
ISSUE 17  
MARCH - MAY 2021

HEART   HOMEHEALTH

SD Story : ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานสภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแหงประเทศไทย     

SD Talk :   Catch up : 

SUSTA INABLE  DEVELOPMENT 

ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยสู่ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ระดับโลก
2 มุมมอง จาก 2 CEO วงการ Startup
Techsauce Media & Arincare 

Wow! IOT : Internet of Things
เชื่อมโยงทุกสิ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน 

สแกนเพื่ออาน 
e-book

‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 



โลกจะย่ังยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ  
3Hs  HEART - HEALTH - HOME  

 HEART มุ่งมั่น...ท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
 

 HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
  

 HOME มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บรรณำธิกำรบริหำร :

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ 

คณะบรรณำธิกำร : ส�านักกิจกรรม

สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

เจ้ำของ : ด้านการสือ่สารและความเชือ่มัน่

ของสาธารณะ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 18 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศพัท์ : 0-2858-6286, 0-2858-6254 

อีเมล : prcpgroup@cp.co.th

จัดพิมพ์โดย : บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จ�ากัด

29/45-46 ซอยวัดสามง่าม ถนนพระราม

ที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ร่วมสร้ำงสรรค์เนือ้หำและศลิปกรรมโดย :  

บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ากัด

โทรศัพท์ : 0-2887-4830  

โทรสำร : 0-2887-0486

อีเมล : paperchorus@hotmail.com

เมล็ดพันธุ์แห่งควำมยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพมิพ์สเีขยีว’ ทีม่ส่ีวนช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
จากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ 
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 4,678 ดวง 
ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิต
มาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกทัง้หมด 1.03 ตนั เพือ่ให้ได้หนงัสอืคณุภาพดี 
และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน
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 ก้ำวต่อไปประเทศไทย...
 เศรษฐกิจดิจิทัล... ตัวคูณควำมเจริญ ท�ำอย่ำงไรให้โตเท่ำตัว...
 ‘เศรษฐกจิดจิทิลั’ เป็นเศรษฐกิจรปูแบบใหม่ทีข่บัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั อนาคตของประเทศไทย
เราจะก้าวไกลอย่างยัง่ยนืเพยีงใด... อยูท่ีย่ทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยดิีจทิลันัน่เอง 
 หลายคนคงเคยได้ยนิเรือ่งสตาร์ทอพั หรือบรษิทัในยคุดิจทิลัทีเ่ตบิโตอย่างก้าวกระโดดเป็นสบิเท่า 
ในระยะเวลาสั้นๆ นั่นก็เป็นเพราะพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเทศก็ไม่ต่างจากองค์กรทุกขนาด 
ทีพ่ลงัของดจิทิลัจะมาสร้างเศรษฐกจิทีเ่สรมิพลงัให้เกดิการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดในทกุอตุสาหกรรม 
และการจะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลได้น้ัน ไม่ใช่แค่เร่ืองเทคโนโลยี แต่ต้องมีหลายประเด็นเกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของบุคลากร คนไทยพร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือยัง เรามีคนรุ่นใหม่ 
ทีม่คีวามสามารถด้านการเขยีนโปรแกรม การใช้ข้อมลูเพยีงพอหรอืไม่ เรามกีองทนุทีส่่งเสรมิธุรกจิใหม่
ด้านดิจิทัลหรือไม่ นี่คือค�าถามที่คนไทยต้องตอบ หากคนไทยผลิตคนยุค 4.0 ไม่ทัน เราจะแก้
กฎหมายให้รองรับ ขยับเรื่องวีซ่าให้มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสในคนเก่งทั่วโลกมาลงทุนในเมืองไทย 
เรามีความพร้อมแค่ไหน และทั้งหมดนี้เป็นความน่าสนใจของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล
 วิกฤติโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดไปทั่วโลก ท�าให้โลกหมุนช้าลง แต่ในโลกของดิจิทัลนั้น ทุกอย่าง
กลับหมุนเร็วข้ึนกว่าเดิม ดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต การท�างาน ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า นิวนอร์มัล (New Normal) 
 เราจะก้าวไกลต่อไปอย่างไรในระบบเศรษฐกิจดจิทิลั จงึเป็นเร่ืองทีน่่าคดิ... เราวางแผน เราเตรยีมการ
อย่างไร ในการยกระดับประเทศไทยด้วย ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’
 วารสารบัวบานฉบับนี้ น�าเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรม ผ่านมุมมอง
วิสัยทัศน์ของ ‘คุณศุภชัย เจียรวนนท์’ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หรือ DCT เราจะยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยสู่ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ระดับโลก 
ได้อย่างไร องค์กรธุรกิจท้ังเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องมีบทบาทอย่างมากในการสร้างธุรกิจที่ควบคู่ไปกับ
การสร้างความยัง่ยนื พร้อมทัง้ชีใ้ห้เหน็ว่า ‘ผูน้�า’ คอื หวัใจส�าคญัของการขบัเคลือ่น เพราะผูน้�าทีด่คีอื 
ผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเน้นประเด็นในการสร้างทักษะใหม่ (Upskill & Reskill) เพื่อ
รองรับความต้องการงานในรูปแบบใหม่ รวมถงึความส�าคัญของการใช้ข้อมลูให้โปร่งใส เกดิการเปรยีบเทยีบ 
บนพื้นฐานของข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการสร้างดิจิทัลไอดีให้คนในประเทศ นอกจากนี้ยังขยายผล
ไปสู่การสร้างดิจิทัลฮับที่ประเทศไทยมีความพร้อมในระดับอาเซียน
 ประธานสภาดิจิทัลฯ มองว่าประเทศไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่การเป็น ‘ศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียนในยุคดิจิทัล’ และต้องมีนโยบาย
ที่จะท�าให้ประเทศไทยแข่งขันได้บนเวทีระดับโลก
 นอกจากนี้ เนื้อหาภายในฉบับยังน�าเสนอยุทธศาสตร์ส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศให้สัมฤทธิ์ผลได้ โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(สสอท.) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและดิจิทัล 
 สิ่งส�าคัญของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลในวิถีแห่งความย่ังยืนนั้น จะต้องเริ่มจากการสร้าง
ความตระหนักรู้ และท�าธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน 
 หากการขับเคล่ือนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเป็นจริง รัฐบาล เอกชน ประชาชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนแบบรวดเร็ว ลดขั้นตอน เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ท่ีต้องเรว็และมคีณุภาพ รัฐบาลต้องเร่งแก้กฎหมาย ลดกระบวนการ เพือ่ให้เกดิความง่าย ดงึดดูการลงทนุ 
และออกไปเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนจริง สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เอสเอ็มอี ธุรกิจทุกขนาด 
เสริมการแข่งขันในระดับนานาชาติ บริหารจัดการข้อมูลในระดับประเทศ ลดความเหลื่อมล�้า
ด้านการศกึษา ซึง่ทัง้หมดนีต้้องด�าเนนิการอย่างรวดเรว็ หากท�าส�าเรจ็กจ็ะท�าให้ภาพรวมเศรษฐกจิไทย
หลดุพ้นจากกบัดกัประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง สามารถลดการพึง่พาต่างชาต ิ ช่วยลดความเหลือ่มล�า้
ของคนในสงัคม เป็นการสร้างความสมดลุทางเศรษฐกจิและสงัคมให้เกดิความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื
ได้อย่างแท้จริง

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  
บรรณำธิกำรบริหำร
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 เทคโนโลย ี5G คือ เครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต
ที่มีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน และยังมี
ส่วนส�าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
และสงัคมไปสู่ยคุดจิิทลั ด้วยขีดความสามารถ
ทัง้ความเรว็ในการอพัโหลดและดาวน์โหลดข้อมลู 
รวมทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพทั้งภาพ
และเสียงท่ีมคีวามรวดเร็วกว่าเดมิหลายเท่าตวั 
  5G รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย
ได้จ�านวนมาก และเมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things : IoT) กจ็ะยิง่ช่วยต่อยอดให้ธรุกจิและ
บรกิารมคีวามรวดเรว็และสร้างความสะดวกสบาย
ให้ผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมหาศาล
 ทั้งนี้ PwC ได้เผยแพร่ข้อมูลรายงานเรื่อง 
The Global Economic Impact of 5G :  
Powering Your Tomorrow ซึ่งได้ศึกษา
ผลกระทบของเทคโนโลย ี5G ทีม่ต่ีอ 5 อตุสาหกรรม
ทั่วโลก ลองไปดูกันว่า 5G ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอะไรบ้าง   
  ในรายงานระบุว่า 5G จะส่งผลต่ออตุสาหกรรม
ดแูลสขุภาพ โดยเฉพาะระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedic ine)  ด ้ วยประสิทธิภาพ
การเชือ่มต่อเครอืข่ายท�าให้การเข้าถงึข้อมลูแบบ
เรยีลไทม์ ท�าให้การผ่าตดัทางไกล การวนิจิฉยั
โรค และการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที รวมทั้งการใช้ 
5G ร่วมกับการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด
 นอกจากนี ้เทคโนโลย ีIoT และ AI จะท�าให้
เกดิระบบนเิวศทางการแพทย์และสาธารณสขุ
ที่เช่ือมต่อบนพื้นฐานของระบบสุขภาพ หรือ

ทีเ่รยีกว่า “4P Medicine” ประกอบด้วย การคาดการณ์ 
(Predictive) การป้องกัน (Preventative) 
การแพทย์ส่วนบคุคล (Personalised) และการมี
ส่วนร่วมในการรกัษาของผู้ป่วย (Participatory) 
ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการรักษาและการประเมนิ
ความเสี่ยงจากการเกิดโรค และยังสามารถ
มอนิเตอร์อาการผู้ป่วย รวมทั้งการขนส่งยา
และเวชภณัฑ์ด้วยการใช้โดรนได้อีกด้วย
    ถดัมาคอือตุสาหกรรมสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
ซึ่งจะมุ ่งไปสู ่สาธารณูปโภคอัจฉริยะ เช่น 
การพัฒนามเิตอร์อจัฉรยิะ (Smart Metre) และ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตและ
จ�าหน่ายไฟให้สอดคล้องกับความต้องการใน
แต่ละช่วงเวลา ช่วยให้ค�านวณค่าบริการไฟฟ้า
รวดเร็วถูกต้องแม่นย�าขึ้น และยังช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ผ่านการตดิตามการรัว่ไหลของน�า้แบบเรยีลไทม์ 
สามารถมอนิเตอร์การทิ้งขยะเพื่อให้รัฐฯ 
จดัเก็บภาษขียะจากปรมิาณและประเภททีท่ิง้ 
(Pay as You Throw) แถมช่วยลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยต่อประชากรได้ถึง 10-20% 
  อีกอุตสาหกรรมที ่5G เข้ามามีบทบาท กค็อื 
อุตสาหกรรมผู้บริโภคและการใช้สื่อ ซ่ึงใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเพราะเป็น
แรงกระตุ้นส�าคัญท�าให้ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับไลฟสไตล์ใหม่ของผู้บริโภค
ในโลกดจิทิลั 5G เข้ามาตอบโจทย์วถิชีวีติยคุใหม่
ได้อย่างลงตวั ตวัอย่างเช่น การเกบ็ข้อมลูลกูค้า
ที ่5G ช่วยท�าให้สามารถเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลู

ของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ผู้ให้บริการสามารถ
น�าเสนอบรกิารและเนือ้หาทีต่อบโจทย์มากขึน้ 
ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ท่ีไหน และยังสามารถสร้าง
ประสบการณ์ที่ท�าให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม เช่น 
ในธุรกิจแฟชั่นใช้ 5G ร่วมกับเทคโนโลยี
ความเป็นจรงิเสมอืน (Augmented Reality : 
AR) ลูกค้าลองเสื้อผ้าแบบเสมือนจริงได้โดย
ไม่ต้องไปที่ร้าน หรือในธุรกิจผู้ให้บริการเกม
ทีใ่ช้เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Virtual Reality : 
VR) ท�าให้ผู้เล่นมีความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไป
อยู่ในเกมนั้นจริงๆ  
  หันมาดูอุตสาหกรรมการผลิตกันบ้าง ภาค
การผลิตและอุตสาหกรรมหนัก จะถูกพัฒนา
ให้เป็นโรงงานอจัฉรยิะด้วยเทคโนโลย ี5G ด้วย
ศักยภาพความเร็วสูงและความหน่วงเวลาต�่า 
(Low Latency) ท�าให้การวางแผนการผลิต
ท�าได้อย่างแม่นย�า และยังสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์อัตโนมัติและรถยนต์
ไร้คนขับในการขนย้ายสินค้า ช่วยลดต้นทุน
ด้านแรงงานมนุษย์ รวมทั้งลดความเสี่ยงหรือ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
  อีกอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ และเกี่ยวข้องกับ
พวกเราก็คือ อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน 
อาทิ สถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์
ได้ปรับกลยุทธ์การบริหารและดูแลลูกค้าเพื่อ
ส่งมอบประสบการณ์ออนไลน์ เช่น ใช้ระบบ
จดจ�าใบหน้า (Facial Recognition) เมือ่ลกูค้า
ท�าธรุกรรมทางการเงนิผ่านตูเ้อทเีอม็ หรอืผ่าน
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกัน
การทจุริต รวมทัง้ธรุกจิประกนัภยักไ็ด้ใช้ประโยชน์
จากความแม่นย�าและรวดเร็วของเทคโนโลยี 
5G ในการตรวจสอบจดุเกดิเหตแุบบเรยีลไทม์
  จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี 5G เป็นกุญแจ
ส�าคัญของการเปล่ียนผ่านสู่การเป็นสังคม
ดจิทิลั และเชือ่ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิและ
การลงทนุโดยเฉพาะในช่วงหลงัผ่านพน้วิกฤติ
โควิด-19 ซึง่ไทยถอืว่ามีความพร้อมระดบัหนึง่ 
และยังเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ที่มีบริการ 5G ในเชิงพาณิชย์  
 5G จงึไม่ใช่แค่การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี
เท่านัน้ แต่เป็นการเปลีย่นแปลงทัง้การใช้ชวีติ
และคุณภาพชีวิตของทุกผู้คนบนโลกใบนี้ จึง
เป็นเรือ่งทีน่่าจบัตาอย่างยิง่ในการเปลีย่นผ่าน
ประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ในครั้งนี้   

