เพร�ะฉะน้ันก�รสร้�งหุ่นยนต์อัตโนมัติสำ�หรับใช้ใน 

โรงพย�บ�ลที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ เร�ต้องออกแบบทุกอย่�ง ซึ่งพรุ่งน้ี 

สภ�พแวดล้อมอ�จเปลี่ยนไปแล้ว ฉะน้ันมันจะต้องไม่สร้�งภ�ระให้กับคน

ควบคุม และคุณหมอและพย�บ�ลยังต้องได้ทำ�หน้�ที่ของตนอย่�งเต็มที่ 

หุ่นยนต์ปิ่นโตจึงถูกใช้ให้ส่งข้�วส่งน้ำ�เป็นหลัก เพื่อแก้ปัญห�ไม่ให้หมอหรือ

พย�บ�ลต้องคอยใส่ชุด PPE ซึ่งใช้เวล�เปลี่ยนชุดหนึ่ง 15-20 น�ที

 
ปัญหาที่พบบ่อยในโปรเจ็กต์นี้คืออะไร 
เร�อย�กพัฒน�ของที่สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยเวล�จำ�กัด มันจึงเป็นไปไม่ได้ 

ในท�งปฏิบัติ เร�ต้องตัดสินใจให้ได้ว่�จุดนี้โอเคแล้ว และก็ตัดจบเลย 

เพื่อไปพัฒน�อย่�งอื่นต่อ ตอนน้ีเร�พย�ย�มแก้ไขและทำ�ตัวต้นแบบให้ได้

เร็ว ๆ  เนื่องจ�กยอดรับบริจ�คเข้�ม�ค่อนข้�งเยอะ เร�มีเป้�หม�ยว่�จะทำ�

หุ่นยนต์ประม�ณ 200 ตัว ปัญห�ต่อม�คือ ก�รผลิตของอย่�งเดียวกัน  

200 ช้ิน แปลว่�ต้องใช้มอเตอร์ 400 ตัว ล้อ 400 ล้อ รีโมต 200 อัน ทุกอย่�ง

คูณ 200 หมด แต่เร�มีซัพพล�ยในประเทศไม่พอ เร�จะเอ�ซัพพล�ยจ�ก

ต�่งประเทศเข้�ม�ไดอ้ย�่งไร นีก่เ็ปน็อกีคว�มท�้ท�ยหน่ึง แต่เน่ืองจ�กบริษทั 

HG Robotics มีซัพพล�ยเออร์ที่พร้อมจะช่วยเต็มที่ พร้อมเร่งก�รผลิตเพื่อ

จัดส่งม�ให้ทันเวล� ตอนน้ีเร�จึงได้ของสำ�หรับทำ�หุ่นยนต์ 100 ตัวแรกม�แล้ว 

และกำ�ลังจะเตรียมของสำ�หรับก�รผลิตอีก 100 ตัว 

ทำาไมเรามีซัพพลายเออร์ในประเทศไม่เพียงพอ 

ของท่ีเร�ใช้กันอยู่ มันไม่มีอะไรผลิตในประเทศไทยเลย พอเกิดวิกฤต เร�ไม่มี

อเิลก็ทรอนิกส์ ไมม่มีอเตอร์ เร�มแีบตเตอรีบ�้ง แตก่ไ็มใ่ช่แบตเตอรีทีใ่ชง้�น

ทั่วไป ส่วนใหญ่สินค้�ที่ใช้ก็ผลิตจ�กจีนเกือบหมด ก�รสร้�งหุ่นยนต์ตัวน้ี 

เร�ผลิตโครงสร้�งในไทยได้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวงจรบ�งส่วนทำ�ขึ้น

ในประเทศ แต่ถ้�เร�ล้วงลึกลงไปจริง ๆ จะพบว่�ไอทีม�จ�กเมืองนอกซ่ึงมัน

เป็นเหมือนกันหมดแทบทุกประเทศ ไม่ใช่แค่ประเทศไทย

เอกชนและภาครัฐควรลงทุนสนับสนุนในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมากขึ้นหลังจากนี้ 
จริง ๆ แล้วหุ่นยนต์ออกแบบม�สำ�หรับง�นประเภท 3D ตั้งแต่แรก คือ 

