บทนำำ�

40

COLOR THEME

แนวความคิิดด้้านสีี

POPULATION
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76

248
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เจนเนอเรชัันโฟกััส

CONSUMER
PROFILES

ลัักษณะผู้้บ� ริิโภค

94
ผู้้�คน

SOCIAL & CULTURE

สัังคมและวััฒนธรรม

356
TECHNOLOGY

นวััตกรรมและเทคโนโลยีี

508 668

ENVIRONMENT

นิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อม

เนื้้�อหาพิิเศษ

9 อุุตสาหกรรม
แนวทางธุุรกิิจที่่�ต้้องรู้้�แห่่งปีี
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ปีี 2022 คืื อช่่วงเวลาที่่� ไม่่ ต้้องเป็็นหมอดููหรืือ
นัักอนาคตศาสตร์์ก็็อาจพอคาดเดาสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
ได้้ คลื่่�นของความไม่่แน่่นอนยัังคงซััดมาถาโถม
ไม่่มีีหยุุดหย่่อน สารพััดข้อ
้ กัังวลที่่�ถึึงจุุดวิิกฤตใน
ทุุ ก ประเด็็ น รอบตัั ว ทั้้� ง การเมืื อ ง เศรษฐกิิจ
สุุขภาพ สิ่่�งแวดล้้อม ประชาสัังคม รวมถึึงความ
เป็็นเมืืองและท้้องถิ่่�น
ปีนี้เป็นปีแห่ งเคราะห์ รา้ ยและโอกาสที่เกิดขึ้น
พร้อมกันอย่างสุดขั้ว เป็นช่วงเวลาที่นิยามของ
ค� ำ ว่า ความปกติใหม่ ไ ม่ ไ ด้ แปลว่า อนาคตที่จะ
ได้ ใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่ กลับกลายเป็นชีวิตที่
อยู่ด้วยความกลัว ขับเคลื่อนด้วยความผิดหวัง
ซ้�ำซาก ทดท้อจนบางครัง้ ก็ถึงขั้นโกรธแค้นกับ
สิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ มีแต่กลุ่มก้อนแห่งความ
บอบช้�ำที่ ไม่ ว่าจับไปตรงไหนก็ แตกสลายไปใน
ทุกภาคส่วน

ถึึงอย่่างนั้้� น ท่่ามกลางความมืืดบอดและไร้้สิ้้�น
หนทาง นี่่� ก ลัั บ เป็็ น ช่่ ว งเวลาที่่� ผู้้�ค นได้้ ยืื ด หยุ่่�น

กัับตารางชีีวิิตและเวลาทำำ�งาน สร้้างสรรค์์งาน
อดิิเรกแนวใหม่่ สรรหาช่่องทางเพื่่�อเชื่่�อมถึึงกััน
ด้้วยสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ปรัับตััวปรัับใจเพื่่�อโอกาส
ใหม่่ ๆ ที่่�กำำ�ลัังจะมาถึึง โดยมีีนวััตกรรมใหม่่ที่่�
ถูู ก สร้้า งขึ้้� น มาท่่ า มกลางความมืื ด เพื่่� อ จุุ ด ไฟ
ดวงเล็็ก ๆ ไว้้ให้้เราได้้ต่่อสู้้�กัับอุุปสรรครายวััน
ช่่ ว งเวลานี้้� ผู้้�ค นอาจรู้้�สึึกเหน็็ ด เหนื่่� อ ยเกิินทน
แต่่ ข ณะเดีียวกัั น ก็็ เป็็ น ช่่ ว งเวลาที่่� ห ลายคนได้้
ตระหนัักถึึงสิ่่ง� สำำ�คััญในชีีวิิตและทบทวนบทบาท
ของตนเอง ทำำ�ให้้ ผู้้�ค นหรืือ ชุุ มช นได้้ ใ ช้้ เวลา
อยู่่�ร่่วมกัันและมีีพื้้� นที่่�สำำ�หรัับแบ่่งปัันความรู้้�สึึก
ระหว่่า งกัั น ด้้ ว ยความเข้้ า อกเข้้ า ใจ เกิิดพื้้� น ที่่�
ปลอดภัั ย และเครืือ ข่่ า ยของการให้้ ค วามช่่ ว ย
เหลืือ เกิิดการสนัั บสนุุนซึ่่� งกัันและกัันในระดัับ
บุุ คค ล สร้้า งความเปลี่่� ย นแปลงโดยไม่่ พึ่่� ง พา

หนัั ง สืื อ อีีบุ๊๊� ก เจาะเทรนด์์ โ ลก 2022 พร้้อ ม
ทำำ�หน้้าที่่�รวบรวมข้้อมููลและเสนอแนะความเป็็น
ไปได้้ที่่�จะเกิิดขึ้้�น รวมถึึงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ในแต่่ละอุุตสาหกรรม ผ่่านการเจาะลึึก 4 มิิติิ
สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจสร้้างสรรค์์
• ผู้้�คน (Population)
• สัังคมและวััฒนธรรม (Social & Culture)
• นวััตกรรมและเทคโนโลยีี (Technology)
• นิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
นี่่�คืือปีีแห่่งการกดปุ่่�ม Reset ที่่�อยู่่�ตรงหน้้า

จนถึึงวัันที่่�พร้้อมเมื่่�อไรก็็ “Ready Set Go” แล้้ว
เริ่่ม
� ใหม่่ด้้วยกัันเมื่่� อนั้้�น

สถาบััน รััฐบาล หรืือองค์์กรขนาดใหญ่่ ซึ่่�งเดิินหน้้า
ต่่อไปภายใต้้สังั คมที่่ขั
ั เคลื่่�อนแบบไม่่เป็็นจัังหวะ
� บ
(Desynchronized Society) อยู่่�เช่่นนั้้�น
4
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สิ่งอำ�นวยความสะดวก
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพต่อธุรกิจ

ความไม่่ แ น่่ น อนทางเศรษฐกิิจเป็็ น เหตุุ ใ ห้้
เบบี้้�บููมเมอร์์บางส่่วนเลื่่� อนเวลาการเกษีียณอายุุ
โดยการวิิจััยจากสถาบัันด้้านการเงิินในปีี 2020
ในสหราชอาณาจัักร พบว่่า 13% ของพนัั กงาน
สููงวััยเปลี่่�ยนแผนการเกษีียณอายุุระหว่่างวิิกฤต
โควิิด-19 โดยผู้้�เกษีียณอายุุส่ว่ นใหญ่่ราว 90% ไม่่ได้้
รู้้�สึึกวิิตกกัังวลถึึงวิิกฤตการเงิินหรืือเครีียดกัับการ
ใช้้จ่่ายเงิินในอนาคต หัั วใจของการเปลี่่�ยนแผน
ที่่� ว่่ า คืื อ การหัั น มาลงทุุ น กัั บ โฮมออฟฟิิ ศ และ
อุุปกรณ์์อำำ�นวยความสะดวกที่่บ้
� า้ น เสมืือนเป็็นการ
เปลี่่� ย นโฟกัั ส เพื่่� อ ประเมิินและสร้้า งมูู ล ค่่ า ทาง
ธุุรกิิจใหม่่ การสำำ�รวจจาก Gensler ยัังพบว่่า เบบี้้�บูู ม เมอร์์รู้้�สึึ กบรรลุุ ผ ลของงานในแต่่ ล ะวััน ได้้ ดีี
ขณะทำำ�งานที่่บ้
� า้ น ในขณะที่่เ� จนอื่่�น ๆ ที่่อ
� ายุุน้อ
้ ยกว่่า
เผชิิญกัับความเครีียดและทำำ�งานได้้ไม่่ถึึงเป้้าหมาย
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การแพร่่ ร ะบาดเป็็ น ปัั ญ หาที่่� ท้้ า ทาย
และคุุ ก คามการใช้้ ชีีวิิตข องกลุ่่�มเบบี้้� บูู ม เมอร์์มากกว่่าเจนอื่่� น ๆ ที่่�อายุุน้้อยกว่่า ทั้้�ง
เรื่่�องสุุขภาพและการใช้้ชีีวิิต อีีกทั้้�งแผนช่่วง
เกษีียณอายุุที่่�วางไว้้ก็็ยุ่่�งเหยิิง ด้้วยทััศนคติิที่่�
ระแวดระวัังเป็็นพิิเศษ บางคนอาศััยอยู่่�เพีียง
ลำำ�พัังโดยเฉพาะในช่่วงล็็อกดาวน์์ การสำำ�รวจ
ข้้อมููลในสหรััฐอเมริิกาช่่วงปีี 2020 โดยบริิษััท
Morning Consult พบว่่าคนกลุ่่�มนี้้�กว่่า 60%
รู้้�สึึกวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสเป็็นอย่่ างมาก ด้้ วยเหตุุนี้้� ทุุกกิิจกรรม
ที่่� ส นใจจึึงอยู่่�ในระดัั บ ที่่� ต้้ อ งปลอดภัั ย ที่่� สุุ ด
ทำำ�ให้้ สถิิติิ ที่่� เกี่่� ยวข้้ อ งกัั บการท่่ องเที่่� ยว
และการรัับประทานอาหารนอกบ้้ านในเชิิง
กายภาพของเบบี้้� บูู ม เมอร์์ ล ดต่ำำ� ลงกว่่ า
เจนอื่่�น ๆ
designservicesltd.com

therealryanwest.medium.com

การสำำ�รวจเรื่่� อ งการเกษีียณอายุุ ยุุ ค ใหม่่
(Modern Retirement) โดยบริิษัั ท บริิการ
ด้้านการเงิิน Charles Schwab พบว่่า แม้้จะ
เผชิิญวิิกฤต แต่่ไลฟ์์สไตล์์ของเบบี้้�บููมเมอร์์กว่่า
75% ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องเดิิม เช่่น จำำ�นวน
97% เน้้นเรื่่�องความแข็็งแรงและการมีีสุุขภาพดีี
95% ให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องการใช้้เวลากัับครอบครััว
และ 95% เน้้นเรื่่�องการใช้้เวลาอยู่่�บ้้าน อย่่างไร
ก็็ ตาม แม้้เบบี้้�บููมเมอร์์นัักเดิินทางบางส่่ วนจะ
กระหายการเดิินทางท่่องเที่่�ยว แต่่ทั้้�งหมดต้้อง

อยู่่�ในกรอบด้้ านความปลอดภัั ยสููงสุุด โรงแรม
ต้้ องมีีนโนบายที่่� ยืืดหยุ่่�นในการเลื่่� อนแผนการ
เดิินทาง มีีแผนนำำ�เสนอที่่� หลีีกเลี่่�ยงระบบการ
ขนส่่ ง จากสนามบิินที่่� แ ออัั ด เช่่ น สายการบิิน
JSX ของสหรััฐอเมริิกาที่่�นำำ�เสนอเที่่�ยวบิินแบบ
กึ่่� งส่่วนตััว โดยสามารถควบคุุมจำำ�นวนผู้้�ปฏิิบััติิ
งานและจำำ�นวนผู้้�โดยสารได้้มากกว่่าสายการบิิน
พาณิิชย์์ทั่่ว
� ไป ช่่วยให้้เบบี้้�บูม
ู เมอร์์นัก
ั เดิินทางรู้้�สึึก
ปลอดภััยจนถึึงจุุ ดหมายปลายทาง โดยไม่่ต้้อง
แออััดกัับผู้้�โดยสารคนอื่่�น ๆ
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แนวทางที่่� ส ามารถเข้้ า ถึึงใจของผู้้�บริิโภค
กลุ่่�มนี้้�ให้้ดีีกว่่าเดิิม เรีียกว่่า “The Zoom Effect”
เพราะคนกลุ่่�มนี้้�หัันมาใช้้งานดิิจิิทััลมากขึ้้�น การ
สำำ�รวจของ NRF พบว่่าเบบี้้�บูม
ู เมอร์์ 47% ท่่องโลก
โซเชีียลมีีเดีียสููงขึ้้�น ส่่วนหนึ่่� งคืือเพื่่�อลดความโดด
เดี่่�ยวและยัังคงสามารถเชื่่�อมต่่อกัับครอบครััวได้้
75% มีีบััญชีีเฟซบุ๊๊�กเป็็นของตนเอง และชื่่�นชอบ
การแชร์์ข้้อมููลไปยัังเพื่่� อน ๆ รวมถึึงการใช้้งาน
อิินสตาแกรมที่่� มีีสถิิติิสููงขึ้้�นเช่่นกัั น สถิิติิที่่� เกิิด
ขึ้้�นมีีส่่วนสำำ�คัั ญเป็็นอย่่างมากสำำ�หรัับแบรนด์์ที่่�
สื่่� อสารเรื่่�องสุุขภาวะ อาหารการกิิน และแฟชั่่�น
ในการเชื่่�อมต่่อกัับคนกลุ่่�มนี้้�
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ความมั่่�นใจในการใช้้งานดิิจิิทััลที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมีีส่่วน
เป็็ น อย่่ า งมากให้้ เบบี้้� บูู ม เมอร์์ส ามารถสื่่� อ สาร
เรื่่�องสุุขภาวะและเชื่่�อมต่่อกัับเจนเนอเรชัันอื่่� น ๆ
ได้้ดีีขึ้้�น เช่่น สตาร์์ตอัป
ั แบรนด์์ Papa ในไมอามีี
สร้้ า งบริิการที่่� เรีียกว่่ า “หลานตามคำำ�ขอ”
(Grandkids on Demand) เพื่่� อจัับคู่่�ระหว่่าง
ผู้้�บริิโภคสูู ง วััย และเพื่่� อ นคู่่�หูู รุ่่�นใหม่่ ที่่� ส ามารถ
ช่่วยเหลืือกัันได้้ในทุุก ๆ เรื่่�อง ตั้้�งแต่่เป็็นเพื่่� อน
ไปรัับยาที่่โ� รงพยาบาล ซื้้�อข้้าวของต่่าง ๆ ที่่ร้� า้ นค้้า
ซึ่่� งช่่วยบรรเทาความเหงาให้้เบบี้้�บููมเมอร์์แทนที่่�
จะใช้้เวลาส่่วนใหญ่่อยู่่�บ้้านเพีียงลำำ�พััง

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

wbir.com
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แค่่ คลิิกเลืือกสิินค้้ า รวมลิิสต์์ รายการ และ
กดบริิการจัั ดส่่ ง ถึึงบ้้ า น ความสะดวกสบาย
เหล่่ า นี้้� ทำำ� ให้้ เบบี้้� บูู ม เมอร์์เริ่่ม
� เปลี่่� ย นความคิิด
eMarketer เผยว่่าตััวเลข นัักช็็อปสููงวััยที่่�หัันมา
ซื้้� อสิินค้้าแบบออนไลน์์ สููงถึึง 67% สาเหตุุหนึ่่� ง
มาจากการแพร่่ระบาด ที่่�ทำำ�ให้้คนเจนนี้้�ถอยห่่าง
จากธรรมเนีียมการซื้้�อแบบเดิิม ๆ นัับเป็็นโอกาส
ทองของแบรนด์์สิินค้้าในการสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์
ที่่� ดีี ขึ้้�นกัั บคนกลุ่่�มนี้้� โดย 83% รู้้�สึึกมีีความสุุข
กัั บ ขั้้� น ตอนที่่� ง่่า ย ความสำำ�คัั ญ ลำำ�ดัั บ ต่่ อ ไปคืื อ
การเพิ่่� มค วามมั่่� น ใจให้้ ก ว่่า เดิิมในการช็็ อ ปปิิ ง
ออนไลน์์ที่่�สะดวกในทุุกขั้้�นตอน เช่่น Instacart

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

แบรนด์์ ค้้ า ปลีีกออนไลน์์ ที่่� เ ชื่่� อ มต่่ อ ระหว่่ า ง
ผู้้�ซื้้� อกัับร้้านค้้ าท้้ องถิ่่�น แนะนำำ�บริิการใหม่่ชื่่�อ
ว่่า Senior Support Service ที่่�มีีบริิการเสริิม
เพื่่� อให้้ความช่่วยเหลืือนัักช็็อปอายุุ 60 ปีีขึ้� ้นไป
พบว่่ามีีนัั กช็็อปหน้้ าใหม่่ที่่�ใช้้งานแพลตฟอร์์ม
ดัังกล่่าวระหว่่างเดืือนกัันยายนถึึงตุุลาคมกว่่า
6 หมื่่�นคน อีีกหนึ่่�งกุุญแจสำำ�คััญคืือบริิการจััดส่ง่
ในรููปแบบไร้้สััมผััส เช่่น แบรนด์์ DoorDash
มีีบริิการส่่งสิินค้้าแบบดิิลิิเวอรีีถึึงบ้้านโดยไม่่มีี
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยสำำ�หรัับ ผู้้�สูู ง อายุุ พร้้อ มทางเลืื อ ก
การส่่งแบบไม่่ต้้องมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ส่่ง (No-

Contact Delivery)
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Steven Shearer, presenhuber.com

สิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
บริการที่ต้องการศักยภาพต่อธุรกิจ
เจนเนอเรชัันเอ็็กซ์์ขึ้� น
้ ชื่่�อเรื่่�องการเติิบโตอย่่าง
อิิสระโดยพึ่่� งพาตนเอง ยึึดถืือการจััดการตาราง
ชีีวิิตที่่� มีีปร ะสิิทธิิภาพ เพื่่� อ ควบคุุ มค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
สำำ�หรัับ สมาชิิกภายในบ้้ า น หากแบรนด์์ ห รืือ
ร้้านค้้ามีีของสมนาคุุณหรืือการ์์ดสะสมคะแนน
คนกลุ่่�มนี้้�จะเก็็บจนครบเป็็นคนแรก ๆ และเป็็นอีีก
หนึ่่� งคนที่่�จงรัักภัักดีีกัับแบรนด์์สิินค้้าที่่�ใช้้บริิการ
มายาวนาน จึึงเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ได้้เลื่่� อนขั้้�นเป็็น
สมาชิิกระดัับพรีีเมีียมในสิินค้้าแทบทุุกแบรนด์์
vamp-brands.com

16

บำำ�นาญ กองทุุน หรืือประกัันสุุขภาพ เป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�เจนเนอเรชัันเอ็็กซ์์คำำ�นึึงถึึง
เจนนี้้�เป็็นกำำ�ลัังหลัักของครอบครััว มีีความ
กัังวลต่่อเจนอื่่�น ๆ รอบด้้าน เช่่น การดููแล
พ่่อแม่่ผู้้�สูงู อายุุ การดููแลลููกเจนเนอเรชัันซีี
ที่่�อยู่่�ในช่่วงเดิินตามความฝััน ทั้้�งเจนเอ็็กซ์์
ที่่�เพิ่่�งแต่่งงาน แต่่งงานใหม่่อีีกครั้้�ง หรืือ
คงสถานะโสด ต่่างมีีความกัังวลมากกว่่า
เจนอื่่� น หลายเท่่ า รายงานจาก KPMG
ชี้้�ว่า่ เจนเนอเรชัันเอ็็กซ์์จำำ�นวน 75% กัังวล
ตลอดเวลาระหว่่างเฝ้้ารอดููความสำำ�เร็็จของ
ลููก ขณะที่่� 42% เครีียดกัับงานและความ
สััมพัันธ์์ที่่�ซับ
ั ซ้้อน และ 40% เหนื่่� อยล้้ากัับ
ความทะเยอทะยานพาตััวเองเข้้าไปอยู่่�ใน
สภาพแวดล้้อมที่่�ดีียิ่ง่� ขึ้้�น ด้้วยการฝึึกอบรม
ทัักษะและเข้้าคอร์์สพััฒนาตนเอง

scrubbing.in

vtechsolution.com

การเป็็นเจนเนอเรชัันแซนด์์วิิชซึ่่�งอยู่่�ระหว่่าง
มิิลเลนเนีียลกัับเบบี้้�บูม
ู เมอร์์ และมีีบุุตร-หลานเป็็น
เจนเนอเรชัันซีี ทำำ�ให้้เจนเนอเรชัันเอ็็กซ์์มีีบทบาท
สำำ�คัั ญ ในการเข้้ า ถึึงและสานสัั มพัั น ธ์์ ร ะหว่่า ง
คนต่่างเจนได้้ดีี อีีกทั้้�งยัังมีีเครืือข่่ายทางสัังคม
ในถิ่่น
� ยู่่�อาศััยติิดต่อ
่ กัันมายาวนาน จึึงทำำ�ให้้คน
� ที่่อ
กลุ่่�มนี้้�กลายเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านต่่าง ๆ ของท้้องถิ่่�น
มีีส่่ ว นช่่ ว ยทำำ�ให้้ ผ ลิิตภัั ณ ฑ์์ ใ นชุุ มช นหรืือ ระบบ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับท้้องถิ่่�น เติิบโตและกระจาย
ไปยัังผู้้�บริิโภคกลุ่่�มอื่่�น ๆ ในเวลาอัันรวดเร็็ว
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ช่่องทางคอนเทนต์์ที่่�สามารถเข้้าถึึง
ชาวเจนเอ็็กซ์์ได้้ คืือเฟซบุ๊๊�ก 81% และ
ยููทูบ
ู 71% นิิตยสาร Forbes วิิเคราะห์์
ว่่าคนกลุ่่�มนี้้�มัก
ั จััดการสิ่่ง� รอบตััวด้้วย
ตนเอง โดยค้้ น ข้้ อ มูู ล จากช่่อ งยูู ทููบ
หรืือเลืือกจัับจ่่ายซื้้�อของจากโฆษณา
หรืือแคมเปญบนเฟซบุ๊๊�ก ธุุรกิิจที่่มีี
� เป้้า
หมายเป็็นลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�ต้้องไม่่ละเลย
การทำำ�โฆษณาแบบดั้้� ง เดิิม อย่่ า ง
การส่่ งไดเรกต์์ อีี เมลหรืือลงทุุนป้้าย
โฆษณาในพื้้�นที่่�สาธารณะ

GENERATION FOCUS

franchising.com

ลููกค้้าเจนเอ็็กซ์์ถูก
ู ยกให้้เป็็นลููกค้้าผู้้�ได้้รับ
ั ความ
ไว้้วางใจจากแบรนด์์สิินค้้ามากที่่�สุุด จึึงกลายเป็็น
เป้้าหมายหลัักสำำ�หรัับแบรนด์์สกิินแคร์์และเครื่่�อง
สำำ�อางในการรีีวิิวสิินค้้ า บนสื่่� อ โซเชีียล ความน่่ า
เชื่่�อถืือในการคััดสรรผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ให้้อิินฟลููเอนเซอร์์
เจนเอ็็กซ์์หัน
ั ไปทำำ�ช่่องยููทูบ
ู เพื่่�อรีีวิิวสิินค้้าเบ็็ดเตล็็ด
แบ่่งปัันข้้อมููลอาหารเพื่่�อสุุขภาพ แชร์์เกร็็ดความรู้้�
เรื่่� อ งความสวยความงาม รวมถึึงสวมบทบาท
ไลฟ์์โค้้ช ผู้้�มอบเทคนิิคดีี ๆ สำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิตจาก
ปััจจััยรอบตััว

ที่มา:
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

aipt.edu.au

รายงานจาก International Foundation for Integrated
Care เผยว่่าตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตโควิิด-19 เป็็นต้้นมา ธุุรกิิจอาหาร
เสริิมเติิบโตขึ้้�นมาก ผู้้�ที่่�อยู่่�ในช่่วงอายุุ 45 ปีีขึ้� ้นไป โดยเฉพาะ
กลุ่่�มเจนเอ็็กซ์์ มัักมองหาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่ว
่ ยเพิ่่�มภูมิิ
ู ต้้านทานโรค
ได้้แก่่ วิิตามิินต่่าง ๆ ทั้้�ง A B C D ฯลฯ โดยกลุ่่�มวิิตามิิน A และ
แคลเซีียมถืือเป็็นสิินค้้ายอดนิิยมที่่สุ
� ด
ุ รองจากกลุ่่�มพรีีไบโอติิกส์์
่ ยบำำ�รุุงเรื่่�องระบบทางเดิินอาหารและการดููแลรููปร่า่ ง
ที่่�ช่ว
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mattblatt.com.au
healthline.com
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สิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
บริการที่ต้องการศักยภาพต่อธุรกิจ

ภาพถ่ายโดย Corey Young จาก Unsplash

ตลอดเวลา 15 ปีี ที่่� ผ่่ า นมา ความคิิดของ
มิิลเลนเนีียลได้้ กลายเป็็นส่่ วนหนึ่่� งของวััฒนธรรม
ป๊๊อปร่่วมสมััย เห็็นได้้ชัด
ั จากสารพััดมีีมที่่ถู
� ก
ู คิิดขึ้้�นมา
เต็็มหน้้าฟีีดในอิินเทอร์์เน็็ต เจนนี้้�มีีคุุณสมบััติิเรื่่�อง
การเป็็ น นัั ก สู้้� ไม่่ ย อมแพ้้ ยืื ด หยุ่่�นปรัับ ตัั ว เข้้ า กัั บ
สถานการณ์์ และเต็็ มไปด้้ วยความคิิดสร้้างสรรค์์
ทำำ�ให้้เกิิดกฎการทำำ�งานใหม่่ ๆ รููปแบบการเชื่่�อมต่่อ
ใหม่่ ๆ และการออกแบบวิิธีีแก้้ปัญ
ั หาใหม่่ ๆ ให้้กัับ
คอมมิิวนิิตี้้�

กล่่ า วได้้ ว่่ า เจนนี้้� เ ป็็ น เจนแห่่ ง
การต่่อสู้้�อย่่างไม่่ลดละ เชื่่� อในพลััง
ของปััจเจกบุุคคลในการสร้้างความ
เปลี่่ย
� นแปลง มากกว่่ารอให้้เป็็นเรื่่�อง
ของสถาบัันหรืือรััฐบาลในการแก้้ไข
ปัั ญ หาต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ยัั ง เชื่่� อ เรื่่� อ งการ
ขัับเคลื่่�อนสัังคมด้้วยความรัับผิิดชอบ
ส่่วนบุุคคล
ภาพถ่ายโดย Clem Onojeghuo จาก Unsplash
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ภาพถ่ายโดย Ben Duchac จาก Unsplash
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73% ของเจนมิิลเลนเนีียลติิดสื่่� อ
โซเชีียล แต่่ยิ่ง�่ เชื่่�อมต่่อมากเท่่าไรก็็ยิ่ง่�
โดดเดี่่�ยวมากขึ้้�นเท่่ านั้้� น จึึงเริ่่ม
� เห็็น
กระแสเจนมิิลเลนเนีียลใช้้ วััน หยุุ ด
ไปกัั บ กิิจกรรมกลางแจ้้ง ตั้้� ง แคมป์์
ไปคาเฟ่่ ออกเดิินทาง ดำำ�น้ำำ� จนถึึง
ก า ร โ ชว์์ ไ ล ฟ์์ ส ไ ตล์์ ห รูู ห ร า ใ น สื่่� อ
โซเชีียล นอกจากนี้้� 77% ของเจนนี้้�
ชื่่�นชอบเครื่่�องดื่่�มใหม่่ ๆ และอััปเดต
เทรนด์์ในโลกออนไลน์์ เสมอ จึึงเป็็น
กลุ่่�มเป้้ า หมายหลัั ก ที่่� ผ ลัั ก ดัั น และ
สร้้า งมูู ล ค่่ า ทางการตลาดให้้ ธุุ รกิิ จ
ร้้านกาแฟ ร้้านชานมไข่่มุุก และร้้าน
เครื่่�องดื่่� มอื่่� น ๆ ให้้ ได้้ รับ
ั ความนิิยม
เพิ่่�มขึ้้�น

ภาพถ่ายโดย Daniel Chen จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย aaina-sharma จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Klara Kulikova จาก Unsplash

ธุุรกิิจบ้้านและที่่�อยู่่�อาศััยคืือตััวเลืือกในการลงทุุน
เป็็นอัันดัับต้้น ๆ ของเจนมิิลเลนเนีียล สิินค้้าเกี่่�ยวกัับ
บ้้านทั้้�งในเชิิงการตกแต่่งและเครื่่�องใช้้ภายในบ้้าน
ได้้รับ
ั ความนิิยมมากขึ้้�นตามมาเช่่นกััน เจนนี้้�เลืือกที่่�
จะตกแต่่ ง ห้้ อ งหรืื อ ที่่� พัั ก ด้้ ว ยแนวคิิดแบบชีีวิิต
เนิิบช้้า เลืือกใช้้โทนสีีที่่� สะท้้ อนตัั วตนอย่่างชััดเจน
เลืือกเฟอร์์นิิเจอร์์สไตล์์นอร์์ดิิกหรืือมิินิิมััลลิิสต์์แบบ
� น
ญี่่ปุ่่
� มากกว่่าการตกแต่่งแบบหรููหรา

24

ภาพถ่ายโดย
Wesley Tingey จาก Unsplash

เจนมิิลเลนเนีียลให้้ความสำำ�คัั ญเรื่่�องสุุขภาพ
จิิตและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี 41% ของมิิลเลนเนีียลมีี
อาการเครีียดสะสมตลอดเวลา เจนนี้้�จึึงมองหา
กิิจกรรมที่่�ช่ว
่ ยสร้้างสมดุุลให้้กัับการทำำ�งานและ
ชีีวิิต อย่่างเช่่นการผ่่อนคลายด้้วยเสีียง ASMR
หรืือการท่่องเที่่ย
� วเนิิบช้้า เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการ
หลีีกหนีีจากความเครีียด ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เช่่น คอร์์สออกกำำ�ลัังกาย ฟิิตเนสออนไลน์์ และ
อาหารคลีีน ได้้รับ
ั ความนิิยมมากขึ้้�นเช่่นกััน โดย
สามารถสร้้างมููลค่่าทางการตลาดได้้ถึึง 4.2 ล้้าน
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่า่ นมา
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มิิลเลนเนีียลคืือหนึ่่� งในเจนเนอเรชัันที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากวิิกฤต
รุุนแรงมากที่่�สุุด โดยเฉพาะผลกระทบเรื่่�องงาน 30% ของเจน
มิิลเลนเนีียลชาวอเมริิกัันที่่�อายุุระหว่่าง 30-49 ปีี ตอบแบบสำำ�รวจ
ว่่าหนึ่่� งในสมาชิิกครอบครััวต้้องสููญเสีียหน้้าที่่�การงานไประหว่่าง
การเกิิดโรคระบาด ผลกระทบยัั ง ส่่ ง มาถึึงครอบครััว ที่่� บ้้ า น
พ่่อแม่่ชาวมิิลเลนเนีียลต้้องรัับมืือทั้้�งเรื่่�องการเรีียนออนไลน์์แบบ
100% ของลูู ก พร้้อ มเผชิิญกัั บ ความไม่่ แ น่่ น อนทางตำำ�แหน่่ ง
หน้้าที่่�การงาน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาคืือเจนมิิลเลนเนีียลเต็็มไปด้้วย
ความเครีียด ความวิิตกกัั ง วล ความโดดเดี่่� ย ว และขาดแรงบัันดาลใจสะสมต่่อเนื่่� อง
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ผลการสำำ�รวจ Deloitte
Global 2021 Millennial and
Gen Z Survey ระบุุว่า่ 42%
ของเจนมิิลเลนเนีียลยืืนยัันว่่า
ได้้ทำำ�ความเข้้าใจธุุรกิิจในเชิิงลึึก
เพราะเชื่่� อว่่าสิินค้้าและบริิการ
ของธุุรกิิจหนึ่่� ง ๆ สามารถสร้้าง
ความเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงบวก
ให้้กัับสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อมได้้
แบรนด์์ต่า่ ง ๆ ที่่มีี
� กลุ่่�มเป้้าหมาย
เป็็นเจนนี้้� จึึงควรแสดงจุุ ดยืืน
ความจริิงใจ และความซื่่�อสััตย์์
ต่่อกลุ่่�มลููกค้้าอย่่างชััดเจน

ภาพถ่ายโดย Erik Mclean จาก Unsplash

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
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สิ่งอำ�นวยความสะดวก
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพต่อธุรกิจ
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การเติิ บโตท่่ ามกลางความกดดัั น ใน
สภาวการณ์์ สัังคมที่่� ยุ่่�งเหยิิง สอดคล้้องกัั บ
เทคโนโลยีีและสื่่� อโซเชีียลที่่� สามารถโพสต์์
เร็็ว แชร์์เร็็ว เป็็นผลให้้เจนเนอเรชัันซีีมีีช่่อง
ทางการเสพสื่่� อและโอกาสในการไขข้้อเท็็ จ
จริิงในสัั ง คมได้้ ม ากกว่่า เจนอื่่� น ในช่่ว งอายุุ
เท่่า ๆ กััน การแสดงความคิิดเห็็นหรืือลุุกขึ้้�น
มาเปลี่่� ย นแปลงบางสิ่่� ง เพื่่� อ สัั ง คม จึึงไม่่
เป็็นเพีียงการนั่่�งวิิพากษ์์วิิจารณ์์ผ่่านหน้้าจอ
สมาร์์ต โฟน แต่่ พ ร้้อ มที่่� จ ะลงมืื อ ทำำ� ทำำ�ให้้
มีีการยกให้้ เ จนเนอเรชัั น ซีีเป็็ น “เจนแห่่ ง
ความหวััง” เพราะพวกเขาพร้้อมที่่�จะเติิบโต
และสร้้างความเปลี่่ย
� นแปลง

abcnews.com

investing.com

มีีม อิินฟลููเอนเซอร์์ หรืือศััพท์์
สแลง มีีส่่วนสำำ�คััญในการขึ้้�นชาร์์ต
เทรนด์์พอ ๆ กัับภาพยนตร์์บล็็อก
บัั ส เตอร์์ ซึ่่� ง คอนเทนต์์ ที่่� ถูู ก แชร์์
จากติ๊๊� ก ต็็ อ ก โดยเจนเนอเรชัั น ซีี
มัั ก ได้้ รั ั บ ความสนใจและส่่ ง ต่่ อ
ก ร ะ แ ส ไ ป ยัั ง ผู้้�ค น ทุุ ก ก ลุ่่�ม ไ ด้้
รวดเร็็ ว ความคิิดสร้้ า งสรรค์์ ที่่�
ถูู ก ออกแบบจากเจนซีีตีีคู่่�มากัั บ
มิิ ล เ ล น เ นีีย ล แ ต่่ ถูู ก แซ ง ด้้ ว ย
เครืือข่่ายทางสัังคมใหม่่ ๆ ซึ่่�งเจนซีี
ยิินดีีที่่� จ ะเรีียนรู้้�หรืือ เปิิ ด ใจรัับ ได้้
ง่่าย จึึงสามารถกระจายคอนเทนต์์
ได้้รวดเร็็วกว่่ามิิลเลนเนีียล

30

ภาพถ่ายโดย Gemma Chua-Tran จาก unsplash

ตั้้�งแต่่เกิิดการแพร่่ระบาดเป็็นต้้นมา กระแส
การทำำ�คอนเทนต์์บนช่่องยููทููบเป็็นที่่�นิิยมมากใน
กลุ่่�มเจนซีี ช่่องที่่ไ� ด้้รับ
ั ความสนใจสำำ�หรัับเด็็กยุุคนี้้�
คืือช่่องสตรีีมมิิงเกมที่่ส
� ามารถให้้ความบัันเทิิงแก่่
ผู้้�ชมได้้ อีีกหนึ่่� งช่่องทางยอดนิิยมคืือช่่องทางการ
ไลฟ์์ข ายสิินค้้ า ทั้้� ง ของใหม่่ ของมืื อ สอง หรืือ
ผลงานที่่� อ อกแบบด้้ ว ยตนเอง ทางด้้ า นเจนซีี
ซึ่่�งมีีอายุุ 16-25 ปีีในอัังกฤษ เชื่่�อว่่าความใฝ่่ฝััน
ที่่� ตั้้� งใจอาจไม่่สามารถเดิินหน้้ าได้้อย่่างลื่่� นไหล
ใ น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ เช่่ น นี้้� จึึ ง ล ง มืื อ ทำำ�สิ่่� ง ที่่�
ู หรืือสื่่�อโซเชีียล
สามารถเลี้้�ยงชีีพได้้จากช่่องยููทูบ
เฉพาะกลุ่่�ม

การมีีตััวตนในสื่่� อโซเชีียลมีีเดีียของเจนซีีเป็็น
จุุ ดกำำ�เนิิดของ Fin-fluencer ซึ่่� งมาจากคำำ�ว่่า
Financial influencer สิ่่�งนี้้� สามารถทำำ�เงิินได้้
รวดเร็็วจากสปอนเซอร์์หรืือแฟนคลัับ การเท่่าทััน
ความเร็็ว ของข่่ า วสารจากการเสพสื่่� อ หลาย
ช่่องทาง ทำำ�ให้้เจนซีีคืือนัักธุุรกิิจผู้้�ทำำ�เงิินจากการ
สตรีีมมิิงหรืือทำำ�ธุุรกิิจออนไลน์์ ได้้สููงตั้้�งแต่่อายุุ
ยัั ง น้้ อ ย ซึ่่� ง นัั ก ธุุ รกิิ จกลุ่่�มนี้้� ไ ม่่ กัั ง วลเรื่่� อ งวุุ ฒิิ
การศึึกษา แต่่เน้้ นเสริิมความรู้้�จากคอร์์สระยะ
สั้้�น คอร์์สออนไลน์์ หรืือแพลตฟอร์์มศึึกษาด้้วย
ตนเองจากอิินเทอร์์เน็็ต
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สัั ง คมที่่� ถูู ก ขัั บ เคลื่่� อ นโดยเจนซีีมีี
รููปแบบความสััมพัันธ์์แบบ Community
3.0 ที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างผู้้�ซื้้�อ ท้้องถิ่่�น และ
สิ่่ง� แวดล้้อม รายงานจาก WGSN ระบุุว่า่
เจนเนอเรชัั น ซีียิินดีีคว่ำำ� บาตรแบรนด์์ ที่่�
ไม่่มีีมาตรการจััดการเรื่่�องสิ่่ง� แวดล้้อมหรืือ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ในขณะเดีียวกัันก็็พร้้อม
ที่่�จะสนัับสนุุนแบรนด์์สิินค้้ารัักษ์์โลกหรืือ
งานคราฟต์์จากท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะสิินค้้า
มืือสองที่่� มีีคุุณภาพดีีจะได้้ รับ
ั ความนิิยม
จากเจนซีีเป็็นพิิเศษ
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Retha Ferguson, Pexels

nyangsoop, youtube.com

“สุุนทรีียะต้้ องมาก่่ อน” แม้้จะขึ้้�นชื่่� อว่่าเป็็น
เจนเนอเรชัันแห่่งความเท่่ าเทีียม ไม่่แบ่่งเพศ
ไม่่ แ ยกอายุุ ไม่่ ยึึดถืื อ เรื่่� อ งความสวยหรืื อ
ภาพลัักษณ์์ แต่่ ภาพลัักษณ์์ ของแพลตฟอร์์ม
หรืือแบรนด์์ สิินค้้ าออนไลน์์ กลัับเป็็นสิ่่�งสำำ�คัั ญ
อัันดัับแรกที่่�เหล่่าเจนซีีตััดสิินใจเลืือกซื้้� อ การ
ออกแบบแบรนด์์ บนบัั ญชีีขายสิินค้้ าออนไลน์์
ต้้องสามารถสื่่� อสารความชอบเฉพาะกลุ่่�มได้้ดีี
คาแรกเตอร์์ชััดเจน โทนสีี ภาพที่่�ตััดต่่อ แบบ
ตััวอัักษร ต้้องทัันสมััยไปในทิิศทางเดีียวกััน มีี
การออกแบบที่่�เชื่่�อมโยงกัับคอนเทนต์์อื่่�น ๆ เช่่น
ลิิงก์์เพลงที่่�เข้้ากัันกัับสิินค้้า นำำ�เสนอสิินค้้าให้้ดูู
มีีเรื่่�องราวจากคนธรรมดา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้
นางแบบที่่�เป็็นดาราหรืืออิินฟลููเอนเซอร์์ชื่่�อดััง

ที่มา:
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

การเปิิดใจคืือจุุดขายของเจนซีี ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิินค้้าหรืือเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
มัักถููกรีีวิิวโดยกลุ่่�มเจนซีีเป็็นอัันดัับต้้น ๆ แม้้แต่่สิินค้้าประเภทอาหาร
ขนม และเครื่่�องดื่่� ม ที่่�ทุุกวัันนี้้�ขัับเคลื่่�อนด้้วยกระแสการกิินตามสไตล์์
เจนซีี เช่่น กระแส Café at Home กระแสเครื่่�องครััวสไตล์์มิินิิมัล
ั หรืือ
แม้้แต่่ขนมเบเกอรีีประเภท Plant-Based ก็็โด่่งดัังจากผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�
รายงานจาก Datassential ระบุุว่า่ พฤติิกรรมการบริิโภคของเจนซีี ได้้ส่ง่
เป็็นแรงจููงใจให้้แก่่ภาคธุุรกิิจในการคิิดค้้นอาหารประเภท DIY Food ที่่�
ปรัับเปลี่่ย
� นวััตถุดิิ
ุ บได้้ตามฤดููกาล หรืือการเลืือกมื้้�ออาหารว่่างเป็็นหนึ่่� ง
ในมื้้�ออาหารของวััน
32

เจนซีีให้้ ความสำำ�คัั ญกัั บ Safe Zone
บรรยากาศในห้้ อ งนอนต้้ อ งตอบโจทย์์ ก าร
โพสต์์ภาพหรืือวิิดีีโอบนสื่่�อโซเชีียล ชื่่�นชอบการ
แต่่งห้้องด้้วยสไตล์์เฉพาะตััว เฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�คุม
ุ
โทนสีีและวััสดุุ สิ่่�งของทุุกชิ้้�นภายในห้้องมีีเรื่่�อง
ราวหรืือธีีมประจำำ�ห้้อง งานออกแบบร่่วมสมััย
งานฝีีมืือ หรืืออุุปกรณ์์ อััจฉริิยะที่่� มีีดีี ไซน์์ ผสม
ผสานระหว่่างยุุค 90s ถึึง 2000 ถููกนำำ�มาใช้้
เพื่่� อ DIY ใหม่่ให้้เข้้ากัับสไตล์์ส่่วนบุุคคล เน้้ น
อุุปกรณ์์เพิ่่�มองค์์ประกอบการถ่่ายภาพ จััดแสง
ธรรมชาติิ ไฟสำำ�หรัับเซลฟี่่� ไฟ LED หรืือ RGB
ที่่�เปลี่่�ยนโทนสีีได้้ ฯลฯ

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

Sixology Sunset Table Lamp, amazon.com
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สิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
บริการที่ต้องการศักยภาพต่อธุรกิจ

Stillwater ที่่ไ� ด้้รับ
ั ความนิิยมในซีีรีีส์์
รายการสำำ�หรัับเด็็กจาก Apple TV+

ภาพโดย alebloshka จาก crello.com

ภาพโดย
Simon Crisp จาก Gizmag
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เจนอัั ล ฟาเติิบโตมาพร้้อ มกัั บ
หน้้ าจอทัั ชสกรีีนและช่่องยููทููบ จึึง
มัักหาตััวช่่วยในการแก้้ปััญหาจาก
ช่่ อ งทางสื่่� อ ที่่� ถูู ก ออกแบบมาเพื่่� อ
เด็็ ก โดยเฉพาะ โดยเลืื อ กสื่่� อ สาร
ผ่่ า นเทคโนโลยีีเสมืื อ นจริิงอย่่ า ง
ช่่องสตรีีมมิิง Disney+ Hotstar
หรืือ Netflix ที่่�มีีระบบตั้้�งค่่าสำำ�หรัับ
ผู้้�ชมรุ่่�นเยาว์์เพื่่� อเสิิร์์ฟคอนเทนต์์ที่่�
เหมาะแก่่วัย
ั เช่่น การสร้้างสรรค์์
สารคดีีสำำ�หรัั บ เด็็ ก ที่่� เข้้ า ใจง่่ า ย
อย่่ า ง HeadSpace for Kids
หรืือ ช่่ อ งยูู ทูู บ ที่่� อ อกแบบชั้้� น เรีียน
การเจริิญสติิเสมืือนจริิง (Virtual
Mindfulness Class) โดยมีีคุุณครูู
และเพื่่� อนร่่วมชั้้�นเป็็นสััตว์์หรืือตัั ว
การ์์ ตูู น น่่ า รัั ก คล้้ า ยภาพยนตร์์

สำำ�หรัับเจนเนอเรชัันอััลฟา แพลตฟอร์์มเพื่่�อสุุขภาวะ
(Wellness Platform) มีีความสำำ�คััญมากกว่่าที่่�คิิด
รายงานจาก Global Wellness Institute ระบุุว่า่ เด็็ก
อััลฟาเป็็นเจนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด-19
ขั้้�นสมบููรณ์์ ความไม่่แน่่นอนในช่่วงวััยที่่�ต้้องการการ
เรีียนรู้้�และการเข้้าสัังคมมากที่่�สุด
ุ กลัับส่่งผลให้้เด็็ก
เจนนี้้�รู้้�สึึกถึึงความวิิตกกัังวลโดยไม่่รู้้�ตััว จึึงเป็็นที่่�มา
ของการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีและแอปพลิิเคชัันที่่ส
� ามารถ
จััดการกัับความกัังวล ช่่วยฝึึกฝนสติิ ควบคุุมสมาธิิ
และจััดการกัับพััฒนาการทางสมอง

Screen-Free Kids เป็็นแนวทางการทำำ�ตลาดร้้านค้้าสำำ�หรัับ
เจนเนอเรชัันอััลฟา การออกแบบพื้้�นที่่�สำำ�หรัับพัักผ่่อน เล่่น หรืือ
รอผู้้�ปกครองที่่�อยู่่�ในระหว่่างช็็อปปิิง ความปลอดภััยภายใต้้หลััก
Multigeneration ถืือเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญอัันดัับหนึ่่� ง รองลงมาคืือการ
ออกแบบพื้้�นที่่�สำำ�หรัับเด็็กซึ่่�งกลายเป็็นจุุดขายใหม่่ โดยการจำำ�ลอง
สิ่่ง� แวดล้้อมใหม่่ ๆ เช่่น ห้้องสมุุด แคมป์์ โรงภาพยนตร์์ ฯลฯ เมื่่�อ
ต้้องการให้้เด็็กพัักสายตาจากหน้้าจอ จึึงต้้องอาศััยการออกแบบที่่�
เปิิดประสบการณ์์ใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ โครงสร้้างเหล่่านี้้�จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
เคลื่่�อนย้้ายง่่าย สามารถขยัับฉาก ปรัับเปลี่่ย
� นของเล่่น เพื่่�อสร้้าง
ธีีมที่่�สดใหม่่อยู่่�เสมอ

naturedelawaretoday.com
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littlespoon.com

ภาพถ่ายโดย Mathilde Langevin
จาก Unsplash

เด็็กอััลฟาชาวจีีนใช้้เวลาเฉลี่่�ย 4 ชั่่�วโมง 36
นาทีีต่่อวัันจดจ่่อหน้้าจอสมาร์์ตโฟนหรืือไอแพด
การเข้้าถึึงไลฟ์์สไตล์์และแฟชั่่�นที่่� หรููหรา สร้้าง
แรงบัันดาลใจในการแต่่งตััวหรืือไลฟ์์สไตล์์เลีียน
แบบผู้้�ใหญ่่ ซึ่่� งส่่งผลต่่อรายจ่่ายของครอบครััว
รายงาน 2020 Children Economy Insights
เผยว่่า เจนเนอเรชัั น อัั ล ฟามีีส่่ ว นสำำ�คัั ญ ในการ
ตัั ดสิินใจซื้้� อสิินค้้ าของผู้้�ปกครอง โดยรายจ่่าย
50% ถููกใช้้ไปกัับอาหาร ของใช้้ครัวั เรืือน และความ
บัันเทิิงสำำ�หรัับลููก ซึ่่� ง 15% เป็็นสิินค้้าฟุ่่�มเฟืือย
ทั้้�งสิ้้น
�
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WGSN เรีียกอิินฟลููเอนเซอร์์เจนอััลฟาที่่�เกิิด
มาพร้้อมกัับเทคโนโลยีี 5G ว่่า “Alphluence”
เพราะอิินฟลููเอนเซอร์์เหล่่านี้้� จะสามารถเข้้ามา
ครองพื้้� น ที่่� สื่่� อ โซเชีียลในระยะเวลาที่่� น านกว่่า
เจนอื่่�น ๆ การชื่่�นชอบสตรีีมมิิงหรืือคิิดคอนเทนต์์
ได้้ ร วดเร็็ว ของอัั ล ฟาทำำ�ให้้ พ วกเขาสามารถชิิง
พื้้�นที่่�ดิิจิิทััลได้้ไม่่แพ้้เจนไหน โดยเฉพาะบทบาท
ครีีเอเตอร์์บ นช่่ อ งยูู ทูู บ ที่่� มีีศัั ก ยภาพในการ
หารายได้้ และดึึงเหล่่าสปอนเซอร์์เข้้ามาลงทุุน
ในความสดใหม่่นี้้� และด้้วยบทบาทใหม่่นี้้�เอง ที่่�
ทำำ�ให้้เจนอััลฟาเติิบโตมาพร้้อมกัับหน้้าที่่ที่
� เ่� กิินวััย
และต้้ องการเลืือกแบรนด์์ สิิ นค้้ า อาหาร และ
เครื่่�องดื่่�มที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ หรืือสามารถรีีวิิวได้้โดย
ไม่่ต้้องแสดงบทบาทที่่�เกิินจริิง

บริิการดิิลิิเวอรีีอาหารกลายเป็็นเรื่่�องปกติิ
ในชีีวิิตประจำำ�วััน แต่่ ผู้้�ประกอบการน้้ อยราย
ที่่�จะใส่่ใจอาหารสำำ�หรัับเด็็ก ๆ ระบบสั่่�งอาหาร
ที่่�สามารถเลืือกอาหารและปริิมาณสำำ�หรัับเด็็ก
ได้้ จึึงกลายเป็็นกลยุุทธ์ค
์ วามใส่่ใจที่่�ดึึงความ
เชื่่�อมั่่�นจากผู้้�ปกครอง และช่่วยให้้เด็็ก ๆ ได้้มีี
ตััวเลืือกเรื่่�องอาหารได้้บ้้าง บริิษัั ทสตาร์์ตอััป
Slurrp Farm ผู้้�จำำ�หน่่ ายอาหารและของว่่าง
ออร์์แกนิิกสำำ�หรัับเด็็ก สามารถทำำ�รายได้้เพิ่่ม
� ขึ้้�น
300% ตั้้�งแต่่มีีวิิกฤตการระบาด ด้้วยเหตุุผล
ว่่า พ่่ อ แม่่ ช าวมิิลเลนเนีียลมัั ก ชื่่� น ชอบความ
รีีบเร่่ง แต่่ ขึ้� ้ น ชื่่� อ ว่่า เป็็ น ผู้้�บริิโภคที่่� ช่่ า งเลืื อ ก
มากที่่� สุุด จึึงต้้ องการให้้เด็็กได้้รับ
ั สารอาหาร
ที่่�เพีียงพอ แม้้จะเป็็นอาหารประเภทขนมหรืือ
อาหารดิิลิิเวอรีีก็็ตาม

mealplanpros.com

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
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กลุ่่�มสีี ข องฤดูู ก าลนี้้� ไ ด้้ รัั บ แรงผลัั ก ดัั น
จากความต้้องการที่่�จะยกระดัับและเติิม
พลัังจากเรื่่�องพื้้�นฐานและสมดุุล ผู้้�บริิโภค
จะสััมผััสได้้ถึึงโทนสีีที่่�จุุดประกายความสุุข
ไม่่ว่า่ จะมาจากการหวนคิิดถึึงความทรงจำำ�
หรืือประสบการณ์์ทางประสาทสััมผััส สีี
เหล่่านี้้�จะทั้้�งให้้เหตุุผลและดึึงดููดเราด้้วย
ความน่่าหลงใหลและเสน่่ห์์ด้้านผิิวสััมผััส

เจนนี่่� คลาร์์ก
(Jenny Clark)
หััวหน้้าฝ่่ายคาดการณ์์สีีจาก WGSN

COLOR THEME

สถานการณ์์ ต่่ า ง ๆ ที่่� บีี บคั้้� น ทำำ�ให้้ ก ลุ่่�มสีีที่่� ปร ากฏในปีี นี้้�
เป็็นแรงผลัักด้้านจิิตใจและการแสวงหาความสุุข ด้้วยการ
แยกตัั วและอยู่่�ลำำ�พัั งเป็็นเวลานาน ธรรมชาติิและความ
มีีชีีวิิตชีีวาจะมีีพลัังอย่่ างชััดเจน เทคโนโลยีีจะมีีบทบาท
สำำ�คัั ญ ในฐานะจุุ ด เชื่่� อ มต่่ อ ระหว่่า งเครื่่�อ งมืื อ ดิิจิิทัั ล จน
กลายเป็็ น แพลตฟอร์์ม ที่่� ส ร้้า งและพัั ฒ นาความสัั มพัั น ธ์์
การสััมผัส
ั จนถึึงเป็็นที่่พึ่่
� �งทางจิิตใจและจิิตวิิญญาณมีีคุุณค่่า
มากขึ้้�นในชีีวิิตประจำำ�วััน
สีีหลัักของปีี 2022 ทั้้�ง 7 สีีเกิิดจากกระบวนการวิิเคราะห์์
และคััดกรองจากสำำ�นัั กเทรนด์์ต่่าง ๆ ก่่ อนถอดค่่ ารหัั สสีี
เพื่่� อ ให้้ ง่่า ยต่่ อ การใช้้ ง าน จนกลายเป็็ น กลุ่่�มและเฉดสีี
ที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั ความนิิยมมากขึ้้�นในปีีหน้้าที่่�จะมาถึึง โดย
ประเด็็นหลััก กลุ่่�มสีีจะสะท้้อนถึึงการผสมผสาน ควบรวม
ตั้้� งแต่่ เฉดสีีออร์์แกนิิกที่่� จริิงแท้้ ตามธรรมชาติิ ไปจนถึึง
โทนสีีสัั ง เคราะห์์ ที่่� ส ร้้า งสรรค์์ ขึ้� ้ น อย่่ า งแปลกใหม่่ ต าม
จิินตนาการและความคิิดสร้้า งสรรค์์ ขณะเดีียวกัั น ก็็
ให้้ความรู้้�สึึกย้้อนแย้้งในประสบการณ์์และความรู้้�สึึก

ภาพโดย Brooke Cagle จาก Unsplash
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coloro.com

หนึ่่� งในความพิิเศษของวงการเทรนด์์สีีสำำ�หรัับปีี 2022 คืือความ
ร่่วมมืือของสำำ�นัักคาดการณ์์แนวโน้้มอย่่าง WGSN และ Coloro
บริิษัั ทสีีชั้้�นแนวหน้้ าที่่�ปฏิิวััติิระบบการสร้้างสรรค์์ด้้านสีีจนมีีกว่่า
3,500 โทน ทำำ�ให้้ การคาดการณ์์ สีีมีีความแม่่ นยำำ�และสมเหตุุ
สมผล โดยเฉพาะการได้้รับ
ั ข้้อมููลจากทีีมผู้้�เชี่่ย
� วชาญด้้านเทคนิิค
สีีของบริิษัั ท Coloro เกี่่� ยวกัั บกระบวนการได้้ มาของโทนสีีบน
วััสดุุที่่�มีีพื้้�นผิิวแตกต่่างกััน โจแอนน์์ โธมััส (Joanne Thomas)
กล่่าวเพิ่่� มเติิมว่่า การทำำ�งานร่่วมกัั นโดยตรงกัั บทีีมคาดการณ์์
แนวโน้้ มจาก WGSN มีีข้้อดีีตรงที่่� สามารถระบุุสีีตามฤดููกาลที่่�
มีีความสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจที่่�จะต้้องทราบล่่วงหน้้า การคาดการณ์์สีี
ที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงช่่วยสร้้างสมดุุลระหว่่างความต้้องการความแปลกใหม่่
กัับความต้้องการอัันคุ้้�นเคย ที่่�ช่่วยนำำ�ความรู้้�สึึกตื่่� นเต้้นและการ
มองโลกในแง่่ดีีมาสู่่�ฤดููกาล

บริิ ษัั ท Sherwin-Williams
เปิิ ด เผยการคาดการณ์์ แ นวโน้้ ม
สีี ป ระจำำ�ปีี 2022 ที่่�ระบุุ ถึึ ง การ
หลอมรวมเรื่่� อ งราวต่่ า ง ๆ ไว้้
ด้้วยกััน “ความยั่่�งยืืน จิิตวิิญญาณ
ที่่�ลึึ ก ซึ้้� ง ความเชื่่� อ มต่่ อ ระหว่่ า ง
เทคโนโลยีีกับั การควบคุุมสติิ จนถึึง
การหวนคิิ ด ถึึ ง ความทรงจำำ� ใน
ช่่วงทศวรรษที่่� 1960-1980”
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Pimpinella anisum, Aniseed

ครีม Anise Flower

Sokoglam.com

ครี
ม
Anise Flower
ท่่ า มกลางการกลายพัั น ธุ์์�ของไวรััส และการตั้้� ง ความหวััง กัั บ วััคซีีน
ที่่� คิิดค้้ น ขึ้้� น ไม่่ มีี ใครสามารถคาดเดาได้้ ว่่า ประวััติิ ศาสตร์์บ ทนี้้� จ ะ
จบลงเมื่่�อไร บทเรีียนครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้การดููแลสุุขภาพถืือเป็็นเรื่่�องที่่ปร
� ะมาท
ไม่่ได้้ ความเครีียดและกัังวลมีีผลต่่ออุุตสาหกรรมยาและอาหารเสริิม
ที่่� เข้้ ามามีีส่่ วนบรรเทาจิิตใจ เครื่่�องมืื อและอุุปกรณ์์ ใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้� น
เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงฐานข้้อมููลด้้านสุุขภาพได้้ง่า่ ยขึ้้�นสิินค้้าหมวดหมู่่�
สุุขภาพถููกจััดให้้เป็็นหนึ่่� งในแคมเปญพื้้�นฐานสำำ�หรัับแบรนด์์ใหญ่่ ๆ

redbubble.com
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etsy.com

sokoglam.com
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ในขณะที่่ผู้้�
� บริิโภคเจนซีีและมิิลเลนเนีียลสรรหาไอเทม
บำำ�บัั ดจิิต ใจเพื่่� อต่่ อสู้้�กัั บ ภาวะหมดไฟ รายงานจาก
Mintel ระบุุว่า่ ของตกแต่่งบ้้านมีีส่่วนทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
กลุ่่�มนี้้�รู้้�สึึกผ่่อนคลาย หลายแบรนด์์ที่ทำำ�
่� การตลาดด้้าน
Well-being จึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับผลิิตภััณฑ์์ให้้สามารถ
ตอบรัับโสตประสาท ทั้้�งทางสายตา ผิิวสััมผัส
ั รสชาติิ
และกลิ่่�น ผลิิตภััณฑ์์ด้้านกลิ่่�นถืือเป็็นสิินค้้าที่่�มาแรง
มากที่่�สุด
ุ ในปีี 2021 โดยมากกว่่าครึ่่�งของผู้้�ที่่� Work
from Home ชาวอเมริิกัันเผยว่่า เทีียนหอมคืือสะพาน
เชื่่�อมระหว่่างความคิิดและการดููแลตนเอง ส่่งผลต่่อ
การปรัับพฤติิกรรมการจััดบ้า้ น ทำำ�ความสะอาด และ
การลุุกขึ้้�นมาทำำ�อาหาร

ในปีีนี้้�จึึงยกให้้เทีียนหอมเป็็นสิินค้้าหนึ่่� งที่่�ได้้ไปต่่อ เพื่่�อ
เป็็นทางเชื่่� อมสู่่�สิินค้้ าหมวดหมู่่�สุุขภาพอื่่� น ๆ สีีครีีม
อมเหลืืองของเทีียนหอม เฉดเดีียวกัับสีี Anise Flower
ไม่่ เพีียงเป็็นสีีตัั วแทนของความจิิตดีีเท่่ านั้้� น แต่่ ยััง
หมายถึึงการปลอบประโลมให้้ ทุุ ก อย่่ า งลุุ ล่่ ว งไปได้้
ด้้วยดีี ส่่งผลดีีต่่อหััวใจ และระบบสมอง ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัั บสีีของน้ำำ�ผึ้้�งที่่� เข้้าสู่่�ตลาดสกิินแคร์์สายธรรมชาติิ
และสีีของเห็็ดเมาตระกููล Hericium ซึ่่� งเติิบโตด้้วย
ไมซีีเลีียม ปััจจุุบัันได้้รับ
ั การจดสิิทธิิบััตรเป็็นสมุุนไพร
ที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับทางการแพทย์์ ว่่าสามารถป้้องกััน
ระบบประสาทบรรเทาอาการซึึมเศร้้าและวิิตกกัังวลได้้

BHG.com

บริิษััท Eight Capital คาดการณ์์ว่า่ ตลาดสิินค้้าที่่�ผลิิตด้้วยส่่วนผสมของเห็็ดชนิิดนี้้�จะเติิบโตและ
เป็็นที่่�ต้้องการของตลาดมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ สำำ�หรัับสิินค้้ากลุ่่�ม Mental Health บริิษััท Columbia Omni
Studio ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสีีให้้ความเห็็นว่่าสีีครีีมเฉดนี้้�เคยเป็็นสีีที่่�เป็็นตััวแทนของความสุุข ภายใต้้
ชื่่�อสีี Butter Cream ในปีี 2019 และเป็็นสีีที่่�ดีีไซเนอร์์มัักนำำ�มาใช้้ในการออกแบบเสื้้�อผ้้า ผลิิตภััณฑ์์
และงานตกแต่่ งภายใน ปีี 2022 สีีเฉดนี้้� ได้้ กลัับมาเพื่่� อเป็็นตัั วแทนของความหวัังที่่� นำำ�เราก้้ าวสู่่�
ความสุุขอีีกครั้้�ง
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ฟ้
า
Stratosphere
แม้้ช่ว่ งล็็อกดาวน์์และมาตรการลดเที่่ย
� วบิินการขนส่่ง
ทางอากาศ อาจทำำ�ให้้ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในอากาศลดลงในระยะสั้้�น แต่่ผลกระทบที่่� CO2 มีีต่่อ
สภาพภููมิิอากาศยัังคงเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและก่่อให้้
เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงของอุุณหภููมิิโลกได้้ในระยะยาว
รายงานวิิจััยซึ่่�งตีีพิิมพ์์ในวารสาร Environmental
Research Letters ระบุุว่า่ ในขณะที่่�ชั้้น
� บรรยากาศ
ของโลกร้้อนขึ้้�น แต่่ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�เข้้าสู่่�
บรรยากาศชั้้�นสตราโทสเฟีียร์ก
์ ลัับมากขึ้้�น จนทำำ�ให้้
อากาศที่่�ระดัับความสููง 20-60 กิิโลเมตรเหนืือพื้้� น
โลกมีีอุุณหภููมิิเย็็นลงอย่่างต่่อเนื่่� อง ซึ่่� งระดัับความ
สููงนี้้�คืือชั้้�นสำำ�หรัับส่่งสััญญาณคมนาคม เทคโนโลยีี
สื่่�อสาร และยัังเป็็นเส้้นทางการบิินสำำ�หรัับเครื่่�องบิิน
การเปลี่่�ยนแปลงนี้้�จะส่่งผลกระทบต่่อการกลัับไปใช้้
เส้้ นทางการบิินหลัังการระบาดของเชื้้� อไวรััสจบลง
หรืือไม่่ หรืือปััญหานี้้� จะถููกเยีียวยาจากเทคโนโลยีี
ประเภทใด จึึงเป็็นประเด็็นที่่�หลายฝ่่ายต่่างร่่วมกััน
ฝ่่าวิิกฤตต่่อไปในปีี 2022
mens-folio.com

Ermenegildo Zegna XXX Summer 2022 ,Zegna.com
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สีีฟ้้า Stratosphere ชื่่� อเดีียวกัั นกัั บชั้้�น
บรรยากาศที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ เป็็นตััวแทน
สำำ�คัั ญ ของปัั ญ หาด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ที่่�
ผลัั ก ดัั น ให้้ ผู้้�ค นตระหนัั ก ถึึงปัั ญ หาและ
ความเปลี่่ย
� นแปลงของชั้้�นบรรยากาศโลก
นิิตยสาร Viewpoint ได้้ กล่่าวถึึงเฉดสีี
ฟ้้าและเฉดสีีเขีียว โดยอ้้างถึึงงานเขีียน
ของโธมัั ส เบอร์์รี่ �่ (Thomas Berry)
นัักประวััติิศาสตร์์วัฒ
ั นธรรม ที่่เ� คยกล่่าวไว้้
ว่่าเฉดสีีนี้้�สามารถสื่่� อสารถึึงจิิตวิิญญาณ
ของธรรมชาติิได้้ดีีและยัังมีีผลต่่ออารมณ์์
ทำำ�ให้้ รู้้�สึึ กถึึงการเห็็ น ใจและเชื่่� อ มโยง
สิ่่� ง มีีชีีวิิตในระบบนิิเวศให้้ มีีจิิตวิิญญาณ
ร่่วมเพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมที่่�ดีีงาม

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

wdo.org

nae-vegan.com

Oatly.com

ขณะเดีียวกัันสีีเฉดนี้้�ยัังถููกเรีียกว่่า Fresh Blue
ที่่�เป็็นสีีรอยต่่อระหว่่างน้ำำ�ทะเลและท้้องฟ้้า เช่่น
เดีียวกัั บ การไร้้ร อยต่่ อ ระหว่่า งธรรมชาติิและ
นวัั ต กรรมที่่� ทัั น สมัั ย ในฐานะภูู มิิปัั ญ ญาเพื่่� อ
ธรรมชาติิแนวใหม่่ หรืือ New Natural อย่่ าง
ั ษ์์โลกหรืือสิินค้้าวีีแกน
การพััฒนาบรรจุุ ภััณฑ์์รัก
ซึ่่� งสอดคล้้องกัับฝั่่�งอุุตสาหกรรมแฟชั่่�นที่่�ปฏิิวััติิ
สายพานการผลิิตในกลุ่่�มผ้้ า ฟอกสีีอย่่ า งยีีนส์์

50

ของแบรนด์์ Levi’s หรืือ การใช้้ก ลยุุ ทธ์์ต ลาด
แฟชั่่�นที่่ใ� ส่่ใจสิ่่ง� แวดล้้อมมากยิ่่ง� ขึ้้�น อย่่างแบรนด์์
ั โชว์์คอลเล็็กชััน XXX
Ermenegildo Zegna ที่่�จัด
Summer 2022 กลางทะเล และออกแบบเสื้้�อผ้้า
ให้้ อ ยู่่�บนพื้้� น ฐานของความพอดีี ไม่่ ฟุ่่�ม เฟืือ ย
ทรััพยากร และสวมใส่่ง่า่ ย ซึ่่�งเป็็นสไตล์์หลัักของ
ุ คนเข้้าถึึงได้้
แฟชั่่�นที่่�ทุก
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ม่วง Purple Rose

สำำ�นัักเทรนด์์ NellyRodi วิิเคราะห์์ว่า่ ช่่วงเวลานี้้�คืือการเดิินหน้้า
สู่่�การเปลี่่ย
� นแปลงประวััติิศาสตร์์ของมนุุษยชาติิ โดยเปลี่่ย
� นจาก
ความล้้มเหลวด้้านทรััพยากรสิ่่ง� แวดล้้อมและความยุ่่�งเหยิิงด้้าน
สัังคม ให้้เป็็นโลกที่่�ควรจะเป็็นจากจิิตใต้้สำำ�นึึกความเป็็นมนุุษย์์
เจนเนอเรชัันซีีคืือบุุคคลแถวหน้้าที่่�จะยืืนหยััดสร้้างโลกใบใหม่่
สำำ�หรัับยุุคนี้้� เส้้นแบ่่งระหว่่างจิินตนาการและโลกแห่่งความจริิง
จากความตึึงเครีียด ถููกทำำ�ให้้คลี่่�คลายได้้บ้้างด้้วยเทคโนโลยีี
ที่่เ� ข้้ามาช่่วยจััดการ หลายคนหนีีไปหาโอกาสจากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และสร้้างผลลััพธ์์ได้้ดีีจากโซเชีียลมีีเดีีย โดยเฉพาะการสร้้าง
โอกาสทางธุุรกิิจ ขัับเคลื่่�อนสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล Cryptocurrency
ในแพลตฟอร์์มเสมืือนจริิง หรืือขัับเคลื่่� อนประชาธิิปไตยโดย
ติิดแฮชแท็็ ก ในติ๊๊� ก ต็็ อ ก ของเจนซีี จนเป็็ น กระแสสัั ง คมที่่�
ตื่่� น ตัั ว ในวงกว้้า งในสมัั ย อดีีตประธานาธิิบดีีโดนัั ล ล์์ ทรััมป์์
กระทั่่� ง ปัั จ จุุ บัั น รััฐ บาลของประธานาธิิบดีีโจ ไบเดน ได้้ นำำ�
เทคโนโลยีีเสมืื อนจริิง Virtual World มาใช้้สำำ�หรัับการลง
ประชาพิิจารณ์์จากภาคประชาชน ซึ่่�งนอกจากจะทำำ�ให้้ประชาชน
มีีเสีียงในการออกความเห็็นสำำ�หรัับการทำำ�งานของรััฐบาลแล้้ว
ยัังสร้้างภาพจำำ�ลองอนาคตที่่ปร
� ะชาชนอยากให้้เป็็นได้้ด้ว้ ยเช่่นกััน
Puma,Thefabricant.com
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สีีม่่ ว งเฉด Purple Rose เป็็ น สีีที่่� ล ด
ความตึึงเครีียดทางด้้ า นอารมณ์์ ขณะ
เดีียวกัันก็็สามารถสร้้างพลัังที่่�แข็็งแกร่่ง
ให้้ สื่่� อ ดิิจิิทัั ล และยัั ง เป็็ น สีีตั้้� ง ต้้ น ในการ
สร้้างธรรมชาติิสัังเคราะห์์ในแพลตฟอร์์ม
เสมืือนจริิง สตููดิิโอ SPARRE ดีีไซเนอร์์จาก
สตอกโฮล์์ ม เชื่่� อ ว่่า โลกยุุ ค ใหม่่ ส ามารถ
ขัั บ เคลื่่� อ นได้้ ด้้ ว ยพลัั ง ของเทคโนโลยีี
นวััตกรรม 3D อีีกทั้้�งแอนิิเมชัันจะสร้้าง
โลกยููโทเปีียในแบบที่่�เราต้้องการ

และสีีม่่วงเฉดนี้้�จะเป็็นตััวแทนสำำ�หรัับความ
งามของธรรมชาติิที่่� เ หนืื อ จริิง เช่่ น เดีียว
กัับไวโอเลต ซูู (Violet Zhou) ผู้้�สร้้างงาน

ออกแบบเชิิงอารมณ์์ เธอเชื่่�อว่่าเส้้นทางของ
นัักออกแบบ ไม่่ว่า่ จะสร้้างสรรค์์ผลงานจาก
ความโกรธ ความเครีียด หรืือการมองโลกใน
แง่่ดีี ต่่างต้้องใช้้สีีเป็็นตััวสื่่�ออารมณ์์ และสีี
เฉดม่่วงหรืือเฉดโฮโลแกรมก็็เป็็นสีีที่่�เชื่่�อม
ต่่ออารมณ์์ที่ห
่� ลากหลายให้้รวมเป็็นหนึ่่� งได้้ดีี

แนวคิิดนี้้�สอดคล้้องกัับการเปลี่่ย
� นยููนิิฟอร์์ม
ของการประกวดไอดอลประจำำ�ปีี ข องช่่ อ ง

Mnet ในเกาหลีีใต้้ จากที่่�เคยออกแบบธีีม
ั เป็็นสีีม่่วง
สีีชมพููสำำ�หรัับไอดอลหญิิง ได้้ปรับ
อ่่อนที่่�ให้้ความรู้้�สึึกน่่ารััก น่่าเอ็็นดูู แต่่แฝง
ด้้วยพลัังความมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิง
ของผู้้�เข้้าแข่่งขัันจำำ�นวน 99 คน ภายใต้้ชื่่�อ
รายการใหม่่ Girls Planet 999

whoisjosephmark.medium.com

sixnfive.com

kpopping.com

Apple.com
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hatrabbits.com

เหลืองส้ ม

Radiant Yellow

รายงานจาก Forbes กล่่ า วถึึ งสภาวะ
หมดไฟของกลุ่่�มมิิลเลนเนีียลที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อนที่่�
วิิกฤตการณ์์โควิิด-19 จะเริ่่ม
� ต้้น การผ่่านบท
ทดสอบเหตุุการณ์์สำำ�คัญ
ั ของโลกมาแต่่ละยุุค
สมััย จนกระทั่่�งเผชิิญหน้้ ากัับภััยโรคระบาด
ยิ่่�งทำำ�ให้้เจนนี้้�รู้้�สึึกเหนื่่� อยหน่่ายมากกว่่าเดิิม
หลายเท่่ า โดยมากกว่่า 52% ของผู้้�ตอบ
แบบสอบถามชาวอเมริิกัั น บอกว่่าพวกเขา
หมดไฟตั้้�งแต่่ก่่อนเจอวิิกฤตล็็อกดาวน์์ และ
ความเหน็็ ดเหนื่่� อยนี้้� ได้้ เริ่่มทวีีคู
ูณขึ้้�น ทำำ�ให้้
�
ไม่่ ส ามารถแยกความหงุุ ด หงิิดกัั บ ปัั ญ หา
สุุขภาพจิิตได้้ สถาบััน Centers for Disease
Control and Prevention ได้้ให้้ความเห็็น
ว่่ า ก า ร เปลี่่� ย น ทัั ศ น คติิต่่ อ ชีีวิิต จ ะ ทำำ� ให้้
มิิลเลนเนีียลรู้้�จัักคำำ�ว่่ายืืดหยุ่่�นได้้มากขึ้้�น
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olafureliasson.net

@THUNDERGIRL_XTAL
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โดยผลการสำำ�รวจพบว่่าการที่่�กลุ่่�มเจนเนอเรชัันซีีที่่�เข้้าสู่่�
อาการหมดไฟและสามารถจััดการกัับภาวะนั้้�นได้้เร็็วกว่่า
มิิลเลนเนีียล อาจเป็็นผลมาจากการที่่�เจนนี้้�เรีียนรู้้�จาก
การเกิิดมาในโลกที่่�ไม่่สมบููรณ์์แบบได้้ดีี แม้้จะมีีความ
วิิตกกัั ง กล แต่่ ก็็ ไ ม่่ มีีค วามคิิดเกลีียดชัั ง ตนเองหรืือ
เคร่่งครััดกับ
ั เป้้าหมายในชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่ไ� ม่่ซับ
ั ซ้้อน
และสามารถเป็็ น กุุ ญ แจปลดล็็ อ กภาวะหมดไฟได้้ ใ น
ระยะเริ่่ม
� ต้้น

stevemessam.co.uk

“มอ ง โ ลกใน แง่่ ดีี เข้้ าไว้้ น ะ ”
สำำ�นัักคาดการณ์์เทรนด์์อนาคต
WGSN ให้้ความเห็็นว่่าการจะ
เดิินหน้้ า ต่่ อ ไปข้้ า งหน้้ า ต้้ อ ง
สร้้ า งความมั่่� น ใจและกัั ก ตุุ น
พลัั ง บวกเอาไว้้ ภ ายในจิิตใจ
ให้้มาก ๆ ซึ่่� งสีีที่่�ทำำ�ให้้เกิิดพลััง
ในใจได้้ สำำ� หรัับ ปีี นี้้� คืื อ สีีเหลืื อ ง
Radiant Yellow เหลืืองเข้้มเฉด
มะม่่ ว งสุุ ก ที่่� เ ป็็ น ตัั ว แทนแห่่ ง
การมองโลกในแง่่บวก พลัังงาน
จากจานสีีเฉดนี้้� จะสามารถนำำ�
ความบิิดเบี้้�ยวให้้ กลัับมาสว่่าง
สดใสได้้อีีกครั้้�ง
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Farfetch.com

ปีี 2022 นี้้� จึึงเป็็ น ปีี ที่่� แ นวคิิดของเจนนี้้� จะเข้้ า มา
มีีบทบาทสำำ�คัั ญ สำำ�หรัับ ต่่ อ สู้้�กัั บ ความล้้ ม เหลวและ
ท้้าทายความรู้้�สึึกของตนเอง ด้้วยการมองโลกในแง่่บวก
จากความไม่่สมบููรณ์์แบบ

tres-bien.com
gentle Monster,reddit.com

acnestudios.com
Charger X, takealot.com

WGSN ได้้กล่่าวถึึงสีีเหลืืองเฉดนี้้�ภายใต้้ชื่่�อ Mango Sorbet ในขณะ
ที่่� Trendsenses Studio เรีียกเฉดนี้้�ว่า่ Mango Orange ทั้้�งสอง
ชื่่� อนี้้� ต่่างเป็็นเฉดเดีียวกัันที่่�เล่่าถึึงความสดใสในช่่วงฤดููร้อ
้ น และ
ยัังเป็็นเฉดที่่�ถููกนำำ�มาออกแบบสิินค้้าแฟชั่่�นของ Off-White หรืือ
Acne Studios อุุปกรณ์์ Homeware และสิินค้้าไลฟ์์สไตล์์อย่่าง
เซิิร์์ฟสเกต หรืือสีีไอคอนพอดแคสต์์ ของ burlap ชุุมชนสำำ�หรัับ
มิิลเลนเนีียลและเจนซีีในสหรััฐอเมริิกา
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tribute-brand.com

nytimes.com

เขียวสะท้อนแสง
Acid Lime

สีีเขีียวสะท้้อนแสงหรืือ Acid Lime อดีีตคืือสีีย้้อมไนโตรโซสัังเคราะห์์
ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั น รู้้�จัั ก กัั น ในชื่่� อ ทางการค้้ า Naphthol Green B ตาม
ประวััติิได้้รับ
ั การระบุุเป็็นครั้้�งแรกในแผนภููมิิสีีเชิิงพาณิิชย์์ ในฐานะ
สีีสำำ�หรัับวาดภาพของศิิลปิิน ความจริิงแล้้วกลุ่่�มสีีสัังเคราะห์์นี้้� ผลิิต
ครั้้�งแรกในช่่วงปีี 1883 และเป็็นที่่�รู้้�จัก
ั กัันดีีในการย้้อมผ้้า การค้้นพบ
ครั้้�งนั้้� นจึึงกระตุ้้�นให้้ เกิิดการวิิจััยที่่� เกี่่� ยวกัั บกระบวนการผลิิตอย่่ าง
รอบด้้ า น ตั้้� ง แต่่ คุุ ณ สมบัั ติิค วามคงทนและผลลัั พ ธ์์เ ชิิงเคมีีของสีี
ก่่ อ นสรุุ ป ผลการวิิจัั ยว่่า สีีดัั ง กล่่ า วนั้้� น เหมาะสำำ�หรัับ เป็็ น สีีทาบ้้ า น
วอลเปเปอร์์ หรืือหมึึกพิิมพ์์
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Photo by Anthony Tran on Unsplash
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อย่่างไรก็็ตาม ภายใต้้มาตรฐานสมััยใหม่่ สีีเขีียวสะท้้อนแสง
ไม่่ ต อบโจทย์์ ค วามคงทนต่่ อ แสงของเม็็ ดสีี นัั บ ตั้้� ง แต่่
ปีี 1956 ศิิลปิินจึึงไม่่นิิยมใช้้สีีดัังกล่่าว สัันนิิษฐานว่่าน่่ า
จะถููกแทนที่่�ด้้วยเม็็ดสีีเขีียวอิินทรีีย์์ที่่�มีีความเสถีียรกว่่า
สีี Acid Lime จึึงเป็็ น ตัั ว แทนของความแปลกใหม่่
ความคิิดสร้้างสรรค์์ ที่่ห
� ลอมรวมระหว่่างความเก่่าและใหม่่
ความจริิงแท้้และสิ่่ง� สัังเคราะห์์ โดยนิิตยสาร Elle Decor
ยกให้้เป็็นหนึ่่� งในสีีสุุดฮอตของปีีนี้้�

dezeen.com

ภาพถ่ายโดย Omar Flores จาก Unsplash

elledecor.com
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ปรากฏการณ์์ความเป็็นที่่�นิิยมของสีีเขีียวสะท้้อน
แสงนั้้� นเห็็ นได้้ ชััด ไม่่ ว่่าจะจากการที่่� สถาปนิิก
ไมเคิิล เค. เฉิิน (Michael K. Chen) ดึึงสีี
ดัั ง กล่่ า วจากภาพวาดของวูู ล์์ ฟ คาห์์ น (Wolf
Kahn) มาในห้้องนอนสุุดหรููของลููกค้้ าในแมน
แฮตตัั น พร้้อ มคุุ ม โทนด้้ ว ยเก้้ า อี้้� หุ้้�มผ้้ า ไหม
กำำ�มะหยี่่� จ ากแบรนด์์ Loro Piana ในเฉดสีี
น้ำำ�มัั น มะกอกสำำ�หรัับ การตกแต่่ ง ภายใน หรืือ
การที่่� นัักออกแบบอย่่างแฮร์์รี่ ่� นููเรีียฟ (Harry
Nuriev) ประธานของ Crosby Studios กล่่าว
กัับนิิตยสาร Hypebeast เมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา ว่่าเขา
ชอบทำำ�งานกัับสีีเขีียวที่่� “แปลกใหม่่” คอลเล็็กชััน
Crosby Studios Home ในฤดููกาลนี้้� จึึงเปิิดตััว

โดดเด่่นด้้วยกลุ่่�มสีี Acid Green และ Neon Lime
ที่่ดึึ
� งดููดใจ ตลอดจนความร่่วมมืือระหว่่างแบรนด์์
และ Nike ในปีี 2020 ที่่� ร่ ว
่ มออกแบบโซฟา
Air Max Day Sofa จากเสื้้�อแจ็็กเก็็ตกัันหนาว
ของ Nike ที่่�ผ่่านกระบวนการดิิจิิทัั ลอััปไซเคิิล
(Digitally Upcycled) ที่่� หมายถึึงการนำำ�เสื้้� อ
เก่่ า หลายสิิบตัั ว มารวมกัั น เป็็ น โซฟาวงกลม
โดยผู้้�สนใจสามารถทดลองใช้้ผ่่านแพลตฟอร์์ม
อิินสตาแกรมด้้ ว ยเทคโนโลยีี Augmented
Reality (AR) เท่่านั้้�น โซฟาแสนเก๋๋ยัังมาพร้้อม
หมอนอิิงที่่� ใ ช้้ สีี เขีียว Acid Lime หลายเฉด
ตกแต่่ งด้้ วยโลโก้้ สีีขาวของแบรนด์์ โดยไม่่ลืืม
สโลแกน “Just Do It”

63

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

COLOR THEME

COLOR THEME

สำำ�หรัับวงการแฟชั่่�น เมื่่� ออิินไซต์์ของ
ผู้้�คนในทุุ ก วัั น นี้้� นิิยมซื้้� อ เสื้้� อ ผ้้ า จาก
ออนไลน์์เพื่่�อมาถ่่ายรููปลงโซเชีียลแล้้ว
ส่่ ง คืื น จนกลายเป็็ นปัั ญ หาใหญ่่ ข อง
ธุุรกิิจแฟชั่่�นฝั่่�งยุุโรปไม่่น้้อย Carlings
แบรนด์์ ฟ าสต์์ แฟชั่่�น จากนอร์์เวย์์ จึึ ง
เกิิดไอเดีียใหม่่ในการจำำ�หน่่ายเสื้้� อผ้้า
3D พร้้อ มบริิการรีีทัั ชรูู ปชุุ ด ที่่� ผู้้�ซื้้� อ
แทบดููไม่่ออกว่่าคืือรีีทััช โดยราคาของ
เสื้้�อผ้้าแบรนด์์นี้้�อยู่่�ในมาตรฐานราคา
ทั่่�วไป เริ่่ม
� ต้้นที่่� 10 ยููโรไปจนถึึง 30 ยููโร

tribute-brand.com

anotherhuman.la

tribute-brand.com

นัั บ ว่่ า ช่่ ว ยแก้้ ปัั ญ หาทั้้� ง เรื่่� อ งสิ่่� ง แวดล้้ อ มและยัั ง
ล้ำำ�สมัั ย ทางด้้ า นแบรนด์์ Tribute Brand ได้้
สร้้างสรรค์์ชุุดแฟชั่่�นสุุดเอ็็กซ์์คลูซีี
ู ฟด้้วยโครงสร้้าง
รููปทรง ไม่่ระบุุเพศ ไม่่มีีไซส์์ มาพร้้อมกัับหมายเลข
จำำ�นวนชิ้้น
� เพื่่�อไม่่ให้้เสื้้�อผ้้าดิิจิิทััลสามารถหาซื้้�อจาก
ร้้านได้้ตลอดไป จากข้้อดีีที่่ก
� ล่่าวมาจึึงยิ่่ง� ช่่วยตอกย้ำำ�
ภาพของสีี Acid Lime ว่่าสื่่� อสารถึึงนวััตกรรมที่่�
แปลกใหม่่แห่่งอนาคต
เช่่นเดีียวกัับลีีอาห์์ ริิง (Leah Ring) ผู้้�ก่่อตั้้�งสตููดิิโอออกแบบสหวิิทยาการ
Another Human ประกาศว่่าสีีนี้้�เป็็นหนึ่่� งใน “สีีโปรด” ของเธอ สิ่่�งนี้้�ยิ่่�งดูู
สมเหตุุสมผลมากขึ้้�นเมื่่�อพิิจารณาจากผลงานที่่�มีีชื่่�อเสีียง อย่่างงานออกแบบ
เก้้าอี้้�ในชื่่� อ Zorg ซึ่่� งอธิิบายถึึงการสร้้างสรรค์์โครงเก้้าอี้้�หลัักผ่่านการพ่่น
สีีเขีียวโทนเรืืองแสงให้้มีีลัักษณะเป็็นผงฝุ่่�น ถืือเป็็นการแสดงออกและสร้้าง
ความได้้เปรีียบผ่่านวิิธีีการที่่�สนุุกสนาน แสดงถึึงบุุคลิิกของผู้้�ใช้้ที่่�ผ่่อนคลาย
ไม่่ถืือตััว พร้้อมช่่วยสร้้างพื้้�นที่่�ที่่�ดูเู ป็็นมิิตรมากขึ้้�น
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สีีเขีียวกลุ่่�มนี้้� อ าจให้้ ค วามรู้้�สึึกย้้ อ นแย้้ ง ในจิิตใจ
ของผู้้�ใช้้ ในขณะที่่�เราเผชิิญหน้้ากัับความตึึงเครีียด
ที่่� เพิ่่� มขึ้้� นในชีีวิิตประจำำ�วััน เฉดสีีนี้้� จึึงทำำ�หน้้ าที่่� ทั้้� ง
ดึึงดููดสายตาได้้พอ ๆ กัับทำำ�ให้้เรามองบน สลัับไปมา
ระหว่่างการส่่งเสีียงยี้้�และการเติิมเต็็มจิิตใจ นั่่�นคืือ
ความพิิเศษที่่� ทำำ�ให้้สีีดัังกล่่าวแตกต่่างจากสีีอื่่� น ๆ
พร้้อมให้้ความรู้้�สึึกคาดไม่่ถึึงสำำ�หรัับช่่วงเวลานี้้�

65

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
COLOR THEME

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
COLOR THEME

ชมพูอมม่วง
Festival Fuchsia

กลุ่่�มสีีชมพููอมม่่วง Festival Fuchsia แสดงค่่าสีี
ที่่� เ ข้้ มข้้ น สมจริิง และพลัั ง ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นทั้้� ง ใน
ชีีวิิตจริิงและโลกดิิจิิทัั ล ใช้้ ง านได้้ ห ลากหลาย
มากพอที่่� จ ะใช้้ อ อกแบบโดยไม่่ มีี เงื่่� อ นไขด้้ า น
ฤดููกาลและเขตแดนในแต่่ละประเทศ สีีดัังกล่่าวจึึง
เป็็นวิิธีีที่่�ยอดเยี่่�ยมในการสร้้างความรู้้�สึึกเชิิงบวก
และการหลีีกหนีีเพื่่� อสร้้างพลัังให้้ตนเองอีีกครั้้�ง
สำำ�นัั ก เทรนด์์ NellyRodi ระบุุ เพิ่่� ม เติิมว่่า เป็็ น
เฉดสีีแห่่ ง การปลดปล่่ อ ยภาพลัั ก ษณ์์ ก่่ อ นช่่ ว ง
ทศวรรษ 2000 ที่่� วัับ วาบเปล่่ ง ประกาย เปิิ ด
เผยชัั ด เจนในทุุ ก สิ่่� ง ทุุ ก อย่่ า ง ทั้้� ง ยัั ง มีีความ
พิิเศษที่่� ม ากกว่่ า ปกติิ (Ultra) ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
ความหรููหรา เซ็็กซี่่�เย้้ ายวนใจ สตรีีทแฟชั่่�นที่่� มีี
สีีสัั น ที่่� เ น้้ น ความเยอะจัั ดจ้้ า นเพื่่� อ แสดงออก
ถึึงความมีีชีีวิิตชีีวา เช่่ น เดีียวกัั บ การนำำ�เสนอ
ข อ ง บ รรด า ว ล็็ อ ก เ ก อ ร์์ ( V l o g g e r ) ห รืื อ
อิินฟลููเอนเซอร์์ (Influencer) ในยุุคนี้้� ที่่�ต้้องการ
สร้้างความตื่่� นตาตื่่� นใจและสร้้างฐานแฟนคลัับ
จากตััวตนที่่�แท้้จริิง

twitter.com/wenewmoments/status/1422914158740213760
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เฉดสีีดัังกล่่าวสร้้างแรงสั่่�นสะเทืือนให้้กลุ่่�มธุุรกิิจ
่ งแรกขัับเคลื่่�อนด้้วยตลาดคนรุ่่�นใหม่่
แฟชั่่�น ที่่�ช่ว
ก่่อนกระจายไปในกลุ่่�มตลาดหลััก ดัังเช่่นที่่แ
� บรนด์์
Louis Vuitton สร้้างปรากฏการณ์์ให้้เห็็นมาแล้้ว
ภายใต้้การนำำ�ของเวอร์์จิิล แอบโลห์์ (Virgil Abloh)
นัักออกแบบชาวอเมริิกัันเชื้้�อสายแอฟริิกัันคนแรก
เข้้ามารัับหน้้ าที่่� เป็็นผู้้�กำำ�กัั บศิิลป์์ในบริิษัั ทสิิ นค้้ า
แฟชั่่�นหรููฝั่่�งฝรั่่�งเศส
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เช่่ น เดีียวกัั บ ด้้ า นเทคโนโลยีีการสื่่� อ สารที่่� เปิิ ด
เผยและเปิิดใจในการเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี Three ผู้้�ให้้
บริิการโทรศัั พ ท์์ เ คลื่่� อ นที่่� ใ นสหราชอาณาจัั ก ร
ได้้ร่ว่ มเป็็นส่่วนหนึ่่� งของความร่่วมมืือกัับองค์์กร
การกุุ ศ ลด้้ า นสุุ ข ภาพจิิต Samaritans ใน
วาระครบรอบ 3 ปีี โดยเปิิดตััวแคมเปญที่่� มุ่่� ง
ช่่วยเหลืือทุุกคนให้้กลายเป็็นเพื่่�อนที่่�เรีียนรู้้�วิิธีีใน
การเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีีขึ้้�นผ่่าน #Betterphonefriend
แคมเปญสื่่� อ สารผ่่ า นโมชัั น กราฟิิ ก ด้้ ว ยกลุ่่�ม
สีีชมพูู สีีชมพููอมม่่วงแบบ Festival Fuchsia
จนถึึงสีีม่่วงที่่� สะท้้ อนความจริิงใจอย่่างชััดเจน

hommesthailand.com

และดููแลคอลเล็็กชัันผู้้�ชายที่่�ถ่่ายทอดในฤดููกาล
2021 ภายใต้้ ธีีม Zoooom with Friends
โดยได้้ รั ับ แรงบัั น ดาลใจมาจากตุ๊๊� ก ตาวูู ดูู ซึ่่� ง
เป็็นวััฒนธรรมแบบแอฟริิกััน นอกจากนี้้�เขายััง
เปลี่่ย
� นโลเคชัันเปิิดตััวจากปารีีสสู่่�สองเมืืองหลััก
เริ่่ม
� จากเซี่่�ย งไฮ้้ ข องจีีนและโตเกีียวของญี่่� ปุ่่� น
โดยว่่าด้้วยการเดิินทางและเลืือกท่่าเรืือเป็็นฉาก
หลััก เขานัับเป็็นหนึ่่� งในนัักออกแบบที่่�สร้้างสรรค์์
สิ่่� ง ต่่ า ง ๆ โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่� ย นแปลงของ
โลก เคารพในความแตกต่่ างและหลากหลาย
ทางวััฒนธรรม พร้้อมทลายบรรทััดฐานเดิิม ๆ
ด้้านแฟชั่่�น ระหว่่างการเป็็นนัักออกแบบแฟชั่่�น
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ผู้้�สร้้างความฟุ้้�งเฟ้้อ สิินค้้าหรููหรา หรืือเสื้้� อผ้้า
แนวสตรีีท สู่่�สิินค้้ าแฟชั่่� น ที่่� หลอมรวมทุุ ก
วัั ฒ นธรรมทั้้� งวัั ฒ นธรรมกระแสหลัั ก และ
วััฒนธรรมย่่อยเข้้าด้้วยกััน โดยไม่่มีีเงื่่�อนไขเรื่่�อง
ชาติิพัันธุ์์� เพศ หรืือเขตแดนใด ๆ

ซึ่่� ง ร่่ว มพัั ฒ นาโดย Wonderhood Studios
สำำ�หรัั บ ช่่ อ งทีีวีี สื่่� อโซเชีียลมีีเดีีย และวิิทยุุ
แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึงรูู ป แบการเป็็ น ผู้้�รัับ ฟัั ง ที่่� ดีี ไว้้
5 รููปแบบ เพื่่� อช่่วยให้้ผู้้�คนระบุุลัักษณะที่่�ตนเอง
เข้้ า ข่่ า ยและวิิธีีที่่� จ ะช่่ว ยคลี่่� ค ลายปัั ญ หานั้้� น ๆ
ความคิิดริิเริ่่ม
� #Betterphonefriend ของผู้้�ให้้
บริิการ Three เชื่่� อ มโยงกัั บ ธุุ รกิิ จหลัั ก อย่่ า ง
ชััดเจน และยิ่่� งส่่ งเสริิมการใช้้จุุดแข็็ งเพื่่� อเผย
แพร่่ความเห็็นอกเห็็นใจ การเปิิดใจ เพื่่� อสร้้าง
สุุขภาวะทางอารมณ์์ที่่�ดีีขึ้้�น

mobilemarketingmagazine.com
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น้ำ�ตาลเข้ม
Java

นัั กออกแบบยุุคนี้้� เน้้ นการมองเกมแบบระยะยาว ไม่่ได้้เพีียงหาแรง
บัันดาลใจจากธรรมชาติิ แต่่ยังั ทำำ�งานร่่วมกัับวััตถุดิิ
ุ บจริิง ๆ จากแต่่ละ
พื้้�นที่่� พร้้อมคงรููปทรงและรายละเอีียดที่่�จำำ�เป็็นไว้้อย่่างครบถ้้วน การ
เคารพธรรมชาติิจึึงหมายถึึงการตระหนัักรู้้� เข้้าอกเข้้าใจที่่�มาที่่�ไปเชิิง
วััสดุุ ใช้้ประโยชน์์อย่่างรอบด้้าน สกััดกลั่่�นกรองกระบวนการรวมทั้้�ง
วิิธีีการเพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอด เรีียนรู้้�รากเหง้้าองค์์ความรู้้�ดั้้�งเดิิมและฝึึกฝน
สร้้างความร่่วมมืือในวััฒนธรรมร่่วมสมััย
กลุ่่�มสีีน้ำำ�ตาลโทนเข้้ม Java จึึงเป็็นกลุ่่�มสีีที่่�มาจากบริิบทความดั้้�งเดิิม
เป็็นกลุ่่�มสีีที่่�ใช้้งานมายาวนาน ตั้้�งแต่่หิินแร่่ดิินที่่�ถููกชะล้้าง การรวม
เข้้ากัันกัับวััสดุุในธรรมชาติิอื่่�น ๆ อย่่างเฉดสีีของเมล็็ดพืช
ื เมล็็ดกาแฟ
ที่่�สร้้างความรู้้�สึึกอบอุ่่�น จนสะท้้อนวััฏจัก
ั รของโลกในวงจรธรรมชาติิ

dezeen.com
kolkhoze.fr
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clay-works.com

สตููดิิ โอ Clayworks ในคอร์์นวอลล์์ สหราชอาณาจัักร ทำำ�งานบนวิิสััยทััศน์์ที่่�ว่า่ ด้้วยวััสดุุธรรมชาติิ 100% ซึ่่�งกลุ่่�มโทนสีีหลัักที่่�ถูก
ู พััฒนาต่่อยอด
ล้้ ว นมีีวััส ดุุ ต้้ น ทางจากดิินซึ่่� ง ไล่่ โทนสีีตั้้� ง แต่่ น้ำำ�ต าลอ่่ อ นจนเข้้ ม อย่่ า งสีี
Java ด้้วยเหตุุนี้้� ความยั่่�งยืืนจึึงเป็็นหััวใจหลัักในกระบวนการสร้้างสรรค์์
ชิ้้น
ื ด้้วยทัักษะแบบดั้้�งเดิิม ถืือเป็็นบริิษััทแรก
� งาน ยึึดแนวทางตามวิิถีีช่่างฝีีมือ
ในโลกที่่�มีีกระบวนการผลิิตปููนปลาสเตอร์์จนได้้รับ
ั รางวััล Environmental
Product Declaration ซึ่่� งเป็็นมาตรฐานระดัั บสากลในการตรวจสอบ
วงจรด้้านวััสดุุและผลิิตภััณฑ์์ที่่�สร้้างผลกระทบทางสิ่่ง� แวดล้้อม
งแปลกตาในชื่่�อ Memoria Stool ออกแบบ
หรืือเก้้าอี้้�รูปทร
ู
โดย EWE ที่่� ดึึ งดููดใจด้้ านงานแบบเชิิงช่่าง ฟัังก์์ ชัันการ
ใช้้งานที่่�เป็็นมรดกตกทอดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น สตููดิิโอนี้้� ตั้้�งอยู่่�ใน
เม็็ ก ซิิโก พร้้อ มจิิตวิิญญาณที่่� ตั้้� ง มั่่� น ในการอนุุ รั ัก ษ์์ แ ละ
ต่่ อยอดงานฝีีมืือของครอบครััว มีีการสร้้างสรรค์์ ผลงาน
ทั้้�งแนวทดลองแบบชั่่�วคราวและถาวร สตููดิิโอออกแบบใช้้
กระบวนการหล่่อทรายแบบดั้้�งเดิิมจากไม้้เก่่าด้้วยสีีน้ำำ�ตาล
Java ที่่ใ� ห้้ความรู้้�สึึกทนทาน ช่่วยยืืดอายุุของวััสดุุให้้ยาวนาน
ยิ่่�งขึ้้�นอีีกหลายเจนเนอเรชััน
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เช่่ น เดีียวกัั บ งานสถาปัั ตย กรรมที่่� ตีีค วามจาก
โรงน้ำำ�ชาตามธรรมเนีียมของชาวญี่่� ปุ่่� น และการ
เฉลิิมฉลอง สถาปนิิกเทรุุโนบุุ ฟููจิิโมริิ (Terunobu
Fujimori) ออกแบบ Ein Stein Tea House ที่่�ตั้้�ง
อยู่่�ท่่ า มกลางป่่าสนบริิเวณ Museum Insel
Hombroich ในเยอรมนีี ก่่อสร้้างโดยยกตััวอาคาร
ให้้สูงู ขึ้้�นโดยใช้้ลำำ�ต้้นของต้้นไม้้เป็็นตััวค้ำำ�ยััน บ้้าน
ต้้ นไม้้ หลัังนี้้� ยัังมีีจุุ ดเด่่ นคืื อใช้้ไม้้ สีีน้ำำ�ตาลเข้้ มจน
เกืือบดำำ� โดยทำำ�ให้้ไม้้แผ่่นซีีดาร์์ไหม้้ตามเทคนิิค
� น
แบบโบราณของญี่่ปุ่่
� ที่่�เรีียกว่่ายาคิิสุุกิิ (Yakisugi)
คืื อการเผาไม้้ให้้ได้้คุุณลัักษณะผิิวหน้้ าไม้้เหมืือน
ถ่่ า นซึ่่� ง เหมาะสมต่่ อ การนำำ�มาใช้้ ก รุุ ผ นัั ง อาคาร
ด้้วยเทคนิิคเฉพาะตััวซึ่่� งถููกคิิดค้้นขึ้้�นมาเป็็นเวลา
หลายร้้อยปีี จึึงเป็็นอีีกหนึ่่� งวิิธีีในการรัักษาคุุณภาพ
ไม้้จากความชื้้� น น้ำำ� รวมถึึงแมลงตามธรรมชาติิ
ช่่วยให้้อาคารสามารถอยู่่�ได้้นานหลายทศวรรษ

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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หนัังสืือพิิมพ์์ Financial Times แห่่งสหราชอาณาจัักรได้้ติิดตาม
ความไม่่ พ อใจจากการสำำ�รวจทั่่� ว โลก ผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ที่่� เ ป็็ น คนรุ่่�นใหม่่ จำำ� นวน 800 คนที่่� มีี อายุุ ร ะหว่่ า ง 16 ถึึง
30 ปีี มีีความรู้้�สึึกเชิิงลบต่่ อ การตัั ดสิิ นใจของเจนบูู ม เมอร์์
และเจนเอ็็ ก ซ์์ กัั บ พฤติิกรรมที่่� เ ชื่่� อ ว่่า ส่่ ง ผลเลวร้้า ยต่่ อ ความ
เป็็นอยู่่�ของคนรุ่่�นใหม่่ในทุุกวัันนี้้� รวมถึึงความล้้มเหลวในการ
ร่่วมมืือกัันปกป้้องอนาคตที่่�จะมาถึึงอีีกด้้วย

จุุ ดกำำ� เนิิดของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่� ใ ช้้ ชีีวิิต อยู่่�ท่่ า มกลางความกลัั ว ความ
หวาดระแวง และความไม่่พึึงพอใจ เป็็นผลมาจากสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าการระบาด
ทางอารมณ์์ (Emotion Contagion) ที่่เ� กิิดขึ้้�นทั่่�วโลก วิิกฤตต่่าง ๆ ได้้ผลัักดััน
ให้้เกิิดการระเบิิดออกของความรู้้�สึึกในแง่่ลบทั้้�งบนโซเชีียลมีีเดีียและใน
ชีีวิิตจริิง เมื่่� อผู้้�คนรู้้�สึึกไม่่พอใจหรืือถููกคุุกคาม ได้้สร้้างบรรยากาศทาง
อารมณ์์เชิิงลบ ประกอบกัับเกิิดค่่านิิยมและทััศนคติิในการตััดสิินใจที่่�มา
จากการเปิิดรับ
ั ข้้อมููลหรืือข้้อเท็็ จจริิงจากหลายช่่องทาง จนนำำ�ไปสู่่�การ
ตััดสิินใจที่่ใ� ช้้อารมณ์์เป็็นที่่ตั้้
� ง� หรืือหลุุดออกจากกรอบของเหตุุผลในบางครั้้�ง
วิิกฤตที่่� เ กิิดขึ้้� น ยัั ง ทำำ�ให้้ ก ลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่� เป็็ น คนรุ่่�นใหม่่ รู้้�สึึ กได้้ ถึึ งความ
อ่่อนไหวและไม่่มั่่�นคงตลอดเวลา ตั้้�งแต่่เรื่่�องการเรีียน การศึึกษา การ
จ้้างงาน ตลอดจนสุุขภาพจิิต การสำำ�รวจคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 25 ปีี
ขึ้้�นไป จาก 37 ประเทศในกลุ่่�มองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ (OECD) พบว่่าอััตราการว่่างงานที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�น 5.5% นำำ�ไปสู่่�การ
สููญเสีียรายได้้ให้้กัับประเทศเฉลี่่�ยประมาณ 9%
ภาพถ่ายโดย Klara Kulikova จาก Unsplash
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ตอบโจทย์ความต้องการ - โอกาสทางธุรกิจ
ธุุรกิิ จต่่ า ง ๆ สามารถพัั ฒ นากลยุุ ทธ์์เพื่่� อ รองรัับ
พฤติิกรรมของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคนี้้� ด้้วยการเริ่่ม
� ต้้นจาก
ขั้้�นตอนง่่าย ๆ อย่่างเช่่นการสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยใน
การช็็อปปิิง ออกแบบสิินค้้าและบริิการที่่�ใช้้อารมณ์์
ของผู้้�บริิโภคเป็็นที่่�ตั้้�ง เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่� งในการ
สร้้า งความเปลี่่� ย นแปลงทางอารมณ์์ ใ นเชิิงบวก
บรรเทาความเครีียดและความวิิตกกัั ง วลของผู้้�
บริิโภคให้้น้้อยลง

aesop.com

ภาพถ่ายโดย Jared Rice จาก Unsplash

แบรนด์์ Aesop ในออสเตรเลีีย
ออกแบบบรรยากาศภายในร้้าน
ให้้ รู้้�สึึ กเหมืื อ นเข้้ า มาในพื้้� นที่่�
แห่่ ง ความสงบและปลอดภัั ย
หรืือแบรนด์์ American Eagle
เปิิ ด ไลน์์ ธุุรกิิ จใหม่่ Mood จัั ด
จำำ�หน่่ า ยผลิิตภััณฑ์์ดููแลตััวเอง
ที่่� พััฒนาขึ้้�น เพื่่� อ ช่่ ว ยให้้ ลูู ก ค้้ า
คนรุ่่�นใหม่่ได้้ลดความเครีียดลง
มีีการตั้้�งชื่่�อน่่ารััก ๆ ให้้สิินค้้า เช่่น
“Chill” “Zzz” หรืือ “Energized”

blog.ae.com
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นอกจากนี้้�ธุรกิิ
ุ จยัังสามารถใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ (AI) เข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์อารมณ์์และ
การรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคได้้ด้้วยเช่่นกััน ทั้้�งเรื่่�องความรู้้�สึึก ความเข้้าใจ และการสื่่�อสารปฏิิสััมพัน
ั ธ์์กลัับไป
ผ่่านการวิิเคราะห์์การแสดงออกทางสีีหน้้า น้ำำ�เสีียง หรืือเทคโนโลยีีชีีวมิิติิ การสื่่�อสารด้้วยภาษาที่่พิิมพ์
�
์
การใช้้อีีโมจิิ การเลืือกภาพหรืือวิิดีีโอของผู้้�ใช้้งานที่่�สะท้้อนอารมณ์์ ในขณะนั้้� น เพื่่� อนำำ�เสนอสิินค้้า
และบริิการให้้ตรงกัับความต้้องการ และ “ปรัับมู้้�ด” ของผู้้�ใช้้งานได้้ อย่่างที่่�บริิษััท UneeQ สร้้าง
อวตารเป็็ น ตัั ว แทนในการสื่่� อ สารกัั บ ลููกค้้ า ทั้้� ง ที่่� ห น้้ า ร้้า นและแชตบอตในช่่อ งทางออนไลน์์ เพื่่� อ
ส่่งเสริิมประสบการณ์์การซื้้�อสิินค้้าที่่�ดีียิ่�่งขึ้้�น และการวิิเคราะห์์ของบริิษััทก็็พบว่่า 70% ของผู้้�ใช้้งาน
มีีผลลััพธ์์ทางอารมณ์์เชิิงบวกกัับการสื่่�อสารในลัักษณะนี้้�
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ส่วนรวม
ต้องมาก่อน
กลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่เ� ต็็มไปด้้วยความมีีชีีวิิตชีีวา
ความคล่่องแคล่่ว ความสนุุกสนาน พร้้อม
เผชิิญกัั บความไม่่ แน่่ นอนในทุุกรูู ปแบบ
เป็็นส่่วนหนึ่่� งในการขัับเคลื่่�อนสัังคม ด้้วย
การคิิดถึึงความเป็็นส่่วนรวมมากกว่่าการ
เห็็นแต่่ความเป็็นส่่วนตััว

ภาพถ่ายโดย Helena Lopes จาก Unsplash
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ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�ส่่วนใหญ่่เป็็นเจนเนอเรชััน
เอ็็ กซ์์และมิิลเลนเนีียลที่่� ให้้ ความสำำ�คัั ญ
กัับมุุมมองของการใช้้ชีีวิิต มีีความเต็็มอก
เต็็ ม ใจเป็็ น อาสาสมัั คร ช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�อื่่� น
ลงมืื อ ริิเริ่่ม
� โครงการต่่ า ง ๆ เพื่่� อ พัั ฒ นา
ชุุมชนและคนในพื้้� นที่่� พร้้อมที่่�จะพััฒนา
และจััดสรรเวลา เงิินทุุน ทรััพยากรต่่าง ๆ
ที่่�มีีอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือ
กัับผู้้�คนที่่�เดืือดร้้อน
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ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�ต้้องการพััฒนาธุุรกิิจภายในย่่านที่่�อยู่่�อาศััยและช่่วยรัักษาสภาพแวดล้้อมให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ลงทุุนเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น และสนัับสนุุนการซื้้�อสิินค้้าจากแบรนด์์ที่่�ใส่่ใจเรื่่�องความยั่่�งยืืน
พร้้อมที่่�จะปกป้้องและรัักษาความเป็็นชุุมชนเอาไว้้ เลืือกใช้้เทคโนโลยีีในการสื่่� อสารเป็็นหลัักเพื่่� อ
ริิเริ่่ม
� การลงมืือทำำ� หรืือรวมตััวของกลุ่่�มอาสาสมััคร นำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ และสนัั บสนุุน
ธุุรกิิจรายย่่อย
ภาพถ่ายโดย Tyler Nix จาก Unsplash

ตอบโจทย์ความต้องการ
โอกาสทางธุรกิจ
รายงานของ Kantar เรื่่� อ งพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคในช่่วงโควิิด-19 พบว่่า 77% ของ
ผู้้�บริิโภคต้้องการให้้ธุรกิิ
ุ จต่่าง ๆ ให้้ความ
ช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสมกัับ “ชีีวิิตประจำำ�วััน
ใหม่่” 75% ของผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจกล่่าวว่่า
ธุุรกิิจควรให้้ข้้อมููลต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�เพื่่�อต่่อสู้้�กัับประเด็็น
ทางสัังคม และแสดงถึึงเจตนาแห่่งการ
ช่่วยเหลืือสัังคมที่่�ชัด
ั เจน

ตััวอย่่างเช่่น แคมเปญ “ร้้านชำำ�ใกล้้ฉััน
(Local Sho p Ne a r Me) ” ใ น
ประเทศไทย ทำำ�การรวบรวมข้้ อ มูู ล
ร้้านชำำ�รายย่่อยในเขตกรุุงเทพฯ โดย
ชวนให้้ ค นที่่� อ ยากสนัั บ สนุุ น ร้้า นชำำ�
ได้้ช่่วยกัันแจ้้งพิิกััดร้า้ นและให้้ข้้อมููล
เกี่่� ย วกัั บ ร้้า น เพื่่� อ นำำ�ข้้ อ มูู ล ร้้า นค้้ า ที่่�
ได้้ รั ับ ไปสร้้า งแผนที่่� ฉ บัั บ ง่่ า ย และ
โปรโมตเผยแพร่่ผ่่านทุุกช่่องทางที่่� มีี
สำำ�หรัับเพิ่่�มทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
84

@localshopnearme.th

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

หรืือในอิินโดนีีเซีีย มีีแอปพลิิเคชัันชื่่� อ RateS
พื้้� นที่่� หน้้ าร้้านที่่� เปิิดให้้ ใครก็็ ได้้ มาเปิิด “ร้้านค้้ า
ขนาดเล็็ก (Micro Shop)” ในการจััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้า เหมืือนเพื่่� อนช่่วยกัันขายและช่่วยกัันซื้้�อ
เพื่่�อลดการบวกราคาของพ่่อค้้าคนกลางออกไป
สนัับสนุุนห่่วงโซ่่การผลิิตให้้คงอยู่่� และลดค่่าใช้้
จ่่ายในการทำำ�การตลาด เพื่่�อให้้ร้า้ นค้้าขนาดเล็็ก
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้

เมื่่�อสมการอย่่างกลุ่่�มผู้้�บริิโภค + คนในท้้องถิ่่�น +
อิินฟลููเอนเซอร์์ มารวมกััน ได้้ให้้ผลลััพธ์์เป็็นการ
ขัั บ เคลื่่� อ นมูู ล ค่่ า การตลาดขนาดเล็็ ก ด้้ ว ยการ
มีีส่่ วนร่่วม อย่่ างในสหรััฐอเมริิกาและจีีนที่่� คน
รุ่่�นใหม่่ในเมืืองเล็็ก ๆ ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจได้้ ด้้วยการใช้้สื่่�อออนไลน์์อย่่างแอปฯ
ติ๊๊�กต็็อกหรืือ Kuaishou เพื่่�อช่่วยผู้้�ประกอบการ
ท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น
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@Bangkoknaughtyboo

มีตัวตน
บนโลกเสมือน
ความคุ้้�นเคยกัับประสบการณ์์โลกเสมืือนหรืือ Extended Reality
(XR) ทำำ�ให้้เกิิดกลุ่่�มผู้้�บริิโภคกลุ่่�มสำำ�คััญ ผู้้�ที่่�มีีตััวตนที่่�สาม (หรืือ
สี่่� แ ละห้้ า ) ในโลกเสมืื อ น ซึ่่� ง มีีอัั ตร าเพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมากระหว่่า ง
ช่่วงเวลาล็็อกดาวน์์ ที่่�ผ่่านมา สามารถสร้้างมููลค่่าทางการตลาด
ในหลากหลายอุุตสาหกรรม ทั้้�งแอปพลิิเคชััน ธุุรกิิจบัันเทิิง และ
อีีคอมเมิิร์์ซ พร้้อมเป็็นกลุ่่�มผู้้�บริิโภคหลัักแห่่งปีี 2022
การเกิิดขึ้้�นของเมทาเวิิร์์ส (Metaverse) หรืือพื้้� นที่่�เสมืือนจริิงที่่�
ผู้้�บริิโภคสามารถใช้้ชีีวิิตได้้ตามต้้องการ เล่่นเกม ทำำ�งาน ช็็อปปิิง
จะเป็็นจริิงและเข้้ าถึึงได้้ มากขึ้้� นในปีีนี้้� ด้้ วยเทคโนโลยีี VR/AR
และการเชื่่�อมต่่อผ่่านสััญญาณความเร็็วสููง 5G ทุุกองค์์ประกอบ
ผสมผสานกัั น จนกลายเป็็ น ยุุ ค ที่่� จ ะได้้ เห็็ น ความคิิดสร้้า งสรรค์์
และการสร้้างเศรษฐกิิจใหม่่ในโลกเสมืือน ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�จะร่่วม
ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงทางวััฒนธรรมและการออกแบบ
สร้้างให้้เกิิดรููปแบบใหม่่ของประสบการณ์์ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
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ในอนาคตอัันใกล้้นี้้� การใช้้เทคโนโลยีี XR จะเป็็น
ประตููก้้าวข้้ามข้้อจำำ�กััดด้้านกายภาพ และเชื่่�อม
ต่่อระหว่่างสองโลกอย่่างไร้้รอยต่่อ มีีปฏิิสััมพัน
ั ธ์์
กัันอย่่างเป็็นหนึ่่� งเดีียวมากขึ้้�น ไม่่ว่า่ จะเป็็นการ
สร้้า งประสบการณ์์ ค วามบัั น เทิิงที่่� ก ลมกลืื น
ระหว่่างโลกจริิงและโลกดิิจิิทััล ความเป็็นไปได้้
ใหม่่ในโลกของอีีคอมเมิิร์์ซที่่�จะทำำ�ให้้คนทำำ�งาน
สร้้า งความร่่ว มมืื อ ระหว่่ า งกัั น ได้้ ง่่ า ยและมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นแม้้จะอยู่่�กัันคนละสถานที่่�

ภาพถ่ายโดย Stella Jacob จาก Unsplash
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กลุ่่�มผู้้�บริิโภคในโลกเสมืือนนี้้�จะมีี AI เป็็นผู้้�ช่่วย

ส่่วนตััว สร้้างเสริิมประสบการณ์์ในการซื้้�อสิินค้้า
แบบใหม่่โดยไม่่ต้้องพึ่่� งหน้้าร้้านอีีกต่่อไป ที่่�เห็็น
ชััดมากที่่�สุด
ุ คืือโลกของการช็็อปปิิงสิินค้้าแฟชั่่�น
อุุ ป กรณ์์ ไ อทีี ตลอดจนธุุ รกิิ จร้้า นอาหารและ
เครื่่�องดื่่� ม ที่่�ให้้ AI เป็็นผู้้�ช่่วยในการเลืือกชิิมไวน์์
และซื้้�อขวดที่่�ตรงกัับรสนิิยมของผู้้�บริิโภค
ภาพถ่ายโดย Stella Jacob จาก Unsplash

ตอบโจทย์ความต้องการ - โอกาสทางธุรกิจ

นอกจากนี้้� ยัั ง รวมถึึงไลฟ์์ส ไตล์์ อ ย่่ า งเรื่่�อ งการ

ทำำ�งาน Mozilla Hubs เว็็บแอปพลิิเคชัันที่่�สร้้าง
โลกเสมืื อ นจริิงให้้ กัั บ ผู้้�ใช้้ โดยสามารถชวนผู้้�
ใช้้ค นอื่่� น เข้้ า ร่่ว มฮัั บ ของเรา เเละเลืื อ กอวตาร
เพื่่� อพููดคุุยกัันผ่่านวิิดีีโอ นำำ�เสนอพรีีเซนเทชััน
รููปภาพ ไฟล์์ PDF วิิดีีโอ และข้้อความต่่าง ๆ ได้้
เช่่นเดีียวกัับ Roomkey ซึ่่�งเป็็นแอปฯ สร้้างพื้้�นที่่�
เสมืือนจริิงสำำ�หรัับการประชุุม จััดอีีเวนต์์ รวมถึึง
การจััดเวทีีการแสดง

roomkey.co

ธุุรกิิจต่่าง ๆ ต้้องเปิิดโอกาสให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีี AI หรืือ AR มา
ใช้้งาน ให้้เข้้ากัับการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือการนำำ�เสนอบริิการ
ของแบรนด์์มากขึ้้�น โดยไม่่ลืม
ื เรื่่�องการมีีปฏิิสััมพัน
ั ธ์์แบบตััวต่่อ
ตััวด้้วยเช่่นกััน เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมโยงของผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�เข้้า
กัับสิินค้้า หลายแบรนด์์มีีการปรัับกลยุุทธ์เ์ รื่่�องการพััฒนาช่่อง
ทางสื่่�อดิิจิิทััลมากขึ้้�น โดยสร้้างเนื้้�อหาใหม่่ ๆ เพื่่�อบอกเล่่าเรื่่�อง
ราวและความเชื่่�อของแบรนด์์ ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่� งกัับช่่องทางการ
ขายสิินค้้าอย่่างลงตััว
ในปีีนี้้�ผู้้�บริิโภคจะเริ่่ม
� เห็็นประโยชน์์จาก Unified Commerce
หรืือการรวบรวมช่่องทางการซื้้�อขายสิินค้้าจากหลากหลายระบบ
มารวมกัันเป็็นระบบเดีียว เกิิดการสร้้างประสบการณ์์การซื้้�อ
สิินค้้าแบบเป็็นหนึ่่� งเดีียวจากทุุกช่่องทางออนไลน์์ และเข้้าถึึง
ได้้จากทุุกอุุปกรณ์์ในทุุกระบบ ร้้านค้้าสามารถติิดตามว่่ามีีการ
ซื้้�อขายอย่่างไรได้้แบบเรีียลไทม์์

