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ภาพรวมส่ิงท่ีอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ท าเพื่อร่วมต่อสู้กับโควิด-19 
มุ่งพลิกฟ้ืนวิกฤต และจุดประกายความหวัง 

 
ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเริ่มตน้ขึน้เม่ือเดือนมกราคม 2563 อาลีบาบา กรุ๊ป ได้รวบรวมสรรพก าลังของทั้ง
ผูเ้ชี่ยวชาญในระบบเศรษฐกิจอาลีบาบา (Alibaba Economy) และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษทักว่า 20 ปี ในการใหค้วาม
ช่วยเหลือลกูคา้และพารท์เนอร ์โดยใชศ้กัยภาพดา้นอีคอมเมิรซ์ นวตักรรมเทคโนโลยี และความเขา้ใจลกูคา้และตลาดในเชงิลกึ
ที่แข็งแกร่ง โครงสรา้งพืน้ฐานใหม่เหล่านีข้องเราไดช้่วยใหลู้กคา้และพารท์เนอรส์ามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ดิจิทัลไดอ้ย่าง
รวดเร็วในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความทา้ทาย 
 
การที่อาลีบาบา กรุ๊ป พรอ้มรบัมือโรคระบาดในครัง้นี ้เพราะบริษัทเคยผ่านประสบการณใ์นอดีต โดยในปี 2546 หลงัจากบริษัท
ก่อตัง้ไดเ้พียง 4 ปี ไดเ้กิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัหรือ ซารส์ (SARS) ท าใหพ้นกังานทัง้หมดตอ้งท างานจาก
ที่บา้น ในสถานการณน์ัน้อาลีบาบา กรุ๊ป ยงัคงยึดมั่นเรื่องการใหบ้ริการลกูคา้เป็นอนัดบัแรกและรักษามาตรฐานการใหบ้ริการ
คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ช่วงที่เกิดโรคซารส์ระบาดเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เถาเป่าเปิดตัว ซึ่งถือเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะใน
การเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตของชาวจีน และก่อใหเ้กิดแนวทางการท างานที่ต่อมากลายเป็นวฒันธรรมองคก์รที่ไม่เหมือนใครของ
อาลีบาบา 
 
“เพื่อใหก้ารท าธุรกิจเป็นเรื่องง่ายในทุกที่” เป็นพนัธกิจที่อาลีบาบา กรุ๊ป ยึดมั่นมาอย่างต่อเนื่องและน ามาใชใ้นการท างานทุกๆ 
วนั ในฐานะบริษัทที่ดีและห่วงใยสงัคม อาลีบาบาไดน้ าทรพัยากรมาใชใ้นการท างานเพื่อต่อสูกั้บโรคระบาดอย่างรวดเร็วทั้งใน
และนอกประเทศจีน 
 
10 ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการท างานเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดของอาลีบาบา 
1. ระบบเศรษฐกิจอาลีบาบาและมูลนิธิต่างๆ ของบริษัท ไดอุ้ทิศเงินกว่า 3 ,350 ลา้นหยวน หรือราว 14,930 ลา้นบาท เพื่อ

สนบัสนุนการต่อสูกั้บโควิด-19 ทั่วโลก ในจ านวนนีเ้ป็นเงิน 2,760 ลา้นหยวนจากอาลีบาบา กรุ๊ป และ 593 ลา้นหยวนจาก
แอนท ์ไฟแนนเชียล* 

2. ในช่วงที่เกิดโรคระบาด อาลีบาบา กรุ๊ป ไดย้กเวน้การเก็บค่าบริการจากผูข้ายบนแพลทฟอรม์ทีมอลลใ์นช่วงครึ่งแรกของปี 
2563 ราวมลูค่า 610 ลา้นหยวน หรือราว 2,718 ลา้นบาท นอกจากนีเ้ถาเป่าและทีมอลลย์งัไดร้่วมกับไช่เหนียว เน็ตเวิรค์ 
ซึ่งเป็นสมารท์โลจิสติกสข์องอาลีบาบา กรุ๊ป ในการช่วยจ่ายค่าบริการดา้นซัพพลายเชนและโลจิสติกสใ์หกั้บผูข้ายรวม
มลูค่า 360 ลา้นหยวน หรือ 1,604 ลา้นบาท* 

3. MYBank ไดส้นับสนุนเอสเอ็มอีในจีนดว้ยการลดระยะเวลาโอนเงินใหกั้บธุรกิจ รวมมูลค่ามากกว่า 439 ลา้นหยวน หรือ
ราว 1,956 ลา้นบาท* 
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4. อาลีบาบา เฮลท ์ไดเ้ชื่อมต่อแพทยเ์กือบ 10,000 คนจาก 120 ประเทศและภูมิภาคเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การ
ท างานจากแนวหนา้ในการรกัษา 