THINK FORWARD   เรื่อง : Greentea

เทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูยุคดิจิทัล
ที่กำลังเขามาเปลี่ยนชีวิตคุณ

ที่มาข้อมูล  : https://thestandard.co https://www.bangkok-
biznews.com
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ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยสู่ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ระดับโลก

ศุภชัย เจียรวนนท์
 ด ้วยบทบาทประธานสภาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคนแรก 

ของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะ

ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีส่วนส�าคัญ

ในการร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลักบัภาครฐั 

ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน ในการเพิม่

ขดีความสามารถทางการแข่งขัน และพัฒนา

บคุลากรด้านดจิทัิลให้เกดิการประยกุต์ใช้ เพือ่

ไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ได้ให้

สมัภาษณ์ถ่ายทอดแนวคดิด้านเศรษฐกจิดจิทิลั

ในการยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล

ของไทยสู่ระดับโลก ในวารสารบัวบานฉบับนี้

พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนประเทศไทยรองรบั

เศรษฐกิจดิจิทัล 

  คุณศุภชัยมองว่า ผลกระทบจากวิกฤติ

โควดิ-19 เป็นแรงกระเพือ่มครัง้ส�าคญัทีผ่ลกัดนั

ให้ทั่วโลกเกิดการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

ทีเ่รว็ขึน้ ช่วงวกิฤตโิควดิ-19 เราเหน็กระบวนการ 

ดิสรัปต์ไปสู่ออนไลน์ อุตสาหกรรมและธุรกิจ

ทีเ่ติบโตคือเทคโนโลยดิีจทิลั นอกจากนีเ้มกะเทรนด์

ของโลกที่เห็นชัด อาทิ ฟินเทค ออโตเมชั่น 

โรบอตกิส์ เอไอ ทีแ่ตกแขนงไปเป็นธรุกิจดจิทิลั

ในหลายมิติ ซึ่งโลกก�าลังขับเคลื่อนไปใน

ทิศทางนั้น ทุกธุรกิจและบริการก�าลังปรับตัว

‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
 เมือ่เศรษฐกจิดจิทิลัถกูน�มาใช้เป็นโมเดลใหม่ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศ หลงัการประกาศนโยบาย 
Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 การจะบรรลุสู่เปาหมายเศรษฐกิจดิจิทัลได้นั้น ‘นวัตกรรมและเทคโนโลยี’ ถือเป็น
หัวใจส�คัญในการยกระดับให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันท่ีสูงขึ้น 
ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 วารสารบัวบานฉบับนี้ จึงน�เสนอมุมมองและแนวคิดเรื่อง ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ฟนเฟองส�คัญในเศรษฐกิจยุค 4.0 ยุคที่โลกเปลี่ยนโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งจากความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่ง 
รูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ๆ รวมถึงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้ทุกภาคส่วน
ต่างต้องปรับตัวตามตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  



เรือ่งเทคโนโลย ีการดงึดดูการลงทุน การส่งเสรมิ

สตาร์ทอัพ เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์  

(Logistics) และระบบขนส่ง (Transportation) 

น�าไปสูก่ารต่อยอดในเร่ืองของทนุและเทคโนโลยี

ปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดิจิทัลสู่ควำมส�ำเร็จ

  ประธานสภาดจิทิลัฯ กล่าวว่า เมือ่วางแผน

โครงสร ้ างพื้นฐานประเทศเพื่ อรองรับ

เศรษฐกจิใหม่แล้ว ล�าดบัถดัมาการทีจ่ะพฒันา

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านเทคโนโลยไีด้

จะต้องสร้างการดงึดดูการลงทนุมาทีป่ระเทศไทย 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางหลกัของการลงทนุในยคุ

เศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย

มีพื้นฐานที่ดีอยู ่แล ้วก็จะต ่อยอดไปเป ็น  

‘อุตสากรรมดิจิทัล’ ที่น่าเชื่อถือและดึงดูด 

การลงทนุจากผูป้ระกอบการระดบัโลกให้ทนุไหล

เข้ามาที่ไทยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของเรา

และมาลงทนุในสตาร์ทอพัทีก่่อตัง้ขึน้ในไทยได้ 

อาท ิ อุตสาหกรรม EV, Automotive, Analytics, 

Cloud, AI, Renewable Energy, Digital Content 

ตลอดจนฮาร์ดแวร์ทีจ่ะสนบัสนนุ Internet of 

Things หรือ IoT เป็นต้น 

  ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องสามารถ 

ดึงกลุ่มคนท�างานที่มีศักยภาพจากท่ัวโลก 

และแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล 4.0 เข้ามา

ในประเทศเพื่อเป็นแรงดึงดูดการลงทุนด้วย 

อีกส่วนหนึ่ง 

  คุณศุภชัยกล่าวด้วยว่า เพื่อท่ีจะก้าวสู ่

เศรษฐกจิดจิทิลัและให้สามารถแข่งขนับนเวที

ระดับโลกได้ สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีเป็นอีก

ไปสูอ่อนไลน์ท�าให้เกิดอาชพีใหม่ ซึง่เป็นโอกาส 

ใหม่ๆ  ในยคุเศรษฐกิจดจิทิลั และยคุเศรษฐกิจใหม่ 

  วันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้พฤติกรรม

และการใช้ชวีติของคนและสังคมได้เปลีย่นแปลงไป 

น�าไปสู่ระบบเศรษฐกจิใหม่ หรอื ‘New Economy’ 

ที่ อยู ่ บนพื้ นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้ ง น้ี

ประเทศไทยจึงต ้องเตรียมพร ้อมในการ 

เปลีย่นผ่าน หรอื Transform สูร่ะบบเศรษฐกจิใหม่ 

จงึต้องกล้าท่ีจะสร้างความเปลีย่นแปลง เพือ่ให้

เศรษฐกจิเติบโตแบบยัง่ยืน

 ประธานสภาดิจิทัลกล ่าวว ่า สิ่ งหนึ่ ง 

ทีท่ัว่โลกรวมท้ังประเทศไทยต้องให้ความส�าคญั

เป็นอย่างยิ่ง คือ การสร้างความได้เปรียบ 

เชิงเศรษฐกิจและการลงทุนต่อการขับเคลื่อน

ประเทศสู ่  New Economy หลังวิกฤติ 

โควดิ-19 ขึน้มาให้ได้ ฉะน้ันส�าหรับประเทศไทย 

ต้องมองถึง ‘การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ 

ยคุ 4.0’ ให้ได้ ซึง่ประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบ

ทางภูมิศาสตร์ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ

รูปแบบ Land Bridge โดยควรต้องมองถึง  

การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตาม 

แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Economic 

Corridor: SEC) ไปยงัประเทศเพือ่นบ้านใกล้เคยีง

จนถึงมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย

กลายเป็น Logistic Hub ได้ทันที เนื่องจาก

ระบบขนส่งของโลกทีเ่ช่ือมโยงระหว่าง 2 มหาสมทุร

จะดึงดูดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คุณศุภชัยให้มุมมองเพ่ิมเติมว่า รูปแบบ 

ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อและสร้างการค้า 

การลงทนุร่วมกนัได้ ส่งผลให้ประเทศไทยและ

ภูมภิาคอาเซยีนกลายเป็นเศรษฐกจิขนาดใหญ่

ที่สร้างการต่อรองในเวทีการค้าทั่วโลก และ

ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ ดังนัน้ประเทศไทยต้องมุง่เน้น

การสร้างเศรษฐกิจใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น

ศนูย์กลาง Hub ของภมูภิาคอาเซยีนให้ได้ด้วย

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ

เพือ่นบ้านทีต้่องการวางตวัเป็น Hub เช่นเดียวกนั 

ซึ่งการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้น 

อย่างเช่น โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) ในประเทศไทย ถอืเป็นการ

สร้างความได้เปรยีบของการเข้าสูย่คุอตุสาหกรรม 

4.0 ท�าให้เกดิการแข่งขนักนัในรอบด้าน ทัง้ใน

เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่
สามารถเติบโตไปด้วยกัน
อย่างมีความสมดุลได้ 

ฉะนั้นผู้น� ผู้ประกอบการ
องค์กรธุรกิจทุกขนาด
ต้องเพิ่มความท้าทาย
ในเรื่องนี้ เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการถ่ายทอด
ความตระหนักรู้

ด้านการท�ธุรกิจท่ีควบคู่
กับความยั่งยืน และ

สร้างความเชื่อน้ีให้เป็น
ศรัทธาต่อไปในองค์กร 
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หนึง่กลุ่มท่ีต้องได้รบัการสนบัสนุนและผลกัดนั 

เพราะธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีมีความ

ส�าคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตั้งแต่

สร้างรายได้ สร้างงาน ทั้งยังมีบทบาทส�าคัญ

ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการ

ใหม่ๆ ซึ่งรูปแบบการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว 

มีความส�าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท�าให้ประเทศไทย

สามารถแข่งขนัด้านดจิทิลัในเวทโีลกได้ ดงันัน้

ส�าคัญมากที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ 

ผู ้ ป ระกอบการสตาร ์ ทอัพด ้ าน ดิจิ ทั ล  

ผูป้ระกอบการเอสเอม็อด้ีานดิจิทัล ในการเข้าถงึ

แหล่งเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ

  มากกว ่านั้นยั งจ� า เป ็นต ้องก�าหนด

ยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่การเป็น 

‘ศูนย์กลางเทคโนโลยขีองภมูภิาคอาเซียนในยุค

ดิจิทัล’ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

ประเทศต่อไป โดยมุ ่งเน้นการเสริมสร้าง

ศกัยภาพ และสร้างระบบนเิวศ (Ecosystem) 

ทีเ่อือ้ต่อการเตบิโตของสตาร์ทอพัไทย รวมทัง้

การแก้ไขข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

เพื่อ ดึง ดูดนักลงทุนต ่างชาติและบริษัท

เทคโนโลยีช้ันน�าของโลกให้เข้ามาต้ังฐาน 

ในประเทศไทย ซึ่งสภาดิจิทัลฯ ต้องการที่จะ

ร่วมสร้าง Ecosystem ของธุรกิจสตาร์ทอัพและ

เอสเอ็มอีให้เข้มแข็งเพื่อผลักดันให้ไทยเป็น 

Regional Hub ด้านดิจิทัลของภูมิภาค

อาเซียนให้ได้

 นอกจากนี้ ในปัจจุบันสถานการณ์โลก  

“โควดิ-19 ได้เข้ามาดสิรปัต์ธรุกิจ ส่งผลกระทบ

ให้มูลค่าภาคธุรกิจท่ัวโลกลดลงอย่างมาก  

โดยเฉลี่ยที่ 20-30% ท�าให้ต้องมีมาตรการ 

ที่ ‘พิเศษ’ และ ‘รวดเร็ว’ ตามความหนักเบา 

ของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในแต่ละอตุสาหกรรม”  

ประธานสภาดิจิทัลฯ  ได้เสนอแนวทางรับมือ

ด ้วย 6 ยุทธศาสตร ์* ประกอบไปด ้วย  

1. ควบคุม ป้องกนั  และรกัษา 2. ความต่อเนือ่ง

ของธุรกิจ 3. การจ้างงานและพัฒนาคน  

4. ความมัน่ใจในตลาดทุน  5. เศรษฐกจิใหม่ หรือ 

Economic Reform และ 6. โครงสร้าง 

ขบัเคลือ่นยามวกิฤต ิ (Intelligence Center/ 

Unlock Regulation) ทั้งนี้ เพื่อรองรับ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ตลอดจนการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ โดยการน�าดิจทิลั

และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถ

ผ่านวิกฤติโควิด-19 และเพื่อการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจด้วยดิจิทัล หรือ Digital Solution 

ซ่ึงจะน�าไปสู ่New Economy ในทีสุ่ด 

* (หมายเหตุ  :  อ ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได ้ใน วารสารบัวบาน ฉบับที่  14 คอลัมน์  

SD Story หน้า 10)