88

89

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CONSUMER PROFILES

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CONSUMER PROFILES

ปรับตัว
เพื่อเป็นสุข
กลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญเรื่่�องความมั่่�นคงทางอารมณ์์
ในทุุกมุุมมองของการใช้้ชีีวิิต จะปรัับแนวคิิดให้้รู้้�เท่่ าทัั น
สัังคมที่่�ไม่่เป็็นจัังหวะและความวุ่่�นวายของการตััดสิินใจ
ในแต่่ ละวััน ไม่่ มองโลกในแง่่ดีีมากไปจนกลายเป็็นพิิษ
ั ความรู้้�สึึกของการยอมรัับ
(Toxic Positivity) รวมถึึงเปิิดรับ
อย่่างมีีเหตุุผล
ในปีี 2022 ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้� จ ะมองหาความรู้้�สึึกแบบที่่�
“ยอมรัับอย่่างที่่�เป็็น” (Radical Acceptance) หรืือความ
เต็็มใจในการรัับกัับชีีวิิตและสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้�นในรููปแบบตามจริิง
สอดคล้้ อ งกัั บ ทฤษฎีีที่่� คิิด ขึ้้� น โดย ดร.มาร์์ช า ไลน์์ แ ฮน
(Marsha Linehan) ที่่�นำำ�เสนอแนวคิิดสนัับสนุุนให้้ผู้้�คน
เพิ่่�มความสามารถในการอยู่่�กัับความจริิงในปััจจุุบััน และ
พยายามยอมรัับ ความเปลี่่� ย นแปลงที่่� อ าจเกิิดขึ้้� น อย่่ า ง
ฉัับพลัันในอนาคต

ภาพถ่ายโดย Jakob Owens จาก Unsplash
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ตอบโจทย์ความต้องการ
โอกาสทางธุรกิจ
มีีโอกาสทางธุุรกิิจที่่� รองรัับความต้้องการและพฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�มากมาย ดููกระแสได้้จากแอปพลิิเคชััน
ดูู แ ลตัั ว เองที่่� ติิด เทรนด์์ ข อง Apple มาตลอดตั้้� ง แต่่
ปีี 2018 ผู้้�บริิโภคใช้้จ่า่ ยเงิินมากถึึง 32 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
สำำ�หรัับแอปฯ เพื่่� อพััฒนาสุุขภาพจิิตใจ อย่่างเช่่น Calm
Headspace หรืือ Happier
ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้� มีีชื่่�อเล่่นว่่า “นัั กปฏิิวััติิความสุุข” มุ่่�งสร้้าง
ความเปลี่่�ยนแปลงทางอารมณ์์ ในเชิิงบวก โดยเริ่่มตั้้
� �งแต่่
สถาบัันการศึึกษา อย่่างที่่�โรงเรีียนต่่าง ๆ ในสหรััฐอเมริิกา
และบางส่่วนของแคนาดา จะมีีชมรมที่่�เรีียกว่่า “ชมรมแห่่ง
ความเข้้าใจ” เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการรัังแกกัันในโรงเรีียนหรืือ
ลดการเกิิดพฤติิกรรมก้้าวร้้าวต่่าง ๆ โดยนัักเรีียนจะได้้รับ
ั
การสนัับสนุุนให้้กล้้าออกมาพููดเรื่่�องสภาพจิิตใจของตััวเอง
เพราะเห็็นว่่าพััฒนาการของสุุขภาพจิิตที่่ดีีนั้้
� �นมีีความสำำ�คััญ
ไม่่ แพ้้ พัั ฒ นาการทางร่่า งกาย หรืือ การมีีแอปพลิิเคชัั น
อย่่าง ResilientMe และ Happify ที่่�ชวนผู้้�ใช้้มาสงบใจและ
ยืืดหยุ่่�นวิิธีีคิิดให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง

techrepublic.com

happifyhealth.com

92

ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้� มีีเครื่่�องมืือใหม่่อย่่าง
ความฉลาดทางอารมณ์์ Emotional
Intelligence (EI) หรืือความสามารถ
ในการอ่่าน เข้้าใจ และทำำ�ตามอารมณ์์
ของตัั ว เราเองหรืือ อารมณ์์ ข องผู้้�อื่่� น
เพื่่� อเป้้าหมายในการสื่่� อสารได้้ อย่่ าง
มีีประสิิทธิิภาพด้้วยความเข้้าอกเข้้าใจ
หลีีกเลี่่� ย งไม่่ ให้้ เ กิิดข้้ อ ขัั ด แย้้ ง และ
ลดความเครีียดที่่� เ กิิดขึ้้� น กัั บ ตัั ว เอง
และผู้้�อื่่� น

simondogger.nl

bloomberg.com

ทางฝั่่�งดีีไซน์์ นัักออกแบบตาบอดอย่่างไซมอน ด็็อกเกอร์์
(Simon Dogger) ได้้พััฒนา Emotion-Whisperer
อุุปกรณ์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ที่่�จะช่่วยแปลการแสดงออก
ทางสีีหน้้าเป็็นความสั่่�น สำำ�หรัับให้้ผู้้�ที่่�พิิการทางสายตา
ได้้ เ ข้้ า ใจระดัั บ อารมณ์์ ข องผู้้�ที่่� ส นทนาอยู่่�ด้้ ว ย โดย
กล้้ อ งจะบัั น ทึึกภาพท่่ า ทางของร่่ า งกายและการ
แสดงออกบนใบหน้้ า และส่่งข้้อมููลเข้้าแอปพลิิเคชััน
ในมืือถืือ ด้้วยการใช้้ซอฟต์์แวร์์ AI แอปฯ จะทำำ�การ
วิิเคราะห์์และแปลข้้อมููลที่่�ได้้รับ
ั เป็็นความสั่่�น เพื่่� อให้้
ผู้้�ใช้้สามารถอ่่านความรู้้�สึึกของผู้้�อื่่�นได้้ เป็็นต้้น
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ตบเท้้าเข้้าสู่่�สัังคมแบบฉายเดี่่�ยว (Super Solo Society) ที่่�ไม่่ได้้
หมายถึึงแค่่การโดดเดี่่�ยวลำำ�พััง
การปฏิิสััมพัันธ์์แบบใกล้้ชิิดและการสััมผัส
ั ทางกายภาพกลายเป็็น
เงื่่�อนไขใหม่่ในช่่วงการแพร่่ระบาด แม้้ด้้านหนึ่่� งจะสร้้างความรู้้�สึึก
หวาดกลััว สิ้้�นหวััง กััดกร่่อนหััวใจ แต่่อีีกด้้านหนึ่่� งก็็ทำำ�ให้้ผู้้�คนหััน
กลัับมาใส่่ใจสุุขภาพกายและใจของตนเองมากขึ้้�นกว่่าที่่� ผ่่านมา
แบรนด์์สิินค้้าที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อกัับกลุ่่�มลููกค้้าด้้วยอารมณ์์ความ
รู้้�สึึกเชิิงบวก ปลดเปลื้้�องความเหงา พร้้อมทั้้�งมุ่่�งเน้้นภาวะเปลี่่�ยน
ผ่่านเหล่่านี้้�ด้้วยการสร้้างพลัังจากการลุุยเดี่่�ยวและอยู่่�เพีียงลำำ�พััง
จะกลายเป็็นประเด็็นสำำ�คััญและซื้้�อใจลููกค้้าได้้มากกว่่าเดิิมหลาย
เท่่าตััว
จากการเปลี่่�ยนอุุปสรรคเป็็นการกระตุ้้�นประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ไม่่ให้้ ต้้องเผชิิญภาวะหมดไฟ การปรัับทัั ศนคติิใหม่่แบบไร้้อคติิ
โดยไม่่เกี่่�ยงเรื่่�องเพศ อายุุ หรืือความพิิการ การสวมกอดความ
สััมพัันธ์์ใหม่่ ๆ ที่่�เปิิดโอกาสให้้ทั้้�งคนและจัักรกลที่่�เหมืือนมนุุษย์์
จนถึึงการออกท่่ องเที่่� ยวในพื้้� นที่่� กลางแจ้้งเพื่่� อสููดหายใจให้้เต็็ ม
ปอด ปรากฏการณ์์เหล่่านี้้�ตั้้�งต้้นจาก “ตััวของเราเอง” แทบทั้้�งสิ้้�น
ที่่�ต้้องปรัับตััวและโอบรัับกัับการอยู่่�แบบตััวคนเดีียวมากกว่่าเก่่า
มีีเวลามากขึ้้�นในการค้้นหาความสงบ ความสนใจ และใคร่่ครวญ
ถึึงจิิตใจภายในของตนเองทุุกรายละเอีียด
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การเติิบโตของผู้้�บริิโภคแบบตัั ว คนเดีียว (Solo Consumer)
กำำ�ลัังเป็็นเสมืือนตััวขัับเคลื่่�อนความต้้องการผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ใหม่่ ๆ รวมทั้้�งนวััตกรรมที่่�เป็็นทั้้�งที่่�พึ่่�งทางกายและจิิตใจ สามารถ
ช่่วยคลี่่�คลาย เผยให้้เห็็นข้้อมููล และเพิ่่�มศัักยภาพของผู้้�คนในทุุก
มิิติิตลอดการดำำ�เนิินชีีวิิตในแต่่ละวััน
แนวโน้้มไฮไลต์์ในปีี 2021 ที่่�ผ่่านมา ไม่่ว่า่ จะเป็็น Niksen ศิิลปะที่่�
ว่่าด้้วยของการไม่่ทำำ�อะไรเลย เริ่่มทำำ�
หน้้าที่่�ไม่่ต่่างจากยาถอนพิิษ
�
ของภาวะหมดไฟและลดความเครีียด มาถึึงปีี 2022 สู่่�แนวโน้้ม
แนวคิิด Friluftsliv หรืือฟรีี-ลุุฟต์์-สลิิฟ ที่่�มุ่่�งสู่่�การออกไปใช้้ชีีวิิต
กลางแจ้้ง (Open-Air Living) ประสบการณ์์ หนึ่่� งที่่� เห็็ นได้้ ชััด
จากแนวคิิดนี้้� คืือการอยู่่�แบบตััวคนเดีียวพร้้อมกัับมีีเวลาในการ
ทบทวนตนเอง ซึ่่�งดีีกว่่าการใช้้เวลาทั้้�งหมดไปกัับการจดจ่่ออยู่่�กัับ
หน้้าจอหรืือขลุุกอยู่่�กัับโซเชีียลมีีเดีียทั้้�งวััน นอกจากนี้้� การเติิบโต
ของศาสตร์์ด้้านประสาทวิิทยาศาสตร์์ ยิ่่�งมีีส่่วนเข้้ามาให้้คำำ�ตอบ
รวมทั้้� ง เติิมเต็็ ม สภาพจิิตใจให้้ แ ข็็ ง แรงด้้ ว ยการปล่่ อ ยวาง
สร้้างความสุุขจากสิ่่�งง่่าย ๆ ซึ่่� งมีีผลต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์และ
แรงบัันดาลใหม่่ ๆ ที่่�ทรงพลัังท่่ามกลางข้้อจำำ�กััด
Pew Research Center เปิิดเผยว่่า 11% ของประชากรในอเมริิกา
และ 13% ของประชากรยุุโรปอาศััยอยู่่�แบบตััวคนเดีียว คิิดเป็็น
เกืือบสามเท่่าของค่่าเฉลี่่�ยทั่่�วโลก ในขณะที่่� ครัวั เรืือนแบบเดี่่�ยว
พบไม่่ ม ากนัั ก ในภูู มิิ ภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก เกาหลีีใต้้ มีี เพีียงราว
21% ส่่ วนญี่่� ปุ่่�นพบราว 15% อย่่ างไรก็็ ตามการคาดการณ์์ ของ
The National Institute of Population and Social Security
Research ระบุุว่า่ ภายในปีี 2040 ญี่่ปุ่่
� น
� จะมีีประชากรคนโสดเกืือบ
ครึ่่�งหนึ่่� งของประชากรทั้้�งหมด
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ถึึงจุุดนี้้�แล้้ว เมื่่�อแนวโน้้มผู้้�บริิโภคแบบฉายเดี่่�ยว (Solo-Isation)
กำำ�ลัังถููกบ่่มเพาะขึ้้�นเรื่่�อย ๆ พื้้� นที่่�เชิิงกายภาพจะถููกปรัับเปลี่่�ยน
หน้้ า ตาสำำ�หรัับ การแยกสัั ดส่่ ว น และมีีการบริิหารจัั ด การพื้้� น ที่่�
สาธารณะในแนวทางใหม่่ ๆ โดยประสบการณ์์สูงู สุุดอาจเริ่่ม
� จาก
การอยู่่�กัับ “เวลาของฉััน (Me Time)” เพิ่่�มมากขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น
คนรุ่่�นใหม่่ในเกาหลีีใต้้ที่่�กำำ�ลัังเดิินหน้้าสู่่�เศรษฐกิิจแบบหนึ่่� งเดีียว
(1conomy) พร้้อมการจััดสรรบริิการที่่�สะดวกสบายเฉพาะบุุคคล
รวมถึึงนวััตกรรมบริิการแบบไร้้สััมผััสมากขึ้้�น ขณะที่่�การตระหนััก
เรื่่�องความปลอดภััยและสุุขภาวะไม่่เคยห่่างหายไป และทวีีเป็็นการ
ออกแบบผลิิตภัั ณฑ์์ ที่่�ใส่่ ใจในทุุกมิิติิ เรื่่�องต้้ องห้้ ามแบบเดิิมถููก
สั่่�นคลอนด้้วยกฎระเบีียบและการวิิจััยใหม่่ ๆ อย่่างศาสตร์์แห่่งการ
เคลิิบเคลิ้้ม
� มึึนเมา หรืือไซคีีเดลิิกที่่�กลายเป็็นการปรนนิิบััติิ บำำ�บััด
รัักษาทางจิิตใจในฐานะจุุ ดหมายปลายทางใหม่่ของการเดิินทาง
โดย The New York Times ระบุุถึึงการเติิบโตของการท่่องเที่่�ยว
กลางแจ้้ง การตั้้�งแคมป์์ เดิินป่่า สัันทนาการ ซึ่่�งมีีส่่วนอย่่างมากใน
การสร้้างบรรยากาศที่่�ผ่่อนคลาย ช่่วยให้้ผู้้�คนโอบกอดธรรมชาติิ
ใกล้้ชิิดกัันแบบกลุ่่�มขนาดเล็็ก พร้้อมกัับการค้้นหาความหมายของ
ชีีวิิตที่่�ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น
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“การเติิบโตของผู้้�บริิโภคแบบตััวคนเดีียว
(Solo Consumer) กำำ�ลัังเป็็นเสมืือนตััว
ขัับเคลื่่�อนความต้้องการผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการใหม่่ ๆ รวมทั้้�งนวััตกรรมที่่�เป็็นทั้้ง�
ที่่�พึ่่�งทางกายและจิิตใจ สามารถช่่วย
คลี่่�คลาย เผยให้้เห็็นข้้อมููล และเพิ่่�ม
ศัักยภาพของผู้้�คนในทุุกมิิติิตลอด
การดำำ�เนิินชีีวิิตในแต่่ละวััน”
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INCLUSIVE
COLLECTIVE
ลดอคติ
และเลือกการออกแบบ
เพื่อคนทุกกลุ่ม

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, อุตสาหกรรมค้าปลีก,
สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง, สื่อและความบันเทิง
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องค์์การอนามััยโลกรายงานว่่าจำำ�นวนประชากรที่่�มีีอายุุ 60 ปีีหรืือมากกว่่านั้้�น กำำ�ลััง
มีีจำำ�นวนสููงกว่่าจำำ�นวนทารกเกิิดใหม่่ ขณะเดีียวกัันหลายประเทศทั่่�วโลกกำำ�ลัังเผชิิญ
กัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) หรืือสัังคมที่่มีีปร
�
ะชากรอายุุ 65 ปีีขึ้�น
้ ไปมากกว่่า
7% ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด องค์์การสหประชาชาติิคาดการณ์์ว่า่ โลกจะเข้้าสู่่�
ระดัับสัังคมผู้้�สููงอายุุโดยสมบููรณ์์ (Aged Society) ในปีี 2050
การลดลงของจำำ�นวนประชากรเกิิดใหม่่ดัังกล่่าวส่่งผลต่่อเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวลง
ั คืือจีีน โดยนโยบายลููกคนเดีียวได้้สร้้างปััญหาในระยะยาว
หนึ่่� งในประเทศที่่เ� ห็็นได้้ชัด
จนในปีี 2016 รััฐประกาศยกเลิิกนโยบายลููกคนเดีียวที่่�เคยเข้้มงวดลง ก่่อนแทนที่่�
ด้้วยนโยบายลููก 2 คน และ 3 คนเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� พร้้อมกัับมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยยก
ระดัับโครงสร้้างประชากร ส่่งเสริิมยุุทธศาสตร์์ชาติิในการรัับมืือกัับประชากรวััยชรา
ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตซึ่่� งเน้้นย้ำำ�ถึึงทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นหลััก เพราะช่่วงเวลาที่่�ผ่่าน
มาหลายทศวรรษได้้พิิสููจน์์ให้้เห็็นแล้้ว ว่่าปััญหาความไม่่สมดุุลเรื่่�องของประชากร
ทั้้�งด้้านอายุุและเพศ ได้้กลายเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเมืือง เศรษฐกิิจ
ไปจนถึึงก่่อให้้เกิิดความตึึงเครีียดทางสัังคม

102
ภาพถ่ายโดย tiago tins จาก Pexels

103

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: POPULATION

CORE IDEA: POPULATION

www.aljazeera.com

การเลือกปฏิบัติด้วยอายุ (Ageism)
กำ�ลังจะเป็นข้อห้ามทางสังคมเรื่องล่าสุด
พฤติิกรรมการเลืือกปฏิิบััติิหรืือเหมารวมโดยดูู
จากอายุุเป็็นหลััก เรีียกว่่า ‘วยาคติิ’ หรืือ ‘Ageism’
ถูู ก ใช้้ ครั้้�ง แรกในปีี 1969 โดยโรเบิิร์์ต เอ็็ น .
บััตเลอร์์ (Robert N. Butler) จิิตแพทย์์ผู้้�เชี่่ย
� วชาญ
เรื่่�องผู้้�สููงอายุุและผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจััยการ
ชราภาพแห่่งชาติิคนแรกของสหรััฐอเมริิกา เพื่่�อ
เรีียกการเลืือกปฏิิบัั ติิต่่อผู้้�สููงอายุุ ภาพลัักษณ์์
ความชราภาพจนถึึงด้้านนโยบาย
อัันที่่�จริิงการแบ่่งกลุ่่�มหรืือเลืือกปฏิิบััติิส่่วนหนึ่่� ง
สืืบเนื่่� องมาจากธรรมชาติิมนุุษย์์ที่่�มัักสร้้างระบบ
ในการจััดกลุ่่�มทางสัังคม (Social Categorization)
เช่่น การอิิงตามอายุุ ภููมิิหลััง จนเป็็นที่่�มาของการ
แบ่่งประชากรผ่่านเจนเนอเรชััน ซึ่่� งพบว่่าทำำ�ให้้

เกิิดปััญหาในภายหลััง เพราะยิ่่�งตอกย้ำำ�ให้้เห็็น
ถึึงขั้้�วต่่างของคนระหว่่างรุ่่�น ไม่่ว่า่ จะอาวุุโส วััย
กลางคน หรืือคนรุ่่�นใหม่่ สร้้างให้้เกิิดอคติิและ
การเหมารวมว่่าคนในแต่่ละเจนเนอเรชัันเหล่่านั้้�น
ต่่างมีีทััศนคติิในทิิศทางเดีียวกัันทั้้�งหมด จนเป็็น
ที่่�มาของปััญหาช่่องว่่างระหว่่างวััย (Generation
Gap) หากปััจจุุบัน
ั คำำ�ว่่า ‘วยาคติิ’ มีีความซัับซ้้อน
ในรายละเอีียดกว่่าเดิิมไปมาก ไม่่ว่า่ จะใช้้อธิิบาย
พฤติิกรรมเหยีียดกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ เช่่น ‘เด็็กสมััยนี้้’�
ที่่สื่่
� �อสารให้้เห็็นถึึงการไม่่รับ
ั ฟััง เชื่่�อว่่าคนอายุุน้อ
้ ย
ยัังขาดความรู้้�และประสบการณ์์ ไปจนถึึงคำำ�เรีียก
หรืือ การสื่่� อ สารที่่� ส ะท้้ อ นนัั ย การเหยีียด เช่่ น
‘สาวใหญ่่’ ‘ผู้้�เฒ่่า’ จนนำำ�ไปสู่่�การแบ่่งแยกและ
ความขััดแย้้งได้้

จากแนวโน้้มความเปลี่่�ยนแปลงด้้านประชากรที่่�ฉายภาพ
ให้้เห็็นขั้้�วประชากรที่่แ
� ตกต่่างกัันอย่่างมาก (Demographic
Polarization) เช่่นนี้้� เป็็นภาพใหญ่่ที่่�ไม่่ต่่างจากการผลัักตััว
โดมิิโนตัั วแรกที่่� ส่่งผลกระทบต่่ อภาคธุุรกิิ จต่่ าง ๆ อย่่าง
มหาศาล ท่่ามกลางปััญหาดัังกล่่าว แนวทางของการร่่วมคิิด
ร่่วมสร้้าง (Co-Create) ส่่งเสริิมมุุมมองเชิิงบวกด้้านอายุุ
(Age-Positive) เป็็นหนึ่่� งในการทลายกำำ�แพงในเงื่่�อนไข
ด้้านความแตกต่่างโดยเฉพาะอคติิด้้านอายุุ

ภาพถ่ายโดย zhang-kaiyv จาก Pexels
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คงถึึงเวลาแล้้วที่่� เราควรเริ่่ม
� เปลี่่�ยนมุุมมองที่่� ว่่าความแก่่
ชราหมายถึึงวััยข องภาระ แต่่ คืื อ ช่่ ว งเวลาของการอุุ ทิิ ศ
ตนเองแก่่สัังคมและสร้้างความสุุข ความชราเป็็นเพีียงขั้้�น
หนึ่่� งของชีีวิิตเท่่านั้้�นและไม่่ใช่่ข้้อจำำ�กััดของการใช้้ชีีวิิต

chronicle.com
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แบรนด์์ ที่่� เ คยให้้ ค วามสนใจเฉพาะ
คนรุ่่�นใหม่่ควรหัันมามองภาพลัักษณ์์
ของคนสูู ง วััย ในบทสนทนาชุุ ด ใหม่่
อ ง ค์์ ก ร A A R P ห รืื อ ใ น ชื่่� อ เ ดิิม
American Association of Retired
Persons ออกแคมเปญที่่ชื่่
� อ
� ว่่า ‘The
Society of Very Senior Creatives’
เพื่่� อสนัั บสนุุนและเฉลิิมฉลองให้้กัับ
เหล่่ า นัั ก คิิดนัั ก สร้้า งสรรค์์ ที่่� มีี อายุุ
มากกว่่า 45 ปีี โดยร่่วมมืือกัับบริิษััท
Getty Images ในการเผยแพร่่
ภาพถ่่ายคอลเล็็กชัันผู้้�สููงวััยที่่�ยัังคง
แอ็็กทิิฟอยู่่�

hagersharp.com

hagersharp.com

ท่่ามกลางการเติิบโตของการตระหนัักรู้้�ด้้าน
ความหลากหลายและการให้้ความสำำ�คััญกัับ
คนทุุกกลุ่่�ม (Inclusion) สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุ
ประกาศข้้อกำำ� หนดโดย United Nations
Principles for Older Persons ในปีี 1991
ยิ่่�งช่่วยกรุุยทางที่่�ชััดเจนขึ้้�นถึึงสิิทธิิของผู้้�สููง
อายุุจนถึึงทุุกวัันนี้้� ตั้้�งแต่่อิิสระในการพึ่่�งพา
ตนเอง การมีีส่่ ว นร่่ ว ม โดยเฉพาะความ
สามารถในการใช้้ชีีวิิ ต ได้้ อ ย่่ า งมีีศัั ก ดิ์์� ศ รีี
ปลอดภัั ย ไม่่ ถูู กแสวงหาประโยชน์์ รวมถึึ ง
ไม่่ถููกทำำ�ร้้ายร่่างกายและจิิตใจ
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ทุุกวัันนี้้�คำำ�จำำ�กัดค
ั วามถึึง ‘กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ’ จึึงเสมืือน
เป็็นนิิยามเจนเนอเรชัันใหม่่ของประชากร ที่่บ
� างส่่วน
เริ่่มถู
� ูกลดอคติิและถููกเหมารวมแบบเดิิมน้้ อยลง
ส่่วนหนึ่่� งมาจากเทคโนโลยีีการแพทย์์อัันทัันสมััย
ที่่�ยิ่ง่� ทำำ�ให้้ภาพลัักษณ์์ผู้้�คนดููอ่่อนวััย แอ็็กทิิฟ เป็็น
เบบี้้�บูม
ู เมอร์์ที่ดู
่� ส
ู ร้้างสรรค์์ เตรีียมเข้้าสู่่�ชีีวิิตบทใหม่่
ของแต่่ละคน พร้้อมการมองหาโอกาสใหม่่เพื่่�อการ
เติิบโตและค้้นพบสิ่่ง� ใหม่่ พวกเขาส่่วนใหญ่่ยังั เป็็น
อีีกหนึ่่� งพลัังในสัังคมโซเชีียลมีีเดีีย ในการผลัักดััน
สิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่าอิินฟลููเอนเซอร์์รุ่่�นเก๋๋า (Granfluencer)
ที่่� เชื่่� อ มต่่ อ กัั บ คนหลากรุ่่�นหลายกลุ่่�มด้้ ว ยความ
สนุุกสนาน และบัันเทิิงภายใต้้ทััศนคติิ ‘ฉัันทำำ�ได้้’

hagersharp.com
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เช่่ น เดีียวกัั บ ในปีี 2019 มีีการเปิิ ดตัั วนิิทรรศการ
“Unclaimed” ณ ศููนย์์ศิิลปะการแสดงภายในบาร์์บิิคััน
เซนเตอร์์ ลอนดอน ภายใต้้ ความร่่วมมืือระหว่่าง The
Liminal Space และทีีมศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุจาก
มหาวิิทยาลััยคอลเลจลอนดอน (UCL) เพื่่�อศึึกษาข้้อมููล
เฉพาะเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวของประชากรสููงอายุุ โดย
นำำ�เสนอร่่ว มกัั บ ข้้ อ มูู ล สถิิติิที่่� ส ะท้้ อ นความเป็็ น จริิงถึึง
ความเปลี่่ย
� นแปลงเชิิงภาพลัักษณ์์ ทััศนคติิ และความคิิด
เห็็นในประเด็็นต่่าง ๆ เพื่่�อลดการตััดสิินคนเพีียงจากปกที่่�
สวมครอบอยู่่�เท่่านั้้�น
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standard.co.uk

กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุอาจไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับแค่่ เรื่่�องตัั วเลขของ
อายุุ แต่่ ยัังเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องอื่่� น ๆ และคนกลุ่่�มต่่ าง ๆ
แนวทางการออกแบบที่่� ส่่ ง เสริิมการมีีส่่ ว นร่่ว มของ
ทุุ ก ฝ่่าย และการส่่ ง เสริิมมุุ มม องของอายุุ ให้้ เป็็ น เรื่่�อ ง
เชิิงบวก จึึงเป็็ น ประเด็็ น ที่่� สำำ�คัั ญ ในอนาคต สิ่่� ง ที่่� เรา
พบเห็็นบ่่อยครั้้�งมาก่่อนหน้้านี้้�คืือการสนัับสนุุนเรื่่�องการ
เชื่่� อมโยงผู้้�คนระหว่่างเจนเนอเรชััน อย่่ างกรณีีภาครััฐ
และเอกชนที่่�ริิเริ่่ม
� โครงการส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงวััยอยู่่�ร่่วมกัับ
คนต่่ า งวััย ในรูู ป แบบต่่ า ง ๆ เช่่ น ในฝรั่่�ง เศสมีีโมเดล
การแชร์์ ที่่� พัั ก อาศัั ยร่ ่ ว มกัั น ของคนต่่ า งวัั ย (Intergenerational Homesharing) เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ ค น
สููงวััยได้้ อยู่่�ในบ้้านของตนเอง และแบ่่งพื้้� นที่่� ในบ้้านให้้
วััยรุ่่�นเช่่าอาศััย เนื่่� องจากค่่าเช่่าบ้้านในเมืืองทั่่�วประเทศ
มีีราคาแพงขึ้้� นหลายเท่่ า ในรอบ 10 ปีี โดยเฉพาะ
กรุุ ง ปารีีส หัั ว ใจสำำ�คัั ญ ของโมเดล ที่่� พัั ก อาศัั ย เหล่่ า นี้้�
คืื อ การออกแบบที่่� ม อบความสะดวกสบายให้้ กัั บ คน
ทุุ ก วััย (Built for All Ages) มีีพื้้� น ที่่� ส่่ ว นกลางที่่� ช่่ว ย
เพิ่่�มประโยชน์์เชิิงสัังคม
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เจมี่ เฮล (Jamie Hale) ซีอีโอของ Pathfinders
Neuromuscular Alliance องค์กรการกุศลใน
สหราชอาณาจักร ที่ดำ�เนินการโดยกลุ่มผู้มี
ความผิดปกติด้านประสาทและภาวะกล้ามเนื้อ
ตั้งข้อสังเกตว่า คำ�เหล่านี้มีโอกาสทำ�ร้ายผู้คนได้
แม้ว่าจะไม่ ได้ใช้กับผู้พิการโดยเฉพาะก็ตาม
“มีเหตุผลอยู่ว่าเมื่อผู้คนใช้ภาษาเทียบเคียงกับ
ความพิการ พวกเขาเหล่านั้นกำ�ลังมองว่าอีกฝ่าย
มีความเป็นมนุษย์น้อยลง”

การแบ่่งปัันทรััพยากรเป็็นการช่่วยเหลืือเกื้้� อกููลกััน
อย่่างหนึ่่� ง (Sharing Is Caring) ผู้้�อยู่่�อาศััยสามารถ
เข้้าถึึงชุุมชนโดยรอบได้้สะดวกง่่ายดาย ขณะเดีียวกััน
ก็็เปิิดโอกาสให้้คนต่่างวััยแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ความรู้้� ทัักษะ และประสบการณ์์ซึ่่�งกัันและกััน
ทางด้้ า นการทำำ�งานแบบองค์์ ร วม หน่่ ว ยงานด้้ า น
การออกแบบเชิิงสัังคม Enable Foundation ใน
ฮ่่องกง เน้้นย้ำำ�กระบวนการทำำ�งานข้้ามเจนเนอเรชััน
(Cross-Generation) ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม และ
ใช้้การออกแบบในการแก้้ปัญ
ั หาและอุุปสรรคสำำ�หรัับ
สัั ง คมผู้้�สููง อายุุ องค์์ ก รดัั ง กล่่ า วมีีพนัั ก งานตั้้� ง แต่่
นัั กเรีียนด้้านการออกแบบ จนถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญ และ
กลุ่่�มอาวุุ โ ส ทั้้� ง ทีีมทำำ�งานร่่ว มกัั น และครอบคลุุ ม
โครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สููงอายุุ ภาวะความจำำ�เสื่่�อม
รวมถึึงการพััฒนาประสบการณ์์เมื่่� อถึึงวาระสุุดท้้าย
ของชีีวิิต

จากประเด็นการเหยียดอายุ
ถึงอคติต่อผู้พิการ (Ableism)
นี่่� ไม่่ใช่่ปััญหาเล็็ก ๆ อีีกต่่ อไป ในจำำ�นวนประชากร
่ นของผู้้�คน
ประมาณ 1 พัันล้้านคนทั่่�วโลก พบว่่าสััดส่ว
ราว 15% มีีความพิิการหรืือบกพร่่องทางร่่างกาย ใน
สหรััฐอเมริิกาสััดส่่วนดัังกล่่าวเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยอยู่่�ที่่�
ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้้�งหมด โดยมีีสััดส่ว
่ น
ใกล้้เคีียงกัันกัับข้้อมููลรายงานในสหราชอาณาจัักร
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ภาพถ่ายโดย Zachary Kyra-Derksen จาก Unsplash

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: POPULATION

CORE IDEA: POPULATION

ภาพถ่ายโดย
ThisIsEngineering
จาก Pexels

แม้้ จ ะมีีสัั ดส่่ ว นตัั ว เลขจำำ�นวนไม่่ น้้ อ ย แต่่
ผู้้�พิิการกลัับต้้ องเผชิิญกัั บการเลืือกปฏิิบััติิ
อย่่างกว้้างขวางในเกืือบทุุกระดัับของสัังคม
ปรากฏการณ์์นี้้�เรีียกว่่า ‘Ableism’ ที่่�สื่่�อสาร
ถึึงเรื่่�อง ‘ความสามารถ’ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องเบื้้�องต้้น
ของการเลืือกปฏิิบััติิบนพื้้�นฐานความพิิการที่่�
สามารถอยู่่�ในรููปแบบต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการ
เรีียกชื่่�อ คำำ�เรีียก การย้ำำ�เสีียงที่่�สื่่�อถึึงความ
สามารถ การลดความน่่าเชื่่�อถืือส่่วนบุุคคล
รวมถึึงการใช้้ความรุุนแรงต่่อผู้้�พิิการ

ภาพถ่ายโดย
Lara Jameson
จาก Pexels

‘โง่่’ ‘ง่่อย’ ‘ป่่วย’ ‘ใบ้้’ ‘บ้้า’ ‘ปััญญาอ่่อน’ หรืือคำำ�ร้้ายแรงอย่่าง ‘พิิการซ้ำำ�ซ้้อน’ แม้้ชุุดคำำ�แสลงหรืือ
อุุปมาอุุปไมยที่่�เราต่่างคุ้้�นเคยกัันดีีในชีีวิิตประจำำ�วัันเหล่่านี้้� จะดููเป็็นคำำ�พููดเล็็กน้้ อยหรืือเป็็นเพีียง
คำำ�อุุทาน แต่่คำำ�เหล่่านี้้�ล้้วนกำำ�ลัังสื่่�อสารถึึง Ableism ที่่�หมายถึึงการเหยีียด ลดทอนคุุณค่่า จนถึึง
เหมารวมอีีกฝ่่ายอย่่างไม่่รู้้�ตััว เจมี่่� เฮล (Jamie Hale) ซีีอีีโอของ Pathfinders Neuromuscular
Alliance องค์์กรการกุุศลในสหราชอาณาจัักร ที่่�ดำำ�เนิินการโดยกลุ่่�มผู้้�มีีความผิิดปกติิด้้านประสาท
และภาวะกล้้ามเนื้้� อ ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า คำำ�เหล่่านี้้�มีีโอกาสทำำ�ร้้ายผู้้�คนได้้ แม้้ว่า่ จะไม่่ได้้ใช้้กัับผู้้�พิิการ
โดยเฉพาะก็็ตาม “มีีเหตุุผลอยู่่�ว่่าเมื่่�อผู้้�คนใช้้ภาษาเทีียบเคีียงกัับความพิิการ พวกเขาเหล่่านั้้�นกำำ�ลััง
มองว่่าอีีกฝ่่ายมีีความเป็็นมนุุษย์์น้้อยลง”
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คำำ�จำำ�กััดความ Ableism จาก Urban Dictionary
ระบุุว่า่ คืือการเลืือกปฏิิบััติิหรืืออคติิต่่อผู้้�พิิการ ซึ่่�ง
สามารถอยู่่�ในรููปแบบความคิิด ทััศนคติิ ระเบีียบ
แบบแผน และการปฏิิบััติิ จนเป็็นอุุปสรรคทาง
กายภาพหรืือการกดขี่่ใ� นระดัับที่่ม
� ากขึ้้�น บ่่อยครั้้�ง
เกิิดขึ้้�นจากความไม่่ตั้้�งใจ รวมทั้้�งคนส่่วนใหญ่่ไม่่
ตระหนัักถึึงผลกระทบของคำำ�พููดหรืือการกระทำำ�
ของตนเลย
ความน่่าสนใจอยู่่�ที่่�เรามัักจะมีีความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับ
คนกลุ่่�มดัังกล่่าวใน 2 ประเด็็นหลััก ประเด็็นแรก
ผู้้�พิิการเป็็นผู้้�เคราะห์์ร้า้ ยและมัักเป็็นผู้้�บริิสุุทธิ์์ที่
� ่�
ตกเป็็นเหยื่่� อในสถานการณ์์ต่่าง ๆ เขาควรเป็็น
ผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั ความรััก การดููแล และการปกป้้องจาก
อัันตราย ประเด็็นที่่�สองคืือคนพิิการนั้้�นด้้อยกว่่า
โดยธรรมชาติิ ไม่่ เป็็ น มิิตร ขณะเดีียวกัั น ก็็ ไ ด้้
รัับ ผลประโยชน์์ จ ากความเอื้้� อ อาทรและการ
คุ้้�มครองทางสัังคมที่่�ไม่่ยุุติิธรรม อย่่างไรก็็ตาม
ไม่่มีีความเชื่่�อใดที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิง โดยความเชื่่�อ
ทั้้�งสองล้้วนอยู่่�ภายใต้้กรอบข้้อจำำ�กััด และความ
สัั มพัั น ธ์์เชิิงลบระหว่่า งผู้้�พิิการและผู้้�ไม่่ พิิ การ
ตลอดจนบางครั้้�งระหว่่างผู้้�พิิการด้้วยกัันเองด้้วย

ภาพถ่ายโดย Anna Shvets จาก Pexels
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ด้้วยเหตุุนี้้�เราจึึงไม่่ควรวางทุุกอย่่างบนความเชื่่�อ
ู ใช้้เป็็นวิิธีีปฏิิบััติิในสัังคมมายาวนาน
เหล่่านี้้�ที่่�ถูก
ถึึงเวลาแล้้วที่่� ควรเปลี่่�ยนแปลง การมาถึึงของ
แนวคิิดการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม เป็็นส่่วน
หนึ่่� ง ในการเริ่่ม
� เปลี่่� ย นแปลงทัั ศ นคติิเกี่่� ย วกัั บ
ผู้้�พิิการให้้ ดีี ขึ้้� น ตลอดจนระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ
กฎหมาย และนโยบายจากการเรีียกร้้องที่่ผ่
� า่ นมา
หลายทศวรรษ
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เริ่มจากความเข้าใจเรื่องพื้นฐาน
และมองมันอย่างลึกซึ้ง
บ่่อยครั้้�งแนวทางการออกแบบเชิิงระบบจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกพููดถึึง เพื่่� อประเมิินสถานการณ์์บนพื้้� นฐาน
ของความเป็็นจริิงเกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มผู้้�พิิการมากกว่่าจะเป็็นเรื่่�องนามธรรม ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่�องกฎหมาย
และข้้อบัังคัับ ที่่�จำำ�กััดเสรีีภาพและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�พิิการจนถููกริิดรอนสิิทธิิ นโยบายสัังคมที่่�
พยายามดููแลผู้้�พิิการด้้วยการกำำ�กัับดููแล คุ้้�มครอง และแยกตััวผู้้�พิิการออกจากสัังคมในชีีวิิตประจำำ�วััน
มากเกิินไป โครงสร้้างพื้้�นฐานในชีีวิิตอย่่างถนนหนทางที่่ไ� ม่่ได้้ถูก
ู ออกแบบให้้เหมาะกัับการใช้้งานจริิง ๆ
จนให้้ความรู้้�สึึกถึึงความไม่่เท่่ าเทีียมและแบ่่งแยก รวมถึึงนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่� พยายามลด
ความสำำ�คััญหรืือตััดทอนเรื่่�องเกี่่�ยวกัับผู้้�พิิการออกจากสัังคม จนส่่งผลเกี่่�ยวเนื่่� องกัับเรื่่�องเศรษฐกิิจ
คุุณภาพชีีวิิต และอื่่� น ๆ
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สตููดิิโอออกแบบ Sour ทำำ�งานร่่วมกัับครีีเอทีีฟ
เอเจนซีี Wunderman Thompson พัั ฒ นา
บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ระงัับ กลิ่่� น กายให้้ กัั บ Unilever ใน
กลุ่่�มสิินค้้ า Rexona เพื่่� อ ให้้ ผ ลิิตภัั ณ ฑ์์ ใ ช้้ ง าน
ง่่ายขึ้้�น สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีข้้อจำำ�กััดด้้านการเคลื่่�อนไหว
ร่่างกายหรืือมีีความบกพร่่องทางสายตา และเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับทุุกคนอย่่างแท้้จริิง จึึงใช้้ชื่่�อว่่า
Degree Inclusive

dezeen.com
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การออกแบบบรรจุุ ภััณฑ์์ ใหม่่ นี้้� ได้้ เพิ่่� มคุุณสมบัั ติิ
ใหม่่ ๆ หลายข้้อ ตั้้�งแต่่รูปทร
ู
งที่่จั
� บ
ั ง่่าย และขนาดของ
โรลออนที่่ใ� หญ่่ขึ้�น
้ เวลาใช้้งานจึึงสามารถครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ผิิวได้้มากกว่่าในการใช้้เพีียงครั้้�งเดีียว ฝาปิิด
เป็็นแบบแม่่เหล็็กที่่�ช่่วยให้้ถอดและสวมได้้ง่า่ ยขึ้้�น
ซึ่่� ง เหมาะอย่่ า งยิ่่� ง สำำ�หรัับ ผู้้�ใช้้ ง านที่่� มีีข้้ อ จำำ�กัั ด
ในการขยัั บ ร่่า งกายหรืือ มีีความบกพร่่อ งในการ
มองเห็็ น ฝาปิิดยัังมีีตะขอ ช่่วยให้้ สามารถแขวน
ผลิิตภัั ณฑ์์ เพื่่� อการใช้้ง านด้้ วยมืื อเพีียงข้้ างเดีียว
ตลอดจนฉลากมีีคำำ�แนะนำำ�เป็็ น อัั ก ษรเบรลล์์ ที่่�
โดดเด่่ น คืื อ ด้้ า มจัั บ ที่่� ด้้ า นล่่ า งของผลิิตภัั ณ ฑ์์ ที่�่ มีี
ส่่วนเว้้าในการจัับทั้้�งสองข้้าง ถืือเป็็นคุุณลัักษณะ
ที่่�ปฏิิวััติิวงการมากที่่�สุด
ุ

กระบวนการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์เกิิดจาก
ความร่่ ว มมืื อ ของหลายส่่ ว น โดยเฉพาะ
คริิ ส ติิ น า มัั ล ลอน (Christina Mallon)
นัักออกแบบที่่มีีข้้
� อจำำ�กัดั ด้า้ นการเคลื่่�อนไหว
แขนของตััวเอง ซึ่่�งถืือเป็็นทั้้�งนัักออกแบบ
และผู้้� ใช้้งานตััวจริิง เธอกล่่าวว่่า “ในฐานะ
ผู้้�พิิการ ฉัันได้้พบกัับความท้้าทายโดยตรง
ในการใช้้ชีีวิิตท่่ามกลางโลกการออกแบบ
ทั่่�วไป โดยที่่�ผลิิตภััณฑ์์และบริิการส่่วนใหญ่่
� กิ าร”
ไม่่ ได้อ้ อกแบบมาโดยคำำ�นึงึ ถึึงกลุ่่�มผู้้พิ

คริิสติินา มััลลอน
(Christina Mallon)
ผู้้�ออกแบบ

dezeen.com

การไม่่สามารถเข้้าถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกพื้้�นฐานอย่่างผลิิตภััณฑ์์ระงัับกลิ่่น
� กาย
กำำ�ลัังสะท้้ อนภาพใหญ่่ กว่่านั้้� น ว่่าสิ่่� งที่่� คนส่่ วนใหญ่่ มองข้้ ามซึ่่� งแม้้ จะดููเป็็นเรื่่�อง
เล็็กน้้อย แต่่นั่่�นส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในแต่่ละวัันของผู้้�พิิการได้้
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งานออกแบบที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าวทำำ�ให้้เห็็น
ว่่าการสร้้างความเท่่าเทีียมแม้้เพีียงเรื่่�อง
พื้้� น ฐานด้้ า นการใช้้ ชีีวิิตทั่่� ว ไป คืื อ ความ
จำำ�เป็็ น ที่่� ส่่ ง เสริิมคุุ ณ ภาพชีีวิิตและช่่ ว ย
ให้้ ผู้้�พิิ การสามารถใช้้ ชีีวิิต ได้้ เ ทีียบเท่่ า
ประชากรทั่่� ว ไป เพราะหัั ว ใจสำำ�คัั ญ อยู่่�ที่่�
ผู้้�พิิการสามารถช่่วยเหลืือซึ่่� งกัั นและกัั น
และพึ่่� ง พาตนเองได้้ เ หมืื อ นผู้้�ไม่่ พิิ การ
ซึ่่� ง การออกแบบอย่่ า งเข้้ า ใจและมีีส่่ ว น
ร่่ว มของผู้้�ใช้้ ง านจริิง ๆ มีีส่่ ว นช่่ ว ยเป็็ น
อย่่างมาก รวมไปถึึงสิินค้้าด้้านเทคโนโลยีี
ที่่� จ ะอำำ�นวยความสะดวกและช่่ ว ยให้้ ใ ช้้
ชีีวิิตได้้ดีีกว่่าเดิิม

dezeen.com

dezeen.com

หนึ่่� งในนั้้�นคืือโปรเจกต์์ Dots ที่่�ร่ว่ มพััฒนาโดย วาเลนติิน กง (Valentin Gong)
หวัังเสี่่�ยวฮุ่่�ย (Xiaohui Wang) และหลานเสี่่�ยว (Lan Xiao) จาก Royal College

of Art และ Imperial College London สร้้างระบบจดจำำ�การเคลื่่�อนไหวร่่างกาย
ที่่� ช่่วยให้้ ผู้้�พิิ การสามารถใช้้อุุปกรณ์์ อััจฉริิยะที่่� ควบคุุมด้้วยท่่ าทางของตนเองได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เป้้าหมายหลัักคืือการสร้้างเทคโนโลยีีที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้
งานทุุกกลุ่่�ม โปรเจกต์์นี้้�ได้้รับ
ั คััดเลืือกให้้เข้้าชิิงรางวััล Dezeen Awards 2020 ใน
หมวดหมู่่�การออกแบบกลุ่่�มเทคโนโลยีีสวมใส่่ (Wearable)

วิิธีีการใช้้งานเบื้้� องต้้ นคืื อผู้้�ใช้้สามารถนำำ�แผ่่นซิิลิิโคนสีีขาว 2 แผ่่นที่่� มีีเซนเซอร์์
วััดแรงเฉื่่� อยตามหน่่วยวััดความเคลื่่�อนไหว (IMU) ซึ่่� งมีีคุุณสมบััติิในการตรวจจัับ
การเคลื่่� อนไหวระหว่่างส่่วนต่่ าง ๆ ของร่่างกาย ผู้้�พิิการจึึงสามารถควบคุุมหน้้ า
อิินเทอร์์เฟซที่่� ผสมผสานทั้้� งแบบหน้้ าจอเสมืือนและ IoT แต่่ จากการทดลองใช้้
การเคลื่่�อนไหวด้้วยมืือจากผู้้�คนหลายพัันคนเพื่่�อสร้้างแบบจำำ�ลอง พบว่่าเป็็นไปได้้
ยากมากที่่�จะพบผู้้�พิิการ 2 คน ที่่�มีีความเหมืือนกัันทุุกประการ
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ระบบ Dots จึึงออกแบบมาให้้เหมาะสมกัับผู้้�ใช้้
ตามสภาพร่่างกายและเงื่่�อนไขของแต่่ละคน
มากที่่� สุุด ผ่่านแผ่่นเซนเซอร์์ทั้้� ง 2 จุุ ดที่่� ติิด
เข้้ า กัั บ ส่่ ว นใดส่่ ว นหนึ่่� งของร่่ า งกายเพื่่� อ
ตรวจจัั บ ความเคลื่่� อ นไหว คำำ�นวณพิิกัั ด
สำำ�หรัับ ระบบนำำ�ทาง โดยผู้้�ใช้้ ส ามารถปรัับ
ระบบพื้้� น ฐานบนอิินเทอร์์เฟซแบบสามมิิติิ
ตั้้� ง แต่่ ก ารเลืื อ ก วางตำำ�แหน่่ ง ปรัับ เลื่่� อ น
และพลิิกหมุุ น จึึงสามารถใช้้ เ พื่่� อ ควบคุุ ม
อิินเทอร์์เฟซหรืือใช้้ร่ว่ มกัับอุุปกรณ์์เสริิมอย่่าง
อุุปกรณ์์ VR เช่่น แว่่นแสดงภาพเสมืือนจริิง
อย่่าง HoloLens หรืือ Oculus และสมาร์์ตทีีวีี
และจากการออกแบบที่่�ยืืดหยุ่่�น ปรัับเปลี่่�ยน
ได้้ ทีีมนัักออกแบบระบุุว่า่ ยัังสามารถใช้้ควบคุุม
อิินเทอร์์เฟซแบบสองมิิติิ เช่่น สมาร์์ตโฟน
และแล็็ปท็็อปได้้อีีกด้้วย
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ในขณะที่่�เรากำำ�ลัังเข้้าใกล้้ยุค
ุ 5G เต็็มรูป
ู แบบ รายล้้อมไปด้้วยอิินเทอร์์เฟซ AR ที่่�สมจริิงมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
พร้้อมอุุปกรณ์์อััจฉริิยะ อย่่าลืืมว่า่ การเข้้าถึึงข้้อมููลดิิจิิทััลเป็็นสิิทธิิที่่�สำำ�คััญร่่วมกัันของทุุกคนในสัังคม
และไม่่มีีใครควรถููกกีีดกัันทางดิิจิิทััล (Digital Exclusion) ท่่ามกลางการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�โลกดิิจิิทััล
อย่่างสมบููรณ์์ รููปแบบของการโต้้ตอบทางดิิจิิทััลในอนาคตจะยิ่่ง� มีีความพิิเศษเฉพาะตััวมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ

โจทย์ ใหม่ล้วนเกิดจากความเข้าใจเชิงลึกและการมีส่วนร่วม
หลายคนอาจคุน้ เคยดีกับอุปกรณ์กล่องเสียงในกลุ่มผู้เจ็บป่วย
จากโรคมะเร็งกล่องเสียง ที่ถูกออกแบบมากว่า 20 ปีและ
มีเงื่อนไขการใช้งานมากมายที่ ไม่สะดวกสบาย

อะไรคือโจทย์ที่ผู้พิการหรือพิการ
ในภายหลังต้องเผชิญ
แม้้ประชากรบางส่่วนอาจไม่่ได้้เกิิดมาพร้้อมความพิิการ
แต่่อาจด้้วยอุุบัติิ
ั เหตุุ ความเจ็็บป่่วย หรืือการเข้้าสู่่�วััยผู้้�สูงู
อายุุจนเป็็นผู้้�พิิการในภายหลััง ความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งจึึง
เป็็นส่่วนสำำ�คััญ ยกตััวอย่่างง่่าย ๆ เราเรีียนรู้้�เรื่่�องผู้้�พิิการ
จากพ่่อแม่่ที่่�เป็็นคนปกติิ แพทย์์หรืือผู้้�บำำ�บััดที่่� ไม่่ใช่่เป็็น
ผู้้�พิิการจริิง ๆ ดัังนั้้� นการเปิิดรับ
ั แนวคิิดเกี่่�ยวกัับผู้้�พิิการ
จึึงเป็็นเรื่่�องท้้าทาย และการออกแบบต้้องใช้้เวลาอย่่างมาก
ในการพบปะกัับผู้้�พิิการ ทำำ�ความเข้้าใจกัับประสบการณ์์
เฉพาะตัั ว ตลอดจนเข้้าใจพฤติิกรรมผู้้�พิิการที่่� มีีร่ว่ มกัั บ
ประชากรอื่่�น ๆ ในสัังคม เพื่่�อระบุุอุป
ุ สรรคต่่าง ๆ ที่่ต้
� อ
้ งเผชิิญ
jamesdysonaward.org

วิิศวกรชาวญี่่�ปุ่่น
� ทาเคอุุจิิ มาซากิิ (Takeuchi Masaki) ได้้
พััฒนากล่่องเสีียงที่่�สวมใส่่ได้้ในลัักษณะสร้้อยคล้้องคอใน
ชื่่�อ Syrinx เพื่่� อให้้ผู้้�ที่่�สูญ
ู เสีียกล่่องเสีียงเนื่่� องจากมะเร็็ง
สามารถพููดสื่่�อสารได้้
อุุ ป กรณ์์ นี้้� เรีียกได้้ ว่่า เป็็ น การปฏิิวััติิ การออกแบบกล่่ อ ง
เสีียงไฟฟ้้าแบบเดิิม ซึ่่�งออกแบบมาคล้้ายกัับไฟฉายขนาด
เล็็กที่่� ต้้องถืื อบริิเวณคอขณะใช้้งาน การออกแบบใหม่่นี้้�
จำำ�ลองมาจากวิิธีีที่่เ� ส้้นเสีียงสั่่�นสะเทืือนผ่่านอากาศในปอด
ของมนุุษย์์ โดยอุุปกรณ์์อิิเล็็กโทรลาริิงซ์์ (Electrolarynx)
จะสั่่� น บริิเวณคอ เพื่่� อ สร้้า งเสีียงของผู้้�ใช้้ ง านแต่่ ล ะคน
เป็็นคำำ� ๆ จากการใช้้ปากและลิ้้น
� ของตนเอง
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อย่่างไรก็็ตามจากการสััมภาษณ์์ ผู้้�ป่่วยที่่� ได้้รับ
ั
การผ่่าตััดกล่่องเสีียงจำำ�นวนมาก พบว่่าอุุปกรณ์์
ดัั ง กล่่ า วเป็็ น สิ่่� ง ที่่� จำำ� เป็็ น แต่่ ไ ม่่ เ คยได้้ รั ับ การ
ปรัับเปลี่่�ยนมานาน อีีกทั้้�งยัังมีีอุุปสรรคในการ
ใช้้งานโดยเฉพาะในช่่วงจำำ�เป็็น เพราะต้้องใช้้มือ
ื
ทั้้� ง สองข้้ า งถืื อ ขณะใช้้ ง าน ดัั ง นั้้� น ขณะขัั บ รถ
รัับประทานอาหาร หรืือส่่งข้้อความ จึึงไม่่สามารถ
ทำำ�ได้้ และดููทุุลัักทุุเล อีีกทั้้� งเสีียงที่่� ออกมายัั ง
ฟัังดููเป็็นหุ่่�นยนต์์ ไม่่เป็็นธรรมชาติิ

ท่่ามกลางแนวโน้้มการเติิบโตด้้านการตระหนัักรู้้�เรื่่�องความ
หลากหลาย และการให้้ความสำำ�คััญกัับคนทุุกกลุ่่�มมากขึ้้�น
ตั้้�งแต่่กรณีีเหยีียดเพศ เชื้้�อชาติิ การเลืือกปฏิิบััติิด้้วยอายุุ
(Ageism) จนถึึงอคติิต่่อผู้้�พิิการ ทั้้�งผ่่านคำำ�พููด ทััศนคติิ
และการปฏิิบััติิ สิ่่�งเหล่่านี้้�จึึงเป็็นความท้้าทายมากขึ้้�นตั้้�งแต่่
เชิิงนโยบาย กฎหมาย บริิษัั ท องค์์กร และประชาชนด้้วย
กัั น เอง ทั้้� ง หมดนี้้� เพื่่� อ ลดปัั ญ หาที่่� เ กิิดกัั บ ใครก็็ ไ ด้้ สัั ก คน
รวมถึึงตัั ว เราที่่� ต้้ อ งถููก แบ่่ ง แยกหรืือ รู้้�สึึกเป็็ น อื่่� น แม้้ แ ต่่
องค์์ ก ารอนามัั ย โลกยัั ง เร่่ง พัั ฒ นายุุ ท ธศาสตร์์โ ลกพร้้อ ม
แผนการทำำ�งานที่่� ก้้ า วหน้้ า มากขึ้้� น โดยขีีดเส้้ น ใต้้ เ น้้ น ย้ำำ�
วิิสััยทััศน์์ ที่่�ว่า่ ประชากรทุุกคนสามารถมีีชีีวิิตที่่�ยืืนยาวและ
อยู่่�ดีีมีีสุุ ข ในการดำำ�รงชีีวิิต เพราะชีีวิิตเป็็ น ของเรา และ
เราทุุกคนควรมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี

dezeen.com

Syrinx จึึงตั้้� ง ใจที่่� จ ะปรัับ ปรุุ ง อุุ ป สรรค
ดัังกล่่าวโดยทำำ�ให้้เป็็นอุุปกรณ์์ สวมใส่่ได้้
พััฒนาจากกล่่องเสีียงไฟฟ้้าแบบเดิิมที่่�มีี
เครื่่�องสั่่�นเพีียงตััวเดีียวเป็็นเครื่่�องสั่่�นแบบ
2 ตัั ว เพื่่� อ ให้้ ส ามารถสร้้า งช่่ ว งความถี่่�
เสีียงที่่�กว้้างขึ้้�นได้้ นอกจากนี้้�รููปแบบการ
สั่่�นยัังได้้รับ
ั การปรัับแต่่งให้้เหมาะกัับผู้้�ใช้้
แต่่ ละคน โดยอิิงจากการบัันทึึกเสีียงใน
อดีีตของตนเอง ผ่่านเทคโนโลยีีปััญญา
ประดิิษฐ์์สำำ�หรัับการประมวลผลสััญญาณ
เสีียงที่่�เรีียกว่่าการเข้้ารหััสเชิิงทำำ�นายเชิิง
เส้้น (Linear Predictive Coding) ซึ่่� ง
สามารถวิิเคราะห์์ วิิธีี การสร้้า งเสีียงได้้
ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้งานกลัับมามีีเสีียงพููดที่่�คล้้าย
กัับเสีียงของพวกเขาเองมากขึ้้�น ส่่งเสริิม
บุุคลิิกภาพและเพิ่่�มความมั่่�นใจ
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ภาพถ่ายโดย Anna Shvets จาก Pexels

ที่มา:
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

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

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

บทความ
“รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ใครกำ�หนด”
โดย โตมร สุขปรีชา จ
าก thematter.co

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

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

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

เผยทุกมิติ
ของอารมณ์และจิตใจ

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต,
สื่อและบันเทิง, อาหาร, ท่องเที่ยว
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ผลกระทบด้้ า นจิิตวิิทยาจากการเว้้น ระยะห่่ า งทาง
กายภาพของมนุุษย์์ ได้้สร้้างความเสีียหายมหาศาล
ท่่ ามกลางสถานการณ์์ โควิิด-19 ที่่� ยืืดเยื้้� อ การล็็อก
ดาวน์์ ที่่�เข้้มงวดส่่งผลกระทบต่่ อรููปแบบการใช้้ชีีวิิต
ประจำำ�วัันแบบเดิิม เป็็นที่่�มาของ Corona Blue คำำ�ที่่�
ใช้้อ้้างอิิงถึึงอาการวิิตกกัังวล กดดััน หม่่นเศร้้า หมด
เรี่่ย
� วแรง ซึ่่�งสืืบเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาด ผนวกกัับ
ความเครีียดสะสมเรื่่�องปััญหาด้้านอื่่� น ๆ ที่่�เป็็นคลื่่�น
กระทบต่่อเนื่่�องจากสถานการณ์์ ที่่�น่่ากัังวลยิ่่ง� กว่่านั้้�น
คืือการที่่�ผู้้�เชี่่ย
� วชาญต่่างออกมาแสดงความเห็็นว่่านี่่�
อาจเป็็นเพีียงปััญหาบนยอดภููเขาน้ำำ�แข็็ง

ภาพถ่ายโดย Anthony Tran จาก Unsplash
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ภาพถ่ายโดยSydney Sims จาก Unsplash

รายงานจาก Deloitte ในปีี 2020
เน้้ นย้ำำ�ถึึงผลกระทบของโควิิด-19 ที่่�
มีีต่่อมนุุษย์์ ซึ่่� งนัับเป็็นจุุ ดเริ่่ม
� ต้้นของ
วิิกฤตอื่่�น ๆ ที่่�ตามมา ทั้้�งบริิการด้้าน
สาธารณสุุ ข และเศรษฐกิิจ มีีการ
คาดการณ์์ ว่า่ จะมีีประชากรมากกว่่า
2 เท่่าที่่�เข้้าปรึึกษาด้้านสุุขภาพจิิตกัับ
ผู้้�เชี่่ย
� วชาญ และราว 20% ที่่เ� พิ่่ม
� ขึ้้�นอยู่่�
ในกลุ่่�มที่่�มาจากการใช้้ยาเพื่่� อจััดการ
กัับโรคซึึมเศร้้า
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ฝันร้ายระหว่างทางที่คอยกร่อนใจแบบไม่หยุดหย่อน
ทั้ง ๆ ที่ควรเป็นช่วงเวลาของฉัน

ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

คนรุ่่�นใหม่่คือ
ื หนึ่่� งในเจนเนอเรชัันที่่ต้
� อ
้ งรัับมืือกัับ
ผลกระทบที่่� รุุ น แรง ไม่่ ใช่่เรื่่�อ งง่่า ยในการก้้ า ว
ผ่่านสิ่่�งที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน ท่่ามกลางความ
ไม่่แน่่นอนและความกลััวซึ่่� งจะถููกบัันทึึกให้้เป็็น
หนึ่่� งช่่วงเวลาในชีีวิิตของพวกเขา ข้้อมููลของ CDC
พบว่่า มีีจำำ�นวนผู้้�ตอบรัับพิิจารณาอย่่างจริิงจััง
(Seriously Considered) ในการฆ่่ าตัั วตาย
เพิ่่ม
� ขึ้้�นเป็็น 2 เท่่า โดยเฉพาะในกลุ่่�มอายุุ 18-24 ปีี
โดยการศึึกษายัั ง พบรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิมว่่า

มีีจำำ�นวนกลุ่่�มเด็็กและวััยรุ่่�นเพิ่่ม
� ยู่่�
� ขึ้้�นถึึง 4 เท่่าที่่อ
ในกลุ่่�มอาการ PTSD (Post-Traumatic Stress
Disorder) หรืือภาวะป่่วยทางจิิตใจเมื่่�อเผชิิญกัับ
เหตุุการณ์์ที่ก
่� ระทบกระเทืือนจิิตใจอย่่างร้้ายแรงใน
ระหว่่างช่่วงกัักตััว หากย้้อนกลัับไป กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่
ในสหรััฐอเมริิกาต่่างถููกสถานการณ์์ ไม่่คาดคิิด
โจมตีีอยู่่�เสมอ โดย 57% ของวััยรุ่่�นยัังคงวิิตก
กัังวลกัับเหตุุกราดยิิงในโรงเรีียนที่่�ยัังฝัังใจและ
มองว่่าสามารถเกิิดขึ้้�นใหม่่ได้้ทุก
ุ เมื่่�อ

ภาพถ่ายโดย Anna Shvets จาก Pexels

ก า รศึึ ก ษ า ให ม่่ อีี ก ชิ้้� น ที่่� อ ยู่่� บ น พื้้� น ฐ า น ข อ ง
Google Trends วิิเคราะห์์ แ ละเปิิ ด เผยว่่ า
จำำ�นวนการสืืบค้้นส่่วนใหญ่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาการ
วิิตกกัังวลทะยานสููงขึ้้�น รวมถึึงเทคนิิคการดููแล
สุุข ภาพทางไกลเมื่่� อ เผชิิญความเครีียดสะสม
เช่่นเดีียวกัับประชากรกว่่า 25% ในสหรััฐอเมริิกา
ที่่� เ ผชิิญภาวะความกดดัั น โดยหนึ่่� ง ในสาเหตุุ
หลัั ก คืื อ รายได้้ ที่่� ล ดลง ตลอดจนการสูู ญ เสีีย
งานที่่� ยิ่�่ ง เพิ่่� ม ภาวะตึึงเครีียด ส่่ ว นผลสำำ�รวจ
ชาวเกาหลีีจำำ�นวน 1,031 คน เมื่่�อปลายปีีที่่�แล้้ว
130

พบว่่า มีีคนที่่� เ คยตกอยู่่�ในภาวะโคโรนาบลูู ถึึ ง
40% และอีีกผลสำำ�รวจหนึ่่� งได้้ ส อบถามคน
เกาหลีีจำำ�นวน 1,000 คนเกี่่� ย วกัั บ ความรู้้�สึึก
ในช่่วงก่่อนและหลัังโควิิด-19 พบว่่าหลัังเผชิิญ
สถานการณ์์ ผู้้�คนรู้้�สึึกกัังวลและเครีียดมากขึ้้�น
78% รู้้�สึึกกระวนกระวายและกลัั ว ถึึง 65.4%
ส่่วนในญี่่ปุ่่
� น
� เพีียงเดืือนสิิงหาคมเดืือนเดีียวในปีี
2020 มีีอััตราการฆ่่าตััวตายเพิ่่�มขึ้้�น 15.3% ซึ่่�ง
มากกว่่าช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า

ภาพถ่ายโดย Alex Green จาก Pexels
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การศึึกษาในปีี 2018 ในกลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่ไ� ด้้รับ
ั ผลกระทบจากการก่่อการร้้ายในปากีีสถาน
เปิิดเผยว่่าความกลััวเหล่่านั้้�นส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาวะทางจิิตใจ ซึ่่� งบทความจาก
WGSN ระบุุถึึงปรากฏการณ์์ที่่�คนรุ่่�นใหม่่ต้้องเผชิิญว่่า Generation PTSD เปรีียบ
เทีียบสิ่่ง� ที่่�เจนเหล่่านี้้�ต้้องเผชิิญในช่่วงเวลาหลายปีีที่่�ผ่า่ นมา ตลอดจนชุุดความกลััว
ที่่�มีีต่่ออนาคต ไม่่ว่า่ จะเป็็นความกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Eco-Anxiety) ที่่�ตอกย้ำำ�
ในความรู้้�สึึกและสร้้างการปรัับตัั วเสมอ เพื่่� อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�จะเกิิดขึ้้�นในไม่่ช้า้

ภาพถ่ายโดย
Ketut Subiyanto
จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย Marta Wave จาก Pexels

นอกจากนี้้� ช่่วงการแพร่่ระบาดยัังส่่งผลต่่อการหยุุดชะงัักทัันทีี (KnockOn Effect) สำำ�หรัับเจนอััลฟาในช่่วงขวบปีีของพััฒนาการที่่�ก้้าวหน้้า การ
ล็็อกดาวน์์ที่่�เข้้มงวดส่่งผลกระทบต่่อการเรีียนรู้้� โดยเฉพาะการพััฒนาเชิิง
อารมณ์์และการเข้้าสัังคม การสำำ�รวจข้้อมููลโดย Save the Children พบว่่า
83% ของกลุ่่�มเด็็กในรายงานมีีอารมณ์์เชิิงลบเพิ่่�มขึ้้�น ส่่วน 56% ดููวิิตก
กัังวลกว่่าช่่วงที่่�ผ่่านมา
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www.labmanager.com
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เมื่่�อภาวะอารมณ์์ส่่งต่่อถึึงกัันได้้
ช่่วงโควิิด-19 มีีผลทำำ�ให้้เกิิดการ
ระบาดทางอารมณ์์ (Emotional
Contagion) ส่่งต่่อออกไปทั่่�วโลก
ซีีกััล บาร์์เซด (Sigal Barsade)
นัักวิิจััยระดัับปริิญญาเอกแห่่ง
มหาวิิทยาลััยเพนซิิลเวเนีียได้้สำำ�รวจ
ความฉลาดทางอารมณ์์และพบว่่า
ช่่วงก่่อนโควิิด-19 โรคระบาดทาง
จิิตอยู่่�ในกระบวนการคิิดในระดัับ
จิิตไร้้สำำ�นึึกที่่�มนุุษย์์จะมีีปฏิิกิิริิยา
ตอบโต้้โดยอััตโนมััติิ ซึ่่�งการอยู่่�ใน
อารมณ์์กลััว วิิตกกัังวล จะมีีส่่วน
ในการยัับยั้้�งการคิิดวิิเคราะห์์และ
อาจนำำ�มาซึ่่�งการตััดสิินใจที่่�
ผิิดพลาดได้้
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การศึึกษายัังพบความเชื่่�อมโยงระหว่่างการเพิ่่�มขึ้้�น
ของระดัั บ ทางอารมณ์์ ที่่� ส่่ ง ต่่ อ ถึึงกัั น ผ่่ า นโซเชีียล
มีีเดีีย โดยเฉพาะช่่วงการแพร่่ระบาดที่่�ยิ่�่งเพิ่่�มการ
แสดงออกเชิิงลบบนสื่่� อ มากขึ้้� น เช่่น เดีียวกัั บ การ
สำำ�รวจเรื่่�องอารมณ์์ของประชาคมโลก ที่่�จััดทำำ�โดย
Gallup ในปีี 2020 จาก 116 ประเทศ ผลสำำ�รวจเผยว่่า
ผู้้�คนในประเทศส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับอารมณ์์แง่่ลบสููง
ที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�เคยสำำ�รวจมาในรอบ 15 ปีี โดย 1 ใน 3 ของ
ประชากรจำำ�นวน 160,000 คน ระบุุว่า่ พวกเขาต้้อง
เผชิิญความรู้้�สึึกเครีียด โกรธ และกัังวล โดยเฉพาะ
ผู้้�คนที่่� เ ผชิิญกัั บ ความเหลื่่� อ มล้ำำ� รััฐ บาลที่่� ทุุ จ ริิต
คอร์์รัปชั
ั ันสููงจะยิ่่�งสร้้างความรู้้�สึึกโกรธเกรี้้�ยวและ
ความเครีียดมากขึ้้�น

ภาพถ่ายโดย Francisco Moreno จาก Unsplash

จอน คลิิฟตััน (Jon Clifton) หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการขององค์์กร
Gallup ตั้้� ง ข้้อสัั ง เกตว่่ า แนวโน้้มปรากฏการณ์์ ก าร
แพร่่ ก ระจายของอารมณ์์ เ ชิิ ง ลบเหล่่ า นี้้� อาจเป็็ นสิ่่� ง ที่่�
สร้้างความเสีียหายต่่อสัังคมได้้ ภายใต้้เงื่่�อนไขใหม่่เหล่่านี้้�
ระบบดาต้้าและการตััดสิินใจจากหลัักฐานที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิง
จึึงมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญมากในกระบวนการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์
เพื่่� อ นำำ� ไปสู่่�ความเข้้าใจต่่ อ สถานการณ์์ แทนที่่� จ ะได้้รัั บ
อิิทธิิพลจากภาวะอารมณ์์ที่่�อาจมีีอคติิรวมอยู่่�ด้้วย

จอน คลิิฟตััน
(Jon Clifton)
136

หลายประเทศมองหาแนวทางในการเชื่่� อมโยง
กัั บ คนรุ่่�นใหม่่ ที่่� กำำ�ลัั ง มองหาพื้้� น ที่่� ที่่� ป ลอดภัั ย
มากกว่่าเดิิม โดยที่่�พวกเขาสามารถแสดงออก
ทางอารมณ์์ แ ละรู้้�สึึกเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� งกัั บ พื้้� นที่่�
เหล่่ า นั้้� น ได้้ อ ย่่ า งแท้้ จ ริิง คอมมิิวนิิตี้้� ดิิจิิทัั ล
Shine มุ่่�งหน้้ า ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในฐานะแหล่่ ง
ข้้ อ มูู ล ด้้ า นสุุข ภาพจิิตผ่่ า นเว็็บ ไซต์์ ใหม่่ ที่่� ชื่่�อ ว่่า
VirusAnxiety.com เช่่นเดีียวกัับภาครััฐบาลจีีน

ที่่�เดิินหน้้าตั้้�งเป้้าว่่าภายในปีี 2023 จะมีีบริิการ
ที่่� ปรึึกษาราว 85% ในโรงเรีียนระดัั บ ประถม
และมััธยมศึึกษาทั่่�วประเทศ ทางด้้าน NHS ใน
ส ห ร า ช อ า ณ า จัั ก รกำำ�ลัั ง ดำำ� เ นิิ น ก า รจัั ดตั้้� ง
กองทุุนใหม่่ในชื่่� อ Mental Health Support
Teams ให้้ครอบคลุุม 25% ของโรงเรีียนและ
วิิทยาลััยทั่่�วประเทศ
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techcrunch.com

สตาร์์ตอัป
ั เกี่่ย
� วกัับสุุขภาพจิิตก็็กำำ�ลังั เติิบโตเช่่นเดีียวกััน
หนึ่่� งในนั้้�นคืือ Real ก่่อตั้้�งโดยอาเรีียลา ซาฟิิรา (Ariela
Safira) ซึ่่�งได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจจากวิิธีีบำำ�บััดด้า้ นสุุขภาพ
จิิตที่่� มีีม ายาวนาน นั่่� น คืื อ การบำำ�บัั ด แบบกลุ่่�ม ก่่ อ น
พััฒนาให้้อยู่่�ในรููปแบบแพลตฟอร์์มที่่�ระดมทุุนได้้ถึึง 10
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐในปีี 2021 โดยผู้้�ใช้้บริิการจ่่ายเงิิน
เพีียง 28 ดอลลลาร์์สหรััฐต่่อเดืือนเพื่่�อเข้้าถึึงคอร์์สการ
บำำ�บััดแบบกลุ่่�ม ที่่�จะมีีนัักบำำ�บััดแบบเต็็มเวลาทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นผู้้�นำำ�กลุ่่�มในการพููดคุยสื่่
ุ �อสารประเด็็นต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่
การสำำ�รวจและเรีียนรู้้�เรื่่�องเพศวิิถีี ความวิิตกกัังวล การ
จััดการกัับความโกรธที่่�มีีต่่อสมาชิิกในครอบครััว และ
ปััญหาอื่่�น ๆ ที่่�ผู้้�ใช้้เผชิิญอยู่่� ผู้้�ใช้้สามารถเลืือกรัับข้้อมููล
ต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับความสนใจของตนเองแบบเรีียลไทม์์
ข้้ อดีีข้้ อหนึ่่� งของแพลตฟอร์์มนี้้� คืือผู้้�ใช้้สามารถรัับคำำ�
แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้โดยตรง แทนที่่�จะพยายาม
สำำ�รวจปััญหาด้้วยตนเอง ทั้้�งยัังรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวน้้ อยลง
เมื่่�อมองเห็็นว่่าคนอื่่�น ๆ ก็็กำำ�ลังั ต่่อสู้้�กัับปััญหาเดีียวกััน
กัั บตนเอง นอกจากนี้้� ผู้้� ใช้้ง านยัั ง สามารถเข้้ า ถึึงการ
สนทนาและการบำำ�บััดในเวลาใดก็็ได้้ที่่�พวกเขาต้้องการ
การศึึกษาวิิจััยและเก็็บข้้อมููลแสดงให้้เห็็นอีีกหนึ่่� งเรื่่�อง
ที่่�น่่าสนใจ นั่่�นคืือหากเปรีียบเทีียบกัับการบำำ�บััดแบบตััว
ต่่ อตัั วที่่� ผู้้�ใช้้มัักใช้้บริิการเมื่่� อประสบปััญหาวิิตกกัั งวล
ปััญหาด้้านความสััมพัันธ์์ หรืือต้้องการคำำ�แนะนำำ�ด้้าน
อาชีีพ แต่่สำำ�หรัับผู้้�ใช้้บริิการแพลตฟอร์์มนี้้� พวกเขามััก
นิิยมเข้้ามาด้้วยประเด็็นเรื่่�องเพศวิิถีีและความสััมพัันธ์์
ที่่�ใกล้้ชิิด ทำำ�ให้้มองเห็็นว่่าสิ่่�งที่่�ผู้้�คนต้้องการและได้้รับ
ั
จากแพลตฟอร์์มอาจไม่่ใช่่เพีียงสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้พวกเขารู้้�สึึก
สบายใจที่่� สุุด แต่่เป็็นสิ่่�งที่่� พวกเขาหาไม่่ได้้จากสภาพ
แวดล้้อมการบำำ�บััดแบบตััวต่่อตััว
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kataramccarty.com

แอปพลิิเคชััน Exhale เปิิดตัว
ั ในเดืือนสิิงหาคม ถืือเป็็นแอปพลิิเคชััน
แรกด้้านสุุขภาวะที่่�ออกแบบโดยคนผิิวดำำ� คนพื้้�นเมืือง และกลุ่่�มผู้้�
หญิิงผิิวสีี เรีียกว่่าคนผิิวดำำ�ชนพื้้�นเมืืองสตรีีผิิวสีี (BIWOC) ก่่อตั้้�ง
โดยคาทารา แมคคาร์์ธีี (Katara McCarty) เธอกล่่ า วว่่ า
“แอปพลิิเคชัันทำำ�หน้้าที่่�นำำ�เสนอวิิธีีการจััดการความเจ็็บปวดหรืือ
บาดแผลในจิิตใจ ทั้้�งยัังสามารถทำำ�อะไรบางอย่่างเกี่่�ยวกัับความไม่่
เสมอภาคด้้านสุุขภาพได้้ เสมืือนการกดปุ่่�มหยุุดชั่่ว
� คราวและร่่วม
รัักษาความเจ็็บปวดนั้้�นด้้วยกััน”
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indymaven.com

ฟีีเจอร์์ที่่�น่่าสนใจมีีตั้้�งแต่่การนั่่�งสมาธิิ
วิิธีีการลดความเครีียด การสนทนา
และแจ้้งเตืือนต่่าง ๆ มีีแผนนำำ�เสนอ
เป็็ น ภาษาสเปนเพื่่� อ ให้้ เ ข้้ า ถึึงกลุ่่�ม
BIWOC มากยิ่่�งขึ้้�น แมคคาร์์ธีียัังมีี
แนวคิิดจะเปิิดตััวแอปพลิิเคชัันใหม่่
ในปีี 2021 สำำ�หรัับคอมมิิวนิิตี้้� อื่่� น ๆ
รวมถึึงแอปพลิิเคชัั น ที่่� เ น้้ น การช่่ ว ย
เหลืื อ เด็็ ก ผิิวสีีให้้ ส ามารถรัับ มืื อ กัั บ
ความบอบช้ำำ�ทางจิิตใจได้้

141

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: POPULATION

ความอิดโรยคือความรู้สึกของ
ความเฉื่อยชาและความว่างเปล่า
เสมือนเรากำ�ลังเฝ้ามองชีวิตผ่านกระจกหน้ารถ
ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนา
และนี่คือภาวะอารมณ์ที่น่าจับตามอง
ของปี 2021
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เท่าทันอารมณ์ ให้ทัน
หากสิ่่ง� ที่่�เรากำำ�ลัังเผชิิญ ไม่่ใช่่ภาวะหมดไฟ
ไม่่ ใ ช่่ ภ าวะซึึมเศร้้า แต่่ เราแค่่ รู้้�สึึ กไม่่ มีี
ความสุุ ข และไร้้จุุ ด หมาย ปรากฏการณ์์
เหล่่านี้้�เรีียกว่่า ความอิิดโรยหรืือความเฉา
(Languishing) ซึ่่� ง อาจยัั ง ไม่่ มีีคำำ� แปล
ภาษาไทยที่่�ชัด
ั เจนนััก
ในขณะที่่� นัั กวิิทยาศาสตร์์ แ ละแพทย์์
ทำำ�งานเพื่่� อรัักษาอาการทางร่่างกายของ
ผู้้�ป่่วยโควิิด ผู้้�คนจำำ�นวนมากก็็กำำ�ลัังต่่อสู้้�
กัับการระบาดใหญ่่ทางอารมณ์์ระยะยาวที่่�
โจมตีีเราโดยไม่่ได้้เตรีียมตััวไว้้ล่ว่ งหน้้า เช่่น
เดีียวกัับในช่่วงเริ่่ม
� ต้้นของการระบาดใหญ่่
ที่่�ร่า่ งกายของเราตั้้�งการ์์ดอย่่างแน่่นหนา
อย่่ างระบบธรรมชาติิของร่่างกายเราจะ
มีีกลไกสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ตอบสนองสู้้�หรืือหนีี
(Fight-or-Flight Response) ทุุกครั้้�งที่่�
เจอเรื่่�องท้้าทายหรืือเหตุุการณ์์ไม่่คาดฝััน
สมองส่่ ว นอมิิกดาลา (Amygdala) ซึ่่� ง
เกี่่�ยวข้้องกัับอารมณ์์เชิิงลบ เช่่น ความกลััว
และความวิิตกกัังวล จะสั่่�งการร่่างกายให้้
ตื่่�นตระหนกเตรีียมพร้้อมรัับมืือ อย่่างช่่วง
แรกเราอาจการสวมหน้้ากากอนามััย หมั่่�น
ล้้างมืือ ซึ่่�งหมายความว่่า เราสามารถปรัับ
เปลี่่� ย นกิิจวัั ตรปร ะจำำ�วัั น ที่่� ช่่ ว ยบรรเทา
ความรู้้�สึึกหวาดกลััวได้้ แต่่การแพร่่ระบาด
ที่่�ยืืดเยื้้� อไม่่แน่่ นอน ทำำ�ให้้เราเผชิิญภาวะ
ความกััดกร่่อนที่่�เกิิดขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ยาวนาน
จนเปิิดทางไปสู่่�ความอิิดโรยเรื้้�อรััง
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ภาพถ่ายโดย Arash Payam จาก Unsplash
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แน่่นอนว่่าในทางจิิตวิิทยา เราอาจคิิดถึึงสุุขภาพ
จิิตในหลาย ๆ ด้้าน ตั้้�งแต่่ภาวะซึึมเศร้้าที่่�หมายถึึง
หุุบเหวแห่่ งภาวะอารมณ์์ ไปจนถึึงความสุุขใจซึ่่� ง
เป็็นจุุดสูงู สุุดของความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี แต่่ความอิิดโรย
เป็็นเหมืือนลููกคนกลางด้้านสุุขภาพจิิตที่่�ถูก
ู ละเลย
เป็็นกึ่่� งกลางระหว่่างความซึึมเศร้้าและความสุุข
ทางใจ ซึ่่�งมีีผลต่่อเป็็นความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี โดยเราอาจ
ไม่่มีีอาการป่่วยทางจิิต และไม่่เห็็นภาพของอาการ
ชััดเจน แต่่เรารู้้�สึึกได้้ว่า่ ทำำ�งานไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพ
แรงจููงใจลดลง ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกขี้้�เกีียจได้้ง่า่ ย
การจดจ่่อและสมาธิิลดลง หรืือประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานอาจลดลงจากเดิิมถึึงสามเท่่า และดููเหมืือน
ว่่าจะพบได้้บ่อ
่ ยกว่่าโรคซึึมเศร้้า และในบางกรณีีก็็
อาจเป็็นปััจจััยเสี่่ย
� งต่่ออาการป่่วยทางจิิตมากกว่่า
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ภาพถ่ายโดย Brian Asare จาก Unsplash

แล้้วเราจะทำำ�อะไรกัับมัันได้้บ้้าง

ยาถอนพิิษของความอิิดโรย อยู่่�บนพื้้�นฐานแนวคิิดที่่เ� รีียกว่่า Flow State
หรืือภาวะลื่่�นไหล ตามที่่�อดััม แกรนท์์ (Adam Grant) นัักจิิตวิิทยาองค์์กร
ผู้้�เขีียนบทความ และเจ้้าของหนัังสืือขายดีีอย่่าง Think Again: The
Power of Knowing What You Don’t Know ซึ่่ง� ในทางจิิตวิทิ ยาหมายถึึง
การด่ำำ��ดิ่่�ง เพลิิดเพลิินไปกัับอะไรสัักอย่่างที่่�เราสนใจ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ทำำ�งานหรืือการทำำ�งานอดิิเรกที่่�ชื่่�นชอบไปเรื่่�อย ๆ อย่่างไม่่รู้้�สึึกกดดัันหรืือ
บัังคัับความรู้้�สึึกตััวเอง ซึ่่�งหััวใจสำำ�คััญคืือสร้้างช่่วงเวลาโดยไม่่ต้้องสนใจ
สิ่่�งรอบข้้าง และหลัังจากนั้้�นค่อ่ ยกลัับมาสู่่�โลกแห่่งความเป็็นจริิง แม้้ในช่่วง
เริ่่ม� ต้้นของการแพร่่ระบาด เครื่่อ� งมืือที่่ดีี� ของสุุขภาพจิิตอาจหมายถึึงการ
มองโลกในแง่่ดีีหรืือการมีีสติิ แต่่ภาวะลื่่�นไหล คืือปล่่อยใจ ไม่่กดดัันตััวเอง
ยิ่่�งการให้้เวลากัับตััวเองแบบไม่่ขาดตอนแบบไปเรื่่�อย ๆ หรืือตั้้�งเป้้าหมาย
เล็็ก ๆ เพื่่�อพิิชิิต (Small Wins) จะเป็็นอีีกหนึ่่�งตััวช่่วยที่่�ดีี
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แบรนด์์ผู้้�นำำ�ตลาดเทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพต่่ างทยอย
ออกผลิิตภัั ณฑ์์ พร้้อมชุุดบริิการติิดตามสุุขภาพแบบ
เรีียลไทม์์ ตั้้�งแต่่การ์์มิิน (Garmin) สมาร์์ตวอตช์์ตรวจ
จัับความเครีียดผ่่านการตรวจวััดอััตราการเต้้ นของ
หััวใจ HRV (Heart Rate Variability) เพื่่� อประเมิิน
ระดัั บ ความเครีียดและทุุ ก กิิจกรรมตลอดวัั น วูู ป
(Whoop) สายรััดฟิิต เนสช่่ ว ยวิิเคราะห์์ ข้้ อ มูู ล และ
คำำ�นวนเวลาในการพัักผ่่อนและนอนหลัับที่่� เพีียงพอ
ซััมซุุง เฮลท์์ (Samsung Health) และโอรา (Oura)
ผู้้�ช่่วยติิดตามพร้้อมประเมิินระดัับความเครีียดโดยใช้้
อััตราการเต้้ นของหััวใจเป็็นข้้อมููล หรืือแพลตฟอร์์ม
ใหม่่ในชื่่�อ Tangerine ซึ่่� งเน้้นกิิจกรรมประจำำ�วัันและ
ติิดตามอารมณ์์ ของผู้้�ใช้้ เสมืื อนเป็็นชุุ ดดููแลตัั วเอง
ในทุุกที่่�ทุุกเวลา สามารถตั้้�งเตืือนกิิจกรรมล่่าสุุดที่่�ทำำ�
พร้้อมประเมิินให้้รางวััลจากการบรรลุุผล นอกจากนี้้�
ยัังช่่วยวิิเคราะห์์อารมณ์์ตลอดวัันพร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�
เหมาะสม รวมทั้้�งประเมิินผลความก้้าวหน้้าเชิิงอารมณ์์
จากผลดาต้้าย้้อนหลัังที่่�บัันทึึกไว้้

techoffside.com

ท่่ามกลางวิิกฤตที่่�ไม่่จบลงง่่าย ๆ เช่่นนี้้� จึึงยิ่่�งเพิ่่�มความวิิตกกัังวล
ต่่ อผู้้�คน ขณะเดีียวกัั นผู้้�บริิโภคจำำ�นวนมากก็็ ไม่่ รีีรอที่่� จะมองหา
เครื่่�องมืือและเทคโนโลยีี ที่่ทำำ�
� หน้้าที่่เ� ป็็นตััวช่่วยให้้เข้้าใจอารมณ์์ของ
ตนเองมากขึ้้�นกว่่าเดิิม เราจึึงเห็็นแนวโน้้ มตััวเลขของนวััตกรรม
ประเมิินด้้านสุุขภาพที่่�พุ่่�งสููง เครื่่�องมืือช่่วยจััดการความวิิตกกัังวล
โดยเน้้ นการรัับรู้้�ถึึงความรู้้�สึึกภายในและเข้้าใจภาวะอารมณ์์ ของ
ตนเอง ซึ่่� งยกระดัับจากผลิิตภััณฑ์์ในท้้องตลาดรููปแบบเดิิมให้้ไป
ไกลกว่่าการสร้้างสมาธิิ สู่่�การวััดและตรวจประเมิินด้้านอารมณ์์
เพื่่� อสร้้างสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�นในชีีวิิตประจำำ�วััน

news.samsung.com

news.samsung.com

techoffside.com

ในปีี 2021 เทคโนโลยีีสวมใส่่ (Wearable Technology) เพิ่่�มจำำ�นวนมากขึ้้�นในท้้องตลาดพร้้อม
ประสิิทธิิภาพที่่�ดีีขึ้้�น ส่่วนหนึ่่� งเป็็นผลสืืบเนื่่� องจากการระบาดครั้้�งใหญ่่ โดยผลการศึึกษาล่่าสุุดจาก
วารสาร Cardiology ระบุุว่า่ ความเครีียดที่่�รุุนแรงเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้วงการแพทย์์เริ่่ม
� ลงความเห็็นว่่า
อาจส่่งผลต่่อการเกิิดโรคหััวใจได้้ในอนาคต
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Amazon Halo มาพร้้อมฟีีเจอร์์วิิเคราะห์์อารมณ์์
ที่่�เรีียกว่่า Tone โดยใช้้ระบบ Machine Learning
ประเมิินพลัังงานและความรู้้�สึึก ผ่่านการวิิเคราะห์์
เสีียงของผู้้�ใช้้งานว่่าโทนเสีียงดููมีีความสุุขดีีหรืือไม่่
ผู้้�ใช้้ ส ามารถสร้้ า งและบัั น ทึึ กโปรไฟล์์ เ สีียงใน
แอปพลิิเคชัันโดยการอ่่านประโยคที่่�กำำ�หนดให้้ เมื่่�อ
ผู้้�ใช้้เลืือกเปิิดใช้้งานฟีีเจอร์์ Tone ระบบจะบัันทึึก
การสนทนาขนาดสั้้� น ที่่� เ กิิดขึ้้� น ระหว่่า งวััน แล้้ ว นำำ�
มาวิิเคราะห์์เป็็นแดชบอร์์ดง่า่ ย ๆ ให้้ผู้้�ใช้้ ทางด้้าน
ผลิิตภััณฑ์์ Cove เปิิดตััวเมื่่� อกลางเดืือนธัันวาคม
ปีี 2020 เป็็ น อุุ ป กรณ์์ พัั น รอบศีีรษะเพื่่� อ ติิดตาม
ความเครีียดผ่่านอััตราการเต้้นของหััวใจ นอกจากนี้้�
ยัังซ่่อนอุุปกรณ์์ที่่�ส่่งสััญญาณสั่่�นเบา ๆ บริิเวณหลััง
ใบหูู โดยได้้รับ
ั การออกแบบมาเฉพาะในการกระตุ้้�น
ปลายประสาทบริิเวณผิิวหนััง ปลอบประโลมผู้้�ใช้้ ช่่วย
ให้้หลัับสบายยิ่่�งขึ้้�น และทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับสมองส่่วน
ท้้ายทอยเพื่่�อช่่วยบรรเทาความเครีียด

nextpit.com

อย่่ า งไรก็็ ดีีด้้ ว ยเทคโนโลยีีที่่� พัั ฒ นาอยู่่�เสมอ
อุุปกรณ์์ประเภทสวมใส่่ชิ้้น
� ใหม่่ที่่�เริ่่ม
� วางตลาดใน
ปลายปีี 2020 และปีี 2021 จะล้ำำ�หน้้าไปอีีกขั้้�น
ด้้วยเครื่่�องมืือติิดตามความเครีียดจากวิิธีีการ
ใหม่่ ๆ อย่่าง Apple Watch Series 6 รุ่่�นล่่าสุุด
ที่่� มีีฟีีเจอร์์สำำ� หรัับ ตรวจวััดร ะดัั บ ออกซิิเจนใน
เลืื อ ด ประเมิินระดัั บ การหายใจซึ่่� ง มีีส่่ ว นช่่ ว ย
วิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นถึึงความวิิตกกัังวลที่่�กระทบใจ
ผู้้�ใช้้ ง านได้้ Fitbit Sense ที่่� เ พิ่่� ง เปิิ ดตัั ว เมื่่� อ
เร็็ว ๆ นี้้� นัับเป็็นอุุปกรณ์์ประเภทสวมใส่่เครื่่�อง
แรกในการติิดตามความเครีียด ผ่่านเซนเซอร์์
ตรวจจัั บ สัั ญ ญาณ EDA (Electrodermal
Activity) ซึ่่� ง เป็็ น เซนเซอร์์ที่่� บ่่ ง บอกถึึงการ
ตอบสนองของร่่า งกายต่่ อ ความเครีียด จาก
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ระดัับความเข้้มข้้นของเหงื่่�อบนผิิว ผ่่านแอปฯ
EDA Scan ที่่� สามารถนำำ�ไปพัั ฒนาเป็็นข้้ อมููล
สำำ�หรัับการบริิหารจััดการความเครีียดได้้ โดย
ระบบจะให้้คะแนนจาก 1–100 คะแนน นอกจาก
นี้้�ยัังเพิ่่�มเติิมฟีีเจอร์์แอปพลิิเคชััน ECG2 ที่่�ใช้้ใน
การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจ และสามารถติิดตาม
ความเสี่่� ย งเรื่่� อ งภาวะหัั ว ใจสั่่� น หรืือ Atrial
Fibrillation (AFib) ซึ่่�งเป็็นความผิิดปกติิที่่�พบ
ในประชากรกว่่า 33.5 ล้้านคนทั่่�วโลกได้้อีีกด้้วย

คอเนอร์์ เฮเนแกน (Conor Heneghan)
นัั ก วิิจัั ยท างวิิทยาศาสตร์์ชั้้� น นำำ�จาก
Fitbit เชื่่�อว่่าในปีี 2021 การติิดตาม

ความเครีียดจะสอดคล้้ อ งกัั บ ไลฟ์์สไตล์์ แ บบรััก สุุ ข ภาพ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
การออกกำำ�ลัั ง กาย การใส่่ ใ จด้้ า น
โ ภ ช น า ก า ร แ ล ะ ก า ร น อ น ห ลัั บ
“เรื่่�องของสุุขภาพจะเป็็นมากกว่่าแค่่
การออกกำำ�ลัังกาย ในขณะที่่เ� ทคโนโลยีี
พััฒนาขึ้้�น เราสามารถส่่งมอบตััวชี้้�วัด
ั
และข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับสุุขภาพโดย
รวมของผู้้�ใช้้ให้้แก่่ผู้้�ใช้้งานได้้มากขึ้้�น
ตามไปด้้วย”
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https://goop.com

การค้้นพบใหม่่ด้้านการวิิจััยเกี่่�ยวข้้องกัับ
ภาวะไซคีีเดลิิกช่่ ว ยลบภาพการเสพติิด
มึึนเมา ตามแนวทางที่่�เคยปรากฎในอดีีต
การศึึกษาของแพทย์์และนัักวิิทยาศาสตร์์
ได้้ แ สดงหลัั ก ฐานเกี่่� ย วกัั บ ผลกระทบ
เชิิงบวกของไซคีีเดลิิกจากเห็็ ดเมา และ
การใช้้ แ อลเอสดีี (LSD) สารที่่� มีี ฤทธิ์์�
หลอนประสาทบางประเภทที่่�สามารถช่่วย
รัักษาการเจ็็บป่่วยด้้านจิิตใจได้้ อย่่างกรณีี
การรััก ษาโรคซึึมเศร้้า หรืือ ยาต้้ า นเศร้้า
(Antidepressant) ภายใต้้ ก ารดูู แ ล
ควบคุุมอย่่างเหมาะสม Multidisciplinary
Association for Psychedelic Studies
(MAPS) สถาบัั น วิิจัั ย ไม่่ แ สวงผลกำำ�ไร
มีีแนวทางในการใช้้ ไซคีีเดลิิกตลอดจน

กัั ญ ชา และพัั ฒ นาสู่่�ศาสตร์์ที่่� ไ ด้้ รั บ
ั การ
ยอมรัับ ตามแนวทางด้้ า นวิิทยาศาสตร์์
อย่่างถููกต้้อง
ภาพถ่ายโดย Ryan Lange จาก Unsplash

ปฏิวัติศาสตร์แห่งการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา (Psychedelic)
สู่แนวทางการดูแลจิตใจแนวใหม่
เป็็นระยะเวลายาวนานกว่่าหลายทศวรรษที่่�ไซคีีเดลิิก (Psychedelic) วััฒนธรรมย่่อยยอดฮิิตในช่่วง
ยุุค 60 ที่่�นิิยมความมึึนเมา เคลิิบเคลิ้้ม
� ประสบการณ์์หลอนประสาท ตกอยู่่�ในช่่องโหว่่ของความเข้้าใจ
หรืือถููกตั้้�งแง่่ในเชิิงลบแทบทั้้�งหมด จนช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่า่ นมา เริ่่มมีี
� การปรัับระเบีียบกฎหมาย สร้้างความ
เข้้าใจด้้วยเงื่่�อนไขการใช้้งานใหม่่ ๆ จนกลายเป็็นวิิถีีแห่่งการบำำ�บััดจิิตใจแบบไซคีีเดลิิก (Psychedelic
Therapy) สร้้างการเปิิดใจที่่�มากขึ้้�นให้้กัับกลุ่่�มผู้้�บริิโภคใหม่่ ๆ

150

การปฏิิวััติิ เรื่่�องดัั งกล่่าวและการทำำ�ให้้ เป็็นสิ่่� งถููกกฎหมายดัั งที่่� เกิิดขึ้้� นใน
สหรััฐ อเมริิกา สร้้า งการสนัั บ สนุุ น จนกลายเป็็ น ความปกติิที่่� ช่่ ว ยสร้้า ง
โอกาสครั้้�งใหม่่ได้้ โดยในปีี 2020 มหาวิิทยาลััยแคลิิฟอร์์เนีีย เบิิร์์กลีีย์์
(University of California, Berkeley) ประกาศจััดตั้้�งศููนย์์วิิทยาศาสตร์์
เกี่่�ยวกัับไซคีีเดลิิก (Center for Psychedelic Science) ขึ้้�นเป็็นแห่่งแรก
ผ่่านการบริิจาคและการระดมทุุน 1.25 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ควบคู่่�กัับการ
ทดลองวิิจััยเห็็ดเมา โดยศููนย์์พยายามอย่่างมากในการศึึกษาและเผยแพร่่
ความรู้้�แก่่สาธารณชน พร้้อมนำำ�เสนอชุุดหลัักฐานการวิิจััยที่่�ก้้าวหน้้าที่่�เปิิด
เผยทุุกขั้้�นตอนอย่่างเป็็นแบบแผนพร้้อมความเชี่่�ยวชาญ
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หนึ่่� งในแนวทางที่่� ก ลุ่่�มผู้้�บริิโภคโดยเฉพาะ
มิิลเลนเนีียลเลืือกใช้้ คืือแนวทางการหย่่อนใจด้้วย
ไซคีีเดลิิก (Psy-Leisure) ที่่�ถูก
ู ต้้องตามกฎหมาย
จาเมกาและเนเธอร์์แลนด์์ คืือจุุดหมายปลายทาง
แรก ๆ ที่่�ครองใจผู้้�บริิโภค ด้้วยระเบีียบกฎหมาย
ที่่�เสรีีในการอนุุญาตให้้ใช้้สารที่่�ออกฤทธิ์์ท
� างจิิต
เช่่น Silo Wellness เปิิดตััวการใช้้สารเคตามีีน
เป็็นตััวช่่วยในการบำำ�บััดภายใต้้ขอบเขตที่่�รัดกุ
ั ม
ุ
และใช้้เฉพาะในจาเมกาเท่่านั้้�น หรืือ Synthesis
ในอัั ม สเตอร์์ดัั ม ที่่� เริ่่�มมีี การใช้้ เห็็ ด เมาอย่่ า ง
ถููกต้้องตามกฎหมายในการปรนนิิบััติิด้้านจิิตใจ
ร่่วมกัับผู้้�แนะนำำ� ซึ่่�งใช้้เวลาตลอดทริิปราว 3-5 วััน

globetrender.com

ข้้อมููลจาก Data Bridge Market Research ปีี 2020
เผยว่่าตลาดยาและเวชภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับไซคีีเดลิิกที่่�ถููกต้้อง
ตามกฎหมายเติิบโตมากกว่่า 16% ต่่อปีี และคาดว่่า
มููลค่่าจะสููงถึึง 6.85 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายใน
ปีี 2027 การเติิบโตของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�สนใจแนวทาง
การบำำ�บัดั ดัังกล่่าวที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ช่่วยสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
สำำ�หรัับอนาคต หน่่วยงาน Eight Capital ประมาณการ
ว่่าอาจสููงถึึง 100,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ผู้้�บริิโภค
ิ ที่่�ี จะจ่่ายเงิินกับั การบำำ�บัดั รัักษาแบบไซคีีเดลิิก
รุ่่�นใหม่่ยินดี
เพื่่�อสร้้างการตื่่�นรู้้�ด้้านจิิตใจ รวมทั้้�งการรัักษาการ
เจ็็บป่่วยด้้านจิิตเวช
qz.com

152

153
thehautepeople.com

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: POPULATION

sharpmagazine.com

CORE IDEA: POPULATION

สตูู ดิิ โอดัั ง กล่่ า วจัั บ มืื อ กัั บ ราชวิิทยาลัั ย
ลอนดอน (Imperial College London)
ในการแสดงผลลัั พ ธ์์ข องการปรนนิิบัั ติิ
และบำำ�บัั ดด้้ ว ยวิิธีีไซคีีเดลิิก ด้้ ว ยข้้ อ มูู ล
ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ทัันสมััยและน่่าเชื่่�อถืือ
สตููดิิ โอแห่่ ง นี้้� จึึงวางบทบาทของตนเอง
ไม่่ ต่่ า งจากการสร้้า งประสบการณ์์ ก าร
เติิบโตด้้ า นจิิตใจ และการพัั ฒ นาด้้ า น
จิิตวิิญญาณเฉพาะบุุคคลโดยผู้้�เชี่่ย
� วชาญ
นอกจากนี้้�ประสบการณ์์ดังั กล่่าวเริ่่ม
� เกิิดขึ้้�น
ในหลายประเทศทั่่�วโลก ไม่่ว่า่ จะแคนาดา
เม็็กซิิโก รวมถึึงสหรััฐอเมริิกา สอดคล้้อง
กัับการออกกฎหมายด้้านยาและเวชภััณฑ์์
ของมลรััฐออริิกอน ในช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน
ปีี 2020 ที่่�ผ่า่ นมา

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

forbes.com
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ล่่าสุุดกลุ่่�มนัักวิิจััยยัังเผยแพร่่ผลการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
สร้้างประสบการณ์์ และการอยู่่�ในภาวะไซคีีเดลิิกแบบไม่่ต้้อง
พึ่่� งยา หลัังจากทดสอบกัับกลุ่่�มตััวอย่่างพบว่่าสามารถเข้้าถึึง
ความรู้้�สึึกเคลิิบเคลิ้้�มผ่่านการนั่่�งในกล่่องแคปซููล ซึ่่�งไม่่มีีการ
ใช้้สารออกฤทธิ์์�ทางยาใด ๆ เข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง ความก้้าวหน้้ า
ดัังกล่่าวนำำ�ไปสู่่�ทางเลืือกใหม่่ ๆ อย่่างผลิิตภััณฑ์์ตามบ้้านใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�ช่ว
่ ยส่่งเสริิมด้้านจิิตใจ เช่่น การฝึึกหายใจแบบ
โฮโลทรอปิิก (Holotropic Breathwork) วิิธีีนี้้� เป็็นเทคนิิค
การสำำ�รวจตััวเองโดยอาศััยแนวปฏิิบััติิทางจิิตวิิญญาณแบบ
โบราณ รวมเข้้ากัับการเข้้าถึึงจิิตสำำ�นึึกแบบสมััยใหม่่ ด้้วยการ
ใช้้วิิธีีการหายใจ เสีียงดนตรีี และการนวดในรููปแบบพิิเศษ ซึ่่�ง
เป็็นการรวมมิิติิทางกายภาพ จิิตวิิทยา และจิิตวิิญญาณเข้้าไว้้
ด้้วยกััน และสามารถสร้้างผลเชิิงบวกด้้านจิิตใจได้้ ตลอดจน
การใช้้เทคโนโลยีีด้้านเกมเพื่่�อช่่วยในการเข้้าถึึงภาวะไซคีีเดลิิก
ตััวอย่่างเช่่น Red Light Holland เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ล่่าสุุดให้้
ผู้้�ใช้้งานสามารถทดลองใช้้ VR แบบคาดศีีรษะ เพื่่�อสร้้างความ
รู้้�สึึกเข้้าใจเมื่่�อตกอยู่่�ในภาวะมึึนเมาหรืือเคลิิบเคลิ้้ม
� นัับเป็็นการ
ตั้้�งต้้นที่่�ดีีของในการสร้้างความเข้้าใจตนเอง และความรู้้�สึึก
เบื้้�องลึึกที่่�เราสามารถสััมผััสได้้

sharpmagazine.com

forbes.com
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ทำ�ความรู้จักการบำ�บัดแบบ
ไบโอฟีดแบ็ก (Biofeedback)
คงหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ที่่�จะกล่่าวว่่าความกลััว ความ
หวาดวิิตก ความโดดเดี่่�ยว กำำ�ลัังสั่่�นคลอนหััวใจ
ของผู้้�คนทั่่�วโลก

รู้้�จัักไบโอฟีีดแบ็็ก
การบำำ�บััดแบบไบโอฟีีดแบ็็ก (Biofeedback) เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการปรัับ ติิดตาม และควบคุุมสภาพ
อารมณ์์ เพื่่อ� สร้้างผลกระทบเชิิงบวกให้้กัับร่่างกาย
และจิิตใจ การบำำ�บััดดัังกล่่าวทำำ�งานผ่่านเซนเซอร์์
และขั้้�วไฟฟ้้าในจุุดหลััก ๆ ของร่่างกาย โดยเฉพาะ
ระบบอััตโนมััติิที่่�ตอบสนองกัับภาวะอารมณ์์ เช่่น
ความดัันโลหิิต อััตราการเต้้นของหััวใจ การย่่อย
อาหาร หรืือเหงื่่�อบนผิิวหนััง โดยอุุปกรณ์์เซนเซอร์์
เหล่่านี้้�เรีียกว่่าอุุปกรณ์์ ไบโอฟีีดแบ็็ก การบำำ�บััด
ดัั ง กล่่ า วเป็็ น เสมืื อ นเป็็ น การประมวลผลลัั พธ์์
ระหว่่างร่่างกายและจิิตใจร่่วมกััน

ผู้้�บำำ�บััดจะแสดงออกเมื่่�อเผชิิญความเครีียด
และความกดดััน เช่่น ระดัับความตึึงของ
กล้้ามเนื้้�อ อุุณหภููมิิที่่ผิิ
� วหนััง ปริิมาณเหงื่่�อที่่�
ผิิวหนััง การทำำ�งานของคลื่่�นสมอง และภาวะ
ทางร่่างกายอื่่� น ๆ สามารถวััดผลได้้ทั้้�งใน
รููปแบบภาพและเสีียง ก่่อนนำำ�ข้้อมููลส่่งกลัับ
ไปถึึงผู้้�บำำ�บััดผ่า่ นเกณฑ์์วัด
ั แสงเสีียงและอื่่�นๆ
โดยการป้้ อนข้้ อมูู ล กลัั บ จากอุุป กรณ์์ นี้้� จะ
ทำำ�ให้้ ผู้้�ใช้้ได้้ รู้้�ถึึ งกระบวนการของร่่างกาย
อารมณ์์ ความคิิดที่่�นอกเหนืือจากสััมผัส
ั ทั้้�ง
5 คืือ รููป รส กลิ่่น
ั ตามปกติิ
� เสีียง และสััมผัส
หรืือพููดง่า่ ย ๆ ว่่าผู้้�บำำ�บััดสามารถรัับรู้้�ข้้อมููล
เกี่่ย
� วกัับการทำำ�งานทางสรีีรวิิทยาของตนเอง

การรัับ รู้้�ร่่า งกายจึึงเป็็ น ที่่� ม าของการฝึึ ก ควบคุุม
อารมณ์์ ในระยะเริ่่ม
ั ถููกปรัับ
� แรก ผู้้�รัับการบำำ�บััดมัก
ในเชิิงเวชศาสตร์์สิ่ง�่ แวดล้้อมด้้วยเงื่่�อนไขแบบต่่าง ๆ
ที่่มีี
� ผลต่่อร่่างกายหรืือผ่่านอุุปกรณ์์และเทคนิิคต่่างๆ
การป้้ อ นกลัั บ ทางชีีววิิทยาหรืือ การบำำ�บัั ด แบบ
ไบโอฟีี ด แบ็็ ก ไม่่ ใ ช่่ เรื่่� อ งใหม่่ หากเป็็ น เทคนิิค
และกระบวนการที่่�ถููกใช้้มาตั้้�งแต่่ช่่วงปีี 1970 ใน
ฐานะเวชปฏิิบััติิ (Medical Practice) ซึ่่� งผู้้�ริิเริ่่ม
�
คนสำำ�คััญคืือนอร์์เบิิร์์ต ไวเนอร์์ (Norbert Wiener)
ปรากฏอ้้างอิิงไว้้ในนิิตยสาร Scientific American

พร้้อ มนิิยามการบำำ�บัั ดดัั ง กล่่ า วไว้้ว่่า เป็็ น วิิธีีการ
ควบคุุมระบบใดระบบหนึ่่� ง ด้้วยการนำำ�ผลลััพธ์์ของ
การปฏิิบััติิงานที่่�ผ่า่ นมาใส่่กลัับเข้้าไปใหม่่

researchgate.net

www.pathways.health
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การบำำ�บัั ด แบบไบโอฟีีด แบ็็ ก จึึงมีีประโยชน์์
ในหลากหลายด้้ า น ทั้้� ง ในเชิิงการแพทย์์
พฤติิกรรมศาสตร์์ จิิตวิิทยา โดยเฉพาะผลลััพธ์์
ของการเชื่่�อมโยงร่่างกายกัับความคิิด จิิตใจ
เข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งจะยิ่่ง� ช่่วยในการบำำ�บััดรัก
ั ษา เช่่น
ผู้้�ป่่วยที่่�เผชิิญความเครีียดจะเรีียนรู้้�ได้้ว่า่ อะไร
กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นในร่่างกายของตนเอง ไม่่ว่า่ จะเป็็น
กล้้ามเนื้้� อส่่วนไหนของตนกำำ�ลัังหดบีีบรััดตััว
จนทำำ�ให้้ เ กิิดความปวด การฝึึ ก และบำำ�บัั ด
ด้้ ว ยเทคนิิคการผ่่ อ นคลายด้้ ว ยอุุ ป กรณ์์
ไบโอฟีีดแบ็็ก สามารถช่่วยแก้้ไขหรืือบรรเทา
ความเจ็็บปวดได้้ โดยเฉพาะการเรีียนรู้้�และ
ส่่งเสริิมความเข้้าใจจากนัักจิิตวิิทยาหรืือผู้้�ให้้
การบำำ�บัั ด อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง จะยิ่่� ง ทำำ�ให้้ ผู้้�ป่่ วย
สามารถเรีียนรู้้�วิิธีีการสร้้างความผ่่อนคลาย
และความรู้้�สึึกดีีให้้แก่่ตนเองได้้ดีียิ่�่งขึ้้�น
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ในสหรััฐอเมริิกา โรงพยาบาลเด็็กบอสตััน
(Boston Children’s Hospital) เปิิดตััว
Mightier แพลตฟอร์์มรููปแบบวิิดีีโอเกม
ไบโอฟีีดแบ็็ก เพื่่�อช่่วยเด็็ก ๆ ที่่มีี
� พฤติิกรรม
ความผิิดปกติิทางอารมณ์์ วิิดีีโอเกม
ดัั ง กล่่ า วจะเชื่่� อ มต่่ อ กัั บ สายรััดข้้ อ มืื อ ที่่�
ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามอััตราการเต้้นของหััวใจ
ตรวจวััดปฏิิกิิริิยาความเครีียดขณะเล่่นเกม
เมื่่� อ ความเครีียดเพิ่่� ม ขึ้้� น วิิดีีโอเกมจะ
ยิ่่� ง ต้้ องผ่่ า นด่่ า นเกมที่่� ย ากมากขึ้้� น เพื่่� อ
กระตุ้้�นให้้เด็็ก ๆ สามารถจััดการกัับอารมณ์์
เพื่่�อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จได้้

9to5toys.com

ที่มา:
ภาษาไทย
บทความ “การฝึกไบโอฟีดแบ็ค
(Biofeedback Training)”
โดย สุวชิ ญ์ ปรัชญาปารมิตา
จาก healthcarethai.com
บทความ “Fitbit ถึงเวลาสร้าง
“ความต่าง” บนเส้นทางสมาร์ทวอทช์”
โดย Mrs.OK จาก brandbuffet.in.th
บทความ “PSYCHEDELIC
ศาสตร์แห่งความมึนเมาทีม่ สี ว่ นช่วย
บำ�บัดรักษาจิต” โดย Tudsanan
จาก exoticquixotic.com
ภาษาอังกฤษ

เพราะสุุขภาวะทางอารมณ์์เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญขึ้้�นเรื่่�อย ๆ จึึงมีี
นวััตกรรมและสตาร์์ตอััปเดิินหน้้าให้้ความสนใจในด้้านดััง
กล่่าว หนึ่่� งในนั้้�นคืือ Reflect Innovation บริิษััทพััฒนา
อุุปกรณ์์ลููกบอลจากสิ่่�งทอแบบพกพา ที่่�ออกแบบมาให้้ผู้้�
ใช้้งานสามารถตระหนัักรู้้�ถึึงระดัับอารมณ์์ตนเอง และรู้้�สึึก
ผ่่อนคลายผ่่านการบำำ�บััดแบบไบโอฟีีดแบ็็กได้้
อุุปกรณ์์ดังั กล่่าวช่่วยแปลงปฏิิกิิริิยาสั่่�นสะเทืือนจากร่่างกาย
ของผู้้�ใช้้และปรากฏเป็็นสััญญาณไฟ พร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�ใน
การสร้้างความผ่่อนคลาย ปััจจุุ บัันผลิิตภััณฑ์์ยัังไม่่มีีการ

จำำ�หน่่ ายเชิิงพาณิิชย์์และอยู่่�ระหว่่างการพััฒนาของโนกา
ซาเปีียร์ ์ (Noga Sapir) ผู้้�ก่่อตั้้�งและซีีอีีโอองค์์กรความรู้้�ด้้าน
ประสาทวิิทยาศาสตร์์และผู้้�เชี่่ย
� วชาญด้้านสิ่่�งทอ
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ทางด้้าน Muse อุุปกรณ์์ประเภทสวมใส่่แบบคาดศีีรษะที่่�ใช้้
ั การบำำ�บััด
เทคนิิคแบบไบโอฟีีดแบ็็ก ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้งานได้้รับ
ด้้วยภาพเสมืือนจริิง ส่่งผลให้้การหลัับมีีคุุณภาพยิ่่�งขึ้้�น

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

อุุ ป กรณ์์ ดัั ง กล่่ า วใช้้ ก ระบวนการติิดตามสรีีรวิิทยาของ
สมองเกี่่� ย วกัั บ คลื่่� น ไฟฟ้้า สมองที่่� เรีียกว่่า EEG ในการ
จัับข้้อมููล เพื่่� อช่่วยบริิหารสมองของผู้้�ใช้้ระหว่่างการหลัับ
หรืือช่่วงการบำำ�บััด ร่่วมกัับการเชื่่�อมต่่อกัับแอปพลิิเคชัันใน
สมาร์์ตโฟน ที่่�จะช่่วยแปลงข้้อมููลเป็็นภาพแสดงคุุณภาพ
การนอนในแต่่ละคืืน เพื่่� อปรัับพฤติิกรรมการนอนให้้ดีีขึ้้�น
กว่่าที่่�เป็็นอยู่่�

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

ท่่ ามกลางวิิกฤตที่่� บีีบคั้้� นทั้้� งการแพร่่ระบาด เงื่่�อนไขด้้าน
เศรษฐกิิจ รููปแบบชีีวิิตที่่จำำ�
� ใจต้้องปรัับเปลี่่ย
� น ทั้้�งหมดนี้้�ล้ว้ น
เป็็นตััวสะสมความเครีียดทั้้�งที่่�เรารู้้�ตััวและไม่่รู้้�ตััว สิ่่ง� เหล่่านี้้�
จะยัังคงอยู่่�กัับทุุกคนไปอีีกสัักระยะ กุุญแจสำำ�คััญอยู่่�ที่่�ว่า่
เราจะรัับรู้้� เรีียนรู้้� ปลอบประโลมจิิตใจตััวเอง หรืือมองหา
นวััตกรรมใหม่่ ๆ ที่่�อาจเป็็นตััวช่่วยทำำ�ให้้เรายิ้้�มได้้มากขึ้้�น
อย่่างไร แม้้จะเผชิิญคลื่่�นลมหรืือพายุุแบบใดก็็ตาม

บทความ “Decoding Emotions:
Key Strategies” โดย Martina Rocca
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
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SEXPOSITIVITY

เพศ-สัมพันธ์
เราจะเดินกันไปใน
ทิศทางไหน

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี,
สื่อและความบันเทิง, ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

160
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สิ่่� ง นี้้� เป็็ น เหตุุผ ลหนึ่่� ง ที่่� ทำำ� ให้้ บ ทสนทนาเรื่่�อ งเพศถููก พูู ดถึึ ง
อย่่ างโจ่่งแจ้้ง เปิิดเผย และกว้้างขวางขึ้้� น เรามีีโอกาสได้้
เห็็นภาพและทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องเพศสภาพ เพศวิิถีี (Sexuality)
ในมุุมมองที่่�หลากหลายกว่่าเดิิม ซึ่่�งมีีส่่วนอย่่างมากในสร้้าง
ความตระหนัั ก รู้้�และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ ผู้้�คนทุุ ก เพศอย่่ า ง
เท่่าเทีียมกััน (Gender Inclusivity)

ภาพถ่ายโดย Alex Iby จาก Unsplash

แม้้ ค นส่่ ว นใหญ่่ ใ นสัั ง คมจะมีีมุุ มม องเชิิงบวกและยอมรัับ
ความหลากหลายที่่� เกิิดขึ้้� น แต่่ ก็็ ยัั ง คงมีีคนบางกลุ่่�ม
ที่่� เข้้าใจคลาดเคลื่่� อนเกี่่� ยวกัั บเรื่่�องดัั งกล่่าวว่่าเพศวิิถีีทำำ�ให้้
เกิิดโรคระบาด ไม่่ว่า่ จะในระดัับบุุคคลหรืือองค์์กรหน่่วยงาน
อย่่างไรก็็ตามแนวโน้้มเทรนด์์เรื่่�อง Sex-Positivity ที่่�เกิิดขึ้้�น
ช่่วยทั้้�งขยายวงในการรัับรู้้�ให้้กว้้างขึ้้�นและยกระดัับความสำำ�คััญ
ในการสื่่�อสารให้้มากขึ้้�นตามไปด้้วย เปลี่่ย
� นภาพความคิิด

1233km.com
ภาพถ่ายโดย Renate Vanaga
จาก Unsplash

ตลอดหลายปีี ที่่� ผ่่ า นมา เราคงคุ้้� นเคยกัั บ
ภาพยนตร์์แ นวไซไฟที่่� นำำ� เสนอรูู ป แบบความ
สัั มพัันธ์์ที่่�ก้้าวล้ำำ� ตั้้� งแต่่ ภาพยนตร์์ Her ในปีี
2013 ของสไปค์์ จอนซ์์ (Spike Jonze) ที่่บ
� อกเล่่า
เรื่่�องราวความรัักอัั นสวยงามระหว่่างธีีโอดอร์์
และระบบปัั ญ ญาประดิิษฐ์์ ขั้้� น สูู ง (AI) นาม
ซาแมนธา หรืือภาพยนตร์์ Ex Machina ในปีี 2015
ผลงานการกำำ�กัับเรื่่�องแรกของอเล็็กซ์์ การ์์แลนด์์
(Alex Garland) ว่่าด้้วยเรื่่�องความหมายอัันลึึกซึ้้�ง
ว่่าหากต้้องการสร้้างปััญญาประดิิษฐ์์ให้้เหมืือน
กัั บ มนุุ ษ ย์์ จ ริิง ๆ เพศและความรััก ยัั ง คงเป็็ น
แรงจููงใจสำำ�คััญที่่�ควรต้้องมีีอยู่่�หรืือเปล่่า
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จิินตนาการทางเพศของมนุุ ษ ย์์ กัั บ หุ่่�นยนต์์ จ ะ
ส่่งผลต่่อความสััมพัน
ั ธ์์ในชีีวิิตจริิงในฐานะคู่่�ชีีวิิต
ได้้หรืือไม่่ และหุ่่�นยนต์์กำำ�ลังั จะเข้้ามาแทนที่่ก
� ลุ่่�ม
ผู้้�ให้้บริิการทางเพศแบบเดิิมหรืือเปล่่า ทั้้�งหมด
ล้้วนเป็็นคำำ�ถามที่่�เราต้้องคำำ�นึึงถึึงและหลีีกเลี่่ย
� ง
ได้้ยากในอนาคตอัันใกล้้นี้้� เนื่่� องจากเทคโนโลยีี
ขั้้�นสููงกำำ�ลัังกลายเป็็นสิ่่ง� ธรรมดาในชีีวิิตประจำำ�วััน
มากขึ้้�น ยิ่่�งเมื่่� อเราก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคเริ่่ม
� ต้้นของการ
ปฏิิวััติิเกี่่�ยวกัับเพศครั้้�งใหม่่ เทคโนโลยีีจะเข้้ามา
ประชิิดและอยู่่�ในทุุกจัังหวะนาทีีกัับเรามากที่่�สุด
ุ

