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Editor’s Note
บทบรรณาธิการ

แม้จำ�นวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ยังเพิ่ม 

สูงข้ึนกว่� 6 ล้�นคนในช่วงสิ้นเดือนพฤษภ�คม 2563 และก�รผลิตวัคซีน 

ปอ้งกนัยงัไมใ่ช่คำ�ตอบในระยะเวล�อนัใกล ้ก�รปดิเมอืงแบบแน่นหน�กไ็มอ่�จ

ยืดเยื้อออกไป ก�รเลือกที่จะผ่อนคล�ยและหันม�รักษ�คว�มสมดุลระหว่�ง 

ก�รป้องกันโรคและก�รเดินไปข้�งหน้�ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ คุณภ�พชีวิตที่

ทั่วถึง และก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม จึงกล�ยเป็นหัวข้อให้นักคิด นักนโยบ�ย และ

นักสร้�งสรรค์จ�กทั่วโลกมุ่งมั่นในก�รพัฒน�สิ่งต่�ง ๆ เพื่อตอบรับบริบทใหม่

ที่กำ�ลังเกิดขึ้นและควรจะทำ�ให้เกิดขึ้น 

 ในอน�คตอนัใกลเ้ร�จะไดเ้หน็เมอืงใหญอ่ย�่งมลิ�น ลอนดอน และป�รีส 

มีถนนหนท�งสำ�หรับจักรย�นและก�รเดินม�กข้ึน เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�ร 

ติดเช้ือจ�กก�รแออัดในรถส�ธ�รณะและลดก�รก่อมลพิษไปในตัว อีกทั้ง 

ก�รติดตั้งเครื่องทำ�คว�มสะอ�ดมืออัตโนมัติที่กระจ�ยอยู่ 2,000 จุด ต�มป้�ย

โฆษณ�และห้องน้ำ�ส�ธ�รณะในป�รีส เพ่ือให้คนที่สัญจรไปม�เข้�ถึงบริก�ร

ส�ธ�รณสุขพื้นฐ�นได้ 

 จ�กก�รผสมผส�นม�ตรก�รส�ธ�รณสุขเข้�ม�เป็นส่วนหน่ึงของก�ร 

ปรับภูมิทัศน์ของเมือง ม�สู่ก�รต่อสู้เพื่อคว�มอยู่รอดท�งเศรษฐกิจของคน 

ในทุกระดับที่ต่�งก็ได้รับผลกระทบกันเป็นห่วงโซ่ เป็นโจทย์ระดับมหภ�ค 

ที่ต้องก�รแนวท�งก�รฟื้นฟูแบบเร่งด่วนด้วยม�ตรก�รก�รเงินก�รคลัง 

แต่ขณะเดียวกันก็ต้องก�รแนวคิดสำ�หรับก�รเตรียมตัวเพื่ออน�คตที่ 

ตรงประเด็นและให้ส�ม�รถลงมือทำ�ได้เร็วข้ึน เพร�ะโควิด-19 เป็นเหมือน 

ตัวเร่งที่ทำ�ให้เร�เหลือเวล�ในก�รเตรียมก�รที่สั้นลง  

 นิตยส�รคิด ฉบับพิเศษ “Life After COVID-19” จึงรวบรวมคว�มรู้และ

มุมมองของ 11 นักคิดและผู้เช่ียวช�ญระดับประเทศจ�กหล�กหล�ยส�ข� 

ในรูปแบบบทคว�มและวิดีโอบทสัมภ�ษณ์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นท่ีต้อง 

เร่งคิดและลงมือทำ�นับจ�กน้ีไป ท้ังท�งด้�นก�รสร้�งคว�มเช่ือม่ันด้�นคว�มปลอดภัย

ในระดับนโยบ�ย ก�รปรับตัวของภ�คธุรกิจและก�รออกแบบบริก�ร (Service 

Design) เพื่อรองรับพฤติกรรมก�รบริโภคแบบใหม่ ก�รลงทุนด้�นเทคโนโลยีี

ชีวภ�พและเทคโนโลยีดิจิทัลด้�นก�รแพทย์และก�รเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้�ง

คว�มมัน่คงด�้นส�ธ�รณสขุและอ�ห�ร ก�รใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�ระดบั

ฐ�นร�กและชุมชนให้เข้มแข็ง ส�ม�รถรับมือกับวิกฤตก�รณ์ในอน�คตได้ม�กข้ึน 

ตลอดจนก�รทำ�คว�มเข้�ใจถึงทักษะและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิด 

และก�รตอบสนองกับปัญห�ที่แตกต่�งจ�กคนรุ่นก่อน ซึ่งไม่ว่�สถ�นก�รณ์ 

ก�รแพร่ระบ�ดจะย�วน�นหรือมีบทสรุปแบบใด ทั้ง 11 บทคว�มน้ีจะเป็น 

อีกหน่ึงแนวท�งในก�รนำ�เสนอพลังแห่งคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่สอดคล้องกับ

บริบทของประเทศไทย เพื่อก�รปรับตัวสำ�หรับสถ�นก�รณ์เฉพ�ะหน้� และ

เตรียมพร้อมสำ�หรับคว�มท้�ท�ยระลอกใหม่ที่ไม่อ�จค�ดเด�ในอน�คต 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

LIFE AFTER COVID -19
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ร่วมเปิดพรมแดนทางความคิด
สู่โลกแห่งความท้าทาย
และองค์ความรู้ใหม่ของมนุษยชาติ
เพื่อสร้างหนทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

The Next Normal
is “Trust Thailand”
ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมน�คม

เส้นทางรับมือภัยคุกคาม
ทางชีวภาพด้วยหลัก TTIT
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ที่ปรึกษ�สถ�บันวิจัย ภัทร

กลุ่มธุรกิจก�รเงินเกียรติน�คินภัทร (KKP)

การปรับตัวรับ “ความรู้สึกใหม่”
ของห่วงโซ่เศรษฐกิจ
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

กลยุทธ์เปลี่ยนโหมดไฟลต์บังคับ
ให้เป็นโหมดเลือกได้
ดร. การดี เลียวไพโรจน์
Chief Advisor for Future Foresight and 

Innovation, Future Tales Lab, MQDC

โลกเปลี่ยนคนปรับ :
เราจะอยู่ในโลกหลังวิกฤต
อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เดินหน้าส่งมอบบริการ
แบบ New Normal สู่สังคมทกุมติิ
คุณศุภจี สุธรรมพันธ์ 
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กลุ่มดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

Service Design และ
แผนการใหม่ของธุรกิจวันพรุ่งนี้
เบอร์กิต มาเกอร์ (Birgit Mager)
President of Global Service Design

Network (SDN), Germany

เรากำาลัง “เอาชนะ” อะไร
ในยามวิกฤตโควิด-19
วีรพร นิติประภา
ดับเบิลซีไรต์หญิงคนแรกของไทย

ขับเคล่ือนโลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Go Beyond the Boundaries 
After COVID-19
พัทน์ ภัทรนุธาพร (พีพี)
นักนวตักรรมและนักศกึษ�ปริญญ�โทและเอก 

MIT Media Lab

พลิกโฉมเกษตรกรไทย
กับปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าโควิด-19
ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 
Digital Nomad Researcher

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล



CREATIVE THAILAND  I  8

Special Interview : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

บทสัมภาษณ์ : ศิริอร หริ่มปร�ณี l เรียบเรียง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

นอกจากผลกระทบดา้นสขุภาพ ก็เป็นท่ีประจกัษ์ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ยงันำามาซึง่ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจครัง้ใหญ ่
การจะอยู่รอดในยามน้ีจึงไม่ใช่แค่การป้องกันผู้คนจากเชื้อร้ายเท่านั้น แต่การป้องกันไม่ให้ผู้คน “อดตาย” ก็เป็นสิ่งจำาเป็น 
ไม่แพ้กัน ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวง
พาณิชย์ และนักเศรษฐศาสตร์ผู้มีอิทธิพลสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ได้คาดการณ์ไว้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะ 
1–2 ปีน้ี คอืผูค้นจะเกิด “ความรูส้กึใหม่” ในการดำาเนินชวิีต และความรูสึ้กน้ีจะส่งผลกระทบต่อทุกลำาดบัขัน้ของหว่งโซเ่ศรษฐกิจ
ในสังคมไทยและสังคมโลก

ความวุ่นวายครั้งใหม่และโลกหลังโควิด-19
“ภ�พรวมของคว�มรู้ท�งด้�นเทคโนโลยีที่เร�เห็นกันทุกวันนี้ เน้นใน 2 ส�ย คือส�ยไอทีและส�ยไบโอน�โนเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ปร�กฏชัดม�กในตอนนี้

คือ ดิจิทัลทร�นส์ฟอร์เมชันที่เกิดขึ้นเร็วและพิสูจน์แล้วว่�เทคโนโลยีส�ม�รถช่วยให้คนใช้ชีวิตได้อย่�งสะดวกพอสมควรท่�มกล�งก�รระบ�ดของโรค แต่ใน

ท�งกลับกัน แม้คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์จะทำ�ให้หล�ยคนม่ันใจได้ในระดับหน่ึงว่� ‘อะไรม� เร�ก็จะไม่เป็นไร’ แต่ก�รระบ�ดของโควิด-19 

ไม่ได้เป็นอย่�งนั้น พอม�เจอโควิด-19 ตอนแรกผมก็เช่ือว่�คงไม่เป็นไรหรอก แต่ปร�กฏว่�มันแพร่กระจ�ยเร็วกว่�ที่ทุกคนคิด ซึ่งก�รรับมือในส่วนของ 

ก�รคิดค้นวัคซีน ในขณะนี้ก็ยังไม่มีคว�มแน่นอน” 

 ดร. ณรงค์ชัยให้คว�มเห็นว่� “สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ คือคนจะเกิดคว�มรู้สึกใหม่ ซึ่งคว�มรู้สึกใหม่นี้คือเรื่อง ‘คว�มใกล้กันของคน’ เนื่องจ�กมนุษย์

เป็นสัตว์สังคม เพร�ะฉะนั้นเร�มีแนวโน้มท�งจิตวิทย�ที่จะอย�กอยู่ใกล้กัน จึงได้เกิดสังคมหมู่บ้�น และสังคมเมือง แต่จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น คว�มรู้สึก

อย�กอยู่ใกล้กันจำ�ต้องมีคว�มระมัดระวังม�กขึ้น จะเปลี่ยนกระทั่งนิสัยมนุษย์ และนำ�ม�สู่ก�รดำ�เนินชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ทำ�ให้ก�รอยู่ใกล้กัน ทั้งก�รทำ�ง�น

ใกล้กัน ใช้ชีวิตใกล้กัน หรือกระบวนก�รพัฒน�เป็นเมือง (Urbanization Process) ช้�ลงพอสมควร” 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมื่อเครื่องยนต์ภาคบริการ 
ของไทยถูกดับ
“ตอนแรกคนก็กลัวป่วยต�ย จ�กน้ันคนก็เร่ิมกลัวอดต�ย แต่เน่ืองจ�ก

ประสบก�รณ์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน อย่�งประเทศไทยตอนน้ีคน 

คิดว่�ถ้�ป่วยอย่�งน้อยก็ไม่ต�ย แต่ในท�งกลับกันถ้�อดเน่ีย ต�ยแน่นอน 

ซึ่งถ้�หันกลับม�ดูที่รัฐบ�ลทำ�ม�ตอนแรกในส่วนของป้องกันไม่ให้คนป่วย

แล้วก็ต�ยนั้น ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จ เพร�ะในระดับโลกเร�ก็ได้รับคำ�ชม

ค่อนข้�งเยอะ ฉะน้ันผมเช่ือว่�ตอนน้ีรัฐบ�ลกำ�ลังเคลื่อนไปสู่ก�รช่วยเหลือ

คนไม่ให้อดต�ย ช่วยให้ธุรกิจไปต่อได้ ซึ่งก็พอจะค�ดก�รณ์ได้ว่�ภ�ยใน  

2 เดือนข้�งหน้� คนไทยคงจะส�ม�รถทยอยกลับม�ทำ�ง�นได้บ้�ง 

 ส่ิงหน่ึงท่ีประช�ชนม่ันใจได้ก็คือตอนน้ีเร�มีสภ�พคล่องเยอะม�ก อันน้ี

ไม่ใช่เงินของรัฐบ�ล แต่เป็นเงินของประเทศ ซึ่งหม�ยถึงเงินของประช�ชน 

สภ�พคลอ่งเร�ลน้เหลือถงึขน�ดทีธ่น�ค�รแหง่ช�ติต้องออกพนัธบตัรเพือ่ม�

ซบัเงนิออกจ�กธุรกิจประม�ณ 3.6 ล�้นล�้นบ�ทตลอด 5-6 ปทีีผ่�่นม� ฉะน้ัน

แค่แบงก์ช�ติรีไทร์พันธบัตรพวกนี้ เงินก็จะกลับเข้�สู่ระบบ ผมจึงเชื่อว่�เร�

จะพ�ประเทศใหฟ้ืน้คนืกลบัม�ได ้แต่ต้องขอย้ำ�ว่�เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์โลก

มคีว�มเสยีห�ยกระจ�ยไปในวงกว้�ง ฉะน้ันรูปแบบทีจ่ะฟืน้ตวัข้ึนม�ของเร�

น้ันคงไม่เร็ว เพร�ะว่�เศรษฐกิจของเร�ไปอยู่ตรงภ�คต่�งประเทศม�ก 

เศรษฐกิจไทยเน้นภ�คบริก�รเยอะ และภ�คบริก�รก็คือคน และคนต้องอยู่

ใกล้กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ ฉะนั้นโอก�สที่จะได้ประโยชน์

จ�กภ�คบริก�รหรือก�รท่องเที่ยวที่เร�เน้นเป็นพิเศษจึงน้อยลง จ�กที่เร� 

เคยรับนักท่องเที่ยวเฉลี่ยม�กถึงเดือนละ 3 ล้�นคน ก็จะส่งผลให้เร�กำ�ลัง

ลำ�บ�ก”

เมื่อภาคบริการไปไม่ได้ แล้วใครจะไปต่อ
“ห�กลองม�วิเคร�ะห์จ�กกลุ่มเศรษฐกิจ 3 ภ�คใหญ่ ในส่วนของ 

ภ�คอุตส�หกรรม เร�ไม่ส�ม�รถเป็นตัวหลักได้ในยุคใหม่ เพร�ะจีน 

ครอบครองในเร่ืองอุตส�หกรรมม�น�นแล้ว และกำ�ลังครอบครองม�กข้ึน 

ขณะที่อินเดียก็กำ�ลังต�มม�ติด ๆ ไทยจึงบอกไม่ได้ว่�อุตส�หกรรมเร� 

เป็นตัวนำ�เศรษฐกิจเหมือนสมัยค.ศ. 1980 - 1990 ส่วนในภ�คบริก�ร แม้จะ

เป็นตัวนำ�เศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่�นม� แต่ตอนนี้เร�ก็ต้องปรับตัว 

ดังนั้นโอก�สจึงอ�จอยู่ที่ภ�คก�รเกษตร

 ห�กเปรียบเทยีบกบัประเทศอืน่ คว�มส�ม�รถท�งด�้นก�รเกษตรและ

ด้�นอ�ห�รของเร�มีคว�มได้เปรียบ อุตส�หกรรมอ�ห�รแปรรูปของไทย 

ก็เก่งอยู่แล้ว แต่ภ�คก�รเกษตรของเร�ต้องบอกตรง ๆ  ว่�ยังไม่เก่งพอ และ

ยงัตอ้งก�รคว�มช่วยเหลอืจ�กภ�ครัฐอยู ่ซึง่ส�เหตุข้อหน่ึงทีท่ำ�ใหเ้ศรษฐกจิ

กลุ่มน้ียังไปไหนไม่ได้เกิดจ�กระบบน้ำ� เกษตรกรต้องใช้น้ำ�เยอะ ดังน้ัน 

ถ้�เร�จะหันม�เน้นภ�คก�รเกษตร สิ่งที่จะทำ�ให้มีก�รขย�ยตัวอย่�งม�ก 

ก็คือก�รจัดระบบน้ำ�ให้มีประสิทธิภ�พก่อน และผมหวังว่�เร�จะใช้วิกฤตนี้

ให้เป็นโอก�สในก�รสร้�งระบบน้ำ�ที่ดีขึ้นม� ยิ่งถ้�เร�เริ่มทำ�ระบบน้ำ�ตั้งแต่

ตอนน้ีเพื่อรับหน้�ฝนและรับน้ำ�ที่กำ�ลังจะม� เร�ก็ส�ม�รถใช้โอก�สน้ีม� 

ผ่อนปรนภ�วะก�รว่�งง�นได้บ้�ง” 

โอกาสที่เป็นไปได้จากวิกฤต
“อย่�งทีรู้่กันดีว่�กลุ่มทีล่ำ�บ�กม�กก็คือกลุ่มบริษัทต่�ง ๆ  ทีล่งทุนในภ�คบริก�ร 

โดยเฉพ�ะโรงแรมทั้งหล�ย ซึ่งประเทศไทยมีโรงแรมที่ดีเยอะม�ก แต่ก�รที่

นักท่องเที่ยวห�ยไป 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ถือว่�ส�หัส ซึ่งก็คงต้องช่วยกัน

รักษ�เอ�ไว้ไม่ให้ถึงกับเจ๊ง แต่จะให้ยิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่�นม�ก็คงจะย�ก 

ทีน้ีโอก�สที่เปิดข้ึนม�ใหม่ก็คือเร่ืองของสุขภ�พ หรือธุรกิจกลุ่ม Wellness  

ท่ีอ�จเปิดช่องให้ภ�คบริก�รของเร� เม่ือก่อนไทยเน้นก�รท่องเท่ียวเชิงสำ�ร�ญ

เป็นสำ�คัญ ก็อ�จจะเปล่ียนม�เป็นท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พม�กข้ึน จริง ๆ ตอนน้ี

โรงแรมหล�ยแห่งก็ได้แปลงสภ�พเป็นโรงพย�บ�ลสน�ม เป็นทีส่ำ�หรับคนไทย

ที่กลับม�จ�กต่�งประเทศได้พักกักตัว ซึ่งแนวโน้มเร�อ�จจะไปท�งนั้นก็ได้ 

เพร�ะถงึแม้ว�่ในอน�คตคนอ�จจะรู้สกึกลัวก�รเดนิท�งหรือกลวัก�รใกลชิ้ด 

แต่ถ้�เร�ไปท�งด้�นสุขภ�พก็จะสร้�งคว�มเชื่อมั่นได้ม�กขึ้น”

ความเหล่ือมล้ำาและสถานะทางการเงนิของประเทศไทย
“คว�มย�กจนที่แท้จริงต้องมองในมิติของคว�มมั่นคง เป็นคว�มมั่นคง

ปลอดภัยจ�กก�รดำ�รงชีวิต ขณะนี้ปร�กฏชัดเจนว่�ฐ�นะท�งเศรษฐกิจของ

คนไทยเปร�ะบ�งม�ก ดังน้ันก�รจะสร้�งเสถียรภ�พในระยะย�วนั้น คือ 

ก�รสร้�งระบบก�รออมท่ีดี ซ่ึงห�กเร�ม�ดูเร่ืองระบบประกันภัยและประกันชีวิต 

ปัจจุบันระบบประกันชีวิตของเร� มีอัตร�คุ้มครองอยู่ในระดับต่ำ�ม�กเทียบกับ

ระดับส�กล คือไม่ถึง 7% ของจีดีพี ส่วนประกันสังคมก็ยังไม่ครอบคลุม 

เพร�ะจ�กตล�ดแรงง�นเกือบ 40 ล้�นคน มีคนอยู่นอกระบบถึง 25 ล้�นคน

โดยประม�ณ ถงึแม้รัฐบ�ลจะตัง้กองทนุก�รออมแหง่ช�ตข้ึินม� แตว่�่จนถึง

วันน้ีคนที่เข้�ไปถึงระบบน้ันก็ยังน้อยม�ก และยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ 

เท่�ที่ควร

 ในท�งกลับกันเร�มีเงินออมของประเทศสูงม�ก แต่ไม่ใช่เงินของคน

ระดับน้ี เป็นเงินของคนระดับบนเสียส่วนใหญ่ ซ่ึงเงินตรงน้ีส่วนใหญ่ก็จะไป 

ฝงัอยูท่ีแ่บงกช์�ต ิฉะน้ันตรงน้ีเร�สร้�งโอก�สข้ึนม�ได ้เน่ืองจ�กประกนัชีวติ

กค็อืเงินออมของแผน่ดนิทีบ่ริษัทประกนัชีวติไดม้�และรัฐบ�ลส�ม�รถทีจ่ะกู้

โดยใช้พันธบัตร ซึ่งในปัจจุบันมีเงินออมอยู่ในระบบประกันชีวิตอยู่เกือบ  

4 ล้�นล้�นบ�ท เป็นพันธบัตรไปแล้วประม�ณ 3 ล้�นล้�นบ�ท เป็นเงินนิ่ง

ที่น่�เสียด�ยที่เร�ยังไม่มีแผนก�รใช้ที่ดีพอ เพร�ะตลอด 40-50 ปีที่ผ่�นม� 

ผมไม่เคยเห็นฐ�นะของประเทศเร�ดีขน�ดน้ีในแง่ของเงิน มันสร้�งคว�มรู้สึกว่� 

เร�มีเงินออมม�กม�ยขน�ดน้ี ทำ�ไมเร�ถึงไม่ส�ม�รถจัดก�รบ้�นเมืองให้มันดี

กว่�นี้ได้

 อย่�งไรก็ต�ม ผมคิดว่�คว�มเจริญใด ๆ นั้น คนใดคนหนึ่งจะเจริญ

คนเดียวไม่ได้ ถึงแม้เอเชียเร�ตอนน้ีจะดูดีกว่�ฝั่งยุโรปหรืออเมริก� แต่ว่�

โลกต้องพึ่งพ�ซึ่งกันและกัน ถ้�สถ�นก�รณ์อีกฝั่งยังแย่ม�ก ก็จะดึงคนอื่น

ลงหมด มลูค�่เพิม่ทัง้หล�ยทีเ่กดิในเอเชียน้ันยงัต้องถูกโยงใยไปห�มลูค�่เพิม่

ของยุโรปและสหรัฐฯ ถ้�เข�ยังมีมูลค่�เพิ่มติดลบ กินเงินออม และสร้�งหนี้ 

เพร�ะประเทศกเ็หมือนมนุษย ์คอืถ้�หน้ีเยอะมนักด็งึคว�มเจริญลงไปทัง้หมด 

เพร�ะฉะน้ันถึงแม้โดยเปรียบเทียบเอเชียอ�จจะดีกว่� แต่โดยรวมแล้วถ้� 

อีกฝั่งยังแย่อยู่ แน่นอนว่�ทั้งโลกจะต้องเดือดร้อนกันทั่ว” 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 24 เมษ�ยน 2563
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Special Interview : ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ

บทสัมภาษณ์ : ศิริอร หริ่มปร�ณี l เรียบเรียง : วนบุษป์ ยุพเกษตร l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ คงเป็นความหวังของระบบสาธารณสุขและเป็นความสบายใจของประชาชนท่ีจะได้ตื่นจากฝันร้ายจาก 
โรคระบาดนี้เสียที แต่กว่าจะรอถึงตอนนั้นการล็อกดาวน์ท่ียืดเยื้อก็ทำาให้ระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบครั้งใหญ่ ที่อาจ 
ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ในระยะเวลาอันสั้น
 แล้วเราจะอยู่เพื่อรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ตรงหน้า ตลอดถึงเหตุการณ์ไม่แน่นอนในอนาคต ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ 
ท่ีปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) มีคำาตอบท่ีดีพอสำาหรับการจัดการวิกฤตโควิด-19 
ในยามนี้ พร้อมมองไปถึงอนาคตของระบบสาธารณสุข ที่ไม่ว่าอนาคตประชากรโลกจะต้องเผชิญหน้ากับไวรัสตัวไหน เราก็
สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอน

เศรษฐกิจกับสาธารณสุข
“ตอนนี้โควิด-19 ทำ�ให้ต้องใช้บุคล�กรท�งก�รแพทย์หล�ยส�ข�จนวุ่นว�ยกันไปหมด จึงเป็นเรื่องที่เข้�ใจว่�ท�งส�ธ�รณสุขค่อนข้�งกลัวม�กครับ เพร�ะว่�

ต้องใช้ทรัพย�กรม�ดูแลอย่�งม�ก” ดร. ศุภวุฒิเล่�เบื้องหลังก�รทำ�ง�นที่ยุ่งเหยิงในวงก�รแพทย์ให้ฟังระหว่�งที่โควิด-19 กำ�ลังคุกค�มระบบส�ธ�รณสุข

อย่�งรุนแรง “ผมก็เข้�ใจว่�ท�งระบบส�ธ�รณสุขไม่อย�กให้มีผู้ติดเชื้อม�ก เพร�ะยิ่งติดเชื้อม�ก ก็ต้องใช้ทรัพย�กรม�ก เสี่ยงที่ผู้ป่วยจะท่วมระบบ อย่�งที่