ทักษะใหม่ด้ำนดิจิทัล ต้องพร้อม Reskill -  

Upskill - New Skill  

  ประธานสภาดิจิทัลกล่าวต่อว่า ทิศทาง

สดัส่วนมลูค่าเศรษฐกจิดจิทิลัของประเทศไทย

ต่อจดีพีขียายตวัขึน้อย่างต่อเนือ่ง เมือ่วนัทีโ่ลก

ไปสู่ยุค 5G, 6G ทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้หมด 

เทคโนโลยีดิจิทัลจะไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรม

และกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงต้องสร้าง

ศักยภาพให้ประชากรและคนท�างานรุ่นใหม่

เกิดการเรียนรู ้ด ้านดิจิทัล หรือ Digital  

Literacy และ Digital Skill ในหลายระดับ  

ซึง่การพลกิโฉมการศกึษาไทยให้ก้าวทนัต่อโลก 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต ้องเตรียม 

 1. ตั้งเป ้าหมายและตัวชี้วัดใหม่ 
เพราะเป้าหมายเดิมไม่สามารถสร้าง
ศกัยภาพให้ประเทศได้ เช่น ตัง้เป้าหมาย
ว่าจะสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ให้เด็ก
มหาวิทยาลัยและเด็กอาชีวะจ�านวน  
1 ล้านคน รวมทัง้ตัง้เป้าหมายจะ Reskill 
ให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  
1 ล้านคน โดยภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
ต้องร่วมมอืกนั โดยมภีาครฐัเป็นศนูย์กลาง 
และการ Reskilling ให้ผูส้งูวยัมเีป้าหมาย
ในชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
จากการใช้เทคโนโลยแีละแอปพลเิคชนัได้
อย่างไรบ้าง
 2. ต้องร่วมขับเคลื่อนกลไกตลาด  
ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัขนาดใหญ่หรอืเอสเอม็อี 
เช่น การให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 3 .  ผู ้ บริหารสถาบันการ ศึกษา 
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต้องพบปะ 
แลกเปลีย่นความต้องการ สร้างความร่วมมอื
ที่รวมถึงการสร้างแนวทางหรือหลักสูตร
การศึกษาและท�างานร่วมกันได้อย่าง
ลงตัว
 4. การให้ผู้เรียนท�างานไปด้วย เรียน
ไปด้วย (Action Based Learning)  
เนื่องจากมีผู้เรียนจบมาแล้วไม่มีงานท�า 
ห รือ ได ้ท� า งานที่ ไ ม ่ สอดคล ้อง กับ 
ความต้องการของตลาด (Mismatch) 
มากราว 30-40% เป็นความสูญเปล่า-
เสียเวลา จึงต้องวางแนวทางให้เรียน 
ไปด้วย ท�างานไปด้วย เพื่อให้รู้ว่าตัวเอง
ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และมีประสบการณ์
จริงจากการท�างาน   
 5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มทักษะ 
โดยในอนาคตอาจใช ้ เวลาเรียนใน
มหาวทิยาลยัไม่ถึง 4 ปี ก็สามารถออกมา
ท�างานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและ
เพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยได้เร็วข้ึน 
ทั่วถึงยิ่งข้ึน สร้างการตระหนักรู ้และ
กระจายความรูผ่้านสือ่ดจิทัิลได้เรว็ยิง่ขึน้

Future Workforce & Reskilling  
5 ขั้น ปั้นทุนมนุษย์

ที่มา : ‘Future Workforce & Reskilling’ แนวทาง 
ภาคปฏิบัติด้านดิจิทัล โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ งาน  ‘0110 
Thailand TECHLAND 2019’
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ความพร้อมคนรุ ่นใหม่เพื่อเข้าสู ่เศรษฐกิจ

ดิจิทัล อย่างเต็มที่

  “วันนี้สิ่งส�าคัญคือ นักเรียน นักศึกษาที่จะ

ออกสู ่ตลาดแรงงานจะต้องมีความเข้าใจ 

ในเทคโนโลยดีจิทิลั ม ีDigital Literacy ในทกุ

สาขาอาชีพ กลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดิจิทัลให้ประสบความส�าเร็จนั้น จึงจ�าเป็น 

อย่างยิง่ทีต้่องสร้างศกัยภาพและขดีความสามารถ 

ในตัวบุคคล โดยเฉพาะการ Reskill, Upskill  

และ New Skill ทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัล 

ให้แก่คนรุ่นใหม่และประชากรในประเทศ 

 “เราต้องสร้าง Learning Platform ที่เน้น

การสร้างพื้นฐานความรู้ด้านดิจิทัล และควร

เริ่มตั้งแต่โรงเรียนในระดับประถมศึกษา โดย

เดก็นกัเรยีน 1 คน ควรมคีอมพวิเตอร์ 1 เครือ่ง 

โดยมอบคอมพิวเตอร์ให้เป็นทรัพย์สินของ

โรงเรยีนรัฐบาล และให้เดก็นกัเรยีนยมืไปใช้ได้ 

นอกจากนี้วิชาคอมพิวเตอร์ เช ่น Basic 

Coding ควรอยู่ในหลักสูตรหลัก ตั้งแต่ระดับ

การศึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือเตรยีมทกัษะในอนาคต 

พร้อมกับการพฒันาศกัยภาพด้านภาษาองักฤษ

และภาษาจีน ส่วนในระดับอาชีวะ ควรท�า 

Active Learning เพื่อการ Upskill และ 

Reskill ท่ีส�าคัญในระดับมหาวิทยาลัยควร 

เป็นรูปแบบ Smart & Collaborative ที่

นักศึกษาสามารถแบ ่งป ันความรู ้ กันได ้ 

นอกจากนี้ควรมีหลักสูตรด ้านดิจิ ทัลให ้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ เช่น Data & 

Analytics, UX/UI Design, Product  

Management, Cyber Security, Business 

Innovation, Digital Marketing, Tech & 

Programming, Automation & Robotics 

และ AI เพื่อให้เข้ากับความต้องการของ

อุตสาหกรรมในยุค 4.0 และมีศักยภาพสูงพอ

ในการแข่งขันระดับประเทศ”

 คณุศภุชยัขยายเพิม่เติมด้วยว่า อุตสาหกรรม

ก็เป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยผลักดันในเรื่องการ

จ้างงานในอนาคต หรือ Future Workforce 

เนือ่งจากเป็นส่วนทีร่บัรู้ว่าตลาดต้องการอะไร   

และสนับสนุนให้มีการ Learning by Doing 

ผ่านการฝึกงาน สามารถท�างานผ่านระบบ

ออนไลน์ได้และมค่ีาตอบแทนให้ โดยค่าตอบแทน

จะมาจากบรษิทัส่วนหนึง่และภาครฐัอีกส่วนหน่ึง 

เกิดเป ็นภาพความร่วมมือระหว่างรัฐกับ 

ธรุกิจเอกชนในการสร้างสรรค์เศรษฐกจิดิจิทัล

ร่วมกัน

 นอกจากนี้ ควร ต้ั งกองทุนสนับสนุน 

สตาร์ทอัพไทย เพราะสตาร์ทอัพสามารถ 

ช่วยสร้างทักษะและสร้างเศรษฐกิจใหม่ได้ 

ส่วนภาครัฐก็สามารถจ้างคนรุ่นใหม่มาช่วย 

ขับเคลื่อน E-Government ซึ่งจะเป็นทั้งการ 

Upskill/Reskill และจ้างงานไปพร้อมกัน 

ทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก

ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

ประเทศไทยสู่กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน

ดิจิทัล 

 เม่ือพิจารณาจากตัวช้ีวัดส�าคัญด้านการแข่งขัน

ด้านดิจิทัลท่ีถูกน�ามาใช ้อย ่างแพร่หลาย 

ในวันนี้  คือ  ตัวชี้ วัด  World Dig i ta l  

Competitiveness Index ที่อ้างอิงจาก  

International Institute for Management 

Development (IMD) ซึ่งสามารถน�ามาใช้

เปรียบเทียบความสามารถด้านการแข่งขัน

ด้านดจิทิลัในระดบัสากล ปัจจบุนัประเทศไทย

ถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน

ดจิทิลัอยูใ่นอนัดบัที ่39 จาก 63 ประเทศ ทัง้นี้

สภาดิจิทัลฯ มีเป้าหมายที่จะผลักดันอันดับ 

ให้ขึน้ไปสูร่ะดบัที ่ 25 ภายในปี ค.ศ. 2025 ผ่าน 

การสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ IMD ใช้

เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันด้าน

ดจิิทลันัน้ ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลกั ได้แก่ 

องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และความพร้อม 

ในอนาคต (Future Readiness) ซึง่แน่นอนว่า

ทั้งหมดนี้จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

เทคโนโลยีและนวตักรรมในโลกยุคหลังโควดิ-19 

 เม่ือถามถึงบทบาทของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในยุคที่ต้องก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  

คุณศุภชัยฟันธงว่าอนาคตนับจากน้ีจะเป็น

เรื่องของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงให้

เท ่าทันเทคโนโลยี  พร ้อมให ้ค�าแนะน�า 

ภาคธุรกิจเอกชนในการเตรียมรับมือไว ้  

4 แนวทางด้วยกัน คือ 

 1. ววิฒันาการคูก่บัการเปลีย่นแปลง : วนันี้

ถ ้าเราไม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ตลอดเวลา Productivity และศักยภาพ 

การแข่งขนัของเราก็ลดน้อยลง ทีส่�าคญัผูบ้ริโภค

เองก็ไม ่เคยหยุด เราเป็นผู ้ผลิตหรือเป็น 

ผูใ้ห้บรกิาร เราจะหยดุไม่ได้ เพราะผู้บริโภคไม่เคย

หยุดต้องการสิ่งท่ีดีกว่าเดิม เราต้อง Apply 

เทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง ต้องปรบัเข้าสู ่Digital 

Transformation 

 2. อย่าหยุดท้าทายตัวเอง : สิ่งที่ท�ามานาน 

อยู่ใน Comfort Zone จะเปลี่ยนยาก เราจึง

มีค�าว ่า Disruptive เหมือนการปฏิรูป 

เปลี่ยนแปลง ทดแทน ท้าทายตัวเองดีกว่ารอ

คนอืน่มาชาเลนจ์เรา เมือ่พดูในภาพเศรษฐกจิ

ทุกวิกฤตการณ์
สอนอะไรเราหลายอย่าง 
โควิด-19 สอนให้เรา
รักสุขภาพมากขึ้น 

ระมัดระวังมากขึ้น และ
สอนให้เราต้องรู้จัก

ใช้เทคโนโลยีเร็วขึ้น สังคม
ทุกอย่างปรับตัวเร็วขึ้น 
เช่น ยุคหลังโควิด-19 
หลายเมืองและสังคม

จะกลายเป็น Smart City 
เพราะผู้คน
มีพฤติกรรม

ที่ปรับเปลี่ยนเร็วขึ้น  
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ระดมดิจิทัลโซลูชั่นสู้ภัยโควิด-19
 สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับสมาคม 
และพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล รวมถึงแพทยสภา ระดมพลังจากทุกภาคส่วนทางด้าน
เทคโนโลยแีละดจิทิลั มาช่วยลดผลกระทบจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ระลอก 3 
โดยเน้นย�้า 3 วัตถุประสงค์ส�าคัญ ได้แก่ 1. การเพ่ิมความปลอดภัยและลดความเสี่ยง 
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม 2. การเช่ือมโยงเทคโนโลยี
ระหว่างโรงพยาบาลสนาม รวมถึงการดูแลตัวเองต่อที่บ้าน และ 3. การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของพันธมิตรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์วิกฤติ 
โดยเริ่มต้นกับ 3 โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
โรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ ดอนเมอืง และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และข้อสรปุ 
ความช่วยเหลือของสภาดิจิทัลฯ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโรงพยาบาลสนามในขณะนี้ 
ก็คือ การพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น ‘SMART FIELD HOSPITALS’ ซึ่งจะเน้นการออกแบบให้
สอดคล้องกบัความต้องการของแพทย์กบัคนไข้ รวมถงึโรงพยาบาลหลกักบัโรงพยาบาลสนาม  
ให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความมั่นใจ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค 
และสามารถขยายการให้บริการหากมีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอนาคต  

ทีม่า : ข้อมูลเรยีบเรียงจากบทสมัภาษณ์ ปาฐกถา และงานสมัมนา 
-  http://www.cp-enews.com/news/details/cptalk/4104 
- การประชุมใหญ่สภาดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมี
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธาน
- บทสัมภาษณ์ Exclusive Talks : EP1 ตอน ‘Transform and 
Digitalize Now : https://www.dct.or.th/news/detail/74
- งานสัมมนา ‘ภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน’ ภายใต้หัวข้อพิเศษ  
‘วิถียั่งยืนชุบชีวิตธุรกิจ-สังคม’ (11 พฤศจิกายน 2563) / 
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Realizing the Circular Economy ในงาน
สัมมนา Circular Biz: Towards a Low Carbon and  
Sustainable Future

