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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ 
 
     ในฉบับนี้ วิทย์ปริทัศน์ ก็ยังนำเสนอขาวสารเกี่ยวกับวิกฤตการณ 
COVID-19 เพราะโรคระบาดนี้เปนโรคที่มีผลกระทบกับสังคมในหลายแง 
หลายมุม ในฉบับนี้ เราไดหยิบเอาประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งทั้งเกิดขึ้นใหม หรือมีอยูเดิมแตไดรับบทบาทใหม 
ในชวงวิกฤตการณ ไมวาจะเปนเพื่อการปองกันตัวเอง การบริหารจัดการ 
และการติดตอสื่อสาร ฯลฯ

      เมื่อเราพูดถึง วทน. เราไมสามารถใหความสนใจเพียงแคตัวเทคโนโลยี 
เทานั้น แตเรายังตองมองไกลไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
และสังคมทั้งทางตรงและทางออม ทั้งดานบวกและดานลบ และที่เราควร 
ตระหนักไวคือ แมวา วทน. เหลานี้จะเกิดขึ้นในชวงสถานการณไมปกติ 
แตหลายๆ อยางเมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จะยังคงอยูกับเราตอไป เปนดัง New 
norm อยางที่หลายๆ คนกลาวไว 

       ขอเชิญทานผูอานลองศึกษาดูวา วทน. ที่เกิดขึ้นเหลานี้ไดสราง 
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบใดบาง เพื่อใหเราสามารถเตรียมตัวรับมือ 
กับ New Norm นี้ตอไป

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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กฎ Emergency use Authorization (EUA)

    กฎ EUA เปนกฎหมายที่ชวยใหรัฐบาลของสหรัฐฯ 
มีความคลองตัวในการรับมือกับความเสี่ยงตอสาธารณะที่เกิด
จากสารเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร (Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear - CBRN) โดยเปด 
ใหมีการพัฒนาและผลิตอุปกรณทางการแพทย หรือปฏิบัติ 
ใชมาตรการทางการแพทยที่จำเปนในยามฉุกเฉิน กฎหมายนี้ 
เปดโอกาสให FDA ของสหรัฐฯ อนุญาตการใชยาหรือ 
อุปกรณทางการแพทยที่ยังไมไดรับการอนุมัติดวยกระบวน 
การตรวจสอบปกติซึ่งใชเวลายาวนาน เพื่อใชในการวินิจฉัย 
รักษา และปองกันโรคหรือความเจ็บปวยที่กอใหเกิดการ 
เสียชีวิตที่จัดเปนภาวะฉุกเฉิน ซึ่งกฎ EUA ไดถูกบังคับใช 
เมื่อวันที่ 16 มี่นาคม 2563 เพื่อรับมือกับการระบาดของ 
COVID-19

3

     COVID-19 เป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อและระบาดได้ง่าย เนื่องจากไวรัสสามารถ 
ถูกส่งผ่านละอองน้ำลาย และใช้เวลาหลายวันกว่าที่ผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการ 
มาตรการหนึ่งในการรับมือกับวิกฤตการระบาดครั้งนี้ คือ การตรวจหาผู้ติดเชื้อ 
ให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด และแยกพวกเขาออกจากผู้อื่นก่อนที่พวกเขาจะแพร่เชื้อ 
ให้แก่คนอื่นๆ ดังนั้น อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายบริษัทและ 
หน่วยงานพยายามคิดค้นพัฒนาขึ้น

อุปกรณ์ตรวจหาโคโรนาไวรัส
ด้วยตนเอง

อุปกรณ์ตรวจหาโคโรนาไวรัส
ด้วยตนเอง

     บริษัท LabCorp เปนบริษัทแรกที่ขออนุญาตจาก FDA 
ในการใชอุปกรณตรวจหาโคโรนาไวรัสที่สามารถทำไดเองที่ 
บานภายใตกฎ EUA   Pixel คืออุปกรณตรวจหา SARS-CoV-2 
ที่พัฒนาโดย LabCorp โดยวิเคราะหจากตัวอยางที่เก็บจาก 
ระบบทางเดินหายใจในตอนบนและตอนลาง ผูที่สนใจ 
สามารถติดตอไปยังบริษัทและทำแบบสอบถาม หากเขาขาย 
ผูมีความเสี่ยงจะสามารถสั่งซื้ออุปกรณมาที่บาน โดยใน 
ชุดอุปกรณจะประกอบดวยกานสำลีเพื ่อใชกวาดในลำคอ 
และซองปองกันเพื่อใสกานสำลีสงไปรษณียกลับไปยังบริษัท 
เมื่อบริษัทไดรับกานสำลีก็จะวิเคราะหผลและแจงผลใหแก 
ผูใชทางอีเมล วิธีการนี้ทำใหการตรวจหาไวรัสสามารถ 
ทำไดเองที่บาน เปนการสรางความสะดวกและสบายใจ 
ใหแกผูใช
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อุปกรณดังกลาวผานการพิจารณาภายใตเกณฑของกฎ EUA 
ดวยเหตุผล ดังนี้

1) ไวรัส SARS-CoV-2 กอใหเกิดโรคหรือความเจ็บปวย 
รุนแรงในระบบทางเดินหายใจซึ ่งสามารถทำใหผู ติดเชื ้อ 
เสียชีวิตได 
2) จากขอมูลเชิงวิทยาศาสตรที่ FDA มี สามารถทำให 
เชื่อไดวาอุปกรณดังกลาวมีประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อ 
และประโยชนที่ไดรับมีมากกวาผลเสียและความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดขึ้น 
3) ในปจจุบันยังไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวาเพื่อตรวจหาเชื้อ 
ไวรัสเพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัส

   ตั้งแตเกิดวิกฤตการระบาด ไดมีบริษัทผูพัฒนาอุปกรณ 
ที่เกี่ยวกับ COVID-19 กวา 350 แหงประสานไปยัง FDA 
และปจจุบันไดอนุมัติใหมีการใชอุปกรณตรวจฉุกเฉินแลวกวา 
50 แบบ โดยนอกจากบริษัท LabCorp แลวยังมีบริษัทอื่นๆ 
เชน Everlywell, Nurx, Carbon Health, และ Scanwell 
Health

อุปกรณ์ตรวจหาไวรัสตามบ้าน

  สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุปกรณตรวจหาไวรัสคือ ความ 
แมนยำในการวิเคราะห โดยมีคาวัด 2 อยางคือ sensitivity 
และ specificity โดยอุปกรณที่ใชตามบานจะตองมีความ 
แมนยำเชนเดียวกับอุปกรณที่ใชที่โรงพยาบาลหรืออุปกรณที่ 
ใชโดยผูใหบริการทางการแพทย 

4

อุปกรณ์ตรวจหาโคโรนาไวรัสด้วยตนเอง

    การตรวจหาโคโรนาไวรัสมี 2 แบบ คือ การตรวจหา 
โมเลกุลซึ่งเปนสวนประกอบของเชื้อ (Molecular testing) 
และ การตรวจสอบทางภูมิคุมกันรางกาย (Serology test)

1. การตรวจหาโมเลกุลซึ่งเปนสวนประกอบของเชื้อ (Mole- 
cular testing) ใชวิธีเก็บตัวอยางโดยเก็บจากน้ำลาย ตัวอยาง 
จากจมูก หรือในคอของผูใช เชน อุปกรณ Pixel โดยบริษัท 
LabCorp
 
2.  การตรวจสอบทางภูมิคุมกันรางกาย (Serology test) 
ใชตัวอยางเลือดหรือปสสาวะ โดยผูใชจะใชกานเก็บตัวอยาง 
เก็บตัวอยางเลือดโดยเจาะที่ปลายนิ้วหรือปสสาวะ จากนั้นให 
ผูใชถายรูปผลแสดงจากกานสำลีพันปลายไมเก็บตัวอยางและ
สงรูปไปใหบริษัทวิเคราะหผานแอพพลิเคชั่น ซึ่งผลวิเคราะห 
จะถูกสงกลับภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง

   แมวาบริษัทตางๆ จะพยายามพัฒนาอุปกรณตรวจ 
ตามบานใหผู ที ่ไมมีความรู ทางการแพทยสามารถทำเอง 
ไดงาย เพื่อใหประชาชนเขาถึงการตรวจหาเชื้อไดสะดวกและ 
รวดเร็ว แตผูเชี่ยวชาญหลายทานยังมีความกังวลวาเราไม 
สามารถคาดหวังใหผู ใชอุปกรณทำไดอยางถูกตองทุกคน 
โดยเฉพาะการใชกานสำลีพันปลายไมเก็บตัวอยางจากคอ 
ผูใชบางคนอาจจะสอดกานสำลีลึกไมเพียงพอท่ีจะเก็บตัวอยาง 
ที่ตองการเพื่อการวิเคราะหที่แมนยำได ผูเชี่ยวชาญบางทาน 
แนะนำวาควรใชการทดสอบทั้งสองแบบเพื่อความแมนยำ

ที่มา:  
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response
/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use
-authorization
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/cor
onavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-test-patient-ho
me-sample-collection
https://www.goodrx.com/blog/coronavirus-at-home-tests/
https://www.medicaldevice-network.com/features/covid-19-
home-testing/
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อุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วนบุคคล
(Personal Protection Equipment – PPE)

กับวิกฤตอุปกรณ์ขาดตลาดที่นำไป
สู่นวัตกรรมการผลิตตามบ้าน

   อุปกรณปกปองอันตรายสวนบุคคล (Personal 
Protection Equipment – PPE) เปนอุปกรณที่จำเปน 
โดยเฉพาะกับผู ใหบริการทางการแพทยซึ ่งตองเผชิญกับ 
ผูติดเชื้อและอยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเสี่ยงอยูตลอดเวลา 
แมวาสำหรับบุคคลทั่วไป อุปกรณ PPE ที่นอกเหนือจาก 
หนากากอนามัยจะไมมีความจำเปนมากนัก แตสำหรับ 
หลายคนแลว อะไรที่สามารถชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง 
จาก การติดเชื้อไวรัสไดก็ไมมีอะไรที่มากเกินไป 

   เมื่ออุปกรณ PPE ไดกลายเปนที่ตองการของคนทั่วโลก 
ผลที่ตามมาคือ อุปกรณขาดตลาด คนจำนวนมากไมสามารถ 
หาซื้ออุปกรณ PPE ได โดยเฉพาะกลุมผูใหบริการทาง 
การแพทยซึ่งเปนกลุมที่ มีความจำเปนที่ตองใชอุปกรณ PPE 
มากที่สุด ทามกลางวิกฤตอุปกรณขาดตลาด หลายคนได 
เกิดความคิดสรางสรรค ไดมีการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 
PPE จากอุปกรณที่มีอยู กอใหเกิดนักประดิษฐและนวัตกรรม 
การผลิตอุปกรณ PPE ที่สามารถทำไดที่บาน โดยมีเทคโนโลยี 
เครื่องพิมพ 3 มิติเปนเครื่องมือสำคัญ ซึ่งนอกจากจะผลิต 
เพื่อใชสำหรับตนเองแลวยังสามารถเอื้อเฟอใหแกผูใหบริการ
ทางการแพทยและภาคสวนตางๆ ที่จำเปนตองใชอุปกรณ 
PPE อีกดวย 

ประเภทของอุปกรณ์ PPE 

 หน้ากาก  เปนอุปกรณพื้นฐานที่หลายประเทศทั่วโลก 
บังคับใหประชาชนใชเมื่อตองออกจากบาน หนากากมีหลาย 
ประเภทและมีความสามารถในการปองกันเชื้อไวรัสไดแตก 
ตางกัน 

หนากาก N-95 เปนหนากากที่สามารถปองกันละอองฝุน 
ที่อนุภาคเล็กถึง PM2.5 มากถึง 95% ซึ่งแมวาจะเปน 
หนากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูง แตผูเชี่ยวชาญ 
ไมแนะนำใหบุคคลทั่วไปใสหนากากชนิดนี้ เพราะทำให 
หายใจไดลำบากกอใหเกิดอันตรายดานอื ่นหากไมมี 
ความจำเปนตองใช 
หนากากอนามัย สามารถปองกันละอองน้ำลายออกจาก 
หนากากมากกวาการปองกันไมใหละอองนำลายเขาสูปาก
และจมูก ซึ่งแมวาหนากากอนามัยจะเหมาะสำหรับผูที่ 
ติดเชื้อมากกวา แตสำหรับผูที่แข็งแรงดีก็สามารถใชได 
เพราะอยางนอยก็สามารถปองกันละอองตางๆ ไดบาง
หนากากผา จริงๆ แลวหนากากผาไมสามารถปองกัน 
ความชื้นไดและยังเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคที่ติดคางอยูใน 
หนากาก อยางไรก็ตามหากไมสามารถหาหนากากชนิด 

อุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วนบุคคล
(Personal Protection Equipment – PPE)

กับวิกฤตอุปกรณ์ขาดตลาดที่นำไป
สู่นวัตกรรมการผลิตตามบ้าน



อื่นได การใชหนากากผาก็ชวยปองกันฝุนละอองขนาด 
ใหญได  และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของหนากากผา 
ไดดวยการเลือกชนิดของผาที่สามารถกันความชื้นได หรือ 
เพิ่มชั้นกรองภายใน 

นวัตกรรมกับหน้ากาก 
  ผูใหบริการทางการแพทยจำเปนตองใสหนากากทั้ง 
วันเพราะตองรับมือกับผู ปวยโรคโควิดที ่มีจำนวนมาก 
ปญหาที่ตามมาคือ หนากากผาที่ประชาชนผลิตและ 
บริจาคใหไมพอดีกับใบหนา และสายรัดทำใหเจ็บหู 
ดวยความคิดสรางสรรคในนวัตกรรม ไดมีการพัฒนา 
อุปกรณปรับสายรัดหนากากผลิตโดยเครื่องพิมพ 3 มิติ 
ซึ่งสามารถผลิตไดจากเครื่องพิมพ 3 มิติประจำบาน 
นอกจากนี้ ไดมีบางคนคิดคนพัฒนาการผลิตหนากาก 
หลากหลายรูปแบบจากเครื่องพิมพ 3 มิติอีกดวย 
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แว่นป้องกันตาและ Face shield           หลังจากที่  
นักวิทยาศาสตรไดพบวาไวรัส Covid-19 สามารถติดตอได 
ทางดวงตาหากมีละอองน้ำลายเขาดวงตา แวนปองกันตาและ 
Face shield จึงกลายเปนอีกหนึ่งอุปกรณที่จำเปนในชวง 
วิกฤตการระบาดของโควิด-19  แวนตาปองกันมีขอดีคือ 
สามารถปกปองดวงตาไดอยางดี แตไมสามารถปองกัน 
สวนอื่นๆ ของใบหนาและหากใสนานๆ ก็จะทำใหเกิดการ 
ระคายเคืองของผิว ในขณะที่ face shield สามารถปองกัน 
สวนอื่นๆ ของใบหนาไดและสวมใสสบายกวา แตก็ไมสามารถ 
ปองกันละออกตางๆ ไดเต็มที่ 
    เมื่อแวนปองกันตาและ Face shield ก็เปนอุปกรณ 
ที่หาซื้อไดยาก นักประดิษฐทั่วโลกจึงหาวิธีผลิตอุปกรณดวย 
เครื่องพิมพ 3 มิติ ออกมาในรูปแบบตางๆ ซึ่งนอกจากจะ 
สามารถทำออกมาไดหลายรูปแบบแลว ยังสามารถผลิตเพื่อ 
ใหเหมาะสมรองรับกับใบหนาของแตละคนอีกดวย

https://web.musc.edu/about/news-center/2020/03/26/3d-
printed-masks-developed-at-medical-university-of-south-carolina