5. Ele.me คเูป่ย และเฟรชฮิปโป ไดส้่งอาหารมากกว่า 460,000 ชุดใหกั้บบุคลากรทางแพทยท์ั่วประเทศจีน 
6. เถาเป่า และเฟรชฮิปโป ไดร้่วมมือกันใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผ่านเถาเป่า ไลฟ์ ซึ่งสามารถขายสินคา้เกษตรไดม้ากกวา่ 

250,000 ตนั นอกจากนีร้ะหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ลาซาดา้ไดจ้ดัส่งสินคา้ของช าเพิ่มขึน้ 30% เพื่อสรา้งความมั่นใจ
ว่าจะมีสินคา้ใหบ้ริการในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

7. ดิงทอลค์ไดม้อบเงิน 500 ลา้นหยวน หรือราว 2,228 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนการเรียนผา่นออนไลนใ์หกั้บโรงเรียน 140,000 
แห่ง และนกัเรียน 130 ลา้นคน 

8. ยูค ู(YouKou) และ Ele.me ไดร้่วมมือกันในการเชื่อมต่อผูช้ม 20 ลา้นคน ไปยงัผูข้ายและรา้นอาหารมากกว่า 7,000 ราย 
ผ่านโครงการนวตักรรม “See Now, Eat Now” ที่เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคสามารถชมวิดีโอและสั่งอาหารไดท้นัที 

9. อาลีบาบา กรุ๊ป บริจาคอุปกรณป์้องกันการติดเชือ้มากกว่า 73 ลา้นชิน้ มูลค่ารวม 480 ลา้นหยวน หรือราว 2 ,139 ลา้น
บาท ให้กับเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่อื่นๆ ในจีนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต อีกทั้งยังมีการบริจาคเพิ่มเติมให้กับองคก์รใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น องคก์ารอนามยัโลก หรือ WHO 

10. อาลีบาบา คลาวด ์ไดอ้อกมาตรการสนบัสนนุเอสเอ็มอีทั่วโลก เป็นมลูค่า 30 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือราว 952 ลา้นบาท โดย
จนถึงปัจจุบนัมีเอสเอ็มอีมากกว่า 600 รายไดร้บัประโยชนจ์ากมาตรการดงักล่าว 

 
*ตวัเลข ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ตวัเลขอื่นๆ เป็นขอ้มูลของ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563 

 
การปรับตัวในวิกฤต ด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคต 
 
ความต้องการอุปกรณท์างการแพทยแ์ละบริการด้านสุขภาพได้เพิ่มขึน้อย่างสูงในช่วงท่ีเกิดโรคระบาด 
 
อาลีบาบา กรุ๊ป บริจาคอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้มากกว่า 73 ลา้นชิน้ รวมมูลค่า 480 ลา้นหยวน หรือราว 15 ,234 ลา้นบาท
ใหกั้บเมืองอู่ฮั่นและพืน้ที่อื่นๆ ในจีนที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤต นอกจากนีย้งับริจาคเพิ่มเติมใหกั้บองคก์รในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
โลก เช่น องคก์ารอนามยัโลก หรือ WHO 
 
ไช่เหนียว ได้ใช้ศักยภาพของเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิ่งของบริจา คได้รับการส่งมอบอย่างมี
ประสิทธิภาพไปยงัทั่วโลก ในช่วงแรกที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ไช่เหนียวไดเ้ปิดช่องทางโลจิสติกสแ์บบด่วนในชื่อ “กรีน 
แชนแนล” ส  าหรบัการส่งสิ่งของไปยงัอู่ฮั่น และเม่ือโรคไดเ้ริ่มแพร่กระจายและการบินระหว่างประเทศหยุดชะงกั ไช่เหนียวได้น า
ทรัพยากรทั่วโลกมาใช้ในการขนส่งสิ่งของขา้มแดน ซึ่งจนถึงปลายเดือนเมษายนมีมากกว่า 300 เที่ยวบิน และยังท าการบิน
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อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งในยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือและใต ้
และโอเชียเนีย 
 
ดว้ยความกังวลเรื่องการติดเชือ้ไวรัสนี ้ท าใหผู้ค้นลังเลที่จะไปยังคลินิกและโรงพยาบาล ท าใหมี้ความตอ้งการใช้บริการทาง
การแพทยผ์่านอินเทอรเ์น็ตเพิ่มขึน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้อาลีบาบา เฮลท ์จึงไดส้นับสนุนเงิน 17 ลา้นหยวน หรือราว 75 ลา้นบาท
เพื่อใหค้ าปรึกษาสขุภาพแบบออนไลนโ์ดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยเริ่มที่มณฑลหูเป่ยและขยายไปยังพืน้ที่อื่นๆ ในจีน ซึ่งมีโอกาส
เข้าถึงผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนมากกว่า 30 ล้านคน ในช่วงที่มีการปิดเมืองในจีน อาลีบาบา เฮลท์ ได้ร่วมกับพันธมิตรใน
อุตสาหกรรมเพื่อส่งยาใหกั้บผูป่้วย 13 ลา้นในพืน้ที่มณฑลหูเป่ยที่มีอาการเรือ้รงั อาลีบาบา เฮลท ์ยงัใหค้ าปรกึษาดา้นสขุภาพ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด โดยเว็บไซตด์ังกล่าวจ านวนผูเ้ขา้ชม
มากกว่า 15 ลา้นครัง้ 
 
