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ปีี 2022 คืือช่่วงเวลาท่ี่�ไม่่ต้้องเปี็นหม่อดููหรือื
นักอนาคืต้ศาสต้รืก็์อาจพอคืาดูเดูาส่�งท่ี่�เก่ดูข้ึ้�น
ไดู้ คืลื�นขึ้องคืวาม่ไม่่แน่นอนยัังคืงซัดัูม่าถาโถม่
ไม่่ม่่หยัดุูหย่ัอน สารืพัดูข้ึ้อกังวลท่ี่�ถ้งจุดูวก่ฤต้ใน 
ทีุ่กปีรืะเด็ูนรือบตั้ว ทัี่�งการืเมื่อง เศรืษฐก่จ 
สขุึ้ภาพ ส่�งแวดูล้อม่ ปีรืะช่าสังคืม่ รืวม่ถ้งคืวาม่
เปีน็เมื่องและท้ี่องถ่�น
 
ปีีน่�เปี็นปีีแห่งเคืรืาะห์รืา้ยัและโอกาสท่ี่�เก่ดูข้ึ้�น
พรือ้ม่กันอย่ัางสุดูขัึ้�ว เปี็นช่่วงเวลาท่ี่�น่ยัาม่ขึ้อง
คื�าว่าคืวาม่ปีกต่้ใหม่่ไม่่ไดู้แปีลว่าอนาคืต้ท่ี่�จะ
ไดู้ใช่้ช่่ว่ต้เหมื่อนเดู่ม่ แต่้กลับกลายัเปี็นช่่ว่ต้ท่ี่�
อยัู่ดู้วยัคืวาม่กลัว ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัคืวาม่ผ่ดูหวงั
ซั�าซัาก ที่ดูท้ี่อจนบางคืรืั�งก็ถ้งขัึ้�นโกรืธแค้ืนกับ
ส่�งท่ี่�ไม่่อาจคืวบคืมุ่ไดู้ ม่่แต่้กลุ่ม่ก้อนแห่งคืวาม่
บอบช่�าท่ี่�ไม่่ว่าจับไปีต้รืงไหนก็แต้กสลายัไปีใน
ที่กุภาคืส่วน

ถ้งอย่ัางนั�น ท่ี่าม่กลางคืวาม่มื่ดูบอดูและไรืส่้�น
หนที่าง น่�กลับเป็ีนช่่วงเวลาท่ี่�ผู้คืนไดู้ยืัดูหยัุ่น
กับต้ารืางช่่วต่้และเวลาที่�างาน สรืา้งสรืรืค์ืงาน
อดู่เรืกแนวใหม่่ สรืรืหาช่อ่งที่างเพื�อเช่ื�อม่ถ้งกัน
ดู้วยัสื�อสังคืม่ออนไลน์ ปีรืบัตั้วปีรืบัใจเพื�อโอกาส
ใหม่่ ๆ ท่ี่�ก�าลังจะม่าถ้ง โดูยัม่่นวตั้กรืรืม่ใหม่่ท่ี่� 
ถูกสรืา้งข้ึ้�นม่าท่ี่าม่กลางคืวาม่มื่ดู เพื�อจุดูไฟ 
ดูวงเล็ก ๆ ไวใ้ห้เรืาไดู้ต่้อสู้กับอปุีสรืรืคืรืายัวนั 

ช่่วงเวลาน่�ผู้คืนอาจรูื้ส้กเหน็ดูเหนื�อยัเก่นที่น 
แต่้ขึ้ณะเดู่ยัวกันก็เป็ีนช่่วงเวลาท่ี่�หลายัคืนไดู้
ต้รืะหนักถ้งส่�งส�าคัืญในช่ว่ต่้และที่บที่วนบที่บาที่
ขึ้องต้นเอง ที่�าให้ผู้คืนหรืือชุ่ม่ช่นไดู้ใช่้เวลา 
อยัู่รืว่ม่กันและม่่พื�นท่ี่�ส�าหรืบัแบ่งปีันคืวาม่รูืส้้ก
รืะหว่างกันดู้วยัคืวาม่เข้ึ้าอกเข้ึ้าใจ เก่ดูพื�นท่ี่�
ปีลอดูภัยัและเคืรืือข่ึ้ายัขึ้องการืให้คืวาม่ช่่วยั
เหลือ เก่ดูการืสนับสนุนซั้�งกันและกันในรืะดัูบ
บุคืคืล สรืา้งคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงโดูยัไม่่พ้�งพา
สถาบัน รืฐับาล หรือืองค์ืกรืขึ้นาดูใหญ่ ซั้�งเดู่นหน้า 
ต่้อไปีภายัใต้้สังคืม่ท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนแบบไม่่เป็ีนจงัหวะ  
(Desynchronized Society) อยัู่เช่น่นั�น

หนังสืออ่บุ�ก เจาะเที่รืนด์ูโลก 2022   พรื้อม่ 
ที่�าหน้าท่ี่�รืวบรืวม่ข้ึ้อมู่ลและเสนอแนะคืวาม่เปีน็
ไปีไดู้ท่ี่�จะเก่ดูข้ึ้�น รืวม่ถ้งพฤต่้กรืรืม่ขึ้องผูบ้รืโ่ภคื 
ในแต่้ละอุต้สาหกรืรืม่ ผ่านการืเจาะล้ก 4 ม่่ต่้
ส�าคัืญท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับธุรืก่จสรืา้งสรืรืค์ื

• ผู้คืน (Population)
• สังคืม่และวฒันธรืรืม่ (Social & Culture)
• นวตั้กรืรืม่และเที่คืโนโลย่ั (Technology)
• น่เวศและส่�งแวดูล้อม่ (Environment)

น่�คืือปีีแห่งการืกดูปีุ�ม่ Reset ท่ี่�อยัู่ต้รืงหน้า 
จนถ้งวนัท่ี่�พรือ้ม่เมื่�อไรืก็ “Ready Set Go” แล้ว
เรื่�ม่ใหม่่ดู้วยักันเมื่�อนั�น
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สิ่งอำานื้วยความสะดวก
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพิต่อธุรกิจ

  การืแพรื่รืะบาดูเปี็นปัีญหาท่ี่� ท้ี่าที่ายั 
และคืุกคืาม่การืใช่้ช่่ว่ต้ขึ้องกลุ่ม่เบบ่�บูม่- 
เม่อรืม์่ากกวา่เจนอื�น ๆ ท่ี่�อายุัน้อยักวา่ ทัี่�ง
เรืื�องสุขึ้ภาพและการืใช่้ช่่วต่้ อ่กทัี่�งแผนช่่วง
เกษ่ยัณอายัทุ่ี่�วางไวก็้ยัุ่งเหย่ัง ดู้วยัทัี่ศนคืต่้ท่ี่�
รืะแวดูรืะวงัเปีน็พ่เศษ บางคืนอาศัยัอยัู่เพ่ยัง
ล�าพังโดูยัเฉพาะในช่ว่งล็อกดูาวน์ การืส�ารืวจ
ข้ึ้อม่ลูในสหรืฐัอเม่รืก่าช่ว่งปี ี2020 โดูยับรืษั่ที่ 
Morning Consult พบวา่คืนกลุม่่น่�กวา่ 60% 
รูืส้้กวต่้กกังวลเก่�ยัวกับการืแพรืร่ืะบาดูขึ้อง
ไวรืสัเปี็นอย่ัางม่าก ดู้วยัเหตุ้น่�ทีุ่กก่จกรืรืม่
ท่ี่�สนใจจ้งอยัู่ในรืะดัูบท่ี่�ต้้องปีลอดูภัยัท่ี่�สุดู  
ที่�าให้สถ่ต่้ท่ี่� เ ก่�ยัวข้ึ้องกับการืท่ี่องเท่ี่�ยัว  
และการืรืบัปีรืะที่านอาหารืนอกบ้านในเช่่ง
กายัภาพขึ้องเบบ่� บูม่เม่อรื์ลดูต้ำาลงกว่า 
เจนอื�น ๆ

  การืส�ารืวจเรืื�องการืเกษ่ยัณอายุัยัุคืใหม่่ 
(Modern Retirement) โดูยับรื่ษัที่บรื่การื
ดู้านการืเงน่ Charles Schwab พบวา่ แม้่จะ
เผช่ญ่วก่ฤต้ แต่้ไลฟส์ไต้ล์ขึ้องเบบ่�บูม่เม่อรืก์วา่  
75% ยัังให้คืวาม่ส�าคัืญกับเรืื�องเดู่ม่ เช่น่ จ�านวน  
97% เน้นเรืื�องคืวาม่แข็ึ้งแรืงและการืม่่สขุึ้ภาพดู่ 
95%  ให้คืวาม่ส�าคัืญเรืื�องการืใช่เ้วลากับคืรือบคืรืวั 
และ 95% เน้นเรืื�องการืใช่เ้วลาอยัู่บ้าน อย่ัางไรื
ก็ต้าม่ แม้่เบบ่�บูม่เม่อรืนั์กเดู่นที่างบางส่วนจะ
กรืะหายัการืเดู่นที่างท่ี่องเท่ี่�ยัว แต่้ทัี่�งหม่ดูต้้อง

อยัู่ในกรือบดู้านคืวาม่ปีลอดูภัยัสูงสุดู โรืงแรืม่
ต้้องม่่นโนบายัท่ี่�ยืัดูหยัุ่นในการืเลื�อนแผนการื
เดู่นที่าง ม่่แผนน�าเสนอท่ี่�หล่กเล่�ยังรืะบบการื
ขึ้นส่งจากสนาม่บ่นท่ี่�แออัดู เช่่น สายัการืบ่น 
JSX ขึ้องสหรืฐัอเม่รืก่าท่ี่�น�าเสนอเท่ี่�ยัวบ่นแบบ
ก้�งส่วนตั้ว โดูยัสาม่ารืถคืวบคืุม่จ�านวนผู้ปีฏ่ิบัต่้
งานและจ�านวนผูโ้ดูยัสารืไดู้ม่ากกวา่สายัการืบ่น
พาณ่ช่ย์ัทัี่�วไปี ช่ว่ยัให้เบบ่�บมู่เม่อรืนั์กเดู่นที่างรูืส้้ก
ปีลอดูภัยัจนถ้งจุดูหม่ายัปีลายัที่าง โดูยัไม่่ต้้อง
แออัดูกับผูโ้ดูยัสารืคืนอื�น ๆ

  คืวาม่ไม่่แน่นอนที่างเศรืษฐก่จเปี็นเหตุ้ให้
เบบ่�บูม่เม่อรืบ์างส่วนเลื�อนเวลาการืเกษ่ยัณอายุั  
โดูยัการืวจ่ัยัจากสถาบันดู้านการืเงน่ในปีี 2020 
ในสหรืาช่อาณาจักรื พบว่า 13% ขึ้องพนักงาน
สูงวยััเปีล่�ยันแผนการืเกษ่ยัณอายุัรืะหวา่งวก่ฤต้ 
โคืวดู่-19 โดูยัผูเ้กษ่ยัณอายุัส่วนใหญ่รืาว 90% ไม่่ไดู้
รูืส้้กวต่้กกังวลถ้งวก่ฤต้การืเงน่หรือืเคืรืย่ัดูกับการื 
ใช่้จ่ายัเงน่ในอนาคืต้ หัวใจขึ้องการืเปีล่�ยันแผน 
ท่ี่�ว่าคืือการืหันม่าลงทีุ่นกับโฮม่ออฟฟิศและ
อปุีกรืณ์อ�านวยัคืวาม่สะดูวกท่ี่�บ้าน เสมื่อนเปีน็การื
เปีล่�ยันโฟกัสเพื�อปีรืะเม่่นและสรื้างมู่ลค่ืาที่าง
ธรุืก่จใหม่่ การืส�ารืวจจาก Gensler ยัังพบวา่ เบบ่�- 
บูม่เม่อรื์รูื ้ส้กบรืรืลุผลขึ้องงานในแต่้ละวันไดู้ดู่ 
ขึ้ณะที่�างานท่ี่�บ้าน  ในขึ้ณะท่ี่�เจนอื�น ๆ  ท่ี่�อายันุ้อยักวา่ 
เผช่ญ่กับคืวาม่เคืรืย่ัดูและที่�างานไดู้ไม่่ถ้งเปีา้หม่ายั therealryanwest.medium.com

designservicesltd.com
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  แนวที่างท่ี่�สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งใจขึ้องผู้บรื่โภคื 
กลุม่่น่�ให้ดู่กวา่เดู่ม่ เรืย่ักวา่ “The Zoom Effect” 
เพรืาะคืนกลุ่ม่น่�หันม่าใช่ง้านดู่จ่ทัี่ลม่ากข้ึ้�น การื
ส�ารืวจขึ้อง NRF พบวา่เบบ่�บมู่เม่อรื ์47% ท่ี่องโลก 
โซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยัสงูข้ึ้�น ส่วนหน้�งคืือเพื�อลดูคืวาม่โดูดู
เดู่�ยัวและยัังคืงสาม่ารืถเช่ื�อม่ต่้อกับคืรือบคืรืวัไดู้ 
75% ม่่บัญช่เ่ฟซับุ�กเปีน็ขึ้องต้นเอง และช่ื�นช่อบ
การืแช่รืข้์ึ้อมู่ลไปียัังเพื�อน ๆ รืวม่ถ้งการืใช่้งาน 
อ่นสต้าแกรืม่ท่ี่�ม่่สถ่ต่้สูงข้ึ้�นเช่่นกัน สถ่ต่้ท่ี่�เก่ดู
ข้ึ้�นม่่ส่วนส�าคัืญเปี็นอย่ัางม่ากส�าหรืบัแบรืนด์ูท่ี่�
สื�อสารืเรืื�องสุขึ้ภาวะ อาหารืการืก่น และแฟช่ั�น
ในการืเช่ื�อม่ต่้อกับคืนกลุม่่น่�

  คืวาม่มั่�นใจในการืใช่ง้านดู่จทั่ี่ลท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นม่่ส่วน
เปี็นอย่ัางม่ากให้เบบ่�บูม่เม่อรืส์าม่ารืถสื�อสารื
เรืื�องสขุึ้ภาวะและเช่ื�อม่ต่้อกับเจนเนอเรืช่นัอื�น ๆ  
ไดู้ดู่ข้ึ้�น เช่น่ สต้ารืต์้อัปีแบรืนด์ู Papa ในไม่อาม่่  
สรื้างบรื่การืท่ี่� เรื่ยักว่า “หลานต้าม่คื�าขึ้อ” 
(Grandkids on Demand) เพื�อจับคืู่รืะหวา่ง 
ผู้บรืโ่ภคืสูงวัยัและเพื�อนคืู่หูรุืน่ใหม่่ท่ี่�สาม่ารืถ
ช่่วยัเหลือกันไดู้ในทีุ่ก ๆ เรืื�อง ตั้�งแต่้เป็ีนเพื�อน 
ไปีรืบัยัาท่ี่�โรืงพยัาบาล ซัื�อข้ึ้าวขึ้องต่้าง ๆ  ท่ี่�รืา้นค้ืา 
ซั้�งช่ว่ยับรืรืเที่าคืวาม่เหงาให้เบบ่�บูม่เม่อรืแ์ที่นท่ี่�
จะใช่เ้วลาส่วนใหญ่อยัู่บ้านเพ่ยังล�าพัง

  แค่ืคืล่กเลือกส่นค้ืา รืวม่ล่สต์้รืายัการื และ
กดูบรื่การืจัดูส่งถ้งบ้าน คืวาม่สะดูวกสบายั
เหล่าน่�ที่�าให้เบบ่�บูม่เม่อรืเ์รื่�ม่เปีล่�ยันคืวาม่ค่ืดู 
eMarketer เผยัวา่ตั้วเลขึ้ นักช่อ็ปีสงูวยััท่ี่�หันม่า
ซัื�อส่นค้ืาแบบออนไลน์สูงถ้ง 67% สาเหตุ้หน้�ง
ม่าจากการืแพรืร่ืะบาดู ท่ี่�ที่�าให้คืนเจนน่�ถอยัห่าง
จากธรืรืม่เน่ยัม่การืซัื�อแบบเดู่ม่ ๆ  นับเปีน็โอกาส
ที่องขึ้องแบรืนด์ูส่นค้ืาในการืสรืา้งคืวาม่สัม่พันธ์
ท่ี่�ดู่ข้ึ้�นกับคืนกลุ่ม่น่� โดูยั 83% รูืส้้กม่่คืวาม่สุขึ้
กับขัึ้�นต้อนท่ี่�ง่ายั คืวาม่ส�าคัืญล�าดัูบต่้อไปีคืือ
การืเพ่�ม่คืวาม่มั่�นใจให้กว่าเดู่ม่ในการืช่็อปีปีิง 
ออนไลน์ท่ี่�สะดูวกในทีุ่กขัึ้�นต้อน เช่่น Instacart 

แบรืนด์ูค้ืาปีล่กออนไลน์ท่ี่�เช่ื�อม่ต่้อรืะหว่าง 
ผู้ซัื�อกับรืา้นค้ืาท้ี่องถ่�น แนะน�าบรืก่ารืใหม่่ช่ื�อ
วา่ Senior Support Service ท่ี่�ม่่บรืก่ารืเสรืม่่ 
เพื�อให้คืวาม่ช่่วยัเหลือนักช่็อปีอายัุ 60 ปีีข้ึ้�นไปี 
พบวา่ม่่นักช่็อปีหน้าใหม่่ท่ี่�ใช่้งานแพลต้ฟอรืม์่
ดัูงกล่าวรืะหวา่งเดืูอนกันยัายันถ้งต้ลุาคืม่กวา่ 
6 หมื่�นคืน  อ่กหน้�งกญุแจส�าคัืญคืือบรืก่ารืจดัูส่ง 
ในรูืปีแบบไรืสั้ม่ผัส เช่่น แบรืนด์ู DoorDash 
ม่่บรืก่ารืส่งส่นค้ืาแบบดู่ล่เวอรืถ้่งบ้านโดูยัไม่่ม่่
ค่ืาใช่้จ่ายัส�าหรืับผู้สูงอายัุ พรื้อม่ที่างเลือก
การืส่งแบบไม่่ต้้องม่่ปีฏ่ิสัม่พันธกั์บผู้ส่ง (No-
Contact Delivery)

บทความ  
“Boomers: Post-Coronavirus 
Sentiments” จาก wgsn.com

บทความ  
“China’s Mid-Lifers: New Values  
& Priorities” จาก wgsn.com

ridesharecentral.com

wbir.com

ที่มา: 
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สิ่งอำานื้วยความสะดวกและ 
บริการที่ต้องการศักยภาพิต่อธุรกิจ

  เจนเนอเรืช่นัเอ็กซัข้์ึ้�นช่ื�อเรืื�องการืเต่้บโต้อย่ัาง 
อ่สรืะโดูยัพ้�งพาต้นเอง ย้ัดูถือการืจดัูการืต้ารืาง
ช่่ว่ต้ท่ี่�ม่่ปีรืะส่ที่ธ่ภาพ เพื�อคืวบคืุม่ค่ืาใช่้จ่ายั
ส�าหรืับสม่าช่่กภายัในบ้าน หากแบรืนด์ูหรืือ 
รืา้นค้ืาม่่ขึ้องสม่นาคืุณหรือืการืด์ูสะสม่คืะแนน  
คืนกลุม่่น่�จะเก็บจนคืรืบเปีน็คืนแรืก ๆ  และเป็ีนอ่ก 
หน้�งคืนท่ี่�จงรืกัภักดู่กับแบรืนด์ูส่นค้ืาท่ี่�ใช่บ้รืก่ารื 
ม่ายัาวนาน จ้งเปี็นกลุ่ม่ลูกค้ืาท่ี่�ไดู้เลื�อนขัึ้�นเปี็น
สม่าช่ก่รืะดัูบพรืเ่ม่่ยัม่ในส่นค้ืาแที่บที่กุแบรืนด์ู

  บ�านาญ กองที่นุ หรือืปีรืะกันสขุึ้ภาพ เปีน็
ปีัจจัยัส�าคัืญท่ี่�เจนเนอเรืช่ันเอ็กซั์คื�าน้งถ้ง 
เจนน่�เปีน็ก�าลังหลักขึ้องคืรือบคืรืวั ม่่คืวาม่
กังวลต่้อเจนอื�น ๆ รือบดู้าน เช่น่ การืดูแูล
พ่อแม่่ผูส้งูอายั ุการืดูแูลลกูเจนเนอเรืช่นัซั่
ท่ี่�อยัู่ในช่ว่งเดู่นต้าม่คืวาม่ฝันั ทัี่�งเจนเอ็กซั์
ท่ี่�เพ่�งแต่้งงาน แต่้งงานใหม่่อ่กคืรืั�ง หรือื
คืงสถานะโสดู ต่้างม่่คืวาม่กังวลม่ากกวา่
เจนอื�นหลายัเท่ี่า รืายังานจาก KPMG  
ช่่�วา่เจนเนอเรืช่นัเอ็กซัจ์�านวน 75% กังวล
ต้ลอดูเวลารืะหวา่งเฝัา้รือดูคูืวาม่ส�าเรืจ็ขึ้อง
ลกู ขึ้ณะท่ี่� 42% เคืรืย่ัดูกับงานและคืวาม่
สัม่พันธท่์ี่�ซับัซัอ้น และ 40% เหนื�อยัล้ากับ
คืวาม่ที่ะเยัอที่ะยัานพาตั้วเองเข้ึ้าไปีอยัู่ใน
สภาพแวดูลอ้ม่ท่ี่�ดู่ย่ั�งข้ึ้�น ดู้วยัการืฝักึอบรืม่
ทัี่กษะและเข้ึ้าคือรืส์พัฒนาต้นเอง

  การืเป็ีนเจนเนอเรืช่ันแซันด์ูวช่่ซั้�งอยัู่รืะหวา่ง 
ม่่ลเลนเน่ยัลกับเบบ่�บูม่เม่อรื ์และม่่บตุ้รื-หลานเปีน็
เจนเนอเรืช่นัซั ่ที่�าให้เจนเนอเรืช่นัเอ็กซัม่์่บที่บาที่ 
ส�าคัืญในการืเข้ึ้าถ้งและสานสัม่พันธ์รืะหว่าง
คืนต่้างเจนไดู้ดู่ อ่กทัี่�งยัังม่่เคืรือืข่ึ้ายัที่างสังคืม่ 
ในถ่�นท่ี่�อยัูอ่าศัยัต่้ดูต่้อกันม่ายัาวนาน จง้ที่�าให้คืน
กลุ่ม่น่�กลายัเป็ีนผู้น�าในดู้านต่้าง ๆ ขึ้องท้ี่องถ่�น  
ม่่ส่วนช่่วยัที่�าให้ผล่ต้ภัณฑ์์ในชุ่ม่ช่นหรือืรืะบบ
แพลต้ฟอรืม์่ส�าหรืบัท้ี่องถ่�น เต่้บโต้และกรืะจายั
ไปียัังผูบ้รืโ่ภคืกลุม่่อื�น ๆ ในเวลาอันรืวดูเรืว็ 

scrubbing.in

Steven Shearer, presenhuber.com
vtechsolution.com

vamp-brands.com
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  ช่อ่งที่างคือนเที่นต์้ท่ี่�สาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
ช่าวเจนเอ็กซัไ์ดู้ คืือเฟซับุ�ก 81% และ
ยัทูี่บู 71% น่ต้ยัสารื Forbes วเ่คืรืาะห์
วา่คืนกลุม่่น่�มั่กจดัูการืส่�งรือบตั้วดู้วยั
ต้นเอง โดูยัค้ืนข้ึ้อมู่ลจากช่่องยัูทีู่บ
หรือืเลือกจับจ่ายัซัื�อขึ้องจากโฆษณา
หรือืแคืม่เปีญบนเฟซับุ�ก ธรุืก่จท่ี่�ม่่เปีา้
หม่ายัเปี็นลูกค้ืากลุ่ม่น่�ต้้องไม่่ละเลยั
การืที่�าโฆษณาแบบดัู�งเดู่ม่ อย่ัาง
การืส่งไดูเรืกต์้อ่เม่ลหรือืลงทีุ่นปี้ายั
โฆษณาในพื�นท่ี่�สาธารืณะ 

  รืายังานจาก International Foundation for Integrated 
Care เผยัวา่ตั้�งแต่้เก่ดูวก่ฤต้โคืวดู่-19 เปีน็ต้้นม่า ธรุืก่จอาหารื
เสรืม่่เต่้บโต้ข้ึ้�นม่าก ผู้ท่ี่�อยัู่ในช่ว่งอายุั 45 ปีีข้ึ้�นไปี โดูยัเฉพาะ
กลุม่่เจนเอ็กซั ์ มั่กม่องหาผล่ต้ภัณฑ์์ท่ี่�ช่ว่ยัเพ่�ม่ภมู่่ต้้านที่านโรืคื 
ไดู้แก่ วต่้าม่่นต่้าง ๆ ทัี่�ง A B C D ฯลฯ โดูยักลุม่่วต่้าม่่น A และ
แคืลเซัย่ัม่ถือเปีน็ส่นค้ืายัอดูน่ยัม่ท่ี่�สดุู รืองจากกลุม่่พรืไ่บโอต่้กส์ 
ท่ี่�ช่ว่ยับ�ารุืงเรืื�องรืะบบที่างเดู่นอาหารืและการืดูแูลรูืปีรืา่ง

  ลกูค้ืาเจนเอ็กซัถ์กูยักให้เปีน็ลกูค้ืาผู้ไดู้รืบัคืวาม่
ไวว้างใจจากแบรืนด์ูส่นค้ืาม่ากท่ี่�สุดู จ้งกลายัเปี็น
เป้ีาหม่ายัหลักส�าหรืบัแบรืนด์ูสก่นแคืรืแ์ละเคืรืื�อง 
ส�าอางในการืรืว่่วส่นค้ืาบนสื�อโซัเช่่ยัล คืวาม่น่า 
เช่ื�อถือในการืคัืดูสรืรืผล่ต้ภัณฑ์์ที่�าให้อ่นฟลเูอนเซัอรื ์
เจนเอ็กซัหั์นไปีที่�าช่อ่งยัทูี่บู เพื�อรืว่ว่ส่นค้ืาเบ็ดูเต้ล็ดู 
แบ่งปัีนข้ึ้อม่ลูอาหารืเพื�อสขุึ้ภาพ แช่รืเ์กรืด็ูคืวาม่รูื ้
เรืื�องคืวาม่สวยัคืวาม่งาม่ รืวม่ถ้งสวม่บที่บาที่ 
ไลฟโ์ค้ืช่ ผู้ม่อบเที่คืน่คืดู่ ๆ ส�าหรืบัการืใช่ช้่ว่ต่้จาก
ปีจัจยััรือบตั้ว

บทความ  
“Demographic Disruption”  
โดย Elizabeth Sloa จาก ift.org 

บทความ  
“Future Consumer 2022”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“3 Fundamental Consumer Trends 
That Will Stay in 2022”  
โดย Talking Nina จาก medium.com

บทความ  
“Three Tips for Marketing  
to Generation X”  
โดย Rebecca Kowalewicz  
จาก forbes.com

รายงาน  
“Me, My Life, My Wallet”  
จาก KPMG

ที่มา: 

franchising.com

healthline.com
mattblatt.com.au

aipt.edu.au
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  ต้ลอดูเวลา 15 ปีีท่ี่� ผ่านม่า คืวาม่ค่ืดูขึ้อง 
ม่่ลเลนเน่ยัลไดู้กลายัเปี็นส่วนหน้�งขึ้องวัฒนธรืรืม่ 
ปีอ๊ปีรืว่ม่สมั่ยั เห็นไดู้ช่ดัูจากสารืพัดูม่่ม่ท่ี่�ถกูค่ืดูข้ึ้�นม่า 
เต็้ม่หน้าฟดีูในอ่นเที่อรืเ์น็ต้ เจนน่�ม่่คืุณสม่บัต่้เรืื�อง
การืเป็ีนนักสู้ ไม่่ยัอม่แพ้ ยืัดูหยัุ่นปีรืับตั้วเข้ึ้ากับ
สถานการืณ์ และเต็้ม่ไปีดู้วยัคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื 
ที่�าให้เก่ดูกฎการืที่�างานใหม่่ ๆ รูืปีแบบการืเช่ื�อม่ต่้อ
ใหม่่ ๆ และการืออกแบบวธ่แ่ก้ปีญัหาใหม่่ ๆ ให้กับ
คือม่ม่่วน่ต่้�

สิ่งอำานื้วยความสะดวกและ 
บริการที่ต้องการศักยภาพิต่อธุรกิจ

  กล่าวไดู้ว่าเจนน่�เปี็นเจนแห่ง
การืต่้อสู้อย่ัางไม่่ลดูละ เช่ื�อในพลัง
ขึ้องปีัจเจกบุคืคืลในการืสรืา้งคืวาม่
เปีล่�ยันแปีลง ม่ากกวา่รือให้เปีน็เรืื�อง
ขึ้องสถาบันหรือืรืฐับาลในการืแก้ไขึ้
ปัีญหาต่้าง ๆ ทัี่�งยัังเช่ื�อเรืื�องการื 
ขัึ้บเคืลื�อนสังคืม่ดู้วยัคืวาม่รืบัผ่ดูช่อบ 
ส่วนบุคืคืล

ภาพถ่ายโดย Clem Onojeghuo จาก Unsplash ภาพถ่ายโดย Ben Duchac จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Corey Young จาก Unsplash
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  ธรุืก่จบ้านและท่ี่�อยัูอ่าศัยัคืือตั้วเลือกในการืลงที่นุ
เปีน็อันดัูบต้้น ๆ  ขึ้องเจนม่่ลเลนเน่ยัล ส่นค้ืาเก่�ยัวกับ
บ้านทัี่�งในเช่่งการืต้กแต่้งและเคืรืื�องใช่้ภายัในบ้าน
ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ม่ากข้ึ้�นต้าม่ม่าเช่น่กัน เจนน่�เลือกท่ี่� 
จะต้กแต่้งห้องหรืือท่ี่� พักดู้วยัแนวค่ืดูแบบช่่ว่ต้ 
เน่บช่้า เลือกใช่้โที่นส่ท่ี่�สะท้ี่อนตั้วต้นอย่ัางช่ัดูเจน 
เลือกเฟอรืน่์เจอรืส์ไต้ล์นอรืด่์ูกหรือืม่่น่มั่ลล่สต์้แบบ
ญ่�ปีุ�นม่ากกวา่การืต้กแต่้งแบบหรูืหรืา

 เจนม่่ลเลนเน่ยัลให้คืวาม่ส�าคัืญเรืื�องสุขึ้ภาพ
จต่้และคืณุภาพช่ว่ต่้ท่ี่�ดู่ 41% ขึ้องม่่ลเลนเน่ยัลม่่
อาการืเคืรืย่ัดูสะสม่ต้ลอดูเวลา เจนน่�จ้งม่องหา
ก่จกรืรืม่ท่ี่�ช่ว่ยัสรืา้งสม่ดูลุให้กับการืที่�างานและ
ช่ว่ต่้ อย่ัางเช่น่การืผ่อนคืลายัดู้วยัเส่ยัง ASMR 
หรือืการืท่ี่องเท่ี่�ยัวเน่บช่า้ เพื�อเปีน็ที่างเลือกในการื
หล่กหน่จากคืวาม่เคืรืย่ัดู ธรุืก่จท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องอย่ัาง
เช่น่ คือรืส์ออกก�าลังกายั ฟติ้เนสออนไลน์ และ
อาหารืคืล่น ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ม่ากข้ึ้�นเช่น่กัน โดูยั
สาม่ารืถสรืา้งม่ลูค่ืาที่างการืต้ลาดูไดู้ถ้ง 4.2 ล้าน
ล้านดูอลลารืส์หรืฐัในช่ว่ง 5 ปีท่ีี่�ผ่านม่า 

  73% ขึ้องเจนม่่ลเลนเน่ยัลต่้ดูสื�อ 
โซัเช่ย่ัล แต่้ย่ั�งเช่ื�อม่ต่้อม่ากเท่ี่าไรืก็ย่ั�ง
โดูดูเดู่�ยัวม่ากข้ึ้�นเท่ี่านั�น จ้งเรื่�ม่เห็น
กรืะแสเจนม่่ลเลนเน่ยัลใช่้วันหยัุดู
ไปีกับก่จกรืรืม่กลางแจ้ง ตั้�งแคืม่ป์ี 
ไปีคืาเฟ� ออกเดู่นที่าง ดู�าน�า จนถ้ง 
การืโช่ว์ ไลฟ์สไต้ล์ห รูืหรืาในสื� อ 
โซัเช่่ยัล นอกจากน่� 77% ขึ้องเจนน่� 
ช่ื�นช่อบเคืรืื�องดืู�ม่ใหม่่ ๆ และอัปีเดูต้
เที่รืนด์ูในโลกออนไลน์เสม่อ จ้งเปี็น 
กลุ่ม่เป้ีาหม่ายัหลักท่ี่�ผลักดัูนและ
สรื้างมู่ลค่ืาที่างการืต้ลาดูให้ธุรืก่จ 
รืา้นกาแฟ รืา้นช่านม่ไข่ึ้มุ่ก และรืา้น
เคืรืื�องดืู�ม่อื�น ๆ ให้ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่
เพ่�ม่ข้ึ้�น

ภาพถ่ายโดย Daniel Chen จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย aaina-sharma จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Wesley Tingey จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Klara Kulikova จาก Unsplash
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  ม่่ลเลนเน่ยัลคืือหน้�งในเจนเนอเรืช่นัท่ี่�ไดู้รืบัผลกรืะที่บจากวก่ฤต้
รุืนแรืงม่ากท่ี่�สุดู โดูยัเฉพาะผลกรืะที่บเรืื�องงาน 30% ขึ้องเจน 
ม่่ลเลนเน่ยัลช่าวอเม่รืกั่นท่ี่�อายัรุืะหวา่ง 30-49 ปี ีต้อบแบบส�ารืวจ 
วา่หน้�งในสม่าช่่กคืรือบคืรืวัต้้องสูญเส่ยัหน้าท่ี่�การืงานไปีรืะหวา่ง
การืเก่ดูโรืคืรืะบาดู ผลกรืะที่บยัังส่งม่าถ้งคืรือบคืรืัวท่ี่� บ้าน  
พ่อแม่่ช่าวม่่ลเลนเน่ยัลต้้องรืบัมื่อทัี่�งเรืื�องการืเรืย่ันออนไลน์แบบ 
100% ขึ้องลูก พรือ้ม่เผช่่ญกับคืวาม่ไม่่แน่นอนที่างต้�าแหน่ง 
หน้าท่ี่�การืงาน ผลท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นต้าม่ม่าคืือเจนม่่ลเลนเน่ยัลเต็้ม่ไปีดู้วยั 
คืวาม่เคืรืย่ัดู คืวาม่ว่ต้กกังวล คืวาม่โดูดูเดู่�ยัว และขึ้าดูแรืง-
บันดูาลใจสะสม่ต่้อเนื�อง

  ผลการืส�ารืวจ Deloitte 
Global 2021 Millennial and 
Gen Z Survey รืะบุวา่ 42% 
ขึ้องเจนม่่ลเลนเน่ยัลยืันยัันว่า
ไดู้ที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจธรุืก่จในเช่ง่ล้ก 
เพรืาะเช่ื�อวา่ส่นค้ืาและบรืก่ารื
ขึ้องธรุืก่จหน้�ง ๆ สาม่ารืถสรืา้ง
คืวาม่เปีล่�ยันแปีลงในเช่่งบวก
ให้กับสังคืม่หรือืส่�งแวดูล้อม่ไดู้ 
แบรืนด์ูต่้าง ๆ  ท่ี่�ม่่กลุม่่เปีา้หม่ายั
เปี็นเจนน่� จ้งคืวรืแสดูงจุดูยืัน 
คืวาม่จรืง่ใจ และคืวาม่ซัื�อสัต้ย์ั
ต่้อกลุม่่ลกูค้ืาอย่ัางช่ดัูเจน 

ที่มา: 

บทความ  
“Demographic Disruption”  
โดย Elizabeth Sloa จาก ift.org 

บทความ  
“Demographic Disruption”  
โดย Elizabeth Sloa จาก ift.org 

บทความ  
“3 Fundamental Consumer  
Trends That Will Stay in 2022”  
โดย Talking Nina  
จาก medium.com

บทความ  
“Three Tips for Marketing  
to Generation X”  
โดย Rebecca Kowalewicz  
จาก forbes.com

รายงาน  
“Me, My Life, My Wallet”  
จาก KPMG

ภาพถ่ายโดย Nik Shuliahin จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Erik Mclean จาก Unsplash
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สิ่งอำานื้วยความสะดวก
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพิต่อธุรกิจ

 การืเต่้บโต้ท่ี่าม่กลางคืวาม่กดูดัูนใน
สภาวการืณ์สังคืม่ท่ี่�ยัุ่งเหย่ัง สอดูคืล้องกับ
เที่คืโนโลย่ัและสื�อโซัเช่่ยัลท่ี่�สาม่ารืถโพสต์้
เรืว็ แช่รืเ์รืว็ เปี็นผลให้เจนเนอเรืช่ันซั่ม่่ช่่อง
ที่างการืเสพสื�อและโอกาสในการืไขึ้ข้ึ้อเท็ี่จ
จรืง่ในสังคืม่ไดู้ม่ากกว่าเจนอื�นในช่่วงอายุั 
เท่ี่า ๆ กัน การืแสดูงคืวาม่ค่ืดูเห็นหรือืลกุข้ึ้�น 
ม่าเปีล่�ยันแปีลงบางส่�งเพื�อสังคืม่ จ้งไม่่ 
เปี็นเพ่ยังการืนั�งวพ่ากษ์วจ่ารืณ์ผ่านหน้าจอ
สม่ารืต์้โฟน แต่้พรือ้ม่ท่ี่�จะลงมื่อที่�า ที่�าให้ 
ม่่การืยักให้เจนเนอเรืช่ันซั่เปี็น “เจนแห่ง 
คืวาม่หวงั” เพรืาะพวกเขึ้าพรือ้ม่ท่ี่�จะเต่้บโต้
และสรืา้งคืวาม่เปีล่�ยันแปีลง 

   ม่่ม่ อ่นฟลูเอนเซัอรื ์หรือืศัพท์ี่
สแลง ม่่ส่วนส�าคัืญในการืข้ึ้�นช่ารืต์้ 
เที่รืนด์ูพอ ๆ กับภาพยันต้รืบ์ล็อก
บัสเต้อรื์ ซั้�งคือนเที่นต์้ท่ี่�ถูกแช่รื ์
จากต่้�กต็้อก โดูยัเจนเนอเรืช่ันซั ่ 
มั่กไดู้รืับคืวาม่สนใจและส่งต่้อ
ก รื ะ แ ส ไปี ยัั ง ผู้ คื น ทีุ่ ก ก ลุ่ ม่ ไ ดู้
รืวดูเรื็ว คืวาม่ค่ืดูสรื้างสรืรืค์ืท่ี่� 
ถูกออกแบบจากเจนซั่ต่้คืู่ม่ากับ
ม่่ลเลนเน่ยัล แต่้ถูกแซังดู้วยั 
เคืรือืข่ึ้ายัที่างสังคืม่ใหม่่ ๆ  ซั้�งเจนซั ่
ย่ันดู่ท่ี่�จะเรื่ยันรูื้หรืือเปิีดูใจรืับไดู้
งา่ยั จง้สาม่ารืถกรืะจายัคือนเที่นต์้
ไดู้รืวดูเรืว็กวา่ม่่ลเลนเน่ยัล

ภาพถ่ายโดย Gemma Chua-Tran จาก unsplash  ตั้�งแต่้เก่ดูการืแพรืร่ืะบาดูเปี็นต้้นม่า กรืะแส
การืที่�าคือนเที่นต์้บนช่่องยัูทีู่บเปี็นท่ี่�น่ยัม่ม่ากใน
กลุม่่เจนซั ่ช่อ่งท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่สนใจส�าหรืบัเด็ูกยัคุืน่�
คืือช่อ่งสต้รืม่่ม่่งเกม่ท่ี่�สาม่ารืถให้คืวาม่บันเท่ี่งแก่
ผูช้่ม่ไดู้ อ่กหน้�งช่อ่งที่างยัอดูน่ยัม่คืือช่อ่งที่างการื
ไลฟ์ขึ้ายัส่นค้ืา ทัี่�งขึ้องใหม่่ ขึ้องมื่อสอง หรือื 
ผลงานท่ี่�ออกแบบดู้วยัต้นเอง ที่างดู้านเจนซั ่
ซั้�งม่่อายุั 16-25 ปีีในอังกฤษ เช่ื�อวา่คืวาม่ใฝั�ฝันั
ท่ี่�ตั้�งใจอาจไม่่สาม่ารืถเดู่นหน้าไดู้อย่ัางลื�นไหล 
ในภาวะเศรืษฐก่จเช่่นน่�  จ้งลงมื่อที่�าส่� ง ท่ี่�
สาม่ารืถเล่�ยังช่พ่ไดู้จากช่อ่งยัทูี่บูหรือืสื�อโซัเช่ย่ัล 
เฉพาะกลุม่่ 

 การืม่่ตั้วต้นในสื�อโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยัขึ้องเจนซั่เปี็น
จุดูก�าเน่ดูขึ้อง Fin-fluencer ซั้�งม่าจากคื�าว่า 
Financial influencer ส่�งน่�สาม่ารืถที่�าเงน่ไดู้
รืวดูเรืว็จากสปีอนเซัอรืห์รือืแฟนคืลับ การืเท่ี่าทัี่น 
คืวาม่เรื็วขึ้องข่ึ้าวสารืจากการืเสพสื�อหลายั 
ช่อ่งที่าง ที่�าให้เจนซัคื่ือนักธรุืก่จผูท้ี่�าเงน่จากการื 
สต้รืม่่ม่่งหรือืที่�าธุรืก่จออนไลน์ไดู้สูงตั้�งแต่้อายั ุ
ยัังน้อยั ซั้�งนักธุรืก่จกลุ่ม่น่�ไม่่กังวลเรืื�องวุฒ่
การืศ้กษา แต่้เน้นเสรืม่่คืวาม่รูืจ้ากคือรืส์รืะยัะ
สั�น คือรืส์ออนไลน์ หรือืแพลต้ฟอรืม์่ศ้กษาดู้วยั
ต้นเองจากอ่นเที่อรืเ์น็ต้

abcnews.com

investing.com
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   สังคืม่ท่ี่�ถูกขัึ้บเคืลื�อนโดูยัเจนซั่ม่่ 
รูืปีแบบคืวาม่สัม่พันธแ์บบ Community 
3.0 ท่ี่�เช่ื�อม่โยังรืะหวา่งผูซ้ัื�อ ท้ี่องถ่�น และ
ส่�งแวดูล้อม่ รืายังานจาก WGSN รืะบวุา่
เจนเนอเรืช่ันซั่ย่ันดู่คืวำาบาต้รืแบรืนด์ูท่ี่�
ไม่่ม่่ม่าต้รืการืจดัูการืเรืื�องส่�งแวดูล้อม่หรือื 
รืบัผ่ดูช่อบต่้อสังคืม่ ในขึ้ณะเดู่ยัวกันก็พรือ้ม่ 
ท่ี่�จะสนับสนุนแบรืนด์ูส่นค้ืารืกัษ์โลกหรือื
งานคืรืาฟต์้จากท้ี่องถ่�น โดูยัเฉพาะส่นค้ืา
มื่อสองท่ี่�ม่่คืุณภาพดู่จะไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่
จากเจนซัเ่ปีน็พ่เศษ 

 “สุนที่รืย่ัะต้้องม่าก่อน” แม้่จะข้ึ้�นช่ื�อว่าเปี็น
เจนเนอเรืช่ันแห่งคืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ ไม่่แบ่งเพศ  
ไม่่แยักอายุั ไม่่ย้ัดูถือเรืื�องคืวาม่สวยัหรืือ 
ภาพลักษณ์ แต่้ภาพลักษณ์ขึ้องแพลต้ฟอรืม์่
หรือืแบรืนด์ูส่นค้ืาออนไลน์กลับเปี็นส่�งส�าคัืญ
อันดัูบแรืกท่ี่�เหล่าเจนซั่ตั้ดูส่นใจเลือกซัื�อ การื
ออกแบบแบรืนด์ูบนบัญช่่ขึ้ายัส่นค้ืาออนไลน์
ต้้องสาม่ารืถสื�อสารืคืวาม่ช่อบเฉพาะกลุ่ม่ไดู้ดู่ 
คืาแรืกเต้อรืช์่ัดูเจน โที่นส่ ภาพท่ี่�ตั้ดูต่้อ แบบ
ตั้วอักษรื ต้้องทัี่นสมั่ยัไปีในท่ี่ศที่างเดู่ยัวกัน ม่่
การืออกแบบท่ี่�เช่ื�อม่โยังกับคือนเที่นต์้อื�น ๆ  เช่น่ 
ล่งก์เพลงท่ี่�เข้ึ้ากันกับส่นค้ืา น�าเสนอส่นค้ืาให้ดูู
ม่่เรืื�องรืาวจากคืนธรืรืม่ดูา โดูยัไม่่จ�าเปีน็ต้้องใช่้
นางแบบท่ี่�เป็ีนดูารืาหรือือ่นฟลเูอนเซัอรืช์่ื�อดัูง 

   การืเปิีดูใจคืือจุดูขึ้ายัขึ้องเจนซั ่ไม่่วา่จะเปีน็ส่นค้ืาหรือืเที่คืโนโลย่ัใหม่่ ๆ   
มั่กถกูรืว่ว่โดูยักลุ่ม่เจนซัเ่ปี็นอันดัูบต้้น ๆ แม้่แต่้ส่นค้ืาปีรืะเภที่อาหารื 
ขึ้นม่ และเคืรืื�องดืู�ม่ ท่ี่�ทีุ่กวนัน่�ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยักรืะแสการืก่นต้าม่สไต้ล์
เจนซั ่เช่น่ กรืะแส  Café at Home กรืะแสเคืรืื�องคืรืวัสไต้ล์ม่่น่มั่ล หรือื
แม้่แต่้ขึ้นม่เบเกอรืป่ีรืะเภที่ Plant-Based ก็โดู่งดัูงจากผูบ้รืโ่ภคืกลุม่่น่� 
รืายังานจาก Datassential รืะบวุา่พฤต่้กรืรืม่การืบรืโ่ภคืขึ้องเจนซั ่ไดู้ส่ง
เปีน็แรืงจูงใจให้แก่ภาคืธรุืก่จในการืค่ืดูค้ืนอาหารืปีรืะเภที่ DIY Food ท่ี่�
ปีรืบัเปีล่�ยันวตั้ถดุู่บไดู้ต้าม่ฤดูกูาล หรือืการืเลือกมื่�ออาหารืวา่งเปีน็หน้�ง
ในมื่�ออาหารืขึ้องวนั 

บทความ  
“Future Consumer 2023”  
โดย Andrea Bell จาก wgsn.com

บทความ  
“Future Drivers 2023”  
โดย The WGSN Trend Team  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Gen Z: Decoding  
Social Media Aesthetics”  
โดย Cassandra Napoli  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Youth Culture 2021”  
โดย Quentin Humphrey  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Youth Nostalgia 2020” โดย 
Cassandra Napoli จาก wgsn.com 
 
บทความ  
“Youth Trends: Bedroom  
and Home Life”  
โดย Quentin Humphrey  
จาก wgsn.com

ที่มา: 

  เจนซั่ให้คืวาม่ส�าคัืญกับ Safe Zone 
บรืรืยัากาศในห้องนอนต้้องต้อบโจที่ย์ัการื
โพสต์้ภาพหรือืวดู่่โอบนสื�อโซัเช่ย่ัล ช่ื�นช่อบการื
แต่้งห้องดู้วยัสไต้ล์เฉพาะตั้ว เฟอรืน่์เจอรืท่์ี่�คืมุ่
โที่นส่และวสัดูุ ส่�งขึ้องทีุ่กช่่�นภายัในห้องม่่เรืื�อง
รืาวหรือืธม่่ปีรืะจ�าห้อง งานออกแบบรืว่ม่สมั่ยั 
งานฝัีมื่อ หรือือุปีกรืณ์อัจฉรืย่ัะท่ี่�ม่่ดู่ไซัน์ผสม่
ผสานรืะหวา่งยัุคื 90s ถ้ง 2000 ถูกน�าม่าใช่้
เพื�อ DIY ใหม่่ให้เข้ึ้ากับสไต้ล์ส่วนบุคืคืล เน้น
อปุีกรืณ์เพ่�ม่องค์ืปีรืะกอบการืถ่ายัภาพ จดัูแสง
ธรืรืม่ช่าต่้ ไฟส�าหรืบัเซัลฟี�  ไฟ LED หรือื RGB 
ท่ี่�เปีล่�ยันโที่นส่ไดู้ ฯลฯ Sixology Sunset Table Lamp, amazon.com

nyangsoop, youtube.com

Retha Ferguson, Pexels
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สิ่งอำานื้วยความสะดวกและ 
บริการที่ต้องการศักยภาพิต่อธุรกิจ

   ส�าหรืบัเจนเนอเรืช่นัอัลฟา แพลต้ฟอรืม์่เพื�อสขุึ้ภาวะ  
(Wellness Platform) ม่่คืวาม่ส�าคัืญม่ากกวา่ท่ี่�ค่ืดู 
รืายังานจาก Global Wellness Institute รืะบวุา่เด็ูก
อัลฟาเปี็นเจนท่ี่�ไดู้รืบัผลกรืะที่บจากวก่ฤต้โคืวดู่-19 
ขัึ้�นสม่บรูืณ์ คืวาม่ไม่่แน่นอนในช่ว่งวยััท่ี่�ต้้องการืการื
เรืย่ันรูืแ้ละการืเข้ึ้าสังคืม่ม่ากท่ี่�สดุู กลับส่งผลให้เด็ูก
เจนน่�รูืส้้กถ้งคืวาม่วต่้กกังวลโดูยัไม่่รูืตั้้ว จง้เปีน็ท่ี่�ม่า
ขึ้องการืพ้�งพาเที่คืโนโลย่ัและแอปีพล่เคืช่นัท่ี่�สาม่ารืถ
จดัูการืกับคืวาม่กังวล ช่ว่ยัฝักึฝันสต่้ คืวบคืมุ่สม่าธ ่
และจดัูการืกับพัฒนาการืที่างสม่อง 

  Screen-Free Kids เปีน็แนวที่างการืที่�าต้ลาดูรืา้นค้ืาส�าหรืบั
เจนเนอเรืช่นัอัลฟา การืออกแบบพื�นท่ี่�ส�าหรืบัพักผ่อน เล่น หรือื
รือผู้ปีกคืรืองท่ี่�อยัู่ในรืะหวา่งช่อ็ปีปิีง คืวาม่ปีลอดูภัยัภายัใต้้หลัก 
Multigeneration ถือเปีน็ส่�งส�าคัืญอันดัูบหน้�ง รืองลงม่าคืือการื
ออกแบบพื�นท่ี่�ส�าหรืบัเด็ูกซั้�งกลายัเปีน็จุดูขึ้ายัใหม่่ โดูยัการืจ�าลอง
ส่�งแวดูล้อม่ใหม่่ ๆ เช่น่ ห้องสม่ดุู แคืม่ป์ี โรืงภาพยันต้รื ์ฯลฯ เมื่�อ
ต้้องการืให้เด็ูกพักสายัต้าจากหน้าจอ จง้ต้้องอาศัยัการืออกแบบท่ี่�
เปิีดูปีรืะสบการืณ์ใหม่่ ๆ อยัูเ่สม่อ โคืรืงสรืา้งเหล่าน่�จง้จ�าเป็ีนต้้อง
เคืลื�อนย้ัายังา่ยั สาม่ารืถขึ้ยัับฉาก ปีรืบัเปีล่�ยันขึ้องเลน่ เพื�อสรืา้ง
ธม่่ท่ี่�สดูใหม่่อยัูเ่สม่อ

 เจนอัลฟาเต่้บโต้ม่าพรื้อม่กับ
หน้าจอทัี่ช่สกรืน่และช่่องยัูทีู่บ จ้ง
มั่กหาตั้วช่่วยัในการืแก้ปัีญหาจาก
ช่่องที่างสื�อท่ี่�ถูกออกแบบม่าเพื�อ
เด็ูกโดูยัเฉพาะ โดูยัเลือกสื�อสารื
ผ่านเที่คืโนโลย่ัเสมื่อนจรื่งอย่ัาง
ช่่องสต้รืม่่ม่่ง Disney+ Hotstar 
หรือื Netflix ท่ี่�ม่่รืะบบตั้�งค่ืาส�าหรืบั
ผู้ช่ม่รุืน่เยัาวเ์พื�อเส่รืฟ์คือนเที่นต์้ท่ี่�
เหม่าะแก่วยัั เช่่น การืสรืา้งสรืรืค์ื
สารืคืดู่ส�าหรืับเด็ูกท่ี่� เข้ึ้าใจง่ายั 
อย่ัาง HeadSpace for Kids 
หรือืช่่องยัูทีู่บท่ี่�ออกแบบช่ั�นเรืย่ัน
การืเจรืญ่สต่้เสมื่อนจรืง่ (Virtual 
Mindfulness Class) โดูยัม่่คืณุคืรูื
และเพื�อนรืว่ม่ช่ั�นเปี็นสัต้ว์หรือืตั้ว
การื์ตู้นน่ารืัก คืล้ายัภาพยันต้รื ์
Stillwater ท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ในซัร่ืส์่
รืายัการืส�าหรืบัเด็ูกจาก Apple TV+ 

naturedelawaretoday.com

ภาพโดย alebloshka จาก crello.com

ภาพโดย  
Simon Crisp จาก Gizmag

rachaelburgess.com
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  เด็ูกอัลฟาช่าวจน่ใช่เ้วลาเฉล่�ยั 4 ช่ั�วโม่ง 36 
นาท่ี่ต่้อวนัจดูจอ่หน้าจอสม่ารืต์้โฟนหรือืไอแพดู 
การืเข้ึ้าถ้งไลฟส์ไต้ล์และแฟช่ั�นท่ี่�หรูืหรืา สรืา้ง
แรืงบันดูาลใจในการืแต่้งตั้วหรือืไลฟส์ไต้ลเ์ล่ยัน
แบบผู้ใหญ่ ซั้�งส่งผลต่้อรืายัจ่ายัขึ้องคืรือบคืรืวั 
รืายังาน 2020 Children Economy Insights 
เผยัว่าเจนเนอเรืช่ันอัลฟาม่่ส่วนส�าคัืญในการื 
ตั้ดูส่นใจซัื�อส่นค้ืาขึ้องผู้ปีกคืรือง โดูยัรืายัจ่ายั 
50% ถกูใช่ไ้ปีกับอาหารื ขึ้องใช่ค้ืรืวัเรือืน และคืวาม่
บันเท่ี่งส�าหรืบัลูก ซั้�ง 15% เป็ีนส่นค้ืาฟุ�ม่เฟอืยั 
ทัี่�งส่�น 

  WGSN เรืย่ักอ่นฟลเูอนเซัอรืเ์จนอัลฟาท่ี่�เก่ดู
ม่าพรือ้ม่กับเที่คืโนโลย่ั 5G วา่ “Alphluence” 
เพรืาะอ่นฟลูเอนเซัอรืเ์หล่าน่�จะสาม่ารืถเข้ึ้าม่า
คืรืองพื�นท่ี่�สื�อโซัเช่่ยัลในรืะยัะเวลาท่ี่�นานกว่า 
เจนอื�น ๆ  การืช่ื�นช่อบสต้รืม่่ม่่งหรือืค่ืดูคือนเที่นต์้
ไดู้รืวดูเรืว็ขึ้องอัลฟาที่�าให้พวกเขึ้าสาม่ารืถช่่ง
พื�นท่ี่�ดู่จทั่ี่ลไดู้ไม่่แพ้เจนไหน โดูยัเฉพาะบที่บาที่ 
คืรื่เอเต้อรื์บนช่่องยัูทีู่บ ท่ี่� ม่่ศักยัภาพในการื 
หารืายัไดู้และดู้งเหล่าสปีอนเซัอรืเ์ข้ึ้าม่าลงทีุ่น
ในคืวาม่สดูใหม่่น่� และดู้วยับที่บาที่ใหม่่น่�เอง ท่ี่�
ที่�าให้เจนอัลฟาเต่้บโต้ม่าพรือ้ม่กับหน้าท่ี่�ท่ี่�เก่นวยัั  
และต้้องการืเลือกแบรืนด์ูส่นค้ืา อาหารื และ 
เคืรืื�องดืู�ม่ท่ี่�ดู่ต่้อสขุึ้ภาพ หรือืสาม่ารืถรืว่ว่ไดู้โดูยั
ไม่่ต้้องแสดูงบที่บาที่ท่ี่�เก่นจรืง่

 บรืก่ารืดู่ล่เวอรือ่าหารืกลายัเปี็นเรืื�องปีกต่้
ในช่่ว่ต้ปีรืะจ�าวัน แต่้ผู้ปีรืะกอบการืน้อยัรืายั
ท่ี่�จะใส่ใจอาหารืส�าหรืบัเด็ูก ๆ รืะบบสั�งอาหารื
ท่ี่�สาม่ารืถเลือกอาหารืและปีรืม่่าณส�าหรืบัเด็ูก
ไดู้ จ้งกลายัเป็ีนกลยัุที่ธค์ืวาม่ใส่ใจท่ี่�ดู้งคืวาม่
เช่ื�อมั่�นจากผู้ปีกคืรือง และช่ว่ยัให้เด็ูก ๆ ไดู้ม่่
ตั้วเลือกเรืื�องอาหารืไดู้บ้าง บรืษั่ที่สต้ารืต์้อัปี 
Slurrp Farm ผู้จ�าหน่ายัอาหารืและขึ้องวา่ง 
ออรืแ์กน่กส�าหรืบัเด็ูก สาม่ารืถที่�ารืายัไดู้เพ่�ม่ข้ึ้�น 
300% ตั้�งแต่้ม่่วก่ฤต้การืรืะบาดู ดู้วยัเหต้ผุล
ว่าพ่อแม่่ช่าวม่่ลเลนเน่ยัลมั่กช่ื�นช่อบคืวาม่
รื่บเรื่ง แต่้ข้ึ้�นช่ื�อว่าเปี็นผู้บรื่โภคืท่ี่�ช่่างเลือก
ม่ากท่ี่�สุดู จ้งต้้องการืให้เด็ูกไดู้รืบัสารือาหารื
ท่ี่�เพ่ยังพอ แม้่จะเป็ีนอาหารืปีรืะเภที่ขึ้นม่หรือื 
อาหารืดู่ล่เวอรืก็่ต้าม่ 

ที่มา: 

บทความ “Alphas:  
The Covid-19 Impact”  
จาก wgsn.com

บทความ “Alphas:  
Post-Pandemic Development” 
จาก wgsn.com

บทความ  
“Designing for Alpha”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Born Between 2010 and  
2024, Generation Alpha Is  
the Next Wave That Will Hit All 
Markets in the Next Decade. 
Are You Ready?”  
โดย Alexandre Gravel  
จาก gotoast.ca

บทความ  
“Food & Drink Trend:  
The Snake Economy”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Meet Generation Alpha: 
Future Consumers 
Reshaping Markets”  
โดย Gokce Sandal  
จาก futuresplatform.com

บทความ  
“Meet Generation Alpha: 
The Shrewdest Luxury 
Consumers Ever?” โดย Glyn 
Atwal จาก jingdaily.com

บทความ  
“Research Rader:  
Alpha Metal Wellness”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“YouTube:  
Shifts & Strategies”  
จาก wgsn.com

mealplanpros.com

ภาพถ่ายโดย Mathilde Langevin  
จาก Unsplash

littlespoon.com
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สถานการืณ์ต่้าง ๆ ท่ี่�บ่บคัื�นที่�าให้กลุ่ม่ส่ท่ี่�ปีรืากฏิในปีีน่� 
เปีน็แรืงผลักดู้านจต่้ใจและการืแสวงหาคืวาม่สขุึ้ ดู้วยัการื
แยักตั้วและอยัู่ล�าพังเปี็นเวลานาน ธรืรืม่ช่าต่้และคืวาม่ 
ม่่ช่่ว่ต้ช่่วาจะม่่พลังอย่ัางช่ัดูเจน เที่คืโนโลย่ัจะม่่บที่บาที่ 
ส�าคัืญในฐานะจุดูเช่ื�อม่ต่้อรืะหว่างเคืรืื�องมื่อดู่จ่ทัี่ล จน 
กลายัเปี็นแพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�สรืา้งและพัฒนาคืวาม่สัม่พันธ ์ 
การืสัม่ผัส จนถ้งเปีน็ท่ี่�พ้�งที่างจต่้ใจและจต่้วญ่ญาณม่่คืณุค่ืา
ม่ากข้ึ้�นในช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนั 

ส่หลักขึ้องปีี 2022 ทัี่�ง 7 ส่เก่ดูจากกรืะบวนการืวเ่คืรืาะห์ 
และคัืดูกรืองจากส�านักเที่รืนด์ูต่้าง ๆ ก่อนถอดูค่ืารืหัสส่ 
เพื�อให้ง่ายัต่้อการืใช่้งาน จนกลายัเปี็นกลุ่ม่และเฉดูส่ 
ท่ี่�คืาดูวา่จะไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ม่ากข้ึ้�นในปีีหน้าท่ี่�จะม่าถ้ง โดูยั
ปีรืะเด็ูนหลัก กลุ่ม่ส่จะสะท้ี่อนถ้งการืผสม่ผสาน คืวบรืวม่ 
ตั้�งแต่้เฉดูส่ออรืแ์กน่กท่ี่�จรืง่แท้ี่ต้าม่ธรืรืม่ช่าต่้ ไปีจนถ้ง 
โที่นส่สังเคืรืาะห์ท่ี่�สรื้างสรืรืค์ืข้ึ้�นอย่ัางแปีลกใหม่่ต้าม่ 
จ่นต้นาการืและคืวาม่ค่ืดูสรื้างสรืรืค์ื ขึ้ณะเดู่ยัวกันก็ 
ให้คืวาม่รูืส้้กย้ัอนแย้ังในปีรืะสบการืณ์และคืวาม่รูืส้้ก

กลุ่มสีของฤดูกาลนื้ี� ได้รับแรงผลักดันื้ 
จากความต้องการที่จะยกระดับและเติม 
พิลังจากเร่่องพิ้�นื้ฐานื้และสมดุล ผู้บริโภค
จะสัมผัสได้ถึึงโทนื้สีท่ีจุดประกายความสุข 
ไมว่า่จะมาจากการหวนื้คิดถึึงความทรงจำา 
หร่อประสบการณ์์ทางประสาทสัมผัส สี
เหล่านื้ี�จะทั�งให้เหตุผลและดึงดูดเราด้วย
ความนื้่าหลงใหลและเสนื้่ห์ด้านื้ผิวสัมผัส   

เจนื้นื้ี ่คลาร์ก 
(Jenny Clark)  

หัวหนื้้าฝ่่ายคาดการณ์์สีจาก WGSN

หน้�งในคืวาม่พ่เศษขึ้องวงการืเที่รืนด์ูส่ส�าหรืบัปีี 2022 คืือคืวาม่
รืว่ม่มื่อขึ้องส�านักคืาดูการืณ์แนวโน้ม่อย่ัาง WGSN และ Coloro 
บรืษั่ที่ส่ช่ั�นแนวหน้าท่ี่�ปีฏ่ิวต่ั้รืะบบการืสรืา้งสรืรืค์ืดู้านส่จนม่่กวา่ 
3,500 โที่น ที่�าให้การืคืาดูการืณ์ส่ม่่คืวาม่แม่่นยั�าและสม่เหตุ้
สม่ผล โดูยัเฉพาะการืไดู้รืบัข้ึ้อมู่ลจากท่ี่ม่ผู้เช่่�ยัวช่าญดู้านเที่คืน่คื
ส่ขึ้องบรืษั่ที่ Coloro เก่�ยัวกับกรืะบวนการืไดู้ม่าขึ้องโที่นส่บน
วสัดูทุ่ี่�ม่่พื�นผ่วแต้กต่้างกัน โจแอนน์ โธมั่ส (Joanne Thomas)  
กล่าวเพ่�ม่เต่้ม่ว่า การืที่�างานรืว่ม่กันโดูยัต้รืงกับท่ี่ม่คืาดูการืณ์ 
แนวโน้ม่จาก WGSN ม่่ข้ึ้อดู่ต้รืงท่ี่�สาม่ารืถรืะบุส่ต้าม่ฤดููกาลท่ี่�
ม่่คืวาม่ส�าคัืญต่้อธรุืก่จท่ี่�จะต้้องที่รืาบล่วงหน้า การืคืาดูการืณ์ส่ 
ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นจง้ช่ว่ยัสรืา้งสม่ดูลุรืะหวา่งคืวาม่ต้้องการืคืวาม่แปีลกใหม่่
กับคืวาม่ต้้องการือันคืุ้นเคืยั ท่ี่�ช่่วยัน�าคืวาม่รูืส้้กตื้�นเต้้นและการื
ม่องโลกในแงดู่่ม่าสู่ฤดูกูาล

บ ริ ษั ท  S h e r w i n - W i l l i a m s 
เปิดเผยการคาดการณ์์แนื้วโน้ื้ม
สีประจำาปี 2022 ที่ระบุ ถึึงการ
หลอมรวมเ ร่่องราวต่าง ๆ ไ ว้ 
ดว้ยกนัื้   “ความย่ังยน้ื้   จติวิญญาณ์ 
ที่ ลึกซึึ้�ง ความเช่้ื่อมต่อระหว่าง 
เทคโนื้โลยีกับการควบคุมสติ จนื้ถึึง 
การหวนื้คิดถึึงความทรงจำาในื้ 
ชื่่วงทศวรรษที่ 1960-1980”  

ภาพโดย Brooke Cagle จาก Unsplash

coloro.com
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ครีม ครีม 
Anise Flower 

ครีม Anise Flower 

ท่ี่าม่กลางการืกลายัพันธุ์ขึ้องไวรืสัและการืตั้�งคืวาม่หวังกับวัคืซั่น 
ท่ี่�ค่ืดูค้ืนข้ึ้�น ไม่่ม่่ใคืรืสาม่ารืถคืาดูเดูาไดู้ว่าปีรืะวัต่้ศาสต้รืบ์ที่น่�จะ 
จบลงเมื่�อไรื บที่เรืย่ันคืรืั�งน่�ที่�าให้การืดูแูลสขุึ้ภาพถือเปีน็เรืื�องท่ี่�ปีรืะม่าที่
ไม่่ไดู้ คืวาม่เคืรืย่ัดูและกังวลม่่ผลต่้ออตุ้สาหกรืรืม่ยัาและอาหารืเสรืม่่ 
ท่ี่�เข้ึ้าม่าม่่ส่วนบรืรืเที่าจ่ต้ใจ เคืรืื�องมื่อและอุปีกรืณ์ใหม่่ ๆ เก่ดูข้ึ้�น 
เพื�อให้สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งฐานข้ึ้อมู่ลดู้านสขุึ้ภาพไดู้งา่ยัข้ึ้�นส่นค้ืาหม่วดูหมู่่ 
สขุึ้ภาพถกูจดัูให้เปีน็หน้�งในแคืม่เปีญพื�นฐานส�าหรืบัแบรืนด์ูใหญ่ ๆ 

redbubble.com

Sokoglam.comPimpinella anisum, Aniseed
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บรืษั่ที่ Eight Capital คืาดูการืณ์วา่ต้ลาดูส่นค้ืาท่ี่�ผล่ต้ดู้วยัส่วนผสม่ขึ้องเห็ดูช่น่ดูน่�จะเต่้บโต้และ 
เปีน็ท่ี่�ต้้องการืขึ้องต้ลาดูม่ากข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ  ส�าหรืบัส่นค้ืากลุม่่ Mental Health บรืษั่ที่ Columbia Omni 
Studio ผู้เช่่�ยัวช่าญดู้านส่ให้คืวาม่เห็นวา่ส่คืรืม่่เฉดูน่�เคืยัเป็ีนส่ท่ี่�เปี็นตั้วแที่นขึ้องคืวาม่สุขึ้ ภายัใต้้ 
ช่ื�อส่ Butter Cream ในปีี 2019 และเปีน็ส่ท่ี่�ดู่ไซัเนอรืมั์่กน�าม่าใช่ใ้นการืออกแบบเสื�อผ้า ผล่ต้ภัณฑ์์ 
และงานต้กแต่้งภายัใน ปีี 2022 ส่เฉดูน่�ไดู้กลับม่าเพื�อเป็ีนตั้วแที่นขึ้องคืวาม่หวังท่ี่�น�าเรืาก้าวสู่ 
คืวาม่สขุึ้อ่กคืรืั�ง

ในขึ้ณะท่ี่�ผูบ้รืโ่ภคืเจนซัแ่ละม่่ลเลนเน่ยัลสรืรืหาไอเที่ม่
บ�าบัดูจ่ต้ใจเพื�อต่้อสู้กับภาวะหม่ดูไฟ รืายังานจาก 
Mintel รืะบุวา่ขึ้องต้กแต่้งบ้านม่่ส่วนที่�าให้ผู้บรืโ่ภคื
กลุม่่น่�รูืส้้กผ่อนคืลายั หลายัแบรืนด์ูท่ี่�ที่�าการืต้ลาดูดู้าน 
Well-being จง้จ�าเปีน็ต้้องปีรืบัผล่ต้ภัณฑ์์ให้สาม่ารืถ
ต้อบรืบัโสต้ปีรืะสาที่ ทัี่�งที่างสายัต้า ผ่วสัม่ผัส รืสช่าต่้ 
และกล่�น ผล่ต้ภัณฑ์์ดู้านกล่�นถือเปี็นส่นค้ืาท่ี่�ม่าแรืง
ม่ากท่ี่�สดุูในปีี 2021 โดูยัม่ากกวา่คืรื้�งขึ้องผู้ท่ี่� Work 
from Home ช่าวอเม่รืกั่นเผยัวา่ เท่ี่ยันหอม่คืือสะพาน
เช่ื�อม่รืะหวา่งคืวาม่ค่ืดูและการืดูแูลต้นเอง ส่งผลต่้อ
การืปีรืบัพฤต่้กรืรืม่การืจดัูบ้าน ที่�าคืวาม่สะอาดู และ
การืลกุข้ึ้�นม่าที่�าอาหารื 

ในปีน่ี�จง้ยักให้เท่ี่ยันหอม่เป็ีนส่นค้ืาหน้�งท่ี่�ไดู้ไปีต่้อ เพื�อ
เปี็นที่างเช่ื�อม่สู่ส่นค้ืาหม่วดูหมู่่สุขึ้ภาพอื�น ๆ ส่คืรืม่่ 
อม่เหลอืงขึ้องเท่ี่ยันหอม่ เฉดูเดู่ยัวกับส่ Anise Flower 
ไม่่เพ่ยังเปี็นส่ตั้วแที่นขึ้องคืวาม่จ่ต้ดู่เท่ี่านั�น แต่้ยััง
หม่ายัถ้งการืปีลอบปีรืะโลม่ให้ทีุ่กอย่ัางลุล่วงไปีไดู้ 
ดู้วยัดู่ ส่งผลดู่ต่้อหัวใจ และรืะบบสม่อง ซั้�งสอดูคืล้อง
กับส่ขึ้องน�าผ้�งท่ี่�เข้ึ้าสู่ต้ลาดูสก่นแคืรืส์ายัธรืรืม่ช่าต่้ 
และส่ขึ้องเห็ดูเม่าต้รืะกูล Hericium ซั้�งเต่้บโต้ดู้วยั 
ไม่ซัเ่ล่ยัม่ ปีจัจุบันไดู้รืบัการืจดูส่ที่ธบั่ต้รืเป็ีนสม่นุไพรื
ท่ี่�ไดู้รืบัการืยัอม่รืบัที่างการืแพที่ย์ั วา่สาม่ารืถปีอ้งกัน
รืะบบปีรืะสาที่บรืรืเที่าอาการืซัม้่เศรืา้และวต่้กกังวลไดู้

etsy.com

sokoglam.com

BHG.com
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ฟ้า
แม้่ช่ว่งล็อกดูาวน์และม่าต้รืการืลดูเท่ี่�ยัวบ่นการืขึ้นส่ง
ที่างอากาศ อาจที่�าให้ปีรืม่่าณก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู
ในอากาศลดูลงในรืะยัะสั�น แต่้ผลกรืะที่บท่ี่� CO2 ม่่ต่้อ
สภาพภมู่่อากาศยัังคืงเก่ดูข้ึ้�นอย่ัางต่้อเนื�องและก่อให้
เก่ดูการืเปีล่�ยันแปีลงขึ้องอณุหภมู่่โลกไดู้ในรืะยัะยัาว 
รืายังานวจ่ัยัซั้�งต่้พ่ม่พ์ในวารืสารื Environmental 
Research Letters รืะบุวา่ ในขึ้ณะท่ี่�ช่ั�นบรืรืยัากาศ
ขึ้องโลกรือ้นข้ึ้�น แต่้ก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูท่ี่�เข้ึ้าสู่
บรืรืยัากาศช่ั�นสต้รืาโที่สเฟยีัรืก์ลับม่ากข้ึ้�น จนที่�าให้
อากาศท่ี่�รืะดัูบคืวาม่สูง 20-60 ก่โลเม่ต้รืเหนือพื�น
โลกม่่อุณหภูม่่เย็ันลงอย่ัางต่้อเนื�อง ซั้�งรืะดัูบคืวาม่
สูงน่�คืือช่ั�นส�าหรืบัส่งสัญญาณคืม่นาคืม่ เที่คืโนโลย่ั
สื�อสารื และยัังเปีน็เส้นที่างการืบ่นส�าหรืบัเคืรืื�องบ่น 
การืเปีล่�ยันแปีลงน่�จะส่งผลกรืะที่บต่้อการืกลับไปีใช่้
เส้นที่างการืบ่นหลังการืรืะบาดูขึ้องเช่ื�อไวรืสัจบลง
หรือืไม่่ หรือืปีัญหาน่�จะถูกเย่ัยัวยัาจากเที่คืโนโลย่ั
ปีรืะเภที่ใดู จ้งเป็ีนปีรืะเด็ูนท่ี่�หลายัฝั�ายัต่้างรืว่ม่กัน 
ฝั�าวก่ฤต้ต่้อไปีในปี ี2022 

mens-folio.com

Ermenegildo Zegna XXX Summer 2022 ,Zegna.com

Stratosphere



50 51

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
COLOR THEME

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
COLOR THEME

ส่ฟา้ Stratosphere ช่ื�อเดู่ยัวกันกับช่ั�น
บรืรืยัากาศท่ี่�ไดู้รืบัผลกรืะที่บ เปีน็ตั้วแที่น
ส�าคัืญขึ้องปีัญหาดู้านส่�งแวดูล้อม่ ท่ี่� 
ผลักดัูนให้ผู้คืนต้รืะหนักถ้งปัีญหาและ
คืวาม่เปีล่�ยันแปีลงขึ้องช่ั�นบรืรืยัากาศโลก  
น่ต้ยัสารื Viewpoint ไดู้กล่าวถ้งเฉดูส่
ฟา้และเฉดูส่เข่ึ้ยัว โดูยัอ้างถ้งงานเข่ึ้ยัน
ขึ้องโธมั่ส เบอรื์รื่� (Thomas Berry)  
นักปีรืะวต่ั้ศาสต้รืว์ฒันธรืรืม่ ท่ี่�เคืยักลา่วไว้
วา่เฉดูส่น่�สาม่ารืถสื�อสารืถ้งจ่ต้วญ่ญาณ
ขึ้องธรืรืม่ช่าต่้ไดู้ดู่และยัังม่่ผลต่้ออารืม่ณ์ 
ที่�าให้รูื้ส้กถ้งการืเห็นใจและเช่ื�อม่โยัง 
ส่�งม่่ช่่ว่ต้ในรืะบบน่เวศให้ม่่จ่ต้ว่ญญาณ
รืว่ม่เพื�อสรืา้งวฒันธรืรืม่ท่ี่�ดู่งาม่ 

ขึ้ณะเดู่ยัวกันส่เฉดูน่�ยัังถกูเรืย่ักวา่ Fresh Blue 
ท่ี่�เป็ีนส่รือยัต่้อรืะหวา่งน�าที่ะเลและท้ี่องฟา้ เช่น่
เดู่ยัวกับการืไรื้รือยัต่้อรืะหว่างธรืรืม่ช่าต่้และ
นวัต้กรืรืม่ท่ี่�ทัี่นสมั่ยั ในฐานะภูม่่ปัีญญาเพื�อ
ธรืรืม่ช่าต่้แนวใหม่่หรือื New Natural อยั่าง
การืพัฒนาบรืรืจุภัณฑ์์รืกัษ์โลกหรือืส่นค้ืาวแ่กน 
ซั้�งสอดูคืล้องกับฝัั� งอุต้สาหกรืรืม่แฟช่ั�นท่ี่�ปีฏ่ิวต่ั้
สายัพานการืผล่ต้ในกลุ่ม่ผ้าฟอกส่อย่ัางย่ันส์

ขึ้องแบรืนด์ู Levi’s หรือืการืใช่้กลยัุที่ธ์ต้ลาดู
แฟช่ั�นท่ี่�ใส่ใจส่�งแวดูล้อม่ม่ากย่ั�งข้ึ้�น อย่ัางแบรืนด์ู  
Ermenegildo Zegna ท่ี่�จดัูโช่วค์ือลเล็กช่นั XXX 
Summer 2022 กลางที่ะเล และออกแบบเสื�อผ้า
ให้อยัู่บนพื�นฐานขึ้องคืวาม่พอดู่ ไม่่ฟุ�ม่เฟือยั
ที่รืพัยัากรื และสวม่ใส่งา่ยั ซั้�งเปีน็สไต้ล์หลักขึ้อง
แฟช่ั�นท่ี่�ที่กุคืนเข้ึ้าถ้งไดู้

wdo.org
Hfscollective.com

nae-vegan.com

Hfscollective.c GINZA 456 created by KDDI, designboom.com om

Oatly.com



52 53

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
COLOR THEME

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
COLOR THEME

ส�านักเที่รืนด์ู NellyRodi วเ่คืรืาะห์วา่ช่ว่งเวลาน่�คืือการืเดู่นหน้า
สูก่ารืเปีล่�ยันแปีลงปีรืะวต่ั้ศาสต้รืข์ึ้องม่นุษยัช่าต่้ โดูยัเปีล่�ยันจาก
คืวาม่ล้ม่เหลวดู้านที่รืพัยัากรืส่�งแวดูล้อม่และคืวาม่ยัุง่เหย่ังดู้าน
สังคืม่ ให้เป็ีนโลกท่ี่�คืวรืจะเปีน็จากจต่้ใต้้ส�าน้กคืวาม่เปีน็ม่นุษย์ั 

เจนเนอเรืช่นัซัคื่ือบุคืคืลแถวหน้าท่ี่�จะยืันหยััดูสรืา้งโลกใบใหม่่ 
ส�าหรืบัยัคุืน่� เส้นแบ่งรืะหวา่งจน่ต้นาการืและโลกแห่งคืวาม่จรืง่
จากคืวาม่ต้้งเคืรืย่ัดู ถูกที่�าให้คืล่�คืลายัไดู้บ้างดู้วยัเที่คืโนโลย่ั 
ท่ี่�เข้ึ้าม่าช่ว่ยัจดัูการื หลายัคืนหน่ไปีหาโอกาสจากเที่คืโนโลย่ัดู่จทั่ี่ล
และสรืา้งผลลัพธไ์ดู้ดู่จากโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยั โดูยัเฉพาะการืสรืา้ง
โอกาสที่างธรุืก่จ ขัึ้บเคืลื�อนส่นที่รืพัย์ัดู่จทั่ี่ล Cryptocurrency  
ในแพลต้ฟอรืม์่เสมื่อนจรืง่ หรือืขัึ้บเคืลื�อนปีรืะช่าธป่ีไต้ยัโดูยั
ต่้ดูแฮช่แท็ี่กในต่้�กต็้อก ขึ้องเจนซั่ จนเปี็นกรืะแสสังคืม่ท่ี่� 
ตื้�นตั้วในวงกว้างในสมั่ยัอดู่ต้ปีรืะธานาธ่บดู่โดูนัลล์ ที่รืมั่ปี ์
กรืะทัี่�งปัีจจุบันรืัฐบาลขึ้องปีรืะธานาธ่บดู่โจ ไบเดูน ไดู้น�า
เที่คืโนโลย่ัเสมื่อนจรืง่ Virtual World ม่าใช่้ส�าหรืบัการืลง
ปีรืะช่าพ่จารืณ์จากภาคืปีรืะช่าช่น ซั้�งนอกจากจะที่�าให้ปีรืะช่าช่น
ม่่เส่ยังในการืออกคืวาม่เห็นส�าหรืบัการืที่�างานขึ้องรืฐับาลแล้ว 
ยัังสรืา้งภาพจ�าลองอนาคืต้ท่ี่�ปีรืะช่าช่นอยัากให้เปีน็ไดู้ดู้วยัเช่น่กัน

Puma,Thefabricant.com

Thefabricant.com

ม่วง Purple Rose

@RTFKTstudios
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ส่ม่่วงเฉดู Purple Rose เปี็นส่ท่ี่�ลดู
คืวาม่ต้้งเคืรื่ยัดูที่างดู้านอารืม่ณ์ ขึ้ณะ
เดู่ยัวกันก็สาม่ารืถสรืา้งพลังท่ี่�แข็ึ้งแกรืง่
ให้สื�อดู่จ่ทัี่ล และยัังเป็ีนส่ตั้�งต้้นในการื
สรืา้งธรืรืม่ช่าต่้สังเคืรืาะห์ในแพลต้ฟอรืม์่
เสมื่อนจรืง่ สต้ดูู่โอ SPARRE ดู่ไซัเนอรืจ์าก
สต้อกโฮล์ม่เช่ื�อว่าโลกยัุคืใหม่่สาม่ารืถ
ขัึ้บเคืลื�อนไดู้ดู้วยัพลังขึ้องเที่คืโนโลย่ั 
นวตั้กรืรืม่ 3D อ่กทัี่�งแอน่เม่ช่ันจะสรืา้ง
โลกยูัโที่เปีียัในแบบท่ี่�เรืาต้้องการื 

และส่ม่่วงเฉดูน่�จะเปีน็ตั้วแที่นส�าหรืบัคืวาม่
งาม่ขึ้องธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�เหนือจรื่ง เช่่นเดู่ยัว
กับไวโอเลต้ ซูั (Violet Zhou) ผู้สรืา้งงาน
ออกแบบเช่ง่อารืม่ณ์ เธอเช่ื�อวา่เส้นที่างขึ้อง
นักออกแบบ ไม่่วา่จะสรืา้งสรืรืค์ืผลงานจาก
คืวาม่โกรืธ คืวาม่เคืรืย่ัดู หรือืการืม่องโลกใน 
แงดู่่ ต่้างต้้องใช่ส่้เป็ีนตั้วสื�ออารืม่ณ์ และส่
เฉดูม่่วงหรือืเฉดูโฮโลแกรืม่ก็เปี็นส่ท่ี่�เช่ื�อม่
ต่้ออารืม่ณ์ท่ี่�หลากหลายัให้รืวม่เปีน็หน้�งไดู้ดู่ 

แนวค่ืดูน่�สอดูคืล้องกับการืเปีล่�ยันยูัน่ฟอรืม์่
ขึ้องการืปีรืะกวดูไอดูอลปีรืะจ�าปีีขึ้องช่่อง 
Mnet ในเกาหล่ใต้้ จากท่ี่�เคืยัออกแบบธม่่
ส่ช่ม่พูส�าหรืบัไอดูอลหญ่ง ไดู้ปีรืบัเปีน็ส่ม่่วง 
อ่อนท่ี่�ให้คืวาม่รูืส้้กน่ารืกั น่าเอ็นดู ู แต่้แฝัง
ดู้วยัพลงัคืวาม่มุ่ง่มั่�นในการืที่�าฝันัให้เปีน็จรืง่
ขึ้องผู้เข้ึ้าแข่ึ้งขัึ้นจ�านวน 99 คืน ภายัใต้้ช่ื�อ
รืายัการืใหม่่ Girls Planet 999 sixnfive.com

whoisjosephmark.medium.com
Apple.com

kpopping.com

Catello Gragnaniello

Catello Gragnaniello
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รืายังานจาก Forbes กล่าวถ้งสภาวะ 
หม่ดูไฟขึ้องกลุ่ม่ม่่ลเลนเน่ยัลท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นก่อนท่ี่�
วก่ฤต้การืณ์โคืวดู่-19 จะเรื่�ม่ต้้น การืผ่านบที่
ที่ดูสอบเหต้กุารืณ์ส�าคัืญขึ้องโลกม่าแต่้ละยัคุื
สมั่ยั จนกรืะทัี่�งเผช่่ญหน้ากับภัยัโรืคืรืะบาดู 
ย่ั�งที่�าให้เจนน่�รูืส้้กเหนื�อยัหน่ายัม่ากกวา่เดู่ม่
หลายัเท่ี่า โดูยัม่ากกว่า 52% ขึ้องผู้ต้อบ
แบบสอบถาม่ช่าวอเม่รืกั่น บอกว่าพวกเขึ้า
หม่ดูไฟตั้�งแต่้ก่อนเจอวก่ฤต้ล็อกดูาวน์และ
คืวาม่เหน็ดูเหนื�อยัน่�ไดู้เรื่�ม่ที่ว่คืูณข้ึ้�น ที่�าให้
ไม่่สาม่ารืถแยักคืวาม่หงุดูหง่ดูกับปัีญหา
สขุึ้ภาพจต่้ไดู้ สถาบัน Centers for Disease  
Control and Prevention ไดู้ให้คืวาม่เห็น 
ว่าการืเปีล่�ยันทัี่ศนคืต่้ต่้อช่่ว่ต้จะที่�าให้ 
ม่่ลเลนเน่ยัลรูืจ้กัคื�าวา่ยืัดูหยัุ่นไดู้ม่ากข้ึ้�น 

hatrabbits.com

olafureliasson.net

@THUNDERGIRL_XTAL

เหลืองส้ม
Radiant Yellow
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โดูยัผลการืส�ารืวจพบวา่การืท่ี่�กลุม่่เจนเนอเรืช่นัซัท่่ี่�เข้ึ้าสู่ 
อาการืหม่ดูไฟและสาม่ารืถจัดูการืกับภาวะนั�นไดู้เรืว็กวา่ 
ม่่ลเลนเน่ยัล อาจเปี็นผลม่าจากการืท่ี่�เจนน่�เรืย่ันรูืจ้าก 
การืเก่ดูม่าในโลกท่ี่�ไม่่สม่บูรืณ์แบบไดู้ดู่ แม้่จะม่่คืวาม่
ว่ต้กกังกล แต่้ก็ไม่่ม่่คืวาม่ค่ืดูเกล่ยัดูช่ังต้นเองหรืือ
เคืรืง่คืรืดัูกับเปีา้หม่ายัในช่ว่ต่้ ซั้�งเปีน็แนวค่ืดูท่ี่�ไม่่ซับัซัอ้น 
และสาม่ารืถเปี็นกุญแจปีลดูล็อกภาวะหม่ดูไฟไดู้ใน 
รืะยัะเรื่�ม่ต้้น 

ปีี  2022 น่�จ้งเปี็นปีีท่ี่�แนวค่ืดูขึ้องเจนน่�จะเข้ึ้าม่า 
ม่่บที่บาที่ส�าคัืญส�าหรืับต่้อสู้ กับคืวาม่ล้ม่เหลวและ 
ท้ี่าที่ายัคืวาม่รูืส้้กขึ้องต้นเอง ดู้วยัการืม่องโลกในแงบ่วก
จากคืวาม่ไม่่สม่บูรืณ์แบบ

“ม่องโลกในแง่ดู่ เ ข้ึ้าไว้นะ” 
ส�านักคืาดูการืณ์เที่รืนด์ูอนาคืต้ 
WGSN ให้คืวาม่เห็นวา่การืจะ
เดู่นหน้าต่้อไปีข้ึ้างหน้า ต้้อง
สรื้างคืวาม่มั่�นใจและกักตุ้น
พลังบวกเอาไว้ภายัในจ่ต้ใจ 
ให้ม่าก ๆ ซั้�งส่ท่ี่�ที่�าให้เก่ดูพลัง
ในใจไดู้ส�าหรืบัปีีน่�คืือส่เหลือง  
Radiant Yellow เหลืองเข้ึ้ม่เฉดู
ม่ะม่่วงสุกท่ี่�เปี็นตั้วแที่นแห่ง
การืม่องโลกในแงบ่วก พลังงาน
จากจานส่เฉดูน่�จะสาม่ารืถน�า
คืวาม่บ่ดูเบ่�ยัวให้กลับม่าสว่าง
สดูใสไดู้อ่กคืรืั�ง

WGSN ไดู้กล่าวถ้งส่เหลืองเฉดูน่�ภายัใต้้ช่ื�อ Mango Sorbet ในขึ้ณะ
ท่ี่� Trendsenses Studio เรืย่ักเฉดูน่�วา่ Mango Orange ทัี่�งสอง
ช่ื�อน่�ต่้างเปี็นเฉดูเดู่ยัวกันท่ี่�เล่าถ้งคืวาม่สดูใสในช่่วงฤดููรือ้น และ
ยัังเปี็นเฉดูท่ี่�ถูกน�าม่าออกแบบส่นค้ืาแฟช่ั�นขึ้อง Off-White หรือื 
Acne Studios อปุีกรืณ์ Homeware และส่นค้ืาไลฟส์ไต้ล์อย่ัาง 
เซั่รืฟ์สเกต้ หรือืส่ไอคือนพอดูแคืสต์้ขึ้อง burlap ชุ่ม่ช่นส�าหรืบั 
ม่่ลเลนเน่ยัลและเจนซัใ่นสหรืฐัอเม่รืก่าacnestudios.com

stevemessam.co.uk

gentle Monster,reddit.com

tres-bien.com

Farfetch.com

Charger X, takealot.com
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ส่เข่ึ้ยัวสะท้ี่อนแสงหรือื Acid Lime อดู่ต้คืือส่ย้ัอม่ไนโต้รืโซัสังเคืรืาะห์ 
ซั้�งปีัจจุบันรูื้จักกันในช่ื�อที่างการืค้ืา Naphthol Green B ต้าม่
ปีรืะวต่ั้ไดู้รืบัการืรืะบุเปี็นคืรืั�งแรืกในแผนภูม่่ส่เช่่งพาณ่ช่ย์ั ในฐานะ
ส่ส�าหรืบัวาดูภาพขึ้องศ่ลปิีน คืวาม่จรืง่แล้วกลุ่ม่ส่สังเคืรืาะห์น่�ผล่ต้
คืรืั�งแรืกในช่ว่งปี ี1883 และเปีน็ท่ี่�รูืจ้กักันดู่ในการืย้ัอม่ผ้า การืค้ืนพบ
คืรืั�งนั�นจ้งกรืะตุ้้นให้เก่ดูการืว่จัยัท่ี่�เก่�ยัวกับกรืะบวนการืผล่ต้อย่ัาง 
รือบดู้าน ตั้�งแต่้คืุณสม่บัต่้คืวาม่คืงที่นและผลลัพธ์เช่่งเคืม่่ขึ้องส่  
ก่อนสรุืปีผลการืว่จัยัว่าส่ดัูงกล่าวนั�นเหม่าะส�าหรืับเปี็นส่ที่าบ้าน 
วอลเปีเปีอรื ์หรือืหม้่กพ่ม่พ์ 

Photo by Anthony Tran on Unsplash

tribute-brand.com nytimes.com

เขียวสะท้อนแสง
Acid Lime
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อย่ัางไรืก็ต้าม่ ภายัใต้้ม่าต้รืฐานสมั่ยัใหม่่ ส่เข่ึ้ยัวสะท้ี่อนแสง 
ไม่่ต้อบโจที่ย์ัคืวาม่คืงที่นต่้อแสงขึ้องเม็่ดูส่ นับตั้�งแต่้ 
ปีี 1956 ศ่ลปิีนจ้งไม่่น่ยัม่ใช่้ส่ดัูงกล่าว สันน่ษฐานวา่น่า
จะถูกแที่นท่ี่�ดู้วยัเม็่ดูส่เข่ึ้ยัวอ่นที่รืย์่ัท่ี่�ม่่คืวาม่เสถ่ยัรืกวา่  
ส่ Acid Lime จ้งเปี็นตั้วแที่นขึ้องคืวาม่แปีลกใหม่่  
คืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื ท่ี่�หลอม่รืวม่รืะหวา่งคืวาม่เก่าและใหม่่ 
คืวาม่จรืง่แท้ี่และส่�งสังเคืรืาะห์ โดูยัน่ต้ยัสารื Elle Decor 
ยักให้เปีน็หน้�งในส่สดุูฮอต้ขึ้องปีน่ี�

elledecor.com

ปีรืากฏิการืณ์คืวาม่เป็ีนท่ี่�น่ยัม่ขึ้องส่เข่ึ้ยัวสะท้ี่อน
แสงนั�นเห็นไดู้ช่ัดู ไม่่ว่าจะจากการืท่ี่�สถาปีน่ก
ไม่เค่ืล เคื. เฉ่น (Michael K. Chen) ดู้งส่
ดัูงกล่าวจากภาพวาดูขึ้องวูล์ฟ คืาห์น (Wolf 
Kahn) ม่าในห้องนอนสุดูหรูืขึ้องลูกค้ืาในแม่น
แฮต้ตั้น พรื้อม่คืุม่โที่นดู้วยัเก้าอ่� หุ้ม่ผ้าไหม่ 
ก�าม่ะหย่ั�จากแบรืนด์ู Loro Piana ในเฉดูส่
น�ามั่นม่ะกอกส�าหรืบัการืต้กแต่้งภายัใน หรือื
การืท่ี่�นักออกแบบอย่ัางแฮรืร์ื่� นูเรืย่ัฟ (Harry 
Nuriev) ปีรืะธานขึ้อง Crosby Studios กล่าว
กับน่ต้ยัสารื Hypebeast เมื่�อปีท่ีี่�ผ่านม่า วา่เขึ้า
ช่อบที่�างานกับส่เข่ึ้ยัวท่ี่� “แปีลกใหม่่” คือลเล็กช่นั 
Crosby Studios Home ในฤดูกูาลน่� จง้เปิีดูตั้ว 

โดูดูเดู่นดู้วยักลุม่่ส่ Acid Green และ Neon Lime 
ท่ี่�ดู้งดูดููใจ ต้ลอดูจนคืวาม่รืว่ม่มื่อรืะหวา่งแบรืนด์ู
และ Nike ในปีี 2020 ท่ี่�รืว่ม่ออกแบบโซัฟา 
Air Max Day Sofa จากเสื�อแจก็เก็ต้กันหนาว
ขึ้อง Nike ท่ี่�ผ่านกรืะบวนการืดู่จ่ทัี่ลอัปีไซัเค่ืล  
(Digitally Upcycled) ท่ี่�หม่ายัถ้งการืน�าเสื�อ
เก่าหลายัส่บตั้วม่ารืวม่กันเปี็นโซัฟาวงกลม่  
โดูยัผู้สนใจสาม่ารืถที่ดูลองใช่ผ่้านแพลต้ฟอรืม์่
อ่นสต้าแกรืม่ดู้วยัเที่คืโนโลย่ั Augmented 
Reality (AR) เท่ี่านั�น โซัฟาแสนเก๋ยัังม่าพรือ้ม่
หม่อนอ่งท่ี่�ใช่้ส่เข่ึ้ยัว Acid Lime หลายัเฉดู 
ต้กแต่้งดู้วยัโลโก้ส่ขึ้าวขึ้องแบรืนด์ู โดูยัไม่่ลืม่
สโลแกน “Just Do It”

ภาพถ่ายโดย Omar Flores จาก Unsplash

dezeen.com
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เช่น่เดู่ยัวกับล่อาห์ รืง่ (Leah Ring) ผู้ก่อตั้�งสต้ดูู่โอออกแบบสหวท่ี่ยัาการื 
Another Human ปีรืะกาศวา่ส่น่�เปี็นหน้�งใน “ส่โปีรืดู” ขึ้องเธอ ส่�งน่�ย่ั�งดู ู
สม่เหต้สุม่ผลม่ากข้ึ้�นเมื่�อพ่จารืณาจากผลงานท่ี่�ม่่ช่ื�อเส่ยัง อย่ัางงานออกแบบ
เก้าอ่�ในช่ื�อ Zorg ซั้�งอธบ่ายัถ้งการืสรืา้งสรืรืค์ืโคืรืงเก้าอ่�หลักผ่านการืพ่น 
ส่เข่ึ้ยัวโที่นเรือืงแสงให้ม่่ลักษณะเปีน็ผงฝัุ�น ถือเปีน็การืแสดูงออกและสรืา้ง
คืวาม่ไดู้เปีรืย่ับผ่านวธ่ก่ารืท่ี่�สนุกสนาน แสดูงถ้งบคุืล่กขึ้องผู้ใช่ท่้ี่�ผ่อนคืลายั 
ไม่่ถือตั้ว พรือ้ม่ช่ว่ยัสรืา้งพื�นท่ี่�ท่ี่�ดูเูปีน็ม่่ต้รืม่ากข้ึ้�น

anotherhuman.la ส�าหรืบัวงการืแฟช่ั�น เมื่�ออ่นไซัต์้ขึ้อง
ผู้คืนในทีุ่กวันน่� น่ยัม่ซัื�อเสื�อผ้าจาก
ออนไลน์เพื�อม่าถ่ายัรูืปีลงโซัเช่ย่ัลแล้ว
ส่งคืืน จนกลายัเป็ีนปัีญหาใหญ่ขึ้อง
ธรุืก่จแฟช่ั�นฝัั� งยัโุรืปีไม่่น้อยั Carlings 
แบรืนด์ูฟาสต์้แฟช่ั�นจากนอรืเ์วย์ัจ้ง
เก่ดูไอเดู่ยัใหม่่ในการืจ�าหน่ายัเสื�อผ้า 
3D พรื้อม่บรื่การืรื่ทัี่ช่รูืปีชุ่ดูท่ี่�ผู้ซัื�อ
แที่บดูไูม่่ออกวา่คืือรืทั่ี่ช่ โดูยัรืาคืาขึ้อง
เสื�อผ้าแบรืนด์ูน่�อยัู่ในม่าต้รืฐานรืาคืา
ทัี่�วไปี เรื่�ม่ต้้นท่ี่� 10 ยัโูรืไปีจนถ้ง 30 ยูัโรื 

นับว่าช่่วยัแก้ปีัญหาทัี่�งเรืื�องส่�งแวดูล้อม่และยััง 
ล�าสมั่ยั ที่างดู้านแบรืนด์ู Tribute Brand ไดู้
สรืา้งสรืรืค์ืชุ่ดูแฟช่ั�นสดุูเอ็กซัค์ืลซูัฟ่ดู้วยัโคืรืงสรืา้ง
รูืปีที่รืง ไม่่รืะบเุพศ ไม่่ม่่ไซัส์ ม่าพรือ้ม่กับหม่ายัเลขึ้
จ�านวนช่่�น เพื�อไม่่ให้เสื�อผ้าดู่จทั่ี่ลสาม่ารืถหาซัื�อจาก
รืา้นไดู้ต้ลอดูไปี จากข้ึ้อดู่ท่ี่�กล่าวม่าจง้ย่ั�งช่ว่ยัต้อกยั�า
ภาพขึ้องส่ Acid Lime ว่าสื�อสารืถ้งนวัต้กรืรืม่ท่ี่�
แปีลกใหม่่แห่งอนาคืต้

ส่เข่ึ้ยัวกลุ่ม่น่�อาจให้คืวาม่รูื้ส้กย้ัอนแย้ังในจ่ต้ใจ
ขึ้องผู้ใช่ ้ ในขึ้ณะท่ี่�เรืาเผช่ญ่หน้ากับคืวาม่ต้้งเคืรืย่ัดู
ท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นในช่่ว่ต้ปีรืะจ�าวัน เฉดูส่น่�จ้งที่�าหน้าท่ี่�ทัี่�ง
ดู้งดูดููสายัต้าไดู้พอ ๆ  กับที่�าให้เรืาม่องบน สลับไปีม่า 
รืะหวา่งการืส่งเส่ยังย่ั�และการืเต่้ม่เต็้ม่จต่้ใจ นั�นคืือ
คืวาม่พ่เศษท่ี่�ที่�าให้ส่ดัูงกล่าวแต้กต่้างจากส่อื�น ๆ 
พรือ้ม่ให้คืวาม่รูืส้้กคืาดูไม่่ถ้งส�าหรืบัช่ว่งเวลาน่�

tribute-brand.com

 tribute-brand.com
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กลุม่่ส่ช่ม่พูอม่ม่่วง Festival Fuchsia แสดูงค่ืาส่ 
ท่ี่�เข้ึ้ม่ข้ึ้น สม่จรื่ง และพลังท่ี่� ขัึ้บเคืลื�อนทัี่�งใน
ช่่ว่ต้จรื่งและโลกดู่จ่ทัี่ล ใช่้งานไดู้หลากหลายั 
ม่ากพอท่ี่�จะใช่้ออกแบบโดูยัไม่่ม่่เงื�อนไขึ้ดู้าน
ฤดูกูาลและเขึ้ต้แดูนในแต่้ละปีรืะเที่ศ ส่ดัูงกล่าวจง้ 
เปีน็วธ่ท่่ี่�ยัอดูเย่ั�ยัม่ในการืสรืา้งคืวาม่รูืส้้กเช่ง่บวก 
และการืหล่กหน่เพื�อสรืา้งพลังให้ต้นเองอ่กคืรืั�ง 

ส�านักเที่รืนด์ู NellyRodi รืะบุเพ่�ม่เต่้ม่ว่าเปี็น
เฉดูส่แห่งการืปีลดูปีล่อยัภาพลักษณ์ก่อนช่่วง
ที่ศวรืรืษ 2000 ท่ี่�วับวาบเปีล่งปีรืะกายั เปิีดู
เผยัช่ัดูเจนในทีุ่กส่�งทีุ่กอย่ัาง ทัี่�งยัังม่่คืวาม่
พ่เศษท่ี่�ม่ากกว่าปีกต่้ (Ultra) ไม่่ว่าจะเปี็น
คืวาม่หรูืหรืา เซั็กซั่�เย้ัายัวนใจ สต้รืท่ี่แฟช่ั�นท่ี่�ม่่
ส่สัน ท่ี่�เน้นคืวาม่เยัอะจัดูจ้านเพื�อแสดูงออก
ถ้งคืวาม่ม่่ช่่ว่ต้ช่่วา เช่่นเดู่ยัวกับการืน�าเสนอ
ขึ้องบรืรืดูาวล็อกเกอรื์ (V logger)  หรืือ 
อ่นฟลเูอนเซัอรื ์(Influencer) ในยัุคืน่� ท่ี่�ต้้องการื
สรืา้งคืวาม่ตื้�นต้าตื้�นใจและสรืา้งฐานแฟนคืลับ
จากตั้วต้นท่ี่�แท้ี่จรืง่ 

เฉดูส่ดัูงกล่าวสรืา้งแรืงสั�นสะเทืี่อนให้กลุ่ม่ธรุืก่จ 
แฟช่ั�น ท่ี่�ช่ว่งแรืกขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัต้ลาดูคืนรุืน่ใหม่่ 
ก่อนกรืะจายัไปีในกลุม่่ต้ลาดูหลัก ดัูงเช่น่ท่ี่�แบรืนด์ู  
Louis Vuitton สรืา้งปีรืากฏิการืณ์ให้เห็นม่าแล้ว 
ภายัใต้้การืน�าขึ้องเวอรืจ์ล่ แอบโลห์ (Virgil Abloh)  
นักออกแบบช่าวอเม่รืกั่นเช่ื�อสายัแอฟรืกั่นคืนแรืก 
เข้ึ้าม่ารืบัหน้าท่ี่�เป็ีนผู้ก�ากับศ่ลปี์ในบรืษั่ที่ส่นค้ืา
แฟช่ั�นหรูืฝัั� งฝัรืั�งเศส

twitter.com/wenewmoments/status/1422914158740213760

ชมพูอมม่วง
Festival Fuchsia
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และดูแูลคือลเล็กช่นัผูช้่ายัท่ี่�ถ่ายัที่อดูในฤดูกูาล  
2021 ภายัใต้้ธ่ม่ Zoooom with Friends 
โดูยัไดู้รืับแรืงบันดูาลใจม่าจากตุ้�กต้าวูดููซั้� ง 
เปี็นวฒันธรืรืม่แบบแอฟรืกั่น นอกจากน่�เขึ้ายััง
เปีล่�ยันโลเคืช่นัเปิีดูตั้วจากปีารืส่สูส่องเมื่องหลกั 
เรื่�ม่จากเซั่�ยังไฮ้ขึ้องจ่นและโต้เก่ยัวขึ้องญ่�ปีุ�น 
โดูยัวา่ดู้วยัการืเดู่นที่างและเลือกท่ี่าเรือืเปีน็ฉาก 
หลัก เขึ้านับเปีน็หน้�งในนักออกแบบท่ี่�สรืา้งสรืรืค์ื 
ส่�งต่้าง ๆ โดูยัคื�าน้งถ้งการืเปีล่�ยันแปีลงขึ้อง
โลก เคืารืพในคืวาม่แต้กต่้างและหลากหลายั 
ที่างวฒันธรืรืม่ พรือ้ม่ที่ลายับรืรืทัี่ดูฐานเดู่ม่ ๆ 
ดู้านแฟช่ั�น รืะหวา่งการืเปี็นนักออกแบบแฟช่ั�น 

ผู้สรืา้งคืวาม่ฟุง้เฟอ้ ส่นค้ืาหรูืหรืา หรือืเสื�อผ้า
แนวสต้รื่ที่ สู่ ส่นค้ืาแฟช่ั�นท่ี่�หลอม่รืวม่ทีุ่ก 
วัฒนธรืรืม่ทัี่� งวัฒนธรืรืม่กรืะแสหลักและ
วฒันธรืรืม่ย่ัอยัเข้ึ้าดู้วยักัน โดูยัไม่่ม่่เงื�อนไขึ้เรืื�อง
ช่าต่้พันธุ์ เพศ หรือืเขึ้ต้แดูนใดู ๆ 

เช่่นเดู่ยัวกับดู้านเที่คืโนโลย่ัการืสื�อสารืท่ี่�เปิีดู
เผยัและเปิีดูใจในการืเปี็นผู้ฟงัท่ี่�ดู่ Three ผู้ให้
บรืก่ารืโที่รืศัพท์ี่เคืลื�อนท่ี่�ในสหรืาช่อาณาจักรื 
ไดู้รืว่ม่เปีน็ส่วนหน้�งขึ้องคืวาม่รืว่ม่มื่อกับองค์ืกรื
การืกุศลดู้านสุขึ้ภาพจ่ต้ Samaritans ใน
วารืะคืรืบรือบ 3 ปีี โดูยัเปิีดูตั้วแคืม่เปีญท่ี่�มุ่่ง 
ช่ว่ยัเหลือที่กุคืนให้กลายัเปีน็เพื�อนท่ี่�เรืย่ันรูืว้ธ่ใ่น
การืเปี็นผู้ฟงัท่ี่�ดู่ข้ึ้�นผ่าน #Betterphonefriend 
แคืม่เปีญสื�อสารืผ่านโม่ช่ันกรืาฟิกดู้วยักลุ่ม่
ส่ช่ม่พู ส่ช่ม่พูอม่ม่่วงแบบ Festival Fuchsia  
จนถ้งส่ม่่วงท่ี่�สะท้ี่อนคืวาม่จรืง่ใจอย่ัางช่ัดูเจน 

hommesthailand.com ซั้�งรืว่ม่พัฒนาโดูยั Wonderhood Studios  
ส�าหรืับช่่องท่ี่ว่ สื�อโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยั และว่ที่ยั ุ
แสดูงให้เห็นถ้งรูืปีแบการืเป็ีนผู้รืับฟังท่ี่� ดู่ไว ้ 
5 รูืปีแบบ เพื�อช่่วยัให้ผู้คืนรืะบุลักษณะท่ี่�ต้นเอง 
เข้ึ้าข่ึ้ายัและว่ธ่ท่ี่�จะช่่วยัคืล่�คืลายัปีัญหานั�น ๆ  
คืวาม่ค่ืดูรืเ่รื่�ม่ #Betterphonefriend ขึ้องผู้ให้ 
บรื่การื Three เช่ื�อม่โยังกับธุรืก่จหลักอย่ัาง
ช่ัดูเจน และย่ั�งส่งเสรืม่่การืใช่้จุดูแข็ึ้งเพื�อเผยั
แพรืค่ืวาม่เห็นอกเห็นใจ การืเปิีดูใจ เพื�อสรืา้ง 
สขุึ้ภาวะที่างอารืม่ณ์ท่ี่�ดู่ข้ึ้�น

mobilemarketingmagazine.com
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นักออกแบบยัุคืน่�เน้นการืม่องเกม่แบบรืะยัะยัาว ไม่่ไดู้เพ่ยังหาแรืง
บันดูาลใจจากธรืรืม่ช่าต่้ แต่้ยัังที่�างานรืว่ม่กับวตั้ถดุู่บจรืง่ ๆ  จากแต่้ละ
พื�นท่ี่� พรือ้ม่คืงรูืปีที่รืงและรืายัละเอ่ยัดูท่ี่�จ�าเปีน็ไวอ้ย่ัางคืรืบถ้วน การื
เคืารืพธรืรืม่ช่าต่้จง้หม่ายัถ้งการืต้รืะหนักรูื ้ เข้ึ้าอกเข้ึ้าใจท่ี่�ม่าท่ี่�ไปีเช่ง่
วสัดูุ ใช่้ปีรืะโยัช่น์อย่ัางรือบดู้าน สกัดูกลั�นกรืองกรืะบวนการืรืวม่ทัี่�ง 
วธ่ก่ารืเพื�อน�าไปีต่้อยัอดู เรืย่ันรูืร้ืากเหงา้องค์ืคืวาม่รูืดัู้�งเดู่ม่และฝึักฝัน 
สรืา้งคืวาม่รืว่ม่มื่อในวฒันธรืรืม่รืว่ม่สมั่ยั 

กลุม่่ส่น�าต้าลโที่นเข้ึ้ม่ Java จง้เปีน็กลุม่่ส่ท่ี่�ม่าจากบรืบ่ที่คืวาม่ดัู�งเดู่ม่ 
เปี็นกลุ่ม่ส่ท่ี่�ใช่้งานม่ายัาวนาน ตั้�งแต่้ห่นแรืดู่่นท่ี่�ถูกช่ะล้าง การืรืวม่ 
เข้ึ้ากันกับวสัดูใุนธรืรืม่ช่าต่้อื�น ๆ  อย่ัางเฉดูส่ขึ้องเม่ล็ดูพืช่ เม่ล็ดูกาแฟ
ท่ี่�สรืา้งคืวาม่รูืส้้กอบอุ่น จนสะท้ี่อนวฏัิจกัรืขึ้องโลกในวงจรืธรืรืม่ช่าต่้

kolkhoze.fr

dezeen.com

น้ำ�ต�ลเข ้ม
Java
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clay-works.com

สตู้ดู่โอ Clayworks ในคือรืน์วอลล์ สหรืาช่อาณาจักรื ที่�างานบนว่สัยั-
ทัี่ศน์ท่ี่�วา่ดู้วยัวสัดูธุรืรืม่ช่าต่้ 100% ซั้�งกลุม่่โที่นส่หลักท่ี่�ถกูพัฒนาต่้อยัอดู 
ล้วนม่่วัสดูุต้้นที่างจากดู่นซั้�งไล่โที่นส่ตั้�งแต่้น�าต้าลอ่อนจนเข้ึ้ม่อย่ัางส่  
Java ดู้วยัเหตุ้น่� คืวาม่ยัั�งยืันจ้งเปี็นหัวใจหลักในกรืะบวนการืสรืา้งสรืรืค์ื 
ช่่�นงาน ย้ัดูแนวที่างต้าม่วถ่่ช่า่งฝัมืี่อดู้วยัทัี่กษะแบบดัู�งเดู่ม่ ถือเปีน็บรืษั่ที่แรืก
ในโลกท่ี่�ม่่กรืะบวนการืผล่ต้ปีนูปีลาสเต้อรืจ์นไดู้รืบัรืางวลั Environmental  
Product Declaration ซั้�งเปี็นม่าต้รืฐานรืะดัูบสากลในการืต้รืวจสอบ 
วงจรืดู้านวสัดูแุละผล่ต้ภัณฑ์์ท่ี่�สรืา้งผลกรืะที่บที่างส่�งแวดูล้อม่

หรือืเก้าอ่�รูืปีที่รืงแปีลกต้าในช่ื�อ Memoria Stool ออกแบบ
โดูยั EWE ท่ี่�ดู้งดููดูใจดู้านงานแบบเช่่งช่่าง ฟังก์ช่ันการื
ใช่้งานท่ี่�เปี็นม่รืดูกต้กที่อดูจากรุืน่สู่รุืน่ สตู้ดู่โอน่�ตั้�งอยัู่ใน
เม็่กซั่โก พรื้อม่จ่ต้ว่ญญาณท่ี่�ตั้�งมั่�นในการือนุรืักษ์และ
ต่้อยัอดูงานฝีัมื่อขึ้องคืรือบคืรืวั ม่่การืสรืา้งสรืรืค์ืผลงาน
ทัี่�งแนวที่ดูลองแบบช่ั�วคืรืาวและถาวรื สต้ดูู่โอออกแบบใช่้
กรืะบวนการืหลอ่ที่รืายัแบบดัู�งเดู่ม่จากไม้่เก่าดู้วยัส่น�าต้าล 
Java ท่ี่�ให้คืวาม่รูืส้้กที่นที่าน ช่ว่ยัยืัดูอายุัขึ้องวสัดูใุห้ยัาวนาน
ย่ั�งข้ึ้�นอ่กหลายัเจนเนอเรืช่นั

เช่่นเดู่ยัวกับงานสถาปีัต้ยักรืรืม่ท่ี่�ต่้คืวาม่จาก 
โรืงน�าช่าต้าม่ธรืรืม่เน่ยัม่ขึ้องช่าวญ่�ปีุ�นและการื
เฉล่ม่ฉลอง สถาปีน่กเที่รุืโนบ ุฟูจโ่ม่รื ่(Terunobu 
Fujimori) ออกแบบ Ein Stein Tea House ท่ี่�ตั้�ง 
อยัู่ ท่ี่าม่กลางปี�าสนบรื่เวณ Museum Insel  
Hombroich ในเยัอรืม่น่ ก่อสรืา้งโดูยัยักตั้วอาคืารื
ให้สงูข้ึ้�นโดูยัใช่ล้�าต้้นขึ้องต้้นไม้่เปีน็ตั้วคื�ายััน บ้าน
ต้้นไม้่หลังน่�ยัังม่่จุดูเดู่นคืือใช่้ไม้่ส่น�าต้าลเข้ึ้ม่จน
เกือบดู�า โดูยัที่�าให้ไม้่แผ่นซั่ดูารืไ์หม้่ต้าม่เที่คืน่คื
แบบโบรืาณขึ้องญ่�ปีุ�นท่ี่�เรืย่ักวา่ยัาค่ืสกุ่ (Yakisugi) 
คืือการืเผาไม้่ให้ไดู้คืุณลักษณะผ่วหน้าไม้่เหมื่อน
ถ่านซั้�งเหม่าะสม่ต่้อการืน�าม่าใช่้กรุืผนังอาคืารื 
ดู้วยัเที่คืน่คืเฉพาะตั้วซั้�งถูกค่ืดูค้ืนข้ึ้�นม่าเป็ีนเวลา
หลายัรือ้ยัปี ีจง้เปีน็อ่กหน้�งวธ่ใ่นการืรืกัษาคืณุภาพ
ไม้่จากคืวาม่ช่ื�น น�า รืวม่ถ้งแม่ลงต้าม่ธรืรืม่ช่าต่้ 
ช่ว่ยัให้อาคืารืสาม่ารืถอยัู่ไดู้นานหลายัที่ศวรืรืษ

ที่มา: 

บทความ  
“The forecasted tones for  
Spring/Summer 2022 celebrate nature,  
vitality and digital connection”,  
จาก fashiontrendsetter.com

บทความ  
“The Color of the year no one is  
talking about This shade of acid green  
is less Pantone, more poison ivy.”  
โดย Sean Santiago,  
จาก elledecor.com

บทความ  
“Material Legacy”, Viewpoint Colour:  
Spirit of Nature Magazine, หน้า 22-25
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ANISE FLOWER 
PANTONE 12-0717 TCX 
RGB 244 227 181

STRATOSPHERE
PANTONE 14-4508 TCX
RGB 158 193 204

PURPLE ROSE
PANTONE 15-3716 TCX
RGB 176 159 202

RADIANT YELLOW
PANTONE 15-1058 TCX
RGB 252 158 33

ACID LIME
PANTONE 14-0340 TCX
RGB 187 223 50 

FESTIVAL FUCHSIA
PANTONE 19-2437 TCX
RGB 158 44 160

JAVA
PANTONE 19-1016 TCX
RGB 67 51 49
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จุดูก�าเน่ดูขึ้องกลุ่ม่ผู้บรื่โภคืท่ี่�ใช่้ช่่ว่ต้อยัู่ท่ี่าม่กลางคืวาม่กลัว คืวาม่
หวาดูรืะแวง และคืวาม่ไม่่พ้งพอใจ เปีน็ผลม่าจากส่�งท่ี่�เรืย่ักวา่การืรืะบาดู
ที่างอารืม่ณ์  (Emotion Contagion)  ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นทัี่�วโลก วก่ฤต้ต่้าง  ๆ   ไดู้ผลักดัูน 
ให้เก่ดูการืรืะเบ่ดูออกขึ้องคืวาม่รูืส้้กในแงล่บทัี่�งบนโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยัและใน
ช่่วต่้จรืง่ เมื่�อผู้คืนรูืส้้กไม่่พอใจหรือืถูกคืุกคืาม่ ไดู้สรืา้งบรืรืยัากาศที่าง
อารืม่ณ์เช่ง่ลบ ปีรืะกอบกับเก่ดูค่ืาน่ยัม่และทัี่ศนคืต่้ในการืตั้ดูส่นใจท่ี่�ม่า
จากการืเปิีดูรืบัข้ึ้อมู่ลหรือืข้ึ้อเท็ี่จจรืง่จากหลายัช่่องที่าง จนน�าไปีสู่การื
ตั้ดูส่นใจท่ี่�ใช่อ้ารืม่ณ์เปีน็ท่ี่�ตั้�งหรือืหลดุูออกจากกรือบขึ้องเหต้ผุลในบางคืรืั�ง

ว่กฤต้ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นยัังที่�าให้กลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืท่ี่�เปี็นคืนรุืน่ใหม่่รูืส้้กไดู้ถ้งคืวาม่ 
อ่อนไหวและไม่่มั่�นคืงต้ลอดูเวลา ตั้�งแต่้เรืื�องการืเรืย่ัน การืศ้กษา การื
จา้งงาน ต้ลอดูจนสขุึ้ภาพจต่้ การืส�ารืวจคืนรุืน่ใหม่่ท่ี่�ม่่อายัมุ่ากกวา่ 25 ปีี
ข้ึ้�นไปี จาก 37 ปีรืะเที่ศในกลุ่ม่องค์ืการืเพื�อคืวาม่รืว่ม่มื่อและการืพัฒนา 
ที่างเศรืษฐก่จ (OECD) พบวา่อัต้รืาการืวา่งงานท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�น 5.5% น�าไปีสูก่ารื 
สญูเส่ยัรืายัไดู้ให้กับปีรืะเที่ศเฉล่�ยัปีรืะม่าณ 9% 

รายล้อมด้วย หนังสือพ่ม่พ์ Financial Times แห่งสหรืาช่อาณาจกัรืไดู้ต่้ดูต้าม่
คืวาม่ไม่่พอใจจากการืส�ารืวจทัี่�วโลก ผู้ต้อบแบบสอบถาม่
ท่ี่�เป็ีนคืนรุื่นใหม่่จ�านวน 800 คืนท่ี่� ม่่อายัุรืะหว่าง 16 ถ้ง 
30 ปีี ม่่คืวาม่รูื้ส้กเช่่งลบต่้อการืตั้ดูส่นใจขึ้องเจนบูม่เม่อรื ์
และเจนเอ็กซั์ กับพฤต่้กรืรืม่ท่ี่�เช่ื�อว่าส่งผลเลวรืา้ยัต่้อคืวาม่
เป็ีนอยัู่ขึ้องคืนรุืน่ใหม่่ในทีุ่กวันน่� รืวม่ถ้งคืวาม่ล้ม่เหลวในการื 
รืว่ม่มื่อกันปีกป้ีองอนาคืต้ท่ี่�จะม่าถ้งอ่กดู้วยั

ภาพถ่ายโดย Klara Kulikova จาก Unsplash
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ตอบโจทย์ความต้องการ - โอกาสทางธุรกิจ

ธุรืก่จต่้าง ๆ สาม่ารืถพัฒนากลยุัที่ธ์เพื�อรืองรืบั
พฤต่้กรืรืม่ขึ้องกลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืน่� ดู้วยัการืเรื่�ม่ต้้นจาก
ขัึ้�นต้อนงา่ยั ๆ อย่ัางเช่น่การืสรืา้งพื�นท่ี่�ปีลอดูภัยัใน
การืช่อ็ปีปีงิ ออกแบบส่นค้ืาและบรืก่ารืท่ี่�ใช่อ้ารืม่ณ์
ขึ้องผู้บรืโ่ภคืเปีน็ท่ี่�ตั้�ง เพื�อรืว่ม่เปีน็ส่วนหน้�งในการื
สรื้างคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงที่างอารืม่ณ์ในเช่่งบวก 
บรืรืเที่าคืวาม่เคืรื่ยัดูและคืวาม่ว่ต้กกังวลขึ้องผู้
บรืโ่ภคืให้น้อยัลง 

นอกจากน่�ธรุืก่จยัังสาม่ารืถใช่ป้ีญัญาปีรืะดู่ษฐ ์(AI) เข้ึ้าม่าเปีน็เคืรืื�องมื่อในการืวเ่คืรืาะห์อารืม่ณ์และ
การืรืบัรูืข้ึ้องผูบ้รืโ่ภคืไดู้ดู้วยัเช่น่กัน ทัี่�งเรืื�องคืวาม่รูืส้้ก คืวาม่เข้ึ้าใจ และการืสื�อสารืปีฏ่ิสัม่พันธก์ลับไปี  
ผ่านการืวเ่คืรืาะห์การืแสดูงออกที่างส่หน้า น�าเส่ยัง หรือืเที่คืโนโลย่ัช่ว่ม่่ต่้ การืสื�อสารืดู้วยัภาษาท่ี่�พ่ม่พ์  
การืใช่้อ่โม่จ่ การืเลือกภาพหรือืวดู่่โอขึ้องผู้ใช่้งานท่ี่�สะท้ี่อนอารืม่ณ์ในขึ้ณะนั�น เพื�อน�าเสนอส่นค้ืา
และบรืก่ารืให้ต้รืงกับคืวาม่ต้้องการื และ “ปีรืบัมู่้ดู” ขึ้องผู้ใช่้งานไดู้ อย่ัางท่ี่�บรืษั่ที่ UneeQ สรืา้ง
อวต้ารืเปี็นตั้วแที่นในการืสื�อสารืกับลูกค้ืาทัี่�งท่ี่�หน้ารืา้นและแช่ต้บอต้ในช่่องที่างออนไลน์ เพื�อ 
ส่งเสรืม่่ปีรืะสบการืณ์การืซัื�อส่นค้ืาท่ี่�ดู่ย่ั�งข้ึ้�น และการืวเ่คืรืาะห์ขึ้องบรืษั่ที่ก็พบวา่ 70% ขึ้องผู้ใช่ง้าน 
ม่่ผลลัพธท์ี่างอารืม่ณ์เช่ง่บวกกับการืสื�อสารืในลักษณะน่�

เจาะเทรนื้ด์โลก 2022 โดย TCDC
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แบรืนด์ู Aesop ในออสเต้รืเล่ยั
ออกแบบบรืรืยัากาศภายัในรืา้น
ให้รูื้ส้กเหมื่อนเข้ึ้าม่าในพื�นท่ี่�
แห่งคืวาม่สงบและปีลอดูภัยั 
หรือืแบรืนด์ู American Eagle 
เปิีดูไลน์ธุรืก่จใหม่่ Mood จัดู
จ�าหน่ายัผล่ต้ภัณฑ์์ดููแลตั้วเอง 
ท่ี่�พัฒนาข้ึ้�น เพื�อช่่วยัให้ลูกค้ืา 
คืนรุืน่ใหม่่ไดู้ลดูคืวาม่เคืรืย่ัดูลง  
ม่่การืตั้�งช่ื�อน่ารืกั ๆ  ให้ส่นค้ืา เช่น่ 
“Chill” “Zzz” หรือื “Energized” blog.ae.com

aesop.com

ภาพถ่ายโดย Jared Rice จาก Unsplash
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กลุม่่ผูบ้รืโ่ภคืท่ี่�เต็้ม่ไปีดู้วยัคืวาม่ม่่ช่ว่ต่้ช่ว่า 
คืวาม่คืล่องแคืล่ว คืวาม่สนุกสนาน พรือ้ม่
เผช่่ญกับคืวาม่ไม่่แน่นอนในทีุ่กรูืปีแบบ 
เปีน็ส่วนหน้�งในการืขัึ้บเคืลื�อนสังคืม่ ดู้วยั
การืค่ืดูถ้งคืวาม่เปีน็ส่วนรืวม่ม่ากกวา่การื
เห็นแต่้คืวาม่เป็ีนส่วนตั้ว 

ผู้บรืโ่ภคืกลุม่่น่�ส่วนใหญ่เปีน็เจนเนอเรืช่นั
เอ็กซั์และม่่ลเลนเน่ยัลท่ี่�ให้คืวาม่ส�าคัืญ
กับมุ่ม่ม่องขึ้องการืใช่ช้่ว่ต่้ ม่่คืวาม่เต็้ม่อก
เต็้ม่ใจเป็ีนอาสาสมั่คืรืช่่วยัเหลือผู้ อื�น 
ลงมื่อรืเ่รื่�ม่โคืรืงการืต่้าง ๆ เพื�อพัฒนา
ชุ่ม่ช่นและคืนในพื�นท่ี่� พรือ้ม่ท่ี่�จะพัฒนา
และจดัูสรืรืเวลา เงน่ที่นุ ที่รืพัยัากรืต่้าง ๆ 
ท่ี่�ม่่อย่ัางเหม่าะสม่ เพื�อให้คืวาม่ช่ว่ยัเหลือ
กับผูค้ืนท่ี่�เดืูอดูรือ้น 

ส่วนื้รวม
ต้องมาก่อนื้

ภาพถ่ายโดย  Helena Lopes จาก Unsplash
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หรือืในอ่นโดูน่เซั่ยั ม่่แอปีพล่เคืช่ันช่ื�อ RateS 
พื�นท่ี่�หน้ารืา้นท่ี่�เปิีดูให้ใคืรืก็ไดู้ม่าเปิีดู “รืา้นค้ืา
ขึ้นาดูเล็ก (Micro Shop)” ในการืจัดูจ�าหน่ายั
ส่นค้ืา เหมื่อนเพื�อนช่่วยักันขึ้ายัและช่่วยักันซัื�อ 
เพื�อลดูการืบวกรืาคืาขึ้องพ่อค้ืาคืนกลางออกไปี 
สนับสนุนห่วงโซัก่ารืผล่ต้ให้คืงอยัู่ และลดูค่ืาใช่้
จา่ยัในการืที่�าการืต้ลาดู เพื�อให้รืา้นค้ืาขึ้นาดูเล็ก
สาม่ารืถดู�าเน่นธรุืก่จต่้อไปีไดู้ 

ตอบโจทย์ความต้องการ 
โอกาสทางธุรกิจ

รืายังานขึ้อง Kantar เรืื�องพฤต่้กรืรืม่ 
ผูบ้รืโ่ภคืในช่ว่งโคืวดู่-19 พบวา่ 77% ขึ้อง
ผูบ้รืโ่ภคืต้้องการืให้ธรุืก่จต่้าง ๆ ให้คืวาม่
ช่่วยัเหลือท่ี่�เหม่าะสม่กับ “ช่่วต่้ปีรืะจ�าวนั
ใหม่่” 75% ขึ้องผูต้้อบแบบส�ารืวจกล่าววา่
ธุรืก่จคืวรืให้ข้ึ้อมู่ลต่้อสาธารืณะเก่�ยัวกับ
ก่จกรืรืม่ต่้าง ๆ ท่ี่�ที่�าเพื�อต่้อสู้กับปีรืะเด็ูน
ที่างสังคืม่ และแสดูงถ้งเจต้นาแห่งการื
ช่ว่ยัเหลือสังคืม่ท่ี่�ช่ดัูเจน

ผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่น่�ต้้องการืพัฒนาธรุืก่จภายัในย่ัานท่ี่�อยัู่อาศัยัและช่่วยัรืกัษาสภาพแวดูล้อม่ให้ดู่ย่ั�งข้ึ้�น 
ลงที่นุเพื�อขัึ้บเคืลื�อนเศรืษฐก่จท้ี่องถ่�น และสนับสนุนการืซัื�อส่นค้ืาจากแบรืนด์ูท่ี่�ใส่ใจเรืื�องคืวาม่ยัั�งยืัน 
พรือ้ม่ท่ี่�จะปีกปี้องและรืกัษาคืวาม่เปี็นชุ่ม่ช่นเอาไว ้ เลือกใช่้เที่คืโนโลย่ัในการืสื�อสารืเปี็นหลักเพื�อ 
รืเ่รื่�ม่การืลงมื่อที่�า หรือืรืวม่ตั้วขึ้องกลุ่ม่อาสาสมั่คืรื น�าเสนอข้ึ้อมู่ลท่ี่�เปี็นปีรืะโยัช่น์ และสนับสนุน 
ธรุืก่จรืายัย่ัอยั

ตั้วอย่ัางเช่น่ แคืม่เปีญ “รืา้นช่�าใกลฉั้น  
(Local  Shop Near Me)” ใน
ปีรืะเที่ศไที่ยั ที่�าการืรืวบรืวม่ข้ึ้อมู่ล 
รืา้นช่�ารืายัย่ัอยัในเขึ้ต้กรุืงเที่พฯ โดูยั
ช่วนให้คืนท่ี่�อยัากสนับสนุนรื้านช่�า
ไดู้ช่่วยักันแจ้งพ่กัดูรืา้นและให้ข้ึ้อมู่ล
เก่�ยัวกับรืา้น เพื�อน�าข้ึ้อมู่ลรืา้นค้ืาท่ี่�
ไดู้รืับไปีสรื้างแผนท่ี่�ฉบับง่ายั และ
โปีรืโม่ต้เผยัแพรืผ่่านทีุ่กช่่องที่างท่ี่�ม่่ 
ส�าหรืบัเพ่�ม่ที่างเลือกให้แก่ผู้บรืโ่ภคื

เมื่�อสม่การือย่ัางกลุม่่ผู้บรืโ่ภคื + คืนในท้ี่องถ่�น + 
อ่นฟลเูอนเซัอรื ์ม่ารืวม่กัน ไดู้ให้ผลลัพธเ์ปีน็การื
ขัึ้บเคืลื�อนมู่ลค่ืาการืต้ลาดูขึ้นาดูเล็กดู้วยัการื
ม่่ส่วนรืว่ม่ อย่ัางในสหรืฐัอเม่รืก่าและจ่นท่ี่�คืน 
รุืน่ใหม่่ในเมื่องเล็ก ๆ  ขัึ้บเคืลื�อนให้เก่ดูม่ลูค่ืาที่าง
เศรืษฐก่จไดู้ ดู้วยัการืใช่สื้�อออนไลน์อย่ัางแอปีฯ 
ต่้�กต็้อกหรือื Kuaishou เพื�อช่ว่ยัผู้ปีรืะกอบการื
ท้ี่องถ่�นม่ากข้ึ้�น 

ภาพถ่ายโดย Tyler Nix จาก Unsplash

 
ภาพถ่ายโดย S O C I A L . C U T จาก Unsplash

@localshopnearme.th
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มีตัวตน
บนโลกเสมือน

คืวาม่คืุ้นเคืยักับปีรืะสบการืณ์โลกเสมื่อนหรือื Extended Reality 
(XR) ที่�าให้เก่ดูกลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่ส�าคัืญ ผู้ท่ี่�ม่่ตั้วต้นท่ี่�สาม่ (หรือื
ส่�และห้า) ในโลกเสมื่อน ซั้�งม่่อัต้รืาเพ่�ม่ข้ึ้�นอย่ัางม่ากรืะหว่าง 
ช่่วงเวลาล็อกดูาวน์ท่ี่�ผ่านม่า สาม่ารืถสรืา้งมู่ลค่ืาที่างการืต้ลาดู
ในหลากหลายัอตุ้สาหกรืรืม่ ทัี่�งแอปีพล่เคืช่ัน ธรุืก่จบันเท่ี่ง และ
อ่คือม่เม่่รืซ์ั พรือ้ม่เปีน็กลุม่่ผูบ้รืโ่ภคืหลักแห่งปี ี2022

การืเก่ดูข้ึ้�นขึ้องเม่ที่าเวร่ืส์ (Metaverse) หรือืพื�นท่ี่�เสมื่อนจรืง่ท่ี่� 
ผู้บรืโ่ภคืสาม่ารืถใช่ช้่ว่ต่้ไดู้ต้าม่ต้้องการื เล่นเกม่ ที่�างาน ช่อ็ปีปิีง  
จะเปี็นจรืง่และเข้ึ้าถ้งไดู้ม่ากข้ึ้�นในปีีน่� ดู้วยัเที่คืโนโลย่ั VR/AR 
และการืเช่ื�อม่ต่้อผ่านสัญญาณคืวาม่เรืว็สงู 5G ทีุ่กองค์ืปีรืะกอบ 
ผสม่ผสานกันจนกลายัเปี็นยุัคืท่ี่�จะไดู้เห็นคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื
และการืสรืา้งเศรืษฐก่จใหม่่ในโลกเสมื่อน ผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่น่�จะรืว่ม่ 
ขัึ้บเคืลื�อนให้เก่ดูการืเปีล่�ยันแปีลงที่างวฒันธรืรืม่และการืออกแบบ 
สรืา้งให้เก่ดูรูืปีแบบใหม่่ขึ้องปีรืะสบการืณ์ท่ี่�ไม่่เคืยัเก่ดูข้ึ้�นม่าก่อน

@Bangkoknaughtyboo
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ในอนาคืต้อันใกล้น่� การืใช่เ้ที่คืโนโลย่ั XR จะเปีน็
ปีรืะต้กู้าวข้ึ้าม่ข้ึ้อจ�ากัดูดู้านกายัภาพ และเช่ื�อม่
ต่้อรืะหวา่งสองโลกอย่ัางไรืร้ือยัต่้อ ม่่ปีฏ่ิสัม่พันธ์
กันอย่ัางเปี็นหน้�งเดู่ยัวม่ากข้ึ้�น ไม่่วา่จะเปี็นการื
สรื้างปีรืะสบการืณ์คืวาม่บันเท่ี่งท่ี่�กลม่กลืน
รืะหวา่งโลกจรืง่และโลกดู่จ่ทัี่ล คืวาม่เปี็นไปีไดู้
ใหม่่ในโลกขึ้องอ่คือม่เม่่รืซ์ัท่ี่�จะที่�าให้คืนที่�างาน
สรื้างคืวาม่รื่วม่มื่อรืะหว่างกันไดู้ง่ายัและม่่
ปีรืะส่ที่ธภ่าพม่ากข้ึ้�นแม้่จะอยู่ักันคืนละสถานท่ี่�

ตอบโจทย์ความต้องการ - โอกาสทางธุรกิจ

ธรุืก่จต่้าง ๆ  ต้้องเปิีดูโอกาสให้ม่่การืน�าเที่คืโนโลย่ั AI หรือื AR ม่า
ใช่ง้าน ให้เข้ึ้ากับการืจดัูจ�าหน่ายัส่นค้ืาหรือืการืน�าเสนอบรืก่ารื
ขึ้องแบรืนด์ูม่ากข้ึ้�น โดูยัไม่่ลืม่เรืื�องการืม่่ปีฏ่ิสัม่พันธแ์บบตั้วต่้อ
ตั้วดู้วยัเช่น่กัน เพื�อสรืา้งคืวาม่เช่ื�อม่โยังขึ้องผูบ้รืโ่ภคืกลุม่่น่�เข้ึ้า
กับส่นค้ืา หลายัแบรืนด์ูม่่การืปีรืบักลยัทุี่ธเ์รืื�องการืพัฒนาช่อ่ง
ที่างสื�อดู่จทั่ี่ลม่ากข้ึ้�น โดูยัสรืา้งเนื�อหาใหม่่ ๆ เพื�อบอกเล่าเรืื�อง
รืาวและคืวาม่เช่ื�อขึ้องแบรืนด์ู ท่ี่�เปี็นส่วนหน้�งกับช่อ่งที่างการื
ขึ้ายัส่นค้ืาอย่ัางลงตั้ว 

ในปีน่ี�ผูบ้รืโ่ภคืจะเรื่�ม่เห็นปีรืะโยัช่น์จาก Unified Commerce 
หรือืการืรืวบรืวม่ช่อ่งที่างการืซัื�อขึ้ายัส่นค้ืาจากหลากหลายัรืะบบ 
ม่ารืวม่กันเปี็นรืะบบเดู่ยัว เก่ดูการืสรืา้งปีรืะสบการืณ์การืซัื�อ
ส่นค้ืาแบบเปี็นหน้�งเดู่ยัวจากทีุ่กช่่องที่างออนไลน์และเข้ึ้าถ้ง
ไดู้จากที่กุอปุีกรืณ์ในที่กุรืะบบ รืา้นค้ืาสาม่ารืถต่้ดูต้าม่วา่ม่่การื 
ซัื�อขึ้ายัอย่ัางไรืไดู้แบบเรืย่ัลไที่ม์่

กลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืในโลกเสมื่อนน่�จะม่่ AI เปี็นผู้ช่ว่ยั
ส่วนตั้ว สรืา้งเสรืม่่ปีรืะสบการืณ์ในการืซัื�อส่นค้ืา
แบบใหม่่โดูยัไม่่ต้้องพ้�งหน้ารืา้นอ่กต่้อไปี ท่ี่�เห็น
ช่ดัูม่ากท่ี่�สดุูคืือโลกขึ้องการืช่อ็ปีปิีงส่นค้ืาแฟช่ั�น 
อุปีกรืณ์ไอท่ี่ ต้ลอดูจนธุรืก่จรื้านอาหารืและ
เคืรืื�องดืู�ม่ ท่ี่�ให้ AI เปีน็ผู้ช่ว่ยัในการืเลือกช่ม่่ไวน์
และซัื�อขึ้วดูท่ี่�ต้รืงกับรืสน่ยัม่ขึ้องผู้บรืโ่ภคื

นอกจากน่�ยัังรืวม่ถ้งไลฟ์สไต้ล์อย่ัางเรืื�องการื
ที่�างาน Mozilla Hubs เวบ็แอปีพล่เคืช่นัท่ี่�สรืา้ง
โลกเสมื่อนจรื่งให้กับผู้ใช่้ โดูยัสาม่ารืถช่วนผู้
ใช่้คืนอื�นเข้ึ้ารืว่ม่ฮับขึ้องเรืา เเละเลือกอวต้ารื
เพื�อพูดูคืุยักันผ่านว่ดู่โอ น�าเสนอพรืเ่ซันเที่ช่ัน 
รูืปีภาพ ไฟล์ PDF วดู่่โอ และข้ึ้อคืวาม่ต่้าง ๆ ไดู้ 
เช่น่เดู่ยัวกับ Roomkey ซั้�งเปีน็แอปีฯ สรืา้งพื�นท่ี่�
เสมื่อนจรืง่ส�าหรืบัการืปีรืะชุ่ม่ จดัูอ่เวนต์้ รืวม่ถ้ง
การืจดัูเวท่ี่การืแสดูง ภาพถ่ายโดย Stella Jacob จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Stella Jacob จาก Unsplash
roomkey.co
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กลุม่่ผูบ้รืโ่ภคืท่ี่�ให้คืวาม่ส�าคัืญเรืื�องคืวาม่มั่�นคืงที่างอารืม่ณ์
ในทีุ่กมุ่ม่ม่องขึ้องการืใช่้ช่่วต่้ จะปีรืบัแนวค่ืดูให้รูืเ้ท่ี่าทัี่น
สังคืม่ท่ี่�ไม่่เปี็นจังหวะและคืวาม่วุน่วายัขึ้องการืตั้ดูส่นใจ 
ในแต่้ละวัน ไม่่ม่องโลกในแง่ดู่ม่ากไปีจนกลายัเปี็นพ่ษ 
(Toxic Positivity) รืวม่ถ้งเปิีดูรืบัคืวาม่รูืส้้กขึ้องการืยัอม่รืบั
อย่ัางม่่เหต้ผุล

ในปีี 2022 ผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่น่�จะม่องหาคืวาม่รูืส้้กแบบท่ี่� 
“ยัอม่รืบัอย่ัางท่ี่�เปีน็” (Radical Acceptance) หรือืคืวาม่
เต็้ม่ใจในการืรืบักับช่ว่ต่้และส่�งท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นในรูืปีแบบต้าม่จรืง่ 
สอดูคืล้องกับที่ฤษฎ่ท่ี่�ค่ืดูข้ึ้�นโดูยั ดูรื.ม่ารืช์่า ไลน์แฮน 
(Marsha Linehan) ท่ี่�น�าเสนอแนวค่ืดูสนับสนุนให้ผู้คืน
เพ่�ม่คืวาม่สาม่ารืถในการือยัู่กับคืวาม่จรืง่ในปีัจจุบัน และ
พยัายัาม่ยัอม่รืบัคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงท่ี่�อาจเก่ดูข้ึ้�นอย่ัาง 
ฉับพลันในอนาคืต้ 

ปรับตัว
เพิ้่อเป็นื้สุข

ภาพถ่ายโดย Jakob Owens จาก Unsplash
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ผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่น่�ม่่เคืรืื�องมื่อใหม่่อย่ัาง
คืวาม่ฉลาดูที่างอารืม่ณ์ Emotional 
Intelligence (EI) หรือืคืวาม่สาม่ารืถ
ในการือ่าน เข้ึ้าใจ และที่�าต้าม่อารืม่ณ์
ขึ้องตั้วเรืาเองหรือือารืม่ณ์ขึ้องผู้อื�น 
เพื�อเปี้าหม่ายัในการืสื�อสารืไดู้อย่ัาง 
ม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพดู้วยัคืวาม่เข้ึ้าอกเข้ึ้าใจ 
หล่กเล่�ยังไม่่ให้เก่ดูข้ึ้อขัึ้ดูแย้ัง และ
ลดูคืวาม่เคืรื่ยัดูท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นกับตั้วเอง 
และผู้อื�น

ที่างฝัั� งดู่ไซัน์ นักออกแบบต้าบอดูอย่ัางไซัม่อน ด็ูอกเกอรื ์ 
(Simon Dogger) ไดู้พัฒนา Emotion-Whisperer 
อุปีกรืณ์ปีัญญาปีรืะดู่ษฐท่์ี่�จะช่่วยัแปีลการืแสดูงออก
ที่างส่หน้าเปีน็คืวาม่สั�น ส�าหรืบัให้ผูท่้ี่�พ่การืที่างสายัต้า
ไดู้เข้ึ้าใจรืะดัูบอารืม่ณ์ขึ้องผู้ท่ี่�สนที่นาอยัู่ดู้วยั โดูยั
กล้องจะบันท้ี่กภาพท่ี่าที่างขึ้องรื่างกายัและการื
แสดูงออกบนใบหน้า และส่งข้ึ้อมู่ลเข้ึ้าแอปีพล่เคืช่ัน
ในมื่อถือ ดู้วยัการืใช่้ซัอฟต์้แวรื ์ AI แอปีฯ  จะที่�าการื
วเ่คืรืาะห์และแปีลข้ึ้อมู่ลท่ี่�ไดู้รืบัเปี็นคืวาม่สั�น เพื�อให้ 
ผูใ้ช่ส้าม่ารืถอ่านคืวาม่รูืส้้กขึ้องผูอื้�นไดู้ เปีน็ต้้น

ตอบโจทย์ความต้องการ
โอกาสทางธุรกิจ

ม่่โอกาสที่างธุรืก่จท่ี่�รืองรืบัคืวาม่ต้้องการืและพฤต่้กรืรืม่
ขึ้องผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่น่�ม่ากม่ายั ดูกูรืะแสไดู้จากแอปีพล่เคืช่นั
ดููแลตั้วเองท่ี่� ต่้ดูเที่รืนด์ูขึ้อง Apple ม่าต้ลอดูตั้�งแต่้ 
ปี ี2018 ผู้บรืโ่ภคืใช่จ้า่ยัเงน่ม่ากถ้ง 32 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ส�าหรืบัแอปีฯ เพื�อพัฒนาสุขึ้ภาพจ่ต้ใจ อย่ัางเช่่น Calm 
Headspace หรือื Happier

ผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่น่�ม่่ช่ื�อเล่นวา่ “นักปีฏ่ิวต่ั้คืวาม่สุขึ้” มุ่่งสรืา้ง
คืวาม่เปีล่�ยันแปีลงที่างอารืม่ณ์ในเช่่งบวก โดูยัเรื่�ม่ตั้�งแต่้
สถาบันการืศ้กษา อย่ัางท่ี่�โรืงเรืย่ันต่้าง ๆ ในสหรืฐัอเม่รืก่า
และบางส่วนขึ้องแคืนาดูา จะม่่ช่ม่รืม่ท่ี่�เรืย่ักวา่ “ช่ม่รืม่แห่ง
คืวาม่เข้ึ้าใจ” เพื�อแก้ไขึ้ปีญัหาการืรืงัแกกันในโรืงเรืย่ันหรือื
ลดูการืเก่ดูพฤต่้กรืรืม่ก้าวรืา้วต่้าง ๆ โดูยันักเรืย่ันจะไดู้รืบั
การืสนับสนุนให้กล้าออกม่าพูดูเรืื�องสภาพจต่้ใจขึ้องตั้วเอง 
เพรืาะเห็นวา่พัฒนาการืขึ้องสขุึ้ภาพจต่้ท่ี่�ดู่นั�นม่่คืวาม่ส�าคัืญ
ไม่่แพ้พัฒนาการืที่างรื่างกายั หรืือการืม่่แอปีพล่เคืช่ัน
อย่ัาง ResilientMe และ Happify ท่ี่�ช่วนผูใ้ช่ม้่าสงบใจและ
ยืัดูหยัุ่นวธ่ค่่ืดูให้พรือ้ม่รืบัการืเปีล่�ยันแปีลง

happifyhealth.com

techrepublic.com

simondogger.nl

bloomberg.com
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ต้บเท้ี่าเข้ึ้าสู่สังคืม่แบบฉายัเดู่�ยัว (Super Solo Society) ท่ี่�ไม่่ไดู้
หม่ายัถ้งแค่ืการืโดูดูเดู่�ยัวล�าพัง

การืปีฏ่ิสัม่พันธแ์บบใกล้ช่ดู่และการืสัม่ผัสที่างกายัภาพกลายัเป็ีน
เงื�อนไขึ้ใหม่่ในช่ว่งการืแพรืร่ืะบาดู แม้่ดู้านหน้�งจะสรืา้งคืวาม่รูืส้้ก
หวาดูกลัว ส่�นหวงั กัดูกรือ่นหัวใจ แต่้อ่กดู้านหน้�งก็ที่�าให้ผู้คืนหัน
กลับม่าใส่ใจสุขึ้ภาพกายัและใจขึ้องต้นเองม่ากข้ึ้�นกวา่ท่ี่�ผ่านม่า 
แบรืนด์ูส่นค้ืาท่ี่�สาม่ารืถเช่ื�อม่ต่้อกับกลุ่ม่ลกูค้ืาดู้วยัอารืม่ณ์คืวาม่
รูืส้้กเช่ง่บวก ปีลดูเปีลื�องคืวาม่เหงา พรือ้ม่ทัี่�งมุ่่งเน้นภาวะเปีล่�ยัน
ผ่านเหล่าน่�ดู้วยัการืสรืา้งพลังจากการืลยุัเดู่�ยัวและอยัูเ่พ่ยังล�าพัง
จะกลายัเปี็นปีรืะเด็ูนส�าคัืญและซัื�อใจลกูค้ืาไดู้ม่ากกวา่เดู่ม่หลายั
เท่ี่าตั้ว

จากการืเปีล่�ยันอปุีสรืรืคืเปี็นการืกรืะตุ้้นปีรืะส่ที่ธภ่าพการืที่�างาน
ไม่่ให้ต้้องเผช่่ญภาวะหม่ดูไฟ การืปีรืบัทัี่ศนคืต่้ใหม่่แบบไรือ้คืต่้
โดูยัไม่่เก่�ยังเรืื�องเพศ อายุั หรือืคืวาม่พ่การื การืสวม่กอดูคืวาม่
สัม่พันธใ์หม่่ ๆ ท่ี่�เปิีดูโอกาสให้ทัี่�งคืนและจักรืกลท่ี่�เหมื่อนม่นุษย์ั 
จนถ้งการืออกท่ี่องเท่ี่�ยัวในพื�นท่ี่�กลางแจ้งเพื�อสูดูหายัใจให้เต็้ม่
ปีอดู ปีรืากฏิการืณ์เหล่าน่�ตั้�งต้้นจาก “ตั้วขึ้องเรืาเอง” แที่บทัี่�งส่�น 
ท่ี่�ต้้องปีรืบัตั้วและโอบรืบักับการือยัู่แบบตั้วคืนเดู่ยัวม่ากกวา่เก่า 
ม่่เวลาม่ากข้ึ้�นในการืค้ืนหาคืวาม่สงบ คืวาม่สนใจ และใคืรืค่ืรืวญ
ถ้งจต่้ใจภายัในขึ้องต้นเองที่กุรืายัละเอ่ยัดู 

การืเต่้บโต้ขึ้องผู้บรืโ่ภคืแบบตั้วคืนเดู่ยัว (Solo Consumer)  
ก�าลังเปีน็เสมื่อนตั้วขัึ้บเคืลื�อนคืวาม่ต้้องการืผล่ต้ภัณฑ์์และบรืก่ารื
ใหม่่ ๆ  รืวม่ทัี่�งนวตั้กรืรืม่ท่ี่�เปีน็ทัี่�งท่ี่�พ้�งที่างกายัและจต่้ใจ สาม่ารืถ
ช่ว่ยัคืล่�คืลายั เผยัให้เห็นข้ึ้อมู่ล และเพ่�ม่ศักยัภาพขึ้องผู้คืนในที่กุ
ม่่ต่้ต้ลอดูการืดู�าเน่นช่ว่ต่้ในแต่้ละวนั

แนวโน้ม่ไฮไลต์้ในปี ี2021 ท่ี่�ผ่านม่า ไม่่วา่จะเปีน็ Niksen ศ่ลปีะท่ี่�
วา่ดู้วยัขึ้องการืไม่่ที่�าอะไรืเลยั เรื่�ม่ที่�าหน้าท่ี่�ไม่่ต่้างจากยัาถอนพ่ษ
ขึ้องภาวะหม่ดูไฟและลดูคืวาม่เคืรืย่ัดู ม่าถ้งปีี 2022 สู่แนวโน้ม่
แนวค่ืดู Friluftsliv หรือืฟรื-่ลฟุต์้-สล่ฟ ท่ี่�มุ่่งสู่การืออกไปีใช่ช้่ว่ต่้
กลางแจ้ง (Open-Air Living) ปีรืะสบการืณ์หน้�งท่ี่�เห็นไดู้ช่ัดู
จากแนวค่ืดูน่� คืือการือยู่ัแบบตั้วคืนเดู่ยัวพรือ้ม่กับม่่เวลาในการื
ที่บที่วนต้นเอง ซั้�งดู่กวา่การืใช่เ้วลาทัี่�งหม่ดูไปีกับการืจดูจอ่อยัู่กับ
หน้าจอหรือืขึ้ลกุอยัู่กับโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยัทัี่�งวนั นอกจากน่� การืเต่้บโต้
ขึ้องศาสต้รืด้์ูานปีรืะสาที่วท่ี่ยัาศาสต้รื ์ ย่ั�งม่่ส่วนเข้ึ้าม่าให้คื�าต้อบ  
รืวม่ทัี่�งเต่้ม่เต็้ม่สภาพจ่ต้ใจให้แข็ึ้งแรืงดู้วยัการืปีล่อยัวาง  
สรืา้งคืวาม่สุขึ้จากส่�งงา่ยั ๆ ซั้�งม่่ผลต่้อคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ืและ
แรืงบันดูาลใหม่่ ๆ ท่ี่�ที่รืงพลังท่ี่าม่กลางข้ึ้อจ�ากัดู

Pew Research Center เปิีดูเผยัวา่ 11% ขึ้องปีรืะช่ากรืในอเม่รืก่า 
และ 13% ขึ้องปีรืะช่ากรืยัุโรืปีอาศัยัอยู่ัแบบตั้วคืนเดู่ยัว ค่ืดูเปี็น
เกือบสาม่เท่ี่าขึ้องค่ืาเฉล่�ยัทัี่�วโลก ในขึ้ณะท่ี่�คืรืวัเรือืนแบบเดู่�ยัว 
พบไม่่ม่ากนักในภูม่่ภาคืเอเช่่ยั-แปีซั่ฟิก เกาหล่ใต้้ม่่เพ่ยังรืาว 
21% ส่วนญ่�ปีุ�นพบรืาว 15% อย่ัางไรืก็ต้าม่การืคืาดูการืณ์ขึ้อง 
The National Institute of Population and Social Security 
Research รืะบวุา่ภายัในปี ี2040 ญ่�ปีุ�นจะม่่ปีรืะช่ากรืคืนโสดูเกือบ
คืรื้�งหน้�งขึ้องปีรืะช่ากรืทัี่�งหม่ดู
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ถ้งจุดูน่�แล้ว เมื่�อแนวโน้ม่ผู้บรืโ่ภคืแบบฉายัเดู่�ยัว (Solo-Isation) 
ก�าลังถูกบ่ม่เพาะข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ พื�นท่ี่�เช่่งกายัภาพจะถูกปีรืบัเปีล่�ยัน
หน้าต้าส�าหรืบัการืแยักสัดูส่วน และม่่การืบรืห่ารืจัดูการืพื�นท่ี่�
สาธารืณะในแนวที่างใหม่่ ๆ โดูยัปีรืะสบการืณ์สงูสดุูอาจเรื่�ม่จาก
การือยัู่กับ “เวลาขึ้องฉัน (Me Time)” เพ่�ม่ม่ากข้ึ้�น ตั้วอย่ัางเช่น่ 
คืนรุืน่ใหม่่ในเกาหล่ใต้้ท่ี่�ก�าลังเดู่นหน้าสู่เศรืษฐก่จแบบหน้�งเดู่ยัว 
(1conomy) พรือ้ม่การืจดัูสรืรืบรืก่ารืท่ี่�สะดูวกสบายัเฉพาะบุคืคืล 
รืวม่ถ้งนวตั้กรืรืม่บรืก่ารืแบบไรืสั้ม่ผัสม่ากข้ึ้�น ขึ้ณะท่ี่�การืต้รืะหนัก
เรืื�องคืวาม่ปีลอดูภัยัและสขุึ้ภาวะไม่่เคืยัห่างหายัไปี และที่วเ่ปีน็การื
ออกแบบผล่ต้ภัณฑ์์ท่ี่�ใส่ใจในทีุ่กม่่ต่้ เรืื�องต้้องห้าม่แบบเดู่ม่ถูก 
สั�นคืลอนดู้วยักฎรืะเบ่ยับและการืวจ่ยััใหม่่ ๆ  อย่ัางศาสต้รืแ์ห่งการื
เคืล่บเคืล่�ม่ ม้่นเม่า หรือืไซัค่ืเดูล่กท่ี่�กลายัเปีน็การืปีรืนน่บัต่้ บ�าบัดู
รืกัษาที่างจ่ต้ใจในฐานะจุดูหม่ายัปีลายัที่างใหม่่ขึ้องการืเดู่นที่าง 
โดูยั The New York Times รืะบถุ้งการืเต่้บโต้ขึ้องการืท่ี่องเท่ี่�ยัว
กลางแจง้ การืตั้�งแคืม่ปี ์เดู่นปี�า สันที่นาการื ซั้�งม่่ส่วนอย่ัางม่ากใน
การืสรืา้งบรืรืยัากาศท่ี่�ผ่อนคืลายั ช่ว่ยัให้ผู้คืนโอบกอดูธรืรืม่ช่าต่้ 
ใกล้ช่ดู่กันแบบกลุม่่ขึ้นาดูเล็ก พรือ้ม่กับการืค้ืนหาคืวาม่หม่ายัขึ้อง
ช่ว่ต่้ท่ี่�ล้กซั้�งย่ั�งข้ึ้�น

“การเติบโตของผู้บริโภคแบบตัวคนื้เดียว 
(Solo Consumer) กำาลังเป็นื้เสม้อนื้ตัว 
ขับเคล้่อนื้ความต้องการผลิตภัณ์ฑ์์และ
บริการใหม่ ๆ รวมทั�งนื้วัตกรรมท่ีเป็นื้ทั�ง 
ที่พิ่่งทางกายและจิตใจ สามารถึชื่่วย
คลี่คลาย เผยให้เห็นื้ข้อมูล และเพิิ่ม
ศักยภาพิของผู้คนื้ในื้ทุกมิติตลอด 
การดำาเนื้ินื้ชื่ีวิตในื้แต่ละวันื้”
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ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, อุตสาหกรรมค้าปลีก, 
สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง, สื่อและความบันเทิง

ลดอคติ  
และเล้อกการออกแบบ 
เพิ้่อคนื้ทุกกลุ่ม

INCLUSIVE  
COLLECTIVE

ภาพถ่ายโดย  ShotPot จาก Pexels
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องค์ืการือนามั่ยัโลกรืายังานวา่จ�านวนปีรืะช่ากรืท่ี่�ม่่อายุั 60 ปีหีรือืม่ากกวา่นั�น ก�าลัง
ม่่จ�านวนสงูกวา่จ�านวนที่ารืกเก่ดูใหม่่ ขึ้ณะเดู่ยัวกันหลายัปีรืะเที่ศทัี่�วโลกก�าลงัเผช่ญ่
กับสังคืม่ผูส้งูอายุั (Aging Society) หรือืสังคืม่ท่ี่�ม่่ปีรืะช่ากรือายุั 65 ปีข้ีึ้�นไปีม่ากกวา่ 
7% ขึ้องจ�านวนปีรืะช่ากรืทัี่�งหม่ดู องค์ืการืสหปีรืะช่าช่าต่้คืาดูการืณ์วา่โลกจะเข้ึ้าสู่
รืะดัูบสังคืม่ผู้สงูอายัโุดูยัสม่บรูืณ์ (Aged Society) ในปี ี2050

การืลดูลงขึ้องจ�านวนปีรืะช่ากรืเก่ดูใหม่่ดัูงกล่าวส่งผลต่้อเศรืษฐก่จท่ี่�ช่ะลอตั้วลง 
หน้�งในปีรืะเที่ศท่ี่�เห็นไดู้ช่ดัูคืือจน่ โดูยันโยับายัลกูคืนเดู่ยัวไดู้สรืา้งปีญัหาในรืะยัะยัาว 
จนในปีี 2016 รืฐัปีรืะกาศยักเล่กนโยับายัลกูคืนเดู่ยัวท่ี่�เคืยัเข้ึ้ม่งวดูลง ก่อนแที่นท่ี่�
ดู้วยันโยับายัลกู 2 คืน และ 3 คืนเมื่�อเรืว็ ๆ  น่� พรือ้ม่กับม่าต้รืการืต่้าง ๆ  เพื�อช่ว่ยัยัก
รืะดัูบโคืรืงสรืา้งปีรืะช่ากรื ส่งเสรืม่่ยุัที่ธศาสต้รืช์่าต่้ในการืรืบัมื่อกับปีรืะช่ากรืวยััช่รืา 
ส่งเสรืม่่คืณุภาพช่ว่ต่้ซั้�งเน้นยั�าถ้งที่รืพัยัากรืม่นุษย์ัเปี็นหลัก เพรืาะช่ว่งเวลาท่ี่�ผ่าน
ม่าหลายัที่ศวรืรืษไดู้พ่สูจน์ให้เห็นแล้ว วา่ปีัญหาคืวาม่ไม่่สม่ดูุลเรืื�องขึ้องปีรืะช่ากรื
ทัี่�งดู้านอายัแุละเพศ ไดู้กลายัเปีน็อปุีสรืรืคืส�าคัืญในการืขัึ้บเคืลื�อนเมื่อง เศรืษฐก่จ 
ไปีจนถ้งก่อให้เก่ดูคืวาม่ต้้งเคืรืย่ัดูที่างสังคืม่

ภาพถ่ายโดย tiago tins จาก Pexels
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www.aljazeera.com

chronicle.com

จากแนวโน้ม่คืวาม่เปีล่�ยันแปีลงดู้านปีรืะช่ากรืท่ี่�ฉายัภาพ 
ให้เห็นขัึ้�วปีรืะช่ากรืท่ี่�แต้กต่้างกันอย่ัางม่าก   (Demographic 
Polarization) เช่น่น่� เปีน็ภาพใหญ่ท่ี่�ไม่่ต่้างจากการืผลักตั้ว
โดูม่่โนตั้วแรืกท่ี่�ส่งผลกรืะที่บต่้อภาคืธุรืก่จต่้าง ๆ อย่ัาง
ม่หาศาล ท่ี่าม่กลางปีญัหาดัูงกล่าวแนวที่างขึ้องการืรืว่ม่ค่ืดู
รืว่ม่สรืา้ง (Co-Create) ส่งเสรืม่่มุ่ม่ม่องเช่ง่บวกดู้านอายุั 
(Age-Positive) เปี็นหน้�งในการืที่ลายัก�าแพงในเงื�อนไขึ้
ดู้านคืวาม่แต้กต่้างโดูยัเฉพาะอคืต่้ดู้านอายั ุ

คืงถ้งเวลาแล้วท่ี่�เรืาคืวรืเรื่�ม่เปีล่�ยันมุ่ม่ม่องท่ี่�ว่าคืวาม่แก่
ช่รืาหม่ายัถ้งวัยัขึ้องภารืะ แต่้คืือช่่วงเวลาขึ้องการือุท่ี่ศ
ต้นเองแก่สังคืม่และสรืา้งคืวาม่สขุึ้ คืวาม่ช่รืาเปีน็เพ่ยังขัึ้�น
หน้�งขึ้องช่ว่ต่้เท่ี่านั�นและไม่่ใช่ข้่ึ้อจ�ากัดูขึ้องการืใช่ช้่ว่ต่้

พฤต่้กรืรืม่การืเลือกปีฏ่ิบัต่้หรือืเหม่ารืวม่โดูยัดูู
จากอายัเุปีน็หลัก เรืย่ักวา่ ‘วยัาคืต่้’ หรือื ‘Ageism’ 
ถูกใช่้คืรืั�งแรืกในปีี 1969 โดูยัโรืเบ่รื์ต้ เอ็น.  
บัต้เลอรื ์(Robert N. Butler) จต่้แพที่ยัผ์ูเ้ช่่�ยัวช่าญ
เรืื�องผู้สูงอายัุและผู้อ�านวยัการืสถาบันวจ่ัยัการื
ช่รืาภาพแห่งช่าต่้คืนแรืกขึ้องสหรืฐัอเม่รืก่า เพื�อ
เรืย่ักการืเลือกปีฏ่ิบัต่้ต่้อผู้สูงอายุั ภาพลักษณ์
คืวาม่ช่รืาภาพจนถ้งดู้านนโยับายั 

อันท่ี่�จรืง่การืแบ่งกลุ่ม่หรือืเลือกปีฏ่ิบัต่้ส่วนหน้�ง 
สืบเนื�องม่าจากธรืรืม่ช่าต่้ม่นุษย์ัท่ี่�มั่กสรืา้งรืะบบ 
ในการืจดัูกลุม่่ที่างสังคืม่ (Social Categorization)  
เช่น่ การือ่งต้าม่อายั ุภมู่่หลัง จนเป็ีนท่ี่�ม่าขึ้องการื
แบ่งปีรืะช่ากรืผ่านเจนเนอเรืช่ัน ซั้�งพบวา่ที่�าให้ 

เก่ดูปัีญหาในภายัหลัง เพรืาะย่ั�งต้อกยั�าให้เห็น 
ถ้งขัึ้�วต่้างขึ้องคืนรืะหวา่งรุืน่ ไม่่วา่จะอาวุโส วยัั
กลางคืน หรือืคืนรุืน่ใหม่่ สรืา้งให้เก่ดูอคืต่้และ
การืเหม่ารืวม่วา่คืนในแต่้ละเจนเนอเรืช่นัเหล่านั�น
ต่้างม่่ทัี่ศนคืต่้ในท่ี่ศที่างเดู่ยัวกันทัี่�งหม่ดู จนเปีน็
ท่ี่�ม่าขึ้องปีญัหาช่อ่งวา่งรืะหวา่งวยัั (Generation 
Gap) หากปีจัจุบันคื�าวา่ ‘วยัาคืต่้’ ม่่คืวาม่ซับัซัอ้น
ในรืายัละเอ่ยัดูกวา่เดู่ม่ไปีม่าก ไม่่วา่จะใช่อ้ธบ่ายั
พฤต่้กรืรืม่เหย่ัยัดูกลุม่่คืนรุืน่ใหม่่ เช่น่ ‘เด็ูกสมั่ยัน่�’  
ท่ี่�สื�อสารืให้เห็นถ้งการืไม่่รืบัฟงั เช่ื�อวา่คืนอายุัน้อยั 
ยัังขึ้าดูคืวาม่รูืแ้ละปีรืะสบการืณ์ ไปีจนถ้งคื�าเรืย่ัก
หรืือการืสื�อสารืท่ี่�สะท้ี่อนนัยัการืเหย่ัยัดู เช่่น  
‘สาวใหญ่’ ‘ผู้เฒ่า’ จนน�าไปีสู่การืแบ่งแยักและ
คืวาม่ขัึ้ดูแย้ังไดู้

ภาพถ่ายโดย zhang-kaiyv จาก Pexels

การเล้อกปฏิบัติด้วยอายุ (Ageism) 
กำาลังจะเป็นื้ข้อห้ามทางสังคมเร่่องล่าสุด
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แบรืนด์ูท่ี่�เคืยัให้คืวาม่สนใจเฉพาะ
คืนรุืน่ใหม่่คืวรืหันม่าม่องภาพลักษณ์ 
ขึ้องคืนสูงวัยัในบที่สนที่นาชุ่ดูใหม่่  
องค์ืกรื AARP หรืือในช่ื� อ เ ดู่ม่ 
American Association of Retired 
Persons   ออกแคืม่เปีญท่ี่�ช่ื�อวา่  ‘The 
Society of Very Senior Creatives’  
เพื�อสนับสนุนและเฉล่ม่ฉลองให้กับ
เหล่านักค่ืดูนักสรื้างสรืรืค์ืท่ี่�ม่่อายุั
ม่ากกวา่ 45 ปีี โดูยัรืว่ม่มื่อกับบรืษั่ที่ 
Getty Images ในการืเผยัแพรื่
ภาพถ่ายัคือลเล็กช่ันผู้สูงวยััท่ี่�ยัังคืง
แอ็กท่ี่ฟอยัู่

ท่่ามกลางการเติิบโติของการติระหนัักร้�ด้�านั
ความหลากหลายและการให�ความสำำาคัญกับ
คนัทุ่กกลุม่ (Inclusion) สำำาหรบักลุม่ผู้้�สำง้อายุ 
ประกาศข�อกำาหนัด้โด้ย United Nations 
Principles for Older Persons ในัปี 1991 
ยิ�งช่่วยกรุยท่างท่่�ช่ัด้เจนัข้�นัถึึงสิำท่ธิิของผู้้�สำ้ง
อายุจนัถึึงทุ่กวันัน่ั� ติั�งแติ่อิสำระในัการพึ่่�งพึ่า
ตินัเอง การม่สำ่วนัร่วม โด้ยเฉพึ่าะความ
สำามารถึในัการใช่�ช่่วิติได้�อย่างม่ศักดิ้�ศรี 
ปลอด้ภััย ไม่ถึ้กแสำวงหาประโยช่นั์ รวมถึึง 
ไม่ถึ้กท่ำาร�ายร่างกายและจิติใจ

ที่กุวนัน่�คื�าจ�ากัดูคืวาม่ถ้ง ‘กลุม่่ผูส้งูอายั’ุ จง้เสมื่อน
เปีน็น่ยัาม่เจนเนอเรืช่นัใหม่่ขึ้องปีรืะช่ากรื ท่ี่�บางส่วน 
เรื่�ม่ถูกลดูอคืต่้และถูกเหม่ารืวม่แบบเดู่ม่น้อยัลง 
ส่วนหน้�งม่าจากเที่คืโนโลย่ัการืแพที่ย์ัอันทัี่นสมั่ยั
ท่ี่�ย่ั�งที่�าให้ภาพลกัษณ์ผูค้ืนดูอู่อนวยัั แอ็กท่ี่ฟ เป็ีน
เบบ่�บมู่เม่อรืท่์ี่�ดูสูรืา้งสรืรืค์ื เต้รืย่ัม่เข้ึ้าสูช่่ว่ต่้บที่ใหม่่
ขึ้องแต่้ละคืน พรือ้ม่การืม่องหาโอกาสใหม่่เพื�อการื
เต่้บโต้และค้ืนพบส่�งใหม่่ พวกเขึ้าส่วนใหญ่ยัังเป็ีน
อ่กหน้�งพลังในสังคืม่โซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยั ในการืผลักดัูน
ส่�งท่ี่�เรืย่ักวา่อ่นฟลเูอนเซัอรืรุ์ืน่เก๋า (Granfluencer) 
ท่ี่�เช่ื�อม่ต่้อกับคืนหลากรุืน่หลายักลุ่ม่ดู้วยัคืวาม่
สนุกสนาน และบันเท่ี่งภายัใต้้ทัี่ศนคืต่้ ‘ฉันที่�าไดู้’

hagersharp.com
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เช่่นเดู่ยัวกับในปีี  2019 ม่่การืเปิีดูตั้วน่ที่รืรืศการื 
“Unclaimed” ณ ศนูย์ัศ่ลปีะการืแสดูงภายัในบารืบ่์คัืน
เซันเต้อรื ์ ลอนดูอน ภายัใต้้คืวาม่รืว่ม่มื่อรืะหว่าง The 
Liminal Space และท่ี่ม่ศ้กษาวจ่ยััเก่�ยัวกับผู้สงูอายัจุาก
ม่หาวท่ี่ยัาลัยัคือลเลจลอนดูอน (UCL) เพื�อศ้กษาข้ึ้อม่ลู
เฉพาะเช่ง่ล้กเก่�ยัวกับเรืื�องรืาวขึ้องปีรืะช่ากรืสงูอายุั โดูยั
น�าเสนอรื่วม่กับข้ึ้อมู่ลสถ่ต่้ท่ี่�สะท้ี่อนคืวาม่เปี็นจรื่งถ้ง
คืวาม่เปีล่�ยันแปีลงเช่ง่ภาพลกัษณ์ ทัี่ศนคืต่้ และคืวาม่ค่ืดู
เห็นในปีรืะเด็ูนต่้าง ๆ  เพื�อลดูการืตั้ดูส่นคืนเพ่ยังจากปีกท่ี่�
สวม่คืรือบอยัู่เท่ี่านั�น

กลุ่ม่ผู้สูงอายุัอาจไม่่ไดู้เก่�ยัวข้ึ้องกับแค่ืเรืื�องตั้วเลขึ้ขึ้อง
อายัุ แต่้ยัังเก่�ยัวข้ึ้องกับเรืื�องอื�น ๆ และคืนกลุ่ม่ต่้าง ๆ  
แนวที่างการืออกแบบท่ี่� ส่งเสรื่ม่การืม่่ส่วนรื่วม่ขึ้อง
ทีุ่กฝั�ายั และการืส่งเสรืม่่มุ่ม่ม่องขึ้องอายุัให้เปี็นเรืื�อง
เช่่งบวก จ้งเปี็นปีรืะเด็ูนท่ี่�ส�าคัืญในอนาคืต้ ส่�งท่ี่�เรืา
พบเห็นบ่อยัคืรืั�งม่าก่อนหน้าน่�คืือการืสนับสนุนเรืื�องการื 
เช่ื�อม่โยังผู้คืนรืะหว่างเจนเนอเรืช่ัน อย่ัางกรืณ่ภาคืรืฐั 
และเอกช่นท่ี่�รืเ่รื่�ม่โคืรืงการืส่งเสรืม่่ให้ผู้สูงวยััอยู่ัรืว่ม่กับ 
คืนต่้างวัยัในรูืปีแบบต่้าง ๆ เช่่น ในฝัรืั�งเศสม่่โม่เดูล 
การืแช่รื์ท่ี่� พักอาศัยัรื่วม่กันขึ้องคืนต่้างวัยั (Inter-
generational Homesharing) เพื�อสนับสนุนให้คืน
สูงวัยัไดู้อยัู่ในบ้านขึ้องต้นเอง และแบ่งพื�นท่ี่�ในบ้านให้ 
วยััรุืน่เช่่าอาศัยั เนื�องจากค่ืาเช่่าบ้านในเมื่องทัี่�วปีรืะเที่ศ
ม่่รืาคืาแพงข้ึ้�นหลายัเท่ี่าในรือบ 10 ปีี โดูยัเฉพาะ
กรุืงปีารื่ส หัวใจส�าคัืญขึ้องโม่เดูล ท่ี่�พักอาศัยัเหล่าน่� 
คืือการืออกแบบท่ี่�ม่อบคืวาม่สะดูวกสบายัให้กับคืน
ทีุ่กวัยั (Built for All Ages) ม่่พื�นท่ี่�ส่วนกลางท่ี่�ช่่วยั 
เพ่�ม่ปีรืะโยัช่น์เช่ง่สังคืม่

standard.co.uk
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การืแบ่งปีันที่รืพัยัากรืเปี็นการืช่่วยัเหลือเกื�อกูลกัน
อย่ัางหน้�ง (Sharing Is Caring) ผูอ้ยู่ัอาศัยัสาม่ารืถ
เข้ึ้าถ้งชุ่ม่ช่นโดูยัรือบไดู้สะดูวกงา่ยัดูายั ขึ้ณะเดู่ยัวกัน
ก็เปิีดูโอกาสให้คืนต่้างวยััแลกเปีล่�ยันคืวาม่ค่ืดูเห็น 
คืวาม่รูื ้ทัี่กษะ และปีรืะสบการืณ์ซั้�งกันและกัน

ที่างดู้านการืที่�างานแบบองค์ืรืวม่ หน่วยังานดู้าน
การืออกแบบเช่่งสังคืม่ Enable Foundation ใน
ฮ่องกง เน้นยั�ากรืะบวนการืที่�างานข้ึ้าม่เจนเนอเรืช่นั  
(Cross-Generation) ส่งเสรืม่่การืม่่ส่วนรืว่ม่ และ
ใช่ก้ารืออกแบบในการืแก้ปีญัหาและอปุีสรืรืคืส�าหรืบั
สังคืม่ผู้สูงอายัุ องค์ืกรืดัูงกล่าวม่่พนักงานตั้�งแต่้
นักเรืย่ันดู้านการืออกแบบ จนถ้งผู้เช่่�ยัวช่าญ และ
กลุ่ม่อาวุโส ทัี่�งท่ี่ม่ที่�างานรื่วม่กันและคืรือบคืลุม่
โคืรืงการืท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับผูส้งูอายั ุภาวะคืวาม่จ�าเสื�อม่  
รืวม่ถ้งการืพัฒนาปีรืะสบการืณ์เมื่�อถ้งวารืะสดุูท้ี่ายั
ขึ้องช่ว่ต่้

statepress.com

เจม่� เฮล (Jamie Hale)  ซ่อ่โอของ Pathfinders 
Neuromuscular Alliance องค์กรการกุศลในั 
สำหราช่อาณาจักร ท่่�ด้ำาเนัินัการโด้ยกลุ่มผู้้�ม่ 
ความผู้ิด้ปกติิด้�านัประสำาท่และภัาวะกล�ามเนัื�อ  
ติั�งข�อสำังเกติว่า คำาเหล่านั่�ม่โอกาสำท่ำาร�ายผู้้�คนัได้�  
แม�ว่าจะไม่ได้�ใช่�กับผู้้�พึ่ิการโด้ยเฉพึ่าะก็ติาม  
“ม่เหติุผู้ลอย้่ว่าเมื�อผู้้�คนัใช่�ภัาษาเท่่ยบเค่ยงกับ 
ความพึ่ิการ พึ่วกเขาเหล่านัั�นักำาลังมองว่าอ่กฝ่าย 
ม่ความเป็นัมนัุษย์นั�อยลง”

น่�ไม่่ใช่่ปีัญหาเล็ก ๆ อ่กต่้อไปี ในจ�านวนปีรืะช่ากรื
ปีรืะม่าณ 1 พันล้านคืนทัี่�วโลก พบวา่สัดูส่วนขึ้องผูค้ืน 
รืาว 15% ม่่คืวาม่พ่การืหรือืบกพรือ่งที่างรืา่งกายั ใน
สหรืฐัอเม่รืก่าสัดูส่วนดัูงกล่าวเพ่�ม่ม่ากข้ึ้�น โดูยัอยัู่ท่ี่�
ปีรืะม่าณ 1 ใน 4 ขึ้องปีรืะช่ากรืทัี่�งหม่ดู โดูยัม่่สัดูส่วน
ใกล้เค่ืยังกันกับข้ึ้อมู่ลรืายังานในสหรืาช่อาณาจกัรื

จากประเด็นื้การเหยียดอาย ุ
ถึึงอคติต่อผู้พิิการ (Ableism)
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‘โง’่ ‘งอ่ยั’ ‘ปี�วยั’ ‘ใบ้’ ‘บ้า’ ‘ปีญัญาอ่อน’ หรือืคื�ารืา้ยัแรืงอย่ัาง ‘พ่การืซั�าซัอ้น’ แม้่ชุ่ดูคื�าแสลงหรือื
อุปีม่าอุปีไม่ยัท่ี่�เรืาต่้างคืุ้นเคืยักันดู่ในช่่วต่้ปีรืะจ�าวนัเหล่าน่� จะดููเปี็นคื�าพูดูเล็กน้อยัหรือืเปี็นเพ่ยัง 
คื�าอทุี่าน แต่้คื�าเหล่าน่�ล้วนก�าลังสื�อสารืถ้ง Ableism ท่ี่�หม่ายัถ้งการืเหย่ัยัดู ลดูที่อนคืณุค่ืา จนถ้ง
เหม่ารืวม่อ่กฝั�ายัอย่ัางไม่่รูืตั้้ว เจม่่� เฮล (Jamie Hale) ซัอ่่โอขึ้อง Pathfinders Neuromuscular 
Alliance องค์ืกรืการืกศุลในสหรืาช่อาณาจกัรื ท่ี่�ดู�าเน่นการืโดูยักลุ่ม่ผู้ม่่คืวาม่ผ่ดูปีกต่้ดู้านปีรืะสาที่
และภาวะกล้าม่เนื�อ ตั้�งข้ึ้อสังเกต้วา่ คื�าเหล่าน่�ม่่โอกาสที่�ารืา้ยัผู้คืนไดู้ แม้่วา่จะไม่่ไดู้ใช่้กับผู้พ่การื
โดูยัเฉพาะก็ต้าม่ “ม่่เหต้ผุลอยู่ัวา่เมื่�อผู้คืนใช่ภ้าษาเท่ี่ยับเค่ืยังกับคืวาม่พ่การื พวกเขึ้าเหล่านั�นก�าลัง 
ม่องวา่อ่กฝั�ายัม่่คืวาม่เปีน็ม่นุษย์ัน้อยัลง”

ภาพถ่ายโดย   
Lara Jameson 
จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย   
ThisIsEngineering 

จาก Pexels

แม้่จะม่่สัดูส่วนตั้วเลขึ้จ�านวนไม่่น้อยั แต่้
ผู้พ่การืกลับต้้องเผช่่ญกับการืเลือกปีฏ่ิบัต่้
อย่ัางกวา้งขึ้วางในเกือบที่กุรืะดัูบขึ้องสังคืม่ 
ปีรืากฏิการืณ์น่�เรืย่ักวา่ ‘Ableism’ ท่ี่�สื�อสารื
ถ้งเรืื�อง ‘คืวาม่สาม่ารืถ’ ซั้�งเป็ีนเรืื�องเบื�องต้้น
ขึ้องการืเลือกปีฏ่ิบัต่้บนพื�นฐานคืวาม่พ่การืท่ี่�
สาม่ารืถอยู่ัในรูืปีแบบต่้าง ๆ  ไม่่วา่จะเป็ีนการื
เรืย่ักช่ื�อ คื�าเรืย่ัก การืยั�าเส่ยังท่ี่�สื�อถ้งคืวาม่
สาม่ารืถ การืลดูคืวาม่น่าเช่ื�อถือส่วนบุคืคืล 
รืวม่ถ้งการืใช่้คืวาม่รุืนแรืงต่้อผู้พ่การื

ภาพถ่ายโดย  Zachary Kyra-Derksen จาก Unsplash
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คื�าจ�ากัดูคืวาม่ Ableism จาก Urban Dictionary 
รืะบุวา่คืือการืเลือกปีฏ่ิบัต่้หรือือคืต่้ต่้อผูพ่้การื ซั้�ง
สาม่ารืถอยัูใ่นรูืปีแบบคืวาม่ค่ืดู ทัี่ศนคืต่้ รืะเบ่ยับ
แบบแผน และการืปีฏ่ิบัต่้ จนเป็ีนอุปีสรืรืคืที่าง
กายัภาพหรือืการืกดูข่ึ้�ในรืะดัูบท่ี่�ม่ากข้ึ้�น บ่อยัคืรืั�ง
เก่ดูข้ึ้�นจากคืวาม่ไม่่ตั้�งใจ รืวม่ทัี่�งคืนส่วนใหญ่ไม่่
ต้รืะหนักถ้งผลกรืะที่บขึ้องคื�าพูดูหรือืการืกรืะที่�า
ขึ้องต้นเลยั

คืวาม่น่าสนใจอยัู่ท่ี่�เรืามั่กจะม่่คืวาม่เช่ื�อเก่�ยัวกับ
คืนกลุ่ม่ดัูงกล่าวใน 2 ปีรืะเด็ูนหลัก ปีรืะเด็ูนแรืก
ผู้พ่การืเปีน็ผู้เคืรืาะห์รืา้ยัและมั่กเปีน็ผู้บรืส่ทุี่ธ่�ท่ี่�
ต้กเปี็นเหยืั�อในสถานการืณ์ต่้าง ๆ เขึ้าคืวรืเป็ีน 
ผู้ท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่รืกั การืดูแูล และการืปีกปีอ้งจาก
อันต้รืายั ปีรืะเด็ูนท่ี่�สองคืือคืนพ่การืนั�นดู้อยักวา่
โดูยัธรืรืม่ช่าต่้ ไม่่เปี็นม่่ต้รื ขึ้ณะเดู่ยัวกันก็ไดู้
รืับผลปีรืะโยัช่น์จากคืวาม่เอื�ออาที่รืและการื
คืุ้ม่คืรืองที่างสังคืม่ท่ี่�ไม่่ยัุต่้ธรืรืม่ อย่ัางไรืก็ต้าม่
ไม่่ม่่คืวาม่เช่ื�อใดูท่ี่�เปีน็ข้ึ้อเท็ี่จจรืง่ โดูยัคืวาม่เช่ื�อ
ทัี่�งสองล้วนอยัู่ภายัใต้้กรือบข้ึ้อจ�ากัดู และคืวาม่
สัม่พันธ์เช่่งลบรืะหว่างผู้พ่การืและผู้ไม่่พ่การื 
ต้ลอดูจนบางคืรืั�งรืะหวา่งผูพ่้การืดู้วยักันเองดู้วยั 

ดู้วยัเหต้นุ่�เรืาจง้ไม่่คืวรืวางที่กุอย่ัางบนคืวาม่เช่ื�อ
เหล่าน่�ท่ี่�ถกูใช่เ้ปีน็วธ่ป่ีฏ่ิบัต่้ในสังคืม่ม่ายัาวนาน 
ถ้งเวลาแล้วท่ี่�คืวรืเปีล่�ยันแปีลง การืม่าถ้งขึ้อง
แนวค่ืดูการืออกแบบอย่ัางม่่ส่วนรืว่ม่ เปี็นส่วน
หน้�งในการืเรื่�ม่เปีล่�ยันแปีลงทัี่ศนคืต่้เก่�ยัวกับ 
ผู้ พ่การืให้ดู่ข้ึ้�น ต้ลอดูจนรืะเบ่ยับข้ึ้อบังคัืบ 
กฎหม่ายั และนโยับายัจากการืเรืย่ักรือ้งท่ี่�ผ่านม่า 
หลายัที่ศวรืรืษภาพถ่ายโดย  Anna Shvets จาก Pexels
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เริ่มจากความเข้าใจเร่่องพิ้�นื้ฐานื้
และมองมันื้อย่างลึกซึ้ึ�ง

บ่อยัคืรืั�งแนวที่างการืออกแบบเช่่งรืะบบจ้งเปี็นส่�งท่ี่�ถูกพูดูถ้ง เพื�อปีรืะเม่่นสถานการืณ์บนพื�นฐาน
ขึ้องคืวาม่เปีน็จรืง่เก่�ยัวข้ึ้องกับกลุม่่ผูพ่้การืม่ากกวา่จะเปีน็เรืื�องนาม่ธรืรืม่ ไม่่วา่จะเป็ีนเรืื�องกฎหม่ายั
และข้ึ้อบังคัืบ ท่ี่�จ�ากัดูเสรืภ่าพและคืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่กันขึ้องผู้พ่การืจนถกูรืดู่รือนส่ที่ธ ่นโยับายัสังคืม่ท่ี่�
พยัายัาม่ดูแูลผูพ่้การืดู้วยัการืก�ากับดูแูล คืุม้่คืรือง และแยักตั้วผูพ่้การืออกจากสังคืม่ในช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนั 
ม่ากเก่นไปี โคืรืงสรืา้งพื�นฐานในช่ว่ต่้อย่ัางถนนหนที่างท่ี่�ไม่่ไดู้ถกูออกแบบให้เหม่าะกับการืใช่ง้านจรืง่ ๆ   
จนให้คืวาม่รูืส้้กถ้งคืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่และแบ่งแยัก รืวม่ถ้งนโยับายัและแนวปีฏ่ิบัต่้ท่ี่�พยัายัาม่ลดู
คืวาม่ส�าคัืญหรือืตั้ดูที่อนเรืื�องเก่�ยัวกับผู้พ่การืออกจากสังคืม่ จนส่งผลเก่�ยัวเนื�องกับเรืื�องเศรืษฐก่จ 
คืณุภาพช่ว่ต่้ และอื�น ๆ