ง�นที่น่�เบื่อ (Dull) สกปรก (Dirty) และอันตร�ย (Dangerous) ซึ่งโควิด-19 

มันมีครบทั้งส�มอย่�ง หุ่นยนต์เลยตอบโจทย์และลงตัว แต่จะทำ�อย่�งไร 

ให้ผลิตออกม�ได้เร็ว  

 ถ้�ดูงบก�รวิจัยและพัฒน� (R&D) ของบริษัทหรือหน่วยง�นไทย 

จะเหน็ว�่ตวัเลขมนัต่ำ�ม�ก เพร�ะฉะน้ันถ�้เร�อย�กจะสร้�งเทคโนโลยไีดเ้อง 

แต่ตัวเลขไม่ขยับข้ึน มันก็จะเกิดข้ึนได้ย�ก เทคโนโลยีเหล่�น้ีต้องผ่�น 

ก�รลองผิดลองถูก ถ้�เร�ไม่มีงบประม�ณจ�กคณะและเงินบริจ�คม� 

จรงิ ๆ  แลว้หุน่ยนต์ออกแบบมาสำาหรับ
งานประเภท 3D ตั้งแต่แรก คือ งานที่
น่าเบ่ือ (Dull) สกปรก (Dirty) และ
อันตราย (Dangerous) ซ่ึงโรค 
โควิด-19 มันมีครบท้ังสามอย่าง 
หุ่นยนต์เลยตอบโจทย์และลงตัว
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สนับสนุน เร�จะไม่ส�ม�รถผลิตหุ่นยนต์ด้วยมือได้เยอะขน�ดนี้ และบริษัท

เร�ก็ลองผิดลองถูกม�เยอะม�กจนรู้ว่�อะไรไม่ควรทำ� ทำ�ให้เร�พัฒน� 

หุ่นยนต์ได้เร็ว แต่มันก็ยังมีข้อผิดพล�ดอยู่ เร�ก็ต้องยอมรับคว�มผิดพล�ด 

นำ�ม�แก้ไข แล้วไปต่อ 

 

มีแผนจะพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI ที่ใช้ในการแพทย์
ด้านอื่นบ้างไหม ถ้าเกิดโรคระบาดใหญ่อีกในอนาคต 

ท�งจุฬ�ฯ มีหุ่นยนต์ท�งก�รแพทย์หล�ยตัว เช่น น้องนินจ� ซึ่งมีเครื่องวัด

อุณหภูมิด้วย มีหล�ยคนพย�ย�มทำ�อยู่แล้ว ฝั่ง CU-Robocovid โฟกัสกับ

ก�รพัฒน� “ปิ่นโต” ที่ใช้รับส่งย� อ�ห�ร และอุปกรณ์ต่�ง ๆ กับระบบ 

ก�รพดูคยุกบัคนไข้เปน็หลกั สว่นฟเีจอร์อืน่ส�ม�รถเพิม่ไดใ้นอน�คต เพร�ะ

เร�มีแท็บเล็ตที่มีกำ�ลังสูงพอ ซึ่งคงเป็นหลังจ�กที่เร�เคลียร์ในส่วนของเงิน

บริจ�คและกระจ�ยหุ่นยนต์ไปยังโรงพย�บ�ลต่�ง ๆ แล้ว และหวังว่�หุ่นยนต์

เหล่�น้ีจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณหมอและพย�บ�ลเห็นว่�เทคโนโลยีช่วย 

ทั้งก�รรักษ�และช่วยปกป้องตัวคุณหมอ คนไข้ และคนอื่น ๆ  ที่เกีย่วข้อง 

 

ที่ผ่านมาคนกังวลว่าหุ่นยนต์จะมาแย่งงาน แต่ตอนนี้หุ่นยนต์
กลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือมนุษย์แทน คิดว่ามุมมองเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์จะเปลี่ยนไปอย่างไร 
มันก็ชัดเจนว่�เร�ไม่ส�ม�รถทนเชื้อโรคได้ คนที่ทำ�อ�ชีพที่อันตร�ย น่�เบื่อ 