เร�เห็นที่อิต�ลีหรือสเปน แม้แต่อเมริก�หรืออังกฤษ จึงเข้�ใจว่�ทำ�ไมฝ่�ยส�ธ�รณสุขจึงไม่อย�กให้คล�ยล็อกด�วน์เร็ว ๆ” 

ดร. ศุภวุฒิ สายเช้ือ
 

เส้นทางรับมือภัยคุกคามทางชีวภาพ
ด้วยหลัก TTIT
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 ในท�งกลับกัน ดร. ศุภวุฒิก็เข้�ใจคว�มเป็นจริงในแง่เศรษฐกิจ “แต่ถ้�

คุณปิดเศรษฐกิจแบบน้ี ผมบอกได้เลยว่�รัฐบ�ลถมเท่�ไรก็ไม่มีท�งเต็ม 

สมมติว่�เร�สั่งให้แบงก์ช�ติพิมพ์เงินให้เยอะที่สุดแล้วซื้อธุรกิจทุกธุรกิจ 

ในประเทศไทย เพือ่ไมใ่หเ้จ�้ของธุรกจิถกูยดึและมเีงินจ�่ยเงนิเดอืนพนักง�น 

ถ�มว่�แบบนี้เรียกว่�ช่วยเศรษฐกิจไหม คำ�ตอบคือไม่นะครับ ถ้�ตร�บใดที่

ยังส่ังให้ปิดเศรษฐกิจ มันไม่เกิดก�รผลิตท้ังสินค้�และบริก�รข้ึนจริง แบงก์ช�ติ

ก็ได้แต่พิมพ์เงิน จะใส่เงินเท่�ไรก็ไม่แก้ปัญห�พื้นฐ�นที่ว่�จีดีพีของคุณ 

มันไม่โต เพร�ะจีดีพีมันคือผลผลิตของสินค้�และบริก�รท่ีคุณส่ัง ‘ห้�ม’ ไม่ให้

ผลิตในตอนน้ี” เข�ออกคว�มเห็นต่อว่� “ฉะน้ันในฐ�นะนักเศรษฐศ�สตร์ 

ผมขอบอกว่�ยังไงก็ต้องเปิดเศรษฐกิจ สิ่งที่ท้�ท�ยรัฐคือทำ�อย่�งไรให้เปิด

เศรษฐกิจแล้วจำ�นวนผู้ป่วยร�ยใหม่ต่อวันยังส�มสิบคนอยู่ ผมคิดว่�ตรงน้ี

สำ�คญัม�ก ไมใ่ช่แคค่ดิว�่จะเอ�ชนะโควิด-19 โดยไมม่ผู้ีติดเช้ือร�ยใหม่เลย 

มันไม่ใช่นะครับ กรณีนี้ต้องมีระบบที่ดี ที่ทำ�อย่�งไรให้คนยังทำ�ม�ห�กินได้ 

แต่จำ�นวนผู้ป่วยก็อยู่ในช่วงที่ฝ่�ยส�ธ�รณสุขก็ยอมรับได้เช่นกัน” ข้อมูลที่มี

อยูใ่นมอืของฝ�่ยส�ธ�รณสขุทีส่�ม�รถประนีประนอมกนัไดกั้บเศรษฐกจิ คอื 

ตัวเลขผู้ติดเช้ือในจังหวัดต่�ง ๆ  ท่ีไม่เท่�กัน จึงส�ม�รถผ่อนปรนให้บ�งจังหวัด

ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยหรือไม่มีเลยส�ม�รถเปิดเศรษฐกิจให้ดำ�เนินต่อได้

สร้างความมั่นใจด้วยระบบ TTIT
ก�รต่อลมห�ยใจให้เศรษฐกิจทั้ง ๆ ที่สถ�นก�รณ์โรคระบ�ดยังว�งใจไม่ได้ 

ดร. ศุภวุฒิจึงเสนอวิธีก�รรับมืออย่�งเปน็ระบบ “เพร�ะแม้เร�เปิดเศรษฐกิจได้ 

แต่คนไม่กล้�ออกม�จับจ่�ย เร�จึงต้องเรียกคว�มม่ันใจผู้คนกลับม� โดยสร้�ง

ระบบ TTIT คือ Test (ทดสอบ) / Trace (ติดต�ม) / Isolate (กักตัว) / Treat 

(รักษ�) ที่ดีพอ ซึ่งระบบก�รตรวจสอบจะต้องให้ผลเร็วม�ก ไม่ใช่ต้องม�รอ 

5 วัน พอตรวจสอบแล้ว ก็ต้องมีระบบติดต�มที่ดี เพร�ะว่�ถ้�เจอคนไหน

เป็น จะต้องมีระบบสืบสวนว่�คนคนน้ันไปสุงสิงกับใครในช่วง 2-3 วัน 

ทีผ่�่นม�หรือเปล�่ แลว้กม็รีะบบกกัตัวบคุคลและคนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ดแูลเข� 

คนไหนที่เริ่มป่วย ก็ต้องมีโรงพย�บ�ลเตรียมให้พร้อม” โดยระบบนี้จะต้อง

มีเหมือนกันทุกจังหวัด ทุกอำ�เภอ แล้วถึงจะค่อย ๆ คล�ยเปิดเศรษฐกิจ 

“ฉะนั้นก�รเปิดเศรษฐกิจแล้ว ระบบก�รมอนิเตอร์และก�รเซอร์เวย์ที่ดี ถึงมี

คว�มหม�ยในก�รจะใช้ชีวิตต่อไป สมมติต่อไปในสองส�มเดือนข้�งหน้�  

รุ่งเช้�รัฐบ�ลไทยประก�ศว่�มีคนติดเช้ือ 100 คน แต่บอกได้เลยว่� 100  

คนน้ีอยู่ตรงไหนบ้�ง แล้วผมจะรู้ว่�ผมไปตรงน้ีที่มันไม่เคยติดเช้ือเลย 

ในส�มสิบวันที่ผ่�นม� ผมก็กล้�ไป ผมถึงบอกว่�ระบบ TTIT จะสำ�คัญม�ก” 

 ในที่สุดเร�จะต้องมีระบบที่ทำ�ให้ประสบกับคว�มย�กลำ�บ�กให้น้อย

ที่สุด ซึ่งคนทำ�ง�นส�ยครีเอทีฟอ�จต้องไปช่วยคิดม�ว่�มันควรจะมีระบบ

อย่�งไรที่ส�ม�รถเชื่อมต่อทุกอย่�งได้ ดร. ศุภวุฒิยกตัวอย่�งว่� “สมมติว่�

มีคนที่จีนอย�กม�เที่ยวไทย ถ้�มีก�รเทสต์ที่ประเทศเข�รับรองเสร็จแล้ว  

เร�อ�จต้องรับเซอร์เวย์ด้วยว่�บุคคลน้ันไม่ได้ไปทำ�คว�มเสี่ยงหลังจ�กวันที่

เทสต์และกว่�ที่เข�จะม�ไทย ถ้�บริษัทที่เทสต์นั้นติดต่อให้ส�ยก�รบินรู้  

เร�ก็ส�ม�รถติดต�มเข�ได้ แม้แต่ติดต่อให้ทัวร์ที่เมืองไทยรู้ด้วยก็ได้ ทั้ง

ท�งก�รไทยและจีนรับรู้กันหมด เข�จะได้กล้�ม�ท่องเท่ียว แต่มันต้องใช้ระบบ 

ต้องใช้บิ๊กด�ต้�เช่ือมต่อกัน โดยที่ไม่เข้�ไปแทรกแซงคว�มเป็นส่วนตัว 

ของเร�จนเกินไป” เหล่�น้ีคือสิ่งที่ดร.ศุภวุฒิคิดว่�เร�ต้องสร้�งระบบและ 

ต้องมีคนที่ทำ�ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตรงน้ีได้ ซึ่งอ�จทำ�ได้ถึงขน�ดก�รเกิด

ตำ�แหน่งง�นใหม่ ๆ ได้เช่นกัน

การแพทย์ในโลกใหม่
“ระบบ TTIT ที่สร้�งขึ้นม�มันรับได้ทุกไวรัสนะ ไวรัสม�ใหม่ก็ต้องทำ�แบบนี้

นะครับ เพียงแต่ว่�เม่ือเจอไวรัสใหม่ ก็ต้องรีบถอดรหัสของไวรัส เพื่อให้

ส�ม�รถเร่ิมรู้จักไวรัสได้เร็วขึ้น แล้วเร�ก็ใช้ระบบ TTIT จัดก�รได้อย่�งทัน

ทว่งท”ี น่ีเปน็วธีิทีร่วดเร็วและทรงประสทิธิภ�พม�กทีส่ดุในก�รรับมอืกบัไวรัส

ตัวใหม่ ๆ ที่ดร. ศุภวุฒิแนะนำ�

 “ธุรกิจอื่น ๆ ถูกดิสรัปต์ไปหมดแล้ว ยกเว้นธุรกิจส�ธ�รณสุข แต่ผม

มองว่�มันกำ�ลังจะถูกดิสรัปต์อย่�งรุนแรงโดยที่เร�นึกไม่ถึง ถ้�นึกภ�พดู  

100 ปีที่ผ่�นม� ระบบส�ธ�รณสุขจะเน้นก�รรักษ�โรค ปัจจุบันเร�ก็ยังมี

หมอที่เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น ซึ่งเร�จะเน้นที่ตัวโรค เวล�เร�ผลิตย�ออกม�ก็

เน้นทำ�ออกม�เพื่อรักษ�โรค ย�รักษ�โรคจึงมีหล�ยขน�น นี่คือสิ่งที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน” แม้ว่�ธุรกิจด้�นส�ธ�รณสุขจะดูมั่นคง และหล�ยคนมองไม่ออก

ว่�จะถูกโค่นลงได้อย่�งไร น่ีจึงเป็นอีกคว�มเห็นและแนวโน้มหน่ึงของ 

ดร. ศภุวฒุ ิ“หลงัจ�กทีส่�ม�รถถอดพนัธกุรรม หรือ จโีนม (Genome) ของ

มนุษย์ได้ ตอนน้ีจึงเป็นช่วงระหว่�งก�รเปลี่ยนผ่�นในก�รรักษ�คน ต่อไป 

มันจะต้องเป็นก�รรักษ�แบบส่วนบุคคล (Personalized) ซึ่งก็ต้องเอ�จีโนม

ของเร�เป็นตัวตั้ง แล้วรักษ�โดยอิงจ�กจีโนมของแต่ละคน” เข�ขย�ยคว�ม

ต่อว่� “ห�กในอน�คตถ้�เร�ส�ม�รถแบ่งจีโนมได้ทุกคน แล้วสมมติว่�เร�

ฝังชิปเล็ก ๆ ไว้ในตัวเร� ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ศูนย์กล�ง ในขณะที่ศูนย์เข� 

ก็จะมอนิเตอร์เซลล์เร� 24 ชั่วโมงเลย วันไหนที่ร่�งก�ยเร�มีไวรัสแล้วเซลล์

ต้องต่อต้�น มีแอนติบอดีขึ้นม� ศูนย์จะรู้ก่อนว่�เร�ไม่สบ�ย แล้วติดต่อเร�

เข้�ม�เลย เพื่อทำ�ต�มข้ันตอนต่อไป โดยคอนเฟิร์มก�รเจ�ะเลือดท�ง

โทรศพัท ์สง่โดรนเอ�ย�ม�ให ้และกข็อคยุประชุมท�งไกลกบัคณุหมอทีบ่�้น 

น่ันคือโลกสมัยใหม่ที่ผมเด�ว่�จะเกิดข้ึนในช่วงสัก 20 - 30 ปีข้�งหน้�”  

ภ�พทีด่ร.ศภุวฒุคิ�ดก�รณ์ไวว้�่อน�คตอย�่งไรเสยี แม้แตร่ะบบส�ธ�รณสขุ

ก็จะถูกดิสรัปต์ไม่ต่�งจ�กธุรกิจอื่น และสิ่งน้ันก็คือก�รแพทย์ระดับจีโนม 

(Genomic Medicine) นั่นเอง 

ระบบ TTIT ที่สร้างขึ้นมามันรับได้
ทุกไวรัสนะ ไวรัสมาใหม่ก็ต้องทำา
แบบนี้นะครับ เพียงแต่ว่าเมื่อเจอ
ไวรัสใหม่ ก็ต้องรีบถอดรหัสของ
ไวรสั เพือ่ให้สามารถเริม่รูจ้กัไวรสั
ได้เร็วขึ้น แล้วเราก็ใช้ระบบ TTIT 
จัดการได้อย่างทันท่วงที

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 20 เมษ�ยน 2563
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Special Interview : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

เรียบเรียง : นพกร คนไว

วิกฤตโควิด-19 ทำาให้ผู้คนท่ัวโลกได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ ซ่ึงส่งผลต่อ 
ความเข้าใจด้านกระบวนทัศน์การพัฒนาของมนุษย์ต่อโครงสร้างในระบบต่างๆ 
ดร. สวุทิย์ เมษนิทรย์ี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม อธิบายว่า ทำาไมเราควรเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ 
การพัฒนา โดยเริ่มต้นจากความคิดฐานรากท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียน
โครงสรา้งเชงิระบบ อนัเป็นกลไกสำาคญัท่ีจะนำาพาไปสู ่“โลกท่ีพงึประสงค”์

ก�รจะก้�วสู่ “โลกที่พึงประสงค์” น้ัน เร�ควรหันกลับม�มองกระแสโลก�ภิวัตน์ในปัจจุบัน ที่เร�

มักให้คว�มสำ�คัญเฉพ�ะกับสินค้� บริก�ร และผู้คน แต่กลับไม่ห่วงใยกระแสโลก�ภิวัตน์ในมิติ

ของคว�มเสี่ยงและก�รคุกค�ม ตั้งแต่ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พอ�ก�ศ (Climate Change) 

จนถงึก�รระบ�ดใหญร่ะดบัโลก (Global Pandemic) ซึง่สง่ผลใหเ้กดิวกิฤตเชิงซอ้น เช่น วิกฤต

ด้�นสุขภ�พและวิกฤตเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ฉะน้ันห�กมองดูร�กเหง้�ของปัญห�ต้ังแต่อดีต 

จะพบว่�เร�มองโลกไปสู่คว�มทันสมัย (Modernism) ม�กกว่�ที่จะมุ่งพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน 

(Sustainism) โดยมีฐ�นคิดแบบ “ตัวกูของกู” ที่สร้�งให้เกิดรอยปริ 7 ประก�รในระบบ  

(Systemic Divides)

• รอยปริที่ 1 คว�มไร้สมดุลจ�กคว�มม่ังค่ังท�งเศรษฐกิจ เกิดจ�กก�รมุ่งเน้น 

 แต่ด้�นเศรษฐกิจ นำ�ม�สู่คว�มไม่สมดุลระหว่�งความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

 กบัความอยูด่มีสีขุทางสงัคม ความยัง่ยนืของธรรมชาต ิและภมูปิญัญามนุษย ์ 

 โดยทั้ง 4 เรื่องนี้จำ�เป็นต้องมีน้ำ�หนักเท่�กัน

• รอยปริที่ 2 ภ�คเศรษฐกิจก�รเงิน (Financial Sector) ครอบงำ�ภ�ค 

 เศรษฐกิจจริง (Real Sector)

• รอยปริที่ 3 คว�มต้องก�รอย่�งไม่สิ้นสุดของมนุษย์กับทรัพย�กรที่มีอยู่ 

 อย่�งจำ�กัดบนโลก

• รอยปริที่ 4 ผูค้รอบครองทรัพย�กรกับผูต้อ้งก�รใช้ทรัพย�กรไมใ่ช่คนกลุม่ 

 เดียวกัน

• รอยปริที่ 5 คว�มเหลื่อมล้ำ�ของร�ยได้ สินทรัพย์ และโอก�สระหว่�ง  

 “คนมีและคนได้” กับ “คนไร้และคนด้อย”

• รอยปริที่ 6 ด�บสองคมของเทคโนโลยีในก�รตอบโจทย์คว�มต้องก�รท่ีแท้จริง 
 ของมนุษย์ มีคนม�กม�ยที่มีคว�มต้องก�ร แต่เทคโนโลยียังไม่ตอบโจทย์

• รอยปริที่ 7 คว�มไม่ไว้ว�งใจซึ่งกันและกันระหว่�งรัฐ เอกชน กับประช� 

 สังคม ห�กรัฐจับมือกับเอกชน ประช�สังคมจะอ่อนแอ แต่ห�กรัฐจับมือกับ 

 ประช�สังคม เอกชนก็จะอ่อนแอ

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
 
โลกเปลี่ยนคนปรับ : เราจะอยู่ในโลกหลังวิกฤต
อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร



CREATIVE THAILAND  I  13

 รอยปริ 7 ประก�รท่ีเกิดข้ึนนำ�ไปสู่ “โลกท่ีไร้สมดุล” ซ่ึงเป็นความไร้สมดุล

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ก่อให้เกิดคว�มเหลื่อมล้ำ� และความไร้สมดุล

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดคว�มไม่ย่ังยืน ทำ�ให้โลกอยู่ในคว�มเส่ียง

ทีจ่ะเกดิจ�กภยัคกุค�ม อย�่งวิกฤตโควิด-19 ในตอนน้ี ทีย่้ำ�เตือนใหเ้ร�ตอ้ง

เปลีย่นกระบวนทศันก์�รพฒัน�ชุดใหม ่จ�กก�รมอง “โลกไปสูค่ว�มทนัสมยั” 

(Modernism) สู่ “โลกที่มุ่งพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน” (Sustainism)

 คว�มไร้สมดุลของโลกที่ม�จ�กฐ�นคิด “ตัวกูของกู” ก่อให้เกิด “โลก

ไม่พึงประสงค์” เป็นโลกที่ติดอยู่ในวังวนของวิกฤตที่ซ้ำ�ซ�ก กล�ยเป็นภ�วะ

โลกป่วนซึ่งไม่เพียงเกิดจ�กพลวัตของเทคโนโลยีอย่�งเดียว แต่ยังเกิดจ�ก

พลวตัของคว�มเสีย่งและภัยคกุค�มดว้ย เปน็ปจัจยัทีท่ำ�ใหม้นุษยต์อ้งปฏิวัติ

อตุส�หกรรมและปรบัโครงสร้�งเศรษฐกจิ ทัง้ยงัเปน็กลไกสำ�คญัในก�รปฏวิตัิ

ท�งสังคม และก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ กล�ยเป็นตัวเร่งสู่ก�ร

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภ�ยใต้ “7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” (7 Major Shifts)

 ขยับที่ 1 ก�รเปลี่ยนแปลง โมเดลตลาดเสรี (Free Market Model) 

สู ่โมเดลร่วมรังสรรค ์(Co-Creative Model) ไดแ้ก ่ก�รใช้พลงัปญัญ�มนุษย์

ในก�รขับเคลือ่นแทนก�รใช้กลไกตล�ด เปดิโอก�สใหท้กุภ�คสว่นมีบทบ�ท

ในก�รผลติและรังสรรคน์วัตกรรม เปลีย่นแนวคดิก�รพฒัน�คว�มไดเ้ปรียบ

เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งก�รตล�ด ม�สู่ก�รพัฒน�นวัตกรรมที่ทุกคนเข้�ถึงได้ 

(Inclusive Innovation) เพือ่ขย�ยขน�ดตล�ดใหค้รอบคลมุ “คนไร้และดอ้ย

โอก�ส” ในสังคม ขณะเดียวกันก็พร้อมเปิดรับโมเดลก�รระดมทุนจ�ก

ประช�ชนโดยตรง (Crowdfunding) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มุ่งหวังผล

ตอบแทนทัง้ด�้นก�รเงนิหรือประโยชน์ท�งธุรกจิ แทนก�รระดมทนุแบบเดมิ

ที่มีเพียงผู้ถือหุ้นและตล�ดทุน

 ขยับที่ 2 เดิมเร�อยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย การแข่งขันในการผลิต

และการบริโภค (Competitive Mode of Production & Consumption) 

ผ�่นโมเดลก�รลงทนุของเอกชน (Private Investment Model) ภ�ยใตแ้นวคดิ 

“ก�รผลิตเพ่ือข�ย” (Making & Selling) เกิดก�รแข่งกันผลิตและบริโภค 

คว�มอยู่ดีมีสุขตกอยู่กับคนจำ�นวนน้อย (Well-Beings of the Few) ปัจจุบัน

โลกกำ�ลังก้�วสู่ การผนึกกำาลังในการผลิตและการบริโภค (Collaborative 

Mode of Production & Consumption) ผ่�นแพลตฟอร์มที่ทุกคนส�ม�รถ

มีส่วนร่วม (Open Collaborative Platform) ที่ดำ�เนินไปพร้อมกับแนวคิด 

ก�รเกื้อกูลและแบ่งปัน (Caring & Sharing) เพื่อสร้�งคว�มอยู่ดีมีสุขให้ 

คนหมู่ม�ก (Well-Beings of the Mass)

 ขยับที่ 3 เดิมเร�มุ่งพัฒน� การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 

Growth) ภ�ยใต้ฐ�นแนวคิดที่เช่ือว่� คว�มโลภ (Greed) ทำ�ให้เกิดก�ร

เติบโต (Growth) หรือ “Greed2Growth” และ “Growth2Greed” แนวคิด

มุง่เน้นไปสูก่�รเพิม่ปริม�ณก�รผลิตและบริโภค ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รสร้�ง

คว�มมั่งคั่งท�งเศรษฐกิจ แต่ไม่คำ�นึงถึงประโยชน์ด้�นคว�มยั่งยืน

 เร�จำ�ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่ การขับเคลื่อนที่สมดุล (Thriving in 

Balance) จ�กเดิมที่มุ่งเน้นก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ สู่ก�รให้คว�มสำ�คัญ

กับ 4 มิติ ได้แก่ การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขในสังคม 

ควบคู่กับความย่ังยืนของธรรมชาติ บนร�กฐ�นของศักด์ิศรีและภูมิปัญญามนุษย์ 

โดยตั้งอยู่บนคว�มเชื่อที่ว่� “Good2Growth” และ “Growth2Good”

 ขยับที่ 4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(People for Growth) มองมนุษย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของปัจจัยก�รผลิต มุ่งเน้น

ก�รลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภ�พในตัวมนุษย์ ทำ�ให้เกิดภ�ระหน้�ที่ของคน

ทำ�ง�นเกินคว�มจำ�เป็น ขณะเดียวกันองค์กรก็สร้�งภ�พลักษณ์ของตนให้

เปน็ Looking Good, Looking Well (ผ�่นก�รทำ� Pseudo-CSR) ห�กตอ้งก�ร

สร้�งคว�มยัง่ยนืในโลกหลงัโควดิ-19 การสร้างระบบนิเวศทีเ่อือ้ตอ่การเตบิโต

ของมนุษย์ (Growth for People) จึงเป็นเรื่องสำ�คัญ ก�รสร้�งหลักประกัน

คว�มมัน่คงและปลอดภยัในชีวติ ยกระดบัทกัษะ เติมเต็มศกัยภ�พ เปดิพืน้ที่

ใหม้สีว่นร่วม และปกปอ้งศกัดิศ์รีคว�มเปน็มนุษย ์จะช่วยเปลีย่นภ�พองค์กร

ให้เป็น Being Good, Being Well อย่�งแท้จริง

 ขยับที่ 5 เร�อยู่กับ ชีวิตท่ีร่ำารวยทางวัตถุ (Economic Life) ท่ีเต็ม 

ไปด้วยก�รแข่งขัน และโหยห�คว�มต้องก�รไม่มีที่สิ้นสุด จนนำ�พ�ไปสู่ชีวิต

ที่ไร้จุดหม�ย รวมถึงก�รพัฒน�ทักษะเพื่อก�รใช้ง�น (Head & Hands) กับ

คว�มเช่ือท่ีว่� ย่ิงมาก ย่ิงได้ ท้ังหมดน้ีก่อให้เกิด “ความอับจนบนความม่ังค่ัง”

 ห�กต้องก�รคว�มปกติสุขในโลกหลังโควิด-19 เร�ต้องเปลี่ยนชีวิต 

ให้เป็น ชีวิตที่รุม่รวยความสุข (Balanced Life) เป็นชีวิตที่มีสุขภ�พก�ยและ

ใจที่แข็งแรง เข้�ใจคุณค่�ของก�รมีชีวิตและก�รใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น พัฒน�

ทักษะคว�มฉล�ดรู้ในก�รใช้ชีวิต (Heart & Harmony) และพัฒน�ทักษะ

เพื่อใช้ในก�รทำ�ง�น (Head & Hands) ปรับคว�มคิดเป็น ยิ่งปัน ยิ่งได้ ซึ่ง

เป็นวิธีที่จะนำ�ชีวิตไปสู่ “ความรุ่มรวยบนความพอเพียง” 

 ขยับที่ 6 เดิมเร�ติดกับดักของ เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) 

ซึ่งเป็นระบบที่นำ�ทรัพย�กรม�ผลิตสินค้�ต�ม “ห่วงโซ่คุณค่�” (Value 

Chain) โดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเพียงแต่มุ่ง

สร้�งกำ�ไร

 วิกฤตคร้ังน้ีทำ�ให้เร�ต้องปรับระบบเศรษฐกิจม�เป็น เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นระบบที่นำ�สิ่งเหลือใช้และทรัพย�กร