การตรวจหาเชือ้โควิด-19 เป็นภาระที่หนกัส  าหรบับุคลากรทางการแพทย ์สถาบนั DAMO อะคาเดม่ีของอาลีบาบา คลาวด ์จึง
ไดเ้ปิดบริการคลาวดแ์ละเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสขุทั่วโลกในการรบัมือกับโรคระบาด โดยโซลชูั่น CT 
Image Analytics ของ DAMO ช่วยใหแ้พทยส์ามารถคดักรองปอดที่ติดเชือ้ไดจ้ากภาพสแกนภายในเวลา 20 วินาที และมีอตัรา
ความแม่นย า 96% เม่ือมีการน าไปใช้งานในจีน ปัจจุบันมีโรงพยาบาล 550 แห่งทั่วโลกน าเทคโนโลยีนีไ้ปใช้ในการท า API 
มากกว่า 500,000 ครัง้ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล 40 แห่งในญ่ีปุ่ น และ 2 แห่งในอินโดนีเซีย 
 
การแบ่งปันประสบการณท์ าใหบุ้คลากรทางการแพทยท์ างานเพื่อต่อสูกั้บโรคระบาดไดง้่ายขึน้ และไม่ตอ้งเริ่มทุกอย่างใหม่เอง
ตั้งแต่ต้น มูลนิธิอาลีบาบา และมูลนิธิแจ็ค หม่า จึงได้ร่วมกันเปิดตัวแพลทฟอร์ม Global MediXchange for Combating 
Covid-19 (GMCC) ซึ่งสนับสนุนโดยอาลีบาบา คลาวด ์และอาลีบาบา เฮลท ์จนถึงปัจจุบนัมีแพทยซ์ึ่งอยู่ในแนวหนา้ของการ
รักษามากกว่า 10,000 คนจาก 120 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกไดอ้าสาสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อสูกั้บโรคระบาดเพื่อ
สังคมที่ริเริ่มขึน้โดยจีน โครงการนีย้ังถือเป็นการสรา้งแพลทฟอรม์ที่แบ่งปันความรูใ้นการต่อสูกั้บโรคระบาดผ่านช่วงพูดคุย
ออนไลนร์ะหว่างองคก์รการแพทยใ์นจีนและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนีย้งับนแพลทฟอรม์ยงัมีคู่มือเก่ียวกับการ
ต่อสูกั้บโรคระบาดมากมาย ซึ่งบางฉบบัไดร้บัการแปลมากกว่า 20 ภาษา 
 
สร้างความมั่นใจเรื่องสินค้าท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เพื่อความอุ่นใจของผู้คน 
ในช่วงแรกท่ีเกิดโรคระบาด เฟรชฮิปโปเป็นรายแรกท่ีใหค้ ามั่นกับลกูคา้ว่ารา้นคา้มากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศจีนจะยงัคงเปิด
ใหบ้ริการและจะไม่มีการขึน้ราคาสินคา้ เพื่อสรา้งความมั่นคงดา้นของใชใ้นชีวิตประจ าวนั เฟรชฮิปโปยงัส่งสิ่งของที่จ าเป็นและ
อาหารใหกั้บแพทยพ์ยาบาลที่ท างานแนวหน้าในการรักษาในโรงพยาบาลและคลินิกชุมชน 117 แห่งในอู่ฮั่นแลว้มากกว่า 
60,000 ชุด รวมมลูค่า 127 ลา้นหยวน หรือราว 562 ลา้นบาท 
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บริการของอาลีบาบาในทอ้งถ่ินต่างๆ ยงัร่วมกับรา้นคา้และรา้นอาหารในจีนมากกว่า 500 รา้น รวมทัง้มลูนิธิอาลีบาบา เถาเป่า
ไลฟ์ และมลูนิธิเดอะอมิตี ้รวมทัง้โครงการ Lakeside Model Mom สูโ้รคระบาด ยงัไดร้ิเริ่มโครงการใหค้วามช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทยโ์ดยส่งอาหารเกือบ 400,000 ชุดใหโ้รงพยาบาล 182 แห่งใน 37 เมืองทั่วประเทศในระหว่างวนัที่ 23 มกราคม ถึง 
2 มีนาคม ที่ผ่านมา 
 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการอาหารและของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของประชาชนทั่วไป เฟรชฮิปโปยงัไดร้ิเริ่มแพลทฟอรม์ที่ใหค้วาม
ช่วยเหลือเกษตรกรในการขายผลผลติและสนิคา้สดจาก 10 มณฑล รวมทัง้ซานตง ยูนนาน และไห่หนาน เพื่อช่วยสรา้งยอดขาย 
เกษตรกรยังสามารถใช้มือถือขายสินคา้ดว้ยการไลฟ์สดผ่านเถาเป่าไลฟ์ โดยในช่วงที่เกิดโรคระบาด เถาเป่ามีการซือ้สินคา้
เกษตร 250,000 ตนั โดยในช่วงวนัที่ 1-6 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงจดัโปรโมชั่นลดราคาสินคา้เกษตรบนเถาเป่า โดยสินคา้จากหูเป่ย
ขายไดม้ากกว่า 12,000 ตัน ในอนาคตหากเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตครอบคลุมพืน้ที่ห่างไกลมากกว่านี ้อาลีบาบาจะเดินหน้า
สนบัสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม สรา้งงาน และใหบ้ริการดา้นการเงิน 
 