สตู้ดู่โอออกแบบ Sour ที่�างานรืว่ม่กับคืรืเ่อท่ี่ฟ 
เอเจนซั่ Wunderman Thompson พัฒนา 
บรืรืจุภัณฑ์์รืะงับกล่�นกายัให้กับ Unilever ใน
กลุ่ม่ส่นค้ืา Rexona เพื�อให้ผล่ต้ภัณฑ์์ใช่้งาน
งา่ยัข้ึ้�น ส�าหรืบัผูท่้ี่�ม่่ข้ึ้อจ�ากัดูดู้านการืเคืลื�อนไหว
รืา่งกายัหรือืม่่คืวาม่บกพรือ่งที่างสายัต้า และเปีน็
ผล่ต้ภัณฑ์์ส�าหรืบัที่กุคืนอย่ัางแท้ี่จรืง่ จง้ใช่ช้่ื�อวา่ 
Degree Inclusive

dezeen.com

morninghoney.com

dezeen.com
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การืออกแบบบรืรืจุภัณฑ์์ใหม่่น่�ไดู้เพ่�ม่คืุณสม่บัต่้
ใหม่่ ๆ  หลายัข้ึ้อ ตั้�งแต่้รูืปีที่รืงท่ี่�จบังา่ยั และขึ้นาดูขึ้อง
โรืลออนท่ี่�ใหญ่ข้ึ้�น เวลาใช่ง้านจง้สาม่ารืถคืรือบคืลมุ่
พื�นท่ี่�ผ่วไดู้ม่ากกวา่ในการืใช่เ้พ่ยังคืรืั�งเดู่ยัว ฝัาปิีดู 
เปี็นแบบแม่่เหล็กท่ี่�ช่่วยัให้ถอดูและสวม่ไดู้งา่ยัข้ึ้�น  
ซั้�งเหม่าะอย่ัางย่ั�งส�าหรืับผู้ใช่้งานท่ี่�ม่่ข้ึ้อจ�ากัดู 
ในการืขึ้ยัับรืา่งกายัหรือืม่่คืวาม่บกพรือ่งในการื
ม่องเห็น ฝัาปีิดูยัังม่่ต้ะขึ้อ ช่่วยัให้สาม่ารืถแขึ้วน
ผล่ต้ภัณฑ์์เพื�อการืใช่้งานดู้วยัมื่อเพ่ยังข้ึ้างเดู่ยัว 
ต้ลอดูจนฉลากม่่คื�าแนะน�าเป็ีนอักษรืเบรืลล์ ท่ี่� 
โดูดูเดู่นคืือดู้าม่จับท่ี่�ดู้านล่างขึ้องผล่ต้ภัณฑ์์ท่ี่�ม่่
ส่วนเวา้ในการืจับทัี่�งสองข้ึ้าง ถือเปี็นคืุณลักษณะ
ท่ี่�ปีฏ่ิวต่ั้วงการืม่ากท่ี่�สดุู

การืไม่่สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวกพื�นฐานอย่ัางผล่ต้ภัณฑ์์รืะงบักล่�นกายั 
ก�าลังสะท้ี่อนภาพใหญ่กว่านั�น ว่าส่�งท่ี่�คืนส่วนใหญ่ม่องข้ึ้าม่ซั้�งแม้่จะดููเป็ีนเรืื�อง 
เล็กน้อยั แต่้นั�นส่งผลกรืะที่บต่้อคืณุภาพช่ว่ต่้ในแต่้ละวนัขึ้องผู้พ่การืไดู้

กระบวนัการสำร�างสำรรค์ผู้ลิติภััณฑ์์เกิด้จาก
ความร่วมมือของหลายส่ำวนั โด้ยเฉพึ่าะ 
คริสำติินัา มัลลอนั (Christina Mallon)  
นัักออกแบบท่่�ม่ข�อจำากัด้ด้�านัการเคลื�อนัไหว
แขนัของตัิวเอง ซึ�งถึือเป็นัทั่�งนัักออกแบบ 
และผู้้�ใช่�งานัติัวจริง เธิอกล่าวว่า “ในัฐานัะ 
ผู้้�พิึ่การ ฉันัได้�พึ่บกับความท่�าท่ายโด้ยติรง
ในัการใช่�ช่่วิติท่่ามกลางโลกการออกแบบ
ท่ั�วไป โด้ยท่่�ผู้ลิติภััณฑ์์และบริการส่ำวนัใหญ่
ไม่ได้�ออกแบบมาโด้ยคำานังึถึงึกลุม่ผู้้�พึ่กิาร”

คริสำตินิัา มัลลอนั 
(Christina Mallon)  

ผู้้�ออกแบบ

dezeen.com

dezeen.com
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งานออกแบบท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นดัูงกล่าวที่�าให้เห็น
วา่การืสรืา้งคืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่แม้่เพ่ยังเรืื�อง
พื�นฐานดู้านการืใช่้ช่่ว่ต้ทัี่�วไปี คืือคืวาม่
จ�าเปี็นท่ี่�ส่งเสรื่ม่คืุณภาพช่่ว่ต้และช่่วยั
ให้ผู้พ่การืสาม่ารืถใช่้ช่่ว่ต้ไดู้เท่ี่ยับเท่ี่า
ปีรืะช่ากรืทัี่�วไปี เพรืาะหัวใจส�าคัืญอยัู่ท่ี่�
ผู้พ่การืสาม่ารืถช่่วยัเหลือซั้�งกันและกัน 
และพ้�งพาต้นเองไดู้เหมื่อนผู้ไม่่พ่การื  
ซั้�งการืออกแบบอย่ัางเข้ึ้าใจและม่่ส่วน
รื่วม่ขึ้องผู้ใช่้งานจรื่ง ๆ ม่่ส่วนช่่วยัเป็ีน
อย่ัางม่าก รืวม่ไปีถ้งส่นค้ืาดู้านเที่คืโนโลย่ั
ท่ี่�จะอ�านวยัคืวาม่สะดูวกและช่่วยัให้ใช่้
ช่ว่ต่้ไดู้ดู่กวา่เดู่ม่

หน้�งในนั�นคืือโปีรืเจกต์้ Dots ท่ี่�รืว่ม่พัฒนาโดูยั วาเลนต่้น กง (Valentin Gong) 
หวงัเส่�ยัวฮุ่ยั (Xiaohui Wang) และหลานเส่�ยัว (Lan Xiao) จาก Royal College 
of Art และ Imperial College London สรืา้งรืะบบจดูจ�าการืเคืลื�อนไหวรืา่งกายั 
ท่ี่�ช่่วยัให้ผู้พ่การืสาม่ารืถใช่้อุปีกรืณ์อัจฉรืย่ัะท่ี่�คืวบคืุม่ดู้วยัท่ี่าที่างขึ้องต้นเองไดู้
อย่ัางม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพม่ากข้ึ้�น เปี้าหม่ายัหลักคืือการืสรืา้งเที่คืโนโลย่ัท่ี่�คื�าน้งถ้งผู้ใช่้
งานที่กุกลุ่ม่ โปีรืเจกต์้น่�ไดู้รืบัคัืดูเลือกให้เข้ึ้าช่ง่รืางวลั Dezeen Awards 2020 ใน 
หม่วดูหมู่่การืออกแบบกลุ่ม่เที่คืโนโลย่ัสวม่ใส่ (Wearable) 

ว่ธ่การืใช่้งานเบื�องต้้นคืือผู้ใช่้สาม่ารืถน�าแผ่นซั่ล่โคืนส่ขึ้าว 2 แผ่นท่ี่�ม่่เซันเซัอรื ์
วดัูแรืงเฉื�อยัต้าม่หน่วยัวดัูคืวาม่เคืลื�อนไหว (IMU) ซั้�งม่่คืณุสม่บัต่้ในการืต้รืวจจับ
การืเคืลื�อนไหวรืะหวา่งส่วนต่้าง ๆ ขึ้องรืา่งกายั ผู้พ่การืจ้งสาม่ารืถคืวบคืุม่หน้า
อ่นเที่อรืเ์ฟซัท่ี่�ผสม่ผสานทัี่�งแบบหน้าจอเสมื่อนและ IoT แต่้จากการืที่ดูลองใช่้
การืเคืลื�อนไหวดู้วยัมื่อจากผู้คืนหลายัพันคืนเพื�อสรืา้งแบบจ�าลอง พบวา่เปี็นไปีไดู้ 
ยัากม่ากท่ี่�จะพบผู้พ่การื 2 คืน ท่ี่�ม่่คืวาม่เหมื่อนกันที่กุปีรืะการื

รืะบบ Dots จง้ออกแบบม่าให้เหม่าะสม่กับผูใ้ช่ ้
ต้าม่สภาพรืา่งกายัและเงื�อนไขึ้ขึ้องแต่้ละคืน
ม่ากท่ี่�สุดู ผ่านแผ่นเซันเซัอรืทั์ี่�ง 2 จุดูท่ี่�ต่้ดู 
เข้ึ้ากับส่วนใดูส่วนหน้� งขึ้องรื่างกายัเพื�อ 
ต้รืวจจับคืวาม่เคืลื�อนไหว คื�านวณพ่กัดู
ส�าหรืบัรืะบบน�าที่าง โดูยัผู้ใช่้สาม่ารืถปีรืบั
รืะบบพื�นฐานบนอ่นเที่อรืเ์ฟซัแบบสาม่ม่่ต่้ 
ตั้�งแต่้การืเลือก วางต้�าแหน่ง ปีรืับเลื�อน 
และพล่กหมุ่น จ้งสาม่ารืถใช่้เพื�อคืวบคืุม่ 
อ่นเที่อรืเ์ฟซัหรือืใช่ร้ืว่ม่กับอปุีกรืณ์เสรืม่่อย่ัาง
อปุีกรืณ์ VR เช่น่ แวน่แสดูงภาพเสมื่อนจรืง่
อย่ัาง HoloLens หรือื Oculus และสม่ารืต์้ท่ี่ว ่
และจากการืออกแบบท่ี่�ยืัดูหยัุ่น ปีรืบัเปีล่�ยัน 
ไดู้ ท่ี่ม่นักออกแบบรืะบุวา่ยัังสาม่ารืถใช่ค้ืวบคืมุ่ 
อ่นเที่อรืเ์ฟซัแบบสองม่่ต่้ เช่่น สม่ารืต์้โฟน
และแล็ปีท็ี่อปีไดู้อ่กดู้วยั

dezeen.com
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ในขึ้ณะท่ี่�เรืาก�าลังเข้ึ้าใกลย้ัคุื 5G เต็้ม่รูืปีแบบ รืายัลอ้ม่ไปีดู้วยัอ่นเที่อรืเ์ฟซั AR ท่ี่�สม่จรืง่ม่ากข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ   
พรือ้ม่อปุีกรืณ์อัจฉรืย่ัะ อย่ัาลืม่วา่การืเข้ึ้าถ้งข้ึ้อม่ลูดู่จทั่ี่ลเปีน็ส่ที่ธท่่ี่�ส�าคัืญรืว่ม่กันขึ้องที่กุคืนในสังคืม่ 
และไม่่ม่่ใคืรืคืวรืถูกก่ดูกันที่างดู่จ่ทัี่ล (Digital Exclusion) ท่ี่าม่กลางการืเปีล่�ยันผ่านสู่โลกดู่จ่ทัี่ล
อย่ัางสม่บรูืณ์ รูืปีแบบขึ้องการืโต้้ต้อบที่างดู่จทั่ี่ลในอนาคืต้จะย่ั�งม่่คืวาม่พ่เศษเฉพาะตั้วม่ากข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ

อะไรค้อโจทย์ที่ผู้พิิการหร่อพิิการ
ในื้ภายหลังต้องเผชื่ิญ

แม้่ปีรืะช่ากรืบางส่วนอาจไม่่ไดู้เก่ดูม่าพรือ้ม่คืวาม่พ่การื 
แต่้อาจดู้วยัอบัุต่้เหต้ ุคืวาม่เจบ็ปี�วยั หรือืการืเข้ึ้าสูว่ยััผูส้งู
อายุัจนเปีน็ผู้พ่การืในภายัหลัง คืวาม่เข้ึ้าใจอย่ัางล้กซั้�งจง้
เปีน็ส่วนส�าคัืญ ยักตั้วอย่ัางงา่ยั ๆ เรืาเรืย่ันรูืเ้รืื�องผู้พ่การื
จากพ่อแม่่ท่ี่�เปี็นคืนปีกต่้ แพที่ย์ัหรือืผู้บ�าบัดูท่ี่�ไม่่ใช่่เป็ีน 
ผู้พ่การืจรืง่ ๆ ดัูงนั�นการืเปิีดูรืบัแนวค่ืดูเก่�ยัวกับผู้พ่การื 
จง้เปีน็เรืื�องท้ี่าที่ายั และการืออกแบบต้้องใช่เ้วลาอย่ัางม่าก
ในการืพบปีะกับผู้พ่การื ที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจกับปีรืะสบการืณ์
เฉพาะตั้ว ต้ลอดูจนเข้ึ้าใจพฤต่้กรืรืม่ผู้พ่การืท่ี่�ม่่รืว่ม่กับ
ปีรืะช่ากรือื�น ๆ  ในสังคืม่ เพื�อรืะบุอปุีสรืรืคืต่้าง ๆ  ท่ี่�ต้้องเผช่ญ่

วศ่วกรืช่าวญ่�ปีุ�น ที่าเคือจุ ่ม่าซัาก่ (Takeuchi Masaki) ไดู้
พัฒนากล่องเส่ยังท่ี่�สวม่ใส่ไดู้ในลักษณะสรือ้ยัคืล้องคือใน
ช่ื�อ Syrinx เพื�อให้ผู้ท่ี่�สญูเส่ยักล่องเส่ยังเนื�องจากม่ะเรืง็
สาม่ารืถพูดูสื�อสารืไดู้

อุปีกรืณ์น่�เรืย่ักไดู้ว่าเปี็นการืปีฏ่ิวัต่้การืออกแบบกล่อง
เส่ยังไฟฟา้แบบเดู่ม่ ซั้�งออกแบบม่าคืล้ายักับไฟฉายัขึ้นาดู
เล็กท่ี่�ต้้องถือบรืเ่วณคือขึ้ณะใช่้งาน การืออกแบบใหม่่น่�
จ�าลองม่าจากวธ่ท่่ี่�เส้นเส่ยังสั�นสะเทืี่อนผ่านอากาศในปีอดู
ขึ้องม่นุษย์ั โดูยัอปุีกรืณ์อ่เล็กโที่รืลารืง่ซั ์(Electrolarynx) 
จะสั�นบรืเ่วณคือ เพื�อสรืา้งเส่ยังขึ้องผู้ใช่้งานแต่้ละคืน 
เปีน็คื�า ๆ จากการืใช่ป้ีากและล่�นขึ้องต้นเอง

jamesdysonaward.org

โจทย์ใหม่ล้วนื้เกิดจากความเข้าใจเชื่ิงลึกและการมีส่วนื้ร่วม  
หลายคนื้อาจคุ้นื้เคยดีกับอุปกรณ์์กล่องเสียงในื้กลุ่มผู้เจ็บป่วย 
จากโรคมะเร็งกล่องเสียง ที่ถึูกออกแบบมากว่า 20 ปีและ 
มีเง่่อนื้ไขการใชื่้งานื้มากมายที่ ไม่สะดวกสบาย
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อย่ัางไรืก็ต้าม่จากการืสัม่ภาษณ์ผู้ปี�วยัท่ี่�ไดู้รืบั
การืผ่าตั้ดูกล่องเส่ยังจ�านวนม่าก พบวา่อปุีกรืณ์
ดัูงกล่าวเปี็นส่�งท่ี่�จ�าเปี็นแต่้ไม่่เคืยัไดู้รืับการื 
ปีรืบัเปีล่�ยันม่านาน อ่กทัี่�งยัังม่่อุปีสรืรืคืในการื
ใช่ง้านโดูยัเฉพาะในช่ว่งจ�าเป็ีน เพรืาะต้้องใช่มื้่อ 
ทัี่�งสองข้ึ้างถือขึ้ณะใช่้งาน ดัูงนั�นขึ้ณะขัึ้บรืถ  
รืบัปีรืะที่านอาหารื หรือืส่งข้ึ้อคืวาม่ จง้ไม่่สาม่ารืถ 
ที่�าไดู้และดููทีุ่ลักทีุ่เล อ่กทัี่�งเส่ยังท่ี่�ออกม่ายััง 
ฟงัดูเูปีน็หุ่นยันต์้ ไม่่เปีน็ธรืรืม่ช่าต่้

Syrinx จ้งตั้�งใจท่ี่�จะปีรืับปีรุืงอุปีสรืรืคื
ดัูงกล่าวโดูยัที่�าให้เปี็นอุปีกรืณ์สวม่ใส่ไดู้ 
พัฒนาจากกล่องเส่ยังไฟฟา้แบบเดู่ม่ท่ี่�ม่่
เคืรืื�องสั�นเพ่ยังตั้วเดู่ยัวเปีน็เคืรืื�องสั�นแบบ 
2 ตั้ว เพื�อให้สาม่ารืถสรื้างช่่วงคืวาม่ถ่�
เส่ยังท่ี่�กวา้งข้ึ้�นไดู้ นอกจากน่�รูืปีแบบการื
สั�นยัังไดู้รืบัการืปีรืบัแต่้งให้เหม่าะกับผู้ใช่้
แต่้ละคืน โดูยัอ่งจากการืบันท้ี่กเส่ยังใน
อดู่ต้ขึ้องต้นเอง ผ่านเที่คืโนโลย่ัปีัญญา
ปีรืะดู่ษฐส์�าหรืบัการืปีรืะม่วลผลสัญญาณ
เส่ยังท่ี่�เรืย่ักวา่การืเข้ึ้ารืหัสเช่ง่ที่�านายัเช่ง่
เส้น (Linear Predictive Coding) ซั้�ง
สาม่ารืถว่เคืรืาะห์ว่ธ่การืสรื้างเส่ยังไดู้ 
ช่่วยัให้ผู้ใช่้งานกลับม่าม่่เส่ยังพูดูท่ี่�คืล้ายั
กับเส่ยังขึ้องพวกเขึ้าเองม่ากข้ึ้�น ส่งเสรืม่่
บคุืล่กภาพและเพ่�ม่คืวาม่มั่�นใจ

ท่ี่าม่กลางแนวโน้ม่การืเต่้บโต้ดู้านการืต้รืะหนักรูืเ้รืื�องคืวาม่
หลากหลายั และการืให้คืวาม่ส�าคัืญกับคืนทีุ่กกลุ่ม่ม่ากข้ึ้�น 
ตั้�งแต่้กรืณ่เหย่ัยัดูเพศ เช่ื�อช่าต่้ การืเลือกปีฏ่ิบัต่้ดู้วยัอายุั 
(Ageism) จนถ้งอคืต่้ต่้อผู้พ่การื ทัี่�งผ่านคื�าพูดู ทัี่ศนคืต่้ 
และการืปีฏ่ิบัต่้ ส่�งเหล่าน่�จง้เป็ีนคืวาม่ท้ี่าที่ายัม่ากข้ึ้�นตั้�งแต่้
เช่่งนโยับายั กฎหม่ายั บรืษั่ที่ องค์ืกรื และปีรืะช่าช่นดู้วยั
กันเอง ทัี่�งหม่ดูน่�เพื�อลดูปีัญหาท่ี่�เก่ดูกับใคืรืก็ไดู้สักคืน 
รืวม่ถ้งตั้วเรืาท่ี่�ต้้องถูกแบ่งแยักหรือืรูืส้้กเปี็นอื�น แม้่แต่้
องค์ืการือนามั่ยัโลกยัังเรืง่พัฒนายัุที่ธศาสต้รืโ์ลกพรือ้ม่
แผนการืที่�างานท่ี่�ก้าวหน้าม่ากข้ึ้�น โดูยัข่ึ้ดูเส้นใต้้เน้นยั�า 
วสั่ยัทัี่ศน์ท่ี่�วา่ปีรืะช่ากรืทีุ่กคืนสาม่ารืถม่่ช่่วต่้ท่ี่�ยืันยัาวและ 
อยัู่ดู่ม่่สุขึ้ในการืดู�ารืงช่่ว่ต้ เพรืาะช่่ว่ต้เปี็นขึ้องเรืา และ 
เรืาที่กุคืนคืวรืม่่คืณุภาพช่ว่ต่้ท่ี่�ดู่   

ที่มา: 

ภาษาไทย

บทความ  
“ ‘การเหยียดอายุ’ อคติช่วงวัย
ของคนสองรุ่นที่กลายเป็นปัญหา
ความขัดแย้งทางความคิด”  
โดย ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 
จาก gqthailand.com

บทความ  
“รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ใครกำาหนด”  
โดย โตมร สุขปรีชา จ 
าก thematter.co

ภาษาอังกฤษ

บทความ  
“Degree Inclusive Is a 
Deodorant Packaged for  
People with Disabilities”  
โดย Rima Sabina Aouf  
จาก dezeen.com

บทความ  
“Dots Is a Gesture-
Recognition System for 
People with Disabilities”  
โดย Natashah Hitti  
จาก dezeen.com 

บทความ  
“Syrinx Is an Artificial  
Larynx That Mimics the 
Wearer’s Former Voice”  
โดย Jennifer Hahn  
จาก dezeen.com

บทความ  
“The Harmful Ableist 
Language You  
Unknowingly Use”  
โดย Sara Novi   
จาก bbc.com 

บทความ  
“Words Matter, A 
nd It’s Time to Explore  
the Meaning of “Ableism” 
โดย Andrew Pulrang  
จาก forbes.com
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126 127

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: POPULATION

ภาพถ่ายโดย Pawel Czerwinski จาก Unsplash

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต,  
สื่อและบันเทิง, อาหาร, ท่องเที่ยว

เผยทุกมิติ 
ของอารมณ์์และจิตใจ

EMOTIONAL 
SPECTRUM
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ผลกรืะที่บดู้านจ่ต้ว่ที่ยัาจากการืเว้นรืะยัะห่างที่าง
กายัภาพขึ้องม่นุษย์ั ไดู้สรืา้งคืวาม่เส่ยัหายัม่หาศาล
ท่ี่าม่กลางสถานการืณ์โคืวดู่-19 ท่ี่�ยืัดูเยืั�อ การืล็อก
ดูาวน์ท่ี่�เข้ึ้ม่งวดูส่งผลกรืะที่บต่้อรูืปีแบบการืใช่้ช่่ว่ต้
ปีรืะจ�าวนัแบบเดู่ม่ เปีน็ท่ี่�ม่าขึ้อง Corona Blue คื�าท่ี่�
ใช่อ้้างอ่งถ้งอาการืวต่้กกังวล กดูดัูน หม่่นเศรืา้ หม่ดู
เรื่�ยัวแรืง ซั้�งสืบเนื�องม่าจากการืแพรืร่ืะบาดู ผนวกกับ
คืวาม่เคืรืย่ัดูสะสม่เรืื�องปัีญหาดู้านอื�น ๆ ท่ี่�เปี็นคืลื�น
กรืะที่บต่้อเนื�องจากสถานการืณ์ ท่ี่�น่ากังวลย่ั�งกวา่นั�น
คืือการืท่ี่�ผู้เช่่�ยัวช่าญต่้างออกม่าแสดูงคืวาม่เห็นวา่น่�
อาจเป็ีนเพ่ยังปีญัหาบนยัอดูภเูขึ้าน�าแข็ึ้ง

รืายังานจาก Deloitte ในปีี 2020 
เน้นยั�าถ้งผลกรืะที่บขึ้องโคืวดู่-19 ท่ี่�
ม่่ต่้อม่นุษย์ั ซั้�งนับเป็ีนจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้อง
วก่ฤต้อื�น ๆ ท่ี่�ต้าม่ม่า ทัี่�งบรืก่ารืดู้าน
สาธารืณสุขึ้และเศรืษฐก่จ ม่่การื 
คืาดูการืณ์วา่จะม่่ปีรืะช่ากรืม่ากกวา่  
2 เท่ี่าท่ี่�เข้ึ้าปีรืก้ษาดู้านสขุึ้ภาพจต่้กับ 
ผูเ้ช่่�ยัวช่าญ และรืาว 20% ท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นอยัู่
ในกลุ่ม่ท่ี่�ม่าจากการืใช่้ยัาเพื�อจัดูการื
กับโรืคืซัม้่เศรืา้

ภาพถ่ายโดย Joshua Earle จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Anthony Tran จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดยSydney Sims จาก Unsplash
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การืศ้กษาใหม่่อ่กช่่�นท่ี่� อยัู่บนพื� นฐานขึ้อง 
Google Trends ว่เคืรืาะห์และเปิีดูเผยัว่า
จ�านวนการืสืบค้ืนส่วนใหญ่ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับอาการื
วต่้กกังวลที่ะยัานสงูข้ึ้�น รืวม่ถ้งเที่คืน่คืการืดูแูล
สุขึ้ภาพที่างไกลเมื่�อเผช่่ญคืวาม่เคืรืย่ัดูสะสม่ 
เช่น่เดู่ยัวกับปีรืะช่ากรืกวา่ 25% ในสหรืฐัอเม่รืก่า
ท่ี่�เผช่่ญภาวะคืวาม่กดูดัูน โดูยัหน้�งในสาเหตุ้
หลักคืือรืายัไดู้ท่ี่�ลดูลง ต้ลอดูจนการืสูญเส่ยั
งานท่ี่�ย่ั�งเพ่�ม่ภาวะต้้งเคืรื่ยัดู ส่วนผลส�ารืวจ
ช่าวเกาหล่จ�านวน 1,031 คืน เมื่�อปีลายัปีท่ีี่�แล้ว  

ภาพถ่ายโดย Anna Shvets จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย Alex Green จาก Pexels

คืนรุืน่ใหม่่คืือหน้�งในเจนเนอเรืช่นัท่ี่�ต้้องรืบัมื่อกับ 
ผลกรืะที่บท่ี่�รุืนแรืง ไม่่ใช่่เรืื�องง่ายัในการืก้าว
ผ่านส่�งท่ี่�ไม่่เคืยัเก่ดูข้ึ้�นม่าก่อน ท่ี่าม่กลางคืวาม่
ไม่่แน่นอนและคืวาม่กลัวซั้�งจะถกูบันท้ี่กให้เปี็น
หน้�งช่ว่งเวลาในช่ว่ต่้ขึ้องพวกเขึ้า ข้ึ้อมู่ลขึ้อง CDC 
พบวา่ ม่่จ�านวนผู้ต้อบรืบัพ่จารืณาอย่ัางจรืง่จัง 
(Seriously Considered) ในการืฆ่าตั้วต้ายั 
เพ่�ม่ข้ึ้�นเป็ีน 2 เท่ี่า โดูยัเฉพาะในกลุม่่อายุั 18-24 ปี ี 
โดูยัการืศ้กษายัังพบรืายัละเอ่ยัดูเพ่�ม่เต่้ม่ว่า 

ฝ่ันื้ร้ายระหว่างทางที่คอยกร่อนื้ใจแบบไม่หยุดหย่อนื้ 
ทั�ง ๆ ที่ควรเป็นื้ชื่่วงเวลาของฉนัื้

พบว่าม่่คืนท่ี่�เคืยัต้กอยัู่ในภาวะโคืโรืนาบลูถ้ง 
40% และอ่กผลส�ารืวจหน้� งไดู้สอบถาม่คืน
เกาหล่จ�านวน 1,000 คืนเก่�ยัวกับคืวาม่รูืส้้ก
ในช่่วงก่อนและหลังโคืวดู่-19 พบวา่หลังเผช่่ญ
สถานการืณ์ ผู้คืนรูืส้้กกังวลและเคืรืย่ัดูม่ากข้ึ้�น 
78% รูืส้้กกรืะวนกรืะวายัและกลัวถ้ง 65.4% 
ส่วนในญ่�ปีุ�น เพ่ยังเดืูอนส่งหาคืม่เดืูอนเดู่ยัวในปี ี
2020 ม่่อัต้รืาการืฆ่าตั้วต้ายัเพ่�ม่ข้ึ้�น 15.3% ซั้�ง
ม่ากกวา่ช่ว่งเวลาเดู่ยัวกันขึ้องปีีก่อนหน้า

ม่่จ�านวนกลุม่่เด็ูกและวยััรุืน่เพ่�ม่ข้ึ้�นถ้ง 4 เท่ี่าท่ี่�อยัู่ 
ในกลุม่่อาการื PTSD (Post-Traumatic Stress 
Disorder) หรือืภาวะปี�วยัที่างจต่้ใจเมื่�อเผช่ญ่กับ 
เหต้กุารืณ์ท่ี่�กรืะที่บกรืะเทืี่อนจต่้ใจอย่ัางรืา้ยัแรืงใน
รืะหวา่งช่ว่งกักตั้ว หากย้ัอนกลับไปี กลุม่่คืนรุืน่ใหม่่ 
ในสหรืฐัอเม่รืก่าต่้างถูกสถานการืณ์ไม่่คืาดูค่ืดู
โจม่ต่้อยัู่เสม่อ โดูยั 57% ขึ้องวยััรุืน่ยัังคืงวต่้ก
กังวลกับเหตุ้กรืาดูย่ังในโรืงเรืย่ันท่ี่�ยัังฝัังใจและ
ม่องวา่สาม่ารืถเก่ดูข้ึ้�นใหม่่ไดู้ที่กุเมื่�อ 
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นอกจากน่�ช่่วงการืแพรืร่ืะบาดูยัังส่งผลต่้อการืหยัุดูช่ะงกัทัี่นท่ี่ (Knock-
On Effect) ส�าหรืบัเจนอัลฟาในช่ว่งขึ้วบปีขีึ้องพัฒนาการืท่ี่�ก้าวหน้า การื
ล็อกดูาวน์ท่ี่�เข้ึ้ม่งวดูส่งผลกรืะที่บต่้อการืเรืย่ันรูื ้โดูยัเฉพาะการืพัฒนาเช่ง่
อารืม่ณ์และการืเข้ึ้าสังคืม่ การืส�ารืวจข้ึ้อม่ลูโดูยั Save the Children พบวา่  
83% ขึ้องกลุ่ม่เด็ูกในรืายังานม่่อารืม่ณ์เช่่งลบเพ่�ม่ข้ึ้�น ส่วน 56% ดููวต่้ก
กังวลกวา่ช่ว่งท่ี่�ผ่านม่า

ภาพถ่ายโดย Marta Wave จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย  
Ketut Subiyanto 

จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

การืศ้กษาในปี ี2018 ในกลุม่่วยััรุืน่ท่ี่�ไดู้รืบัผลกรืะที่บจากการืก่อการืรืา้ยัในปีาก่สถาน 
เปิีดูเผยัวา่คืวาม่กลัวเหล่านั�นส่งผลกรืะที่บต่้อสขุึ้ภาวะที่างจ่ต้ใจ ซั้�งบที่คืวาม่จาก 
WGSN รืะบถุ้งปีรืากฏิการืณ์ท่ี่�คืนรุืน่ใหม่่ต้้องเผช่ญ่วา่ Generation PTSD เปีรืย่ับ
เท่ี่ยับส่�งท่ี่�เจนเหล่าน่�ต้้องเผช่ญ่ในช่ว่งเวลาหลายัปีีท่ี่�ผ่านม่า ต้ลอดูจนชุ่ดูคืวาม่กลวั
ท่ี่�ม่่ต่้ออนาคืต้ ไม่่วา่จะเปีน็คืวาม่กังวลดู้านส่�งแวดูล้อม่ (Eco-Anxiety) ท่ี่�ต้อกยั�า
ในคืวาม่รูืส้้กและสรืา้งการืปีรืบัตั้วเสม่อ เพื�อรืองรืบัการืเปีล่�ยันแปีลงที่างสภาพ 
ภมู่่อากาศท่ี่�จะเก่ดูข้ึ้�นในไม่่ช่า้
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เม้่อภาวะอารมณ์์ส่งต่อถึึงกันื้ได้  
ช่ื่วงโควิด-19 มีผลทำาให้เกิดการ
ระบาดทางอารมณ์์ (Emotional 
Contagion) ส่งต่อออกไปทั่วโลก  
ซึ้ีกัล บาร์เซึ้ด (Sigal Barsade)  
นื้ักวิจัยระดับปริญญาเอกแห่ง 
มหาวิทยาลัยเพินื้ซิึ้ลเวเนื้ียได้สำารวจ
ความฉลาดทางอารมณ์์และพิบว่า
ชื่่วงก่อนื้โควิด-19 โรคระบาดทาง
จิตอยู่ในื้กระบวนื้การคิดในื้ระดับ
จิตไร้สำานื้ึกที่มนืุ้ษย์จะมีปฏิกิริยา
ตอบโต้โดยอัตโนื้มัติ ซึ้ึ่งการอยู่ในื้
อารมณ์์กลัว วิตกกังวล จะมีส่วนื้ 
ในื้การยับยั�งการคิดวิเคราะห์และ
อาจนื้ำามาซึ้ึ่งการตัดสินื้ใจที ่
ผิดพิลาดได้

www.labmanager.com
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การืศ้กษายัังพบคืวาม่เช่ื�อม่โยังรืะหวา่งการืเพ่�ม่ข้ึ้�น 
ขึ้องรืะดัูบที่างอารืม่ณ์ท่ี่�ส่งต่้อถ้งกันผ่านโซัเช่่ยัล 
ม่่เดู่ยั โดูยัเฉพาะช่่วงการืแพรืร่ืะบาดูท่ี่�ย่ั�งเพ่�ม่การื
แสดูงออกเช่่งลบบนสื�อม่ากข้ึ้�น เช่่นเดู่ยัวกับการื
ส�ารืวจเรืื�องอารืม่ณ์ขึ้องปีรืะช่าคืม่โลก ท่ี่�จัดูที่�าโดูยั 
Gallup ในปี ี2020 จาก 116 ปีรืะเที่ศ ผลส�ารืวจเผยัวา่
ผูค้ืนในปีรืะเที่ศส่วนใหญ่อยัูใ่นรืะดัูบอารืม่ณ์แงล่บสงู
ท่ี่�สดุูเท่ี่าท่ี่�เคืยัส�ารืวจม่าในรือบ 15 ปี ีโดูยั 1 ใน 3 ขึ้อง
ปีรืะช่ากรืจ�านวน 160,000 คืน รืะบุวา่พวกเขึ้าต้้อง
เผช่ญ่คืวาม่รูืส้้กเคืรืย่ัดู โกรืธ และกังวล โดูยัเฉพาะ 
ผู้คืนท่ี่�เผช่่ญกับคืวาม่เหลื�อม่ล�า รืัฐบาลท่ี่�ทีุ่จรื่ต้
คือรืร์ืปัีช่ันสูงจะย่ั�งสรืา้งคืวาม่รูืส้้กโกรืธเกรื่�ยัวและ
คืวาม่เคืรืย่ัดูม่ากข้ึ้�น 

จอนั คลิฟติันั (Jon Clifton) หุ�นัสำ่วนัผู้้�จัด้การขององค์กร 
Gallup ติั�งข�อสำังเกติว่าแนัวโนั�มปรากฏการณ์การ 
แพึ่ร่กระจายของอารมณ์เช่ิงลบเหล่านั่�  อาจเป็นัสำิ�งท่่� 
สำร�างความเสำ่ยหายติ่อสำังคมได้� ภัายใติ�เง่�อนัไขใหม่เหล่านั่�
ระบบด้าติ�าและการติัด้สำินัใจจากหลักฐานัท่่�เป็นัข�อเท่็จจริง 
จ้งม่บท่บาท่ท่่�สำำาคัญมากในักระบวนัการคิด้เช่ิงวิเคราะห์ 
เพึ่่�อนัำาไปสำ้่ความเข�าใจติ่อสำถึานัการณ์ แท่นัท่่�จะได้�รับ
อิท่ธิิพึ่ลจากภัาวะอารมณ์ท่่�อาจม่อคติิรวมอย้่ด้�วย

จอนั คลิฟตัินั
(Jon Clifton) 

ภาพถ่ายโดย Francisco Moreno จาก Unsplash

หลายัปีรืะเที่ศม่องหาแนวที่างในการืเช่ื�อม่โยัง
กับคืนรุื่นใหม่่ท่ี่�ก�าลังม่องหาพื�นท่ี่�ท่ี่�ปีลอดูภัยั
ม่ากกวา่เดู่ม่ โดูยัท่ี่�พวกเขึ้าสาม่ารืถแสดูงออก
ที่างอารืม่ณ์และรูื้ส้กเปี็นส่วนหน้� งกับพื�นท่ี่�
เหล่านั�นไดู้อย่ัางแท้ี่จรื่ง คือม่ม่่วน่ต่้� ดู่จ่ทัี่ล 
Shine มุ่่งหน้าให้คืวาม่ส�าคัืญในฐานะแหล่ง
ข้ึ้อมู่ลดู้านสุขึ้ภาพจ่ต้ผ่านเว็บไซัต์้ใหม่่ท่ี่�ช่ื�อว่า 
VirusAnxiety.com เช่น่เดู่ยัวกับภาคืรืฐับาลจน่

ท่ี่�เดู่นหน้าตั้�งเปีา้วา่ภายัในปี ี2023 จะม่่บรืก่ารื
ท่ี่�ปีรื้กษารืาว 85% ในโรืงเรื่ยันรืะดัูบปีรืะถม่
และมั่ธยัม่ศ้กษาทัี่�วปีรืะเที่ศ ที่างดู้าน NHS ใน 
สหรืาช่อาณาจักรืก�าลังดู�า เ น่นการืจัดูตั้� ง 
กองทีุ่นใหม่่ในช่ื�อ Mental Health Support 
Teams ให้คืรือบคืลุม่ 25% ขึ้องโรืงเรืย่ันและ
วท่ี่ยัาลัยัทัี่�วปีรืะเที่ศ
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สต้ารืต์้อัปีเก่�ยัวกับสขุึ้ภาพจต่้ก็ก�าลังเต่้บโต้เช่น่เดู่ยัวกัน 
หน้�งในนั�นคืือ Real ก่อตั้�งโดูยัอาเรืย่ัลา ซัาฟริืา (Ariela 
Safira) ซั้�งไดู้รืบัแรืงบันดูาลใจจากวธ่บ่�าบัดูดู้านสขุึ้ภาพ
จ่ต้ท่ี่�ม่่ม่ายัาวนาน นั�นคืือการืบ�าบัดูแบบกลุ่ม่ ก่อน
พัฒนาให้อยัูใ่นรูืปีแบบแพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�รืะดูม่ที่นุไดู้ถ้ง 10 
ล้านดูอลลารืส์หรืฐัในปีี 2021 โดูยัผู้ใช่้บรืก่ารืจ่ายัเงน่
เพ่ยัง 28 ดูอลลลารืส์หรืฐัต่้อเดืูอนเพื�อเข้ึ้าถ้งคือรืส์การื
บ�าบัดูแบบกลุม่่ ท่ี่�จะม่่นักบ�าบัดูแบบเต็้ม่เวลาที่�าหน้าท่ี่�
เปีน็ผูน้�ากลุม่่ในการืพูดูคืยุัสื�อสารืปีรืะเด็ูนต่้าง ๆ ตั้�งแต่้
การืส�ารืวจและเรืย่ันรูืเ้รืื�องเพศวถ่่ คืวาม่วต่้กกังวล การื
จัดูการืกับคืวาม่โกรืธท่ี่�ม่่ต่้อสม่าช่่กในคืรือบคืรืวั และ
ปีญัหาอื�น ๆ ท่ี่�ผูใ้ช่เ้ผช่ญ่อยัู ่ผูใ้ช่ส้าม่ารืถเลือกรืบัข้ึ้อม่ลู
ต่้าง ๆ  ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับคืวาม่สนใจขึ้องต้นเองแบบเรืย่ัลไที่ม์่ 

ข้ึ้อดู่ข้ึ้อหน้�งขึ้องแพลต้ฟอรืม์่น่�คืือผู้ใช่้สาม่ารืถรืบัคื�า
แนะน�าจากผู้เช่่�ยัวช่าญไดู้โดูยัต้รืง แที่นท่ี่�จะพยัายัาม่
ส�ารืวจปัีญหาดู้วยัต้นเอง ทัี่�งยัังรูืส้้กโดูดูเดู่�ยัวน้อยัลง
เมื่�อม่องเห็นวา่คืนอื�น ๆ ก็ก�าลังต่้อสูกั้บปีญัหาเดู่ยัวกัน
กับต้นเอง นอกจากน่�ผู้ใช่้งานยัังสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งการื
สนที่นาและการืบ�าบัดูในเวลาใดูก็ไดู้ท่ี่�พวกเขึ้าต้้องการื 
การืศ้กษาวจ่ยััและเก็บข้ึ้อมู่ลแสดูงให้เห็นอ่กหน้�งเรืื�อง
ท่ี่�น่าสนใจ นั�นคืือหากเปีรืย่ับเท่ี่ยับกับการืบ�าบัดูแบบตั้ว
ต่้อตั้วท่ี่�ผู้ใช่้มั่กใช่้บรืก่ารืเมื่�อปีรืะสบปีัญหาว่ต้กกังวล 
ปัีญหาดู้านคืวาม่สัม่พันธ ์ หรือืต้้องการืคื�าแนะน�าดู้าน
อาช่พ่ แต่้ส�าหรืบัผูใ้ช่บ้รืก่ารืแพลต้ฟอรืม์่น่� พวกเขึ้ามั่ก
น่ยัม่เข้ึ้าม่าดู้วยัปีรืะเด็ูนเรืื�องเพศวถ่่และคืวาม่สัม่พันธ์
ท่ี่�ใกล้ช่ดู่ ที่�าให้ม่องเห็นวา่ส่�งท่ี่�ผู้คืนต้้องการืและไดู้รืบั
จากแพลต้ฟอรืม์่อาจไม่่ใช่เ่พ่ยังส่�งท่ี่�ที่�าให้พวกเขึ้ารูืส้้ก
สบายัใจท่ี่�สุดู แต่้เปี็นส่�งท่ี่�พวกเขึ้าหาไม่่ไดู้จากสภาพ
แวดูล้อม่การืบ�าบัดูแบบตั้วต่้อตั้ว 

techcrunch.com
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แอปีพล่เคืช่นั Exhale เปิีดูตั้วในเดืูอนส่งหาคืม่ ถือเปีน็แอปีพล่เคืช่นั
แรืกดู้านสขุึ้ภาวะท่ี่�ออกแบบโดูยัคืนผ่วดู�า คืนพื�นเมื่อง และกลุ่ม่ผู้
หญ่งผ่วส่ เรืย่ักวา่คืนผ่วดู�าช่นพื�นเมื่องสต้รืผ่่วส่ (BIWOC) ก่อตั้�ง 
โดูยัคืาที่ารืา แม่คืคืารื์ธ่ (Katara McCarty) เธอกล่าวว่า 
“แอปีพล่เคืช่นัที่�าหน้าท่ี่�น�าเสนอวธ่ก่ารืจัดูการืคืวาม่เจ็บปีวดูหรือื
บาดูแผลในจต่้ใจ ทัี่�งยัังสาม่ารืถที่�าอะไรืบางอย่ัางเก่�ยัวกับคืวาม่ไม่่
เสม่อภาคืดู้านสขุึ้ภาพไดู้ เสมื่อนการืกดูปีุ�ม่หยุัดูช่ั�วคืรืาวและรืว่ม่
รืกัษาคืวาม่เจบ็ปีวดูนั�นดู้วยักัน” 

ฟเีจอรืท่์ี่�น่าสนใจม่่ตั้�งแต่้การืนั�งสม่าธ ่
ว่ธ่การืลดูคืวาม่เคืรืย่ัดู การืสนที่นา
และแจง้เตื้อนต่้าง ๆ ม่่แผนน�าเสนอ
เปี็นภาษาสเปีนเพื�อให้เข้ึ้าถ้งกลุ่ม่ 
BIWOC ม่ากย่ั�งข้ึ้�น แม่คืคืารืธ์่ยัังม่่
แนวค่ืดูจะเปิีดูตั้วแอปีพล่เคืช่ันใหม่่
ในปีี 2021 ส�าหรืบัคือม่ม่่วน่ต่้�อื�น ๆ 
รืวม่ถ้งแอปีพล่เคืช่ันท่ี่�เน้นการืช่่วยั
เหลือเด็ูกผ่วส่ให้สาม่ารืถรืับมื่อกับ
คืวาม่บอบช่�าที่างจต่้ใจไดู้

kataramccarty.com

indymaven.com
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ความอิดโรยค้อความรู้สึกของ 
ความเฉ้่อยชื่าและความว่างเปล่า  
เสม้อนื้เรากำาลังเฝ้่ามองชื่ีวิตผ่านื้กระจกหนื้้ารถึ 
ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนื้า 
และนื้ี่ค้อภาวะอารมณ์์ที่นื้่าจับตามอง 
ของปี 2021 หากส่�งท่ี่�เรืาก�าลังเผช่ญ่ ไม่่ใช่ภ่าวะหม่ดูไฟ  

ไม่่ใช่่ภาวะซั้ม่เศรื้า แต่้เรืาแค่ืรูื้ส้กไม่่ม่่
คืวาม่สุขึ้และไรืจุ้ดูหม่ายั ปีรืากฏิการืณ์
เหล่าน่�เรืย่ักวา่ คืวาม่อ่ดูโรืยัหรือืคืวาม่เฉา  
(Languishing) ซั้�งอาจยัังไม่่ม่่คื�าแปีล
ภาษาไที่ยัท่ี่�ช่ดัูเจนนัก 

ในขึ้ณะท่ี่� นักว่ที่ยัาศาสต้รื์และแพที่ย์ั
ที่�างานเพื�อรืกัษาอาการืที่างรืา่งกายัขึ้อง 
ผู้ปี�วยัโคืวดู่ ผู้คืนจ�านวนม่ากก็ก�าลังต่้อสู้
กับการืรืะบาดูใหญ่ที่างอารืม่ณ์รืะยัะยัาวท่ี่�
โจม่ต่้เรืาโดูยัไม่่ไดู้เต้รืย่ัม่ตั้วไวล่้วงหน้า เช่น่
เดู่ยัวกับในช่ว่งเรื่�ม่ต้้นขึ้องการืรืะบาดูใหญ่ 
ท่ี่�รืา่งกายัขึ้องเรืาตั้�งการืด์ูอย่ัางแน่นหนา 
อย่ัางรืะบบธรืรืม่ช่าต่้ขึ้องรืา่งกายัเรืาจะ
ม่่กลไกส�าคัืญท่ี่�ที่�าให้ต้อบสนองสู้หรือืหน่ 
(Fight-or-Flight Response) ทีุ่กคืรืั�งท่ี่� 
เจอเรืื�องท้ี่าที่ายัหรือืเหตุ้การืณ์ไม่่คืาดูฝััน
สม่องส่วนอม่่กดูาลา (Amygdala) ซั้�ง
เก่�ยัวข้ึ้องกับอารืม่ณ์เช่ง่ลบ เช่น่ คืวาม่กลัว
และคืวาม่วต่้กกังวล จะสั�งการืรืา่งกายัให้ 
ตื้�นต้รืะหนกเต้รืย่ัม่พรือ้ม่รืบัมื่อ อย่ัางช่ว่ง
แรืกเรืาอาจการืสวม่หน้ากากอนามั่ยั หมั่�น
ล้างมื่อ ซั้�งหม่ายัคืวาม่วา่ เรืาสาม่ารืถปีรืบั
เปีล่�ยันก่จวัต้รืปีรืะจ�าวันท่ี่�ช่่วยับรืรืเที่า
คืวาม่รูืส้้กหวาดูกลัวไดู้ แต่้การืแพรืร่ืะบาดู
ท่ี่�ยืัดูเยืั�อไม่่แน่นอน ที่�าให้เรืาเผช่่ญภาวะ
คืวาม่กัดูกรือ่นท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ ยัาวนาน
จนเปิีดูที่างไปีสู่คืวาม่อ่ดูโรืยัเรืื�อรืงั

เท่าทันื้อารมณ์์ให้ทันื้

ภาพถ่ายโดย Arash Payam จาก Unsplash



144 145

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: POPULATION

แน่นอนวา่ในที่างจ่ต้วท่ี่ยัา เรืาอาจค่ืดูถ้งสุขึ้ภาพ
จต่้ในหลายั ๆ ดู้าน ตั้�งแต่้ภาวะซัม้่เศรืา้ท่ี่�หม่ายัถ้ง
หุบเหวแห่งภาวะอารืม่ณ์ไปีจนถ้งคืวาม่สุขึ้ใจซั้�ง 
เปีน็จุดูสงูสดุูขึ้องคืวาม่เปีน็อยัูท่่ี่�ดู่ แต่้คืวาม่อ่ดูโรืยั
เปีน็เหมื่อนลกูคืนกลางดู้านสขุึ้ภาพจต่้ท่ี่�ถกูละเลยั 
เปี็นก้�งกลางรืะหว่างคืวาม่ซั้ม่เศรืา้และคืวาม่สุขึ้
ที่างใจ ซั้�งม่่ผลต่้อเปีน็คืวาม่เปีน็อยัูท่่ี่�ดู่ โดูยัเรืาอาจ
ไม่่ม่่อาการืปี�วยัที่างจต่้ และไม่่เห็นภาพขึ้องอาการื
ช่ดัูเจน แต่้เรืารูืส้้กไดู้วา่ที่�างานไม่่เต็้ม่ปีรืะส่ที่ธภ่าพ 
แรืงจูงใจลดูลง ที่�าให้เก่ดูคืวาม่รูืส้้กข่ึ้�เก่ยัจไดู้งา่ยั 
การืจดูจอ่และสม่าธล่ดูลง หรือืปีรืะส่ที่ธภ่าพการื
ที่�างานอาจลดูลงจากเดู่ม่ถ้งสาม่เท่ี่า และดูเูหมื่อน
วา่จะพบไดู้บ่อยักวา่โรืคืซัม้่เศรืา้ และในบางกรืณ่ก็
อาจเปีน็ปีจัจยััเส่�ยังต่้ออาการืปี�วยัที่างจต่้ม่ากกวา่

แล้วเรืาจะที่�าอะไรืกับมั่นไดู้บ้าง

ภาพถ่ายโดย Brian Asare จาก Unsplash

ยาถึอนัพึ่ษิของความอดิ้โรย อย้บ่นัพึ่่�นัฐานัแนัวคดิ้ท่่�เรยีกวา่ Flow State 
หร่อภัาวะลื�นัไหล ติามท่่�อด้ัม แกรนัท่์ (Adam Grant) นัักจิติวิท่ยาองค์กร 
ผู้้�เขียนับท่ความ และเจ�าของหนัังสืำอขายด้่อย่าง Think Again: The 
Power of Knowing What You Don’t Know ซึ�งในัท่างจิติวิท่ยาหมายถึึง  
การด้ำ�าด้ิ�ง เพึ่ลิด้เพึ่ลินัไปกับอะไรสำักอย่างท่่�เราสำนัใจ ไม่ว่าจะเป็นัการ
ท่ำางานัหร่อการท่ำางานัอด้ิเรกท่่�ช่ื�นัช่อบไปเร่�อย ๆ  อย่างไม่ร้�สำึกกด้ด้ันัหร่อ
บังคับความร้�สำึกติัวเอง ซึ�งหัวใจสำำาคัญคือสำร�างช่่วงเวลาโด้ยไม่ติ�องสำนัใจ
สำิ�งรอบข�าง และหลงัจากนัั�นัคอ่ยกลบัมาสำ้โ่ลกแหง่ความเปน็ัจรงิ แม�ในัช่ว่ง
เริ�มติ�นัของการแพึ่รร่ะบาด้ เคร่�องมอืท่่�ด้ข่องสำขุภัาพึ่จติิอาจหมายถึงึการ
มองโลกในัแง่ด้่หร่อการม่สำติิ แติ่ภัาวะลื�นัไหล คือปล่อยใจ ไม่กด้ด้ันัติัวเอง 
ยิ�งการให�เวลากับติัวเองแบบไม่ขาด้ติอนัแบบไปเร่�อย ๆ หร่อติั�งเป้าหมาย
เล็ก ๆ เพึ่่�อพึ่ิช่ิติ (Small Wins) จะเป็นัอ่กหนัึ�งติัวช่่วยท่่�ด้่
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ท่ี่าม่กลางวก่ฤต้ท่ี่�ไม่่จบลงงา่ยั ๆ  เช่่นน่� จ้งย่ั�งเพ่�ม่คืวาม่วต่้กกังวล
ต่้อผู้คืน ขึ้ณะเดู่ยัวกันผู้บรืโ่ภคืจ�านวนม่ากก็ไม่่รืร่ือท่ี่�จะม่องหา 
เคืรืื�องมื่อและเที่คืโนโลย่ั ท่ี่�ที่�าหน้าท่ี่�เปีน็ตั้วช่ว่ยัให้เข้ึ้าใจอารืม่ณ์ขึ้อง 
ต้นเองม่ากข้ึ้�นกวา่เดู่ม่ เรืาจ้งเห็นแนวโน้ม่ตั้วเลขึ้ขึ้องนวตั้กรืรืม่
ปีรืะเม่่นดู้านสขุึ้ภาพท่ี่�พุ่งสงู เคืรืื�องมื่อช่ว่ยัจดัูการืคืวาม่วต่้กกังวล
โดูยัเน้นการืรืบัรูืถ้้งคืวาม่รูืส้้กภายัในและเข้ึ้าใจภาวะอารืม่ณ์ขึ้อง
ต้นเอง ซั้�งยักรืะดัูบจากผล่ต้ภัณฑ์์ในท้ี่องต้ลาดูรูืปีแบบเดู่ม่ให้ไปี
ไกลกวา่การืสรืา้งสม่าธ่ สู่การืวดัูและต้รืวจปีรืะเม่่นดู้านอารืม่ณ์
เพื�อสรืา้งสขุึ้ภาพท่ี่�ดู่ข้ึ้�นในช่่วต่้ปีรืะจ�าวนั 

ในปีี 2021 เที่คืโนโลย่ัสวม่ใส่ (Wearable Technology) เพ่�ม่จ�านวนม่ากข้ึ้�นในท้ี่องต้ลาดูพรือ้ม่
ปีรืะส่ที่ธภ่าพท่ี่�ดู่ข้ึ้�น ส่วนหน้�งเปี็นผลสืบเนื�องจากการืรืะบาดูคืรืั�งใหญ่ โดูยัผลการืศ้กษาล่าสุดูจาก
วารืสารื Cardiology  รืะบุวา่คืวาม่เคืรืย่ัดูท่ี่�รุืนแรืงเหล่าน่� ที่�าให้วงการืแพที่ย์ัเรื่�ม่ลงคืวาม่เห็นวา่
อาจส่งผลต่้อการืเก่ดูโรืคืหัวใจไดู้ในอนาคืต้

techoffside.com

techoffside.com

แบรืนด์ูผู้น�าต้ลาดูเที่คืโนโลย่ัดู้านสุขึ้ภาพต่้างที่ยัอยั
ออกผล่ต้ภัณฑ์์พรือ้ม่ชุ่ดูบรืก่ารืต่้ดูต้าม่สุขึ้ภาพแบบ
เรืย่ัลไที่ม์่ ตั้�งแต่้การืม่์่น (Garmin) สม่ารืต์้วอต้ช่ต์้รืวจ
จับคืวาม่เคืรืย่ัดูผ่านการืต้รืวจวัดูอัต้รืาการืเต้้นขึ้อง
หัวใจ HRV (Heart Rate Variability) เพื�อปีรืะเม่่น
รืะดัูบคืวาม่เคืรื่ยัดูและทุี่กก่จกรืรืม่ต้ลอดูวัน วูปี  
(Whoop) สายัรืัดูฟิต้เนสช่่วยัว่เคืรืาะห์ข้ึ้อมู่ลและ 
คื�านวนเวลาในการืพักผ่อนและนอนหลับท่ี่�เพ่ยังพอ 
ซัมั่ซุัง เฮลท์ี่ (Samsung Health) และโอรืา (Oura) 
ผู้ช่ว่ยัต่้ดูต้าม่พรือ้ม่ปีรืะเม่่นรืะดัูบคืวาม่เคืรืย่ัดูโดูยัใช่้
อัต้รืาการืเต้้นขึ้องหัวใจเป็ีนข้ึ้อมู่ล หรือืแพลต้ฟอรืม์่
ใหม่่ในช่ื�อ Tangerine ซั้�งเน้นก่จกรืรืม่ปีรืะจ�าวนัและ
ต่้ดูต้าม่อารืม่ณ์ขึ้องผู้ใช่้ เสมื่อนเปี็นชุ่ดูดููแลตั้วเอง
ในทีุ่กท่ี่�ทีุ่กเวลา สาม่ารืถตั้�งเตื้อนก่จกรืรืม่ล่าสุดูท่ี่�ที่�า
พรือ้ม่ปีรืะเม่่นให้รืางวลัจากการืบรืรืลุผล นอกจากน่�
ยัังช่ว่ยัวเ่คืรืาะห์อารืม่ณ์ต้ลอดูวนัพรือ้ม่ให้คื�าแนะน�าท่ี่�
เหม่าะสม่ รืวม่ทัี่�งปีรืะเม่่นผลคืวาม่ก้าวหน้าเช่ง่อารืม่ณ์
จากผลดูาต้้าย้ัอนหลังท่ี่�บันท้ี่กไว้

news.samsung.com

news.samsung.com
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อย่ัางไรืก็ดู่ดู้วยัเที่คืโนโลย่ัท่ี่�พัฒนาอยู่ัเสม่อ 
อปุีกรืณ์ปีรืะเภที่สวม่ใส่ช่่�นใหม่่ท่ี่�เรื่�ม่วางต้ลาดูใน
ปีลายัปี ี2020 และปี ี2021 จะล�าหน้าไปีอ่กขัึ้�น  
ดู้วยัเคืรืื�องมื่อต่้ดูต้าม่คืวาม่เคืรืย่ัดูจากวธ่่การื 
ใหม่่ ๆ  อย่ัาง Apple Watch Series 6 รุืน่ล่าสดุู 
ท่ี่�ม่่ฟีเจอรื์ส�าหรืับต้รืวจวัดูรืะดัูบออกซั่เจนใน
เลือดู ปีรืะเม่่นรืะดัูบการืหายัใจซั้�งม่่ส่วนช่่วยั
วเ่คืรืาะห์เบื�องต้้นถ้งคืวาม่วต่้กกังวลท่ี่�กรืะที่บใจ 
ผู้ใช่้งานไดู้ Fitbit Sense ท่ี่�เพ่�งเปิีดูตั้วเมื่�อ
เรืว็ ๆ น่� นับเปี็นอุปีกรืณ์ปีรืะเภที่สวม่ใส่เคืรืื�อง
แรืกในการืต่้ดูต้าม่คืวาม่เคืรืย่ัดู ผ่านเซันเซัอรื์
ต้รืวจจับสัญญาณ EDA (Electrodermal 
Activity) ซั้�งเปี็นเซันเซัอรื์ท่ี่�บ่งบอกถ้งการื 
ต้อบสนองขึ้องรืา่งกายัต่้อคืวาม่เคืรืย่ัดู จาก

คือเนอรื ์เฮเนแกน (Conor Heneghan)  
นักว่จัยัที่างว่ที่ยัาศาสต้รืช์่ั�นน�าจาก  
Fitbit เช่ื�อวา่ในปีี 2021 การืต่้ดูต้าม่
คืวาม่เคืรื่ยัดูจะสอดูคืล้องกับไลฟ์- 
สไต้ล์แบบรืักสุขึ้ภาพ ไม่่ว่าจะเปี็น 
การืออกก�าลังกายั การืใส่ใจดู้าน
โภช่นาการื  และการืนอนหลับ 
“เรืื�องขึ้องสุขึ้ภาพจะเปี็นม่ากกวา่แค่ื 
การืออกก�าลังกายั ในขึ้ณะท่ี่�เที่คืโนโลย่ั
พัฒนาข้ึ้�น เรืาสาม่ารืถส่งม่อบตั้วช่่�วดัู
และข้ึ้อม่ลูเช่ง่ล้กเก่�ยัวกับสขุึ้ภาพโดูยั
รืวม่ขึ้องผู้ใช่้ให้แก่ผู้ใช่้งานไดู้ม่ากข้ึ้�น
ต้าม่ไปีดู้วยั”

nextpit.com

Amazon Halo ม่าพรือ้ม่ฟเีจอรืว์เ่คืรืาะห์อารืม่ณ์
ท่ี่�เรืย่ักวา่ Tone โดูยัใช่ร้ืะบบ Machine Learning 
ปีรืะเม่่นพลังงานและคืวาม่รูืส้้ก ผ่านการืวเ่คืรืาะห์
เส่ยังขึ้องผู้ใช่้งานวา่โที่นเส่ยังดููม่่คืวาม่สุขึ้ดู่หรือืไม่่  
ผู้ ใช่้สาม่ารืถสรื้างและบันท้ี่กโปีรืไฟล์เส่ยังใน
แอปีพล่เคืช่นัโดูยัการือ่านปีรืะโยัคืท่ี่�ก�าหนดูให้ เมื่�อ
ผู้ใช่้เลือกเปิีดูใช่้งานฟเีจอรื ์ Tone รืะบบจะบันท้ี่ก
การืสนที่นาขึ้นาดูสั�นท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นรืะหว่างวัน แล้วน�า
ม่าวเ่คืรืาะห์เป็ีนแดูช่บอรืด์ูงา่ยั ๆ ให้ผู้ใช่้ ที่างดู้าน
ผล่ต้ภัณฑ์์ Cove เปิีดูตั้วเมื่�อกลางเดืูอนธันวาคืม่ 
ปีี 2020 เป็ีนอุปีกรืณ์พันรือบศ่รืษะเพื�อต่้ดูต้าม่
คืวาม่เคืรืย่ัดูผ่านอัต้รืาการืเต้้นขึ้องหัวใจ นอกจากน่� 
ยัังซัอ่นอปุีกรืณ์ท่ี่�ส่งสัญญาณสั�นเบา ๆ บรืเ่วณหลัง
ใบหู โดูยัไดู้รืบัการืออกแบบม่าเฉพาะในการืกรืะตุ้้น
ปีลายัปีรืะสาที่บรืเ่วณผ่วหนัง ปีลอบปีรืะโลม่ผูใ้ช่ ้ช่ว่ยั
ให้หลับสบายัย่ั�งข้ึ้�น และที่�าปีฏ่ิก่รืย่ัากับสม่องส่วน
ท้ี่ายัที่อยัเพื�อช่ว่ยับรืรืเที่าคืวาม่เคืรืย่ัดู

รืะดัูบคืวาม่เข้ึ้ม่ข้ึ้นขึ้องเหงื�อบนผ่ว ผ่านแอปีฯ 
EDA Scan ท่ี่�สาม่ารืถน�าไปีพัฒนาเป็ีนข้ึ้อมู่ล
ส�าหรืบัการืบรืห่ารืจัดูการืคืวาม่เคืรืย่ัดูไดู้ โดูยั
รืะบบจะให้คืะแนนจาก 1–100 คืะแนน นอกจาก
น่�ยัังเพ่�ม่เต่้ม่ฟเีจอรืแ์อปีพล่เคืช่นั ECG2 ท่ี่�ใช่ใ้น
การืต้รืวจคืลื�นไฟฟา้หัวใจ และสาม่ารืถต่้ดูต้าม่
คืวาม่เส่�ยังเรืื�องภาวะหัวใจสั�น หรืือ Atrial 
Fibrillation (AFib) ซั้�งเป็ีนคืวาม่ผ่ดูปีกต่้ท่ี่�พบ
ในปีรืะช่ากรืกวา่ 33.5 ล้านคืนทัี่�วโลกไดู้อ่กดู้วยั

fitbit.com
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เป็ีนรืะยัะเวลายัาวนานกวา่หลายัที่ศวรืรืษท่ี่�ไซัค่ืเดูล่ก (Psychedelic) วฒันธรืรืม่ย่ัอยัยัอดูฮ่ต้ในช่ว่ง
ยัคุื 60 ท่ี่�น่ยัม่คืวาม่ม้่นเม่า เคืล่บเคืล่�ม่ ปีรืะสบการืณ์หลอนปีรืะสาที่ ต้กอยัูใ่นช่อ่งโหวข่ึ้องคืวาม่เข้ึ้าใจ
หรือืถกูตั้�งแงใ่นเช่ง่ลบแที่บทัี่�งหม่ดู จนช่ว่ง 2-3 ปีท่ีี่�ผ่านม่า เรื่�ม่ม่่การืปีรืบัรืะเบ่ยับกฎหม่ายั สรืา้งคืวาม่
เข้ึ้าใจดู้วยัเงื�อนไขึ้การืใช่ง้านใหม่่ ๆ  จนกลายัเปีน็วถ่่แห่งการืบ�าบัดูจต่้ใจแบบไซัค่ืเดูล่ก (Psychedelic 
Therapy) สรืา้งการืเปิีดูใจท่ี่�ม่ากข้ึ้�นให้กับกลุม่่ผูบ้รืโ่ภคืใหม่่ ๆ

การืค้ืนพบใหม่่ดู้านการืวจ่ัยัเก่�ยัวข้ึ้องกับ
ภาวะไซัค่ืเดูล่กช่่วยัลบภาพการืเสพต่้ดู  
ม้่นเม่า ต้าม่แนวที่างท่ี่�เคืยัปีรืากฎในอดู่ต้ 
การืศ้กษาขึ้องแพที่ย์ัและนักวท่ี่ยัาศาสต้รื์
ไดู้แสดูงหลักฐานเก่�ยัวกับผลกรืะที่บ 
เช่่งบวกขึ้องไซัค่ืเดูล่กจากเห็ดูเม่า และ
การืใช่้แอลเอสดู่ (LSD) สารืท่ี่�ม่่ฤที่ธ่�
หลอนปีรืะสาที่บางปีรืะเภที่ท่ี่�สาม่ารืถช่ว่ยั
รืกัษาการืเจบ็ปี�วยัดู้านจต่้ใจไดู้ อย่ัางกรืณ่
การืรืกัษาโรืคืซั้ม่เศรืา้หรือืยัาต้้านเศรืา้  
(Antidepressant) ภายัใต้้การืดููแล
คืวบคืมุ่อย่ัางเหม่าะสม่ Multidisciplinary 
Association for Psychedelic Studies 
(MAPS) สถาบันว่จัยัไม่่แสวงผลก�าไรื
ม่่แนวที่างในการืใช่้ไซัค่ืเดูล่กต้ลอดูจน
กัญช่า และพัฒนาสู่ศาสต้รืท่์ี่�ไดู้รืบัการื
ยัอม่รืับต้าม่แนวที่างดู้านว่ที่ยัาศาสต้รื์
อย่ัางถกูต้้อง 

การืปีฏ่ิวัต่้เรืื�องดัูงกล่าวและการืที่�าให้เปี็นส่�งถูกกฎหม่ายัดัูงท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นใน
สหรืัฐอเม่รื่กา สรื้างการืสนับสนุนจนกลายัเปี็นคืวาม่ปีกต่้ท่ี่�ช่่วยัสรื้าง
โอกาสคืรืั�งใหม่่ไดู้ โดูยัในปีี 2020 ม่หาว่ที่ยัาลัยัแคืล่ฟอรืเ์น่ยั เบ่รืก์ล่ย์ั 
(University of California, Berkeley) ปีรืะกาศจัดูตั้�งศูนย์ัวท่ี่ยัาศาสต้รื์
เก่�ยัวกับไซัค่ืเดูล่ก (Center for Psychedelic Science) ข้ึ้�นเปี็นแห่งแรืก 
ผ่านการืบรืจ่าคืและการืรืะดูม่ทีุ่น 1.25 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั คืวบคืู่กับการื
ที่ดูลองวจ่ยััเห็ดูเม่า โดูยัศนูย์ัพยัายัาม่อย่ัางม่ากในการืศ้กษาและเผยัแพรื่
คืวาม่รูืแ้ก่สาธารืณช่น พรือ้ม่น�าเสนอชุ่ดูหลักฐานการืวจ่ยััท่ี่�ก้าวหน้าท่ี่�เปิีดู
เผยัทีุ่กขัึ้�นต้อนอย่ัางเปี็นแบบแผนพรือ้ม่คืวาม่เช่่�ยัวช่าญ

ภาพถ่ายโดย Ryan Lange จาก Unsplash

ปฏิวัติศาสตร์แห่งการเคลิบเคลิ้ม มึนื้เมา (Psychedelic)  
สู่แนื้วทางการดูแลจิตใจแนื้วใหม่

https://goop.com
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หน้� งในแนวที่างท่ี่�กลุ่ม่ผู้บรื่โภคืโดูยัเฉพาะ 
ม่่ลเลนเน่ยัลเลือกใช่ ้คืือแนวที่างการืหย่ัอนใจดู้วยั 
ไซัค่ืเดูล่ก (Psy-Leisure) ท่ี่�ถกูต้้องต้าม่กฎหม่ายั 
จาเม่กาและเนเธอรืแ์ลนด์ู คืือจุดูหม่ายัปีลายัที่าง
แรืก ๆ  ท่ี่�คืรืองใจผูบ้รืโ่ภคื ดู้วยัรืะเบ่ยับกฎหม่ายั
ท่ี่�เสรืใ่นการือนุญาต้ให้ใช่ส้ารืท่ี่�ออกฤที่ธ่�ที่างจต่้ 
เช่น่ Silo Wellness เปิีดูตั้วการืใช่ส้ารืเคืต้าม่่น
เปีน็ตั้วช่ว่ยัในการืบ�าบัดูภายัใต้้ขึ้อบเขึ้ต้ท่ี่�รืดัูกมุ่
และใช่เ้ฉพาะในจาเม่กาเท่ี่านั�น หรือื Synthesis 
ในอัม่สเต้อรื์ดัูม่ ท่ี่�เรื่�ม่ม่่การืใช่้เห็ดูเม่าอย่ัาง 
ถกูต้้องต้าม่กฎหม่ายัในการืปีรืนน่บัต่้ดู้านจต่้ใจ 
รืว่ม่กับผูแ้นะน�า ซั้�งใช่เ้วลาต้ลอดูที่รืป่ีรืาว 3-5 วนั

thehautepeople.com

ข้อมูลจาก Data Bridge Market Research ปี 2020 
เผยว่าตลาดยาและเวชื่ภัณ์ฑ์์เก่ียวกับไซึ้คีเดลิกท่ีถูึกต้อง 
ตามกฎหมายเติบโตมากกว่า 16% ต่อปี และคาดว่า
มูลค่าจะสูงถึึง 6.85 พิันื้ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐภายในื้ 
ปี 2027 การเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนื้ใจแนื้วทาง 
การบำาบัดดังกล่าวท่ีเพ่ิิมข้�นื้ ช่ื่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ
สำาหรับอนื้าคต หน่ื้วยงานื้ Eight Capital ประมาณ์การ
ว่าอาจสูงถึึง 100,000 ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริโภค 
รุ่นื้ใหม่ยินื้ดีท่ีจะจ่ายเงินื้กับการบำาบัดรักษาแบบไซึ้คีเดลิก 
เพิ้่อสร้างการต้่นื้รู้ด้านื้จิตใจ รวมทั�งการรักษาการ 
เจ็บป่วยด้านื้จิตเวชื่

qz.com

globetrender.com
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สตู้ดู่โอดัูงกล่าวจับมื่อกับรืาช่ว่ที่ยัาลัยั
ลอนดูอน (Imperial College London) 
ในการืแสดูงผลลัพธ์ขึ้องการืปีรืนน่บัต่้
และบ�าบัดูดู้วยัว่ธ่ไซัค่ืเดูล่ก ดู้วยัข้ึ้อมู่ล
ที่างวท่ี่ยัาศาสต้รืท่์ี่�ทัี่นสมั่ยัและน่าเช่ื�อถือ 
สตู้ดู่โอแห่งน่�จ้งวางบที่บาที่ขึ้องต้นเอง 
ไม่่ต่้างจากการืสรื้างปีรืะสบการืณ์การื 
เต่้บโต้ดู้านจ่ต้ใจ และการืพัฒนาดู้าน 
จต่้วญ่ญาณเฉพาะบุคืคืลโดูยัผูเ้ช่่�ยัวช่าญ 
นอกจากน่�ปีรืะสบการืณ์ดัูงกลา่วเรื่�ม่เก่ดูข้ึ้�น 
ในหลายัปีรืะเที่ศทัี่�วโลก ไม่่วา่จะแคืนาดูา 
เม็่กซัโ่ก รืวม่ถ้งสหรืฐัอเม่รืก่า สอดูคืล้อง
กับการืออกกฎหม่ายัดู้านยัาและเวช่ภัณฑ์์ 
ขึ้องม่ลรืฐัออรืก่อน ในช่ว่งเดืูอนพฤศจก่ายัน  
ปี ี2020 ท่ี่�ผ่านม่า ล่าสดุูกลุ่ม่นักวจ่ยััยัังเผยัแพรืผ่ลการืศ้กษาท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับการื

สรืา้งปีรืะสบการืณ์ และการือยัู่ในภาวะไซัค่ืเดูล่กแบบไม่่ต้้อง
พ้�งยัา หลังจากที่ดูสอบกับกลุ่ม่ตั้วอย่ัางพบวา่สาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
คืวาม่รูืส้้กเคืล่บเคืล่�ม่ผ่านการืนั�งในกล่องแคืปีซูัล ซั้�งไม่่ม่่การื
ใช่้สารืออกฤที่ธ่�ที่างยัาใดู ๆ เข้ึ้าม่าเก่�ยัวข้ึ้อง คืวาม่ก้าวหน้า
ดัูงกล่าวน�าไปีสู่ที่างเลือกใหม่่ ๆ อย่ัางผล่ต้ภัณฑ์์ต้าม่บ้านใน
ช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนัท่ี่�ช่ว่ยัส่งเสรืม่่ดู้านจต่้ใจ เช่น่ การืฝึักหายัใจแบบ
โฮโลที่รือปีิก (Holotropic Breathwork) ว่ธ่น่�เปี็นเที่คืน่คื
การืส�ารืวจตั้วเองโดูยัอาศัยัแนวปีฏ่ิบัต่้ที่างจ่ต้วญ่ญาณแบบ
โบรืาณ รืวม่เข้ึ้ากับการืเข้ึ้าถ้งจต่้ส�าน้กแบบสมั่ยัใหม่่ ดู้วยัการื
ใช่ว้ธ่ก่ารืหายัใจ เส่ยังดูนต้รื ่และการืนวดูในรูืปีแบบพ่เศษ ซั้�ง
เป็ีนการืรืวม่ม่่ต่้ที่างกายัภาพ จต่้วท่ี่ยัา และจต่้วญ่ญาณเข้ึ้าไว้
ดู้วยักัน และสาม่ารืถสรืา้งผลเช่่งบวกดู้านจ่ต้ใจไดู้ ต้ลอดูจน
การืใช่เ้ที่คืโนโลย่ัดู้านเกม่เพื�อช่ว่ยัในการืเข้ึ้าถ้งภาวะไซัค่ืเดูล่ก 
ตั้วอย่ัางเช่น่ Red Light Holland เปิีดูตั้วผล่ต้ภัณฑ์์ล่าสดุูให้
ผู้ใช่ง้านสาม่ารืถที่ดูลองใช่ ้VR แบบคืาดูศ่รืษะ เพื�อสรืา้งคืวาม่
รูืส้้กเข้ึ้าใจเมื่�อต้กอยัูใ่นภาวะม้่นเม่าหรือืเคืล่บเคืล่�ม่ นับเป็ีนการื
ตั้�งต้้นท่ี่�ดู่ขึ้องในการืสรืา้งคืวาม่เข้ึ้าใจต้นเอง และคืวาม่รูืส้้ก 
เบื�องล้กท่ี่�เรืาสาม่ารืถสัม่ผัสไดู้

sharpmagazine.com

sharpmagazine.com

sharpmagazine.com/2021/05/03/ 
field-trip-health-psychedelic-assisted-therapy

forbes.com

forbes.com
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ทำาความรู้จักการบำาบัดแบบ 
ไบโอฟีดแบ็ก (Biofeedback)

คืงหล่กเล่�ยังไม่่ไดู้ท่ี่�จะกล่าวว่าคืวาม่กลัว คืวาม่
หวาดูวต่้ก คืวาม่โดูดูเดู่�ยัว ก�าลังสั�นคืลอนหัวใจ
ขึ้องผูค้ืนทัี่�วโลก 

ผูบ้�าบัดูจะแสดูงออกเมื่�อเผช่ญ่คืวาม่เคืรืย่ัดู 
และคืวาม่กดูดัูน เช่่น รืะดัูบคืวาม่ต้้งขึ้อง
กล้าม่เนื�อ อณุหภมู่่ท่ี่�ผ่วหนัง ปีรืม่่าณเหงื�อท่ี่�
ผ่วหนัง การืที่�างานขึ้องคืลื�นสม่อง และภาวะ
ที่างรืา่งกายัอื�น ๆ สาม่ารืถวดัูผลไดู้ทัี่�งใน 
รูืปีแบบภาพและเส่ยัง ก่อนน�าข้ึ้อม่ลูส่งกลับ
ไปีถ้งผูบ้�าบัดูผ่านเกณฑ์์วดัูแสง เส่ยัง และอื�น ๆ   
โดูยัการืปี้อนข้ึ้อมู่ลกลับจากอุปีกรืณ์น่�จะ
ที่�าให้ผู้ใช่้ไดู้รูืถ้้งกรืะบวนการืขึ้องรืา่งกายั 
อารืม่ณ์ คืวาม่ค่ืดูท่ี่�นอกเหนือจากสัม่ผัสทัี่�ง 
5 คืือ รูืปี รืส กล่�น เส่ยัง และสัม่ผัสต้าม่ปีกต่้ 
หรือืพูดูงา่ยั ๆ  วา่ผูบ้�าบัดูสาม่ารืถรืบัรูืข้้ึ้อม่ลู
เก่�ยัวกับการืที่�างานที่างสรืร่ืวท่ี่ยัาขึ้องต้นเอง

การืรืบัรูืร้ืา่งกายัจ้งเป็ีนท่ี่�ม่าขึ้องการืฝึักคืวบคืุม่
อารืม่ณ์ ในรืะยัะเรื่�ม่แรืก ผูร้ืบัการืบ�าบัดูมั่กถกูปีรืบั
ในเช่ง่เวช่ศาสต้รืส่์�งแวดูล้อม่ดู้วยัเงื�อนไขึ้แบบต่้าง ๆ   
ท่ี่�ม่่ผลต่้อรืา่งกายั หรือืผ่านอปุีกรืณ์และเที่คืน่คืต่้าง ๆ   
การืป้ีอนกลับที่างช่่วว่ที่ยัาหรืือการืบ�าบัดูแบบ
ไบโอฟีดูแบ็กไม่่ใช่่เรืื�องใหม่่ หากเป็ีนเที่คืน่คื 
และกรืะบวนการืท่ี่�ถูกใช่้ม่าตั้�งแต่้ช่่วงปีี 1970 ใน
ฐานะเวช่ปีฏ่ิบัต่้ (Medical Practice) ซั้�งผู้รืเ่รื่�ม่ 
คืนส�าคัืญคืือนอรืเ์บ่รืต์้ ไวเนอรื ์(Norbert Wiener) 
ปีรืากฏิอ้างอ่งไวใ้นน่ต้ยัสารื Scientific American 
พรือ้ม่น่ยัาม่การืบ�าบัดูดัูงกล่าวไว้ว่าเปี็นว่ธ่การื
คืวบคืมุ่รืะบบใดูรืะบบหน้�ง ดู้วยัการืน�าผลลัพธข์ึ้อง
การืปีฏ่ิบัต่้งานท่ี่�ผ่านม่าใส่กลับเข้ึ้าไปีใหม่่

การืบ�าบัดูแบบไบโอฟีดูแบ็กจ้งม่่ปีรืะโยัช่น์
ในหลากหลายัดู้าน ทัี่�งในเช่่งการืแพที่ย์ั 
พฤต่้กรืรืม่ศาสต้รื ์จต่้วท่ี่ยัา โดูยัเฉพาะผลลพัธ์
ขึ้องการืเช่ื�อม่โยังรืา่งกายักับคืวาม่ค่ืดู จ่ต้ใจ
เข้ึ้าดู้วยักัน ซั้�งจะย่ั�งช่ว่ยัในการืบ�าบัดูรืกัษา เช่น่  
ผูป้ี�วยัท่ี่�เผช่ญ่คืวาม่เคืรืย่ัดูจะเรืย่ันรูืไ้ดู้วา่อะไรื 
ก�าลังเก่ดูข้ึ้�นในรืา่งกายัขึ้องต้นเอง ไม่่วา่จะเปีน็
กล้าม่เนื�อส่วนไหนขึ้องต้นก�าลังหดูบ่บรืดัูตั้ว 
จนที่�าให้เก่ดูคืวาม่ปีวดู การืฝึักและบ�าบัดู
ดู้วยัเที่คืน่คืการืผ่อนคืลายัดู้วยัอุปีกรืณ์ 
ไบโอฟดีูแบ็ก สาม่ารืถช่ว่ยัแก้ไขึ้หรือืบรืรืเที่า
คืวาม่เจ็บปีวดูไดู้ โดูยัเฉพาะการืเรืย่ันรูืแ้ละ 
ส่งเสรืม่่คืวาม่เข้ึ้าใจจากนักจต่้วท่ี่ยัาหรือืผู้ให้ 
การืบ�าบัดูอย่ัางต่้อเนื�อง จะย่ั�งที่�าให้ผู้ปี�วยั
สาม่ารืถเรืย่ันรูืว้ธ่่การืสรืา้งคืวาม่ผ่อนคืลายั
และคืวาม่รูืส้้กดู่ให้แก่ต้นเองไดู้ดู่ย่ั�งข้ึ้�น

www.pobpad.com

www.pathways.health

researchgate.net

การบำาบัด้แบบไบโอฟีด้แบ็ก (Biofeedback) เป็นั
สำ่วนัหนัึ�งในัการปรับ ติิด้ติาม และควบคุมสำภัาพึ่
อารมณ ์เพึ่่�อสำร�างผู้ลกระท่บเช่งิบวกให�กบัรา่งกาย
และจิติใจ การบำาบัด้ด้ังกล่าวท่ำางานัผู้่านัเซนัเซอร์
และขั�วไฟฟ้าในัจุด้หลัก ๆ ของร่างกาย โด้ยเฉพึ่าะ
ระบบอัติโนัมัติิท่่�ติอบสำนัองกับภัาวะอารมณ์ เช่่นั 
ความด้ันัโลหิติ อัติราการเติ�นัของหัวใจ การย่อย
อาหาร หร่อเหง่�อบนัผู้ิวหนััง โด้ยอุปกรณ์เซนัเซอร์
เหล่านั่�เรียกว่าอุปกรณ์ ไบโอฟีด้แบ็ก การบำาบัด้ 
ด้ังกล่าวเป็นัเสำมือนัเป็นัการประมวลผู้ลลัพึ่ธิ์
ระหว่างร่างกายและจิติใจร่วมกันั

รู้จักไบโอฟีดแบ็ก
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ในสหรืฐัอเม่รืก่า โรืงพยัาบาลเด็ูกบอสตั้น 
(Boston Children’s Hospital) เปิีดูตั้ว 
Mightier แพลต้ฟอรืม์่รูืปีแบบวดู่่โอเกม่
ไบโอฟดีูแบ็ก เพื�อช่ว่ยัเด็ูก ๆ  ท่ี่�ม่่พฤต่้กรืรืม่ 
คืวาม่ผ่ดูปีกต่้ที่างอารืม่ณ์ ว่ดู่โอเกม่ 
ดัูงกล่าวจะเช่ื�อม่ต่้อกับสายัรืัดูข้ึ้อมื่อท่ี่�
ที่�าหน้าท่ี่�ต่้ดูต้าม่อัต้รืาการืเต้้นขึ้องหัวใจ  
ต้รืวจวดัูปีฏ่ิก่รืย่ัาคืวาม่เคืรืย่ัดูขึ้ณะเลน่เกม่  
เมื่�อคืวาม่เคืรื่ยัดูเพ่�ม่ข้ึ้�น ว่ดู่โอเกม่จะ
ย่ั�งต้้องผ่านดู่านเกม่ท่ี่�ยัากม่ากข้ึ้�น เพื�อ
กรืะตุ้น้ให้เด็ูก ๆ  สาม่ารืถจดัูการืกับอารืม่ณ์
เพื�อให้บรืรืลผุลส�าเรืจ็ไดู้

เพรืาะสขุึ้ภาวะที่างอารืม่ณ์เปีน็เรืื�องส�าคัืญข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ จง้ม่่ 
นวตั้กรืรืม่และสต้ารืต์้อัปีเดู่นหน้าให้คืวาม่สนใจในดู้านดัูง
กล่าว หน้�งในนั�นคืือ Reflect Innovation บรืษั่ที่พัฒนา
อุปีกรืณ์ลูกบอลจากส่�งที่อแบบพกพา ท่ี่�ออกแบบม่าให้ผู้
ใช่ง้านสาม่ารืถต้รืะหนักรูืถ้้งรืะดัูบอารืม่ณ์ต้นเอง และรูืส้้ก
ผ่อนคืลายัผ่านการืบ�าบัดูแบบไบโอฟดีูแบ็กไดู้ 

อปุีกรืณ์ดัูงกล่าวช่ว่ยัแปีลงปีฏ่ิก่รืย่ัาสั�นสะเทืี่อนจากรืา่งกายั
ขึ้องผูใ้ช่แ้ละปีรืากฏิเปีน็สัญญาณไฟ พรือ้ม่ให้คื�าแนะน�าใน
การืสรืา้งคืวาม่ผ่อนคืลายั ปีัจจุบันผล่ต้ภัณฑ์์ยัังไม่่ม่่การื
จ�าหน่ายัเช่่งพาณ่ช่ย์ัและอยัู่รืะหวา่งการืพัฒนาขึ้องโนกา  
ซัาเปียีัรื ์(Noga Sapir) ผูก่้อตั้�งและซัอ่่โอองค์ืกรืคืวาม่รูืดู้้าน
ปีรืะสาที่วท่ี่ยัาศาสต้รืแ์ละผูเ้ช่่�ยัวช่าญดู้านส่�งที่อ 

ที่างดู้าน Muse อปุีกรืณ์ปีรืะเภที่สวม่ใส่แบบคืาดูศ่รืษะท่ี่�ใช่้
เที่คืน่คืแบบไบโอฟดีูแบ็ก ช่่วยัให้ผู้ใช่้งานไดู้รืบัการืบ�าบัดู
ดู้วยัภาพเสมื่อนจรืง่ ส่งผลให้การืหลับม่่คืุณภาพย่ั�งข้ึ้�น

อุปีกรืณ์ดัูงกล่าวใช่้กรืะบวนการืต่้ดูต้าม่สรื่รืว่ที่ยัาขึ้อง 
สม่องเก่�ยัวกับคืลื�นไฟฟ้าสม่องท่ี่�เรื่ยักว่า EEG ในการื 
จับข้ึ้อมู่ล เพื�อช่่วยับรืห่ารืสม่องขึ้องผู้ใช่้รืะหวา่งการืหลับ
หรือืช่ว่งการืบ�าบัดู รืว่ม่กับการืเช่ื�อม่ต่้อกับแอปีพล่เคืช่นัใน 
สม่ารืต์้โฟน ท่ี่�จะช่่วยัแปีลงข้ึ้อมู่ลเปี็นภาพแสดูงคืุณภาพ
การืนอนในแต่้ละคืืน เพื�อปีรืบัพฤต่้กรืรืม่การืนอนให้ดู่ข้ึ้�น
กวา่ท่ี่�เปีน็อยัู่

ท่ี่าม่กลางวก่ฤต้ท่ี่�บ่บคัื�นทัี่�งการืแพรืร่ืะบาดู เงื�อนไขึ้ดู้าน
เศรืษฐก่จ รูืปีแบบช่ว่ต่้ท่ี่�จ�าใจต้้องปีรืบัเปีล่�ยัน ทัี่�งหม่ดูน่�ล้วน
เปีน็ตั้วสะสม่คืวาม่เคืรืย่ัดูทัี่�งท่ี่�เรืารูืตั้้วและไม่่รูืตั้้ว ส่�งเหล่าน่� 
จะยัังคืงอยัู่กับทีุ่กคืนไปีอ่กสักรืะยัะ กุญแจส�าคัืญอยัู่ท่ี่�วา่
เรืาจะรืบัรูื ้ เรืย่ันรูื ้ ปีลอบปีรืะโลม่จต่้ใจตั้วเอง หรือืม่องหา 
นวตั้กรืรืม่ใหม่่ ๆ ท่ี่�อาจเป็ีนตั้วช่่วยัที่�าให้เรืาย่ั�ม่ไดู้ม่ากข้ึ้�น
อย่ัางไรื แม้่จะเผช่ญ่คืลื�นลม่หรือืพายัแุบบใดูก็ต้าม่

ภาษาไทย

บทความ “การฝึกไบโอฟีดแบ็ค  
(Biofeedback Training)”  
โดย สุวิชญ์ ปรัชญาปารมิตา  
จาก healthcarethai.com

บทความ “Fitbit ถึงเวลาสร้าง  
“ความต่าง” บนเส้นทางสมาร์ทวอทช์”  
โดย Mrs.OK จาก brandbuffet.in.th

บทความ “PSYCHEDELIC  
ศาสตร์แห่งความมึนเมาท่ีมีส่วนช่วย 
บำาบัดรักษาจิต” โดย Tudsanan  
จาก exoticquixotic.com

ภาษาอังกฤษ

บทความ “Combatting Corona Blues” 
โดย Jemma Shin จาก wgsn.com

บทความ “Decoding Emotions:  
Key Strategies” โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ “Psychedelics:  
The New Wave” โดย Sarah Owen, 
Quentin Humphrey, Cassadra Napoli  
จาก wgsn.com

บทความ “Real Raises $10M from 
Lightspeed, Megan Rapinoe and 
Others to Rethink Therapy” โดย 
Jordan Crook จาก techcrunch.com

บทความ “Research Radar: 
Biofeedback for Emotional Coping” 
โดย Martina Rocca จาก wgsn.com

บทความ “There’s a Name for the 
Blah You’re Feeling: It’s Called 
Languishing” โดย Adam Grant  
จาก nytimes.com

บทความ “Tracking Stress Is  
the New Tracking Steps”  
จาก wellandgood.com

ที่มา: 

builtinboston.com

mobihealthnews.com

reflectinnovation.com

9to5toys.com



160 161

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: POPULATION

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี,  
สื่อและความบันเทิง, ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

เพิศ-สัมพิันื้ธ์ 
เราจะเดินื้กันื้ไปในื้ 
ทิศทางไหนื้

SEX-
POSITIVITY

theverge.com
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ต้ลอดูหลายัปีีท่ี่� ผ่านม่า เรืาคืงคืุ้นเคืยักับ
ภาพยันต้รื์แนวไซัไฟท่ี่�น�าเสนอรูืปีแบบคืวาม่
สัม่พันธ์ท่ี่�ก้าวล�า ตั้�งแต่้ภาพยันต้รื ์ Her ในปี ี
2013 ขึ้องสไปีค์ื จอนซั ์(Spike Jonze) ท่ี่�บอกเล่า 
เรืื�องรืาวคืวาม่รืกัอันสวยังาม่รืะหว่างธ่โอดูอรื ์
และรืะบบปีัญญาปีรืะดู่ษฐ์ขัึ้�นสูง (AI) นาม่ 
ซัาแม่นธา หรือืภาพยันต้รื ์ Ex Machina   ในปี ี2015 
ผลงานการืก�ากับเรืื�องแรืกขึ้องอเล็กซั ์การืแ์ลนด์ู 
(Alex Garland) วา่ดู้วยัเรืื�องคืวาม่หม่ายัอันล้กซั้�ง 
วา่หากต้้องการืสรืา้งปีัญญาปีรืะดู่ษฐใ์ห้เหมื่อน
กับม่นุษย์ัจรืง่ ๆ เพศและคืวาม่รืกัยัังคืงเปี็น 
แรืงจูงใจส�าคัืญท่ี่�คืวรืต้้องม่่อยัูห่รือืเปีล่า

ส่�งน่�เป็ีนเหตุ้ผลหน้�งท่ี่�ที่�าให้บที่สนที่นาเรืื�องเพศถูกพูดูถ้ง
อย่ัางโจ่งแจ้ง เปิีดูเผยั และกว้างขึ้วางข้ึ้�น เรืาม่่โอกาสไดู้ 
เห็นภาพและที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจเรืื�องเพศสภาพ เพศวถ่่ (Sexuality)  
ในม่มุ่ม่องท่ี่�หลากหลายักวา่เดู่ม่ ซั้�งม่่ส่วนอย่ัางม่ากในสรืา้ง
คืวาม่ต้รืะหนักรูืแ้ละให้คืวาม่ส�าคัืญกับผู้คืนทีุ่กเพศอย่ัาง 
เท่ี่าเท่ี่ยัม่กัน (Gender Inclusivity)

แม้่คืนส่วนใหญ่ในสังคืม่จะม่่มุ่ม่ม่องเช่่งบวกและยัอม่รืบั
คืวาม่หลากหลายัท่ี่� เ ก่ดูข้ึ้� น แต่้ก็ยัังคืงม่่คืนบางกลุ่ม่ 
ท่ี่�เข้ึ้าใจคืลาดูเคืลื�อนเก่�ยัวกับเรืื�องดัูงกล่าวว่าเพศว่ถ่ที่�าให้
เก่ดูโรืคืรืะบาดู ไม่่วา่จะในรืะดัูบบคุืคืลหรือืองค์ืกรืหน่วยังาน 
อย่ัางไรืก็ต้าม่แนวโน้ม่เที่รืนด์ูเรืื�อง Sex-Positivity ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�น 
ช่ว่ยัทัี่�งขึ้ยัายัวงในการืรืบัรูืใ้ห้กวา้งข้ึ้�นและยักรืะดัูบคืวาม่ส�าคัืญ
ในการืสื�อสารืให้ม่ากข้ึ้�นต้าม่ไปีดู้วยั เปีล่�ยันภาพคืวาม่ค่ืดู

คืวาม่เช่ื�อเก่�ยัวกับคืวาม่พ้งพอใจที่างเพศ 
และสุขึ้ภาวะที่างเพศว่าไม่่ใช่่เพ่ยัง
เรืื�องขึ้องถุงยัางอนามั่ยั เจลหล่อลื�น  
หรือืไวเบรืเต้อรืก์รืะตุ้้นอารืม่ณ์เท่ี่านั�น  
แนวโน้ม่ท่ี่�เรืาจะเห็นต่้อจากน่�จะขัึ้บเคืลื�อน 
ดู้วยัเที่คืโนโลย่ัท่ี่�ก้าวหน้า แบรืนด์ูจง้คืวรื 
ม่่การืปีรืบัตั้วหรือืปีรืบัเปีล่�ยันกลยัุที่ธ ์
ในการืน�าเสนอ ท่ี่�ไม่่ไดู้สื�อถ้งเรืื�องเพศวา่
เป็ีนเพ่ยังคืวาม่ที่ะล้�งแบบไรืค้ืวาม่หม่ายั
หรืือเรืื�องลับ ๆ ท่ี่�น่าอับอายั แต่้คืวรื 
ว่าดู้วยับที่สนที่นาเรืื�องเพศดู้วยัเรืื�อง
ขึ้องทีุ่กคืนอย่ัางแท้ี่จรืง่

1233km.com

ภาพถ่ายโดย Alex Iby จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Renate Vanaga  
จาก Unsplash

จ่นต้นาการืที่างเพศขึ้องม่นุษย์ักับหุ่นยันต์้จะ 
ส่งผลต่้อคืวาม่สัม่พันธใ์นช่ว่ต่้จรืง่ในฐานะคืู่ช่ว่ต่้
ไดู้หรือืไม่่ และหุ่นยันต์้ก�าลังจะเข้ึ้าม่าแที่นท่ี่�กลุม่่
ผู้ให้บรืก่ารืที่างเพศแบบเดู่ม่หรือืเปีล่า ทัี่�งหม่ดู
ล้วนเปีน็คื�าถาม่ท่ี่�เรืาต้้องคื�าน้งถ้งและหล่กเล่�ยัง
ไดู้ยัากในอนาคืต้อันใกล้น่� เนื�องจากเที่คืโนโลย่ั 
ขัึ้�นสงูก�าลังกลายัเปีน็ส่�งธรืรืม่ดูาในช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนั 
ม่ากข้ึ้�น ย่ั�งเมื่�อเรืาก้าวเข้ึ้าสู่ยุัคืเรื่�ม่ต้้นขึ้องการื
ปีฏ่ิวต่ั้เก่�ยัวกับเพศคืรืั�งใหม่่ เที่คืโนโลย่ัจะเข้ึ้าม่า
ปีรืะช่ดู่และอยัูใ่นที่กุจงัหวะนาท่ี่กับเรืาม่ากท่ี่�สดุู
กวา่ท่ี่�เคืยัเปีน็ม่า
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abc.net.au

การืศ้กษาแสดูงให้เห็นวา่ปีรืะช่ากรืรุืน่ใหม่่ในที่กุวนัน่�
ม่่เพศสัม่พันธล์ดูลงกวา่เจนเนอเรืช่นัก่อน โดูยัเฉพาะ 
ช่ว่งล็อกดูาวน์ท่ี่�ย่ั�งเพ่�ม่คืวาม่วต่้กกังวลในรืะยัะใกล้ช่ดู่ 
แม้่กรืะทัี่�งการืส่งเส่ยัง ทัี่�งท่ี่�ม่นุษย์ัม่่สัญช่าต้ญาณ
ที่างเพศ (Sexual Instinct) จ้งไม่่ม่่เหตุ้ผลข้ึ้อใดู 
สรืา้งคืวาม่หงดุูหงดู่ใจไปีไดู้ม่ากกวา่น่�

เซึ้็กส์และความสัมพิันื้ธ์ในื้ชื่่วง
การแพิร่ระบาด

glasgowuniversitymagazine.co.uk

ไม่่ว่าจะเปี็นเพศสัม่พันธ์ผ่านตั้วอักษรืหรือื Sexting ต่้างก็
ม่่อัต้รืาเพ่�ม่ข้ึ้�น เช่่นเดู่ยัวกับการืท่ี่�ผู้คืนจ�านวนม่ากยักขึ้บวน 
สมั่คืรื OnlyFans แพลต้ฟอรืม์่สต้รืม่่ม่่งท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับภาพถ่ายั
คืล่ปีวดู่่โอวาบหวว่ท่ี่�เย้ัายัวนคืวาม่รูืส้้กที่างเพศ 

นอกจากน่�รืายังานจาก Future of Sex พบวา่คืนหนุ่ม่สาวม่ากกวา่ 
25% เลอืกม่่ปีรืะสบการืณ์ที่างเพศแบบที่างไกล ในขึ้ณะท่ี่�รูืปีแบบ
การืรืกัษาคืวาม่สัม่พันธท์ี่างไกลแบบอื�น ๆ  ก็ม่่ให้เห็น เช่น่ เสื�อเช่่�ต้ 
อัจฉรืย่ัะในนาม่ HugShirt รืาคืารืาว 250 ปีอนด์ู ท่ี่�อนุญาต้
ให้ผู้คืนสาม่ารืถสวม่กอดูกันไดู้แบบไม่่ม่่เงื�อนไขึ้ดู้านรืะยัะที่าง  
ผูส้วม่ใส่สาม่ารืถสัม่ผัสไดู้ถ้งคืวาม่อบอุน่ แนบแน่นต้าม่ต้�าแหน่ง
ในการืสัม่ผัส คืวาม่อบอุน่จากผ่วหนัง และอัต้รืาการืเต้้นขึ้องหัวใจ
ขึ้องผู้ส่ง ปัีจจุบันยัังม่่คืวาม่เปีน็ไปีไดู้ต่้อเนื�องในการืส่งจูบจาก
รืะยัะไกลดู้วยับรืก่ารื Kissenger ออกแบบโดูยั Lovotics โดูยัการื
จูบอปุีกรืณ์รูืปีปีากเล่ยันแบบขึ้องจรืง่จากผู้ส่ง เมื่�อม่่ผู้ต้อบรืบั 
อปุีกรืณ์ดัูงกล่าว จะให้คืวาม่รูืส้้กเสมื่อนก�าลังจูบคืู่รืกัอยัู่จรืง่ ๆ

shop.cutecircuit.com

cosmo.ph
ความจำาเป็นื้ในื้การจำากัด 
การเดินื้ทางและการล็อกดาวน์ื้ 
ท่ีต่อเน่้ื้องยาวนื้านื้ ส่งผลกระทบ
ต่อชีื่วิตด้านื้เพิศของผู้คนื้อย่างท่ี
ไม่เคยมีมาก่อนื้ หลายคู่ไม่มีการ
ปฏิสัมพัินื้ธ์ทางกายภาพิกับคนื้รัก
ของตนื้เองเป็นื้เวลาหลายเด้อนื้ 
ด้วยเหตุนีื้�เราจ้งต้องปรับตัว 
ไม่ต่างจากการทำางานื้จากท่ีบ้านื้ 
(Work from Home) หร่อการ 
ช็ื่อปปิงท่ีแก้ปัญหาด้วยเทคโนื้โลยี
เสม้อนื้จริง เพิศสัมพัินื้ธ์ก็เช่ื่นื้กันื้
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ส�าหรืบัเหล่าแฟนคืลับขึ้องน่ยัายัว่ที่ยัาศาสต้รื ์ ล่าสุดู Gatebox ไดู้เปิีดูตั้ว 
GTBX-100 ที่�าหน้าท่ี่�เปี็นผู้ช่ว่ยัเสมื่อนปีรืะจ�าบ้าน ไม่่ต่้างจากอเล็กซัา (Alexa) 
จากค่ืายัแอม่ะซัอน แต่้ท่ี่�พ่เศษกวา่คืือคืวาม่สาม่ารืถในการืม่่สัม่ผัสแบบม่นุษย์ั 
(Human Touch) ม่ากกวา่ ฟเีจอรืห์ลักท่ี่�ม่่โฮโลแกรืม่หญ่งสาวหน้าต้าน่ารืกั
อยัู่ในแคืปีซูัล ช่่วยัให้ผู้ใช่้งานโต้้ต้อบกับเธอไดู้อย่ัางเปี็นธรืรืม่ช่าต่้ม่ากข้ึ้�น  
ซั้�งเธอสาม่ารืถแสดูงบที่บาที่และหน้าท่ี่�ขึ้องภรืรืยัาท่ี่�แสนดู่ขึ้องผู้ใช่้ไดู้อ่กดู้วยั

อุปีกรืณ์ดัูงกล่าวอาจฟังดููเปี็นเรืื�องแปีลกและขึ้บขัึ้น แต่้ก็สาม่ารืถช่่วยัจัดูการื
กับปีัญหาท่ี่�ผู้คืนต้้องเผช่่ญไดู้ นั�นคืือ “การืแพรืร่ืะบาดูขึ้องคืวาม่เปีล่�ยัวเหงา” 
(Loneliness Epidemic) ท่ี่�แพรืก่รืะจายัไปีทัี่�วทีุ่กท่ี่� โดูยัเฉพาะในญ่�ปีุ�นท่ี่�ม่่ 
ผูอ้ายัตุ้ำากวา่ 40 ปีกีวา่คืรื้�งล้านคืน ท่ี่�ไม่่เคืยัม่่ปีฏ่ิสัม่พันธกั์บใคืรืหรือืออกจากบ้าน
เลยัม่าอย่ัางน้อยั 6 เดืูอน เช่่นเดู่ยัวกับสัดูส่วนขึ้องคืรืวัเรือืนเดู่�ยัวท่ี่�ม่่ถ้ง 28% ใน
แคืนาดูา และ 34% ในสหภาพยัุโรืปี เมื่�อคืวาม่เหงาก�าลังเป็ีนปีัญหาเรืง่ดู่วนขึ้อง
โลกยัุคืใหม่่ท่ี่�กัดูกรือ่นใจและส่งผลเส่ยัต่้อสขุึ้ภาพขึ้องผู้คืน ทัี่�งภาวะซัม้่เศรืา้หรือื
เป็ีนสาเหตุ้ขึ้องโรืคือื�น ๆ  เมื่�อเที่คืโนโลย่ัยุัคืใหม่่ไดู้น�าคืวาม่ใกล้ช่่ดู คืวาม่สัม่พันธ์
ในรูืปีแบบออนไลน์ม่าใช่ง้านม่ากข้ึ้�น จง้ม่่ส่วนอย่ัางม่ากในการืช่ว่ยัแก้ปีญัหา โดูยั
เฉพาะกลุ่ม่คืนท่ี่�วต่้กกังวลในการืเข้ึ้าสังคืม่หรือืการืม่่ปีฏ่ิสัม่พันธท์ี่างกายัภาพ

techcoffeehouse.com

idarts.co.jp

idarts.co.jp
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การืกอดูแบบเวน้รืะยัะ ดูาวหนังโปีแ๊บบ
โลกเสมื่อนท่ี่�ต้อบโจที่ย์ัคืนบางกลุ่ม่ซั้�ง
ม่่รืสน่ยัม่อยัู่รืว่ม่กับตุ้�กต้าหญ่งสาวแบบ
อัต้โนมั่ต่้ (Technosexual) เรืาอาจคืุ้น
เคืยักับตั้วอย่ัางเหล่าน่�ม่ากข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ 
พรือ้ม่กับเห็นเที่คืโนโลย่ัท่ี่�เข้ึ้าม่าม่่ส่วน
ในเรืื�องเพศ หรือืหากไปีไกลม่ากกวา่นั�น
คืือเที่คืโนโลย่ัท่ี่�เข้ึ้าม่าม่่ส่วนในคืวาม่
สัม่พันธข์ึ้องม่นุษย์ัอย่ัางเต็้ม่รูืปีแบบ ถ้า
เป็ีนเช่น่นั�นแล้ว เพศและเพศวถ่่จะยัังคืง
ม่่ข้ึ้อยักเวน้อยัู่อ่กหรือืไม่่

คู่นื้อนื้คนื้ใหม่ของเรา 
อาจเป็นื้หุ่นื้ยนื้ต์สวยหล่อสักตัว

มาตรฐานื้ความสัมพิันื้ธ์ที่เกิดข้�นื้ 
ตอกยำ�าข้อมูลสถิึติตัวเลขจาก Stratistics 
MRC ถึึงตลาดสุขภาวะทางเพิศ ซ่ึึ้งรวมถึึง
เทคโนื้โลยีทางเพิศ (Sextech) ที่มีมูลค่ากว่า 
39.42 พิันื้ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐในื้ 
ปี 2017 แต่จากการวิเคราะห์คาดว่าจะ 
เติบโตต่อเนื้้่องถึึง 122.96 พิันื้ล้านื้ดอลลาร์
สหรัฐภายในื้ปี 2026 ความต้องการที ่
เติบโตข้�นื้และขนื้าดกลุม่ตลาดด้านื้ 
Sextech เป็นื้ข้อบ่งชื่ี�ถึึงวัฒนื้ธรรมที่
เปลี่ยนื้แปลงไปในื้การตีตราเพิศวิถึีว่า 
เป็นื้เร่่องนื้่าอับอาย ส่งผลให้เกิดการ 
หันื้มาสร้างบทสนื้ทนื้าด้านื้นื้วัตกรรม  
ที่เนื้้นื้การสร้างความปรารถึนื้าและ 
ความพ่ิงพิอใจทางเพิศอย่างเป็นื้รูปธรรม 

techcrunch.com

wired.com
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งาน Consumer Electronics Show (CES) ปี ี2020 แบรืนด์ู Lora Dicarlo 
เปิีดูตั้ว Osé อปุีกรืณ์สรืา้งคืวาม่สขุึ้ให้กับผูห้ญ่ง ดู้วยัเที่คืโนโลย่ั Microrobotics 
ท่ี่�เล่ยันแบบการืสัม่ผัสขึ้องม่นุษย์ั ทัี่�งน่� Osé แต้กต่้างจาก Sextech อื�น ๆ  ท่ี่�การื
ใช่แ้รืงสั�น โดูยัใช่ก้ารืปีรืบัหรือืเคืลื�อนไหวไดู้ต้าม่ท่ี่�ผู้ใช่ต้้้องการื โดูยัผู้ใช่ส้าม่ารืถ
เลือกไดู้ว่าจะกรืะตุ้้นจ่สปีอต้หรือืคืล่ต้อรืส่ อุปีกรืณ์ Osé สาม่ารืถที่�ารืายัไดู้ 
ในช่ว่งที่ดูลองต้ลาดูถ้ง 3 ลา้นดูอลลารืส์หรืฐั และ 1.5 ล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัใน 
36 ช่ั�วโม่งท่ี่�เปิีดูจ�าหน่ายั ท่ี่�ส�าคัืญแบรืนด์ูยัังต้อกยั�าคืวาม่พรือ้ม่ ในการืเป็ีน

ตั้วแที่นให้เก่ดูการืเปีล่�ยันแปีลงดู้าน คืวาม่ 
เท่ี่าเท่ี่ยัม่ดู้านเพศในงาน CES วา่อปุีกรืณ์ 
Sextech นั� น ไ ม่่ เพ่ยังเ ก่� ยัว ข้ึ้อง กับ 
การืส�าเรืจ็คืวาม่ใคืรื ่แต่้ยัังเปีน็การืพัฒนา
เที่คืโนโลย่ัเพื�อคืวาม่รูื้ส้ก อารืม่ณ์ และ
สุขึ้ภาพการืนอนหลับท่ี่�ดู่ข้ึ้�นส�าหรืบัผู้หญ่ง
รืว่ม่ดู้วยั งาน CES  ปี ี2021 ท่ี่�ผ่านม่า อปุีกรืณ์
ในกลุ่ม่ Sextech ม่่คืวาม่หลากหลายั 
และไดู้รืับคืวาม่น่ยัม่ จนสังเกต้เห็นไดู้
ว่าเรืื�องเพศว่ถ่และนวัต้กรืรืม่หลอม่รืวม่
เป็ีนเรืื�องเดู่ยัวกันไดู้ โดูยัแต้กต่้างจาก
แอปีพล่เคืช่นัหาคืู ่ซั้�งเป็ีนเพ่ยังแพลต้ฟอรืม์่
เบื�องต้้นขึ้องการืสานสัม่พันธ ์แต่้เที่คืโนโลย่ั
เหล่าน่� ยัังช่่วยัส่งเสรื่ม่สุขึ้ภาพที่างเพศ
เมื่�อเผช่่ญคืวาม่ต้้องการืต้าม่ธรืรืม่ช่าต่้  
ต้ลอดูจนสขุึ้ภาวะโดูยัรืวม่

hushcanada.com

channelnews.com.au

channelnews.com.au
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ดร.เอียนื้ เพิียร์สันื้ (Dr.Ian Pearson) นื้ักอนื้าคตศาสตร์คาดการณ์์
ในื้รายงานื้ส่วนื้หนื้ึ่ง โดยระบุความเป็นื้ไปได้ว่าภายในื้ปี 2050 การมี
เพิศสัมพิันื้ธ์ระหว่างมนืุ้ษย์กับหุ่นื้ยนื้ต์จะกลายเป็นื้เร่่องธรรมดา 
มากกว่าการมีเพิศสัมพิันื้ธ์ระหว่างมนืุ้ษย์กับมนืุ้ษย์ด้วยกันื้เอง  
เพิราะหากพิิจารณ์าถึึงศักยภาพิของเทคโนื้โลยีในื้ปัจจุบันื้ พิบว่า
หลายบริษัททยอยสร้างสรรค์ผลิตภัณ์ฑ์์ออกสู่ตลาด

บรืษั่ที่อย่ัาง RealDoll และ Realbotix ท่ี่�ผล่ต้ตุ้�กต้า
ส�าหรืบัผู้ใหญ่ซั้�งขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัรืะบบ AI หุ่นดัูงกล่าว
สาม่ารืถแสดูงออกที่างส่หน้าและพูดูคืุยัดู้วยัไดู้ไม่่ต่้าง
จากม่นุษย์ั นับเปีน็อ่กหน้�งส่นค้ืายัอดูน่ยัม่ขึ้องบรืษั่ที่ โดูยั
ม่่รืาคืาสงูถ้ง 12,000 ดูอลลารืส์หรืฐั ที่างบรืษั่ที่ยัังม่่การื
อัปีเดูต้เวอรืช์่นัใหม่่ ต้ลอดูจนป้ีอนข้ึ้อมู่ลสถานการืณ์ต่้าง ๆ   
ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นทัี่�วโลก อย่ัางบที่สนที่นาเก่�ยัวกับไวรืสัโคืโรืนา 
เพ่�ม่เข้ึ้าไปีอ่กดู้วยั

กลุ่ม่ลกูค้ืาท่ี่�ม่่คืู่นอนเปี็นหุ่นยันต์้เรืย่ักวา่เที่คืโนเซัก็ช่วล 
(Technosexual) หน้�งในนั�นคืือเดูฟแคืต้ (Davecat) ท่ี่�
อาศัยัอยู่ัรืว่ม่กับทัี่�งภรืรืยัาและหุ่นยันต์้สาวสังเคืรืาะห์ 
เขึ้ากล่าวกับ The Medical Futurist วา่การืเปีน็เที่คืโน
เซัก็ช่วลช่ว่ยัที่�าให้ช่ว่ต่้ขึ้องเขึ้าดู่ข้ึ้�น จากเดู่ม่ท่ี่�รูืส้้กแปีลก
แยักโดูดูเดู่�ยัวและไม่่ม่่ตั้วต้นในสังคืม่ หลังจากท่ี่�เขึ้าเรื่�ม่ม่่
คืวาม่สัม่พันธกั์บคืูน่อนสังเคืรืาะห์ เขึ้ารูืส้้กม่่คืวาม่สขุึ้และ
เพื�อน ๆ  ต่้างก็ยัอม่รืบัในส่�งท่ี่�เขึ้าเลือก เขึ้าเสรืม่่วา่เที่คืโน- 
เซัก็ช่วลม่่ส่วนอย่ัางม่ากในการืเรื่�ม่ต้้นช่ว่ต่้ใหม่่ท่ี่�ดู่ข้ึ้�น

independent.co.uk

algoritmomag.com
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ท่ี่าม่กลางเที่คืโนเซัก็ช่วลในช่ว่งเปีล่�ยันผ่านและการืคืืบคืลาน 
ขึ้องเหล่าหุ่นยันต์้สังเคืรืาะห์ท่ี่�เหมื่อนม่นุษย์ัม่ากข้ึ้�นในทีุ่ก
กรืะเบ่ยัดูน่�ว แต่้คืนทัี่�วไปีเปี็นจ�านวนม่ากก็ยัังคืงต้้องการื
ซัื�อบรืก่ารืที่างเพศจากม่นุษย์ัจรืง่ ๆ ซั้�งปีรืะเด็ูนน่�อาจเปี็น
คืวาม่ท้ี่าที่ายัใหม่่ขึ้องหญ่งสาวท่ี่�ยัังอยัู่ในอุต้สาหกรืรืม่น่� 
ล่าสดุูบารืเ์ซัโลนาเปิีดูตั้วสถานค้ืาบรืก่ารืที่างเพศแห่งแรืก
ในยุัโรืปีท่ี่�ม่่ผูใ้ห้บรืก่ารืทัี่�งหม่ดูเปีน็หุ่นยันต์้สาวสวยั ม่่ลกูค้ืา
ปีรืะม่าณ 55 รืายัต่้อสัปีดูาห์ น่�เปี็นเหตุ้ผลท่ี่�ที่�าให้สถาน- 
ค้ืาบรืก่ารืที่างเพศอื�น ๆ  ในเมื่องเดู่ยัวกัน เรื่�ม่จดัูหาทัี่�งหุ่นยันต์้ 
สาวและม่นุษย์ัจรืง่ ๆ  ม่าเปีน็ตั้วเลือก จนเรื่�ม่ม่่เส่ยังคัืดูค้ืาน 
และม่องวา่หุ่นยันต์้สาวเหลา่น่�คืือภัยัคืกุคืาม่ดู้านอาช่พ่ และ 
เป็ีนจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องแคืม่เปีญในช่ื�อ Campaign Against 
Sex Robots ท่ี่�ก่อตั้�งข้ึ้�นช่่วงปีี 2015 เพื�อยั�าเตื้อนและ 
ตั้�งคื�าถาม่ถ้งคืวาม่เลวรืา้ยัเช่่งคืวาม่สัม่พันธ์ขึ้องม่นุษย์ั
ทัี่�วไปีกับเคืรืื�องจักรื วา่ส่�งเหล่าน่�ก�าลังส่งเสรืม่่ให้ลดูที่อน
คืวาม่เปีน็ม่นุษย์ัเพศหญ่งหรือืไม่่ 

อย่ัางไรืก็ดู่ปีรืากฏิการืณ์เหล่าน่�ก�าลังบอกเรืาวา่ในแงห่น้�ง 
คืู่นอนในรืา่งหุ่นยันต์้ไดู้ช่ว่ยัแก้ปีญัหาดู้านจต่้ใจ ส�าหรืบัใคืรื
สักคืนท่ี่�ปีรืารืถนาการืปีลอบปีรืะโลม่คืวาม่เหงา ผู้โช่คืรืา้ยั 
ในเรืื�องคืวาม่รืกั คืนท่ี่�กลัวการืเข้ึ้าสังคืม่หรือืรูืส้้กไม่่เปี็น 
ส่วนหน้�งขึ้องสังคืม่ เพรืาะหุ่นสาวเท่ี่ยัม่ไม่่เพ่ยังต้อบสนอง
คืวาม่พ้งพอใจที่างเพศเท่ี่านั�น แต่้ยัังรืบัฟงัและพูดูคืยุัโดูยั
ไม่่ต้้องตั้ดูส่นผู้ใช่ง้านแต่้อย่ัางใดู

fightthenewdrug.org

thairobotics.com
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อย่ัางไรืก็ต้าม่เพอรื์เพทัี่ว น่โอ 
(Perpetua Neo) นักจ่ต้ว่ที่ยัาให้
คื�าแนะน�าวา่การืหม่กมุ่่นอยัู่กับสื�อ 
VR Porn ม่ากเก่นไปี อาจที่�าให้ 
ผูช้่ม่ไม่่สาม่ารืถสรืา้งคืวาม่พ้งพอใจ 
ที่างเพศดู้วยัปีรืะสบการืณ์จรืง่ขึ้อง 
ตั้วเองจนต้้องพ้� งพาอาศัยัสื� อ 
เหล่าน่�ม่ากข้ึ้�น และปิีดูท้ี่ายัวา่ “ไม่่วา่ 
คืณุจะรูืส้้กสม่จรืง่และพอใจกับมั่น
ม่ากแค่ืไหน แต่้คืนบนหน้าจอนั�น
จะไม่่ม่่วนัม่าแที่นท่ี่�การืสัม่ผัสขึ้อง
ม่นุษย์ัไดู้”

ประสบการณ์์โลกเสม้อนื้ 
ท่ีชื่วนื้เสียวและเหน้ื้อจริงมากข้�นื้

แม้่จะม่่คื�าถาม่เก่�ยัวกับผลท่ี่�ต้าม่ม่าในรืะยัะยัาวขึ้องการือนุญาต้ให้ผูค้ืนสาม่ารืถใช่ช้่ว่ต่้
ต้าม่จน่ต้นาการืเก่�ยัวกับเพศวถ่่ ไม่่วา่จะผ่านภาพ หุ่นยันต์้แบบเที่คืโนเซัก็ช่วล หรือื
ปีญัญาปีรืะดู่ษฐ ์แต่้เคืรืื�องมื่อเหล่าน่�ไดู้สรืา้งที่างเลือกใหม่่ในการืม่่เพศสัม่พันธอ์ย่ัาง
ปีลอดูภัยั ผ่านปีรืะสบการืณ์ที่างเพศแบบเสมื่อนจรืง่ท่ี่�สม่จรืง่ม่ากกวา่ท่ี่�เคืยัเปีน็ม่า

คืวาม่เป็ีนจรืง่อุต้สาหกรืรืม่บันเท่ี่งส�าหรืบัผู้ใหญ่อยัู่ในล�าดัูบต้้นขึ้องการืปีฏ่ิวต่ั้ที่าง
เที่คืโนโลย่ัม่าโดูยัต้ลอดู ดัูงนั�นจ้งไม่่น่าแปีลกใจท่ี่�ผู้เช่่�ยัวช่าญในอุต้สาหกรืรืม่คืาดู
การืณ์วา่จะม่่บรืก่ารืใหม่่ ๆ เก่ดูข้ึ้�นอยัูเ่สม่อ ล่าสดุูหลายับรืษั่ที่เรื่�ม่เดู่นหน้าเต็้ม่ก�าลัง
ดู้วยัการืให้บรืก่ารืที่างเพศแบบภาพเสมื่อน (VR) แบบจบัต้้องไม่่ไดู้ และเพื�อให้สม่จรืง่
ม่ากข้ึ้�น บางบรืษั่ที่เรื่�ม่พัฒนาที่างเลือกแบบสัม่ผัสไดู้เพื�อสรืา้งคืวาม่รูืส้้กท่ี่�เหนือกวา่ 
ปีรืะสบการืณ์จาก VR จ�านวนม่ากเหล่าน่�ยัังสาม่ารืถใช่ร้ืว่ม่กับอปุีกรืณ์ออนไลน์อื�น ๆ  
ไดู้ จนม่่การืคืาดูการืณ์วา่สื�อที่างเพศแบบเสมื่อน (VR Porn) จะค่ืดูเปีน็ 50% ขึ้อง
ต้ลาดู VR ทัี่�งหม่ดู โดูยัส่�งดู้งดูดููใจท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุูขึ้อง VR Porn คืือการืสาม่ารืถที่�าให้ 
ผูใ้ช่ง้านรูืส้้กเปีน็ส่วนหน้�งขึ้องภาพยันต้รืด้์ูวยัภาพแบบ 360 องศา สาม่ารืถขึ้ยัับศ่รืษะ
และรืา่งกายัรืว่ม่ดู้วยัไดู้ 

https://mashable.com

cnetfrance.fr

ในื้ช่ื่วงล็อกดาวน์ื้ บริษัทด้านื้ VR Porn มียอดจำาหน่ื้ายเติบโตข้�นื้ถึึง 30% 
แม้แต่ส่้อทางเพิศแบบ 2D ธรรมดาก็เพ่ิิมข้�นื้ อย่างเช่ื่นื้ PornHub  
ท่ีมีการย้นื้ยันื้ว่ามีปริมาณ์การใช้ื่งานื้สูงข้�นื้ สอดคล้องกับส่ิงท่ีเจ้าหน้ื้าท่ี
สาธารณ์สุขของนื้ครนิื้วยอร์กเคยกล่าวว่า “คุณ์ค้อคู่นื้อนื้ท่ีปลอดภัยท่ีสุด”

ภาพถ่ายโดย  
Vinicius “amnx” Amano 
จาก Unsplash
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ถ้งจุดูน่�เรืาอาจทัี่�งรูื้ส้กตื้�นต้รืะหนก 
ขึุ้่นเคืือง หรืือปีรืะหลาดูใจ แต่้อย่ัา
ลืม่ว่าดู้านหน้�งเที่คืโนโลย่ัออกแบบ
และพัฒนาม่าเพื�อต้อบสนองคืวาม่
ต้้องการืขึ้องม่นุษย์ั ในโลกใบน่�ม่่คืู่รืกั
จ�านวนม่ากอยัู่ในคืวาม่สัม่พันธ์รืะยัะ
ที่างไกล ผู้คืนท่ี่�โดูดูเดู่�ยัวส่�นหวังกับ
คืวาม่รืกั คืู่แต่้งงานท่ี่�เพ่ยับพรือ้ม่ทีุ่ก
อย่ัางยักเวน้เรืื�องบนเต่้ยัง แม้่กรืะทัี่�ง
การืคืรืองคืู่สม่รืสคืนเดู่ยัวม่ายัาวนาน
จนเก่ดูปัีญหาดู้านเพศสัม่พันธ ์ดัูงนั�น 
เพื�อต้อบรืบัอนาคืต้ขึ้องมุ่ม่ม่องที่าง 
เพศท่ี่�หลากหลายั เช่่งบวก และเปิีดู 
กว้างข้ึ้�น การืน�าเที่คืโนโลย่ัม่าเปี็น 
ตั้วช่่วยัจ้งอาจเปี็นอ่กหน้�งที่างเลือก 
ท่ี่�เต่้ม่เต็้ม่ช่ว่ต่้ขึ้องผู้คืนก็เปีน็ไดู้

thecut.com

ในื้อนื้าคตความสัมพัินื้ธ์ของเรา 
จะมูฟออนื้ไปทางไหนื้ดี ท่ามกลางโจทย์ด้านื้ประชื่ากร 

ท่ีมีความหลากหลายและเง่่อนื้ไข
ท่ีเพ่ิิมมากข้�นื้ แนื้วโน้ื้มท่ีเกิดข้�นื้ 
มีทั�งผลเชิื่งบวกและเชิื่งลบในื้
หลายกรณี์ หลายเส้นื้แบ่งอาจ
พิร่าเล้อนื้ลง เช่ื่นื้ เพิศสภาพิ 
เขตแดนื้ และความสัมพัินื้ธ์
ระหว่างมนุื้ษย์และหุ่นื้ยนื้ต์ 
น่ีื้อาจเป็นื้อีกก้าวหน่ึื้งของความ
ทะเยอทะยานื้ของมนุื้ษย์ จนื้เกินื้
กว่าจินื้ตนื้าการของเราจะคาด
ถึึงได้ในื้เวลานีื้� 
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ขึ้ณะท่ี่�เรืายัังคืงอยัูใ่นช่ว่งตั้�งต้้นขึ้องการืปีฏ่ิวต่ั้ดู้าน
เที่คืโนโลย่ัดัูงกล่าว คืงเรืว็เก่นกวา่จะปีรืะเม่่นวา่
เที่คืโนโลย่ัท่ี่�เข้ึ้าม่า จะเปีล่�ยันวถ่่ช่ว่ต่้คืวาม่สัม่พันธ ์
ที่างเพศขึ้องเรืาไปีในท่ี่ศที่างไหน เพื�อรืักษา 
แก่นแท้ี่ขึ้องการืเป็ีนม่นุษย์ัจะม่่อะไรืหลงเหลืออยัู่ 
หากเที่คืโนโลย่ัเข้ึ้าม่าแที่นท่ี่�เรืาในที่กุอณู ดัูงนั�น 
คืงไม่่ม่่อะไรืจะล�าค่ืาไปีกว่าการืม่่ปีฏ่ิสัม่พันธ์
รืะหวา่งเพื�อนม่นุษย์ัดู้วยักัน การืสัม่ผัสรืะหวา่งกัน
ดู้วยัคืวาม่ใกล้ช่ดู่ การืเอาใจใส่ การืเห็นอกเห็นใจ 
เพรืาะส่�งสังเคืรืาะห์กลไกเท่ี่ยับเสมื่อนจรืง่เหล่าน่�  
ยัังคืงเป็ีนกลไกท่ี่�ม่นุษย์ัผล่ต้ข้ึ้�น และยัังไม่่ม่่ 
ส่� งท่ี่�ถูกป้ีอนลงรืะบบท่ี่� เรื่ยักว่าหัวจ่ต้หัวใจ  
คืวาม่รืกั และภาวะการืต้กหลุม่รืกั 

ภาษาไทย

บทความ “Sex Tech กับความเสมอภาคทางเพศ 
ในงาน CES 2020” จาก techsauce.co

ภาษาอังกฤษ

บทความ “Future of Intimacy: Sex Bots, Virtual 
Reality, and Smart Sex Toys” โดย Bernard Marr 
จาก forbes.com

บทความ “Sex-Positive Marketing” จาก wgsn.com

บทความ “The Technological Future of Sexuality 
and Sexual Health” จาก medicalfuturist.com

ที่มา: 

ภาพถ่ายโดย  
JD Mason 

จาก Unsplash

extremetech.com
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ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี,  
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

ภาพถ่ายโดย Good Faces จาก Unsplash

วงจรของคนื้รักงานื้

NEW WORK 
CYCLE 
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แม้ Work from Home  
แต่ก็อดเผชิื่ญภาวะหมดไฟ ไม่ได้

การืแพรืร่ืะบาดูถือเปีน็อ่กหน้�งตั้วเรืง่
ให้เที่คืโนโลย่ัม่าถ้งแวดูวงการืที่�างาน
เรืว็ข้ึ้�น ตั้�งแต่้การืใช่้ดู่จ่ทัี่ลเพื�อลดู
ขัึ้�นต้อนที่�างาน การืใช่้แพลต้ฟอรืม์่
เพื�อดู�าเน่นธรุืก่จ และการืขึ้ยัายัรูืปี
แบบการืที่�างานให้ยืัดูหยัุ่นโดูยัไม่่ม่่
เงื�อนไขึ้ดู้านรืะยัะที่าง ขึ้ณะเดู่ยัวกัน 
พนักงานจ�านวนม่ากท่ี่�ที่�างานจาก
บ้าน ก�าลังเผช่่ญอุปีสรืรืคืดู้านเส้น
แบ่งรืะหวา่งงานและช่ว่ต่้ส่วนตั้ว

การืม่าถ้งขึ้องโคืวดู่-19 ส่งผลกรืะที่บต่้อต้ลาดู
แรืงงานทัี่�วโลกในช่ว่งปี ี2020 ในรืะยัะสั�นแบบ
กะทัี่นหันและรุืนแรืงกวา่การืปีรืะเม่่นไวล่้วงหน้า 
ผู้คืนหลายัล้านคืนถกูเล่กจ้างหรือืต้กงาน และ
จ�านวนม่ากต้้องปีรืบัตั้วอย่ัางรืวดูเรืว็เพื�อที่�างาน
จากบ้านรืะหว่างท่ี่�ส�านักงานปิีดูที่�าการื ส่วน
คืนที่�างานอ่กไม่่น้อยัยัังคืงจ�าเปี็นต้้องที่�างาน
ในโรืงพยัาบาล รืา้นขึ้ายัขึ้องช่�า ต้ลอดูจนคืลัง
ส่นค้ืา ซั้�งต่้างอยัูภ่ายัใต้้วถ่่ปีฏ่ิบัต่้ใหม่่เพื�อลดูการื 
แพรืร่ืะบาดู

ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่าพินื้ักงานื้ทั่วโลกกว่า 
84% ถึูกผลักเข้าสู่กระบวนื้การทำางานื้แบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว  
ราว 44% ของพินื้ักงานื้สามารถึทำางานื้จากที่ใดก็ได้ และมากกว่า 
33% บริษัทมีแผนื้สร้างความรู้สึกของความเป็นื้คอมมิวนื้ิตี�  
ด้วยการสร้างการเชื่้่อมต่อผ่านื้เคร่่องมอ้ดิจิทัล โดยทั�งหมดต่างม ี
ความท้าทายร่วมกันื้ค้อสุขภาวะที่ดีของเหล่าพินื้ักงานื้

ภาพถ่ายโดย  
Sincerely Media  
จาก Unsplash

madhatmaven.com

ภาพถ่ายโดย  
Thought Catalog  
จาก Unsplash
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ดู้วยัตั้วเลขึ้คืนที่�างานจากบ้านแบบเต็้ม่เวลา การืลดูการืม่่ปีฏ่ิสัม่พันธ์
กับเพื�อนรืว่ม่งาน และการืใช่อ้ปุีกรืณ์ดู่จทั่ี่ลและเที่คืโนโลย่ัส�าหรืบัการื
ปีรืะชุ่ม่ออนไลน์ต่้าง ๆ  ท่ี่�เพ่�ม่ม่ากข้ึ้�น คืณะกรืรืม่าธก่ารืยัโุรืปี (European 
Commission) จง้ไดู้เสนอให้ม่่การืที่บที่วนกฎเกณฑ์์ดู้านคืวาม่ปีลอดูภัยั
ในการืที่�างานเส่ยัใหม่่ ตั้�งแต่้การืใช่ค้ือม่พ่วเต้อรื ์หน้าจอ การืสัม่ผัสกับ
สารืเคืม่่ต่้าง ๆ  ท่ี่�เปีน็ส่วนปีรืะกอบขึ้องเที่คืโนโลย่ัสมั่ยัใหม่่ โดูยัคืรือบคืลมุ่
ถ้งการืที่�างานจากบ้าน คืูมื่่อดู้านคืวาม่ปีลอดูภัยัในการืที่�างานฉบับใหม่่น่�
ม่่แผนจะน�าม่าปีรืบัใช่ร้ืะหวา่งปีี 2021-2027  โดูยัคืรือบคืลมุ่ถ้งคื�าแนะน�า
ดู้านสขุึ้ภาพจต่้ขึ้องคืนที่�างานเกือบ 170 ล้านคืนในสหภาพยัโุรืปีดู้วยั

เพรืาะปัีญหาสขุึ้ภาพจต่้ไดู้ส่งผลกรืะที่บต่้อ
คืนที่�างานในยุัโรืปีรืาว 84 ล้านคืนตั้�งแต่้
ช่่วงเก่ดูการืรืะบาดู รืายังานขึ้องคืณะ
กรืรืม่าธก่ารืยัุโรืปียัังรืะบุอ่กวา่ อุบัต่้เหตุ้
และคืวาม่เจ็บปี�วยัท่ี่�เก่ดูจากสาเหต้เุก่�ยัว
กับการืที่�างาน สรื้างคืวาม่สูญเส่ยัที่าง
เศรืษฐก่จให้อ่ยัมู่ากกวา่ 3.3% ขึ้องมู่ลค่ืา
จดู่่พ่ทัี่�งหม่ดูขึ้องอ่ยั ูและม่่การืปีรืะเม่่นวา่
ที่กุ ๆ 1 ยัโูรืท่ี่�ลงที่นุไปีในดู้านสาธารืณสขุึ้
และคืวาม่ปีลอดูภัยัในท่ี่�ที่�างาน จะไดู้ 
ผลต้อบแที่นกลบัคืืนม่าให้แก่นายัจา้งเปีน็ 
2 เท่ี่าเมื่�อเท่ี่ยับกับการืลาปี�วยัขึ้องลกูจา้ง 
ส่�งเหล่าน่�ก�าลังเปี็นสัญญาณเรื่งดู่วนท่ี่�
เตื้อนวา่ทัี่�งบรืษั่ที่และเหลา่พนักงาน ต้้อง
ยักรืะดัูบวัฒนธรืรืม่การืที่�างานโดูยัเน้น
ม่นุษย์ัเปีน็ศนูย์ักลางให้ม่ากท่ี่�สดุู

เพื�อหล่กเล่�ยังภาวะหม่ดูไฟในการืที่�างาน บรืษั่ที่จ�านวนม่ากเรื่�ม่ใช่้คืวาม่
ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ืและคืวาม่เห็นอกเห็นใจต่้อกันเพื�อสรืา้งสภาพแวดูล้อม่การื
ที่�างานท่ี่�ดู่ข้ึ้�น เช่่น บรืษั่ที่ Fidelity Investments เสนอต้้นแบบโปีรืแกรืม่
การืที่�างาน 30 ช่ั�วโม่งต่้อสัปีดูาห์เพื�อจดัูสรืรืสัดูส่วนการืที่�างานท่ี่�เหม่าะสม่ข้ึ้�น  
ในขึ้ณะท่ี่�บรืษั่ที่ดู้านปีรืะช่าสัม่พันธ์ Geben Communication เรื่�ม่ต้้น 
“วนัแห่งการืใส่ใจต้นเอง” (Self-Care Day) เพื�อลดูการืจดูจ่ออยัู่เฉพาะ
กับงานและจดูจอ้งหน้าจอ เช่น่เดู่ยัวกับการืออกรืะเบ่ยับกฎหม่ายัใหม่่ขึ้อง
ไอรืแ์ลนด์ูในช่ื�อ Working from Home (COVID-19) Bill ท่ี่�คืรือบคืลุม่
ส่ที่ธใ่นการืงดูต่้ดูต่้อสื�อสารืเมื่�อหม่ดูช่่วงเวลางาน 

ec.europa.eu

oracle.com

ภาพถ่ายโดย  
Christin Hume 
จาก Unsplash
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นอกจากน่�หลายัองค์ืกรืในหลายัปีรืะเที่ศ
ยัังเรื่�ม่ใช่้  AI หุ่นยันต์้และแช่ต้บอต้ 
(Chatbot) เข้ึ้าม่าดููแลสุขึ้ภาพจ่ต้ขึ้อง
พนักงานม่ากข้ึ้�น ผลส�ารืวจทัี่ศนคืต่้ขึ้อง
พนักงานจากทัี่�วโลกพบวา่พนักงาน 68% 
เลือกเข้ึ้าหาเที่คืโนโลย่ัม่ากกว่าม่นุษย์ั
เมื่�อต้้องการืคื�าปีรืก้ษาหรือืขึ้อคืวาม่ช่่วยั
เหลือ โดูยัส่วนใหญ่ 80% เห็นดู้วยัหาก 
บรื่ษัที่จะน�า หุ่นยันต์้ม่าที่�าหน้าท่ี่� เป็ีน 
นักบ�าบัดูหรือืท่ี่�ปีรืก้ษา เพรืาะเช่ื�อวา่หุ่นยันต์้ 
สาม่ารืถพูดูคืุยัไดู้โดูยัไม่่ตั้ดูส่นพวกเขึ้า 
ปีรืาศจากอคืต่้ อ่กทัี่�งสาม่ารืถต้อบคื�าถาม่
เก่�ยัวกับสขุึ้ภาพไดู้รืวดูเรืว็กวา่

หน้�งในองค์ืกรืเหล่านั�นคืือ “ออรืาเค่ืล” 
(Oracle) บรื่ษัที่ผู้ พัฒนาการืบรื่หารื
จัดูการืที่รืัพยัากรืบุคืคืลรืะบบคืลาวด์ู
ซัอฟต์้แวรืว์างแผนข้ึ้อม่ลู และที่รืพัยัากรื
ที่างธุรืก่จขึ้ององค์ืกรื ท่ี่�ให้คืวาม่ส�าคัืญ
ดู้านสุขึ้ภาพจ่ต้ขึ้องพนักงาน โดูยัม่่
แอปีพล่เคืช่นัส�าหรืบั HR บนรืะบบคืลาวด์ู
และฟงัก์ช่ันท่ี่�ปีรืก้ษาดู้วยัดู่จ่ทัี่ลในรืะบบ 
AI ช่่วยัให้คื�าปีรืก้ษา ดููแลคืวาม่รูืส้้กขึ้อง
พนักงาน เพื�อสรืา้งสภาพแวดูล้อม่การื
ที่�างานแบบ “เว่รืก์เพลซัอ่นเที่ลล่เจนซั์” 
(Workplace Intelligence)oracle.com
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ตั�งสติ แล้วถึอยห่างจากทุกส่ิงกวนื้ใจ

แล้วจะที่�าอย่ัางไรืเมื่�อรือบตั้วเต็้ม่ไปีดู้วยัเรืื�องน่าหวั�นวต่้ก 
คืวาม่เคืรืย่ัดูสะสม่ ซั้�งสาม่ารืถสรืา้งคืวาม่กวนใจให้เรืาไดู้ 
ในที่กุขึ้ณะ ท่ี่าม่กลางฟดีูบนสื�อโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยัท่ี่�กรืะหนำาหาเรืา 
ตั้�งแต่้ตื้�นนอน จนหลายัคืนปีรืะสบภาวะจัดูการืสื�อดู่จ่ทัี่ล
ท่ี่�วอกแวกกวนใจไม่่ไดู้ (Digital Distraction) การืส�ารืวจ
ในปี ี2020 กับพนักงานจ�านวนกวา่ 1,000 คืนทัี่�วอเม่รืก่า 
พบวา่พนักงานใช่เ้วลาโดูยัเฉล่�ยัรืาว 2.5 ช่ั�วโม่งในการืเสพ 
คือนเที่นต์้ออนไลน์ท่ี่�ไม่่เก่�ยัวข้ึ้องกับงาน พฤต่้กรืรืม่ดัูงกล่าว
ม่่ส่วนที่�าให้ปีรืะส่ที่ธผ่ลในการืที่�างานลดูลง คืวาม่กวนใจ
เหล่าน่�ยัังเปีน็สาเหต้ขุึ้องอบัุต่้เหต้ขุึ้องแรืงงานในโรืงงานต่้าง ๆ   
อ่กดู้วยั โดูยั 14% กลา่ววา่อบัุต่้เหต้ทุ่ี่�เก่ดูข้ึ้�นม่่สาเหต้มุ่าจาก
การืเล่นสม่ารืต์้โฟนรืะหวา่งการืที่�างาน 

คาล นัิวพึ่อร์ติ (Cal Newport) ผู้้�เขียนัหนัังสำือ 
Deep Work : Rules for Focused Success in a 
Distracted World คือหนึั�งในัผู้้�สืำ�อสำารให�คนัรุ่นัใหม่
เห็นัถึึงท่ักษะแห่งอนัาคติในัการอุท่ิศการท่ำางานัแบบ 
Deep Work โด้ยเช่ื�อว่าการท่ำางานัร้ปแบบน่ั�ถืึอเป็นั
ทั่กษะสำำาคัญท่่�สุำด้ท่่�จะท่ำาให�คนั ๆ หนึั�ง ประสำบความ
สำำาเร็จ และขับเคลื�อนัเศรษฐกิจโลกให�เติิบโติไป 
ข�างหนั�าได้�ในัสำภัาพึ่แวด้ล�อมท่่�เติม็ไปด้�วยสำิ�งรบกวนั 

ภาพถ่ายโดย Bruce Mars จาก Unsplash
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แนวที่างหน้�งในการืใช่เ้ที่คืโนโลย่ัเพื�อสรืา้งการืที่�างานแบบ Deep Work คืือเที่คืโนโลย่ั Diminished 
Reality ซั้�งเปีน็แขึ้นงหน้�งขึ้องเที่คืโนโลย่ั AR ท่ี่�ผูบ้รืโ่ภคืสาม่ารืถใช่เ้ที่คืโนโลย่ัดัูงกล่าวลบภาพขึ้องวตั้ถุ
ออกจากโลกจรืง่ท่ี่�เรืาพบเห็น หรือืก�าหนดูบรืเ่วณท่ี่�ต้้องการืลบภาพขึ้องวตั้ถทุ่ี่�เรืาไม่่ต้้องการืให้ปีรืากฏิ 
เช่น่ เส่ยังจรืาจรืท่ี่�จอแจหรือืท่ี่วทัี่ศน์ท่ี่�เต็้ม่ไปีดู้วยัฝังูช่น เที่คืโนโลย่ัน่�จง้อนุญาต้ให้ผูใ้ช่ง้านสาม่ารืถโฟกัส
ในส่�งท่ี่�ต้้องการืเห็นหรือืใช่ง้านจรืง่ ๆ เท่ี่านั�น

เช่่นเดู่ยัวกับสม่ารืต์้โฟน Siempo ท่ี่�เรื่�ม่ต้้นจากคืวาม่
รืว่ม่มื่อขึ้องนักปีรืะสาที่วท่ี่ยัาศาสต้รืแ์ละนักออกแบบ
พฤต่้กรืรืม่ ซั้�งบรืรืจุเฉพาะฟเีจอรืพื์�นฐาน เช่น่ การืโที่รื 
การืส่งข้ึ้อคืวาม่ ปีฏ่ิท่ี่น แผนท่ี่� ว่ดู่โอคือล ฯลฯ การื 
ออกแบบทัี่�งหม่ดูน่�ที่�าข้ึ้�นเพื�อให้ผูใ้ช่ง้านลดูภาวะการืถกู
รืบกวนจากอปุีกรืณ์สม่ารืต์้โฟน ต้ลอดูจนช่ว่ยัเสรืม่่สรืา้ง 
น่สัยัดู้านบวกให้กับผู้ใช่้งาน หน้าจอออกแบบอย่ัาง 
เรืย่ับง่ายั ไม่่ม่่ไอคือนขึ้องแอปีพล่เคืช่ันใดู ๆ ปีรืากฏิ 
บนหน้าจอ ผู้ใช่้ยัังสาม่ารืถปีรืบัเปีล่�ยันการืที่�างานขึ้อง 
ฟีเจอรืต่์้าง ๆ ไดู้ เช่่น การืให้หยุัดูที่�างานในช่่วงเวลา 
ท่ี่�ต้้องการื หรือืการืแจ้งเตื้อต่้าง ๆ ใน 30 นาท่ี่เพื�อให้ 
ม่่สม่าธอ่ยัู่กับงาน 

bookishsanta.com

businessinsider.com
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การทำางานื้ตามฝั่นื้ มีความหลากหลาย  
และรายได้ดีอาจกำาลังเป็นื้คำาตอบ

หน้�งคื�ายัอดูฮ่ต้ในการืสืบค้ืนขึ้องแพลต้ฟอรืม์่ Baidu จนถกูรืวบรืวม่เปีน็คื�าแห่งปีี 
2020 นั�นคืือ “Labourer” โดูยัจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องคื�าดัูงกล่าวเคืยัถกูใช่เ้พื�ออธบ่ายั
กลุ่ม่ผู้อพยัพหรือืกลุ่ม่แรืงงาน ปีัจจุบันถูกปีรืบัใช่้กับกลุ่ม่คืนรุืน่ใหม่่ในต้ลาดู
แรืงงานท่ี่�ต้้องเผช่่ญกับภารืะงานท่ี่�ท่ี่วม่ท้ี่น และเส่ยังต่้อต้้านเรืื�องการืที่�างาน 
จนเก่นเวลา ส่วนอ่กคื�าคืือ “715” ท่ี่�ยืันยัันถ้งเส่ยังขึ้องการืที่�างาน 7 วนัต่้อสัปีดูาห์
และลากยัาว 15 ช่ั�วโม่งต่้อวนั คืรืั�งแรืกถกูใช่โ้ดูยัเจ่ยักั�วหลง (Jia Guolong) 
ปีรืะธานขึ้องกลุ่ม่ธุรืก่จรืา้นอาหารืยัักษ์ใหญ่นาม่ Xibei Catering Group  
ท่ี่�กล่าวถ้งนโยับายัการืที่�างานขึ้องบรืษั่ที่ในเคืรือืแบบ 715 บนสื�อออนไลน์  

เพื�อช่ดูเช่ยัรืายัไดู้ท่ี่�สญูเส่ยัไปีรืะหวา่งการื
แพรืร่ืะบาดู จนกลายัเปีน็ตั้วจุดูช่นวนคืวาม่
รุืนแรืงในโลกออนไลน์ถ้งปีรืะเด็ูนดัูงกล่าว 
ที่�าให้ผู้บรืโ่ภคืจ�านวนม่ากเรื่�ม่ตั้�งคื�าถาม่
ถ้งวฒันธรืรืม่การืที่�างานท่ี่�หนักเก่นไปี คืน 
รุืน่ใหม่่ในจ่นจ�านวนไม่่น้อยัไม่่ต้้องการืน�า
ช่ว่ต่้ส่วนตั้วและสขุึ้ภาพขึ้องต้นเองไปีแลก
กับเงน่อ่กต่้อไปี รืวม่ทัี่�งไม่่ไดู้โอบรืบัทัี่ศนคืต่้
การืที่�างานแบบเดู่ม่ ๆ  แต่้เลือกใช่ป้ีรืะโยัช่น์
จากดู่จทั่ี่ลแพลต้ฟอรืม์่และเคืรืื�องมื่อใหม่่ ๆ   
ในการืพัฒนาทัี่กษะขึ้องต้นเอง ทัี่�งยัังม่อง
หาการืที่�างานท่ี่�ยืัดูหยัุน่ม่ากข้ึ้�นและวธ่ส่รืา้ง
ปีรืะส่ที่ธผ่ลขึ้องงานพรือ้ม่ ๆ  กับการืใช่ช้่ว่ต่้ 

เพรืาะท่ี่าม่กลางโอกาสในการืที่�างานท่ี่�ลดูลง ช่อ่งวา่งที่างเศรืษฐก่จ
ท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�น คืนรุืน่ใหม่่ยัังม่องหาหนที่างในการืสรืา้งคืวาม่ก้าวหน้าขึ้อง
ต้นเองนอกเหนือจากงานปีรืะจ�า ต้ลอดูจนม่องหาผล่ต้ภัณฑ์์และ
บรืก่ารืท่ี่�น�าเสนอคืวาม่สะดูวกสบายั ท่ี่�สาม่ารืถแก้ปีัญหาและจัดู
สม่ดูลุรืะหวา่งงานและช่ว่ต่้ไดู้

lifestyleasia.com

ภาพถ่ายโดย Josefa Ndiaz จาก Unsplash
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แอปีพล่เคืช่นั DingTalk พัฒนาโดูยั Alibaba เรื่�ม่ต้้นใช่ง้านตั้�งแต่้ปี ี2014 ตั้�งใจ
ให้สอดูคืล้องกับการืที่�างานแบบ “Work from Everywhere” ต้าม่แนวที่าง
ขึ้องบรืษั่ที่ เพื�อการืที่�างานท่ี่�งา่ยั สะดูวก รืวดูเรืว็ เห็นผลลัพธส์งูสดุู DingTalk  
เรืย่ักตั้วเองวา่เปีน็แอปีพล่เคืช่นัแบบ “All-In-One Mobile Workplace” เพรืาะ
การืที่�างานที่กุอย่ัางสาม่ารืถที่�าผ่านมื่อถือ ตั้�งแต่้แช่ต้คืยุังาน ปีรืะชุ่ม่ผ่านวดู่่โอ  

ย่ั�งไปีกวา่นั�นยัังสาม่ารืถไลฟส์ต้รืม่่ม่่งแบบเรืย่ัลไที่ม์่ให้ผู้รืว่ม่งานเข้ึ้าม่าช่ม่
หรือืฝักึอบรืม่ รืวม่ทัี่�งต้รืวจสอบสถ่ต่้ย้ัอนหลังขึ้องผู้เข้ึ้ารืว่ม่ไดู้ นอกจากน่�
ผู้ใช่้ยัังสาม่ารืถสรืา้งแผนการืที่�างานไดู้ตั้�งแต่้รืายัวนั สัปีดูาห์ หรือืเดืูอน 
เพื�อต่้ดูต้าม่การืที่�างานขึ้องต้นเองและพนักงานไดู้อย่ัางม่่ปีรืะส่ที่ธ่ภาพ 
เห็นผลลัพธ์ขึ้องการืที่�างาน สาม่ารืถเรืย่ังล�าดัูบคืวาม่ส�าคัืญ และเลือก 
ผู้ม่อบหม่ายังานไดู้อย่ัางเปี็นรืะบบ แม้่ดููม่่ปีรืะส่ที่ธ่ภาพ แต่้พนักงาน 
หลายัคืนกลบัไม่่ช่ื�นช่อบ เพรืาะเสมื่อนถกูต่้ดูต้าม่การืที่�างานอยู่ัต้ลอดูเวลา 

dingtalk.com
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เราจะเห็นื้คนื้รุ่นื้ใหม่ที่ทำา 
หลายอาชื่ีพิในื้เวลาเดียวกันื้  
หร่อเรียกว่า Slash Careers 
มากข้�นื้เร่่อย ๆ พิวกเขาไม่ 
ลังเลที่จะลองลงม้อทำาอาชื่ีพิ 
ที่แตกต่างไปพิร้อม ๆ กับการ
ตามความใฝ่่ฝ่ันื้ คนื้รุ่นื้ใหม่ 
เหล่านื้ี�สามารถึเรียนื้รู ้
ทักษะใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ไม่ว่าจะเป็นื้การวาดภาพิ  
เล่นื้เคร่่องดนื้ตรีโบราณ์  
เต้นื้ฮิิปฮิอป หร่อทำางานื้แฟชื่ั่นื้
ก่อนื้แชื่ร์ผ่านื้โลกโซึ้เชื่ียลมีเดีย

cafebabel.com
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จางล่�เจย่ั (Zhang Lijia) หรือืรูืจ้กักันในนาม่ Muralist Jiajia 
สาววยัั 26 ปีีถือเปี็นตั้วแที่นขึ้องคืนกลุ่ม่น่�ไดู้ดู่ เธอจบการื
ศ้กษาดู้านการืออกแบบแฟช่ั�นจากม่ณฑ์ลอานฮุยัขึ้องจ่น 
เรื่�ม่ที่ดูลองงานหลายั ๆ ดู้าน ตั้�งแต่้นางแบบเคืรืื�องส�าอาง 
พนักงานต้้อนรืบั พนักงานแจกใบปีล่ว พนักงานพ่ม่พ์ดู่ดู
ภาษาอังกฤษ ทัี่�งยัังเป็ีนอ่นฟลูเอนเซัอรื์ดู้านศ่ลปีะท่ี่�ม่่ 
ผู้ต่้ดูต้าม่บนแอปีฯ Douyin หรือื TikTok ในเวอรืช์่นัจน่กวา่  
6 ล้านคืน 

เธอเรื่�ม่แช่รืว์่ดู่โอบนแพลต้ฟอรืม์่คืรืั�งแรืกเพื�อบันท้ี่กการื
วาดูผลงานขึ้องต้นเอง แต่้ปัีจจุบันการืสต้รืม่่ม่่งและพูดูคืุยั
กับแฟน ๆ คืืองานปีรืะจ�า ช่ว่ยัสะท้ี่อนภาพคืวาม่เฟื� องฟูขึ้อง
อ่นเที่อรืเ์น็ต้ในจ่นต้ลอดูช่่วงสองที่ศวรืรืษท่ี่�ผ่านม่า คืวาม่
ช่�านาญในการืใช่้โซัเช่่ยัลม่่เดู่ยัก�าลังกลายัเปี็นช่่องที่างหลัก
ขึ้องการืสื�อสารื คืวาม่บันเท่ี่ง และข่ึ้าวสารื และสาม่ารืถน�า
ไปีสู่อาช่พ่ท่ี่�มั่�งคัื�งอ่กหน้�งอาช่พ่ โดูยัยัอดูช่ม่คืล่ปีท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้อง
กับศ่ลปีะบน Douyin ม่่จ�านวนถ้ง 2.1 ล้านล้านคืรืั�ง ณ เดืูอน
ธนัวาคืม่ ปี ี2020

อย่ัางไรืก็ดู่แม้่เศรืษฐก่จจ่นจะเต่้บโต้สูงสุดูเปี็นปีรืะวต่ั้การืณ์ในไต้รืม่าสแรืกขึ้องปี ี
2021 แต่้ช่่วงต้้นไต้รืม่าสรืะหวา่งเดืูอนม่กรืาคืม่ถ้งม่่นาคืม่ปีี 2020 เศรืษฐก่จจ่น 
หดูตั้วถ้ง 6.8% จากการืล็อกดูาวน์ทัี่�วปีรืะเที่ศ จน่ถือเปีน็ช่าต่้เดู่ยัวท่ี่�เศรืษฐก่จฟื� นตั้ว  
โดูยัจดู่่พ่เต่้บโต้ 2.3% แม้่จะอ่อนแอท่ี่�สดุูในรือบหลายัที่ศวรืรืษ เงื�อนไขึ้ใหม่่ท่ี่�ต้้องเผช่ญ่น่� 
ส่งผลให้คืนรุืน่ใหม่่พยัายัาม่หาที่างออก ดู้วยัการืใช่้เวลาในการืปีฏ่ิรูืปีช่่ว่ต้ให้ดู่ 
ข้ึ้�นกวา่เดู่ม่

ภาพถ่ายโดย Brooke Cagle จาก Unsplash

inf.news

chinadaily.cominf.news
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รืายังานจากส�านักข่ึ้าวซัน่หัว ปี ี2019 รืะบุวา่ปีรืะเที่ศจน่ม่่กลุ่ม่ Slasher 
ม่ากกว่า 80 ล้านคืน คืาดูว่าจะเพ่�ม่ข้ึ้�นอ่กในอนาคืต้ ส่วนใหญ่เป็ีน 
กลุม่่คืนเมื่องรุืน่ใหม่่ท่ี่�ม่่การืศ้กษาดู่และมุ่ม่ม่องท่ี่�เป็ีนสากล ม่่ที่างเลือก
ในช่ว่ต่้ม่ากข้ึ้�น และคืุ้นเคืยักับเที่คืโนโลย่ั วถ่่ช่ว่ต่้รูืปีแบบน่�ท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่
น่ยัม่เปี็นอย่ัางม่าก น�าไปีสู่ปีรืากฏิการืณ์และเที่ศกาลอย่ัาง Slasher 
Festival ท่ี่�จดัูข้ึ้�นในห้างสรืรืพส่นค้ืาสดุูหรูืกลางเมื่องซัอ่าน ดู้วยัโอกาส
ท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นในการืเช่ื�อม่ต่้อกับส่วนอื�น ๆ  ขึ้องโลกผ่านเคืรือืข่ึ้ายัอ่นเที่อรืเ์น็ต้ 
คืนเจนเนอเรืช่นัดัูงกล่าวจง้เปิีดูกวา้ง สาม่ารืถรืว่ม่งานกับกลุ่ม่คืนอื�น ๆ 
ทัี่�วโลกไดู้เป็ีนอย่ัางดู่ ทัี่�งยัังให้คืวาม่ส�าคัืญกับปีรืะเด็ูนต่้าง ๆ  ท่ี่�เปีน็วารืะ
รืะดัูบโลก ทัี่�งส่�งแวดูล้อม่และการืเปีล่�ยันแปีลงที่างสภาพภูม่่อากาศ 
คืวาม่เปีรืาะบางในเช่่งปีรืะช่ากรืและสวัสดู่ภาพสัต้ว์ ต้ลอดูจนคืวาม่
พยัายัาม่หาหนที่างเพื�อเปีล่�ยันแปีลงสังคืม่ให้เปีน็ไปีในเช่ง่บวกม่ากข้ึ้�น 

โดูยัรืฐับาลจน่ก็พรือ้ม่เดู่นหน้าพัฒนานโยับายัใหม่่ในช่ว่งปี ี2020 เพื�อ
สรืา้งโอกาสท่ี่�ยืัดูหยัุ่นขึ้องงาน สนับสนุนอาช่่พอ่สรืะรืวม่ถ้งรืะบบไลฟ์
สต้รืม่่ม่่งและอ่สปีอรืต์้ ท่ี่าม่กลางรืะบบน่เวศที่างดู่จ่ทัี่ลท่ี่�ก�าลังเต่้บโต้ 
คืณะรืฐัม่นต้รืยั่ังปีรืะกาศจดัูหาเงน่สนับสนุน เงน่กู้ และส่ที่ธป่ีรืะโยัช่น์
ที่างภาษ่เพื�อสนับสนุนคืนกลุ่ม่ดัูงกล่าว แม้่จะเปี็นกลุ่ม่แรืงงานข้ึ้าม่
ปีรืะเที่ศหรือืกลุ่ม่เพ่�งจบการืศ้กษาก็ต้าม่

คืนหนุ่ม่สาวในจ่นจ�านวนม่ากข้ึ้�นจ้งเลือกท่ี่�จะปีรืบัรูืปีแบบงานเปี็นฟรืแ่ลนซั์ท่ี่�สาม่ารืถที่�างานไดู้
ม่ากกวา่หน้�งงาน ซั้�งรูืจ้ักกันในนาม่ Slash Generation คื�าดัูงกล่าวบัญญัต่้โดูยัม่ารืซ์ั ่ อัลโบเฮอรื ์
(Marci Alboher) คือลมั่น่สต์้จาก The New York Times ในปี ี2007 ก่อนไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่อย่ัางม่าก
ในจน่ โดูยัซูัซัาน กวง (Susan Kuang) ผู้เข่ึ้ยันหนังสือ Slasher Generation ท่ี่�วางแผงในปีี 2016 
เจนเนอเรืช่นัดัูงกล่าวเต่้บโต้ข้ึ้�นในช่ว่งเศรืษฐก่จขึ้องจน่พุ่งที่ะยัานสงูสดุู ช่ว่ยัเปีล่�ยันภาพวฒันธรืรืม่
การืที่�างานแบบเดู่ม่ สู่รูืปีแบบงานท่ี่�ม่่คืวาม่อ่สรืะ ยืัดูหยัุ่น ใช่ค้ืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื พรือ้ม่แนวค่ืดูแบบ
ผู้ปีรืะกอบการืรุืน่ใหม่่ 

en.unesco.org

jingdaily.com
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คนื้ยุคใหม่อาจไม่ได้มองว่างานื้เป็นื้ความสำาเร็จ  
เงินื้ต่างหากค้อคำาตอบของความสำาเร็จและความม่ันื้คง

เมื่�อ “คืรืป่ีโต้เคือรืเ์รืนซั่” (Cryptocurrency) 
หรือื “ส่นที่รืพัย์ัดู่จทั่ี่ล” คืือปีรืะต้บูานใหม่่ส�าหรืบั
คืนรุืน่ใหม่่ ปีัจจุบันต้ลาดูส่นที่รืพัย์ัดู่จ่ทัี่ล โดูยั
เฉพาะบ่ต้คือยัน์ (Bitcoin) สกลุเงน่ดู่จทั่ี่ลแรืก
ขึ้องโลกท่ี่�เข้ึ้าม่าม่่บที่บาที่ในการืเปีล่�ยันแปีลง
ลักษณะการืดู�าเน่นธรุืกรืรืม่ต่้าง ๆ  รืะหวา่งบคุืคืล
และสาม่ารืถต้รืวจสอบไดู้ เต่้บโต้ข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ 
ตั้วเลขึ้ล่าสดุูพบวา่บรืษั่ที่ขึ้นาดูใหญ่ในต้ลาดูหุ้น
น่วยัอรืก์ถือคืรืองเงน่ดู่จ่ทัี่ลบ่ต้คือยัน์ม่ากกวา่ 
60,000 ล้านดูอลลารื ์หรือืกวา่ 1.8 ล้านล้านบาที่ 

นื้อกเหนื้้อจาก 
ผลตอบแทนื้สูง 
ที่ล่อใจแล้ว ยังมีอีก
หลายเหตุผลหลัก 
ที่การปล่อยให้ 
เงินื้ทำางานื้ กำาลัง 
ดึงดูดใจคนื้รุ่นื้ใหม่ 
มากข้�นื้

ความเชื่่่อม่่นในระบบ “บล็็อกเชื่น” ที่เพิ่่่มมากขึ้้�น 
ซึ�งหมายถึึงระบบฐานัข�อม้ลแบบกระจายศ้นัย์ ไร�
ตัิวกลางอยา่งการมห่น่ัวยบรกิารท่างการเงินัหรอ่
ธินัาคารรป้แบบเด้มิ ผู้้�ใช่�งานัจง้สำามารถึแลกเปล่�ยนั
ม้ลค่าหร่อโอนัย�ายข�อม้ลต่ิาง ๆ จากติ�นัท่างถึึง
ปลายท่างได้�โด้ยติรง รวด้เรว็ มก่ารบนััท่กึธิรุกรรม
ท่่�เกิด้ข้�นัอย่างเป็นัระบบ ซึ�งสำะท่�อนัความปลอด้ภััย
ท่่�พิึ่สำจ้น์ัได้�ติลอด้ห่วงโซ่

มีน้อยก็ล็งทุนน้อยแบบค่อยเป็็นค่อยไป็ ได้้ 
เท่คโนัโลย่การเงินั  (FinTech) ท่่�รุด้หนั�าไปมาก 
ม่ส่ำวนัให�นัักลงทุ่นัหนั�าใหม่ท่่� เพึ่ิ�งติั�งไข่สำามารถึ 
เ ลื อ ก ล ง ทุ่ นั ผู่้ า นั ศ้ นั ย์ แ ล ก เ ป ล่� ย นั ซื� อ ข า ย  
(Exchange) ได้�ติั�งแติ่หลักสิำบติามสำกุลติ่าง ๆ ท่่�
สำนัใจ โด้ยไม่จำาเป็นัติ�องลงเงินัหมด้หนั�าตัิกหร่อ 
ใช่�เงินัก�อนัโติท่ั�งหมด้

ภาพิ่สะท้อนถึึงอนาคตขึ้องสินทร่พิ่ย์ การเติิบโติข้�นั 
ของสำกุลเงินัติ่าง ๆ ประกอบกับปรากฏการณ์หลัง 
“อ่ลอนั มัสำก์” ประกาศรับบิติคอยน์ั ในัการ 
ซื�อรถึพึ่ลังงานัไฟฟ้าจาก “เท่สำลา” ท่ำาให�ยอด้ 
บิติคอยน์ัท่ะยานัไปถึึง 64,400 ด้อลลาร์สำหรัฐ 
ติลอด้จนัสำินัค�าและบริการ 

การืศ้กษาข้ึ้อม่ลูจากอ่ปีซัอสส์ (ไที่ยัแลนด์ู) ช่ว่ง
เดืูอนม่่นาคืม่ ปีี 2021 พบวา่กลุ่ม่คืนหนุ่ม่สาว
อายั ุ18-29 ปี ีเปีน็กลุม่่ท่ี่�สนใจลงที่นุในบ่ต้คือยัน์
ม่ากท่ี่�สดุูถ้ง 72% เพรืาะเงื�อนไขึ้ขึ้องเงน่ลงที่นุใน
บ่ต้คือยัน์ไม่่ม่ากเท่ี่ากับการืเปิีดูพอรืต์้หุ้น โดูยัคืน
รุืน่ใหม่่ท่ี่�ตั้�งต้้นสนใจดู้านน่�ไม่่ไดู้ม่าแบบเลน่ ๆ  แต่้
เน้นศ้กษาข้ึ้อม่ลูอย่ัางรือบดู้าน โดูยัค้ืนหาข้ึ้อม่ลู
จากผู้เช่่�ยัวช่าญการืเง่นสูงถ้ง 77% รืองลงม่า

เป็ีนอ่นฟลเูอนเซัอรืแ์ละสื�อสังคืม่ออนไลน์ 32% 
และสม่าช่่กในคืรือบคืรืวัหรือืเพื�อน 22% ส่วน
ใหญ่ขึ้องผูล้งที่นุ 76% รืะบจุะแนะน�าการืลงที่นุน่�
แก่บคุืคืลอื�น เพรืาะเช่ื�อวา่การืลงที่นุในบ่ต้คือยัน์
เปีน็การืลงที่นุท่ี่�ดู่ท่ี่�สดุู โดูยัเฉพาะกลุม่่อายุั 18-29 
ปี ีม่่ถ้ง 82% บอกวา่จะแนะน�าการืลงที่นุบ่ต้คือยัน์ 
แก่บคุืคืลอื�น

ภาพถ่ายโดย Jeremy Bezanger จาก Unsplash
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Wirex ผูใ้ห้บรืก่ารืช่�ารืะเงน่แบบคืรืป่ีโต้ เปิีดูตั้วในกรุืงลอนดูอนภายัใต้้คืวาม่รืว่ม่มื่อรืะหวา่ง Wirex กับ 
MakerDao บรืษั่ที่ไดู้รืบัอนุญาต้จาก Financial Conduct Authority (FCA) ในสหรืาช่อาณาจกัรื 
ซั้�งอนุญาต้ให้ผู้คืนสาม่ารืถใช่้คืรืป่ีโต้และสกุลเงน่ทัี่�วไปี (Fiat Money) ผ่านการืใช่้บัต้รืวซ่ั่าและ
แอปีพล่เคืช่นั ขึ้ณะน่�ม่่ผูใ้ช่ง้านม่ากกวา่ 3 ล้านคืน รืวม่ถ้งกลุม่่ลกูค้ืาหน้าใหม่่ท่ี่�ถกูดู้งดูดููใจดู้วยัโปีรืโม่ช่ั�น 
อย่ัาง “Cryptoback” ท่ี่�ม่อบเคืรืดู่ต้เงน่คืืนสงูถ้ง 1.5% ใน Bitcoin (BTC) ส�าหรืบัการืที่�าธรุืกรืรืม่ 
แต่้ละรืายัการื ล่าสดุูปีรืะกาศเปิีดูตั้ว Wirex Visa Travelcard รุืน่ใหม่่ บัต้รืส�าหรืบันักเดู่นท่ี่�จะช่ว่ยัให้
ลกูค้ืาทัี่�วภมู่่ภาคืเอเช่ย่ัแปีซัฟ่กิ สาม่ารืถช่�ารืะส่นค้ืาดู้วยัสกลุเงน่ดู่จทั่ี่ลกวา่ 150 สกลุเงน่ท่ี่�สาม่ารืถ
ช่�ารืะหน่�ไดู้ต้าม่กฎหม่ายั หล่กเล่�ยังค่ืาธรืรืม่เน่ยัม่การืแลกเปีล่�ยันท่ี่�ม่่รืาคืาแพง รืะหวา่งการืเดู่นที่าง 
ผูถื้อบัต้รื Wirex สาม่ารืถช่�ารืะเงน่ไดู้ท่ี่�รืา้นค้ืา 54 ล้านแห่งทัี่�วโลก 

ไม่่เวน้แม้่แต่้รืะบบบรืก่ารืที่างการืเงน่ ส�าหรืบัต้ลาดู
อสังหารืม่่ที่รืพัย์ัในปีรืะเที่ศไที่ยั หลายับรืษั่ที่เรื่�ม่ยัอม่
รืบัให้คืรืป่ีโต้ม่่มู่ลค่ืาในการืใช่้จับจ่ายัใช่้สอยัไดู้ เช่่น  
ออรืจ่่�น พรือ็พเพอรืต่์้� แอสเซัที่ไวส์ แสนส่รื ่และส่งห์  
เอสเต้ที่ ฯลฯ โดูยัเรื่�ม่ปีรืะกาศรืบัคืรืป่ีโต้ส�าหรืบัการื
ช่�ารืะเงน่เพื�อซัื�อท่ี่�พักอาศัยัในโคืรืงการืไดู้ 

ปีรืากฏิการืณ์ดัูงกลา่วก�าลงับอกเปีน็นัยัอย่ัางหน้�งวา่
เมื่�อม่่การืยัอม่รืบัและคืวาม่เช่ื�อมั่�นในเที่คืโนโลย่ัดู้าน
ส่นที่รืพัย์ัดู่จทั่ี่ลม่ากข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ  คืนรุืน่ใหม่่สาม่ารืถเห็น
ที่างเลอืกในการืสรืา้งคืวาม่มั่�งคัื�ง และเพ่�ม่อ�านาจการื
ต่้อรืองส�าหรืบัอนาคืต้ไดู้ม่ากข้ึ้�น ซั้�งอาจไม่่ไดู้จ�ากัดูอยู่ั
ท่ี่�การืลงที่นุลงแรืง และที่�างานอย่ัางหนักหน่วงเหมื่อน
เจนเนอเรืช่นัก่อน ๆ ดัูงท่ี่�ผ่านม่า

blockonomi.com

medium.com
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ภาษาไทย

บทความ “คริปโตฯ’ ฟีเวอร์? ทำาไมคน 
ถึงสนใจ ‘ลงทุน’ ใน ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’  
มากข้ึน” จาก bangkokbiznews.com

บทความ “ตรวจสุขภาพพนักงาน  
แก้โรคเครียดจากโควิด-19 ด้วย AI”  
จาก prachachat.net

บทความ “วัยรุ่นไทยสนใจลงทุน Bitcoin 
74%” จาก thairath.co.th

บทความ “การลาออกคร้ังใหญ่เร่ิมแล้ว!” 
จาก Brandthink.me

ภาษาอังกฤษ

บทความ “China: Shifts in Workplace” 
โดย Athena Chen จาก wgsn.com

บทความ “China: The Many Lives of 
the Slash Generation” จาก unesco.org

บทความ “Davos Agenda: What You 
Need to Know About the Future of 
Work” โดย Samantha Sault  
จาก weforum.org

บทความ “EU Plans New Safety Rules 
for the Workplace Wherever It Is”  
จาก reuters.com

บทความ “Research Radar : Deep 
Focus” โดย Martina Rocca จ 
าก wgsn.com

บทความ “The Future of Work After 
COVID-19” โดย Susan Lund, Anu 
Madgavkar และ Olivia Robinson  
จาก mckinsey.com

บทความ “Wellness Strategies for 
Remote Workers” โดย Jemma Shin 
จาก wgsn.com

ที่มา: 

ความเปลี่่�ยนแปลี่งที่่�เรา 
ม่แนวโน้มจะเผชิิญในอนาคตอันใกลี่้

โควิด-19 ขัับเคลี่่�อนให้้ระบบอัตโนมัติแลี่ะ AI  
ถููกนำามาใชิ้งานเร็วขั้�น โดยเฉพาะในพ้�นที่่�การที่ำางาน 
ที่่�ม่ความใกลี่้ชิิดที่างกายภาพสููง

รป้แบบธิรุกจิท่่�ผู้า่นัมามกัควบคมุติ�นัท่นุัและบรรเท่าความเสำ่�ยง
ในัช่่วงเศรษฐกิจถึด้ถึอย หากสำิ�งท่่�จะเกิด้ข้�นัหลังจากนั่� คือการ
ค�นัหาแนัวท่างในัการรับระบบอัติโนัมัติิมาใช่�และออกแบบ
กระบวนัการท่ำางานัเสำ่ยใหม่ ซึ�งม่สำ่วนัช่่วยลด้และแบ่งเบา
ติำาแหนั่งงานัท่่�เก่�ยวข�องกับสำ่วนันัั�นั ๆ โด้ยติรง จากการสำำารวจ
ความเห็นัของผู้้�บริหารระดั้บสำ้งท่ั�วโลกราว 800 คนัในัเด้ือนั
กรกฎาคม ปี 2020 สำองในัสำามระบุว่าพึ่วกเขาม่แนัวโนั�มเพึ่ิ�ม
การลงทุ่นัในัระบบอัติโนัมัติิและ AI สำะท่�อนันััยสำำาคัญเช่ิงติัวเลข
ท่่�จำานัวนัการผู้ลิติหุ่นัยนัต์ิในัจีนัเพิึ่�มสำ้งข้�นัอย่างมากก่อนัการ
แพึ่ร่ระบาด้ โด้ยบริษัท่เริ�มปรับใช่�ระบบอัติโนัมัติิและ AI ในั 
คลังสำินัค�า ร�านัขายของช่ำา คอลเซนัเติอร์ และโรงงานัการผู้ลิติ 
เพึ่่�อลด้ความแออัด้ในัพึ่่�นัท่่�ท่ำางานัและรับมือกับความติ�องการ
ของติลาด้ท่่�เพึ่ิ�มข้�นั ข�อสำังเกติท่่�เห็นัได้�ช่ัด้คือ ระบบท่่�ถึ้กเร่ง 
นัำามาใช่�สำ่วนัใหญ่ มักอย้่ ในัพึ่่�นัท่่�ท่่�ม่ความใกล�ช่ิด้ระหว่าง
พึ่นัักงานัหร่อม่การปฏิสำัมพึ่ันัธิ์ของมนัุษย์ในัระด้ับสำ้ง

การปรับเปลี่่�ยนสูายงานที่ำาได้ยากขั้�น  
โดยเฉพาะอาชิ่พที่่�อยู� ในเกณฑ์์ค�าแรงขัั�นตำ�า  
ดังนั�นต้องเร�งพัฒนาที่ักษะฝีีม่อ

แม�ก่อนัการแพึ่ร่ระบาด้กลุ่มท่่�ติ�องสำ้ญเสำ่ยติำาแหน่ังงานัมัก
กระจุกติัวอย่้ในัอาช่่พึ่ท่่�ม่รายได้�ระด้ับปานักลาง อย่างในั
อุติสำาหกรรมการผู้ลิติและสำำานัักงานั แต่ิล้กจ�างค่าแรงสำ้งและ
กลุม่งานัค่าแรงขั�นัติำ�ายังคงเติิบโติอย่างต่ิอเนัื�อง อย่างติำาแหน่ัง
งานัในัคลังสำินัค�าและการขนัส่ำงอาจเพิึ่�มข้�นั ซึ�งเป็นัผู้ลพึ่วงมา
จากการเติิบโติของอ่คอมเมิร์ซและระบบขนัสำ่งสิำนัค�า อ่กทั่�ง
พึ่นัักงานัค่าแรงขั�นัติำ�าเกือบทั่�งหมด้ท่่�สำ้ญเสำ่ยงานั ยังสำามารถึ
เปล่�ยนัไปประกอบอาช่่พึ่อื�นัท่่�ม่ค่าแรงใกล�เค่ยงกันัได้� เช่่นั 
พึ่นัักงานัค่ย์ข�อม้ล ร�านัค�าปล่ก หร่อการด้้แลผู้้�ป่วยติามบ�านั 
แติ่ผู้ลกระท่บของโรคระบาด้จะม่ผู้ลอย่างมากติ่อแรงงานั 
กลุ่มนั่� เพึ่ราะจากการคาด้การณ์ พึ่บว่าแรงงานัด้ังกล่าวติ�อง
เปล่�ยนัไปประกอบอาช่่พึ่ในัสำายงานัท่่�ม่ค่าจ�างสำ้งข้�นั หร่อติ�อง
พัึ่ฒนัาท่ักษะฝีมือให�เป็นัแรงงานัคุณภัาพึ่มากกว่าเดิ้ม จ้ง
สำามารถึก�าวข�ามเง่�อนัไขใหม่ของงานัในัอนัาคติติ่อไปได้�

เห้ลี่�าพนักงานม่แผนเปลี่่�ยนอาชิ่พเพ่�มขั้�น 
ถูึง 25 % มากกว�าก�อนเกิดโรคระบาด

ความท่�าท่ายจากการศึกษายังพึ่บว่าคนังานัมากกว่า 100 ล�านัคนั 
หร่อ 1 ในั 16 คนัติ�องหาอาช่่พึ่ใหม่ภัายในัปี 2030 หร่อหลัง
สำถึานัการณ์โควิด้-19 โด้ยก่อนัเกิด้โรคระบาด้ เคยประมาณการว่า 
จะม่ผู้้�คนัราว 6% ของคนัวัยท่ำางานัท่่�ติ�องหางานัใหม่ในัสำายอาช่่พึ่
ท่่�ม่ค่าจ�างส้ำงข้�นั แต่ิจากการวิจัยหลังการระบาด้ พึ่บว่าตัิวเลขส้ำงถึึง
คร้�งหนึั�งของพึ่นัักงานัทั่�งหมด้ ท่่�ติ�องการพัึ่ฒนัาทั่กษะใหม่ให�
ก�าวหนั�ากว่าเดิ้มเพ่ึ่�อไปเริ�มงานัใหม่ 

ในัยุโรปและสำหรัฐอเมริกา แรงงานัท่่�เพิึ่�งจบการศึกษาระดั้บวิท่ยาลัย 
ช่นักลุ่มนั�อย และผู้้�หญิง ม่แนัวโนั�มท่่�จะติ�องเปล่�ยนัอาช่่พึ่มากกว่า
เมื�อก่อนั ส่ำวนัในัฝรั�งเศสำ เยอรมน่ั และสำเปนั ผู้้�หญิงมากกว่าผู้้�ช่าย
ม่แนัวโนั�มเปล่�ยนัอาช่่พึ่มากกว่า 3.9 เท่่า โด้ยผู้ลกระท่บส่ำวนัใหญ่
เกิด้ข้�นักับแรงงานัอายุนั�อยมากกว่าส้ำงอายุ และโด้ยสัำด้ส่ำวนัมัก
เป็นักลุ่มคนัท่่�ไม่ได้�ถืึอกำาเนิัด้ในัสำหภัาพึ่ยุโรปหร่อเป็นักลุ่มแรงงานั
ข�ามช่าติิ ซึ�งปรากฏการณ์ดั้งกล่าวจะส่ำงผู้ลต่ิอการลาออกครั�ง
ใหญ่ (The Great Resignation) ท่่�จะเกิด้ข้�นัในัอนัาคติ 

การสำำารวจหลังจากหลายประเท่ศเริ�มกลับมาใช่�ช่่วิติปกติิ พึ่บว่า 
คนัวัยท่ำางานัจัด้ลำาดั้บความสำำาคัญเร่�องงานัเส่ำยใหม่ ท่ำาให�ผู้้�คนั
เลือกท่ำางานัติามฝันั หร่อกลับไปอย่้บ�านัเกิด้มากข้�นั เช่่นัเด่้ยวกับ
การปฏิบัติิของนัายจ�างต่ิอพึ่วกเขาในัช่่วงการระบาด้ใหญ่ ล่าสุำด้ 
Dunkin’ Donuts ในั Colorado Springs สำหรัฐอเมริกาติ�องปิด้
ชั่�วคราว หลังจากประสำบปัญหาในัการหาพึ่นัักงานัท่่ามกลาง
ปัญหาการขาด้แคลนัแรงงานั ไม่เพีึ่ยงแต่ิธุิรกิจอาหารเท่่านัั�นั บริษัท่
ระดั้บโลกอย่าง Microsoft ก็ม่ผู้ลสำำารวจเก่�ยวกับพึ่นัักงานัทั่�วโลก
กว่า 30,000 คนั พึ่บว่า 41% ของพึ่นัักงานักำาลังพิึ่จารณาเลิก
จ�าง หร่อเปล่�ยนัอาช่่พึ่ในัปีน่ั�เช่่นักันั 
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ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่, การขนส่งและการเดินทาง, 
อุตสาหกรรมค้าปลีก, แฟชั่นและสิ่งทอ

ภาพถ่ายโดย S Migaj จาก Unsplash

ท่องไปในื้พิ้�นื้ที่กลางแจ้ง

NOMAD 
NORMAL
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จะพ้ื้�นท่ี่�ไหน ถ้้าไม่ใ่ช่พ้่ื้�นท่ี่�กลางแจง้

การืที่�าก่จกรืรืม่กลางแจ้งขึ้องผู้บรื่โภคื
เต่้บโต้ข้ึ้�นอย่ัางม่่นัยัส�าคัืญ เหต้ผุลหลัก ๆ  
ม่าจากการืท่ี่�รืะบบท่ี่องเท่ี่�ยัวแบบเดู่ม่
หยัุดูช่ะงกัลงจากสถานการืณ์การืรืะบาดู
ขึ้องโคืวดู่-19 ซั้�งส่งผลกรืะที่บต่้อการืที่�า
ก่จกรืรืม่หย่ัอนใจในรืะยัะไกล ข่ึ้าวดู้านลบ
จากจ�านวนผูป้ี�วยัท่ี่�ข้ึ้�นลงไม่่ต่้างจากกรืาฟ
ในต้ลาดูหุ้น รืวม่ทัี่�งการืรืบัมื่อท่ี่�ไม่่ต้รืงจุดู
ย่ั�งสรืา้งคืวาม่ไม่่แน่นอนให้กับช่่วต่้ ที่�าให้
เก่ดูการืตั้�งคื�าถาม่ถ้งเปี้าหม่ายัและไลฟ์
สไต้ล์ต่้าง ๆ จนน�าไปีสู่การืปีรืบัตั้วขึ้อง
กลุม่่ผูบ้รืโ่ภคืท่ี่�เรื่�ม่ม่องหาการืเช่ื�อม่ต่้อกับ
ก่จกรืรืม่ท่ี่�เรืย่ับงา่ยัม่ากข้ึ้�น อย่ัางงานฝีัมื่อ 
การืที่�าสวน รืวม่ถ้งการือบขึ้นม่ โดูยัม่่การื 
ปีรืับเปีล่�ยันบ้านให้เปี็นศูนย์ักลางขึ้อง 
ที่กุส่�งที่กุอย่ัาง 

ภาพถ่ายโดย Priscilla Du Preez จาก Unsplash
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อะไรค้อ Friluftsliv

แนื้วคิด Friluftsliv หร่ออ่านื้ว่า ฟรี-ลุฟต์-สลิฟ ค้อมรดก 
ทางความคิดแบบนื้อร์ดิกที่ชื่วนื้ย้อนื้กลับไปชื่่วงทศวรรษ 1800 
จากคำาในื้บทกวีของเฮินื้ริก อิบเซึ้นื้ (Henrik Ibsen)  
นื้ักเขียนื้บทละครที่เล่าถึึงชื่าวนื้านื้ักท่องป่าผู้เดินื้ทางตลอดปี  
จนื้กลายเป็นื้สิ่งที่ตกทอดถึึงปัจจุบันื้ ใจความสำาคัญ 
จ้งว่าด้วยการออกไปใชื่้ชื่ีวิตกลางแจ้ง (Open-Air Living) 

hytteavisen.no
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โดูยัสรุืปีแล้ว Friluftsliv คืือวถ่่ช่ว่ต่้ท่ี่�อยัูบ่นพื�นฐานดู้านจต่้ใจ เที่คืน่คืการืดูแูลต้นเอง และการืกรืะตุ้้น
ให้ม่นุษย์ัเช่ื�อม่ต่้อกับธรืรืม่ช่าต่้ เพื�อสาม่ารืถซัม้่ซับัส่�งต่้าง ๆ ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นรือบตั้ว เหต้ผุลท่ี่�แนวค่ืดูน่�ไดู้รืบั
คืวาม่น่ยัม่เพ่�ม่ข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ ม่าจากการืเปีน็ส่�งท่ี่�เข้ึ้าถ้งไดู้ไม่่ยัาก ไม่่วา่จะเปีน็ก่จกรืรืม่ใดู ๆ ก็ต้าม่ และ
ไม่่จ�าเป็ีนต้้องเปีน็ผู้เช่่�ยัวช่าญหรือืใช่อ้ปุีกรืณ์พ่เศษใดู ๆ ซั้�งหากเปีรืย่ับเท่ี่ยับแลว้ไม่่ต่้างจากแนวค่ืดู 
น่กเซัน (Niksen) ท่ี่�วา่ดู้วยัศ่ลปีะขึ้องการืไม่่ที่�าอะไรืเลยั ทัี่�ง Friluftsliv และ Niksen ก�าลังสะท้ี่อน
ถ้งวถ่่ช่ว่ต่้ยุัคืใหม่่ท่ี่�ถอยัห่างจากวฒันธรืรืม่ซั้�งเน้นเพ่ยังคืวาม่ส�าเรืจ็ปีลายัที่าง สู่การืเห็นคืณุค่ืาขึ้อง 
การือยัูกั่บปีจัจุบัน

ลาสเซั ไฮม์่ดัูล (Lasse Heimdal) เลขึ้าธก่ารื
องค์ืกรื Norsk Friluftsliv ตั้วแที่นกลุ่ม่
ก่จกรืรืม่กลางแจ้ง ยั�าให้เห็นวา่ Friluftsliv 
เปี็นม่ากกว่าเรืื�องขึ้องก่จกรืรืม่แต่้มั่นคืือ 
วถ่่ช่ว่ต่้ และก็ไม่่ใช่เ่พ่ยังก่ฬาฮารืด์ูคือรืห์รือื
การืเปี็นนักส�ารืวจท่ี่�กล้าหาญเท่ี่านั�น แต่้ยััง 
คืรือบคืลุม่ถ้งก่จกรืรืม่กลางแจ้ง ตั้�งแต่้ 
เดู่นเล่น นั�งปิีกน่ก ปัี� นจกัรืยัาน จูงสนัุขึ้ในสวน 
หรือืปีีนผากับเพื�อน ๆ 

ภาพถ่ายโดย James Wheeler จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย 
Jake Melara  

จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Dmitrii Vaccinium จาก Unsplash
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แนวค่ืดูน่�อาจช่่วยัอธ่บายัไดู้ดู่ถ้งอันดัูบท่ี่�ช่วนน่าอ่จฉาขึ้องนอรืเ์วย์ั ท่ี่�อยัู่ใน
ล�าดัูบต้้น ๆ ขึ้องปีรืะเที่ศท่ี่�ม่่คืวาม่สุขึ้ท่ี่�สุดูในโลก ต้าม่รืายังานคืวาม่สุขึ้โลก 
ปี ี2020 ขึ้ององค์ืการืสหปีรืะช่าช่าต่้ รืวม่ถ้งกลุม่่ปีรืะเที่ศในแถบสแกนดู่เนเวย่ั
ท่ี่�ส่งออกแรืงบันดูาลใจในการืใช่ช้่ว่ต่้ม่ากม่ายั ทัี่�งฮกุกะ (Hygge) จากเดูนม่ารืก์ 
และลากอม่ (Lagom) จากสวเ่ดูนในช่ว่งก่อนหน้าน่�  

ปีรืากฏิการืณ์จากแนวค่ืดู Friluftsliv น่�ยัังม่่ให้เห็นใน
หลากหลายัเจนเนอเรืช่นั เช่น่ เจนอัลฟาท่ี่�ก่จกรืรืม่
กลางแจง้ถกูบรืรืจุให้เปีน็หน้�งในก่จกรืรืม่การืเรืย่ัน
รูืน้อกห้องเรืย่ัน ส่วนเจนเนอเรืช่นัอื�น ๆ มั่กปีรืบัใช่้
ก่จกรืรืม่กลางแจ้งเป็ีนแนวที่างในการืต่้ดูต่้อกับ
คืรือบคืรืวัและเพื�อนฝังูขึ้องต้นเอง  นับวา่ก่จกรืรืม่
กลางแจ้งม่่ข้ึ้อดู่หลายัข้ึ้อ เพรืาะที่�าให้ไดู้ใช่้เวลา
ทัี่�งกับคืนท่ี่�รืกัและอยัู่ท่ี่าม่กลางธรืรืม่ช่าต่้ไปีดู้วยั 
ส�าหรืบัช่าวม่่ลเลนเน่ยัลท่ี่�ม่่สัดูส่วนค่ือนข้ึ้างใหญ่ 
และเคืยัเปี็นกลุ่ม่หลักในการืขัึ้บเคืลื�อนธุรืก่จ 
ท่ี่องเท่ี่�ยัวขึ้องโลกให้เต่้บโต้ แนวค่ืดูน่�อาจช่ว่ยัลดู
คืวาม่ต้้องการือยัากเดู่นที่างลงไดู้บ้าง อ่กทัี่�งการื
ให้คืวาม่ส�าคัืญกับการืใช่้เวลานอกบ้าน ยัังช่่วยัให้
พวกเขึ้าสาม่ารืถต่้อสู้กับคืวาม่ต้้องการืผลสัม่ฤที่ธ่�
ขึ้องงานท่ี่�ม่ากข้ึ้�นในช่่วงที่�างานอยัู่ท่ี่�บ้าน รืวม่ทัี่�ง
ช่ว่ยัค้ืนหาจุดูสม่ดูลุใหม่่ท่ี่�ดู่ข้ึ้�นให้แก่ช่ว่ต่้

โดูยัเฉพาะนอรืเ์วย์ั ปีรืะเที่ศต้้นที่างขึ้อง
แนวค่ืดู Friluftsliv ท่ี่�เรืาสาม่ารืถม่องเห็น
คืวาม่ก้าวหน้าในการืสรืา้ง Work-Life 
Balance ขึ้องปีรืะช่ากรื รืวม่ถ้งจ�านวน
บรื่ษัที่ท่ี่� เรื่�ม่ปีรืับต้ารืางการืที่�างานให้
ยืัดูหยัุน่กวา่เดู่ม่ในจ�านวนท่ี่�ม่ากข้ึ้�น พรือ้ม่
อนุญาต้ให้พนักงานไดู้ใช่้เวลาข้ึ้างนอก
รืะหวา่งวนั เพื�อฝัึกการืใช่้เวลาท่ี่าม่กลาง
ธรืรืม่ช่าต่้ให้เปี็นเรืื�องปีกต่้ธรืรืม่ดูา เพ่�ม่ 
โอกาสในการืสานสัม่พันธผ่์านก่จกรืรืม่หรือื 
ที่�าส่�งเล็ก ๆ น้อยั ๆ อย่ัางการืรืบัปีรืะที่าน
อาหารืกลางวนัในสวนรืว่ม่กัน บางบรืษั่ที่
ยัังก�าหนดูเวลา 90 นาท่ี่ในทีุ่กวันพุธให้
พนักงานสาม่ารืถที่�าก่จกรืรืม่ข้ึ้างนอกไดู้  
โดูยัไม่่บังคัืบว่าต้้องเปี็นก่จกรืรืม่อะไรื  
ไ ม่่ เว้นแม้่แต่้ช่่วงการืรืะบาดูท่ี่�ที่�าให้ 
หลายัคืนต้้องที่�างานจากท่ี่�บ้าน คืวาม่
ปีกต่้ใหม่่ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นทัี่�วโลกน่� หลายับรืษั่ที่
พยัายัาม่หาวธ่ส่นับสนุนให้พนักงานขึ้อง
ต้นเองม่่สุขึ้ภาพจ่ต้ท่ี่�ดู่ ดู้วยัการืไม่่รุืกล�า
เวลาพักเบรืกรืะหวา่งวนั เพื�อเพ่�ม่โอกาส
ให้พวกเขึ้าสาม่ารืถสรืา้งสม่าธแ่ละกรืะตุ้น้
คืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื

ภาพถ่ายโดย  
Priscilla Du Preez  
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Daria Pimkina 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Elisabeth Wales  
จาก Unsplash
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ไม่ใช่ื่แค่ความชิื่ลล์  
แต่พ้ิ�นื้ท่ีกลางแจ้งยังมีส่วนื้ 
สัมพัินื้ธ์กับการลดความโดดเด่ียว

การืศ้กษารืะยัะยัาวซั้�งต่้พ่ม่พ์ในวารืสารื
นานาช่าต่้ดู้ารืะบาดูวท่ี่ยัาเมื่�อไม่่นานม่าน่�  
รืะบุวา่ 1 ใน 4 ขึ้องช่าวออสเต้รืเล่ยัรูืส้้ก
โดูดูเดู่�ยัวรืาว 3 วันหรือืม่ากกว่านั�นต่้อ
สัปีดูาห์ ทัี่�งยัังพบว่าผู้ใหญ่ท่ี่�อาศัยัอยัู่ 
ในละแวกใกล้เค่ืยังกับเขึ้ต้สวนสาธารืณะ 
เขึ้ต้ปี�าสงวนท่ี่�ม่่พื�นท่ี่�ไม่่น้อยักว่า 30% 
ม่่อัต้รืาการืรูื้ส้กโดูดูเดู่�ยัวต้ำากว่า 26% 
เมื่�อเท่ี่ยับกับกลุ่ม่คืนท่ี่�พักอาศัยัในพื�นท่ี่� 
ส่เข่ึ้ยัวท่ี่�น้อยักว่า 10% ตั้วเลขึ้เหล่าน่�
แสดูงคืวาม่เช่ื�อม่โยังเรืื�องขึ้นาดูขึ้องพื�นท่ี่�
ส่เข่ึ้ยัวท่ี่�ม่่ม่ากกวา่ 30% ข้ึ้�นไปี ซั้�งสัม่พันธ์
กับการืลดูโอกาสท่ี่�จะกลายัเปี็นคืนเหงา 
ลงถ้งคืรื้�งหน้�ง

ตัวเลขที่เกิดข้�นื้คงเป็นื้ข่าวดีสำาหรับหลายเม้องทั่วโลก 
ที่ให้ความสำาคัญกับพิ้�นื้ที่สีเขียว ซึ้ึง่ส่งผลต่อกับ 
กิจกรรมกลางแจ้งที่ตามมา อย่างบาร์เซึ้โลนื้า แคนื้เบอร์รา  
ซีึ้แอตเทิล และแวนื้คูเวอร์ ที่กำาหนื้ดเป้าหมายพ้ิ�นื้ที่สีเขียว 
30% ตลอดจนื้ซิึ้ดนื้ีย์และเมลเบิร์นื้ที่มีแผนื้เพิิ่มพ้ิ�นื้ที ่
สีเขียวให้ได้ 40% ภายในื้ปี 2040 และ 2050 ตามลำาดับ

ภาพถ่ายโดย Carl Newton จาก Unsplash
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ตั้วเลขึ้ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นคืงเปี็นข่ึ้าวดู่ส�าหรืบัหลายัเมื่อง
ทัี่�วโลกท่ี่�ให้คืวาม่ส�าคัืญกับพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัว ซั้�งส่ง
ผลต่้อกับก่จกรืรืม่กลางแจง้ท่ี่�ต้าม่ม่า อย่ัางบารื์
เซัโลนา แคืนเบอรืร์ืา ซัแ่อต้เท่ี่ล และแวนคืเูวอรื ์
ท่ี่�ก�าหนดูเปีา้หม่ายัพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัว 30% ต้ลอดูจน
ซั่ดูน่ย์ัและเม่ลเบ่รืน์ท่ี่�ม่่แผนเพ่�ม่พื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัวให้
ไดู้ 40% ภายัในปีี 2040 และ 2050 ต้าม่ล�าดัูบ

การืศ้กษาข้ึ้างต้้นเปีน็การืเก็บข้ึ้อม่ลูโดูยั HILDA 
กับผู้ใหญ่จ�านวน 6,766 คืนในเมื่องต่้าง ๆ ทัี่�ว
ออสเต้รืเล่ยั โดูยัปีรืะเม่่นคืวาม่สัม่พันธร์ืะหวา่ง

ม่่คำำาถ้าม่ต่่อว่า่พ้ื้�นท่ี่�สีเ่ข่ียว่ท่ี่�ม่ากข้ี�นยังเท่ี่ากับการ
เช่้�อม่โยงที่างสีงัคำม่ท่ี่�ม่ากข้ี�นต่าม่ไปด้้ว่ยหรอ้ไม่่

การืศ้กษาในออสเต้รืเล่ยัยัังบ่งช่่�ว่าพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัว
ในเขึ้ต้เมื่อง โดูยัเฉพาะอย่ัางย่ั�งการืปีลูกปี�า 
ในเขึ้ต้เมื่อง ม่่ส่วนช่่วยัลดูคืวาม่เส่�ยังขึ้องปีัญหา
สุขึ้ภาพจ่ต้ ภาวะนอนไม่่หลับ โรืคืหัวใจและ 
หลอดูเลือดูต้ลอดูจนภาวะสม่องเสื�อม่ การืลดู
คืวาม่โดูดูเดู่�ยัวจง้เก่�ยัวเนื�องกับพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัว รืวม่ถ้ง
ปีรืะโยัช่น์เช่ง่สขุึ้ภาพดู้านอื�น ๆ  กลไกท่ี่�ช่ว่ยัอธบ่ายั
คืวาม่เช่ื�อม่โยังรืะหวา่งพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัวกับการืลดูคืวาม่ 
โดูดูเดู่�ยัว คืือ รืะบบธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�จะช่ว่ยัปีรืบัอารืม่ณ์
และขัึ้ดูขึ้วางการืคืรุืน่ค่ืดู รืวม่ทัี่�งบรืรืเที่าคืวาม่ 
วต่้กกังวลในการืเข้ึ้ารืว่ม่สังคืม่ จง้ที่�าให้ผูค้ืนที่กุวยัั
สาม่ารืถเล่นและใช่เ้วลารืว่ม่กันไดู้

พื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัวในเมื่องรืะยัะไม่่เก่น 1.6 กม่. จากบ้าน 
รืะยัะที่างดัูงกล่าวเปี็นเกณฑ์์ทัี่�วไปีท่ี่�ใช่้ในดู้าน
สาธารืณสุขึ้และการืวางผังเมื่อง เพรืาะอยัู่ใน
รืะยัะ “เดู่นไดู้” นอกจากน่�การืศ้กษายัังคื�าน้งถ้ง
ตั้วแปีรือื�น ๆ  เช่น่ คืวาม่แต้กต่้างดู้านอายุั รืายัไดู้  
อาช่่พ และคืวาม่ทีุ่พพลภาพดู้วยั ต้ลอดูจนมุ่่ง
เน้นไปีท่ี่�พื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัวท่ี่�สาธารืณช่นเข้ึ้าถ้งไดู้ จ้ง 
ไม่่นับรืวม่พื�นท่ี่�ส่วนกลางอย่ัางสวนขึ้องหมู่่บ้าน 
ซั้�งอยัู่ในลักษณะพื�นท่ี่�ที่างเลือกและสงวนไว้
ส�าหรืบัผูพั้กอาศัยัเท่ี่านั�น

โอกาสเหล่าน่�เก่ดูข้ึ้�นไดู้ยัากในสภาพ
แวดูล้อม่ท่ี่�ขึ้าดูการืดูแูล เช่น่ บางพื�นท่ี่�
ขึ้องเมื่องท่ี่�ม่่ต้้นไม้่น้อยัและพืช่พรืรืณ
ไม่่สม่บูรืณ์ กรืณ่น่�มั่กเก่ดูข้ึ้�นในชุ่ม่ช่น
ท่ี่�ดู้อยัโอกาสที่างเศรืษฐก่จและสังคืม่ 
ในแงห่น้�งกลยัทุี่ธก์ารืสรืา้งพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัว
ในเมื่อง จง้ม่่ส่วนช่ว่ยัลดูคืวาม่ไม่่เสม่อ
ภาคืดู้านสุขึ้ภาพขึ้องปีรืะช่ากรืไดู้ดู้วยั 
ข้ึ้อมู่ลการืส�ารืวจในออสเต้รืเล่ยัและ
สหรืาช่อาณาจกัรืยัังรืะบวุา่พื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัว
ในรืะดัูบท้ี่องถ่�นม่่คืวาม่ส�าคัืญต่้อการื
รืบัมื่อในช่ว่งล็อกดูาวน์

ภาพถ่ายโดย Ben Duchac จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Josh Appel จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Zac Ong จาก Unsplash
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นอกจากน่�ยัังเรื่�ม่ม่่การืที่ดูลองเข่ึ้ยันใบสั�งยัาในการืเข้ึ้าสังคืม่ 
(Social Prescription) ซั้�งอยู่ัรืะหวา่งการืหารือืและที่ดูสอบใน
บรืก่ารืสขุึ้ภาพแห่งช่าต่้ขึ้องสหรืาช่อาณาจักรื วธ่ก่ารืเช่น่น่�ถือเปีน็ 
แนวที่างท่ี่�ดู่ในการืช่ว่ยัลดูคืวาม่เหงาและคืวาม่ไม่่เสม่อภาคืดู้าน 
คืวาม่เปีน็อยัู ่ถ้าหากผูค้ืนจะสาม่ารืถเช่ื�อม่โยังกับธรืรืม่ช่าต่้ไดู้ม่ากข้ึ้�น  
และสรืา้งคืวาม่ยัั�งยืันให้แก่ช่ว่ต่้ขึ้องตั้วเองอย่ัางท่ี่�ไม่่เคืยัม่่ม่าก่อน

ประเด็นื้ทีเ่กิดข้�นื้สร้างความเป็นื้ไปได้ในื้อนื้าคตที่นื้่าสนื้ใจ  
หลายประเทศเริ่มต้่นื้ตัวเร่่องการใชื่้ธรรมชื่าติเยียวยา ตลอดจนื้ 
ยังมีการศึกษาเร่่องนื้ี�อย่างแพิร่หลาย ทั�งในื้สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  
และสกอตแลนื้ด์ วงการแพิทย์เริม่มีการเขียนื้ใบสั่งยาให้ออกไปหา 
ธรรมชื่าติ (Prescribing Nature) โดยมองว่าเป็นื้อีกหนื้ึ่งวิธี 
ที่จะช่ื่วยให้คนื้ไข้มีสุขภาพิดีข้�นื้ มีลิสต์สวนื้สาธารณ์ะ 
สำาหรับแต่ละโรคโดยเฉพิาะ ตลอดจนื้มีไกด์นื้ำาทาง 
สำาหรับการอาบป่า 

outsideonline.com
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การใชื่้เวลาอยู่กับบ้านื้มากข้�นื้ 
ส่งผลให้เกิดการใชื่้งานื้พิ้�นื้ที ่
นื้อกบ้านื้ในื้รูปแบบใหม่ ๆ ตั�งแต ่
มุมพิักผ่อนื้ไปจนื้ถึึงห้องนื้ั่งเล่นื้ 
กลางแจ้งที่ตกแต่งอย่างครบครันื้  
ผูบ้ริโภคต่างมองว่าโซึ้นื้นื้อกบ้านื้ 
ได้กลายเป็นื้ส่วนื้ต่อขยายของพ้ิ�นื้ที่
ภายในื้บ้านื้มากข้�นื้ อีกทั�งความ
ต้องการยกระดับพิ้�นื้ที่นื้อกบ้านื้ 
ให้เป็นื้พิ้�นื้ที่ใช้ื่งานื้ยังคงเพิิ่ม 
สูงข้�นื้เร่่อย ๆ dezeen.com
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ใกล้ ๆ ลองเริ่มจากในื้เขตรั�วเดิม 

การืส�ารืวจรืา้นค้ืาปีล่กในสหรืาช่อาณาจักรืโดูยั Heal’s  
พบวา่ลกูค้ืา 40% รูืส้้กวา่พื�นท่ี่�กลางแจง้ที่�าให้พวกเขึ้ารูืส้้ก
ถ้งการืหลบไปีพัก ที่างดู้านบรืษั่ที่ออกแบบสวนในอังกฤษ 
Jack Dunckley รืายังานยัอดูขึ้ายัเม่ล็ดูพันธุ์และต้้นไม้่
ท่ี่�คืาดูวา่ปีีน่�จะเพ่�ม่ข้ึ้�นกวา่เดู่ม่ หลังจากเพ่�ม่ข้ึ้�นเปี็นอย่ัาง
ม่ากในปี ี2020 แสดูงให้เห็นวา่การืลงที่นุเก่�ยัวกับธรุืก่จการื 
ที่�าสวนในปีีท่ี่�ผ่านม่าม่่แนวโน้ม่เต่้บโต้อย่ัางต่้อเนื�องจนถ้งปีน่ี�

ภาพถ่ายโดย Ben Duchac จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Patrick Perkins  
จาก Unsplash

dezeen.com
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ส่�งเหล่าน่�ม่่คืวาม่หม่ายักับผูบ้รืโ่ภคือย่ัางไรื เพรืาะการืใช่เ้วลานอกบ้านก�าลงัเป็ีนกญุแจท่ี่�จะเข้ึ้าถ้งใจ 
ผูบ้รืโ่ภคื เมื่�อลานบ้านถกูขึ้ยัายัเปีน็ 2 เท่ี่าขึ้องโต้�ะที่�างาน พื�นท่ี่�กลางแจง้ส�าหรืบัการืรืบัปีรืะที่านอาหารื
หรือืมุ่ม่เงย่ับสงบสักมุ่ม่ก�าลังเปี็นสถานท่ี่�ส�าหรืบัพูดูคืยุัแบบสบายั ๆ แนวค่ืดูเรืื�องพื�นท่ี่�กลางแจ้ง
ท่ี่�ต่้อขึ้ยัายัออกม่าจง้จะไม่่หายัไปีในเรืว็วนัน่� เนื�องจากผูบ้รืโ่ภคืจ�านวนม่ากยัังคืงไม่่สาม่ารืถกลับไปี 
รืบัปีรืะที่านอาหารืท่ี่�บารืแ์ละรืา้นอาหารืท่ี่�ม่่ผู้คืนพลุกพล่านไดู้ต้าม่ปีกต่้ พื�นท่ี่�กลางแจ้งจ้งเป็ีน 
ที่างเลือกในการืออกไปีพบปีะสังสรืรืค์ืโดูยัไม่่ต้้องออกจากบ้าน

รืา้นเฟอรืน่์เจอรื ์Habitat รืะบไุวอ้ย่ัาง
น่าสนใจว่าคืวาม่บันเท่ี่งนอกตั้วบ้าน
ก�าลังไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่อย่ัางสงู ที่กุวนัน่� 
ลูกค้ืาจ�านวนม่ากก�าลังม่องหาว่ธ ่
ยักรืะดัูบคืวาม่สาม่ารืถในการืที่�า 
เคืรืื�องดืู�ม่แบบต่้าง ๆ ท่ี่�บารืน์อกตั้ว
บ้าน โดูยัไดู้รืับแรืงบันดูาลใจจาก
เกาะอ่บ่ซัาในเม่ดู่เต้อรื์เรืเน่ยันหรืือ
บารื์สไต้ล์ต่้ก่ ท่ี่�ต้กแต่้งดู้วยัไม้่ไผ่ 
หน้ากากไม้่ ห่นลาวา ต้้นปีาล์ม่ สรืา้ง
ม่มุ่ม่องใหม่่ ๆ ดู้วยัคืวาม่บันเท่ี่งกลาง
แจ้งในบ้านขึ้องต้นเอง เช่่นเดู่ยัวกับ
เต้าบารื์บ่ค่ืวแบบเรื่ยับง่ายัท่ี่�ถูกยัก
เคืรืื�องให้กลายัเปี็นห้องคืรืวัภายันอก
พรื้อม่อุปีกรืณ์คืรืบคืรืัน ต้ลอดูจน 
พื� น ท่ี่� บารื์ ท่ี่� เต้รื่ยัม่พรื้อม่ส�าหรืับ 
นักผสม่เคืรืื�องดืู�ม่มื่อใหม่่ โรืงภาพยันต้รื์
ในบ้าน จัดูเต็้ม่คืวาม่อบอุ่นนุ่ม่สบายั
ดู้วยัผ้าที่อพรือ้ม่โปีรืเจกเต้อรืส์�าหรืบั
ช่ม่กลางแจ้ง ทัี่�งหม่ดูน่�ก�าลังเปี็น 
ปีรืะสบการืณ์ที่างสังคืม่ท่ี่�เหล่าสม่าช่ก่
ในบ้านต่้างต้้องการืใช่เ้วลารืว่ม่กัน

habitat.co.uk
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นื้าทีนีื้�ต้องกิจกรรมกลางแจ้ง  
แคมป้ิงต้องมา!