ที่มีอย่�งจำ�กัดม�หมุนเวียนสร้�งประโยชน์ใหม่ มุ่งเน้นคว�มประหยัด 

ในปัจจัยนำ�เข้� ประสิทธิภ�พในกระบวนก�รผลิต และประโยชน์สูงสุดที่ 

ได้รับจ�กผลผลิต

 ขยับท่ี 7 ทีผ่่�นม�มนุษย์ดำ�เนินชีวิตในรูปแบบ การตักตวงผลประโยชน์
จากส่วนรวม (Exploitation of the Commons) คิดถึงแต่ก�รเอ�คว�มดี 

ใสต่วั เอ�ช่ัวใสค่นอืน่ (Internalizing the Goods & Externalizing the Bads) 

และผลประโยชน์ที่ตกกับลูกหล�นตนเองเท่�นั้น

 ห�กแต่โลกหลังโควิด-19 มนุษย์ต้องหันม�ฟ้ืนฟู เยียวย� รักษ�ผลประโยชน์

ของส่วนรวม (Remedy of the Commons) ไตร่ตรองถึงข้อเสียท่ีอ�จเกิดข้ึน

ในสิ่งดีๆ (Negative Side of the Goods) อีกทั้งต้องมองห�ข้อดีที่มีในสิ่ง

ที่แย่ (Positive Side of the Bads) เปลี่ยนคว�มคิดก�รสร้�งประโยชน์ให้แก่

พวกพ้อง ม�เป็นก�รคิดสิ่งดีๆ เพื่อคนส่วนใหญ่และคนรุ่นหลัง ก่อนหน้�นี้

มนุษย์ใช้ชีวิตท่ีมุ่งเน้นสู่ก�รแข่งขันท้ังในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร และประเทศ 

แต่เมื่อได้เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 น่ันทำ�ให้ตระหนักว่�มนุษย์เร�ไม่ได้ถูก

แบ่งเป็นเพียงส่วนหน่ึงขององค์กรหรือประเทศอีกต่อไป แต่เป็นพลเมือง 

ของโลก เพร�ะฉะน้ัน ก�รฟืน้ฟโูลกใหด้ข้ึีนจงึเปน็หน้�ทีส่ำ�คญัของเร�ทกุคน 

เพื่อคว�มสงบสุขและคว�มอยู่ดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับเร�ทุกคน 
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Special Interview : ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ท่ามกลางการอยูอ่ยา่งหวาดหว่ันบนความไมแ่น่นอนของโรคและขอ้ถกเถียงถึง “ความปกตใิหม ่(New Normal)” ทีค่นไทย
ต้องปรับตัว ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับสมญานามว่า “รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุด 
ในปฐพ”ี ได้ใหส้มัภาษณ์ถึงหนทางการปรบัตวัสูอ่นาคตขา้งหน้าท่ีคนไทยตอ้งเผชญิ ขณะลงไปสำารวจพืน้ท่ีท่ีชมุชนซอยโรงหมู 
คลองเตย ซึ่งเป็นจังหวะอันดีท่ีจะทำาให้เราได้ลองทบทวนกันดูอีกสักครั้งว่า ในสังคมแห่งชนชั้นนี้ ความปกติใหม่จะใช้ได้กับ 
ทุกกลุ่มคนในกรงุเทพมหานครและในสงัคมไทยหรอืไม ่หรอืเราจำาเป็นต้องลองพจิารณาชวิีตของคนรอบขา้ง ทีต่กึสงูสงา่และ
เส้นทางรถไฟฟ้าอาจบดบังกันอีกครั้งว่า “ก้าวต่อไปข้างหน้า (Next Normal)” เราจะเดินไปพร้อม ๆ กันได้อย่างไร โดยที่
ไม่หลงลืมใครไว้ข้างหลัง

บทสัมภาษณ์ : ศิริอร หริ่มปร�ณี l เรียบเรียง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

โรคระบาดที่เขย่าความเปราะบางของกรุงเทพฯ 
“กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เส้นเลือดใหญ่มันดี มีคอนโด มีรถไฟฟ้� แต่ว่�ปัญห�

จริง ๆ มันอยู่ท่ีเส้นเลือดฝอยซ่ึงมันเปร�ะบ�งม�ก พอโควิดม�ที มันก็เขย่�ให้

เห็นเลยว่�จุดอ่อนอยู่ท่ีไหน รัฐมนตรีต่�งประเทศสิงคโปร์พูดดีม�ก เข�บอกว่�

โควิดเป็นตัวที่แสดงให้เร�เห็นถึงจุดอ่อนอย่�งไม่ปร�นี ผมว่�อันหน่ึงที่เร�

เห็นชัดคือเร่ืองชุมชนเปร�ะบ�งท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นคนห�เช้�กินค่ำ� 

ไม่มีระบบสวัสดิก�รอยู่ประม�ณ 1,500 ชุมชน คิดเป็นประม�ณ 1.2 ล้�นคน 

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปร�ะบ�งม�ก เข�จำ�เป็นกับกรุงเทพฯ นะ แม่บ้�น รปภ. 

ที่ม�ทำ�คว�มสะอ�ด ม�เปิดตึกให้เร� คนขับมอเตอร์ไซค์ส่งของ คนพวกนี้

คือคนที่อยู่ในชุมชนนี้และเป็นกำ�ลังที่ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ 

 เวล�ปกตเิร�จะรู้สกึว�่เข�กอ็ยูไ่ดเ้หมอืนกบัว�่เปน็เรือ่งธรรมด� แตพ่อ

มีโควิด มันเห็นชัดเจนข้ึนเลยว่� ชีวิตเข�มันไม่ได้มีคว�มปลอดภัยเลย 

ศูนย์วิจัยของไทยพ�ณิชย์มีร�ยง�นออกม�ว่� 59% ของครัวเรือนใน

ประเทศไทย ก็คือ 1.2 ล้�นครัวเรือนนี้ มีทรัพย์สินน้อยกว่�ร�ยจ่�ย 3 เดือน 

คือ ถ้�ไม่มีเงินเข้�ม�เลย ก็อดต�ยก่อน แม้ภ�ครัฐมีนโยบ�ยให้ 5,000 บ�ท 

แต่ก็ไม่ได้ท่ัวถึง ผมว่�ส่ิงแรกท่ีรัฐบ�ลควรทำ�คือเร่ือง “ฐ�นข้อมูล” ว่�คนลำ�บ�ก

อยู่ที่ไหนบ้�ง เร�เจอเยอะเลยที่นอกจ�กชุมชนแล้ว มีเร่ืองครอบครัวที่มี 

ลูกพิก�รซ้ำ�ซ้อนซึ่งไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือเพิ่ม เร่ืองฐ�นข้อมูลจึงเป็น

โครงสร้�งพื้นฐ�นหลักที่ต้องมีให้ชัดเจน เพร�ะว่�เงิน 5,000 บ�ท ช่วยวันนี้

กับช่วยอีก 2 อ�ทิตย์ มันต่�งกันม�กนะ เหมือนกับก�รให้เสื้อชูชีพ ถ้�ม�

ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ
THE NEXT NORMAL
IS “TRUST THAILAND”
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หลังจ�กที่เข�จมน้ำ�ต�ย มันก็ไม่มีประโยชน์” ดร. ชัชช�ติกล่�ว พร้อมย้ำ�ด้วยว่� 

ปัญห�ด้�นที่อยู่อ�ศัยของกลุ่มคนเปร�ะบ�งที่คิดคร่�ว ๆ  คือประม�ณ 10% 

ของคนกรุงเทพฯ ทั้งหมดน้ีจำ�เป็นต้องได้รับก�รดูแลอย่�งจริงจัง เพร�ะ 

ที่อยู่อ�ศัยที่ให้คว�มรู้สึกมั่นคง จะนำ�ไปสู่โอก�สของก�รสร้�งชุมชนและ

สังคมที่มั่นคงเช่นกัน

 “ผมว่�นอกเหนือจ�กฐ�นข้อมูลแล้ว เรื่องของที่อยู่อ�ศัยก็เป็นพื้นฐ�น

สำ�คญั จะทำ�ยงัไงใหค้นในชุมชนมคีว�มมัน่คงเร่ืองทีอ่ยูอ่�ศยัเพิม่ข้ึน มรีะบบ

สุขลักษณะที่ดีข้ึน เพร�ะถ้�ห�กคนเร�รู้สึกเป็นเจ้�ของในที่อยู่อ�ศัย  

ผมเช่ือว่�เข�จะรู้สึกภูมิใจและอย�กช่วยกันพัฒน�ชุมชนให้ดีข้ึน แล้วก็เร่ิมมี 

Social Mobilization คือมีก�รพัฒน�ที่ลูกดีกว่�พ่อแม่ง่�ยขึ้น แต่ถ้�เกิดว่�

ชุมชนรู้สึกตัวเองไม่มีอน�คตเลย อยู่ไปเพื่อเตรียมถูกไล่ที่ สุดท้�ยก็จะเป็น

ชุมชนที่ทรุดโทรมไม่มีสุขอน�มัย เพร�ะฉะนั้นห�กมองในแง่ของโรคระบ�ด 

ผมว่�ชุมชนคือด่�นหน้�ไม่ใช่บุคล�กรส�ธ�รณสุข เพร�ะพวกเข�เป็น

บุคล�กรที่มีคุณค่�ควรไว้หลังสุด ด่�นหน้�ที่ต้องรับมือโควิดก็คือชุมชน 

ซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอย ถ้�เร�ส�ม�รถทำ�ให้เข�มีสุขอน�มัยที่ดีได้ มันจะช่วย

ลดคนป่วยให้ไปถึงด่�นหลังได้น้อยลง”

ก้าวต่อไปคือ “Trust Thailand”
ดร. ชัชช�ติให้คว�มเห็นว่�คว�มปกติใหม่ (New Normal) ไม่ได้เป็นเรื่อง

อน�คตทีจ่ะค�ดก�รณ์ได้ง่�ย ๆ  เพร�ะท้ังหมดท้ังมวลข้ึนอยู่กับว่�ตอนน้ีประเทศ

กำ�ลังเลือกก้�วต่อไป (Next Normal) ร่วมกันอย่�งไร ซึ่งหนึ่งในเรื่องสำ�คัญ

ใกล้ตัวที่ดร. ชัชช�ติยกตัวอย่�งให้ฟังก็คือเร่ืองของก�รเดินและพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ 

“หวัใจมนัอ�จจะไมใ่ชพ่ืน้ที่ส�ธ�รณะที่อยูต่รงกล�ง มันตอ้งกระจ�ยเหมอืน

สวนย่อม ๆ อยู่ใกล้ชุมชนให้เข�เข้�ถึงได้ และอน�คต  ‘ก�รเดิน’ จะเป็น

เร่ืองสำ�คัญ ถ้�เร�มอง Next Normal นะ ผมเช่ือว่�ก�รเดินมันคือเร่ือง 

Social Distance เลย ระหว่�งเบียดกันบน BTS กับเดินได้ ผมว่�คนเลือกเดิน 

ถ้�แบบน้ันเร�จะพบว่�ต้องปรับเร่ืองของก�รเดินในเมือง และระบบขนส่ง

ส�ธ�รณะในมติใิหม ่ซึง่เร�อ�จจะโยงไปถงึก�รเหลือ่มเวล�ก�รทำ�ง�นดว้ย”

 และห�กมองทีภ่�พรวมของประเทศต่อจ�กนี้ ดร. ชัชช�ติค�ดก�รณ ์

คว�มเป็นไปได้ที่จะทำ�ให้ประเทศกลับม�ใกล้เคียงกับคว�มปกติเดิมที่สุด  

ก็คือก�รกุมหัวใจของคำ�ว่� “คว�มเชื่อใจ (Trust)” กลับคืนม�ให้ได้ในทุกมิติ 

“สถ�นก�รณ์ตอนนี้เป็นแค่เรื่องโรคกับเรื่องเศรษฐกิจที่ห�ยไป ถ�มว่�ทำ�ไม

จีดีพีเมืองไทยลด 6% ซ่ึงม�กกว่�เอเชียใต้ท้ังหมด เพร�ะว่�เร�พ่ึงก�รท่องเท่ียว

และก�รส่งออกเยอะ เพร�ะงั้นต้องถ�มกลับว่�กลยุทธ์หลักของเร�ต่อจ�กนี้

คืออะไร ไม่งั้นเงินกู้ 1.9 ล้�นล้�น จะห�ยไปเร็วม�กเลยนะ และผมคิดว่�

หัวใจที่จะทำ�ให้กลับม�ใกล้ของเดิมม�กที่สุดคือคำ�ว่� ‘Trust’ คือถ้�เกิดเร�

มีตรงน้ีแล้ว กิจกรรมท�งเศรษฐกิจหล�ย ๆ  อย่�งมันจะกลับม�ได้ เป็นกลยุทธ์

ในก�รฟืน้คนืเมอืง จะทำ�ยงัไงใหเ้ปน็ Trust Destination ตัง้แตร่ะดบัประเทศ 

บริษัท ถึงระดับย่อยท่ีคน ผมว่�เร�ได้เปรียบในแง่ท่ีตัวเลขส�ธ�รณสุขของเร� 

ดีม�กเมื่อเทียบกับที่อื่น อันน้ีคือต้นทุนเบื้องต้นแล้ว ถ้�ยิ่งเมืองไทยเร�

ปลอดภยั ระบบส�ธ�รณสขุเร�ด ีคนเร�มรีะเบยีบวนัิยในก�รช่วยกนัปอ้งกนั 

ผมว่�เร่ิมจ�กตรงน้ี แล้วเร�เอ� Trust ให้เป็นธีมทำ�ยังไงให้เกิด Trust Thailand ได้ 

ทำ�ยังไงเร�จะให้นักท่องเท่ียวกลับม�ม่ันใจ คือมันต้องเร่ิมด้วยระบบส�ธ�รณสุข

จ�ก Isolate, Test, Treat, Trace และอ�จจะต้องมีก�รทำ�คว�มตกลง 

กับต่�งประเทศเลยว่�คุณจะส่งคนม�คุณต้องมั่นใจ และเร�จะส่งคนไปเร�

ก็ต้องม่ันใจเหมือนกัน เพร�ะงั้นผมว่�มันมีวิธีก�รสร้�ง Trust ในระบบ  

แต่ประเทศต้องเริ่มแล้ว

 และ Trust เองมันไม่ได้ใช้เฉพ�ะกับนักท่องเที่ยว มันหม�ยถึง Trust 

ระหว่�งกันด้วย ผมว่�ในช่วงวิกฤตโรคระบ�ด เร�เห็นแล้วว่�ธ�ตุแท้ของ

แต่ละคนเป็นยังไง เร�ดูแลพนักง�นเร�ดีแค่ไหน เร�ดูแลลูกค้�เร�ดีแค่ไหน 

เร�จะได้เห็นชัดเลยว่� Trust ในระหว่�งบุคคลเป็นยังไง หรือที่อ�จ�รย์ศุภวุฒิ 

ส�ยเชื้อ ท่�นพูดไว้ ผมว่�น่�สนใจคือซัพพล�ยเชน ถ้�เร�ทำ�ส�ธ�รณสุขที่

เข้มแข็ง เร�อ�จจะเป็นเอ็กซ์คลูซีพซัพพล�ยเชนก็ได้ คือคนยอมรับเอ�เร�เป็น

บริษัทที่ส่งออก เช่ือว่�ถ้�เร�มีโรคระบ�ดอีก เร�ก็ไม่สะดุด แบบน้ีก็เป็น 

ก�รสร้�งคว�มไว้ใจในระดับซัพพล�ยเชนเหมือนกัน หรือกระท่ังตัวบุคคลอย่�ง

พวกเร�เอง ผมว�่เร่ิมทีส่ขุภ�พของเร�เลย เร�ดแูลสขุภ�พใหด้ ีมพีฤตกิรรม

ท่ีไม่เสี่ยงกับท่ีทำ�ง�น เร�ดูแลคนรอบข้�ง เร�มีน้ำ�ใจให้กัน น่ีคือก�รสร้�ง Trust 

ผมว่�สุดท้�ยแล้ว ถ้�เร�เร่ิมจ�กระดับบนถึงตัวบุคคลได้ สร้�งคว�มไว้ใจ

และคว�มมั่นใจ เศรษฐกิจก็น่�จะกลับม�เข้มแข็งได้เร็วขึ้น ซึ่งมันก็มีหล�ย

องค์ประกอบ แต่ผมว่�เรื่อง Trust เป็นหนท�งหนึ่งที่น่�สนใจ” 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 12 พฤษภ�คม 2563

ผมคิดว่าหัวใจที่จะทำาให้กลับมาใกล้
ของเดิมมากท่ีสุดคือคำาว่า ‘Trust’ จะ
ทำายังไงให้เป็น Trust Destination 
ตั้งแต่ระดับประเทศ บริษัท ถึงระดับ
ย่อยท่ีคน ถ้าย่ิงเมืองไทยเราปลอดภัย 
ระบบสาธารณสุขเราดี คนเรามี
ระเบียบวินัยในการช่วยกันป้องกัน 
ผมว่ามันมีวิธีการสร้าง Trust ในระบบ 
แต่ประเทศต้องเริ่มแล้ว 
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Special Interview : ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

เรื่องของดิจิทัล การศึกษา และทรัพยากรมนุษย์
“กอ่นอืน่ตอ้งขอชืน่ชมท�งส�ธ�รณสขุไทยทีท่ำ�ใหเ้ร�อยูใ่นสถ�นภ�พทีด่มี�ก

ในระดับหนึ่ง ทำ�ให้เร�ส�ม�รถที่จะเร่ิมคิดต่อได้ว่� ชีวิตต่อไปควรจะ

ออกแบบอย�่งไร เพร�ะผลของวิกฤตคร้ังน้ีคงไมใ่ช่แคเ่ร่ืองสขุภ�พคว�มเปน็

คว�มต�ยอย�่งเดยีว แตเ่ปน็เร่ืองของคว�มเปน็คว�มต�ยท�งด�้นเศรษฐกจิ

ดว้ย ดงัน้ันจงึจำ�เปน็อย�่งยิง่ทีเ่ร�จะต้องรีบเรียนรู้จ�กทัง้คว�มส�ม�รถทีเ่ร�

มีและคว�มอ่อนแอของเร� เพื่อที่จะกำ�หนดเส้นท�งอน�คตไปพร้อม ๆ กัน 

 ผมเองก็คิดอยู่หล�ยคร้ังว่� ‘ดิจิทัล’ มีประโยชน์ แต่ถ้�คิดให้ละเอียดแล้ว 

ดิจิทัลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนของเร�มีสมรรถนะ ห�กจะบอกว่�พระเอก

ต่อจ�กนี้เป็นต้นไปคือก�รประชุมผ่�นวิดีโอคอล ก�รใช้แอพพลิเคชัน หรือ 

ก�รใช้ 5G ถึงแม้จะมีส่วนจริงอยู่บ้�ง แต่มันจะเต็มไปด้วยคว�มล้มเหลว 

ถ้�ห�กเร�ไม่ได้คำ�นึงถึงทรัพย�กรที่สำ�คัญอย่�ง ‘ทรัพย�กรมนุษย์’ 

 เรื่องก�รพัฒน�คน เร�จะไปพูดถึงมห�วิทย�ลัยอย่�งเดียว หรือพูดถึง

โรงเรียนอย่�งเดียวคงไม่ได้ เร�ต้องดูกันทั้งส�ยป่�น ห�กเริ่มดูกันในระยะ

สัน้คอืวนัน้ี ‘นักเรียนจะกลบัเข้�หอ้งเรียนกนัอย�่งไร’ เพร�ะตอนน้ีเดก็ยังไป

โรงเรียนไม่ได้ แต่ก�รเปิดโรงเรียน ช้�หรือเร็วก็ต้องเปิด ซ่ึงห�กลองเปรียบเทียบ

กับต่�งประเทศ ขณะน้ีหล�ยประเทศท่ัวโลกก็เร่ิมทยอยเปิดเรียนกันอย่�งช้� ๆ  

แต่เข�มีคว�มได้เปรียบกว่�เร� เพร�ะห้องเรียนเข�อ�จจะมีนักเรียนแค่ 

10-15 คน แต่ห้องเรียนของไทยมีถึง 50 คน จึงเป็นสิ่งที่น่�สนใจว่� ระบบ

บริห�รจัดก�รก�รศึกษ�ของเร�ในอน�คตจะเอ�อย่�งไร 

 นำ�ม�สูค่ำ�ถ�มในระยะย�วว�่ ‘เร�จะเอ�ยงัไงกบัเดก็ของเร�ในวนัน้ีและ

ในอน�คต’ เร�จะป้ันพวกเข�อย่�งไร ซ่ึงในแง่ของดิจิทัลน้ัน คว�มน่�เป็นห่วง

ของเด็กยังน้อยกว่�ผู้ใหญ่ม�ก เพร�ะเด็กกับดิจิทัลคือของเล่น สิ่งสำ�คัญที่

เร�จะต้องคิดในฐ�นะผู้ใหญ่ คือเร�จะสร้�งโอก�สท�งดิจิทัลให้เด็กอย่�งไร 

เพร�ะเข�ซึมซับได้อยู่แล้ว อยู่ที่ว่�มีโอก�สหรือไม่มีม�กกว่� ดังนั้นเร�ต้อง

เน้นที่ครู ซึ่งก�รจะเน้นให้ครูมีทักษะสูง ๆ แม้จะเป็นคว�มท้�ท�ย แต่ก็ไม่

เกินวิสัยที่เร�ส�ม�รถทำ�ได้ เพียงแต่ว่�ที่ผ่�นม�เร�อ�จจะให้น้ำ�หนักน้อย 

ไปหน่อย ห�กเร�ใช้โควิดให้เป็นประโยชน์ วันน้ีเร�ม�ต้ังหลักกันให้ดี 

เร่ืองก�รศึกษ�เป็นเร่ืองที่เร�ต้องดูกันตลอดแนว ตั้งแต่เร่ิมต้นไปจนถึงใน

ระดับแรงง�น”

บทสัมภาษณ์ : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ l เรียบเรียง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

วิกฤตการณ์โควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบไปท่ัวโลก คือวิกฤตครั้งรุนแรงท่ีสุดครั้งหน่ึงท่ีผู้คนยุคน้ีต้องประสบพบเจอ 
ซึ่งในสภาวะเช่นน้ี “เทคโนโลยีดิจิทัล” ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือท่ีจำาเป็นและมีประโยชน์อย่างมากต่อการดำารงชีวิต 
ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้บอกเล่าถึงโอกาสมากมายของ 
การเดินหน้าสู่ความเป็นดิจิทัล และความเป็นไปได้ของประเทศไทยบนเส้นทางแห่งอนาคตสายนี้

  ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ขับเคลื่อนโลกใหม่
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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เราจะอยู่รอดอย่างไรเมือ่ถกูโควดิ-19 บงัคบัใหป้รบัตวั 

“ก�รมีดิจิทัลนั้นต้องยอมรับว่�มีทั้งด้�นบวกและด้�นลบ ในแง่ของแรงง�น

จะมีอุตส�หกรรมจำ�นวนหน่ึงที่แรงง�นจะถูกทดแทนจ�กเทคโนโลยีที่ 

เข้�ม�ดิสรัปต์ ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่�งเดียว แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 

ทั่วโลก เพร�ะฉะนั้นในก�รยกระดับแรงง�นเร�ต้องดูใน 3 เรื่องด้วยกัน 

 เรื่องแรกคือก�ร Upskill หรือก�รยกระดับแรงง�นที่ทำ�ง�นอยู่เดิมให้ยัง

ทำ�ง�นในอุตส�หกรรมน้ัน ๆ ต่อไปได้ ด้วยก�รติดต้ังคว�มรู้ดิจิทัลให้พวกเข�

ในระดับที่เหม�ะสม 

 เร่ืองทีส่องคอืก�ร Reskill เปน็ก�รยกระดบัแรงง�นทัง้แผง ซึง่ไมจ่ำ�เปน็

ตอ้งเกง่เลอเลศิ แตอ่ย�่งนอ้ยใหม้พีืน้ฐ�นทีจ่ะอยูใ่นระบบต่อไปได ้คอืแม้จะ

โดนเลยอ์อฟจ�กอตุส�หกรรมหน่ึง กย็งัส�ม�รถทีจ่ะย�้ยไปอตุส�หกรรมอืน่

ได้ด้วยคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น จ�กโรงง�นก็ไปอยู่

ภ�คบริก�รได้ เป็นต้น 

 ส่วนสุดท้�ยคือเรื่อง New Skill หรือทักษะใหม่ ๆ ที่เร�ต้องช่วยกันคิด

ว่�ภ�ยใต้ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนน้ี มันก่อให้เกิดส่ิงใหม่อะไรข้ึนบ้�ง เช่น จ�กก�ร 

สังเกตเร่ืองก�รข�ยสินค้�และบริก�รในยุคดิจิทัล ระดับคว�มเร็วในก�รใช้

อี-คอมเมิร์ซของช�วบ้�นน้ันเร็วม�ก นอกจ�กน้ีเข�ยังรู้เร่ืองก�รชำ�ระเงิน

แบบอี-เพย์เมนต์ เข�รู้เร่ืองอี-ม�ร์เก็ตอีกว่�เดี๋ยวน้ีตล�ดอยู่บนหน้�จอ 

แล้วเข�ก็รู้เรื่องอี-โลจิสติกส์ เพร�ะเดี๋ยวนี้ส่งของกันได้สะดวกสบ�ย ฉะนั้น

สิ่งที่เคยคิดว่�มันย�ก ตอนนี้มันอ�จจะไม่ได้ย�กอีกต่อไป”