เราจึงต้องส่งเสริมองค์กรสตาร์ทอัพ องค์กร 

ท่ีจะมาดสิรปัต์ระบบเดมิ แม้ว่าจะเกดิความเสยีหาย

ต่อธุรกิจระบบเดิมบ้าง แต่สุดท้ายองค์กรเดิม

ในระบบเดิมที่คุ้นชินก็จะปรับตัวได้ เพราะมี

คนมาดิสรัปต์มาปลุกให้ตื่น

 3. โลกหลงัโควดิ-19 จะมกีารเปลีย่นแปลง

หลายอย่าง : ทุกวิกฤตการณ์สอนอะไรเรา 

หลายอย่าง โควดิ-19 สอนให้เรารกัสขุภาพมากขึน้ 

ระมัดระวังมากขึ้น และสอนให้เราต้องรู้จักใช้

เทคโนโลยเีรว็ข้ึน องค์กร อตุสาหกรรม ชมุชน สงัคม

ทกุอย่างปรบัตวัเร็วข้ึน เช่น ยคุหลงัโควิด-19 

หลายเมอืงและสังคมจะกลายเป็น Smart City 

เพราะผู้คนมีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนเร็วขึ้น  

 4. การเร่งปฏิกิริยาของ Digital Transfor-

mation กับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม : ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัว 

เม่ือพฤติกรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น เริม่ทีจ่ะบรโิภค

ออนไลน์ วถิชีวีติต่างๆ ในอดตีจะเปลีย่นไป แต่

ถ้าอุตสาหกรรมไม่ปรบัตวัตาม อตุสาหกรรมนัน้

จะล ้าสมัย การที่จะตอบโจทย์ได ้ก็ต ้อง  

Digitalize ต้องปฏิรูปตัวเอง ต่อไปต้อง 

ขบัเคลือ่นด้วยข้อมลู เชือ่มโยงกบัผูบ้รโิภคด้วย

การเชือ่มโยงแบบดจิทิลั (Digital Connectivity) 

ให้ได้ แล้วผูบ้รโิภคก็จะรูจ้กัเรา เข้าถงึเราได้ง่าย 

ตัวเราเองก็จะเข้าถึงตลาด Segmentation  

ลงไปถงึตัวบคุคล เราจะเข้าใจผูบ้รโิภคได้รวดเรว็ 

นิยำม ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ สู่ควำมยั่งยืน 

 คณุศุภชยักล่าวว่า หนึง่ในภารกจิหลกัของ

สภาดจิทิลัฯ คือการพยายามสร้างการเปล่ียนผ่าน

ด้านดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อยกระดับ 

ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดยค�านึงถึงความยั่งยืนไปพร้อมกัน 

 โดยการขับเคลื่อนวิถีเศรษฐกิจดิจิทัลที่ให้

ความส�าคัญกับการท�าธุรกิจที่ควบคู ่ไปกับ 

การสร้างความยัง่ยนืได้นัน้ต้องเริม่จากการสร้าง

การตระหนักรู้ก่อน มองให้เห็นว่าอนาคตของ

โลกใบนีแ้ละวถิบีรโิภค วธิใีช้ทรพัยากรธรรมชาติ

ของเราที่แท้จริงแล้วยังไม่ยั่งยืน  

 ดงันัน้การด�าเนนิธรุกจิของทกุบรษิทัจงึต้อง

ไม่ใช่การค�านึงถึงเพียงประสิทธิผลมวลรวม

เพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องค�านงึว่าจะสร้างสมดลุ

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนคู่ขนานกันไป และ

ตระหนกัรูใ้ห้ได้ว่าความยัง่ยนืไม่ใช่เรือ่งไกลตวั 

มองเห็นว ่าเป ้าหมายการท�าให ้ปริมาณ  

ก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาเป็นศนูย์ (Net Zero 

Carbon Footprint) การจัดการขยะให้เป็น

ศนูย์ (Zero Waste) ตลอดจนแนวคดิการสร้าง

เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ไม่ใช่

เรื่องไกลตัว ฉะนั้นองค์กรธุรกิจต้องไม่มองว่า 

สิง่เหล่านีเ้ป็นเรือ่งทีม่ต้ีนทนุมหาศาล ตราบใด

ที่คิดเช่นน้ีก็เหมือนเราถามตัวเองว่าท�าไม 

เราต้องท�าด้วย แต่ในทางกลับกันเราต้องถาม 

ตัวเองด้วยว่าแล้วท�าไมไม่ท�า

 “วันนี้องค์กรธุรกิจทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ต้อง

มีบทบาทสูงในการสร้างธุรกิจที่ควบคู่ไปกับ

การสร้างความยั่งยืน โดยหัวใจส�าคัญคือ 

‘ผูน้�า’ ซึง่ผูน้�าทีด่คีอืผูท้ีส่ร้างการเปลีย่นแปลง

มีผลต่อคนส่วนใหญ่ และสร้างประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม ทั้งยังตระหนักได้ว่าในเศรษฐกิจ

ดจิทิลัยคุใหม่สามารถเตบิโตไปด้วยกนัอย่างมี

ความสมดุลได้ ฉะนั้นผู้น�า ผู้ประกอบการ

องค์กรธุรกิจทุกขนาดต้องเพิ่มความท้าทาย 

ในเรือ่งนี ้เป็นตวัอย่างทีด่ใีนการถ่ายทอดความ

ตระหนกัรู้ด้านการท�าธุรกิจทีค่วบคู่กับความยัง่ยนื 

และสร้างความเชื่อนี้ให้เป็นศรัทธาต่อไป 

ในองค์กร ผูน้�าในวนันีต้้องน�าการเปล่ียนแปลง 

(Change Agent) และมีจิตส�านึก (Mindset) 

ด้านความยั่งยืน เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเรา 

ไม่สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนเพียงล�าพัง 

จ�าเป็นต้องอาศยัการสร้างพนัธมติร ความร่วมมอื

แบบประชารฐั (Public Private Partnership) 

จึงเป็นกุญแจส�าคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
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Upskill/Reskill ทักษะด้านนวัตกรรมดิจิทัลให้คนรุ่นใหม่ 
มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มพิกัด

 ดร.พรชัย มงคลวนิช นำยกสถำบัน

อดุมศกึษำเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  

ถ่ายทอดแผนความร่วมมือคร้ังน้ีให้ฟังว่า  

การลงนามความร ่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ  

ครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงภาคการศึกษากับ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ส่งผลให้

ประเทศไทยมทีรพัยากรมนษุย์ทีม่สีมรรถภาพ

และศกัยภาพสงูขึน้ทีต่อบสนองความต้องการ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และแข ่งขันใน

ประชาคมโลกที่ขับเคลื่อนด ้วยดิจิทัลใน

อนาคตได้ 

 อีกทั้ งยังจะช ่วยให ้ เกิดการยกระดับ 

บัณฑิตไทยให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะในด้านดิจิทัล และเสริมสร้างความ

แข็งแกร ่ ง ให ้ประเทศไทยพร ้อมก ้าวสู ่

ประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับความมุ่งหวัง

ของ สสอท. ที่จะผลิต

บั ณ ฑิ ต รุ ่ น ใ ห ม ่ ท่ี มี

ศักยภาพและมีทักษะ

ด ้ า น ดิ จิ ทั ล อ อ ก สู ่ 

ตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

 ก า ร ด� า เ นิ น ง า น 

ภายใต้ความร่วมมือใน 

ครั้งนี้  ประกอบด้วย   

แห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์ฯ และสภา

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งประเทศไทย 

3. เพื่อให้สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ 

สภาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ประเทศไทย บรูณาการความร่วมมือในการจดัการ

การศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ 

ในสถาบันกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการต่างๆ 

 4. เพ่ือร่วมกันสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม

รองรับการจ้างงานของบุคลากรท่ีมีความรู ้

ความสามารถด้านดิจิทัล และการพัฒนา 

ขีดความสามารถด ้านดิจิทัลในลักษณะ  

Reskill/Upskill ทีจ่ดัขึน้โดยสถาบนัการศกึษา 

สมาคม และหน่วยงานอื่นๆ 

 นอกเหนือจากน้ียังต้องสามารถต่อยอด

เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกัน

ในอนาคต ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ร ่วมกัน

ระหว่างสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และ 

4 ด้านส�าคัญ ได้แก่ 1. ร่วมสร้างก�าลังคน 

ที่มีศักยภาพสูงและมีความรู้ ความสามารถ

ด้านการใช้ระบบสารสนเทศดจิทิลั มคุีณลกัษณะ

และสมรรถภาพตรงตามความต้องการของ

ภาคอตุสาหกรรม 2. เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให ้ มี ก า รแลก เป ล่ี ยนองค ์ ความ รู ้ และ

ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของสถาบัน

สมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 อีกหนึ่งยุทธศาสตร์ส�คัญที่จะส ่งเสริมเศรษฐกิจดิ จิทัลของประเทศให ้
สัมฤทธิ์ผลได้คือการ ‘พัฒนาคน’ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและ
ดิจิทัล โดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมมือทางวิชาการกับ 
สภาดิจิทัลฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนด้านดิจิทัล 
และยกระดับความรู้นวัตกรรมด้านดิจิทัล Upskill และ Reskill ให้แก่นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สสอท. ทั่วประเทศกว่า 200,000 คน เพ่ือรองรับ
ตลาดดิจิทัลท่ีเปลี่ยนไป น�ไปสู่ความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยในอนาคต

สภาดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ประเทศไทย ในการเชือ่มโยงภาคการศึกษากบั

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน 

 “ความร่วมมือเหล่านี้ เราหวังว่าจะส่งผล

ให ้ประ เทศไทยมีทรัพยากรมนุษย ์ที่ มี

สมรรถภาพและศักยภาพสูงขึ้นที่ตอบสนอง

ความต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อม

แข่งขันได้ในประชาคมโลกต่อไป”   
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SD TALK   เรื่อง : กองบรรณาธิการ

2 มุมมอง จาก CEO ท็อปฟอร์มของวงการ Startup
 บัวบานฉบับนี้ชักชวนหนึ่งสาว-หนึ่งหนุ่มคนเก่งแห่งวงการ Startup มาร่วมแบ่งปนมุมมองเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแนวคิดที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความส�เร็จ... จากธุรกิจเล็กๆ แต่มาก Passion ที่เรียกกันว่า Startup 

 ด้วยมองเหน็ความส�าคญัของสตาร์ทอพัในไทยว่าควรจะต้องมจี�านวน
มากขึน้ ประกอบกบัประสบการณ์การท�างานในองค์กรธรุกจิ พืน้ฐานความรู้
สายวิศวกรรม และความชอบเทคโนโลยี ท�าให้ตระหนักดีว่านวัตกรรม
จะเป็นเครือ่งมอืหลักส�าหรบัยกระดบัประเทศ จงึเป็นจดุเร่ิมต้นตัง้แต่ 10 ปีก่อน
ของ Techsauce Media ธุรกิจขนาดเล็กที่มากด้วยแพสชั่นใน
การเป็น Community Builder ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านสื่อ
เพื่อยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก 
 
สตำร์ทอัพไทย กลไกหลักขับเคลื่อน ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’  
 “นวัตกรรมเป็นส่ิงส�าคัญที่ท�าให้เราเพิ่มมูลค่าในแต่ละภาคธุรกิจ 
สตาร์ทอัพอีกกลุ ่มหนึ่งที่ประเทศไทยก�าลังให้ความสนใจ แม้ยอด
การระดมทนุยงัไม่เตบิโตมาก กคื็อธรุกจิด้านการเกษตรและอาหาร (AgriTech 
& FoodTech) การน�านวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะค่อยๆ ท�าให้
วงการเกษตรพัฒนาไปมากขึ้น เข้าใจเรื่องการสร้างผลิตผลเพิ่มขึ้นได้  
 “ยกตัวอย่าง รคัีลท์ (Ricult) หนึง่ในสตาร์ทอพัไทยทีม่ดีาต้าทีส่ามารถ
เอามาวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่ตรงน้ีเหมาะกับการเพาะปลูกอะไร พอเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลิตผลได้มากขึ้น แน่นอนก็ท�าให้ Yield ของ
การท�าเกษตรกรรมดขีึน้ ซึง่ก็จะช่วยในเชงิภาพรวมของประเทศ สามารถ
ส่งออกสินค้าในราคาที่สูงขึ้น ท�าให้เรามีอ�านาจต่อรองในตลาดโลกได้” 

โอกำสของสตำร์ทอัพไทยกับเศรษฐกิจดิจิทัล
 “ส�าหรับประเทศไทย ตลาดเราใหญ่พอที่จะท�าให้สตาร์ทอัพไทย
ดงึดดูประเทศอืน่ๆ ให้กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วย จดุเด่นอกีอย่างหนึง่ของ
ประเทศไทยก็คือเรามีองค์กรที่แอ็กทีฟมาก ในวงการนวัตกรรมเราเห็น
กลุม่บรษิทัหลากหลายทีม่าเน้นลงทนุในกลุม่สตาร์ทอพัซึง่เรากค็าดหวงั
ว่าจะมีการปรับในเรื่องของกฎระเบียบที่ซัพพอร์ตสตาร์ทอัพให้เตบิโต
ได้มากกว่านี ้ ยกอย่างเช่น เร่ืองของ Capital Gain Tax อย่างสตรกัเจอร์
ทีส่งิคโปร์ เราต้องยอมรบัว่าดกีว่า ท�าให้บางทพีอมีสตาร์ทอัพที่จะโตปุบ 