และสกปรก เข�ควรได้รับโอก�สที่ดีขึ้น เร�มีบุคล�กรท�งก�รแพทย์ไม่พอ 

และไม่ควรเข้�ไปเส่ียง ก็เอ�หุ่นยนต์เข้�ไปจัดก�รแทน เพร�ะฉะน้ันผมคิดว่�

จะ “แย่งง�น” หรือ “ช่วยให้ทุกอย่�งมันดีข้ึน” มันข้ึนอยู่กับมุมมองของ

แต่ละคนม�กกว่� ถ้�วันนี้หุ่นยนต์ไปทดแทนคนที่ต้องทำ�คว�มสะอ�ดถนน

ที่รถวิ่งเร็วม�ก ๆ แล้วให้เข�เปลี่ยนม�ควบคุมหุ่นยนต์หรือเป็นคนดูแล 

หุ่นยนต์ ได้ทำ�ง�นในสถ�นที่ที่ปลอดภัยกว่�น้ี โดยไม่ต้องเอ�ชีวิตตัวเอง

เข้�ไปเสี่ยง ถ้�มองในมุมน้ันได้ ผมว่�ทุกคนจะเข้�ใจว่�เทคโนโลยีจะ 

ตอบโจทย์เรื่องนั้น ไม่มีใครอย�กทำ�ง�นที่สกปรก อันตร�ย น่�เบื่ออยู่แล้ว 

แต่เข�ไม่มีท�งเลือก  

 
นกัวิเคราะหบ์างคนมองว่าโควิด-19 เป็นตัวปั่นป่วนโลกในทุก
มิติ (Disruptor) หรือไม่ก็เปน็ตัวเรง่ (Accelerator) ทีก่ระตุน้
ให้คนต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น คุณคิดเห็น
อย่างไร  
ผมมองว่�เป็นตัวเร่ง และเป็นตัวบังคับเลือกโดยปริย�ย เพร�ะว่�มันไม่มี 

ตัวเลือกอื่น ณ ตอนนี้ จริง ๆ แล้ว เร�ไม่ได้อย�กให้เกิดโรคระบ�ด แต่ถ้�

มันเกิดขึ้นแล้ว คนที่พร้อมจัดก�รกับมัน ก็คือคนที่ดูแลเทคโนโลยีเหล่�นี้อยู่ 

กอ่นหน้�น้ีง�นทีอ่นัตร�ย สกปรก หรือน่�เบือ่ เร�กฝ็นืทนทำ�ไปในระดบัหน่ึง

ใช่ไหมครับ แตถ่�้เร�ตอ้งไปยุ่งกบัโรคทีเ่ปน็อนัตร�ยถงึชีวติ กล�ยเปน็ว�่เร�

ไม่เหลือหนท�งในก�รป้องกันตัวเอง ก�รใช้หุ่นยนต์ก็จะดูเมกเซนส์ขึ้นทันที 

จ�กที่คนเคยมองว่�เป็นเรื่องไร้ส�ระ 

  

ระบบสาธารณสขุไทยยังมสี่วนไหนทีต่อ้งแก้ไขหรือเสรมิด้วย
เทคโนโลยไีหม หรอืเราควรมนีวตักรรมแบบไหนเปน็มาตรฐาน
ของงานบริการสาธารณสุข 

ผมคิดว่�ส�ธ�รณสุขของบ้�นเร� “ดีและอยู่สบ�ยม�กๆ เมื่อเทียบกับที่อื่น”  

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ของเร�มีคุณภ�พค่อนข้�งดีม�กอยู่แล้ว ภ�พที่เหลือ

คงเป็นเร่ืองสิ่งที่จะเข้�ม�ช่วยส่งเสริมให้พวกเข�ทำ�ง�นในสถ�นก�รณ์ 

แบบน้ีได้อย่�งที่ควรจะเป็น ทั้งจ�กข้�งบน ข้�งล่�ง และจ�กรอบข้�ง 

คว�มมั่นคงด้�นส�ธ�รณสุขควรจะชัดเจน เพร�ะบุคล�กรท�งก�รแพทย์ใน

โรงพย�บ�ลต่�งจังหวัด เข�ทำ�ง�นกันเกิน 120% อยู่แล้ว ฉะนั้นมันไม่ใช่แค่

เรื่องนวัตกรรม แต่เร�ต้องมีระบบก�รจัดก�ร และนโยบ�ยรัฐอีก 

  