เด้อนื้มกราคม ปี 2020  
สมาคมอุตสาหกรรมกลางแจ้ง 
(Outdoor Industry Association) 
เคยขนื้านื้นื้ามว่าชื่าวอเมริกันื้ 
เป็นื้ชื่าติในื้ร่ม (Indoor Nation) 
เน่้ื้องจากมีชื่าวอเมริกันื้น้ื้อยกว่า 
20% ท่ีใช้ื่เวลากลางแจ้งมากกว่า  
1 ครั�งต่อสัปดาห์ หากแนื้วโน้ื้ม 
ก่อนื้เกิดโรคระบาดนีื้�ได้เปล่ียนื้แปลง
ไปอย่างรวดเร็ว เพิราะในื้เด้อนื้
มีนื้าคม ปี 2020 มาตรการ 
ล็อกดาวน์ื้ได้สร้างความต้องการ
ครั�งใหม่ท่ีผลักดันื้ให้ผู้คนื้ออกไป
สัมผัสพ้ิ�นื้ท่ีกลางแจ้งมากกว่าเดิม
แบบท่วมท้นื้ โดยในื้ปี 2022 จะย่ิง 
เห็นื้ชัื่ดเจนื้พิร้อมความหลากหลาย 
ท่ีเพ่ิิมมากข้�นื้ 

gucci.com
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ไม่่ใช่่แค่ืกลุ่ม่ลูกค้ืาท่ี่�หลงใหลการืผจญภัยั 
กลุม่่เดู่ม่เท่ี่านั�น แต่้ยัังหม่ายัถ้งลกูค้ืาหน้าใหม่่ท่ี่�
ต้อบรืบันโยับายัที่�างานจากบ้านท่ี่�ก�าลังจะกลายั
เปี็นเรืื�องปีกต่้ หลายัคืนจ้งม่องหาส่�งช่ดูเช่ยักับ
การืใช่้เวลาม่หาศาลบนหน้าจอ ข้ึ้อมู่ลจากการื
ส�ารืวจขึ้อง Outdoorsy พบวา่ 72% ขึ้องช่าว
อเม่รืกั่นม่่แผนเรืื�องการืขัึ้บรืถเท่ี่�ยัวรืะหวา่งที่าง
ไปีเรืื�อยั ๆ (Road Trip) ในช่ว่งท่ี่�สาม่ารืถจดัูการื

ต้ารืางงานให้ยืัดูหยัุ่นข้ึ้�นไดู้ น่�จง้เปีน็อ่กหน้�งเส่ยัง
ท่ี่�ช่ว่ยัยืันยัันถ้งคืวาม่ต้้องการืท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นขึ้องผูค้ืนใน
การืใช่เ้วลาในพื�นท่ี่�กลางแจง้

นอกจากน่�การืแพรืร่ืะบาดูยัังม่่ส่วนจุดูปีรืะกายั
เรืื�องการืซัื�อและเช่่าบ้านเคืลื�อนท่ี่� (RV) รืวม่ทัี่�ง
คืวาม่สนใจในการืตั้�งแคืม่ปีห์รือืการืจองแกลม่ปิี� ง 
(Glamping) เพื�อหล่กหน่จากช่่วงเวลาขึ้องการื

กักตั้ว และใช่เ้วลาส�าหรืบัพักเบรืกช่ว่งซัมั่เม่อรื ์
โดูยัไม่่ต้้องพ้�งพาการืเดู่นที่างโดูยัเคืรืื�องบ่น
และยัังสาม่ารืถรืกัษารืะยัะห่างไดู้ นอกจากน่� 
คื�าแนะน�าจากผูเ้ช่่�ยัวช่าญท่ี่�รืะบุวา่การืใช่เ้วลากับ 
ก่จกรืรืม่กลางแจง้ที่�าให้ม่่โอกาสต่้ดูเช่ื�อไดู้น้อยั
กวา่ ย่ั�งดู้งดูดููใจกลุ่ม่นักเดู่นที่างหน้าใหม่่ จนม่่
รืายังานวา่ยัอดูบรืก่ารืจองแคืม่ปิี� งและแกลม่ปิี� ง 

พุ่งสงูข้ึ้�นอย่ัางม่ากรืาว 400% เมื่�อเท่ี่ยับกับช่ว่ง
เดู่ยัวกันขึ้องปีีท่ี่�แล้ว คืาดูวา่ธุรืก่จรืถบ้าน RV  
จะย่ั�งเต่้บโต้ทัี่�งการืเช่า่และซัื�อโดูยัเฉพาะภายัหลัง 
การืเปิีดูเมื่องเต็้ม่รูืปีแบบ ส่นค้ืายัอดูน่ยัม่ ไดู้แก่ 
เต็้นท์ี่ ถงุนอน เฟอรืน่์เจอรืส์�าหรืบัตั้�งแคืม่ป์ี และ
อปุีกรืณ์ที่�าอาหารื รืวม่ถ้งส่นค้ืา “หรูืหรืา” เช่น่ 
เต่้ยังแคืม่ป์ีขึ้นาดูใหญ่และรืะบบไฟฟา้พกพา

ellecanada.com

ellecanada.com
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ข้อมูลของ National Association of RV Parks and Campgrounds  
(ARVC) ยังระบุเพ่ิิมเติมว่าสวนื้สาธารณ์ะ RV และท่ีตั�งแคมป์ (Campgrounds) 
มีมูลค่า 25.6 พัินื้ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐของเศรษฐกิจประเทศ นื้อกจากนีื้� 
ชื่าวแคมเปอร์ใช้ื่จ่ายมากกว่า 31 พัินื้ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
สำาหรับอุปกรณ์์ตั�งแคมป์ อุปกรณ์์เสริม และยานื้พิาหนื้ะ 

ตามรายงานื้ของสมาคม
อุตสาหกรรมกลางแจ้ง 
รายงานื้เก่ียวกับการตั�งแคมป์
ในื้ภูมิภาคอเมริกาเหน้ื้อ ซ่ึึ้ง 
เผยแพิร่เม่้อเด้อนื้พิฤษภาคม  
ปี 2020 พิบว่า 46% ของ 
นัื้กเดินื้ทางทั�งหมด คิดว่าการ
ตั�งแคมป์เป็นื้วิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด
ในื้การเดินื้ทางระหว่าง 
การแพิร่ระบาด

อานันด์ู ซูับรืาม่าเน่ยัน (Anand 
Subramanian) ปีรืะธานกรืรืม่การื
บรืห่ารืขึ้องแพลต้ฟอรืม์่การืจองท่ี่�พัก 
Tenrr ท่ี่�รืวบรืวม่จุดูตั้�งแคืม่ปี์กว่า 
800 แห่งทัี่�วอเม่รื่กา กล่าวว่าใน
ไต้รืม่าสน่�การืจองเต่้บโต้ข้ึ้�น 900% 
เมื่�อเท่ี่ยับกับปีท่ีี่�แล้ว และ 400% เมื่�อ
เท่ี่ยับกับช่่วงเดู่ยัวกันขึ้องปีีก่อนหน้า 
พื�นท่ี่�จุดูตั้�งแคืม่ปี์ท่ี่�ม่่การืเพ่�ม่จ�านวน
ม่ากท่ี่�สดุู คืือภายัในรืศัม่่ 2 ช่ั�วโม่งจาก
การืเดู่นที่างโดูยัรืถยันต์้จากเมื่องต่้าง ๆ   
เนื�องจากโคืว่ดู-19 ที่�าให้ผู้คืนก�าลัง
ม่องหาท่ี่�พักผ่อนใกล้บ้านม่ากกวา่การื
ข้ึ้�นเคืรืื�องบ่นหรือืล่องเรือื

campgrinsby.eu
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ไม่่เพ่ยังก่จกรืรืม่กลางแจง้อย่ัางบ้านเคืลื�อนท่ี่� และ
แคืม่ปิี� งเท่ี่านั�น แต่้การืเดู่นปี�า (Hiking) ก็เต่้บโต้
ข้ึ้�นเช่น่กัน แพลต้ฟอรืม์่ AllTrails รืายังานจ�านวน
การืใช่้งานท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นถ้ง 163% เมื่�อเปีรื่ยับเท่ี่ยับ 
กับช่่วงเวลาเดู่ยัวกันขึ้องปีีก่อน เรื่ยักไดู้ว่าเปี็น
แอปีพล่เคืช่นัท่ี่�ฮอต้ท่ี่�สดุูในปีรืะวต่ั้ศาสต้รืข์ึ้องบรืษั่ที่ 
เช่่นเดู่ยัวกับคืวาม่น่ยัม่ในการืปีั� นจักรืยัานท่ี่�เต่้บโต้
อย่ัางต่้อเนื�องม่าตั้�งแต่้เดืูอนม่่นาคืม่ ปี ี2020 ยัอดู
จ�าหน่ายัจักรืยัานแบบทัี่�วไปีและอุปีกรืณ์ต้กแต่้ง
เต่้บโต้เพ่�ม่ข้ึ้�น 75% เมื่�อเท่ี่ยับกับช่ว่งเวลาเดู่ยัวกัน
ขึ้องปีีก่อน โดูยัในสหรืฐัอเม่รืก่าปีรืะเที่ศเดู่ยัวที่�า 
รืายัไดู้ถ้ง 1 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั 
   

blog.norrona.com

bikeradar.com
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ในขึ้ณะท่ี่�หลายัแบรืนด์ูเรื่�ม่สรืา้งปีรืะสบการืณ์ในการืน�าเสนอ 
เช่น่ แบรืนด์ู Bergzeit ในยัโุรืปี ไดู้สรืา้งกลยัทุี่ธผ่์านการืต้ลาดู
และรืา้นค้ืาปีล่กม่ากข้ึ้�น เพื�อสนับสนุนและสรืา้งการืม่่ส่วน
รืว่ม่กับผู้ท่ี่�สนใจก่จกรืรืม่กลางแจ้ง หรือืแบรืนด์ูผู้น�าก่จกรืรืม่
กลางแจง้อย่ัาง Snow Peak ในญ่�ปีุ�น ไดู้ออกแบบพ่พ่ธภัณฑ์์
เพื�อแสดูงผลงานผล่ต้ภัณฑ์์รืะดัูบต้�านาน รืวม่ทัี่�งม่่การืจัดู 
แคืม่ปิี� งฟลิด์ู (Camping Field) ถ้ง 7 แห่งทัี่�วปีรืะเที่ศ นอกจากน่� 
แบรืนด์ูยัังเคืยัที่�างานรื่วม่กับสถาปีน่กอย่ัางเคืนโกะ คืุม่ะ 
(Kengo Kuma) ในการืขึ้ยัายัขึ้อบเขึ้ต้ขึ้อง Jyubako Tiny 
Homes ในพื�นท่ี่�แคืม่ปิี� ง เพื�อม่อบคืวาม่เหนือรืะดัูบกวา่เดู่ม่
ในรูืปีแบบแกลม่ปิี� งท่ี่�ก�าลังไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ และดู้วยัเพรืาะ
คืวาม่เข้ึ้าใจเช่ง่ล้กถ้งคืวาม่ต้้องการืขึ้องผู้ใช่ง้าน Snow Peak 
ยัังรื่วม่มื่อกับบรื่การืพื�นท่ี่�จัดูเก็บอย่ัาง Sumally Pocket  
น�าเสนอคืวาม่สะดูวกให้ผู้บรืโ่ภคืสาม่ารืถฝัากเก็บอุปีกรืณ์ 
แคืม่ปิี� งในพื�นท่ี่�จัดูเก็บช่ั�วคืรืาวพรือ้ม่รืะบบคืวบคืุม่คืวาม่ช่ื�น 
เพ่ยังวางเง่นมั่ดูจ�าและต่้ดูต่้อผ่านที่างแอปีพล่เคืช่ัน โดูยั 
ค่ืาบรืก่ารือยัู่ท่ี่�รืาว 130 ดูอลลารืส์หรืฐัต่้อปี ี

snowpeak.com

prtimes.jp
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ปีลายัปีี 2020 แบรืนด์ู The North Face 
จบัมื่อกับ Gucci ในคือลเล็กช่นั The North 
Face x Gucci พรือ้ม่จุดูมุ่่งหม่ายัเดู่ยัวกัน 
คืือการืออกส�ารืวจ ค้ืนหา และผจญภัยัไปีกับ
การืเดู่นที่างท่ี่องเท่ี่�ยัว โปีรืเจกต์้พ่เศษน่�น�า
เสนอในรูืปีแบบรืา้นปี๊อปีอัปี Gucci Pin ท่ี่�ม่่
แรืงบันดูาลใจม่าจากหมุ่ดูบนแผนท่ี่�ดู่จ่ทัี่ล 
การืออกแบบจ้งสะท้ี่อนถ้งโลกภายันอก
บนวัสดูุท่ี่�หลากหลายั ท่ี่� สื�อสารืถ้งคืวาม่
เปีล่�ยันแปีลงขึ้องภมู่่ปีรืะเที่ศและการืเดู่นที่าง
ส�ารืวจ นอกจากน่�ยัังม่่เที่คืโนโลย่ั Spatial 
Sound (เที่คืโนโลย่ัเส่ยัง 8 ม่่ต่้) เพื�อน�า 
ผูส้นใจก้าวเข้ึ้าสูก่ารืเดู่นที่างและคืวาม่ที่รืงจ�า 
ผ่านการืรืับฟังเส่ยังธรืรืม่ช่าต่้ ทัี่�งยัังเพ่�ม่
คืวาม่พ่เศษอ่กขัึ้�นดู้วยัปีรืะสบการืณ์แบบ
เสมื่อนจรืง่กับ Gucci PokéStop ดู้วยัคืวาม่
รืว่ม่มื่อกับบรืษั่ที่เที่คืโนโลย่ัโลกเสมื่อนจรืง่ 
Niantic ที่�าให้คือลเล็กช่ันน่�กลายัม่าเปี็น
ส่วนหน้�งในโลกแห่ง Pokémon GO โดูยัน�า
เสนอปีรืะสบการืณ์เต็้ม่รูืปีแบบท่ี่�ช่วนให้ผู้เล่น 
ออกไปีส�ารืวจโลกภายันอก

ทางฝ่ั�งแฟชื่ั่นื้ก็เป็นื้อีกหนื้ึ่งธุรกิจ 
ที่เข้าร่วมตอบรับแนื้วโนื้้มนื้ี�เชื่่นื้กันื้

gucci.com
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เช่่นเดู่ยัวกับวง K-Pop อย่ัาง BTS ท่ี่�สรืา้งกรืะแส
และดัูงเปี็นพลุแต้กในทีุ่กผลงานท่ี่�เผยัแพรือ่อกม่า  
หลังจากในปีี 2020 พวกเขึ้าปีรืะสบคืวาม่ส�าเรื็จ
กับเรืย่ัลล่ต่้�โช่วร์ืายัการื “In the SOOP BTS Ver.”  
ซั้�งคื�าว่า SOOP ม่่คืวาม่หม่ายัว่า ปี�าไม้่ในเกาหล่ 
ดัูงนั�นรืายัการืจ้งน�าเสนอเก่�ยัวกับธรืรืม่ช่าต่้ การืใช่้
เวลากลางแจ้งในเกาหล่ท่ี่�ม่่ทัี่�งส่�น 8 ต้อน แฟน ๆ  จะ
ไดู้สัม่ผัสถ้งการืใช่้ช่่วต่้รืว่ม่กันขึ้องสม่าช่่กทัี่�ง 7 และ
การืแสดูงออกถ้งช่่วต่้ท่ี่�สโลวไ์ลฟท่์ี่�ผ่อนคืลายั ในปี ี
2021 วง BTS ยัังจับมื่อกับแบรืนด์ู Helinox ออก
คือลเล็กช่ัน BTS x Helinox ส�าหรืบัก่จกรืรืม่กลาง
แจ้งถ้ง 2 คือลเล็กช่ัน ซั้�งการืรืว่ม่มื่อกันรือบใหม่่น่�
ตั้�งแต่้เต็้นท์ี่ 3P โต้�ะสนาม่ เก้าอ่�สนาม่ กรืะเปี๋าโท้ี่ต้ 

ผ้าขึ้นหนู หม่อนโฟม่ ไปีจนถ้งเคืส ID ส่ม่่วงจัดูจ้าน โดูยัแต่้ละช่่�นล้วนสรืา้งบนพื�นฐาน
คืวาม่เข้ึ้าใจก่จกรืรืม่กลางแจ้งอย่ัางแท้ี่จรืง่ให้เหม่าะกับหลากหลายัก่จกรืรืม่ ทัี่�งการืไปี
เที่ศกาลดูนต้รื ่ ช่ายัหาดู รูืฟท็ี่อปีปีารืต่์้� สวนสาธารืณะกลางเมื่อง หรือืจะไปีตั้�งแคืม่ปี์
กลางปี�าแบบสายัรืกัธรืรืม่ช่าต่้

pressreels.com

geo.tv
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แบรืนด์ูแฟช่ั�นเอาต์้ดูอรืจ์ากญ่�ปีุ�นอย่ัาง White Moun- 
taineering ท่ี่�ม่่จุดูเดู่นดู้านการืผสานดู่ไซัน์กับฟงัก์ช่ั�นไดู้
อย่ัางลงตั้วส�าหรืบัก่จกรืรืม่การืเดู่นปี�าปีีนเขึ้าหรือืแม้่แต่้
สวม่ใส่ในช่่วต่้ปีรืะจ�าวนั ก�าลังจะออกคือลเล็กช่ันเสื�อผ้า
รืว่ม่กับ UNIQLO x White Mountaineering หลังจาก
เคืยัจับมื่อกับแบรืนด์ูดัูงอย่ัาง Adidas และ Eastpak 
ม่าแล้ว คืรืั�งน่�ม่าในคือลเล็กช่ันน่�  Yosuke Aizawa  
ผู้ก่อตั้�งและดู่ไซัเนอรืป์ีรืะจ�าแบรืนด์ูก็ไดู้ลงมื่อออกแบบ 
ดู้วยัตั้วเองจนออกม่าเปี็นเสื�อฮู้ดูพารื์ก้าท่ี่�ม่าพรื้อม่กับ 
ซั่ปีสองช่ั�นดู้านหน้า เสื� อแจ็กเก็ต้ฟล่ซัโอเวอรื์ไซัส์ 
ท่ี่�เก่ดูจากการืผสม่ผสานผ้าฟล่ซั 2 ช่น่ดู ไปีจนถ้งเสื�อ 
พูลโอเวอรืท์ี่รืงหลวม่ส�าหรืบัผูห้ญ่ง รืวม่ถ้งกลุม่่เสื�อผ้าเด็ูก  
ซั้� ง ไ ม่่ บ่อยันักท่ี่�แบรืนด์ูรืะดัูบต้�านานจะรื่วม่มื่อกัน 
สรืา้งสรืรืค์ืผลงานท่ี่�ลงรืายัละเอ่ยัดูและผสม่คืวาม่เปี็น
เอกลักษณ์ขึ้องแบรืนด์ูทัี่�งคืู่รืว่ม่กันจนเป็ีนหน้�งเดู่ยัวเช่่นน่� 

บทความ “ ‘Everyone Wants to  
Get Outside’: Boom in Camping  
as Americans Escape After Months  
at Home” โดย Miranda Bryant  
จาก theguardian.com

บทความ “Lush Courtyards Punctuate 
Chilean Retreat Casa Altos by Duque 
Motta & AA” โดย James Brillon  
จาก dezeen.com

บทความ “Mental Health: Why Green 
Spaces Are Vital for Reducing 
Loneliness” โดย Thomas Astell-Burt 
จาก weforum.org

บทความ “Research Radar:  
Friluftsliv” จาก wgsn.com

บทความ “The Outdoor Boom”  
จาก wgsn.com

บทความ “What Is ‘Friluftsliv’?  
How an Idea of Outdoor Living  
Could Help Us This Winter”  
โดย Jen Rose Smith  
จาก nationalgeographic.com

ที่มา: 

highsnobiety.com
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ปีท่ีี่�ส่�งเดู่ยัวท่ี่�คืาดูการืณ์ไดู้อย่ัางแม่่นยั�าท่ี่�สดุูก็คืือคืวาม่ไม่่แน่นอน
 
ปีรืากฏิการืณ์ที่างสังคืม่และวฒันธรืรืม่ส�าหรืบัปีี 2022  ม่่จุดู
เรื่�ม่ต้้นอยัู่ท่ี่�การืยัอม่รืบัวา่สังคืม่และการืใช่้ช่่วต่้ในรูืปีแบบท่ี่�คืุ้น
เคืยัในช่่วงเวลาก่อนปีี 2019 นั�น ไม่่ใช่่ส่�งท่ี่�จะเก่ดูข้ึ้�นในเวลา
อันใกล้อย่ัางท่ี่�หวงัไว ้ เปี็นปีีแห่งการืที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจใหม่่และหา
ที่างออกให้กับองค์ืปีรืะกอบในแต่้ละภาคืส่วน ตั้�งแต่้คืน รูืปีแบบ
ท่ี่�อยัู่อาศัยั การืปีรืะกอบธรุืก่จ ไปีจนถ้งการืออกแบบเมื่อง ทัี่�งยััง 
เปี็นช่่วงเวลาแห่งการืจัดูการืคืวาม่กรืะจัดูกรืะจายัขึ้องคืวาม่ไม่่ 
เท่ี่าเท่ี่ยัม่ในที่กุรืะดัูบ ตั้�งแต่้วก่ฤต้เศรืษฐก่จโลก คืวาม่เคืลื�อนไหว
ที่างการืเมื่อง คืวาม่ขัึ้ดูแย้ังเช่่งอัต้ลักษณ์ ต้ลอดูจนคืวาม่ 
เหลื�อม่ล�าในการืเข้ึ้าถ้งอ่นเที่อรืเ์น็ต้
 
โลกาภ่วัต้น์ไดู้กรืะจายัตั้วออกเปี็นช่่�นส่วน อ�านาจขึ้องโลกยััง
คืงเปี็นการืแบ่งขัึ้�วกันรืะหวา่งปีรืะเที่ศจากยุัโรืปี สหรืฐัอเม่รืก่า 
ท่ี่�ต้้องเจรืจากับที่างฝัั� งต้ะวนัออกอย่ัางจ่น ดู้วยัคืวาม่เข้ึ้ม่แข็ึ้ง
ที่างการืเง่นและการืม่่พันธม่่ต้รืส�าคัืญที่างการืค้ืาในหลายั
ปีรืะเที่ศ และการืพัฒนาโคืรืงการืแบบเม่กะโปีรืเจกต์้ขึ้องจน่ จง้
เปี็นการืกรืะจายัอ�านาจออกจากศูนย์ักลางเดู่ม่อย่ัางยัุโรืปีและ
สหรืฐัอเม่รืก่า กรืะแสคืวาม่เปีน็ปีรืะช่าธป่ีไต้ยัท่ี่�ม่ากข้ึ้�นในอ่นเดู่ยั 
รืวม่ถ้งการืเรืย่ักรือ้งรืะบบการืปีกคืรืองในเอเช่ย่ัต้ะวนัออกเฉ่ยังใต้้
 
คืวาม่แต้กสลายัขึ้องรืะบบไดู้ขึุ้ดูคืุ้ยัคืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่และการื
แบ่งแยักที่างสังคืม่ การืเมื่อง และส่�งแวดูล้อม่ในรืะดัูบโลกท่ี่�
ซั่อนอยัู่ให้เห็น โลกท่ี่�เช่ื�อม่ต่้อกันดู้วยัเที่คืโนโลย่ัดู่จ่ทัี่ลที่�าให้
ส่นค้ืา บรืก่ารื ข่ึ้าวสารืข้ึ้อมู่ล และวฒันธรืรืม่เผยัแพรืไ่ปีอย่ัาง
รืวดูเรืว็ ทัี่�งยัังสรืา้งแรืงต้้งใหม่่รืะหวา่งคืวาม่เปี็นโลกและคืวาม่
เปี็นท้ี่องถ่�นท่ี่�ม่่หน้าต้าไม่่เหมื่อนเดู่ม่ คืวาม่เปี็นท้ี่องถ่�นแบบ 

สดุูขัึ้�ว (Hyper-Localism) ยัังเปีน็คืวาม่เคืลื�อนไหวส�าคัืญในปี ี2022 น่� 
ม่าพรือ้ม่กับคืวาม่เป็ีนชุ่ม่ช่นรืะดัูบจุลภาคื (Micro-Community) 
การืรืวม่ตั้วกันขึ้องกลุม่่คืนเล็ก ๆ  ท่ี่�ส�าคัืญอย่ัางม่ากต่้อการือยัูร่ืว่ม่
กันในสังคืม่ เส่ยังขึ้องคืนช่ายัขึ้อบ คืนกลุ่ม่น้อยั กลุ่ม่คืนท่ี่�เคืยัถกู
ม่องข้ึ้าม่จะถกูรืบัฟงัและม่่ท่ี่�ที่างม่ากข้ึ้�น กลุม่่คืนจะม่ารืว่ม่กันแบ่ง
ปีนัเรืื�องเล่าชุ่ดูใหม่่ท่ี่�แต้กต่้างออกไปีจากท่ี่�เคืยัไดู้ย่ันเปีน็ส่วนใหญ่
 
รืายังาน Global Millennial Survey 2020 จาก Deloitte เผยั
ว่าว่กฤต้ท่ี่�ผ่านม่าไดู้สนับสนุนให้เก่ดูวงจรืขึ้องการืให้คืวาม่ช่่วยั
เหลือกัน ขัึ้บเคืลื�อนคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงในเช่ง่บวกให้กับชุ่ม่ช่น โดูยั 
76% ขึ้องผู้ต้อบแบบส�ารืวจ บอกวา่การืเผช่ญ่วก่ฤต้ที่�าให้พวกเขึ้า
ม่่คืวาม่เข้ึ้าอกเข้ึ้าใจคืวาม่ต้้องการืขึ้องคืนอื�น ๆ  ม่ากข้ึ้�น และไดู้ส่ง
ต่้อแรืงบันดูาลใจในการืลงมื่อที่�าส่�งดู่ ๆ เพื�อพัฒนาช่ว่ต่้ขึ้องผู้อื�น 
กลุ่ม่คืนรุืน่ใหม่่ท่ี่�ม่าเช่ื�อม่โยังเข้ึ้าดู้วยักันยัังไดู้พยัายัาม่ช่่วยัเหลือ
ธรุืก่จท้ี่องถ่�นให้รือดูพ้นจากอปุีสรืรืคื สรืา้งสังคืม่ท่ี่�พอจะเก่ดูเรืื�อง
ดู่ ๆ ข้ึ้�นในแต่้ละวนัจากคืวาม่รืว่ม่มื่อกันขึ้องผู้คืน
 
ทัี่�งน่� ท่ี่าม่กลางคืวาม่สับสนวุน่วายัม่่บางอย่ัางคืงอยัู่เหมื่อนเดู่ม่ 
ผูค้ืนยัังคืงม่่คืวาม่ต้้องการืขัึ้�นพื�นฐานเช่น่เคืยั ทัี่�งเรืื�องการืเต่้ม่เต็้ม่ 
การืเปี็นส่วนหน้�ง คืวาม่สงสัยัใคืรืรู่ื ้ คืวาม่ส�าเรืจ็ การืม่่เป้ีาหม่ายั 
การืรืกัษาอัต้ลักษณ์และคืวาม่มั่�นคืง ดัูงนั�นช่่วงเวลาขึ้องคืวาม่
ไม่่แน่นอนน่� เรืาทีุ่กคืนจ้งย่ั�งคืวรืให้คืวาม่ส�าคัืญกับ 4C คืือ 
Connection (การืเช่ื�อม่ต่้อกัน) Conservation (การืป้ีองกัน
รืกัษา) Communication (การืสื�อสารื) และ Community  
(การือยัู่รืว่ม่กัน)
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เหต้กุารืณ์ท่ี่�สาม่ารืถแสดูงภาพไดู้ดู่ท่ี่�สดุูคืือโต้เก่ยัวโอล่ม่ปีกิ 2020 
ท่ี่�ม่่บที่บาที่ไม่่ใช่่เพ่ยังม่หกรืรืม่ก่ฬารืะดัูบโลกเท่ี่านั�น แต่้ยัังที่�า
หน้าท่ี่�ส�าคัืญในการืเปี็น “คืวาม่หวงั” ให้กับโลกทัี่�งใบ เจ้าภาพไดู้
ใช่พื้�นท่ี่�ในการืแสดูงศักยัภาพอย่ัางเต็้ม่ท่ี่�และน่าจดูจ�า เก่ดูภาพน่า
ปีรืะทัี่บใจม่ากม่ายั อย่ัางนักก่ฬาท่ี่�เปีน็คืู่แข่ึ้งกันแต่้ตั้ดูส่นใจคืรือง
เหรืย่ัญที่องรืว่ม่กัน คืวาม่เอื�ออาที่รื การืให้คืวาม่ช่่วยัเหลืออย่ัาง
ไรืเ้งื�อนไขึ้ในสนาม่ สรืา้งปีรืะวัต่้ศาสต้รืแ์ห่งช่ัยัช่นะให้กับหลายั
ปีรืะเที่ศ รืวม่ถ้งการืม่่ “ท่ี่ม่นักก่ฬาผู้ล่�ภัยั” ในการืแข่ึ้งขัึ้นโอล่ม่ปิีก 
สะท้ี่อนถ้งการืให้คืวาม่ส�าคัืญต่้อผู้ล่�ภัยั ต้าม่ท่ี่�คืณะกรืรืม่การื
โอล่ม่ปิีกสากล (IOC) ไดู้อนุมั่ต่้ เพรืาะต้้องการืให้โลกต้รืะหนักถ้ง
กลุม่่คืนท่ี่�ไดู้รืบัผลกรืะที่บจากสงคืรืาม่ คืวาม่ขัึ้ดูแย้ัง คืวาม่ยัากจน 
และภัยัพ่บัต่้ที่างธรืรืม่ช่าต่้จนกลายัเปี็นช่นกลุ่ม่น้อยั ต้้องอพยัพ
พลัดูถ่�น และไรืตั้้วต้นบนแผนท่ี่�โลก

เกม่ก่ฬาในคืรืั�งน่�จ้งม่่ค่ืาม่ากกว่าการืแข่ึ้งขัึ้น แต่้เปี็นแสงแห่ง 
วนัใหม่่ขึ้องม่วลม่นุษยัช่าต่้ 
 
ผลลัพธข์ึ้องการืเช่ื�อม่โยังเข้ึ้าหากันในรืะดัูบปีัจเจก ภูม่่ภาคื และ
รืะดัูบโลก การืเสรืม่่สรืา้งคืวาม่แข็ึ้งแกรืง่ทัี่�งในรืะดัูบท่ี่�ดูแูลกันเอง
จนถ้งรืฐับาลก�าหนดูนโยับายัให้ เรืาที่กุคืนต่้างก�าลังโต้้อยู่ับนคืลื�น
แห่งคืวาม่ไม่่แน่นอนและเดู่นหน้าไปีอย่ัางไรืท่้ี่ศที่าง แต่้เมื่�อใดู
ก็ต้าม่ท่ี่�เรืาตั้ดูส่นใจใช่้ช่่ว่ต้ท่ี่�เปีล่�ยันไปีดู้วยัการืปีรืบัตั้ว ม่่คืวาม่
ยืัดูหยัุ่นต่้อข้ึ้อจ�ากัดู เดู่นหน้าต่้อดู้วยัคืวาม่กล้าหาญในการืรืบัมื่อ
กับคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงเปีน็ต้้นที่นุ เมื่�อนั�นแล้วการืตั้ดูส่นใจเรื่�ม่ต้้น
ใหม่่ย่ัอม่ออกผลเปีน็อนาคืต้ท่ี่�ดู่กวา่เมื่�อวานอย่ัางแน่นอน

ชื่่วงเวลาของความไม่แนื้่นื้อนื้นื้ี� เราทุกคนื้ 
จ้งยิ่งควรให้ความสำาคัญกับ 4C ค้อ  
Connection (การเชื่้่อมต่อกันื้) 
Conservation (การป้องกันื้รักษา) 
Communication (การส้่อสาร) และ 
Community (การอยู่ร่วมกันื้)
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ประเภทธุรกิจ: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต,สุขภาพและการความเป็นอยู่ที่ดี

GLOBAL 
CONVERSATION 
สนื้ทนื้าภาษาโลก

ภาพถ่ายโดย NASA จาก Unsplash
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อ�านาจขึ้องโลกในวนัน่�คืือการืสม่ดูลุกันรืะหวา่งโลกต้ะวนัต้ก 
และต้ะวนัออก ท่ี่�แต่้ละฝั�ายัก็อาจเรื่�ม่สญูเส่ยัคืวาม่เช่ื�อมั่�น
และอ่ที่ธพ่ลบางส่วนบนเวท่ี่โลกทัี่�งเรืื�องการืเมื่องและการื
ค้ืา อ่กทัี่�งยัังต้้องเผช่่ญกับลัที่ธ่ช่าต่้น่ยัม่ใหม่่ท่ี่�อาจไม่่ไดู้
ย้ัดูโยังอยัู่กับคื�าว่าช่าต่้เช่่งพื�นท่ี่�ในรูืปีแบบเดู่ม่อ่กต่้อไปี 
ผนวกกับเส้นที่างการืค้ืาที่างเลือกและการืพัฒนาอย่ัางก้าว
กรืะโดูดูขึ้องเที่คืโนโลย่ัดู่จทั่ี่ลท่ี่�ถาโถม่ม่ารือบดู้าน  

ส่�งเหล่าน่�นับเปีน็คืวาม่ท้ี่าที่ายัและเปีน็ข้ึ้อวพ่ากษ์ท่ี่�ส่งผลต่้อ
การืเปีล่�ยันแปีลงขึ้องท่ี่ศที่างลม่แห่งอ�านาจ จากต้ะวนัต้ก 
ม่ายัังต้ะวนัออก
 
ทัี่ศนคืต่้ท่ี่�ว่าที่ว่ปียุัโรืปีและสหรืฐัอเม่รืก่าเปี็นศูนย์ักลาง
ขึ้องทีุ่กส่�งนั�นเรื่�ม่สั�นคืลอน ผู้เช่่�ยัวช่าญดู้านคืวาม่สัม่พันธ์
รืะหวา่งปีรืะเที่ศจากม่หาวท่ี่ยัาลัยัฮารืว์ารืด์ูอย่ัางสต่้เฟน 
วอลต์้ (Stephen Walt) ไดู้ให้คื�าสรุืปีไว้ว่า “ว่กฤต้โรืคื
รืะบาดูเปี็นตั้วเรื่งให้เก่ดูการืยักรืะดัูบที่างอ�านาจ และ
สรืา้งคืลื�นแห่งอ่ที่ธ่พลท่ี่�เปีล่�ยันจากโลกต้ะวันต้กม่าเปี็น
โลกต้ะวนัออก การืต้อบสนองขึ้องรืฐับาลจากฝัั� งยัโุรืปีและ
สหรืฐัอเม่รืก่าไดู้รืบัคืวาม่กังขึ้าจากปีรืะช่าช่นม่ากข้ึ้�น และดูู
เหมื่อนวา่อ�านาจท่ี่�ม่่ในมื่อนั�นก็ย่ั�งอ่อนแอลงไปีดู้วยัเช่น่กัน”

วก่ฤต้การืณ์ไวรืสัโคืโรืนาเปี็นสาเหตุ้ขึ้องการืเปีล่�ยันแปีลง
สม่ดูุลในเช่่งโคืรืงสรืา้งที่างอ�านาจรืะดัูบโลก บที่คืวาม่ท่ี่�
เผยัแพรืใ่นหนังสือพ่ม่พ์ El Pais ขึ้องสเปีน เข่ึ้ยันโดูยันัก
ปีรืชั่ญาช่าวเกาหล่ บยัองช่อลฮัน (Byung-Chul Han) 
ไดู้ตั้�งปีรืะเด็ูนช่วนค่ืดูไวว้า่ “ปีรืะเที่ศในเอเช่่ยัอย่ัางญ่�ปีุ�น 
เกาหล่ใต้้ จน่ ฮ่องกง ไต้้หวนั และส่งคืโปีรื ์ท่ี่�ในอดู่ต้เคืยัม่่
แนวค่ืดูแบบเผด็ูจการืม่าก่อนนั�น ในต้อนน่�ไดู้เรืย่ันรูืแ้ล้ว
ว่าจะสาม่ารืถฝั�าฝัันว่กฤต้ต่้าง ๆ ขึ้องปีรืะเที่ศไปีไดู้ดู้วยั
แนวค่ืดูปีรืะช่าธป่ีไต้ยั” 

ภาพถ่ายโดย Markus Winkler จาก Unsplash
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หนังสือ The Future Is Asian เข่ึ้ยันโดูยั ดูรื.ปีารืคัื คืานนา (Parag Khanna)  
ท่ี่�ปีรืก้ษาดู้านการืก�าหนดูกลยุัที่ธร์ืะดัูบโลกม่่คื�าต้อบท่ี่�น่าสนใจ เขึ้ากล่าววา่เอเช่่ยั
คืือที่วป่ีท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุูในโลก และ “ม่หาภมู่่ภาคื” น่�ก�าลังจะผสม่ผสานกลายัเป็ีนหน้�ง
เดู่ยัวกัน ทัี่�งในเช่่งการืเมื่อง วฒันธรืรืม่ และเศรืษฐก่จ ท่ี่�พรือ้ม่จะแซังหน้าวา่ท่ี่�
ปีรืะเที่ศม่หาอ�านาจจากฝัั� งต้ะวนัต้ก ดู้วยัจ�านวนปีรืะช่ากรืกวา่ 4.64 พันล้านคืน 
ซั้�งเปีน็ตั้วเลขึ้ท่ี่�ที่�าให้เอเช่ย่ักลายัเปีน็ม่หาภมู่่ภาคืไดู้ โดูยัทัี่�งอ่นเดู่ยัและจน่ม่่จ�านวน
ปีรืะช่ากรืนับพันล้านคืน ขึ้ณะเดู่ยัวกันรืายังานขึ้ององค์ืการืสหปีรืะช่าช่าต่้ (United 
Nations) เคืยัปีรืะเม่่นไวว้า่อ่นโดูน่เซัย่ัและปีาก่สถานจะม่่จ�านวนปีรืะช่ากรืเพ่�ม่ถ้ง 
300 ล้านคืนในปี ี2050 

Nikkei จัดูอันดัูบปีรืะเที่ศและดู่นแดูนทัี่�วโลกดู้วยัดัูช่น่ 
COVID-19 Recovery Index เพื�อวดัูคืวาม่สาม่ารืถดู้าน
การืบรืห่ารืจัดูการืการืรืะบาดูขึ้องโคืวดู่-19 การืกรืะจายั
วคัืซัน่ และคืวาม่สาม่ารืถในการืเคืลื�อนท่ี่�ที่างสังคืม่ในช่ว่ง
ปีลายัเดืูอนขึ้องที่กุ ๆ  เดืูอน จากการืจัดูอันดัูบนับจนถ้งวนัท่ี่�  
30 ม่่ถุนายันท่ี่�ผ่านม่า พบวา่จ่นอยู่ัในอันดัูบท่ี่� 1 ท่ี่�ม่่ค่ืา
ดัูช่น่การืฟื� นตั้วดู่ท่ี่�สดุู (76.5 คืะแนน) จน่ก้าวข้ึ้�นม่าเปี็น
อันดัูบหน้�งจากการืจดัูอันดัูบปีรืะเที่ศท่ี่�ฟื� นฟูจากโคืวดู่-19 
ไดู้รืวดูเรืว็ท่ี่�สดุู ม่่การืคืาดูการืณ์วา่จน่จะม่่ผล่ต้ภัณฑ์์ม่วล
รืวม่ในปีรืะเที่ศหรือืจ่ดู่พ่ (GDP) แซังหน้าสหรืฐัอเม่รืก่า
ในปี ี2030 จากการืคืาดูการืณ์เมื่�อปี ี2019 วา่เปีน็ปี ี2032 

คืวาม่ต้กลงการืค้ืาเสรืแ่บบรืวม่กลุม่่ที่างภมู่่ภาคื (Regional 
Integration) ปีรืะเที่ศในเอเช่ย่ัท่ี่�ไดู้ปีรืะโยัช่น์ม่ากท่ี่�สดุูคืือ
จน่ เกาหล่ใต้้ ส่งคืโปีรื ์และญ่�ปีุ�น สาม่ารืถเห็นไดู้จากคืวาม่
เช่่�ยัวช่าญดู้านการืส่งออก คืวาม่สาม่ารืถในการืแข่ึ้งขัึ้น 
และคืวาม่เกื�อกลูที่างการืค้ืารืะหวา่งปีรืะเที่ศ จน่และญ่�ปีุ�น
แสดูงคืวาม่สาม่ารืถในการืแข่ึ้งขัึ้นท่ี่�สงูข้ึ้�นอย่ัางช่ดัูเจนใน
ภมู่่ภาคืท่ี่�ม่่การืซัื�อขึ้ายัทัี่�วโลกม่ากท่ี่�สดุู

 ส่�งน่�หม่ายัคืวาม่ว่าอย่ัางไรืส�าหรืบัฝั�ายัก�าหนดูนโยับายั
และธรุืก่จต่้าง ๆ  คืวาม่ท้ี่าที่ายัคืือการืสรืา้งสม่ดูลุท่ี่�ค่ือยั ๆ   
เปีล่�ยันแปีลงไปีในเศรืษฐก่จโลก และโดูยัเฉพาะอย่ัางย่ั�ง 
การืแข่ึ้งขัึ้นรืะหว่างสหรืฐัอเม่รืก่ากับจ่น ส�าหรืบัหลายั
ปีรืะเที่ศ เช่น่ ปีรืะเที่ศในสหภาพยัโุรืปี ท่ี่�ม่่เปีา้หม่ายัคืือการื
ก�าหนดูกลยุัที่ธท์ี่างการืค้ืากับเอเช่ย่ั และในขึ้ณะเดู่ยัวกันก็
ต้้องรืกัษาคืวาม่เปีน็พันธม่่ต้รืกับสหรืฐัอเม่รืก่าเอาไวใ้ห้ไดู้ 

ภาพถ่ายโดย Chris Briggs จาก Unsplash
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คืวาม่ไม่่แน่นอนที่างภูม่่ศาสต้รื์การืเมื่องโลก 
สาม่ารืถเก่ดูข้ึ้�นไดู้ในหลากหลายัรูืปีแบบ นอกจาก 
เหตุ้การืณ์การืก่อการืรื้ายัข้ึ้าม่ช่าต่้แล้ว ยัังม่่
คืวาม่ขัึ้ดูแย้ังที่างการืเมื่องรืะหวา่งปีรืะเที่ศ หรือื
คืวาม่รุืนแรืงถ้งขัึ้�นที่�าสงคืรืาม่ เมื่�อพ่จารืณา
รืะดัูบคืวาม่เส่�ยังที่างดู้านภูม่่ศาสต้รืก์ารืเมื่อง
โลกและเหตุ้การืณ์ส�าคัืญในรือบ 100 กวา่ปีีท่ี่�
ผ่านม่า จะเห็นวา่ ‘การืปีะทีุ่ข้ึ้�น’ (Spikes) ขึ้อง
คืวาม่ต้้งเคืรื่ยัดูที่างภูม่่ศาสต้รื์การืเมื่องโลก
เก่ดูข้ึ้�นบ่อยัคืรืั�ง โดูยัม่่รืะดัูบคืวาม่รุืนแรืงขึ้อง
เหตุ้การืณ์แต้กต่้างกัน นอกเหนือจากดัูช่น่

เหต้กุารืณ์กลุม่่ต้าล่บันเข้ึ้าคืรือบคืรืองเมื่องคืาบลูที่�าให้ม่่ผูอ้พยัพออกจากอัฟกาน่สถาน 
ม่ากม่ายัม่หาศาล เก่ดูเปีน็ภาพแสนเศรืา้ท่ี่�ที่กุคืนต่้างยืั�อแย่ังพื�นท่ี่�บนเคืรืื�องบ่น เพื�อ
ให้ไดู้ออกนอกปีรืะเที่ศท่ี่�อาจกลับไปีสู่ยุัคืเผด็ูจการืที่างศาสนาอ่กคืรืั�ง  ในเบลารุืส  
ผูท่้ี่�เห็นต่้างที่างการืเมื่องจะถกูบังคัืบให้สญูหายัหรือืจดัูฉากการืต้ายัอย่ัางไม่่ม่่สาเหต้ ุ 
เหต้กุารืณ์ต้�ารืวจย่ังกรืะสุนจรืง่ใส่กลุ่ม่ผู้ปีรืะท้ี่วงผลการืเลือกตั้�ง ต้ลอดูจนคืวาม่
เคืลื�อนไหวท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นในม่หกรืรืม่ก่ฬาโอล่ม่ปิีก 2020 เมื่�ออันซัาน (An San) นักก่ฬา
ย่ังธนูหญ่งท่ี่ม่ช่าต่้เกาหล่ใต้้ผู้คืวา้ 3 เหรืย่ัญที่องโอล่ม่ปิีกไดู้รืบัการืโจม่ต่้วา่การืท่ี่�
เธอตั้ดูผม่สั�นที่�าให้ม่่คืวาม่เปีน็ผู้หญ่งน้อยัลง

ตั้วอย่ัางเพ่ยังเล็กน้อยัเหล่าน่�แสดูงให้เห็นวา่การืเมื่องนั�นล้วนเปีน็เรืื�องใกล้ตั้วทัี่�งส่�น

ภาพวาดโดย Eduard Gross จาก  Unsplash

eastern-focus.eu

วัดูรืะดัูบคืวาม่เส่�ยังดู้านภูม่่ศาสต้รื์การืเมื่อง
โลก (Geopolitical Risk Index) ท่ี่�จัดูที่�าโดูยั 
ดูารืโ่อ คัืลดูารืา (Dario Caldara) และมั่ต้เต้โอ 
อ่อาโคืเว่ยัลโล (Matteo Iacoviello) จาก
คืณะกรืรืม่การืธนาคืารืกลางสหรืฐั (Federal 
Reserve Board) ทัี่�งคืู่ ยัังไดู้ปีรืะม่าณการื 
ผลกรืะที่บท่ี่�ม่่ต่้อเศรืษฐก่จ ซั้�งค้ืนพบวา่การืปีะทีุ่
เพ่�ม่ข้ึ้�นขึ้องคืวาม่เส่�ยังดู้านภูม่่ศาสต้รืก์ารืเมื่อง 
ส่งผลกรืะที่บที่างลบต่้อภาพรืวม่ขึ้องก่จกรืรืม่
ที่างเศรืษฐก่จอย่ัาง ม่่ นัยัส�า คัืญ ทัี่� งภาคื
เศรืษฐก่จจรืง่และผลต้อบแที่นในต้ลาดูการืเงน่

 คำ�ายันื้อำานื้าจ
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ในปี ี2020 แม้่วา่โลกจะต้้องเผช่ญ่กับการืล็อกดูาวน์ในหลายัปีรืะเที่ศ แต่้ก็ไม่่อาจ 
ห้าม่อุดูม่การืณ์ในการืออกม่าแสดูงจุดูยืันเพื�อสรื้างคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงไดู้  
เรืาไดู้เห็นภาพขึ้บวนปีรืะท้ี่วงท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นทัี่�วโลกบนพื�นท่ี่�การืเรืย่ักรือ้งท่ี่�แต้กต่้างกันไปี  
ไม่่วา่จะเปีน็เรืื�องการืต้กงาน อ่สรืภาพและปีรืะช่าธป่ีไต้ยั คืวาม่เป็ีนธรืรืม่ที่างสังคืม่ 
รืวม่ถ้งการืยัตุ่้การืคือรืร์ืปัีช่นัขึ้องรืฐับาล ส�านักข่ึ้าว Aljazeera ไดู้จดัูที่�าอ่นโฟกรืาฟกิ
ท่ี่�รืวบรืวม่ข้ึ้อมู่ลเก่�ยัวกับการืปีรืะท้ี่วงทัี่�วโลก โดูยัแสดูงข้ึ้อมู่ลการืปีรืะท้ี่วงในรืะยัะ
เวลา 1 ที่ศวรืรืษ รืะหวา่งปีี 2010-2020 พบวา่ปีี 2019 ม่่จ�านวนขึ้บวนปีรืะท้ี่วง 
เก่ดูข้ึ้�นทัี่�วโลกม่ากท่ี่�สดุูและเพ่�ม่ข้ึ้�นอย่ัางต่้อเนื�อง

 •  ขึ้บวนการืเสื�อกั�กเหลือง ขึ้บวนปีรืะท้ี่วงในฝัรืั�งเศส เปีน็เหต้กุารืณ์เดู่นขึ้บวนคืรืั�ง 
  ใหญ่ในรือบ  10 ปี ีและเปีน็การืปีรืะท้ี่วงท่ี่�รุืนแรืงท่ี่�สดุูในรือบ 50 ปี ีเปีน็การืชุ่ม่นุม่ 
  ต่้อต้้านนโยับายัข้ึ้�นภาษ่น�ามั่นท่ี่�จะม่่ผลให้รืาคืาน�ามั่นสงูข้ึ้�น เสื�อกั�กเหลืองจง้เป็ีน 
  สัญลักษณ์ท่ี่�ดู่ในการืสื�อถ้งคืนขัึ้บรืถท่ี่�เปี็นผู้ปีรืะท้ี่วงแรืกเรื่�ม่และสื�อถ้ง 
  ภาวะฉุกเฉ่นท่ี่�ต้้องการืการืแก้ไขึ้

 • การืปีรืะท้ี่วงในเลบานอน ปี ี2019–2020 หรือืท่ี่�เรืย่ักกันในท้ี่องถ่�นวา่การืปีฏ่ิวต่ั้ 
  เดืูอนตุ้ลาคืม่ เป็ีนการืปีรืะท้ี่วงทัี่�วปีรืะเที่ศเพื�อปีรืะณาม่การืปีกคืรืองแบบ 
  น่กายัน่ยัม่ (Sectarian Rule) เศรืษฐก่จท่ี่�ซับเซัาอย่ัางหนัก ภาวะต้กงานท่ี่�สงูถ้ง 
   46% ในปี ี2018 การืฉ้อโกงภายัในขึ้องหน่วยังานรืฐับาล การืออกกฎหม่ายัท่ี่�ม่่ 
  เพื�อปีกป้ีองช่นช่ั�นปีกคืรืองจากการืต้รืวจสอบไดู้ (เช่น่ การืต้รืวจสอบบัญช่)่ และ 
  คืวาม่ล้ม่เหลวขึ้องรืฐับาลท่ี่�ไม่่สาม่ารืถจัดูสรืรืบรืก่ารืพื�นฐาน เช่น่ ไฟฟา้ น�า และ 
  คืวาม่สะอาดู ให้แก่ปีรืะช่าช่นไดู้

 • ในฮ่องกง ส่�งท่ี่�เรื่�ม่ต้้นจากการืปีรืะท้ี่วงต่้อต้้านรืา่งกฎหม่ายัส่งผูร้ืา้ยัข้ึ้าม่แดูน ไดู้ 
  จุดูช่นวนให้เก่ดูการืเคืลื�อนไหวเพื�อปีรืะช่าธป่ีไต้ยัเก่�ยัวกับการืม่่ส่วนรืว่ม่ขึ้องจน่ 
  แผ่นดู่นใหญ่ในภมู่่ภาคืก้�งปีกคืรืองต้นเอง การืปีรืะท้ี่วงก่นเวลานานกวา่ 2 ปี ี 
  น�าไปีสู่การืจับกุม่ปีรืะช่าช่นหลายัพันคืน และที่�าให้ฮ่องกงเข้ึ้าสู่ว่กฤต้ที่าง 
  การืเมื่องคืรืั�งใหญ่ท่ี่�สดุู

หลายัปีรืะเที่ศไดู้รืับบที่ที่ดูสอบแห่งช่าต่้ผ่านส่�งท่ี่�เรื่ยักว่า “การืปีกคืรือง
ปีรืะช่าธ่ปีไต้ยั” ในยุัโรืปี อังกฤษตั้ดูส่นใจออกจากสหภาพยุัโรืปี (EU) ดู้วยั 
ปีรืะช่าน่ยัม่หรือืในญ่�ปีุ�นท่ี่�รืฐับาลภายัใต้้การืบรืห่ารืขึ้องอดู่ต้นายักรืฐัม่นต้รื ่
ช่่นโซั อาเบะ (Shinzo Abe) นั�นเต็้ม่ไปีดู้วยัคืวาม่ไม่่ไวว้างใจขึ้องปีรืะช่าช่น  
ท่ี่�ม่่ต่้อนายักรืฐัม่นต้รืท่่ี่�ม่่อายัุการือยัู่ในวารืะยัาวนานท่ี่�สุดูในปีรืะวต่ั้ศาสต้รื ์

Mass Mobilisation Data Project
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นอกจากน่� ยัังม่่ปีรืากฏิการืณ์ท่ี่�
หลายัปีรืะเที่ศในอาเซัย่ันเก่ดูคืวาม่
รืว่ม่มื่อรืว่ม่ใจกันในนาม่ “พันธม่่ต้รื
ช่านม่” ซั้�งเปี็นคืวาม่เคืลื�อนไหว
ในโลกออนไลน์เพื�อคืวาม่เปี็นปีึก
แผ่นที่างปีรืะช่าธ่ปีไต้ยั ปีรืะกอบ
ดู้วยัช่าวเน็ต้ฮ่องกง ไต้้หวนั และ 
ไที่ยั ผศ.ดูรื.วาสนา วงศ์สุรืวัฒน์  
อาจารืย์ัปีรืะจ�าภาคืว่ช่าปีรืะวัต่้-
ศาสต้รื ์ คืณะอักษรืศาสต้รื ์ จุฬา- 
ลงกรืณ์ม่หาวท่ี่ยัาลยัั ให้คืวาม่ค่ืดูเห็น 
กับส�านักข่ึ้าวออนไลน์ 101.world 
ไวว้า่ “การืเคืลื�อนไหวขึ้องพันธม่่ต้รื
ช่านม่ไม่่ไดู้น�าไปีสู่การืล้ม่รืฐับาล 
แต่้น�าไปีสู่การืที่�าให้คืนส่วนใหญ่
ในปีรืะเที่ศ โดูยัเฉพาะคืนใน
ภาคืเศรืษฐก่จ ตั้ดูส่นใจว่าเรืา 
ไม่่สาม่ารืถยืันอยัู่ ข้ึ้างรืัฐบาลท่ี่� 
ไม่่ช่อบธรืรืม่ไดู้ และส่�งน่�จะน�าไปีสู่
การืเปีล่�ยันแปีลง” 

 มองไกลให้เห็นื้ โดยไม่มองข้ามเร่่องใกล้ตัว

สภาพขึ้องเศรืษฐก่จโลกเรืย่ักไดู้วา่ไม่่ม่่เสถ่ยัรืภาพในรืะดัูบรุืนแรืง 
ช่าต่้น่ยัม่ท่ี่�แปีรืปีรืวนและการืแที่รืกแซังรืะหว่างขัึ้�วปีรืะเที่ศ
ม่หาอ�านาจรืะหวา่งจน่และสหรืฐัอเม่รืก่า ส่งผลให้ภาคือตุ้สาหกรืรืม่
ต้้องสรืา้งสม่ดูลุอ�านาจและเลือกเดู่นเกม่อย่ัางรืะมั่ดูรืะวงั 

ในปีี 2018 สหรืฐัอเม่รืก่าม่่บรืษั่ที่จ�านวน 1,389 แห่งท่ี่�สรืา้ง
ต้�าแหน่งงานใหม่่กวา่ 145,000 ต้�าแหน่ง รืายังานจากองค์ืกรื 
Reshoring Initiative องค์ืกรืท่ี่�ศ้กษาเรืื�องการืน�าต้�าแหน่งงาน
ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นจากโรืงงานผล่ต้กลับม่าในปีรืะเที่ศ แสดูงให้เห็นถ้ง
ทัี่ศนคืต่้ขึ้องผู้บรืโ่ภคืท่ี่�คืาดูหวงัวา่ส่นค้ืาและบรืก่ารืต่้าง ๆ จะถกู
ผล่ต้ข้ึ้�นภายัในภมู่่ภาคืขึ้องตั้วเอง และไดู้รืบัการืบรืห่ารืจดัูการือยู่ั
ภายัในพื�นท่ี่�
 

•  ตลาดใหม่
 โอกาสท่ี่�ม่าจากการืเข้ึ้าถ้งต้ลาดูทัี่�วโลกท่ี่�ม่ากข้ึ้�นไดู้สรื้าง 
 กลุม่่ผูบ้รืโ่ภคืใหม่่ ๆ  การืพัฒนารืะบบเที่คืโนโลย่ัพื�นฐานจะเปิีดู 
 โอกาสให้ผูบ้รืโ่ภคืท่ี่�อยัูห่่างไกลสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งส่นค้ืาและบรืก่ารื 
 ไดู้งา่ยัข้ึ้�น การืพัฒนาเที่คืโนโลย่ัดู่จทั่ี่ลจะช่ว่ยัให้แบรืนด์ูต่้าง ๆ  
 สื�อสารืไปีถ้งกลุ่ม่เปี้าหม่ายัท่ี่�กวา้งขึ้วางไดู้โดูยัต้รืง และเพ่�ม่ 
 โอกาสในการืเต่้บโต้อย่ัางยัั�งยืันม่ากข้ึ้�น 

•  พิลังการซึ้้�อระดับท้องถึิ่นื้
 ผู้บรืโ่ภคืท่ี่�น่ยัม่คืวาม่เปี็นท้ี่องถ่�นจากฝัั� งต้ะวนัต้กขึ้องโลกให้ 
 คืวาม่ส�าคัืญกับแบรืนด์ูท่ี่�ผล่ต้ส่นค้ืาจากในพื�นท่ี่� เพื�อสนับสนุน 
 และช่่วยัเหลือคืนที่�างาน ลูกจ้าง และอุดูรือยัรืั�วขึ้องคืวาม่ไม่่ 
 มั่�นคืงที่างเศรืษฐก่จรืะดัูบท้ี่องถ่�น ผู้บรืโ่ภคืม่าพรือ้ม่กับคืวาม่ 
 คืาดูหวังว่าข้ึ้อจ�ากัดูเรืื�องการืขึ้นส่งหรือืคืุณภาพขึ้องส่นค้ืา 
 ท่ี่�พวกเขึ้าซัื�อ จะไม่่เปี็นอุปีสรืรืคือ่กต่้อไปีถ้าหากสาม่ารืถซัื�อ 
 ส่นค้ืาท่ี่�ผล่ต้จากภายัในพื�นท่ี่�ไดู้ 
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 การปลดปล่อยอาณ์านื้ิคม
 (Decolonisation)

โคืรืงสรืา้งคืุณค่ืาและอ�านาจท่ี่�ม่่ต้ะวันต้กเปี็น
ศูนย์ักลางก�าลังไดู้รืบัการืตั้�งคื�าถาม่ การืน�าเข้ึ้า
ข้ึ้อมู่ลที่างเลือก โดูยัเฉพาะจากคืนพื�นเมื่อง
และวฒันธรืรืม่สากล ก�าลังไดู้รืบัเส่ยังสะท้ี่อนท่ี่� 
กวา้งข้ึ้�น

หน้�งในส่�งต้กที่อดูท่ี่�เปี็นม่รืดูกเช่ง่ลบนับตั้�งแต่้ม่่
การืล่าอาณาน่คืม่คืือคืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่และการื
แบ่งแยัก ซั้�งกลายัเปี็นคืวาม่ท้ี่าที่ายัใหม่่ท่ี่�เพ่�ม่
ข้ึ้�นเป็ีนอย่ัางม่ากส�าหรืบัโลกธุรืก่จ เที่คืโนโลย่ั  
การืศ้กษา และวฒันธรืรืม่ ในบรืบ่ที่สังคืม่ปีจัจุบัน 
หลักการืท่ี่�ยัโุรืปีและสหรืฐัอเม่รืก่าเปีน็ศนูย์ักลาง
แบบดัู�งเดู่ม่เต็้ม่ไปีดู้วยัโคืรืงสรืา้งที่างอ�านาจ
แบบจัดูล�าดัูบช่ั�น ซั้�งก�าลังเปี็นแนวค่ืดูต้กยัุคืใน
สังคืม่ท่ี่�ก�าลังม่องหาคืวาม่เสม่อภาคืและคืวาม่
ยัตุ่้ธรืรืม่อย่ัางเช่น่ที่กุวนัน่�

การปลด้ปลอ่ยอาณานัคิม คอืกระบวนัการท่่�ประเท่ศซึ�งเปน็ัศน้ัยก์ลางจกัรวรรด้ยิอมสำละอำานัาจเหนัอื
ด้ินัแด้นัท่่�เคยติกเป็นัอาณานิัคม (เมืองข้�นั) และมอบเอกราช่หร่อคืนัอำานัาจการปกครองให�แก่ประเท่ศ
เหล่านัั�นั ให�กลับมาม่สำถึานัะเป็นัรัฐท่่�ม่อำานัาจอธิิปไติยเป็นัของตินัเอง 

หลังสำงครามโลกครั�งท่่� 2 เป็นัติ�นัมา ได้�เกิด้ความเคลื�อนัไหวของประช่าช่าติิในัดิ้นัแด้นัอาณานิัคมต่ิาง ๆ  
เพึ่่�อเรียกร�องเอกราช่จากจักรวรรด้ินิัยมติะวันัติก และนัำาไปสำ้่การก่อเกิด้ของรัฐประช่าช่าติิใหม่ ๆ  
ข้�นัอ่กเป็นัจำานัวนัมาก ท่ั�งในัท่วีปแอฟริกา เอเช่่ย และอเมริกาใติ� อย่างไรก็ติาม แม�ว่าติะวันัติกจะให�
เอกราช่กบัด้นิัแด้นัอาณานัคิมเหลา่นัั�นัไปแล�ว แติก่็ได้�ผู้ก้ปมปญัหาความขดั้แย�งข้�นัในัอด่้ติอาณานัคิม
ของตินั โด้ยท่่�ปัญหาเหล่านัั�นัยังคงสำืบท่อด้ติ่อมาจนัถึึงปัจจุบันั เช่น่ั ความขัด้แย�งท่างเช่ื�อช่าติิ เพึ่ราะ
ในัช่ว่งการได้�รบัเอกราช่ อำานัาจได้�สำง่ผู้า่นัไปยงัช่นัช่ั�นัปกครองกลุม่นั�อยท่่�ม่ความสำมัพึ่นััธิก์บัติะวนััติก 
โด้ยช่นักลุ่มนั�อยเหล่านัั�นัก็ท่ำาหนั�าท่่� ไม่ ได้�แติกติ่างไปจากติัวแท่นัของ “จักรวรรดิ้นัิยมติะวันัติก”  
ในัการกด้ขี�ขดู้รีด้ประช่าช่นัของตินัสำบืเนืั�องติอ่มา ด้งัเช่น่ัปญัหาในัติมิอรต์ิะวนััออก หรอ่ปญัหาเช่ื�อช่าติิ
และศาสำนัาในัคาบสำมุท่รอาหรับ

การืปีลดูปีล่อยัอาณาน่คืม่คืือคืวาม่พยัายัาม่
ในการืลบล้างหรืือเข่ึ้ยันปีรืะวัต่้ศาสต้รื์ ไดู้
สรื้างคืุณค่ืาและกฎข้ึ้อบังคัืบข้ึ้�นม่าใหม่่จาก
ปีรืะวต่ั้ศาสต้รืแ์บบเดู่ม่ท่ี่�เคืยัถูกเข่ึ้ยันไวใ้นอดู่ต้
และยัังส่งผลต่้อสังคืม่ในปีัจจุบัน ดู้วยัหลักการื
ท่ี่�วา่ยัโุรืปีและสหรืฐัอเม่รืก่าเปีน็ศนูย์ักลางพลวตั้
ที่างอ�านาจท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�น โดูยัเฉพาะจากกลุ่ม่คืนรุืน่
ใหม่่ท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนสังคืม่ดู้วยัคืวาม่เห็นใจและคืวาม่
เข้ึ้าอกเข้ึ้าใจ การืพ้นจากกรือบค่ืดูอาณาน่คืม่
แบบเดู่ม่จ้งเปี็นคืวาม่พยัายัาม่ในการืรืเ่รื่�ม่สรืา้ง
คืวาม่เสม่อภาคืในทีุ่กดู้าน ตั้�งแต่้เศรืษฐก่จ 
วฒันธรืรืม่ การืศ้กษา และธรุืก่จ
 

การืเคืลื�อนไหวที่างสังคืม่เพื�อสนับสนุน
เรืื�องคืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ส�าหรืับชุ่ม่ช่นหรืือ
กลุ่ม่คืนท่ี่�ถูกม่องข้ึ้าม่เก่ดูข้ึ้�นในหลายั
ปีรืะเที่ศทัี่�วโลก ข้ึ้อมู่ลจากองค์ืกรืไม่่
แสวงหาก�าไรื Candid รืะบุวา่ในปี ี2020 ม่่
งบปีรืะม่าณกวา่ 4.2 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ท่ี่�ถูกจัดูสรืรืม่าเปี็นค่ืาต้อบแที่น หรือืใช่้
เพื�อให้คื�ามั่�นสัญญาเรืื�องคืวาม่เสม่อภาคื 
ที่างเช่ื�อช่าต่้ โดูยัเพ่�ม่ข้ึ้�น 22% เมื่�อ 
เปีรืย่ับเท่ี่ยับกับปีีก่อนหน้า

การืเหย่ัยัดูเช่ื�อช่าต่้และการืแบ่งแยัก
ที่างสังคืม่และเศรืษฐก่จ เช่น่ การืที่�ารืา้ยั
รืา่งกายัคืนผ่วดู�าหรือืการืฆ่าตั้วต้ายัขึ้อง
นักศ้กษาปีรื่ญญาเอกช่าวอ่นเดู่ยัโรืห่ธ  
เวม่ลุา (Rohith Vemula) ไดู้จุดูปีรืะกายั
ให้เก่ดูขึ้บวนปีรืะท้ี่วงในหลายัพื�นท่ี่�ทัี่�วโลก 

ชุ่มช่นัหร่อกลุ่มคนัท่่�ถึก้มองข�าม เช่่นั
•  กลุ่มคนัผู้ิวสำ่ในัสำหรัฐอเมริกา
•  กลุ่มคนัละติินัในัสำหรัฐอเมริกา
•  กลุ่มคนั LGBTQ+
•  กลุ่มช่นัช่ั�นัล่างของสำังคม
•   กลุ่มคนัพิึ่การหร่อม่ข�อจำากัด้ด้�านัร่างกาย
•  กลุ่มผู้้�สำ้งอายุวัย 65 ปีข้�นัไป

ท่ี่าม่กลางการืเรืย่ักรือ้งไดู้เก่ดูพื�นท่ี่�แห่งการืแลกเปีล่�ยัน 
บที่สนที่นาในปีรืะเด็ูนเหล่าน่�ม่ากข้ึ้�น สรืา้งคืวาม่รูืค้ืวาม่เข้ึ้าใจ 
เรืื�องกลุ่ม่ที่างวัฒนธรืรืม่ท่ี่�ถูกม่องเปี็นคืนช่ายัขึ้อบหรืือ 
ผู้ดู้อยัโอกาส โดูยัเฉพาะกับคืนท่ี่�ต้้องที่กุข์ึ้ที่รืม่านจากผลท่ี่�
เก่ดูข้ึ้�นจากลัที่ธก่ารืล่าอาณาน่คืม่ เช่น่ ช่าวแอฟรืกั่น ช่าว
ละต่้นอเม่รืก่า ช่นพื�นเมื่องในสหรืฐัอเม่รืก่า ช่นพื�นเมื่องใน
ออสเต้รืเล่ยัหรือืเอเช่ย่ัใต้้ เปิีดูโปีงให้เห็นปีรืะเด็ูนเรืื�องคืวาม่
ไม่่เสม่อภาคืท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นกับชุ่ม่ช่น ท่ี่�ผู้คืนในชุ่ม่ช่นต้้องเผช่่ญ
ผ่านปีรืะวต่ั้ศาสต้รืใ์นอดู่ต้ม่าจนถ้งปีจัจุบัน 

ภาพถ่ายโดย Nathan Dumlao จาก Unsplash
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ในขึ้ณะท่ี่� นักสรื้างสรืรืค์ืเรื่�ม่ต้รืะหนักถ้งการื 
รืื�อถอนแนวค่ืดูจากยัุคือาณาน่คืม่ซั้�งม่่รืากฐาน
ม่ายัาวนาน การืหลดุูพ้นน่�ก็เปีน็กรืะแสท่ี่�เก่ดูข้ึ้�น
ท่ี่าม่กลางการืเปีล่�ยันแปีลงที่างวฒันธรืรืม่และ
สถาบันที่างศ่ลปีะต่้าง ๆ 

จากการืวเ่คืรืาะห์อตุ้สาหกรืรืม่การืออกแบบเผยั
ให้เห็นถ้งการืขึ้าดูแคืลนผลงานจากกลุม่่ BIPOC 
ท่ี่�ย่ัอม่าจาก Black, Indigenous, (and) People 
of Color หม่ายัถ้งคืนผ่วดู�า คืนพื�นเมื่อง และคืน

 วัฒนื้ธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่งอกเงยอย่างเท่าเทียม

ผ่วส่ รืายังาน Design Census 2019 รืวบรืวม่
ข้ึ้อมู่ลโดูยั American Institute of Graphic 
Arts (AIGA) องค์ืกรืวช่่าช่่พดู้านการืออกแบบ
บ่งช่่�วา่อตุ้สาหกรืรืม่สรืา้งสรืรืค์ืในสหรืฐัอเม่รืก่า
ยัังคืงถูกคืรือบคืรืองดู้วยัอ�านาจขึ้องคืนผ่วขึ้าว 
การืส�ารืวจจากนักออกแบบท่ี่�เปี็นกลุ่ม่ตั้วอย่ัาง 
10,000 คืน พบวา่ 71% เป็ีนคืนผ่วขึ้าว 9% เป็ีน
ช่าวเอเช่่ยั 8% เปี็นช่าวละต่้น และม่่เพ่ยัง 3% 
เท่ี่านั�นท่ี่�เปีน็ช่าวแอฟรืกั่น-อเม่รืกั่น

งานสรืา้งสรืรืค์ืเปิีดูรืบัไอเดู่ยัเก่�ยัวกับวฒันธรืรืม่ 
ศ่ลปีะ และการืออกแบบ จง้จ�าเปีน็ต้้องไดู้รืบัการื 
หลดุูพ้นจากการืถกูคืรือบง�าดู้วยัลัที่ธล่่าอาณาน่คืม่ 
ไปีให้ไกลม่ากข้ึ้�นดู้วยัการืสรืา้งพื�นท่ี่�การืแลกเปีล่�ยัน
บที่สนที่นา น�าไปีสูก่ารืแก้ปีญัหาเรืื�องภาพตั้วแที่น  
การืค่ืดูแบบองค์ืรืวม่ท่ี่�คื�าน้งถ้งคืนที่กุกลุม่่ม่ากข้ึ้�น  
ตั้วอย่ัางเช่่น People of Craft แพลต้ฟอรืม์่
รืวบรืวม่ผลงานท่ี่�น�าเสนอการืสรื้างสรืรืค์ืใน
หลากหลายัสาขึ้าขึ้องกลุ่ม่ BIPOC ทัี่�งงาน
ออกแบบกรืาฟกิ โฆษณา และงานฝัมืี่อ
 
สถาบันที่างวฒันธรืรืม่ พ่พ่ธภัณฑ์์ และสถาบัน
ศ่ลปีะม่่คืวาม่พยัายัาม่ท่ี่�จะน�าเสนอเรืื�องรืาวหรือื
งานวจ่ยััท่ี่�หลดุูพ้นจากกรือบค่ืดูแบบอาณาน่คืม่
เช่น่เดู่ยัวกัน ผ่านคือลเล็กช่นัและน่ที่รืรืศการืต่้าง ๆ   

เพื�อเปิีดูพื�นท่ี่�ให้เก่ดูบที่สนที่นาใหม่่ ๆ เก่�ยัวกับ
วฒันธรืรืม่พื�นเมื่อง และกลุม่่ศ่ลปิีนจาก “Global 
South” ซั้�งหม่ายัถ้งภูม่่ภาคืในละต่้นอเม่รืก่า 
เอเช่ย่ั แอฟรืก่า และโอเช่ย่ัเน่ยั (Latin America, 
Asia, Africa, and Oceania) สถาบันเหล่าน่� 
รืบัผ่ดูช่อบเรืื�องการืจัดูแสดูงศ่ลปีวัต้ถุต่้าง ๆ  
ท่ี่�ล�าค่ืาขึ้องช่นช่าต่้ซั้�งอยัูน่อกปีรืะเที่ศ ในปี ี2020 
Dutch Council for Culture เปิีดูรืายังานท่ี่�
สนับสนุนโดูยัสถาบันวฒันธรืรืม่ อย่ัางพ่พ่ธภัณฑ์์
ไรืจ์คืส์ (Rijksmuseum) หรือืพ่พ่ธภัณฑ์สถาน
แห่งช่าต่้อัม่สเต้อรื์ดัูม่ โดูยัรืะบุว่าพ่พ่ธภัณฑ์์
ขึ้องปีรืะเที่ศคืวรืส่งคืืนศ่ลปีวตั้ถหุรือืส่�งปีรืะดู่ษฐ ์
ท่ี่�ไดู้ม่าจากอ่นเดู่ยั ปีาก่สถาน และศรื่ลังกา 
ในช่ว่งยัคุือาณาน่คืม่

ceimaine.org

blackgirlknitclub.com
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ที่างดู้านเที่ศกาลงานศ่ลปีะเม่ลเบ่รื์น (Mel- 
bourne Art Fair) ท่ี่�จดัูข้ึ้�นในปี ี2022 ภายัใต้้ธม่่
ท่ี่�สนับสนุนคืวาม่เป็ีนช่นพื�นเมื่องดัู�งเดู่ม่ วรูืนัเจรื ่
(Wurundjeri) บูนวอรืงั (Boonwurrung) ช่นเผ่า
พื�นเมื่องดัู�งเดู่ม่ท่ี่�รืว่ม่กันก่อตั้�งคืลู่น เนช่นั (Kulin 
Nation) สนับสนุนศ่ลปิีนรืว่ม่สมั่ยัช่าวพื�นเมื่อง 
โดูยัจัดูงานให้พวกเขึ้าไดู้พบปีะ แบ่งปีัน และ
ที่�างานรืว่ม่กัน เพื�อเป็ีนหน้�งในวธ่ก่ารืแสดูงคืวาม่
เคืารืพต่้อช่าวอะบอรืจ่่นและช่าวเกาะช่่องแคืบ 
ที่อรืเ์รืสจากที่กุปีรืะเที่ศในดู่นแดูนน่� โดูยัภายัใน
เที่ศกาลจะม่่ทัี่�งการืจัดูแสดูงผลงานศ่ลปีะ การื
ออกบูที่ และการืจดัูโปีรืแกรืม่สาธารืณะ ทัี่�งหม่ดู
ไดู้รืบัเงน่สนับสนุนจากรืฐับาลออสเต้รืเล่ยั 

 สุดท้ายแล้ว… เม้่อโลก (ยัง) ยึดโยงอยู่กับจีนื้

นับวันเศรืษฐก่จโลกย่ั�งต้้องข้ึ้�นอยัู่กับเสถ่ยัรืภาพท่ี่�มั่�นคืงขึ้องจ่น ซั้�งเปี็นรืะยัะเวลา
กวา่ 20 ปีี นับตั้�งแต่้ท่ี่�จน่เข้ึ้ารืว่ม่เปีน็ส่วนหน้�งกับองค์ืการืการืค้ืาโลก (World Trade 
Organization: WTO) ในปีี 2001 จ่นก้าวข้ึ้�นม่าเป็ีนพันธม่่ต้รืที่างธุรืก่จกับหลายั
ปีรืะเที่ศแที่นท่ี่�สหรืฐัอเม่รืก่าอย่ัางไม่่ม่่การืรืร่ือ ม่่ 206 ปีรืะเที่ศและภูม่่ภาคืท่ี่�น�า
เข้ึ้าส่นค้ืาจากจ่นม่ากกวา่สหรืฐัอเม่รืก่า กลยุัที่ธก์ารืเต่้บโต้ขึ้องจ่นถูกม่องวา่เปี็นภัยั
คืกุคืาม่ดู้านคืวาม่มั่�นคืงขึ้องช่าต่้และน�าไปีสูค่ืวาม่ขัึ้ดูแย้ังกับสหรืฐัอเม่รืก่าฝั�ายับรืห่ารื
ขึ้องโดูนัลด์ู ที่รืมั่ปี์ อดู่ต้ปีรืะธานาธ่บดู่สหรืฐั ไดู้เพ่�ม่ภาษ่ศุลกากรืส�าหรืบัส่นค้ืาจ่น
และย้ัายัไปีปิีดูบรืษั่ที่ดู้านโที่รืคืม่นาคืม่และเที่คืโนโลย่ัขึ้องจน่ บังคัืบให้ปีรืะเที่ศต่้าง ๆ   
ทัี่�วโลกสรืา้งห่วงโซัอ่ปุีที่านข้ึ้�นใหม่่ การืค้ืาโลกก�าลังถ้งจุดูเปีล่�ยันเนื�องจากปีรืม่่าณการืค้ืา 
แต้ะเพดูานหลังจากการืเต่้บโต้อย่ัางต่้อเนื�อง

นับตั้�งแต่้ปีี 2019 เปี็นต้้นม่า จ่นย่ั�งเพ่�ม่คืวาม่ 
เข้ึ้ม่แข็ึ้งให้กับจุดูเดู่นขึ้องตั้วเอง โดูยัเฉพาะการื
ที่�าการืค้ืารื่วม่กับหลายัปีรืะเที่ศในเอเช่่ยัและ
แอฟรื่กา ผ่านโคืรืงการืต่้าง ๆ อย่ัางแผนรื่เรื่�ม่ 
หน้�งแถบหน้�งเส้นที่าง (Belt and Road Initiative:  
BRI) หรือืโปีรืเจกต์้การืลงทีุ่นพัฒนาโคืรืงสรืา้งท่ี่�ม่่
ต้้นที่นุสงูท่ี่�สดุูในปีรืะวต่ั้ศาสต้รื ์ ดู้วยัการืสรืา้งและ
เช่ื�อม่ต่้อเคืรือืข่ึ้ายัท่ี่าเรือืเข้ึ้ากับโคืรืงสรืา้งที่างรืถไฟ
ในรืะดัูบโลก เพื�อให้จน่สาม่ารืถสกัดูแหล่งเช่ื�อเพล่ง
และเข้ึ้าถ้งพันธม่่ต้รืที่างการืค้ืาจากธรุืก่จใหม่่ ๆ  ไดู้ 
การืเพ่�ม่ข้ึ้�นขึ้องม่าต้รืฐานคืวาม่เปี็นอยัู่ พันธม่่ต้รื
ดู้านการืค้ืา และผลขึ้องภูม่่ศาสต้รืก์ารืเมื่อง จะ
เป็ีนผลลัพธท่์ี่�เก่ดูข้ึ้�นต้าม่ม่าจากโอกาสที่างการืค้ืา
ท่ี่�เปีล่�ยันขัึ้�วอ�านาจม่าที่างฝัั� งต้ะวนัออก ทัี่�งยัังเพ่�ม่
โอกาสในการืเข้ึ้าถ้งกลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืใหม่่ ๆ (จ�านวน
ปีรืะช่ากรืจากที่กุปีรืะเที่ศในเส้นที่างขึ้อง BRI ม่่ม่าก
ถ้ง 4.6 พันล้านคืน) และกรืะตุ้้นให้เก่ดูคืวาม่รืว่ม่มื่อ
ที่างเศรืษฐก่จใหม่่ ๆ อย่ัางท่ี่�ไม่่เคืยัเก่ดูข้ึ้�นม่าก่อน

melbourneartfair.com.au

melbourneartfair.com.au
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นอกจากน่�ในปีี 2022 จน่ยัังจบัจองท่ี่�ที่าง
ในการืเปี็นอภ่ม่หาอ�านาจขึ้องโลกดู้วยั
การืใช่้เกม่ก่ฬาเปี็นอาวุธในการืเดู่นหม่าก 
โดูยัจ่นเดู่นหน้าเป็ีนเจ้าภาพโอล่ม่ปีิกฤดูู
หนาวท่ี่�ปัีกก่�ง (Beijing 2022) การืแข่ึ้งขัึ้น
ก่ฬาเอเช่ย่ันเกม่ส์คืรืั�งท่ี่� 19 ท่ี่�หางโจว ดู้วยั
ว่สัยัทัี่ศน์ขึ้องปีรืะธานาธ่บดู่ส่จ่�นผ่ง (Xi 
Jinping) ท่ี่�มุ่ง่มั่�นขัึ้บเคืลื�อนปีรืะเที่ศให้เป็ีน
ท่ี่�หน้�งขึ้องโลก อย่ัางในกรืณ่เอเช่ย่ันเกม่ส์ 
จ่นไดู้ปีรืะกาศศักดูาให้หางโจวม่่บที่บาที่
เปีน็ศนูย์ักลางอ่คือม่เม่่รืซ์ัขึ้องโลก โดูยัจดัู
จ�าหน่ายัตั้�วเอเช่ย่ันเกม่ส์ 2022 ผ่านรืะบบ
บล็อกเช่นขึ้องอาล่บาบาและช่�ารืะเงน่ผ่าน
อาล่เพย์ั

ที่างฝัั� งรืายังาน World Economic League Table หรือื WELT 2021 รืายังานฉบับล่าสดุูท่ี่�
จดัูที่�าโดูยั Center for Economics and Business Research (CEBR) ในลอนดูอน รืะบุ
วา่ “การืแข่ึ้งขัึ้นที่างดู้านเศรืษฐก่จและการืใช่ ้Soft Power รืะหวา่งสหรืฐัอเม่รืก่าและจน่ เป็ีน
ปีรืะเด็ูนส�าคัืญขึ้องเศรืษฐก่จโลกม่าสักพักใหญ่ ๆ” CEBR รืะบใุนรืายังานปีรืะจ�าปีีท่ี่�เผยัแพรื่
เมื่�อวนัท่ี่� 26 ธนัวาคืม่ “การืรืะบาดูใหญ่ขึ้องโคืวดู่-19 และผลกรืะที่บที่างเศรืษฐก่จท่ี่�ต้าม่ม่า
ที่�าให้จน่ไดู้เปีรืย่ับในการืแข่ึ้งขัึ้นอย่ัางแน่นอน”

CEBR ยัังรืะบอุ่กวา่ “ทัี่กษะการืจดัูการืกับการืรืะบาดู” ขึ้องจน่ ดู้วยัการืใช่ม้่าต้รืการืลอ็กดูาวน์
ท่ี่�เข้ึ้ม่งวดู และผลกรืะที่บท่ี่�รุืนแรืงต่้อการืเต่้บโต้ในรืะยัะยัาวขึ้องฝัั� งต้ะวนัต้ก เมื่�อเท่ี่ยับกันแล้ว
เศรืษฐก่จขึ้องจน่ม่่สภาพท่ี่�ดู่กวา่ 

อนาคืต้เศรืษฐก่จโลกจง้เท่ี่ากับการืเต่้บโต้ขึ้องเศรืษฐก่จจน่ ซั้�งม่่แนวโน้ม่ท่ี่�จะขึ้ยัายัตั้วเฉล่�ยั 
5.7% ต่้อปีใีนช่ว่งปี ี2021-2025 ก่อนท่ี่�จะช่ะลอตั้วลงและขึ้ยัายัตั้วในอัต้รืา 4.5% ต่้อปีีในช่ว่ง
ปี ี2026-2030

ลัที่ธป่ีจัเจกช่นน่ยัม่ (Individualism) หรือืแนวค่ืดู
แบบม่นุษยัน่ยัม่รูืปีแบบหน้�ง ท่ี่�ม่องวา่ตั้วบุคืคืล  
1 คืนส�าคัืญเท่ี่า ๆ  กันอย่ัางเสม่อภาคืเปีน็ธรืรืม่ช่าต่้
ขึ้องรืะบบและผู้คืนจากฝัั� งต้ะวนัต้ก โดูยัเฉพาะ
เมื่�อพูดูถ้งการืที่�าธรุืก่จและเศรืษฐก่จ 

แต่้ปีีน่�นับเปี็นคืวาม่ท้ี่าที่ายัใหม่่ เรืาจ้งต้้องปีรืบั
รืะบบค่ืดูเมื่�อสังคืม่ในที่กุวนัน่�เห็นคืณุค่ืาขึ้องการื
เกื�อกลูกัน

ต้ลอดูช่ว่งเวลาขึ้องการืแพรืร่ืะบาดู คืวาม่สามั่คืค่ื
และคืวาม่เป็ีนส่วนรืวม่ไดู้รืบัการืพ่สจูน์แล้ววา่ม่่
คืวาม่ส�าคัืญต่้อการืรืบัมื่อกับวก่ฤต้ ดู้วยัเหตุ้น่�
คืวาม่เม่ต้ต้า ชุ่ม่ช่น และคืวาม่เห็นอกเห็นใจ จง้
กลับม่าเปีน็ค่ืาน่ยัม่หลักในสังคืม่ 

จากเศรืษฐก่จฐานคืวาม่กลัวสูก่ารืสรืา้งคืวาม่มั่�งคัื�ง 
อย่ัางยัั�งยืัน นักเศรืษฐศาสต้รืร์ืเ่บกกา อดัูม่สัน  

(Rebecca Adamson) รืะบวุา่พลวตั้ที่างเศรืษฐก่จ 
ในปีจัจุบันเก่ดูจากการืสะสม่และการืแข่ึ้งขัึ้น ทัี่�ง
ยัังก�าลังที่�าให้ปีัจเจกบุคืคืลในสังคืม่คืงอยัู่ต่้อไปี 
ส่งผลให้เก่ดูคืวาม่กลัววา่ที่รืพัยัากรืจะขึ้าดูแคืลน 
รืะบบเศรืษฐก่จขึ้องช่นพื�นเมื่องซั้�งเปีน็เศรืษฐก่จ
เพื�อการืยัังช่พ่ ท่ี่�ออกแบบม่าเพื�อต้อบสนองคืวาม่ 
ต้้องการืพื�นฐานขึ้องส่วนรืวม่ม่ากกว่าคืวาม่
ต้้องการืขึ้องต้ลาดู ไดู้แนะน�าแนวที่างที่างเลือก
ใหม่่โดูยัให้ชุ่ม่ช่นเปี็นศูนย์ักลาง โลกอนาคืต้ใน 
รูืปีแบบน่�การืรูื้ส้กถ้งคืวาม่เพ่ยังพอจะช่่วยัให้
บุคืคืลบรืโ่ภคือย่ัางม่่คืวาม่รืบัผ่ดูช่อบ เพื�อท่ี่�จะ
จัดูสรืรืที่รืพัยัากรืท่ี่�พอดู่ส�าหรืบัส่วนท่ี่�เหลือขึ้อง
ชุ่ม่ช่นและคืนรุืน่หลัง

อย่ัางท่ี่�สภาเศรืษฐก่จโลก (World Economic 
Forum) และกองทีุ่นการืเง่นรืะหว่างปีรืะเที่ศ 
(IMF) พูดูถ้ง ‘การืรืเ่ซัต้รืะบบที่นุน่ยัม่โลก’ ไวว้า่ 

ที่มา: 

บทความ  
“Data Show Global Power 
Shift, Youth Emergence and 
Warming Threat”  
โดย Kazuhiro Kida  
จาก asia.nikkei.com

บทความ  
“It’s 2023. Here’s How We 
Fixed the Global Economy” 
โดย Mariana Mazzucato  
จาก time.com 

บทความ  
“LETTER : Pandemic Shifts 
Power from West to East” 
โดย Samaoen Osman  
จาก businesslive.co.za  

บทความ  
“Mapping Major Protests 
Around the World”  
โดย Mohammed Haddad จาก 
aljazeera.com 

บทความ  
“The Great Reset 
Dialogues” จาก weforum.
org 

บทความ  
“The World Is Moving East, 
Fast” จาก eulerhermes.com

รายงาน  
“Decolonising Business: 
Indigenous Wisdom” 
 จาก wgsn.com

รายงาน  
“Decolonisation Evolving 
Social Values - WGSN 
Insight”  
จาก wgsn.com

“The Great Reset ค้อหนื้้าต่างแห่งโอกาสในื้การกำาหนื้ดความสัมพัินื้ธ ์
ระหว่างรัฐในื้อนื้าคต ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ  

การจัดลำาดับความสำาคัญของสังคม ธรรมชื่าติของภาคธุรกิจ  
และการจัดการสินื้ค้าสาธารณ์ะในื้ระดับโลก… 

เพิ้อ่สร้างสัญญาประชื่าคมใหม่และเคารพิศักดิ�ศรีของมนืุ้ษย์ทุกคนื้”

มองอนื้าคตด้วยความเป็นื้ส่วนื้รวม    
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ภาพถ่ายโดย Tom Barrett จาก Unsplash

REBALANCING 
CITIES 

ประเภทธุรกิจ: การขนส่งและเดินทาง, สถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่ง, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

จัดวางเม้องใหม่
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ช่ว่งปี ี1665 ไดู้ปีรืากฏิงานเข่ึ้ยันในบันท้ี่กขึ้องซัาม่เูอล พ่พส์ (Samuel Pepys)  
นักเดู่นเรืือช่าวอังกฤษ ว่าเปี็นช่่วงท่ี่�เก่ดูโรืคืรืะบาดูใหญ่ในกรุืงลอนดูอน  
การืรืะบาดูขึ้องกาฬโรืคืท่ี่�คืรืา่ช่่ว่ต้ปีรืะช่ากรืไปีรืาว 75,000-100,000 คืน  
ถือเปีน็อัต้รืาส่วน 1 ใน 5 ขึ้องปีรืะช่ากรืทัี่�งกรุืงลอนดูอนในขึ้ณะนั�น
 
ในไดูอารืข่ึ้องพ่พส์ท่ี่�ลงวนัท่ี่� 30 เม่ษายัน ปี ี1665 เข่ึ้ยันไวว้า่ “คืวาม่กลัวอาการื
ปี�วยันั�นแพรืก่รืะจายัไปีทัี่�วเมื่องน่� บ้าน 2-3 หลังปิีดูและเก็บตั้วเงย่ับ” เมื่�อเวลา
ผ่านไปี 2 เดืูอนเข้ึ้าสู่ช่ว่งต้้นเดืูอนม่่ถนุายัน เขึ้าเรื่�ม่เห็นวา่บ้านต่้าง ๆ “ปิีดูปีรืะตู้
หนาแน่น” หากพดููให้รืว่ม่สมั่ยัในวนัน่�ก็คืือคืนในบ้านนั�น “กักตั้ว (Quarantine)” 
กันอย่ัางเคืรืง่คืรืดัู ในช่ว่งเวลานั�นม่่การืที่�าเคืรืื�องหม่ายักากบาที่ส่แดูงคืาดูไวห้น้า
ปีรืะต้ ูเข่ึ้ยันปีรืะกอบไวว้า่ “พรืะเจา้จะเม่ต้ต้าพวกเรืา”

จากเมื่องลอนดูอนท่ี่�ผู้คืนเส่ยัช่่วต่้ไปีเก่นกวา่คืรื้�งในอดู่ต้ สู่การืเก่ดูข้ึ้�นขึ้องโรืคื
รืะบาดูท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นทัี่�วโลกในช่ว่งเวลาน่� คื�าบรืรืยัายัท่ี่�พ่พส์เคืยัเข่ึ้ยันไวนั้�นคืงไม่่ต่้าง
จากในปัีจจุบัน ส่�งท่ี่�ดููจะพัฒนาข้ึ้�นม่าก็อาจเปี็นการืม่่โปีรืแกรืม่หรือืเที่คืโนโลย่ั
ต่้าง ๆ ท่ี่�ช่่วยัเช่ื�อม่ต่้อและอ�านวยัคืวาม่สะดูวกในการืที่�างานขึ้องผู้อยัู่อาศัยัใน
เมื่อง ต้ลอดูจนคืวาม่สาม่ารืถในการืรืบัมื่อดู้วยัวว่ฒันาการืที่างแพที่ย์ั
 

หลังช่่วงเวลาท่ี่�โลกพล่กผัน ว่กฤต้แห่งศต้วรืรืษ 
ท่ี่� 21 ไดู้เปีล่�ยันวถ่่ช่ว่ต่้ขึ้องผูค้ืนไปีต้ลอดูกาล เดืูอน
กรืกฎาคืม่ ปีี 2021 นายักเที่ศม่นต้รืแ่ห่งน่วยัอรืก์
ไดู้ปีรืะกาศเปิีดูเมื่องและอนุญาต้ให้ธรุืก่จกลับม่า
ดู�าเน่นต้าม่ปีกต่้อ่กคืรืั�ง หลังจากท่ี่�สหรืฐัอเม่รืก่า
ภายัใต้้การืน�าขึ้องปีรืะธานาธ่บดู่โจ ไบเดูน (Joe 
Biden) สาม่ารืถฉ่ดูวัคืซั่นให้ปีรืะช่าช่นไดู้อย่ัาง
ทัี่�วถ้งและคืรือบคืลุม่ การืเปิีดูเมื่องในคืรืั�งน่�เรื่�ม่
จากการืเปิีดูพื�นท่ี่�อย่ัางสวนสาธารืณะ  ในขึ้ณะท่ี่� 
พ่พ่ธภัณฑ์์เช่ญ่ช่วนให้ผูค้ืนเข้ึ้าไปีเย่ั�ยัม่ช่ม่โดูยัไม่่ค่ืดู 
ค่ืาเข้ึ้าบรืก่ารื ม่่การืเย่ัยัวยัารืา้นอาหารืขึ้นาดูเล็ก 
ต้ลอดูจนบารืก็์เรื่�ม่เปิีดูให้ผู้คืนเข้ึ้าไปีนั�งไดู้เหมื่อน
อย่ัางท่ี่�เคืยัเปีน็
 

จะเห็นไดู้วา่เมื่�อเมื่องกลับม่าเป็ีนปีกต่้ นั�นเป็ีน
เหมื่อนการืส่งสัญญาณให้ผูอ้ยัูอ่าศัยัในเมื่องไดู้
เข้ึ้าใจวา่ “คืวาม่เป็ีนปีกต่้ใหม่่ – ใหม่่” ขึ้องช่ว่ต่้ 
ไดู้กลับม่าอ่กคืรืั�งหน้�ง และเปี็นเคืรืื�องการืนัต่้
ว่าเศรืษฐก่จทัี่�งรืะดัูบเมื่องและรืะดัูบโลกนั�น
ย้ัดูโยังอยัู่กับคืวาม่เปี็นไปีขึ้องส่�งท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นไดู้
จรืง่ในเมื่องนั�น ๆ การืใช่้ช่่วต่้ในเมื่องรูืปีแบบ
ใหม่่เรื่�ม่ถูกตั้�งคื�าถาม่ ทัี่�งการืเปิีดูพรืม่ให้เห็น
ถ้งคืวาม่เหลื�อม่ล�าที่างเศรืษฐก่จและปีรืะเด็ูน
เรืื�องคืณุภาพช่ว่ต่้ การืท่ี่�สังคืม่ขัึ้บเคืลื�อนตั้วเอง
ผ่านวก่ฤต้ย่ัอม่ม่่การืสรืา้งโอกาสใหม่่ ๆ  ส�าหรืบั
สังคืม่เมื่องในอนาคืต้
 

 

เม้องค้อพิ้�นื้ที่ทีเ่ป็นื้ลมหายใจของผู้อยู่อาศัย การเติบโตของเม้อง 
ส่วนื้ใหญ่มุ่งไปที่ใจกลางมาตลอดทศวรรษที่ผ่านื้มา  

แต่ในื้ชื่่วงเวลาแห่งการจัดวางเม้องใหม่นื้ี� เริม่มีผูค้นื้ที่ประเมินื้ 
ความสัมพิันื้ธ์ของงานื้กับชื่ีวิต และตั�งคำาถึามกับเม้องว่าจะสามารถึ

เป็นื้ส่วนื้หนื้ึ่งในื้การรองรับความคาดหวังที่เปลี่ยนื้ไปได้หรอ่ไม่

theconversation.com 

theconversation.com
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จะเห็นไดู้วา่เหล่าสม่าช่ก่สภาน่ต่้บัญญัต่้ในแต่้ละ
เมื่อง ต่้างรืว่ม่กันเรื่�ม่สรืา้งเมื่องแต่้ละแห่งให้
ม่่คืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่และเข้ึ้าถ้งไดู้อย่ัางทัี่�วถ้ง นั�น
หม่ายัถ้งท่ี่�อยัู่อาศัยัในรืาคืาเปี็นม่่ต้รื การืให้
คืวาม่ส�าคัืญกับส่�งแวดูล้อม่ยัั�งยืันท่ี่�จะน�าม่าซั้�ง
ส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวกให้ผู้คืนไดู้เข้ึ้าถ้งงา่ยัข้ึ้�น 
ตั้วอย่ัางเช่น่ ล่สบอนในโปีรืต้เุกส ม่่การืก�าหนดู
นโยับายัในการืเปีล่�ยันท่ี่�พักส�าหรืบันักท่ี่องเท่ี่�ยัว
กว่า 2,000 ยัูน่ต้ ให้กลายัเปี็นบ้านในรืาคืาท่ี่� 

เข้ึ้าถ้งไดู้ส�าหรืบัคืนในพื�นท่ี่� หรือืการืรืเ่รื่�ม่ม่่ข้ึ้อเสนอ 
ให้เจา้ขึ้องท่ี่�ดู่นไดู้ม่่โอกาสรืบัเงน่ถ้ง 1,000 ยูัโรื
ต่้อเดืูอน ดู้วยัการืปีล่อยัเช่า่อสังหารืม่่ที่รืพัย์ัดู้วยั
ค่ืาเช่า่ท่ี่�ต้ำาท่ี่�สดุูในรืะยัะเวลา 5 ปีี จากนั�นเมื่องจะ
หาผู้เช่า่ในอัต้รืาท่ี่�จ�ากัดูไวท่้ี่� 1 ใน 3 ขึ้องรืายัไดู้
สุที่ธข่ึ้องคืรืวัเรือืน เมื่องอื�นทัี่�วโลกต่้างก็ที่ยัอยั
เปิีดูตั้วนโยับายัท่ี่�คืล้ายัคืล้งกันน่� เช่น่ บารืเ์ซัโลนา 
ในสเปีน ท่ี่�ที่�าการืเวนคืืนท่ี่�อยัู่อาศัยัท่ี่�ปีล่อยัรืา้ง
นานกวา่ 2 ปีเีพื�อน�าม่าพัฒนาต่้อให้เก่ดูปีรืะโยัช่น์

 
 บทบาทเม้องใหม่

เมื่องอย่ัางลอนดูอน ปีารืส่ น่วยัอรืก์ โต้เก่ยัว เซั่�ยังไฮ้ ยัังคืงคืรืองต้�าแหน่งเมื่องหลักท่ี่�
ใคืรื ๆ  ต่้างอยัากลองไปีที่�าต้าม่คืวาม่ฝันั หากม่องจากม่มุ่เช่ง่วฒันธรืรืม่ นักที่ฤษฎ่อย่ัาง
รืช่่ารืด์ู ฟลอรืดู่า (Richard Florida) เคืยัให้น่ยัาม่ถ้ง “เมื่องท่ี่�ดู่ท่ี่�สดุู” ไวว้า่ เมื่องคืือ
พื�นท่ี่�ท่ี่�รืวบรืวม่ต้้นที่นุที่างวฒันธรืรืม่ไวดู้้วยักัน ในหนังสือ The Rise of the Creative 
Class ท่ี่�เข่ึ้ยันข้ึ้�นเมื่�อปีี 2002 เขึ้ากล่าววา่วธ่ก่ารืรืวม่กลุ่ม่ขึ้องคืนสรืา้งสรืรืค์ืรุืน่ใหม่่
และคืนที่�างานสายัเที่คืโนโลย่ัในพื�นท่ี่�เมื่องใหญ่ จะก้าวข้ึ้�นม่าเปี็นหนที่างสู่การืสรืา้ง
คืวาม่มั่�งคัื�งที่างเศรืษฐก่จ

เม้องต้องเป็นื้พิ้�นื้ที่
สำาหรับวัฒนื้ธรรมและ
การขับเคล้่อนื้เศรษฐกิจ 
เป็นื้การรวมตัวกันื้ของ
จินื้ตนื้าการจากกลุ่มคนื้
ทำางานื้สร้างสรรค์  
ตลอดจนื้การสร้าง 
ความเป็นื้จริงให้กับ 
คนื้หนืุ้่มสาวที่มี 
ความทะเยอทะยานื้

ถ่ายภาพโดย Ryoji Iwata จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Renjith Radhakrishnan จาก Unsplash
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ในปีรืะเที่ศอย่ัางสหรืัฐอเม่รื่กา ออสเต้รืเล่ยั 
และบรืาซัล่ เมื่องรืองไดู้กลายัเปี็นผู้คืวา้ช่ยััใหม่่
ขึ้องการืใช่้ช่่ว่ต้ในเมื่อง  โดูยัสรืา้งมู่ลค่ืาที่าง
เศรืษฐก่จให้เพ่�ม่ข้ึ้�นและเพ่�ม่จ่ดู่พ่ขึ้องปีรืะเที่ศ
ไดู้ บรืษั่ที่เที่คืโนโลย่ัต่้างให้คืวาม่ส�าคัืญกับเมื่อง
รือง หรือืเมื่องท่ี่�ม่่คืวาม่หนาแน่นน้อยัลงและยััง
ไม่่รูืจ้กักับคื�าวา่อ่�ม่ตั้ว 
 
แบรืนด์ูและรืา้นค้ืาใหญ่ม่องหากลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืท่ี่�
เต็้ม่ใจจะสนับสนุนธุรืก่จท้ี่องถ่�น เต่้ม่เต็้ม่ช่่อง
วา่งที่างการืต้ลาดูและปีรืบัส่นค้ืาให้ต้รืงกับคืวาม่
ต้้องการื 88% ขึ้องเหล่านักช่อ็ปีเต็้ม่ใจท่ี่�จะจา่ยั
แพงข้ึ้�นหากส่นค้ืาท่ี่�ต้้องการืส่งถ้งพวกเขึ้าไดู้
ภายัในวนัเดู่ยัวหรือืส่งเรืว็ข้ึ้�น ธุรืก่จจะต้้องรูืจ้ัก
สรืา้งพันธม่่ต้รืกับรืา้นค้ืาหรือืตั้วแที่นจ�าหน่ายั
ในแต่้ละเมื่องรือง อย่ัางเช่่นท่ี่�ยัูน่โคืล่ไดู้พัฒนา
บรืก่ารืดู้านดู่จทั่ี่ลในจน่รืว่ม่กับรืา้นค้ืา Tmall เปิีดู
ตั้วโปีรืแกรืม่ WeChat ท่ี่�ที่�าให้ลกูค้ืาในเมื่องรือง
ซั้�งอยัู่ไกลสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งการืซัื�อส่นค้ืาไดู้โดูยัไม่่
ต้้องไปีซัื�อถ้งหน้ารืา้น 
 
หรืืออย่ัางโคืรืงการืรืถไฟคืวาม่เรื็วสูงเม่กะ
โปีรืเจกต์้ขึ้องปีรืะเที่ศไที่ยั  ม่่เปี้าหม่ายัในการื
พัฒนาเศรืษฐก่จและเช่ื�อม่โยังต้ลาดูการืค้ืา

ไม่อาจมองข้ามเม้องรอง 
(Second-Tier City)

รืะหวา่งกลุม่่ปีรืะเที่ศแถบลุม่่แม่่น�าโขึ้ง เนื�องจาก
ปีรืะเที่ศไที่ยัถือเปีน็ศนูย์ักลางขึ้องอ่นโดูจน่ โดูยั
ตั้�งเป้ีาหม่ายัในการืก่อสรืา้ง 4 สายั ไดู้แก่ สายั
เหนือ สายัต้ะวนัออก สายัต้ะวนัออกเฉ่ยังเหนือ 
และสายัใต้้
 
ส�าหรืับโคืรืงการืย่ัอยัท่ี่� ม่่คืวาม่ก้าวหน้าคืือ
โคืรืงการืรืถไฟคืวาม่เรืว็สูงเช่ื�อม่ 3 สนาม่บ่น
แบบไรืร้ือยัต่้อ (ดูอนเมื่อง-สวุรืรืณภมู่่ อู่ต้ะเภา) 
(The High-Speed Rail Linked 3 Airport 
Project) ท่ี่�เปีน็รืถไฟคืวาม่เรืว็สงูสายัต้ะวนัออก 
โดูยัผ่านช่่วงพื�นท่ี่�รืะหว่างเมื่อง (Rural Area) 
ฉะเช่่งเที่รืา-ช่ลบุรื-่ศรืร่ืาช่า–พัที่ยัา ซั้�งน�าเสนอ
คืวาม่แต้กต่้างขึ้องเมื่องน่าอยัู่อัจฉรืย่ัะ (Better 
Living, Splendid Lifestyle) เมื่องอัจฉรืย่ัะ 
(Smart City) ม่่เปีา้หม่ายัเพื�อยักรืะดัูบคืณุภาพ
ช่ว่ต่้ขึ้องปีรืะช่าช่น โดูยัม่่แนวค่ืดูคืวาม่เปีน็เมื่อง 
น่าอยัู่ (Liveable City) ส�าหรืบัการืเดู่นที่าง เน้น
การืใช่้รืะบบสาธารืณะและลดูการืปีล่อยัก�าซั
คืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูม่่การืใช่ป้ีรืะโยัช่น์พื�นท่ี่�อย่ัาง
คืุ้ม่ค่ืา ดู้วยัการืออกแบบและพัฒนากายัภาพ 
ส่�งแวดูล้อม่เมื่อง พื�นท่ี่�สาธารืณะ และพื�นท่ี่� 
ส่เข่ึ้ยัว เพื�อการืพัฒนาเศรืษฐก่จและสังคืม่ท่ี่�
ยัั�งยืันแห่งอนาคืต้ 
 

ภาพถ่ายโดย Lerone Pieters จาก Unsplash
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เพรืาะม่่หลายัเมื่องท่ี่�ต้้องไดู้รืบัการืพัฒนาใหม่่หลังจากพฤต่้กรืรืม่ขึ้องผู้คืนเปีล่�ยัน
ไปีอย่ัางส่�นเช่ง่ เรืาจง้เรื่�ม่ไดู้ย่ันแนวค่ืดู “เมื่อง 15 นาท่ี่” “เมื่อง 10 นาท่ี่” แม้่กรืะทัี่�ง 
“เมื่อง 5 นาท่ี่” กันม่ากข้ึ้�น
 
“เมื่อง 15 นาท่ี่” เรื่�ม่เปีน็คื�าท่ี่�เหล่านักวางผังเมื่องมั่กพูดูถ้งและไดู้ย่ันในช่ว่งเวลาน่�  
โดูยัม่่แนวค่ืดูส�าคัืญคืือการืปีรืบัเมื่องใหม่่ให้แต่้ละโลเคืช่ัน “อยัู่ไดู้” ม่ากข้ึ้�น ปีรืบั
เปีล่�ยันให้เข้ึ้ากับคืวาม่ต้้องการืดู้านไลฟ์สไต้ล์ขึ้องผู้คืนในพื�นท่ี่�นั�น ๆ เมื่องจะม่่
ลักษณะเปี็นเหมื่อนหมู่่บ้านหรือืย่ัานท่ี่�เพ่ยับพรือ้ม่ดู้วยัส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวก 
ท่ี่�จ�าเป็ีน และผู้คืนสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวกนั�นไดู้โดูยังา่ยั

เม้อง 15 นื้าที 
(The 15-Minute City)

ยักตั้วอย่ัางท่ี่�ใกล้ตั้ว เช่น่ จากท่ี่�เรืาเคืยัใช่้
เวลารืว่ม่ช่ั�วโม่งในการืเดู่นที่างไปีท่ี่�ที่�างาน 
โดูยัเฉพาะในเมื่องหลวงอย่ัางกรุืงเที่พฯ  
การืใช่้เวลาบนท้ี่องถนนยัาวนานอย่ัาง 
ในอดู่ต้กลับเป็ีนส่�งท่ี่�ถกูตั้�งคื�าถาม่ม่ากย่ั�งข้ึ้�น  
การืเดู่นที่างถกูม่องวา่เป็ีนเรืื�องท่ี่�เส่ยัเวลา
ในสายัต้าขึ้องบางคืน และม่่คืนบางกลุ่ม่
ท่ี่�เรื่�ม่พ่จารืณาปีรืะเด็ูนน่�ใหม่่ ทัี่�งยัังเข้ึ้าใจ
ม่ากข้ึ้�นว่าท่ี่�ผ่านม่าต้นเองใช่้เวลากับการื
ข้ึ้�นรืถ ต่้อเรืือ ต้ลอดูจนนั�งรืถไฟฟ้าม่า 
ม่ากเก่นไปี

เมื่องอย่ัางเม่ลเบ่รืน์และส่งคืโปีรืเ์ปี็นแถวหน้า
เรืื�องการืพัฒนาเมื่อง โดูยัใช่โ้ม่เดูลการืกรืะจายั 
ศูนย์ั (Polycentric Model) ที่างดู้านนายัก
เที่ศม่นต้รื่กรุืงปีารื่สอย่ัางแอนน์ ไฮดูาลโก 
(Anne Hidalgo) ก็เลือกท่ี่�จะหาเส่ยังในช่่วง
เลือกตั้�งดู้วยัการืชู่นโยับายัเมื่อง 15 นาท่ี่เปี็น
กญุแจหลักในแคืม่เปีญ
 
เปี้าหม่ายัขึ้องแนวค่ืดูน่�คืือการืสรืา้งคือม่ม่่วน่ต่้� 
ท่ี่�สาม่ารืถพ้�งพาตั้วเองไดู้ม่ากข้ึ้�น ภายัใต้้การื
บรืห่ารืการืปีกคืรืองส่วนท้ี่องถ่�นขึ้องแต่้ละเมื่อง
หลัก การืม่่ส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวก ทัี่�งรืา้นค้ืา 
สวนสาธารืณะ ลานก่ฬา บรืก่ารืดู้านสุขึ้ภาพ
ทัี่�งโรืงพยัาบาลและคืล่น่ก โรืงเรืย่ัน และพื�นท่ี่�

ส�านักงาน ทัี่�งหม่ดูน่�จะต้้องเข้ึ้าถ้งไดู้ดู้วยัการืเดู่น
หรือืปีั� นจักรืยัาน โดูยัไม่่จ�าเปี็นต้้องพ้�งพาการื
คืม่นาคืม่ท่ี่�ใช่เ้วลานานอ่กต่้อไปี

เฮเลน ลอคืเฮดู (Helen Lochhead) 
ศาสต้รืาจารืย์ัจากภาคืว่ช่าสถาปัีต้ยักรืรืม่และ
ปีรืะธาน Australian Institute of Architects 
เคืยัให้สัม่ภาษณ์น่ต้ยัสารื Monocle ไวว้า่การื
ก่อสรืา้งอาคืารืจ�าเปี็นจะต้้องม่่ปีฏ่ิสัม่พันธ์กับ
ถนน เพื�อสรืา้งเสรืม่่ให้เก่ดูก่จกรืรืม่ในชุ่ม่ช่น เช่น่
รืะเบ่ยังท่ี่�ผู้คืนสาม่ารืถช่ะโงกหน้าออกม่าเรืย่ัก
คืนท่ี่�อยัู่ต้รืงฟุต้บาที่ไดู้

inhabitat.com

ภาพถ่ายโดย Liam Burnett-Blue จาก Unsplash



284 285

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

ภาพวาดโดย Micael Fresque

เม้อง 15 นื้าทีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความใกล้ชื่ิด  
ความหลากหลาย ความหนื้าแน่ื้นื้ และการกระจายตัว แนื้วคิดหลัก 

ค้อการที่ผู้อยู่อาศัยสามารถึเข้าถึึงทุกสิ่งที่จำาเป็นื้ได้ ทั�งเร่่องการทำางานื้ 
ร้านื้ค้า และสถึานื้ที่พัิกผ่อนื้ ด้วยการใชื่้เวลาเพิียง 15 นื้าท ี

ในื้การเดินื้หร่อปั�นื้จักรยานื้จากบ้านื้

แนวค่ืดูท่ี่�ค่ืดูข้ึ้�นโดูยัคืารืล์อส โม่เรืโน (Carlos 
Moreno) นักว่ที่ยัาศาสต้รืแ์ละศาสต้รืาจารืย์ั
จากม่หาว่ที่ยัาลัยัปีองเต้ออง-ซัอรืบ์อน ปีารืส่ 
ฝัรืั�งเศส เขึ้ากล่าวว่าเมื่อง 15 นาท่ี่ปีรืะกอบ
ดู้วยั 4 องค์ืปีรืะกอบ ไดู้แก่ คืวาม่ใกล้ช่ดู่ คืวาม่
หลากหลายั คืวาม่หนาแน่น และการืกรืะจายัตั้ว 
แนวค่ืดูหลักคืือการืท่ี่�ผู้อยัู่อาศัยัสาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
ที่กุส่�งท่ี่�จ�าเป็ีนไดู้ ทัี่�งเรืื�องการืที่�างาน รืา้นค้ืา และ
สถานท่ี่�พักผ่อน ดู้วยัการืใช่้เวลาเพ่ยัง 15 นาท่ี่
ในการืเดู่นหรือืปีั� นจักรืยัานจากบ้าน คืวาม่เปี็น
ไปีในเมื่องนั�นคืวรืย้ัดูโยังต้าม่ม่นุษย์ัท่ี่�อยู่ัอาศัยั 
ไม่่ใช่อ่อกแบบเมื่องเพื�อรืถยันต์้ส่วนตั้ว และที่กุ
พื�นท่ี่�คืวรืรืองรืบัการืใช่้งานท่ี่�หลากหลายัไดู้ม่าก
เพ่ยังพอ
 
จากปีารืส่ถ้งฮ่วสตั้น จากเฉ่งต้ถู้งเม่ลเบ่รืน์ หลายั
เมื่องท่ี่�กล่าวถ้งเรื่�ม่ปีรืบัใช่้แนวค่ืดูน่�เพื�อพัฒนา
เมื่องสู่อนาคืต้ เมื่องท่ี่�น่าจับต้าม่องเปี็นอย่ัาง
ม่ากคืือบารืเ์ซัโลนาในสเปีน ท่ี่�น�าที่างการืพัฒนา
เมื่องดู้วยั “ซูัเปีอรืบ์ล็อก” เกาะกลางเมื่องท่ี่�ม่่โซัน
ปีลอดูรืถยันต์้ ดู้วยัการืก�าหนดูเส้นที่างจรืาจรื
ภายัในเมื่องใหม่่ เช่่นเดู่ยัวกับปีารืส่ในช่่วง 5 ปี ี
ท่ี่� ผ่านม่า นายักเที่ศม่นต้รื่แอนน์ ไฮดูาลโก
ก�าหนดูนโยับายัส่เข่ึ้ยัวเปี็นกลยุัที่ธ์หลักให้กับ
เมื่องม่าตั้�งแต่้ปีี 2014 และเมื่�อปีท่ีี่�ผ่านม่า เธอ
เลือกใช่้เมื่อง 15 นาท่ี่เป็ีนหัวใจขึ้องแคืม่เปีญ
ส�าหรืบัการืหาเส่ยังเลือกตั้�งอ่กหน้�งสมั่ยั 

ในช่ว่ง 5 ปีท่ีี่�ผ่านม่า ม่่การืสรืา้งช่อ่งที่างจกัรืยัาน 
900 ไม่ล์ พลาซัาไดู้รืบัการืออกแบบใหม่่ให้เปีน็
ม่่ต้รืต่้อคืนเดู่นถนนม่ากข้ึ้�น และตั้�งแต่้ปี ี2024  
จะม่่การืห้าม่ใช่้รืถยันต์้ดู่เซัลทัี่�งหม่ดู ต้าม่ดู้วยั
การืห้าม่ใช่้รืถยันต์้ท่ี่�ใช่้น�ามั่นในปีี 2030 การื
ล็อกดูาวน์ที่�าให้ปีารืส่เรืง่ดู�าเน่นการืเรืื�องเหล่าน่�
ไดู้ โดูยัถนนรืะยัะที่าง 40 ไม่ล์ถกูปีรืบัเปีล่�ยันให้
เปีน็ช่อ่งที่างจกัรืยัานช่ั�วคืรืาว และบางส่วนกลายั
เปีน็ช่อ่งจรืาจรืถาวรื 
 
หลักการืส�าคัืญท่ี่�อยัู่เบื�องหลังเมื่อง 15 นาท่ี่ไม่่ใช่่
เรืื�องใหม่่ส�าหรืบัการืวางผังเมื่อง  แต่้ม่าจาก
ปีรืะวต่ั้ศาสต้รือั์นเก่าแก่ขึ้องการืออกแบบเมื่อง
ท่ี่�มุ่่งเน้นการืใช่้สอยัขึ้องผู้คืนม่ากกว่ารืถยันต์้ 
และเมื่องในยุัโรืปีหลายัแห่งท่ี่�วางผังไวก่้อนการื
ปีรืะดู่ษฐร์ืถยันต์้เหม่าะสม่กับแนวค่ืดูน่�ม่ากกวา่ 
แต่้แนวค่ืดูท่ี่�ไดู้รืับคืวาม่น่ยัม่ในช่่วงการืแพรื่
รืะบาดู คืือที่กุเมื่องรืวม่ทัี่�งเมื่องในยัโุรืปี ต้้องเน้น
การืวางแผนในอนาคืต้ โดูยัม่่เปีา้หม่ายัเพื�อสรืา้ง
คืวาม่มั่�นใจเรืื�องการืเข้ึ้าถ้งส่�งจ�าเป็ีนพื�นฐานโดูยั
ไม่่ต้้องใช่ร้ืถให้แก่ปีรืะช่าช่น เช่น่ การืดูแูลสขุึ้ภาพ 
โรืงเรืย่ัน การืจ้างงาน และอาหารื เพ่ยังแค่ืฉ่ก
การืเปีล่�ยันแปีลงการืออกแบบ เช่น่ เลนจักรืยัาน
และสวนสาธารืณะในละแวกนั�น จะไม่่ที่�าให้เก่ดู
การืแบ่งแยักท่ี่�ฝังัอยัู่ในการืวางผังเมื่อง
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ส�าหรืับการืเปีล่�ยันแปีลงที่างคืวาม่ค่ืดูในเช่่ง
การืพัฒนาเมื่องน่� เมื่องต่้าง ๆ จ�าเปี็นต้้องจัดู
ม่าต้รืฐานใหม่่ให้ไปีไกลกวา่ศนูย์ักลางเมื่องหลวง 
เพื�อให้แน่ใจว่าปีรืะช่ากรืจะม่่คืวาม่เปี็นอยัู่และ
คืุณภาพช่่ว่ต้ท่ี่�ดู่ น่�คืือองค์ืปีรืะกอบส�าคัืญขึ้อง
การืออกแบบเมื่อง

ส�าหรืบัปีรืะเที่ศไที่ยั ส�านักงานกองที่นุสนับสนุน
การืสรืา้งเสรืม่่สุขึ้ภาพ (สสส.) และศูนย์ัสรืา้ง
เสรืม่่สขุึ้ภาวะเมื่อง (Healthy Space Forum) 
ไดู้เปิีดูตั้วคืู่มื่อในโคืรืงการืศ้กษาและก�าหนดู
ตั้วช่่�วัดูเพื�อต้รืวจสุขึ้ภาวะเมื่องในปีรืะเที่ศไที่ยั 
(Healthy City Index in Thailand) นับเปี็น
คืรืั�งแรืกท่ี่�ม่่คืวาม่พยัายัาม่ในการืช่่�วัดูสุขึ้ภาพ
ขึ้องเมื่องในปีรืะเที่ศไที่ยั โดูยัเรื่�ม่ต้้นท่ี่�เขึ้ต้พัฒนา
พ่เศษภาคืต้ะวนัออก อันปีรืะกอบดู้วยั 3 จงัหวดัู 
ไดู้แก่ ฉะเช่่งเที่รืา ช่ลบุรื ่ และรืะยัอง ซั้�งเปี็น
พื�นท่ี่�ท่ี่�ม่่การืขึ้ยัายัตั้วที่างเศรืษฐก่จอย่ัางรืวดูเรืว็  
พรือ้ม่กันน่�ยัังม่่การืช่่�วดัูปีัญหาเรืื�องสุขึ้ภาพที่าง
กายัและใจขึ้องปีรืะช่าช่นในพื�นท่ี่�

เม้องสุขภาพิดี (Healthy Cities)

“เม้องสุขภาวะค้อเม้องที่ส่งเสริมการสร้างและพิัฒนื้าสิ่งแวดล้อม  
ทั�งทางกายภาพิและสังคม ส่งเสริมเร่่องทรัพิยากรที่จะชื่่วยให้ 
ผู้คนื้ในื้ชืุ่มชื่นื้สนื้ับสนืุ้นื้ซึ้ึ่งกันื้และกันื้ในื้การใชื่้ชื่ีวิตทุกด้านื้ และพิัฒนื้า 
ให้เกิดศักยภาพิสูงสุดร่วมกันื้ ซึ้ึ่งการเกิดเม้องสุขภาวะนื้ั�นื้ 
จะถึูกกำาหนื้ดโดยวิธีการ ไม่ใชื่่ผลลัพิธ์”

คำำ�นิิย�มถึึงเมืองสุุขภ�วะที่่�กำำ�หนิดข้�นิ
โดยองคำ์กำ�รอนิ�มัยโลกำ (WHO) เขียนิโดยเที่รเวอร์ แฮนิค็ำอกำ 

(Trevor Hancock) และแอล.เจ. ดัล (L.J. Duhl) (1986)
 

ผูู้้ที่สนใจสามารถ 
ดาวน์โหลดรายงานได้ที ่ 
healthyspaceforum.org 
/city-health-checkup/ 
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นักว่จัยัค้ืนพบว่าม่่คืวาม่เช่ื�อม่โยังกันรืะหว่างพื�นท่ี่�ท่ี่�ขึ้าดูแคืลนสวนสาธารืณะกับโรืคือ้วน  
การืเข้ึ้าถ้งพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัวส่งผลต่้อการืม่่อายัยืุันยัาวและสขุึ้ภาพจต่้ท่ี่�ดู่ ผลการืศ้กษาท่ี่�คืล้ายัคืล้ง
กันคืือพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่่สวนสาธารืณะน้อยัจะม่่อัต้รืาคืวาม่ยัากจนสูงกวา่ งานวจ่ัยัขึ้อง Brookings 
Institution พบว่าในสหรืัฐอเม่รื่กาม่่การืแบ่งแยักกันอย่ัางรุืนแรืงเพื�อเข้ึ้าถ้งพื�นท่ี่�สวน
สาธารืณะ โดูยัสวนสาธารืณะท่ี่�ให้บรืก่ารืผู้คืนผ่วส่ส่วนใหญ่ม่่ขึ้นาดูใหญ่เพ่ยังคืรื้�งเดู่ยัว และ
ให้บรืก่ารืผู้คืนเกือบ 5 เท่ี่า ซั้�งม่ากกวา่สวนสาธารืณะส่วนใหญ่ท่ี่�ให้บรืก่ารืผู้คืนผ่วขึ้าว

เมื่�อม่่คืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ในการืเข้ึ้าถ้งเปี็นปีัจจยััหลักแล้ว นักวางผังเมื่องก็เหมื่อนไดู้รืบัคืวาม่
กดูดัูนม่ากข้ึ้�นในการืพัฒนาการืเข้ึ้าถ้งพื�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัวภายัในย่ัาน โดูยัเฉพาะในหลากหลายัชุ่ม่ช่น
ท่ี่�ม่่อัต้รืาไม่่สม่ส่วน และไดู้รืบัผลกรืะที่บม่ากข้ึ้�นจากวก่ฤต้โรืคืรืะบาดู  ดัูงนั�นเมื่�อรืฐับาลจะ

เพ่�ม่จ�านวนโคืรืงสรืา้งพื�นฐานและใช่ง้บปีรืะม่าณเพื�อกรืะตุ้้นเศรืษฐก่จ จง้คืวรืม่องวา่การืสรืา้ง 
สวนสาธารืณะเปี็นส่�งจ�าเป็ีน ดัูงเช่่นเมื่องแม่นเช่สเต้อรืใ์นสหรืาช่อาณาจักรืท่ี่�ปีรืะกาศวา่จะ
สรืา้งสวนสาธารืณะใหม่่ใจกลางเมื่องในรือบ 100 ปี ีโคืรืงการืน่�เป็ีนการืลงที่นุขึ้องภาคืรืฐัเพื�อ
เปีน็หน้�งในวธ่ก่ารืฟื� นฟูคืณุภาพช่ว่ต่้ขึ้องผู้อยัู่อาศัยัในเมื่อง

รืายังานล่าสดุูจากสาธารืณสขุึ้อังกฤษ (Public Health England) พบวา่ม่่คืวาม่เข้ึ้าใจเช่ง่บวก
ม่ากข้ึ้�นในเรืื�องสขุึ้ภาพและคืวาม่เปีน็อยัู่ท่ี่�ดู่ ปีรืะโยัช่น์ขึ้องสวนสาธารืณะ คืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ใน
การืเข้ึ้าถ้ง คืณุภาพ ปีรืม่่าณ และการืใช่พื้�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยัว เอม่่� สท่ี่ม่ปีสั์น (Aimee Stimpson) จาก 
Public Health England กล่าววา่ “การืรืะบาดูขึ้องโคืวดู่-19 ที่�าให้หลายัคืนต้รืะหนักถ้งคืณุค่ืา
และการืใช่ช้่ว่ต่้ในพื�นท่ี่�กลางแจง้ วา่ช่ว่ยัส่งเสรืม่่เรืื�องสขุึ้ภาพและคืวาม่เปีน็อยัูข่ึ้องเรืาอย่ัางไรื”

Mayfield Partnership Mayfield Partnership
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รืฐับาลในหลายัปีรืะเที่ศเลือกท่ี่�จะป้ีองกัน
การืแพรืก่รืะจายัขึ้องโรืคืรืะบาดูในอนาคืต้
ดู้วยัการืลงทีุ่นเรืื�องเมื่องอัจฉรืย่ัะ โดูยัท่ี่�
รืัฐบาลจะต้้องกล้ายืันยัันว่าไม่่ไดู้เข้ึ้าถ้ง
ข้ึ้อมู่ลส่วนตั้วขึ้องพลเมื่องม่ากเก่นไปี รืวม่
ถ้งต้้องใส่ใจกับการือภ่ปีรืายัสาธารืณะ เพื�อ
แสดูงให้ผู้คืนเข้ึ้าใจวา่ม่่ข้ึ้อมู่ลใดูบ้างท่ี่�ถูก
เก็บรืวบรืวม่ไปีใช่ง้าน 
 
รืายังานจาก PwC รืะบวุา่ม่่การืคืาดูการืณ์
วา่มู่ลค่ืาต้ลาดูขึ้องเมื่องอัจฉรืย่ัะในรืะดัูบ
โลก จะเพ่�ม่สงูข้ึ้�นถ้ง 42.5 ล้านล้านดูอลลารื์
สหรืฐัในปี ี2025 หากรืฐับาลที่�างานรืว่ม่กับ
ภาคืเอกช่น เพื�อน�าเสนอที่างเลือกดู่จ่ทัี่ล
และสรืา้งรืะบบน่เวศเมื่องดู่จทั่ี่ลไดู้ส�าเรืจ็
 
รืฐับาลทัี่�วโลกไดู้เรื่�ม่เดู่นหน้าใช่เ้ที่คืโนโลย่ั
เปีน็เคืรืื�องมื่อในการืลดูคืวาม่เส่ยัหายั หรือื
คืวบคืมุ่การืแพรืก่รืะจายัขึ้องโคืวดู่-19 ดู้วยั
การืใช่ป้ีญัญาปีรืะดู่ษฐแ์ละ Big Data ทัี่�ง
ยัังเลือกใช่เ้คืรืื�องมื่ออย่ัางการืจดูจ�าใบหน้า
หรือืข้ึ้อม่ลูรืะบทุ่ี่�ตั้�งผ่านโที่รืศัพท์ี่มื่อถือเพื�อ
ต่้ดูต้าม่ผู้ใช่้

เม้องอัจฉริยะ ยังเป็นื้คำาตอบ
แห่งอนื้าคตอยู่หร่อไม่

Melbourn Zero Carbon, dezeen.com 
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ที่มา: 

บทความ 

“How Smart City Planning 
Could Slow Future 
Pandemics”  
โดย Emma Grey Ellis  
จาก wired.com

บทความ  
“How the COVID-19 
Pandemic Will Change Our 
Cities” 
 โดย William Fulton  
จาก kinder.rice.edu

บทความ  
“Six Post-Pandemic 
Predictions About How 
Cities Will Be Different 
Going Forward”  
โดย William Fulton  
จาก kinder.rice.edu

บทความ  
“Tech and the Post-Pandemic 
City”  
โดย Sara Maffey  
จาก planetizen.com

เที่นเซั็นต์้และหัวเว่ยั บรื่ษัที่เที่คืโนโลย่ัและ 
นวตั้กรืรืม่ยัักษ์ใหญ่ เลือกท่ี่�จะลงที่นุท่ี่�เมื่องเซัน่เจ่�น  
ในฐานะเมื่องอัจฉรืย่ัะใหม่่ขึ้องจ่น โดูยัม่่แผนท่ี่�
จะใช่้ยัานพาหนะอัจฉรื่ยัะและเพ่�ม่การืต่้ดูตั้�ง 
เซันเซัอรื์ทัี่�วทัี่�งเมื่อง น่�แสดูงให้เห็นถ้งคืวาม่ 
พยัายัาม่ในการืลดูอัต้รืาการืเก่ดูอาช่ญากรืรืม่
ดู้วยัเที่คืโนโลย่ั โดูยัเรื่�ม่ปีรืบัใช่้กล้องวงจรืปิีดู 
CCTV และรืะบบ IoT ในเขึ้ต้หลงกัง ท่ี่�ยืันยัันแล้ว
วา่ช่ว่ยัลดูการืเก่ดูอาช่ญากรืรืม่ไดู้ม่ากถ้ง 30%
 
การืจัดูวางเมื่องใหม่่ในอนาคืต้อันใกล้น่�ต้้อง
ม่่เคืรืื�องมื่อให้กับนักวางผังเมื่อง เพื�อช่่วยัให้ 
พวกเขึ้าตั้ดูส่นใจไดู้อย่ัางช่าญฉลาดูและม่่
ข้ึ้อมู่ลท่ี่�ดู่ข้ึ้�น รืวม่ทัี่�งจ�าเปี็นต้้องม่่วธ่่ท่ี่�จะขึ้ยัายั
และที่�าให้กรืะบวนการืป้ีอนข้ึ้อมู่ลสาธารืณะ

การืจัดูวางเมื่องใหม่่ท่ี่�เรืาจะจ่นต้นาการืถ้งไดู้หลัง
ฝัุ�นวก่ฤต่้ผ่านพ้น อาจเป็ีนเมื่องท่ี่�ม่่รืา้นค้ืาน้อยัลง ม่่
บารืแ์ละรืา้นอาหารืเพ่�ม่ม่ากข้ึ้�น ม่่คืวาม่เคืลื�อนไหว 
ม่่ช่่ว่ต้ช่่วาเต็้ม่สองถนน ผู้คืนที่�างานจากที่างไกล 
โดูยัไม่่ท่ี่�งการืม่่ปีฏ่ิสัม่พันธกั์บคืนย่ัานให้ม่ากท่ี่�สดุู ม่่ 
องค์ืปีรืะกอบอย่ัางคืวาม่ยืัดูหยุ่ันและคืวาม่ปีลอดูภัยั 
ท่ี่�ไม่่จะเปี็นใจกลางหรืือช่านเมื่องก็เปี็นพื�นท่ี่�ท่ี่� ดู่
ส�าหรืบัอยัูอ่าศัยั
 
เมื่องสาม่ารืถปีรืบัเปีล่�ยันไดู้และยืัดูหยัุ่นไดู้อยัู่เสม่อ 
และผูอ้ยัูอ่าศัยัก็ไดู้สรืา้งสรืรืค์ืส่�งใหม่่ ๆ  ข้ึ้�นต้ลอดูเวลา 
นับตั้�งแต่้ท่ี่�เมื่องถกูสรืา้งข้ึ้�นเปีน็คืรืั�งแรืก ส�าหรืบัโลกท่ี่�
ม่่ปีรืะช่ากรื 7 พันล้านคืนแล้ว ผูค้ืนหลายัล้านคืนต้้อง
รืวม่ตั้วกันไม่่ที่างใดูก็ที่างหน้�ง ทัี่�งเพื�อก่จกรืรืม่ที่าง
สังคืม่ คืวาม่บันเท่ี่ง เวท่ี่ที่างการืเมื่อง และขัึ้บเคืลื�อน
เศรืษฐก่จ แม้่ต้้องปีรืบัตั้วเพื�อรืบัมื่อกับเหตุ้การืณ์
เหนือคืวาม่คืาดูหม่ายับ้าง แต่้เมื่องก็พรือ้ม่เปีน็พื�นท่ี่�
รืองรืบัช่ว่ต่้ขึ้องผูค้ืนอย่ัางท่ี่�เคืยัต้ลอดูม่า

เป็ีนปีรืะช่าธป่ีไต้ยั ทัี่�งการืรืวบรืวม่ข้ึ้อมู่ลเพื�อที่�า 
คืวาม่เข้ึ้าใจคืวาม่ต้้องการืท่ี่�แท้ี่จรืง่ขึ้องชุ่ม่ช่น

การืวางผังเมื่องเป็ีนศาสต้รื์ ไม่่ใช่่ศ่ลปีะ นัก
พัฒนาอสังหารื่ม่ที่รืัพย์ัจะต้้องเข้ึ้าใจคืวาม่
ต้้องการืขึ้องผู้อยัู่อาศัยัอย่ัางดู่ท่ี่�สดุู โดูยัเรื่�ม่จาก
คืวาม่เข้ึ้าใจท่ี่�โปีรืง่ใสและเปี็นรืะเบ่ยับม่ากข้ึ้�นวา่
เมื่องและชุ่ม่ช่นต้้องการือะไรื เมื่องอัจฉรืย่ัะช่ว่ยั
ให้นักวางแผนยักรืะดัูบกรืะบวนการืวางแผนจาก
รูืปีแบบรืะบบรืาช่การืท่ี่�ม่่ข้ึ้อจ�ากัดูในอดู่ต้ เปีล่�ยัน
ม่าเป็ีนการืพ้�งพากันดู้วยัการืรืวบรืวม่และการื
ใช่้ข้ึ้อมู่ล เพื�อปีรืะกอบการืตั้ดูส่นใจท่ี่�คื�าน้งถ้ง
ปีรืะโยัช่น์ขึ้องชุ่ม่ช่นม่ากข้ึ้�น และคืรือบคืลุม่ถ้ง 
ผู้ม่่ส่วนไดู้ส่วนเส่ยัทัี่�งหม่ดู

Melbourn Zero Carbon, dezeen.com 

ภาพถ่ายโดย Florian Wehde จาก Unsplash
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ผู้ประกอบการผลงานื้ศิลปะ

ประเภทธุรกิจ: ศิลปะและหัตถกรรม, สื่อและบันเทิง 

ARTREPRENEUR ภาพวาดโดย Sean Sinclair จาก Unsplash
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ผลลัพธ์คืือการืขึ้ยัายัอ�านาจ
ใ น ก า รื ผ ล่ ต้ ผ ล ง า น ศ่ ล ปี ะ 
ต้ลอดูจนคืวาม่สาม่ารืถในการื
บรืโ่ภคืผลงานศ่ลปีะขึ้องผู้ช่ม่ 
ซั้�งขึ้ยัับขึ้ยัายัเขึ้ต้แดูนการืเข้ึ้า
ถ้งผลงานศ่ลปีะไดู้ไม่่ว่าจะอยัู่
ท่ี่�ไหนในโลก นับเปี็นเที่รืนด์ูท่ี่�
ไดู้รืับคืวาม่น่ยัม่เพ่�ม่ข้ึ้�นอย่ัาง
ต่้อเนื�องและม่ากข้ึ้�นดู้วยัการื
พัฒนาที่างเที่คืโนโลย่ัท่ี่�จะเก่ดู
ข้ึ้�นแล้วในวนัน่�

แนวที่างขึ้องการืสรืา้งรืายัไดู้ส�าหรืบัศ่ลปิีนทัี่�งรุืน่ใหม่่และรุืน่ใหญ่ก�าลังจะเปีล่�ยันไปี  
กับบที่บาที่การืเปีน็ทัี่�งศ่ลปิีนและผู้ปีรืะกอบการืผลงานศ่ลปีะในเวลาเดู่ยัวกัน 

มู่ลค่ืาขึ้องศ่ลปิีนอ่สรืะในวันน่�คืือการืวางต้�าแหน่งตั้วเองเป็ีนนักสรืา้งสรืรืค์ื
แห่งอนาคืต้ พรือ้ม่ที่�าเงน่ไดู้อย่ัางรืวดูเรืว็และม่่ผู้ซัื�อจรืง่ ม่่ลกูค้ืาจรืง่ไม่่ต่้างกับ 
การืเรื่�ม่ต้้นธรุืก่จ

การืไดู้เห็นคืวาม่ค้ืกคัืกและคืวาม่เคืลื�อนไหวในเช่ง่บวกท่ี่�ปีรืากฏิในแวดูวงศ่ลปีะ
ดู่จทั่ี่ลการืรืวม่ตั้วและปีลอ่ยัพลังขึ้องศ่ลปิีนรุืน่ใหม่่ เหล่าคืรืเ่อเต้อรืท่์ี่�ม่ารืว่ม่กัน
วาดูลวดูลายัเหมื่อนเปีน็การืกดูปีุ�ม่รืเ่ฟรืช่ให้กับรืะบบน่เวศงานศ่ลปีะและคืวาม่
ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื ท่ี่�ม่าพรือ้ม่แนวค่ืดูแบบผู้ปีรืะกอบการืรืายัย่ัอยั

ย้ัอนกลับไปีในปี ี2019 ศ่ลปีะดู่จทั่ี่ลเรื่�ม่ก้าวเข้ึ้าม่าอยู่ัในสปีอต้ไลต์้และเห็นว่�แวว
ท่ี่�จะปีรืะสบคืวาม่ส�าเรืจ็ม่ากข้ึ้�น โดูยัเฉพาะในปีรืะเที่ศอย่ัางบรืาซัล่ ท่ี่�ม่่การืเปิีดู
ตั้วพ่พ่ธภัณฑ์์ศ่ลปีะรืว่ม่สมั่ยัและศ่ลปีะดู่จ่ทัี่ลข้ึ้�นเปี็นพ่เศษในเมื่องเซัาเปีาล ู
เมื่องท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดูขึ้องบรืาซั่ลแห่งน่�เปี็นพื�นท่ี่�ในการืบ่ม่เพาะกลุ่ม่คืนสรืา้งสรืรืค์ื
ท่ี่�ม่่คืวาม่สาม่ารืถและศ่ลปิีนท่ี่�อยัู่ในสถาบันศ่ลปีะ เพื�อน�าเสนอฝัีมื่อและทัี่กษะ
อย่ัางเช่่นการืวาดูภาพปีรืะกอบ เพื�อน�าไปีสมั่คืรืเข้ึ้าองค์ืกรืหรือืต้�าแหน่งงาน 
ต่้าง ๆ ท่ี่�ก�าลังเปีน็ท่ี่�ต้้องการื

พ่พ่ธภัณฑ์์และหน่วยังานอื�น ๆ ต่้างรืว่ม่มื่อกันเปิีดูรืบัศ่ลปีะดู่จ่ทัี่ล ในฐานะ 
เคืรืื�องมื่อเช่ื�อม่ต่้อกับผู้คืน คืวาม่สนใจในศ่ลปีะดู่จทั่ี่ลไดู้รืบัการืสนับสนุนอย่ัาง
เต็้ม่ก�าลัง ผลงานดู่จ่ทัี่ลอารืต์้จัดูแสดูงในรูืปีแบบต่้าง ๆ ตั้�งแต่้ค่ืวอารืโ์ค้ืดูท่ี่�
แสดูงผ่านสื�อหน้าจอ หรือืพื�นท่ี่�ให้ผู้เข้ึ้าช่ม่สาม่ารืถขัึ้บรืถเข้ึ้าไปีดููไดู้ถ้งข้ึ้างใน
พ่พ่ธภัณฑ์์ การืม่่พื�นท่ี่�แกลเลอรืจ่ดัูแสดูงผลงานศ่ลปีะน่�ช่ว่ยัให้ศ่ลปิีนไดู้ม่่โอกาส
ในการืแสดูงผลงาน นอกจากน่�หน้�งในศ่ลปิีนช่าวบรืาซัล่ยัังไดู้รืบัการืคัืดูเลือกผล
งานไปีจดัูแสดูงท่ี่�วอช่ง่ตั้น โดูยัส่งผลงานที่างออนไลน์โดูยัไม่่ต้้องเส่ยัค่ืาใช่จ้า่ยั
ในการืขึ้นส่งหรือืเดู่นที่าง

เม้่อศิลปินื้คิดแบบผู้ประกอบการ

การขยายอำานื้าจในื้ 
การผลิตผลงานื้ศิลปะ  
ตลอดจนื้ความสามารถึในื้การ 
บริโภคผลงานื้ศิลปะของผู้ชื่ม  
ซึ้ึ่งขยับขยายเขตแดนื้ 
การเข้าถึึงผลงานื้ศิลปะได้ 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนื้ในื้โลก

ภาพวาดโดย SIMON LEE จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  Alvan Nee จาก Unsplash
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งานศ้กษาจากบรืษั่ที่เลโก้ (Lego) พบวา่เกือบ 30% ขึ้องเด็ูกอายัรุืะหวา่ง 8-12 ปีี 
ม่่คืวาม่ต้้องการืท่ี่�จะเปีน็ยูัที่บูเบอรื ์จากต้้นแบบท่ี่�โดู่งดัูงม่าก ๆ  ในปี ี2019 เมื่�อยัทูี่บูเบอรื ์
วยััรุืน่ช่ื�อวา่เดูวดู่ โดูบรืก่ (David Dobrik) สาม่ารืถสรืา้งรืายัไดู้ 2 แสน 7 หมื่�น
ดูอลลารืส์หรืฐัต่้อเดืูอน (ค่ืดูเปีน็เงน่ไที่ยัรืาว 9 ลา้นบาที่) ลองดูตัู้วอย่ัางอื�นอย่ัางเช่น่
แพลต้ฟอรืม์่ Substack เวบ็ไซัต์้ส�าหรืบัที่�าจดูหม่ายัข่ึ้าวท่ี่�ม่่รูืปีแบบเหมื่อนการืเข่ึ้ยัน
บล็อก ผู้ใช่แ้พลต้ฟอรืม์่น่� 10 อันดัูบแรืกสาม่ารืถสรืา้งเงน่ไดู้ 7 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ต่้อปีี หรือืแพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่อย่ัางม่ากในวนัน่�อย่ัางต่้�กต็้อก (TikTok) 
ช่ารืล่์ ดูาเม่ล่โอ (Charli D’Amelio) ช่ื�อบัญช่ผู่้ใช่ท่้ี่�ม่่อายุัเพ่ยัง 17 ปี ีแต่้คืวาม่น่ยัม่
ท่ี่�ไดู้รืบัที่�าให้เธอสรืา้งรืายัไดู้ม่ากถ้ง 4 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั 

ตั้วอย่ัางเหล่าน่�แสดูงให้เห็นอย่ัางช่ัดูเจนว่าเจนเนอเรืช่ันใหม่่ท่ี่�มุ่่งสรืา้งช่ื�อเส่ยัง 
คืวาม่น่ยัม่ และอ่ที่ธพ่ลบนโลกออนไลน์นั�น สาม่ารืถสรืา้งมู่ลค่ืาที่างการืต้ลาดูไดู้
อย่ัางแท้ี่จรืง่ แต่้น่�ม่่คืวาม่หม่ายัวา่อย่ัางไรืต่้อวงการืคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ืและการื
ลงมื่อที่�าผลงานศ่ลปีะ

ฮั่นนาห์์ วิตต์แมน (Hannah Wittman) 
ศิิล็ป็ินด้ิจิิท่ล็ ค่ายเพิ่ล็งวอร์นเนอร์ มิวสิค

“ในัยุคปัจจุบันั นัักด้นัติรีและครีเอเติอร์ (ท่่�
สำ่วนัใหญ่เป็นัอินัฟล้เอนัเซอร์และผู้้� ใช่�ติิ�ก
ติ็อก) ติ่างม่ความคล�ายคลึงกันักับผู้้�
ประกอบการธิุรกิจขนัาด้เล็ก ในัความร้�สำึก
ท่่�ว่าการท่ำาแบรนัด์้ด้ิงคือการสำื�อสำารกับ
ลก้ค�าอย่างติอ่เนืั�อง ตัิวอย่างเช่น่ัแฟนัคลับ
ท่่�ยงัคงจ่ายเงนิัซื�อสิำนัค�า ไม่ว่าจะเป็นัเนืั�อหา
วิด้่โอหร่อการแสำด้งแบบออนัไลน์ั หร่อ
ศิลปินัรุ่นัใหม่ท่่�ร่วมเล่นัเกมแพึ่ลติฟอร์ม 
Twitch เพึ่่�อม่สำว่นัร่วมกับกลุม่แฟนัคลบัได้�
โด้ยติรง”

ไมเคิล็ เจินีย์ (Michael Janey)  
อาร์ตได้เรกเตอร์  

เจิ้าขึ้องแอ็กเคานต์ nottonightmike

“ผู้มได้�ลองเปิด้ช่่องท่างการสำื�อสำารใหม่ ๆ 
ติาม ท่่� ม่ ความพึ่ยายามด้� า นัความ คิด้
สำร�างสำรรค์เกิด้ข้�นัติั�งแต่ิม่โควิด้-19 ซึ�งมันันัำา
ไปสำ้่วงจรความคิด้สำร�างสำรรค์ในัแวด้วงอื�นั 
ผู้มลองเปิด้ติัวสำติ้ด้ิโอ feels like home 
สำำาหรับสำร�างสำิ�งใหม่ เราติ�องจริงจังกับเป้า
หมาย ออกแบบภัาพึ่และภัาษาเพ่ึ่�อท่ด้สำอบว่า
วธ่ิิการม่สำว่นัรว่มกบัคอมมวินัติิ่�แบบไหนัท่่�ได้�
ผู้ลมากท่่�สุำด้ ลองสำร�างโลกท่่�เป็นัของเราเอง
เพึ่่�อช่่วยเหลือชุ่มช่นัของเรา เพึ่ราะว่า 
ธิุรกิจจะสำำาเร็จได้�ก็ติ�องลองฟังฟีด้แบ็กจาก 
คนัอื�นั ๆ ด้�วย”

เจิสส์ ห์ว่อง (  Jess Wong)  
ต่วแทนจิำาห์น่ายผล็งานศิลิ็ป็ะ

“ในัฐานัะท่่�เป็นัตัิวแท่นัของศิลปินั ขอบเขติ
งานัท่่�ม่ได้�เปล่�ยนัแปลงไปอยา่งสำิ�นัเช่งิ ศลิปนิั
ภัายใติ�สัำงกัด้ได้�ค่อย ๆ พัึ่ฒนัาวิธ่ิการ
ท่ำางานั ท่กุอยา่งเปน็ัเร่�องของเคร่อข่ายการ
เช่ื�อมต่ิอ ติั�งแติ่การท่ำาธิุรกรรมท่างการเงินั
ไปจนัถึึงการสำื�อสำาร ศิลปะก็เป็นัเร่�องของ
ธิุรกิจ แติ่ในัยุคท่่�ศิลปินัไสำ�แห�งได้�หมด้ลงไป 
แพึ่ลติฟอร์มม่ความสำำาคัญเป็นัอย่างมาก
ติ่อศิลปนิัในัยุคปจัจบุนัั แม�ว่าจะเปน็ัเว็บไซต์ิ
ในักลุม่ติลาด้เฉพึ่าะอยา่ง Buymeacoffee.
com ก็สำร�างการเปล่�ยนัแปลงท่่�ยิ�งใหญ่ได้�”

มอบความเสมอภาค
และระดมเงินื้ทุนื้

deezer.com

ม่่สเต้อรือ่์ซั่ (Mr Eazi) นักดูนต้รืช่่าวไนจ่เรืย่ั
ปีรืะกาศในที่ว่ต้เต้อรืว์่าเขึ้าม่่แผนท่ี่�จะขึ้ายัหุ้น
เพลงขึ้องเขึ้าให้แฟนคืลับซัื�อไดู้ ในข้ึ้อต้กลง
ขึ้องเขึ้า การืซัื�อเพลงม่่สเต้อรือ่์ซั่จะที่�าให้คืุณไดู้ 
รืบั 1% ขึ้องค่ืาล่ขึ้ส่ที่ธ่�ท่ี่�เพลงสรืา้งข้ึ้�น เขึ้าเปิีดูตั้ว
โคืรืงการืช่ื�อวา่ Music Equity Interest Form 
เพื�อให้แฟนคืลับสาม่ารืถลงที่ะเบ่ยัน และรืะบุ
วา่พวกเขึ้าเต็้ม่ใจท่ี่�จะลงทีุ่นเพื�อไดู้ดูอกเบ่�ยัหรือื
ส่วนแบ่งผลปีรืะโยัช่น์จากค่ืายัเพลงขึ้องม่่สเต้อรื์
อ่ซัเ่ปี็นเงน่เท่ี่าไรื ยัอดูซัื�อขึ้ายัเพลง การืซัื�อและ
ขึ้ายัหุ้นเพลง ม่่คืวาม่แต้กต่้างกันเล็กน้อยักับ
การืซัื�อและขึ้ายัหุ้นที่นุในธรุืก่จแบบดัู�งเดู่ม่ และ
กลยุัที่ธน่์�จะยัังคืงสะท้ี่อนไปีถ้งศ่ลปิีนหน้าใหม่่ท่ี่�
น�าโม่เดูลน่�ไปีปีรืบัใช่อ้ย่ัางต่้อเนื�อง

 

ศ่ลปิีนและคืรืเ่อเต้อรืท่์ี่�ปีรืะสบคืวาม่ส�าเรืจ็อย่ัาง
ม่ากในวันน่�เรื่�ม่ต้้นดู้วยัการืน�าวัฒนธรืรืม่แบบ
สต้ารื์ต้อัปีเข้ึ้าม่าเป็ีนโม่เดูลในการืที่�าธุรืก่จ 
สื�อสารืกับลูกค้ืาผ่านเที่คืโนโลย่ั และจัดูการื
รืะบบการืที่�าเง่นเพื�อแสดูงให้เห็นถ้งพลัง ว่า
ศ่ลปิีนนั�นจะเปี็นเหมื่อนกับนักธุรืก่จท่ี่�ปีรืะสบ
คืวาม่ส�าเรืจ็ไดู้ ศ่ลปิีนท่ี่�ม่่แนวค่ืดูล�าหน้าและ 
คืรื่เอเต้อรื์ต่้างไดู้รืับปีรืะโยัช่น์จากการืเข้ึ้าถ้ง
เคืรือืข่ึ้ายัหรือืแพลต้ฟอรืม์่ต่้าง ๆ เพื�อเพ่�ม่ทีุ่น
ดู้านการืที่�างาน รืวม่ทัี่�งเงน่ทีุ่นหมุ่นเวย่ันท่ี่�ช่่วยั
ให้พวกเขึ้าสาม่ารืถสรืา้งรืายัไดู้ไดู้ม่ากข้ึ้�น
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billboard.com

ในที่างเดู่ยัวกัน แรืป็ีเปีอรืแ์ละไอคือนคืนดัูงล่ล ยัาช่์ต่้�  
(Lil Yachty) ไดู้รืว่ม่มื่อกับแพลต้ฟอรืม์่ Fyooz.io เปิีดูตั้ว 
เหรืย่ัญคืรืป่ีโที่ขึ้องตั้วเองท่ี่�ช่ื�อ $YACHTY หรือื YachtyCoin  
การืเปีน็เจา้ขึ้อง $YACHTY ที่�าให้แฟน ๆ สาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
ศ่ลปิีนไดู้แบบเอกส่ที่ธ่�เฉพาะบุคืคืล รืวม่ถ้งเปี็นส่วนหน้�ง
กับก่จกรืรืม่เช่่งปีรืะสบการืณ์สุดูเอ็กซั์คืลูซั่ฟ เช่่น การื
ปีรืากฏิตั้วในม่่วส่กว่ดู่โอ การืพบปีะและทัี่กที่ายัเสมื่อน
จรืง่ การืจบัจองส่นค้ืาสดุูพ่เศษ และการืต่้ดูต้าม่บนโซัเช่ย่ัล 
ม่่เดู่ยั การืขึ้ายัเหรืย่ัญคืรืป่ีโที่น่�ฮ่ต้จนขึ้ายัหม่ดูในเวลาเพ่ยัง 
20 นาท่ี่ สรืา้งม่ลูค่ืาม่ากกวา่ 300,000 ดูอลลารืส์หรืฐั

หากม่องในมุ่ม่ขึ้องแพลต้ฟอรืม์่ ม่่พื�นท่ี่�ใหม่่ ๆ  อย่ัาง Corite 
และ Bumper Collective ท่ี่�เปิีดูโอกาสให้แฟน ๆ  สาม่ารืถ
ซัื�อหุ้นผลงานในอนาคืต้ขึ้องศ่ลปิีนไดู้ โดูยัศ่ลปิีนก็ต้้อง
รืกัษาการืม่่ส่วนรืว่ม่ขึ้องฐานแฟนคืลับเอาไวใ้ห้มั่�น วธ่ก่ารื
ขึ้ายัหุ้นน่�ไม่่เพ่ยังช่ว่ยัเรืื�องการืรืะดูม่ที่นุเท่ี่านั�น แต่้ยัังช่ว่ยั
เรืื�องการืจัดูการืกับคืวาม่สัม่พันธร์ืะหวา่งศ่ลปิีนและแฟน
คืลับในรืะยัะยัาวอ่กดู้วยั 

ปรับใชื่้โมเดลใหม่
การืเข้ึ้าถ้งเที่คืโนโลย่ับล็อกเช่นท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�น รืวม่ถ้งแนวค่ืดูเรืื�องการืเป็ีนเจ้าขึ้องผลงาน
ดู่จ่ทัี่ล ไดู้ก่อให้เก่ดูคืลื�นลูกใหม่่ขึ้องศ่ลปิีนท่ี่�ปีรืบัใช่้โม่เดูลใหม่่ โดูยัท่ี่�ศ่ลปิีนสาม่ารืถ
เข้ึ้าถ้งกลุ่ม่เป้ีาหม่ายัหรือืกลุ่ม่ลูกค้ืาไดู้โดูยัต้รืง แม้่จะม่่จ�านวนผล่ต้ภัณฑ์์ขัึ้�นต้ำา แต่้
ทัี่�งหม่ดูก็เปีน็ไปีเพื�อที่ดูสอบไอเดู่ยัรืวม่ถ้งที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจต้ลาดูและคืวาม่ต้้องการืในการื
สรืา้งสรืรืค์ื แที่นท่ี่�จะเลือกที่�าโปีรืเจกต์้เต็้ม่รูืปีแบบและทีุ่่ม่คืวาม่เส่�ยังไปีกับต้ลาดู 

worldfinance.com

กระแสตลาดคริปโทเคอร์เรนื้ซึ้ีทั่วโลกที่มี 
มูลค่า 509.5 พัินื้ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐ 

ไม่ได้มีวี่แววว่าจะซึ้าลงในื้เร็ววันื้นื้ี� ดังนื้ั�นื้แบรนื้ด์ต่าง ๆ  
จ้งควรกำาหนื้ดทิศทางธุรกิจของพิวกเขาสำาหรับอนื้าคต 

ด้วย NFT หรอ่คริปโทอ้่นื้ ๆ
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“Outrageous Algorithm” ผลงานศ่ลปีะโดูยั
เรืเช่ล อารืา (Rachel Ara) ศ่ลปิีนแนวคือนเซัปีช่วล 
ท่ี่�ไดู้เปีล่�ยันรืถตู้้ให้เป็ีนแกลเลอรืเ่คืลื�อนท่ี่� “The 
Museum of Van Art (MoVA)” เพื�อน�าผลงาน
ศ่ลปีะออกไปีน�าเสนอยัังพื�นท่ี่�ต่้าง ๆ ในช่ว่งเวลา 
ท่ี่�การืเข้ึ้าถ้งแกลเลอรื่และพ่พ่ธภัณฑ์์ยัังคืง 
ถกูจ�ากัดู

โม่เดูลใหม่่ยัังรืวม่ถ้งการืเปิีดูรืบัต้ลาดู NFT ยัอดู
ขึ้ายังานศ่ลปีะต้ลาดู NFT เต่้บโต้ข้ึ้�น 800% ใน
ช่ว่ง 4 เดืูอนแรืกขึ้องปีี 2021 โดูยัม่่ม่ลูค่ืาสงูถ้ง 
490 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั ม่่เคืรืื�องมื่อต่้าง ๆ เช่น่ 
SuperRare และ OpenSea ท่ี่�เปิีดูพื�นท่ี่�ให้ศ่ลปิีน 
นักสรืา้งสรืรืค์ื ต้ลอดูจนคืรืเ่อท่ี่ฟโฆษณาทัี่�วโลก 
ไดู้สรืา้งศ่ลปีะดู่จ่ทัี่ลในรูืปีแบบขึ้องไฟล์ PNG 
GIF และ MP4 และขึ้ายัโดูยัต้รืงให้กับนักสะสม่
ท่ี่�ต้้องการืเปีน็เจา้ขึ้องไฟล์แบบแรืรืไ์อเที่ม่

ใคืรื ๆ ก็สะสม่ผลงานศ่ลปีะไดู้ เรืาเรื่�ม่เห็นวธ่ก่ารืจับจอง 
เปี็นเจ้าขึ้องผลงานศ่ลปีะในรูืปีแบบใหม่่โดูยัไม่่ต้้องเฝั้า
ต่้ดูต้าม่ซัื�อจากแกลเลอรือ่่กต่้อไปี เอล่ซัา โกเม่ซั (Elisa 
Gomez) ศ่ลปิีนจากเดูนเวอรืไ์ดู้ปีรืบัเปีล่�ยันรูืปีแบบการื
ก�าหนดูรืาคืาผลงานศ่ลปีะขึ้องตั้วเอง โดูยัเสนอเป็ีน
แผนการืช่�ารืะเงน่เพื�อให้ผู้ซัื�อรืายัใหม่่ไดู้ผลงานแบบคือม่-
ม่่ช่ช่ันโดูยัไม่่ต้้องกังวลกับตั้วเลขึ้ท่ี่�แพงเก่นไปี เธอให้
สัม่ภาษณ์กับ Wescover วา่ “อย่ัารูืส้้กแย่ักับการืน�าเสนอ 
ผลงานขึ้องตั้วเอง จงให้บรืก่ารืและขึ้อให้ผู้คืนม่่ส่วนรืว่ม่ 
กับคืณุ สรืา้งสรืรืค์ืผลงานรืว่ม่ไปีกับคืณุ”

upriseart.com

elisagomezart.com

fadmagazine.com

fadmagazine.com
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ม่่ผู้คืนจ�านวนหลายัส่บล้านคืนทัี่�วโลกท่ี่�บอกว่าตั้วเองเปี็น “คืรืเ่อเต้อรื”์ กลุ่ม่
จ�านวนคืนเหลา่น่�ม่่อ�านาจม่ากจนถ้งขัึ้�นสาม่ารืถเก่ดูส่�งท่ี่�เรืย่ักวา่ “เศรืษฐก่จผูส้รืา้ง 
(Creator Economy)” ไดู้ เปีน็เหมื่อนตั้วแที่นขึ้องส่�งท่ี่�เรืย่ักวา่ “รูืปีแบบธรุืก่จขึ้นาดู
เล็กท่ี่�เต่้บโต้อย่ัางรืวดูเรืว็ท่ี่�สดุู” จากรืายังานขึ้องกองที่นุ SignalFire

แต่้ในอ่กแงห่น้�ง อัต้รืาการืแข่ึ้งขัึ้นในต้ลาดูน่�ก็สูงข้ึ้�นต้าม่จ�านวนผู้เล่นท่ี่�เข้ึ้าม่าไดู้
อย่ัางไม่่จ�ากัดูดู้วยัเช่่นกัน เหล่าคืรืเ่อเต้อรืทั์ี่�งหลายัจ้งต้้องไม่่หยัุดูม่องหาแหล่ง
รืายัไดู้ใหม่่ ๆ อยัู่เสม่อ หน้�งในนั�นคืือสต้ารืต์้อัปีจากลอสแอนเจล่ส แอปีพล่เคืช่นั 
NewNew ท่ี่�อธ่บายัผล่ต้ภัณฑ์์ขึ้องต้นว่าเปี็นการืสรืา้ง “ต้ลาดูหุ้นม่นุษย์ั” โดูยั 
ในแอปีฯ แฟน ๆ  จะจา่ยัเงน่เพื�อไดู้ส่ที่ธ่�โหวต้ในแบบส�ารืวจ เปีน็ผูก้�าหนดูการืตั้ดูส่นใจ 
ในช่ว่ต่้แต่้ละวนัขึ้องคืรืเ่อเต้อรื์

สำาหรับครีเอเตอร์แล้ว  
ให้คิดว่าทุกอย่างมีไว้ทำาเงินื้

ตั้วอย่ัางเช่่นคืรืเ่อเต้อรืส์าม่ารืถใช่้ NewNew 
เพื�อโพสต์้โพลถาม่แฟน ๆ วา่วนัน่�จะใส่เสื�อตั้ว
ไหนดู่ หรือืคืวรืออกไปีเท่ี่�ยัวกับใคืรืและไปีท่ี่�ไหน 
แฟนคืลบัต้้องจา่ยัเงน่เพื�อไดู้ส่ที่ธใ่นการืโหวต้ให้
กับคืรืเ่อเต้อรืค์ืนโปีรืดู รืวม่ถ้งไดู้อ�านาจในการื
ไดู้ดููวา่คืรืเ่อเต้อรืค์ืนนั�นจะใช่้ช่่วต่้อย่ัางท่ี่�เรืาลง
โหวต้ไปีไหม่ คืลา้ยักับการืเลน่เกม่แบบ Choose-
Your-Own-Adventure ในช่ว่ต่้จรืง่
 
“พวกเรืาก�าลังสรื้างเศรืษฐก่จแห่งการืเรื่ยัก
รือ้งคืวาม่สนใจ (Attention Economy) ท่ี่�คืณุ
สาม่ารืถซัื�อช่่วงเวลาในช่่ว่ต้ขึ้องคืนอื�นไดู้ และ

เรืาไปีไกลกว่าดู้วยัการืที่�าให้แฟนคืลับสาม่ารืถ
คืวบคืุม่ช่่วงเวลานั�น ๆ ไดู้ดู้วยั” คือรืต์้น่ สม่่ธ 
(Courtne Smith) ผูก่้อตั้�งแอปีฯ NewNew กล่าว

“คืนเป็ีนคืรื่เอเต้อรื์ก็เหนื�อยัล้าและหม่ดูไฟ
เหมื่อนกัน แต่้แฟนคืลับขึ้องพวกเขึ้าม่่แต่้คืวาม่
ต้้องการืท่ี่�ม่ากข้ึ้�น” เจน ล่ (Jen Lee) ผู้ก่อตั้�ง
คือม่ม่่วน่ต่้�เศรืษฐก่จผู้สรืา้ง Discord กล่าว 
“การืใช่้ช่่วต่้ให้สาม่ารืถที่�าเงน่ไดู้ในทีุ่กม่่ต่้ พวก
เขึ้าสาม่ารืถสรืา้งเงน่ไดู้จากที่กุการืม่่ปีฏ่ิสัม่พันธ์
ในช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนั” 

theitaliantimes.it

newnew.co
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เมื่�อเรืว็ ๆ น่� แพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�เรืย่ักวา่ PearPop ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ม่ากข้ึ้�น 
ดู้วยับรืก่ารืใหม่่คืือการืให้แฟน ๆ  จา่ยัเงน่เพื�อไดู้รืบัการืโต้้ต้อบจากไอดูอล
ขึ้องพวกเขึ้าบนโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยั ตั้วอย่ัางเช่น่ ถ้าหากจ่ายัเงน่ในรืาคืา 250 
ดูอลลารื ์กรืฟ่ฟนิ จอห์นสัน (Griffin Johnson) ดูาวต่้�กต็้อกช่ื�อดัูงจะม่า
แสดูงคืวาม่ค่ืดูเห็นในวดู่่โอขึ้องเรืา

“การืหารืายัไดู้จากสถานะที่างสังคืม่แบบเดู่ม่เปีน็เรืื�องขึ้องผู้ท่ี่�ม่่ผู้ต่้ดูต้าม่
เปีน็จ�านวนม่าก ม่่ฟอลโลเวอรืเ์ยัอะ ซั้�งสาม่ารืถที่�าข้ึ้อต้กลงกับแบรืนด์ูใหญ่
ไดู้” โคืล เม่สัน (Cole Mason) ผู้รืว่ม่ก่อตั้�งและหัวหน้าผู้บรืห่ารืขึ้อง 
PearPop กล่าว “แต่้ไม่่ใช่่อ่กต่้อไปี แนวค่ืดูส�าหรืบั PearPop คืือการื
สรืา้งรืายัไดู้ให้กับคืรืเ่อเต้อรือ์ย่ัางเท่ี่าเท่ี่ยัม่ ไม่่วา่คืณุจะเปีน็คืรืเ่อเต้อรืท่์ี่�ม่่ 
ผู้ต่้ดูต้าม่ 10,000 คืน หรือืม่่ผู้ต่้ดูต้าม่ 10 ล้านคืนก็ต้าม่”

วา่ดว้ยคอมเมนื้ต ์คอลแลปส ์และครปิโท

usestir.com

usestir.com

ในส่วนขึ้องการื “คือลแลปีส์” หรือืการื
ที่�างานรืว่ม่กันรืะหว่างคืนดัูงและคืรืเ่อ-
เต้อรืด์ูาวรุืง่ ยัังม่่รูืปีแบบการืสรืา้งรืายั
ไดู้ไดู้งา่ยัข้ึ้�น ยักตั้วอย่ัางเช่่นเคืรืื�องมื่อท่ี่� 
เรื่ยักว่า Stir จะม่าช่่วยัคื�านวณรืายัไดู้
ส�าหรืบัคืรืเ่อเต้อรื ์ในกรืณ่ท่ี่�พวกเขึ้าที่�าวดู่่โอ 
รืว่ม่กัน

“พวกเรืาค่ืดูวา่อนาคืต้ขึ้องการืสรืา้งรืายั
ไดู้ขึ้องคืรืเ่อเต้อรืคื์ือการืที่�างานรืว่ม่กัน” 
โจเซัฟ อัลบาน่ส (Joseph Albanese)  
ซัอ่่โอและผู้ก่อตั้�ง Stir เผยั “เรืาเปิีดูพื�นท่ี่�
ให้คืรืเ่อเต้อรืท์ี่�าเงน่ไดู้ทีุ่กท่ี่� ไม่่วา่จะเปี็น
ว่ดู่โอ ยัูทีู่บ หรือืรืา้นค้ืา Shopify และ
แบ่งรืายัไดู้กับคืรืเ่อเต้อรืค์ืนอื�น ๆ อย่ัาง
เท่ี่าเท่ี่ยัม่”

ที่างดู้านโลกขึ้องคืรื่ปีโที่ ก็ไดู้พ่สูจน์ให้
เห็นแล้วว่าเป็ีนโลกท่ี่�น่าดู้งดููดูใจส�าหรืบั
ผู้สรืา้งท่ี่�ต้้องการืสรืา้งรืายัไดู้จากการืม่่
ปีฏ่ิสัม่พันธ์ ดููตั้วอย่ัางจากแพลต้ฟอรืม์่
คืรืป่ีโที่ท่ี่�ช่ื�อ Rally.io ท่ี่�ช่ว่ยัให้คืรืเ่อเต้อรื์
สาม่ารืถผล่ต้สกุลเง่นดู่จ่ทัี่ลขึ้องต้นเอง
เพื�อสรื้างเศรืษฐก่จท่ี่�เปี็นอ่สรืะรื่วม่กับ
แฟนคืลับ โดูยัผู้ต่้ดูต้าม่สาม่ารืถซัื�อสกลุ
เง่นขึ้องคืรื่เอเต้อรื์ และใช่้เพื�อเข้ึ้าถ้ง
เนื�อหาพ่เศษหรือืเนื�อหาเอ็กซัค์ืลซูัฟ่ท่ี่�ยััง
ไม่่ไดู้เผยัแพรืท่่ี่�ไหน
 

ciobulletin.com
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ที่มา: 

บทความ 
 “For Creators,  
Everything Is for Sale”  
โดย Taylor Lorenz  
จาก nytimes.com

บทความ  
“JPG File Sells for $69 
Million, as ‘NFT Mania’ 
Gathers Pace”  
จาก nytimes.com