https://www.thingiverse.com/thing:4258638

หน้ากากจากการพิมพ์ 3 มิติ
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ชุดป้องกันเชื้อ           แมวาจะใชกันเฉพาะในกลุมผูให 
บริการทางการแพทย แตชุดปองกันเชื้อที่มีอยูก็ไมเพียงพอ 
สำหรับการรับมือวิกฤตการระบาดในครั้งนี้ ชุดปองกันเชื้อ 
สามารถทำไดเองที่บานโดยใชแผนพลาสติกขนาดใหญตัดเย็บ
ตามแบบแพทเทิรนชุดปองกันเชื้อ  นอกจากความพยายาม 
ผลิตในภาคประชาชนแลว บริษัทเอกชนขนาดใหญอยาง 3M 
ไดนำเอาวัตถุดิบสำหรับทำถุงลมนิรภัยมาใชผลิตเปนชุด 
ปองกันเชื้อใหแกโรงพยาบาลในสหรัฐฯ กวาลานชิ้น
  ปญหาการขาดแคลนของอุปกรณระหวางการระบาด 
ของโควิท-19 ทำใหเราไดเห็นความสรางสรรคและนวัตกรรม 
ที่เกิดจากวิกฤต และเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อใหการสรางสรรค 
ประดิษฐนวัตกรรมตางๆ สามารถทำไดโดยประชาชนทั่วไป 
ที่มีความสนใจและมีทักษะที่สามารถศึกษาไดเอง โดยเฉพาะ 
เครื่องพิมพ 3 มิติ ที่กลายเปนเครื่องมือสำคัญ ซึ่งในอนาคต 
เราคงจะไดเห็นนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชน 
มากขึ้นอยางแนนอน
   อยางไรก็ตาม แมวาในภายหลังสหรัฐอเมริกาจะสามารถ 
ระดมผลิตอุปกรณปองกันไดอยางเพียงพอและทั่วถึง การให 
ความรวมมือของประชาชนในการสวมใสหนากากอนามัย 
กอนออกจากบานยังเปนประเด็นปญหาที่ทำใหการปองกันไม
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร ตั้งแตมาตรการชวงแรกของสหรัฐ 
ที่มีความสับสน แมกระทั่งจากคำแนะนำของ CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention) วาอุปกรณเหลานี้ 
มีความจำเปนตอบุคลากรทางการแพทย หรือผูที่ปวยแลว 

http://impression3d.laposte.fr/en/3d-model/tool/easy-covid-19-emergency-mask-for-hospital-ventilators
https://onezero.medium.com/people-around-the-world-are-3d-printing-face-shields-to-battle-the-coronavirus-6b44146ca1f3

แว่นป้องกันตาและ Face shield จากการพิมพ์ 3 มิติแว่นป้องกันตาและ Face shield จากการพิมพ์ 3 มิติ

เทานั้น  จึงทำใหกวาที่ประชาชนปกติจะเริ่มใสหนากาก 
อนามัยในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น สัดสวนของผูติดเชื้อก็พุง 
ไปไกลมากแลว รวมทั้ง การไมเปนตัวอยางของวิถี “ปลอดภัย 
ไวกอน” ของผูนำสูงสุดของสหรัฐฯ และทาทีที่บางครั้งก็ 
ขัดแยงกับมาตรการความปลอดภัย ก็มีสวนสำคัญให 
คนสหรัฐฯ ไมไดมีแนวคิดที่มุงมั่นกับการใสเครื่องปองกัน 
ตนเองจากการปวยโควิด – 19 ใหดีเทาที่ควร

ที่มา: 
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
- https://www.aao.org/Assets/7231d8d7-0332-406b-b5b6-
681558dd35d3/637215419697630000/goggles-vs-faceshields-pdf?inline=1
- https://www.designboom.com/design/ford-airbag-material-
hospital-gowns-covid-19-ppe-04-15-2020/
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เทคโนโลยีเพื่อการสอดส่องตรวจตรา

กับการต่อสู้กับ COVID-19

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้เพื่อ
รับมือกับการระบาดของ COVID-19

- Machine learning และเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เชน 
แอพพลิเคชั่น Alipay ในโทรศัพทมือถือที่มี algorithm 
ในการระบุระดับความเสี่ยงของแตละบุคคลโดยใชรหัสสีและ
กำหนดพื้นที่ที่บุคคลนั้นสามารถเดินทางไปได

- เทคโนโลยีติดตามตำแหนงของบุคคล เทคโนโลยีบน 
โทรศัพทมือถือหรือ social media platform นี้จะติดตาม 
ตำแหนงของผูใช โดยหากมีการเดินทางออกนอกเขตที่ได 
รับอนุญาต ระบบจะสงสัญญาณเตือนผูใชและแจงให 
เจาหนาที่รับทราบเพื่อดำเนินการ

   การปองกันและรับมือกับการระบาดของ COVID-19 เปนหนาที่ของทุกคน ไมวาจะเปนรัฐบาล 
หรือประชาชน อยางไรก็ตาม การขอความรวมมือจากประชาชนโดยที่ไมมีบทบังคับขอลงโทษในหลายกรณี 
ก็อาจจะไมสัมฤทธิผล และอาจจะนำไปสูความลมเหลวในการบริหารจัดการและการควบคุมการระบาด 
     หนึ่งในความพยายามของรัฐบาลในหลายประเทศในการควบคุมพฤติกรรมประชาชน คือการนำเอา 
เทคโนโลยีมาใช ตัวอยางที่เราเห็นกัน ไมวาจะเปนการติดตั้งกลองในสถานที่ตางๆ การใชโดรนออกตระเวน 
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ การใช Application ในโทรศัพทมือถือเพื่อติดตาม การเดินทาง ฯลฯ 
อยางไรก็ตามการนำเอาเทคโนโลยีเหลานี้มาใชก็มีทั้งขอดีและขอเสีย ซึ่งรัฐบาลและผูตัดสินใจเชิงนโยบาย 
จะตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนนำมาปฏิบัติใช รวมถึงประชาชนที่ควรจะตระหนักรับรูถึงผลทั้งใน 
ระยะสั้นและระยะยาวที่จะตามมาจากเทคโนโลยีเหลานี้ 
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- การใชโดรนบินลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบวามีประชาชน 
เดินทางในชวงเวลาเคอรฟว หรือมีการจับกลุมกันมากกวา 
จำนวนที่ทางการกำหนดหรือไม 

- การใช Bluetooth เพื่อตรวจสอบหากมีประชาชนอยูใกล 
กันเกินกวา 6 ฟุต เชน TraceTogether ของประเทศสิงคโปร  

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอดส่องตรวจตรา
กับประเด็นทางกฎหมาย

 
 รัฐบาลมีหนาที่ในการดูแลความเปนอยูและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ในบางครั้งรัฐบาลจำเปนตองจำกัดสิทธิบาง 
ประการของประชาชนเพื ่อใหการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
เกิดผล อยางไรก็ตามการสอดสอง ตรวจตรา และควบคุม 
พฤติกรรมประชาชน หากทำมากเกินไปก็จะเปนการละเมิด 
สิทธิสวนบุคคล ดังนั้น รัฐบาลจำเปนตองแสดงใหเห็นวา 
มาตรการตางๆ นั้นมีความจำเปน ผานการพิจารณาจาก 
หลายฝาย และไดรับการรับรองทางกฎหมาย อีกทั้งการ 
ดำเนินงานจำเปนตองมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบ 
ได และที่สำคัญที่สุด รัฐบาลตองแสดงใหเห็นวามาตรการดัง 
กลาวทำใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย

    ขอระวังอีกประการ คือ มาตรการตางๆ ที่มีการบังคับ 
ใชอาจจะถูกบังคับใชตอไปแมวาจะหมดเหตุการณที่จำเปน 
แลวก็ตาม เชน หลังจากเหตุการณ 9/11 รัฐบาลของสหรัฐฯ 
ไดมีการสรางมาตรการใหมเพื ่อความปลอดภัยที ่เขมงวด 
เพื่อใหมั่นใจวาจะไมเกิดเหตุการณรายใดตามมาอีก อยางไร 
ก็ตาม เมื่อเวลาผานไป มาตรการเหลานั้นยังมีการปฏิบัติใชอยู 
แมวาหลายฝายคิดวาเกินความจำเปนสำหรับในชวงเวลาปกติ
และละเมิดสิทธิสวนบุคคลมากเกินไป แตเมื่อเมื่อโครงสราง 
พื้นฐานตางๆ แนวปฏิบัติ ตำแหนงงานตางๆ เมื่อถูกสรางขึ้น 
และดำเนินไปแลว ก็เปนการยากที่รัฐบาลจะยกเลิกและ 
ปลอยมืออำนาจควบคุมจากมาตรการนั้นๆ 