Ele.me ยงัเชื่อมต่อชุมชนและผูข้ายดว้ยการสรา้งสถานีรบั-ส่งของสดน าร่อง 100 จุดในอู่ฮั่น และยงัท างานร่วมกับผูข้าย 60,000 
รายเพื่อสรา้งความมั่นใจว่าจะมีของช าป้อนจ าหน่ายใน 38 เมืองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ลาซาดา้ไดพ้ยามเพื่อใหม้ั่นใจว่าจะมีสินคา้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัและของสดจ าหน่ายอยู่เสมอ 
โดยระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี ้ตลาดใน 6 ประเทศไดท้ าสถิติยอดขายสินคา้สดเติบโตขึน้ 30% ส  าหรับในมาเลเซีย 
เกษตรกรในเขตคาเมรอน ไฮแลนดส์ ไม่สามารถขายผกัสดจ านวนหลายตันได้เนื่องจากรา้นคา้และระบบโลจิสติกสห์ยุดชะงกั 
เม่ือลาซาดา้ทราบข่าวก็ไดย่ื้นมือเข้าไปช่วยเหลือดว้ยการน าสินคา้สดมาขายบนแพลทฟอรม์ ซึ่งสามารถขายผักได ้1.5 ตัน
ภายใน 48 ชั่วโมง ส่วนในอินโดนีเซีย ลาซาดา้ไดร้่วมกับรูมาห ์ซายูร ์กรุ๊ป เพื่อช่วยเกษตรกรในการขายสินคา้สดแบบออนไลน ์
ส่วนในสิงคโปร ์บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนสินค้าที่ขายผ่าน RedMart ให้มีสินค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันมากขึน้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและระบบขนสง่เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดัสง่สนิคา้ ท าใหส้ามารถขายสนิคา้อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนัไดเ้พิ่มขึน้ 50% ภายใน 1 เดือนหลงัจากปรบัตวั 
 
การปรับตัวตามรูปแบบปฏิสัมพันธใ์นสังคมท่ีเปลี่ยนไป กลายเป็นความท้าทายในช่วงท่ีเกิดโรคระบาด 
อินเทอรเ์น็ตช่วยใหเ้ราช่วงสามารถติดต่อถึงกันได ้แมต้อ้งเวน้ระยะห่างระหว่างกัน โดยนักเรียนสามารถเรียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง
แมว้่าไม่สามารถไปโรงเรียนไดใ้นช่วงที่เกิดโรคระบาด เนื่องจากดิงทอลค์ท าโรงเรียน 140 ,000 แห่งทั่วประเทศจีนท าการเรียน
การสอนผ่านออนไลนใ์หกั้บนกัเรียนทัง้หมด 130 ลา้นคนในจีน นอกจากนีดิ้งทอลค์ยงัสนบัสนุนเงนิเพื่อใหเ้กิดการเรียนการสอน
ออนไลนน์ี ้รวมมลูค่ามากกว่า 500 ลา้นหยวน หรือราว 2,215 ลา้นบาท 
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ในช่วงที่มีมาตรการล็อคดาวน ์ความบันเทิงผ่านออนไลนไ์ดร้ับความนิยมและมีการใช้งานเพิ่มขึน้อย่างมาก จากข้อมูลของ 
2020 China Mobile Network Against Covid-19 Special Report ซึ่ ง เ ผยแพร่ รายงานบริษั ทวิ จัยบุคคลที่ สามคือ 
QuestMobile ระบุว่ายูค ู(YouKou) ซึ่งเป็นแพลทฟอรม์ความบนัเทิงของอาลีบาบา กรุ๊ป เป็น 1 ใน 5 ของแอปพลิเคชั่นบนมือ
ถือที่มีการเติบโตมากที่สดุในช่วงสปัดาหต์รุษจีนและอีกสปัดาหห์ลงัจากนัน้ โดยจดัอยู่ในหมวดของแอปที่มีผูใ้ชป้ระจ าระหว่าง 
50-100 ลา้นคนต่อวนั 
 