ทัี่�งหม่ดูน่� เปี็นเพ่ยังตั้วอย่ัางท่ี่� เก่ดูข้ึ้�น
และคืาดูการืณ์ว่าจะส่งผลต่้อรูืปีแบบ
การืที่�างานขึ้องศ่ลปิีนในอนาคืต้ เพื�อให้
รืบัมื่อกับคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงและปีรืบัใช่้
เคืรืื�องมื่อต่้าง ๆ ไดู้อย่ัางเหม่าะสม่ ทัี่�งฝัั� ง
ธุรืก่จก็สาม่ารืถน�ารูืปีแบบและแนวค่ืดูน่�
ไปีปีรืบัใช่้กับการืดู�าเน่นธุรืก่จไดู้ดู้วยัเช่่น
กัน อย่ัางเช่น่ NFT ท่ี่�จะกลายัเปีน็อนาคืต้
ใหม่่ในฐานะ Storyteller ให้กับแบรืนด์ูไดู้ 
หรือืเปี็นเคืรืื�องมื่อท่ี่�ช่่วยัส่งเสรืม่่กลยัุที่ธ์
การืเปิีดูตั้วส่นค้ืาและบรืก่ารืในอนาคืต้ ดัูง
นั�นไม่่วา่จะเป็ีนฝัั� งผู้สรืา้งสรืรืค์ื ฝัั� งธุรืก่จ 
หรือืฝัั� งแฟนคืลับ ก็สาม่ารืถเข้ึ้ารืว่ม่เปี็น
ส่วนหน้�งขึ้องกรืะแสวงจรืผู้ปีรืะกอบการื
ผลงานศ่ลปีะไดู้พรือ้ม่ ๆ กัน 

รายงาน  
“Leveraging Start-Up 
Strategies” 
จาก wgsn.com

รายงาน  
“Meme Marketing Strategies”  
จาก wgsn.com

ภาพวาดโดย Sebastian Svenson จาก Unsplash
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ปรัชื่ญาธุรกิจ  
ในื้วันื้ที่แบรนื้ด์ต้องใกล้ชื่ิด
กับลูกค้ามากกว่าที่เคย

BRAND-SHIP   

ประเภทธุรกิจ: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

BRAND-SHIP   
ภาพถ่ายโดย Oleg Laptev จาก Unsplash
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ในช่ว่งวก่ฤต้ หลายัธรุืก่จเลือกท่ี่�จะเดู่นหน้าให้คืวาม่ช่ว่ยัเหลือและต้อบสนองต่้อ
เหต้กุารืณ์ดู้วยันโยับายัย่ั�งใหญ่ บางคืรืั�งก็ใช่เ้งน่ลงที่นุเพื�อฟื� นฟูสงูถ้งหกหลัก แต่้
ส�าหรืบัผู้บรืโ่ภคื เพ่ยังแค่ืธรุืก่จเลือกม่่ปีฏ่ิสัม่พันธเ์ล็ก ๆ น้อยั ๆ กับลกูค้ืาในช่ว่ง
เวลายัากล�าบาก นั�นต่้างหากท่ี่�ส�าคัืญและม่่คืวาม่หม่ายัม่ากกวา่

ส�าหรืบัช่่วงเวลาแห่งการืปีรืบัวธ่ค่่ืดูคืรืั�งย่ั�งใหญ่ขึ้องหลายัธรุืก่จ ใน
วนัท่ี่�การืเต่้บโต้ที่างธรุืก่จจ�าเปีน็ต้้องปีรืบัเข็ึ้ม่ท่ี่ศให้เข้ึ้ากับคืณุค่ืาขึ้อง
ลกูค้ืาเปี็นส�าคัืญ คื�าวา่คืวาม่รืบัผ่ดูช่อบต่้อสังคืม่ไม่่ไดู้เปี็นเพ่ยังคื�า
ท่ี่�ใช่เ้ปีน็กลยัทุี่ธท์ี่างการืต้ลาดูอ่กต่้อไปี ปี ี2022 จะเรื่�ม่เห็นแบรืนด์ู
ต่้าง ๆ กล้าท่ี่�จะแสดูงจุดูยืันและการืส�าน้กในเปีา้หม่ายั (Sense of 
Purpose) ต้ลอดูจนให้คื�ามั่�นสัญญาต่้อคืวาม่รืบัผ่ดูช่อบที่างสังคืม่
และเรืื�องส่�งแวดูล้อม่ ธรุืก่จจะวางต้�าแหน่งเปีน็เพื�อน เป็ีนพันธม่่ต้รื 
และเปีน็คืู่ค่ืดูขึ้องผู้บรืโ่ภคืม่ากข้ึ้�น

วก่ฤต้สรืา้งให้เก่ดูแนวค่ืดูใหม่่เก่�ยัวกับคื�าวา่ “เคืรือืข่ึ้ายัชุ่ม่ช่นหรือื
คือม่ม่่วน่ต่้�” ฝัั� งผู้บรืโ่ภคืม่่คืวาม่ต้้องการืการืเช่ื�อม่ถ้งกันแบบตั้วต่้อ
ตั้วและม่่ปีฏ่ิสัม่พันธ์กันม่ากข้ึ้�น ซั้�งเปี็นผลม่าจากการืท่ี่�ปีรืะช่ากรื
โลกจ�านวนม่หาศาลถกูบังคัืบให้กักตั้วอยัู่บ้านหรือืเวน้รืะยัะห่างที่าง
สังคืม่ม่าอย่ัางยัาวนาน ดัูงนั�นการืไดู้ม่ารืวม่ตั้วกันในช่่วงเวลาหลัง
จากน่�จง้ม่่คืวาม่หม่ายัม่ากกวา่ท่ี่�เคืยั 

การืสนับสนุนซั้�งกันและกัน การืรืวม่ตั้วกันเพื�อเฉล่ม่ฉลองในเรืื�อง
เล็ก ๆ น้อยั ๆ การืบรืจ่าคืให้แก่กลุ่ม่คืนท่ี่�ต้้องการืคืวาม่ช่่วยัเหลือ 
ต้ลอดูจนการืสนับสนุนธรุืก่จขึ้นาดูเลก็ในพื�นท่ี่� ทัี่�งหม่ดูน่�ย่ั�งผลักดัูน
ให้เก่ดูเคืรือืข่ึ้ายัคือม่ม่่วน่ต่้�สรืา้งสรืรืค์ืท่ี่�ม่่คืวาม่เข้ึ้ม่แข็ึ้งม่ากข้ึ้�น

เพิราะผู้บริโภคใส่ใจแบรนื้ด์
มากกว่าที่เคย

จากเดู่ม่ท่ี่�เมื่�อถาม่ลกูค้ืาวา่อะไรืคืือส่�งท่ี่�พวกเขึ้า
ต้้องการืจากแบรืนด์ู คื�าต้อบท่ี่�ไดู้รืบัส่วนใหญ่มั่ก
จะเปีน็การืสรืา้ง “ส่นค้ืาคืณุภาพดู่” และ “ส่นค้ืา
ท่ี่�รืาคืาเอื�อม่ถ้ง” แต่้ในวนัน่�ส่�งท่ี่�ม่ากกวา่การืที่�า
โปีรืโม่ช่ั�นลดูรืาคืา คืือการืท่ี่�เหล่าลกูค้ืาต้้องการื
สนับสนุนแบรืนด์ูท่ี่�ม่อบส่นค้ืาและบรื่การืท่ี่�ม่่
คืวาม่หม่ายั “คืวาม่รืบัผ่ดูช่อบต่้อสังคืม่” และ 
“เปีา้หม่ายัขึ้องแบรืนด์ู” เปีน็ 2 ส่�งท่ี่�ม่าพรือ้ม่กัน 
เพรืาะผู้บรืโ่ภคืต้้องการืเห็นวา่ธรุืก่จหน้�ง ๆ นั�น 
แท้ี่จรืง่แลว้ใส่ใจกับผลก�าไรืหรือืผลปีรืะโยัช่น์เพื�อ
สังคืม่ม่ากกวา่กัน

ม่่ตั้วเลขึ้แสดูงจ�านวนผู้บรืโ่ภคืในยุัโรืปีและ
อเม่รืก่าเหนือท่ี่�ต้้องการืให้แบรืนด์ูต่้าง ๆ  แสดูง
เจต้นาช่่วยัเหลือผู้ผล่ต้ท้ี่องถ่�น เพ่�ม่ข้ึ้�นจาก 
31% ในไต้รืม่าสแรืก เปีน็ 37% ในไต้รืม่าสท่ี่� 2 
ม่่คืวาม่คืาดูหวงัวา่ธรุืก่จต่้าง ๆ  จะให้คืวาม่ช่ว่ยั
เหลือดู้านสวสัดู่การืสังคืม่ (Social Welfare) 
รืว่ม่กันส่งเสรืม่่รืะบบการืจดัูบรืก่ารืที่างสังคืม่ 
ซั้�งเก่�ยัวกับการืแก้ไขึ้ปัีญหา การืพัฒนา และ
การืส่งเสรืม่่คืวาม่มั่�นคืงที่างสังคืม่ เพื�อต้อบ
สนองคืวาม่จ�าเปีน็ขัึ้�นพื�นฐานขึ้องปีรืะช่าช่นท่ี่�ม่่
อัต้รืาเพ่�ม่ข้ึ้�นในช่ว่งเวลาแห่งคืวาม่ยัากล�าบาก

ภาพโดย explorenation# จาก Unsplash
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ม่่การืโปีรืโม่ต้ธุรืก่จแบบเล่นใหญ่อย่ัางท่ี่�เรืาจะน้กภาพออกกันในอดู่ต้ ทัี่�งการื
ออกแบบพื�นท่ี่�หน้ารื้านอย่ัางหรูืหรืา การืขึ้ายัเช่่งรุืก การืโถม่เม็่ดูเง่นโฆษณา 
นับไม่่ถ้วน หรือืการืออกแบบบรืรืจุภัณฑ์์ให้สะดูดุูต้าและแต้กต่้างจากคืู่แข่ึ้ง ในปีีน่�
แบรืนด์ูสาม่ารืถเลือกท่ี่�จะเพ่�ม่คืุณค่ืาขึ้องผล่ต้ภัณฑ์์ในสายัลูกค้ืาไดู้ดู้วยัการืสรืา้ง
ปีรืะสบการืณ์ดู่จ่ทัี่ล คืุณภาพการืให้บรืก่ารื หรือืการืแสดูงจุดูยืันเพื�อสนับสนุน
ปีรืะเด็ูนที่างสังคืม่

การืม่อบบรืก่ารืท่ี่�ดู่ให้กับลกูค้ืานับเปีน็เรืื�องส�าคัืญเสม่อม่า แต่้การืม่่ปีฏ่ิสัม่พันธส่์วนตั้ว 
ก็ส่งผลส�าคัืญไม่่แพ้กัน คืวาม่หม่ายัขึ้องการืให้บรืก่ารืลกูค้ืาในปี ี2022 จง้ไม่่ใช่เ่รืื�อง
ขึ้องการืให้คืวาม่ช่ว่ยัเหลือหรือืให้คื�าแนะน�าอย่ัางรืวดูเรืว็เท่ี่านั�น แต่้ต้้องแสดูงถ้ง
คืวาม่สาม่ารืถในการืเข้ึ้าอกเข้ึ้าใจและแบ่งปีันคืวาม่รูืส้้กถ้งอ่กฝั�ายัดู้วยั เพรืาะเป็ีน
ช่ว่งเวลาท่ี่�ลกูค้ืาต้้องการืการืปีฏ่ิบัต่้ดู้วยัคืวาม่เคืารืพม่ากกวา่ส่�งอื�นใดู

ว่ธ่น่�สาม่ารืถปีรืบัใช่้กับขัึ้�นต้อนใดูก็ไดู้ขึ้องเส้น
ที่างปีรืะสบการืณ์ลูกค้ืา จะเปี็นการืลงทีุ่นดู้วยั
การืต้อบสนองอย่ัางรืวดูเรืว็จากท่ี่ม่ซััพพอรืต์้  
การืใช่ช้่อ่งที่างการืสื�อสารืดู้วยัวดู่่โอม่ากข้ึ้�น การื
สื�อสารืแบบต้อบแช่ต้อย่ัางรืวดูเรืว็ การืน�าเสนอ
ช่่องที่างการืช่�ารืะเงน่หรือืคืืนเงน่ท่ี่�หลากหลายั
เพ่ยังพอ หรือืการืม่่ว่ธ่การืเสรืม่่ท่ี่�ช่่วยัให้ผู้ใช่้ท่ี่�
ไม่่ถนัดูช่่องที่างดู่จ่ทัี่ลสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งบรืก่ารืไดู้ 
เพื�อแสดูงให้เห็นวา่ธรุืก่จใส่ใจลกูค้ืาอย่ัางแท้ี่จรืง่

การืออกแบบเพื�อที่กุคืน (Inclusive Design) ไดู้
ก้าวข้ึ้�นม่าเปีน็คืวาม่จ�าเป็ีนในกรืะบวนการืพัฒนา
ส่นค้ืา ขัึ้�นต้อนการืผล่ต้ และบรืก่ารื แบรืนด์ูต้้อง
ต้รืะหนักรูื้ว่าคืวาม่หลากหลายัขึ้องผู้ใช่้หม่ายั
ถ้งคืวาม่สาม่ารืถท่ี่�แต้กต่้างกัน ทัี่�งยัังเปี็นคืวาม่
ปีรืารืถนาและคืวาม่ต้้องการืดู้วยั

เดืูอนกมุ่ภาพันธ ์ปีี 2021 แบรืนด์ูไนก่� (Nike) เปิีดูตั้วรืองเท้ี่าผ้าใบแบบไรืเ้ช่อืกผกู    
ซั่รืส์่ FlyEase รืองเท้ี่ารุืน่น่�ออกแบบม่าเพื�อให้สวม่ใส่ไดู้ทัี่นท่ี่โดูยัไม่่ต้้องก้ม่หรือื 
ม่่ขัึ้�นต้อนเพ่�ม่เต่้ม่ใดู ๆ เพื�อแสดูงศักยัภาพขึ้องกลุ่ม่ต้ลาดูขึ้นาดูใหญ่ อย่ัางคืน 
ท่ี่�อยัู่ล�าพังและม่่เงื�อนไขึ้ดู้านข้ึ้อจ�ากัดูที่างรื่างกายั เช่่น การืเปี็นอัม่พาต้หรืือ 
ออท่ี่สต่้ก หรือืส�าหรืบัผู้ใช่้ท่ี่�รูืส้้กว่าการืผูกเช่ือกรืองเท้ี่าเปี็นคืวาม่ยัากล�าบากใน 
ช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนั

ดำาเนื้ินื้ธุรกิจด้วยความเข้าใจที่คำานื้ึงถึึงคนื้ทุกกลุ่ม

ถ่ายภาพโดย  
Brooke Cagle  
จาก Unsplash

nike.com
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อ่กหน้�งตั้วอย่ัางม่าจากแบรืนด์ูย่ัลเลต้ต์้ (Gillette) เมื่�อปี ี2020 ที่าง
แบรืนด์ูเปิีดูตั้ว Treo โดูยัก�าหนดูกลุ่ม่เปีา้หม่ายัเปีน็ปีรืะช่ากรืท่ี่�ต้้อง
ดูแูลผู้สงูอายัหุรือืผู้พ่การื ท่ี่�ค่ืดูเปีน็อัต้รืาส่วน 1 ใน 4 ขึ้องปีรืะช่ากรื
ในแคืนาดูา ดู้วยัการืเปิีดูตั้วม่่ดูโกนหนวดูผู้ช่่วยั ม่่ดูโกนท่ี่�ไดู้รืบัการื
ออกแบบม่าโดูยัเน้นเรืื�องคืวาม่ปีลอดูภัยั และถูกต้้องต้าม่หลักการื
ยัศาสต้รืโ์ดูยัเฉพาะ แสดูงให้เห็นวา่แบรืนด์ูใส่ใจถ้งเรืื�องเล็ก ๆ  ท่ี่�หลายั
คืนม่องข้ึ้าม่

ม่กรืาคืม่ ปีี  2021 รื้านแม่คืโดูนัลด์ู 
(McDonald)  ในอ่นเดู่ยัเปิีดูตั้วโคืรืงการื 
EatQual น�าเสนอห่อเบอรืเ์กอรืท่์ี่�เปิีดูไดู้
งา่ยัดู้วยัมื่อเดู่ยัว เส่รืฟ์อาหารืในรืา้นให้
กับคืนท่ี่�ม่่ข้ึ้อจ�ากัดูดู้านการืเคืลื�อนไหว 
ดู้วยัมื่อ ถือเปี็นหน้�งในนโยับายัดู้านการื
คื�าน้งถ้งผู้ใช่้บรื่การืทีุ่กกลุ่ม่ ที่�าให้เปี็น
รื้านอาหารืท่ี่�ทีุ่กคืนสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งไดู้ 
แบรืนด์ูเปิีดูตั้วโคืรืงการืดู้วยัการืน�าเสนอ
ภาพยันต้รื์โฆษณาท่ี่�จัดูที่�าโดูยัเอเจนซั่�  
DDB Mudra และจัดูก่จกรืรืม่เปิีดูตั้ว
ในเมื่องมุ่ม่ไบ โดูยัม่่พ่ธ่กรืเปี็นนักก่ฬา 
คืรืก่เก็ต้พารืาล่ม่ปิีกอย่ัางสเุรืนที่รืา คืาซัารื ์ 
(Surendra Kasare)

ยัูน่ล่เวอรื ์ (Unilever) เปิีดูตั้วแผนท่ี่�คื�าน้งถ้งผู้ใช่้ทีุ่กกลุ่ม่ โดูยัแต้ะปีรืะเด็ูนเรืื�องค่ืาจ้างเพื�อ
ช่่วต่้ (Living Wage) เน้นกรืะจายัคืวาม่หลากหลายัขึ้องผู้ผล่ต้ และให้คื�าสัญญาวา่จะลบ
หรือืยักเล่กโฆษณาท่ี่�ก่อให้เก่ดูการืเหม่ารืวม่ (Stereotype) ออกจากแผนการืต้ลาดู บรืษั่ที่
ให้คื�ามั่�นสัญญาวา่ในปี ี2025 จะม่อบเงน่ 2.5 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐัในที่กุ ๆ ปี ีให้กับบรืษั่ที่ท่ี่�
เปีน็เจา้ขึ้อง และให้บรืห่ารืโดูยักลุม่่ท่ี่�ม่่คืวาม่หลากหลายั ซั้�งเปีน็ตั้วแที่นขึ้องกลุม่่เช่ื�อช่าต่้ เพศ 
และคืวาม่สาม่ารืถในดู้านต่้าง ๆ 

เช่น่เดู่ยัวกับ WPP ท่ี่�ปีรืะกาศคืวาม่ตั้�งใจในการืย้ัดูมั่�นท่ี่�จะก�าหนดูแผนปีฏ่ิบัต่้ และสัญญาวา่
จะต่้อสู้กับคืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่เรืื�องเช่ื�อช่าต่้ และสนับสนุนคืนผ่วส่และช่นกลุ่ม่น้อยัท่ี่�ม่่คืวาม่
สาม่ารืถม่าพรือ้ม่กับจดูหม่ายัเปิีดูผน้กท่ี่�ส่งต่้อถ้งธรุืก่จโฆษณา โดูยัเข่ึ้ยันหัวข้ึ้อไวว้า่ A Call for 
Change คื�ามั่�นสัญญาวา่จะลงที่นุเงน่ 30 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั เพื�อสนับสนุนองค์ืกรืภายันอก 
และลงที่นุให้กับโปีรืแกรืม่ท่ี่�ม่่เป้ีาหม่ายัเพื�อสรืา้งคืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ให้เก่ดูภายัในบรืษั่ที่

businessinsider.com

mcdonaldsblog.in
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จากการืต่้ดูต้าม่ผลขึ้องคืวาม่เปีล่�ยัน- 
แปีลงท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นจากกลยุัที่ธภ์ายัในองค์ืกรื 
เน็ต้ฟล่กซั์ (Netflix) เผยัแพรืร่ืายังาน 
Inclusion Report ในเดืูอนม่กรืาคืม่ 
ปีี 2021 ผลงานการืปีรืะเม่่นเช่่งล้กใน
ปีรืะเด็ูนคืวาม่หลากหลายัขึ้องการืที่�างาน 
รืะบุว่าเกือบคืรื้�งหน้�งขึ้องต้ลาดูแรืงงาน
และคืวาม่เปี็นผู้น�าในสหรืัฐอเม่รื่กา 
ปีรืะกอบดู้วยัผู้คืนจากภูม่่หลังที่างเช่ื�อ
ช่าต่้หรือืช่าต่้พันธุท่์ี่�ดู้อยัโอกาสอย่ัางน้อยั 
1 คืน รืายังานยัังน�าเสนอข้ึ้อมู่ลวา่บรืษั่ที่
จะสาม่ารืถเพ่�ม่การืเปีน็ตั้วแที่นไดู้อย่ัางไรื 
ที่างเน็ต้ฟล่กซั์กล่าวว่าไดู้ม่่โปีรืแกรืม่ 
รื่วม่กับว่ที่ยัาลัยัและม่หาว่ที่ยัาลัยัช่าว
อเม่รืกั่นเช่ื�อสายัแอฟรืกั่น (Historically 
Black Colleges and Universities: 
HBCUs) เพื�อสรืา้งช่อ่งที่างในการืเข้ึ้าถ้ง
คืนท่ี่�ม่่คืวาม่สาม่ารืถใหม่่ ๆ และช่่วยัให้
ผู้น�ารืะดัูบอาวุโสเพ่�ม่คืวาม่หลากหลายั
ขึ้องเคืรือืข่ึ้ายัไดู้ม่ากข้ึ้�น

 about.netflix.com
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คืวาม่หม่ายัขึ้องคื�าวา่ Brand-ship จง้หม่ายัถ้งการืสื�อสารืที่างการืต้ลาดูแบบหน้�ง
ต่้อหน้�งรืะหวา่งแบรืนด์ูและลกูค้ืา เพื�อสรืา้งเสรืม่่ให้คืวาม่สัม่พันธนั์�นเปี็นไปีอย่ัาง
ส่วนตั้วและใกล้ช่่ดูกับลูกค้ืาม่ากย่ั�งข้ึ้�น ในรูืปีแบบท่ี่�แบรืนด์ูสาม่ารืถเป็ีนเพื�อนกับ
ลกูค้ืาไดู้อย่ัางแท้ี่จรืง่ การืเช่ื�อม่โยังกันในรืะดัูบส่วนบคุืคืลน่�ช่ว่ยัให้แบรืนด์ูสาม่ารืถ
เข้ึ้าใจลกูค้ืากลุม่่คืนรุืน่ใหม่่ โดูยัเฉพาะเจนซัท่่ี่�เน้นการืสื�อสารืดู้วยัข้ึ้อคืวาม่ผ่านช่อ่ง
ที่างการืขึ้ายัและการืที่�าการืต้ลาดู

ตั้วอย่ัางเช่่นแบรืนด์ูชุ่ดูวา่ยัน�าซััม่เม่อรืซ์ัอลต์้ (Summersalt) ท่ี่�เปิีดูตั้วสายัดู่วน
เพื�อช่่วยัเหลือและเปี็นแรืงสนับสนุนดู้านอารืม่ณ์ให้แก่ลูกค้ืาท่ี่�อาจต้้องการืคืนรืบั
ฟงั พรือ้ม่น�าเสนอแพลต้ฟอรืม์่แช่รืว์ดู่่โอท่ี่�เปีน็แรืงบันดูาลใจในการืดูแูลตั้วเอง ทัี่�ง
ในรูืปีแบบข้ึ้อคืวาม่และไฟล์ภาพ .gif เพรืาะเข้ึ้าใจดู่วา่ในช่ว่งเวลาท่ี่�คืนรุืน่ใหม่่ต้้อง
ห่างไกลกันหรือืรืกัษารืะยัะห่างกับกลุ่ม่เพื�อนเช่น่น่� แบรืนด์ูก็พรือ้ม่เป็ีนส่วนหน้�งใน
การืเต่้ม่เต็้ม่และที่�าหน้าท่ี่�เปีน็เพื�อนขึ้องลกูค้ืาไดู้

ให้แบรนื้ด์ ได้ใกล้ชื่ิดเหม้อนื้ 
เป็นื้เพิ้่อนื้ที่เข้าใจ

ซูัเปีอรืม์่ารืเ์ก็ต้วอลม่ารืต์้ (Walmart) เข้ึ้าใจว่าเหล่าพ่อแม่่จะต้้องเจอกับคืวาม่
ท้ี่าที่ายัคืรืั�งใหญ่ในการืดููแลลูก ๆ แบรืนด์ูจ้งพรือ้ม่ช่่วยัพ่อแม่่ดู้วยัการืที่�าแคืม่ปี ์
ฤดูรูือ้นออนไลน์ ภายัใต้้โปีรืเจกต์้ Camp by Walmart โดูยัช่วนนักแสดูงช่ั�นน�าอย่ัาง 
ดูรูืว ์แบรืร์ืม่่อรื ์ (Drew Barrymore) น่ล แพที่รืก่ แฮรืร์ืส่ (Neil Patrick Harris) 
หรือืนักบาสเกต้บอลเอ็นบ่เอเลอบรือน เจม่ส์ (LeBron James) ที่�าหน้าท่ี่�เปี็น 
กัปีตั้นเรือืม่าช่วนให้เด็ูก ๆ  ใช่เ้วลาไปีกับการืที่�างานศ่ลปีะ งานฝีัมื่อ หรือืออกก�าลังกายั 
เพื�อช่ว่ยัเปิีดูโอกาสให้บรืรืดูาคืณุพ่อคืณุแม่่ไดู้พักหรือืม่่เวลาไปีที่�างานขึ้องตั้วเอง

behance.net

coporate.walmart.com
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1) อัต่ลักษณ์์ (Identity) > แต่้ละคืนท่ี่�อยู่ัในชุ่ม่ช่นม่่อัต้ลักษณ์เฉพาะตั้ว แต่้สาม่ารืถ
อยัูร่ืว่ม่กันไดู้ดู้วยัการืย้ัดูโยังที่างอารืม่ณ์ อัต้ลักษณ์น่�เองท่ี่�ที่�าให้เก่ดูคืวาม่รูืส้้กเปีน็ส่วน
หน้�งท่ี่�พอดู่กับชุ่ม่ช่นนั�น ถ้าแบรืนด์ูเข้ึ้าใจต้รืงน่� จะไดู้ลูกค้ืาท่ี่�ม่่คืวาม่ภักดู่ต่้อแบรืนด์ู
อย่ัางแน่นอน

2) ที่นุที่างสีงัคำม่ (Social Capital) > ปีรืะโยัช่น์ส่วนรืวม่ท่ี่�ม่าจากการืช่ว่ยัเหลือและ
คืวาม่รืว่ม่มื่อกันรืะหวา่งบุคืคืลและกลุ่ม่ต่้าง ๆ คืนในชุ่ม่ช่นจะรูืส้้กวา่ที่กุคืวาม่ค่ืดูเห็น
ไดู้รืบัการืรืบัฟงั ถ้าแบรืนด์ูเข้ึ้าใจต้รืงน่� จะไดู้รืบัการืพูดูถ้งในเช่ง่บวกแบบปีากต่้อปีาก

3) คำว่าม่เปน็หน้�งเด่้ยว่ (Oneness) > คืวาม่เปีน็ชุ่ม่ช่นท่ี่�เป็ีนหน้�งเดู่ยัวกัน แสดูง
ถ้งคืวาม่สามั่คืค่ืขึ้องชุ่ม่ช่นนั�น ๆ ถ้าแบรืนด์ูเข้ึ้าใจต้รืงน่� ข้ึ้อมู่ลท่ี่�แบรืนด์ูต้้องการื
สื�อสารืจะไดู้รืบัการืเผยัแพรือ่ย่ัางรืวดูเรืว็

4) การเคำล้�อนไหว่ (Mobilization) > ชุ่ม่ช่นท่ี่�เคืลื�อนไหวไดู้งา่ยัจะลงมื่อที่�าส่�ง
ต่้าง ๆ รืว่ม่กันไดู้อย่ัางรืวดูเรืว็ภายัใต้้เปี้าหม่ายัเดู่ยัวกัน ถ้าแบรืนด์ูเข้ึ้าใจต้รืงน่� 
จะสาม่ารืถใช่สื้�อท่ี่�ม่่เพื�อที่�าการืต้ลาดูอย่ัางม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพ

แบรืนด์ูต่้าง ๆ จะถูกปีรืะเม่่นเปี็นคืะแนนจาก 1-10 ในแต่้ละหม่วดูหมู่่ท่ี่�ม่่ 10 
คืะแนนเต็้ม่ รืวม่ทัี่�งหม่ดู 4 หม่วดูหมู่่ คืือเท่ี่ากับ 40 คืะแนน ดู่สน่ย์ั (Disney) 
ไดู้รืบัคืะแนน 31/40 ต่้�กต็้อก (TikTok) ไดู้รืบัคืะแนน 33/40 และวงบอยัแบนด์ู 
จากเกาหล่อย่ัาง BTS ไดู้รืับคืะแนน 37/40 ถือว่าเปี็นคืะแนนรืะดัูบสูง 

belong.sidlee.com

ในปีี 2022 นักการืต้ลาดูจะต้้องม่องหาจุดูสม่ดูุลรืะหว่างยัอดูขึ้ายัในรืะยัะสั�น
และกลยุัที่ธก์ารืสรืา้งแบรืนด์ูในรืะยัะยัาว รืาช่า รืาช่มั่นนารื ์ (Raja Rajamannar)  
ผูอ้�านวยัการืฝั�ายัการืต้ลาดูและการืสื�อสารืขึ้องม่าสเต้อรืก์ารืด์ู กล่าววา่ม่่หลายัธรุืก่จ
ท่ี่�ก�าลังปีรืบัเปีล่�ยันกลว่ธ่ในการืที่�าการืต้ลาดูรืะยัะสั�น แต่้รูืปีแบบกลยุัที่ธ์หลักนั�น 
ยัังเหมื่อนเดู่ม่ 

Sid Lee บรืษั่ที่คืรืเ่อท่ี่ฟช่ั�นน�าจากแคืนาดูาไดู้เสนอคื�าศัพท์ี่ที่างการืต้ลาดูใหม่่ คืือคื�า
วา่ “คืวาม่ฉลาดูที่างชุ่ม่ช่น (Community Quotient : CQ)” หม่ายัถ้งเกณฑ์์วดัูคืวาม่
ส�าเรืจ็ขึ้ององค์ืกรืแบบใหม่่ เพื�อปีรืะเม่่นจุดูแข็ึ้งและรืะดัูบคืวาม่สัม่พันธท่์ี่�แบรืนด์ูม่่ต่้อ
ผู้บรืโ่ภคืหรือืชุ่ม่ช่น เอเจนซั่�แห่งน่�ให้คื�าน่ยัาม่วา่คืวาม่ฉลาดูที่างชุ่ม่ช่นปีรืะกอบดู้วยั

เล่นื้เกมยาว

belong.sidlee.com
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และม่่คืวาม่ฉลาดูที่างชุ่ม่ช่นท่ี่�ดู่ เปีน็ชุ่ม่ช่นท่ี่�ม่่การืเคืลื�อนไหว (Mobilising Communities)  
สูง จ้งไม่่น่าแปีลกใจวา่ BTS จะไดู้คืะแนนสูงสุดู เพรืาะม่่อารืม์่ม่่� (ช่ื�อเรืย่ักแฟนคืลับ 
วง BTS) ทัี่�วโลกม่ากถ้ง 50 ล้านคืน อย่ัางการืบรืจ่าคืเงน่ 1 ล้านดูอลลารืส์หรืฐัขึ้อง 
BTS ให้กับการืเคืลื�อนไหว Black Lives Matter ซั้�งเปีน็หน้�งในการืบรืจ่าคืเพื�อการืกศุล
ม่ากกวา่ 600 รืายัการื ตั้วอย่ัางเหล่าน่�แสดูงให้เห็นวา่แบรืนด์ูอื�นคืวรืเรืย่ันรูืแ้ละพยัายัาม่
เคืลื�อนไหวไปีต้าม่ฐานแฟนคืลับ เพื�อสรืา้งคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงที่างสังคืม่ให้เก่ดูข้ึ้�นไดู้จรืง่ 

ส�าหรืบักลยุัที่ธใ์นปี ี2022 แบรืนด์ูจะต้้องเรื่�ม่
เปีน็ผู้น�าในการืสรืา้งโลกท่ี่�ดู่ข้ึ้�น ไปีพรือ้ม่กับ
การืสนับสนุนให้ลกูค้ืาปีรืะจ�าหรือืลกูค้ืาใหม่่ ๆ   
รื่วม่ลงมื่อที่�าไปีดู้วยักัน อาจเรื่�ม่จากการื
บรืจ่าคืหรือืช่วนกันที่�าคืวาม่ดู่ แบรืนด์ูต่้าง ๆ  
สาม่ารืถเป็ีนศนูย์ักลางในการืรืว่ม่สรืา้งคืวาม่
เปีล่�ยันแปีลงไดู้ โดูยัไม่่ต้้องรือให้คือม่ม่่วน่ต่้�
เป็ีนฝั�ายัเรื่�ม่หรือืเปีน็ฝั�ายัผลักดัูนเสม่อไปี

การืเปีล่�ยันทัี่ศนคืต่้ไปีจากอยัูแ่บบปีจัเจกม่าเปีน็อยัูอ่ย่ัางพ้�งพาซั้�งกันและกัน ธรุืก่จ
ต่้าง ๆ  จ�าเปีน็ต้้องต้รืะหนักถ้งรืะบบการือยัู่รืว่ม่กันกับคือม่ม่่วน่ต่้�ในลักษณะน่�ดู้วยั

ย่ั�งแบรืนด์ูต้รืะหนักถ้งคืวาม่เช่ื�อม่โยัง อ่ที่ธพ่ล และบที่บาที่ต่้าง ๆ ท่ี่�ม่่ต่้อสังคืม่
ม่ากข้ึ้�นเท่ี่าไหรื ่ ทัี่ศนคืต่้ขึ้องการือยัู่อย่ัางพ้�งพาอาศัยัซั้�งกันและกันรืะหวา่งธรุืก่จ 
ผู้บรืโ่ภคื และส่�งแวดูล้อม่ ก็จะหลอม่รืวม่เข้ึ้าม่าเปีน็รืะบบน่เวศและย้ัดูโยังซั้�งกัน
และกันม่ากข้ึ้�นเท่ี่านั�น ขัึ้บเคืลื�อนการืเปีล่�ยันแปีลงบที่บาที่ขึ้องธรุืก่จห้สอดูคืล้อง
กับคืวาม่คืาดูหวงัขึ้องผู้บรืโ่ภคืท่ี่�เปีล่�ยันไปี บรืษั่ที่ต่้าง ๆ จะต้้องเปีล่�ยันแนวที่าง
จากปัีจเจกน่ยัม่ไปีสู่การือยัู่รืว่ม่กันเป็ีนส่วนรืวม่ โดูยัก�าหนดูให้คืวาม่ต้้องการืขึ้อง
ชุ่ม่ช่นผู้ม่่ส่วนไดู้ส่วนเส่ยัเหนือผลก�าไรืที่างการืเงน่ขึ้องธรุืก่จ

โดูยัการืรืว่ม่มื่อและการืสรืา้งสรืรืค์ืรืว่ม่กัน (Co-creation) จะเปีน็ข้ึ้อปีฏ่ิบัต่้ท่ี่�น�า
ไปีปีรืบัใช่้ในทีุ่กขัึ้�นต้อนขึ้องการืพัฒนาผล่ต้ภัณฑ์์และบรืก่ารื ตั้�งแต่้การืวจ่ัยัและ
พัฒนา ไปีจนถ้งการืต้ลาดูและการืขึ้ายั การืแก้ปีัญหาอย่ัางสรืา้งสรืรืค์ื ที่�างาน
ข้ึ้าม่อุต้สาหกรืรืม่ไม่่เคืยัช่ัดูเจนม่ากขึ้นาดูน่�ม่าก่อน คืรือบคืลุม่ถ้งการืออกแบบ
นวตั้กรืรืม่เพื�อคืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ที่างสังคืม่ แนวที่างท่ี่�ให้คือม่ม่่วน่ต่้�เปี็นผู้น�าในการื
ออกแบบ และการืใส่ใจต่้อวก่ฤต้สภาพอากาศโดูยัรืวม่ 

อยู่อย่างพิ่่งพิา 
และอาศัยซึ้ึ่งกันื้และกันื้

โลกกำาลังเผชิื่ญกับอุปสรรคครั�งยิ่งใหญ่ในื้วันื้นื้ี� ทางฝ่ั�ง 
ผูบ้ริโภคก็คาดหวังว่าแบรนื้ด์จะสร้างความแตกต่าง โดยเฉพิาะ 

เจนื้มิลเลนื้เนื้ียลทีก่ว่า 83% รู้สึกว่าเป็นื้เร่่องสำาคัญอย่างยิ่ง 
ที่ธุรกิจจะต้องร่วมแชื่ร์คุณ์ค่าที่มีกับกลุ่มลูกค้าของพิวกเขา

ภาพถ่ายโดย  
Wizdan Zacky Fauzan  

จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Samuel Regan-Asante 

จาก Unsplash
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จากการืสรืา้งสรืรืค์ืรืว่ม่กัน (Co-creation) น�าไปีสู่แนวที่าง การืออกแบบรืว่ม่กัน 
(Co-design) กลยัุที่ธห์ลักส�าหรืบัแบรืนด์ูในการืส�ารืวจและน�าไปีใช่ ้ เนื�องจากการื
ออกแบบท่ี่�คืรือบคืลมุ่และเข้ึ้าถ้งไดู้ การืออกแบบรืว่ม่เปีน็วธ่ท่่ี่�ม่่คืณุค่ืาในการืน�าเส่ยัง
ท่ี่�ไม่่เคืยัไดู้ย่ันม่าสู่อนาคืต้การืออกแบบและการืพัฒนาแบรืนด์ูในขึ้ณะท่ี่�ผู้บรืโ่ภคื
ผลักดัูนให้ก้าวหน้า

“ส่วนส�าคัืญขึ้องการืออกแบบรืว่ม่กัน คืือการืไดู้รืบัข้ึ้อมู่ลและข้ึ้อเสนอแนะจาก 
ผูใ้ช่ข้ึ้องคืณุต้ลอดูทัี่�งกรืะบวนการื ส่งผลให้เก่ดูการืออกแบบบางส่�งท่ี่�ผูค้ืนต้้องการื
หรือืต้้องการืจรืง่ ๆ ม่ากกวา่ส่�งท่ี่�องค์ืกรืหรือืธรุืก่จขึ้องคืณุค่ืดูวา่ผู้คืนอาจต้้องการื
หรือืต้้องการื ส่�งน่�จะช่่วยัองค์ืกรืขึ้องคืุณปีรืะหยััดูไดู้ทัี่�งเงน่และเวลา”กล่าวโดูยั 
แดูน เบนท์ี่ล่ย์ั (Dan Bentley) ผู้รืว่ม่ก่อตั้�ง Impacto และท่ี่�ปีรืก้ษาดู้านการื
ออกแบบรืว่ม่ในออสเต้รืเล่ยักล่าว

szczpanks.medium.com
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กลุ่ม่ Blueprint Collective ในลอนดูอน 
การืรืวม่กลุ่ม่กันขึ้องคืนรุื่นใหม่่จ�านวน 
100 คืน อายุัรืะหว่าง 15-24 ปีี ให้ม่า
ที่�างานรื่วม่กับสภาท้ี่องถ่�นเพื�อน�าเสนอ
คืวาม่ต้้องการืขึ้องเยัาวช่นเป็ีนหัวใจส�าคัืญ
ขึ้องการืออกแบบพื�นท่ี่�ส�าหรืบัพื�นท่ี่�ส่วน
กลาง เช่น่ สวนสาธารืณะและพื�นท่ี่�ชุ่ม่ช่น 
แถลงการืณ์ขึ้องพวกเขึ้าในนาม่ Blueprint 
Charter เน้นถ้งคืวาม่ส�าคัืญขึ้อง “การืใช่้
พื�นท่ี่�” และการืเข้ึ้าคืวบคืมุ่การืตั้ดูส่นใจท่ี่�
จะก�าหนดูช่ว่ต่้ขึ้องพวกเขึ้าโดูยัต้รืง

การืท่ี่�ธุรืก่จจะใกล้ช่่ดูกับลูกค้ืาจ้งไม่่ไดู้
หม่ายัคืวาม่วา่ในฐานะปัีจเจกเท่ี่านั�น แต่้
ยัังต้้องเข้ึ้าใจคือม่ม่่วน่ต่้�ขึ้องท่ี่�แวดูล้อม่
ลูกค้ืาอยัู่ดู้วยั อย่ัางท่ี่�อล่ซั แกรืนดูอยัท์ี่  
(Alice Grandoit) ผู้ ก่อตั้� งบรื่ษัที่ท่ี่�
ปีรื้กษา Room For Magic กล่าวว่า  
“การืเปีล่�ยันแปีลงท่ี่�แท้ี่จรื่งนั�นม่าจาก
รืะดัูบชุ่ม่ช่น แม้่ว่าแบรืนด์ูจะพยัายัาม่
สรื้างคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงที่างสังคืม่หรืือ
ขึ้ายัส่นค้ืาท่ี่�ออกใหม่่ล่าสุดู คืวาม่ส�าเรืจ็ท่ี่� 
แท้ี่จรืง่นั�นม่่ท่ี่�ม่าจากคืวาม่เข้ึ้าใจและการื
ต้อบโจที่ย์ัขึ้องชุ่ม่ช่น”

นับตั้�งแต่้ปีี 2021 จรืย่ัธรืรืม่การืออกแบบ (Ethical Design) กลายัเปีน็คืวาม่ส�าคัืญหลักขึ้อง
หลายัธรุืก่จ โดูยัเฉพาะเมื่�อม่าพรือ้ม่วธ่ก่ารืค่ืดูจากต้้นน�า คืือตั้�งแต่้การืออกแบบจนถ้งการื
ผล่ต้ส่นค้ืา เรืาไม่่อาจแกล้งที่�าเปีน็วา่การืผล่ต้ส่นค้ืาใดู ๆ  จะไม่่ส่งผลใดู ๆ  ต้าม่ม่ากับโลกรือบ
ตั้วเรืา นักออกแบบจะต้้องเปีน็ผู้น�าในการืสรืา้งเส้นที่างท่ี่�เปีน็แบบอย่ัางใหม่่ให้ผู้บรืโ่ภคื

วธ่น่่�ก็เหมื่อนแนวค่ืดูการืรืะบ ุ“ข้ึ้อมู่ลโภช่นาการื” บนกล่องเคืรืื�องดืู�ม่ แต่้เพ่�ม่รืะดัูบคืวาม่เข้ึ้ม่ข้ึ้น 
ดู้วยัการืรืะบ ุ “ข้ึ้อเท็ี่จจรืง่ที่างจรืย่ัธรืรืม่” เพื�อต้อบคื�าถาม่จากผู้บรืโ่ภคื เช่น่ ส่นค้ืาน่�ผล่ต้ข้ึ้�น
ท่ี่�ไหน เลือกใช่้วสัดูุใดูในการืผล่ต้พนักงานใช่้เวลาก่�ช่ั�วโม่งในการืที่�าส่นค้ืาน่� บรืรืจุภัณฑ์์น่�จะ
ม่่อายัุบนโลกไดู้ก่�ปีี ปีรืะสบการืณ์ในการืไดู้รืบัรูืเ้รืื�องรืาวหรือืคื�าต้อบเหล่าน่�จะสรืา้งรืะดัูบช่ั�น
การืม่่ส่วนรืว่ม่ใหม่่

“บทบาทของนัื้กออกแบบจง้ไม่ใช่ื่แค่เร่่องของการออกแบบ 
แต่ยังต้องรับผิดชื่อบต่อสิ่งที่สร้างข้�นื้มาด้วย เพิราะ 

นื้ักออกแบบนื้ี่ล่ะที่มีอำานื้าจและทรงอิทธิพิลต่อโลกธุรกิจ”

instagram.com/blueprintcollective_

instagram.com/blueprintcollective_

frogdesign.com
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ช่่วงเวลาท่ี่�โลกต้้องการืคืวาม่โปีรื่งใสม่ากท่ี่�สุดูในปีรืะวัต่้ศาสต้รื์การืที่�าธุรืก่จ  
ผู้บรืโ่ภคืต้้องการืตั้วเลือกท่ี่�ดู่ย่ั�งข้ึ้�นและแบรืนด์ูก็ต้้องเคืารืพในจรืย่ัธรืรืม่การืที่�า
ธรุืก่จม่ากกวา่ท่ี่�เคืยัเปีน็ม่า
 
จากรืายังาน Brand Authenticity Index ในปี ี2021 สัม่ภาษณ์ผูบ้รืโ่ภคืช่าวอเม่รืก่า 
10,000 คืนท่ี่�ม่ารืว่ม่กันปีรืะเม่่นแบรืนด์ู 175 แบรืนด์ูใน 14 อตุ้สาหกรืรืม่ ผลคืือ 
ผู้บรืโ่ภคืจะยัอม่รืบัในแบรืนด์ูท่ี่�ตั้�งมั่�นต่้อคืณุค่ืาท่ี่�ตั้วเองไดู้แถลงเอาไว ้เป็ีนส่�งท่ี่�ส่ง
ผลโดูยัต้รืงต่้อการืตั้ดูส่นใจซัื�อ จากผลส�ารืวจเดู่ยัวกันน่�เองยัังรืะบอุ่กวา่ 80% ขึ้อง 
ผู้ต้อบแบบสอบถาม่เห็นดู้วยัว่า คืวาม่ถูกต้้องเปี็นส่�งส�าคัืญม่ากในแบรืนด์ูท่ี่� 
พวกเขึ้าเลือกซัื�อ

รับผิดและรับชื่อบ  
(Radical Responsibility)

คืวาม่รืับผ่ดูช่อบอันเข้ึ้ม่ข้ึ้น (Radical 
Responsibility) จ้งหม่ายัถ้งคืวาม่ค่ืดูท่ี่�
วา่ธรุืก่จจะต้้องพรือ้ม่แบ่งปีนัข้ึ้อม่ลู “เรืื�อง
รืาวที่างจรืย่ัธรืรืม่” ขึ้องส่นค้ืาใดูก็ต้าม่
เพื�อให้ผู้บรืโ่ภคืตั้ดูส่นใจไดู้อย่ัางช่ัดูเจน 
ถ้งท่ี่�ม่าขึ้องวตั้ถดุู่บ แรืงงานท่ี่�ใช่ ้และเส้น
ที่างบรืก่ารืในขึ้องแต่้ละช่่�นท่ี่�ต้นเองซัื�อไปี 
เพื�อสรืา้งการืเปีล่�ยันแปีลงอย่ัางแท้ี่จรืง่ให้
เก่ดูข้ึ้�นในรืะบบน่เวศขึ้นาดูใหญ่ขึ้องการื
ผล่ต้ และพฤต่้กรืรืม่ขึ้องลกูค้ืาในอนาคืต้
อันใกล้

ธรุืก่จจะต้้องช่ดัูเจนในจุดูยืันและลงมื่อที่�า
หรือืแสดูงออกให้เห็นถ้งคืณุค่ืานั�น แม้่วา่
ผูบ้รืโ่ภคือาจไม่่ไดู้ม่่มุ่ม่ม่องเหมื่อนกัน แต่้
เช่ื�อวา่ธรุืก่จจะไดู้เคืรืดู่ต้เปี็นคืวาม่เช่ื�อใจ
และการืให้คืวาม่เคืารืพจากกลุ่ม่ลูกค้ืา 
ในฐานะท่ี่�กล้ายืันหยััดูถ้งคืวาม่เปีน็ตั้วจรืง่ 

เส้นที่างคืวาม่รืบัผ่ดูช่อบใหม่่น่�จะเป็ีนไปีไดู้ จ�าเป็ีนต้้องอาศัยัคืวาม่พยัายัาม่เพื�อรืว่ม่มื่อกันรืะหวา่ง 
นักออกแบบ นักวจ่ยัั นักเที่คืโนโลย่ั และผู้น�าที่างธรุืก่จ ท่ี่�จะที่�าให้ส่นค้ืาหน้�ง ๆ ท่ี่�ไดู้รืบัการืค้ืนคืวา้
วจ่ยััม่าอย่ัางดู่ ไดู้รืบัการืออกแบบและสรืา้งวธ่ก่ารืท่ี่�จะที่�าให้เก่ดูคืณุค่ืากับผู้คืนม่ากท่ี่�สดุู ก่อให้เก่ดู
ผลเส่ยัต่้อโลกน้อยัท่ี่�สดุู และสรืา้งรืะบบท่ี่�เปีน็ธรืรืม่ม่ากย่ั�งข้ึ้�น

สีรุป 3 ข้ีอปฏิิบัติ่สีำาหรบัธุรุกิจถ้้าหากอยากจะ  
Brand-ship ในป ี2022

ย้ด้มั่�นในคำณุ์ค่ำาขีองแบรนด์้
ธุรืก่จจ�าเปี็นอย่ัางย่ั�งท่ี่�จะต้้องรืกัษาคืวาม่ซัื�อต้รืงต่้ลูกค้ืาไวใ้น
ทีุ่กมุ่ม่ขึ้องการืดู�าเน่นธุรืก่จ สื�อสารืคืุณค่ืาขึ้องแบรืนด์ูไปีใน 
ที่กุรืะดัูบ เพื�อให้ท่ี่ม่ที่�างานไดู้เห็นภาพรืว่ม่กัน ในฐานะผู้น�าหรือื 
เจ้าขึ้องธุรืก่จก็ต้้องพรือ้ม่สนับสนุนและน�าเสนอคืุณค่ืาขึ้อง 
แบรืนด์ูอยัู่เสม่อ เลือกลงที่นุไปีกับการืฝักึอบรืม่ เพื�อให้ท่ี่ม่หรือื
พนักงานไดู้เข้ึ้าใจอย่ัางล้กซั้�งและรูืส้้กเป็ีนส่วนหน้�งกับคืณุค่ืานั�น

กล้าแสีด้งจุด้ย้น
ธรุืก่จสาม่ารืถใช่พ้ลังแห่งโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยัเพื�อเช่ื�อม่ต่้อกับผูบ้รืโ่ภคื 
สื�อสารืให้เห็นถ้งคืวาม่ซัื�อต้รืงและคืวาม่ถูกต้้อง แช่รืเ์รืื�องรืาว 
และการืพัฒนาในม่่ต่้ต่้างๆ ขึ้องแบรืนด์ู หรือืเลือกท่ี่�จะสรืา้ง
แคืม่เปีญรืะยัะสั�นเน้นยั�าถ้งจุดูยืันไดู้

ให้ลกูค้ำาได้้เปน็สีว่่นหน้�ง
ธุรืก่จอาจจะเลือกรื่วม่มื่อกับลูกค้ืาเพื�อก้าวไปีถ้งเปี้าหม่ายั 
รืว่ม่กัน สรืา้งคือม่ม่่วน่ต่้�ท่ี่�ช่ว่ยัสนับสนุนจุดูยืันท่ี่�ม่่เหมื่อนกันไดู้ 
เปิีดูพื�นท่ี่�ให้ลกูค้ืาไดู้เข้ึ้าม่าม่่ส่วนรืว่ม่ผ่านก่จกรืรืม่ต่้าง ๆ สรืา้ง
คืวาม่เปีล่�ยันแปีลงในรืะดัูบท่ี่�กวา้งกวา่การืที่�าธรุืก่จทัี่�วไปี สรืา้ง
ผลลัพธท่์ี่�ม่่คืวาม่หม่ายัม่ากข้ึ้�นจากคืณุค่ืาท่ี่�แบรืนด์ูม่่ 

frogdesign.com

ที่มา: 

บทความ  
“Brand Utopia Rebuilding through 
Imagination”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Diversity & Inclusion Brand 
Strategies”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Emerging Mindset:  
Interdependent Brands”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“The Fight for Facts”  
จาก makeshift.trendwatching.com

บทความ  
“Trends 2021 :  
Three Scenes from the Future”  
จาก frogdesign.com
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ประเภทธุรกิจ: การขนส่งและเดินทาง, การท่องเที่ยว,
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

คนื้เม้องเล้อกชื่ีวิตใหม่     

URBAN 
ESCAPISTS  
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 ปัญหากลม ๆ แบบโดนัื้ท 
 (The Donut Problem)

ในช่่วงเวลาท่ี่�บางคืนก�าลังใช่้ช่่วต่้อยัู่ดู้วยั
วธ่ค่่ืดูแบบ “ในพื�นท่ี่�ใจกลางเมื่อง” ผู้คืน
ส่วนม่ากเลือกที่�างานแบบที่างไกลและ
เดู่นที่างน้อยัลง ที่�าให้โลกต้้องเผช่่ญกับ
การืเปีล่�ยันแปีลงอย่ัางรุืนแรืงในม่่ต่้ดู้าน
การืเดู่นที่างและการืคืม่นาคืม่
  
ข้ึ้อมู่ลจากหลายัเมื่องแสดูงให้เห็นถ้ง
ปีัญหาท่ี่�เรืย่ักวา่ The Donut Problem 
หม่ายัถ้งการืเก่ดูก่จกรืรืม่หรืือคืวาม่
เคืลื�อนไหวอย่ัางม่ากในพื�นท่ี่�เมื่องเล็ก
รือบนอก ส่วนใจกลางเมื่องกลับกลายัเปีน็
หลมุ่วา่งเปีล่า 

เพรืาะเมื่องเปีน็ม่ากกวา่พื�นท่ี่�ส�าหรืบัอยู่ัอาศัยัและส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวก ปี ี2022 จง้ 
เปีน็ปีแีห่งการืปีรืบัทัี่ศนคืต่้คืนเมื่องใหม่่ท่ี่�ไม่่ไดู้มุ่ง่แค่ืเรืื�องขึ้องคืวาม่สะดูวกสบายั แต่้
ยัังคื�าน้งถ้งคืวาม่หลากหลายัและรืะบบเศรืษฐก่จแบบกรืะจายัออกไปียัังช่านเมื่องท่ี่�
ออกแบบม่าเพื�อที่�างานรืว่ม่กัน

ในช่ว่งล็อกดูาวน์ เรืาที่กุคืนต่้างเผช่ญ่กับการืปีรืบัตั้วสูก่ารือยัูอ่าศัยัวถ่่ใหม่่ ที่�าให้ต้้อง
ถอยัออกม่าและค่ืดูที่บที่วนวา่อะไรืคืือส่�งส�าคัืญท่ี่�สุดูขึ้องการืใช่้ช่่วต่้อย่ัางแท้ี่จรืง่ 
คืวาม่ฟุ�ม่เฟอืยัหรือืคืวาม่ไม่่จ�าเปีน็ต่้าง ๆ กลายัเปีน็เปีลือกท่ี่�ถกูลอกออก จนเหลือ
แต่้สารืะใจคืวาม่ส�าคัืญขึ้องการืม่่ช่่วต่้อยู่ัเท่ี่านั�น อะไรืท่ี่�ที่�าให้เรืาม่่คืวาม่สุขึ้ไดู้อาจ
ไม่่เหมื่อนเดู่ม่อย่ัางท่ี่�เคืยัเปี็น การืออกไปีแฮงเอาต์้ท่ี่�บารืกั์บเพื�อน ๆ ต้้องถกูปีรืบั
เปีล่�ยันเปีน็การืดูซูัร่ืส์่ นั�งไถฟดีูบนโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยั เคืล่ยัรืง์านออฟฟศิท่ี่�บ้าน ใช่เ้วลา
กับคืรือบคืรืวัหรือืคืนรืกั อ่กทัี่�งยัังปีรืะหยััดูค่ืาตั้�วคือนเส่รืต์้หรือืค่ืาตั้�วหนัง น�าม่า
ลงทีุ่นใหม่่กับการืต่้อเต่้ม่หรือืต้กแต่้งบ้าน ไม่่ไดู้ออกไปีใช่้ช่่วต่้ออกก�าลังกายัหรือื
เข้ึ้าถ้งพื�นท่ี่�สาธารืณะอย่ัางท่ี่�เคืยั 

แต่้ทัี่�งหม่ดูน่�ไม่่ไดู้หม่ายัคืวาม่วา่พื�นท่ี่�เมื่องก�าลังต้ายัรืา้งหรือืลดูบที่บาที่ตั้วเองลงไปี 
แต่้ส่�งท่ี่�เปีล่�ยันไปีคืือคืวาม่สัม่พันธท่์ี่�คืนม่่กับเมื่องนั�นเอง

ภาพถ่ายโดย Lore Schodts จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Stephen Andrews จาก Unsplash

รืายังานจากบรืษั่ที่เที่คืโนโลย่ัดู้านการืต้ลาดูอย่ัาง CACI รืะบุวา่ในลอนดูอน 
ผูค้ืนเลือกกลับม่าใช่ช้่ว่ต่้ต้าม่ปีกต่้ อย่ัางเช่น่การืกลับม่าที่�างานในออฟฟศิใจกลาง
เมื่องเพ่ยัง 25% เท่ี่านั�น แต่้เก่ดูงานใหม่่ ๆ ในพื�นท่ี่�ท่ี่�อยัู่อาศัยัรือบนอกเพ่�ม่ข้ึ้�น 
แนวค่ืดูการืพัฒนาขึ้องคืารืล์อส โม่เรืโน (Carlos Moreno) ศาสต้รืาจารืย์ัจาก 
ม่หาว่ที่ยัาลัยัซัอรืบ์อนน์ (Sorbonne University) อย่ัาง “เมื่อง 15 นาท่ี่” 
(Fifteen-Minute City) กลายัเปีน็ที่างเลือกใหม่่ โดูยัน�าเสนอแนวค่ืดูท่ี่�วา่ผู้คืน
ในเมื่องจะสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งที่กุอย่ัางท่ี่�ต้้องการืและจ�าเปีน็ในการืม่่ช่ว่ต่้อยัูแ่ต่้ละวนั
ไดู้ ภายัในรืะยัะเวลาการืเดู่นหรือืปีั� นจกัรืยัานเพ่ยัง 15 นาท่ี่เท่ี่านั�น
 



336 337

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

การืเลือกย้ัายัไปีอยัู่อาศัยัในพื�นท่ี่�ช่านเมื่องส่งผลต่้อการืใช่้งานสื�อรืะดัูบ 
ท้ี่องถ่�นม่ากข้ึ้�น รืายังานจาก CNN รืะบถุ้ง Nextdoor เคืรือืข่ึ้ายัรืะดัูบท้ี่อง
ถ่�นท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่จากผู้ใช่้เปี็นอย่ัางม่าก โดูยัในสหรืฐัอเม่รืก่าม่่ผู้ใช่ ้
เคืรืือข่ึ้ายัน่�เพ่�ม่ข้ึ้�น 80% เนื�องจากผู้คืนท่ี่�อยู่ัในช่่วงล็อกดูาวน์ต้้องการื
สนับสนุนและสรืา้งเคืรือืข่ึ้ายักับธุรืก่จรืายัย่ัอยัในพื�นท่ี่� โดูยัหน้�งในหน้า 
การืใช่ง้านอย่ัาง ‘Help Map’ คืือการืเปิีดูโอกาสให้คืนในพื�นท่ี่�สาม่ารืถเปี็น
อาสาสมั่คืรืท่ี่�ม่าช่่วยัช่็อปีปิีงส่นค้ืาให้กับบ้านท่ี่�ม่่ผู้สูงอายัุ หรือืพาสุนัขึ้ไปี
เดู่นเล่นในช่ว่งเวลาท่ี่�เจา้ขึ้องบ้านอาจไม่่สะดูวก รืายังานขึ้อง TechCrunch 
รืะบุวา่โซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยัอย่ัางเฟซับุ�กก็ก�าลังพัฒนาเคืรือืข่ึ้ายัขึ้องตั้วเองท่ี่�ช่ื�อวา่ 
Neighborhoods เช่น่เดู่ยัวกัน
 

ธนาคืารืแห่งปีรืะเที่ศไที่ยัเปิีดูเผยัข้ึ้อมู่ลในรืายังาน เจาะล้กการืย้ัายัถ่�นขึ้อง
ปีรืะช่ากรืปีี 63: กลับถ่�นแยักกันเพื�อรือดูและพ้�งพ่งฐานเกษต้รื รืะบวุา่ในจ�านวน
คืนไที่ยักวา่ 68 ล้านคืน ม่่ผู้ย้ัายัถ่�น 1.05 ล้านคืน หากพ่จารืณาจากมุ่ม่ม่อง
ย้ัายัถ่�นขึ้าออก พบวา่คืนย้ัายัออกจากกรุืงเที่พฯ เปีน็อันดัูบหน้�งท่ี่� 127,344 คืน 
รืองลงม่าคืือช่ลบรุื ่55,906 คืน เช่ย่ังใหม่่ 50,702 คืน ภเูก็ต้ 42,427 คืน และ
รืะยัอง 41,325 คืนต้าม่ล�าดัูบ

   

nextdoor.com

bot.or.th
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ตั้วเลขึ้น่�แสดูงให้เห็นว่าการืรืะบาดูขึ้องโคืว่ดู-
19 ไดู้ซั�าเต่้ม่ปัีญหาเช่่งโคืรืงสรืา้งขึ้องต้ลาดู
แรืงงานไที่ยั กลุ่ม่ปีรืะช่ากรืท่ี่�ย้ัายัถ่�นกลับต่้าง
จังหวดัูกลุ่ม่ใหญ่ท่ี่�สุดู คืือแรืงงานเยัาวช่นอายั ุ
15-24 ปี ีปีรืะม่าณ 3.2 แสนคืน เนื�องจากส่วน
ใหญ่ที่�างานอยัู่ในสาขึ้าท่ี่�ไดู้รืบัผลกรืะที่บจาก
วก่ฤต้โคืวดู่-19 ม่ากกวา่กลุ่ม่คืนอายัอืุ�น ๆ  

การืย้ัายัออกจากเมื่องใหญ่ที่�าให้เมื่องรืองต้้อง
ปีรืบัโคืรืงสรืา้งการืพัฒนาท้ี่องถ่�น สรืา้งงานใน
รืะยัะสั�นเพื�อรืองรืบัแรืงงานย้ัายัคืืนถ่�น ขึ้ณะ
เดู่ยัวกันก็เรื่งพัฒนาศักยัภาพเมื่องในรืะยัะ
ยัาว เช่น่ การืลงที่นุดู้านสาธารืณสขุึ้ การืพัฒนา
แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยัวและอาช่พ่โดูยัชุ่ม่ช่น การืพัฒนา
แหล่งน�า การืพัฒนาทัี่กษะและสรืา้งอาช่่พแก่

แรืงงาน โดูยัต่้อยัอดูจากที่นุเดู่ม่ดู้านการืเกษต้รื 
ทีุ่นที่างปีัญญา ทีุ่นวฒันธรืรืม่และปีรืะเพณ่ ทีุ่น
ภูม่่ปีัญญาพื�นบ้าน แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยัวและส่นค้ืาท่ี่�
ม่่เอกลักษณ์ 

ดูรื. เสาวณ่ จันที่ะพงษ์ ฝั�ายัเศรืษฐก่จม่หภาคื 
ธนาคืารืแห่งปีรืะเที่ศไที่ยั ยัังกล่าวไวอ่้กวา่ หน้�ง
ในที่างออกคืือการืวางรูืปีแบบ “พัฒนาเมื่อง
ต้้นแบบเศรืษฐก่จสรืา้งสรืรืค์ื” ทัี่�งกลุ่ม่ 10 เมื่อง
หลักและ 20 เมื่องตั้วอย่ัาง ให้เป็ีนไปีต้าม่ท่ี่ศที่าง
ท่ี่�รืะบุไวแ้ล้วในยัุที่ธศาสต้รืช์่าต่้ 20 ปีี ดู้านการื
สรืา้งโอกาสและคืวาม่เสม่อภาคืที่างสังคืม่ โดูยั
มุ่่งพัฒนาชุ่ม่ช่นท้ี่องถ่�นเพื�อต้อบสนองสังคืม่
สูงวัยัและแนวโน้ม่การืขึ้ยัายัตั้วขึ้องเมื่อง โดูยั
เพ่�ม่ศักยัภาพชุ่ม่ช่นท้ี่องถ่�นให้พ้�งพาและบรืห่ารื
จดัูการืตั้วเองไดู้ และให้เปีน็เมื่องเศรืษฐก่จส่เข่ึ้ยัว
ท่ี่�เปีน็ม่่ต้รืต่้อส่�งแวดูล้อม่ 

จ�านวนขึ้องปีรืะช่ากรืท่ี่�กลับไปีใช่้ช่่ว่ต้ในพื�นท่ี่�ช่านเมื่องหรือืช่นบที่ท่ี่�เพ่�ม่ม่ากข้ึ้�น 
ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัปีัจจัยัส�าคัืญอย่ัางเรืื�องคืวาม่ก้าวหน้าที่างเที่คืโนโลย่ัและรูืปีแบบ
การืที่�างานท่ี่�ยืัดูหยัุ่น โดูยัการืเปีล่�ยันแปีลงไดู้รืบัการืกรืะตุ้้นอย่ัางรืวดูเรืว็จากโรืคื
รืะบาดู ที่�าให้กลุ่ม่คืนรุืน่ใหม่่ม่องหาการืใช่้ช่่วต่้ในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่่คืวาม่แออัดูน้อยั และ
เปิีดูรืบัปีรืะโยัช่น์ขึ้องพื�นท่ี่�เมื่องเล็กและการืที่�างานออนไลน์

Rural Revival กลับค้นื้ 
ฟ้�นื้ความเคล้่อนื้ไหวให้ท้องถึิ่นื้

ภาพถ่ายโดย Danny Sunderman จาก Unsplash

ภาพถา่ยโดย Sergey Nikolaev จาก Unsplash
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คืลื�นขึ้องการืย้ัายัออกจากเมื่องใหญ่กลายัเปี็นตั้วเรืง่ให้เก่ดูการืปีรืบัสม่ดูุล
เมื่องใหม่่ และเปี็นโอกาสอันดู่ท่ี่�เมื่องเล็ก ๆ จะไดู้ลองก�าหนดูนโยับายัหรือื
วัต้ถุปีรืะสงค์ืขึ้องเมื่องใหม่่เพื�อให้สอดูรืบักับคืลื�นคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงน่� จาก
โอกาสในการืที่�างานสู่การืเข้ึ้าถ้งต้้นทีุ่นที่างวฒันธรืรืม่ ส่�งท่ี่�คืรืั�งหน้�งเคืยัที่�าให้
เมื่องใหญ่ดู้งดููดูผู้คืนไดู้ในอดู่ต้ แต่้ในวนัน่�กลับเปี็นไพ่ใบส�าคัืญขึ้องเมื่องเล็ก 
ต้้องขึ้อบคืณุที่างเลือกดู้านเที่คืโนโลย่ัดู่จทั่ี่ลท่ี่�เข้ึ้าม่าช่ว่ยัเปีน็เคืรืื�องมื่อ และการื
สนับสนุนจากรืฐับาลท่ี่�ช่ว่ยัรืองรืบัการืเปีล่�ยันแปีลงให้เมื่องกลับม่าม่่ช่ว่ต่้ช่ว่าอ่ก
คืรืั�ง ผูป้ีรืะกอบการืรืายัย่ัอยัก็ไดู้รืบัการืผลักดัูนให้ก้าวข้ึ้�นม่าเปีน็แถวหน้าในการื
เสรืม่่สรืา้งคืวาม่สาม่ารืถในการืแข่ึ้งขัึ้นรืะดัูบภมู่่ภาคื ดู้วยัคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื
และคืวาม่รูืส้้กรืว่ม่ขึ้องคืนภายัในชุ่ม่ช่น

รืายังานว่จัยัจาก Totaljobs ยัังค้ืนพบข้ึ้อมู่ลท่ี่�น่าสนใจ ว่าปีรืะช่ากรืเมื่อง
ลอนดูอนกวา่ 1.6 ล้านคืน (ค่ืดูเปีน็ 26% ขึ้องจ�านวนปีรืะช่ากรืทัี่�งหม่ดู) หวงัวา่
จะไดู้ที่�างานในพื�นท่ี่�ช่านเมื่องเมื่�อพ้นช่่วงล็อกดูาวน์ไปีแล้ว ที่างฝัั� งผลส�ารืวจ
โดูยัรืฐับาลญ่�ปีุ�นก็พบวา่ 35.4% ขึ้องกลุม่่คืนอายุั 20 ปีข้ีึ้�นไปีท่ี่�ที่�างานในโต้เก่ยัว 
บอกวา่พวกเขึ้าม่่คืวาม่สนใจท่ี่�จะออกจากเมื่องใหญ่แล้วย้ัายัไปีใช่้ช่่วต่้ในเมื่อง
ช่นบที่แที่น

ผู้ปีรืะกอบการืรืายัย่ัอยัรุืน่ใหม่่ต่้างก�าลังค่ืดูหา
วธ่ส่รืา้งสรืรืค์ื เพื�อฟื� นฟูชุ่ม่ช่นท้ี่องถ่�นและเพ่�ม่
คืวาม่สาม่ารืถในการืแข่ึ้งขัึ้นให้ต่้อยัอดูไปีใน
รืะดัูบภมู่่ภาคื 
 
เพรืาะว่กฤต้ท่ี่�ที่�าให้เก่ดูการืขัึ้บเคืลื�อนกรืะแส 
Hyper-Localism ไปีทัี่�วโลก การืเปีล่�ยันจาก
กรืะแสหลักสู่กรืะแสท้ี่องถ่�นย่ั�งไดู้รืบัการืกรืะ
ตุ้้นม่ากข้ึ้�น ส่งเสรืม่่การืขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัคืวาม่
ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ืและคืุณค่ืาต้าม่หลักจรืย่ัธรืรืม่ 
จ�านวนตั้วเลขึ้ขึ้องคืนรุืน่ใหม่่ท่ี่�เข้ึ้าไปีสรืา้งคืวาม่
เช่ื�อม่โยังเช่่งล้กกับเมื่องเล็กเพ่�ม่สูงข้ึ้�น ที่างฝัั� ง
ผู้ปีรืะกอบการืรุืน่ใหญ่ก็รืว่ม่มื่อกันฟื� นฟูชุ่ม่ช่น
ช่านเมื่องและสรืา้งโอกาสใหม่่ ๆ

ยักตั้วอย่ัางเช่่นผู้ปีรืะกอบการืเพื�อสังคืม่ นายั-
ธนาคืารื และนักเศรืษฐศาสต้รืช์่าวบังกลาเที่ศ
ผู้ไดู้รืับรืางวัลโนเบล อย่ัางมู่ฮัม่หมั่ดู ยัูนูส 
(Muhammad Yunus) ม่องวา่การืย้ัายัถ่�นแบบ
ย้ัอนกลับท่ี่�เก่ดูจากการืรืะบาดูใหญ่ ถือเป็ีน 
โอกาสในการืสรื้างรืะเบ่ยับโลกใหม่่ เขึ้ารืะบุ
ปีรืะเด็ูนไปียัังผู้ปีรืะกอบการืรืายัย่ัอยัในพื�นท่ี่�
ช่นบที่ ในฐานะเปี็นวธ่แ่ก้ปีัญหาท่ี่�ยัั�งยืันในการื
ลดูอัต้รืาการืพ้�งพาพื�นท่ี่�ในเมื่อง
 
อ่กหน้� งตั้วอย่ัางม่าจากจังหวัดูคืย็ัองซัังใน
เกาหล่ใต้้ โคืรืงการื Urban Youth Country 
Dispatch ม่่จุดูมุ่ง่หม่ายัเพื�อฟื� นฟูชุ่ม่ช่นท้ี่องถ่�น  
และเพ่�ม่คืวาม่สาม่ารืถขึ้องผู้ปีรืะกอบการื
ให้แข่ึ้งขัึ้นในรืะดัูบภูม่่ภาคืไดู้ โคืรืงการืน่�จ้ง

ผู้ประกอบการรายย่อย  
(Micro Entrepreneurship)

สนับสนุนการืตั้�งถ่�นฐานขึ้องผูป้ีรืะกอบการืรุืน่ใหม่่ 
ดู้วยังบปีรืะม่าณ 30,000 ดูอลลารืส์หรืฐัต่้อคืน 
เพื�อจูงใจคืนรุืน่ใหม่่ให้ไดู้เป็ีนจ�านวน 2,300 รืายั 
ให้เข้ึ้าม่าที่�าธรุืก่จภายัในปี ี2030 แม้่จะเป็ีนการื
รืเ่รื่�ม่โคืรืงการืในช่ว่งแรืก แต่้ก็เรื่�ม่เห็นผลลัพธใ์น
เช่ง่บวกดู้วยัการืเปิีดูตั้วศนูย์ักลางวฒันธรืรืม่ ตั้�ง
แต่้เกสต์้เฮาส์และคืาเฟ�ท่ี่�จ�าหน่ายัผล่ต้ภัณฑ์์จาก
ช่า่งฝีัมื่อท้ี่องถ่�น

ปี ี2020 กลุ่ม่อาสาสมั่คืรืในชุ่ม่ช่นท่ี่�ช่ื�อวา่ Rural 
Invest รืว่ม่มื่อกันพัฒนาพื�นท่ี่�ช่นบที่ในโปีรืต้เุกส 
ดู้วยัการืเปิีดูตั้วแพลต้ฟอรืม์่ออนไลน์ท่ี่�ช่ื�อวา่ Rural 
Move เพื�อเช่ญ่ช่วนให้คืนรุืน่ใหม่่ท่ี่�ม่่คืวาม่สาม่ารืถ  
เข้ึ้าม่าพัฒนาพื�นท่ี่�ช่นบที่และสรืา้งรืากฐานขึ้อง
คืุณภาพช่่วต่้ท่ี่�ดู่ ส่งเสรืม่่การืแข่ึ้งขัึ้นเพื�อพัฒนา
ส่นค้ืาและบรื่การื สรื้างคืวาม่เคืลื�อนไหวที่าง
เศรืษฐก่จให้เก่ดูข้ึ้�นในพื�นท่ี่� โดูยัเปี็นการืที่�างาน
แบบออนไลน์ทัี่�งหม่ดู

ruralinvest.xyz

กลุ่ม่คืนที่�างานย่ั�งซัื�อใจกับการืที่�างานท่ี่�บ้านม่ากข้ึ้�น 
บรืษั่ที่ในออสเต้รืเล่ยั 10 แห่งไดู้ลงนาม่ในสัญญา 
Regional Australia Council 2031 วา่ดู้วยัการื
สนับสนุนให้คืนที่�างานจากพื�นท่ี่�ในแต่้ละภูม่่ภาคื
ม่ากข้ึ้�น ไม่่จ�าเปี็นต้้องกรืะจุกตั้วอยัู่ใจกลางเมื่อง
เหมื่อนอย่ัางท่ี่�เคืยัเปี็นม่า คื�าว่า “กรืะจายัออก
จากศูนย์ักลาง” ดููเหมื่อนจะเปี็นคื�าส�าคัืญขึ้อง
เหล่าส�านักงาน และช่่วยักรืะจายักลุ่ม่ผู้ม่่คืวาม่
สาม่ารืถโดูยัไม่่ม่่ข้ึ้อจ�ากัดูดู้านสถานท่ี่�อ่กต่้อไปี การื
เปีล่�ยันแปีลงเช่น่น่�ยัังช่ว่ยัเพ่�ม่พลงัและจุดูแข็ึ้งใหม่่ ๆ   
ให้กับคือม่ม่่วน่ต่้�ในเมื่องเล็กอ่กดู้วยั
 

ภาพถ่ายโดย Tim Mossholder จาก Unsplash
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การืม่องหาช่ว่ต่้ท่ี่�เรืย่ับงา่ยัในฐานะ
รูืปีแบบขึ้องการืหล่กหน่ออกจาก
เมื่องใหญ่ คืนเจนใหม่่ ๆ  ไดู้เข้ึ้าใกล้
และเปีน็เจา้ขึ้องช่ว่ต่้ในเมื่องเล็ก ๆ   
และหาคืวาม่เช่ื�อม่โยังในการืเปี็น
ส่วนหน้� ง กับธรืรืม่ช่าต่้อ่กคืรืั�ง 
ม่องหาว่ถ่ช่่ว่ต้เน่บช่้า สรืา้งเสรืม่่
ปีรืะสบการืณ์แบบท่ี่�ห่างไกลจาก
เมื่องใหญ่

“ดูเูหมื่อนวา่จะม่่การืเปีล่�ยันแปีลง
ในเช่่งจ่ต้วท่ี่ยัาอย่ัางล้กซั้�งในหมู่่ผู้
บรืโ่ภคืท่ี่�ก�าลังม่องหาบ้าน” เกลนน์ 
เคืลแม่น (Glenn Kelman) ซัอ่่โอ
บรืษั่ที่อสังหารืม่่ที่รืพัย์ั Redfin เผยั
กับส�านักข่ึ้าว CNBC และผลส�ารืวจ
ขึ้อง Harris Poll ในกลุ่ม่ปีรืะช่ากรื
สหรืฐัอเม่รืก่า พบว่า 39% ขึ้อง
คืนท่ี่�อยู่ัอาศัยัในเมื่องใหญ่บอกวา่
ว่กฤต้โคืว่ดู-19 ที่�าให้พวกเขึ้าไดู้
ค่ืดูที่บที่วนวา่จะย้ัายัถ่�นท่ี่�อยัู่ออก
จากเมื่องหลัก ไปีในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่่คืวาม่
วุ่นวายัหรือืคืวาม่แออัดูน้อยักว่า 
โดูยัคืนท่ี่�ม่่อายัรุืะหวา่ง 18-34 ปีม่ี่
แนวโน้ม่ว่าจะย้ัายัม่ากกว่าคืนใน
ช่ว่งอายัอืุ�น
 

ภาพถ่ายโดย Rapha l Biscaldi จาก Unsplash

กลับสู่ธรรมชื่าติ
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จากปีีก่อน ไดู้ม่่การืคืาดูการืณ์ถ้งกรืะแสการืเพ่�ม่
ข้ึ้�นขึ้องคืนเมื่องท่ี่�เลือกกลับไปีใช่้ช่่ว่ต้ในช่นบที่ 
เนื�องจากค้ืนพบข้ึ้อดู่ม่ากม่ายัขึ้องการืไดู้ใกล้ช่ดู่ 
ธรืรืม่ช่าต่้และปีรืบัจงัหวะช่ว่ต่้ให้ช่า้ลง โดูยัเฉพาะ 
คืนเมื่องท่ี่�เผช่่ญกับคืวาม่เหนื�อยัล้าและภาวะ
หม่ดูไฟสะสม่ ยักตั้วอย่ัางจากพลเมื่องช่าวจ่น 
ท่ี่�ม่่ตั้วเลขึ้รืายังานว่า 41% ขึ้องคืนเมื่องท่ี่�ไดู้
ลองที่�าก่จกรืรืม่กลางแจ้ง รูื้ส้กว่าเปี็นว่ธ่ลดู
คืวาม่เคืรื่ยัดูไดู้จรื่ง ในจ่นถ้งขัึ้�นท่ี่�ม่่รืายัการื
เรืย่ัลล่ต่้�โช่ว ์ I Told The Spring About You 
ออกอากาศที่างช่อ่ง Zhejiang Satellite TV และ
สต้รืม่่ม่่งออนไลน์บนแพลต้ฟอรืม์่ iQiyi ช่วนไปี 
ต้าม่ต่้ดูเหล่าเซัเลบรืต่่้�ท่ี่�ออกไปีตั้�งแคืม่ป์ีและ
เดู่นที่างไปียัังเมื่องช่นบที่ต่้าง ๆ ขึ้องจน่
 

กลุม่่ผู้บรืโ่ภคืในเอเช่ย่ัเรื่�ม่เฉล่ม่ฉลองให้กับภาพ
ฝันัแฟนต้าซัผ่่านการืใช่ช้่ว่ต่้ในช่นบที่ ม่องหาการื
กลับไปีสู่ธรืรืม่ช่าต่้ดู้วยัการืออกเดู่นที่างภายัใน
ปีรืะเที่ศ เห็นไดู้จากคืวาม่น่ยัม่ท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นในกลุ่ม่
ธุรืก่จก่จกรืรืม่กลางแจ้ง อย่ัางเช่่นการืแคืม่ปิี� ง 
หรือืการืปีนีเขึ้า

ส�านักเที่รืนด์ู WGSN ไดู้ต่้ดูต้าม่ว่วัฒนาการื
ขึ้องช่่วต่้ช่านเมื่องท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัคืนรุืน่ใหม่่ท่ี่�
เป็ีนอดู่ต้คืนใจกลางเมื่องม่าก่อน การืกลับไปี 
ค้ืนพบเสน่ห์ท่ี่�อยัู่ในธรืรืม่ช่าต่้และเปิีดูรืบัช่่ว่ต้
แบบเน่บช่้า การืแยักตั้วออกจากสังคืม่ในช่่วง 
โรืคืรืะบาดู ย่ั�งเปี็นเหมื่อนเช่ื�อเพล่งท่ี่�ขัึ้บดัูนให้ 
คืนรุืน่ใหม่่กลับไปีช่นบที่หรือืบ้านเก่ดู ส�านักพ่ม่พ์

ขึ้องญ่�ปีุ�น Jiyukokuminsha สรุืปีคื�าส�าคัืญท่ี่�
ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ในคืลังศัพท์ี่ญ่�ปีุ�น นั�นคืือคื�าวา่ 
‘Solo Camp’ (ソロキャンプ) ให้คืวาม่หม่ายัถ้ง
คืนท่ี่�ไปีตั้�งแคืม่ป์ีคืนเดู่ยัว จนกลายัเปีน็คื�าแห่งปี ี
2020 ท่ี่�ผ่านม่า

Urban Escapist หรือืผู้หลบหน่เมื่องใหญ่เปี็น
เหมื่อนผูถ้กูจ�ากัดูเวลา แสวงหาปีรืะสบการืณ์ท่ี่�ม่่
คืณุค่ืาในช่ว่งหยัดุูงาน คืนกลุม่่น่�ก�าลังม่องหาวธ่่
ใหม่่ ๆ  ในการืม่่ส่วนรืว่ม่กับแบรืนด์ูและผล่ต้ภัณฑ์์
ท่ี่�สนับสนุนแนวค่ืดูการืใช่ช้่ว่ต่้ห่างไกลจากคืวาม่
วุน่วายัขึ้องช่ว่ต่้ในเมื่อง คืรือบคืลมุ่หลายัธรุืก่จท่ี่�
เก่�ยัวข้ึ้อง ทัี่�งการืเดู่นที่าง การืรืบัปีรืะที่านอาหารื 
ฟติ้เนส และวฒันธรืรืม่

ธุรืก่จและรืา้นค้ืาจ้งต้้องจ่นต้นาการืถ้งกลยัุที่ธ์
การืต้ลาดูในการืน�าเสนอช่อ่งที่างการื “หล่กหน่” 
เพื�อให้ผู้บรืโ่ภคืไดู้ค้ืนพบตั้วเองในเวอรืช์่ันใหม่่ 
สรืา้งส่นค้ืาท่ี่�น�าเสนอปีรืะสบการืณ์ในการืเช่ื�อม่
โยังตั้วต้นกับธรืรืม่ช่าต่้ผ่านวฒันธรืรืม่ท้ี่องถ่�น



346 347

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

สตู้ดู่โอสถาปีัต้ยักรืรืม่จากฮ่องกง NC Design & Architecture สรืา้งสรืรืค์ืผลงาน
ปีรืะต่้ม่ากรืรืม่ในสวนขึ้องห้างสรืรืพส่นค้ืารืะดัูบหรูืในฮ่องกง โดูยัไดู้รืบัแรืงบันดูาลใจม่า
จากผืนที่รืายัและห่นในสวนเซัน อากาศโปีรืง่สบายั พื�นท่ี่�ท่ี่�ให้คืวาม่สงบเหมื่อนอยัูใ่นสวน
ท่ี่�ไดู้รืบัการืออกแบบม่าเปี็นอย่ัางดู่ โที่นส่ธรืรืม่ช่าต่้ดู้วยัการืเลือกใช่้วสัดูอุย่ัางไม้่ ที่อง
เหลือง และที่องแดูงท่ี่�สรืา้งสรืรืค์ืจากฝัมืี่อขึ้องช่า่งท้ี่องถ่�น

ปีฏ่ิเสธไม่่ไดู้วา่คืวาม่ต้้องการืท่ี่�จะย้ัายัช่่วต่้ออก
จากเมื่องเปี็นส่�งท่ี่�ที่�าไดู้ส�าหรืับคืนท่ี่� ม่่ก�าลัง
หรือืต้้นทีุ่นเท่ี่านั�น คืนเมื่องท่ี่�อยัู่ในพื�นท่ี่�เมื่อง
ในปีรืะเที่ศพัฒนาแล้วจะกรืะตื้อรือืรืน้เรืื�องการื
ย้ัายัออกจากเมื่องม่ากกว่า เมื่�อเท่ี่ยับกับกลุ่ม่
ปีรืะเที่ศท่ี่�ก�าลังเต่้บโต้ ส่�งท่ี่�เรืาเห็นไดู้ในช่ว่งเวลา
น่�คืือสัญญาณการืพัฒนาคืวาม่เปีน็เมื่อง  ในขึ้ณะ
ท่ี่�หลายัพื�นท่ี่�ช่านเมื่องและช่นบที่กลับไดู้แต่้รือ
โอกาสเพื�อจับกลุ่ม่กันเป็ีนเมื่อง ท่ี่�ม่่ส่�งอ�านวยั
คืวาม่สะดูวกเท่ี่ยับเท่ี่ากับเมื่องใหญ่ใจกลาง

ม่่รืายังานม่ากม่ายัท่ี่�รืะบถุ้ง “การือพยัพ” คืรืั�งใหญ่ 
ออกจากเมื่องในช่่วงโคืว่ดู-19 แต่้การืย้ัายั
ถ่�นฐานจากเมื่องในช่ว่งโรืคืรืะบาดูนั�น เรืย่ักไดู้วา่ 
เป็ีนส่�งท่ี่� “พรืว่เ่ลจ” เปีน็การืกรืะที่�าท่ี่�หรูืหรืาและ
เอื�อส�าหรืบัอาช่่พท่ี่�สาม่ารืถที่�างานที่างไกลหรือื
ที่�างานจากท่ี่�บ้านไดู้เท่ี่านั�น ไม่่ไดู้นับรืวม่กลุ่ม่
แรืงงานหรือืผู้ท่ี่�ม่่ต้�าแหน่งหน้าท่ี่�ท่ี่�ไม่่สาม่ารืถ 
Work from Home ไดู้ การืท่ี่�คืนส่วนใหญ่ปีรืบัรูืปี
แบบการืที่�างานม่าที่�าท่ี่�บ้านไดู้นั�น ไม่่ไดู้เปีน็ส่ที่ธ่
ท่ี่�ใช่้กับต้�าแหน่งงานอย่ัางพนักงานในโรืงงาน
หรือืพนักงานที่�าคืวาม่สะอาดู  แม้่ข้ึ้อมู่ลจะแสดูง
ให้เห็นวา่การืย้ัายัถ่�นจากเมื่องเปีน็คืวาม่ต้้องการื
ใหม่่ขึ้องปีรืะเที่ศฝัั� งต้ะวนัต้ก แต่้ส่�งน่�ไม่่ไดู้เก่ดู
จากคืวาม่กลัวไวรืสัม่ากเท่ี่ากับการืเปีล่�ยันแปีลง
ในล�าดัูบคืวาม่ส�าคัืญขึ้องเรืื�องต่้าง ๆ  ในช่ว่ต่้ขึ้อง
ผู้บรืโ่ภคื
 

Don’t Believe the Hype

ภาพถ่ายโดย Ricardo Gomez Angel  
จาก Unsplash
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อรือ็บ การืบั์ต้ต์้ (Rob Garbutt) นักวจ่ัยัดู้านวฒันธรืรืม่ศ้กษา 
เคืยักล่าววา่ผู้คืนมั่กจะเปิีดูรืบัคืวาม่ต้รืะหนักรูืใ้หม่่เก่�ยัวกับเรืื�อง 
ส่�งแวดูล้อม่เสม่อเมื่�ออยัู่ในช่่วงวก่ฤต้ เห็นไดู้จากตั้�งแต่้ช่่วงยัุคื  
1970 ซั้�งเก่ดูกรืะแสคืวาม่เคืลื�อนไหวท่ี่�ผู้คืนเลือกกลับไปีที่�าไรื ่
ที่�านา “เม้่องใหญ่่ถู้กม่องว่่าเป็นต้่นเหตุ่ขีองคำว่าม่เจ็บป่ว่ย 
ที่างสีังคำม่ จ้งกลายเป็นแรงผลักดั้นให้ผู้คำนเดิ้นที่างไปยัง 
ดิ้นแด้นอ้�น เพ้ื้�อเป็นอิสีระจากระบบสีังคำม่และได้้ลองม่องโลก
ในมุ่ม่ท่ี่�ต่่างออกไป”
 

วถ่่ช่่วต่้ใหม่่ท่ี่�หล่กเล่�ยังคืวาม่วุน่วายัและการืที่�างานท่ี่�เหน็ดูเหนื�อยั 
รืเ่รื่�ม่ช่่ว่ต้ใหม่่ท่ี่�การืที่�างานนั�นเปี็นไปีเพื�อการืพักผ่อน คืวาม่ผาสุก
ที่างอารืม่ณ์ และคืวาม่มั่�งคัื�งขึ้องเวลา จะสะท้ี่อนถ้งผู้ท่ี่�หม่ดูไฟและ
ต้้องการืกลับไปีใช่้ช่่ว่ต้ท่ี่�เรืย่ับงา่ยัม่ากข้ึ้�น ในขึ้ณะท่ี่�ผู้บรืโ่ภคืยัังคืง 
ใช่้ช่่วต่้ในช่นบที่แบบโรืแม่นต่้กม่ากข้ึ้�น แบรืนด์ูต่้าง ๆ คืวรืต่้ดูต้าม่
ทัี่ศนคืต่้สู่คืวาม่ส�าเรืจ็ท่ี่�เปีล่�ยันแปีลงไปี และล�าดัูบคืวาม่ส�าคัืญท่ี่� 
เก่ดูข้ึ้�นใหม่่ในช่ว่ต่้การืที่�างานและช่ว่ต่้ส่วนตั้ว รืวม่ถ้งคืวาม่สม่ดูลุและ
การืค้ืนพบตั้วเองอย่ัางใกล้ช่ดู่

ยักตั้วอย่ัางงา่ยั ๆ หากม่องเพ่ยังช่ั�นเดู่ยัว ตั้�งแต่้ต้้นปี ี2020 จนถ้ง
ปัีจจุบัน จะเห็นไดู้ช่ัดูวา่เจนซั่ม่่คืวาม่สนใจที่�าก่จกรืรืม่อย่ัางการืที่�า
อาหารืหลายัมื่�อต่้อวนัดู้วยัตั้วเอง การืต้กแต่้งบ้านให้น่าอยู่ัม่ากข้ึ้�น 
หรือืการืที่�าสวนเล็ก ๆ น้อยั ๆ เพ่�ม่ข้ึ้�นเปีน็อย่ัางม่าก แต่้เมื่�อม่องใน
รืะดัูบท่ี่�ล้กซั้�งม่ากข้ึ้�น จะพบวา่อันท่ี่�จรืง่พฤต่้กรืรืม่เหล่าน่�สะท้ี่อนส่�ง
ท่ี่�เป็ีนม่ากกวา่การืฆ่าเวลาหรือืกรืะแสช่ั�วคืรืั�งคืรืาว แต่้น่�คืือสัญญะท่ี่�
เป็ีนผลจากการืบ�าบัดู เป็ีนการืสื�อสารืถ้งคืวาม่ต้้องการืหยัุดูจังหวะ
ท่ี่�หมุ่นไปีอย่ัางรืวดูเรืว็ขึ้องช่่วต่้ก่อนเก่ดูวก่ฤต้ รืวม่ถ้งส่�งต่้าง ๆ ท่ี่� 
เก่ดูข้ึ้�นภายัในเมื่อง

ภาพถ่ายโดย Photoholgic จาก Unsplash
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งานวจ่ัยัจากสหรืาช่อาณาจักรืและสหรืฐั 
อเม่รืก่า รืะบวุา่สาเหต้ทุ่ี่�ผูค้ืนต้้องการืย้ัายั
ออกไปีส่วนใหญ่เก่�ยัวกับการืเปีล่�ยันแปีลง
ไลฟส์ไต้ล์ 31% และการืม่องหาพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่่
คืวาม่เง่ยับม่ากกว่าใจกลางเมื่อง 29% 
น่�เป็ีนเหตุ้ผลว่าที่�าไม่ปีี 2021 ท่ี่�ผ่านม่า 
เรืาจ้งไม่่เห็นการืเปีล่�ยันแปีลงขึ้ององค์ื
ปีรืะกอบที่างกายัภาพท่ี่� เก่ดูข้ึ้�นอย่ัาง
รุืนแรืงในพื�นท่ี่�เมื่อง แต่้เปี็นการืสะท้ี่อน
การืยักรืะดัูบท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นกับทัี่ศนคืต่้ขึ้อง 
คืนเมื่อง (Urban Mentality) ม่ากกวา่

ต้าม่มุ่ม่ม่องคืวาม่ค่ืดูขึ้องคืนเมื่องใหม่่ หม่ายัถ้งธรุืก่จรืะดัูบโลกคืวรืจะค่ืดูอย่ัางเข้ึ้าใจท้ี่องถ่�น
ม่ากข้ึ้�น ผู้บรืโ่ภคืเปีล่�ยันคืวาม่สนใจไปีสู่ส่�งใหม่่ ผสม่ผสานเข้ึ้ากับโอกาสในการืที่�างานแบบ
ออนไลน์ สัญญะขึ้องการืเปีล่�ยันแปีลงรืะยัะยัาวถ้งการืจา่ยัเวลาไปีในพื�นท่ี่�ท้ี่องถ่�นหน้�ง ๆ  เท่ี่านั�น
 
จากเมื่�อก่อนท่ี่�หลายัคืนในเมื่องน่ยัม่เดู่นที่างดู้วยัการืขัึ้บรืถหรือืโดูยัสารืรืถไฟสาธารืณะ แต่้
ในวนัน่�คืนส่วนใหญ่เลือกท่ี่�จะเดู่นหรือืปีั� นจักรืยัานม่ากกวา่ 42% ขึ้องผู้ใช่้งานรืะบบขึ้นส่ง
สาธารืณะก�าลังม่องหาอนาคืต้ท่ี่�พวกเขึ้าจะสาม่ารืถเดู่นไปีที่�างาน ถ้าจะให้ใกล้เค่ืยังกับคืวาม่
หม่ายัใหม่่ อาจค่ืดูถ้งการือยัู่ในเมื่องท่ี่�เล็กลงและรืะยัะที่างขึ้องการืเข้ึ้าถ้งส่�งต่้าง ๆ เปีน็ไปีไดู้
โดูยัสะดูวก
 
แม้่แต่้ม่หานคืรืใหญ่ทัี่�วเอเช่่ยัอย่ัางปีักก่�ง 26% ขึ้องผู้อาศัยัในเมื่องบอกว่าพวกเขึ้าเลือก  
“การืเดู่น” ให้เปีน็รูืปีแบบการืเดู่นที่างแห่งอนาคืต้

เตรียมตัวให้พิร้อมสำาหรับ
อนื้าคต Hyper-Local 

การมาถึึงขึ้องชื่มุชื่นเม่องขึ้นาด้ยอ่ย (Micropolitan)

เป็นัเวลากว่าศติวรรษท่่�เมืองใหญ่ซึ�งเป็นัศ้นัย์กลาง 
ได้�รบัการพึ่จิารณาวา่เปน็ัแกนันัำาสำำาคญัสำำาหรบัความ 
ท่ะเยอะท่ะยานัและช่ยัช่นัะของบคุคล แติแ่นัวคดิ้น่ั�กำาลงั
เปล่�ยนัแปลง หลายเมอืงในัจนีัหรอ่สำหรฐัอเมรกิากำาลงั
เผู้ช่ิญกับกระแสำติ่กลับน่ั� เมื�อกลุ่มช่นัชั่�นักลางกำาลัง
อพึ่ยพึ่ย�ายออกจากเมืองชั่�นัหนึั�ง (Tier-One City) 
อย่างติ่อเนัื�อง 

ชุ่มช่นัเมืองขนัาด้ย่อยน่ั�ม่จำานัวนัประช่ากรราว ๆ 
10,000-50,000 คนั ด้งึด้้ด้ผู้้�คนัและธิรุกจิท่่�กำาลงัมอง
หาพึ่่�นัท่่�อย้่อาศัย พึ่่�นัท่่�เช่่า และภัาษ่ท่่�ถึ้กกว่า อ่กท่ั�งยัง
เป็นัเมืองท่่�ม่มลพิึ่ษท่างอากาศและอัติราการเกิด้
อาช่ญากรรมนั�อยกว่า

ไอเดู่ยัขึ้องแนวค่ืดูเรืื�องเมื่อง Hyper-
Local ไม่่ใช่่เรืื�องใหม่่ และเคืยัถูกน�า
เสนอในฐานะรูืปีแบบขึ้องเมื่องหลักทัี่�ว
ยุัโรืปีในช่ว่งก่อนเก่ดูโคืวดู่-19 ม่าแล้ว   
 
และต้อนน่�ไดู้กลายัเป็ีนกรืะแสหลัก
ท่ี่�ลูกค้ืาต้้องการื โดูยัไม่่จ�ากัดูอยัู่ใน
ที่ว่ปียัุโรืปีเท่ี่านั�น คืวาม่ต้้องการืที่าง
เลือกในท้ี่องถ่�นอยัู่ในรืะดัูบสูงต้ลอดู
เวลา รืา้นค้ืาเช่นก็เป็ีนส่วนหน้�งท่ี่�พรือ้ม่
สนับสนุนกรืะแสน่� แต่้การืปีรืบัใช่นั้�นไปี
ไกลกวา่แค่ืรืา้นค้ืาและการืจดัูวางหน้า
รืา้นทัี่�วไปี การืต้ลาดูในหลายัเมื่องถูก
ท้ี่าที่ายั และคืวาม่ต้้องการืการืสื�อสารื
ท่ี่�ปีรืบัให้เหม่าะกับพื�นท่ี่�ท้ี่องถ่�นนั�น ๆ 
จะม่่คืวาม่ส�าคัืญย่ั�งข้ึ้�น

Age of Locals
ปีี 2022 WGSN คืาดูการืณ์ว่าเที่รืนด์ูท่ี่�ก�าลัง
ม่าคืือ Age of Locals หรือืยัคุืขึ้องท้ี่องถ่�น โดูยั
ผูค้ืนจากหลายัถ่�นท่ี่�อยัู่เดู่ม่ม่ารืวม่ตั้วกันในพื�นท่ี่�
ใหม่่ สรืา้งเรืื�องรืาวหรือืรืากเหงา้ให้เก่ดูข้ึ้�นในพื�นท่ี่�
ใหม่่นั�น ๆ  สรืา้งคืวาม่สัม่พันธเ์ช่ง่ล้กกับคืนในย่ัาน
และส่�งแวดูล้อม่ เส่ยังท่ี่�เคืยัไม่่ม่่คืวาม่หม่ายัจะไดู้
รืบัฟงัอย่ัางเท่ี่าเท่ี่ยัม่จากคืนรุืน่ใหม่่ ๆ  ท่ี่�ให้คืวาม่
ส�าคัืญกับคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ืและเฉล่ม่ฉลองให้
กับรืากเหงา้ขึ้องพวกเขึ้า

Photo by Mick De Paola on Unsplash
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Hyper-Localism
การืแบ่งปีนัคืวาม่รูืจ้ะเปีน็พัฒนาการืใหม่่ส�าหรืบัลัที่ธท้่ี่องถ่�นน่ยัม่แบบสดุูโต่้ง Hyper-Localism

ตั้วอย่ัางเช่่น Urbanplay จากเกาหล่ใต้้ท่ี่�บ่ม่เพาะและน�าเสนอวัฒนธรืรืม่ท้ี่องถ่�นผ่านเนื�อหา
ในรูืปีแบบต่้าง ๆ เช่น่ น่ต้ยัสารื I Know Here น�าเสนอไลฟส์ไต้ล์ขึ้องผู้คืนจากหลากหลายัย่ัาน
ท่ี่�ม่่เอกลักษณ์ หรือื Don’t Worry Village คือม่ม่่วน่ต่้�ในเกาหล่ใต้้ท่ี่�รืวม่คืนอายุัต้ำากวา่ 40 ปี ี
ม่าสรืา้งรูืปีแบบการือยัู่อาศัยัใหม่่รืว่ม่กัน โม่เดูลธรุืก่จขึ้นาดูเล็กท่ี่�ใช่้พื�นท่ี่�รืกรืา้งในเมื่องเก่าและ
แนวค่ืดูการืพัฒนาเมื่องรืว่ม่กัน (Inclusive) ขึ้องคืนรุืน่ใหม่่เข้ึ้าม่าแก้ปีญัหาสังคืม่รืะดัูบม่หภาคื โดูยั
เน้นการืให้คืวาม่รูื ้ช่ว่ยัเหลือผู้ปีรืะกอบการื และจดัูการืผู้เข้ึ้ารืว่ม่โปีรืแกรืม่ในรืะยัะเวลา 6 สัปีดูาห์ 
ผู้เข้ึ้ารืว่ม่จะไดู้เรืย่ันรูืว้ธ่ก่ารืท่ี่�หลากหลายัขึ้องการืใช่ช้่ว่ต่้ในพื�นท่ี่�ช่นบที่ท่ี่�เมื่องม่กโพ 

Don’t Worry Village, emptypublic.com

Don’t Worry Village, emptypublic.com

 
ทีุ่กวนัน่�แบรืนด์ูต่้าง ๆ ม่่บที่บาที่ใหม่่ในการืน�า
เสนอวธ่ก่ารืท่ี่�สรืา้งสรืรืค์ืม่ากข้ึ้�น เพื�อจุดูปีรืะกายั
ให้เก่ดูบที่สนที่นา ปีรืะสบการืณ์ และโอกาสใน
พื�นท่ี่�นอกเมื่องหลัก 
 
การืผสม่ผสานที่างเลือกดู่จ่ทัี่ลเข้ึ้ากับช่่ว่ต้ 
ปีรืะจ�าวนั เปีล่�ยันวธ่่การืท่ี่�เรืาเช่ื�อม่ต่้อ สื�อสารื 
และสรืา้งคืวาม่บันเท่ี่ง พื�นท่ี่�ช่นบที่หรือืช่านเมื่อง
ต้้องไดู้รืบัการืขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัเที่คืโนโลย่ั ท่ี่�จะเปีน็
โอกาสในการืเช่ื�อม่โยังเข้ึ้ากับวฒันธรืรืม่และที่าง
เลือกในการืใช่ช้่ว่ต่้

ในจ่น การืเช่ื�อม่ต่้อสัญญาณอ่นเที่อรื์เน็ต้
คืรือบคืลุม่ไปียัังพื�นท่ี่�ช่านเมื่อง ดู้วยัการืลงทีุ่น
จากรืฐับาลกวา่ 40 พันล้านหยัวน ให้กับโปีรืแกรืม่
ท่ี่�จะลดูช่่องว่างคืวาม่เหลื�อม่ล�าในการืเข้ึ้าถ้ง
สัญญาณอ่นเที่อรื์เน็ต้ น�าท่ี่ม่โดูยับรื่ษัที่ยัักษ์
ใหญ่ดู้านเที่คืโนโลย่ัอย่ัางเถาเปี�า (Taobao) 
และ JD.com การืไลฟส์ต้รืม่่ท่ี่�เอื�อให้เกษต้รืกรื
สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งกลุ่ม่ลูกค้ืาใหม่่ ๆ และเพ่�ม่ยัอดู
ขึ้ายัไดู้ม่ากข้ึ้�น ม่่รืา้นค้ืากว่า 100,000 รืา้นท่ี่�
เข้ึ้ารืว่ม่โปีรืแกรืม่ไลฟ์สต้รืม่่การืกุศลเพื�อช่่วยั
เหลือเกษต้รืกรืในพื�นท่ี่�ช่านเมื่อง ท่ี่�เผช่ญ่ปีญัหา
รืะหวา่งวก่ฤต้การืแพรืร่ืะบาดู

เชื่้่อมต่อด้วยดิจิทัล

JD.com ออกแบบการืใช่ง้านเวบ็ไซัต์้ให้เข้ึ้าใจงา่ยัท่ี่�สดุู เพื�อให้เกษต้รืกรืสาม่ารืถ
ไลฟอ์อนไลน์ไดู้อย่ัางไม่่ยัากเก่นไปี โดูยัเรื่�ม่ม่่กลุ่ม่ผู้ผล่ต้ท้ี่องถ่�นเข้ึ้าม่าขึ้ายัส่นค้ืา 
อย่ัางช่าวสวนปีลกูสต้รือวเ์บอรืร์ืจ่ากม่ณฑ์ลเหล่ยัวหน่ง ที่างฝัั� งเถาเปี�าก็ม่่เวร่ืก์ช่อ็ปี
สอนไลฟแ์บบไม่่เส่ยัค่ืาใช่จ้า่ยั หวงัเพ่�ม่รืายัไดู้การืขึ้ายัส่นค้ืาเกษต้รืบนแพลต้ฟอรืม์่
ให้สงูถ้ง 2.1 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัในปี ี2022
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ที่มา: 

ภาษาไทย

บทความ 
 “คลื่นแรงงานย้ายถิ่นกับการปรับตัว
ของชุมชนท้องถิ่น” โดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จาก bot.or.th 

ภาษาอังกฤษ

บทความ  
“Once Upon a Time, There Was 
Cottagecore” โดย Rebecca Jennings  
จาก vox.com

ในอ่นเดู่ยั องค์ืกรืไม่่แสวงหาก�าไรืทัี่�ง Dastkar 
และ Creative Dignity ไดู้ที่�าการืเช่ื�อม่ต่้อกับ
กลุม่่ช่า่งฝัมืี่อในท้ี่องถ่�นดู้วยัเที่คืโนโลย่ัดู่จทั่ี่ล เพื�อ
ช่ว่ยัจดัูจ�าหน่ายัส่นค้ืาบนแพลต้ฟอรืม์่ B2B ที่าง
ฝัั� งไม่โคืรืซัอฟต์้ก็เปิีดูตั้วแผนน�าเสนอโปีรืแกรืม่
การืพัฒนาทัี่กษะดู่จ่ทัี่ลให้กับผู้คืนกวา่ 25 ล้าน
คืนทัี่�วโลก โปีรืแกรืม่น่�ตั้�งเปี้าหม่ายัเพื�อผลักดัูน
การืใช่้ทัี่กษะดู่จ่ทัี่ลในหลากหลายัอุต้สาหกรืรืม่ 
เปิีดูโอกาสใหม่่ ๆ ให้กับชุ่ม่ช่นช่านเมื่องท่ี่�ในอดู่ต้
เคืยัเปีน็กลุม่่ผูใ้ช่ง้านท่ี่�ถกูลืม่ไปี ต้อบรืบักับการืใช่้
อ่นเที่อรืเ์น็ต้ขึ้องเมื่องในช่นบที่ต่้าง ๆ  ท่ี่�เรื่�ม่จดัูหา
โคืรืงสรืา้งพื�นฐานเพื�อรืองรืบัการืที่�างานรืะยัะไกล
และสรืา้งวฒันธรืรืม่ชุ่ม่ช่นในรืะยัะยัาว เก่ดูเป็ีน
ม่ลูค่ืาที่างเศรืษฐก่จท่ี่�จะงอกเงยัข้ึ้�นในอนาคืต้

เพื�อรืบัมื่อกับคืวาม่ท้ี่าที่ายัต่้อการืขึ้ยัายัตั้วในรืะดัูบท้ี่องถ่�นหรือืภมู่่ภาคื คืรืส่ เม่อรืเ์รืย์ั (Chris Murray) 
ผู้อ�านวยัการื Core Cities UK เคืยักล่าวไวว้า่ “น่�เป็ีนแนวโน้ม่รืะดัูบโลกท่ี่�หน่วยังานขึ้องเมื่องต้้อง
พรือ้ม่รืบัมื่อ เคืรือืข่ึ้ายัขึ้องเมื่องม่่บที่บาที่เป็ีนผู้น�าในการืแก้ปีัญหาคืวาม่ท้ี่าที่ายัท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุูท่ี่�หลายั
ปีรืะเที่ศก�าลังเผช่ญ่อยัู่ ทัี่�งการืเปีล่�ยันแปีลงขึ้องสภาพภมู่่อากาศ คืวาม่เป็ีนหน้�งเดู่ยัวกันที่างสังคืม่ 
และคืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่กันที่างเศรืษฐก่จ  ซั้�งไม่่สาม่ารืถแก้ไขึ้ไดู้โดูยัปีรืะเที่ศใดูปีรืะเที่ศหน้�งอ่กต่้อไปี”

รายงาน  
“Carat Trends 2021” โดย Dentsu  
จาก carat.com

รายงาน  
“WGSN Macro Forecast:  
Future Driver 2022”  
จาก wgsn.com

รายงาน  
“Trending 2021-The Report”  
โดย Foresight Factory  
จาก foresightfactory.co

รายงาน  
“WGSN The Post-Pandemic  
Rural Revival” จาก wgsn.com

facebook.com/dastkarsociety 

blogs.microsoft.com

ในอนาคืต้ สม่ดูลุอ�านาจรืะหวา่งเมื่องใหญ่และภมู่่ภาคืจะค่ือยั ๆ  พัฒนา
เข้ึ้าหากันม่ากข้ึ้�น เมื่องรืองรืะดัูบสองและสาม่จะย่ั�งม่่พลังดู้านการืเช่ื�อม่
ต่้อเคืรือืข่ึ้ายัทัี่�วโลก 

ภายัในปีี 2030 การืเต่้บโต้หรือืขึ้ยัายัตั้วขึ้องเมื่องทัี่�วโลกจะหม่ายัถ้ง
พื�นท่ี่�ในเมื่อง ช่านเมื่อง ช่นบที่ท่ี่�ไดู้รืบัการืพัฒนาอย่ัางต่้อเนื�อง โดูยัม่่
ส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวกท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยัม่กันม่ากข้ึ้�น ทัี่�งในแงข่ึ้องการืเช่ื�อม่ต่้อ 
เคืรือืข่ึ้ายั คืวาม่รืว่ม่มื่อกันในหลายัรืะดัูบ การืเปีน็พื�นท่ี่�ปีลอดูภัยั ก่จกรืรืม่ 
ท่ี่�เอื�อต่้อการืม่่สุขึ้ภาพท่ี่�ดู่ การืออกแบบท่ี่�เปี็นม่่ต้รืต่้อสภาพแวดูล้อม่
และภมู่่อากาศ 
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สื�อช่ื�อดัูง The New York Times ว่เคืรืาะห์ว่าจุดูสูงสุดูขึ้อง
เที่คืโนโลย่ัยัคุืใหม่่คืือคืวาม่ไวว้างใจ โดูยัเจนเนอเรืช่นัซัคื่ือผู้รืบัไม้่ 
ต่้อจากม่่ลเลนเน่ยัล ในการืพัฒนาสต้ารืต์้อัปีเจนถัดูไปีท่ี่�มุ่่งหน้า
สู่ส่�งท่ี่�ดู่ข้ึ้�น แม้่วา่น่ต้ยัสารื Quartz จะยักเรืื�อง Climate Tech 
เที่คืโนโลย่ัจดัูการืเรืื�องภาวะโลกรือ้นข้ึ้�นม่าเปีน็อันดัูบหน้�งขึ้องยัคุื
ก็ต้าม่ แต่้ส่�งท่ี่�ทัี่�ง 2 สื�อวเ่คืรืาะห์เก่�ยัวกับอนาคืต้ขึ้องเที่คืโนโลย่ั 
ก็คืือเที่คืโนโลย่ัจะเต่้บโต้อย่ัางอ่สรืะ ไม่่ต้้องพ้�งพารืฐับาลหรือื
นายัที่นุยัักษ์ใหญ่ ม่่เพ่ยังคืนธรืรืม่ดูาหรือืสต้ารืต์้อัปีท่ี่�ม่่ศักยัภาพ
ม่ากพอท่ี่�จะสรื้างคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงและเห็นแก่ผู้อื�นม่ากข้ึ้�น  
ช่าวอเม่รืกั่น 85% ไม่่ไดู้ท้ี่�งกับคืวาม่สม่ารืต์้ขึ้องนวตั้กรืรืม่ม่ากนัก 
หากเท่ี่ยับกับการืใช่้งานท่ี่�ต้อบโจที่ย์ัหรือืออกแบบม่าเพื�อสังคืม่
และส่�งแวดูล้อม่ โดูยัเช่ื�อวา่ทัี่กษะ อาช่่พ และไลฟส์ไต้ล์ใหม่่ใน
อนาคืต้ จะต้้องสรืา้งโอกาสให้คืนที่กุกลุม่่ น่าเช่ื�อถือ และขัึ้บเคืลื�อน
คืณุภาพช่ว่ต่้ให้ดู่ย่ั�งข้ึ้�น ซั้�งเปี็นท่ี่�ม่าขึ้องรืะบบข้ึ้อมู่ลดู้านศ่ลธรืรืม่
ส�าหรืบัคือม่พ่วเต้อรื ์ และกรือบอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ยัุต่้ธรืรืม่ส�าหรืบัส่�งม่่
ช่ว่ต่้ที่กุรูืปีแบบบนโลกใบน่�

รืะบบ Decentralized และ Blockchain จะต้อบโจที่ย์ัการืใช่้
งานม่ากข้ึ้�น เพรืาะนอกจากจะขัึ้บเคืลื�อนเศรืษฐก่จดู่จ่ทัี่ลและ
ขัึ้บเคืลื�อนเม่ที่าเว่รืส์ให้เปี็นรูืปีเปี็นรืา่งแล้ว เที่คืโนโลย่ัน่�ยัังเป็ีน
ตั้วแที่นขึ้องที่ฤษฎ่เสรืภ่าพที่างเที่คืโนโลย่ัส�าหรืบัอนาคืต้ดู้วยั
เช่น่กัน อย่ัางเช่น่ฟเีจอรืร์ืะบบสต้รืม่่ม่่งเส่ยัง Audio Streaming 
Platform ท่ี่�ใช่้งานแพรื่หลายั จนก่อตั้วเปี็นวัฒนธรืรืม่กลุ่ม่ 
สื�อเส่ยัง (Voice-Based Social Network) โดูยัเน้นเรืื�องคืวาม่

เปีน็ส่วนตั้วและปีลอดูภัยัดู้วยัอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ผู้ใช่ส้าม่ารืถก�าหนดูไดู้ 
สต้ารืต์้อัปีรุืน่ใหม่่พยัายัาม่น�ารืะบบ Decentralized ม่าใช่้เปี็น
แกนหลักส�าหรืบัการืพัฒนานวตั้กรืรืม่ในอนาคืต้ โดูยันักพัฒนา
เช่ื�อวา่ทัี่ศนคืต่้ท่ี่�แสดูงถ้งคืวาม่รืบัผ่ดูช่อบต่้อสังคืม่ ม่่ส่วนที่�าให้
เที่คืโนโลย่ันั�นเปีน็ท่ี่�ยัอม่รืบัและไปีต่้อไดู้

ขึ้ณะท่ี่�ว่กฤต้การืรืะบาดูขึ้องเช่ื�อไวรืสัโคืว่ดู-19 ส่งผลให้ทีุ่กภาคื
อตุ้สาหกรืรืม่ช่ะลอตั้ว ต้รืงกันข้ึ้าม่กับฝัั� งเที่คืโนโลย่ัท่ี่�เดู่นหน้าและ
เต่้บโต้อย่ัางรืวดูเรืว็ โดูยัเฉพาะนวตั้กรืรืม่เพื�อสขุึ้ภาพ การืแพที่ย์ั 
หรือืกลุ่ม่อุปีกรืณ์ปีรืะเภที่ไรืสั้ม่ผัส (Touchless) ท่ี่�ผสม่ผสาน
เข้ึ้ากับเที่คืโนโลย่ัโฮโลแกรืม่และแฮปีต่้กส์จากนวัต้กรืรืม่เพ่�ม่ 
การืสัม่ผัสเสมื่อนจรืง่ ซั้�งจะกลายัเปีน็บรืรืทัี่ดูฐานใหม่่ขึ้องอปุีกรืณ์
อัจฉรืย่ัะ ปีีท่ี่�ผ่านม่าผู้คืนต้้องเผช่่ญกับคืวาม่กังวลและช่่ว่ต้ท่ี่� 
ไม่่แน่นอน จง้เก่ดูพฤต่้กรืรืม่ FOMO หรือื Fear Of Missing Out 
ตั้ดูขึ้าดูจากตั้วต้นในโลกแห่งคืวาม่เปี็นจรืง่ แล้วเข้ึ้าสู่การืเปี็น 
ผู้ใช่เ้วลาบนโลกออนไลน์นานกวา่ปีกต่้ถ้ง 2 เท่ี่า พฤต่้กรืรืม่เหล่าน่� 
ม่่ผลต่้อการืเต่้บโต้ขึ้องเที่คืโนโลย่ัส�าหรืบัสื�อดู่จ่ทัี่ลในปีี 2022 
ซั้�งสาม่ารืถเช่ื�อม่ต่้อสู่อุต้สาหกรืรืม่อื�น ๆ ไดู้ในทีุ่กรูืปีแบบ อย่ัาง
นวตั้กรืรืม่เสมื่อนจรืง่ Virtual Reality (VR) Augmented Reality 
(AR) หรือื Mixed Reality (MR) ท่ี่�เปีล่�ยันพฤต่้กรืรืม่ผู้บรืโ่ภคืไปี
อย่ัางส่�นเช่ง่ ปี ี2022 น่�เที่คืโนโลย่ัเสมื่อนจรืง่จะเข้ึ้าถ้งผู้คืนในที่กุ
ภาคืธรุืก่จ ผู้ใช่ง้านสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งแพลต้ฟอรืม์่เสมื่อนจรืง่ และใช่้
งานตั้วต้นอวต้ารืขึ้องต้นเองจนกลายัเปีน็เรืื�องปีกต่้ 
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‘อวต้ารื’ ไดู้กลายัเปี็นจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องอ่นเที่อรืเ์น็ต้ยัุคืใหม่่ เพรืาะ
นอกจากจะปีฏ่ิวัต่้อุต้สาหกรืรืม่ดู่จ่ทัี่ลไดู้ในทีุ่กธุรืก่จ อวต้ารืยััง
สรืา้งเคืรือืข่ึ้ายัสังคืม่โลกเสมื่อนและเปีล่�ยันค่ืาน่ยัม่การืม่่ตั้วต้น
ในโลกดู่จทั่ี่ลไดู้อย่ัางส่�นเช่ง่

ถ้งเวลาแล้วท่ี่�ปีรืะช่ากรืเกม่เม่อรื์จะคืรืองโลกเมื่�อเที่คืโนโลย่ั 
Cloud Gaming สาม่ารืถต่้อยัอดูนวตั้กรืรืม่ปีรืะเภที่ฮารืด์ูแวรืแ์ละ
ซัอฟต์้แวรื ์ที่�าให้อปุีกรืณ์คือนโซัล จอ LED หรือือปุีกรืณ์ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้อง
กับ VR พัฒนาไปีอย่ัางก้าวกรืะโดูดู การืผน้กเคืรือืข่ึ้ายัเกม่กับ
ธรุืก่จอื�น ๆ  ที่�าให้โลกขึ้องเกม่ไปีไดู้ไกลกวา่ท่ี่�ค่ืดู แพลต้ฟอรืม์่เกม่
สาม่ารืถจัดูคือนเส่รืต์้ สื�อโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยัออกฟเีจอรืเ์กม่ แบรืนด์ู
ส่นค้ืาม่่ช่่องที่างเข้ึ้าสู่เกม่เสมื่อนจรืง่ หรือืนวัต้กรืรืม่ยัานยันต์้
ท่ี่�ถูกพัฒนาข้ึ้�นส�าหรืับโลกเสมื่อน เหล่าน่�เปี็นการืผน้กก�าลัง 
เคืรือืข่ึ้ายัเสมื่อนจรืง่ท่ี่�ถูกเช่ื�อม่โยังดู้วยัเกม่ โดูยัผลลัพธท่์ี่�ไดู้คืือ
สังคืม่ดู่จทั่ี่ลกลุ่ม่ใหม่่ วฒันธรืรืม่ใหม่่ หรือืค่ืาน่ยัม่การืซัื�อขึ้ายัใหม่่
ท่ี่�ต่้ม่ลูค่ืาขึ้องส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่ในรูืปีแบบ NFT ซั้�งไรืข่้ึ้ดูจ�ากัดูภายั
ใต้้โลกท่ี่�เรืย่ักวา่ “เม่ที่าเวร่ืส์”

NFT, VR Entertainment  
และAugmented Living  
กำาลังขับเคล้่อนื้โลกใบใหม ่
ที่เรียกว่าเมทาเวิร์ส  
ซึ้ึ่งมาพิร้อมกับโอกาส 
และความท้าทาย
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ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง 
lpmusic.com 

LOW-KEY
COMMUNITY 
ดิจิทัลนื้อกกระแส  
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เวลา 2 ปีีเต็้ม่นับตั้�งแต่้โคืว่ดู-19 แพรืร่ืะบาดู
ไปีทัี่�วโลก ไดู้ปีรืบัเปีล่�ยันพฤต่้กรืรืม่ขึ้องผู้คืนให้
ผูกต่้ดูกับหน้าจอสม่ารืต์้โฟนและเสพสื�อดู่จ่ทัี่ล
ในรืะยัะเวลาต่้อคืรืั�งนานข้ึ้�น ข้ึ้อมู่ลเท็ี่จจ�านวน
ม่หาศาลท่ี่�แฝังม่าบนสื�อโซัเช่ย่ัลภายัในเวลาอัน
รืวดูเรืว็ ส่งผลกรืะที่บต่้อคืวาม่มั่�นคืงดู้านสื�อสารื
สนเที่ศ และลดูคืวาม่น่าเช่ื�อถือดู้านข้ึ้อมู่ลจาก
สื�อโซัเช่่ยัลบางปีรืะเภที่อย่ัางหล่กเล่�ยังไม่่ไดู้ 
เก่ดูคืวาม่หวาดูรืะแวงกลุม่่นักเลงค่ืย์ับอรืด์ู และ
กังวลต่้อข้ึ้อมู่ลท่ี่�โพสต์้หรือืส่งต่้อบนโลกไซัเบอรื ์
วา่จะกลายัเปี็นข้ึ้อมู่ลท่ี่�ผ่ดูพลาดูหรือืที่�าให้เก่ดู
คืวาม่ขัึ้ดูแย้ังต่้อคืนกลุ่ม่อื�น ๆ หรือืไม่่ 

คื ว า ม่ รื ะ มั่ ดู รื ะ วั ง ท่ี่� ม่ า ก ข้ึ้� น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ ก่ ดู
พฤต่้กรืรืม่คืวาม่กลัวดู้านการืแสดูงออกบน 
สื�อโซัเช่ย่ัล ผูค้ืนไม่่กล้าโพสต์้ข้ึ้อคืวาม่หรือืตั้�งค่ืา
สาธารืณะ แต่้จะจ�ากัดูการืม่องเห็นแค่ืเฉพาะ
กลุ่ม่เท่ี่านั�น หรือืท่ี่�เรืย่ักว่า FOPO ซั้�งม่าจาก 
Fear of Posting Online นอกจากน่�ผู้ท่ี่�ไดู้รืบั
คืวาม่กดูดัูนจากการืแสดูงออกบนสื�อโซัเช่่ยัล 
ม่าก ๆ  จะแสดูงอาการืต่้อต้้านข้ึ้อมู่ลท่ี่�ไดู้รืบัหรือื
ถกูแช่รืต่์้อ ๆ กันม่า แม้่วา่ข้ึ้อม่ลูเหล่านั�นจะถกู
ส่งม่าจากแพลต้ฟอรื์ม่ขึ้องหน่วยังานรืัฐหรืือ
องค์ืกรืท่ี่�น่าเช่ื�อถือก็ต้าม่ ซั้�งเรืย่ักพฤต่้กรืรืม่
เหล่าน่�วา่ FOFO หรือื Fear of Finding Out 
ปีรืากฏิการืณ์ข้ึ้อมู่ลเท็ี่จแพรื่กรืะจายับนสื�อ
ออนไลน์ในช่่วงการืรืะบาดู ที่�าให้องค์ืการื
อนามั่ยัโลก (WHO) ไดู้ออกม่าเตื้อนปีรืะช่าช่น
ให้รืะมั่ดูรืะวังภัยัจากข้ึ้อมู่ลเท็ี่จท่ี่�ม่่ม่ากพอจน
อาจที่�าให้เข้ึ้าใจผ่ดูไดู้ โดูยัน่ยัาม่ข้ึ้อม่ลูเหล่าน่�วา่ 
Infodemic ซั้�งม่าจาก Information (ข้ึ้อม่ลู) + 
Pandemic (โรืคืรืะบาดู) 

nottherapy.us
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วยััรุืน่อเม่รืกั่นเรืย่ักกลุม่่ลักษณะน่�วา่ Low-Key Community เปีน็กลุม่่นอกกรืะแส  
แต่้เดู่ม่จะออนไลน์กันลับ ๆ  แบบหลบซัอ่น แต่้ปีจัจุบันไดู้ดู้งดูดููผูค้ืนเข้ึ้าสูแ่พลต้ฟอรืม์่ 
จนกลายัเปี็นสังคืม่ในกรืะแสท่ี่�ม่่ผู้สมั่คืรืแอ็กเคืานต์้หลายัล้านคืน ตั้วอย่ัางท่ี่�เห็น
เดู่นช่ดัูคืือแอปีพล่เคืช่นัต่้�กต็้อก (TikTok) ซั้�งในอดู่ต้เคืยัเปีน็ Low-Key Platform 
แพลต้ฟอรืม์่นอกกรืะแสขึ้องเหล่าเจนเนอเรืช่นัซัเ่ท่ี่านั�น ปีัจจุบันม่่สปีอนเซัอรืแ์ละ
แบรืนด์ูส่นค้ืาเข้ึ้าไปีลงที่นุในช่อ่งที่างน่� จนที่�าให้ต่้�กต็้อกกลายัเปีน็สื�อบันเท่ี่งส�าหรืบั
คืนที่กุเพศที่กุวยัั และกลายัเป็ีนสื�อโซัเช่ย่ัลกรืะแสหลักในท่ี่�สดุู

เหล่าน่�ถูกขัึ้บเคืลื�อนโดูยัคืนกลุ่ม่ใดูกลุ่ม่
หน้�ง หรือืกลุม่่คืนท่ี่�ต้้องการืแยักวงจากสื�อ
กรืะแสหลัก เพื�อหาพื�นท่ี่�ในการืแสดูงออก
บนโลกออนไลน์อย่ัางอ่สรืะ แพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�
เปิีดูกวา้งในการืแสดูงออก และสาม่ารืถ
จัดูกลุ่ม่คืนปีรืะเภที่เดู่ยัวกันหรือืช่ื�นช่อบ
เรืื�องเดู่ยัวกัน ให้โคืจรืม่าเจอกันไดู้โดูยั
ไม่่รูืส้้กแปีลกแยัก จง้สาม่ารืถเต่้บโต้และ
ม่่พลังม่ากพอท่ี่�จะก่อเก่ดูเป็ีนกลุ่ม่สังคืม่
ดู่จทั่ี่ลเลก็ ๆ  ท่ี่�แข็ึ้งแกรืง่ภายัใต้้ต้ลาดูแม่ส 

ภาพถ่ายโดย visuals จาก Unsplash

Art Warehouse, spreadshirt.com

Infodemic เปี็นเพ่ยังชุ่ดูข้ึ้อมู่ล
หน้� งท่ี่�แสดูงให้เห็นถ้งคืวาม่ไม่่
มั่�นคืงดู้านคืวาม่ปีลอดูภัยับนโลก
โซัเช่่ยัล การืบ่ดูเบือนข้ึ้อมู่ลย่ั�ง
ที่�าให้ผู้คืนกังวลและหม่ดูหวงักับ
ที่างออกดู้านสุขึ้ภาพ การืเมื่อง 
และเศรืษฐก่จโลก วา่จะก้าวต่้อไปี 
ในรูืปีแบบใดู ในที่างต้รืงกันข้ึ้าม่ 
คืลื�นคืวาม่กลวัและคืวาม่เบื�อหน่ายั 
กลับถูกกรืะตุ้้นให้เก่ดูช่่องที่าง
ออนไลน์ใหม่่ ๆ เพื�อหล่กหน่จาก
สื�อโซัเช่่ยัลกลุ่ม่ใหญ่ ช่่องที่าง
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 จากนื้อกกระแส
 กลายเป็นื้กระแสหลัก

จากแพลต้ฟอรืม์่ Low-Key ท่ี่�ใช่้งานกันแบบ 
หลบ ๆ   ซั่อน ๆ  ขึ้องคืนท่ี่�ต้้องการืหน่จากเฟซับุ�ก 
หรือือ่นสต้าแกรืม่ ต่้�กต็้อก จง้ไม่่ใช่ท่ี่างออกในการื
หน่จากสื�อกรืะแสหลักอ่กต่้อไปี น่ต้ยัสารื WIRED 
วเ่คืรืาะห์วา่การืเต่้บโต้ขึ้องวฒันธรืรืม่ขึ้นาดูเล็ก  
(Micro Culture) ขึ้องเหล่าเจนซั่ท่ี่�ม่่คืวาม่เห็น
ไปีในที่างเดู่ยัวกันบนแอปีพล่เคืช่ันต่้�กต็้อกน่� 
นับเป็ีนส่วนส�าคัืญในการืปีลุกกรืะแสการืเมื่อง
ภายัในสหรืัฐอเม่รื่กา จนเปี็นส่วนหน้�งในการื 
ขัึ้บเคืลื�อนการืเมื่องในสหรืัฐอเม่รื่กาไดู้ส�าเรื็จ  
เช่่นเดู่ยัวกับการืรืณรืงค์ืให้ฉ่ดูวัคืซั่นขึ้องเหล่า 
อ่นฟลูเอนเซัอรือ์เม่รืกั่นบนต่้�กต็้อก ท่ี่�สาม่ารืถ
ดู้งดููดูคืวาม่เช่ื�อมั่�นขึ้องผู้คืนไดู้ไม่่แพ้แคืม่เปีญ
จากภาคืรืฐั ช่่�ให้เห็นวา่การืขัึ้บเคืลื�อนสังคืม่ยัคุืน่�  
อาจไม่่ไดู้ข้ึ้�นอยัู่กับสื�อกรืะแสหลักหรืือย้ัดูต่้ดู 
กับกรืะแสสื� อ โซัเช่่ยัลบนแพลต้ฟอรื์ม่ใดู
แพลต้ฟอรืม์่หน้�งอ่กต่้อไปี 

ไม่เพิียงความเบ้่อหนื้่ายส้่อ
โซึ้เชื่ียลกลุ่มใหญ่เท่านื้ั�นื้ 
เร่่องความปลอดภัยของ
ข้อมูลย่อมถึ้อเป็นื้สิ่งที่คนื้
รุ่นื้ใหม่ต่างให้ความสำาคัญ

ในสัดูส่วนสม่าช่่กท่ี่�แคืบลง แต่้ไดู้ผลลัพธ ์
ท่ี่�ต้รืงโจที่ย์ั และเปี็นแพลต้ฟอรื์ม่ท่ี่�สาม่ารืถ
อธบ่ายัข้ึ้อมู่ลไดู้อย่ัางไม่่จ�ากัดู ไม่่ต้้องเส่�ยังจาก 
การืถกูรืพ่อรืต์้เนื�อหา หน้�งในนั�นคืือแพลต้ฟอรืม์่ 
ในรูืปีแบบขึ้องพอดูแคืสต์้ สถ่ต่้จาก WGSN  
รืายังานว่าม่่จ�านวนผู้ฟังพอดูแคืสต์้ในสหรืัฐ 
อเม่รืก่าเพ่�ม่ข้ึ้�นทีุ่กปีี โดูยัปีีท่ี่�ผ่านม่าม่่ผู้ฟงัช่าว 

คืนรุื่นใหม่่ในท่ี่� น่� ไม่่ไดู้จ�ากัดูเฉพาะเจน- 
เนอเรืช่ันซั่หรือือัลฟาเท่ี่านั�น แต่้หม่ายัถ้ง 
คืนที่กุเพศที่กุวยััท่ี่�ม่่คืวาม่ค่ืดูเท่ี่าทัี่นสื�อ และ 
ไม่่หม่ดูหวงัท่ี่�จะค้ืนหาข้ึ้อเท็ี่จจรืง่ท่ี่�ถูกต้้อง 
บนสื�อดู่จ่ทัี่ล จ้งหันม่าเลือกเสพสื�อแบบ 
เฉพาะเจาะปีรืะเด็ูนท่ี่�ถกูใจ จากแพลต้ฟอรืม์่ 
ท่ี่�ใช่้กลยัุที่ธ่�การืต้ลาดูแบบพุ่งเปี้า หรืือ 
Laser-Focus โดูยัเจาะกลุ่ม่ผู้บรื่โภคื 

อเม่รื่กันม่ากกว่า 106 ล้านคืน ท่ี่� เป็ีนผู้ฟัง 
พอดูแคืสต์้เป็ีนก่จวตั้รื เช่่นเดู่ยัวกับผลส�ารืวจ 
ขึ้อง YPulse ท่ี่�ช่่�วา่ผู้ฟงัพอดูแคืสต์้จ�านวน 62%  
คืือผู้ฟังท่ี่�ม่่อายุัในช่่วง 13-39 ปีี และยัังเปี็น 
ฐานผูฟ้งัท่ี่�สรืา้งแรืงกรืะเพื�อม่ให้เก่ดูคืลื�นสัญญาณ 
เส่ยังหลายัรูืปีแบบท่ี่�กรืะจายัสู่สังคืม่ออนไลน์
ในทีุ่กวนัน่� 

TikTok @tommyxblake, @devorelol, @itsluke
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จุด้สำ่เขียวบนัแผู้นัท่่�โลกของ
แพึ่ลติฟอร์ม Radio Garden  
แสำด้งให�เห็นัว่าม่จำานัวนัผู้้�ใช่�
บริการแพึ่ลติฟอร์มผู้้�ให�บริการ
สำื�อประเภัท่เสำ่ยงเป็นัจำานัวนั
มหาศาลทั่�วโลก ซึ�งท่ำาให�ผู้้�ฟัง
ร้�สึำกเป็นัส่ำวนัหนึั�งของเร่�องราว 
ในัพ่ึ่�นัท่่�นัั�นั เช่่นัเด่้ยวกับการ
เคลื�อนัย�ายท่างวัฒนัธิรรม 
(Cultural Teleportation)  
ผู้่านัสืำ�อด้ิจิท่ัล

 ส้่อสังคมเสียง 
การืเลื�อนหน้าจอสม่ารืต์้โฟนไปีเรืื�อยัๆ 
จนกวา่จะเจอข้ึ้อมู่ลท่ี่�ถูกใจ ท้ี่ายัท่ี่�สุดู
อาจที่�าให้ผู้คืนเก่ดูคืวาม่เบื�อหน่ายัจน
ไม่่สาม่ารืถเลือกคือนเที่นต์้ท่ี่�ต้้องการื
ไดู้จรืง่ รืายังานจาก MAGNA ช่่�วา่ผู้
บรืโ่ภคืช่าวอังกฤษจ�านวน 66% เบื�อกับ
การืสไลด์ูหน้าจอสม่ารืต์้โฟน จง้หันม่า
พ้�งสื�อปีรืะเภที่เส่ยังอย่ัางพอดูแคืสต์้ 
หรือืสื�อสังคืม่เส่ยัง โดูยัให้เหตุ้ผลว่า
ช่่องที่างเหล่าน่�สาม่ารืถโฟกัสส่�งท่ี่�ช่ื�น
ช่อบไดู้ต้รืงจุดู ขึ้ณะเดู่ยัวกันรืายังาน
จาก Midroll Data รืะบุวา่ช่าวม่่ลเลน
เน่ยัลอเม่รืกั่นจ�านวน 90% น่ยัม่ฟัง
พอดูแคืสต์้รืะหว่างที่�าก่จวัต้รืภายัใน
บ้าน และม่่จ�านวน 64% ท่ี่�มั่กเปิีดูฟงั
พอดูแคืสต์้ในรืะหว่างท่ี่�พวกเขึ้าขัึ้บ
รืถยันต์้ ซั้�งในบรืรืดูาผู้ส�ารืวจทัี่�งหม่ดู
ให้เหต้ผุลเดู่ยัวกันวา่ พวกเขึ้าเลือกสื�อ
ปีรืะเภที่เส่ยังม่ากกวา่ เพรืาะสื�อเหล่าน่�
สาม่ารืถลดูช่ั�วโม่งการืจดูจ่อจากหน้า
จอสม่ารืต์้โฟน และลดูปีรืม่่าณข้ึ้อมู่ล
จ�านวนม่ากท่ี่�พวกเขึ้าไม่่จ�าเปี็นต้้อง 
รืบัรูืจ้ากหน้าฟดีูโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยั

Radio.garden
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ปีรืะช่ากรืผู้ฟังสื�อปีรืะเภที่เส่ยังไม่่เพ่ยัง
เต่้บโต้ข้ึ้�นในสหรืฐัอเม่รืก่า แต่้ยัังเต่้บโต้
ข้ึ้�นทัี่�วทีุ่กมุ่ม่โลก เดูว่ดู โพก (David 
Pogue) คือลัม่น่สต์้ขึ้องหนังสือพ่ม่พ์ 
The New York Times ไดู้เคืยัที่ว่ต้
ภาพจาก Google Earth แสดูงต้�าแหน่ง
การืออนไลน์คืลื�นเส่ยังจากอ่นเที่อรืเ์น็ต้
ทัี่�วโลก ผ่านเว็บเบรืาว์เซัอรืข์ึ้อง Radio 
Garden โพกยัังโพสต์้ถ้งการืเข้ึ้าถ้ง
ว่ที่ยัุออนไลน์ซั้�งกรืะจายัเส่ยังจากกรุืง
อัม่สเต้อรืดั์ูม่ในเนเธอรืแ์ลนด์ู ซั้�งพบวา่
คืลื�นสถาน่น่�ม่่จ�านวนผู้ฟังจ�านวนหลายั
หมื่�นคืน โดูยัเปี็นผู้ฟังจากปีรืะเที่ศอื�น
หรือือยู่ัต้�าแหน่งคืนละที่ว่ปี เที่คืโนโลย่ั
กรืะจายัเส่ยังผ่านอ่นเที่อรื์เ น็ต้ขึ้อง 
Radio Garden ซั้�งรืวบรืวม่แพลต้ฟอรืม์่ 
พอดูแคืสต์้และสื�อสต้รืม่่ม่่งไว ้ ที่�าให้ผู้ใช่้
งานสาม่ารืถคืล่กหาคืลื�นเส่ยังจากคืลื�น
ออนไลน์ แม้่จะเป็ีนการืสื�อสารืสนเที่ศ
คืวาม่ถ่�ขึ้นาดูเล็กจากท้ี่องถ่�นก็ต้าม่ 

พอดูแคืสต์้ถือเป็ีนแพลต้ฟอรืม์่สื�อรูืปีแบบ Audio Streaming Platform ซั้�ง
ม่่ลักษณะกรืะจายัไฟล์เส่ยังไปียัังเคืรืื�องผู้รืบั ผู้รืบัฟังสื�อจะที่�าไดู้เพ่ยัง play 
pause forward หรือื download ไฟล์จากสต้รืม่่ม่่งเท่ี่านั�น แต่้ไม่่สาม่ารืถ
สรืา้งปีฏ่ิสัม่พันธ์ในรูืปีแบบส่งเส่ยังกลับไปียัังผู้ส่งสัญญาณไดู้ ปีัจจุบันจ้งม่่ 
สต้ารืต์้อัปีม่ากม่ายัท่ี่�พัฒนารืะบบการืใช่้งานน่� จนกลายัเป็ีนเคืรือืข่ึ้ายัเส่ยังท่ี่�
สาม่ารืถโต้้ต้อบ รืบั-ส่งไปีม่ารืะหวา่งกันไดู้ จนกลายัเปีน็สื�อสังคืม่ปีรืะเภที่เส่ยัง 
หรือืใช่้งานบนแพลต้ฟอรืม์่ปีรืะเภที่ Sonic Social Platform ท่ี่�สาม่ารืถให้
บรืก่ารืการืสนที่นาในรูืปีแบบท่ี่�หลากหลายั และจ�ากัดูวงสนที่นาเฉพาะคืวาม่
สนใจในเรืื�องใดูเรืื�องหน้�งเท่ี่านั�น ซั้�งคืวาม่สนใจน่�ม่่พลังม่ากพอท่ี่�จะก่อให้เก่ดู
กลุ่ม่วฒันธรืรืม่ย่ัอยัในพื�นท่ี่�โลกออนไลน์ไดู้

twitter.com/pogue

Chelsea Stahl, nbcnews.com ikea.com

“The future of social  
networks might be audio”   
อนื้าคตของเคร่อข่ายสังคมออนื้ไลนื้์ 
จะมาในื้รูปแบบของเสียง นื้ี่ค้อ 
คำาคาดการณ์์จากรายงานื้ของ  
MIT Technology 

เคืรืือข่ึ้ายัสังคืม่เส่ยัง (Voice-Based 
Social Network)  ไดู้กลายัเปีน็คืลื�นลกูใหม่่ 
บนโลกดู่จทั่ี่ล น่ต้ยัสารืออนไลน์หลายัส�านัก 
วเ่คืรืาะห์วา่การืเต่้บโต้ขึ้องแพลต้ฟอรืม์่น่� 
นอกจากม่่สาเหตุ้ม่าจากการืหล่กหน่การื 
ถูกบุลล่บนโลกโซัเช่่ยัลแล้ว ยัังม่าจาก 
คืวาม่เหงาดู้วยั น่ต้ยัสารื WIRED  วเ่คืรืาะห์ 
วา่ย่ั�งม่่จ�านวนปีรืะช่ากรืดู่จทั่ี่ลม่ากข้ึ้�นเท่ี่าไรื  
ก็ย่ั�งม่่พื�นท่ี่�สรื้างคืวาม่สัม่พันธ์รืะหว่าง
บุคืคืลน้อยัลงเท่ี่านั�น คืวาม่กล้าแสดูงออก
บนสื�อโซัเช่ย่ัลแบบเดู่ม่ ๆ ท่ี่�ม่่ผู้ใช่ง้านรืว่ม่
จ�านวนม่าก ที่�าให้ข้ึ้อมู่ลท่ี่�ต้้องการืน�าเสนอ
ไม่่ม่่คืวาม่หม่ายั อ่กทัี่�งยัังไม่่ม่่คืวาม่เปี็น 
ส่วนตั้ว การืสรืา้งพื�นท่ี่�ใหม่่ดู้วยัเส่ยังจ้ง
กลายัเปี็นที่างเลือกหน้�งท่ี่�ที่�าให้ผู้ใช่้งาน
รูื้ส้กปีลอดูภัยั และขึ้ยัับวงกว้างบนสื�อ
ดู่จทั่ี่ลให้แคืบลงไดู้
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ปีจัจุบันการืเต่้บโต้ขึ้องฟงัก์ช่นัเส่ยังม่่รูืปีแบบท่ี่�หลากหลายั 
ม่ากข้ึ้�น อย่ัางเฟซับุ�กท่ี่�พัฒนาแอปีพล่เคืช่ัน CatchUp 
สื�อสารืดู้วยัการืโที่รืผ่านเส่ยังเท่ี่านั�น บรืษั่ที่ที่ว่ต้เต้อรืท่์ี่� 
เพ่�ม่ฟงัก์ช่ัน Space ซั้�งกลายัเปี็นฟเีจอรืห้์องเช่ื�อม่คืวาม่
สัม่พันธผ์ูค้ืนดู้วยัเส่ยัง ข้ึ้อคืวาม่หรือืแคืปีช่ั�นท่ี่�ถกูที่วต่้จะข้ึ้�น
เปีน็หัวข้ึ้อการืสนที่นาขึ้องห้องนั�น ๆ  ผูท่้ี่�เข้ึ้ารืว่ม่ห้องสนที่นา
จะสาม่ารืถรืบัฟงัคืวาม่เห็นจากหัวข้ึ้อ ส่งอ่โม่จ ่รืท่ี่วต่้ หรือื
ยืั�นคื�าขึ้อเพื�อแสดูงคืวาม่เห็นดู้วยัเส่ยังไดู้ เห็นไดู้ช่ดัูวา่สื�อ
โซัเช่ย่ัลต้ลาดูใหญ่เรื่�ม่หันม่าม่องคืวาม่ต้้องการืเฉพาะกลุม่่
ม่ากข้ึ้�น สรืา้งคืวาม่เปีน็ส่วนตั้ว คัืดูเลือกกลุม่่คืนท่ี่�สนใจอะไรื
คืล้ายั ๆ  กัน และหล่กเล่�ยังการืโคืจรืม่าเจอกันขึ้องคืนต่้างขัึ้�ว 
เพื�อลดูคืวาม่ขัึ้ดูแย้ังท่ี่�อาจเก่ดูข้ึ้�นจากปีรืะเด็ูนท่ี่�เห็นต่้างกัน

ผู้ที่�าธุรืก่จบนสื�อออนไลน์เองก็เรื่�ม่ปีรืับตั้วกับกรืะแสน่�  
เดู่นหน้าที่�าต้ลาดูเส่ยังเฉพาะกลุ่ม่ (Audio Niches) 
อย่ัางแบรืนด์ูน�าหอม่ช่ั�นน�า Ted Baker ท่ี่�รืเ่รื่�ม่สรืา้งคืลับ
ขึ้องต้นเองบนแอปีพล่เคืช่ัน Clubhouse โดูยัรืวบรืวม่
กลุ่ม่ผู้เช่่�ยัวช่าญดู้านแฟช่ั�นวัฒนธรืรืม่อังกฤษดัู�งเดู่ม่ 
และนักออกแบบท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับแบรืนด์ู ม่ารื่วม่เสวนา
ในหัวข้ึ้อท่ี่�ที่�าให้ผู้รืบัฟังรูืส้้กเปี็นส่วนหน้�งขึ้องคืลับ หรือื 
อ่เก่ยั ท่ี่�ปีรืะกาศยักเล่กสื�อส่�งพ่ม่พ์แคืต้ต้าล็อกปีรืะจ�าปีีท่ี่�
ที่�าม่าต้ลอดู 70 ปีี เพื�อให้ทีุ่กอย่ัางย้ัายัไปีอยัู่บนสื�อดู่จ่ทัี่ล 
รืเ่รื่�ม่จากการืสรืา้งสื�อโฆษณาดู้วยัเส่ยัง ทัี่วรืห้์างรืา้นอ่เก่ยั
ดู้วยัพอดูแคืสต์้ ท่ี่�สาม่ารืถรืบัฟงัสต้รืม่่ม่่งในแต่้ละหม่วดู
หมู่่ส่นค้ืาขึ้องรืา้นไดู้จุใจดู้วยัรืะยัะเวลา 3 ช่ั�วโม่งคืรื้�ง ซั้�ง 
รืบัฟังไดู้ฟรืบ่น Youtube Spotify Audiobooks.com  
และแอปีพล่เคืช่นั IKEA

ความกลัวท่่�จะติกเท่รนัด้์ หร่อ FOMO 
(Fear of Missing Out) ก่อให�เกิด้การ 
รวมกลุ่มข้�นัอย่างรวด้เร็ว ห�องสำนัท่นัาท่่�
ถึ้กติั�งข้�นัจะเช่ิญช่วนัผู้้�ท่่�สำนัใจในัประเด้็นั
เด้่ยวกันัผู้่านัการรับเช่ิญท่่�ถึ้กยินัยอม  
ให�สำามารถึเข�ามาถึกเถ่ึยงและแสำด้งความ
คิด้เห็นัในัเร่�องนัั�นั ๆ โด้ยไม่ทิ่�งร่องรอย 
คำาพึู่ด้ไว�ให� ไปเช็่กติามท่่หลังเหมือนัแช่ติ 
ในัแอปพึ่ลิเคช่ันัอื�นั 

 คัดสรรจากความสบายใจ
จาก Low-Key Community ท่ี่�รืวม่กลุ่ม่ออนไลน์แบบหลบ ๆ ซัอ่น ๆ ปีจัจุบันไดู้เก่ดูเป็ีนกลุ่ม่ก้อนท่ี่�
ใหญ่ข้ึ้�นจากคืวาม่สัม่พันธท์ี่างเส่ยัง Clubhouse ถือเปีน็อ่กหน้�งแพลต้ฟอรืม์่เฉพาะกลุม่่ท่ี่�เต่้บโต้จาก
กลุ่ม่เล็ก ๆ แต่้สาม่ารืถเต่้บโต้ไดู้รืวดูเรืว็ จนกลายัเปีน็หน้�งใน High-Key ขึ้องสื�อดู่จทั่ี่ล คืวาม่ส�าเรืจ็
ขึ้องแพลต้ฟอรืม์่รูืปีแบบเส่ยังขึ้องแอปีพล่เคืช่ันน่� สาม่ารืถที่�ารืายัไดู้ถ้ง 1 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ภายัในรืะยัะเวลาเพ่ยัง 1 ปีี ผู้ใช่ง้านส่วนใหญ่ให้เหต้ผุลวา่การืสื�อสารืเส่ยังเปีน็การืปีลดูล็อกข้ึ้อม่ลูท่ี่�
คืลมุ่เคืรือืบนสื�อออนไลน์ และปีรืะเด็ูนที่างสังคืม่ท่ี่�ไม่่สาม่ารืถเอ่ยัถ้งไดู้บนสื�อหลัก 

The School of Life, youtube.com
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คืวาม่เปี็นส่วนตั้วขึ้องข้ึ้อมู่ลในรูืปีแบบ Decentralized Governance หรือื dGov ยัังกลายัเป็ีน 
จุดูขึ้ายัส�าคัืญท่ี่�เพ่�ม่คืวาม่สบายัใจจากการืถูกส่องหรือืแฮ็กโดูยัรืฐับาล จูงใจให้นักค่ืดู นักวช่่าการื 
ศ่ลปิีน นักออกแบบ หรืือนักเคืลื�อนไหวที่างสังคืม่ เข้ึ้าม่าสนที่นาอย่ัางเสรื่ ดัูงเช่่นไต้้หวันท่ี่�
น�ารือ่งผู้ใช่้งานแพลต้ฟอรืม์่น่�เปี็นอันดัูบแรืก ๆ ขึ้องเอเช่่ยั และยัังผลักดัูนแพลต้ฟอรืม์่อื�น ๆ ท่ี่�ใช่้
รืะบบ Decentralized ในแอปีพล่เคืช่ันอื�น เพื�อต้อบโจที่ย์ัแนวค่ืดูปีรืะช่าธป่ีไต้ยัดู่จ่ทัี่ล (Digital 
Democracy) ท่ี่�ผลักดัูนม่าตั้�งแต่้ปี ี2019 

การืรืวม่กลุ่ม่ออนไลน์ปีรืะเภที่เส่ยัง 
(Sonic Social Platform) ถกูพัฒนา
ต่้อเนื�องเพื�อต้อบโจที่ย์ัการืใช่้งานท่ี่�
หลากหลายั แอปีพล่เคืช่ันท่ี่�โดู่งดัูง
ไม่่แพ้กันคืือ Cappuccino.fm ท่ี่�
เต่้บโต้จากการืจดัูรืายัการืวท่ี่ยัรุืายัวนั 
แบบส่วนตั้ว โดูยับันท้ี่กเส่ยังบน
ฟเีจอรื ์ Beans เสมื่อนการืเต่้ม่เม่ล็ดู
ลงในเคืรืื�องช่งกาแฟเพื�อส่งต่้อเรืื�อง
ต้ลกขึ้บขัึ้น แช่รืเ์พลย์ัล่สต์้เพลง หรือื
อัปีเดูต้เหตุ้การืณ์ท่ี่� เก่ดูข้ึ้�นในช่่ว่ต้
ปีรืะจ�าวนั โดูยัสาม่ารืถก�าหนดูรืหัสลับ
ส�าหรืบัเข้ึ้ารืบัฟังในรูืปีแบบห้องแช่ต้
ส่วนตั้ว หรือืส่งต่้อให้เพื�อน คืรือบคืรืวั 
หรือืคืนส�าคัืญไดู้ต้าม่ต้้องการื เพรืาะ
คืวาม่ตั้�งใจขึ้องก่ล พูพารืแ์ดูง (Gilles 
Poupardin) ผู้สรืา้งสรืรืค์ืแอปีฯ คืือ
การืให้ Cappuccino.fm เปีรื่ยับ
เสมื่อนคือม่ม่่วน่ต่้�เล็ก ๆ  ท่ี่�เสมื่อนแช่รื์
เรืื�องรืาวเล่าสู่กันฟังบนถ้วยักาแฟท่ี่�
เพ่�งช่งเสรืจ็ใหม่่ 

elliottbayev.medium.com

capp.fmaudlist.com

หลักการืคืล้ายักันกับแอปีพล่เคืช่นั Audlist ท่ี่�เปีรืย่ับตั้วเองเปีน็ยัทูี่บูในเวอรืช์่นัเส่ยัง 
เนื�องจากไม่่จ�ากัดูเวลาในการืบันท้ี่กเส่ยัง จ้งแช่รืเ์รืื�องรืาวไดู้อย่ัางอ่สรืะ เรืื�องรืาว
ในช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนัจะไม่่ปีรืากฏิบนหน้าฟดีูเมื่�อคืรืบ 24 ช่ั�วโม่ง แอปีฯ น่�เป็ีนท่ี่�น่ยัม่ใน 
รืโ่อเดูจาเนโรืในปีรืะเที่ศบรืาซัล่ และปีรืะเที่ศในโซันยัุโรืปี เพรืาะสาม่ารืถเช่ื�อม่ต่้อ
แอ็กเคืานต์้บนอ่นสต้าแกรืม่ และสาม่ารืถโปีรืโม่ต้การืท่ี่องเท่ี่�ยัวภายัในปีรืะเที่ศ  
จนกลายัเปีน็กรืะแสท่ี่องเท่ี่�ยัวต้าม่เรืื�องรืาวบน Audlist ซั้�งไดู้กลายัเปีน็กลุ่ม่สังคืม่
ย่ัอยั ๆ ท่ี่�แช่รืป์ีรืะสบการืณ์เพื�อขัึ้บเคืลื�อนเศรืษฐก่จขึ้องปีรืะเที่ศไดู้อ่กที่างหน้�ง
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การืหลั�งไหลขึ้องผูค้ืนบนแพลต้ฟอรืม์่
หน้�งไดู้สรืา้งสังคืม่รูืปีแบบใหม่่บนสื�อ
ดู่จทั่ี่ล อย่ัางการืดู้งดูดููช่าวเจนเนอเรืช่นั 
ซั่ดู้วยัแอปีพล่เคืช่ัน Rodeo ซั้� งม่่
ฟงัก์ช่ันไม่่ต่้างจาก Clubhouse แต่้ 
ปีรืะเด็ูนท่ี่�ถูกหย่ับยักข้ึ้�นม่าสนที่นา
ล้วนเก่�ยัวข้ึ้องกับคืวาม่เปีล่�ยันแปีลง
ที่างสังคืม่ ในฐานะคืนรุื่นใหม่่ท่ี่�
ต้้องการืเปีล่�ยันแปีลงโลกให้เป็ีนไปีใน
ที่างท่ี่�ดู่ข้ึ้�น เช่น่เดู่ยัวกับแอปีพล่เคืช่นั 
Yalla จากฝัั� งต้ะวนัออกกลาง แอฟรืก่า
เหนือ และกลุ่ม่ปีรืะเที่ศท่ี่�ใช่้ภาษา
อาหรืับ ซั้� ง ถือเปี็นสื� อดู่จ่ ทัี่ลท่ี่� ให้
อ่สรืะในการืแสดูงออกที่างคืวาม่
ค่ืดูขึ้องช่าวมุ่สล่ม่ เพื�อหล่กหน่จาก
แพลต้ฟอรื์ม่ออนไลน์อันเคืรื่งคืรืัดู 
แพลต้ฟอรืม์่น่�ม่่แฟนคืลับยัอดูน่ยัม่ 
เป็ีนช่าวเจนเนอเรืช่นัเอ็ม่ (Generation 
M) ซั้�งส่วนใหญ่เปีน็กลุม่่ม่สุล่ม่ม่่ลเลน
เน่ยัล รืายังานจาก WGSN เผยัว่า
แม้่กลุ่ม่ผู้ใช่บ้รืก่ารืเหล่าน่�จะเปี็นกลุ่ม่
คืนจากวัฒนธรืรืม่ย่ัอยั แต่้สาม่ารืถ
สรืา้งเคืรือืข่ึ้ายัท่ี่�ใหญ่ข้ึ้�นทัี่�วโลกจากผู้
ท่ี่�สาม่ารืถสื�อสารืภาษาอาหรืบัไดู้ จน
กลายัเปี็นแอปีพล่เคืช่นัยัูน่คือรืน์ท่ี่�ที่�า
รืายัไดู้ถ้ง 4 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ในปี ี2020

yalla.live
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discord.com

โลกแห่ง Low-Key ยัังกลายัเปีน็พื�นท่ี่�ส�าหรืบัที่�าก่จกรืรืม่รืว่ม่กัน อย่ัางการืรืวม่ตั้วขึ้องเหล่าเกม่เม่อรื ์
ปีัจจุบันแที่บที่กุค่ืายัเกม่ต่้างม่่ฟงัก์ช่นัไม่ค์ืเพื�อสนที่นารืะหวา่งการืแข่ึ้งขัึ้น ซั้�งเป็ีนปีรืะโยัช่น์ม่ากกวา่
การืพ่ม่พ์ข้ึ้อคืวาม่แช่ต้ถ้งกันแบบเกม่รุืน่เก่า หลายัค่ืายัพยัายัาม่ปีรืบัภาพลักษณ์ขึ้องเกม่ให้กลายั
เป็ีนกลุ่ม่สังคืม่ขึ้นาดูย่ัอยั ทัี่�งยัังให้คืวาม่เปี็นส่วนตั้วแก่ผู้ใช่้งานแอปีพล่เคืช่ัน อย่ัางแพลต้ฟอรืม์่ 
Discord ท่ี่�ปีรืับโฉม่แบรืนด์ูซั้�งเปี็นแพลต้ฟอรื์ม่แช่ต้ม่าต้ลอดู 6 ปีี ให้กลายัเป็ีนคือม่ม่่วน่ต่้� 

เพื�อคืวาม่บันเท่ี่ง โดูยัม่่สโลแกนว่า Your 
Place to Talk ปัีจจุบันม่่ผู้ใช่้งานม่ากกว่า  
140 แอ็กเคืานต์้ ซั้�งส่วนใหญ่ไดู้รืบัคืวาม่สนใจ
จากเด็ูกเจนเนอเรืช่นัอัลฟาและเจนซั ่เนื�องจาก 
ผู้ใช่้งานสาม่ารืถเปีล่�ยันรืา่งตั้วเองให้กลายั
เปี็นรืา่งอวต้ารื จ้งไม่่จ�าเปี็นต้้องเปิีดูเผยัตั้ว
ต้นท่ี่�แท้ี่จรืง่ หรือืกังวลกับการืพ่ม่พ์แช่ต้ท่ี่� 
ไม่่ถนัดู Discord รืองรืบัทัี่�งบนเซัร่ืฟ์เวอรื ์iOS 
และ Android ซั้�งปีรืบัให้ม่่การืใช่ง้านไดู้ทัี่�งใน
รูืปีแบบสต้รืม่่ม่่งรืายัเดืูอนหรือืเพลย์ัสเต้ช่ัน  
Discord Xbox ที่�าให้ปัีจจุบัน Discord  
ไม่่ไดู้เปีน็แค่ืบรืษั่ที่เกม่ แต่้ยัังเป็ีนสื�อโซัเช่ย่ัล 
หน้�งท่ี่�สาม่ารืถออนไลน์ และแบ่งปีันแที่บ
ทีุ่กก่จกรืรืม่รืว่ม่กับกลุ่ม่ไดู้ ไม่่วา่จะเปี็นการื
แบ่งปีนัเวลาที่�างาน ฟงัเพลง ดูหูนัง เล่นเกม่ 
ที่�าการืบ้าน หรือืฟงัน่ที่านก่อนนอน 
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ความปลอดภัยไม่ใชื่่กระแส 
แต่เป็นื้เร่่องพิ้�นื้ฐานื้ 
ที่เกิดข้�นื้ไปพิร้อมกับ 
การพิัฒนื้าของเทคโนื้โลยี

hebergementwebs.com

หากปลอดภัย  
ก็ยอมอยู่นื้อกกระแส
แม้่การืถูกจ�ากัดูการืเข้ึ้าถ้งแพลต้ฟอรื์ม่บาง
ปีรืะเภที่ดู้วยักฎหม่ายัและอ�านาจขึ้องรืฐับาลบาง
รืฐับาล จะสาม่ารืถที่ลายัก�าแพงไดู้ดู้วยัรืะบบ 
Virtual Private Network (VPN) หรือืเคืรือืข่ึ้ายั 
ส่วนตั้วเสมื่อน เพรืาะฉะนั�นไม่่ว่าอยัู่ท่ี่�ไหนใน
โลกก็สาม่ารืถใช่้งานแพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�ต้้องการืไดู้  
แต่้ในที่างกลับกันก็สาม่ารืถถูกจับต้าจาก
เจ้าขึ้องเซั่รืฟ์เวอรืท่์ี่�ก�าลังให้บรืก่ารือยู่ัไดู้เช่่นกัน  
แอปีพล่เคืช่ันท่ี่� ก ล่าวม่าข้ึ้างต้้นส่วนใหญ่
เห็นคืวาม่ส�าคัืญขึ้องปีรืะเด็ูนน่� จ้งปีรืับรืะบบ
แพลต้ฟอรืม์่ให้อยัู่ในรูืปีแบบ Decentralized 
Autonomous Organization (DAO) โดูยัแยัก
ออกจากรืะบบเซัร่ืฟ์เวอรืห์ลัก และไม่่ม่่ศนูย์ักลาง
กรืะจายัเคืรือืข่ึ้ายั สรืา้งจุดูขึ้ายัเรืื�องคืวาม่เปี็น
ส่วนตั้วและการืนัต่้วา่ข้ึ้อมู่ลท่ี่�ถูกบันท้ี่กจะไม่่ถูก
ขึ้ายัให้บรื่ษัที่โฆษณาหรืือต้ลาดูแอปีพล่เคืช่ัน
ยัักษ์ใหญ่อย่ัางกูเก่ล เฟซับุ�ก หรือืวอต้ส์แอปีปี ์ 
แม้่รูืปีแบบการืปีฏ่ิสัม่พันธ์ในสื�อโซัเช่่ยัลจะ
ไม่่กว้างขึ้วางม่ากนัก แต่้ซัื�อคืวาม่สบายัใจไดู้
ม่ากกวา่สื�อโซัเช่ย่ัลหลัก 
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Decentralised Internet หร่อ Decentralised Social  
Media คือหลักสำำาคัญสำำาหรับผู้้�ท่ำาธิุรกิจสำื�อบนัโลกด้ิจิท่ัล
ยุคนั่� ในังานัเสำวนัา SXSW 2021 ได้�ยกประเด้็นัเร่�อง  
Decentralized Autonomous Organization (DAO)  
ท่่�พึ่ัฒนัาข้�นัด้�วยระบบบล็อกเช่นัว่าควรเป็นัอย่างไร  
โด้ยยกติัวอย่างโมเด้ล vTaiwan และงานัวิจัยของบริษัท่ 
IOHK ข้�นัมา เพึ่่�อเป็นัติัวแท่นัความสำัมพึ่ันัธิ์ด้�านัข�อม้ล
ระหว่างประช่าช่นักับหนั่วยงานัรัฐ และผู้้�ใช่�บริการกับผู้้�ให�
บริการ ซึ�งถึือเป็นัหัวใจของประเด้็นัด้�านัสำิท่ธิิเสำรีภัาพึ่บนั
สำื�อด้ิจิท่ัลอย่างแท่�จริง 

necnss.com 

รืายังานจาก Edelman Trust Barometer ส�ารืวจผู้ใช่ง้านสื�อดู่จทั่ี่ลจ�านวนม่ากกวา่ 33,000 รืายั พบ
วา่ผูใ้ช่ง้านส่วนใหญ่เช่ื�อมั่�นกับรืะบบท่ี่�พัฒนาโดูยับรืษั่ที่ขึ้นาดูเล็กจ�านวน  61%  ในขึ้ณะท่ี่�รืะบบซั้�งพัฒนา
จากองค์ืกรืรืฐับาลและสื�อโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยัใหญ่ ๆ  ไดู้คืวาม่เช่ื�อมั่�นอยัูท่่ี่�รืะดัูบ 50% เท่ี่านั�น สอดูคืล้องกับ
รืายังานขึ้อง Global Digital Trust ท่ี่�ส�ารืวจบรืษั่ที่ซั้�งเก่�ยัวข้ึ้องกับเที่คืโนโลย่ัและสื�อดู่จทั่ี่ลจ�านวน 
3,249 รืายั พบวา่ม่่จ�านวน 55% เท่ี่านั�นท่ี่�ให้คืวาม่ส�าคัืญกับรืะบบคืวาม่ปีลอดูภัยัในข้ึ้อม่ลูผู้ใช่ ้ซั้�งใน 
55% น่� มั่กพัฒนาเซัร่ืฟ์เวอรืใ์ห้อยัู่ในรูืปีแบบ DAO คืวบคืู่กับรืะบบ Defi (Decentralised Financial) 
ให้เดู่นหน้าไปีพรือ้ม่กัน

vpnmentor.com

เดู่ม่ท่ี่ผูใ้ช่ง้านรืะบบดู่จทั่ี่ลมั่กถกูบังคัืบให้รืะบตัุ้ว
ต้นแบบ ID หรือื Digital Identity ซั้�งข้ึ้อมู่ลจะ
ถกูฝังัลงในปีรืะวต่ั้ขึ้องเบรืาวเ์ซัอรืนั์�น ผู้พัฒนา
โปีรืแกรืม่จ้งจ�าเปี็นต้้องปีรืบัรืะบบ ID ให้เปี็น 
DDID หรือื Decentralised Digital Identity 
เพื�อให้ผู้ใช่้บรืก่ารืเปี็นเจ้าขึ้องข้ึ้อมู่ลเหล่านั�น
อย่ัางแท้ี่จรืง่ ท่ี่ม่ เบอรืเ์น่รืส์-ล่ (Tim Berners-
Lee) ผูพั้ฒนารืะบบเวล่ด์ูไวด์ูเวบ็ ไดู้เห็นดู้วยักับ
รืะบบคืุ้ม่คืรืองข้ึ้อมู่ลผู้ใช่ ้จง้ออกแบบโปีรืเจก็ต์้  
Web Decentralization บนแพลต้ฟอรื์ม่ 
Solid เพื�อให้ผู้ใช่้บรืก่ารืสาม่ารืถจัดูการืและ
จดัูเก็บข้ึ้อมู่ลขึ้องต้นเองไดู้ใน Pods (Personal 
Online Data Stores) ซั้�งเปี็นเอกส่ที่ธ่�ขึ้อง 
ผู้ใช่้ ท่ี่�สมั่คืรืใจจะเปิีดูเผยัข้ึ้อมู่ลให้เซั่รืฟ์เวอรื์
หรือืแอปีพล่เคืช่นัใดูก็ต้าม่ท่ี่�ต้นต้้องการื 

solidproject.org
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กลยุัที่ธเ์พื�อคืวาม่สบายัใจไม่่ไดู้เก่ดูข้ึ้�นจากค่ืายั
เล็กเท่ี่านั�น ค่ืายัยัักษ์ใหญ่ก็ต้้องการืสรืา้งคืวาม่
สบายัใจจากผู้ใช่้ อย่ัางแอปีเปิี� ล ท่ี่�ข้ึ้�นช่ื�อเรืื�อง
รืะบบคืวาม่เปี็นส่วนตั้ว (Privacy-Oriented) 
ขึ้องสม่ารืต์้โฟน โดูยัการืเช่ื�อม่ต่้อกับการืตั้�งค่ืา
ขึ้องแอปีพล่เคืช่ันอื�น ๆ ในเคืรืื�องวา่ไม่่อนุญาต้

ที่มา: 

บทความ  
“Apple Announces a 
Monetized Overhaul to  
Its Podcast App”  
โดย Josh Thompson  
จาก trendhunter.com

บทความ  
“dGov on Clubhouse:  
A Quick Review of 
Decentralized Governance, 
Taiwan, and Collective 
Intelligence”  
โดย Elliott Bayev  
จาก medium.com

บทความ 
“Discord Is the One App You 
Need to Be Using - Here’s 
What You Need to Know”  
โดย Michael Andronico  
จาก cnn.com

บทความ  
“Elegram Hits 500 Million 
Active Users Following 
Backlash Over WhatsApp’s 
Changing Privacy Policy” 
โดย Natasha Dailey  
จาก businessinsider.com

บทความ  
“Gen Z: Decoding Social 
Media Aesthics”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“In Social Media Age, We 
Must Learn to Avoid FOMO 
and Pursue JOMO”  
โดย Balvinder Kumar  
จาก balvinder.org

บทความ  
“Macro Forecast: Future 
Consumer 2022”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Platforms to Watch: Audio 
Communities”  
จาก wgsn.com     

บทความ  
“The Rise of Social Audio 
Apps” โดย Marie Doll  
จาก maried.substack.com

บทความ  
“Turns Out, There’s an Online 
Map That Allows People to 
Tune In to Any Radio Station 
Around the Globe” 
โดย Hendy Agus Wijaya  
จาก successlifelounge.com

บทความ  
“US Youth: Political Priorities” 
จาก wgsn.comHOT LITTLE POTATO, wired.com

ยัังสุ่ม่อัลกอรืท้่ี่ม่โดูยัคัืดูเลือก Metadata จาก
แพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�ผู้ใช่ต้้้องการืให้ย่ันยัอม่เท่ี่านั�น

ในอนาคืต้อันใกล้กเูก่ลอาจไม่่ใช่ตั่้วเลือกแรืกใน
การืค้ืนหาข้ึ้อม่ลู เฟซับุ�กอาจไม่่ไดู้เปีน็สื�อสังคืม่
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุู โดูยัเฉพาะวอต้ส์แอปีปีท่์ี่�อาจไม่่ใช่่
แพลต้ฟอรืม์่สื�อสารืท่ี่�ม่่ผู้ใช่ง้านเปีน็อันดัูบหน้�ง
ขึ้องโลกอ่กต่้อไปี เมื่�อโลกเดู่นที่างม่าถ้งยัคุืท่ี่�สื�อ

ดู่จ่ทัี่ลม่่ส่วนส�าคัืญในการืเคืลื�อนไหวที่างสังคืม่
โลกในที่กุรูืปีแบบ ผูค้ืนจง้ม่่ที่างเลือกในการืสรืา้ง
สังคืม่บนสื�อดู่จทั่ี่ลไดู้ที่กุรูืปีแบบ ไม่่วา่จะเปีน็กลุม่่
สังคืม่แบบ Low-Key หรือื High-Key พวกเขึ้า
ต่้างต้้องการืเบรืาวเ์ซัอรืห์รือืเซั่รืฟ์เวอรืใ์ดูก็ไดู้ท่ี่�
ม่่คืวาม่ปีลอดูภัยั และเคืารืพคืวาม่เป็ีนส่วนตั้ว
ขึ้องข้ึ้อมู่ล (Privacy-Oriented Platform) เป็ีน
อันดัูบแรืก

ให้ต่้ดูต้าม่ เท่ี่าน่�ก็สาม่ารืถไดู้ฐานแฟนคืลับ iOS 
ไปีแล้วคืรื้�งหน้�ง อ่กคืรื้�งยัังเอาใจสายัพอดูแคืสต์้
ท่ี่�เรืง่ตั้วเพื�อแข่ึ้งขัึ้นกับต้ลาดู Audio Platform 
ตั้วเล็กท่ี่�ที่รืงพลัง จ้งเปิีดูพอดูแคืสต์้พรืเ่ม่่ยัม่
เพื�อเปิีดูพื�นท่ี่�ให้ผู้ฟังจัดูรืายัการืแบบเป็ีนส่วน
ตั้ว ดู้วยัฟเีจอรือั์ดูเส่ยัง Smart Play นอกจากน่�
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Igor Karimov Unsplash

ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง, ความงามและแฟชั่น, 
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, อาหาร

GAMES  
TO SHOW
เกมพิร้อมโชื่ว์

ถ่ายภาพโดย Igor Karimo จาก Unsplash
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นับตั้�งแต่้ปี ี2018 ต้ลาดูเกม่อ่สปีอรืต์้ (eSport) 
กวาดูคืวาม่น่ยัม่จากเกม่เม่อรืฝ์ัั� งเอเช่ย่ัม่าอย่ัาง
ต่้อเนื�อง จง้ม่่ผูแ้ข่ึ้งขัึ้นหน้าใหม่่เพ่�ม่ข้ึ้�นที่กุช่ั�วโม่ง
จนถ้งที่กุวนัน่� เช่น่เดู่ยัวกับปีรืม่่าณผูช้่ม่ถ่ายัที่อดู
สดูการืแข่ึ้งขัึ้นท่ี่� เพ่�ม่ข้ึ้�นเปี็นเท่ี่าตั้ว บรื่ษัที่ 
Deloitte รืายังานว่ารืายัไดู้จากอุต้สาหกรืรืม่
ท่ี่�เก่�ยัวเนื�องกับธุรืก่จอ่สปีอรื์ต้ในปีีท่ี่�ผ่านม่า 
สาม่ารืถที่�าก�าไรืไดู้ถ้ง 1 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั 
ซั้�งหากเปีรื่ยับเท่ี่ยับการืเปีล่�ยันแปีลงในช่่วง
เวลาเดู่ยัวกันขึ้อง 2 ปีก่ีอน นับวา่สาม่ารืถเต่้บโต้ 
ไดู้ถ้ง 837%
 

ปัีจจุบันม่่ผู้ใช่้บรืก่ารืเกม่ในรูืปีแบบเกม่คืลาวด์ู  
(Cloud) กว่า 2 พันล้านคืน ซั้� งต้้องการื
ปีรืะส่ที่ธ่ภาพจากเที่คืโนโลย่ัอ่นเที่อรืเ์น็ต้ 5G 
เปีน็พื�นฐาน คืาดูวา่ภายัในปี ี2023 ธรุืก่จคืลาวด์ู 
จะสาม่ารืถที่�าก�าไรืจากบรืษั่ที่เกม่ไดู้ม่ากกว่า 
450 ล้านดูอลลารื์สหรืัฐ ผู้ท่ี่�รืับรืายัไดู้รือง
ลงม่า ไดู้แก่ บรืษั่ที่ผู้ผล่ต้และจ�าหน่ายัอปุีกรืณ์
ฮารืด์ูแวรืเ์พื�อรืองรืบัรืะบบคืลาวด์ูและคือนโซัล 
เช่่น Google Stadia, Nintendo Switch, 
PlayStation Now, Playkey หรือื Xbox ท่ี่�
พัฒนาเพ่�ม่ข้ึ้�นหลากหลายัรูืปีแบบเพื�อรืองรืบั
สไต้ล์การืเล่นท่ี่�ต่้างกัน อุปีกรืณ์ส�าหรืบัว่ดู่โอ

Deloitte ยัังคืาดูการืณ์วา่ภายัในปี ี2023 จะม่่
ผู้ช่ม่ท่ี่�เปี็นฐานแฟนคืลับอ่สปีอรืต์้ รืวม่ถ้งเกม่
การืแข่ึ้งกันท่ี่�ม่่ลักษณะเดู่ยัวกันน่�สูงข้ึ้�นจาก 
ปี ี2019 จากจ�านวน 454 ล้านคืน เพ่�ม่ข้ึ้�นเปีน็ 
646 ล้านคืน และกวาดูรืายัไดู้ในต้ลาดูม่ากถ้ง 
1.5 พันลา้นดูอลลารืส์หรืฐั รืค่ื หยัาง (Rick Yang) 
พารืต์้เนอรืจ์ากบรืษั่ที่ NEA กล่าววา่ “หากจะ
กล่าววา่อุต้สาหกรืรืม่เกม่เปี็นตั้วแที่นขึ้องป๊ีอปี
คัืลเจอรื ์ (Pop Culture) แห่งยัุคืน่� ไม่่ใช่่เรืื�อง
ท่ี่�กล่าวเก่นจรืง่ เพรืาะอุต้สาหกรืรืม่น่�สาม่ารืถ
สรืา้งโอกาสที่างธรุืก่จไดู้หลายัรูืปีแบบ ซั้�งไม่่ไดู้
เปีน็การืก้าวไปีข้ึ้างหน้าดู้วยัธรุืก่จเกม่เท่ี่านั�น แต่้
ยัังขัึ้บเคืลื�อนธรุืก่จอื�น ๆ  ทัี่�งรูืปีแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ ให้กลายัเป็ีนวฒันธรืรืม่รืว่ม่ท่ี่�เต่้บโต้ 
ไปีข้ึ้างหน้าพรือ้ม่กัน”

xbox365.gr xbox.com

เกม่คือนโซัลน่�สาม่ารืถเพ่�ม่ปีรืะสบการืณ์การื
เล่น ดู้วยัเคืรืื�องมื่อเสรืม่่คืวาม่สนุกจากเคืรืื�องมื่อ 
คืวบคืุม่และจอโที่รืทัี่ศน์ท่ี่�คืม่ช่ัดู จ้งที่�าให้ 
ต้ลาดูโที่รืทัี่ศน์ลุกข้ึ้�นเปี็นผู้เล่นรืายัหลัก จาก
ท่ี่�เคืยัซับเซัาเพรืาะผู้คืนหน่ไปีช่ม่คืวาม่บันเท่ี่ง
ผ่านอปุีกรืณ์แก็ดูเจ็ต้พกพา ทีุ่กวนัน่�ไดู้กลับม่า
พัฒนารืะบบ LED ให้ม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพและขึ้นาดู
ใหญ่ม่ากกวา่จอโที่รืทัี่ศน์ทัี่�วไปี โดูยัจ�าเปี็นต้้อง
ม่่ม่าต้รืฐานคืวาม่คืม่ชั่ดูรืะดัูบ 4K ข้ึ้�นไปี และ
อัปีเกรืดูเคืรืื�องให้ม่่ฮารืด์ูดู่สก์ในตั้วเพื�อสาม่ารืถ
บรืรืจุเกม่ไดู้ม่ากข้ึ้�น และรืองรืบัเกม่ในเวอรืช์่นัท่ี่�
ถกูอัปีเกรืดูแที่บที่กุวนั
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 แรงกระเพิ้่อม

กรืะแส Game-tainment ท่ี่�เช่ื�อม่เกม่ในที่กุสื�อคืวาม่บันเท่ี่ง ที่�าให้พฤต่้กรืรืม่การืเลน่เกม่ไม่่ไดู้หยัดุูท่ี่�ผู้
เล่นและหน้าจอ แต่้ยัังขึ้ยัายัฐานแฟนคืลับไปีถ้งผูท่้ี่�ช่ื�นช่อบและต้้องการืช่ม่การืแข่ึ้งขัึ้นผ่านไลฟส์ต้รืม่่ม่่ง  
เก่ดูเป็ีนอาช่พ่เกม่เม่อรืใ์หม่่ ๆ บนโลกโซัเช่ย่ัล อย่ัาง Pro Game โปีรืเกม่หรือืเรืย่ักอ่กอย่ัางวา่ผูเ้ล่น
เกม่มื่อโปีรื ท่ี่�ม่่โอกาสไต่้ไปีถ้งการืแข่ึ้งขัึ้นรืะดัูบอ่สปีอรืต์้ไดู้ Caster นักพากย์ัเกม่ ท่ี่�เลน่เกม่ไปีดู้วยั
และพากย์ัไปีดู้วยั Creator นักออกแบบวธ่ก่ารืเล่นเกม่ การืสต้รืม่่เกม่แต่้ละคืรืั�งจะม่่ม่่ช่ช่นัในการืเล่น 
และเผยัเที่คืน่คืแก้เกม่ในแบบต่้าง ๆ  และสดุูท้ี่ายั Streamer ผูโ้ช่วก์ารืเล่นเกม่ ซั้�งรืะหวา่งเล่นจะสรืา้ง
คือนเที่นต์้ท่ี่�น่าสนใจเพื�อม่อบคืวาม่บันเท่ี่งแก่ผู้ช่ม่ นักสต้รืม่่เม่อรืน่์�อาจเปี็นคืนดัูง อ่นฟลเูอนเซัอรื ์ 
ไอดูอล นักรือ้ง หรือืใคืรืก็ไดู้ท่ี่�ไม่่ใช่นั่กเลน่เกม่ท่ี่�เก่งฉกาจ แต่้ม่่บุคืล่กพ่เศษท่ี่�ช่ว่ยัเสรืม่่เกม่ให้ดูนู่าสนใจ

รายงานื้จาก Hatchet เผยวา่ปลายป ี2020 
เป็นื้ช่ื่วงท่ีมีการชื่มถึ่ายทอดสดเกมผ่านื้
แพิลตฟอร์มสตรีมมิงรวมทั�งส้ินื้ 7.6 พิันื้
ล้านื้ชื่ัว่โมง ภายในื้ระยะเวลา 3 เด้อนื้ หร่อ
เฉลีย่มากกว่า 20 ชื่ั่วโมงต่อสัปดาห์

ปีจัจุบัน Creator และ Streamer เปีน็ท่ี่�น่ยัม่ในกลุม่่เจนเนอเรืช่นั 
ซั่และม่่ลเลนเน่ยัล ผู้เล่นเหล่าน่�ไดู้ย้ัดูคืรืองสื�อโซัเช่่ยัลอย่ัาง 
เฟซับุ�กและยัูที่บู เพื�อที่ดูลองเกม่ใหม่่ ๆ ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นรืายัวนั โดูยั
ม่่ผู้ช่ม่คืรืั�งละหลักหมื่�นถ้งหลักแสนรื่วม่ช่ม่คือนเที่นต์้แบบ 
เรื่ยัลไที่ม์่ สถ่ต่้ท่ี่�ที่ะยัานข้ึ้�นสูงอย่ัางต่้อเนื�องส่งผลต่้อสื�อ
เอนเต้อรืเ์ที่นเม่นต์้ในธุรืก่จอื�น ๆ อย่ัางช่่องรืายัการืบนยูัทีู่บ  
เฟซับุ�ก รืายัการืโที่รืทัี่ศน์ โรืงภาพยันต้รื ์และแพลต้ฟอรืม์่ใหม่่ 
ท่ี่�รืองรืบัรืะบบออนไลน์แบบไลฟส์ต้รืม่่ม่่งในรูืปีแบบ Gaming 
Video Content (GVC) ไม่่วา่เปีน็การืสต้รืม่่ม่่งจากเกม่เม่อรื์
ปีรืะเภที่ใดู ย่ัอม่ม่่ผู้ต่้ดูต้าม่และรือคือยัคืวาม่สดูใหม่่อยัู่เสม่อ 
เกม่จง้ถือเปีน็คือนเที่นต์้ดู่จทั่ี่ลท่ี่�ม่าแรืงส�าหรืบัที่ศวรืรืษน่�

บรือดูแคืสต์้ (Broadcast)  ใหม่่  ๆ   ซั้�งให้บรืก่ารืถ่ายัที่อดูสดูการืแข่ึ้งขัึ้นโดูยัสถาน่โที่รืทัี่ศน์ 
อย่ัางสถาน่โที่รืทัี่ศน์ TBS ในสหรืฐัอเม่รืก่า ซั้�งปีกต่้ไดู้เรืต้ต่้�งช่อ่งจากการืถ่ายัที่อดูสดู
การืแข่ึ้งขัึ้น NBA จนกรืะทัี่�งที่นกรืะแสเกม่ไม่่ไหว จง้รืเ่รื่�ม่คือนเที่นต์้ใหม่่ โดูยัรืว่ม่มื่อกับ
บรืษั่ที่ Electronic Arts (EA) ออกแบบรืายัการืเรืย่ัลล่ต่้�ภายัใต้้ช่ื�อ Spark’d จ�าลองการื
แข่ึ้งขัึ้นเกม่คือม่ม่่วน่ต่้�ช่ื�อดัูงอย่ัาง The Sims 4 ม่่ผู้เช่่�ยัวช่าญ เกม่เม่อรืช์่ื�อดัูงจากช่อ่ง
เกม่บนยัทูี่บู และเหล่าเซัเลบรืต่่้�ในวงการืเกม่ม่าเป็ีนผู้เข้ึ้าแข่ึ้งขัึ้น ม่่เม่นเที่อรืแ์ละโฮสต์้
เข้ึ้าม่าให้คืวาม่ช่ว่ยัเหลอื ค้ืนหาเที่คืน่คื แก้ไขึ้สถานการืณ์ และที่�าภารืก่จในเกม่ให้ส�าเรืจ็ 
โดูยัม่่รืางวลัเดู่ม่พันเป็ีนเงน่จ�านวน 1 แสนดูอลลารืส์หรืฐั

ea.com The Sims 4: Spa Day, amazon.com
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อ่กฝัั� งช่่องสัญญาณโที่รืทัี่ศน์อย่ัาง BCC ท่ี่�ข้ึ้�นช่ื�อดู้านสถาน่ข่ึ้าว 
ปีจัจุบันไดู้ลงที่นุในช่อ่งสัญญาณใหม่่ โดูยัรืว่ม่มื่อกับบรืษั่ที่ Samsung 
และเคืรือืบรืษั่ที่ Enthusiast Gaming เพื�อรืวบรืวม่เกม่ช่ื�อดัูงม่าไว้
ในคืลาวด์ูขึ้องโที่รืทัี่ศน์ อย่ัาง Fortnite, Minecraft, Grand Theft 
Auto และอ่กม่ากม่ายั รืวม่ถ้งเกม่ปีรืะเภที่ Arcade Cloud ท่ี่�ใช่้
การืคืวบคืุม่โดูยัอุปีกรืณ์คือนโซัล (Console) ซั้�งไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่
ในกลุ่ม่เจนซั่และม่่ลเลนเน่ยัล การืจับมื่อขึ้อง 3 ค่ืายัยัักษ์ ไดู้แก่ 
บรืษั่ที่เกม่ ช่อ่งสื�อโที่รืทัี่ศน์ และบรืษั่ที่ผู้น�าดู้านอปุีกรืณ์ไอท่ี่ ไดู้สรืา้ง 
แรืงกรืะเพื�อม่คืรืั�งใหญ่ให้อตุ้สาหกรืรืม่เกม่ เพรืาะนอกจากไดู้รืองรืบั
ฐานแฟนเกม่เดู่ม่จ�านวน 300 ล้านคืนแล้ว ยัังไดู้ฐานผู้ช่ม่เกม่ใหม่่ ๆ  
ผ่านการืถ่ายัที่อดูสดูบนช่อ่ง BCC ดู้วยัเช่น่กัน เก่ดูเปีน็ปีรืะสบการืณ์
ท่ี่�ไดู้รืบัจากภาพเสมื่อนจรืง่ขึ้องสม่ารืต์้ท่ี่วรุ่ืน่ Samsung TV Plus ท่ี่�
พัฒนาข้ึ้�นเพื�อรืองรืบัรืะบบการืเล่นเกม่โดูยัเฉพาะ ทีุ่กอย่ัางคืรืบจบ
ในโที่รืทัี่ศน์เคืรืื�องเดู่ยัว จ้งไม่่ม่่คืวาม่จ�าเปี็นต้้องซัื�อเคืรืื�องเล่นเกม่
คือนโซัลปีรืะเภที่กล่องม่าต่้ดูตั้�งเพ่�ม่เต่้ม่ 

เช่น่เดู่ยัวกับเกม่ PubG ท่ี่�เน้นต้ลาดู
เอาใจแฟนเอเช่่ยั เน้นจับกลุ่ม่ลูกค้ืา
แฟนคืลับไอดูอล ศ่ลปิีน นักรือ้ง หรือื
อ่นฟลูเอนเซัอรื์ท่ี่�ช่ื�นช่อบการืเล่น
เกม่ จ้งเปิีดูช่่องที่างการืรืับช่ม่การื
แข่ึ้งขัึ้น PubG Mobile Pro League 
ผ่านแพลต้ฟอรื์ม่ PubG Mobile 
เปิีดูโอกาสให้แฟน ๆ เข้ึ้ารืว่ม่แข่ึ้งขัึ้น
แม่ต้ช่์เดู่ยัวกับอ่นฟลูเอนเซัอรืท่์ี่�ช่ื�น
ช่อบดู้วยัรืะบบสม่ารืต์้โฟน โดูยัการื
แข่ึ้งขัึ้นจะสต้รืม่่ม่่งผ่านช่่องยัูทีู่บ ซั้�ง
การืแข่ึ้งขัึ้นในเกาหล่ไดู้สปีอนเซัอรื์
หลักจากสม่ารื์ต้โฟน Samsung 
Galaxy และม่่ศ่ลปิีนม่ากม่ายัเข้ึ้า
รืว่ม่แม่ต้ช่พ่์เศษอย่ัางวง BlackPink  

ในไที่ยัเองก็ม่่การืจับมื่อกับแพลต้- 
ฟอรื์ม่สต้รื่ม่ม่่ง  NimoTV และ 
WeTV เผยัแพรื่การืแข่ึ้งขัึ้นแม่ต้ช่์
พ่เศษ ซั้� งไดู้สปีอนเซัอรื์หลักเปี็น 
สม่ารื์ต้โฟน Xiaomi รุื่น Redmi 
Note 10 Pro โดูยัที่กุการืสต้รืม่่ม่่งไดู้ 
ผลต้อบรืับอย่ัางดู่ ทัี่�งดู้านคืวาม่
บันเท่ี่งและอปุีกรืณ์ท่ี่�คืรืบคืรืนั เพรืาะ
ฉะนั�นการืขัึ้บเคืลื�อนเกม่ดู้วยัสื�อ 
เอนเต้อรื์เที่นเม่นต์้ท่ี่�คืวบคืู่ ไปีกับ
บรื่ษัที่ไอท่ี่ จ้งเปี็นกลยุัที่ธ์ส�าหรืับ
ต้ลาดูเกม่ท่ี่�เต่้บโต้ไปีไดู้อ่กไกล

facebook.com/RakutenTV

 Tencent,dotesports.com

mensxp.com
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นอกจากกรืะแส Gaming Broadcasting Platform ท่ี่�
ถ่ายัที่อดูเกม่บนสื�อออนไลน์แล้ว เกม่ยัังขึ้ยัายัฐานแฟนคืลับ
ม่ายัังโลกออฟไลน์ดู้วยัเช่่นกัน คืวาม่บันเท่ี่งท่ี่�ผสม่ผสาน
กับคือนเที่นต์้เกม่อย่ัางอุต้สาหกรืรืม่ภาพยันต้รื ์ ท่ี่�พยัายัาม่
ปีรืบัตั้วกับเศรืษฐก่จยุัคืโคืว่ดู และพรือ้ม่ท่ี่�จะเดู่นหน้าม่อง
หาโอกาสใหม่่ ๆ ท่ี่�ล�าสมั่ยัและสรืา้งปีรืะสบการืณ์บนจอแก้ว
ให้ต่้างไปีจากเดู่ม่ อย่ัางบรืษั่ที่ภาพยันต้รืเ์คืรือื Odeon ใน
ลอนดูอน ท่ี่�ออกแบบการืให้บรืก่ารืโรืงภาพยันต้รืแ์นวใหม่่ โดูยั
บรืก่ารืให้เช่่าโรืงภาพยันต้รืเ์พื�อแข่ึ้งขัึ้นเกม่ ซั้�งจัดูโดูยัยูัทีู่บ
เบอรืเ์กม่ช่อ่ง PewDiePie เช่ญ่ช่วนผู้คืนเข้ึ้าม่าเล่นเกม่ดู้วยั
กันบนจอยัักษ์แบบจัดูเต็้ม่ การืให้บรืก่ารืรูืปีแบบน่�ยัังขึ้ยัายั
คือนเซัปีต์้ไปียัังปีรืะเที่ศอื�น ๆ ท่ี่�อยัู่ในเคืรือืเดู่ยัวกัน อย่ัางใน
ม่าเลเซั่ยัท่ี่�รืองรืบัลูกค้ืาเกม่เม่อรืดั์ู�งแขึ้กวไ่อพ่ จัดูโปีรืโม่ช่ั�น 
เช่่าสถานท่ี่�พรื้อม่อุปีกรืณ์ เพื�อรืองรืับคืรือบคืรืัวเกม่ท่ี่�ม่า
รืวม่ตั้วกันแบบส่วนตั้ว หรือืใช่้พื�นท่ี่�เพื�อจัดูการืแข่ึ้งขัึ้นเกม่ 
สต้รืม่่ม่่งบนสื�อออนไลน์ 

เช่่นเดู่ยัวกับโรืงภาพยันต้รืยั์ักษ์ใหญ่อย่ัาง CGV ท่ี่�เดู่นหน้า
สู้กับปีัญหาการืปิีดูโรืงภาพยันต้รื์ในช่่วงการืรืะบาดู ดู้วยั
การืจ�ากัดูผู้ให้บรืก่ารืในรูืปีแบบเช่่าเหม่าโรืง บรืก่ารืเช่่าโรืง
ภาพยันต้รืร์ืายัช่ั�วโม่งในรืาคืาย่ัอม่เยัาในเกาหล่ใต้้ ไดู้โปีรืโม่ต้
การืเช่่าวา่สาม่ารืถเล่นเกม่ โดูยัม่่บรืก่ารืเคืรืื�องดืู�ม่และปี๊อปี
คือรืน์ในรืาคืาลดู 50% อยุัจองอ่ (Eui Jeong Lee) หน้�งใน 
ผูใ้ช่บ้รืก่ารืโรืงภาพยันต้รื ์กล่าววา่เขึ้าไดู้เช่า่โรืงภาพยันต้รืเ์พื�อ
เล่นเกม่กับเพื�อนอ่ก 3 คืน นอกจากปีรืะสบการืณ์อันน่าท้ี่�งทัี่�ง
เรืื�องคืณุภาพขึ้องภาพและเส่ยังท่ี่�อลังการืแล้ว เวลา 2 ช่ั�วโม่ง
น่�ยัังที่�าให้พวกเขึ้าไดู้ต้ะโกนสดุูเส่ยังรืะหวา่งเล่นเกม่ และรูืส้้ก
เหมื่อนเป็ีนผู้เล่นคืนหน้�งในเกม่อ่สปีอรืต์้ท่ี่�จัดูข้ึ้�นในรืายัการื
ใหญ่ ๆ อ่กดู้วยั

Super League Gaming, ayo.news
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เมื่�อธรุืก่จเกม่บุกต้ลาดูคืลาวด์ู การืเต่้บโต้ท่ี่�ต้าม่ม่าอย่ัางรืวดูเรืว็คืือเที่คืโนโลย่ั
สม่ารืต์้โฟน พ่ซั ่หรือืไอแพดู ท่ี่�พัฒนาให้ก้าวทัี่นโปีรืแกรืม่ใหม่่ ๆ  ขึ้องเกม่ ถ้งแม้่
ปีจัจุบันจะม่่เกม่เม่อรืท่์ี่�เปีน็ผู้เล่นจากสม่ารืต์้โฟนจ�านวน 2.5 พันล้านคืน แต่้ก็
ยัังม่่ผู้เล่นจ�านวนไม่่น้อยัท่ี่�ยัังคืงลงที่นุกับเกม่คือนโซัล (Console Game) ซั้�ง
ม่่จ�านวนสงูถ้ง 730 ล้านคืน โดูยัผู้เล่นเหล่าน่�ไดู้ขัึ้บเคืลื�อนอตุ้สาหกรืรืม่เกม่
ปีรืะเภที่คือนโซัลและอปุีกรืณ์เสรืม่่ให้เต่้บโต้ข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ  ปีท่ีี่�ผ่านม่าเกม่คือนโซัล
กวาดูรืายัไดู้ไปีถ้ง 45 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั ต้าม่ดู้วยัเกม่บนเคืรืื�องพ่ซั ่ 
ซั้�งม่่ผู้เล่นจ�านวน 1.3 พันล้านคืน ที่�ารืายัไดู้ให้ธุรืก่จเกม่สูงถ้ง 37 พันล้าน
ดูอลลารืส์หรืฐั

 ชื่่องทางสู่นื้ักสะสม
 
คืวาม่น่ยัม่ดู้านเกม่ซั้�งคืรือบคืลุม่ไปี
ยัังผู้คืนทีุ่กเพศและขึ้ยัายัไปียัังทีุ่ก
กลุ่ม่อายุั ที่�าให้เก่ดูโอกาสที่างธรุืก่จ
ใหม่่ ๆ ท่ี่�เต่้บโต้คืู่ขึ้นานไปีกับธรุืก่จน่�  
เก่ดูต้ลาดูแบรืนด์ูส่นค้ืาท่ี่�จับคืู่ กับ
บรืษั่ที่เกม่ อย่ัางแบรืนด์ูเคืรืื�องส�าอาง 
e.l.f. ท่ี่� ดู้งอ่นฟลูเอนเซัอรื์เจนซั ่
แคืธล่น เบลสเที่น (Kathleen Belsten)  
ซั้� ง รูื้จักในนาม่ Loserfruit  ช่ื� อ 
แอ็กเคืานต์้ใน Twitch ซั้� ง เป็ีน
แพลต้ฟอรืม์่สต้รืม่่ม่่งเกม่ใหญ่ขึ้อง
โลกม่ารืว่ม่งานดู้วยั ที่�าให้ยัอดูขึ้ายั
ส่นค้ืาขึ้อง e.l.f. เพ่�ม่ข้ึ้�นอย่ัางเห็นไดู้
ช่ัดูภายัในไต้รืม่าสแรืก ที่างแบรืนด์ู
พบวา่ม่่ลกูค้ืาท่ี่�เปี็นแฟนวดู่่โอเกม่ใน
แพลต้ฟอรืม์่ Twitch จ�านวน 70% 
ซั้�งในจ�านวนนั�นไม่่ใช่่ผู้เล่นเกม่ แต่้
เปีน็เพ่ยังผูช้่ม่สต้รืม่่ม่่งเกม่ถ้งจ�านวน 
65% ปีัจจุบันแบรืนด์ู e.l.f. ม่่ลูกค้ืา
ท่ี่�ม่าจากโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยัทีุ่กช่่องที่าง 
และก�าลังขึ้ยัายัช่่องที่างสู่บรืษั่ที่เกม่
อื�น ๆ ท่ี่�ใหญ่ข้ึ้�น อย่ัาง Fortnite และ 
Lovecraft’s Untold Stories เพื�อ
ดู้งดูดููลกูค้ืา eGen ท่ี่�สาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
สื�อไดู้งา่ยัและม่่อ่นฟลเูอนเซัอรืท่์ี่�ที่รืง
อ่ที่ธพ่ลในสื�อสต้รืม่่ม่่ง

เอเช่่ยข้�นัแท่่นัท่วีปอันัดั้บหนึั�งท่่�ม่ประช่ากรเกมเมอร์
เยอะท่่�สำุด้แล�ว รายงานัจาก Jun Group ยังระบุว่าปี 
2021 มผู้่้�เลน่ัซึ�งเปน็ัผู้้�หญงิเพึ่ิ�มข้�นัอยา่งติอ่เนืั�อง และ
ไม่ใช่่แค่ผู้้�เล่นัหญิงเอเช่่ยเท่่านัั�นั ในัสำหรัฐอเมริกา 
ยังม่จำานัวนัเกมเมอร์ผู้้�หญิงสำ้งกว่าผู้้�ช่าย คิด้เป็นั 
55% จากผู้้�เล่นัเกมท่ั�งหมด้ โด้ยผู้้�เล่นัจำานัวนั 34%  
มอ่ายุระหว่าง 18-34 ปี รองลงมาคือ 35-54 ปี ซึ�งม่ 
จำานัวนั 26% สำว่นัใหญค่อืผู้้�เลน่ัช่าวมลิเลนัเน่ัยลและ 
เจนัเนัอเรช่ันัซ่

Sony PlayStation 5, sony.co.in

hypebeast.com



400 401

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: TECHNOLOGY

ส่นค้ืาจากแบรืนด์ูดัูงทัี่�ง Johnson & Johnson L’Occitane Benefit 
และอื�น ๆ อ่กม่ากม่ายั ท่ี่�อยู่ัในกลุ่ม่ส่นค้ืาสก่นแคืรืแ์ละเคืรืื�องส�าอางต่้าง
เรืย่ังแถวเข้ึ้าม่าเอาใจแฟนเกม่ผู้หญ่งอย่ัางต่้อเนื�อง เช่น่ แบรืนด์ูเคืรืื�อง
ส�าอาง M.A.C ในจน่ท่ี่�รืว่ม่มื่อกับบรืษั่ที่ Tencent วางจ�าหน่ายัคือลเล็กช่นั
ล่ปีสต่้ก รุืน่ Honor of Kings ซั้�งเปีน็เกม่อ่สปีอรืต์้ช่ื�อดัูงรืะดัูบโลก ส่นค้ืา
น่�ขึ้ายัหม่ดูสต็้อกจากการืพรือ่อเดูอรืใ์นจ�านวน 14,000 แท่ี่งภายัในเวลา 
24 ช่ั�วโม่ง หรือืการืสรืา้งกลยัทุี่ธก์ารืขึ้ายัดู้วยัการืเป็ีนพารืต์้เนอรืร์ืะหวา่ง
บรืษั่ที่ผูจ้ดัูเกม่อ่สปีอรืต์้ กับแบรืนด์ูแฟช่ั�นไฮเอนด์ูอย่ัาง Louis Vuitton ท่ี่�
สรืา้งปีรืากฏิการืณ์ส่นค้ืาหม่ดูสต็้อกภายัใน 1 ช่ั�วโม่ง โดูยั Louis Vuitton 
ไดู้จบัมื่อกับค่ืายัเกม่ Riot Games ในการืแข่ึ้งขัึ้น League of Legends 
World Championship เพื�อออกแบบกรืะเป๋ีาใส่ถ้วยัรืางวลัในการืแข่ึ้งขัึ้น 
และเปิีดูตั้วเสื�อผ้าคือลเล็กช่นั Louis Vuitton x League of Legends 
เพื�อปีรืะกาศตั้วเข้ึ้าสู่ต้ลาดูเกม่เต็้ม่ตั้ว กรืะแสการืต้อบรืบัท่ี่�ดู่ที่�าให้ Louis 
Vuitton ไดู้รืว่ม่เปีน็พารืต์้เนอรืกั์บเกม่อื�น ๆ จากอ่กหลายัค่ืายั 

อ่กหน้�งผลงานท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ขึ้องแบรืนด์ู คืือการืออกแบบชุ่ดูให้ผู้เล่นในเกม่ K/DA 
โดูยัการืที่�าหน้าท่ี่�เป็ีนพารืต์้เนอรืฝ์ั�ายัสก่น (Skin) ซั้�งเปี็นฟเีจอรืส์ก่นหรือืเสื�อผ้าในเกม่ 
โดูยัให้ตั้วละคืรืหรือื AI ในเกม่สวม่ใส่เสื�อผ้าขึ้องแบรืนด์ู Louis Vuitton โดูยัเหล่าสาว ๆ  
จาก K/DA น่�เปี็นอวต้ารืเสมื่อนซั้�งอ่งม่าจากวงศ่ลปิีน K-Pop ดัูงนั�นแบรืนด์ูส่นค้ืาจ้ง
สาม่ารืถขึ้ยัายัฐานแฟนคืลับไปียัังธุรืก่จเกม่และธุรืก่จวงการืบันเท่ี่งเกาหล่ไดู้ภายัใน
โปีรืเจกต์้เดู่ยัว เช่น่เดู่ยัวกับ PUBG ท่ี่�ไดู้ที่�าต้ลาดูกับวง BlackPink นอกจากจะไดู้ฐาน 
แฟนเพลงแล้ว ยัังเป็ีนกลยัุที่ธส์�าหรืบัขึ้ยัายัต้ลาดูนักสะสม่ (Collectibles Economy) 
ให้สะสม่ทัี่�งส่นค้ืาท่ี่�จบัต้้องไดู้และส่นค้ืาดู่จทั่ี่ลท่ี่�ซัื�อขึ้ายัผ่านโที่เคืน

 Louis Vuitton/Riot Games 

maccosmetics.com

maccosmetics.com
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การืสรืา้งคืาแรืกเต้อรืแ์ละออกแบบเสื�อผ้าขึ้อง 
ตั้วละคืรืในเกม่ หรือืการืสรืา้งบที่บาที่ท่ี่�ตั้วเอง 
เปี็นผู้ เล่นในเกม่ปีรืะเภที่ MMORPG หรืือ 
Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Game โหม่ดูน่�ไดู้สรืา้งสนุที่รืย่ัะในเกม่ให้น่าเล่น
ม่ากย่ั�งข้ึ้�น การืเปีล่�ยันสก่นสาม่ารืถที่�าไดู้ดู้วยัการื
จา่ยัเงน่เพ่�ม่หรือืรืบัจากการืแช่รืโ์ดูยัผูเ้ล่นคืนอื�น  
ฟังก์ช่ันเกม่ปีรืะเภที่น่� ไดู้เปีล่�ยันต้ลาดูแบบ 
Direct-to-Consumer ให้กลายัเปีน็ Direct-to-
Avatar พรือ้ม่เส่รืฟ์รืา่งอวต้ารืให้ผู้เล่นไดู้สวม่
บที่บาที่เปีน็ใคืรืก็ไดู้ 

ตลาดนัื้กสะสมของวงการเกมเมอร์ เติบโตจากฟีเจอร์สกินื้ (Skin)  
ซึ้ึ่งเป็นื้โหมดที่มี ไว้เพิ้่อให้ผู้เล่นื้เกมได้แปลงร่าง เปลี่ยนื้ชืุ่ด หร่อสร้าง 
คาแรกเตอร์ใหม่ ๆ ในื้เกม ถึ้อเป็นื้หน่ึื้งในื้โหมดที่ทำารายได้ให้บริษัทเกม
เป็นื้อันื้ดับต้นื้ ๆ 

ส่วนใหญ่ส่นค้ืาสก่นและไอเที่ม่เสรื่ม่ท่ี่� น่ยัม่
ส�าหรืบันักสะสม่ นอกจากไดู้คืวาม่น่ยัม่ม่าจาก
ฐานแฟนภาพยันต้รื ์ ศ่ลปิีน หรือืคือม่ม่่กแล้ว 
ยัังขึ้ยัายัมู่ลค่ืาขึ้องส่นค้ืาในเกม่ไดู้จากไอเที่ม่
ท่ี่�นักแข่ึ้งอ่สปีอรื์ต้ใช่้ช่นะการืแข่ึ้งขัึ้นในแต่้ละ 
ทัี่วรืน์าเม่นต์้ ย่ั�งม่่การืซัื�อขึ้ายัโที่เคืนเหล่าน่�ม่ากข้ึ้�น  
บรืษั่ที่เกม่ย่ั�งม่่แนวโน้ม่พัฒนาส่นค้ืาใหม่่ ๆ เพื�อ
ออกม่าเอาใจนักสะสม่ โดูยัเกม่ท่ี่�สรืา้งมู่ลค่ืาให้
กับบรืษั่ที่เกม่สสู่กับเกม่ปีรืะเภที่ MMORPG คืือ
เกม่การืด์ู อย่ัางเช่่น Magic: The Gathering 
(MTG) เกม่สะสม่การืด์ูพลัง เดู่ม่ท่ี่เคืยัเป็ีนเกม่
ท้ี่าดูวลรูืปีแบบ Board Game ผู้ท่ี่�เคืยัเล่นเกม่น่�
จง้ม่่ไอเที่ม่ท่ี่�เคืยัถกูสะสม่ไวใ้นอดู่ต้ แล้วสาม่ารืถ
น�าม่าเลน่ในรืะบบออนไลน์ไดู้อ่กคืรืั�ง ที่�าให้ผู้เล่น
สาม่ารืถเพ่�ม่ม่ลูค่ืาขึ้องสะสม่ท่ี่�ม่่อยัู่ และขึ้ายัต่้อ
ให้นักพัฒนาเกม่เพื�อจัดูจ�าหน่ายัลงรืะบบ NFT 

อย่ัางเกม่ Fortnite ท่ี่�หย่ับตั้วการืต์ู้นคือม่ม่่ก
จากฝัั� ง DC ม่าต่้อสู้ และใช่้พลังต้าม่ซูัเปีอรื์
ฮ่โรืห่รือืทัี่กษะขึ้องตั้วการืต์ู้นวายัรืา้ยัท่ี่�ถูกใช่้ใน 
ภาพยันต้รื ์ การืแปีลงรืา่งอวต้ารืในเกม่ยัังเช่ื�อม่ต่้อ 
กับคืาแรืกเต้อรืห์ลายัปีรืะเภที่ อย่ัางรืา่งหุ่นยันต์้ 
จากเรืื�อง Terminator คืาแรืกเต้อรื ์Gingerbread  
Raider จากเรืื�อง Shrek หรือืคืาแรืกเต้อรืจ์าก
คืนดัูงอย่ัางที่รืาว่ส สกอต้ต์้ (Travis Scott) 
ท่ี่�ม่าสรืา้งเรืื�องรืาวนอกเหนือจากบที่บาที่ศ่ลปิีน 
นอกจากน่� Fortnite ยัังซัื�อล่ขึ้ส่ที่ธ่�จากค่ืายั
ภาพยันต้รื ์เพลง คือม่ม่่ก และซัร่ืส์่อ่กม่ากม่ายั ซั้�ง
การืขึ้ายัคืาแรืกเต้อรืข์ึ้องบรืษั่ที่เหล่าน่�สาม่ารืถ
ขึ้ยัายัฐานแฟนคืลับไปียัังอุต้สาหกรืรืม่เกม่
และธุรืก่จอื�น ๆ อย่ัางแฟช่ั�นหรือืขึ้องสะสม่ท่ี่� 
นอกเหนือจากเกม่ไดู้อ่กดู้วยั

PWCC,YouTube.com

รืายังานจาก PWCC เผยัวา่การืด์ู Black Lotus  
ขึ้องเกม่ MTG สาม่ารืถขึ้ายัไดู้ในรืาคืา 511,000 
ดูอลลารื์สหรืัฐในปีี 2021 ขึ้ณะท่ี่�การื์ดูพลัง 
Charizard ขึ้องเกม่ Pokemon สาม่ารืถปีรืะมู่ล 
ไดู้ในรืาคืา 183,000 ดูอลลารืส์หรืฐั ซั้�งบรืษั่ที่
ผู้รืบัซัื�อจะน�าการืด์ูพลังไปีพัฒนาเพื�อเปีน็หน้�งใน 
ไอเที่ม่ขึ้องเกม่ และให้ส่วนแบ่งต่้อเจ้าขึ้องไพ่ 
ที่กุคืรืั�งท่ี่�ม่่การืซัื�อขึ้ายัผ่านรืะบบโที่เคืน เพ่ยังเท่ี่าน่� 
ขึ้องสะสม่จากเกม่ท่ี่�เคืยัเก็บไวใ้นตู้้โช่ว ์ก็ไม่่ใช่แ่ค่ื
การืด์ูเกม่ท่ี่�ต้กยัุคืล้าสมั่ยั แต่้ม่่มู่ลค่ืาเพ่�ม่ข้ึ้�นไดู้ 
เมื่�อนักสะสม่ไดู้เปีน็หน้�งในเจา้ขึ้องที่รืพัย์ัส่นดู่จทั่ี่ล 
ท่ี่�หม่นุเวย่ันในน่เวศแห่งเกม่

wargamer.com

epicgames.com
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 ตลาดสำาหรับอวตาร

อตุ้สาหกรืรืม่แฟช่ั�นนับเปีน็ต้ลาดูท่ี่�เข้ึ้าสู่ 
วงการือวต้ารืเต็้ม่ตั้ว ดู้วยัต้้นทีุ่นดู้าน
การืผล่ต้ท่ี่�ไม่่กรืะที่บต่้อส่�งแวดูล้อม่
เท่ี่ากับการืผล่ต้เสื�อผ้าจรืง่ การืลงทีุ่น
ให้รืา่งอวต้ารืจ้งเปี็นการืต้ลาดูแนวใหม่่
ท่ี่�คืุ้ม่ทีุ่น และลูกค้ืาจ�านวนม่ากย่ันดู่
จ่ายัเงน่เพื�อไอเที่ม่เสรืม่่เหล่าน่� บรืษั่ที่ 
Tencent ผูน้�าดู้านสื�อบันเท่ี่งขึ้องจน่ ถือ
เปีน็ค่ืายัท่ี่�พยัายัาม่ผลักดัูนเกม่ปีรืะเภที่ 
Virtual อย่ัางจรืง่จงั ล่าสดุูไดู้จบัมื่อกับ
แบรืนด์ู Levi’s ผล่ต้กางเกงย่ันส์เพื�อ
เปี็นไอเที่ม่เสื�อผ้าส�าหรืบัสวม่ใสในรืา่ง
อวต้ารืขึ้องผู้เล่นเกม่ QQ Dance ผู้เล่น
สาม่ารืถสั�งซัื�อกางเกงย่ันส์ให้รืา่งอวต้ารื
ขึ้องตั้วเองในรูืปีแบบ 3D Virtual และ
ยัังเลือกย่ันส์ท่ี่�เหมื่อนกันให้ตั้วเองเพื�อ 
สวม่ใส่ในช่ว่ต่้จรืง่ไดู้เช่น่กัน 

สำานื้ักข่าว Juniper วิเคราะห์ว่าฟังก์ชื่ันื้ของสะสมในื้เกม
ประเภท Virtual ไม่วา่จะเป็นื้ธมี (Thematics) สกินื้ (Skin) 
และการ์ดพิลัง (Event Passes) จะสามารถึทำากำาไรให้
ธรุกิจเกมได้ถึงึ 200 พินัื้ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐภายในื้ปี 2023 

reddit.com/r/AnimalCrossing



406 407

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: TECHNOLOGY

การืม่าถ้งขึ้อง Digital Avatar ที่�าให้ท่ี่ศที่างขึ้อง
ต้ลาดูเกม่แต่้งตั้วแฟช่ั�นเต่้บโต้ไดู้ม่ากข้ึ้�น น�าพา
คืวาม่เปี็นไปีไดู้ใหม่่ ๆ ม่าสู่อุต้สาหกรืรืม่แฟช่ั�นใน
อนาคืต้ รืายังานจาก WGSN กล่าววา่การืลงที่นุกับ
สก่นและคืาแรืกเต้อรืใ์หม่่ในเกม่ดู่จทั่ี่ล คืือที่างออก
ขึ้องแฟช่ั�นเพื�อส่�งแวดูล้อม่ในอนาคืต้ อ่กทัี่�งยััง
เป็ีนจุดูก�าเน่ดูขึ้องอาช่่พใหม่่ ๆ อย่ัางนัก Virtual 
Digital Stylist, Virtual Garment Designer, 
Digital Creator หรือื CGI Creator ท่ี่�สรืา้งสรืรืค์ื
ภาพลักษณ์ขึ้องเกม่ให้ทัี่นสมั่ยั และต้อบโจที่ย์ัการื
ให้บรืก่ารืเพื�อใช่ง้านส่นค้ืาแบบออนไลน์ (URL) บน
เกม่ และใช่ง้านไดู้ในช่ว่ต่้จรืง่ (IRL) ตั้วอย่ัางเช่น่เกม่ 
DressX ท่ี่�ออกแบบโดูยัดูาเรืย่ั ช่าโพวาโลวา (Daria 
Shapovalova) และนาต้าเล่ยั โม่เดูโนวา (Natalia 
Modenova) เปีน็แพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�เนรืม่่ต้เกม่แฟช่ั�นให้
กลายัเปีน็รืา้นค้ืาแฟช่ั�นบนโลกดู่จทั่ี่ล ภายัในเกม่จะ
รืวบรืวม่รืา้นค้ืากวา่ 30 แบรืนด์ูม่าม่่กซัแ์อนด์ูแม่ต้ช่์
บนรืา่งอวต้ารื และยัังสาม่ารืถสั�งซัื�อส่นค้ืาช่่�นนั�นม่า
สวม่ใส่ไดู้ในช่ว่ต่้จรืง่ 

“Fashion working with gaming 
is kind of the next obvious 
step in the evolution of 
fashion.” 