ประเทศไทยกับเรื่อง E-government 
“จริง ๆ คำ�ว่�รัฐบ�ลดิจิทัลหรือ E-government มีม� 10-20 ปีแล้ว แต่มัน

เคล่ือนท่ีช้�ม�ก ซ่ึงตอนน้ีเทคโนโลยีก็เปล่ียนไปเยอะ คว�มเข้�ใจของข้�ร�ชก�ร

ก็ดีข้ึนพอสมควร แต่ระบบก�รให้บริก�รยังมีคว�มลักล่ัน บ�งหน่วยง�นยังใช้

กระด�ษ ในขณะที่บ�งหน่วยง�นมีแต่อิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้นก�รจะทำ�ให้ทั้ง 

20 กระทรวงเข้�ม�อยู่ในระบบเดียวกันได้น้ัน ส่ิงท่ีเป็นแกนสำ�คัญมี 3 ประก�ร 

ได้แก่ 1.) Big Data ก�รทำ�ให้ทุกหน่วยง�นเข้�ใจและรีบจัดทำ�สิ่งที่เรียกว่�

ฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ ซึ่งแม้ตรงน้ีจะไม่ใช่ตัวที่จะก่อให้เกิดคว�มสำ�เร็จ

โดยตรง แต่มันจะชักจูงให้ทุกหน่วยง�นมีวัตถุดิบท่ีพร้อมจะเดินไปข้�งหน้�ได้ 

2.) Data Center ศูนย์กล�งของข้อมูลท่ีไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลอย่�งเดียว แต่ช่วย

บริห�รจดัก�รและช่วยรักษ�คว�มปลอดภยัดว้ย 3.) One Stop Service ระบบ

หรือก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมเพื่อให้หน่วยง�นของรัฐทั้งหมดอยู่ใน 

เครือข่�ยเดียวกันและส�ม�รถเชื่อมโยงกันได้”

ข้อมูล ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว
“สิ่งแรกคือเร�ต้องมีสมดุล ระหว่�งก�รใช้ Big Data (หรือ Data อะไรก็แล้ว

แต่) กับข้อมูลส่วนตัว เพร�ะมันเป็นเหรียญสองด้�น ก�รที่เร�มีขีดคว�ม

ส�ม�รถท�งด้�นน้ีสูงขึ้น สิ่งแรกที่จะเกิดข้ึนก็คือ เร�จะส�ม�รถทำ�คว�ม

เข้�ใจกับคว�มต้องก�รของประช�ชนและสังคม หรือแม้กระท่ังผู้ประกอบก�ร

ได้ดียิ่งข้ึน ไม่ต้องเด�สุ่มว่�คนอย�กได้อะไร เพร�ะเดี๋ยวน้ี Big Data 

มันเกิดข้ึนเรียลไทม์ ไม่ต้องรอเอ�ข้อมูลจ�กเดือนที่แล้วม�สกัดดูว่�คนคิด

อย่�งไร เร�ส�ม�รถบอกได้ว่�เมื่อชั่วโมงที่แล้วคนคิดอะไร ซึ่งข้อมูลเหล่�นี้

จะเป็นประโยชน์ต่อท้ังภ�คธุรกิจในก�รสร้�งตล�ด และภ�ครัฐในก�รตอบสนอง

กับคว�มต้องก�รของประช�ชน

 อย่�งไรกต็�มประเดน็สำ�คญัอนัหนึง่คอืเร่ืองของคว�มไวเ้น้ือเช่ือใจหรือ

คว�มเช่ือม่ันในตวัระบบ (Trust) ซึง่ถงึแม้ว�่ระดบัของคว�มไวเ้น้ือเช่ือใจน้ีจะ

สูงข้ึนกว่�ในอดีตม�ก เน่ืองจ�กเร�มีระบบรักษ�คว�มปลอดภัยท�งด้�น

ข้อมูลที่ดีขึ้น แต่คว�มเสี่ยงก็ยังมีหลงเหลืออยู่ และนี่เป็นเหตุผลใหญ่ที่เร�

จะต้องมีกฎหม�ย 2 ฉบับขึ้นม�คู่กัน คือกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล 

(PDPA) ทีจ่ะปอ้งกนัไมใ่หข้้อมลูของเร�ถกูเอ�ไปใช้แบบผดิวตัถปุระสงค ์และ

กฎหม�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่จะคุ้มครองเร�จ�กแฮกเกอร์

อนาคตของดิจิทัลจะเดินต่อไปทางไหน
“สงัคมไทยกำ�ลงัเคลือ่นที ่และคว�มไดเ้ปรียบของสงัคมยคุน้ีกค็อืมนัเคลือ่นที่

เร็วกว่�สมัยก่อนม�ก ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้�ม�ช่วยลัดวงจรให้เร�ได้ จ�กที่ 

เมือ่กอ่นเร�ตอ้งอ�ศยัคอมพวิเตอร์เพือ่จะเช่ือมตอ่อนิเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์

ก็เอ�ไว้ใช้คุยกัน เดี๋ยวน้ีก็พัฒน�ม�เป็นสม�ร์ตโฟนที่ฉล�ดข้ึน ฉะนั้น 

จริง ๆ แล้ว ณ ตอนนี้ระดับช�วบ้�นเองก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ในมือ ซึ่งก็เป็น

โอก�สที่เร�จะนำ�ไปต่อยอดได้

 ในอน�คตทั้งในช่วงฟื้นฟูและช่วงเดินหน้�ต่อของประเทศ เร�ต้องให้

คว�มสำ�คญักบัก�รใช้ประโยชน์จ�กดจิทิลัทัง้ในเชิงเศรษฐกจิและก�รพฒัน�

สังคม เพร�ะหลังจ�กน้ีเร�จะก้�วเข้�สู่โลกท่ีมีคว�มไม่แน่นอนสูงข้ึน และวงรอบ

ของวิกฤตก็อ�จจะม�อีกเร่ือย ๆ ถ้�อย่�งน้ันแล้วจ�กบทเรียนโควิดคร้ังน้ี 

เร�จะทำ�อย่�งไรกับเทคโนโลยีดิจิทัลในข้ันตอนต่อ ๆ  ไป ท้ังในแง่ของก�รทำ�ให้

ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงได้ ได้รับก�รติดต่อได้ และส�ม�รถทำ�ธุรกรรมได้ 

เพร�ะถึงแม้ในภ�วะปกติเร�จะส�ม�รถเจอกันได้แบบตัวต่อตัว แต่เมื่อเกิด

วิกฤต เร�จะไม่อับจน เพร�ะเร�มีเครื่องมือดิจิทัลเข้�ม�ช่วย อ�จจะช่วยได้ 

100% หรือช่วยได้ 50% แต่ก็ยังดีกว่�ที่จะโดนไวรัสมัดมือจนทำ�อะไรไม่ได้เลย

 สิ่งสำ�คัญคือเร�จะนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้�ม�เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์

ในช่วงท่ีมันเป็นรอยต่อ หรือในช่วงท่ีมีช่องว่�งของคว�มห่�งกันได้อย่�งไรบ้�ง 

ยังมีอีกหล�ยอย่�งที่สังคมไทยส�ม�รถเรียนรู้และนำ�ไปออกแบบสร้�งสรรค์

ด้วยวิธีคิดใหม่ ๆ ที่ต้องเน้นคำ�ว่�ใหม่ ๆ เพร�ะว่�ถ้�เร�มัวแต่ไปคิดอยู่ใน

กรอบเดิม มันอ�จจะใช้ไม่ได้แล้ว ม�ถึงวันน้ีผมหวังว่�ทุกภ�คส่วนจะใช้

วิกฤตคร้ังน้ีให้เป็นโอก�สในก�รคิดส่ิงใหม่ ๆ ผลักดันและขับเคล่ือนส่ิงใหม่ ๆ 

ให้สังคมไทยก้�วต่อไปได้อย่�งดีและยั่งยืน” 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 15 พฤษภ�คม 2563

ส่ิงสำาคัญคือเราจะนำาเทคโนโลยี
ดจิทิลัเขา้มาเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ในช่วงที่มันเป็นรอยต่อ หรือในช่วง 
ที่ มี ช่องว่างของความห่างกันได้
อย่างไรบ้าง 
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Special Interview : ดร. การดี เลียวไพโรจน์

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดท่ีเราทุกคนต้องถูกบีบให้
ดำาเนินชีวิตในความ “ปกติใหม่” ดร. การดี เลียวไพโรจน์ 
Chief Advisor for Future Foresight and Innovation, 
Future Tales Lab, MQDC เป็นอีกหนึ่งนักคาดการณ์
อนาคตและนวัตกรรมท่ีช้ีภาพความปกติใหม่น้ีได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งด้านวิกฤตและโอกาส เมื่อโลกทั้งโลกต้อง 
ปรับตัว คำาถามอาจไม่ได้อยู่ที่ ว่าอะไรบ้างคือส่ิงท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตลอดไป หรอือะไรทีจ่ะเป็นเพียงการปรบัเปล่ียน
ชั่วคราวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้า แต่ส่ิงท่ีเรา 
ควรพูดถึงยิ่งกว่าในเวลานี้ก็คือ เราจะทำาอะไรได้บ้างจาก
สถานการณ์ที่โลกทั้งใบต้องเผชิญร่วมกัน 

ชีวิตปกติใหม่ที่เรา “เลือกได้”
“ตอนน้ีเร� Work From Home by Force อกีหน่อยจะเปน็ Work From Home 

by Choice เร�จะเห็นก�รพัฒน�ขององค์กรที่ ‘เลือกได้’ ว่�จะม�ทำ�ง�น

วันไหน คือทำ�ง�นครบต�มปกติ แต่เลือกสถ�นที่ทำ�ง�นได้ และจะเริ่มเห็น

เร็วข้ึน โดยเฉพ�ะในองค์กรที่ก้�วหน้�ม�ก ๆ ก็จะเห็นก�รกระจ�ยของ

ทรัพย�กร ทีน้ีจ�กคนกรุงเทพฯ ที่เคยเลือกที่อยู่ที่คว�มสะดวกม�กที่สุด 

เพร�ะเร�ทนไม่ไหวกับรถติดส�มช่ัวโมงต่อวัน และเร�เลือกท่ีจะ compromise 

กับพ้ืนท่ี หรือ compromise กับคว�มเป็นส่วนตัว แต่ตอนน้ีคว�มเป็นส่วนตัว

เท่�กับคว�มปลอดภัย ฉะน้ันเร�อ�จจะไม่ต้องมีคว�มสะดวกสบ�ยม�เป็น

อันดับหนึ่งแล้ว ยิ่งถ้�เร�ไม่ต้องทำ�ง�น 5 วันต่อสัปด�ห์ เร�ก็ไม่อย�กให้

เมอืงพฒัน�เข�้สูส่ว่นกล�งอย�่งเดยีว แตเ่ร�ตอ้งก�ร Satellite City คอืเมอืง

ท่ีมีก�รกระจ�ยตัวและส�ม�รถจัดก�รใช้ทรัพย�กรของเมืองโดยเฉพ�ะในช่วง

ท่ีพีคม�ก ๆ หรือน้อยม�ก ๆ ให้สมดุล เร�ควรใช้ประโยชน์จ�กจุดน้ีในคว�ม

ปกติใหม่แล้วคิดร่วมกัน คือเมืองที่ยังไม่เคยเป็นเมืองม�ก่อนจะเข้�สู่คว�ม

เป็นเมืองม�กข้ึน (Urbanization) ส่วนเมืองท่ีเคยเป็นเมืองรองก็จะมีคว�มสำ�คัญ

ม�กขึ้นและยั่งยืนขึ้น 

 สว่นนวตักรรมเพือ่ก�รอยูอ่�ศยันับจ�กน้ี ทกุอย่�งทีเ่ปน็ระบบไร้สมัผสั

จะมคีว�มสำ�คญั ตรงน้ีก�รออกแบบจะม�ช่วยใหเ้กดิคว�มปลอดภยัม�กข้ึน

และยังคงมีคว�มเป็นส่วนตัว เพร�ะคนยังต้องอยู่ร่วมกัน แต่เร�ต้องก�รอยู่

ในสถ�นที่ที่ปลอดภัย ดังนั้นเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะกล�ยเป็น

ฮีโร่ แต่ก่อนจะมีแบบน้ีคือ คนคิดนวัตกรรมหรือคิดเทคโนโลยีแล้วแต่คน 

ไม่ใช้ เพร�ะไม่อย�กเปลี่ยนวิถีชีวิต แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว ทุกคนโดนบีบให้ต้อง

ปรับวิถีก�รดำ�เนินชีวิต ไม่ต้องมี first mover, second mover เพร�ะทุกคน

มูฟไปด้วยกันหมดเลย เร�โดนบังคับไปอยู่ในช่องเดียวกันท้ังหมดพร้อม ๆ  กัน 

คอืถ�้มองในแง่ธุรกจิกถ็อืว�่มโีอก�สม�ก ทัง้เร่ืองของเทคโนโลยแีบบสวมใส่

อย่�งสม�ร์ตวอช ที่ตอนน้ีอ�จจะเอ�ไว้ดูแค่จำ�นวนก้�วหรือแคลอรี แต่

อน�คตอ�จจะตอ้งมีแอพพลเิคชนัทีส่ง่ข้อมูลไปยงัผูส้วมใสค่นน้ันว�่รอบข้�ง

คุณมีคว�มปลอดภัยหรือเปล่�เป็นต้น” 

ปัญหาการว่างงานและแนวทางปรับตัวสู่การเป็นแรงงาน
ในอนาคต 
“ต้องยอมรับว่�โควิดทำ�ให้สถ�นก�รณ์ก�รว่�งง�นเกิดอัตร�เร่งให้เร็วข้ึน 

ม�กไปอีก เอ�แค่ไม่มีโควิด ก�รจะเติมเต็มทักษะของแรงง�นในยุคนี้ก็เป็น

เร่ืองย�กอยู่แล้ว ฉะน้ันส่ิงท่ีเร�กังวลคือเร�ไม่มีน้ำ�หนักของโครงสร้�งก�รเสริม

 ดร. การดี เลียวไพโรจน์

บทสัมภาษณ์และเรียบเรียง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์
ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

กลยุทธ์เปลี่ยนโหมดไฟลต์บังคับ
ให้เป็นโหมดเลือกได้
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ทักษะรองรับ ยิ่งมีวิกฤต มันก็ยิ่งตกลงไปอีก ซึ่งเร�อ�จแบ่งได้เป็น 3 เวฟ 

ทีไ่ดรั้บผลกระทบ เวฟแรกคอืกลุม่แรงง�นทีเ่ก่ียวข้องกับก�รทอ่งเทีย่วทัง้หมด

ที่เคร่ืองยนต์ตรงน้ีดับไปแล้ว เวฟที่ 2 คือกลุ่มแรงง�นที่เกี่ยวข้องกับภ�ค 

ก�รบริก�รและก�รติดต่อกับโลกส่วนอื่น ๆ  ที่กระทบจ�กก�รล็อกด�วน์ รวม ๆ  

กันแล้วน่�จะ 7 ล้�นคนอย่�งต่ำ� ส่วนเวฟที่ 3 ที่กำ�ลังจะเริ่มเกิดขึ้นโดยที่เร�

อ�จจะไม่รู้ตัว คืออ�จจะเป็น ‘กบต้ม’ (The Boiled Frog Theory) อยู่ ก็คือ

เกิดจ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดข้ึนต่อเน่ืองกันคือ ‘ดิจิทัลทร�นส์ฟอร์เมชัน’ 

ถ�้เปน็ภ�วะปกตเิร�อ�จเล่ียงได้ ไม่ทำ�ก็ไม่ต�ย แต่วันน้ีเร�อยู่ในภ�วะเศรษฐกิจ

ที่บีบคั้นม�ก สิ่งที่เร�เป็นกังวลคือเอสเอ็มอีจะลำ�บ�ก และเร�จะต้องหวัง

พึง่พ�ก�รจ�้งง�นจ�กธุรกจิขน�ดกล�งและขน�ดใหญแ่ทน แต่ถ�้เศรษฐกิจ

ยังแย่ต่อเน่ือง คนซื้อไม่ซื้อ คนข�ยไม่ส�ม�รถข�ย ธุรกิจขน�ดกล�งและ

ใหญ่ก็อ�จจะอยู่ไม่ได้ เข�ก็จะเอ�ออกเลย ก็คือสิ่งที่บอกไปแล้วคือแรงง�น

ร�ค�แพงไปก่อน กลุ่มที่แพงแต่ไม่ได้ประสิทธิภ�พ ไม่ได้ตอบโจทย์สำ�หรับ

อน�คต จะเป็นกลุ่มคนที่น่�เป็นกังวลม�ก 

 ทีน้ีเร�จะทำ�อย่�งไร เม่ือองค์กรวันน้ีเข�รู้แล้วว่� อ้�ว! เร�ไม่ต้องมีแอดมิน 

ก็ได้น่ีน� คือไม่ได้อย�กพูดเพ่ือให้ตกใจ แต่เร�ต้องพย�ย�มเร่ิมส่ิงใหม่แล้ว พอ

รัฐบ�ลแจกห้�พันเสร็จแล้วเนี่ย ขออีกอย่�งหนึ่งคือเน้น Reskill ทั่วไทย และ

อย่�โฟกัสแค่ผู้ที่ตกง�นเพร�ะคนที่ยังอยู่ในจ๊อบตอนน้ีก็ยังมีคว�มเสี่ยงอยู่

โดยไม่รู้ตัว อย�กให้มีก�รแจกคูปองให้ไป Reskill เลย และที่อย�กให้ทำ�

ม�กกว่�น้ันคือเวล�แจกคูปองแล้ว ขอร้องอย่�งหน่ึงว่� รัฐบ�ลอย่�ทำ�เอง 

กรุณ�ไปติดต่อสต�ร์ตอัพหรือเอสเอ็มอีที่เข�เก่งในเรื่องน้ีให้เข�ทำ� เพื่อให้

เกดิก�รจ�้งง�น เงินกผ็�่นมอืเข� ในขณะเดยีวกนักจ็ะมกี�รจ�้งง�นกลบัคนื 

เข้�ม�ในระบบของเทคโนโลยีรุ่นใหม่

 พี่เช่ือว่�องค์ประกอบของแรงง�นในอน�คตเร�ต้องมีคนที่มีทักษะ  

3 จำ�พวก แบบแรกคือกลุ่มที่ทำ�เรื่องว่�เร�จะทำ�ยังไงให้รอดจ�กวิกฤตนี้ไป

ให้ได้ เร�ต้องก�รคนคิดเร็ว ทำ�เร็ว เป็น Decision Maker และ Doer ไปด้วยกัน 

แลว้เร�กต็อ้งก�รทมีทีส่อง คอืคนทีม่องห�โอก�สใหมจ่�กเหตกุ�รณ์ปจัจบุนั

ได้เสมอหรือ Opportunist คนที่คิดแล้วทำ�เลย Dream ได้แล้ว Do เลย  

เร�ต้องก�รคนที่ส�มอีกคือ Visionary คือคนที่พร้อมจะมองข้�มช็อตไป 

ข้�งหน้� เช่น 18 เดือนข้�งหน้�หลังโควิดจะเป็นแบบไหน จงพย�ย�ม 

อย่�งยิ่งให้องค์กรของเร�มีคนทั้งส�มคนนี้ แล้วเร�ก็จะรอดทุกสถ�นก�รณ์ 

คาดการณ์วิถีการจับจ่ายในอนาคต
ถ้�ห�กเหตุก�รณ์ 9/11 คือวิกฤตของคนยุคมิลเลนเนียล โควิด-19 ก็เป็น

เสมือนวิกฤตโดยตรงคร้ังแรกของคนเจนว�ยท่ีเพ่ิงเข้�สู่ตล�ดง�น “พ่ีได้คุยกับ

นักวเิคร�ะหใ์นทมีว�่สิง่น้ีกอ็�จจะเปน็บทเรียนทีท่ำ�ใหเ้จนว�ยรู้สกึว�่ก�รออม

เป็นเรื่องสำ�คัญ ก�รลงทุนเป็นเรื่องสำ�คัญ ก�รที่ต้องเร่งปลดหนี้ก็เป็นเรื่อง

สำ�คัญ เพร�ะโควิดอ�จจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำ�ให้เข�เกิดคว�มระมัดระวัง 

ในก�รจับจ่�ยม�กข้ึน ส่วนคนกลุ่มอื่น ๆ ในแง่ของก�รเงินส่วนบุคคล  

ถ้�ตอนน้ีคุณมีเวล�ว่�ง สิ่งหน่ึงที่ต้องสำ�รวจคือพอร์ตโฟลิโอด้�นทรัพย์สิน

ของตัวเอง เร�มีเงินฝ�ก บ้�น หุ้น หรือกองทุนฯ อะไรเท่�ไหร่ แล้วก็มีอีก

อันหน่ึงที่เร�อ�จจะไม่รู้ว่�มันมีมูลค่� ยกตัวอย่�งง่�ย ๆ อย่�งเร�ใช้ 

เครดิตก�ร์ด 4-5 ใบ เร�มีพอยต์ 200, 300, 1000 แต้ม แลกอะไรก็ไม่ได้ 

หรือเร�มพีอยตข์องส�ยก�รบนิ หรือพอยทต์�มซเูปอร์ม�ร์เกต็ทีเ่วล�จะใช้ที

กจ็ะตอ้งอยูแ่คใ่นระบบของเข�เท�่น้ัน แตว่นัน้ีเร�มสีต�ร์ตอพัไทยซึง่เข�เหน็

มูลค่�เหล่�น้ี แล้วพอไปสำ�รวจเร�ก็พบว�่ในประเทศเร�คนมีพอยต์รวมกัน

อยูถ่งึหกหมืน่ล�้นพอยต ์ตดัค�่เฉลีย่ว�่ถ�้เทยีบเปน็เงนิบ�ทกจ็ะไดป้ระม�ณ

หกพันล้�นบ�ทที่หมุนเวียนอยู่ในระบบโดยที่ไม่ได้เกิดก�รใช้ง�น ซึ่งตอนนี้

เร�ส�ม�รถเอ�พอยตพ์วกน้ีม�รวมกนัเพือ่ใช้ซือ้ของในชีวติประจำ�วนั เอ�ม�

ใช้แทนเงินสดซื้อของที่ต่�ง ๆ  ได้ ซึ่งมันคือพอร์ตฯ เล็ก ๆ  ที่น่�จับต� และ

เป็นสิ่งที่คนไทยเข้�ใจง่�ยที่สุดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 

เริ่มจัดพอร์ตครัวเรือนกันใหม่
ในช่วงวิกฤต เร�เห็นคว�มเปร�ะบ�งของเศรษฐกิจในครัวเรือนค่อนข้�ง

ชัดเจน ดร. ก�รดีเห็นว่�สิ่งสำ�คัญที่เป็นร�กฐ�นของปัญห� “คนจนเมือง”  

กค็อืก�รสร้�งหน้ีทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิคณุค�่ “ทัง้ก�รสร้�งหน้ีกบัสิง่ทีไ่มเ่กดิคุณค�่ 

ใช้เงินเกินกำ�ลัง หรือใช้เงินในอน�คตที่ไม่ก่อให้เกิดรีเทิร์นที่คุ้มค่� ทุกอย่�ง

คือปัญห� แต่พอไปดูว่�ทำ�ไมหล�ยคนถึงต้องใช้ชีวิตแบบน้ี ก็จะกลับไปสู่

ประเด็นท่ีว่�เพร�ะเข�โดนกรอบสังคมม�ว่�ต้องใช้ชีวิตแบบน้ี และเช่ือไหมว่�

คนทีม่ปีญัห�จริง ๆ  กค็อืคนทีด่เูหมอืนจะไมม่ปีญัห� คอืคนทีท่ำ�ง�นออฟฟศิ

ท้ังหล�ยท่ีเงินเดือนไม่ม�กแต่ค่�ดำ�รงชีพเข�สูงม�ก และสูงท่ีสุดคือก�รเดินท�ง

และค่�ใช้จ่�ยส่วนตัว ตอนน้ีทมีพี่กำ�ลังดูในเร่ืองของ ‘คนจนเมือง’ ซ่ึงอันดับแรก

ของคนจนเมืองคือใคร บอกเลยว่�คือพนักง�นออฟฟิศ ขอย้ำ�เลยว่�คนที่

ทำ�ง�นในเมอืง ร�ยจ่�ยทีสู่งทีส่ดุและโตข้ึนทกุปคีอืค�่เดนิท�งและค�่สือ่ส�ร 

แลว้ยังเปน็หมวดค�่ใช้จ่�ยทีค่นบอกว�่ลดไมไ่ดด้ว้ยเพร�ะเข�ต้องไปทำ�ง�น 

ดงัน้ันเข�ก็จะไปเลอืกลดค�่ใช้จ�่ยด�้นอืน่แทน เช่น ค�่อ�ห�รหรือค�่ใช้จ�่ย

ด�้นสขุภ�พ ยิง่ถ�้ครอบครัวน้ันเปน็ครอบครัวทีม่ลีกู เข�ก็อ�จไปลดคณุภ�พ

ก�รศึกษ�หรืออ�ห�ร ซ่ึงถ้�ไปถ�มนักเศรษฐศ�สตร์ เข�จะบอกว่�ก�รเข้�ถึง

อ�ห�รท่ีดีหรือก�รศึกษ�ท่ีดี คือก�รเปิดประตูสู่โอก�สให้เงินต�มม� ถ้�ตรงน้ี

โดนตัดออกไป วงจรของคว�มจนมันก็จะเกิดขึ้นอย่�งเต็มรูปแบบ 

แบรนดิงใหม่ของไทย
จ�กไทยแลนดท์ีเ่คยเปน็จดุหม�ยปล�ยท�งแหง่ก�รทอ่งเทีย่วและสวรรคข์อง