ยูคูได้จัดโครงการ เช่น Eat Well และ Exercise Well และโชว์ภายใต้ธีมต่างๆ เช่น คลาวด์เพื่อการศึกษา คลาวด์เพื่อการ
ท่องเที่ยว คลาวดเ์พื่อสขุภาพ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยใหผู้ใ้ชด้แูลสขุภาพกายและใจในช่วงที่มีการล็อคดาวน ์นอกจากนีแ้พลท
ฟอรม์ยงัปล่อยคอนเทนทอ์อกมาใหช้มฟรีมากกว่า 600 รายการ รวมทัง้เปิดใหผู้ช้มในหูเป่ยสามารถชมคอนเทนทไ์ดโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย โดยยูคใูหบ้ริการคอนเทนทค์ณุภาพเยี่ยมที่ครอบคลมุตั้งแต่ละครทีวี รายการวาไรตี ้ภาพยนตร ์การต์นู และรายการ
ส าหรับเด็ก ซึ่งมีบทบาทส าคัญในช่วงที่เกิดโรคระบาด โดยมีละครหลายเรื่องท าสถิติมียอดเขา้ชมต่อวันมากกว่าในช่วงเวลา
ปกติถึง 160 เท่า 
 
ยูค ูและ Ele.me ยงัร่วมมือกับอาลีบาบาในการจดักิจกรรม “See Now, Eat Now” ซึง่เป็นนวตักรรมที่ผสานทัง้ความบนัเทิงและ
อีคอมเมิรซ์เขา้ดว้ยกัน โดยในระหว่างที่ชมรายการเก่ียวกับอาหาร ผูช้มของยูคูก็สามารถสั่งสินคา้ของสดแบบในรายการเพื่อ
น าไปท าทานเอง หรือสั่งเป็นอาหารพรอ้มทานไดเ้ช่นกัน ท าใหส้ามารถลิม้รสอาหารอร่อยไดโ้ดยไม่ตอ้งออกจากบา้นหรือลงมือ
ท าเอง ตวัอย่างเช่นละครเรื่อง Chef Hua ที่ก าลงัเป็นกระแสและมีผูช้ม 20 ลา้นคน ไดเ้ชื่อมต่อผูช้มกับผูข้าย 7,000 รายภายใน
เดือนแรกหลงัจากออกฉาย 
 
เทรนดก์ารไลฟ์สตรีมท าใหผู้ค้นสามารถเรียน ดูแลสุขภาพ และท่องเที่ยวไดผ้่านโลกออนไลน ์โดยยูคูและดิงทอลค์ไดร้่วมกัน
เปิดตัวกิจกรรม Home Learning Scheme เพื่อถ่ายทอดหลักสูตรออนไลนก์ว่า 1,000 หลักสูตรซึ่งสอนโดยสถาบันการศึกษา
และมีผูส้อนเกือบ 100,000 คน นอกจากนี ้อาลีบาบา สปอรต์ และยูค ูยงัไดร้่วมกันเปิดตวัโครงการไลฟ์สตรีม PE Champion ท่ี
เชิญนักกีฬาที่เป็นแชมป์มาสอนและพูดคุยกับผูช้มเก่ียวกับการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ซึ่งมียอดผูเ้ข้าร่วมมากกว่า 3 ลา้นคน ใน
ระหว่างเดือนกุมภาพนัธถึ์งตน้เดือนมีนาคม ผูข้ายและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการท่องเที่ยวยงัมีการไลฟ์สตรีมผา่นแอปพลเิคชั่นฟลกิกี ้
(Fliggy) ราว 25,000 ครัง้ และมีสถิติยอดเขา้ชมรวมมากกว่า 70 ลา้นครัง้ 
 