อีีริิน เวย์์น (Erin Wayne)  
หััวหัน้าการิตลาดขอีงบริิษััท Twitch 
ได้กล่าวไว้ในนิตย์สาริ Nylon 

ปัีจจุบันสถาบันออกแบบช่ื�อดัูงต่้างให้คืวาม่
ส�าคัืญกับทัี่กษะซั้�งเป็ีนต้้นทีุ่นท่ี่�ต้้องการืขึ้อง
ต้ลาดูยุัคืใหม่่ อย่ัางม่หาว่ที่ยัาลัยัรืาเวนส์
บอรืน์ลอนดูอน (Ravensbourne University 
London) ท่ี่�เพ่�ม่หลักสูต้รืแฟช่ั�นดู่จ่ทัี่ล และให้
นักศ้กษาจัดูแฟช่ั�นคือลเล็กช่ันผ่านรืา่งอวต้ารื 
หรือืการืสรืา้งโปีรืเจกต์้ Virtual Clothing ใน
หลักสูต้รืแฟช่ั�น นับเปี็นอ่กหน้�งก้าวส�าคัืญขึ้อง
ดู่จทั่ี่ลเกม่ท่ี่�สาม่ารืถผลักดัูนอตุ้สาหกรืรืม่แฟช่ั�น
ให้เต่้บโต้ในม่่ต่้ท่ี่�ล�าหน้าม่ากย่ั�งข้ึ้�น

DREST, the-dots.com

เกม่ยัังกลายัเป็ีนพื�นท่ี่�รืวม่ตั้วเพื�อที่�าก่จกรืรืม่
แบบ URL ตั้วอย่ัางเช่น่คือนเส่รืต์้ท่ี่�จดัูข้ึ้�นโดูยัเกม่ 
Fortnite ไดู้สรืา้งอวต้ารืดู่เจและศ่ลปิีนช่ื�อดัูง 
อย่ัางดู่เจม่ารืช์่เม่ลโล (DJ Marshmello) และ
ที่รืาว่ส สกอต้ต์้ ม่าเปิีดูเวท่ี่เพลงในเกม่ เช่่ญ
เจ บัลว่น (J Balvin) ม่าจัดูปีารื์ต่้�สรื้างส่สัน
ในวันฮาโลว่น หรืือเช่่ญแอนเดูอรื์สัน พารื์คื  
(Anderson Paak) แรืป็ีเปีอรืช์่ื�อดัูงม่าเปิีดูฟลอรื ์
แบบว่ไอพ่ นอกจากทัี่�งหม่ดูน่�จะเปี็นการืสรืา้ง
ก่จกรืรืม่อื�นในพื�นท่ี่�ขึ้องเกม่แล้ว ยัังเปีน็จุดูเรื่�ม่ต้้น 
ให้แบรืนด์ูท่ี่�เปี็นสปีอนเซัอรืข์ึ้องเหล่าคืนดัูงหรือื 
ส่นค้ืาส�าหรืบัเหล่าอวต้ารืท่ี่�ม่ารืว่ม่ในงานคือนเส่รืต์้  
สาม่ารืถเข้ึ้าม่าลงที่นุในก่จกรืรืม่เดู่ยัวกันไดู้ 

louisvuitton.com

epicgames.com
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 ยกระดับเกม 
 สู่ประสบการณ์์เหนื้้อความคาดหมาย

บรืษั่ที่ BOSCO คืาดูการืณ์วา่ต้ลาดูเกม่จะสาม่ารืถเพ่�ม่โอกาส
ที่างธรุืก่จให้กับธรุืก่จรืา้นค้ืาและแบรืนด์ูส่นค้ืาแที่บที่กุปีรืะเภที่ 
โดูยัไม่่จ�ากัดูเพ่ยังส่นค้ืาปีรืะเภที่คืวาม่งาม่หรือืแฟช่ั�น แต่้ยัังรืวม่
ถ้งต้ลาดูส่นค้ืาใช่้สอยัในช่่วต่้ปีรืะจ�าวนัและอาหารื อย่ัางรืา้น
อาหารืฟาสต์้ฟูดู KFC ในจน่ท่ี่�จบัต้ลาดูเกม่เอาไวอ้ยู่ัหมั่ดู ดู้วยั
แอม่บาสเดูอรืจ์ากตั้วละคืรืในเกม่ Genshin Impact สาม่ารืถ
ซัื�อเม่นูไก่ Wicked Wings เพื�อแลกกับรืหัสผ่านดู่านในเกม่ 
คืวาม่น่ยัม่ขึ้องแฟนเกม่ Genshin Impact ที่�าให้งานเปิีดูตั้ว
โปีรืโม่ช่นัรืา้น KFC ในเซั่�ยังไฮ้และหางโจว อัดูแน่นไปีดู้วยัผู้คืน
ท่ี่�ต้้องการืม่าซัื�อไก่ในโปีรืโม่ช่ั�น รืายังานจากเวบ็ไซัต์้ Reddit 
เผยัวา่ปีรืากฏิการืณ์ดัูงกล่าว เท่ี่ยับไดู้กับอ่เวนต์้ขึ้นาดูใหญ่ท่ี่�ม่่
อ่ที่ธพ่ลต่้อต้ลาดูเกม่และก่จการืรืา้นอาหารื แม้่วา่จะจดัูในช่ว่ง
การืรืะบาดูก็ต้าม่ รืายังานยัังรืะบุอ่กวา่ภายัใน 12 ช่ั�วโม่งสาม่ารืถ
สรืา้งรืายัไดู้ให้บรืษั่ที่เกม่ไดู้ถ้ง 153.4 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั ลกูค้ืา
บางส่วนยัังย่ันดู่ซัื�อบรืรืจุภัณฑ์์ขึ้อง KFC ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับเกม่ไว้
สะสม่ แม้่จะซัื�อเม่นูอาหารืส�าหรืบัแลกรืหัสเกม่ไม่่ทัี่นก็ต้าม่ 

เช่่นเดู่ยัวกับในปีรืะเที่ศไที่ยัท่ี่� ม่่การื
แจกรืหัสเกม่ไว้ในส่นค้ืาขึ้นม่ขึ้บเค่ื�ยัว
ม่ากม่ายั ซั้�ง KFC ในไที่ยัเองยัังไดู้จับ
มื่อกับเกม่ ROV ในแคืม่เปีญ KFC x 
ROV ชุ่ดูขุึ้ม่ที่รืพัย์ัเดูอะบอกซั์ เปิีดูตั้ว
ดู้วยัการืเช่่ญเหล่าผู้เล่นมื่อโปีรืและอ่น
ฟลูเอนเซัอรืด้์ูานเกม่ม่านั�งแข่ึ้งขัึ้นเกม่ 
ROV พรือ้ม่เปิีดูตั้วสก่นใหม่่ในเกม่ช่ื�อ 
Colonel Sanders Ormarr ซั้�งเปีน็ทัี่�ง
สก่นและ CGI แอม่บาสเดูอรืข์ึ้องรืา้น
อาหารื ผลต้อบรืบัท่ี่�ดู่จากแฟนเกม่เม่
อรื ์ที่�าให้ KFC ขึ้ยัันออกแคืม่เปีญใหม่่ ๆ  
รื่วม่กับ ROV อย่ัางต่้อเนื�อง รืวม่ถ้ง
รืว่ม่ลงทีุ่นเป็ีนสปีอนเซัอรืใ์หญ่ขึ้องการื
แข่ึ้งขัึ้น ROV ในล่กใหญ่อ่กดู้วยั 

บรื่ษัที่อาหารือาจไม่่ไดู้ที่�าหน้าท่ี่� เปี็นเพ่ยัง 
สปีอนเซัอรืจ์ัดูงาน แต่้ยัังช่่วยัยักรืะดัูบการืเล่น
ให้ม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพย่ั�งข้ึ้�น อย่ัางการืผน้กก�าลังขึ้อง
บรืษั่ที่ HyperX จาก Kington Technology 
Company และท่ี่ม่ Red Bull Racing Esports 
จากบรืษั่ที่ Red Bull ซั้�งรืว่ม่กันออกแบบห้องชุ่ดู 
ส�าหรืับซั้อม่เกม่ ดู้วยันวัต้กรืรืม่ท่ี่�ยักรืะดัูบ
ปีรืะสบการืณ์การืแข่ึ้งขัึ้นให้เหมื่อนกับการืขัึ้บ
รืถฟอรืม์ู่ลาจรืง่ ๆ รืะบบเก้าอ่�ท่ี่�ถูกออกแบบม่า
เพื�อขัึ้บรืถยันต์้และหูฟงัท่ี่�เสรืม่่สม่าธใ่ห้ผู้แข่ึ้งขัึ้น  
ถือเปีน็การืรืวม่ตั้วขึ้องเหล่าพันธม่่ต้รืท่ี่�ต้อบโจที่ย์ั
การืแข่ึ้งขัึ้นอ่สปีอรืต์้ไดู้อย่ัางเหนือช่ั�น 

KFC X  
Genshin  
Impact, 
artofit.org

pringles.com

redbull.comKFC x RoV, mgronline.com
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คืวาม่สัม่พันธท่์ี่�แน่นแฟน้รืะหวา่งบรืษั่ที่ Microsoft Game Studios และ
แบรืนด์ูขึ้นม่ขึ้บเค่ื�ยัวพรืง่เก่ลส์ (Pringles) ท่ี่�ออกรืสช่าต่้ใหม่่ ๆ ม่าเอาใจคือ
เกม่ Xbox ที่กุซัซ่ัั�น หน้�งในนั�นคืือเกม่ต้รืะกลู Halo เกม่นักล่าแห่งอนาคืต้
ในซัซ่ัั�น Halo Reach ซั้�งไดู้เล่าเรืื�องรืาวขึ้องเกม่ถ้งดูาวรืช่่ท่ี่�ม่่อาหารืเลื�องช่ื�อ
ในดูาวแห่งน่�คืือ Moa Burger เปีน็เบอรืเ์กอรืท่์ี่�รืงัสรืรืค์ืจากนกสายัพันธุด์ูาว
รืช่่ พรืง่เก่ลส์จ้งออกแบบมั่นฝัรืั�งอบกรือบในรืสช่าต่้ล่ม่่เต็้ดูอ่ดู่ช่นั ท่ี่�ม่่ช่ื�อวา่ 
Moa Burger Flavored Chips ให้แฟนเกม่ลองล่�ม่รืสเบอรืเ์กอรืน์กแห่งดูาว
รืช่่ผ่านขึ้นม่พรืง่เก่ลส์ นอกจากส่นค้ืาพรืง่เก่ลส์แล้ว XBox ยัังม่่โปีรืเจกต์้จบั
คืู่ส่นค้ืาและแฟรืนไช่ส์กับเกม่ต้รืะกลู Halo อื�น ๆ เช่น่ Halo Warthog กับ
บรืษั่ที่เที่สล่า (Tesla) ท่ี่�ออกแบบรืถถังในเกม่ให้ม่่หน้าต้าคืล้ายัรืถต้้นแบบ
ขึ้องบรืษั่ที่เที่สล่า เพื�อสรืา้งภาพลักษณ์พลังงานเช่ื�อเพล่งแห่งอนาคืต้ในเกม่
ให้ดูสูม่จรืง่และสาม่ารืถเก่ดูข้ึ้�นจรืง่ในอนาคืต้ไดู้

 เกมเมอร์สายเฮิลที

ในจ่น ผล่ต้ภัณฑ์์อาหารืเสรื่ม่เปี็นท่ี่�
ต้้องการืส�าหรืบัต้ลาดูเกม่เช่่นกัน อย่ัาง
ส่นค้ืา Herbalife Nutrition ท่ี่�ที่�าสัญญา
กับนักแข่ึ้งท่ี่ม่ Guangzhou Charge หรือื
เปี็นสปีอนเซัอรื์หลักในเกม่การืแข่ึ้งขัึ้น 
Nenking eSports ซั้�งม่าพรือ้ม่กับส่นค้ืา
สูต้รืพ่เศษ Herbalife24 Prepare ช่่วยั
เรืื�องการืจดูจ่อ เสรืม่่แอลอารืจ์่น่นและ
แอลซั่ที่รูืล่น ปีรืับสม่ดูุลในเลือดูให้แก่ 
ผู้บรื่โภคื โดูยัส่นค้ืาน่�ม่่เป้ีาหม่ายัเจาะ
กลุม่่ต้ลาดูเจนซัท่่ี่�อายุัต้ำากวา่ 25 ปี ีเพรืาะ
ช่่วยัเรืื�องนอนหลับ ม่่พละก�าลัง และลดู
คืวาม่เคืรืย่ัดูไดู้ 

ในัอังกฤษ การแข่งขันัก่ฬาอ่สำปอร์ติและบริษัท่
อาหารท่่�เข�ามาเป็นัสำปอนัเซอร์ กลายเป็นัประเด้็นัท่่�
ถึ้กวิพึ่ากษ์วิจารณ์ด้�านัโภัช่นัาการของผู้้�เข�าแข่งขันั 
เกิด้ช่่องว่างของสำินัค�ากลุ่มบำารุงสำุขภัาพึ่ท่่�ม่โอกาสำ
เข�ามาโปรโมติผู้ลิติภััณฑ์์ผู้่านัผู้้�เข�าแข่งขันั ทุ่กวันัน่ั�
จ้งม่บริษัท่อาหารเสำริมเข�าร่วมเป็นัสำปอนัเซอร์เพึ่่�อ
เสำริมภัาพึ่ลักษณ์ของผู้้�เข�าแข่งขันัให�ด้้ด้่ยิ�งข้�นั อย่าง
แบรนัด้์ Neubria Zone ผู้้�จำาหนั่ายวิติามินับำารุง
สำมอง เพึ่ิ�มความจด้จ่อ ม่สำมาธิิ และม่พึ่ละกำาลัง 
ด้�านัความคิด้ให�ยาวนัานัติิด้ต่ิอหลายช่ั�วโมง จ้งม่ 

tesla.com/cybertruck

facebook.com/neubriazone

ข�อถึกเถึ่ยงเร่�องกฎการแข่งขันั ว่าวิติามินัลักษณะนั่�
จัด้ ว่า เ ป็นัยาโด้ปท่่�ผู้ิด้กฎการแข่ง ขันัหร่อไ ม่  
ท่�ายท่่�สำดุ้วิติามินัประเภัท่น่ั�สำามารถึผู่้านัเกณฑ์ม์าได้� 
ด้�วยเหตุิผู้ลว่าไม่ท่ำาให�ระดั้บนัำ�าติาลในัเลือด้สำ้งข้�นั
รวด้เร็วกว่าเกณฑ์์ ซึ�งถืึอว่าอย่้ในัเกณฑ์์ Optimal 
Performance Zone โซนัท่่�ม่ประสำทิ่ธิิภัาพึ่และรบัได้�
สำำาหรับการแข่งก่ฬา จง้ม่บรษัิท่เกมหลายค่ายหนััมา
ลงทุ่นักับวิติามินับำารุงกำาลังมากยิ�งข้�นั โด้ยเนั�นัท่่� 
การสำร�างเสำริมโภัช่นัาการและสำุขภัาพึ่ระยะยาว 
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ปีัจจุบันม่่แบรืนด์ูใหม่่และสต้ารืต์้อัปีม่ากม่ายัท่ี่�หันม่าจับธรุืก่จอาหารืส�าหรืบัผู้เล่นเกม่ 
อย่ัางแบรืนด์ู X-Gamer ท่ี่�ม่่ส่นค้ืาผงช่งส�าหรืบัดืู�ม่หลากรืสช่าต่้ เช่น่เดู่ยัวกับแบรืนด์ู ELX 
ท่ี่�ข้ึ้�นช่ื�อเรืื�องเคืรืื�องดืู�ม่เพ่�ม่พลังส�าหรืบัสายัวแ่กน และแบรืนด์ู Ctrl ซั้�งออกแบบอาหารื
ท่ี่�ม่่ส่วนผสม่รืะหวา่งวต่้าม่่นและเคืรืื�องดืู�ม่ชู่ก�าลัง ออกม่าเปีน็อาหารืส�าหรืบัเกม่เม่อรืใ์น
รูืปีแบบเฮลท่ี่เช่คื ดู่จว่านน่ (DiGivanni) ผู้รืว่ม่ที่นุจากบรืษั่ที่ผู้จดัูเกม่ เผยัวา่อาหารืรูืปี
แบบน่�จะเปีล่�ยันภาพลักษณ์ขึ้องเกม่เม่อรืส์ายัเน่รืด์ู จากเดู่ม่ท่ี่�มั่กใช่เ้วลาไปีกับเคืรืื�องดืู�ม่
คืาเฟอ่น พ่ซัซัา่ และขึ้นม่ขึ้บเค่ื�ยัวในรืะหวา่งท่ี่�เล่นเกม่ ให้กลายัเป็ีนเกม่เม่อรืส์ายัเฮลท่ี่ท่ี่�
พรือ้ม่ส�าหรืบัออกสื�อโซัเช่ย่ัลหรือืสต้รืม่่ม่่งบนแพลต้ฟอรืม์่ออนไลน์ 

WGSN วเ่คืรืาะห์วา่การืสรืา้งเคืรือืข่ึ้ายัในธรุืก่จปีรืะเภที่อื�น อาจสรืา้งรืายัไดู้ให้แก่บรืษั่ที่
เกม่ถ้ง 256.97 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัในปี ี2025 อตุ้สาหกรืรืม่เกม่ในอนาคืต้จะก้าว
ไปีข้ึ้างหน้าโดูยัจับมื่อธุรืก่จใดูไปีดู้วยันั�น ข้ึ้�นอยัู่กับวา่เที่คืโนโลย่ัขึ้องอุต้สาหกรืรืม่ใดูม่่ 
นวตั้กรืรืม่ดู้าน Virtual Digital และพรือ้ม่ท่ี่�จะก้าวทัี่นเที่คืโนโลย่ัเกม่ไดู้ ธรุืก่จท่ี่�สาม่ารืถ
เช่ื�อม่โลกแห่งเกม่และช่่วต่้จรืง่ไดู้ในเวลาเดู่ยัวกัน ย่ั�งเพ่�ม่ศักยัภาพการืเช่ื�อม่ต่้อสู่โลก
แห่งเกม่ไดู้ม่ากข้ึ้�น 

หากกีฬาประเภทอ่้นื้มีผลิตภัณ์ฑ์์บำารุงกำาลัง 
อย่างเวย์โปรตีนื้ เอนื้เนื้อจีบาร์ หร่อเอนื้เนื้อจีเจล  
ฝ่ั�งเกมเมอร์ก็มี e-Nutrition ที่บำารุงและเสริมพิลัง 
ให้แก่เหล่าเกมเมอร์โดยเฉพิาะ 

เช่น่เดู่ยัวกับการืเจาะลกูค้ืากลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืท่ี่�ไม่่ใช่ส่ายัเกม่ให้เข้ึ้าม่าเป็ีนส่วนหน้�งขึ้องเกม่ ผ่านแบรืนด์ู
ส่นค้ืาอย่ัางส่นค้ืาแฟช่ั�น เคืรืื�องส�าอาง อาหารื หรือืแม้่แต่้วงการือาหารืเสรืม่่ท่ี่�ปีรืบัตั้วให้สอดูรืบั
กับปีรืะช่ากรืเกม่เม่อรืย์ัคุืใหม่่ ทัี่�งหม่ดูน่�ไดู้ต้อกยั�าการืเข้ึ้าม่าม่่อ่ที่ธพ่ลขึ้องอตุ้สาหกรืรืม่เกม่ในแที่บ 
ที่กุธรุืก่จแล้วทัี่�งส่�น การืไรืเ้ส้นแบ่งรืะหวา่งปีรืะช่ากรืเกม่เม่อรืแ์ละกลุม่่ผูบ้รืโ่ภคืทัี่�วไปี ถือเป็ีนก้าวย่ัาง
คืรืั�งส�าคัืญส�าหรืบัโลกดู่จทั่ี่ล ท่ี่�เปิีดูปีรืะต้เูด็ูกเน่รืด์ูเข้ึ้าสู่ต้ลาดูกลุ่ม่ใหญ่ และเปิีดูรืบัธรุืก่จท่ี่�พรือ้ม่จะ
เดู่นไปีข้ึ้างหน้ากับเกม่ให้ไดู้แสดูงถ้งศักยัภาพที่างการืต้ลาดูอย่ัางเต็้ม่ท่ี่�

ที่มา: 

บทความ  
“China: Engaging Through 
Anime, Comic and Game” 
 จาก wgsn.com

บทความ  
“China’s e-Sports 
Nutrition: Herbalife on Big 
Opportunities in Fitness, 
Sleep and Stress Relief 
Segments”  
โดย Tingmin Koe  
จาก nutraingredients-asia.com

บทความ  
“E.l.f. Cosmetics Taps into 
Overlooked Gamer Market 
with Twitch Star Loserfruit”  
โดย Peter Adams  
จาก marketingdive.com     

บทความ 
“Enthusiast Gaming 
Launches Its First Free 
Ad-Supported Streaming 
TV Channel, BCC Gaming, 
with Samsung TV Plus ; 
Expanding Its Connected TV 
Programming Footprint and 
Reaching New Audiences”  
โดย Enthusiast Gaming Inc.  
จาก globenewswire.com

บทความ  
“Esports Ecosystem Report 
2021: The Key Industry 
Companies and Trends 
Growing the esports Market 
Which Is on Track to Surpass 
$1.5B by 2023”  
โดย Mariel Soto Reyes  
จาก businessinsider.com

บทความ  
“Gamechangers: The Rise  
of Fashion Video Games”  
โดย Antonia Sardone  
จาก universityoffashion.com

บทความ  
“Game Design Trend That 
Will Rock 2021: Main 
Factors Shaping the Further 
Development of the Gaming 
Industry”  
จาก kevurugames.com

บทความ  
“Gaming Industry to Reach 
$2.8 Billion by 2022 and 
Contribute Around 5% to 
Media and Entertainment’s 
Market Share: DTTL Report”  
โดย Bi India Partner  
จาก businessinsider.in

บทความ  
“Genshin Impact x KFC 
Partnership Creates Huge 
Crowds in China”  
โดย James Anderson  
จาก associatedgamer.com

บทความ  
“How Retailers Are 
Successfully Targeting New 
Gamers”  
โดย Abby Cooper  
จาก thedrum.com

บทความ  
“HyperX Partners with Red 
Bull Racing Esports Team”  
จาก x-c-c.uk

บทความ 
 “Pringles Unveils Limited 
Edition, Halo-Inspired Moa 
Burger Flavor”  
โดย Marcus Stewart  
จาก gameinformer.com

บทความ 
“Research Rader:  
Game-tainment”  
จาก  wgsn.com

บทความ  
“Storytelling Through 
Alternate Reality Games”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“The Cinemas Now Hiring Out 
Their Screens to Gamers”  
โดย Je Seung Lee  
จาก bbc.com

บทความ  
“Virtual Worlds: 2021”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Welcome to TechRadar’s PC 
Gaming Week 2020”  
โดย Matt Hanson  
จาก techradar.com

รายงาน  
“The Great Acceleration 
Report Collection”  
จาก The: Future: Laboratory 

รายงาน  
“Trend Hunter 2021  
Trend Report”  
จาก Trend Hunter

nutraingredients.com
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Ines Alpha

ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, 
แฟชั่นและความงาม, ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

THE EVOLUTION 
OF ESCAPISM 
วิวัฒนื้าการหนื้ีความจริง
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เดู่ม่ให้กลายัเป็ีนคืนใหม่่และม่่คืาแรืกเต้อรื ์
ในแบบท่ี่�ต้้องการื คืวาม่ท้ี่าที่ายัเหล่าน่�คืือส่�งท่ี่�ไม่่
ไดู้เก่ดูข้ึ้�นในช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนัขึ้องคืนทัี่�วไปี และส่�งท่ี่�
เก่นข้ึ้อจ�ากัดูน่�เองที่�าให้เก่ดูวฒันธรืรืม่ TikTok-
tainment แพรืก่รืะจายับนโลกออนไลน์และ
ปีรืากฏิในรูืปีแบบคืล้ายักันบนแพลต้ฟอรืม์่อื�น 
จุดูขึ้ายัส�าคัืญคืือผูใ้ช่ง้านแพลต้ฟอรืม์่น่�สาม่ารืถ
ที่�าหน้าท่ี่�เปี็นคืรื่เอเต้อรื์เพื�อสรื้างคือนเที่นต์้ 
ใหม่่ ๆ  ขึ้องต้นเองไดู้ไม่่รูืจ้บ การืออกแบบช่ว่ต่้ใน 
อัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ตั้วเองเปีน็คืนก�าหนดู ที่�าให้ปีจัจุบัน 
ต่้�กต็้อกกลายัเปีน็แพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�ม่่ยัอดูดูาวน์โหลดู 
คืรืบจ�านวน 1 พันล้านคืรืั�งในเวลาท่ี่�รืวดูเรืว็ท่ี่�สดุู

 ความจริงที่เป็นื้อ้่นื้

ต่้�กต็้อก (TikTok) หน้�งในแอปีพล่เคืช่ันยัอดู
น่ยัม่ ปีรืะกาศตั้ววา่ไม่่ใช่แ่พลต้ฟอรืม์่ส�าหรืบัเด็ูก 
เจนเนอเรืช่นัซัเ่ท่ี่านั�น แม้่จ�านวนผูใ้ช่ง้านส่วนใหญ่ 
จะอยัู่ในช่ว่งอายัรุืะหวา่ง 13-24 ปีก็ีต้าม่ แต่้การื
ใช่้งานสาม่ารืถขึ้ยัายัไปียัังทีุ่กกลุ่ม่ไดู้ ข้ึ้�นอยัู่กับ
คืวาม่สมั่คืรืใจ กล้าแสดูงออก และพรือ้ม่จะเป็ีน
ส่วนหน้�งในวฒันธรืรืม่ย่ัอยัรูืปีแบบน่� ปีฏ่ิเสธไม่่
ไดู้ว่าแพลต้ฟอรืม์่ต่้�กต็้อกถือเป็ีนช่่องที่างเปิีดู
ปีรืะสบการืณ์ท่ี่�ล้นขึ้อบขึ้องคืวาม่ปีกต่้ทัี่�วไปี อย่ัาง
การืเต้้น การืสวม่บที่บาที่คืนดัูง การืแสดูงต้าม่
บล็อกก่งขึ้องตั้วละคืรืใดูละคืรืหน้�ง หรือืการืผน้ก
ตั้วต้นเข้ึ้ากับเที่คืโนโลย่ั AR เปีล่�ยันภาพลักษณ์

 “มีเพิียงสองอุตสาหกรรมที่เรียกลูกค้าของตนื้ว่า 
‘ผู้ใชื่้’ นื้ั่นื้ค้อยาเสพิติดและซึ้อฟต์แวร์” 

กล่าวโดยเอ็ดเวิร์ด ทัฟต์ (Edward Tufte) 

ม่นุษย์ัเคืยัดืู�ม่ดูำาช่ว่งเวลาแห่งคืวาม่สขุึ้ สนุกสนาน และเหนือจน่ต้นาการื
จากการืช่ม่ภาพยันต้รืห์รือืรืายัการืโที่รืทัี่ศน์ ช่ว่งเวลาแห่งคืวาม่เพล่ดูเพล่น
เพ่ยังไม่่ก่�ช่ั�วโม่งอาจที่�าให้หลายัคืนลืม่ปีัญหาท่ี่�อยู่ัรือบตั้วไปีช่ั�วขึ้ณะ ดู้วยั
ข้ึ้อจ�ากัดูขึ้องเที่คืโนโลย่ัในอดู่ต้ สื�อเอนเต้อรืเ์ที่นเม่นต์้ที่�าหน้าท่ี่�เพื�อคืวาม่
บันเท่ี่งดู่ท่ี่�สดุูแล้ว เห็นไดู้จากการืเฟื� องฟูขึ้องฮอลล่วดูู ณ เวลานั�น น่ต้ยัสารื 
Medium เคืยักล่าวในบที่คืวาม่ Media Psychology ไวว้า่ผู้คืนยัคุืน่�ต่้าง
หลงลืม่ช่ว่งเวลาอันม่่ค่ืาขึ้องการืหน่จากโลกแห่งคืวาม่จรืง่ แล้วพ้�งพ่งโลก
ม่ายัาขึ้องสื�อบันเท่ี่งสมั่ยัก่อนไปีหม่ดูแล้ว เพรืาะพวกเขึ้าสาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
คืวาม่บันเท่ี่งไดู้ทีุ่กเวลาดู้วยัสม่ารืต์้โฟน จ้งที่�าให้สาม่ารืถต้อบสนองดู้าน
อารืม่ณ์ ผ่อนคืลายั และหล่กหน่จากช่ว่ต่้จรืง่ (Escapism) ไดู้ต้ลอดู 24 
ช่ั�วโม่งจนกลายัเปีน็ก่จวตั้รื

Artem Podrez, pexels.com

tiktok.com / @tryingtoshift_ / @ x simp4avani x / Group Face Swap by w.vv.vv
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คือนเที่นต์้บนโลกอ่นเที่อรืเ์น็ต้เหมื่อนดัู�งเวที่ม่นต้รืท่์ี่�ถกูเสกดู้วยัคืาถาจากอัลกอรืท้่ี่ม่ ภาพ
ท่ี่�ถกูน�าเสนอให้เห็นและสรืา้งให้เปีน็กลายัเปีน็โลกใบใหม่่ท่ี่�ม่่ข้ึ้อม่ลูคืวาม่จรืง่ต้าม่ท่ี่�ต้้องการื 
ช่ว่งปีลายัปี ี2020 เก่ดูกรืะแส Shifting หรือื #ShiftTok บนสื�อออนไลน์ โดูยัการืสรืา้ง
โลกสม่ม่ต่้ข้ึ้�นม่าและสวม่บที่บาที่เปีน็ส่�งนั�นอย่ัางสม่จรืง่ เช่น่ แสดูงให้เช่ื�อวา่เข้ึ้าโรืงเรืย่ัน
ฮอกวอต้ส์ซั้�งเปีน็โรืงเรืย่ันพ่อม่ดู หรือืแสดูงวา่ตั้วเองก�าลังอยัู่ในห้องขึ้องเดูรืโก มั่ลฟอยั 
ท่ี่�เปี็นตั้วละคืรืในเรืื�อง Harry Potter ซั้�งไม่่ม่่อยู่ัในโลกแห่งคืวาม่จรืง่ นอกจากน่�ยัังม่่ 
คือนเที่นต์้ม่ากม่ายั เช่น่ แสดูงให้เห็นวา่ก�าลังไดู้เดูต้กับคืนดัูง หรือืม่่ดูารืาท่ี่�ช่ื�นช่อบวดู่่โอคือล 
ม่าหา ฯลฯ แม้่วา่ในโลกแห่งคืวาม่จรืง่ส่�งเหล่าน่�ไม่่เคืยัเก่ดูข้ึ้�นเลยัก็ต้าม่ กรืะแสน่�เปี็นท่ี่�
น่ยัม่ในกลุม่่เจนเนอเรืช่นัซั ่ซั้�งค่ืดูเปีน็จ�านวนทัี่�งส่�น 86% จากผูใ้ช่สื้�อทัี่�งหม่ดู รืายังานจาก 
YoY รืะบุวา่ม่่ผูใ้ช่ง้านกวา่ 300 ล้านคืนท่ี่�แช่รืค์ือนเที่นต์้รูืปีแบบน่� การืสรืา้งคือนเที่นต์้และ
การืเสพสื�อท่ี่�บ่ดูเบือนคืวาม่เปีน็จรืง่หรือืเก่นจรืง่ ไดู้สรืา้งเกรืาะป้ีองกันจากการืถกูดู่าหรือื
เส่ยัดูส่จากบคุืคืลอื�น เรืื�องรืาวท่ี่�ตั้�งใจให้ผ่ดูเพ่�ยันสาม่ารืถเปีน็ท่ี่�ยัอม่รืบัไดู้ม่ากกวา่ตั้วต้น
ท่ี่�เปีน็ในช่ว่ต่้จรืง่ ซั้�งหากคือนเที่นต์้เหล่านั�นสาม่ารืถโดู่งดัูงและเปีน็ไวรืลับนสื�อโซัเช่ย่ัลไดู้ 
ย่ั�งที่�าให้เช่ื�อวา่คืวาม่จรืง่ท่ี่�สรืา้งไวไ้ดู้ปีรืากฏิข้ึ้�นจรืง่แล้ว 

 สังคมสังเคราะห์เกิดข้�นื้แล้ว

คืวาม่จรืง่เสมื่อนเคืยัเปี็นแนวค่ืดูท่ี่�โดู่งดัูงเมื่�อปีี 1999 ดู้วยั
กรืะแสภาพยันต้รืเ์รืื�อง The Matrix คืวาม่เช่ื�อวา่โลกท่ี่�ก�าลัง
ดู�าเน่นอยัู่คืือภาวะเสมื่อน การืผ่ดูปีกต่้ขึ้องกล่ต้ช่ ์(Glitch) บน
โลกเสมื่อน เหมื่อนดัู�งที่ฤษฎ่ Glitch in the Matrix ท่ี่�อาจเปีน็
ไดู้ทัี่�งคืวาม่บังเอ่ญหรือืตั้�งใจ ส�าหรืบัโลกโซัเช่่ยัลนั�น กล่ต้ช่์ไดู้
กลายัเปี็นต้้นทีุ่นใหม่่เพื�อดัูดูแปีลงคืวาม่จรืง่เดู่ม่ให้กลายัเปี็น
คืวาม่จรืง่เสมื่อนท่ี่�พ่เศษม่ากกวา่ท่ี่�เคืยัเปีน็

ศาสำติราจารย์นัิค บอสำติรอม (Nick Bostrom) 
จากมหาวิท่ยาลัยออกซฟอร์ด้ เคยกล่าวไว�ในั 
ปี 2003 ว่ามนัุษย์เราสำามารถึเปล่�ยนัความจริง 
ได้�ด้�วยการซ�อนัทั่บจำาลองภัาพึ่ใหม่ แนัวคิด้น่ั� 
ได้�กำาเนัิด้เป็นันัวัติกรรม Simulation Argument 
ทุ่กร้ปแบบท่่�สำนัับสำนัุนัให�โลกเสำมือนัจริงสำมบ้รณ์
ยิ�งข้�นั และนัวัติกรรมเหล่านั่�ได้�ด้ึงด้้ด้ผู้้�คนัท่่�ใช่�งานั
แพึ่ลติฟอร์ม ให�กลายเป็นัสำ่วนัหนึั�งในัสำังคม
เด้่ยวกันั เราเรียกสำังคมลักษณะน่ั�ว่าสำังคมแห่ง 
การเล่ยนัแบบ (Simulation Society) ท่่�เกิด้ข้�นั
จากการสำังเคราะห์ความจริงในัโลกดิ้จิท่ัล

เที่คืโนโลย่ั AR (Augmented Reality) ถือ
เป็ีนขัึ้�นแรืกขึ้องเที่คืโนโลย่ัดู่จ่ทัี่ลท่ี่�กรืะตุ้้น
จ่ต้ว่ญญาณการืเปี็นนักเล่ยันแบบ และ
เปี็นเคืรืื�องมื่อน�าผู้ใช่้งานออกจากตั้วต้น
ดัู�งเดู่ม่ งานวจ่ยััจาก Gartner วเ่คืรืาะห์วา่ 
AR กลายัเปี็นส่วนหน้�งในช่่ว่ต้ขึ้องผู้คืนไดู้
งา่ยักวา่ VR (Virtual Reality) เนื�องจาก
ไม่่ต้้องเพ่�ม่ต้้นทีุ่นอปุีกรืณ์หรือืเรืย่ันรูืก้ารืใช่้
งานม่าก ปัีจจุบันจ้งม่่แฟนคืลับเที่คืโนโลย่ั 
AR ท่ี่�เป็ีนเจนเนอเรืช่นับมู่เม่อรื ์ม่่ลเลนเน่ยัล  
และเจนซัจ่�านวนม่าก การืใช่ง้านส่วนใหญ่อยัู่
ในฟงัก์ช่ันขึ้องฟลิเต้อรื ์ (Filter) หรือืรืะบบ
เสมื่อนจรืง่จากแคืม่เปีญขึ้องแบรืนด์ูส่นค้ืา
หรือืฟเีจอรืต์้าม่ไอดูอลท่ี่�ช่ื�นช่อบ

twitter.com/glitchmatrixdoc
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อย่ัางแอปีพล่เคืช่นั Reface จบัคืู่ใบหน้าและเส่ยังขึ้องผู้ใช่ง้านกับเซัเลบรืต่่้�
ช่ื�อดัูง เพื�อให้ไดู้ภาพและเส่ยังท่ี่�ผสม่ผสานรืะหวา่งผูใ้ช่ง้านกับภาพหรือืวดู่่โอ
ต้้นฉบับ ซั้�งฟเีจอรืดั์ูงกล่าวไดู้ต้กเปีน็ปีรืะเด็ูนเรืื�อง Deepfake และการืขึ้โม่ยั
อัต้ลักษณ์บคุืคืลอื�นบนสื�อดู่จทั่ี่ล แต่้ท้ี่ายัท่ี่�สดุูฟเีจอรืลั์กษณะน่�ก็เก่ดูข้ึ้�นต้าม่
ม่าต่้อเนื�อง เนื�องดู้วยัคืวาม่น่ยัม่จากผู้ใช่ง้านโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยั ท่ี่�ต้้องการืพ่สจูน์
คืวาม่เน่ยันกรืบ่ในนวตั้กรืรืม่ AR วา่สาม่ารืถผสานใบหน้าเข้ึ้ากับคือนเที่นต์้
คือสเพลย์ัซั้�งเปีน็ไวรืลับนสื�อออนไลน์ไดู้หรือืไม่่ และยัังกลายัเป็ีนแอปีฯ แก้
เบื�อท่ี่�กรืะจายัไปียัังคืนที่กุกลุ่ม่ไดู้รืวดูเรืว็ อย่ัางแอปีพล่เคืช่นั Faceplay ซั้�ง
เปีน็หน้�งในแอปีฯ เปีล่�ยันหน้าท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ไปีทัี่�วเอเช่ย่ัภายัในช่ว่งข้ึ้าม่คืืน

อ่เนส อัลฟา (Ines Alpha) นักออกแบบศ่ลปีะ
ดู่จ่ทัี่ล e-Makeup หรือื 3D-Makeup โดู่งดัูง
จากการืออกแบบฟลิเต้อรืใ์ห้แก่สแนปีแช่ต้และ 
อ่นสต้าแกรืม่ เมื่�อต้ลาดูฟลิเต้อรืเ์ป็ีนท่ี่�ต้้องการื
ขึ้องต้ลาดูดู่จทั่ี่ล อัลฟาจง้ไดู้ม่่เคืรือืข่ึ้ายักับวงการื
สื�อดู่จทั่ี่ลและแบรืนด์ูแฟช่ั�นอย่ัาง Burberry และ 
Dior และแบรืนด์ูสก่นแคืรือ์ย่ัาง Dr. Jart+ เธอ
เคืยัให้สัม่ภาษณ์น่ต้ยัสารื Metal วา่ต้ลอดูรืะยัะ
เวลา 7 ปีีในวงการืศ่ลปีะดู่จ่ทัี่ล เธอรูืส้้กเหมื่อน

ไดู้ม่อบช่่วต่้ใหม่่ให้แก่ผู้คืน ผู้คืนท่ี่�ต้้องการืหน่
จากช่่ว่ต้ปีรืะจ�าวันสาม่ารืถอยัู่ในโลกท่ี่�เหนือ
จ่นต้นาการื การืผสานรืะหว่างเที่คืโนโลย่ั
และการืแต่้งหน้าที่�าให้สาม่ารืถเปี็นใคืรืสัก
คืนไดู้เสม่อ หากจะม่่ผู้คืนหรืือหุ่นยันต์้สวม่ 
3D-Makeup  ในงาน MET Gala  ในปี ี3052 
อาจไม่่ใช่เ่รืื�องยัากท่ี่�จะเก่ดูข้ึ้�นจรืง่ เพรืาะปัีจจุบัน
ส่�งน่�ไดู้เก่ดูข้ึ้�นแลว้ และเปีล่�ยันการืใช่ช้่ว่ต่้ในโลก
แห่งคืวาม่เป็ีนจรืง่ขึ้องผู้ใช่้งานไปีอย่ัางส่�นเช่่ง 

Reface: Face Swap Video App, sensortower.com / FacePlay, apkmody.io

inesalpha.com

Ines Alpha x Dr.Jart+,instagram.com

FILIP CUSTIC, selfridges.com
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 หนื้ีออกจากความจริง
 ไปยังดินื้แดนื้โลกเสม้อนื้
นับตั้�งแต่้วก่ฤต้โคืวดู่-19 ทัี่�วโลกต่้างผจญกับคืวาม่โกลาหล คืวาม่กังวล และคืวาม่หวาดูกลัว  
น�าม่าซั้�งพฤต่้กรืรืม่ FOMO หรือื Fear Of Missing Out ที่�าให้กลายัเป็ีนผู้ใช่้เวลาบน
โลกออนไลน์นานม่ากกวา่ปีกต่้ 2 เท่ี่า บางรืายัใช่้เวลาเกือบ 24 ช่ั�วโม่งเพื�อเฝั้าม่องจอ
สม่ารืต์้โฟน รืายังาน Understanding the Impact of Collective Trauma on the 
Mental Health of the Millennial Generation โดูยัท่ี่ฟฟาน่� ฮอลล์ (Tiffany Hall) 
จาก Continued สถาบันพัฒนาศักยัภาพม่นุษย์ัและจ่ต้บ�าบัดูในฟลิาเดูลเฟยีั กล่าววา่ 
เจนเนอเรืช่นัม่่ลเลนเน่ยัลคืือกลุม่่แรืกท่ี่�เข้ึ้าสูก่ารืเปีน็ Generation PTSD (Post-Traumatic 
Stress Disorder - ภาวะปี�วยัที่างจต่้ใจเมื่�อเผช่ญ่กับเหต้กุารืณ์ ท่ี่�กรืะที่บกรืะเทืี่อนจต่้ใจ
อย่ัางรุืนแรืง เช่น่ เคืรืย่ัดู ซัม้่เศรืา้ วต่้กกังวล กลัว อารืม่ณ์แปีรืปีรืวนงา่ยั ฯลฯ) เนื�องจาก
ต้้องปีรืะสบกับปีัญหาดู้านที่รืพัยัากรื เศรืษฐก่จ การืเมื่อง สังคืม่ และวฒันธรืรืม่โลกท่ี่�
เปีล่�ยันแปีลงพรือ้ม่ ๆ กันม่านานหลายัที่ศวรืรืษ คืวาม่กังวลใจน่�ไดู้ส่งต่้อสู่เจนเนอเรืช่นัซั ่ 
ซั้�งเป็ีนเจนท่ี่�เบื�อหน่ายักับค่ืาน่ยัม่ท่ี่�เปี็นปัีญหาและยัังไม่่ถูกแก้ไขึ้ เมื่�อเก่ดูวก่ฤต้การืณ์
ไวรืสัรืะบาดูทัี่�วโลก การืเข้ึ้าสู่วัยัผู้ใหญ่ส�าหรืบัคืนเหล่าน่�จ้งไม่่ง่ายันัก บางคืรืั�งอาการื 
เจบ็ปีวดู หวาดูกลัว หรือืกังวล ก็เปีน็กญุแจท่ี่�เปิีดูปีรืะต้สูู่โลกอ่กใบให้กับคืนเหล่าน่�

คริปโติมนั่เซ่ย (Cryptomnesia) เป็นั
ห นั ท่ า ง ห นึั� ง ใ นั ก า ร ห น่ั อ อ ก จ า ก 
ความจริงซึ�งควบคุมโด้ยสำมองของ
มนุัษย์  เมื�อความจริงมันัโหด้ร�าย  
คนัเราจ้งมักยินัยอมให�สำมองสำร�าง
ความจริงใหม่มาท่ด้แท่นัเพึ่่�อปลอบ
ประโลมจิติใจให�เข�มแข็งข้�นั การสำร�าง
ความท่รงจำาใหม่จากสำิ�งท่่�ช่ม ฟัง หร่อ
เสำพึ่ติิด้ซำ�า ๆ จากสำื�อออนัไลนั์ เมื�อถึึง
เวลาหนึั�งท่่�เคม่ในัสำมองได้�รับคำาสัำ�ง 
ซำ�า ๆ จ้งเกิด้กระบวนัการนัำาความ 
ท่รงจำาใหม่เข�ามาผู้สำานัเข�ากับความ
ท่รงจำาเก่า แรกเริ�มอาจแยกความจริง
ออกจากความสำิ�งเสำมอืนัจรงิได้� แติเ่มื�อ
ข�อม้ลถึ้กซ�อนัทั่บสำมำ�าเสำมอ กระติุ�นั 
ให�สำมองหยบิข�อม้ลนัั�นัมาใช่� จะเกดิ้เปน็ั
ความเช่ื�อใหม่ท่่�สำามารถึพึ่าติัวเอง 
หน่ัออกจากโลกความจริงได้� โด้ย 
ไม่วิ�งหนั่ไปไหนัไกล 

งานวจ่ยัั Post-Traumatic Growth จากสถาบัน 
Braden Counseling Center เผยัวา่หากผู้ใช่้
งานเสพต่้ดูสื�อโซัเช่ย่ัลไปีนาน ๆ  คืวาม่เพล่ดูเพล่น
จะม่่ผลต่้อคืวาม่ค่ืดูแบบสุดูโต่้ง ซั้�งอาจที่�าให้
ม่่พฤต่้กรืรืม่ท่ี่�ต้อบสนองแบบ Self Esteem ม่่
พฤต่้กรืรืม่กลา้แสดูงออกสงู ต้้องการืเผยัให้คืนอื�น 
เห็นถ้งอารืม่ณ์คืวาม่สุขึ้ จ้งปีลดูปีล่อยัอารืม่ณ์
ดู้วยัการืเต้้น รือ้งเพลง เล่นเกม่ หรือืเล่ยันแบบ
ตั้วละคืรือวต้ารื ดู้วยัเหตุ้น่�จ้งม่่นักจ่ต้ว่ที่ยัา 
หัวสมั่ยัใหม่่น�าเที่คืโนโลย่ั AR และ VR ม่าสรืา้ง
ภาพเสมื่อน เพื�อซั้อนทัี่บภาพคืวาม่ที่รืงจ�าท่ี่�
สะเทืี่อนใจ คืล้ายักับกรืะบวนการืคืรืป่ีโต้ม่น่เซัย่ั
ท่ี่�สาม่ารืถปีรืบัแต่้งข้ึ้อมู่ลท่ี่�ต้้องการืให้เห็น แล้ว
หน่ไปีสู่โลกเสมื่อนจรืง่ในแบบท่ี่�ต้้องการื 

รืสัเซัลล ์ปีีเต้อรืส์ (Russell Peters) ซูัเปีอรืส์ต้ารื์
คือเม่ดู่เผยัว่าเขึ้าใช่้บรืก่ารื VR ขึ้องค่ืายั Red 

Light Holland เพื�อบ�าบัดูจ่ต้ใจ ซั้�งเที่คืโนโลย่ั
เสมื่อนขึ้อง Red Light Holland ข้ึ้�นช่ื�อเรืื�อง
การืสรืา้งภาพลวง โหม่ดู Wisdom เปีน็โหม่ดูท่ี่�
ไดู้บรืษั่ที่ Radix Motion และ Truffle Co. ม่า
ออกแบบ โดูยัเนรืม่่ต้ห้องเห็ดูม่หัศจรืรืย์ัเสมื่อน
จรื่ง ที่�าให้ผู้ใช่้งานเห็นภาพเห็ดูลวงต้าพรื้อม่
เส่ยังดูนต้รืท่่ี่�เคืล่บเคืล่�ม่ ปีรืะสบการืณ์น่�คืล้ายั
กับอาการืก่นยัาหลอนปีรืะสาที่ (Psilocybin) ซั้�ง
เป็ีนเวลาเดู่ยัวกันกับท่ี่�สารืเคืม่่ในสม่องจะถกูปีรืบั
เปีล่�ยันอย่ัางช่า้ ๆ เพื�อให้ผู้ก่นยัารูืส้้กผ่อนคืลายั 
เช่น่เดู่ยัวกับ TRIPP สต้รืม่่ม่่ง VR ท่ี่�ให้บรืก่ารืที่�า
สม่าธกั่บภาพเสมื่อนจรืง่ ซั้�งถกูออกแบบม่าเพื�อ
ปีลอบปีรืะโลม่จ่ต้ใจโดูยัเฉพาะ ปัีจจุบัน TRIPP 
ถูกซัื�อเข้ึ้าเป็ีนหน้�งในดู่านหรือืเคืวสต์้ (Quest) 
ขึ้องเกม่ Oculus ส�าหรืับผู้ท่ี่� ต้้องการืคืลายั
เคืรืย่ัดูหรือืผูท่้ี่�ต้้องการืใช่เ้วลาพักสายัต้าจากเกม่
ท่ี่�ก�าลังเล่นอยัู่ก่อนหน้า

tripp.com  Wisdom, steampowered.com

WINDOWS VISTA  
SOCIAL CLUB -A Vaporwave  
Album,Indiegogo
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การป้อนื้ภาพิเพิ้่อแทนื้ที่ความทรงจำาในื้สมอง 
ทำาให้สมองหยุดการเค้นื้หาความคิดที่ซึ้ับซึ้้อนื้  
ใชื่้จิตวิญญาณ์ขับเคล้่อนื้สมองอัตโนื้มัติ  
หร่อที่เรียกว่า Default Mode Network (DMN)  
หร่อโหมดออโตไพิลอตที่ไร้การควบคุม

tripp.com
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 อีกขั�นื้ของการด้่มด่ำาด้วยเทคโนื้โลยีเสม้อนื้จริง

MarketsandMarkets เผยัวา่ต้ลาดูเที่คืโนโลย่ั AR ทีุ่กรูืปีแบบในช่่วงปี ี
2020 ที่�ามู่ลค่ืาในต้ลาดูไดู้ถ้ง 15.3 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั ขึ้ณะท่ี่�ยัอดูขึ้ายั
อปุีกรืณ์ AR จ�าหน่ายัไดู้จ�านวน 598 ล้านเคืรืื�อง ซั้�งถือเปีน็การืขึ้ยัับตั้วท่ี่�
รืวดูเรืว็และคืาดูวา่จะเต่้บโต้ข้ึ้�นอ่ก เนื�องจากม่่อ่กหลายัโปีรืเจกต์้ท่ี่�ก�าลัง
พัฒนาอย่ัางต่้อเนื�องในปัีจจุบัน ซั้�งจะสาม่ารืถเพ่�ม่ยัอดูขึ้ายัอปุีกรืณ์ปีรืะเภที่
น่�ไดู้ถ้ง 1.73 พันล้านเคืรืื�องภายัในปี ี2024 

หม่่งช่เ่กา (Ming-Chi Kuo) นักวเ่คืรืาะห์ต้ลาดู
เที่คืโนโลย่ัจากบรืษั่ที่ TFI Securities กล่าว
ในงาน WWDC2021 ว่าการืเรื่�ม่น�ารื่องขึ้อง
บรืษั่ที่ Apple ดู้วยัการืใส่รืะบบ LiDAR (Light 
Detection and Ranging) หรือืไลดูารื ์ ไวใ้น
กล้องขึ้องไอโฟนม่านับปีี เพื�อให้รืะบบกล้อง
สาม่ารืถปีรืะม่วลภาพให้เปี็น 3 ม่่ต่้ รืองรืบัการื
ถ่ายัภาพและแสดูงผลภาพดู่จ่ทัี่ลแบบ AR ไดู้
สม่จรืง่ ที่�าให้ม่่แนวโน้ม่สงูวา่ในปี ี2022 ไอโฟน
จะม่่คืุณภาพกล้องอยัู่ท่ี่� 48 เม่กะพ่กเซัล และ
ม่่ AirPods Wireless ท่ี่�ม่่คืวาม่ละเอ่ยัดูขึ้องช่ั�น
เส่ยัง ม่่รืะบบตั้ดูเส่ยังภายันอก ต้อบรืบันวตั้กรืรืม่
อุปีกรืณ์ AR Headset ท่ี่�จะเก่ดูข้ึ้�นในเรืว็ ๆ น่�  
เมื่�ออปุีกรืณ์ Headset ท่ี่�ม่่น�าหนักเบาและสวม่ใส่ 
ไดู้ทัี่�งวนั ผนวกกับคืวาม่คืม่ช่ดัูรืะดัูบ 8K จง้นับ
เปี็นการืสรืา้งบรืรืทัี่ดูฐานใหม่่ให้ต้ลาดูอุปีกรืณ์
เสมื่อนจรืง่ในปีีหน้า หม่่งช่่เกายัังคืาดูการืณ์อ่ก
วา่บรืษั่ที่ Apple อาจพัฒนาอปุีกรืณ์เสมื่อนจรืง่

ให้อยัู่ในรูืปีแบบอปุีกรืณ์สวม่ใส่ในช่่วต่้ปีรืะจ�าวนั 
อย่ัาง Apple Glass และ Apple Lens 

ปีฏ่ิเสธไม่่ไดู้ว่านวัต้กรืรืม่ท่ี่�พัฒนาโดูยับรื่ษัที่ 
Apple คืือหน้�งในนวตั้กรืรืม่น�ากรืะแส ตั้วอย่ัาง
ท่ี่�แสดูงให้เห็นอย่ัางช่ดัูเจนคืืออปุีกรืณ์ AirPods 
Wireless ซั้�งสรืา้งปีรืากฏิการืณ์หูฟงัไรืส้ายัเดู่น
เข้ึ้าสู่ต้ลาดูแม่สเต็้ม่ตั้ว เช่น่เดู่ยัวกันกับอปุีกรืณ์ 
AR Headset ท่ี่�คืาดูวา่จะวางจ�าหน่ายัในปี ี2022 
ผู้เช่่�ยัวช่าญดู้านไอท่ี่คืาดูการืณ์ว่าอุปีกรืณ์ช่่�นน่� 
จะกลายัเปี็นส่นค้ืาต้ลาดูแม่ส และลบภาพ 
AR Headset ท่ี่�ถูกจ�ากัดูแค่ืต้ลาดูเฉพาะกลุ่ม่ 
(Niche) ส�าหรืบัเกม่ (AR Gaming) การืจ�าลอง
ผลงาน (AR for Work) หรืือการืบ�าบัดูเพื�อ
สขุึ้ภาพ (AR Healthcare) เท่ี่านั�น แต่้เปีน็ส่�งท่ี่�
ต้้องม่่ไว้ปีรืะจ�าบ้านและจ�าเปี็นส�าหรืบัการืเข้ึ้า
รืว่ม่สังคืม่ดู่จทั่ี่ลในอนาคืต้ 

virtualrealitysummit.com

ภาพถ่ายโดย Vinicius “amnx” Amano จาก Unsplash
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ขึ้ณะท่ี่� AR Headset ก�าลังเดู่นหน้าเข้ึ้าสู่ต้ลาดูแม่ส อุปีกรืณ์ปีรืะเภที่ 
แฮปีต่้กส์  (Haptic Interface) ท่ี่�ช่ว่ยัเพ่�ม่การืสัม่ผัสในโลกเสมื่อนยัังคืง
เดู่นหน้าพัฒนาให้ต้อบโจที่ย์ัการืใช่้งานอย่ัางต่้อเนื�อง อย่ัางนวัต้กรืรืม่ 
Soft Pneumatic Actuator (SPA) จากสถาบัน Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne นวตั้กรืรืม่วสัดูุคืล้ายัผ่วหนังเท่ี่ยัม่ในรูืปีที่รืงท่ี่� 
สวม่ใส่ไดู้ สาม่ารืถต้อบสนองการืสัม่ผัสผ่านปีฏ่ิสัม่พันธจ์�าลองให้รืาวกับ 
เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ที่างกายัภาพ ผูท่้ี่�สวม่ใส่จะไดู้รืบัการืสัม่ผัสจากต้�าแหน่งบนน่�วมื่อ  
ซั้�งแม่่นยั�าในรืะดัูบ 83% หากพัฒนาเสรืจ็สม่บูรืณ์ นวตั้กรืรืม่ SPA จะที่�าให้
ผู้ใช่ง้านเที่คืโนโลย่ั VR สาม่ารืถดืู�ม่ดูำาปีรืะสบการืณ์ไดู้ไรืข่้ึ้ดูจ�ากัดู 

อย่ัางอวต้ารืจากแอปีพล่เคืช่ัน Facemoji ซั้�งเน้น
การืสรื้างแบบจ�าลองบุคืคืลให้คืล้ายัคืล้งกับคืน
ต้้นแบบม่ากท่ี่�สุดู สาม่ารืถลงรืายัละเอ่ยัดูไดู้ถ้ง
สไต้ล์การืแต่้งตั้วส่วนบุคืคืล ปัีจจุบัน Facemoji 
ถูกดูาวน์โหลดูใช่้งานม่ากกว่า 2 ล้านแอ็กเคืานต์้ 
ซั้�งส่วนใหญ่เปี็นท่ี่�น่ยัม่ในกลุ่ม่เจนซั่ ฐานแฟนคืลับ
ศ่ลปิีนอเม่รืกั่นและเคืป๊ีอปี หรือืจะเป็ีนรืา่งอวต้ารืบน
สื�อสังคืม่ออนไลน์จากเฟซับุ�ก แม้่จะต้าม่ซัื�อ Bitmoji 
จากแบรืนด์ู Bitstrips ช่้ากวา่สแนปีแช่ต้ 1 ปีี แต่้
สาม่ารืถขึ้ยัายัการืใช่ง้านฟเีจอรืน่์�ไดู้รืวดูเรืว็ไม่่แพ้กัน  
ที่�าให้ปัีจจุบัน Bitmoji กลายัเปีน็ฟเีจอรืท่์ี่�ปีรืากฏิบน
แอ็กเคืานต์้อ่นสต้าแกรืม่ กเูก่ลเพลย์ั และจเ่ม่ล
 

เช่่นเดู่ยัวกับบรื่ษัที่ Ultraleap ผู้
พัฒนารืะบบอ่นเที่อรื์เฟสส�าหรืับ
ปีรืะสบการืณ์แบบ Extended 
reality (XR) ยัังคืงเดู่นหน้าพัฒนา
คืลื�น Ultrasonic ท่ี่�ที่�าให้ผู้ใช่้งาน
แพลต้ฟอรื์ม่เสมื่อนจรื่ง สาม่ารืถ
สัม่ผัสส่�งขึ้องต่้างๆ ดู้วยัมื่อเปีล่า นัก
ว่จารืณ์เที่คืโนโลย่ัเรื่ยักนวัต้กรืรืม่
น่�วา่ “แฮปีต่้กส์ล่องหน” เพรืาะผู้ใช่้
งานสาม่ารืถเคืลื�อนไหวไดู้อ่สรืะโดูยั
ไม่่ต้้องสวม่อุปีกรืณ์และยัังสัม่ผัส
ปีรืะสบการืณ์ AR ไดู้เหมื่อนหย่ับจับ
วัต้ถุล่องหนจรืง่ๆ ซั้�งนวัต้กรืรืม่ขึ้อง 
Ultrasonic จะถูกน�าม่าใช่้ส�าหรืับ
รืะบบ Touchless บนอปุีกรืณ์ท่ี่�ใช่ง้าน
สาธารืณะ เพื�อป้ีองกันการืแพรืร่ืะบาดู
ขึ้องเช่ื�อไวรืสั และจะกลายัเปี็นรืะบบ
พื�นฐานส�าหรืบัเที่คืโนโลย่ัสาธารืณะ
ส�าหรืบัอนาคืต้ข้ึ้างหน้า

ไคลนื้์ (Klein) ผู้เชื่ี่ยวชื่าญด้านื้ทฤษฎีวัฒนื้ธรรมและจิตวิทยาไซึ้เบอร์ 
(Theorizing Cultural Trends and Cyberpsychology)  

วิเคราะห์ว่าการลงทุนื้ด้านื้เทคโนื้โลยี AR  
ในื้รูปแบบ Digital Twin เป็นื้ที่ต้องการสำาหรับตลาดนื้วัตกรรม 

สำาหรับอนื้าคต โดยเฉพิาะร่างอวตาร (Avatar)

ultraleap.com

epfl.ch

apple.com

Facemoji: 3D Emoji Avatar App, Omnipresence, Inc.

Bitmoji family, snapchat.com
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การืแลกเปีล่�ยันปีรืะเด็ูนคืรืั�งน่�จะกลายัเปี็น
จุดูเปีล่�ยันขึ้องต้ลาดูฮารื์ดูแวรื์ท่ี่�ย่ั�งใหญ่แห่ง
ศต้วรืรืษ ปีี 2021 ท่ี่�ผ่านม่าบรื่ษัที่ Oculus 
ไดู้เปิีดูตั้ว SDK อวต้ารืรุื่นท่ี่�ถูกพัฒนาจาก
ข้ึ้อมู่ลลักษณะบุคืคืล โดูยัจะกลายัเปี็นส่วน
หน้�งขึ้องชุ่ม่ช่น Facebook Horizon ซั้�งเปี็น
พื�นท่ี่�รืวม่ตั้วขึ้องเหล่าอวต้ารืผ่านเที่คืโนโลย่ั 
Extended Reality (XR) ม่ารืก์เผยัวา่พื�นท่ี่�แห่งน่� 
จะกลายัเปี็นเม่ที่าเวร่ืส์ (Metaverse) จักรืวาล
ดู่จ่ทัี่ลแห่งแรืกขึ้องเฟซับุ�ก ซั้�งพลเมื่องโลก

เสมื่อนแห่งน่�จะม่่ตั้วต้นในรืา่งอวต้ารื และสรืา้ง
ปีฏ่ิสัม่พันธใ์นก่จกรืรืม่ต่้าง ๆ อย่ัางปีารืต่์้� ออก
ก�าลังกายั ดูหูนัง คืยุังาน หรือืสรืา้งธรุืก่จใหม่่ ๆ  
ปีัจจุบันเฟซับุ�กไดู้เพ่�ม่โลกส่วนตั้วในจักรืวาล
แห่งน่� ไม่่วา่จะเปีน็ห้อง VR ส�าหรืบัโลกแห่งการื
ที่�างาน โลกการืศ้กษา โลกแห่งเกม่ หรือืโลกแห่ง 
ธุรืก่จ ให้เก่ดูข้ึ้�นบนพื�นท่ี่�แห่งน่�ไดู้อย่ัางอ่สรืะ 
เพ่ยังเท่ี่าน่�หากใคืรือยัากจะหน่ไปีท่ี่�ไหนไกล ๆ ก็
ไม่่จ�าเปีน็แล้ว เพรืาะเฟซับุ�กไดู้สรืา้งโลกใหม่่ ซั้�ง
เป็ีนจกัรืวาลอันไรืข้ึ้อบเขึ้ต้และเหนือจน่ต้นาการื

การืสรืา้งรืา่งอวต้ารืไม่่ไดู้เปีน็เพ่ยังเคืรืื�องมื่อจ�าลองเสมื่อนจรืง่ แต่้ยัังเป็ีนการืรืวบรืวม่ข้ึ้อมู่ลท่ี่� “จรืง่” 
ม่ากพอให้กับบรืษั่ที่ VR เพื�อสรืา้งรืา่งสม่ม่ต่้ท่ี่�สม่บูรืณ์ การืน�าข้ึ้อม่ลูที่างกายัภาพ ม่่านต้า อัต้รืาการื
เต้้นขึ้องหัวใจ เซันเซัอรืต์้รืวจจบัอารืม่ณ์ รืวม่ถ้งการือ่นเที่อรืเ์ฟซัต่้อสม่อง เสมื่อนการืคัืดูลอกส�าเนา  
1 ต่้อ 1 ปีรืะเด็ูนน่�จ้งเก่ดูข้ึ้อถกเถ่ยังในวงการืไอท่ี่และนักสังคืม่ว่ที่ยัา ว่าแท้ี่จรื่งแล้วส่�งน่�คืือ
การืโจรืกรืรืม่ข้ึ้อมู่ลหรือืฉกฉวยัข้ึ้อมู่ลส่วนบุคืคืลขัึ้�นสูงสุดูหรือืไม่่ รือ็บ ค่ืต้ช่่น (Rob Kitchin)  
นักสังคืม่วท่ี่ยัาผู้เข่ึ้ยันหนังสือ The Data Revolution กล่าววา่ “ข้ึ้อม่ลู VR จะไม่่สม่บูรืณ์แบบ ถ้าผู้
ออกแบบโปีรืแกรืม่ใส่สม่ม่ต่้ฐานท่ี่�ถกูใช่เ้ปีน็บรืรืทัี่ดูฐานที่างสังคืม่เดู่ม่ท่ี่�ใช่ใ้นโลกจรืง่ ดัูงนั�นคืงต้้อง
หวงัพ้�งนักออกแบบข้ึ้อมู่ลรุืน่ใหม่่ท่ี่�ม่่คืวาม่เปีน็กลาง ปีรืาศจากอคืต่้ และถือเรืื�องจรืย่ัธรืรืม่ดู้านข้ึ้อมู่ล
เป็ีนเรืื�องส�าคัืญม่ากกวา่คืวาม่สม่จรืง่” 

oculus.com/facebook-horizon

“ร่างอวตารต้องมีลักษณ์ะสมจริงมากที่สุด  
อวตารเวอร์ชื่ั่นื้สำาหรับอนื้าคตต้องแน่ื้ใจว่ามีอุปกรณ์์เซึ้นื้เซึ้อร์ทั�งหมด 

ที่ติดตามดวงตาและใบหนื้้า เพิ้่อให้อวตารสามารถึ 
เคล้่อนื้ไหวตามที่คุณ์ต้องการจะส้่อสาร”  

คำากล่าวจากมาร์ก ซึ้ักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg)  
ในื้พิอดแคสต์ The Information  

oculus.com
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 เม้่อโลกเสม้อนื้กลายเป็นื้ความจริง

รืายังานวจ่ยัั Digital Escapism โดูยัรืาบ่ นารืายััน ซูับดููฮ่ (Rabi Narayan Subudhi) กลา่ว
วา่หากอยัากจะเปีน็ผูห้น่จากช่ว่ต่้จรืง่และเข้ึ้าสูโ่ลกเสมื่อนโดูยัสม่บรูืณ์ ต้้องเรื่�ม่จากการื
ม่่รืา่งอวต้ารืขึ้องตั้วเองเส่ยัก่อน บรืษั่ที่เอสเอ็ม่เอ็นเต้อรืเ์ที่นเม่นต์้ (SM Entertainment) 
หน้�งในผู้น�าดู้านสื�อเคืปีอ๊ปีในเกาหล่ไดู้สรืา้งรืา่งอวต้ารืให้ศ่ลปิีนเช่น่กัน หลังจากท่ี่�เดู่น
หน้าสรืา้งรืา่งอวต้ารืให้ศ่ลปิีนวง aespa แล้ว แม้่จะถกูเส่ยังวพ่ากษ์วจ่ารืณ์จากแฟน
เคืปีอ๊ปีเปีน็จ�านวนม่าก วา่อวต้ารืท่ี่�เรืย่ักตั้วเองวา่ æ  ไม่่สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งฐานแฟนคืลบัไดู้ 
ในปีีท่ี่�ผ่านม่าบรืษั่ที่เอสเอ็ม่ยัังคืงเดู่นหน้าไปีสู่โลกเสมื่อนแบบขัึ้�นกว่า โดูยัเผยัว่า 
รืา่งอวต้ารืขึ้องศ่ลปิีนอาจไม่่ไดู้ม่่ไวเ้พื�อแฟนคืลบัในโลกจรืง่ แต่้เปีน็ไอดูอลส�าหรืบัผู้คืน 
ท่ี่�อยัูใ่นโลกเสมื่อน โลกแห่งน่�เรืย่ักวา่กวงัยัา (KWANGYA) แนวค่ืดูน่�คืล้ายักับการืสรืา้งโลก 
เม่ที่าเว่รืส์ขึ้องตั้วเอง ซั้�งต่้อไปีแฟนคืลับอาจสาม่ารืถล็อกอ่นรืา่งอวต้ารืขึ้องตั้วเอง  
เพื�อเข้ึ้าสูม่่่ต่้กวงัยัาและพบปีะศ่ลปิีนอวต้ารืในก่จกรืรืม่ต่้าง ๆ  ซั้�งจะสานฝัันขึ้องแฟนคืลับ 
ให้เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ไดู้นับคืรืั�งไม่่ถ้วน 

‘อวตาร’ ได้กลายเป็นื้ 
จุดเริ่มต้นื้ของอินื้เทอร์เนื้็ต
ยุคใหม่ เพิราะนื้อกจากจะ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ได้ในื้ทุกธุรกิจ อวตารยัง
สร้างเคร่อข่ายสังคมโลก
เสม้อนื้และเปลี่ยนื้ค่านื้ิยม
การมีตัวตนื้ในื้โลกดิจิทัล 
ได้อย่างสิ้นื้เชื่ิง 

ตั้วอย่ัางเช่่น CGI (Computer-Generated 
Imagery) หรือืเที่คืโนโลย่ัสรืา้งภาพ 3 ม่่ต่้ และ
ภาพดู่จทั่ี่ลท่ี่�สม่จรืง่ (Visual Effect) ซั้�งที่�าให้ภาพ
อวต้ารืม่่ภาพลักษณ์คืล้ายักับม่นุษย์ัม่ากย่ั�งข้ึ้�น 
บรืษั่ที่ซัมั่ซุัง หน้�งในบรืษั่ที่ผู้น�าดู้านไอท่ี่เดู่นหน้า
จบัมื่อกับบรืษั่ที่ STAR Labs สรืา้งโรืงงานผล่ต้
อวต้ารืแห่งอนาคืต้ในช่ื�อวา่ Neon โรืงงานแห่งน่�
สาม่ารืถผล่ต้ส่�งม่่ช่ว่ต่้เสมื่อนจรืง่ท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนไดู้
ดู้วยั AI ที่กุรูืปีแบบ อวต้ารืท่ี่�สรืา้งจากโปีรืแกรืม่
ขึ้อง Neon ไม่่ไดู้ถูกตั้�งโปีรืแกรืม่ให้รูืท้ีุ่กอย่ัาง 
เหมื่อนบอต้หรือือเล็กซัา (Alexa) แต่้ต้อบสนอง
ต้าม่คืวาม่ต้้องการืขึ้องผู้ใช่้งาน บุคืล่กท่ี่�เปี็น
เอกลักษณ์จะถูกถอดูแบบม่าจากข้ึ้อมู่ลเฉพาะ
บุคืคืล ซั้�งจะกลายัเปี็นอวต้ารื CGI ท่ี่�เหมื่อน
บุคืคืลต้้นแบบม่ากข้ึ้�น โดูยัไม่่ที่�าให้ผู้ใช่ง้านรูืส้้ก
ว่าสวม่บที่บาที่เปี็นคืนอื�น แต่้เปี็นการืคัืดูลอก 
ตั้วเองอ่ก 1 คืนให้ม่่ช่ว่ต่้ในโลกฝัั� งดู่จทั่ี่ล 

smtown.com

sra.samsung.com
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ขึ้ณะท่ี่�ม่นุษย์ัต้้องการืรืา่ง CGI อวต้ารืขึ้องตั้วเอง เที่คืโนโลย่ั CGI กลับต้้องการื
ม่่ตั้วต้นเหมื่อนม่นุษย์ัม่ากย่ั�งข้ึ้�น ปีจัจุบันพลเมื่อง CGI ท่ี่�ไม่่ใช่ร่ืา่งอวต้ารืขึ้อง
ใคืรืคืนใดูคืนหน้�ง สาม่ารืถโลดูแล่นไดู้ทัี่�งบนโลกดู่จทั่ี่ลและบนพื�นท่ี่�ในโลกจรืง่ 
ผนวกกับคืวาม่สาม่ารืถอันไรืข่้ึ้ดูจ�ากัดู จง้งา่ยัในการืปีรืบัคืาแรืกเต้อรืใ์ห้ต้รืงกับ
แบรืนด์ูส่นค้ืา ที่กุวนัน่�จง้ม่่อ่นฟลเูอนเซัอรืเ์สมื่อนจรืง่ (Virtual Influencer) ซั้�ง
เปีน็ทัี่�ง CGI ตั้วการืต์้นู 3 ม่่ต่้ และแอน่เม่ช่นั ท่ี่�ถกูสรืา้งข้ึ้�นม่าและกลายัเปีน็
บคุืคืลผูม่้่อ่ที่ธพ่ลบนแพลต้ฟอรืม์่โซัเช่ย่ัล อย่ัางล ูโดู ม่ากาล ู(Lu do Magalu) 
ซั้�งเปีน็ Virtual Human สัญช่าต่้บรืาซัล่ ม่่แอ็กเคืานต์้บนแพลต้ฟอรืม์่ออนไลน์
ตั้�งแต่้เฟซับุ�ก อ่นสต้าแกรืม่ ที่วต่้เต้อรื ์ต่้�กต็้อก และม่่ช่อ่งยัทูี่บูซั้�งม่่คืนต่้ดูต้าม่
จ�านวนม่ากกวา่ 2 ล้านคืน ปีัจจุบันล ู โดู ม่ากาล ู ไดู้เปี็นอ่นฟลเูอนเซัอรืด้์ูาน
ไลฟส์ไต้ล์ส�าหรืบัคืนยัคุืใหม่่ ซั้�งม่่ผลต่้อต้ลาดูอปุีกรืณ์เคืรืื�องใช่อ่้เล็กที่รือน่กส์
ขึ้องบรืาซัล่ไปีแล้ว เช่น่เดู่ยัวกับม่่เกวลา โซัซัา (Miquela Sousa) ซั้�งคืนส่วน
ใหญ่รูืจ้กัในช่ื�อล่ล ม่่เกวลา (Lil Miquela) นางแบบ Virtual Human ซั้�งม่่ฐาน
แฟนคืลับส่วนใหญ่ในอ่นสต้าแกรืม่ ต่้�กต็้อก และที่วต่้เต้อรื ์ปีจัจุบันคืวาม่เป็ีน
ท่ี่�น่ยัม่ขึ้องม่่เกวลาที่�าให้เธอกลายัเปีน็หน้�งในผู้น�าดู้านแฟช่ั�นขึ้องช่าวอเม่รืกั่น 
LGBTQ และเปีน็ต้้นแบบคืวาม่ค่ืดูขึ้องช่าวเจนซัอ่เม่รืกั่นไปีแล้ว 

ในไที่ยั Bangkoknaughtyboo อ่นฟลเูอนเซัอรื์
เสมื่อนจรืง่คืนแรืกขึ้องไที่ยัวยัั 17 ปี ีไดู้ถือก�าเน่ดู
ภายัใต้้ท่ี่ม่ผู้สรืา้ง BDA (bda.world.service) 
นอกจากม่่ตั้วต้นในโลกจรืง่แบบไม่่น่ยัาม่เพศ 
(Non-binary) แล้ว Bangkoknaughtyboo 
ยัังม่่อาช่่พหลักเปี็นนายัหรือืนางแบบ บอกเล่า
เรืื�องรืาวการืม่่ตั้วต้นในกรุืงเที่พฯ โปีรืโม่ต้เมื่อง 
ไลฟสไต้ล์ ศ่ลปีะ แฟช่ั�น และขัึ้บเคืลื�อนเรืื�อง
คืวาม่หลากหลายัที่างเพศอ่กดู้วยั เช่่นเดู่ยัวกัน
ในส่งคืโปีรื์ ซั้� งม่่ Rae เจ้าขึ้องแอ็คืเคืานต์้  
here.is.rae ท่ี่�นอกจากม่่อาช่พ่ศ่ลปิีนสายัอารืต์้ 
ยัังเป็ีนผู้ม่่อ่ที่ธ่พลในวงการืศ่ลปีะ แฟช่ั�น และ
วฒันธรืรืม่แนวสต้รืท่ี่ในส่งคืโปีรืใ์ห้กลับม่าไดู้รืบั
คืวาม่น่ยัม่อ่กคืรืั�ง การืเปี็นผู้น�าดู้านไลฟ์สไต้ล์
และม่่อ่ที่ธ่พลต่้อส่นค้ืาแฟช่ั�นในปีีท่ี่� ผ่านม่า 
ที่�าให้ WGSN คืาดูการืณ์ไวว้า่การืม่่อยัู่ขึ้องช่าว 
อ่นฟลเูอนเซัอรืเ์สมื่อนจรืง่ จะสาม่ารืถที่�าเงน่ให้
ต้ลาดูส่นค้ืาไดู้สูงถ้ง 15 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ภายัในปีี 2022

ในัจีนั เรียกวัฒนัธิรรมการม่ติัวตินัของเหล่ามนัุษย์เสำมือนัจริง (Virtual Human) ท่่�สำามารถึท่ำาเงินั
ให�แก่ธิุรกิจว่า Unmanned Economy เพึ่ราะบุคคลเหล่านั่� ไม่ได้�เป็นัเพึ่ียงอินัฟล้เอนัเซอร์บนัสำื�อโซ
เช่่ยลเท่่านัั�นั แติ่ยังสำามารถึท่ำาเงินัให�กับแบรนัด้์สำินัค�าได้�ทุ่กประเภัท่ South China Morning Post 
วิเคราะห์ว่าในัปีท่่�ผู้่านัมาติลาด้ท่่�ด้ึง Virtual Human มาโปรโมติสำินัค�าสำามารถึท่ำารายได้�ถึึง 1.5 พึ่ันั
ล�านัหยวนั หากการเติิบโติของ Virtual KOL (KOL มาจาก Key Opinion Leader หมายถึึงผู้้�ท่่�ม่
อิท่ธิิพึ่ลท่างความคิด้ โด้ด้เด้่นั หร่อเช่่�ยวช่าญเร่�องความสำามารถึเฉพึ่าะด้�านั) จะเพึ่ิ�มศักยภัาพึ่ให�แก่
ติลาด้สำินัค�าทุ่กประเภัท่ในัจีนั ซึ�งอาจท่ำารายได้�ถึึง 100 พึ่ันัล�านัหยวนัในัปี 2023

instagram.com/ 
ruby9100m

instagram.com/ 
KnoxFrost

instagram.com/ 
liam_nikuro

instagram.com/ 
rozy.gram

instagram.com/bangkoknaughtyboo

instagram.com/here.is.rae
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CGI ท่ี่�กลายัเปีน็ KOL ผูม่้่อ่ที่ธพ่ลที่างคืวาม่ค่ืดูไดู้
เปีน็กลยัทุี่ธท่์ี่�ที่�ารืายัไดู้ไดู้งา่ยักวา่ดูารืาท่ี่�ม่่ค่ืาตั้ว
สูง หลายัแบรืนด์ูจ้งหันไปีจ้างแอม่บาสเดูอรื ์
ท่ี่�เป็ีน Virtual Human อย่ัางม่ายัา (Maya) ท่ี่�
กลายัเปี็นหน้าต้าขึ้องแบรืนด์ู Puma นอกจาก
ไม่่ถกูรืะบสัุญช่าต่้ต้ายัตั้วแลว้ เธอยัังม่่ไลฟส์ไต้ล์
การืใช่้ช่่วต่้ในเขึ้ต้เวลาฝัั� งเอเช่่ยั ก่จวตั้รืปีรืะจ�า
วันขึ้องม่ายัาจะที่�าให้ผู้คืนไดู้ต่้ดูต้าม่เคืล็ดูลับ
คืวาม่สวยัเสมื่อนจรืง่ (Virtual Beauty) สไต้ล์
สาวเอเช่ย่ัอ่กดู้วยั เช่น่เดู่ยัวกันกับอ่ม่ม่ะ (Imma) 
ไอดูอลเสมื่อนจรืง่จากฝัั� งญ่�ปีุ�นท่ี่�ม่าแรืงไม่่แพ้
กัน ดู้วยัคืาแรืกเต้อรืใ์นแบบฉบับสาวฮารืาจูกุ
สมั่ยัใหม่่ อ่ม่ม่ะจ้งไดู้ที่�าสัญญาเป็ีนนางแบบ 

ให้แก่บรืษั่ที่อ่เก่ยั บอกเล่าไลฟส์ไต้ล์
ขึ้องเจนเนอเรืช่ันซั่และม่่ลเลนเน่ยัลท่ี่�
ช่ื�นช่อบการืต้กแต่้งบ้าน ปีรืะสานกับ
วฒันธรืรืม่การืจัดูบ้านและเก็บข้ึ้าวขึ้อง
ต้าม่ฉบับช่าวญ่�ปีุ�น ม่่การืที่�าส่นค้ืา DIY 
และการืใช่้นวตั้กรืรืม่ AR เพื�อซัื�อขึ้อง
ออนไลน์ ไลฟส์ไต้ล์เหล่าน่�ไม่่หรูืหรืาจน
เก่นไปี สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งไดู้งา่ยั ที่�าให้ผู้
ต่้ดูต้าม่รูืส้้กสม่จรืง่และอยัากต่้ดูต้าม่
เหมื่อนเพื�อนคืนสน่ที่  WGSN ไดู้ให้คืวาม่เห็นในบที่คืวาม่  Posthumanism ว่าพลเมื่อง CGI หรืือเจนเนอเรืช่ันว ่

(Generation V ม่าจาก Generation Virtual) น่� จะกลายัเป็ีนจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องพลเมื่องยัุคืใหม่่ท่ี่�ม่่
อ่ที่ธพ่ลต่้อเจนเนอเรืช่ันต่้อไปี ซั้�งเจเนอเรืช่ันวท่่ี่�ม่่จ�านวนเพ่�ม่ข้ึ้�นอย่ัางรืวดูเรืว็ อาจเรืย่ักอ่กช่ื�อหน้�ง
วา่ม่นุษย์ัไซับอรืน์ (Cyborn) ท่ี่�อยัู่รืะหวา่งคืวาม่เป็ีนม่นุษย์ัและหุ่นยันต์้ ซั้�งม่่อ่ที่ธพ่ลต่้อต้ลาดูแบบ 
v-Commerce ส่งผลต่้อการืใช่้ช่่ว่ต้ในโลกจรืง่ การืจ้างงาน จรืย่ัธรืรืม่การืออกแบบม่นุษย์ัและ 
กฎรืะเบ่ยับในอนาคืต้อันใกล้ ท่ี่�ม่นุษย์ัผู้ใช่ช้่ว่ต่้ในโลกเดู่ยัวกันต้้องรืบัมื่อ 

instagram.com/imma.gram

instagram.com/kfc

instagram.com/shudu.gram
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 อิสระมากข้�นื้ 
 ด้วยสินื้ค้าเสม้อนื้จริง

นอกจากฝัั� งอุต้สาหกรืรืม่เกม่ท่ี่�คืวาม่คืลั�งไคืล้ 
คืาแรืกเต้อรืใ์นเกม่ปีรืะเภที่ MMORPG หรือืการื 
สวม่บที่บาที่เปีน็ใคืรืก็ไดู้ จะที่�าให้ส่นค้ืาสก่น (Skin) 
ท่ี่�เปีล่�ยันชุ่ดูและภาพลักษณ์ในเกม่เปีน็หน้�งในฟเีจอรื์
ท่ี่�ที่�ารืายัไดู้ให้ต้ลาดูเกม่ม่ากท่ี่�สุดูในปีีท่ี่� ผ่านม่า 
อตุ้สาหกรืรืม่แฟช่ั�นก็เต่้บโต้บนต้ลาดูดู่จทั่ี่ลไดู้อย่ัาง
รืวดูเรืว็เช่่นกัน แรืงผลักดัูนจากการืรืณรืงค์ืดู้าน 
ส่�งแวดูลอ้ม่ที่�าให้หลายัแบรืนด์ูหันไปีพ้�งพาเที่คืโนโลย่ั
ภาพเสมื่อนเพื�อออกแบบ Digital Clothes ส�าหรืบั
น�าไปีใช่้งานบนสื�อดู่จ่ทัี่ล นอกจากการืที่�าให้ภาพ
ตั้วอย่ัางเสื�อผ้าถูกที่ดูลองสวม่ใส่ไดู้ดู้วยันวตั้กรืรืม่ 
AR แล้ว ยัังสาม่ารืถซัื�อเสื�อผ้าเสมื่อนจรืง่ Virtual 
Clothing ม่าใส่อวดูในโลกโซัเช่ย่ัลไดู้อ่กดู้วยั

การืสวม่ใส่เสื�อผ้าเสมื่อนบนรื่างจรื่งเป็ีนหน้�งใน
ก่จกรืรืม่ยัอดูน่ยัม่ในหมู่่เซัเลบรืต่่้� โดูยัแบรืนด์ูยัอดู
น่ยัม่ไดู้แก่แบรืนด์ู Tribute นอกจากการืน�าเสนอชุ่ดู
สไต้ล์ก้�งสต้รืต่้ก้�งดู่จ่ทัี่ล แบรืนด์ูยัังเน้นยั�าการืเปี็น
ส่นค้ืาแฟช่ั�นท่ี่�ไรืก้ารืสัม่ผัสโดูยัส่�นเช่ง่ กาลา ม่ารืย่ัา  
วรืบาน่ช่ (Gala Marija Vrbanic) ผูก่้อตั้�งแบรืนด์ู เผยั
ว่าต้้องการืสรืา้งที่างเลือกใหม่่ให้กับอุต้สาหกรืรืม่
แฟช่ั�นท่ี่�ไม่่ที่�าลายัที่รืัพยัากรื และลดูผลกรืะที่บ
ต่้อส่�งแวดูล้อม่ให้ไดู้ม่ากท่ี่�สุดู รูืปีแบบซัอฟต์้แวรืท่์ี่�
พัฒนาจากโปีรืแกรืม่ CLO3D ไดู้เดู่นที่างม่าไกลถ้ง
เที่คืโนโลย่ั CGI Image นวตั้กรืรืม่ท่ี่�พัฒนาข้ึ้�นไดู้เรื่�ม่
ตั้ดูที่อนส่�งขึ้องท่ี่�ใช่ใ้นช่ว่ต่้จรืง่ และสรืา้งค่ืาน่ยัม่บน
โลกเสมื่อน ซั้�งกลายัเปีน็ส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่ (Virtual 
Item) ยัคุืใหม่่แห่งวงการืแฟช่ั�น

การืออกแบบเสื�อผ้าดู่จทั่ี่ลไดู้เปีล่�ยันน่ยัาม่ขึ้องคื�าวา่เสื�อผ้าโอต์้กตู้รูืท่์ี่�อลังการืงานสรืา้ง 
ไม่่สาม่ารืถสวม่ใส่ในช่ว่ต่้ปีรืะจ�าวนั ให้กลายัเปีน็เสื�อผ้าพรือ้ม่ใส่ในที่กุวนับนโลกเสมื่อน
จรืง่ คือลเล็กช่นั Digital-Only Ready-to-Wear ท่ี่�คืวาม่จรืง่คืือชุ่ดูดู่จทั่ี่ลกตู้รูื ์(Digital 
Couture) ไดู้ถือก�าเน่ดูข้ึ้�นคืรืั�งแรืกในงานลอนดูอนแฟช่ั�นวก่ ผ่านการืน�าเสนอผลงาน
ขึ้องดู่ไซัเนอรืม้์่ามื่ดูอย่ัาง Auroboros ในคือนเซัปีต์้ Wear the Future Now เช่น่เดู่ยัว
กับเจา้พ่อดู้านดู่จทั่ี่ลแฟช่ั�นอย่ัางสต้ดูู่โอ The Fabricant ซั้�งรืว่ม่มื่อกับสต้ดูู่โอ Dapper 
Labs เนรืม่่ต้ส่นค้ืาแฟช่ั�นสู่โลกเสมื่อนดู้วยัฟลิเต้อรื ์ Beauty3000 บนแพลต้ฟอรืม์่ 
อ่นสต้าแกรืม่ และออกแบบชุ่ดูเสมื่อนจรืง่ในช่ื�อ Iridescence หากใคืรืดูาวน์โหลดู
ฟิลเต้อรื์บนอ่นสต้าแกรืม่แล้วอยัากสวม่ชุ่ดูเสมื่อนจรื่งท่ี่�เข้ึ้ากันก็สาม่ารืถซัื�อผ่าน
แพลต้ฟอรืม์่ไดู้เช่น่กัน

tribute-brand.com

auroboros.co.uk thefabricant.com
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ล่แอนน์ เอลเล่ยัต้ต์้ ยััง (Leanne Elliott Young) 
ผู้รืว่ม่ก่อตั้�งและซัอ่่โอขึ้อง Institute of Digital 
Fashion ให้สัม่ภาษณ์ในงานลอนดูอนแฟช่ั�น
ว่กวา่ “น่�คืือจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องคืวาม่ท้ี่าที่ายัท่ี่�ม่่ต่้อ
แฟช่ั�นดู่จ่ทัี่ลยุัคืใหม่่ กับคื�าถาม่ท่ี่�วา่แฟช่ั�นท่ี่�เรืา 
เคืยัสวม่ใส่จะกลายัเปีน็แฟช่ั�นท่ี่�ถกูเต่้ม่เต็้ม่ดู้วยั
การืม่องเห็นไดู้อย่ัางไรื” มู่ลค่ืาขึ้องส่นค้ืาเสมื่อน
จรืง่ ไม่่ต่้างไปีจากรืาคืาส่นค้ืาจรืง่ท่ี่�จับต้้องไดู้ 
(Real Item) แสดูงให้เห็นวา่ไม่่วา่ส่นค้ืาช่่�นนั�น
จะอยัู่ในสภาพใดู มู่ลค่ืาย่ัอม่ข้ึ้�นอยัู่กับการืน�า
ไปีใช่้หากแพลต้ฟอรื์ม่ดู่จ่ทัี่ลขึ้องต้ลาดูส่นค้ืา
นั�นม่่คืวาม่พรือ้ม่ ดัูงตั้วอย่ัางจากกรืะแสน่ยัม่
ขึ้องเสื�อผ้าดู่จ่ทัี่ลท่ี่�ออกแบบโดูยัไม่่ถูกจ�ากัดู
เพศสภาพ หรืือส่นค้ืาโอต์้กูตู้รื์ซั้�งยัากท่ี่�จะใส่ 
ในช่ว่ต่้จรืง่ แม้่จะใช่ง้านผ่านรืะบบ AR แต่้แบรืนด์ู
สาม่ารืถที่�าให้ลูกค้ืาสัม่ผัสกับปีรืะสบการืณ์ท่ี่�
แต้กต่้างและเหนือข้ึ้อจ�ากัดูดู้านการืใช่้งานไดู้ 
เที่คืโนโลย่ัส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่ท่ี่�ที่�าให้ผู้ใช่รู้ืส้้กเปี็น
ส่วนหน้�งกับส่นค้ืา และสัม่ผัสไดู้ถ้งอ่สรืะดู้วยั
เที่คืโนโลย่ัเสมื่อนจรืง่ หากเปี็นท่ี่�ต้้องการืขึ้อง 
ผู้ใช่้งานและส่�งนั�นถูกยัอม่รืับบนพื�นท่ี่�สังคืม่
ดู่จทั่ี่ลแล้ว ก็นับวา่เปีน็การืลงที่นุท่ี่�คืุ้ม่ค่ืา 

ที่มา: 

บทความ  
“AI and Avatars: Are You 
Ready for Your Digital Twin?” 
โดย Sule Guner  
จาก dailysabah.com

บทความ  
“And What If We Opted for 
a Digital Rather Than a Real 
Wardrobe?”  
โดย Typepad  
จาก irenebrination.com

บทความ  
“Apple Expected to Launch 
48 Megapixel iPhone and AR 
Headphones in 2022”  
โดย Timothy James  
จาก news-block.com

บทความ  
“Apple’s First Headset to Be 
Niche Precursor to Eventual 
AR Glasses”  
โดย Mark Gurman  
จาก bloomberg.com

บทความ  
“Apple’s $1000 AR Headset 
Expected in 2022, ‘Apple 
Glass’ in 2025, Contact 
Lenses in 2030” โดย Malcolm 
Owen  
จาก appleinsider.com

บทความ  
“Designing for Digital Worlds”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Escape from Reality”  
โดย Michelle Schrank  
จาก icrave.com

บทความ  
“How Collective Trauma 
Impacts Your Health”  
โดย Amy Morin  
จาก verywellmind.com

บทความ  
“How TikTok Changed the 
World in 2020”  
โดย Sophia Smith Galer  
จาก bbc.com

บทความ  
“No Escape from Reality”  
โดย Marcus Carter และ Ben 
Egliston  
จาก reallifemag.com

บทความ  
“Red Light Holland’s 
Psychedelic Virtual Reality 
Experience”  
โดย Ontario  
จาก newsfilecorp.com

บทความ  
“Research Radar : Platform 
Cryptomnesia”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Research Radar : 
Simulation Society”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Samsung’s Artificial Neon 
Humans Are “a New Kind 
of Life”  
โดย Natashah Hitti  
จาก dezeen.com

บทความ  
“Startup Spotlight: How 
Digital Fashion Brand 
Auroboros Is Breaking 
Through”  
โดย Maghan Mcdowell  
จาก voguebusiness.com

บทความ  
“Superman Isn’t Always a 
Hero: Reasons Why We 
May Not Be (Emotionally) 
Ready for Virtual Reality”  
โดย Isabel Won  
จาก medium.com

บทความ  
“The Many Faces of 
Virtual Influencers in 
China : Vocaloids, KOLs, 
KOCs, Idols and Brand 
Ambassadors”  
จาก daxueconsulting.com

บทความ  
“These Brands Are Creating 
Humans—You Can, Too”  
โดย Christopher Travers  
จาก virtualhumans.org

บทความ  
“Tribute Brand a Cyber 
Translation of Fashion”  
โดย Polly Neill  
จาก metalmagazine.eu

บทความ  
“Understanding the Impact 
of Collective Trauma on the 
Mental Health of the Millennial 
Generation”  
โดย Tiffany Hall  
จาก continued.com

บทความ  
“We Toured Facebook 
Horizon, a Social VR 
Playground Entering Beta 
with Lots of Unknowns”  
โดย Scott Stein  
จาก cnet.com

บทความ  
“Why We’re Obsessed with 
Facebook’s Avatars, GIFs & 
Animal Crossing’s Villagers”  
โดย Klein  
จาก zine.kleinkleinklein.com

รายงาน  
“A Deep Dive into the World 
of Digital Influencers, the 
Realities They Construct, and 
the Questions They Raise”  
โดย Hope Jacobson  
จาก virtualhumans.org

รายงาน  
“Digital Escapism”  
โดย Rabi Narayan Subudhi 
จาก researchgate.net

อนาคืต้ข้ึ้างหน้าอาจเป็ีนไปีไดู้ท่ี่�คืนเรืาจะสาม่ารืถ
สแกนรืา่งกายัเพื�อคัืดูลอกข้ึ้อมู่ลตั้วต้นไปีอยัู่ใน
โลกอ่กฝัั� งหน้�ง เหมื่อนในม่่วส่กวดู่่โอเพลง “The 
Birthday Party” ขึ้องวง The 1975  ซั้�งต้้องการืจะ
สื�อวา่บางคืรืั�งคืนเรืาอาจไม่่ต้้องการืสวม่บที่บาที่
เปีน็คืนอื�นเหมื่อนในเกม่ MMORPG แต่้การืหน่
จากคืวาม่น่าเบื�อขึ้องโลกใบน่�อาจเก่ดูข้ึ้�นจาก
การืเปี็นตั้วเองท่ี่�ดู่กวา่เดู่ม่ ม่่วส่กวดู่่โอจ้งสรืา้ง
อวต้ารื CGI ซั้�งคัืดูลอกรืา่งอวต้ารืขึ้องเจ้าตั้ว  
ให้สาม่ารืถที่�าในส่�งท่ี่�อยัากที่�าและเปี็นในส่�ง
ท่ี่�อยัากเปี็น ซั้�งส่�งเหล่าน่�สาม่ารืถที่�าไดู้แค่ืใน 
โลกเสมื่อนเท่ี่านั�น 

The 1975 - The Birthday Party, Youtube

แท้จริงมนืุ้ษย์เราหวังพิ่่ง 
เทคโนื้โลยีเสม้อนื้จริง  
เพิราะต้องการหลีกหนื้ีจากความ
วุ่นื้วายในื้โลกแห่งความเป็นื้จริง  
หร่อต้องการเป็นื้อิสระจาก 
สิ่งที่ตัวเองเป็นื้อยู่กันื้แนื้่
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ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง, ท่องเที่ยว, สถาปัตยกรรม
และการตกแต่ง, ศิลปะและหัตถกรรม แฟชั่นและความงาม,  
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, การขนส่งการเดินทาง

METAVERSE
เมทาเวิร์ส

viz360.com
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 Third-Space World  

Thirdspace ที่ฤษฎ่พื�นท่ี่�ท่ี่�สาม่ โดูยัก่ลเลส โฟกงเน่ยัรื ์ (Gilles 
Fauconnier) และม่ารืก์ เที่อรืเ์นอรื ์(Mark Turner) เปีน็แนวค่ืดู
ท่ี่�สรืา้งพื�นท่ี่�ที่างจ่ต้ข้ึ้�นม่าใหม่่ซั้�งผสม่ผสานรืะหวา่งคืวาม่จรืง่และ
ส่�งเสมื่อนจรืง่ เดู่ม่ท่ี่ที่ฤษฎ่ดัูงกล่าวเก่ดูข้ึ้�นจากสต่้ปีญัญาและจต่้ใจ 
หลายัคืนกล่าววา่ส่�งน่�คืือที่ฤษฎ่ถอดูจต่้รูืปีแบบหน้�ง แต่้ผู้ถอดูจต่้
สาม่ารืถม่่ปีฏ่ิสัม่พันธไ์ดู้ทัี่�งในพื�นท่ี่�โลกแห่งคืวาม่เปีน็จรืง่และพื�นท่ี่�
โลกเสมื่อน จ้งเรืย่ักพื�นท่ี่�ท่ี่�สาม่ารืถข้ึ้าม่เขึ้ต้แดูนขึ้องทัี่�งสองโลก
วา่เป็ีน “พื�นท่ี่�ท่ี่�สาม่” ที่ฤษฎ่น่�ยัังถูกพัฒนาแนวค่ืดูในบรืบ่ที่ที่าง
วฒันธรืรืม่และศ่ลปีะ ซั้�งปีรืากฏิในหนังสือ Thirdspace: Journeys 
to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places ท่ี่�
เล่าถ้งเมื่องในคืวาม่จรืง่และเมื่องท่ี่�ก่อตั้วข้ึ้�นจากในใจ จนเก่ดูเปีน็ 
Thirdspace ท่ี่�ก่อตั้วเปีน็เมื่องในอดุูม่คืต่้ท่ี่�สรืา้งดู้วยัปีรืะสบการืณ์
ช่ว่ต่้ขึ้องผู้คืน

Thirdspace เก่ดูข้ึ้�นจากคืวาม่สัม่พันธแ์บบไต้รืภาค่ื นั�นคืือพื�นท่ี่�
จรืง่ พื�นท่ี่�เสมื่อน และผู้ใช่ง้าน ในอดู่ต้ถกูม่องเปีน็เรืื�องเพ้อฝันั แต่้
ที่กุวนัน่�สะพานเช่ื�อม่รืะหวา่งคืวาม่สัม่พันธส์าม่ส่วนน่�ไดู้เก่ดูข้ึ้�นจรืง่
ดู้วยัเที่คืโนโลย่ัคืวาม่เปีน็จรืง่เสมื่อน Virtual Reality (VR) ซั้�งผสาน
รืะหวา่ง Real World และ Virtual World ดู้วยันวตั้กรืรืม่ล�าสมั่ยั
ภายัในโลกดู่จ่ทัี่ลแห่งน่�ไดู้ม่อบอ่สรืะไรืข่้ึ้ดูจ�ากัดู และปีรืากฏิโลก
แห่งใหม่่ท่ี่�เรืย่ักวา่ เม่ที่าเวร่ืส์ (Metaverse) เวบ็ไซัต์้ Wikipedia 
ไดู้ให้คื�าน่ยัาม่คื�าว่า Metaverse ว่าม่าจากคื�าว่า Meta และ 
Universe ท่ี่�ปีรืากฏิข้ึ้�นจรืง่ที่างกายัภาพในรูืปีแบบ 3 ม่่ต่้ โดูยัเปีน็
ผลม่าจากการืเช่ื�อม่โยังขึ้องรืะบบอ่นเที่อรืเ์น็ต้ ที่�าให้จกัรืวาลแห่งน่� 
เปีน็ไดู้ม่ากกวา่จกัรืวาลคืูข่ึ้นาน หรือืการืถอดูแบบจากโลกจรืง่อย่ัาง
ดู่จทั่ี่ลฝัาแฝัดู (Digital Twin) เท่ี่านั�น แต่้เปีน็พรืม่แดูนท่ี่�สาม่ารืถ
จน่ต้นาการืไดู้ที่กุอย่ัางเท่ี่าท่ี่�ใจอยัากให้เปีน็

visualise.com

ขึ้อบเขึ้ต้แห่งใหม่่ไดู้ถือก�าเน่ดูภายัใต้้คื�าน่ยัาม่วา่ 
“เม่ที่าเวร่ืส์” ซั้�งเคืยัถกูเรืย่ักในหนังสือเรืื�อง Snow 
Crash โดูยัเจา้ขึ้องรืางวลัโนเบล น่ล สต่้เฟนสัน  
(Neal Stephenson) ภายัในหนังสือเล่าถ้ง 
คือนเซัปีต์้โลกเสมื่อนท่ี่�เปีน็ดัู�งโลกคืูข่ึ้นาน 3 ม่่ต่้ ผูท่้ี่� 
ใช่ช้่ว่ต่้ในโลกแห่งนั�นสาม่ารืถดืู�ม่ดูำาปีรืะสบการืณ์
เสมื่อนไดู้ดู้วยัอปุีกรืณ์ฮารืด์ูแวรื ์IEEE ท่ี่�เช่ื�อม่ต่้อ
กับสม่องโดูยัต้รืง การืเข้ึ้าถ้งม่่ต่้แห่งน่�ต้้องสวม่
ตั้วต้นในรืา่งอวต้ารื (Avatar) ท่ี่�จะเล่ยันแบบ
ตั้วเองหรือืสรืา้งบที่บาที่เปี็นใคืรืก็ไดู้ เพื�อเช่ื�อม่
ต่้อกับโลกแห่งจ่นต้นาการืไดู้ไม่่รูืจ้บ นักวจ่ารืณ์
หนังสือขึ้องน่ล สต่้เฟนสัน จ้งให้คืวาม่เห็นว่า
แนวค่ืดูขึ้องเขึ้าอาจไม่่ใช่แ่ค่ื Metaverse แต่้เป็ีน

ไดู้ทีุ่กอย่ัาง และอาจพัฒนาเปี็น MetaGalaxy 
หรือื Hypergrid ท่ี่�ขึ้ยัายัขึ้อบเขึ้ต้แบบไม่่ส่�นสดุู 
เช่น่เดู่ยัวกับท่ี่�ปีรืากฏิในภาพยันต้รืเ์รืื�อง Ready 
Player One ท่ี่�ปีรืากฏิเม่ที่าเว่รืส์ภายัใต้้ช่ื�อว่า 
โอเอซั่ส (OASIS) โดูยัเปีล่�ยันภาพจ�าขึ้องรืา่ง
อวต้ารืท่ี่�เปี็นไดู้เพ่ยังการืเล่ยันแบบรืา่งจรืง่ ให้
เปี็นตั้วการืต์้นูหรือืภาพลักษณ์เหนือจน่ต้นาการื
ใดู ๆ ก็ไดู้ อ่กทัี่�งยัังสรืา้งบรืรืทัี่ดูฐานใหม่่ที่าง
เที่คืโนโลย่ัส�าหรืบัอุปีกรืณ์สวม่ใส่แวน่ VR และ
แฮปีต่้กส์ (Haptic Interface) เที่คืโนโลย่ัท่ี่�
ช่่วยัเรืื�องการืสัม่ผัสในโลกเสมื่อนท่ี่�กลายัเปี็น 
ส่�งจ�าเป็ีนส�าหรืบัอนาคืต้
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 ยินื้ดีต้อนื้รับพิลเม้องกลุ่มแรกในื้เมทาเวิร์ส

การืผสม่ผสานตั้วต้นในโลกแห่งคืวาม่จรืง่และโลกเสมื่อนไดู้แพรืห่ลายัในหมู่่เกม่เม่อรื ์
ภายัใต้้เกม่ปีรืะเภที่ MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) 
ซั้�งเป็ีนการืสวม่บที่บาที่ตั้วต้นในเกม่ผ่านรืา่งอวต้ารื เปีน็ผลที่�าให้ส่นค้ืาสก่น (Skin) ส�าหรืบั
เปีล่�ยันคืาแรืกเต้อรืใ์ห้ผูเ้ล่น กวาดูรืายัไดู้ในอตุ้สาหกรืรืม่เกม่ไปีอย่ัางถลม่่ที่ลายั เช่น่เดู่ยัว
กับปีรืากฏิการืณ์สรืา้งรืา่งอวต้ารืหรือื Digital Twin ตั้วต้นฝัาแฝัดูบนโลกโซัเช่ย่ัลท่ี่�เปีน็ 
กรืะแสเปิีดูตั้วในหลายัแอปีพล่เคืช่นั การืปีทูี่างเที่คืโนโลย่ัภาพเสมื่อน AR VR และ MR ม่า
นานนับศต้วรืรืษ เพื�อค่ือยั ๆ  เปิีดูใจผูบ้รืโ่ภคืให้เดู่นเข้ึ้าสูอ่าณาจกัรืเสมื่อนจรืง่วนัละน่ดู วนัน่� 
จง้ถ้งเวลาแล้วท่ี่�จะเปิีดูปีรืะต้เูม่ที่าเวร่ืส์เต็้ม่ตั้ว ให้ที่กุอย่ัางสาม่ารืถเก่ดูข้ึ้�นไดู้ ณ ท่ี่�แห่งน่� 

บรืษั่ที่เกม่ MMORPG คืือกลุ่ม่พลเมื่อง
กลุ่ม่แรืกท่ี่� เดู่นเข้ึ้าสู่ เม่ที่าเว่รื์สก่อน
ใคืรื อย่ัาง Roblox ท่ี่�ออกม่าปีรืะกาศ
การืลงทีุ่นสรืา้งเม่ที่าเวร่ืส์ให้เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ 
โดูยัลงทีุ่นเรื่�ม่ต้้นท่ี่�จ�านวน 38 พันล้าน
ดูอลลารืส์หรืฐัในปีีท่ี่�ผ่านม่า เพื�อที่�าให้
พื�นท่ี่�ขึ้องอาณาจักรื Roblox เปี็นไดู้
ม่ากกว่าเกม่ แต่้ยัังเปี็นศูนย์ัรืวม่ขึ้อง
คืนในโลกเสมื่อนจ�านวนพันล้านคืน ท่ี่�
สาม่ารืถพบปีะ เล่นเกม่ เรืย่ัน ที่�างาน 
ปีรืะชุ่ม่ เปิีดูการืแสดูงผลงานศ่ลปีะ หรือื
รืวม่กลุ่ม่ที่างสังคืม่ โดูยัสรืา้งเศรืษฐก่จ
เสมื่อนจรืง่ (Virtual Economy) เปี็น
ขึ้องตั้วเองท่ี่� ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัสกุลเง่น 
Robux เช่่นเดู่ยัวกับเกม่ Fortnite 
ท่ี่�สรื้างอาณาจักรืเม่ที่าเว่รื์สล่วงหน้า 
ดู้วยัจุดูขึ้ายัดู้านล่ขึ้ส่ที่ธ่�รื่างอวต้ารืใน 

คืาแรืกเต้อรืท่์ี่�หลากหลายั เช่น่ รืา่งฮ่โรื ่ 
รื่างการื์ตู้น รื่างคืนดัูง ฯลฯ ตั้�งแต่้ 
ปี ี 2020  ท่ี่�ผ่านม่า ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ในดู่าน 
เกม่ Party Royale ค่ือนข้ึ้างม่าก คืลับ
เสมื่อนจรืง่ Party Royale ถือเปี็นซัร่ืส์่
เกม่ก้�งคือนเส่รืต์้ท่ี่�บรืษั่ที่ Epic Games 
ภูม่่ใจน�าเสนอ เพื�อต้อบสนองการืรืวม่
กลุ่ม่ที่างดูนต้รืต่้ลอดู 24 ช่ั�วโม่งในช่ว่ง
วก่ฤต้การืณ์ไวรืสัโคืวดู่-19 ท้ี่ายัท่ี่�สุดูไดู้
กลายัเปีน็จุดูขึ้ายัใหม่่ขึ้องเกม่ Fortnite 
สรืา้งจุดูเปีล่�ยันให้แก่วงการืคือนเส่รืต์้ 
อย่ัางการืเปิีดูคือนเส่รื์ต้ขึ้องศ่ลปิีน 
ที่รืาวส่ สกอต้ต์้ (Travis Scott) ม่่ผู้ช่ม่
ทัี่�งส่�น 28 ล้านคืน โดูยัเปีน็แอ็กเคืานต์้
ท่ี่�ไม่่ซั�ากันรืบัช่ม่ต้ลอดู 5 โช่วแ์สดูงสดู

 Animal Crossing, dexerto.com

roblox.com

fortnite 14 days of summer, epicgames.com
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การตั�งตัวเป็นื้ศูนื้ย์กลาง 
ทางสังคมแห่งใหม่ (Social Hub) 
ในื้โลกเมทาเวิร์ส ไม่ได้มีบทบาท
เป็นื้แค่เกมหร่อแหล่งรวมอีเวนื้ต์ 
แต่สามารถึหยิบสิ่งที่สามารถึ
ทำาได้และทำาไม่ได้ในื้ชื่ีวิตจริง  
มาไว้ในื้พิ้�นื้ทีแ่ห่งนื้ี�ได้อย่างอิสระ

การืสรืา้งฟีเจอรืเ์ช่ื�อม่โยังก่จกรืรืม่เสมื่อนจรืง่
ท่ี่�ส่งผ่านคืวาม่รูื้ส้กและสัม่ผัสไดู้บนโลกจรื่ง 
อย่ัาง ComplexLand แพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�ยักเล่กงาน
เที่ศกาล ComplexCon ในปี ี2020 และเดู่นหน้า
ลงที่นุกับเม่ที่าเวร่ืส์อย่ัางจรืง่จงั จดัูงานเที่ศกาล
ก้�งเกม่ภายัใต้้แพลต้ฟอรืม์่ ComplexLand รืา่ง
อวต้ารืขึ้องผู้เข้ึ้ารืว่ม่งานสาม่ารืถเดู่นหาส่นค้ืา
แฟช่ั�นท่ี่�ถูกใจ เมื่องไซัไฟแห่งน่�ไดู้เช่ื�อม่ต่้อกับ
รืา้นค้ืาออนไลน์ช่ื�อดัูงม่ากม่ายัต้าม่จุดูไกด์ูใน
แผนท่ี่�เมื่อง ผูเ้ข้ึ้ารืว่ม่สาม่ารืถเดู่นเลือกซัื�อส่นค้ืา
แบรืนด์ูดัูงและพูดูคืยุักับรืา้นแบบส่วนตั้ว คืล้ายั
กับการืเดู่นเท่ี่�ยัวในถนนช่็องเซัล่เซัในปีารืส่หรือื
เม่่ยังดูงในเกาหล่ เพรืาะเมื่�อไดู้ลองสวม่ชุ่ดูใน
รืา่งอวต้ารืแล้วถูกใจ ก็สาม่ารืถกดูสั�งซัื�อส่นค้ืา
ให้ส่งต้รืงถ้งหน้าบ้าน ทัี่�งยัังสาม่ารืถสั�งอาหารื
ม่าส่งถ้งบ้าน หากผู้สั�งซัื�อซั้�งเปี็นเจ้าขึ้องอวต้ารื
อยัูใ่นเมื่องใดูในโลกจรืง่ ก็สาม่ารืถสั�งเม่นูอาหารื 

ท่ี่�ม่่ ณ พื�นท่ี่�แห่งนั�น เพื�อดู่ล่เวอรือ่าหารื ขึ้นม่ หรือื
เคืรืื�องดืู�ม่ รืะหวา่งช่ม่อ่เวนต์้ต่้าง ๆ  ในโลกเสมื่อน
ไดู้เช่น่กัน

ปีีท่ี่�ผ่านม่างานเที่ศกาลม่ากม่ายัถูกจัดูข้ึ้�นใน
รูืปีแบบ VR โดูยัการืสรืา้งรืา่งอวต้ารืจ�าลองตั้ว
จรื่งขึ้องผู้ใช่้งาน เพื�อให้รื่างตั้วแที่นสาม่ารืถ
ดืู�ม่ดูำาปีรืะสบการืณ์ไดู้เสมื่อนเป็ีนพลเมื่องขึ้อง
แพลต้ฟอรืม์่แห่งนั�น อย่ัางงาน CogX ท่ี่�รืวบรืวม่
สื�อผสม่และเที่คืโนโลย่ัส�าหรืบัอนาคืต้ ซั้�งเนรืม่่ต้
งานในลอนดูอนดู้วยันวตั้กรืรืม่ VR ให้ผูร้ืว่ม่งานม่่
รืา่งอวต้ารืขึ้องตั้วเอง และรูืส้้กถ้งการืเที่เลพอรืต์้
ตั้วต้นไปี ณ ท่ี่�แห่งนั�นจรืง่ ๆ  ที่างดู้านเที่ศกาลงาน
ดูนต้รืร่ืะดัูบโลก Glastonbury สรืา้งม่่ต่้คืู่ขึ้นาน
แห่งใหม่่ภายัใต้้ช่ื�อ Lost Horizon โดูยัไดู้ศ่ลปิีน
รืา่งอวต้ารืม่าแสดูงบนพื�นท่ี่�แบบ AR

อะคืาช่ เนแกม่ (Akash Nigam) ซัอ่่โอบรืษั่ที่ Genies ผู้น�าดู้านสื�อเอนเต้อรืเ์ที่นเม่นต์้แห่งยุัคื ไดู้
เล็งเห็นถ้งโอกาสการืเต่้บโต้ขึ้องเที่คืโนโลย่ัเสมื่อนจรืง่ ท่ี่�อาจก้าวไปีถ้ง 400 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ภายัในปีี 2025 ซั้�งการืปูีที่างไปีถ้งเม่ที่าเวร่ืส์จ�าเปี็นต้้องลงที่นุส�าหรืบัรืา่งอวต้ารืเปี็นอันดัูบแรืก จง้
ปีรืะกาศลงที่นุคืรืั�งใหญ่ในการืผล่ต้อวต้ารื 3 ม่่ต่้ เพื�อพรือ้ม่เดู่นเข้ึ้าสู่โลกเม่ที่าเวร่ืส์ อะคืาช่จง้รืว่ม่มื่อ
กับบรืษั่ที่ Mesut Ozil พัฒนาแพลต้ฟอรืม์่ส�าหรืบัแปีลงรืา่งตั้วต้นในโลกจรืง่ให้เปีน็เวอรืช์่นัอวต้ารื 
เรื่�ม่จากการืเนรืม่่ต้ดูารืา ศ่ลปิีน นักก่ฬา เพื�อเช่ื�อม่โยังส่นค้ืาจากอตุ้สาหกรืรืม่เกม่ ศ่ลปีะ ดูนต้รื ่และ
แฟช่ั�น ม่าไวเ้ป็ีนต้้นแบบรูืปีลักษณ์อวต้ารืท่ี่�ผล่ต้ข้ึ้�นจากบรืษั่ที่ Genies โดูยัจบัมื่อกับแบรืนด์ูดัูงอย่ัาง 
Supreme Nike Gucci และอ่กม่ากม่ายั ท่ี่�พรือ้ม่เข้ึ้าม่าอัพเกรืดูตั้วต้นขึ้องเหล่าอวต้ารืจากไอเท็ี่ม่
ส�าหรืบัแต่้งกายัให้สม่บูรืณ์แบบม่ากท่ี่�สดุู

  

Facebook Horizon, medium.com

Hana Bank ,  
koreajoongangdaily.joins.com

complexland.com

genies.com
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Genies คืือหน้�งในบรืษั่ที่ท่ี่�ต้้องการืตั้วต้นดู่จ่ทัี่ล
ให้โลดูแล่นไปีในแพลต้ฟอรืม์่ทีุ่กปีรืะเภที่ ไม่่ไดู้ม่่
ตั้วต้นแค่ืรูืปีสต่้กเกอรืห์รือื GIF แต่้สาม่ารืถสรืา้ง
วัฒนธรืรืม่บนอ่นเที่อรื์เน็ต้ในแบบขึ้องตั้วเองไดู้ 
เช่น่เดู่ยัวกับบรืษั่ที่เอสเอ็ม่เอ็นเต้อรืเ์ที่นเม่นต์้ (SM 
Entertainment) หน้�งในผู้น�าดู้านสื�อเคืป๊ีอปีใน
เกาหล่ใต้้ไดู้สรืา้งรืา่งอวต้ารืให้แก่ศ่ลปิีน หลังจาก
ท่ี่�เดู่นหน้าสรืา้งรืา่งอวต้ารืให้ศ่ลปิีนวง aespa เปี็น
อันดัูบแรืก ในเวลาต่้อม่าไดู้เรื่�ม่น�าตั้วต้นขึ้องศ่ลปิีน
ทัี่�งหม่ดูท่ี่�อยัู่ภายัใต้้สังกัดู เข้ึ้าสู่โลกเสมื่อนท่ี่�เรืย่ัก
วา่กวงัยัา (KWANGYA) ผ่านก่จกรืรืม่โปีรืโม่ต้ เนื�อ
เพลง และม่่วส่กวดู่่โอ ซั้�งเปีน็โลกเม่ที่าเวร่ืส์ภายัใต้้
การืจัดูการืขึ้องบรืษั่ที่ เปี็นการืรืวบรืวม่คือนเที่นต์้
ทีุ่กม่่ต่้ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับศ่ลปิีน ภายัใต้้คือนเซัปีต์้ SM 
Culture Universe ในอนาคืต้อันใกล้แฟนคืลับจะ
สาม่ารืถล็อกอ่นรืา่งอวต้ารืขึ้องตั้วเอง เพื�อเข้ึ้าสู่ม่่ต่้ 
กวงัยัาและพบปีะศ่ลปิีนอวต้ารืในก่จกรืรืม่ต่้าง ๆ  ซั้�งจะ
สานฝันัขึ้องแฟนคืลับให้เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ไดู้นับคืรืั�งไม่่ถ้วน 

จรืง่อยัู่ท่ี่�การืสรืา้งรืา่งอวต้ารืเปี็นการืสม่ม่ต่้ตั้วต้น
ช่ั�วคืรืาว แต่้ในโลกขึ้อง DeFi การืม่่บัญช่แ่อ็กเคืานต์้ 
และรือ่งรือยัการืดู�าเน่นการืดู้านธุรืกรืรืม่การืเง่น 
ต่้างเป็ีนหน้�งในการืรืะบุพ่กัดูและแสดูงตั้วต้นใน
ฐานะผู้ใช่้งานบนแพลต้ฟอรืม์่นั�น เมื่�อผู้ใช่้ต้้องการื
เข้ึ้ารืะบบคืรืั�งหน้า ถ้ารืะบบไม่่ต้้องการืให้ลงที่ะเบ่ยัน
ใหม่่เพรืาะเคืยัม่่รื่องรือยัขึ้องน่เวศดู่จ่ทัี่ลแล้ว  
นั�นย่ัอม่หม่ายัถ้งวา่ ผูใ้ช่ไ้ดู้กลายัเปีน็หน้�งในพลเมื่อง
ขึ้องโลกดู่จทั่ี่ลแห่งนั�นเช่น่กัน

ในื้ชื่ีวิตจริงการเข้าถึึงคนื้ดัง 
อาจไม่ใชื่่เร่่องง่าย หากวงการดนื้ตรี กีฬา 
หร่อภาพิยนื้ตร์ สามารถึลบเส้นื้แบ่งระหว่าง
คนื้ดังออกด้วยร่างอวตาร อาจเป็นื้ทาง 
สู่ความใกล้ชื่ิดระหว่างเซึ้เลบริตี� 
และแฟนื้คลับได้ทางหนื้ึ่ง 
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 Avatar Economy 
 สินื้ทรัพิย์และการลงทุนื้สำาหรับอวตาร

เม่ที่าเว่รื์สเปี็นไดู้ม่ากกว่าคืวาม่บันเท่ี่งยัาม่บ่ายั เมื่�อบรื่ษัที่พัฒนาและลงทีุ่นดู้าน
อสังหารืม่่ที่รืพัย์ั Metaverse Group เปิีดูตั้วกองที่นุภายัใต้้ช่ื�อ Metaverse REIT ซั้�งม่า
จากคื�าวา่ Metaverse’s Real Estate Investment Trust สรืา้งคืวาม่น่าเช่ื�อถือดู้วยัเงน่
ก้อนแรืกจ�านวน 5 แสนดูอลลารืส์หรืฐั เพื�อจบัจองบ้านในรูืปีแบบ 3 ม่่ต่้ (NFT Digital 
Home) ในช่ื�อ Mars House ซั้�งถกูออกแบบโดูยัศ่ลปิีนคืรืส่ต้า ค่ืม่ (Krista Kim) นอกจาก
ส่นค้ืาอสังหารืม่่ที่รืพัย์ักลุ่ม่น่�จะเข้ึ้าม่าเปีล่�ยันกรืะบวนทัี่ศน์การืม่องโลกให้เปีล่�ยันไปี ยััง
ม่่ผลต่้อต้ลาดูส่นที่รืพัย์ัดู่จทั่ี่ลอื�น ๆ ในอนาคืต้ บรืษั่ที่จง้พรือ้ม่เปิีดูการืลงที่นุในกองที่นุ
ท่ี่�ดู่นและท่ี่�อยัู่อาศัยัภายัใต้้บล็อกเช่นขึ้อง Republic Realm ท่ี่�เน้นการืจัดูการืกองทีุ่น
ส�าหรืบัอนาคืต้ขึ้องเม่ที่าเวร่ืส์โดูยัเฉพาะ จาน่น โยัรืโ่อ (Janine Yorio) หัวหน้าท่ี่ม่ NFT 
ขึ้อง Republic Realm ให้สัม่ภาษณ์กับส�านักพ่ม่พ์ Bloomberg วา่ “การืซัื�อท่ี่�ดู่นใน 
เม่ที่าเวร่ืส์วนัน่�อาจเปีน็การืลงที่นุท่ี่�ดูไูม่่น่าตื้�นเต้้น เช่น่เดู่ยัวกันกับการืจบัจองท่ี่�ดู่นในแม่น
แฮต้ตั้นในยัคุื 1750 ท่ี่�อาจไม่่ท้ี่าที่ายัในยัคุืนั�น แต่้เต่้บโต้ไดู้ม่หาศาลในอนาคืต้ข้ึ้างหน้า” 

NFT, VR Entertainment  
และ Augmented Living
กำาลังขับเคล้่อนื้โลกใบใหม ่
ทีเ่รียกว่าเมทาเวิร์ส  
ซึ้ึง่มาพิร้อมกับโอกาส 
และความท้าทาย

การืซัื�อขึ้ายัอสังหารืม่่ที่รืพัย์ัเสมื่อนจรืง่น่�เท่ี่ยับไดู้
กับการืแย่ังช่่งซัื�อโดูเม่นในอ่นเที่อรืเ์น็ต้ยุัคืแรืก 
การืกว้านซัื�อท่ี่�ดู่นในบล็อกเช่นเม่ที่าเว่รืส์ดัูง ๆ  
อ ย่ัาง  Decentra land Cryptovoxels 
Somnium Space หรือื The Sandbox ไดู้สรืา้ง
ปีรืากฏิการืณ์ท่ี่�ที่�าให้รืาคืาท่ี่�ดู่นสูงข้ึ้�น รืายังาน
จาก NonFungible.com เผยัวา่กลางปี ี2021 ท่ี่�
ผ่านม่า แพลต้ฟอรืม์่เม่ที่าเวร่ืส์ Decentraland 
ม่่ยัอดูขึ้ายัรืวม่ม่ากกวา่ 50 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั 
ม่่ผู้ซัื�อท่ี่�ดู่นในเดืูอนม่่นาคืม่จ�านวน 334 รืายั 
และที่�าให้ท่ี่�ดู่นขึ้นาดู 41,216 ต้ารืางเม่ต้รืม่่
รืาคืาแต้ะท่ี่� 572,000 ดูอลลารืส์หรืฐั ขึ้ณะท่ี่�
แพลต้ฟอรืม์่ Somnium Space ไดู้ท่ี่�ดู่นต่้อผืน
ม่ากกวา่ 500,000 ดูอลลารืส์หรืฐั ส่วน The 
Sandbox ก็สาม่ารืถที่�าม่ลูค่ืาท่ี่�ดู่นให้สงูข้ึ้�นจาก 
60,000 ดูอลลารื ์เป็ีน 400,000 ดูอลลารืส์หรืฐั
ภายัในเวลาไม่่เก่น 2 ปีี เนื�องจากเม่ที่าเวร่ืส์บาง
แพลต้ฟอรืม์่ม่่สกลุเงน่ Cryptocurrency เปี็น
ขึ้องตั้วเอง จง้ที่�าให้รืาคืาส่นที่รืพัย์ัดู่จทั่ี่ลสาม่ารืถ
พุ่งสงูข้ึ้�นรืวดูเรืว็ม่ากกวา่ 3500% ไดู้ภายัในเวลา
ไม่่ก่�ปีี 

metaversereit.com

reuters.com

medium.com

medium.com
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Upland หน้�งในแอปีพล่เคืช่นั Decentralized application (dApp) ส�าหรืบั
ซัื�อขึ้ายัอสังหารืม่่ที่รืพัย์ัเสมื่อนจรืง่ท่ี่�เช่ื�อม่โยังกับแผนท่ี่�ปีรืะเที่ศหรือืเมื่องท่ี่�
ม่่อยัู่จรืง่ ผู้เย่ั�ยัม่ช่ม่สาม่ารืถช่ม่นคืรืน่วยัอรืก์ โอ�คืแลนด์ู ช่่คืาโก หรือืเมื่อง
ม่หานคืรือื�นในสหรืฐัอเม่รืก่า ซั้�งปีรืากฏิอยัู่ในเมื่องเสมื่อนจรืง่บน Upland อ่ก
ทัี่�งยัังสาม่ารืถกดูซัื�อต้้ก อพารืท์ี่เม้่นท์ี่ หรือืลงที่นุในรืะบบขึ้นส่งสาธารืณะขึ้อง
เมื่องไดู้ไม่่จ�ากัดู โดูยัใช่ส้กลุเงน่ UPX ซั้�งม่ลูค่ืาขึ้อง UPX รุืน่เบต้้า อยัูท่่ี่�  1,000 
UPX ต่้อ 1 ดูอลลารืส์หรืฐั Upland สาม่ารืถขึ้ายัอสังหารืม่่ที่รืพัย์ัในรืะบบ NFT 
ไปีไดู้กวา่ 1 ล้านช่่�นภายัในเวลา 18 เดืูอน แม้่อยู่ัในช่ว่งน�ารือ่งขึ้องเม่ที่าเวร่ืส์ 
ก็ต้าม่ ซั้�งเต่้บโต้รืวดูเรืว็ถ้ง 1,612,400% โดูยัจุดูขึ้ายัขึ้องแพลต้ฟอรืม์่แห่งน่�
คืือการืที่�าให้ผู้ลงที่นุเห็นภาพท่ี่�ช่ดัูเจนในมู่ลค่ืาขึ้องท่ี่�ดู่นหรือือสังหารืม่่ที่รืพัย์ั
แห่งนั�น จง้สาม่ารืถตั้ดูส่นใจลงที่นุบ้านในฝันัไดู้รืวดูเรืว็ ซั้�งขัึ้�นถัดูไปีขึ้องเมื่อง
ใน Upland จะกลายัเปีน็ศนูย์ักลางการืที่�าธรุืก่จส�าหรืบัผูท่้ี่�จบัจองเป็ีนเจา้ขึ้อง 
และขัึ้บเคืลื�อนเศรืษฐก่จเม่ที่าเวร่ืส์ให้เต่้บโต้ในฐานะผู้ลงที่นุหน้าใหม่่

การืผน้กก�าลังขึ้องบล็อกเช่นและส่นที่รืพัย์ัดู่จ่ทัี่ลไดู้เปีล่�ยันบรืบ่ที่ที่างสังคืม่ เกม่ และ
เศรืษฐก่จ เห็นไดู้ช่ดัูจากคืวาม่ส�าเรืจ็ขึ้อง Decentraland ท่ี่�ไดู้รืบัใบอนุญาต้สรืา้งอารืเ์คืดู
เปิีดูคืาส่โนใน Crypto Valley เช่ญ่ช่วนบรืษั่ที่ นักลงที่นุ และแบรืนด์ูส่นค้ืาเปีน็จ�านวนม่าก 
เข้ึ้าม่าปีรืะมู่ลส่นค้ืา จัดูน่ที่รืรืศการืและงานเที่ศกาล โดูยัขึ้ายัตั้�วและส่นค้ืาดู่จ่ทัี่ลในรูืปี
แบบ NFT ม่ากม่ายัจากแบรืนด์ูช่ั�นน�า เซับาสเต่้ยัน บอรืเ์กต้ (Sebastien Borget) ผู้รืว่ม่
ก่อตั้�ง The Sandbox กล่าวถ้งก่จกรืรืม่เช่ง่พาณ่ช่ย์ัในโลกเสมื่อนจรืง่วา่เปีน็แพลต้ฟอรืม์่
ในฐานะปีรืะเที่ศใหม่่ท่ี่�ก�าลังก่อตั้วข้ึ้�น ซั้�งเศรืษฐก่จท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนแบบ NFT จะเต่้บโต้เรืว็กวา่
โลกจรืง่ภายัในหน้�งที่ศวรืรืษ ที่ฤษฎ่ขึ้องนักลงที่นุในโลกเสมื่อนจรืง่เช่ื�อวา่เมื่�อแพลต้ฟอรืม์่
ม่่สภาพแวดูล้อม่ท่ี่�เพ่ยับพรือ้ม่ ม่่พื�นท่ี่�อสังหารืม่่ที่รืพัย์ัและส่�งอ�านวยัคืวาม่สะดูวกคืรืบ
ส�าหรืบัเต่้ม่เต็้ม่การืใช่้ช่่ว่ต้แบบ Augmented Living ดู่นแดูนแห่งนั�นจะกลายัเปี็น 
ที่�าเลที่องและศนูย์ักลางแห่งโลกเสมื่อน 

Upland, funzen.net Decentraland, polygonalmind.com
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หลายัปีีท่ี่� ผ่านม่าอุต้สาหกรืรืม่ยัานยันต์้พัฒนา
นวัต้กรืรืม่ม่ากม่ายั เพื�อเป็ีนหน้�งในไอเที่ม่ส�าหรืบั
เกม่ อย่ัางบรืษั่ที่ Tesla หรือื Maserati ท่ี่�ปีรืากฏิ
โฉม่ในเกม่ค่ืายัจน่ Peace Elite ปีจัจุบันยัานพาหนะ
เหล่าน่�ไดู้เข้ึ้าสู่วงการืบล็อกเช่นเต็้ม่ตั้ว เพื�อให้ผู้ท่ี่�
ต้้องการืเปี็นเจ้าขึ้องสาม่ารืถจับจองไดู้ดู้วยัรืะบบ 
Cryptocurrency เช่่นเดู่ยัวกับฝัั� งเกาหล่ใต้้ท่ี่�เดู่น
หน้าพัฒนาส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่ ยัานยันต์้ขึ้องบรืษั่ที่ 
Hyundai ท่ี่�สรืา้งไลน์ส่นค้ืากลุ่ม่ใหม่่วา่ N Line เพื�อ
รืองรืบัผู้บรืโ่ภคืกลุ่ม่ MZers ซั้�งม่าจากม่่ลเลนเน่ยัล
และเจนซั ่เปีา้หม่ายัรุืน่แรืกท่ี่�สนใจปีรืะสบการืณ์ขัึ้บข่ึ้�
ในโลกเม่ที่าเวร่ืส์ โดูยัในปีี 2022 น่�บรืษั่ที่จะเปิีดูตั้ว 
18 โม่เดูลรืถยันต์้ท่ี่�ม่่สม่รืรืถนะเท่ี่ยับเท่ี่ากับซูัเปีอรื์
คืารื ์โดูยัจบัจองผ่านแพลต้ฟอรืม์่ Zepeto ท่ี่�ม่่ผู้ใช่้
งานกวา่ 220 ล้านคืนทัี่�วโลก

เม้่อเมอ้งเติบโตไม่ทันื้ 
เทคโนื้โลยีจ้งจำาเป็นื้
ต้องนื้ำาร่องยานื้ยนื้ต์
อัจฉริยะไว้ในื้โลกอีกใบ 

Mercedes-Benz พรือ้ม่รืองรืบัต้ลาดูส่นค้ืาโลก
เสมื่อนม่ายัาวนาน ตั้�งแต่้เปิีดูตั้ว Mercedes-
Benz Vision AVTR ท่ี่�ออกแบบรืว่ม่กับผู้ก�ากับ
ภาพยันต้รื ์ Avatar เจม่ส์ คืาเม่รือน (James 
Cameron) ซั้�งจ�าหน่ายัไดู้ในรืาคืา 67,900 
ดูอลลารืส์หรืฐั นอกจากน่�บรืษั่ที่ยัังไดู้ลยุัต้ลาดูจน่  
ดู้วยัการืวางจ�าหน่ายัส่นค้ืารืถยันต์้ในบล็อกเช่น
ขึ้องสต้ารืต์้อัปี PlatON สรืา้งฮารืด์ูแวรืใ์นรูืปีแบบ 
Car Wallet ท่ี่�ม่่คืวาม่น่าเช่ื�อถือ และสนับสนุน
ยัานยันต์้เพื�อส่�งแวดูล้อม่แห่งอนาคืต้ ฝั�ายั
กลยัทุี่ธแ์บรืนด์ูยัังไดู้กล่าวถ้งการืจ�าหน่ายัส่นค้ืา
ส�าหรืบั Second Life ขึ้องบรืษั่ที่ ท่ี่�ไม่่ไดู้เป็ีนเพ่ยัง
ต้ลาดูที่างเลอืกหรือืส่นค้ืา Plan B แต่้เปีน็การืยัก
รืะดัูบสม่รืรืถนะยัานยันต์้ ไม่่วา่ผู้บรืโ่ภคืจะเลือก
ใช่ส่้นค้ืาในรูืปีแบบใดูหรือือยัูใ่นโลกแบบใดูก็ต้าม่

bmwblog.com

bmwblog.com

mercedes vision avtr interior, mercedes-benz.com

Hyundai Zepeto,yna.co.kr
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 Are Circles Circular? คืือคื�าโปีรืยัท่ี่�บรืษั่ที่ BMW ใช่เ้ปิีดูตั้วเม่ที่าเวร่ืส์แห่งใหม่่ท่ี่�ม่่ช่ื�อวา่ 
Joytopia ซั้�งรืว่ม่มื่อกับบรืษั่ที่วอรืน์เนอรื ์ม่่วส่คื จดัูคือนเส่รืต์้ Coldplay แบบเสมื่อนจรืง่ 
รูืปีแบบขึ้องคืวาม่บันเท่ี่งบนแพลต้ฟอรืม์่ไม่่ใช่เ่พ่ยังสต้รืม่่ม่่งทัี่�วไปี แต่้เปีน็ดู่นแดูนคืวาม่สขุึ้
ส�าหรืบัอนาคืต้ท่ี่�ที่กุคืนคืาดูหวงัอยัากให้เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ นอกจากน่� BMW ยัังเปิีดูตั้วส่นค้ืากลุม่่ 
IAA Mobility ในงานแสดูงยัานยันต์้นานาช่าต่้ (International Motor Show) ซั้�งเปีน็
รืถยันต์้ซัต่่้�คืารืเ์สมื่อนจรืง่ รุืน่ i Vision Circular โดูยัจน่ต้นาการืขึ้อง BMW วาดูฝันัวา่ยัาน
ยันต์้ไฟฟา้ท่ี่�ผล่ต้ข้ึ้�นในปี ี2040 ต้้องออกแบบดู้วยัวสัดูรุืไ่ซัเค่ืลไดู้ 100% พรือ้ม่แบต้เต้อรื่�
ท่ี่�อยัู่ในวงจรืการืใช่ซ้ั�า จง้ออกแบบ BMW รุืน่ i Vision Circular เพื�อเปีน็รืถยันต์้ต้้นแบบ
ส�าหรืบัยัานยันต์้แห่งอนาคืต้ เหมื่อนดัู�งคื�าโปีรืยัท่ี่�กล่าวไวใ้นงานเปิีดูตั้วขึ้อง Joytopia 
นอกจากคืวาม่พยัายัาม่ในการืสรืา้งยัานยันต์้ต้้นแบบส�าหรืบัอนาคืต้แล้ว ยัังเปี็นโม่เดูล
ส�าหรืบัเที่คืน่คืใหม่่ ๆ ในขัึ้�นต้อนการืผล่ต้และเช่ื�อม่องค์ืปีรืะกอบรืถยันต์้ อาจเปี็นเรืื�อง 
ไม่่ไกลเก่นจรืง่ถ้าในปีี 2040 จะเห็นยัานยันต์้คืล้ายักับรุืน่เสมื่อนจรืง่ออกม่าโลดูแล่น 
บนท้ี่องถนนต้าม่คืวาม่คืาดูหวงัท่ี่�ม่อบไวเ้หมื่อนใน Joytopia 

นักธุรืก่จรุืน่แรืกขึ้องเม่ที่าเวร่ืส์อาจเปี็นคืนตั้วเล็กท่ี่�ลงทีุ่นในส่นที่รืพัย์ัไดู้ 
ต้รืงจุดู อย่ัางศ่ลปิีนดู่จ่ทัี่ล Beeple ท่ี่�สาม่ารืถขึ้ายัผลงานภาพศ่ลปีะ
ดู่จทั่ี่ลในช่ื�อ “Everydays: The First 5000 Days” ไดู้ในรืาคืา 69 ล้าน
ดูอลลารืส์หรืฐั ซัื�อโดูยันักลงที่นุช่าวส่งคืโปีรืท่์ี่�ม่่นาม่แฝังวา่ MetaKovan 
ปีรืากฏิการืณ์ที่�าเงน่น่�ไดู้ต้้อนรืบัศ่ลปิีนวงการืศ่ลปีะ Crypto Art ให้เข้ึ้าเปีน็
ผู้เล่นท่ี่�น่าจบัต้าม่องในวงการืธรุืก่จเม่ที่าเวร่ืส์อย่ัางเปีน็ที่างการื 

bmwblog.com

โม่เดูลธรุืก่จแรืกเรื่�ม่คืือการืเกาะ
กรืะแสเกม่เม่อรื์ ซั้� งม่่ศ่ลปิีน
หลายัรืายัท่ี่� ออกแบบศ่ลปีะ
ดู่จ่ทัี่ลข้ึ้�นม่าเพื�อจ�าหน่ายัให้แก่
บรืษั่ที่เกม่ เช่น่ ดู่ไซัเนอรือั์นเดูรืส 
ไรืซัง่เจอรื ์(Andrés Reisinger) 
ท่ี่�ออกแบบส่นค้ืาเฟอรื์น่เจอรื์
เสมื่อนจรื่งคือลเล็กช่ัน The 
Shipping ซั้�งสาม่ารืถขึ้ายัไดู้
ภายัในเวลาไม่่ถ้ง 10 นาท่ี่นับ
แต่้วางขึ้ายับนแพลต้ฟอรืม์่ โดูยั
น�าไปีใช่้ในเกม่ขึ้องค่ืายั Unreal 
Engine และ Epic Games ที่�า
ให้สตู้ดู่โอขึ้องไรืซั่งเจอรื์ม่่ช่ื�อ
เส่ยังและม่่โอกาสไดู้รื่วม่งาน
กับสตู้ดู่โอ Moooi แบรืนด์ูเก่า
แก่สัญช่าต่้ดัูต้ช่์ผู้คืรืำาหวอดูใน
งานออกแบบเฟอรืน่์เจอรื ์ เพื�อ
ออกแบบเก้าอ่�เสมื่อนจรืง่ภายัใต้้
ช่ื�อ Hortensia เก้าอ่�ห่อคืลมุ่ดู้วยั
กล่บดูอกไม้่ซั้�งที่�าจากผ้าปีรืะเภที่
โพล่เอสเต้อรืรู์ืปีแบบดู่จทั่ี่ล 

 reisinger.studio/the-shipping
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การืออกแบบคืรืั�งน่�ไดู้ปีฏ่ิวต่ั้สายังานผล่ต้ในอุต้สาหกรืรืม่
เฟอรืน่์เจอรืไ์ปีอย่ัางส่�นเช่่ง เพรืาะเปี็นการืปีรืะมู่ลส่นค้ืา
เฟอรืน่์เจอรืใ์นจ�านวนจ�ากัดูเพ่ยัง 10 ช่่�น ท่ี่�เปี็นโที่เคืนซั้�ง
ไม่่สาม่ารืถใช่้งานรืว่ม่กันไดู้ แต่้สาม่ารืถเคืลื�อนย้ัายั ปีรืบั
เปีล่�ยัน ให้กลายัเปี็นวัต้ถุท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นจรื่งบนพื�นท่ี่�ใดูก็ไดู้ 
โดูยัม่่ฉากหลังเปี็นโลกจรืง่ในรูืปีแบบขึ้อง Augmented 
Reality เมื่�อเก่ดูคืวาม่ต้้องการืในท้ี่องต้ลาดูม่ากย่ั�งข้ึ้�น  
สตู้ดู่โอจ้งตั้ดูส่นใจจะพัฒนาและที่�าส่นค้ืาจรืง่ท่ี่�จับต้้องไดู้  
ซั้�งแน่นอนว่าต้้องม่่มู่ลค่ืาเพ่�ม่ข้ึ้�นกว่าส่นค้ืาเสมื่อนจรื่ง 
เว็บไซัต์้ Dezeen ว่เคืรืาะห์ว่าโม่เดูลการืผล่ต้ท่ี่�เรื่�ม่จาก
ออกแบบส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่ท่ี่�เก็บไว้ในคืลัง NFT จ�านวน
ม่าก เปี็นการืบังคัืบให้เก่ดูคืวาม่ต้้องการืโดูยัปีรืย่ัายั จ้ง
สาม่ารืถเพ่�ม่อปุีสงค์ืและน�าพาอปุีที่านม่าให้ธรุืก่จออกแบบ 
ท่ี่�สาม่ารืถผล่ต้ส่นค้ืาท่ี่�ใช่ไ้ดู้ทัี่�งในโลกเม่ที่าเวร่ืส์และโลกจรืง่

 reisinger.studio/the-shipping

 reisinger.studio/the-shipping
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เร่เข้ามา!  
มาขายสินื้ค้าเสมอ้นื้จริงกันื้เถึอะ

คืรืเ่อเต้อรืม์่ากม่ายัผันตั้วม่าเปี็นนักออกแบบ
ส่นค้ืา 3 ม่่ต่้หรือืภาพเสมื่อนจรืง่ เพื�อรืองรืบัการื
ม่าถ้งขึ้องเม่ที่าเว่รืส์ ผลงานขึ้องคืรืเ่อเต้อรืท่์ี่�
ออกแบบไดู้ต้รืงโจที่ย์ัการืใช่ง้านขึ้องแบรืนด์ู จะ
กลายัเปี็นที่รืพัยัากรืรุืน่บุกเบ่กขึ้องแพลต้ฟอรืม์่
เม่ที่าเวร่ืส์แห่งนั�น อย่ัางเอกลักษณ์ขึ้องสตู้ดู่โอ 
Six N. Five ท่ี่�เรื่�ม่ต้้นจากบที่บาที่ผูเ้ช่่�ยัวช่าญดู้าน
การืถ่ายัภาพและวดู่่โอส�าหรืบังานโฆษณาและ
ปีรืะต่้ม่ากรืรืม่ ปีจัจุบันไดู้เดู่นหน้าพัฒนาผลงาน
ในลักษณะ CGI สรืา้งสื�อจากจน่ต้นาการื แลว้น�า
ม่าถ่ายัที่อดูเปีน็ภาพเสมื่อนจรืง่ท่ี่�ปีรืะณ่ต้ อย่ัาง

ภาพธม่่ท่ี่�ออกแบบให้ Microsoft ส�าหรืบั Windows 11 คืวาม่
สวยังาม่ท่ี่�สรืา้งไดู้ดู้วยั CGI สาม่ารืถสรืา้งธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�สม่จรืง่ 
เต่้ม่เต็้ม่คืวาม่รูืส้้กไดู้ไม่่แพ้ไปีกวา่ภาพถ่ายัจากธรืรืม่ช่าต่้ขึ้อง
จรืง่ เช่น่เดู่ยัวกับผลงานสรืา้งบ้านในฝันัขึ้อง Samsung ในช่ื�อ  
Perfect Reality  ท่ี่�ต้้อนรืบัปีรืะสบการืณ์เหนือจรืง่ขึ้องโที่รืทัี่ศน์
รุืน่ QLED 8K เบลอเส้นแบ่งรืะหว่างโลกจรืง่และคืวาม่จรืง่
เสมื่อน แล้วเช่ื�อม่โลกทัี่�ง 2 ใบไว้ดู้วยัธรืรืม่ช่าต่้ว่ถ่เซัน หรือื
ผลงานสรืา้งสรืรืค์ืซั้�งรืว่ม่มื่อกับแดูเน่ยัล อารืแ์ช่ม่ (Daniel 
Arsham) ศ่ลปิีนเจ้าพ่อรืะดัูบปีรืะต่้ม่ากรืรืม่ดู่จ่ทัี่ล ในผลงาน 
Eroding and Reforming Bust of Rome (One Year) 
เป็ีนการืโคืจรืม่าพบกันรืะหว่างปีรืะต่้ม่ากรืรืม่รูืปีปีั� นโรืมั่นกับ
ฉากหลังฤดููใบไม้่ผล่ในญ่�ปีุ�น ผลงานช่่�นน่�นอกจากจะเปี็นส่วน
หน้�งท่ี่�โลดูแล่นในวงการืเม่ที่าเวร่ืส์แล้ว ยัังกลายัเปี็นตั้วแที่น
ท่ี่�แสดูงถ้งการืเปีล่�ยันผ่านสหัสวรืรืษขึ้องวงการืปีรืะต่้ม่ากรืรืม่
ดู้วยักรืะบวนทัี่ศน์ท่ี่�เปีล่�ยันไปี 

sixnfive.com

sixnfive.com

Daniel Arsham, niftygateway.com

sixnfive.com
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เมื่องและบ้านถกูสานฝันัดู้วยัคืรืเ่อเต้อรืม์่ากม่ายัท่ี่�เปีล่�ยันจากบที่บาที่คืรืเ่อเต้อรื ์
หรือืนักออกแบบ CGI ม่าเปี็นสถาปีน่กสรืา้งโลกในฝัันให้เปี็นจรืง่ อย่ัาง 
ผลงานขึ้องม่ารื่ แม่ดู ม่ารืาคืา (Mari Mad Maraca) และอันน่บาเล  
ซัโ่คืโนลฟ ี(Annibale Siconolfi) ซั้�งม่่จุดูเดู่นอยู่ัท่ี่�การืสรืา้งภาพขึ้องอาคืารื
และเมื่องแห่งโลกอนาคืต้ท่ี่�เปีน็ไดู้ทัี่�งรูืปีแบบยัโูที่เปียีั (Utopia) และดู่สโที่เปีียั 
(Dystopia) โดูยัไดู้รืบัคืวาม่สนใจจากนักสะสม่ NFT นักดูนต้รื ่ผูก้�ากับ นักเข่ึ้ยัน 
และบรืษั่ที่สถาปีตั้ยักรืรืม่ม่ากม่ายัท่ี่�ม่่ช่ื�อเส่ยังในเวบ็ไซัต์้ niftygateway.com 

ที่างฝัั� งแฟช่ั�นก็ไม่่น้อยัหน้า ที่กุวนัน่�ไดู้ม่่ดู่ไซัเนอรืท่์ี่�ยักสต้ดูู่โอเข้ึ้าสู่โลกดู่จทั่ี่ล
อย่ัางเปีน็ที่างการื อย่ัางแบรืนด์ู Burberry ท่ี่�พัฒนาแพลต้ฟอรืม์่รืว่ม่กับบรืษั่ที่ 
Epic Games และรืว่ม่มื่อกับศ่ลปิีน CGI ม่ากม่ายั อย่ัางในคือลเล็กช่นั TB 

Summer Monogram ท่ี่�ผสม่ผสานคืวาม่สขุุึ้ม่
ไวใ้นฤดููรือ้นแห่งอนาคืต้สไต้ล์ Futuristic เช่่น
เดู่ยัวกับการืยักรืะดัูบรืนัเวย์ัเข้ึ้าสู่โลกเสมื่อนจรืง่
ขึ้อง Balenciaga ท่ี่�ออกแบบเสื�อผ้าเพื�อเปีน็หน้�ง
ในฟังก์ช่ันสก่นขึ้องเกม่ ภายัใต้้ช่ื�อคือลเล็กช่ัน 
Afterworld: The Age of Tomorrow หรือื
แบรืนด์ู Louis Vuitton ท่ี่�เดู่นหน้าเข้ึ้าสูบ่ที่บาที่
สไต้ล่สต์้หลักขึ้องเกม่การืแข่ึ้งขัึ้นอ่สปีอรื์ต้ 
League of Legends ขึ้องจน่ม่าหลายัปี ีล่าสดุู
ไดู้เปิีดูตั้วว่ดู่โอเกม่ในช่ื�อ Louis: The Game 
เพื�อฉลองคืรืบรือบ 200 ปีขีึ้องแบรืนด์ู โดูยัเกม่
ไดู้สอดูแที่รืกเรืื�องรืาวขึ้องแบรืนด์ูลงไปี อ่กทัี่�งยััง
ฝังัดู้วยั NFT 30 ตั้ว รืวม่ถ้ง 10 ตั้วท่ี่�สรืา้งโดูยั 
Beeple ศ่ลปิีนดู่จทั่ี่ลช่ื�อดัูงแห่งยัคุื
 

annibalesiconolfi.com twitter.com/MadMaraca

louisvuitton.com

burberry.com

burberry.com
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แม้่ส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่ในเม่ที่าเวร่ืส์จะไม่่ใช่่ส่�งท่ี่�จับต้้อง
ไดู้ที่างกายัภาพ แต่้รืะบบบล็อกเช่นและการืเปีล่�ยัน
ผ่านโที่เคืนในรูืปีแบบดู่จทั่ี่ล ไดู้สรืา้งมู่ลค่ืาจากส่�งขึ้อง
บนหน้าจอให้กลายัเป็ีนส่นที่รืพัย์ัท่ี่�เก่นขึ้อบเขึ้ต้ที่าง
กายัภาพไดู้ ทัี่�งน่�การืเต่้บโต้ขึ้องเคืรือืข่ึ้ายัแพลต้ฟอรืม์่
ในรูืปีแบบ Super Platform ยัังเปี็นหน้�งในตั้วแปีรื
ส�าคัืญในการืขึ้ยัายัน่เวศดู่จ่ทัี่ล ให้ส่นที่รืพัย์ัเหล่าน่�ถกู
น�าไปีใช่ง้านในต้ลาดูอตุ้สาหกรืรืม่อื�น ซั้�งการืสรืา้งรืะบบ
และเพ่�ม่คืุณค่ืาขึ้องวัฒนธรืรืม่ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นใหม่่เก่ดูจาก
พลเมื่องท่ี่�ม่่หน้าท่ี่�ต่้างกัน ไดู้แก่ คืรืเ่อเต้อรืผ์ู้ออกแบบ
สภาพแวดูล้อม่เสมื่อนจรืง่ นักออกแบบและนักธรุืก่จ
ผู้ที่�าต้ลาดูส�าหรืบัรืา่งอวต้ารื (D2A) ผู้ท่ี่�ต้้องการืสรืา้ง
คือนเที่นต์้และเสพสนุที่รืย่ัภาพในโลกเม่ที่าเวร่ืส์ และ
ผู้ท่ี่�ต้้องการืลงทีุ่นหลักที่รืพัย์ัในรืะบบบล็อกเช่น ผู้คืน
เหล่าน่�ล้วนม่่ส่วนส�าคัืญในการืสรืา้งมู่ลค่ืา และเสรืม่่
มุ่ม่ม่องโลกเสมื่อนจรืง่ให้กลายัเป็ีนวฒันธรืรืม่กรืะแส
หลักไดู้ในอนาคืต้อันใกล้ 

forbes.com

gucci zepetto

zepeto.me SKll
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คืารืน่นา นอบบ์ส (Karinna Nobbs) ผูร้ืว่ม่ก่อตั้�ง
ต้ลาดูแพลต้ฟอรืม์่ The Dematerialised เผยั
ว่าปัีจจุบันม่่แบรืนด์ูรืะดัูบหรูืท่ี่�ลงทีุ่นกับส่นค้ืา
เสมื่อนจรืง่ และพยัายัาม่สรืา้งคือม่ม่่วน่ต่้�และ
วัฒนธรืรืม่กลุ่ม่โดูยัการืผน้กโคืรืงสรืา้งบล็อก
เช่นให้เข้ึ้ม่แข็ึ้ง และกรืะจายัรืายัไดู้ให้แก่ธุรืก่จ
ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับน่เวศดู่จ่ทัี่ลขึ้องแพลต้ฟอรืม์่นั�น 
ๆ อย่ัางแบรืนด์ู Gucci Nike และ Puma ท่ี่�
ขึ้ยัายัเคืรือืข่ึ้ายัสาวกแบรืนด์ูไปียัังเม่ที่าเว่รืส์ 

ดู้วยัแพลต้ฟอรืม์่ Zepeto โดูยัเฉพาะ Gucci 
สาขึ้าเกาหล่ใต้้ท่ี่�จับมื่อบรืษั่ที่ Naver ไว้แน่น 
เพื�อเข้ึ้ารืว่ม่แพลต้ฟอรืม์่บรืก่ารืส�าหรืบัอวต้ารื
ท่ี่�ใช่้เที่คืโนโลย่ัเล่ยันแบบใบหน้าดู้วยัรืะบบ 
Augmented Reality (AR) นอกจากน่�ยัังรืว่ม่
มื่อกับบรืษั่ที่ Genies ในสหรืฐัอเม่รืก่า พัฒนา
แพลต้ฟอรื์ม่ซัื�อขึ้ายัส่นค้ืาแฟช่ั�นให้แก่รื่าง
อวต้ารื หรืือแฟช่ั�นเสมื่อนจรื่งให้ผู้ซัื�อส่นค้ืา
แฟช่ั�นบนแพลต้ฟอรื์ม่ Farfetch โดูยัผู้ซัื�อ

genies.com

สาม่ารืถเปีน็เจา้ขึ้องส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่แบบ AR และถ่ายัแบบดู้วยัฉากหลงัเสมื่อน
จรืง่ท่ี่�นางแบบมื่ออาช่พ่ใช่ถ่้ายั แพลต้ฟอรืม์่ปีรืะเภที่น่�ส่วนใหญ่ไดู้รืบัคืวาม่สนใจ
จากกลุม่่เจนซัท่่ี่�สนใจดู้านแฟช่ั�น และนักออกแบบแฟช่ั�นรุืน่ใหม่่ท่ี่�ต้้องการืเปิีดูตั้ว
ผลงานแฟช่ั�นส�าหรืบัอวต้ารื
  
การืรืวม่ก�าลังขึ้องแบรืนด์ูใหญ่ ๆ ถือเปี็นแรืงกรืะเพื�อม่ท่ี่�ส�าคัืญส�าหรืบัการืสรืา้ง
ม่ลูค่ืาขึ้องส่นค้ืาในโลกเสมื่อน ปีท่ีี่�ผ่านม่าม่่การืรืวม่ตั้วขึ้องบรืรืดูาบรืษั่ที่เกม่ Epic 
Games บรืษั่ที่สื�อสังคืม่ออนไลน์ Snapchat และแบรืนด์ูแฟช่ั�นช่ั�นน�าอย่ัาง Prada 
Farfetch Piaget และ Mac ภายัในงานโช่วเ์คืส Snap Partner Summit ซั้�ง
ลงที่นุในนวตั้กรืรืม่ WaveOptics ในมู่ลค่ืา 500 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั เช่น่เดู่ยัวกับ 
Fashion Innovation Agency (FIA) ท่ี่�รืว่ม่มื่อกับบรืษั่ที่ Anam XR ออกแบบ
ส่�งที่อและวสัดูุดู่จ่ทัี่ล เพื�อเปี็นวสัดูุที่างเลือกส�าหรืบัวงการืออกแบบเสมื่อนจรืง่ 
ซั้�งหัวข้ึ้อวสัดูดุู่จทั่ี่ลไดู้เปีน็หน้�งในวารืะการืปีรืะชุ่ม่ Circular Fashion Summit 
ท่ี่�ไดู้รืบัเลอืกให้เปีน็หน้�งในแนวที่างการืแก้ปีญัหาเรืื�องที่รืพัยัากรืและส่�งแวดูล้อม่ 

instagram.com/gucci
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ตลาด Luxury Digital Fashion  
จะไมถ่ึูกยึดพิ้�นื้ที่โดยแบรนื้ด์ใหญ่ 
อีกต่อไป เม่้อมุมมองด้านื้ 
งานื้ออกแบบสำาหรับอนื้าคต  
ได้มอบเสรีภาพิการแสดงผลงานื้ 
ได้อย่างเท่าเทียมบนื้โลกดิจิทัล 

thefabricant.com
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การืม่าถ้งขึ้องเม่ที่าเว่รืส์เปี็นดัู�งปีรืะตู้ท่ี่�เปิีดูรืบั
พลเมื่องตั้วเล็กท่ี่�ม่่คืวาม่ค่ืดูสรื้างสรืรืค์ืดู้าน
เที่คืโนโลย่ั นักออกแบบหน้าใหม่่ม่่โอกาสยักรืะดัูบ 
ผล่ต้ภัณฑ์์เสมื่อนจรื่งให้ม่่มู่ลค่ืาเท่ี่ยับเท่ี่า 
ส่นค้ืารืะดัูบหรูืไดู้ ส�านักข่ึ้าว Jing Daily ขึ้องจน่
รืะบวุา่ต้ลาดูส่นค้ืาแฟช่ั�นรืะดัูบหรูืเต่้บโต้ข้ึ้�นที่กุปีี 
แม้่จะอยู่ัในสถานการืณ์รืะบาดูขึ้องเช่ื�อไวรืสัโคื
วดู่-19 ก็ต้าม่ คืาดูการืณ์วา่ภายัในปี ี2025 ต้ลาดู
ส่นค้ืาเสมื่อนจรืง่ท่ี่�ต้อบโจที่ย์ัช่ว่ต่้ในเม่ที่าเวร่ืส์จะ
ที่�ารืายัไดู้ถ้ง 400 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั หาก
แต่้การืให้อ่สรืะและพื�นท่ี่�กับผูเ้ล่นรืายัใหม่่จ�าเปีน็
ต้้องต่้มู่ลค่ืาในรืะดัูบ Luxury ท่ี่�สาม่ารืถต้อบรืบั
กับนวตั้กรืรืม่ VR  AR และ XR ไดู้คืรืบที่กุฟงัก์ช่นั 

สตู้ดู่โอ The Fabricant ผู้ยืันหน้�งในการืที่�า
ต้ลาดูเที่คืโนโลย่ัในส่นค้ืา Luxury Fashion ท่ี่�
น่าจบัต้าม่องในวงการื Direct-to-Avatar (D2A) 
สรืา้งสรืรืค์ืเสื�อผ้าเสมื่อนจรืง่ (Virtual Clothing) 
ท่ี่�สวม่ใส่ให้เฉ่ดูฉายัทัี่�งในเม่ที่าเวร่ืส์และโลกจรืง่
แบบ AR โม่เดูลธุรืก่จน่�อาจดููพ่ล้กในช่่วงแรืก 
เพรืาะสตู้ดู่โอน�าเสนอแฟช่ั�นโช่วว์ดู่่โอท่ี่�เปิีดูตั้ว
ในสถานท่ี่� Virtual Place ปีรืากฏิให้เห็นเสื�อผ้าท่ี่�
เคืลื�อนไหวโดูยัไรืค้ืนใส่ โดูยัสต้ดูู่โอยืันยัันวา่หาก
เท่ี่ยับกับส่นค้ืาที่างกายัภาพแล้ว ส่นค้ืาเหล่าน่� 
ม่่วงจรืช่่ว่ต้ท่ี่�ไม่่รูืจ้บ และลดูปีรืม่่าณคืารืบ์อน 
ฟุต้พรืน่ต์้ในการืสวม่ใส่ไดู้ม่ากถ้ง 30% 