มิหมี-อรนุช เลิศสุวรรณกิจ 
Co-Founder และ CEO Techsauce Media

กจ็ะถกูเชญิชวนไปจดทะเบยีนทีส่งิคโปร์แทน กค็งต้องใช้เวลาในการท�า
ยงัไงให้บ้านเรามโีครงสร้างหรอืกฎระเบยีบทีพ่ร้อม ซึง่จรงิๆ ทางสือ่อย่าง 
Techsauce เอง ภาครัฐอย่างส�านักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  
ส�านักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ก็พยายามผลักดันและขับเคล่ือน
เรือ่งปรบัข้อห้าม กฎระเบยีบ เพือ่เอ้ือให้สตาร์ทอพัไทยสามารถทีจ่ะเตบิโต 
แล้วก็ไปแข่งขันได้ในเวทีโลก”  

ผลกระทบโควิด-19 กับบทพิสูจน์สตำร์ทอัพ 
 “ในช่วงโควิด-19 สตาร์ทอพั Education Tech เตบิโตเป็นอย่างมาก 
เรามีแพลตฟอร์มการเรียนการสอนระบบการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองอัพสกิล 
รสีกลิทกัษะคน มคีอนเทนต์ดีๆ  เกดิขึน้มาเยอะมาก ล่าสดุ Teachsauce 
เองกพ็ร้อมยกระดบัองค์กรสูก่ารเป็น Tech Knowledge Sharing Platform 
แพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจและ
นวัตกรรมไว้อย่างครบวงจรที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันเราวาง
โครงสร้างองค์กรไว้ 4 แกนด้วยกันเพื่อซัพพอร์ตแพลตฟอร์ม ดังน้ี 
1. Education ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่าน Online Portal 
2. Community เป็นพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรู้และ Networking ผ่านทางกจิกรรม
ต่างๆ อย่างเช่น Techsauce Global Summit 3. Transformation 
น�าองค์ความรู้เรื่องวางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation ไป
ช่วยเหลือองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ในไทย และเชื่อมโยงกับเครือข่าย 
Tech Companies ต่างๆ ทั่วโลก และ 4. Grooming Next-Gen 
Leaders โดยใน 5 ปีนี้ เรามีเป้าหมายพัฒนาทักษะผู้น�ารุ่นใหม่ไทย 
1 ล้านคน ให้พร้อมก้าวเข้าสูโ่ลกแห่งการท�างาน โดยจบัมอืกบัแพลตฟอร์ม 
ConNEXT ร่วมพัฒนาบุคลากรเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
ความต้องการของภาคเอกชนและเชือ่มต่อคนรุน่ใหม่เข้าสูต่ลาดแรงงาน
ของไทยในยุคดิจิทัล” 

นวัตกรรมสร้ำงควำมยั่งยืน 
 “ความพิเศษของสตาร์ทอัพคือการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ในการแก้ปัญหาสังคมอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นควรจะต้องสนับสนุน
กลุม่สตาร์ทอพัทีเ่ข้ามาช่วยแก้ปัญหา Social Impact ซ่ึงปัจจบุนัเราเริม่เหน็
กองทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของ SDG 
โดยตรงเยอะขึ้น ยกตัวอย่าง รีคัลท์ (Ricult) ที่ได้รับการระดมทุนจาก
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาเครดิตสกอริ่ง หรือ
ตัวค�านวณการให้เครดิตส�าหรับกลุ่มเกษตรกรแล้วใช้เป็นมาตรฐาน
ประเภทใหม่ทีท่างธนาคารน�าไปพจิารณาปล่อยสนิเชือ่ให้แก่เกษตรกรได้”  

Techsauce ดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทยท่ีผลิตเนื้อหาความรู้
ด้าน Tech & Biz  ผ่าน  techsauce.co เพื่อขับเคลื่อนวงการ Tech และ
โลกธุรกิจเป็นผู้จัดงาน Tech Conference รายแรกในไทย ภายใต้ชื่อ 
Techsauce Global Summit พร้อมร่วมทรานส์ฟอร์มกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อช่วยพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแรงมากขึ้น
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 Arincare เป็นสตาร์ทอัพด้านสาธารณสุขที่มีอายุครบ 5 ปีแล้ว  
ย้อนกลบัไป ธรีะเป็นนกัพฒันาซอฟต์แวร์ส�าหรบัโรงพยาบาลในแคนาดา  
เมื่อกลับประเทศไทย เขามีเป้าหมายต้องการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ในบ้านเราให้คล่องตัวขึ้นด้วยระบบ Workflow จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การก่อตั้ง Arincare ซอฟต์แวร์บริหารร้านขายยาเพื่อเภสัชกร

จุดเริ่มต้น Arincare เพื่อให้คนไทยเข้ำถึงระบบสำธำรณสุข 
 “วงการ Healthcare นับได้ว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยและยังมี
โอกาสพัฒนาไปได้อีกไกล เป็นโอกาสดีในการน�าสตาร์ทอัพเข้าไปวาง
รากฐาน แต่สตาร์ทอัพด้านน้ีในบ้านเรายังนับว่าน้อย เพราะธรรมชาติ
ของการท�างานต้องขึ้นกับกฎระเบียบ การเปิดรับนวัตกรรมจึงอาจ 
ไม่เร็วเท่าวงการอื่น และเราไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบ Quick Win แต่ต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนานาน พอปัจจัยทั้งสองอย่างมารวมกันท�าให้แม้ 
จะท�าธุรกิจนี้ได้ แต่ก็ยั่งยืนได้ยาก
 “ต้องบอกก่อนว่าผมกับผู้ร่วมก่อต้ังไม่ได้มาจากสายสุขภาพโดยตรง 
เราเป็นคนต่างจังหวัดทั้งคู่ เราเห็นปัญหาของชาวบ้านที่ต้องเสียเวลา 
ไปรอรับบริการที่โรงพยาบาลทั้งวัน  บางคนต้องไปรอตั้งแต่ตีห้าเพื่อรอ
พบแพทย์และรบัยาตอนห้าโมงเยน็ ขณะทีห่มอก็รักษากันแทบไม่ทนั จะให้
ชาวบ้านหันไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ซึ่งจุดนี ้
ผมว่าแค่เพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารในโรงพยาบาลอย่างเดยีวคงไม่พอ 
ต้องลดจ�านวนคนทีไ่ปโรงพยาบาลด้วย เราจงึมองว่าจะท�าอย่างไรได้บ้าง
เพือ่ช่วยให้เภสชักรชมุชนเหล่านีท้�างานแล้วสร้างอมิแพก็กบัคนฐานราก
ได้มากขึ้น แทนที่จะมุ่งแก้นโยบายซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบกระจุกตัว
 “จดุเริม่ต้นของบรกิาร Arincare จงึเกิดจากการทีผ่มกับ Co-Founder 
มองเหน็ Pain Point ทีค่ล้ายกันคอื คนต่างจงัหวัดมกัไม่มโีอกาสได้เข้าถึง
บริการสาธารณสุขท่ีพร้อม น�าไปสู่แนวคิดกระจายบริการออกไปอยู่ 
ตามร้านขายยากว่า 20,000 แห่ง ในท้องถ่ิน เราเช่ือว่าการสร้างเครือ่งมอื 
(Tools) บางอย่างที่ช่วยให้เภสัชกรชุมชนท�างานกับคนฐานรากได้ดีขึ้น 
จะช่วยให้ชมุชนเข้มแขง็ตามไปด้วย จงึได้ให้บรกิารซอฟต์แวร์ฟรสี�าหรบั
ร้านยาขนาดเล็กในชุมชน ส่วนองค์กรใหญ่ที่มีร้านยาสาขาจ�านวนมาก
จะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจต่างๆ โดย Arincare มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือ 
ระบบบนัทกึข้อมลู ประวติัการแพ้ยาของคนไข้ ปัจจบุนัเรามร้ีานยาเครอืข่าย
เกือบ 2,500 ร้าน และตัง้เป้าว่าจะมเีพ่ิมมากกว่า 3,000 ร้าน ภายในสิน้ปีนี”้       

ธีระ กนกกาญจนรัตน์ 
CEO และ Co-Founder Arincare   

ควำมท้ำทำยที่ต้องเผชิญ   
 “ส�าหรับความท้าทายในการท�างาน คือเภสัชกรส่วนใหญ่ยังเคยชิน
กับ Workflow การท�างานแบบเดิมๆ ไม่ค่อยเปิดรับนวัตกรรมและ 
การท�างานบนระบบดจิทิลั เรายงัพบด้วยว่าแม้เราจะมเีครอืข่ายอยูม่าก 
แต่ในจ�านวนนีม้กีว่าครึง่ทีย่งัไม่ได้เอาระบบของเราไปใช้จรงิ จงึต้องจงูใจ
ให้ร้านยาน�าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้มากขึ้น ในวงการ Healthcare  
นับเป็นธุรกิจที่ Hight Value ควบคู่กับ Hight Risk จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทีจ่ะเจอกฎระเบยีบ ทกุอย่างเกีย่วพนักบัความเป็นอยูข่องคน ดงันัน้จงึต้อง
ระมัดระวัง เป็นความท้าทายที่ส�าคัญในการท�าสตาร์ทอัพสายนี้” 

บทบำทของ Arincare ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควิด-19 
 “บทบาทของ Arincare ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เราเป็น 
แบก็อพั โดยพฒันาฟีเจอร์หลายอย่างขึน้มาให้ตอบโจทย์คนท�างานหน้าด่าน 
ระบบของเราช่วยลดการเคลื่อนย้ายที่ยุ ่งยาก โดยไม่จ�าเป็นต้องน�า
อปุกรณ์ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการท�างานลงไปในพืน้ทีเ่ลย เช่น ระบบสัง่จ่ายยา
ส�าหรับกลุ่มแพทย์สนามของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยให้ออก 
ใบสั่งยาจากคลังยาของโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วด้วยโน้ตบุ๊กเพียง
เคร่ืองเดียว ลดขั้นตอน และไม่จ�าเป็นต้องน�าอุปกรณ์ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการท�างานลงไปในพืน้ที ่ รวมถงึช่วยท�าระบบ Telepharmacy อ�านวย
ความสะดวกให้คนไข้ทีไ่ม่ต้องการมาร้านยา เดนิทางมาร้านยาไม่ได้ และ
กลุม่ทีก่งัวลเรือ่งความเสีย่ง สามารถโทรศพัท์เข้ามาสอบถามทีร้่านได้เลย 
ท�าให้การบริการแบบเดิมไปไกลได้มากขึ้น” 

กำรสนับสนุนสตำร์ทอัพจะขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล
 “ผมมองว่าถ้าจะพฒันานโยบายเศรษฐกิจดจิทิลั ต้องพัฒนาสตาร์ทอพั 
ไปในตัวด้วย เพราะนโยบายนี้เป็นการพัฒนาแบบ Top-Down (บนลง
ล่าง) เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงไม่ได้หมายความว่าคนฐานรากจะตอบรบั 
ได้ทันที แต่สตาร์ทอัพจะเป็นจุดเชื่อมช่องว่างตรงนี้ได้ เพราะเราท�างาน
ใกล้ชดิและแก้ปัญหาให้ผูใ้ช้งานจรงิ เรากระตุน้ให้ User เข้าถงึเทคโนโลยี 
อกีอย่างสตาร์ทอพัส่วนใหญ่เป็น SME ทีส่นบัสนนุการจ้างงาน การสร้าง
มูลค่า ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นฐานได้ ที่ส�าคัญการระดมทุน 
ของเรามส่ีวนดงึทุนต่างชาตเิข้ามาในประเทศ ถ้าเราผลกัดนั 3 สิง่นีส้�าเรจ็ 
ภายใต้บริบททีภ่าครัฐเปิดใจ ให้โอกาส ท�างานร่วมกับเรามากขึน้ สตาร์ทอพัไทย
จะโตจนกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศได้ เราจะเป็นประเทศ 
ที่ผลิตนวัตกรรมเองได้ ขายนวัตกรรมได้ ไม่ใช่เน้นบริโภคนวัตกรรม 
จากประเทศอื่นเพียงอย่างเดียว 
 “การท�างานของสตาร์ทอัพทุกสาขา เชื่อมโยงไปกับคุณค่าของ 2 สิ่ง
เสมอ สิง่แรกเราตระหนกัว่าโลกนีม้ทีรพัยากรอยูอ่ย่างจ�ากดั ถ้าหาเพิม่ไม่ได้ 
เราก็ต้องคิดค้นวิธีใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด อีกสิ่งคือ 
เราท�างานบนพืน้ฐานการพฒันาคณุภาพชวีติคน เราจงึมุง่ปลดลอ็กคณุค่า
ใหม่ๆ (Unlock Value) ที่ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน ซึ่งทั้งคู่ตอบโจทย์ 
ความยั่งยืนได้”   

Arincare แพลตฟอร์มส�าหรับเภสัชกรและร้านขายยา อาทิ โปรแกรม
บริหารสต็อก จัดการข้อมูลคนไข้แบบเรียลไทม์ มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
รากฐานของระบบสาธารณสขุไทยให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึนด้วยเทคโนโลยี
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CREATING A BETTER LIFE   เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล ภาพ : 123rf.com