ผู้เข้�รับบริก�ร สถ�นก�รณ์โควิด-19 กำ�ลังพ�ประเทศไทยเดินไปท�งไหนต่อน้ัน

อ�จเป็นคำ�ถ�มท่ีคนท่ัวไปอย�กรู้ “ส่วนตัวคิดว่�ส่ิงท่ีภ�คธุรกิจไทยควรจะ 

ตอ่ยอดไปจ�กน้ีน่�จะเปน็เร่ืองเกีย่วกบัส�ธ�รณสขุ เพร�ะตอนน้ีประเทศไทย

เปน็ทีอ่ภิเชษฐม์�กในส�ยต�ของหล�ย ๆ  ประเทศว�่เร�มีก�รจดัก�รในระบบ

ส�ธ�รณสุขที่ดี ฉะน้ันเร�ควรทำ�อะไรที่ต่อยอดออกจ�กตรงน้ีได้ และเอ�

คว�มคิดสร้�งสรรค์ไปบวก เช่น คำ�ว่� Healthcare ต้องยกระดับไปเป็น 

High-Level Healthcare ม�กข้ึน เพร�ะต่อให้จีนเข�จะนำ�หน้�เร�เร่ือง 

ก�รผลิต แต่ในเรื่องคว�มเชื่อมั่น ไทยก็ยังทำ�ได้ดี หรือแม้แต่ก�รทำ�ให้เป็น

ม�ตรฐ�นม�กขึ้นในอน�คตเพื่อให้ต่�งช�ติให้ก�รยอมรับ”

 อย่�งที่ดร. ก�รดีบอกว่� จ�กนี้เร�จะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว และสิ่งที่ต้องมี

เพื่อเตรียมรับมือกับคว�มไม่แน่นอนที่ย่อมเข้�ม�กระตุ้นเร�เสมอก็คือ 

“Always have a backup plan ค่ะ เพร�ะสถ�นก�รณ์นี้มันทำ�ให้เร�รู้ว่�

ไม่มีอะไรแน่นอนเลย ฉะนั้นต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ และพร้อมที่จะ 

ปรับตัว นั่นคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุด” 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 29 เมษ�ยน 2563
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Special Interview : ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

บทสัมภาษณ์ : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ l เรียบเรียง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ภาคการเกษตรท่ีเคยเป็นที่พึ่งพิงของแรงงานในยามวิกฤตเม่ือปี 40 แต่ในคราวน้ีเม่ือเกิดโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด-19 
ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถกลับมายังภาคการเกษตรได้ เพราะปัญหาที่ค้างคาเป็นทุนเดิม ไม่ว่าจะเป็นน้ำาแล้ง ราคาผลผลิตตกต่ำา 
ยิ่งตอกย้ำาให้เห็นว่าวงการเกษตรกรเมืองไทยยังมีอีกปัญหาที่ใหญ่กว่าโควิด-19 

ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อ�จ�รย์ประจำ�คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล ควบตำ�แหน่งเจ้�ของเพจเกษตรอัจฉริยะ - Smart Farm ผู้คลุกคลีอยู่ในภ�ค

ก�รเกษตรต้ังแต่วัยเด็กได้ร่วมเปิดเผยปัญห�ของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังโรคระบ�ดโควิด-19 และหนท�งข้�งหน้�สำ�หรับเกษตรที่เป็นคว�มหวังแห่งวงก�ร 

อ�จ�รย์เร่ิมเปิดบทสนทน�ว่� “สำ�หรับเกษตร ปัญห�ท่ีใหญ่กว่�โควิดก็คือ ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ หรือ Climate Change ซ่ึงก่อให้เกิด 

ผลกระทบเร่ืองอื่นต�มกันม�เป็นลูกโซ่ เช่น เร่ืองอ�ห�รในอน�คต โควิดที่เกิดข้ึนเป็นตัวเร่งให้เร�เห็นปัญห�เร็วข้ึน เร�จะเห็นว่�ที่สหรัฐอเมริก� 

ช่วงน้ีบริษัททีท่ำ�ธุรกจิโปรตีนทดแทนเน้ือสตัว ์ร�ค�หุน้ข้ึนม�กเลยครับ เพร�ะคนเร่ิมรู้สกึว�่เนือ้สตัวม์นัสกปรก และตน้ตอของไวรัสกม็�จ�กสตัว ์ซึง่ในอน�คต

ก็อ�จจะมีอีก” เข�เล่�ถึงปัญห�ที่น่�หนักใจของเกษตรกรที่ค�ร�ค�ซังอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก่อนจะเสนอท�งออกให้ฟัง 

  ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
พลิกโฉมเกษตรกรไทย
กับปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าโควิด-19
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4 ทางรอดของเกษตรกรไทยแม้ไร้โควิด-19
 
• หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับการเกษตร เพร�ะสภ�พคว�ม 

อุดมสมบูรณ์ที่เปลี่ยนไปจ�กเดิมทำ�ให้บ�งคนหรือบ�งพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

อย่�งเช่น ก�รเพ�ะปลูกที่ดีข้ึนในบ�งพื้นที่ ในขณะที่บ�งพื้นที่กลับแย่ลง 

“เมืองจีนทำ�เยอะนะครับ เข�ไปห�พื้นที่เพ�ะปลูกใหม่ในแอฟริก� บร�ซิล 

หรืออ�ร์เจนติน� ถ้�เร�ยังอย�กใช้ประโยชน์ของ Climate Change ให้ทำ�

วิธีนี้” 

 
• ลองเพาะปลูกในร่ม ที่ เร�จะส�ม�รถควบคุมสภ�พอ�ก�ศ 

(Climate Control) เพื่อกระจ�ยผลผลิตให้ได้ตลอดทั้งปี “เร�ส�ม�รถใช้ 

เอไอ หรือ ปัญญ�ประดิษฐ์ ดูแลก�รเพ�ะปลูก หรือแม้แต่ค่�ไฟ ที่ส�ม�รถ

คำ�นวณก�รใช้ไฟของเร� อย�่งทีป่ระเทศญีปุ่น่จะยดืหยุน่ม�ก ข้ึนอยูกั่บร�ค�

ค�่ไฟฟ�้แบบเรียลไทมเ์ลย เช่น เข�รู้เลยว่�ชว่งน้ีค�่ไฟถกูกจ็ะเปดิแสงเทยีม

ออกม�ให้พืชสังเคร�ะห์แสง  พอช่วงค่�ไฟแพงเข�ก็ปิดไฟเพื่อให้พืชหลับ 

พักผ่อน คือเข�จะคำ�นวณตลอดเวล�จนมันได้ผลกำ�ไร ฉะน้ันนี่ก็จะเป็น 

ท�งหนึ่งที่จะรอดได้”

 
• ทำาเกษตรแบบชาญฉลาดด้วยศาสตร ์Smart Farming 

เช่น ก�รเปลี่ยนปฏิทินก�รเพ�ะปลูก (Crop Schedule) ก�รใช้เทคโนโลยี

เซน็เซอร์ไอโอทเีกบ็ข้อมลูก�รเพ�ะปลกู (Big Data) แลว้นำ�ม�ตัดสนิใจอย�่ง

เหม�ะสม เป็นก�รเกษตรที่มีภูมิต้�นท�นต่อสภ�พอ�ก�ศที่เปลี่ยนไป

 
• ดัดแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ  Geoengineering เช่น 

ก�รเปลี่ยนเส้นท�งเดินของแม่น้ำ� ตอนน้ีที่จีนมีโปรเจ็กต์ก�รเอ�น้ำ�จ�ก 

ท�งใต้ขึ้นม�ท�งเหนือเพื่อก�รเพ�ะปลูก หรือแนวคิดสุดโต่งของบิล เกตส์ 

(Bill Gates) ที่จดสิทธิบัตรแล้ว อย่�งเช่นก�รเปลี่ยนเส้นท�งพ�ยุ ทำ�ให้ 

จ�กเดมิทีพ่�ยมุนัไมเ่ข้�ม�ใหเ้ข�้ม� ตรงน้ีผมว�่อน�คตมนัจะมคีว�มขัดแยง้

เรื่องแบบนี้เยอะ”

จาก Globalization กลับมาสู่ Regionalization
ไม่ว่�จะเป็นก�รเดินท�ง ก�รค้� และก�รทำ�กิจกรรมระหว่�งประเทศท่ีถูกปิด 

ส่งผลให้หล�ยประเทศต่ืนตัว โดยเฉพ�ะเร่ืองอ�ห�รก�รกิน “ปกติเร� 

ส่งออกไข่ไก่ให้สิงคโปร์ พอเจอโควิดเข�ได้บทเรียนที่เร�ห้�มส่งออก 

ด้วยก�รห�ท�งเลี้ยงไก่ หรือวิธีอื่นที่ทดแทนอ�ห�รแบบเดิม” 

 “ในตอนน้ี สงิคโปร์จ�กทีเ่คยตอ้งก�รเปน็ฮับด�้นก�รแพทย ์เข�เปล่ียน

ไดเร็กชันไปทำ�ฟู้ดฮับแทน เป็นฟู้ดเทค เข�มีสต�ร์ตอัพทำ�เนื้อเทียมจ�กพืช

ม�กม�ย มีสต�ร์ตอัพเลี้ยงแมลง เลี้ยงจิ้งหรีด มีเทคโนโลยีเลี้ยงปล� 

แบบเรือลอยน้ำ� แล้วก็มีสต�ร์ตอัพที่ทำ�เนื้อสัตว์ปลูกด้วยนะ ตอนนี้เข�ปลูก

เน้ือกุ้งได้แล้ว หรือปลูกแม้กระทั่งนมแม่ที่ส�ม�รถปลูกได้จ�กเซลล์แล้ว”  

ซึ่งก�รทำ�เกษตรของสิงคโปร์เป็นก�รเลือกท�งรอดข้อแรกอย่�งที่อ�จ�รย์ 

ได้เล่�ให้ฟัง คือ ห�เช่�พื้นที่ท�งแถบอินโดนีเซีย ทำ�เกษตร และข้อสองคือ

ก�รทำ�เกษตรในพื้นที่เมือง “เร่ืองปลูกพืชเข�ก็เห็นแล้วว่�ต้องปลูกเอง 

พย�ย�มห�ท�งทำ�ให้ได้ เผื่ออ�จจะเกิดวิกฤตโควิดข้ึนม�อีกในอน�คต 

ประเทศที่นำ�เข้�อ�ห�รจะตื่นตัวกันหมด ฉะนั้นคำ�ว่� Globalization มันจะ

เปลี่ยนเป็น Regionalization คือ ลดก�รพึ่งพ�ในระยะไกล หันม�พึ่งพ� 

ระยะใกล้ๆ แทน” 

 

ความเป็นไปได้ใหม่ 
“ดินดำ� น้ำ�ชุ่ม ปลูกได้ตลอดทั้งปี” อ�จเป็นจุดแข็งของภ�คเกษตรในไทย

เมื่อสิบหรือย่ีสิบปีก่อน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้�วไกล จุดแข็งตรงน้ีก็ถูก 

ทล�ยลงเพร�ะประเทศอื่นส�ม�รถเพ�ะปลูกได้เหมือนกันโดยใช้เทคโนโลยี

เข้�ม�เป็นแรงขับเคลื่อน “เพร�ะฉะนั้นจุดแข็งตรงนี้มันจะค่อย ๆ เสื่อมลง

ไปแลว้ สิง่ทีเ่ร�เคยทำ�ไดใ้นร�ค�ถกู ประเทศอืน่กจ็ะทำ�ไดเ้หมอืนกนั แตผ่ม

มองว่�เร�มีจุดแข็งใหม่ที่เกิดข้ึนครับ คือเร�ส�ม�รถบูรณ�ก�รเกษตรกับ 

จุดแข็งอื่นที่มันเกิดขึ้นใหม่ เช่น สุขภ�พและก�รแพทย์”  

 “ผมมองว่�หลังโควิดคนจะระวังสุขภ�พม�กข้ึน เร�ส�ม�รถที่จะ 

ม�เล่นเรื่องสมุนไพร เรื่องอ�ห�ร เช่น พวกอ�ห�รแบบใหม่ (Novel Food)  

ที่เป็น Medical Food ก็ได้” หรือแม้แต่ก�รจัดก�รกับโรคระบ�ดใน

ประเทศไทยที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้�งดี เร�ส�ม�รถงัดม�โปรโมตด้�น 

ก�รท่องเที่ยวที่เป็นกำ�ลังหลักของเศรษฐกิจในประเทศได้ ด้วยก�รหยิบจับ

สินค้�เกษตรท้องถิ่นเข้�ม�ช่วยประช�สัมพันธ์ “ผมว่�มันไม่ใช่จุดแข็งเร่ือง

ร�ค�แลว้ เร�อ�จจะตอ้งห�จดุแข็งใหมห่รือจดุข�ยใหม ่ทีผ่กูกบัสถ�นก�รณ์

ม�กข้ึน เร�อ�จจะพูดได้ว่�ถ้�คุณม�กินเน้ือสัตว์ที่ส่งออกจ�กเมืองไทย 

มันปลอดไวรัสแน่นอน แต่เร�ก็ต้องม�ปรับโครงสร้�งนะครับ อย่�งเช่น 

ฟ�ร์มหมู ต้องทำ�ให้ได้สะอ�ดต�มม�ตรฐ�น ให้เห็นเลยว่�ประเทศไทย 

จะเป็นประเทศที่ปลอดเชื้อ เดินท�งผ่�นได้ มีสินค้�เกษตรที่น่�เชื่อถือและ

มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ม�รถปรับเป็นก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เช่นกัน” 

 

น้ำาที่หล่อเลี้ยงเกษตรกร 
จ�กประสบก�รณ์แอดมินเพจเฟซบุ๊ก “เกษตรอัจฉริยะ - Smart Farm” 

อ�จ�รย์ธีรเกียรต์ิจึงได้ยินได้เห็นเสียงจ�กเกษตรกรตัวจริงอยู่เป็นประจำ� 

แม้หล�ยคนจะเข้�ใจและรู้ดีว่�เทคโนโลยีส�ม�รถช่วยให้เศรษฐกิจ 

ของตัวเองดีขึ้น แต่ห�กไม่แก้ปัญห�สำ�คัญขั้นพื้นฐ�นอย่�งเรื่อง “น้ำ�” ก่อน

ก็อย่�หวังจะไปพัฒน�เร่ืองอื่น ๆ ต่อได้ “ผมมองว่�ประเทศไทยเร�ไม่มี 

แม้กระทั่งโปรเจ็กต์ด้�นน้ำ�ที่เป็นสเกลใหญ่ๆ อย่�งที่เร�มีโครงก�ร EEC 

เลยนะครับ เร�ควรจะมีโปรเจ็กต์ใหญ่ ๆ แบบที่จีนทำ� นึกถึงก�รสร้�ง 

คลองส่งน้ำ�ใหญ่ ๆ  ท่ีส�ม�รถผันน้ำ�ได้” อ�จ�รย์ยกตัวอย่�งต่อ “สม�ร์ตฟ�ร์ม

ในอยีปิต ์เข�ตอ้งว�งแผนขุดคลองสง่น้ำ�จ�กแมน้่ำ�ไนลม์� เพือ่ทำ�ก�รเกษตร

กล�งทะเลทร�ย แตไ่มไ่ด้หม�ยถึงว�่ พอเร�มนี้ำ�หรอืโครงก�รน้ำ�แล้วเร�จะ

ใช้น้ำ�เปลืองนะครับ เข�ก็จะมีวิธีที่จะทำ�ให้จ�กเดิมที่ใช้ 100% ให้ใช้ 

เหลือเพียง 40% หรือ 20% โดยผลผลิตยังดีเหมือนเดิม ดังน้ัน ระบบ 

จัดก�รน้ำ�ทั้งหมดน่�จะเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องก�รครับ” อีกสิ่งที่อ�จ�รย์ 

ธีรเกยีรติห์ว่งหลงัจ�กจบโรคระบ�ดคร้ังน้ีไปแลว้ กค็อืเหตกุ�รณ์แบบน้ำ�ทว่ม

ปี 2554 ที่ยังไม่เคยถูกแก้ไข แก้ปัญห� และเตรียมพร้อมรับมืออย่�งจริงจัง  

ต่�งจ�กท่ีเร�ปฏิบัติกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ทำ�ได้ค่อนข้�งดี เกิดก�รเรียนรู้ 

เพื่อจะรับมือกับอน�คต 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 7 พฤษภ�คม 2563
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Special Interview : เบอร์กิต มาเกอร์

บทสัมภาษณ์และเรียบเรียง : เอมวลี บุญม�ก

เป็นเวลา 25 ปีแล้ว ทีเ่บอร์กิต มาเกอร์ (Prof. Birgit Mager) ประธาน Global Service Design Network และศาสตราจารย์  
ณ Köln International School of Design ประเทศเยอรมนี ได้นำาเสนอคำาศัพท์ที่หลายคนมองว่าเป็นความหวังใหม่ 
ต่อแวดวงออกแบบ นั่นคือ “การออกแบบบริการ (Service Design)”

ในวันนี้ ธุรกิจไม่ว่�จะเป็นองค์กรขน�ดใหญ่ ขน�ดกล�ง ไปจนถึงขน�ดเล็ก ที่ต้องก�รมัดใจลูกค้� บริษัทออกแบบชั้นนำ� หรือแม้กระทั่งบริก�รส�ธ�รณะ 

ที่หวังจะตอบโจทย์คุณภ�พชีวิตที่ดีของผู้คนนั้น เริ่มเข้�ใจถึงประโยชน์ และพย�ย�มที่จะนำ�ศ�สตร์นี้ม�ปรับใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้กับ

องค์กรหรือธุรกิจของตนเองม�กม�ย ที่ม�คงเป็นเพร�ะหัวใจสำ�คัญของก�รออกแบบบริก�รคือก�รมุ่งเน้นให้ “คน” เป็นจุดศูนย์กล�งของก�รทำ�คว�มเข้�ใจ  

เพื่อค้นห�คว�มต้องก�ร ปัญห� และโอก�สที่ซ่อนอยู่ในอินไซต์ (Insight) ผ่�นกระบวนก�รสำ�รวจ (Exploration) สร้�งแนวคิดใหม่ (Creation) และทดสอบ

แก้ไข (Reflection & Implementation) จนกล�ยเป็น “บริก�ร” ที่ซ่อนอยู่ภ�ยในสิ่งของ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ และพื้นที่ที่เปิดรับคนม�กหน้�หล�ยต� 

สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงและกล�ยเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อชีวิตของผู้คน

 และเมื่อเวล�ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสภ�วก�รณ์ที่ไร้คว�มหวังจ�กโรคระบ�ดโควิด-19 ก�รออกแบบบริก�รในมุมมองของผู้บุกเบิกศ�สตร์ดังกล่�ว 

จะมีก�รปรับตัวอย่�งไรต่อไปในอน�คต แล้วมันจะยังคงเป็นเครื่องมือที่ช่วยห�ท�งออกให้กับ “คน” ได้อย่�งไรบ้�ง

เบอร์กิต มาเกอร์ 
 

Service Design และแผนการใหม่
ของธุรกิจวันพรุ่งนี้
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บริบทใหม่กับเครื่องมือและกระบวนการที่เปลี่ยนไป
นอกจ�กเธอจะเป็นผู้สอนก�รออกแบบบริก�รเป็นคนแรกในยุโรปม�ตั้งแต่

ปคี.ศ. 1995 รวมทัง้พฒัน�ศ�สตร์น้ีทัง้ในแงท่ฤษฎ ีกระบวนก�ร และวชิ�ชีพ

แล้ว เครือข่�ย Global Service Design Network ที่เธอร่วมก่อตั้ง ก็ยังทำ�

หน้�ที่เป็นชุมชนที่เชื่อมโยงนักออกแบบบริก�รจ�กทั่วทุกมุมโลกเอ�ไว้ 

โดยแมเ้ครือข่�ยน้ีจะไมไ่ดท้ำ�หน้�ทีเ่ปน็ทีป่รึกษ�หรือพฒัน�โปรเจก็ต์ร่วมกบั

ภ�คธุรกิจโดยตรง แต่ก็เกิดก�รแลกเปล่ียนองค์คว�มรู้และประสบก�รณ์ต่�ง ๆ  

อยู่เสมอ อีกทั้งยังได้ติดต�มผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดโควิด-19 

ที่มีต่อแวดวงน้ีอย่�งใกล้ชิด โดยในช่วงวิกฤตก�รณ์ดังกล่�ว เครือข่�ยได้

ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นผู้เช่ียวช�ญท่ีเป็นสม�ชิกเครือข่�ย ด้วยคว�มต้องก�ร

ที่จะทำ�คว�มเข้�ใจผลกระทบที่โควิด-19 มีต่อธุรกิจและง�นที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รออกแบบบริก�รให้ม�กข้ึน จ�กก�รสำ�รวจพบว่�ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจน้ัน

ส่งผลเป็นวงกว้�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ โครงก�รม�กม�ยถูกยกเลิกหรือเลื่อน 

ออกไป หรือแมแ้ตไ่มส่�ม�รถเรียกเก็บค�่จ�้งได ้โดยเฉพ�ะสตูดโิอขน�ดเลก็

ที่ทำ�ง�นด้�นออกแบบบริก�รเองที่ต้องเผชิญกับคว�มลำ�บ�กในก�รบริห�ร

เงินทุนม�กกว่�กลุ่มอื่น แต่คุณลักษณะเฉพ�ะตัวของนักออกแบบบริก�รที่

เบอร์กติกล�่วว�่เปน็ “นักห�ท�งออก (Solution Finder)” กย็งัส�ม�รถคน้ห�

วิถีท�งในก�รเอ�ตัวรอดจ�กวิกฤตนี้ได้

 “โดยสัญช�ตญ�ณแล้ว นักออกแบบบริก�รจะต้องพย�ย�มอย่�งหนัก

เพื่อคิดค้นวิถีในก�รทำ�ง�นแบบใหม่ โปรเจ็กต์ต่�งๆ ถูกส่งขึ้นไปทำ�ง�นบน

ออนไลน์แพลตฟอร์มม�กข้ึน เช่น ก�รประชุมและก�รมีส่วนร่วมโดยใช้ 

Zoom เปน็เคร่ืองมอืหลัก ก�รระดมสมองผ�่น Miro - Visual Collaboration 

Software แทนก�รแปะโพสต์อิตเต็มผนังห้อง แม้แต่ Slack, WhatsApp 

หรือ Trello ที่ถูกใช้แพร่หล�ยในก�รทำ�ง�นบริห�รโครงก�รอยู่แล้ว ก็ยิ่งมี

บทบ�ทสำ�คญัอย�่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้แพลตฟอร์มออนไลน์ถกูนำ�ม�ใช้บอ่ยข้ึน 

ก�รใช้เคร่ืองมือเหล่�น้ีไม่ได้เป็นปัญห�สำ�หรับนักออกแบบบริก�ร และยัง

เช่ือมโยงก�รทำ�ง�นระหว่�งออนไซต์และออนไลน์ได้อย่�งร�บร่ืน แต่

วิกฤตก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ัน ก็ท้�ท�ยให้เร�ต้องไปให้ไกลข้ึน พย�ย�มให้ม�กข้ึน 

เพื่อปรับสิ่งเดิมและคิดค้นสิ่งใหม่ที่จะก่อให้เกิดก�รทำ�ง�นร่วมกันบนพื้นที่

เสมือนจริงเหล่�นี้”

Touch Point หาย แตธ่รุกจิจะรอดได้ด้วยการออกแบบ
บริการ
เมื่อจุดปะทะของก�รบริก�ร (Touch Point) ที่เป็นพื้นที่ท�งก�ยภ�พ 

ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นหนึ่งในจุดเด่นดึงใจลูกค้� เช่น พื้นที่นั่งทำ�ง�นในร้�นก�แฟ 