ถ้าอย่างน้ันเราจำาเป็นต้องกระจายเทคโนโลยีไปให้ถึงคน 
ทุกกลุ่มมากที่สุดใช่ไหม 
ใชค่รับ จริง ๆ  โครงก�รหุน่ยนตข์องเร�ทำ�ม�เพือ่เผยแพร่ข้อมลูคว�มรู้ต้ังแต่

วันแรกที่ผมกับคุณสุขุม สัตตรัตน�มัย หน่ึงในทีมง�นไปเก็บข้อมูลที่ 

โรงพย�บ�ล เร�ทำ�พรีเซนเตชันแล้วส่งให้กับกลุ่มคนที่ทำ�หุ่นยนต์เพื่อ 
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CREATIVE
INGREDIENTS
 
หนังสือเล่มโปรด
มีเล่มหนึ่งที่ชอบคือ A Short History of Nearly Everything โดย Bill Bryson 

ซึ่งเล่�เร่ืองเกี่ยวกับประวัติย่อของแทบทุกอย่�ง ตั้งแต่ก�รเกิดโลกม�จนถึง

ไม่กี่ปีก่อนหน้�นี้ ว่�เกิดอะไรขึ้นบ้�ง หรือ SuperIntelligence ของ Nick 

Bostrom ที่อธิบ�ยเร่ือง AI ซึ่งเร�ส�ม�รถใช้ข้อมูลบ�งส่วนที่เมกเซนส์ม�

อ้�งอิงในก�รตอบคำ�ถ�ม ในฐ�นะคนทำ�หุ่นยนต์ เร�รู้ว่�มันไม่ได้น่�กลัว

ขน�ดนั้น ที่น่�กลัวกว่�คือคน ไม่ใช่ AI

สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์
ผมมีเพื่อนเป็นหมอค่อนข้�งเยอะ จริง ๆ เข�ก็รักชีวิตของเข�เอง แต่ด้วย

ง�นที่ต้องมีคว�มรับผิดชอบสูง และหน้�ที่ที่ต้องใส่ใจดูแลคนไข้เยอะม�ก 

ถ้�มองในมุมเร� เร�อ�จมองว่�เข�ไม่ใช่ญ�ติพี่น้องด้วยซ้ำ� ทำ�ไมต้องดูแล

กันขน�ดนั้น แต่คิดดี ๆ ว่�ถ้�ไม่มีพวกเข� พวกเร�มีปัญห�แน่

บอกเล่�ว่�เร�เจออะไรม�บ้�ง สถ�นก�รณ์เป็นแบบไหน ดีไซน์ต้นแบบ 

ของเร�เป็นอย่�งไร ทดสอบแล้วมีผลตอบรับอย่�งไร สิ่งที่เร�ทำ�จะต้อง 

ไม่เป็นภ�ระหมอและพย�บ�ล แต่ต้องไปช่วยเข�นะ สิ่งที่ได้รับกลับม�ก็ 

ค่อนข้�งน่�สนใจ ถ้�สังเกตในข่�วก็จะเห็นหุ่นยนต์แบบปิ่นโตออกม� 

หล�ยตัวม�ก มีน้องถ�ดหลุมของทีมวิจัยกองทัพอ�ก�ศ และน้องตะกร้� 

ซ่ึงไอเดียคล้�ย ๆ กันคือ หุ่นยนต์ส่งของท่ีใช้รีโมตบังคับเพ่ือให้คนใช้ง�นง่�ย 

เพร�ะฉะนัน้เทคโนโลยหีุน่ยนต์กจ็ะกระจ�ยไปสูว่งกว�้ง ก�รแชร์ข้อมลูอย�่ง

เปิดเผยและจริงใจมันเป็นส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้เทคโนโลยีพัฒน�ต่อไปได้ 

และก�รให้เครดิตอย่�งถูกต้องก็จะเป็นกำ�ลังใจให้กับคนทำ� 

 

ได้เรียนรู้อะไรจากการทำางานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้  
ถ้�ตัดเร่ืองเง่ือนไขด้�นเวล�และทรัพย�กรที่จำ�กัด สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ 

