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ตังแต่ทีไวรัส Corona ระบาดทีประเทศจีน ทางการจีนและภาคเอกชนได้ออกมาตรการต่างๆ
มากมาย เพื อปองกันการระบาดของเชือไวรัส ทางการจีนสังปดทําการขนส่งมวลชนทังหมด 24 เมือง
หน่วยงานราชการหยุดทําการ รวมถึงบริษัทเอกชนก็ประกาศหยุดงานต่อเนืองจากวันหยุดตรุษจีนหรือให้
พนักงานทํางานจากบ้าน (Work from home) ส่วนโรงเรียนก็ปดเรียนจนถึงกลางเดือนกุมภาพั นธ์เปน
อย่างน้อย
ส่งผลให้ผู้คนกว่าหลายล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน โดยผู้คนทีต้องติดอยู่กับการใช้ชีวิตในทีพั ก
อาศัยของตนเองเหล่านีต้องใช้เทคโนโลยีในรูปแบบทีต่างออกไปจากเดิม และบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็
ต้องสร้างสรรค์การให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ เพื อให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตในช่วงวิกฤติโรค
ระบาด ใน Special Issue Of The Week ฉบับนีเราจะเสนอ 5 ประโยชน์ทีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการใช้
ชีวิตของชาวจีนในการฝาฝนวิกฤติการณ์ไวรัส Corona

เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวต
ั ป
ุ ระสงค์เพือใช ้ภายในองค์กรเท่านัน ข ้อมูลในรายงานนี บริษัทหลักทรัพย์จัดการทองทุน ทิสโก ้ จํากัด มิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต ้อง หรือสมบูรณ์ โดยความคิดเห็นทีปรากฏอยูใน
รายงานนีเป็ นเพียงการนํ าเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็ นความคิดเห็น ณ วันทีทีปรากฏในรายงานเท่านันซึงอาจเปลียนแปลงได ้ภายหลังวันดังกล่าว ในกรณีทมี
ี การเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลภายนอกบริษัทไม่รับผิด
ชอบต่อการนํ าข ้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช ้ในทุกกรณี

1.การสังอาหารโดยทีผู้ส่งไม่ต้องเจอกับผู้รับ
แอพพลิเคชันจัดส่งอาหารชันนําของจีน ได้แก่ Meituan, Hema (ในเครือ Alibaba) และ Dada
(ในเครือ JD.com) ได้ประกาศว่ามีฟงค์ชัน “Contactless delivery” เพื อปองกันการติดต่อของเชือไวรัส
Corona โดยผู้จัดส่งจะหลีกเลียงการส่งอาหารถึงหน้าประตูบ้าน แต่จะนําอาหารไปวางไว้ในทีทีผู้ซือสะดวก
ทีจะไปหยิบสินค้า เช่น บริเวณด้านหน้า Apartment complex เพื อให้ทังสองฝายไม่ต้องเจอหน้ากัน
และในสัปดาห์ทีแล้ว KFC และ Pizza Hut ก็ได้ประกาศให้บริการส่งอาหารในรูปแบบเดียวกัน และ
กลายมาเปนต้นแบบให้กับบริษัทขายสินค้าออนไลน์หลายแห่งนอกเหนือจากธุรกิจอาหาร ให้ใช้บริการจัดส่ง
สินค้าในรูปแบบ “Contactless delivery” เช่นเดียวกัน
2.คลาสเรียนออนไลน์
จริง ๆ แล้วการเรียนในรูปแบบออนไลน์ก็ถือเปนเรืองปกติทีเกิดขึนในประเทศจีนอยู่แล้ว และใน
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Corona ในช่วงนี Youku ผู้ให้บริการ Video Online Streaming ได้นํา
เสนอบริการชันเรียนสําหรับนักเรียนในชันประถมและมัธยม หลังจากโรงเรียนถูกคําสังให้ปดเรียน
นอกจานันบริษัททีให้บริการด้านการเรียนออนไลน์อยู่แล้วได้เปดให้บริการคลาสเรียนฟรี เช่น
บริษัท New Oriental Group ซึงถือเปนบริษัททีทําธุรกิจด้านการศึกษาทีใหญ่ทีสุดในจีน หรือแอพพลิ
เคชันสอนภาษาอังกฤษอย่าง VIPKid ก็เปดให้บริการคลาสเรียนฟรีในช่วงนีเช่นเดียวกัน
หรือจะเปนผู้ให้บริการฟตเนสก็ต้องหันมานําเสนอคลาสผ่านรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกัน หลังจาก
ถูกคําสังให้ปดบริการฟตเนส สือของจีนรายงานว่าช่วงทีผ่านมา คลาสฟตเนสออนไลน์ในแอพพลิเคชัน
TikTOK ของจีนได้เพิ มขึนอย่างมาก
3.ภาพยนต์ฉายเปดตัวผ่านแอพพลิเคชันแทนทีโรงภาพยนต์
แน่นอนว่าโรงภาพยนต์ถูกสังปดในช่วงโรคระบาด และยิงเปนช่วงเทศกาลตรุษจีนทีมักจะมี
ภาพยนต์ฟอร์มยักษ์เข้าฉายเลยส่งผลให้ บริษัท Bytedance ได้ซือลิขสิทธิภาพยนต์ทีเตรียมฉายในโรง ให้
มาฉายผ่านแอพพลิเคชันของตัวเอง ขณะที บริษัท Douyin และ Huanxi Media บริษัทสร้างภาพยนต์
ของจีนก็ได้นําภาพยนต์ทีเตรียมเปดตัวในโรงภาพยนต์มาฉายในแอพพลิเคชันของตัวเองเช่นเดียวกัน
นอกจากนีแอพพลิเคชันทีใช้ดูวิดิโอออนไลน์ยังถูกนํามาใช้ประโยชน์นอกเหนือจากเพี ยงแค่การชม
เพื อความบันเทิงฆ่าเวลา โดยประชาชนชาว Wuhan เมืองทีเปนต้นกําเนิดของไวรัสและมีจํานวนผู้ติดเชือ
มากทีสุด ได้ใช้งานแอพ Douyin และ Kuaishou ในการแชร์ข่าวสารและแชร์รูปแบบการใช้ชีวิตของตัว
เองในช่วงทีต้องติดอยู่แต่ในทีพั กอาศัยของตัวเอง