โรงภ�พยนตร์ หอ้งพกัโรงแรม ไปจนถงึส�ยก�รบนิต�่ง ๆ  ตอ้งปดิใหบ้ริก�ร

จ�กก�รระบ�ดของโรคน้ันอ�จหม�ยถึงร�ยได้มห�ศ�ลที่ห�ยไปของธุรกิจ 

ที่สุดท้�ยอ�จทำ�ให้ต้องปิดตัวลงห�กปรับตัวไม่ทัน

 เบอร์กิตเองกลับมองว่� น่ีอ�จเป็นจังหวะสำ�คัญที่ทำ�ให้ก�รออกแบบ

บริก�รฉ�ยแววคว�มหวงัใหมใ่หก้บัธุรกจิ เม่ือก�รทำ�ง�นหล�ย ๆ  อย�่งของ

ก�รออกแบบบรกิ�รน้ันยืดหยุน่ และส�ม�รถถ�่ยโอนไปอยู่บนพืน้ทีด่จิทิลัได้

อย่�งไม่ย�กเย็น “รูปแบบก�รทำ�ง�นใหม่บนพื้นที่ดิจิทัลจะไม่มีวันห�ยไป 

แม้ว่�วิกฤตน้ีจะจบสิ้นลง ในท�งกลับกันมันกลับยิ่งช่วยขับเน้นคุณค่� 

คว�มสำ�คัญของก�รออกแบบบริก�รให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ก�รทำ�ง�นบนพื้นที่

ก�ยภ�พ ก�รได้พูดคุยกับผู้คนท่ีสัมผัสจับต้องได้ ก�รได้ใช้สมองคิดพร้อมกับ

รับรู้ด้วยมือและร่�งก�ยของเหล่�นักออกแบบบริก�ร และก�รได้ปั้นแต่ง

อน�คตร่วมกับผู้คนจ�กก�รแบ่งปันคว�มคิดเห็นหล�กหล�ย ที่เป็นจุดเด่น

เดิมของกระบวนก�รออกแบบบริก�รนั้น ก็จะยังคงไม่ห�ยไปเช่นเดียวกัน 

ในบทบ�ทของก�รเป็นนักออกแบบบริก�ร เร�จะยังคงมองห�หนท�งที่จะ

ขยบัไปข�้งหน�้ สู่ววิฒัน�ก�รของศ�สตรก์�รออกแบบบรกิ�รที่จะแขง็แกรง่

ขึ้นไปเรื่อย ๆ” เบอร์กิตกล่�ว

 ดังนั้น เมื่อมีก�รปรับรูปแบบก�รทำ�ธุรกิจไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 

ก�รออกแบบบริก�รจะเปน็สว่นสำ�คญัทีเ่ข้�ม�ตัง้แตต่น้กระบวนก�ร เพือ่ให้

แน่ใจว่�ดิจิทัลนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ง�นและยังคงผูกใจลูกค้�ไว้ได้

แม้จะไม่มีสินค้�หรือพืน้ทีก่�รข�ยใหล้กูค�้ได้สัมผัสก่อนอย่�งที่เคยเป็นม�

อนาคตของ Service Design ที่ไม่ใช่แค่หลังโควิด-19
หล�ยอุตส�หกรรมต่�งก็มีคว�มท้�ท�ยต่ออน�คตเป็นของตัวเอง โควิด-19 

อ�จเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริย�ให้เร�ต้องรีบปรับตัวเมื่อคว�มท้�ท�ยน้ันม�ถึง

เร็วกว่�ที่คิดไว้ Global Service Design Network ได้ทำ�ก�รสำ�รวจผ่�น 

Tricider แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมคว�มคิดเห็นของผู้เช่ียวช�ญใน

แวดวงก�รออกแบบบริก�รท่ัวทุกมุมโลกว่� อะไรคืออน�คตของก�รออกแบบ

บริก�ร (The Future of Service Design)1 “เร�พบว่�ประเด็นร่วมที่สำ�คัญ

ไม่ว่�ก�รออกแบบบริก�รน้ันจะอยู่ในบริบทใดก็ต�มคือประเด็นเร่ือง

จริยธรรม คว�มยั่งยืน และก�รศึกษ�”

 ในคว�มเป็นจริงแล้วก�รสำ�รวจน้ีเกิดข้ึนก่อนที่โควิด-19 จะปะทุข้ึน 

ในยุโรปเสียด้วยซ้ำ�ไป ซึ่งเบอร์กิตมองว่�วิกฤตก�รณ์น้ีเป็นสิ่งที่ยิ่งขับเน้น 

ให้เห็นว่� 3 ประเด็นดังกล่�วสำ�คัญและเร่งด่วนเพียงใด ศ�สตร์ซึ่งมีหัวใจ

สำ�คญัในก�รทำ�คว�มเข้�ใจคนผูเ้ปน็ศนูยก์ล�งอย�่งลกึซึง้อย�่งก�รออกแบบ

บริก�รน้ัน กำ�ลังเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญท่ีจะต้องถูกนำ�ม�ใช้ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

คว�มเปน็มนุษยใ์นบริบทใหมข่องโลก ทีต่อ่ไปนีจ้ะตอ้งเผชิญกบัคว�มท�้ท�ย

ที่เข้มข้นข้ึนภ�ยใต้สภ�วะคว�มกดดันท�งเศรษฐกิจและคว�มไม่แน่นอน 

ที่เป็นไปอยู่ในทุกวัน 

รปูแบบการทำางานใหมบ่นพ้ืนที่
ดิจิทัลจะไม่มีวันหายไป แม้ว่า
วิกฤตการณ์ น้ีจะจบสิ้นลง 
ในทางกลับกันมันกลับย่ิงช่วย
ขับเน้นคุณค่าความสำาคัญ 
ของการออกแบบบริการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 18 พฤษภ�คม 2563

1 ผลก�รศึกษ� “The Future of Service Design” จะตีพิมพ์ปล�ยเดือนกรกฎ�คม 2563 นี้  
 ส�ม�รถติดต�มข่�วส�รได้ท�ง service-design-network.org
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Special Interview : ศุภจี สุธรรมพันธุ์

บทสัมภาษณ์ : กวิน เทพปฏิพัทธ์ l เรียบเรียง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ธุรกิจโรงแรมคือหนึ่งในซัพพลายเชนสำาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบในลำาดับต้น ๆ  เมื่อ
เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 มาตรการจำากัดการเดินทาง การเว้นระยะห่างทางสังคม ไปจนถึงการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน คือมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ หากก็เป็นมาตรการท่ีขัดแย้งกับหัวใจแห่งการบริการ ท้ังเป็นเสมือนการ
ตัดเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมให้ขาดลง 

ก�รล็อกด�วน์ประเทศที่ผ่�นม� ส่งผลกระทบอย่�งใหญ่หลวงต่อธุรกิจ

โรงแรม ไม่เว้นแม้แต่ “กลุ่มดุสิตธ�นี” ธุรกิจโรงแรมที่อยู่คู่กับสังคมไทย 

และได้ให้ก�รต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกม�แล้วอย่�งย�วน�น แน่นอนว่� 

แม้ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมจะกลับม�เปิดดำ�เนินก�รได้แล้ว แต่สถ�นก�รณ์ 

ทีย่งัไมค่ลีค่ล�ยของอตุส�หกรรมรอบข้�ง ทัง้ธุรกจิก�รบนิและก�รทอ่งเทีย่ว 

ก็ทำ�ให้เส้นท�งในก�รฟ้ืนคืนกลับม�ของธุรกิจโรงแรมเป็นไปอย่�งลำ�บ�ก เช่นที่ 

ศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล 

ถึงกับออกป�กว่�เป็น “เหตุก�รณ์ที่ไม่เคยค�ดคิดม�ก่อน” อย่�งไรก็ดีใน 

ทุกวิกฤตย่อมมีโอก�ส เช่นเดียวกับกลุ่มดุสิตธ�นีในวันนี้ที่ยังคงมองเห็น

โอก�สน้ัน พร้อมเดินหน้�แจงกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น ทั้งเพ่ือเอ�ตัวรอด 

ในระยะสั้น และเพื่อก�รเติบโตของธุรกิจและสังคมในระยะย�ว  

ผลกระทบและกลยุทธ์ระหว่างโควิด-19
ของกลุ่ม “ดุสิตธานี” 

“เปน็ปญัห�ทีไ่มเ่คยพบไมเ่คยเจอม�กอ่นเลยนะคะ วกิฤตตม้ยำ�กุง้กย็งัจำ�กดั

อยู่เพียงส่วนเดียว แต่วิกฤตคร้ังนี้ เรียกว่�โดนไปทุกภ�คส่วน แม้แต่ใน 

ส่วนของชีวิตประจำ�วัน นี่จึงเป็นวิกฤตที่หนักหน�พอสมควร” ศุภจีเร่ิมต้น

กล�่วถงึคว�มลำ�บ�กทีธ่รุกจิตอ้งพบเจอ “ถ�้ตดักลับเข้�ม�ในส่วนของธุรกจิ

ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยว เนื่องจ�กทุกวันนี้ยังไม่มีวัคซีน คนก็ไม่กล้�

จะเดนิท�ง ธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัก�รทอ่งเทีย่วและบริก�รกจ็ะไดรั้บผลกระทบ

คอ่นข้�งเยอะ ตัง้แตส่�ยก�รบนิทีเ่ปดิใหเ้ดนิท�งไมไ่ด ้ซึง่พอไมม่คีนเดนิท�ง

เข้�ม� ก็ไม่มีผู้เข้�พักโรงแรม เลยย�วไปจนถึงห้�งสรรพสินค้� ร้�นอ�ห�ร 

ที่เป็นห่วงโซ่อุปท�นของก�รเดินท�ง เร�จึงต้องปรับตัวอย่�งม�กม�ย 

ในหล�ยด้�นด้วยกัน”

 “เร่ืองแรก ๆ  เลยคือต้องม�ดูโมเดลธุรกิจว่�มีคว�มยืดหยุ่น มีคว�มสมดุล 

มีก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงม�กน้อยแค่ไหนและเพียงพอหรือเปล่� เพร�ะถ้�

ธุรกิจมีร�ยได้หลักม�จ�กแหล่งเดียว เมื่อมีผลกระทบเข้�ม�ก็เท่�กับร�ยได้

เป็นศูนย์ แต่ถ้�เร�กระจ�ยโมเดลธุรกิจเพื่อแบกรับคว�มเสี่ยงได้ล่วงหน้� 

ก็อ�จไม่ถึงกับร�ยได้เป็นศูนย์ อีกเร่ืองท่ีต้องจัดก�รคือเร่ืองของเงิน พอร�ยได้

ไม่ม� ก็ต้องม�ดูเร่ืองต้นทุนที่มีอยู่ว่�จะจัดก�รยังไง ม�ตรก�รล็อกด�วน์

บังคับให้เร�ต้องปิดก�รดำ�เนินธุรกิจชั่วคร�ว ถ้�เช่นนั้น ก็ต้องม�ดูว่�เร�ยัง

พอมีกำ�ลังทำ�อะไรได้อีก เช่น เปลี่ยนคนจ�กโรงแรมให้ม�ทำ�อ�ห�รและ 

ส่งให้กับคนที่ยังอย�กได้รสช�ติและเมนูที่คุ้นเคย นอกจ�กน้ันก็ม�ดูเร่ือง 

ก�รบริห�รจดัก�รกระแสเงนิสด ว่�เหลอืพอเพยีงทีจ่ะดแูลกจิก�รไดย้�วน�น

        ศุภจี สุธรรมพันธ์ุ
เดินหน้าส่งมอบบริการ

แบบ New Normal สู่สังคมทุกมิติ
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แค่ไหน และต้องปรับกลยุทธ์ก�รลงทุนให้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน เพร�ะ 

คว�มย�กของวกิฤตคร้ังน้ีคอืเร�ไมรู้่ว่�จะจบเมือ่ไหร่ เร�จงึต้องก�รม�ตรก�ร

เพิ่มเติมในก�รดูแลจัดก�รที่มีคว�มยั่งยืนจ�กคว�มไม่แน่นอน และสุดท้�ย

ที่ต้องทำ�ไปพร้อมกันทั้งก่อนและหลังโควิด คือเร่ืองของโครงสร้�งองค์กร 

ทักษะของพนักง�นเร�พร้อมที่จะเปลี่ยนและปรับแล้วหรือยัง รองรับทักษะ

ทีต่อ้งก�รในอน�คตหรือไม ่เร่ืองน้ีเปน็เร่ืองทีต่อ้งทำ�ตอ่เนือ่ง เพร�ะหลกัก�ร

ของดสุติคอืเร�จะดแูลคนของเร�เหมอืนคนในครอบครัว เร�จงึไมม่นีโยบ�ย

ปลดคนในช่วงวิกฤต แต่ว่�คนที่อยู่ ก็ต้องปรับตัวให้เข้�กับทิศท�งที่โรงแรม

กำ�ลังจะเดินไปได้ด้วย”

โอกาสในวิกฤตที่ช่วยได้ทั้งตนเองและสังคม
“พอมโีควดิ จริงๆ มนัเปน็โอก�สทีค่นจะเกดิแรงบนัด�ลใจและคว�มร่วมมอื

ร่วมใจกัน องค์กรก็ต้องสร้�งให้เกิดก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น ล่�สุดเร�มี

แคมเปญให้พนักง�นร่วมกันแชร์ไอเดีย ช่วยกันคิดและปรับตัวต�มสถ�นก�รณ์

ด้วยศักยภ�พที่เร�มี เร�จะทำ�ยังไงให้กับตัวเอง ธุรกิจ และสังคม อย่�งช่วง

แรก ๆ  ท่ีเร�ต้องปิดโรงแรม เร�ก็ทำ�ฟู้ดเดลิเวอรี แต่แทนท่ีจะส่งข�ยอย่�งเดียว 

เร�พอมีวัตถุดิบเหลือบ้�ง เร�ก็ทำ�ส่งให้กับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ และยัง

เปิดให้ลูกค้�ได้ร่วมทำ�บุญจ�กเงินที่อุดหนุนอ�ห�รเร� เร�ก็สมทบต่อไปยัง

โรงพย�บ�ล ส่วนทีมก�รศึกษ�ของดุสิตก็เห็นว่� ช่วงน้ีคนไม่มีง�นทำ� 

พอสมควร เลยจดัโครงก�รสง่เสริมอ�ชพี สอนทำ�อ�ห�รค�วหว�น ขนมไทย 

ขนมฝรั่ง เรียนแกะสลัก ผ่�นท�งยูทูบและเฟซบุ๊ก 

 นอกจ�กนี้ เร�ออก Dusit Care Card เป็นก�รห�ร�ยได้จ�กอน�คต 

ก�ร์ดร�ค� 2,888 บ�ท พักได้ 2 ท่�น 1 คืนรวมอ�ห�รเช้� ใช้ง�นได้ภ�ยใน 

2 ปี ก�ร์ดแต่ละใบที่ข�ยได้ เร�จะหัก 500 บ�ทก่อนค่�ใช้จ่�ยใด ๆ ให้กับ

โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์และสม�พันธ์ช้�งไทยที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ 

ก�รท่องเท่ียวไทยซ่ึงได้รับผลกระทบม�กจ�กก�รท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวเหมือนกัน 

วนัน้ีกำ�ลงัเร�มแีคน่ี ้เร�อ�จจะเอ�กำ�ลงัทีเ่ร�มใีนอน�คตม�ช่วยใหเ้ร�พอจะ

มีร�ยได้ แต่ในขณะเดียวกัน เร�ก็ช่วยตอบแทนส่วนรวมของเร�ไปด้วย 

เป็นก�รทำ�ง�นใน 3 แกนหลัก คือธุรกิจ สังคม และองค์กรไปพร้อมกัน” 

อนาคตของการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของไทย
หลังโควิด-19
“ทุกธุรกิจมี New Normal แต่คว�มย�กลำ�บ�กของธุรกิจโรงแรมคือก�รที่

ดีม�นด์หดตัว แต่ซัพพล�ยยังคงอยู่ ยิ่งถ้�ดูตัวเลขของก�รท่องเที่ยว 

แหง่ประเทศไทยทีไ่ดค้�ดก�รณ์ไวเ้มือ่ตอนตน้ปวี�่จะมนัีกทอ่งเทีย่วต�่งช�ติ

เข้�ม� 40 ล้�นคนในปีนี้ แต่พอเดือนเมษ�ยนเกิดโควิด ก็มีก�รค�ดก�รณ์

ใหม่ว่�จ�ก 40 ล้�นคนจะเหลือ 16 ล้�นคน ซึ่งคือน้อยกว่�ครึ่ง 

 พี่แบ่งอน�คตของก�รท่องเที่ยวไว้ว่� เฟสแรกเร�ต้องพึ่งพ�คนภ�ยใน

ประเทศกอ่น เพร�ะไมต่อ้งกงัวลเร่ืองก�รเดนิท�งระยะไกล ปกติเร�มตัีวเลข

ก่อนโควิดอยู่ 172 ล้�นคน พอหลังโควิดตัวเลขก็เหลือ 60 ล้�นคน เฟสถัดม� 

ส่วนตัวพี่เช่ือว่�ไม่น่�จะเกินปล�ยปีน้ีที่นักท่องเที่ยวต่�งช�ติน่�จะเข้�ม�ได้ 

จ�กประเทศใกล้ ๆ ที่ควบคุมสถ�นก�รณ์ได้ดี อย่�งจีน เก�หลี สิงคโปร์ 

ส่วนคนที่ม�จ�กภูมิภ�คไกล ๆ จ�กยุโรปหรืออเมริก� น่�จะเป็นปีหน้� 

ไตรม�สที่ 2-3 ข้ึนอยู่กับว่�เร�สร้�งคว�มมั่นใจให้นักท่องเที่ยวได้ม�ก 

แค่ไหน นอกจ�กน้ีเร�ต้องยกม�ตรฐ�นเร่ืองก�รดูแลสุขอน�มัยให้ม�กข้ึน 

อย่�งวันนี้เร�ดูแลใน 2-3 เรื่องคือ ก�รรักษ�ระยะห่�งและก�รลดจุดสัมผัส  

มีก�รทำ�คว�มสะอ�ดให้มีม�ตรฐ�นข้ึน บริเวณจุดสัมผัสหรือในพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ”

ตัวชี้วัดความสำาเร็จใหม่ของกลุ่มดุสิต
เมื่อทุกธุรกิจมี New Normal เป็นของตัวเองซึ่งเป็นม�ตรฐ�นและเป้�หม�ย

ใหม่ที่ต้องไปให้ถึง กลุ่มดุสิตเองก็เช่นกันที่วันน้ีได้เซ็ตม�ตรฐ�นใหม่ใน 

ก�รดำ�เนินง�นแล้วเป็นที่เรียบร้อย “พี่ให้คว�มสำ�คัญในเร่ืองม�ตรฐ�น 

ก�รดำ�เนินก�ร (Operational Focus) เร�ทำ�คู่มือก�รให้บริก�ร (Service 

Operation Manual) ข้ึนม�ใหม่ว่�อะไรต้องทำ�อย่�งไร มีก�รฝึกซ้อม  

ก�รเทรนด์พนักง�น ซึ่งต้องทำ�ถึงระดับก�รสวมบทบ�ท (Role Play) เช่น 

ถ้�ลูกค้�เข้�ม� จะต้องทำ�ยังไง รวมถึงก�รตอบคำ�ถ�มของพนักง�นที่ต้อง

อ�ศัยก�รซักซ้อม เพร�ะฉะน้ันเร่ืองของตัวช้ีวัดหลัก จึงเป็นเร่ืองของ  

Operation Excellence ที่พนักง�นต้องส�ม�รถทำ�ได้ทุกคน 

 ม�ตรฐ�นที่สองคือ เร่ืองคว�มพึงพอใจของลูกค้� (Customer  

Satisfaction) เมื่อเร�มีม�ตรฐ�นใหม่ มีก�รตรวจสอบใหม่ ก็เป็นไปได้ว่�

ลกูค�้อ�จรู้สกึไม่สะดวกสบ�ยเหมอืนเดมิ เร�จงึตอ้งเตมิคว�มสะดวกสบ�ย

ใหม่ ๆ ให้ลูกค้� ทำ�ยังไงให้ลูกค้�อย�กกลับม�อีก วันน้ีเร�ต้องนำ�เสนอ  

3 ค�แรกเตอร์ หน่ึงคือคว�มสะดวกสบ�ย สองคือก�รบริก�รที่ประทับใจ

และตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� และส�มคือคว�มคุ้มค่� เป็น Dusit 

New Normal ทีม่อบคว�มยดืหยุน่ในเร่ืองเวล�ก�รเช็กอนิหรือเช็กเอ�ต์ ใสใ่จ

เร่ืองสุขอน�มัย ด้วยก�รเปลี่ยน Welcome Package จ�กตะกร้�ผลไม้ 

แบบเดิม ม�เป็น Personal Protection Pack (PPP) ท่ีประกอบไปด้วยม�ส์ก

และเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงดูแลม�ตรฐ�นคว�มสะอ�ดของสิ่งแวดล้อม 

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกโรงแรม ภ�ยในโรงแรมต้องมีก�รพ่นสเปรย์ฆ่�เช้ือ

ทำ�คว�มสะอ�ด ก�รทำ�คว�มสะอ�ดในห้องพัก ก็จะเพิ่มขั้นตอนก�รฆ่�เชื้อ 

หรือฟิตเนสที่ปรับไปเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยกล�งแจ้ง เพื่อให้ลูกค้�รู้สึก

ปลอดภัยเมื่อเข้�ม�อยู่ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมของดุสิต ส่วนภ�ยนอกเร�จะ

นำ�เสนอคว�มสะดวกสบ�ยอีกระดับ (Extra Convenience) เช่น บริก�ร

ช่วยช้อปปิ้งอ�ห�รหรือของฝ�กขึ้นชื่อรอบ ๆ โรงแรมให้โดยที่ลูกค้�ไม่ต้อง

ออกไปเอง หรือมินิบ�ร์จ�กท่ีเคยเป็นขนมขบเค้ียวหรือน้ำ�อัดลม ก็เปล่ียนเป็น

มินบิ�ร์เพือ่สขุภ�พและใหบ้ริก�รฟรีเพือ่ตอบกระแสรักสขุภ�พทีเ่กดิข้ึนม�ก

หลังโควิด 

 และเร่ืองสดุท�้ยคอืเร่ืองของเทคโนโลย ีเร�พฒัน�อ-ีเมน ูและสนับสนนุ

ให้ใช้ระบบอี-เพย์เมนต์เพื่อหลีกเลี่ยงก�รสัมผัส พร้อมเสริมคว�มส�ม�รถ

ในก�รรองรับก�รใช้บริก�รด�้นอเิลก็ทรอนิกสต์�่ง ๆ  ทัง้สญัญ�ณอนิเทอร์เน็ต

หรือหอ้งประชุมทีพ่ร้อมสำ�หรับลกูค�้ทีต่อ้งก�รติดตอ่สือ่ส�รและทำ�ง�น และ

สว่นสดุท�้ยกค็อืก�รทำ�ด�ต�้แพลตฟอร์ม เพือ่ใหเ้ปน็ฐ�นข้อมลูใหเ้ร�ไดม้อบ

ประสบก�รณ์ที่ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ม�กที่สุด

 พี่เช่ือว่�ในก�รเดินไปข้�งหน้�ของทุกธุรกิจ ทุกคนต้องรวมใจเป็น 

หนึ่งเดียวเพื่อสู้วิกฤต ในมุมของกิจก�รเล็ก ๆ อย่�งดุสิต นี่คือโอก�สที่เร�

จะทำ�เช่นนั้น พนักง�นร่วมใจทำ�หน้�ที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพร�ะไม่ว่�เร�

จะเป็นใคร เป็นส่วนท่ีเล็กท่ีสุดแค่ไหน เร�ก็ต้องส�มัคคีกัน ไม่เอ�ผลประโยชน์

ของตัวเองเป็นที่ตั้ง แล้วทุกวิกฤตจะมีโอก�สเสมอ” 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 13 พฤษภ�คม 2563
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เราเลือกคุยกับวีรพร นิติประภา ผ่านสายตาของคนที่เฝ้าสังเกตความเป็นไปที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตโควิด-19 สถานการณ์ 
ท่ีเปิดพรมให้เห็นความไม่เท่าเทียมท่ีซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างท่ีแสนเปราะบางของประเทศ พร้อมคล่ีคลายให้เห็น 
ความไม่เท่าเทียม และการถ่างออกของช่องว่างของความไม่เสมอภาคระหว่างชนชั้น
 นอกจากคำาที่ว่า รับมืออย่างไรในวันนี้ อีกคำาถามสำาคัญไม่แพ้กันคือ จะอยู่กันต่อไปอย่างไรในอนาคต
 เราคยุกันในฐานะคนธรรมดา ฐานะแม่บา้น ฐานะคนทำางาน และฐานะคนทีอ่ยูร่ว่มกันในสงัคมอนับิดเบีย้วนี ้เพือ่แลกเปล่ียน
มุมมองและความคิดเห็นร่วมกันในฐานะมนุษย์...มนุษย์ที่มองเห็นคนเท่าเทียมกัน

มองไม่เห็นคนอื่น
ก�รเลือกจำ�กัดระยะก�รมองเห็นของสถ�บันระดับประเทศอย่�งรัฐบ�ล 

ภ�คเอกชน หน่วยง�นต่�ง ๆ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง 

ทำ�ใหม้กีลุม่คนบ�งกลุม่หลดุออกจ�กขอบเขตก�รรับรู้ ทัง้กลุม่คนร�ยไดน้้อย 

กลุ่มคนช�ยขอบ กลุ่มคนเปร�ะบ�ง น่ันหม�ยคว�มว่�เมื่อพูดถึงก�รดูแล

และก�รปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่�งเท่�เทียมน้ันไม่ได้เป็นม�ตรฐ�นของ 