การใช้ข้อมูลตำแหน่งส่วนบุคคลกับ
สิทธิส่วนบุคคล

 หลายประเทศมีการใชขอมูลจากโทรศัพทมือถือในการ 
ตรวจสอบตำแหนงและการเคลื่อนที่ของประชาชนเพื่อวัตถุ-
ประสงคการลดการระบาดของ COVID-19 ประเทศออส- 
เตรเลีย เบลเยียม อิตาลี สหราชอาณาจักร และเยอรมนี 
รายงานวารัฐบาลมีการเก็บขอมูลตำแหนงสวนบุคคลจาก 
บริษัทดานโทรคมนาคมตางๆ โดยที่ขอมูลดังกลาวไมสามารถ 
ระบุตัวตนของผูใช 

    แตที่นาเปนหวงกวา คือ บางประเทศ มีการใชขอมูลจาก 
โทรศัพทมือถือโดยที่ไมมีการปองกันการระบุตัวตน เชน 
รัฐบาลเอกวาดอรไดอนุมัติใหมีการใชขอมูล GPS ในการ 
บังคับใหประชาชนกักตัวอยูในที่พัก ประเทศอิสราเอล 
มีการใชขอมูลจากโทรศัพทมือถือในการติดตามผูติดเชื้อไวรัส
และมีการสงขอความไปเตือนคนอื่นๆ หากมีการใกลชิดกับ 
ผูติดเชื้อ

 มาตรการเหลานี้ทำใหเกิดคำถามขึ้นในสังคมเกี่ยวกับ      
การเก็บ การใชประโยชน และการแชรขอมูลสวนบุคคล 
ซึ่งหากไดมีการเก็บขอมูลเหลานี้แลว แมวาในตอนนี้จะมี 
เหตุผลเพื่อการรับมือกับโรคระบาด แตในอนาคตขอมูล 
เหลานี้อาจจะถูกนำไปใชเพื่อเหตุผลอื่นๆ เชน รัฐบาลสามารถ 
ใชขอมูลนี้เพื่อตรวจสอบวามีการรวมตัวกันเพื่อประทวงหรือ 
ไม หรือนำเอาขอมูลระบุตำแหนงใชรวมกับเทคโนโลยี face 
recognition เพื่อติดตามผูเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือนัก 
ขาวที่กำลังถูกจับตาวามีการเคลื่อนไหวใดๆ ซึ่งเปนการ 
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล



ที่มา: 
- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/covid-19-
surveillance-threat-to-your-rights/
- https://www.eff.org/deeplinks/2020/04/some-covid-19-
surveillance-proposals-could-harm-free-speech-after-covid-19
- Ethics and Governance for Digital Disease Surveillance 
  วันที่ 11 พ.ค. 63 วารสาร Science วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 6/256310

Surveillance tech
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data 

อำนาจควบคุมที่เกิดจากข้อมูล

    AI และ Big Data นี่เปนอีกเทคโนโลยีสำคัญที่หลาย 
ประเทศไดนำไปใชในการตอสูกับ COVID-19 สาธารณะ 
ประชาชนจีนมีการเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมกันระหวาง 
เคร่ืองวัดอุณหภูมิกับเทคโนโลยีจดจำใบหนาคน ในท่ีสาธารณะ 
เพื่อตรวจจับการระบาดของไวรัส ยิ่งไปกวานั้น Alibaba 
บริษัทเทคโนโลยียักษใหญของจีน ไดมีการใชขอมูลสวนบุคคล 
เหลานี้มาวิเคราะหและระบุสถานะทางสุขภาพของแตละ 
บุคคลดวยระบบสี เชน สีเขียวหมายถึงปลอดภัย สีเหลืองห 
มายถึงอยูระหวางการดูอาการ 7 วัน และ สีแดงคือคนที่อยูใน 
ชวงการกักตัว 14 วัน

 รัฐบาลโปแลนดและอินเดียมีการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อ 
มิใหมีการฝาฝนกฎระหวางการกักตัวดูอาการ โดยหนวยงาน 
จะขอใหผูที่อยูระหวางการกักตัวสงภาพถาย ณ เวลานั้นของ 
ตนเอง (selfie) มาใหสวนกลาง จากนั้น ระบบจะนำ 
ขอมูลภาพไปจับคูกับขอมูลตำแหนงของบุคคลนั้น เพื่อ 
ตรวจดูวาบุคคลผูนี้อยูในสถานที่กักตัวตามที่กำหนดไวหรือไม 

      เทคโนโลยี AI และ Big Data กอใหเกิดอำนาจที่ยากแก 
การตานทานแกรัฐบาล หนวยงาน หรือบริษัทผูครอบครอง 
ขอมูล สงผลใหประชาชนสูญเสียสิทธิสวนบุคคล เพราะเราไม 
สามารถรูเกี่ยวกับการนำเอาขอมูลไปใช หรือควบคุมผูที่มี 
ขอมูลอยูในมือได ซึ่งรัฐบาลควรที่จะใหความสำคัญในการ 
เก็บ การใชประโยชน และการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลเพื่อ 
ปองกันสิทธิของประชาชนทั้งระหวางและหลังเหตุการณ 
ระบาดของไวรัส 

ที่ฉอฉล ขณะนี้ไดโฆษณาขายเครื่องมือวิเคราะหขอมูลที่ชวย 
ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของประชากร ซึ่งหากรัฐบาล 
เลือกใชสินคาและบริการของบริษัทนี้ ก็เปนที่กังวลวาบริษัท 
นี้จะใชขอมูลของประชาชนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจอยางที่
เคยทำอีกหรือไม เชนเดียวกับบริษัท NSO Group บริษัท 
เอกชนอีกหลายแหงมีประวัติในการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
แมวาเทคโนโลยีและบริการที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนเหลานี้
อาจจะมีประโยชนในการชวยตรวจหาและตรวจสอบผูติดเชื้อ 
ปองกันและลดการระบาดของโคโรนาไวรัสได แตสิ่งทีตอง 
ระวังคือบริษัทเหลานี้จะมีความรับผิดชอบในสิทธิสวนบุคลแ
ละมนุษยธรรมมานอยแคไหน
 
   สิ่งที่ควรพิจารณาในการนำเอาเทคโนโลยีมาใชในชวง 
วิกฤตเชนนี้มีสองประการคือ 1) ตองพยายามมองขอจำกัด 
เชนกัน เชน หากเราไมมีเทคโนโลยีเหลานี้อยูในมือ เรามี 
ทางเลือกอื่นใดบาง และทางเลือกไหนมีประโยชนตอปจเจก- 
บุคคล และสังคมสวนรวมมากที่สุด และ 2) การเลือกใช 
เทคโนโลยีตองยึดเปาหมายสรางสรรค หรือเพื่อประโยชนสุข 
เปนสำคัญ เชนดานการปองกันโรคระบาด การรักษาความ 
สงบเรียบรอยของสังคม และการอำนวยประโยชนในการ 
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยเชนการจายเงินเยียวยา ลงทะเบียน 
คนจน/คนเดือดรอน 
 
  การใหขอมูลและการเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งที่ตอง 
พึงระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อขอมูลทุกอยางถูกยึดโยงกันไวใน 
ระบบอภิมหาขอมูล (Big data) ที่ทำใหขอมูลมนุษยสามารถ 
เคลื่อนยายไปมาในระบบสืบคนที่เชื่อมตอกันมากมายและ 
หลากหลาย ที่มีอุปกรณสวนตนชิ้นเดียวคือโทรศัพทมือถือ 
เปนจุดจำแนกและแจกจาย ซึ่งเมื่อตกไปอยูในเงื้อมมือของ 
ผูไมหวังดี ทั้งในระดับฮารดแวร (แบบเอาไปทั้งเครื่อง) หรือ 
ในระดับซอฟตแวร (แฮกลวงเอาขอมูล) ก็อาจทำใหปญหา 
ตางๆ ตามมา อยางเชนกรณี ที่มีคนแอบอางวา เปนตัวแทน 
มาจากโรงแรมสถานกักตัว จะเอาโทรศัพทมือถือมาใหเปน 
ของสมนาคุณ ซึ่งเพียงเสียบซิมเขาไป สักพักเงินก็ไหลไป 
และไมยอนคืนมาอยางนาอัศจรรย ดังนั้น ในความสะดวก 
สบาย จึงมีความวกวนวุนวายอยูใกลๆ เชนกัน