การท่ีธุรกิจด าเนินการและผลิตต่อตามปกติเป็นหัวใจส าคัญของการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ 
ภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโรค ธุรกิจภายใตอ้าลีบาบา กรุ๊ปเปิดตวัมาตรการบรรเทาเพื่อช่วยเหลือ
ผูค้า้ลดรายจ่ายในการด าเนินการ ช่วยเหลือดา้นการเงินและเสนอช่องทางกู้เงินแบบไม่มีดอกเบีย้หรือดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่ต ่า 
บริษัทฯ งดเว้นค่าบริการบนแพลตฟอร์มแก่ร้านคา้ทีมอลลใ์นช่วงครึ่งแรกของปี 2563 คิดเป็นเงินจ านวน 610 ล้านหยวน 
(ประมาณ 2,717 ลา้นบาท) เถาเป่าและทีมอลลร์่วมกับเครือขา่ยไช่เหนี่ยวก่อตัง้กองทุนมลูค่า 360 ลา้นหยวน (ประมาณ 1,600 
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ลา้นบาท) เพื่อชดเชยแก่ซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์MYBank ใหค้วามช่วยเหลือแก่เอสเอ็มอีในประเทศจีนโดย
การจ่ายเงินดว้ยเครดิตเทอมที่รวดเร็วขึน้ คิดเป็นเงินมากกว่า 439 ลา้นหยวน (ประมาณ 1,956 ลา้นบาท) 
 
เครื่องมือทางดิจิทัลเป็นองคป์ระกอบส าคัญส าหรับทิศทางการพัฒนาในอนาคตของธุรกิจ ในเดือนกุมภาพันธ์  เถาเป่าไลฟ์
ประกาศใหผู้ค้า้ใชฟี้เจอรไ์ลฟ์สตรีมทั่วโลกบนแพลตฟอรม์เถาเป่าและใชเ้ครื่องมือสนบัสนุนอื่นๆ ที่จ าเป็นโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
เครื่องมือทางการตลาดเป็นประโยชนกั์บหลากหลายผูค้า้ ตั้งแต่บริการเก่ียวกับรถยนต ์ธุรกิจที่เก่ียวกับความงามและแฟชั่น 
อสงัหาริมทรพัยแ์ละธุรกิจคา้ส่งในเมืองอีอู้ เมืองศนูยก์ลางการตลาดขายส่งและกระจายสินคา้เบ็ดเตลด็ ตลอดเดือนกุมภาพนัธ ์
จ านวนรา้นคา้ที่เริ่มใช้ไลฟ์สตรีมเป็นครัง้แรกเพิ่มขึน้ถึง 719 เปอรเ์ซ็นต ์เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหนา้ ในขณะที่ออเดอรส์ินคา้ที่
ขายผ่านรา้นคา้เถาเป่าไลฟ์เพิ่มขึน้ 20 เปอรเ์ซ็นตใ์นทุกๆ สัปดาหโ์ดยเฉลี่ย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในเดือนเมษายน 
ยอดขายสินคา้รวมออนไลนผ์่านลาซไลฟ์ของลาซาดา้เพิ่มขึน้ 45 เปอรเ์ซ็นต ์เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อน ช่วยใหแ้บ
รนดแ์ละผูข้ายเพิ่มยอดขายในช่วงล็อคดาวนแ์ละช่วงที่มีมาตรการใหท้ างานจากบา้น  
 
แบรนดต่์างๆ ไดแ้ก่ Adidas และ Xiaomi มีการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้ เพื่อเปิดตัวผลิตภณัฑใ์หม่ โดยการ 
debut สินคา้เสมือนจริงผ่านเถาเป่าไลฟ์และทีมอลลซ์ูเปอรแ์บรนดเ์ดย ์ IKEA ท่ีเพิ่งเปิดตัวรา้นคา้แฟลกชิปบนแพลตฟอร์ม
ภายนอก (third-party) ภายใตท้ีมอลล ์ก็มีการ debut เสมือนจริง 
 
นอกจากนี ้Shanghai Fashion Week (SHFW) ไดพ้ารท์เนอรกั์บทีมอลลเ์พื่อจดังานแฟชั่นวีคดิจิทลัเต็มรูปแบบ 
สินคา้จากคอลเลกชนัใหม่กว่า 100 ชิน้ ถูกถ่ายทอดผ่านเถาเป่าไลฟ์ ซึ่งมีผูช้มการถ่ายทอดมากกว่า 2.5 ลา้นคน ตลอด 3 ชั่วโมง
ของการแสดงแฟชั่นโชว ์
 
เม่ือตลาดต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ร้านค้าออฟไลน์จ าเป็นต้องปิดตัวไป AliExpress                                      
แพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ข้ามชาติของอาลีบาบา กรุ๊ป ใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพพร้อมอุปกรณ์การป้องกันที่จ าเป็น  สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน สินคา้ leisure และ entertainment เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ภายในบา้นจัดจ าหน่ายแก่ตลาด
ต่างประเทศ แคมเปญชอ้ปจากบา้น เปิดตวัไปเมื่อกลางเดือนเมษายน มียอดขายรวมทะล ุ1 รอ้ยลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 
3,171 ลา้นบาท) 
 