เร�เตรียมพร้อมม�ก่อนโดยที่เร�ไม่รู้ว่�ต้องเจอเหตุก�รณ์แบบน้ี เร�มีทั้ง

อ�จ�รยแ์ละบคุล�กรทีพ่ร้อมจะชว่ยเหลอื มซีพัพล�ยเออร์ มคีณุหมอทีพ่ร้อม

ให้ข้อมูล มันเป็นองค์ประกอบสำ�คัญท่ีทำ�ให้ก�รนำ�เทคโนโลยีไปใช้ดำ�เนินง�น

เป็นไปได้จริง ถ้�เร�จะต้องรับมือกับสิ่งที่รุนแรงม�กกว่�นี้ในอน�คต โดยที่

ไมมี่คว�มพร้อมม�กกว�่น้ี เร�อ�จจะรับมอืไมไ่ดเ้ช่นกนั ผมคดิว�่เร่ืองน้ีมนั

ควรจะสื่อไปถึงคนที่รับผิดชอบในก�รว�งนโยบ�ยประเทศว่�คว�มมั่นคง 

ในเชิงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำ�คัญ มันไม่ควรจะ Quick Win 

(ทำ�แบบเร่งด่วน เห็นผลเร็ว) ด้วยก�รไปซ้ือเทคโนโลยีบ�งอย่�งม� แล้วบอกว่�

เร�ทำ�ได้ โดยที่มันยังผลิตจ�กที่อื่น โดยคนอื่น และเร�ไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่�เข�ทำ�

ข้ึนม�ได้อย่�งไร ผมว่�มันไม่ใช่คำ�ตอบสำ�หรับอน�คตที่จะมีคว�มรุนแรง

ม�กยิ่งขึ้นแน่ ๆ

 ตอนน้ีเร�ไดง้บประม�ณทีค่อ่นข้�งจะเพยีงพอสำ�หรับก�รสร้�งหุน่ยนต ์

200 ตัวและแท็บเล็ตประม�ณ 700 ชุดที่จะส่งให้โรงพย�บ�ลทั่วประเทศ 

ถ้�สถ�นก�รณ์ทุกอย่�งดีข้ึน โรงพย�บ�ลก็จะนำ�เทคโนโลยีเหล่�น้ีไปใช้ใน

ก�รรับมือกับโรคติดต่อท�งก�รห�ยใจอื่นๆ เช่น วัณโรค ซึ่งส�ม�รถแพร่

กระจ�ยเช้ือท�งอ�ก�ศได ้100% เพือ่ใหบ้คุล�กรไมต่อ้งสมัผสัคนไข้โดยตรง 

หรือโรคตดิเช้ืออืน่ ๆ  กย็งัตอ้งก�รอปุกรณ์เหล�่น้ีอยู ่เพร�ะฉะน้ันส�ธ�รณสขุ

ไทยไม่ได้จบแค่โควิด-19 แต่มีโจทย์อื่นที่เร�ต้องช่วยเหลือกัน หรือแม้แต่ 

ก�รช่วยประเทศเพื่อนบ้�นในอน�คต ซึ่งถ้�ไปถึงจุดน้ันจริงๆ ก็ต้องดูว่� 

เร�ควรจะไปท�งไหนกันต่อ แต่เร�หวังว่�มันจะจบลงและทุกอย่�งจะดีข้ึน 

ไม่งั้นเร�อ�จจะอดข้�วกันก่อนที่จะห�ยจ�กโรค  
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Creative Solution : คิดทางออก

ที่ม� : บทคว�ม “Plastic bags are making a comeback because of COVID-19” โดย Justine Calma  (2 เมษ�ยน 2563) จ�ก theverge.com / บทคว�ม “Fried Dining ร้�นข้�วผัด 
ห่อใบตอง Delivery ที่จับคู่รสช�ติที่คุ้นเคยม�รวมกับข้�วให้แปลกใหม่” จ�ก readthecloud.co

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ซูเปอร์ม�ร์เก็ตเป็นแหล่งซ้ือของกินของใช้ทีเ่ปิดทำ�ก�รระหว่�งช่วงก�รปิดเมือง