บทบาทของบริษัทเอกชน

    แมวาบริษัทเอกชนจะมีเทคโนโลยีและบริการล้ำสมัย 
สามารถนำไปใชในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดได แต 
รัฐบาลตางๆ มีความกังวลวาการใหเอกชนเขามามีสวนรวม 
อาจจะทำใหเกิดความเสี ่ยงตอการระเมิดสิทธิสวนบุคคล 
ตัวอยางที่มีเชน บริษัทเอกชนแหงหนึ่งของอิสราเอล ชื่อ NSO 
Group มีประวัติเคยขายขอมูลสวนตัวของลูกคาใหแกรัฐบาล 
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     แมวาจะเปนชวงกอนที่มนุษยจะไดรูจักกับไวรัสโคโรนา เทคโนโลยีหุนยนตได 
ถูกมาใชในกิจกรรมตางๆ แทนที่มนุษยดวยเหตุผลหลากหลาย ไมวาจะเปนเพราะ 
หุนยนตสามารถทำงานไดแมนยำกวา ทำงานไดตอเนื่องไมเหน็ดเหนื่อย หรือเพราะ 
ดวยคาใชจายที่ถูกกวาการใชแรงงานมนุษย เมื่อเขามาสูยุคที่มนุษยกำลังถูกคุกคาม 
ดวยไวรัสราย เทคโนโลยีหุนยนตไดทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะพวกมันสามารถ 
ทำงานหลายอยางแทนที่มนุษยที่ถูกจำกัดใหอยูแตภายในบานได เชน หุนยนตทำ 
ความสะอาดพื้นในหางสรรพสินคา หุนยนตคัดแยกขยะ หุนยนตสงของ เปนตน 

   จากการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย Texas A&M University และ Center for 
Robot-Assisted Search and Rescue โดยใชขอมูลจากรายงานในสื่อและ social 
media และพบขอมูลจาก 19 ประเทศ พบวา ใน 19 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน เยอรมนี รัสเซีย ซึ่งสวนใหญเปนประเทศพัฒนาที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 
หรือประเทศกำลังพัฒนาที่มีความกาวหนาในดานหุนยนตอยาง จีน เกาหลีใต และ 
ไทย ไดมีการนำเอาหุนยนตมาใชในชวงการระบาดของ COVID-19 ตามตารางตอไปนี้



ที่มา: 
- https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-robots-are-on-front-lines-battle-against-covid-19-180974720/
- R. Murphy, V. Gandudi, Texas A&M; J. Adams, Center for Robot-Assisted Search and Rescue, CC BY-ND
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16 ประเทศ   ใชเทคโนโลยีหุนยนตเพ่ือวัตถุประสงคในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
เชน การใชโดรนและอุปกรณภาคพื้นดินในการตรวจตราพฤติกรรมของประชาชน การทำความ 
สะอาดสถานที่สาธารณะตางๆ การระบุหาตัว ผูติดเชื้อ ฯลฯ 

7 ประเทศ มีการใชเทคโนโลยีหุนยนตในการใหบริการทางการแพทย เชน การทำความสะอาด 
สถานที่ใหบริการทางการแพทย การใหบริการทางการแพทยทางไกล การจายยาและสงอาหาร 
ใหผูปวย ฯลฯ 

7 ประเทศ   ใชเทคโนโลยีหุนยนตเพื่อการทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสราง 
พื้นฐาน เชน การใชหุนยนตในการจัดสงของ เพื่อการติดตอสื่อสาร และการคาขายในระบบดิจิตอล

5 ประเทศ มีการหุนยนตในหองทดลองและหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน การจัดสง 
สินคาในโรงงานและบริษัทผูจำหนาย การขนสงอุปกรณติดเช้ือ หุนยนตในการผลิตอุปกรณ PPE ฯลฯ

3 ประเทศ ใชหุนยนตในการใหการดูแลผูปวยนอกสถานพยาบาล เชน การจัดสงยาใหแกผู 
ที่อยูระหวางการกักตัวดูอาการ และการตรวจสอบหาผูติดเชื้อ ฯลฯ 

ผูเชี่ยวชาญไดตั้งขอสังเกตที่นาสนใจในการนำเอาเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในชวงวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัส ไวดังนี้ 

หุนยนตไมไดมาแทนที่มนุษยแตมาเปนผูชวย แมวาหุนยนตจะมีบทบาทมากขึ้นในชวง COVID-19 แตผูเชี่ยวชาญพบวา 
หุนยนตเขามามีบทบาทในการทำภารกิจที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ การจัดสงยา อาหาร และการใหความชวยเหลือใน 
เบื้องตนแกผูปวยที่ไมไดอยูในสถานพยาบาล ซึ่งเปนการชวยใหผูใหบริการทางการแพทยสามารถรับมือกับโรคระบาดและ 
จำนวนผูปวยที่สูงมากขึ้นได
เทคโนโลยีหุนยนตที่ถูกใชงานในชวงวิกฤตมักเปนเทคโนโลยีที่มีอยูแลวกอนการระบาด ในชวงที่การระบาดมีความรุนแรง 
ยอดผูปวยสูงขึ้นมาก ผูใหบริการทางการแพทยและผูรับผิดชอบในสวนตางๆ ไมมีเวลาที่จะมาเรียนรูและฝกหัดการใช 
เทคโนโลยีใหม ดังนั้น เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใชจะเปนเทคโนโลยีเดิมที่มีอยูแลว ผูใชเคยผานการเรียนรูและใชงานมาบางแลว 
เชน การประยุกตใชโดรนที่เคยถูกใชเพื่อการเกษตรกรรมมาใชในการตรวจตระเวนดูพฤติกรรมของผูคนในที่สาธารณะ 
การกักตุนหุนยนตไมเปนประโยชนแกใคร เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต หลายคนได 
มีการกักตุนอุปกรณปองกันตัวเอง เชน หนากาก ถุงมือ ฯลฯ ซึ่งเปนสิ่งที่เขาใจได แตการกักตุนหุนยนตที่ถูกออกมาเพื่อ 
ภารกิจในภาวะฉุกเฉินกลับไมเปนประโยชน เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและอุปกรณไฟฟาภายในมีอายุ 
การใชงานและเสื่อมอายุตามกาลเวลา ตัวอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ ระหวางภัยพิบัตินิวเคลียรฟูกูชิมะ Japanese Atomic 
Energy Agency ไดนำหุนยนตที่เก็บไวมาใชแทนที่เจาหนาที่ที่เปนมนุษย แตระบบของหุนยนตกลับลาสมัยและเกิดสนิม 
ทำใหไมสามารถใชงานไดตามที่คาดการณไว  

   สำหรับประเทศไทยเราเอง หุนยนตที่มีการผลิตออกมาจากหนวยงานองคกร ทั้งของภาครัฐและเอกชนก็มีหลากหลาย 
โดยเฉพาะหุนวัดอุณหภูมิรางกาย ที่ไมตองใหบุคลากรทางการแพทยเขามาประชิดตัวคนไขเอง อาทิ โรบอตสวัสดี เฮลตี้บอต 
โรบอตสยาม สเต็มบอต ฯลฯ บางตัวนี่ มาพรอมเสียงเพลง ดังวิบวับ วิบวับ ใหคนไขผอนคลายดวย และนี่ก็เปนอีกปจจัย 
ที่ทำใหสาธารณสุขของไทยอยูในระดับแนวหนาของโลก
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      ที่ผานมา ไดมีหลายฝายพยายามพัฒนาและนำเงินในรูปแบบดิจิทัลมาใชในการดำเนินธุรกรรมตางๆ อยางไรก็ตาม 
การเปลี่ยนจากการใชเงินสดไปสูระบบเงินดิจิทัลไมสามารถเกิดขึ้นไดงาย เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวของกับทั้ง 
ขอกฎหมายภายและระหวางประเทศ นโยบายสาธารณะตางๆ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัล รวมถึงการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค แตในขณะนี้ เงินดิจิทัลกำลังไดรับความสนใจจากหลายประเทศเนื่องจากวิกฤต 
การระบาดของโคโรนาไวรัส  บางคนเชื่อวาวิกฤตครั้งนี้ทำใหสังคมเปดกวางและยอมรับการใชเงินดิจิทัลฃไดเร็วขึ้น 