เม่ือวันที่ 23 เมษายน อาลีบาบาคลาวด ์เปิดตัวโปรแกรมเอสเอ็มอีระดับโลก มูลค่า 30 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเป็นประโยชยกั์บ
เอสเอ็มอีกว่า 600 ราย โดยเฉพาะในสิงคโปร ์อินเดีย ฮ่องกงและประเทศอื่นๆ ลาซาดา้ตัง้เป้าที่จะช่วยเอสเอ็มอีกว่า 150,000 
ราย ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทลั 
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ในช่วงที่ไวรัสระบาด ธุรกิจบางรายตอ้งตัดลบงบประมาณ บางรายตอ้งการแรงงานมากขึน้เพื่อรองรบับริการ เฟรชฮิปโปริเริ่ม
แผนการใชพ้นกังานร่วมกับรา้นอาหารและบริษัท ride-booking เพื่อการจา้งงานระยะสัน้แก่แรงงานในภาคส่วน catering ที่ถูก
พกังานชั่วคราวและผ่อนคลายมาตรการทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 
 
แผนการดงักล่าวถูกน าไปปรับใช้ในสงัคมในวงกวา้ง โดยยึดเอาโมเดลจากเฟรชฮิปโปเป็นตน้แบบ นอกจากนีย้ังมีการเปิดตวั
แอปพลิเคชั่น employee-sharing แพลตฟอรม์ดิจิทลัที่รวบรวมต าแหน่งงานที่มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณปั์จจุบนั 
สถานการณล์่าสดุในประเทศจีน เฟรชฮิปโปมีพนกังานร่วมบริษัทกว่า 500 ราย 
 
อนาคตท่ีสดใสรออยู่ 
ธุรกิจของอาลีบาบาไดดึ้งเอาศกัยภาพของหน่วยธุรกิจในอีโคซิสเท็มเพื่อรบัมือกับโควิด-19 โรคระบาดท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงใน
ดิจิทลัเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมือนในช่วงการระบาดของโรคซารส์ในปี 2546 ที่ท าใหอ้ีคอมเมิรซ์พฒันาอย่างกา้วกระโดด ส่งผล
ใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัและเป็นการก่อตวัของสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ เติบโตในระยะยาว สาธารณูปโภคพืน้ฐาน
ทางดิจทิลัในอนาคต ในเชิงผูบ้ริโภค สินคา้และชุมชนดิจิทลัจะมีรูปแบบดงัต่อไปนี ้
 
ผู้บริโภค – พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจะท าให้เกิดกิจกรรมทางออนไลน์มากขึ้น จากกิจกรรม “See 
Now, Buy Now” ที่เกิดขึน้ช่วงแฟชั่นโชวม์าเป็นกิจกรรม See Now, Eat Now ในช่วง Covid-19 อินเทอรเ์น็ตมีบทบาทส าคญั
มากขึน้ต่อวิถีชีวิตของผูค้นในยุคหลงัโควิด-19 มิลเลนเนียลมองหาความบนัเทิงมากขึน้ เนื่องจากเริ่มเบื่อหน่ายกับการสั่งอาหาร 
จะมีกลุ่มผูบ้ริโภคที่สั่งวตัถุดิบหรืออาหารก่ึงส  าเร็จรูปเพื่อมาใชป้ระกอบกิจกรรมการท าอาหาร ในช่วงที่ไวรัสระบาด ผูส้งูอายุ 
เกษตรกรและประชาชนทอ้งถ่ินต่างเรียนรูก้ารใชอ้ินเทอรเ์น็ตในชีวิตประจ าวนัและคุน้เคยกับการท ากิจกรรมออนไลนอ์าทิ ซือ้ยา
และอุปกรณท์างการแพทย ์หรือปรกึษาแพทยอ์อนไลน ์

 
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีความชดัเจนในภูมิภาคอื่นนอกจากประเทศจีน ตามจ านวนผูใ้ชท้ี่เพิ่มขึน้ต่อวนัในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้
 