ก�รรับมือต่อโรคระบ�ดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ 

 “ม�ตรก�รก�รล็อกด�วน์ในทุกสิ่งทุกอย่�งที่เร�ทำ� เร�ทำ�เพื่อปกป้อง

ระบบส�ธ�รณสุขไม่ให้พัง นั่นคือไม่ให้มีคนป่วยม�กเกินไปที่ส�ธ�รณสุขจะ

รับได้ ตัวเลขต่อวันในช่วงที่ผ่�นม�มันห่�งไกลตรงน้ันม�ก ปัญห�หลักจึง

เป็นเร่ืองก�รล็อกด�วน์ที่นำ�ม�ซึ่งก�รตกง�นและคว�มไม่ส�ม�รถรันระบบ

ไดอ้ย�่งเปน็ปกติ แน่นอนล่ะ เร�อ�จบอกว่�ก็เพร�ะลอ็กด�วน์ใชไ่หม ตวัเลข

ถึงได้ไม่ถึงจุดนั้น จุดที่คุกค�มส�ธ�รณสุข แต่เสร็จแล้ว คุณก็ไม่มีก�รเพิ่ม

กำ�ลังให้ส�ธ�รณสุข เพื่อที่จะหดเวล�ก�รล็อกด�วน์ลง คือมันต้องทำ� 

ทุกส่วนเลย แต่ดูเหมือนว่�มันกล�ยเป็นเรื่องส�ธ�รณสุข ก�รบังคับใช้ และ

ก�รทำ�ให้ชีวิตปกติไม่ส�ม�รถรันได้โดยไม่จำ�เป็น

 อย่�งไรก็แล้วแต่ ถ้�เร�แก้ปัญห�ด้วยก�รล็อกด�วน์ มันควรจะเป็น

ระยะสั้นที่สุด ควรจะเป็นเป้�หม�ยตั้งแต่ต้น ทันทีที่คิดถึงเรื่องนี้ เพื่อที่จะ

ไม่ทำ�ล�ยระบบอันเปร�ะบ�งอยู่แล้วของเร� และถ้�เกิดคุณล็อกด�วน์เพื่อ

ปกปอ้งระบบ ดงัน้ันระหว�่งทีล่อ็กด�วน์ คณุตอ้งเสริมใยเหลก็ใหร้ะบบเข้�ไป 

เพร�ะว่�หลังจ�กน้ีแล้ว เร�ต้องมีโรงพย�บ�ลสน�มท่ัวประเทศ ถ้�เกิดฮือแตก

ติดเช้ือข้ึนม�อีก ก็แค่ส่งคนป่วยเข้�ไปแค่น้ันเอง แต่เร�ก็ไม่เห็นใครทุ่มเท 

อะไรตรงนั้น

วีรพร นิติประภา
เรากำาลัง “เอาชนะ” อะไร

ในยามวิกฤตโควิด-19
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 เอ�แค่ในระดับที่ยังไม่ต้องมองอะไรม�ก มองแบบคน-คน วันนี้มีคนที่

ทำ�ง�นรับค่�จ้�งร�ยวัน วันไหนไม่ทำ�ง�นก็ไม่มีตังค์ น่ีไม่ได้ทำ�ง�นม� 

45 วันแล้ว จะอยู่กันอย่�งไร เอ�อะไรกิน เข�ไม่ได้มีเงินเก็บ เร่ืองง่�ย ๆ แค่น้ี 

คือเรื่องจำ�เป็นที่จะต้องถูกทบทวน”

 สิ่งหน่ึงที่พิสูจน์แล้วว่�เป็นคว�มเข้�ใจผิดเกี่ยวกับก�รเกิดวิกฤต 

ในครั้งนี้ ก็คือก�รคิดว่�ทุกคนจะได้รับก�รปฏิบัติกันอย่�งเท่�เทียม แต่ใน

คว�มจริงกลับไม่เป็นอย่�งนั้น คำ�ว่�สองม�ตรฐ�นน้ันครอบคลุมทุกด้�น 

ตั้งแต่เรื่องของก�รแพทย์ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทย� คุณภ�พชีวิต เงื่อนไข

ของก�รระบ�ดยิง่ทำ�ใหค้ว�มไมเ่ท�่เทยีมเกดิข้ึนในมติทิีแ่ตะไปตรงไหนกเ็จอ 

ทั้งยิ่งทวีคว�มรุนแรงและเปลี่ยนชีวิตของผู้คนไปตลอดก�ล ปร�กฏภ�พ

สังคมอลหม่�น และปัจจัยพื้นฐ�นไม่ได้รับก�รตอบสนอง

 “เร่ืองพืน้ฐ�นอย�่งอ�ห�ร สำ�หรับพีเ่ปน็เร่ืองทีน่่�โกรธม�ก ไมม่ข้ี�วกิน

ส�มมือ้น่ี พีม่คีว�มรู้สกึว�่เปน็คว�มผดิมห�ศ�ลของภ�ครัฐ รัฐตอ้งยนืยันว�่

ประช�กรมข้ี�วกนิ อย�่งน้อยทีส่ดุคอืมข้ี�วกินส�มมือ้ เพร�ะไมม่ข้ี�วกินคอื

อะไรรู้ไหม นั่นแปลว่�เข�ต�ย คน 30 ล้�นคนจ�ก 65 ล้�นคนตอนนี้อยู่ใน

คว�มระกำ�ลำ�บ�กเพือ่ปกปอ้งคนแคอ่�จจะล�้นเดยีวจ�กก�รติดเช้ือ แลว้เร�

กใ็หค้นจนไปรอควิ รอคว�มกรุณ�ของชนชัน้กล�งอย�่งพวกเร�ทีบ่ริจ�คกนั

เข้�ไป เพร�ะทันทีที่รัฐเข้�ม�สนับสนุนตรงนี้ อ�ห�รที่ให้จะไม่ใช่ก�รทำ�บุญ

ให้ท�น แต่เป็นก�รใช้เงินภ�ษีที่เข�จ่�ยไป ภ�ษีที่ทุกคนจ่�ย รวมถึงเร�ผู้ซึ่ง

จ�่ยดว้ยภ�ยใตข้้อตกลงว่�ประช�กรทัง้หมดต้องรับผดิชอบประช�กรทีด่อ้ย

โอก�สและเปร�ะบ�งของประเทศ

 คำ�ถ�มก็คือ คนจนไม่สู้ชีวิต ถ�มกลับไปอีกว่�สู้แล้วได้อะไร จ�กเดิม

อดมื้อกินมื้อ ตกง�นปุ๊บ ไม่มีปัญญ�แม้แต่ดูแลตัวเอง ขมขื่นนะ สภ�พของ

ก�รเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่รัฐไม่ได้สนใจตรงนี้เลย”

 

“เอาชนะ” อะไรในยามวิกฤตโควิด-19
“ทัศนคติและวิธีคิดของรัฐบ�ลเป็นเร่ืองสำ�คัญ รัฐบ�ลจำ�เป็นที่จะต้องมอง

เรื่องนี้ในอีกส�ยต�หนึ่ง มองโดยนักสังคมศ�สตร์ นักปรัชญ� นักกฎหม�ย 

นักก�รส�รพัด ไม่ใช่มองแบบทห�ร เพร�ะทัศนคติและวิธีคิดที่เข�มีอยู่ 

มันไม่รองรับห�ยนะเลย ไม่รองรับภัยพิบัติ ไม่รองรับก�รอยู่รอด เพร�ะมัน

เปน็ทศันคตแิละวธีิคดิของก�รทำ�สงคร�ม ก�รยดึพืน้ที ่ก�รจดัก�รกบัแมท่พั

น�ยกอง เอ�ชนะมันให้ได้! แต่นี่มันเป็นโควิด เป็นโรคระบ�ด ไม่ใช่ประเทศ

ไหน เร�ทำ�อย่�งน้ีไมไ่ด ้เม่ือไหร่ทีเ่ข�เร่ิมรู้ตวัว�่มนัทำ�อย�่งน้ีไมไ่ด ้มนัไมใ่ช่

เรื่องแพ้-ชนะ คำ�แรกพูดม� ประเทศไทยต้องชนะ...ชนะใคร?”

 เพร�ะถ้�ห�กเร�ไล่เรียงต�มเวล�ในประวัติศ�สตร์ เร�จะมองเห็น 

“ก�รอยู่รอด” “ก�รปรับตัว” “ก�รรักษ�” “ก�รอยู่ร่วมกันอย่�งเข้�ใจ” คำ�ท่ี 

เต็มไปด้วยคว�มหม�ยและเป็นหลักที่ใช้รับมือกับสถ�นก�รณ์อันเลวร้�ย

จำ�นวนม�ก ดังน้ันก�รอยู่ร่วมกับโรคระบ�ดจึงไม่ใช่ก�รพ่�ยแพ้หรือมีชัย

เหนืออะไรหรือใครทั้งสิ้น 

 “เร�มีโรคระบ�ดตลอดเวล� แล้วเร�ก็ยังอยู่รอดม�ได้ มนุษยช�ติไม่มี

ข้�วกินตอนน้ีสิเร่ืองใหญ่ เพร�ะฉะน้ันทำ�อย่�งไรให้เร�ปกป้องประช�กร 

ส่วนใหญ่ไว้ได้ ชะลอก�รระบ�ดไว้ได้ เพิ่มกำ�ลังส�ธ�รณสุขให้ได้ 

ในสถ�นก�รณ์วิกฤต สิ่งที่เร�ต้องมองคือหน่ึง ทรัพย�กรของเร�คืออะไร 

อะไรทีเ่ร�มอียูต่อนน้ี เร�จะจดัก�รตรงน้ันอย�่งไรม�กกว�่ไมใ่ช่ตอ้งมตีวัเลข

ผู้ป่วยเป็นศูนย์เท่�น้ัน ประเทศไทยชนะแล้ว แต่มีคนหิว มีคนสิ้นหวัง 

เต็มไปหมด พี่ไม่เคยเช่ือว่�ฝร่ังหรือประเทศที่เจริญแล้วฉล�ดกว่�เร�หรือ 

มีคุณธรรมดีกว่�เร�นะ แต่มันฉล�ดกว่� ฉล�ดพอที่จะไม่เปลี่ยนประช�กร

ให้กล�ยเป็นโจร หรือเป็นคนสิ้นหวัง พี่บอกเสมออย่�ทำ�ให้คนสิ้นหวัง 

มันอันตร�ย คุณปล่อยให้คนหลังชนฝ�ไม่มีอะไรกิน คุณต้องไม่ทำ�ให้คน 

ไม่มีอะไรจะเสีย แบบสู้ก็ต�ยไม่สู้ก็ต�ย ฆ่�ก็ต�ยไม่ฆ่�ก็ต�ย อันนี้จะเป็น

ประช�กรที่น่�กลัวที่สุดในโลก คุณจะรับมือไหวไหม ใครจะรับมือไหว  

คว�มสงส�รก็รับมือไม่ไหว จะปลอบก็ปลอบไม่ได้ เพร�ะว่�เร�ไม่อยู่ใน

สถ�นะที่จะปลอบได้”

วางแผนหลายระยะ พึ่งพาตัวเอง
และจงช่วยเหลือเท่าที่ไหว
ในเม่ือคว�มหวงัจะพึง่พ�รัฐน้ันแทบจะมองไมเ่หน็หรือเข้�ถงึไม่ได ้ทำ�อย�่งไร

เพื่อให้ประเทศกลับม�ฟื้นฟูตัวเองและล้อกลับม�หมุนได้อีกคร้ัง จะด้วย

ประสิทธิภ�พของฝ่�ยบริห�รและคว�มไว้เน้ือเช่ือใจที่ประช�ชนมีต่อรัฐบ�ล 

หรือดว้ยทศันคตแิละคว�มร่วมมอืระดบับคุคลต่อบคุคลทีน่ำ�พ�เร�ใหอ้ยูร่อด

ก็ต�ม 

 “เร�จำ�เปน็ต้องสร้�งระบบระยะย�ว เร�จำ�เปน็ทีต่อ้งคดิแผนระยะหนึง่

วัน หนึ่งเดือน ส�มเดือน หกเดือน หนึ่งปี ในสถ�นก�รณ์วิกฤต สิ่งที่เร�ต้อง

มองให้เห็นคือทรัพย�กรของเร� อะไรที่เร�มีอยู่ในมือตอนน้ี เร�จะจัดก�ร

ตรงน้ันอย่�งไร อนัน้ีเร�ม�คยุกนัเองแบบคนบ�้นตดิกนั เร�จะช่วยคนจนยงั

ไง สมมติว่�คุณมีที่ 1 ไร่ ฉันมีที่ 1 ไร่ เร�นำ�อะไรม�ให้เข�ปลูกกินเองได้

ไหม เร�จะมีค่�จ้�งให้เข�กันไหม เร�จะห�ค่�จ้�งให้เข�จ�กไหน ส�ม�รถ

ทำ�ไร่สวนผสมได้ไหม ส�ม�รถทำ�ไร่ในระยะเวล�สั้น ๆ  เพื่อที่จะสร้�งคว�ม

มั่นคงตรงนี้ก่อน อะไรก็ได้ที่เร�จะรับประกันว่�เข�จะมีข้�วกินส�มมื้อ สัก 

หกเดือนข้�งหน้� แต่เร�ก็ต้องมีแผนอื่นต่อ คือเร�ต้องสร้�งให้เกิดก�รหมุน

ที่เป็นระบบ พี่เช่ือว่�กลุ่มคนจนน้ันมีแรงง�นเป็นทรัพย์ เข�มีบ�งอย่�งที่

ทำ�ใหเ้ข�มคีณุค�่มห�ศ�ลกบัสงัคมน้ีอยู ่ดว้ยเหตน้ีุเข�ถงึเปน็ผูอ้ยูร่อดม�จน

วิน�ทีนี้ พูดถึงเรื่องกำ�ลังใจหรือก�รสู้ชีวิต พี่ว่�เร�แพ้เข�

 ที่สำ�คัญที่สุด เ ม่ือไหร่ที่ เอ�คนส่วนใหญ่ตั้ ง พี่ค้นพบว่�เร�มี 

ท�งออกเสมอ” 

เราจำาเป็นต้องสร้างระบบระยะยาว 
เราจำาเป็นที่ต้องคิดแผนระยะหน่ึงวัน 
หนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือน หนึ่งปี 
ในสถานการณ์วิกฤต สิ่งที่เราต้อง
มองให้เห็นคือทรัพยากรของเรา 
อะไรที่เรามีอยู่ในมือตอนน้ี เราจะ
จัดการตรงนั้นอย่างไร

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 12 พฤษภ�คม 2563
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บทสัมภาษณ์และเรียบเรียง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร

พีพี-พัทน์ ภัทรนุธาพร เป็นนักนวัตกรรมและนักศึกษาปริญญาโทและเอกท่ี MIT Media Lab สถาบันเทคโนโลยีชั้นนำา 
ของโลก เขายงัเป็นสมาชกิกลุ่ม Fluid Interfaces ทีส่นใจการออกแบบปฏสิมัพนัธ ์(Interface) ท่ีเชือ่มโยงคนกับเทคโนโลยี
เข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยเชื่อว่าจะนำาไปสู่การเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ 
ไปจนถึงการทำางานร่วมกับ AI นอกจากนี้พีพียังมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง FREAK Lab คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมแห่งอนาคต
ในประเทศไทย...เมื่อโควิด-19 คือความท้าทายในทุกด้าน เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยหรือเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไร นี่คือทัศนะ
ของนักนวัตกรรมวัย 24 ปีที่อาจเป็นอีกหนึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องอยู่กับโลกใบนี้ไปอีกยาวนาน

เทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่
กับโจทย์การใช้ชีวิตในยุคโควิด-19 

เนื่องจ�กพีพีถือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีอย่�งม�ก ทั้งจ�กคว�มสนใจ

และทกัษะทีเ่ข�พย�ย�มเพิม่พนูม�ในด�้นน้ีอยูเ่สมอ ประเดน็แรกทีค่ยุกนัจงึ

เป็นเร่ืองของโปรเจ็กต์ส่วนตัวที่กำ�ลังทำ�อยู่เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 “ผมได้ทำ� 

2 โปรเจ็กต์ร่วมกับ MIT Media Lab และหน่วยง�นในไทย โปรเจ็กต์แรกคือ 

Wearable Sanitizer อุปกรณ์สวมใส่ที่ส�ม�รถยิงแอลกอฮอล์จ�กมือได้โดย

ใช้ข้อมูลจ�กเซ็นเซอร์ในก�รประมวลผลว่� ควรจะพ่นแอลกอฮอล์ออกม�

ตอนไหนถึงจะปลอดภัย โดยได้รับแรงบันด�ลใจม�จ�กสไปเดอร์แมน 

แลว้พฒัน�เปน็เวอร์ชัน DIY ซึง่จะเปดิเปน็โอเพนซอร์สใหค้นสร้�งโมเดลน้ีได้

 อีกโปรเจ็กต์หนึ่งคือ Covid Bot ที่เกิดขึ้นโดยทีม FREAK Lab ร่วมกับ 

โครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กและ

เย�วชน (JSTP) สวทช. และทมีแพทย ์เร�พฒัน�แช็ตบอ็ตทีใ่ช ้AI ช่วยประเมนิ

คว�มเสี่ยงของก�รติดเชื้อ (Pre-screening) โดยอ้�งอิงข้อมูลต�มระเบียบ

ของรัฐบ�ลไทย และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของอเมริก� ออกแบบให้มันมี

คว�มเป็นส่วนตัว น่�รัก ทำ�ให้คนอย�กใช้ เพร�ะก�รอ่�นข้อมูลในเว็บหรือ

ดูทีวีอย่�งเดียวมันไม่เหมือนได้คุยกับหมอหรือคนที่ให้คำ�วินิจฉัยท�ง 

ก�รแพทยไ์ด ้ซึง่แช็ตบอ็ตน้ีกค็อ่นข้�งประสบคว�มสำ�เร็จม�ก มผีูใ้ช้ง�นแลว้

ใน 56 ประเทศทั่วโลก และปัจจุบันเร�ยังได้ต่อยอดแช็ตบ็อตเพื่อช่วยจัดห�

ง�นอย�่ง Saku Chatbot และ Upski เพือ่ช่วยเสริมทกัษะใหค้นเตรียมพร้อม

เข้�สู่ง�นในอน�คตได้หลังสถ�นก�รณ์โควิด-19”

 
โควิด-19 ตัวแปรวิธีคิด
และการทำางานของนักพัฒนานวัตกรรม
“ก�รกักตัวอยู่ที่บ้�น Work from Home หรือ Self-isolation ไม่ใช่สิ่งใหม่ 

เร�ส�ม�รถเรียนรู้จ�กวงก�รที่มีคว�มเช่ียวช�ญใกล้เคียงกับก�รรับมือกับ 

โควิด เช่น หน่วยง�นอวก�ศที่ส่งนักบินอวก�ศไปด�วอังค�รหรือดวงจันทร์ 

ก็มีคว�มท้�ท�ยใกล้เคียงกัน เช่น ต้องอยู่คนเดียว ไม่ส�ม�รถติดต่อโลก

ภ�ยนอกได้ ต้องใส่ชุดที่ตัดข�ดร่�งก�ยออกจ�กสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก  

ซึ่งมีง�นวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองน้ีม�น�น ถ้�เร�ดึงองค์คว�มรู้จ�กส�ข�ต่�ง ๆ  

ม�รวมกันได้ ก็จะน่�สนใจม�ก ผมคิดว่�โควิดมันขยับง�นวิจัยหล�ยอย่�ง 

โดยเฉพ�ะพวกที่เร�เคยคิดว่�เป็นนวัตกรรมสำ�หรับอน�คต แต่ตอนนี้ถูกนำ�

ม�ใช้ม�กข้ึน ซ่ึงโจทย์แบบน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีสถ�นก�รณ์ใหม่ ๆ  ท่ีทำ�ให้

เร�ต้องเปลี่ยนวิธีคิด หรือมองถึงคว�มเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่สำ�คัญโควิดไม่ใช่

Special Interview : พัทน์ ภัทรนุธาพร

พัทน์ ภัทรนุธาพร
GO BEYOND
THE BOUNDARIES
AFTER COVID-19
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แค่เร่ืองโรคระบ�ด แต่ยังรวมไปถึงเร่ืองของสังคม เศรษฐกิจ สุขภ�พจิต  

โลจิสติกส์ ต่อไปเร�จะเจอปัญห�ท่ีประกอบไปด้วยหล�ยมิติ ดังน้ันเร�ต้องก�ร

นักเทคโนโลยทีีเ่ข้�ใจประเดน็มนุษยศ�สตร์ เร�ตอ้งก�รนักสงัคมวิทย�ทีรู้่ว�่

มีนวัตกรรมอะไรบ้�ง เร�ต้องก�รผู้จัดทำ�นโยบ�ยที่เข้�ถึงนักวิจัย เพื่อที่จะ

ทดลองกระบวนก�รใหม่ ๆ”

คาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
“หลังโควิดจบจะเกิดก�รดิสรัปต์ในวงก�รต่�ง ๆ  เช่น ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

ธุรกิจ เศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในระยะย�ว ทำ�ให้คนต้องกลับม� 

ต้ังคำ�ถ�มกับอุตส�หกรรมที่มีอยู่ ว่�จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภ�พ 

ได้อย่�งไรบ้�ง” พีพีแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งรวดเร็ว “ประเด็นท่ีสอง เทคโนโลยี

ท�งก�รแพทย์ ตั้งแต่ Pre-screening หุ่นยนต์ ก�รตรวจคนไข้ท�งออนไลน์ 

(Telemedicine) หรือก�รใช้ AI บนแช็ตบ็อต จะเปลี่ยนวิธีก�รเข้�ถึง

ส�ธ�รณสุขไปตลอดก�ล และถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำ�คัญของวงก�รแพทย์ 

หรือแม้กระทั่ง Test Kit ซึ่งไทยต้องผลิตเอง จ�กที่ เคยสั่งซื้อจ�ก 

ต่�งประเทศ ทำ�ให้เกิดคว�มเข้มแข็งของคนทำ�ง�นด้�น Biosensor หรือ 

ก�รวินิจฉัยโรคต่�ง ๆ ซึ่งเป็นโอก�สที่ดีม�ก ส่วนประเด็นที่ส�ม ตอนน้ี 

ก�รศึกษ�แบบเดิมถูกปิดไปแล้ว มันเป็นแรงผลักดันสำ�คัญที่ทำ�ให้เร�ต้อง

ปรับวิธีก�รศึกษ�ใหม่ เด็กไทยส�ม�รถที่จะเป็น Global Learner และ 

เช่ือมโยงกับครูหรือองค์คว�มรู้จ�กทั่วโลกได้ แล้วเด็กยังจำ�เป็นต้องไป

โรงเรียนอีกหรือเปล่� เร�จะใช้ประโยชน์จ�กจุดแข็งของก�รเรียนท�งออนไลน์

และโรงเรียนท่ีเป็นเชิงก�ยภ�พได้อย่�งไร” ท้ังหมดคือประเด็นที่เข�ค�ดก�รณ์

ถึงภ�พอน�คตไว้อย่�งครอบคลุม

เทคโนโลยีติดตามตัวกับความปลอดภัย
ของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 
สิง่นีค้อืประเดน็สำ�คญัทีห่ล�ยฝ่�ยต่�งเร่ิมแสดงคว�มเปน็กงัวล เพร�ะแมเ้ร�

จะรู้ดีว่�ก�รติดต�มตัวผู้ติดเช้ือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะจำ�กัดวงของโรคระบ�ด  

แต่ก�รปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลน้ันก็มีคว�มสำ�คัญและเปร�ะบ�งไม่แพ้กัน 

“ในช่วงโรคระบ�ดเร�เห็นคว�มสำ�คัญของก�รติดต�มข้อมูลของผู้ป่วย 

Contact Tracing มีบทบ�ทม�กขึ้น คำ�ถ�มก็คือ เร�จะสร้�งหรือใช้

เทคโนโลยทีีค่น้ห�และเกบ็ขอ้มลู โดยไมล่ะเมดิสทิธคิว�มเปน็สว่นตวัของคน

ได้อย่�งไร เช่น หมอ นักระบ�ดวิทย� หรือรัฐบ�ล ส�ม�รถใช้มอนิเตอร์ 

ก�รแพร่ระบ�ดในภ�พใหญ่ได้ จริง ๆ มันมีเทคนิคท�งคอมพิวเตอร์ เช่น 

ทำ�ให้กระบวนก�รทั้งหมดเกิดข้ึนบนอุปกรณ์ เอ�ช่ือและข้อมูลส่วนตัวออก 

แล้วส่งแต่ข้อมูลของโรคระบ�ดไปที่ศูนย์กล�ง ที่ MIT มีโปรเจ็กต์ที่ชื่อ Split 

Learning คอืทำ�ใหอ้ปุกรณ์เก็บข้อมลูของผูใ้ช้มกีระบวนก�รเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(Machine Learning) บ�งส่วนเกิดขึ้นบนเครื่อง เเล้วจึงส่งข้อมูลในเลเยอร์