 แดเนียล นิวแมน นักวิเคราะห์จาก Futurum Research บริษัทวิจัยด้านดิจิทัลระดับโลก ซึ่งด�รงต�แหน่งผู้บริหาร 
Broadsuite Media Group องค์กรด้านสื่อธุรกิจและเทคโนโลยี และประธาน V3B หน่วยงานการตลาดชั้นน� เปดเผยไว้
ในบทความทาง https://www.forbes.com ว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมากกว่าทศวรรษ
ทีผ่่านไป ด้วยสายงานอันครํา่หวอดอยูใ่นแวดวงดจิทิลั นิวแมนจงึคาดการณ์ถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดงักล่าวไว้ 10 ข้อด้วยกนั 

 5G ก�ำลังจะมำ การใช้งานโทรศัพท์
เคลื่อนที่ยุคที่ 5 นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลัก
เพียงแค่เชื่อมโยง ติดต่อส่ือสาร และเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ อีกต่อไป แต่ยังมีไว้เพ่ือรองรับ
การเชือ่มต่อในภาคส่วนต่าง  ๆของเศรษฐกจิระดบั
มหภาคด้วย ถือเป็นการเปล่ียนผ่านสู่สังคม
ดิจิทัลอย่างเต็มตัว การท�างานแบบอัตโนมัติ
จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญ อุตสาหกรรมจะมี
ความแขง็แกร่ง รวดเรว็ และฉลาดขึน้ อนัเนือ่ง
มาจากการตอบสนองที่ฉับไว สามารถรับ-ส่ง
ข้อมูลได้มากกว่า มีความถี่ส�าหรับใช้งาน

เพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังรองรับการใช้งานได้มากถึง 
1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม. จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่ในช่วง 3 ปีหลังมานี้ หลายพ้ืนที่ทั่วโลก 
อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ รัสเซีย ฯลฯ 
ต่างพยายามทีจ่ะผลกัดนัให้ 5G เป็นระบบหลกั
ในการสื่อสารของชาติ เพราะเทคโนโลยี
ดังกล่าวไม่ใช่แค่ความเร็ว แต่เป็นรากฐาน
อนาคตของประเทศเลยทีเดียว
 อย่ำมองข้ำมกำรจดัระเบียบข้อมลู เมือ่ปี 
ค.ศ. 2016 IBM ผูผ้ลิตคอมพวิเตอร์และให้บรกิาร
ด้านสารสนเทศรายใหญ่ของโลกเปิดเผย

ตวัเลขประมาณการค่าใช้จ่ายรายปีของข้อมลู
คุณภาพต�่าในสหรัฐอเมริกาว่ามีมูลค่าสูงถึง 
3.1 ล้านล้านดอลลาร์ โดย Thomas C. 
Redman ผู้เชีย่วชาญด้านข้อมลูระบวุ่าเหตุผล
ที่ข้อมูลดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายมากก็เพราะผู้มี
อ�านาจตดัสนิใจ ผูจ้ดัการ นกัวทิยาศาสตร์ข้อมลู 
ฯลฯ ต้องจัดการกับข้อมูลจ�านวนมากซึ่งใช้
เวลานาน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้
ยังมีข้อผิดพลาดมากมายและเม่ือเวลาท่ีต้อง
ใช้ข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาจริงๆ คนส่วนใหญ่
ก็แก้ไขข้อมูลเองโดยไม่คิดที่จะติดต่อกับผู้ท่ี

Digital Transformation Trends for 2021 

เจาะ 10 เทรนด์ยุคดิจิทัลที่คนในสังคมต้องรู้
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สามารถอธิบายในสิ่งที่ต้องการเพ่ือช่วยขจัด
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง แพลตฟอร์มข้อมูล
ลูกค้า (Customer Data Platforms หรือ 
CDP) จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพ่ือ
ช่วยจัดการข้อมูลซึ่งกระจัดกระจายและยาก
ต่อการบริหารจัดการ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
ที่ต่างๆ มาจัดระเบียบ ท�าให้ทุกคนเข้าถึง 
และสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย 
 Hybrid Cloud เครื่องมือหนุนธุรกิจ 
ในยคุดจิทิลั เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบคลาวด์ส่วนตัว (Private 
Cloud) กบัคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) 
เพ่ืออุดข้อเสียของคลาวด์ทั้งสองรูปแบบนี้ 
และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการได้
มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น องค์กรใช้ระบบ 
คลาวด์สาธารณะในการประมวลผลและใช้
ซอฟต ์ แ ว ร ์ บัญชี เ งิ น เ ดื อนแบบระบบ 
คลาวด ์ส ่วนตัวในการจัดเก็บข ้อมูลเ พ่ือ 
ความปลอดภัย เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ระบบคลาวด์ได้รับการออกแบบมา
เพื่อตอบสนองการท�างานของมนุษย ์ให ้ 
เชือ่มโยงกนัง่ายมากข้ึน เพราะไม่ต้องมคีวามรู้
ด้านไอทีกส็ามารถเข้าไปใช้งานได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอง เนื่องจาก
เป็นระบบทีม่บีรกิารฟรแีละสามารถจ่ายเงนิได้
เมื่อต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม ซึ่งจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่ ผู ้คนต้องท�างาน 
อยูท่ีบ้่าน ส่งผลให้ระบบคลาวด์ได้รับความนิยม
มากข้ึน เพราะสามารถเข้ามาแก้ไขงานบนไฟล์
เดียวกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกัน บนอุปกรณ์
เครื่องไหน จากพื้นที่ใดก็ได้
  โลกออนไลน์ต้องปลอดภยั Gartner บริษทั
ที่ปรึกษาและวิจัยชั้นน�าของโลก เปิดเผยถึง
การโจมตีฐานข้อมูลในธุรกิจธนาคารและ
เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ซึ่งเพิ่มขึ้น 238% และ 
600% ตามล�าดับตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เมษายนปีที่แล้ว กระตุ้นเตือนให้องค์กรต่างๆ 
หันกลับมาให้ความส�าคัญต่อการป้องกัน
อันตรายเพื่อรองรับอุปกรณ์และเครือข่ายใน
การท�างานจากทีบ้่าน รวมถงึตอกย�า้ให้บรรดา
ผู้ผลิตระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ิมความใส่ใจ 
ในการท�าให้สนิค้าและบรกิารมคีวามปลอดภยั
มากกว่าเดิมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามซึ่งจะ 
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
  กำรปกป้องข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัว 
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว Linux Foundation น�าทีม 
Alibaba, Baidu, Google Cloud, IBM, Intel, 
Microsoft, Tencent, ฯลฯ ผนึกก�าลัง

การลงทุนด้านเครือข่ายและการเชื่อมต่อ 
สู ่ชนบทมากยิ่งขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า 
การท�างานจากที่บ้านอาจคงอยู่ตลอดไป 
  AI ขยำยอิทธิพล ระบบประมวลผลที่มี
การวเิคราะห์เชงิลกึคล้ายความฉลาดของมนษุย์ 
ซึง่แทรกอยู่ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ  
อันน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรม 
ทีห่ลากหลายได้อย่างรวดเรว็และแม่นย�าก�าลัง
ทวีความส�าคัญมากขึน้เร่ือย  ๆโดยมีการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาอยู ่เบื้องหลัง เพราะเป็น
นวัตกรรมที่สามารถท�างานแทนคนจริงๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงการบริหาร
จัดการทั่วไปและในทางการแพทย์  
 อปุกรณ์พบัได้หลำยหน้ำจอ ผูใ้ช้เครือ่งมอื
สื่อสารทุกยุคทุกสมัยต่างถวิลหาเครื่องไม้
เครื่องมือซ่ึงมีน�้าหนักเบา ขนาดเล็ก ใช ้
ประโยชน์ได้หลากหลาย และเชื่อมต่อได้ 
อย่างไร้ทีติ่  ซึง่ภายในปีนีน้วิแมนคาดการณ์ว่า
เราจะได้เห็นการกลับมาของโทรศัพท์พับได้ 
อีกครั้ง โดยความสามารถจะล�้าไปอีกขั้นด้วย
การขยายเป็นแทบ็เลต็ได้เมือ่ต้องการจอทีใ่หญ่ขึน้ 
 ควอนตัมคอมพิวเตอร์ เป็นหัวข้อสุดท้าย
ทีด่ยูิง่ใหญ่ ยากแก่การเข้าใจ และดเูหมอืนเป็น
เรือ่งไกลตวัเหลอืเกนิ แต่จรงิๆ แล้วเทคโนโลยี
ดงักล่าวเป็นนวตักรรมทีช่่วยให้หน่วยประมวลผล
ของคอมพิวเตอร ์ท� างานได ้ เร็ วขึ้น เป ็น 
ทวีคูณในแบบที่วารสาร MIT Technology 
Review ให้ค�าจ�ากัดความเอาไว ้ว ่าเป ็น
ความเรว็ทีเ่กนิกว่าจะคิดจนิตนาการได้ ส่งผลให้ 
คอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้นตามไปโดยอัตโนมัติ ซึ่ง 
ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ นักฟิสิกส์ควอนตัม 
เปรียบเทียบให้เห็นภาพง ่ายๆ ว ่า หาก
คอมพวิเตอร์ทัว่ไปคอืคนคนหนึง่ทีพ่ยายามหา
ทางออกจากเขาวงกตด้วยการเดินดุ ่มไป
เรื่อยๆ ควอนตัมคอมพิวเตอร ์จะท�าให ้
คนคนนั้นแยกร่างและพยายามหาทุกความ
เป็นไปได้ทีจ่ะออกจากเขาวงกตในเวลาเดยีวกนั 
แม้ในวนันีจ้ะยงัไม่มกีารน�าเทคโนโลยดีงักล่าว 
มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ แต ่
หลายประเทศก�าลงัเร่งพัฒนาและวจัิยกนัอย่าง
สุดความสามารถ ประเทศไทยเองก็มีแผน
พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมเช่นกัน คาดการณ์
ว่าอีกไม่ถงึ 10 ปี เราอาจเหน็สิง่ประดษิฐ์จาก 
ควอนตมัคอมพวิเตอร์ที่จับต้องได้มากขึ้น 

พัฒนาการรักษาความลับด้านคอมพิวเตอร์
และความปลอดภัยของระบบคลาวด์ด้วย 
Open Source (การเปิดเผยแหล่งที่มาของ
เทคโนโลยแีก่บคุคลภายนอก) โดยมุง่เน้นไปที่
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในขณะ 
ใช้งานมากกว่าการจดัการข้อมลูในขณะทีจ่ดัเกบ็ 
ดังเช่นท่ีเป็นอยู ่ในปัจจุบัน ซ่ึงการปกป้อง
ข้อมลูและความเป็นส่วนตวั หรอื Privacy and 
Confidential Computing นี ้เป็นการเข้ารหสั
กระบวนการคอมพวิเตอร์ทัง้หมด เป็นการสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลที่มีความส�าคัญ 
ที่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
 Headless Tech กบัพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
การที่ธุรกิจสามารถแยกการท�างานของ
โปรแกรมหน้าบ้านอย่างเว็บไซต์ หรือแอปพลเิคชนั 
กับโปรแกรมหลังบ้าน อาทิ ฐานข้อมูล หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน ออกจากกัน ท�าให้สามารถ
สร้างประสบการณ์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดย  
BigCommerce บริษัทเทคโนโลยีสาธารณะ
และผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มอคีอมเมิร์ซ เปิดเผย
ข้อมลูจากผูค้้าส่วนใหญ่ว่าค่าใช้จ่ายทีท่�าให้ได้
ลูกค้ารายใหม่มานั้นเพ่ิมสูงขึ้น และ 59%  
เชื่อว่าการปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลเป็น 
สิ่งส�าคัญมาก ด้วยเหตุนี้แบรนด์ต่างๆ จึงหัน
มาใช้ Headless Tech เพือ่ต่อยอดเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น 
 Work from Home อยู่ทน อยู่นำน เมื่อ 
โควิด-19 กลายพันธุ์เก่งและไม่มีทีท่าว่าจะ 
รามอืไปง่ายๆ การพฒันาและใช้งานเทคโนโลยี
ประเภท Zoom, Webex หรือ Microsoft 
Teams จงึมคีวามส�าคญัมากขึน้ ยิง่ไปกว่านัน้ 
การอพยพของประชากรจากเมืองใหญ่ไปสู่
ภมูลิ�าเนาเดมิซึง่มค่ีาครองชพีถูกกว่าจะก่อให้เกดิ