สินค้า – การเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลท าให้ผู้บริโภคกลายมาเป็นศูนยก์ลางของการผลิต 
ในเดือนกุมภาพันธ์ เถาเป่าปรับปรุงกลยุทธ์ Customer-to-Manufacturer (C2M) เพื่อช่วยอุตสาหกรรมการผลิต โรงงาน
และคลัสเตอร์โรงงานในประเทศจีนปรับตัวไปสู่ดิจิทัล พร้อมทั้งเปิด โอกาสของตลาดภายในประเทศแก่ผูป้ระกอบการที่
เชี่ยวชาญดา้นการคา้ต่างประเทศ นอกจากนีย้งัมีการอพัเกรทเถ่าเป่าไลท ์แอปพลิเคชนั แพลตฟอรม์ที่สรา้งขึน้ส  าหรบัผูผ้ลิต มี
การแนะน ามาตรการต่างๆ ที่ช่วยสนบัสนุนผูค้า้ อาทิ การลดหย่อนมาตรการต่างๆ ในการใช้แพลตฟอรม์ ในช่วง 3 เดือนก่อน
หน้า 31 มีนาคม 2563 จ านวนผูค้า้ที่ใช้เถาเป่าไลฟ์รายวันเพิ่มขึน้ 88 เปอรเ์ซ็นต ์เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่แลว้ ธุรกิจ
ใหม่ที่หนัมาใชเ้ถ่าเป่ามีจ านวนเพิ่มขึน้ถึง 160 เปอรเ์ซ็นตใ์นช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีรา้นคา้ที่ด าเนินการโดยโรงงานการคา้บนเถา
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เป่ามากกว่า 280,000 รา้น คิดเป็นก่ึงหนึ่งของโรงงานการคา้ในประเทศจีน  บน AliExpress เทรนดท์ี่ก าลงัเป็นที่นิยมคือการที่
ผูค้า้พฒันาแบรนดข์องตนเอง และผูค้า้หนัมาเปลี่ยนรูปบบรา้นคา้จาก B2B ไปเป็น B2C การคา้ขา้มพรมแดนรูปแบบ C2M จะ
สามารถช่วยผูค้า้ผลิตสินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 
ชุมชนดิจิทัล – พารท์เนอรธุ์รกิจรีเทลตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล  
ภาพรวมของของการชอ้ปป้ิงออนไลนจ์ะมีการท าคอนเทนตท์ี่เขม้ขน้ขึน้และการปฏิสมัพันธกั์บลกูคา้มากขึน้ ฟีเจอรไ์ลฟ์สตรีม
บนเถาเป่าไลฟ์สตรีมบนเถาเป่าตอบสนองความตอ้งการของตลาดจากหลากหลายอุตสาหกรรม สิน้เดือนเมษายน จ านวนผูค้า้
เฉลี่ยที่ใชไ้ลฟ์สตรีมบนเถาเป่าและจ านวนผูใ้ชเ้พิ่มขึน้สามเท่าและสองเท่าตามล าดบัเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหนา้ 
Alibaba.com จดันิทรรศการดิจิทลัส  าหรบัเอสเอ็มอี เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถึงบายเออรร์ะดบัโลก มีการจดันิทรรศการ
รูปแบบ 3D คลิปวิดีโอสัน้ นามบตัรดิจิทลั เพื่อเพิ่มการมีปฏิสมัพนัธแ์ละช่วยเหลือบายเออรแ์ละผูข้ายในการท าธุรกิจ  
 
จ านวนผูค้า้ใหม่ภายในประเทศที่เขา้มาใช้ Alibaba.com เพิ่มขึน้ 194 เปอรเ์ซ็นตใ์นเดือนมีนาคม เม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา                 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและความตอ้งการข้อมูลจากคลาวดส์าธารณะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง อาลีบาบาคลาวดป์ระกาศแผนการลงทุนพืน้ฐานคลาวดม์ลูค่า 28 ลา้นเหรียญสหรฐั ไดแ้ก่ศูนยร์วบรวมขอ้มลู (data 
center) ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ 
 
ในภาคส่วนเภสชักรรม โรคระบาดท าใหป้ระชาชนตระหนกัว่าสามารถรบัค าปรกึษาจากบุคลากรทางการแพทยแ์มอ้ยู่ที่บา้นและ
ความคาดหวงัที่จะไดร้บัขอ้มูลและการวินิจฉัยอย่างถูกตอ้งจะเพิ่มขึน้ตามไปเช่นกัน  อาลีบาบาเฮลทจ์ะพฒันาสาธารณูปโภค
พืน้ฐานดา้นสขุภาพออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อาลบีาบาคลาวดจ์ะพฒันาเทคโนโลยีเก่ียวกับสขุภาพทางไกล อาทิ บริการ
ลูกคา้ในรูปแบบ AI และวิดีโอคอลลป์รึกษาดา้นการแพทยแ์บบรีลไทม ์AI และคลาวดค์อมพิวติง้จะส่งเสริมศักยภาพในการ
วินิจฉัยโรค 
 
เราอยู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ในอนาคตจะเกิดค าถามในเรื่องของการขยายขอบเขตและผลกระทบของมนั อาลีบาบา กรุ๊ปยึดมั่น
ใน พันธกิจในการท าใหทุ้กคนสามารถท าธุรกิจไดอ้ย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก ดว้ยประสบการณ์ เทคโนโลยีและ
ศักยภาพของ อีโคซิสเท็มที่มีมามากว่า 20 ปี แผนการในอนาคตได้แก่ การสรา้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วย
ส่งเสริมเอสเอ็มอีทั่วโลกกา้วขา้มอุปสรรคไปสู่อนาคตที่สดใส เม่ือฤดใูบไมผ้ลิมาถึงเราจะเบ่งบานอีกครัง้ 
 