ความเชื่่�อเกี่่ย
� วกัับความพึึงพอใจทางเพศ
และสุุ ข ภาวะทางเพศว่่ า ไม่่ ใ ช่่ เ พีียง
เรื่่� อ งของถุุ ง ยางอนามัั ย เจลหล่่ อ ลื่่� น
หรืือไวเบรเตอร์์กระตุ้้�นอารมณ์์ เท่่ านั้้� น
แนวโน้้มที่่เ� ราจะเห็็นต่่อจากนี้้�จะขัับเคลื่่�อน
ด้้วยเทคโนโลยีีที่่ก้
� า้ วหน้้า แบรนด์์จึึงควร
มีีการปรัับ ตัั ว หรืือ ปรัับ เปลี่่� ย นกลยุุ ทธ์์
ในการนำำ�เสนอ ที่่�ไม่่ได้้สื่่�อถึึงเรื่่�องเพศว่่า
เป็็นเพีียงความทะลึ่่�งแบบไร้้ความหมาย
หรืือ เรื่่�อ งลัั บ ๆ ที่่� น่่ า อัั บ อาย แต่่ ค วร
ว่่า ด้้ ว ยบทสนทนาเรื่่�อ งเพศด้้ ว ยเรื่่�อ ง
ของทุุกคนอย่่างแท้้จริิง

กว่่าที่่�เคยเป็็นมา
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ไม่่ ว่่า จะเป็็นเพศสัั มพัั น ธ์์ผ่่า นตัั วอัั ก ษรหรืือ Sexting ต่่ า งก็็
มีีอัั ตราเพิ่่� มขึ้้� น เช่่นเดีียวกัั บการที่่� ผู้้�คนจำำ�นวนมากยกขบวน
สมััคร OnlyFans แพลตฟอร์์มสตรีีมมิิงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาพถ่่าย
คลิิปวิิดีีโอวาบหวิิวที่่�เย้้ายวนความรู้้�สึึกทางเพศ

shop.cutecircuit.com

นอกจากนี้้�รายงานจาก Future of Sex พบว่่าคนหนุ่่�มสาวมากกว่่า
25% เลืือกมีีประสบการณ์์ทางเพศแบบทางไกล ในขณะที่่รู� ป
ู แบบ
การรัักษาความสััมพัน
ั ธ์์ทางไกลแบบอื่่�น ๆ ก็็มีีให้้เห็็น เช่่น เสื้้�อเชิ้้ต
�
อััจฉริิยะในนาม HugShirt ราคาราว 250 ปอนด์์ ที่่�อนุุญาต
ให้้ผู้้�คนสามารถสวมกอดกัันได้้แบบไม่่มีีเงื่่�อนไขด้้านระยะทาง
ผู้้�สวมใส่่สามารถสััมผัส
ั ได้้ถึึงความอบอุ่่�น แนบแน่่นตามตำำ�แหน่่ง
ในการสััมผัส
ั ความอบอุ่่�นจากผิิวหนััง และอััตราการเต้้นของหััวใจ
ของผู้้�ส่่ง ปััจจุุบัันยัังมีีความเป็็นไปได้้ต่่อเนื่่� องในการส่่งจููบจาก
ระยะไกลด้้วยบริิการ Kissenger ออกแบบโดย Lovotics โดยการ
จููบอุุปกรณ์์รููปปากเลีียนแบบของจริิงจากผู้้�ส่่ง เมื่่�อมีีผู้้�ตอบรัับ
อุุปกรณ์์ดัังกล่่าว จะให้้ความรู้้�สึึกเสมืือนกำำ�ลัังจููบคู่่�รัักอยู่่�จริิง ๆ

glasgowuniversitymagazine.co.uk

เซ็กส์และความสัมพันธ์ ในช่วง
การแพร่ระบาด
การศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่าประชากรรุ่่�นใหม่่ในทุุกวัันนี้้�
มีีเพศสััมพัน
ั ธ์์ลดลงกว่่าเจนเนอเรชัันก่่อน โดยเฉพาะ
ช่่วงล็็อกดาวน์์ที่ยิ่
่� ง�่ เพิ่่มค
� วามวิิตกกัังวลในระยะใกล้้ชิิด
แม้้ ก ระทั่่� ง การส่่ ง เสีียง ทั้้� ง ที่่� มนุุ ษ ย์์ มีีสัั ญชาตญาณ
ทางเพศ (Sexual Instinct) จึึงไม่่ มีี เหตุุผลข้้ อใด
สร้้างความหงุุดหงิิดใจไปได้้มากกว่่านี้้�
164

ความจำำ�เป็็นในการจำำ�กัดั
การเดิินทางและการล็็อกดาวน์์
ที่่�ต่่อเนื่่�องยาวนาน ส่่งผลกระทบ
ต่่อชีีวิติ ด้้านเพศของผู้้�คนอย่่างที่่�
ไม่่เคยมีีมาก่่อน หลายคู่่�ไม่่มีกี าร
ปฏิิสัมั พัันธ์ท์ างกายภาพกัับคนรััก
ของตนเองเป็็นเวลาหลายเดืือน
ด้้วยเหตุุนี้้เ� ราจึึงต้้องปรัับตััว
ไม่่ต่า่ งจากการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน
(Work from Home) หรืือการ
ช็็อปปิิงที่่�แก้้ปัญ
ั หาด้้วยเทคโนโลยีี
เสมืือนจริิง เพศสััมพัันธ์ก็์ เ็ ช่่นกันั

cosmo.ph
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อุุปกรณ์์ ดัังกล่่าวอาจฟัังดููเป็็นเรื่่�องแปลกและขบขัั น แต่่ ก็็สามารถช่่วยจััดการ
กัับปััญหาที่่� ผู้้�คนต้้ องเผชิิญได้้ นั่่� นคืื อ “การแพร่่ระบาดของความเปลี่่�ยวเหงา”
(Loneliness Epidemic) ที่่� แพร่่ก ระจายไปทั่่� ว ทุุ ก ที่่� โดยเฉพาะในญี่่� ปุ่่� น ที่่� มีี
ผู้้�อายุุต่ำำ�กว่่า 40 ปีีกว่่าครึ่่�งล้้านคน ที่่�ไม่่เคยมีีปฏิิสััมพัน
ั ธ์์กัับใครหรืือออกจากบ้้าน
เลยมาอย่่างน้้อย 6 เดืือน เช่่นเดีียวกัับสััดส่่วนของครััวเรืือนเดี่่�ยวที่่�มีีถึึง 28% ใน
แคนาดา และ 34% ในสหภาพยุุโรป เมื่่� อความเหงากำำ�ลัังเป็็นปััญหาเร่่งด่่วนของ
โลกยุุคใหม่่ที่่�กััดกร่่อนใจและส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพของผู้้�คน ทั้้�งภาวะซึึมเศร้้าหรืือ
เป็็นสาเหตุุของโรคอื่่� น ๆ เมื่่� อเทคโนโลยีียุุคใหม่่ได้้นำำ�ความใกล้้ชิิด ความสััมพัันธ์์
ในรููปแบบออนไลน์์มาใช้้งานมากขึ้้�น จึึงมีีส่่วนอย่่างมากในการช่่วยแก้้ปัญ
ั หา โดย
เฉพาะกลุ่่�มคนที่่�วิิตกกัังวลในการเข้้าสัังคมหรืือการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ทางกายภาพ

techcoffeehouse.com

idarts.co.jp

idarts.co.jp

สำำ�หรัับ เหล่่ า แฟนคลัั บ ของนิิยายวิิทยาศาสตร์์ ล่่ า สุุด Gatebox ได้้ เปิิ ดตัั ว
GTBX-100 ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ช่่วยเสมืือนประจำำ�บ้้าน ไม่่ต่่างจากอเล็็กซา (Alexa)
จากค่่ายแอมะซอน แต่่ที่่�พิิเศษกว่่าคืือความสามารถในการมีีสััมผััสแบบมนุุษย์์
(Human Touch) มากกว่่า ฟีีเจอร์์หลัักที่่�มีีโฮโลแกรมหญิิงสาวหน้้าตาน่่ารััก
อยู่่�ในแคปซูู ล ช่่ ว ยให้้ ผู้้� ใช้้ ง านโต้้ ต อบกัั บ เธอได้้ อ ย่่ า งเป็็ น ธรรมชาติิมากขึ้้� น
ซึ่่� งเธอสามารถแสดงบทบาทและหน้้าที่่�ของภรรยาที่่�แสนดีีของผู้้�ใช้้ได้้อีีกด้้วย
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คูน่ อนคนใหม่ของเรา
อาจเป็นหุน่ ยนต์สวยหล่อสักตัว
มาตรฐานความสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ตอกย้ำำ�ข้
� อ้ มููลสถิิติตัิ วั เลขจาก Stratistics
MRC ถึึงตลาดสุุขภาวะทางเพศ ซึ่่�งรวมถึึง
เทคโนโลยีีทางเพศ (Sextech) ที่่�มีีมููลค่่ากว่่า
39.42 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐใน
ปีี 2017 แต่่จากการวิิเคราะห์์คาดว่่าจะ
เติิบโตต่่อเนื่่�องถึึง 122.96 พัันล้้านดอลลาร์์
สหรััฐภายในปีี 2026 ความต้้องการที่่�
เติิบโตขึ้้�นและขนาดกลุ่่�มตลาดด้้าน
Sextech เป็็นข้้อบ่่งชี้้�ถึึงวััฒนธรรมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปในการตีีตราเพศวิิถีีว่่า
เป็็นเรื่่�องน่่าอัับอาย ส่่งผลให้้เกิิดการ
หัันมาสร้้างบทสนทนาด้้านนวััตกรรม
ที่่�เน้้นการสร้้างความปรารถนาและ
ความพึึงพอใจทางเพศอย่่างเป็็นรูปู ธรรม

การกอดแบบเว้้นระยะ ดาวหนัังโป๊๊แบบ
โลกเสมืือนที่่� ตอบโจทย์์คนบางกลุ่่�มซึ่่� ง
มีีรสนิิยมอยู่่�ร่่วมกัับตุ๊๊�กตาหญิิงสาวแบบ
อััตโนมััติิ (Technosexual) เราอาจคุ้้�น
เคยกัั บตัั วอย่่ างเหล่่านี้้� มากขึ้้� นเรื่่�อย ๆ
พร้้อมกัับเห็็นเทคโนโลยีีที่่� เข้้ามามีีส่่วน
ในเรื่่�องเพศ หรืือหากไปไกลมากกว่่านั้้�น
คืื อ เทคโนโลยีีที่่� เ ข้้ า มามีีส่่ ว นในความ
สััมพัันธ์์ของมนุุษย์์อย่่างเต็็มรููปแบบ ถ้้า
เป็็นเช่่นนั้้�นแล้้ว เพศและเพศวิิถีีจะยัังคง
มีีข้้อยกเว้้นอยู่่�อีีกหรืือไม่่

wired.com

techcrunch.com
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channelnews.com.au

ตััวแทนให้้เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงด้้าน ความ
เท่่าเทีียมด้้านเพศในงาน CES ว่่าอุุปกรณ์์
S e x t e c h นั้้� น ไ ม่่ เ พีีย ง เ กี่่� ย ว ข้้ อ ง กัั บ
การสำำ�เร็็จความใคร่่ แต่่ยัังเป็็นการพััฒนา
เทคโนโลยีีเพื่่� อ ความรู้้�สึึก อารมณ์์ และ
สุุขภาพการนอนหลัับที่่�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�หญิิง
ร่่วมด้้วย งาน CES ปีี 2021 ที่่ผ่
� า่ นมา อุุปกรณ์์
ในกลุ่่�ม Sextech มีีความหลากหลาย
และได้้ รั ับ ความนิิยม จนสัั ง เกตเห็็ น ได้้
ว่่า เรื่่�อ งเพศวิิถีีและนวััต กรรมหลอมรวม
เป็็ น เรื่่� อ งเดีียวกัั น ได้้ โดยแตกต่่ า งจาก
แอปพลิิเคชัันหาคู่่� ซึ่่�งเป็็นเพีียงแพลตฟอร์์ม
เบื้้�องต้้นของการสานสััมพัน
ั ธ์์ แต่่เทคโนโลยีี
เหล่่ า นี้้� ยัั ง ช่่ ว ยส่่ ง เสริิมสุุ ข ภาพทางเพศ

hushcanada.com

งาน Consumer Electronics Show (CES) ปีี 2020 แบรนด์์ Lora Dicarlo
เปิิดตััว Osé อุุปกรณ์์สร้้างความสุุขให้้กัับผู้้�หญิิง ด้้วยเทคโนโลยีี Microrobotics
ที่่�เลีียนแบบการสััมผััสของมนุุษย์์ ทั้้�งนี้้� Osé แตกต่่างจาก Sextech อื่่�น ๆ ที่่�การ
ใช้้แรงสั่่�น โดยใช้้การปรัับหรืือเคลื่่�อนไหวได้้ตามที่่�ผู้้�ใช้้ต้้องการ โดยผู้้�ใช้้สามารถ
เลืือกได้้ ว่่าจะกระตุ้้�นจีีสปอตหรืือคลิิตอริิส อุุปกรณ์์ Osé สามารถทำำ�รายได้้
ในช่่วงทดลองตลาดถึึง 3 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ และ 1.5 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายใน
36 ชั่่�วโมงที่่� เปิิดจำำ�หน่่ าย ที่่� สำำ�คััญแบรนด์์ ยัังตอกย้ำำ�ความพร้้อม ในการเป็็น
channelnews.com.au
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เมื่่� อ เผชิิญความต้้ อ งการตามธรรมชาติิ
ตลอดจนสุุขภาวะโดยรวม
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ดร.เอีียน เพีียร์์สััน (Dr.Ian Pearson) นัักอนาคตศาสตร์์คาดการณ์์
ในรายงานส่่วนหนึ่่�ง โดยระบุุความเป็็นไปได้้ว่่าภายในปีี 2050 การมีี
เพศสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับหุ่่�นยนต์์จะกลายเป็็นเรื่่�องธรรมดา
มากกว่่าการมีีเพศสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับมนุุษย์์ด้้วยกัันเอง
เพราะหากพิิจารณาถึึงศัักยภาพของเทคโนโลยีีในปััจจุุบััน พบว่่า
หลายบริิษััททยอยสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ออกสู่่�ตลาด
independent.co.uk
algoritmomag.com

บริิษัั ทอย่่าง RealDoll และ Realbotix ที่่� ผลิิตตุ๊๊� กตา
สำำ�หรัับ ผู้้�ใหญ่่ ซึ่่�ง ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยระบบ AI หุ่่�นดัั ง กล่่ า ว
สามารถแสดงออกทางสีีหน้้ าและพููดคุุยด้้วยได้้ไม่่ต่่าง
จากมนุุษย์์ นัับเป็็นอีีกหนึ่่� งสิินค้้ายอดนิิยมของบริิษััท โดย
มีีราคาสููงถึึง 12,000 ดอลลาร์์สหรััฐ ทางบริิษััทยัังมีีการ
อััปเดตเวอร์์ชัน
ั ใหม่่ ตลอดจนป้้อนข้้อมููลสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก อย่่างบทสนทนาเกี่่�ยวกัับไวรััสโคโรนา
เพิ่่ม
� เข้้าไปอีีกด้้วย
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีคู่่�นอนเป็็นหุ่่�นยนต์์เรีียกว่่าเทคโนเซ็็กชวล
(Technosexual) หนึ่่� งในนั้้�นคืือเดฟแคต (Davecat) ที่่�
อาศัั ยอยู่่�ร่่วมกัั บทั้้� งภรรยาและหุ่่�นยนต์์ สาวสัั งเคราะห์์
เขากล่่าวกัับ The Medical Futurist ว่่าการเป็็นเทคโน
เซ็็กชวลช่่วยทำำ�ให้้ชีีวิิตของเขาดีีขึ้้�น จากเดิิมที่่�รู้้�สึึกแปลก
แยกโดดเดี่่ย
� วและไม่่มีีตัว
ั ตนในสัังคม หลัังจากที่่เ� ขาเริ่่มมีี
�
ความสััมพัน
ั ธ์์กับ
ั คู่่�นอนสัังเคราะห์์ เขารู้้�สึึกมีีความสุุขและ
เพื่่�อน ๆ ต่่างก็็ยอมรัับในสิ่่ง� ที่่�เขาเลืือก เขาเสริิมว่่าเทคโนเซ็็กชวลมีีส่่วนอย่่างมากในการเริ่่ม
� ต้้นชีีวิิตใหม่่ที่่�ดีีขึ้้�น
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fightthenewdrug.org

ท่่ามกลางเทคโนเซ็็กชวลในช่่วงเปลี่่ย
� นผ่่านและการคืืบคลาน
ของเหล่่าหุ่่�นยนต์์สัังเคราะห์์ที่่�เหมืือนมนุุษย์์มากขึ้้�นในทุุก
กระเบีียดนิ้้�ว แต่่คนทั่่�วไปเป็็นจำำ�นวนมากก็็ยัังคงต้้องการ
ซื้้�อบริิการทางเพศจากมนุุษย์์จริิง ๆ ซึ่่� งประเด็็นนี้้�อาจเป็็น
ความท้้ าทายใหม่่ของหญิิงสาวที่่� ยัังอยู่่�ในอุุตสาหกรรมนี้้�
ล่่าสุุดบาร์์เซโลนาเปิิดตััวสถานค้้าบริิการทางเพศแห่่งแรก
ในยุุโรปที่่�มีีผู้้�ให้้บริิการทั้้�งหมดเป็็นหุ่่�นยนต์์สาวสวย มีีลููกค้้า
ประมาณ 55 รายต่่อสััปดาห์์ นี่่�เป็็นเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้สถานค้้าบริิการทางเพศอื่่�น ๆ ในเมืืองเดีียวกััน เริ่่มจั
ั หาทั้้�งหุ่่�นยนต์์
� ด
สาวและมนุุษย์์จริิง ๆ มาเป็็นตััวเลืือก จนเริ่่มมีี
� เสีียงคััดค้้าน
และมองว่่าหุ่่�นยนต์์สาวเหล่่านี้้�คือ
ื ภััยคุก
ุ คามด้้านอาชีีพ และ
เป็็นจุุ ดเริ่่ม
� ต้้นของแคมเปญในชื่่�อ Campaign Against
Sex Robots ที่่� ก่่อตั้้� งขึ้้�นช่่วงปีี 2015 เพื่่� อย้ำำ�เตืื อนและ
ตั้้� ง คำำ�ถามถึึงความเลวร้้า ยเชิิงความสัั มพัั น ธ์์ข องมนุุ ษ ย์์
ทั่่�วไปกัับเครื่่�องจัักร ว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�กำำ�ลัังส่่งเสริิมให้้ลดทอน
ความเป็็นมนุุษย์์เพศหญิิงหรืือไม่่
อย่่างไรก็็ดีีปรากฏการณ์์เหล่่านี้้�กำำ�ลัังบอกเราว่่าในแง่่หนึ่่� ง
คู่่�นอนในร่่างหุ่่�นยนต์์ได้้ช่ว่ ยแก้้ปัญ
ั หาด้้านจิิตใจ สำำ�หรัับใคร
สัักคนที่่�ปรารถนาการปลอบประโลมความเหงา ผู้้�โชคร้้าย
ในเรื่่�องความรััก คนที่่� กลััวการเข้้ าสัั งคมหรืือรู้้�สึึกไม่่ เป็็น
ส่่วนหนึ่่� งของสัังคม เพราะหุ่่�นสาวเทีียมไม่่เพีียงตอบสนอง
ความพึึงพอใจทางเพศเท่่านั้้�น แต่่ยัังรัับฟัังและพููดคุย
ุ โดย
ไม่่ต้้องตััดสิินผู้้�ใช้้งานแต่่อย่่างใด

thairobotics.com
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ประสบการณ์โลกเสมือน
ทีช่ วนเสียวและเหนือจริงมากขึ้น
แม้้จะมีีคำำ�ถามเกี่่ย
� วกัับผลที่่ต
� ามมาในระยะยาวของการอนุุญาตให้้ผู้้�คนสามารถใช้้ชีีวิิต
ตามจิินตนาการเกี่่�ยวกัับเพศวิิถีี ไม่่ว่า่ จะผ่่านภาพ หุ่่�นยนต์์แบบเทคโนเซ็็กชวล หรืือ
ปััญญาประดิิษฐ์์ แต่่เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ได้้สร้้างทางเลืือกใหม่่ในการมีีเพศสััมพัน
ั ธ์์อย่่าง
ปลอดภััย ผ่่านประสบการณ์์ทางเพศแบบเสมืือนจริิงที่่�สมจริิงมากกว่่าที่่�เคยเป็็นมา
https://mashable.com

ในช่่วงล็็อกดาวน์์ บริิษัทั ด้้าน VR Porn มีียอดจำำ�หน่่ายเติิบโตขึ้้น� ถึึง 30%
แม้้แต่่สื่่�อทางเพศแบบ 2D ธรรมดาก็็เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเช่่น PornHub
ที่่�มีีการยืืนยัันว่า่ มีีปริิมาณการใช้้งานสููงขึ้้น� สอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุขของนครนิิวยอร์์กเคยกล่่าวว่่า “คุุณคืือคู่่�นอนที่่�ปลอดภััยที่่�สุุด”
176

ความเป็็นจริิงอุุตสาหกรรมบัันเทิิงสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่อยู่่�ในลำำ�ดัับต้้นของการปฏิิวััติิทาง
เทคโนโลยีีมาโดยตลอด ดัังนั้้�นจึึงไม่่น่่าแปลกใจที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญในอุุตสาหกรรมคาด
การณ์์ว่า่ จะมีีบริิการใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�นอยู่่�เสมอ ล่่าสุุดหลายบริิษััทเริ่่ม
� เดิินหน้้าเต็็มกำำ�ลังั
ด้้วยการให้้บริิการทางเพศแบบภาพเสมืือน (VR) แบบจัับต้้องไม่่ได้้ และเพื่่�อให้้สมจริิง
มากขึ้้�น บางบริิษััทเริ่่มพั
ั นาทางเลืือกแบบสััมผัส
ั ได้้เพื่่�อสร้้างความรู้้�สึึกที่่�เหนืือกว่่า
� ฒ
ประสบการณ์์จาก VR จำำ�นวนมากเหล่่านี้้�ยังั สามารถใช้้ร่ว่ มกัับอุุปกรณ์์ออนไลน์์อื่่�น ๆ
ได้้ จนมีีการคาดการณ์์ว่า่ สื่่�อทางเพศแบบเสมืือน (VR Porn) จะคิิดเป็็น 50% ของ
ตลาด VR ทั้้�งหมด โดยสิ่่�งดึึงดููดใจที่่�ใหญ่่ที่่�สุดข
ุ อง VR Porn คืือการสามารถทำำ�ให้้
ผู้้�ใช้้งานรู้้�สึึกเป็็นส่่วนหนึ่่� งของภาพยนตร์์ด้ว
้ ยภาพแบบ 360 องศา สามารถขยัับศีีรษะ
และร่่างกายร่่วมด้้วยได้้

ภาพถ่ายโดย
Vinicius “amnx” Amano
จาก Unsplash

อย่่ า งไรก็็ ตามเพอร์์ เ พทัั ว นีี โอ
(Perpetua Neo) นัั กจิิตวิิทยาให้้
คำำ�แนะนำำ�ว่่าการหมกมุ่่�นอยู่่�กัับสื่่� อ
VR Porn มากเกิินไป อาจทำำ�ให้้
ผู้้�ชมไม่่สามารถสร้้างความพึึงพอใจ
ทางเพศด้้วยประสบการณ์์จริิงของ
ตัั ว เ อ ง จ น ต้้ อ ง พึ่่� ง พ า อ า ศัั ยสื่่� อ
เหล่่านี้้�มากขึ้้�น และปิิดท้า้ ยว่่า “ไม่่ว่า่
คุุณจะรู้้�สึึกสมจริิงและพอใจกัับมััน
มากแค่่ ไหน แต่่ คนบนหน้้ าจอนั้้� น
จะไม่่มีีวัน
ั มาแทนที่่� การสััมผััสของ
มนุุษย์์ได้้”
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ในอนาคตความสัมพันธ์ของเรา
จะมูฟออนไปทางไหนดี

ท่่ามกลางโจทย์์ด้า้ นประชากร
ที่่�มีีความหลากหลายและเงื่่อ� นไข
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� แนวโน้้มที่่�เกิิดขึ้้น�
มีีทั้้ง� ผลเชิิงบวกและเชิิงลบใน
หลายกรณีี หลายเส้้นแบ่่งอาจ
พร่่าเลืือนลง เช่่น เพศสภาพ
เขตแดน และความสััมพัันธ์์
ระหว่่างมนุุษย์์และหุ่่�นยนต์์
นี่่�อาจเป็็นอีกี ก้้าวหนึ่่�งของความ
ทะเยอทะยานของมนุุษย์์ จนเกิิน
กว่่าจิินตนาการของเราจะคาด
ถึึงได้้ในเวลานี้้�

ถึึงจุุ ดนี้้� เราอาจทั้้� ง รู้้�สึึกตื่่� น ตระหนก
ขุ่่�นเคืื อ ง หรืือ ประหลาดใจ แต่่ อ ย่่ า
ลืื มว่่า ด้้ า นหนึ่่� ง เทคโนโลยีีออกแบบ
และพัั ฒ นามาเพื่่� อ ตอบสนองความ
ต้้องการของมนุุษย์์ ในโลกใบนี้้�มีีคู่่�รัก
ั
จำำ�นวนมากอยู่่�ในความสััมพัันธ์์ระยะ
ทางไกล ผู้้�คนที่่� โดดเดี่่� ยวสิ้้� นหวัังกัั บ
ความรััก คู่่�แต่่งงานที่่�เพีียบพร้้อมทุุก
อย่่างยกเว้้นเรื่่�องบนเตีียง แม้้กระทั่่�ง
การครองคู่่�สมรสคนเดีียวมายาวนาน
จนเกิิดปััญหาด้้านเพศสััมพัันธ์์ ดัังนั้้�น
เพื่่� อ ตอบรัับ อนาคตของมุุ มม องทาง
เพศที่่�หลากหลาย เชิิงบวก และเปิิด
กว้้ า งขึ้้� น การนำำ�เทคโนโลยีีมาเป็็ น
ตััวช่่วยจึึงอาจเป็็ น อีีกหนึ่่� ง ทางเลืื อ ก
ที่่�เติิมเต็็มชีีวิิตของผู้้�คนก็็เป็็นได้้
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ขณะที่่เ� รายัังคงอยู่่�ในช่่วงตั้้�งต้้นของการปฏิิวััติิด้า้ น
เทคโนโลยีีดัังกล่่าว คงเร็็วเกิินกว่่าจะประเมิินว่่า
เทคโนโลยีีที่่เ� ข้้ามา จะเปลี่่ย
� นวิิถีีชีีวิิตความสััมพัน
ั ธ์์
ทางเพศของเราไปในทิิศทางไหน เพื่่� อ รััก ษา
แก่่นแท้้ของการเป็็นมนุุษย์์จะมีีอะไรหลงเหลืืออยู่่�
หากเทคโนโลยีีเข้้ามาแทนที่่�เราในทุุกอณูู ดัังนั้้�น
คงไม่่ มีี อะไรจะล้ำำ�ค่่ า ไปกว่่ า การมีีปฏิิสัั มพัั น ธ์์
ระหว่่างเพื่่�อนมนุุษย์์ด้ว
้ ยกััน การสััมผัส
ั ระหว่่างกััน
ด้้วยความใกล้้ชิิด การเอาใจใส่่ การเห็็นอกเห็็นใจ
เพราะสิ่่ง� สัังเคราะห์์กลไกเทีียบเสมืือนจริิงเหล่่านี้้�
ยัั ง คงเป็็ น กลไกที่่� มนุุ ษ ย์์ ผ ลิิตขึ้้� น และยัั ง ไม่่ มีี
สิ่่� ง ที่่� ถูู ก ป้้ อ นลงระบบที่่� เรีียกว่่ า หัั วจิิตหัั วใจ
ความรััก และภาวะการตกหลุุมรัก
ั

extremetech.com

ที่มา:
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
ภาพถ่ายโดย
JD Mason
จาก Unsplash
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บทความ “The Technological Future of Sexuality
and Sexual Health” จาก medicalfuturist.com
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ภาพถ่ายโดย Good Faces จาก Unsplash

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี,
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต
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การมาถึึงของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อตลาด
แรงงานทั่่�วโลกในช่่วงปีี 2020 ในระยะสั้้�นแบบ
กะทัันหัันและรุุนแรงกว่่าการประเมิินไว้้ล่ว
่ งหน้้า
ผู้้�คนหลายล้้านคนถููกเลิิกจ้้างหรืือตกงาน และ
จำำ�นวนมากต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อทำำ�งาน
จากบ้้ า นระหว่่า งที่่� สำำ�นัั ก งานปิิ ดทำำ� การ ส่่ ว น
คนทำำ�งานอีีกไม่่ น้้ อ ยยัั ง คงจำำ�เป็็ น ต้้ อ งทำำ�งาน
ในโรงพยาบาล ร้้านขายของชำำ� ตลอดจนคลััง
สิินค้้า ซึ่่�งต่่างอยู่่�ภายใต้้วิิถีีปฏิิบััติิใหม่่เพื่่�อลดการ
แพร่่ระบาด

madhatmaven.com

ภาพถ่ายโดย
Sincerely Media
จาก Unsplash

แม้ Work from Home
แต่กอ็ ดเผชิญภาวะหมดไฟไม่ได้

ข้้อมููลจาก World Economic Forum ระบุุว่่าพนัักงานทั่่�วโลกกว่่า
84% ถููกผลัักเข้้าสู่่�กระบวนการทำำ�งานแบบดิิจิิทััลอย่่างรวดเร็็ว
ราว 44% ของพนัักงานสามารถทำำ�งานจากที่่�ใดก็็ ได้้ และมากกว่่า
33% บริิษััทมีีแผนสร้้างความรู้้�สึึกของความเป็็นคอมมิิวนิิตี้้�
ด้้วยการสร้้างการเชื่่�อมต่่อผ่่านเครื่่�องมืือดิิจิิทััล โดยทั้้�งหมดต่่างมีี
ความท้้าทายร่่วมกัันคืือสุุขภาวะที่่�ดีีของเหล่่าพนัักงาน
184

การแพร่่ระบาดถืือเป็็นอีีกหนึ่่� งตััวเร่่ง
ให้้เทคโนโลยีีมาถึึงแวดวงการทำำ�งาน
เร็็ว ขึ้้� น ตั้้� ง แต่่ ก ารใช้้ดิิจิิทัั ล เพื่่� อ ลด
ขั้้�นตอนทำำ�งาน การใช้้แพลตฟอร์์ม
เพื่่� อดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการขยายรููป
แบบการทำำ�งานให้้ยืืดหยุ่่�นโดยไม่่มีี
เงื่่�อนไขด้้านระยะทาง ขณะเดีียวกััน
พนัั ก งานจำำ�นวนมากที่่� ทำำ� งานจาก
บ้้าน กำำ�ลัังเผชิิญอุุปสรรคด้้านเส้้น
แบ่่งระหว่่างงานและชีีวิิตส่่วนตััว

ภาพถ่ายโดย
Thought Catalog
จาก Unsplash
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เพราะปััญหาสุุขภาพจิิตได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อ
คนทำำ�งานในยุุโรปราว 84 ล้้านคนตั้้�งแต่่
ช่่ ว งเกิิดการระบาด รายงานของคณะ
กรรมาธิิการยุุโรปยัังระบุุอีีกว่่า อุุบััติิเหตุุ
และความเจ็็บป่่วยที่่�เกิิดจากสาเหตุุเกี่่�ยว
กัั บ การทำำ�งาน สร้้า งความสูู ญ เสีียทาง
ู ากกว่่า 3.3% ของมููลค่่า
เศรษฐกิิจให้้อีียูม
จีีดีีพีีทั้้�งหมดของอีียูู และมีีการประเมิินว่่า
ทุุก ๆ 1 ยููโรที่่�ลงทุุนไปในด้้านสาธารณสุุข
และความปลอดภัั ย ในที่่� ทำำ� งาน จะได้้
ผลตอบแทนกลัับคืืนมาให้้แก่่นายจ้้างเป็็น
2 เท่่าเมื่่�อเทีียบกัับการลาป่่วยของลููกจ้้าง
สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� กำำ�ลัั ง เป็็ น สัั ญ ญาณเร่่ง ด่่ ว นที่่�
เตืือนว่่าทั้้�งบริิษััทและเหล่่าพนัักงาน ต้้อง
ยกระดัั บ วััฒ นธรรมการทำำ�งานโดยเน้้ น

oracle.com

มนุุษย์์เป็็นศููนย์์กลางให้้มากที่่�สุด
ุ

ec.europa.eu

ด้้วยตััวเลขคนทำำ�งานจากบ้้านแบบเต็็มเวลา การลดการมีีปฏิิสััมพัันธ์์
กัับเพื่่�อนร่่วมงาน และการใช้้อุป
ุ กรณ์์ดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีสำำ�หรัับการ
ประชุุมออนไลน์์ต่า่ ง ๆ ที่่�เพิ่่มม
� ากขึ้้�น คณะกรรมาธิิการยุุโรป (European
Commission) จึึงได้้เสนอให้้มีีการทบทวนกฎเกณฑ์์ด้า้ นความปลอดภััย
ในการทำำ�งานเสีียใหม่่ ตั้้�งแต่่การใช้้คอมพิิวเตอร์์ หน้้าจอ การสััมผัส
ั กัับ
สารเคมีีต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นส่่วนประกอบของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ โดยครอบคลุุม
ถึึงการทำำ�งานจากบ้้าน คู่่�มืือด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานฉบัับใหม่่นี้้�
มีีแผนจะนำำ�มาปรัับใช้้ระหว่่างปีี 2021-2027 โดยครอบคลุุมถึึงคำำ�แนะนำำ�
ด้้านสุุขภาพจิิตของคนทำำ�งานเกืือบ 170 ล้้านคนในสหภาพยุุโรปด้้วย

ภาพถ่ายโดย
Christin Hume
จาก Unsplash
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เพื่่� อหลีีกเลี่่�ยงภาวะหมดไฟในการทำำ�งาน บริิษัั ทจำำ�นวนมากเริ่่ม
� ใช้้ความ
คิิดสร้้างสรรค์์และความเห็็นอกเห็็นใจต่่อกัันเพื่่� อสร้้างสภาพแวดล้้อมการ
ทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�น เช่่น บริิษัั ท Fidelity Investments เสนอต้้นแบบโปรแกรม
การทำำ�งาน 30 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์เพื่่�อจััดสรรสััดส่ว่ นการทำำ�งานที่่เ� หมาะสมขึ้้�น
ในขณะที่่� บริิษัั ทด้้านประชาสััมพัันธ์์ Geben Communication เริ่่ม
� ต้้ น
“วัันแห่่งการใส่่ใจตนเอง” (Self-Care Day) เพื่่� อลดการจดจ่่ออยู่่�เฉพาะ
กัับงานและจดจ้้องหน้้าจอ เช่่นเดีียวกัับการออกระเบีียบกฎหมายใหม่่ของ
ไอร์์แลนด์์ในชื่่�อ Working from Home (COVID-19) Bill ที่่�ครอบคลุุม
สิิทธิิในการงดติิดต่่อสื่่� อสารเมื่่� อหมดช่่วงเวลางาน
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นอกจากนี้้�หลายองค์์กรในหลายประเทศ
ยัั ง เริ่่� ม ใช้้ AI หุ่่�นยนต์์ และแชตบอต
(Chatbot) เข้้ า มาดูู แ ลสุุ ข ภาพจิิตของ
พนัั กงานมากขึ้้�น ผลสำำ�รวจทัั ศนคติิของ
พนัักงานจากทั่่�วโลกพบว่่าพนัักงาน 68%
เลืื อ กเข้้ า หาเทคโนโลยีีมากกว่่ า มนุุ ษ ย์์
เมื่่� อต้้องการคำำ�ปรึึกษาหรืือขอความช่่วย
เหลืือ โดยส่่วนใหญ่่ 80% เห็็นด้้วยหาก
บริิษัั ทจะนำำ�หุ่่� นยนต์์ มาทำำ�หน้้ าที่่� เป็็ น
นัักบำำ�บััดหรืือที่่ปรึึ
� กษา เพราะเชื่่�อว่่าหุ่่�นยนต์์
สามารถพูู ดคุุย ได้้ โ ดยไม่่ ตัั ดสิิ นพวกเขา
ปราศจากอคติิ อีีกทั้้�งสามารถตอบคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับสุุขภาพได้้รวดเร็็วกว่่า
หนึ่่� ง ในองค์์ ก รเหล่่ า นั้้� น คืื อ “ออราเคิิล”
(Oracle) บริิษัั ทผู้้�พัั ฒ นาการบริิหาร
จัั ด การทรััพ ยากรบุุ คค ลระบบคลาวด์์
ซอฟต์์แวร์์วางแผนข้้อมููล และทรััพยากร
ทางธุุรกิิ จขององค์์ ก ร ที่่� ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ
ด้้ านสุุ ข ภาพจิิตของพนัั กงาน โดยมีี
แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับ HR บนระบบคลาวด์์
และฟัังก์์ชัันที่่�ปรึึกษาด้้วยดิิจิิทััลในระบบ
AI ช่่วยให้้คำำ�ปรึึกษา ดููแลความรู้้�สึึกของ
พนัั ก งาน เพื่่� อ สร้้า งสภาพแวดล้้ อ มการ
ทำำ�งานแบบ “เวิิร์์กเพลซอิินเทลลิิเจนซ์์”
(Workplace Intelligence)

oracle.com
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ภาพถ่ายโดย Bruce Mars จาก Unsplash

แล้้วจะทำำ�อย่่างไรเมื่่� อรอบตััวเต็็มไปด้้วยเรื่่�องน่่าหวั่่�นวิิตก
ความเครีียดสะสม ซึ่่� งสามารถสร้้างความกวนใจให้้เราได้้
ในทุุกขณะ ท่่ามกลางฟีีดบนสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียที่่ก
� ระหน่ำำ�หาเรา
ตั้้�งแต่่ตื่่�นนอน จนหลายคนประสบภาวะจััดการสื่่� อดิิจิิทััล
ที่่�วอกแวกกวนใจไม่่ได้้ (Digital Distraction) การสำำ�รวจ
ในปีี 2020 กัับพนัักงานจำำ�นวนกว่่า 1,000 คนทั่่�วอเมริิกา
พบว่่าพนัักงานใช้้เวลาโดยเฉลี่่ยร
� าว 2.5 ชั่่�วโมงในการเสพ
คอนเทนต์์ออนไลน์์ที่ไ่� ม่่เกี่่ย
� วข้้องกัับงาน พฤติิกรรมดัังกล่่าว
มีีส่่วนทำำ�ให้้ประสิิทธิิผลในการทำำ�งานลดลง ความกวนใจ
เหล่่านี้้�ยังั เป็็นสาเหตุุของอุุบัติิ
ั เหตุุของแรงงานในโรงงานต่่างๆ
อีีกด้้วย โดย 14% กล่่าวว่่าอุุบัติิ
ั เหตุุที่เ่� กิิดขึ้้�นมีีสาเหตุุมาจาก
การเล่่นสมาร์์ตโฟนระหว่่างการทำำ�งาน

คาล นิิวพอร์์ต (Cal Newport) ผู้้�เขีียนหนัังสืือ
Deep Work : Rules for Focused Success in a
Distracted World คืือหนึ่่ง� ในผู้้สื่่� อ� สารให้้คนรุ่่�นใหม่่
เห็็นถึึงทัักษะแห่่งอนาคตในการอุุทิิศการทำำ�งานแบบ
Deep Work โดยเชื่่�อว่่าการทำำ�งานรููปแบบนี้้ถื� อื เป็็น
ทัักษะสำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดที่
ุ จ�่ ะทำำ�ให้้คน ๆ หนึ่่ง� ประสบความ
สำำ� เร็็ จ และขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ โลกให้้เติิ บ โตไป
ข้้างหน้้าได้้ในสภาพแวดล้้อมที่่เ� ต็็มไปด้้วยสิ่่�งรบกวน
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เช่่นเดีียวกัับสมาร์์ตโฟน Siempo ที่่�เริ่่ม
� ต้้นจากความ
ร่่วมมืือของนัั กประสาทวิิทยาศาสตร์์และนัั กออกแบบ
พฤติิกรรม ซึ่่�งบรรจุุเฉพาะฟีีเจอร์์พื้้�นฐาน เช่่น การโทร
การส่่ ง ข้้ อ ความ ปฏิิทิิน แผนที่่� วิิดีีโอคอล ฯลฯ การ
ออกแบบทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานลดภาวะการถููก
รบกวนจากอุุปกรณ์์สมาร์์ตโฟน ตลอดจนช่่วยเสริิมสร้้าง
นิิสัั ยด้้ า นบวกให้้ กัั บ ผู้้�ใช้้ ง าน หน้้ า จอออกแบบอย่่ า ง
เรีียบง่่าย ไม่่มีีไอคอนของแอปพลิิเคชัันใด ๆ ปรากฏ
บนหน้้าจอ ผู้้�ใช้้ยัังสามารถปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�งานของ
ฟีีเจอร์์ต่่าง ๆ ได้้ เช่่น การให้้ หยุุดทำำ�งานในช่่วงเวลา
ที่่�ต้้องการ หรืือการแจ้้งเตืือต่่าง ๆ ใน 30 นาทีีเพื่่� อให้้
มีีสมาธิิอยู่่�กัับงาน

bookishsanta.com

แนวทางหนึ่่� งในการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อสร้้างการทำำ�งานแบบ Deep Work คืือเทคโนโลยีี Diminished
Reality ซึ่่�งเป็็นแขนงหนึ่่� งของเทคโนโลยีี AR ที่่ผู้้�
� บริิโภคสามารถใช้้เทคโนโลยีีดัังกล่่าวลบภาพของวััตถุุ
ออกจากโลกจริิงที่่�เราพบเห็็น หรืือกำำ�หนดบริิเวณที่่�ต้้องการลบภาพของวััตถุที่
ุ ่�เราไม่่ต้้องการให้้ปรากฏ
เช่่น เสีียงจราจรที่่จ
� อแจหรืือทิิวทััศน์์ที่เ่� ต็็มไปด้้วยฝููงชน เทคโนโลยีีนี้้�จึึงอนุุญาตให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถโฟกััส
ในสิ่่ง� ที่่�ต้้องการเห็็นหรืือใช้้งานจริิง ๆ เท่่านั้้�น
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การทำ�งานตามฝัน มีความหลากหลาย
และรายได้ดอี าจกำ�ลังเป็นคำ�ตอบ
หนึ่่� งคำำ�ยอดฮิิตในการสืืบค้้นของแพลตฟอร์์ม Baidu จนถููกรวบรวมเป็็นคำำ�แห่่งปีี
2020 นั่่�นคืือ “Labourer” โดยจุุดเริ่่ม
� ต้้นของคำำ�ดัังกล่่าวเคยถููกใช้้เพื่่�ออธิิบาย
กลุ่่�มผู้้�อพยพหรืือกลุ่่�มแรงงาน ปััจจุุ บัันถููกปรัับใช้้กัับกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ในตลาด
แรงงานที่่�ต้้องเผชิิญกัับภาระงานที่่�ท่่วมท้้น และเสีียงต่่อต้้านเรื่่�องการทำำ�งาน
จนเกิินเวลา ส่่วนอีีกคำำ�คืือ “715” ที่่ยื
� น
ื ยัันถึึงเสีียงของการทำำ�งาน 7 วัันต่่อสััปดาห์์
และลากยาว 15 ชั่่�วโมงต่่อวััน ครั้้�งแรกถููกใช้้โดยเจีียกั๋๋�วหลง (Jia Guolong)
ประธานของกลุ่่�มธุุรกิิ จร้้านอาหารยัักษ์์ ใหญ่่นาม Xibei Catering Group
ที่่� ก ล่่ า วถึึงนโยบายการทำำ�งานของบริิษัั ท ในเครืือ แบบ 715 บนสื่่� อ ออนไลน์์

เพื่่�อชดเชยรายได้้ที่่�สูญ
ู เสีียไประหว่่างการ
แพร่่ระบาด จนกลายเป็็นตััวจุุดชนวนความ
รุุนแรงในโลกออนไลน์์ถึึงประเด็็นดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้ ผู้้� บริิโภคจำำ�นวนมากเริ่่มตั้้
� � ง คำำ�ถาม
ถึึงวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�หนัักเกิินไป คน
รุ่่�นใหม่่ในจีีนจำำ�นวนไม่่น้้อยไม่่ต้้องการนำำ�
ชีีวิิตส่่วนตััวและสุุขภาพของตนเองไปแลก
กัับเงิินอีีกต่่อไป รวมทั้้�งไม่่ได้้โอบรัับทััศนคติิ
การทำำ�งานแบบเดิิม ๆ แต่่เลืือกใช้้ประโยชน์์

ภาพถ่ายโดย Josefa Ndiaz จาก Unsplash
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จากดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มและเครื่่�องมืือใหม่่ ๆ
ในการพััฒนาทัักษะของตนเอง ทั้้�งยัังมอง
หาการทำำ�งานที่่ยื
� ด
ื หยุ่่�นมากขึ้้�นและวิิธีีสร้้าง
ประสิิทธิิผลของงานพร้้อม ๆ กัับการใช้้ชีีวิิต

lifestyleasia.com

� ดลง ช่่องว่่างทางเศรษฐกิิจ
เพราะท่่ามกลางโอกาสในการทำำ�งานที่่ล
ที่่เ� พิ่่ม
� ขึ้้�น คนรุ่่�นใหม่่ยังั มองหาหนทางในการสร้้างความก้้าวหน้้าของ
ตนเองนอกเหนืือจากงานประจำำ� ตลอดจนมองหาผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการที่่�นำำ�เสนอความสะดวกสบาย ที่่�สามารถแก้้ปััญหาและจััด
สมดุุลระหว่่างงานและชีีวิิตได้้
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dingtalk.com

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังสามารถไลฟ์์สตรีีมมิิงแบบเรีียลไทม์์ให้้ผู้้�ร่ว่ มงานเข้้ามาชม
หรืือฝึึกอบรม รวมทั้้�งตรวจสอบสถิิติิย้้อนหลัังของผู้้�เข้้าร่่วมได้้ นอกจากนี้้�
ผู้้�ใช้้ยัังสามารถสร้้างแผนการทำำ�งานได้้ตั้้�งแต่่รายวััน สััปดาห์์ หรืือเดืือน
เพื่่� อติิดตามการทำำ�งานของตนเองและพนัั กงานได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เห็็ นผลลััพธ์์ของการทำำ�งาน สามารถเรีียงลำำ�ดัั บความสำำ�คัั ญ และเลืือก
ผู้้�มอบหมายงานได้้ อ ย่่ า งเป็็ น ระบบ แม้้ ดูู มีีปร ะสิิทธิิภาพ แต่่ พ นัั ก งาน
หลายคนกลัับไม่่ชื่่�นชอบ เพราะเสมืือนถููกติิดตามการทำำ�งานอยู่่�ตลอดเวลา

แอปพลิิเคชััน DingTalk พััฒนาโดย Alibaba เริ่่ม
� ต้้นใช้้งานตั้้�งแต่่ปีี 2014 ตั้้�งใจ
ให้้สอดคล้้องกัับการทำำ�งานแบบ “Work from Everywhere” ตามแนวทาง
ของบริิษััท เพื่่�อการทำำ�งานที่่�ง่า่ ย สะดวก รวดเร็็ว เห็็นผลลััพธ์์สูงู สุุด DingTalk
เรีียกตััวเองว่่าเป็็นแอปพลิิเคชัันแบบ “All-In-One Mobile Workplace” เพราะ
การทำำ�งานทุุกอย่่างสามารถทำำ�ผ่่านมืือถืือ ตั้้�งแต่่แชตคุุยงาน ประชุุมผ่่านวิิดีีโอ
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เราจะเห็็นคนรุ่่�นใหม่่ที่่�ทำำ�
หลายอาชีีพในเวลาเดีียวกััน
หรืือเรีียกว่่า Slash Careers
มากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ พวกเขาไม่่
ลัังเลที่่�จะลองลงมืือทำำ�อาชีีพ
ที่่�แตกต่่างไปพร้้อม ๆ กัับการ
ตามความใฝ่่ฝััน คนรุ่่�นใหม่่
เหล่่านี้้�สามารถเรีียนรู้้�
ทัักษะใหม่่ ๆ ได้้อย่่างรวดเร็็ว
ไม่่ว่่าจะเป็็นการวาดภาพ
เล่่นเครื่่�องดนตรีีโบราณ
เต้้นฮิิปฮอป หรืือทำำ�งานแฟชั่่�น
ก่่อนแชร์์ผ่่านโลกโซเชีียลมีีเดีีย

cafebabel.com

198

199

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: POPULATION

CORE IDEA: POPULATION

จางลี่่�เจีีย (Zhang Lijia) หรืือรู้้�จัักกัันในนาม Muralist Jiajia
สาววััย 26 ปีีถืือเป็็นตััวแทนของคนกลุ่่�มนี้้�ได้้ดีี เธอจบการ
ศึึกษาด้้ า นการออกแบบแฟชั่่�น จากมณฑลอานฮุุยข องจีีน
เริ่่มทด
ลองงานหลาย ๆ ด้้าน ตั้้�งแต่่นางแบบเครื่่�องสำำ�อาง
�
พนัั กงานต้้ อนรัับ พนัั กงานแจกใบปลิิว พนัั กงานพิิมพ์์ ดีีด
ภาษาอัั ง กฤษ ทั้้� ง ยัั ง เป็็ น อิินฟลูู เ อนเซอร์์ด้้ า นศิิลปะที่่� มีี
ผู้้�ติิดตามบนแอปฯ Douyin หรืือ TikTok ในเวอร์์ชัน
ั จีีนกว่่า
6 ล้้านคน
เธอเริ่่ม
� แชร์์วิิดีี โอบนแพลตฟอร์์มครั้้ง� แรกเพื่่� อ บัั น ทึึกการ
วาดผลงานของตนเอง แต่่ปััจจุุ บัันการสตรีีมมิิงและพููดคุุย
กัับแฟน ๆ คืืองานประจำำ� ช่่วยสะท้้อนภาพความเฟื่่�องฟููของ
อิินเทอร์์เน็็ ตในจีีนตลอดช่่วงสองทศวรรษที่่� ผ่่านมา ความ
ชำำ�นาญในการใช้้โซเชีียลมีีเดีียกำำ�ลัังกลายเป็็นช่่องทางหลััก
ของการสื่่� อสาร ความบัันเทิิง และข่่าวสาร และสามารถนำำ�
ไปสู่่�อาชีีพที่่�มั่่�งคั่่�งอีีกหนึ่่� งอาชีีพ โดยยอดชมคลิิปที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับศิิลปะบน Douyin มีีจำำ�นวนถึึง 2.1 ล้้านล้้านครั้้�ง ณ เดืือน
ธัันวาคม ปีี 2020

inf.news

ภาพถ่ายโดย Brooke Cagle จาก Unsplash

อย่่างไรก็็ดีีแม้้เศรษฐกิิจจีีนจะเติิบโตสููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ในไตรมาสแรกของปีี
2021 แต่่ช่่วงต้้นไตรมาสระหว่่างเดืือนมกราคมถึึงมีีนาคมปีี 2020 เศรษฐกิิจจีีน
หดตััวถึึง 6.8% จากการล็็อกดาวน์์ทั่่�วประเทศ จีีนถืือเป็็นชาติิเดีียวที่่�เศรษฐกิิจฟื้้�นตััว
โดยจีีดีีพีีเติิบโต2.3%แม้้จะอ่่อนแอที่่สุ
� ด
ุ ในรอบหลายทศวรรษเงื่่�อนไขใหม่่ที่ต้
่� อ
้ งเผชิิญนี้้�
ส่่ ง ผลให้้ ค นรุ่่�น ใหม่่ พ ยายามหาทางออก ด้้ ว ยการใช้้เวลาในการปฏิิรูู ปชีีวิิต ให้้ ดีี
ขึ้้�นกว่่าเดิิม
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รายงานจากสำำ�นัักข่่าวซิินหััว ปีี 2019 ระบุุว่า่ ประเทศจีีนมีีกลุ่่�ม Slasher
มากกว่่า 80 ล้้ า นคน คาดว่่า จะเพิ่่� ม ขึ้้� น อีีกในอนาคต ส่่ ว นใหญ่่ เป็็ น
กลุ่่�มคนเมืืองรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีการศึึกษาดีีและมุุมมองที่่�เป็็นสากล มีีทางเลืือก
ในชีีวิิตมากขึ้้�น และคุ้้�นเคยกัับเทคโนโลยีี วิิถีีชีีวิิตรููปแบบนี้้�ที่่�ได้้รับ
ั ความ
นิิยมเป็็นอย่่างมาก นำำ�ไปสู่่�ปรากฏการณ์์ และเทศกาลอย่่าง Slasher
Festival ที่่�จัด
ั ขึ้้�นในห้้างสรรพสิินค้้าสุุดหรููกลางเมืืองซีีอาน ด้้วยโอกาส
ที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นในการเชื่่�อมต่่อกัับส่่วนอื่่�น ๆ ของโลกผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
คนเจนเนอเรชัันดัังกล่่าวจึึงเปิิดกว้้าง สามารถร่่วมงานกัับกลุ่่�มคนอื่่� น ๆ
ทั่่�วโลกได้้เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งยัังให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เป็็นวาระ
ระดัั บโลก ทั้้� งสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ
ความเปราะบางในเชิิงประชากรและสวััสดิิภาพสัั ตว์์ ตลอดจนความ
พยายามหาหนทางเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงสัังคมให้้เป็็นไปในเชิิงบวกมากขึ้้�น
โดยรััฐบาลจีีนก็็พร้้อมเดิินหน้้าพััฒนานโยบายใหม่่ในช่่วงปีี 2020 เพื่่�อ
สร้้างโอกาสที่่�ยืืดหยุ่่�นของงาน สนัั บสนุุนอาชีีพอิิสระรวมถึึงระบบไลฟ์์
สตรีีมมิิงและอีีสปอร์์ต ท่่ามกลางระบบนิิเวศทางดิิจิิทััลที่่�กำำ�ลัังเติิบโต
คณะรััฐมนตรีียัังประกาศจััดหาเงิินสนัับสนุุน เงิินกู้้� และสิิทธิิประโยชน์์
ทางภาษีีเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น คนกลุ่่�มดัั ง กล่่ า ว แม้้ จ ะเป็็ น กลุ่่�มแรงงานข้้ า ม
ประเทศหรืือกลุ่่�มเพิ่่�งจบการศึึกษาก็็ตาม

en.unesco.org

คนหนุ่่�มสาวในจีีนจำำ�นวนมากขึ้้� นจึึงเลืือกที่่� จะปรัับรูู ปแบบงานเป็็นฟรีีแลนซ์์ที่่�สามารถทำำ�งานได้้
มากกว่่าหนึ่่� งงาน ซึ่่� งรู้้�จัักกัันในนาม Slash Generation คำำ�ดัังกล่่าวบััญญััติิโดยมาร์์ซีี อััลโบเฮอร์์
(Marci Alboher) คอลััมนิิสต์์จาก The New York Times ในปีี 2007 ก่่อนได้้รับ
ั ความนิิยมอย่่างมาก
ในจีีน โดยซููซาน กวง (Susan Kuang) ผู้้�เขีียนหนัังสืือ Slasher Generation ที่่�วางแผงในปีี 2016
เจนเนอเรชัันดัังกล่่าวเติิบโตขึ้้�นในช่่วงเศรษฐกิิจของจีีนพุ่่�งทะยานสููงสุุด ช่่วยเปลี่่ย
� นภาพวััฒนธรรม
การทำำ�งานแบบเดิิม สู่่�รููปแบบงานที่่�มีีความอิิสระ ยืืดหยุ่่�น ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ พร้้อมแนวคิิดแบบ
ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่
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ผลตอบแทนสููง
ที่่�ล่่อใจแล้้ว ยัังมีีอีีก
หลายเหตุุผลหลััก
ที่่�การปล่่อยให้้
เงิินทำำ�งาน กำำ�ลััง
ดึึงดููดใจคนรุ่่�นใหม่่
มากขึ้้�น
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ความเชื่่�อมั่่�นในระบบ “บล็็อกเชน” ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่่�งหมายถึึงระบบฐานข้้อมููลแบบกระจายศููนย์์ ไร้้
ตััวกลางอย่่างการมีีหน่่วยบริิการทางการเงิินหรืือ
ธนาคารรููปแบบเดิิม ผู้้�ใช้้งานจึึงสามารถแลกเปลี่่ย� น
มููลค่่าหรืือโอนย้้ายข้้อมููลต่่าง ๆ จากต้้นทางถึึง
ปลายทางได้้โดยตรง รวดเร็็ว มีีการบัันทึกึ ธุุรกรรม
ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�งสะท้้อนความปลอดภััย
ที่่�พิิสููจน์์ ได้้ตลอดห่่วงโซ่่

คนยุคใหม่อาจไม่ ได้มองว่างานเป็นความสำ�เร็จ
เงินต่างหากคอื คำ�ตอบของความสำ�เร็จและความมัน่ คง
เมื่่� อ “คริิปโตเคอร์์เรนซีี” (Cryptocurrency)
หรืือ “สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล” คืือประตููบานใหม่่สำำ�หรัับ
คนรุ่่�นใหม่่ ปััจจุุ บัันตลาดสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล โดย
เฉพาะบิิตคอยน์์ (Bitcoin) สกุุลเงิินดิิจิิทััลแรก
ของโลกที่่� เข้้ามามีีบทบาทในการเปลี่่�ยนแปลง
ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกรรมต่่าง ๆ ระหว่่างบุุคคล
และสามารถตรวจสอบได้้ เติิบโตขึ้้� น เรื่่�อ ย ๆ
ตััวเลขล่่าสุุดพบว่่าบริิษััทขนาดใหญ่่ในตลาดหุ้้�น
นิิวยอร์์กถืือครองเงิินดิิจิิทัั ลบิิตคอยน์์ มากกว่่า
60,000 ล้้านดอลลาร์์ หรืือกว่่า 1.8 ล้้านล้้านบาท

204

การศึึกษาข้้อมููลจากอิิปซอสส์์ (ไทยแลนด์์) ช่่วง
เดืือนมีีนาคม ปีี 2021 พบว่่ากลุ่่�มคนหนุ่่�มสาว
อายุุ 18-29 ปีี เป็็นกลุ่่�มที่่�สนใจลงทุุนในบิิตคอยน์์
มากที่่สุ
� ดถึึ
ุ ง 72% เพราะเงื่่�อนไขของเงิินลงทุุนใน
บิิตคอยน์์ไม่่มากเท่่ากัับการเปิิดพอร์์ตหุ้้�น โดยคน
รุ่่�นใหม่่ที่ตั้้
่� ง� ต้้นสนใจด้้านนี้้�ไม่่ได้้มาแบบเล่่น ๆ แต่่
เน้้นศึึกษาข้้อมููลอย่่างรอบด้้าน โดยค้้นหาข้้อมููล
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญการเงิินสููงถึึง 77% รองลงมา

เป็็นอิินฟลููเอนเซอร์์และสื่่�อสัังคมออนไลน์์ 32%
และสมาชิิกในครอบครััวหรืือเพื่่� อน 22% ส่่วน
ใหญ่่ของผู้้�ลงทุุน 76% ระบุุจะแนะนำำ�การลงทุุนนี้้�
แก่่บุคค
ุ ลอื่่�น เพราะเชื่่�อว่่าการลงทุุนในบิิตคอยน์์
เป็็นการลงทุุนที่่ดีี
� ที่่สุ
� ด
ุ โดยเฉพาะกลุ่่�มอายุุ 18-29
ปีี มีีถึึง 82% บอกว่่าจะแนะนำำ�การลงทุุนบิิตคอยน์์
แก่่บุคค
ุ ลอื่่�น

มีี น้้ อ ยก็็ ล งทุุ น น้้ อ ยแบบค่่ อ ยเป็็ น ค่่ อ ยไป ได้้
เทคโนโลยีีการเงิิน (FinTech) ที่่�รุุดหน้้าไปมาก
มีีส่่วนให้้นัั ก ลงทุุ น หน้้าใหม่่ ที่่� เ พิ่่� ง ตั้้� ง ไข่่ ส ามารถ
เ ลืื อ ก ล ง ทุุ นผ่่ า นศููนย์์ แ ล ก เ ป ลี่่� ย นซื้้� อ ข า ย
(Exchange) ได้้ตั้้�งแต่่หลัักสิิบตามสกุุลต่่าง ๆ ที่่�
สนใจ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงเงิินหมดหน้้าตัักหรืือ
ใช้้เงิินก้้อนโตทั้้�งหมด
ภาพสะท้้อนถึึงอนาคตของสิินทรััพย์์ การเติิบโตขึ้้น�
ของสกุุลเงิินต่่าง ๆ ประกอบกัับปรากฏการณ์์หลััง
“อีีลอน มัั สก์์ ” ประกาศรัั บ บิิ ต คอยน์์ ในการ
ซื้้�อ รถพลัังงานไฟฟ้้าจาก “เทสลา” ทำำ�ให้้ยอด
บิิตคอยน์์ทะยานไปถึึง 64,400 ดอลลาร์์สหรััฐ
ตลอดจนสิินค้้าและบริิการ
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ไม่่เว้้นแม้้แต่่ระบบบริิการทางการเงิิน สำำ�หรัับตลาด
อสัังหาริิมทรััพย์์ในประเทศไทย หลายบริิษััทเริ่่มย
� อม
รัับให้้คริิปโตมีีมููลค่่าในการใช้้จัับจ่่ายใช้้สอยได้้ เช่่น
ออริิจิ้้น
� พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอสเซทไวส์์ แสนสิิริิ และสิิงห์์
เอสเตท ฯลฯ โดยเริ่่มปร
ะกาศรัับคริิปโตสำำ�หรัับการ
�
ชำำ�ระเงิินเพื่่�อซื้้�อที่่�พัก
ั อาศััยในโครงการได้้
ปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวกำำ�ลัังบอกเป็็นนััยอย่่างหนึ่่� งว่่า
เมื่่�อมีีการยอมรัับและความเชื่่�อมั่่�นในเทคโนโลยีีด้้าน
สิินทรััพย์์ดิิจิิทัล
ั มากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ คนรุ่่�นใหม่่สามารถเห็็น
ทางเลืือกในการสร้้างความมั่่�งคั่่�ง และเพิ่่มอำำ�
นาจการ
�
ต่่อรองสำำ�หรัับอนาคตได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งอาจไม่่ได้้จำำ�กัด
ั อยู่่�
ที่่ก
� ารลงทุุนลงแรง และทำำ�งานอย่่างหนัักหน่่วงเหมืือน
เจนเนอเรชัันก่่อน ๆ ดัังที่่�ผ่า่ นมา

Wirex ผู้้�ให้้บริิการชำำ�ระเงิินแบบคริิปโต เปิิดตัว
ั ในกรุุงลอนดอนภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่าง Wirex กัับ
MakerDao บริิษััทได้้รับ
ั อนุุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจัักร
ซึ่่� งอนุุญาตให้้ผู้้�คนสามารถใช้้คริิปโตและสกุุลเงิินทั่่�วไป (Fiat Money) ผ่่านการใช้้บััตรวีีซ่่าและ
แอปพลิิเคชััน ขณะนี้้�มีีผู้้�ใช้้งานมากกว่่า 3 ล้้านคน รวมถึึงกลุ่่�มลููกค้้าหน้้าใหม่่ที่ถู
่� ก
ู ดึึงดููดใจด้้วยโปรโมชั่่�น
อย่่าง “Cryptoback” ที่่�มอบเครดิิตเงิินคืืนสููงถึึง 1.5% ใน Bitcoin (BTC) สำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
แต่่ละรายการ ล่่าสุุดประกาศเปิิดตััว Wirex Visa Travelcard รุ่่�นใหม่่ บััตรสำำ�หรัับนัักเดิินที่่�จะช่่วยให้้
ลููกค้้าทั่่�วภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก สามารถชำำ�ระสิินค้้าด้้วยสกุุลเงิินดิิจิิทััลกว่่า 150 สกุุลเงิินที่่�สามารถ
ชำำ�ระหนี้้�ได้้ตามกฎหมาย หลีีกเลี่่ย
� งค่่าธรรมเนีียมการแลกเปลี่่ย
� นที่่�มีีราคาแพง ระหว่่างการเดิินทาง
ผู้้�ถืือบััตร Wirex สามารถชำำ�ระเงิินได้้ที่่�ร้า้ นค้้า 54 ล้้านแห่่งทั่่�วโลก
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ที่มา:
ภาษาไทย

ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เรา
มีีแนวโน้้มจะเผชิิญในอนาคตอัันใกล้้
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โควิิด-19 ขัับเคลื่่�อนให้้ระบบอััตโนมััติิและ AI
ถููกนำำ�มาใช้้งานเร็็วขึ้้�น โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�การทำำ�งาน
ที่่�มีีความใกล้้ชิิดทางกายภาพสููง

การปรัับเปลี่่�ยนสายงานทำำ�ได้้ยากขึ้้�น
โดยเฉพาะอาชีีพที่่�อยู่่� ในเกณฑ์์ค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��
ดัังนั้้�นต้้องเร่่งพััฒนาทัักษะฝีีมืือ

รููปแบบธุุรกิิจที่่ผ่� า่ นมามัักควบคุุมต้้นทุุนและบรรเทาความเสี่่ย� ง
ในช่่วงเศรษฐกิิจถดถอย หากสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นหลัังจากนี้้� คืือการ
ค้้นหาแนวทางในการรัั บ ระบบอัั ต โนมัั ติิ ม าใช้้และออกแบบ
กระบวนการทำำ� งานเสีียใหม่่ ซึ่่� ง มีีส่่ ว นช่่ ว ยลดและแบ่่ ง เบา
ตำำ�แหน่่งงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนนั้้�น ๆ โดยตรง จากการสำำ�รวจ
ความเห็็นของผู้้�บริิหารระดัับสููงทั่่�วโลกราว 800 คนในเดืือน
กรกฎาคม ปีี 2020 สองในสามระบุุว่่าพวกเขามีีแนวโน้้มเพิ่่�ม
การลงทุุนในระบบอััตโนมััติิและ AI สะท้้อนนััยสำำ�คััญเชิิงตััวเลข
ที่่�จำำ�นวนการผลิิตหุ่่�นยนต์์ ในจีีนเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมากก่่อนการ
แพร่่ระบาด โดยบริิษััทเริ่่�มปรัับใช้้ระบบอััตโนมััติิและ AI ใน
คลัังสิินค้้า ร้้านขายของชำำ� คอลเซนเตอร์์ และโรงงานการผลิิต
เพื่่�อลดความแออััดในพื้้�นที่่�ทำำ�งานและรัับมืือกัับความต้้องการ
ของตลาดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ข้้อสัังเกตที่่�เห็็นได้้ชััดคืือ ระบบที่่�ถููกเร่่ง
นำำ� มาใช้้ส่่ ว นใหญ่่ มัั ก อยู่่�ในพื้้� นที่�่ ที่�่ มีี ความใกล้้ชิิ ด ระหว่่ า ง
พนัักงานหรืือมีีการปฏิิสััมพัันธ์์ของมนุุษย์์ ในระดัับสููง

แม้้ก่่ อ นการแพร่่ ร ะบาดกลุ่่�มที่่� ต้้ องสููญเสีียตำำ� แหน่่ ง งานมัั ก
กระจุุ ก ตัั ว อยู่่�ในอาชีีพที่่� มีี รายได้้ ร ะดัั บ ปานกลาง อย่่ า งใน
อุุตสาหกรรมการผลิิตและสำำ�นัักงาน แต่่ลููกจ้้างค่่าแรงสููงและ
กลุ่่�มงานค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ยัังคงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างตำำ�แหน่่ง
งานในคลัังสิินค้้าและการขนส่่งอาจเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นผลพวงมา
จากการเติิบโตของอีีคอมเมิิร์์ซและระบบขนส่่งสิินค้้า อีีกทั้้�ง
พนัักงานค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��เกืือบทั้้�งหมดที่่�สููญเสีียงาน ยัังสามารถ
เปลี่่� ย นไปประกอบอาชีีพอื่่� นที่่� มีีค่่ า แรงใกล้้เคีียงกัั น ได้้ เช่่ น
พนัักงานคีีย์์ข้้อมููล ร้้านค้้าปลีีก หรืือการดููแลผู้้�ป่่วยตามบ้้าน
แต่่ ผ ลกระทบของโรคระบาดจะมีีผลอย่่ า งมากต่่ อ แรงงาน
กลุ่่�มนี้้� เพราะจากการคาดการณ์์ พบว่่าแรงงานดัังกล่่าวต้้อง
เปลี่่�ยนไปประกอบอาชีีพในสายงานที่่�มีีค่่าจ้้างสููงขึ้้�น หรืือต้้อง
พัั ฒ นาทัั ก ษะฝีี มืื อ ให้้เป็็ น แรงงานคุุ ณภาพมากกว่่ า เดิิ ม จึึง
สามารถก้้าวข้้ามเงื่่�อนไขใหม่่ของงานในอนาคตต่่อไปได้้

เหล่่าพนัักงานมีีแผนเปลี่่�ยนอาชีีพเพิ่่�มขึ้้�น
ถึึง 25 % มากกว่่าก่่อนเกิิดโรคระบาด

บทความ “คริปโตฯ’ ฟีเวอร์? ทำ�ไมคน
ถึงสนใจ ‘ลงทุน’ ใน ‘สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ’
มากขึน้ ” จาก bangkokbiznews.com

ความท้้าทายจากการศึึกษายัังพบว่่าคนงานมากกว่่า 100 ล้้านคน
หรืือ 1 ใน 16 คนต้้องหาอาชีีพใหม่่ภายในปีี 2030 หรืือหลััง
สถานการณ์์โควิิด-19 โดยก่่อนเกิิดโรคระบาด เคยประมาณการว่่า
จะมีีผู้้ค� นราว 6% ของคนวััยทำำ�งานที่่ต้้� องหางานใหม่่ในสายอาชีีพ
� า่ จ้้างสููงขึ้้น� แต่่จากการวิิจัยั หลัังการระบาด พบว่่าตััวเลขสููงถึึง
ที่่มีีค่
ครึ่่�งหนึ่่�งของพนัักงานทั้้�งหมด ที่่�ต้้องการพััฒนาทัักษะใหม่่ ให้้
ก้้าวหน้้ากว่่าเดิิมเพื่่อ� ไปเริ่่ม� งานใหม่่

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

ในยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา แรงงานที่่เ� พิ่่�งจบการศึึกษาระดัับวิิทยาลััย
ชนกลุ่่�มน้้อย และผู้้ห� ญิิง มีีแนวโน้้มที่่จ� ะต้้องเปลี่่ย� นอาชีีพมากกว่่า
เมื่่อ� ก่่อน ส่่วนในฝรั่่ง� เศส เยอรมนีี และสเปน ผู้้ห� ญิิงมากกว่่าผู้้ช� าย
มีีแนวโน้้มเปลี่่ย� นอาชีีพมากกว่่า 3.9 เท่่า โดยผลกระทบส่่วนใหญ่่
เกิิดขึ้�นกั
้ ับแรงงานอายุุน้้อยมากกว่่าสููงอายุุ และโดยสััดส่่วนมััก
เป็็นกลุ่่�มคนที่่�ไม่่ได้้ถืือกำำ�เนิิดในสหภาพยุุโรปหรืือเป็็นกลุ่่�มแรงงาน
ข้้ามชาติิ ซึ่่�งปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวจะส่่งผลต่่อการลาออกครั้้�ง
ใหญ่่ (The Great Resignation) ที่่จ� ะเกิิดขึ้น�้ ในอนาคต

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

การสำำ�รวจหลัังจากหลายประเทศเริ่่ม� กลัับมาใช้้ชีีวิิตปกติิ พบว่่า
คนวััยทำำ�งานจััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญเรื่่�องงานเสีียใหม่่ ทำำ�ให้้ผู้้�คน
เลืือกทำำ�งานตามฝััน หรืือกลัับไปอยู่่�บ้้านเกิิดมากขึ้้น� เช่่นเดีียวกัับ
การปฏิิบัติั ขิ องนายจ้้างต่่อพวกเขาในช่่วงการระบาดใหญ่่ ล่่าสุุด
Dunkin’ Donuts ใน Colorado Springs สหรััฐอเมริิกาต้้องปิิด
ชั่่�วคราว หลัังจากประสบปััญหาในการหาพนัักงานท่่ามกลาง
ปััญหาการขาดแคลนแรงงาน ไม่่เพีียงแต่่ธุรุ กิิจอาหารเท่่านั้้น� บริิษัทั
ระดัับโลกอย่่าง Microsoft ก็็มีีผลสำำ�รวจเกี่่ย� วกัับพนัักงานทั่่�วโลก
กว่่า 30,000 คน พบว่่า 41% ของพนัักงานกำำ�ลังั พิิจารณาเลิิก
จ้้าง หรืือเปลี่่ย� นอาชีีพในปีีนี้้เ� ช่่นกันั

บทความ “วัยรุน่ ไทยสนใจลงทุน Bitcoin
74%” จาก thairath.co.th
บทความ “การลาออกครัง้ ใหญ่เริม่ แล้ว!”
จาก Brandthink.me
ภาษาอังกฤษ

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
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ภาพถ่ายโดย S Migaj จาก Unsplash

ท่องไปในพื้นที่กลางแจ้ง

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่, การขนส่งและการเดินทาง,
อุตสาหกรรมค้าปลีก, แฟชั่นและสิ่งทอ
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ภาพถ่ายโดย Priscilla Du Preez จาก Unsplash

จะพื้้น
� ที่่ไ� หน ถ้้าไม่่ใช่่พื้น
�้ ที่่ก
� ลางแจ้้ง
การทำำ�กิิจกรรมกลางแจ้้ ง ของผู้้�บริิโภค
เติิบโตขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เหตุุผลหลััก ๆ
มาจากการที่่� ร ะบบท่่ อ งเที่่� ย วแบบเดิิม
หยุุดชะงัักลงจากสถานการณ์์ การระบาด
ของโควิิด-19 ซึ่่� งส่่งผลกระทบต่่ อการทำำ�
กิิจกรรมหย่่อนใจในระยะไกล ข่่าวด้้านลบ
จากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ขึ้� น
้ ลงไม่่ต่่างจากกราฟ
ในตลาดหุ้้�น รวมทั้้�งการรัับมืือที่่�ไม่่ตรงจุุด
ยิ่่�งสร้้างความไม่่แน่่นอนให้้กัับชีีวิิต ทำำ�ให้้
เกิิดการตั้้� งคำำ�ถามถึึงเป้้าหมายและไลฟ์์
สไตล์์ ต่่ า ง ๆ จนนำำ�ไปสู่่�การปรัับ ตัั ว ของ
กลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�เริ่่มม
� องหาการเชื่่�อมต่่อกัับ
กิิจกรรมที่่�เรีียบง่่ายมากขึ้้�น อย่่างงานฝีีมือ
ื
การทำำ�สวน รวมถึึงการอบขนม โดยมีีการ
ปรัับ เปลี่่� ย นบ้้ า นให้้ เ ป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางของ
ทุุกสิ่่ง� ทุุกอย่่าง
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อะไรคืือ Friluftsliv
แนวคิิด Friluftsliv หรืืออ่่านว่่า ฟรีี-ลุุฟต์์-สลิิฟ คืือมรดก
ทางความคิิดแบบนอร์์ดิิกที่่�ชวนย้้อนกลัับไปช่่วงทศวรรษ 1800
จากคำำ�ในบทกวีีของเฮนริิก อิิบเซน (Henrik Ibsen)
นัักเขีียนบทละครที่่�เล่่าถึึงชาวนานัักท่่องป่่าผู้้�เดิินทางตลอดปีี
จนกลายเป็็นสิ่่�งที่่�ตกทอดถึึงปััจจุุบััน ใจความสำำ�คััญ
จึึงว่่าด้้วยการออกไปใช้้ชีีวิิตกลางแจ้้ง (Open-Air Living)

214

215
hytteavisen.no

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: POPULATION

CORE IDEA: POPULATION

ภาพถ่ายโดย
Jake Melara
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Dmitrii Vaccinium จาก Unsplash

ลาสเซ ไฮม์์ดััล (Lasse Heimdal) เลขาธิิการ
องค์์ ก ร Norsk Friluftsliv ตัั ว แทนกลุ่่�ม
กิิจกรรมกลางแจ้้ง ย้ำำ�ให้้เห็็นว่่า Friluftsliv
เป็็ น มากกว่่ า เรื่่� อ งของกิิจกรรมแต่่ มัั น คืื อ
วิิถีีชีีวิิต และก็็ไม่่ใช่่เพีียงกีีฬาฮาร์์ดคอร์์หรืือ
การเป็็นนัักสำำ�รวจที่่�กล้้าหาญเท่่านั้้�น แต่่ยััง
ครอบคลุุ มถึึ งกิิจกรรมกลางแจ้้ ง ตั้้� ง แต่่
เดิินเล่่น นั่่�งปิิกนิิก ปั่่�นจัักรยาน จููงสุุนััขในสวน
หรืือปีีนผากัับเพื่่� อน ๆ

โดยสรุุปแล้้ว Friluftsliv คืือวิิถีีชีีวิิตที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานด้้านจิิตใจ เทคนิิคการดููแลตนเอง และการกระตุ้้�น
ให้้มนุษ
ุ ย์์เชื่่�อมต่่อกัับธรรมชาติิ เพื่่�อสามารถซึึมซัับสิ่่ง� ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นรอบตััว เหตุุผลที่่�แนวคิิดนี้้�ได้้รับ
ั
ความนิิยมเพิ่่ม
� ขึ้้�นเรื่่�อย ๆ มาจากการเป็็นสิ่่ง� ที่่�เข้้าถึึงได้้ไม่่ยาก ไม่่ว่า่ จะเป็็นกิิจกรรมใด ๆ ก็็ตาม และ
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นผู้้�เชี่่ย
� วชาญหรืือใช้้อุป
ุ กรณ์์พิิเศษใด ๆ ซึ่่�งหากเปรีียบเทีียบแล้้วไม่่ต่่างจากแนวคิิด
นิิกเซน (Niksen) ที่่�ว่า่ ด้้วยศิิลปะของการไม่่ทำำ�อะไรเลย ทั้้�ง Friluftsliv และ Niksen กำำ�ลัังสะท้้อน
ถึึงวิิถีีชีีวิิตยุุคใหม่่ที่่�ถอยห่่างจากวััฒนธรรมซึ่่�งเน้้นเพีียงความสำำ�เร็็จปลายทาง สู่่�การเห็็นคุุณค่่าของ
การอยู่่�กัับปััจจุุบัน
ั
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แนวคิิดนี้้� อ าจช่่ ว ยอธิิบายได้้ ดีีถึึ งอัั น ดัั บ ที่่� ช วนน่่ า อิิจฉาของนอร์์เวย์์ ที่่� อ ยู่่�ใน
ลำำ�ดัั บต้้ น ๆ ของประเทศที่่� มีีความสุุขที่่� สุุดในโลก ตามรายงานความสุุขโลก
ปีี 2020 ขององค์์การสหประชาชาติิ รวมถึึงกลุ่่�มประเทศในแถบสแกนดิิเนเวีีย
ที่่�ส่ง่ ออกแรงบัันดาลใจในการใช้้ชีีวิิตมากมาย ทั้้�งฮุุกกะ (Hygge) จากเดนมาร์์ก
และลากอม (Lagom) จากสวีีเดนในช่่วงก่่อนหน้้านี้้�

ภาพถ่ายโดย
Daria Pimkina
จาก Unsplash
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โดยเฉพาะนอร์์เวย์์ ประเทศต้้นทางของ
แนวคิิด Friluftsliv ที่่�เราสามารถมองเห็็น
ความก้้ า วหน้้ า ในการสร้้า ง Work-Life
Balance ของประชากร รวมถึึงจำำ�นวน
บริิษัั ท ที่่� เ ริ่่� มปรั ั บ ตารางการทำำ�งานให้้
ยืืดหยุ่่�นกว่่าเดิิมในจำำ�นวนที่่�มากขึ้้�น พร้้อม
อนุุ ญ าตให้้ พ นัั ก งานได้้ ใ ช้้ เวลาข้้ า งนอก
ระหว่่างวััน เพื่่� อฝึึกการใช้้เวลาท่่ามกลาง
ธรรมชาติิให้้เป็็นเรื่่�องปกติิธรรมดา เพิ่่�ม
โอกาสในการสานสััมพัน
ั ธ์์ผ่า่ นกิิจกรรมหรืือ
ทำำ�สิ่่ง� เล็็ก ๆ น้้อย ๆ อย่่างการรัับประทาน
อาหารกลางวัันในสวนร่่วมกััน บางบริิษััท
ยัังกำำ�หนดเวลา 90 นาทีีในทุุกวัันพุุธให้้
พนัักงานสามารถทำำ�กิิจกรรมข้้างนอกได้้
โดยไม่่ บัั ง คัั บ ว่่ า ต้้ อ งเป็็ น กิิจกรรมอะไร
ไ ม่่ เว้้ น แ ม้้ แ ต่่ ช่่ ว ง ก า รร ะ บ า ด ที่่� ทำำ� ให้้
หลายคนต้้ อ งทำำ�งานจากที่่� บ้้ า น ความ
ปกติิใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่� วโลกนี้้� หลายบริิษัั ท
พยายามหาวิิธีีสนัั บสนุุนให้้พนัั กงานของ
ตนเองมีีสุุขภาพจิิตที่่�ดีี ด้้วยการไม่่รุุกล้ำำ�
เวลาพัักเบรกระหว่่างวััน เพื่่� อเพิ่่�มโอกาส
ให้้พวกเขาสามารถสร้้างสมาธิิและกระตุ้้�น
ความคิิดสร้้างสรรค์์

ปรากฏการณ์์จากแนวคิิด Friluftsliv นี้้�ยังั มีีให้้เห็็นใน
หลากหลายเจนเนอเรชััน เช่่น เจนอััลฟาที่่�กิิจกรรม
กลางแจ้้งถููกบรรจุุให้้เป็็นหนึ่่� งในกิิจกรรมการเรีียน
รู้้�นอกห้้องเรีียน ส่่วนเจนเนอเรชัันอื่่�น ๆ มัักปรัับใช้้
กิิจกรรมกลางแจ้้งเป็็นแนวทางในการติิดต่่ อกัั บ
ครอบครััวและเพื่่�อนฝููงของตนเอง นัับว่่ากิิจกรรม
กลางแจ้้งมีีข้้อดีีหลายข้้ อ เพราะทำำ�ให้้ ได้้ ใช้้เวลา
ทั้้�งกัับคนที่่�รัก
ั และอยู่่�ท่่ามกลางธรรมชาติิไปด้้วย
สำำ�หรัับชาวมิิลเลนเนีียลที่่�มีีสััดส่่วนค่่อนข้้างใหญ่่
และเคยเป็็ น กลุ่่�มหลัั ก ในการขัั บ เคลื่่� อ นธุุ รกิิ จ
ท่่องเที่่�ยวของโลกให้้เติิบโต แนวคิิดนี้้�อาจช่่วยลด
ความต้้องการอยากเดิินทางลงได้้บ้้าง อีีกทั้้�งการ
ให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้เวลานอกบ้้าน ยัังช่่วยให้้
พวกเขาสามารถต่่อสู้้�กัับความต้้องการผลสััมฤทธิ์์�
ของงานที่่�มากขึ้้�นในช่่วงทำำ�งานอยู่่�ที่่�บ้้าน รวมทั้้�ง
ช่่วยค้้นหาจุุดสมดุุลใหม่่ที่่�ดีีขึ้้�นให้้แก่่ชีีวิิต

ภาพถ่ายโดย
Elisabeth Wales
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย
Priscilla Du Preez
จาก Unsplash
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ไม่ใช่แค่ความชิลล์
แต่พื้นทีก่ ลางแจ้งยังมีสว่ น
สัมพันธ์กบั การลดความโดดเดีย่ ว
การศึึกษาระยะยาวซึ่่� งตีีพิิมพ์์ในวารสาร
นานาชาติิด้้าระบาดวิิทยาเมื่่�อไม่่นานมานี้้�
ระบุุว่า่ 1 ใน 4 ของชาวออสเตรเลีียรู้้�สึึก
โดดเดี่่� ยวราว 3 วัันหรืือมากกว่่านั้้� นต่่ อ
สัั ปด าห์์ ทั้้� ง ยัั ง พบว่่ า ผู้้�ใหญ่่ ที่่� อ าศัั ย อยู่่�
ในละแวกใกล้้เคีียงกัับเขตสวนสาธารณะ
เขตป่่าสงวนที่่� มีีพื้้� น ที่่� ไ ม่่ น้้ อ ยกว่่า 30%
มีีอัั ตร าการรู้้�สึึกโดดเดี่่� ย วต่ำำ� กว่่า 26%
เมื่่� อเทีียบกัั บกลุ่่�มคนที่่� พัักอาศััยในพื้้� นที่่�
สีีเขีียวที่่� น้้ อ ยกว่่ า 10% ตัั ว เลขเหล่่ า นี้้�
แสดงความเชื่่�อมโยงเรื่่�องขนาดของพื้้�นที่่�
สีีเขีียวที่่�มีีมากกว่่า 30% ขึ้้�นไป ซึ่่�งสััมพัน
ั ธ์์
กัับการลดโอกาสที่่� จะกลายเป็็นคนเหงา
ลงถึึงครึ่่�งหนึ่่� ง

ตััวเลขที่่�เกิิดขึ้้�นคงเป็็นข่่าวดีีสำำ�หรัับหลายเมืืองทั่่�วโลก
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับพื้้�นที่่�สีีเขีียว ซึ่่�งส่่งผลต่่อกัับ
กิิจกรรมกลางแจ้้งที่่�ตามมา อย่่างบาร์์เซโลนา แคนเบอร์์รา
ซีีแอตเทิิล และแวนคููเวอร์์ ที่่�กำำ�หนดเป้้าหมายพื้้�นที่่�สีีเขีียว
30% ตลอดจนซิิดนีีย์์และเมลเบิิร์์นที่่�มีีแผนเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียวให้้ ได้้ 40% ภายในปีี 2040 และ 2050 ตามลำำ�ดัับ
ภาพถ่ายโดย Carl Newton จาก Unsplash
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มีีคำำ�ถามต่่อว่่าพื้้น
ี วที่่ม
� ที่่สี
� เี ขีย
� ากขึ้้น
� ยัังเท่่ากัับการ
เชื่่�อมโยงทางสัังคมที่่�มากขึ้้�นตามไปด้้วยหรืือไม่่
การศึึกษาในออสเตรเลีียยัั ง บ่่ ง ชี้้� ว่่า พื้้� น ที่่� สีี เขีียว
ในเขตเมืื อ ง โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การปลูู ก ป่่า
ในเขตเมืือง มีีส่่วนช่่วยลดความเสี่่�ยงของปััญหา
สุุ ข ภาพจิิต ภาวะนอนไม่่ ห ลัั บ โรคหัั ว ใจและ

หลอดเลืื อ ดตลอดจนภาวะสมองเสื่่� อ ม การลด
ความโดดเดี่่ย
� วจึึงเกี่่ย
� วเนื่่�องกัับพื้้�นที่่สีี
� เขีียว รวมถึึง
ประโยชน์์เชิิงสุุขภาพด้้านอื่่�น ๆ กลไกที่่�ช่ว
่ ยอธิิบาย
ความเชื่่�อมโยงระหว่่างพื้้�นที่่สีี
� เขีียวกัับการลดความ
โดดเดี่่�ยว คืือ ระบบธรรมชาติิที่่�จะช่่วยปรัับอารมณ์์
และขัั ดข วางการครุ่่�นคิิด รวมทั้้� ง บรรเทาความ
วิิตกกัังวลในการเข้้าร่่วมสัังคม จึึงทำำ�ให้้ผู้้�คนทุุกวััย
สามารถเล่่นและใช้้เวลาร่่วมกัันได้้

ภาพถ่ายโดย Ben Duchac จาก Unsplash
ภาพถ่ายโดย Zac Ong จาก Unsplash

ตััวเลขที่่�เกิิดขึ้้�นคงเป็็นข่่าวดีีสำำ�หรัับหลายเมืือง
ทั่่� วโลกที่่� ให้้ ความสำำ�คัั ญกัั บพื้้� นที่่� สีี เขีียว ซึ่่� ง ส่่ ง
ผลต่่อกัับกิิจกรรมกลางแจ้้งที่่�ตามมา อย่่างบาร์์
เซโลนา แคนเบอร์์รา ซีีแอตเทิิล และแวนคููเวอร์์
ที่่�กำำ�หนดเป้้าหมายพื้้�นที่่�สีีเขีียว 30% ตลอดจน
ซิิดนีีย์์และเมลเบิิร์์นที่่�มีีแผนเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้
ได้้ 40% ภายในปีี 2040 และ 2050 ตามลำำ�ดัับ
การศึึกษาข้้างต้้นเป็็นการเก็็บข้้อมููลโดย HILDA
กัับผู้้�ใหญ่่จำำ�นวน 6,766 คนในเมืืองต่่าง ๆ ทั่่�ว
ออสเตรเลีีย โดยประเมิินความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
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พื้้�นที่่สีี
� เขีียวในเมืืองระยะไม่่เกิิน 1.6 กม. จากบ้้าน
ระยะทางดัั ง กล่่ าวเป็็นเกณฑ์์ ทั่่� วไปที่่� ใช้้ในด้้ าน
สาธารณสุุขและการวางผัังเมืือง เพราะอยู่่�ใน
ระยะ “เดิินได้้” นอกจากนี้้�การศึึกษายัังคำำ�นึึงถึึง
ตััวแปรอื่่�น ๆ เช่่น ความแตกต่่างด้้านอายุุ รายได้้
อาชีีพ และความทุุพพลภาพด้้วย ตลอดจนมุ่่�ง
เน้้ นไปที่่�พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�สาธารณชนเข้้าถึึงได้้ จึึง
ไม่่นัับรวมพื้้�นที่่�ส่่วนกลางอย่่างสวนของหมู่่�บ้้าน
ซึ่่� ง อยู่่�ในลัั ก ษณะพื้้� น ที่่� ท างเลืื อ กและสงวนไว้้
สำำ�หรัับผู้้�พัักอาศััยเท่่านั้้�น

ภาพถ่ายโดย Josh Appel จาก Unsplash

โอกาสเหล่่านี้้� เกิิดขึ้้�นได้้ ยากในสภาพ

แวดล้้อมที่่�ขาดการดููแล เช่่น บางพื้้�นที่่�
ของเมืืองที่่�มีีต้้นไม้้น้้อยและพืืชพรรณ
ไม่่สมบููรณ์์ กรณีีนี้้�มัักเกิิดขึ้้�นในชุุมชน
ที่่�ด้้อยโอกาสทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ในแง่่หนึ่่� งกลยุุทธ์ก
์ ารสร้้างพื้้�นที่่สีี
� เขีียว
ในเมืือง จึึงมีีส่่วนช่่วยลดความไม่่เสมอ
ภาคด้้านสุุขภาพของประชากรได้้ด้้วย
ข้้ อมููลการสำำ�รวจในออสเตรเลีียและ
สหราชอาณาจัักรยัังระบุุว่า่ พื้้�นที่่�สีีเขีียว
ในระดัับท้้องถิ่่�นมีีความสำำ�คััญต่่อการ
รัับมืือในช่่วงล็็อกดาวน์์
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ประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�นสร้้างความเป็็นไปได้้ในอนาคตที่่�น่่าสนใจ
หลายประเทศเริ่่�มตื่่�นตััวเรื่่�องการใช้้ธรรมชาติิเยีียวยา ตลอดจน
ยัังมีีการศึึกษาเรื่่�องนี้้�อย่่างแพร่่หลาย ทั้้�งในสหรััฐอเมริิกา อัังกฤษ
และสกอตแลนด์์ วงการแพทย์์เริ่่�มมีีการเขีียนใบสั่่�งยาให้้ออกไปหา
ธรรมชาติิ (Prescribing Nature) โดยมองว่่าเป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีี
ที่่�จะช่่วยให้้คนไข้้มีีสุุขภาพดีีขึ้้�น มีีลิิสต์์สวนสาธารณะ
สำำ�หรัับแต่่ละโรคโดยเฉพาะ ตลอดจนมีี ไกด์์นำำ�ทาง
สำำ�หรัับการอาบป่่า

นอกจากนี้้� ยัั ง เริ่่�มมีี การทดลองเขีียนใบสั่่� ง ยาในการเข้้ า สัั ง คม
(Social Prescription) ซึ่่� งอยู่่�ระหว่่างการหารืือและทดสอบใน
บริิการสุุขภาพแห่่งชาติิของสหราชอาณาจัักร วิิธีีการเช่่นนี้้�ถืือเป็็น
แนวทางที่่�ดีีในการช่่วยลดความเหงาและความไม่่เสมอภาคด้้าน
ความเป็็นอยู่่� ถ้้าหากผู้้�คนจะสามารถเชื่่�อมโยงกัับธรรมชาติิได้้มากขึ้้�น
และสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่ชีีวิิตของตััวเองอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน
outsideonline.com
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การใช้้เวลาอยู่่�กัับบ้้านมากขึ้้�น
ส่่งผลให้้เกิิดการใช้้งานพื้้�นที่่�
นอกบ้้านในรููปแบบใหม่่ ๆ ตั้้�งแต่่
มุุมพัักผ่่อนไปจนถึึงห้้องนั่่�งเล่่น
กลางแจ้้งที่่�ตกแต่่งอย่่างครบครััน
ผู้้�บริิโภคต่่างมองว่่าโซนนอกบ้้าน
ได้้กลายเป็็นส่่วนต่่อขยายของพื้้�นที่่�
ภายในบ้้านมากขึ้้�น อีีกทั้้�งความ
ต้้องการยกระดัับพื้้�นที่่�นอกบ้้าน
ให้้เป็็นพื้้�นที่่�ใช้้งานยัังคงเพิ่่�ม
สููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ

dezeen.com
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ใกล้ ๆ ลองเริ่มจากในเขตรั้วเดิม

ภาพถ่ายโดย Ben Duchac จาก Unsplash

การสำำ�รวจร้้า นค้้ า ปลีีกในสหราชอาณาจัั ก รโดย Heal’s
พบว่่าลููกค้้า 40% รู้้�สึึกว่่าพื้้�นที่่�กลางแจ้้งทำำ�ให้้พวกเขารู้้�สึึก
ถึึงการหลบไปพััก ทางด้้านบริิษััทออกแบบสวนในอัังกฤษ
Jack Dunckley รายงานยอดขายเมล็็ดพัันธุ์์�และต้้ นไม้้
ที่่�คาดว่่าปีีนี้้� จะเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าเดิิม หลัังจากเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่าง
มากในปีี 2020 แสดงให้้เห็็นว่่าการลงทุุนเกี่่ย
� วกัับธุุรกิิจการ
ทำำ�สวนในปีีที่ผ่
่� า่ นมามีีแนวโน้้มเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปีีนี้้�

ภาพถ่ายโดย
Patrick Perkins
จาก Unsplash

dezeen.com
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สิ่่ง� เหล่่านี้้�มีีความหมายกัับผู้้�บริิโภคอย่่างไร เพราะการใช้้เวลานอกบ้้านกำำ�ลัังเป็็นกุุญแจที่่�จะเข้้าถึึงใจ
ผู้้�บริิโภค เมื่่�อลานบ้้านถููกขยายเป็็น 2 เท่่าของโต๊๊ะทำำ�งาน พื้้�นที่่ก
� ลางแจ้้งสำำ�หรัับการรัับประทานอาหาร
หรืือมุุมเงีียบสงบสัักมุุมกำำ�ลัังเป็็นสถานที่่�สำำ�หรัับพููดคุย
ุ แบบสบาย ๆ แนวคิิดเรื่่�องพื้้� นที่่�กลางแจ้้ง
ที่่�ต่่อขยายออกมาจึึงจะไม่่หายไปในเร็็ววัันนี้้� เนื่่� องจากผู้้�บริิโภคจำำ�นวนมากยัังคงไม่่สามารถกลัับไป
รัับประทานอาหารที่่� บาร์์และร้้านอาหารที่่� มีีผู้้�คนพลุุกพล่่านได้้ ตามปกติิ พื้้� นที่่� กลางแจ้้งจึึงเป็็น
ทางเลืือกในการออกไปพบปะสัังสรรค์์โดยไม่่ต้้องออกจากบ้้าน

ร้้านเฟอร์์นิิเจอร์์ Habitat ระบุุไว้้อย่่าง
น่่ าสนใจว่่าความบัั นเทิิงนอกตัั วบ้้ าน
กำำ�ลัังได้้รับ
ั ความนิิยมอย่่างสููง ทุุกวัันนี้้�
ลูู ก ค้้ า จำำ�นวนมากกำำ�ลัั ง มองหาวิิธีี
ยกระดัั บความสามารถในการทำำ�
เครื่่�องดื่่� มแบบต่่ าง ๆ ที่่� บาร์์นอกตัั ว
บ้้ า น โดยได้้ รั ับ แรงบัั น ดาลใจจาก
เกาะอิิบิิซาในเมดิิเตอร์์เรเนีียนหรืือ
บาร์์ ส ไตล์์ ติิกิิ ที่่� ต กแต่่ ง ด้้ ว ยไม้้ ไ ผ่่
หน้้ากากไม้้ หิินลาวา ต้้นปาล์์ม สร้้าง
มุุมมองใหม่่ ๆ ด้้วยความบัันเทิิงกลาง

แจ้้งในบ้้านของตนเอง เช่่นเดีียวกัั บ
เตาบาร์์บีีคิิ วแบบเรีียบง่่ า ยที่่� ถูู ก ยก
เครื่่�องให้้กลายเป็็นห้้องครััวภายนอก
พร้้อ มอุุ ป กรณ์์ คร บครััน ตลอดจน
พื้้� น ที่่� บ า ร์์ ที่่� เ ตรีียม พ ร้้ อ มสำำ� ห รัั บ
นัักผสมเครื่่�องดื่่�มมือ
ื ใหม่่ โรงภาพยนตร์์
ในบ้้าน จััดเต็็มความอบอุ่่�นนุ่่�มสบาย
ด้้วยผ้้าทอพร้้อมโปรเจกเตอร์์สำำ�หรัับ
ชมกลางแจ้้ ง ทั้้� ง หมดนี้้� กำำ�ลัั ง เป็็ น
ประสบการณ์์ทางสัังคมที่่�เหล่่าสมาชิิก
ในบ้้านต่่างต้้องการใช้้เวลาร่่วมกััน
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นาทีนต้ี อ้ งกิจกรรมกลางแจ้ง
แคมปิง้ ต้องมา!

CORE IDEA: POPULATION

gucci.com

เดืือนมกราคม ปีี 2020
สมาคมอุุตสาหกรรมกลางแจ้้ง
(Outdoor Industry Association)
เคยขนานนามว่่าชาวอเมริิกันั
เป็็นชาติิในร่่ม (Indoor Nation)
เนื่่�องจากมีีชาวอเมริิกันน้
ั อ้ ยกว่่า
20% ที่่�ใช้้เวลากลางแจ้้งมากกว่่า
1 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ หากแนวโน้้ม
ก่่อนเกิิดโรคระบาดนี้้� ได้้เปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างรวดเร็็ว เพราะในเดืือน
มีีนาคม ปีี 2020 มาตรการ
ล็็อกดาวน์์ ได้้สร้้างความต้้องการ
ครั้้ง� ใหม่่ที่่�ผลัักดัันให้้ผู้้�คนออกไป
สััมผััสพื้้นที่่�
� กลางแจ้้งมากกว่่าเดิิม
แบบท่่วมท้้น โดยในปีี 2022 จะยิ่่�ง
เห็็นชัดั เจนพร้้อมความหลากหลาย
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น�
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กัักตััว และใช้้เวลาสำำ�หรัับพัักเบรกช่่วงซััมเมอร์์
โดยไม่่ ต้้ อ งพึ่่� ง พาการเดิินทางโดยเครื่่�อ งบิิน
และยัั งสามารถรัักษาระยะห่่ างได้้ นอกจากนี้้�
� วชาญที่่ร� ะบุุว่า่ การใช้้เวลากัับ
คำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่ย
กิิจกรรมกลางแจ้้งทำำ�ให้้มีีโอกาสติิดเชื้้�อได้้น้้อย
กว่่า ยิ่่�งดึึงดููดใจกลุ่่�มนัักเดิินทางหน้้าใหม่่ จนมีี
รายงานว่่ายอดบริิการจองแคมปิ้้�งและแกลมปิ้้�ง

พุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างมากราว 400% เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�แล้้ว คาดว่่าธุุรกิิจรถบ้้าน RV
จะยิ่่ง� เติิบโตทั้้�งการเช่่าและซื้้�อโดยเฉพาะภายหลััง
การเปิิดเมืืองเต็็มรูป
ู แบบ สิินค้้ายอดนิิยม ได้้แก่่
เต็็นท์์ ถุุงนอน เฟอร์์นิิเจอร์์สำำ�หรัับตั้้�งแคมป์์ และ
อุุปกรณ์์ทำำ�อาหาร รวมถึึงสิินค้้า “หรููหรา” เช่่น
เตีียงแคมป์์ขนาดใหญ่่และระบบไฟฟ้้าพกพา

ellecanada.com

ไม่่ ใ ช่่ แ ค่่ ก ลุ่่�มลูู ก ค้้ า ที่่� ห ลงใหลการผจญภัั ย
กลุ่่�มเดิิมเท่่านั้้�น แต่่ยัังหมายถึึงลููกค้้าหน้้าใหม่่ที่่�
ตอบรัับนโยบายทำำ�งานจากบ้้านที่่�กำำ�ลังั จะกลาย
เป็็นเรื่่�องปกติิ หลายคนจึึงมองหาสิ่่�งชดเชยกัับ
การใช้้เวลามหาศาลบนหน้้ าจอ ข้้อมููลจากการ
สำำ�รวจของ Outdoorsy พบว่่า 72% ของชาว
อเมริิกัันมีีแผนเรื่่�องการขัับรถเที่่�ยวระหว่่างทาง
ไปเรื่่�อย ๆ (Road Trip) ในช่่วงที่่�สามารถจััดการ

ตารางงานให้้ยืืดหยุ่่�นขึ้้�นได้้ นี่่�จึึงเป็็นอีีกหนึ่่� งเสีียง
ที่่ช่
� ว่ ยยืืนยัันถึึงความต้้องการที่่เ� พิ่่ม
� ขึ้้�นของผู้้�คนใน
การใช้้เวลาในพื้้�นที่่�กลางแจ้้ง
นอกจากนี้้� การแพร่่ระบาดยัังมีีส่่วนจุุ ดประกาย
เรื่่�องการซื้้�อและเช่่าบ้้านเคลื่่� อนที่่� (RV) รวมทั้้�ง
ความสนใจในการตั้้�งแคมป์์หรืือการจองแกลมปิ้้�ง
(Glamping) เพื่่� อหลีีกหนีีจากช่่วงเวลาของการ
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ตามรายงานของสมาคม
อุุตสาหกรรมกลางแจ้้ง
รายงานเกี่่�ยวกัับการตั้้�งแคมป์์
ในภููมิภิ าคอเมริิกาเหนืือ ซึ่่�ง
เผยแพร่่เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม
ปีี 2020 พบว่่า 46% ของ
นัักเดิินทางทั้้ง� หมด คิิดว่่าการ
ตั้้�งแคมป์์เป็็นวิธีิ ที่่�ี ปลอดภััยที่่�สุุด
ในการเดิินทางระหว่่าง
การแพร่่ระบาด

campgrinsby.eu

ข้้อมููลของ National Association of RV Parks and Campgrounds
(ARVC) ยัังระบุุเพิ่่�มเติิมว่่าสวนสาธารณะ RV และที่่�ตั้้ง� แคมป์์ (Campgrounds)
มีีมูลู ค่่า 25.6 พัันล้า้ นดอลลาร์์สหรััฐของเศรษฐกิิจประเทศ นอกจากนี้้�
ชาวแคมเปอร์์ใช้้จ่า่ ยมากกว่่า 31 พัันล้า้ นดอลลาร์์สหรััฐต่่อปีี
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ตั้้ง� แคมป์์ อุุปกรณ์์เสริิม และยานพาหนะ
236

อานัั น ด์์ ซูู บ รามาเนีียน (Anand
Subramanian) ประธานกรรมการ
บริิหารของแพลตฟอร์์มการจองที่่�พัก
ั
Tenrr ที่่� ร วบรวมจุุ ดตั้้� ง แคมป์์ ก ว่่ า
800 แห่่ ง ทั่่� ว อเมริิกา กล่่ า วว่่ า ใน
ไตรมาสนี้้� การจองเติิบโตขึ้้�น 900%
เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว และ 400% เมื่่�อ
เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า
พื้้� นที่่�จุุดตั้้�งแคมป์์ที่่�มีีการเพิ่่�มจำำ�นวน
มากที่่�สุด
ุ คืือภายในรััศมีี 2 ชั่่�วโมงจาก
การเดิินทางโดยรถยนต์์จากเมืืองต่่างๆ
เนื่่� องจากโควิิด-19 ทำำ�ให้้ ผู้้�คนกำำ�ลััง
มองหาที่่พั
� ก
ั ผ่่อนใกล้้บ้า้ นมากกว่่าการ
ขึ้้�นเครื่่�องบิินหรืือล่่องเรืือ
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ไม่่เพีียงกิิจกรรมกลางแจ้้งอย่่างบ้้านเคลื่่�อนที่่� และ
แคมปิ้้�งเท่่านั้้�น แต่่การเดิินป่่า (Hiking) ก็็เติิบโต
ขึ้้�นเช่่นกััน แพลตฟอร์์ม AllTrails รายงานจำำ�นวน
การใช้้ ง านที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ถึึง 163% เมื่่� อ เปรีียบเทีียบ
กัั บ ช่่ ว งเวลาเดีียวกัั น ของปีี ก่่ อ น เรีียกได้้ ว่่ า เป็็ น
แอปพลิิเคชัันที่่ฮ
� อตที่่สุ
� ด
ุ ในประวััติิศาสตร์์ของบริิษััท
เช่่นเดีียวกัับความนิิยมในการปั่่�นจัักรยานที่่�เติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่� องมาตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม ปีี 2020 ยอด
จำำ�หน่่ า ยจัั ก รยานแบบทั่่� ว ไปและอุุป กรณ์์ ต กแต่่ ง
เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�น 75% เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีีก่่อน โดยในสหรััฐอเมริิกาประเทศเดีียวทำำ�
รายได้้ถึึง 1 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ

bikeradar.com

blog.norrona.com
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snowpeak.com

prtimes.jp

ในขณะที่่�หลายแบรนด์์เริ่่ม
� สร้้างประสบการณ์์ ในการนำำ�เสนอ
เช่่น แบรนด์์ Bergzeit ในยุุโรป ได้้สร้้างกลยุุทธ์ผ่
์ ่านการตลาด
และร้้า นค้้ า ปลีีกมากขึ้้� น เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น และสร้้า งการมีีส่่ ว น
ร่่วมกัับผู้้�ที่่�สนใจกิิจกรรมกลางแจ้้ง หรืือแบรนด์์ผู้้�นำำ�กิิจกรรม
กลางแจ้้งอย่่าง Snow Peak ในญี่่�ปุ่่น
� ได้้ออกแบบพิิพิิธภััณฑ์์
เพื่่� อ แสดงผลงานผลิิตภัั ณ ฑ์์ ร ะดัั บ ตำำ�นาน รวมทั้้� ง มีีการจัั ด
แคมปิ้้�งฟิิลด์์ (Camping Field) ถึึง 7 แห่่งทั่่�วประเทศ นอกจากนี้้�
แบรนด์์ ยัั ง เคยทำำ�งานร่่ว มกัั บ สถาปนิิกอย่่ า งเคนโกะ คุุ ม ะ
(Kengo Kuma) ในการขยายขอบเขตของ Jyubako Tiny
Homes ในพื้้� นที่่�แคมปิ้้�ง เพื่่� อมอบความเหนืื อระดัับกว่่าเดิิม
ในรููปแบบแกลมปิ้้�งที่่� กำำ�ลัังได้้ รับ
ั ความนิิยม และด้้ วยเพราะ
ความเข้้าใจเชิิงลึึกถึึงความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน Snow Peak
ยัั ง ร่่ว มมืื อ กัั บ บริิการพื้้� น ที่่� จัั ด เก็็ บ อย่่ า ง Sumally Pocket
นำำ�เสนอความสะดวกให้้ ผู้้� บริิโภคสามารถฝากเก็็ บ อุุ ป กรณ์์
แคมปิ้้�งในพื้้� นที่่� จััดเก็็ บชั่่�วคราวพร้้อมระบบควบคุุมความชื้้� น
เพีียงวางเงิินมัั ดจำำ� และติิดต่่ อ ผ่่ า นทางแอปพลิิเคชัั น โดย
ค่่าบริิการอยู่่�ที่่�ราว 130 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อปีี
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ทางฝั่่�งแฟชั่่�นก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งธุุรกิิจ
ที่่�เข้้าร่่วมตอบรัับแนวโน้้มนี้้�เช่่นกััน
ปลายปีี 2020 แบรนด์์ The North Face
จัับมืือกัับ Gucci ในคอลเล็็กชััน The North
Face x Gucci พร้้อมจุุ ดมุ่่�งหมายเดีียวกััน
คืือการออกสำำ�รวจ ค้้นหา และผจญภััยไปกัับ
การเดิินทางท่่ องเที่่� ยว โปรเจกต์์ พิิ เศษนี้้� นำำ�
เสนอในรููปแบบร้้านป๊๊อปอััป Gucci Pin ที่่�มีี
แรงบัั น ดาลใจมาจากหมุุ ด บนแผนที่่� ดิิจิิทัั ล

การออกแบบจึึงสะท้้ อ นถึึงโลกภายนอก
บนวัั ส ดุุ ที่่� ห ลากหลาย ที่่� สื่่� อสารถึึงความ
เปลี่่ย
� นแปลงของภููมิิประเทศและการเดิินทาง
สำำ�รวจ นอกจากนี้้� ยัั ง มีีเทคโนโลยีี Spatial
Sound (เทคโนโลยีีเสีียง 8 มิิติิ) เพื่่� อ นำำ�
ผู้้�สนใจก้้าวเข้้าสู่่�การเดิินทางและความทรงจำำ�
ผ่่ า นการรัับ ฟัั ง เสีียงธรรมชาติิ ทั้้� ง ยัั ง เพิ่่� ม
ความพิิเศษอีีกขั้้� น ด้้ ว ยประสบการณ์์ แ บบ

เสมืือนจริิงกัับ Gucci PokéStop ด้้วยความ
ร่่ว มมืื อ กัั บ บริิษัั ท เทคโนโลยีีโลกเสมืื อ นจริิง
Niantic ทำำ�ให้้ ค อลเล็็ ก ชัั น นี้้� ก ลายมาเป็็ น
ส่่วนหนึ่่� งในโลกแห่่ง Pokémon GO โดยนำำ�
เสนอประสบการณ์์เต็็มรููปแบบที่่�ชวนให้้ผู้้�เล่่น
ออกไปสำำ�รวจโลกภายนอก
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เช่่นเดีียวกัั บวง K-Pop อย่่าง BTS ที่่� สร้้างกระแส
และดัั งเป็็นพลุุแตกในทุุกผลงานที่่� เผยแพร่่ออกมา
หลัั ง จากในปีี 2020 พวกเขาประสบความสำำ�เร็็จ
กัับเรีียลลิิตี้้�โชว์์รายการ “In the SOOP BTS Ver.”
ซึ่่� ง คำำ�ว่่า SOOP มีีความหมายว่่า ป่่าไม้้ ใ นเกาหลีี
ดัังนั้้� นรายการจึึงนำำ�เสนอเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิ การใช้้
เวลากลางแจ้้งในเกาหลีีที่่�มีีทั้้�งสิ้้�น 8 ตอน แฟน ๆ จะ
ได้้สััมผััสถึึงการใช้้ชีีวิิตร่ว่ มกัันของสมาชิิกทั้้�ง 7 และ
การแสดงออกถึึงชีีวิิตที่่� สโลว์์ไลฟ์์ที่่�ผ่่อนคลาย ในปีี
2021 วง BTS ยัังจัับมืือกัับแบรนด์์ Helinox ออก
คอลเล็็กชััน BTS x Helinox สำำ�หรัับกิิจกรรมกลาง
แจ้้งถึึง 2 คอลเล็็กชััน ซึ่่� งการร่่วมมืือกัันรอบใหม่่นี้้�
ตั้้�งแต่่เต็็นท์์ 3P โต๊๊ะสนาม เก้้าอี้้�สนาม กระเป๋๋าโท้้ต

geo.tv
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pressreels.com

ผ้้าขนหนูู หมอนโฟม ไปจนถึึงเคส ID สีีม่่วงจััดจ้้าน โดยแต่่ละชิ้้�นล้้วนสร้้างบนพื้้� นฐาน
ความเข้้าใจกิิจกรรมกลางแจ้้งอย่่างแท้้จริิงให้้เหมาะกัับหลากหลายกิิจกรรม ทั้้�งการไป
เทศกาลดนตรีี ชายหาด รููฟท็็อปปาร์์ตี้้� สวนสาธารณะกลางเมืือง หรืือจะไปตั้้�งแคมป์์
กลางป่่าแบบสายรัักธรรมชาติิ
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ที่มา:

highsnobiety.com
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แบรนด์์ แฟชั่่�นเอาต์์ ดอร์์จากญี่่�ปุ่่�นอย่่าง White Mountaineering ที่่�มีีจุุดเด่่นด้้านการผสานดีีไซน์์กัับฟัังก์์ชั่่�นได้้
อย่่างลงตัั วสำำ�หรัับกิิจกรรมการเดิินป่่าปีีนเขาหรืือแม้้แต่่
สวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วััน กำำ�ลัังจะออกคอลเล็็กชัันเสื้้� อผ้้า
ร่่วมกัับ UNIQLO x White Mountaineering หลัังจาก
เคยจัั บ มืื อ กัั บ แบรนด์์ ดัั ง อย่่ า ง Adidas และ Eastpak
มาแล้้ ว ครั้้�ง นี้้� ม าในคอลเล็็ ก ชัั น นี้้� Yosuke Aizawa
ผู้้�ก่่ อตั้้� งและดีีไซเนอร์์ประจำำ�แบรนด์์ ก็็ได้้ ลงมืื อออกแบบ
ด้้ ว ยตัั ว เองจนออกมาเป็็ น เสื้้� อ ฮู้้�ดพาร์์ก้้ า ที่่� ม าพร้้อ มกัั บ
ซิิปสองชั้้� น ด้้ านหน้้ า เสื้้� อแจ็็ ก เก็็ ตฟลีีซโอเวอร์์ ไ ซส์์
ที่่� เ กิิดจากการผสมผสานผ้้ า ฟลีีซ 2 ชนิิด ไปจนถึึงเสื้้� อ
พููลโอเวอร์์ทรงหลวมสำำ�หรัับผู้้�หญิิง รวมถึึงกลุ่่�มเสื้้�อผ้้าเด็็ก
ซึ่่� ง ไ ม่่ บ่่ อ ยนัั ก ที่่� แบ ร น ด์์ ร ะ ดัั บ ตำำ� น า น จ ะ ร่่ ว มมืื อ กัั น
สร้้า งสรรค์์ ผ ลงานที่่� ล งรายละเอีียดและผสมความเป็็ น
เอกลัักษณ์์ของแบรนด์์ทั้้�งคู่่�ร่่วมกัันจนเป็็นหนึ่่� งเดีียวเช่่นนี้้�

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
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ปีีที่สิ่
่� ง่� เดีียวที่่ค
� าดการณ์์ได้้อย่่างแม่่นยำำ�ที่่สุ
� ดก็
ุ คื
็ อ
ื ความไม่่แน่่นอน
ปรากฏการณ์์ ทางสัังคมและวััฒนธรรมสำำ�หรัับปีี 2022 มีีจุุ ด
เริ่่ม
� ต้้นอยู่่�ที่่�การยอมรัับว่่าสัังคมและการใช้้ชีีวิิตในรููปแบบที่่�คุ้้�น
เคยในช่่วงเวลาก่่ อนปีี 2019 นั้้� น ไม่่ ใช่่สิ่�่ งที่่� จะเกิิดขึ้้� นในเวลา
อัันใกล้้อย่่างที่่�หวัังไว้้ เป็็นปีีแห่่งการทำำ�ความเข้้าใจใหม่่และหา
ทางออกให้้กัับองค์์ประกอบในแต่่ละภาคส่่วน ตั้้�งแต่่คน รููปแบบ
ที่่�อยู่่�อาศััย การประกอบธุุรกิิจ ไปจนถึึงการออกแบบเมืือง ทั้้�งยััง
เป็็นช่่วงเวลาแห่่งการจััดการความกระจััดกระจายของความไม่่
เท่่าเทีียมในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่วิิกฤตเศรษฐกิิจโลก ความเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืื อ ง ความขัั ด แย้้ ง เชิิงอัั ตลัั ก ษณ์์ ตลอดจนความ
เหลื่่� อมล้ำำ�ในการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ ต
โลกาภิิวััตน์์ได้้ กระจายตัั วออกเป็็นชิ้้�นส่่วน อำำ�นาจของโลกยััง
คงเป็็นการแบ่่งขั้้�วกัันระหว่่างประเทศจากยุุโรป สหรััฐอเมริิกา
ที่่� ต้้องเจรจากัับทางฝั่่�งตะวัันออกอย่่างจีีน ด้้วยความเข้้มแข็็ง
ทางการเงิินและการมีีพัั น ธมิิตรสำำ�คัั ญ ทางการค้้ า ในหลาย
ประเทศ และการพััฒนาโครงการแบบเมกะโปรเจกต์์ของจีีน จึึง
เป็็นการกระจายอำำ�นาจออกจากศููนย์์กลางเดิิมอย่่างยุุโรปและ
สหรััฐอเมริิกา กระแสความเป็็นประชาธิิปไตยที่่�มากขึ้้�นในอิินเดีีย
รวมถึึงการเรีียกร้้องระบบการปกครองในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ความแตกสลายของระบบได้้ขุุดคุ้้�ยความไม่่เท่่าเทีียมและการ
แบ่่งแยกทางสัังคม การเมืือง และสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับโลกที่่�
ซ่่อ นอยู่่�ให้้ เห็็ น โลกที่่� เชื่่� อ มต่่ อ กัั น ด้้ ว ยเทคโนโลยีีดิิจิิทัั ล ทำำ�ให้้
สิินค้้า บริิการ ข่่าวสารข้้อมููล และวััฒนธรรมเผยแพร่่ไปอย่่าง
รวดเร็็ว ทั้้�งยัังสร้้างแรงตึึงใหม่่ระหว่่างความเป็็นโลกและความ
เป็็ น ท้้ อ งถิ่่� น ที่่� มีี หน้้ า ตาไม่่ เหมืื อ นเดิิม ความเป็็ น ท้้ อ งถิ่่� น แบบ
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สุุดขั้้ว� (Hyper-Localism) ยัังเป็็นความเคลื่่�อนไหวสำำ�คััญในปีี 2022 นี้้�
มาพร้้อมกัับความเป็็นชุุมชนระดัับจุุลภาค (Micro-Community)
การรวมตััวกัันของกลุ่่�มคนเล็็ก ๆ ที่่�สำำ�คััญอย่่างมากต่่อการอยู่่�ร่่วม
กัันในสัังคม เสีียงของคนชายขอบ คนกลุ่่�มน้้อย กลุ่่�มคนที่่�เคยถููก
มองข้้ามจะถููกรัับฟัังและมีีที่่�ทางมากขึ้้�น กลุ่่�มคนจะมาร่่วมกัันแบ่่ง
ปัันเรื่่�องเล่่าชุุดใหม่่ที่่�แตกต่่างออกไปจากที่่�เคยได้้ยิินเป็็นส่่วนใหญ่่
รายงาน Global Millennial Survey 2020 จาก Deloitte เผย
ว่่าวิิกฤตที่่� ผ่่านมาได้้ สนัั บสนุุ นให้้ เกิิดวงจรของการให้้ ความช่่วย
เหลืือกััน ขัับเคลื่่�อนความเปลี่่ย
� นแปลงในเชิิงบวกให้้กัับชุุมชน โดย
76% ของผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ บอกว่่าการเผชิิญวิิกฤตทำำ�ให้้พวกเขา
มีีความเข้้าอกเข้้าใจความต้้องการของคนอื่่� น ๆ มากขึ้้�น และได้้ส่่ง
ต่่อแรงบัันดาลใจในการลงมืือทำำ�สิ่่�งดีี ๆ เพื่่�อพััฒนาชีีวิิตของผู้้�อื่่� น
กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มาเชื่่�อมโยงเข้้าด้้วยกัันยัังได้้พยายามช่่วยเหลืือ
ธุุรกิิจท้้องถิ่่�นให้้รอดพ้้นจากอุุปสรรค สร้้างสัังคมที่่�พอจะเกิิดเรื่่�อง
ดีี ๆ ขึ้้�นในแต่่ละวัันจากความร่่วมมืือกัันของผู้้�คน
ทั้้�งนี้้� ท่่ามกลางความสัับสนวุ่่�นวายมีีบางอย่่างคงอยู่่�เหมืือนเดิิม
ผู้้�คนยัังคงมีีความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานเช่่นเคย ทั้้�งเรื่่�องการเติิมเต็็ม
การเป็็นส่่วนหนึ่่� ง ความสงสััยใคร่่รู้้� ความสำำ�เร็็จ การมีีเป้้าหมาย
การรัักษาอัั ตลัักษณ์์ และความมั่่�นคง ดัั งนั้้� นช่่วงเวลาของความ
ไม่่ แ น่่ น อนนี้้� เราทุุ ก คนจึึงยิ่่� ง ควรให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ 4C คืื อ
Connection (การเชื่่� อมต่่ อกัั น) Conservation (การป้้องกัั น
รััก ษา) Communication (การสื่่� อ สาร) และ Community
(การอยู่่�ร่่วมกััน)
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เหตุุการณ์์ที่ส
่� ามารถแสดงภาพได้้ดีีที่่สุ
� ด
ุ คืือโตเกีียวโอลิิมปิิก 2020
ที่่� มีี บทบาทไม่่ ใช่่เพีียงมหกรรมกีีฬาระดัั บ โลกเท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง ทำำ�
หน้้าที่่�สำำ�คััญในการเป็็น “ความหวััง” ให้้กัับโลกทั้้�งใบ เจ้้าภาพได้้
ใช้้พื้้�นที่่�ในการแสดงศัักยภาพอย่่างเต็็มที่่�และน่่าจดจำำ� เกิิดภาพน่่า
ประทัับใจมากมาย อย่่างนัักกีีฬาที่่�เป็็นคู่่�แข่่งกัันแต่่ตััดสิินใจครอง
เหรีียญทองร่่วมกััน ความเอื้้� ออาทร การให้้ความช่่วยเหลืืออย่่าง
ไร้้เงื่่�อนไขในสนาม สร้้างประวััติิ ศาสตร์์แห่่ งชััยชนะให้้ กัับหลาย
ประเทศ รวมถึึงการมีี “ทีีมนัักกีีฬาผู้้�ลี้้�ภััย” ในการแข่่งขัันโอลิิมปิิก
สะท้้ อ นถึึงการให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ ผู้้�ลี้้� ภัั ย ตามที่่� ค ณะกรรมการ
โอลิิมปิิกสากล (IOC) ได้้อนุุมััติิ เพราะต้้องการให้้โลกตระหนัักถึึง
กลุ่่�มคนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากสงคราม ความขััดแย้้ง ความยากจน
และภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิจนกลายเป็็นชนกลุ่่�มน้้อย ต้้องอพยพ
พลััดถิ่�่น และไร้้ตััวตนบนแผนที่่�โลก
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ช่่วงเวลาของความไม่่แน่่นอนนี้้� เราทุุกคน
จึึงยิ่่�งควรให้้ความสำำ�คััญกัับ 4C คืือ
Connection (การเชื่่�อมต่่อกััน)
Conservation (การป้้องกัันรัักษา)
Communication (การสื่่�อสาร) และ
Community (การอยู่่�ร่่วมกััน)