ดู้วยัเหตุ้น่�จ้งที่�าให้ The Fabricant ม่่จุดูขึ้ายัท่ี่�
ธุรืก่จอื�นจับต้าม่อง จากการืเปี็นนักออกแบบ
เสื�อผ้าดู่จ่ทัี่ลตั้วเล็กจ้งไดู้กลายัเปี็นตั้วแม่่แห่ง
ส่นค้ืาแฟช่ั�นเสมื่อนจรื่ง เมื่�อบรืรืดูาแบรืนด์ู
แฟช่ั�นยัักษ์ใหญ่และผู้จัดูงานแฟช่ั�นโช่ว์เข้ึ้าม่า

ลงทีุ่นและเปี็นพารืต์้เนอรืใ์นการืพัฒนานวตั้กรืรืม่
เสมื่อนจรื่ง อ่กหน้� งคืวาม่ส�าเรื็จขึ้องสตู้ดู่โอคืือ
การืน�าเคืรืือข่ึ้ายันักออกแบบหรืือธุรืก่จดู้านสื�อ
ดู่จทั่ี่ลให้โคืจรืม่าเจอกัน อย่ัางการืรืว่ม่มื่อกับสต้ดูู่โอ 
Buffalo London คืรืเ่อเต้อรืใ์นวงการืศ่ลปีะดู่จทั่ี่ล
เพื�อออกแบบธม่่และฉากหลังส�าหรืบัรืองเท้ี่าเสมื่อน
จรืง่ หรือืเปี็นสไต้ล่สต์้ให้แก่ซูัเปีอรืส์ต้ารื ์ ปีาโบล  
วต่้ต้ารื ์ (Pabllo Vittar) เพื�อน�าแฟช่ั�นดู่จ่ทัี่ลเข้ึ้าสู่ 
วงการืม่่วส่กวดู่่โอและแดูรืกคืวน่ขึ้องบรืาซัล่ 

จากคืวาม่รืว่ม่มื่อรืะหวา่งคืรืเ่อเต้อรื ์3 ม่่ต่้ แบรืนด์ู
แฟช่ั�นดู่จ่ทัี่ล แบรืนด์ูเคืรืื�องส�าอาง วงการืเพลง 
ภาพยันต้รื ์และนักออกแบบ CGI ม่นุษย์ัเสมื่อนจรืง่  
(Virtual Human) จ้งที่�าให้สังคืม่เสมื่อนเก่ดูข้ึ้�น
จรืง่อย่ัางเปี็นรูืปีธรืรืม่ จนกลายัเปี็นกลุ่ม่สังคืม่ท่ี่�
แข็ึ้งแกรืง่ส�าหรืบัขัึ้บเคืลื�อนเศรืษฐก่จในเม่ที่าเวร่ืส์ 
อย่ัางเที่ศกาลแสดูงศ่ลปีะ Crypto Fashion Week 
ท่ี่�ไดู้รืเ่รื่�ม่งานปีรืะมู่ลผลงานศ่ลปีะ META GALA 
NFT AUCTION คืรืั�งแรืกในปีท่ีี่�ผ่านม่า เป็ีนการืรืวม่
ตั้วดู่ไซัเนอรืแ์ละศ่ลปิีน Crypto Art คืรืั�งย่ั�งใหญ่ 
โดูยัม่่การืโปีรืโม่ที่ผลงานผ่านนางแบบ นายัแบบ ซั้�ง
เป็ีนเซัเลบรืต่่้� CGI และอวต้ารืคืนดัูงม่ากม่ายับนสื�อ 
โซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยั

marketplace.digitalax.xyz

thefabricant.com

thefabricant.com

cryptofashionweek.xyz

UNIVERSE CONTEMPORARY, twitter.com
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ราคาและม้ลค่าของเท่คโนัโลย่สำำาหรับเมท่าเวิร์สำ 
ถึ้กติอบสำนัองด้�วยระบบอินัเท่อร์เนั็ติแบบ Web3 
ซึ�งเป็นัการปรับระบบห่วงโซ่อินัเท่อร์เน็ัติเสำ่ยใหม่ 
แล�วเปิด้โอกาสำให�กลุ่มเคร่อข่ายกระจายอำานัาจ
โด้ยไม่พึ่่�งพึ่าเซิร์ฟเวอร์หลัก ระบบคำาสำั�งและการ
ติอบกลับของ API (Application Programming 
Interface) ยินัด่้ให�ทุ่กคนัได้�ม่ส่ำวนัร่วมกำาหนัด้ 
กฎเกณฑ์์และม่ส่ำวนัร่วมในัการสำร�างชุ่ด้ข�อม้ล 
ข้�นัใหม่ สำามารถึก่อเกิด้เป็นัโมเด้ลธุิรกิจเสำมือนัจริง
ท่่�ท่ำาเงินัได้�อย่างเท่่าเท่่ยม และนัั�นัคือหลักเมกะเท่รนัด์้ 
ของโลกใบใหม่แห่งนั่�

การืจัดูการืขัึ้�นถัดูไปีขึ้องโลกใบใหม่่น่�จ้งเน้น 
ไปีท่ี่�การืสรืา้งรืะบบให้เป็ีน Open Metaverse  
หรืือเม่ที่าเว่รื์สแบบเปิีดู เพื�อใช่้เปี็นกลยัุที่ธ์
ที่างต้ลาดูดู่จ่ทัี่ลท่ี่�เช่ื�อม่ต่้อทีุ่กก่จกรืรืม่และ 
ขึ้ยัายัมู่ลค่ืาการืใช่้งาน NFT ให้เปี็นส่นที่รืพัย์ั 
ดู่จทั่ี่ลท่ี่�สาม่ารืถพกพาไปีใช่ง้านไดู้ที่กุแพลต้ฟอรืม์่ 
บนโลกเม่ที่าเวร่ืส์แห่งนั�น

ตั้วอย่ัางกลยุัที่ธ ์Open Metaverse ขึ้องบรืษั่ที่ 
Tencent ยัักษ์ใหญ่ดู้านสื�อบันเท่ี่งขึ้องจ่นท่ี่�
ลงที่นุเรื่�ม่ต้้นดู้วยัเม็่ดูเงน่ 70 พันล้านดูอลลารื์
สหรืฐั เพื�อขึ้ยัายัแพลต้ฟอรืม์่ในเคืรือืให้กลายั
เปี็น Super Platform โดูยัเรื่�ม่จากการืวาง
โคืรืงสรืา้งรืะบบคืลาวด์ู ปีญัญาปีรืะดู่ษฐ ์คืวาม่
ปีลอดูภัยัไซัเบอรื ์บล็อกเช่น เที่คืโนโลย่ั 5G และ
รืะบบคืวอนตั้ม่คือม่พ่วเต้อรื ์ปีจัจุบัน Tencent 
ไดู้เข้ึ้ารื่วม่เป็ีนหน้� งในเจ้าขึ้องแพลต้ฟอรื์ม่ 
ช่ั�นน�าม่ากม่ายั ตั้�งแต่้แพลต้ฟอรืม์่สื�อเพื�อคืวาม่
บันเท่ี่ง อย่ัาง Epic Games, Unreal Engine, 
Snapchat, Spotify และ WeChat ซั้�งเป็ีน 
ซูัเปีอรืแ์อปี (Super App) ท่ี่�รืวบรืวม่สื�อสังคืม่
ออนไลน์ การืเข้ึ้าสังคืม่ การืศ้กษา และรืา้นค้ืาไว้
ดู้วยักัน กลยัทุี่ธท่์ี่�ช่าญฉลาดูน่�เรืย่ักวา่ Capital 
+ Traffic Flywheel เปี็นการืดู้งดููดูบรื่ษัที่ 
ผู้ลงทีุ่นรืายัเล็กและสต้ารืต์้อัปีในแพลต้ฟอรืม์่
ท่ี่�หลากหลายัให้เข้ึ้าม่ารืว่ม่ทีุ่น และสรืา้งน่เวศ

 จาก Metaverse สู่ 
 Mega Trend แห่งโลกใบใหม่

ดู่จทั่ี่ลให้เต่้บโต้บนโลกอ่นเที่อรืเ์น็ต้ในเคืรือืข่ึ้ายั
เดู่ยัวกัน ถือเปี็นการืสรืา้งรืะบบสาธารืณูปีโภคื
และโคืรืงสรื้างพื�นฐานขึ้องเม่ที่าเว่รื์สไว้ให้
พรือ้ม่ ซั้�งการืกรืะจายัเคืรือืข่ึ้ายัและเช่ื�อม่โยังที่กุ
แพลต้ฟอรืม์่แบบไรืร้ือยัต่้อเปีน็แนวที่างท่ี่�บรืษั่ที่
ย้ัดูถือม่าตั้�งแต่้ปี ี2011 เพรืาะเช่ื�อวา่เที่คืโนโลย่ั
เม่ที่าเวร่ืส์จะสาม่ารืถเก่ดูข้ึ้�นจรืง่ไดู้แน่นอน แม้่
ไม่่แน่ช่ัดูวา่จะม่่หน้าต้าแบบใดู แต่้เช่ื�อวา่ผู้ท่ี่�ม่่
ที่รืพัยัากรืพรือ้ม่ท่ี่�สุดูจะกลายัเปี็นผู้เล่นหลัก 
ในอนาคืต้

“เมทาเวิร์ส” เป็นื้ผลลัพิธ์จากความฉลาดของเคร่่องจักร 
มาบรรจบกันื้ เทรนื้ด์ต่าง ๆ ที่เกิดข้�นื้จากความคิดสร้างสรรค์  

จะขับเคล้่อนื้ Mega Trend สำาหรับโลกใบใหม่แห่งนื้ี�

Enter the Metaverse, foundation.app
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ที่มา: 

บทความ  
“A List of the Top Five Recent 
Advancements in  
Augmented Lifestyles”  
โดย Emily Safian-Demers  
จาก wundermanthompson.com

บทความ  
“Asia : Living in the Third Platform”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Complex Turned Its Fashion  
and Music Festival into a  
Futuristic Video Game”  
โดย Andrew Webster  
จาก theverge.com

บทความ  
“How Brands Can Thrive in  
the Direct to Avatar Economy”  
โดย Cathy Hackl  
จาก forbes.com

บทความ  
“Immersive Entertainment Hits  
New Heights as Tech Leaders Race 
to Overhaul the Virtual Viewing 
Experience”  
โดย Emily Safian-Demers  
จาก wundermanthompson.com

บทความ 
 “Liminal Spaces Are Opening 
Up New Realms for Community 
Engagement” โดย Carla Calandra  
จาก wundermanthompson.com

DeFi และบล็อกเช่นเปี็นแกนหลักส�าหรืบัโคืรืงข่ึ้ายัเม่ที่าเว่รืส์ท่ี่�ที่�าให้บรืษั่ที่เต่้บโต้ในสายัดู่จ่ทัี่ล 
ท่ี่�ม่่อ่สรืะที่างการืเงน่ และอ่สรืะในการืเลือกพารืต์้เนอรืใ์นเม่ที่าเวร่ืส์ม่ากย่ั�งข้ึ้�น แต่้นั�นเปี็นแค่ืการื 
เรื่�ม่ต้้นในฐานะผูล้งที่นุเท่ี่านั�น  ยัังม่่ส่�งส�าคัืญท่ี่�ต้้องคื�าน้งถ้ง นั�นคืือกลยัทุี่ธท่์ี่�สาม่ารืถเปีล่�ยันกรืะบวนทัี่ศน์ 
ขึ้องผู้บรื่โภคืท่ี่�ม่่ต่้อเที่คืโนโลย่ัเสมื่อนจรื่ง ท่ี่�ที่�าให้เช่ื�อว่าส่นที่รืัพย์ัล่องหนเปี็นคืวาม่เสมื่อนท่ี่� 
หล่กเล่�ยังไม่่ไดู้ในฐานะพลเมื่องดู่จทั่ี่ล 

cdn.substack.com

บทความ  
“Luxury’s Battle for the Metaverse”  
โดย Gemma A. Williams  
จาก jingdaily.com

บทความ  
“Metaverse and the Workplace”  
โดย Abhijit Bhaduri  
จาก linkedin.com

บทความ  
“Moooi Releases Real-Life Version of 
“Impossible to Produce” Virtual Chair  
by Andr s Reisinger”  
โดย Jennifer Hahn  
จาก dezeen.com

บทความ  
“Nine Megatrends Shaping the Metaverse”  
โดย Jon Radoff  
จาก medium.com

บทความ  
“Research Rader: Entering the Metaverse”  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Tencent’s Dreams: Part II : Investing in  
the Metaverse” โดย Packy McCormick  
จาก notboring.co

บทความ  
“The Metaverse Is Coming, It’s a Very Big 
Deal?”  
โดย Cathy Hackl  
จาก forbes.com

บทความ  
“The ‘Metaverse’ Bet: Crypto-Rich 
Investors Snap Up Virtual Real Estate”  
โดย Elizabeth Howcroft  
จาก reuters.com

บทความ  
“The Value Chain of the Open 
Metaverse”  
โดย Packy McCormick  
จาก notboring.co

บทความ  
“Welcome to the Metaverse, the Sci-Fi 
Dream Behind Roblox’s $38 Billion 
Valuation”  
โดย Steve Kovach  
จาก cnbc.com

บทความ  
“What Is the Purpose of a Virtual 
Machine in Blockchain?”  
โดย Livine Sanchez  
จาก zycrypto.com

รายงาน  
“The Future 100”  
โดย Wunderman Thompson Intelligence  
จาก wundermanthompson.com

รายงาน  
“The Metaverse:  
Entertainment & Media Industry Group”  
จาก ReedSmith.com

รายงาน  
“The Open Metaverse”  
โดย Jamie Burkel  
จาก Outlier Ventures

รายงาน  
“Thirdspace: the Trialectics of the Real, 
Virtual and Blended Spaces”  
โดย Masoud Kosari, Abbas Amoori  
จาก gesis.org
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AI-POWERED 
ALGORITHMS
พิลังแห่งอัลกอริทึม 

ภาพถ่ายโดย Michael Dziedzic จาก Unsplash

ประเภทธุรกิจ: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, 
การขนส่งการเดินทาง
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สารืคืดู่เลื�องช่ื�อ We Need to Talk About A.I. อ�านวยัการืสรืา้งโดูยัล่แอนน์ 
พูล่ย์ั (Leanne Pooley) และเจม่ส์ คืาเม่รือน (James Cameron) พยัายัาม่
เล่าวว่ฒันาการืขึ้องปีัญญาปีรืะดู่ษฐ ์ (Artificial Intelligence: AI) ต้ลอดู 
รืะยัะเวลา 100 ปีีท่ี่�ผ่านม่า พัฒนาการืขึ้อง AI ในแต่้ละรุืน่ส่งผลต่้อม่มุ่ม่องขึ้อง
ผู้คืนในแต่้ละยุัคือย่ัางไรื โดูยัเฉพาะช่่วง 2 ที่ศวรืรืษท่ี่�ผ่านม่าท่ี่�คืลื�นลูกใหญ่
ในวงการืเที่คืโนโลย่ัไดู้ถาโถม่เข้ึ้าม่า เคืรืื�องจกัรืท่ี่�ถกูสรืา้งให้ม่่สต่้สัม่ปีช่ญัญะ
สรืา้งคื�าถาม่ต่้อผู้คืนแต่้ละรุืน่ อย่ัางเช่่น เคืรืื�องจักรืจะแย่ังช่่งพื�นท่ี่�การืจ้าง
งานจากม่นุษย์ัหรือืไม่่ รืะบบม่่สต่้สัม่ปีช่ญัญะเพ่ยังพอส�าหรืบัรืถยันต์้ไรืค้ืนขัึ้บ 
หรือืไม่่ หุ่นยันต์้จะม่่คืวาม่เปีน็กลางไดู้หรือืไม่่ คือม่พ่วเต้อรืส์าม่ารืถวว่ฒัน์ตั้วเอง 
ให้ฉลาดูข้ึ้�นไดู้หรือืไม่่ ปีัญญาปีรืะดู่ษฐย่์ั�งที่�าให้คืวาม่เป็ีนส่วนตั้วดู้านข้ึ้อมู่ล 
น้อยัลงหรือืไม่่ หรือืม่่ใคืรืท่ี่�อยัู่เบื�องหลังการืปีอ้นข้ึ้อมู่ลอัลกอรืท้่ี่ม่ขึ้องปีญัญา
ปีรืะดู่ษฐบ้์าง เหล่าน่�ล้วนเป็ีนคื�าถาม่ท่ี่�ย้ัอนแย้ังกับคืวาม่ต้้องการืขึ้องม่นุษย์ัท่ี่�
ต้้องการืให้ AI ม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพม่ากข้ึ้�น แต่้ขึ้ณะเดู่ยัวกันก็ต้้องการืลดูที่อนคืวาม่
เป็ีนม่นุษย์ัลงเพื�อที่�าให้ม่นุษย์ัรูืส้้กปีลอดูภัยั

สารืคืดู่จง้ให้บที่สรุืปีการืเดู่นที่างส�าหรืบั AI วา่แท้ี่จรืง่แล้วการืพัฒนาปีญัญา
ปีรืะดู่ษฐไ์ดู้เดู่นที่างม่าไกลเก่นกวา่จะถอยัหลังกลับ ปีรืะเด็ูนจง้ไม่่ใช่ว่า่ม่นุษย์ั
สรืา้ง AI เพื�อใช่้ที่�าอะไรืไดู้บ้าง ในเมื่�อการืใช่้งานทีุ่กอย่ัางล้วนเก่ดูข้ึ้�นในการื
คืวบคืมุ่ขึ้องม่นุษย์ั 

อัลกอรืท้้ี่ม่จะม่่หน้าต้าอย่ัางไรื ม่นุษย์ัคืือผูส้รืา้ง จง้ต้้องหันกลับม่าม่องเส่ยัก่อน
วา่พวกเรืาต้้องการืวางบที่บาที่ขึ้องตั้วเองส�าหรืบัเที่คืโนโลย่ัน่�อย่ัางไรื 

We Need to Talk About A.I, imdb.com
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การืจดัูการื Big Data ให้เข้ึ้าสู่รืะบบวท่ี่ยัาศาสต้รืข้์ึ้อม่ลู (Data Science) คืือต้้นที่นุแรืก
ท่ี่�ม่นุษย์ัปีอ้นให้ปีญัญาปีรืะดู่ษฐ ์ล�าดัูบถัดูม่าคืือขัึ้�นต้อนการืที่�างานรืว่ม่กันรืะหวา่งม่นุษย์ั
และ AI ท่ี่�เรืย่ักวา่ อัลกอรืท้่ี่ม่ (Algorithm) ปัีจจุบันการืเรืย่ันรูืชุ้่ดูอัลกอรืท้้ี่ม่ดู้วยัรืะบบ
อัจฉรืย่ัะขึ้องเที่คืโนโลย่ัโลก เดู่นที่างม่าถ้งรืะบบขัึ้�น Artificial General Intelligence 
(AGI) เพื�อพัฒนาเปี็นปีัญญาปีรืะดู่ษฐร์ืะดัูบคืวาม่ค่ืดูและการืตั้ดูส่นใจเท่ี่ยับเท่ี่าม่นุษย์ั 
ม่นุษย์ัคืือผู้ที่�าหน้าท่ี่�ปี้อนข้ึ้อมู่ลและสรืา้งอัลกอรืท้่ี่ม่ดู้วยัตั้วเอง ม่่บที่บาที่เปี็นคืรูืผู้สอน
วช่่าปีรืะม่วลผลต้าม่โปีรืแกรืม่และจต่้วญ่ญาณคืวาม่เปีน็ม่นุษย์ั

ศาสต้รืาจารืย์ัโรืซัาล่นด์ู พ่คืารืด์ู (Rosalind Picard) จากสถาบัน MIT เคืยั
กล่าวไวใ้นรืายังาน Affective Computing ในปีรืะเด็ูนบที่บาที่การืที่�าหน้าท่ี่�
สอนคือม่พ่วเต้อรืโ์ดูยัม่นุษย์ั การืสอนท่ี่�ต่้างกันในบุคืคืลหรือืองค์ืกรืย่ัอม่ไดู้ 
ผลลัพธท่์ี่�ต่้างกัน เช่น่เดู่ยัวกับปีรืะสบการืณ์ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นกับม่ารืก์ ซักัเคือรืเ์บ่รืก์  
(Mark Zuckerberg) ท่ี่�ปีฏ่ิเสธไม่่ไดู้ว่าต้นไดู้สอนให้รืะบบจับภาพหน้า 
ผู้ใช่ง้านเฟซับุ�ก ที่�างานเปี็นนักสอดูส่องและลกุล�าพื�นท่ี่�อัลกอรืท้่ี่ม่ขึ้องผู้อื�น 
จ้งย่ัอม่เก่ดูผลลัพธต์้าม่ม่า ดัูงนั�นหากต้้องการืให้คือม่พ่วเต้อรืม่์่ศ่ลธรืรืม่ 
ท่ี่�ดู่ ต้้องเรื่�ม่จากการืคัืดูเลือกค่ืาน่ยัม่ท่ี่�เหม่าะสม่ และถกูต้้องต้าม่สามั่ญส�าน้ก
ถ้งคืวาม่เป็ีนม่นุษย์ัเป็ีนอันดัูบแรืก

อะไรืคืือค่ืาน่ยัม่ท่ี่�ดู่ท่ี่�สดุู คื�าต้อบขึ้องคื�าถาม่น่�ไดู้กล่าวไวใ้นกฎหม่ายัคืุม้่คืรือง
ข้ึ้อมู่ล GDPR ท่ี่�ใช่ง้านในสหภาพยัุโรืปี โดูยัใช่แ้กนหลักการืคืุ้ม่คืรืองอยัู่ท่ี่�
ปีรืะเด็ูนการืเคืารืพข้ึ้อมู่ลส่วนบุคืคืล GDPR เปี็นกฎรืะเบ่ยับแรืก ๆ ท่ี่�เรื่�ม่
เข่ึ้ยันข้ึ้�นเพื�อจดัูการืกับ AI อย่ัางจรืง่จงั และหลายัหน่วยังานไดู้น�าข้ึ้อปีฏ่ิบัต่้
น่�ไปีจัดูการืกับรืะบบปีฏ่ิบัต่้การืขึ้องเที่คืโนโลย่ัในองค์ืกรื อย่ัางไรืก็ดู่ยัังม่่ 
ข้ึ้อถกเถ่ยังอ่กหลายัปีรืะเด็ูนท่ี่�ต้าม่ม่าภายัหลัง 

จะรู้ ได้อย่างไรว่า AI ได้นื้ำาค่านื้ิยมที่ดีที่สุดมาใชื่้ 

xenonstack.com
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CORE IDEA: TECHNOLOGYเม้่อพิฤติกรรมการใชื่้งานื้เทคโนื้โลยีขั�นื้พ้ิ�นื้ฐานื้ของผู้บริโภค 
ในื้ปัจจุบันื้ แสดงให้เห็นื้ถึึงการนื้้อมรับการมีตัวตนื้ของ AI  
ที่เทียบเท่ามนืุ้ษย์ จ้งมีสิ่งจำาเป็นื้ที่ AI ต้องรู้มากกว่าเร่่อง 
ความเป็นื้ส่วนื้ตัว หร่อความโปร่งใสในื้ขั�นื้ตอนื้การประมวลผล 
และนื้ำาข้อมูลไปใชื่้ สิ่งนื้ั�นื้ค้อ “ตัวแปรทางสังคมและจริยธรรม 
ความเป็นื้มนืุ้ษย์”

Vincent Roche, courtesy HP’s blog The Garage
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โดูยัพื�นฐานแล้ว อัลกอรืท้่ี่ม่ขึ้อง AI ถกูวเ่คืรืาะห์ข้ึ้อม่ลูในเช่ง่สถ่ต่้ เพื�อสรุืปีเหต้กุารืณ์ท่ี่� 
น่าจะเป็ีนส�าหรืบัอนาคืต้ การืตั้ดูส่นใจโดูยัหล่กเล่�ยังข้ึ้อม่ลูคืวาม่เส่�ยังจง้เปีน็ท่ี่�ม่าขึ้องคืวาม่
ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ในปีญัญาปีรืะดู่ษฐ ์ปีจัจุบันบรืษั่ที่ช่ั�นน�าในสหรืฐัอเม่รืก่าเลือกใช่อั้ลกอรืท้่ี่ม่ 
เพื�อคัืดูเลือกการืจ้างงานถ้ง 55% ไม่่ว่าจะเปี็นการืสรืรืหาผู้สมั่คืรืผ่านแพลต้ฟอรืม์่ 
จดัูหางาน ดู้วยันวตั้กรืรืม่ AI ในการืต้รืวจสอบใบหน้า ภาษา รืวม่ถ้งการืคืวบคืมุ่การืที่�างาน
ขึ้องพนักงาน เพื�อก�าหนดูการืเลื�อนต้�าแหน่งและปีรืบัเง่นเดืูอน ลักษณะอัลกอรืท้้ี่ม่ 
เหล่าน่�ไดู้กลายัเปีน็อคืต่้และรืะบบเลือกปีฏ่ิบัต่้รูืปีแบบหน้�ง 

orcaarisk.com

การืเลือกปีฏ่ิบัต่้เป็ีนรืะบบท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นในสหรืัฐ 
อเม่รืก่า แสดูงให้เห็นอคืต่้การืจา้งงานต่้อผูห้ญ่ง  
คืนพ่การื ผู้สูงอายัุ คืนผ่วส่ ช่าวแอฟรื่กัน
อเม่รืกั่น ช่าวละต่้น และช่าวเอเช่ย่ั ซั้�งกลายัเปีน็
ปีรืะเด็ูนรือ้นในวงการืรืบัสมั่คืรืงาน ตั้วอย่ัางจาก
กรืณ่แพลต้ฟอรืม์่รืบัสมั่คืรืงานขึ้อง HireVue ซั้�ง
ใช่ ้AI วเ่คืรืาะห์ใบหน้า (Facial Analysis) จนส่ง
ผลต่้อคืวาม่ไม่่เป็ีนธรืรืม่แก่ผูส้มั่คืรื คื�ารือ้งน่�ถกู
ส่งไปียัังสถาบัน Federal Trade Commission 
จ�านวนม่ากตั้�งแต่้ปีี 2019 เปี็นต้้นม่า จนท้ี่ายั
ท่ี่�สุดูข้ึ้อเท็ี่จจรืง่ไดู้ถูกต่้แผ่ลงน่ต้ยัสารื Globe 
Newswire รืายังานว่จัยัการืศ้กษาธรืรืม่าภ่
บาลขึ้องอเล็กซั ์ซั.่ เอนเก่ล (Alex C. Engle) และ
งานวจ่ยััอ่กหลายัชุ่ดูท่ี่�มุ่ง่ปีรืะเด็ูนดู้านอัลกอรืท้่ี่ม่ 
ท่ี่�กลายัเปี็นปีัญหา ม่่แรืงงานจ�านวนหลายัล้าน
คืนไดู้รืบัคืวาม่เดืูอดูรือ้นจากอัลกอรืท้่ี่ม่น่� ซั้�งชุ่ดู
การืปีรืะเม่่นท่ี่�เอนเอ่ยังเพ่ยังเล็กน้อยัไดู้สรืา้ง
ผลกรืะที่บดู้านปีัญหาเช่่งโคืรืงสรืา้งสังคืม่และ
เศรืษฐก่จในภาพใหญ่

อคืต่้ในอัลกอรืท้่ี่ม่ซั้�งม่่ผลต่้อกรืะบวนการืจ้างงาน  
ถูกยักเปี็นหน้�งในปีรืะเด็ูนท่ี่�น�าไปีสู่ภาพลักษณ์ 
ท่ี่�น่าเช่ื�อถือขึ้ององค์ืกรืและบรืษั่ที่ เพื�อแก้ไขึ้
ปีัญหาอัลกอรืท้่ี่ม่น่�จ้งม่่การืสนับสนุนบที่บาที่
การืต้รืวจสอบอัลกอรื่ท้ี่ม่ (Algorithmic 
Auditing) ดู้วยันักต้รืวจสอบปัีญญาปีรืะดู่ษฐ ์
(AI Auditor) เช่น่เดู่ยัวกับกรืะบวนการืต้รืวจสอบ 
ในว่ช่าช่่พบัญช่่หรืือรืะบบโรืงงาน แนวค่ืดูน่� 
ไดู้เผยัแพรืสู่่สาธารืณะอย่ัางเปี็นรูืปีธรืรืม่ม่าก
ย่ั�งข้ึ้�น โดูยัเรื่�ม่จากอุต้สาหกรืรืม่ในกรืะท่ี่อม่ 

(Cottage Industry) หรือืธรุืก่จขึ้นาดูเล็กท่ี่�เป็ีน
ปีัจเจกและอ่สรืะ ปีรืาศจากการืแที่รืกแซังจาก
รืะบบเคืรือืข่ึ้ายัอ�านาจมื่ดู อย่ัางบรืษั่ที่ต้รืวจสอบ 
อัลกอรืท้่ี่ม่ O’Neil Risk Consulting and 
Algorithmic Auditing (ORCAA) ก่อตั้�งโดูยั
แคืที่เธอรืน่ โอน่ล  (Catharine O’Neil) ผู้ท่ี่�ไดู้
รืบัการืขึ้นานนาม่วา่เปี็นฮ่โรืแ่ห่งอัลกอรืท้่ี่ม่ ที่�า
หน้าท่ี่�รืบัปีรืะกันคืวาม่น่าเช่ื�อถือขึ้องโปีรืแกรืม่ 
ลดูอคืต่้ และสรืา้งคืวาม่เท่ี่าเท่ี่ยัม่ให้แก่รืะบบ
อัลกอรืท้่ี่ม่ 

arxiv.org
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หน้�งในเคืรืื�องมื่อต้รืวจสอบท่ี่�ม่าแรืงไม่่แพ้ใคืรื
กันคืือ Fiddler ปีญัญาปีรืะดู่ษฐท่์ี่�ค่ืดูค้ืนม่าเพื�อ
ต้รืวจสอบน่�ไดู้รืับคืวาม่รื่วม่มื่อและรืะดูม่ทีุ่น
จากบรืษั่ที่หลักที่รืพัย์ัเอกช่น และบรืษั่ที่รืะดูม่
ทีุ่นท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับคืวาม่มั่�นคืงที่างเที่คืโนโลย่ั 
AI เช่น่ The Alexa Fund, Bloomberg Beta, 
Lightspeed Venture Partners และอ่ก
ม่ากม่ายั สรืา้งคืวาม่ไว้ใจในรืะบบ Machine 
Learning (ML) ดู้วยัโม่เดูล Black Box ท่ี่�
คืรือบคืลุม่ข้ึ้อมู่ลทีุ่กขัึ้�นต้อนวงจรืขึ้อง AI สรืา้ง
กรือบ Model Performance Management 

(MPM) เพื�อต้รืวจสอบข้ึ้อมู่ลท่ี่�ถูกเบ่�ยังเบน ขัึ้บ
เคืลื�อนกรืณ่ศ้กษาแบบเป็ีนกรืณ่ (Case by 
Case) เพื�อค้ืนหาแนวที่างการืตั้ดูส่นใจท่ี่�ส่งผล
ต่้อวงจรืการืที่�างานขึ้ององค์ืกรื พนักงาน รืะบบ
คือม่พ่วเต้อรืเ์คืรือืข่ึ้ายั และผู้คืนท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับ
คืวาม่รืบัผ่ดูช่อบขึ้องรืะบบ (Responsible AI) 
รืะบบน่�ยัังถูกน�าไปีใช่้ในรืะบบธนาคืารืในการื
ก�าหนดูเคืรืดู่ต้ส่นเช่ื�อ และข้ึ้อปีฏ่ิบัต่้ต้าม่ส่ที่ธ่
พลเมื่อง คืนเข้ึ้าเมื่อง และการืเคืหะส�าหรืบัการื
ปีล่อยัเงน่กู้ท่ี่�เปีน็ธรืรืม่ 

workflow.servicenow.com

นอกจากการืต้รืวจสอบท่ี่�อยัู่ในรูืปีแบบบรืษั่ที่ External Auditing แลว้ การืต้รืวจสอบดู้วยั
รืะบบม่อน่เต้อรืคั์ืดูกรือง (Monitoring Audit) ยัังเปีน็อ่กหน้�งกลไกการืต้รืวจสอบท่ี่�เรื่�ม่ต้้น
ในรืาคืาย่ัอม่เยัา และสาม่ารืถต้รืวจสอบคืวาม่ถกูต้้องไดู้แบบเรืย่ัลไที่ม์่ เช่น่ รืะบบต้รืวจจบั
ขึ้องบรืษั่ที่ Weights & Biases ท่ี่�เน้นการืที่�าวจ่ยััดู้านวท่ี่ยัาศาสต้รืข้์ึ้อมู่ลและพฤต่้กรืรืม่ 
ผูบ้รืโ่ภคื แล้วน�าม่าปีรืะม่วลผลเปีน็คืวาม่รูืเ้ช่ง่ล้ก (Deep Learning) เพื�อวเ่คืรืาะห์โม่เดูล
ท่ี่�ม่่อคืต่้บนรืะบบซัอฟต์้แวรื ์ หรือื Arthur AI หน้�งในแพลต้ฟอรืม์่ต้รืวจสอบท่ี่�ใช่้โม่เดูล 
อัดูข้ึ้อม่ลูเข้ึ้าไปีใน Black Box เพื�อตั้ดูคืวาม่เช่ื�อม่โยังกับข้ึ้อม่ลูท่ี่�เปีน็อคืต่้แบบเรืย่ัลไที่ม์่ 
การืต้รืวจจบัข้ึ้อม่ลูแบบหลบ ๆ  ซัอ่น ๆ  จง้ที่�าให้ Arthur AI ข้ึ้�นช่ื�อเรืื�องการืเปีน็นักต้รืวจสอบ
ไรืเ้งา โดูยับรืษั่ที่เช่ื�อวา่การืไม่่แสดูงสถานะขึ้องผูต้้รืวจสอบ หรือืการืเก็บโม่เดูลอัลกอรืท้่ี่ม่ 
ไวใ้น Black Box จะที่�าให้ม่องเห็นอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ผ่ดูพลาดูไดู้งา่ยั โปีรืง่ใส และลดูการืถกู
แที่รืกแซังจากบคุืคืลภายันอก

Buyer beware,medium.com
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สอดูคืล้องกับโปีรืแกรืม่ Explainable Artificial Intelligence 
(XAI) ซั้�งบันท้ี่กในรืายังานขึ้อง DARPA ท่ี่�รืะบุว่าท้ี่ายัท่ี่�สุดู
โม่เดูล Black Box จะถ้งที่างตั้น เพรืาะม่นุษย์ัเปี็นส่�งม่่ช่่วต่้ท่ี่�
เปีล่�ยันแปีลงไดู้ต้ลอดูเวลา ค่ืาน่ยัม่และวฒันธรืรืม่ย่ัอยักลายั
เปีน็ส่�งท่ี่�ถกูยืัดูหยุ่ันต้าม่สถานการืณ์โลก สังคืม่ และส่�งแวดูล้อม่ 
จง้จ�าเปีน็ต้้องล้อม่กรือบ AI ดู้วยัโปีรืแกรืม่ XAI เพื�อให้ AI เรืย่ัน
รูืเ้ช่ง่ล้กดู้วยัวธ่ก่ารืเรืย่ันรูืแ้บบรืวม่ศนูย์ั (Federated Learning) 
คืวบคืู่กับการืเรืย่ันรูืข้ึ้องเคืรืื�อง (Machine Learning) 

ผู้ตรวจสอบอัลกอริทึมที่ใชื่้นื้ามแฝ่งว่าโอซึุ้ลลิแวนื้  
ซึ้ึง่ถึูกระบุไว้ในื้งานื้วิจัยของสถึาบันื้ NYU Center for Responsible AI ได้

ให้ความเห็นื้เกี่ยวกับค่านิื้ยมที่ถูึกต้อง ว่าไม่มีสิ่งที่ถึูกต้องเสมอไป 
สำาหรับโลกใบนื้ี� ร้อยสิ่งอาจผิดพิลาดได้แม้จะเกิดข้�นื้จาก 
ความปรารถึนื้าดีก็ตาม จ้งไม่มีกรอบการทำางานื้ที่ดีพิอ 

สำาหรับการตรวจสอบอัลกอริทึม (Algorithmic Auditing)  
มีเพีิยงแต่การทำาให้ทุกอย่างยุติธรรม  

กรอบข้อนื้ี�จะกลายเป็นื้หลักพิ้�นื้ฐานื้ในื้การวิเคราะห์ว่าสิง่ใดค้อ 
ค่านื้ิยมที่ดี ซึ้ึ่งเหมาะสมให้ AI นื้ำามาประมวลผล

กเูก่ลโคืรืม่คืือหน้�งในรืะบบปีฏ่ิบัต่้การื  
A I  ท่ี่� ไ ดู้ ใ ช่้ รื ะ บ บ  Fe d e ra t e d 
Learning of Cohorts (FLoC) เพื�อ
จัดูการืกับสแปีม่และคืุกก่�ท่ี่�รืบกวน
ในเบรืาว์เซัอรืข์ึ้องกูเก่ล เพื�อคืวาม่
เปี็นส่วนตั้วขึ้องผู้ใช่้งานและคืวาม่
ปีลอดูภัยัจากการืถูกต่้ดูต้าม่จาก
เบรืาว์เซัอรื์ไม่่พ้งปีรืะสงค์ื รืะบบน่� 
ยัังถูกใช่้ในบรืษั่ที่สต้ารืต์้อัปีจ�านวน 
700 รืายัในอ่นเดู่ยั การืที่�างานขึ้อง 
อัลกอรื่ท้ี่ม่น่�เปี็นการืน�าข้ึ้อมู่ลส่วน 
XAI ใส่เข้ึ้าไปีในโม่เดูล Glass Box 
เพื�อล้อม่กรือบ Black Box เอาไว ้
ว่ธ่น่�จะที่�าให้อัลกอรื่ท้ี่ม่ส่วนบุคืคืล
ปีลอดูภัยัในกล่องดู�า ขึ้ณะเดู่ยัวกัน
ยัังถูกคืวบคืุม่ดู้วยัข้ึ้อมู่ลดู้านศ่ล
ธรืรืม่ในกล่องใสดู้านนอก หรืือใน
อ่กที่างหน้�งคืือการือาศัยัข้ึ้อมู่ลส่วน
พื�นฐานซั้�งม่าจากข้ึ้อมู่ลพื�นท่ี่� ส่วน
ภูม่่ภาคื ลงล้กไปีถ้งบรืบ่ที่ท้ี่องถ่�น 
ดู้วยัว่ธ่ว่เคืรืาะห์แบบ Post-hoc  

mediavine.com

และข้ึ้อม่ลูเช่ง่ออกแบบ ซั้�งไดู้จากการืวเ่คืรืาะห์แบบ Ante-hoc วธ่น่่�จะไดู้ข้ึ้อม่ลูท่ี่�ม่่จ�านวน
ม่ากข้ึ้�น คืล้ายักรืะบวนการืขึ้องโม่เดูล GPT-3 ท่ี่�ปีรืะดู่ษฐข้์ึ้�นจากท่ี่ม่วจ่ัยั OpenAI ซั้�ง
รืวบรืวม่ข้ึ้อมู่ลวฒันธรืรืม่ย่ัอยัและข้ึ้อมู่ลดู้านอารืม่ณ์ รืวม่ถ้งลบข้ึ้อมู่ลท่ี่�เปี็นอคืต่้ แม้่วา่
ผลลัพธท่์ี่�ปีรืะม่วลผลไดู้อาจเปีน็ข้ึ้อมู่ลท่ี่�แปีลกปีรืะหลาดูในสายัต้าผูค้ืน แต่้นับวา่เปีน็การื
สรืา้งข้ึ้อม่ลูชุ่ดูใหม่่ท่ี่�ม่่ช่ว่ต่้ และเข้ึ้าใจคืวาม่เปีน็ม่นุษย์ัม่ากกวา่ท่ี่�เคืยัเป็ีนม่า 

CandO_Designs, sorbetto
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คืวาม่พยัายัาม่สรื้างโค้ืดูท่ี่�ดู่ท่ี่�สุดู
เพื�อจดัูหาอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ดู่ย่ั�งข้ึ้�น ส่งผล
ให้ม่่โม่เดูลซัอฟต์้แวรืใ์หม่่ ๆ เก่ดูข้ึ้�น
ที่กุปี ีการืลงที่นุท่ี่�ม่่มู่ลค่ืา 1 พันล้าน
ดูอลลารืส์หรืฐัขึ้องบรืษั่ที่ Microsoft 
ภายัใต้้แล็บ OpenAI และ GitHub 
เปี็นท่ี่�ม่าขึ้องรืะบบปีัญญาปีรืะดู่ษฐ ์
GitHub Copilot ท่ี่�ไม่่จ�าเปีน็ต้้องใช่้
ข้ึ้อม่ลูพื�นฐานเท่ี่านั�น แต่้ยัังที่�าหน้าท่ี่�
เปี็นโปีรืแกรืม่เม่อรืค์ืู่ ม่่บที่บาที่เปี็น
ผู้เช่่�ยัวช่าญดู้านว่ศวกรืซัอฟต์้แวรื ์ 
สาม่ารืถสังเคืรืาะห์อัลกอรืท้่ี่ม่ Codex 
แล้วส่งรืหัสไปียัังรืะบบ Copilot 
เพื�อสวม่บที่บาที่เปี็นนักต้รืวจสอบ
และคัืดูเลือกโค้ืดูท่ี่�ดู่ท่ี่�สดุู 10 อันดัูบ 
อันดัูบเหล่าน่� เปี็นการืคืาดูคืะเน
คืวาม่น่าจะเปี็นท่ี่�เน้นคืวาม่หลาก-
หลายั เดูาใจผู้ใช่ง้านโดูยัคืรือบคืลมุ่
ทีุ่กบรืบ่ที่ ชุ่ดูอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ไดู้รืบัการื
ยัอม่รืบัจง้จะถกูบันท้ี่กเปีน็ชุ่ดูข้ึ้อม่ลู
ท่ี่�แม่่นยั�าม่ากท่ี่�สดุู

amazon.com
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วอลม่ารืต์้ (Walmart) หน้�งในบรืษั่ที่ท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัรืะบบ AI คืรืบวงจรื  
ไดู้ออกม่าเปิีดูเผยัถ้งหน้าท่ี่�การืเปี็นพนักงานฝั�ายับุคืคืลซั้�งปีรืะม่วลผลดู้วยั
รืะบบปีญัญาปีรืะดู่ษฐ ์เพื�อจดัูการืคืวาม่สัม่พันธร์ืะหวา่งเพื�อนรืว่ม่งาน ปีรืะเม่่น
คืวาม่พ้งพอใจ และต้รืวจสอบสขุึ้ภาพทัี่�งดู้านรืา่งกายัและจต่้ใจขึ้องพนักงาน 
 โดูยัปีรืะม่วลผลจากข้ึ้อม่ลูที่างช่ว่ภาพส่วนบคุืคืล (Biometric Data) ปีรืะกอบดู้วยั 
รืหัสพันธุกรืรืม่ใบหน้า อุณหภูม่่รื่างกายั อัต้รืาการืเต้้นขึ้องหัวใจ การื
เคืลื�อนไหวขึ้องกลา้ม่เนื�อ รืะบบหายัใจ และการืต้อบสนองขึ้องสม่อง เพื�อน�าม่า 
วเ่คืรืาะห์เปี็นผลลัพธท์ี่างอารืม่ณ์ขึ้องพนักงาน (Emotional Quality: EQ) 
ออกม่า 

แม้่จะเปี็นท่ี่�ถกเถ่ยังกันในวงการืจรื่ยัธรืรืม่เที่คืโนโลย่ัในเรืื�องคืวาม่เป็ีน
ส่วนตั้วขึ้องข้ึ้อมู่ลส่วนบุคืคืล ซั้�งกลายัเปี็นปีรืะเด็ูนรือ้นในปีี 2020 สุดูท้ี่ายั  
วอลม่ารืต์้ ยัังเดู่นหน้ายืันยัันคืวาม่โปีรืง่ใส พรือ้ม่ใช่ง้านแอปีพล่เคืช่นัแช่ต้บอต้ 
Ask Sam คืลบับรืก่ารืส�าหรืบัพนักงานที่กุคืน เพื�อแก้ปีญัหาผลลพัธจ์ากอัลกอรืท้่ี่ม่ 
ท่ี่�มั่กต้รืวจจับไดู้วา่พนักงานส่วนใหญ่มั่กจะตื้�นเต้้น ปีรืะหม่่า และไม่่มั่�นใจใน
การืพบปีะลูกค้ืา ปีรืะส่ที่ธภ่าพขึ้อง Ask Sam คืือผลจากอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ไดู้รืบั
จากข้ึ้อมู่ลส่วนตั้วขึ้องพนักงาน จง้สาม่ารืถต้อบสนองคืวาม่ต้้องการืไดู้ต้รืงจุดู 
และให้คืวาม่ช่ว่ยัเหลือเรืื�องข้ึ้อม่ลูส่นค้ืา ปีรืะสานงาน รืวม่ถ้งแนะน�ากลยุัที่ธใ์น
การืพบปีะลกูค้ืาแบบรืายับคุืคืล ท้ี่ายัท่ี่�สดุู Ask Sam ก็สาม่ารืถกู้สถานการืณ์
ต้้งเคืรืย่ัดูขึ้องวอลม่ารืต์้ไปีไดู้ในเบื�องต้้น ดู้วยัเหต้ผุลวา่ AI Sam สาม่ารืถที่�าให้
พนักงานรูืส้้กสบายัใจ รูืส้้กไดู้ถ้งคืวาม่เห็นอกเห็นใจ และเข้ึ้าใจสถานการืณ์ท่ี่�
ต้นเองก�าลังเผช่ญ่อยู่ั

ถึ้า AI เข้าใจอารมณ์์ความรู้สึก 
แล้วมนืุ้ษย์จะสบายใจข้�นื้ไหม นื้วัตกรรม AI แชื่ตบอต (Chatbot) ได้รับ

การโหวตให้เป็นื้หนื้ึ่งในื้แก็ดเจ็ตยอดนื้ิยม
สำาหรับใชื่้งานื้ในื้ครัวเรอ่นื้มา 3 ปีซ้ึ้อนื้ ซึ้ึง่
ส่วนื้ใหญ่ถึูกใชื่้งานื้ผ่านื้อุปกรณ์์ผู้ช่ื่วย
ประจำาบ้านื้ทีต่อบโต้ผ่านื้ระบบเสียง 

อย่ัาง Amazon Echo Dot หรือื Google Home 
Mini ท่ี่�ต่้คืู่ม่าต้รืฐานกันม่า โดูยัผูใ้ช่ง้านให้คืวาม่
เห็นวา่เที่คืโนโลย่ัปีรืะเภที่น่�สาม่ารืถต้อบคื�าถาม่
ท่ี่�ต้รืงคืวาม่ต้้องการื เลือกสรืรืข่ึ้าวท่ี่�เรืาสนใจ 
คื�านวณเวลาการืนอนและปีลกุในเวลาท่ี่�เหม่าะสม่  
อ่กทัี่�งยัังสาม่ารืถคืวบคืุม่แอปีพล่เคืช่ันและ
อปุีกรืณ์อ่เล็กที่รือน่กส์ภายัในบ้าน ให้สาม่ารืถใช่้
งานไดู้อย่ัางม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพ การืที่�าหน้าท่ี่�ผู้ช่่วยั
ท่ี่�รูืใ้จ เข้ึ้าใจอารืม่ณ์ท่ี่�เปีล่�ยันไปีขึ้องผู้ใช่้ รืวม่ถ้ง
จัดูหาอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�สรืา้งแรืงบันดูาลใจในทีุ่กวัน 
ที่�าให้ผูใ้ช่รู้ืส้้กเต่้ม่เต็้ม่ สะดูวกสบายั และสบายัใจ 
ดัู�งไดู้อยัู่กับเพื�อน

Echo Dot, amazon.com

Echo Dot (4th Gen) 
Kids, amazon.com
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Cogito บรื่ษัที่สต้ารื์ต้อัปีผู้พัฒนา
นวัต้กรืรืม่ซัอฟต์้แวรื์ AI ในบที่บาที่
ไลฟโ์ค้ืช่ (Live Coach) เพื�อให้บรืก่ารื 
Call Center รืูปีแบบเส่ยังอัต้โนมั่ต่้ 
ม่อน่เต้อรื์สาม่ารืถต้รืวจจับอารืม่ณ์
ขึ้องผู้ สนที่นาแบบเรื่ยัลไที่ม์่และ
ว่เคืรืาะห์ข้ึ้อมู่ลส�าหรืับให้คื�าแนะน�า 
รืวม่ถ้งข้ึ้อมู่ลดู้านอารืม่ณ์ซั้�งวเ่คืรืาะห์
จากเนื�อเส่ยังผู้สนที่นา การืเรืย่ันรูืท่้ี่�จะ
เข้ึ้าใจและเห็นอกเห็นใจม่นุษย์ั  จง้ที่�าให้ 
AI สาม่ารืถปีรืะม่วลผลเป็ีนข้ึ้อคืวาม่
เส่ยังต้อบกลับ ท่ี่�แสดูงอารืม่ณ์คืวาม่
รูืส้้กคืล้อยัต้าม่ไปีกับผู้สนที่นา
 

บรืษั่ที่ MetLife เปี็นหน้�งในเบรืาว์เซัอรืท่์ี่�ใช่้ AI Coach จากบรืษั่ที่ Cogito เพื�อให้ 
คื�าแนะน�าและฝักึอบรืม่พนักงานฝั�ายัขึ้ายัขึ้องบรืษั่ที่ แม้่วา่ AI ยัังขึ้าดูทัี่กษะท่ี่�อ่อนโยันอยัู่
บ้าง แต่้จากการืสุ่ม่ที่ดูสอบเจา้หน้าท่ี่�จ�านวน 451 คืน โดูยัน�าข้ึ้อม่ลูจากตั้วแที่นพนักงาน
ท่ี่�ม่่ทัี่กษะอันดัูบต้ำาท่ี่�สดุู 100 ตั้วอย่ัางม่าใช่ ้กลับพบวา่พลังการืวเ่คืรืาะห์ขึ้อง AI สาม่ารืถ
แก้ปีัญหาอัลกอรืท้่ี่ม่ขึ้องพนักงานทัี่�งท่ี่�เปี็นพนักงานรืะดัูบบนและรืะดัูบล่างไดู้อย่ัางม่่
ปีรืะส่ที่ธภ่าพ โดูยัอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่� Cogito ป้ีอนเข้ึ้าในรืะบบคืือข้ึ้อมู่ลท่ี่�เห็นใจพนักงานท่ี่�ขึ้าดู
ทัี่กษะหรือืทัี่กษะต้ำากวา่เกณฑ์์ จ้งเห็นไดู้ช่ัดูเจนวา่ผู้ท่ี่�ทัี่กษะต้ำาและม่่ปัีญหาในเนื�องาน
ม่ากท่ี่�สดุูจ�านวน 100 คืน สาม่ารืถพัฒนาพนักงานบรืษั่ที่ทัี่�งองค์ืกรืไดู้ อย่ัางไรืก็ดู่คืวาม่
เห็นใจจะน�าไปีสู่คืวาม่เช่ื�อใจไดู้หรือืไม่่นั�น ข้ึ้�นอยัู่กับคืวาม่โปีรืง่ใสขึ้องข้ึ้อม่ลูและการืรืกัษา
คืวาม่เปีน็ส่วนตั้วขึ้องข้ึ้อม่ลูเปีน็ส�าคัืญเช่น่กัน

 เข้าใจความคิดได้เร็ว เพิิ่มโอกาสได้มากกว่า

คำว่าม่ต้่องการขีองม่นษุย์เปล่�ยนแปลงได้้ต่ลอด้เว่ลา การเล่นเกม่ที่ายใจระหว่า่งม่นษุย์
และ AI จง้ต้่องอาศััยกรอบการที่ำางานระยะสีั�น ๆ (Sprint) เพ้ื้�อประเมิ่นและแก้ไขี 
ข้ีอผิด้พื้ลาด้ได้้เท่ี่าทัี่นก่อนท่ี่�จะเกิด้คำว่าม่เสี่ยหายในว่งกว่า้ง อุต่สีาหกรรม่ด้้านไอท่ี่
เรย่กการที่ำางานรูปแบบน่�ว่า่อไจล์ (Agile) เปน็การปรบัเปล่�ยนกลยุที่ธุแ์บบคำล่องตั่ว่ 
รว่ด้เรว็่ และพัื้ฒนาผลลัพื้ธุต์่ลอด้เว่ลาด้้ว่ยเที่คำโนโลย่ AI จง้ที่ำาให้ธุรุกิจซอฟต์่แว่ร์
และสีต่ารต์่อัปกว่า่ 100 แห่งในสีหรฐัอเม่รกิาเล้อกใช่ว้่ธิุน่่�

รืายังานขึ้อง WGSN เผยัวา่รืา้นค้ืาดู่จ่ทัี่ลในเอเช่่ยัเลือกใช่้อไจล์ใน AI ให้เปี็นกลยัุที่ธ์
การืต้ลาดูออนไลน์ เพื�อคืาดูเดูาคืวาม่ต้้องการืขึ้องลกูค้ืาและจบัท่ี่ศที่างกรืะแสน่ยัม่ขึ้อ 
ผู้บรืโ่ภคืในแต่้ละช่ว่งเวลา เนื�องจากการืที่�างานขึ้องอไจล์เปี็นการืบูรืณาการืข้ึ้อมู่ลจาก
หลายัสาขึ้า ทัี่�งข้ึ้อม่ลูดู้านสถ่ต่้ วฒันธรืรืม่หลัก วฒันธรืรืม่ย่ัอยั และวฒันธรืรืม่ท้ี่องถ่�น 
การืปีรืะม่วลผลเปีน็อัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ต้อบโจที่ย์ัคืวาม่ต้้องการืขึ้องลกูค้ืา จะเพ่�ม่โอกาสให้ผูข้ึ้ายั
ส่นค้ืา นักออกแบบ นักพัฒนาผล่ต้ภัณฑ์์ และธรุืก่จโฆษณา จบัท่ี่ศที่างคืวาม่ต้้องการืไดู้
ถกูคืนถกูเวลา

datarootlabs.com

wsj.com

walmart.com
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แอม่ะซัอน และ วอลม่ารืต์้ ไดู้กลายัเปีน็ผูน้�าดู้าน 
การืใช่โ้ม่เดูลการืจดัูอัลกอรืท้่ี่ม่อันดัูบต้้น ๆ ขึ้อง
โลกท่ี่�พัฒนาอย่ัางต่้อเนื�อง ศรืน่่ เวนกาเต้ศาน 
(Srini Venkatesan) รืองปีรืะธานบรืห่ารืขึ้อง 
Walmart Global Tech เผยัว่ารืะบบ Deep 
Learning ขึ้อง AI Grocery ม่่ศักยัภาพม่าก
พอท่ี่�จะจัดูสรืรืส่นค้ืาแต่้ละสัปีดูาห์จ�านวนกว่า 
150,000 ช่่�น ให้เพ่ยังพอต่้อผู้บรืโ่ภคืจ�านวน 
200 ล้านคืน โดูยัข้ึ้อมู่ลดู้านปีรืม่่าณ ขึ้นาดู ข้ึ้อม่ลู
แบรืนด์ู ข้ึ้อมู่ลรืาคืา ข้ึ้อมู่ลดู่ล่เวอรื ่ หรือืแม้่แต่้

ข้ึ้อมู่ลพฤต่้กรืรืม่การืจับจ่ายัขึ้องลูกค้ืาแบบ 
เรืย่ัลไที่ม์่ คืือโอกาสส�าหรืบัการืขึ้ายัคืรืั�งต่้อไปี
ขึ้องบรืษั่ที่ ดัูงนั�นการืเข้ึ้าถ้งและสาม่ารืถปีรืะม่วล
ผลข้ึ้อมู่ลอัลกอรืท้่ี่ม่ทีุ่กวน่าท่ี่ คืือโอกาสท่ี่�จะไดู้
รืบัในอนาคืต้ทัี่�งส่�น คืวาม่รืวดูเรืว็และแม่่นยั�าใน
การืคืาดูการืณ์ขึ้อง AI ท่ี่�บันท้ี่กข้ึ้อม่ลูพฤต่้กรืรืม่
ผู้บรื่โภคืคืรืั�งแรืก อาจถูกใจเพ่ยัง 90% แต่้
จะสาม่ารืถเพ่�ม่ข้ึ้�นเปี็น 97% ถ้ง 98% ไดู้ใน 
คืรืั�งต่้อไปี

จ่นถือเปี็นแหล่งต้ลาดูค้ืาปีล่กขึ้นาดูใหญ่รืะดัูบ
โลก การืจับลูกค้ืาท่ี่�ม่่จ�านวนม่ากและม่่คืวาม่
ต้้องการืท่ี่�หลากหลายัเคืยัเปี็นเรืื�องยัากในอดู่ต้ 
แต่้ดู้วยัโม่เดูลอไจล์ใน AI ท่ี่�สาม่ารืถลงล้กถ้ง
เป้ีาหม่ายัท่ี่�แท้ี่จรืง่ขึ้องลูกค้ืาไดู้ จ้งกลายัเปี็น
โอกาสส�าหรืับผู้ที่�าธุรืก่จส่นค้ืาออนไลน์ยัุคืน่� 
แอนดูรูืว ์หวง (Andrew Huang) ผู้อ�านวยัการื
รืะบบ Alibaba Cloud เผยัวา่การืจบัอัลกอรืท้่ี่ม่ 
ท่ี่�ก�าลังเป็ีนท่ี่�สนใจบนสื�อโซัเช่่ยัลม่่เดู่ยั ช่่อง
ไลฟส์ต้รืม่่ม่่ง หรือืก่จกรืรืม่ขึ้องอ่นฟลูเอนเซัอรื ์
ท้ี่องถ่�น สาม่ารืถเพ่�ม่อัต้รืาการืกดูคืล่กดูสู่นค้ืาท่ี่�
เก่�ยัวข้ึ้องกับอัลกอรืท้่ี่ม่นั�นถ้ง 3% ตั้วอย่ัางเช่่น 
การืที่�าโปีรืโม่ช่ั�น Flash Deal ซั้�งถกูน�าไปีใช่เ้ปีน็
กลยัุที่ธ์ธุรืก่จออนไลน์ทัี่�วเอเช่่ยั Flash Deal  
นับเปี็นจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องกลยัุที่ธ์ต้ลาดูออนไลน์
เท่ี่านั�น การืผน้กก�าลังอัลกอรื่ท้ี่ม่ท่ี่� ย่ั�งใหญ่ 
เก่ดูข้ึ้�นอ่กคืรืั�งเมื่�อ Alibaba ไดู้สรืา้งอัลกอรืท้่ี่ม่ 
จากคืวาม่พ่เศษขึ้องส่นค้ืาและคัืดูเ ลือก
คืุณสม่บัต่้ขึ้องผู้บรืโ่ภคื เพื�อขึ้ายัส่นค้ืาให้ต้รืง
เปี้าหม่ายัในแคืม่เปีญ Singles’ Day วนัท่ี่� 11 
เดืูอน 11 ท่ี่�สรืา้งยัอดูขึ้ายั 1 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั
ภายัใน 68 วน่าท่ี่ โดูยัสาม่ารืถจ�าหน่ายัส่นค้ืา
กลุ่ม่อ่เล็กที่รือน่กส์ ส่นค้ืาส�าหรืบับรืโ่ภคื ส่นค้ืา
ฟุ�ม่เฟอืยั ไปีจนถ้งส่นค้ืารืถยันต์้ 

เช่่นเดู่ยัวกับการืไลฟ์สต้รื่ม่ขึ้องแพลต้ฟอรื์ม่ 
Taobao ท่ี่�เจาะกลุ่ม่ส่นค้ืาส�าหรืบัวนั Singles’ 
Day โดูยัอ่งจากอัลกอรื่ท้ี่ม่และโม่เดูลขึ้อง 
Alibaba Cloud เจาะคืวาม่ต้้องการืขึ้องลกูค้ืา
และสาม่ารืถเลือกส่นค้ืาบางปีรืะเภที่ท่ี่�ต้รืงใจผู้
บรืโ่ภคื อย่ัางแบรืนด์ู Philips L’Oreal Unilever 
และ L’Occitane ม่าน�าเสนอโปีรืโม่ช่ั�นผ่าน 

alibabacloud.com

reuters.com
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Virtual Livestream Host ผู้ขึ้ายัเสมื่อนจรืง่ท่ี่�
เปีน็ AI ในรืา่งการืต์้นูเปิีดูการืขึ้ายัสต้รืม่่ม่่งแบบ
ย่ังยัาว สาม่ารืถปีรืบัโปีรืโม่ช่ั�นต้าม่อัลกอรืท้่ี่ม่
และต้อบคื�าถาม่ในไลฟแ์บบเรืย่ัลไที่ม์่ไดู้ต้ลอดู 
24 ช่ั�วโม่ง โดูยัไม่่ต้้องสับเปีล่�ยันบุคืคืลหรือืม่่เวลา
พักเบรืก ม่หกรืรืม่วันคืนโสดูแห่งปีีกลายัเปี็น 
24 ช่ั�วโม่งแห่งการืช่็อปีปิีงขึ้องจ่น อ่กทัี่�งยัังถือ
เปี็นม่หกรืรืม่จ�าหน่ายัส่นค้ืาเที่คืโนโลย่ัปีรืะจ�าปี ี 
ซั้�งกวาดูรืายัไดู้ในปีีท่ี่�ผ่านม่าทัี่�งส่�น 38.4 พัน
ล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัใน 24 ช่ั�วโม่ง น�าหน้า
สถ่ต่้การืที่�ารืายัไดู้ในม่หกรืรืม่ Black Friday ใน
สหรืฐัอเม่รืก่าไปีเปีน็ท่ี่�เรืย่ับรือ้ยั

ผลส�ารืวจจาก Google Surveys พบวา่
พฤต่้กรืรืม่ผู้บรืโ่ภคืยุัคืน่�มั่กรือคือยัส่นค้ืา
รืาคืาถกูม่ากกวา่ส่นค้ืาคืณุภาพดู่ ผูบ้รืโ่ภคื
ช่าวส่งคืโปีรืจ์�านวน 55% มั่กจะรือให้ถ้ง
ช่ว่งโปีรืโม่ช่ั�น หรือืช่ว่งเปิีดูจ�าหน่ายัส่นค้ืา 
ล้างสต็้อก ถ้งแม้่ส่นค้ืาท่ี่�รืาคืาถูกจะม่่
คืุณภาพน้อยักว่าถ้าเท่ี่ยับกับแบรืนด์ูอื�น 
แต่้หากผู้ซัื�อไดู้รืบับรืก่ารืท่ี่�ดู่ บรืก่ารืจดัูส่ง
ฟรื ่หรือืมู่ลค่ืาขึ้องส่นค้ืาเหม่าะสม่กับรืาคืา 
ก็สาม่ารืถรืบัไดู้ ไม่่เพ่ยังรืา้นค้ืาท่ี่�ต้้องการื
เข้ึ้าถ้งลูกค้ืาเท่ี่านั�น ลูกค้ืาเองก็ต้้องการื 
เข้ึ้าถ้งแพลต้ฟอรื์ม่ท่ี่�เสนอส่นค้ืาหลาก
หลายัในรืาคืาคืุ้ม่ค่ืา เพื�อต้อบโจที่ย์ัไลฟ์
สไต้ล์และเข้ึ้าถ้งส่ที่ธพ่่เศษอย่ัางเต็้ม่ท่ี่� 

การใช่�คำาว่า “ร�านัค�าแนัะนัำา” หร่อ “ราคาด้่ท่่�สุำด้” เป็นัวิธิ่หนึั�ง 
ในัการคัด้เลือกสิำนัค�าท่่�ติรงโจท่ย์ อัลกอริทึ่มของ AI ท่่�สำามารถึ
ประมวลผู้ลราคาและเท่่ยบเค่ยงราคาในัแต่ิละแบรนัด์้ ได้�  
อย่าง iPrice ด้าติ�าเบสำซึ�งพึ่ัฒนัาโด้ยบริษัท่สำติาร์ติอัป ViSenze 
ใช่�งานัผู่้านัแอปพึ่ลิเคชั่นัระบบ AI-Powered Shopping Lens 
เพ่ึ่�อให�ผู้้�บรโิภัคสำามารถึถึา่ยรป้สำนิัค�าเพึ่่�อค�นัหาสำนิัค�าท่่�ม่ลกัษณะ
แบบเด่้ยวกันัในัราคาท่่�หลากหลาย เปรียบเท่่ยบแบรนัด้์ ราคา  
การบรกิาร ไปจนัถึงึคป้องลด้ราคาและบตัิรกำานััล คล�ายกบัระบบ
แอนัด้รอยด้์ของ Samsung แติ่เนั�นัไปท่่�ข�อม้ลท่่�แนัะนัำาความ 
คุ�มค่าด้�านัราคา ระบบของ iPrice ได้�เข�าไปเป็นัสำ่วนัหนึั�ง 
ของแพึ่ลติฟอร์มช็่อปปิงออนัไลนั์อย่าง Shopee Lazada  
Grab Food Food Panda และอื�นั ๆ อ่กมากมายในัภั้มิภัาค 
เอเช่่ยติะวันัออกเฉ่ยงใติ� 

dealstreetasia.com
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AI สาม่ารืถคื�านวณและปีรืะม่วลผล
การืขึ้ายัและให้เช่่าท่ี่�ต้รืงต้าม่คืวาม่
ต้้องการืขึ้องลูกค้ืาไดู้ อย่ัาง GETTT 
แพลต้ฟอรืม์่ม่าแรืงจากฝัั� งเกาหล่ใต้้
ท่ี่�เน้นเรืื�องรืาคืาสม่เหตุ้สม่ผลขึ้อง
ส่นค้ืา ลกูค้ืาสาม่ารืถตั้ดูส่นใจไดู้วา่จะ
เช่่าหรือืซัื�อส่นค้ืาช่่�นนั�น โดูยัรืาคืาซัื�อ
หรือืรืาคืาเช่่าต่้อจะถูกลดูหลั�นลงม่า 
ต้าม่จ�านวนคืรืั�งท่ี่�ส่นค้ืานั�นไดู้ถูกเช่่า
ไปีก่อนหน้า ย่ั�งถกูเช่า่หลายัคืรืั�งย่ั�งเช่า่
ต่้อไดู้ในรืาคืาดู่หรือืซัื�อในรืาคืาท่ี่�ถกูลง 

วา่จะน�าส่นค้ืาม่าจากสต็้อกใดู เพื�อให้เหม่าะสม่กับพื�นท่ี่�ท่ี่�ลกูค้ืาต้้องการืให้จดัูส่ง รืะบบน่�
เป็ีนการืออกแบบเส้นที่างขึ้องส่นค้ืาตั้�งแต่้ต้้น นอกจากปีรืะหยััดูค่ืาใช่จ้า่ยัแล้ว ยัังสาม่ารืถ 
จัดูการืกับสต็้อกส่นค้ืาท่ี่�คืงค้ืางในสาขึ้าหรือืช่็อปีต่้าง ๆ อ่กทัี่�งยัังปีรืะหยััดูพลังงานการื
ขึ้นส่ง ซั้�งสรืา้งผลกรืะที่บต่้อส่�งแวดูล้อม่อ่กดู้วยั นอกจากน่� JD.com ยัังรืว่ม่มื่อกับ Alibaba  
พัฒนานวตั้กรืรืม่หุ่นยันต์้ไรืค้ืนขัึ้บ Xiaomanlv ท่ี่�ม่่ทัี่�งรูืปีแบบโดูรืนและยัานยันต์้ไรืค้ืนขัึ้บ 
ล่าสดุูไดู้น�าอไจลอั์ลกอรืท้่ี่ม่ม่าใช่พั้ฒนานวตั้กรืรืม่เพื�อคืาดูการืณ์ผลลัพธตั์้�งแต่้ต้้นที่างถ้ง
ปีลายัที่าง โดูยัย้ัดูแนวค่ืดู Last-Mile หล่กเล่�ยังพื�นท่ี่�ท่ี่�ไม่่ปีลอดูภัยั และเรื่�ม่จ�าหน่ายัเพื�อ
ใช่ง้านในรืะดัูบคืรืวัเรือืนหรือืให้บรืก่ารืส�าหรืบับางแพลต้ฟอรืม์่ ท่ี่�ขึ้นส่งส่นค้ืาไปียัังชุ่ม่ช่น
ท่ี่�อยัู่อาศัยั ม่หาวท่ี่ยัาลัยั หรือืส�านักงาน 

ปีัจจัยัการืบรืก่ารืคืืออันดัูบรืองลงม่าจากปัีจจัยัดู้านรืาคืา รืายังานผลปีรืะกอบการืจาก
บรืษั่ที่ Alibaba ในช่ว่งวนัช่อ็ปีปิีงคืนโสดู พบวา่ภายัในเวลา 1 วนัรืะบบแช่ต้บอต้อัต้โนมั่ต่้ 
ขึ้อง Ali Xiaomi ม่่การืต้อบคื�าถาม่ลกูค้ืาในช่อ่งที่าง Inbox จ�านวนทัี่�งส่�น 2.1 พันลา้นแช่ต้  
ตั้�งแต่้ขัึ้�นต้อนก่อนสั�งซัื�อและหลงัสั�งซัื�อ ซั้�งหากเปีน็ในอดู่ต้ บรืษั่ที่ต้้องเต้รืย่ัม่พนักงานต้อบ
คื�าถาม่จ�านวน 9 หมื่�นคืน เพื�อต้อบคื�าถาม่ลกูค้ืาไดู้ทัี่นเวลา ปีรืะส่ที่ธภ่าพขึ้องอัลกอรืท้่ี่ม่ 
แช่ต้บอต้ท่ี่�สาม่ารืถจับอารืม่ณ์การืสื�อสารืขึ้องลกูค้ืา และต้อบสนองคืวาม่ต้้องการืขึ้อง
ลกูค้ืาไดู้ จง้ที่�าให้ปีรืะหยััดูค่ืาใช่จ้า่ยัในรืะบบ Call Center ไปีทัี่�งส่�น 6.5 ล้านดูอลลารืส์หรืฐั 
ที่กุวนัน่�รืะบบปีฏ่ิบัต่้แช่ต้บอต้ Ali Xiaomi ถกูน�าม่าใช่ง้านบนแพลต้ฟอรืม์่อ่คือม่เม่่รืซ์ัใน
เอเช่ย่ัต้ะวนัออกเฉ่ยังใต้้อย่ัาง Lazada ท่ี่�สาม่ารืถสนที่นา ปีรืะม่วลคืวาม่ต้้องการื ออกใบ
ก�ากับภาษ่ อัปีเดูต้ท่ี่�อยู่ัการืจดัูส่ง และแจง้เตื้อนการืบรืก่ารืตั้�งแต่้ต้้นจนส่นค้ืาถ้งปีลายั
ที่างโดูยัสม่บรูืณ์ 

ส�าหรืบัรืะบบบรืก่ารืขึ้นส่งซั้�งย้ัดูถือเรืื�องคืวาม่เรืว็เปี็นส่�งส�าคัืญ การืน�าโม่เดูลอไจล์ใน 
อัลกอรืท้่ี่ม่ม่าใช่ใ้นการืแจกจา่ยัส่นค้ืา ย่ั�งช่ว่ยัจบัรืะยัะที่างการืขึ้นส่งอย่ัางช่าญฉลาดูไปีใน
ตั้ว JD Logistics รืะบบขึ้นส่งท่ี่�รืว่ม่มื่อกับรืะบบ AI จากบรืษั่ที่ Blue Yonder เพื�อจดัูการื
รืะบบห่วงโซัอ่ปุีที่านขึ้องแบรืนด์ูส่นค้ืา เฝั้าต่้ดูต้าม่ท่ี่�ที่�าการืต้รืวจจบัคืวาม่ต้้องการืแบบ 
เจาะล้กและเรืย่ัลไที่ม์่ สาม่ารืถวเ่คืรืาะห์เส้นที่างการืขึ้นส่งส่นค้ืาท่ี่�ปีรืะหยััดูท่ี่�สดุู จง้วเ่คืรืาะห์ไดู้ 

robotics247.com

apzoblog.com
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 อัลกอริทึมที่คู่ควร
 สำาหรับอนื้าคต

Digi-Grasping เปี็นแนวค่ืดูท่ี่�รืะบุไวใ้นรืายังาน 
Journal of Futures Studies โดูยัสถาบัน 
ARTS ในฟินแลนด์ู อัลกอรืท้่ี่ม่คืือหน้�งในการื
พัฒนาทัี่กษะขึ้อง AI ให้เข้ึ้าใจม่นุษย์ั หากต้้องการื
ให้ AI เข้ึ้าใจวา่ม่นุษย์ัเปี็นแบบใดู ม่นุษย์ัจ�าเปี็น
ต้้องเรืย่ันรูืแ้ละเข้ึ้าใจเส่ยัก่อน ว่ารืะบบดู่จ่ทัี่ล
สาม่ารืถส่งผลกรืะที่บต่้อช่่ว่ต้ดู่จ่ทัี่ลในรูืปีแบบ
ใดูไดู้บ้าง ซั้�งเรื่�ม่จากการืสอนโคืรืงสรื้างที่าง
สังคืม่ ออกแบบโคืรืงสรืา้งจรืย่ัธรืรืม่ดู่จ่ทัี่ลดัู�ง
ว่ช่า Digital 101 ท่ี่�ม่่ปีรืะโยัช่น์ต่้อสังคืม่และ 
ส่�งแวดูล้อม่ อย่ัางเช่่นการืลดูคืวาม่ไม่่เท่ี่าเท่ี่ยัม่
ในรืะบบรืบัสมั่คืรืงาน การืให้บรืก่ารืแช่ต้บอต้เพื�อ
รืองรืบัลูกค้ืาออนไลน์ การืจัดูการืรืะบบธุรืก่จท่ี่�
คื�าน้งถ้งส่�งแวดูล้อม่ หรือืการืน�าอัลกอรืท้่ี่ม่ม่า
จดัูการืที่รืพัยัากรื 

อย่ัาง Firebnb.coop ท่ี่�เน้นเศรืษฐก่จแบบ
แบ่งปีัน ลดูการืใช่้ที่รืพัยัากรืท่ี่�ส่�นเปีลือง และ
สนับสนุนท้ี่องถ่�นอย่ัางจรืง่จัง หรือืการืจัดูการื
โปีรืแกรืม่สอนเที่คืโนโลย่ั AI ขัึ้�นพื�นฐานขึ้อง 
Center for Humane Technology องค์ืกรื
ไม่่แสวงหาก�าไรืท่ี่�ออกแบบโปีรืแกรืม่การืเรืย่ันรูื้
ส�าหรืบัเที่คืโนโลย่ัสมั่ยัใหม่่ โดูยัเน้นโคืรืงสรืา้ง
การืที่�าธุรืก่จแบบใสสะอาดู เพื�อพัฒนาเปี็น
เคืรืื�องมื่อท่ี่�ให้คืณุค่ืาแก่สังคืม่และส่�งแวดูล้อม่ 

wildmountaincollective.com.au
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ที่มา: 

บทความ  
“Agile for AI and Data 
Science”  
จาก mirai-solutions.ch

บทความ 
 “AI & the Struggle for 
Humane Technology”  
โดย Barbara Lepani 
จาก wildmountaincollective.
com.au

บทความ  
“Alibaba Luban : AI-Based 
Graphic Design Tool”  
โดย Alibaba Cloud 
Enterprise Application Team 
จาก alibabacloud.com

บทความ  
“Artificial Intelligence 
Overview and Applications” 
โดย Jagreet Kaur  
จาก xenonstack.com

บทความ  
“Auditing Employment 
Algorithms for 
Discrimination” 
โดย Alex Engler  
จาก brookings.edu

บทความ  
“Challenges and New 
Frontiers of AI”  
โดย Som Pal Choudhury 
จาก cio.economictimes.
indiatimes.com

บทความ  
“China’s AI & Retail Evolution 
2020”  
โดย Athena Chen  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Coaching Sales Agents? 
Use AI and Human Coaches 
Jointly”  
โดย Xueming Luo, Marco 
Shaojun Qin, Zheng Fang และ 
Zhe Qu  
จาก ama.org

บทความ  
“Emotion-Based Technology: 
Shifts & Strategies” 
 โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Privacy vs Data: Business 
Strategies”  
โดย Petah Marian  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Recap of the 2020 Double 
11 Global Shopping 
Festival”  
โดย Zhang Nan  
จาก alibabacloud.com

บทความ  
“Research Rader: 
Algorithmic Auditing”  
โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Research Rader:  
Digi-Grasping”  
โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ  
“The Algorithmic Auditing 
Trap”  
โดย Mona Sloane  
จาก onezero.medium.com

บทความ  
“The Chatbot Development 
Services to Improve the 
Customer Experience”  
โดย Jayce Ivanah 
 จาก apzoblog.com

บทความ  
“The Ethical Use of Data in 
Artificial Intelligence” 
โดย Jeff Puritt  
จาก fastcompany.com

บทความ  
“Walmart’s AI Is Getting 
Smarter About Grocery 
Delivery”  
โดย Amanda Silberling  
จาก techcrunch.com

รายงาน  
“Closing the AI Accountability 
Gap : Defining an End-to-
End Framework for Internal 
Algorithmic Auditing” โดย 
Inioluwa Deborah Raji, 
Andrew Smart, Rebecca 
N. White, Margaret 
Mitchell, Timnit Gebru, Ben 
Hutchinson, Jamila Smith-
Loud, Daniel Theron และ 
Parker Barnes จาก arxiv.org

ขึ้ณะท่ี่�บรืษั่ที่ AeBeZe ผู้พัฒนาซัอต์้ฟแวรืส์�าหรืบัปีรืะม่วลผลดู้านอารืม่ณ์ ไดู้ให้คืวาม่
เห็นว่า AI จ�าเปี็นต้้องเรืย่ันรูืโ้ปีรืแกรืม่ Digital Nutrition เพื�อว่เคืรืาะห์โภช่นาการื 
ดู้านดู่จทั่ี่ลท่ี่�ม่นุษย์ัจ�าเปีน็ต้้องไดู้รืบัอย่ัางเหม่าะสม่ ไม่่ใช่ก่ารืเสนออัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�ต้อบโจที่ย์ั 
ผู้บรืโ่ภคืให้ทัี่นใจเท่ี่านั�น แต่้ต้้องลดูคืวาม่โลภในข้ึ้อมู่ลลง เพื�อให้ผู้ใช่้งานเที่คืโนโลย่ั 
โดูยัเฉพาะดู้านสื�อดู่จทั่ี่ล ม่่เวลาหยุัดูพักและที่บที่วนการืตั้ดูส่นใจดู้วยัตั้วเอง แที่นท่ี่�จะ
พ้�งพารืะบบอัต้โนมั่ต่้ต้ลอดูเวลา

WGSN ไดู้ส�ารืวจข้ึ้อมู่ลการืที่�างานขึ้องอัลกอรืท้่ี่ม่ไว้ในบที่คืวาม่ Research Rader:  
Digi-Grasping วา่ท้ี่ายัท่ี่�สดุูแล้ว การืสอนอัลกอรืท้่ี่ม่ให้คือม่พ่วเต้อรืเ์รืย่ันรูื ้เข้ึ้าใจ และ
ตั้ดูส่นใจดู้วยัตั้วเอง ต้้องพ้�งพาข้ึ้อมู่ลท่ี่�ม่นุษย์ัย่ันดู่ต้้องการืให้ปีรืะม่วลผล พลังขึ้อง AI 
จะเก่ดูข้ึ้�นไม่่ไดู้ถ้าไม่่ไดู้รืบัข้ึ้อมู่ลท่ี่�ม่ากพอ โดูยัข้ึ้อมู่ลเหล่าน่�สาม่ารืถเปี็นไดู้ตั้�งแต่้ข้ึ้อมู่ล
พื�นฐานดู้านวท่ี่ยัาศาต้รื ์วฒันธรืรืม่ และส่�งแวดูล้อม่ ข้ึ้อม่ลูส่วนบคุืคืลดู้านรืา่งกายั ข้ึ้อม่ลู
ดู้านคืวาม่รูืส้้ก ข้ึ้อมู่ลอารืม่ณ์ ข้ึ้อมู่ลคืวาม่สัม่พันธร์ืะหวา่งส่�งขึ้อง ข้ึ้อมู่ลคืวาม่สัม่พันธ์
รืะหวา่งบคุืคืล ไปีจนถ้งข้ึ้อม่ลูดู้านศ่ลธรืรืม่ซั้�งอ่งจากค่ืาน่ยัม่ท่ี่�ยัตุ่้ธรืรืม่ส�าหรืบัคืนที่กุฝั�ายั 

โดูยัไม่่แบ่งเพศ ช่าต่้พันธุ ์ อายัุ หรือืสถานภาพขึ้องบุคืคืล การืหลั�งไหลขึ้องข้ึ้อมู่ลท่ี่�เข้ึ้าสู่รืะบบอาจ
ที่�าให้ AI ดูเูป็ีนเที่คืโนโลย่ัท่ี่�โลภม่าก หากแต่้การืโลภนั�นอยัูบ่นพื�นฐานดู้านจรืย่ัธรืรืม่และศ่ลธรืรืม่อันดู่  
ก็สาม่ารืถเก่ดูปีรืะโยัช่น์ม่ากกวา่ผลเช่ง่ลบ สอดูคืล้องกับรืายังาน Trustworthy AI  โดูยั Deloitte 
ซั้�งเผยัถ้งคืวาม่จ�าเปีน็ขึ้องอัลกอรืท้่ี่ม่ท่ี่�คืวรืค่ืาแก่การืวเ่คืรืาะห์ขึ้อง AI วา่ต้้องสรืา้งการืเปีล่�ยันแปีลง
และม่อบผลลัพธ์ท่ี่�ดู่ข้ึ้�นให้แก่สังคืม่ โดูยัเรื่�ม่จากส่�งพื�นฐานดู้านคืวาม่เปี็นอยัู่ (Well-Being) ซั้�ง 
หม่ายัถ้งปีรืะส่ที่ธภ่าพทัี่�งเรืื�องการืดูแูลสขุึ้ภาพ เศรืษฐก่จ ส่�งแวดูล้อม่ การืเมื่องและสังคืม่

moodrise.co
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“น่�คืือรืหัสฉุกเฉ่น (code red) ส�าหรืบัม่นุษยัช่าต่้”
 
อันโต้น่โอ กูเต้อรืเ์รืส (António Guterres) เลขึ้าธ่การื
สหปีรืะช่าช่าต่้กล่าวปีรืะโยัคืน่�กับสื�อม่วลช่น หลังการืเผยั
แพรืร่ืายังานสม่บูรืณ์ฉบับล่าสดุูขึ้องคืณะกรืรืม่การืรืะหวา่ง
รืฐับาล วา่ดู้วยัการืเปีล่�ยันแปีลงสภาพภมู่่อากาศ (IPCC) 
เมื่�อเดืูอนส่งหาคืม่ ปี ี2021 ท่ี่�ผ่านม่า แสดูงให้เห็นวา่หายันะ
ดู้านสภาพภูม่่อากาศก�าลังเปี็นจรืง่ ผลขึ้องภาวะโลกรือ้น
เปี็นส่�งท่ี่�ม่นุษย์ัไม่่อาจหล่กเล่�ยังไดู้อ่กต่้อไปี ดัูงจะเห็นไดู้
วา่ม่่ปีรืากฏิการืณ์ต่้าง ๆ ท่ี่�เปีน็ผลพวงจากโลกรือ้นเก่ดูข้ึ้�น
อย่ัางต่้อเนื�อง ทัี่�งคืลื�นคืวาม่รือ้น ไฟปี�า ธารืน�าแข็ึ้งละลายั 
รืวม่ถ้งรืะดัูบน�าที่ะเลท่ี่�สงูข้ึ้�น
 
รืายังานรืะบุตั้วเลขึ้ม่ากม่ายัท่ี่�บ่งช่่�ให้เห็นถ้งวก่ฤต้ท่ี่�ก�าลัง
เก่ดูข้ึ้�นอย่ัางต่้อเนื�อง ทัี่�งอณุหภมู่่พื�นผ่วโลกท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�น 1.09 
องศาเซัลเซัย่ัสในรืะหวา่งปี ี2011-2020 อากาศในช่ว่ง 5 ปีี
ท่ี่�ผ่านม่าถือเปีน็อากาศท่ี่�รือ้นท่ี่�สดุูนับตั้�งแต่้ปี ี1850 ต้ลอดู
จนข้ึ้อมู่ลท่ี่�วา่ม่นุษย์ัเปี็นตั้วขัึ้บเคืลื�อนหลักท่ี่�ก่อให้เก่ดูการื
สลายัขึ้องธารืน�าแข็ึ้งทัี่�วโลกนับตั้�งแต่้ปีี 1990 เปี็นต้้นม่า 
หากปีรืะเที่ศต่้าง ๆ รืว่ม่มื่อกันปีฏ่ิบัต่้ต้าม่คื�ามั่�นสัญญาใน
การืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อน ม่่นโยับายัลดูการืปีล่อยัก�าซัม่่เที่น
จากภาคืการืเกษต้รืรืวม่ถ้งการืขึ้ดุูเจาะน�ามั่นและก�าซั นั�นก็ 
“อาจจะ” สาม่ารืถช่ว่ยัจ�ากัดูภาวะโลกรือ้นให้ต้ำากวา่รืะดัูบ
ท่ี่�เปีน็อยู่ัไดู้
 

เกรืต้า ธันเบ่รืก์ (Greta Thunberg) นักรืณรืงค์ืดู้าน
สภาพภมู่่อากาศแห่งยัคุืสมั่ยัยัังคืงสรืา้งคืวาม่เคืลื�อนไหว
อย่ัางต่้อเนื�อง เธอไดู้รืบัเก่ยัรืต่้ให้ข้ึ้�นปีกน่ต้ยัสารื Vogue 
ฉบับสแกนดู่เนเวย่ัเล่ม่แรืก ม่ารืต่์้นา บอนเน่ยัรื ์(Martina 
Bonnier) บรืรืณาธ่การืใหญ่ไดู้ให้คืวาม่เห็นว่าเกรืต้า 
ไม่่เพ่ยังเปีน็ผู้สรืา้งคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงเท่ี่านั�น แต่้ยัังเป็ีน 
ผู้ส่งต่้อคืวาม่รืกัธรืรืม่ช่าต่้ ผู้แสวงหาคืวาม่ยัั�งยืัน และ 
ผูท่้ี่�ย้ัดูมั่�นในวสั่ยัทัี่ศน์ขึ้องต้นเองโดูยัปีรืาศจากคืวาม่กลัว
อ่กดู้วยั
 
ธุรืก่จต่้าง ๆ จะต้้องต้รืะหนักถ้งคืวาม่สาม่ารืถในการื
ปีรืบัตั้วต่้อการืเปีล่�ยันแปีลงสภาพภูม่่อากาศ (Climate 
Adaptability) ซั้�งจะไม่่เปีน็เพ่ยังกลยุัที่ธร์ืะยัะสั�นเหมื่อน
อย่ัางในอดู่ต้อ่กต่้อไปี แต่้จะเปีน็ปีจัจยััส�าคัืญท่ี่�ผลักดัูนให้
ธรุืก่จเต่้บโต้ในรืะยัะยัาว เพรืาะผู้บรืโ่ภคืให้คืวาม่ส�าคัืญ
กับการืบรืโ่ภคื การืเดู่นที่าง และการืให้คืวาม่รืว่ม่มื่อ
อย่ัางม่่ส�าน้กม่ากข้ึ้�น เปีล่�ยันทัี่ศนคืต่้จากการื “ค่ืดูเพื�อ
ส่�งแวดูล้อม่ (Think Green)” สู่การื “เปี็นส่�งแวดูล้อม่  
(Be Green)”
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ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องตระหนื้ักถึึง 
ความสามารถึในื้การปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนื้แปลงสภาพิภูมิอากาศ 
(Climate Adaptability) ซึ้ึ่งจะไม่เป็นื้
เพิียงกลยุทธ์ระยะสั�นื้เหม้อนื้อย่างในื้
อดีตอีกต่อไป แต่จะเป็นื้ปัจจัยสำาคัญที่
ผลักดันื้ให้ธุรกิจเติบโตในื้ระยะยาว

ธรุืก่จต่้าง ๆ จะขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัคืณุค่ืาท่ี่�แบ่งปีันรืว่ม่กันกับ 
ผูบ้รืโ่ภคื เรืาจง้ไดู้เห็นคืวาม่ต้้องการืท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นขึ้องส่�งท่ี่�เรืย่ักวา่ 
การืลงที่นุเพื�อสรืา้งผลในเช่ง่บวก (Impact Investing) ท่ี่�
ม่่จุดูปีรืะสงค์ืเพื�อสรืา้งผลกรืะที่บเช่่งบวกในม่่ต่้ขึ้องสังคืม่
หรือืส่�งแวดูล้อม่ เค่ืยังคืู่ไปีกับการืสรืา้งผลก�าไรืให้กับธรุืก่จ
ม่ากข้ึ้�นในปีน่ี�
 
ปี ี2022 ส่�งแวดูลอ้ม่และคืวาม่ยัั�งยืันจง้เปีน็ข้ึ้อปีฏ่ิบัต่้ท่ี่�เน้น
ปีรืะโยัช่น์เพื�อคืนที่กุกลุม่่ รืฐับาล หน่วยังาน เอกช่น ผูม่้่ส่วน
ไดู้ส่วนเส่ยัท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้อง ผู้บรืโ่ภคื สังคืม่ และโลกทัี่�งใบ เปีน็
ช่ว่งเวลาแห่งการืลงมื่อที่�าม่ากกวา่การืแถลงคื�ามั่�นสัญญา 
เพื�อแก้ไขึ้ปีัญหาและม่อบอนาคืต้ท่ี่�ดู่ข้ึ้�นกวา่เดู่ม่ให้กับคืน
รุืน่ต่้อไปี



514 515

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

ประเภทธุรกิจ: การเดินทางขนส่งและการเดินทาง, อาหาร, สถาปัตยกรรรมและการตกแต่ง

bloomberg.com

CLIMATE  
URGENCY 
โลกร้อนื้รอไม่ได้ …  
ถึึงเวลา 
เปลี่ยนื้คาร์บอนื้ตัวร้าย 
ให้กลายเป็นื้ฮิีโร่
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ปีรืะวัต่้ศาสต้รื์ม่นุษย์ักับการื
ต่้อสู้ ปัีญหาดู้านส่�งแวดูล้อม่
ไดู้เดู่นที่างม่าถ้งดู่านท้ี่าที่ายั 
ดู้วยัเช่ื�อไวรืัสโคืว่ดู-19 ท่ี่�เข้ึ้า
ม่าเปี็นตั้วแปีรืส�าคัืญ จ้งม่่การื
ตั้�งคื�าถาม่ว่าท่ี่าม่กลางคืวาม่
ขัึ้ดูสนและการืถดูถอยัขึ้อง
เศรืษฐก่จ ม่่องค์ืกรืใดูบ้างท่ี่�
ยัอม่ช่่วยัโลกและใช่้ที่รืพัยัากรื
ให้น้อยัลง

Research and Degrowth เคืรือืข่ึ้ายัชุ่ม่ช่นท่ี่�ย้ัดูถือที่ฤษฎ่ Degrowth ขึ้อง 
เจสัน ฮ่กเค่ืล (Jason Hickel) อย่ัางหนักแน่น ดู้วยัการืหันหลังให้กับรืะบบ
ที่นุน่ยัม่และลดูที่รืพัยัากรืส่วนเก่นในปีรืะเที่ศท่ี่�รืำารืวยั ไดู้ให้ที่างเลือกการืต่้อสู้
กับคืวาม่ไม่่ม่่ในช่่วงว่กฤต้ดู้วยัคืวาม่พอเพ่ยัง เพื�อให้ทีุ่กคืนสาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
ที่รืพัยัากรืไดู้เท่ี่าเท่ี่ยัม่กัน เช่น่เดู่ยัวกับการืที่�านายัขึ้ององค์ืกรืรืะหวา่งปีรืะเที่ศ 
The Club of Rome ในปี ี1972 ท่ี่�คืาดูการืณ์วา่หากที่กุปีรืะเที่ศยัังย้ัดูในรืะบบ
ที่นุน่ยัม่ ภายัในปี ี2030 ที่รืพัยัากรืจะถกูใช่จ้นหม่ดูและที่�าให้เศรืษฐก่จโลกล่ม่
สลายั เมื่�อเก่ดูวก่ฤต้การืณ์ไวรืสัโคืวดู่-19 ที่ฤษฎ่ดัูงกล่าวจง้ถกูยักข้ึ้�นม่าพูดูอ่ก
คืรืั�งบนสื�อโซัเช่ย่ัลในเดืูอนพฤษภาคืม่ ปี ี2020 โดูยัผู้เช่่�ยัวช่าญม่ากกวา่ 2,000 
คืน ลงนาม่ในจดูหม่ายัปิีดูผน้กท่ี่�ส่งไปียัังปีรืะเที่ศต่้าง ๆ  เพื�อขัึ้บเคืลื�อนแนวที่าง 
Degrowth ในปีรืะเที่ศที่นุน่ยัม่ 

อย่ัางไรืก็ดู่กลับม่่ฝั�ายัท่ี่�ค่ืดูต่้าง โดูยักล่าววา่ที่ฤษฎ่ดัูงกล่าวไม่่สาม่ารืถที่�าไดู้จรืง่
ส�าหรืบัโลกยัคุืน่� การืหยัดุูเดู่นหน้าหรือืถอยัหลงักลับม่่แต่้จะที่�าให้ผูค้ืนอดูอยัาก
ม่ากข้ึ้�น และปีรืะเที่ศท่ี่�รุืง่เรือืงอย่ัางจน่หรือืสหรืฐัอเม่รืก่าก็ม่่แนวที่างการืพัฒนา
ส่�งแวดูล้อม่และฟื� นฟูปัีญหาดู้านม่ลภาวะไดู้รืวดูเรืว็กวา่ปีรืะเที่ศท่ี่�ก�าลังพัฒนา 
ดู้วยัม่าต้รืการืเก็บภาษ่คืารืบ์อนเพื�อน�าภาษ่เหล่านั�นม่าพัฒนานวตั้กรืรืม่ใหม่่
ดู้านส่�งแวดูล้อม่ 

bookdepository.com
The Seasteading Institute and Simon Nummy
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เดู่ม่ท่ี่การืโต้้เถ่ยังรืะหวา่ง 2 ฝัั� งเก่ดูข้ึ้�นตั้�งแต่้ปี ี
2018 และยัังคืงม่่ต่้อเนื�องม่าโดูยัต้ลอดู ไม่่ม่่
ใคืรืสาม่ารืถออกม่าฟันธงไดู้ว่าแนวค่ืดูขึ้อง 
ฝัั� งใดูถกูต้้อง เพรืาะตั้วแปีรืดู้านการืเมื่อง สังคืม่ 
และทัี่ศนะการืบรืห่ารืงานขึ้องแต่้ละปีรืะเที่ศ 
เปีน็ส่�งอ่อนไหวและเดู่นม่าไกลเก่นกวา่จะกลับ
ไปีท่ี่�จุดูเรื่�ม่ต้้น ปีี 2022 จ้งเปี็นท่ี่�ม่าขึ้องการื
ที่บที่วนแนวที่างการืใช่ช้่ว่ต่้ใหม่่ เรื่�ม่จากการืน�า
ม่าต้รืวัดูเดู่ม่ท่ี่�อ่งตั้วเลขึ้ GDP (ผล่ต้ภัณฑ์์ 
ม่วลรืวม่ในปีรืะเที่ศ) ออกไปี แล้วใช่ก้รืะบวนการื
ค่ืดูแบบ Regeneration ท่ี่�เดู่นหน้าฟื� นฟู
ที่รืพัยัากรื เย่ัยัวยัาส่�งแวดูล้อม่ และจัดูการื
ปัีญหาท่ี่�อยัู่ต้รืงหน้าเส่ยัก่อน ดู้วยัการืน�า
เที่คืโนโลย่ัท่ี่�ที่�าให้ม่ลภาวะเปีน็ศนูย์ั (Net-Zero 
Emission) ม่าใช่ใ้นที่กุหน่วยัการืผล่ต้

ภาพถ่ายโดย Landon Parenteau จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Mert Guller 
จาก Unsplash
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เมื่�อโลกรือ้นเก่นไปี การืจัดูการืกับคืารืบ์อนจ้ง
เปีน็เรืื�องเรืง่ดู่วนท่ี่�รือไม่่ไดู้ ต้ลอดูรืะยัะเวลาเกือบ  
10 ปี ีท่ี่�หลายัปีรืะเที่ศต่้างทีุ่่ม่งบปีรืะม่าณไปีกับ
การืจดัูการืปัีญหาดู้านม่ลพ่ษ เพื�อให้เปีน็ไปีต้าม่
ข้ึ้อต้กลง Paris Agreement เที่คืโนโลย่ัใหม่่ ๆ  
ไดู้ถูกปีรืะดู่ษฐข้์ึ้�นและที่ดูลองใช่้งานจนเปี็นผล
ส�าเรื็จ เก่ดูเปี็นนวัต้กรืรืม่ดู้านส่�งแวดูล้อม่ท่ี่�
น�าม่าใช่ง้านไดู้จรืง่ อย่ัางนวตั้กรืรืม่ CCS หรือื 
Carbon Capture and Storage ท่ี่�เรื่�ม่ต้้นจาก
โปีรืเจกต์้ขึ้อง Climeworks สวต่้เซัอรืแ์ลนด์ู ใน 

ปี ี2017 ศักยัภาพขึ้องเคืรืื�องมื่อสาม่ารืถดัูกเก็บ 
ก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู (Direct Air Capture: 
DAC) จากช่ั�นบรืรืยัากาศไดู้ 10 ก่กะตั้นต่้อปี ี 
ที่�าให้บรื่ษัที่สาม่ารืถเปิีดูโรืงงานดัูกจับ ก�าซั 
คืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู ในอ่กหลายัพื�นท่ี่�เพื�อดัูกจบั 
และจ�าหน่ายัให้แก่อุต้สาหกรืรืม่การืเกษต้รื 
บรืษั่ที่แปีรืรูืปีผล่ต้ภัณฑ์์จากพลงังานสังเคืรืาะห์ 
และบรื่ษัที่ผู้ผล่ต้พลังงานเช่ื�อเพล่ง ปีัจจุบัน
โปีรืเจกต์้ดัูงกล่าวถูกปีรืะกาศตั้�งเป็ีนแนวค่ืดู
ต้้นแบบโดูยั IPPC เพื�อเปี็นแนวที่างในการื
พัฒนานวตั้กรืรืม่ช่น่ดูอื�น ท่ี่�ที่�าหน้าท่ี่�กักเก็บก�าซั
คืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูในลักษณะเดู่ยัวกัน โดูยั 
ปีรืบัเปีล่�ยันไปีต้าม่บรืบ่ที่ขึ้องแต่้ละปีรืะเที่ศและ
รูืปีแบบการืจดัูเก็บขึ้องพื�นท่ี่�นั�น ๆ 

ปีี 2022 จ้งเปี็นการืเดู่นหน้าสู่ยัุคืปีฏ่ิวัต่้คืารื์บอนอย่ัางจรื่งจัง น�าทัี่พดู้วยั
เที่คืโนโลย่ัดัูกจบั CCS ท่ี่�พัฒนาคืวบคืู่ไปีกับอปุีกรืณ์จดัูเก็บและน�าไปีใช่ ้CCUS 
หรือื Carbon Capture Usage and Storage ปีรืะเที่ศท่ี่�พรือ้ม่ก้าวไปีข้ึ้างหน้า
ดู้านส่�งแวดูล้อม่ไม่่จ�าเปีน็ต้้องม่านั�งเถ่ยังในบที่คืวาม่วช่่าการื วา่โลกจะดู่ข้ึ้�นหาก
เศรืษฐก่จต้้องเต่้บโต้หรือืหยุัดูเต่้บโต้ เพรืาะในฐานะนักวท่ี่ยัาศาสต้รืส่์�งแวดูล้อม่  
พวกเขึ้าเช่ื�อวา่การืจดัูการืดู้วยัเที่คืโนโลย่ัท่ี่�ก้าวหน้าจะสาม่ารืถบรืรืเที่าคืวาม่เจบ็ปี�วยั 
ขึ้องโลกไดู้ต้รืงจุดู และไดู้ผลดู่ย่ั�งกวา่การืตั้�งสม่ม่ต่้ฐานพฤต่้กรืรืม่ที่างสังคืม่  

CCS ความหวังของโลกยุคใหม่ 

climeworks.com

ภาพถ่ายโดย  
Thijs Stoop 
จาก Unsplash
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“เราผลิตรถึยนื้ต์ทัว่โลกได้ปีละ 80-100 ล้านื้คันื้  
นื้ั่นื้จ้งเป็นื้เหตุผลทีบ่ริษัทกักเก็บคาร์บอนื้  

จำาเป็นื้ต้องเป็นื้หนื้ึ่งในื้อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดสำาหรับโลก” 

คริสตอฟ บอยต์เลอร์ (Christoph Beuttler)  
หัวหนื้้าฝ่่ายนื้โยบายด้านื้สภาพิอากาศบริษัท Climeworks

การืเรื่�ม่ต้้นจดัูการืส่�งแวดูล้อม่ดู้วยัการืเป็ีนกลาง 
ที่างคืารืบ์อน ดููเหมื่อนจะเปี็นว่ธ่ท่ี่�สาม่ารืถวัดู 
ผลลัพธ์ไดู้ช่ัดูเจนท่ี่�สุดูส�าหรืับวันน่�  ตั้�งแต่้
ปีี 2019 เปี็นต้้นม่า Carbon-Neutral หรือื
แนวที่างเปี็นกลางที่างคืารื์บอน หรืือเรื่ยัก 
อ่กอย่ัางหน้�งวา่การืลดูก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู
สทุี่ธใ่ห้เป็ีนศนูย์ัในกรืะบวนการืผล่ต้ ไดู้ถกูน�าม่า
เช่ื�อม่โยังกับเที่คืโนโลย่ัดัูกจับคืารืบ์อน (CCS)
เพื�อน�าคืารื์บอนท่ี่�ต้้องการืก�าจัดูท่ี่�งไปีใช่้งาน

ต่้อในรูืปีแบบพลังงานที่ดูแที่น อย่ัางโปีรืเจกต์้ 
Longship ท่ี่�ใช่้เงน่ลงทีุ่นกวา่ 1.7 พันล้านยัูโรื 
ไดู้สรืา้งรืะบบกักเก็บคืารืบ์อน จากน่คืม่โรืงงาน
อตุ้สาหกรืรืม่ในบรืเ่วณท่ี่�ต่้ดูกับน่านน�าที่างต้อน
เหนือขึ้องนอรืเ์วย์ั เพื�อน�าไปีแปีรืรูืปีเปีน็พลังงาน
ที่ดูแที่นในอตุ้สาหกรืรืม่ปีูนซัเ่ม่นต์้ และโรืงงาน
ท่ี่�ใช่เ้ช่ื�อเพล่งจากฟอสซัล่ในนอรืเ์วย์ัและภมู่่ภาคื
ยัโุรืปี 

dezeen.com

ภาพถ่ายโดย  
Noah Buscher 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Photoholgic  
จาก Unsplash
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โที่น่�  ท่ี่ลเลอรื์ (Tony Tiller) รืัฐม่นต้รื่กรืะที่รืวง
ปิีโต้รืเล่ยัม่และพลังงานขึ้องนอรืเ์วย์ั กล่าววา่การืลงที่นุ
คืรืั�งน่�จะช่่วยัให้บรืรืลผุลการืลงนาม่ในข้ึ้อต้กลง Paris 
Agreement ท่ี่�วางเปีา้ให้นอรืเ์วย์ัเป็ีนกลางที่างคืารืบ์อน
ภายัในปี ี2050 แต่้ปีรืะเด็ูนท่ี่�ถกูเพ่งเล็งขึ้องโปีรืเจกต์้น่�  
คืือการืเลือกแหล่งกักเก็บคืารืบ์อนไวใ้ต้้พื�นดู่น 3 กม่. 
ใต้้ก้นที่ะเลบรืเ่วณน่านน�าที่างต้อนเหนือขึ้องนอรืเ์วย์ั  
โดูยัไม่่ม่่ใคืรืสาม่ารืถการืนัต่้ไดู้วา่ก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู 
เหลวท่ี่�จดัูเก็บไวใ้ต้้พื�นพ่ภพจ�านวนกวา่ 80 พันล้านตั้น  
จะส่งผลต่้อรืะบบน่เวศใต้้พื�นดู่นหรือืไม่่ คืณะกรืรืม่การื
ปิีโต้รืเล่ยัม่ขึ้องนอรืเ์วย์ัจง้ยืั�นหนังสือปีกขึ้าวแก่รืฐับาล
และเคืรือืข่ึ้ายัดู้านส่�งแวดูล้อม่ในสหภาพยัุโรืปี เพื�อ
รืะบุแผนท่ี่�แสดูงต้�าแหน่งท่ี่� เหม่าะสม่ส�าหรืับเก็บ
คืารื์บอนไดูออกไซัด์ูในแนวไหล่ที่ว่ปี และยืันยัันว่า
สาม่ารืถจัดูการืภาวะก�าซัเรืือนกรืะจกขึ้องนอรื์เวย์ั
ไดู้แน่นอน ทัี่�งยัังเช่ื�อว่าการืจัดูเก็บไว้ใต้้พ่ภพย่ัอม่
ปีลอดูภัยักว่าจัดูเก็บบนพื�นดู่น โดูยัก�าหนดูปีรืม่่าณ
คืารื์บอนไดูออกไซัด์ูเหลวเบื�องต้้นท่ี่�สาม่ารืถจุไดู้
อย่ัางปีลอดูภัยัอยัู่ท่ี่� 1.25 พันล้านตั้น ทัี่�งน่�โปีรืเจกต์้ 
Longship จ�าเปี็นต้้องรืว่ม่มื่อกับอุต้สาหกรืรืม่หลายั
แขึ้นง เพื�อเปี็นตั้วเลือกในการืแบ่งคืารืบ์อนเหลวไปี
แปีรืรูืปีเปีน็พลังงานหรือืวสัดูใุหม่่ดู้วยัเช่น่กัน 

nordicenergy.org
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จน่คืือหน้�งในปีรืะเที่ศท่ี่�คืรืำาหวอดูในวงการืจดัูการื
ปีัญหาม่ลภาวะม่านานนับที่ศวรืรืษ แม้่จะไม่่เน้น
เข้ึ้ารืว่ม่ลงนาม่กับองค์ืกรืรืะหวา่งปีรืะเที่ศม่ากนัก 
แต่้รืฐับาลจน่ก็ไดู้วางนโยับายัการืจดัูการืม่ลภาวะ
ข้ึ้�นเป็ีนวารืะแห่งช่าต่้ใน CCUS Forum โดูยัเดู่น
หน้าวางกรือบเที่คืโนโลย่ั CCS อย่ัางต่้อเนื�อง ให้
คืวบคืู่ไปีกับแนวที่าง R&D ขึ้องอตุ้สาหกรืรืม่ภาคื
การืผล่ต้ จ้งที่�าให้โรืงงานท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับสายัการื
ผล่ต้ท่ี่�ส�าคัืญส�าหรืบัปีรืะเที่ศ น้อม่รืบันโยับายั
และน�ารื่องเที่คืโนโลย่ั CCS ในทีุ่กสายัพาน
การืผล่ต้ อย่ัางน่คืม่อุต้สาหกรืรืม่ในม่ณฑ์ล
อานฮุยัและม่ณฑ์ลเหอเปี�ย์ั ท่ี่�ข้ึ้�นช่ื�อว่าเปี็นฐาน
การืผล่ต้พลังงานไฟฟา้ถ่านห่น ปีูนซั่เม่นต์้ และ
วัสดูุตั้�งต้้นต่้าง ๆ ในปีีท่ี่�ผ่านม่า น่คืม่แห่งน่�ไดู้
ปีรืะกาศเช่่ญช่วนสื�อทัี่�วโลก ให้ไปีรืว่ม่ช่ม่คืวาม่
ส�าเรื็จขึ้องโรืงงานถ่านห่นแห่งใหญ่ขึ้องจ่นท่ี่�
เปี็นม่่ต้รืต่้อธรืรืม่ช่าต่้ ดู้วยัว่ธ่การืจัดูเก็บก�าซั 
คืารื์บอนไดูออกไซัด์ูในทีุ่กกรืะบวนการืผล่ต้ 
รืวม่ถ้งกักเก็บก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูในอากาศ
บรื่เวณในและนอกน่คืม่อุต้สาหกรืรืม่ทัี่�งหม่ดู
ดู้วยัรืะบบ CCS ถ่านห่นในโรืงงานแห่งน่�จ้งเปี็น 
ต้้นแบบขึ้องเช่ื�อเพล่งถ่านห่นท่ี่�ถกูน�าเข้ึ้าขัึ้�นต้อน
แปีลงรืา่งให้เปี็นพลังงานสะอาดู ต้าม่แนวที่าง 
Carbon-Neutral ท่ี่�รืฐับาลตั้�งเปี้าให้คืรือบคืลุม่
ในที่กุอตุ้สาหกรืรืม่ภายัในปี ี2060

จาก CO2 สู่ Blue Hydrogen

scmp.com
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แม้่ต้อนน่�จ่นยัังไม่่สาม่ารืถที่�าให้ทัี่�งปีรืะเที่ศ
เปีน็กลางที่างคืารืบ์อนไดู้ 100% แต่้ในปีท่ีี่�ผ่านม่า 
จ่นไดู้ปีรืะกาศคืวาม่ส�าเรื็จกับอุต้สาหกรืรืม่ 
คืารืบ์อนไปีอ่กขัึ้�นหน้�ง ดู้วยัเที่คืโนโลย่ั CCS และ 
CCUS กวา่รือ้ยัโปีรืเจกต์้ ซั้�งม่ากท่ี่�สดุูหากเท่ี่ยับ
กับบรืรืดูาปีรืะเที่ศท่ี่�ม่่อตุ้สาหกรืรืม่ปีล่อยัม่ลพ่ษ
สงู โดูยัเฉพาะโคืรืงการืน�ารือ่งในม่ณฑ์ลส่านซั ่ท่ี่�
ลงที่นุสรืา้งเขึ้ต้ปีฏ่ิรูืปีคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู Jinjie 
Power Plant ท่ี่�เปีน็ทัี่�งโรืงงานกักเก็บคืารืบ์อน 

และศูนย์ัวจ่ัยัหลักดู้านนวตั้กรืรืม่คืารืบ์อน การื
ลงที่นุขึ้องบรืษั่ที่ Guohua Power ในคืรืั�งน่� เปีน็
เดู่ม่พันคืรืั�งใหญ่ท่ี่�จะน�าจุดูเปีล่�ยันรืะดัูบม่หภาคื
ม่าสู่จ่น เพรืาะนอกจากจะสาม่ารืถจัดูการืกับ
ปีัญหาการืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูจาก
น่คืม่อุต้สาหกรืรืม่ไดู้แล้ว ยัังสาม่ารืถสรื้าง
โอกาสที่างธรุืก่จเช่ื�อเพล่งไฮโดูรืเจนให้แก่จน่ไดู้
อ่กดู้วยั

ก่อนหน้าน่�จ่นไดู้ที่�าการืค้ืาในต้ลาดู
ไฮโดูรืเจนส่เที่า ซั้�งไดู้จากการืสกัดู
เช่ื�อเพล่งถ่านห่นและปีิโต้รืเล่ยัม่ แต่้
ไฮโดูรืเจนช่น่ดูน่�ไม่่สาม่ารืถต้อบสนอง
นโยับายัคืารืบ์อนสุที่ธ่เป็ีนศูนย์ัขึ้อง
จ่นไดู้ จ้งเก่ดูการืปีฏ่ิวัต่้ไฮโดูรืเจน 
ส่เที่าให้กลายัเปี็นส่น�าเงน่ข้ึ้�น ซั้�งม่า
จากการืสกัดูไฮโดูรืเจนส่เที่าเช่ื�อม่
เข้ึ้ากับรืะบบ CCS และ CCUS เพื�อ
ดัูกจับและเข้ึ้ากรืะบวนการืเผาไหม้่
ขึ้องก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูอ่กขัึ้�น 
โดูยัจดัูการืภายัใต้้ช่ื�องานวจ่ยัั Clean 
Energy Industry Complex ซั้�งม่่
บรืษั่ที่ผู้รืว่ม่ลงนาม่จ�านวนม่าก ทัี่�ง
บรืษั่ที่ช่ั�นน�าดู้านสาธารืณูปีโภคื บรืษั่ที่
ผู้ผล่ต้พลังงานไฟฟา้ และเคืรือืข่ึ้ายั
บรืษั่ที่น�ามั่น Sinopec ซั้�งนอกจาก
จะรื่วม่มื่อพัฒนาเที่คืโนโลย่ัดัูกจับ
ม่ลภาวะก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูแล้ว 
บรืษั่ที่เหล่าน่�ยัังม่่ส่วนในการืบรืห่ารื
ที่รืพัยัากรืในปีรืะเที่ศ และเพ่�ม่พลัง
การืเต่้บโต้ดู้านเศรืษฐก่จรืะหว่าง
ปีรืะเที่ศดู้วยัเช่่นกัน อย่ัางเช่่นบรืษั่ที่
ผล่ต้พลังงาน   Huaneng ในปัีกก่�ง 
ท่ี่�เดู่นหน้าพัฒนาการืกลั�นอนุภาคื
ขึ้องก�าซัจากท่ี่อไอเส่ยัให้กลายัเปี็น
ไฮโดูรืเจนบรืสุ่ที่ธ่� เพื�อใช่้เปี็นเกรืดู
ส�าหรืบัอตุ้สาหกรืรืม่อาหารืหรือืเส้นใยั
ท่ี่�เปีน็ม่่ต้รืต่้อส่�งแวดูล้อม่

จาก CCS ได้ส่งไม้ต่อ 
สู่ภาคอุตสาหกรรมเชื่้�อเพิลิง  
และในื้ปี 2022 นื้ี� จีนื้ได ้
เขียนื้ประวัติศาสตร์บทใหม่ 
ในื้หมวดหมู่พิลังงานื้ทดแทนื้ 
ที่เรียกว่า ‘ไฮิโดรเจนื้สีนื้ำ�าเงินื้’

Norsk Shell, fch.europa.eu

Norsk Shell, fch.europa.eu
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ไฮโดูรืเจนไดู้กลายัเปี็นเช่ื�อเพล่งตั้�งต้้นในหม่วดูหมู่่พลังงานส่เข่ึ้ยัวส�าหรืับ
อนาคืต้ สอดูคืล้องกับแผนนโยับายัม่ลภาวะในสหภาพยัุโรืปี ซั้�งมุ่่งเป้ีาผล่ต้
อุปีกรืณ์ยัานยันต์้ท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัก�าซัไฮโดูรืเจน และลงทีุ่นในโคืรืงสรื้าง
พื�นฐานดู้านการืขึ้นส่งดู้วยัก�าซัไฮโดูรืเจน ภายัใต้้เคืรือืข่ึ้ายั Norsk e-Fuel 
ซั้�งปีัจจุบันไดู้แบ่งส่นค้ืากลุ่ม่ Norsk Hydro ไว้เพื�อจัดูสรืรืงบปีรืะม่าณว่จัยั
พลังงานไฮโดูรืเจน โดูยัม่่สถาบัน Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU), University of Oslo (UiO), State College of Agder 
(HiA), Institute for Energy Technology (IFE) และ SINTEF เข้ึ้ารืว่ม่มื่อ
สรืา้งฝัันขึ้องไฮโดูรืเจนสะอาดูให้เปี็นจรืง่ ไฮโดูรืเจนปีรืะเภที่น่�จะถูกส่งไปียััง
บรืษั่ที่ในเคืรือื Norsk Shell ท่ี่�ที่�าหน้าท่ี่�เปี็นสถาน่จา่ยัพลังงานส�าหรืบัยัานยันต์้ 
และเปี็นเช่ื�อเพล่งหลักส�าหรืบัอุต้สากรืรืม่การืบ่นในนอรืเ์วย์ั เนื�องจากสาม่ารืถ
ที่ดูสอบไดู้แล้วในรืายังาน The European Union’s Clean Sky Initiative วา่
หากใช่้ไฮโดูรืเจนเปี็นเช่ื�อเพล่งในอุต้สาหกรืรืม่การืบ่นทัี่�งหม่ดู จะสาม่ารืถลดู
ปีรืม่่าณก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูไดู้ 50-90% วัสดุจากอากาศ  

กอบกู้ธรรมชื่าติกลับค้นื้

นื้ับแต่เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
พิลังงานื้ปิโตรเลียมใต้พิ้�นื้ดินื้ 
ได้หล่อเลี�ยงทุกชื่ีวิตให้เติบโต 
บนื้ผ้นื้โลก ถึึงเวลาแล้วที่จะ 
หยุดดำาดิ่งลงพิ้�นื้ดินื้แล้วเงยหนื้้า 
มองต้นื้ทุนื้ที่มีอยู่ในื้อากาศ 

อาจเปี็นเรืื�องท่ี่�กลืนไม่่เข้ึ้าคืายัไม่่ออกท่ี่�จะ 
กล่าวว่าต้้นทีุ่นล�าดัูบต่้อไปีขึ้องม่นุษยัช่าต่้ 
เก่ดูจากปีัญหาท่ี่�ทีุ่กคืนรื่วม่กันที่�าให้เก่ดูข้ึ้�น 
แต่้นวตั้กรืดู้านคืารืบ์อนกลับม่องวา่หากที่�าให้
ก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูตั้วรืา้ยักลายัเปี็นคืนดู่ 
จ�าเป็ีนต้้องขัึ้ดูเกลาและวางบที่บาที่หน้าท่ี่�ให้ 
ต้รืงจุดู ซั้�งแนวที่างน่�ไดู้ถูกยักให้เปี็นหน้�งใน
คืวาม่ท้ี่าที่ายัแห่งศต้วรืรืษ ท่ี่�บอกโลกให้รูืว้่า 
“พวกเรืาก�าลังเข้ึ้าสู่ยัคุืปีฏ่ิวต่ั้คืารืบ์อนแล้ว”

“คืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้จากคืารืบ์อนไฟเบอรื ์ คืือ
ส่�งท่ี่�เลวรืา้ยั” เอรืก่ แฟรืงก์ (Erik Frank) จาก
ศูนย์ัวจ่ัยั Biomaterial เยัอรืม่น่ ผู้เช่่�ยัวช่าญ
ดู้านวสัดูคุืารืบ์อนไฟเบอรืก์ล่าวในบที่สัม่ภาษณ์

ขึ้อง Dezeen วา่แม้่เขึ้าจะพัฒนาเส้นใยัคืารืบ์อน
ท่ี่�ผล่ต้จากกรืะบวนการืเผาไหม้่ขึ้องเช่ื�อเพล่ง
ปิีโต้รืเล่ยัม่ม่ายัาวนาน แต่้นั�นเปีน็เพรืาะต้้องการื
จัดูการืกับคืารื์บอนฟุต้พรื่นต์้ในกรืะบวนการื
ผล่ต้พลังงานปิีโต้รืเล่ยัม่ให้หม่ดูไปี ซั้� งเขึ้า 
กลับม่องวา่น่�คืือการืแก้ปีญัหาท่ี่�ปีลายัเหต้ ุเพรืาะ
การืสรืา้งเส้นใยัคืารืบ์อนท่ี่�แท้ี่จรืง่ต้้องผล่ต้จาก
ต้้นทีุ่นท่ี่�ไม่่สนับสนุนให้เก่ดูการืเผาไหม้่ซั�าแล้ว
ซั�าอ่ก ขึ้ณะเดู่ยัวกันวสัดูุช่น่ดูน่�กลับถูกเลือกใช่้
ในการืสรืา้งนวตั้กรืรืม่ใหม่่ ๆ อยัู่เสม่อ เพรืาะม่่
น�าหนักเบา บาง ยืัดูหยัุ่น และแข็ึ้งแรืงเท่ี่ยับเท่ี่า
เหล็กกล้า จง้เปีน็ต้้นที่นุหลักส�าหรืบัฐานการืผล่ต้
ขึ้องเยัอรืม่น่ 

carbon3d.com

makerbot.com
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แล้วคืวาม่หวงัขึ้องอตุ้สาหกรืรืม่การืผล่ต้
ขึ้องเยัอรืม่น่ก็เห็นแสงสวา่งอ่กคืรืั�ง เมื่�อ
โปีรืเจกต์้ CUBE จากสถาบัน Technical 
University Dresden สาม่ารืถปีรืะดู่ษฐ์
คือนกรืต่้ท่ี่�สรืา้งข้ึ้�นจากคืารืบ์อนไฟเบอรื ์
Cabonhaus ซั้�งม่าจากการืกักเก็บก�าซั
คืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูในอตุ้สาหกรืรืม่ผล่ต้
กรืะดูาษและการืสกัดูน�ามั่นจากสาหรืา่ยั 
แม้่จะที่นที่านต่้อสภาพอากาศไม่่เท่ี่า
เหล็กกล้า แต่้ไดู้รืบัการืที่ดูสอบรืว่ม่กับ
สถาบัน Henn Architekten วา่สาม่ารืถ
ที่ดูแที่นเหล็กไดู้ในส่วนโคืรืงสรืา้งอาคืารื 
เพรืาะแข็ึ้งแรืงและรืบัน�าหนักไดู้เท่ี่ยับเท่ี่า
เหล็ก อ่กทัี่�งยัังสาม่ารืถดููดูซัับคืวาม่ช่ื�น 
ช่่วยัลดูการืปีล่อยัก�าซัเรือืนกรืะจกไดู้ถ้ง 
70% คืวาม่ส�าเรื็จในการืพัฒนาเส้นใยั
คืารืบ์อนจาก CUBE จง้ที่�าให้อตุ้สาหกรืรืม่
และบรืษั่ที่ในเยัอรืม่น่ สหรืฐัอเม่รืก่า จ่น 
และอ่สรืาเอล สนใจเข้ึ้าไปีศ้กษาดูงูานใน
ศูนย์ันวัต้กรืรืม่แห่งน่� และมุ่่งหน้าเข้ึ้าสู่
วงการืเส้นใยัคืารืบ์อนช่ว่ภาพ (Bio-Based 
Carbon Fiber) ในอตุ้สาหกรืรืม่การืผล่ต้
วสัดูสุ�าหรืบัยัานยันต์้ การืคืม่นาคืม่ขึ้นส่ง 
และวงการืสถาปีัต้ยักรืรืม่ ท่ี่�เช่ื�อม่โยังกับ 
ปีญัหาดู้านม่ลภาวะและคืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ 
โดูยัต้รืง  

Carbon Design Engine, 3dprintingmedia.network



534 535

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

บรื่ษัที่ท่ี่� ตั้�งต้้นดู้วยัต้้นทีุ่นจากก�าซัคืารื์บอนไดูออกไซัด์ูอย่ัาง 
Cabon ผู้เช่่�ยัวช่าญดู้านเส้นใยัคืารืบ์อนในแคืล่ฟอรืเ์น่ยั เรื่�ม่จาก
การืผล่ต้วัสดูุต้าข่ึ้ายัจากเคืรืื�องพ่ม่พ์สาม่ม่่ต่้ เนื�องจากสาม่ารืถ
ลดูกรืะบวนการืเผาไหม้่และลดูคืารื์บอนฟุต้พรื่นต์้น้อยักว่า
อุต้สาหกรืรืม่ปีิโต้รืเคืม่่ ต้ลอดูรืะยัะเวลา 5 ปีีท่ี่�ผ่านม่าไดู้จับมื่อ
กับแบรืนด์ู Adidas อย่ัางเหน่ยัวแน่น เพื�อออกแบบพื�นรืองเท้ี่าใน
ลักษณะต้าข่ึ้ายัท่ี่�ยืัดูหยัุ่นดู้วยัเส้นใยัคืารืบ์อน วนัน่�การืรืว่ม่มื่อไดู้
ให้ผลลัพธท่์ี่�ช่ดัูเจน เมื่�อม่่เส่ยังต้อบรืบัวา่การืใช่ง้านม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพ
ไม่่ต่้างจากวสัดูไุนลอนหรือืโฟม่ บรืษั่ที่ Cabon จง้เดู่นหน้าพัฒนา
ซัอฟต์้แวรื ์Carbon Design Engine ต่้อไปี โดูยัฮารืด่์ูก คืาบาเรืย่ั 
(Hardik Kabaria) หัวหน้าท่ี่ม่วศ่วกรืรืม่ขึ้องท่ี่ม่ คืาดูหวงัวา่การื
ปีรืะดู่ษฐเ์คืรืื�องผล่ต้วสัดูเุส้นใยัคืารืบ์อนแบบสาม่ม่่ต่้ จะสาม่ารืถลดู
ขัึ้�นต้อนในกรืะบวนการืผล่ต้ไดู้ม่ากข้ึ้�น ซั้�งวสัดูชุ่น่ดูน่�จะเปีน็กญุแจไขึ้
กล่องแพนดูอรืาเพื�อม่าแที่นท่ี่�วสัดูปุีรืะเภที่โฟม่ โดูยัสาม่ารืถเข้ึ้าถ้ง
ผู้บรืโ่ภคืไดู้ม่ากข้ึ้�นดู้วยัการืออกแบบให้คืรืบที่กุวงจรืการืผล่ต้ เช่น่ 
วงการืวสัดูยุัานยันต์้ อปุีกรืณ์อ่เล็กที่รือน่กส์ เคืรืื�องนอน เฟอรืน่์เจอรื ์
บรืรืจุภัณฑ์์ หรือืแม้่แต่้แผ่นต้รืวจเช่ื�อโคืวดู่-19 ท่ี่�พรือ้ม่จะที่ดูสอบ
การืใช่ง้านรืว่ม่กับสถาบันที่างการืแพที่ย์ั Adidas, Carbon3d.com

Adidas, Carbon3d.com
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“เม้่อเราสามารถึดักจับ 
ก๊าซึ้คาร์บอนื้ไดออกไซึ้ด์ ได้ทุกที่  
เม้่อนื้ั�นื้เราไม่จำาเป็นื้ต้องมีที่ดินื้สำาหรับ 
ทำามาหากินื้ เพิราะวัตถึุดิบของเรา 
อยู่ในื้อากาศแล้ว”

พิาซึ้ี ไวนื้ิกกา (Pasi Vainikka)  
ซึ้ีอีโอ Solar Foods

solarfoods.fi
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การืสรืา้งปีรืะวต่ั้ศาสต้รืน์วตั้กรืรืม่ขึ้อง Climeworks ท่ี่�เปีล่�ยัน
กรืะบวนการืผล่ต้เคืรืื�องดืู�ม่โซัดูาจากคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูในอากาศ
ข้ึ้�นม่าไดู้ ไดู้สรืา้งแรืงบันดูาลใจให้แก่บรืษั่ที่ผู้ผล่ต้อื�น ๆ ในการื
พัฒนาผล่ต้ภัณฑ์์ใหม่่ในสายัการืผล่ต้อาหารืปีรืะเภที่คืารืบ์อน 
อย่ัางเคืรืื�องดืู�ม่โซัดูา Valser และวอดูก้า Air Co ท่ี่�นอกจากจะ
ให้คืวาม่สดูช่ื�นและเม่ากรื้�ม่แล้ว ส่�งน่�ยัังไดู้เปีล่�ยันมุ่ม่ม่องวา่ก�าซั
คืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู คืือม่ลพ่ษท่ี่�สาม่ารืถก่นไดู้ ปีัจจุบันอากาศ 
เหล่าน่�ไดู้ลงไปีอยัู่ในแก้วน�าให้ดืู�ม่ดู้วยัคืวาม่ปีลอดูภัยัไรืกั้งวล 
กรืะบวนทัี่ศน์ท่ี่�เปีล่�ยันไปีน�าม่าซั้�งคืวาม่เปี็นไปีไดู้ใหม่่ ๆ อย่ัาง
การืแปีรืรูืปีคืารืบ์อนในอตุ้สาหกรืรืม่เกษต้รืและปีศสัุต้ว ์ เพื�อลดู
การืสรืา้งคืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ เนื�องจากการืที่�าฟารืม์่แต่้ละคืรืั�ง
ใช่้ที่รืพัยัากรืน�า ดู่น และพื�นท่ี่�ปี�าเปี็นจ�านวนม่าก องค์ืการืเพื�อ
คืวาม่รืว่ม่มื่อและการืพัฒนาที่างเศรืษฐก่จ (OECD) เผยัวา่ภาคื
เกษต้รืกรืรืม่เปีน็หน้�งในกลุม่่ท่ี่�สรืา้งก�าซัเรือืนกรืะจก 14.5% ขึ้องโลก 

Valser, ch.coca-colahellenic.com

Solein.com
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บรื่ษัที่ Solar Foods จากฟินแลนด์ู  
ผู้ เช่่�ยัวช่าญดู้านว่ที่ยัาศาสต้รื์อาหารื
และออกแบบอาหารืที่ดูแที่นเนื�อสัต้ว์
ม่าเป็ีนรืะยัะเวลา 5 ปีี ไดู้ค่ืดูค้ืนโปีรืต่้น
ที่ดูแที่นเนื�อสัต้ว์ช่น่ดูใหม่่ท่ี่�ช่ื�อว่าโซัล่น 
(Solein) ซั้�งเปีน็โปีรืต่้นท่ี่�ไดู้จากการืหมั่ก
จุล่นที่รืย์่ัท่ี่�เผาผลาญคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู
ในอากาศ 30% การืดูดููซับัคืารืบ์อนที่�าให้
จุล่นที่รื่ย์ัปีล่อยัออกซั่เจนออกม่า และ
เต่้บโต้ในเคืรืื�องปีฏ่ิกรืณ์ช่ว่ภาพ คืล้ายัการื 
กลั�นเคืรืื�องดืู�ม่ในโรืงงานผล่ต้เบ่ยัรื ์ พาซั ่ 
ไวน่กกา (Pasi Vainikka) ซั่อ่โอ Solar 
Foods เผยักับ CNN ว่ากรืะบวนการื
ผล่ต้โปีรืต่้นโซัล่นจ�านวน 1 กก. ปีล่อยั
ก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูในอากาศเท่ี่ยับ
เท่ี่า 0.2 กก. ซั้�งต่้างจากการืที่�าปีศสัุต้วท่์ี่�
ปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูถ้ง 100 กก. 
ส�าหรืบัผล่ต้เนื�อววั และ 10 กก. ส�าหรืบั
เล่�ยังไก่ ไวน่กกายัังท่ี่�งท้ี่ายัดู้วยัปีรืะโยัคื
เปีล่�ยันโลกท่ี่�วา่ “เรืาก�าลังที่�าส่�งเดู่ยัวกับ
ท่ี่�พืช่ที่�าไดู้ เพ่ยังแต่้ในกรืะบวนการืน่�ไม่่
ต้้องการืแสงแดูดู” การืปีรืะกาศตั้วขึ้อง 
Solar Foods ที่�าให้บรืษั่ที่ผูพั้ฒนาอาหารื
ที่ดูแที่นและองค์ืกรืสายัวแ่กน สนใจเข้ึ้า
รืว่ม่ลงทีุ่นและพรือ้ม่ผลักดัูนโซัล่นเข้ึ้าสู่
อาหารืกรืะแสหลักsolarfoods.fi
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CCS เป็ีนจุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องการืนับหน้�งใหม่่ส�าหรืบั
ปีัญหาก�าซัเรืือนกรืะจกท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นม่ายัาวนาน 
อย่ัางไรืก็ดู่ปีัญหาก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูใน
ช่ั�นบรืรืยัากาศ ไม่่ใช่่หน้าท่ี่�ขึ้อง Climeworks, 
Solar Foods หรือืหน่วยังานใดูหน่วยังานหน้�ง
โดูยัเฉพาะ แต่้เปี็นหน้าท่ี่�ขึ้องทีุ่กสายัการืผล่ต้ 
ท่ี่�ต้้องรืบัผ่ดูช่อบ ปี ี2022 จง้เปีน็ปีท่ีี่�โลกรือต่้อไปี
ไม่่ไดู้ และไม่่ใช่เ่วลาม่านั�งถกเถ่ยังถ้งต้้นต้อขึ้อง
ปีัญหา เพรืาะทีุ่กคืนต่้างรูืดู่้แก่ใจวา่ผลกรืะที่บ

จากสภาพอากาศท่ี่�เปีล่�ยันแปีลงเก่ดูข้ึ้�นเพรืาะ
สาเหต้ใุดู แต่้ในปีน่ี�ไดู้ม่่นวตั้กรืรืม่ท่ี่�เห็นผลลัพธ์
ช่ดัูเจนม่ากม่ายัเก่ดูข้ึ้�นจากทัี่�วที่กุม่มุ่โลก ทัี่�งหม่ดู
ต่้างถกูสรืา้งข้ึ้�นเพื�อช่ดูเช่ยัการืใช่ท้ี่รืพัยัากรืจาก
ธรืรืม่ช่าต่้ การืปีฏ่ิรูืปีคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูจาก
นวตั้กรืรืม่เหล่าน่� จะน�าต้้นทีุ่นที่างเลือกเข้ึ้าม่า
เปีล่�ยันวถ่่ช่ว่ต่้เดู่ม่ให้เป็ีนม่่ต้รืต่้อโลกม่ากข้ึ้�น จง้
ถ้งเวลาแล้วท่ี่�ที่กุฝั�ายัจะหย่ับต้้นที่นุเหล่าน่�ม่าใช่ ้
แล้วเดู่นหน้าต่้อไปีเพื�อโลกท่ี่�เรืาใช่ห้ายัใจ

ที่มา: 

บทความ “Carbon Design 
Engine Set to Change the 
Lattice Generation Game”  
โดย Sarah Goehrke  
จาก fabbaloo.com

บทความ “CCS in China:  
in the “Net-Zero” and Blue 
Hydrogen Context”  
โดย Yuki  
จาก energyiceberg.com

บทความ “China’s Largest  
CCS Pilot Project Completed” 
จาก ceic.com

บทความ “Coal Is Not  
the Enemy in China’s Plans  
for Carbon Neutrality”  
จาก scmp.com

บทความ “Norway Begins  
Work on “Absolutely Necessary” 
Project to Bury Up to 1.25 Billion 
Tonnes of CO2 Under the North 
Sea” โดย Marcus Fairs  
จาก dezeen.com 

บทความ “Regenerative Business: 
Shifts & Strategies” โดย Martina 
Rocca จาก wgsn.com

บทความ “Future Innovation”  
จาก wgsn.com

บทความ “Macro Forecast:  
Future Drivers 2022”  
จาก wgsn.com

บทความ “Scientists 
Developing Bio-Based 
Carbon Fibres Being 
“Showered with Requests” 
for Sustainable Version  
of the Wonder Material”  
โดย Marcus Fairs  
จาก dezeen.com

บทความ “This Company  
Says It’s Making Food from 
‘Thin Air’ ... Plus a Dash  
of Water and Clean Energy” 
โดย Jenny Marc และ Mark 
Tutton จาก cnn.com

บทความ “We’re Mining the 
Sky Because There’s Too 
Much Carbon in It” Says 
Climeworks โดย Marcus Fairs 
จาก dezeen.com 

รายงาน “China’s Policies and 
Actions on Carbon Capture 
and Storage (CCS)” โดย 
Zhong Ping จาก cagsinfo.net

รายงาน “Regenerative Rising 
: Sustainability Future” โดย 
Wunderman Thompson 
Intelligence จาก intelligence.
wundermanthompson.com

รายงาน “The Future 100” 
โดย Wunderman Thompson 
Intelligence จาก intelligence.
wundermanthompson.com

ภาพถ่ายโดย NOAA จาก Unsplash

Earth Day Network, planetcustodian.com
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ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, อาหาร, สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

RISE OF  
MICROPOLITAN
เดินื้หนื้้าสร้างเม้อง 
สำาหรับทุกชื่ีวิต

The Seasteading Institute and Simon Nummy
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แม้่ปีีท่ี่�ผ่านม่า รืายัการืพอดูแคืสต์้และช่่อง 
ยัูทีู่บจะเต่้บโต้ข้ึ้�นม่ากกวา่ 2 เท่ี่า แต่้ส่�งท่ี่�ผู้คืน
มั่กเลือกรืบัช่ม่หรือืรืบัฟังเปี็นปีรืะจ�าทีุ่ก ๆ วัน 
กลับเป็ีนเส่ยัง ASMR (Autonomous Sensory 
Meridian Response) จากธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�ให้คืวาม่
สงบรืะหวา่ง Work from Home หรือืก่อนเข้ึ้า
นอน บรืษั่ที่ BBC เปี็นหน้�งในแพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�
เข้ึ้ากรืะแสธรืรืม่ช่าต่้ดู่จ่ทัี่ล (Digital Nature) 
เนื�องจากผลงานวจ่ยััช่่�วา่ช่ว่งต้้นขึ้องการืรืะบาดู
ขึ้องเช่ื�อไวรืสัโคืวดู่-19 ที่�าให้ผู้คืนต้้องเผช่่ญกับ
สขุึ้ภาพจ่ต้ท่ี่�ยัำาแย่ั BBC จ้งผล่ต้รืายัการื BBC 
Soundscapes for Wellbeing ข้ึ้�นม่า ดู้วยั
หวงัวา่รืายัการืน่�จะสาม่ารืถบ�าบัดูจต่้ใจดู้วยัการื
ดู้งผู้คืนกลับสู่ธรืรืม่ช่าต่้ รืายัการืไดู้รืบัคืวาม่

แนวค่ืดูน่�สอดูคืล้องกับซั่รืส์่พอดูแคืสต์้ Forest 404 ขึ้อง Tim X Atack 
ซั้�งเปี็นภาพยันต้รืเ์ส่ยังแนวไซัไฟรืะท้ี่กขึ้วัญเช่่งน่เวศว่ที่ยัาศาสต้รื ์ โดูยั
สม่ม่ต่้เหตุ้การืณ์ว่าหากในศต้วรืรืษท่ี่� 24 โลกน่�ไม่่ม่่ปี�าไม้่ วันท่ี่�เรืาต้้อง
สรืรืหาธรืรืม่ช่าต่้จากอุปีกรืณ์อ่เล็กที่รือน่กส์ วันนั�นก็ไม่่ต่้างจากวันส่�น
โลก และในวนัน่�เที่คืโนโลย่ัดู่จ่ทัี่ลไดู้ต้อกยั�าแนวค่ืดูขึ้อง Tim X Atack 
วา่ส่�งท่ี่�เขึ้าจ่นต้นาการืเรืื�องอนาคืต้ก�าลังจะเก่ดูข้ึ้�นจรืง่ ผู้คืนเรื่�ม่ฟงัเส่ยัง
นกหรือืเส่ยังคืลื�นที่ะเลจากแอปีพล่เคืช่ัน ย่ั�งต้อกยั�าวา่ม่นุษย์ัไม่่สาม่ารืถ
ใช่้ช่่วต่้ไดู้โดูยัไรืธ้รืรืม่ช่าต่้ คืลังเส่ยังเปี็นเพ่ยังการืปีลดูล็อกอาการืดืู�อยัา
จากโรืคืขึ้าดูธรืรืม่ช่าต่้เท่ี่านั�น แต่้ไม่่สาม่ารืถที่�าให้อาการืโหยัหาธรืรืม่ช่าต่้
ขึ้องม่นุษย์ัหายัไปีไดู้

น่ยัม่เก่นคืวาม่คืาดูหม่ายั เนื�องจากถ่ายัที่อดู
เส่ยังธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�สม่จรืง่โดูยัไม่่ต้้องใช่้คืวาม่ค่ืดู
ใดู ๆ ให้ยัุ่งยัากรืะหวา่งรืบัช่ม่ ต่้างจากสารืคืดู่
ส่�งแวดูล้อม่ท่ี่�ม่่แต่้คืวาม่เห็นจากนักสัต้วศาสต้รื ์
การืที่ดูลองขึ้อง BBC ไดู้น�าธรืรืม่ช่าต่้เข้ึ้าสู่ห้อง
นั�งเล่นและห้องส่�เหล่�ยัม่ท่ี่�อุดูอู้ ขึ้ณะเดู่ยัวกัน
ก็ค้ืนพบว่าผู้คืนโหยัหาธรืรืม่ช่าต่้ม่ากกว่าท่ี่�
ค่ืดู จ้งเดู่นหน้าโปีรืเจกต์้ Soundscapes for 
Wellbeing ออกแบบแพลต้ฟอรื์ม่ Nature 
Sounds Digital Archive และ Virtual Nature 
Experiment เพื�อเปี็นตั้วเลือกรืะหว่างเส่ยัง 
ASMR ท่ี่�สาม่ารืถออกแบบไดู้ต้นเอง และ
ธรืรืม่ช่าต่้สตู้รืส�าเรืจ็ท่ี่� BBC จัดูที่�าข้ึ้�น

bbci.co.uk

facebook.com/BBCR2
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ธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�หายัไปีส่วนหน้�งเก่ดูข้ึ้�นจากสภาพ
ภูม่่อากาศท่ี่� เปีล่�ยันแปีลงจากสาเหตุ้ก�าซั
คืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูจ�านวนม่าก ซั้�งที่กุคืนต่้างรูื้
ดู่วา่เปี็นปีัญหาท่ี่�เรืื�อรืงัม่ายัาวนาน และยัังเปี็น
หน้�งในสาเหต้หุลักท่ี่�ที่�าลายัวงจรืช่ว่ต่้ขึ้องรืะบบ
น่เวศในเมื่อง องค์ืกรื C40 Cities ท่ี่�ม่่เคืรือืข่ึ้ายั
ในเมื่องม่หานคืรืทัี่�วโลก สนับสนุนการืสรื้าง 
องค์ืคืวาม่รูืแ้ละเปีล่�ยันแปีลงรืะบบน่เวศให้ยัั�งยืัน  
ปี ี2021 องค์ืกรื C40 Cities ไดู้เปิีดูเผยัผลการื
แข่ึ้งขัึ้นท่ี่�เดู่นที่างม่ายัาวนาน 4 ปี ี กับโคืรืงการื
ฟื� นฟูเมื่องเปีน็กลางที่างคืารืบ์อน Reinventing 
Cities ภายัในจ�านวนผู้ส่งเข้ึ้าปีรืะกวดู ม่่ 49 
โคืรืงการืจาก 19 เมื่อง ท่ี่�เรืย่ักรือ้งการืพัฒนาโดูยั
เรื่�ม่จากพื�นท่ี่�ท่ี่�ไม่่ไดู้ใช่้ปีรืะโยัช่น์ ซั้�งผู้ช่นะการื
แข่ึ้งขัึ้นคืือผู้ท่ี่�ไม่่ลดูเปี้าหม่ายัการืปีล่อยัม่ลพ่ษ
รืะหว่างก่อสรืา้ง และผู้เข้ึ้าแข่ึ้งขัึ้นทีุ่กคืนต้้อง
ผ่านการืปีรืะเม่่นและวเ่คืรืาะห์วงจรืโคืรืงสรืา้ง
รืะบบน่เวศในพื�นท่ี่�อย่ัางคืรืบถ้วน เพรืาะห่วงโซั่
อปุีที่านรืะหวา่งการืผล่ต้และก่อสรืา้งนั�นไม่่ต่้าง
ไปีจากการืสรืา้งม่ลพ่ษตั้�งแต่้ยัังไม่่ไดู้เรื่�ม่ดู้วยัซั�า 

The collective for Climate, c40reinventingcities.org

Lifandi Landslag, reykjavik.is
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การไปถึึงเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนื้สุทธิเป็นื้ศูนื้ย์  
ไม่สามารถึชื่ดเชื่ยได้ด้วยการปลูกต้นื้ไม้ในื้ภายหลัง  

แต่ต้องตอบแทนื้ด้วยเป้าหมายระยะยาวที่คุ้มค่า 

เฮเลน ช่ารืเ์ท่ี่ยัรื ์ (Hélène Chartier) หัวหน้า
ฝั�ายัพัฒนาศูนย์ัคืารื์บอนขึ้อง C40 Cities  
กล่าววา่  หลังการืเดู่นที่างขึ้องโปีรืเจกต์้ม่าต้ลอดู 
4 ปีี ในปีี 2022 ถ้งเวลาไดู้เรื่�ม่ต้้นก่อสรืา้งจรืง่
เส่ยัท่ี่ เมื่�อองค์ืกรืไดู้รืบัใบอนุญาต้การืก่อสรืา้ง
เรืย่ับรือ้ยั ย่ัานท่ี่�เรื่�ม่เข้ึ้าดู�าเน่นการืในปีีน่�ไดู้แก่ 
Porte de Montreuil ท่ี่�จะกลายัเปีน็ย่ัานปีลอดู
คืารืบ์อนแห่งแรืกในปีารืส่ โดูยั 4 ใน 5 ขึ้องวสัดูทุ่ี่�
ใช่ใ้นการืก่อสรืา้งม่าจากภมู่่ภาคืใกล้เค่ืยังปีารืส่ 
เช่น่เดู่ยัวกับโคืรืงการื Lifandi Landslag ท่ี่�เปีน็
หน้�งในท่ี่ม่ช่นะ จะเรื่�ม่ก�าหนดูแผนการืก่อสรืา้ง
อาคืารืไม้่ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุูในไอซัแ์ลนด์ู โดูยัสรืา้งจาก
วสัดูชุ่ว่ภาพและดู�าเน่นรือยัต้าม่สตู้รืพัฒนาช่ว่ต่้
ขึ้องเมื่องออสโลท่ี่�เป็ีนผู้ช่นะการืปีรืะกวดู และ
ยัังเป็ีนต้้นแบบการืสรืา้งเมื่องท่ี่�ลดูการืปีล่อยั
ม่ลพ่ษจากการืก่อสรืา้ง  90%  ภายัใต้้ช่ื�อโปีรืเจกต์้  
Recipe for Future Living

กรุืงโรืม่ไม่่ไดู้สรืา้งเสรืจ็ภายัในวนัเดู่ยัว และแน่นอนวา่ไม่่สาม่ารืถส�าเรืจ็
ดู้วยัอ่ฐเพ่ยังก้อนเดู่ยัว เช่น่เดู่ยัวกับการืฟื� นฟูส่�งแวดูล้อม่ท่ี่�ดู่กลับม่า ย่ัอม่
ไม่่สาม่ารืถเก่ดูข้ึ้�นไดู้เพ่ยังการืสรืา้งสวนสาธารืณะ หรือืปีลกูต้้นยัางอ่นเดู่ยั
ไวใ้นห้องนั�งเล่นขึ้องบ้าน แต่้การืสรืา้งการืเปีล่�ยันแปีลงรืะดัูบม่หภาคืต้้อง
เรื่�ม่ต้้นจากการืเปีล่�ยันกรืะบวนทัี่ศน์ในโคืรืงสรืา้งส�าหรืบัทีุ่กส่�งม่่ช่่วต่้ใน
รืะบบน่เวศ แล้วเดู่นหน้าฟื� นฟูรืะบบให้ค่ือยั ๆ ดู่ข้ึ้�นท่ี่ละส่วน อาจม่่หลายั
เมื่องท่ี่�ไม่่ไดู้เดู่นต้าม่รือยัเมื่องคืารืบ์อนเป็ีนศนูย์ัอย่ัางออสโลหรือืส่งคืโปีรื ์
เพรืาะบรืบ่ที่ขึ้องเมื่องม่หานคืรื จ�านวนปีรืะช่ากรื และรืะบบสาธารืณูปีโภคื
ท่ี่�ปิีดูแผลทัี่�งท่ี่�ยัังไม่่หายัสน่ที่ไวจ้นม่่ดูช่่ดูดู้วยัรืะยัะเวลาท่ี่�ยัาวนาน แผล
จ้งหยัั�งรืากล้กและม่าไกลเก่นกวา่จะปีรืบัวงจรืส่�งแวดูล้อม่ให้ส�าเรืจ็เปี็น 
ภาพใหญ่ไดู้ในเรืว็วนั

M i c r o p o l i t a n  ห ร่ อ ชุ่ ม ช่ นั เ มื อ ง 
ขนัาด้ย่อย จ้งกลายเป็นัแนัวท่างสำำาหรับ 
ติั�งติ�นัเริ�มใหม่ท่่�หลายประเท่ศเลือกใช่�  
โด้ยเฉพึ่าะสำหรัฐอเมริกาและจีนั Micro-
politan สำว่นัใหญ่มกัม่ประช่ากรผู้้�อาศัย
ท่่� เป็นัช่นัช่ั�นักลาง จำานัวนัไม่ติำ�ากว่า  
1 หมื�นัคนั แติ่ไม่เกินั 5 หมื�นัคนั โด้ยผู้้�คนั
ในัเมืองติามแนัวคิด้น่ั�จะติ�องไม่ยึด้หลัก
ทุ่นันิัยมหร่อประกอบกิจการท่่�สำ่งผู้ลให�
ราคาท่่�ดิ้นัแพึ่งข้�นั แต่ิสำามารถึสำร�างแพึ่ติ- 
เทิ่ร์นัการใช่�ช่่วิติในัแบบพ่ึ่�งพึ่าอาศัยกันั  
ลด้การจ่ายภัาษ่ขนัส่ำงระหว่างเมือง  
ลด้อาช่ญากรรม และติระหนัักถึึงปัจจัย
ด้�านัสำิ�งแวด้ล�อมเป็นัหลัก

Recipe for Future Living, c40reinventingcities.org
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พอดูแคืสต์้ The Homecomers ซั้�งจัดูโดูยัซัารืาห์  
สม่ารืช์่ (Sarah Smarsh) ไดู้ให้คืวาม่เห็นเก่�ยัวกับแนวค่ืดู
ท่ี่�สอดูคืล้องกับ  Micropolitan ว่าเมื่องใหญ่ทัี่�วโลก
ต่้างก�าลังเผช่่ญกับภาวะแรืงงานขึ้าดูแคืลน เนื�องจาก
ขึ้าดูแคืลนแรืงงานข้ึ้าม่ช่าต่้รืะหวา่งวก่ฤต้การืณ์รืะบาดู
ขึ้องไวรืสัโคืวดู่-19 โดูยัเฉพาะส่งคืโปีรื ์สหรืาช่อาณาจกัรื 
สหรืฐัอเม่รืก่า และออสเต้รืเล่ยั ธรุืก่จอาหารืและบรืก่ารื
ไม่่สาม่ารืถจ้างงานไดู้ในอัต้รืาปีกต่้ โลกก�าลังเดู่นเข้ึ้าสู่
เศรืษฐก่จท่ี่�รืา้นค้ืาไม่่ม่่ลกูจา้ง แคืม่ปีก่์อสรืา้งไม่่ม่่คืนงาน 
และหลายัคืนตั้�งต้้นที่�าอาช่่พใหม่่ในเมื่องท่ี่�ให้คืุณภาพ
ช่่วต่้ท่ี่�ดู่กวา่ ทัี่�งหม่ดูน่�สาม่ารืถเปีล่�ยันแพต้เท่ี่รืน์รืะบบ
เศรืษฐก่จ และปีรืบัเปีล่�ยันวถ่่ช่ว่ต่้ขึ้องผูค้ืนให้ย้ัายัถ่�นฐาน
ไปีอยัู่เมื่อง Micropolitan ไดู้ในไม่่ช่้า สอดูคืล้องกับ
รืายังานขึ้องธนาคืารืโลก (World Bank) ท่ี่�คืาดูการืณ์
วา่ภายัในปีี 2050 ปีรืะช่ากรืจ�านวน 143 ล้านคืนถ้ง 1 
พันล้านคืน จะอพยัพและย้ัายัถ่�นไปียัังเมื่องท่ี่�ม่่คืวาม่
สม่บูรืณ์ดู้านที่รืพัยัากรืส่�งแวดูล้อม่ ปีลอดูอาช่ญากรืรืม่ 
ไม่่ม่่ไฟปี�าหรืือน�าท่ี่วม่ พวกเขึ้ายัอม่หน่จากการืเปี็น
แรืงงานรืายัไดู้ต้ำาและเลือกคืณุภาพช่ว่ต่้ท่ี่�ดู่ สู่เมื่องท่ี่�ไดู้
รืบัการืปีฏ่ิรูืปีดู้านส่�งแวดูลอ้ม่หรือืปีรืะเที่ศท่ี่�ไม่่ขึ้าดูแคืลน
ที่รืพัยัากรื เรืย่ักปีรืากฏิการืณ์ย้ัายัถ่�นคืรืั�งย่ั�งใหญ่น่�ว่า 
Climate Migration 

nature.com

worldbank.org
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จากปีัญหาดู้านส่�งแวดูล้อม่และที่รืัพยัากรืใน
ปีรืะเที่ศยัากจน ถ้งขัึ้�นปีรืะช่าช่นต้้องอพยัพหน่ไปีใน
พื�นท่ี่�ท่ี่�ปีลอดูภัยั ที่างฝัั� งปีรืะเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้วก็ยััง
ต้้องรืบัศ้กกับการืย้ัายัถ่�นฐานเพื�อหน่จากภัยัพ่บัต่้
ที่างธรืรืม่ช่าต่้ ดู้วยัเหต้นุ่�จง้ที่�าให้ Micropolitan 
เรื่�ม่ก่อตั้วข้ึ้�นช่้า ๆ โดูยัท่ี่�ผู้คืนอาจไม่่ทัี่นไดู้สังเกต้ 
อย่ัางจน่ท่ี่�ค่ือยั ๆ  สรืา้งเมื่องอัจฉรืย่ัะท่ี่�ไม่่ไดู้เปีน็แค่ื 
Smart City แต่้เปีน็เมื่องท่ี่�เปิีดูใช่ร้ืะบบการืใช่ง้าน
เช่ง่น่เวศ โดูยัสรืา้งเมื่องท่ี่�พรือ้ม่ส�าหรืบัการืเข้ึ้าไปี
อยู่ั ซั้�งม่่เส่ยังวพ่ากษ์วจ่ารืณ์วา่เมื่อง Eco-City ท่ี่�
สรืา้งข้ึ้�นในหลายั ๆ เมื่องถกูปีล่อยัท่ี่�งรืา้งให้กลายั
เปี็น Ghost Town อย่ัางไรืก็ดู่จ่นยัังคืงเช่ื�อมั่�น

เรืื�องการืปีล่อยัให้เที่คืโนโลย่ัน�าหน้าไปีก่อนแล้ว
คืุณภาพช่่ว่ต้จะต้าม่ไปีภายัหลัง โดูยัมั่�นใจว่า
ปีรืม่่าณน�าที่ะเลในม่หาสมุ่ที่รืท่ี่�เพ่�ม่ข้ึ้�นอาจที่�าให้
จน่ต้้องเผช่ญ่กับปีรืากฏิการืณ์อพยัพคืนคืรืั�งใหญ่
ในอนาคืต้ การืเดู่นหน้าสรืา้งแหล่งท่ี่�อยัู่อาศัยั
เช่่งน่เวศรูืปีแบบ Micropolitan ท่ี่�จ�ากัดูคืวาม่
หนาแน่นขึ้องปีรืะช่ากรื จ้งเป็ีนหน้�งในขัึ้�นต้อน
เต้รืย่ัม่การืส�าหรืบัอนาคืต้ จ่นจ้งเดู่นหน้าสรืา้ง
โปีรืเจกต์้ใหญ่ ๆ  อย่ัางต่้อเนื�อง เช่น่ปีฏ่ิญาณ 285 
Eco-Cities ซั้�งตั้วเลขึ้ 285 เป็ีนจ�านวนโปีรืเจกต์้
เมื่อง Ecotopia ท่ี่�จน่มุ่่งเป้ีาให้เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ อย่ัาง
การืพัฒนาม่หานคืรืลอยัน�าบรืเ่วณช่ายัฝัั� ง เพื�อ
ให้เปี็นเมื่องส�าหรืบัเจนเนอเรืช่ันใหม่่ท่ี่�จะเต่้บโต้ 
ภายัใต้้ส่�งแวดูล้อม่ท่ี่�ดู่ โดูยัไม่่ต้้องกังวลเรืื�อง
อทุี่กภัยัหรือืปัีญหาม่ลพ่ษที่างอากาศ 

หน้� งในนั�นคืือโปีรืเจกต์้ Ethereal Tower 
ไดู้สถาปีน่กช่าวญ่�ปีุ�น โซัว ฟูจ่โม่โต้ะ (Sou 
Fujimoto) ม่าออกแบบเกาะลอยัน�าบรื่เวณ
ช่ายัฝัั� งเมื่องเซัน่เจ่�น รูืปีที่รืงเกาะเปีน็หอคือยัท่ี่�ม่่
คืวาม่สงู 268 เม่ต้รืเหนือผ่วน�า  แม้่จะไม่่ม่่การื
ตั้ดูส่นวา่ผลงานออกแบบน่�จะไดู้รืบัการืดู�าเน่น
ต่้อหรือืไม่่ แต่้ส่�งท่ี่�แน่นอนคืือจ่นต้้องการืเพ่�ม่
จ�านวนเกาะบรืเ่วณช่ายัฝัั� งต้อนใต้้ขึ้องม่ณฑ์ล
กวางตุ้้ง จ�านวนทัี่�งส่�น 99 แห่งอย่ัางแน่นอน 

oma.com

 Sou Fujimoto, zmescience.com

 Sou Fujimoto, zmescience.com
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หรือืเมื่องเฉ่งต้ ูท่ี่�ข้ึ้�นช่ื�อเปีน็หน้�งในเมื่องแห่งอนาคืต้ขึ้องจน่ เพรืย่ับพรือ้ม่ดู้วยัเที่คืโนโลย่ัสม่ารืต์้ซัต่่้� 
ม่่รืะบบจดัูการืน�าจากปีญัหาภัยัพ่บัต่้ และรืะบบขึ้นส่งท่ี่�สนับสนุนให้เก่ดูคืารืบ์อนสทุี่ธเ่ปีน็ศนูย์ั เช่ื�อม่
คืวาม่เจรืญ่รืะหวา่งโคืรืงสรืา้งพื�นฐานขึ้องเขึ้ต้เมื่องและเขึ้ต้ช่นบที่ และยัังรืองรืบัการืขึ้ยัายัตั้วขึ้อง
ปีรืะช่ากรืรืะหวา่งเมื่องโดูยัไม่่ต้้องพ้�งพารืถยันต์้ส่วนตั้วในการืเดู่นที่าง แม้่เมื่องดัูงกล่าวถูกขึ้นาน
นาม่วา่เปีน็เมื่องดูาวเท่ี่ยัม่ท่ี่�เต็้ม่ไปีดู้วยัสถาปัีต้ยักรืรืม่ท่ี่�ดูแูปีลกต้า แต่้บรืษั่ที่สถาปีน่กสัญช่าต่้ดัูต้ช่ ์
ซั้�งเปี็นพารืต์้เนอรืห์ลักในการืปีรืบัภูม่่ทัี่ศน์ขึ้องเมื่องเฉ่งตู้ ยืันยัันวา่เมื่องแห่งอนาคืต้ท่ี่�แท้ี่จรืง่นั�น 
โคืรืงสรืา้งส�าหรืบัธรืรืม่ช่าต่้ม่่คืวาม่จ�าเปี็นม่ากกวา่ที่างส�าหรืบัเดู่นรืถ และนั�นจ้งที่�าให้จ่นเดู่นหน้า
สรืา้งภมู่่ทัี่ศน์ซั้�งเปีน็แผนแม่่บที่จ�านวนม่ากทัี่�วปีรืะเที่ศ

การืเดู่นหน้าสรื้างเมื่องอย่ัางบ้าคืลั�งต้ลอดู 
20 ปีีท่ี่� ผ่านม่าขึ้องจ่น เดู่ม่ท่ี่ถูกกล่าวไว้ใน
นโยับายั Beautiful China ซั้�งเปี็นนโยับายั
กว้างๆ ท่ี่�รืฐับาลจ่นปีรืะกาศไว้ตั้�งแต่้ปีี 2017 
ในปี ี2021 ท่ี่�ผ่านม่านโยับายัน่�ไดู้ถกูยักข้ึ้�นกล่าว
อ่กคืรืั�งในงานเปิีดูตั้วหนังสือ Beautiful China: 
Reflections on Landscape Architecture in 
Contemporary China ในปีกัก่�ง เพื�อเปิีดูแผน
ต้้นแบบหรือืพ่ม่พ์เข่ึ้ยัวส�าหรืบัเหล่านักออกแบบ
และสถาปีน่ก ในการืออกแบบภูม่่ทัี่ศน์จ่นให้
สวยังาม่บนภาพน่ยัาม่เดู่ยัวกัน ซั้�งเช่ื�อม่โยังจต่้
วญ่ญาณต้ะวนัออกและวสั่ยัทัี่ศน์ต้ะวนัต้กเข้ึ้า
ไว้ดู้วยักัน ให้กลายัเป็ีนอารืยัธรืรืม่ที่างน่เวศ 
ต้าม่ท่ี่�ปีรืะธานาธ่บดู่ส่จ่�นผ่งปีรืะกาศไว้อย่ัาง

ม่่นัยัส�าคัืญในปีี 2013 ว่าอนาคืต้คืวาม่เจรืญ่
ขึ้องปีรืะเที่ศส�าหรืบัศต้วรืรืษท่ี่� 21 จะย้ัายัจาก
ม่าต้รืวดัูจดู่่พ่เป็ีนม่าต้รืวดัูที่างน่เวศวท่ี่ยัา และ 
Beautiful China จะเปีน็จน่ท่ี่�สวยังาม่ซั้�งเช่ื�อม่
โยังวฒันธรืรืม่ ผู้คืน และธรืรืม่ช่าต่้เข้ึ้าดู้วยักัน 
อย่ัางโปีรืเจกต์้ปีฏ่ิวต่ั้ช่นบที่ในหมู่่บ้านซังหยัาง 
ม่ณฑ์ลเจอ้เจย่ัง ท่ี่�เคืยัถกูลืม่ให้กลับม่าม่่ช่ว่ต่้ช่ว่า
อ่กคืรืั�ง ไดู้สถาปีน่ก ซูัเท่ี่ยันเถ่ยัน (Xu Tiantian) 
ม่าฟื� นคืวาม่ภาคืภมู่่ใจให้ช่าวบ้านและสรืา้งเคืรือื
ข่ึ้ายัเศรืษฐก่จท้ี่องถ่�นท่ี่�ไดู้จากผลผล่ต้ชุ่ม่ช่น ซูั
กล่าววา่ตั้�งแต่้เรื่�ม่ต้้นโปีรืเจกต์้ม่่ผูค้ืนกวา่ 600 
คืน กลับม่ายัังซังหยัางเพื�อเรื่�ม่ต้้นธุรืก่จใหม่่ 
ภายัใต้้สภาพแวดูลอ้ม่ท่ี่�อดุูม่ดู้วยัธรืรืม่ช่าต่้ และ
รืำารืวยัที่รืพัยัากรืท่ี่�ห่างไกลจากภัยัพ่บัต่้

THE SONGYANG STORY,accartbooks.com

Beautiful China:  
Reflections on Landscape  
Architecture in Contemporary China,  
design.upenn.edu
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เช่่นเดู่ยัวกับส่งคืโปีรืแ์ละฮ่องกง ท่ี่�
สรื้างโม่เดูลเกาะลอยัน�าข้ึ้�นม่าเพื�อ
แบ่งเบาปีัญหาอุที่กภัยัท่ี่�ก�าลังเผช่่ญ 
ส่งคืโปีรื์น�าม่าสเต้อรื์แพลนเมื่อง
ใต้้ดู่นโดูยัวศ่วกรืหย่ังซั่นซูั (Yingxin 
Zhou) ท่ี่�ออกแบบไวเ้มื่�อปี ี2018 ม่า
ปัีดูฝัุ�นใหม่่ ว่าหากปีัญหา Climate 
Migration ยัังคืงดู�าเน่นอยัู ่โปีรืเจกต์้ 
ดัูงกล่าวอาจเปี็นหน้� งในคืวาม่หวัง
ส�าหรืบัช่าวส่งคืโปีรืก็์เปี็นไดู้ โดูยัน�า
ม่าแสดูงในโปีรืเจกต์้เมื่องใต้้พื�นดู่น 
(Underground City) ซั้�งเปี็นส่วน
หน้�งขึ้องน่ที่รืรืศการื “2219: Futures 
Imagined” และไดู้ศ่ลปิีนฟินบารื ์
ฟาลลอน (Finbarr Fallon) ม่าสรืา้ง
ลกูผสม่รืะหวา่งแนวค่ืดูเมื่องช่านเมื่อง
และเมื่องใต้้ดู่น จ้งไดู้เมื่องวสั่ยัทัี่ศน์
ใหม่่ภายัใต้้ช่ื�อวา่ Sub/merged 

singaporeartmuseum.sg
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Hassell บรืษั่ที่สถาปีน่กยัักษ์ใหญ่รืะดัูบโลก 
ไดู้เสนอที่ฤษฎ่การืพัฒนาเมื่องท่ี่�คืวรืจะเปีน็วา่
ต้้องปีรืะกอบดู้วยั 6 ปัีจจยัั ไดู้แก่ พื�นท่ี่�ส�าหรืบั
ชุ่ม่ช่น สถานพยัาบาลและศูนย์ับรื่การืดู้าน
สขุึ้ภาพ การืขึ้นส่งและยัานยันต์้เคืลื�อนท่ี่� พื�นท่ี่� 
ท่ี่�เอื�อปีรืะโยัช่น์ส�าหรืบัธรุืก่จท้ี่องถ่�น พื�นท่ี่�ส�าหรืบั 
พลังงานยัั�งยืัน และสดุูท้ี่ายัคืือคืวาม่ปีลอดูภัยั
จากปีัญหาภัยัพ่บัต่้ ในขึ้ณะท่ี่�คืณะกรืรืม่การื
รืะหวา่งรืฐับาลวา่ดู้วยัการืเปีล่�ยันแปีลงสภาพ
ภมู่่อากาศ (Intergovernmental Panel on  
Climate Change: IPCC) เผยัแนวที่างการื
เดู่นหน้าสรืา้งเมื่องท่ี่�เปี็นม่่ต้รืต่้อส่�งแวดูล้อม่ 
โดูยัอ่งจากรืายังานขึ้องโจ ก่ดูดู่งส์ (Joe 
Giddings) สถาปีน่กจาก Architects 
Climate Action Network (ACAN) ท่ี่�เสนอ
วา่ดู่ไซัเนอรืแ์ละสถาปีน่กคืือผู้กอบกู้โลกใหม่่ 
ขึ้องม่นุษยัช่าต่้สาม่ารืถน�าแนวที่างจาก IPCC 
ไปีใช่้ โดูยัเรื่�ม่จากเดู่นต้าม่รือยัแคืม่เปีญขึ้อง  
ACAN เพื�อให้ปีรืะช่าช่นในเมื่องนั�น ๆ ม่่ 
ส่วนรื่วม่ออกคืวาม่เห็นและเสนอแนวที่าง
แก้ไขึ้ถ้งสภาผูแ้ที่นรืาษฎรื รืะบบน่�เป็ีนรืะบบท่ี่�
ฟนิแลนด์ู เนเธอรืแ์ลนด์ู และฝัรืั�งเศส ก�าลัง
ดู�าเน่นการื 

ข้�นัจากเมืองลอยนัำ�าและมหานัครใติ�ด้นิั แล�วกลบัมามองบรบิท่บนัพึ่่�นัด้นิั 
เมืองใหญ่ๆ ท่่�แม� ไม่ติ�องเผู้ชิ่ญกับนัำ�าท่ะเลข้�นัสำ้งหร่อปัญหาอุท่กภััย  
แติ่ปัญหาก๊าซเร่อนักระจกและมลพึ่ิษท่างอากาศ ย่อมสำร�างความเสำ่�ยง 
ด้�านัสำุขภัาพึ่ให�ผู้้�คนัไม่แพึ่�กันั เพึ่ราะฉะนัั�นัการสำร�างเมืองเช่ิงนัิเวศหร่อ  
Micropolitan อาจไม่ ใช่่สำิ�งท่่� เริ�มติ�นัจากสำภัาพึ่แวด้ล�อมแห่งใหม่  
แติ่ริเริ�มได้�จากพึ่่�นัท่่�ท่่�ทุ่กคนัใช่�งานัในัทุ่ก ๆ วันั 

nottinghamshirewildlife.org
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ปีัจจุบันสหรืาช่อาณาจักรืไดู้น�าแนวที่างขึ้อง 
ACAN ม่าใช่้ โดูยัเรื่�ม่สรืา้ง Micropolitan แห่ง
ใหม่่จากพื�นท่ี่�เสื�อม่โที่รืม่ และไดู้รืับคืวาม่รื่วม่
มื่อจากองค์ืกรืการืกุศล The Wildlife Trusts 
และ Heatherwick Studio ในโปีรืเจกต์้ 
Nottinghamshire Wildlife Trust น�าโดูยัโธมั่ส 
เฮเธอรืว์ก่ (Thomas Heatherwick) สรืา้งวสั่ยัทัี่ศน์ 
ใหม่่โดูยัเรื่�ม่จาก Broadmarsh ใจกลางเมื่อง 
นอต้ท่ี่งแฮม่ท่ี่�เคืยัเปี็นศูนย์ัการืค้ืาเก่า ให้กลายั
เปี็นปี�าใจกลางเมื่องส�าหรืบัสาธารืณช่น ปี�าในท่ี่�น่�
ไม่่ใช่แ่ค่ืสวนสาธารืณะท่ี่�ปีลกูต้้นไม้่นานาพันธุ ์แต่้
เปีน็การืวางผังเมื่องให้แก่ธรืรืม่ช่าต่้ เพื�อน�าสัต้วท่์ี่�
เคืยัอยัู่ในรืะบบน่เวศแห่งนั�นกลับม่า โปีรืเจกต์้ไดู้
รืบัการืสนับสนุนจากผูค้ืนกวา่ 1 หมื่�นคืนท่ี่�อาศัยัใน
เมื่องแห่งน่� ท่ี่�พรือ้ม่จะผลักดัูนให้โปีรืเจกต์้ดัูงกล่าว
เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ เพื�อสรืา้งเศรืษฐก่จขึ้องเมื่องข้ึ้�นม่าใหม่่
ภายัใต้้ต้้นที่นุจากรืะบบน่เวศท่ี่�สม่บรูืณ์

อย่ัางโปีรืเจกต์้ CUBE จาก Dresden University of  
Technology ในเยัอรืม่น่ ซั้�งค่ืดูค้ืนคืารืบ์อนไฟเบอรื ์
ท่ี่� ไดู้จากการืดัูกเก็บม่ลภาวะในอากาศ และ
กรืะบวนการืผล่ต้สาม่ารืถลดูปีรืม่่าณการืปีล่อยั
คืารื์บอนฟุต้พรื่นต์้ไดู้ม่ากกว่าคือนกรื่ต้ หรืือ 
โปีรืเจกต์้จากดูารืช์่ล่ ช่าห์ (Darshil Shah) นักวจ่ยัั 
ศูนย์ันวัต้กรืรืม่วัสดูุธรืรืม่ช่าต่้จากม่หาว่ที่ยัาลัยั 
เคืม่บรื่ดูจ์ ท่ี่�พ่สูจน์ไดู้ว่าวัสดูุปีรืะเภที่ปี�านหรืือ 
พืช่ท่ี่�อยัู่ในต้รืะกูลกัญช่ง ม่่ปีรืะส่ที่ธ่ภาพในการื 
ดููดูซัับก�าซัคืารื์บอนไดูออกไซัด์ูไดู้ถ้ง 8-15 ตั้น 
ต่้อเฮกต้ารื์การืเพาะปีลูก ในขึ้ณะท่ี่�ปี�าทัี่�วไปี 
สาม่ารืถดัูกจับไดู้เพ่ยัง 2-6 ตั้นต่้อปีีเท่ี่านั�น  
ศนูย์ัวจ่ยััจง้รืว่ม่กับภาคืวช่่าสถาปีตั้ยักรืรืม่ศาสต้รื ์
เปีล่�ยันวธ่จ่ากการืใช่้ปีรืะโยัช่น์ท่ี่�ไม่่ใช่่แค่ืการืปีลูก
พืช่ แต่้ที่�าให้กัญช่งเป็ีนวสัดูคุือนกรืต่้ (Hempcrete)  
หรือืม่่รูืปีรืา่งเป็ีนแผ่นวสัดูุฟูกฉนวนต่้ดูผนัง เพื�อ
น�าม่าใช่ง้านที่ดูแที่นวสัดูคุือม่โพส่ต้ไฟเบอรืก์ลาส 
หรือืวสัดูทุ่ี่�เท่ี่ยับเท่ี่าอะลมู่่เน่ยัม่

ลำาด้ับถึัด้ไปคือพึ่ยายามเรียนัร้�ข�อม้ลใหม่ ๆ  ในัการ
พึ่ัฒนัาด้�านัเท่คโนัโลย่ท่่�เป็นักลางท่างคาร์บอนั 
(Carbon Neutral) อย้่เสำมอ และประเมินัผู้ลลัพึ่ธิ์
ด้�านัสำิ�งแวด้ล�อมอย่างติ่อเนัื�อง อย่างข�อม้ลจาก 
London Energy Transformation Initiative 
(LETI) ของลอนัด้อนัท่่�วัด้ผู้ลสำำารวจจากพึ่่�นัท่่�จริง 
จ้งช่่วยให�สำามารถึมองหาแนัวท่างแก� ไขและ
อุปสำรรคท่่�พึ่บเจอในัพึ่่�นัท่่�แห่งนัั�นั นัอกจากนั่�การม่
ค้่มือท่่�ด้่ย่อมม่องค์ประกอบการติัด้สำินัใจท่่�มากข้�นั 
อย่างการเลือกผู้ลิติภััณฑ์์ยั�งยืนั หร่อการเลือก
โครงสำร�างอาคารด้�วยวัสำดุ้ท่่�ด้ักจับและกักเก็บ
คาร์บอนัได้ออกไซด้์ โด้ยวัสำดุ้ช่นัิด้นัั�นัติ�องลด้การ
ปล่อนัก๊าซเร่อนักระจกได้� ปีท่่�ผู้่านัมาม่โปรเจกติ์
เท่คโนัโลย่การกักเก็บก๊าซคาร์บอนัได้ออกไซด้์ 
ในัอากาศเป็นัจำานัวนัมาก โด้ยเฉพึ่าะในัยุโรป 

dezeen.com
dezeen.com
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โคืรืงสรื้างอาคืารืส�าหรืับเมื่องในฝัันอาจไม่่ย่ั�งใหญ่
อลังการืหรือืล�าสมั่ยัจนดูเูปีน็อนาคืต้ท่ี่�ฝันืธรืรืม่ช่าต่้ แต่้
เปีน็เมื่องท่ี่�ที่กุคืนต้้องย่ันยัอม่ม่่งานอดู่เรืกเปีน็นักดูแูล
ต้้นไม้่หรือืช่าวสวนขึ้นาดูย่ัอม่ MVRDV จ้งออกแบบ
หนังสือคืู่มื่อส�าหรืับดู่ไซัเนอรื์สายัฟารื์ม่ ท่ี่�รืวบรืวม่ 
130 ไอเดู่ยั และแนะน�าการืสรืา้งสวนบนหลังคืา พื�นท่ี่�
รืะเบ่ยัง โรืงจอดูรืถ หรือืย่ัานแออัดู ไอเดู่ยัเหล่าน่�จะ
ที่�าให้สถานท่ี่�เล็ก ๆ  ถกูน�าไปีใช่ส้อยัอย่ัางม่่ปีรืะส่ที่ธภ่าพ 
อาจเปี็นสถานท่ี่�ตั้�งแคืม่ป์ีในเมื่องหรือืย่ัานคืรือบคืรืวั
แห่งใหม่่ โดูยัภายัในเล่ม่จะรืวบรืวม่ปีรืะเภที่การืใช่ง้าน
พื�นท่ี่�ท่ี่�หลากหลายัต้าม่รืหัสส่ เช่่น รืหัสส่เหลืองจะม่่
ฟงัก์ช่นัเปีน็พื�นท่ี่�พลังงานหมุ่นเวย่ัน หรือืรืหัสส่แดูงเปีน็
พื�นท่ี่�ส�าหรืบัม่อบโอกาสที่างสังคืม่ 

Urban Farm ไม่่ใช่่เรืื�องใหม่่ ม่่หลายัปีรืะเที่ศท่ี่�สาน
ต่้อแนวค่ืดูน่�จนปีรืะสบคืวาม่ส�าเรืจ็อย่ัางส่งคืโปีรื ์ แต่้
ก็ม่่อ่กหลายัเมื่องท่ี่�จดัูการืไดู้ช่า้กวา่ คืวาม่จ�าเป็ีนต้้อง
พ้�งพาต้นเองในช่ว่ง 2 ปีท่ีี่�ผ่านม่า ไดู้กรืะตุ้้นแนวค่ืดูน่�
ให้เก่ดูข้ึ้�นเปี็นรูืปีธรืรืม่อ่กคืรืั�งหน้�ง ในลอสแอนเจล่ส 
เคืรือืข่ึ้ายัชุ่ม่ช่นซั้�งน�าโดูยัรือน ฟนิเลย์ั (Ron Finley) 
ไดู้กลับม่าเป็ีนท่ี่�น่ยัม่อ่กคืรืั�ง เขึ้าไดู้สรืา้งเคืรือืข่ึ้ายัขึ้อง
ต้นเองท่ี่�เรืย่ักวา่ Gangsta Gardener เพื�อบุกเข้ึ้าไปี
ฟื� นฟูสถานท่ี่�เสื�อม่โที่รืม่ให้กลายัเป็ีนแหล่งผล่ต้อาหารื
ขึ้องคืนในเมื่อง การืโหยัหาธรืรืม่ช่าต่้ขึ้องคืนเมื่องไดู้ก่อ
ให้เก่ดูกรืะแสฟารืม์่เม่อรืมื์่อใหม่่ ท่ี่�ก้าวผ่านข้ึ้อจ�ากัดู
ขึ้องเมื่องท่ี่�ถดูถอยัดู้านม่ลภาวะ

yvrdv.nl
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อย่ัางโปีรืเจกต์้ Patchai Madi ในเมื่องเจนไน อ่นเดู่ยั ท่ี่�ดู�าเน่นการืโดูยักลุ่ม่คืน
รุืน่ใหม่่ กฤษณะ โม่ฮาน (Krishna Mohan) ท่ี่�ปีรืก้ษาโปีรืเจกต์้เผยัวา่ท่ี่ม่ไดู้ส�ารืวจ
ปีรืะช่าช่นจ�านวน 300 คืนในเจนไน จ�านวน 86% ต้้องการืสวนบนช่ั�นดูาดูฟา้ และ
ย่ันดู่หากโปีรืเจกต์้ดัูงกล่าวจะเข้ึ้าม่าปีรืบัพื�นท่ี่�เพาะปีลกู 

ในปีรืะเที่ศไที่ยัก็ม่่เคืรือืข่ึ้ายัสวนดูาดูฟ้าท่ี่�เดู่นหน้าอย่ัางจรืง่จัง อย่ัางบ้านรืม่่ 
รูืฟท็ี่อปีฟารืม์่ ท่ี่�เรื่�ม่ต้้นจากพนักงาน รืปีภ. ธรุืการื และนักการืต้ลาดู กลายัม่าเปีน็
ผู้ดููแลผักขึ้องดูาดูฟา้อพารืต์้เม่นต์้ท่ี่�ม่่อายัุอาคืารืม่ากกวา่ 20 ปีี ปีัจจุบันฟารืม์่
ออรืแ์กน่กแห่งน่�สาม่ารืถสรืา้งรืายัไดู้ให้แก่คืรือบคืรืวั เปีน็รืายัไดู้เสรืม่่ท่ี่�เสรืม่่เงน่
ในกรืะเปีา๋และเสรืม่่คืวาม่สขุึ้จากธรืรืม่ช่าต่้ในถ่�นท่ี่�อยัู ่เช่น่เดู่ยัวกับเคืรือืข่ึ้ายัฟารืม์่
บนดูาดูฟา้ (Bangkok Rooftop Farming) ท่ี่�เดู่นหน้าแก้ไขึ้ปัีญหาขึ้ยัะอาหารื  
ดู้วยัการืแปีลงขึ้ยัะเปี็นปีุ๋ยัส�าหรืบัปีลูกสวนผักบนดูาดูฟ้า จุดูแข็ึ้งขึ้องกลุ่ม่คืือ
สาม่ารืถเช่ื�อม่โยังเคืรือืข่ึ้ายัการืผล่ต้ ตั้�งแต่้ต้้นที่างถ้งปีลายัที่างไดู้โดูยัไม่่ม่่อะไรื
เหลือท่ี่�งเปีน็ขึ้ยัะ ซั้�งคืนรุืน่ใหม่่สาม่ารืถน�าแรืงบันดูาลใจน่�ไปีสรืา้งสวนขึ้องต้นเอง 
โดูยัเรื่�ม่จากรืะเบ่ยังบ้านหรือืพื�นบนท่ี่�เล็ก ๆ ท่ี่�แสงแดูดูเข้ึ้าถ้งไดู้

การืน�าธรืรืม่ช่าต่้กลับยัังถ่�นท่ี่�อยัู่หรืือพัฒนา
เมื่องข้ึ้�นใหม่่ให้กลายัเปีน็เมื่องเช่ง่น่เวศ อาจต้้อง
ใช่้เวลาและการืลงทีุ่นขัึ้�นเรื่�ม่ต้้น แต่้เช่ื�อเถอะ
ว่าผลลัพธ์ในรืะยัะยัาวเปี็นส่�งท่ี่�คืุ้ม่ค่ืา เหมื่อน
ท่ี่�ส่งคืโปีรื์สาม่ารืถน�านกและแม่ลงสายัพันธุ์
ดัู�งเดู่ม่กลับม่าไดู้เปีน็คืรืั�งแรืกในปี ี2019 และยััง
กลายัเปีน็บ้านใหม่่ขึ้องคืรือบคืรืวัตั้วนากบรืเ่วณ
ช่ายัฝัั� ง คืวาม่สม่บรูืณ์น่�จ�าเป็ีนต้้องอาศัยัปีจัจยัั
คืวาม่หลากหลายัที่างช่่วภาพจากส่�งม่่ช่่วต่้ทีุ่ก
รูืปีแบบ หากแม่ลง 1 ตั้ว ต้้องการืผสม่เกสรื การื
สรืา้งต้้นไม้่จากดูาดูฟา้แห่งหน้�งจ้งไม่่สาม่ารืถ
สรืา้งคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงให้แก่เมื่องไดู้ สะพาน
ท่ี่�ที่�าให้แม่ลงสาม่ารืถข้ึ้าม่ไปียัังดูาดูฟา้อ่กแห่ง
ต้้องอาศัยัต้้นไม้่หรือืวสัดูชุ่ว่ภาพในการืย้ัดูเกาะ 

"เราต้องพิิสูจนื้์ได้ว่า 
การมีอยู่ของมนืุ้ษย์อย่างยั่งย้นื้ 
บนื้โลกใบนื้ี� สามารถึทำาได้ด้วย 
เทคโนื้โลยีที่มีอยู่ในื้มอ้ของเรา"

บีอาร์ก อินื้เกิลส์ (Bjarke Ingels)  
ผู้ก่อตั�งบริษัท BIG และผูอ้อกแบบโปรเจกต์ 
Masterplan แผนื้ออกแบบโลกใหม่ที่ 
จะหยุดการเปลี่ยนื้แปลงของสภาพิอากาศ

mvrdv.nl
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บรืษั่ที่ออกแบบ VenhoevenCS สัญช่าต่้ดัูต้ช่ ์
ซั้�งเป็ีนผู้ออกแบบศูนย์ัก่ฬาที่างน�าดู้วยัวสัดูุไม้่
ให้แก่โอล่ม่ปิีกปีารืส่ ปี ี2024 ไดู้เสนอโปีรืเจกต์้ 
The Butterfly Effect ท่ี่�ออกแบบรืว่ม่กันกับ 
DS และ Studio Solarix สรืา้งสะพานให้เหล่า
แม่ลงบ่นจากปี�าเข้ึ้าสู่เมื่องไดู้อย่ัางปีลอดูภัยั 
ดู้วยัเส้นใยัโคืรืงสรืา้งหกเหล่�ยัม่ท่ี่�ที่�าหน้าท่ี่�เดู่ยัว
กับแผงโซัลารืเ์ซัลล์เพื�อกักเก็บพลังงานจากแสง

อาท่ี่ต้ย์ั โดูยัโปีรืเจกต์้ The Butterfly Effect จะ
กลายัเปีน็พ่ม่พ์เข่ึ้ยัวส�าหรืบัเมื่องท่ี่�ม่่ม่ลภาวะสงู 
เพรืาะโคืรืงเส้นใยัสาม่ารืถดัูกเก็บม่ลภาวะและ
ฝัุ�นละอองเพื�อเปีล่�ยันเปี็นพลังงานไดู้ นอกจาก
การืน�าวงจรืท่ี่�คืวรืจะเก่ดูข้ึ้�นในธรืรืม่ช่าต่้ให้กลับ
คืืนม่าจะสรืา้งคืวาม่สม่บูรืณ์ให้แก่รืะบบน่เวศ ยััง
กรืะตุ้้นให้เก่ดูการืผสม่เกสรืบนแปีลงเกษต้รืรืม่่
รืะเบ่ยังขึ้องใคืรืหลายั ๆ คืน 

ที่มา: 

ภาษาไทย 

บทความ  
“รปภ.-ธุรการ-นักการตลาด  
ผูู้้เปล่ียนดาดฟ้าอพาร์ตเมนต์ให้
เป็นสวนผัู้กออร์แกนิก 
กลางกรุง” โดย JOMM YB  
จาก baanlaesuan.com

ภาษาอังกฤษ

บทความ “A Garden on Every 
Roof: Help the Patchai Madi 
Project Turn Chennai into 
India’s Urban Farming Capital” 
โดย Sridhar Ramanathan จาก 
citizenmatters.in

บทความ “Architects Compile 
a Catalogue of Ideas 
for Rooftops” จาก info.
trendwatching.com

บทความ “Climate Migration” 
จาก nature.com

บทความ “Climate Change 
Will Force a New American 
Migration” โดย Abrahm 
Lustgarten จาก propublica.org

บทความ “Future Drivers 2022” 
จาก wgsn.com

บทความ “Future Innovation 
2023” จาก wgsn.com

บทความ “Hemp “More Effective 
Than Trees” at Sequestering 
Carbon Says Cambridge 
Researcher” โดย Marcus Fairs 
จาก dezeen.com

บทความ “Millions of Jobs and 
a Shortage of Applicants. 
Welcome to the New Economy” 
โดย Julia Horowitz จาก cnn.com

บทความ “The Butterfly Effect 
by VenhoevenCS, DS  
and Solarix”  
จาก aasarchitecture.com

บทความ “The Sounds That 
Make Us Calmer” โดย Arwa 
Haider จาก bbc.com

บทความ “There Is a Lot 
Somebody Working in the 
Built Environment Can Do to 
Make a Difference” โดย Joe 
Giddings จาก dezeen.com

บทความ “Urban 
Developments That “Strive 
for Zero Carbon” to Start on 
Site in Milan, Paris, Reykjavik 
and Oslo” โดย Marcus Fairs 
จาก dezeen.com

บทความ “Winning 
Project: The Collective 
for Climate Developers: 
Nexity; CA Immobilier; 
ENGIE Aire nouvelle” จาก 
c40reinventingcities.org

บทความ “Wildlife-Rich 
Green Space Should 
Be Central to the Future 
Plans of Broadmarsh” 
โดย Digital Media จาก 
nottinghamlocalnews.com

รายงาน “Regeneration 
Rising” โดย Wunderman 
Thompson Intelligence 
จาก intelligence.
wundermanthompson.com

อย่าล้ม่ว่า่การสีรา้งเม้่องเช่ิงนิเว่ศั
ไม่่ได้้หม่ายถ้้งแค่ำการปลูกต้่นไม้่
เท่ี่านั�น เพื้ราะถ้้งแม้่ม่นุษย์จะ
ต้่องการธุรรม่ช่าติ่ม่ากแค่ำไหน แต่่
สีิ�งสีำาคัำญ่ไม่่แพ้ื้กันค้ำอปัจจัยด้้าน
อาหาร และ 85% ขีองอาหารโลก
ข้ี�นอยู่กับการผสีม่เกสีรขีองแม่ลง
เหล่าน่�

venhoevencs.nl

venhoevencs.nl
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ร้านค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, การขนส่งและการเดินทาง