     สาเหตุหนึ่งคือ ผูเชี่ยวชาญในหลายประเทศรวมถึง WHO พบวาโคโรนาไวรัสสามารถติดคางอยูบนธนบัตรและ 
เหรียญไดเปนระยะเวลานานหลายวัน ดังนั้น การสัมผัสเงินสดกอใหเกิดความเสี่ยงตอการติดโควิด-19 ได ทำให 
หลายคนคนหาวิธีในการทำความสะอาดธนบัตร เพราะหากจะใหเลิกใชเงินสดในทันที คงจะเปนไปไดยาก วิธีการ 
ทำความสะอาดธนบัตรมีหลายวิธี เชน การเช็ดธนบัตรดวยแอลกอฮอล การลางธนบัตรดวยสบูแลวตากแดด หรือการใช 
เครื่องฆาเชื้อโรคฉายแสงเพื่อฆาโคโรนาไวรัส 

COVID-19 กับเงินดิจิทัล COVID-19 กับเงินดิจิทัล 

     ทางออกหนึ่งที่ผูเชี่ยวชาญหลายทานแนะนำคือ การนำเอาเทคโนโลยีเงินดิจิทัลมาใชเพื่อลดการสัมผัสและสงตอ 
เงินสดซึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสติดอยู นอกจากผูบริโภคตองหันมาพึ่งพาการสั่งซื้อของผานระบบออนไลนมากขึ้นแลว 
เงินดิจิทัลอาจจะเปนเทคโนโลยีที่สามารถชวยใหความชวยเหลือทางการเงินจากภาครัฐไปถึงประชาชนไดเร็วขึ้น 
ตัวอยางหนึ่งของความพยายามนี้ คือ สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐฯ นาย Sherrod Brown (พรรคเดโมแครต 
แหงรัฐโอไฮโอ) ไดเสนอรางกฎหมาย Banking for All Act (BAA) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 6/256314

COVID-19 กับเงินดิจิทัล COVID-19 กับเงินดิจิทัล 

โดยกฎหมายนี้ผลักดันใหมีการสราง FedAccount หรือกระเปาสตางคดิจิทัลสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อรัฐ 
สามารถแจกจายเงินชวยเหลือตางๆ ไปถึงมือผูรับไดอยางทันทวงทีโดยเฉพาะในยุค COVID-19 ซึ่งรัฐบาลมีการใหเงิน 
ชวยเหลือแกประชาชนที่เสียภาษีและธุรกิจขนาดเล็ก โดยรัฐบาลจะสงเงินผานการฝากเงินเขาบัญชีธนาคารโดยตรง 
และการสงเช็คเงินสดไปบาน สองวิธีนี้ตองใชเวลา โดยเฉพาะการสงเช็คเงินสด ทำใหผูที่เดือดรอนอาจจะไมไดรับเงิน 
ชวยเหลือไดทันเวลา แมวากฎหมาย BAA จะไมผานการพิจารณาในครั้งนี้ แตขอเสนอในรางกฎหมายเปนขอมูล 
ที่จะชวยเปดชองทางใหกับเทคโนโลยีเงินดิจิทัลและแนวทางการดำเนินการในอนาคต

     แมวาวิกฤตการระบาดของ COVID-19 จะอยูกับเราอีกนานหรือไม Digital Currency (เงินดิจิทัล) และ 
Cryptocurrencies (เงินตราเขารหัสลับ) เปนเทคโนโลยีที่จะมีการนำมาใชมากขึ้นหลังจากนี้

      Cryptocurrencies เปนสกุลเงินที่จับตองไมได ทำงานอยูเฉพาะในคอมพิวเตอร สิ่งที่เราจะสามารถเห็นไดมีเพียง 
ตัวเลขเทานั้น ซึ่งผูใชตองมีกุญแจ (private & public keys) เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน  Bitcoin เปนตัวอยางหนึ่งของ 
Cryptocurrencies ที่เปนที่รูจักมากที่สุด ซึ่งผูใชสามารถใชในการทำธุรกรรมทางการเงินตางๆ ไดโดยที่ไมตองสัมผัส 
เงินจริง 

    ตัวอยาง Cryptocurrency ตัวใหมที่หลายคนคาดวาจะสามารถชวยฟนฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คือ Libra 
ซึ่งพัฒนาโดย Facebook ซึ่งจะชวยใหการหมุนของเงินเร็วขึ้นหลายเทา การรับ-สงเงินทำไดงายเหมือนการสงสติ๊กเกอร 
ทาง Line หรือ FB Massager ในแผนการเบื้องตนของ Facebook เงิน Libra จะมี 2 ประเภท คือ 

1.   Single Currency Stablecoins หรือ ใชแทนคาเงินที่มีอยูแลว 4 สกุล คือ LibraUSD (คาเงินดอลลารสหรัฐฯ), 
LibraEUR (คาเงินยูโร), LibraGBP (คาเงินปอนดอังกฤษ) และ LibraSGD (คาเงินดอลลารสิงคโปร) ซึ่งคาเงินนี้ 
จะสามารถใชไดเฉพาะในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ Facebook ยังเปดรับคาเงินอื่นๆ ไดหากธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ 
สนใจและยินดีทำตามเงื่อนไข 

2. Global Libra หรือการใชเงิน Libra เปน Stablecoins ที่มีสินทรัพยหนุนหลังเปนคาเฉลี่ยของเงินทุกสกุลรวมกัน คือ 
USD, EUR, GBP, และ SGD ซึ่งเงิน Global Libra จะสามารถใชไดทั่วโลก 

    แมวาคาเงิน Cryptocurrencies จะมีขอดีหลายประการ เชน ความรวดเร็ว ความสะดวกสำหรับผูใช 
ความปลอดภัยในบางดาน แตก็มีขอเสียที่ทำใหรัฐบาลหลายประเทศตองคิดและวางแผนใหรอบคอบ นั่นคือ 
การสูญเสียอำนาจการควบคุมจากรัฐบาลสวนกลาง เพราะเทคโนโลยีเงินดิจิทัลเปดชองใหมีการกระจายอำนาจในการ 
บริหารทางการเงิน (decentralization) ใหไปสูภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาและพัฒนาทาง 
นโยบายตอไป  

ที่มา: 
- https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2020/03/09/who-encourages-use-of-digital-payments-due-to-covid-19/#157b469e41eb
- https://www.natlawreview.com/article/digital-dollars-amid-covid-19-crisis-support-us-digital-currency-emerges- 
- https://bravenewcoin.com/insights/will-covid-19-speed-the-transition-to-digital-currency
- https://libra.org 
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     แมวาไวรัสโคโรนา SARS-COV 2 และโรคโควิด - 19 จะไมใชโรครายชนิดแรกที่ไดคราชีวิตคนจำนวนมาก 
แตนี่เปนครั้งแรกที่โรคระบาดสงผลกระทบไปทุกประเทศทั่วโลกและมีผลตอการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนใน
โลกยุคโลกาภิวัตน ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มนุษยคิดวาความกาวหนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่ตนเองสรรคสรางขึ้น จะสามารถเอาชนะอุปสรรคนานัปการไดไมยาก แตในความเปนจริง ประเทศยิ่งพัฒนามาก 
ยิ่งโดนจัดหนัก และ ณ ปจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกอยางไมสามารถลดจำนวนผูติดเชื้อไดอยางเห็นผล โดยเฉพาะ 
พวกประเทศที่อยูภายใตรัฐบาล สายเอาเศรษฐกิจมากอนและไมมีมาตรการ Lock down ที่เขมงวด
  