เกมกีีฬาในครั้้�ง นี้้� จึึ งมีีค่่ า มากกว่่า การแข่่ ง ขัั น แต่่ เป็็ น แสงแห่่ ง
วัันใหม่่ของมวลมนุุษยชาติิ
ผลลััพธ์์ของการเชื่่�อมโยงเข้้าหากัันในระดัับปััจเจก ภููมิิภาค และ
ู ลกัันเอง
ระดัับโลก การเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งทั้้�งในระดัับที่่�ดูแ
จนถึึงรััฐบาลกำำ�หนดนโยบายให้้ เราทุุกคนต่่างกำำ�ลัังโต้้อยู่่�บนคลื่่�น
แห่่ งความไม่่แน่่ นอนและเดิินหน้้ าไปอย่่างไร้้ทิิ ศทาง แต่่ เมื่่� อใด
ก็็ ตามที่่� เราตัั ดสิิ นใจใช้้ชีีวิิตที่่� เปลี่่�ยนไปด้้ วยการปรัับตัั ว มีีความ
ยืืดหยุ่่�นต่่อข้้อจำำ�กััด เดิินหน้้าต่่อด้้วยความกล้้าหาญในการรัับมืือ
กัับความเปลี่่�ยนแปลงเป็็นต้้นทุุน เมื่่�อนั้้�นแล้้วการตััดสิินใจเริ่่ม
� ต้้น
ใหม่่ย่่อมออกผลเป็็นอนาคตที่่�ดีีกว่่าเมื่่�อวานอย่่างแน่่นอน
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GLOBAL

CONVERSATION
สนทนาภาษาโลก

ประเภทธุรกิจ: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต,สุขภาพและการความเป็นอยู่ที่ดี
ภาพถ่ายโดย NASA จาก Unsplash
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อำำ�นาจของโลกในวัันนี้้�คือ
ื การสมดุุลกัันระหว่่างโลกตะวัันตก
และตะวัันออก ที่่�แต่่ละฝ่่ายก็็อาจเริ่่มสู
ู เสีียความเชื่่�อมั่่�น
� ญ
และอิิทธิิพลบางส่่วนบนเวทีีโลกทั้้�งเรื่่�องการเมืืองและการ
ค้้ า อีีกทั้้� งยัั งต้้ องเผชิิญกัั บลััทธิิชาติินิิยมใหม่่ ที่่�อาจไม่่ ได้้
ยึึดโยงอยู่่�กัั บ คำำ�ว่่า ชาติิเชิิงพื้้� น ที่่� ใ นรูู ป แบบเดิิมอีีกต่่ อ ไป
ผนวกกัับเส้้นทางการค้้าทางเลืือกและการพััฒนาอย่่างก้้าว
กระโดดของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ถาโถมมารอบด้้าน
สิ่่ง� เหล่่านี้้�นับ
ั เป็็นความท้้าทายและเป็็นข้้อวิิพากษ์์ที่ส่
่� ง่ ผลต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงของทิิศทางลมแห่่งอำำ�นาจ จากตะวัันตก
มายัังตะวัันออก
ทัั ศ นคติิที่่� ว่่า ทวีีปยุุโรปและสหรััฐ อเมริิกาเป็็ น ศููนย์์ ก ลาง
ของทุุกสิ่่�งนั้้�นเริ่่มสั่่
� วชาญด้้านความสััมพัันธ์์
� �นคลอน ผู้้�เชี่่ย
ระหว่่างประเทศจากมหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ดอย่่างสตีีเฟน
วอลต์์ (Stephen Walt) ได้้ ให้้ คำำ� สรุุ ป ไว้้ว่่า “วิิกฤตโรค
ระบาดเป็็ น ตัั ว เร่่ง ให้้ เ กิิดการยกระดัั บ ทางอำำ�นาจ และ
สร้้างคลื่่� นแห่่ งอิิทธิิพลที่่� เปลี่่�ยนจากโลกตะวัันตกมาเป็็น
โลกตะวัันออก การตอบสนองของรััฐบาลจากฝั่่�งยุุโรปและ
สหรััฐอเมริิกาได้้รับ
ั ความกัังขาจากประชาชนมากขึ้้�น และดูู
เหมืือนว่่าอำำ�นาจที่่มีี
� ในมืือนั้้�นก็็ยิ่ง่� อ่่อนแอลงไปด้้วยเช่่นกััน”
วิิกฤตการณ์์ไวรััสโคโรนาเป็็นสาเหตุุของการเปลี่่�ยนแปลง
สมดุุลในเชิิงโครงสร้้างทางอำำ�นาจระดัั บโลก บทความที่่�
เผยแพร่่ในหนัังสืือพิิมพ์์ El Pais ของสเปน เขีียนโดยนััก

ปรััชญาชาวเกาหลีี บยองชอลฮัั น (Byung-Chul Han)
ได้้ตั้้� งประเด็็นชวนคิิดไว้้ว่า่ “ประเทศในเอเชีียอย่่างญี่่�ปุ่่�น
เกาหลีีใต้้ จีีน ฮ่่องกง ไต้้หวััน และสิิงคโปร์์ ที่่�ในอดีีตเคยมีี
แนวคิิดแบบเผด็็จการมาก่่อนนั้้� น ในตอนนี้้� ได้้เรีียนรู้้�แล้้ว
ว่่าจะสามารถฝ่่าฝัันวิิกฤตต่่ าง ๆ ของประเทศไปได้้ ด้้วย
แนวคิิดประชาธิิปไตย”
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ภาพถ่ายโดย Markus Winkler จาก Unsplash
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Nikkei จััดอัันดัับประเทศและดิินแดนทั่่� วโลกด้้วยดััชนีี
COVID-19 Recovery Index เพื่่�อวััดความสามารถด้้าน
การบริิหารจััดการการระบาดของโควิิด-19 การกระจาย
วััคซีีน และความสามารถในการเคลื่่�อนที่่�ทางสัังคมในช่่วง
ปลายเดืือนของทุุก ๆ เดืือน จากการจััดอัน
ั ดัับนัับจนถึึงวัันที่่�
30 มิิถุุนายนที่่�ผ่่านมา พบว่่าจีีนอยู่่�ในอัันดัับที่่� 1 ที่่�มีีค่่า
ดััชนีีการฟื้้�นตััวดีีที่่�สุด
ุ (76.5 คะแนน) จีีนก้้าวขึ้้�นมาเป็็น
อัันดัับหนึ่่� งจากการจััดอัันดัับประเทศที่่�ฟื้้�นฟููจากโควิิด-19
ได้้รวดเร็็วที่่�สุด
ุ มีีการคาดการณ์์ว่า่ จีีนจะมีีผลิิตภััณฑ์์มวล
รวมในประเทศหรืือจีีดีีพีี (GDP) แซงหน้้าสหรััฐอเมริิกา
ในปีี 2030 จากการคาดการณ์์เมื่่�อปีี 2019 ว่่าเป็็นปีี 2032

ภาพถ่ายโดย Chris Briggs จาก Unsplash

หนัังสืือ The Future Is Asian เขีียนโดย ดร.ปารััค คานนา (Parag Khanna)
ที่่�ปรึึกษาด้้านการกำำ�หนดกลยุุทธ์ร์ ะดัับโลกมีีคำำ�ตอบที่่�น่่าสนใจ เขากล่่าวว่่าเอเชีีย
คืือทวีีปที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในโลก และ “มหาภููมิิภาค” นี้้�กำำ�ลัังจะผสมผสานกลายเป็็นหนึ่่� ง
เดีียวกััน ทั้้�งในเชิิงการเมืือง วััฒนธรรม และเศรษฐกิิจ ที่่�พร้้อมจะแซงหน้้ าว่่าที่่�
ประเทศมหาอำำ�นาจจากฝั่่�งตะวัันตก ด้้วยจำำ�นวนประชากรกว่่า 4.64 พัันล้้านคน
ซึ่่�งเป็็นตััวเลขที่่�ทำำ�ให้้เอเชีียกลายเป็็นมหาภููมิิภาคได้้ โดยทั้้�งอิินเดีียและจีีนมีีจำำ�นวน
ประชากรนัับพัันล้้านคน ขณะเดีียวกัันรายงานขององค์์การสหประชาชาติิ (United
Nations) เคยประเมิินไว้้ว่า่ อิินโดนีีเซีียและปากีีสถานจะมีีจำำ�นวนประชากรเพิ่่�มถึึง
300 ล้้านคนในปีี 2050
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ความตกลงการค้้าเสรีีแบบรวมกลุ่่�มทางภููมิิภาค (Regional
Integration) ประเทศในเอเชีียที่่�ได้้ประโยชน์์มากที่่�สุด
ุ คืือ
จีีน เกาหลีีใต้้ สิิงคโปร์์ และญี่่ปุ่่
� น
� สามารถเห็็นได้้จากความ
เชี่่�ยวชาญด้้านการส่่งออก ความสามารถในการแข่่งขััน
และความเกื้้�อกููลทางการค้้าระหว่่างประเทศ จีีนและญี่่ปุ่่
� น
�
แสดงความสามารถในการแข่่งขัันที่่�สูงู ขึ้้�นอย่่างชััดเจนใน
ภููมิิภาคที่่�มีีการซื้้�อขายทั่่�วโลกมากที่่�สุด
ุ
สิ่่�งนี้้� หมายความว่่าอย่่างไรสำำ�หรัับฝ่่ายกำำ�หนดนโยบาย
และธุุรกิิจต่่าง ๆ ความท้้าทายคืือการสร้้างสมดุุลที่่�ค่่อย ๆ
เปลี่่ย
� นแปลงไปในเศรษฐกิิจโลก และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การแข่่ ง ขัั นระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัั บจีีน สำำ�หรัับหลาย
ประเทศ เช่่น ประเทศในสหภาพยุุโรป ที่่มีี
� เป้้าหมายคืือการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์ท
์ างการค้้ากัับเอเชีีย และในขณะเดีียวกัันก็็
ต้้องรัักษาความเป็็นพัันธมิิตรกัับสหรััฐอเมริิกาเอาไว้้ให้้ได้้
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ค้ำำ��ยัันอำำ�นาจ
ความไม่่ แ น่่ น อนทางภูู มิิ ศาสตร์์ก ารเมืื อ งโลก
สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในหลากหลายรููปแบบ นอกจาก
เหตุุ ก ารณ์์ ก ารก่่ อ การร้้า ยข้้ า มชาติิแล้้ ว ยัั ง มีี
ความขััดแย้้งทางการเมืืองระหว่่างประเทศ หรืือ
ความรุุ น แรงถึึงขั้้� น ทำำ�สงคราม เมื่่� อ พิิจารณา
ระดัั บความเสี่่� ยงทางด้้ านภููมิิ ศาสตร์์การเมืื อง
โลกและเหตุุการณ์์ สำำ�คััญในรอบ 100 กว่่าปีีที่่�
ผ่่านมา จะเห็็นว่่า ‘การปะทุุขึ้� ้น’ (Spikes) ของ
ความตึึงเครีียดทางภูู มิิ ศาสตร์์ก ารเมืื อ งโลก
เกิิดขึ้้� นบ่่ อยครั้้�ง โดยมีีระดัั บความรุุ นแรงของ
เหตุุ ก ารณ์์ แ ตกต่่ า งกัั น นอกเหนืื อ จากดัั ชนีี

วััดร ะดัั บ ความเสี่่� ย งด้้ า นภูู มิิ ศาสตร์์ก ารเมืื อ ง
โลก (Geopolitical Risk Index) ที่่�จััดทำำ�โดย
ดาริิโอ คััลดารา (Dario Caldara) และมััตเตโอ
อิิอาโคเวีียลโล (Matteo Iacoviello) จาก
คณะกรรมการธนาคารกลางสหรััฐ (Federal
Reserve Board) ทั้้� ง คู่่�ยัั ง ได้้ ปร ะมาณการ
ผลกระทบที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจ ซึ่่�งค้้นพบว่่าการปะทุุ
เพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านภููมิิศาสตร์์การเมืือง
ส่่ งผลกระทบทางลบต่่ อภาพรวมของกิิจกรรม
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ อ ย่่ า ง มีีนัั ยสำำ�คัั ญ ทั้้� ง ภ า ค
เศรษฐกิิจจริิงและผลตอบแทนในตลาดการเงิิน

eastern-focus.eu
ภาพวาดโดย Eduard Gross จาก Unsplash

เหตุุการณ์์กลุ่่�มตาลีีบัันเข้้าครอบครองเมืืองคาบููลทำำ�ให้้มีีผู้้�อพยพออกจากอััฟกานิิสถาน
มากมายมหาศาล เกิิดเป็็นภาพแสนเศร้้าที่่�ทุก
ุ คนต่่างยื้้�อแย่่งพื้้�นที่่�บนเครื่่�องบิิน เพื่่�อ

ให้้ได้้ออกนอกประเทศที่่�อาจกลัับไปสู่่�ยุุคเผด็็จการทางศาสนาอีีกครั้้�ง ในเบลารุุส
ผู้้�ที่่เ� ห็็นต่่างทางการเมืืองจะถููกบัังคัับให้้สูญ
ู หายหรืือจััดฉากการตายอย่่างไม่่มีีสาเหตุุ
เหตุุการณ์์ตำำ�รวจยิิงกระสุุนจริิงใส่่กลุ่่�มผู้้�ประท้้วงผลการเลืือกตั้้�ง ตลอดจนความ
เคลื่่�อนไหวที่่�เกิิดขึ้้�นในมหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิก 2020 เมื่่�ออัันซาน (An San) นัักกีีฬา
ยิิงธนููหญิิงทีีมชาติิเกาหลีีใต้้ผู้้�คว้า้ 3 เหรีียญทองโอลิิมปิิกได้้รับ
ั การโจมตีีว่่าการที่่�
เธอตััดผมสั้้�นทำำ�ให้้มีีความเป็็นผู้้�หญิิงน้้อยลง
ตััวอย่่างเพีียงเล็็กน้้อยเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าการเมืืองนั้้�นล้้วนเป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวทั้้�งสิ้้น
�
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• ขบวนการเสื้้�อกั๊๊�กเหลืือง ขบวนประท้้วงในฝรั่่�งเศส เป็็นเหตุุการณ์์เดิินขบวนครั้้�ง
� ด
		 ใหญ่่ในรอบ 10 ปีี และเป็็นการประท้้วงที่่รุ� น
ุ แรงที่่สุ
ุ ในรอบ 50 ปีี เป็็นการชุุมนุม
ุ
� ะมีีผลให้้ราคาน้ำำ�มัันสููงขึ้้�น เสื้้�อกั๊๊�กเหลืืองจึึงเป็็น
		ต่่อต้้านนโยบายขึ้้�นภาษีีน้ำำ�มัันที่่จ
		สัั ญ ลัั ก ษณ์์ ที่่� ดีี ในการสื่่� อ ถึึงคนขัั บ รถที่่� เ ป็็ น ผู้้�ประท้้ ว งแรกเริ่่�ม และสื่่� อ ถึึง
		ภาวะฉุุกเฉิินที่่�ต้้องการการแก้้ไข
• การประท้้วงในเลบานอน ปีี 2019–2020 หรืือที่่�เรีียกกัันในท้้องถิ่่น
� ว่่าการปฏิิวััติิ
		 เดืื อนตุุลาคม เป็็นการประท้้ วงทั่่� วประเทศเพื่่� อประณามการปกครองแบบ
� บเซาอย่่างหนััก ภาวะตกงานที่่สู
� งู ถึึง
		นิิกายนิิยม (Sectarian Rule) เศรษฐกิิจที่่ซ
46% ในปีี 2018 การฉ้้อโกงภายในของหน่่วยงานรััฐบาล การออกกฎหมายที่่�มีี
		 เพื่่�อปกป้้องชนชั้้�นปกครองจากการตรวจสอบได้้ (เช่่น การตรวจสอบบััญชีี) และ
		ความล้้มเหลวของรััฐบาลที่่ไ� ม่่สามารถจััดสรรบริิการพื้้�นฐาน เช่่น ไฟฟ้้า น้ำำ� และ
		ความสะอาด ให้้แก่่ประชาชนได้้
• ในฮ่่องกง สิ่่ง� ที่่เ� ริ่่ม
� ต้้นจากการประท้้วงต่่อต้้านร่่างกฎหมายส่่งผู้้�ร้้ายข้้ามแดน ได้้
� วกัับการมีีส่่วนร่่วมของจีีน
		จุุดชนวนให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยเกี่่ย
		 แผ่่นดิินใหญ่่ในภููมิิภาคกึ่่� งปกครองตนเอง การประท้้วงกิินเวลานานกว่่า 2 ปีี
		นำำ�ไปสู่่�การจัับ กุุมปร ะชาชนหลายพัั น คน และทำำ�ให้้ ฮ่่ อ งกงเข้้ า สู่่�วิิกฤตทาง
		การเมืืองครั้้�งใหญ่่ที่่�สุด
ุ
Mass Mobilisation Data Project

ในปีี 2020 แม้้ว่า่ โลกจะต้้องเผชิิญกัับการล็็อกดาวน์์ในหลายประเทศ แต่่ก็็ไม่่อาจ
ห้้ า มอุุ ดม การณ์์ ใ นการออกมาแสดงจุุ ดยืื น เพื่่� อ สร้้ า งความเปลี่่� ย นแปลงได้้
เราได้้เห็็นภาพขบวนประท้้วงที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกบนพื้้�นที่่�การเรีียกร้้องที่่�แตกต่่างกัันไป
ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่�องการตกงาน อิิสรภาพและประชาธิิปไตย ความเป็็นธรรมทางสัังคม
รวมถึึงการยุุติิการคอร์์รัปชั
ั น
ั ของรััฐบาล สำำ�นัักข่่าว Aljazeera ได้้จัดทำำ�อิิ
ั
นโฟกราฟิิก
ที่่�รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประท้้วงทั่่�วโลก โดยแสดงข้้อมููลการประท้้วงในระยะ
เวลา 1 ทศวรรษ ระหว่่างปีี 2010-2020 พบว่่าปีี 2019 มีีจำำ�นวนขบวนประท้้วง
เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกมากที่่�สุด
ุ และเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง
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หลายประเทศได้้ รั ับ บททดสอบแห่่ ง ชาติิผ่่ า นสิ่่� ง ที่่� เรีียกว่่า “การปกครอง
ประชาธิิปไตย” ในยุุโรป อัังกฤษตัั ดสิินใจออกจากสหภาพยุุโรป (EU) ด้้วย
ประชานิิยมหรืือในญี่่�ปุ่่�นที่่� รัฐ
ั บาลภายใต้้ การบริิหารของอดีีตนายกรััฐมนตรีี
ชิินโซ อาเบะ (Shinzo Abe) นั้้� นเต็็มไปด้้วยความไม่่ไว้้วางใจของประชาชน
ที่่�มีีต่่อนายกรััฐมนตรีีที่่�มีีอายุุการอยู่่�ในวาระยาวนานที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์
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นอกจากนี้้� ยัั ง มีีปรากฏการณ์์ ที่่�
หลายประเทศในอาเซีียนเกิิดความ
ร่่วมมืือร่่วมใจกัันในนาม “พัันธมิิตร
ชานม” ซึ่่� ง เป็็ น ความเคลื่่� อ นไหว
ในโลกออนไลน์์ เพื่่� อความเป็็นปึึก
แผ่่นทางประชาธิิปไตย ประกอบ
ด้้วยชาวเน็็ ตฮ่่องกง ไต้้หวััน และ
ไทย ผศ.ดร.วาสนา วงศ์์สุุรวััฒน์์
อาจารย์์ ปร ะจำำ�ภาควิิชาประวัั ติิ ศาสตร์์ คณะอัักษรศาสตร์์ จุุ ฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ให้้ความคิิดเห็็น
กัับสำำ�นัักข่่าวออนไลน์์ 101.world
ไว้้ว่า่ “การเคลื่่�อนไหวของพัันธมิิตร
ชานมไม่่ ไ ด้้ นำำ� ไปสู่่�การล้้ มรั ฐ
ั บาล
แต่่ นำำ� ไปสู่่�การทำำ�ให้้ ค นส่่ ว นใหญ่่
ใ น ปร ะ เท ศ โ ดย เ ฉ พ า ะ ค น ใ น
ภาคเศรษฐกิิจ ตัั ดสิิ นใจว่่ า เรา
ไม่่ ส ามารถยืื น อยู่่�ข้้ า งรัั ฐ บาลที่่�
ไม่่ชอบธรรมได้้ และสิ่่�งนี้้�จะนำำ�ไปสู่่�
� นแปลง”
การเปลี่่ย

CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

มองไกลให้้เห็็น โดยไม่่มองข้้ามเรื่่�องใกล้้ตััว
สภาพของเศรษฐกิิจโลกเรีียกได้้ว่า่ ไม่่มีีเสถีียรภาพในระดัับรุุนแรง
ชาติินิิยมที่่� แ ปรปรวนและการแทรกแซงระหว่่ า งขั้้� ว ประเทศ
มหาอำำ�นาจระหว่่างจีีนและสหรััฐอเมริิกา ส่่งผลให้้ภาคอุุตสาหกรรม
ต้้องสร้้างสมดุุลอำำ�นาจและเลืือกเดิินเกมอย่่างระมััดระวััง
ในปีี 2018 สหรััฐ อเมริิกามีีบริิษัั ทจำำ� นวน 1,389 แห่่ ง ที่่� ส ร้้า ง
ตำำ�แหน่่ งงานใหม่่กว่่า 145,000 ตำำ�แหน่่ ง รายงานจากองค์์กร
Reshoring Initiative องค์์กรที่่�ศึึกษาเรื่่�องการนำำ�ตำำ�แหน่่งงาน
ที่่� เ กิิดขึ้้� น จากโรงงานผลิิตกลัั บ มาในประเทศ แสดงให้้ เห็็ น ถึึง
ทััศนคติิของผู้้�บริิโภคที่่�คาดหวัังว่่าสิินค้้าและบริิการต่่าง ๆ จะถููก
ผลิิตขึ้้�นภายในภููมิิภาคของตััวเอง และได้้รับ
ั การบริิหารจััดการอยู่่�
ภายในพื้้�นที่่�

• ตลาดใหม่่

โอกาสที่่� ม าจากการเข้้ า ถึึงตลาดทั่่� ว โลกที่่� ม ากขึ้้� น ได้้ ส ร้้า ง
กลุ่่�มผู้้�บริิโภคใหม่่ ๆ การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีพื้้�นฐานจะเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�บริิโภคที่่อ
� ยู่่�ห่่างไกลสามารถเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการ
ได้้ง่า่ ยขึ้้�น การพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลจะช่่วยให้้แบรนด์์ต่่าง ๆ
	สื่่� อสารไปถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่� กว้้างขวางได้้โดยตรง และเพิ่่�ม
โอกาสในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนมากขึ้้�น

• พลัังการซื้้�อระดัับท้้องถิ่่�น

	ผู้้�บริิโภคที่่� นิิยมความเป็็นท้้ องถิ่่�นจากฝั่่�งตะวัันตกของโลกให้้
	ความสำำ�คััญกัับแบรนด์์ที่่�ผลิิตสิินค้้าจากในพื้้�นที่่� เพื่่�อสนัับสนุุน
และช่่วยเหลืือคนทำำ�งาน ลููกจ้้าง และอุุดรอยรั่่�วของความไม่่
	มั่่�นคงทางเศรษฐกิิจระดัับท้้องถิ่่�น ผู้้�บริิโภคมาพร้้อมกัับความ
	คาดหวััง ว่่า ข้้ อ จำำ�กัั ด เรื่่�อ งการขนส่่ ง หรืือ คุุ ณ ภาพของสิินค้้ า
ที่่� พวกเขาซื้้� อ จะไม่่เป็็นอุุปสรรคอีีกต่่ อไปถ้้ าหากสามารถซื้้� อ
	สิินค้้าที่่�ผลิิตจากภายในพื้้�นที่่�ได้้
264
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การปลดปล่่อยอาณานิิคม
(Decolonisation)
โครงสร้้า งคุุณ ค่่ า และอำำ�นาจที่่� มีีต ะวััน ตกเป็็ น
ศููนย์์กลางกำำ�ลัังได้้รับ
ั การตั้้�งคำำ�ถาม การนำำ�เข้้า
ข้้ อ มูู ล ทางเลืื อ ก โดยเฉพาะจากคนพื้้� น เมืื อ ง
และวััฒนธรรมสากล กำำ�ลัังได้้รับ
ั เสีียงสะท้้อนที่่�
กว้้างขึ้้�น
หนึ่่� งในสิ่่�งตกทอดที่่�เป็็นมรดกเชิิงลบนัับตั้้�งแต่่มีี
การล่่าอาณานิิคมคืือความไม่่เท่่าเทีียมและการ
แบ่่งแยก ซึ่่� งกลายเป็็นความท้้ าทายใหม่่ที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นเป็็นอย่่างมากสำำ�หรัับโลกธุุรกิิ จ เทคโนโลยีี
การศึึกษา และวััฒนธรรม ในบริิบทสัังคมปััจจุุบัน
ั
หลัักการที่่�ยุโุ รปและสหรััฐอเมริิกาเป็็นศููนย์์กลาง
แบบดั้้� ง เดิิมเต็็ ม ไปด้้ ว ยโครงสร้้า งทางอำำ�นาจ
แบบจััดลำำ�ดัับชั้้�น ซึ่่� งกำำ�ลัังเป็็นแนวคิิดตกยุุคใน
สัังคมที่่�กำำ�ลัังมองหาความเสมอภาคและความ
ยุุติิธรรมอย่่างเช่่นทุุกวัันนี้้�

การปลดปล่่ อ ยอาณานิิคมคืื อ ความพยายาม
ในการลบล้้ า งหรืื อ เขีียนประวัั ติิ ศาสตร์์ ได้้
สร้้า งคุุ ณ ค่่ า และกฎข้้ อ บัั ง คัั บ ขึ้้� นมาใหม่่ จ าก
ประวััติิศาสตร์์แบบเดิิมที่่�เคยถููกเขีียนไว้้ในอดีีต
และยัังส่่งผลต่่อสัังคมในปััจจุุ บััน ด้้วยหลัักการ
ที่่�ว่า่ ยุุโรปและสหรััฐอเมริิกาเป็็นศููนย์์กลางพลวััต
ทางอำำ�นาจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะจากกลุ่่�มคนรุ่่�น
ใหม่่ที่ขั
่� บ
ั เคลื่่�อนสัังคมด้้วยความเห็็นใจและความ
เข้้ าอกเข้้ าใจ การพ้้ นจากกรอบคิิดอาณานิิคม
แบบเดิิมจึึงเป็็นความพยายามในการริิเริ่่ม
� สร้้าง
ความเสมอภาคในทุุ ก ด้้ า น ตั้้� ง แต่่ เ ศรษฐกิิจ
วััฒนธรรม การศึึกษา และธุุรกิิจ

การปลดปล่่อยอาณานิิคม คืือกระบวนการที่่ป� ระเทศซึ่่�งเป็็นศููนย์ก์ ลางจัักรวรรดิิยอมสละอำำ�นาจเหนืือ
ดิินแดนที่่�เคยตกเป็็นอาณานิิคม (เมืืองขึ้้�น) และมอบเอกราชหรืือคืืนอำำ�นาจการปกครองให้้แก่่ประเทศ
เหล่่านั้้�น ให้้กลัับมามีีสถานะเป็็นรััฐที่่�มีีอำำ�นาจอธิิป ไตยเป็็นของตนเอง
หลัังสงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2 เป็็นต้้นมา ได้้เกิิดความเคลื่่อ� นไหวของประชาชาติิในดิินแดนอาณานิิคมต่่าง ๆ
เพื่่�อเรีียกร้้องเอกราชจากจัักรวรรดิินิิยมตะวัันตก และนำำ�ไปสู่่�การก่่อเกิิดของรััฐประชาชาติิ ใหม่่ ๆ
ขึ้้�นอีีกเป็็นจำำ�นวนมาก ทั้้�งในทวีีปแอฟริิกา เอเชีีย และอเมริิกาใต้้ อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าตะวัันตกจะให้้
เอกราชกัับดิินแดนอาณานิิคมเหล่่านั้้�นไปแล้้ว แต่่ก็็ ได้้ผููกปมปััญหาความขััดแย้้งขึ้้น� ในอดีีตอาณานิิคม
ของตน โดยที่่�ปััญหาเหล่่านั้้�นยัังคงสืืบทอดต่่อมาจนถึึงปััจจุุบััน เช่่น ความขััดแย้้งทางเชื้้�อชาติิ เพราะ
ในช่่วงการได้้รัับเอกราช อำำ�นาจได้้ส่่งผ่่านไปยัังชนชั้้�นปกครองกลุ่่�มน้้อยที่่มีี� ความสััมพัันธ์กั์ บั ตะวัันตก
โดยชนกลุ่่�มน้้อยเหล่่านั้้�นก็็ทำำ�หน้้าที่่� ไม่่ ได้้แตกต่่างไปจากตััวแทนของ “จัักรวรรดิินิิยมตะวัันตก”
ในการกดขี่่�ขูดรี
ู ดี ประชาชนของตนสืืบเนื่่�องต่่อมา ดัังเช่่นปัญ
ั หาในติิมอร์์ตะวัันออก หรืือปััญหาเชื้้อ� ชาติิ
และศาสนาในคาบสมุุทรอาหรัับ
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การเคลื่่� อนไหวทางสัั ง คมเพื่่� อสนัั บสนุุ น
เรื่่� อ งความเท่่ า เทีียมสำำ�หรัับ ชุุ มช นหรืือ
กลุ่่�มคนที่่� ถูู ก มองข้้ า มเกิิดขึ้้� นในหลาย
ประเทศทั่่� ว โลก ข้้ อ มูู ล จากองค์์ ก รไม่่
แสวงหากำำ�ไร Candid ระบุุว่า่ ในปีี 2020 มีี
งบประมาณกว่่า 4.2 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ที่่� ถููกจััดสรรมาเป็็นค่่ าตอบแทน หรืือใช้้
เพื่่� อให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่�องความเสมอภาค
ทางเชื้้� อ ชาติิ โดยเพิ่่� ม ขึ้้� น 22% เมื่่� อ
เปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า
การเหยีียดเชื้้� อ ชาติิและการแบ่่ ง แยก
ทางสัังคมและเศรษฐกิิจ เช่่น การทำำ�ร้้าย

ร่่างกายคนผิิวดำำ�หรืือการฆ่่าตััวตายของ
นัั ก ศึึกษาปริิญญาเอกชาวอิินเดีียโรหิิธ
เวมุุลา (Rohith Vemula) ได้้จุุดประกาย
ให้้เกิิดขบวนประท้้วงในหลายพื้้�นที่่�ทั่่�วโลก

ภาพถ่ายโดย Nathan Dumlao จาก Unsplash

ท่่ ามกลางการเรีียกร้้องได้้ เกิิดพื้้� นที่่� แห่่ งการแลกเปลี่่�ยน
บทสนทนาในประเด็็นเหล่่านี้้�มากขึ้้�น สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เรื่่�อ งกลุ่่�มทางวััฒ นธรรมที่่� ถูู ก มองเป็็ น คนชายขอบหรืือ
ผู้้�ด้้อยโอกาส โดยเฉพาะกัับคนที่่�ต้้องทุุกข์์ทรมานจากผลที่่�
เกิิดขึ้้�นจากลััทธิิการล่่าอาณานิิคม เช่่น ชาวแอฟริิกััน ชาว
ละติินอเมริิกา ชนพื้้�นเมืืองในสหรััฐอเมริิกา ชนพื้้�นเมืืองใน
ออสเตรเลีียหรืือเอเชีียใต้้ เปิิดโปงให้้เห็็นประเด็็นเรื่่�องความ
ไม่่เสมอภาคที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชุุมชน ที่่�ผู้้�คนในชุุมชนต้้องเผชิิญ
ผ่่านประวััติิศาสตร์์ในอดีีตมาจนถึึงปััจจุุบััน

ชุุมชนหรืือกลุ่่�มคนที่่�ถููกมองข้้าม เช่่น
• กลุ่่�มคนผิิวสีีในสหรััฐอเมริิกา
• กลุ่่�มคนละติินในสหรััฐอเมริิกา
• กลุ่่�มคน LGBTQ+
• กลุ่่�มชนชั้้�นล่่างของสัังคม
• กลุ่่�มคนพิิการหรืือมีีข้้อจำำ�กัดั ด้า้ นร่่างกาย
• กลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุวััย 65 ปีีขึ้้�นไป
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วััฒนธรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�งอกเงยอย่่างเท่่าเทีียม
ในขณะที่่� นัั ก สร้้ า งสรรค์์ เริ่่� มตร ะหนัั ก ถึึงการ
รื้้�อถอนแนวคิิดจากยุุคอาณานิิคมซึ่่� งมีีรากฐาน
มายาวนาน การหลุุดพ้้นนี้้�ก็็เป็็นกระแสที่่�เกิิดขึ้้�น
ท่่ามกลางการเปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมและ
สถาบัันทางศิิลปะต่่าง ๆ
จากการวิิเคราะห์์อุต
ุ สาหกรรมการออกแบบเผย
ให้้เห็็นถึึงการขาดแคลนผลงานจากกลุ่่�ม BIPOC
ที่่�ย่อ
่ มาจาก Black, Indigenous, (and) People
of Color หมายถึึงคนผิิวดำำ� คนพื้้�นเมืือง และคน

ผิิวสีี รายงาน Design Census 2019 รวบรวม
ข้้อมููลโดย American Institute of Graphic
Arts (AIGA) องค์์กรวิิชาชีีพด้้านการออกแบบ
บ่่งชี้้�ว่า่ อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ในสหรััฐอเมริิกา
ยัังคงถููกครอบครองด้้วยอำำ�นาจของคนผิิวขาว
การสำำ�รวจจากนัั กออกแบบที่่�เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง
10,000 คน พบว่่า 71% เป็็นคนผิิวขาว 9% เป็็น
ชาวเอเชีีย 8% เป็็นชาวละติิน และมีีเพีียง 3%
เท่่านั้้�นที่่�เป็็นชาวแอฟริิกััน-อเมริิกััน

ceimaine.org

blackgirlknitclub.com

งานสร้้างสรรค์์เปิิดรับ
ั ไอเดีียเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรม
ศิิลปะ และการออกแบบ จึึงจำำ�เป็็นต้้องได้้รับ
ั การ
หลุุดพ้น
้ จากการถููกครอบงำำ�ด้้วยลััทธิิล่า่ อาณานิิคม
ไปให้้ไกลมากขึ้้น
� ด้้วยการสร้้างพื้้�นที่่ก
� ารแลกเปลี่่ย
� น
บทสนทนา นำำ�ไปสู่่�การแก้้ปัญ
ั หาเรื่่�องภาพตััวแทน
การคิิดแบบองค์์รวมที่่คำำ�นึึ
�
งถึึงคนทุุกกลุ่่�มมากขึ้้�น
ตัั วอย่่างเช่่น People of Craft แพลตฟอร์์ม
รวบรวมผลงานที่่� นำำ� เสนอการสร้้า งสรรค์์ ใ น
หลากหลายสาขาของกลุ่่�ม BIPOC ทั้้� ง งาน
ออกแบบกราฟิิก โฆษณา และงานฝีีมืือ
สถาบัันทางวััฒนธรรม พิิพิิธภััณฑ์์ และสถาบััน
ศิิลปะมีีความพยายามที่่�จะนำำ�เสนอเรื่่�องราวหรืือ
งานวิิจััยที่่�หลุุดพ้้นจากกรอบคิิดแบบอาณานิิคม
เช่่นเดีียวกัันผ่่านคอลเล็็กชัันและนิิทรรศการต่่างๆ
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เพื่่� อเปิิดพื้้�นที่่�ให้้เกิิดบทสนทนาใหม่่ ๆ เกี่่�ยวกัับ
วััฒนธรรมพื้้�นเมืือง และกลุ่่�มศิิลปิินจาก “Global
South” ซึ่่� ง หมายถึึงภููมิิ ภาคในละติินอเมริิกา
เอเชีีย แอฟริิกา และโอเชีียเนีีย (Latin America,
Asia, Africa, and Oceania) สถาบัันเหล่่านี้้�
รัับ ผิิดชอบเรื่่�อ งการจัั ด แสดงศิิลปวััตถุุ ต่่ า ง ๆ
ที่่ล้ำำ�ค่
�
า่ ของชนชาติิซึ่่�งอยู่่�นอกประเทศ ในปีี 2020
Dutch Council for Culture เปิิดรายงานที่่�
สนัับสนุุนโดยสถาบัันวััฒนธรรม อย่่างพิิพิิธภััณฑ์์
ไรจ์์คส์์ (Rijksmuseum) หรืือพิิพิิธภััณฑสถาน
แห่่ ง ชาติิอัั ม สเตอร์์ดัั ม โดยระบุุ ว่่า พิิพิิธภัั ณ ฑ์์
ของประเทศควรส่่งคืืนศิิลปวััตถุห
ุ รืือสิ่่�งประดิิษฐ์์
ที่่� ไ ด้้ ม าจากอิินเดีีย ปากีีสถาน และศรีีลัั ง กา
ในช่่วงยุุคอาณานิิคม
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สุุดท้้ายแล้้ว… เมื่่�อโลก (ยััง) ยึึดโยงอยู่่�กัับจีีน
นัั บวัันเศรษฐกิิจโลกยิ่่� งต้้ องขึ้้� นอยู่่�กัั บเสถีียรภาพที่่� มั่่�นคงของจีีน ซึ่่� งเป็็นระยะเวลา
กว่่า 20 ปีี นัับตั้้�งแต่่ที่่�จีีนเข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่� งกัับองค์์การการค้้าโลก (World Trade
Organization: WTO) ในปีี 2001 จีีนก้้าวขึ้้�นมาเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับหลาย
ประเทศแทนที่่� สหรััฐอเมริิกาอย่่ างไม่่ มีี การรีีรอ มีี 206 ประเทศและภููมิิ ภาคที่่� นำำ�
เข้้าสิินค้้าจากจีีนมากกว่่าสหรััฐอเมริิกา กลยุุทธ์ก
์ ารเติิบโตของจีีนถููกมองว่่าเป็็นภััย
คุุกคามด้้านความมั่่�นคงของชาติิและนำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้งกัับสหรััฐอเมริิกาฝ่่ายบริิหาร
ของโดนัั ลด์์ ทรััมป์์ อดีีตประธานาธิิบดีีสหรััฐ ได้้เพิ่่�มภาษีีศุุลกากรสำำ�หรัับสิินค้้าจีีน
และย้้ายไปปิิดบริิษััทด้้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีีของจีีน บัังคัับให้้ประเทศต่่าง ๆ
ทั่่�วโลกสร้้างห่่วงโซ่่อุปท
ุ านขึ้้�นใหม่่ การค้้าโลกกำำ�ลัังถึึงจุุดเปลี่่ย
� นเนื่่�องจากปริิมาณการค้้า
แตะเพดานหลัังจากการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่� อง
melbourneartfair.com.au

ทางด้้ า นเทศกาลงานศิิลปะเมลเบิิร์์น (Melbourne Art Fair) ที่่�จัด
ั ขึ้้�นในปีี 2022 ภายใต้้ธีีม
ที่่�สนัับสนุุนความเป็็นชนพื้้�นเมืืองดั้้�งเดิิม วููรัน
ั เจรีี
(Wurundjeri) บููนวอรััง (Boonwurrung) ชนเผ่่า
พื้้�นเมืืองดั้้�งเดิิมที่่�ร่ว่ มกัันก่่อตั้้�งคููลิิน เนชััน (Kulin
Nation) สนัับสนุุนศิิลปิินร่่วมสมััยชาวพื้้� นเมืือง
โดยจัั ด งานให้้ พ วกเขาได้้ พ บปะ แบ่่ ง ปัั น และ
ทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อเป็็นหนึ่่� งในวิิธีีการแสดงความ
เคารพต่่อชาวอะบอริิจิินและชาวเกาะช่่องแคบ
ทอร์์เรสจากทุุกประเทศในดิินแดนนี้้� โดยภายใน
เทศกาลจะมีีทั้้�งการจััดแสดงผลงานศิิลปะ การ
ออกบููท และการจััดโปรแกรมสาธารณะ ทั้้�งหมด
ได้้รับ
ั เงิินสนัับสนุุนจากรััฐบาลออสเตรเลีีย
melbourneartfair.com.au
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นัั บ ตั้้� ง แต่่ ปีี 2019 เป็็ น ต้้ น มา จีีนยิ่่� ง เพิ่่� มค วาม
เข้้ มแข็็ ง ให้้ กัับ จุุ ดเด่่ นของตัั วเอง โดยเฉพาะการ
ทำำ�การค้้ า ร่่ ว มกัั บ หลายประเทศในเอเชีียและ
แอฟริิกา ผ่่ า นโครงการต่่ า ง ๆ อย่่ า งแผนริิเริ่่�ม
หนึ่่� งแถบหนึ่่� งเส้้นทาง (Belt and Road Initiative:
BRI) หรืือโปรเจกต์์การลงทุุนพััฒนาโครงสร้้างที่่�มีี
ต้้นทุุนสููงที่่�สุด
ุ ในประวััติิศาสตร์์ ด้้วยการสร้้างและ
เชื่่�อมต่่อเครืือข่่ายท่่าเรืือเข้้ากัับโครงสร้้างทางรถไฟ
ในระดัับโลก เพื่่�อให้้จีีนสามารถสกััดแหล่่งเชื้้�อเพลิิง
และเข้้าถึึงพัันธมิิตรทางการค้้าจากธุุรกิิจใหม่่ ๆ ได้้
การเพิ่่�มขึ้้�นของมาตรฐานความเป็็นอยู่่� พัันธมิิตร
ด้้ า นการค้้ า และผลของภููมิิ ศาสตร์์ก ารเมืื อ ง จะ
เป็็นผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาจากโอกาสทางการค้้า
ที่่�เปลี่่�ยนขั้้�วอำำ�นาจมาทางฝั่่�งตะวัันออก ทั้้�งยัังเพิ่่�ม
โอกาสในการเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�บริิโภคใหม่่ ๆ (จำำ�นวน
ประชากรจากทุุกประเทศในเส้้นทางของ BRI มีีมาก
ถึึง 4.6 พัันล้้านคน) และกระตุ้้�นให้้เกิิดความร่่วมมืือ
ทางเศรษฐกิิจใหม่่ ๆ อย่่างที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
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มองอนาคตด้้วยความเป็็นส่่วนรวม
นอกจากนี้้�ในปีี 2022 จีีนยัังจัับจองที่่�ทาง
ในการเป็็ น อภิิมหาอำำ�นาจของโลกด้้ ว ย
การใช้้เกมกีีฬาเป็็นอาวุุธในการเดิินหมาก
โดยจีีนเดิินหน้้ าเป็็นเจ้้าภาพโอลิิมปิิกฤดูู
หนาวที่่�ปัก
ั กิ่่�ง (Beijing 2022) การแข่่งขััน
กีีฬาเอเชีียนเกมส์์ครั้้ง� ที่่� 19 ที่่�หางโจว ด้้วย
วิิสัั ยทัั ศ น์์ ข องประธานาธิิบดีีสีีจิ้้� น ผิิง (Xi
Jinping) ที่่�มุ่่�งมั่่�นขัับเคลื่่�อนประเทศให้้เป็็น
ที่่�หนึ่่� งของโลก อย่่างในกรณีีเอเชีียนเกมส์์
จีีนได้้ ประกาศศัั กดาให้้ หางโจวมีีบทบาท
เป็็นศููนย์์กลางอีีคอมเมิิร์์ซของโลก โดยจััด
จำำ�หน่่ายตั๋๋�วเอเชีียนเกมส์์ 2022 ผ่่านระบบ
บล็็อกเชนของอาลีีบาบาและชำำ�ระเงิินผ่่าน
อาลีีเพย์์

ลััทธิิปัจ
ั เจกชนนิิยม (Individualism) หรืือแนวคิิด
แบบมนุุษยนิิยมรููปแบบหนึ่่� ง ที่่�มองว่่าตััวบุุคคล
1 คนสำำ�คััญเท่่า ๆ กัันอย่่างเสมอภาคเป็็นธรรมชาติิ
ของระบบและผู้้�คนจากฝั่่�งตะวัันตก โดยเฉพาะ
เมื่่�อพููดถึึงการทำำ�ธุุรกิิจและเศรษฐกิิจ
แต่่ปีีนี้้�นัับเป็็นความท้้าทายใหม่่ เราจึึงต้้องปรัับ
ระบบคิิดเมื่่�อสัังคมในทุุกวัันนี้้�เห็็นคุุณค่่าของการ
เกื้้�อกููลกััน
ตลอดช่่วงเวลาของการแพร่่ระบาด ความสามััคคีี
และความเป็็นส่่วนรวมได้้รับ
ั การพิิสููจน์์แล้้วว่่ามีี
ความสำำ�คัั ญต่่ อการรัับมืือกัั บวิิกฤต ด้้ วยเหตุุนี้้�
ความเมตตา ชุุมชน และความเห็็นอกเห็็นใจ จึึง
กลัับมาเป็็นค่่านิิยมหลัักในสัังคม
จากเศรษฐกิิจฐานความกลััวสู่่�การสร้้างความมั่่�งคั่่�ง
อย่่างยั่่�งยืืน นัักเศรษฐศาสตร์์รีีเบกกา อดััมสััน

ทางฝั่่�งรายงาน World Economic League Table หรืือ WELT 2021 รายงานฉบัับล่่าสุุดที่่�
จััดทำำ�โดย Center for Economics and Business Research (CEBR) ในลอนดอน ระบุุ
ว่่า “การแข่่งขัันทางด้้านเศรษฐกิิจและการใช้้ Soft Power ระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน เป็็น
ประเด็็นสำำ�คััญของเศรษฐกิิจโลกมาสัักพัักใหญ่่ ๆ” CEBR ระบุุในรายงานประจำำ�ปีีที่่�เผยแพร่่
เมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม “การระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิิจที่่�ตามมา
ทำำ�ให้้จีีนได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอย่่างแน่่นอน”
CEBR ยัังระบุุอีีกว่่า “ทัักษะการจััดการกัับการระบาด” ของจีีน ด้้วยการใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์
ที่่�เข้้มงวด และผลกระทบที่่�รุน
ุ แรงต่่อการเติิบโตในระยะยาวของฝั่่�งตะวัันตก เมื่่�อเทีียบกัันแล้้ว
เศรษฐกิิจของจีีนมีีสภาพที่่�ดีีกว่่า
อนาคตเศรษฐกิิจโลกจึึงเท่่ากัับการเติิบโตของเศรษฐกิิจจีีน ซึ่่�งมีีแนวโน้้มที่่�จะขยายตััวเฉลี่่�ย
5.7% ต่่อปีีในช่่วงปีี 2021-2025 ก่่อนที่่�จะชะลอตััวลงและขยายตััวในอััตรา 4.5% ต่่อปีีในช่่วง
ปีี 2026-2030
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(Rebecca Adamson) ระบุุว่า่ พลวััตทางเศรษฐกิิจ
ในปััจจุุบัันเกิิดจากการสะสมและการแข่่งขััน ทั้้�ง
ยัังกำำ�ลัังทำำ�ให้้ปััจเจกบุุคคลในสัังคมคงอยู่่�ต่่อไป
ส่่งผลให้้เกิิดความกลััวว่่าทรััพยากรจะขาดแคลน
ระบบเศรษฐกิิจของชนพื้้�นเมืืองซึ่่�งเป็็นเศรษฐกิิจ
เพื่่�อการยัังชีีพ ที่่อ
� อกแบบมาเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้ อ งการพื้้� น ฐานของส่่ ว นรวมมากกว่่ า ความ
ต้้องการของตลาด ได้้แนะนำำ�แนวทางทางเลืือก
ใหม่่โดยให้้ชุุมชนเป็็นศููนย์์กลาง โลกอนาคตใน
รูู ป แบบนี้้� ก ารรู้้�สึึกถึึงความเพีียงพอจะช่่ ว ยให้้
บุุคคลบริิโภคอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ เพื่่� อที่่�จะ
จััดสรรทรััพยากรที่่�พอดีีสำำ�หรัับส่่วนที่่�เหลืือของ
ชุุมชนและคนรุ่่�นหลััง
อย่่างที่่�สภาเศรษฐกิิจโลก (World Economic
Forum) และกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
(IMF) พููดถึึง ‘การรีีเซตระบบทุุนนิิยมโลก’ ไว้้ว่า่

“The Great Reset คืือหน้้าต่่างแห่่งโอกาสในการกำำ�หนดความสััมพัันธ์์
ระหว่่างรััฐในอนาคต ทิิศทางเศรษฐกิิจของประเทศ
การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของสัังคม ธรรมชาติิของภาคธุุรกิิจ
และการจััดการสิินค้้าสาธารณะในระดัับโลก…
เพื่่�อสร้้างสััญญาประชาคมใหม่่และเคารพศัักดิ์์�ศรีีของมนุุษย์์ทุุกคน”
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

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

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

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

ประเภทธุรกิจ: การขนส่งและเดินทาง, สถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่ง, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
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ภาพถ่ายโดย Tom Barrett จาก Unsplash
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ช่่วงปีี 1665 ได้้ปรากฏงานเขีียนในบัันทึึกของซามููเอล พีีพส์์ (Samuel Pepys)
นัั ก เดิินเรืือ ชาวอัั ง กฤษ ว่่ า เป็็ น ช่่ ว งที่่� เ กิิดโรคระบาดใหญ่่ ใ นกรุุ ง ลอนดอน
การระบาดของกาฬโรคที่่� คร่ า่ ชีีวิิตประชากรไปราว 75,000-100,000 คน
ถืือเป็็นอััตราส่่วน 1 ใน 5 ของประชากรทั้้�งกรุุงลอนดอนในขณะนั้้�น

จากเมืืองลอนดอนที่่�ผู้้�คนเสีียชีีวิิตไปเกิินกว่่าครึ่่�งในอดีีต สู่่�การเกิิดขึ้้�นของโรค
ระบาดที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกในช่่วงเวลานี้้� คำำ�บรรยายที่่�พีีพส์์เคยเขีียนไว้้นั้้�นคงไม่่ต่่าง
จากในปััจจุุ บััน สิ่่�งที่่�ดููจะพััฒนาขึ้้�นมาก็็อาจเป็็นการมีีโปรแกรมหรืือเทคโนโลยีี
ต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยเชื่่�อมต่่อและอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งานของผู้้�อยู่่�อาศััยใน
เมืือง ตลอดจนความสามารถในการรัับมืือด้้วยวิิวััฒนาการทางแพทย์์

theconversation.com
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ในไดอารีีของพีีพส์์ที่่�ลงวัันที่่� 30 เมษายน ปีี 1665 เขีียนไว้้ว่า่ “ความกลััวอาการ
ป่่วยนั้้�นแพร่่กระจายไปทั่่�วเมืืองนี้้� บ้้าน 2-3 หลัังปิิดและเก็็บตััวเงีียบ” เมื่่�อเวลา
ผ่่านไป 2 เดืือนเข้้าสู่่�ช่่วงต้้นเดืือนมิิถุุนายน เขาเริ่่ม
� เห็็นว่่าบ้้านต่่าง ๆ “ปิิดประตูู
หนาแน่่น” หากพููดให้้ร่ว่ มสมััยในวัันนี้้�ก็็คืือคนในบ้้านนั้้�น “กัักตััว (Quarantine)”
กัันอย่่างเคร่่งครััด ในช่่วงเวลานั้้�นมีีการทำำ�เครื่่�องหมายกากบาทสีีแดงคาดไว้้หน้้า
ประตูู เขีียนประกอบไว้้ว่า่ “พระเจ้้าจะเมตตาพวกเรา”

เมืืองคืือพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นลมหายใจของผู้้�อยู่่�อาศััย การเติิบโตของเมืือง
ส่่วนใหญ่่มุ่่�งไปที่่�ใจกลางมาตลอดทศวรรษที่่�ผ่่านมา
แต่่ในช่่วงเวลาแห่่งการจััดวางเมืืองใหม่่นี้้� เริ่่�มมีีผู้้�คนที่่�ประเมิิน
ความสััมพัันธ์์ของงานกัับชีีวิิต และตั้้�งคำำ�ถามกัับเมืืองว่่าจะสามารถ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการรองรัับความคาดหวัังที่่�เปลี่่�ยนไปได้้หรืือไม่่
หลัังช่่วงเวลาที่่� โลกพลิิกผััน วิิกฤตแห่่ งศตวรรษ
ที่่� 21 ได้้เปลี่่ย
� นวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนไปตลอดกาล เดืือน
กรกฎาคม ปีี 2021 นายกเทศมนตรีีแห่่งนิิวยอร์์ก
ได้้ประกาศเปิิดเมืืองและอนุุญาตให้้ธุรกิิ
ุ จกลัับมา
ดำำ�เนิินตามปกติิอีีกครั้้�ง หลัังจากที่่�สหรััฐอเมริิกา
ภายใต้้การนำำ�ของประธานาธิิบดีีโจ ไบเดน (Joe
Biden) สามารถฉีีดวััคซีีนให้้ ปร ะชาชนได้้ อ ย่่ า ง
ทั่่� วถึึงและครอบคลุุม การเปิิดเมืื องในครั้้�งนี้้� เริ่่ม
�
จากการเปิิดพื้้�นที่่�อย่่างสวนสาธารณะ ในขณะที่่�
พิิพิิธภััณฑ์์เชิิญชวนให้้ผู้้�คนเข้้าไปเยี่่ยมชม
�
โดยไม่่คิิด
ค่่าเข้้าบริิการ มีีการเยีียวยาร้้านอาหารขนาดเล็็ก
ตลอดจนบาร์์ก็็เริ่่ม
� เปิิดให้้ผู้้�คนเข้้าไปนั่่�งได้้เหมืือน
อย่่างที่่�เคยเป็็น

จะเห็็นได้้ว่า่ เมื่่�อเมืืองกลัับมาเป็็นปกติิ นั่่�นเป็็น
เหมืือนการส่่งสััญญาณให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยในเมืืองได้้
เข้้าใจว่่า “ความเป็็นปกติิใหม่่ – ใหม่่” ของชีีวิิต
ได้้กลัับมาอีีกครั้้�งหนึ่่� ง และเป็็นเครื่่�องการัันตีี
ว่่าเศรษฐกิิจทั้้� งระดัั บเมืื องและระดัั บโลกนั้้� น
ยึึดโยงอยู่่�กัั บความเป็็นไปของสิ่่� งที่่� เกิิดขึ้้� นได้้
จริิงในเมืืองนั้้� น ๆ การใช้้ชีีวิิตในเมืืองรููปแบบ
ใหม่่เริ่่มถู
� ูกตั้้� งคำำ�ถาม ทั้้� งการเปิิดพรมให้้ เห็็น
ถึึงความเหลื่่� อมล้ำำ�ทางเศรษฐกิิจและประเด็็น
เรื่่�องคุุณภาพชีีวิิต การที่่�สังั คมขัับเคลื่่�อนตััวเอง
ผ่่านวิิกฤตย่่อมมีีการสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ สำำ�หรัับ
สัังคมเมืืองในอนาคต
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บทบาทเมืืองใหม่่
เมืืองอย่่างลอนดอน ปารีีส นิิวยอร์์ก โตเกีียว เซี่่ย
� งไฮ้้ ยัังคงครองตำำ�แหน่่งเมืืองหลัักที่่�
ใคร ๆ ต่่างอยากลองไปทำำ�ตามความฝััน หากมองจากมุุมเชิิงวััฒนธรรม นัักทฤษฎีีอย่่าง
ริิชาร์์ด ฟลอริิดา (Richard Florida) เคยให้้นิิยามถึึง “เมืืองที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ” ไว้้ว่า่ เมืืองคืือ
พื้้�นที่่�ที่่�รวบรวมต้้นทุุนทางวััฒนธรรมไว้้ด้้วยกััน ในหนัังสืือ The Rise of the Creative
Class ที่่�เขีียนขึ้้�นเมื่่�อปีี 2002 เขากล่่าวว่่าวิิธีีการรวมกลุ่่�มของคนสร้้างสรรค์์รุ่่�นใหม่่
และคนทำำ�งานสายเทคโนโลยีีในพื้้� นที่่�เมืืองใหญ่่ จะก้้าวขึ้้�นมาเป็็นหนทางสู่่�การสร้้าง
ความมั่่�งคั่่�งทางเศรษฐกิิจ

เมืืองต้้องเป็็นพื้้�นที่่�
สำำ�หรัับวััฒนธรรมและ
การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
เป็็นการรวมตััวกัันของ
จิินตนาการจากกลุ่่�มคน
ทำำ�งานสร้้างสรรค์์
ตลอดจนการสร้้าง
ความเป็็นจริิงให้้กัับ
คนหนุ่่�มสาวที่่�มีี
ความทะเยอทะยาน

ถ่่ายภาพโดย Ryoji Iwata จาก Unsplash

จะเห็็นได้้ว่า่ เหล่่าสมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิในแต่่ละ
เมืื อ ง ต่่ างร่่วมกัั น เริ่่ม
� สร้้า งเมืื องแต่่ ล ะแห่่ ง ให้้
มีีความเท่่ าเทีียมและเข้้าถึึงได้้ อย่่างทั่่� วถึึง นั่่� น
หมายถึึงที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ในราคาเป็็ น มิิตร การให้้
ความสำำ�คัั ญกัับสิ่่�งแวดล้้อมยั่่�งยืืนที่่� จะนำำ�มาซึ่่� ง
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�คนได้้เข้้าถึึงง่่ายขึ้้�น
ตััวอย่่างเช่่น ลิิสบอนในโปรตุุเกส มีีการกำำ�หนด
นโยบายในการเปลี่่�ยนที่่�พัักสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว
กว่่า 2,000 ยููนิิต ให้้ กลายเป็็นบ้้ านในราคาที่่�
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เข้้าถึึงได้้สำำ�หรัับคนในพื้้�นที่่� หรืือการริิเริ่่มมีีข้
อ
้ เสนอ
�
ให้้เจ้้าของที่่�ดิินได้้มีีโอกาสรัับเงิินถึึง 1,000 ยููโร
ต่่อเดืือน ด้้วยการปล่่อยเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ด้้วย
ค่่าเช่่าที่่�ต่ำำ�ที่่�สุด
ุ ในระยะเวลา 5 ปีี จากนั้้�นเมืืองจะ
หาผู้้�เช่่าในอััตราที่่�จำำ�กััดไว้้ที่่� 1 ใน 3 ของรายได้้
สุุทธิิของครััวเรืือน เมืืองอื่่� นทั่่�วโลกต่่างก็็ทยอย
เปิิดตัว
ั นโยบายที่่�คล้า้ ยคลึึงกัันนี้้� เช่่น บาร์์เซโลนา
ในสเปน ที่่�ทำำ�การเวนคืืนที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ปล่่อยร้้าง
นานกว่่า 2 ปีีเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาต่่อให้้เกิิดประโยชน์์

ภาพถ่่ายโดย Renjith Radhakrishnan จาก Unsplash
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ภาพถ่่ายโดย Lerone Pieters จาก Unsplash
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ไม่่อาจมองข้้ามเมืืองรอง
(Second-Tier City)
ในประเทศอย่่ า งสหรััฐ อเมริิกา ออสเตรเลีีย
และบราซิิล เมืืองรองได้้กลายเป็็นผู้้�คว้้าชััยใหม่่
ของการใช้้ ชีีวิิต ในเมืื อ ง โดยสร้้า งมูู ล ค่่ า ทาง
เศรษฐกิิจให้้ เพิ่่�มขึ้้�นและเพิ่่�มจีีดีีพีีของประเทศ
ได้้ บริิษััทเทคโนโลยีีต่่างให้้ความสำำ�คััญกัับเมืือง
รอง หรืือเมืืองที่่�มีีความหนาแน่่นน้้อยลงและยััง
ไม่่รู้้�จัก
ั กัับคำำ�ว่่าอิ่่�มตััว
แบรนด์์และร้้านค้้ าใหญ่่มองหากลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�
เต็็ มใจจะสนัั บสนุุ นธุุรกิิ จท้้ องถิ่่� น เติิมเต็็ มช่่อง
ว่่างทางการตลาดและปรัับสิินค้้าให้้ตรงกัับความ
ต้้องการ 88% ของเหล่่านัักช็็อปเต็็มใจที่่�จะจ่่าย
แพงขึ้้� น หากสิินค้้ า ที่่� ต้้ อ งการส่่ ง ถึึงพวกเขาได้้
ภายในวัันเดีียวหรืือส่่งเร็็วขึ้้�น ธุุรกิิจจะต้้องรู้้�จััก
สร้้างพัันธมิิตรกัั บร้้านค้้ าหรืือตัั วแทนจำำ�หน่่ าย
ในแต่่ละเมืืองรอง อย่่างเช่่นที่่�ยููนิิโคล่่ได้้พััฒนา
บริิการด้้านดิิจิิทััลในจีีนร่่วมกัับร้้านค้้า Tmall เปิิด
ตััวโปรแกรม WeChat ที่่�ทำำ�ให้้ลูก
ู ค้้าในเมืืองรอง
ซึ่่� งอยู่่�ไกลสามารถเข้้าถึึงการซื้้�อสิินค้้าได้้โดยไม่่
ต้้องไปซื้้�อถึึงหน้้าร้้าน
หรืื อ อย่่ า งโครงการรถไฟความเร็็ ว สูู ง เมกะ
โปรเจกต์์ ของประเทศไทย มีีเป้้าหมายในการ
พัั ฒ นาเศรษฐกิิจและเชื่่� อ มโยงตลาดการค้้ า
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ระหว่่างกลุ่่�มประเทศแถบลุ่่�มแม่่น้ำำ�โขง เนื่่�องจาก
ประเทศไทยถืือเป็็นศููนย์์กลางของอิินโดจีีน โดย
ตั้้�งเป้้าหมายในการก่่อสร้้าง 4 สาย ได้้แก่่ สาย
เหนืือ สายตะวัันออก สายตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
และสายใต้้
สำำ�หรัั บ โครงการย่่ อ ยที่่� มีีค วามก้้ า วหน้้ าคืื อ
โครงการรถไฟความเร็็ว สูู ง เชื่่� อ ม 3 สนามบิิน
แบบไร้้รอยต่่อ (ดอนเมืือง-สุุวรรณภููมิิ อู่่�ตะเภา)
(The High-Speed Rail Linked 3 Airport
Project) ที่่�เป็็นรถไฟความเร็็วสููงสายตะวัันออก
โดยผ่่านช่่วงพื้้� นที่่� ระหว่่างเมืือง (Rural Area)
ฉะเชิิงเทรา-ชลบุุรีี-ศรีีราชา–พััทยา ซึ่่� งนำำ�เสนอ
ความแตกต่่างของเมืืองน่่าอยู่่�อััจฉริิยะ (Better
Living, Splendid Lifestyle) เมืืองอัั จฉริิยะ
(Smart City) มีีเป้้าหมายเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของประชาชน โดยมีีแนวคิิดความเป็็นเมืือง
น่่าอยู่่� (Liveable City) สำำ�หรัับการเดิินทาง เน้้น
การใช้้ ร ะบบสาธารณะและลดการปล่่ อ ยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์มีีการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�อย่่าง
คุ้้�มค่่ า ด้้ วยการออกแบบและพัั ฒนากายภาพ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มเมืื อ ง พื้้� น ที่่� ส าธารณะ และพื้้� น ที่่�
สีีเขีียว เพื่่� อ การพัั ฒ นาเศรษฐกิิจและสัั ง คมที่่�
ยั่่�งยืืนแห่่งอนาคต
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เมืือง 15 นาทีี
(The 15-Minute City)
เพราะมีีหลายเมืืองที่่�ต้้องได้้รับ
ั การพััฒนาใหม่่หลัังจากพฤติิกรรมของผู้้�คนเปลี่่�ยน
ไปอย่่างสิ้้�นเชิิง เราจึึงเริ่่ม
� ได้้ยิินแนวคิิด “เมืือง 15 นาทีี” “เมืือง 10 นาทีี” แม้้กระทั่่�ง
“เมืือง 5 นาทีี” กัันมากขึ้้�น
“เมืือง 15 นาทีี” เริ่่ม
� เป็็นคำำ�ที่่�เหล่่านัักวางผัังเมืืองมัักพููดถึึงและได้้ยิินในช่่วงเวลานี้้�
โดยมีีแนวคิิดสำำ�คััญคืือการปรัับเมืืองใหม่่ให้้แต่่ละโลเคชััน “อยู่่�ได้้” มากขึ้้�น ปรัับ
เปลี่่�ยนให้้ เข้้ ากัั บความต้้ องการด้้ านไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�คนในพื้้� นที่่� นั้้� น ๆ เมืื องจะมีี
ลัั ก ษณะเป็็ น เหมืื อ นหมู่่�บ้้ า นหรืือ ย่่ า นที่่� เพีียบพร้้อ มด้้ ว ยสิ่่� ง อำำ�นวยความสะดวก
ที่่�จำำ�เป็็น และผู้้�คนสามารถเข้้าถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกนั้้�นได้้โดยง่่าย

ยกตััวอย่่างที่่�ใกล้้ตััว เช่่น จากที่่�เราเคยใช้้
เวลาร่่วมชั่่�วโมงในการเดิินทางไปที่่�ทำำ�งาน
โดยเฉพาะในเมืื องหลวงอย่่ างกรุุ งเทพฯ
การใช้้ เวลาบนท้้ อ งถนนยาวนานอย่่ า ง
ในอดีีตกลัับเป็็นสิ่่ง� ที่่ถู
� ก
ู ตั้้�งคำำ�ถามมากยิ่่ง� ขึ้้�น
การเดิินทางถููกมองว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�เสีียเวลา
ในสายตาของบางคน และมีีคนบางกลุ่่�ม
ที่่�เริ่่มพิิ
� จารณาประเด็็นนี้้�ใหม่่ ทั้้�งยัังเข้้าใจ
มากขึ้้�นว่่าที่่� ผ่่านมาตนเองใช้้เวลากัั บการ
ขึ้้� น รถ ต่่ อ เรืือ ตลอดจนนั่่� ง รถไฟฟ้้ า มา
มากเกิินไป

inhabitat.com

เมืืองอย่่างเมลเบิิร์์นและสิิงคโปร์์เป็็นแถวหน้้ า
เรื่่�องการพััฒนาเมืือง โดยใช้้โมเดลการกระจาย
ศูู น ย์์ (Polycentric Model) ทางด้้ า นนายก
เทศมนตรีีกรุุ ง ปารีีสอย่่ า งแอนน์์ ไฮดาลโก
(Anne Hidalgo) ก็็ เ ลืื อ กที่่� จ ะหาเสีียงในช่่ว ง
เลืือกตั้้� งด้้ วยการชูู นโยบายเมืื อง 15 นาทีีเป็็น
กุุญแจหลัักในแคมเปญ
เป้้าหมายของแนวคิิดนี้้�คืือการสร้้างคอมมิิวนิิตี้้�
ที่่� ส ามารถพึ่่� ง พาตัั ว เองได้้ ม ากขึ้้� น ภายใต้้ ก าร
บริิหารการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นของแต่่ละเมืือง
หลััก การมีีสิ่่� งอำำ�นวยความสะดวก ทั้้� ง ร้้านค้้ า
สวนสาธารณะ ลานกีีฬา บริิการด้้ า นสุุ ข ภาพ
ทั้้� งโรงพยาบาลและคลิินิิก โรงเรีียน และพื้้� นที่่�

สำำ�นัักงาน ทั้้�งหมดนี้้�จะต้้องเข้้าถึึงได้้ด้ว
้ ยการเดิิน
หรืือ ปั่่�นจััก รยาน โดยไม่่ จำำ�เป็็ น ต้้ อ งพึ่่� ง พาการ
คมนาคมที่่�ใช้้เวลานานอีีกต่่อไป
เฮเลน ลอคเฮด (Helen Lochhead)
ศาสตราจารย์์จากภาควิิชาสถาปััตยกรรมและ
ประธาน Australian Institute of Architects
เคยให้้สััมภาษณ์์ นิิตยสาร Monocle ไว้้ว่า่ การ
ก่่ อ สร้้า งอาคารจำำ�เป็็ น จะต้้ อ งมีีปฏิิสัั มพัั น ธ์์กัั บ
ถนน เพื่่�อสร้้างเสริิมให้้เกิิดกิิจกรรมในชุุมชน เช่่น
ระเบีียงที่่� ผู้้�คนสามารถชะโงกหน้้ าออกมาเรีียก
คนที่่�อยู่่�ตรงฟุุตบาทได้้

ภาพถ่่ายโดย Liam Burnett-Blue จาก Unsplash
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แนวคิิดที่่�คิิดขึ้้�นโดยคาร์์ลอส โมเรโน (Carlos
Moreno) นัั กวิิทยาศาสตร์์และศาสตราจารย์์
จากมหาวิิทยาลััยปองเตออง-ซอร์์บอน ปารีีส
ฝรั่่�ง เศส เขากล่่ า วว่่า เมืื อ ง 15 นาทีีประกอบ
ด้้วย 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ ความใกล้้ชิิด ความ
หลากหลาย ความหนาแน่่น และการกระจายตััว
แนวคิิดหลัักคืือการที่่�ผู้้�อยู่่�อาศััยสามารถเข้้าถึึง
ทุุกสิ่่ง� ที่่�จำำ�เป็็นได้้ ทั้้�งเรื่่�องการทำำ�งาน ร้้านค้้า และ
สถานที่่�พัักผ่่อน ด้้วยการใช้้เวลาเพีียง 15 นาทีี
ในการเดิินหรืือปั่่�นจัักรยานจากบ้้าน ความเป็็น
ไปในเมืืองนั้้� นควรยึึดโยงตามมนุุษย์์ที่่�อยู่่�อาศััย
ไม่่ใช่่ออกแบบเมืืองเพื่่�อรถยนต์์ส่่วนตััว และทุุก
พื้้� นที่่�ควรรองรัับการใช้้งานที่่�หลากหลายได้้มาก
เพีียงพอ

เมืือง 15 นาทีีประกอบด้้วย 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ ความใกล้้ชิิด
ความหลากหลาย ความหนาแน่่น และการกระจายตััว แนวคิิดหลััก
คืือการที่่�ผู้้�อยู่่�อาศััยสามารถเข้้าถึึงทุุกสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นได้้ ทั้้�งเรื่่�องการทำำ�งาน
ร้้านค้้า และสถานที่่�พัักผ่่อน ด้้วยการใช้้เวลาเพีียง 15 นาทีี
ในการเดิินหรืือปั่่�นจัักรยานจากบ้้าน
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จากปารีีสถึึงฮิิวสตััน จากเฉิิงตููถึึงเมลเบิิร์์น หลาย
เมืืองที่่�กล่่าวถึึงเริ่่มปรั
บ
ั ใช้้แนวคิิดนี้้� เพื่่� อพััฒนา
�
เมืื องสู่่�อนาคต เมืื องที่่� น่่าจัับตามองเป็็นอย่่ าง
มากคืือบาร์์เซโลนาในสเปน ที่่�นำำ�ทางการพััฒนา
เมืืองด้้วย “ซููเปอร์์บล็็อก” เกาะกลางเมืืองที่่มีี
� โซน
ปลอดรถยนต์์ ด้้ วยการกำำ�หนดเส้้นทางจราจร
ภายในเมืืองใหม่่ เช่่นเดีียวกัับปารีีสในช่่วง 5 ปีี
ที่่� ผ่่ า นมา นายกเทศมนตรีีแอนน์์ ไฮดาลโก
กำำ�หนดนโยบายสีีเขีียวเป็็ น กลยุุ ทธ์์ห ลัั ก ให้้ กัั บ
เมืืองมาตั้้�งแต่่ปีี 2014 และเมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา เธอ
เลืื อ กใช้้เ มืื อ ง 15 นาทีีเป็็ นหัั ว ใจของแคมเปญ
สำำ�หรัับการหาเสีียงเลืือกตั้้�งอีีกหนึ่่� งสมััย

ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่า่ นมา มีีการสร้้างช่่องทางจัักรยาน
900 ไมล์์ พลาซาได้้รับ
ั การออกแบบใหม่่ให้้เป็็น
มิิตรต่่อคนเดิินถนนมากขึ้้�น และตั้้�งแต่่ปีี 2024
จะมีีการห้้ามใช้้รถยนต์์ ดีีเซลทั้้� งหมด ตามด้้วย
การห้้ า มใช้้ร ถยนต์์ ที่่� ใช้้น้ำำ�มัั น ในปีี 2030 การ
ล็็อกดาวน์์ทำำ�ให้้ปารีีสเร่่งดำำ�เนิินการเรื่่�องเหล่่านี้้�
ได้้ โดยถนนระยะทาง 40 ไมล์์ถูก
ู ปรัับเปลี่่�ยนให้้
เป็็นช่่องทางจัักรยานชั่่�วคราว และบางส่่วนกลาย
เป็็นช่่องจราจรถาวร
หลัักการสำำ�คััญที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังเมืือง 15 นาทีีไม่่ใช่่
เรื่่�อ งใหม่่ สำำ� หรัับ การวางผัั ง เมืื อ ง แต่่ ม าจาก
ประวััติิศาสตร์์อัันเก่่าแก่่ของการออกแบบเมืือง
ที่่� มุ่่� งเน้้ น การใช้้ ส อยของผู้้�คนมากกว่่า รถยนต์์
และเมืืองในยุุโรปหลายแห่่งที่่�วางผัังไว้้ก่่อนการ
ประดิิษฐ์์รถยนต์์เหมาะสมกัับแนวคิิดนี้้�มากกว่่า
แต่่ แ นวคิิดที่่� ไ ด้้ รั ับ ความนิิยมในช่่ ว งการแพร่่
ระบาด คืือทุุกเมืืองรวมทั้้�งเมืืองในยุุโรป ต้้องเน้้น
การวางแผนในอนาคต โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจเรื่่�องการเข้้าถึึงสิ่่�งจำำ�เป็็นพื้้�นฐานโดย
ไม่่ต้อ
้ งใช้้รถให้้แก่่ประชาชน เช่่น การดููแลสุุขภาพ
โรงเรีียน การจ้้างงาน และอาหาร เพีียงแค่่ฉีี ก
การเปลี่่ย
� นแปลงการออกแบบ เช่่น เลนจัักรยาน
และสวนสาธารณะในละแวกนั้้�น จะไม่่ทำำ�ให้้เกิิด
การแบ่่งแยกที่่�ฝังั อยู่่�ในการวางผัังเมืือง
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“เมืืองสุุขภาวะคืือเมืืองที่่�ส่่งเสริิมการสร้้างและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งทางกายภาพและสัังคม ส่่งเสริิมเรื่่�องทรััพยากรที่่�จะช่่วยให้้
ผู้้�คนในชุุมชนสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันในการใช้้ชีีวิิตทุุกด้้าน และพััฒนา
ให้้เกิิดศัักยภาพสููงสุุดร่่วมกััน ซึ่่�งการเกิิดเมืืองสุุขภาวะนั้้�น
จะถููกกำำ�หนดโดยวิิธีีการ ไม่่ใช่่ผลลััพธ์์”

คำำ�นิิยามถึึงเมืืองสุุขภาวะที่่�กำำ�หนดขึ้้�น
โดยองค์์การอนามััยโลก (WHO) เขีียนโดยเทรเวอร์์ แฮนค็็อก
(Trevor Hancock) และแอล.เจ. ดััล (L.J. Duhl) (1986)

เมืืองสุุขภาพดีี (Healthy Cities)
สำำ�หรัับ การเปลี่่� ย นแปลงทางความคิิดในเชิิง
การพััฒนาเมืืองนี้้� เมืืองต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้ องจััด
มาตรฐานใหม่่ให้้ไปไกลกว่่าศููนย์์กลางเมืืองหลวง
เพื่่� อให้้แน่่ ใจว่่าประชากรจะมีีความเป็็นอยู่่�และ
คุุณภาพชีีวิิตที่่� ดีี นี่่� คืือองค์์ ประกอบสำำ�คัั ญของ
การออกแบบเมืือง
สำำ�หรัับประเทศไทย สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) และศููนย์์ สร้้าง
เสริิมสุุขภาวะเมืือง (Healthy Space Forum)
ได้้ เปิิ ดตัั ว คู่่�มืื อ ในโครงการศึึกษาและกำำ�หนด
ตัั วชี้้�วััดเพื่่� อตรวจสุุขภาวะเมืื องในประเทศไทย
(Healthy City Index in Thailand) นัั บเป็็น
ครั้้�ง แรกที่่� มีีค วามพยายามในการชี้้�วััดสุุข ภาพ
ของเมืืองในประเทศไทย โดยเริ่่ม
� ต้้นที่่�เขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก อัันประกอบด้้วย 3 จัังหวััด
ได้้ แ ก่่ ฉะเชิิงเทรา ชลบุุ รีี และระยอง ซึ่่� ง เป็็ น
พื้้�นที่่�ที่่�มีีการขยายตััวทางเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็ว
พร้้อมกัันนี้้�ยัังมีีการชี้้�วัดปั
ั ัญหาเรื่่�องสุุขภาพทาง
กายและใจของประชาชนในพื้้�นที่่�
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ผู้้�ที่่�สนใจสามารถ
ดาวน์์โหลดรายงานได้้ที่่�
healthyspaceforum.org
/city-health-checkup/
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นัั กวิิจััยค้้นพบว่่ามีีความเชื่่� อมโยงกัั นระหว่่างพื้้� นที่่� ที่่�ขาดแคลนสวนสาธารณะกัั บโรคอ้้ วน
การเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สีีเขีียวส่่งผลต่่อการมีีอายุุยืืนยาวและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี ผลการศึึกษาที่่�คล้า้ ยคลึึง
กัันคืือพื้้� นที่่�ที่่�มีีสวนสาธารณะน้้อยจะมีีอััตราความยากจนสููงกว่่า งานวิิจััยของ Brookings
Institution พบว่่า ในสหรััฐ อเมริิกามีีการแบ่่ ง แยกกัั น อย่่ า งรุุ น แรงเพื่่� อ เข้้ า ถึึงพื้้� น ที่่� ส วน
สาธารณะ โดยสวนสาธารณะที่่�ให้้บริิการผู้้�คนผิิวสีีส่่วนใหญ่่มีีขนาดใหญ่่เพีียงครึ่่�งเดีียว และ
ให้้บริิการผู้้�คนเกืือบ 5 เท่่า ซึ่่�งมากกว่่าสวนสาธารณะส่่วนใหญ่่ที่่�ให้้บริิการผู้้�คนผิิวขาว
เมื่่�อมีีความไม่่เท่่าเทีียมในการเข้้าถึึงเป็็นปััจจััยหลัักแล้้ว นัักวางผัังเมืืองก็็เหมืือนได้้รับ
ั ความ
กดดัันมากขึ้้�นในการพััฒนาการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สีีเขีียวภายในย่่าน โดยเฉพาะในหลากหลายชุุมชน
ที่่�มีีอััตราไม่่สมส่่วน และได้้รับ
ั ผลกระทบมากขึ้้�นจากวิิกฤตโรคระบาด ดัังนั้้�นเมื่่� อรััฐบาลจะ
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เพิ่่มจำำ�
นวนโครงสร้้างพื้้�นฐานและใช้้งบประมาณเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ จึึงควรมองว่่าการสร้้าง
�
สวนสาธารณะเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น ดัังเช่่นเมืืองแมนเชสเตอร์์ในสหราชอาณาจัักรที่่�ประกาศว่่าจะ
สร้้างสวนสาธารณะใหม่่ใจกลางเมืืองในรอบ 100 ปีี โครงการนี้้�เป็็นการลงทุุนของภาครััฐเพื่่�อ
เป็็นหนึ่่� งในวิิธีีการฟื้้�นฟููคุณ
ุ ภาพชีีวิิตของผู้้�อยู่่�อาศััยในเมืือง
รายงานล่่าสุุดจากสาธารณสุุขอัังกฤษ (Public Health England) พบว่่ามีีความเข้้าใจเชิิงบวก
มากขึ้้�นในเรื่่�องสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ประโยชน์์ของสวนสาธารณะ ความไม่่เท่่าเทีียมใน
การเข้้าถึึง คุุณภาพ ปริิมาณ และการใช้้พื้้�นที่่�สีีเขีียว เอมี่่� สทิิมป์์สััน (Aimee Stimpson) จาก
Public Health England กล่่าวว่่า “การระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้หลายคนตระหนัักถึึงคุุณค่่า
และการใช้้ชีีวิิตในพื้้�นที่่�กลางแจ้้ง ว่่าช่่วยส่่งเสริิมเรื่่�องสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของเราอย่่างไร”
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เมืืองอััจฉริิยะ ยัังเป็็นคำำ�ตอบ
แห่่งอนาคตอยู่่�หรืือไม่่
รััฐบาลในหลายประเทศเลืือกที่่�จะป้้องกััน
การแพร่่กระจายของโรคระบาดในอนาคต
ด้้ วยการลงทุุนเรื่่�องเมืื องอัั จฉริิยะ โดยที่่�
รััฐ บาลจะต้้ อ งกล้้ า ยืื น ยัั น ว่่า ไม่่ ไ ด้้ เ ข้้ า ถึึง
ข้้อมููลส่่วนตััวของพลเมืืองมากเกิินไป รวม
ถึึงต้้องใส่่ใจกัับการอภิิปรายสาธารณะ เพื่่�อ
แสดงให้้ผู้้�คนเข้้าใจว่่ามีีข้้อมููลใดบ้้างที่่�ถููก
เก็็บรวบรวมไปใช้้งาน
รายงานจาก PwC ระบุุว่า่ มีีการคาดการณ์์
ว่่ามููลค่่าตลาดของเมืืองอััจฉริิยะในระดัับ
โลก จะเพิ่่มสู
� งู ขึ้้�นถึึง 42.5 ล้้านล้้านดอลลาร์์
สหรััฐในปีี 2025 หากรััฐบาลทำำ�งานร่่วมกัับ
ภาคเอกชน เพื่่� อนำำ�เสนอทางเลืือกดิิจิิทััล
และสร้้างระบบนิิเวศเมืืองดิิจิิทััลได้้สำำ�เร็็จ
รััฐบาลทั่่�วโลกได้้เริ่่ม
� เดิินหน้้าใช้้เทคโนโลยีี
เป็็นเครื่่�องมืือในการลดความเสีียหาย หรืือ
ควบคุุมการแพร่่กระจายของโควิิด-19 ด้้วย
การใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์และ Big Data ทั้้�ง
ยัังเลืือกใช้้เครื่่�องมืืออย่่างการจดจำำ�ใบหน้้า
หรืือข้้อมููลระบุุที่ตั้้
่� ง� ผ่่านโทรศััพท์์มือ
ื ถืือเพื่่�อ
ติิดตามผู้้�ใช้้

Melbourn Zero Carbon, dezeen.com
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การจััดวางเมืืองใหม่่ที่่�เราจะจิินตนาการถึึงได้้ หลััง
ฝุ่่�นวิิกฤติิผ่่านพ้้น อาจเป็็นเมืืองที่่�มีีร้า้ นค้้าน้้อยลง มีี
บาร์์และร้้านอาหารเพิ่่�มมากขึ้้�น มีีความเคลื่่�อนไหว
มีีชีีวิิตชีีวาเต็็ ม สองถนน ผู้้�คนทำำ�งานจากทางไกล
โดยไม่่ทิ้้�งการมีีปฏิิสััมพัน
ั ธ์์กัับคนย่่านให้้มากที่่�สุด
ุ มีี
องค์์ประกอบอย่่างความยืืดหยุ่่�นและความปลอดภััย
ที่่� ไ ม่่ จ ะเป็็ น ใจกลางหรืือ ชานเมืื อ งก็็ เ ป็็ น พื้้� น ที่่� ที่่� ดีี
สำำ�หรัับอยู่่�อาศััย

Melbourn Zero Carbon, dezeen.com

เทนเซ็็ น ต์์ แ ละหัั ว เว่่ ย บริิษัั ท เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมยัักษ์์ใหญ่่ เลืือกที่่จ
� ะลงทุุนที่่เ� มืืองเซิินเจิ้้น
�
ในฐานะเมืืองอััจฉริิยะใหม่่ของจีีน โดยมีีแผนที่่�
จะใช้้ ย านพาหนะอัั จ ฉริิยะและเพิ่่� ม การติิดตั้้� ง
เซนเซอร์์ทั่่� ว ทั้้� ง เมืื อ ง นี่่� แ สดงให้้ เห็็ น ถึึงความ
พยายามในการลดอัั ตราการเกิิดอาชญากรรม
ด้้ วยเทคโนโลยีี โดยเริ่่มปรั
บ
ั ใช้้กล้้ องวงจรปิิ ด
�
CCTV และระบบ IoT ในเขตหลงกััง ที่่�ยืน
ื ยัันแล้้ว
ว่่าช่่วยลดการเกิิดอาชญากรรมได้้มากถึึง 30%
การจัั ด วางเมืื อ งใหม่่ ใ นอนาคตอัั น ใกล้้ นี้้� ต้้ อ ง
มีีเครื่่�อ งมืื อ ให้้ กัั บ นัั ก วางผัั ง เมืื อ ง เพื่่� อ ช่่ ว ยให้้
พวกเขาตัั ดสิิ นใจได้้ อ ย่่ า งชาญฉลาดและมีี
ข้้อมููลที่่� ดีีขึ้้�น รวมทั้้� งจำำ�เป็็นต้้ องมีีวิิธีีที่่� จะขยาย
และทำำ�ให้้ ก ระบวนการป้้ อ นข้้ อ มูู ล สาธารณะ
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เป็็นประชาธิิปไตย ทั้้�งการรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อทำำ�
ความเข้้าใจความต้้องการที่่�แท้้จริิงของชุุมชน
การวางผัั ง เมืื อ งเป็็ น ศาสตร์์ ไม่่ ใ ช่่ ศิิ ลปะ นัั ก
พัั ฒ นาอสัั ง หาริิมทรัั พ ย์์ จ ะต้้ อ งเข้้ า ใจความ
ต้้องการของผู้้�อยู่่�อาศััยอย่่างดีีที่่�สุด
ุ โดยเริ่่ม
� จาก
ความเข้้าใจที่่�โปร่่งใสและเป็็นระเบีียบมากขึ้้�นว่่า
เมืืองและชุุมชนต้้องการอะไร เมืืองอััจฉริิยะช่่วย
ให้้นัักวางแผนยกระดัับกระบวนการวางแผนจาก
� น
รููปแบบระบบราชการที่่�มีีข้อ
้ จำำ�กััดในอดีีต เปลี่่ย
มาเป็็นการพึ่่� งพากัั นด้้ วยการรวบรวมและการ
ใช้้ข้้อมููล เพื่่� อประกอบการตัั ดสิิ นใจที่่� คำำ�นึึ งถึึง
ประโยชน์์ ของชุุมชนมากขึ้้�น และครอบคลุุมถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมด

เมืืองสามารถปรัับเปลี่่ย
� นได้้และยืืดหยุ่่�นได้้อยู่่�เสมอ
และผู้้�อยู่่�อาศััยก็ไ็ ด้้สร้้างสรรค์์สิ่ง�่ ใหม่่ ๆ ขึ้้�นตลอดเวลา
นัับตั้้�งแต่่ที่เ่� มืืองถููกสร้้างขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก สำำ�หรัับโลกที่่�
มีีประชากร 7 พัันล้้านคนแล้้ว ผู้้�คนหลายล้้านคนต้้อง
รวมตััวกัันไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่� ง ทั้้�งเพื่่� อกิิจกรรมทาง
สัังคม ความบัันเทิิง เวทีีทางการเมืือง และขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจ แม้้ต้้องปรัับตัั วเพื่่� อรัับมืือกัับเหตุุการณ์์
เหนืือความคาดหมายบ้้าง แต่่เมืืองก็็พร้้อมเป็็นพื้้�นที่่�
รองรัับชีีวิิตของผู้้�คนอย่่างที่่�เคยตลอดมา

ภาพถ่่ายโดย Florian Wehde จาก Unsplash

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
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ภาพวาดโดย Sean Sinclair จาก Unsplash

ผู้ประกอบการผลงานศิลปะ

ประเภทธุรกิจ: ศิลปะและหัตถกรรม, สื่อและบันเทิง
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ย้้อนกลัับไปในปีี 2019 ศิิลปะดิิจิิทััลเริ่่มก้
� วว
� ้าวเข้้ามาอยู่่�ในสปอตไลต์์และเห็็นวี่่แ
ที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จมากขึ้้�น โดยเฉพาะในประเทศอย่่างบราซิิล ที่่�มีีการเปิิด
ตัั วพิิพิิธภัั ณฑ์์ ศิิ ลปะร่่วมสมัั ยและศิิลปะดิิจิิทัั ลขึ้้� นเป็็นพิิเศษในเมืื องเซาเปาลูู
เมืืองที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของบราซิิลแห่่งนี้้�เป็็นพื้้� นที่่�ในการบ่่มเพาะกลุ่่�มคนสร้้างสรรค์์
ที่่�มีีความสามารถและศิิลปิินที่่�อยู่่�ในสถาบัันศิิลปะ เพื่่�อนำำ�เสนอฝีีมืือและทัักษะ
อย่่างเช่่นการวาดภาพประกอบ เพื่่� อนำำ�ไปสมััครเข้้าองค์์ กรหรืือตำำ�แหน่่ งงาน
ต่่าง ๆ ที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�ต้้องการ

การขยายอำำ�นาจใน
การผลิิตผลงานศิิลปะ
ตลอดจนความสามารถในการ
บริิโภคผลงานศิิลปะของผู้้�ชม
ซึ่่�งขยัับขยายเขตแดน
การเข้้าถึึงผลงานศิิลปะได้้
ไม่่ว่่าจะอยู่่�ที่่�ไหนในโลก

ั ศิิลปะดิิจิิทัั ล ในฐานะ
พิิพิิธภัั ณฑ์์ และหน่่ วยงานอื่่� น ๆ ต่่ างร่่วมมืื อกัั นเปิิดรับ
ั การสนัับสนุุนอย่่าง
เครื่่�องมืือเชื่่�อมต่่อกัับผู้้�คน ความสนใจในศิิลปะดิิจิิทััลได้้รับ
เต็็มกำำ�ลััง ผลงานดิิจิิทััลอาร์์ตจััดแสดงในรููปแบบต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่คิิวอาร์์โค้้ดที่่�
แสดงผ่่านสื่่� อหน้้ าจอ หรืือพื้้� นที่่� ให้้ผู้้�เข้้าชมสามารถขัับรถเข้้าไปดููได้้ถึึงข้้างใน
พิิพิิธภััณฑ์์ การมีีพื้้�นที่่�แกลเลอรีีจััดแสดงผลงานศิิลปะนี้้�ช่ว่ ยให้้ศิิลปิินได้้มีีโอกาส
ั การคััดเลืือกผล
ในการแสดงผลงาน นอกจากนี้้�หนึ่่� งในศิิลปิินชาวบราซิิลยัังได้้รับ
งานไปจััดแสดงที่่�วอชิิงตััน โดยส่่งผลงานทางออนไลน์์โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่า่ ย

ภาพถ่ายโดย Alvan Nee จาก Unsplash

ในการขนส่่งหรืือเดิินทาง

เมื่่�อศิิลปิินคิิดแบบผู้้�ประกอบการ

ภาพวาดโดย SIMON LEE จาก Unsplash
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ผลลัั พ ธ์์ คืื อ การขยายอำำ�นาจ
ใ น ก า ร ผ ลิิต ผ ล ง า น ศิิ ล ป ะ
ตลอดจนความสามารถในการ
บริิโภคผลงานศิิลปะของผู้้�ชม
ซึ่่� งขยัั บขยายเขตแดนการเข้้ า
ถึึงผลงานศิิลปะได้้ ไม่่ ว่่าจะอยู่่�
ที่่� ไหนในโลก นัั บเป็็นเทรนด์์ ที่่�
ได้้ รั ับ ความนิิยมเพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า ง
ต่่ อ เนื่่� อ งและมากขึ้้� น ด้้ ว ยการ
พััฒนาทางเทคโนโลยีีที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นแล้้วในวัันนี้้�

แนวทางของการสร้้างรายได้้สำำ�หรัับศิิลปิินทั้้�งรุ่่�นใหม่่และรุ่่�นใหญ่่กำำ�ลังั จะเปลี่่ย
� นไป
กัับบทบาทการเป็็นทั้้�งศิิลปิินและผู้้�ประกอบการผลงานศิิลปะในเวลาเดีียวกััน
มูู ล ค่่ า ของศิิลปิิ น อิิสระในวััน นี้้� คืื อ การวางตำำ�แหน่่ ง ตัั ว เองเป็็ น นัั ก สร้้า งสรรค์์
แห่่งอนาคต พร้้อมทำำ�เงิินได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีผู้้�ซื้้�อจริิง มีีลููกค้้าจริิงไม่่ต่่างกัับ
การเริ่่ม
� ต้้นธุุรกิิจ
การได้้เห็็นความคึึกคัักและความเคลื่่�อนไหวในเชิิงบวกที่่�ปรากฏในแวดวงศิิลปะ
ดิิจิิทััลการรวมตััวและปล่่อยพลัังของศิิลปิินรุ่่�นใหม่่ เหล่่าครีีเอเตอร์์ที่่�มาร่่วมกััน
วาดลวดลายเหมืือนเป็็นการกดปุ่่�มรีีเฟรชให้้กัับระบบนิิเวศงานศิิลปะและความ
คิิดสร้้างสรรค์์ ที่่�มาพร้้อมแนวคิิดแบบผู้้�ประกอบการรายย่่อย
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งานศึึกษาจากบริิษััทเลโก้้ (Lego) พบว่่าเกืือบ 30% ของเด็็กอายุุระหว่่าง 8-12 ปีี
มีีความต้้องการที่่จ
� ะเป็็นยููทูบ
ู เบอร์์ จากต้้นแบบที่่โ� ด่่งดัังมาก ๆ ในปีี 2019 เมื่่�อยููทูบ
ู เบอร์์
วััยรุ่่�นชื่่�อว่่าเดวิิด โดบริิก (David Dobrik) สามารถสร้้างรายได้้ 2 แสน 7 หมื่่� น
ดอลลาร์์สหรััฐต่่อเดืือน (คิิดเป็็นเงิินไทยราว 9 ล้้านบาท) ลองดููตััวอย่่างอื่่�นอย่่างเช่่น
แพลตฟอร์์ม Substack เว็็บไซต์์สำำ�หรัับทำำ�จดหมายข่่าวที่่�มีีรูป
ู แบบเหมืือนการเขีียน
บล็็อก ผู้้�ใช้้แพลตฟอร์์มนี้้� 10 อัันดัับแรกสามารถสร้้างเงิินได้้ 7 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ต่่อปีี หรืือแพลตฟอร์์มที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมอย่่างมากในวัันนี้้�อย่่างติ๊๊�กต็็อก (TikTok)
ชาร์์ลีี ดาเมลิิโอ (Charli D’Amelio) ชื่่�อบััญชีีผู้้�ใช้้ที่่�มีีอายุุเพีียง 17 ปีี แต่่ความนิิยม
ที่่�ได้้รับ
ั ทำำ�ให้้เธอสร้้างรายได้้มากถึึง 4 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ตัั วอย่่างเหล่่านี้้� แสดงให้้ เห็็ นอย่่ างชััดเจนว่่าเจนเนอเรชัันใหม่่ ที่่�มุ่่�งสร้้างชื่่� อเสีียง
ความนิิยม และอิิทธิิพลบนโลกออนไลน์์นั้้�น สามารถสร้้างมููลค่่าทางการตลาดได้้
อย่่างแท้้จริิง แต่่นี่่�มีีความหมายว่่าอย่่างไรต่่อวงการความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
ลงมืือทำำ�ผลงานศิิลปะ

ฮัันนาห์์ วิิตต์์แมน (Hannah Wittman)
ศิิลปิินดิิจิิทััล ค่่ายเพลงวอร์์นเนอร์์ มิิวสิิค

ไมเคิิล เจนีีย์์ (Michael Janey)
อาร์์ตไดเรกเตอร์์
เจ้้าของแอ็็กเคานต์์ nottonightmike

เจสส์์ หว่่อง (Jess Wong)
ตััวแทนจำำ�หน่่ายผลงานศิิลปะ

“ในยุุคปััจจุุบััน นัักดนตรีีและครีีเอเตอร์์ (ที่่�
ส่่วนใหญ่่เป็็นอิินฟลููเอนเซอร์์และผู้้� ใช้้ติ๊๊�ก
ต็็ อ ก) ต่่ า งมีีความคล้้ายคลึึ ง กัั นกัั บ ผู้้�
ประกอบการธุุรกิิจขนาดเล็็ก ในความรู้้�สึึก
ที่่�ว่่าการทำำ�แบรนด์์ดิิงคืือการสื่่�อสารกัับ
ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง ตััวอย่่างเช่่นแฟนคลัับ
ที่่ยั� งั คงจ่่ายเงิินซื้้อ� สิินค้้า ไม่่ว่า่ จะเป็็นเนื้้�อหา
วิิ ดีี โอหรืือการแสดงแบบออนไลน์์ หรืือ
ศิิลปิินรุ่่�นใหม่่ที่่�ร่่วมเล่่นเกมแพลตฟอร์์ม
Twitch เพื่่อ� มีีส่่วนร่่วมกัับกลุ่่�มแฟนคลัับได้้
โดยตรง”

“ผมได้้ลองเปิิดช่่องทางการสื่่�อสารใหม่่ ๆ
ตามที่่� มีี ความพยายามด้้ า นความคิิ ด
้� ง� แต่่มีีโควิิด-19 ซึ่่�งมัันนำำ�
สร้้างสรรค์์เกิิดขึ้นตั้้
ไปสู่่�วงจรความคิิดสร้้างสรรค์์ ในแวดวงอื่่�น
ผมลองเปิิ ดตัั ว สตููดิิ โ อ feels like home
สำำ�หรัับสร้้างสิ่่�งใหม่่ เราต้้องจริิงจัังกัับเป้้า
หมาย ออกแบบภาพและภาษาเพื่่อ� ทดสอบว่่า
วิิธีีการมีีส่่วนร่่วมกัับคอมมิิวนิิตี้้แ� บบไหนที่่� ได้้
ผลมากที่่�สุุด ลองสร้้างโลกที่่�เป็็นของเราเอง
เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืื อ ชุุ ม ชนของเรา เพราะว่่ า
ธุุรกิิจจะสำำ�เร็็จได้้ก็็ต้้องลองฟัังฟีีดแบ็็กจาก
คนอื่่�น ๆ ด้้วย”

“ในฐานะที่่�เป็็นตััวแทนของศิิลปิิน ขอบเขต
งานที่่มีี� ได้เ้ ปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างสิ้้�นเชิิง ศิิลปิิน
ภายใต้้สัั ง กัั ด ได้้ค่่ อ ย ๆ พัั ฒ นาวิิ ธีี การ
ทำำ�งาน ทุุกอย่่างเป็็นเรื่่อ� งของเครืือข่่ายการ
เชื่่�อมต่่อ ตั้้�งแต่่การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน
ไปจนถึึงการสื่่�อสาร ศิิลปะก็็เป็็นเรื่่�องของ
ธุุรกิิจ แต่่ในยุุคที่่�ศิิลปิินไส้้แห้้งได้้หมดลงไป
แพลตฟอร์์มมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก
ต่่อศิิลปิินในยุุคปััจจุุบันั แม้้ว่่าจะเป็็นเว็็บไซต์์
ในกลุ่่�มตลาดเฉพาะอย่่าง Buymeacoffee.
com ก็็สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยิ่่�งใหญ่่ ได้้”
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มอบความเสมอภาค
และระดมเงิินทุุน
ศิิลปิินและครีีเอเตอร์์ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จอย่่าง
มากในวัันนี้้� เริ่่ม
� ต้้ นด้้ วยการนำำ�วััฒนธรรมแบบ
สตาร์์ตอัั ป เข้้ า มาเป็็ น โมเดลในการทำำ�ธุุ รกิิ จ
สื่่� อ สารกัั บ ลูู ก ค้้ า ผ่่ า นเทคโนโลยีี และจัั ด การ
ระบบการทำำ�เงิินเพื่่� อ แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึงพลัั ง ว่่า
ศิิลปิิ น นั้้� น จะเป็็ น เหมืื อ นกัั บ นัั ก ธุุ รกิิ จที่่� ปร ะสบ
ความสำำ�เร็็จ ได้้ ศิิลปิิ น ที่่� มีี แนวคิิดล้ำำ�หน้้ า และ
ครีีเอเตอร์์ต่่ า งได้้ รั ับ ประโยชน์์ จ ากการเข้้ า ถึึง
เครืือข่่ายหรืือแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ เพื่่� อเพิ่่�มทุุน
ด้้านการทำำ�งาน รวมทั้้�งเงิินทุุนหมุุนเวีียนที่่�ช่่วย
ให้้พวกเขาสามารถสร้้างรายได้้ได้้มากขึ้้�น

มิิสเตอร์์อีีซีี (Mr Eazi) นัั ก ดนตรีีชาวไนจีีเรีีย
ประกาศในทวิิตเตอร์์ว่่าเขามีีแผนที่่� จะขายหุ้้�น
เพลงของเขาให้้ แ ฟนคลัั บ ซื้้� อ ได้้ ในข้้ อ ตกลง
ของเขา การซื้้�อเพลงมิิสเตอร์์อีีซีีจะทำำ�ให้้คุุณได้้
รัับ 1% ของค่่าลิิขสิิทธิ์์ที่
� ่�เพลงสร้้างขึ้้�น เขาเปิิดตััว
โครงการชื่่�อว่่า Music Equity Interest Form
เพื่่� อให้้ แฟนคลัับสามารถลงทะเบีียน และระบุุ
ว่่าพวกเขาเต็็มใจที่่�จะลงทุุนเพื่่�อได้้ดอกเบี้้�ยหรืือ
ส่่วนแบ่่งผลประโยชน์์จากค่่ายเพลงของมิิสเตอร์์
อีีซีีเป็็นเงิินเท่่าไร ยอดซื้้�อขายเพลง การซื้้�อและ
ขายหุ้้�นเพลง มีีความแตกต่่ า งกัั น เล็็ ก น้้ อ ยกัั บ
การซื้้�อและขายหุ้้�นทุุนในธุุรกิิจแบบดั้้�งเดิิม และ
กลยุุทธ์นี้้
์ �จะยัังคงสะท้้อนไปถึึงศิิลปิินหน้้าใหม่่ที่่�
นำำ�โมเดลนี้้�ไปปรัับใช้้อย่่างต่่อเนื่่� อง

deezer.com
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กระแสตลาดคริิปโทเคอร์์เรนซีีทั่่�วโลกที่่�มีี
มููลค่่า 509.5 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ไม่่ ได้้มีีวี่่�แววว่่าจะซาลงในเร็็ววัันนี้้� ดัังนั้้�นแบรนด์์ต่่าง ๆ
จึึงควรกำำ�หนดทิิศทางธุุรกิิจของพวกเขาสำำ�หรัับอนาคต
ด้้วย NFT หรืือคริิปโทอื่่�น ๆ

ปรัับใช้้โมเดลใหม่่

billboard.com

ในทางเดีียวกัั น แร็็ป เปอร์์แ ละไอคอนคนดัั ง ลิิล ยาช์์ ตี้้�
(Lil Yachty) ได้้ร่ว่ มมืือกัับแพลตฟอร์์ม Fyooz.io เปิิดตััว
เหรีียญคริิปโทของตััวเองที่่ชื่่
� อ
� $YACHTY หรืือ YachtyCoin
การเป็็นเจ้้าของ $YACHTY ทำำ�ให้้แฟน ๆ สามารถเข้้าถึึง
ศิิลปิินได้้แบบเอกสิิทธิ์์เ� ฉพาะบุุคคล รวมถึึงเป็็นส่่วนหนึ่่� ง
กัั บ กิิจกรรมเชิิงประสบการณ์์ สุุด เอ็็ ก ซ์์คลููซีีฟ เช่่น การ
ปรากฏตัั วในมิิวสิิกวิิดีีโอ การพบปะและทัั กทายเสมืื อน
จริิง การจัับจองสิินค้้าสุุดพิิเศษ และการติิดตามบนโซเชีียล
มีีเดีีย การขายเหรีียญคริิปโทนี้้�ฮิิตจนขายหมดในเวลาเพีียง
20 นาทีี สร้้างมููลค่่ามากกว่่า 300,000 ดอลลาร์์สหรััฐ

การเข้้าถึึงเทคโนโลยีีบล็็อกเชนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงแนวคิิดเรื่่�องการเป็็นเจ้้าของผลงาน
ดิิจิิทัั ล ได้้ ก่่อให้้ เกิิดคลื่่� นลููกใหม่่ของศิิลปิินที่่� ปรับ
ั ใช้้โมเดลใหม่่ โดยที่่� ศิิลปิินสามารถ
เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายหรืือกลุ่่�มลููกค้้ าได้้ โดยตรง แม้้จะมีีจำำ�นวนผลิิตภัั ณฑ์์ ขั้้�นต่ำำ� แต่่
ทั้้�งหมดก็็เป็็นไปเพื่่�อทดสอบไอเดีียรวมถึึงทำำ�ความเข้้าใจตลาดและความต้้องการในการ
สร้้างสรรค์์ แทนที่่�จะเลืือกทำำ�โปรเจกต์์เต็็มรููปแบบและทุ่่�มความเสี่่�ยงไปกัับตลาด

worldfinance.com

หากมองในมุุมของแพลตฟอร์์ม มีีพื้้�นที่่ใ� หม่่ ๆ อย่่าง Corite
และ Bumper Collective ที่่�เปิิดโอกาสให้้แฟน ๆ สามารถ
ซื้้� อหุ้้�นผลงานในอนาคตของศิิลปิินได้้ โดยศิิลปิินก็็ ต้้อง
รัักษาการมีีส่่วนร่่วมของฐานแฟนคลัับเอาไว้้ให้้มั่่�น วิิธีีการ
ขายหุ้้�นนี้้�ไม่่เพีียงช่่วยเรื่่�องการระดมทุุนเท่่านั้้�น แต่่ยัังช่่วย
เรื่่�องการจััดการกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างศิิลปิินและแฟน
คลัับในระยะยาวอีีกด้้วย
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“Outrageous Algorithm” ผลงานศิิลปะโดย
เรเชล อารา (Rachel Ara) ศิิลปิินแนวคอนเซปชวล
ที่่�ได้้เปลี่่�ยนรถตู้้�ให้้เป็็นแกลเลอรีีเคลื่่�อนที่่� “The
Museum of Van Art (MoVA)” เพื่่�อนำำ�ผลงาน
ศิิลปะออกไปนำำ�เสนอยัังพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ในช่่วงเวลา
ที่่� ก ารเข้้ า ถึึงแกลเลอรีีและพิิพิิธภัั ณ ฑ์์ ยัั ง คง
ถููกจำำ�กััด

fadmagazine.com

โมเดลใหม่่ยัังรวมถึึงการเปิิดรับ
ั ตลาด NFT ยอด
ขายงานศิิลปะตลาด NFT เติิบโตขึ้้�น 800% ใน
ช่่วง 4 เดืือนแรกของปีี 2021 โดยมีีมููลค่่าสููงถึึง
490 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ มีีเครื่่�องมืือต่่าง ๆ เช่่น
SuperRare และ OpenSea ที่่เ� ปิิดพื้้�นที่่ใ� ห้้ศิิลปิิน
นัักสร้้างสรรค์์ ตลอดจนครีีเอทีีฟโฆษณาทั่่�วโลก
ได้้ ส ร้้า งศิิลปะดิิจิิทัั ล ในรูู ป แบบของไฟล์์ PNG
GIF และ MP4 และขายโดยตรงให้้กัับนัักสะสม
ที่่�ต้้องการเป็็นเจ้้าของไฟล์์แบบแรร์์ไอเทม

elisagomezart.com

ใคร ๆ ก็็สะสมผลงานศิิลปะได้้ เราเริ่่ม
� เห็็นวิิธีีการจัับจอง
เป็็ น เจ้้ า ของผลงานศิิลปะในรูู ป แบบใหม่่ โ ดยไม่่ ต้้ อ งเฝ้้ า
ติิดตามซื้้� อจากแกลเลอรีีอีีกต่่ อไป เอลิิซา โกเมซ (Elisa
Gomez) ศิิลปิินจากเดนเวอร์์ได้้ ปรับ
ั เปลี่่�ยนรููปแบบการ
กำำ�หนดราคาผลงานศิิลปะของตัั ว เอง โดยเสนอเป็็ น
แผนการชำำ�ระเงิินเพื่่�อให้้ผู้้�ซื้้�อรายใหม่่ได้้ผลงานแบบคอมมิิชชัั น โดยไม่่ ต้้ อ งกัั ง วลกัั บ ตัั ว เลขที่่� แ พงเกิินไป เธอให้้
สััมภาษณ์์กัับ Wescover ว่่า “อย่่ารู้้�สึึกแย่่กัับการนำำ�เสนอ

ผลงานของตัั วเอง จงให้้บริิการและขอให้้ผู้้�คนมีีส่่วนร่่วม
กัับคุุณ สร้้างสรรค์์ผลงานร่่วมไปกัับคุุณ”

fadmagazine.com
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สำำ�หรัับครีีเอเตอร์์แล้้ว
ให้้คิิดว่่าทุุกอย่่างมีี ไว้้ทำำ�เงิิน

theitaliantimes.it

มีีผู้้�คนจำำ�นวนหลายสิิบล้้ า นคนทั่่� ว โลกที่่� บ อกว่่า ตัั ว เองเป็็ น “ครีีเอเตอร์์” กลุ่่�ม
จำำ�นวนคนเหล่่านี้้�มีีอำำ�นาจมากจนถึึงขั้้�นสามารถเกิิดสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “เศรษฐกิิจผู้้�สร้้าง
(Creator Economy)” ได้้ เป็็นเหมืือนตััวแทนของสิ่่ง� ที่่�เรีียกว่่า “รููปแบบธุุรกิิจขนาด
เล็็กที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็วที่่�สุด
ุ ” จากรายงานของกองทุุน SignalFire
แต่่ในอีีกแง่่หนึ่่� ง อััตราการแข่่งขัันในตลาดนี้้� ก็็สููงขึ้้�นตามจำำ�นวนผู้้�เล่่นที่่�เข้้ามาได้้
อย่่างไม่่จำำ�กััดด้้วยเช่่นกััน เหล่่าครีีเอเตอร์์ทั้้� งหลายจึึงต้้ องไม่่หยุุดมองหาแหล่่ง
รายได้้ใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ หนึ่่� งในนั้้�นคืือสตาร์์ตอััปจากลอสแอนเจลิิส แอปพลิิเคชััน
NewNew ที่่� อธิิบายผลิิตภัั ณฑ์์ ของตนว่่าเป็็นการสร้้าง “ตลาดหุ้้�นมนุุ ษย์์ ” โดย
ในแอปฯ แฟน ๆ จะจ่่ายเงิินเพื่่�อได้้สิิทธิ์์โ� หวตในแบบสำำ�รวจ เป็็นผู้้�กำำ�หนดการตััดสิินใจ
ในชีีวิิตแต่่ละวัันของครีีเอเตอร์์

ตัั วอย่่ างเช่่นครีีเอเตอร์์สามารถใช้้ NewNew
เพื่่� อโพสต์์โพลถามแฟน ๆ ว่่าวัันนี้้� จะใส่่เสื้้� อตััว
ไหนดีี หรืือควรออกไปเที่่�ยวกัับใครและไปที่่�ไหน
แฟนคลัับต้้องจ่่ายเงิินเพื่่�อได้้สิิทธิิในการโหวตให้้
กัับครีีเอเตอร์์คนโปรด รวมถึึงได้้อำำ�นาจในการ
ได้้ดููว่า่ ครีีเอเตอร์์คนนั้้� นจะใช้้ชีีวิิตอย่่างที่่�เราลง
โหวตไปไหม คล้้ายกัับการเล่่นเกมแบบ ChooseYour-Own-Adventure ในชีีวิิตจริิง

newnew.co
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“พวกเรากำำ�ลัั ง สร้้า งเศรษฐกิิจแห่่ ง การเรีียก
ร้้องความสนใจ (Attention Economy) ที่่�คุณ
ุ
สามารถซื้้� อช่่วงเวลาในชีีวิิตของคนอื่่� นได้้ และ

เราไปไกลกว่่าด้้ วยการทำำ�ให้้ แฟนคลัับสามารถ
ควบคุุมช่่วงเวลานั้้� น ๆ ได้้ ด้้วย” คอร์์ตนีี สมิิธ
(Courtne Smith) ผู้้�ก่่อตั้้�งแอปฯ NewNew กล่่าว
“คนเป็็ น ครีีเอเตอร์์ ก็็ เ หนื่่� อยล้้ า และหมดไฟ
เหมืือนกััน แต่่แฟนคลัับของพวกเขามีีแต่่ความ
ต้้องการที่่�มากขึ้้�น” เจน ลีี (Jen Lee) ผู้้�ก่่อตั้้�ง
คอมมิิวนิิตี้้� เ ศรษฐกิิจผู้้�สร้้า ง Discord กล่่ า ว
“การใช้้ชีีวิิตให้้สามารถทำำ�เงิินได้้ในทุุกมิิติิ พวก
เขาสามารถสร้้างเงิินได้้จากทุุกการมีีปฏิิสััมพัันธ์์
ในชีีวิิตประจำำ�วััน”
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ในส่่ ว นของการ “คอลแลปส์์ ” หรืือ การ
ทำำ�งานร่่วมกัั น ระหว่่างคนดัั ง และครีีเอเตอร์์ด าวรุ่่�ง ยัั ง มีีรูู ป แบบการสร้้า งราย
ได้้ได้้ง่า่ ยขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่นเครื่่�องมืือที่่�
เรีียกว่่า Stir จะมาช่่ ว ยคำำ�นวณรายได้้
สำำ�หรัับครีีเอเตอร์์ ในกรณีีที่่พ
� วกเขาทำำ�วิิดีีโอ
ร่่วมกััน

ciobulletin.com

ว่่าด้้วยคอมเมนต์์ คอลแลปส์์ และคริิปโท
เมื่่� อเร็็ว ๆ นี้้� แพลตฟอร์์มที่่�เรีียกว่่า PearPop ได้้รับ
ั ความนิิยมมากขึ้้�น
ด้้วยบริิการใหม่่คืือการให้้แฟน ๆ จ่่ายเงิินเพื่่�อได้้รับ
ั การโต้้ตอบจากไอดอล
ของพวกเขาบนโซเชีียลมีีเดีีย ตััวอย่่างเช่่น ถ้้าหากจ่่ายเงิินในราคา 250
ดอลลาร์์ กริิฟฟิิน จอห์์นสััน (Griffin Johnson) ดาวติ๊๊�กต็็อกชื่่�อดัังจะมา
แสดงความคิิดเห็็นในวิิดีีโอของเรา
“การหารายได้้จากสถานะทางสัังคมแบบเดิิมเป็็นเรื่่�องของผู้้�ที่่�มีีผู้้�ติิดตาม
เป็็นจำำ�นวนมาก มีีฟอลโลเวอร์์เยอะ ซึ่่�งสามารถทำำ�ข้้อตกลงกัับแบรนด์์ใหญ่่
ได้้ ” โคล เมสััน (Cole Mason) ผู้้�ร่่วมก่่ อตั้้� งและหัั วหน้้ าผู้้�บริิหารของ
PearPop กล่่าว “แต่่ ไม่่ใช่่อีีกต่่ อไป แนวคิิดสำำ�หรัับ PearPop คืื อการ
สร้้างรายได้้ให้้กัับครีีเอเตอร์์อย่่างเท่่าเทีียม ไม่่ว่า่ คุุณจะเป็็นครีีเอเตอร์์ที่่�มีี
ผู้้�ติิดตาม 10,000 คน หรืือมีีผู้้�ติิดตาม 10 ล้้านคนก็็ตาม”

usestir.com

“พวกเราคิิดว่่าอนาคตของการสร้้างราย
ได้้ของครีีเอเตอร์์คืือการทำำ�งานร่่วมกััน”
โจเซฟ อัั ลบานีีส (Joseph Albanese)
ซีีอีีโอและผู้้�ก่่อตั้้�ง Stir เผย “เราเปิิดพื้้�นที่่�
ให้้ครีีเอเตอร์์ทำำ�เงิินได้้ทุุกที่่� ไม่่ว่า่ จะเป็็น
วิิดีีโอ ยููทููบ หรืือร้้านค้้ า Shopify และ
แบ่่งรายได้้กัับครีีเอเตอร์์คนอื่่� น ๆ อย่่าง
เท่่าเทีียม”