ECO- 
ACCOUNTABILITY 
ชื่ดเชื่ยด้วยความรับผิดชื่อบ

ภาพถ่ายโดย  
Marcin Jozwiak  

จาก Unsplash
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สื�อช่ื�อดัูง The New York Times ไดู้เผยัแพรืส่ารืคืดู่ 
How to Stop the Next Pandemic โดูยัตั้�งปีรืะเด็ูน
ช่วนค่ืดูวา่สุดูท้ี่ายัแล้วใคืรืกันคืือผู้ท่ี่�ต้้องรืบัผ่ดูช่อบ
ต่้อการืเก่ดูโรืคืรืะบาดูใหญ่คืรืั�งน่� บที่สรุืปีขึ้องสารืคืดู่
ช่ัดูเจนอย่ัางม่ากวา่คื�าต้อบคืือ “เรืาทีุ่กคืน” เนื�อหา
ในสารืคืดู่พยัายัาม่อธ่บายัภาพรืวม่ขึ้องเหตุ้การืณ์
การืแพรืก่รืะจายัขึ้องไวรืสัต้าม่เมื่องต่้าง ๆ ในหลายั
ปีรืะเที่ศทัี่�วโลก ท่ี่�คืรือบคืลุม่ไปีถ้งการืเปีล่�ยันแปีลง
ขึ้องพื�นดู่น การืสญูพันธุข์ึ้องสัต้วบ์างสายัพันธุ ์ การื
เก่ดูห่วงโซัอ่าหารืท่ี่�ไม่่ม่่คืวาม่หลากหลายัที่างช่ว่ภาพ 
ซั้�งเปีน็เหต้ทุ่ี่�เปิีดูที่างให้กับการืพัฒนาขึ้องโรืคืรืะบาดู
อย่ัางท่ี่�เรืาไดู้เห็นกันอยัู่ในที่กุวนัน่�

การืเห็นถ้งผลกรืะที่บขึ้องส่�งแวดูล้อม่ท่ี่�เข้ึ้าใกล้ช่่วต่้ปีรืะจ�าวนัอย่ัางไม่่อาจหล่ก
หน่ไดู้ ที่�าให้เรื่�ม่ม่่กลุม่่คืนท่ี่�ต้รืะหนักรูืป้ีรืบัไลฟส์ไต้ล์ใหม่่ให้เข้ึ้าใกล้ธรืรืม่ช่าต่้ม่าก
ข้ึ้�น ดู้วยัคืวาม่รูืส้้กผ่ดูต่้อส่�งแวดูล้อม่  หลายัคืนเรื่�ม่ม่องหาวธ่ก่ารืท่ี่�จะช่ดูเช่ยัหรือื
ซัอ่ม่แซัม่คืวาม่เส่ยัหายัท่ี่�เก่ดูข้ึ้�น กลุ่ม่คืนจ�านวนม่ากเรื่�ม่ต้้นจากการืปีลกูต้้นไม้่
ต้้นเล็ก ๆ บนรืะเบ่ยัง เรื่�ม่ที่�าเกษต้รืกรืรืม่ฟื� นฟู (Regenerative Agriculture) 
ในรูืปีแบบขึ้องตั้วเอง เปีล่�ยันขึ้ยัะอาหารืให้เปีน็ปีุย๋ั ช่ว่ยักันส่งเสรืม่่คืวาม่ต้รืะหนักรูื ้
เรืื�องการืจดัูการืขึ้ยัะและการืดูแูลรืกัษาส่�งแวดูล้อม่เท่ี่าท่ี่�ที่�าไดู้ 

youtu.be/Y-KfJ20Vnxw

ภาพถ่ายโดย Daniel berg  จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Margot RICHARD   
จาก Unsplash
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หลังจากการกดปุ่มรีเซึ้ต 
ครั�งใหญ่ในื้ปี 2019  
นื้ั่นื้เหม้อนื้คล้่นื้ยักษ์ที่ซัึ้ด 
ให้เห็นื้ว่า “เราทุกคนื้”  
เป็นื้ส่วนื้หนื้ึ่งของปัญหา 
ด้านื้สภาพิภูมิอากาศ 
และภาวะโลกร้อนื้

หากเท่ี่ยับช่่วงเวลาในวนัน่�กับเมื่�อ 4 ปีี
ก่อนหน้า จะพบวา่โลกที่กุวนัน่�ก�าลังเต็้ม่
ไปีดู้วยับที่สนที่นาและการืลงมื่อที่�าแบบ
เดู่นหน้าเต็้ม่รือ้ยัในเรืื�องขึ้องส่�งแวดูล้อม่ 
ไม่่วา่จะเปี็นไอคือนแห่งยัุคือย่ัางเกรืต้้า  
ธนัเบ่รืก์ (Greta Thunberg) หรือืกลุ่ม่ 
รืณรืงค์ืเพื� อ ส่� งแวดูล้อม่ท่ี่� ใช่้ช่ื� อว่า 
Extinction Rebellion (กบฏิต่้อต้้าน
การืสญูพันธุ)์ หรือืเรืย่ักสั�น ๆ วา่ XR ท่ี่�
สรืา้งคืวาม่เคืลื�อนไหวดู้วยัการืปีรืะท้ี่วง
ไปีทัี่�วโลก แต่้หลังจากการืกดูปีุ�ม่รืเ่ซัต้
คืรืั�งใหญ่ในปี ี2019 นั�นเหมื่อนคืลื�นยัักษ์
ท่ี่�ซัดัูให้เห็นวา่ “เรืาที่กุคืน” เปีน็ส่วนหน้�ง
ขึ้องปีัญหาดู้านสภาพภูม่่อากาศและ
ภาวะโลกรือ้น พลเมื่องโลกทีุ่กคืนต้้อง
ยัอม่รืับและรืับผ่ดูช่อบต่้อการืกรืะที่�า
ขึ้องตั้วเอง พรือ้ม่กับกดูดัูนรืฐับาลและ
ธุรืก่จต่้าง ๆ ในการืลงมื่อรืับผ่ดูช่อบ
ต่้อคืวาม่ผ่ดูคืรืั�งน่�ดู้วยัเช่น่กัน

news.sky.com
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หลังจากพายัุขึ้องโรืคืรืะบาดูผ่านพ้นไปี 
ปีรืะเด็ูนปีัญหาเรืื�องโลกรื้อนจะกลับม่า
เปีน็โจที่ย์ัหลักท่ี่�ต้้องรืว่ม่กันแก้ไขึ้ไปีพรือ้ม่
กับเรืื�องสุขึ้ภาพหรืือเศรืษฐก่จ อย่ัางท่ี่� 
อันโต้น่โอ กเูต้อรืเ์รืส (António Guterres) 
เลขึ้าธก่ารืสหปีรืะช่าช่าต่้ไดู้เคืยักล่าวไวว้า่ 
“พวกเรืายัังต้้องการืวัคืซั่นส�าหรืบัโลกท่ี่�
รือ้นเก่นไปีดู้วยัเช่น่กัน”

ผลการืส�ารืวจท่ี่�พัฒนาโดูยั OnePulse  
สหรืาช่อาณาจกัรื แสดูงตั้วเลขึ้วา่ 77% ขึ้อง 
ผู้ต้อบแบบส�ารืวจให้คืวาม่ค่ืดูเห็นว่า 
เป็ีนคืวาม่รืับผ่ดูช่อบขึ้องอุต้สาหกรืรืม่
สรืา้งสรืรืค์ื ในการืกรืะตุ้้นหรือืเช่่ญช่วน
ผู้คืนให้ม่่พฤต่้กรืรืม่ใส่ใจเรืื�องคืวาม่ยัั�งยืัน 
ม่ากกว่าเดู่ม่ ปีี 2022 น่� เหล่าผู้บรืโ่ภคื 
จะออกม่าวพ่ากษ์แบรืนด์ูท่ี่�ให้คื�ามั่�นสัญญา 
ในปีรืะเด็ูนส่�งแวดูล้อม่แต่้ไม่่ยัอม่ลงมื่อที่�า 
ทัี่�งยัังจะวเ่คืรืาะห์ไปีถ้งวสั่ยัทัี่ศน์เรืื�องการื
บรืโ่ภคืขึ้องธรุืก่จนั�น ๆ อ่กดู้วยั

อันื้โตนื้ิโอ กูเตอร์เรส  
(Ant nio Guterres)  
เลขาธิการสหประชื่าชื่าติ 
ได้เคยกล่าวไว้ว่า  
“พิวกเรายังต้องการวัคซึ้ีนื้ 
สำาหรับโลกที่ร้อนื้เกินื้ไป 
ด้วยเชื่่นื้กันื้”

ภาพถ่ายโดย USGS จาก Unsplash
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ธนาคืารืโลกเปิีดูเผยัข้ึ้อมู่ลวา่ในปีี 2050 โลก
ขึ้องเรืาจะม่่ขึ้ยัะมู่ลฝัอยัเพ่�ม่ข้ึ้�นถ้ง 70% จาก
ช่่วงเวลาปีัจจุบัน บวกเพ่�ม่อ่ก 2 พันล้านตั้น
จากปีี 2016 เปี็น 3.5 พันล้านตั้นในอนาคืต้ท่ี่�
ก�าลังจะม่าถ้ง จง้จ�าเปีน็อย่ัางย่ั�งท่ี่�ต้้องเดู่นหน้า 
ให้คืวาม่รูืเ้รืื�องส่�งแวดูล้อม่กับสาธารืณะ แนะน�า
ให้รูืจ้กัหลักการืท่ี่�เปี็นเคืรืื�องมื่อส�าคัืญอย่ัางการื
จา่ยัค่ืา “ผล่ต้ม่ลพ่ษ” แนวค่ืดูท่ี่�ไดู้รืบัรืองอย่ัาง
เปี็นที่างการืโดูยัองค์ืการืสหปีรืะช่าช่าต่้ ซั้�งเปี็น
ปีัจจัยัส�าคัืญในการืขัึ้บเคืลื�อนแนวค่ืดูหลักท่ี่�
เรืย่ักวา่ “ภารืะรืบัผ่ดูช่อบต่้อส่�งแวดูล้อม่ (Eco-
Accountability) 

เรืาอาจเคืยัไดู้ย่ันคื�าว่าคืวาม่เปี็นกลางที่าง
คืารืบ์อน (Carbon Neutrality) หรือืการืลดู
การืปีล่อยัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูสุที่ธใ่ห้เป็ีนศูนย์ั
กันม่าบ้าง แต่้ในปีีน่�ม่่คื�าท่ี่�ไปีไกลกวา่นั�น คืือคื�า
วา่ การืปีล่อยัคืารืบ์อนสุที่ธเ่ป็ีนลบ (Carbon-
Negativity) ธรุืก่จต่้าง ๆ ทัี่�วโลกจะต้้องหาวธ่่
การืใหม่่เพื�อลดูการืปีล่อยัคืารืบ์อนให้เป็ีนลบ 
เปีล่�ยันสภาพภมู่่อากาศให้เปีน็เช่ง่บวกม่ากข้ึ้�น

ไม่เพ่ิิม-ต้องลด-ชื่ดเชื่ย

ก่อนอื�นเรืาม่าที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจคื�าศัพท์ี่ 
ทัี่�ง 3 คื�าน่�กันก่อน

• คืวาม่เปี็นกลางที่างคืารืบ์อน หม่ายัถ้ง
ส่นค้ืาหรือืธรุืก่จท่ี่�เปี็นกลางที่างคืารืบ์อน
หรือืปีรืาศจากคืารืบ์อน ลดูจ�านวนการื
เก่ดูก�าซัคืารื์บอนไดูอ็อกไซัด์ูออกไปีสู่ 
ช่ั�นบรืรืยัากาศให้เท่ี่ากับศูนย์ั โดูยัทัี่�วไปี
แล้วที่�าไดู้ดู้วยัการืช่ดูเช่ยัคืารืบ์อนเคืรืดู่ต้ 
อย่ัางเช่่น หลังจากผล่ต้ส่นค้ืา ธุรืก่จจะ
ต้้องปีลกูปี�าหรือืซัื�อคืารืบ์อนเคืรืดู่ต้ให้กับ
หน่วยังานท่ี่�สนับสนุนเรืื�องคืวาม่ยัั�งยืัน 

• คืารืบ์อนเปีน็ศนูย์ั (Zero carbon) คืือ
คื�าท่ี่�ใช่้ส�าหรืับการืก่อสรื้างอาคืารืและ
การืขึ้นส่ง ท่ี่�ในกรืะบวนการืผล่ต้นั�นต้้อง
ที่�าให้ม่่คืวาม่เป็ีนกลางที่างคืารืบ์อนให้ไดู้  
ส�าหรืับอาคืารืต่้างๆ คืวรืไดู้รืับการื
รืับรืองคืารื์บอนเปี็นศูนย์ัจากสถาบัน 
International Living Future Institute 
หรืือช่ดูเช่ยัคืารื์บอนท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นจากการื
ก่อสรื้างดู้วยัการืใช่้พลังงานหมุ่นเว่ยัน
ภายัในอาคืารื

• คืารืบ์อนเป็ีนลบ หม่ายัถ้งการืท่ี่�ธุรืก่จ
ต่้างๆ ก�าจดัูจ�านวนการืปีล่อยัคืารืบ์อนให้
ไดู้ม่ากกวา่ท่ี่�ปีล่อยัออกม่า

ภาพถ่ายโดย veeterzy จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Jon Tyson  

จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
EJ Yao  

จาก Unsplash
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เรืาจ�าเป็ีนจะต้้องลดูคืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้
ในภาพรืวม่ทัี่�งหม่ดู ทัี่�งการืปีฏ่ิบัต่้งาน  
การืผล่ต้ส่นค้ืา และการืบรืก่ารื ไม่โคืรื-
ซัอฟต์้เปี็นหน้� งในบรื่ษัที่ท่ี่� ให้คื�ามั่�น
สัญญาวา่จะยักเล่กการืสรืา้งคืารืบ์อน
ฟุต้พรืน่ต์้ทัี่�งหม่ดูจากส่�งแวดูล้อม่ นับ
ตั้�งแต่้วันท่ี่� ค้ืนพบรื่องรือยัคืารื์บอน
ฟุต้พรืน่ต์้ในปีี 1975 โดูยัตั้�งเปี้าหม่ายั 
ลดูลงให้ไดู้ภายัในปี ี2050 เช่น่เดู่ยัวกับ 
แบรืนด์ูเสื�อผ้า H&M ท่ี่�ตั้�งมั่�นจะสรืา้ง 
สภาพภูม่่อากาศเปี็นบวกให้ไดู้ต้ลอดู 
ห่ว่งโซ่คำณุ์ค่ำา (Value Chain) ภายัใน 
ปีี 2040 

ห่วงโซึ้่คุณ์ค่า ค้อการชื่่วยให้ 
ผู้ประกอบการและทีมงานื้ 
ในื้องค์กรมองเห็นื้ภาพิรวม 
ว่ากระบวนื้การทั�งหมด 
ของบริษัทมีอะไรบ้าง  
ขั�นื้ตอนื้เกิดอะไรข้�นื้  
ตอนื้นื้ี�แต่ละกระบวนื้การ 
เป็นื้อย่างไร เพิ้่อให้สามารถึ
พิัฒนื้าและเพิิม่คุณ์ค่าเข้าไป
ในื้องค์กรหร่อสินื้ค้าที่ผลิต

นอกจากน่�ยัังเก่ดูแรืงกดูดัูนต่้อรืฐับาลทัี่�วโลกในการื 
ก�าหนดูนโยับายัหรืือข้ึ้อบังคัืบ เพื�อลดูการืปีล่อยั 
คืารื์บอนไดูออกไซัด์ูส�าหรืับธุรืก่จขึ้นาดูใหญ่ ทัี่�ง 
อุต้สาหกรืรืม่น�ามั่นและก�าซัธรืรืม่ช่าต่้ เพื�อช่่วยัลดู 
การืเก่ดูคืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ไดู้อย่ัางเรืง่ดู่วน ที่างฝัั� ง 
ผู้บรืโ่ภคืก็เรื่�ม่หันม่าปีรืะเม่่นไลฟ์สไต้ล์และรูืปีแบบ
การืบรืโ่ภคืขึ้องตั้วเอง แม้่ว่าโดูยัรืวม่แล้วผู้บรืโ่ภคื
ส่วนใหญ่อาจขึ้าดูคืวาม่เข้ึ้าใจว่าต้้องที่�าอย่ัางไรืจ้ง
จะช่่วยัลดูการืปีล่อยัคืารืบ์อนในรืะดัูบปีัจเจกบุคืคืล
ไดู้ม่ากท่ี่�สุดู หรืือพฤต่้กรืรืม่แบบไหนท่ี่�ส่งผลต่้อ 
ส่�งแวดูล้อม่ดู้วยัเช่น่กัน ภาพถ่ายโดย Markus Spiske จาก Unsplash
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เรื่�ม่ม่่คืวาม่เคืลื�อนไหวจากกลุ่ม่ผู้บรื่โภคืท่ี่�ม่่
จรืย่ัธรืรืม่ หรือืม่่คืวาม่ตั้�งใจท่ี่�จะพยัายัาม่เข้ึ้าใจ
และต่้ดูต้าม่พฤต่้กรืรืม่ในการืสรื้างคืารื์บอน
ฟุต้พรื่นต์้ขึ้องตั้วเอง ก้าวไปีสู่คืวาม่เข้ึ้าใจท่ี่� 
ม่ากข้ึ้�น แบรืนด์ูและหน่วยังานท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องจง้ย่ั�ง
ต้้องที่�างานเพื�อช่ว่ยัสนับสนุนให้ผูบ้รืโ่ภคืส�ารืวจ
ข้ึ้อมู่ลน่� ดู้วยัการืสรืา้งข้ึ้อมู่ลท่ี่�ย่ัอยังา่ยักวา่และ
เปีรืย่ับเท่ี่ยับไดู้งา่ยัข้ึ้�น อาจน�าเสนอในรูืปีแบบ 
อ่นโฟกรืาฟกิหรือืวดู่่โอขึ้นาดูสั�นท่ี่�เข้ึ้าใจไดู้งา่ยั 

เพรืาะเมื่�อผูบ้รืโ่ภคืเรื่�ม่ม่่คืวาม่ต้รืะหนักรูืม้่ากข้ึ้�น 
เก่�ยัวกับการืเปีล่�ยันแปีลงท่ี่�จะเก่ดูข้ึ้�นต้าม่ม่า
หลังตั้ดูส่นใจบรืโ่ภคืส่นค้ืาหรือืบรืก่ารืใดู ๆ แล้ว  
องค์ืปีรืะกอบในการืช่ว่ยัลดูผลกรืะที่บท่ี่�อาจเก่ดู
ข้ึ้�นกับส่�งแวดูล้อม่ก็จะสม่บรูืณ์ม่ากย่ั�งข้ึ้�น

ภาพถ่ายโดย Scott Evans จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Pauline Loroy จาก Unsplash
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ม่่ผู้บรื่โภคืท่ี่�สั�งซัื�อส่นค้ืาออนไลน์จ�านวนม่ากท่ี่�
ใส่ใจเรืื�องห่บห่อแบบรืกัษ์โลก เรืาจ้งไดู้เห็นการื
ใช่้วัสดูุท่ี่�ย่ัอยัสลายัไดู้ ทัี่�งกรืะดูาษห่อแบบรืงัผ้�ง 
ผักต้บช่วาอบแห้ง หรือืฟาง ท่ี่�สาม่ารืถน�าไปีรืยู่ัส 
หรือืปีลกูต้้นไม้่ต่้อไดู้ แต่้ทัี่�งน่�คืวาม่ต้รืะหนักรูืเ้รืื�อง
คืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นรืะหวา่งการืขึ้นส่ง กลับ
ไม่่ใช่ป่ีรืะเด็ูนท่ี่�เหล่านักช่อ็ปีออนไลน์ให้คืวาม่สนใจ
เท่ี่าไรืนัก จากการืส�ารืวจพบวา่ม่่ผูบ้รืโ่ภคืในสหรืาช่ 
อาณาจักรืเพ่ยัง 12% ท่ี่�ให้คืวาม่ส�าคัืญกับเรืื�อง 
ผลกรืะที่บที่างส่�งแวดูล้อม่เมื่�อต้้องสั�งซัื�อส่นค้ืา
ออนไลน์ ข่ึ้าวดู่ก็คืือเปีอรืเ์ซั็นต์้คืวาม่ต้รืะหนักรูื ้
ในเรืื�องน่�ม่่ท่ี่ท่ี่าวา่จะเพ่�ม่สงูม่ากข้ึ้�น

สร้างแรงจูงใจ

ภาพถ่ายโดย  
Svitlana   

จาก Unsplash

th.haxcorematerial.com



586 587

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

ธรุืก่จต่้าง ๆ   ยัอม่รืบัวา่ปีรืะเด็ูนเรืื�องส่�งแวดูล้อม่
นั�นย้ัดูโยังอยัู่กับพฤต่้กรืรืม่การืซัื�อขึ้องออนไลน์
ขึ้องลูกค้ืา และต้้องเรื่�ม่ต้้นให้ข้ึ้อมู่ลกับลูกค้ืา 
ถ้งการืลดูผลกรืะที่บท่ี่�จะเก่ดูข้ึ้�นกับส่�งแวดูล้อม่ 
ตั้�งแต่้รืะยัะสั�นจนถ้งรืะยัะยัาว โดูยัเฉพาะผูบ้รืโ่ภคื 
ท่ี่�ใช่บ้รืก่ารืจากช่อ่งที่างออนไลน์เปีน็หลัก ธรุืก่จ
จะต้้องพรือ้ม่สนับสนุนและสรืา้งการืม่่ส่วนรืว่ม่ 
ดู้วยัการืเปิีดูโอกาสให้นักช่อ็ปีไดู้ช่ดูเช่ยัการืสรืา้ง
คืารืบ์อนแบบงา่ยั ๆ 

การืช่ดูเช่ยัคืารืบ์อน (Carbon Offset) หม่ายั
ถ้งการืรืบัรืองก่จกรืรืม่ช่ดูเช่ยัปีรืม่่าณก�าซัเรือืน
กรืะจกท่ี่�ปีล่อยัออกม่าในรืะหวา่งการืผล่ต้ การื
ใช่้งาน และการืจ�าหน่ายัส่นค้ืา หรือืในรืะหวา่ง
การืจัดูหาและการืใช่บ้รืก่ารื ภาคืธรุืก่จสาม่ารืถ
น�าการืช่ดูเช่ยัคืารืบ์อนม่าเป็ีนที่างเลือกในการื
ปีรืะกอบการืตั้ดูส่นใจซัื�อส่นค้ืาขึ้องลกูค้ืา และน่�
จะกลายัเปี็นค่ืาน่ยัม่ใหม่่ขึ้องการืช่็อปีปิีงแห่งปี ี
2022 แบรืนด์ูต่้าง ๆ คืวรืม่่ที่างเลือกดู้านรืาคืา
ส�าหรืบัผู้บรืโ่ภคืท่ี่�ต้้องการืลดูการืสรืา้งคืารืบ์อน
ในการืซัื�อส่นค้ืา หรือืลดูการืสรืา้งขึ้องเส่ยัท่ี่�เก่ดู
ข้ึ้�นจากการืขึ้นส่ง

แบรืนด์ูเสื�อผ้าก่ฬา Rockay ช่ดูเช่ยัการื 
สรื้างคืารื์บอนฟุต้พรื่นต์้ท่ี่�เก่ดูจากการื
ช่็อปีปิีงออนไลน์ในช่่วงสัปีดูาห์ Black 
Friday ดู้วยัการืที่�างานรืว่ม่กับ Carbon 
Credit Capital หน่วยังานท่ี่�สนับสนุน
ธุรืก่จดู้านการืลดูการืสรื้างคืารื์บอน 
จัดูการืหมุ่นเวย่ันคืารืบ์อนเคืรืดู่ต้ท่ี่�ไดู้รืบั 
การืช่ดูเช่ยัม่าไปีให้กับ GEC Organic 
Wa s t e  C o m p o s t i n g  ใ น เ มื่ อ ง 
แอละบาม่า ซั้�งเปี็นหน่วยังานท่ี่�จัดูการื
เรืื�องดู่นและขึ้องเส่ยั หมุ่นเว่ยันเพื�อให้ 
น�ากลับม่าที่�าเกษต้รืกรืรืม่ไดู้อ่กคืรืั�ง 
 

รืัฐบาลก็สาม่ารืถสรื้างแรืงจูงใจดู้านส่�ง-
แวดูล้อม่ไดู้เช่น่กัน อย่ัางในเมื่องโซัล เกาหล่ใต้้ 
ม่่การืตั้�งถังขึ้ยัะอัจฉรืย่ัะท่ี่�ค่ืดูค่ืาจัดูการืจาก
เลขึ้บัต้รืปีรืะช่าช่นขึ้องผู้อยัู่อาศัยั เพื�อลดูการื
เก่ดูขึ้ยัะอาหารืภายัในปีรืะเที่ศให้ไดู้ม่ากท่ี่�สุดู 
การืจูงใจดู้วยัวธ่น่่�ที่�าให้แต่้ละบ้านในเมื่องโซัล
สาม่ารืถรืไ่ซัเค่ืลขึ้ยัะไดู้ถ้ง 95% หรือือย่ัางใน
จน่ ม่่การืออกกฎหม่ายัการืรืไ่ซัเค่ืลใหม่่ ซั้�งจะ
ลงโที่ษพลเมื่องท่ี่�ละเม่่ดูกฎการืท่ี่�งขึ้ยัะดู้วยั
การืจา่ยัค่ืาปีรืบัหรือืลดูเคืรืดู่ต้ที่างสังคืม่ โดูยั
จน่หวงัวา่จะเพ่�ม่อัต้รืาการืรืไ่ซัเค่ืลขึ้ยัะให้สงูข้ึ้�น
ถ้ง 35% ใน 46 เมื่อง

climateactive.org.au

ภาพถ่ายโดย  
Sigmund 

จาก Unsplash

actionhub.com
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ผูบ้รืโ่ภคืแห่งอนาคืต้น่�จะม่่คืวาม่ปีรืารืถนาอย่ัาง
ย่ั�งต่้อคืวาม่โปีรืง่ใสท่ี่�ไดู้รืบัจากธรุืก่จต่้าง ๆ  ทัี่�งยััง 
ให้คืวาม่เคืารืพกับแบรืนด์ูท่ี่�น�าเรืื�องขึ้องคืุณค่ืา
ม่าเปี็นส�าคัืญ โดูยัแสดูงออกผ่านเคืรืื�องมื่อท่ี่�
เข้ึ้าใจงา่ยัอย่ัางฉลากคืารืบ์อน น�าเสนอข้ึ้อมู่ล
ตั้�งแต่้เรืื�องขึ้องการืปีลอ่ยัก�าซัคืารืบ์อนไดูอ็อกไซัด์ู 
ส่ที่ธข่ึ้องแรืงงาน คืวาม่ยัั�งยืันที่างส่�งแวดูล้อม่ 
เพื�อช่่วยัปีรืะกอบการืตั้ดูส่นใจขึ้องผู้บรืโ่ภคืท่ี่�
ย้ัดูโยังอยัู่กับการืสรื้างผลกรืะที่บหรืือคืวาม่
เปีล่�ยันแปีลงในเช่ง่บวกต่้อส่�งแวดูล้อม่

CARBONFACT สต้ารืท์ี่อัปีท่ี่�ต่้ดูต้าม่การืเก่ดูคืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ในที่กุส่นค้ืาทัี่�วโลก แพลต้ฟอรืม์่น่�
เพ่�งเปิีดูตั้วเมื่�อกรืกฎาคืม่ 2021 ท่ี่�ผ่านม่า โดูยัเรื่�ม่จากส่นค้ืาปีรืะเภที่รืองเท้ี่าผ้าใบ น�าเสนอข้ึ้อมู่ล
การืวเ่คืรืาะห์คืวาม่ยัั�งยืันขึ้องโรืงงานผู้ผล่ต้ ปีรืะเม่่นการืปีล่อยัคืารืบ์อนขึ้องรืองเท้ี่าแต่้ละรุืน่ให้เห็น 
โดูยัที่างบรืษั่ที่หวงัวา่แบรืนด์ูต่้าง ๆ จะใช่ข้้ึ้อม่ลูท่ี่�ไดู้รืบัจากแพลต้ฟอรืม์่น่�และรืว่ม่กันลดูการืปีล่อยั
คืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ในรืะยัะยัาวไปีดู้วยักัน

ติดฉลากบอกค่าคาร์บอนื้

carbonfact.co

carbonfact.co

Carbon Label คือการกำาหนัด้มาติรการ
ในัระด้ับสำากลสำ้่ระด้ับประเท่ศ ม่การบ่ง
บอกเป็นัเคร่�องหมายท่่�จะติิด้กับสำินัค�า 
แสำด้งให�ผู้้�บรโิภัคท่ราบวา่สำนิัค�านัั�นัมาจาก
กระบวนัการผู้ลิติท่่�ช่่วยลด้ก๊าซเร่อนั
กระจก เป็นักลยุท่ธิ์มาติรฐานัท่่�ช่่วยให�ผู้้�
บรโิภัคเข�าใจผู้ลท่่�จะเกดิ้ข้�นักบัสำิ�งแวด้ล�อม
เพึ่่�อประกอบการติัด้สำินัใจซื�อ
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ที่างฝัั� งอตุ้สาหกรืรืม่เคืรืื�องดืู�ม่ แบรืนด์ูนม่จากพืช่
ย่ั�ห้อ Oatly คืือหน้�งในผูน้�าเรืื�องฉลากคืารืบ์อนน่�  
ดู้วยัตั้วส่นค้ืาจะม่่การืแสดูงให้เห็นตั้วเลขึ้
คืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ท่ี่�เก่ดูข้ึ้�น และน�าเสนอข้ึ้อมู่ล
การืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูบนบรืรืจุภัณฑ์์  
เช่่น การืรืะบุว่าส่นค้ืาแต่้ละรืายัการืปีล่อยั
คืารืบ์อน 0.44 กก. โดูยั 0.17 กก. ม่าจากฟารืม์่/
โรืงงาน 0.12 กก. จากการืผล่ต้ 0.07 กก. จาก
บรืรืจุภัณฑ์์ และ 0.08 กก. จากการืขึ้นส่ง ทัี่�งยััง 
ม่่การืเปีรืย่ับเท่ี่ยับกับผล่ต้ภัณฑ์์ท่ี่�คืล้ายัคืล้งกัน  
อย่ัางนม่วัวท่ี่�ปีล่อยัคืารื์บอนถ้ง 1.158 กก.  

ต่้อกล่อง แสดูงให้เห็นแนวโน้ม่วา่บรืษั่ที่ต่้าง ๆ  จะ
เน้นยั�าถ้งปีรืม่่าณคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู ท่ี่�เปีรืย่ับ
เท่ี่ยับกับผล่ต้ภัณฑ์์ท่ี่�คืล้ายัคืล้งกันหรือืแม้่แต่้
ผล่ต้ภัณฑ์์ขึ้องคืู่แข่ึ้ง

Allbirds แบรืนด์ูเสื�อผ้าออกก�าลังกายัคืือ
แบรืนด์ูแฟช่ั�นแรืกท่ี่�กล้าน�าฉลากคืารืบ์อนม่าต่้ดู
บนส่นค้ืา “เรืาต้้องการือะไรืท่ี่�ดูงูา่ยัและเข้ึ้าใจไดู้
ส�าหรืบัทีุ่กคืน เหมื่อนกับอาหารืท่ี่�ม่่ฉลากบอก
แคืลอรื”่ โจอ่� สวล่ล่งเจอรื ์ (Joey Zwillinger) 
หน้�งในผู้รืว่ม่ก่อตั้�งแบรืนด์ูกล่าว

allbirds.com

oatly.com
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บรืษั่ที่ เคืรือืเจรืญ่โภคืภัณฑ์์ จ�ากัดู ดู�าเน่นโคืรืงการื “คืารืบ์อน
ฟุต้พรืน่ต์้” ตั้�งแต่้ปี ี2008 ซั้�งถือเปีน็รืายัแรืกขึ้องภมู่่ภาคืเอเช่ย่ั 
โดูยัผล่ต้ภัณฑ์์อาหารืสัต้ว ์ ไก่ กุ้ง หม่ ูและนม่ ไดู้ข้ึ้�นที่ะเบ่ยัน
ฉลากคืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ขึ้องผล่ต้ภัณฑ์์ไวกั้บองค์ืการืบรืห่ารื
จดัูการืก�าซัเรือืนกรืะจก (อบก.) ปีรืะเที่ศไที่ยั นับเปีน็ผล่ต้ภัณฑ์์
รืายัแรืกขึ้องปีรืะเที่ศไที่ยัท่ี่�ไดู้รืบัการืรืบัรืองฉลาก Carbon 
Footprint Reduction ในปีี 2015 และสาม่ารืถช่ว่ยัลดูการื
ปีล่อยัก�าซัเรือืนกรืะจกไดู้ถ้ง 23%

cpfood-th ที่างดู้านรืา้นอาหารืก็เรื่�ม่ท่ี่�จะเปิีดูเผยัปีรืม่่าณ
การืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อน อย่ัางท่ี่� Chipotle แสดูง
ให้เห็นคืวาม่ส�าคัืญ วา่การืซัื�อส่นค้ืาแต่้ละคืรืั�ง
ส่งผลต่้อตั้วช่่�วัดูดู้านส่�งแวดูล้อม่ 5 ปีรืะการื 
ไดู้แก่ การืปีล่อยัคืารืบ์อน สขุึ้ภาพขึ้องดู่น การื
ใช่้ยัาปีฏ่ิช่่วนะ การืใช่้น�า และพื�นท่ี่�ปีลูกท่ี่�เปี็น
ออรืแ์กน่ก ตั้วช่่�วดัูน่�คืวรืแสดูงให้เห็นช่ดัูเจนเพื�อ
ปีรืะกอบการืตั้ดูส่นใจซัื�อขึ้องลกูค้ืา โดูยัลกูค้ืาท่ี่�
ต้้องการืที่รืาบข้ึ้อม่ลูเพ่�ม่เต่้ม่สาม่ารืถค้ืนหาไดู้ท่ี่�  

Real Foodprint ท่ี่�หน้าเวบ็ไซัต์้ขึ้อง Chipotle 
ทัี่�งยัังม่่ฟงัก์ช่นักดูเคืรืื�องค่ืดูเลขึ้เพื�อคื�านวณและ
เปีรืย่ับเท่ี่ยับผลท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นต่้อส่�งแวดูล้อม่ขึ้องแต่้ละ
เม่นูให้เห็น อย่ัางเช่น่การืเปีรืย่ับเท่ี่ยับวา่ถ้าซัื�อไก่
จาก Chipotle จะเปี็นม่่ต้รืต่้อส่�งแวดูล้อม่ม่าก
หรือืน้อยักวา่ซัื�อไก่จากแบรืนด์ูอื�นอย่ัางไรื หน้า
เวบ็ไซัต์้ยัังที่�าให้เปี็นแบบอ่นเที่อรืแ์อ็กท่ี่ฟ เพื�อ
ให้ลกูค้ืาสาม่ารืถแช่รืค์ื�าสั�งซัื�อไปียัังโซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยั
ขึ้องตั้วเองไดู้อ่กดู้วยั

ภาพถ่ายโดย Jan Kraus จาก Unsplash ir.chipotle.com
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ถ้งแม้่วา่ฉลากคืารืบ์อนจะไม่่ใช่่เรืื�องใหม่่ 
แต่้ก็เปีน็เรืื�องท่ี่�ธรุืก่จต่้าง ๆ คืวรืที่�าอย่ัาง
ต่้อเนื�อง รืว่ม่กันน�าเสนอเคืรืื�องมื่อในการื
ปีรืะเม่่นผลกรืะที่บต่้อส่�งแวดูล้อม่บนบรืรืจุ
ภัณฑ์์เพื�อปีรืะกอบการืตั้ดูส่นใจขึ้องผูซ้ัื�อ 

ปี ี2022 ธรุืก่จต่้าง ๆ  คืวรืรืว่ม่มื่อกับพันธม่่ต้รื 
ใกล้ตั้ว หรือืยืันยัันคืวาม่โปีรืง่ใสในการืผล่ต้ 
ผ่านหน่วยังานต่้าง ๆ ซั้�งไม่่ใช่แ่ค่ืเปีน็การื 
คืวา้คืวาม่เช่ื�อมั่�นจากผู้บรืโ่ภคืเท่ี่านั�น แต่้ 
การืแสดูงถ้งคืวาม่โปีรื่งใสในการืผล่ต้ 
จะช่่วยัให้ธุรืก่จสาม่ารืถม่องเห็นจุดูบอดู 
ท่ี่�อาจซั่อนอยัู่ในห่วงโซั่การืผล่ต้ไดู้ดู้วยั
เช่น่กัน 

ภาพถ่ายโดย Priscilla Du Preez จาก Unsplash
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ในปีีน่�เรืาจะไดู้ต้รืวจสอบข้ึ้อมู่ลโดูยัอ่สรืะแบบส่วนบุคืคืลเพ่�ม่
ม่ากข้ึ้�น เคืรืื�องมื่อท่ี่�จะช่่วยัให้ผู้บรืโ่ภคืม่่ที่างเลือกและสรืา้ง 
แรืงจูงใจให้เก่ดูการืเปีล่�ยันแปีลงในหลายัอตุ้สาหกรืรืม่  ตั้�งแต่้
การืบรืโ่ภคืน�า การืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อน จนถ้งเรืื�องค่ืาแรืงขึ้อง
พนักงานในโรืงงาน 

เรืาเรื่�ม่ไดู้เห็นเคืรืื�องมื่อช่่�วดัูท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นเพื�อให้รืา้นค้ืาและแบรืนด์ู
ต่้าง ๆ  ไดู้ลองใช่เ้ปีรืย่ับเท่ี่ยับสม่รืรืถภาพดู้านส่�งแวดูล้อม่ ธรุืก่จ
จ�าเปี็นต้้องให้คืวาม่ส�าคัืญกับเรืื�องคืวาม่ยัั�งยืันและต้รืวจสอบ
การืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อน ยืันยัันคืวาม่ถกูต้้อง และเปิีดูโอกาสให้ผู้
บรืโ่ภคืไดู้ม่่อ�านาจในการืตั้ดูส่นใจเลือกซัื�อส่นค้ืาหรือืบรืก่ารื ท่ี่�ม่่
คืวาม่เปีน็ธรืรืม่และจรืย่ัธรืรืม่ม่ากข้ึ้�น เพื�อน�าไปีสูก่ารืเก่ดูคืวาม่
รูืส้้กภักดู่ต่้อแบรืนด์ูท่ี่�ผู้บรืโ่ภคืเห็นวา่เปี็นม่่ต้รืต่้อส่�งแวดูล้อม่ 
และม่่เรืื�องรืาวเบื�องหลังท่ี่�ต้อบรืบักับเรืื�องการืดู�าเน่นธุรืก่จ
อย่ัางม่่จรืย่ัธรืรืม่

การย้นื้ยันื้ส่วนื้บุคคล

info.trendwatching.com
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แพลต้ฟอรืม์่เพื�อคืวาม่ยัั�งยืัน Higg น�าเสนอซัอฟต์้แวรืท่์ี่�แสดูงให้เห็นห่วงโซัก่ารืผล่ต้ขึ้องธรุืก่จให้กับ
ผูบ้รืโ่ภคื เปีน็ข้ึ้อม่ลูแบบเปิีดูท่ี่�แสดูงคืะแนนดู้านคืวาม่ยัั�งยืันขึ้องแต่้ละบรืษั่ที่หรือืส่นค้ืาแต่้ละรืายัการื 
 รืวม่ถ้งรืายัละเอ่ยัดูดู้านคืวาม่รืบัผ่ดูช่อบต่้อสังคืม่และส่�งแวดูล้อม่ ท่ี่�แบรืนด์ู รืา้นค้ืา หรือืโรืงงานแต่้ละแห่ง 
ไดู้เคืยัแถลงไว้ โดูยัม่่ Higg Materials Sustainability Index (Higg MSI) เปี็นเคืรืื�องมื่อให้
คืะแนนแบบ Cradle-to-Gate จากต้ลอดูช่ว่งช่ว่ต่้ขึ้องผล่ต้ภัณฑ์์ เพื�อให้แบรืนด์ูและผู้ค้ืาปีล่กใช่ใ้น 
การืปีรืะเม่่นผลกรืะที่บต่้อส่�งแวดูล้อม่ขึ้องวสัดูทุ่ี่�ใช่ใ้นการืผล่ต้เสื�อผ้าและรืองเท้ี่า

แอปีพล่เคืช่ัน GIKI ท่ี่� ย่ัอม่าจาก Get 
Informed, Know Your Impact ให้ข้ึ้อม่ลู
เก่�ยัวกับจรื่ยัธรืรืม่ขึ้องผู้ผล่ต้และคืวาม่
ยัั�งยืันขึ้องส่นค้ืากวา่ 250,000 รืายัการื งา่ยั ๆ   
เพ่ยังสแกนบารืโ์ค้ืดูท่ี่�ส่นค้ืา ผู้บรืโ่ภคืก็จะ
ไดู้รืบัข้ึ้อมู่ลเก่�ยัวกับส่�งแวดูล้อม่ อย่ัางเช่่น
ว่าบรืรืจุภัณฑ์์ขึ้องผล่ต้ภัณฑ์์ม่่คืวาม่ยัั�งยืัน
หรือืไม่่ และส่วนผสม่ขึ้องผล่ต้ภัณฑ์์นั�นเป็ีน
ออรืแ์กน่กหรือืไม่่

portal.higg.org

zero.giki.earth

zero.giki.earth

zero.giki.earth
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ที่างฝัั� งช่อ็ปีปิีงออนไลน์ม่่ CarbonScopeData 
ฐานข้ึ้อมู่ลท่ี่�สรื้างโดูยับรื่ษัที่สต้ารื์ต้อัปีดู้าน
เที่คืโนโลย่ั CleanMetrics น�าข้ึ้อมู่ลม่าต่้ดูตั้�ง
เป็ีนตั้วเสรืม่่ในเบรืาวเ์ซัอรืช์่ื�อ Neutral จะแสดูง
ตั้วเลขึ้การืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ูจนถ้ง
ช่่วงอายัุขึ้องส่นค้ืาท่ี่�จ�าหน่ายับนหน้าเว็บไซัต์้ 
แอม่ะซัอน รืวม่ถ้งเปีรืย่ับเท่ี่ยับรืายัละเอ่ยัดูขึ้อง
การืปีล่อยัก�าซัคืารืบ์อนไดูออกไซัด์ู

ยักตั้วอย่ัางเช่น่ ถ้าหากคืล่กเลือกซัื�อถงุแช่แ่ข็ึ้ง
แบบใช่้ซั�าไดู้จ�านวน 10 ใบ ข้ึ้อมู่ลจะแสดูงการื
ปีล่อยัคืารืบ์อนฟตุ้พรืน่ต์้ 6.6 กก. และแสดูงข้ึ้อม่ลู
เปีรืย่ับเท่ี่ยับกับการืปีล่อยัขึ้องเส่ยัจากการืขัึ้บรืถ
เปีน็รืะยัะที่าง 26 กม่. หรือืน�าแข็ึ้งขัึ้�วโลกจ�านวน 
99 กก. ละลายั เพื�อช่่วยัแสดูงข้ึ้อมู่ลท่ี่�ที่�าให้ 
ผูบ้รืโ่ภคืรูืส้้กเอะใจก่อนตั้ดูส่นใจซัื�อส่นค้ืา ถ้าหาก 
นักช่อ็ปีต้้องการื “ช่ดูเช่ยั” ก็เพ่ยังกดูปีุ�ม่ “Offset 
Now” เพื�อบรืจ่าคืเงน่ให้โคืรืงการืปีลกูปี�าทัี่�วโลก
ท่ี่�ไดู้รืบัการืสนับสนุนจากองค์ืการืสหปีรืะช่าช่าต่้

carbonscopedata.com

การืช่ดูเช่ยัดู้วยัคืวาม่รืบัผ่ดูช่อบจง้ไม่่ไดู้
เปีน็หน้าท่ี่�ขึ้องคืนใดูคืนหน้�งเท่ี่านั�น แต่้
เปีน็อนาคืต้ท่ี่�ที่กุคืนต้้องรืว่ม่กันสรืา้ง ทัี่�ง
รืฐับาล ภาคืธรุืก่จ และผู้บรืโ่ภคื ท่ี่�ต้้อง
รืว่ม่กันแสดูงเจต้นารืม่ณ์และออกแบบ
ว่ธ่การืดู้วยัคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื เพื�อ
สรืา้งที่างเลอืกและที่างแก้ปีญัหาท่ี่�ดู่ข้ึ้�น 
ย่ั�งกวา่ส�าหรืบัผู้คืนและส่�งแวดูล้อม่

รายงาน “Ecological Identity” จาก wgsn.com

รายงาน “Quantified Sustainability:  
Personal Carbon Budgets” จาก wgsn.com

บทความ Label-Led จาก info.trendwatching.com 

บทความ More companies want to be “carbon neutral.” 
What does that mean? จาก vox.com 

ภาพยนตร์สารคดี How to Stop the Next Pandemic  
จาก The New York Times

ที่มา: 
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ประเภทธุรกิจ: ศิลปะและหัตถกรรม, อาหาร, ความงามและแฟชั่น,  
ค้าปลีกและร้านค้าอนาคต, สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

allrecipes.comFRUGAL 
ECONOMY
เศรษฐกิจแบบประหยัด
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ที่ศวรืรืษท่ี่�ผ่านม่า ตั้วอย่ัางท่ี่�ช่ดัูเจนเก่ดูข้ึ้�นจาก
ธรุืก่จวส่าหก่จชุ่ม่ช่น ซั้�งเปี็นการืย่ัอขึ้นาดูธรุืก่จ
ให้เล็กลงและกรืะจายัปีรืะโยัช่น์ให้สังคืม่และ 
เคืรือืข่ึ้ายัท้ี่องถ่�น จากธุรืก่จแบบ B2B ท่ี่�เช่ื�อม่
คืวาม่สัม่พันธ์แบบแบ่งปีันรืะหว่างภาคืธุรืก่จ
และผู้ปีรืะกอบการืตั้วเล็ก ไดู้พัฒนาเปี็นโม่เดูล
แบ่งปีนัท่ี่�ที่กุคืนสาม่ารืถเข้ึ้าเปีน็เจา้ขึ้องไดู้ นั�นคืือ 
B2C (Business-to-Consumer) ท่ี่�ต้้องการืขึ้จัดู
วงจรืพ่อค้ืาคืนกลางออกไปีและไม่่ที่�าให้มู่ลค่ืา
ส่นค้ืาถูกต่้รืาคืาให้สูงข้ึ้�น รืะบบน่�ที่�าให้ผู้บรืโ่ภคื
สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งส่นค้ืาไดู้จากผู้ขึ้ายัต้้นที่าง ทัี่�งยััง
สาม่ารืถเข้ึ้าถ้งส่นค้ืาที่างช่่องที่างออนไลน์หรือื
รืา้นที่างการื (Official Store) บนแพลต้ฟอรืม์่
โซัเช่ย่ัลม่่เดู่ยัไดู้งา่ยัข้ึ้�น 

คืวาม่พยัายัาม่ย่ัอขึ้นาดูธรุืก่จให้เล็กลงเพื�อกรืะจายัรืายัไดู้ให้หน่วยัการืผล่ต้ หรือืการืตั้ดู
วงจรืโก่งรืาคืาขึ้องพ่อค้ืาคืนกลางออกไปี ส่�งเหล่าน่�ล้วนเพ่�ม่โอกาสที่างธรุืก่จให้แก่ผูบ้รืโ่ภคื
หน้าใหม่่ โดูยัสาม่ารืถเข้ึ้าเปีน็เจา้ขึ้องก่จการืและขึ้ายัส่นค้ืาอะไรืก็ไดู้ท่ี่�ต้้องการื เมื่�อม่าถ้ง 
ยัคุืแห่ง Peer-to-Peer (P2S )ซั้�งเปีน็รืะบบท่ี่�เต่้บโต้จากเที่คืโนโลย่ัดู่จทั่ี่ล ที่�าให้ผูใ้ห้บรืก่ารืท่ี่�ม่่ 
ที่รืพัย์ัส่นขึ้องต้นเอง สาม่ารืถเปิีดูบรืก่ารืให้เช่า่หรือืยืัม่ที่รืพัย์ัส่นแที่นการืคืรือบคืรืองเป็ีน
เจา้ขึ้องเพ่ยังคืนเดู่ยัว และน่�จง้เปีน็จุดูเรื่�ม่ต้้นขึ้องการืแบ่งปีนัท่ี่�ที่�าให้ผู้ม่่ส่วนไดู้เส่ยัในเช่น
ส่นค้ืาสาม่ารืถปีรืะหยััดูไดู้จรืง่เส่ยัท่ี่ นอกจากจะสาม่ารืถขึ้จดัูวงจรืพ่อค้ืาคืนกลางไปีไดู้บาง
ส่วน ยัังสาม่ารืถลดูปีรืม่่าณต้้นทุี่นที่รืพัยัากรืไดู้ม่ากกวา่รืะบบทัี่�วไปีหลายัเท่ี่า โม่เดูลธรุืก่จ
น่�ที่�ารืายัไดู้ให้ธรุืก่จบรืก่ารืหลายัล้านดูอลลารืส์หรืฐั โดูยัเฉพาะ Uber และ Airbnb ซั้�งอาจ
ที่�ารืายัไดู้ที่ะยัานข้ึ้�นสงูถ้ง 335 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัในปี ี2025 

เศรืษฐก่จแบบปีรืะหยััดูหรือื Frugal Economy 
คืือรืะบบเศรืษฐก่จท่ี่�มุ่ง่สรืา้งม่ลูค่ืาที่างเศรืษฐก่จ  
สังคืม่ และรืะบบน่เวศให้เก่ดูข้ึ้� นพรื้อม่ ๆ 
กัน สรื้างปีรืะส่ที่ธ่ภาพจากการืใช่้ที่รืัพยัากรื 
ท่ี่�ม่่อยัู่ทัี่�งหม่ดูอย่ัางช่าญฉลาดู ต่้างจากการื
ผล่ต้เป็ีนจ�านวนม่ากซั้�งเปี็นคืวาม่เคืยัช่่นขึ้อง
ผู้บรื่โภคืม่าหลายัที่ศวรืรืษ เศรืษฐก่จแบบ
ปีรืะหยััดูเรื่�ม่ค่ือยั ๆ เก่ดูข้ึ้�นจากเศรืษฐก่จแบบ
แบ่งปีนั (Sharing Economy) รืะบบน่�กรืะตุ้้น
ให้เก่ดูแนวค่ืดูการืที่�าต้ลาดูรืะหว่างธุรืก่จกับ
ธรุืก่จท่ี่�เรืย่ักวา่ B2B (Business-to-Business) 
PWC เผยัว่า โม่เดูลธุรืก่จน่�ม่่ส่วนส�าคัืญใน
การืกรืะจายัส่นค้ืาสู่ต้ลาดูในภาพกว้าง และ
ที่�ารืายัไดู้หลายัล้านล้านดูอลลารืส์หรืฐัในช่่วง

Pronunciation Academy, Youtube.com

Frugal Economy, wgsn.com
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ใคืรืจะค่ืดูวา่ “การืปีรืะหยััดู” สาม่ารืถที่�าเงน่ไดู้ 
เพ่ยังแค่ืคืุณลองดููในสม่ารื์ต้โฟนว่าม่่จ�านวน
แอปีพล่เคืช่นัสต้รืม่่ม่่ง ซัร่ืส์่ ภาพยันต้รื ์หรือืเพลง
ในอปุีกรืณ์ขึ้องคืณุก่�แพลต้ฟอรืม์่ ธรุืก่จสต้รืม่่ม่่ง
เหล่าน่�ไดู้น�าแนวที่างการืปีรืะหยััดูที่รืพัยัากรืม่าให้
ผูข้ึ้ายัและผูใ้ช่บ้รืก่ารื การืสรืา้งรืะบบแบบแบ่งปีนั 
ลักษณะ Peer-to-Peer ดู้วยัการืปีรืะม่วลผล 
บนรืะบบคืลาวด์ู ที่�าให้ผูบ้รืโ่ภคืปีรืะหยััดูค่ืาใช่จ้า่ยั 
ลงจากเดู่ม่ ซั้�งเจา้ขึ้องบรืษั่ที่เองก็สาม่ารืถปีรืะหยััดู 
ที่รืพัยัากรืการืผล่ต้ลงไดู้ 

ไม่่เพ่ยังแต่้ส่นค้ืารูืปีแบบดู่จ่ทัี่ลเท่ี่านั�นท่ี่�
เปีล่�ยันทัี่ศนคืต่้ขึ้องผู้บรืโ่ภคืให้ละท่ี่�งการื
เปี็นเจ้าขึ้องส่วนบุคืคืล การืผล่ต้ส่นค้ืา
ลักษณะกายัภาพเองก็ย่ัอม่ต้้องอาศัยั
ต้้นทีุ่นการืผล่ต้จ�านวนม่ากเช่่นกัน โดูยั
เฉพาะอตุ้สาหกรืรืม่แฟช่ั�นท่ี่�ม่่ส่วนในการื
ที่�าลายัที่รืัพยัากรืและสรื้างขึ้ยัะจ�านวน
ม่ากเป็ีนอันดัูบต้้น ๆ นอกจากการืผล่ต้
เพื�อใช่้งานเพ่ยังไม่่ก่�คืรืั�งจะไม่่คืุ้ม่ทีุ่น
ส�าหรืบัผู้ซัื�อแล้ว ยัังตั้ดูวงจรืขึ้องส่นค้ืา
ให้ม่่มู่ลค่ืาลดูลง จง้ม่่แพลต้ฟอรืม์่บรืก่ารื
เช่่าส่นค้ืาแบรืนด์ูรืะดัูบไฮเอนด์ูท่ี่�ปีรืะสบ
คืวาม่ส�าเรืจ็ อย่ัาง Rent the Runway 
เนื�องจากแบรืนด์ูไม่่ต้้องการืลดูมู่ลค่ืา
ขึ้องส่นค้ืาลง แม้่การืให้เช่่าส่นค้ืาอย่ัาง
เปี็นรืะบบจะที่�าให้ส่นค้ืาถกูใช่้งานและส่ง
ต่้อเป็ีนที่อดู ๆ จากลกูค้ืาหลายัคืน แต่้ก็
ไม่่สาม่ารืถที่�าให้ม่ลูค่ืาขึ้องส่นค้ืาลดูลงไดู้ 

ที่างดู้านแพลต้ฟอรืม์่ The Rotation จาก
เกาะอังกฤษ แม้่สถานการืณ์ล็อกดูาวน์จะ
ยัาวนาน แต่้นั�นไม่่ส่งผลกรืะที่บต่้อธรุืก่จ 
ต้รืงกันข้ึ้าม่แพลต้ฟอรืม์่น่�กลับที่�ารืายัไดู้
สงูข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ แม้่วา่พฤต่้กรืรืม่การืใช่ข้ึ้อง
รืว่ม่กันหรือืส่งต่้อส่นค้ืามื่อสองอาจไม่่ใช่่
เรืื�องหวือหวาท่ี่�ที่�าให้รูืส้้กแปีลกใหม่่ แต่้
ถ้ารืะบบน่�สาม่ารืถสรืา้งคืวาม่แข็ึ้งแกรืง่
ให้แก่เศรืษฐก่จหรืือเปีล่�ยันพฤต่้กรืรืม่ 
ผู้บรืโ่ภคืในภาพใหญ่ไดู้ ส่�งน่�ก็ไม่่ใช่่เรืื�อง
เล็กท่ี่�จะจบแค่ืในรื้านให้เช่่าส่นค้ืาหรืือ 
รืา้นขึ้ายัส่นค้ืามื่อสองอ่กต่้อไปี 

ม้อสองครองเม้อง

เศรษฐกิจแบบประหยัด้เป็นัแนัวท่างท่่�ให�
ความสำำาคัญกับม้ลค่าของท่รัพึ่ยากร 
ทุ่กร้ปแบบ ติ�นัทุ่นัของวัติถึุด้ิบทุ่กช่ิ�นั  
รวมถึึงพึ่ลังงานัท่่�เสำ่ยไประหว่างการผู้ลิติ 
ผู้้�บริ โภัคจำาเป็นัติ�องช่ด้เช่ยด้�วยการ 
ให�สำิ�งของเหล่านัั�นัได้�ท่ำาหนั�าท่่�ของมันั
อย่างเติ็มท่่� การสำ่งติ่อได้�ก่อเกิด้ระบบ 
C2C (Consumer-to-Consumer) ท่่�
ท่ำาให�ทุ่กคนัสำามารถึขายสำินัค�ากันัเอง
โด้ยม่แพึ่ลติฟอร์มด้ิจิท่ัลเป็นัสำื�อกลาง 
ก า ร ติ ล า ด้ ป ร ะ เ ภั ท่ นั่� สำ า ม า ร ถึ ป รั บ 
โมเด้ลธิุรกิจแบบ e-Commerce ให�เป็นั  
re-Commerce ได้�ง่ายข้�นั ซึ�งโมเด้ลนั่�จะ
ท่ำาให�ของใช่�ภัายในับ�านัสำามารถึกระจาย
สำ้่ติลาด้สำินัค�ามือสำอง หร่อสำินัค�าให�เช่่า
ได้�แท่บทุ่กหมวด้หม้่ผู้ลิติภััณฑ์์

COS, cosresell.com

positioningmag.com
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รืายังานจาก McKinsey & Company รืะบุวา่ที่กุวนัน่�แบรืนด์ูส่นค้ืาต้้องปีรืบัตั้วเพื�อลดูรืาคืาส่นค้ืา
ให้สาม่ารืถอยู่ัรือดูในภาวะเศรืษฐก่จต้กต้ำา แบรืนด์ูจ�านวน 46% ยัอม่ปีรืบัวสัดูสุ่นค้ืาให้ม่่รืาคืาถกูลง
หรือืลดูกรืะบวนการืผล่ต้ลง เพื�อคืงสม่ดูลุรืะหวา่งต้้นที่นุกับก�าไรื ขึ้ณะท่ี่�รืายังานจาก GlobalData 
ช่่�วา่ม่่รืา้นค้ืาออนไลน์ท่ี่�จ�าหน่ายัส่นค้ืามื่อสองเพ่�ม่ข้ึ้�นจ�านวน 69% ในปีท่ีี่�ผ่านม่า ซั้�งปีฏ่ิเสธไม่่ไดู้วา่
วก่ฤต้การืรืะบาดูขึ้องเช่ื�อไวรืสัโคืวดู่-19 เปี็นตั้วแปีรืส�าคัืญในการืเปีล่�ยันแปีลงพฤต่้กรืรืม่ผู้บรืโ่ภคื
ไปีอย่ัางส่�นเช่ง่ และน�าคืวาม่มั่ธยััสถ์ม่าสู่ต้ลาดูส่นค้ืารืาคืาย่ัอม่เยัา

ผู้บรืโ่ภคืมั่ธยััสถ์ก�าลังเพ่�ม่จ�านวนข้ึ้�นเรืื�อยั ๆ โดูยั
ปีรืากฏิให้เห็นผ่านการืไลฟส์ต้รืม่่บนแพลต้ฟอรืม์่
สื�อโซัเช่่ยัลจ�านวนม่าก รืายังานจาก Poshmark 
วเ่คืรืาะห์วา่  แม้่พฤต่้กรืรืม่ท่ี่�เปีล่�ยันไปีขึ้องผูบ้รืโ่ภคื
จะม่่เหต้ผุลม่าจากเศรืษฐก่จท่ี่�ถดูถอยัในช่ว่ง 2 ปีี
ท่ี่�ผ่านม่า แต่้ผู้บรืโ่ภคืเองกลบัรูืส้้กสบายัใจกับการื
ใช่จ้า่ยัแบบปีรืะหยััดู พฤต่้กรืรืม่การืเลือกซัื�อส่นค้ืา
มื่อสองหรือืส่นค้ืาขึ้ายัต่้อ ส่วนใหญ่เก่ดูข้ึ้�นจากการื
ปีรืบัตั้วและพยัายัาม่เปีล่�ยันค่ืาน่ยัม่ในใจ ม่ากกวา่
ม่องเปีน็ส่�งท่ี่�จ�าเปีน็ต้้องที่�า 

ม่่มุ่ม่ม่องหน้�งให้คืวาม่เห็นว่าการืใช่้ขึ้องมื่อสอง
หรืือกลุ่ม่ส่นค้ืา Resale ไม่่ไดู้เป็ีนเรืื�องน่าอายั 
เพรืาะส่นค้ืาท่ี่�เลือกซัื�อมั่กเปี็นส่นค้ืาถูกล่ขึ้ส่ที่ธ่�
และม่่คืณุภาพคืุ้ม่ค่ืากับรืาคืาท่ี่�ตั้�งขึ้ายั ซั้�งส่วนใหญ่ 
ย่ันดู่ยัอม่ปีล่อยัมื่อกับส่�งขึ้องท่ี่�ไม่่ไดู้ใช่ ้โดูยัเรื่�ม่จาก 
โละขึ้องในตู้เ้สื�อผ้าเปีน็อันดัูบแรืก เพรืาะการืขึ้ายัต่้อ 
เป็ีนการืสรืา้งรืายัไดู้จากส่นค้ืาท่ี่�ไม่่ไดู้ใช่้งาน และ
การืตั้�งท่ี่�งไวแ้ต่้ไม่่ใช่ง้านก็ไม่่ต่้างไปีจากการืม่่ขึ้ยัะ 
กองโต้ท่ี่�ไม่่ไดู้ใช่อ้ยัูใ่นบ้าน แพลต้ฟอรืม์่ท่ี่�มั่กถกูน�า 
ม่าเปี็นช่่องที่างในการืขึ้ายัขึ้องส่วนใหญ่ ม่่ทัี่�ง 
แฟลต้ฟอรืม์่ออนไลน์จากรืะบบค้ืาปีล่ก และการื 
ขึ้ายัแบบส่วนตั้วบนแอ็กเคืานต์้โซัเช่่ยัลม่่เดู่ยั 
ขึ้องต้นเอง

GlobalData ช่่�ว่าม่่รืา้นค้ืาออนไลน์ท่ี่�จ�าหน่ายั
ส่นค้ืามื่อสองเพ่�ม่ข้ึ้�นจ�านวน 69% ในปีีท่ี่�ผ่านม่า 
ซั้�งปีฏ่ิเสธไม่่ไดู้วา่วก่ฤต้การืรืะบาดูขึ้องเช่ื�อไวรืสั
โคืวดู่-19 เปีน็ตั้วแปีรืส�าคัืญในการืเปีล่�ยันแปีลง
พฤต่้กรืรืม่ผู้บรืโ่ภคืไปีอย่ัางส่�นเช่ง่ และน�าคืวาม่
มั่ธยััสถ์ม่าสู่ต้ลาดูส่นค้ืารืาคืาย่ัอม่เยัา

รืายังานจาก McKinsey & Company รืะบวุา่
ทีุ่กวนัน่�แบรืนด์ูส่นค้ืาต้้องปีรืบัตั้วเพื�อลดูรืาคืา
ส่นค้ืาให้สาม่ารืถอยัูร่ือดูในภาวะเศรืษฐก่จต้กต้ำา 
แบรืนด์ูจ�านวน 46% ยัอม่ปีรืบัวสัดูุส่นค้ืาให้ม่่
รืาคืาถกูลงหรือืลดูกรืะบวนการืผล่ต้ลง เพื�อคืง
สม่ดูลุรืะหวา่งต้้นที่นุกับก�าไรื ขึ้ณะท่ี่�รืายังานจาก 

ภาพถ่ายโดย  
Priscilla Du Preez 

จาก Unsplash

consciouschatter.com
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ขึ้ายัต่้อ ส่นค้ืาจ�าพวกเฟอรืน่์เจอรืก็์นับ
เป็ีนส่นค้ืายัอดูฮ่ต้ท่ี่�ถกูขึ้ายัเปีน็ส่นค้ืา
เลหลังในต้ลาดูนัดูมื่อสอง ในอังกฤษ
ต้ลาดูส่นค้ืามื่อสองเปีน็ท่ี่�น่ยัม่ส�าหรืบั
คืนท้ี่องถ่�น จอห์น ลอู่ส (John Lewis) 
เห็นโอกาสจากกลุ่ม่ผู้บรืโ่ภคืเหล่าน่� 
จง้ไดู้จบัมื่อลงที่นุในแพลต้ฟอรืม์่ Fat 
Llama เปิีดูเช่า่ส่นค้ืาเฟอรืน่์เจอรืซ์ั้�ง
ไดู้รืบัคืวาม่สนใจจากพารืต์้เนอรืเ์ปี็น
จ�านวนม่าก โดูยัเปีน็บรืษั่ที่ผูผ้ล่ต้และ
จ�าหน่ายัส่นค้ืาเฟอรืน่์เจอรืใ์นสหรืาช่
อาณาจกัรื 

แพลต้ฟอรืม์่ให้เช่า่ส่นค้ืาอย่ัาง Rent 
the Runway และ HURR เผยัว่า
ลูกค้ืาปีรืะจ�าขึ้องรื้านมั่กเปี็นผู้ ท่ี่�
ม่่อายุัในกลุ่ม่ Zennial ในขึ้ณะท่ี่�ผู้
บรืห่ารืแพลต้ฟอรืม์่ The Rotation 
กล่าววา่ต้้องขึ้อบคืุณการืต้ลาดู re-
Commerce ท่ี่�ที่�าให้ธรุืก่จปีลอดูภัยั
จากคืวาม่เส่�ยัง เพรืาะแม้่จะอยัู่ใน
ช่ว่งวก่ฤต้ที่างเศรืษฐก่จ แต่้รืา้นขึ้อง 
The Rotation สาม่ารืถที่�าก�าไรืเพ่�ม่
ข้ึ้�นไดู้อย่ัางต่้อเนื�อง โดูยัเฉพาะในช่ว่ง
ไต้รืม่าสท่ี่� 3 ขึ้องปี ี2020 ท่ี่�พุ่งสงูถ้ง 
300% เลยัท่ี่เดู่ยัว และไม่่ใช่แ่ค่ืส่นค้ืา
จากตู้้เสื�อผ้าเท่ี่านั�นท่ี่�ถูกน�าออกม่า

แพลต้ฟอรืม์่ขึ้ายัต่้อ Recurate ท่ี่�เปิีดูตั้วไปีในเดืูอนกมุ่ภาพันธปี์ี 2020 โดูยัม่่พันธม่่ต้รืเป็ีนแบรืนด์ู
เสื�อผ้าเพ่ยัง 3 บรืษั่ที่เท่ี่านั�น แต่้คืวาม่คืล่องตั้วในการืซัื�อขึ้ายัผ่านรืะบบ Shopify กลับที่�าให้ Recurate 
ที่�ารืายัไดู้ถ้ง 3.25 ล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัในเวลา 2 เดืูอนทัี่�งยัังม่่แบรืนด์ูส่นค้ืาเดู่นหน้าเข้ึ้าม่า 
เปีน็พารืต์้เนอรืใ์นธรุืก่จขึ้ายัต่้อ หน้�งในนั�นคืือ Re/Done ก่จการืรืา้นขึ้ายัส่นค้ืามื่อสองตั้วท็ี่อปี โดูยัม่่
เคืรือืข่ึ้ายัแบรืนด์ูท่ี่�เข้ึ้ารืว่ม่อย่ัาง Levi’s เปีน็จุดูขึ้ายัขึ้องรืา้น 

ที่างดู้านแบรืนด์ูเฟอรืน่์เจอรื ์Sabai Design ในสหรืฐัอเม่รืก่า นอกจากแบรืนด์ูจะคื�าน้งถ้งกรืะบวนการื
ผล่ต้แบบหม่นุเวย่ันแล้ว ยัังออกแบบโม่เดูล Closed Loop ดู้วยัการืรืบัซัื�อส่นค้ืาขึ้องแบรืนด์ูกลับม่า 
เพื�อซัอ่ม่แซัม่หรือืรืไ่ซัเค่ืล โดูยัสนับสนุนให้ผูบ้รืโ่ภคืต้รืะหนักถ้งการืซัอ่ม่แซัม่ขึ้องใช่ ้แบรืนด์ูจง้ออกแบบ
การืผล่ต้ส่วนต่้าง ๆ ขึ้องเฟอรืน่์เจอรืแ์บบแยักส่วน เพื�อให้ลกูค้ืาน�าไปีซัอ่ม่เฉพาะส่วนในกรืณ่ท่ี่�ไม่่
ต้้องการืขึ้ายัต่้อ

Fat Llama, joshua.design

HURR  
Collective 

 Sabai Design/Helga Traxler
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ลูกค้ืากลุ่ม่ Zennial จัดูเปี็นกลุ่ม่ลูกค้ืาสายัมั่ธยััสถ์รุืน่แรืกขึ้องยัุคืท่ี่�ใช่้งานรืา้นเช่่าหรือืขึ้ายัต่้อ
บนแพลต้ฟอรืม์่ออนไลน์ Zennial น่�เปีน็กลุม่่เจนเนอเรืช่นัรือยัต่้อท่ี่�อยัูร่ืะหวา่งกลุม่่ม่่ลเลนเน่ยัล 
และเจนซั ่ (อายั ุ24-30 ปี)ี แม้่อยัูใ่นช่ว่งอายัทุ่ี่�ยัังน้อยั แต่้เป็ีนเจนเนอเรืช่นัท่ี่�เห็นพัฒนาการืขึ้อง 
ช่่วงเวลาท่ี่�อ่นเที่อรืเ์น็ต้ก�าลังเรื่�ม่เต่้บโต้ ไดู้พบเจอกับสภาวะถดูถอยัขึ้องเศรืษฐก่จโลกและ
การืหลั�งไหลขึ้องวัฒนธรืรืม่ผ่านที่างสื�อดู่จ่ทัี่ล ที่�าให้เจนน่�สาม่ารืถม่องเห็นปีัญหาท่ี่�เก่ดูข้ึ้�น 

จากรืะบบทีุ่นน่ยัม่และค่ืาน่ยัม่ท่ี่�เปีล่�ยันผ่านใน
แต่้ละยัุคืสมั่ยั อ่กทัี่�งยัังเป็ีนเจเนอเรืช่ันเจ้าแม่่
แห่งการืพูดูต้รืง เน้นคืวาม่จรืง่ จง้เก่ดูต้ลาดูรืว่ว่
ส่นค้ืาและยัทูี่บูเบอรืท่์ี่�เต่้บโต้จากผูบ้รืโ่ภคืกลุม่่น่� 
ค่ือนข้ึ้างม่าก คืวาม่สาม่ารืถในการืสรืา้งคือนเที่นต์้ 
ใหม่่ ๆ ที่�าให้เจนน่�ม่่เคืรืือข่ึ้ายับนสื�อโซัเช่่ยัล 
ท่ี่�สาม่ารืถสรืรืหาส่นค้ืาต้าม่ท่ี่�ต้้องการืไดู้ โดูยั
เฉพาะส่นค้ืากลุ่ม่แฟช่ั�นท่ี่�มั่กถูกจับจองโดูยั 
Zennial เป็ีนกลุ่ม่แรืก ๆ บที่บาที่ดู้านแฟช่ั�นท่ี่�
เท่ี่าทัี่นต้าม่ยุัคืสมั่ยัและม่องเห็นปีญัหารืะดัูบโลก 
จง้ที่�าให้คืนกลุม่่น่�เอนเอ่ยังไปีกับส่นค้ืารืาคืาแพง
ท่ี่�ถกูขึ้ายัในรืาคืาย่ัอม่เยัา ไม่่ไดู้ย้ัดูต่้ดูกับส่นค้ืา

ให้เช่่า และยัังม่องวา่การืต้าม่แฟช่ั�นไม่่จ�าเปี็น
ต้้องคืรือบคืรือง แค่ืเปีล่�ยันบ่อยั ๆ ไม่่ให้ซั�าก็
เพ่ยังพอ รืายังานจาก WGSN ส�ารืวจต้ลาดูขึ้ายั
เสื�อผ้ามื่อสองและส่นค้ืาให้เช่า่บนแพลต้ฟอรืม์่
อ่นสต้าแกรืม่ พบวา่คืนกลุ่ม่น่�แน่วแน่กับเรืื�อง
ทัี่นโลกทัี่นแฟช่ั�น และม่่ทัี่กษะในการืบรืห่ารืเงน่
ส�าหรืบัส่นค้ืาแฟช่ั�นเก่งท่ี่�สดุู โดูยัเลือกการืม่่กซั์
แอนด์ูแม่ต้ช่์เสื�อผ้าม่ากกว่าท่ี่�จะยัอม่จ่ายัเง่น
กับส่นค้ืารืาคืาสูง หรือืถ้าซัื�อม่าในรืาคืาสูงก็จะ 
น�าส่นค้ืาออกจ�าหน่ายัเป็ีนส่นค้ืาขึ้ายัต่้อไปี เพื�อ
คื�านวณการืคืุ้ม่ที่นุรืะหวา่งซัื�อเก็บไวห้รือืขึ้ายัต่้อ
เพื�อซัื�อส่นค้ืาออกใหม่่ในภายัหลัง

Hurr Collective, 
hurrcollective.com

Haverdash, retailwire.com
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“ไม่มีอุตสาหกรรมใดต้องการขาดทุนื้  
เพิราะฉะนื้ั�นื้ความโลภจ้งเป็นื้ภัยต่อโลกมากที่สุด” 

ดานื้า โธมัส (Dana Thomas)

ถ้งแม้่จะเช่่าหรือืขึ้ายัต่้อ หากจัดูการืโดูยัผ่ดูวัต้ถุปีรืะสงค์ืนั�นอาจกลับกลายั
เป็ีนดูาบสองคืม่ไดู้เช่่นกัน ผลการืว่จัยัท่ี่�ต่้พ่ม่พ์ในวารืสารื Environmental 
Research Letters ในฟินแลนด์ู ไดู้ปีรืะเม่่นผลกรืะที่บดู้านส่�งแวดูล้อม่ท่ี่� 
เก่ดูข้ึ้�นจากการืจัดูการืเสื�อผ้าในรืะบบเศรืษฐก่จแบบปีรืะหยััดู วา่ในบรืรืดูาธรุืก่จ
บรืก่ารืให้เช่า่ส่นค้ืา ขึ้ายัต่้อ รืไ่ซัเค่ืล หรือืที่�าลายัท่ี่�ง ธรุืก่จบรืก่ารืให้เช่า่กลับสรืา้ง
ผลกรืะที่บต่้อส่�งแวดูลอ้ม่ม่ากท่ี่�สดุู และยัังเปีน็ท่ี่�น่ยัม่ม่ากท่ี่�สดุูในหมู่่แฟช่ั�นน่สต้้า  
GlobalData ช่่�วา่คืวาม่น่ยัม่น่�อาจที่�าให้ธรุืก่จให้เช่่า สรืา้งมู่ลค่ืาในท้ี่องต้ลาดู
ถ้ง 3.17 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัในปีี 2029 ปีรืากฏิการืณ์ดัูงกล่าวไม่่ต่้าง
ไปีจากรืะบบเดู่ม่ท่ี่� Mass Consumption เปี็นอยัู่ เพรืาะต้้นทีุ่นการืจัดูส่งไปีม่า  
บรืรืจุภัณฑ์์ รืะบบขึ้นส่ง รืะบบสต็้อกส่นค้ืาในโกดัูง รืวม่ถ้งบรืก่ารืซัักแห้งเพื�อ
ปีล่อยัให้เช่่าต่้อ เหล่าน่�ล้วนเปี็นการืปีล่อยัม่ลพ่ษม่ากกวา่ 5% 

สภาเศรืษฐก่จโลก (World Economic 
Forum) จง้แนะน�าการืจดัูรืะเบ่ยับการืเช่า่
ใหม่่ แบรืนด์ูหรือืรืา้นค้ืาให้เช่่าต้้องคื�าน้ง
ถ้งการืลงทีุ่นท่ี่�ให้ผลปีรืะโยัช่น์รืะยัะยัาว
ม่ากกว่าน่� โดูยัน�าแนวค่ืดูจากหนังสือ 
Fashionopolis: The Price of Fast  
Fashion and the Future of Clothes 
เข่ึ้ยันโดูยัดูานา โธมั่ส (Dana Thomas) 
ท่ี่�แนะน�าว่าผู้ที่�าธุรืก่จแฟช่ั�นต้้องหาว่ธ่
จัดูการืรืะบบขึ้นส่งท่ี่�เปี็นม่่ต้รืต่้อสภาพ
อากาศม่ากท่ี่�สดุู โดูยัม่องวา่ส่นค้ืาให้เช่่า
เปี็นส่นค้ืามื่อสอง (Second Hand) และ
ที่�าให้การืเช่า่อยัูร่ืะดัูบเดู่ยัวกับการืขึ้ายัต่้อ 
เช่่นเดู่ยัวกันกับผู้บรืโ่ภคืท่ี่�ม่องว่าส่นค้ืา
มื่อสองหรืือส่นค้ืาว่นเที่จคืือส่�งท่ี่�คืวรื
จะที่�า หากต้้องการืยืัดูช่ว่ต่้ให้โลกก็จ�าเปีน็
ต้้องยืัดูการืใช่้งานขึ้องส่นค้ืาให้ม่ากท่ี่�สดุู 

Fashionopolis: The Price of 
Fast Fashion and the Future 
of Clothes, amazon.com

ภาพถ่ายโดย  
Junko Nakase 
จาก Unsplash
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The RealReal ยัังพยัายัาม่ปีรืบักลยัุที่ธก์ารืให้
บรืก่ารือย่ัางต่้อเนื�อง เพื�อไม่่ให้ถูกเพ่งเล็งจาก
การืเช่า่ส่นค้ืาในจ�านวนม่าก ๆ  จนเก่ดูผลกรืะที่บ 
ต่้อสต็้อกส่นค้ืาในภายัหลัง อย่ัางการืจัดูการื 
สต็้อกเสื�อผ้า โดูยัไดู้ดู่ไซัเนอรืแ์บรืนด์ูดัูง Stella 
McCartney, Balenciaga, A-Cold-Wall, Dries 
Van Noten, Jacquemus, Simone Rocha, 
Ulla Johnson และ Zero + Maria Cornejo 
ม่าออกแบบคือลเล็กช่นั ReCollection โดูยัการื
สรืา้งสรืรืค์ืส่�งใหม่่จากต้้นที่นุเดู่ม่ เจม่ส์ โรืเจอรืส์ 

ธุรืก่จยัักษ์ใหญ่ต่้างปีรืบัแผนการืต้ลาดูให้เปี็นรูืปีธรืรืม่ ไม่่เพ่ยังแต่้ให้การืปีรืะหยััดูเป็ีนเพ่ยังหน้�ง
ในแคืม่เปีญปีรืะจ�าปีีเท่ี่านั�น แต่้ยัังที่�าให้แนวที่างน่�กลายัเปี็นส่วนหน้�งขึ้องโม่เดูลธุรืก่จ อย่ัาง 
แบรืนด์ูฟาสต์้แฟช่ั�น H&M ท่ี่�สรืา้งโม่เดูลธรุืก่จให้เช่า่เสื�อผ้าไม่่เก่นคืรืั�งละ 3 ช่่�นส�าหรืบัสม่าช่ก่ H&M 
ในสวเ่ดูนเปี็นแห่งแรืก และดู�าเน่นนโยับายัซั่อม่แซัม่ส่นค้ืาให้เก่ดูข้ึ้�นอย่ัางเปี็นรูืปีธรืรืม่ หรือืการื 
รืว่ม่มื่อขึ้องแบรืนด์ูแฟช่ั�นไฮเอนด์ูอย่ัาง Stella McCartney, Burberry, Jacquemus, Gucci และ
แบรืนด์ูช่ั�นน�าม่ากม่ายัท่ี่�เข้ึ้าสู่รืะบบบรืก่ารืให้เช่า่ในแพลต้ฟอรืม์่ The RealReal โดูยัเฉพาะ Gucci 
ท่ี่�เข้ึ้ารืว่ม่ช่้าท่ี่�สุดูแต่้วางแผนไว้ล่วงหน้า โดูยัจับมื่อกับองค์ืกรืไม่่แสวงหาก�าไรื TRR เพื�อจัดูการื 
ส่นค้ืาในสต็้อกและออกแบบเสื�อผ้า Unisex ซั้�งไดู้รืวบรืวม่ดู่ไซัเนอรืจ์ากสต้ดูู่โออ่ต้าเล่ยันม่ากม่ายั 
ม่ารืว่ม่ออกแบบส่นค้ืารืไ่ซัเค่ืลจากเสื�อผ้าหรือืเศษผ้าในโกดัูงส่นค้ืา

(James Rogers) หัวหน้าฝั�ายัคืวาม่ยัั�งยืันขึ้อง 
The RealReal กล่าววา่ “การืขึ้ายัต่้อและการื 
อัปีไซัเค่ืลสาม่ารืถขึ้ยัายัไปีถ้งส่นค้ืารืะดัูบกลางไดู้
เช่น่กัน แม้่วา่บรืรืดูาดู่ไซัเนอรืจ์ะฟุ�ม่เฟอืยัไปีกับ
การืเล่นสนุกขึ้องแฟช่ั�น แต่้กลับให้คืวาม่ส�าคัืญ
กับคืวาม่ที่นที่านและคืุณภาพขึ้องเสื�อผ้าย่ั�ง
กวา่ เมื่�อคืณุภาพกลายัเปีน็ส่�งท่ี่�ม่่มู่ลค่ืา เมื่�อนั�น 
จะที่�าให้ผู้คืนเล่กม่องวา่ส่นค้ืาแฟช่ั�นเป็ีนส่นค้ืา
ท่ี่�ใช่แ้ล้วท่ี่�ง”

therealreal.com

therealreal.comแบรนื้ด์ใหญ่ปรับตัว ผู้บริโภคประหยัดเงินื้
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เช่่นเดู่ยัวกับแพลต้ฟอรื์ม่ Vinted 
บรื่ษัที่ยูัน่คือรื์นรืายัแรืกขึ้องธุรืก่จให้
เช่า่ส่นค้ืาแฟช่ั�น ท่ี่�เปิีดูตั้วรืา้นขึ้ายัส่นค้ืา
มื่อสองที่างอ่นเที่อรืเ์น็ต้ตั้�งแต่้ปี ี2008 
สนับสนุนให้ผู้ขึ้ายัและผู้ซัื�อเช่ื�อม่ถ้งกัน
ต้าม่โม่เดูล C2C โดูยัแพลต้ฟอรืม์่เปีน็
เพ่ยังสื�อกลางท่ี่�ที่�าให้ส่นค้ืาเหล่านั�น
หม่นุเวย่ันใช่ง้านต่้อกันไปีเรืื�อยั ๆ  ไม่่วา่จะ
เปีน็การืขึ้ายัต่้อ รืบัซัื�อ หรือืแลกเปีล่�ยัน 
โดูยัม่่หม่วดูหมู่่ส่นค้ืาให้เลือกส�าหรืับ 
ผู้ช่ายั ผู้หญ่ง และเด็ูก ในปีีท่ี่�ผ่านม่า
สาม่ารืถที่�ารืายัไดู้ถ้ง 303 ล้านดูอลลารื์
สหรืฐั ซั้�งการืเต่้บโต้ยัังคืงเพ่�ม่ข้ึ้�นอย่ัาง
ต่้อเนื�อง โธมั่ส พลาเต้งกา (Thomas 
Plantenga) ซัอ่่โอขึ้อง Vinted คืาดูการืณ์ 
ว่ารืายัไดู้ขึ้องบรืษั่ที่อาจที่ะยัานสูงข้ึ้�น
ต้าม่จ�านวนส่�งขึ้องภายัในตู้้เสื�อผ้าท่ี่� 
เพ่�ม่ข้ึ้�น ซั้�งอาจที่�ามู่ลค่ืาต้ลาดูไดู้ถ้ง 2.2 
หมื่�นล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัในปี ี2025

facebook.com/vinted
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อุต้สาหกรืรืม่แฟช่ั�นคืือกลุ่ม่ท่ี่�ปีรืบัตั้วกับเศรืษฐก่จแบบปีรืะหยััดูรืวดูเรืว็ท่ี่�สุดู ไม่่ม่่บรืษั่ที่ใดูท่ี่�อยัาก
ถกูเพ่งเล็งจากการืค้ืาขึ้ายัท่ี่�ไม่่ยัั�งยืัน หรือืขึ้ายัขึ้องหน้าบ้านอย่ัางสะอาดูแต่้หลังบ้านเต็้ม่ไปีดู้วยักอง
ส่นค้ืาเหลือสต็้อกจ�านวนม่าก COS คืือตั้วอย่ัางแบรืนด์ูเสื�อผ้าท่ี่�เดู่นหน้าสรืา้งแคืม่เปีญท่ี่�เปี็นม่่ต้รื
ต่้อส่�งแวดูล้อม่ม่าโดูยัต้ลอดู กรืะทัี่�งเปิีดูต้ลาดูกลุ่ม่ส่นค้ืาใหม่่ซั้�งขึ้ายัในแพลต้ฟอรืม์่ Resell โดูยั
ลกูค้ืาสาม่ารืถขึ้ายัส่นค้ืา COS ท่ี่�ใช่แ้ล้วกลับคืืนม่ายัังรืา้น ไม่่วา่จะเปี็นเสื�อผ้า รืองเท้ี่า กรืะเปี๋า หรือื
เคืรืื�องปีรืะดัูบ แพลต้ฟอรืม์่ Resell จะที่�าหน้าท่ี่�เปี็นตั้วกลางส�าหรืบัต้รืวจสอบคืุณภาพขึ้องส่นค้ืา 
และวางรืาคืาท่ี่�เหม่าะสม่เพื�อเสรืม่่คืวาม่น่าเช่ื�อถือให้ส่นค้ืาเหล่านั�น ซั้�งม่่ส่วนต่้างค่ืาคือม่ม่่ช่ช่ันให้
แบรืนด์ูเพ่ยัง 10% เท่ี่านั�น

ส่นค้ืาปีรืะเภที่เฟอรืน่์เจอรือ์ย่ัางอ่เก่ยั  ซั้�งเดู่นหน้าเปีน็แบรืนด์ู 
ยัั�งยืันสูงสุดูภายัในปีี 2030 ปัีจจุบันไดู้ยักเล่กแคืม่เปีญ 
Black Friday ออกจากแคืม่เปีญปีรืะจ�าปีี เนื�องจากเที่ศกาล
ดัูงกล่าวเปี็นการืกรืะตุ้้นให้เก่ดูการืบรืโ่ภคืส่นค้ืาจ�านวนม่าก 
ซั้�งการืจะเปีล่�ยันทัี่ศนคืต่้การืบรืโ่ภคืไดู้ แบรืนด์ูผู้ผล่ต้ต้้อง
เป็ีนผู้เดู่นเกม่ก่อน อ่เก่ยัไดู้เรื่�ม่ที่�าลายักลยุัที่ธท่์ี่�ที่�าม่าต้ลอดู 
77 ปีี โดูยัเปีล่�ยันจากการืต้ลาดูแบบ Mass Consumption 
ให้เปี็น Circular Consumption ท่ี่�ไม่่ต้้องการืให้รืะบบ
การืผล่ต้ม่่ขึ้องเหลือท่ี่�งเปี็นขึ้ยัะ หรือืแม้่แต่้เปี็นขึ้ยัะในภายั
หลังจากการืใช่้งานส่นค้ืา การืสรื้างนโยับายัขึ้ายัส่นค้ืา
ท่ี่�ไม่่ใช่้แล้วคืืนให้แก่เจ้าขึ้องแบรืนด์ูในแคืม่เปีญซัื�อคืืน 
#BuyBackFriday ซั้�งไดู้เรื่�ม่ต้้นน�ารือ่งในบรืษั่ที่อ่เก่ยัจ�านวน 
27 ปีรืะเที่ศ เปิีดูโอกาสให้รืา้นค้ืาปีล่กหรือืลกูค้ืาท่ี่�ไม่่ต้้องการื
ใช่ง้านเฟอรืน่์เจอรืส์าม่ารืถขึ้ายักลับม่าให้บรืษั่ที่อ่เก่ยัไดู้ และ
จะที่�าให้เจ้าขึ้องแบรืนด์ูสาม่ารืถเข้ึ้าสู่กรืะบวนการืรืไ่ซัเค่ืล
และซัอ่ม่แซัม่คืณุภาพขึ้องผล่ต้ภัณฑ์์ เพื�อจ�าหน่ายัเปีน็ส่นค้ืา
ในกลุ่ม่ส่นค้ืามื่อสองไดู้ต่้อไปี 

COS, cosresell.com

IKEA, ikea.com

The Second Hand Campaign, adsoftheworld.com
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นับตั้�งแต่้ปีี 2020 เปี็นต้้นม่า การืคืวำาบาต้รื
เที่ศกาล Black Friday ขึ้องแบรืนด์ูใหญ่ดูู
เหมื่อนจะเพ่�ม่จ�านวนม่ากข้ึ้�น และไม่่ใช่แ่ค่ือ่เก่ยั
ท่ี่�เปิีดูตั้วการืขึ้ายัเฟอรื์น่เจอรื์เก่ากลับคืืนสู่
บรืษั่ที่เท่ี่านั�น แบรืนด์ู Patagonia และแบรืนด์ู
กรืะเปีา๋ Freitag ยัังยืันยัันการืคืวำาบาต้รืกลยุัที่ธ์
การืต้ลาดูแบบ Mass Consumption ม่าโดูยั
ต้ลอดู และพยัายัาม่โอบอุ้ม่แบรืนด์ูเอาไวดู้้วยั
ทัี่กษะการืซั่อม่แซัม่จากช่่างผู้เช่่�ยัวช่าญ อย่ัาง 
Patagonia ท่ี่�เปิีดูรืะบบ Worn Wear รืบัซัื�อ
ส่นค้ืาเก่าจากลูกค้ืาเพื�อน�ากลับม่าซั่อม่แซัม่

และออกจ�าหน่ายัเป็ีนส่นค้ืากลุม่่อัปีไซัเค่ืลในช่ื�อ
คือลเล็กช่นั ReCrafted เช่น่เดู่ยัวกับ Freitag 
ท่ี่�ไม่่ไดู้เน้นท่ี่�การืซั่อม่แซัม่ แต่้เอกลักษณ์รือ่ง
รือยัท่ี่�ถกูใช่ง้านขึ้องกรืะเปีา๋ Freitag เดู่ม่ท่ี่เปีน็
ส่�งท่ี่�เพ่�ม่คืุณค่ืาการืใช่้งานขึ้องกรืะเปี๋าอยัู่แล้ว 
แบรืนด์ูจ้งไดู้น�ารืะบบ S.W.A.P. (Shopping 
Without Any Payment) ม่าใช่้เพื�อแลกกับ
เรืื�องรืาวขึ้องกรืะเป๋ีาท่ี่�ถูกใช่้งานแล้ว โดูยัผู้ท่ี่�ม่่
กรืะเปีา๋ Freitag สาม่ารืถน�ากรืะเป๋ีาม่าแลกผ่าน
แพลต้ฟอรืม์่กลาง S.W.A.P. โดูยัไม่่ม่่ค่ืาใช่จ้า่ยั
เพ่�ม่เต่้ม่

การืเก่ดูข้ึ้�นขึ้องแพลต้ฟอรืม์่ขึ้ายัต่้อขึ้อง
แบรืนด์ูดัูงนับเปีน็โม่เดูลท่ี่�เดู่นไปีข้ึ้างหน้า
ในท่ี่ศที่างท่ี่�ถกูต้้อง นอกจากโม่เดูลธรุืก่จ
จะสรืา้งที่างเลือกให้แก่ผู้บรืโ่ภคืแล้ว ยััง
สนับสนุนให้เก่ดูการืม่่ส่วนรื่วม่รืะหว่าง 
ผู้จัดูสรืรืที่รืัพยัากรื นักออกแบบ หรืือ 
นวัต้กรืผู้เช่่�ยัวช่าญ กรืะตุ้้นให้เก่ดูการื
สรืา้งม่าต้รืฐานขึ้องคืวาม่ยัั�งยืันในองค์ืกรื
ธรุืก่จ ซั้�งจะกลายัเปี็นแนวที่างเพ่�ม่คืวาม่
เช่ื�อมั่�นให้แก่ผู้บรืโ่ภคื สรืา้งคืวาม่มั่�นใจ 
ในแบรืนด์ู และที่�าให้ลกูค้ืาย่ันดู่จา่ยัเงน่ให้
กับส่นค้ืาในกลุม่่ส่นค้ืามื่อสองขึ้องแบรืนด์ู
ต่้อไปี

นื้อกจากการเชื่่าหร่อขายต่อ 
จะเป็นื้แนื้วทางที่มีเป้าหมาย 
เพิ้่อให้เกิดการประหยัดทรัพิยากร 
แต่การรีไซึ้เคิลก็เป็นื้หัวใจสำาคัญ
สำาหรับระบบนื้ี�อย่างแท้จริง 

wornwear.patagonia.com

ภาพถ่ายโดย  
S O C I A L . C U T  

จาก Unsplash
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สถานการืณ์โคืวดู่-19 เปีน็การืที่�าลายัเศรืษฐก่จ
โลกให้ล้ม่คืรืืนเหมื่อนโดูม่่โน ซั้�งก่อนหน้าน่�
โลกเคืยัเก่ดูคืวาม่ขึ้าดูแคืลนคืรืั�งย่ั�งใหญ่ใน
สมั่ยัสงคืรืาม่โลก แต่้ผู้คืนก็รือดูม่าไดู้ดู้วยัการื
อดูออม่และอดูอยัาก เมื่�อเข้ึ้าสู่ยัุคืเปีล่�ยันผ่าน
ที่างวฒันธรืรืม่การืเมื่องและรืะบบเศรืษฐก่จใน
ปีรืะเที่ศ ที่�าให้ช่ว่งยัคุื 60 และ 70 เก่ดูกรืะแส
ช่าวฮ่ปีปีี� ท่ี่�ต้้องการืหล่กหน่กรืะแสหลัก แล้วหัน
ไปีใช่้ช่่ว่ต้แบบพ้�งพาต้นเองม่ากข้ึ้�น การืผสม่
ผสานรืะหวา่งคืวาม่อยัู่รือดูและการืแสดูงออก
ถ้งตั้วต้นไดู้ส่งต่้อไปียัังผู้ปีรืะกอบการืขึ้นาดูเล็ก  
ท่ี่�สาม่ารืถยืันหยััดูข้ึ้�นม่าดู้วยัทัี่กษะการืสรืา้งสรืรืค์ื 

งานแฮนด์ูเม่ดูจากส่�งรือบตั้ว ต้ลาดูที่�าเอง-
ขึ้ายัเองไดู้ส่งต่้อไปียัังผู้บรืโ่ภคืช่าวฮ่ปีสเต้อรื์
ในช่่วงปีี 2008 จากกลุ่ม่ผู้ช่ายัไวห้นวดูเคืรืาท่ี่�
ผล่ต้ส่นค้ืาแฮนด์ูเม่ดูในสหรืฐัอเม่รืก่า ต่้อม่า
ในปีี 2013 คื�าวา่ฮ่ปีสเต้อรืไ์ดู้ถกูน�ากลับม่าพูดู
ถ้งอ่กคืรืั�งโดูยัช่าวเจนซั่ท่ี่�น�าไลฟส์ไต้ล์ม่าผสม่
ผสานกับปีรืชั่ญาฮุกกะจากเดูนม่ารืก์ ซั้�งเปี็น
แนวที่างคืวาม่ผาสุกท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นจากการืเอาใจใส่
ส่�งขึ้องรือบตั้วและการืดููแลต้นเอง แนวที่างน่�
ไดู้ขึ้ยัายัฐานผู้บรืโ่ภคืจากเจนซั่ถ้งม่่ลเลนเน่ยัล 
เปีน็วงกวา้งม่ากข้ึ้�น

คืวาม่ไม่่แน่นอนขึ้องสถานการืณ์โลกไดู้หมุ่นกลับม่าท่ี่�จุดูเรื่�ม่ต้้นอ่กคืรืั�ง คืวาม่กดูดัูนดู้านการืเงน่ การื
โหยัหาช่ว่ต่้ท่ี่�เปีน็อ่สรืะ และการืเดู่นที่างขึ้องช่ว่ต่้ท่ี่�เดู่นเปีน็เส้นแนวนอน ที่�าให้ผูค้ืนใช่ช้่ว่ต่้ส่วนใหญ่อยัู่
แต่้ในบ้าน มุ่ง่เปีา้ไปีกับการืใช่ช้่ว่ต่้ให้เรืย่ับงา่ยั แต่้ในคืวาม่เรืย่ับงา่ยัน่�กลับที่�าให้ต้ลาดูงานฝีัมื่อเต่้บโต้
ข้ึ้�น ในขึ้ณะท่ี่�งานอดู่เรืกกลายัเปีน็งานที่�าเงน่ท่ี่�คืนส่วนใหญ่ยัอม่ท่ี่�จะที่�า ม่ากกวา่งานหลักท่ี่�ต้้อง Work 
from Home จากหน้าจอคือม่พ่วเต้อรืใ์นที่กุ ๆ วนั 

Hipsteading วิถีึสุดฮิิปของคนื้มัธยัสถ์ึ

Gizzdear, youtube.com

ภาพถ่ายโดย  
rocknwool  

จาก Unsplash



626 627

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

แม้่การืหาเล่�ยังต้นเองดู้วยัทัี่กษะจากงาน
อดู่เรืกจะเปีน็คืวาม่ส�าเรืจ็เล็ก ๆ น้อยั ๆ แต่้
นับว่าช่่วยัปีลดูปีล่อยัคืวาม่เคืรืย่ัดูและเต่้ม่
เต็้ม่ปีรืะสบการืณ์ท่ี่�อยัู่ภายัใต้้ข้ึ้อจ�ากัดูน่�ไดู้ 
คืนส่วนใหญ่ท่ี่�รืเ่รื่�ม่แนวค่ืดู Hipsteading 
มั่กเลือกถอยัหลังกลับไปียัังว่ถ่ช่่ว่ต้ก่อนยัุคื
ดู่จทั่ี่ล และแบ่งปัีนคืวาม่ส�าเรืจ็ดู้วยัการืโพสต์้
ภาพหรือืสไต้ล์ลงบนอ่นสต้าแกรืม่ เช่่น ที่�า
อาหารื อบขึ้นม่ ที่�าเบเกอรื ่หรือืแม้่แต่้ช่งกาแฟ 
แบบต่้าง ๆ  ดู้วยัต้นเอง ซั้�งเปีน็งานอดู่เรืกขัึ้�น
แรืกท่ี่�เก่ดูข้ึ้�นส�าหรืบัคืนท่ี่�อาศัยัอยัู่ในเมื่อง 

ปีัจจุบันจ้งม่่ Hipsteader ท่ี่�แบ่งปีันเที่รืนด์ู
การืที่�าขึ้องใช่ดู้้วยัต้นเองบนช่อ่งที่างโซัเช่ย่ัล 
ม่่เดู่ยั น�าเสนอคือนเที่นต์้งานอดู่เรืกแนวใหม่่ 
อย่ัางเอม่่ล่� โบดู่ (Emily Bode) ท่ี่�ที่�าให้กรืะแส 
DIY แฟช่ั�นเสื�อผ้าว่นเที่จกลับม่าอ่กคืรืั�ง  
หรือืแฮรืร์ื่� สไต้ลส์ (Harry Styles) ท่ี่�กลายัเปีน็ 
แรืงบันดูาลใจให้เหล่าเจนซั่ถักเสื�อโคืรืเช่ต์้
แช่รืเ์ป็ีนไวรืลับนต่้�กต็้อกหรือืกรืะแสเพนต์้ส่  
ฟอกกางเกงย่ันส์ Levi’s เพื�อลงขึ้ายับน
แพลต้ฟอรืม์่ Depop การืเพนต์้ส่รืองเท้ี่า
สน่กเกอรืท่์ี่�เปีล่�ยันคืวาม่ม่่น่ม่อลให้กลายัเปีน็ 
ผลงานศ่ลปีะช่่�นเอก การืที่�าเสื�อมั่ดูย้ัอม่จาก 
ส่ธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�ที่�าให้รูืส้้กไดู้หวนกลับไปียัังยัคุื 70  
เพื�อแม่ต้ช่กั์บเที่รืนด์ูกางเกงที่รืงขึ้ากรืะบอก
ใหญ่ และการืรือ้ยัลกูปีดัูปีรืะดัูบเองในปีจัจุบัน 
เหล่าน่�เป็ีนส่�งเล็ก ๆ น้อยั ๆ ท่ี่�ที่�าเงน่รืะหวา่ง
อยัูบ้่านและกลายัเปีน็เที่รืนด์ูใหม่่ส�าหรืบัผูค้ืน
ในยัคุืน่�

Hipsteader นื้ิยามของผู้บริโภค 
ที่พิ่่งพิาตนื้เอง มักใชื่้ชื่ีวิตอยู่แต่ 
ในื้บ้านื้หร่อภายในื้ที่อยู่อาศัย  
เงินื้ที่ใชื่้จ่ายออกไปจะต้องคุ้มค่า
และนื้ำาพิลังบวกกลับมา 

งานัอด้ิเรกม่สำ่วนัสำำาคัญในัการขับเคลื�อนั
แนัวคิด้ Hipsteading ให�ม่รายได้�และมุ่ง
มั�นัสำ้่ระบบใช่�จ่ายแบบประหยัด้ โด้ยเฉพึ่าะ
งานัอด้ิเรกประเภัท่ท่่�ท่ำาข้�นัเองหร่อ DIY ซึ�ง
ปัจจุบันัช่าว Hipsteader ได้�เลื�อนัขั�นังานั
ประเภัท่นั่�ให�เป็นั DIFY (Do It For Your-
self) หร่องานัท่่�ท่ำาเพึ่่�อตินัเอง เพึ่ราะ
นัอกจากจะเป็นัการใช่�เวลาว่างให�เกิด้
ประโยช่นั์แล�ว งานัเหล่านั่�ยังเป็นัติัวแท่นั
ของช่ัยช่นัะท่่�เริ�มติ�นัจากติัวเอง ซึ�งหากนัำา
ออกขายหร่อแบ่งปันัความร้� ได้� ยิ�งเกิด้
ความภัาคภั้มิใจในัท่ักษะนั่�มากยิ�งข้�นั 

Refinery29.com

stylist.co.uk

baublebar.com
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การื DIFY ไม่่ไดู้จ�ากัดูแค่ืกลุ่ม่ส่นค้ืาแฟช่ั�น 
เพรืาะช่าว Hipsteader ข้ึ้�นช่ื�อเรืื�องการืให้คืวาม่
ส�าคัืญกับท่ี่�อยู่ัอาศัยั การืปีรืนน่บัต่้รื่างกายั 
และการืเลือกสรืรืขึ้องต้กแต่้งบ้าน ทัี่�งหม่ดูจ้ง 
เปี็นส่�งส�าคัืญส�าหรืบัคืนกลุ่ม่น่� ปีัจจุบันจ้งม่่ชุ่ดู
เคืรืื�องมื่ออปุีกรืณ์ DIY ออกสูต่้ลาดูเปีน็จ�านวนม่าก  
เพื�อให้ผูบ้รืโ่ภคืฝักึปีรืะดู่ษฐส่์�งขึ้องเหล่านั�นดู้วยั
ต้นเอง ตั้�งแต่้ชุ่ดูคืู่มื่อรืะบายัส่รูืปีภาพแคืนวาส  
คืู่ มื่อที่�าสบู่  คืู่ มื่อที่�าเท่ี่ยันหอม่ คืู่ มื่อปีักผ้า 
คืู่มื่อออกแบบเคืรืื�องเซัรืาม่่ก คืู่มื่อปีรืะกอบ
เฟอรืน่์เจอรื ์ และอ่กม่ากม่ายัท่ี่�เปี็นงานคืรืาฟต์้

ส�าเรืจ็รูืปี ซั้�งเหม่าะส�าหรืบัผู้เรื่�ม่ต้้นฝัึกทัี่กษะ
งานอดู่เรืก ทัี่กษะใหม่่เหล่าน่�ยัังที่�าให้ผู้บรืโ่ภคื
ม่องเห็นโอกาสในการืปีรืะดู่ษฐส่์นค้ืา หรือืปีรืบั
โฉม่บ้านดู้วยัต้นเองในรืาคืาท่ี่�ย่ัอม่เยัากว่า
การืซัื�อส่นค้ืาส�าเรืจ็รูืปี รืายังานจาก Global 
Consumer Insights ช่่�วา่ผู้บรืโ่ภคื 80% มั่กหา
ข้ึ้อม่ลูเพื�อให้แน่ใจวา่วสัดูทุ่ี่�น�าม่า DIY เปีน็วสัดูุ
ท่ี่�ม่่คืุณภาพ รืาคืาย่ัอม่เยัา และม่าจากแหล่ง
ผล่ต้ท่ี่�ม่่จรืย่ัธรืรืม่ ขึ้ณะท่ี่� 50% เลือกน�าขึ้องใช่้
ภายัในบ้านม่าปีดัูฝัุ�นใหม่่และอัปีไซัเค่ืลเปีน็ขึ้อง
ใหม่่ภายัใต้้ต้้นที่นุเดู่ม่

etsystatic.com

familyhandyman.com
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ฝัั� งเกาหล่และจ่น คือนเที่นต์้ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับ DIY การืปีลูกพืช่
ผักหรือืที่�าสวนแบบปีรืะหยััดู ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ม่าตั้�งแต่้ปี ี2020  
ไอเดู่ยัการืพ้�งพาต้นเองสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งคืนที่กุกลุ่ม่ ทัี่�งผู้ท่ี่�อาศัยั
ในเมื่องและช่านเมื่อง อย่ัางช่อ่งยัทูี่บู Hamimommy ท่ี่�เผยัช่ว่ต่้
แม่่บ้านผู้อาศัยัในกรุืงโซัล แต่้สาม่ารืถเลือกสรืรืและปีรืะดู่ษฐ์
ขึ้องใช่้ท่ี่�เปี็นม่่ต้รืต่้อส่�งแวดูล้อม่ไดู้คืรืบวงจรื โดูยัไม่่รูืส้้กฝืัน
หรือืล�าบาก ที่�าให้แบรืนด์ูส่นค้ืาท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับผล่ต้ภัณฑ์์รืกัษ์
โลกย่ันดู่เข้ึ้าเปี็นสปีอนเซัอรืใ์ห้กับช่่อง อย่ัางอ่เก่ยัท่ี่�สอดูแที่รืก
ผล่ต้ภัณฑ์์ส�าหรืบัถนอม่อาหารืส�าหรืบัคืณุแม่่บ้าน หรือืชุ่ดูเคืรืื�อง
มื่อ DIY ขึ้องใช่ใ้นบ้านท่ี่�คืรืบจบในเซัต้เดู่ยัว 

Hamimommy, youtube.com

Nyangsoop, youtube.com
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งานแฮนด์ูเม่ดูท่ี่�น�าเอาภูม่่ปัีญญาดัู�งเดู่ม่ม่าใช่้ ไดู้ที่�าให้ต้ลาดูอุปีกรืณ์เย็ับปีักถักรือ้ยัเต่้บโต้อย่ัาง
รืวดูเรืว็ในปี ี2021 แพลต้ฟอรืม์่ Pinterest ไดู้ขึ้นานนาม่ปีรืากฏิการืณ์ Globe Crafting พื�นถ่�นน่�ให้เป็ีน 
Globe Trotting หรือืปีรืากฏิการืณ์งานช่า่งฝัมืี่อท่ี่�ค่ือยัๆ เบ่งบานภมู่่ปัีญญาไปีทัี่�วโลก อย่ัางศ่ลปิีนใน
อังกฤษและแคืนาดูาท่ี่�เรื่�ม่ให้คืวาม่สนใจทัี่กษะการืเข่ึ้ยันอักษรื Calligraphy แนวญ่�ปีุ�นม่ากข้ึ้�น ขึ้ณะท่ี่� 
เที่คืน่คืช่า่งไม้่ดัู�งเดู่ม่ขึ้องญ่�ปีุ�นเอง ก็ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ในอเม่รืก่า บรืาซัล่ และออสเต้รืเล่ยั เพื�อน�าม่า
ปีรืบัปีรุืงบ้านหรือืสรืา้งใหม่่ในบรืรืยัากาศแห่งเซัน 

กรืะแสงานคืรืาฟต์้ท่ี่�ส่งออกไปีต่้างถ่�น ล้วน
ถูกจับบ่ดูให้เข้ึ้ากับบรืบ่ที่พื�นท่ี่�เหล่านั�น 
อย่ัางหล่กเล่�ยังไม่่ไดู้ จ้งไดู้ม่่โปีรืเจกต์้ 
Craft Atlas ท่ี่�ดู�าเน่นการืภายัใต้้องค์ืกรื 
FAD (The Fostering Arts and Design) 
เพื�อเช่ื�อม่โยังทัี่กษะงานฝัีมื่อทัี่�วโลก 
แสดูงถ้งท่ี่�ม่าขึ้องวฒันธรืรืม่และการืผสม่
ผสานแลกเปีล่�ยันองค์ืคืวาม่รูื ้ จนเปี็น 
งานคืรืาฟต์้ท่ี่�กรืะจายัอยัู่ทัี่�วทีุ่กมุ่ม่โลก 
รืายังานจาก Google Trend คืาดูว่า 
ต้ ล า ดู อุ ปี ก รื ณ์ ท่ี่� เ ก่� ยั ว ข้ึ้ อ ง กั บ ง า น 
คืรืาฟต์้ทีุ่กปีรืะเภที่จะเต่้บโต้ถ้ง 50.9 
พันล้านดูอลลารืส์หรืฐัภายัในปีี 2024 
ซั้�งกรืะจายัโอกาสที่างธุรืก่จในส่นค้ืา
หลายัปีรืะเภที่ ไดู้แก่ เฟอรืน่์เจอรื ์ ขึ้อง
ต้กแต่้งบ้าน เสื�อผ้า อาหารื ขึ้องเล่นเด็ูก 
เปีน็ต้้น เก่ดูบรืก่ารืรูืปีแบบใหม่่ ๆ ท่ี่�ช่ว่ยั 
ให้ผู้บรืโ่ภคืสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งการืเวร่ืก์ช่อปี 

ทัี่�งแบบออฟไลน์และออนไลน์บนแพลต้- 
ฟอรืม์่สต้รืม่่ม่่ง  ขึ้ณะเดู่ยัวกันเมื่�อเก่ดูทัี่กษะ 
ใหม่่สู่ต้ลาดู ย่ัอม่เก่ดูอุปีกรืณ์ใหม่่ ๆ ท่ี่�ถูก
ดัูดูแปีลงให้ใช่้งานในคืรืัวเรืือนไดู้ง่ายัข้ึ้�น 
จากเดู่ม่ท่ี่�เคืยัเป็ีนเคืรืื�องมื่อซั้�งใช่้ผล่ต้ใน
อตุ้สาหกรืรืม่โรืงงาน อย่ัางเคืรืื�องมื่อที่อพรืม่ 
(Tufting Machine) ท่ี่�ถกูน�าออกม่าจ�าหน่ายั
และเวร่ืก์ช่อปีโดูยัแบรืนด์ู Tuft the World 
เพื�อผล่ต้ผลงานพรืม่ที่อมื่อหรือืส่นค้ืาอื�น ๆ 
ท่ี่�ใช่เ้ที่คืน่คืเดู่ยัวกัน และยัังไดู้ก�าเน่ดูศ่ลปิีน
หน้าใหม่่ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับศ่ลปีะที่อพรืม่บนช่อ่ง  
ต่้�กต็้อก ซั้�งขัึ้บเคืลื�อนดู้วยักรืะแสแฮช่แที่คื 
#tufttheworld และ #artistsoftiktokmadebyerica.studio

instagram.com/tuft_the_world

tuftinggun.com
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แนวค่ืดู Hipsteading เดู่ม่ท่ี่หม่ายัถ้งการื
หวนกลับไปีใช่ช้่ว่ต่้ในช่นบที่ วถ่่ช่ว่ต่้ท่ี่�น�าโดูยั
ธรืรืม่ช่าต่้ สรืา้งคืวาม่สม่ดูลุรืะหวา่งรืา่งกายั 
จ่ต้ใจ และสภาพแวดูล้อม่ในท่ี่�อยัู่อาศัยั 
ดู้วยัการืพ้�งพาต้นเองและปีรืบัพฤต่้กรืรืม่ให้
สอดูคืล้องกับน่เวศขึ้องรืะบบห่วงโซั่อาหารื 
การืที่�าสวน ปีลกูผักสวนคืรืวั ที่�าอาหารื หรือื 
DIY บางส่�ง เปีน็การืต่้อสูกั้บใจขึ้องต้นเองและ
สภาพแวดูล้อม่ท่ี่�ม่่อยัู่แบบดัู�งเดู่ม่ เป็ีนคืวาม่
ส�าเรืจ็ท่ี่�ที่�าให้ช่าว Hipsteader ก้าวสู่คืวาม่
สขุึ้และคืวาม่สงบไปีพรือ้ม่กัน เมื่�อแนวค่ืดูน่�
ถูกน�าม่าเปี็นส่วนหน้�งขึ้องไลฟส์ไต้ล์แห่งยัุคื 
จง้ม่่ผูบ้รืโ่ภคืจ�านวนไม่่น้อยัท่ี่�ย้ัายัไปีอาศัยัใน
เมื่องเล็ก ๆ  ต้าม่ช่นบที่ อย่ัาง Farmhouse on 
Boone คืรือบคืรืวัยูัทีู่บเบอรืท่์ี่�ที่�าสวน เล่�ยัง
สัต้ว ์หรือืที่�าอาหารืจากต้้นที่นุท่ี่�บ่ม่เพาะดู้วยั
ต้นเอง และส่งต่้อแรืงบันดูาลใจเรืื�องการืใช่้
ช่ว่ต่้ในช่นบที่แก่ช่าวเมื่องและคืนทัี่�วไปี โดูยั
คือนเที่นต์้ท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่เปี็นอย่ัางม่าก
คืืออาหารืและการื DIY ท่ี่�เก่�ยัวข้ึ้องกับสขุึ้ภาพ
และคืวาม่สวยัคืวาม่งาม่ 

Farmhouse on Boone, youtube
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การืหวนกลับสู่ช่นบที่ในจน่ กลายัเปีน็กรืะแสน่ยัม่ส�าหรืบัวยััรุืน่ยัคุืใหม่่ อ่นฟลเูอนเซัอรืท่์ี่�เปีน็ขึ้วญัใจ
เก่ดูข้ึ้�นจ�านวนม่ากภายัในเวลาไม่่ก่�ปีี อย่ัางต้งเหม่ยัหัว (Dong Meihua) ผู้ถ่ายัที่อดูวถ่่ช่่วต่้และ
อาหารืพื�นเมื่องเปี�าซัาน ม่ณฑ์ลยันูนาน หรือืหล่�จื�อช่ว่� (LiZiqi) ท่ี่�เผยัช่ว่ต่้ที่กุม่่ต่้ในเมื่องเม่่ยันหยัาง 
ม่ณฑ์ลเสฉวน บรืรืดูาอาหารื งานเย็ับปีักถักรือ้ยัดัู�งเดู่ม่ การืที่�าเฟอรืน่์เจอรืด้์ูวยัไม้่ไผ่ การืจัดูสวน
บนโต้�ะอาหารื และอ่กม่ากม่ายัท่ี่�เธอที่�าไดู้กลายัเปีน็ไวรืลับนอ่นเที่อรืเ์น็ต้ คืนส่วนใหญ่ยักให้วถ่่แห่ง

หล่�จื�อช่ว่�เปี็นต้้นแบบขึ้องการืกลับสู่วถ่่จ่นท่ี่�ที่�าต้าม่
ไดู้ในปัีจจุบัน ไลฟ์สไต้ล์ขึ้องเธอไดู้กลายัเปี็นงาน
อดู่เรืกท่ี่�ไดู้รืบัคืวาม่น่ยัม่ในหมู่่วยััรุืน่ช่าวเจนซั่ และ
ยัังไดู้ปีลกุกรืะแสอาหารืสไต้ล์เสฉวนกลับม่าน่ยัม่อ่ก
คืรืั�ง นอกจากน่�ยัังม่่นักออกแบบต่้างปีรืะเที่ศท่ี่�เรื่�ม่ให้
คืวาม่ส�าคัืญกับสเน่ห์แห่งช่นบที่ในภมู่่ภาคืต้ะวนัออก 
และถอดูงานฝัีมื่อท้ี่องถ่�นม่าใช่้กับผลงานรืว่ม่สมั่ยั 
อย่ัางแบรืนด์ู Marni ในคือลเล็กช่ัน Marni Miao 
ซั้�งถ่ายัที่อดูทัี่กษะย้ัอม่ผ้า ปีัก ที่อ และจับจ่บ จาก
วฒันธรืรืม่ช่นเผ่าเหม่่ยัว (Miao) ม่าใช่ ้ นับเปีน็หน้�ง
ในงานช่า่งฝัมืี่อท่ี่�ม่่ปีรืะวต่ั้ศาสต้รืย์ัาวนานขึ้องจน่

facebook.com/konvenigomar

Marni Miao, marni.com

Marni Miao, marni.com
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“เม้่อพิ้ชื่ในื้สวนื้ของคุณ์ 
เติบโตข้�นื้ ชื่ีวิตของคุณ์ 
ก็จะเป็นื้เชื่่นื้นื้ั�นื้”

ทิโมธี แฮิมมอนื้ด์  
(Timothy Hammond)

ซัร่ืส์่ How to Grow Your Own Food จากช่อ่ง
ยัทูี่บู Homesteaders of America ท่ี่�ปีล่อยัออก
ม่าเพ่ยังแค่ื 48 ช่ั�วโม่งในช่ว่งล็อกดูาวน์ สาม่ารืถ
เพ่�ม่ยัอดูผู้ต่้ดูต้าม่ไดู้ถ้ง 10 เท่ี่า หรือืการืโหยัหา
ช่่ว่ต้ว่ถ่ช่นบที่ท่ี่�ที่�าให้คืรูืโรืงเรืย่ันปีรืะถม่ ดู่เนลล์ 
ธอม่ปี์สัน (Deanelle Thompson) ในเมื่องว่น
สตั้น-เซัเลม่ เรื่�ม่เล่�ยังผ้�งในช่ว่งการืรืะบาดูขึ้องไวรืสั
คืรืั�งใหญ่ หรือืโปีรืเจกต์้สวนแห่งช่ัยัช่นะ Victory 
Garden ท่ี่�เคืยัเปี็นแคืม่เปีญปีกป้ีองสวนผักรือบ
รืั�วบ้านในสมั่ยัสงคืรืาม่โลกคืรืั�งท่ี่� 1 เพื�อสนับสนุนให้
ผูค้ืนปีลกูอาหารืไวร้ืบัปีรืะที่านเองในคืรืวัเรือืน ก็ไดู้
หวนกลับม่าอ่กคืรืั�งในยัุคืน่� เพื�อเรื่�ม่ปีรืบัทัี่ศนคืต่้
ขึ้องผู้คืนสู่การืต่้อสู้กับคืวาม่ขึ้าดูแคืลน ท่ี่�เรื่�ม่ต้้น 
จากการืพ้�งพาต้นเองในดู้านอาหารื 

readthecloud.co

bloomberg.combloomberg.com
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ซึ้้�อของให้นื้้อยลง 
และพิ่่งพิาตนื้เองให้มากข้�นื้
ท้ี่ายัท่ี่�สุดูแล้ว ไม่่ว่าจะใช่้ส่นค้ืามื่อสองหรืือ DIY 
ขึ้องใช่้ดู้วยัต้นเองต้าม่แบบฉบับ Hipsteading 
ก็ต้าม่ ส่�งส�าคัืญขึ้องการืขัึ้บเคืลื�อนเศรืษฐก่จแบบ
ปีรืะหยััดูท่ี่�แท้ี่จรืง่อาจไม่่ไดู้ข้ึ้�นอยัู่กับผู้ผล่ต้เท่ี่านั�น 
แต่้เก่ดูข้ึ้�นจากการืปีรืบัตั้วดู้วยัผูบ้รืโ่ภคืท่ี่�มั่ธยััสถ์ ซั้�ง
อาจเรื่�ม่ต้้นไดู้งา่ยั ๆ ดู้วยัการืซัื�อขึ้องให้น้อยัลงและ
พ้�งพาต้นเองให้ม่ากข้ึ้�น

ที่มา: 

ภาษาไทย 

บทความ “ผัู้กลอยฟ้า”  
โดย ศิรประภา แลนแคสเตอร์  
จาก readthecloud.co

ภาษาอังกฤษ

บทความ “Big Ideas 2023: 
Fashion” โดย Lorna Hall  
จาก wgsn.com

บทความ “DIY and Home 
Improvement Consumer 
Trends” โดย Sudarshana  
Singh จาก bazaarvoice.com

บทความ “IKEA Launches 
Alternative Black Friday 
Campaign – A Deal  
for the Climate”  
จาก ingka.com

บทความ “Ikea to Buy  
Back Used Furniture in  
Recycling Push” จาก bbc.com

บทความ “Recommerce:  
Shift and Strategies”  
โดย Matt Polie, Laura Saunter 
จาก wgsn.com

บทความ “Reflaunt Raises  
$2.7 Million From Luxury  
Industry Leaders, Led by 
MadaLuxe Group”  
โดย Berns Communications 
Group จาก businesswire.com

บทความ “Renting Clothes Is  
Less Green Than Throwing 
Them Away” โดย Priya Elan  
จาก theguardian.com

บทความ “Solitude Redefined” 
โดย Jenna Shin  
จาก wgsn.com

บทความ “The DIY Economy” 
โดย Matt Polie  
จาก wgsn.com

บทความ “The Frugal 
Economy” โดย Jenna Shin 
จาก wgsn.com

บทความ “The New 
Influencers”  
โดย Lindsay Campbell  
จาก modernfarmer.com

บทความ “The Rise of Fashion 
Rental” โดย Scarlett Conlon 
จาก theguardian.com

บทความ “The Rise of the 
Frugal Economy”  
โดย Jaideep Prabhu  
จาก project-syndicate.org

บทความ “The Rising  
Frugal Economy”  
โดย Navi Radjou  
จาก sloanreview.mit.edu

บทความ “Vinted Raises  
$303 Million, Valuing the 
Resale Platform at $4.3 
Billion” โดย TFL  
จาก thefashionlaw.com

บทความ “Will Brand-Owned 
Resale Platforms Disrupt 
the Reselling Industry?” 
โดย Alexander Wei จาก 
luxurysociety.com

อ่นฟลูเอนเซัอรืห์ลายัรืายัม่่ผู้ต่้ดูต้าม่ม่ากข้ึ้�น 
หากพวกเขึ้าเรื่�ม่หันม่าที่�าคือนเที่นต์้เก่�ยัวกับ
การืปีลูกต้้นไม้่ ที่�าสวน หรือื DIY ผล่ต้ภัณฑ์์
จากธรืรืม่ช่าต่้ เจนเนอเรืช่ันซัแ่ละม่่ลเลนเน่ยัล 
คืือกลุ่ม่ท่ี่�ผันตั้วเปี็น Plantfluencer ม่ากท่ี่�สดุู 
คืวาม่กรืะตื้อรือืรืน้ในการืเล่�ยังดููต้้นไม้่หรือืพืช่
ผักไดู้สรื้างแรืงบันดูาลใจแก่ผู้คืน จนที่�าให้
การืที่�าสวนหรืือปีลูกต้้นไม้่เข้ึ้าสู่วัฒนธรืรืม่
กรืะแสหลัก อย่ัางท่ี่โม่ธ ่แฮม่ม่อนด์ู (Timothy 
Hammond) เจา้ขึ้องธรุืก่จ Big City Gardener 
ท่ี่�เช่่�ยัวช่าญเรืื�องการืที่�าสวน และไดู้กลายัเปี็น
อ่นฟลูเอนเซัอรืท่์ี่�ส่งพลังการืพ้�งพาต้นเองดู้วยั

สวนคืนเมื่องให้กับผู้คืนในสหรืัฐอเม่รื่กา ใน 
ปีรืะเที่ศไที่ยัก็ม่่อ่นฟลเูอนเซัอรืส์ายัธรืรืม่ช่าต่้ท่ี่�
รืเ่รื่�ม่ปีลกูพืช่ในคืรืวัเรือืน อย่ัางแพรื่�พายั-อม่ต้า  
จ่ต้ต้ะเสน่ย์ั ผู้หลงใหลคืวาม่งาม่จากธรืรืม่ช่าต่้
และส่�งแวดูล้อม่ นอกจากจะน�ากรืะแสเรืื�องการื
สวม่ใส่เสื�อผ้าพื�นถ่�น หรือืเป็ีนแรืงบันดูาลใจดู้าน 
คืวาม่งาม่ส�าหรืบัช่าววแ่กน ปัีจจุบันคืวาม่สุขึ้ท่ี่�
เอ่อลน้ดู้วยัผลผล่ต้จากสวนบนดูาดูฟา้ท่ี่�สรืา้งข้ึ้�น 
ดู้วยัน�ามื่อขึ้องเธอเอง ยัังเปี็นแรืงบันดูาลใจ
ให้เหล่าช่าวเมื่องรืเ่รื่�ม่ปีลูกสวนผักรืม่่รืะเบ่ยัง
ม่ากม่ายั 

ภาพถ่ายโดย  
Jamie Fenn 

จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Lettuce Grow 
จาก Unsplash
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: แฟชั่นและความสวยความงาม, ความบันเทิง 

NEW  
CONSCIOUS 
CREATIVES
วิถีึสร้างสรรค์ในื้ความย่ังย้นื้

creativebloq.com
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Masterplanet คืือโปีรืเจกต์้ขึ้องบ่อารืก์ อ่นเก่ลส์ 
(Bjarke Ingels) สถาปีน่กผู้ก่อตั้�งสต้ดูู่โอ BIG เขึ้า
ม่่โลกในฝัันคืือการืออกแบบโลกและรืะบบการืใช่้
ช่่วต่้ขึ้องม่นุษย์ัใหม่่ เพื�อลดูการืเก่ดูปีรืากฏิการืณ์
เรืือนกรืะจก ปีกป้ีองแหล่งที่รืัพยัากรื และลดู
ปีัญหาการืเปีล่�ยันแปีลงสภาพภูม่่อากาศ ผลงาน
ขึ้องบ่อารืก์น�าเสนอแนวค่ืดูถ้งโลกท่ี่�เรืย่ับงา่ยั ใช่้
กลยัุที่ธท์ี่างคืวาม่ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ื และกรืะบวนการื
ค่ืดูเช่่งออกแบบเพื�อแก้ปีัญหา

โปีรืเจกต์้น่�รืะบุให้เห็นถ้งปีัญหาหลักขึ้องโลกท่ี่�จะ
ต้้องไดู้รืบัการืพูดูถ้ง ตั้�งแต่้เรืื�องม่ลพ่ษไปีจนถ้ง
การืจัดูการืขึ้องเส่ยั และออกแบบแผนการืลงมื่อ
ที่�าท่ี่�จะแสดูงให้เห็นวา่ใคืรืเปี็นผู้ท่ี่�ต้้องม่่ส่วนรืว่ม่
บ้าง ไดู้ผลลัพธ์ออกม่าเปี็นโคืรืงการืท่ี่�เรื่ยักว่า 
Masterplanet แผนผังโลกท่ี่�จะพ่สจูน์สม่ม่ต่้ฐาน
ว่าม่นุษย์ัสาม่ารืถอยัู่รื่วม่กับธรืรืม่ช่าต่้อย่ัาง
ยัั�งยืันไดู้ดู้วยัเที่คืโนโลย่ัท่ี่�ม่่อยู่ั โดูยัเจ้าขึ้องธรุืก่จ  
ผู้บรืห่ารืรืะดัูบสูง และนายักรืฐัม่นต้รืใ่นอนาคืต้ 
สาม่ารืถรืว่ม่กันปีรืก้ษาเพื�อหาแรืงบันดูาลใจและ
ไอเดู่ยัใหม่่ ๆ  ในการืรืว่ม่กันสรืา้งโลกท่ี่�ดู่ข้ึ้�น ธรุืก่จ
ต่้าง ๆ สาม่ารืถน�าเสนอกลยุัที่ธ์และท้ี่าที่ายัการื
ปีรืบัรูืปีแบบการืดู�าเน่นธุรืก่จดู้วยัการืใช่้แนวที่าง
ท่ี่�คืล้ายัคืล้งกันน่� ปีฏ่ิบัต่้เหมื่อนกับเปี็นการืแก้
ปีัญหาดู้วยัการืออกแบบ ท่ี่�สาม่ารืถปีรืบัใช่้คืวาม่
ค่ืดูสรืา้งสรืรืค์ืและกรืะบวนการืค่ืดูเช่่งออกแบบ
ไดู้อย่ัางเต็้ม่ท่ี่� 
 
น่�เรืย่ักไดู้วา่เปี็นทัี่�งงานออกแบบและข้ึ้อปีฏ่ิบัต่้ใน
ฝัันเพื�อน�าที่างไปีสู่อนาคืต้ท่ี่�ดู่กวา่

Luca Locatelli—INSTITUTE
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เมื่�อกลับม่าม่องต้าม่คืวาม่เปี็นจรืง่ เรืายัังเห็น
กลุ่ม่ต้ลาดูม่ากม่ายัท่ี่� ไม่่ไดู้รืับการืคืวบคืุม่
ดููแลดู้านส่�งแวดูล้อม่อย่ัางเหม่าะสม่ น�าไปีสู่
การืที่�าลายัชุ่ม่ช่นท้ี่องถ่�นและที่รืัพยัากรืที่าง
ธรืรืม่ช่าต่้ โดูยัม่่แนวค่ืดูใหม่่ ๆ ท่ี่�กลายัเปี็น
เคืรืื�องมื่อในการืเข้ึ้าม่าแก้ไขึ้ปีัญหา อย่ัางเช่่น
หลักการืที่างเศรืษฐศาสต้รื ์Post-Growth หรือื
การืม่องเห็นคืุณค่ืาท่ี่�ม่ากข้ึ้�นที่างสังคืม่และ

หนื้ึ่งในื้กระแสที่เกิดข้�นื้จากความพิยายาม 
สร้างความเปลี่ยนื้แปลงเหล่านื้ี�ก็ค้อ Conscious Creative 

เทรนื้ด์ที่นื้ำาเสนื้อโอกาสในื้การที่แบรนื้ด์หร่อธุรกิจต่าง ๆ  
ได้ร่วมม้อกับเทศกาล อีเวนื้ต์ และกิจกรรมทางวัฒนื้ธรรม  

เพิ้่อส้่อสารไลฟ์สไตล์ที่เนื้้นื้เร่่องความยั่งย้นื้ทางสิ่งแวดล้อม  
ทำาให้เราได้เห็นื้ธุรกิจต่าง ๆ นื้ำาความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นื้เคร่่องม้อ 

ควบคู่ ไปกับเร่่องความยั่งย้นื้ เพิ้่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค 
ที่มีทัศนื้คติการบริโภคอย่างมีจริยธรรม

รืะบบน่เวศม่ากกว่าการืเต่้บโต้ที่างเศรืษฐก่จ 
ดู้วยัผู้บรืโ่ภคืเองก็ม่่คืวาม่ต้้องการืให้องค์ืกรื
ธรุืก่จต่้าง ๆ  และการืลงมื่อที่�าในรืะดัูบบคุืคืล ให้
คืวาม่ส�าคัืญเรืื�องส่�งแวดูล้อม่และคืวาม่เป็ีนอยัู่
ท่ี่�ดู่ข้ึ้�น บอกเปี็นนัยัถ้งวถ่่แห่งการืผล่ต้ท่ี่�ลดูลง 
การืบรืโ่ภคืน้อยัลง การืที่�างานน้อยัลง การืใช่้
จา่ยัเพื�อคืวาม่คืุ้ม่ค่ืา และการืใช่ช้่ว่ต่้เน่บช่า้แบบ
น้อยักวา่แต่้ดู่กวา่ (Less Is Better)

ภาพถ่ายโดย Clark Tibbs จาก Unsplash
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ผู้บรื่โภคืหลายัคืนเรื่�ม่เข้ึ้าใจคืวาม่จรื่งและคืวาม่ 
หนักหนาขึ้องปีัญหาว่กฤต้โลกรื้อน จ้งเรื่�ม่ม่่
พฤต่้กรืรืม่และการืต้รืะหนักถ้งคืณุค่ืาใหม่่ ๆ  เก่ดูข้ึ้�น 
เปีน็โจที่ย์ัส�าหรืบัรูืปีแบบการืดู�าเน่นธรุืก่จขึ้องรืา้นค้ืา
แบบเดู่ม่ ธรุืก่จเรื่�ม่ซัื�อคืืน (Buy-Back) และผูบ้รืโ่ภคื
ก็ม่าพรือ้ม่กลยัุที่ธก์ารืช่็อปีปีิงแบบหมุ่นเวย่ันส่นค้ืา 
ท่ี่�ที่�าให้การืรืไ่ซัเค่ืลขึ้องเก่าเปีน็ใหม่่เปีน็เรืื�องงา่ยัข้ึ้�น 

คืวาม่เปีล่�ยันแปีลงน่�เก่ดูข้ึ้�นเพรืาะ
ตั้วเรื่งหลักอย่ัางผู้บรื่โภคืเจนซั่ท่ี่�ม่่ 
มุ่ม่ม่องเรืื�องการืบรื่โภคืแต้กต่้าง 
ออกไปี คืนกลุ่ม่น่�เปิีดูกวา้งม่ากกวา่ 
ต้้องการืปีฏ่ิบัต่้อย่ัางจรืง่จังม่ากกวา่ 
อยัู่ บนพื� นฐานหลักการืขึ้องการื
หมุ่นเวย่ันส่นค้ืากลับม่าใช่้ใหม่่

จากเศรษฐกิจหมุนื้เวียนื้ 
สู่การชื่็อปปิงแนื้วใหม่

รายงานื้ข้อมูลผู้บริโภคจาก GlobeScan  
แสดงให้เห็นื้ว่ากลุ่มผู้บริโภคม ี
ความรู้ความเข้าใจมากข้�นื้ 
เกี่ยวกับเร่่องเศรษฐกิจหมุนื้เวียนื้  
ว่าเป็นื้ทิศทางของเศรษฐกิจใหม่ 
แห่งอนื้าคต

“แบรนื้ด์ต่าง ๆ ควรทำาให้ความยั่งย้นื้
เป็นื้เร่่องง่ายและมีราคาที่เข้าถึึงได้ 
เพิราะทุกวันื้นื้ี�ราคาที่แพิงค้ออุปสรรค
สำาคัญสำาหรับอะไรก็ตามที่ขายเร่่อง
ความยั่งย้นื้ แบรนื้ด์ควรจะทำาให้ 
สินื้ค้านื้ั�นื้ดูเท่ เพิ้่อให้กลุ่มลูกค้า 
คนื้รุ่นื้ใหม่ คนื้เม้อง เจเนื้อเรชื่ันื้ 
แห่งความฮิิปได้เข้าถึึงนื้วัตกรรม 
เหล่านื้ี� เล้อกที่จะบริโภคและ 
บอกต่อลูกค้าคนื้อ้่นื้ ๆ”



650 651

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

แบรืนด์ูเฟอรืน่์เจอรือ่์เก่ยั (IKEA) รืว่ม่มื่อกับ GlobeScan 
และแบรืนด์ูอื�น ๆ  แสดูงผลการืศ้กษาหัวข้ึ้อ 2021 Healthy 
and Sustainable Living Study สรืา้งข้ึ้อเสนอพ่เศษ 
ในการืสรืา้งธรุืก่จท่ี่�เน้นเรืื�องส่�งแวดูล้อม่และการืน�าวตั้ถดุู่บ
กลับม่าใช่้ใหม่่แบบสม่บูรืณ์ในปีี 2030 โดูยัไดู้ลงทีุ่นเวลา
ไปีกับการืพัฒนาโคืรืงการืต่้าง ๆ ภายัในพื�นท่ี่�หน้ารื้าน 
เพื�อสรืา้งการืม่่ส่วนรืว่ม่กับลกูค้ืา ทัี่�งการืรืไ่ซัเค่ืล การืปีรืบั
กรืะบวนการืผล่ต้ และการืน�าส่นค้ืากลับม่าใช่้ใหม่่ ทัี่�งน่� 
อ่เก่ยัสาขึ้าท่ี่�สหรืาช่อาณาจักรื ไดู้เปิีดูตั้วโคืรืงการืซัื�อ
เฟอรืน่์เจอรืใ์ช่้แล้วเพื�อน�าม่าขึ้ายัใหม่่ในเพื�อลดูปีรืม่่าณ
การืท่ี่�งเฟอรืน่์เจอรืไ์ปียัังลานขึ้ยัะ โดูยัลูกค้ืาจะไดู้รืบับัต้รื
คืปูีองเพื�อซัื�อส่นค้ืาต่้าง ๆ  ในรืา้น ถ้าหากน�ารืายัการืส่นค้ืาท่ี่� 
ไม่่ใช่้งานแล้วม่าคืืนภายัใต้้เงื�อนไขึ้ท่ี่�ก�าหนดู

ikea.com

ikea.com

“ไม่่ม่่ใคืรืต้้องการืท่ี่�งขึ้องเส่ยัไปี แต่้ก็เป็ีนเงื�อนไขึ้ท่ี่�หลายัคืนค่ืดูไม่่ต้กวา่จะจัดูการือย่ัางไรื บ้างอาจ 
รืกัษาเอาไว ้ ซั่อม่แซัม่ หรือืส่งต่้อ ถ้าหากพวกเขึ้าเช่ื�อวา่ส่�งนั�นยัังม่่ปีรืะโยัช่น์อยัู่บ้าง แต่้ก็ม่่คืนอ่ก
ม่ากม่ายัท่ี่�ไม่่สาม่ารืถจ่ายัเงน่ซัื�อส่�งท่ี่�พวกเขึ้าต้้องการืเพื�อใช่้ในช่่ว่ต้ปีรืะจ�าวันไดู้” อ่เก่ยัเปิีดูฝั�ายั  
“กู้สภาพส่นค้ืา” โดูยัการืน�าส่นค้ืาจัดูแสดูงหรือืส่นค้ืาท่ี่�ถูกส่งคืืนม่าขึ้ายัพรือ้ม่ส่วนลดู โดูยัเสนอ
อะไหล่ส่วนซั่อม่แซัม่ให้กับลูกค้ืาท่ี่�ม่่คืวาม่สาม่ารืถในการืซั่อม่เฟอรืน่์เจอรือ่์กดู้วยั

อ่เก่ยั ปีรืะเที่ศไที่ยั ต้อบรืบักับโจที่ย์ัน่�เช่่นกันดู้วยัการืที่ดูลองเปิีดูบรืก่ารื Circular Shop “รืบัซัื�อ
เฟอรืน่์เจอรื ์ขึ้องต้กแต่้งบ้าน และขึ้องใช่้ภายัในบ้าน IKEA ท่ี่�ใช่้แล้ว” ท่ี่�สาขึ้าบางใหญ่ เพื�อน�าม่า
ขึ้ายัเป็ีน “ส่นค้ืามื่อสอง” ลดูปีรืม่่าณขึ้ยัะเฟอรืน่์เจอรืท่์ี่�ต้้องน�าไปีฝัังกลบ
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ที่างฝัั� งแฟช่ั�นก็เช่่นเดู่ยัวกัน กุช่ช่่� (Gucci) ปีรืะกาศคืวาม่รืว่ม่มื่อกับ
รืา้น The RealReal ตั้�งแต่้เดืูอนตุ้ลาคืม่ ปีี 2020 เปิีดูตั้วคือลเล็กช่ัน
หมุ่นเวย่ันแรืกขึ้องแบรืนด์ู Gucci Off the Grid ท่ี่�เลือกใช่้เส้นใยัผ้า
ออรืแ์กน่ก รืไ่ซัเค่ืล และพลาสต่้กท่ี่�ที่�าม่าจากพืช่ เรืย่ักไดู้วา่เดู่นต้าม่
รือยัแบรืนด์ูช่ั�นน�าอย่ัางสเต้ลลา แม่คืคืารืต์้น่ย์ั (Stella McCartney) 
หรือืเบอรืเ์บอรื่� (Burberry) 

“ที่กุวน่าท่ี่จะม่่เสื�อผ้าท่ี่�ถกูท่ี่�งในลานขึ้ยัะหน้�งคัืนรืถหรือืถกูเผาไปีเปีล่า ๆ ” 
ผู้บรืห่ารืและผู้ก่อตั้�ง The RealReal จูล่ เวนไรืต์้ (Julie Wainwright) 
ให้สัม่ภาษณ์กับน่ต้ยัสารื Vogue “แฟช่ั�นไม่่อาจเดู่นไปีในท่ี่ศที่างเปี็น
ส่นค้ืาท่ี่�ใช่้แล้วท่ี่�งไดู้อ่กต่้อไปี เรืาคืวรืจะซัื�อส่นค้ืาท่ี่�ผล่ต้ข้ึ้�นม่าอย่ัางดู่
และสาม่ารืถน�าม่าขึ้ายัต่้อไดู้ การืรืว่ม่มื่อกันโดูยัต้รืงกับแบรืนด์ูจ้งเปี็น
วธ่่การืท่ี่�ม่่คืวาม่หม่ายัส�าหรืบัพวกเรืา ในการืเปิีดูโอกาสให้กับแฟช่ั�น 
น�ากลับม่าใช่้ใหม่่”

รืายังานขึ้อง thredUP รืะบุวา่ม่่การืคืาดูการืณ์วา่ต้ลาดูเสื�อผ้ามื่อสอง
จะเต่้บโต้จาก 28 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั เปีน็ 64 พันล้านดูอลลารืส์หรืฐั 
ในปีี 2024 และเรืย่ักมู่ลค่ืาที่างการืต้ลาดูน่�ว่าเปี็นรืา้นค้ืาออนไลน์ 
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดูในโลก การืน�าส่นค้ืาม่าขึ้ายัใหม่่เต่้บโต้ข้ึ้�นรืวดูเรืว็ 25 เท่ี่า  
จากนักช่็อปี 64 ล้านคืนทัี่�วโลก

หนที่างสู่การืช่็อปีปีิงว่ถ่ใหม่่จะเก่ดูข้ึ้�นไดู้จรื่งก็ต่้อเมื่�อธุรืก่จต่้าง ๆ  
รืว่ม่มื่อกันข้ึ้าม่สาขึ้า ทัี่�งรืะหวา่งผู้ผล่ต้ รืา้นค้ืา แพลต้ฟอรืม์่ต่้าง ๆ  เพื�อ
ที่�าให้ Circular Shopping เป็ีนไปีไดู้จรืง่

investor.therealreal.com
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รูืปีแบบการืดู�าเน่นธรุืก่จใหม่่กลายัเปีน็เรืื�องขึ้อง
การื “ขึ้ายัใหม่่” และ “ให้เช่า่” โดูยันับเปีน็รูืปีแบบ 
ท่ี่�ไดู้รืับคืวาม่น่ยัม่ม่ากท่ี่�สุดูส�าหรืับไลฟ์สไต้ล์
ใหม่่ แน่นอนวา่ทัี่�งสองคื�าน่�ไม่่ใช่แ่นวค่ืดูใหม่่แต่้
อย่ัางใดู เสื�อผ้าจนถ้งรืถยันต์้ต่้างก็อยัู่ภายัใต้้ 

แนวค่ืดูน่�ม่าแล้วทัี่�งนั�น แต่้ท่ี่�ต้้องน�าม่าเสนอ
ใหม่่ในปีี 2022 เพรืาะปัีจจัยัส�าคัืญอย่ัางกลุ่ม่ 
ผู้ซัื�อคืนรุื่นใหม่่ต้้องการืให้ธุรืก่จทีุ่กปีรืะเภที่
แสดูงตั้ว วา่สรืา้งผลเช่่งบวกให้กับส่�งแวดูล้อม่
และคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงที่างสังคืม่ 

สต้ารื์ต้อัปีจากลอนดูอน Stuffstr 
รื่วม่มื่อกับแบรืนด์ูดัูงอย่ัางอาดู่ดูาส 
(Adidas) ในการืต่้ดูตั้�งรืะบบเข้ึ้าไปีใน
แอปีพล่เคืช่ันขึ้องอาดู่ดูาส เพื�อเพ่�ม่ตั้ว
เลือกให้ผู้ใช่้สาม่ารืถขึ้ายัเสื�อผ้าใช่้งาน
แล้วกลับคืืนม่า แที่นท่ี่�จะน�าไปีบรืจ่าคื
หรืือท่ี่�ง Stuffstr จะน�าเสื�อผ้าท่ี่� ไม่่
ต้้องการืไปีเข้ึ้าสู่กรืะบวนการืต่้อ และ
ม่อบส่ที่ธพ่่เศษอย่ัางบัต้รืขึ้องขึ้วญัหรือื
บัต้รืเลือกส่นค้ืาพ่เศษให้ผูข้ึ้ายั น�าม่าซั้�ง
การืเปีล่�ยันพฤต่้กรืรืม่ขึ้องผู้บรืโ่ภคืจาก
การืซัื�อขึ้องดู้วยัคืวาม่เรืว็และส่�นเปีลือง 
ม่าเปี็นการืบรืโ่ภคืท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อนดู้วยัการื
เห็นคืณุค่ืาเปี็นส�าคัืญ

การซึ้้�อขายของม้อสองเป็นื้อีกหนื้ึ่งธุรกิจ 
ที่กลับมานื้่าจับตามองอีกครั�ง โดยมีการ 
คาดการณ์์ว่าตลาด re-Commerce ท่ัวโลก 
จะมีมูลค่า 5.1 หม้่นื้ล้านื้ดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในื้ปี 2023

raconteur.net

ethicalmarketingnews.com
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เมื่�อแบรืนด์ูใหญ่ ๆ เรื่�ม่ต้้นที่�าการืรืเ่ซัลล์ส่นค้ืา พวกเรืาก็ม่องหาที่างเลือกในการืสรืา้งเสรืม่่
ปีรืะสบการืณ์ท่ี่�ดู่ท่ี่�สุดูให้กับลูกค้ืาเพื�อรื่วม่น�าส่นค้ืาม่าขึ้ายัใหม่่ แพลต้ฟอรื์ม่ Renewal 
Workshop เป็ีนหน้�งในตั้วอย่ัางขึ้องการือ�านวยัคืวาม่สะดูวกในการืน�าส่นค้ืาม่าขึ้ายัใหม่่  
ดู้วยัการืสรืา้งเที่คืโนโลย่ัและรืะบบการืขึ้นส่งท่ี่�สาม่ารืถปีรืบัให้เหม่าะสม่กับแต่้ละธรุืก่จ ทัี่�งดู้วยั
การืรืว่ม่มื่อกับธุรืก่จขึ้ายัเสื�อผ้าในการืจัดูการืส่นค้ืาท่ี่�ไดู้รืบัคืืน และคืลังส่นค้ืาท่ี่�ม่่จ�านวนม่าก 
เก่นไปีให้กลับม่าขึ้ายัและสรืา้งมู่ลค่ืาเพ่�ม่ไดู้อ่กคืรืั�ง

ก้าวส�าคัืญท่ี่�จะเปีล่�ยันจากเศรืษฐก่จปีกต่้ม่า
เป็ีนเศรืษฐก่จหม่นุเวย่ันนั�น การื “ขึ้ายัใหม่่” และ 
“ให้เช่่า” ต้้องการืวธ่ค่่ืดูแบบใหม่่เก่�ยัวกับคืวาม่
สัม่พันธท่์ี่�การืผล่ต้ม่่ต่้อวตั้ถดุู่บตั้�งต้้น การืให้เช่า่
ที่�าให้ผู้บรืโ่ภคืสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งส่นค้ืาและบรืก่ารื
ม่ากกวา่การืไดู้เปี็นเจ้าขึ้อง ในขึ้ณะท่ี่�การืน�าม่า

ขึ้ายัใหม่่ที่�าให้พวกเขึ้าสาม่ารืถใช่้ส่นค้ืาหน้�ง ๆ  
ไปีจนถ้งจุดูท่ี่�อ่�ม่ตั้วและส่นค้ืานั�นไม่่ม่่คืวาม่
จ�าเปี็นอ่กต่้อไปี ในโลกท่ี่�ที่รืพัยัากรืม่่จ�ากัดูและ
โลกก็รือ้นข้ึ้�นทีุ่กวนั การืเลือกบรืโ่ภคืดู้วยัวธ่ค่่ืดู 
แบบเดู่ม่ไม่่ไดู้ผลอ่กต่้อไปี

renewalworkshop.com

renewalworkshop.com
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อย่ัางท่ี่�เห็นไดู้ช่ัดูเจนว่าผู้บรืโ่ภคืเรื่�ม่จะให้คืวาม่สนใจเรืื�องการืต้รืวจสอบท่ี่�ม่า 
ท่ี่�ไปีขึ้องส่นค้ืาท่ี่�ตั้ดูส่นใจซัื�อ คืวาม่ส�าเรืจ็ในอนาคืต้ขึ้องธรุืก่จจง้ถกูรืะบดุู้วยัปีจัจยัั
ส�าคัืญอย่ัางคืวาม่โปีรืง่ใสขึ้องแนวที่างปีฏ่ิบัต่้ในการืผล่ต้ส่นค้ืา

ตรวจสอบย้อนื้กลับค้อคำาตอบ

ถ้าหากคืวาม่ยัั�งยืันเป็ีนกุญแจส�าหรืับการืที่�า 
การืต้ลาดู กรืะบวนการืต้รืวจสอบยั้อนกลับก็ม่่
คืวาม่หม่ายัเป็ีนคืวาม่สาม่ารืถในการืที่�าให้ธรุืก่จ
ยัั�งยืันไดู้จรื่ง และจะกลายัเปี็นส่วนปีรืะกอบ
ส�าคัืญในการืสนับสนุนให้ผู้บรื่โภคืเก่ดูคืวาม่ 
เช่ื�อใจและคืวาม่จงรืกัภักดู่ต่้อแบรืนด์ู 

รืายังานจาก IBM แสดูงตั้วเลขึ้ให้เห็นวา่ 73% 
ขึ้องผูบ้รืโ่ภคืยืันยัันวา่ส่นค้ืาท่ี่�สาม่ารืถต้รืวจสอบ
ท่ี่�ม่าไดู้ ม่่คืวาม่ส�าคัืญต่้อการืตั้ดูส่นใจซัื�อ โดูยั 
71% รืะบุว่าพวกเขึ้าเต็้ม่ใจท่ี่�จะเปีล่�ยันแปีลง
น่สัยัการืซัื�อถ้าหากแบรืนด์ูนั�นม่่คืวาม่โปีรืง่ใส
ม่ากพอ

ภาพถ่ายโดย Brooke Lark จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Rupixen.com จาก Unsplash
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เม้่อบริษัทต่าง ๆ ปรับตัวเข้ากับ 
การเปลี่ยนื้แปลงทางพิฤติกรรมและ
ความคาดหวังของผู้บริโภค การ
เปลีย่นื้แปลงทีเ่กดิข้�นื้กจ็ะเปน็ื้ประโยชื่นื้์
ต่อผลกำาไรของบริษัทด้วยเชื่่นื้กันื้

รืายังาน Beyond Supply Chains จาก World 
Economic Forum รืะบวุา่ห่วงโซัอ่ปุีที่านท่ี่�โปีรืง่ใส
สาม่ารืถลดูการืปีล่อยัคืารืบ์อนฟุต้พรืน่ต์้ไดู้สูงถ้ง 
22% สาม่ารืถเพ่�ม่รืายัไดู้ไดู้ถ้ง 15% และลดูต้้นทีุ่น 
ไดู้ 16% ดู้วยัการืต้รืวจสอบการืจัดูหาและการืผล่ต้  
รืวม่ถ้งการืที่�ารืายัการืให้เปี็นรูืปีแบบดู่จ่ ทัี่ล  
นอกจากน่�ยัังช่ว่ยัให้แบรืนด์ูต่้าง ๆ  สรืา้งผลกรืะที่บ 
ในทีุ่กขัึ้�นต้อนขึ้องกรืะบวนการืไดู้โดูยัต้รืงและม่่
ปีรืะส่ที่ธภ่าพม่ากข้ึ้�น โดูยัเรื่�ม่ที่�าไดู้ตั้�งแต่้การืรืะบุ
ท่ี่�ม่าขึ้องเม่ล็ดูพันธุจ์นถ้งกรืะบวนการืผล่ต้วสัดูุท่ี่�
ใช่้ต้กแต่้งหน้ารืา้น

provenance.org
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ธรุืก่จสาม่ารืถใช่้เที่คืโนโลย่ับล็อกเช่นเข้ึ้าม่าเปี็นส่วนหน้�ง
ในขัึ้�นต้อนการืต้รืวจสอบย้ัอนกลับส�าหรืับส่นค้ืาไดู้เช่่น
กัน ส่นค้ืาดู้านคืวาม่สวยัคืวาม่งาม่ Cult Beauty เปิีดูตั้ว 
Proof Points ในบรืษั่ที่เที่คืโนโลย่ั Provenance ในการื
เปี็นเหมื่อนสายัต้าท่ี่�สาม่ท่ี่�ม่าช่ว่ยัยืันยัันคืวาม่โปีรืง่ใสขึ้อง
เวบ็ไซัต์้ขึ้องรืา้น เพื�อช่่�แจงหลักฐานวา่ผล่ต้ภัณฑ์์น่�ต้รืวจ
สอบแหล่งท่ี่�ม่าไดู้จรื่ง รืะบบใช่้บล็อกเช่นในการืค้ืนหา
ข้ึ้อมู่ลหรือืหลักฐานท่ี่�ม่ายืันยัันถ้งการือ้างอ่งส่วนปีรืะกอบ
แต่้ละรืายัการืขึ้องส่นค้ืา และยืันยัันวา่แบรืนด์ูน่�ไม่่ไดู้ฟอก
เข่ึ้ยัว (Greenwashing) (หม่ายัถ้งการืที่�าให้ผูบ้รืโ่ภคืเข้ึ้าใจ
ผ่ดูดู้วยัการืโฆษณาส่นค้ืาหรือืองค์ืกรืให้ม่่ภาพลักษณ์ว่า
รืบัผ่ดูช่อบต่้อสังคืม่โดูยัการืรืกัษาส่�งแวดูล้อม่ ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ใน
คืวาม่เป็ีนจรืง่ไม่่ไดู้เปี็นเช่่นนั�น)

ในขึ้ณะท่ี่�แบรืนด์ูและผู้บรื่โภคืรื่วม่มื่อกันลดูปีรื่ม่าณ
ขึ้องเส่ยั บล็อกเช่นก็ช่่วยัเปี็นเคืรืื�องมื่อในการืต้รืวจสอบ 
คืวาม่รืับผ่ดูช่อบขึ้องธุรืก่จ แบรืนด์ูสาม่ารืถออกแบบ 
วธ่ก่ารืม่่ส่วนรืว่ม่เพื�อให้ผู้บรืโ่ภคืสาม่ารืถเข้ึ้าถ้งข้ึ้อมู่ลและ
ที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจไดู้ง่ายั ไม่่ว่าจะในรูืปีแบบขึ้องการืสแกน
ค่ืวอารืโ์ค้ืดูหรือืการืออกแบบภาพ Data Visualisation 
อย่ัางสวยังาม่

provenance.org
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Imperfect Activist  
เล้อกที่จะสร้างสมดุล 
โดยไม่กดดันื้มากเกินื้ไป  
ลดอคติและความช่ื่างตัดสินื้ 
ของผู้อ้่นื้ โดยเนื้้นื้สร้าง 
ความเปลี่ยนื้แปลงในื้ 
ระยะยาวให้เกิดข้�นื้จริง 
ได้มากกว่า 

หน้�งในปัีจจยััท่ี่�ขัึ้บเคืลื�อน Conscious Creative 
คืือกลุม่่คืนท่ี่�เรืย่ักตั้วเองวา่ Imperfect Activist  
ผู้เป็ีนขัึ้�วต้รืงข้ึ้าม่ขึ้องคืวาม่เคืลื�อนไหวดู้าน 
จรืย่ัธรืรืม่ส่�งแวดูล้อม่แบบสดุูขัึ้�ว การืเคืลื�อนไหว 
สุดูขัึ้�วน่� ก็เช่่นการืม่่ไลฟ์สไต้ล์แบบขึ้องเส่ยั
เป็ีนศูนย์ั การืเลือกรืบัปีรืะที่านมั่งสว่รืต่ั้ทีุ่ก
มื่�อ การืใช่้ส่นค้ืาแฟช่ั�นแบบยัั�งยืันทีุ่กช่่�นท่ี่�
ทีุ่กองค์ืปีรืะกอบจะต้้องแต้ะม่าต้รืฐานคืวาม่
เพอรืเ์ฟกต์้ แต่้ผู้บรืโ่ภคืท่ี่�เปี็น Imperfect 
Activist เลือกท่ี่�จะสรืา้งสม่ดูุลโดูยัไม่่กดูดัูน
ม่ากเก่นไปี ลดูอคืต่้และคืวาม่ช่่างตั้ดูส่นขึ้อง
ผูอื้�น โดูยัเน้นสรืา้งคืวาม่เปีล่�ยันแปีลงในรืะยัะ
ยัาวให้เก่ดูข้ึ้�นจรืง่ไดู้ม่ากกวา่ 

แที่นท่ี่�จะซัื�อเปี็นคืรืั�ง ๆ ไปี ผู้บรื่โภคืกลุ่ม่น่�
เลือกท่ี่�จะเปี็นส่วนหน้�งขึ้องรืะบบท่ี่�ใหญ่และ
ม่องเห็นภาพรืวม่ม่ากกวา่ น่�จ้งไม่่ใช่เ่รืื�องขึ้อง
การืลดูใช่ห้ลอดูพลาสต่้ก ใช่ถ้งุผ้า หรือืไม่่ซัื�อ
เสื�อผ้าฟาสต์้แฟช่ั�น แต่้หม่ายัถ้งการืม่่คืวาม่
เช่ื�อใจต่้อแบรืนด์ูหน้�ง ๆ ในรืะยัะยัาว พวกเขึ้า
จะปีักหมุ่ดูจุดูยืันขึ้องตั้วเองให้เข้ึ้ากับกลยัุที่ธ์
ที่างจรืย่ัธรืรืม่ขึ้องแบรืนด์ูท่ี่�ต้อบโจที่ย์ัคืวาม่
ต้้องการื

นื้ักลงม้อทำา 
ที่ไม่เน้ื้นื้ความสมบูรณ์์แบบ

ภาพถ่ายโดย Karina Tes จาก Unsplash
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คือลเล็กช่ันรืองเท้ี่าว่�งจากอาดู่ดูาส Run For 
The Oceans จ้งไม่่ไดู้เปี็นเรืื�องขึ้องการืเปิีดูตั้ว
รืองเท้ี่าว่�งท่ี่�ผล่ต้ข้ึ้�นแบบอัปีไซัเค่ืลเท่ี่านั�น แต่้
แบรืนด์ูเลือกจะม่่ส่วนรืว่ม่กับนักก่จกรืรืม่ท่ี่�ม่่ใจ
สรืา้งคืวาม่เปีล่�ยันแปีลง ดู้วยัการืจดัูก่จกรืรืม่ว่�ง
ท่ี่�ในทีุ่กก่โลเม่ต้รื อาดู่ดูาสและพันธม่่ต้รือย่ัาง
องค์ืกรืพารืล่์ย์ั (Parley) จะรืว่ม่กันที่�าคืวาม่
สะอาดูช่ายัหาดูดู้วยัการืเก็บขึ้ยัะขึ้วดูพลาสต่้ก 
ทัี่�งจากช่ายัหาดู เกาะ และช่ายัฝัั� ง 

ธุรืก่จต้้องที่�าคืวาม่เข้ึ้าใจเพ่�ม่สักเล็กน้อยัว่า
ลูกค้ืาม่่คืาดูหวังม่ากข้ึ้�นว่าธุรืก่จจะใส่ใจเรืื�อง
ภาพรืวม่ใหญ่ขึ้องม่่ไลฟส์ไต้ล์ท่ี่�ใส่ใจเรืื�องคืวาม่
ยัั�งยืันม่ากข้ึ้�น การืต้อบสนองคืวาม่คืาดูหวงัขึ้อง
ผู้บรืโ่ภคืกลุม่่น่�ม่่คืวาม่ส�าคัืญ เนื�องจากพวกเขึ้า
จะเปี็นผู้ก�าหนดูม่าต้รืฐานใหม่่ส�าหรืบัขัึ้�นต้อน
ต่้าง ๆ ท่ี่�บรืษั่ที่จะต้้องดู�าเน่นการืให้ต้อบโจที่ย์ั
เรืื�องจรืย่ัธรืรืม่ เพื�อที่�าให้รืะบบน่เวศในที่กุรืะดัูบ
เปี็นไปีอย่ัางยัั�งยืัน

บทความ “Ikea UK to Buy Back Unwanted Furniture in  
Recycling Push” โดย Sarah Butler จาก theguardian.com

บทความ   “9 Eco-Minded Creatives on How They Think About 
Sustainability and Beauty” โดย Akili King จาก vogue.com

บทความ “The Climate Is Breaking Down. Architect Bjarke 
Ingels Has a Masterplan for That” โดย Ciara Nugent จาก time.
comรายงาน “Post-Ethical Consumers : 2021” จาก wgsn.com

รายงาน “Southeast Asia : Sustainability Developments”  
จาก wgsn.com

ที่มา: 

news.adidas.com

news.adidas.com
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"สรุปเนื้อหาพ�เศษ
ทั้ง 9 อุตสาหกรรม 
แนวทางที่ธุรกิจ
จะตองรูแหงป 2022"

ประเภทอุตสาหกรรม: 
ค�าปลีก 

จากท่ีเคยเป็นพ้ืนท่ี Mixed Use มีฟงัก์ชนัการใชง้านหลากหลาย 
ท้ังพ้ืนท่ีพบปะ ทํางาน กินด่ืม การโดนปิดนานหลายเดือนด้วยนโยบาย
รฐัในหลายประเทศ ทําให้เม่ือมีการกลับมาเปิดให้บรกิารอีกครัง้
พ้ืนท่ีห้างสรรพสินค้าหรอืรา้นค้าจาํเป็นต้องปรบัตัวให้เป็นพ้ืนท่ี
ผสมผสานระหว่างความสะดวกและความสบาย (Comfort & 
Convenience) อันเป็นหัวใจสําคัญ

ร้านค้าต่าง ๆ ต้องลงทุนกับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น
สุดพิเศษในลักษณะเเคมเปญระยะส้ัน แบรนด์ต้อง
นําเสนอสินค้าลิมิเตดท่ีมีเฉพาะหน้ารา้นเท่าน้ัน สรา้ง
ประสบการณ์ด้วย การออกแบบพ้ืนท่ีตามแนวคิด 
Biophilic Design หรือพ้ืนท่ีท่ีซื้อสินค้าอย่างเป็น
ส่วนตัวแบบ 1:1 

 สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

 ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

 กรณีศึกษาที่นาสนใจ
Mo. แบรนด์กระเป๋าสัญชาติไทย
ท่ีเปิดพ้ืนท่ีหน้ารา้นภายใต้ชื่อ Mo. 
Museum & Objects That 
Matter หน้ารา้นท่ีให้ลกูค้าจองเพ่ือ
เข้าชมสินค้า บางรายการไม่มีการ
จาํหน่ายออนไลน์ มีเฉพาะท่ีส่วน
ของหน้ารา้นเท่าน้ัน นับเป็นการ
นําเสนอประสบการณ์การซื้อแบบ
ไพรเวตและเอ็กซค์ลซูฟี 

mostory.co

READY

SET

GO
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สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีช่วยลดปรมิาณการเดินทางไปทํางานของผู้คนในเมืองได้
อย่างมาก แม้วา่การขนส่งสาธารณะยังเป็นเรือ่งจาํเป็นอยู่สําหรบัคนเมืองบางส่วนท่ียัง
ต้องพ่ึงพาการขนส่ง ท้ังรถประจาํทาง รถไฟฟา้ หรอืมอเตอรไ์ซค์รบัจา้ง โดยไม่มีตัวเลือก
อ่ืน แรงผลักจากรูปแบบของกิจวตัรประจาํวนั การเดินทาง และการใชโ้ครงสรา้งพ้ืนฐาน
ท่ีเปล่ียนไปของเมืองลดน้อยลงในบางพ้ืนท่ี ประกอบกับการสญูเสียรายได้ของประชากร
เน่ืองด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผ่านมา ทําให้รฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องกลับ
มาทบทวนถึงบทบาทการให้บรกิารขนส่งสาธารณะอีกครัง้

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

โครงการ The Line ของซาอดีุอาระเบีย มาพรอ้มแนวคิด 
“การปฏิวติัชวีติในเมือง” ด้วยเส้นทางความยาว 100 
ไมล์ โดยไม่มีการใชร้ถยนต์แม้แต่คันเดียว ผูอ้ยูอ่าศัย
สามารถเข้าถึงรา้นค้าและบรกิารท่ีจาํเป็นได้ภายใน 
5 นาทีเม่ือเดินจากบ้าน ท้ังยังพัฒนาการเชื่อมต่อของ
ชุมชนสงูสดุโดยใช ้AI และขับเคล่ือนโดยพลังงานสะอาด 
100%

ศนูย์กลางการคมนาคมในเมืองเวสเตโรส  (Västerås) 
ในสวเีดน เป็นจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญเหนือทางรถไฟและ
รวมฟังก์ชันชีการคมนาคมเข้าเป็นหน่ึงเดียว จะเริม่
ก่อสรา้งในปี 2022 น้ี โดยเชื่อมโยงการเดินทางด้วย
รถบัส สถานีรถไฟ การเดินเท้า และการปั่ นจกัรยานไวใ้น
ท่ีเดียว ทําให้เมืองสามารถขับเคล่ือนด้วยการคมนาคม
แบบครบวงจร

ประเภทอุตสาหกรรม: 
การขนส�งการเดินทาง 

arquitecturaviva.com designboom.com

READY

GO

ฝั่ งผู้กําหนดนโยบายหรอืธรุกิจต่าง ๆ  ควรกําหนดการ
ปรบัปรุงภูมิทัศน์ถนนและ โครงสรา้งพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ใหม่ท่ัวท้ังเมือง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเดินทาง
ด้วยการเดินในระยะส้ัน การป่ันจกัรยาน มากกวา่การ
เลือกเดินทางโดยรถยนต์ เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
ใชช้วีติในเมืองท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสะอาดข้ึน

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจSET
ธุรกิจสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้หลากหลาย ท้ังขายใหม่
ให้เชา่ หรอืนําของเก่ามาเปน็ต้นทนุ ต้ังแต่การ Recommerce 
จนถึง V-Commerce ต้ังใจฟงัความต้องการของกลุม่เปา้หมาย
ให้ดี สรา้งระบบการขายท่ีครบวงจร ไม่สรา้งขยะท่ีปลายทาง
เพ่ิม ออกแบบโปรแกรมรบัซื้อของมือสองกลับมา หรอืขาย
วตัถดิุบเหลือใชเ้พ่ือสรา้งประโยชน์ได้ต่อไป 

กลุม่บรษัิทแฟชัน่ยักษ์ใหญ่ LVMH เปิดตัวแพลตฟอรม์ 
Nona Source เพ่ือให้นักออกแบบและแบรนด์ได้ซื้อ
เส้นใยผ้าท่ีเหลือจากโรงงานการผลิต แสดงให้เห็น
วา่แบรนด์ลักซช์วัรเีริม่ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ขายใหม่ (Resale) วา่เปน็กญุแจของการลงทนุท่ีคุ้มค่า
ในอนาคต

แบรนด์ Madmatter Studio ใช้เส้นใยผ้า Dead-
stock หรอืผ้าตกค้างจากโรงงานอตุสาหกรรม 100% 
มาทําหมวก เส้ือยืด กระเปา๋ เพ่ือลดข้ันตอนการผลิต
ใหม่ รวมถึงสินค้าแก้วน้ําท่ีเปน็ Deadstock แก้วจาก
โรงงานเป่าแก้วด้วยเช่นกัน ผลิตข้ึนแบบแฮนด์เมด  
ทําให้ทกุชิน้มีเอกลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรม: 
แฟชั่น 

wallpaper.com instagram.com/madmatterstudio

SET

GO

ความท้าทายทางสภาพภมิูอากาศท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 
เป็นวกิฤตท่ีส่งผลต่อเน่ืองสู่ธุรกิจแฟชั่นและการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้รโิภคเจนซ ีท่ีมีความต้องการให้
แบรนด์ต่าง ๆ แสดงจุดยืนในการกําหนดกลยทุธ์
ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
พร้อมกับไม่พลาดอัปเดตเทรนด์ในเชิงสีสัน 
เน้ือผ้า และสไตล์จากโลกแฟชัน่ไปในเวลาเดียวกัน

สัญญาณการเปลี่ยนแปลง
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แบรนด์ท่ีต่ืนตัวเรือ่งสขุภาวะ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม คือ
ปจัจยัและตัวเลือกสําคัญของผูบ้รโิภคในเวลาน้ี ไม่วา่จะเป็นการ
จองสถานท่ี การบรกิารท่ีการนัตีถึงมาตรฐานความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัย เชน่เดียวกันกับการท่องเท่ียวแบบกลางแจง้
ประเภทต่าง ๆ ท่ีแบรนด์สินค้าต้องคํานึงถึงผู้บรโิภคต้ังแต่
ต้นจนจบกิจกรรม เชน่ การออกแบบท่ีมีฟงัก์ชนัครบ ส่งมอบ
เทคโนโลยีท่ีคล่องตัวยืดหยุ่น เชน่ ระบบไฟฟา้แบตเตอรีแ่บบ
เคล่ือนท่ี จนถึงบรกิารซ่อม ฝากเก็บอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีจัดเก็บ
ชัว่คราวเพ่ืออํานวยความสะดวกสงูสดุ

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

หน่ึงในกลยุทธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) สําหรบัการกระตุ้นการท่องเท่ียว คือแคมเปญ 
“Workation Thailand ทํางานเท่ียวได้ รวมใจชว่ยชาติ
” มีส่วนชว่ยยกระดับคณุภาพสินค้าและบรกิารทางการ
ท่องเท่ียว ตลอดจนแพ็กเกจราคาพิเศษ ท่ีผู้บรโิภค
สามารถทํางานและท่องเท่ียวได้ทกุท่ีแบบไม่จาํเจ

แบรนด์ Zayan แบรนด์แฟชัน่ของคน
รุ่น ให ม่ ท่ี ใ ส่ ใจ วัส ดุ รี ไซ เ คิ ล แ ล ะ
วัสดุเหลือท้ิง อย่างผ้า Deadstock  
หรอืการรไีซเคิลขวดพลาสติก ด้วย
ความต้ังใจในการช่วยลดขยะ จาก
อุตสาหกรรมแฟชั่น การสรา้งสรรค์
ผลิตภัณฑ์จงึอยู่ในแนวทาง Sustain-
able Aesthetic โดยคอลเล็กชนัล่าสดุ 
Explorer Hat นอกจากจะท้ังกันแดด 
กันน้ํา ในคอลเล็กชันยังมีกระเป๋า
สําหรบัเก็บของกระจุกกระจิกเพ่ือให้
ผู้ใช้สามารถทํากิจกรรมเอาต์ดอรไ์ด้
อย่างครบครนั ท่ีสําคัญทางแบรนด์
ยังเน้นใช้ช่างท้องถ่ินและช่างฝีมือใน
ชุมชนเข้ามาชว่ยในข้ันตอนการผลิต

ประเภทอุตสาหกรรม: 
ท�องเที่ยว 

<C M S>

</>

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดอาจทําให้ธุรกิจท่องเท่ียวระยะไกลชะลอตัวไปกว่า
2 ป ีแต่การพลิกฟื้ นของกลุ่มธรุกิจขนาดเล็ก คอมมิวนิต้ีท้องถ่ิน ตลอดจนแนวคิดแบบ  
Friluftsliv จนถึง Niksen ชว่ยทลายกรอบและสรา้งโอกาสใหม่ของกิจกรรมกลางแจง้ 
สถานท่ีตากอากาศระยะส้ันแนว Workation ชว่ยให้ผูบ้รโิภคยังคงท่องเท่ียวได้ ตลอดจน
ลดเงือ่นไขการเดินทางในต่างประเทศท่ีมีระเบียบและมาตรการเพ่ิมมากข้ึน

workationthailand.com

smethailandclub.com

สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลง

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ
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ท่ามกลางผูบ้รโิภคท่ีเผชญิสารพัดข่าวปลอม การแพรร่ะบาดทางอารมณ์ ส่งผล
กระทบต่อความม่ันคงด้านส่ือสารสนเทศ และลดความน่าเชือ่ถือด้านข้อมูลจาก
ส่ือโซเชยีลบางประเภท จงึเปิดทางสู่มาตรฐานใหม่ท่ีมาพรอ้มเทคโนโลยีเครอื
ข่ายบล็อกเชนท่ีรุดหน้า ระบบ 5G ท่ีสมบรูณ์พรอ้ม และการเติบโตของตลาดเกม
อีสปอรต์ท่ีเปิดทางเลือกให้ผูค้นได้เข้าถึงและมีการใชง้านท่ีหลากหลายมากข้ึน 
ท้ังหมดน้ีนําไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ในนามเมทาเวริส์ ท่ีราคาและ
มลูค่าของเทคโนโลยีได้เปิดทางให้ทกุคนมีส่วนรว่มกําหนดกฎเกณฑ์และสรา้งชุด
ข้อมลูข้ึนใหม่ จนเปน็โอกาสของโมเดลธรุกิจเสมือนจรงิท่ีทําเงนิได้อย่างเท่าเทียม 
และน่ีกําลังจะเปน็เมกะเทรนด์หลักใหม่ของโลกใบน้ี

แบรนด์ควรมองหาแนวทางจบัมือรว่มกับแพลตฟอรม์ทางเลือกท่ีเคยอยู่ในวฒัน
ธรรมขนาดเล็ก เพ่ือตอบโจทย์การใชง้านท่ีหลากหลายและปลอดภัยมากกวา่เดิม 
ในขณะเดียวกัน ไม่ควรละเลยการสรา้งแคมเปญหรอืลกูเล่นท่ีมีจุดเชือ่มกับเกมใน
ทกุส่ือความบันเทิงตามกระแส  Game-tainment เพราะพฤติกรรมการเล่นเกม
ไม่ได้หยดุท่ีผูเ้ล่น  แต่ยังขยายไปสูผู่ช้มและระบบไลฟส์ตรมีมิง ซึ่งชว่ยขยายตลาด
ให้กวา้งข้ึน ไม่เวน้แม้แต่แบรนด์แฟชัน่ท่ีเปล่ียนเกมจากการผลิตจรงิสู่ Virtual 
Fashion นอกจากจะช่วยสรา้งภาพลักษณ์ของกระแสรกัษ์โลก ยังเกิดอาชีพ
ใหม่ ๆ  ในโลกดิจทัิลท่ีแบรนด์ต่าง ๆ  ต้องใส่ใจ เพ่ือตอบรบักับตลาดแห่งอนาคต
ท่ีเทคโนโลยีจะเข้ามาขับเคล่ือนอยูใ่นทกุอณู

แบรนด์ KFC ท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทย จับ
มือกับเกม ROV ภายใต้แคมเปญ KFC x ROV เปิดตัว
ด้วยการเชญิเหล่าผู้เล่นมือโปรและอินฟลเูอนเซอร์
ด้านเกมมาน่ังแข่งขันเกม ROV พรอ้มสกินใหม่ในเกม
ชื่อ Colonel Sanders Ormarr ซึ่งเปน็ท้ังสกินและ 
CGI แอมบาสเดอรข์องรา้นอาหาร ซึ่งได้ผลตอบรบั
ท่ีดีจากแฟนเกมเมอร ์ จนแบรนด์รว่มลงทุนเป็น
สปอนเซอรใ์หญ่ของการแข่งขัน ROV ในลีกใหญ่
อีกด้วย 

“แสนสิริ” โดย  SIRI Place 
สร้างสรรค์ “IRIS” Virtual 
Presenter คนแรกของไทย ท่ีน่
าสนใจคือผลสําเรจ็ของ IRIS จาก
การเก็บข้อมลูพบวา่มียอดชมคลิป
เปิดตัวโครงการมากกวา่ 5 ล้านครัง้ เฉล่ียสงูถึง 43 วนิาที จาก
วดีิโอเต็มความยาว 45 วนิาที ซึ่งเม่ือเปรยีบเทียบกับการใชง้าน
คนจรงิหรอืเน็ตไอดอล พบวา่ทําได้ดีมากกวา่ เพราะผูช้มดจูนเกือบ
จะจบคลิป และล่าสุด SIA Bangkok บรษัิทเอเจนซี่น้องใหม่ท่ี
มุง่เน้นงานดิจทัิล เปิดตัว Virtual Influencer หรอือินฟลเูอนเซอร์
เสมือนจรงิคนแรกในชื่อ ‘ไอ-ไอรนี’ หญิงสาววยั 21 ป ีท่ีมาพรอ้ม
คาแรกเตอรโ์ฉบเฉ่ียว น่าค้นหา ม่ันใจในตัวเอง ตอบรบัแนวคิดโลก
เมทาเวริส์ท่ีจะสรา้งสรรค์ทกุอย่างได้บนโลกออนไลน์

ประเภทอุตสาหกรรม: 
สื่อและบังเทิง 

 สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

กรณีศึกษาที่นาสนใจ
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สถาป�ตยกรรมและการตกแต�ง

เม่ือบ้านยังคงเปน็ศนูย์กลางหลักในการดําเนินชวีติ ผูบ้รโิภคต่างมองวา่
นอกบ้านได้กลายเปน็ส่วนต่อขยายของพ้ืนท่ีภายในบ้านมากข้ึน จงึเกิดการ
ใชง้านใหม่ ๆ  ต้ังแต่มมุพักผ่อนไปจนถึงห้องน่ังเล่น บารก์ลางแจง้ ส่วนเมือง
เม่ือกลับมาเป็นปกติ  ผู้คนเริม่ประเมินความสัมพันธ์ของงานกับชีวิต 
กลยทุธเ์มืองยคุใหม่จงึเน้นความเท่าเทียมและเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึง

แนวคิดสําคัญสําหรบันักวางผังเมืองจนถึงสถาปนิก คือการปรบั
เมืองใหม่ให้แต่ละโลเคชนั “อยูไ่ด้” มากข้ึน โดยปรบัเปล่ียนให้เข้า
กับความต้องการด้านไลฟส์ไตล์ของผูค้นในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  อย่างเมือง
15 นาที ท่ีเปรยีบเหมือนย่านท่ีเพียบพรอ้มด้วยทกุส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีจาํเปน็ และผูค้นสามารถเข้าถึงส่ิงอํานวยความสะดวก
น้ันได้งา่ย สําหรบัแนวทางการตกแต่ง ผู้บรโิภคยังคงมองเรือ่ง
สขุภาวะเปน็สําคัญ ต้ังแต่อากาศ น้ํา จนถึงต้นไม้ จงึเกิดแนวทาง
การผสมผสานพ้ืนท่ี 'ภายในและกลางแจง้' เข้าไวด้้วยกัน เพ่ือสรา้ง
บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มท่ี

สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

ศนูย์วจิยัและนวตักรรมเพ่ือความย่ังยืน หรอื RISC by 
MQDC ผ่านการรบัรองมาตรฐาน WELL Building 
Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing 
Interiors เปน็แห่งแรกในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้ จาก International WELL Building Institute 
(IWBI) สถาบันท่ีกําหนดมาตรฐานอาคารท่ีมุ่งเน้นการ
เสรมิสรา้งสขุภาพและความเปน็อยูท่ี่ดีของผูอ้าศัยภายใน
อาคาร ท้ังในแงก่ารทํางานและกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งมีแผน
นําไปใชใ้นโครงการของ MQDC ในอนาคต อย่างโครงการ
เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias)

แบรนด์ไทยท่ีรูจ้กัในระดับสากลอย่าง DEESAWAT รว่มกับ 
แบรนด์ Black Sugar และ Pasaya ภายใต้แนวคิด 
The First Fashion Furniture Trend นําเสนอเฟอรนิ์เจอร์
จากโครงสรา้งไม้สัก ผนวกกับการใช้ถุงผ้าสีดําจาํนวน 
398 ถงุ เกิดเปน็ผลงานท่ีมอบความรูสึ้กแปลกใหม่ ส่วนอีก
หน่ึงผลงานร่วมมือกับ Heartist แบรนด์ท่ีมีส่วนช่วย
เหลือสังคม โดยทํางานรว่มกับเด็กพิเศษ และใชก้ารทอผ้า
เป็นการฝึกสมาธิและสรา้งผลงาน จนได้ผลงานท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ครอบคลมุการใชช้วีติท้ังในบ้านและนอกบ้าน

risc.in.th dooddot.com
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ประเภทอุตสาหกรรม: 
ศิลปะและหัตถกรรม

NFT คือ Cryptocurrency รูปแบบหน่ึงท่ีแสดงความเปน็เจา้ของในสินทรพัย์
ดิจทัิล ปจัจุบันถกูใชใ้นสินทรพัย์ประเภทดิจทัิลอารต์ท่ีมีเอกลักษณ์และลายเส้น
เฉพาะตัว เชน่ งานศิลปะ ภาพถ่าย ประติมากรรม สถาปตัยกรรม แฟชัน่ เพลง 
หรอืฟเีจอรส์กินในเกมท่ีเปน็ลิขสิทธิท์างปญัหาของผูส้รา้ง ด้วยกระแสท่ีมาแรง
และเติบโตรวดเร็วบนโลกดิจิทัล จึงเกิดพ้ืนท่ีในการแสดงผลงาน
สําหรบัศิลปินหน้าใหม่ และเปน็เวทีให้นักสะสมและนักลงทนุ เข้ามาประมูล
สินค้าจากแพลตฟอรม์ตลาด NFT ทําให้มลูค่าของตลาด Crypto Art ขยาย
ตัวมากกวา่ 800% ในชว่ง 4 เดือนแรกของป ี2021

ศิลปะแบบด้ังเดิมมีแนวโน้มท่ีจะปิดก้ันศิลปินท่ีไม่มีเครือข่าย แต่ตลาด Crypto
Art สามารถปลกุชวีติศิลปินหน้าใหม่ให้เท่าเทียมกันบนเวทีดิจทัิล อย่างไรก็ดีการลงทนุในศิลปะ
ดิจทัิล นักสะสมและนักลงทนุจะเลือกศิลปะดิจทัิลซึ่งอยู่ในบล็อกเชนท่ีน่าเชื่อถือ และเข้าถึง
นิทรรศการท่ีรองรบัเทคโนโลยีเสมือนจรงิ  (Virtual Reality) ดังน้ันครเีอเตอรจ์าํเปน็ต้องสรา้ง
คอนเทนต์ท่ีสามารถนําไปใชใ้นธรุกิจอ่ืนได้ เชน่ดนตร ีภาพยนตร ์เกม แฟชัน่ หรอือีสปอรต์ โดย
มีระบบจดัการสกลุเงนิดิจทัิลของตนเองอย่างอิสระ เพ่ือสรา้งปฏิสัมพันธร์ะหวา่งแฟนคลับหรอื
นักสะสมให้เข้าถึงคอนเทนต์แบบเอ็กซค์ลซูฟี

สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

ความสัมพันธร์ะหวา่งศิลปะดิจิทัลกับครเีอเตอรใ์นแต่ละ
ธรุกิจ อย่างยังโอม แรป็เปอรข์องเมืองไทย ได้รว่มมือกับ
เกรกิ ชาญกวา้ง ครเีอทีฟไดเรกเตอรแ์ละจนิต์ จริากลูสวสัดิ์ 
ศิลปินดิจทัิลอารต์ สรา้งผลงานแอนิเมชนัพรอ้มเสียงแรป็
ของศิลปิน ในชื่อผลงาน “YOUNGOHM MOTHER-
F**KER!!!” และนําไปประมลูบนแพลตฟอรม์ Rarible โดย
ได้ฐานนักสะสมท้ังจากวงการเพลงและวงการ Crypto Art

โปรเจกต์ Kizuna ศิลปะ NFT การกศุลในญ่ีปุน่ รว่มมือกับ
บรษัิทบล็อกเชน Gracone Inc. และแพลตฟอรม์ Enjin 
ใชแ้นวคิด Sanpo Yoshi ได้แก่ ดีสําหรบัผูข้าย ดีสําหรบั
ผู้ซื้อ และดีสําหรับสังคม เพ่ือผลักดันธุรกิจศิลปะ
ประชาธิปไตย สนับสนุนคนหนุ่มสาวท่ีตกงานในช่วง
วกิฤตการณ์โควดิ-19 และจบัคูศิ่ลปะดิจทัิลกับนักพัฒนาเกม
และสตดิูโอดิจทัิล เพ่ือท่ีจะเพ่ิมมลูค่าให้ผลงานและเติบโต
ในธรุกิจสาขาอ่ืนต่อไป

Youngohm x NFT1, rarible.com cointelegraph.com

กรณีศึกษาที่นาสนใจ
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เจาะเทรนื้ด์โลก 2022 โดย TCDC
CORE IDEA: TECHNOLOGYประเภทอุตสาหกรรม: 

สุขภาพและความเป�นอยู�ที่ดี

Corona Blue คําท่ีบ่งบอกอาการวติกกังวล กดดัน หม่นเศรา้ หมดเรีย่วแรง 
ซึ่งสืบเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาด Deloitte คาดการณ์วา่จะมีประชากรมากกวา่ 
2 เท่าท่ีเข้ารบัการปรกึษาด้านสขุภาพจติกับผู้เชีย่วชาญจากอาการ Corona 
Blue โดยมีจาํนวน 20% ท่ีอยู่ในกลุ่มใช้ยาเพ่ือจัดการกับโรคซึมเศร้า 
ขณะท่ีข้อมลูจาก CDC ชีว้า่ จาํนวนเด็กและวยัรุน่ท่ีอยู่ในกลุ่มอาการ PTSD 
(Post-Traumatic Stress Disorder) หรอืภาวะปว่ยทางจติใจในระหวา่งชว่ง
กักตัว มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนถึง 4 เท่า จากก่อนเกิดการระบาดของไวรสั

เม่ือประสบปญัหาวติกกังวลด้านความสัมพันธห์รอืด้านอาชพี ผูท่ี้ต้องการบําบัด
จติใจมักเลือกการบําบัดกับผูเ้ชีย่วชาญแบบตัวต่อตัวและใชเ้วลายาวนานประมาณ
หน่ึง แต่การบําบัดรูปแบบเดิมไม่สามารถจดัการกับความรูสึ้กท่ีต้องเผชญิอยู่
ได้แบบเรยีลไทม์ องค์กรหรอืสตารต์อัปจงึควรคิดค้นแพลตฟอรม์ท่ีผูใ้ชส้ามารถ
รบัคําแนะนําจากผู้เชีย่วชาญโดยตรง โดยเฉพาะการให้คําปรกึษาด้านเพศวถีิ
และความสัมพันธใ์กล้ชดิ รวมถึงแอปพลิเคชนัท่ีทําให้ผูบํ้าบัดมีสติและรูสึ้กโดด
เด่ียวน้อยลง สามารถจบัอารมณ์ สรา้งสมาธ ิและประเมินผลตนเอง เพ่ือเข้าใจ
และรบัมือกับผลลัพธท่ี์ตามมา คล้ายกับแนวทางของแอปพลิเคชนั Calm Head-
space และ Moodfit ท่ีได้รบัความนิยม

สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

Cara Cara Mental Fitness สถาบันออกกําลังกายทางจติ ติดตาม
ผลการบําบัดจากผูใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง สามารถปรบัตารางรบั
คําปรกึษาออนไลน์ตามเวลาท่ีผู้ใชบ้รกิารรูสึ้กไม่สบายใจได้อย่าง
อิสระ โดยสถาบันจะสรา้งกลุ่มนักบําบัดจากคนหลายช่วงอาย ุ
มีเพศวถีิท่ีหลากหลาย และแสดงประสบการณ์ท่ีผ่านมา เพ่ือให้
ผูท่ี้เข้ารบัการบําบัดได้รบัการบําบัดจากผูท่ี้มีประสบการณ์คล้ายคลึง
กับตนเอง ลดความรูสึ้กโดดเด่ียว โดยเฉพาะในวยัรุน่ ผู้สงูอาย ุ
กลุ่ม LGBT หรอืวยัทํางานท่ีต้องต่อสู้กับเดดไลน์