ที่เหลือของโครงข่�ยประส�ทเทียม (Neural Network) ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อ

ประมวลผลตอ่ ทำ�ใหข้้อมลูดบิของผูใ้ช้ไมไ่ดอ้อกจ�กอปุกรณ์สว่นตวั มเีพยีง

ข้อมูลที่ประมวลผลเเล้วเท่�นั้นที่ถูกส่งออกไป

 ถ้�เป็นไปได้ เร�ควรได้ท้ังคว�มเป็นส่วนตัวและคว�มปลอดภัย เพียงแต่

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีให้ไปถึงจุดน้ันได้ เป็นโจทย์ท่ีคนท้ังโลกจะต้องช่วยกันคิด 

รัฐบ�ลเองก็ต้องเปิดเผยกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งโปร่งใส ไม่ติดอยู่กับ

กระบวนทัศน์เก่� ๆ ว่�เร�ต้องให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยม�กกว่�

คว�มเป็นส่วนตัว แต่จะทำ�อย่�งไรให้เร�มีทั้งสองอย่�งนี้ได้”

คนรุ่นใหม่กับการรับมือปัญหาที่หนักหนาขึ้นทุกวัน
“ผมนึกถึงก�ร์ตูนใน The Economist ที่บอกว่�มวยหมัดแรกคือโควิด สมมติว่� 

เร�รบชนะปุบ๊ เดีย๋วจะมีหมัดสองเปน็ Climate Change หรือสภ�วะอ�ก�ศ

แปรปรวนลงม�ชกกบัเร�ตอ่ หรือว�่โควดิอ�จกลบัม�ใหมใ่นรูปแบบทีรุ่นแรง

กว่�เดิม ผมว่�โลกต่อจ�กน้ีมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคว�มท้�ท�ยและ 

ปัญห�ต่�ง ๆ” สิ่งที่พีพีพูดถึงยิ่งทวีคว�มหนักแน่นห�กเร�มองว่�เข�คือ 

หน่ึงในตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญหน้�กับอีกหล�ยปัญห�ที่กำ�ลัง

ถ�โถมเข้�ม� และในปัญห�เหล่�นั้นก็อ�จเป็นสิ่งที่สั่งสมม�จ�กคนรุ่นก่อน 

“สังคมที่เต็มไปด้วยปัญห�มันเรียกร้องให้ทุกคนต้องลุกขึ้นม� ไม่ได้เป็นแค่

ผู้ใช้ง�น (User) แต่เป็นคนสร้�งวิธีก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ (Creator) เร�ต้องก�ร

คนจ�กหล�ยส�ข�และทำ�ง�นดว้ยกนั เพือ่สร้�งนวตักรรมหรือก�รแกป้ญัห�

ใหม่ ๆ ส่ิงเหล่�น้ีควรจะเป็น New Normal สำ�หรับมนุษยช�ติว่�เร�จะใช้ชีวิต

ในโลกทีเ่ร�สร้�งคว�มเปลีย่นแปลงอย�่งไร และจะนำ�ไปสูค่ว�มเปลีย่นแปลง

ที่ดีได้อย่�งไร

 คนรุ่นผมต้องอยู่ในโลกน้ีไปอีกหล�ยปี เร�จะต้องห�ท�งลุกข้ึนม�

เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอผู้ใหญ่ ที่ MIT Media Lab มีหลักปรัชญ�ว่� 

‘No apologies’ หม�ยคว�มว่�ให้ทำ�ไปเลย ไม่ต้องม�ขอโทษกัน ลุยไป 

ข้�งหน้� แล้วคว�มเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเอง”

เทคโนโลยีที่น่าจับตาในอนาคต
“เอ�สิ่งที่น่�จะห�ยไปก่อนนะครับ ผมคิดว่�สิ่งที่เป็นก�ยภ�พ (Physical) 

และทำ�กนัม�น�น (Conventional) จะคอ่ย ๆ  ห�ยไป เช่น ระบบก�รศกึษ� 

ซึ่งอ�จเรียกได้ว่�เป็นเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จะถูกแทนที่ด้วยก�รเรียน

ออนไลน์ท่ีเปิดโอก�สให้คนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ส่วนเทคโนโลยีท่ีน่�จับต�มอง 

ผมคิดว่�มีอยู่ 3 เทคโนโลยีหลัก คือ 

 หน่ึง Wearable Technology เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ ตอนน้ีเร�มี

อุปกรณ์ที่ส�ม�รถมอนิเตอร์เร�ตลอด 24 ชั่วโมง ทำ�ให้เร�เข้�ถึงข้อมูลของ

ร่�งก�ยและสิ่งรอบตัวเร�ได้

 สอง เร�จะมเีทคโนโลยทีีเ่ช่ือมตอ่กบัร่�งก�ยคน ผ�่นก�รอ�่นคลืน่สมอง

ของคน และส�ม�รถตีคว�มออกม�ได้ เมื่อตัวกล�งห�ยไป เทคโนโลยีนี้จะ

ช่วยให้มนุษย์ดึงศักยภ�พของตัวเองออกม�ใช้ได้เต็มที่ โดยไม่มีพรมแดน 

ม�ปิดกั้น เร�จะอยู่ร่วมกัน (Symbiosis) กับ AI ม�กขึ้นในบริบทต่�ง ๆ  

โดยใช้ AI เป็นสมองที่สองเพื่อช่วยประมวลผลข้อมูลที่มีมห�ศ�ลในโลก

ออนไลน์ สมองดิจิทัลเเละสมองชีวภ�พของเร�จะทำ�ให้เกิดสติปัญญ�ที่ถูก

ส่งเสริมโดยเทคโนโลยีหรือเรียกว่� Seamless Cognitive Enhancement 

ในชีวิตประจำ�วัน

 ส�ม เทคโนโลยีที่ส�ม�รถเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลไปเป็นวัตถุท�งก�ยภ�พ 

และเปลี่ยนวัตถุท�งก�ยภ�พให้เป็นดิจิทัล เช่น 3D Printing ที่ส�ม�รถพิมพ์

อปุกรณ์ทีใ่ช้ในชวิีตประจำ�วนัออกม�จ�กไอเดยี ซึง่จะทำ�ใหค้นใช้ชีวติไดอ้ย�่ง

อิสระม�กขึ้น

 สุดท้�ยผมคิดเหมือนที่อีลอน มัสก์ บอกว่� มนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่

เดนิท�งข้�มดวงด�ว (Interplanetary Species) พอเกดิวกิฤตข้ึนม� คนตอ้ง

ใช้เทคโนโลยีม�กข้ึน ก็มีแนวโน้มที่จะทำ�ให้เร�กล�ยเป็น Augmented 

Human หรือ Enhanced Human คือเป็นมนุษย์ที่พัฒน�ไปอีกข้ันหน่ึง 

ผ่�นเทคโนโลยี” 

สัมภ�ษณ์ ณ วันที่ 14 พฤษภ�คม 2563
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ประมวล New Normal
แบบม้วนเดียวจบ
ท้ังเทรนด์ผู้บริโภคและเทรนด์ธุรกิจ
หลังวิกฤตโควิด-19 จากเราไป

 เน้ือห� (Content) ที่จะดึงคว�มสนใจ 

 ต้องกระตุ้นประส�ทสัมผัสได้หล�กหล�ย 

 (Multisensory) และแหลง่ข้อมูลทีล่กูค�้ไวใ้จ  

 ยังคงเป็นเพื่อน ครอบครัว และลูกค้�ที่ใช้ 

 ผลิตภัณฑ์จริง ธุรกิจจึงควรสร้�งชุมชนเพื่อ 

 ก�รแบ่งปัน (Sharing Community) ที่จะดึง 

 คนเหล่�นี้เข้�ม�

      
 
 
 
 
 
 
 
3_Frictionless Mobility
 วิธีเดนิท�งทียื่ดหยุน่และออกแบบใหเ้ข้�กบั 

 ตัวเองไดจ้ะไดร้บัคว�มนิยม รวมถึงวิธีง่�ย ๆ   

 อย่�งก�รข่ีจักรย�น สกูตเตอร์ และก�รแชร์ 

 รถยนต์

 ผู้บริโภคค�ดหวัง Real-Time Update 

 เพร�ะต้องก�รปรับเปล่ียนแผนได้ตลอดเวล�  

 ก�รชำ�ระเงินค่�เดินท�งต้องง่�ย ก�รเดินท�ง 

 ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 เมืองใหญ่หล�ยเมืองกำ�ลังเตรียมก�รเพื่อ 

 เอือ้ใหป้ระช�ชนปัน่จกัรย�นและเดนิไปไหน 

 ม�ไหน ทีดี่ท้ังต่อร่�งก�ย จิตใจ และเป็นมิตร 

 กับสิ่งแวดล้อม

 ท�งจกัรย�นถกูสร้�งเพิม่ในหล�ยเมอืง เช่น  

 มิล�น ลอนดอน เม็กซิโกซิตี้ ถนนคนเดิน  

 ก็มีให้เห็นเพิ่มข้ึน และเป็นคร้ังแรกในรอบ 

 หล�ยทศวรรษ ที่ตล�ดรถยนต์ถูกสั่นคลอน

 น�ยกเทศมนตรีกรุ งป�รี สผุดไอ เดี ย 

 “15-Minute City” ทีจ่ะจดัใหม้รี้�นข�ยของ  

1_Beyond Human
 หุ่นยนต์และปัญญ�ประดิษฐ์จะยิ่งถูกใช้ 

 ทำ�ง�นแทนมนุษย์ม�กขึ้น

 คว�มต้องก�ร Smart Home Appliances  

 หรือเคร่ืองใช้ในบ้�นที่ฉล�ดยิ่งกว่�เดิมจะ 

 เพิ่มข้ึน รวมถึงผู้ ช่วยเสมือน (Vir tual  

 Assistant) ที่ช่วยให้จัดก�รง�นบ้�นและ 

 ง�นที่บริษัทได้

 ผู้บริโภคจะเคยชินกับก�รสั่งง�นด้วยเสียง  

 (Voice Activation) ม�กข้ึน

 
 
 
 
2_Catch Me in Seconds
 ผู้บริโภคจะย่ิงรู้สึกว่� “ไมม่เีวล�” แต่ “ต้องก�ร 

 รู้ข้อมูล” ม�กข้ึน ข้อมูลในอน�คตจึงต้อง 

 กระชับและมีประโยชน์

 ธุรกิจต้องห�วิธีสื่อส�รกับลูกค้�ในระดับที่ 

 เป็นส่วนตัว (Personal) และส่งผลกระทบ 

 ท�งอ�รมณ์ (Emotional) เพ่ือรักษ�ลูกค้�ไว้

 สวนส�ธ�รณะ ร้�นก�แฟ สถ�นที่  

 ออกกำ�ลงัก�ย โรงเรียน และสถ�นทีท่ำ�ง�น  

 ที่อยู่ในระยะเดินหรือปั่นจักรย�นไปไหวใน 

 15 น�ที

 
 
 
 
 
4_Inclusive for All
 ธุรกิจต้องห�วิธีทำ�ให้ “คว�มแตกต่�ง” ใน 

 กลุ่มผู้บริโภคดูจ�งลง เช่น เร�จะไม่อย�ก 

 เห็นสินค้�และบริก�รท่ีละเลยกลุ่มผู้พิก�ร  

 หรือกลุ่มผู้สูงวัย 

 
 
 
 
5_Minding Myself
 ผู้บริโภคจะใส่ใจกับ “ระดับคว�มสุข” ของ 

 ตนเองม�กข้ึน ปัจจุบัน 1 ใน 4 ของ 

 ประช�กรวัยผู้ใหญ่ในประเทศพัฒน�แล้ว 

 มีปัญห�เกี่ยวกับคว�มวิตกกังวล

 วธิกีำ�จดัคว�มเครียดแบบใหมท่ีเ่ช่ือมโยงกบั 

 ธรรมช�ติและไม่เป็นอันตร�ยต่อร่�งก�ย 

 จะได้รับคว�มนิยมม�กข้ึน

 ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดคว�มเครียด ช่วยให้ 

 นอนหลับดีข้ึน ช่วยบำ�รุงอ�รมณ์ และ 

 ช่วยในก�รทำ�ง�นของสมองจะได้ รับ 

 คว�มสนใจจ�กผู้บริโภคยุคใหม่

 
 
 
 
 
 
 
6_Private Personalization
 ผู้บริโภคค�ดหวังให้ผลิตภัณฑ์และบริก�ร  

 “เข้�ใจ” ตนเองม�กขึ้น โดยผู้บริโภคต้อง 

 แชร์ข้อมูลส่วนตัวบ�งอย่�งเพื่อให้ได้ม�ซึ่ง 

 บริก�รที่ตรงใจ 
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ร้านอาหาร 

 แมช่้วงน้ีประเทศไทยจะผอ่นคล�ยม�ตรก�ร 

 ลอ็กด�วน์ แต่ธุรกจิยงัควรใสใ่จเร่ืองบริก�ร 

 ห่อกลับบ้�น และเดลิเวอรีให้ดี มีร�ยละเอียด 

 อะไรบ้�งที่ทำ�ให้ลูกค้�รู้สึกคุ้มค่�ที่จะสั่ง 

 ทั้งเร่ืองคว�มสะอ�ด รสช�ติ อุณหภูมิ 

 อ�ห�ร หน้�ต�อ�ห�รเมื่อไปถึงมือลูกค้� 

 ห�ท�งลดค่�ส่งหรือจัดโปรโมชัน และ 

 อย่�ลืมห�เคร่ืองมือสื่อส�รให้ลูกค้�รับรู้ 

 อยู่เสมอ

ธุรกิจงานอีเวนต์ 
 ช่วงน้ีหล�ยง�นถูกย้�ยไปเป็นรูปแบบ 

 ออนไลน์กันหมด แต่อย่�ลืมว่�ไม่ใช่ทุกคน 

 ที่จะรู้วิธีทำ�โชว์ดี ๆ ก�รจัดง�นอะไรก็ต�ม 

 ในรูปแบบออนไลน์ให้ดีและร�บร่ืนต้องใช้ 

 ทักษะหลังฉ�กหล�กหล�ยอย�่ง (ทีค่ณุอ�จ 

 มีอยู่แล้วในตัว)

 ห�กเป็นนักพูด ลองจัดง�นให้ฟังฟรีใน 

 ช่วงแรก เพื่อสร้�งพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ไว้  

 หลังจ�กนั้นค่อยข�ยคลิปพูดของคุณ 

 สู่กลุ่มลูกค้�ที่ต้องก�รก�รอบรมเฉพ�ะท�ง 

 แบบออนไลน์ หรือจัดอีเวนต์ออนไลน์ 

 ต่อเนื่อง

 
ธุรกิจท่องเท่ียว
 องค์กรส่งเสริมก�รท่องเท่ียวแห่งช�ติของกรีซ  

 (Greek National Tourism Organization)  

 ร่วมมือกับ Google จัดทำ�คลิป Greece From  

 Home เพื่อแนะนำ�สถ�นที่ท่องเที่ยวต่�งๆ

 ไอเดียหลัก คือใช้ก�รตล�ดเชิงเน้ือห�  

 (Content Marketing) เพื่อ “ส�นสัมพันธ์”  

 กับกลุ่มคนที่อ�จเป็นลูกค้�ในอน�คต  

 พ�ลกูทวัร์ไปชมแหลง่โบร�ณคด ีพพิธิภณัฑ ์

 ชมธรรมช�ติอันสวยง�ม และร้�นอ�ห�ร 

 ช่ือดั ง ทั้ งหมดรับชมได้ผ่ �นหน้�จอ 

 คอมพิวเตอร์

 ห�กทำ�เน้ือห�ไดด้ ีกม็โีอก�สจะสร้�งร�ยได ้

 จ�กก�รข�ยโฆษณ� หรือผลติภณัฑท์ีล่กูค้� 

 สั่งซื้อได้เดี๋ยวนั้นเลย และอย่�งน้อยก็ทำ�ให้ 

 ลูกค้�ไม่ลืมเร� จนกว่�พวกเข�จะพร้อม 

 ออกเดินท�งท่องเที่ยวอีกครั้ง

 เพร�ะภ�วะ New Normal นี้คงอยู่กับเร�

ไปอกีสกัพกั ตัง้แตห่ล�ยเดอืนจนถงึหล�ยป ีและ

ธุรกิจที่จะอยู่รอดและทำ�กำ�ไรได้ ก็คือธุรกิจที่ 

ปรับตัวไวที่สุดนั่นเอง 

ที่ม� : บทคว�ม “Top 10 Global Consumers Trend 
2020” โดย Alison Angus และ Gina Westbrook จ�ก 
researchworld.com / บทคว�ม “Paris mayor unveils 
‘15-minute city’ plan in re-election campaign” โดย Kim 
Willsher จ�ก theguardian.com / บทคว�ม “‘A new normal’: 
how coronavirus will transform transport in Britain’s 
cities” โดย Matthew Taylor จ�ก theguardian.com

 อย่�งไรก็ดีผู้บริโภคค�ดหวังเคร่ืองมือที่ 

 ฉล�ดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็กังวลเร่ือง 

 คว�มปลอดภัย และต้องก�ร “ก�รปกป้อง 

 ข้อมลู” ทีม่ปีระสิทธิภ�พ จงึต้องสร้�งคว�ม 

 เช่ือใจ และห�วธิใีหผู้บ้ริโภคยอมแชร์ข้อมลู

 
 
 
 
 
 
 
 
7_Multifunctional Homes
 ที่พักอ�ศัยแห่งอน�คตจะต้องเป็นม�กกว่� 

 พี่พักและที่นอน แต่ต้องรองรับกิจกรรม 

 หล�กหล�ย เช่น ทำ�ง�น ช้อปปิ้ง เล่นสนุก  

 และออกกำ�ลังก�ย 

 ผูบ้ริโภคจะต้องก�รอนิเทอร์เน็ตคว�มเร็วสงู 

 ที่บ้ �นไว้ เพื่ อ กิจกรรมบ�งอย่�ง เ ช่น 

 ออกกำ�ลังก�ยพร้อมเพื่อนที่อยู่อีกบ้�น 

 หรือเพื่อก�รเรียนออนไลน์

 ผูบ้ริโภคจะกนิอ�ห�รทีบ่�้นม�กขึน้ และซือ้ 

 เสื้อผ้�สำ�หรับอยู่บ้�นม�กข้ึน และใช้เวล� 

 นอกบ้�นน้อยลง

 
 
 
 
 
 
 
8_Proudly Local & Going Global
 ผู้บริโภคจะหันม�สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น  

 เหน็คณุค�่ของวฒันธรรมทีห่ล�กหล�ยและ 

 แตกต่�ง สิ่งน้ีถูกขับเคล่ือนโดยก�รโยกย้�ย 

 ถิ่นฐ�นที่ม�กขึ้น

 ผูบ้ริโภคตอ้งก�รประสบก�รณ์ทีห่ล�กหล�ย 

 ในทุกแง่มุมของชีวิต เช่น เสื้อผ�้ อ�ห�ร  

 กิจกรรมที่ทำ� และสถ�นที่ที่ไป 

9_Reuse Revolutionaries
 ผู้บริโภคจะใส่ใจกับปัญห�สิ่งแวดล้อม 

 ม�กข้ึน พย�ย�มลดปริม�ณขยะและ 

 มลภ�วะที่เกิดจ�กตนเอง 

 คว�มสนใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ 

 สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้�ง “อน�คตที่ไร้ขยะ”  

 (Waste-Free Future) เพื่อตัวเองและ 

 เพื่อโลกจะเพิ่มม�กขึ้น

10_We Want Clean Air
Everywhere
 ผู้บริโภคจะจริงจังเร่ืองลดภ�วะโลกร้อน  

 และสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มยั่งยืน
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ปรับปรุงพ้ืนที่ในเมือง เพิ่มพื้นที่ส�ธ�รณะ

กล�งแจ้ง โดยใช้พ้ืนทีเ่ดิมท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

 

ปรับปรุงระบบก�รเดินท�งเพื่อลดคว�ม

แออัด เช่น ก�รขย�ยท�งเท้� ก�รเพิ่มรอบ

รถส�ธ�รณะ

Hygiene First
ธุรกิจ ร้�นค้� ตล�ด และพื้นที่บริก�ร 

ปรับปรุงก�รบริก�รด้�นคว�มสะอ�ด 

ระบบปรับอ�ก�ศ ก�รออกแบบพื้นที่ และ 

ข้ันตอนก�รรักษ�ระยะห�่ง เพือ่ใหผู้บ้ริโภค

มั่นใจ

Job Creation 
สร้�งหลักประกันให้แรงง�นทั้งในและ 

นอกระบบ 

 

แจกคูปองสำ�หรับก�รปรับเปลี่ยนทักษะให้

เหม�ะสม (Reskill) เพ่ือรองรับง�นในอน�คต 

 

เพิ่มก�รจ้�งง�นใหม่ เช่น จ้�งง�นสำ�รวจ

ข้อมูล เพื่อสร้�งฐ�นข้อมูลสำ�หรับอน�คต

Test / Trace /
Isolate / Treatment 
ก�รสร้�งคว�มม่ันใจในก�รรับมือโรคระบ�ด

ของประเทศไทย นำ�ไปสู่ก�รแบรนดิงเร่ือง

ก�รท่องเที่ยวทีป่ลอดภัย และทำ�คว�ม 

ตกลงกบัประเทศต�่ง ๆ  ในก�รแลกเปลีย่น 

นักท่องเที่ยว

CREATE 
TRUST 

ที่ม� : สรุปเนื้อห�จ�ก 11 คว�มเห็นผู้เชี่ยวช�ญ นิตยส�ร Creative Thailand ฉบับพิเศษ Life after COVID-19

LIFE AFTER COVID-19 ROADMAP
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New Labor Skill 
พัฒน�ทักษะแรงง�นสำ�หรับอุตส�หกรรม 

กลุม่ดจิทิลั ชีวภ�พ และคว�มคดิสร้�งสรรค์

New Infrastructure 

ลงทุนด้�นที่อยู่อ�ศัย และส�ธ�รณสุขของ

ชุมชนเพื่อลดคว�มเสี่ยง 

 

ลงทุนพัฒน�แหล่งน้ำ� เพือ่พัฒน�อุตส�หกรรม

เกษตรท่ีเป็นคว�มม่ันคงด้�นอ�ห�รของ

ประเทศ 

 

ลงทุนด้�นก�รศึกษ�บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

พร้อมพัฒน�ทักษะของครูผู้สอน

New Community
พัฒน�ชุมชนให้ส�ม�รถช่วยเหลือกันเอง 

ในช่วงวิกฤต ดว้ยก�รสร้�งคว�มมัน่คงด�้น

ที่อยู่อ�ศัยและก�รประกอบอ�ชีพ 

New Health System 
ลงทุนด้�นข้อมูลจีโนม (Genome) เพ่ือ 

ก�รรักษ�เฉพ�ะร�ย และปอ้งกนัคว�มเสีย่ง

ในอน�คต

ทำ�ฐ�นข้อมูลของประช�กรเพื่อใช้ในก�ร

พัฒน�ด้�นต่�ง ๆ ให้ตรงกับสภ�พแวดล้อม 

และคว�มต้องก�รของประช�ชน

MAKE
TRANSITIONS

BE
RESILIENT

LIFE AFTER COVID-19 ROADMAP
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หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

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

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

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

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ
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CONNECT

หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

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

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

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

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ



ผู�สนใจสามารถลงทะเบียนได�
แล�ววันนี้ที่
ACADEMY.CEA.OR.TH

ร่วมสร้างสรรค์ 
ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

เตร�ยมความพรอม 
หลักสูตรเสร�มความรู�ด�านความคิดสร�างสรรค�ที่
จําเป�นสําหรับนักเร�ยน นักศึกษา ในการก�าวสู�ชีว�ต
การทํางาน ไม�ว�าจะเป�นพนักงานประจํา ฟร�แลนซ� หร�อ
เจ�าของกิจการ   

เติมทักษะสรางสรรค
หลักสูตรเพ�่อการเสร�มทักษะสําหรับนักสร�างสรรค�
ในสาขาต�าง ๆ  เพ�่อการพัฒนาผลงานและการเติบโต
ทางธุรกิจ 

ตอเสร�มธุรกิจ
หลักสูตรสําหรับผู�ประกอบการในการปรับตัวรับ
สถานการณ� และการต�อยอดไอเดียสู�ธุรกิจ 

CEA.OR.TH
FB : Creative Economy Agency

สอบถามเพ�่มเติม 
สํานักงานสงเสร�มเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) 

TCDC.OR.TH
FB : Thailand creative & design center Tel. 02-105-7400

#CEAVACCINE
#CEAONLINEACADEMY

CEA Online Academy คอร�สเร�ยนรู�ออนไลน� 
โดย สํานักงานส�งเสร�มเศรษฐกิจสร�างสรรค� 
(องค�การมหาชน) ร�วมกับกลุ�มนักสร�างสรรค�
และส่ือมวลชนในการพัฒนาเน้ือหา สําหรับการ
เพ��มทักษะ และการเตร�ยมพร�อมสําหรับอนาคต

CEA Online Academy_KV_2.pdf   1   5/28/20   2:34 PM