ทางด้้ า นโลกของคริิปโท ก็็ ไ ด้้ พิิสูู จ น์์ ให้้
เห็็ นแล้้วว่่าเป็็นโลกที่่� น่่าดึึงดููดใจสำำ�หรัับ
ผู้้�สร้้างที่่� ต้้องการสร้้างรายได้้ จากการมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ ดููตััวอย่่างจากแพลตฟอร์์ม
คริิปโทที่่�ชื่่�อ Rally.io ที่่�ช่ว
่ ยให้้ครีีเอเตอร์์
สามารถผลิิตสกุุลเงิินดิิจิิทัั ลของตนเอง
เพื่่� อ สร้้า งเศรษฐกิิจที่่� เป็็ น อิิสระร่่ว มกัั บ
แฟนคลัับ โดยผู้้�ติิดตามสามารถซื้้�อสกุุล
เงิินของครีีเอเตอร์์ และใช้้ เ พื่่� อ เข้้ า ถึึง
เนื้้� อหาพิิเศษหรืือเนื้้� อหาเอ็็กซ์์คลูซีี
ู ฟที่่�ยััง
ไม่่ได้้เผยแพร่่ที่่�ไหน
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ทั้้� ง หมดนี้้� เ ป็็ น เพีียงตัั ว อย่่ า งที่่� เ กิิดขึ้้� น
และคาดการณ์์ ว่่ า จะส่่ ง ผลต่่ อ รูู ป แบบ
การทำำ�งานของศิิลปิินในอนาคต เพื่่� อให้้
รัับมืือกัั บความเปลี่่�ยนแปลงและปรัับใช้้
เครื่่�องมืือต่่าง ๆ ได้้อย่่างเหมาะสม ทั้้�งฝั่่�ง

ธุุรกิิจก็็สามารถนำำ�รููปแบบและแนวคิิดนี้้�
ไปปรัับใช้้กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ด้้วยเช่่น
กััน อย่่างเช่่น NFT ที่่�จะกลายเป็็นอนาคต
ใหม่่ในฐานะ Storyteller ให้้กัับแบรนด์์ได้้
หรืือเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยส่่งเสริิมกลยุุทธ์์
การเปิิดตัว
ั สิินค้้าและบริิการในอนาคต ดััง
นั้้�นไม่่ว่า่ จะเป็็นฝั่่�งผู้้�สร้้างสรรค์์ ฝั่่�งธุุรกิิจ
หรืือฝั่่�งแฟนคลัับ ก็็สามารถเข้้าร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่� งของกระแสวงจรผู้้�ประกอบการ
ผลงานศิิลปะได้้พร้้อม ๆ กััน

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

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

ภาพวาดโดย Sebastian Svenson จาก Unsplash
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ภาพถ่ายโดย Oleg Laptev จาก Unsplash

ปรัชญาธุรกิจ
ในวันที่แบรนด์ต้องใกล้ชิด
กับลูกค้ามากกว่าที่เคย

ประเภทธุรกิจ: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต
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สำำ�หรัับช่่วงเวลาแห่่งการปรัับวิิธีีคิิดครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ของหลายธุุรกิิจ ใน
วัันที่่�การเติิบโตทางธุุรกิิจจำำ�เป็็นต้้องปรัับเข็็มทิิศให้้เข้้ากัับคุุณค่่าของ
ลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ คำำ�ว่่าความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมไม่่ได้้เป็็นเพีียงคำำ�
ที่่�ใช้้เป็็นกลยุุทธ์ท
์ างการตลาดอีีกต่่อไป ปีี 2022 จะเริ่่ม
� เห็็นแบรนด์์
ต่่าง ๆ กล้้าที่่�จะแสดงจุุดยืืนและการสำำ�นึึกในเป้้าหมาย (Sense of
Purpose) ตลอดจนให้้คำำ�มั่่�นสััญญาต่่อความรัับผิิดชอบทางสัังคม
และเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ธุุรกิิจจะวางตำำ�แหน่่งเป็็นเพื่่�อน เป็็นพัันธมิิตร
และเป็็นคู่่�คิิดของผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น
วิิกฤตสร้้างให้้เกิิดแนวคิิดใหม่่เกี่่�ยวกัับคำำ�ว่่า “เครืือข่่ายชุุมชนหรืือ
คอมมิิวนิิตี้้�” ฝั่่�งผู้้�บริิโภคมีีความต้้องการการเชื่่�อมถึึงกัันแบบตััวต่่อ
ตัั วและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัันมากขึ้้�น ซึ่่� งเป็็นผลมาจากการที่่� ประชากร
โลกจำำ�นวนมหาศาลถููกบัังคัับให้้กัักตััวอยู่่�บ้้านหรืือเว้้นระยะห่่างทาง
สัังคมมาอย่่างยาวนาน ดัังนั้้�นการได้้มารวมตััวกัันในช่่วงเวลาหลััง
จากนี้้�จึึงมีีความหมายมากกว่่าที่่�เคย

การสนัับสนุุนซึ่่� งกัันและกััน การรวมตััวกัันเพื่่� อเฉลิิมฉลองในเรื่่�อง
เล็็ก ๆ น้้อย ๆ การบริิจาคให้้แก่่กลุ่่�มคนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ
ตลอดจนการสนัับสนุุนธุุรกิิจขนาดเล็็กในพื้้�นที่่� ทั้้�งหมดนี้้�ยิ่�่งผลัักดััน
ให้้เกิิดเครืือข่่ายคอมมิิวนิิตี้้�สร้้างสรรค์์ที่่�มีีความเข้้มแข็็งมากขึ้้�น

เพราะผู้้�บริิโภคใส่่ใจแบรนด์์
มากกว่่าที่่�เคย
ในช่่วงวิิกฤต หลายธุุรกิิจเลืือกที่่�จะเดิินหน้้าให้้ความช่่วยเหลืือและตอบสนองต่่อ
เหตุุการณ์์ด้้วยนโยบายยิ่่�งใหญ่่ บางครั้้�งก็็ใช้้เงิินลงทุุนเพื่่�อฟื้้�นฟููสูงู ถึึงหกหลััก แต่่
สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค เพีียงแค่่ธุรกิิ
ุ จเลืือกมีีปฏิิสััมพัันธ์์เล็็ก ๆ น้้อย ๆ กัับลููกค้้าในช่่วง
เวลายากลำำ�บาก นั่่�นต่่างหากที่่�สำำ�คััญและมีีความหมายมากกว่่า
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ภาพโดย explorenation# จาก Unsplash

จากเดิิมที่่�เมื่่�อถามลููกค้้าว่่าอะไรคืือสิ่่�งที่่�พวกเขา
ต้้องการจากแบรนด์์ คำำ�ตอบที่่�ได้้รับ
ั ส่่วนใหญ่่มัก
ั
จะเป็็นการสร้้าง “สิินค้้าคุุณภาพดีี” และ “สิินค้้า
ที่่�ราคาเอื้้� อมถึึง” แต่่ในวัันนี้้�สิ่�่งที่่�มากกว่่าการทำำ�
โปรโมชั่่�นลดราคา คืือการที่่�เหล่่าลููกค้้าต้้องการ
สนัั บ สนุุ น แบรนด์์ ที่่� ม อบสิินค้้ า และบริิการที่่� มีี
ความหมาย “ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม” และ
“เป้้าหมายของแบรนด์์” เป็็น 2 สิ่่�งที่่�มาพร้้อมกััน
เพราะผู้้�บริิโภคต้้องการเห็็นว่่าธุุรกิิจหนึ่่� ง ๆ นั้้�น
แท้้จริิงแล้้วใส่่ใจกัับผลกำำ�ไรหรืือผลประโยชน์์เพื่่�อ
สัังคมมากกว่่ากััน

มีีตัั ว เลขแสดงจำำ�นวนผู้้�บริิโภคในยุุ โรปและ
อเมริิกาเหนืือที่่ต้
� อ
้ งการให้้แบรนด์์ต่า่ ง ๆ แสดง
เจตนาช่่วยเหลืือผู้้�ผลิิตท้้ องถิ่่� น เพิ่่� มขึ้้� นจาก
31% ในไตรมาสแรก เป็็น 37% ในไตรมาสที่่� 2
มีีความคาดหวัังว่่าธุุรกิิจต่่าง ๆ จะให้้ความช่่วย
เหลืือด้้านสวััสดิิการสัังคม (Social Welfare)
ร่่วมกัันส่่งเสริิมระบบการจััดบริิการทางสัังคม
ซึ่่� งเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขปััญหา การพััฒนา และ
การส่่งเสริิมความมั่่�นคงทางสัังคม เพื่่� อตอบ
สนองความจำำ�เป็็นขั้้�นพื้้�นฐานของประชาชนที่่มีี
�
อััตราเพิ่่ม
� ขึ้้�นในช่่วงเวลาแห่่งความยากลำำ�บาก
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ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเข้้าใจที่่�คำำ�นึึงถึึงคนทุุกกลุ่่�ม
มีีการโปรโมตธุุรกิิ จแบบเล่่ น ใหญ่่ อ ย่่ า งที่่� เราจะนึึกภาพออกกัั น ในอดีีต ทั้้� ง การ
ออกแบบพื้้� น ที่่� ห น้้ า ร้้า นอย่่ า งหรูู ห รา การขายเชิิงรุุ ก การโถมเม็็ ด เงิินโฆษณา
นัับไม่่ถ้้วน หรืือการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ให้้สะดุุดตาและแตกต่่างจากคู่่�แข่่ง ในปีีนี้้�
แบรนด์์สามารถเลืือกที่่�จะเพิ่่�มคุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์ในสายลููกค้้าได้้ด้้วยการสร้้าง
ประสบการณ์์ ดิิจิิทััล คุุณภาพการให้้ บริิการ หรืือการแสดงจุุ ดยืืนเพื่่� อสนัั บสนุุ น
ประเด็็นทางสัังคม
การมอบบริิการที่่ดีี
� ให้้กับ
ั ลููกค้้านัับเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญเสมอมา แต่่การมีีปฏิิสััมพัน
ั ธ์์ส่ว่ นตััว
ก็็ส่่งผลสำำ�คััญไม่่แพ้้กััน ความหมายของการให้้บริิการลููกค้้าในปีี 2022 จึึงไม่่ใช่่เรื่่�อง
ของการให้้ความช่่วยเหลืือหรืือให้้คำำ�แนะนำำ�อย่่างรวดเร็็วเท่่านั้้�น แต่่ต้้องแสดงถึึง
ความสามารถในการเข้้าอกเข้้าใจและแบ่่งปัันความรู้้�สึึกถึึงอีีกฝ่่ายด้้วย เพราะเป็็น
ช่่วงเวลาที่่�ลูก
ู ค้้าต้้องการการปฏิิบััติิด้้วยความเคารพมากกว่่าสิ่่�งอื่่� นใด

ถ่ายภาพโดย
Brooke Cagle
จาก Unsplash

วิิธีีนี้้� สามารถปรัับใช้้กัับขั้้� นตอนใดก็็ ได้้ ของเส้้ น
ทางประสบการณ์์ ลููกค้้ า จะเป็็นการลงทุุนด้้ วย
การตอบสนองอย่่ า งรวดเร็็ว จากทีีมซััพ พอร์์ต
่ งทางการสื่่�อสารด้้วยวิิดีีโอมากขึ้้�น การ
การใช้้ช่อ
สื่่�อสารแบบตอบแชตอย่่างรวดเร็็ว การนำำ�เสนอ
ช่่องทางการชำำ�ระเงิินหรืือคืื นเงิินที่่� หลากหลาย
เพีียงพอ หรืือการมีีวิิธีีการเสริิมที่่� ช่่วยให้้ ผู้้�ใช้้ที่่�
ไม่่ ถนัั ดช่่องทางดิิจิิทัั ลสามารถเข้้าถึึงบริิการได้้
เพื่่�อแสดงให้้เห็็นว่่าธุุรกิิจใส่่ใจลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง
การออกแบบเพื่่�อทุุกคน (Inclusive Design) ได้้
ก้้าวขึ้้�นมาเป็็นความจำำ�เป็็นในกระบวนการพััฒนา
สิินค้้า ขั้้�นตอนการผลิิต และบริิการ แบรนด์์ต้้อง
ตระหนัั ก รู้้�ว่่า ความหลากหลายของผู้้�ใช้้ ห มาย
ถึึงความสามารถที่่�แตกต่่างกััน ทั้้�งยัังเป็็นความ
ปรารถนาและความต้้องการด้้วย
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nike.com

เดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 2021 แบรนด์์ไนกี้้� (Nike) เปิิดตััวรองเท้้าผ้้าใบแบบไร้้เชืือกผููก
ซีีรีีส์์ FlyEase รองเท้้ ารุ่่�นนี้้� ออกแบบมาเพื่่� อให้้สวมใส่่ได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้องก้้มหรืือ
มีีขั้้�นตอนเพิ่่�มเติิมใด ๆ เพื่่� อแสดงศัักยภาพของกลุ่่�มตลาดขนาดใหญ่่ อย่่างคน
ที่่� อ ยู่่�ลำำ�พัั ง และมีีเงื่่� อ นไขด้้ า นข้้ อ จำำ�กัั ดท างร่่า งกาย เช่่ น การเป็็ น อัั ม พาตหรืือ
ออทิิสติิก หรืือสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ที่่�รู้้�สึึกว่่าการผููกเชืือกรองเท้้ าเป็็นความยากลำำ�บากใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน
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มกราคม ปีี 2021 ร้้ า นแมคโดนัั ลด์์
(McDonald) ในอิินเดีียเปิิดตััวโครงการ
EatQual นำำ�เสนอห่่อเบอร์์เกอร์์ที่่�เปิิดได้้
ง่่ายด้้วยมืือเดีียว เสิิร์์ฟอาหารในร้้านให้้
กัั บ คนที่่� มีีข้้ อ จำำ�กัั ดด้้ า นการเคลื่่� อ นไหว
ด้้วยมืือ ถืือเป็็นหนึ่่� งในนโยบายด้้านการ
คำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้ บ ริิการทุุ ก กลุ่่�ม ทำำ�ให้้ เ ป็็ น
ร้้ า นอาหารที่่� ทุุ ก คนสามารถเข้้ า ถึึงได้้
แบรนด์์เปิิดตััวโครงการด้้วยการนำำ�เสนอ
ภาพยนตร์์โ ฆษณาที่่� จัั ดทำำ� โดยเอเจนซี่่�
DDB Mudra และจัั ดกิิ จกรรมเปิิ ดตัั ว
ในเมืื อ งมุุ ม ไบ โดยมีีพิิธีีกรเป็็ น นัั ก กีีฬา
คริิกเก็็ตพาราลิิมปิิกอย่่างสุุเรนทรา คาซาร์์
(Surendra Kasare)

businessinsider.com

อีีกหนึ่่� งตััวอย่่างมาจากแบรนด์์ยิิลเลตต์์ (Gillette) เมื่่�อปีี 2020 ทาง
แบรนด์์เปิิดตััว Treo โดยกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นประชากรที่่�ต้้อง
ดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�พิิการ ที่่�คิิดเป็็นอััตราส่่วน 1 ใน 4 ของประชากร
ในแคนาดา ด้้วยการเปิิดตััวมีีดโกนหนวดผู้้�ช่่วย มีีดโกนที่่�ได้้รับ
ั การ
ออกแบบมาโดยเน้้นเรื่่�องความปลอดภััย และถููกต้้องตามหลัักการ
ยศาสตร์์โดยเฉพาะ แสดงให้้เห็็นว่่าแบรนด์์ใส่่ใจถึึงเรื่่�องเล็็ก ๆ ที่่�หลาย
คนมองข้้าม
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mcdonaldsblog.in

ยููนิิลีีเวอร์์ (Unilever) เปิิดตััวแผนที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้ทุุกกลุ่่�ม โดยแตะประเด็็นเรื่่�องค่่าจ้้างเพื่่� อ
ชีีวิิต (Living Wage) เน้้ นกระจายความหลากหลายของผู้้�ผลิิต และให้้คำำ�สััญญาว่่าจะลบ
หรืือยกเลิิกโฆษณาที่่�ก่่อให้้เกิิดการเหมารวม (Stereotype) ออกจากแผนการตลาด บริิษััท
ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าในปีี 2025 จะมอบเงิิน 2.5 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐในทุุก ๆ ปีี ให้้กัับบริิษััทที่่�
เป็็นเจ้้าของ และให้้บริิหารโดยกลุ่่�มที่่�มีีความหลากหลาย ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของกลุ่่�มเชื้้�อชาติิ เพศ
และความสามารถในด้้านต่่าง ๆ
เช่่นเดีียวกัับ WPP ที่่�ประกาศความตั้้�งใจในการยึึดมั่่�นที่่�จะกำำ�หนดแผนปฏิิบััติิ และสััญญาว่่า
จะต่่อสู้้�กัับความไม่่เท่่าเทีียมเรื่่�องเชื้้� อชาติิ และสนัั บสนุุนคนผิิวสีีและชนกลุ่่�มน้้ อยที่่�มีีความ
สามารถมาพร้้อมกัับจดหมายเปิิดผนึึกที่่�ส่ง่ ต่่อถึึงธุุรกิิจโฆษณา โดยเขีียนหััวข้้อไว้้ว่า่ A Call for
Change คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะลงทุุนเงิิน 30 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ เพื่่�อสนัับสนุุนองค์์กรภายนอก
และลงทุุนให้้กัับโปรแกรมที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความเท่่าเทีียมให้้เกิิดภายในบริิษััท

317

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

CORE IDEA: SOCIAL & CULTURE

จากการติิดตามผลของความเปลี่่� ย นแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นจากกลยุุทธ์ภ
์ ายในองค์์กร
เน็็ ต ฟลิิกซ์์ (Netflix) เผยแพร่่ร ายงาน
Inclusion Report ในเดืื อ นมกราคม
ปีี 2021 ผลงานการประเมิินเชิิงลึึกใน
ประเด็็นความหลากหลายของการทำำ�งาน
ระบุุว่่าเกืื อบครึ่่�งหนึ่่� งของตลาดแรงงาน
และความเป็็ น ผู้้�นำำ�ในสหรัั ฐ อเมริิกา
ประกอบด้้ ว ยผู้้�คนจากภูู มิิ หลัั ง ทางเชื้้� อ
ชาติิหรืือชาติิพัันธุ์์�ที่่�ด้้อยโอกาสอย่่างน้้อย
1 คน รายงานยัังนำำ�เสนอข้้อมููลว่่าบริิษััท
จะสามารถเพิ่่ม
� การเป็็นตััวแทนได้้อย่่างไร
ทางเน็็ ต ฟลิิกซ์์ ก ล่่ า วว่่ า ได้้ มีี โปรแกรม
ร่่ว มกัั บ วิิทยาลัั ย และมหาวิิทยาลัั ยช าว
อเมริิกัันเชื้้�อสายแอฟริิกััน (Historically
Black Colleges and Universities:
HBCUs) เพื่่�อสร้้างช่่องทางในการเข้้าถึึง
คนที่่� มีีความสามารถใหม่่ ๆ และช่่วยให้้
ผู้้�นำำ�ระดัั บ อาวุุ โ สเพิ่่� มค วามหลากหลาย
ของเครืือข่่ายได้้มากขึ้้�น

about.netflix.com
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coporate.walmart.com

ให้้แบรนด์์ ได้้ใกล้้ชิิดเหมืือน
เป็็นเพื่่�อนที่่�เข้้าใจ
ความหมายของคำำ�ว่่า Brand-ship จึึงหมายถึึงการสื่่�อสารทางการตลาดแบบหนึ่่� ง
ต่่อหนึ่่� งระหว่่างแบรนด์์และลููกค้้า เพื่่� อสร้้างเสริิมให้้ความสััมพัันธ์์นั้้�นเป็็นไปอย่่าง
ส่่วนตััวและใกล้้ชิิดกัับลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น ในรููปแบบที่่�แบรนด์์สามารถเป็็นเพื่่� อนกัับ
ลููกค้้าได้้อย่่างแท้้จริิง การเชื่่�อมโยงกัันในระดัับส่่วนบุุคคลนี้้�ช่ว
่ ยให้้แบรนด์์สามารถ
เข้้าใจลููกค้้ากลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ โดยเฉพาะเจนซีีที่่�เน้้นการสื่่�อสารด้้วยข้้อความผ่่านช่่อง
ทางการขายและการทำำ�การตลาด
ตััวอย่่างเช่่นแบรนด์์ชุุดว่า่ ยน้ำำ�ซััมเมอร์์ซอลต์์ (Summersalt) ที่่�เปิิดตััวสายด่่วน
เพื่่� อช่่วยเหลืือและเป็็นแรงสนัับสนุุนด้้านอารมณ์์ให้้แก่่ลููกค้้าที่่�อาจต้้องการคนรัับ
ฟััง พร้้อมนำำ�เสนอแพลตฟอร์์มแชร์์วิิดีีโอที่่�เป็็นแรงบัันดาลใจในการดููแลตััวเอง ทั้้�ง
ในรููปแบบข้้อความและไฟล์์ภาพ .gif เพราะเข้้าใจดีีว่่าในช่่วงเวลาที่่�คนรุ่่�นใหม่่ต้้อง
ห่่างไกลกัันหรืือรัักษาระยะห่่างกัับกลุ่่�มเพื่่�อนเช่่นนี้้� แบรนด์์ก็็พร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่� งใน
การเติิมเต็็มและทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเพื่่�อนของลููกค้้าได้้

ซูู เปอร์์มาร์์เก็็ ตวอลมาร์์ต (Walmart) เข้้ าใจว่่าเหล่่าพ่่ อแม่่ จะต้้ องเจอกัั บความ
ท้้ าทายครั้้�งใหญ่่ในการดููแลลููก ๆ แบรนด์์ จึึงพร้้อมช่่วยพ่่อแม่่ด้้วยการทำำ�แคมป์์
ฤดููร้อ
้ นออนไลน์์ ภายใต้้โปรเจกต์์ Camp by Walmart โดยชวนนัักแสดงชั้้�นนำำ�อย่่าง
ดรููว์์ แบร์์รีีมอร์์ (Drew Barrymore) นีีล แพทริิก แฮร์์ริิส (Neil Patrick Harris)
หรืือนัั กบาสเกตบอลเอ็็ นบีีเอเลอบรอน เจมส์์ (LeBron James) ทำำ�หน้้ าที่่� เป็็น
กััปตัน
ั เรืือมาชวนให้้เด็็ก ๆ ใช้้เวลาไปกัับการทำำ�งานศิิลปะ งานฝีีมือ
ื หรืือออกกำำ�ลัังกาย
เพื่่�อช่่วยเปิิดโอกาสให้้บรรดาคุุณพ่่อคุุณแม่่ได้้พัักหรืือมีีเวลาไปทำำ�งานของตััวเอง
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เล่่นเกมยาว
ในปีี 2022 นัั ก การตลาดจะต้้ อ งมองหาจุุ ด สมดุุ ล ระหว่่ า งยอดขายในระยะสั้้� น
และกลยุุทธ์ก
์ ารสร้้างแบรนด์์ในระยะยาว ราชา ราชมัันนาร์์ (Raja Rajamannar)
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและการสื่่�อสารของมาสเตอร์์การ์์ด กล่่าวว่่ามีีหลายธุุรกิิจ
ที่่� กำำ�ลัังปรัับเปลี่่�ยนกลวิิธีีในการทำำ�การตลาดระยะสั้้� น แต่่ รููปแบบกลยุุทธ์์หลัักนั้้� น
ยัังเหมืือนเดิิม
Sid Lee บริิษััทครีีเอทีีฟชั้้�นนำำ�จากแคนาดาได้้เสนอคำำ�ศััพท์์ทางการตลาดใหม่่ คืือคำำ�
ว่่า “ความฉลาดทางชุุมชน (Community Quotient : CQ)” หมายถึึงเกณฑ์์วัดค
ั วาม
สำำ�เร็็จขององค์์กรแบบใหม่่ เพื่่�อประเมิินจุุดแข็็งและระดัับความสััมพัน
ั ธ์์ที่่�แบรนด์์มีีต่่อ
� ห่่งนี้้�ให้้คำำ�นิิยามว่่าความฉลาดทางชุุมชนประกอบด้้วย
ผู้้�บริิโภคหรืือชุุมชน เอเจนซี่่แ
1) อััตลัักษณ์์ (Identity) > แต่่ละคนที่่�อยู่่�ในชุุมชนมีีอััตลัักษณ์์เฉพาะตััว แต่่สามารถ
อยู่่�ร่่วมกัันได้้ด้้วยการยึึดโยงทางอารมณ์์ อััตลัก
ั ษณ์์นี้้�เองที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกเป็็นส่่วน
หนึ่่� งที่่�พอดีีกัับชุุมชนนั้้�น ถ้้าแบรนด์์เข้้าใจตรงนี้้� จะได้้ลููกค้้าที่่�มีีความภัักดีีต่่อแบรนด์์
อย่่างแน่่นอน
2) ทุุนทางสัังคม (Social Capital) > ประโยชน์์ส่่วนรวมที่่�มาจากการช่่วยเหลืือและ
ความร่่วมมืือกัันระหว่่างบุุคคลและกลุ่่�มต่่าง ๆ คนในชุุมชนจะรู้้�สึึกว่่าทุุกความคิิดเห็็น
ได้้รับ
ั การรัับฟััง ถ้้าแบรนด์์เข้้าใจตรงนี้้� จะได้้รับ
ั การพููดถึึงในเชิิงบวกแบบปากต่่อปาก
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belong.sidlee.com

3) ความเป็็นหนึ่่�งเดีียว (Oneness) > ความเป็็นชุุมชนที่่�เป็็นหนึ่่� งเดีียวกััน แสดง
ถึึงความสามััคคีีของชุุมชนนั้้�น ๆ ถ้้าแบรนด์์เข้้าใจตรงนี้้� ข้้อมููลที่่�แบรนด์์ต้้องการ
สื่่�อสารจะได้้รับ
ั การเผยแพร่่อย่่างรวดเร็็ว
4) การเคลื่่�อนไหว (Mobilization) > ชุุมชนที่่�เคลื่่�อนไหวได้้ง่า่ ยจะลงมืือทำำ�สิ่่�ง
ต่่าง ๆ ร่่วมกัันได้้อย่่างรวดเร็็วภายใต้้เป้้าหมายเดีียวกััน ถ้้าแบรนด์์เข้้าใจตรงนี้้�
จะสามารถใช้้สื่่�อที่่�มีีเพื่่�อทำำ�การตลาดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
แบรนด์์ต่่าง ๆ จะถููกประเมิินเป็็นคะแนนจาก 1-10 ในแต่่ ละหมวดหมู่่�ที่่� มีี 10
คะแนนเต็็ม รวมทั้้�งหมด 4 หมวดหมู่่� คืือเท่่ากัับ 40 คะแนน ดิิสนีีย์์ (Disney)
ได้้รับ
ั คะแนน 31/40 ติ๊๊�กต็็อก (TikTok) ได้้รับ
ั คะแนน 33/40 และวงบอยแบนด์์
จากเกาหลีีอย่่ า ง BTS ได้้ รั ับ คะแนน 37/40 ถืื อ ว่่ า เป็็ น คะแนนระดัั บ สูู ง
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สำำ�หรัับกลยุุทธ์ใ์ นปีี 2022 แบรนด์์จะต้้องเริ่่ม
�
เป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างโลกที่่�ดีีขึ้้�น ไปพร้้อมกัับ
การสนัับสนุุนให้้ลูก
ู ค้้าประจำำ�หรืือลููกค้้าใหม่่ ๆ
ร่่ว มลงมืื อ ทำำ�ไปด้้ ว ยกัั น อาจเริ่่�ม จากการ
บริิจาคหรืือชวนกัันทำำ�ความดีี แบรนด์์ต่่าง ๆ
สามารถเป็็นศููนย์์กลางในการร่่วมสร้้างความ
เปลี่่ย
� นแปลงได้้ โดยไม่่ต้้องรอให้้คอมมิิวนิิตี้้�
เป็็นฝ่่ายเริ่่ม
� หรืือเป็็นฝ่่ายผลัักดัันเสมอไป

ภาพถ่ายโดย
Samuel Regan-Asante
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย
Wizdan Zacky Fauzan
จาก Unsplash

อยู่่�อย่่างพึ่่�งพา
และอาศััยซึ่่�งกัันและกััน
การเปลี่่ย
� นทััศนคติิไปจากอยู่่�แบบปััจเจกมาเป็็นอยู่่�อย่่างพึ่่�งพาซึ่่�งกัันและกััน ธุุรกิิจ
ต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องตระหนัักถึึงระบบการอยู่่�ร่่วมกัันกัับคอมมิิวนิิตี้้�ในลัักษณะนี้้�ด้้วย

และมีีความฉลาดทางชุุมชนที่่ดีี
� เป็็นชุุมชนที่่มีี
� การเคลื่่�อนไหว (Mobilising Communities)
สููง จึึงไม่่น่่าแปลกใจว่่า BTS จะได้้คะแนนสููงสุุด เพราะมีีอาร์์มมี่�่ (ชื่่�อเรีียกแฟนคลัับ
วง BTS) ทั่่�วโลกมากถึึง 50 ล้้านคน อย่่างการบริิจาคเงิิน 1 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐของ
BTS ให้้กัับการเคลื่่�อนไหว Black Lives Matter ซึ่่�งเป็็นหนึ่่� งในการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล
มากกว่่า 600 รายการ ตััวอย่่างเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าแบรนด์์อื่่�นควรเรีียนรู้้�และพยายาม
เคลื่่�อนไหวไปตามฐานแฟนคลัับ เพื่่�อสร้้างความเปลี่่ย
� นแปลงทางสัังคมให้้เกิิดขึ้้�นได้้จริิง

ยิ่่�งแบรนด์์ตระหนัักถึึงความเชื่่�อมโยง อิิทธิิพล และบทบาทต่่าง ๆ ที่่�มีีต่่อสัังคม
มากขึ้้�นเท่่าไหร่่ ทััศนคติิของการอยู่่�อย่่างพึ่่� งพาอาศััยซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างธุุรกิิจ
ผู้้�บริิโภค และสิ่่�งแวดล้้อม ก็็จะหลอมรวมเข้้ามาเป็็นระบบนิิเวศและยึึดโยงซึ่่�งกััน
และกัันมากขึ้้�นเท่่านั้้�น ขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงบทบาทของธุุรกิิจห้้สอดคล้้อง
กัับความคาดหวัังของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป บริิษััทต่่าง ๆ จะต้้องเปลี่่�ยนแนวทาง
จากปััจเจกนิิยมไปสู่่�การอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นส่่วนรวม โดยกำำ�หนดให้้ความต้้องการของ
ชุุมชนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเหนืือผลกำำ�ไรทางการเงิินของธุุรกิิจ

โลกกำำ�ลัังเผชิิญกัับอุุปสรรคครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ในวัันนี้้� ทางฝั่่�ง
ผู้้�บริิโภคก็็คาดหวัังว่่าแบรนด์์จะสร้้างความแตกต่่าง โดยเฉพาะ
เจนมิิลเลนเนีียลที่่�กว่่า 83% รู้้�สึึกว่่าเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ที่่�ธุุรกิิจจะต้้องร่่วมแชร์์คุุณค่่าที่่�มีีกัับกลุ่่�มลููกค้้าของพวกเขา
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โดยการร่่วมมืือและการสร้้างสรรค์์ร่ว่ มกััน (Co-creation) จะเป็็นข้้อปฏิิบััติิที่่�นำำ�
ไปปรัับใช้้ในทุุกขั้้�นตอนของการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ตั้้�งแต่่การวิิจััยและ
พััฒนา ไปจนถึึงการตลาดและการขาย การแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์ ทำำ�งาน
ข้้ามอุุตสาหกรรมไม่่เคยชััดเจนมากขนาดนี้้� มาก่่อน ครอบคลุุมถึึงการออกแบบ
นวััตกรรมเพื่่� อความเท่่าเทีียมทางสัังคม แนวทางที่่�ให้้คอมมิิวนิิตี้้�เป็็นผู้้�นำำ�ในการ
ออกแบบ และการใส่่ใจต่่อวิิกฤตสภาพอากาศโดยรวม
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szczpanks.medium.com

จากการสร้้างสรรค์์ร่ว่ มกััน (Co-creation) นำำ�ไปสู่่�แนวทาง การออกแบบร่่วมกััน
(Co-design) กลยุุทธ์ห
์ ลัักสำำ�หรัับแบรนด์์ในการสำำ�รวจและนำำ�ไปใช้้ เนื่่� องจากการ
ออกแบบที่่คร
� อบคลุุมและเข้้าถึึงได้้ การออกแบบร่่วมเป็็นวิิธีีที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่าในการนำำ�เสีียง
ที่่�ไม่่เคยได้้ยิินมาสู่่�อนาคตการออกแบบและการพััฒนาแบรนด์์ในขณะที่่�ผู้้�บริิโภค
ผลัักดัันให้้ก้้าวหน้้า

326

“ส่่ วนสำำ�คัั ญของการออกแบบร่่วมกัั น คืื อการได้้ รับ
ั ข้้ อมููลและข้้ อเสนอแนะจาก
ผู้้�ใช้้ของคุุณตลอดทั้้�งกระบวนการ ส่่งผลให้้เกิิดการออกแบบบางสิ่่�งที่่�ผู้้�คนต้้องการ
หรืือต้้องการจริิง ๆ มากกว่่าสิ่่�งที่่�องค์์กรหรืือธุุรกิิจของคุุณคิิดว่่าผู้้�คนอาจต้้องการ
หรืือต้้ องการ สิ่่�งนี้้� จะช่่วยองค์์ กรของคุุณประหยััดได้้ ทั้้� งเงิินและเวลา”กล่่าวโดย
แดน เบนท์์ ลีีย์์ (Dan Bentley) ผู้้�ร่่วมก่่ อตั้้� ง Impacto และที่่� ปรึึกษาด้้ านการ
ออกแบบร่่วมในออสเตรเลีียกล่่าว
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กลุ่่�ม Blueprint Collective ในลอนดอน
การรวมกลุ่่�มกัั น ของคนรุ่่�นใหม่่ จำำ� นวน
100 คน อายุุ ร ะหว่่ า ง 15-24 ปีี ให้้ ม า
ทำำ�งานร่่ว มกัั บ สภาท้้ อ งถิ่่� น เพื่่� อ นำำ�เสนอ
ความต้้องการของเยาวชนเป็็นหััวใจสำำ�คััญ
ของการออกแบบพื้้� น ที่่� สำำ� หรัับ พื้้� น ที่่� ส่่ ว น
กลาง เช่่น สวนสาธารณะและพื้้�นที่่�ชุุมชน
แถลงการณ์์ของพวกเขาในนาม Blueprint
Charter เน้้นถึึงความสำำ�คััญของ “การใช้้
พื้้� นที่่�” และการเข้้าควบคุุมการตััดสิินใจที่่�
จะกำำ�หนดชีีวิิตของพวกเขาโดยตรง
การที่่� ธุุ รกิิ จจะใกล้้ ชิิดกัั บ ลูู ก ค้้ า จึึงไม่่ ไ ด้้
หมายความว่่าในฐานะปััจเจกเท่่านั้้� น แต่่
ยัั ง ต้้ อ งเข้้ า ใจคอมมิิวนิิตี้้� ข องที่่� แวดล้้ อ ม
ลููก ค้้ า อยู่่�ด้้ ว ย อย่่ า งที่่� อ ลิิซ แกรนดอยท์์
(Alice Grandoit) ผู้้�ก่่ อตั้้� งบริิษัั ทที่่�
ปรึึกษา Room For Magic กล่่ า วว่่ า
“การเปลี่่� ย นแปลงที่่� แ ท้้ จ ริิงนั้้� น มาจาก
ระดัั บ ชุุ มช น แม้้ ว่่ า แบรนด์์ จ ะพยายาม
สร้้า งความเปลี่่� ย นแปลงทางสัั ง คมหรืือ
ขายสิินค้้าที่่�ออกใหม่่ล่่าสุุด ความสำำ�เร็็จที่่�
แท้้จริิงนั้้�นมีีที่่�มาจากความเข้้าใจและการ
ตอบโจทย์์ของชุุมชน”

“บทบาทของนัักออกแบบจึึงไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องของการออกแบบ
แต่่ยัังต้้องรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งที่่�สร้้างขึ้้�นมาด้้วย เพราะ
นัักออกแบบนี่่�ล่่ะที่่�มีีอำำ�นาจและทรงอิิทธิิพลต่่อโลกธุุรกิิจ”
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2021 จริิยธรรมการออกแบบ (Ethical Design) กลายเป็็นความสำำ�คััญหลัักของ
หลายธุุรกิิจ โดยเฉพาะเมื่่� อมาพร้้อมวิิธีีการคิิดจากต้้นน้ำำ� คืือตั้้�งแต่่การออกแบบจนถึึงการ
ผลิิตสิินค้้า เราไม่่อาจแกล้้งทำำ�เป็็นว่่าการผลิิตสิินค้้าใด ๆ จะไม่่ส่่งผลใด ๆ ตามมากัับโลกรอบ
ตััวเรา นัักออกแบบจะต้้องเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างเส้้นทางที่่�เป็็นแบบอย่่างใหม่่ให้้ผู้้�บริิโภค
วิิธีีนี้้�ก็เ็ หมืือนแนวคิิดการระบุุ “ข้้อมููลโภชนาการ” บนกล่่องเครื่่�องดื่่�ม แต่่เพิ่่มร
้
� ะดัับความเข้้มข้น
ด้้วยการระบุุ “ข้้อเท็็จจริิงทางจริิยธรรม” เพื่่�อตอบคำำ�ถามจากผู้้�บริิโภค เช่่น สิินค้้านี้้�ผลิิตขึ้้�น
ที่่�ไหน เลืือกใช้้วัส
ั ดุุใดในการผลิิตพนัักงานใช้้เวลากี่่�ชั่่�วโมงในการทำำ�สิินค้้านี้้� บรรจุุ ภััณฑ์์นี้้�จะ
มีีอายุุบนโลกได้้กี่่�ปีี ประสบการณ์์ในการได้้รับ
ั รู้้�เรื่่�องราวหรืือคำำ�ตอบเหล่่านี้้�จะสร้้างระดัับชั้้�น
การมีีส่่วนร่่วมใหม่่

frogdesign.com
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รัับผิิดและรัับชอบ
(Radical Responsibility)
ช่่ ว งเวลาที่่� โ ลกต้้ อ งการความโปร่่ง ใสมากที่่� สุุ ด ในประวัั ติิ ศาสตร์์ก ารทำำ�ธุุ รกิิ จ
ผู้้�บริิโภคต้้ องการตัั วเลืือกที่่� ดีียิ่่�งขึ้้�นและแบรนด์์ ก็็ต้้องเคารพในจริิยธรรมการทำำ�
ธุุรกิิจมากกว่่าที่่�เคยเป็็นมา
จากรายงาน Brand Authenticity Index ในปีี 2021 สััมภาษณ์์ผู้้�บริิโภคชาวอเมริิกา
10,000 คนที่่�มาร่่วมกัันประเมิินแบรนด์์ 175 แบรนด์์ใน 14 อุุตสาหกรรม ผลคืือ
ผู้้�บริิโภคจะยอมรัับในแบรนด์์ที่่�ตั้้�งมั่่�นต่่อคุุณค่่าที่่�ตััวเองได้้แถลงเอาไว้้ เป็็นสิ่่�งที่่�ส่่ง
ผลโดยตรงต่่อการตััดสิินใจซื้้�อ จากผลสำำ�รวจเดีียวกัันนี้้�เองยัังระบุุอีีกว่่า 80% ของ
ผู้้�ตอบแบบสอบถามเห็็ น ด้้ ว ยว่่า ความถูู ก ต้้ อ งเป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญ มากในแบรนด์์ ที่่�
พวกเขาเลืือกซื้้�อ
ความรัับ ผิิดชอบอัั น เข้้ มข้้ น (Radical
Responsibility) จึึงหมายถึึงความคิิดที่่�
ว่่าธุุรกิิจจะต้้องพร้้อมแบ่่งปัันข้้อมููล “เรื่่�อง
ราวทางจริิยธรรม” ของสิินค้้ า ใดก็็ ต าม
เพื่่� อให้้ ผู้้�บริิโภคตัั ดสิินใจได้้ อย่่างชััดเจน
ถึึงที่่�มาของวััตถุดิิ
ุ บ แรงงานที่่�ใช้้ และเส้้น
ทางบริิการในของแต่่ละชิ้้น
� ที่่�ตนเองซื้้�อไป
เพื่่�อสร้้างการเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างแท้้จริิงให้้
เกิิดขึ้้�นในระบบนิิเวศขนาดใหญ่่ของการ
ผลิิต และพฤติิกรรมของลููกค้้าในอนาคต
อัันใกล้้
ธุุรกิิจจะต้้องชััดเจนในจุุดยืน
ื และลงมืือทำำ�
หรืือแสดงออกให้้เห็็นถึึงคุุณค่่านั้้�น แม้้ว่า่
ผู้้�บริิโภคอาจไม่่ได้้มีีมุมม
ุ องเหมืือนกััน แต่่
เชื่่�อว่่าธุุรกิิจจะได้้เครดิิตเป็็นความเชื่่�อใจ
และการให้้ ค วามเคารพจากกลุ่่�มลูู ก ค้้ า
ในฐานะที่่�กล้้ายืืนหยััดถึึงความเป็็นตััวจริิง
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เส้้นทางความรัับผิิดชอบใหม่่นี้้�จะเป็็นไปได้้ จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความพยายามเพื่่� อร่่วมมืือกัันระหว่่าง
นัักออกแบบ นัักวิิจััย นัักเทคโนโลยีี และผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจ ที่่�จะทำำ�ให้้สิินค้้าหนึ่่� ง ๆ ที่่�ได้้รับ
ั การค้้นคว้้า
วิิจััยมาอย่่างดีี ได้้รับ
ั การออกแบบและสร้้างวิิธีีการที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดคุุณค่่ากัับผู้้�คนมากที่่�สุด
ุ ก่่อให้้เกิิด
ผลเสีียต่่อโลกน้้อยที่่�สุด
ุ และสร้้างระบบที่่�เป็็นธรรมมากยิ่่�งขึ้้�น

สรุุป 3 ข้้อปฏิิบััติิสำ�
ำ หรัับธุุรกิิจถ้้าหากอยากจะ
Brand-ship ในปีี 2022
ยึึดมั่่�นในคุุณค่่าของแบรนด์์
ธุุรกิิจจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่� จะต้้องรัักษาความซื่่� อตรงต่่ ลููกค้้ าไว้้ใน
ทุุ ก มุุ มข องการดำำ�เนิินธุุรกิิ จ สื่่� อ สารคุุณ ค่่ า ของแบรนด์์ ไปใน
ทุุกระดัับ เพื่่�อให้้ทีีมทำำ�งานได้้เห็็นภาพร่่วมกััน ในฐานะผู้้�นำำ�หรืือ
เจ้้ า ของธุุรกิิ จก็็ ต้้ อ งพร้้อ มสนัั บ สนุุ น และนำำ�เสนอคุุ ณ ค่่ า ของ
แบรนด์์อยู่่�เสมอ เลืือกลงทุุนไปกัับการฝึึกอบรม เพื่่�อให้้ทีีมหรืือ
พนัักงานได้้เข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งและรู้้�สึึกเป็็นส่่วนหนึ่่� งกัับคุุณค่่านั้้�น
กล้้าแสดงจุุดยืืน
ธุุรกิิจสามารถใช้้พลัังแห่่งโซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับผู้้�บริิโภค
สื่่� อสารให้้เห็็นถึึงความซื่่�อตรงและความถููกต้้อง แชร์์เรื่่�องราว
และการพััฒนาในมิิติิต่่ างๆ ของแบรนด์์ หรืือเลืือกที่่� จะสร้้าง
แคมเปญระยะสั้้�นเน้้นย้ำำ�ถึึงจุุดยืืนได้้
ให้้ลูก
ู ค้้าได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ธุุ รกิิ จอาจจะเลืื อ กร่่ว มมืื อ กัั บ ลูู ก ค้้ า เพื่่� อ ก้้ า วไปถึึงเป้้ า หมาย
ร่่วมกััน สร้้างคอมมิิวนิิตี้้�ที่่�ช่ว
่ ยสนัับสนุุนจุุดยืืนที่่�มีีเหมืือนกัันได้้
เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ลูก
ู ค้้าได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ สร้้าง
ความเปลี่่ย
� นแปลงในระดัับที่่�กว้้างกว่่าการทำำ�ธุุรกิิจทั่่�วไป สร้้าง
ผลลััพธ์์ที่่�มีีความหมายมากขึ้้�นจากคุุณค่่าที่่�แบรนด์์มีี

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 331
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URBAN
ESCAPISTS

คนเมืองเลือกชีวิตใหม่

ประเภทธุรกิจ: การขนส่งและเดินทาง, การท่องเที่ยว,
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต
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ปััญหากลม ๆ แบบโดนััท
(The Donut Problem)

ภาพถ่่ายโดย Stephen Andrews จาก Unsplash

เพราะเมืืองเป็็นมากกว่่าพื้้�นที่่สำำ�
� หรัับอยู่่�อาศััยและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก ปีี 2022 จึึง
เป็็นปีีแห่่งการปรัับทััศนคติิคนเมืืองใหม่่ที่ไ่� ม่่ได้้มุ่่�งแค่่เรื่่�องของความสะดวกสบาย แต่่
ยัังคำำ�นึึงถึึงความหลากหลายและระบบเศรษฐกิิจแบบกระจายออกไปยัังชานเมืืองที่่�
ออกแบบมาเพื่่�อทำำ�งานร่่วมกััน
ในช่่วงล็็อกดาวน์์ เราทุุกคนต่่างเผชิิญกัับการปรัับตััวสู่่�การอยู่่�อาศััยวิิถีีใหม่่ ทำำ�ให้้ต้อ
้ ง
ถอยออกมาและคิิดทบทวนว่่าอะไรคืือสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดของการใช้้ชีีวิิตอย่่างแท้้จริิง
ความฟุ่่�มเฟืือยหรืือความไม่่จำำ�เป็็นต่่าง ๆ กลายเป็็นเปลืือกที่่�ถูก
ู ลอกออก จนเหลืือ
แต่่สาระใจความสำำ�คััญของการมีีชีีวิิตอยู่่�เท่่านั้้�น อะไรที่่�ทำำ�ให้้เรามีีความสุุขได้้อาจ
ไม่่เหมืือนเดิิมอย่่างที่่�เคยเป็็น การออกไปแฮงเอาต์์ที่่�บาร์์กัับเพื่่� อน ๆ ต้้องถููกปรัับ
เปลี่่�ยนเป็็นการดููซีีรีีส์์ นั่่�งไถฟีีดบนโซเชีียลมีีเดีีย เคลีียร์์งานออฟฟิิศที่่�บ้้าน ใช้้เวลา
กัับครอบครััวหรืือคนรััก อีีกทั้้�งยัังประหยััดค่่าตั๋๋�วคอนเสิิร์์ตหรืือค่่าตั๋๋�วหนัั ง นำำ�มา
ลงทุุนใหม่่กัับการต่่อเติิมหรืือตกแต่่งบ้้าน ไม่่ได้้ออกไปใช้้ชีีวิิตออกกำำ�ลัังกายหรืือ
เข้้าถึึงพื้้�นที่่�สาธารณะอย่่างที่่�เคย
แต่่ทั้้ง� หมดนี้้�ไม่่ได้้หมายความว่่าพื้้�นที่่�เมืืองกำำ�ลัังตายร้้างหรืือลดบทบาทตััวเองลงไป
แต่่สิ่�่งที่่�เปลี่่�ยนไปคืือความสััมพัันธ์์ที่่�คนมีีกัับเมืืองนั่่�นเอง
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ในช่่วงเวลาที่่�บางคนกำำ�ลัังใช้้ชีีวิิตอยู่่�ด้้วย
วิิธีีคิิดแบบ “ในพื้้�นที่่�ใจกลางเมืือง” ผู้้�คน
ส่่ ว นมากเลืื อ กทำำ�งานแบบทางไกลและ
เดิินทางน้้ อยลง ทำำ�ให้้โลกต้้องเผชิิญกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรุุนแรงในมิิติิด้้าน
การเดิินทางและการคมนาคม
ข้้ อ มูู ล จากหลายเมืื อ งแสดงให้้ เ ห็็ น ถึึง
ปััญหาที่่�เรีียกว่่า The Donut Problem
หมายถึึงการเกิิดกิิจกรรมหรืื อ ความ
เคลื่่� อ นไหวอย่่ า งมากในพื้้� น ที่่� เ มืื อ งเล็็ ก
รอบนอก ส่่วนใจกลางเมืืองกลัับกลายเป็็น
หลุุมว่า่ งเปล่่า

ภาพถ่่ายโดย Lore Schodts จาก Unsplash

รายงานจากบริิษัั ทเทคโนโลยีีด้้านการตลาดอย่่าง CACI ระบุุว่า่ ในลอนดอน
ผู้้�คนเลืือกกลัับมาใช้้ชีีวิิตตามปกติิ อย่่างเช่่นการกลัับมาทำำ�งานในออฟฟิิศใจกลาง
เมืืองเพีียง 25% เท่่านั้้�น แต่่เกิิดงานใหม่่ ๆ ในพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�อาศััยรอบนอกเพิ่่�มขึ้้�น
แนวคิิดการพััฒนาของคาร์์ลอส โมเรโน (Carlos Moreno) ศาสตราจารย์์จาก
มหาวิิทยาลััยซอร์์บอนน์์ (Sorbonne University) อย่่ าง “เมืื อง 15 นาทีี”
(Fifteen-Minute City) กลายเป็็นทางเลืือกใหม่่ โดยนำำ�เสนอแนวคิิดที่่�ว่า่ ผู้้�คน
ในเมืืองจะสามารถเข้้าถึึงทุุกอย่่างที่่�ต้้องการและจำำ�เป็็นในการมีีชีีวิิตอยู่่�แต่่ละวััน
ได้้ ภายในระยะเวลาการเดิินหรืือปั่่�นจัักรยานเพีียง 15 นาทีีเท่่านั้้�น
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การเลืื อ กย้้ า ยไปอยู่่�อาศัั ย ในพื้้� น ที่่� ช านเมืื อ งส่่ ง ผลต่่ อ การใช้้ง านสื่่� อ ระดัั บ
ท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น รายงานจาก CNN ระบุุถึึง Nextdoor เครืือข่่ายระดัับท้้อง
ถิ่่� น ที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิยมจากผู้้�ใช้้ เป็็ น อย่่ า งมาก โดยในสหรััฐ อเมริิกามีีผู้้�ใช้้
เครืือ ข่่ า ยนี้้� เพิ่่� ม ขึ้้� น 80% เนื่่� อ งจากผู้้�คนที่่� อ ยู่่�ในช่่ ว งล็็ อ กดาวน์์ ต้้ อ งการ
สนัั บ สนุุ น และสร้้า งเครืือ ข่่ า ยกัั บ ธุุรกิิ จรายย่่ อ ยในพื้้� น ที่่� โดยหนึ่่� ง ในหน้้ า
การใช้้งานอย่่าง ‘Help Map’ คืือการเปิิดโอกาสให้้คนในพื้้�นที่่�สามารถเป็็น
อาสาสมัั ครที่่� มาช่่วยช็็อปปิิงสิินค้้ าให้้ กัับบ้้ านที่่� มีีผู้้�สููงอายุุ หรืือพาสุุนััขไป
เดิินเล่่นในช่่วงเวลาที่่�เจ้้าของบ้้านอาจไม่่สะดวก รายงานของ TechCrunch
ระบุุว่า่ โซเชีียลมีีเดีียอย่่างเฟซบุ๊๊�กก็็กำำ�ลัังพััฒนาเครืือข่่ายของตััวเองที่่�ชื่่�อว่่า
Neighborhoods เช่่นเดีียวกััน

ธนาคารแห่่ งประเทศไทยเปิิดเผยข้้อมููลในรายงาน เจาะลึึกการย้้ายถิ่่� นของ
ประชากรปีี 63: กลัับถิ่่�นแยกกัันเพื่่�อรอดและพึ่่�งพิิงฐานเกษตร ระบุุว่า่ ในจำำ�นวน
คนไทยกว่่า 68 ล้้านคน มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 1.05 ล้้านคน หากพิิจารณาจากมุุมมอง
ย้้ายถิ่่�นขาออก พบว่่าคนย้้ายออกจากกรุุงเทพฯ เป็็นอัันดัับหนึ่่� งที่่� 127,344 คน
รองลงมาคืือชลบุุรีี 55,906 คน เชีียงใหม่่ 50,702 คน ภููเก็็ต 42,427 คน และ
ระยอง 41,325 คนตามลำำ�ดัับ
nextdoor.com
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ภาพถ่่ายโดย Sergey Nikolaev จาก Unsplash

ตัั วเลขนี้้� แสดงให้้ เห็็ นว่่าการระบาดของโควิิด19 ได้้ ซ้ำำ� เติิมปัั ญ หาเชิิงโครงสร้้า งของตลาด
แรงงานไทย กลุ่่�มประชากรที่่� ย้้ายถิ่่�นกลัับต่่าง
จัังหวััดกลุ่่�มใหญ่่ที่่�สุุด คืือแรงงานเยาวชนอายุุ
15-24 ปีี ประมาณ 3.2 แสนคน เนื่่� องจากส่่วน
ใหญ่่ ทำำ� งานอยู่่�ในสาขาที่่� ได้้ รั บ
ั ผลกระทบจาก
วิิกฤตโควิิด-19 มากกว่่ากลุ่่�มคนอายุุอื่่�น ๆ
การย้้ายออกจากเมืืองใหญ่่ทำำ�ให้้เมืืองรองต้้อง
ปรัับโครงสร้้างการพััฒนาท้้องถิ่่�น สร้้างงานใน
ระยะสั้้� น เพื่่� อ รองรัับ แรงงานย้้ า ยคืื น ถิ่่� น ขณะ
เดีียวกัั น ก็็ เร่่ง พัั ฒ นาศัั ก ยภาพเมืื อ งในระยะ
ยาว เช่่น การลงทุุนด้้านสาธารณสุุข การพััฒนา
แหล่่งท่่องเที่่ย
� วและอาชีีพโดยชุุมชน การพััฒนา
แหล่่งน้ำำ� การพััฒนาทัักษะและสร้้างอาชีีพแก่่
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แรงงาน โดยต่่อยอดจากทุุนเดิิมด้้านการเกษตร
ทุุนทางปััญญา ทุุนวััฒนธรรมและประเพณีี ทุุน
ภููมิิปััญญาพื้้� นบ้้าน แหล่่งท่่องเที่่�ยวและสิินค้้าที่่�
มีีเอกลัักษณ์์
ดร. เสาวณีี จัันทะพงษ์์ ฝ่่ายเศรษฐกิิจมหภาค
ธนาคารแห่่งประเทศไทย ยัังกล่่าวไว้้อีีกว่่า หนึ่่� ง
ในทางออกคืื อ การวางรูู ป แบบ “พัั ฒ นาเมืื อ ง
ต้้นแบบเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์” ทั้้�งกลุ่่�ม 10 เมืือง
หลัักและ 20 เมืืองตััวอย่่าง ให้้เป็็นไปตามทิิศทาง
ที่่�ระบุุไว้้แล้้วในยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ด้้านการ
สร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม โดย
มุ่่�งพัั ฒ นาชุุ มช นท้้ อ งถิ่่� น เพื่่� อ ตอบสนองสัั ง คม
สููงวััยและแนวโน้้ มการขยายตัั วของเมืื อง โดย
เพิ่่�มศัักยภาพชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้พึ่่�งพาและบริิหาร
จััดการตััวเองได้้ และให้้เป็็นเมืืองเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ภาพถ่่ายโดย Danny Sunderman จาก Unsplash

Rural Revival กลัับคืืน
ฟื้้�นความเคลื่่�อนไหวให้้ท้้องถิ่่�น
จำำ�นวนของประชากรที่่� กลัับไปใช้้ชีีวิิตในพื้้� นที่่� ชานเมืืองหรืือชนบทที่่� เพิ่่�มมากขึ้้�น
ขัับเคลื่่� อนด้้วยปััจจััยสำำ�คััญอย่่างเรื่่�องความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและรููปแบบ
การทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�น โดยการเปลี่่ย
� นแปลงได้้รับ
ั การกระตุ้้�นอย่่างรวดเร็็วจากโรค
ระบาด ทำำ�ให้้กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่มองหาการใช้้ชีีวิิตในพื้้� นที่่�ที่่�มีีความแออััดน้้อย และ
ั ประโยชน์์ของพื้้�นที่่�เมืืองเล็็กและการทำำ�งานออนไลน์์
เปิิดรับ
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คลื่่� น ของการย้้ า ยออกจากเมืื อ งใหญ่่ ก ลายเป็็ น ตัั ว เร่่ง ให้้ เ กิิดการปรัับ สมดุุล
เมืืองใหม่่ และเป็็นโอกาสอัั นดีีที่่� เมืืองเล็็ก ๆ จะได้้ ลองกำำ�หนดนโยบายหรืือ
วััตถุุประสงค์์ ของเมืื องใหม่่ เพื่่� อให้้ สอดรัับกัั บคลื่่� นความเปลี่่�ยนแปลงนี้้� จาก
โอกาสในการทำำ�งานสู่่�การเข้้าถึึงต้้นทุุนทางวััฒนธรรม สิ่่�งที่่�ครั้้ง� หนึ่่� งเคยทำำ�ให้้
เมืืองใหญ่่ดึึงดููดผู้้�คนได้้ในอดีีต แต่่ในวัันนี้้� กลัับเป็็นไพ่่ใบสำำ�คััญของเมืืองเล็็ก
ต้้องขอบคุุณทางเลืือกด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เข้้ามาช่่วยเป็็นเครื่่�องมืือ และการ
สนัับสนุุนจากรััฐบาลที่่�ช่ว่ ยรองรัับการเปลี่่ย
� นแปลงให้้เมืืองกลัับมามีีชีีวิิตชีีวาอีีก
ครั้้�ง ผู้้�ประกอบการรายย่่อยก็็ได้้รับ
ั การผลัักดัันให้้ก้้าวขึ้้�นมาเป็็นแถวหน้้าในการ
เสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันระดัับภููมิิภาค ด้้วยความคิิดสร้้างสรรค์์
และความรู้้�สึึกร่่วมของคนภายในชุุมชน
รายงานวิิจัั ย จาก Totaljobs ยัั ง ค้้ น พบข้้ อ มูู ล ที่่� น่่ า สนใจ ว่่า ประชากรเมืื อ ง
ลอนดอนกว่่า 1.6 ล้้านคน (คิิดเป็็น 26% ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด) หวัังว่่า
จะได้้ทำำ�งานในพื้้� นที่่�ชานเมืืองเมื่่� อพ้้นช่่วงล็็อกดาวน์์ ไปแล้้ว ทางฝั่่�งผลสำำ�รวจ

โดยรััฐบาลญี่่�ปุ่่น
� ก็็พบว่่า 35.4% ของกลุ่่�มคนอายุุ 20 ปีีขึ้� น
้ ไปที่่�ทำำ�งานในโตเกีียว
บอกว่่าพวกเขามีีความสนใจที่่�จะออกจากเมืืองใหญ่่แล้้วย้้ายไปใช้้ชีีวิิตในเมืือง
ชนบทแทน

กลุ่่�มคนทำำ�งานยิ่่�งซื้้�อใจกัับการทำำ�งานที่่�บ้้านมากขึ้้�น
บริิษัั ทในออสเตรเลีีย 10 แห่่งได้้ลงนามในสััญญา
Regional Australia Council 2031 ว่่าด้้วยการ
สนัั บ สนุุ น ให้้ ค นทำำ�งานจากพื้้� น ที่่� ใ นแต่่ ล ะภูู มิิ ภาค
มากขึ้้� น ไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งกระจุุ ก ตัั ว อยู่่�ใจกลางเมืื อ ง
เหมืื อ นอย่่ า งที่่� เ คยเป็็ น มา คำำ�ว่่ า “กระจายออก
จากศูู น ย์์ ก ลาง” ดูู เ หมืื อ นจะเป็็ น คำำ�สำำ�คัั ญ ของ
เหล่่ า สำำ�นัั ก งาน และช่่ ว ยกระจายกลุ่่�มผู้้�มีีความ
สามารถโดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดด้้านสถานที่่�อีีกต่่อไป การ
เปลี่่ย
� นแปลงเช่่นนี้้�ยังั ช่่วยเพิ่่ม
� พลัังและจุุดแข็็งใหม่่ ๆ
ให้้กัับคอมมิิวนิิตี้้�ในเมืืองเล็็กอีีกด้้วย
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ผู้้�ประกอบการรายย่่อย
(Micro Entrepreneurship)
ผู้้�ประกอบการรายย่่อยรุ่่�นใหม่่ต่่างกำำ�ลัังคิิดหา
วิิธีีสร้้างสรรค์์ เพื่่� อฟื้้�นฟููชุุมชนท้้องถิ่่�นและเพิ่่�ม
ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ให้้ ต่่ อ ยอดไปใน
ระดัับภููมิิภาค
เพราะวิิกฤตที่่� ทำำ�ให้้ เกิิดการขัั บเคลื่่� อนกระแส
Hyper-Localism ไปทั่่� วโลก การเปลี่่�ยนจาก
กระแสหลัั ก สู่่�กระแสท้้ อ งถิ่่� น ยิ่่� ง ได้้ รั บ
ั การกระ
ตุ้้�นมากขึ้้� น ส่่ ง เสริิมการขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยความ
คิิดสร้้า งสรรค์์ แ ละคุุณ ค่่ า ตามหลัั ก จริิยธรรม
จำำ�นวนตััวเลขของคนรุ่่�นใหม่่ที่่�เข้้าไปสร้้างความ
เชื่่�อมโยงเชิิงลึึกกัับเมืืองเล็็กเพิ่่�มสููงขึ้้�น ทางฝั่่�ง

ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหญ่่ก็็ร่ว่ มมืือกัั นฟื้้�นฟููชุุมชน
ชานเมืืองและสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ

ยกตััวอย่่างเช่่นผู้้�ประกอบการเพื่่� อสัังคม นายธนาคาร และนัักเศรษฐศาสตร์์ชาวบัังกลาเทศ
ผู้้�ได้้ รั ับ รางวัั ล โนเบล อย่่ า งมูู ฮัั ม หมัั ด ยูู นูู ส
(Muhammad Yunus) มองว่่าการย้้ายถิ่่�นแบบ
ย้้ อ นกลัั บ ที่่� เ กิิดจากการระบาดใหญ่่ ถืื อ เป็็ น
โอกาสในการสร้้า งระเบีียบโลกใหม่่ เขาระบุุ
ประเด็็ น ไปยัั ง ผู้้�ประกอบการรายย่่ อ ยในพื้้� น ที่่�
ชนบท ในฐานะเป็็นวิิธีีแก้้ปััญหาที่่�ยั่่�งยืืนในการ
ลดอััตราการพึ่่� งพาพื้้�นที่่�ในเมืือง

สนัับสนุุนการตั้้�งถิ่่น
� ฐานของผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่
ด้้วยงบประมาณ 30,000 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อคน
เพื่่�อจููงใจคนรุ่่�นใหม่่ให้้ได้้เป็็นจำำ�นวน 2,300 ราย
ให้้เข้้ามาทำำ�ธุุรกิิจภายในปีี 2030 แม้้จะเป็็นการ
ริิเริ่่ม
� โครงการในช่่วงแรก แต่่ก็็เริ่่ม
� เห็็นผลลััพธ์์ใน
เชิิงบวกด้้วยการเปิิดตััวศููนย์์กลางวััฒนธรรม ตั้้�ง
แต่่เกสต์์เฮาส์์และคาเฟ่่ที่่�จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์จาก
ช่่างฝีีมืือท้้องถิ่่�น
ปีี 2020 กลุ่่�มอาสาสมััครในชุุมชนที่่�ชื่่�อว่่า Rural
Invest ร่่วมมืือกัันพััฒนาพื้้�นที่่�ชนบทในโปรตุุเกส
ด้้วยการเปิิดตัวั แพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่ชื่่
่� อ
� ว่่า Rural
Move เพื่่�อเชิิญชวนให้้คนรุ่่�นใหม่่ที่มีีค
่� วามสามารถ
เข้้ามาพััฒนาพื้้� นที่่� ชนบทและสร้้างรากฐานของ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ส่่งเสริิมการแข่่งขัันเพื่่� อพััฒนา
สิินค้้ า และบริิการ สร้้า งความเคลื่่� อ นไหวทาง
เศรษฐกิิจให้้เกิิดขึ้้�นในพื้้� นที่่� โดยเป็็นการทำำ�งาน
แบบออนไลน์์ทั้้�งหมด

ruralinvest.xyz

อีีกหนึ่่� งตัั ว อย่่ า งมาจากจัั ง หวัั ดคย็็ อ งซัั ง ใน

ภาพถ่่ายโดย Tim Mossholder จาก Unsplash

เกาหลีีใต้้ โครงการ Urban Youth Country
ุ นท้้องถิ่่�น
Dispatch มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อฟื้้�นฟููชุมช
และเพิ่่� มค วามสามารถของผู้้�ประกอบการ
ให้้ แ ข่่ ง ขัั น ในระดัั บ ภูู มิิ ภาคได้้ โครงการนี้้� จึึ ง
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กลัับสู่่�ธรรมชาติิ
การมองหาชีีวิิตที่่�เรีียบง่่ายในฐานะ
รูู ปแบบของการหลีีกหนีีออกจาก
เมืืองใหญ่่ คนเจนใหม่่ ๆ ได้้เข้้าใกล้้
และเป็็นเจ้้าของชีีวิิตในเมืืองเล็็ก ๆ
และหาความเชื่่� อมโยงในการเป็็น
ส่่ ว น ห นึ่่� ง กัั บ ธ รรมช า ติิอีี ก ครั้้� ง
มองหาวิิถีีชีีวิิตเนิิบช้้า สร้้างเสริิม
ประสบการณ์์ แบบที่่� ห่่ า งไกลจาก
เมืืองใหญ่่
“ดููเหมืือนว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในเชิิงจิิตวิิทยาอย่่างลึึกซึ้้�งในหมู่่�ผู้้�
บริิโภคที่่�กำำ�ลังั มองหาบ้้าน” เกลนน์์
เคลแมน (Glenn Kelman) ซีีอีีโอ
บริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์ Redfin เผย
กัับสำำ�นัักข่่าว CNBC และผลสำำ�รวจ
ของ Harris Poll ในกลุ่่�มประชากร
สหรััฐ อเมริิกา พบว่่า 39% ของ
คนที่่�อยู่่�อาศััยในเมืืองใหญ่่บอกว่่า
วิิกฤตโควิิด-19 ทำำ�ให้้ พ วกเขาได้้
คิิดทบทวนว่่าจะย้้ายถิ่่�นที่่� อยู่่�ออก
จากเมืืองหลััก ไปในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความ
วุ่่�นวายหรืือ ความแออัั ดน้้ อ ยกว่่า
โดยคนที่่�มีีอายุุระหว่่าง 18-34 ปีีมีี
แนวโน้้ มว่่าจะย้้ ายมากกว่่าคนใน
ช่่วงอายุุอื่่�น
ภาพถ่่ายโดย Rapha l Biscaldi จาก Unsplash
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จากปีีก่่อน ได้้มีีการคาดการณ์์ถึึงกระแสการเพิ่่ม
�
ขึ้้� นของคนเมืืองที่่� เลืือกกลัับไปใช้้ชีีวิิตในชนบท
เนื่่� องจากค้้นพบข้้อดีีมากมายของการได้้ใกล้้ชิิด
ธรรมชาติิและปรัับจัังหวะชีีวิิตให้้ช้า้ ลง โดยเฉพาะ
คนเมืื อ งที่่� เ ผชิิญกัั บ ความเหนื่่� อ ยล้้ า และภาวะ
หมดไฟสะสม ยกตัั วอย่่างจากพลเมืืองชาวจีีน
ที่่� มีีตัั ว เลขรายงานว่่า 41% ของคนเมืื อ งที่่� ไ ด้้
ลองทำำ�กิิจกรรมกลางแจ้้ ง รู้้�สึึกว่่ า เป็็ น วิิธีีลด
ความเครีียดได้้ จ ริิง ในจีีนถึึงขั้้� น ที่่� มีีร ายการ
เรีียลลิิตี้้�โชว์์ I Told The Spring About You
ออกอากาศทางช่่อง Zhejiang Satellite TV และ
สตรีีมมิิงออนไลน์์บนแพลตฟอร์์ม iQiyi ชวนไป
ตามติิดเหล่่ า เซเลบริิตี้้� ที่่� อ อกไปตั้้� ง แคมป์์ แ ละ
เดิินทางไปยัังเมืืองชนบทต่่าง ๆ ของจีีน

กลุ่่�มผู้้�บริิโภคในเอเชีียเริ่่ม
� เฉลิิมฉลองให้้กัับภาพ
ฝัันแฟนตาซีีผ่่านการใช้้ชีีวิิตในชนบท มองหาการ
กลัับไปสู่่�ธรรมชาติิด้้วยการออกเดิินทางภายใน
ประเทศ เห็็นได้้จากความนิิยมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจกิิจกรรมกลางแจ้้ง อย่่างเช่่นการแคมปิ้้�ง
หรืือการปีีนเขา
สำำ�นัั ก เทรนด์์ WGSN ได้้ ติิดต ามวิิวััฒ นาการ
ของชีีวิิตชานเมืืองที่่� ขัับเคลื่่� อนด้้วยคนรุ่่�นใหม่่ที่�่
เป็็ นอดีีตคนใจกลางเมืื องมาก่่ อน การกลัั บ ไป
ค้้ น พบเสน่่ ห์์ ที่�่ อยู่่�ในธรรมชาติิและเปิิ ดรั บ
ั ชีีวิิต
แบบเนิิบช้้า การแยกตัั วออกจากสัังคมในช่่วง
โรคระบาด ยิ่่� งเป็็นเหมืื อนเชื้้� อเพลิิงที่่� ขัับดัั นให้้
คนรุ่่�นใหม่่กลัับไปชนบทหรืือบ้้านเกิิด สำำ�นัักพิิมพ์์
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ของญี่่� ปุ่่�น Jiyukokuminsha สรุุปคำำ�สำำ�คััญที่่�
ได้้รับ
ั ความนิิยมในคลัังศััพท์์ ญี่่�ปุ่่�น นั่่� นคืือคำำ�ว่่า
‘Solo Camp’ (ソロキャンプ) ให้้ความหมายถึึง
คนที่่�ไปตั้้�งแคมป์์คนเดีียว จนกลายเป็็นคำำ�แห่่งปีี
2020 ที่่�ผ่่านมา
Urban Escapist หรืือผู้้�หลบหนีีเมืืองใหญ่่เป็็น
เหมืือนผู้้�ถููกจำำ�กััดเวลา แสวงหาประสบการณ์์ที่่�มีี
คุุณค่่าในช่่วงหยุุดงาน คนกลุ่่�มนี้้�กำำ�ลังั มองหาวิิธีี
ใหม่่ ๆ ในการมีีส่่วนร่่วมกัับแบรนด์์และผลิิตภััณฑ์์
ที่่�สนัับสนุุนแนวคิิดการใช้้ชีีวิิตห่่างไกลจากความ
วุ่่�นวายของชีีวิิตในเมืือง ครอบคลุุมหลายธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งการเดิินทาง การรัับประทานอาหาร
ฟิิตเนส และวััฒนธรรม

ธุุรกิิจและร้้านค้้าจึึงต้้องจิินตนาการถึึงกลยุุทธ์์
การตลาดในการนำำ�เสนอช่่องทางการ “หลีีกหนีี”
เพื่่� อให้้ ผู้้�บริิโภคได้้ ค้้นพบตัั วเองในเวอร์์ชัันใหม่่
สร้้างสิินค้้าที่่�นำำ�เสนอประสบการณ์์ในการเชื่่�อม
โยงตััวตนกัับธรรมชาติิผ่่านวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
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Don’t Believe the Hype
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ ความต้้องการที่่�จะย้้ายชีีวิิตออก
จากเมืื อ งเป็็ น สิ่่� ง ที่่� ทำำ� ได้้ สำำ� หรัั บ คนที่่� มีีกำำ�ลัั ง
หรืือ ต้้ น ทุุ น เท่่ า นั้้� น คนเมืื อ งที่่� อ ยู่่�ในพื้้� น ที่่� เ มืื อ ง
ในประเทศพััฒนาแล้้วจะกระตืือรืือร้้นเรื่่�องการ
ย้้ ายออกจากเมืื องมากกว่่า เมื่่� อเทีียบกัั บกลุ่่�ม
ประเทศที่่�กำำ�ลังั เติิบโต สิ่่ง� ที่่�เราเห็็นได้้ในช่่วงเวลา
ื สััญญาณการพััฒนาความเป็็นเมืือง ในขณะ
นี้้�คือ
ที่่�หลายพื้้� นที่่�ชานเมืืองและชนบทกลัับได้้แต่่รอ
โอกาสเพื่่� อจัับกลุ่่�มกัั นเป็็นเมืื อง ที่่� มีีสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกเทีียบเท่่ากัับเมืืองใหญ่่ใจกลาง

สตููดิิโอสถาปััตยกรรมจากฮ่่องกง NC Design & Architecture สร้้างสรรค์์ผลงาน
ประติิมากรรมในสวนของห้้างสรรพสิินค้้าระดัับหรููในฮ่่องกง โดยได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจมา
จากผืืนทรายและหิินในสวนเซน อากาศโปร่่งสบาย พื้้�นที่่�ที่่�ให้้ความสงบเหมืือนอยู่่�ในสวน
ที่่�ได้้รับ
ั การออกแบบมาเป็็นอย่่างดีี โทนสีีธรรมชาติิด้้วยการเลืือกใช้้วัส
ั ดุุอย่่างไม้้ ทอง
เหลืือง และทองแดงที่่�สร้้างสรรค์์จากฝีีมืือของช่่างท้้องถิ่่�น
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มีีรายงานมากมายที่่ร� ะบุุถึึง “การอพยพ” ครั้้�งใหญ่่
ออกจากเมืื อ งในช่่ ว งโควิิด-19 แต่่ ก ารย้้ า ย
ถิ่่�นฐานจากเมืืองในช่่วงโรคระบาดนั้้�น เรีียกได้้ว่า่
เป็็นสิ่่�งที่่� “พริิวิิเลจ” เป็็นการกระทำำ�ที่่�หรููหราและ
เอื้้� อสำำ�หรัับอาชีีพที่่�สามารถทำำ�งานทางไกลหรืือ
ทำำ�งานจากที่่� บ้้ า นได้้ เท่่ า นั้้� น ไม่่ ไ ด้้ นัั บ รวมกลุ่่�ม
แรงงานหรืือ ผู้้�ที่่� มีีตำำ� แหน่่ ง หน้้ า ที่่� ที่่� ไ ม่่ ส ามารถ
Work from Home ได้้ การที่่�คนส่่วนใหญ่่ปรับ
ั รููป
แบบการทำำ�งานมาทำำ�ที่่�บ้า้ นได้้นั้้�น ไม่่ได้้เป็็นสิิทธิิ
ที่่� ใช้้กัั บ ตำำ�แหน่่ ง งานอย่่ า งพนัั ก งานในโรงงาน
หรืือพนัักงานทำำ�ความสะอาด แม้้ข้อ
้ มููลจะแสดง
ให้้เห็็นว่่าการย้้ายถิ่่น
� จากเมืืองเป็็นความต้้องการ
ใหม่่ของประเทศฝั่่�งตะวัันตก แต่่สิ่�่งนี้้� ไม่่ได้้เกิิด
จากความกลััวไวรััสมากเท่่ากัับการเปลี่่ย
� นแปลง
ในลำำ�ดัับความสำำ�คััญของเรื่่�องต่่าง ๆ ในชีีวิิตของ
ผู้้�บริิโภค
ภาพถ่่ายโดย Ricardo Gomez Angel
จาก Unsplash
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ภาพถ่่ายโดย Photoholgic จาก Unsplash
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อร็็อบ การ์์บััตต์์ (Rob Garbutt) นัักวิิจััยด้้านวััฒนธรรมศึึกษา
เคยกล่่าวว่่าผู้้�คนมัักจะเปิิดรับ
ั ความตระหนัักรู้้�ใหม่่เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อมเสมอเมื่่� ออยู่่�ในช่่วงวิิกฤต เห็็นได้้จากตั้้� งแต่่ ช่่วงยุุค
1970 ซึ่่� งเกิิดกระแสความเคลื่่� อนไหวที่่� ผู้้�คนเลืือกกลัับไปทำำ�ไร่่
ทำำ�นา “เมืืองใหญ่่ ถูู ก มองว่่า เป็็ น ต้้ น เหตุุ ข องความเจ็็ บ ป่่ ว ย
ทางสัั ง คม จึึงกลายเป็็ น แรงผลัั ก ดัั น ให้้ ผู้้�ค นเดิิ น ทางไปยัั ง
ดิินแดนอื่่�น เพื่่�อเป็็นอิิสระจากระบบสัังคมและได้้ลองมองโลก
ในมุุมที่่�ต่่างออกไป”
วิิถีีชีีวิิตใหม่่ที่่�หลีีกเลี่่�ยงความวุ่่�นวายและการทำำ�งานที่่�เหน็็ ดเหนื่่� อย
ริิเริ่่มชีีวิิต
ใหม่่ที่่�การทำำ�งานนั้้� นเป็็นไปเพื่่� อการพัักผ่่อน ความผาสุุก
�
ทางอารมณ์์ และความมั่่�งคั่่�งของเวลา จะสะท้้อนถึึงผู้้�ที่่�หมดไฟและ
ต้้ องการกลัับไปใช้้ชีีวิิตที่่� เรีียบง่่ายมากขึ้้�น ในขณะที่่� ผู้้�บริิโภคยัังคง
ใช้้ชีีวิิตในชนบทแบบโรแมนติิกมากขึ้้�น แบรนด์์ต่่าง ๆ ควรติิดตาม
ทัั ศนคติิสู่่�ความสำำ�เร็็จที่่� เปลี่่�ยนแปลงไป และลำำ�ดัั บความสำำ�คัั ญที่่�
เกิิดขึ้้�นใหม่่ในชีีวิิตการทำำ�งานและชีีวิิตส่่วนตััว รวมถึึงความสมดุุลและ
การค้้นพบตััวเองอย่่างใกล้้ชิิด
ยกตััวอย่่างง่่าย ๆ หากมองเพีียงชั้้�นเดีียว ตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2020 จนถึึง
ปััจจุุ บััน จะเห็็นได้้ชััดว่า่ เจนซีีมีีความสนใจทำำ�กิิจกรรมอย่่างการทำำ�
อาหารหลายมื้้� อต่่อวัันด้้วยตััวเอง การตกแต่่งบ้้านให้้น่่าอยู่่�มากขึ้้�น
หรืือการทำำ�สวนเล็็ก ๆ น้้อย ๆ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก แต่่เมื่่�อมองใน
ระดัับที่่�ลึึกซึ้้�งมากขึ้้�น จะพบว่่าอัันที่่�จริิงพฤติิกรรมเหล่่านี้้�สะท้้อนสิ่่�ง
ที่่�เป็็นมากกว่่าการฆ่่าเวลาหรืือกระแสชั่่�วครั้้�งคราว แต่่นี่�่คืือสััญญะที่่�
เป็็นผลจากการบำำ�บััด เป็็นการสื่่� อสารถึึงความต้้องการหยุุดจัังหวะ
ที่่� หมุุนไปอย่่างรวดเร็็วของชีีวิิตก่่อนเกิิดวิิกฤต รวมถึึงสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�
เกิิดขึ้้�นภายในเมืือง
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งานวิิจััยจากสหราชอาณาจัักรและสหรััฐ
อเมริิกา ระบุุว่า่ สาเหตุุที่่�ผู้้�คนต้้องการย้้าย
ออกไปส่่วนใหญ่่เกี่่ย
� วกัับการเปลี่่ย
� นแปลง
ไลฟ์์สไตล์์ 31% และการมองหาพื้้� นที่่�ที่่�มีี
ความเงีียบมากกว่่า ใจกลางเมืื อ ง 29%
นี่่� เป็็นเหตุุผลว่่าทำำ�ไมปีี 2021 ที่่� ผ่่านมา
เราจึึงไม่่ เห็็ น การเปลี่่� ย นแปลงขององค์์
ประกอบทางกายภาพที่่� เ กิิดขึ้้� นอย่่ า ง
รุุนแรงในพื้้� นที่่�เมืือง แต่่เป็็นการสะท้้อน
การยกระดัั บ ที่่� เ กิิดขึ้้� นกัั บ ทัั ศ นคติิของ
คนเมืือง (Urban Mentality) มากกว่่า
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การมาถึึงของชุุมชนเมืืองขนาดย่่อย (Micropolitan)
เป็็นเวลากว่่าศตวรรษที่่�เมืืองใหญ่่ซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลาง
ได้้รัับการพิิจารณาว่่าเป็็นแกนนำำ�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับความ
ทะเยอะทะยานและชััยชนะของบุุคคล แต่่แนวคิิดนี้้กำ� ำ�ลังั
เปลี่่ย� นแปลง หลายเมืืองในจีีนหรืือสหรััฐอเมริิกากำำ�ลังั
เผชิิญกัับกระแสตีีกลัับนี้้� เมื่่�อกลุ่่�มชนชั้้�นกลางกำำ�ลััง
อพยพย้้ายออกจากเมืืองชั้้�นหนึ่่�ง (Tier-One City)
อย่่างต่่อเนื่่�อง
ชุุ ม ชนเมืื อ งขนาดย่่ อ ยนี้้� มีีจำำ�น วนประชากรราว ๆ
10,000-50,000 คน ดึึงดููดผู้้ค� นและธุุรกิิจที่่กำ� ำ�ลังั มอง
หาพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััย พื้้�นที่่�เช่่า และภาษีีที่่�ถููกกว่่า อีีกทั้้�งยััง
เป็็ น เมืื อ งที่่� มีี มลพิิ ษ ทางอากาศและอัั ต ราการเกิิ ด
อาชญากรรมน้้อยกว่่า

เตรีียมตััวให้้พร้้อมสำำ�หรัับ
อนาคต Hyper-Local
ตามมุุมมองความคิิดของคนเมืืองใหม่่ หมายถึึงธุุรกิิจระดัับโลกควรจะคิิดอย่่างเข้้าใจท้้องถิ่่�น
มากขึ้้�น ผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนความสนใจไปสู่่�สิ่่�งใหม่่ ผสมผสานเข้้ากัับโอกาสในการทำำ�งานแบบ
� นแปลงระยะยาวถึึงการจ่่ายเวลาไปในพื้้�นที่่ท้
� อ
ออนไลน์์ สััญญะของการเปลี่่ย
้ งถิ่่น
� หนึ่่� ง ๆ เท่่านั้้�น
จากเมื่่�อก่่อนที่่�หลายคนในเมืืองนิิยมเดิินทางด้้วยการขัับรถหรืือโดยสารรถไฟสาธารณะ แต่่
ในวัันนี้้� คนส่่วนใหญ่่เลืือกที่่� จะเดิินหรืือปั่่�นจัักรยานมากกว่่า 42% ของผู้้�ใช้้งานระบบขนส่่ง
สาธารณะกำำ�ลัังมองหาอนาคตที่่�พวกเขาจะสามารถเดิินไปทำำ�งาน ถ้้าจะให้้ใกล้้เคีียงกัับความ
หมายใหม่่ อาจคิิดถึึงการอยู่่�ในเมืืองที่่�เล็็กลงและระยะทางของการเข้้าถึึงสิ่่�งต่่าง ๆ เป็็นไปได้้
โดยสะดวก

แม้้แต่่ มหานครใหญ่่ทั่่� วเอเชีียอย่่างปัักกิ่่� ง 26% ของผู้้�อาศััยในเมืืองบอกว่่าพวกเขาเลืือก
“การเดิิน” ให้้เป็็นรููปแบบการเดิินทางแห่่งอนาคต
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Photo by Mick De Paola on Unsplash

ไอเดีียของแนวคิิดเรื่่�องเมืือง HyperLocal ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ และเคยถููกนำำ�
เสนอในฐานะรููปแบบของเมืืองหลัักทั่่�ว
ยุุโรปในช่่วงก่่อนเกิิดโควิิด-19 มาแล้้ว
และตอนนี้้� ไ ด้้ ก ลายเป็็ น กระแสหลัั ก
ที่่� ลูู ก ค้้ า ต้้ อ งการ โดยไม่่ จำำ�กัั ด อยู่่�ใน
ทวีีปยุุโรปเท่่ านั้้� น ความต้้ องการทาง
เลืื อ กในท้้ อ งถิ่่� น อยู่่�ในระดัั บ สููง ตลอด
เวลา ร้้านค้้าเชนก็็เป็็นส่่วนหนึ่่� งที่่�พร้้อม
สนัับสนุุนกระแสนี้้� แต่่การปรัับใช้้นั้้�นไป
ไกลกว่่าแค่่ร้า้ นค้้าและการจััดวางหน้้า
ร้้านทั่่�วไป การตลาดในหลายเมืืองถููก
ท้้าทาย และความต้้องการการสื่่�อสาร
ที่่� ปรับ
ั ให้้ เหมาะกัั บพื้้� นที่่� ท้้องถิ่่� นนั้้� น ๆ
จะมีีความสำำ�คััญยิ่่�งขึ้้�น

Age of Locals
ปีี 2022 WGSN คาดการณ์์ ว่่าเทรนด์์ ที่่�กำำ�ลััง
มาคืือ Age of Locals หรืือยุุคของท้้องถิ่่�น โดย
ผู้้�คนจากหลายถิ่่�นที่่�อยู่่�เดิิมมารวมตััวกัันในพื้้�นที่่�
ใหม่่ สร้้างเรื่่�องราวหรืือรากเหง้้าให้้เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�
ใหม่่นั้้�น ๆ สร้้างความสััมพัน
ั ธ์์เชิิงลึึกกัับคนในย่่าน
และสิ่่ง� แวดล้้อม เสีียงที่่เ� คยไม่่มีีความหมายจะได้้
รัับฟัังอย่่างเท่่าเทีียมจากคนรุ่่�นใหม่่ ๆ ที่่�ให้้ความ
สำำ�คััญกัับความคิิดสร้้างสรรค์์และเฉลิิมฉลองให้้
กัับรากเหง้้าของพวกเขา
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เชื่่�อมต่่อด้้วยดิิจิิทััล
ทุุกวัันนี้้� แบรนด์์ ต่่าง ๆ มีีบทบาทใหม่่ในการนำำ�
เสนอวิิธีีการที่่�สร้้างสรรค์์มากขึ้้�น เพื่่�อจุุดประกาย
ให้้เกิิดบทสนทนา ประสบการณ์์ และโอกาสใน
พื้้�นที่่�นอกเมืืองหลััก
Don’t Worry Village, emptypublic.com

Don’t Worry Village, emptypublic.com

Hyper-Localism
การแบ่่งปัันความรู้้�จะเป็็นพััฒนาการใหม่่สำำ�หรัับลััทธิิท้้องถิ่่�นนิิยมแบบสุุดโต่่ง Hyper-Localism
ตัั วอย่่างเช่่น Urbanplay จากเกาหลีีใต้้ ที่่�บ่่มเพาะและนำำ�เสนอวััฒนธรรมท้้ องถิ่่� นผ่่านเนื้้� อหา
ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น นิิตยสาร I Know Here นำำ�เสนอไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�คนจากหลากหลายย่่าน
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ หรืือ Don’t Worry Village คอมมิิวนิิตี้้�ในเกาหลีีใต้้ที่่�รวมคนอายุุต่ำำ�กว่่า 40 ปีี
มาสร้้างรููปแบบการอยู่่�อาศััยใหม่่ร่ว่ มกััน โมเดลธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�ใช้้พื้้�นที่่�รกร้้างในเมืืองเก่่าและ
แนวคิิดการพััฒนาเมืืองร่่วมกััน (Inclusive) ของคนรุ่่�นใหม่่เข้้ามาแก้้ปัญ
ั หาสัังคมระดัับมหภาค โดย
เน้้นการให้้ความรู้้� ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ และจััดการผู้้�เข้้าร่่วมโปรแกรมในระยะเวลา 6 สััปดาห์์
ผู้้�เข้้าร่่วมจะได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการที่่�หลากหลายของการใช้้ชีีวิิตในพื้้�นที่่�ชนบทที่่�เมืืองมกโพ
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การผสมผสานทางเลืื อ กดิิจิิทัั ล เข้้ า กัั บ ชีีวิิต
ประจำำ�วััน เปลี่่�ยนวิิธีีการที่่� เราเชื่่� อมต่่อ สื่่� อสาร
และสร้้างความบัันเทิิง พื้้�นที่่�ชนบทหรืือชานเมืือง
ต้้องได้้รับ
ั การขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีี ที่่�จะเป็็น
โอกาสในการเชื่่�อมโยงเข้้ากัับวััฒนธรรมและทาง
เลืือกในการใช้้ชีีวิิต
ในจีีน การเชื่่� อมต่่ อสัั ญ ญาณอิิ นเทอร์์ เ น็็ ต
ครอบคลุุมไปยัังพื้้� นที่่�ชานเมืือง ด้้วยการลงทุุน
จากรััฐบาลกว่่า 40 พัันล้้านหยวน ให้้กับ
ั โปรแกรม
ที่่� จ ะลดช่่ อ งว่่า งความเหลื่่� อ มล้ำำ�ในการเข้้ า ถึึง
สัั ญ ญาณอิินเทอร์์เ น็็ ต นำำ�ทีีมโดยบริิษัั ท ยัั ก ษ์์
ใหญ่่ ด้้ า นเทคโนโลยีีอย่่ า งเถาเป่่า (Taobao)
และ JD.com การไลฟ์์สตรีีมที่่�เอื้้� อให้้เกษตรกร
สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ ๆ และเพิ่่�มยอด
ขายได้้ มากขึ้้�น มีีร้้านค้้ ากว่่า 100,000 ร้้านที่่�
เข้้ า ร่่ว มโปรแกรมไลฟ์์ส ตรีีมการกุุศ ลเพื่่� อ ช่่ว ย
เหลืือเกษตรกรในพื้้�นที่่�ชานเมืือง ที่่�เผชิิญปััญหา
ระหว่่างวิิกฤตการแพร่่ระบาด
JD.com ออกแบบการใช้้งานเว็็บไซต์์ให้้เข้้าใจง่่ายที่่�สุด
ุ เพื่่�อให้้เกษตรกรสามารถ
ไลฟ์์ออนไลน์์ได้้อย่่างไม่่ยากเกิินไป โดยเริ่่มมีี
� กลุ่่�มผู้้�ผลิิตท้้องถิ่่�นเข้้ามาขายสิินค้้า
อย่่างชาวสวนปลููกสตรอว์์เบอร์์รีีจากมณฑลเหลีียวหนิิง ทางฝั่่�งเถาเป่่าก็็มีีเวิิร์์กช็็อป
สอนไลฟ์์แบบไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย หวัังเพิ่่มร
� ายได้้การขายสิินค้้าเกษตรบนแพลตฟอร์์ม
ให้้สูงู ถึึง 2.1 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี 2022
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ในอิินเดีีย องค์์ กรไม่่แสวงหากำำ�ไรทั้้� ง Dastkar
และ Creative Dignity ได้้ทำำ�การเชื่่� อมต่่อกัับ
กลุ่่�มช่่างฝีีมือ
ื ในท้้องถิ่่น
� ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่�อ
ช่่วยจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าบนแพลตฟอร์์ม B2B ทาง
ฝั่่�งไมโครซอฟต์์ก็็เปิิดตััวแผนนำำ�เสนอโปรแกรม
การพััฒนาทัักษะดิิจิิทััลให้้กัับผู้้�คนกว่่า 25 ล้้าน
คนทั่่�วโลก โปรแกรมนี้้�ตั้้�งเป้้าหมายเพื่่� อผลัักดััน
การใช้้ทัักษะดิิจิิทัั ลในหลากหลายอุุตสาหกรรม
เปิิดโอกาสใหม่่ ๆ ให้้กัับชุุมชนชานเมืืองที่่�ในอดีีต
เคยเป็็นกลุ่่�มผู้้�ใช้้งานที่่�ถูก
ู ลืืมไป ตอบรัับกัับการใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตของเมืืองในชนบทต่่าง ๆ ที่่�เริ่่มจั
ั หา
� ด
โครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับการทำำ�งานระยะไกล
และสร้้างวััฒนธรรมชุุมชนในระยะยาว เกิิดเป็็น
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจที่่�จะงอกเงยขึ้้�นในอนาคต

ในอนาคต สมดุุลอำำ�นาจระหว่่างเมืืองใหญ่่และภููมิิภาคจะค่่อย ๆ พััฒนา
เข้้าหากัันมากขึ้้�น เมืืองรองระดัับสองและสามจะยิ่่ง� มีีพลัังด้้านการเชื่่�อม
ต่่อเครืือข่่ายทั่่�วโลก
ภายในปีี 2030 การเติิบโตหรืือขยายตััวของเมืืองทั่่�วโลกจะหมายถึึง
พื้้�นที่่�ในเมืือง ชานเมืือง ชนบทที่่�ได้้รับ
ั การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง โดยมีี
สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกที่่�เท่่าเทีียมกัันมากขึ้้�น ทั้้�งในแง่่ของการเชื่่�อมต่่อ
เครืือข่่าย ความร่่วมมืือกัันในหลายระดัับ การเป็็นพื้้�นที่่ป
� ลอดภััย กิิจกรรม
ที่่�เอื้้� อต่่อการมีีสุุขภาพที่่�ดีี การออกแบบที่่�เป็็นมิิตรต่่อสภาพแวดล้้อม
และภููมิิอากาศ
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เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายต่่อการขยายตััวในระดัับท้้องถิ่่น
� หรืือภููมิิภาค คริิส เมอร์์เรย์์ (Chris Murray)
ผู้้�อำำ�นวยการ Core Cities UK เคยกล่่าวไว้้ว่า่ “นี่่�เป็็นแนวโน้้มระดัับโลกที่่�หน่่วยงานของเมืืองต้้อง
พร้้อมรัับมืือ เครืือข่่ายของเมืืองมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�ในการแก้้ปััญหาความท้้าทายที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ที่่�หลาย
ประเทศกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่� ทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ ความเป็็นหนึ่่� งเดีียวกัันทางสัังคม
และความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งไม่่สามารถแก้้ไขได้้โดยประเทศใดประเทศหนึ่่� งอีีกต่่อไป”

ที่มา:
ภาษาไทย
บทความ
“คลื่นแรงงานย้ายถิ่นกับการปรับตัว
ของชุมชนท้องถิ่น” โดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จาก bot.or.th
ภาษาอังกฤษ

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

บทความ
“Once Upon a Time, There Was
Cottagecore” โดย Rebecca Jennings
จาก vox.com
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สื่่� อ ชื่่� อ ดัั ง The New York Times วิิเคราะห์์ ว่่า จุุ ดสูู ง สุุ ดข อง
เทคโนโลยีียุุคใหม่่คืือความไว้้วางใจ โดยเจนเนอเรชัันซีีคืือผู้้�รัับไม้้
ต่่อจากมิิลเลนเนีียล ในการพััฒนาสตาร์์ตอััปเจนถััดไปที่่�มุ่่�งหน้้า
สู่่�สิ่่�งที่่�ดีีขึ้้�น แม้้ว่า่ นิิตยสาร Quartz จะยกเรื่่�อง Climate Tech
เทคโนโลยีีจััดการเรื่่�องภาวะโลกร้้อนขึ้้�นมาเป็็นอัันดัับหนึ่่� งของยุุค
ก็็ตาม แต่่สิ่่�งที่่�ทั้้�ง 2 สื่่�อวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับอนาคตของเทคโนโลยีี
ก็็ คืือเทคโนโลยีีจะเติิบโตอย่่ างอิิสระ ไม่่ ต้้องพึ่่� งพารััฐบาลหรืือ
นายทุุนยัักษ์์ใหญ่่ มีีเพีียงคนธรรมดาหรืือสตาร์์ตอััปที่่�มีีศัักยภาพ
มากพอที่่� จ ะสร้้า งความเปลี่่� ย นแปลงและเห็็ น แก่่ ผู้้�อื่่� น มากขึ้้� น
ชาวอเมริิกััน 85% ไม่่ได้้ทึ่่�งกัับความสมาร์์ตของนวััตกรรมมากนััก
หากเทีียบกัับการใช้้งานที่่� ตอบโจทย์์หรืือออกแบบมาเพื่่� อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยเชื่่� อว่่าทัักษะ อาชีีพ และไลฟ์์สไตล์์ใหม่่ใน
อนาคต จะต้้องสร้้างโอกาสให้้คนทุุกกลุ่่�ม น่่าเชื่่�อถืือ และขัับเคลื่่�อน
คุุณภาพชีีวิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ซึ่่� งเป็็นที่่�มาของระบบข้้อมููลด้้านศีีลธรรม
สำำ�หรัับคอมพิิวเตอร์์ และกรอบอััลกอริิทึึมที่่�ยุุติิธรรมสำำ�หรัับสิ่่�งมีี
ชีีวิิตทุุกรููปแบบบนโลกใบนี้้�
ระบบ Decentralized และ Blockchain จะตอบโจทย์์การใช้้
งานมากขึ้้� น เพราะนอกจากจะขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิจดิิจิิทัั ล และ
ขัับเคลื่่� อนเมทาเวิิร์์สให้้ เป็็นรููปเป็็นร่่างแล้้ว เทคโนโลยีีนี้้� ยัังเป็็น
ตัั ว แทนของทฤษฎีีเสรีีภาพทางเทคโนโลยีีสำำ�หรัับ อนาคตด้้ ว ย
เช่่นกััน อย่่างเช่่นฟีีเจอร์์ระบบสตรีีมมิิงเสีียง Audio Streaming
Platform ที่่� ใ ช้้ ง านแพร่่ห ลาย จนก่่ อ ตัั ว เป็็ น วัั ฒ นธรรมกลุ่่�ม
สื่่� อเสีียง (Voice-Based Social Network) โดยเน้้นเรื่่�องความ
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เป็็นส่่วนตััวและปลอดภััยด้้วยอััลกอริิทึึมที่่�ผู้้�ใช้้สามารถกำำ�หนดได้้
สตาร์์ตอััปรุ่่�นใหม่่พยายามนำำ�ระบบ Decentralized มาใช้้เป็็น
แกนหลัักสำำ�หรัับการพััฒนานวััตกรรมในอนาคต โดยนัักพััฒนา
เชื่่�อว่่าทััศนคติิที่่�แสดงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีส่่วนทำำ�ให้้
เทคโนโลยีีนั้้�นเป็็นที่่�ยอมรัับและไปต่่อได้้
ขณะที่่� วิิกฤตการระบาดของเชื้้� อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลให้้ ทุุกภาค
อุุตสาหกรรมชะลอตััว ตรงกัันข้้ามกัับฝั่่�งเทคโนโลยีีที่่�เดิินหน้้าและ
เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะนวััตกรรมเพื่่�อสุุขภาพ การแพทย์์
หรืือกลุ่่�มอุุปกรณ์์ ประเภทไร้้สััมผััส (Touchless) ที่่� ผสมผสาน
เข้้ า กัั บ เทคโนโลยีีโฮโลแกรมและแฮปติิกส์์ จ ากนวััต กรรมเพิ่่� ม
การสััมผัส
ั เสมืือนจริิง ซึ่่�งจะกลายเป็็นบรรทััดฐานใหม่่ของอุุปกรณ์์
อัั จ ฉริิยะ ปีี ที่่� ผ่่ า นมาผู้้�คนต้้ อ งเผชิิญกัั บ ความกัั ง วลและชีีวิิตที่่�
ไม่่แน่่นอน จึึงเกิิดพฤติิกรรม FOMO หรืือ Fear Of Missing Out
ตัั ดขาดจากตัั วตนในโลกแห่่ งความเป็็นจริิง แล้้วเข้้ าสู่่�การเป็็น
ผู้้�ใช้้เวลาบนโลกออนไลน์์นานกว่่าปกติิถึึง 2 เท่่า พฤติิกรรมเหล่่านี้้�
มีีผลต่่ อ การเติิบโตของเทคโนโลยีีสำำ�หรัับ สื่่� อ ดิิจิิทัั ล ในปีี 2022
ซึ่่� งสามารถเชื่่�อมต่่อสู่่�อุุตสาหกรรมอื่่� น ๆ ได้้ในทุุกรููปแบบ อย่่าง
นวััตกรรมเสมืือนจริิง Virtual Reality (VR) Augmented Reality
(AR) หรืือ Mixed Reality (MR) ที่่�เปลี่่ย
� นพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคไป
อย่่างสิ้้�นเชิิง ปีี 2022 นี้้�เทคโนโลยีีเสมืือนจริิงจะเข้้าถึึงผู้้�คนในทุุก
ภาคธุุรกิิจ ผู้้�ใช้้งานสามารถเข้้าถึึงแพลตฟอร์์มเสมืือนจริิง และใช้้
งานตััวตนอวตารของตนเองจนกลายเป็็นเรื่่�องปกติิ
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‘อวตาร’ ได้้กลายเป็็นจุุ ดเริ่่ม
� ต้้นของอิินเทอร์์เน็็ ตยุุคใหม่่ เพราะ
นอกจากจะปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมดิิจิิทัั ลได้้ ในทุุกธุุรกิิ จ อวตารยััง
สร้้างเครืือข่่ายสัังคมโลกเสมืือนและเปลี่่�ยนค่่านิิยมการมีีตััวตน
ในโลกดิิจิิทััลได้้อย่่างสิ้้�นเชิิง
ถึึงเวลาแล้้ ว ที่่� ปร ะชากรเกมเมอร์์จ ะครองโลกเมื่่� อ เทคโนโลยีี
Cloud Gaming สามารถต่่อยอดนวััตกรรมประเภทฮาร์์ดแวร์์และ
ซอฟต์์แวร์์ ทำำ�ให้้อุป
ุ กรณ์์คอนโซล จอ LED หรืืออุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ VR พััฒนาไปอย่่างก้้ าวกระโดด การผนึึกเครืือข่่ายเกมกัั บ
ธุุรกิิจอื่่� น ๆ ทำำ�ให้้โลกของเกมไปได้้ไกลกว่่าที่่�คิิด แพลตฟอร์์มเกม
สามารถจััดคอนเสิิร์์ต สื่่� อโซเชีียลมีีเดีียออกฟีีเจอร์์เกม แบรนด์์
สิินค้้ า มีีช่่อ งทางเข้้ า สู่่�เกมเสมืื อ นจริิง หรืือ นวััต กรรมยานยนต์์
ที่่� ถูู ก พัั ฒ นาขึ้้� น สำำ�หรัับ โลกเสมืื อ น เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น การผนึึกกำำ�ลัั ง
เครืือข่่ายเสมืือนจริิงที่่�ถููกเชื่่�อมโยงด้้วยเกม โดยผลลััพธ์์ที่่�ได้้คืือ
สัังคมดิิจิิทััลกลุ่่�มใหม่่ วััฒนธรรมใหม่่ หรืือค่่านิิยมการซื้้�อขายใหม่่
ที่่�ตีีมูล
ู ค่่าของสิินค้้าเสมืือนจริิงในรููปแบบ NFT ซึ่่�งไร้้ขีีดจำำ�กััดภาย
ใต้้โลกที่่�เรีียกว่่า “เมทาเวิิร์์ส”
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NFT, VR Entertainment
และAugmented Living
กำำ�ลัังขัับเคลื่่�อนโลกใบใหม่่
ที่่�เรีียกว่่าเมทาเวิิร์์ส
ซึ่่�งมาพร้้อมกัับโอกาส
และความท้้าทาย
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LOW-KEY
COMMUNITY
ดิจิทัลนอกกระแส

ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง
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เวลา 2 ปีีเต็็ มนัับตั้้� งแต่่ โควิิด-19 แพร่่ระบาด
ไปทั่่�วโลก ได้้ปรับ
ั เปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�คนให้้
ผููกติิดกัับหน้้าจอสมาร์์ตโฟนและเสพสื่่� อดิิจิิทััล
ในระยะเวลาต่่ อครั้้�งนานขึ้้�น ข้้อมููลเท็็ จจำำ�นวน
มหาศาลที่่�แฝงมาบนสื่่�อโซเชีียลภายในเวลาอััน
รวดเร็็ว ส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงด้้านสื่่�อสาร
สนเทศ และลดความน่่าเชื่่�อถืือด้้านข้้อมููลจาก
สื่่� อ โซเชีียลบางประเภทอย่่ า งหลีีกเลี่่� ย งไม่่ ไ ด้้
เกิิดความหวาดระแวงกลุ่่�มนัักเลงคีีย์์บอร์์ด และ
กัังวลต่่อข้้อมููลที่่�โพสต์์หรืือส่่งต่่อบนโลกไซเบอร์์
ว่่าจะกลายเป็็นข้้อมููลที่่�ผิิดพลาดหรืือทำำ�ให้้เกิิด
ความขััดแย้้งต่่อคนกลุ่่�มอื่่� น ๆ หรืือไม่่
ค ว า มร ะ มัั ดร ะ วัั ง ที่่� ม า ก ขึ้้� น ส่่ ง ผ ล ใ ห้้ เ กิิด
พฤติิกรรมความกลัั ว ด้้ า นการแสดงออกบน
สื่่�อโซเชีียล ผู้้�คนไม่่กล้้าโพสต์์ข้อ
้ ความหรืือตั้้�งค่่า
สาธารณะ แต่่จะจำำ�กััดการมองเห็็นแค่่ เฉพาะ
กลุ่่�มเท่่ านั้้� น หรืือที่่� เรีียกว่่า FOPO ซึ่่� งมาจาก
Fear of Posting Online นอกจากนี้้�ผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั
ความกดดัั นจากการแสดงออกบนสื่่� อโซเชีียล
มาก ๆ จะแสดงอาการต่่อต้้านข้้อมููลที่่�ได้้รับ
ั หรืือ
ถููกแชร์์ต่่อ ๆ กัันมา แม้้ว่า่ ข้้อมููลเหล่่านั้้�นจะถููก
ส่่ ง มาจากแพลตฟอร์์มข องหน่่ ว ยงานรััฐ หรืือ
องค์์ ก รที่่� น่่ า เชื่่� อ ถืื อ ก็็ ต าม ซึ่่� ง เรีียกพฤติิกรรม
เหล่่านี้้�ว่า่ FOFO หรืือ Fear of Finding Out
ปรากฏการณ์์ ข้้ อ มูู ล เท็็ จ แพร่่ก ระจายบนสื่่� อ
ออนไลน์์ ในช่่ ว งการระบาด ทำำ�ให้้ อ งค์์ ก าร
อนามััยโลก (WHO) ได้้ออกมาเตืือนประชาชน
ให้้ ระมัั ดระวััง ภัั ยจากข้้ อมููลเท็็ จที่่� มีีมากพอจน
อาจทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดได้้ โดยนิิยามข้้อมููลเหล่่านี้้�ว่า่
Infodemic ซึ่่�งมาจาก Information (ข้้อมููล) +
Pandemic (โรคระบาด)
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Infodemic เป็็นเพีียงชุุดข้้อมููล
หนึ่่� งที่่� แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึงความไม่่
มั่่�นคงด้้านความปลอดภััยบนโลก
โซเชีียล การบิิดเบืื อ นข้้ อ มูู ล ยิ่่� ง
ทำำ�ให้้ผู้้�คนกัังวลและหมดหวัังกัับ
ทางออกด้้ า นสุุข ภาพ การเมืื อ ง
และเศรษฐกิิจโลก ว่่าจะก้้าวต่่อไป
ในรููปแบบใด ในทางตรงกัันข้้าม
คลื่่�นความกลััวและความเบื่่�อหน่่าย
กลัั บ ถูู ก กระตุ้้�นให้้ เ กิิดช่่ อ งทาง
ออนไลน์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อหลีีกหนีีจาก
สื่่� อ โซเชีียลกลุ่่�มใหญ่่ ช่่ อ งทาง

ภาพถ่ายโดย visuals จาก Unsplash

เหล่่านี้้� ถููกขัับเคลื่่� อนโดยคนกลุ่่�มใดกลุ่่�ม
หนึ่่� ง หรืือกลุ่่�มคนที่่ต้
� อ
้ งการแยกวงจากสื่่�อ
กระแสหลััก เพื่่�อหาพื้้�นที่่�ในการแสดงออก
บนโลกออนไลน์์อย่่างอิิสระ แพลตฟอร์์มที่่�
เปิิดกว้้างในการแสดงออก และสามารถ
จััดกลุ่่�มคนประเภทเดีียวกัันหรืือชื่่� นชอบ
เรื่่�อ งเดีียวกัั น ให้้ โ คจรมาเจอกัั น ได้้ โ ดย
ไม่่รู้้�สึึกแปลกแยก จึึงสามารถเติิบโตและ
มีีพลัังมากพอที่่�จะก่่อเกิิดเป็็นกลุ่่�มสัังคม
ดิิจิิทััลเล็็ก ๆ ที่่แ
� ข็็งแกร่่งภายใต้้ตลาดแมส
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Art Warehouse, spreadshirt.com

วััยรุ่่�นอเมริิกัันเรีียกกลุ่่�มลัักษณะนี้้�ว่า่ Low-Key Community เป็็นกลุ่่�มนอกกระแส
แต่่เดิิมจะออนไลน์์กัน
ั ลัับ ๆ แบบหลบซ่่อน แต่่ปัจ
ั จุุบัน
ั ได้้ดึึงดููดผู้้�คนเข้้าสู่่�แพลตฟอร์์ม
จนกลายเป็็นสัังคมในกระแสที่่�มีีผู้้�สมััครแอ็็กเคานต์์หลายล้้านคน ตััวอย่่างที่่�เห็็น
เด่่นชััดคืือแอปพลิิเคชัันติ๊๊�กต็็อก (TikTok) ซึ่่�งในอดีีตเคยเป็็น Low-Key Platform
แพลตฟอร์์มนอกกระแสของเหล่่าเจนเนอเรชัันซีีเท่่านั้้�น ปััจจุุบัันมีีสปอนเซอร์์และ
แบรนด์์สิินค้้าเข้้าไปลงทุุนในช่่องทางนี้้� จนทำำ�ให้้ติ๊๊�กต็็อกกลายเป็็นสื่่�อบัันเทิิงสำำ�หรัับ
คนทุุกเพศทุุกวััย และกลายเป็็นสื่่�อโซเชีียลกระแสหลัักในที่่�สุด
ุ
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TikTok @tommyxblake, @devorelol, @itsluke

จากนอกกระแส
กลายเป็นกระแสหลัก
จากแพลตฟอร์์ม Low-Key ที่่� ใ ช้้ ง านกัั น แบบ
หลบ ๆ ซ่่อน ๆ ของคนที่่�ต้้องการหนีีจากเฟซบุ๊๊�ก
หรืืออิินสตาแกรม ติ๊๊ก
� ต็็อก จึึงไม่่ใช่่ทางออกในการ
หนีีจากสื่่�อกระแสหลัักอีีกต่่อไป นิิตยสาร WIRED
วิิเคราะห์์ว่า่ การเติิบโตของวััฒนธรรมขนาดเล็็ก
(Micro Culture) ของเหล่่าเจนซีีที่่�มีีความเห็็น
ไปในทางเดีียวกัั น บนแอปพลิิเคชัั น ติ๊๊� ก ต็็ อ กนี้้�
นัั บเป็็นส่่วนสำำ�คัั ญในการปลุุกกระแสการเมืือง
ภายในสหรััฐ อเมริิกา จนเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการ
ขัั บ เคลื่่� อ นการเมืื อ งในสหรััฐ อเมริิกาได้้ สำำ� เร็็จ
เช่่น เดีียวกัั บ การรณรงค์์ ให้้ ฉีีดวััคซีีนของเหล่่ า
อิินฟลููเอนเซอร์์อเมริิกัันบนติ๊๊� กต็็ อก ที่่� สามารถ
ดึึงดููดความเชื่่� อมั่่�นของผู้้�คนได้้ ไม่่แพ้้แคมเปญ
จากภาครััฐ ชี้้�ให้้เห็็นว่่าการขัับเคลื่่�อนสัังคมยุุคนี้้�
อาจไม่่ ไ ด้้ ขึ้� ้ น อยู่่�กัั บ สื่่� อ กระแสหลัั ก หรืือ ยึึดติิด
กัั บ ก ร ะ แ ส สื่่� อ โ ซ เ ชีีย ล บ น แ พ ล ต ฟ อ ร์์ ม ใ ด
แพลตฟอร์์มหนึ่่� งอีีกต่่อไป

ไม่่เพีียงความเบื่่�อหน่่ายสื่่�อ
โซเชีียลกลุ่่�มใหญ่่เท่่านั้้�น
เรื่่�องความปลอดภััยของ
ข้้อมููลย่่อมถืือเป็็นสิ่่�งที่่�คน
รุ่่�นใหม่่ต่่างให้้ความสำำ�คััญ
368

คนรุ่่�นใหม่่ ใ นที่่� นี้้� ไ ม่่ ไ ด้้ จำำ�กัั ด เฉพาะเจนเนอเรชัันซีีหรืืออัั ลฟาเท่่ านั้้� น แต่่ หมายถึึง
คนทุุกเพศทุุกวััยที่่�มีีความคิิดเท่่าทัันสื่่�อ และ
ไม่่หมดหวัังที่่�จะค้้นหาข้้อเท็็จจริิงที่่�ถููกต้้อง
บนสื่่� อ ดิิจิิทัั ล จึึงหัั น มาเลืื อ กเสพสื่่� อ แบบ
เฉพาะเจาะประเด็็นที่่ถู
� ก
ู ใจ จากแพลตฟอร์์ม
ที่่� ใ ช้้ ก ลยุุ ทธิ์์� ก ารตลาดแบบพุ่่�งเป้้ า หรืือ
Laser-Focus โดยเจาะกลุ่่�มผู้้�บริิโภค

ในสัั ดส่่ ว นสมาชิิกที่่� แ คบลง แต่่ ไ ด้้ ผ ลลัั พ ธ์์
ที่่� ตร งโจทย์์ และเป็็ น แพลตฟอร์์ม ที่่� ส ามารถ
อธิิบายข้้อมููลได้้อย่่างไม่่จำำ�กััด ไม่่ต้้องเสี่่�ยงจาก
การถููกรีีพอร์์ตเนื้้�อหา หนึ่่� งในนั้้�นคืือแพลตฟอร์์ม
ในรูู ป แบบของพอดแคสต์์ สถิิติิจาก WGSN
รายงานว่่า มีีจำำ�นวนผู้้�ฟััง พอดแคสต์์ ใ นสหรััฐ
อเมริิกาเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี โดยปีีที่่�ผ่่านมามีีผู้้�ฟัังชาว

อเมริิกัั น มากกว่่ า 106 ล้้ า นคน ที่่� เ ป็็ น ผู้้�ฟัั ง
พอดแคสต์์เป็็นกิิจวััตร เช่่นเดีียวกัับผลสำำ�รวจ
ของ YPulse ที่่�ชี้้ว่
� า่ ผู้้�ฟัังพอดแคสต์์จำำ�นวน 62%
คืื อ ผู้้�ฟััง ที่่� มีี อายุุ ใ นช่่ ว ง 13-39 ปีี และยัั ง เป็็ น
ฐานผู้้�ฟัังที่่ส
� ร้้างแรงกระเพื่่�อมให้้เกิิดคลื่่�นสััญญาณ
เสีียงหลายรูู ปแบบที่่� กระจายสู่่�สัั งคมออนไลน์์
ในทุุกวัันนี้้�
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สื่อสังคมเสียง
การเลื่่�อนหน้้าจอสมาร์์ตโฟนไปเรื่่�อยๆ
จนกว่่าจะเจอข้้อมููลที่่�ถููกใจ ท้้ายที่่�สุุด
อาจทำำ�ให้้ผู้้�คนเกิิดความเบื่่�อหน่่ายจน
ไม่่สามารถเลืือกคอนเทนต์์ที่่�ต้้องการ
ได้้จริิง รายงานจาก MAGNA ชี้้�ว่า่ ผู้้�
บริิโภคชาวอัังกฤษจำำ�นวน 66% เบื่่�อกัับ
การสไลด์์หน้้าจอสมาร์์ตโฟน จึึงหัันมา
พึ่่� งสื่่� อประเภทเสีียงอย่่างพอดแคสต์์
หรืือสื่่� อสัังคมเสีียง โดยให้้ เหตุุผลว่่า
ช่่องทางเหล่่านี้้�สามารถโฟกััสสิ่่�งที่่�ชื่่�น
ชอบได้้ตรงจุุ ด ขณะเดีียวกัันรายงาน
จาก Midroll Data ระบุุว่า่ ชาวมิิลเลน
เนีียลอเมริิกัั นจำำ�นวน 90% นิิยมฟััง
พอดแคสต์์ ระหว่่างทำำ�กิิจวััตรภายใน
บ้้าน และมีีจำำ�นวน 64% ที่่�มัักเปิิดฟังั

จุดสีเขียวบนแผนที่โลกของ
แพลตฟอร์ม Radio Garden
แสดงให้เห็นว่ามีจำ�นวนผู้ใช้
บริการแพลตฟอร์มผู้ใหบ้ ริการ
สื่อประเภทเสียงเป็นจำ�นวน
มหาศาลทั่วโลก ซึ่งทำ�ให้ผู้ฟัง
รู้สึกเป็นสว่ นหนึง่ ของเรอื่ งราว
ในพื้นที่นั้น เช่นเดียวกับการ
เคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม
(Cultural Teleportation)
ผ่านสื่อดิจทิ ัล

พอดแคสต์์ ใ นระหว่่ า งที่่� พ วกเขาขัั บ
รถยนต์์ ซึ่่� งในบรรดาผู้้�สำำ�รวจทั้้�งหมด
ให้้เหตุุผลเดีียวกัันว่่า พวกเขาเลืือกสื่่�อ
ประเภทเสีียงมากกว่่า เพราะสื่่�อเหล่่านี้้�
สามารถลดชั่่�วโมงการจดจ่่อจากหน้้า
จอสมาร์์ตโฟน และลดปริิมาณข้้อมููล
จำำ�นวนมากที่่� พ วกเขาไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ ง
รัับรู้้�จากหน้้าฟีีดโซเชีียลมีีเดีีย

Radio.garden
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twitter.com/pogue

Chelsea Stahl, nbcnews.com
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ประชากรผู้้�ฟััง สื่่� อประเภทเสีียงไม่่ เพีียง
เติิบโตขึ้้�นในสหรััฐอเมริิกา แต่่ยัังเติิบโต
ขึ้้� นทั่่� ว ทุุ ก มุุ ม โลก เดวิิด โพก (David
Pogue) คอลัั มนิิ สต์์ ข องหนัั ง สืื อ พิิมพ์์
The New York Times ได้้ เ คยทวีีต
ภาพจาก Google Earth แสดงตำำ�แหน่่ง
การออนไลน์์ คลื่่�นเสีียงจากอิินเทอร์์เน็็ ต
ทั่่� วโลก ผ่่านเว็็บเบราว์์เซอร์์ของ Radio
Garden โพกยัั ง โพสต์์ ถึึ งการเข้้ า ถึึง
วิิทยุุ อ อนไลน์์ ซึ่่� ง กระจายเสีียงจากกรุุ ง
อััมสเตอร์์ดััมในเนเธอร์์แลนด์์ ซึ่่� งพบว่่า
คลื่่� นสถานีีนี้้� มีีจำำ�นวนผู้้�ฟัังจำำ�นวนหลาย
หมื่่� น คน โดยเป็็ น ผู้้�ฟััง จากประเทศอื่่� น
หรืืออยู่่�ตำำ�แหน่่ ง คนละทวีีป เทคโนโลยีี
กร ะ จ า ย เ สีียง ผ่่ า นอิิ นเท อ ร์์ เ น็็ ตขอ ง
Radio Garden ซึ่่�งรวบรวมแพลตฟอร์์ม
พอดแคสต์์และสื่่� อสตรีีมมิิงไว้้ ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้
งานสามารถคลิิกหาคลื่่� นเสีียงจากคลื่่� น
ออนไลน์์ แม้้ จ ะเป็็ น การสื่่� อ สารสนเทศ
ความถี่่�ขนาดเล็็กจากท้้องถิ่่�นก็็ตาม