จ�กผลกระทบของเช้ือไวรัสโควิด-19 หล�ยคนเลิกใช้ถุงผ้�เพร�ะกลัวเช้ือโรค

จะติดอยู่ที่ถุงที่เร�หิ้วกลับบ้�นม�ด้วย

 “พล�สตกิ” กล�ยเปน็วัสดทุีส่ร้�งคว�มอุน่ใจและสบ�ยใจใหก้บัผูบ้ริโภค

ว่�เป็นส่ิงท่ีสะอ�ด ปร�ศจ�กเช้ือโรค และกล�ยเป็นส่ิงจำ�เป็นอย่�งย่ิงในช่วงน้ี 

โดยเฉพ�ะเหล�่อ�ห�รเดลเิวอรีทีจ่ดัสง่ถงึบ�้นย�มนี ้แต่อกีด�้นกค็อืจำ�นวน

ขยะมห�ศ�ล เพร�ะสิ่งจำ�เป็นเหล่�นี้ล้วนเป็นของที่ใช้แล้วต้องทิ้ง

 เมแกน เมย์ (Meghan May) ศ�สตร�จ�รย์ด้�นจุลชีววิทย�และ 

โรคติดเช้ือแห่งมห�วิทย�ลัยนิวอิงแลนด์บอกว่� เธอใช้ถุงผ้�ตลอดเวล� 

เพร�ะเธออ�ศัยอยู่ในเมืองใกล้ช�ยห�ด จึงทำ�ให้เธอเห็นคว�มสำ�คัญของ 

ก�รมีท้องทะเลที่สะอ�ด แต่เมื่อม�ถึงเหตุก�รณ์โรคระบ�ดครั้งนี้ ทำ�ให้เธอ

และอีกหล�ย ๆ คนต้องกลับม�คิดซ้ำ�อีกครั้งเมื่อจะใช้ถุงผ้� 

 ทั้งรัฐบ�ลและเอกชนต่�งขยับตัวออกม�ตรก�รเพื่อรับมือกับพิษ 

โรคระบ�ดในคร้ังน้ี เห็นได้จ�กเมื่อสิ้นเดือนมีน�คมที่ผ่�นม� นิวแฮมไชร์

กล�ยเป็นรัฐแรกในอเมริก�ที่ “แบนถุงผ้�ชั่วคร�ว” ในระหว่�งช่วงเวล�ที่มี

ก�รระบ�ด หรือจะเป็นนโยบ�ยของร้�นก�แฟต่�ง ๆ ที่งดให้ลูกค้�นำ�แก้ว

ส่วนตัวม�ใส่เคร่ืองด่ืม น่ันรวมไปถึงก�รกินอ�ห�รนอกบ้�นท่ีได้รับผลกระทบ

จนช�วเมืองต้องสั่งแบบเดลิเวอรีหรือซื้ออ�ห�รใส่ถุงกลับม�กินที่บ้�นแทน 

เหล�่นีล้ว้นสวนท�งกบันโยบ�ยของหล�ย ๆ  ประเทศทีป่ระก�ศแบนพล�สติก

อย่�งจริงจัง หรือแม้แต่ก�รคิดร�ค�ค่�ถุงแบบเข้มงวด รวมถึงในบ้�นเร�ด้วย

เมื่อต้นปีที่ผ่�นม� 

 เป็นก�รย�กที่คนเมืองในช่วงน้ีจะเลี่ยงก�รกินอ�ห�รแบบเดลิเวอรี 

แน่นอนว่�อ�ห�รย่อมม�พร้อมกับบรรจุภัณฑ์และถุงพล�สติก แต่ในวิกฤต

เช่นน้ีก็ยังมีคว�มคิดสร้�งสรรค์จ�กร้�นอ�ห�รที่ต้องก�รลดจำ�นวนขยะ 

ตัวอย่�งจ�ก Fried Dining ร้�นอ�ห�รห่อใบตองแบบเดลิเวอรี ที่เป็นอีกท�ง

เลือกหน่ึงที่ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รและผู้บริโภคได้มองเห็นว่� เร�ส�ม�รถใช้