       ขอแนะนำหนึ่งจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทยเพื่อลดการระบาดและปองกันตัวเองจากไวรัสรายนี้ คือ การหลีกเลี่ยง 
การอยูในที่สาธารณะและการพบปะรวมกลุมกับคนจำนวนมาก แนนอนวาขอปฏิบัตินี้ประกอบกับมาตรการ Lock 
down ตางๆ ที่กำหนดโดยภาครัฐ สงผลใหกิจกรรมทางสังคมหลายอยางไมสามารถดำเนินไปไดตามปกติ ไมวาจะเปน 
การประชุมในที่ทำงาน การเขาชั้นเรียน การรวมชมการแสดง และคอนเสิรตตางๆ 

   แมวาการปฏิบัติตัวที่ดีที่สุดในการปองกันตัวเองจากไวรัสคือการหยุดการพบปะปฏิสัมพันธกับผูอื่น แตในทาง 
ปฏิบัติก็ทำไดยาก เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม เมื่อไมสามารถพบปะกันได จึงมีการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ 
มาใชเพื่อใหกิจกรรมสังคมตางๆ ดำเนินตอไปไดไมมากก็นอย เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีบทบาทเชื่อมโยงสังคมในชวง 
การระบาดของโควิด-19 มีดังนี้

เทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่เชื่อมโยงเราระหว่างโควิด-19



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 6/256316

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานทางไกลและการทำงานจากที่บ้าน

 เทคโนโลยีที่สำคัญ เชน เครือขายสวนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
จากการทำงานกับคอมพิวเตอรที่บาน ระบบ voice over internet protocols (VoIPs) หรือการสื่อสารดวย 
เสียงผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบการประชุมทางไกล (virtual meetings) เชน การประชุมผานระบบ Zoom หรือ 
WebEx เทคโนโลยี Cloud และเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยใหเกิดการทำงานเปนทีม

Zoom ระบบที่ผู้ใช้สามารถแชร์ภาพ 
วิดีโอ ภาพจากหน้าจอ แลกเปลี่ยน 
ไฟล์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม การ 
กำหนดนัดหมาย ฯลฯ ช่วยให้เรายัง 
สามารถประชุมกันได้แม้ว่าจะอยู่กัน 
คนละที่

ระบบ FaceTime หรือระบบที่ใช้ในการ 
สื ่อสารระหว่างบุคคลที ่ช ่วยให้ เรา 
สามารถพูดคุยและเห็นหน้าของเพื่อน 
ร่วมงานของเราได้

ระบบ ReadyTalk ที่ใช้ในการสัมมนา โดย 
ผู้ใช้สามารถแชร์ภาพ presentation 
แชร์ภาพวิดีโอของผู้บรรยาย และการ 
สื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
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 แมวาในชวงตน หลายคนจะประสบปญหาตางๆ ในการทำงานจากบาน แตเมื่อทุกคนไดเรียนรูและคุนเคย 
กับระบบเทคโนโลยีแลว พบวา การทำงานจากบานมีประโยชนหลายประการ 

พนักงานสามารถทำงานในสิ่งแวดลอมและเวลาที่เหมาะสมกับตนเองและรูปแบบการดำเนินชีวิตของแตละ 
บุคคล ทำใหสามารถใชความคิดสรางสรรคไดเต็มที่ ทำงานไดเร็วขึ้นและผิดพลาดนอยลง แมวาหลายคน 
จะคานวา สิ่งแวดลอมที่บานไมเหมาะสมกับการทำงานเพราะมีสิ่งรบกวนหลายรูปแบบ แตงานวิจัยหนึ่งจาก 
University of Illinois พบวา เมื่อไดโอกาสใหทำงานอยูที่บาน พนักงานมีความตั้งใจทำงาน 
มากกวาเดิมเพื่อแสดงใหนายจางเห็นวาพวกเขาสามารถทำงานจากที่บานดวยตารางการทำงานที่ยืดหยุนได 
อยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากประสิทธิภาพการทำงานท่ีมากข้ึนของพนักงานแลว บริษัทยังสามารถลดคาใชจายตางๆ เชน คาไฟฟา 
คาดูแลอาคารสำนักงาน คาจางพนักงานบางตำแหนง ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถดึงดูดและจาง 
พนักงานที่มีความสามารถเปนที่ตองการของบริษัทแมวาเขาจะอยูในรัฐหรือเมืองอื่น หรือจางพนักงานที่ 
อาศัยอยูในเมืองที่มีคาครองชีพต่ำกวาดวยอัตราจางที่นอยลงได 

ผลดีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยงานวิจัยพบวา พนักงานที่ทำงานจากที่บานมีความเครียดต่ำกวาและ      
สามารถรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีกวา อีกทั้ง การลดการเดินทางชวยใหสิ่งแวดลอมดีขึ้นเนื่องจาก 
จำนวนกาซคารบอนไดออกไซดจากยานพาหนะมีจำนวนนอยลง 

ระบบการเรียนทางไกล

   โรงเรียนจำนวนมากเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนระบบทางไกลซึ่งสถานการณเชนนี้อาจจะยืดเยื้อไปถึง 
ปหนา ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนทางไกลกลายเปนสิ่งที่ทั้งผูสอนและผูเรียนตองเรียนรูและปรับตัวใหเขากับ 
สถานการณ จากสถิติพบวา ทั่วโลกมีนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการปดโรงเรียนถึง 1.38 พันลานคน
 

   เทคโนโลยีสำคัญที่สนับสนุนการเรียนทางไกลไมตางจาก 
เทคโนโลยีที่ใชในการทำงานจากบาน เชน ระบบการ ประชุมทางไกล 
เพื่อใหผูสอนสามารถสื่อสารกับผูเรียนได หรือการประชุมหารือ 
ระหวางนักเรียน ระบบ Cloud เพื่อรับ-สงแบบเรียนและการบาน 
บางโรงเรียนไดมีการนำเอาเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช ตัวอยางหนึ่งคือ 
ระบบ Virtual Reality (VR) ที่ผูใชอุปกรณสามารถเห็นภาพในแบบ 3 
มิติ ระบบนี้เหมาะสมกับการเรียนที่นักเรียนควรจะได เห็นวัตถุจริง 
เชน การเรียนการสอนเกี่ยวกับโลก ดาวและอวกาศ หรือ การเรียนรู 
เกี่ยวกับรางกายมนุษยและ การผาตัด หรือระบบการพิมพ 3 มิติ 
ที่นักเรียนสามารถเรียนรูการออกแบบและการใชความคิดสรางสรรค 
ในการผลิตชิ้นงาน 
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Telehealth การให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

  กิจกรรมหนึ่งที่ไมสามารถหยุดหรือหลีกเลี่ยงไดระหวางการเกิดการระบาดของโควิด-19 คือการพบแพทยเพื่อ 
รักษาโรคหรืออาการอื่นๆ เมื่อการเดินทางไปโรงพยาบาลอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ ระบบ Telehealth 
จึงกลายเปนทางออกหนึ่ง ขอมูลจากหลายงานวิจัยพบวา จำนวนผูใชระบบ telehealth เพิ่มสูงขึ้นหลายเทาตัว 
ตั้งแตมีการระบาดของโคโรนาไวรัส

   เทคโนโลยีแบบสวมใสหรือ wearable devices สวนใหญจะใชเพื่อวัดอัตราการเตนของหัวใจ ความดัน 
อุณหภูมิรางกาย ระดับออกซิเจน กิจกรรมการเคลื่อนไหวของรางกาย ภาพถายจากอุปกรณ ฯลฯ อุปกรณประเภท 
นี้มีหลายรูปแบบ เชน นาิกาขอมือ อุปกรณที่ติดกับรองเทา เสื้อผา ถุงมือ แวนตา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ 

    ความทาทายของการเรียนทางไกลมีหลายประการ เชน 
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
มากพอที่จะเรียนผานระบบดิจิตอลได ซึ่งในแตละประเทศ 
ก็มีความเหลื่อมล้ำที่แตกตางกัน เชน นักเรียน 95% ของ 
ประเทศสวิตเซอรแลนด นอรเวย และออสเตรีย มีคอมพิวเตอร 
สามารถรวมการเรียนผานระบบทางไกลได ในขณะที่นักเรียน 
ในอินโดนีเซียเพียง 34% ที่มีคอมพิวเตอร  การควบคุมดูแล 
นักเรียนเด็กเล็กใหใสใจในการเรียนทำไดยาก และการเขามา 
มีบทบาทของบริษัทเอกชนในการเรียนการสอน