พอดแคสต์์ถืือเป็็นแพลตฟอร์์มสื่่�อรููปแบบ Audio Streaming Platform ซึ่่� ง
มีีลัักษณะกระจายไฟล์์เสีียงไปยัั งเครื่่�องผู้้�รัับ ผู้้�รัับฟัังสื่่� อจะทำำ�ได้้ เพีียง play
pause forward หรืือ download ไฟล์์จากสตรีีมมิิงเท่่ านั้้� น แต่่ ไม่่สามารถ
สร้้า งปฏิิสัั มพัั น ธ์์ใ นรูู ป แบบส่่ ง เสีียงกลัั บ ไปยัั ง ผู้้�ส่่ ง สัั ญ ญาณได้้ ปัั จ จุุ บัั น จึึงมีี
สตาร์์ตอััปมากมายที่่� พััฒนาระบบการใช้้งานนี้้� จนกลายเป็็นเครืือข่่ายเสีียงที่่�
สามารถโต้้ตอบ รัับ-ส่่งไปมาระหว่่างกัันได้้ จนกลายเป็็นสื่่�อสัังคมประเภทเสีียง
หรืือใช้้งานบนแพลตฟอร์์มประเภท Sonic Social Platform ที่่� สามารถให้้
บริิการการสนทนาในรููปแบบที่่�หลากหลาย และจำำ�กััดวงสนทนาเฉพาะความ
สนใจในเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่� งเท่่านั้้� น ซึ่่� งความสนใจนี้้� มีีพลัังมากพอที่่�จะก่่อให้้เกิิด
กลุ่่�มวััฒนธรรมย่่อยในพื้้�นที่่�โลกออนไลน์์ได้้

“The future of social
networks might be audio”
อนาคตของเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
จะมาในรููปแบบของเสีียง นี่่�คืือ
คำำ�คาดการณ์์จากรายงานของ
MIT Technology
ikea.com

เครืือ ข่่ า ยสัั ง คมเสีียง (Voice-Based
Social Network) ได้้กลายเป็็นคลื่่�นลููกใหม่่
บนโลกดิิจิิทััล นิิตยสารออนไลน์์หลายสำำ�นััก
วิิเคราะห์์ว่า่ การเติิบโตของแพลตฟอร์์มนี้้�
นอกจากมีีสาเหตุุมาจากการหลีีกหนีีการ
ถููก บุุ ล ลีีบนโลกโซเชีียลแล้้ ว ยัั ง มาจาก
ความเหงาด้้วย นิิตยสาร WIRED วิิเคราะห์์
ว่่ายิ่่ง� มีีจำำ�นวนประชากรดิิจิิทััลมากขึ้้�นเท่่าไร
ก็็ ยิ่�่ ง มีีพื้้� น ที่่� ส ร้้า งความสัั มพัั น ธ์์ ร ะหว่่ า ง
บุุคคลน้้อยลงเท่่านั้้�น ความกล้้าแสดงออก
บนสื่่�อโซเชีียลแบบเดิิม ๆ ที่่�มีีผู้้�ใช้้งานร่่วม
จำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ข้อ
้ มููลที่่�ต้้องการนำำ�เสนอ
ไม่่มีีความหมาย อีีกทั้้� งยัังไม่่มีีความเป็็น
ส่่ วนตัั ว การสร้้างพื้้� นที่่� ใหม่่ ด้้วยเสีียงจึึง
กลายเป็็ น ทางเลืื อ กหนึ่่� ง ที่่� ทำำ� ให้้ ผู้้� ใช้้ง าน
รู้้�สึึกปลอดภัั ย และขยัั บ วงกว้้ า งบนสื่่� อ
ดิิจิิทััลให้้แคบลงได้้
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ปััจจุุบัน
ั การเติิบโตของฟัังก์์ชัน
ั เสีียงมีีรููปแบบที่่�หลากหลาย
มากขึ้้� น อย่่ า งเฟซบุ๊๊� ก ที่่� พัั ฒ นาแอปพลิิเคชััน CatchUp
สื่่� อ สารด้้ ว ยการโทรผ่่ า นเสีียงเท่่ า นั้้� น บริิษัั ททวิิต เตอร์์ที่่�
เพิ่่�มฟังั ก์์ชััน Space ซึ่่� งกลายเป็็นฟีีเจอร์์ห้้องเชื่่� อมความ
สััมพัน
ั ธ์์ผู้้�คนด้้วยเสีียง ข้้อความหรืือแคปชั่่�นที่่�ถูก
ู ทวีีตจะขึ้้�น
เป็็นหััวข้้อการสนทนาของห้้องนั้้�น ๆ ผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมห้้องสนทนา
จะสามารถรัับฟัังความเห็็นจากหััวข้้อ ส่่งอีีโมจิิ รีีทวีีต หรืือ
ยื่่� นคำำ�ขอเพื่่�อแสดงความเห็็นด้้วยเสีียงได้้ เห็็นได้้ชัดว่
ั า่ สื่่� อ
โซเชีียลตลาดใหญ่่เริ่่มหั
� ันมามองความต้้องการเฉพาะกลุ่่�ม
มากขึ้้�น สร้้างความเป็็นส่่วนตััว คััดเลืือกกลุ่่�มคนที่่ส
� นใจอะไร
คล้้าย ๆ กััน และหลีีกเลี่่ย
� งการโคจรมาเจอกัันของคนต่่างขั้้�ว
เพื่่�อลดความขััดแย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากประเด็็นที่่�เห็็นต่่างกััน
ผู้้�ทำำ�ธุุ รกิิ จบนสื่่� อ ออนไลน์์ เ องก็็ เริ่่�มปรั ับ ตัั ว กัั บ กระแสนี้้�
เดิินหน้้ า ทำำ�ตลาดเสีียงเฉพาะกลุ่่�ม (Audio Niches)
อย่่างแบรนด์์น้ำำ�หอมชั้้�นนำำ� Ted Baker ที่่�ริิเริ่่ม
� สร้้างคลัับ
ของตนเองบนแอปพลิิเคชััน Clubhouse โดยรวบรวม
กลุ่่�มผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นแฟชั่่� น วัั ฒ นธรรมอัั ง กฤษดั้้� ง เดิิม
และนัั ก ออกแบบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ แบรนด์์ มาร่่ว มเสวนา
ในหัั ว ข้้ อ ที่่� ทำำ� ให้้ ผู้้�รั บ
ั ฟััง รู้้�สึึกเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของคลัั บ หรืือ
อิิเกีีย ที่่�ประกาศยกเลิิกสื่่� อสิ่่�งพิิมพ์์แคตตาล็็อกประจำำ�ปีีที่่�
ทำำ�มาตลอด 70 ปีี เพื่่�อให้้ทุุกอย่่างย้้ายไปอยู่่�บนสื่่� อดิิจิิทััล
ริิเริ่่ม
� จากการสร้้างสื่่�อโฆษณาด้้วยเสีียง ทััวร์์ห้้างร้้านอิิเกีีย
ด้้วยพอดแคสต์์ ที่่�สามารถรัับฟัังสตรีีมมิิงในแต่่ละหมวด
หมู่่�สิินค้้าของร้้านได้้จุุใจด้้วยระยะเวลา 3 ชั่่�วโมงครึ่่�ง ซึ่่� ง
รัับฟัังได้้ ฟรีีบน Youtube Spotify Audiobooks.com
และแอปพลิิเคชััน IKEA
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The School of Life, youtube.com

ความกลััวที่่�จะตกเทรนด์์ หรืือ FOMO
(Fear of Missing Out) ก่่อให้้เกิิดการ
รวมกลุ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ห้้องสนทนาที่่�
ถููกตั้้�งขึ้้�นจะเชิิญชวนผู้้�ที่่�สนใจในประเด็็น
เดีียวกัั นผ่่ า นการรัั บ เชิิ ญ ที่่� ถูู กยิิ น ยอม
ให้้สามารถเข้้ามาถกเถีียงและแสดงความ
คิิดเห็็นในเรื่่�องนั้้�น ๆ โดยไม่่ทิ้้�งร่่องรอย
คำำ�พููดไว้้ให้้ไปเช็็กตามทีีหลัังเหมืือนแชต
ในแอปพลิิเคชัันอื่่�น

คัดสรรจากความสบายใจ
จาก Low-Key Community ที่่�รวมกลุ่่�มออนไลน์์แบบหลบ ๆ ซ่่อน ๆ ปััจจุุบัันได้้เกิิดเป็็นกลุ่่�มก้้อนที่่�
ใหญ่่ขึ้�น
้ จากความสััมพัน
ั ธ์์ทางเสีียง Clubhouse ถืือเป็็นอีีกหนึ่่� งแพลตฟอร์์มเฉพาะกลุ่่�มที่่�เติิบโตจาก
กลุ่่�มเล็็ก ๆ แต่่สามารถเติิบโตได้้รวดเร็็ว จนกลายเป็็นหนึ่่� งใน High-Key ของสื่่�อดิิจิิทััล ความสำำ�เร็็จ
ของแพลตฟอร์์มรููปแบบเสีียงของแอปพลิิเคชัันนี้้� สามารถทำำ�รายได้้ถึึง 1 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ภายในระยะเวลาเพีียง 1 ปีี ผู้้�ใช้้งานส่่วนใหญ่่ให้้เหตุุผลว่่าการสื่่�อสารเสีียงเป็็นการปลดล็็อกข้้อมููลที่่�
คลุุมเครืือบนสื่่�อออนไลน์์ และประเด็็นทางสัังคมที่่�ไม่่สามารถเอ่่ยถึึงได้้บนสื่่�อหลััก
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capp.fm

การรวมกลุ่่�มออนไลน์์ ปร ะเภทเสีียง
(Sonic Social Platform) ถููกพััฒนา
ต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ ตอบโจทย์์ ก ารใช้้ ง านที่่�
หลากหลาย แอปพลิิเคชัั น ที่่� โ ด่่ ง ดัั ง
ไม่่ แ พ้้ กัั น คืื อ Cappuccino.fm ที่่�
เติิบโตจากการจััดรายการวิิทยุุรายวััน
แบบส่่ ว นตัั ว โดยบัั น ทึึ กเสีียงบน
ฟีีเจอร์์ Beans เสมืือนการเติิมเมล็็ด
ลงในเครื่่�องชงกาแฟเพื่่� อส่่ งต่่ อเรื่่�อง
ตลกขบขััน แชร์์เพลย์์ลิิสต์์เพลง หรืือ
อัั ป เดตเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� เ กิิดขึ้้� นในชีีวิิต
ประจำำ�วััน โดยสามารถกำำ�หนดรหััสลัับ
สำำ�หรัับเข้้ารัับฟัังในรููปแบบห้้ องแชต
ส่่วนตััว หรืือส่่งต่่อให้้เพื่่�อน ครอบครััว
หรืือคนสำำ�คััญได้้ตามต้้องการ เพราะ
ความตั้้�งใจของกิิล พููพาร์์แดง (Gilles
Poupardin) ผู้้�สร้้างสรรค์์แอปฯ คืือ
การให้้ Cappuccino.fm เปรีียบ
เสมืือนคอมมิิวนิิตี้้�เล็็ก ๆ ที่่�เสมืือนแชร์์
เรื่่�อ งราวเล่่ า สู่่�กัั น ฟััง บนถ้้ ว ยกาแฟที่่�
เพิ่่�งชงเสร็็จใหม่่
elliottbayev.medium.com

ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลในรููปแบบ Decentralized Governance หรืือ dGov ยัังกลายเป็็น
จุุ ดขายสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มความสบายใจจากการถููกส่่องหรืือแฮ็็กโดยรััฐบาล จูู งใจให้้นัักคิิด นัักวิิชาการ
ศิิลปิิ น นัั ก ออกแบบ หรืือ นัั ก เคลื่่� อ นไหวทางสัั ง คม เข้้ า มาสนทนาอย่่ า งเสรีี ดัั ง เช่่ น ไต้้ ห วัั น ที่่�
นำำ�ร่่องผู้้�ใช้้งานแพลตฟอร์์มนี้้�เป็็นอัันดัับแรก ๆ ของเอเชีีย และยัังผลัักดัันแพลตฟอร์์มอื่่�น ๆ ที่่�ใช้้
ระบบ Decentralized ในแอปพลิิเคชัันอื่่� น เพื่่� อตอบโจทย์์แนวคิิดประชาธิิปไตยดิิจิิทััล (Digital
Democracy) ที่่�ผลัักดัันมาตั้้�งแต่่ปีี 2019
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หลัักการคล้้ายกัันกัับแอปพลิิเคชััน Audlist ที่่�เปรีียบตััวเองเป็็นยููทูบ
ู ในเวอร์์ชัน
ั เสีียง
เนื่่� องจากไม่่จำำ�กััดเวลาในการบัันทึึกเสีียง จึึงแชร์์เรื่่�องราวได้้อย่่างอิิสระ เรื่่�องราว
ในชีีวิิตประจำำ�วัันจะไม่่ปรากฏบนหน้้าฟีีดเมื่่�อครบ 24 ชั่่�วโมง แอปฯ นี้้�เป็็นที่่�นิิยมใน
รีีโอเดจาเนโรในประเทศบราซิิล และประเทศในโซนยุุโรป เพราะสามารถเชื่่�อมต่่อ
แอ็็กเคานต์์บนอิินสตาแกรม และสามารถโปรโมตการท่่ องเที่่� ยวภายในประเทศ
จนกลายเป็็นกระแสท่่องเที่่�ยวตามเรื่่�องราวบน Audlist ซึ่่�งได้้กลายเป็็นกลุ่่�มสัังคม
ย่่อย ๆ ที่่�แชร์์ประสบการณ์์เพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศได้้อีีกทางหนึ่่� ง
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การหลั่่�งไหลของผู้้�คนบนแพลตฟอร์์ม
หนึ่่� งได้้สร้้างสัังคมรููปแบบใหม่่บนสื่่� อ
ดิิจิิทััล อย่่างการดึึงดููดชาวเจนเนอเรชััน
ซีีด้้ ว ยแอปพลิิเคชัั น Rodeo ซึ่่� ง มีี
ฟัังก์์ชัันไม่่ต่่างจาก Clubhouse แต่่
ประเด็็ น ที่่� ถูู ก หยิิบยกขึ้้� น มาสนทนา
ล้้วนเกี่่� ยวข้้องกัั บความเปลี่่�ยนแปลง
ท า ง สัั ง คม ใ น ฐ า น ะ ค น รุ่่�น ให ม่่ ที่่�
ต้้องการเปลี่่�ยนแปลงโลกให้้เป็็นไปใน
ทางที่่�ดีีขึ้้�น เช่่นเดีียวกัับแอปพลิิเคชััน
Yalla จากฝั่่�งตะวัันออกกลาง แอฟริิกา
เหนืื อ และกลุ่่�มประเทศที่่� ใ ช้้ ภ าษา
อ า ห รัั บ ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น สื่่� อ ดิิจิิทัั ล ที่่� ให้้

อิิสระในการแสดงออกทางความ
คิิดของชาวมุุ ส ลิิม เพื่่� อ หลีีกหนีีจาก
แพลตฟอร์์ม ออนไลน์์ อัั น เคร่่ง ครััด
แพลตฟอร์์มนี้้� มีี แฟนคลัั บ ยอดนิิยม
เป็็นชาวเจนเนอเรชัันเอ็็ม (Generation
M) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มมุุสลิิมมิิลเลน
เนีียล รายงานจาก WGSN เผยว่่า
แม้้กลุ่่�มผู้้�ใช้้บริิการเหล่่านี้้�จะเป็็นกลุ่่�ม
คนจากวััฒนธรรมย่่ อย แต่่ สามารถ
สร้้างเครืือข่่ายที่่�ใหญ่่ขึ้� ้นทั่่�วโลกจากผู้้�
ที่่�สามารถสื่่� อสารภาษาอาหรัับได้้ จน
กลายเป็็นแอปพลิิเคชัันยููนิิคอร์์นที่่�ทำำ�
รายได้้ ถึึ ง 4 พัั น ล้้ า นดอลลาร์์ส หรััฐ
ในปีี 2020
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เพื่่� อ ความบัั น เทิิง โดยมีีสโลแกนว่่า Your
Place to Talk ปััจจุุ บัันมีีผู้้�ใช้้งานมากกว่่า
140 แอ็็กเคานต์์ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ได้้รับ
ั ความสนใจ
จากเด็็กเจนเนอเรชัันอััลฟาและเจนซีี เนื่่�องจาก
ผู้้�ใช้้งานสามารถเปลี่่�ยนร่่างตัั วเองให้้ กลาย
เป็็นร่่างอวตาร จึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยตััว
ตนที่่� แท้้ จ ริิง หรืือ กัั ง วลกัั บ การพิิมพ์์ แชตที่่�
ไม่่ถนััด Discord รองรัับทั้้�งบนเซิิร์์ฟเวอร์์ iOS
และ Android ซึ่่�งปรัับให้้มีีการใช้้งานได้้ทั้้�งใน
รููปแบบสตรีีมมิิงรายเดืือนหรืือเพลย์์สเตชััน
Discord Xbox ทำำ�ให้้ ปัั จ จุุ บัั น Discord
ไม่่ได้้เป็็นแค่่บริิษััทเกม แต่่ยัังเป็็นสื่่�อโซเชีียล
หนึ่่� ง ที่่� ส ามารถออนไลน์์ และแบ่่ ง ปัั น แทบ
ทุุกกิิจกรรมร่่วมกัับกลุ่่�มได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการ
แบ่่งปัันเวลาทำำ�งาน ฟัังเพลง ดููหนััง เล่่นเกม
ทำำ�การบ้้าน หรืือฟัังนิิทานก่่อนนอน

discord.com

โลกแห่่ง Low-Key ยัังกลายเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน อย่่างการรวมตััวของเหล่่าเกมเมอร์์
ปััจจุุบัันแทบทุุกค่่ายเกมต่่างมีีฟัังก์์ชัน
ั ไมค์์เพื่่�อสนทนาระหว่่างการแข่่งขััน ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์มากกว่่า
การพิิมพ์์ข้้อความแชตถึึงกัันแบบเกมรุ่่�นเก่่า หลายค่่ายพยายามปรัับภาพลัักษณ์์ ของเกมให้้กลาย
เป็็นกลุ่่�มสัังคมขนาดย่่อย ทั้้� งยัังให้้ความเป็็นส่่วนตัั วแก่่ผู้้�ใช้้งานแอปพลิิเคชััน อย่่างแพลตฟอร์์ม
Discord ที่่� ปรั ับ โฉมแบรนด์์ ซึ่่� ง เป็็ น แพลตฟอร์์ม แชตมาตลอด 6 ปีี ให้้ ก ลายเป็็ น คอมมิิวนิิตี้้�
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หากปลอดภัย
ก็ยอมอยู่นอกกระแส
แม้้ ก ารถูู ก จำำ�กัั ด การเข้้ า ถึึงแพลตฟอร์์ม บาง
ประเภทด้้วยกฎหมายและอำำ�นาจของรััฐบาลบาง
รััฐ บาล จะสามารถทลายกำำ�แพงได้้ ด้้ ว ยระบบ
Virtual Private Network (VPN) หรืือเครืือข่่าย
ส่่ ว นตัั ว เสมืื อ น เพราะฉะนั้้� น ไม่่ ว่่า อยู่่�ที่่� ไหนใน
โลกก็็ สามารถใช้้งานแพลตฟอร์์มที่่� ต้้องการได้้
แต่่ ในทางกลัั บ กัั นก็็ สามารถถูู ก จัั บ ตาจาก
เจ้้าของเซิิร์์ฟเวอร์์ที่่�กำำ�ลัังให้้บริิการอยู่่�ได้้เช่่นกััน
แ อ ป พ ลิิ เ คชัั น ที่่� ก ล่่ า ว ม า ข้้ า ง ต้้ น ส่่ ว น ใ ห ญ่่
เห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของประเด็็ น นี้้� จึึงปรัับ ระบบ
แพลตฟอร์์มให้้ อยู่่�ในรููปแบบ Decentralized
Autonomous Organization (DAO) โดยแยก
ออกจากระบบเซิิร์์ฟเวอร์์หลััก และไม่่มีีศูน
ู ย์์กลาง
กระจายเครืือข่่าย สร้้างจุุ ดขายเรื่่�องความเป็็น
ส่่วนตััวและการัันตีีว่่าข้้อมููลที่่�ถููกบัันทึึกจะไม่่ถููก
ขายให้้ บ ริิษัั ท โฆษณาหรืือ ตลาดแอปพลิิเคชัั น
ยัักษ์์ ใหญ่่อย่่างกููเกิิล เฟซบุ๊๊�ก หรืือวอตส์์แอปป์์
แม้้ รูู ป แบบการปฏิิสัั มพัั น ธ์์ ใ นสื่่� อโซเชีียลจะ
ไม่่ ก ว้้า งขวางมากนัั ก แต่่ ซื้้� อ ความสบายใจได้้
มากกว่่าสื่่�อโซเชีียลหลััก

hebergementwebs.com
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necnss.com

Decentralised Internet หรืือ Decentralised Social
Media คืือหลัักสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�ทำำ�ธุุรกิิจสื่่�อบนโลกดิิจิิทััล
ยุุ ค นี้้� ในงานเสวนา SXSW 2021 ได้้ ย กประเด็็ น เรื่่� อ ง
Decentralized Autonomous Organization (DAO)
ที่่� พัั ฒ นาขึ้้� น ด้้ ว ยระบบบล็็ อ กเชนว่่ า ควรเป็็ น อย่่ า งไร
โดยยกตััวอย่่างโมเดล vTaiwan และงานวิิจััยของบริิษััท
IOHK ขึ้้�นมา เพื่่�อเป็็นตััวแทนความสััมพัันธ์์ด้้านข้้อมููล
ระหว่่างประชาชนกัับหน่่วยงานรััฐ และผู้้� ใช้้บริิการกัับผู้้� ให้้
บริิการ ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจของประเด็็นด้้านสิิทธิิเสรีีภาพบน
สื่่�อดิิจิิทััลอย่่างแท้้จริิง

solidproject.org

รายงานจาก Edelman Trust Barometer สำำ�รวจผู้้�ใช้้งานสื่่�อดิิจิิทััลจำำ�นวนมากกว่่า 33,000 ราย พบ
ว่่าผู้้�ใช้้งานส่่วนใหญ่่เชื่่�อมั่่�นกัับระบบที่่พั
� ฒ
ั นาโดยบริิษััทขนาดเล็็กจำำ�นวน 61% ในขณะที่่ร� ะบบซึ่่�งพััฒนา
จากองค์์กรรััฐบาลและสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียใหญ่่ ๆ ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอยู่่�ที่่�ระดัับ 50% เท่่านั้้�น สอดคล้้องกัับ
รายงานของ Global Digital Trust ที่่�สำำ�รวจบริิษััทซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีและสื่่�อดิิจิิทััลจำำ�นวน
3,249 ราย พบว่่ามีีจำำ�นวน 55% เท่่านั้้�นที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับระบบความปลอดภััยในข้้อมููลผู้้�ใช้้ ซึ่่�งใน
55% นี้้� มัักพััฒนาเซิิร์์ฟเวอร์์ให้้อยู่่�ในรููปแบบ DAO ควบคู่่�กัับระบบ Defi (Decentralised Financial)
ให้้เดิินหน้้าไปพร้้อมกััน
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vpnmentor.com

เดิิมทีีผู้้�ใช้้งานระบบดิิจิิทััลมัักถููกบัังคัับให้้ระบุุตัว
ั
ตนแบบ ID หรืือ Digital Identity ซึ่่�งข้้อมููลจะ
ถููกฝัังลงในประวััติิของเบราว์์เซอร์์นั้้�น ผู้้�พััฒนา
โปรแกรมจึึงจำำ�เป็็นต้้ องปรัับระบบ ID ให้้ เป็็น
DDID หรืือ Decentralised Digital Identity
เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ใช้้ บ ริิการเป็็ น เจ้้ า ของข้้ อ มูู ล เหล่่ า นั้้� น
อย่่างแท้้จริิง ทิิม เบอร์์เนิิร์์ส-ลีี (Tim BernersLee) ผู้้�พััฒนาระบบเวิิลด์์ไวด์์เว็็บ ได้้เห็็นด้้วยกัับ
ระบบคุ้้�มครองข้้อมููลผู้้�ใช้้ จึึงออกแบบโปรเจ็็กต์์
Web Decentralization บนแพลตฟอร์์ม
Solid เพื่่� อให้้ ผู้้� ใช้้บริิการสามารถจััดการและ
จััดเก็็บข้้อมููลของตนเองได้้ใน Pods (Personal
Online Data Stores) ซึ่่� ง เป็็นเอกสิิทธิ์์�ของ
ผู้้�ใช้้ ที่่� สมัั ครใจจะเปิิดเผยข้้ อมููลให้้ เซิิร์์ฟเวอร์์
หรืือแอปพลิิเคชัันใดก็็ตามที่่�ตนต้้องการ
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ยัังสุ่่�มอััลกอริิทึึมโดยคััดเลืือก Metadata จาก
แพลตฟอร์์มที่่�ผู้้�ใช้้ต้้องการให้้ยิินยอมเท่่านั้้�น
ในอนาคตอัันใกล้้กูเู กิิลอาจไม่่ใช่่ตัว
ั เลืือกแรกใน
การค้้นหาข้้อมููล เฟซบุ๊๊�กอาจไม่่ได้้เป็็นสื่่�อสัังคม
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ โดยเฉพาะวอตส์์แอปป์์ที่่�อาจไม่่ใช่่
แพลตฟอร์์มสื่่�อสารที่่�มีีผู้้�ใช้้งานเป็็นอัันดัับหนึ่่� ง
ของโลกอีีกต่่อไป เมื่่�อโลกเดิินทางมาถึึงยุุคที่่�สื่่�อ

ดิิจิิทัั ลมีีส่่วนสำำ�คััญในการเคลื่่� อนไหวทางสัังคม
โลกในทุุกรููปแบบ ผู้้�คนจึึงมีีทางเลืือกในการสร้้าง
สัังคมบนสื่่�อดิิจิิทััลได้้ทุก
ุ รููปแบบ ไม่่ว่า่ จะเป็็นกลุ่่�ม
สัังคมแบบ Low-Key หรืือ High-Key พวกเขา
ต่่างต้้องการเบราว์์เซอร์์หรืือเซิิร์์ฟเวอร์์ใดก็็ได้้ที่่�
มีีความปลอดภัั ย และเคารพความเป็็นส่่วนตัั ว
ของข้้อมููล (Privacy-Oriented Platform) เป็็น
อัันดัับแรก

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

HOT LITTLE POTATO, wired.com

กลยุุทธ์เ์ พื่่� อความสบายใจไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากค่่าย
เล็็กเท่่านั้้�น ค่่ายยัักษ์์ใหญ่่ก็็ต้้องการสร้้างความ
สบายใจจากผู้้�ใช้้ อย่่ า งแอปเปิ้้� ล ที่่� ขึ้� ้ น ชื่่� อเรื่่�อง
ระบบความเป็็นส่่ วนตัั ว (Privacy-Oriented)
ของสมาร์์ตโฟน โดยการเชื่่�อมต่่อกัับการตั้้�งค่่า
ของแอปพลิิเคชัันอื่่� น ๆ ในเครื่่�องว่่าไม่่อนุุญาต

386

ให้้ติิดตาม เท่่านี้้�ก็็สามารถได้้ฐานแฟนคลัับ iOS
ไปแล้้วครึ่่�งหนึ่่� ง อีีกครึ่่�งยัังเอาใจสายพอดแคสต์์
ที่่�เร่่งตััวเพื่่�อแข่่งขัันกัับตลาด Audio Platform
ตัั วเล็็กที่่� ทรงพลััง จึึงเปิิ ดพอดแคสต์์ พรีีเมีียม
เพื่่� อ เปิิ ดพื้้� น ที่่� ให้้ ผู้้�ฟััง จัั ดร ายการแบบเป็็ น ส่่ ว น
ตััว ด้้วยฟีีเจอร์์อััดเสีียง Smart Play นอกจากนี้้�

บทความ
“dGov on Clubhouse:
A Quick Review of
Decentralized Governance,
Taiwan, and Collective
Intelligence”
โดย Elliott Bayev
จาก medium.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
บทความ
and Pursue JOMO”
“Discord Is the One App You โดย Balvinder Kumar
Need to Be Using - Here’s จาก balvinder.org
What You Need to Know”
โดย Michael Andronico
จาก cnn.com

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.com
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GAMES
TO
SHOW
เกมพร้อมโชว์

ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง, ความงามและแฟชั่น,
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, อาหาร

ถ่่ายภาพโดย Igor Karimo จาก Unsplash
Igor Karimov Unsplash
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xbox365.gr

xbox.com

นัับตั้้�งแต่่ปีี 2018 ตลาดเกมอีีสปอร์์ต (eSport)
กวาดความนิิยมจากเกมเมอร์์ฝั่่�งเอเชีียมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จึึงมีีผู้้�แข่่งขัันหน้้าใหม่่เพิ่่ม
� ขึ้้�นทุุกชั่่�วโมง
จนถึึงทุุกวัันนี้้� เช่่นเดีียวกัับปริิมาณผู้้�ชมถ่่ายทอด
สดการแข่่ ง ขัั น ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� นเป็็ น เท่่ า ตัั ว บริิษัั ท
Deloitte รายงานว่่ารายได้้ จากอุุตสาหกรรม
ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ ธุุ รกิิ จอีีสปอร์์ต ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
สามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ถึึง 1 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ซึ่่� ง หากเปรีียบเทีียบการเปลี่่� ย นแปลงในช่่ ว ง
เวลาเดีียวกัันของ 2 ปีีก่่อน นัับว่่าสามารถเติิบโต
ได้้ถึึง 837%
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Deloitte ยัังคาดการณ์์ว่า่ ภายในปีี 2023 จะมีี
ผู้้�ชมที่่� เป็็นฐานแฟนคลัับอีีสปอร์์ต รวมถึึงเกม
การแข่่ ง กัั น ที่่� มีีลัั ก ษณะเดีียวกัั น นี้้� สูู ง ขึ้้� น จาก
ปีี 2019 จากจำำ�นวน 454 ล้้านคน เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
646 ล้้านคน และกวาดรายได้้ในตลาดมากถึึง
1.5 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ริิค หยาง (Rick Yang)
พาร์์ตเนอร์์จากบริิษัั ท NEA กล่่าวว่่า “หากจะ
กล่่าวว่่าอุุตสาหกรรมเกมเป็็นตััวแทนของป๊๊อป
คััลเจอร์์ (Pop Culture) แห่่งยุุคนี้้� ไม่่ใช่่เรื่่�อง
ที่่�กล่่าวเกิินจริิง เพราะอุุตสาหกรรมนี้้� สามารถ
สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจได้้หลายรููปแบบ ซึ่่�งไม่่ได้้
เป็็นการก้้าวไปข้้างหน้้าด้้วยธุุรกิิจเกมเท่่านั้้�น แต่่
ยัังขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจอื่่�น ๆ ทั้้�งรููปแบบออฟไลน์์และ
ออนไลน์์ ให้้กลายเป็็นวััฒนธรรมร่่วมที่่� เติิบโต
ไปข้้างหน้้าพร้้อมกััน”

ปััจจุุ บัันมีีผู้้�ใช้้บริิการเกมในรููปแบบเกมคลาวด์์
(Cloud) กว่่ า 2 พัั น ล้้ า นคน ซึ่่� งต้้ อ งการ
ประสิิทธิิภาพจากเทคโนโลยีีอิินเทอร์์เน็็ ต 5G
เป็็นพื้้�นฐาน คาดว่่าภายในปีี 2023 ธุุรกิิจคลาวด์์
จะสามารถทำำ�กำำ�ไรจากบริิษัั ท เกมได้้ ม ากกว่่า
450 ล้้ า นดอลลาร์์ส หรััฐ ผู้้�ที่่� รั ับ รายได้้ ร อง
ลงมา ได้้แก่่ บริิษััทผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
ฮาร์์ดแวร์์เพื่่�อรองรัับระบบคลาวด์์และคอนโซล
เช่่น Google Stadia, Nintendo Switch,
PlayStation Now, Playkey หรืือ Xbox ที่่�
พัั ฒนาเพิ่่� มขึ้้� นหลากหลายรูู ปแบบเพื่่� อรองรัับ
สไตล์์ ก ารเล่่ น ที่่� ต่่ า งกัั น อุุป กรณ์์ สำำ� หรัับ วิิดีีโอ

เกมคอนโซลนี้้� ส ามารถเพิ่่� มปร ะสบการณ์์ ก าร
เล่่น ด้้วยเครื่่�องมืือเสริิมความสนุุกจากเครื่่�องมืือ
ควบคุุ ม และจอโทรทัั ศน์์ ที่่� คมชัั ด จึึงทำำ�ให้้
ตลาดโทรทัั ศ น์์ ลุุก ขึ้้� น เป็็น ผู้้�เล่่ น รายหลัั ก จาก
ที่่� เคยซบเซาเพราะผู้้�คนหนีีไปชมความบัันเทิิง
ผ่่านอุุปกรณ์์แก็็ดเจ็็ตพกพา ทุุกวัันนี้้�ได้้กลัับมา
พััฒนาระบบ LED ให้้มีีประสิิทธิิภาพและขนาด
ใหญ่่มากกว่่าจอโทรทััศน์์ทั่่�วไป โดยจำำ�เป็็นต้้อง
มีีมาตรฐานความคมชััดระดัับ 4K ขึ้้�นไป และ
อััปเกรดเครื่่�องให้้มีีฮาร์์ดดิิสก์์ในตััวเพื่่�อสามารถ
บรรจุุเกมได้้มากขึ้้�น และรองรัับเกมในเวอร์์ชัน
ั ที่่�
ถููกอััปเกรดแทบทุุกวััน
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แรงกระเพื่่�อม
กระแส Game-tainment ที่่�เชื่่�อมเกมในทุุกสื่่�อความบัันเทิิง ทำำ�ให้้พฤติิกรรมการเล่่นเกมไม่่ได้้หยุุดที่่�ผู้้�
เล่่นและหน้้าจอ แต่่ยังั ขยายฐานแฟนคลัับไปถึึงผู้้�ที่่ชื่่
� น
� ชอบและต้้องการชมการแข่่งขัันผ่่านไลฟ์์สตรีีมมิิง
เกิิดเป็็นอาชีีพเกมเมอร์์ใหม่่ ๆ บนโลกโซเชีียล อย่่าง Pro Game โปรเกมหรืือเรีียกอีีกอย่่างว่่าผู้้�เล่่น
เกมมืือโปร ที่่�มีีโอกาสไต่่ไปถึึงการแข่่งขัันระดัับอีีสปอร์์ตได้้ Caster นัักพากย์์เกม ที่่�เล่่นเกมไปด้้วย
และพากย์์ไปด้้วย Creator นัักออกแบบวิิธีีการเล่่นเกม การสตรีีมเกมแต่่ละครั้้�งจะมีีมิิชชัันในการเล่่น
และเผยเทคนิิคแก้้เกมในแบบต่่าง ๆ และสุุดท้า้ ย Streamer ผู้้�โชว์์การเล่่นเกม ซึ่่�งระหว่่างเล่่นจะสร้้าง
คอนเทนต์์ที่่�น่่าสนใจเพื่่�อมอบความบัันเทิิงแก่่ผู้้�ชม นัักสตรีีมเมอร์์นี้้�อาจเป็็นคนดััง อิินฟลููเอนเซอร์์
ไอดอล นัักร้้อง หรืือใครก็็ได้้ที่ไ่� ม่่ใช่่นัักเล่่นเกมที่่เ� ก่่งฉกาจ แต่่มีีบุคลิิ
ุ กพิิเศษที่่ช่
� ว่ ยเสริิมเกมให้้ดูน่
ู ่าสนใจ

บรอดแคสต์์ (Broadcast) ใหม่่ ๆ ซึ่่�งให้้บริิการถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันโดยสถานีีโทรทััศน์์
อย่่างสถานีีโทรทััศน์์ TBS ในสหรััฐอเมริิกา ซึ่่� งปกติิได้้เรตติ้้�งช่่องจากการถ่่ายทอดสด
การแข่่งขััน NBA จนกระทั่่�งทนกระแสเกมไม่่ไหว จึึงริิเริ่่มค
� อนเทนต์์ใหม่่ โดยร่่วมมืือกัับ
บริิษััท Electronic Arts (EA) ออกแบบรายการเรีียลลิิตี้้�ภายใต้้ชื่่�อ Spark’d จำำ�ลองการ
แข่่งขัันเกมคอมมิิวนิิตี้้�ชื่่�อดัังอย่่าง The Sims 4 มีีผู้้�เชี่่ย
� วชาญ เกมเมอร์์ชื่่�อดัังจากช่่อง
เกมบนยููทูบ
ู และเหล่่าเซเลบริิตี้้�ในวงการเกมมาเป็็นผู้้�เข้้าแข่่งขััน มีีเมนเทอร์์และโฮสต์์
เข้้ามาให้้ความช่่วยเหลืือ ค้้นหาเทคนิิค แก้้ไขสถานการณ์์ และทำำ�ภารกิิจในเกมให้้สำำ�เร็็จ
โดยมีีรางวััลเดิิมพัันเป็็นเงิินจำำ�นวน 1 แสนดอลลาร์์สหรััฐ

รายงานจาก Hatchet เผยว่่าปลายปีี 2020
เป็็นช่่วงที่่�มีีการชมถ่่ายทอดสดเกมผ่่าน
แพลตฟอร์์มสตรีีมมิิงรวมทั้้�งสิ้้�น 7.6 พััน
ล้้านชั่่�วโมง ภายในระยะเวลา 3 เดืือน หรืือ
เฉลี่่�ยมากกว่่า 20 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์
ปััจจุุบัน
ั Creator และ Streamer เป็็นที่่นิิยม
�
ในกลุ่่�มเจนเนอเรชััน
ซีีและมิิลเลนเนีียล ผู้้�เล่่นเหล่่านี้้� ได้้ยึึดครองสื่่� อโซเชีียลอย่่าง
เฟซบุ๊๊�กและยููทูบ
ู เพื่่�อทดลองเกมใหม่่ ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นรายวััน โดย
มีีผู้้�ชมครั้้�ง ละหลัั ก หมื่่� น ถึึงหลัั ก แสนร่่ว มชมคอนเทนต์์ แบบ
เรีียลไทม์์ สถิิติิที่่� ท ะยานขึ้้� นสูู ง อย่่ า งต่่ อ เนื่่� องส่่ ง ผลต่่ อ สื่่� อ
เอนเตอร์์เทนเมนต์์ ในธุุรกิิจอื่่� น ๆ อย่่างช่่องรายการบนยููทููบ
เฟซบุ๊๊�ก รายการโทรทััศน์์ โรงภาพยนตร์์ และแพลตฟอร์์มใหม่่
ที่่�รองรัับระบบออนไลน์์แบบไลฟ์์สตรีีมมิิงในรููปแบบ Gaming
Video Content (GVC) ไม่่ว่า่ เป็็นการสตรีีมมิิงจากเกมเมอร์์
ประเภทใด ย่่อมมีีผู้้�ติิดตามและรอคอยความสดใหม่่อยู่่�เสมอ
เกมจึึงถืือเป็็นคอนเทนต์์ดิิจิิทััลที่่�มาแรงสำำ�หรัับทศวรรษนี้้�
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The Sims 4: Spa Day, amazon.com
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เช่่นเดีียวกัับเกม PubG ที่่�เน้้นตลาด
เอาใจแฟนเอเชีีย เน้้นจัับกลุ่่�มลููกค้้า
แฟนคลัับไอดอล ศิิลปิิน นัักร้้อง หรืือ
อิินฟลูู เ อนเซอร์์ที่่� ชื่่� น ชอบการเล่่ น
เกม จึึงเปิิ ด ช่่ อ งทางการรัับ ชมการ
แข่่งขััน PubG Mobile Pro League
ผ่่ า นแพลตฟอร์์ม PubG Mobile
เปิิดโอกาสให้้แฟน ๆ เข้้าร่่วมแข่่งขััน
แมตช์์เดีียวกัั บอิินฟลููเอนเซอร์์ที่่�ชื่่�น
ชอบด้้วยระบบสมาร์์ตโฟน โดยการ
แข่่งขัันจะสตรีีมมิิงผ่่านช่่องยููทููบ ซึ่่� ง
การแข่่ ง ขัั น ในเกาหลีีได้้ ส ปอนเซอร์์
หลัั ก จากสมาร์์ ต โฟน Samsung
Galaxy และมีีศิิลปิิ น มากมายเข้้ า
ร่่วมแมตช์์พิิเศษอย่่างวง BlackPink

Tencent,dotesports.com

facebook.com/RakutenTV

อีีกฝั่่� งช่่ อ งสัั ญ ญาณโทรทัั ศ น์์ อ ย่่ า ง BCC ที่่� ขึ้� ้ น ชื่่� อ ด้้ า นสถานีีข่่ า ว
ปััจจุุบัน
ั ได้้ลงทุุนในช่่องสััญญาณใหม่่ โดยร่่วมมืือกัับบริิษััท Samsung
และเครืือบริิษััท Enthusiast Gaming เพื่่�อรวบรวมเกมชื่่�อดัังมาไว้้
ในคลาวด์์ของโทรทััศน์์ อย่่าง Fortnite, Minecraft, Grand Theft
Auto และอีีกมากมาย รวมถึึงเกมประเภท Arcade Cloud ที่่� ใช้้
การควบคุุมโดยอุุปกรณ์์ คอนโซล (Console) ซึ่่� งได้้ รับ
ั ความนิิยม
ในกลุ่่�มเจนซีีและมิิลเลนเนีียล การจัับมืื อของ 3 ค่่ ายยัั กษ์์ ได้้ แก่่
บริิษััทเกม ช่่องสื่่�อโทรทััศน์์ และบริิษััทผู้้�นำำ�ด้้านอุุปกรณ์์ไอทีี ได้้สร้้าง
แรงกระเพื่่�อมครั้้�งใหญ่่ให้้อุต
ุ สาหกรรมเกม เพราะนอกจากได้้รองรัับ
ฐานแฟนเกมเดิิมจำำ�นวน 300 ล้้านคนแล้้ว ยัังได้้ฐานผู้้�ชมเกมใหม่่ ๆ
ผ่่านการถ่่ายทอดสดบนช่่อง BCC ด้้วยเช่่นกััน เกิิดเป็็นประสบการณ์์
ที่่�ได้้รับ
ั จากภาพเสมืือนจริิงของสมาร์์ตทีีวีีรุ่่�น Samsung TV Plus ที่่�
พััฒนาขึ้้�นเพื่่� อรองรัับระบบการเล่่นเกมโดยเฉพาะ ทุุกอย่่างครบจบ
ในโทรทัั ศน์์ เครื่่�องเดีียว จึึงไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้ องซื้้� อเครื่่�องเล่่นเกม
คอนโซลประเภทกล่่องมาติิดตั้้�งเพิ่่�มเติิม
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ในไทยเองก็็ มีี การจัั บ มืื อ กัั บ แพลตฟอร์์ ม ส ตรีีมมิิ ง N i m o T V แ ล ะ
WeTV เผยแพร่่ก ารแข่่ ง ขัั น แมตช์์
พิิเศษ ซึ่่� งได้้ ส ปอนเซอร์์ ห ลัั ก เป็็ น
สมาร์์ต โฟน Xiaomi รุ่่�น Redmi
Note 10 Pro โดยทุุกการสตรีีมมิิงได้้
ผลตอบรัั บ อย่่ า งดีี ทั้้� ง ด้้ า นความ
บัันเทิิงและอุุปกรณ์์ที่่�ครบครััน เพราะ
ฉะนั้้� นการขัั บ เคลื่่� อนเกมด้้ ว ยสื่่� อ
เอนเตอร์์เ ทนเมนต์์ ที่่� ค วบคู่่�ไปกัั บ
บริิษัั ท ไอทีี จึึงเป็็ น กลยุุ ทธ์์ สำำ� หรัับ
ตลาดเกมที่่�เติิบโตไปได้้อีีกไกล

mensxp.com
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นอกจากกระแส Gaming Broadcasting Platform ที่่�
ถ่่ายทอดเกมบนสื่่�อออนไลน์์แล้้ว เกมยัังขยายฐานแฟนคลัับ
มายัั ง โลกออฟไลน์์ ด้้ ว ยเช่่ น กัั น ความบัั น เทิิงที่่� ผ สมผสาน
กัับคอนเทนต์์เกมอย่่างอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ ที่่�พยายาม
ปรัับตัั วกัั บเศรษฐกิิจยุุคโควิิด และพร้้อมที่่� จะเดิินหน้้ ามอง
หาโอกาสใหม่่ ๆ ที่่�ล้ำำ�สมััยและสร้้างประสบการณ์์บนจอแก้้ว
ให้้ต่่างไปจากเดิิม อย่่างบริิษัั ทภาพยนตร์์เครืือ Odeon ใน
ลอนดอน ที่่อ
� อกแบบการให้้บริิการโรงภาพยนตร์์แนวใหม่่ โดย
บริิการให้้ เช่่าโรงภาพยนตร์์เพื่่� อแข่่งขัันเกม ซึ่่� งจััดโดยยููทููบ
เบอร์์เกมช่่อง PewDiePie เชิิญชวนผู้้�คนเข้้ามาเล่่นเกมด้้วย
กัันบนจอยัักษ์์ แบบจััดเต็็ ม การให้้บริิการรููปแบบนี้้� ยัังขยาย
คอนเซปต์์ไปยัังประเทศอื่่� น ๆ ที่่�อยู่่�ในเครืือเดีียวกััน อย่่างใน
มาเลเซีียที่่�รองรัับลููกค้้าเกมเมอร์์ดั่่�งแขกวีีไอพีี จััดโปรโมชั่่�น
เช่่ า สถานที่่� พ ร้้อ มอุุ ป กรณ์์ เพื่่� อ รองรัับ ครอบครััว เกมที่่� ม า
รวมตัั วกัั นแบบส่่ วนตัั ว หรืือใช้้พื้้�นที่่� เพื่่� อจััดการแข่่งขัันเกม
สตรีีมมิิงบนสื่่�อออนไลน์์
เช่่นเดีียวกัับโรงภาพยนตร์์ยัักษ์์ ใหญ่่อย่่าง CGV ที่่�เดิินหน้้า
สู้้�กัั บ ปัั ญ หาการปิิ ด โรงภาพยนตร์์ใ นช่่ ว งการระบาด ด้้ ว ย
การจำำ�กัั ดผู้้�ให้้ บริิการในรููปแบบเช่่าเหมาโรง บริิการเช่่าโรง
ภาพยนตร์์รายชั่่�วโมงในราคาย่่อมเยาในเกาหลีีใต้้ ได้้โปรโมต
การเช่่าว่่าสามารถเล่่นเกม โดยมีีบริิการเครื่่�องดื่่� มและป๊๊อป
คอร์์นในราคาลด 50% อุุยจองอีี (Eui Jeong Lee) หนึ่่� งใน
ผู้้�ใช้้บริิการโรงภาพยนตร์์ กล่่าวว่่าเขาได้้เช่่าโรงภาพยนตร์์เพื่่�อ
เล่่นเกมกัับเพื่่�อนอีีก 3 คน นอกจากประสบการณ์์อัันน่่าทึ่่� งทั้้�ง
เรื่่�องคุุณภาพของภาพและเสีียงที่่�อลัังการแล้้ว เวลา 2 ชั่่�วโมง
นี้้�ยังั ทำำ�ให้้พวกเขาได้้ตะโกนสุุดเสีียงระหว่่างเล่่นเกม และรู้้�สึึก
เหมืือนเป็็นผู้้�เล่่นคนหนึ่่� งในเกมอีีสปอร์์ตที่่�จััดขึ้้�นในรายการ
ใหญ่่ ๆ อีีกด้้วย

Super League Gaming, ayo.news
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ช่่องทางสู่่�นัักสะสม

Sony PlayStation 5, sony.co.in

เมื่่�อธุุรกิิจเกมบุุกตลาดคลาวด์์ การเติิบโตที่่�ตามมาอย่่างรวดเร็็วคืือเทคโนโลยีี
สมาร์์ตโฟน พีีซีี หรืือไอแพด ที่่�พัฒ
ั นาให้้ก้้าวทัันโปรแกรมใหม่่ ๆ ของเกม ถึึงแม้้
ปััจจุุบัันจะมีีเกมเมอร์์ที่่�เป็็นผู้้�เล่่นจากสมาร์์ตโฟนจำำ�นวน 2.5 พัันล้้านคน แต่่ก็็
ยัังมีีผู้้�เล่่นจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ยัังคงลงทุุนกัับเกมคอนโซล (Console Game) ซึ่่�ง
มีีจำำ�นวนสููงถึึง 730 ล้้านคน โดยผู้้�เล่่นเหล่่านี้้�ได้้ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมเกม
ประเภทคอนโซลและอุุปกรณ์์เสริิมให้้เติิบโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ปีีที่่�ผ่า่ นมาเกมคอนโซล
กวาดรายได้้ ไปถึึง 45 พัั น ล้้ า นดอลลาร์์ส หรััฐ ตามด้้ ว ยเกมบนเครื่่�อ งพีีซีี
ซึ่่� งมีีผู้้�เล่่นจำำ�นวน 1.3 พัันล้้านคน ทำำ�รายได้้ให้้ธุุรกิิจเกมสููงถึึง 37 พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ
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ความนิิยมด้้ านเกมซึ่่� งครอบคลุุมไป
ยัั ง ผู้้�คนทุุ ก เพศและขยายไปยัั ง ทุุ ก
กลุ่่�มอายุุ ทำำ�ให้้เกิิดโอกาสทางธุุรกิิจ
ใหม่่ ๆ ที่่�เติิบโตคู่่�ขนานไปกัับธุุรกิิจนี้้�
เกิิดตลาดแบรนด์์ สิิ นค้้ า ที่่� จัั บ คู่่�กัั บ
บริิษััทเกม อย่่างแบรนด์์เครื่่�องสำำ�อาง
e.l.f. ที่่� ดึึ งอิินฟลูู เ อนเซอร์์ เ จนซีี
แคธลีีน เบลสเทน (Kathleen Belsten)
ซึ่่� ง รู้้�จัั ก ใ น น า ม Lo s e r f r u i t ชื่่� อ
แอ็็ กเคานต์์ ใน Twitch ซึ่่� งเป็็ น
แพลตฟอร์์ม สตรีีมมิิงเกมใหญ่่ ข อง
โลกมาร่่วมงานด้้ วย ทำำ�ให้้ ยอดขาย
สิินค้้าของ e.l.f. เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้
ชััดภายในไตรมาสแรก ทางแบรนด์์
พบว่่ามีีลููกค้้าที่่�เป็็นแฟนวิิดีีโอเกมใน
แพลตฟอร์์ม Twitch จำำ�นวน 70%
ซึ่่� ง ในจำำ�นวนนั้้� น ไม่่ ใช่่ผู้้� เล่่ น เกม แต่่
เป็็นเพีียงผู้้�ชมสตรีีมมิิงเกมถึึงจำำ�นวน
65% ปััจจุุ บัันแบรนด์์ e.l.f. มีีลููกค้้า
ที่่� ม าจากโซเชีียลมีีเดีียทุุ ก ช่่ อ งทาง
และกำำ�ลัังขยายช่่องทางสู่่�บริิษัั ทเกม
อื่่� น ๆ ที่่�ใหญ่่ขึ้� ้น อย่่าง Fortnite และ
Lovecraft’s Untold Stories เพื่่� อ
ดึึงดููดลูก
ู ค้้า eGen ที่่�สามารถเข้้าถึึง
สื่่�อได้้ง่า่ ยและมีีอิินฟลููเอนเซอร์์ที่่�ทรง
อิิทธิิพลในสื่่�อสตรีีมมิิง

hypebeast.com

เอเชีียขึ้้�นแท่่นทวีีปอัันดัับหนึ่่�งที่่�มีีประชากรเกมเมอร์์
เยอะที่่�สุุดแล้้ว รายงานจาก Jun Group ยัังระบุุว่่าปีี
2021 มีีผู้้เ� ล่่นซึ่่ง� เป็็นผู้้ห� ญิิงเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง และ
ไม่่ ใช่่แค่่ผู้้�เล่่นหญิิงเอเชีียเท่่านั้้�น ในสหรััฐอเมริิกา
ยัังมีีจำำ�นวนเกมเมอร์์ผู้้�หญิิงสููงกว่่าผู้้�ชาย คิิดเป็็น
55% จากผู้้�เล่่นเกมทั้้�งหมด โดยผู้้�เล่่นจำำ�นวน 34%
มีีอายุุระหว่่าง 18-34 ปีี รองลงมาคืือ 35-54 ปีี ซึ่่�งมีี
จำำ�นวน 26% ส่่วนใหญ่่คือื ผู้้เ� ล่่นชาวมิิลเลนเนีียลและ
เจนเนอเรชัันซีี
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อีีกหนึ่่� งผลงานที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมของแบรนด์์ คืือการออกแบบชุุดให้้ผู้้�เล่่นในเกม K/DA
โดยการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพาร์์ตเนอร์์ฝ่่ายสกิิน (Skin) ซึ่่� งเป็็นฟีีเจอร์์สกิินหรืือเสื้้� อผ้้าในเกม
โดยให้้ตััวละครหรืือ AI ในเกมสวมใส่่เสื้้�อผ้้าของแบรนด์์ Louis Vuitton โดยเหล่่าสาว ๆ
จาก K/DA นี้้� เป็็นอวตารเสมืือนซึ่่� งอิิงมาจากวงศิิลปิิน K-Pop ดัังนั้้� นแบรนด์์สิินค้้ าจึึง
สามารถขยายฐานแฟนคลัับไปยัั งธุุรกิิ จเกมและธุุรกิิ จวงการบัั นเทิิงเกาหลีีได้้ ภายใน
โปรเจกต์์เดีียว เช่่นเดีียวกัับ PUBG ที่่�ได้้ทำำ�ตลาดกัับวง BlackPink นอกจากจะได้้ฐาน
แฟนเพลงแล้้ว ยัังเป็็นกลยุุทธ์สำำ�
์ หรัับขยายตลาดนัักสะสม (Collectibles Economy)
ให้้สะสมทั้้�งสิินค้้าที่่�จับ
ั ต้้องได้้และสิินค้้าดิิจิิทััลที่่�ซื้้�อขายผ่่านโทเคน

Louis Vuitton/Riot Games
maccosmetics.com

maccosmetics.com
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สิินค้้าจากแบรนด์์ดัังทั้้�ง Johnson & Johnson L’Occitane Benefit
และอื่่� น ๆ อีีกมากมาย ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสิินค้้าสกิินแคร์์และเครื่่�องสำำ�อางต่่าง
เรีียงแถวเข้้ามาเอาใจแฟนเกมผู้้�หญิิงอย่่างต่่อเนื่่� อง เช่่น แบรนด์์เครื่่�อง
สำำ�อาง M.A.C ในจีีนที่่�ร่ว่ มมืือกัับบริิษััท Tencent วางจำำ�หน่่ายคอลเล็็กชััน
ลิิปสติิก รุ่่�น Honor of Kings ซึ่่�งเป็็นเกมอีีสปอร์์ตชื่่�อดัังระดัับโลก สิินค้้า
นี้้�ขายหมดสต็็อกจากการพรีีออเดอร์์ในจำำ�นวน 14,000 แท่่งภายในเวลา
24 ชั่่�วโมง หรืือการสร้้างกลยุุทธ์ก
์ ารขายด้้วยการเป็็นพาร์์ตเนอร์์ระหว่่าง
บริิษััทผู้้�จัด
ั เกมอีีสปอร์์ต กัับแบรนด์์แฟชั่่�นไฮเอนด์์อย่่าง Louis Vuitton ที่่�
สร้้างปรากฏการณ์์สิินค้้าหมดสต็็อกภายใน 1 ชั่่�วโมง โดย Louis Vuitton
ได้้จับ
ั มืือกัับค่่ายเกม Riot Games ในการแข่่งขััน League of Legends
World Championship เพื่่�อออกแบบกระเป๋๋าใส่่ถ้ว
้ ยรางวััลในการแข่่งขััน
และเปิิดตััวเสื้้�อผ้้าคอลเล็็กชััน Louis Vuitton x League of Legends
เพื่่�อประกาศตััวเข้้าสู่่�ตลาดเกมเต็็มตััว กระแสการตอบรัับที่่�ดีีทำำ�ให้้ Louis
Vuitton ได้้ร่ว่ มเป็็นพาร์์ตเนอร์์กัับเกมอื่่� น ๆ จากอีีกหลายค่่าย

401

epicgames.com

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: TECHNOLOGY

CORE IDEA: TECHNOLOGY

wargamer.com

ตลาดนัักสะสมของวงการเกมเมอร์์ เติิบโตจากฟีีเจอร์์สกิิน (Skin)
ซึ่่�งเป็็นโหมดที่่�มีี ไว้้เพื่่�อให้้ผู้้�เล่่นเกมได้้แปลงร่่าง เปลี่่�ยนชุุด หรืือสร้้าง
คาแรกเตอร์์ ใหม่่ ๆ ในเกม ถืือเป็็นหนึ่่�งในโหมดที่่�ทำำ�รายได้้ให้้บริิษััทเกม
เป็็นอัันดัับต้้น ๆ
การสร้้างคาแรกเตอร์์และออกแบบเสื้้� อผ้้าของ
ตัั วละครในเกม หรืือการสร้้างบทบาทที่่� ตััวเอง
เป็็ น ผู้้�เล่่ น ในเกมประเภท MMORPG หรืื อ
Massive Multiplayer Online Role-Playing
Game โหมดนี้้�ได้้สร้้างสุุนทรีียะในเกมให้้น่่าเล่่น
มากยิ่่ง� ขึ้้�น การเปลี่่ย
� นสกิินสามารถทำำ�ได้้ด้ว
้ ยการ
จ่่ายเงิินเพิ่่ม
� หรืือรัับจากการแชร์์โดยผู้้�เล่่นคนอื่่�น
ฟัั ง ก์์ ชัั น เกมประเภทนี้้� ไ ด้้ เ ปลี่่� ย นตลาดแบบ
Direct-to-Consumer ให้้กลายเป็็น Direct-toAvatar พร้้อมเสิิร์์ฟร่่างอวตารให้้ผู้้�เล่่นได้้สวม
บทบาทเป็็นใครก็็ได้้
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อย่่ างเกม Fortnite ที่่� หยิิบตัั วการ์์ตููนคอมมิิก
จากฝั่่� ง DC มาต่่ อ สู้้� และใช้้ พ ลัั ง ตามซูู เ ปอร์์

ฮีีโร่่หรืือทัักษะของตััวการ์์ตููนวายร้้ายที่่� ถููกใช้้ใน
ภาพยนตร์์ การแปลงร่่างอวตารในเกมยัังเชื่่�อมต่่อ
กัับคาแรกเตอร์์หลายประเภท อย่่างร่่างหุ่่�นยนต์์
จากเรื่่�อง Terminator คาแรกเตอร์์ Gingerbread
Raider จากเรื่่�อง Shrek หรืือคาแรกเตอร์์จาก
คนดัั ง อย่่ า งทราวิิส สกอตต์์ (Travis Scott)
ที่่�มาสร้้างเรื่่�องราวนอกเหนืือจากบทบาทศิิลปิิน
นอกจากนี้้� Fortnite ยัั ง ซื้้� อ ลิิขสิิทธิ์์� จ ากค่่ า ย
ภาพยนตร์์ เพลง คอมมิิก และซีีรีีส์์อีีกมากมาย ซึ่่�ง
การขายคาแรกเตอร์์ของบริิษัั ทเหล่่านี้้� สามารถ
ขยายฐานแฟนคลัั บ ไปยัั ง อุุ ต สาหกรรมเกม
และธุุรกิิ จอื่่� น ๆ อย่่ า งแฟชั่่� น หรืือ ของสะสมที่่�
นอกเหนืือจากเกมได้้อีีกด้้วย

รายงานจาก PWCC เผยว่่าการ์์ด Black Lotus
ของเกม MTG สามารถขายได้้ในราคา 511,000
ดอลลาร์์ส หรััฐ ในปีี 2021 ขณะที่่� ก าร์์ด พลัั ง
Charizard ของเกม Pokemon สามารถประมููล
ได้้ในราคา 183,000 ดอลลาร์์สหรััฐ ซึ่่� งบริิษัั ท
ผู้้�รัับซื้้�อจะนำำ�การ์์ดพลัังไปพััฒนาเพื่่�อเป็็นหนึ่่� งใน
ไอเทมของเกม และให้้ ส่่ ว นแบ่่ ง ต่่ อ เจ้้ า ของไพ่่
ทุุกครั้้�งที่่มีี
� การซื้้�อขายผ่่านระบบโทเคน เพีียงเท่่านี้้�
ของสะสมจากเกมที่่�เคยเก็็บไว้้ในตู้้�โชว์์ ก็็ไม่่ใช่่แค่่
การ์์ดเกมที่่�ตกยุุคล้้าสมััย แต่่มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นได้้
เมื่่�อนัักสะสมได้้เป็็นหนึ่่�งในเจ้้าของทรััพย์์สิินดิิจิิทััล
ที่่�หมุุนเวีียนในนิิเวศแห่่งเกม

PWCC,YouTube.com

ส่่ ว นใหญ่่ สิิ นค้้ า สกิินและไอเทมเสริิมที่่� นิิยม
สำำ�หรัับนัั กสะสม นอกจากได้้ความนิิยมมาจาก
ฐานแฟนภาพยนตร์์ ศิิลปิิ น หรืือ คอมมิิกแล้้ ว
ยัั ง ขยายมูู ล ค่่ า ของสิินค้้ า ในเกมได้้ จ ากไอเทม
ที่่� นัั ก แข่่ ง อีีสปอร์์ต ใช้้ ช นะการแข่่ ง ขัั น ในแต่่ ล ะ
ทััวร์์นาเมนต์์ ยิ่่ง� มีีการซื้้�อขายโทเคนเหล่่านี้้�มากขึ้้�น
บริิษััทเกมยิ่่�งมีีแนวโน้้มพััฒนาสิินค้้าใหม่่ ๆ เพื่่�อ
ออกมาเอาใจนัักสะสม โดยเกมที่่�สร้้างมููลค่่าให้้
กัับบริิษััทเกมสููสีีกัับเกมประเภท MMORPG คืือ
เกมการ์์ด อย่่างเช่่น Magic: The Gathering
(MTG) เกมสะสมการ์์ดพลััง เดิิมทีีเคยเป็็นเกม
ท้้าดวลรููปแบบ Board Game ผู้้�ที่่�เคยเล่่นเกมนี้้�
จึึงมีีไอเทมที่่�เคยถููกสะสมไว้้ในอดีีต แล้้วสามารถ
นำำ�มาเล่่นในระบบออนไลน์์ได้้อีีกครั้้�ง ทำำ�ให้้ผู้้�เล่่น
สามารถเพิ่่�มมูล
ู ค่่าของสะสมที่่�มีีอยู่่� และขายต่่อ
ให้้นัักพััฒนาเกมเพื่่� อจััดจำำ�หน่่ ายลงระบบ NFT
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ตลาดสำำ�หรัับอวตาร
อุุตสาหกรรมแฟชั่่�นนัับเป็็นตลาดที่่�เข้้าสู่่�
วงการอวตารเต็็ มตัั ว ด้้ ว ยต้้ น ทุุ น ด้้ า น
การผลิิตที่่� ไ ม่่ ก ระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
เท่่ ากัั บการผลิิตเสื้้� อผ้้าจริิง การลงทุุน
ให้้ร่า่ งอวตารจึึงเป็็นการตลาดแนวใหม่่
ที่่� คุ้้�มทุุ น และลูู ก ค้้ า จำำ�นวนมากยิินดีี
จ่่ายเงิินเพื่่� อไอเทมเสริิมเหล่่านี้้� บริิษัั ท
Tencent ผู้้�นำำ�ด้้านสื่่�อบัันเทิิงของจีีน ถืือ
เป็็นค่่ายที่่�พยายามผลัักดัันเกมประเภท
Virtual อย่่างจริิงจััง ล่่าสุุดได้้จับ
ั มืือกัับ
แบรนด์์ Levi’s ผลิิตกางเกงยีีนส์์ เพื่่� อ
เป็็นไอเทมเสื้้� อผ้้าสำำ�หรัับสวมใสในร่่าง
อวตารของผู้้�เล่่นเกม QQ Dance ผู้้�เล่่น
สามารถสั่่�งซื้้�อกางเกงยีีนส์์ให้้ร่า่ งอวตาร
ของตััวเองในรููปแบบ 3D Virtual และ
ยัังเลืือกยีีนส์์ที่่�เหมืือนกัันให้้ตััวเองเพื่่� อ
สวมใส่่ในชีีวิิตจริิงได้้เช่่นกััน

สำำ�นัักข่่าว Juniper วิิเคราะห์์ว่่าฟัังก์์ชัันของสะสมในเกม
ประเภท Virtual ไม่่ว่า่ จะเป็็นธีมี (Thematics) สกิิน (Skin)
และการ์์ดพลััง (Event Passes) จะสามารถทำำ�กำำ�ไรให้้
ธุุรกิิจเกมได้้ถึงึ 200 พัันล้า้ นดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี 2023
reddit.com/r/AnimalCrossing
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“Fashion working with gaming
is kind of the next obvious
step in the evolution of
fashion.”

epicgames.com

อีีริิน เวย์์น (Erin Wayne)
หััวหน้้าการตลาดของบริิษััท Twitch
ได้้กล่่าวไว้้ในนิิตยสาร Nylon

DREST, the-dots.com

การมาถึึงของ Digital Avatar ทำำ�ให้้ ทิิ ศทางของ
ตลาดเกมแต่่ ง ตัั ว แฟชั่่� น เติิบโตได้้ ม ากขึ้้� น นำำ�พา
ความเป็็นไปได้้ ใหม่่ ๆ มาสู่่�อุุตสาหกรรมแฟชั่่�นใน
อนาคต รายงานจาก WGSN กล่่าวว่่าการลงทุุนกัับ

louisvuitton.com

สกิินและคาแรกเตอร์์ใหม่่ในเกมดิิจิิทััล คืือทางออก
ของแฟชั่่� น เพื่่� อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มในอนาคต อีีกทั้้� ง ยัั ง
เป็็นจุุ ดกำำ�เนิิดของอาชีีพใหม่่ ๆ อย่่างนัั ก Virtual
Digital Stylist, Virtual Garment Designer,
Digital Creator หรืือ CGI Creator ที่่�สร้้างสรรค์์
ภาพลัักษณ์์ ของเกมให้้ทัันสมััย และตอบโจทย์์การ
ให้้บริิการเพื่่�อใช้้งานสิินค้้าแบบออนไลน์์ (URL) บน
เกม และใช้้งานได้้ในชีีวิิตจริิง (IRL) ตััวอย่่างเช่่นเกม
DressX ที่่�ออกแบบโดยดาเรีีย ชาโพวาโลวา (Daria
Shapovalova) และนาตาเลีีย โมเดโนวา (Natalia
Modenova) เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�เนรมิิตเกมแฟชั่่�นให้้
กลายเป็็นร้้านค้้าแฟชั่่�นบนโลกดิิจิิทััล ภายในเกมจะ
รวบรวมร้้านค้้ากว่่า 30 แบรนด์์มามิิกซ์์แอนด์์แมตช์์
บนร่่างอวตาร และยัังสามารถสั่่�งซื้้�อสิินค้้าชิ้้น
� นั้้�นมา

ปัั จ จุุ บัั น สถาบัั น ออกแบบชื่่� อ ดัั ง ต่่ า งให้้ ค วาม
สำำ�คัั ญ กัั บ ทัั ก ษะซึ่่� ง เป็็ น ต้้ น ทุุ น ที่่� ต้้ อ งการของ
ตลาดยุุ ค ใหม่่ อย่่ างมหาวิิทยาลัั ยร าเวนส์์
บอร์์นลอนดอน (Ravensbourne University
London) ที่่�เพิ่่�มหลัักสููตรแฟชั่่�นดิิจิิทัั ล และให้้
นัั กศึึกษาจััดแฟชั่่�นคอลเล็็กชัันผ่่านร่่างอวตาร
หรืือการสร้้างโปรเจกต์์ Virtual Clothing ใน
หลัักสููตรแฟชั่่�น นัั บเป็็นอีีกหนึ่่� งก้้าวสำำ�คัั ญของ
ดิิจิิทััลเกมที่่�สามารถผลัักดัันอุุตสาหกรรมแฟชั่่�น
ให้้เติิบโตในมิิติิที่่�ล้ำำ�หน้้ามากยิ่่�งขึ้้�น

เกมยัั ง กลายเป็็ น พื้้� น ที่่� ร วมตัั ว เพื่่� อ ทำำ�กิิจกรรม
แบบ URL ตััวอย่่างเช่่นคอนเสิิร์์ตที่่จั
� ด
ั ขึ้้�นโดยเกม
Fortnite ได้้ สร้้างอวตารดีีเจและศิิลปิินชื่่� อดัั ง
อย่่างดีีเจมาร์์ชเมลโล (DJ Marshmello) และ
ทราวิิส สกอตต์์ มาเปิิ ด เวทีีเพลงในเกม เชิิญ
เจ บัั ล วิิน (J Balvin) มาจัั ดป าร์์ตี้้� ส ร้้า งสีีสัั น
ในวัั น ฮาโลวีีน หรืือ เชิิญแอนเดอร์์สัั น พาร์์ค
(Anderson Paak) แร็็ปเปอร์์ชื่่�อดัังมาเปิิดฟลอร์์
แบบวีีไอพีี นอกจากทั้้� งหมดนี้้� จะเป็็นการสร้้าง
กิิจกรรมอื่่�นในพื้้�นที่่ข
� องเกมแล้้ว ยัังเป็็นจุุดเริ่่ม
� ต้้น
ให้้แบรนด์์ที่่�เป็็นสปอนเซอร์์ของเหล่่าคนดัังหรืือ
สิินค้้าสำำ�หรัับเหล่่าอวตารที่่ม
� าร่่วมในงานคอนเสิิร์์ต
สามารถเข้้ามาลงทุุนในกิิจกรรมเดีียวกัันได้้

สวมใส่่ได้้ในชีีวิิตจริิง
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ยกระดัับเกม
สู่่�ประสบการณ์์เหนืือความคาดหมาย
บริิษััท BOSCO คาดการณ์์ว่า่ ตลาดเกมจะสามารถเพิ่่�มโอกาส
ทางธุุรกิิจให้้กัับธุุรกิิจร้้านค้้าและแบรนด์์สิินค้้าแทบทุุกประเภท
โดยไม่่จำำ�กัด
ั เพีียงสิินค้้าประเภทความงามหรืือแฟชั่่�น แต่่ยังั รวม
ถึึงตลาดสิินค้้ าใช้้สอยในชีีวิิตประจำำ�วัันและอาหาร อย่่างร้้าน
อาหารฟาสต์์ฟููด KFC ในจีีนที่่�จับ
ั ตลาดเกมเอาไว้้อยู่่�หมััด ด้้วย
แอมบาสเดอร์์จากตััวละครในเกม Genshin Impact สามารถ
ซื้้� อเมนููไก่่ Wicked Wings เพื่่� อแลกกัับรหััสผ่่านด่่านในเกม
ความนิิยมของแฟนเกม Genshin Impact ทำำ�ให้้งานเปิิดตััว
โปรโมชัันร้้าน KFC ในเซี่่ย
� งไฮ้้และหางโจว อััดแน่่นไปด้้วยผู้้�คน
ที่่� ต้้องการมาซื้้� อไก่่ในโปรโมชั่่�น รายงานจากเว็็บไซต์์ Reddit
เผยว่่าปรากฏการณ์์ดัังกล่่าว เทีียบได้้กัับอีีเวนต์์ขนาดใหญ่่ที่่�มีี
อิิทธิิพลต่่อตลาดเกมและกิิจการร้้านอาหาร แม้้ว่า่ จะจััดในช่่วง
การระบาดก็็ตาม รายงานยัังระบุุอีีกว่่าภายใน 12 ชั่่�วโมงสามารถ
สร้้างรายได้้ให้้บริิษััทเกมได้้ถึึง 153.4 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ลููกค้้า
บางส่่วนยัังยิินดีีซื้้�อบรรจุุ ภััณฑ์์ของ KFC ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเกมไว้้
สะสม แม้้จะซื้้�อเมนููอาหารสำำ�หรัับแลกรหััสเกมไม่่ทัันก็็ตาม

KFC x RoV, mgronline.com
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KFC X
Genshin
Impact,
artofit.org

เช่่ น เดีียวกัั บ ในประเทศไทยที่่� มีี การ
แจกรหัั ส เกมไว้้ใ นสิินค้้ า ขนมขบเคี้้� ย ว
มากมาย ซึ่่� ง KFC ในไทยเองยัังได้้ จัับ
มืื อกัั บเกม ROV ในแคมเปญ KFC x
ROV ชุุ ดขุุมทรัพ
ั ย์์เดอะบอกซ์์ เปิิดตััว
ด้้วยการเชิิญเหล่่าผู้้�เล่่นมืือโปรและอิิน
ฟลููเอนเซอร์์ด้้านเกมมานั่่� งแข่่งขัันเกม
ROV พร้้อมเปิิดตััวสกิินใหม่่ ในเกมชื่่� อ
Colonel Sanders Ormarr ซึ่่�งเป็็นทั้้�ง
สกิินและ CGI แอมบาสเดอร์์ของร้้าน
อาหาร ผลตอบรัับที่่� ดีี จากแฟนเกมเม
อร์์ ทำำ�ให้้ KFC ขยัันออกแคมเปญใหม่่ ๆ
ร่่ว มกัั บ ROV อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง รวมถึึง
ร่่วมลงทุุนเป็็นสปอนเซอร์์ใหญ่่ของการ
แข่่งขััน ROV ในลีีกใหญ่่อีีกด้้วย

pringles.com

บ ริิษัั ทอ าหา รอ าจไ ม่่ ได้้ ทำำ� ห น้้ าที่่� เป็็ น เพีียง
สปอนเซอร์์จััดงาน แต่่ยัังช่่วยยกระดัับการเล่่น
ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น อย่่างการผนึึกกำำ�ลัังของ
บริิษัั ท HyperX จาก Kington Technology
Company และทีีม Red Bull Racing Esports
จากบริิษััท Red Bull ซึ่่�งร่่วมกัันออกแบบห้้องชุุด
สำำ�หรัั บ ซ้้ อ มเกม ด้้ ว ยนวัั ต กรรมที่่� ย กระดัั บ
ประสบการณ์์ ก ารแข่่ ง ขัั น ให้้ เหมืื อ นกัั บ การขัั บ
รถฟอร์์มููลาจริิง ๆ ระบบเก้้าอี้้�ที่่�ถููกออกแบบมา
เพื่่�อขัับรถยนต์์และหููฟังั ที่่�เสริิมสมาธิิให้้ผู้้�แข่่งขััน
� อบโจทย์์
ถืือเป็็นการรวมตััวของเหล่่าพัันธมิิตรที่่ต
การแข่่งขัันอีีสปอร์์ตได้้อย่่างเหนืือชั้้�น
redbull.com
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เกมเมอร์์สายเฮลทีี
ใ น จีีน ผ ลิิตภัั ณ ฑ์์ อ า ห า ร เ สริิม เป็็ น ที่่�
ต้้ องการสำำ�หรัับตลาดเกมเช่่นกัั น อย่่าง
สิินค้้า Herbalife Nutrition ที่่�ทำำ�สััญญา
กัับนัักแข่่งทีีม Guangzhou Charge หรืือ
เป็็ น สปอนเซอร์์ห ลัั ก ในเกมการแข่่ ง ขัั น
Nenking eSports ซึ่่�งมาพร้้อมกัับสิินค้้า
สููตรพิิเศษ Herbalife24 Prepare ช่่วย
เรื่่�องการจดจ่่อ เสริิมแอลอาร์์จิินีี นและ
แอลซิิทรูู ลีี น ปรัับ สมดุุ ล ในเลืื อ ดให้้ แ ก่่
ผู้้�บริิโภค โดยสิินค้้ า นี้้� มีี เป้้ า หมายเจาะ
กลุ่่�มตลาดเจนซีีที่่�อายุุต่ำำ�กว่่า 25 ปีี เพราะ
ช่่วยเรื่่�องนอนหลัับ มีีพละกำำ�ลััง และลด
ความเครีียดได้้

facebook.com/neubriazone

tesla.com/cybertruck

ความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้นระหว่่างบริิษััท Microsoft Game Studios และ
แบรนด์์ขนมขบเคี้้�ยวพริิงเกิิลส์์ (Pringles) ที่่�ออกรสชาติิใหม่่ ๆ มาเอาใจคอ
เกม Xbox ทุุกซีีซั่่�น หนึ่่� งในนั้้�นคืือเกมตระกููล Halo เกมนัักล่่าแห่่งอนาคต
ในซีีซั่่�น Halo Reach ซึ่่�งได้้เล่่าเรื่่�องราวของเกมถึึงดาวรีีชที่่�มีีอาหารเลื่่�องชื่่�อ
ในดาวแห่่งนี้้�คืือ Moa Burger เป็็นเบอร์์เกอร์์ที่่�รังั สรรค์์จากนกสายพัันธุ์์�ดาว
รีีช พริิงเกิิลส์์จึึงออกแบบมัันฝรั่่�งอบกรอบในรสชาติิลิิมิิเต็็ดอิิดิิชัน
ั ที่่�มีีชื่่�อว่่า
Moa Burger Flavored Chips ให้้แฟนเกมลองลิ้้มร
� สเบอร์์เกอร์์นกแห่่งดาว
รีีชผ่่านขนมพริิงเกิิลส์์ นอกจากสิินค้้าพริิงเกิิลส์์แล้้ว XBox ยัังมีีโปรเจกต์์จับ
ั
คู่่�สิินค้้าและแฟรนไชส์์กัับเกมตระกููล Halo อื่่� น ๆ เช่่น Halo Warthog กัับ
บริิษัั ทเทสล่่า (Tesla) ที่่�ออกแบบรถถัังในเกมให้้มีีหน้้าตาคล้้ายรถต้้นแบบ
ของบริิษััทเทสล่่า เพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์พลัังงานเชื้้�อเพลิิงแห่่งอนาคตในเกม
ให้้ดูส
ู มจริิงและสามารถเกิิดขึ้้�นจริิงในอนาคตได้้
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ในอัั ง กฤษ การแข่่ ง ขัั นกีี ฬาอีีสปอร์์ ต และบริิ ษัั ท
อาหารที่่�เข้้ามาเป็็นสปอนเซอร์์ กลายเป็็นประเด็็นที่่�
ถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์ด้้านโภชนาการของผู้้�เข้้าแข่่งขััน
เกิิดช่่องว่่างของสิินค้้ากลุ่่�มบำำ�รุุงสุุขภาพที่่�มีีโอกาส
เข้้ามาโปรโมตผลิิตภััณฑ์์ผ่่านผู้้�เข้้าแข่่งขััน ทุุกวัันนี้้�
จึึงมีีบริิษััทอาหารเสริิมเข้้าร่่วมเป็็นสปอนเซอร์์เพื่่�อ
เสริิมภาพลัักษณ์์ของผู้้�เข้้าแข่่งขัันให้้ดููดีียิ่่�งขึ้้�น อย่่าง
แบรนด์์ Neubria Zone ผู้้�จำำ�หน่่ายวิิตามิินบำำ�รุุง
สมอง เพิ่่�มความจดจ่่อ มีีสมาธิิ และมีีพละกำำ�ลััง
ด้้านความคิิดให้้ยาวนานติิดต่่อหลายชั่่�วโมง จึึงมีี

ข้้อถกเถีียงเรื่่�องกฎการแข่่งขััน ว่่าวิิตามิินลัักษณะนี้้�
จัั ดว่่ า เป็็ น ยาโดปที่่� ผิิ ด กฎการแข่่ ง ขัั น หรืือไม่่
ท้้ายที่่สุ� ดวิ
ุ ติ ามิินประเภทนี้้�สามารถผ่่านเกณฑ์์มาได้้
ด้้วยเหตุุผลว่่าไม่่ทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขึ้้�น
รวดเร็็วกว่่าเกณฑ์์ ซึ่่�งถืือว่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ Optimal
Performance Zone โซนที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและรัับได้้
สำำ�หรัับการแข่่งกีีฬา จึึงมีีบริิษัทั เกมหลายค่่ายหัันมา
ลงทุุนกัับวิิตามิินบำำ�รุุงกำำ�ลัังมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเน้้นที่่�
การสร้้างเสริิมโภชนาการและสุุขภาพระยะยาว
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เช่่นเดีียวกัับการเจาะลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�ไม่่ใช่่สายเกมให้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่� งของเกม ผ่่านแบรนด์์
สิินค้้าอย่่างสิินค้้าแฟชั่่�น เครื่่�องสำำ�อาง อาหาร หรืือแม้้แต่่วงการอาหารเสริิมที่่�ปรับ
ั ตััวให้้สอดรัับ
กัับประชากรเกมเมอร์์ยุค
ุ ใหม่่ ทั้้�งหมดนี้้�ได้้ตอกย้ำำ�การเข้้ามามีีอิิทธิิพลของอุุตสาหกรรมเกมในแทบ
ทุุกธุุรกิิจแล้้วทั้้�งสิ้้น
� การไร้้เส้้นแบ่่งระหว่่างประชากรเกมเมอร์์และกลุ่่�มผู้้�บริิโภคทั่่�วไป ถืือเป็็นก้้าวย่่าง
ครั้้�งสำำ�คััญสำำ�หรัับโลกดิิจิิทััล ที่่�เปิิดประตููเด็็กเนิิร์์ดเข้้าสู่่�ตลาดกลุ่่�มใหญ่่ และเปิิดรับ
ั ธุุรกิิจที่่�พร้้อมจะ
เดิินไปข้้างหน้้ากัับเกมให้้ได้้แสดงถึึงศัักยภาพทางการตลาดอย่่างเต็็มที่่�

หากกีีฬาประเภทอื่่�นมีีผลิิตภััณฑ์์บำ�รุ
ำ งุ กำำ�ลังั
อย่่างเวย์์โปรตีีน เอนเนอจีีบาร์์ หรืือเอนเนอจีีเจล
ฝั่่�งเกมเมอร์์ก็็มีี e-Nutrition ที่่�บำำ�รุุงและเสริิมพลััง
ให้้แก่่เหล่่าเกมเมอร์์โดยเฉพาะ

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

ปััจจุุ บัันมีีแบรนด์์ใหม่่และสตาร์์ตอััปมากมายที่่�หัันมาจัับธุุรกิิจอาหารสำำ�หรัับผู้้�เล่่นเกม
อย่่างแบรนด์์ X-Gamer ที่่มีีสิิ
� นค้้าผงชงสำำ�หรัับดื่่�มหลากรสชาติิ เช่่นเดีียวกัับแบรนด์์ ELX
ที่่�ขึ้� ้นชื่่�อเรื่่�องเครื่่�องดื่่� มเพิ่่�มพลัังสำำ�หรัับสายวีีแกน และแบรนด์์ Ctrl ซึ่่�งออกแบบอาหาร
ที่่�มีีส่่วนผสมระหว่่างวิิตามิินและเครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลังั ออกมาเป็็นอาหารสำำ�หรัับเกมเมอร์์ใน
รููปแบบเฮลทีีเชค ดิิจิิวานนีี (DiGivanni) ผู้้�ร่่วมทุุนจากบริิษััทผู้้�จัด
ั เกม เผยว่่าอาหารรููป
แบบนี้้�จะเปลี่่ย
� นภาพลัักษณ์์ของเกมเมอร์์สายเนิิร์์ด จากเดิิมที่่�มัก
ั ใช้้เวลาไปกัับเครื่่�องดื่่�ม
คาเฟอีีน พิิซซ่่า และขนมขบเคี้้�ยวในระหว่่างที่่�เล่่นเกม ให้้กลายเป็็นเกมเมอร์์สายเฮลทีีที่่�
พร้้อมสำำ�หรัับออกสื่่�อโซเชีียลหรืือสตรีีมมิิงบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
WGSN วิิเคราะห์์ว่า่ การสร้้างเครืือข่่ายในธุุรกิิจประเภทอื่่� น อาจสร้้างรายได้้ให้้แก่่บริิษััท
เกมถึึง 256.97 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี 2025 อุุตสาหกรรมเกมในอนาคตจะก้้าว
ไปข้้างหน้้าโดยจัับมืือธุุรกิิจใดไปด้้วยนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าเทคโนโลยีีของอุุตสาหกรรมใดมีี
นวััตกรรมด้้าน Virtual Digital และพร้้อมที่่�จะก้้าวทัันเทคโนโลยีีเกมได้้ ธุุรกิิจที่่�สามารถ
เชื่่�อมโลกแห่่งเกมและชีีวิิตจริิงได้้ในเวลาเดีียวกััน ยิ่่�งเพิ่่�มศัักยภาพการเชื่่�อมต่่อสู่่�โลก
แห่่งเกมได้้มากขึ้้�น
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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
“China’s e-Sports
Nutrition: Herbalife on Big
Opportunities in Fitness,
Sleep and Stress Relief
Segments”
บทความ
โดย Tingmin Koe
“Gamechangers: The Rise
จาก nutraingredients-asia.com of Fashion Video Games”
โดย Antonia Sardone
บทความ
จาก universityoffashion.com
“E.l.f. Cosmetics Taps into
Overlooked Gamer Market บทความ
with Twitch Star Loserfruit” “Game Design Trend That
โดย Peter Adams
Will Rock 2021: Main
จาก marketingdive.com
Factors Shaping the Further
Development of the Gaming
บทความ
Industry”
“Enthusiast Gaming
จาก kevurugames.com
Launches Its First Free
Ad-Supported Streaming
บทความ
TV Channel, BCC Gaming, “Gaming Industry to Reach
with Samsung TV Plus ;
$2.8 Billion by 2022 and
Expanding Its Connected TV Contribute Around 5% to
Programming Footprint and Media and Entertainment’s
Reaching New Audiences” Market Share: DTTL Report”
โดย Enthusiast Gaming Inc. โดย Bi India Partner
จาก globenewswire.com
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
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THE EVOLUTION
OF ESCAPISM

Ines Alpha

วิวัฒนาการหนีความจริง

ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี,
แฟชั่นและความงาม, ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต
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มนุุษย์์เคยดื่่� มด่ำำ�ช่่วงเวลาแห่่งความสุุข สนุุกสนาน และเหนืือจิินตนาการ
จากการชมภาพยนตร์์หรืือรายการโทรทััศน์์ ช่่วงเวลาแห่่งความเพลิิดเพลิิน
เพีียงไม่่กี่่�ชั่่�วโมงอาจทำำ�ให้้หลายคนลืืมปััญหาที่่�อยู่่�รอบตััวไปชั่่�วขณะ ด้้วย
ข้้อจำำ�กััดของเทคโนโลยีีในอดีีต สื่่�อเอนเตอร์์เทนเมนต์์ทำำ�หน้้าที่่�เพื่่�อความ
บัันเทิิงดีีที่่�สุด
ุ แล้้ว เห็็นได้้จากการเฟื่่�องฟููของฮอลลีีวููด ณ เวลานั้้�น นิิตยสาร
Medium เคยกล่่าวในบทความ Media Psychology ไว้้ว่า่ ผู้้�คนยุุคนี้้�ต่่าง
หลงลืืมช่่วงเวลาอัันมีีค่่าของการหนีีจากโลกแห่่งความจริิง แล้้วพึ่่� งพิิงโลก
มายาของสื่่� อบัันเทิิงสมััยก่่อนไปหมดแล้้ว เพราะพวกเขาสามารถเข้้าถึึง
ความบัันเทิิงได้้ทุุกเวลาด้้วยสมาร์์ตโฟน จึึงทำำ�ให้้สามารถตอบสนองด้้าน
อารมณ์์ ผ่่อนคลาย และหลีีกหนีีจากชีีวิิตจริิง (Escapism) ได้้ตลอด 24
ชั่่�วโมงจนกลายเป็็นกิิจวััตร

“มีีเพีียงสองอุุตสาหกรรมที่่�เรีียกลููกค้้าของตนว่่า
‘ผู้้�ใช้้’ นั่่�นคืือยาเสพติิดและซอฟต์์แวร์์”
กล่่าวโดยเอ็็ดเวิิร์์ด ทััฟต์์ (Edward Tufte)
Artem Podrez, pexels.com

tiktok.com / @tryingtoshift_ / @ x simp4avani x / Group Face Swap by w.vv.vv

ความจริงที่เป็นอื่น
ติ๊๊� ก ต็็ อ ก (TikTok) หนึ่่� ง ในแอปพลิิเคชัั น ยอด
นิิยม ประกาศตััวว่่าไม่่ใช่่แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับเด็็ก
เจนเนอเรชัันซีีเท่่านั้้�น แม้้จำำ�นวนผู้้�ใช้้งานส่่วนใหญ่่
จะอยู่่�ในช่่วงอายุุระหว่่าง 13-24 ปีีก็็ตาม แต่่การ
ใช้้งานสามารถขยายไปยัังทุุกกลุ่่�มได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความสมััครใจ กล้้าแสดงออก และพร้้อมจะเป็็น
ส่่วนหนึ่่� งในวััฒนธรรมย่่อยรููปแบบนี้้� ปฏิิเสธไม่่
ได้้ ว่่าแพลตฟอร์์มติ๊๊� กต็็ อกถืื อเป็็นช่่องทางเปิิด
ประสบการณ์์ที่ล้
่� น
้ ขอบของความปกติิทั่่�วไป อย่่าง
การเต้้น การสวมบทบาทคนดััง การแสดงตาม
บล็็อกกิิงของตััวละครใดละครหนึ่่� ง หรืือการผนึึก
ตััวตนเข้้ากัับเทคโนโลยีี AR เปลี่่�ยนภาพลัักษณ์์
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เดิิมให้้ ก ลายเป็็ น คนใหม่่ แ ละมีีคาแรกเตอร์์
ในแบบที่่�ต้้องการ ความท้้าทายเหล่่านี้้�คืือสิ่่ง� ที่่�ไม่่
ได้้เกิิดขึ้้�นในชีีวิิตประจำำ�วัันของคนทั่่�วไป และสิ่่ง� ที่่�
เกิินข้้อจำำ�กััดนี้้�เองทำำ�ให้้เกิิดวััฒนธรรม TikToktainment แพร่่ก ระจายบนโลกออนไลน์์ แ ละ
ปรากฏในรููปแบบคล้้ายกัั นบนแพลตฟอร์์มอื่่� น
จุุดขายสำำ�คััญคืือผู้้�ใช้้งานแพลตฟอร์์มนี้้�สามารถ
ทำำ�หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ครีีเอเตอร์์เ พื่่� อ สร้้า งคอนเทนต์์
ใหม่่ ๆ ของตนเองได้้ไม่่รู้้�จบ การออกแบบชีีวิิตใน
อััลกอริิทึึมที่่�ตััวเองเป็็นคนกำำ�หนด ทำำ�ให้้ปัจ
ั จุุบััน
ติ๊๊ก
� อดดาวน์์โหลด
� ต็็อกกลายเป็็นแพลตฟอร์์มที่่มีีย
ครบจำำ�นวน 1 พัันล้้านครั้้�งในเวลาที่่�รวดเร็็วที่่�สุด
ุ
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สัังคมสัังเคราะห์์เกิิดขึ้้�นแล้้ว
ความจริิงเสมืื อนเคยเป็็นแนวคิิดที่่� โด่่ ง ดัั งเมื่่� อปีี 1999 ด้้ วย
กระแสภาพยนตร์์เรื่่�อง The Matrix ความเชื่่�อว่่าโลกที่่�กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินอยู่่�คืือภาวะเสมืือน การผิิดปกติิของกลิิตช์์ (Glitch) บน
โลกเสมืือน เหมืือนดั่่�งทฤษฎีี Glitch in the Matrix ที่่�อาจเป็็น
ได้้ทั้้�งความบัังเอิิญหรืือตั้้�งใจ สำำ�หรัับโลกโซเชีียลนั้้�น กลิิตช์์ได้้
กลายเป็็นต้้นทุุนใหม่่เพื่่� อดััดแปลงความจริิงเดิิมให้้กลายเป็็น
ความจริิงเสมืือนที่่�พิิเศษมากกว่่าที่่�เคยเป็็น

twitter.com/glitchmatrixdoc

คอนเทนต์์บนโลกอิินเทอร์์เน็็ตเหมืือนดั่่�งเวทมนตร์์ที่�่ถูก
ู เสกด้้วยคาถาจากอััลกอริิทึึม ภาพ
ที่่ถู
� ก
ู นำำ�เสนอให้้เห็็นและสร้้างให้้เป็็นกลายเป็็นโลกใบใหม่่ที่มีีข้
่� อ
้ มููลความจริิงตามที่่ต้
� อ
้ งการ
ช่่วงปลายปีี 2020 เกิิดกระแส Shifting หรืือ #ShiftTok บนสื่่�อออนไลน์์ โดยการสร้้าง
โลกสมมติิขึ้้�นมาและสวมบทบาทเป็็นสิ่่�งนั้้�นอย่่างสมจริิง เช่่น แสดงให้้เชื่่�อว่่าเข้้าโรงเรีียน
ฮอกวอตส์์ซึ่่�งเป็็นโรงเรีียนพ่่อมด หรืือแสดงว่่าตััวเองกำำ�ลัังอยู่่�ในห้้องของเดรโก มััลฟอย
ที่่� เป็็นตััวละครในเรื่่�อง Harry Potter ซึ่่� งไม่่มีีอยู่่�ในโลกแห่่งความจริิง นอกจากนี้้� ยัังมีี
คอนเทนต์์มากมาย เช่่น แสดงให้้เห็็นว่่ากำำ�ลัังได้้เดตกัับคนดััง หรืือมีีดาราที่่ชื่่
� น
� ชอบวิิดีีโอคอล
มาหา ฯลฯ แม้้ว่า่ ในโลกแห่่งความจริิงสิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นเลยก็็ตาม กระแสนี้้�เป็็นที่่�
นิิยมในกลุ่่�มเจนเนอเรชัันซีี ซึ่่�งคิิดเป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 86% จากผู้้�ใช้้สื่่�อทั้้�งหมด รายงานจาก
YoY ระบุุว่า่ มีีผู้้�ใช้้งานกว่่า 300 ล้้านคนที่่�แชร์์คอนเทนต์์รูป
ู แบบนี้้� การสร้้างคอนเทนต์์และ
การเสพสื่่�อที่่�บิิดเบืือนความเป็็นจริิงหรืือเกิินจริิง ได้้สร้้างเกราะป้้องกัันจากการถููกด่่าหรืือ
เสีียดสีีจากบุุคคลอื่่� น เรื่่�องราวที่่�ตั้้�งใจให้้ผิิดเพี้้�ยนสามารถเป็็นที่่�ยอมรัับได้้มากกว่่าตััวตน
ที่่�เป็็นในชีีวิิตจริิง ซึ่่�งหากคอนเทนต์์เหล่่านั้้�นสามารถโด่่งดัังและเป็็นไวรััลบนสื่่�อโซเชีียลได้้
ยิ่่�งทำำ�ให้้เชื่่�อว่่าความจริิงที่่�สร้้างไว้้ได้้ปรากฏขึ้้�นจริิงแล้้ว
418

ศาสตราจารย์์นิิค บอสตรอม (Nick Bostrom)
จากมหาวิิทยาลััยออกซฟอร์์ด เคยกล่่าวไว้้ใน
ปีี 2003 ว่่ามนุุษย์์เราสามารถเปลี่่�ยนความจริิง
ได้้ ด้้ ว ยการซ้้อนทัั บ จำำ� ลองภาพใหม่่ แนวคิิ ดนี้้�
ได้้กำำ�เนิิดเป็็นนวััตกรรม Simulation Argument
ทุุกรููปแบบที่่�สนัับสนุุนให้้โลกเสมืือนจริิงสมบููรณ์์
ยิ่่�งขึ้้�น และนวััตกรรมเหล่่านี้้� ได้้ดึึงดููดผู้้�คนที่่�ใช้้งาน
แพลตฟอร์์ ม ให้้กลายเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ในสัั ง คม
เดีียวกััน เราเรีียกสัังคมลัักษณะนี้้�ว่่าสัังคมแห่่ง
การเลีียนแบบ (Simulation Society) ที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการสัังเคราะห์์ความจริิงในโลกดิิจิิทััล

เทคโนโลยีี AR (Augmented Reality) ถืือ
เป็็นขั้้� นแรกของเทคโนโลยีีดิิจิิทัั ลที่่� กระตุ้้�น
จิิตวิิญญาณการเป็็ น นัั ก เลีียนแบบ และ
เป็็ น เครื่่� อ งมืื อ นำำ�ผู้้�ใช้้ ง านออกจากตัั ว ตน
ดั้้�งเดิิม งานวิิจััยจาก Gartner วิิเคราะห์์ว่า่
AR กลายเป็็นส่่ วนหนึ่่� งในชีีวิิตของผู้้�คนได้้
ง่่ายกว่่า VR (Virtual Reality) เนื่่� องจาก
ไม่่ต้้องเพิ่่�มต้้นทุุนอุุปกรณ์์หรืือเรีียนรู้้�การใช้้
งานมาก ปััจจุุ บัันจึึงมีีแฟนคลัับเทคโนโลยีี
AR ที่่�เป็็นเจนเนอเรชัันบููมเมอร์์ มิิลเลนเนีียล
และเจนซีีจำำ�นวนมาก การใช้้งานส่่วนใหญ่่อยู่่�
ในฟัังก์์ชัันของฟิิลเตอร์์ (Filter) หรืือระบบ
เสมืือนจริิงจากแคมเปญของแบรนด์์สิินค้้า
หรืือฟีีเจอร์์ตามไอดอลที่่�ชื่่�นชอบ
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Reface: Face Swap Video App, sensortower.com / FacePlay, apkmody.io

อย่่างแอปพลิิเคชััน Reface จัับคู่่�ใบหน้้าและเสีียงของผู้้�ใช้้งานกัับเซเลบริิตี้้�
ชื่่�อดััง เพื่่�อให้้ได้้ภาพและเสีียงที่่�ผสมผสานระหว่่างผู้้�ใช้้งานกัับภาพหรืือวิิดีีโอ
ต้้นฉบัับ ซึ่่�งฟีีเจอร์์ดัังกล่่าวได้้ตกเป็็นประเด็็นเรื่่�อง Deepfake และการขโมย
อััตลัก
ั ษณ์์บุคค
ุ ลอื่่�นบนสื่่�อดิิจิิทััล แต่่ท้้ายที่่�สุดฟี
ุ เี จอร์์ลัก
ั ษณะนี้้�ก็็เกิิดขึ้้�นตาม
มาต่่อเนื่่� อง เนื่่� องด้้วยความนิิยมจากผู้้�ใช้้งานโซเชีียลมีีเดีีย ที่่�ต้้องการพิิสููจน์์
ความเนีียนกริิบในนวััตกรรม AR ว่่าสามารถผสานใบหน้้าเข้้ากัับคอนเทนต์์
คอสเพลย์์ซึ่่�งเป็็นไวรััลบนสื่่�อออนไลน์์ได้้หรืือไม่่ และยัังกลายเป็็นแอปฯ แก้้
เบื่่�อที่่�กระจายไปยัังคนทุุกกลุ่่�มได้้รวดเร็็ว อย่่างแอปพลิิเคชััน Faceplay ซึ่่�ง
เป็็นหนึ่่� งในแอปฯ เปลี่่ย
� นหน้้าที่่ไ� ด้้รับ
ั ความนิิยมไปทั่่�วเอเชีียภายในช่่วงข้้ามคืืน

CORE IDEA: TECHNOLOGY

อิิเนส อััลฟา (Ines Alpha) นัักออกแบบศิิลปะ
ดิิจิิทัั ล e-Makeup หรืือ 3D-Makeup โด่่งดััง
จากการออกแบบฟิิลเตอร์์ให้้แก่่สแนปแชตและ
อิินสตาแกรม เมื่่�อตลาดฟิิลเตอร์์เป็็นที่่�ต้้องการ
ของตลาดดิิจิิทััล อััลฟาจึึงได้้มีีเครืือข่่ายกัับวงการ
สื่่�อดิิจิิทััลและแบรนด์์แฟชั่่�นอย่่าง Burberry และ
Dior และแบรนด์์สกิินแคร์์อย่่าง Dr. Jart+ เธอ
เคยให้้สััมภาษณ์์นิิตยสาร Metal ว่่าตลอดระยะ
เวลา 7 ปีีในวงการศิิลปะดิิจิิทััล เธอรู้้�สึึกเหมืือน

ได้้มอบชีีวิิตใหม่่ให้้แก่่ผู้้�คน ผู้้�คนที่่�ต้้องการหนีี
จากชีีวิิตประจำำ�วััน สามารถอยู่่�ในโลกที่่� เหนืื อ
จิินตนาการ การผสานระหว่่ า งเทคโนโลยีี
และการแต่่ ง หน้้ า ทำำ�ให้้ ส ามารถเป็็ น ใครสัั ก
คนได้้ เ สมอ หากจะมีีผู้้�คนหรืือ หุ่่�นยนต์์ ส วม
3D-Makeup ในงาน MET Gala ในปีี 3052
อาจไม่่ใช่่เรื่่�องยากที่่จ
� ะเกิิดขึ้้�นจริิง เพราะปััจจุุบัน
ั
สิ่่ง� นี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว และเปลี่่ย
� นการใช้้ชีีวิิตในโลก
แห่่งความเป็็นจริิงของผู้้�ใช้้งานไปอย่่างสิ้้�นเชิิง

inesalpha.com

Ines Alpha x Dr.Jart+,instagram.com

FILIP CUSTIC, selfridges.com
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WINDOWS VISTA
SOCIAL CLUB -A Vaporwave
Album,Indiegogo

หนีออกจากความจริง
ไปยังดินแดนโลกเสมือน
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คริิปโตมนีีเซีีย (Cryptomnesia) เป็็น
หนทางหนึ่่� ง ในการหนีีออกจาก
ความจริิ ง ซึ่่� ง ควบคุุ ม โดยสมองของ
มนุุ ษ ย์์ เมื่่� อ ความจริิ ง มัั น โหดร้้าย
คนเราจึึงมัั ก ยิิ น ยอมให้้สมองสร้้าง
ความจริิงใหม่่มาทดแทนเพื่่�อปลอบ
ประโลมจิิตใจให้้เข้้มแข็็งขึ้้�น การสร้้าง
ความทรงจำำ�ใหม่่จากสิ่่�งที่่�ชม ฟััง หรืือ
เสพติิดซ้ำำ�� ๆ จากสื่่�อออนไลน์์ เมื่่�อถึึง
เวลาหนึ่่� ง ที่่� เ คมีีในสมองได้้รัั บ คำำ�สั่่� ง
ซ้ำำ�� ๆ จึึงเกิิ ด กระบวนการนำำ� ความ
ทรงจำำ�ใหม่่เข้้ามาผสานเข้้ากัับความ
ทรงจำำ�เก่่า แรกเริ่่�มอาจแยกความจริิง
ออกจากความสิ่่�งเสมืือนจริิงได้้ แต่่เมื่่�อ
ข้้อมููลถููกซ้้อนทัับสม่ำำ��เสมอ กระตุ้้�น
ให้้สมองหยิิบข้้อมููลนั้้�นมาใช้้ จะเกิิดเป็็น
ความเชื่่� อ ใหม่่ ที่�่ ส ามารถพาตัั ว เอง
หนีีออกจากโลกความจริิ ง ได้้ โ ดย
ไม่่วิ่่�งหนีีไปไหนไกล

นัับตั้้�งแต่่วิิกฤตโควิิด-19 ทั่่�วโลกต่่างผจญกัับความโกลาหล ความกัังวล และความหวาดกลััว
นำำ�มาซึ่่� งพฤติิกรรม FOMO หรืือ Fear Of Missing Out ทำำ�ให้้กลายเป็็นผู้้�ใช้้เวลาบน
โลกออนไลน์์นานมากกว่่าปกติิ 2 เท่่า บางรายใช้้เวลาเกืือบ 24 ชั่่�วโมงเพื่่� อเฝ้้ามองจอ
สมาร์์ตโฟน รายงาน Understanding the Impact of Collective Trauma on the
Mental Health of the Millennial Generation โดยทิิฟฟานี่่� ฮอลล์์ (Tiffany Hall)
จาก Continued สถาบัันพััฒนาศัักยภาพมนุุษย์์และจิิตบำำ�บััดในฟิิลาเดลเฟีีย กล่่าวว่่า
เจนเนอเรชัันมิิลเลนเนีียลคืือกลุ่่�มแรกที่่เ� ข้้าสู่่�การเป็็น Generation PTSD (Post-Traumatic
Stress Disorder - ภาวะป่่วยทางจิิตใจเมื่่�อเผชิิญกัับเหตุุการณ์์ที่่�กระทบกระเทืือนจิิตใจ
อย่่างรุุนแรง เช่่น เครีียด ซึึมเศร้้า วิิตกกัังวล กลััว อารมณ์์แปรปรวนง่่าย ฯลฯ) เนื่่� องจาก
ต้้องประสบกัับปััญหาด้้านทรััพยากร เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม และวััฒนธรรมโลกที่่�
เปลี่่�ยนแปลงพร้้อม ๆ กัันมานานหลายทศวรรษ ความกัังวลใจนี้้�ได้้ส่่งต่่อสู่่�เจนเนอเรชัันซีี
ซึ่่� งเป็็นเจนที่่�เบื่่� อหน่่ ายกัับค่่านิิยมที่่�เป็็นปััญหาและยัังไม่่ถููกแก้้ไข เมื่่� อเกิิดวิิกฤตการณ์์
ไวรััสระบาดทั่่� วโลก การเข้้ าสู่่�วััยผู้้�ใหญ่่ สำำ�หรัับคนเหล่่านี้้� จึึงไม่่ ง่่ายนัั ก บางครั้้�งอาการ
เจ็็บปวด หวาดกลััว หรืือกัังวล ก็็เป็็นกุุญแจที่่�เปิิดประตููสู่่�โลกอีีกใบให้้กัับคนเหล่่านี้้�

422

งานวิิจััย Post-Traumatic Growth จากสถาบััน
Braden Counseling Center เผยว่่าหากผู้้�ใช้้
งานเสพติิดสื่่�อโซเชีียลไปนาน ๆ ความเพลิิดเพลิิน
จะมีีผลต่่ อ ความคิิดแบบสุุ ด โต่่ ง ซึ่่� ง อาจทำำ�ให้้
มีีพฤติิกรรมที่่�ตอบสนองแบบ Self Esteem มีี
พฤติิกรรมกล้้าแสดงออกสููง ต้้องการเผยให้้คนอื่่�น
เห็็ นถึึงอารมณ์์ ความสุุข จึึงปลดปล่่อยอารมณ์์
ด้้วยการเต้้น ร้้องเพลง เล่่นเกม หรืือเลีียนแบบ
ตัั ว ละครอวตาร ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� จึึ งมีีนัั ก จิิตวิิทยา
หััวสมััยใหม่่นำำ�เทคโนโลยีี AR และ VR มาสร้้าง
ภาพเสมืื อ น เพื่่� อ ซ้้ อ นทัั บ ภาพความทรงจำำ�ที่่�
สะเทืือนใจ คล้้ายกัับกระบวนการคริิปโตมนีีเซีีย
ที่่�สามารถปรัับแต่่งข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้เห็็น แล้้ว
หนีีไปสู่่�โลกเสมืือนจริิงในแบบที่่�ต้้องการ
รััสเซลล์์ ปีีเตอร์์ส (Russell Peters) ซููเปอร์์สตาร์์
คอเมดีีเผยว่่าเขาใช้้บริิการ VR ของค่่ าย Red

tripp.com

Light Holland เพื่่� อบำำ�บััดจิิตใจ ซึ่่� งเทคโนโลยีี
เสมืื อนของ Red Light Holland ขึ้้� นชื่่� อเรื่่�อง
การสร้้างภาพลวง โหมด Wisdom เป็็นโหมดที่่�
ได้้บริิษััท Radix Motion และ Truffle Co. มา
ออกแบบ โดยเนรมิิตห้้องเห็็ดมหััศจรรย์์เสมืือน
จริิง ทำำ�ให้้ ผู้้� ใช้้ ง านเห็็ น ภาพเห็็ ด ลวงตาพร้้อ ม
เสีียงดนตรีีที่่� เคลิิบเคลิ้้�ม ประสบการณ์์ นี้้� คล้้าย

กัับอาการกิินยาหลอนประสาท (Psilocybin) ซึ่่�ง
เป็็นเวลาเดีียวกัันกัับที่่ส
� ารเคมีีในสมองจะถููกปรัับ
เปลี่่�ยนอย่่างช้้า ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�กิินยารู้้�สึึกผ่่อนคลาย
เช่่นเดีียวกัับ TRIPP สตรีีมมิิง VR ที่่�ให้้บริิการทำำ�
สมาธิิกัับภาพเสมืือนจริิง ซึ่่�งถููกออกแบบมาเพื่่�อ
ปลอบประโลมจิิตใจโดยเฉพาะ ปััจจุุ บััน TRIPP
ถููกซื้้� อเข้้าเป็็นหนึ่่� งในด่่านหรืือเควสต์์ (Quest)
ของเกม Oculus สำำ�หรัับ ผู้้�ที่่� ต้้ อ งการคลาย
เครีียดหรืือผู้้�ที่่ต้
� อ
้ งการใช้้เวลาพัักสายตาจากเกม
ที่่�กำำ�ลัังเล่่นอยู่่�ก่่อนหน้้า

Wisdom, steampowered.com
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การป้้อนภาพเพื่่�อแทนที่่�ความทรงจำำ�ในสมอง
ทำำ�ให้้สมองหยุุดการเค้้นหาความคิิดที่่�ซัับซ้้อน
ใช้้จิิตวิิญญาณขัับเคลื่่�อนสมองอััตโนมััติิ
หรืือที่่�เรีียกว่่า Default Mode Network (DMN)
หรืือโหมดออโตไพลอตที่่�ไร้้การควบคุุม
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หมิิงชิิเกา (Ming-Chi Kuo) นัักวิิเคราะห์์ตลาด
เทคโนโลยีีจากบริิษัั ท TFI Securities กล่่ า ว
ในงาน WWDC2021 ว่่ า การเริ่่�มนำำ�ร่ ่อ งของ
บริิษััท Apple ด้้วยการใส่่ระบบ LiDAR (Light
Detection and Ranging) หรืือไลดาร์์ ไว้้ใน
กล้้ อ งของไอโฟนมานัั บ ปีี เพื่่� อ ให้้ ร ะบบกล้้ อ ง
สามารถประมวลภาพให้้เป็็น 3 มิิติิ รองรัับการ
ถ่่ ายภาพและแสดงผลภาพดิิจิิทัั ลแบบ AR ได้้
สมจริิง ทำำ�ให้้มีีแนวโน้้มสูงู ว่่าในปีี 2022 ไอโฟน
จะมีีคุุณภาพกล้้องอยู่่�ที่่� 48 เมกะพิิกเซล และ
มีี AirPods Wireless ที่่�มีีความละเอีียดของชั้้�น
เสีียง มีีระบบตััดเสีียงภายนอก ตอบรัับนวััตกรรม
อุุปกรณ์์ AR Headset ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในเร็็ว ๆ นี้้�
เมื่่�ออุุปกรณ์์ Headset ที่่�มีีน้ำำ�หนัักเบาและสวมใส่่
ได้้ทั้้�งวััน ผนวกกัับความคมชััดระดัับ 8K จึึงนัับ
เป็็นการสร้้างบรรทัั ดฐานใหม่่ให้้ ตลาดอุุปกรณ์์
เสมืือนจริิงในปีีหน้้า หมิิงชิิเกายัังคาดการณ์์อีีก
ว่่าบริิษััท Apple อาจพััฒนาอุุปกรณ์์เสมืือนจริิง

ให้้อยู่่�ในรููปแบบอุุปกรณ์์สวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วััน
อย่่าง Apple Glass และ Apple Lens
ปฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้ ว่่ า นวัั ต กรรมที่่� พัั ฒ นาโดยบริิษัั ท
Apple คืือหนึ่่� งในนวััตกรรมนำำ�กระแส ตััวอย่่าง
ที่่�แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนคืืออุุปกรณ์์ AirPods
Wireless ซึ่่� งสร้้างปรากฏการณ์์หููฟังั ไร้้สายเดิิน
เข้้าสู่่�ตลาดแมสเต็็มตััว เช่่นเดีียวกัันกัับอุุปกรณ์์
AR Headset ที่่�คาดว่่าจะวางจำำ�หน่่ายในปีี 2022
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านไอทีีคาดการณ์์ ว่่าอุุปกรณ์์ ชิ้้�นนี้้�
จะกลายเป็็ น สิินค้้ า ตลาดแมส และลบภาพ
AR Headset ที่่� ถููกจำำ�กััดแค่่ ตลาดเฉพาะกลุ่่�ม
(Niche) สำำ�หรัับเกม (AR Gaming) การจำำ�ลอง
ผลงาน (AR for Work) หรืือ การบำำ�บัั ด เพื่่� อ
สุุขภาพ (AR Healthcare) เท่่านั้้�น แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�
ต้้ อ งมีีไว้้ปร ะจำำ�บ้้ า นและจำำ�เป็็ น สำำ�หรัับ การเข้้ า
ร่่วมสัังคมดิิจิิทััลในอนาคต

virtualrealitysummit.com

อีกขั้นของการดื่มด่ำ�ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
MarketsandMarkets เผยว่่าตลาดเทคโนโลยีี AR ทุุกรููปแบบในช่่วงปีี
2020 ทำำ�มููลค่่าในตลาดได้้ถึึง 15.3 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ขณะที่่�ยอดขาย
อุุปกรณ์์ AR จำำ�หน่่ายได้้จำำ�นวน 598 ล้้านเครื่่�อง ซึ่่�งถืือเป็็นการขยัับตััวที่่�
รวดเร็็วและคาดว่่าจะเติิบโตขึ้้�นอีีก เนื่่� องจากมีีอีีกหลายโปรเจกต์์ที่่�กำำ�ลััง
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องในปััจจุุบัน
ั ซึ่่�งจะสามารถเพิ่่มย
� อดขายอุุปกรณ์์ประเภท
นี้้�ได้้ถึึง 1.73 พัันล้้านเครื่่�องภายในปีี 2024
ภาพถ่ายโดย Vinicius “amnx” Amano จาก Unsplash

426

427

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: TECHNOLOGY

CORE IDEA: TECHNOLOGY

ขณะที่่� AR Headset กำำ�ลัังเดิินหน้้ าเข้้ าสู่่�ตลาดแมส อุุปกรณ์์ ประเภท
แฮปติิกส์์ (Haptic Interface) ที่่�ช่ว
่ ยเพิ่่�มการสััมผััสในโลกเสมืือนยัังคง
เดิินหน้้ าพัั ฒนาให้้ ตอบโจทย์์ การใช้้งานอย่่ างต่่ อเนื่่� อง อย่่ างนวััตกรรม
Soft Pneumatic Actuator (SPA) จากสถาบััน Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne นวััตกรรมวััสดุุคล้้ายผิิวหนัังเทีียมในรููปทรงที่่�
สวมใส่่ได้้ สามารถตอบสนองการสััมผััสผ่่านปฏิิสััมพัันธ์์จำำ�ลองให้้ราวกัับ
เกิิดขึ้้�นจริิงทางกายภาพ ผู้้�ที่่ส
� วมใส่่จะได้้รับ
ั การสััมผัส
ั จากตำำ�แหน่่งบนนิ้้ว
� มืือ
ซึ่่�งแม่่นยำำ�ในระดัับ 83% หากพััฒนาเสร็็จสมบููรณ์์ นวััตกรรม SPA จะทำำ�ให้้
ผู้้�ใช้้งานเทคโนโลยีี VR สามารถดื่่� มด่ำำ�ประสบการณ์์ได้้ไร้้ขีีดจำำ�กััด

ultraleap.com

เช่่ น เดีียวกัั บ บริิษัั ท Ultraleap ผู้้�
พัั ฒ นาระบบอิิ นเทอร์์ เ ฟสสำำ�หรัั บ
ปร ะ ส บ ก า รณ์์ แ บ บ E x t e n d e d
reality (XR) ยัังคงเดิินหน้้ าพััฒนา
คลื่่� น Ultrasonic ที่่� ทำำ� ให้้ ผู้้� ใช้้ ง าน
แพลตฟอร์์ม เสมืื อ นจริิง สามารถ
สััมผััสสิ่่�งของต่่างๆ ด้้วยมืือเปล่่า นััก
วิิจารณ์์ เ ทคโนโลยีีเรีียกนวัั ต กรรม
นี้้� ว่า่ “แฮปติิกส์์ล่่องหน” เพราะผู้้�ใช้้
งานสามารถเคลื่่� อนไหวได้้อิิสระโดย
ไม่่ ต้้ อ งสวมอุุ ป กรณ์์ แ ละยัั ง สัั มผัั ส
ประสบการณ์์ AR ได้้เหมืือนหยิิบจัับ
วััตถุุล่่องหนจริิงๆ ซึ่่� งนวััตกรรมของ
Ultrasonic จะถูู ก นำำ�มาใช้้ สำำ� หรัับ
ระบบ Touchless บนอุุปกรณ์์ที่ใ่� ช้้งาน
สาธารณะ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััส และจะกลายเป็็นระบบ
พื้้� นฐานสำำ�หรัับเทคโนโลยีีสาธารณะ
สำำ�หรัับอนาคตข้้างหน้้า

apple.com

Bitmoji family, snapchat.com

ไคลน์์ (Klein) ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านทฤษฎีีวััฒนธรรมและจิิตวิิทยาไซเบอร์์
(Theorizing Cultural Trends and Cyberpsychology)
วิิเคราะห์์ว่่าการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีี AR
ในรููปแบบ Digital Twin เป็็นที่่�ต้้องการสำำ�หรัับตลาดนวััตกรรม
สำำ�หรัับอนาคต โดยเฉพาะร่่างอวตาร (Avatar)
อย่่างอวตารจากแอปพลิิเคชััน Facemoji ซึ่่� งเน้้ น
การสร้้า งแบบจำำ�ลองบุุ คค ลให้้ คล้้ า ยคลึึงกัั บ คน
ต้้ น แบบมากที่่� สุุ ด สามารถลงรายละเอีียดได้้ ถึึ ง

สไตล์์ การแต่่ ง ตัั วส่่ วนบุุคคล ปััจจุุ บััน Facemoji
ถููกดาวน์์ โหลดใช้้งานมากกว่่า 2 ล้้านแอ็็ กเคานต์์
ซึ่่� งส่่วนใหญ่่เป็็นที่่�นิิยมในกลุ่่�มเจนซีี ฐานแฟนคลัับ
ศิิลปิินอเมริิกัันและเคป๊๊อป หรืือจะเป็็นร่่างอวตารบน
สื่่�อสัังคมออนไลน์์จากเฟซบุ๊๊�ก แม้้จะตามซื้้�อ Bitmoji
จากแบรนด์์ Bitstrips ช้้ากว่่าสแนปแชต 1 ปีี แต่่
สามารถขยายการใช้้งานฟีีเจอร์์นี้้�ได้้รวดเร็็วไม่่แพ้้กัน
ั
ทำำ�ให้้ปัจ
ั จุุบััน Bitmoji กลายเป็็นฟีีเจอร์์ที่่�ปรากฏบน
แอ็็กเคานต์์อิินสตาแกรม กููเกิิลเพลย์์ และจีีเมล

Facemoji: 3D Emoji Avatar App, Omnipresence, Inc.
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การสร้้างร่่างอวตารไม่่ได้้เป็็นเพีียงเครื่่�องมืือจำำ�ลองเสมืือนจริิง แต่่ยังั เป็็นการรวบรวมข้้อมููลที่่� “จริิง”
มากพอให้้กัับบริิษััท VR เพื่่�อสร้้างร่่างสมมติิที่่�สมบููรณ์์ การนำำ�ข้้อมููลทางกายภาพ ม่่านตา อััตราการ
เต้้นของหััวใจ เซนเซอร์์ตรวจจัับอารมณ์์ รวมถึึงการอิินเทอร์์เฟซต่่อสมอง เสมืือนการคััดลอกสำำ�เนา
1 ต่่ อ 1 ประเด็็ น นี้้� จึึ งเกิิดข้้ อ ถกเถีียงในวงการไอทีีและนัั ก สัั ง คมวิิทยา ว่่า แท้้ จ ริิงแล้้ ว สิ่่� ง นี้้� คืื อ
การโจรกรรมข้้ อ มูู ล หรืือ ฉกฉวยข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ คค ลขั้้� น สููง สุุด หรืือ ไม่่ ร็็อ บ คิิตชิิน (Rob Kitchin)
นัักสัังคมวิิทยาผู้้�เขีียนหนัังสืือ The Data Revolution กล่่าวว่่า “ข้้อมููล VR จะไม่่สมบููรณ์์แบบ ถ้้าผู้้�

oculus.com

ออกแบบโปรแกรมใส่่สมมติิฐานที่่�ถูก
ู ใช้้เป็็นบรรทััดฐานทางสัังคมเดิิมที่่�ใช้้ในโลกจริิง ดัังนั้้�นคงต้้อง
หวัังพึ่่� งนัักออกแบบข้้อมููลรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีความเป็็นกลาง ปราศจากอคติิ และถืือเรื่่�องจริิยธรรมด้้านข้้อมููล
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมากกว่่าความสมจริิง”