ที่มา : https://hbr.org https://becommon.co http://www.nbtc.
go.th https://www.ops.go.th https://www.nipa.cloud https://
www.g-able.com https://www.forbes.com https://www.cmswire.
com https://www.quickserv.co.th https://blog.ourgreenfish.com 
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การทีอุ่ปกรณ์ต่างๆ เชือ่มโยงกนัอยูบ่นโลกอนิเทอร์เนต็ ส่งผลให้มนษุย์สามารถควบคมุกจิกรรมอนัหลากหลายในชวีติ
ประจ�วันได้ง่ายดายและสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น การฝงชิปไว้ในร่างกายผู้ปวย
ให้สามารถตดิต่อแพทย์ได้โดยอตัโนมตัเิมือ่มอีาการผิดปกติ การโฆษณาซึง่ตรวจจบัโดยระบบเซนเซอร์ทีจ่ะปรากฏภาพ
เมื่อมผีู้คนเดินผา่นไปมา หรือการทีม่ิเตอร์ไฟฟาสามารถส่งข้อมูลการใช้ไฟฟาของแต่ละครัวเรือนไปยังระบบส่วนกลาง
โดยไม่ต้องมีพนักงานคอยตรวจเช็ก เหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อันมีส่วนส�คัญ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการเสริมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตมวลรวมของประเทศทั้งสิ้น 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนทั่วโลกล้วนน�า IoT 
มาประยกุต์กบัการด�าเนนิกจิการในด้านต่างๆ 
รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต ผ่านการน�าเอาข้อมลูขนาดมหาศาล
ที่เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า Big Data เข้ามาใช้
ในการพฒันาเพือ่ตอบสนองความต้องการแต่ละ
รูปแบบ อาท ิการเก็บข้อมลูระบบจราจร ไฟฟ้า 
ระดับของมลพิษภายในตัวเมือง คุณภาพของ
น�้าประปา ไปจนถึงหลุมบ่อที่อาจเกิดขึ้นบน
ถนน เพือ่น�ามาวเิคราะห์ในการแก้ปัญหา และ

ก�าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
แม้กระทัง่การท�าธรุกรรมการเงนิบนสมาร์ตโฟน
แทนการเดินทางไปธนาคาร การสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในช่วง
กักตัวเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ล้วนแสดงให้เหน็การตอบโจทย์ของ IoT ในทกุ
มติ ิ ชนดิทีไ่ม่สามารถแยกออกจากชวิีตประจ�าวัน
ของมนษุย์ได้อีกต่อไป  
 เน้ือหาต่อจากนี้คือกรณีศึกษาอันน่าสนใจ
จากองค์กรภาครัฐบาลและเอกชนนานาชาติ

เกี่ยวกับการปรับใช้องค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อ
เอือ้ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างรวดเรว็และ
ตอบโจทย์เชิงประสิทธิผล  
 Digital Twin คือเทคโนโลยีการสร้าง
แบบจ�าลองของสิง่ต่างๆ ให้อยูใ่นรปูแบบดจิทิลั
โดยเช่ือมต่อกบัวตัถุจรงิผ่านระบบเซนเซอร์ทีค่อย
เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผู ้ใช ้จึงสามารถ
ตรวจสอบสถานะของวัตถุได้อย่างละเอียด 
อกีทัง้ยงัสามารถสร้างสถานการณ์อนัหลากหลาย
เพือ่ศกึษาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสิง่เหล่านัน้

Wow! IoT : Internet of Things
เชื่อมโยงทุกสิ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โควดิ-19 มากขึน้ เช่นเดียวกบั Tele-Monitoring 
หรือชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล 
ซึ่งเชื่อมต่อด้วย IoT ท�าให้สามารถติดตาม
ข้อมูลสุขภาพของผู้ที่ได้รับเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 
ที่ต้องกักตัวทั้งในและนอกโรงพยาบาลผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ เป็นต้น 
 ศำลไซเบอร์ นอกจากประเทศจีนจะมี 
ผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็มากถงึเกอืบพนัล้านคนแล้ว 
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้คดีซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
การละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว 
 เมืองหางโจวอันเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
เทคโนโลยดิีจทิลั อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ส�านักงานใหญ่
ของ Alibaba และ NetEase รวมถึง 
เคยพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซมาแล้ว
เป็นจ�านวนมาก จงึก่อตัง้ศาลไซเบอร์ขึน้เมือ่ปี  
ค.ศ. 2017 เพือ่ลดภาระงานของบุคลากรทีเ่ป็น
มนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม 
 ทั้งน้ี ผู้ที่ต้องการยื่นฟ้องในคดีท่ีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยดีจิทัิลสามารถลงทะเบยีน ส่งหลกัฐาน
และเอกสารประกอบผ่านทางสมาร์ตโฟน 
ได้เลย จากนัน้จะมข้ีอความนดัหมายผูเ้ก่ียวข้อง
มาให้ปากค�าผ่านวิดีโอคอล หลังจากนั้น 
ผู้พิพากษาท่ีเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) จะไต่สวนคดีตามข้อมูลที่ได้รับ แต่ก็ยังมี
ผู้พิพากษาที่เป็นคนจริงๆ คอยให้ค�าปรึกษา
และตรวจสอบกระบวนการตัดสินอีกต่อหนึ่ง
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ยื่นเรื่องท้ังสองฝ่ายจะได้รับ
ความเป็นธรรม ทว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว AI 
สามารถพิจารณาและปิดคดีได้ด้วยตัวเอง  
ยิ่งไปกว่านั้นยังท�างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึง
ช่วยย่นระยะเวลาด�าเนนิการไปได้มาก การบนัทกึ
ข ้อมูลก็ละเอียดและสามารถตรวจสอบ 
ย้อนหลงัได้ ถอืเป็นการส่งเสรมิความโปร่งใสและ
ยกระดบักระบวนการยติุธรรมให้เข้ากับโลกยคุใหม่ 
รั ฐบาลกลางของจีน จึ งขยายขอบเขต 
การด�าเนนิงานไปยงัเมอืงและเขตปกครองอืน่ๆ 
ในอีก 12 มณฑลทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว
 IoT Guestroom Lab เป็นส่วนหนึ่งของ
ห้องปฏบิตักิารนวตักรรมจากโรงแรมแมรอิอท 
อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ร่วมกับ Samsung และ 
Legrand เพื่อน�าเสนอที่สุดแห่งประสบการณ์
การเข้าพักในโรงแรมแห่งอนาคตให้แก่แขก 
ซ่ึงเข้าพักในโรงแรมทัง้ 30 แห่งทัว่โลกมาต้ังแต่ปี  
ค.ศ. 2017 โดยใช้ระบบ IoT อุปกรณ์ และ 
แอปพลเิคชันต่างๆ ในการสือ่สารระหว่างกนัผ่าน
การส่ังงานด้วยเสยีงและสมาร์ตโฟน อาท ิการปลกุ

ในตอนเช้า การเล่นโยคะหน้ากระจกแบบเตม็ตวั 
การให้บริการในห้องพัก การขอรับบริการ 
เพิม่เตมิจากทางโรงแรม รวมไปถึงการอาบน�า้
ในระดับอุณหภูมิที่ต้องการ 
 ทั้งนี้ Sai Ranganathan ประธานบริหาร
และผู้ร่วมก่อตั้ง SensorFlow บริษัทสัญชาติ
สิงคโปร์ซึ่งให้บริการโซลูชัน IoT แบบไร้สาย 
กล่าวในงานประชุมผู้ให้บริการระบบจัดการ
โรงแรมอินโดนีเซีย Hotel Management 
Indonesia (HMI) Summit ณ กรุงจาการ์ตา 
เมื่อปลายปี ค.ศ. 2019 ว่าเทคโนโลยีเหล่านี ้
จะช่วยยกระดบัความประทบัใจได้ในระยะยาว 
เพราะการลดวธิที�างานทีม่รีปูแบบซ�า้ๆ สามารถ
บรรเทาความเครียดของพนักงานได้ ส�าหรับ
ข้อมูลการตรวจจับการเคล่ือนไหวในห้อง 
จะช่วยให้โรงแรมเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน
ของพนักงานท�าความสะอาด รวมถึงป้องกัน
การรบกวนโดยไม่ได้ต้ังใจในกรณีที่ผู้เข้าพัก 
ลืมแขวนป้าย “ห้ามรบกวน” เป็นต้น 
 “ยิ่งไปกว่านั้น โรงแรมควรเอื้อให้แขก
สามารถเรียกใช้บริการหรือติดต่อพนักงาน 
ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัว พร้อมฟังก์ชนัในการตรวจสอบ
และควบคุมจากระยะไกลเมื่อต ้องการ 
ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในห้องทีส่ามารถควบคมุได้จากระยะไกลจะช่วย
พนกังานตรวจสอบปัญหาต่างๆ และเพิม่เวลา
ในการแก้ปัญหาได้ ถอืเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานโดยรวม” เขากล่าว 

ที่มา : https://mgronline.com https://www.adpt.news
http://tmec.nectec.or.th https://www.roche.co.th 
https://iottechnews.com http://www.greatcomp.co.th 
https://blog.sogoodweb.com https://www.techtalkthai.
com https://www.amprobotics.com https://www.thaiho-
telbusiness.com https://www.telecomreviewasia.com

ได้ด้วย ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
ดงักล่าวจึงสามารถค�านวณเวลาในการซ่อมบ�ารุง 
หรอืตรวจสอบการท�างานร่วมกันของเคร่ืองจกัร
หลายชิ้นได้ Chevron เป็นหนึ่งในบริษัท 
ที่น�า Digital Twin มาใช้งานเพื่อตรวจสอบ
สถานะของอุปกรณ์ในบ่อเจาะน�้ามันและ 
โรงกลัน่ โดยในปี ค.ศ. 2024 ทางบริษทัวางแผน
ทีจ่ะน�าเทคโนโลยดีงักล่าวเข้ามาใช้ในอปุกรณ์
ทีม่คีวามจ�าเป็นทัง้หมด ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะช่วย
ลดต้นทุนลงได้หลายล้านเหรียญสหรัฐ 
 นอกจากนี ้เมือ่ปี ค.ศ.  2018 ประเทศสงิคโปร์ 
ร ่วมกับ Dassault Systèmes บริษัท 
ซอฟต ์แวร ์ สัญชาติฝรั่ ง เศส ได ้พัฒนา 
โมเดลเมืองเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติ วางผังเมือง 
และจดัการพืน้ที ่อาท ิการวางแผนสร้างทีจ่อด 
และปลูกต้นไม้ เป็นต้น สะท้อนการต่อยอด 
IoT สู ่แนวคิด Smart City ที่ท�าให้เมือง
สามารถเก็บข้อมูลสินทรัพย์ได้แทบทุกอย่าง 
ซึ่งมิได้เป็นเพียงการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีต 
แต่ยงัสามารถท�านายอนาคตของเมอืงได้อย่าง
ชาญฉลาด ช่วยป้องกันความเสี่ยง และลด
ความไม่พอใจของผู ้อยู ่อาศัยลงได้มากเกิน
ความคาดหมาย
 หุ่นยนต์แยกขยะ ปัญหาขยะล้นโลกก�าลัง
กัดกินสุขภาวะอนามัยของมวลมนุษยชาติให้
ย�่าแย่ลงทุกวินาที ธุรกิจรีไซเคิลเองก็ก�าลัง 
ได้รับผลกระทบจากค่าแรงและปริมาณขยะ 
ที่แปรผกผันกับแรงงานคน AMP Robotics 
บรษิทัพฒันาหุน่ยนต์ในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 
จึงพัฒนาผู้ช่วยส�าหรับคัดแยกขยะโดยใช้
โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการจับภาพและใช้
เทคโนโลยีการจดจ�าภาพเพื่อคัดแยกประเภท
ขยะ ซ่ึงจะท�างานร่วมกับแขนกลเพ่ือน�าขยะ
เข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล ระบบดังกล่าว
สามารถคัดแยกขยะได้ 80 ชิ้นต่อนาที ระดับ
ความถกูต้องอยูท่ี ่ 90% รวดเร็วกว่าแรงงานคน
ถึงคร่ึงต่อครึ่ง จนถึงตอนน้ี AMP Robotics 
ด�าเนินการรีไซเคิลขยะไปแล้วกว่าพันล้าน
รายการ เทียบเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจก
ประมาณครึ่งล้านเมตริกตัน
 โทรเวชกรรม หรือ Telemedicine คือ
การทีผู่ป่้วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
พดูคุยกนัได้แบบเดยีวกับการประชมุผ่านวดิโีอ
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา 
โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีอยูใ่นชนบทห่างไกล ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม ซ่ึง
หลายประเทศท่ัวโลกมีการน�าเทคโนโลย ี
ดังกล่าวมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของ  
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SD LIFE   เรื่อง : Mr.Tea

     DOCUMENTARY 

สำรคดี ถอดรหัสอัจฉริยะบิล เกตส์

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill 

Gates

 หากถามว่า ใครคอืส่วนหนึง่ทีท่�าให้โลก

ทั้งโลกขับเคล่ือนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 

เห็นทีคงต้องยอมรับว่า ไมโครซอฟต์ โดย

พ่อมดไอที บิล เกตส์ คือส่วนหนึ่งของ

ฟันเฟืองนัน้ สารคดเีร่ืองน้ีจะพาเราเดนิทาง

ไปท�าความรู ้จัก ชีวิตและแง ่มุมของ

อัจฉริยะคนนี้ ส่ิงหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ หาก

อีพีแรก คุณหวังว่าจะได้รู ้เคล็ดลับการ

ใช้ชวีติ แง่มมุแรงบนัดาลใจ ขอบอกเลยว่า

ผิดถนัด เพราะสารคดีนี้พาเราเดินทาง

ไปไกลกว่านั้น 

 ในวันที่บิลยืนอยู ่บนจุดสูงสุดของ

ความส�าเร็จ เขาลงจากต�าแหน่ง และอุทิศ

เวลาให้แก่มลูนธิิ Bill & Melinda Gates 

เขาตั้งค�าถามว่า ในขณะท่ีโลกซีกหน่ึง

ก�าลังพัฒนา อีกซีกโลกหนึ่งก�าลังเผชิญ

ชวนมาท�ความรู้จัก Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล 
ผ่านเรื่องราวของซีรีส์ หนังสือ รวมไปถึงธุรกิจความบันเทิง 