    อยางไรก็ตาม หากผูบริหารประเทศหรือผูรับผิดในการ 
วางแผนการศึกษาสามารถทำใหนักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงเ
ทคโนโลยีที่เหมาะสมได การเรียนทางไกลก็สามารถชวยให 
นักเรียนสามารถเรียนรู ไดอยางเต็มที ่ตามความสนใจและ 
พฤติกรรมสวนบุคคล อีกทั้ง ยังชวยใหเกิดความเทาเทียม 
ในการเรียนรู เพราะนักเรียนสามารถเขาถึงแบบเรียนแบบ 
เดียวกันไดไมวาจะอาศัยอยูในเมืองหรือพื้นที่หางไกล



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 6/256319

ที่สามารถใชติดกับเครื่องใชในครัวเรือน อยางโตะ เกาอี้ พรม หรือเบาะนั่งในรถยนต บริษัทผูนำในตลาดอุปกรณ 
wearable devices อยาง Apple และ Fitbit หรือบริษัทที่เพิ่งลงตลาดอยาง Google ตางก็เรงพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของอุปกรณเพื่อรับมือกับความตองการที่มากขึ้น

     Chatbot หรือโปรแกรมที่ชวยตอบคำถามอัตโนมัติ ที่ถูกออกแบบมาใหสามารถโตตอบในบทสนทนาได 
ไมวาจะผานการพิมพหรือการใชเสียงพูดคุย ซึ่งในปจจุบัน Chatbot ไมเพียงแตสามารถตอบคำถามใหขอมูลได 
แตยังสามารถทำความเขาใจอารมณและความรูสึกของมนุษยและสามารถแสดงความเห็นใจ ใหกำลังใจ เพื่อใหคู 
สนทนารูสึกดีขึ้นได  Chatbot ไดเขามามีบทบาททางการแพทยโดยเฉพาะการใหคำแนะนำและการจำแนก 
ประเภทผูปวยในเบื้องตนซึ่งชวยลดภาระใหแกผูใหบริการทางการแพทยเปนอยางมาก

          ตัวอยางการใช Chatbot ในชวง COVID – 19 โรงพยาบาล Providence St. Joseph Health เมือง Seattle 
รัฐ Washington ไดใช Chatbot ในการตรวจและติดตามผลผูติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่รักษาตัวอยูที่บาน ซึ่งปจจุบันมี 
ผูปวยกวา 1 พันคนที่ใชแอพพลิเคชั่นนี้ โดย Chatbot จะทักทายผูปวยและสอบถามเกี่ยวกับอาการของผูปวย 
ในแตละวัน ชวยใหผูปวยสามารถรับคำแนะนำหรือการรักษาไดรวดเร็วหากอาการแยลง 

ความบันเทิงผานระบบอินเทอรเน็ตและอุปกรณโลกเสมือน

 อุปกรณโลกเสมือน หรือ Virtual reality (VR) เปนเทคโนโลยีที่ใชอุปกรณ headset หรืออุปกรณอื่นๆ 
ในการจำลองสภาพแวดลอมจริงทั้งภาพ เสียง และสัมผัสตางๆ ผูใชยังสามารถมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมนั้น 
เพื่อสรางประสบการณเสมือนจริง เทคโนโลยีเสมือนจริงไดมีการพัฒนาและใชในหลายวงการและวัตถุประสงค 
โดยเฉพาะเพื่อความบันเทิง เชน เกมออนไลน 

      เทคโนโลยีนี้ไดเขามาชวยเติมเต็มกิจกรรมและประสบการณจากกิจกรรมสันทนาการตางๆ ตองระงับไปโดย 
สิ้นเชิงเนื่องจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัส ไมวาจะเปนการจัดคอนเสิรต การทองเที่ยว การชมกีฬา การเยี่ยม 
ชมพิพิธภัณฑ และสถานที่ตางๆ

          MelodyVR เปนบริษัทที่จัดทำระบบ VR ใหกับคอนเสิรตใหกลับบริษัทตางๆ เชน Universal Music Group, 
Sony Music Entertainment และ Warner Music Group โดยผูฟงสามารถรับชมคอนเสิรตไดโดยใชอุปกรณ 2 
อยางคือ โทรศัพทมือถือและอุปกรณ Headset ผูฟงคอนเสิรตสามารถชมคอนเสิรตไดจากหลายมุมมอง ดวยภาพ 3 
มิติ และเคลื่อนที่ไปยังจุดตางๆ ได ไมวาจะเปนหนาเวที ใกลชิดกับศิลปนบนเวที หรือชมการจัดแสดงตางๆ 
ภายนอกหอแสดงคอนเสิรต 
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    การทองเที่ยวเชิงดิจิทัลก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผูที่ชอบทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ แตไมสามารถ 
ออกจากบานไดเนื่องจากสถานการณโรคระบาด Google ไดรวบรวมขอมูลดิจิตอลของสถานที่และสถานบันตางๆ 
กวา 1,200 แหง ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑศิลปะอยาง Metropolitan Museum of Art, the Solomon R. 
Guggenheim Museum หรือ Amsterdam’s Van Gogh Museum 

      อยางไรก็ตาม เนื่องจากเมื่อทุกอยางไปเริ่มตนที่บาน มันจึงมีทั้งขอดีและขอเสีย สำหรับผูที่มีความมุงมั่นไมวา 
จะเด็กและผูใหญ การประชุมที่แยกพื้นที่กัน ทำใหการประชุมมีการดำเนินการตามวาระ และประเด็นไดเปนลำดับ 
มากขึ้น ถกเถียงตอบโตในประเด็นนอกเรื่องนอยลง ไมมีคนนั่งคุยกันเองในขณะที่มี่คนพูด การประชุมที่ 
ตางคนตางอยู ทำใหคนมีจิตจดจออยูกับหนาจอมากขึ้น และมุงไปยังเนื้อหาสาระแมวาหลายคนอาจจะสวมใสเสื้อผา 
ทอนลางไมเรียบรอย สวนในบรรดาเด็กๆ ก็ทำใหเด็กที่มีสมาธิ สามารถเรียนรูไดเต็มที่หากเขาสามารถจัดเวลาที่ 
เหมาะสมใหกับตนเอง ไมโดนเพื่อนชัดนำใหไขวเขว หรือถูกกลาวหาวาเนิรด และสามารถคนควาศึกษา 
ทุกสิ่งทุกอยางไดจากหนาจอตลอดเวลา ในมิตินี้ จึงเปนชวงเวลาที่ทำใหคนที่มีครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกัน 
อยางชัดเจน ทั้ง work from home, study at home and eat home made food เพราะคงไมมีเวลา 
ใดที่มนุษยจะสามารถ “Make yourself at home” เทากับเวลาที่ “you are at home” แตหากเปนกลุมสาย 
ควบคุมวินัยตนเองไมได หรืออยูลำพังคนเดียว โอกาสที่จะเปนโรคซึมเศรา หรือฟุงซานขาดสมาธิก็เกิดไดเชนกัน 
และอาจจะเปนกลุมใหญที่มีอาการลักษณะนี้ หากมีการเก็บตัวนานเกินไป

       แตอยางนอยที่สุด การที่หลายองคกร หลายหนวยงาน สถาบันการศึกษา หันมาเริ่มใชเทคโนโลยีออนไลนในการ 
ใหบริการ การประชุม และการเปนกลไกประสานกับคนในองคกรมากขึ้น ก็จะเปนอีกปรากฏการณปรับตัวของ 
มนุษยตอสภาวการณ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ตนเองประดิษฐคิดคนขึ้น สังเกตงายๆ ปจจุบัน สังคมการทำงานก็คุนชิน 
กับการสั่งงานและประสานงาน ทาง Line  Whatsapp  Wechat ฯลฯ  มาไดหลายปแลว 
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