Intellect แอปพลิเคชันท่ีคิดค้นข้ึนเพ่ือจับตลาด
สขุภาพจติในเอเชยี แสดงคําแนะนําท่ีเหมาะสมจาก
ปจัจยัด้านประเพณี วฒันธรรม และศาสนา โดยให้
บรกิารในรูปแบบ 7 ภาษา ผูใ้ชส้ามารถใชบ้รกิารแอปฯ 
แบบให้คําปรกึษาออนไลน์ แชตบอต รวมถึงระบบสาย
ด่วนเพ่ือดแูลสขุภาพจติในระบบองค์กร หรอืจดัการ
ความสัมพันธร์ะหวา่งลกูจา้งและนายจา้ง

intellect.cofacebook.com/caracara.space
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นวตักรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายอุาหารประเภท  MAP  ขยาย
ตลาดในกลุ่ม e-Grocery, Food Delivery เชน่ บรรจุภัณฑ์ 
Eka Global ท่ีชว่ยยืดอายุการจดัเก็บได้นานข้ึน ทําให้สามารถ
ขยายตลาดไปได้ท่ัวประเทศและในต่างประเทศ เพ่ิมโอกาส
ทางธรุกิจให้ SME อ่ืน ๆ เชน่ เบเกอร ีเค้ก ขนมหวาน ผลไม้
แห้ง อาหารแปรรูป และปรุงสําเรจ็ ฯลฯ 

ประเภทอุตสาหกรรม: 
อาหาร

แรงผลักดันจากชว่งเวลาท่ีขาดแคลนทรพัยากร ระบบเศรษฐกิจท่ีล้มไม่เปน็ท่า
ได้จุดประกายทักษะการเอาชวีติรอดด้วยการพ่ึงพาตนเอง การปลกูวตัถดิุบทาง
อาหารด้วยตนเองเป็นกระแสภายใต้ความจาํเป็น ซึ่งขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบ
ประหยัด (Frugal  Economy)   ให้สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบนิเวศให้เกิดข้ึนพรอ้ม ๆ กัน

จากแนวคิด   Hipsteading ท่ีกําลังอยู่ในกระแส ซึ่งหมายถึง
การสร้างและผลิตด้วยตนเอง ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เหล่าน้ีเป็น
ชอ่งทางสําหรบัแบรนด์ในการชว่ยสรา้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ จนถึง
คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกอาหารด้วย
ตนเอง ต้ังแต่ ชุดเครื่อง มือสําหรับปลูกพืชผักสวนครัว
สําหรบัพ้ืนท่ีจาํกัดหรอืนวตักรรมการถนอมอาหาร นักปลกูอาหาร
นิยมใชส่ื้อโซเชยีลมีเดียเพ่ือเผยแพรไ่อเดีย เชน่ ชอ่ง Hamimommy 
คณุแม่ชาวเกาหลีท่ีอาศัยอยูใ่นโซลท่ีมีพ้ืนท่ีจาํกัด หรอืคอนเทนต์
ปลกูอาหารสําหรบัคนเมืองบนแอ็กเคานต์อินสตาแกรม pearypie

สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

 ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

ชุดเพาะเห็ดจากกากกาแฟ
ของแบรนด์ The Root 
Farm เปน็วสัดปุลกูปลอด
สารพิษ  เหมาะสําหรบัปลกู
รบัประทานเองในครวัเรอืน 
เพ่ือเป็นแนวทางเริม่ต้น
สําหรับผู้ ต้องการปลูก
อาหารด้วยตนเองด้วย
ข้ันตอนงา่ย ๆ

facebook.com/KnowYourRoot

eka-global.com
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จดัูพ่ม่พ์โดูยั ส�านักงานส่งเสรืม่่เศรืษฐก่จสรืา้งสรืรืค์ื (องค์ืการืม่หาช่น)
Creative Economy Agency (Public Organization)
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โคมไฟรังนก

รางวัลที่ 1

แนวความคิด	 		จากกล้วยไม้ไอยเรศ

16

เจ้าของผลงาน		 วาสนา	สายมา
อาชีพ	 	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาตรี	คบ.ศิลปหัตถกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร	พ.ศ.2525
ที่อยู่	 	 	 291	หมู่	7	บ้านเหมือคุง	ถ.เชียงใหม่-สะเมิง	ต.หนองควาย	อ.หางดง		

	 	 	 จ.เชียงใหม่	50230



รางวัลที่ 2

กล่อง 8”*6” ลายนำา้ไหล
แนวความคิด	 				จาก	“สมุ”	งานจักสานไม้ไผ่ทั่วไปผสานสีสันการไล่เรียงให้เหมือนสายน้ำาไหล
	 	 				รองรับการใช้งานด้วยรูปแบบเรขาคณิตให้ดูทันสมัย

17

เจ้าของผลงาน		 คมกฤช		บริบูรณ์
อาชีพ	 	 	 ผู้ประกอบการ

วุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาตรี	คณะสถาปัตยกรรม	มหาวิทยาลัยรังสิต,	
	 	 	 ปริญญาโท	คณะสถาปัตยกรรม	Illinois	Institute	of	Technology

ที่อยู่	 	 	 36	ถ.อินทอาษา	ต.พนัสนิคม	อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	20140



ปากกาจักสานลายไทยสลักชื่อ
แนวความคิด	 			จากปากกาที่ธรรมดา	เพิ่มเติมความวิจิตรบรรจงด้วยจักสาน

18

เจ้าของผลงาน		 ลัดดาวัลย์		มงคลวรรณ

อาชีพ	 	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 	 -
ที่อยู่	 	 	 -

รางวัลที่ 3



ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่

ตะกร้าเคลือบหิน

19

แนวความคิด	 เพิ่มมูลค่าให้เครื่องหอมและมุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติ

อาชีพ	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	วท.บ.	สาขาวิชาเทคโนโลยี	 	

	 	 อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์	พ.ศ.2541

ที่อยู่	 	 65/126	หมู่8	หมู่บ้านปิ่นฤทัย	ซอย10	

	 	 ถ.รังสิต-นครนายก	ต.บึงบอน	อ.หนองเสือ		 	
	 	 จ.ปทุมธานี	12110

แนวความคิด	 แรงบันดาลใจจากตะกร้าใส่ผักที่ส่งมาจากสวน
	 	 ที่ปากคลองตลาด

อาชีพ	 	 นักออกแบบ

วุฒิการศึกษา	 -
ที่อยู่	 	 -

เจ้าของผลงาน					สุจินันท์		ดาวเดือน

เจ้าของผลงาน	 เสาวลักษณ์		ก่อศักดิ์วัฒนา



The Mesh
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Canals

แนวความคิด	 แนวคิดจากการสานแหดักปลา	โดยนำาลักษณะการ	

	 	 ยืดหยุ่นใช้กับชิ้นงานผสมผสานเข้ากับไม้และสแตนเลส

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 กำาลังศึกษาชั้นปีที่	4	ปริญญาตรี	

	 	 สาขาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์	มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่	 	 156/159	หมู่	6	ซอย	4	หมู่บ้านสมชายพัฒนา	
	 	 ตำาบลบางกรวย	อำาเภอบางกรวย-ไทรน้อย	
	 	 จ.นนทบุรี	11130

แนวความคิด	 แรงบันดาลใจจากสานเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา
อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 -

ที่อยู่	 	 -

เจ้าของผลงาน					อสนี		สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา

เจ้าของผลงาน	 อรวรรณ		ชาวเกาะ



Thai Roi
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Weave and Curve

แนวความคิด	 แรงบันดาลใจจากการร้อยมาลัย	จึงมาพัฒนาเป็นกระเป๋า	

	 	 ที่ใช้ลักษณะการร้อยแทนการพิมพ์ลายบนกระเป๋า

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 -

ที่อยู่	 	 -

แนวความคิด	 จากเสื่อกระจูดของจ.ระยอง	โดยนำาไปพัฒนาควบคู่ไป	 	
	 	 สถาปัตยกรรมเชิง	minimalism

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 กำาลงัศกึษาชัน้ปทีี	่3	คณะศลิปศาสตร	์เอกออกแบบทศันศลิป	์	
	 	 ออกแบบเครื่องประดับ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่	 	 250/21	ซ.เจริญนคร34		ถ.เจริญนคร	แขวงบางลำาภูล่าง		

	 	 เขตคลองสาน	กรุงเทพ	10600

เจ้าของผลงาน					ปิยพร		พิณกุล

เจ้าของผลงาน	 ชุติกาญจน์		แซ่เยี่ยง
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Montha Lamp

ผลิตภัณฑ์ใบสน

แนวความคิด	 สวรรค์	มีลักษณะสีเหลืองนวล	คว่ำาหน้าลงแสดงความ	

	 	 นอบน้อมต่อแผ่นดินผู่ให้กำาเนิด

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 กำาลังศึกษาชั้นปีที่	4	ปริญญาตรี	

	 	 สาขาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์	มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่	 	 156/159	หมู่	6	ซอย	4	หมู่บ้านสมชายพัฒนา	
	 	 ตำาบลบางกรวย	อำาเภอบางกรวย-ไทรน้อย	
	 	 จ.นนทบุรี	11130

แนวความคิด	 เพื่อต้องการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้กับหมู่บ้านกะเหรี่ยง		
	 	 ใบสนแห้งนำามาพัฒนาและถักร้อยจนได้งานหัตถกรรม

อาชีพ	 	 ผู้ประกอบการ

วุฒิการศึกษา	 ปริญญาตรี	คณะศิลปอุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยี	 	
	 	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่	 	 20/1	หมู่	7	ต.ป่าพลู	อ.บ้างโฮ่ง	จ.ลำาพูน	51130

เจ้าของผลงาน					เฉลิมพงศ์		อ่อนยอง

เจ้าของผลงาน	 ภัทร์ไพบูลย์		เรือนสอน
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แสงสว่างผ่านไม้สาน

โคมไฟตีเตบาหลี

แนวความคิด	 งานจักสาน	เรียบง่าย	สวยงาม	นำาไปใช้ได้จริง

อาชีพ	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง			

	 	 ม.เทคโนโลยีสุรนารี,	ปริญญาโท	วิศวกรรมโลหการ		

	 	 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่	 	 119	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย-
	 	 ราชภัฏลำาปาง	ถ.ลำาปาง-แม่ทะ	แขวงชมพู	
	 	 อำาเภอเมือง	จ.ลำาปาง	52100

แนวความคิด	 มาจากนกเขาชวา	เพื่อต่อยอดและขยายตลาด
อาชีพ	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 ป.4	โรงเรียนวัดนาปรือ,	ป.	6	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 	
	 	 อำาเภอจะนะ

ที่อยู่	 	 3/1	หมู่ที่		8	หมู่บ้าน		หัวดินเหนือ	ตำาบล	ป่าชิง		 	

	 	 อำาเภอ	จะนะ		จังหวัด	สงขลา	90130

เจ้าของผลงาน					มัตติกา		บุญมา

เจ้าของผลงาน	 ร่อหมาน		ปรีดาโอ๊ะ
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นครร่วมสมัย

Natural fiber basket

แนวความคิด	 เมื่อนึกถึงย่านลิเภา	มักจะนึกถึงผู้ที่ใช้เป็นรุ่น	

	 	 คุณป้า	ทำายังไงจึงจะลดอายุผู้ใช้ย่านลิเภาลง		

	 	 และสามารถใช้ได้ทั่วโลก

อาชีพ	 	 ผู้ประกอบการ

วุฒิการศึกษา	 บชบ.	เอกบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

	 	 พ.ศ.2522
ที่อยู่	 	 1385/4	ถ.เนรมิต	ต.คลัง	อ.เมือง		 	
	 	 จ.นครศรีธรรมราช	80000

แนวความคิด	 นำาเอาภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาสู่รุ่น	พัฒนาต่อยอด	
	 	 สร้างความแปลกใหม่	ใช้วัสดุจากชุมชนมาเพิ่มเสน่ห์	

	 	 ให้กับผลิตภัณฑ์

อาชีพ	 	 ผู้ประกอบการ
วุฒิการศึกษา	 -

ที่อยู่	 	 -

เจ้าของผลงาน					เจษฎา		หงสุชน

เจ้าของผลงาน	 วรรณี		เซ่งฮวด





Butterfly Vase

แนวความคิด					ผีเสื้อที่เกิดจากการเรียงตัวของเกล็ดสีเล็กๆ	นับล้าน	นำาจุดนี้มาตกแต่งด้วย  
	 	 			การจุดน้ำาดินสีให้เกิดเป็นลวดลายของผีเสื้อ

26

เจ้าของผลงาน	 	 กนกกัญญา		รวมไมตรี
อาชีพ	 	 	 บุคคลทั่วไป
วุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาตรี	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	วิชาเอกเซรามิกส์	มหาวิทยาลัยบูรพา,		
	 	 	 ปริญญาโท	ศิลปมหาบัณฑิต	เครื่องเคลือบดินเผา	มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่	 	 	 119	หมู่ที่:9	ถนน:ลำาปาง-แม่ทะ	ตำาบล:ชมพู	อำาเภอ:เมือง	 	 	
	 	 	 จังหวัด:ลำาปาง	52100

รางวัลที่ 1



อัญมณีสีดำา

แนวความคิด      ผสมผสานก่อเกิดศิลปะร่วมสมัย	ไทยมลายูผ่านรูปทรง	ลายอักษร	ภาษาท้องถิ่น	สีดำาเงาของน้ำา  
	 	 				เคลือบสัมผัสถึงกลิ่นไอศิลปะสีสันของปลายด้ามกริชและสีสันกรงนกศิลปะเชิงอนุรักษ์จากไม้ดำา

	 	 				ประจำาถิ่น	พร้อมด้ามจับโถสื่อเส้นสายศิลปะมลายูสร้างหัตถกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

27

เจ้าของผลงาน	 		เอ็มโซเฟียน		เบญจเมธา

อาชีพ	 	 		นักออกแบบ

วุฒิการศึกษา	 		2005-2006	ประกาศนียบัตร	ในด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์	ที่ปารีส	ประเทศฝรั่งเศส,		

	 												2003-2004	ประกาศนียบัตร	ในด้านภาพพิมพ์	ที่แวร์ซายด์	ประเทศฝรั่งเศส,		 	

	 	 		1997-2001	ปริญญาตรี	ในด้านสถาปัตยากรรมศาสตร์	ที่มหาลัยศรีปทุม	กรุงเทพ,	

ที่อยู่	 	 		122/7	ม.5	ต.	ลางา	อ.มายอ	จ.ปัตตานี	94190

รางวัลที่ 2



ก้อนดิน
แนวความคิด	 			จากกอ้นดนินำามารงัสรรคป์ัน้แตง่	แปรเปลีย่นกอ้นดนิใหเ้ปน็เครือ่งประดบั	 
	 	 				หากใครที่เชื่อเรื่องธาตุทั้ง	4	ก็จะเข้าใจดี

28

เจ้าของผลงาน		 ประกรณ์	วิไล
อาชีพ	 	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาตรี	คอ.บ.	ศิลปะอุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	

	 	 	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,	ปริญญาโท	ศษ.ม.	อาชีวศึกษา	ม.เชียงใหม่
ที่อยู่	 	 	 80	ถ.โชตนา	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

รางวัลที่ 3
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โคมไฟปะการัง

Lace in Peace

แนวความคิด	 แรงบนัดาลใจจากลกัษณะของปะการงัทีม่คีวามงาม,		

	 	 สีสันและลาดลายที่ซับซ้อนตามธรรมชาติ

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 ปริญญาโท		ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา				 	

	 	 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่	 	 243/269	หมู่		13	ต.เสม็ด	อ.เมือง		
	 	 จ.บุรีรัมย์	31000

แนวความคิด	 ผ้าลูกไม้ถักจากชายกระโปรงผสมผสานกับความเป็น	
	 	 เอกลักษณ์ของเซรามิค

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 ปริญญาตรี	คณะ	ศิลปะและการออกแบบ	
	 	 สาขา	ออกแบบผลิตภัณฑ์	มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่	 	 56	ซ.ลาดพร้าว-วังหิน	ถ.ลาดพร้าว-วังหิน	

	 	 เขตลาดพร้าวแขวงลาดพร้าว	กทม.	10230

เจ้าของผลงาน					วัฏจักร		ฉันงูเหลือม

เจ้าของผลงาน	 ดวงกมล		อุทารจิตต์
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แสดงควา

จักสาน

แนวความคิด	 รูปทรงของการละเล่นของไทย	คือลูกข่าง

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 กำาลังศึกษาชั้นปีที่	4	ปริญญาตรี	สาขาวิชาเอกออกแบบ	

	 	 ผลิตภัณฑ์	มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่	 	 14	หมู่	2	ถนนเพชรเกษม	ต.ท่ายาง	อ.ท่ายาง	

	 	 จ.เพชรบุรี	76130

แนวความคิด	 ความประทับใจในลวดลายของเครื่องจักสาน
อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา	 -

ที่อยู่	 	 -

เจ้าของผลงาน					ศราวุฒิ		อกอ่อน

เจ้าของผลงาน	 วิรัตน์		แสวงหา
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Low Temperature Roof Tile

Melon

แนวความคิด	 จากความรู้เรื่องการระบายความร้อน	และการสะท้อนรังสี	

	 	 ความร้อนของวัสดุที่มีผิวขรุขระ

อาชีพ	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมโยธา	ม.เทคโนโลยี	 	

	 	 พระจอมเกล้าธนบุรี,	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		 	

	 	 วิศวกรรมโยธาโครงสร้าง	ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีี
ที่อยู่	 	 39	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.คลองหก	อ.ธัญบุรี		 	
	 	 จ.ปทุมธานี	12110

แนวความคิด	 ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายของพื้นผิวของผล	Melon
อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 -

ที่อยู่	 	 -

เจ้าของผลงาน					ประชุม		คำาพุฒ

เจ้าของผลงาน	 ไกสสร		ลีสีทวน
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Love Lamp

แจกันฝักบัว

แนวความคิด	 ความรัก	ความบริสุทธิ์คือความสุขที่อิ่มเอม

อาชีพ	 	 นักออกแบบอิสระ

วุฒิการศึกษา	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาเอกออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา		

	 	 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่	 	 699/1	ซ.ตากสิน23	ถ.ตากสิน	แขวงสำาเหร่	เขตธนบุรี		

	 	 กรุงเทพ	10600

แนวความคิด	 แรงบัลดาลใจมาจากรูปทรงของฝักบัวที่มีความเคลื่อนไหว	
	 	 จากลักษณะของ	from	ชิ้นงาน	ให้มีความแปลกใหม่ดูหน้าสน	
	 	 และให้ความเป็นธรรมชาติ

อาชีพ	 	 นักออกแบบ

วุฒิการศึกษา	 ศิลปบัณฑิต	ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา	คณะมัณฑนศิลป์				

	 	 มหาวิทยาลัยศิลปากร,	ศิลปมหาบัณฑิต	ภาควิชาเครื่อง	 	
	 	 เคลือบดินเผา	คณะมัณฑนศิลป	มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่	 	 199		ซอย	3	ถนนเดชอุดม		ตำาบลในเมือง		อำาเภอเมือง			

	 	 จังหวัดนครราชสีมา	30000

เจ้าของผลงาน					มาดี		พัฒนศรี

เจ้าของผลงาน	 เกรียงไกร		ดวงขจร
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Color’s Drop

โคมไฟสายสินญจน์

แนวความคิด	 หยดน้ำา	สีสันแห่งธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำา	บนใบไม้		

	 	 ดอกไม้พื้นดิน	หรือพื้นน้ำาล้วนเป็นความสวยงามที่ถ่ายทอด	

	 	 จากธรรมชาติสู่ความรู้สึกของมนุษย์

อาชีพ	 	 นิสิต/นักศึกษา

วุฒิการศึกษา	 กำาลังศึกษาชั้นปีที่	4	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

	 	 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่	 	 105/6	หมู่บ้านโนนทัน	ถ.ชาตะผดุง	ต.ในเมือง	
	 	 อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

แนวความคิด	 แสดงถึงการสานเกี่ยวไปมา
อาชีพ	 	 บุคคลทั่วไป

วุฒิการศึกษา	 -

ที่อยู่	 	 -

เจ้าของผลงาน					ฐาปนีย์		สีขุนไชย

เจ้าของผลงาน	 ศิวัช		ลาวัลย์วดีกุล
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ชุดกาแฟโกงกาง

ดอกไม้ทะเล

แนวความคิด	 ป่าโกงกางเป็นป่าชายเลนที่เก็บความอุดมสมบูรณ์	ดัง	

	 	 เช่น	ชุดกาแฟที่เก็บความสดชื่น	ที่พร้อมให้ผู้ที่ได้ดื่ม	

	 	 มีกำาลัง	และกระรี้กระเป่าในการดำาเนินชีวิตต่อไป

อาชีพ	 	 นักออกแบบ

วุฒิการศึกษา	 -

ที่อยู่	 	 -

แนวความคิด	 ธรรมชาติสีสันใต้ท้องทะเลที่สวยงามเป็นแหล่งกำาเนิดชีวิต	
	 	 มากมาย
อาชีพ	 	 รับราชการ

วุฒิการศึกษา	 อวท.	เซรามิกส์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	พ.ศ.	2533

ที่อยู่	 	 วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช	ต.ทอนหงส	์อ.พรหมครี	ี	
	 	 จ.นครศีรธรรมราช	80320

เจ้าของผลงาน					เด่น		รักซ้อน

เจ้าของผลงาน	 วณิชยา		นวลอนงค์



การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งที่ 2
จัดโดย ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)



ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. 
(SACICT) มุงมั�นที่จะพัฒนางานผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ�้นบาน
ของไทย ทั �งในดานความคิดสรางสรรค การออกแบบ คุณภาพ
ผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่มีการผสมผสานภูมิปญญาดั�งเดิมของไทย
ผนวกกับแนวคิดที่ทันสมัย เพ�่อใหสามารถแขงขันในระดับสากลได
โดยมีความสอดคลองกับยุคสมัยและความตองการของตลาดทั�งใน
ประเทศและตางประเทศไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ ศ.ศ.ป. จึงไดจัด
ใหมีการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งท่ี 2 ตอเน่ือง
จากปที ่ผานมา ซึ ่งเปนการเปดโอกาสใหกับชางศิลปหัตถกรรม
นักออกแบบของไทย ใหสรางสรรคงานไดใน 9 สาขา ประกอบดวย 
เครื่องไม เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ(เครื่องผา) เครื่องรัก 
เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ และเครื่องหิน โดยเพ��มสาขา
จากการประกวดในปที่ผานมา ซึ่งมีการจัดการประกวดใน 2 ประเภท
ผลิตภัณฑเทานั �น คือ ประเภทเครื่องปนดินเผาและเครื่องจักสาน 
ทั�งนี้เพ�่อขยายกลุมผลิตภัณฑหัตถกรรมของไทยใหกวางขวางมากขึ้น
ถือเปนการสรางงานที่มุงเนนการเขาสูกลุมเปาหมายธุรกิจ อันไดแก 
กลุ มธุรกิจโรงแรม รานอาหาร หรือที ่พักอาศัย (3R: Resort/
Restaurant/Residence) ซ่ึงมีการขยายตัวของตลาดคอนขางมากใน
ดานความตองการงานศิลปหัตถกรรมเพ�่อตกแตงที่มีรูปแบบรวมสมัย 
 

การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรคปที่ 2 หรือ Innova-
tive Craft Award (2013) ประสบความสำเร็จเปนอยางดี เนื่องจาก
มีทีมนักออกแบบ นักสรางสรรคจากกลุมงานหัตถกรรมทั�ง 9 สาขา 
สงผลงานเขารวมประกวดจำนวน 71 ทีม ซึ่งคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิไดคัดเลือกผลงานประกวดใหเหลือเพ�ยง 10 ทีม เพ�่อผลิต
ชิ�นงานจริงที่มีความคิดสรางสรรคสืบทอดงานดั�งเดิม ขณะเดียวกัน
ก็มีความรวมสมัย มีแนวทางที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได และ
ไดตัดสินผูชนะเลิศเพ�ยงทีมเดียวในงานเทศกาลนวัตศิลปนานาชาติ 
(IICF 2013) 

การสานตอการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรคนี้เปน
หนึ่งในหลายพันธกิจที่เกิดภายใตการดำเนินงานของ ศ.ศ.ป. ที่จะ
ทำใหผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ�้นบานของไทย เปนศูนยกลางงาน
หัตถกรรมเชิงสรางสรรค และมีจุดยืนที่ชัดเจนสามารถแขงขันใน
ระดับสากลไดอยางเต็มภาคภูมิ

นางพ�มพาพรรณ ชาญศิลป
  ผูอำนวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

สารจากผูอำนวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)



ความเปนมาของโครงการ
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ไดดำเนิน
โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั �งที ่ 1 ในป 2555 
โดยแบงเปนประเภทเครื่องปนดินเผา และเครื่องจักสาน ซึ่งสามารถ
คัดสรรนักออกแบบ และชุมชนที่สรางสรรค งานที่มีรูปแบบใหมๆ 
มีการผสมผสานวัสดุและเทคนิคการผลิตจากภูมิปญญา เพ�่อรวม
ตอยอดในเชิงพาณิชยได ทำใหงานประกวดในครั�งแรกประสบความ
สำเร็จเปนอยางดี ดังนั�นเพ�่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
ไทยเปนไปอยางตอเนื่อง ศ.ศ.ป. จึงกำหนดจัดการประกวดหัตถกรรม
เชิงสรางสรรคครั�งที่ 2 นี้ เพ�่อยกระดับงานหัตถกรรมและสรางโอกาส
แกชางผู ผลิตและนักออกแบบใหสรางผลงานใหมๆ และสามารถ
ตอยอดผลิตภัณฑเพ�่อการแขงขันและสรางชองทางการตลาดระหวาง
ประเทศ ทั�งนี้ผูสงผลงานจะตองสรางสรรคนวัตกรรมใหมและนำมา
ติดตั�งจัดแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศจริง

หัวขอการประกวด
การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมสำหรับตกแตงภายในโรงแรม
รานอาหาร หรือ ที่พักอาศัย ภายใตหัวขอ Heritage Inspired เพ�่อจัด
แสดงผลงานในพ�้นที่ขนาด 2x2 เมตร ความสูงไมเกิน 3 เมตร

จำนวนผูสมัครและประเภทของผลงานแบบวาด

 9 กลุ มงาน รวมทั �งสิ �น  71 ทีม
 • เครื่องไม  12 ทีม
 • เครื่องจักสาน  20 ทีม
 • เครื่องดิน  12 ทีม
 • เครื่องทอ/เครื่องผา  7 ทีม
 • เครื่องรัก  2 ทีม
 • เครื่องโลหะ  7 ทีม
 • เครื่องหนัง  7 ทีม
 • เครื่องกระดาษ  3 ทีม
 • เครื่องหิน 1 ทีม

การประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรคครั �งที ่ 2 

2



ขั�นตอนการตัดสิน
• คณะกรรมการตัดสินรอบแรก เพ�่อคัดเลือกแบบวาด จำนวน 10   
 ผลงาน
• คณะกรรมการใหขอช้ีแนะในการผลิตผลงานแกทีมผูผานการคัดเลือก
 รอบแรก จำนวน 10 ทีม
• คณะกรรมการตัดสินรอบสุดทายเพ�อ่คัดเลือกผลงานรางวัลชนะเลิศ 
 จำนวน 1 ผลงาน

หลักเกณฑพ�จารณา
1. แนวความคิดในการตอบโจทยหัวขอประกวด(แนวคิด/การถายทอด
 เอกลักษณความเปนไทย หรืออัตลักษณภูมิปญญาที่ม ี Concept 
 เหมาะสมกับการประกวด) 
2. ความคิดสรางสรรค (การนำเสนอความสรางสรรคดานการใชวัสดุ
 และเทคนิคการจัดทำผลงาน)
3. ความสวยงาม (รูปแบบมีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการ
 ออกแบบ)
4. ความโดดเดนของผลงานที ่แตกตางจากงานหัตถกรรมทั �วไป
5. คุณภาพของผลงาน (ความประณีต ความเรียบรอย การใชวัสดุ
 ที่เหมาะสม)
6. อัตถประโยชนของผลิตภัณฑ (ผลงานสามารถนำมาใชงานไดจริง)
7. ความเปนไปไดในการนำไปพัฒนาตอในเชิงพาณิชย(สามารถนำมา
 พัฒนาใหแขงขันในเชิงธุรกิจได)
8. ประสบการณในการทำงานออกแบบ หรือผลิตผลงานหัตถกรรม   
 (ประสบการณ/รางวัล หรือมาตรฐานที่เคยไดรับ)
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รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ ประกอบดวย เงินสดจำนวน 100,000 บาท   
 พรอมใบเกียรติบัตรและโลรางวัล
• ผูผานการคัดเลือกรอบสุดทาย จำนวน 9 ทีม รับใบเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสิน
1. นางสุพัตรา ศรีสุข ประธานกรรมการ 
 ที่ปรึกษาศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
2. ม.ล.ภาวินี สันติศิริ  กรรมการ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท อโยธยา เทรด จำกัด
3. นายสักกฉัฐ ศิวะบวร  กรรมการ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอดีไซน พับลิชชิ�ง จำกัด
 และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร idesign
4. นางสาวกุลธิรัตน มีสายญาติ  กรรมการ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท กาวาง จำกัด
5. นายเจรมัย พ�ทักษวงศ  กรรมการ 
 บรรณาธิการอำนวยกลุมนิตยสารบานและสวน
6. นายวาสุเทพ ธะประสพ  กรรมการ 
 ผูจัดการสายงานพัฒนาฝมือชางและผลิตภัณฑ ศ.ศ.ป.
7. นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ
 ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑฯ ศ.ศ.ป.
8. นายรังสิมันต โกศลศิษฎ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 เจาหนาที่ฝายพัฒนาผลิตภัณฑฯ ศ.ศ.ป.
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คณะกรรมการคัดเลือกแบบรางและใหคำชี ้แนะแกทีมผู ผานเขารอบ
15 และ 20 มีนาคม 2556 ณ โฮเต็ลมิวส หลังสวน กรุงเทพฯ
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การตัดสินผลรอบสุดทายและนิทรรศการผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั �งที ่ 2 
ภายในงาน IICF 2013 ระหวาง 2-5 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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พ�ธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั �งที ่ 2  
ภายในงาน IICF 2013  2 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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รางวัลชนะเลิศ





3

บอนดิ�ง 01-02 (ผูชนะเลิศ)
แนวคิด: แรงบันดาลใจจากรูปทรงของบุงกี่และเทคนิค
การมัดและการผูกวาวจุฬา
เทคนิค: การเชื่อมโลหะ การมัดและการผูกวาวจุฬา 
การเหลาไมไผแบบโบราณ และการเย็บผา
วัสดุ: ไมไผสีสุก เชือกเคลือบสี ลวด และผา

ทีมงาน/Team: กรกต (สมาชิก: กรกต อารมยดี และ 
อนุรักษ อวมธรรม)/Korakot
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 9698 7963 
อีเมล/E-mail: korakot.aromdee@yahoo.com, 
korakot@korakot.net
BONDING 01-02 
Concept: Inspired by the shape of “Bung-Ki” (a clam-shell shaped basket) 
and the Chula kite tying method   
Technique: Welding, Chula-kite styled fastening and tying, Thai traditional 
way of sharpening bamboo and sewing   
Material: Bamboo, colored ropes, wire and fabric 
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รางวัล Popular Vote





โคมแสงไทย
แนวคิด: ถายทอดความเปนลานนาผานกระดาษลูกฟูก
เทคนิค: ดัดกระดาษลูกฟูก ลงนำ้มัน และปดสีทอง
วัสดุ: กระดาษลูกฟูก โครงเหล็ก นำ้มันตังอิ�ว 
และสีทอง

ทีมงาน/Team: พ�งคลานนา (สมาชิก: ณัฐวุฒิ 
บุญมา, รุงนภา สุวรรณ และ ศิริลักษณ กอนแกว)
/Ping Lanna
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 9111 9736 
อีเมล/E-mail: nattha.ben@gmail.com
THAI LIGHTS
Concept: Characteristics of the Lanna kingdom exquisitely represented 
via the use of corrugated paper in a clever and unique fashion 
Technique: Folding (paper), oil coating and brushing with gold color   
Material: Corrugated paper, steel frame, Tung oil and gold color   

15
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สัญลักษณแหงความโชคดี ดีงาม สงบสุข 
แนวคิด: สัญลักษณ “ผีเสื้อ” หมายถึง สิ�งสวยงาม 
โชคดี และ “ดอกลำโพง” หมายถึง ชีวิตที่เปลงประกาย 
เทคนิค: การปกผาและงานถักแบบชาวเขา ต.แมไร 
จ.เชียงราย 
วัสดุ: ผาไหม เสนใยไหม ใยกัญชง ฝาย ดิ�นทอง 
และคริสตอล

ทีมงาน/Team: อริสรา (อริสรา แดงประไพ และยุพ�น 
ไกรเลิศรัตน)/Arisara 
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 9890 8382
อีเมล/E-mail: d_matoom2@yahoo.com
LUCK OF THE WING
Concept: The “Butterfly” is a symbol of beauty and good luck 
while “Crown Flower” embodies life forms that glisten and shine
Technique: Embroidery and knitting inspired by the local 
traditions of hill tribes people in Mae Rai subdistrict, Chiang Rai 
Material: Silk, floss, hemp fiber, cotton, braid and crystal 
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ตนเกวน
แนวคิด: ความงดงามของวัดตนเกวน จ.เชียงใหม สงบ 
สวยงาม มีมนตเสนห
เทคนิค: การถักโครเชตเเละงานเย็บมือ
วัสดุ: เศษผาเหลือใช และเหล็กเสนดัด

ทีมงาน/Team: บัวผัด (สมาชิก: ทศพล ปาติยเสวี, 
ดุษฎีฐ ไพจิตรกาญจนกุล, วิไล ไพจิตรกาญจนกุล และ 
วันเพ็ญ คำแอน)/Buabhat
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 5902 7959 
อีเมล/E-mail: marketing@buabhat.com
FOREST
Concept: From the classic appearance of the Ton Gwen Temple in 
Chiang Mai, which exudes calm, grace and charm, to the nature-inspired 
crafts of distinctive characters    
Technique: Crocheting and hand sewing  
Material: Remnants of clothes and steel rods 

18



หอมกลิ�นดอกไม
แนวคิด: การมอบดอกไมของไทย นับเปนการมอบ
สิ�งดีงามและเปนสิริมงคลแกผูมาเยือน
เทคนิค: รีดแผนเงิน ตัด พับ รอยเรียงเปนพวงมาลัย 
และดอกไมเพ�่อประดับตกแตงโตะอาหาร
วัสดุ: เงิน 95.5% และโลหะ

ทีมงาน/Team: ฝนทิพยสตูดิโอ (สมาชิก: ฝนทิพย 
ตั�งวิริยะเมธ และ จักรพันธ กีรตินันท)/Fonthip Studio
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1620 3809 
อีเมล/E-mail: fonthipstudio@gmail.com
SENSE OF FLORAL
Concept: To give flowers to a guest is highly regarded as offering best 
wishes and good fortune. This refined creation was designed as a 
decorative item for a dining table. 
Technique: Silver sheets pressed and cut, followed by folding and 
stringing into a flower-garland design  
Material: Silver (95.5%) and Metal
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สุนทรียะ
แนวคิด: ความสัมพันธของสิ�งมีชีวิต กอใหเกิด
ความสมดุลของสภาพแวดลอม
เทคนิค: การแกะหนังแบบ 2 และ 3 มิติ จัดวางเวนระยะ
หางเปนชั�น
วัสดุ: แผนหนัง

ทีมงาน/Team: คีรีศรี (สมาชิก: ภรฏา ศรีออนหลา 
และ เกียรติชัย คีรีศรี)/Kheereesri
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1867 5134 
อีเมล/E-mail: pharata@gmail.com
AESTHETICS
Concept: Relationship among creatures creates balance in the environment
Technique: Two- and three- dimensional leather engraving designed to 
have some gaps in layers
Material: Sheets of leather

20



คัลเลอร ออฟ เดอะ เฮอริเทจ 
แนวคิด: เเรงบันดาลใจจากสีสันของงานเขียนสี
ประดับกระเบื้องของสถาปตยกรรมไทย
เทคนิค: งานลวดโลหะลงยาประดับคริสตัล
วัสดุ: เศษลวดโลหะเหลือใช

ทีมงาน/Team: ลิฟวิ�งไลท (สมาชิก: สุเชษฐ 
อินทรประจักษ และภูกิจ จารุธนกิตติ์)/Living Light
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1979 9976 
อีเมล/E-mail: offv_9910@hotmail.com
COLORS OF THE HERITAGE
Concept: Inspired by the beauty of the nostalgic colors of tile painting in 
traditional Thai architecture 
Technique: Crystal-embellished enameled wirework  
Material: Wire remnants
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ระยา
แนวคิด: แรงบันดาลใจจากเคร่ืองแขวนท่ีใชในงานมงคล 
และนิยมจัดถวายวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา บาง
ก็มีการนำประทีปมาประดับตกแตงโคมระยาดอกไม
เพ�่อใหมีแสงสวางเรืองรอง จึงไดนำความคิดมาพัฒนา
เปนผลงานโคมดินระยาที่ใหแสงสวาง และสงกลิ�นหอม
เทคนิค: การปนและขึ้นรูปดิน
วัสดุ: ดิน

ทีมงาน/Team: แมกกี้ สตูดิโอ (สมาชิก: ไพบูลย 
ศรีสุทัศน และสุวิทย ทรงศิริกุล)/Macky Studio
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1595 5661 
อีเมล/E-mail: macmacky469@hotmail.com
RA-YA
Concept: An inspiration drawn from elaborate floral chandeliers gracefully 
present at auspicious ceremonies 
Technique: Clay molding
Material: Clay
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พ�ศ พ�มาน
แนวคิด: แรงบันดาลใจจากจิตรกรรม วัดพระสิงห 
จ.เชียงใหม
เทคนิค: การขึ้นงานเยื่อกระดาษ อัดกระดาษ ตอกลาย 
เขียนทอง ปดทองคำเปลว และประดับกระจก
วัสดุ: เยื่อกระดาษสา กระจกสี และทองคำเปลว 

ทีมงาน/Team: สราญ (สมาชิก: ศรัณย อยูคงดี และ 
วรรณรัตน บุญยรัตนกรกิจน)/Sarran     
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1644 9702 
อีเมล/E-mail: studioek@hotmail.com, 
sarran@hotmail.com
PITT PIHMAN
Concept: The esthetic value of murals at the Phra Singh temple in 
Chiang Mai provided inspiration for this modern craft 
Technique: Paper pulp molding and pressing, engraving, gold painting, 
along with gold leaf application and glass decoration
Material: Mulberry pulp paper, stained glass and gold leaf
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เชิด แสง เงา 
แนวคิด: การแสดงหนังตะลุง
เทคนิค: การทำหนังตะลุง โดยการตอก/ฉลุลาย
บนหนัง แสดงผานฉากและแสง ทำใหเกิดเงาบนผืนผา
วัสดุ: หนังวัวและโครงเหล็ก

ทีมงาน/Team: ซิมเปล (สมาชิก: เสาวลักษณ 
กอศักดิ์วัฒนา และ หฤษฎ คงเจริญ)/Zimple
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1316 9564 
อีเมล/E-mail: kung@zimple.com
LEAD, SHINE, SHADOW
Concept: Shadow show
Technique: Application of shadow puppetry techniques, including leather 
engraving and perforation, presented through a backlit cloth screen  
Material: Cow skin and steel frame  



ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 
59 หมู 4 ต.ชางใหญ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท 035 367 054 ตอ 1353, 1357
โทรสาร 035 367 051
เว็บไซต  www.sacict.net
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ ศ.ศ.ป. ได้ดําเนินการโครงการประกวดหัตถกรรมเชิง
สร้างสรรค์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยคัดสรรทีมนักออกแบบ
และชุมชนที่สร้างสรรค์งานที่มีรูปแบบใหม่ๆ มีการผสม
ผสานวัสดุ และ เทคนิคการผลิตจากภูมิปัญญาเพื่อร่วม
ต่อยอดสู่ความร่วมสมัยพร้อมการนําผลงานของผู้ผ่าน
การตัดสินเข้ารอบมาจัดแสดงและตัดสินผลการประกวด
ภายในงานนวัตศิลป์นานาชาติ (International Inno-
vative Craft Fair: IICF) ซึ่งจัดเป็นประจาํทุกปี เป็น
สร้างโอกาสแก่ช่างผู้ผลิต และนักออกแบบให้มีเวที มีแรง
บันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้รับโอกาสในการเข้า
สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

มรดกเเห่งภูมิปัญญา
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WOOD ไม้
METAL เหล็ก

PAPERกระดาษ

LACQUERลงรัก

POTTERYดนิเผา
STONEหิน
TEXTILESสิ่งทอ
WEAVING จักสาน

LEATHERหนงั

มรดกเเห่งภูมิปัญญา

I N S P I R E D  B Y  W I S D O M

ผลงานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจ 

จากทักษะและภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิม 

ในอดีต เน้นการแสดงออกในด้านทักษะ

และเทคนิคเชิงช่าง ผสานการออกแบบ 

ที่มีความร่วมสมัยสู่การใช้งานในปัจจุบัน
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ม.ล.ภาวิณี สันติศิริ  
กรรมการ

ผชช. สุพัตรา ศรีสุข 
ประธานกรรมการ

นางสาวกุลธิรัตน์ มีสายญาติ 
กรรมการ

นายสักกฉัฐ ศิวะบวร  
กรรมการ

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ 
กรรมการ

 นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์  
กรรมการ

นายรังสิมันต์ โกศลศิษฎ์  
กรรมการ และ 
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรชนาท พจนารถ  
กรรมการและเลขานุการประธานกรรมการ

การจัดประกวด 

เพื่อเป็นการพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมถึงความ

เป็นไปได้ ในกระบวนการคิดข้างต้น ความสําเร็จ

จะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ ความเข้าใจและความ

ซาบซ้ึงในภูมิปัญญาด้ังเดิมของไทย และนํามาเข้า 

กระบวนการออกแบบได้อย่างสมบูรณ์

M E E T  T H E  J U D G E S
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การทํางานการประกวดนี้ ต้องประกอบด้วยความคิด
สร้างสรรค์ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงข้ันตอนสุดท้าย ในการต่อยอด 
เพื่อนาํนักออกแบบที่ได้รับรางวัล เข้าสู่ธุรกิจอย่างประสบ
ความสําเร็จและยั่งยืน งานนี้คงไม่สามารถสําเร็จลงได้
อย่างสมบูรณ์ หากขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารของ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ และนักออกแบบคนเก่ง 
ของประเทศ ทีม่าชว่ยทาํใหค้วามมุง่มัน่ของผูจ้ดัทาํรางวลันี้ 
นํานวัตศิลป์ ไทยไปสู่ โลกกว้ าง ได้อย่ างภาคภูมิ ใจ  
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ด้วยใจจริง

ประมวลภาพการตัดสิน

T H E  D E C I S I O N  B E G I N S

ICA_Catalog_19x23cm.indd   8-9 5/21/15   3:58 AM



I C A  2 0 1 5  |  M E E T  T H E  J U D G E S

ICA_Catalog_19x23cm.indd   10-11 5/21/15   3:58 AM



I C A  2 0 1 5  |  T H E  D E C I S I O N  B E G I N S

ประมวลภาพการตัดสิน

T H E  D E C I S I O N  B E G I N S

Phasellus viverra vel orci eu laoreet. Curabitur 
metus sem, scelerisque et fermentum a, pretium 
quis felis. Maecenas vitae orci a justo ultrices 
tristique in sed dolor. Proin tristique venena-
tis velit, in pellentesque neque fermentum vel. 
Vestibulum pharetra lobortis sem laoreet vari-
us. Morbi id sagittis enim. Curabitur at risus ac 
nulla ullamcorper luctus. Vestibulum tristique, 
nunc eget ultrices iaculis, massa lacus tincidunt 

เกณฑ์การตัดสินนวัตศิลป์  
คือ งานศิลปหัตถกรรมที่เกิดจาก
การเลือกใช้เครื ่องมือและการ
ปรับปรุงเทคนิค บวกกับแนวคิดใน
เชิงออกแบบ รวมเอาจิตวิญญาณ
ของงานช่างศิลป์ไทยและเทคนิค
การผลิตอันชาญฉลาด เข้าด้วยกัน 
สร้างสรรค์งานที่มีเสน่ห์ ความ
ร่วมสมัย ลงตัวในการออกแบบ
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ในวาระเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน หนึ่งในสามเสาหลัก คือ สังคม
และวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) 
ด้านเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN 
Identity) ศ.ศ.ป.จึงได้กําหนดจัดทาํโครงการ Innovative Craft 
Award: ASEAN Selections เป็นกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ
ประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือ Innovative Craft Award 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สร้างงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียนมีโอกาส
จัดแสดงงานในเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน IICF และ
เป็นกรณีศึกษาแก่ผู้สนใจที่เข้าชมงานต่อไป

สุดยอดนักออกเเบบอาเซียน

 A S E A N  S E L E C T I O N S

BRUNEI • Hajah NorhaYatti  Haji Hassan 
CAMBODIA • Ly Pisith 

INDONESIA • Abie Abdillah 
LAOS • Kongthong Nanthavongdouangsy 
MALAYSIA • Farah Azizan & Adela Askandar 

MYANMAR • Stellabeth Swezin Le 
PHILIPPINES • Kenneth Cobonpue  

SINGAPORE • Nathan Yong 
THAILAND • Suwan kongkhunthian 

VIETNAM • Pham Kieu Phuc
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ใส่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าคอตตอน 

ผ้าลูกไม้ ฯลฯ เพื่อที่จะสร้างกลิ่นอายของการราํลึกความ

หลังให้กับผลิตภัณฑ์ Mustaqim มุ่งหวังที่จะผลิตสินค้า

แฟชั่นที่ให้ความสําคัญกับศาสนาอิสลาม ส่งเสริมให้คน

สมัยใหม่ในยุคปัจจุบันแต่งตัวให้เรียบร้อยและมีความพอ

ประมาณ แต่ยังคงความสวยงามและความทันสมัยไว้ การ

ที่ผลิตภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทั้งความสวยงาม

และวัฒนธรรมของผู้ซื้อ Mustaqim มุ่งหวังที่จะปฎิบัติ

ตามความสมบูรณ์แบบโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

สูงแต่ยังคงวัฒนธรรมและความเช่ือของชาวบรูไนไว้ 

INSPIRATION :  Mustaqim designs and promotes 

high quality local embroidered products such 

as traditional and international ladies’ couture 

decorated with fine embroidery and beading 

works.  With high-class workmanship, it is 

targeting clients who are will to pay for what they 

required.  Hand-made by experienced, highly 

skilled and dedicated workforce; Mustaqim 

produces custom-made fashion collections 

including ladies’ fashion collections, shawls etc.  

whose designs are inspired by traditional and 

Islamic Art (motifs) out of comfortable fabrics 

such as silk, linen, cotton, laces etc., to create a 

sense of nostalgia to their collection. Mustaqim 

aspires to produce modest clothing encouraged 

by Islamic values to the new generation of 

contemporary, multicultural market whose faith 

encourages them to dress modestly, without 

having to sacrifice style and beauty.  By meeting 

the aesthetic and cultural needs, we pursue a 

path of perfection by producing clothing of the 

highest standards, whilst incorporating Muslimah 

and Bruneian values. 

แนวคิด : ผลิตภัณฑ์ Mustaqim เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และ
เน้นการปักเย็บแบบท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีท่ีมีการ
ออกแบบทั้งแนวท้องถิ่นและต่างชาติ ตกแต่งด้วยการเย็บปักและ
ประดับด้วยลูกปัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและความปราณีต 
ในการผลิต เป้าหมายลูกค้าของ Mustaqim คือกลุ่มผู้ซื้อที่มี
กําลังซื้อเพื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการ ธุรกิจมีความใส่ใจกลุ่มลูกค้า
เป็นหลักแต่ยังคงการผลิตที่เน้นคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า Mustaqim ยังออกแบบและผลิต collection 
สาํหรับชุดแต่งงานที่สามารถทําตามความต้องการของผู้ซื้อ สินค้า
ทุกชิ้นผลิตด้วยมือโดยมืออาชีพที่สะสมทั้งประสบการณ์และ
ทุ่มเทในการผลิต Mustaqim ผลิตสินค้าแบบ“custom-made” 
โดยได้แนวคิดมาจากหลักประเพณีและวัตฒนธรรมของชาว
อิสลาม ผสมผสานการออกแบบที่ทันสมัยและการใช้วัสดุที่สวม

M A N A G I N G
PROPRIETOR

HAJAH

N E G A R A
B R U N E I
D A R U S S A L A M

M U H A M M A D  M U S T A Q I M

N O R H AYAT T I  H A J I  H A S S A N

E N T E R P R I S E
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INSPIRATION: Ly Pisith is a former designer of 

fashion spectacles for Alain Mikli, Starck and 

a clutch of other haute couture international 

names. The creative force behind “Garden 

of Desire” is where he creates an eclectic 

collection that identifies every item of jewelry 

as a work of art in its own right to redefine 

jewelry designs and ideas of today.  With the 

temples of Angkor Wat just a few kilometers 

away, architecture plays a defining role in 

Pisith’s limited-edition designs. Nature, too, 

provides much inspiration; many of his pieces 

feature elements like the delicately etched 

leaves and flowers. 

แนวคิด:  Pisith เคยร่วมงานกับบริษัทด้านแฟช่ันช่ือดัง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Alain Mikli, Phillipe Starck หรือ 

ออกแบบกระเป๋าถือให้กับแบรนด์ระดับโลก จุดเด่นของ

ผลงานออกแบบทุกช้ินในร้าน “Garden of Desire” คือ

การออกแบบให้ผลงานทุกช้ินมีตัวตน หรือ คุณลักษณะ

ที่ชัดเจน  ด้วยความที่มีนครวัดอยู่ห่างจากบ้านเพียง

ไม่กี่กิโลเมตร ความงดงามด้านสถาปัตยกรรมจึงเป็น

หน่ึงในแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี

เป็น limited edition นอกจากน้ี Pisith Ly ยังได้แรง

บันดาลใจมาจาก ธรรมชาติ ผลงานการออกแบบจึงมี

หลายส่วนท่ีมีรูปทรงคล้ายกลีบดอกไม้ หรือ ใบไม้

L Y  P I S I T H    
D E S I G N E R
O W N E R  O F

C A M B O D I A
G A R D E N  O F  D E S I R E

J E W E L R Y  B O U T I Q U E

“DESIGN  HAS ALWAYS 
BEEN MY FIRST LOVE
การออกแบบ เปรียบเสมือน รักแรกของผม

“
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A B I E

D E S I G N E R
O W N E R  O F
INDONESIA

S t u d i o  H i j i

A B D I L L A H

“I'M VERY PASSIONATE 
ABOUT WORKING 

WITH RATTAN
ผมหลงใหลในการใช้หวายเป็น 

วัสดุหลักในการออกแบบเเละ 

สร้างผลงานให้มีความร่วมสมัย

“
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INSPIRATION: Bunga means “Flower” in 

Bahasa Indonesia. The backrest is derived 

from the petal shape of the flower.  Lightness 

is considered an important factor for this 

design piece of furniture due to the lack of 

space in today’s urban life. By combining 

two strong materials (rattan and metal), 

lightness is formed from the characteristics of 

the material where the rattan has this very 

light weight, while the metal still makes it a 

strong material eventhough it is being used in 

thin figures. The combination of both material 

results in an astonishing piece ‘Bunga Chair’ 

แนวคิดงาน: “Bunga” แปลว่า ดอกไม้ สําหรับ

ภาษา Bahasa อินโดนีเซีย รูปทรงของผลงานได้

แรงบันดาลใจมาจากกลีบดอกไม้ ความบางเบาเป็น

เอกลักษณ์สําคัญที่นักออกแบบพยายามที่จะสร้าง 

เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และที่พักอาศัยของ

คนยุคใหม่ที่มักมีพื้นที่จํากัด ด้วยการผสมผสาน

วัสดุที่แข็งแรงทั้งหวายและเหล็กเข้าด้วยกัน หวาย

เป็นวัสดุที่น้ ําหนักเบาและเหล็กที่ถึงแม้จะใช้เพียง

เพียงเส้นบางๆ แต่ยังคงความแข็งแรงไว้ทั้งสองวัสดุ

จึงทําให้เกิดผลงาน “Bunga Chair”
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KO N G T H O N G

D I R E C T O R

CHAIRPERSON
P R O P R I E T O R  O F

P H A E N G M A I  G A L L E R Y

N A N T H AV O N G D O U A N G S Y

UNESCO-AHPADA AWARD 2004 
Excellence For Handicrafts Programme Scheme
 GOOD DESIGN AWARD 2005  
By Japan Institute of Design Promotion
 UNESCO SEAL OF EXCELLENCE 2006 
For Handicrafts in South-East Asia 

A W A R D S 

Bolikhamxay Handicraft Promotion Enterprise

L A O S

INSPIRATION : Phaengmai Gallery carries 
an exclusive collection of exquisite and 
intricate fabrics using traditional Laotian 
hand weaving techniques with natural dyes, 
100% made from silk. This process is done 
on a traditional Laotian loom, which is very 
common in households, the pattern produced 
on each textile is unique, something a 
machine are not able to produce. Our concept 
is to combine traditional, contemporary and 
modern designs in three of our product lines: 
clothing, accessories, and home furnishing. 
We are the manufacturer of textiles with 
traditional and contemporary designs, and 
we accommodate more than 100 well-trained 
artisans to produce quality products to meet 
the demand from international market.
แนวคิด: Phaengmai Gallery เป็นศูนย์รวมความ
ประณีตและงดงามของผ้าไหมลาวอันเกิดจากฝีมือ
และเทคนิคการทอผ้าแบบดั้งเดิม โดยใช้วิธีการย้อม
เส้นใยไหมแบบธรรมชาติ 100% การผลิตผลิตภัณฑ์
แต่ละชิ้นทํามาจากการทอผ้าด้วยมือซึ่งเป็นศิลป
วัฒนธรรมที่ชาวลาวสืบทอดกันในครัวเรือนมาอย่าง
ยาวนานนี้เอง ที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ และทําให้ผลงานที่
ออกมาทุกชิ้น มีลักษณะการทอที่พิเศษที่เครื่องจะไม่
สามารถทําได้ แนวคิดในการออกแบบเสื้อผ้า เครื่อง
ประดับ และของตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หลักของ Phaeng Mai Gallery คือการผสมผสาน 
ระหว่างวัฒนธรรม ความร่วมสมัย และการออกแบบที่
ทันสมัย Phaengmai Gallery เป็นผู้ผลิตสิ่งทอโดย
ผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วม
สมัย โดยการรวมตัวของช่างฝีมือจํานวนกว่า 100 คน 
เพื่อที่จะสร้างผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการของตลาดโลก
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INSPIRATION: A series of products using bent 

solid mild steel frames as supports, creating 

a minimalist and contemporary design. 

Varieties of materials are used in creating 

each of the products, including the marble, 

rubber string, timber and steel. Designed with 

the intention to emphasize the imaportance 

of the common materials like stone and 

rubber string that people tend to  overlook. 

แนวคิด: ชุดผลงานที่เน้นการใช้เหล็กนํามาดัดเพื่อ

สร้างเป็นโครงหลักในการรองรับ และ ยังออกแบบ 

ผลงานให้มีความร่วมสมัยและความ “minimal” ใน

ผลงาน นักออกแบบใช้วัสดุที่หลากหลายในผลงานชุด

นี้ไม่ว่าจะเป็นไม้ปาร์เก้ ซึ่งเป็นพื้นไม้ที่มีสีสลับกัน หิน 

เส้นยางธรรมชาติ ไม้ และ เหล็ก ผลงานการออกแบบ

ชุดนี้มุ่งหมายที่จะให้ผู้คนเห็นมุมมองใหม่ๆ และ ให้

ความสําคัญ กับวัสดุ ที่หลายคนต่างมองว่าธรรมดา

และไม่ให้ความใส่ใจ

FA R A H

DIRECTORS

M A L AY S I A

Studio B ik in

A D E L A
ASKANDAR 

AZIZAN 

I C A  2 0 1 5  |  A S E A N  S E L E C T I O N S

M
S

.G
R

A
Y

, X
X

�-M
A

R
B

L
E

 A
N

D
 T

IA
N

G
L

IL
IN

ICA_Catalog_19x23cm.indd   24-25 5/21/15   3:58 AM



I C A  2 0 1 5  |  A S E A N  S E L E C T I O N S

S T E L L A B E T H

D E S I G N E R
BELLA INTERIORS

M YA N M A R
GOOD DESIGN AWARD 2013 
By Japan Institute of Design Promotion 

A W A R D S 

S W E Z I N  L E

H E A D  O F  B U S I N E S S  A N D  D E V E LO P M E N T

INSP IRAT ION :  Nature’s wisdom and 

traditional skill of valuable craftsmenship. 

Highlighting mainly the natural rattan 

material and fine weaving by Myanmar 

craftsman to show that natural materials can 

be used not only in traditional way but also in 

the shape of futuristic vibe The product does 

not only combines tradition and contemporary 

design, but also has functionality and can be 

use as decoration.

แนวคิดงาน : ภูมิปัญญาจากธรรมชาติและการใช้

ทักษะและฝีมือการผลิตแบบดั้งเดิมของชาวพม่า 

โดยเน้นว ัสดุธรรมชาติ อย่างว ัสดุหวายสานโดย 

ช่างฝีมือชาวพม่าผสมผสานการออกแบบที่ทันสมัย

เพื่อแสดงให้เห็นว่าวัสดุธรรมชาติก็สามารถใช้ในการ

ผลิตผลงานที ่ท ันสมัยได้เช ่นกัน ผลงานไม่เพ ียง

เเต่เเสดงให้เห็นถึงการผสมผสานการออกแบบที่ 

ร่วมสมัยเเละวัฒนธรรมด้ังเดิมเเต่ผลงานยังสามารถ 

ใช้งานได้จริงเเละยังเป็นเคร่ืองประดับตกเเต่งได้อีกด้วย
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K E N N E T H

D E S I G N E R
O W N E R  O F
PHILIPPINES
K E N N E T H  C O B O N P U E

COBONPUE 

BEST OF THE YEAR AWARD 2012 
Furniture: Outdoor Seating by  
Interior Design Cabaret Sofa

ORIGINAL PRODUCTS DESIGN AWARD 2012 
Phoenix, Modern Decoration  
International Media Award

TOP PICK AWARD 2012 
For innovation by American Society of Interior 
Designers(ASID) Cabaret Sofa,  
Architectural Digest Home Design Show 

A W A R D S 

INSPIRATION : Welcome to the organic 

beauty of the garden indoors. Inspired 

by a delicate blossom, the Bloom is 

composed of hundreds of fine running 

stitches that radiate from the center 

of the seat. Handmade in microfiber 

stitched over a fiberglass-reinforced top, 

Bloom sprouts from a base made of steel. 

แนวคิดงาน : ขอต้อนรับเข้าสู่ความสวยงามในแบบ

ของสวนในร่ม ได้แรงบันดาลใจจากกลีบดอกไม้ที ่

บางเบาพริ้วไหว ผลงาน Bloom เป็นผลงานที่บรรจง

เย็บด้วยมือและเริ่มเย็บจากจุดกลางของเก้าอี้ ค่อยๆ

แผ่ออกทําให้รูปทรงของเก้าอี้นั้นมีความพริ้วไหว

เปรียบเสมือนกลีบดอกไม้จริงๆ การใช้ไมโครไฟเบอร์

และวัสดุไฟเบอร์กลาสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ

วัสดุ แต่ยังคงความพลิ้วไหว ความอ่อนโยน ของ

ความเป็นดอกไม้ไว้ในผลงานออกแบบ
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the University of New South Wales, Australia, 

which he subsequently graduated with 

distinction in Master of Design. His work is 

inspired by simple visual memories from 

everyday life, but pared down with the 

lightness of restraints. Instead of superfluous 

details, he captures the poetry of products 

through rigorous research and engineering, 

creating fresh styles and functions that fit 

effortlessly into the user’s life.  

แนวคิด : ในปี ค.ศ 1999 Nathan Yong เริ่มต้น

การเป็นนักออกแบบด้วยการเปิดธุรกิจร้านค้าปลีก 

ชื่อ Air Division จาํหน่ายสินค้าที่ตนเองออกแบบ 

และผลิตโดยช่างฝืมือในแถบเอเซีย ซึ่งได้รับความ

สนใจและประสบความสําเร็จภายในระยะเวลาอัน

รวดเร็วทั้งในตลาดภายในสิงคโปร์หรือต่างประเทศ  

ต่อมา Nathan ขายกิจการ Air Division เพื่อ

ไปศึกษาต่อด้านการออกแบบในระดับปริญญาโท 

ที ่มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศ

ออสเตรเลีย ผลงานของ Nathan Yong  ได้แรง

บันดาลใจมาจากความทรงจําในการใช้ชีวิตเรียบง่าย

ในแต่ละวัน โดยแทนที ่จะออกแบบผลงานให้มี

ความอลังการหรือความหรูหรา แต่ดึงจุดที่น่าสนใจของ

ผลิตภัณฑ์ผ่านมุมมองของวิศวกร และความแม่นยําใน

การสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และ

ใช้งานได้จริงในชีวิตประจาํวัน 

NATHAN YONG
D E S I G N E R
O W N E R  O F
SINGAPORE
NATHAN YONG DESIGN

RED DOT CONCEPT DESIGN AWARD 2006 & 2007 
Red Dot Concept Design Award of a mass 
production coffin and a portable room heater

DESIGNER OF THE YEAR 2008 
Singapore President’s Design Award 
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INSPIRATION: In 1999, Nathan started his first retail 

store called Air Division, selling his own design 

made by Asian craftsmen. Air Division grew rapidly 

and gained commercial success in both Singapore 

and overseas market. Nathan subsequently sold 

Air Division and pursued a Master degree from 
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P H A M  K I E U

D E S I G N E R
F O U N D E R  O F

V I E T N A M
M o d u l e  7  D e s i g n

P H U C

reflecting on their work. I do all I can to instill 

the knowledge they have given me into every 

objects or piece of furniture I make. Through 

my final products are no longer elemental 

craft objects, they always contain a core of 

tradition.”  

แนวคิด : หลักปรัชญาสําคัญในการออกแบบของ  

Pham Kieu Phuc  คือ การเชื่อมโยงระหว่างงาน 

หัตถกรรมและการออกแบบที่ร่วมสมัย การใช้วัสดุท้อง

ถิ่นที่หาได้ง่ายและช่างฝีมือแบบดั้งเดิม Pham Kieu 

Phuc และ Module 7 มุ่งหวังที่จะนาํความก้าวหน้าสู่

การออกแบบแบบร่วมสมัยของประเทศเวียดนาม การ

ออกแบบที่ดีในความคิดของ Pham Kieu Phuc คือ 

การรับรู้ถึงแนวคิดที่แท้จริงในทุกรายละเอียดของการ

ออกแบบ และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกแบบมานั้นล้วน

แต่มีความจําเป็นและไม่มีส่วนเกินใดๆ Pham Kieu 

Phuc มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่ง

ภายใน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกสงบที่

ได้รับเมื่อทํางานร่วมกับช่างฝีมือ และถ่ายทอดออกมา

ผ่านผลงานของตน ทุกครั้งที่ทาํการออกแบบผลิตภัณฑ์

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ Pham Kieu Phuc  พยาพยาม

ที่จะคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก

บรรดาช่างฝีมือเหล่านั้น แม้ว่าสุดท้ายแล้วผลงานการ

ออกแบบอาจดูไม่เป็นงานหัตถกรรม แต่จะคงไว้ซึ ่ง

วัฒนธรรมดั้งเดิมของเวียดนาม
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INSPIRATION :  Her philosophy of design is the 

essence of things—a bridge between handicrafts 

and contemporary design. Using local materials 

and traditional craftsmanship, the company 

aims to bring forth a movement in contemporary 

Vietnamese design. “Good design, to my mind, is 

the realization of a concept in which all the details 

are justified, where everything is necessary but 

there is no excess. There are my guides in creating 

objects and interior design. I am inspired by the 

serenity I have felt working with craft peoples and 
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S U WA N

D E S I G N E R
O W N E R  O F
T H A I L A N D
Y O T H A K A  I N T E R N A T I O N A L

KO N G K H U N T H I A N 

THAILAND TIFF 2549 EXPORT AWARDS  
Best Dining Room Furniture,  
Outstanding New Modern Furniture

GOOD GOVERNANCE AWARDS 2551 
สถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์ / สมาคมธนาคารไทย/  
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)

DESIGN EXCELLENT AWARDS 2551 
Department of Export Promotion 

DESIGNER OF THE YEAR 2008 
Honor Award : Silpakorn University

A W A R D S 

INSPIRATION: Yothaka is a Thai furniture brand 

having products made out of natural resource; 

the common-used material is the water hyacinth. 

Yothaka is also one of the first furniture brands 

to produce furniture from water hyacinth, which 

started 21 years ago. A furniture made from a locally 

produced Pineapple paper, with contemporary 

designs but full of functionality. Using different 

shades of colors in the product and a curve shape 

that fully support your body when seated. 

แนวคิด : “โยธกา” คือ แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ผลิตจากวัสดุ

ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นผักตบชวา และเป็นเจ้าแรกในโลกที่

ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา เริ่มต้นเมื่อประมาณ 21 ปี

ก่อน Baco Chair & Baco Stool Collection เป็นการนํา

วัสดุที่เป็นกระดาษที่ทาํมาจากสับปะรดมาทําเฟอร์นิเจอร์ โดย

ใช้กระบวนการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ ได้ฟังก์ชัน การใช้งาน

มิติใหม่ และที่สําคัญเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุคุณลักษณะ

พิเศษของผลงานนี้ เน้นสีสันที่หลากหลาย และออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถโค้งรับสรีระการนั่งได้
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นักออกเเบบผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

 T H E  F I N A L I S T
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มรดกเเห่งภูมิ ปัญญา

I N S P I R E D  B Y  W I S D O M

ผลงานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจ 

จากทักษะและภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิม 

ในอดีต เน้นการแสดงออกในด้านทักษะ

และเทคนิคเชิงช่าง ผสานการออกแบบ 

ที่มีความร่วมสมัยสู่การใช้งานในปัจจุบัน
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SUPACHAI KLAWTANONG
JAAK | จาก

Birdcage Craft is a local folk craft that  

has been well preserved for a long 

time in Southern of Thailand. It is 

a very valuable and delicate craft 

with unique techniques. It is the 

inspiration for this innovative craft. 

หัตถศิลป์กรงนก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที ่

มีการทํามาอย่างยาวนานในภาคใต้ มีความ

ละเอียดประณีต เป็นงานฝีมือที่มีคุณค่า และ

มีเทคนิคเฉพาะ จึงนํามาเป็นแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์กรงนก 
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NATTAPONG SANPOONSUP
REFLECT ION  |  ภาพสะท้อน

It all started from my own interest 
in wisdom’s treasure of Lanna’s 
craftsmanship in the “Wua Lai” 
community that produces silverware 
handicraft and silver embossed in 
decorating  the silver ordination hall 
named “Ubosot Ngern” of Buddhist 
Temple called “Wat Sri Su Pan” in 
Chiangmai province. 
จุดเริ่มต้นมาจากความสนใจในมรดกแห่ง
ภูมิปัญญาของช่ างหัตถศิลป์ล้ านนาใน
ย่านชุมชนวัวลาย ที ่มีการใช้หัตถกรรม
เครื่องเงิน และ การดุนลายโลหะ ในการ
ประดับตกแต่งพระอุโบสถ วัดศรีสุพรรณ 
จ.เชียงใหม่
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AWIKA SAMUKRSAMAN
T INT IN  |  กระเบื้องถิ่น

Pulling out the simplicity from plate and 
bowl that has unique pattern in that era. 
Pound and align it to create a beautiful 
pattern wall decoration. I intend to 
create pattern that represents this era 
through the experiences that I’ve found 
by patch and embroidery technicquewith 
fabric, cut and align on fabric sheet. 
ดึงเอาความเรียบง่ายท่ีเกิดจากการนําภาชนะ
ใกล้ตัวจําพวกจาน ชาม ถ้วย ที่มีลวดลาย 
เอกลัษณ์ตามยุคสมัยนั้นๆมาทุบและจัดเรียง
เป็นลวดลายตกแต่งผนังที่สวยงาม โดยสร้าง
ลวดลายที่ สื่อถึงยุคสมัยปัจจุบันผ่านทาง
ประสบการณ์ที่เคยพบมา สร้างสรรค์ผ่าน
เทคนิคการปะและปัก นาํมาตัดและจัดเรียง
บนผืนผ้า
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The inspiration of this design piece, 
‘Mi-ti’ comes from the decoration of 
tiles and mirrors in the temple which are 
rarely seen these days. I would like to 
preserve this kind of art but adapting 
a new function for it. Therefore, I 
started to design the piece based on 
these tiles & mirrors materials.  

แนวคิดที่ เราออกแบบมาจากการประดับ

กระเบื้องและกระจกในวัดซึ่งนับวันจะยิ่ง

สูญหายไป ต้องการเก็บรักษาศิลปะนี้ภายใต้

การใช้งานในรูปแบบใหม่ เราจึงออกแบบจาก

วัสดุเหล่านี้เป็นต้นทางในการสร้างผลงาน

WIWAT  SAE-LEE
MIT I  |  มิติ 

NIRUN  KOONINTHONG
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JIRATT BOONTA
LIVING WITH RICE  |  เรากสิกรรม   

‘Living with Rice’ Collection is a reflection of 

the importance of agriculture in our country 

for a long time. Because we all need agriculture 

products for the livelihood of Thai people, this 

is the source of my inspiration. The collection 

includes a transformation dress, knee boots 

and hand bag to represents agriculture and 

abundance of Thailand such as a field, rice 

terrace, river with fishes and buffalo bell.  

‘เรากสิกรรม’ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ

การเกษตรกรรมที ่มีความสําคัญ เราไม่สามารถ

ตัดขาดจากวิถีของการเกษตรกรรมไปได้อย่างสิ้นเชิง

เนื่องจากผลิตผลที่ได้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารง

ชีวิตทั้งสิ้น งานผ้าสื่อถึงท้องทุ่งนาจากทั้งในพื้นที่ราบ

และนาแบบขั้นบันไดตัดต่อเรียงรายในลักษณะของ

แผนที่ประเทศไทยรองเท้าบู๊ทยาวได้รับแรงบันดาลใจ

จากรองเท้าของชาวนาส้นรองเท้าเป็นงานทองเหลือง

ตีขึ้นเป็นรูปปลาเพื่อให้สมกับนิยามของความอุดม

สมบูรณ์ของประเทศไทยที่ว่า ‘ในนํ้ามีปลาในนามีข้าว’ 

และกระเป๋าถือที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปฟอร์ม

ของกระดิ ่งไม้ผูกคอวัวควายที ่ใช ้ไถนาในอดีต
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NAWATAN RUNGDILOKROAJN 
NUBNEUNG  |  นับหนึ่ง

The inspiration comes from a fresh 

flower mobile. I was impressed by 

seeing huge craftwork, knowing that 

it is created from small pieces of flower 

meticulously combined together to form 

a big piece. ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาล

ใจมาจากงานเครื ่องแขวนดอกไม้สด  เป็น

ความประทับใจที่ได้เห็นงานฝีมือชิ้นใหญ่ๆ ว่า

เกิดจากหน่วยเล็กๆมาร้อยเรียงต่อกันจน

เป็นชิ้นใหญ่  
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RUSH PLEANSUK 
SNOWNOI  |  โสนน ้อย

‘Snow-noi’ mirror Collection is not 
only the combination of the past and 
the present-day, but also the opening 
frontiers for mastery techniques. My 
inspiration for this project begun from 
the ‘Suan Pakkad Palace’ visiting.  
I was deeply impressed with the 
exquisiteness decoration of Palace 
especially Thai lacquer work and its 
sophisticated technique. I wish to bring 
back Thai lacquer work into Thai people 
daily life once again. กระจกโสนน้อยน้ัน 
ไม่เป็นเพียงการผสมเอาเร่ืองราวในอดีตมา
ประยุกต์เข้ากับชีวิตปัจจุบัน แต่ยังเป็นการ
เปิดพรมแดนใหม่ให้กับเทคนิคช้ันครูอีกด้วย 
ผมได้เข้าชมวังสวนผักกาด ได้เห็นลายรดนํ้า
ตกแต่งอยู่ที่ตัวอาคารในวังสวนผักกาด ผม
เกิดความซาบซ้ึงใจในความงดงามของลาย
รดนํ้าไทย และเห็นเทคนิคที่มีความซับซ้อน 
ผมอยากให้ศิลปะแขนงน้ีกลับมาอยู่ในชีวิต
ประจําวันของผู้คนได้อีกคร้ังI C A  2 0 1 5  |  T H E  F I N A L I S T
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PORNPRASEART YAMAZAKI
SH INE  |  ประกาย

“If we deeply consider things both inside 
and outside, the truth SHINES.”
หากเราได้พิจารณาสิ่งต่างๆอย่างถ่องแท้  

ทั้งภายนอกและภายในเราจะพบความจริงนั้น 

เปล่งแสง ประกาย ออกมา
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TEERAPOJ TEEROPAS
D’NA  LOUNGE CHAIR   |  ดีน่า เลาซ์แชร์   

Creating a new approach of making 

texture in handicraft product. By 

using on fiber and thread. Techniques 

were developed from broom making 

combined with tie technique in various 

types of handicraft. Integrating the 

concept of making texture applying it  

on suitable material and aluminum 

structure to create a unique piece of 

furniture that also suits  with today’s 

lifestyle. การสร้างพื้นผิวสัมผัสแบบใหม่ให้

กับชิ้นงาน โดยอาศัยวิธีการมัดวัสดุประเภท

เส้นซึ ่ งประยุกต์มาจากเทคนิคการสาน

หัตถกรรมประเภทไม้กวาดผนวกกับเทคนิค

การมัดผูกในงานหัตถกรรมประเภทอื่นๆ 

นําเทคนิคดังกล่าวมาผูกมัดกับโครงสร้าง

เหล็ก และ เลือกใช้กับวัสดุที่เหมาะสม เพื่อ

สร้างเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 

และสามารถเข้ากับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
I C A  2 0 1 5  |  T H E  F I N A L I S T
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VARONGKORN TIENPARMPOOL
BETTER TOGETHER  |  อยู่ร่วม 

In the city, life is hectic and filled with 

technology development. I, therefore, 

long for the charm of slow-life. Living 

a simple life in the middle of nature, 

for me, would be a precious gift. The 

design of Better Together or ‘Yuu-Ruam’ 

Collection is inspired by the balanced 

combinations of Thai local wisdom, the 

fast pace and modern life style.  

การท่ีได้เติบโตในเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยการพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีแต่ความเร่งรีบและซับซ้อน 

ทําให้เกิดความรู้สึกโหยหาในมนต์เสน่ห์ของการ

ดํารงชีวิตที่ช้าลง ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ

ที ่เรียบง่ายและมั ่นคง จะดีไม่น้อยเลย หาก

ภูมิปัญญาในท้องถ่ินน้ันๆกับวิถีชีวิตของการเร่ง

รีบและทันสมัยของสังคมเมือง  สามารถอยู่ร่วม 

และเดินควบคู่กันอย่างสมดุล  จึงได้เกิดแรง

บันดาลใจการสร้างผลงานที่ชื่อว่า อยู่ร่วมหรือ 

‘BETTER TOGETHER’
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Designer : อริสรา แดงประไพ  
Collection : การประสานเเห่งวิถี

Designer : เฉลิมพงศ์ อ่อนยอง 
Collection : อิงหมากหวาย 

นักออกเเบบผู้ผ่านเข้ารอบเเรก
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Designer : สพุจน์ สวุรรณสิงห์ 
Collection : ปะอาว 
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DESIGNER : ศรัณย์ อยู่คงดี  
COLLECTION : อาชาไชย 

๘

DESIGNER : กนกพงษ์ ชูเชิด  
COLLECTION : โคมอวน

๙

DESIGNER : อัมพิกา ชนะดิษฐ ์
COLLECTION : Catching Life

๑๐

DESIGNER : ชนิดาภา จิโนรส 
COLLECTION : อโลกษิณ 

๔

DESIGNER : จิรชัย ต้ั้งกิจงามวงศ์ 
COLLECTION : เตียงเปล

๕

DESIGNER : เรวัติ สขุสิกาญจน ์
COLLECTION : กระจกวิเศษ

๖

๗
DESIGNER : กนกลกัษณ์ คงสําราญ
DESIGNER : รติมา เจียรมณีงาม 
COLLECTION : M-SPEAK

ICA_Catalog_19x23cm.indd   62-63 5/21/15   4:00 AM



T H E  M O M E N T  O F

AWARD PRESENTATION

IICF OPENING CEREMONY

ICA_Catalog_19x23cm.indd   64-65 5/21/15   4:00 AM



I C A  2 0 1 5  |  I I C F  O P E N I N G  C E R E M O N Y

ICA2015 FAMILY

T H E  M O M E N T  O F

ICA_Catalog_19x23cm.indd   66-67 5/21/15   4:01 AM



ICA_Catalog_19x23cm.indd   68 5/21/15   4:01 AM







สารบัญ

นิยาม Art of Nature    1
วัตถุประสงค์โครงการ	 	 	 	 3
The Finalist     5
-	ดร.กฤษณ์	เย็นสุดใจ	 	 	 	 7
-	นภดล	สังวาลเพ็ชร	/	ธีรศักดิ	์ลิ้มทัตธนกุล	 	 13
-	อวิกา		สมัครสมาน	 	 	 	 20
-	ทวีศักดิ์		จัตุวัน	 	 	 	 	 27
-	โม	จิรชัย	 	 	 	 	 33
-	ภราดร	เกตุรัตน์	 	 	 	 	 35
-	เกรียงไกร	ดวงขจร	 	 	 	 38
-	ผศ.ปนท	ปลื้มชูศักดิ์	 	 	 	 45
-	นวธันย์	รุ่งดิลกโรจน์	 	 	 	 50
-	ศุภลักษณ์	เบ็ญญาสาร	/	กสิณพจน์	รอดโค	 	 54

 I  T a b l e  o f  C o n t e n t

T A B L E  O F
C O N T E N T
“Art	of	Nature”	Definition		 	 	 	 1
Objectives		 	 	 	 	 	 3
The Finalist       5
-	Dr.Kris	Yensudchai	 	 	 	 	 7
-	Noppadon	Sangwalpetch/	Teerasak	Limtatanakul		 13	
-	Awika	Samukrsaman	 	 	 	 	 20
-	Thaweesak	Chattuwan		 	 	 	 27
-	Mo	Jirachaisakul	 	 	 	 	 33
-	Paradorn	Katerat	 	 	 	 	 35
-	Kriangkrai	Duangkhachon	 	 	 	 38
-	Assist.Prof.	Panot	Pluemchusak	 	 	 	 45
-	Nawatan	Rungdilokroajn	 	 	 	 50
-	Supaluck	Benyasarn	/	Kasinpoj	Rodkho	 	 	 54



 I  A R T  O F  N A T U R E

A R T  O F 
N A T U R E

1  > > < < 	 2

	 เป็นผลงานศิลปกรรมท่ีสร้าง	
สรรค์ข้ึนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะ
และภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมในอดีต	 มีการ
แสดงออกในเชิงศิลปะท่ีปรากฏในธรรมชาติ	
ผสานการออกแบบท่ีมีความร่วมสมัยสู่การ
ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 The	 theme	 of	 this	 year’s	
award	is	“Art	of	Nature”.	The	work	
that	is	inspired	by	heritage	skill	and	
expressing	the	beauty	of	nature,	
combining	 with	 a	 contemporary	
design which leads to the creation 
of	a	practical	piece	of	artwork	that	
can	be	used	in	everyday	life	and	
in the future.



 I 	 O B J E C T I V E

การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค	์

                           ครั้งที่	5

A R T  O F 
N A T U R E
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	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 (องค์การ
มหาชน)	หรอื	ศ.ศ.ป.	ได้จัดการประกวดผลติภณัฑ์หัตถกรรม
เชิงสร้างสรรค์ครั้งท่ี	 5	หรือ	 Innovative	Craft	Award	
2016	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดสรรผลงานหัตถกรรมท่ี
เป็นการสร้างสรรค์	 โดยนักออกแบบ	ศิลปิน	 ช่างหรือชุมชน	
เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลและผลงานได้มีโอกาสต่อยอดในเชิง
พาณชิย์ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ	การประกวด
จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ	“Art	of	Nature	ศิลปะแห่งธรรมชาติ”	
เป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีสรา้งสรรคข้ึ์นโดยได้รบัแรงบันดาลใจ
จากทักษะภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมในอดีต	เน้นการแสดงออก
ในเชิงศิลปะท่ีปรากฎในธรรมชาติ	ผสานการออกแบบท่ีมีความ
ร่วมสมัยสู่การใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 The SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre	of	Thailand	(Public	Organization)	or	
SACICT has the 5   Innovative Craft Award 
organized.		The	Award	aims	to	collect	creative	
work	by	designer,	artists,	craftsman	or	craft	
communities	and	provide	opportunity	for	them	to	
experience	and	be	recognized	domestically	and	
internationally.	
	 This	year’s	theme	is	“Art	of	Nature”,	an	
innovative	craft	which	is	inspired	by	Thai	heritage	
skill	and	wisdom,	reflecting	beauty	of	art	in	
nature	 and	 conveying	 contemporary	 message	
for	today	and	the	future.		

	 ในปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีแบ่งการประกวดเป็น	2	ประเภท
สำาหรับนักออกแบบหรือศิลปินมืออาชีพ	(Innovative	Craft	
Award	 2016)	 และสำาหรับนิสิต	 นักศึกษา	 (Innovative	
Craft	Award	2016	:	Young	Designer	Selections)	โดย
ทั้ง	 2	 ประเภทนี้ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบหัตถกรรมเชิง
สร้างสรรค์ที่สามารถติดตั้งอย่างสวยงามในพื้นที่	 2.00*2.00	
เมตร	 ความสูงโดยรวมไม่เกิน	 3.00	 เมตร	 ผลงานทั้งหมด
ในประเภทนักออกแบบหรือศิลปินมืออาชีพจะต้องผ่านการ
พิจารณา	 3	 ขั้นตอน	คือ	 การพิจารณาจากแบบร่างเพื่อคัด
เลือก	 20	 ราย	 สู่การพิจารณาจากการนำาเสนองานเพื่อคัด
เลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย	 10	 ราย	 และการจัดทำาชิ้นงานและ
ติดตั้งเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 The Award opened for applications in 
2	categories	:	Professional	category	and	student	
category.	In	both	categories,	applicant	must	
submit	an	innovative	craft	design	that	to	be	
exhibited	in	an	area	of	2	X	2	meters,	with	height	
not	 exceeding	 3	 meters.	 All	 submissions	 then	
went	 through	 3	 steps:	 1)	 Preliminary	 screening	
round	for	20	selections	2)	Presentation	round	for	
10	finalists	and	3)	Award	Selection	for	the	winner.

	 Innovative	Craft	Award	by	SACICT	
creates	opportunities	for	craftsmen,	artisans,	
designers,	communities	and	academic	sector	to	
further develop the collaboration  which leads to 
the	arts	&	crafts	development	in	Thailand.	

	 การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรค์	
เป็นการสร้างโอกาสแก่นักออกแบบ	ศิลปิน	ช่างหรือชุมชน	
รวมถึงภาคการศึกษาในการร่วมกันกำาหนดทิศทางใหม่เพื่อ
การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในประเทศไทยth
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ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ
Dr.Kris Yensudchai

นภดล สังวาลเพ็ชร / ธีรศักดิ์ ลิ้มทัตธนกุล
Noppadon	Sangwalpetch/	Teerasak	Limtatanakul	

ทวีศักดิ์  จัตุวัน
Thaweesak	Chattuwan

อวิกา  สมัครสมาน
Awika	Samukrsaman

โม จิรชัย
Mo	Jirachaisakul
ภราดร เกตุรัตน์
Paradorn Katerat

เกรียงไกร ดวงขจร
Kriangkrai		Duangkhachon

ศุภลักษณ์ เบ็ญญาสาร / กสิณพจน์ รอดโค
Supaluck	Benyasarn	/	Kasinpoj	Rodkho

นวธันย์ รุ่งดิลกโรจน์ 
Nawatan	Rungdilokroajn	

ผศ. ปนท ปลื้มชูศักดิ์
Assist.Prof.	Panot	Pluemchusak	
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ดร.กฤษณ์ เย ็นส ุดใจ 

Dr.Kris Yensudchai 

ทศกัณฐ์ช ีวภาพ 

Nano Bio Ravana

T H E 
W I N N E R

I     แนวคิด
“วรรณคดีข้ามศาสตร์“	
เปรียบเทียบวรรณคดี	 โดยอาศัยองค์ความรู้จาก
วิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

I     Concept
N-B-R	(Nano-Bio-Ravana)
The	integration	of	literature	and	science,	
brings	fictional	characters	come	to	life.
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I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน
Acetobacter	xylinum	ที่มา:http://www.azonano.com/
	 ขั้นตอนการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อจากปลายข้าวเล็บนก	
		1.	นำาปลายข้าวมาหุงเป็นเวลา	20	นาที	ด้วยน้ำาประปาในหม้อ
หุงข้าว	โดยใช้ปลายข้าวเล็บนกปริมาณ	350	กรัม	สามารถผลิต
เป็นเซลลูโลสชีวภาพแห้งได้ประมาณ	240	กรัม
		2.	ทำาการหมักด้วยจุลินทรีย์ในอากาศ	3-5	วัน

ข้ันตอนการผลิตเส้นใยเซลลูโลสจาก	Acetobacter	 xylinum	
โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อจากปลายข้าวเล็บนก
		1.	นำาข้าวหมักไปต้มในน้ำาเดือด	100	องศา	ประมาณ	10	นาที	
แล้วนำามาตั้งทิ้งไว้ให้เย็น	เก็บในตู้รักษาอุณหภูม	ิ33	เซลเซียส
		2.	เติมหัวเชื้อ	Acetobacter	xylinum		ในสัดส่วน	10%	โดย
ปริมาตร	ในหม้อที่ต้ม
		3.	หลังจากผ่านการต้มเพื่อใหไ้ด้หัวเชือ้แล้วนำามาเทอาหารเลี้ยง
เชื้อใส่ไปในภาชนะที่เตรียมไว้ตั้งทิ้งให้เย็นก่อนนำาเข้าตู้เก็บ
		4.	หลังจากได้หัวเช้ือแบคทีเรียแล้วนำามาเก็บไว้ในตู้แช่	 โดย
ให้อุณหภูมิจำากัดท่ี	33	องศาเซลเซียสเพื่อรักษาความสมดุลของ
แบคทีเรีย	ส่วนภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่า	ใชก้ระดาษหนังสือพิมพ์
ปิดทับด้านบนป้องกันอากาศเข้าไปในภาชนะมากเกินไป

I     Production process
Acetobacter	xylinum	source:	http://www.azonano.com/
The	production	process	of	producing	food	from	broken-milled	rice.
		1.	Steaming	the	broken-milled	rice	for	20	minutes	with	water	in	
a	rice	steaming	pot	by	using	350	grams	of	rice.	This	amount	is	
able	to	produce	dried	bio-cellulose	for	approximately	240	grams
		2.	Marinating	the	microorganism	in	the	air	for	3-5	days.	

Production	process	of	cellulose	fiber	
from	Acetobacter	xylinun	by	using	
from	broken-milled	rice.	
		1.	Marinate	the	rice	in	100	degree	water	
for	around	10	minutes	and	leave	it	to	cool	
in	a	fridge	at	33	degree	celsius
		2.	Add	the	Acetobacter	xylinum	for	10%	
by	liter	in	a	pot	
		3.	After	boiling	to	get	the	leavening,	we	
keep	the	bacteria	in	the	fridge	by	limiting	the	
temperature	to	33	degree	celsius	to	
conserve	the	bacteria,	for	the	bigger	container,	
a newspaper is being placed on top of the 
lid	to	prevent	any	air	to	get	inside.

ดร.กฤษณ์ เย ็นส ุดใจ 

Dr.Kris Yensudchai 

ทศกัณฐ์ช ีวภาพ 

Nano Bio Ravana

T H E 
W I N N E R
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ดร.กฤษณ์ เย ็นส ุดใจ 

Dr.Kris Yensudchai 

ทศกัณฐ์ช ีวภาพ 

Nano Bio Ravana

T H E 
W I N N E R

I     เทคนิควิธี
กระบวนการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและการออกแบบโดยใช้
แบคทีเรียเซลลูโลสชีวภาพ	(Acetobacter	xylinum)	
ท่ีเกิดจากกระบวนการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจากแบคทีเรียท่ี
แปรสภาพน้ำาตาลกลูโคส(ข้าว)เป็นเซลลูโลสท่ีมีลักษณะ
ยึดติดเป็นแผ่น	เป็นสารโพลเิมอรธ์รรมชาติ	เป็นเสน้ใยท่ีมี
คณุสมบัติเฉพาะ	คอืมีลกัษณะโปรง่แสง	สขีาว	มีผวิสมัผสั
เรียบเนียน	มีรูพรุนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	

I     Technique
Growing Process
In order to grow the bacterial cellulose 
(Acetobacter	xylinum),	one	must	brew	a	large	
batch	of	rice	then	add	a	few	kilos	of	sugar	and	
dissolve	it	in	a	container.	The	size	of	the	fabric	
sheet	is	limited	by	the	size	of	the	container	in	
which	the	mixture	is	fermented	while	stirring.

The	bacteria	spin	tiny	threads	of	pure	cellulose	
which,	when	left	to	ferment	over	time,	come	
together	in	layers	that	form	a	mass	on	the	
surface	of	the	liquid.	Within	2-3	weeks	this	should	
produce	an	inch-thick	sheet	of	cellulose	fabric	
created	from	fermented	yeast	and	microbes	
on top of the liquid.

I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
เป็นงานหัตถกรรมจากวัสดุท่ีเป็นสารอินทรีย์	 (organic)	และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Eco	Design)	ในรูปแบบการสร้าง	ซีโร่	เวสท์	
(Zero-waste)

I     Connection with the concept “Art of Nature”
Bio-nonwoven	and	Nanofiber	fabrics	of	pure	cellulose	
can	be	made	from	some	bacteria	such	as	Acetobacter	
xylinum	The	bacterial	cellulose	is	similar	to	that	of	plant	
cellulose; however instead of being a product of plants.
These	fibers	can	potentially	be	produced	 in	 industrial	
quantities	at	greatly	reduced	cost	and	significantly	less	
water	content,	with	triple	the	yield	by	a	new	process.	
produce	up	to	50	A4-	sheets	of	fabric,	thickness	being	
around	0.3	mm.	As	an	organic	fabric,	the	impact	on	
the	environment	is	close	to	none	(zero-waste)

I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน 
การทับซอ้นกันของแบคทีเรยีเซลลโูลสถูกเช่ือมต่อโดยปราศจากเคมีภณัฑ์	สามารถสมานตัวเองไดโ้ดยไรร้อยต่อ
หลังจากแห้งสนิทแล้ว	

I     Innovative aspect of the product
Bacterial	cellulose	has	the	potential	to	be	incredibly	versatile.	If	continued	research	goes	
well,	 it	has	great	potential	 for	many	different	uses.		Given	 the	characteristics	of	 the	
materials,	it	might	be	possible	one	day	to	produce	bacterial	cellulose	in	different	forms:	
we	could	find	ourselves	in	the	future	surrounded	by	bacterial	cellulose	products	such	as	
clothes	shoes	and	bags.		Even	though	this	type	of	materials	does	not	appear	ideal	for	
everyday	wear,	the	possibilities	for	other	uses	are	almost	endless.
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 I 	 T H E 	 F I N A L I S T

I     แนวคิด
ผลิตภัณฑ์	“ถ่าน”	 เป็นการออกแบบท่ีนำา	 ถ่าน
ไม้โกงกาง	 ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนย่ีสาร	
จังหวัดสมุทรสงคราม	มาพฒันาให้เกิดคณุประโยชน์	
คุณสมบัต	ิและคุณค่าใหม่	โดยใช้เทคนิคการยา
เรือด้วยชัน	 อันเป็นภูมิปัญญาพื้นถ่ิน	มาช่วยใน
การแก้ปัญหาข้อจำากัดของถ่านไม้โกงกาง	ทำาให้
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ท่ี
นอกจากจะยงัคงคณุสมบตัเิดมิของถา่นไมโ้กงกาง
ไว้แล้ว	 ยังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถแสดงความ
เป็นตัวตนของชุมชน	และคุณค่าความเป็นไทย	
แฝงไปกบัวถิชีวีติสมยัใหม	่ภายใตแ้นวคดิ	ศิลปะ
แห่งธรรมชาติิ

I     Concept
The	concept	of	“Charcoal”	is	eco-friendly	
product	by	 the	mangrove	charcoal,	
the	local	material	available	at	“Yi	San”	
community	in	Samutsongkram	Province.	
The	designer	aims	to	add	value	by	using	
the	local	technique	of	using	dammar	for	
caulking	boats.	This	technique	has	been	
adapted	and	is	used	to	solve	the	problems	
and	limitations	of	mangrove	charcoal	
in	order	to	create	an	environmentally	
friendly	product	.	“Charcoal”	is	also	a	
product	that	 reflects	 the	community’s	
identity	and	express	the	modern	Thai’s	
lifestyle	under	the	concept	

P O P P U L A R 
V O T E

           “The art of nature”. “Extreme ordinary 
and simplicity are common things that every human 
can connect and live with naturally.”  

 “ความธรรมดาที่สุด ความเรียบง่ายที่สุด จะเป็นสิ่งที่ทำาให้
มนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึง และอยู่กับสิ่ง ๆ นั้นอย่างเป็น
ธรรมชาติที่สุดเช่นกัน”

นภดล สังวาลเพ็ชร

Noppadon Sangwalpetch

ธ ีรศ ักดิ ์ ล ิ ้มท ัตธนกุล

Teerasak Limtatanakul 

ถ ่ าน 

Charcoal
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I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน
		1.	การออกแบบ	เป็นการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย	โดย
ใช้การสือ่สารอย่างตรงไปตรงมาจากรปูทรง	และสสีนัของดอกไม้	
3	ชนิด	คือดอกบัว	ดอกพุด	และดอกดาวเรือง	ซึ่งเป็นดอกไม้ที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	
		2.	เตรียมวัสด	ุนำาถ่านมาล้างน้ำาเพื่อแก้ปัญหาการเปื้อนผง
สดีำา	และอุดรอยแตกดว้ยชันยาเรอืเพือ่เพิม่ความแข็งแรงให้กับถ่าน	
โดยมีการดัดแปลงส่วนผสมชนัให้มสีีสันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้
กับผลิตภัณฑ	์
		3.	การขึ้นรูป	ใช้ทักษะฝีมือ	ด้านการกลึง	การฉลุ	มาใช้ในการ
ขึ้นรูปทรงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน	ซึ่งประกอบไปด้วย	
แจกัน	โคมไฟ	และผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง

I     Production process
		1.	Designing	:	The	design	emphasizes	on	the	
simplicity	by	using	the	direct	communication	of	
figures	and	colors	of	3	types	of	flowers	that	are	
the	lotus,	the	gardenia	and	the	marigold	that	
are	flowers	that	have	related	to	Thai	lifestyles	
since in the past to the present.
		2.	Preparing	of	materials	:	Bringing	charcoals	
to be washed in order to rinse the stain and 
stop	the	breaking	with	dammar	in	order	to	
increase	the	strength	of	charcoals.	By	modifying	
the	mixture	of	dammar	 to	be	colorful,	 the	
product,	then,	turns	to	be	more	appealing.
3.	 Forming	 :	Using	craft	 skills	 in	 turning	with	
a	 lathe	and	perforating	to		form	decorative	
products	that	are	consists	of	vases,	lamps	and	
products to decorate the wall.

P O P P U L A R 
V O T E ขั้นตอนการทำาแจกันถ่าน

		1.	คัดเลือกถ่านไม้โกงกางที่ได้จากการ
เผาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้	มาตัดเป็นท่อนตาม
ขนาดที่ต้องการ
		2.	นำาท่อนถ่านท่ีได้	ล้างน้ำาและผึ่งให้
แห้งในที่ร่ม	จะช่วยให้ถ่านไม่เปื้อนมือ
		3.	 อุดรอยแตกของถ่านด้วยชันยาเรือ	
โดยผสมชันยาเรอืให้มีลกัษณะเหลว	เพือ่ท่ี
ชันจะไหลไปอุดรอยแตกของถ่านได้ท่ัวถึง
		4.	เม่ือชันท่ีเทลงไปในรอยแตกของถ่าน
แข็งตัวแล้ว	นำาท่อนถ่านท่ีได้ไปข้ึนแท่น
กลึงเพื่อกลึงให้ได้รูปทรง
		5.	ทำาการเจาะรแูละขดัแตง่ดว้ยกระดาษ
ทราย	หลงัจากน้ันนำามาลา้งน้ำาอีก	1	ครัง้	
และผึ่งให้แห้ง

Steps to create the charcoal vase
	1.	Selecting	mangrove	charcoals	and	cut	
in	pieces	according	to	intended	sizes.
	2.	Wash	and	dry	indoor.	This	will	prevent	
charcoal to leave stain.  
	3.	Use	liquidified	dammar	to	fill	the	gap.			
	4.	Bring	pieces	of	charcoals	with	dried	
dammar	to	shape	with	a	lathe.
 5. Punching holes and polishing with 
sandpapers. After that the piece wash one 
more	time	and	leave	it	to	dry.

ขั้นตอนการทำาผลิตภัณฑ	์ถ่าน	สำาหรับตกแต่งผนัง	
	1.	นำาถ่านวางเรียงในแม่พิมพ์วงกลม	ตามขนาด
สัดส่วนที่ลดหลั่นกัน
	2.	 เทชันลงในแม่พิมพ์ที่วางถ่านเรียงไว้แล้ว	 เพื่อ
ช่วยประสานถ่านให้เป็นแผ่น
	3.	นำามากลึงให้เรียบด้วยแท่นกลึง
	4.	ฉลุลวดลาย
	5.	ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายและนำามาล้างน้ำาเพื่อ
ช่วยให้ถ่านไม่เปื้อนมือ
	 6.	นำาแต่ละแผ่นมาวางซ้อนกันตามลวดลายท่ี
ออกแบบไว้

Steps to create Charcoal wall decoration
	1.	Place	charcoals	in	the	circle	mold	
according to the proportion in descending order.
	2.	Pours	dammar	in	the	mold.
	3.	Shaping	with	the	lathe.
	4.	Perforating	in	tended	pattern.
 5. Polishing with sandpapers and wash in order to 
prevent	charcoals	from	leaving	stain.
	6.	Brings	each	sheet	to	overlay	according	to	pattern	
that have been designed.
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I     เทคนิควิธีการ
เทคนิคที่นำามาใช้ในการสร้างชิ้นงาน	ประกอบด้วย	
3	เทคนิค	ได้แก่
					1.การยาเรือด้วยชัน	ซึ่งมีการดัดแปลงส่วนผสมชันให้มีสีสันสวยงามขึ้น
					2.เทคนิคการกลึง
					3.การฉลุ

I     Technique
Technique	to	be	brought	in	creating	the	work	piece	consists	of	
3	techniques	such	as
			1.	Boat	caulking	by	using	colored	dammar.
			2.	Shaping	with	a	lathe.
			3.	Perforating.

 I 	 T H E 	 F I N A L I S T
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P O P P U L A R 
V O T E

I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
ศิลปะแห่งธรรมชาติ	“	ความธรรมดาที่สุด	ความเรียบง่ายที่สุด	จะเป็นสิ่งที่ทำาให้มนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึง	และอยู่
กับสิ่งๆนั้น	อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเช่นกัน”	จากนิยามดังกล่าว	ความธรรมดาที่สุด	คือการนำาภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็น
วิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วมาใช้ในกระบวนการทำางาน	ได้แก	่ถ่าน	วัสดุพื้นถิ่น	เทคนิคการยาเรือและการกลึง	ก็เป็น
กระบวนการที่คนในพื้นถิ่นมีความชำานาญอยู่แล้ว	ความเรียบง่ายที่สุด	คือ	การทำางานออกมาให้เรียบง่าย	โดยใช้การ
สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาจากรูปทรงของดอกไม้มงคล	3	ชนิด	ได้แก	่ดอกบัว	ดอกพุด	และดอกดาวเรือง	ซึ่ง
ถือเป็นดอกไม้ท่ีอยู่ในวิถีชีวิตคนไทย	จะเป็นสิง่ท่ีทำาให้มนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึงและอยู่กับสิง่ๆน้ัน	อยา่งเปน็ธรรมชาติ
ทีสุ่ดเชน่กัน	คือเมือ่เกดิจากกระบวนการทีม่คีวามชำานาญอยู่แล้ว	ชุมชนกจ็ะสามารถสานต่อกระบวนการเหล่านั้นได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ	และการสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมาจะทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจการใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติเช่นกัน
สรุปความเป็นธรรมชาติที่นำามาใช	้คือ	วัสดุธรรมชาติ,	เกิดลวดลายโดยธรรมชาติ,	กระบวนการผลิตเป็นไปตามธรรมชาติ
ของชมุชน,	การสือ่สารรปูแบบการรบัรูป้ระโยชน์ใช้สอยเป็นไปตามธรรมชาติ,	วงจรชีวิตของผลติภณัฑ์เป็นมิตรกับธรรมชาติ

I     Connection with the concept “Art of Nature”
The	Art	of	Nature.	“Extreme	ordinary	and	simplicity	are	common	things	is	that	every	human	can	
connect	and	live	with	naturally”	From	this	definition,	extreme	simplicity	is	bringing	local	wisdoms	
which	are	natural	lifestyle	to	be	used	in	the	working	process	such	as	charcoal,	local	materials	
and	the	technique	of	boat	caulking	and	shaping	with	a	lathe.	All	are	materials	and	techniques	
which	the	locals	are	skillful	and	familiar	with.
Extreme	simplicity	is	extremely	simple	working	process.	By	conveying	a	simple	message	of	three	
auspicious	Thai	flowers’	shapes	;	Lotus,	Gardenia	and	Marigold	along	with	simple	and	familiar	skill	
of	the	locals,	the	community	can	continue	to	produce	the	product	and	at	the	same	time	the	
consumer	can	also	understand	and	appreciate	the	product	naturally.
In	conclusion,	“	nature”	in	this	connection	is	natural	materials,	simple	process	by	the	locals,	
understandable	usage	and	nature	friendly	product	life	cycle.
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I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
เป็นการเพิ่มคุณสมบัติและคุณค่าให้
กับวัสดุ	“ถ่านไม้โกงกาง”	โดยการนำา
ภมิูปัญญาพืน้ถ่ินมาใช้แก้ปัญหา	กลาย
เป็นวัสดต้ัุงต้นท่ีสามารถนำามาสรา้งสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน	และอาจ
พัฒนากลายเป็นเฟอร์นิเจอร์	 ท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับถ่านไม้โกงกาง	

I     Innovative aspect of the product
To	create	value	and	qualification	to	the	materials,	
“Mangrove	charcoals”	by	using	 local	wisdoms	to	
solve	problems.	This	mangrove	charcoal	becomes	
and	may	be	developed	to		have	higher	value	
such as  furniture and decorative products.

P O P P U L A R 
V O T E

T H E 
F I N A L I S T

อวิกา  สมัครสมาน
Awika Samukrsaman

แตกต่างอย่างกลมกล่อม 

Different but mellow
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I     แนวคิด
ในเมืองใหญ่ท่ีมีความแข่งขัน	ทำาให้ตัวตนอาจหายไปทีละ
น้อย	และถูกแทนที่ด้วยสถานะใหม่ที่สังคมมอบให	้จากการ
เริ่มถกูหลอมจากสภาวะรอบตวัและประสบการณ์	แตแ่ลว้สิ่ง
ที่พยายามจะเป็น	เพื่อให้กลมกลืนไปกับวิถีสังคมก็อาจไม่ใช่
ตัวตนท่ีแท้จรงิ	ในบางครัง้เพือ่ให้รูส้กึถึงความเป็นตัวตน	เรา
อาจตอ้งพยายามหาโอกาสเบียดออกมาจากรอยตอ่ของสงัคม	
และแสดงความแตกต่างท่ีกลมกลอ่มเสยีบ้าง		สดุท้ายแลว้ชีวิต
ท่ีต้องดำาเนนิไปตามวถิธีรรมชาต	ิลว้นต้องเจอความแตกต่าง
มากมาย		อยู่ที่เราเลือกว่าจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมได้อย่างสวยงาม

ในการออกแบบชิ้นงาน	ได้ยกเอาแนวความคิดมาเปรียบ
เทียบกับการปรับตัวของดอกไม้ท่ีเติบโตแทรกตัวตาม
ซอกหิน		ความแข็งกระด้างของหินเม่ืออยู่วัฎจักรเดียว
กับความอ่อนโยนของดอกไม้	ทำาให้เห็นความแตกต่างท่ี
ชัดเจน	หยาบบ้าง	ละเมียดบ้าง	แต่กลมกล่อม

 I 	 T H E 	 F I N A L I S T

T H E 
F I N A L I S T
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Different but mellow

I     Concept
In	a	big	city	where	people	are	struggle	to	survive,	
sometimes	our	 identity	 is	 lost	 little	by	 little	and	
replacing ourselves with a new status that is given 
by	society.	Our	personality	started	to	melt	away	
by	the	environment	and	experience.		Sometimes	
we	have	to	escape	from	the	society,	and	be	
difference.	In	the	end,	we	have	to	face	many	
different	 scenerios	and	changes	all	 the	 time,	
what	matters	is	how	we	can	manage	to	adjust	
ourselves	to	live	with	the	environment	peacefully.

The	design	concept	is	the	metaphor	of	the	
flower	that	grows	in	the	stone	gap.	The	
roughness	of	a	 rock	which	 reside	with	 the	
delicate	flower,	cleary	shows	the	contradictions.

Materials
  Concrete represents - social status
		Wood	represents	-	flexible	social	status
		Fabric	represents	-	human	beings

Technique 
		Concrete	:	glaze	heap	mould
		Wood	:	cutting
		Fabric	:	sew	embroider	patch	
										knit	weave

วัสดุที่ใช	้	
		คอนกรตี	-	เปรยีบเทียบกับสภาวะสงัคมท่ีบีบคัน้	
		ไม	้-	เปรียบเทียบกับสภาวะสังคมที่ยืดหยุ่น	
		ผ้า	-	เปรียบเทียบกับตัวตนของเรา

เทคนิค	
	คอนกรีต	-	ฉาบ	โปะ	ปั้น
	ไม	้-	ตัดแต่งตามแบบ
	ผ้า	-	ย็บ	ปัก	ปะ	ถัก	ทอ	ร้อย

I     Production process
1.	Selecting	the	appropriate	material	and	concept	
2.	Experimenting	each	technique
3.	Experimenting	different	techniques	and	material	combination
4.	Creating	the	chair	structure
5.	Creating	each	components,	starting	from	fabric
6.	Combining	each	components	together	onto	the	main	piece
7.	Complete	the	artwork	with	reference	from	the	sketch
8.	Addtional	decorations	

I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1.	คัดเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับแนวความคิด
2.	ทดลองแต่ละเทคนิค
3.	ทดลองผสมผสานหลายเทคนิคและวัสดุเข้าด้วยกัน
4.	ขึ้นโครงเก้าอี้
5.	ทำาส่วนประกอบต่างๆ	เริ่มจากผ้าก่อน
6.	นำาส่วนประกอบต่างๆ	มาประกอบเข้าด้วยกันบนชิ้นงาน
7.	ทำาชิ้นงานตามแบบร่างให้เสร็จ
8.	ตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมตามเหมาะสม
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อวิกา  สมัครสมาน
Awika Samukrsaman

แตกต่างอย่างกลมกล่อม 

Different but mellow

I     เทคนิควิธีการ
ในส่วนของเทคนิควิธีการทำางาน	จะมีอยู่	2	ส่วนหลักๆ	คือ	
		1.	ทำาเทคนิคเฉพาะของแต่ละวัสดุเพื่อเตรียมเป็นส่วนประกอบของช้ินงาน	แบ่งได้เป็น
คอนกรีต	 ใช้วิธีการหล่อข้ึนรูป		 ด้วยการทำาต้นเเบบเป็นทรงเรขาคณิตมีการทดลองใช้ปูน
ขาวและปูนเทา	เทสลับชั้นกัน	ไม้	ใช้ประกอบเป็นโครงสร้างของเก้าอี	้และส่วนตกแต่งผ้า	
เย็บ	ปัก	ทอ	ผสมผสานกันตามชนิดของวัสดุและความเหมาะสม	เช่น	เทคนิคทอ	ทำาเพื่อ
ให้ได้ผ้าผืนสามารถใส่วัสดุอื่นผสมได้ด้วยเช่น	ไม	้เศษผ้า	เป็นต้น	เทคนิคปักในที่นี้มีการปัก
หลายรูปแบบ	 เช่นปักบนเศษผ้า	นำาผ้ามาต่อกันแล้วปักเป็นลวดลายต่างๆ	ปักถม	หรือใช้
วัสดุอื่นผสมด้วย	เช่นการทุบปูนให้แตกเพื่อนำามักปักประกอบแทนการใช้ลูกปัด	เทคนิคเย็บ
เป็นเทคนิคที่ใช้ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน		สามารถช่วยสร้างโครงสร้างของรูปทรงได้ด้วย
		2.	ประกอบสว่นประกอบท่ีเตรยีมไว้เข้าด้วยกัน	ดว้ยเทคนิคท่ีผสมผสาน	ในข้ันตอนของการ
ประกอบหลายวัสดุเข้าด้วยกันนี้มีการทำาได้หลายอย่าง	เช่น	การนำาผ้าที่ทำารายละเอียดไว้จัด
วางลงบนบล็อค		นำาเศษปูนที่หล่อเอาไว้มาทุบให้แตกบางส่วน	แล้วนำาเศษนั้นไปจะเรียงองค์
ประกอบผสมกับผ้า		จากนัน้เทปนูทีผ่สมไว้ลงไปในบล็อก	รอใหแ้หง้	แล้วนำาชิน้งานออกจาก
บลอ็ก		สว่นท่ีเรานำาผา้และเศษปูนวางไวก้จ็ะไมโ่ดนปูนทับ		งานท่ีออกมาจะเห็นเป็นคลา้ยๆ
เศษผ้าหรือเศษปูนที่ถูกฝังไว้ในปูนอีกที		เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับแนวความคิด

I     Technique 
There	are	two	main	techniques	which	are
		1.	The	specific	technique	for	each	material	that	will	be	one	of	the	art	piece’s	component.	
For	the	concrete	material,	the	shape	can	be	molded	by	creating	a	simple	geometric	
prototype.	This	technique	can	be	experimented	with	white	concrete	and	grey	concrete.	
Whereas	the	wood	material	is	a	material	used	to	create	the	chair’s	structure	and	the	
fabric	is	used	for	decorations.	Techniques	includes	stitching,	sewing	and	weaving.	
The	combination	of	 the	 technique	are	varies	depending	how	well	both	materials	can	
be	combined.	For	example,	the	weaving	technique	allows	other	materials	such	as	wood	
and	pieces	of	fabric	to	be	combined	together.	Cracking	the	concrete	to	stitch	it	to	the	
fabric,	using	this	material	instead	of	the	common	beads.	Stitching	is	a	technique	that	the	
designer	uses	to	combine	each	components	together	and	this	technique	also	has	a	role	
in the structure creation process. 
		2.	Combining	each	of	the	prepared	components	together	with	different	techniques	for	
each	materials,	for	example,	placing	the	carefully	crafted	fabric	onto	the	block,	filling	the	
block	up	with	cement,	wait	for	it	to	dry	before	taking	off	the	art	piece	from	the	block.	
The	part	that	was	placed	with	fabric	will	not	be	covered	with	cement,	this	results	in	an	art	
piece	that	looks	similar	to	fabric	pieces	or	cement	pieces	that	is	buried	inside	the	cement	
itself	again.	This	is	to	connect	the	art	piece	and	to	connect	to	the	concept	of	the	work.	
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I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
ในกระบวนการทำางานจะประกอบไปดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลาย	ลว้นเเต่
ใช้พื้นฐานทางงานหตัถกรรมทั้งสิ้น		และในการเลือกใชเ้ทคนิค	ยังได้
คำานึงถึงธรรมชาติของตัววัสดุเองด้วย	เช่น	การปักผ้า	เป็น
การปักแบบไม่ไดค้ำานึงถึงขนาดของฝเีข็มท่ีต้องน่ิงและละเอียดมาก		ถ้า
ในระหว่างปักผ้าอาจจะขยับหรือด้ายอาจจะพันกันบ้าง	เราก็สามารถ
ปักทับ	ปักต่อไปได้เลย		หรือในส่วนของการทำาปูน	ก็มีการปล่อยให้
ปูนค่อยๆไหลธรรมชาติไปตามซอกของปูนแตกและเศษผ้าที่วางไว	้

I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
ในงานช้ินน้ีพยายามใช้วัสดุท่ีมีคณุสมบัติแตกต่างกันมาประกอบเข้าด้วย
กัน	 โดยใช้พื้นฐานของงานหัตกรรมเป็นตัวเช่ือมโยงวัสดุให้กลมกลืน
กันย่ิงข้ึน		 เป็นการทดลองนำางานปักไปอยู่ในปูน	นำาเศษปูนไปอยู่
บนผ้า		เพื่อให้เห็นความแตกต่างกันของตัววัสดุแต่ก็ยังคงความสวย
ของตัวเองได้อย่างดี

อวิกา  สมัครสมาน
Awika Samukrsaman

แตกต่างอย่างกลมกล่อม 

Different but mellow

I     Connection with the concept “Art of Nature” 
The	production	process	consist	of	various	technique,	all	
of	which	requires	the	basic	skills	in	creating	crafts.	When	
choosing	 the	 technique,	 the	designer	 thought	about	
the	nature	of	the	material.	For	example,	when	fabric	
is being sewed without concerning about the stitching 
space	or	neatness.	The	thread	might	get	out	of	pattern,	
and	sewing	over	the	errors	is	possible.	For	cement,	the	
designer	allows	the	concrete	to	naturally	flow	into	each	
small	gaps	of	the	concrete	and	the	placed	fabric.	

I     Innovative aspect of the product 
This	art	piece	is	a	combination	of	materials	that	have
different	characteristic,	by	using	the	basic	craft	process	
to	combine	each	materials.	Also	an	experiment	in	
using	the	sewing	technique	with	cement	where	cement	
is	being	placed	onto	fabric	shows	the	beauty	of	the	
difference	in	the	nature	of	the	materials.
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I     แนวคิด
สรรพสิง่ต่างลว้นเกิดมาจากธรรมชาติ	รวมท้ังสิง่มีชีวิตท่ีเรยีก
ว่า	มนุษย์	 เม่ือได้กำาเนิดข้ึนก็มีการดำาเนินชีวิตเพื่อการอยู่
รอด	ต่อสู	้ดิ้นรน	คิดค้น	เเละสรรค์สร้างสิ่งต่างๆอยู่ตลอด
เวลา	 เม่ือมองย้อนไปจากอดีตจนปัจจุบันจะทำาให้เห็นถึง	
วิวัฒนาการทางด้านความคิด	กลไก	ของระบบสมองท่ีทวี
ความซับซ้อนสามารถคิดค้นสร้างสรรค์จากสิ่งท่ีเป็นพื้นฐาน
ตลอดจนเทคโนโลยีความล้ำาหน้าต่างๆ	อีกมากมายที่เกิดขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเเต่ท้ายสุดเเล้วเม่ือทุกอย่าง
เวียนมาบรรจบเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเพราะน่ันคือ	 วัฎจักร
ของชีวิต	ที่เรียกว่า	“circle	of	life	”

I      Concept
Every	creatures	were	created	by	nature,	including	
human	beings.	As	soon	as	we	were	born,	human	
beings	strive	for	survival.	We	fight,	flounder,	innovate	
and	create	new	things	all	the	time.	Looking	back	
through	development	from	the	past	to	the	present,	
it	reminds	the	designer	of	the	advanced	mechanism	
of	the	brain.		Human	brain	can	create	all	sort	of	
things	from	the	very	basic	to	innovative	technology.	
All	of	which	are	created	to	satisfy	our	demands.	
But	at	the	very	last,	when	the	cycle	stops,	we	all	
will	return	to	the	origin,	therefore,	this	leads	to	the	
“circle of life ”

T H E 
F I N A L I S T ทวีศ ักด ิ ์  จ ัต ุว ัน

Thaweesak Chattuwan

ว ัฏจ ักรของชีว ิต

Circle of life
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F I N A L I S T

ทวีศ ักด ิ ์  จ ัต ุว ัน

Thaweesak Chattuwan

ว ัฏจ ักรของชีว ิต

Circle of life

I     กระบวนการเเต่ละขั้นตอน
1.	ลงพื้นท่ีสำารวจวัสดุเเละภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหม่ี	ณ	ผ้าไหมตุ้มทอง	อำาเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์
2.	การออกแบบลายกราฟมัดหมี	่โดยขั้นเเรกจำาเป็นต้องรู้เเละกำาหนดขนาดเส้นไหม	เส้นยืน	
เเละเส้นพุ่ง	กำาหนดความหนาบางของผ้า	กำาหนดขนาดหน้ากว้างเเละยาวของผ้า	กำาหนด
เทคนิคเเละขนาดของวัสดุพิเศษในการทอเเทรกได้	 เเละนำามาคำานวณเพื่อท่ีจะสามารถออก
เเบบลายมัดหม่ีเเละทอผา้ไหมมัดหม่ีออกมาได้ตรงเเละสวยงามตามเเบบท่ีวางไว้	อีกท้ังสามารถ
ทำาให้เรารู้ปริมาณของวัสดุเส้นไหมเเละอื่นๆ	ที่จะนำามาทำางานในขั้นตอนต่อไป
3.	การทำาผ้าไหมมัดหมี่	Circle	of	life	เตรียมเส้นไหมเปลือกนอก	ต้มฟอกเพื่อลอกกาวเส้น
ไหม	นำาเส้นไหมมาผึ่งใหเ้เหง้	กวักเส้นไหมเข้าอัก	เพื่อเตรียมนำาไปทำาเส้นยนืเเละเส้นพุ่งต่อไป
	 เส้นยืน	:	ค้นเส้นยืน	(เครือ)	นำาไปย้อมสี		นำาไปสืบหูกเเละขึ้นกี่เตรียมทอ
	 เส้นพุ่ง	(มัดหมี่)	:	ค้นเส้นพุ่งตามจำานวนลำาหมี่ที่ออกแบบไว	้	

หมายเหต	ุ:	ในงานครัง้น้ีจะเลอืกใช้การย้อมสเีเดงเป็นสพีืน้ก่อน	เเลว้
จึงนำาไปมัดหม่ีตามลายท่ีออกแบบ	เเละนำามาย้อมสดีำาสท่ีี	2	เสรจ็แลว้
จึงนำาไปเเก้มัดหม่ี	ต่อไปก็นำาไปข้ึนโฮงป่ันให้เสน้ไหมท่ีมัดหม่ีไว้เเลว้ได้
กลบัเข้าสูห่ลอดเพือ่เตรยีมใสก่ระสวยเเละเข้าสูข้ั่นตอนการทอเป็นผา้ผนื

Note	:	In	this	design,	the	designer	used	red	color	as	the	
primary	color	first	 then	using	 the	mudmee	technique	
according	to	the	design	and	dye	to	black	color.	After	
that,	the	prepared	silk	yarn	was	then	brought	to	the	
weaving process.

I     Production process
		1.	Using	the	local	materiall	and	local	wisdoms	
of	weaving	Mudmee	silk	at	Napho	District,	
Buriram	Province.
		2.	Designing	the	graphic	of	Mudmee,	then	
the	size	of	 the	piece.	Calculating	 the	warp	
and	the	weft.	the	thickness	and	the	softness	
to	get	the	rough	idea	of	the	amount	of	raw	
materials.
		3.	Soak	the	silk	thread	in	not	water	to	remove	
the	seracin,	then,	wash	and	dry	in	the	sun.
Preparing warps and wefts to be woven on 
a	handloom.
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I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art 
of nature
คอืการนำาเอาทักษะเเละภมิูปัญญาการทำาผา้ไหมมัดหม่ีด้ังเดมิ
ของชุมชนมาสร้างสรรค์	สู่ผลงานศิลปะเชิงนามธรรมท่ีมี
การถอดรหัสมาจากเเนวคิดเชิงสัญลักษณ์ท่ีสอดเเทรกไว้ใน
เส้นไหม	โดยถักทอรวมกันออกมาเป็นผืนท่ีจะสะท้อนเรื่อง
ราว	มุมมอง	เเง่คิด	ของชีวิต	ผ่านผืนผ้า		Circle	Of	Life		

I     Connection with the concept “Art of Nature”
Using	 local	skills	and	 local	wisdoms	 in	making	
mudmee	silk	 to	create	 the	abstract	art	work.	
The	symbolic	inserts	with	in	the	silk	was	woven	
together	 to	 reflect	 the	story,	view	point,	and	
thought	of	the	life	via	“Circle	of	Life”.

I     นวัตกรรมทางด้านหัตถกรรมของงานคือ
การเเลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากทักษะภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิม
ของครูช่างฝีมือในชุมชนท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการทำา
ผ้าไหมมัดหม่ี	มาประยุกต์เเละสรรค์สร้างสู่ระบบการมัด
หม่ีรปูเเบบใหม่	ท่ีจะสามารถเพิม่เเนวทางการสรา้งลวดลาย
เเละจะทำาให้ผูศึ้กษารุน่ใหม่ไดเ้ข้าใจ	เข้าถึงในการเรยีนรูง้าน
หัตถกรรมทางด้านสิ่งทอมัดหมี่ของไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น	จึงจะ
เป็นสิ่งดีท่ีจะทำาให้มีผู้สืบสาน	พร้อมท้ังเพิ่มพูนความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของไทย

I     Innovative aspect of the product
The	exchanging	knowledge	of	local	skills	of	
Mudmee	artisans	and	contemporary	ideas	of	young	
designer	creating	the	new	way	of	“Mudmee”	
which	comes	with	various	design	and	accessible	
by	young	generation.	This	will	bring	Thai	Mudmee	
to	the	future	with	variety	and	value.
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I     แนวคิด
เครือ่งเบญจรงคห์มู่บ้านดอนไก่ดมีีคณุคา่ท่ีลายน้ำาทองความละเอียดสงู	และใชน้้ำาทองคณุภาพท่ีมีความ
ทนทาน	ช่างฝมืีอชาวดอนไก่ดต้ีองฝกึฝนเป็นระยะเวลานานจึงจะสามารถวาดลวดลายท่ีซบัซอ้นไดส้วยงาม	
เอกรงค	์คือ	การทำางานร่วมกันระหว่างช่างฝีมือดอนไก่ด	ีและนักออกแบบ	เพื่อนำาเสนอทักษะการวาด
ลายน้ำาทองแบบด้ังเดมิบนผลติภณัฑ์ท่ีมีรปูแบบรว่มสมัย	สามารถใชง้านไดจ้รงิและเหมาะกบัพฤตกิรรม
การทานอาหารในยุคปัจจุบัน
I     Concept
Benjarong	collection	or	a	 form	of	polychrome	enamelled	porcelain	 tableware,	
produced	by	Donkaidee	village	has	 the	unique	technique	of	 intricate	drawing	
patterns	and	long	life	cycle.	In	order	to	bring	this	precious	technique	back	to	the	
domestic	context	again,	 the	designer	will	 re-design	the	pattern,	which	suits	 the	
present	lifestyle.

I     Production process
1.	Casting	clay	soil
2.	Burn	the	raw	clay
3.	Plating
4.	Burnt	glaze
5.	Hand	painting	 the	hold	watermark	
pattern	at	Donkaidee	Village	

I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1.	หล่อน้ำาดิน
2.	เผาดิบ
3.	ชุบเคลือบ
4.	เผาเคลือบ
5.	 เขียนลายน้ำาทอง	ณ	หมู่บ้านเบญจรงค์
ดอนไก่ดี

T H E 
F I N A L I S T

โม จิรช ัยสกุล

Mo Jirachaisakul 

เอกรงค์
Monochrome

I     Technique
The piece is being hand 
painted,	here	each	of	pieces	
have	 the	unique	 identity	
depending	on	the	craftsmen.	

I     เทคนิควิธีการ
ชิ้นงานเขียนลายด้วยมือ	จึงทำาให้
แต่ละช้ินมีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยตามแต่ช่างผู้เขียน

I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
ลวดลายเบญจรงคด้ั์งเดิม	มีท่ีมาจากการสังเกตธรรมชาติของช่างเขียน
ลาย	เช่น	ลายดอกไม้	ลายจักรี	ลายก้านต่อดอก

I     Connection with the concept “Art of Nature” 
The	original	Benjarong	pattern,	when	observed	carefully,	
it	is	the	a	pattern	inspired	from	nature	such	as	flower	
pattern,	Chakri	pattern	and	a	running	foliage	pattern.

I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
ช้ินงานเกิดจากการประยุกต์เอาลวดลายและเทคนิคดัง้เดมิมา
ตกแตง่ลงบนภาชนะหนา้ตาใหม	่เพือ่สง่เสรมิให้ผูบ้รโิภคนำาเอา
เครื่องลายน้ำาทองกลับมาใช้ในชีวิตประจำาวันมากขึ้น

I     Innovative aspect of the product
This	art	piece	is	created	from	the	adaptation	of	an	
original	Thai	pattern	and	technique	into	a	newly	
designed	tableware	in	order	to	convince	today’s	
consumer	to	use	the	gold	watermark	pattern	in	
their	daily	routine.	
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ภราดร เกตุร ัตน ์

Paradorn Katerat  

ขยะ โอต์ก ูต ูร ์ 

Waste : Couture

I     Concept 
The	concept	came	from	the	designer’s	previous	experiment	
of	 treating	 the	wood	texture	onto	 the	 fabric.	As	 time	
goes	by,	if	this	“wood”	was	to	exist	in	nature,	it	would	
already	be	covered	by	moss.	The	designer	created	this	
resemblance	by	using	leftover	fabric	from	fashion	industry	
as	experimentation	to	create	a	moss	texture.	This	
collection	was	intended	to	be	a	mockery	of	high	fashion	
that	uses	only	high	quality	and	expensive	materials	such	
as	pearls,	gems,	feathers,	etc.		However,		the	designer	
uses plastic clothing tags instead to decorate to how 
much	clothes	being	produced	everyday.

I     แนวคิด
จากผลงานของตนเองที่เคยทำาในอดีตที่
ผ่านมาจากการได้ทดลองทำาผ้าให้มีลักษณะ
คล้ายกับไม้	 เม่ือผ่านเวลายาวนานหากเป็น
ไม้ในธรรมชาติก็จะมีพืชชนิดหน่ึงข้ึนมาปก
คลมุก็คอื	“มอส”	ผลงานช้ินน้ีจึงไดท้ำาช้ินงาน
ให้มีความคล้ายกับพื้นที่ปกคลุม	โดยการนำา
เอาเศษผา้ซึง่เป็นขยะแฟช่ัน	มาทด	ลองสรา้ง
เป็นพื้นผิวที่มีลักษณะคล้ายกับต้นมอส	ซึ่งมี
ความขัดแย้งอย่างมากกับการทำาเสือ้ผา้โอต์	กู
ตูร์	ที่ต้องใช้วัสดุชั้นดีในการตัดเย็บและวัสดุ
ตกแต่งซึ่งปกติเสื้อผ้าประเภทน้ีจะใช้วัสดุ
ราคาแพงเช่น	ไข่มุก	พลอย	ขนนก	เป็นต้น
แต่นักออกแบบจะใช้พลาสติกคลอ้งป้ายแท็ก
เสือ้ผา้	เพือ่เป็นเครือ่งหมายเชิงสัญลกัษณว่์า
ปัจจุบันมีการผลติเสือ้ผา้เกิดข้ึนเป็นจำานวนมาก

T H E 
F I N A L I S T

I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1.	คัดเลือกเศษผ้าไหม	โดยเลือกสีที่ตรงกับชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้และเศษผ้าสีอ่อนที่สามารถย้อมสีทับได	้
2.	ย้อมเศษผ้า	โดยแบ่งย้อมในเฉดสีต่างๆ	ที่ไม่เท่ากัน	
3.	ตัดแบ่งผ้าเป็นชิ้นเล็กๆ	โดยตัดผ้าตามแนวเฉียง
4.	นำาผ้ามาซ้อนประกบกันประมาณ	4-5	ชั้น	แล้วเย็บด้วยจักร	จากนั้นฉีกให้เป็นฝอย	
5.	นำาชิ้นผ้าที่สำาเร็จไปสอยบนโครงชุดที่ได้ตัดเย็บไว้	โดยแทรกวัสดุตกแต่ง	(แท็กพลาสติก)	ระหว่างชิ้นผ้า
6.	เย็บซิปและซับใน	

I     Production process
1.	Select	the	leftover	silk,	by	choosing	the	
similar	color	according	to	the	design	or	 light	
color	fabric	to	be	dyed.	
2.	Dye	the	fabric	by	separating	it	into	different	
shades and color 
3.	Cut	and	divide	small	pieces	of	fabric	diagonally
4.	Attaching	the	fabric	together	for	4-5	layers,	
sew together before tearing it into pieces
5.	Sewing	the	fabric	onto	the	design	structure	by	
using	other	materials	(plastic	tag)	to	decorate	
between the piece of fabric
6.	Sew	the	zip	and	lining
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I     Connection with the concept “Art of 
Nature” 
The creation in creating the art piece 
“Waste	:	Couture”	started	from	using	
leftover	fabric,	using	a	technique	that	turns	
it	into	the	natural	moss	in	different	shades	
of	green.	Also,	the	characteristic	of	silk	 is	
that,	when	it	 is	being	diagonally	cut	and	
tear	off,	the	silk	fiber	expands	itself	creating	
a	fluffy	texture.	It	is,	then,	being	combined	
with	another	decorative	material	which	 is	
the	plastic	tag.	Lastly,	90%	of	the	art	piece	
is	handmade.	

I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ 
Art of Nature
การสร้างสรรค์ผลงาน	waste	 :	couture	 เกิดจาก
การนำาเศษผ้ามาทำาเทคนิคเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ
ของมอส	ทัง้โทนสีเขยีวในเฉดต่างๆ	จากการย้อมและ
พื้นผิวที่ได้ใช้	อีกคุณสมบัติหนึ่งของผ้าไหมคือเมื่อตัด
ตามแนวเฉยีงและฉกีออก	เสน้ไหมจะมีความฟคูลา้ยมอส
ผสมผสานกับวัสดตุกแต่งอย่างป้ายแท็กพลาสติก	อีกท้ัง
การประกอบชดุกวา่	90%	เป็นการประกอบข้ึนด้วยมือ

 I 	 T H E 	 F I N A L I S T

ภราดร เกตุร ัตน ์

Paradorn Katerat  

ขยะ โอต์ก ูต ูร ์ 

Waste : Couture

I     Innovative aspect of the product
Normally,	hand	woven	 silk	 is	being	both	
natural	chemical	dyed.	Therefore,	the	color	
used	in	dying	the	fabric	was	discarded	to	
the	environment	directly.	For	this	piece,	the	
process	of	dying	 is	all	 through	chemicals	
and	is	being	dyed	in	a	factory	that	has	a	
good	quality	water	treatment	system,	as	well	
as	producing	a	good	quality,	 long	lasting	
color and the right shades of color. 

I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
โดยปกติผา้ไหมทอมือจะมีท้ังท่ีย้อมดว้ยสธีรรมชาติและ
ย้อมด้วยสสีงัเคราะห์หรอืสเีคมี	จะเป็นการย้อมท่ีเป็นอุต
สากรรมครวัเรอืน	ดงัน้ันน้ำาสท่ีีผา่นกระบวนการย้อมก็
จะถูกท้ิงสูธ่รรมชาติโดยตรง	แต่ผลงานช้ินน้ีเลอืกใช้วิธี
การย้อมด้วยสีเคมีท้ังหมด	และยอ้มในระบบโรงงาน	ซึง่
มีระบบการบำาบัดน้ำาจากกระบวนการย้อมท่ีได้มาตรฐาน	
และสีผ้าที่ได้ตรงตามที่ต้องการและมีความคงทน

T H E 
F I N A L I S T

เกร ียงไกร ดวงขจร

Kriangkrai  Duangkhachon  

ภาชนะสามขา

TRIPOD POTTERRY IN NATURE

T H E 
F I N A L I S T

I     Concept 
The	product	is	a	new	version	of	clay	pottery.	By	having	
the	additional	design	of	three	legs,	it	gives	a	different	
look.	This	wooden	texture	was	created	by	using	special	
technique.	By	molding	up	a	shape	with	“Dan-Kwian”	
clay	and	heat	with	high	temperature	the	result	is	natural	
color	and	pattern	created	by	flame.	Each	pieces	of	the	
pottery	produced	is	unique	in	terms	of	shape,	pattern	
and	color	which	is	accidentally	created	by	controlling	
and	assessing	naturally.

I     แนวคิด
ภาชนะดินเผาพื้นผิวธรรมชาติ	 ท่ีได้เปลี่ยนแปลงฐานให้มี
สามขาเพือ่สรา้งเอกลกัษณข์องผลงานและสรา้งพืน้ผวิเปลอืก
ไม้ด้วยเทคนิคพเิศษจากการข้ึนรปูดว้ยแป้นหมุน	ดว้ยดินด่าน
เกวยีน	และทำาการเผาในอุณหภมิูท่ีสงูท่ีจะทำาให้เกิดการหลอม
ของเคลือบ	จนเกิดเคลือบแก้วท่ีหลอมภาชนะให้ได้ผลงานท่ี
มีความงดงามจากการสรา้งสรรคร์ปูทรงและพืน้ผวิจากมนุษย์	
และให้สีสันจากธรรมชาติท่ีระบายด้วยเปลวไฟ	 เกิดเป็นผล
งานท่ีไม่ซ้ำาแบบกันจากความบังเอิญท่ีผ่านการควบคุมและ
คาดคะเนให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ
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I      กระบวนการแต่ละขั้นตอน 
1.	การเตรียมดินพื้นบ้านด่านเกวียน	ผสมดินให้เข้ากันตามอัตราส่วนท่ีพอเหมาะตามชนิดของวัตถุท่ีต้องการจะป้ัน	 ถ้าเป็นของท่ี
ต้องการข้ึนรูปสูงหรืองานท่ีต้องการใช้ฝีมือประดิษฐ์	ส่วนผสมของดินต้องหนักเหนียว	คือมีดินเหนียวมากกว่าทราย	 ถ้าเป็นของช้ิน
เล็กหรือต้องการความแข็งแรงมากต้องหนักทราย	 โดยใช้สัดส่วนท่ีมีทรายค่อนข้างมากหรือครึ่งต่อครึ่ง	 เม่ือตวงดินผสมกันแล้วต้อง
ทุบหรือสับให้ดินแตกละเอียด	กรองกรวด	ทราย	รากไม้ออกให้หมด	รดน้ำาให้ทั่ว	โดยใช้ไม้กระทุ้งให้เป็นรู	คลุกจนทั่วแล้วกองหมัก
ไว้โดยใช้ใบตองแห้งหรือผ้าพลาสติกคลุมดินไว	้1	คืน	รุ่งขึ้นจึงนำาดินมากองกับกระดานเหยียบดิน	(สมัยโบราณใช้หนังวัว	หรือหนัง
ควายรองดิน)	ถีบดินหรือเหยียบดินสลับกันไปมาสัก	2-3	ครั้ง	แล้วใช้มือนวดจนดินเข้ากันสนิท	(ปัจจุบันใช้เครื่องนวดดิน	แทนการ
เหยียบดิน)	เสร็จแล้วจึงใช้มือปั้นดินเป็นท่อน	ๆ	ยาวประมาณ	25	ซม.	วางซ้อนกันในอ่างยาง	ใช้ผ้าหมาด	ๆ	หรือผ้าพลาสติกคลุม
ดินไว้เพื่อไม่ให้ดินแห้งเร็ว
										2.	วิธีการปั้น	(การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน)
										มีหลายวิธี	ได้แก่	วิธีอิสระ	วิธีขด	วิธีแผ่น	ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน	การปั้นโดยวิธีหล่อ	การเอาดินกดลงไปในแม่พิมพ	์แต่วิธี						
									การที่ใช้กันมาในสมัยดั้งเดิมคือ	การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน	เป็นการขึ้นรูปแบบทรงกลมโดยอาศัยเครื่องมือแป้นหมุน	มีทั้ง
ชนิดยืนและนั่ง	ความเร็วที่ใช้	2-3	จังหวะ	ความเร็วรอบของแป้นหมุนที่เป็นมาตรฐานประมาณ	80	รอบต่อนาที	ดินที่นำามาปั้นต้อง
เป็นดินชนิดท่ีมีความเหนียวจึงจะช่วยให้การข้ึนรูปได้ผลดี	การข้ึนรูปแบบแป้นหมุนต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะพอสมควร	 จึงจะ
สามารถขึ้นรูปได้ดี	
3.	การผึ่งดิน	
ไม่ควรผึ่งในท่ีท่ีมีลมโกรกมากเกินไป	จะทำาให้เครื่องป้ันดินเผาแห้งเร็ว	แตกเสียหายได้	ดังน้ันจึงต้องสร้างโรงผึ่งดินโดยเฉพาะ	โดย
ทั่วไปจะทำาเป็นโรงเรือน	หลังคาแหลมลาดเทลงมาทั้งสองข้าง	มุงด้วยแฝก	หญ้าคา	หรือจาก	ด้านสกัดทำาเป็นประตูทางเข้า	โดยกั้น
แบ่งเป็นส่วนป้ันดินไว้พอประมาณ	นอกน้ันก้ันเป็นโรงผึ่งดิน	พื้นล่างโรยทรายไว้ค่อนข้างหนา	 เพื่อใช้รองเครื่องป้ันดินเผาไม่ให้แตก
และเพื่อให้ดินแห้งสม่ำาเสมอกัน
4.	การเผาชิ้นงาน
แต่เดิมเตาเผาของด่านเกวียนจะขุดลงไปในดินใต้จอมปลวก	ภายในแบ่งเป็น	3	ตอน	ตอนแรกเป็นปากเตา	พอประมาณ	ใช้เป็นที่
เก็บถ่านและขี้เถ้าจากปากเตา	ตอนท่ีสอง	ยกพื้นสูงขึ้นลาดเอียงขึ้นไปสู่ปากเตา	ใช้เป็นที่วางเครื่องปั้นดินเผา	ตอนที่สาม	เป็นท้าย
เตา	จะก่อเป็นปล่องไฟ	หลังคาเพดานโค้ง	มีเสาค้ำาตรงกลาง	แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเตาเผาแบบเตาทุเรียง

เกร ียงไกร ดวงขจร
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การเผาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	หลังจากบรรจุเครื่องปั้นเรียบร้อยแล้ว	ก็เริ่มเผา	โดยแบ่งขั้นการเผาเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
								ระยะที่	1	รมไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า	“ลุ่ม”	เป็นการรมไฟไล่ไอน้ำาออกจากเครื่องปั้นดินเผา	โดยจุดไฟที่ขอนไม้ขนาดใหญ่
ไว้ที่ปากเตา	ใช้ไฟอ่อน	ๆ	ทิ้งไว้ประมาณ	1	วัน	1	คืน	ไฟเริ่มแลบเข้าไปภายแล้วจึงเผาในระยะต่อไป
	 ระยะที่	2	สุมไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า	“อุดเตา”	เป็นขัน้เตือนให้ใส่ฟืนในเรือนเตา	ชว่งนี้อุณหภูมิในเตาจะเริ่มสูงขึ้นสังเกต
ได้จากควันสีดำาพุ่งขึ้นจากปล่องตามด้วยเปลวไฟปนมากับเขม่าดำา	ใช้เวลาเผาประมาณ	3	ชม.	ต้องระวังอย่าให้ปากเตามีช่องว่างให้
อากาศเข้าไปเผาไหม้มากเกินไป	เพราะอุณหภูมิในเตาไม่สม่ำาเสมอ	จะทำาให้เครื่องปั้นดินเผาที่บรรจุอยู่ภายในแตกเสียหายมาก
								ระยะที่	3	เร่งไฟ	หรือชาวบ้านเรียกว่า	“ขึ้นปล่อง”	ระยะนี้อุณหภูมิภายในเตาจะสูงไฟเป็นสีแดง	คนเผาจะเร่งไฟ	โดยใช้
ไม้ท่อนเล็ก	ๆ	เผาไฟจนเป็นสีส้มแลบออกมานอกปล่อง	ถ้ามองดูเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ภายในเตาจะเห็นเป็นสีแดงมัน	ระยะนี้ใช้เวลา
ประมาณ	5–7	ชั่วโมง	เปลวไฟจะสูงพ้นจากปล่อง	2	ถึง	2.50	เมตร	เสร็จแล้วจึงปิดปากเตาด้วยอิฐและดินเหนียว	ทิ้งไว้ประมาณ	
4–5	วัน	จึงโกยถ่านออก	ดับด้วยน้ำา	ทิ้งไว้จนอุณหภูมิภายในเตาลดลง	จึงจะนำาเอาเครื่องปั้นดินเผาออกมาได้
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I      Production Process
1.	Preparing	the	Dan	Kwian	Clay	
Mixing	the	clay	in	an	perferable	amount.	When	the	clay	is	being	measured	and	mixed	together,	
it	has	to	be	smashed	and	chopped	to	get	a	very	pieces	of	clay,	pebbles,	sand	and	tree	roots.	
Water	is	being	poured	all	over	the	material	before	using	a	wood	to	get	small	holes	by	poking.	Mix	
all	of	the	materials	again	by	covering	it	with	dried	banana	leaf	or	plastic	bag	for	1	night.	The	next	
morning,	the	clay	is	being	piled	up	on	a	clay	stepping	board	(in	the	past,	leather	from	cow	or	
buffalo	is	being	used)	when	its	done,	the	clay	is	being	hand-molded	into	a	cylinder	shape	25cm	
long,	it	is	being	placed	on	top	of	each	other	in	a	rubber	tray	before	using	a	damp	fabric	or	plastic	
covering	it	to	prevent	it	from	drying.	
2.	Molding	(Forming	clay	into	shapes	by	using	pottery	wheel)	
There	are	many	techniques,	for	example,	free	style	technique,	forming	it	into	sheets	technique	or	
coiling	technique.	Sculpturing	the	clay	using	mold	is	the	traditional	technique	that	has	been	used	
before,	this	is	done	by	using	the	pottery	wheel	to	form	a	circular	shape	clay	with	the	pottery	wheel	
equipment.	This	includes	both	the	artisan	to	stand	and	sit,	using	speed	of	2-3	rhythms	where		
					the	standard	speed	is	approximately	80	times	per	minute.	Clay	used	in	forming	this,	is	sticky	
					clay	that	is	easy	to	form	shape.	Sculpturing	clay	with	pottery	wheel	requires	a	certain	skills	and	
experience	in	order	to	create	a	quality	work.	
3.	Drying	the	clay
This	is	the	most	important	part	if	we	leave	the	clay	in	areas	that	is	windy,	this	will	make	earthenwares	
dried	so	fast	and	may	be	broken.	Hence,	we	will	have	to	build	specific	drying	plants.	Generally,	drying	
plants	or	keeping	plants	will	be	used	as	houses	that	have	sharp	roofs	sloping	down	for	both	sides.		
4.	Firing	the	art	piece	
In	the	past,	kilns	of	Dan	Kwian	will	be	dug	down	in	the	ground	under	anthills.	Inside	of	this	will	be	
separated	into	3	parts.	The	first	part	is	kiln’s	entrance.	The	second	part	is	a	space	to	place	all	the	
pottery.	And	the	last	part	is	a	chimney	with	inside	curved	roof.	

 I 	 T H E 	 F I N A L I S T

	 There	are	3	phases	of	firing	:
	 The	First	phase,	firing	or	villagers	call,	“Lum”.	This	is	firing	to	chase	streams	out	from	earthenwares	
by	lighting	at	big	logs	at	kilns	mouths	using	light	fires	and	leaves	this	for	approximately	1	day	1	night	
or longer.
										The	Second	phase,	starting	fires	or	villages	call,	“Oud	Tao”.	This	is	the	stage	to	put	firewoods	
in	kilns.	The	person	who	burns	earthenwares	will	continue	to	put	firewoods	in	full	of	kilns	mounths.	This	
period,	the	temperature	will	be	quite	high	that	can	be	noticed	from	black	smokes	raced	up	from	
chimneys	with	flames	mixed	with	black	smokes.	This	will	take	time	to	fire	approximately	for	3	hours.	This	
phase	is	the	most	important	not	to	let	kilns	to	have	holes	or	hollows	to	let	airs	into	for	overly	burning.	The	
reason	is	that	the	temperature	in	kilns	will	not	be	consistent	and	this	will	cause	the	earthenware	broken.
										The	third	phase,	accelerate	fires	or	villagers	call,	“Kuen	Plong”.	This	phase,	the	temperature	
inside	kilns	will	be	extremely	high	and	red	flame	occurs.	The	person	in	charge	will	accelerate	fires	by	
using	small	lumps	of	woods	such	as	bamboos	or	end	lumps	of	pine	trees	to	burn	until	the	orange	flame	
flashed	out	of	chimneys.	If	we	look	at	earthenware	inside	kilns,	they	will	be	glossy	red.	This	phase	
will	take	approximately	5-7	hours.	Flames	will	be	high	out	from	chimneys	for	2	to	2.50	metres.	
After	that	kilns	will	be	closed	with	bricks	and	clays	for	approximately	4-5	days.	Kilns	will	be	left	
until	the	inside	temperature	is	reduced,	then	earthenwares	will	be	brought	out.
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I      เทคนิควิธีการ 
วัตถุดิบในการข้ึนรปูเป็นดนิเหนียวดา่นเกวียน	วิธกีารข้ึนรปูน้ันจะ
เป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า	ขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกก่อน	มี
วิธีการตกแต่งลวดลายธรรมชาติระหว่างการขึ้นรูป	โดยสร้างรอย
ขูดขีดบริเวณผิวนอก	ก่อนจะทาด้วย	Sodium	Silicate	เป็นตัว
ช่วยทำาให้ดินกระจายตัวคอ่ยๆดันจากภายในดว้ยความสม่ำาเสมอก็
										จะเกิดผิวแตกบริเวณเปลือกนอกคล้ายกับผิวเปลือกไม	้			
									จากนั้นตัดภาชนะที่ขึ้นรูปออกจากแป้น	รอจนชิ้นงาน
มีความหมาด	ก่อนนำามาคว่ำาบนแป้นอีกครัง้เพ่ือทำาการรดีดินอีกครัง้	
บรเิวณก้นภาชนะเป็นรปูทรงกระบอกและพบัเป็นจีบลกัษณะสามขา
เพือ่เป็นฐานของช้ินงานและสรา้งเอกลกัษณใ์ห้กับผลงาน	จากน้ันผึง่
ชิ้นงานไว้ให้แห้งสนิทตามธรรมชาติโดยประมาณ	1	สัปดาห์	จาก
นั้นจะทำาการเผาดิบ	(Biscuit	Firing)	โดยการเผาให้ความร้อนที
ละนอ้ย	เพราะผลติภณัฑ์ท่ีข้ึนรปูแลว้ยังมีความช้ืนและสารอินทรย์ี	
(Organic	Matter)	หลงเหลืออยู่ในชิ้นงาน	การเผาดิบจะเผาใน
อุณหภูมิ	800-900	องศาเซลเซียสโดยประมาณ	จากนั้นจึงทำาการ
ตกแต่งช้ินงานด้วยการทาเคลือบบางบริเวณผิวงานท่ีต้องการให้
มีความมัน	จากน้ันจึงทำาการเผาเคลือบเป็นการเผาผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการตกแต่งด้วยเคลือบแล้ว	วัตถุประสงค์ของการเผา	เพื่อให้
เคลอืบหลอมเป็นเน้ือแก้วติดแน่นอยู่บนผวิผลติภณัฑ์	โดยจะทำาการ
เผาเคลือบที่อุณหภูม	ิ1200	องศาเซลเซียส	จนเป็นชิ้นงานสำาเร็จ

I      Techniques
Material used in order to create a sculpture is 
Dan	Kwian	clay,	and	the	technique	used	is	the	
electric	pottery	wheel	by	forming	it	into	a	cylinder	
shape	first	before	decorating	it	with	natural	patterns	
while	forming	the	shape.	The	pattern	is	created	by	
forming	lots	of	scratch	on	the	outer	part	before	coating	
it	with	Sodium	Silicate	to	help	the	clay	to	distribute	
equally.	After	 that	 the	 inner	side	of	 the	pottery	 is	
being	pushed,	this	is	to	create	an	equal	pattern	to	
the	outer	part	of	the	pottery,	the	pattern	created	is	
similar	to	the	pattern	of	a	bark.	Then,	the	pottery	is	
being	pulled	out	from	the	wheel,	wait	for	it	to	dry	
a little before placing it upside down on the wheel 
again.	The	bottom	shape	of	the	pottery	is	a	cylinder	
shape and is being fold to create a three leg 
pottery.	To	get	the	base	of	the	work	to	dry	out,	it	
takes	around	1	week	to	do	so,	then	the	art	piece	is	
being	fired	(Biscuit	Firing	technique)	with	low	
temperature,	this	is	because	when	a	product	has	been	
formed.	There	are	still	some	moisture	and	chemicals	
(Organic	Matter)	 left	 in	 the	piece.	 Therefore,	 this	
technique	uses	800-900	degree	Celsius	to	burn.	For	
the	decoration	part,	 the	product	 is	being	coated	
to	create	a	shiny	surface	and	resulting	in	a	glazed	
pottery,	 To	create	a	glass-like	surface,	 this	pottery	
will	be	glazed	firing.
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I      ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
การข้ึนรปูภาชนะดนิเผาด้วยแป้นหมุนถือไดว่้าเป็น	การสรา้งสรรคท่ี์สง่ต่อและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน	โดยท่ีข้าพเจ้าได้
นำาเทคนิคน้ีมาต่อยอดสรา้งรปูทรงของฐานภาชนะให้มีสามขา	โดยเทคนิคการข้ึนรปู	และการสรา้งพืน้ผวิ	ให้มีการปรแิตก
คลา้ยกับผวิเปลอืกไม้	ให้ผสานกันระหว่างฝมืีองานช่างผสานเทคนิคการข้ึนรปูได้ความงามอย่างธรรมชาติอย่างมีเอกลกัษณ์

I      Connection with the concept “Art of Nature”
The	technique	of	using	pottery	wheel	has	been	passed	down	through	generations.	The	developed	
idea	of	creating	“	three-leg”	base	and	“	bark-like”	surface	is	a	combination	of	craftmanship	
which	generates	natural	and	unique	from	of	pottery.

I      นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
โดยปกติแล้วการขึน้รูปภาชนะดินเผาโดยแป้นหมนุไฟฟ้าจะใหผ้ิวของภาชนะที่เรียบเนียน	โดยจะสร้างรูปทรงและกำาหนด
ความหนาด้วยมือระหว่างการข้ึนรูปช้ินงานถ้าอยากจะได้ลวดลายท่ีจะตกแต่งช้ินงานก็จะมาทำาภายหลังจากท่ีข้ึนงาน
เสร็จและชิ้นงานมีความหมาด	คงรูป	จึงนำามาทำาการตกแต่งลวดลายหรือฉลุลาย	แต่นวัตกรรมในงานภาชนะสามขานั้น
จะเป็นการสร้างพื้นผิวของชื้นงานในระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงาน	ด้วยเทคนิคพิเศษ	โดยมีวิธีการตกแต่งลวดลายธรรมชาติ
ระหว่างการข้ึนรปู	โดยสรา้งรอยขูดขีดบรเิวณผวินอก	จนเกิดผวิแตกบรเิวณเปลอืกนอกคลา้ยกับผวิเปลอืกไม้	และยงัมกีาร
เป็นเปลีย่นแปลงจากฐานภาชนะเซรามิคโดยท่ัวไปจะมีทรงกลมและฐานจะต่ำาติดพืน้ก็จะเป็นยกฐานสงู	ท่ีเป็นเหมือนแท่นท่ี
ยกรปูทรงผลงานให้ลอยสงูจากพืน้	โดยทำาเป็นลกัษณะสามขาท่ีจะสรา้งเอกลกัษณใ์ห้ช้ินงานมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ

I      Innovative aspect of the product 
Normally,	the	perfect	smooth	and	consistant	surface	of	pottery	can	be	created	by	using	electric	
pottery	wheel.	Textures	and	patterns	and	also	later	added	to	the	piece	while	it	is	not	completely	
dry.	The	innovation	aspect	of	this	pottery	is	that	textures	and	patterns	are	added	while	shaping	
the	from	with	special	technique.	Scratching	outer	surface	and	pushing	outward	from	the	inner	
surface	creates	a	“bark-like”	surface.	Moreover,	it’s	cylindrical	base	was	folded	to	form	
“three-leg”	and	raised	the	whole	piece	up	interestingly.
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I     แนวคิด
จากความประทับใจในความงดงามทาง
คณุคา่ทางศิลปะ		กระบวนการสรา้งสรรค์
ท่ีเป็นข้ันเป็นตอน	ผ่านเทคนิควิธีการและ
วัสดท่ีุหลากหลาย	ผสมผสานความประณตี	
ละเอียดอ่อน	พิถีพิถัน	ในฝีมือของครูช่าง
งานประณตีศลิปไ์ทยโบราณ	ก่อให้เกิดเป็น
เเรงบันดาลใจในการออกแบบ

I     Concept 
The	designer’s	 impression	of	 the	
value	and	the	beauty	of	art	which	
was	created	carefully	step	by	step	
and the use of various techniques 
and	materials,	 together	with	 the	
meticulous	details	created	by	Thai	
traditional	craft	masters	inspires	the	
creation of “Glitter”.  

ผศ.ปนท ปลื ้มช ูศ ักด ิ ์ 

Assist.Prof. Panot Pluemchusak 

แพรวพราว

Glitter

T H E 
F I N A L I S T I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน 

1.	ค้นคว้าและศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์เเบบดั้งเดิม	 ท้ัง
ดา้นเเนวคดิในการออกเเบบสรา้งสรรค	์เทคนิควิธกีารท่ีมีความสมัพนัธ์
กับวัสดุที่นำามาใช้	รวมทั้งหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของงาน	
2.	วิเคราะห์เลอืกสรรเทคนิควิธกีารและวัสดุท่ีความประทับใจ	มีลกัษณะ
พเิศษท่ีน่าสนใจ	มีคณุคา่	และความสวยงาม	เทคนิคท่ีเลอืกมาคอืงาน
ประณตีศลิปไ์ดเ้เก	่งานฉลลุาย	งานลายรดน้ำา	และงานประดบักระจก
3.	กำาหนดเเนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์โดยอาศัยเรื่องราวจาก
ประสบการณส์ว่นตัว	เป็นจุดเริม่ต้นของความคดิ	ผสมผสานกับลกัษณะ
เฉพาะของเทคนิคเเละวัสดุที่เลือกมา	ให้มีความสัมพันธ์กับหัวข้อ	
“Art	of	Nature”	ทั้งในด้านแนวคิด	เทคนิค	วัสดุ	ประโยชน์ใช้สอย	
รูปทรง	และความสวยงาม
4.	สรา้งแบบรา่งทางความคดิ	2	มิติ	(	Sketch	Idea)	ใหเ้ปน็รปูธรรม
วิเคราะห์ความเป็นไปได้สูข้ั่นตอนการสรา้งแบบรา่งทางความคดิ	3	มิติ
(Sketch	Model)
5.	สร้างแบบร่างทางความคิด	3	มิต	ิ(Sketch	Model)	ให้เป็นรูป
ธรรม	และวิเคราะห์ความเป็นไปได้สู่ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง	ใน
การใช้เทคนิค	วัสดุ	และวิธีการผลิต
6.	สร้างผลงานต้นเเบบตามแบบร่างทางความคิด	3	 มิติ	 (Sketch	
Model)	เริม่จากเทคนิคการฉลลุวดลายบนแผน่โลหะตามแบบท่ีกำาหนด
ไว้	เสร็จแล้วรองพื้นทำาสีดำา
7.	 เม่ือทำาสีงานฉลุลวดลายเรียบร้อย	 เริ่มข้ันตอนการประดับกระจก
สี	ด้านในผลงาน	
8.	 เม่ือประดับกระจกสีด้านในเรียบร้อยเเล้ว	 เริ่มข้ันตอนการทำาลาย
รดน้ำาด้านนอกผลงาน	
9.	ประกอบรปูทรงและระบบไฟของโคมไฟ	ทดลองหลอดไฟชนดิตา่งๆ	
เพื่อค้นประเภทของเเสงที่สามารถสร้างบรรยากาศตามที่กำาหนดไว้

I     Production process 
1.	Research	and	study	of	 traditional	craftsmanship	
with	both	concepts	in	a	creative	design,	techniques	
that	are	associated	with	the	used	materials	and	the	
function	and	usage	of	the	work.
2.	Analysis	of	selected	methods	and	materials	such	
as	perforated	work	and	gilded	gold	leaf	on	blacie	
lacquers,	and	glass	works.
3.	Set	the	design	idea	from	personal	experience	
combined	with	 the	technique	and	materials	which	
relates	to	the	topic	“Art	of	Nature”	in	terms	of	
concepts,	techniques,	materials,	utilities,	patterns	and	
aesthetics. 
4.	Create	two	dimensional	conceptual	draft	
(Sketch	Idea)	and	analyze	the	possibility	of	creating	
a	three	dimensional	conceptual	draft	(Sketch	Model).
5.	Create	three	dimensional	conceptual	draft	
(Sketch	Model)	and	analyze	the	possibility	
of	creating	an	actual	work	through	the	use
of	decided	 techniques,	materials	and	producing	
methods.
6.	Create	the	model	according	to	three	dimensional	
conceptual	draft	 (Sketch	Model)	by	 starting	 from	
perforated	design	 techniques	on	 the	metal	 sheet,	
and	then	paint	in	black.
7.	After	finishing	the	perforated	design	and	coloring	
processes,	use	the	stained	glasses	to	decorate	inside	
of	the	work.
8.	After	decorating	by	 stained	glasses,	apply	 the	
gilded	black	lacquer	process	on	the	surface	of	the	
work	piece.
9.	Putting	together	all	the	pieces	to	create	a	form	
with	lighting	system	for	the	lamp.	Try	different	types	
of	bulbs	to	discover	the	type	of	light	that	suitable	to	
the	determined	environment.
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 I 	 T H E 	 F I N A L I S T

I     เทคนิควิธีการ  
1.	เทคนิคงานฉลุลาย	โดยแยกชิ้นส่วนของผลงานเป็น	8	ส่วน	ฉลุลวดลาย
บนแผ่นเหล็กตามเเบบและลวดลายที่ได้สร้างไว้	รองพื้นทำาสีดำา
2.	 เทคนิคงานลายรดน้ำา	 ในส่วนด้านนอกผลงาน	โดยเริ่มจากปรุเเบบตาม
ลวดลายทีส่ร้างขึน้	เตรียมวัสดุสำาหรับเขยีน	เคี่ยวกาวกระถนิ	ตม้ฝักส้มปอ่ย	
คั่วดินสอพอง	 เตรียมหรดาล	จากน้ันทำาความสะอาดพื้นผิวด้วยดินสอพอง	
โรยเเบบ	เขียนลาย	ขั้นตอนการเช็ดรัก	ใช้วัสดุเทียบเคียงคือสีน้ำามัน	เสร็จ
เเล้วปิดทองคำาเปลว	แล้วรดน้ำาจนปรากฏเป็นลวดลายทองตามเเบบ
3.	เทคนิคงานประดับกระจกในสว่นด้านในผลงาน	โดยการตัดกระจกสีเป็นช้ิน
เล็กๆ	วางเรียงต่อกันเป็นเส้นประ	คล้ายกับลวดลายของปีกแมลงติดกระจก
สีล้อไปตามเเนวเส้นของลายฉลุที่ทำาไว้

I     Technique 
1.	 The	perforated	design	 techniques,	by	 separating	 the	work	 into	8	parts	 then	
perforate the pattern on the steel sheet according to decided pattern and use 
a	black	color	as	primer.
2.	Using	gilded	black	 lacquer	 techniques	 for	 the	outside	surface	of	 the	piece.		
Starting	from	perforating	pattern	and	prepare	materials	for	pattern	writing	such	as	
gum	acacia,	boiled	acacia	concinna	pods,	white	clay	filler	and	prepare	realgar.	
Then	clean	the	surface	by	using	white	clay	filler,	and	applies	a	lacquer	after	that	
apply	the	gold	leafs	and	wash	away	excess	with	water.
3.	Decorating	glasses	techniques	for	the	inside	surface	of	the	work	by	cutting	the	
glass	into	small	pieces	and	place	them	on	a	dotted	line	which	similar	to	patterns	
of insect wing.

T H E 
F I N A L I S T

ผศ.ปนท ปลื ้มช ูศ ักด ิ ์ 

Assist.Prof. Panot Pluemchusak 

แพรวพราว

Glitter

I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature 
จากการศึกษาเเนวคิดของงานช่างประณีตศิลป์โบราณ	ส่วนใหญ่จะมีธรรมชาติเป็นเเรงบันดาลใจในการสร้างผงาน	ซึ่งเกิด
จากการดำาเนินชีวิต	ความผูกพันธ์	และสังเกต	ทั้งในส่วนของเเนวคิด	การสร้างรูปทรง	ลวดลาย	รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุ	
การแสดงออกถงึความอดุมสมบรูณข์องธรรมชาตสิรา้งสรรคผ์า่นลวดลายตา่งๆ	เชน่	ลายพรรณพฤกษา	ลายกา้นขด	ลายรกั
รอ้ย	ซึง่มีท่ีมาของช่ือและลวดลายท่ีไดร้บัเเรงบันดาลใจจากความเจรญิเติบโต	งอกงามของพชืพรรณในธรรมชาติ	ยกตวัอยา่ง
เช่น	ตู้ขาหม	ูตู้ขาสิงห	์ชื่อและรูปทรงในการออกเเบบได้รับแรงบันดาลใจ	จากการสังเกตความงามของลักษณะของสัตว์ใน
ธรรมชาติ	การเลือกใช้วัสดุที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของลักษณะภูมิประเทศที่พร้อมทั้งทรัพยากรและวัตถุดิบ	เช่น	ไม้	
ยางไม	้ปูน	แร่เหล็ก	ทองคำา	สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในทุกๆด้านของแแผ่นดินไทย	ซึ่ง
ช่างโบราณไดส้รา้งสรรคแ์ละถ่ายทอดไดอ้ย่างงดงาม		ในการสรา้งสรรคผ์ลงานช้ินน้ีได้นำาวิธกีารในการสรา้งเเนวคดิ	รปูทรง	
ลวดลาย	การเลือกใช้วัสด	ุการกำาหนดหน้าที่ของประโยชน์ใช้สอยในผลงาน	ซึ่งได้รับเเรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ	และ
แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ	์โดยเเนวคิดเกิดจากความประทับใจและความผูกพันธ์ของตนเองกับเเมลงในวัยเด็กและนำา
เอาลักษณะของปีกและลวดลายของแมลงชนิดต่างๆเช่น	แมลงปอ	ผีเสื้อ	 เต่าทอง	 ห่ิงห้อย	สร้างรูปทรงและลวดลายข้ึน
มาใหม่	การกำาหนดประโยชน์ใช้สอยของชิ้นงานมีเเรงบันดาลมาจากการให้แสงสว่างของหิ่งห้อย	การเลือกวัสดุและเทคนิค
วิธีการที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ	เช่นเหล็ก	ทองคำาเปลว	หรดาล	ฝักส้มป่อย	กาวกระถิน	
ดินสอพอง	คือความสัมพันธ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้กับหัวข้อ	“Art	of	Nature”

I     Connection with the concept “Art of Nature” 
From	studying	ideas	of	artisans	in	the	past,	it	is	shown	that	most	are	inspired	by	nature.	An	abundance	
of	nature	such	as	plants	and	animals	forms	the	designs	of	traditional	patterns.	Also	Thailand	has	been	
rich	of	natural	resources	such	as	wood,	gum,	plaster,	steel	and	gold	which	are	basic	to	the	creation	
of	arts	and	crafts.	The	concept	of	this	art	piece,	therefore,	is	inspired	by	an	abundance	of	nature	in	
the	childhood	such	as	dragonfly,	butterfly,	ladybug	and	firefly.	A	combination	of	the	impression	from	
insects	and	craftsmanship	creates	this	“Glitter”	under	theme	“Art	of	Nature”
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 I 	 T H E 	 F I N A L I S T

I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน  
สร้างประสบการณ์การรับรู้ใหม่ให้กับงานประณีตศิลป์ของไทย
ท่ีมักจะถูกประเมินคุณค่าว่าเป็นของโบราณ	 เชย	 ไม่มีความ
ทันสมัย	เป็นของท่ีใช้ในวัด	โดยใชก้ระบวนการในการออกแบบ
สรา้งสรรค	์สรา้งภาพลกัษณใ์หม่	ท่ีมีความรว่มสมัย	และคณุคา่	
ให้กับงานช่างประณีตศิลป์ของไทย

I     Innovative aspect of the product
Giving new experiences and awareness 
to	fine	arts	that	is	often	valued	as	
antiquity,	outdated.	The	process	of	
creative design helps to create a 
contemporary	and	valuable	image	to	
the	fine	arts	of	Thailand.

T H E 
F I N A L I S T

ผศ.ปนท ปลื ้มช ูศ ักด ิ ์ 

Assist.Prof. Panot Pluemchusak 

แพรวพราว

Glitter

นวธันย์ ร ุ ่งด ิลกโรจน์ 

Nawatan Rungdilokroajn 

ผลึก 

Form the Unform

T H E 
F I N A L I S T
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I     แนวคิด
ผลงาน	ผลึก	นี้	เกิดขึ้นจากการมองส่ิงที่เป็น	3	มิติให้เป็น	2	มิติ	พบว่าเส้นที่เกิดขึ้นมีความน่าสนใจ	และมีเหลี่ยมมุม
เป็นเอกลักษณ์	จึงเป็นที่มาให้ผู้ออกแบบ	นำามาถ่ายทอดเป็นผลงาน	โดยชิ้นงานจะ	ถูกสร้างขึ้นเป็น		
Wearable	art		โดยสร้างสรรค์และนำาเสนอเทคนิค	ผสมผสานการ	weaving	เส้น	Fabric	ลงบนโครงสร้างโลหะ	
ให้เกิดเป็นเทคนิคและมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้
I     Concept 
The	designer	wish	to	present	object	in	different	point	of	view.	By	creating	the	piece	
in	2	dimensional	viewpoint,	using		fabric	and	metal	structure	for	this	piece,	this	work	will	be	
developed	in	a	form	of	wearable	art.	Such	idea	opens	up	an	emergence	technique	and	
design and a new aspect for this piece.  
 

จุดเริ่มต้นแนวความคิดของผลงานช้ินน้ีเกิดข้ึนจาก	
ความประทับใจในความพเิศษของรปูทรงของผลกึชนิด
ต่างๆ	ซึง่เม่ือได้คน้คว้า	ก็จะพบว่าผลกึเหลา่น้ันมีการ
เกิดข้ึน	ขยายตวั	และแตกตวั	จากโครงสรา้งท่ีมีระบบ
ระเบียบ	หากทว่าปัจจัยของสภาพแวดล้อม	อาทิเช่น	
อุณหภูมิ	แรงดัน	การหลอมรวม	การปะทุ	ส่งผลให้
ผลึกมีความสมบูณ์	หรือไม่สมบูรณ์แตกต่างกัน	ทั้งนี้	
รูปร่าง	รูปทรง		ขนาด	พื้นผิว	สีสัน	องศาของเหลี่ยม
มุม	ความสมบูรณ์	ความใส	ความแข็ง	ความวาว	
ของผลึก	หลอมรวมกันเป็น
 ความพอเหมาะพอดี
 จังหวะ ความลงตัว
 ความมหัศจรรย์
อันเกิดจากการสรรสร้างตามธรรมชาติ

The initiative of this concept is based on 
the	impression	of	natural	diverse	forms	of	
crystals.	A	formulation	of	crystal	is	truly	an	
organic	development	depending	on	certain	
environment.	Specific	circumstances	allow	
each	crystal	to	form	its	own	shape,	angle,	
size,	surface	and	color.	With	different	
conditions,	crystals	may	become	either	in	
orderly	or	crooked	shape.	This	allows	
individual	to	always	view	crystal	fascinatingly.	
Crystal	allows	us	to	understand:		
 Appropriation, 
  Rhythm, Synchronization, 
 and Miracle 
given	by	nature.	

 I 	 T H E 	 F I N A L I S T

นวธันย์ ร ุ ่งด ิลกโรจน์ 

Nawatan Rungdilokroajn 

ผลึก 

Form the Unform

T H E 
F I N A L I S T

I     Production process 
1. Draft the design
2.	Draft	the	design	with	technique,	study	the	possibility	in	attaching	the	pieces	together	according	to	
the draft
3.	Study	the	characteristics	of	the	metal	and	thread	that	will	be	attached	together
4.	Create	the	metal	structure	prototype	to	find	the	possibility	in	creating	the	real	art	piece
5.	Adjust	and	adapt	the	prototype
			5.1	Structure:	many	pieces	of	metal	module	in	the	shape	of	Hexagon
			5.2	Attaching:	attaching	the	module	together	to	see	whether	the	joints	can	be	adjusted	as	well	as	
weighing the weight of the piece 
			5.3	Observe	the	structure	area	where	the	thread	will	be	attached
6.	Polish	the	metal,	preparing	to	coat	
7.	Attach	the	pieces	together	by	using	laser	(metal	attachment	technique)	
8.	Check	the	quality	of	the	work	before	cleaning	

I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน 
1.	ร่างแบบ
2.	ร่างแบบเชิงเทคนิค	ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบชิ้นงานให้ได้ตามแบบร่าง
3.	ศึกษาคุณสมบัติของโลหะ	และ	เส้นใย	ที่จะนำามาประกอบเข้าด้วยกัน
3.	ขึ้นชิ้นงานต้นแบบโครงสร้างโลหะ	เพื่อหาความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นงานจริง
4.	ปรับแก้ไขชิ้นงานต้นแบบ
5.	ผลิตชิ้นงาน	ประกอบไปด้วยส่วน	3	ส่วน	หลัก	คือ	
		5.1	โครงสร้าง	โมดูลโลหะทรง	6	เหลี่ยมจำานวนหลายชิ้น			
	5.2	การประกอบโครงสร้าง	ประกอบโมดูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันให้สามารถบิดหมุนได	้และรับน้ำาหนักชิ้นงานได้
		5.3	โครงสร้างชิ้นส่วนสำาหรับสานเส้นใยบนโครงสร้างนั้นๆ
6.	นำาโลหะไปขัดเตรียมพื้นผิวและชุบ
7.	ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน	ด้วยวิธีเชื่อมโลหะด้วยแสงเลเซอร	์
8.	ตรวจเช็คความเรียบร้อย	ทำาความสะอาดชิ้นงาน
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I     เทคนิควิธีการ  
การผสมผสานและประยุกต์การจักสานเสน้ใยลงบนโครงสรา้ง
โลหะ

I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
สร้างสรรค	์ผสมผสาน	ประยุกต์	การจักสานเส้นใยเข้ากับ
งานโลหะขนาดเล็ก	

I     Technique 
The	combination	and	the	adaptation	of	using	
thread	onto	metal	structure.

I     Connection with the concept “Art of Nature” 
The	magic	of	nature	creates	an	orderly	and	unique	shape	crystals,	where	the	crystals	has	to	go	
through	many	natural	process	including	pressure	and	temperature	before	forming	all	those	different	
shapes.	Each	and	every	pieces	of	crystals	has	a	perfect	shape	in	 its	 imperfection,	this	creates	a	
unique	beauty	that	inspires	the	designer	to	create	hundred	pieces	of	module	to	attach	together	in	
order.	Also,	the	module	can	also	be	adjusted	to	different	shapes,	just	like	crystals,	which	was	created	
by	the	nature	to	have	a	unique	and	different	shape.

 I     ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature 
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีสรา้งก้อนผลึกอย่างมีระบบระเบียบมีโครงสรา้งเฉพาะ	ซึง่ผลกึต้องผา่นกระบวนการทางธรรมชาติ	
ทั้งแรงดัน	อุณหภูม	ิทำาให้แต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกัน	ทุกชิ้นล้วนมีความสมบูรณ์บนความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง	ก่อให้เกิดเป็น
ความงามท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว	จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างผลงานท่ีมีลักษณะเป็นโมดูลมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างมี
ระบบ	และสามารถที่จะขยับเปลี่ยนรูปฟอร์มได	้เช่นเดียวกับ	ผลึก	ที่ถูกสรรค์สร้างจากธรรมชาติให้แต่ละชิ้นมีรูปฟอร์มเฉพาะ	
ไม่เหมือนกัน

I     Product innovation  
Creative,	Combination	and	Adaption	of	weaving	
thread	and	small	pieces	of	metal.	

นวธันย์ ร ุ ่งด ิลกโรจน์ 

Nawatan Rungdilokroajn 

ผลึก 

Form the Unform
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I     แนวคิด
เริม่ต้นจากความต้ังใจท่ีจะรกัษาภมิูปัญญา	และสบืสาน
ทักษะการทอผ้า	ซึ่งทักษะท่ีกำาลังจะหายไปน้ัน	 เป็น
ส่วนหนึ่งที่สำาคัญของวัฒนธรรม	จึงมีจุดประสงค์ที่จะ
มองหาโอกาสท่ีจะส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะท่ีเกิด
จากการใช้ทักษะในการทอให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน
มากที่สุด	เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทอผ้ายังสามารถนำา
มาประยุกต์ให้เป็นงานศิลปะรว่มสมัยท่ีใช้ไดจ้รงิอีกดว้ย
ใต้สมุทร	 มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของ
ประเทศไทยอย่างปะการังใต้ท้องทะเล	 จึงได้นำารูป
ลกัษณข์อง	“ปะการงัผกักาด”	ท่ีพบอยู่ไดท่ั้วไปท้ังแนว
อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน	โดยมีลักษณะเฉพาะคือช่อ
ผักกาดที่บิดไปบิดมา	ซ้อนกันเป็นชั้นๆ	หยิบยกมา
สร้างเป็นประติมากรรมโคมไฟระย้า	 ท่ีสร้างข้ึนจาก
การทอ	ผสมผสานวัสดุและนวัตกรรมใหม่	 อันได้แก่	
เอ็นตกปลา,	เส้นใยธรรมชาติ	และเส้นใยแก้วนำาแสง

I     Concept 
It	all	started	from	the	intention	to	preserve	the	
wisdom	of	weaving	technique	,	which	is	about	
to	be	vanished.	This	design	piece,	therefore,	
aims	to	support	and	develop	textile	products	
to	meet	today’s	consumer	demand.	The	
inspiration for this product “under the ocean” 
is	Thailand’s	natural	resources	such	as	corals.			
In	this	case,	it	means	the	shape	of	the	
lettuce	coral,	which	 is	a	type	of	coral	that	
can be found in both the Gulf of Thailand and 
the	Andaman	Ocean.	Their	shape	are	similar	
to	 lettuce,	which	has	 layers	of	 leaves.	 The	
designer then creates a chandelier sculpture 
produced	by	weaving	fishing	lines,	natural	fiber	
and	optical	fiber	together.	

สร้างความรู้สึก	
1.	ความชดชอ้ย	Gentle	ในรปูลกัษณเ์สน้สายอิสระท่ี
สร้างจากการพับห่อผ้าขึ้นเป็นรูปแบบสามมิต	ิ
2.	ความปราณีต	Delicate	ที่เกิดจากมานะของ
งานทอ	และ	
3.	ความผิดธรรมดา	Exotic	 อันเกิดจากนวัตกรรม
ของเส้นใยแก้วนำาแสง	 ท่ีสามารถนำาเสนอสีและแสง
ได้อย่างน่าอัศจรรย	์เหมือนกับการสร้างประสบการณ์
ใต้ท้องทะเล

นอกจากน้ันแล้ว	ผลงานช้ินน้ียังคำานึงถึงการผลิตท่ี
สามารถผลิตข้ึนตามจำานวนไดจ้รงิ	โดยไม่ละท้ิงความ
เปน็งานฝีมือ	ก่อให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรคท่ี์สามารถ
กระจายรายได้กลับไปสู่ช่างทอผ้า	และท่ีสำาคัญท่ีสุด	
คือ	การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำาศิลปะ
การทอไปสู่บริบทของปัจจุบันได้อย่างงดงาม

Expressions	are	:
1.	The	gentleness	that	is	expressed	from	the	
shape	of	the	product	and	the	line’s	freedom	
of	direction,	created	by	folding	the	fabric	into	
a	3-dimensional	shape	
2.	The	delicacy	of	weaving	and						
3.	 The	exoticity	 from	the	 innovation	of	 the	
optical	 fiber	 shown	 in	different	colors	and	
lights	magically,	just	like	an	experience	under	
the ocean.   

Apart	from	that,	the	designers	also	focus	on	
the production process along with the 
handicraft	technique,	to	create	jobs	for	the	
textile weavers which can create creative 
economy.	This	design	piece	shows	that	art	of	
weaving	con	be	adopted	by	today’s	lifestyle	
beautifully.

I     กระบวนการแต่ละขั้นตอน 
1.	วางแผนการทำางาน	ทำาตัวอย่าง	และจัดหาวัสดุ	–	 เน่ืองจากการทอ
เป็นงานที่ต้องใช้การวางแผนก่อนที่จะทำาและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ	sketch	
รูปออกมาก่อนได้		จึงจำาเป็นจะต้องทดลองทำาตัวอย่างก่อน	และวางแผน
จัดสรรเวลาให้กับการจัดหาวัสดุ	 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	รวมไป
ถึงการคำานวณด้าย	เพื่อที่จะใช้ขึ้นเส้นยืนและเส้นพุ่งที่จะใช้ทอจริงอีกด้วย
2.	ข้ึนเสน้ยืน	-	ผลงานช้ินน้ีใช้เอ็นใสในการข้ึนเสน้ยืน	เริม่จากการสาวเสน้
ยืนตามจำานวน	แล้วจึงม้วนเข้ากับคานของกี	่ร้อยตะกอ	ร้อยฟันหว	ีและ
หาทางมัดไว้กับคานอีกด้านหนึ่ง
3.	เตรียมเส้นพุ่ง	และเริ่มทอ	-	เมื่อข้ึนเส้นยืนเรียบร้อยแล้ว	จึงจัดเตรียม
เส้นพุ่งโดยการตัดเส้นใยแก้วนำาแสงมาเปน็เส้นยาวเท่าๆกัน	แล้วจึงเริ่มทอ
โดยการสอดเส้นใยแก้วนำาแสงสลับกับเส้นใยฝ้าย
4.	เดรปปิ้งผ้า	-	เมื่อทอจนหมดเส้นยืน	จึงตัดผ้าออกมาจากกี	่แล้วจึงนำา
มาทดลองใช้เทคนิคเดรปป้ิง	 จัดผ้าให้เป็นพุ่มตามฟอร์มให้สวยงาม	โดย
จับเส้นใยแก้วมัดเป็นกลุ่มไว้
5.ทำาฐานไม้	 -	สร้างฐานไม้สำาหรับการสอดเส้นใยแก้ว	และกำาหนดท่ีวาง
กล่องกำาเนิดแสง	ขัดกระดาษทราย	และทำาสีให้เรียบร้อย
6.ต่อไฟ	และติดตั้ง	-	นำาเส้นใยแก้วนำาแสงมาต่อกับ
แหล่งกำาเนิดไฟ	และมัดเอาไว้ให้อยู่ติดกับแท่นโดยไม่หลุดออก

I     Production process 
1.	Work	planning,	prototyping	and	sourcing	of	materials	-	Since	weaving	can	not	be	achieved	by	sketching,	
the	designers	started	from	making	prototype	by	calculating	and	sourcing	materials	both	domestically	and	
abroad.
2.	Warp	preparation	-	The	design	uses	monofilament	as	warp	yarn.	Starting	from	seperation	of	the	yarns.	
Then,	thread	them	through	drop	wires,	heddle	eyes	and	reed	dents.	After	that,	complete	the	process	by	
tying	to	the	other	end	of	the	beam.
3.	Weft	preparation	and	weaving	-	Fiber	optic	is	used	as	weft	yarn.	Cut	them	into	intended	length	and	start	
weaving	together	with	cotton	yarn.
4.	Drapping	-	After	finish	weaving,	cut	the	fabric	from	the	loom	and	drapping	to	form	a	3	dimensional	
shape.	Fiber	optic	must	be	bundled	together.
5.	Wood	Base	-	Create	a	wood	base	for	fiber	optic	insertion.	Allocate	the	light	generator	box,	sand	and	
finishing.
6.	Lighting	fixture	and	installation	-	Connect	the	fiber	optic	with	the	light	generator	and	attach	them	
together	securely.
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I     เทคนิควิธีการ  
เน่ืองจากผลงานช้ินน้ีใช้เทคนิคการทอวัสดพุเิศษเป็นหลกั	
ตั้งแต่การขึ้นเส้นยืนโดยใช้เอ็นใส	ซึ่งมีคุณสมบัติลื่นกว่า
ด้ายปกติมาก	รวมทั้งยากต่อการจัดการ	จึงอาศัยความ
ระมัดระวังในการสาว	และม้วนเข้ากับคานของก่ี	รวม
ไปถึงการจัดเตรยีมเสน้พุง่	โดยการตัดเสน้ใยแก้วนำาแสง
จากม้วนมาเป็นเส้นยาว	1.50	เท่าๆ	กัน	จำานวน	1,450	
เส้น	และที่สำาคัญคือ	ต้องบากเส้นใยแก้วเป็นจุด	เพื่อที่
จะให้แสงออกดา้นข้างในทุกๆเสน้	แลว้จึงเริม่ทอโดยการ
สอดเสน้ใยแก้วนำาแสง	ปลอ่ยความยาวไว้ดา้นหน่ึง	(เพือ่
ทิ้งระยะไว้ที่จะต่อกล่องกระจายแสง)	ทอสลับกับเส้นใย
ฝา้ยเป็นลายขัด	เน่ืองจากต้องคอยสอดเสน้ใยแก้วนำาแสง
ทีละเส้นด้วยมือไม่สามารถม้วนเข้ากับกระสวยแล้วทอที
เดยีวได	้จึงเป็นงานท่ีต้องใช้เวลา	หลงัจากน้ันจึงจะนำามา
เดรปป้ิงข้ึนฟอรม์	โดยจำาเป็นต้องรวบกลุม่เส้นใยแก้วเอา
ไวร้วมเปน็ชอ่	ท่ีสำาคญัคอืต้องตัดปลายให้เท่ากัน	โดยใช้
มีดความรอ้น	ก่อนนำามาต่อกับกลอ่งกระจายแสงไฟตาม
ระยะของเลนส์ในกล่องกระจายแสง

I     Technique  
Since	this	design	adopts	special	materials	such	as	
monofilament	as	warp	yarns,	it	is	quite	dilticult	to	
manage	due	to	its	slippery	characteristic.	Also,	
fiber	optic	is	used	as	weft	yarn	which	every	pieces	
has	to	be	cut	to	intended	length	of	1.5	meter.	All	
together,	there	were	1,450	fibers	to	be	marked	to	
let	it	generate	light	and	to	be	woven	to	form	a	
piece	of	fabric.	One	end	of	these	fiber	optic	have	
to be left longer to be bundled and tied to the 
base	and	 light	generator	box	 later	on.	All	yarns	
both	warp	and	weft	have	to	be	hand	picked	and	
weave together. After that the fabric has to be 
drapped	and	formed	to	be	3	dimension	and	neatly	
attached	to	the	light	generator	with	specific	space	
to create the light effect. 
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I     ความเช่ือมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature 
แรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ของปะการังผักกาด	ซึ่งเป็นสิ่งท่ีค้น
พบในท้องทะเลไทย	และมีความน่าสนใจ	และเข้าใจง่าย	 ไม่ว่า
จะเป็นมิติของรูปลักษณ	์ ท่ีเป็นช้ันๆขดตัวซ้อนกันไปมา	โดยต้อง
ใช้คุณสมบัติของงานผ้าในการสร้างฟอร์ม	และสีสันท่ีน่าอัศจรรย์
ต่างๆ	ท่ีเกิดจากแสงตกกระทบผา่นน้ำาตามหว้งเวลา	แมแ้ตภ่าพถา่ย	
หรือภาพวาดก็ไม่สามารถบันทึกเอาไว้ได	้จึงต้องใช้เทคโนโลยีของ
เส้นใยแก้วนำาแสง	มาช่วยในการนำาเสนอ	 ให้คล้ายคลึงกับสิ่งท่ี
ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น	

I     Connection with the concept “Art of Nature” 
This	work	 is	 inspired	by	the	appearance	of	 lettuce	
coral which is found in the ocean of Thailand. It is 
also	interesting	and	easy	to	understand	such	as	its	
layer	appearance	with	the	qualification	of	the	fabric	
to	create	forms	and	amazing	colors	caused	by	the	
light	reflection	through	the	water	time	to	time.	Even,	
photos	or	drawings	cannot	be	captured.	Thus,	 it	 is	
necessary	to	uses	technology	of	optical	fiber	to	help	
in	presentations	that	similar	to	what	nature	created.

I     นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน 
การทอมอื	คอืกระบวนการท่ีเราต้องการรกัษา	เน่ืองจากการทอ
เป็นสิ่งท่ีอยู่กับคน	โดยอาศัยการทำาฝึกฝน	และลงมือทำา	 โดย
นวตักรรมของหัตถกรรม	คอื	การนำาวัสดุใหม่	(Optical	Fiber)	
มาใช้ในงานทอมือ		 เพื่อสร้างมิติใหม่กับผ้าทอโดยให้หลุดพ้น
จากขีดจำากัดของงานทอแบบ	 Traditional	 โดยสร้างให้เป็น
ผลงาน	Comtemporary	Design	 ท่ีจะสามารถนำาไปใช้ใน
บริบทที่เหมาะสมกับปัจจุบันมากขึ้น	และต้องการแสดงให้เห็น
ว่างานทอน้ันไม่จำาเป็นจะต้องทอลายท่ีซบัซอ้นเสมอไป	ไมว่า่ใคร
ก็สามารถทอได้	จึงสามารถเพิ่มจำานวนช่างทอที่เป็นคนรุ่นใหม่
ได	้แต่ก็ยากต่อการเลยีนแบบ	เพราะต้องใช้ความรูเ้ก่ียวกับการ
จัดการเทคโนโลยีเสน้ใยแก้วนำาแสง	ท่ีอาศัยความรูเ้ฉพาะในการ
จัดการระบบ	และใช้ทุนสูง	จึงสามารถเพิ่มมูลค่าในงานทอได้

I     Innovative aspect of the product
Hand weaving is the process that we 
are	required	to	maintain	because	
the	fabric	is	related	to	human	way
	of	life,	thus	people	have	to	practice	and	do	it	
themselves	by	using	the	innovation	of	craftsmanship	
by	bringing	new	materials	 (Optical	Fiber)	 to	use	
in hand-woven process in order to create a new 
dimension	of	fabric	woven	and	liberate	from	the	
limitations	of	traditional	weaving.	A	new	dimension	
of	fabric	woven	is	to	create	contemporary	design	
works	that	will	use	in	the	right	context	of	current	
world.	 Furthermore,	 to	demonstrate	 that	 it	does	
not	need	to	be	complicated,	and	everyone	can	
weave.	As	a	result,	this	can	increase	a	number	of	
new	generation	weavers,	but	it	is	difficult	to	imitate,	
so	 they	 require	 some	knowledge	of	 the	optical	
fiber	technology	that	needs	a	specific	knowledge	
to	systematic	management.	Also		it	is	quite	costly,	
so	it	can	somehow	add	value	in	weaving	works.
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www.sacict.or.th	/	E-mail:	supannarat.a@sacict.mail.go.th 
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