“ร่่างอวตารต้้องมีีลัักษณะสมจริิงมากที่่�สุุด
อวตารเวอร์์ชั่่�นสำำ�หรัับอนาคตต้้องแน่่ใจว่่ามีีอุุปกรณ์์เซนเซอร์์ทั้้�งหมด
ที่่�ติิดตามดวงตาและใบหน้้า เพื่่�อให้้อวตารสามารถ
เคลื่่�อนไหวตามที่่�คุุณต้้องการจะสื่่�อสาร”
คำำ�กล่่าวจากมาร์์ก ซัักเคอร์์เบิิร์์ก (Mark Zuckerberg)
ในพอดแคสต์์ The Information
การแลกเปลี่่� ย นประเด็็ น ครั้้� ง นี้้� จ ะกลายเป็็ น
จุุ ด เปลี่่� ย นของตลาดฮาร์์ด แวร์์ที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่ แ ห่่ ง
ศตวรรษ ปีี 2021 ที่่� ผ่่ า นมาบริิษัั ท Oculus
ได้้ เ ปิิ ดตัั ว SDK อวตารรุ่่�นที่่� ถูู ก พัั ฒ นาจาก
ข้้ อ มูู ล ลัั ก ษณะบุุ คค ล โดยจะกลายเป็็ น ส่่ ว น
หนึ่่� งของชุุ มชน Facebook Horizon ซึ่่� งเป็็น
พื้้� น ที่่� ร วมตัั ว ของเหล่่ า อวตารผ่่ า นเทคโนโลยีี
Extended Reality (XR) มาร์์กเผยว่่าพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�
จะกลายเป็็นเมทาเวิิร์์ส (Metaverse) จัักรวาล
ดิิจิิทัั ล แห่่ ง แรกของเฟซบุ๊๊� ก ซึ่่� ง พลเมืื อ งโลก
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oculus.com/facebook-horizon

เสมืือนแห่่งนี้้�จะมีีตััวตนในร่่างอวตาร และสร้้าง
ปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมต่่าง ๆ อย่่างปาร์์ตี้้� ออก
กำำ�ลัังกาย ดููหนััง คุุยงาน หรืือสร้้างธุุรกิิจใหม่่ ๆ
ปัั จ จุุ บัั น เฟซบุ๊๊� ก ได้้ เพิ่่� ม โลกส่่ ว นตัั ว ในจัั ก รวาล
แห่่งนี้้� ไม่่ว่า่ จะเป็็นห้้อง VR สำำ�หรัับโลกแห่่งการ
ทำำ�งาน โลกการศึึกษา โลกแห่่งเกม หรืือโลกแห่่ง
ธุุ รกิิ จ ให้้ เ กิิดขึ้้� น บนพื้้� น ที่่� แห่่ ง นี้้� ไ ด้้ อ ย่่ า งอิิสระ
เพีียงเท่่านี้้�หากใครอยากจะหนีีไปที่่�ไหนไกล ๆ ก็็
ไม่่จำำ�เป็็นแล้้ว เพราะเฟซบุ๊๊�กได้้สร้้างโลกใหม่่ ซึ่่�ง
เป็็นจัักรวาลอัันไร้้ขอบเขตและเหนืือจิินตนาการ
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เมื่่�อโลกเสมืือนกลายเป็็นความจริิง
รายงานวิิจััย Digital Escapism โดยราบีี นารายััน ซููบูดฮีี
ู (Rabi Narayan Subudhi) กล่่าว
ว่่าหากอยากจะเป็็นผู้้�หนีีจากชีีวิิตจริิงและเข้้าสู่่�โลกเสมืือนโดยสมบููรณ์์ ต้้องเริ่่ม
� จากการ
มีีร่่างอวตารของตััวเองเสีียก่่อน บริิษััทเอสเอ็็มเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ (SM Entertainment)
หนึ่่� งในผู้้�นำำ�ด้้านสื่่�อเคป๊๊อปในเกาหลีีได้้สร้้างร่่างอวตารให้้ศิิลปิินเช่่นกััน หลัังจากที่่�เดิิน
หน้้าสร้้างร่่างอวตารให้้ศิิลปิินวง aespa แล้้ว แม้้จะถููกเสีียงวิิพากษ์์วิิจารณ์์จากแฟน
เคป๊๊อปเป็็นจำำ�นวนมาก ว่่าอวตารที่่�เรีียกตััวเองว่่า æ ไม่่สามารถเข้้าถึึงฐานแฟนคลัับได้้
ในปีี ที่่� ผ่่ า นมาบริิษัั ท เอสเอ็็ ม ยัั ง คงเดิินหน้้ า ไปสู่่�โลกเสมืื อ นแบบขั้้� น กว่่า โดยเผยว่่า
ร่่างอวตารของศิิลปิินอาจไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อแฟนคลัับในโลกจริิง แต่่เป็็นไอดอลสำำ�หรัับผู้้�คน
ที่่อ
� ยู่่�ในโลกเสมืือน โลกแห่่งนี้้�เรีียกว่่ากวัังยา (KWANGYA) แนวคิิดนี้้�คล้า้ ยกัับการสร้้างโลก
เมทาเวิิร์์สของตัั วเอง ซึ่่� งต่่ อไปแฟนคลัับอาจสามารถล็็อกอิินร่่างอวตารของตัั วเอง
เพื่่�อเข้้าสู่่�มิิติิกวัังยาและพบปะศิิลปิินอวตารในกิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งจะสานฝัันของแฟนคลัับ
ให้้เกิิดขึ้้�นจริิงได้้นัับครั้้�งไม่่ถ้้วน

sra.samsung.com

smtown.com
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‘อวตาร’ ได้้กลายเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นของอิินเทอร์์เน็็ต
ยุุคใหม่่ เพราะนอกจากจะ
ปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
ได้้ในทุุกธุุรกิิจ อวตารยััง
สร้้างเครืือข่่ายสัังคมโลก
เสมืือนและเปลี่่�ยนค่่านิิยม
การมีีตััวตนในโลกดิิจิิทััล
ได้้อย่่างสิ้้�นเชิิง

ตัั ว อย่่ า งเช่่น CGI (Computer-Generated
Imagery) หรืือเทคโนโลยีีสร้้างภาพ 3 มิิติิ และ
ภาพดิิจิิทััลที่่ส
� มจริิง (Visual Effect) ซึ่่�งทำำ�ให้้ภาพ
อวตารมีีภาพลัักษณ์์ คล้้ายกัั บมนุุ ษย์์มากยิ่่�งขึ้้�น
บริิษััทซััมซุุง หนึ่่� งในบริิษััทผู้้�นำำ�ด้้านไอทีีเดิินหน้้า
จัับมืือกัับบริิษััท STAR Labs สร้้างโรงงานผลิิต
อวตารแห่่งอนาคตในชื่่�อว่่า Neon โรงงานแห่่งนี้้�
สามารถผลิิตสิ่่�งมีีชีีวิิตเสมืือนจริิงที่่�ขัับเคลื่่�อนได้้
ด้้วย AI ทุุกรููปแบบ อวตารที่่�สร้้างจากโปรแกรม
ของ Neon ไม่่ได้้ ถููกตั้้� งโปรแกรมให้้ รู้้�ทุุกอย่่าง
เหมืือนบอตหรืืออเล็็กซา (Alexa) แต่่ตอบสนอง
ตามความต้้ อ งการของผู้้�ใช้้ ง าน บุุ คลิิ กที่่� เ ป็็ น
เอกลัักษณ์์ จะถููกถอดแบบมาจากข้้อมููลเฉพาะ
บุุ คค ล ซึ่่� ง จะกลายเป็็ น อวตาร CGI ที่่� เหมืื อ น
บุุคคลต้้นแบบมากขึ้้�น โดยไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานรู้้�สึึก
ว่่าสวมบทบาทเป็็นคนอื่่� น แต่่ เป็็นการคัั ดลอก
ตััวเองอีีก 1 คนให้้มีีชีีวิิตในโลกฝั่่�งดิิจิิทััล
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instagram.com/
KnoxFrost

instagram.com/
liam_nikuro

instagram.com/
rozy.gram

ขณะที่่�มนุษ
ุ ย์์ต้้องการร่่าง CGI อวตารของตััวเอง เทคโนโลยีี CGI กลัับต้้องการ
มีีตััวตนเหมืือนมนุุษย์์มากยิ่่�งขึ้้�น ปััจจุุบัันพลเมืือง CGI ที่่�ไม่่ใช่่ร่า่ งอวตารของ
ใครคนใดคนหนึ่่� ง สามารถโลดแล่่นได้้ทั้้�งบนโลกดิิจิิทััลและบนพื้้�นที่่�ในโลกจริิง
ผนวกกัับความสามารถอัันไร้้ขีีดจำำ�กัด
ั จึึงง่่ายในการปรัับคาแรกเตอร์์ให้้ตรงกัับ
แบรนด์์สิินค้้า ทุุกวัันนี้้�จึึงมีีอิินฟลููเอนเซอร์์เสมืือนจริิง (Virtual Influencer) ซึ่่�ง
เป็็นทั้้�ง CGI ตััวการ์์ตูน
ู 3 มิิติิ และแอนิิเมชััน ที่่�ถูก
ู สร้้างขึ้้�นมาและกลายเป็็น
บุุคคลผู้้�มีีอิิทธิิพลบนแพลตฟอร์์มโซเชีียล อย่่างลูู โด มากาลูู (Lu do Magalu)
ซึ่่�งเป็็น Virtual Human สััญชาติิบราซิิล มีีแอ็็กเคานต์์บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
ตั้้�งแต่่เฟซบุ๊๊�ก อิินสตาแกรม ทวิิตเตอร์์ ติ๊๊�กต็็อก และมีีช่่องยููทูบ
ู ซึ่่�งมีีคนติิดตาม
จำำ�นวนมากกว่่า 2 ล้้านคน ปััจจุุบัันลูู โด มากาลูู ได้้เป็็นอิินฟลููเอนเซอร์์ด้้าน
ไลฟ์์สไตล์์สำำ�หรัับคนยุุคใหม่่ ซึ่่�งมีีผลต่่อตลาดอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ของบราซิิลไปแล้้ว เช่่นเดีียวกัับมิิเกวลา โซซา (Miquela Sousa) ซึ่่�งคนส่่วน
ใหญ่่รู้้�จัก
ั ในชื่่�อลิิล มิิเกวลา (Lil Miquela) นางแบบ Virtual Human ซึ่่�งมีีฐาน
แฟนคลัับส่่วนใหญ่่ในอิินสตาแกรม ติ๊๊�กต็็อก และทวิิตเตอร์์ ปััจจุุบัันความเป็็น
ที่่�นิิยมของมิิเกวลาทำำ�ให้้เธอกลายเป็็นหนึ่่� งในผู้้�นำำ�ด้้านแฟชั่่�นของชาวอเมริิกััน
LGBTQ และเป็็นต้้นแบบความคิิดของชาวเจนซีีอเมริิกัันไปแล้้ว
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ในไทย Bangkoknaughtyboo อิินฟลููเอนเซอร์์
เสมืือนจริิงคนแรกของไทยวััย 17 ปีี ได้้ถืือกำำ�เนิิด
ภายใต้้ทีีมผู้้�สร้้าง BDA (bda.world.service)
นอกจากมีีตัั ว ตนในโลกจริิงแบบไม่่ นิิย ามเพศ
(Non-binary) แล้้ว Bangkoknaughtyboo
ยัังมีีอาชีีพหลัักเป็็นนายหรืือนางแบบ บอกเล่่า
เรื่่�องราวการมีีตััวตนในกรุุงเทพฯ โปรโมตเมืือง
ไลฟสไตล์์ ศิิลปะ แฟชั่่� น และขัั บ เคลื่่� อ นเรื่่�อ ง
ความหลากหลายทางเพศอีีกด้้วย เช่่นเดีียวกััน
ในสิิงคโปร์์ ซึ่่� งมีี Rae เจ้้ า ของแอ็็ ค เคานต์์
here.is.rae ที่่�นอกจากมีีอาชีีพศิิลปิินสายอาร์์ต
ยัังเป็็นผู้้�มีีอิิทธิิพลในวงการศิิลปะ แฟชั่่�น และ
วััฒนธรรมแนวสตรีีทในสิิงคโปร์์ให้้กลัับมาได้้รับ
ั
ความนิิยมอีีกครั้้�ง การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้ านไลฟ์์สไตล์์
และมีีอิิทธิิพลต่่ อ สิินค้้ า แฟชั่่� น ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
ทำำ�ให้้ WGSN คาดการณ์์ไว้้ว่า่ การมีีอยู่่�ของชาว
อิินฟลููเอนเซอร์์เสมืือนจริิง จะสามารถทำำ�เงิินให้้
ตลาดสิินค้้าได้้สููงถึึง 15 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ภายในปีี 2022

instagram.com/bangkoknaughtyboo
instagram.com/here.is.rae

ในจีีน เรีียกวััฒนธรรมการมีีตััวตนของเหล่่ามนุุษย์์เสมืือนจริิง (Virtual Human) ที่่�สามารถทำำ�เงิิน
ให้้แก่่ธุุรกิิจว่่า Unmanned Economy เพราะบุุคคลเหล่่านี้้� ไม่่ ได้้เป็็นเพีียงอิินฟลููเอนเซอร์์บนสื่่�อโซ
เชีียลเท่่านั้้�น แต่่ยัังสามารถทำำ�เงิินให้้กัับแบรนด์์สิินค้้าได้้ทุุกประเภท South China Morning Post
วิิเคราะห์์ว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาตลาดที่่�ดึึง Virtual Human มาโปรโมตสิินค้้าสามารถทำำ�รายได้้ถึึง 1.5 พััน
ล้้านหยวน หากการเติิบโตของ Virtual KOL (KOL มาจาก Key Opinion Leader หมายถึึงผู้้�ที่่�มีี
อิิทธิิพลทางความคิิด โดดเด่่น หรืือเชี่่�ยวชาญเรื่่�องความสามารถเฉพาะด้้าน) จะเพิ่่�มศัักยภาพให้้แก่่
ตลาดสิินค้้าทุุกประเภทในจีีน ซึ่่�งอาจทำำ�รายได้้ถึึง 100 พัันล้้านหยวนในปีี 2023
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CGI ที่่ก
� ลายเป็็น KOL ผู้้�มีีอิิทธิิพลทางความคิิดได้้
เป็็นกลยุุทธ์ที่
์ ่�ทำำ�รายได้้ได้้ง่า่ ยกว่่าดาราที่่�มีีค่่าตััว
สูู ง หลายแบรนด์์ จึึ งหัั น ไปจ้้ า งแอมบาสเดอร์์
ที่่�เป็็น Virtual Human อย่่างมายา (Maya) ที่่�
กลายเป็็นหน้้าตาของแบรนด์์ Puma นอกจาก
ไม่่ถูก
ู ระบุุสัญ
ั ชาติิตายตััวแล้้ว เธอยัังมีีไลฟ์์สไตล์์
การใช้้ชีีวิิตในเขตเวลาฝั่่�งเอเชีีย กิิจวััตรประจำำ�
วััน ของมายาจะทำำ�ให้้ ผู้้�ค นได้้ ติิดต ามเคล็็ ดลัั บ
ความสวยเสมืือนจริิง (Virtual Beauty) สไตล์์
สาวเอเชีียอีีกด้้วย เช่่นเดีียวกัันกัับอิิมมะ (Imma)
ไอดอลเสมืื อนจริิงจากฝั่่�งญี่่� ปุ่่�นที่่� มาแรงไม่่ แพ้้
กัั น ด้้ วยคาแรกเตอร์์ในแบบฉบัับสาวฮาราจูู กุุ
สมัั ย ใหม่่ อิิมมะจึึงได้้ ทำำ�สัั ญ ญาเป็็ น นางแบบ

ให้้แก่่ บริิษัั ทอิิ เกีีย บอกเล่่าไลฟ์์สไตล์์
ของเจนเนอเรชัันซีีและมิิลเลนเนีียลที่่�
ชื่่� นชอบการตกแต่่ งบ้้าน ประสานกัั บ
วััฒนธรรมการจััดบ้า้ นและเก็็บข้้าวของ
� น
ตามฉบัับชาวญี่่ปุ่่
� มีีการทำำ�สิินค้้า DIY
และการใช้้นวััตกรรม AR เพื่่� อซื้้�อของ
ออนไลน์์ ไลฟ์์สไตล์์เหล่่านี้้�ไม่่หรููหราจน
เกิินไป สามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย ทำำ�ให้้ผู้้�
ติิดตามรู้้�สึึกสมจริิงและอยากติิดตาม
เหมืือนเพื่่�อนคนสนิิท

instagram.com/imma.gram
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instagram.com/shudu.gram

WGSN ได้้ ให้้ ค วามเห็็ น ในบทความ Posthumanism ว่่า พลเมืื อ ง CGI หรืือ เจนเนอเรชัั น วีี
(Generation V มาจาก Generation Virtual) นี้้� จะกลายเป็็นจุุ ดเริ่่ม
� ต้้นของพลเมืืองยุุคใหม่่ที่่�มีี
อิิทธิิพลต่่อเจนเนอเรชัันต่่อไป ซึ่่� งเจเนอเรชัันวีีที่่�มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว อาจเรีียกอีีกชื่่�อหนึ่่� ง
ว่่ามนุุษย์์ไซบอร์์น (Cyborn) ที่่�อยู่่�ระหว่่างความเป็็นมนุุษย์์และหุ่่�นยนต์์ ซึ่่�งมีีอิิทธิิพลต่่อตลาดแบบ
v-Commerce ส่่งผลต่่ อการใช้้ชีีวิิตในโลกจริิง การจ้้างงาน จริิยธรรมการออกแบบมนุุ ษย์์และ
กฎระเบีียบในอนาคตอัันใกล้้ ที่่�มนุุษย์์ผู้้�ใช้้ชีีวิิตในโลกเดีียวกัันต้้องรัับมืือ
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ู ร์ู ที่
์ ่�อลัังการงานสร้้าง
การออกแบบเสื้้�อผ้้าดิิจิิทััลได้้เปลี่่ย
� นนิิยามของคำำ�ว่่าเสื้้�อผ้้าโอต์์กูตู
ไม่่สามารถสวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วััน ให้้กลายเป็็นเสื้้�อผ้้าพร้้อมใส่่ในทุุกวัันบนโลกเสมืือน
จริิง คอลเล็็กชััน Digital-Only Ready-to-Wear ที่่�ความจริิงคืือชุุดดิิจิิทััลกููตูร์ู ์ (Digital
Couture) ได้้ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นครั้้�งแรกในงานลอนดอนแฟชั่่�นวีีก ผ่่านการนำำ�เสนอผลงาน
ของดีีไซเนอร์์ม้้ามืืดอย่่าง Auroboros ในคอนเซปต์์ Wear the Future Now เช่่นเดีียว
กัับเจ้้าพ่่อด้้านดิิจิิทััลแฟชั่่�นอย่่างสตููดิิโอ The Fabricant ซึ่่�งร่่วมมืือกัับสตููดิิโอ Dapper
Labs เนรมิิตสิินค้้าแฟชั่่�นสู่่�โลกเสมืือนด้้วยฟิิลเตอร์์ Beauty3000 บนแพลตฟอร์์ม
อิินสตาแกรม และออกแบบชุุดเสมืือนจริิงในชื่่� อ Iridescence หากใครดาวน์์ โหลด
ฟิิล เตอร์์บ นอิินสตาแกรมแล้้ ว อยากสวมชุุ ด เสมืื อ นจริิงที่่� เ ข้้ า กัั น ก็็ ส ามารถซื้้� อ ผ่่ า น
แพลตฟอร์์มได้้เช่่นกััน

อิิสระมากขึ้้�น
ด้้วยสิินค้้าเสมืือนจริิง
นอกจากฝั่่� งอุุ ต สาหกรรมเกมที่่� ค วามคลั่่� ง ไคล้้
คาแรกเตอร์์ในเกมประเภท MMORPG หรืือการ
สวมบทบาทเป็็นใครก็็ได้้ จะทำำ�ให้้สิินค้้าสกิิน (Skin)
ที่่เ� ปลี่่ย
� นชุุดและภาพลัักษณ์์ในเกมเป็็นหนึ่่� งในฟีีเจอร์์
ที่่� ทำำ�ร ายได้้ ใ ห้้ ต ลาดเกมมากที่่� สุุ ด ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
อุุตสาหกรรมแฟชั่่�นก็็เติิบโตบนตลาดดิิจิิทััลได้้อย่่าง
รวดเร็็ว เช่่ น กัั น แรงผลัั ก ดัั น จากการรณรงค์์ ด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อมทำำ�ให้้หลายแบรนด์์หัน
ั ไปพึ่่�งพาเทคโนโลยีี
ภาพเสมืือนเพื่่�อออกแบบ Digital Clothes สำำ�หรัับ
นำำ�ไปใช้้ ง านบนสื่่� อ ดิิจิิทัั ล นอกจากการทำำ�ให้้ ภ าพ
ตััวอย่่างเสื้้� อผ้้าถููกทดลองสวมใส่่ได้้ด้้วยนวััตกรรม
AR แล้้ว ยัังสามารถซื้้�อเสื้้� อผ้้าเสมืือนจริิง Virtual
Clothing มาใส่่อวดในโลกโซเชีียลได้้อีีกด้้วย
tribute-brand.com

การสวมใส่่ เ สื้้� อ ผ้้ า เสมืื อ นบนร่่า งจริิงเป็็ น หนึ่่� งใน
กิิจกรรมยอดนิิยมในหมู่่�เซเลบริิตี้้� โดยแบรนด์์ยอด
นิิยมได้้แก่่แบรนด์์ Tribute นอกจากการนำำ�เสนอชุุด
สไตล์์กึ่่�งสตรีีตกึ่่� งดิิจิิทััล แบรนด์์ยัังเน้้ นย้ำำ�การเป็็น
สิินค้้าแฟชั่่�นที่่�ไร้้การสััมผััสโดยสิ้้�นเชิิง กาลา มารีียา
วรบานิิช (Gala Marija Vrbanic) ผู้้�ก่่อตั้้�งแบรนด์์ เผย
ว่่าต้้ องการสร้้างทางเลืือกใหม่่ ให้้ กัับอุุตสาหกรรม
แฟชั่่� น ที่่� ไ ม่่ ทำำ� ลายทรััพ ยากร และลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้ได้้มากที่่�สุุด รููปแบบซอฟต์์แวร์์ที่่�
พััฒนาจากโปรแกรม CLO3D ได้้เดิินทางมาไกลถึึง
เทคโนโลยีี CGI Image นวััตกรรมที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�นได้้เริ่่ม
�
ตััดทอนสิ่่�งของที่่�ใช้้ในชีีวิิตจริิง และสร้้างค่่านิิยมบน
โลกเสมืือน ซึ่่�งกลายเป็็นสิินค้้าเสมืือนจริิง (Virtual
Item) ยุุคใหม่่แห่่งวงการแฟชั่่�น
auroboros.co.uk
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ที่มา:
บทความ
“AI and Avatars: Are You
Ready for Your Digital Twin?”
โดย Sule Guner
จาก dailysabah.com
The 1975 - The Birthday Party, Youtube

ลีีแอนน์์ เอลเลีียตต์์ ยััง (Leanne Elliott Young)
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งและซีีอีีโอของ Institute of Digital
Fashion ให้้ สัั ม ภาษณ์์ ใ นงานลอนดอนแฟชั่่�น
วีีกว่่า “นี่่� คืือจุุ ดเริ่่ม
� ต้้ นของความท้้ าทายที่่� มีีต่่อ
แฟชั่่�นดิิจิิทััลยุุคใหม่่ กัับคำำ�ถามที่่�ว่า่ แฟชั่่�นที่่�เรา
เคยสวมใส่่จะกลายเป็็นแฟชั่่�นที่่�ถูก
ู เติิมเต็็มด้้วย
การมองเห็็นได้้อย่่างไร” มููลค่่าของสิินค้้าเสมืือน
จริิง ไม่่ ต่่างไปจากราคาสิินค้้ าจริิงที่่� จัับต้้ องได้้
(Real Item) แสดงให้้เห็็นว่่าไม่่ว่า่ สิินค้้าชิ้้�นนั้้� น
จะอยู่่�ในสภาพใด มูู ล ค่่ า ย่่ อ มขึ้้� น อยู่่�กัั บ การนำำ�
ไปใช้้ ห ากแพลตฟอร์์มดิิจิิทัั ล ของตลาดสิินค้้ า
นั้้� นมีีความพร้้อม ดัั งตัั วอย่่ างจากกระแสนิิยม
ของเสื้้� อ ผ้้ า ดิิจิิทัั ล ที่่� อ อกแบบโดยไม่่ ถูู ก จำำ�กัั ด
เพศสภาพ หรืือ สิินค้้ า โอต์์ กูู ตูู ร์ ์ซึ่่� ง ยากที่่� จ ะใส่่
ในชีีวิิตจริิง แม้้จะใช้้งานผ่่านระบบ AR แต่่แบรนด์์
สามารถทำำ�ให้้ ลูู ก ค้้ า สัั มผัั ส กัั บ ประสบการณ์์ ที่่�
แตกต่่ างและเหนืื อข้้ อจำำ�กัั ดด้้านการใช้้งานได้้
เทคโนโลยีีสิินค้้าเสมืือนจริิงที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้รู้้�สึึกเป็็น
ส่่ ว นหนึ่่� ง กัั บ สิินค้้ า และสัั มผัั ส ได้้ ถึึ งอิิสระด้้ ว ย
เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง หากเป็็นที่่� ต้้องการของ
ผู้้�ใช้้ ง านและสิ่่� ง นั้้� น ถูู ก ยอมรัับ บนพื้้� น ที่่� สัั ง คม
ดิิจิิทััลแล้้ว ก็็นัับว่่าเป็็นการลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่า
440

แท้้จริิงมนุุษย์์เราหวัังพึ่่�ง
เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง
เพราะต้้องการหลีีกหนีีจากความ
วุ่่�นวายในโลกแห่่งความเป็็นจริิง
หรืือต้้องการเป็็นอิิสระจาก
สิ่่�งที่่�ตััวเองเป็็นอยู่่�กัันแน่่
อนาคตข้้างหน้้าอาจเป็็นไปได้้ที่่�คนเราจะสามารถ
สแกนร่่างกายเพื่่� อคััดลอกข้้อมููลตััวตนไปอยู่่�ใน
โลกอีีกฝั่่�งหนึ่่� ง เหมืือนในมิิวสิิกวิิดีีโอเพลง “The
Birthday Party” ของวง The 1975 ซึ่่�งต้้องการจะ
สื่่�อว่่าบางครั้้�งคนเราอาจไม่่ต้้องการสวมบทบาท
เป็็นคนอื่่� นเหมืือนในเกม MMORPG แต่่การหนีี
จากความน่่ า เบื่่� อ ของโลกใบนี้้� อ าจเกิิดขึ้้� น จาก
การเป็็นตััวเองที่่�ดีีกว่่าเดิิม มิิวสิิกวิิดีีโอจึึงสร้้าง
อวตาร CGI ซึ่่� งคัั ดลอกร่่างอวตารของเจ้้าตัั ว
ให้้ ส ามารถทำำ�ในสิ่่� ง ที่่� อ ยากทำำ�และเป็็ น ในสิ่่� ง
ที่่� อ ยากเป็็ น ซึ่่� ง สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� ส ามารถทำำ�ได้้ แ ค่่ ใ น
โลกเสมืือนเท่่านั้้�น

บทความ
“And What If We Opted for
a Digital Rather Than a Real
Wardrobe?”
โดย Typepad
จาก irenebrination.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
บทความ
World in 2020”
“Apple Expected to Launch โดย Sophia Smith Galer
48 Megapixel iPhone and AR จาก bbc.com
Headphones in 2022”
บทความ
โดย Timothy James
“No Escape from Reality”
จาก news-block.com
โดย Marcus Carter และ Ben
บทความ
Egliston
“Apple’s First Headset to Be จาก reallifemag.com
Niche Precursor to Eventual
บทความ
AR Glasses”
“Red Light Holland’s
โดย Mark Gurman
Psychedelic Virtual Reality
จาก bloomberg.com
Experience”
บทความ
โดย Ontario
“Apple’s $1000 AR Headset จาก newsfilecorp.com
Expected in 2022, ‘Apple
บทความ
Glass’ in 2025, Contact
Lenses in 2030” โดย Malcolm “Research Radar : Platform
Cryptomnesia”
Owen
จาก wgsn.com
จาก appleinsider.com
บทความ
บทความ
“Designing for Digital Worlds” “Research Radar :
Simulation Society”
จาก wgsn.com
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
“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

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

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

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

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

viz360.com

เมทาเวิร์ส

ประเภทธุรกิจ: สื่อและความบันเทิง, ท่องเที่ยว, สถาปัตยกรรม
และการตกแต่ง, ศิลปะและหัตถกรรม แฟชั่นและความงาม,
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, การขนส่งการเดินทาง
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Third-Space World
Thirdspace ทฤษฎีีพื้้� นที่่�ที่่�สาม โดยกิิลเลส โฟกงเนีียร์์ (Gilles
Fauconnier) และมาร์์ก เทอร์์เนอร์์ (Mark Turner) เป็็นแนวคิิด
ที่่�สร้้างพื้้�นที่่�ทางจิิตขึ้้�นมาใหม่่ซึ่่�งผสมผสานระหว่่างความจริิงและ
สิ่่ง� เสมืือนจริิง เดิิมทีีทฤษฎีีดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นจากสติิปััญญาและจิิตใจ
หลายคนกล่่าวว่่าสิ่่�งนี้้�คืือทฤษฎีีถอดจิิตรููปแบบหนึ่่� ง แต่่ผู้้�ถอดจิิต
สามารถมีีปฏิิสััมพัน
ั ธ์์ได้้ทั้้�งในพื้้�นที่่�โลกแห่่งความเป็็นจริิงและพื้้�นที่่�
โลกเสมืือน จึึงเรีียกพื้้� นที่่�ที่่�สามารถข้้ามเขตแดนของทั้้�งสองโลก
ว่่าเป็็น “พื้้� นที่่� ที่่�สาม” ทฤษฎีีนี้้� ยัังถููกพััฒนาแนวคิิดในบริิบททาง
วััฒนธรรมและศิิลปะ ซึ่่�งปรากฏในหนัังสืือ Thirdspace: Journeys
to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places ที่่�

เล่่าถึึงเมืืองในความจริิงและเมืืองที่่�ก่่อตััวขึ้้�นจากในใจ จนเกิิดเป็็น
Thirdspace ที่่�ก่่อตััวเป็็นเมืืองในอุุดมคติิที่่�สร้้างด้้วยประสบการณ์์
ชีีวิิตของผู้้�คน

Thirdspace เกิิดขึ้้�นจากความสััมพัันธ์์แบบไตรภาคีี นั่่�นคืือพื้้� นที่่�
จริิง พื้้�นที่่�เสมืือน และผู้้�ใช้้งาน ในอดีีตถููกมองเป็็นเรื่่�องเพ้้อฝััน แต่่
ทุุกวัันนี้้�สะพานเชื่่�อมระหว่่างความสััมพัน
ั ธ์์สามส่่วนนี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นจริิง
ด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสมืือน Virtual Reality (VR) ซึ่่�งผสาน
ระหว่่าง Real World และ Virtual World ด้้วยนวััตกรรมล้ำำ�สมััย
ภายในโลกดิิจิิทััลแห่่งนี้้� ได้้มอบอิิสระไร้้ขีีดจำำ�กััด และปรากฏโลก
แห่่งใหม่่ที่่�เรีียกว่่า เมทาเวิิร์์ส (Metaverse) เว็็บไซต์์ Wikipedia
ได้้ ให้้ คำำ�นิิย ามคำำ�ว่่า Metaverse ว่่า มาจากคำำ�ว่่า Meta และ
Universe ที่่�ปรากฏขึ้้�นจริิงทางกายภาพในรููปแบบ 3 มิิติิ โดยเป็็น
ผลมาจากการเชื่่�อมโยงของระบบอิินเทอร์์เน็็ต ทำำ�ให้้จัก
ั รวาลแห่่งนี้้�
เป็็นได้้มากกว่่าจัักรวาลคู่่�ขนาน หรืือการถอดแบบจากโลกจริิงอย่่าง
ดิิจิิทััลฝาแฝด (Digital Twin) เท่่านั้้�น แต่่เป็็นพรมแดนที่่�สามารถ
จิินตนาการได้้ทุก
ุ อย่่างเท่่าที่่�ใจอยากให้้เป็็น
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visualise.com

ขอบเขตแห่่งใหม่่ได้้ถืือกำำ�เนิิดภายใต้้คำำ�นิิยามว่่า
“เมทาเวิิร์์ส” ซึ่่�งเคยถููกเรีียกในหนัังสืือเรื่่�อง Snow
Crash โดยเจ้้าของรางวััลโนเบล นีีล สตีีเฟนสััน
(Neal Stephenson) ภายในหนัั ง สืื อ เล่่ า ถึึง
คอนเซปต์์โลกเสมืือนที่่เ� ป็็นดั่่�งโลกคู่่�ขนาน 3 มิิติิ ผู้้�ที่่�
ใช้้ชีีวิิตในโลกแห่่งนั้้�นสามารถดื่่�มด่ำำ�ประสบการณ์์
เสมืือนได้้ด้้วยอุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์ IEEE ที่่�เชื่่�อมต่่อ
กัับสมองโดยตรง การเข้้าถึึงมิิติิแห่่งนี้้�ต้้องสวม
ตัั ว ตนในร่่า งอวตาร (Avatar) ที่่� จ ะเลีียนแบบ
ตััวเองหรืือสร้้างบทบาทเป็็นใครก็็ได้้ เพื่่� อเชื่่� อม
ต่่อกัับโลกแห่่งจิินตนาการได้้ไม่่รู้้�จบ นัักวิิจารณ์์
หนัั ง สืื อ ของนีีล สตีีเฟนสัั น จึึงให้้ ค วามเห็็ น ว่่า
แนวคิิดของเขาอาจไม่่ใช่่แค่่ Metaverse แต่่เป็็น

ได้้ทุุกอย่่าง และอาจพััฒนาเป็็น MetaGalaxy
หรืือ Hypergrid ที่่�ขยายขอบเขตแบบไม่่สิ้้�นสุุด
เช่่นเดีียวกัับที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์เรื่่�อง Ready
Player One ที่่� ปรากฏเมทาเวิิร์์สภายใต้้ ชื่่�อว่่า
โอเอซิิส (OASIS) โดยเปลี่่�ยนภาพจำำ�ของร่่าง
อวตารที่่� เป็็นได้้เพีียงการเลีียนแบบร่่างจริิง ให้้
เป็็นตััวการ์์ตูน
ู หรืือภาพลัักษณ์์เหนืือจิินตนาการ
ใด ๆ ก็็ ไ ด้้ อีีกทั้้� ง ยัั ง สร้้า งบรรทัั ด ฐานใหม่่ ท าง
เทคโนโลยีีสำำ�หรัับอุุปกรณ์์สวมใส่่แว่่น VR และ
แฮปติิกส์์ (Haptic Interface) เทคโนโลยีีที่่�
ช่่ ว ยเรื่่�อ งการสัั มผัั ส ในโลกเสมืื อ นที่่� ก ลายเป็็ น
สิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับอนาคต
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Animal Crossing, dexerto.com

บริิษััทเกม MMORPG คืือกลุ่่�มพลเมืือง
กลุ่่�มแรกที่่� เ ดิินเข้้ า สู่่�เมทาเวิิร์์ ส ก่่ อ น
ใคร อย่่าง Roblox ที่่� ออกมาประกาศ
การลงทุุนสร้้างเมทาเวิิร์์สให้้เกิิดขึ้้�นจริิง
โดยลงทุุนเริ่่ม
� ต้้นที่่�จำำ�นวน 38 พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐในปีีที่่�ผ่่านมา เพื่่� อทำำ�ให้้
พื้้� น ที่่� ข องอาณาจัั ก ร Roblox เป็็ น ได้้
มากกว่่า เกม แต่่ ยัั ง เป็็ น ศูู น ย์์ ร วมของ
คนในโลกเสมืื อนจำำ�นวนพัั นล้้านคน ที่่�
สามารถพบปะ เล่่นเกม เรีียน ทำำ�งาน
ประชุุม เปิิดการแสดงผลงานศิิลปะ หรืือ
รวมกลุ่่�มทางสัังคม โดยสร้้างเศรษฐกิิจ
เสมืือนจริิง (Virtual Economy) เป็็น
ของตัั ว เองที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยสกุุ ล เงิิน
Robux เช่่ น เดีียวกัั บ เกม Fortnite
ที่่� ส ร้้า งอาณาจัั ก รเมทาเวิิร์์ส ล่่ ว งหน้้ า
ด้้ ว ยจุุ ดข ายด้้ า นลิิขสิิทธิ์์�ร่ ่า งอวตารใน

fortnite 14 days of summer, epicgames.com

ยิินดีีต้้อนรัับพลเมืืองกลุ่่�มแรกในเมทาเวิิร์์ส
การผสมผสานตััวตนในโลกแห่่งความจริิงและโลกเสมืือนได้้แพร่่หลายในหมู่่�เกมเมอร์์
ภายใต้้เกมประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)
ซึ่่�งเป็็นการสวมบทบาทตััวตนในเกมผ่่านร่่างอวตาร เป็็นผลทำำ�ให้้สิินค้้าสกิิน (Skin) สำำ�หรัับ
เปลี่่ย
� นคาแรกเตอร์์ให้้ผู้้�เล่่น กวาดรายได้้ในอุุตสาหกรรมเกมไปอย่่างถล่่มทลาย เช่่นเดีียว
กัับปรากฏการณ์์สร้้างร่่างอวตารหรืือ Digital Twin ตััวตนฝาแฝดบนโลกโซเชีียลที่่�เป็็น
กระแสเปิิดตััวในหลายแอปพลิิเคชััน การปููทางเทคโนโลยีีภาพเสมืือน AR VR และ MR มา
นานนัับศตวรรษ เพื่่�อค่่อย ๆ เปิิดใจผู้้�บริิโภคให้้เดิินเข้้าสู่่�อาณาจัักรเสมืือนจริิงวัันละนิิด วัันนี้้�
จึึงถึึงเวลาแล้้วที่่�จะเปิิดประตููเมทาเวิิร์์สเต็็มตััว ให้้ทุก
ุ อย่่างสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ ณ ที่่�แห่่งนี้้�
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roblox.com

คาแรกเตอร์์ที่่�หลากหลาย เช่่น ร่่างฮีีโร่่
ร่่ า งการ์์ ตูู น ร่่ า งคนดัั ง ฯลฯ ตั้้� ง แต่่
� า่ นมา ได้้รับ
ปีี 2020 ที่่ผ่
ั ความนิิยมในด่่าน
เกม Party Royale ค่่อนข้้างมาก คลัับ
เสมืือนจริิง Party Royale ถืือเป็็นซีีรีีส์์

เกมกึ่่� งคอนเสิิร์์ตที่่�บริิษััท Epic Games
ภููมิิ ใจนำำ�เสนอ เพื่่� อตอบสนองการรวม
กลุ่่�มทางดนตรีีตลอด 24 ชั่่�วโมงในช่่วง
วิิกฤตการณ์์ไวรััสโควิิด-19 ท้้ายที่่�สุุดได้้
กลายเป็็นจุุดขายใหม่่ของเกม Fortnite
สร้้างจุุ ดเปลี่่�ยนให้้ แก่่ วงการคอนเสิิร์์ต
อย่่ า งการเปิิ ดค อนเสิิร์์ ตข องศิิลปิิ น
ทราวิิส สกอตต์์ (Travis Scott) มีีผู้้�ชม
ทั้้�งสิ้้�น 28 ล้้านคน โดยเป็็นแอ็็กเคานต์์
ที่่�ไม่่ซ้ำำ�กัันรัับชมตลอด 5 โชว์์แสดงสด
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complexland.com

การสร้้า งฟีีเจอร์์เชื่่� อ มโยงกิิจกรรมเสมืื อนจริิง
ที่่� ส่่ ง ผ่่ า นความรู้้�สึึกและสัั มผัั ส ได้้ บ นโลกจริิง
อย่่าง ComplexLand แพลตฟอร์์มที่่�ยกเลิิกงาน
เทศกาล ComplexCon ในปีี 2020 และเดิินหน้้า
ลงทุุนกัับเมทาเวิิร์์สอย่่างจริิงจััง จััดงานเทศกาล
กึ่่� งเกมภายใต้้แพลตฟอร์์ม ComplexLand ร่่าง
อวตารของผู้้�เข้้าร่่วมงานสามารถเดิินหาสิินค้้ า
แฟชั่่�นที่่� ถููกใจ เมืื องไซไฟแห่่ งนี้้� ได้้ เชื่่� อมต่่ อกัั บ
ร้้า นค้้ า ออนไลน์์ ชื่่� อ ดัั ง มากมายตามจุุ ด ไกด์์ ใ น
แผนที่่�เมืือง ผู้้�เข้้าร่่วมสามารถเดิินเลืือกซื้้�อสิินค้้า
แบรนด์์ดัังและพููดคุยกั
ุ ับร้้านแบบส่่วนตััว คล้้าย
กัับการเดิินเที่่�ยวในถนนช็็องเซลีีเซในปารีีสหรืือ
เมีียงดงในเกาหลีี เพราะเมื่่� อได้้ ลองสวมชุุดใน
ร่่างอวตารแล้้วถููกใจ ก็็สามารถกดสั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ให้้ ส่่งตรงถึึงหน้้ าบ้้าน ทั้้� งยัังสามารถสั่่�งอาหาร
มาส่่งถึึงบ้้าน หากผู้้�สั่่�งซื้้�อซึ่่� งเป็็นเจ้้าของอวตาร
อยู่่�ในเมืืองใดในโลกจริิง ก็็สามารถสั่่�งเมนููอาหาร
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Facebook Horizon, medium.com

การตั้้�งตััวเป็็นศููนย์์กลาง
ทางสัังคมแห่่งใหม่่ (Social Hub)
ในโลกเมทาเวิิร์์ส ไม่่ ได้้มีีบทบาท
เป็็นแค่่เกมหรืือแหล่่งรวมอีีเวนต์์
แต่่สามารถหยิิบสิ่่�งที่่�สามารถ
ทำำ�ได้้และทำำ�ไม่่ ได้้ในชีีวิิตจริิง
มาไว้้ในพื้้�นที่่�แห่่งนี้้� ได้้อย่่างอิิสระ

ที่่�มีี ณ พื้้�นที่่�แห่่งนั้้�น เพื่่�อดิิลิิเวอรีีอาหาร ขนม หรืือ
เครื่่�องดื่่�ม ระหว่่างชมอีีเวนต์์ต่่าง ๆ ในโลกเสมืือน
ได้้เช่่นกััน
ปีี ที่่� ผ่่ า นมางานเทศกาลมากมายถูู ก จัั ด ขึ้้� น ใน
รููปแบบ VR โดยการสร้้างร่่างอวตารจำำ�ลองตััว
จริิงของผู้้�ใช้้ ง าน เพื่่� อ ให้้ ร่ ่า งตัั ว แทนสามารถ
ดื่่� มด่ำำ�ประสบการณ์์ ได้้ เสมืือนเป็็นพลเมืืองของ
แพลตฟอร์์มแห่่งนั้้�น อย่่างงาน CogX ที่่�รวบรวม
สื่่�อผสมและเทคโนโลยีีสำำ�หรัับอนาคต ซึ่่�งเนรมิิต
งานในลอนดอนด้้วยนวััตกรรม VR ให้้ผู้้�ร่ว่ มงานมีี
ร่่างอวตารของตััวเอง และรู้้�สึึกถึึงการเทเลพอร์์ต
ตััวตนไป ณ ที่่�แห่่งนั้้�นจริิง ๆ ทางด้้านเทศกาลงาน
ดนตรีีระดัับโลก Glastonbury สร้้างมิิติิคู่่�ขนาน
แห่่งใหม่่ภายใต้้ชื่่�อ Lost Horizon โดยได้้ศิิลปิิน
ร่่างอวตารมาแสดงบนพื้้�นที่่�แบบ AR

Hana Bank ,
koreajoongangdaily.joins.com

อะคาช เนแกม (Akash Nigam) ซีีอีีโอบริิษััท Genies ผู้้�นำำ�ด้้านสื่่�อเอนเตอร์์เทนเมนต์์แห่่งยุุค ได้้
เล็็งเห็็นถึึงโอกาสการเติิบโตของเทคโนโลยีีเสมืือนจริิง ที่่�อาจก้้าวไปถึึง 400 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ภายในปีี 2025 ซึ่่� งการปููทางไปถึึงเมทาเวิิร์์สจำำ�เป็็นต้้องลงทุุนสำำ�หรัับร่่างอวตารเป็็นอัันดัับแรก จึึง
ประกาศลงทุุนครั้้�งใหญ่่ในการผลิิตอวตาร 3 มิิติิ เพื่่�อพร้้อมเดิินเข้้าสู่่�โลกเมทาเวิิร์์ส อะคาชจึึงร่่วมมืือ
กัับบริิษััท Mesut Ozil พััฒนาแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับแปลงร่่างตััวตนในโลกจริิงให้้เป็็นเวอร์์ชัน
ั อวตาร
เริ่่ม
� จากการเนรมิิตดารา ศิิลปิิน นัักกีีฬา เพื่่�อเชื่่�อมโยงสิินค้้าจากอุุตสาหกรรมเกม ศิิลปะ ดนตรีี และ
ั ษณ์์อวตารที่่�ผลิิตขึ้้�นจากบริิษััท Genies โดยจัับมืือกัับแบรนด์์ดัังอย่่าง
แฟชั่่�น มาไว้้เป็็นต้้นแบบรููปลัก
Supreme Nike Gucci และอีีกมากมาย ที่่�พร้้อมเข้้ามาอััพเกรดตััวตนของเหล่่าอวตารจากไอเท็็ม
สำำ�หรัับแต่่งกายให้้สมบููรณ์์แบบมากที่่�สุด
ุ


genies.com
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Genies คืื อ หนึ่่� ง ในบริิษัั ท ที่่� ต้้ อ งการตัั ว ตนดิิจิิทัั ล
ให้้ โ ลดแล่่ น ไปในแพลตฟอร์์มทุุ ก ประเภท ไม่่ ไ ด้้ มีี
ตััวตนแค่่ รููปสติิกเกอร์์หรืือ GIF แต่่สามารถสร้้าง
วััฒ นธรรมบนอิินเทอร์์เ น็็ ต ในแบบของตัั ว เองได้้
เช่่นเดีียวกัับบริิษััทเอสเอ็็มเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ (SM
Entertainment) หนึ่่� ง ในผู้้�นำำ�ด้้ า นสื่่� อ เคป๊๊ อ ปใน
เกาหลีีใต้้ได้้สร้้างร่่างอวตารให้้แก่่ศิิลปิิน หลัังจาก
ที่่�เดิินหน้้าสร้้างร่่างอวตารให้้ศิิลปิินวง aespa เป็็น
อัันดัับแรก ในเวลาต่่อมาได้้เริ่่มนำำ�ตั
ัวตนของศิิลปิิน
�
ทั้้� งหมดที่่� อยู่่�ภายใต้้ สัังกััด เข้้าสู่่�โลกเสมืือนที่่� เรีียก
ว่่ากวัังยา (KWANGYA) ผ่่านกิิจกรรมโปรโมต เนื้้� อ
เพลง และมิิวสิิกวิิดีีโอ ซึ่่�งเป็็นโลกเมทาเวิิร์์สภายใต้้
การจััดการของบริิษัั ท เป็็นการรวบรวมคอนเทนต์์
ทุุกมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศิิลปิิน ภายใต้้คอนเซปต์์ SM
Culture Universe ในอนาคตอัันใกล้้แฟนคลัับจะ
สามารถล็็อกอิินร่่างอวตารของตััวเอง เพื่่�อเข้้าสู่่�มิิติิ
กวัังยาและพบปะศิิลปิินอวตารในกิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งจะ
สานฝัันของแฟนคลัับให้้เกิิดขึ้้�นจริิงได้้นับ
ั ครั้้�งไม่่ถ้ว
้ น
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ในชีีวิิตจริิงการเข้้าถึึงคนดััง
อาจไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย หากวงการดนตรีี กีีฬา
หรืือภาพยนตร์์ สามารถลบเส้้นแบ่่งระหว่่าง
คนดัังออกด้้วยร่่างอวตาร อาจเป็็นทาง
สู่่�ความใกล้้ชิิดระหว่่างเซเลบริิตี้้�
และแฟนคลัับได้้ทางหนึ่่�ง

จริิงอยู่่�ที่่� การสร้้างร่่างอวตารเป็็นการสมมติิตัั วตน
ชั่่�วคราว แต่่ในโลกของ DeFi การมีีบััญชีีแอ็็กเคานต์์
และร่่อ งรอยการดำำ�เนิินการด้้ า นธุุร กรรมการเงิิน
ต่่ า งเป็็ น หนึ่่� ง ในการระบุุ พิิกัั ด และแสดงตัั ว ตนใน
ฐานะผู้้�ใช้้งานบนแพลตฟอร์์มนั้้�น เมื่่� อผู้้�ใช้้ต้้องการ
เข้้าระบบครั้้�งหน้้า ถ้้าระบบไม่่ต้้องการให้้ลงทะเบีียน
ใหม่่ เ พราะเคยมีีร่่ อ งรอยของนิิ เวศดิิจิิทัั ล แล้้ ว
นั่่�นย่่อมหมายถึึงว่่า ผู้้�ใช้้ได้้กลายเป็็นหนึ่่� งในพลเมืือง
ของโลกดิิจิิทััลแห่่งนั้้�นเช่่นกััน
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NFT, VR Entertainment
และ Augmented Living
กำำ�ลัังขัับเคลื่่�อนโลกใบใหม่่
ที่่�เรีียกว่่าเมทาเวิิร์์ส
ซึ่่�งมาพร้้อมกัับโอกาส
และความท้้าทาย

metaversereit.com

Avatar Economy
สิินทรััพย์์และการลงทุุนสำำ�หรัับอวตาร
เมทาเวิิร์์ส เป็็ น ได้้ ม ากกว่่ า ความบัั น เทิิงยามบ่่ า ย เมื่่� อ บริิษัั ทพัั ฒ นาและลงทุุ น ด้้ า น
อสัังหาริิมทรััพย์์ Metaverse Group เปิิดตััวกองทุุนภายใต้้ชื่่�อ Metaverse REIT ซึ่่�งมา
จากคำำ�ว่่า Metaverse’s Real Estate Investment Trust สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือด้้วยเงิิน
ก้้อนแรกจำำ�นวน 5 แสนดอลลาร์์สหรััฐ เพื่่�อจัับจองบ้้านในรููปแบบ 3 มิิติิ (NFT Digital
Home) ในชื่่�อ Mars House ซึ่่�งถููกออกแบบโดยศิิลปิินคริิสตา คิิม (Krista Kim) นอกจาก
สิินค้้าอสัังหาริิมทรััพย์์กลุ่่�มนี้้�จะเข้้ามาเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์การมองโลกให้้เปลี่่�ยนไป ยััง
มีีผลต่่อตลาดสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลอื่่� น ๆ ในอนาคต บริิษััทจึึงพร้้อมเปิิดการลงทุุนในกองทุุน
ที่่�ดิินและที่่�อยู่่�อาศััยภายใต้้บล็็อกเชนของ Republic Realm ที่่�เน้้นการจััดการกองทุุน
สำำ�หรัับอนาคตของเมทาเวิิร์์สโดยเฉพาะ จานีีน โยริิโอ (Janine Yorio) หััวหน้้าทีีม NFT
ของ Republic Realm ให้้สััมภาษณ์์กัับสำำ�นัักพิิมพ์์ Bloomberg ว่่า “การซื้้�อที่่�ดิินใน
เมทาเวิิร์์สวัันนี้้�อาจเป็็นการลงทุุนที่่�ดูไู ม่่น่่าตื่่�นเต้้น เช่่นเดีียวกัันกัับการจัับจองที่่�ดิินในแมน
แฮตตัันในยุุค 1750 ที่่�อาจไม่่ท้้าทายในยุุคนั้้�น แต่่เติิบโตได้้มหาศาลในอนาคตข้้างหน้้า”
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การซื้้�อขายอสัังหาริิมทรััพย์์เสมืือนจริิงนี้้�เทีียบได้้
กัับการแย่่งชิิงซื้้�อโดเมนในอิินเทอร์์เน็็ ตยุุคแรก
การกว้้านซื้้� อที่่� ดิิ นในบล็็อกเชนเมทาเวิิร์์สดัั ง ๆ
อ ย่่ า ง D e c e n t r a l a n d C r y p t o v oxe l s
Somnium Space หรืือ The Sandbox ได้้สร้้าง
ปรากฏการณ์์ ที่่�ทำำ�ให้้ ราคาที่่� ดิิ นสููงขึ้้� น รายงาน
จาก NonFungible.com เผยว่่ากลางปีี 2021 ที่่�
ผ่่านมา แพลตฟอร์์มเมทาเวิิร์์ส Decentraland
มีียอดขายรวมมากกว่่า 50 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
มีีผู้้�ซื้้� อ ที่่� ดิิ นในเดืื อ นมีีนาคมจำำ�นวน 334 ราย
และทำำ�ให้้ ที่่� ดิิ นขนาด 41,216 ตารางเมตรมีี
ราคาแตะที่่� 572,000 ดอลลาร์์ส หรััฐ ขณะที่่�
แพลตฟอร์์ม Somnium Space ได้้ที่่�ดิินต่่อผืืน
มากกว่่า 500,000 ดอลลาร์์สหรััฐ ส่่วน The
Sandbox ก็็สามารถทำำ�มููลค่่าที่่�ดิินให้้สูงู ขึ้้�นจาก
60,000 ดอลลาร์์ เป็็น 400,000 ดอลลาร์์สหรััฐ
ภายในเวลาไม่่เกิิน 2 ปีี เนื่่� องจากเมทาเวิิร์์สบาง
แพลตฟอร์์มมีีสกุุลเงิิน Cryptocurrency เป็็น
ของตััวเอง จึึงทำำ�ให้้ราคาสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลสามารถ
พุ่่�งสููงขึ้้�นรวดเร็็วมากกว่่า 3500% ได้้ภายในเวลา
ไม่่กี่�่ปีี

medium.com
medium.com
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การผนึึกกำำ�ลัังของบล็็อกเชนและสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลได้้เปลี่่�ยนบริิบททางสัังคม เกม และ
เศรษฐกิิจ เห็็นได้้ชัด
ั จากความสำำ�เร็็จของ Decentraland ที่่�ได้้รับ
ั ใบอนุุญาตสร้้างอาร์์เคด
เปิิดคาสิิโนใน Crypto Valley เชิิญชวนบริิษััท นัักลงทุุน และแบรนด์์สิินค้้าเป็็นจำำ�นวนมาก
เข้้ามาประมููลสิินค้้า จััดนิิทรรศการและงานเทศกาล โดยขายตั๋๋�วและสิินค้้าดิิจิิทััลในรููป
แบบ NFT มากมายจากแบรนด์์ชั้้น
� นำำ� เซบาสเตีียน บอร์์เกต (Sebastien Borget) ผู้้�ร่่วม
ก่่อตั้้�ง The Sandbox กล่่าวถึึงกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ในโลกเสมืือนจริิงว่่าเป็็นแพลตฟอร์์ม
ในฐานะประเทศใหม่่ที่่�กำำ�ลังั ก่่อตััวขึ้้�น ซึ่่�งเศรษฐกิิจที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนแบบ NFT จะเติิบโตเร็็วกว่่า
โลกจริิงภายในหนึ่่� งทศวรรษ ทฤษฎีีของนัักลงทุุนในโลกเสมืือนจริิงเชื่่�อว่่าเมื่่�อแพลตฟอร์์ม
มีีสภาพแวดล้้อมที่่�เพีียบพร้้อม มีีพื้้� นที่่�อสัังหาริิมทรััพย์์และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบ
สำำ�หรัับเติิมเต็็ มการใช้้ชีีวิิตแบบ Augmented Living ดิินแดนแห่่ งนั้้� นจะกลายเป็็น
ทำำ�เลทองและศููนย์์กลางแห่่งโลกเสมืือน

Upland, funzen.net

Decentraland, polygonalmind.com

Upland หนึ่่� งในแอปพลิิเคชััน Decentralized application (dApp) สำำ�หรัับ
ซื้้�อขายอสัังหาริิมทรััพย์์เสมืือนจริิงที่่�เชื่่�อมโยงกัับแผนที่่�ประเทศหรืือเมืืองที่่�
มีีอยู่่�จริิง ผู้้�เยี่่�ยมชมสามารถชมนครนิิวยอร์์ก โอ๊๊คแลนด์์ ชิิคาโก หรืือเมืือง
มหานครอื่่�นในสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งปรากฏอยู่่�ในเมืืองเสมืือนจริิงบน Upland อีีก
ทั้้�งยัังสามารถกดซื้้�อตึึก อพาร์์ทเม้้นท์์ หรืือลงทุุนในระบบขนส่่งสาธารณะของ
เมืืองได้้ไม่่จำำ�กััด โดยใช้้สกุุลเงิิน UPX ซึ่่�งมููลค่่าของ UPX รุ่่�นเบต้้า อยู่่�ที่่� 1,000
UPX ต่่อ 1 ดอลลาร์์สหรััฐ Upland สามารถขายอสัังหาริิมทรััพย์์ในระบบ NFT
ไปได้้กว่่า 1 ล้้านชิ้้น
� ภายในเวลา 18 เดืือน แม้้อยู่่�ในช่่วงนำำ�ร่่องของเมทาเวิิร์์ส
ก็็ตาม ซึ่่�งเติิบโตรวดเร็็วถึึง 1,612,400% โดยจุุดขายของแพลตฟอร์์มแห่่งนี้้�
คืือการทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนเห็็นภาพที่่�ชัด
ั เจนในมููลค่่าของที่่�ดิินหรืืออสัังหาริิมทรััพย์์
แห่่งนั้้�น จึึงสามารถตััดสิินใจลงทุุนบ้้านในฝัันได้้รวดเร็็ว ซึ่่�งขั้้�นถััดไปของเมืือง
ั จองเป็็นเจ้้าของ
ใน Upland จะกลายเป็็นศููนย์์กลางการทำำ�ธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ที่่�จับ
และขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจเมทาเวิิร์์สให้้เติิบโตในฐานะผู้้�ลงทุุนหน้้าใหม่่
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เมื่่�อเมืืองเติิบโตไม่่ทััน
เทคโนโลยีีจึึงจำำ�เป็็น
ต้้องนำำ�ร่่องยานยนต์์
อััจฉริิยะไว้้ในโลกอีีกใบ

mercedes vision avtr interior, mercedes-benz.com

Hyundai Zepeto,yna.co.kr
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หลายปีี ที่่� ผ่่ า นมาอุุ ต สาหกรรมยานยนต์์ พัั ฒ นา
นวััตกรรมมากมาย เพื่่� อเป็็นหนึ่่� งในไอเทมสำำ�หรัับ
เกม อย่่างบริิษัั ท Tesla หรืือ Maserati ที่่�ปรากฏ
โฉมในเกมค่่ายจีีน Peace Elite ปััจจุุบัันยานพาหนะ
เหล่่านี้้� ได้้ เข้้าสู่่�วงการบล็็อกเชนเต็็ มตััว เพื่่� อให้้ ผู้้�ที่่�
ต้้ องการเป็็นเจ้้าของสามารถจัับจองได้้ ด้้วยระบบ
Cryptocurrency เช่่นเดีียวกัับฝั่่�งเกาหลีีใต้้ที่่�เดิิน
หน้้ าพััฒนาสิินค้้ าเสมืือนจริิง ยานยนต์์ ของบริิษัั ท
Hyundai ที่่�สร้้างไลน์์สิินค้้ากลุ่่�มใหม่่ว่า่ N Line เพื่่�อ
รองรัับผู้้�บริิโภคกลุ่่�ม MZers ซึ่่�งมาจากมิิลเลนเนีียล
และเจนซีี เป้้าหมายรุ่่�นแรกที่่�สนใจประสบการณ์์ขับ
ั ขี่่�
ในโลกเมทาเวิิร์์ส โดยในปีี 2022 นี้้�บริิษััทจะเปิิดตััว
18 โมเดลรถยนต์์ที่่�มีีสมรรถนะเทีียบเท่่ากัับซููเปอร์์
คาร์์ โดยจัับจองผ่่านแพลตฟอร์์ม Zepeto ที่่�มีีผู้้�ใช้้
งานกว่่า 220 ล้้านคนทั่่�วโลก

bmwblog.com

Mercedes-Benz พร้้อมรองรัับตลาดสิินค้้าโลก
เสมืือนมายาวนาน ตั้้�งแต่่เปิิดตััว MercedesBenz Vision AVTR ที่่�ออกแบบร่่วมกัับผู้้�กำำ�กัับ
ภาพยนตร์์ Avatar เจมส์์ คาเมรอน (James
Cameron) ซึ่่� ง จำำ�หน่่ า ยได้้ ใ นราคา 67,900
ดอลลาร์์สหรััฐ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้ลุยต
ุ ลาดจีีน
ด้้วยการวางจำำ�หน่่ายสิินค้้ารถยนต์์ในบล็็อกเชน
ของสตาร์์ตอััป PlatON สร้้างฮาร์์ดแวร์์ในรููปแบบ
Car Wallet ที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ และสนัั บสนุุน
ยานยนต์์ เ พื่่� อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มแห่่ ง อนาคต ฝ่่าย
กลยุุทธ์แ
์ บรนด์์ยัังได้้กล่่าวถึึงการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
สำำ�หรัับ Second Life ของบริิษััท ที่่ไ� ม่่ได้้เป็็นเพีียง
ตลาดทางเลืือกหรืือสิินค้้า Plan B แต่่เป็็นการยก
ระดัับสมรรถนะยานยนต์์ ไม่่ว่า่ ผู้้�บริิโภคจะเลืือก
ใช้้สิินค้้าในรููปแบบใดหรืืออยู่่�ในโลกแบบใดก็็ตาม

bmwblog.com
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นัั กธุุรกิิจรุ่่�นแรกของเมทาเวิิร์์สอาจเป็็นคนตััวเล็็กที่่�ลงทุุนในสิินทรััพย์์ได้้
ตรงจุุ ด อย่่ า งศิิลปิิ น ดิิจิิทัั ล Beeple ที่่� ส ามารถขายผลงานภาพศิิลปะ
ดิิจิิทััลในชื่่�อ “Everydays: The First 5000 Days” ได้้ในราคา 69 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ ซื้้�อโดยนัักลงทุุนชาวสิิงคโปร์์ที่่�มีีนามแฝงว่่า MetaKovan
ปรากฏการณ์์ทำำ�เงิินนี้้�ได้้ต้้อนรัับศิิลปิินวงการศิิลปะ Crypto Art ให้้เข้้าเป็็น
ผู้้�เล่่นที่่�น่่าจัับตามองในวงการธุุรกิิจเมทาเวิิร์์สอย่่างเป็็นทางการ

โมเดลธุุรกิิจแรกเริ่่ม
� คืือการเกาะ
กระแสเกมเมอร์์ ซึ่่� งมีีศิิลปิิ น
ห ล า ยร า ย ที่่� อ อ ก แ บ บ ศิิ ล ป ะ
ดิิจิิทัั ลขึ้้� นมาเพื่่� อจำำ�หน่่ ายให้้ แก่่
บริิษััทเกม เช่่น ดีีไซเนอร์์อัันเดรส
ไรซิิงเจอร์์ (Andrés Reisinger)
ที่่� อ อกแบบสิินค้้ า เฟอร์์นิิ เจอร์์
เสมืื อ นจริิงคอลเล็็ ก ชัั น The
Are Circles Circular? คืือคำำ�โปรยที่่�บริิษััท BMW ใช้้เปิิดตััวเมทาเวิิร์์สแห่่งใหม่่ที่่�มีีชื่่�อว่่า
Joytopia ซึ่่�งร่่วมมืือกัับบริิษััทวอร์์นเนอร์์ มิิวสิิค จััดคอนเสิิร์์ต Coldplay แบบเสมืือนจริิง
รููปแบบของความบัันเทิิงบนแพลตฟอร์์มไม่่ใช่่เพีียงสตรีีมมิิงทั่่�วไป แต่่เป็็นดิินแดนความสุุข
สำำ�หรัับอนาคตที่่�ทุก
ุ คนคาดหวัังอยากให้้เกิิดขึ้้�นจริิง นอกจากนี้้� BMW ยัังเปิิดตัว
ั สิินค้้ากลุ่่�ม
IAA Mobility ในงานแสดงยานยนต์์นานาชาติิ (International Motor Show) ซึ่่�งเป็็น
รถยนต์์ซิิตี้้�คาร์์เสมืือนจริิง รุ่่�น i Vision Circular โดยจิินตนาการของ BMW วาดฝัันว่่ายาน
ยนต์์ไฟฟ้้าที่่�ผลิิตขึ้้�นในปีี 2040 ต้้องออกแบบด้้วยวััสดุุรีีไซเคิิลได้้ 100% พร้้อมแบตเตอรี่่�
ที่่�อยู่่�ในวงจรการใช้้ซ้ำำ� จึึงออกแบบ BMW รุ่่�น i Vision Circular เพื่่�อเป็็นรถยนต์์ต้้นแบบ
สำำ�หรัับยานยนต์์แห่่งอนาคต เหมืือนดั่่�งคำำ�โปรยที่่�กล่่าวไว้้ในงานเปิิดตััวของ Joytopia
นอกจากความพยายามในการสร้้างยานยนต์์ต้้นแบบสำำ�หรัับอนาคตแล้้ว ยัังเป็็นโมเดล
สำำ�หรัับเทคนิิคใหม่่ ๆ ในขั้้�นตอนการผลิิตและเชื่่�อมองค์์ประกอบรถยนต์์ อาจเป็็นเรื่่�อง
ไม่่ไกลเกิินจริิงถ้้าในปีี 2040 จะเห็็นยานยนต์์คล้้ายกัับรุ่่�นเสมืือนจริิงออกมาโลดแล่่น
บนท้้องถนนตามความคาดหวัังที่่�มอบไว้้เหมืือนใน Joytopia
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Shipping ซึ่่� ง สามารถขายได้้
ภายในเวลาไม่่ ถึึ ง 10 นาทีีนัั บ
แต่่วางขายบนแพลตฟอร์์ม โดย

นำำ�ไปใช้้ในเกมของค่่าย Unreal
Engine และ Epic Games ทำำ�
ให้้ ส ตูู ดิิ โอของไรซิิงเจอร์์ มีีชื่่� อ
เสีียงและมีีโอกาสได้้ ร่ ่ว มงาน
กัับสตููดิิโอ Moooi แบรนด์์เก่่า
แก่่ สัั ญ ชาติิดัั ตช์์ ผู้้�คร่ำ�� หวอดใน
งานออกแบบเฟอร์์นิิ เจอร์์ เพื่่� อ

ออกแบบเก้้าอี้้�เสมืือนจริิงภายใต้้
ชื่่�อ Hortensia เก้้าอี้้�ห่อ
่ คลุุมด้ว
้ ย
กลีีบดอกไม้้ซึ่่�งทำำ�จากผ้้าประเภท
โพลีีเอสเตอร์์รููปแบบดิิจิิทััล

reisinger.studio/the-shipping
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การออกแบบครั้้�งนี้้�ได้้ปฏิิวััติิสายงานผลิิตในอุุตสาหกรรม
เฟอร์์นิิ เจอร์์ไปอย่่ างสิ้้� นเชิิง เพราะเป็็นการประมููลสิินค้้ า
เฟอร์์นิิเจอร์์ในจำำ�นวนจำำ�กััดเพีียง 10 ชิ้้�น ที่่�เป็็นโทเคนซึ่่� ง
ไม่่สามารถใช้้งานร่่วมกัันได้้ แต่่สามารถเคลื่่�อนย้้าย ปรัับ
เปลี่่� ย น ให้้ ก ลายเป็็ น วัั ตถุุ ที่่� เ กิิดขึ้้� น จริิงบนพื้้� น ที่่� ใ ดก็็ ไ ด้้
โดยมีีฉากหลัังเป็็นโลกจริิงในรููปแบบของ Augmented
Reality เมื่่� อ เกิิดความต้้ อ งการในท้้ อ งตลาดมากยิ่่� ง ขึ้้� น
สตููดิิโอจึึงตััดสิินใจจะพััฒนาและทำำ�สิินค้้าจริิงที่่�จัับต้้องได้้
ซึ่่� ง แน่่ น อนว่่า ต้้ อ งมีีมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ขึ้้� น กว่่า สิินค้้ า เสมืื อ นจริิง
เว็็บไซต์์ Dezeen วิิเคราะห์์ ว่่าโมเดลการผลิิตที่่� เริ่่ม
� จาก
ออกแบบสิินค้้ าเสมืื อนจริิงที่่� เก็็ บไว้้ในคลัั ง NFT จำำ�นวน
มาก เป็็นการบัังคัั บให้้ เกิิดความต้้ องการโดยปริิยาย จึึง
สามารถเพิ่่มอุ
ุ สงค์์และนำำ�พาอุุปทานมาให้้ธุรกิิ
ุ จออกแบบ
� ป
ที่่ส
� ามารถผลิิตสิินค้้าที่่ใ� ช้้ได้้ทั้้ง� ในโลกเมทาเวิิร์์สและโลกจริิง
460
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ภาพธีีมที่่�ออกแบบให้้ Microsoft สำำ�หรัับ Windows 11 ความ
สวยงามที่่�สร้้างได้้ด้้วย CGI สามารถสร้้างธรรมชาติิที่่�สมจริิง
เติิมเต็็มความรู้้�สึึกได้้ไม่่แพ้้ไปกว่่าภาพถ่่ายจากธรรมชาติิของ
จริิง เช่่นเดีียวกัับผลงานสร้้างบ้้านในฝัันของ Samsung ในชื่่�อ
Perfect Reality ที่่�ต้้อนรัับประสบการณ์์เหนืือจริิงของโทรทััศน์์
รุ่่�น QLED 8K เบลอเส้้นแบ่่งระหว่่างโลกจริิงและความจริิง
เสมืือน แล้้วเชื่่� อมโลกทั้้� ง 2 ใบไว้้ด้้วยธรรมชาติิวิิถีีเซน หรืือ
ผลงานสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งร่่วมมืื อกัั บแดเนีียล อาร์์แชม (Daniel
Arsham) ศิิลปิินเจ้้าพ่่อระดัับประติิมากรรมดิิจิิทััล ในผลงาน
Eroding and Reforming Bust of Rome (One Year)
เป็็นการโคจรมาพบกัั นระหว่่างประติิมากรรมรููปปั้้�นโรมัันกัั บ
ฉากหลัังฤดููใบไม้้ผลิิในญี่่�ปุ่่�น ผลงานชิ้้�นนี้้�นอกจากจะเป็็นส่่วน
หนึ่่� งที่่�โลดแล่่นในวงการเมทาเวิิร์์สแล้้ว ยัังกลายเป็็นตััวแทน
ที่่�แสดงถึึงการเปลี่่�ยนผ่่านสหััสวรรษของวงการประติิมากรรม
ด้้วยกระบวนทััศน์์ที่่�เปลี่่�ยนไป

sixnfive.com

เร่่เข้้ามา!
มาขายสิินค้้าเสมืือนจริิงกัันเถอะ
ครีีเอเตอร์์ม ากมายผัั น ตัั ว มาเป็็ น นัั ก ออกแบบ
สิินค้้า 3 มิิติิหรืือภาพเสมืือนจริิง เพื่่�อรองรัับการ
มาถึึงของเมทาเวิิร์์ส ผลงานของครีีเอเตอร์์ที่่�
ออกแบบได้้ตรงโจทย์์การใช้้งานของแบรนด์์ จะ
กลายเป็็นทรััพยากรรุ่่�นบุุกเบิิกของแพลตฟอร์์ม
เมทาเวิิร์์สแห่่งนั้้�น อย่่างเอกลัักษณ์์ของสตููดิิโอ
Six N. Five ที่่เ� ริ่่ม
� วชาญด้้าน
� ต้้นจากบทบาทผู้้�เชี่่ย
การถ่่ายภาพและวิิดีีโอสำำ�หรัับงานโฆษณาและ
ประติิมากรรม ปััจจุุบัันได้้เดิินหน้้าพััฒนาผลงาน
ในลัักษณะ CGI สร้้างสื่่�อจากจิินตนาการ แล้้วนำำ�
มาถ่่ายทอดเป็็นภาพเสมืือนจริิงที่่�ประณีีต อย่่าง
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Daniel Arsham, niftygateway.com
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Summer Monogram ที่่�ผสมผสานความสุุขุม
ุ
ไว้้ในฤดููร้อ
้ นแห่่งอนาคตสไตล์์ Futuristic เช่่น
เดีียวกัับการยกระดัับรัันเวย์์เข้้าสู่่�โลกเสมืือนจริิง
ของ Balenciaga ที่่�ออกแบบเสื้้�อผ้้าเพื่่�อเป็็นหนึ่่� ง
ในฟัังก์์ ชัันสกิินของเกม ภายใต้้ ชื่่�อคอลเล็็กชััน
Afterworld: The Age of Tomorrow หรืือ
แบรนด์์ Louis Vuitton ที่่�เดิินหน้้าเข้้าสู่่�บทบาท
สไตลิิสต์์ ห ลัั ก ของเกมการแข่่ ง ขัั น อีีสปอร์์ ต
League of Legends ของจีีนมาหลายปีี ล่่าสุุด
ได้้ เปิิดตััววิิดีีโอเกมในชื่่� อ Louis: The Game
เพื่่�อฉลองครบรอบ 200 ปีีของแบรนด์์ โดยเกม
ได้้สอดแทรกเรื่่�องราวของแบรนด์์ลงไป อีีกทั้้�งยััง
ฝัังด้้วย NFT 30 ตััว รวมถึึง 10 ตััวที่่�สร้้างโดย
Beeple ศิิลปิินดิิจิิทััลชื่่�อดัังแห่่งยุุค
louisvuitton.com
burberry.com
annibalesiconolfi.com

twitter.com/MadMaraca

เมืืองและบ้้านถููกสานฝัันด้้วยครีีเอเตอร์์มากมายที่่เ� ปลี่่ย
� นจากบทบาทครีีเอเตอร์์
หรืือ นัั ก ออกแบบ CGI มาเป็็ น สถาปนิิกสร้้า งโลกในฝัั น ให้้ เป็็ น จริิง อย่่ า ง
ผลงานของมารีี แมด มาราคา (Mari Mad Maraca) และอัั น นิิบาเล
ซิิโคโนลฟีี (Annibale Siconolfi) ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นอยู่่�ที่่�การสร้้างภาพของอาคาร
และเมืืองแห่่งโลกอนาคตที่่�เป็็นได้้ทั้้�งรููปแบบยููโทเปีีย (Utopia) และดิิสโทเปีีย
(Dystopia) โดยได้้รับ
ั ความสนใจจากนัักสะสม NFT นัักดนตรีี ผู้้�กำำ�กัับ นัักเขีียน
และบริิษััทสถาปััตยกรรมมากมายที่่�มีีชื่่�อเสีียงในเว็็บไซต์์ niftygateway.com
ทางฝั่่�งแฟชั่่�นก็็ไม่่น้้อยหน้้า ทุุกวัันนี้้�ได้้มีีดีีไซเนอร์์ที่่�ยกสตููดิิโอเข้้าสู่่�โลกดิิจิิทััล
อย่่างเป็็นทางการ อย่่างแบรนด์์ Burberry ที่่�พัฒ
ั นาแพลตฟอร์์มร่ว่ มกัับบริิษััท
Epic Games และร่่วมมืือกัับศิิลปิิน CGI มากมาย อย่่างในคอลเล็็กชััน TB
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zepeto.me SKll

gucci zepetto
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แม้้สิินค้้าเสมืือนจริิงในเมทาเวิิร์์สจะไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�จัับต้้อง
ได้้ ทางกายภาพ แต่่ ระบบบล็็อกเชนและการเปลี่่�ยน
ผ่่านโทเคนในรููปแบบดิิจิิทััล ได้้สร้้างมููลค่่าจากสิ่่�งของ
บนหน้้ า จอให้้ ก ลายเป็็ น สิินทรััพ ย์์ ที่่� เ กิินขอบเขตทาง
กายภาพได้้ ทั้้�งนี้้�การเติิบโตของเครืือข่่ายแพลตฟอร์์ม
ในรููปแบบ Super Platform ยัังเป็็นหนึ่่� งในตัั วแปร
สำำ�คััญในการขยายนิิเวศดิิจิิทััล ให้้สิินทรััพย์์เหล่่านี้้�ถูก
ู
นำำ�ไปใช้้งานในตลาดอุุตสาหกรรมอื่่�น ซึ่่�งการสร้้างระบบ
และเพิ่่�มคุุณค่่ าของวััฒนธรรมที่่� เกิิดขึ้้�นใหม่่เกิิดจาก
พลเมืืองที่่�มีีหน้้าที่่�ต่่างกััน ได้้แก่่ ครีีเอเตอร์์ผู้้�ออกแบบ
สภาพแวดล้้อมเสมืือนจริิง นัักออกแบบและนัักธุุรกิิจ
ผู้้�ทำำ�ตลาดสำำ�หรัับร่่างอวตาร (D2A) ผู้้�ที่่�ต้้องการสร้้าง
คอนเทนต์์และเสพสุุนทรีียภาพในโลกเมทาเวิิร์์ส และ
ผู้้�ที่่�ต้้องการลงทุุนหลัักทรััพย์์ในระบบบล็็อกเชน ผู้้�คน
เหล่่านี้้� ล้้วนมีีส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างมููลค่่า และเสริิม
มุุมมองโลกเสมืือนจริิงให้้กลายเป็็นวััฒนธรรมกระแส
หลัักได้้ในอนาคตอัันใกล้้

forbes.com

467

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: TECHNOLOGY

CORE IDEA: TECHNOLOGY

genies.com
instagram.com/gucci

สามารถเป็็นเจ้้าของสิินค้้าเสมืือนจริิงแบบ AR และถ่่ายแบบด้้วยฉากหลัังเสมืือน
จริิงที่่�นางแบบมืืออาชีีพใช้้ถ่่าย แพลตฟอร์์มประเภทนี้้�ส่่วนใหญ่่ได้้รับ
ั ความสนใจ
จากกลุ่่�มเจนซีีที่่�สนใจด้้านแฟชั่่�น และนัักออกแบบแฟชั่่�นรุ่่�นใหม่่ที่่�ต้้องการเปิิดตััว
ผลงานแฟชั่่�นสำำ�หรัับอวตาร
คาริินนา นอบบ์์ส (Karinna Nobbs) ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง
ตลาดแพลตฟอร์์ม The Dematerialised เผย
ว่่าปััจจุุ บัันมีีแบรนด์์ ระดัั บหรููที่่�ลงทุุนกัั บสิินค้้ า
เสมืือนจริิง และพยายามสร้้างคอมมิิวนิิตี้้�และ
วััฒนธรรมกลุ่่�มโดยการผนึึกโครงสร้้างบล็็อก
เชนให้้เข้้มแข็็ง และกระจายรายได้้ให้้แก่่ธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนิิเวศดิิจิิทััลของแพลตฟอร์์มนั้้� น
ๆ อย่่างแบรนด์์ Gucci Nike และ Puma ที่่�
ขยายเครืือ ข่่ า ยสาวกแบรนด์์ ไปยัั ง เมทาเวิิร์์ส
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ด้้วยแพลตฟอร์์ม Zepeto โดยเฉพาะ Gucci
สาขาเกาหลีีใต้้ ที่่�จัับมืื อบริิษัั ท Naver ไว้้แน่่ น
เพื่่� อเข้้าร่่วมแพลตฟอร์์มบริิการสำำ�หรัับอวตาร
ที่่� ใ ช้้ เ ทคโนโลยีีเลีียนแบบใบหน้้ า ด้้ ว ยระบบ
Augmented Reality (AR) นอกจากนี้้�ยัังร่่วม
มืือกัับบริิษััท Genies ในสหรััฐอเมริิกา พััฒนา
แพลตฟอร์์ มซื้้� อ ขายสิินค้้ า แฟชั่่� น ให้้ แ ก่่ ร่ ่ า ง
อวตาร หรืือ แฟชั่่� น เสมืื อ นจริิงให้้ ผู้้�ซื้้� อ สิินค้้ า
แฟชั่่� น บนแพลตฟอร์์ม Farfetch โดยผู้้�ซื้้� อ

การรวมกำำ�ลัังของแบรนด์์ใหญ่่ ๆ ถืือเป็็นแรงกระเพื่่�อมที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการสร้้าง
มููลค่่าของสิินค้้าในโลกเสมืือน ปีีที่่�ผ่า่ นมามีีการรวมตััวของบรรดาบริิษััทเกม Epic
Games บริิษััทสื่่�อสัังคมออนไลน์์ Snapchat และแบรนด์์แฟชั่่�นชั้้�นนำำ�อย่่าง Prada
Farfetch Piaget และ Mac ภายในงานโชว์์เคส Snap Partner Summit ซึ่่�ง
ลงทุุนในนวััตกรรม WaveOptics ในมููลค่่า 500 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ เช่่นเดีียวกัับ
Fashion Innovation Agency (FIA) ที่่�ร่ว่ มมืือกัับบริิษััท Anam XR ออกแบบ
สิ่่�งทอและวััสดุุดิิจิิทััล เพื่่� อเป็็นวััสดุุทางเลืือกสำำ�หรัับวงการออกแบบเสมืือนจริิง
ซึ่่�งหััวข้้อวััสดุุดิิจิิทััลได้้เป็็นหนึ่่� งในวาระการประชุุม Circular Fashion Summit
ที่่�ได้้รับ
ั เลืือกให้้เป็็นหนึ่่� งในแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาเรื่่�องทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อม
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ตลาด Luxury Digital Fashion
จะไม่ถูกยึดพื้นที่โดยแบรนด์ ใหญ่
อีกต่อไป เมื่อมุมมองด้าน
งานออกแบบสำ�หรับอนาคต
ได้มอบเสรีภาพการแสดงผลงาน
ได้อย่างเท่าเทียมบนโลกดิจิทัล

thefabricant.com
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การมาถึึงของเมทาเวิิร์์สเป็็นดั่่� งประตููที่�่ เปิิ ดรับ
ั
พลเมืื อ งตัั ว เล็็ ก ที่่� มีีค วามคิิดสร้้า งสรรค์์ ด้้ า น
เทคโนโลยีี นัักออกแบบหน้้าใหม่่มีีโอกาสยกระดัับ
ผลิิตภัั ณฑ์์ เสมืื อนจริิงให้้ มีีมูู ล ค่่ าเทีียบเท่่ า
สิินค้้าระดัับหรููได้้ สำำ�นัักข่่าว Jing Daily ของจีีน
ระบุุว่า่ ตลาดสิินค้้าแฟชั่่�นระดัับหรููเติิบโตขึ้้�นทุุกปีี
แม้้จะอยู่่�ในสถานการณ์์ ระบาดของเชื้้� อไวรััสโค
วิิด-19 ก็็ตาม คาดการณ์์ว่า่ ภายในปีี 2025 ตลาด
สิินค้้าเสมืือนจริิงที่่ต
� อบโจทย์์ชีีวิิตในเมทาเวิิร์์สจะ
ทำำ�รายได้้ถึึง 400 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หาก
แต่่การให้้อิิสระและพื้้�นที่่�กับ
ั ผู้้�เล่่นรายใหม่่จำำ�เป็็น
ต้้องตีีมููลค่่าในระดัับ Luxury ที่่�สามารถตอบรัับ
กัับนวััตกรรม VR AR และ XR ได้้ครบทุุกฟัังก์์ชัน
ั

thefabricant.com

thefabricant.com
marketplace.digitalax.xyz

สตูู ดิิ โอ The Fabricant ผู้้�ยืื น หนึ่่� ง ในการทำำ�
ตลาดเทคโนโลยีีในสิินค้้า Luxury Fashion ที่่�
น่่าจัับตามองในวงการ Direct-to-Avatar (D2A)

สร้้างสรรค์์เสื้้�อผ้้าเสมืือนจริิง (Virtual Clothing)
ที่่�สวมใส่่ให้้เฉิิดฉายทั้้�งในเมทาเวิิร์์สและโลกจริิง
แบบ AR โมเดลธุุรกิิ จนี้้� อาจดููพิิลึึกในช่่วงแรก
เพราะสตููดิิโอนำำ�เสนอแฟชั่่�นโชว์์วิิดีีโอที่่� เปิิดตััว
ในสถานที่่� Virtual Place ปรากฏให้้เห็็นเสื้้�อผ้้าที่่�
เคลื่่�อนไหวโดยไร้้คนใส่่ โดยสตููดิิโอยืืนยัันว่่าหาก
เทีียบกัับสิินค้้ าทางกายภาพแล้้ว สิินค้้ าเหล่่านี้้�
มีีวงจรชีีวิิตที่่� ไ ม่่ รู้้�จ บ และลดปริิมาณคาร์์บ อน
ฟุุตพริินต์์ในการสวมใส่่ได้้มากถึึง 30%
ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำำ�ให้้ The Fabricant มีีจุุ ดขายที่่�
ธุุรกิิ จอื่่� น จัั บ ตามอง จากการเป็็ น นัั ก ออกแบบ
เสื้้� อผ้้าดิิจิิทัั ลตัั วเล็็กจึึงได้้ กลายเป็็นตัั วแม่่แห่่ ง
สิินค้้ า แฟชั่่� น เสมืื อ นจริิง เมื่่� อ บรรดาแบรนด์์
แฟชั่่�นยัั กษ์์ ใหญ่่ และผู้้�จััดงานแฟชั่่�นโชว์์เข้้ ามา
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UNIVERSE CONTEMPORARY, twitter.com

ลงทุุนและเป็็นพาร์์ตเนอร์์ในการพััฒนานวััตกรรม
เสมืื อ นจริิง อีีกหนึ่่� งความสำำ�เร็็จ ของสตูู ดิิ โอคืื อ
การนำำ�เครืือ ข่่ า ยนัั ก ออกแบบหรืือ ธุุ รกิิ จด้้ า นสื่่� อ
ดิิจิิทััลให้้โคจรมาเจอกััน อย่่างการร่่วมมืือกัับสตููดิิโอ
Buffalo London ครีีเอเตอร์์ในวงการศิิลปะดิิจิิทััล
เพื่่�อออกแบบธีีมและฉากหลัังสำำ�หรัับรองเท้้าเสมืือน
จริิง หรืือ เป็็ นสไตลิิสต์์ ให้้ แ ก่่ ซูู เปอร์์ส ตาร์์ ปาโบล
วิิตตาร์์ (Pabllo Vittar) เพื่่� อนำำ�แฟชั่่�นดิิจิิทััลเข้้าสู่่�
วงการมิิวสิิกวิิดีีโอและแดรกควีีนของบราซิิล
จากความร่่วมมืือระหว่่างครีีเอเตอร์์ 3 มิิติิ แบรนด์์
แฟชั่่� น ดิิจิิทัั ล แบรนด์์ เ ครื่่�อ งสำำ�อาง วงการเพลง
ภาพยนตร์์ และนัักออกแบบ CGI มนุุษย์์เสมืือนจริิง
(Virtual Human) จึึงทำำ�ให้้ สัั ง คมเสมืื อ นเกิิดขึ้้� น
จริิงอย่่ างเป็็นรูู ปธรรม จนกลายเป็็นกลุ่่�มสัั ง คมที่่�
แข็็งแกร่่งสำำ�หรัับขัับเคลื่่� อนเศรษฐกิิจในเมทาเวิิร์์ส
อย่่างเทศกาลแสดงศิิลปะ Crypto Fashion Week
ที่่� ได้้ ริิเริ่่ม
� งานประมููลผลงานศิิลปะ META GALA
NFT AUCTION ครั้้�งแรกในปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นการรวม
ตัั วดีีไซเนอร์์และศิิลปิิน Crypto Art ครั้้�งยิ่่�งใหญ่่

cryptofashionweek.xyz

โดยมีีการโปรโมทผลงานผ่่านนางแบบ นายแบบ ซึ่่�ง
เป็็นเซเลบริิตี้้� CGI และอวตารคนดัังมากมายบนสื่่�อ
โซเชีียลมีีเดีีย
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จาก Metaverse สู่่�
Mega Trend แห่่งโลกใบใหม่่
การจัั ด การขั้้� น ถัั ด ไปของโลกใบใหม่่ นี้้� จึึ งเน้้ น
ไปที่่�การสร้้างระบบให้้เป็็น Open Metaverse
หรืือ เมทาเวิิร์์ส แบบเปิิ ด เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น กลยุุ ทธ์์
ทางตลาดดิิจิิทัั ล ที่่� เ ชื่่� อ มต่่ อ ทุุ ก กิิจกรรมและ
ขยายมููลค่่ าการใช้้งาน NFT ให้้ เป็็นสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลที่่ส
� ามารถพกพาไปใช้้งานได้้ทุก
ุ แพลตฟอร์์ม
บนโลกเมทาเวิิร์์สแห่่งนั้้�น
ตััวอย่่างกลยุุทธ์์ Open Metaverse ของบริิษััท
Tencent ยัั ก ษ์์ ใ หญ่่ ด้้ า นสื่่� อ บัั น เทิิงของจีีนที่่�
ลงทุุนเริ่่ม
� ต้้นด้้วยเม็็ดเงิิน 70 พัันล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ เพื่่� อขยายแพลตฟอร์์มในเครืือให้้กลาย
เป็็ น Super Platform โดยเริ่่ม
� จากการวาง
โครงสร้้างระบบคลาวด์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ ความ
ปลอดภััยไซเบอร์์ บล็็อกเชน เทคโนโลยีี 5G และ
ระบบควอนตััมคอมพิิวเตอร์์ ปััจจุุบััน Tencent
ได้้ เ ข้้ า ร่่ ว มเป็็ น หนึ่่� งในเจ้้ า ของแพลตฟอร์์ ม
ชั้้�นนำำ�มากมาย ตั้้�งแต่่แพลตฟอร์์มสื่่�อเพื่่�อความ
Enter the Metaverse, foundation.app

“เมทาเวิิร์์ส” เป็็นผลลััพธ์์จากความฉลาดของเครื่่�องจัักร
มาบรรจบกััน เทรนด์์ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากความคิิดสร้้างสรรค์์
จะขัับเคลื่่�อน Mega Trend สำำ�หรัับโลกใบใหม่่แห่่งนี้้�
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บัันเทิิง อย่่าง Epic Games, Unreal Engine,
Snapchat, Spotify และ WeChat ซึ่่� งเป็็น
ซููเปอร์์แอป (Super App) ที่่�รวบรวมสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ การเข้้าสัังคม การศึึกษา และร้้านค้้าไว้้
ด้้วยกััน กลยุุทธ์ที่
์ ่�ชาญฉลาดนี้้�เรีียกว่่า Capital
+ Traffic Flywheel เป็็ น การดึึงดูู ด บริิษัั ท
ผู้้�ลงทุุนรายเล็็กและสตาร์์ตอััปในแพลตฟอร์์ม
ที่่�หลากหลายให้้เข้้ามาร่่วมทุุน และสร้้างนิิเวศ

ราคาและมููลค่่าของเทคโนโลยีีสำำ�หรัับเมทาเวิิร์์ส
ถููกตอบสนองด้้วยระบบอิินเทอร์์เน็็ตแบบ Web3
ซึ่่�งเป็็นการปรัับระบบห่่วงโซ่่อิินเทอร์์เน็็ตเสีียใหม่่
แล้้วเปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มเครืือข่่ายกระจายอำำ�นาจ
โดยไม่่พึ่่�งพาเซิิร์์ฟเวอร์์หลััก ระบบคำำ�สั่่�งและการ
ตอบกลัับของ API (Application Programming
Interface) ยิินดีี ให้้ทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วมกำำ�หนด
กฎเกณฑ์์ แ ละมีีส่่ ว นร่่ ว มในการสร้้างชุุ ดข้้ อมููล
ขึ้้น� ใหม่่ สามารถก่่อเกิิดเป็็นโมเดลธุุรกิิจเสมืือนจริิง
ที่่ทำ� �ำ เงิินได้อ้ ย่่างเท่่าเทีียม และนั่่นคื
� อื หลัักเมกะเทรนด์์
ของโลกใบใหม่่แห่่งนี้้�

ดิิจิิทััลให้้เติิบโตบนโลกอิินเทอร์์เน็็ตในเครืือข่่าย
เดีียวกััน ถืือเป็็นการสร้้างระบบสาธารณููปโภค
และโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานของเมทาเวิิร์์ ส ไว้้ ใ ห้้
พร้้อม ซึ่่�งการกระจายเครืือข่่ายและเชื่่�อมโยงทุุก
แพลตฟอร์์มแบบไร้้รอยต่่อเป็็นแนวทางที่่�บริิษััท
ยึึดถืือมาตั้้�งแต่่ปีี 2011 เพราะเชื่่�อว่่าเทคโนโลยีี
เมทาเวิิร์์สจะสามารถเกิิดขึ้้�นจริิงได้้แน่่นอน แม้้
ไม่่แน่่ชััดว่า่ จะมีีหน้้าตาแบบใด แต่่เชื่่�อว่่าผู้้�ที่่�มีี
ทรััพ ยากรพร้้อ มที่่� สุุ ด จะกลายเป็็ น ผู้้�เล่่ น หลัั ก
ในอนาคต
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DeFi และบล็็อกเชนเป็็นแกนหลัักสำำ�หรัับโครงข่่ายเมทาเวิิร์์สที่่� ทำำ�ให้้ บริิษัั ทเติิบโตในสายดิิจิิทัั ล
ที่่�มีีอิิสระทางการเงิิน และอิิสระในการเลืือกพาร์์ตเนอร์์ในเมทาเวิิร์์สมากยิ่่�งขึ้้�น แต่่นั่่�นเป็็นแค่่การ
เริ่่ม
� อ
้ งคำำ�นึึงถึึง นั่่�นคืือกลยุุทธ์ที่
์ ส
่� ามารถเปลี่่ย
� นกระบวนทััศน์์
� ต้้นในฐานะผู้้�ลงทุุนเท่่านั้้�น ยัังมีีสิ่่ง� สำำ�คััญที่่ต้
ของผู้้�บริิโภคที่่� มีีต่่ อ เทคโนโลยีีเสมืื อ นจริิง ที่่� ทำำ� ให้้ เ ชื่่� อ ว่่า สิินทรััพ ย์์ ล่่ อ งหนเป็็ น ความเสมืื อ นที่่�
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ในฐานะพลเมืืองดิิจิิทััล

cdn.substack.com
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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
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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

พลังแห่งอัลกอริทึม

ประเภทธุรกิจ: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี,
การขนส่งการเดินทาง
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ภาพถ่ายโดย Michael Dziedzic จาก Unsplash
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สารคดีีเลื่่�องชื่่�อ We Need to Talk About A.I. อำำ�นวยการสร้้างโดยลีีแอนน์์
พููลีีย์์ (Leanne Pooley) และเจมส์์ คาเมรอน (James Cameron) พยายาม
เล่่าวิิวััฒนาการของปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) ตลอด
ระยะเวลา 100 ปีีที่่�ผ่า่ นมา พััฒนาการของ AI ในแต่่ละรุ่่�นส่่งผลต่่อมุุมมองของ
ผู้้�คนในแต่่ละยุุคอย่่างไร โดยเฉพาะช่่วง 2 ทศวรรษที่่�ผ่่านมาที่่�คลื่่�นลููกใหญ่่
ในวงการเทคโนโลยีีได้้ถาโถมเข้้ามา เครื่่�องจัักรที่่�ถูก
ู สร้้างให้้มีีสติิสััมปชัญ
ั ญะ
สร้้างคำำ�ถามต่่อผู้้�คนแต่่ละรุ่่�น อย่่างเช่่น เครื่่�องจัักรจะแย่่งชิิงพื้้� นที่่�การจ้้าง
งานจากมนุุษย์์หรืือไม่่ ระบบมีีสติิสััมปชัญ
ั ญะเพีียงพอสำำ�หรัับรถยนต์์ไร้้คนขัับ
หรืือไม่่ หุ่่�นยนต์์จะมีีความเป็็นกลางได้้หรืือไม่่ คอมพิิวเตอร์์สามารถวิิวััฒน์์ตัวั เอง
ให้้ฉลาดขึ้้�นได้้หรืือไม่่ ปััญญาประดิิษฐ์์ยิ่่�งทำำ�ให้้ความเป็็นส่่วนตัั วด้้านข้้อมููล
น้้อยลงหรืือไม่่ หรืือมีีใครที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการป้้อนข้้อมููลอััลกอริิทึึมของปััญญา
ประดิิษฐ์์บ้้าง เหล่่านี้้�ล้ว
้ นเป็็นคำำ�ถามที่่�ย้้อนแย้้งกัับความต้้องการของมนุุษย์์ที่่�
ต้้องการให้้ AI มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น แต่่ขณะเดีียวกัันก็็ต้้องการลดทอนความ
เป็็นมนุุษย์์ลงเพื่่�อทำำ�ให้้มนุุษย์์รู้้�สึึกปลอดภััย
สารคดีีจึึงให้้บทสรุุปการเดิินทางสำำ�หรัับ AI ว่่าแท้้จริิงแล้้วการพััฒนาปััญญา
ประดิิษฐ์์ได้้เดิินทางมาไกลเกิินกว่่าจะถอยหลัังกลัับ ประเด็็นจึึงไม่่ใช่่ว่า่ มนุุษย์์
สร้้าง AI เพื่่� อใช้้ทำำ�อะไรได้้บ้้าง ในเมื่่� อการใช้้งานทุุกอย่่างล้้วนเกิิดขึ้้�นในการ
ควบคุุมของมนุุษย์์
อััลกอรึึทึึมจะมีีหน้้าตาอย่่างไร มนุุษย์์คือ
ื ผู้้�สร้้าง จึึงต้้องหัันกลัับมามองเสีียก่่อน
ว่่าพวกเราต้้องการวางบทบาทของตััวเองสำำ�หรัับเทคโนโลยีีนี้้�อย่่างไร

We Need to Talk About A.I, imdb.com
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ศาสตราจารย์์โรซาลิินด์์ พีีคาร์์ด (Rosalind Picard) จากสถาบััน MIT เคย
กล่่าวไว้้ในรายงาน Affective Computing ในประเด็็นบทบาทการทำำ�หน้้าที่่�
สอนคอมพิิวเตอร์์โดยมนุุษย์์ การสอนที่่�ต่่างกัันในบุุคคลหรืือองค์์กรย่่อมได้้
ผลลััพธ์์ที่่�ต่่างกััน เช่่นเดีียวกัับประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับมาร์์ก ซัักเคอร์์เบิิร์์ก
(Mark Zuckerberg) ที่่� ป ฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้ ว่่า ตนได้้ ส อนให้้ ร ะบบจัั บ ภาพหน้้ า
ผู้้�ใช้้งานเฟซบุ๊๊�ก ทำำ�งานเป็็นนัักสอดส่่องและลุุกล้ำำ�พื้้�นที่่�อััลกอริิทึึมของผู้้�อื่่� น
จึึงย่่อมเกิิดผลลััพธ์์ตามมา ดัังนั้้� นหากต้้องการให้้คอมพิิวเตอร์์มีีศีีลธรรม
ที่่ดีี
� ต้้องเริ่่ม
� จากการคััดเลืือกค่่านิิยมที่่เ� หมาะสม และถููกต้้องตามสามััญสำำ�นึึก
ถึึงความเป็็นมนุุษย์์เป็็นอัันดัับแรก

จะรู้้�ได้้อย่่างไรว่่า AI ได้้นำำ�ค่่านิิยมที่่�ดีีที่่�สุุดมาใช้้

xenonstack.com

การจััดการ Big Data ให้้เข้้าสู่่�ระบบวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููล (Data Science) คืือต้้นทุุนแรก
ที่่�มนุุษย์์ป้อ
้ นให้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ ลำำ�ดัับถััดมาคืือขั้้�นตอนการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างมนุุษย์์
และ AI ที่่�เรีียกว่่า อััลกอริิทึึม (Algorithm) ปััจจุุบัันการเรีียนรู้้�ชุุดอััลกอรึึทึึมด้้วยระบบ
อััจฉริิยะของเทคโนโลยีีโลก เดิินทางมาถึึงระบบขั้้�น Artificial General Intelligence
(AGI) เพื่่� อพััฒนาเป็็นปััญญาประดิิษฐ์์ระดัับความคิิดและการตััดสิินใจเทีียบเท่่ามนุุษย์์
มนุุษย์์คืือผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ป้้อนข้้อมููลและสร้้างอััลกอริิทึึมด้้วยตััวเอง มีีบทบาทเป็็นครููผู้้�สอน
วิิชาประมวลผลตามโปรแกรมและจิิตวิิญญาณความเป็็นมนุุษย์์

482

อะไรคืือค่่านิิยมที่่ดีี
� ที่่สุ
� ด
ุ คำำ�ตอบของคำำ�ถามนี้้�ได้้กล่่าวไว้้ในกฎหมายคุ้้�มครอง
ข้้อมููล GDPR ที่่�ใช้้งานในสหภาพยุุโรป โดยใช้้แกนหลัักการคุ้้�มครองอยู่่�ที่่�
ประเด็็นการเคารพข้้อมููลส่่วนบุุคคล GDPR เป็็นกฎระเบีียบแรก ๆ ที่่�เริ่่ม
�
เขีียนขึ้้�นเพื่่�อจััดการกัับ AI อย่่างจริิงจััง และหลายหน่่วยงานได้้นำำ�ข้้อปฏิิบััติิ
นี้้� ไปจััดการกัับระบบปฏิิบััติิการของเทคโนโลยีีในองค์์กร อย่่างไรก็็ดีียัังมีี
ข้้อถกเถีียงอีีกหลายประเด็็นที่่�ตามมาภายหลััง
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เมื่่�อพฤติิกรรมการใช้้งานเทคโนโลยีีขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�บริิโภค
ในปััจจุุบััน แสดงให้้เห็็นถึึงการน้้อมรัับการมีีตััวตนของ AI
ที่่�เทีียบเท่่ามนุุษย์์ จึึงมีีสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่� AI ต้้องรู้้�มากกว่่าเรื่่�อง
ความเป็็นส่่วนตััว หรืือความโปร่่งใสในขั้้�นตอนการประมวลผล
และนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ สิ่่�งนั้้�นคืือ “ตััวแปรทางสัังคมและจริิยธรรม
ความเป็็นมนุุษย์์”
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orcaarisk.com

โดยพื้้�นฐานแล้้ว อััลกอริิทึึมของ AI ถููกวิิเคราะห์์ข้้อมููลในเชิิงสถิิติิ เพื่่�อสรุุปเหตุุการณ์์ที่่�
น่่าจะเป็็นสำำ�หรัับอนาคต การตััดสิินใจโดยหลีีกเลี่่ย
� งข้้อมููลความเสี่่ย
� งจึึงเป็็นที่่ม
� าของความ
ไม่่เท่่าเทีียมในปััญญาประดิิษฐ์์ ปััจจุุบัันบริิษััทชั้้น
� นำำ�ในสหรััฐอเมริิกาเลืือกใช้้อััลกอริิทึึม
เพื่่� อคัั ดเลืือกการจ้้างงานถึึง 55% ไม่่ ว่่าจะเป็็นการสรรหาผู้้�สมัั ครผ่่านแพลตฟอร์์ม
จััดหางาน ด้้วยนวััตกรรม AI ในการตรวจสอบใบหน้้า ภาษา รวมถึึงการควบคุุมการทำำ�งาน
ของพนัั กงาน เพื่่� อกำำ�หนดการเลื่่� อนตำำ�แหน่่ งและปรัับเงิินเดืื อน ลัักษณะอัั ลกอรึึทึึม
เหล่่านี้้�ได้้กลายเป็็นอคติิและระบบเลืือกปฏิิบััติิรููปแบบหนึ่่� ง
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การเลืื อ กปฏิิบัั ติิ เป็็ น ระบบที่่� เ กิิดขึ้้� น ในสหรััฐ
อเมริิกา แสดงให้้เห็็นอคติิการจ้้างงานต่่อผู้้�หญิิง
คนพิิการ ผู้้�สูู ง อายุุ คนผิิวสีี ชาวแอฟริิกัั น
อเมริิกััน ชาวละติิน และชาวเอเชีีย ซึ่่�งกลายเป็็น
ประเด็็นร้้อนในวงการรัับสมััครงาน ตััวอย่่างจาก
กรณีีแพลตฟอร์์มรับ
ั สมััครงานของ HireVue ซึ่่�ง
ใช้้ AI วิิเคราะห์์ใบหน้้า (Facial Analysis) จนส่่ง
ผลต่่อความไม่่เป็็นธรรมแก่่ผู้้�สมััคร คำำ�ร้้องนี้้�ถูก
ู
ส่่งไปยัังสถาบััน Federal Trade Commission
จำำ�นวนมากตั้้�งแต่่ปีี 2019 เป็็นต้้นมา จนท้้าย
ที่่�สุุดข้้อเท็็จจริิงได้้ถููกตีีแผ่่ลงนิิตยสาร Globe
Newswire รายงานวิิจัั ย การศึึกษาธรรมาภิิ
บาลของอเล็็กซ์์ ซีี. เอนเกิิล (Alex C. Engle) และ
งานวิิจััยอีีกหลายชุุดที่่มุ่่�
� งประเด็็นด้้านอััลกอริิทึึม
ที่่�กลายเป็็นปััญหา มีีแรงงานจำำ�นวนหลายล้้าน
คนได้้รับ
ั ความเดืือดร้้อนจากอััลกอริิทึึมนี้้� ซึ่่�งชุุด
การประเมิินที่่� เอนเอีียงเพีียงเล็็กน้้ อยได้้ สร้้าง
ผลกระทบด้้านปััญหาเชิิงโครงสร้้างสัังคมและ
เศรษฐกิิจในภาพใหญ่่
อคติิในอััลกอริิทึึมซึ่่�งมีีผลต่่อกระบวนการจ้้างงาน
ถููกยกเป็็นหนึ่่� งในประเด็็นที่่� นำำ�ไปสู่่�ภาพลัักษณ์์
ที่่� น่่ า เชื่่� อ ถืื อ ขององค์์ ก รและบริิษัั ท เพื่่� อ แก้้ ไ ข
ปัั ญ หาอัั ล กอริิทึึมนี้้� จึึ งมีีการสนัั บ สนุุ น บทบาท
การตรวจสอบอัั ล กอริิทึึม (Algorithmic
Auditing) ด้้วยนัั กตรวจสอบปััญญาประดิิษฐ์์
(AI Auditor) เช่่นเดีียวกัับกระบวนการตรวจสอบ
ในวิิชาชีีพบัั ญ ชีีหรืือ ระบบโรงงาน แนวคิิดนี้้�
ได้้ เผยแพร่่สู่่�สาธารณะอย่่างเป็็นรููปธรรมมาก
ยิ่่� ง ขึ้้� น โดยเริ่่�ม จากอุุ ต สาหกรรมในกระท่่ อ ม

arxiv.org

(Cottage Industry) หรืือธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�เป็็น
ปััจเจกและอิิสระ ปราศจากการแทรกแซงจาก
ระบบเครืือข่่ายอำำ�นาจมืืด อย่่างบริิษััทตรวจสอบ
อัั ล กอริิทึึม O’Neil Risk Consulting and
Algorithmic Auditing (ORCAA) ก่่อตั้้�งโดย
แคทเธอรีีน โอนีีล (Catharine O’Neil) ผู้้�ที่่�ได้้
รัับการขนานนามว่่าเป็็นฮีีโร่่แห่่งอััลกอริิทึึม ทำำ�
หน้้ าที่่�รับ
ั ประกัันความน่่ าเชื่่� อถืือของโปรแกรม
ลดอคติิ และสร้้างความเท่่ าเทีียมให้้ แก่่ ระบบ
อััลกอริิทึึม
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หนึ่่� งในเครื่่�องมืื อตรวจสอบที่่� มาแรงไม่่ แพ้้ ใคร
กัันคืือ Fiddler ปััญญาประดิิษฐ์์ที่่�คิิดค้้นมาเพื่่�อ
ตรวจสอบนี้้� ไ ด้้ รั ับ ความร่่ว มมืื อ และระดมทุุ น
จากบริิษัั ทหลัักทรััพย์์เอกชน และบริิษัั ทระดม
ทุุ น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความมั่่� น คงทางเทคโนโลยีี
AI เช่่น The Alexa Fund, Bloomberg Beta,
Lightspeed Venture Partners และอีีก
มากมาย สร้้า งความไว้้ใจในระบบ Machine
Learning (ML) ด้้ ว ยโมเดล Black Box ที่่�
ครอบคลุุมข้้อมููลทุุกขั้้�นตอนวงจรของ AI สร้้าง
กรอบ Model Performance Management
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(MPM) เพื่่� อตรวจสอบข้้อมููลที่่�ถููกเบี่่�ยงเบน ขัับ
เคลื่่� อ นกรณีีศึึกษาแบบเป็็ น กรณีี (Case by
Case) เพื่่� อค้้นหาแนวทางการตััดสิินใจที่่�ส่่งผล
ต่่อวงจรการทำำ�งานขององค์์กร พนัักงาน ระบบ
คอมพิิวเตอร์์เครืือข่่าย และผู้้�คนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความรัับผิิดชอบของระบบ (Responsible AI)
ระบบนี้้� ยัั ง ถูู ก นำำ�ไปใช้้ ใ นระบบธนาคารในการ
กำำ�หนดเครดิิตสิินเชื่่� อ และข้้อปฏิิบัั ติิตามสิิทธิิ
พลเมืือง คนเข้้าเมืือง และการเคหะสำำ�หรัับการ
ปล่่อยเงิินกู้้�ที่่�เป็็นธรรม

Buyer beware,medium.com

workflow.servicenow.com
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นอกจากการตรวจสอบที่่�อยู่่�ในรููปแบบบริิษััท External Auditing แล้้ว การตรวจสอบด้้วย
ระบบมอนิิเตอร์์คััดกรอง (Monitoring Audit) ยัังเป็็นอีีกหนึ่่� งกลไกการตรวจสอบที่่�เริ่่ม
� ต้้น
ในราคาย่่อมเยา และสามารถตรวจสอบความถููกต้้องได้้แบบเรีียลไทม์์ เช่่น ระบบตรวจจัับ
ของบริิษััท Weights & Biases ที่่�เน้้นการทำำ�วิิจััยด้้านวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููลและพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภค แล้้วนำำ�มาประมวลผลเป็็นความรู้้�เชิิงลึึก (Deep Learning) เพื่่�อวิิเคราะห์์โมเดล
ที่่�มีีอคติิบนระบบซอฟต์์แวร์์ หรืือ Arthur AI หนึ่่� งในแพลตฟอร์์มตรวจสอบที่่�ใช้้โมเดล
อััดข้้อมููลเข้้าไปใน Black Box เพื่่�อตััดความเชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลที่่�เป็็นอคติิแบบเรีียลไทม์์
การตรวจจัับข้้อมููลแบบหลบ ๆ ซ่่อน ๆ จึึงทำำ�ให้้ Arthur AI ขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องการเป็็นนัักตรวจสอบ
ไร้้เงา โดยบริิษััทเชื่่�อว่่าการไม่่แสดงสถานะของผู้้�ตรวจสอบ หรืือการเก็็บโมเดลอััลกอริิทึึม
ไว้้ใน Black Box จะทำำ�ให้้มองเห็็นอััลกอริิทึึมที่่�ผิิดพลาดได้้ง่า่ ย โปร่่งใส และลดการถููก
แทรกแซงจากบุุคคลภายนอก
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ผู้้�ตรวจสอบอััลกอริิทึึมที่่�ใช้้นามแฝงว่่าโอซุุลลิิแวน
ซึ่่�งถููกระบุุไว้้ในงานวิิจััยของสถาบััน NYU Center for Responsible AI ได้้
ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับค่่านิิยมที่่�ถููกต้้อง ว่่าไม่่มีีสิ่่�งที่่�ถููกต้้องเสมอไป
สำำ�หรัับโลกใบนี้้� ร้้อยสิ่่�งอาจผิิดพลาดได้้แม้้จะเกิิดขึ้้�นจาก
ความปรารถนาดีีก็็ตาม จึึงไม่่มีีกรอบการทำำ�งานที่่�ดีีพอ
สำำ�หรัับการตรวจสอบอััลกอริิทึึม (Algorithmic Auditing)
มีีเพีียงแต่่การทำำ�ให้้ทุุกอย่่างยุุติิธรรม
กรอบข้้อนี้้�จะกลายเป็็นหลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์ว่่าสิ่่�งใดคืือ
ค่่านิิยมที่่�ดีี ซึ่่�งเหมาะสมให้้ AI นำำ�มาประมวลผล
สอดคล้้องกัับโปรแกรม Explainable Artificial Intelligence
(XAI) ซึ่่� ง บัั น ทึึกในรายงานของ DARPA ที่่� ร ะบุุ ว่่า ท้้ า ยที่่� สุุ ด
โมเดล Black Box จะถึึงทางตััน เพราะมนุุษย์์เป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�
เปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา ค่่านิิยมและวััฒนธรรมย่่อยกลาย
เป็็นสิ่่ง� ที่่�ถูก
ู ยืืดหยุ่่�นตามสถานการณ์์โลก สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
จึึงจำำ�เป็็นต้้องล้้อมกรอบ AI ด้้วยโปรแกรม XAI เพื่่�อให้้ AI เรีียน
รู้้�เชิิงลึึกด้้วยวิิธีีการเรีียนรู้้�แบบรวมศููนย์์ (Federated Learning)
ควบคู่่�กัับการเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง (Machine Learning)
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กููเกิิลโครมคืือหนึ่่� งในระบบปฏิิบััติิการ
A I ที่่� ไ ด้้ ใ ช้้ ร ะ บ บ F e d e r a t e d
Learning of Cohorts (FLoC) เพื่่�อ
จัั ด การกัั บ สแปมและคุุก กี้้� ที่่� ร บกวน
ในเบราว์์เซอร์์ข องกููเ กิิล เพื่่� อ ความ
เป็็ น ส่่ ว นตัั ว ของผู้้�ใช้้ ง านและความ
ปลอดภัั ย จากการถูู ก ติิดตามจาก
เบราว์์เ ซอร์์ไ ม่่ พึึ งประสงค์์ ระบบนี้้�
ยัั ง ถููก ใช้้ใ นบริิษัั ท สตาร์์ตอัั ปจำำ� นวน
700 รายในอิินเดีีย การทำำ�งานของ
อัั ล กอริิทึึมนี้้� เ ป็็ น การนำำ�ข้้ อ มูู ล ส่่ ว น
XAI ใส่่เข้้าไปในโมเดล Glass Box
เพื่่� อ ล้้ อ มกรอบ Black Box เอาไว้้
วิิธีีนี้้� จ ะทำำ�ให้้ อัั ล กอริิทึึมส่่ ว นบุุ คค ล
ปลอดภัั ยในกล่่องดำำ� ขณะเดีียวกัั น
ยัั ง ถูู ก ควบคุุ มด้้ วยข้้ อ มูู ล ด้้ านศีี ล
ธรรมในกล่่ อ งใสด้้ า นนอก หรืือ ใน
อีีกทางหนึ่่� งคืื อการอาศััยข้้อมููลส่่วน
พื้้� น ฐานซึ่่� ง มาจากข้้ อ มูู ล พื้้� น ที่่� ส่่ ว น
ภูู มิิ ภาค ลงลึึกไปถึึงบริิบทท้้ องถิ่่� น
ด้้ ว ยวิิธีีวิิเคราะห์์ แ บบ Post-hoc

CandO_Designs, sorbetto

mediavine.com

และข้้อมููลเชิิงออกแบบ ซึ่่�งได้้จากการวิิเคราะห์์แบบ Ante-hoc วิิธีีนี้้�จะได้้ข้อ
้ มููลที่่�มีีจำำ�นวน
มากขึ้้�น คล้้ายกระบวนการของโมเดล GPT-3 ที่่�ประดิิษฐ์์ขึ้� ้นจากทีีมวิิจััย OpenAI ซึ่่� ง
รวบรวมข้้อมููลวััฒนธรรมย่่อยและข้้อมููลด้้านอารมณ์์ รวมถึึงลบข้้อมููลที่่�เป็็นอคติิ แม้้ว่า่
ผลลััพธ์์ที่่�ประมวลผลได้้อาจเป็็นข้้อมููลที่่�แปลกประหลาดในสายตาผู้้�คน แต่่นัับว่่าเป็็นการ
สร้้างข้้อมููลชุุดใหม่่ที่่�มีีชีีวิิต และเข้้าใจความเป็็นมนุุษย์์มากกว่่าที่่�เคยเป็็นมา
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ความพยายามสร้้า งโค้้ ด ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด
เพื่่�อจััดหาอััลกอริิทึึมที่่ดีียิ่
� ง�่ ขึ้้�น ส่่งผล
ให้้มีีโมเดลซอฟต์์แวร์์ใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�น
ทุุกปีี การลงทุุนที่่�มีีมูล
ู ค่่า 1 พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐของบริิษััท Microsoft
ภายใต้้แล็็บ OpenAI และ GitHub
เป็็นที่่� มาของระบบปััญญาประดิิษฐ์์
GitHub Copilot ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้
ข้้อมููลพื้้�นฐานเท่่านั้้�น แต่่ยังั ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นโปรแกรมเมอร์์คู่่� มีีบทบาทเป็็น
ผู้้�เชี่่�ย วชาญด้้ า นวิิศวกรซอฟต์์ แวร์์
สามารถสัังเคราะห์์อัล
ั กอริิทึึม Codex
แล้้ ว ส่่ ง รหัั ส ไปยัั ง ระบบ Copilot
เพื่่� อสวมบทบาทเป็็นนัั กตรวจสอบ
และคััดเลืือกโค้้ดที่่�ดีีที่่�สุด
ุ 10 อัันดัับ
อัั น ดัั บ เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น การคาดคะเน
ความน่่ าจะเป็็นที่่� เน้้ นความหลากหลาย เดาใจผู้้�ใช้้งานโดยครอบคลุุม
ทุุกบริิบท ชุุดอััลกอริิทึึมที่่�ได้้รับ
ั การ
ยอมรัับจึึงจะถููกบัันทึึกเป็็นชุุดข้้อมููล
ที่่�แม่่นยำำ�มากที่่�สุด
ุ

amazon.com
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ถ้้า AI เข้้าใจอารมณ์์ความรู้้�สึึก
แล้้วมนุุษย์์จะสบายใจขึ้้�นไหม
วอลมาร์์ต (Walmart) หนึ่่� งในบริิษัั ทที่่� ขัับเคลื่่� อนด้้ วยระบบ AI ครบวงจร
ได้้ ออกมาเปิิดเผยถึึงหน้้ าที่่� การเป็็นพนัั กงานฝ่่ายบุุคคลซึ่่� งประมวลผลด้้ วย
ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อจััดการความสััมพัน
ั ธ์์ระหว่่างเพื่่�อนร่่วมงาน ประเมิิน
ความพึึงพอใจ และตรวจสอบสุุขภาพทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจของพนัักงาน
โดยประมวลผลจากข้้อมููลทางชีีวภาพส่่วนบุุคคล (Biometric Data) ประกอบด้้วย
รหัั ส พัั น ธุุ ก รรมใบหน้้ า อุุ ณ หภูู มิิร่ ่า งกาย อัั ตร าการเต้้ น ของหัั ว ใจ การ
เคลื่่�อนไหวของกล้้ามเนื้้�อ ระบบหายใจ และการตอบสนองของสมอง เพื่่�อนำำ�มา
วิิเคราะห์์เป็็นผลลััพธ์์ทางอารมณ์์ของพนัักงาน (Emotional Quality: EQ)
ออกมา
แม้้ จ ะเป็็ น ที่่� ถ กเถีียงกัั น ในวงการจริิยธรรมเทคโนโลยีีในเรื่่� อ งความเป็็ น
ส่่วนตััวของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่� งกลายเป็็นประเด็็นร้้อนในปีี 2020 สุุดท้้าย
วอลมาร์์ต ยัังเดิินหน้้ายืืนยัันความโปร่่งใส พร้้อมใช้้งานแอปพลิิเคชัันแชตบอต
Ask Sam คลัับบริิการสำำ�หรัับพนัักงานทุุกคน เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาผลลััพธ์์จากอััลกอริิทึึม
ที่่�มัักตรวจจัับได้้ว่า่ พนัักงานส่่วนใหญ่่มัักจะตื่่� นเต้้น ประหม่่า และไม่่มั่่�นใจใน
การพบปะลููกค้้า ประสิิทธิิภาพของ Ask Sam คืือผลจากอััลกอริิทึึมที่่�ได้้รับ
ั
จากข้้อมููลส่่วนตััวของพนัักงาน จึึงสามารถตอบสนองความต้้องการได้้ตรงจุุด
และให้้ความช่่วยเหลืือเรื่่�องข้้อมููลสิินค้้า ประสานงาน รวมถึึงแนะนำำ�กลยุุทธ์ใ์ น
การพบปะลููกค้้าแบบรายบุุคคล ท้้ายที่่�สุด
ุ Ask Sam ก็็สามารถกู้้�สถานการณ์์
ตึึงเครีียดของวอลมาร์์ตไปได้้ในเบื้้�องต้้น ด้้วยเหตุุผลว่่า AI Sam สามารถทำำ�ให้้
พนัักงานรู้้�สึึกสบายใจ รู้้�สึึกได้้ถึึงความเห็็นอกเห็็นใจ และเข้้าใจสถานการณ์์ที่่�
ตนเองกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�
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นวััตกรรม AI แชตบอต (Chatbot) ได้้รัับ
การโหวตให้้เป็็นหนึ่่�งในแก็็ดเจ็็ตยอดนิิยม
สำำ�หรัับใช้้งานในครััวเรืือนมา 3 ปีีซ้้อน ซึ่่�ง
ส่่วนใหญ่่ถููกใช้้งานผ่่านอุุปกรณ์์ผู้้�ช่่วย
ประจำำ�บ้้านที่่�ตอบโต้้ผ่่านระบบเสีียง