กบัอะไรบ้าง จากข่าวกรอบเลก็ๆ  ในหน้าหนงัสอืพมิพ์

ที่ตีพิมพ์ถึงประเด็นสุขาภิบาลในประเทศโลก

ที่สาม มีเด็กน้อยๆ หลายคนเสียชีวิตจากการ

ดื่มน�้าทีป่นเป้ือนเชือ้โรค ระบบสขุาภบิาลของ

ประเทศเหล่านั้นยังอยู ่ในขั้นวิกฤติ บิลใช้

ศกัยภาพด้านการสร้างนวตักรรมของตนเอง 

ร ่วมแก้ป ัญหาเหล่านั้น แน่นอนว ่า

การสร้างมูลนิธิ ไม่ควรมีวัตถุประสงค์ขึ้น

เพื่อให ้คุณแก้ป ัญหาเพียงฝ ่ายเดียว 

เขาใช้เวลาอยู่นานว่าจะแก้ปัญหานี้ได้

อย่างไร จะท�าอย่างไรไม่ให้คิดคนเดียว 

ท�าคนเดียว ก็พลันนึกถึงการแข่งกีฬา

ในวัยเด็ก…

 เขาเขียนจดหมายถึงมหาวิทยาลัย

ชัน้น�าของโลก ชวนเหล่ามหาวทิยาลยัมาคดิ

ประกวดการสร้างสุขาเพื่อแก้ปัญหา

ของโลก เขาเดนิทางเพือ่ไปโชว์ “อจุจาระ

ในโหลแก้ว” บนเวทีคอนเฟอเรนซ์

ระดบัโลกทีป่ระเทศจนี เพ่ือหานกัลงทนุมา

สร้างสุขาจากนวตักรรมในราคาทีเ่ข้าถงึได้ 

และสุดท้ายเขาได้ผลลัพธ์คือสุขาที่น�า

ของเสียมากลั่นเป็นพลังงานความร้อน 

 สารคดีพาเราไปรู้จักแง่มุมของบิล 

ในฐานะนกัอ่านตวัยง (เขาจะมกีระเปาผ้า

ที่บรรจุหนังสือเล่มหนาอ่านอยู ่เสมอ) 

สมองของเขากเ็หมอืนกบัโปรแกรมทีเ่ขา

สร้าง เขาอ่านหนังสือได้ 150 หน้า ภายใน  

1 ช่ัวโมง เขาจัดสรร “สัปดาห์แห่ง

การอ่าน” ด้วยการไปยังบ้านไม้หลังเล็ก

ริมทะเลสาบเพ่ือให ้ความส�าคัญกับ 

Deep Work (การท�างานทีม่สีมาธจิดจ่อ) 

เมื่อต้องไขปัญหา เขาจะมีวิธีคิดออกมา

อย่างเป็นระบบ มีวิธีคิดเชื่อมต่อกับ

แผนผังที่ตนเองคิดไว้ 

 ผู้ก�ากับสวมบทนักสัมภาษณ์ ถามว่า

สิ่งที่เขากลัวที่สุดในชีวิตคืออะไร 

 “ผมกลัวว ่าสมองของผมจะหยุด

ท�างาน” นีค่อืค�าตอบของพ่อมดคนนี ้   

https://www.netflix.com/th-en/title/80184771 
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รูอ้ะไรไม่สูรู้ด้ำต้ำ Data for the 

People

 การได้เห็นโพรไฟล์ของผู้เขียน 

ก็ท�าให้เราตื่นเต้นและกระหาย

กบัความรูใ้นเล่มนีเ้สียแล้ว เพราะ

น่ีคือหนังสือที่กลั่นแง่คิด และ

ประสบการณ์ตลอดการท�างาน

กว่า 20 ปี ของ อันเดรียส ไวเกนด์  

(Andreas Weigend) หนึ่งใน

 เราเช่ือว่า โลกของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคืออีกหนึ่งภาษา และหากถามว่า เว็บไซต์หรือ 

หน่วยงานใดทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ป็นวุน้แปลภาษาน้ันให้ย่อยง่าย เข้าใจง่าย ต้องยกให้ Content  Shifu 

แหล่งข้อมลูและคอนเทนต์ช้ันดเีพ่ือการเรียนรู้ Digital Marketing อย่างไม่รูจ้บ ทีเ่วบ็ไซต์ เฟซบุก๊ 

และพอดแคสต์ที่มีการอัพเดตเนื้อหาใหม่ๆ ในแวดวงดิจิทัล ส�าหรับเหล่าครีเอเตอร์อยู่เสมอ 

ตั้งแต่คอยอัพเดตขนาดเฟซบุ๊กเทมเพลต (ที่พี่มาร์กมักจะอัพเดตอยู่เสมอ) การปรับตัวให้ทัน

กับยุคการตลาดสมัยใหม่ในเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ CRM, Marketing Automation 

คณะทีป่รกึษาด้านดจิทิลัของ องัเกลา แมร์เคลิ อดตีนายกรฐัมนตรี

แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เขาคือผู ้อ�านวยการ Social  

Data Lab อดีตหัวหน ้าฝ ่ายวิทยาศาสตร ์ของ Amazon  

ที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจระดับท็อปของโลก อาทิ Alibaba, Hyatt,  

Lufthunsa และ MasterCard 

 อนัเดรยีสมองว่า การจดัระบบ Big Data ในภาคธุรกิจ การรูเ้ท่าทนั

ระบบจัดเก็บข้อมูล คือขุมทรัพย์แห่งอนาคต ดังน้ันในภาคธุรกิจ 

หากคุณเพียงเพ่ิมฟังก ์ชันการเตือนเมื่อคุณเลือกซื้อของซ�้า 

ในร้านค้าออนไลน์ รวมถงึการทีเ่ปิดให้ผูซ้ื้อเป็นผูบ้รรยายสรรพคณุ

สินค้าเองถือเป็นจุดเปลี่ยนในกระบวนการผลิตของภาคธุรกิจ 

ได้อย่างมหาศาล 

 นับเป็นหนังสือในหมวด Big Data ที่น่าอ่านเล่มหน่ึง อ่านได้ 

เพลินๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่วงการไหน ภาครัฐ ภาคเอกชน คนท�าธุรกิจ 

หรือแม้แต่คนชอปปิงสินค้าออนไลน์ เพราะโลกนี้ Big Data  

ขับเคลื่อนรอบตัวคุณ   
https://readery.co/9786162984402 

 PLACEBOOK

True Digital Park 

 สถานทีส่�าหรบัคนเมอืงในยคุดจิทิลั เปรยีบเป็นศนูย์กลางของ

เหล่าเทคสตาร์ทอัพ เพราะที่นี่คือศูนย์รวมของระบบนิเวศ 

ด้านดิจิทัลให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทคที่ครบวงจร  

 หากคณุคอืสตาร์ทอพัทีต้่องการเร่ิมต้นความเป็นไปได้นัน้ ทีน่ี่

มีครบวงจร ตั้งแต่ ทุน การจดทะเบียน พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ 

บุคลากรสายเทค แหล่งเงินทุน และท่ีนี่ยังเป็นศูนย์รวมสถาบัน

การเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก (True Digital Park House of 

Digital Academy) ทีเ่ดยีวในประเทศไทย ทีจ่ะท�าให้คณุตดิปีก 

ในโลกดิจิทัล ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

จากองค์กรชั้นน�า เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ 

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมไปถึงอีกหลากหลายทักษะด้านดิจิทัล 

ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงในการท�างานและการท�าธุรกิจ  

 นับเป็นหนึ่งภารกิจส�าคัญในการมุ่งเตรียมความพร้อมด้าน

บคุลากรดจิทิลัสูต่ลาดแรงงานอนาคตในยคุเศรษฐกิจใหม่ภายใต้

แนวคิด One Roof, All Possibilities - ที่เดียว ทุกความเป็นได้

 ที่ตั้ง : สุขุมวิท 101 (BTS ปุณณวิถี)   

การรีวิวเคร่ืองมือ แอปพลิเคชันที่ช่วย

ท�าการออนไลน์อย่างมีประสทิธภิาพ คลปิ

สอนท�า SEO ในยูทูบและกูเกิลจบในตัว   

เวบ็ไซต์นีค้อืโรงเรยีนดิจทิลัมาร์เกต็ติง้ทีม่ี

การเรียนรู้ไม่รู้จบ ตัวเว็บไซต์ยังมีคลาส

เรียนออนไลน์ต่างๆ และมีระบบสมัคร

สมาชิกเพื่ออัพเดตเทรนด์ดิจิทัลก่อนใคร

ด้วย เพราะทีมงานของ Content  Shifu 

เชือ่ว่า หนึง่ในการยกระดบัวงการ Digital 

Marketing ไทยให้มีศักยภาพทัดเทียม 

กับนานาชาติ คือการส่งมอบองค์ความรู้ 

คุณภาพ  

https://www.facebook.com/contentshifu https://
contentshifu.com/ https://contentshifu.podbean.
com/

https://www.truedigitalpark.com/ 
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เครือซีพีจับมือกองทัพบกมอบถุงยังชีพ 15,000 ถุง หนุน

ชุมชนคลองเตยสู้ภัยโควิด-19 

 กองทพับก โดยพลโทรงัษ ีกติญิาณทรพัย์ ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการ

ทหารบก ร่วมกับนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

เครือเจรญิโภคภัณฑ์ และบรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) 

พร้อมด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ส่งมอบถุงยังชีพ 15,000 ถุง 

น�้าด่ืม 15,000 ขวด และซิมโทรศัพท์ ภายใต้โครงการ “ซีพี

ร้อยเรยีงใจ สูภ้ยัโควดิ-19” ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย ซ่ึงเป็นพ้ืนที่

ทรู ดิจิทัล พำร์ค ประกำศควำมพร้อมหน่วยควำมร่วมมือบริกำร

ฉีดวัคซีนโควิด-19

 ทร ูดจิทิลั พาร์ค ประกาศความพร้อม “หน่วยความร่วมมอืบรกิาร

ฉีดวัคซีนโควิด-19” ด้วยความร่วมมือของ กรุงเทพมหานคร 

หอการค้าไทย ทรู ดิจิทัล พาร์ค และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ซึ่งจะเป็นพื้นที่บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ทันสมัย

ที่สุด เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล�้าสมัย ช่วยอ�านวย

ความสะดวก เสริมความปลอดภัย มั่นใจได้ในมาตรฐานสุขอนามัย 

ทัง้ระบบจดัควิ หุน่ยนต์ให้ข้อมลูและบรกิารต่างๆ นวตักรรมอจัฉรยิะ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมและจ�านวนผู ้เข้าใช้บริการ พร้อมด้วย
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สีแดง เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟร่วมงานด้วย 

ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม

“ธนนิท์ เจยีรวนนท์” ประธำนอำวโุสเครอืซพีทีุม่งบ 200 ล้ำนบำท

เสริมก�ำลังโรงพยำบำลสนำม สู้ไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก

ทีส่าม ด้วยความห่วงใยในยามแผ่นดนิไทยมีวกิฤติ นายธนนิท์ เจียรวนนท์ 

ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ประกาศภารกิจเพื่อชาติ

สนบัสนนุงบประมาณรวม 200 ล้านบาท เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 

เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” โดย

นายศภุชยั เจยีรวนนท์ ประธานคณะผูบ้รหิารเครอืซพี ีขานรบันโยบาย

และเร่งผนึกก�าลังบริษัทในเครือฯ เดินหน้าภารกิจอย่างเต็มก�าลัง 

เพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤติแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ผนึกก�าลังบริษัทและกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี เพื่อสนับสนุน

เรือ่งโรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลต่างๆ โดยเน้นไปทีส่ิ่งท่ีเครอืฯ ท�าได้ เช่น อาหาร เครือ่งด่ืม และเสรมิอุปกรณ์การแพทย์ทีข่าด บริษทัทกุบรษิทั

ในเครือฯ จะมาช่วยผนึกก�าลังเพ่ือช่วยเสริมบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเป็นอย่างมาก โดยเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อยอดไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลต�ารวจ  โรงพยาบาลของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เป็นต้น

ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ลดสัมผัสเงินสด อัดแน่นสัญญาณเครือข่ายทรู 5G, 4G และ WiFi รองรับการติดต่อสื่อสารเต็มประสิทธิภาพ เดินทางสะดวก

ทัง้รถไฟฟ้าบทีเีอส  รถยนต์  และรถสาธารณะ  เตรียมเปิดให้บรกิารฉดีวคัซนีโควดิ-19 แก่ประชาชนทีล่งทะเบยีนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรงุเทพฯ 

ปลอดภัย Safe Bangkok” ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถ.สุขุมวิท 101/1  



All one needs is a computer, 

a network connection, and a bright spark of initiative 

and creativity to join the digital economy.   

- Don Tapscott -
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