4.เทคโนโลยี VR ช่วยเลือกซือบ้าน และพบแพทย์ออนไลน์
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ก่อนหน้านีในจีนได้มีการนําเทคโนโลยี VR ในการช่วยให้คนทีสนใจต้องการซืออสังหาริมทรัพย์เข้า
เยียมชมบ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานทีจริง ๆ และ บริษัททีให้บริการด้านอสังหาอย่าง 58.COM ก็ได้ใช้
เทคโนโลยีเพื อให้ผู้ซือตัดสินใจเลือกซือบ้านได้ด้วยเทคโนโลยีนี แต่อย่างไรก็ดีผู้ซือบางรายยังไม่กล้าตัดสิน
ใจซือบ้านด้วยการเพี ยงแค่ดูผ่าน VR เพราะไม่สามารถทําการซูมเพื อเข้าชมรายละเอียดใกล้ในเชิงลึกได้
แต่ก็ยังมีบริการด้านอืน ๆ ทีหันมาใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้เปนประโยชน์เช่นเดียวกัน อย่าง การ
นัดพบแพทย์ในจีน ตอนนีชาวจีนสามารถตรวจเบืองต้นว่ามีอาการของการติดเชือไวรัส Corona หรือไม่
ด้วยการพู ดคุยกับแพทย์ผ่านแอพพลิเคชัน Wechat หรือ แอพพลิเคชันทีถูกสร้างขึนมาร่วมกันระหว่าง
บริษัท Baidu และ องค์การการแพทย์ของปกกิง

5.เล่นเกมส์ออนไลน์เพื อคลายเครียด
นอกจากรอบฉายภาพยนต์หรืออีเวนท์ต่าง ๆ ต้องถูกยกเลิก รายการแข่งขันเกมส์ในรูปแบบ
esport ก็ต้องถูกยกเลิกเช่นเดียวกัน และแน่นอนว่าชาวจีนทีต้องอยู่แต่ในทีพั กอาศัย ได้ใช้การเล่นเกมเพื อ
คลายเครียด มีรายงานข่าวว่า Server ของเกม PUBG หนึงในเกมทีมีผู้เล่นมากทีสุดในโลกของบริษัท
Tencent ต้องรองรับผู้ใช้มากกว่าเดิมหลายเท่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Corona
และมีเกมทีได้รับความสนใจในช่วงนีมากเปนพิ เศษ คือเกม Plague Inc. ทีถึงแม้จะเปดตัวมานาน
กว่า 8 ปแล้ว แต่เนือหาของเกมทีเกียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสล้างโลกทําให้เกมกลับมาได้รับความ
นิยมเพิ มขึนอย่างมาก
นอกจากนีบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ของจีนยังมีบทบาทกับเหตุการณ์ระบาดของเชือไวรัสด้วยการ บริจาค
เงินหลายล้านหยวนรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์เพื อรับมือกับไวรัส Corona และเทคโนโลยี AI ก็ถือว่ามี
บทบาทสําคัญโดยถูกนํามาใช้เพื อช่วยในการวิจัยรูปแบบของเชือไวรัส
วิกฤติไวรัส Corona ในครังนี ถือเปนวิกฤติครังใหญ่ทีชาวจีนต้องเจอ แต่การทีเทคโนโลยีของจีน
ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดและเปนส่วนหนึงในชีวิตของชาวจีนในช่วงทีผ่านมา ทําให้อย่างน้อยชาวจีนก็
สามารถใช้ประโยชน์จาก แอพพลิเคชัน ต่าง ๆ ทังการสังอาหาร สังสินค้า หรือ การใช้มือถือในการเล่น
เกม ดูสือบันเทิง ทําให้ชาวจีนสามารถเอาตัวรอดผ่านเหตุการณ์ในช่วงนีไปได้
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