วัสดุใกล้ตัวทดแทนพล�สติก ไม่ให้เร�เจ็บหนักจ�ก “อีกปัญห�” อย่�งขยะ

พล�สติกล้นเมืองม�กจนเกินไปหลังผ่�นพ้นวิกฤตโรคระบ�ดโควิด-19

 เพร�ะต�มคว�มเป็นจริง เร�ไม่อ�จรู้ได้เลยว่�เช้ือไวรัสจะส�ม�รถ 

เก�ะอยู่บนถุงผ้�ของเร�ได้น�นแค่ไหน แต่มีก�รวิจัยยืนยันแน่นอนแล้วว่� 

เช้ือไวรัสเก�ะอยู่บนถุงพล�สติกได้ม�กกว่� 3 วันจ�กสภ�พแวดล้อมใน 

ห้องแล็บ นั่นหม�ยคว�มว่�ก�รใช้ถุงพล�สติกก็ไม่ได้ปลอดภัยจ�กเชื้อไวรัส

ไปม�กกว่�ถุงผ้�เลย “แต่ถึงอย่�งนั้น เร�ก็ควรจะระมัดระวัง แม้จะใช้ถุงผ้�

ของตัวเองก็ต�ม เพร�ะก็ยังไม่มีข้อมูลและหลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ที่

แน่ชัด” เมแกนแนะนำ� ฉะนั้นสิ่งที่จะทำ�ให้เร�ม่ันใจได้ม�กที่สุดในย�มน้ี  

กค็อืก�รปฏิบตักิบัถงุผ�้หรือถงุใช้ซ้ำ�ของเร�เหมอืนกนักบั “มอื” ทีต่อ้งรักษ�

คว�มสะอ�ดเป็นประจำ� หรือ “เสื้อผ้�” ที่ต้องล้�งทำ�คว�มสะอ�ดทุกครั้งที่

สวมใส่ไปไหนม�ไหนนอกบ้�น บวกกับขยะภ�ชนะใส่อ�ห�รที่ควรแยกทิ้ง

อย่�งเรียบร้อยเพื่อควบคุมปริม�ณขยะให้ดีที่สุด

 หนท�งท่ีพอจะช่วยลดก�รใช้ง�นจนเกิดเป็นขยะพล�สติกได้ อ�จเป็น 

ก�รเลือกใช้ถุงหรือวัสดุที่ส�ม�รถย่อยสล�ยได้ อย่�งถุงกระด�ษที่แม้จะใช้

ครั้งเดียวทิ้งเหมือนกับถุงพล�สติก แต่ก็ยังย่อยสล�ยได้ง่�ยกว่� อีกไอเดีย

หน่ึงในก�รจะใช้ถุงผ้�แบบสะอ�ดไร้กังวลก็คือ พย�ย�มสร้�งระบบก�รรับ

และส่งคืนถุงผ้�โดยรับถุงผ้�ใช้ซ้ำ�ของผู้ใช้บริก�ร นำ�ไปทำ�คว�มสะอ�ดฆ่�

เช้ือโรค แล้วค่อยนำ�กลับไปยังร้�นค้�เพ่ือใช้ซ้ำ�อีกที เพร�ะอย่�งน้อยส่ิงเหล่�น้ี

ก็ยังคุ้มค่� ที่เร�จะเตรียมก�รไว้ก่อนโดยไม่ให้เกิดกรณี “แก้ปัญห�หนึ่งได้ 

แต่กลับไปเพ่ิมอีกหน่ึงปัญห�” เพร�ะในระยะย�วแล้ว ไม่ว่�จะเป็นก�รควบคุม

ปริม�ณขยะพล�สติก หรือก�รยกระดับระบบสุขภ�พและส�ธ�รณสุขของ

ประช�ชน ก็เป็นสิ่งที่จำ�เป็นต้องทำ�ควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน 

วิธีการง่าย ๆ จัดการภาชนะพลาสติกจากเดลิเวอรี
1. ล้�งพอห�ยมัน 2. ต�กให้แห้ง 3. ส่งบริจ�ค N15 Technology / 

โครงก�รวน / YOLO-Zero Waste Your Life หรือจะนำ�ม�ใช้ซ้ำ�ก็ได้นะ
 
หมายเหตุ : ส�ม�รถดูร�ยละเอียดชนิดพล�สตกิที่รับบริจ�ค รวมถึงช่องท�งก�รจัดส่ง 
ได้ท�ง facebook.com/n15technology, facebook.com/wontogether และ 
facebook.com/zerowasteyolo

ทางไปของพลาสติก
ที่กลับมาพร้อมโควิด-19