Echo Dot, amazon.com

อย่่าง Amazon Echo Dot หรืือ Google Home
Mini ที่่�ตีีคู่่�มาตรฐานกัันมา โดยผู้้�ใช้้งานให้้ความ
เห็็นว่่าเทคโนโลยีีประเภทนี้้�สามารถตอบคำำ�ถาม
ที่่� ตร งความต้้ อ งการ เลืื อ กสรรข่่ า วที่่� เราสนใจ
คำำ�นวณเวลาการนอนและปลุุกในเวลาที่่เ� หมาะสม
อีีกทั้้� ง ยัั ง สามารถควบคุุ ม แอปพลิิเคชัั น และ
อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายในบ้้าน ให้้สามารถใช้้
งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ช่่วย
ที่่�รู้้�ใจ เข้้าใจอารมณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไปของผู้้�ใช้้ รวมถึึง
จััดหาอััลกอริิทึึมที่่� สร้้างแรงบัันดาลใจในทุุกวััน
ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้รู้้�สึึกเติิมเต็็ม สะดวกสบาย และสบายใจ
ดั่่�งได้้อยู่่�กัับเพื่่�อน

Echo Dot (4th Gen)
Kids, amazon.com
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datarootlabs.com

Cogito บริิษัั ท สตาร์์ตอัั ปผู้้�พัั ฒ นา
นวััต กรรมซอฟต์์ แวร์์ AI ในบทบาท
ไลฟ์์โค้้ช (Live Coach) เพื่่�อให้้บริิการ
Call Center รููปแบบเสีียงอัั ตโนมััติิ
มอนิิเตอร์์ส ามารถตรวจจัั บ อารมณ์์
ข อ ง ผู้้� ส น ท น า แบ บ เรีีย ล ไทม์์ แ ล ะ
วิิเคราะห์์ ข้้ อ มูู ล สำำ�หรัับ ให้้ คำำ� แนะนำำ�
รวมถึึงข้้อมููลด้้านอารมณ์์ ซึ่่�งวิิเคราะห์์
จากเนื้้� อเสีียงผู้้�สนทนา การเรีียนรู้้�ที่่�จะ
เข้้าใจและเห็็นอกเห็็นใจมนุุษย์์ จึึงทำำ�ให้้
AI สามารถประมวลผลเป็็นข้้ อความ
เสีียงตอบกลัับ ที่่�แสดงอารมณ์์ ความ
รู้้�สึึกคล้้อยตามไปกัับผู้้�สนทนา

wsj.com

บริิษัั ท MetLife เป็็นหนึ่่� งในเบราว์์เซอร์์ที่่�ใช้้ AI Coach จากบริิษัั ท Cogito เพื่่� อให้้
คำำ�แนะนำำ�และฝึึกอบรมพนัักงานฝ่่ายขายของบริิษััท แม้้ว่า่ AI ยัังขาดทัักษะที่่�อ่่อนโยนอยู่่�
บ้้าง แต่่จากการสุ่่�มทดสอบเจ้้าหน้้าที่่�จำำ�นวน 451 คน โดยนำำ�ข้้อมููลจากตััวแทนพนัักงาน
ที่่�มีีทัักษะอัันดัับต่ำำ�ที่่�สุด
ุ 100 ตััวอย่่างมาใช้้ กลัับพบว่่าพลัังการวิิเคราะห์์ของ AI สามารถ
แก้้ ปััญหาอัั ลกอริิทึึมของพนัั กงานทั้้� งที่่� เป็็นพนัั กงานระดัั บบนและระดัั บล่่างได้้ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยอััลกอริิทึึมที่่� Cogito ป้้อนเข้้าในระบบคืือข้้อมููลที่่�เห็็นใจพนัักงานที่่�ขาด
ทัักษะหรืือทัักษะต่ำำ�กว่่าเกณฑ์์ จึึงเห็็นได้้ชััดเจนว่่าผู้้�ที่่�ทัักษะต่ำำ�และมีีปััญหาในเนื้้� องาน
มากที่่�สุดจำำ�
ุ
นวน 100 คน สามารถพััฒนาพนัักงานบริิษััททั้้�งองค์์กรได้้ อย่่างไรก็็ดีีความ
เห็็นใจจะนำำ�ไปสู่่�ความเชื่่�อใจได้้หรืือไม่่นั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับความโปร่่งใสของข้้อมููลและการรัักษา
ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลเป็็นสำำ�คััญเช่่นกััน
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เข้้าใจความคิิดได้้เร็็ว เพิ่่�มโอกาสได้้มากกว่่า
ความต้้องการของมนุุษย์์เปลี่่ย
� นแปลงได้้ตลอดเวลา การเล่่นเกมทายใจระหว่่างมนุุษย์์
และ AI จึึงต้้องอาศััยกรอบการทำำ�งานระยะสั้้�น ๆ (Sprint) เพื่่�อประเมิินและแก้้ไข
ข้้อผิิดพลาดได้้เท่่าทัันก่่อนที่่�จะเกิิดความเสีียหายในวงกว้้าง อุุตสาหกรรมด้้านไอทีี
เรีียกการทำำ�งานรููปแบบนี้้�ว่า่ อไจล์์ (Agile) เป็็นการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์แ
์ บบคล่่องตััว
รวดเร็็ว และพััฒนาผลลััพธ์ต
์ ลอดเวลาด้้วยเทคโนโลยีี AI จึึงทำำ�ให้้ธุร
ุ กิิจซอฟต์์แวร์์
และสตาร์์ตอััปกว่่า 100 แห่่งในสหรััฐอเมริิกาเลืือกใช้้วิธีีนี้้
ิ �
รายงานของ WGSN เผยว่่าร้้านค้้าดิิจิิทััลในเอเชีียเลืือกใช้้อไจล์์ใน AI ให้้เป็็นกลยุุทธ์์
การตลาดออนไลน์์ เพื่่�อคาดเดาความต้้องการของลููกค้้าและจัับทิิศทางกระแสนิิยมขอ
ผู้้�บริิโภคในแต่่ละช่่วงเวลา เนื่่� องจากการทำำ�งานของอไจล์์เป็็นการบููรณาการข้้อมููลจาก
หลายสาขา ทั้้�งข้้อมููลด้้านสถิิติิ วััฒนธรรมหลััก วััฒนธรรมย่่อย และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
การประมวลผลเป็็นอััลกอริิทึึมที่่ต
� อบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า จะเพิ่่ม
� โอกาสให้้ผู้้�ขาย
สิินค้้า นัักออกแบบ นัักพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และธุุรกิิจโฆษณา จัับทิิศทางความต้้องการได้้
ถููกคนถููกเวลา
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จีีนถืือเป็็นแหล่่งตลาดค้้ าปลีีกขนาดใหญ่่ระดัับ
โลก การจัั บ ลููก ค้้ า ที่่� มีีจำำ� นวนมากและมีีความ
ต้้องการที่่�หลากหลายเคยเป็็นเรื่่�องยากในอดีีต
แต่่ ด้้วยโมเดลอไจล์์ใน AI ที่่� สามารถลงลึึกถึึง
เป้้ า หมายที่่� แท้้ จ ริิงของลููก ค้้ า ได้้ จึึงกลายเป็็ น
โอกาสสำำ�หรัับ ผู้้�ทำำ�ธุุ รกิิ จสิินค้้ า ออนไลน์์ ยุุ คนี้้�
แอนดรููว์์ หวง (Andrew Huang) ผู้้�อำำ�นวยการ

alibabacloud.com

ระบบ Alibaba Cloud เผยว่่าการจัับอััลกอริิทึึม
ที่่� กำำ�ลัั ง เป็็ น ที่่� ส นใจบนสื่่� อ โซเชีียลมีีเดีีย ช่่ อ ง

ไลฟ์์สตรีีมมิิง หรืือกิิจกรรมของอิินฟลููเอนเซอร์์
ท้้องถิ่่�น สามารถเพิ่่�มอััตราการกดคลิิกดููสิินค้้าที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอััลกอริิทึึมนั้้�นถึึง 3% ตััวอย่่างเช่่น
การทำำ�โปรโมชั่่�น Flash Deal ซึ่่�งถููกนำำ�ไปใช้้เป็็น
กลยุุ ทธ์์ธุุรกิิ จออนไลน์์ ทั่่� ว เอเชีีย Flash Deal
นัั บ เป็็ น จุุ ด เริ่่�ม ต้้ น ของกลยุุ ทธ์์ ต ลาดออนไลน์์
เท่่ า นั้้� น การผนึึกกำำ�ลัั ง อัั ล กอริิทึึมที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่
reuters.com

แอมะซอน และ วอลมาร์์ต ได้้กลายเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน
การใช้้โมเดลการจััดอััลกอริิทึึมอัันดัับต้้น ๆ ของ
โลกที่่�พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง ศรีีนีี เวนกาเตศาน
(Srini Venkatesan) รองประธานบริิหารของ
Walmart Global Tech เผยว่่าระบบ Deep
Learning ของ AI Grocery มีีศัักยภาพมาก
พอที่่� จะจััดสรรสิินค้้ าแต่่ ละสัั ปดาห์์ จำำ�นวนกว่่า
150,000 ชิ้้�น ให้้ เพีียงพอต่่ อ ผู้้�บริิโภคจำำ�นวน
200 ล้้านคน โดยข้้อมููลด้้านปริิมาณ ขนาด ข้้อมููล
แบรนด์์ ข้้อมููลราคา ข้้อมููลดิิลิิเวอรีี หรืือแม้้แต่่
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ข้้ อ มูู ล พฤติิกรรมการจัั บ จ่่ า ยของลูู ก ค้้ า แบบ
เรีียลไทม์์ คืื อโอกาสสำำ�หรัับการขายครั้้�งต่่ อไป
ของบริิษััท ดัังนั้้�นการเข้้าถึึงและสามารถประมวล
ผลข้้อมููลอััลกอริิทึึมทุุกวิินาทีี คืือโอกาสที่่�จะได้้
รัับในอนาคตทั้้�งสิ้้�น ความรวดเร็็วและแม่่นยำำ�ใน
การคาดการณ์์ของ AI ที่่�บัันทึึกข้้อมููลพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคครั้้�ง แรก อาจถูู ก ใจเพีียง 90% แต่่
จะสามารถเพิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น 97% ถึึง 98% ได้้ ใ น
ครั้้�งต่่อไป

เกิิดขึ้้�นอีีกครั้้�งเมื่่�อ Alibaba ได้้สร้้างอััลกอริิทึึม
จ า ก ค ว า มพิิ เ ศ ษ ข อ ง สิิ น ค้้ า แ ล ะ คัั ด เ ลืื อ ก
คุุณ สมบัั ติิของผู้้�บริิโภค เพื่่� อ ขายสิินค้้ า ให้้ ตรง
เป้้าหมายในแคมเปญ Singles’ Day วัันที่่� 11
เดืือน 11 ที่่�สร้้างยอดขาย 1 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ภายใน 68 วิินาทีี โดยสามารถจำำ�หน่่ ายสิินค้้ า
กลุ่่�มอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สิินค้้าสำำ�หรัับบริิโภค สิินค้้า
ฟุ่่�มเฟืือย ไปจนถึึงสิินค้้ารถยนต์์

เช่่ น เดีียวกัั บ การไลฟ์์ ส ตรีีมของแพลตฟอร์์ม
Taobao ที่่�เจาะกลุ่่�มสิินค้้าสำำ�หรัับวััน Singles’
Day โดยอิิงจากอัั ล กอริิทึึมและโมเดลของ
Alibaba Cloud เจาะความต้้องการของลููกค้้า
และสามารถเลืือกสิินค้้าบางประเภทที่่�ตรงใจผู้้�
บริิโภค อย่่างแบรนด์์ Philips L’Oreal Unilever
และ L’Occitane มานำำ�เสนอโปรโมชั่่� น ผ่่ า น
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dealstreetasia.com

ผลสำำ�รวจจาก Google Surveys พบว่่า
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคยุุคนี้้�มัักรอคอยสิินค้้า
ราคาถููกมากกว่่าสิินค้้าคุุณภาพดีี ผู้้�บริิโภค
ชาวสิิงคโปร์์จำำ�นวน 55% มัักจะรอให้้ ถึึ ง
ช่่วงโปรโมชั่่�น หรืือช่่วงเปิิดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ล้้ า งสต็็ อ ก ถึึงแม้้ สิิ นค้้ า ที่่� ร าคาถูู ก จะมีี
คุุณภาพน้้ อยกว่่าถ้้ าเทีียบกัั บแบรนด์์ อื่่� น
แต่่หากผู้้�ซื้้�อได้้รับ
ั บริิการที่่�ดีี บริิการจััดส่่ง
ฟรีี หรืือมููลค่่าของสิินค้้าเหมาะสมกัับราคา
ก็็สามารถรัับได้้ ไม่่เพีียงร้้านค้้าที่่�ต้้องการ
เข้้าถึึงลููกค้้ าเท่่ านั้้� น ลููกค้้ าเองก็็ ต้้องการ
เข้้ า ถึึงแพลตฟอร์์ม ที่่� เ สนอสิินค้้ า หลาก
หลายในราคาคุ้้�มค่่ า เพื่่� อตอบโจทย์์ ไลฟ์์
สไตล์์และเข้้าถึึงสิิทธิิพิิเศษอย่่างเต็็มที่่�

culturepeople.co.kr

apkpure.com

Virtual Livestream Host ผู้้�ขายเสมืือนจริิงที่่�
เป็็น AI ในร่่างการ์์ตูน
ู เปิิดการขายสตรีีมมิิงแบบ
ยิิงยาว สามารถปรัับโปรโมชั่่�นตามอัั ลกอริิทึึม
และตอบคำำ�ถามในไลฟ์์แบบเรีียลไทม์์ได้้ตลอด
24 ชั่่�วโมง โดยไม่่ต้อ
้ งสัับเปลี่่ย
� นบุุคคลหรืือมีีเวลา
พัั ก เบรก มหกรรมวััน คนโสดแห่่ ง ปีี ก ลายเป็็ น
24 ชั่่�วโมงแห่่งการช็็อปปิิงของจีีน อีีกทั้้�งยัังถืือ
เป็็นมหกรรมจำำ�หน่่ายสิินค้้าเทคโนโลยีีประจำำ�ปีี
ซึ่่� ง กวาดรายได้้ ใ นปีี ที่่� ผ่่ า นมาทั้้� ง สิ้้� น 38.4 พัั น
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายใน 24 ชั่่�วโมง นำำ�หน้้ า

การใช้้คำำ�ว่่า “ร้้านค้้าแนะนำำ�” หรืือ “ราคาดีีที่่�สุุด” เป็็นวิิธีีหนึ่่�ง
ในการคััดเลืือกสิินค้้าที่่�ตรงโจทย์์ อััลกอริิทึึมของ AI ที่่�สามารถ
ประมวลผลราคาและเทีียบเคีียงราคาในแต่่ ล ะแบรนด์์ ได้้
อย่่าง iPrice ดาต้้าเบสซึ่่�งพััฒนาโดยบริิษััทสตาร์์ตอััป ViSenze
ใช้้งานผ่่านแอปพลิิเคชัันระบบ AI-Powered Shopping Lens
เพื่่อ� ให้้ผู้้บ� ริิโภคสามารถถ่่ายรููปสิินค้้าเพื่่อ� ค้้นหาสิินค้้าที่่มีีลั
� กั ษณะ
แบบเดีียวกัันในราคาที่่�หลากหลาย เปรีียบเทีียบแบรนด์์ ราคา
การบริิการ ไปจนถึึงคููปองลดราคาและบััตรกำำ�นััล คล้้ายกัับระบบ
แอนดรอยด์์ของ Samsung แต่่เน้้นไปที่่�ข้้อมููลที่่�แนะนำำ�ความ
คุ้้� ม ค่่ า ด้้ า นราคา ระบบของ iPrice ได้้ เ ข้้าไปเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง
ของแพลตฟอร์์ ม ช็็ อ ปปิิ ง ออนไลน์์ อ ย่่ า ง Shopee Lazada
Grab Food Food Panda และอื่่�น ๆ อีีกมากมายในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

สถิิติิการทำำ�รายได้้ในมหกรรม Black Friday ใน
สหรััฐอเมริิกาไปเป็็นที่่�เรีียบร้้อย

500

501

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: TECHNOLOGY

CORE IDEA: TECHNOLOGY

AI สามารถคำำ�นวณและประมวลผล
การขายและให้้ เ ช่่ า ที่่� ตร งตามความ
ต้้องการของลููกค้้าได้้ อย่่าง GETTT
แพลตฟอร์์มมาแรงจากฝั่่�งเกาหลีีใต้้

ที่่� เ น้้ น เรื่่� อ งราคาสมเหตุุ ส มผลของ
สิินค้้า ลููกค้้าสามารถตััดสิินใจได้้ว่า่ จะ
เช่่าหรืือซื้้�อสิินค้้าชิ้้�นนั้้�น โดยราคาซื้้�อ
หรืือราคาเช่่าต่่ อจะถููกลดหลั่่�นลงมา
ตามจำำ�นวนครั้้�งที่่� สิินค้้ านั้้� นได้้ ถููกเช่่า
ไปก่่อนหน้้า ยิ่่ง� ถููกเช่่าหลายครั้้�งยิ่่ง� เช่่า
ต่่อได้้ในราคาดีีหรืือซื้้�อในราคาที่่�ถูก
ู ลง
apzoblog.com

ปััจจััยการบริิการคืืออัันดัับรองลงมาจากปััจจััยด้้านราคา รายงานผลประกอบการจาก
บริิษััท Alibaba ในช่่วงวัันช็็อปปิิงคนโสด พบว่่าภายในเวลา 1 วัันระบบแชตบอตอััตโนมััติิ
ของ Ali Xiaomi มีีการตอบคำำ�ถามลููกค้้าในช่่องทาง Inbox จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น
� 2.1 พัันล้้านแชต
ตั้้�งแต่่ขั้้น
� ตอนก่่อนสั่่�งซื้้�อและหลัังสั่่�งซื้้�อ ซึ่่�งหากเป็็นในอดีีต บริิษััทต้้องเตรีียมพนัักงานตอบ
คำำ�ถามจำำ�นวน 9 หมื่่�นคน เพื่่�อตอบคำำ�ถามลููกค้้าได้้ทัันเวลา ประสิิทธิิภาพของอััลกอริิทึึม
แชตบอตที่่�สามารถจัับอารมณ์์การสื่่� อสารของลููกค้้า และตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้ จึึงทำำ�ให้้ประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ยในระบบ Call Center ไปทั้้�งสิ้้น
� 6.5 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ทุุกวัันนี้้�ระบบปฏิิบััติิแชตบอต Ali Xiaomi ถููกนำำ�มาใช้้งานบนแพลตฟอร์์มอีีคอมเมิิร์์ซใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้อย่่าง Lazada ที่่�สามารถสนทนา ประมวลความต้้องการ ออกใบ
กำำ�กัับภาษีี อััปเดตที่่�อยู่่�การจััดส่่ง และแจ้้งเตืือนการบริิการตั้้�งแต่่ต้้นจนสิินค้้าถึึงปลาย
ทางโดยสมบููรณ์์
สำำ�หรัับระบบบริิการขนส่่งซึ่่� งยึึดถืื อเรื่่�องความเร็็วเป็็นสิ่่�งสำำ�คัั ญ การนำำ�โมเดลอไจล์์ใน
อััลกอริิทึึมมาใช้้ในการแจกจ่่ายสิินค้้า ยิ่่ง� ช่่วยจัับระยะทางการขนส่่งอย่่างชาญฉลาดไปใน
ตััว JD Logistics ระบบขนส่่งที่่�ร่ว่ มมืือกัับระบบ AI จากบริิษััท Blue Yonder เพื่่�อจััดการ
ระบบห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของแบรนด์์สิินค้้า เฝ้้าติิดตามที่่�ทำำ�การตรวจจัับความต้้องการแบบ
เจาะลึึกและเรีียลไทม์์สามารถวิิเคราะห์์เส้้นทางการขนส่่งสิินค้้าที่่ปร
� ะหยััดที่่สุ
� ด
ุ จึึงวิิเคราะห์์ได้้
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robotics247.com

ว่่าจะนำำ�สิินค้้ามาจากสต็็อกใด เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับพื้้�นที่่�ที่่�ลูก
ู ค้้าต้้องการให้้จัดส่
ั ่ง ระบบนี้้�
เป็็นการออกแบบเส้้นทางของสิินค้้าตั้้�งแต่่ต้้น นอกจากประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยแล้้ว ยัังสามารถ

จััดการกัับสต็็อกสิินค้้าที่่�คงค้้างในสาขาหรืือช็็อปต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังประหยััดพลัังงานการ
ขนส่่ง ซึ่่�งสร้้างผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอีีกด้้วย นอกจากนี้้� JD.com ยัังร่่วมมืือกัับ Alibaba
พััฒนานวััตกรรมหุ่่�นยนต์์ไร้้คนขัับ Xiaomanlv ที่่�มีีทั้้�งรููปแบบโดรนและยานยนต์์ไร้้คนขัับ
ล่่าสุุดได้้นำำ�อไจล์์อัล
ั กอริิทึึมมาใช้้พัฒ
ั นานวััตกรรมเพื่่�อคาดการณ์์ผลลััพธ์์ตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึง
� งพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่ปลอดภััย และเริ่่มจำำ�
หน่่ายเพื่่�อ
ปลายทาง โดยยึึดแนวคิิด Last-Mile หลีีกเลี่่ย
�
ใช้้งานในระดัับครััวเรืือนหรืือให้้บริิการสำำ�หรัับบางแพลตฟอร์์ม ที่่�ขนส่่งสิินค้้าไปยัังชุุมชน
ที่่�อยู่่�อาศััย มหาวิิทยาลััย หรืือสำำ�นัักงาน
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อััลกอริิทึึมที่่�คู่่�ควร
สำำ�หรัับอนาคต
Digi-Grasping เป็็นแนวคิิดที่่�ระบุุไว้้ในรายงาน
Journal of Futures Studies โดยสถาบัั น
ARTS ในฟิิน แลนด์์ อัั ล กอริิทึึมคืื อ หนึ่่� ง ในการ
พััฒนาทัักษะของ AI ให้้เข้้าใจมนุุษย์์ หากต้้องการ
ให้้ AI เข้้าใจว่่ามนุุษย์์เป็็นแบบใด มนุุษย์์จำำ�เป็็น
ต้้ อ งเรีียนรู้้�แ ละเข้้ า ใจเสีียก่่ อ น ว่่า ระบบดิิจิิทัั ล
สามารถส่่ งผลกระทบต่่ อชีีวิิตดิิจิิทัั ลในรูู ปแบบ
ใดได้้ บ้้ า ง ซึ่่� ง เริ่่�ม จากการสอนโครงสร้้า งทาง
สัั งคม ออกแบบโครงสร้้างจริิยธรรมดิิจิิทัั ลดั่่� ง
วิิชา Digital 101 ที่่� มีีปร ะโยชน์์ ต่่ อ สัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อม อย่่างเช่่นการลดความไม่่เท่่าเทีียม
ในระบบรัับสมััครงาน การให้้บริิการแชตบอตเพื่่�อ
รองรัับลููกค้้าออนไลน์์ การจััดการระบบธุุรกิิจที่่�
คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม หรืือการนำำ�อัั ลกอริิทึึมมา
จััดการทรััพยากร
อย่่ า ง Firebnb.coop ที่่� เ น้้ น เศรษฐกิิจแบบ
แบ่่ ง ปััน ลดการใช้้ทรัพ
ั ยากรที่่� สิ้้� นเปลืื อง และ
สนัั บสนุุ นท้้ องถิ่่� นอย่่ างจริิงจััง หรืือการจััดการ
โปรแกรมสอนเทคโนโลยีี AI ขั้้� น พื้้� น ฐานของ
Center for Humane Technology องค์์ กร
ไม่่แสวงหากำำ�ไรที่่�ออกแบบโปรแกรมการเรีียนรู้้�
สำำ�หรัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ โดยเน้้ นโครงสร้้าง
การทำำ�ธุุ รกิิ จแบบใสสะอาด เพื่่� อ พัั ฒ นาเป็็ น
เครื่่�องมืือที่่�ให้้คุณ
ุ ค่่าแก่่สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

wildmountaincollective.com.au
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โดยไม่่แบ่่งเพศ ชาติิพัันธุ์์� อายุุ หรืือสถานภาพของบุุคคล การหลั่่�งไหลของข้้อมููลที่่�เข้้าสู่่�ระบบอาจ
ทำำ�ให้้ AI ดููเป็็นเทคโนโลยีีที่่�โลภมาก หากแต่่การโลภนั้้�นอยู่่�บนพื้้�นฐานด้้านจริิยธรรมและศีีลธรรมอัันดีี
ก็็สามารถเกิิดประโยชน์์มากกว่่าผลเชิิงลบ สอดคล้้องกัับรายงาน Trustworthy AI โดย Deloitte
ซึ่่�งเผยถึึงความจำำ�เป็็นของอััลกอริิทึึมที่่�ควรค่่าแก่่การวิิเคราะห์์ของ AI ว่่าต้้องสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
และมอบผลลััพธ์์ที่่�ดีี ขึ้้�นให้้ แก่่ สัังคม โดยเริ่่ม
� จากสิ่่�งพื้้� นฐานด้้ านความเป็็นอยู่่� (Well-Being) ซึ่่� ง
หมายถึึงประสิิทธิิภาพทั้้�งเรื่่�องการดููแลสุุขภาพ เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม การเมืืองและสัังคม

ที่มา:
บทความ
“Agile for AI and Data
Science”
จาก mirai-solutions.ch

moodrise.co

ขณะที่่�บริิษััท AeBeZe ผู้้�พััฒนาซอต์์ฟแวร์์สำำ�หรัับประมวลผลด้้านอารมณ์์ ได้้ให้้ความ
เห็็ นว่่า AI จำำ�เป็็นต้้ องเรีียนรู้้�โปรแกรม Digital Nutrition เพื่่� อวิิเคราะห์์ โภชนาการ
ด้้านดิิจิิทััลที่่�มนุษ
ุ ย์์จำำ�เป็็นต้้องได้้รับ
ั อย่่างเหมาะสม ไม่่ใช่่การเสนออััลกอริิทึึมที่่ต
� อบโจทย์์
ผู้้�บริิโภคให้้ ทัันใจเท่่ านั้้� น แต่่ ต้้องลดความโลภในข้้อมููลลง เพื่่� อให้้ ผู้้�ใช้้งานเทคโนโลยีี
โดยเฉพาะด้้านสื่่�อดิิจิิทััล มีีเวลาหยุุดพัักและทบทวนการตััดสิินใจด้้วยตััวเอง แทนที่่�จะ
พึ่่� งพาระบบอััตโนมััติิตลอดเวลา
WGSN ได้้ สำำ�รวจข้้อมููลการทำำ�งานของอัั ลกอริิทึึมไว้้ในบทความ Research Rader:
Digi-Grasping ว่่าท้้ายที่่�สุด
ุ แล้้ว การสอนอััลกอริิทึึมให้้คอมพิิวเตอร์์เรีียนรู้้� เข้้าใจ และ
ตััดสิินใจด้้วยตััวเอง ต้้องพึ่่� งพาข้้อมููลที่่�มนุุษย์์ยิินดีีต้้องการให้้ประมวลผล พลัังของ AI
จะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้ถ้้าไม่่ได้้รับ
ั ข้้อมููลที่่�มากพอ โดยข้้อมููลเหล่่านี้้�สามารถเป็็นได้้ตั้้�งแต่่ข้้อมููล
พื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาตร์์ วััฒนธรรม และสิ่่ง� แวดล้้อม ข้้อมููลส่่วนบุุคคลด้้านร่่างกาย ข้้อมููล
ด้้านความรู้้�สึึก ข้้อมููลอารมณ์์ ข้้อมููลความสััมพัันธ์์ระหว่่างสิ่่�งของ ข้้อมููลความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล ไปจนถึึงข้้อมููลด้้านศีีลธรรมซึ่่�งอิิงจากค่่านิิยมที่่�ยุติิ
ุ ธรรมสำำ�หรัับคนทุุกฝ่่าย
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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
“Recap of the 2020 Double
11 Global Shopping
Festival”
โดย Zhang Nan
จาก alibabacloud.com

บทความ
“China’s AI & Retail Evolution
2020”
โดย Athena Chen
จาก wgsn.com

บทความ
“Research Rader:
Algorithmic Auditing”
โดย Martina Rocca
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
“Research Rader:
Digi-Grasping”
โดย Martina Rocca
จาก wgsn.com

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
“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-toEnd Framework for Internal
Algorithmic Auditing” โดย
Inioluwa Deborah Raji,
Andrew Smart, Rebecca
N. White, Margaret
Mitchell, Timnit Gebru, Ben
Hutchinson, Jamila SmithLoud, Daniel Theron และ
Parker Barnes จาก arxiv.org

507

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

508

509

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

“นี่่�คืือรหััสฉุุกเฉิิน (code red) สำำ�หรัับมนุุษยชาติิ”
อัันโตนิิโอ กููเตอร์์เรส (António Guterres) เลขาธิิการ
สหประชาชาติิกล่่าวประโยคนี้้�กัับสื่่� อมวลชน หลัังการเผย
แพร่่รายงานสมบููรณ์์ฉบัับล่่าสุุดของคณะกรรมการระหว่่าง
รััฐบาล ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (IPCC)
เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม ปีี 2021 ที่่�ผ่า่ นมา แสดงให้้เห็็นว่่าหายนะ
ด้้านสภาพภููมิิอากาศกำำ�ลัังเป็็นจริิง ผลของภาวะโลกร้้อน
เป็็นสิ่่�งที่่�มนุุษย์์ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้อีีกต่่อไป ดัังจะเห็็นได้้
ว่่ามีีปรากฏการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เป็็นผลพวงจากโลกร้้อนเกิิดขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่� อง ทั้้�งคลื่่�นความร้้อน ไฟป่่า ธารน้ำำ�แข็็งละลาย
รวมถึึงระดัับน้ำำ�ทะเลที่่�สูงู ขึ้้�น

ความไม่แน่นอน
รายงานระบุุตััวเลขมากมายที่่�บ่่งชี้้�ให้้เห็็นถึึงวิิกฤตที่่�กำำ�ลััง
เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง ทั้้�งอุุณหภููมิิพื้้�นผิิวโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 1.09
องศาเซลเซีียสในระหว่่างปีี 2011-2020 อากาศในช่่วง 5 ปีี
ที่่�ผ่า่ นมาถืือเป็็นอากาศที่่�ร้อ
้ นที่่�สุดนั
ุ ับตั้้�งแต่่ปีี 1850 ตลอด
จนข้้อมููลที่่�ว่า่ มนุุษย์์เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลัักที่่�ก่่อให้้เกิิดการ
สลายของธารน้ำำ�แข็็งทั่่�วโลกนัับตั้้�งแต่่ปีี 1990 เป็็นต้้นมา
หากประเทศต่่าง ๆ ร่่วมมืือกัันปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�นสััญญาใน
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน มีีนโยบายลดการปล่่อยก๊๊าซมีีเทน
จากภาคการเกษตรรวมถึึงการขุุดเจาะน้ำำ�มัันและก๊๊าซ นั่่�นก็็
“อาจจะ” สามารถช่่วยจำำ�กััดภาวะโลกร้้อนให้้ต่ำำ�กว่่าระดัับ
ที่่�เป็็นอยู่่�ได้้
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เกรตา ธัันเบิิร์์ก (Greta Thunberg) นัั กรณรงค์์ ด้้าน
สภาพภููมิิอากาศแห่่งยุุคสมััยยัังคงสร้้างความเคลื่่�อนไหว
อย่่างต่่อเนื่่� อง เธอได้้รับ
ั เกีียรติิให้้ขึ้� ้นปกนิิตยสาร Vogue
ฉบัับสแกนดิิเนเวีียเล่่มแรก มาร์์ติินา บอนเนีียร์์ (Martina
Bonnier) บรรณาธิิการใหญ่่ ไ ด้้ ให้้ ค วามเห็็ น ว่่า เกรตา
ไม่่เพีียงเป็็นผู้้�สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็น
ผู้้�ส่่งต่่อความรัักธรรมชาติิ ผู้้�แสวงหาความยั่่�งยืืน และ
ผู้้�ที่่�ยึึดมั่่น
� ในวิิสััยทััศน์์ของตนเองโดยปราศจากความกลััว
อีีกด้้วย
ธุุรกิิ จต่่ า ง ๆ จะต้้ อ งตระหนัั ก ถึึงความสามารถในการ
ปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate
Adaptability) ซึ่่�งจะไม่่เป็็นเพีียงกลยุุทธ์ร์ ะยะสั้้�นเหมืือน
อย่่างในอดีีตอีีกต่่อไป แต่่จะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ผลัักดัันให้้
ธุุรกิิจเติิบโตในระยะยาว เพราะผู้้�บริิโภคให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ การบริิโภค การเดิินทาง และการให้้ ค วามร่่ว มมืื อ
อย่่างมีีสำำ�นึึกมากขึ้้�น เปลี่่�ยนทััศนคติิจากการ “คิิดเพื่่� อ
สิ่่�งแวดล้้อม (Think Green)” สู่่�การ “เป็็นสิ่่�งแวดล้้อม
(Be Green)”
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ธุุรกิิจต่่าง ๆ จะขัับเคลื่่�อนด้้วยคุุณค่่าที่่�แบ่่งปัันร่่วมกัันกัับ
ผู้้�บริิโภค เราจึึงได้้เห็็นความต้้องการที่่เ� พิ่่ม
� ขึ้้�นของสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่า
การลงทุุนเพื่่�อสร้้างผลในเชิิงบวก (Impact Investing) ที่่�
มีีจุุ ดประสงค์์เพื่่� อสร้้างผลกระทบเชิิงบวกในมิิติิของสัังคม
หรืือสิ่่�งแวดล้้อม เคีียงคู่่�ไปกัับการสร้้างผลกำำ�ไรให้้กัับธุุรกิิจ
มากขึ้้�นในปีีนี้้�
ปีี 2022 สิ่่ง� แวดล้้อมและความยั่่�งยืืนจึึงเป็็นข้้อปฏิิบััติิที่่�เน้้น
ประโยชน์์เพื่่�อคนทุุกกลุ่่�ม รััฐบาล หน่่วยงาน เอกชน ผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�บริิโภค สัังคม และโลกทั้้�งใบ เป็็น
ช่่วงเวลาแห่่งการลงมืือทำำ�มากกว่่าการแถลงคำำ�มั่่�นสััญญา
เพื่่� อแก้้ไขปััญหาและมอบอนาคตที่่� ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิมให้้กัับคน
รุ่่�นต่่อไป
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ธุุรกิิจต่่าง ๆ จะต้้องตระหนัักถึึง
ความสามารถในการปรัับตััวต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Adaptability) ซึ่่�งจะไม่่เป็็น
เพีียงกลยุุทธ์์ระยะสั้้�นเหมืือนอย่่างใน
อดีีตอีีกต่่อไป แต่่จะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�
ผลัักดัันให้้ธุุรกิิจเติิบโตในระยะยาว
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URGENCY
โลกร้อนรอไม่ ได้ …
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bloomberg.com

ถึงเวลา
เปลี่ยนคาร์บอนตัวร้าย
ให้กลายเป็นฮีโร่

ประเภทธุรกิจ: การเดินทางขนส่งและการเดินทาง, อาหาร, สถาปัตยกรรรมและการตกแต่ง
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bookdepository.com

ประวัั ติิ ศาสตร์์มนุุ ษ ย์์ กัั บ การ
ต่่ อ สู้้�ปัั ญ หาด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ได้้ เ ดิินทางมาถึึงด่่ า นท้้ า ทาย
ด้้ ว ยเชื้้� อ ไวรััส โควิิด-19 ที่่� เ ข้้ า
มาเป็็นตััวแปรสำำ�คััญ จึึงมีีการ
ตั้้� ง คำำ�ถามว่่า ท่่ า มกลางความ
ขัั ด สนและการถดถอยของ
เศรษฐกิิจ มีีองค์์ ก รใดบ้้ า งที่่�
ยอมช่่วยโลกและใช้้ทรัพ
ั ยากร
ให้้น้้อยลง

Research and Degrowth เครืือข่่ายชุุมชนที่่�ยึึดถืือทฤษฎีี Degrowth ของ
เจสััน ฮิิกเคิิล (Jason Hickel) อย่่างหนัั กแน่่ น ด้้วยการหัันหลัังให้้กัับระบบ
ทุุนนิิยมและลดทรััพยากรส่่วนเกิินในประเทศที่่�ร่ำ��รวย ได้้ให้้ทางเลืือกการต่่อสู้้�
กัั บ ความไม่่ มีี ในช่่ว งวิิกฤตด้้ ว ยความพอเพีียง เพื่่� อ ให้้ ทุุ ก คนสามารถเข้้ า ถึึง
ทรััพยากรได้้เท่่าเทีียมกััน เช่่นเดีียวกัับการทำำ�นายขององค์์กรระหว่่างประเทศ
The Club of Rome ในปีี 1972 ที่่�คาดการณ์์ว่า่ หากทุุกประเทศยัังยึึดในระบบ
ทุุนนิิยม ภายในปีี 2030 ทรััพยากรจะถููกใช้้จนหมดและทำำ�ให้้เศรษฐกิิจโลกล่่ม
สลาย เมื่่�อเกิิดวิิกฤตการณ์์ไวรััสโควิิด-19 ทฤษฎีีดัังกล่่าวจึึงถููกยกขึ้้�นมาพููดอีีก
ครั้้�งบนสื่่�อโซเชีียลในเดืือนพฤษภาคม ปีี 2020 โดยผู้้�เชี่่ย
� วชาญมากกว่่า 2,000
คน ลงนามในจดหมายปิิดผนึึกที่่�ส่่งไปยัังประเทศต่่าง ๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนแนวทาง
Degrowth ในประเทศทุุนนิิยม

อย่่างไรก็็ดีีกลัับมีีฝ่่ายที่่�คิิดต่่าง โดยกล่่าวว่่าทฤษฎีีดัังกล่่าวไม่่สามารถทำำ�ได้้จริิง
สำำ�หรัับโลกยุุคนี้้� การหยุุดเดิินหน้้าหรืือถอยหลัังกลัับมีีแต่่จะทำำ�ให้้ผู้้�คนอดอยาก
มากขึ้้�น และประเทศที่่�รุ่่�งเรืืองอย่่างจีีนหรืือสหรััฐอเมริิกาก็็มีีแนวทางการพััฒนา
สิ่่�งแวดล้้อมและฟื้้�นฟููปััญหาด้้านมลภาวะได้้รวดเร็็วกว่่าประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนา
ด้้วยมาตรการเก็็บภาษีีคาร์์บอนเพื่่� อนำำ�ภาษีีเหล่่านั้้� นมาพััฒนานวััตกรรมใหม่่
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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เดิิมทีีการโต้้เถีียงระหว่่าง 2 ฝั่่�งเกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี
2018 และยัังคงมีีต่่อเนื่่� องมาโดยตลอด ไม่่มีี
ใครสามารถออกมาฟััน ธงได้้ ว่่า แนวคิิดของ
ฝั่่�งใดถููกต้้อง เพราะตััวแปรด้้านการเมืือง สัังคม
และทัั ศนะการบริิหารงานของแต่่ ละประเทศ
เป็็นสิ่่�งอ่่อนไหวและเดิินมาไกลเกิินกว่่าจะกลัับ
ไปที่่� จุุดเริ่่ม
� ต้้ น ปีี 2022 จึึงเป็็นที่่� มาของการ
ทบทวนแนวทางการใช้้ชีีวิิตใหม่่ เริ่่ม
� จากการนำำ�
มาตรวัั ด เดิิมที่่� อิิ งตัั ว เลข GDP (ผลิิตภัั ณ ฑ์์
มวลรวมในประเทศ) ออกไป แล้้วใช้้กระบวนการ
คิิดแบบ Regeneration ที่่� เ ดิินหน้้ า ฟื้้� นฟูู
ทรััพยากร เยีียวยาสิ่่� งแวดล้้อม และจััดการ
ปัั ญ หาที่่� อ ยู่่�ตรงหน้้ า เสีียก่่ อ น ด้้ ว ยการนำำ�
เทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้มลภาวะเป็็นศููนย์์ (Net-Zero
Emission) มาใช้้ในทุุกหน่่วยการผลิิต

ภาพถ่ายโดย
Mert Guller
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Landon Parenteau จาก Unsplash
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ปีี 2022 จึึงเป็็ น การเดิินหน้้ า สู่่�ยุุ คป ฏิิวััติิค าร์์บ อนอย่่ า งจริิงจัั ง นำำ�ทัั พ ด้้ ว ย
เทคโนโลยีีดัักจัับ CCS ที่่�พััฒนาควบคู่่�ไปกัับอุุปกรณ์์จัด
ั เก็็บและนำำ�ไปใช้้ CCUS
หรืือ Carbon Capture Usage and Storage ประเทศที่่�พร้้อมก้้าวไปข้้างหน้้า
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไม่่จำำ�เป็็นต้้องมานั่่�งเถีียงในบทความวิิชาการ ว่่าโลกจะดีีขึ้้�นหาก
เศรษฐกิิจต้้องเติิบโตหรืือหยุุดเติิบโต เพราะในฐานะนัักวิิทยาศาสตร์์สิ่ง�่ แวดล้้อม
พวกเขาเชื่่�อว่่าการจััดการด้้วยเทคโนโลยีีที่่ก้
� า้ วหน้้าจะสามารถบรรเทาความเจ็็บป่่วย
ของโลกได้้ตรงจุุด และได้้ผลดีียิ่่�งกว่่าการตั้้�งสมมติิฐานพฤติิกรรมทางสัังคม

climeworks.com

CCS ความหวังของโลกยุคใหม่
เมื่่� อโลกร้้อนเกิินไป การจััดการกัับคาร์์บอนจึึง
เป็็นเรื่่�องเร่่งด่่วนที่่ร� อไม่่ได้้ ตลอดระยะเวลาเกืือบ
10 ปีี ที่่�หลายประเทศต่่างทุ่่�มงบประมาณไปกัับ
การจััดการปััญหาด้้านมลพิิษ เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
ข้้อตกลง Paris Agreement เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
ได้้ถููกประดิิษฐ์์ขึ้� ้นและทดลองใช้้งานจนเป็็นผล
สำำ�เร็็จ เกิิดเป็็ น นวััต กรรมด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่�
นำำ�มาใช้้งานได้้จริิง อย่่างนวััตกรรม CCS หรืือ
Carbon Capture and Storage ที่่�เริ่่ม
� ต้้นจาก
โปรเจกต์์ของ Climeworks สวิิตเซอร์์แลนด์์ ใน
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ปีี 2017 ศัักยภาพของเครื่่�องมืือสามารถดัักเก็็บ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (Direct Air Capture:
DAC) จากชั้้�นบรรยากาศได้้ 10 กิิกะตัั นต่่ อปีี
ทำำ�ให้้ บ ริิษัั ท สามารถเปิิ ด โรงงานดัั ก จัั บ ก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ ในอีีกหลายพื้้�นที่่�เพื่่�อดัักจัับ
และจำำ�หน่่ า ยให้้ แ ก่่ อุุ ต สาหกรรมการเกษตร
บริิษััทแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากพลัังงานสัังเคราะห์์
และบริิษัั ทผู้้� ผลิิตพลัั ง งานเชื้้� อ เพลิิง ปัั จ จุุ บัั น
โปรเจกต์์ ดัั ง กล่่ า วถูู ก ประกาศตั้้� ง เป็็ น แนวคิิด
ต้้ น แบบโดย IPPC เพื่่� อ เป็็ น แนวทางในการ
พััฒนานวััตกรรมชนิิดอื่่�น ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กัักเก็็บก๊๊าซ
คาร์์บ อนไดออกไซด์์ ใ นลัั ก ษณะเดีียวกัั น โดย
ปรัับเปลี่่ย
� นไปตามบริิบทของแต่่ละประเทศและ
รููปแบบการจััดเก็็บของพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ
ภาพถ่ายโดย
Thijs Stoop
จาก Unsplash
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“เราผลิิตรถยนต์์ทั่่�วโลกได้้ปีีละ 80-100 ล้้านคััน
นั่่�นจึึงเป็็นเหตุุผลที่่�บริิษััทกัักเก็็บคาร์์บอน
จำำ�เป็็นต้้องเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดสำำ�หรัับโลก”
คริิสตอฟ บอยต์์เลอร์์ (Christoph Beuttler)
หััวหน้้าฝ่่ายนโยบายด้้านสภาพอากาศบริิษััท Climeworks

ภาพถ่ายโดย
Photoholgic
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย
Noah Buscher
จาก Unsplash

dezeen.com
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การเริ่่ม
� ต้้นจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมด้้วยการเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน ดููเหมืือนจะเป็็นวิิธีีที่่� สามารถวััด
ผลลัั พ ธ์์ ไ ด้้ ชัั ด เจนที่่� สุุ ดสำำ� หรัั บ วัั น นี้้� ตั้้� ง แต่่
ปีี 2019 เป็็ น ต้้ น มา Carbon-Neutral หรืือ
แนวทางเป็็ น กลางทางคาร์์ บ อน หรืือ เรีียก
อีีกอย่่างหนึ่่� งว่่าการลดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
สุุทธิิให้้เป็็นศููนย์์ในกระบวนการผลิิต ได้้ถูก
ู นำำ�มา
เชื่่�อมโยงกัับเทคโนโลยีีดัักจัับคาร์์บอน (CCS)
เพื่่� อ นำำ�คาร์์บ อนที่่� ต้้ อ งการกำำ�จัั ดทิ้้� ง ไปใช้้ ง าน

ต่่อในรููปแบบพลัังงานทดแทน อย่่างโปรเจกต์์
Longship ที่่�ใช้้เงิินลงทุุนกว่่า 1.7 พัันล้้านยููโร
ได้้สร้้างระบบกัักเก็็บคาร์์บอน จากนิิคมโรงงาน
อุุตสาหกรรมในบริิเวณที่่�ติิดกัับน่่านน้ำำ�ทางตอน
เหนืือของนอร์์เวย์์ เพื่่�อนำำ�ไปแปรรููปเป็็นพลัังงาน
ทดแทนในอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ และโรงงาน
ที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงจากฟอสซิิลในนอร์์เวย์์และภููมิิภาค
ยุุโรป
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โทนี่่� ทิิลเลอร์์ (Tony Tiller) รััฐ มนตรีีกระทรวง
ปิิโตรเลีียมและพลัังงานของนอร์์เวย์์ กล่่าวว่่าการลงทุุน
ครั้้�งนี้้�จะช่่วยให้้บรรลุุผลการลงนามในข้้อตกลง Paris
Agreement ที่่ว
� างเป้้าให้้นอร์์เวย์์เป็็นกลางทางคาร์์บอน
ภายในปีี 2050 แต่่ประเด็็นที่่�ถูก
ู เพ่่งเล็็งของโปรเจกต์์นี้้�
คืือการเลืือกแหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอนไว้้ใต้้พื้้�นดิิน 3 กม.
ใต้้ ก้้นทะเลบริิเวณน่่ านน้ำำ�ทางตอนเหนืื อของนอร์์เวย์์
โดยไม่่มีีใครสามารถการัันตีีได้้ว่า่ ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
เหลวที่่�จัด
ั เก็็บไว้้ใต้้พื้้�นพิิภพจำำ�นวนกว่่า 80 พัันล้้านตััน
จะส่่งผลต่่อระบบนิิเวศใต้้พื้้�นดิินหรืือไม่่ คณะกรรมการ
ปิิโตรเลีียมของนอร์์เวย์์จึึงยื่่�นหนัังสืือปกขาวแก่่รัฐ
ั บาล
และเครืือ ข่่ า ยด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มในสหภาพยุุ โรป เพื่่� อ
ระบุุ แ ผนที่่� แ สดงตำำ�แหน่่ ง ที่่� เ หมาะสมสำำ�หรัั บ เก็็ บ
คาร์์บ อนไดออกไซด์์ ใ นแนวไหล่่ ทวีีป และยืื น ยัั น ว่่า
สามารถจัั ด การภาวะก๊๊าซเรืือ นกระจกของนอร์์เวย์์
ได้้ แ น่่ น อน ทั้้� ง ยัั ง เชื่่� อ ว่่ า การจัั ด เก็็ บ ไว้้ ใ ต้้ พิิ ภพย่่ อ ม
ปลอดภัั ยกว่่าจััดเก็็ บบนพื้้� นดิิน โดยกำำ�หนดปริิมาณ
คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ เ หลวเบื้้� อ งต้้ น ที่่� ส ามารถจุุ ไ ด้้
อย่่างปลอดภััยอยู่่�ที่่� 1.25 พัันล้้านตัั น ทั้้� งนี้้� โปรเจกต์์
Longship จำำ�เป็็นต้้องร่่วมมืือกัับอุุตสาหกรรมหลาย
แขนง เพื่่� อเป็็นตัั วเลืือกในการแบ่่ งคาร์์บอนเหลวไป
แปรรููปเป็็นพลัังงานหรืือวััสดุุใหม่่ด้้วยเช่่นกััน
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จาก CO2 สู่ Blue Hydrogen
จีีนคืือหนึ่่� งในประเทศที่่�คร่ำ��หวอดในวงการจััดการ
ปััญหามลภาวะมานานนัับทศวรรษ แม้้จะไม่่เน้้น
เข้้าร่่วมลงนามกัับองค์์กรระหว่่างประเทศมากนััก
แต่่รัฐ
ั บาลจีีนก็็ได้้วางนโยบายการจััดการมลภาวะ
ขึ้้�นเป็็นวาระแห่่งชาติิใน CCUS Forum โดยเดิิน
หน้้าวางกรอบเทคโนโลยีี CCS อย่่างต่่อเนื่่� อง ให้้
ควบคู่่�ไปกัับแนวทาง R&D ของอุุตสาหกรรมภาค
การผลิิต จึึงทำำ�ให้้โรงงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสายการ
ผลิิตที่่� สำำ�คัั ญ สำำ�หรัับ ประเทศ น้้ อ มรัับ นโยบาย
และนำำ�ร่่อ งเทคโนโลยีี CCS ในทุุ ก สายพาน
การผลิิต อย่่ า งนิิคมอุุ ต สาหกรรมในมณฑล
อานฮุุยและมณฑลเหอเป่่ย์์ ที่่� ขึ้� ้ นชื่่� อว่่าเป็็นฐาน
การผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าถ่่านหิิน ปููนซีีเมนต์์ และ
วััสดุุตั้้� งต้้ นต่่ าง ๆ ในปีีที่่�ผ่่านมา นิิคมแห่่ งนี้้� ได้้
ประกาศเชิิญชวนสื่่� อทั่่� วโลก ให้้ ไปร่่วมชมความ
สำำ�เร็็จ ของโรงงานถ่่ า นหิินแห่่ ง ใหญ่่ ข องจีีนที่่�
เป็็ น มิิตรต่่ อ ธรรมชาติิ ด้้ ว ยวิิธีีการจัั ด เก็็ บ ก๊๊าซ
คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ใ นทุุ ก กระบวนการผลิิต
รวมถึึงกัักเก็็บก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในอากาศ
บริิเวณในและนอกนิิคมอุุ ต สาหกรรมทั้้� ง หมด
ด้้วยระบบ CCS ถ่่านหิินในโรงงานแห่่งนี้้�จึึงเป็็น
ต้้นแบบของเชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินที่่�ถูก
ู นำำ�เข้้าขั้้�นตอน
แปลงร่่างให้้ เป็็นพลัังงานสะอาด ตามแนวทาง
ั บาลตั้้�งเป้้าให้้ครอบคลุุม
Carbon-Neutral ที่่�รัฐ
ในทุุกอุุตสาหกรรมภายในปีี 2060
scmp.com
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Norsk Shell, fch.europa.eu

จาก CCS ได้้ส่่งไม้้ต่่อ
สู่่�ภาคอุุตสาหกรรมเชื้้�อเพลิิง
และในปีี 2022 นี้้� จีีนได้้
เขีียนประวััติิศาสตร์์บทใหม่่
ในหมวดหมู่่�พลัังงานทดแทน
ที่่�เรีียกว่่า ‘ไฮโดรเจนสีีน้ำำ��เงิิน’

Norsk Shell, fch.europa.eu

แม้้ ต อนนี้้� จีี นยัั ง ไม่่ ส ามารถทำำ�ให้้ ทั้้� ง ประเทศ
เป็็นกลางทางคาร์์บอนได้้ 100% แต่่ในปีีที่ผ่
่� า่ นมา
จีีนได้้ ปร ะกาศความสำำ�เร็็จ กัั บ อุุ ต สาหกรรม
คาร์์บอนไปอีีกขั้้�นหนึ่่� ง ด้้วยเทคโนโลยีี CCS และ
CCUS กว่่าร้้อยโปรเจกต์์ ซึ่่�งมากที่่�สุด
ุ หากเทีียบ
กัับบรรดาประเทศที่่�มีีอุต
ุ สาหกรรมปล่่อยมลพิิษ
สููง โดยเฉพาะโครงการนำำ�ร่่องในมณฑลส่่านซีี ที่่�
ลงทุุนสร้้างเขตปฏิิรููปคาร์์บอนไดออกไซด์์ Jinjie
Power Plant ที่่�เป็็นทั้้�งโรงงานกัักเก็็บคาร์์บอน
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และศููนย์์วิิจััยหลัักด้้านนวััตกรรมคาร์์บอน การ
ลงทุุนของบริิษััท Guohua Power ในครั้้�งนี้้� เป็็น
เดิิมพัันครั้้�งใหญ่่ที่่�จะนำำ�จุุดเปลี่่�ยนระดัับมหภาค
มาสู่่�จีีน เพราะนอกจากจะสามารถจััดการกัั บ
ปััญหาการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ จาก
นิิคมอุุ ต สาหกรรมได้้ แ ล้้ ว ยัั ง สามารถสร้้า ง
โอกาสทางธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิงไฮโดรเจนให้้แก่่จีีนได้้
อีีกด้้วย

ก่่ อ นหน้้ า นี้้� จีี นได้้ ทำำ� การค้้ า ในตลาด
ไฮโดรเจนสีีเทา ซึ่่� ง ได้้ จ ากการสกัั ด
เชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินและปิิโตรเลีียม แต่่
ไฮโดรเจนชนิิดนี้้�ไม่่สามารถตอบสนอง
นโยบายคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ของ
จีีนได้้ จึึงเกิิดการปฏิิวััติิ ไฮโดรเจน
สีีเทาให้้ กลายเป็็นสีีน้ำำ�เงิินขึ้้�น ซึ่่� งมา
จากการสกัั ด ไฮโดรเจนสีีเทาเชื่่� อ ม
เข้้ากัับระบบ CCS และ CCUS เพื่่�อ
ดัั ก จัั บ และเข้้ า กระบวนการเผาไหม้้
ของก๊๊าซคาร์์บ อนไดออกไซด์์ อีี กขั้้� น
โดยจััดการภายใต้้ชื่่�องานวิิจััย Clean
Energy Industry Complex ซึ่่� งมีี
บริิษัั ทผู้้�ร่ ว
่ มลงนามจำำ�นวนมาก ทั้้� ง
บริิษััทชั้้น
� นำำ�ด้้านสาธารณููปโภค บริิษััท
ผู้้�ผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า และเครืือข่่าย
บริิษัั ทน้ำำ�มััน Sinopec ซึ่่� งนอกจาก
จะร่่ว มมืื อ พัั ฒ นาเทคโนโลยีีดัั ก จัั บ
มลภาวะก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์แล้้ว
บริิษัั ทเหล่่านี้้� ยัังมีีส่่วนในการบริิหาร
ทรััพยากรในประเทศ และเพิ่่� มพลััง
การเติิบโตด้้ า นเศรษฐกิิจระหว่่ า ง
ประเทศด้้วยเช่่นกััน อย่่างเช่่นบริิษััท
ผลิิตพลัั ง งาน Huaneng ในปัั ก กิ่่� ง

ที่่� เ ดิินหน้้ า พัั ฒ นาการกลั่่� น อนุุ ภ าค
ของก๊๊าซจากท่่ อ ไอเสีียให้้ ก ลายเป็็ น
ไฮโดรเจนบริิสุุ ทธิ์์� เพื่่� อ ใช้้ เป็็ น เกรด
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหารหรืือเส้้นใย
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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ไฮโดรเจนได้้ ก ลายเป็็ น เชื้้� อ เพลิิงตั้้� ง ต้้ น ในหมวดหมู่่�พลัั ง งานสีีเขีียวสำำ�หรัับ
อนาคต สอดคล้้องกัั บแผนนโยบายมลภาวะในสหภาพยุุโรป ซึ่่� งมุ่่�งเป้้าผลิิต
อุุ ป กรณ์์ ย านยนต์์ ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยก๊๊าซไฮโดรเจน และลงทุุ น ในโครงสร้้า ง
พื้้� น ฐานด้้ านการขนส่่ ง ด้้ ว ยก๊๊าซไฮโดรเจน ภายใต้้ เ ครืือข่่ า ย Norsk e-Fuel
ซึ่่� งปััจจุุ บัันได้้ แบ่่ งสิินค้้ ากลุ่่�ม Norsk Hydro ไว้้เพื่่� อจััดสรรงบประมาณวิิจััย
พลัังงานไฮโดรเจน โดยมีีสถาบััน Norwegian University of Science and
Technology (NTNU), University of Oslo (UiO), State College of Agder
(HiA), Institute for Energy Technology (IFE) และ SINTEF เข้้าร่่วมมืือ
สร้้างฝัันของไฮโดรเจนสะอาดให้้ เป็็นจริิง ไฮโดรเจนประเภทนี้้� จะถููกส่่งไปยััง
บริิษััทในเครืือ Norsk Shell ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสถานีีจ่่ายพลัังงานสำำ�หรัับยานยนต์์
และเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักสำำ�หรัับอุุตสากรรมการบิินในนอร์์เวย์์ เนื่่� องจากสามารถ
ทดสอบได้้แล้้วในรายงาน The European Union’s Clean Sky Initiative ว่่า
หากใช้้ไฮโดรเจนเป็็นเชื้้� อเพลิิงในอุุตสาหกรรมการบิินทั้้�งหมด จะสามารถลด
ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ 50-90%

carbon3d.com

นัับแต่่เข้้าสู่่�การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม
พลัังงานปิิ โตรเลีียมใต้้พื้้�นดิิน
ได้้หล่่อเลี้้�ยงทุุกชีีวิิตให้้เติิบโต
บนผืืนโลก ถึึงเวลาแล้้วที่่�จะ
หยุุดดำำ�ดิ่่�งลงพื้้�นดิินแล้้วเงยหน้้า
มองต้้นทุุนที่่�มีีอยู่่�ในอากาศ

วัสดุจากอากาศ
กอบกูธ้ รรมชาติกลับคืน
อาจเป็็ น เรื่่� อ งที่่� ก ลืื น ไม่่ เ ข้้ า คายไม่่ อ อกที่่� จ ะ
กล่่ า วว่่ า ต้้ น ทุุ น ลำำ�ดัั บ ต่่ อ ไปของมนุุ ษ ยชาติิ
เกิิดจากปัั ญ หาที่่� ทุุ ก คนร่่ว มกัั น ทำำ�ให้้ เ กิิดขึ้้� น
แต่่ นวััตกรด้้ านคาร์์บอนกลัับมองว่่าหากทำำ�ให้้
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ตััวร้้ายกลายเป็็นคนดีี
จำำ�เป็็ น ต้้ อ งขัั ด เกลาและวางบทบาทหน้้ า ที่่� ให้้
ตรงจุุ ด ซึ่่� ง แนวทางนี้้� ไ ด้้ ถูู ก ยกให้้ เป็็ น หนึ่่� ง ใน
ความท้้ า ทายแห่่ ง ศตวรรษ ที่่� บ อกโลกให้้ รู้้�ว่่า
“พวกเรากำำ�ลัังเข้้าสู่่�ยุุคปฏิิวััติิคาร์์บอนแล้้ว”
“คาร์์บอนฟุุตพริินต์์ จากคาร์์บอนไฟเบอร์์ คืื อ
สิ่่�งที่่�เลวร้้าย” เอริิก แฟรงก์์ (Erik Frank) จาก
ศููนย์์วิิจััย Biomaterial เยอรมนีี ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านวััสดุุคาร์์บอนไฟเบอร์์กล่่าวในบทสััมภาษณ์์
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ของ Dezeen ว่่าแม้้เขาจะพััฒนาเส้้นใยคาร์์บอน
ที่่� ผ ลิิตจากกระบวนการเผาไหม้้ ข องเชื้้� อ เพลิิง
ปิิโตรเลีียมมายาวนาน แต่่นั่่�นเป็็นเพราะต้้องการ
จัั ด การกัั บ คาร์์บ อนฟุุ ต พริินต์์ ใ นกระบวนการ
ผลิิตพลัั ง งานปิิ โ ตรเลีียมให้้ ห มดไป ซึ่่� งเขา
กลัับมองว่่านี่่�คือ
ื การแก้้ปัญ
ั หาที่่ป
� ลายเหตุุ เพราะ
การสร้้างเส้้นใยคาร์์บอนที่่�แท้้จริิงต้้องผลิิตจาก
ต้้ นทุุนที่่� ไม่่สนัั บสนุุนให้้เกิิดการเผาไหม้้ซ้ำำ�แล้้ว
ซ้ำำ�อีีก ขณะเดีียวกัันวััสดุุชนิิดนี้้� กลัับถููกเลืือกใช้้
ในการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ เพราะมีี
น้ำำ�หนัักเบา บาง ยืืดหยุ่่�น และแข็็งแรงเทีียบเท่่า
เหล็็กกล้้า จึึงเป็็นต้้นทุุนหลัักสำำ�หรัับฐานการผลิิต
ของเยอรมนีี
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แล้้วความหวัังของอุุตสาหกรรมการผลิิต
ของเยอรมนีีก็็เห็็นแสงสว่่างอีีกครั้้�ง เมื่่� อ
โปรเจกต์์ CUBE จากสถาบััน Technical
University Dresden สามารถประดิิษฐ์์
คอนกรีีตที่่�สร้้างขึ้้�นจากคาร์์บอนไฟเบอร์์
Cabonhaus ซึ่่� งมาจากการกัักเก็็บก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ในอุุตสาหกรรมผลิิต
กระดาษและการสกััดน้ำำ�มัันจากสาหร่่าย
แม้้ จ ะทนทานต่่ อ สภาพอากาศไม่่ เ ท่่ า
เหล็็กกล้้ า แต่่ ได้้ รับ
ั การทดสอบร่่วมกัั บ
สถาบััน Henn Architekten ว่่าสามารถ
ทดแทนเหล็็กได้้ในส่่วนโครงสร้้างอาคาร
เพราะแข็็งแรงและรัับน้ำำ�หนัักได้้เทีียบเท่่า
เหล็็ก อีีกทั้้� งยัั งสามารถดููดซัับความชื้้� น
ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ ถึึ ง
70% ความสำำ�เร็็จ ในการพัั ฒ นาเส้้ น ใย
ุ สาหกรรม
คาร์์บอนจาก CUBE จึึงทำำ�ให้้อุต
และบริิษััทในเยอรมนีี สหรััฐอเมริิกา จีีน
และอิิสราเอล สนใจเข้้าไปศึึกษาดููงานใน
ศููนย์์ นวััตกรรมแห่่ งนี้้� และมุ่่�งหน้้ าเข้้ าสู่่�
วงการเส้้นใยคาร์์บอนชีีวภาพ (Bio-Based
Carbon Fiber) ในอุุตสาหกรรมการผลิิต
วััสดุุสำำ�หรัับยานยนต์์ การคมนาคมขนส่่ง
และวงการสถาปััตยกรรม ที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
ปััญหาด้้านมลภาวะและคาร์์บอนฟุุตพริินต์์
โดยตรง
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Carbon Design Engine, 3dprintingmedia.network
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Adidas, Carbon3d.com

บริิษัั ท ที่่� ตั้้� ง ต้้ น ด้้ ว ยต้้ น ทุุ น จากก๊๊าซคาร์์บ อนไดออกไซด์์ อ ย่่ า ง
Cabon ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเส้้นใยคาร์์บอนในแคลิิฟอร์์เนีีย เริ่่ม
� จาก
การผลิิตวััสดุุตาข่่ ายจากเครื่่�องพิิมพ์์ สามมิิติิ เนื่่� องจากสามารถ
ลดกระบวนการเผาไหม้้ แ ละลดคาร์์ บ อนฟุุ ต พริินต์์ น้้ อ ยกว่่ า
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี ตลอดระยะเวลา 5 ปีีที่่�ผ่่านมาได้้ จัับมืื อ
กัับแบรนด์์ Adidas อย่่างเหนีียวแน่่น เพื่่�อออกแบบพื้้�นรองเท้้าใน
ลัักษณะตาข่่ายที่่�ยืืดหยุ่่�นด้้วยเส้้นใยคาร์์บอน วัันนี้้� การร่่วมมืือได้้
ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ชัด
ั เจน เมื่่�อมีีเสีียงตอบรัับว่่าการใช้้งานมีีประสิิทธิิภาพ
ไม่่ต่่างจากวััสดุุไนลอนหรืือโฟม บริิษััท Cabon จึึงเดิินหน้้าพััฒนา
ซอฟต์์แวร์์ Carbon Design Engine ต่่อไป โดยฮาร์์ดิิก คาบาเรีีย
(Hardik Kabaria) หััวหน้้ าทีีมวิิศวกรรมของทีีม คาดหวัังว่่าการ
ประดิิษฐ์์เครื่่�องผลิิตวััสดุุเส้้นใยคาร์์บอนแบบสามมิิติิ จะสามารถลด
ขั้้�นตอนในกระบวนการผลิิตได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งวััสดุุชนิิดนี้้�จะเป็็นกุุญแจไข
กล่่องแพนดอราเพื่่�อมาแทนที่่�วัส
ั ดุุประเภทโฟม โดยสามารถเข้้าถึึง
ผู้้�บริิโภคได้้มากขึ้้�นด้้วยการออกแบบให้้ครบทุุกวงจรการผลิิต เช่่น
วงการวััสดุุยานยนต์์ อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เครื่่�องนอน เฟอร์์นิิเจอร์์
บรรจุุภััณฑ์์ หรืือแม้้แต่่แผ่่นตรวจเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�พร้้อมจะทดสอบ
การใช้้งานร่่วมกัับสถาบัันทางการแพทย์์
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Adidas, Carbon3d.com
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“เมื่่�อเราสามารถดัักจัับ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ได้้ทุุกที่่�
เมื่่�อนั้้�นเราไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีที่่�ดิินสำำ�หรัับ
ทำำ�มาหากิิน เพราะวััตถุุดิิบของเรา
อยู่่�ในอากาศแล้้ว”
พาซีี ไวนิิกกา (Pasi Vainikka)
ซีีอีีโอ Solar Foods

solarfoods.fi
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การสร้้างประวััติิศาสตร์์นวััตกรรมของ Climeworks ที่่�เปลี่่�ยน
กระบวนการผลิิตเครื่่�องดื่่�มโซดาจากคาร์์บอนไดออกไซด์์ในอากาศ
ขึ้้�นมาได้้ ได้้สร้้างแรงบัันดาลใจให้้แก่่บริิษัั ทผู้้�ผลิิตอื่่� น ๆ ในการ
พัั ฒนาผลิิตภัั ณฑ์์ ใหม่่ ในสายการผลิิตอาหารประเภทคาร์์บอน
อย่่างเครื่่�องดื่่�มโซดา Valser และวอดก้้า Air Co ที่่�นอกจากจะ
ให้้ความสดชื่่�นและเมากรึ่่ม
� แล้้ว สิ่่�งนี้้�ยัังได้้เปลี่่�ยนมุุมมองว่่าก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ คืือมลพิิษที่่�สามารถกิินได้้ ปััจจุุ บัันอากาศ
เหล่่ า นี้้� ไ ด้้ ล งไปอยู่่�ในแก้้ ว น้ำำ�ให้้ ดื่่� มด้้ ว ยความปลอดภัั ย ไร้้กัั ง วล
กระบวนทัั ศน์์ ที่่�เปลี่่�ยนไปนำำ�มาซึ่่� งความเป็็นไปได้้ ใหม่่ ๆ อย่่ าง
การแปรรููปคาร์์บอนในอุุตสาหกรรมเกษตรและปศุุสััตว์์ เพื่่� อลด
การสร้้างคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ เนื่่� องจากการทำำ�ฟาร์์มแต่่ ละครั้้�ง
ใช้้ทรัพ
ั ยากรน้ำำ� ดิิน และพื้้� นที่่� ป่่าเป็็นจำำ�นวนมาก องค์์ การเพื่่� อ
ความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ (OECD) เผยว่่าภาค
เกษตรกรรมเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มที่่ส
� ร้้างก๊๊าซเรืือนกระจก 14.5% ของโลก

Valser, ch.coca-colahellenic.com

Solein.com

538

539

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: ENVIRONMENT

CORE IDEA: ENVIRONMENT

บริิษัั ท Solar Foods จากฟิิ น แลนด์์
ผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นวิิทยาศาสตร์์ อ าหาร
และออกแบบอาหารทดแทนเนื้้� อ สัั ตว์์
มาเป็็นระยะเวลา 5 ปีี ได้้ คิิดค้้นโปรตีีน
ทดแทนเนื้้� อ สัั ตว์์ชนิิด ใหม่่ ที่่� ชื่่� อ ว่่า โซลีีน
(Solein) ซึ่่�งเป็็นโปรตีีนที่่�ได้้จากการหมััก
จุุลิินทรีีย์์ที่่�เผาผลาญคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในอากาศ 30% การดููดซัับคาร์์บอนทำำ�ให้้
จุุ ลิิ นทรีีย์์ ปล่่ อ ยออกซิิเจนออกมา และ
เติิบโตในเครื่่�องปฏิิกรณ์์ชีีวภาพ คล้้ายการ
กลั่่�นเครื่่�องดื่่� มในโรงงานผลิิตเบีียร์์ พาซีี
ไวนิิกกา (Pasi Vainikka) ซีีอีีโอ Solar
Foods เผยกัั บ CNN ว่่า กระบวนการ
ผลิิตโปรตีีนโซลีีนจำำ�นวน 1 กก. ปล่่ อ ย

solarfoods.fi
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ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในอากาศเทีียบ
์ ่�
เท่่า 0.2 กก. ซึ่่�งต่่างจากการทำำ�ปศุุสััตว์ที่
ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ถึึง 100 กก.
สำำ�หรัับผลิิตเนื้้� อวััว และ 10 กก. สำำ�หรัับ
เลี้้�ยงไก่่ ไวนิิกกายัังทิ้้� งท้้ ายด้้ วยประโยค
เปลี่่�ยนโลกที่่�ว่า่ “เรากำำ�ลัังทำำ�สิ่่�งเดีียวกัับ
ที่่� พืืชทำำ�ได้้ เพีียงแต่่ ในกระบวนการนี้้� ไม่่
ต้้ องการแสงแดด” การประกาศตัั วของ
Solar Foods ทำำ�ให้้บริิษััทผู้้�พััฒนาอาหาร
ทดแทนและองค์์กรสายวีีแกน สนใจเข้้า
ร่่วมลงทุุนและพร้้อมผลัักดัั นโซลีีนเข้้าสู่่�
อาหารกระแสหลััก
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Earth Day Network, planetcustodian.com

ภาพถ่ายโดย NOAA จาก Unsplash

ที่มา:
บทความ “Carbon Design
Engine Set to Change the
Lattice Generation Game”
โดย Sarah Goehrke
จาก fabbaloo.com

CCS เป็็นจุุดเริ่่ม
� ต้้นของการนัับหนึ่่� งใหม่่สำำ�หรัับ
ปัั ญ หาก๊๊าซเรืือ นกระจกที่่� เ กิิดขึ้้� น มายาวนาน
อย่่ า งไรก็็ ดีีปัั ญ หาก๊๊าซคาร์์บ อนไดออกไซด์์ ใ น
ชั้้�นบรรยากาศ ไม่่ใช่่หน้้าที่่�ของ Climeworks,
Solar Foods หรืือหน่่วยงานใดหน่่วยงานหนึ่่� ง
โดยเฉพาะ แต่่เป็็นหน้้ าที่่�ของทุุกสายการผลิิต
ที่่ต้
� อ
้ งรัับผิิดชอบ ปีี 2022 จึึงเป็็นปีีที่โ่� ลกรอต่่อไป
ไม่่ได้้ และไม่่ใช่่เวลามานั่่�งถกเถีียงถึึงต้้นตอของ
ปััญหา เพราะทุุกคนต่่างรู้้�ดีีแก่่ใจว่่าผลกระทบ
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จากสภาพอากาศที่่� เปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�นเพราะ
สาเหตุุใด แต่่ในปีีนี้้�ได้้มีีนวััตกรรมที่่�เห็็นผลลััพธ์์
ชััดเจนมากมายเกิิดขึ้้�นจากทั่่�วทุุกมุุมโลก ทั้้�งหมด
ต่่างถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อชดเชยการใช้้ทรัพ
ั ยากรจาก
ธรรมชาติิ การปฏิิรูู ปคาร์์บอนไดออกไซด์์ จาก
นวััตกรรมเหล่่านี้้� จะนำำ�ต้้นทุุนทางเลืือกเข้้ามา
เปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตเดิิมให้้เป็็นมิิตรต่่อโลกมากขึ้้�น จึึง
ถึึงเวลาแล้้วที่่�ทุก
ุ ฝ่่ายจะหยิิบต้้นทุุนเหล่่านี้้�มาใช้้
แล้้วเดิินหน้้าต่่อไปเพื่่�อโลกที่่�เราใช้้หายใจ

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

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

บทความ “We’re Mining the
Sky Because There’s Too
Much Carbon in It” Says
Climeworks โดย Marcus Fairs
จาก dezeen.com
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RISE OF

MICROPOLITAN
เดินหน้าสร้างเมือง
สำ�หรับทุกชีวิต

ประเภทธุรกิจ: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, อาหาร, สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
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The Seasteading Institute and Simon Nummy
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แนวคิิดนี้้�สอดคล้้องกัับซีีรีีส์์พอดแคสต์์ Forest 404 ของ Tim X Atack
ซึ่่� งเป็็นภาพยนตร์์เสีียงแนวไซไฟระทึึกขวััญเชิิงนิิเวศวิิทยาศาสตร์์ โดย
สมมติิเหตุุการณ์์ ว่่าหากในศตวรรษที่่� 24 โลกนี้้� ไม่่ มีีป่่าไม้้ วัันที่่� เราต้้ อง
สรรหาธรรมชาติิจากอุุป กรณ์์ อิิ เล็็ ก ทรอนิิกส์์ วััน นั้้� น ก็็ ไ ม่่ ต่่ า งจากวััน สิ้้� น
โลก และในวัันนี้้� เทคโนโลยีีดิิจิิทััลได้้ตอกย้ำำ�แนวคิิดของ Tim X Atack
ว่่าสิ่่�งที่่�เขาจิินตนาการเรื่่�องอนาคตกำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นจริิง ผู้้�คนเริ่่มฟั
� งั เสีียง
นกหรืือเสีียงคลื่่� นทะเลจากแอปพลิิเคชััน ยิ่่�งตอกย้ำำ�ว่่ามนุุษย์์ไม่่สามารถ
ใช้้ชีีวิิตได้้โดยไร้้ธรรมชาติิ คลัังเสีียงเป็็นเพีียงการปลดล็็อกอาการดื้้� อยา
จากโรคขาดธรรมชาติิเท่่านั้้�น แต่่ไม่่สามารถทำำ�ให้้อาการโหยหาธรรมชาติิ
ของมนุุษย์์หายไปได้้

bbci.co.uk
facebook.com/BBCR2

แม้้ ปีี ที่่� ผ่่ า นมา รายการพอดแคสต์์ แ ละช่่ อ ง
ยููทููบจะเติิบโตขึ้้�นมากกว่่า 2 เท่่า แต่่สิ่่�งที่่�ผู้้�คน
มัักเลืือกรัับชมหรืือรัับฟัังเป็็นประจำำ�ทุุก ๆ วััน
กลัับเป็็นเสีียง ASMR (Autonomous Sensory
Meridian Response) จากธรรมชาติิที่่�ให้้ความ
สงบระหว่่าง Work from Home หรืือก่่อนเข้้า
นอน บริิษัั ท BBC เป็็ น หนึ่่� ง ในแพลตฟอร์์ม ที่่�
เข้้ากระแสธรรมชาติิดิิจิิทััล (Digital Nature)
เนื่่� องจากผลงานวิิจััยชี้้ว่
� า่ ช่่วงต้้นของการระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�คนต้้องเผชิิญกัับ
สุุขภาพจิิตที่่�ย่ำำ�แย่่ BBC จึึงผลิิตรายการ BBC
Soundscapes for Wellbeing ขึ้้�นมา ด้้ วย
หวัังว่่ารายการนี้้�จะสามารถบำำ�บััดจิิตใจด้้วยการ
ดึึงผู้้�คนกลัั บ สู่่�ธรรมชาติิ รายการได้้ รั บ
ั ความ
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นิิยมเกิินความคาดหมาย เนื่่� องจากถ่่ ายทอด
เสีียงธรรมชาติิที่่�สมจริิงโดยไม่่ต้้องใช้้ความคิิด
ใด ๆ ให้้ยุ่่�งยากระหว่่างรัับชม ต่่างจากสารคดีี
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�มีีแต่่ความเห็็นจากนัักสััตวศาสตร์์
การทดลองของ BBC ได้้นำำ�ธรรมชาติิเข้้าสู่่�ห้้อง
นั่่� งเล่่นและห้้ องสี่่� เหลี่่�ยมที่่� อุุดอู้้� ขณะเดีียวกัั น
ก็็ ค้้ น พบว่่ า ผู้้�คนโหยหาธรรมชาติิมากกว่่ า ที่่�
คิิด จึึงเดิินหน้้าโปรเจกต์์ Soundscapes for
Wellbeing ออกแบบแพลตฟอร์์ม Nature
Sounds Digital Archive และ Virtual Nature
Experiment เพื่่� อ เป็็ น ตัั ว เลืื อ กระหว่่า งเสีียง
ASMR ที่่� ส ามารถออกแบบได้้ ต นเอง และ
ธรรมชาติิสููตรสำำ�เร็็จที่่� BBC จััดทำำ�ขึ้้�น
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ธรรมชาติิที่่� หายไปส่่ วนหนึ่่� งเกิิดขึ้้� นจากสภาพ
ภูู มิิ อากาศที่่� เปลี่่� ย นแปลงจากสาเหตุุ ก๊๊ าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์จำำ�นวนมาก ซึ่่�งทุุกคนต่่างรู้้�
ดีีว่่าเป็็นปััญหาที่่�เรื้้�อรัังมายาวนาน และยัังเป็็น
หนึ่่� งในสาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ลายวงจรชีีวิิตของระบบ
นิิเวศในเมืือง องค์์กร C40 Cities ที่่�มีีเครืือข่่าย
ในเมืื อ งมหานครทั่่� ว โลก สนัั บ สนุุ น การสร้้า ง
องค์์ความรู้้�และเปลี่่ย
� นแปลงระบบนิิเวศให้้ยั่่ง� ยืืน
ปีี 2021 องค์์กร C40 Cities ได้้เปิิดเผยผลการ
แข่่งขัันที่่�เดิินทางมายาวนาน 4 ปีี กัับโครงการ
ฟื้้�นฟููเมืืองเป็็นกลางทางคาร์์บอน Reinventing
Cities ภายในจำำ�นวนผู้้�ส่่ งเข้้าประกวด มีี 49
โครงการจาก 19 เมืือง ที่่เ� รีียกร้้องการพััฒนาโดย
เริ่่ม
� จากพื้้� นที่่� ที่่�ไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์ ซึ่่� งผู้้�ชนะการ
แข่่งขัันคืือผู้้�ที่่�ไม่่ลดเป้้าหมายการปล่่อยมลพิิษ
ระหว่่างก่่ อสร้้าง และผู้้�เข้้ าแข่่ งขัั นทุุกคนต้้ อง
ผ่่านการประเมิินและวิิเคราะห์์วงจรโครงสร้้าง
ระบบนิิเวศในพื้้�นที่่�อย่่างครบถ้้วน เพราะห่่วงโซ่่
อุุปทานระหว่่างการผลิิตและก่่อสร้้างนั้้�นไม่่ต่่าง
ไปจากการสร้้างมลพิิษตั้้�งแต่่ยังั ไม่่ได้้เริ่่มด้
� ้วยซ้ำำ�

The collective for Climate, c40reinventingcities.org
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เฮเลน ชาร์์เทีียร์์ (Hélène Chartier) หััวหน้้า
ฝ่่ายพัั ฒ นาศูู น ย์์ ค าร์์บ อนของ C40 Cities
กล่่าวว่่า หลัังการเดิินทางของโปรเจกต์์มาตลอด
4 ปีี ในปีี 2022 ถึึงเวลาได้้เริ่่ม
� ต้้นก่่อสร้้างจริิง
เสีียทีี เมื่่� อองค์์กรได้้รับ
ั ใบอนุุญาตการก่่อสร้้าง
เรีียบร้้อย ย่่านที่่�เริ่่ม
� เข้้าดำำ�เนิินการในปีีนี้้�ได้้แก่่
Porte de Montreuil ที่่�จะกลายเป็็นย่่านปลอด
คาร์์บอนแห่่งแรกในปารีีส โดย 4 ใน 5 ของวััสดุุที่่�
ใช้้ในการก่่อสร้้างมาจากภููมิิภาคใกล้้เคีียงปารีีส
เช่่นเดีียวกัับโครงการ Lifandi Landslag ที่่�เป็็น
หนึ่่� งในทีีมชนะ จะเริ่่มกำำ�
หนดแผนการก่่อสร้้าง
�
อาคารไม้้ที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในไอซ์์แลนด์์ โดยสร้้างจาก
วััสดุุชีีวภาพและดำำ�เนิินรอยตามสููตรพัฒ
ั นาชีีวิิต
ของเมืืองออสโลที่่�เป็็นผู้้�ชนะการประกวด และ
ยัั ง เป็็ นต้้ นแบบการสร้้า งเมืื อ งที่่� ลดการปล่่ อ ย
มลพิิษจากการก่่อสร้้าง 90% ภายใต้้ชื่่อ
� โปรเจกต์์
Recipe for Future Living

Recipe for Future Living, c40reinventingcities.org

การไปถึึงเป้้าหมายการปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์
ไม่่สามารถชดเชยได้้ด้้วยการปลููกต้้นไม้้ในภายหลััง
แต่่ต้้องตอบแทนด้้วยเป้้าหมายระยะยาวที่่�คุ้้�มค่่า
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Micropolitan หรืือชุุ ม ชนเมืื อ ง
ขนาดย่่อย จึึงกลายเป็็นแนวทางสำำ�หรัับ
ตั้้�งต้้นเริ่่�มใหม่่ที่่�หลายประเทศเลืือกใช้้
โดยเฉพาะสหรััฐอเมริิกาและจีีน Micropolitan ส่่วนใหญ่่มักั มีีประชากรผู้้อ� าศััย
ที่่� เ ป็็ นชนชั้้� น กลาง จำำ�น วนไม่่ ต่ำ�ำ� กว่่ า
1 หมื่่�นคน แต่่ ไม่่เกิิน 5 หมื่่�นคน โดยผู้้�คน
ในเมืืองตามแนวคิิดนี้้�จะต้้องไม่่ยึึดหลััก
ทุุนนิิยมหรืือประกอบกิิจการที่่�ส่่งผลให้้
ราคาที่่ดิ� นิ แพงขึ้้น� แต่่สามารถสร้้างแพตเทิิร์์นการใช้้ชีีวิิตในแบบพึ่่�งพาอาศััยกััน
ลดการจ่่ า ยภาษีีขนส่่ ง ระหว่่ า งเมืื อ ง
ลดอาชญากรรม และตระหนัักถึึงปััจจััย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นหลััก

กรุุงโรมไม่่ได้้สร้้างเสร็็จภายในวัันเดีียว และแน่่นอนว่่าไม่่สามารถสำำ�เร็็จ
ด้้วยอิิฐเพีียงก้้อนเดีียว เช่่นเดีียวกัับการฟื้้�นฟููสิ่ง่� แวดล้้อมที่่�ดีีกลัับมา ย่่อม
ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้เพีียงการสร้้างสวนสาธารณะ หรืือปลููกต้้นยางอิินเดีีย
ไว้้ในห้้องนั่่�งเล่่นของบ้้าน แต่่การสร้้างการเปลี่่ย
� นแปลงระดัับมหภาคต้้อง

เริ่่ม
� ต้้นจากการเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ ในโครงสร้้างสำำ�หรัับทุุกสิ่่�งมีีชีีวิิตใน
ระบบนิิเวศ แล้้วเดิินหน้้าฟื้้�นฟููระบบให้้ค่่อย ๆ ดีีขึ้้�นทีีละส่่วน อาจมีีหลาย
เมืืองที่่�ไม่่ได้้เดิินตามรอยเมืืองคาร์์บอนเป็็นศููนย์์อย่่างออสโลหรืือสิิงคโปร์์
เพราะบริิบทของเมืืองมหานคร จำำ�นวนประชากร และระบบสาธารณููปโภค
ที่่�ปิิดแผลทั้้�งที่่�ยัังไม่่หายสนิิทไว้้จนมิิดชิิดด้้วยระยะเวลาที่่�ยาวนาน แผล
จึึงหยั่่�งรากลึึกและมาไกลเกิินกว่่าจะปรัับวงจรสิ่่�งแวดล้้อมให้้สำำ�เร็็จเป็็น
ภาพใหญ่่ได้้ในเร็็ววััน

551

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: ENVIRONMENT

CORE IDEA: ENVIRONMENT

พอดแคสต์์ The Homecomers ซึ่่� ง จัั ด โดยซาราห์์
สมาร์์ช (Sarah Smarsh) ได้้ให้้ความเห็็นเกี่่ย
� วกัับแนวคิิด
ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ Micropolitan ว่่า เมืื อ งใหญ่่ ทั่่� ว โลก
ต่่ างกำำ�ลัังเผชิิญกัับภาวะแรงงานขาดแคลน เนื่่� องจาก
ขาดแคลนแรงงานข้้ามชาติิระหว่่างวิิกฤตการณ์์ระบาด
ของไวรััสโควิิด-19 โดยเฉพาะสิิงคโปร์์ สหราชอาณาจัักร
สหรััฐอเมริิกา และออสเตรเลีีย ธุุรกิิจอาหารและบริิการ
ไม่่สามารถจ้้างงานได้้ในอััตราปกติิ โลกกำำ�ลัังเดิินเข้้าสู่่�
เศรษฐกิิจที่่�ร้า้ นค้้าไม่่มีีลูก
ู จ้้าง แคมป์์ก่อ
่ สร้้างไม่่มีีคนงาน
และหลายคนตั้้� งต้้ นทำำ�อาชีีพใหม่่ในเมืืองที่่� ให้้ คุุณภาพ
ชีีวิิตที่่� ดีีกว่่า ทั้้� งหมดนี้้� สามารถเปลี่่�ยนแพตเทิิร์์นระบบ
เศรษฐกิิจ และปรัับเปลี่่ย
� นวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนให้้ย้า้ ยถิ่่น
� ฐาน
ไปอยู่่�เมืื อง Micropolitan ได้้ ในไม่่ ช้้า สอดคล้้องกัั บ
รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่่�คาดการณ์์
ว่่าภายในปีี 2050 ประชากรจำำ�นวน 143 ล้้านคนถึึง 1
พัั นล้้านคน จะอพยพและย้้ ายถิ่่� นไปยัั งเมืื องที่่� มีีความ
สมบููรณ์์ด้้านทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อม ปลอดอาชญากรรม
ไม่่ มีี ไฟป่่าหรืือ น้ำำ�ท่่ ว ม พวกเขายอมหนีีจากการเป็็ น
แรงงานรายได้้ต่ำำ�และเลืือกคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี สู่่�เมืืองที่่�ได้้
รัับการปฏิิรููปด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อมหรืือประเทศที่่ไ� ม่่ขาดแคลน
ทรััพยากร เรีียกปรากฏการณ์์ ย้้ายถิ่่� นครั้้�งยิ่่� งใหญ่่ นี้้� ว่่า
Climate Migration

nature.com
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เรื่่�องการปล่่อยให้้เทคโนโลยีีนำำ�หน้้าไปก่่อนแล้้ว
คุุ ณ ภาพชีีวิิตจะตามไปภายหลัั ง โดยมั่่� น ใจว่่า
ปริิมาณน้ำำ�ทะเลในมหาสมุุทรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอาจทำำ�ให้้
จีีนต้้องเผชิิญกัับปรากฏการณ์์อพยพคนครั้้�งใหญ่่
ในอนาคต การเดิินหน้้ าสร้้างแหล่่งที่่� อยู่่�อาศัั ย
เชิิงนิิเวศรููปแบบ Micropolitan ที่่�จำำ�กััดความ
หนาแน่่ น ของประชากร จึึงเป็็ น หนึ่่� ง ในขั้้� นตอน
เตรีียมการสำำ�หรัับอนาคต จีีนจึึงเดิินหน้้ าสร้้าง
โปรเจกต์์ใหญ่่ ๆ อย่่างต่่อเนื่่� อง เช่่นปฏิิญาณ 285
Eco-Cities ซึ่่�งตััวเลข 285 เป็็นจำำ�นวนโปรเจกต์์
เมืือง Ecotopia ที่่�จีีนมุ่่�งเป้้าให้้เกิิดขึ้้�นจริิง อย่่าง
การพััฒนามหานครลอยน้ำำ�บริิเวณชายฝั่่�ง เพื่่� อ
ให้้เป็็นเมืืองสำำ�หรัับเจนเนอเรชัันใหม่่ที่่�จะเติิบโต
ภายใต้้ สิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ดีี โดยไม่่ ต้้ อ งกัั ง วลเรื่่�อ ง
อุุทกภััยหรืือปััญหามลพิิษทางอากาศ

หนึ่่� งในนั้้� น คืื อ โปรเจกต์์ Ethereal Tower
ได้้ ส ถาปนิิกชาวญี่่� ปุ่่� น โซว ฟูู จิิ โมโตะ (Sou
Fujimoto) มาออกแบบเกาะลอยน้ำำ�บริิเวณ
ชายฝั่่�งเมืืองเซิินเจิ้้น
� รููปทรงเกาะเป็็นหอคอยที่่�มีี
ความสููง 268 เมตรเหนืือผิิวน้ำำ� แม้้จะไม่่มีีการ
ตััดสิินว่่าผลงานออกแบบนี้้�จะได้้รับ
ั การดำำ�เนิิน
ต่่อหรืือไม่่ แต่่สิ่่�งที่่�แน่่ นอนคืือจีีนต้้องการเพิ่่�ม
จำำ�นวนเกาะบริิเวณชายฝั่่�งตอนใต้้ ข องมณฑล
กวางตุ้้�ง จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 99 แห่่งอย่่างแน่่นอน

Sou Fujimoto, zmescience.com
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จากปัั ญ หาด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและทรััพ ยากรใน
ประเทศยากจน ถึึงขั้้�นประชาชนต้้องอพยพหนีีไปใน
พื้้�นที่่�ที่่�ปลอดภััย ทางฝั่่�งประเทศที่่�พััฒนาแล้้วก็็ยััง
ต้้องรัับศึึกกัับการย้้ายถิ่่�นฐานเพื่่�อหนีีจากภััยพิิบััติิ
ทางธรรมชาติิ ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำำ�ให้้ Micropolitan
เริ่่มก่
� ่อตััวขึ้้�นช้้า ๆ โดยที่่�ผู้้�คนอาจไม่่ทัันได้้สัังเกต
อย่่างจีีนที่่�ค่่อย ๆ สร้้างเมืืองอััจฉริิยะที่่�ไม่่ได้้เป็็นแค่่
Smart City แต่่เป็็นเมืืองที่่�เปิิดใช้้ระบบการใช้้งาน
เชิิงนิิเวศ โดยสร้้างเมืืองที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการเข้้าไป
อยู่่� ซึ่่�งมีีเสีียงวิิพากษ์์วิิจารณ์์ว่า่ เมืือง Eco-City ที่่�
สร้้างขึ้้�นในหลาย ๆ เมืืองถููกปล่่อยทิ้้�งร้้างให้้กลาย
เป็็น Ghost Town อย่่ างไรก็็ ดีีจีีนยัั งคงเชื่่� อมั่่� น
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THE SONGYANG STORY,accartbooks.com

หรืือเมืืองเฉิิงตูู ที่่�ขึ้� ้นชื่่�อเป็็นหนึ่่� งในเมืืองแห่่งอนาคตของจีีน เพรีียบพร้้อมด้้วยเทคโนโลยีีสมาร์์ตซิิตี้้�
มีีระบบจััดการน้ำำ�จากปััญหาภััยพิิบััติิ และระบบขนส่่งที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ เชื่่�อม
ความเจริิญระหว่่างโครงสร้้างพื้้� นฐานของเขตเมืืองและเขตชนบท และยัังรองรัับการขยายตััวของ
ประชากรระหว่่างเมืืองโดยไม่่ต้้องพึ่่� งพารถยนต์์ส่่วนตััวในการเดิินทาง แม้้เมืืองดัังกล่่าวถููกขนาน
นามว่่าเป็็นเมืืองดาวเทีียมที่่�เต็็มไปด้้วยสถาปััตยกรรมที่่�ดูแ
ู ปลกตา แต่่บริิษััทสถาปนิิกสััญชาติิดััตช์์
ซึ่่� งเป็็นพาร์์ตเนอร์์หลัักในการปรัับภููมิิทััศน์์ ของเมืืองเฉิิงตูู ยืืนยัันว่่าเมืืองแห่่งอนาคตที่่�แท้้จริิงนั้้�น
โครงสร้้างสำำ�หรัับธรรมชาติิมีีความจำำ�เป็็นมากกว่่าทางสำำ�หรัับเดิินรถ และนั่่�นจึึงทำำ�ให้้จีีนเดิินหน้้า
สร้้างภููมิิทััศน์์ซึ่่�งเป็็นแผนแม่่บทจำำ�นวนมากทั่่�วประเทศ
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การเดิินหน้้ า สร้้า งเมืื อ งอย่่ า งบ้้ า คลั่่� ง ตลอด
20 ปีี ที่่� ผ่่ า นมาของจีีน เดิิมทีีถูู ก กล่่ า วไว้้ ใ น
นโยบาย Beautiful China ซึ่่� ง เป็็ น นโยบาย
กว้้า งๆ ที่่� รั ฐ
ั บาลจีีนประกาศไว้้ตั้้� ง แต่่ ปีี 2017
ในปีี 2021 ที่่�ผ่า่ นมานโยบายนี้้�ได้้ถูก
ู ยกขึ้้�นกล่่าว
อีีกครั้้�งในงานเปิิดตััวหนัังสืือ Beautiful China:
Reflections on Landscape Architecture in
Contemporary China ในปัักกิ่่�ง เพื่่�อเปิิดแผน
ต้้นแบบหรืือพิิมพ์์เขีียวสำำ�หรัับเหล่่านัักออกแบบ
และสถาปนิิก ในการออกแบบภูู มิิทัั ศ น์์ จีี นให้้
สวยงามบนภาพนิิยามเดีียวกััน ซึ่่�งเชื่่�อมโยงจิิต
วิิญญาณตะวัันออกและวิิสััยทััศน์์ ตะวัันตกเข้้า
ไว้้ด้้ ว ยกัั น ให้้ ก ลายเป็็ น อารยธรรมทางนิิเวศ
ตามที่่� ปร ะธานาธิิบดีีสีีจิ้้� น ผิิงประกาศไว้้อ ย่่ า ง

มีีนัั ยสำำ�คััญในปีี 2013 ว่่าอนาคตความเจริิญ
ของประเทศสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 จะย้้ายจาก
มาตรวััดจีีดีีพีีเป็็นมาตรวััดทางนิิเวศวิิทยา และ
Beautiful China จะเป็็นจีีนที่่�สวยงามซึ่่�งเชื่่�อม
โยงวััฒนธรรม ผู้้�คน และธรรมชาติิเข้้าด้้วยกััน
อย่่างโปรเจกต์์ปฏิิวััติิชนบทในหมู่่�บ้้านซงหยาง
มณฑลเจ้้อเจีียง ที่่เ� คยถููกลืืมให้้กลัับมามีีชีีวิิตชีีวา
อีีกครั้้�ง ได้้สถาปนิิก ซููเทีียนเถีียน (Xu Tiantian)
มาฟื้้�นความภาคภููมิิใจให้้ชาวบ้้านและสร้้างเครืือ
ข่่ายเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�นที่่�ได้้จากผลผลิิตชุุมชน ซูู
กล่่าวว่่าตั้้�งแต่่เริ่่ม
� ต้้นโปรเจกต์์มีีผู้้�คนกว่่า 600
คน กลัั บ มายัั ง ซงหยางเพื่่� อ เริ่่�ม ต้้ น ธุุ รกิิ จใหม่่
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�อุดมด้
ุ
ว
้ ยธรรมชาติิ และ
ร่ำ��รวยทรััพยากรที่่�ห่่างไกลจากภััยพิิบััติิ
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เช่่ น เดีียวกัั บ สิิงคโปร์์แ ละฮ่่ อ งกง ที่่�
สร้้า งโมเดลเกาะลอยน้ำำ�ขึ้้� น มาเพื่่� อ
แบ่่งเบาปััญหาอุุทกภััยที่่� กำำ�ลัังเผชิิญ
สิิงคโปร์์ นำำ�ม าสเตอร์์ แ พลนเมืื อ ง
ใต้้ดิินโดยวิิศวกรหยิิงซิินซูู (Yingxin
Zhou) ที่่�ออกแบบไว้้เมื่่�อปีี 2018 มา
ปััดฝุ่่�นใหม่่ ว่่าหากปััญหา Climate
Migration ยัังคงดำำ�เนิินอยู่่� โปรเจกต์์
ดัั ง กล่่ า วอาจเป็็ น หนึ่่� งในความหวัั ง
สำำ�หรัับชาวสิิงคโปร์์ก็็เป็็นได้้ โดยนำำ�
มาแสดงในโปรเจกต์์ เมืื องใต้้ พื้้� นดิิน
(Underground City) ซึ่่� งเป็็นส่่ วน
หนึ่่� งของนิิทรรศการ “2219: Futures
Imagined” และได้้ ศิิ ลปิิ น ฟิิ น บาร์์
ฟาลลอน (Finbarr Fallon) มาสร้้าง
ลููกผสมระหว่่างแนวคิิดเมืืองชานเมืือง
และเมืืองใต้้ดิิน จึึงได้้เมืืองวิิสััยทััศน์์
ใหม่่ภายใต้้ชื่่�อว่่า Sub/merged

singaporeartmuseum.sg
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ขึ้้น� จากเมืืองลอยน้ำำ��และมหานครใต้้ดิิน แล้้วกลัับมามองบริิบทบนพื้้�นดินิ
เมืืองใหญ่่ๆ ที่่�แม้้ไม่่ต้้องเผชิิญกัับน้ำำ��ทะเลขึ้้�นสููงหรืือปััญหาอุุทกภััย
แต่่ปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจกและมลพิิษทางอากาศ ย่่อมสร้้างความเสี่่�ยง
ด้้านสุุขภาพให้้ผู้้�คนไม่่แพ้้กััน เพราะฉะนั้้�นการสร้้างเมืืองเชิิงนิิเวศหรืือ
Micropolitan อาจไม่่ ใ ช่่ สิ่่� ง ที่่� เ ริ่่� ม ต้้นจากสภาพแวดล้้อมแห่่ ง ใหม่่
แต่่ริิเริ่่�มได้้จากพื้้�นที่่�ที่่�ทุุกคนใช้้งานในทุุก ๆ วััน

Hassell บริิษัั ทสถาปนิิกยัักษ์์ ใหญ่่ระดัั บโลก
ได้้เสนอทฤษฎีีการพััฒนาเมืืองที่่�ควรจะเป็็นว่่า
ต้้องประกอบด้้วย 6 ปััจจััย ได้้แก่่ พื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
ชุุ มช น สถานพยาบาลและศูู น ย์์ บ ริิการด้้ า น
สุุขภาพ การขนส่่งและยานยนต์์เคลื่่�อนที่่� พื้้�นที่่�
ที่่เ� อื้้�อประโยชน์์สำำ�หรัับธุุรกิิจท้้องถิ่่น
� หรัับ
� พื้้�นที่่สำำ�
พลัังงานยั่่�งยืืน และสุุดท้้ายคืือความปลอดภััย
จากปััญหาภัั ยพิิบััติิ ในขณะที่่� คณะกรรมการ
ระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ (Intergovernmental Panel on

nottinghamshirewildlife.org

560

Climate Change: IPCC) เผยแนวทางการ
เดิินหน้้ าสร้้างเมืืองที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โดยอิิงจากรายงานของโจ กิิดดิิงส์์ (Joe
Giddings) สถาปนิิ กจาก Architects
Climate Action Network (ACAN) ที่่�เสนอ
ว่่าดีีไซเนอร์์และสถาปนิิกคืือผู้้�กอบกู้้�โลกใหม่่
ของมนุุษยชาติิสามารถนำำ�แนวทางจาก IPCC
ไปใช้้ โดยเริ่่ม
� จากเดิินตามรอยแคมเปญของ
ACAN เพื่่� อ ให้้ ปร ะชาชนในเมืื อ งนั้้� น ๆ มีี
ส่่ ว นร่่ว มออกความเห็็ น และเสนอแนวทาง
แก้้ไขถึึงสภาผู้้�แทนราษฎร ระบบนี้้�เป็็นระบบที่่�
ฟิินแลนด์์ เนเธอร์์แลนด์์ และฝรั่่�งเศส กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ

561

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: ENVIRONMENT

CORE IDEA: ENVIRONMENT

dezeen.com

ปัั จ จุุ บัั น สหราชอาณาจัั ก รได้้ นำำ� แนวทางของ
ACAN มาใช้้ โดยเริ่่ม
� สร้้าง Micropolitan แห่่ง
ใหม่่ จ ากพื้้� น ที่่� เ สื่่� อ มโทรม และได้้ รั ับ ความร่่ว ม
มืื อ จากองค์์ ก รการกุุศ ล The Wildlife Trusts
และ Heatherwick Studio ในโปรเจกต์์
Nottinghamshire Wildlife Trust นำำ�โดยโธมััส
เฮเธอร์์วิิก (Thomas Heatherwick) สร้้างวิิสััยทัศ
ั น์์
ใหม่่ โ ดยเริ่่�ม จาก Broadmarsh ใจกลางเมืื อ ง
นอตทิิงแฮมที่่� เคยเป็็นศููนย์์ การค้้ าเก่่ า ให้้ กลาย
เป็็นป่่าใจกลางเมืืองสำำ�หรัับสาธารณชน ป่่าในที่่�นี้้�
ไม่่ใช่่แค่่สวนสาธารณะที่่�ปลูก
ู ต้้นไม้้นานาพัันธุ์์� แต่่
เป็็นการวางผัังเมืืองให้้แก่่ธรรมชาติิ เพื่่�อนำำ�สััตว์ที่
์ ่�
เคยอยู่่�ในระบบนิิเวศแห่่งนั้้�นกลัับมา โปรเจกต์์ได้้
รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�คนกว่่า 1 หมื่่�นคนที่่�อาศััยใน
เมืืองแห่่งนี้้� ที่่พ
� ร้้อมจะผลัักดัันให้้โปรเจกต์์ดังั กล่่าว
เกิิดขึ้้�นจริิง เพื่่�อสร้้างเศรษฐกิิจของเมืืองขึ้้�นมาใหม่่
ภายใต้้ต้้นทุุนจากระบบนิิเวศที่่�สมบููรณ์์
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ลำำ�ดัับถััดไปคืือพยายามเรีียนรู้้�ข้้อมููลใหม่่ ๆ ในการ
พัั ฒ นาด้้ า นเทคโนโลยีีที่่� เ ป็็ น กลางทางคาร์์ บ อน
(Carbon Neutral) อยู่่�เสมอ และประเมิินผลลััพธ์์
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างข้้อมููลจาก
London Energy Transformation Initiative
(LETI) ของลอนดอนที่่�วััดผลสำำ�รวจจากพื้้�นที่่�จริิง
จึึงช่่ ว ยให้้สามารถมองหาแนวทางแก้้ ไขและ
อุุปสรรคที่่�พบเจอในพื้้�นที่่�แห่่งนั้้�น นอกจากนี้้�การมีี
คู่่�มืือที่่�ดีีย่่อมมีีองค์์ประกอบการตััดสิินใจที่่�มากขึ้้�น
อย่่างการเลืือกผลิิตภััณฑ์์ยั่่�งยืืน หรืือการเลืือก
โครงสร้้างอาคารด้้ ว ยวัั สดุุ ที่่� ดัั ก จัั บ และกัั ก เก็็ บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ โดยวััสดุุชนิิดนั้้�นต้้องลดการ
ปล่่อนก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ ปีีที่่�ผ่่านมามีีโปรเจกต์์
เทคโนโลยีีการกัั ก เก็็ บ ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์
ในอากาศเป็็นจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะในยุุโรป

อย่่างโปรเจกต์์ CUBE จาก Dresden University of
Technology ในเยอรมนีี ซึ่่�งคิิดค้้นคาร์์บอนไฟเบอร์์
ที่่� ไ ด้้ จ ากการดัั ก เก็็ บ มลภาวะในอากาศ และ
กระบวนการผลิิตสามารถลดปริิมาณการปล่่ อย
คาร์์ บ อนฟุุ ต พริินต์์ ไ ด้้ ม ากกว่่ า คอนกรีีต หรืือ
โปรเจกต์์จากดาร์์ชิิล ชาห์์ (Darshil Shah) นัักวิิจััย
ศููน ย์์ น วััต กรรมวััส ดุุธ รรมชาติิจากมหาวิิทยาลัั ย
เคมบริิดจ์์ ที่่� พิิสูู จ น์์ ไ ด้้ ว่่า วััส ดุุ ปร ะเภทป่่านหรืือ
พืื ช ที่่� อ ยู่่�ในตระกูู ล กัั ญ ชง มีีประสิิทธิิภาพในการ
ดูู ด ซัั บ ก๊๊าซคาร์์บ อนไดออกไซด์์ ไ ด้้ ถึึ ง 8-15 ตัั น
ต่่ อ เฮกตาร์์ ก ารเพาะปลูู ก ในขณะที่่� ป่่ าทั่่� ว ไป
สามารถดัั ก จัั บ ได้้ เ พีียง 2-6 ตัั น ต่่ อ ปีี เ ท่่ า นั้้� น
ศููนย์์วิิจัยจึึ
ั งร่่วมกัับภาควิิชาสถาปััตยกรรมศาสตร์์
เปลี่่�ยนวิิธีีจากการใช้้ประโยชน์์ที่่�ไม่่ใช่่แค่่การปลููก
พืืช แต่่ทำำ�ให้้กัญ
ั ชงเป็็นวััสดุุคอนกรีีต (Hempcrete)
หรืือมีีรููปร่า่ งเป็็นแผ่่นวััสดุุฟููกฉนวนติิดผนัั ง เพื่่� อ
นำำ�มาใช้้งานทดแทนวััสดุุคอมโพสิิตไฟเบอร์์กลาส
หรืือวััสดุุที่่�เทีียบเท่่าอะลููมิิเนีียม
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โครงสร้้า งอาคารสำำ�หรัับ เมืื อ งในฝัั น อาจไม่่ ยิ่่� ง ใหญ่่
อลัังการหรืือล้ำำ�สมััยจนดููเป็็นอนาคตที่่ฝื
� น
ื ธรรมชาติิ แต่่
เป็็นเมืืองที่่�ทุก
ุ คนต้้องยิินยอมมีีงานอดิิเรกเป็็นนัักดููแล
ต้้ นไม้้หรืือชาวสวนขนาดย่่อม MVRDV จึึงออกแบบ
หนัั ง สืื อ คู่่�มืื อ สำำ�หรัับ ดีีไซเนอร์์ส ายฟาร์์ม ที่่� ร วบรวม
130 ไอเดีีย และแนะนำำ�การสร้้างสวนบนหลัังคา พื้้�นที่่�
ระเบีียง โรงจอดรถ หรืือย่่านแออััด ไอเดีียเหล่่านี้้� จะ
ทำำ�ให้้สถานที่่เ� ล็็ก ๆ ถููกนำำ�ไปใช้้สอยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
อาจเป็็นสถานที่่�ตั้้� งแคมป์์ในเมืืองหรืือย่่านครอบครััว
แห่่งใหม่่ โดยภายในเล่่มจะรวบรวมประเภทการใช้้งาน
พื้้� นที่่� ที่่�หลากหลายตามรหััสสีี เช่่น รหััสสีีเหลืืองจะมีี
ฟัังก์์ชัน
ั เป็็นพื้้�นที่่พ
� ลัังงานหมุุนเวีียน หรืือรหััสสีีแดงเป็็น
พื้้�นที่่�สำำ�หรัับมอบโอกาสทางสัังคม
Urban Farm ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ มีีหลายประเทศที่่� สาน
ต่่อแนวคิิดนี้้�จนประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสิิงคโปร์์ แต่่
ก็็มีีอีีกหลายเมืืองที่่�จัด
ั การได้้ช้า้ กว่่า ความจำำ�เป็็นต้้อง
พึ่่� งพาตนเองในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา ได้้กระตุ้้�นแนวคิิดนี้้�
ให้้เกิิดขึ้้�นเป็็นรููปธรรมอีีกครั้้�งหนึ่่� ง ในลอสแอนเจลิิส
เครืือข่่ายชุุมชนซึ่่� งนำำ�โดยรอน ฟิินเลย์์ (Ron Finley)
ได้้กลัับมาเป็็นที่่�นิิยมอีีกครั้้�ง เขาได้้สร้้างเครืือข่่ายของ
ตนเองที่่�เรีียกว่่า Gangsta Gardener เพื่่�อบุุกเข้้าไป
ฟื้้�นฟููสถานที่่�เสื่่�อมโทรมให้้กลายเป็็นแหล่่งผลิิตอาหาร
ของคนในเมืือง การโหยหาธรรมชาติิของคนเมืืองได้้ก่อ
่
ให้้เกิิดกระแสฟาร์์มเมอร์์มืือใหม่่ ที่่�ก้้าวผ่่านข้้อจำำ�กััด
ของเมืืองที่่�ถดถอยด้้านมลภาวะ

yvrdv.nl
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อย่่างโปรเจกต์์ Patchai Madi ในเมืืองเจนไน อิินเดีีย ที่่�ดำำ�เนิินการโดยกลุ่่�มคน
รุ่่�นใหม่่ กฤษณะ โมฮาน (Krishna Mohan) ที่่�ปรึึกษาโปรเจกต์์เผยว่่าทีีมได้้สำำ�รวจ
ประชาชนจำำ�นวน 300 คนในเจนไน จำำ�นวน 86% ต้้องการสวนบนชั้้�นดาดฟ้้า และ
ยิินดีีหากโปรเจกต์์ดัังกล่่าวจะเข้้ามาปรัับพื้้�นที่่�เพาะปลููก
ในประเทศไทยก็็ มีี เครืือ ข่่ า ยสวนดาดฟ้้า ที่่� เ ดิินหน้้ า อย่่ า งจริิงจัั ง อย่่ า งบ้้ า นริิม
รููฟท็็อปฟาร์์ม ที่่�เริ่่ม
� ต้้นจากพนัักงาน รปภ. ธุุรการ และนัักการตลาด กลายมาเป็็น
ผู้้�ดููแลผัักของดาดฟ้้าอพาร์์ตเมนต์์ที่่�มีีอายุุอาคารมากกว่่า 20 ปีี ปััจจุุ บัันฟาร์์ม
ออร์์แกนิิกแห่่งนี้้�สามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ครอบครััว เป็็นรายได้้เสริิมที่่�เสริิมเงิิน
ในกระเป๋๋าและเสริิมความสุุขจากธรรมชาติิในถิ่่�นที่่�อยู่่� เช่่นเดีียวกัับเครืือข่่ายฟาร์์ม
บนดาดฟ้้า (Bangkok Rooftop Farming) ที่่�เดิินหน้้าแก้้ไขปััญหาขยะอาหาร
ด้้ วยการแปลงขยะเป็็นปุ๋๋�ยสำำ�หรัับปลููกสวนผัั กบนดาดฟ้้า จุุ ดแข็็ งของกลุ่่�มคืื อ
สามารถเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายการผลิิต ตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทางได้้โดยไม่่มีีอะไร
เหลืือทิ้้�งเป็็นขยะ ซึ่่�งคนรุ่่�นใหม่่สามารถนำำ�แรงบัันดาลใจนี้้�ไปสร้้างสวนของตนเอง
โดยเริ่่ม
� จากระเบีียงบ้้านหรืือพื้้�นบนที่่�เล็็ก ๆ ที่่�แสงแดดเข้้าถึึงได้้

"เราต้้องพิิสููจน์์ ได้้ว่่า
การมีีอยู่่�ของมนุุษย์์อย่่างยั่่�งยืืน
บนโลกใบนี้้� สามารถทำำ�ได้้ด้้วย
เทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�ในมืือของเรา"
บีีอาร์์ก อิินเกิิลส์์ (Bjarke Ingels)
ผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท BIG และผู้้�ออกแบบโปรเจกต์์
Masterplan แผนออกแบบโลกใหม่่ที่่�
จะหยุุดการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศ
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การนำำ�ธรรมชาติิกลัั บ ยัั ง ถิ่่� น ที่่� อ ยู่่�หรืือ พัั ฒ นา

เมืืองขึ้้�นใหม่่ให้้กลายเป็็นเมืืองเชิิงนิิเวศ อาจต้้อง
ใช้้เวลาและการลงทุุนขั้้� นเริ่่ม
� ต้้ น แต่่ เชื่่� อเถอะ
ว่่าผลลััพธ์์ในระยะยาวเป็็นสิ่่�งที่่� คุ้้�มค่่า เหมืือน
ที่่� สิิ งคโปร์์ส ามารถนำำ�นกและแมลงสายพัั น ธุ์์�
ดั้้�งเดิิมกลัับมาได้้เป็็นครั้้�งแรกในปีี 2019 และยััง
กลายเป็็นบ้้านใหม่่ของครอบครััวตััวนากบริิเวณ
ชายฝั่่�ง ความสมบููรณ์์นี้้�จำำ�เป็็นต้้องอาศััยปัจ
ั จััย
ความหลากหลายทางชีีวภาพจากสิ่่�งมีีชีีวิิตทุุก
รููปแบบ หากแมลง 1 ตััว ต้้องการผสมเกสร การ
สร้้างต้้นไม้้จากดาดฟ้้าแห่่งหนึ่่� งจึึงไม่่สามารถ
สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงให้้แก่่เมืืองได้้ สะพาน
ที่่�ทำำ�ให้้แมลงสามารถข้้ามไปยัังดาดฟ้้าอีีกแห่่ง
ต้้องอาศััยต้้นไม้้หรืือวััสดุุชีีวภาพในการยึึดเกาะ
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อย่่าลืืมว่่าการสร้้างเมืืองเชิิงนิิเวศ
ไม่่ ไ ด้้ ห มายถึึงแค่่ ก ารปลูู ก ต้้ น ไม้้
เท่่ า นั้้� น เพราะถึึงแม้้ มนุุ ษ ย์์ จ ะ
ต้้องการธรรมชาติิมากแค่่ไหน แต่่
สิ่่� ง สำำ�คัั ญ ไม่่ แพ้้ กัั น คืือปัั จ จััย ด้้ า น
อาหาร และ 85% ของอาหารโลก
ขึ้้�นอยู่่�กัับการผสมเกสรของแมลง
เหล่่านี้้�

venhoevencs.nl

venhoevencs.nl

ที่มา:
ภาษาไทย
บทความ
“รปภ.-ธุรการ-นักการตลาด
ผูเ้ ปลีย่ นดาดฟ้าอพาร์ตเมนต์ให้
เป็นสวนผักออร์แกนิก
กลางกรุง” โดย JOMM YB
จาก baanlaesuan.com

บริิษััทออกแบบ VenhoevenCS สััญชาติิดััตช์์
ซึ่่� งเป็็นผู้้�ออกแบบศููนย์์กีีฬาทางน้ำำ�ด้้วยวััสดุุไม้้
ให้้แก่่โอลิิมปิิกปารีีส ปีี 2024 ได้้เสนอโปรเจกต์์
The Butterfly Effect ที่่�ออกแบบร่่วมกัันกัับ
DS และ Studio Solarix สร้้างสะพานให้้เหล่่า
แมลงบิินจากป่่าเข้้ า สู่่�เมืื อ งได้้ อ ย่่ า งปลอดภัั ย
ด้้วยเส้้นใยโครงสร้้างหกเหลี่่ยม
� ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เดีียว
กัับแผงโซลาร์์เซลล์์เพื่่�อกัักเก็็บพลัังงานจากแสง
568

อาทิิตย์์ โดยโปรเจกต์์ The Butterfly Effect จะ
กลายเป็็นพิิมพ์์เขีียวสำำ�หรัับเมืืองที่่�มีีมลภาวะสููง
เพราะโครงเส้้นใยสามารถดัักเก็็บมลภาวะและ
ฝุ่่�นละอองเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงานได้้ นอกจาก
การนำำ�วงจรที่่�ควรจะเกิิดขึ้้�นในธรรมชาติิให้้กลัับ
คืืนมาจะสร้้างความสมบููรณ์์ให้้แก่่ระบบนิิเวศ ยััง
กระตุ้้�นให้้เกิิดการผสมเกสรบนแปลงเกษตรริิม
ระเบีียงของใครหลาย ๆ คน

บทความ “Climate Change
Will Force a New American
Migration” โดย Abrahm
Lustgarten จาก propublica.org

บทความ “The Butterfly Effect
by VenhoevenCS, DS
and Solarix”
จาก aasarchitecture.com

บทความ “Future Drivers 2022”
จาก wgsn.com

บทความ “The Sounds That
Make Us Calmer” โดย Arwa
Haider จาก bbc.com

ภาษาอังกฤษ

บทความ “Future Innovation
2023” จาก wgsn.com

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 “Hemp “More Effective
Than Trees” at Sequestering
Carbon Says Cambridge
Researcher” โดย Marcus Fairs
จาก dezeen.com

บทความ “Architects Compile
a Catalogue of Ideas
for Rooftops” จาก info.
trendwatching.com

บทความ “Millions of Jobs and
a Shortage of Applicants.
Welcome to the New Economy”
โดย Julia Horowitz จาก cnn.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

บทความ “Climate Migration”
จาก nature.com
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ภาพถ่ายโดย
Marcin Jozwiak
จาก Unsplash

ACCOUNTABILITY
ชดเชยด้วยความรับผิดชอบ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ร้านค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต, การขนส่งและการเดินทาง
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ภาพถ่ายโดย
Margot RICHARD
จาก Unsplash

สื่่�อชื่่�อดััง The New York Times ได้้เผยแพร่่สารคดีี
How to Stop the Next Pandemic โดยตั้้�งประเด็็น
ชวนคิิดว่่าสุุดท้้ายแล้้วใครกัันคืือผู้้�ที่่�ต้้องรัับผิิดชอบ
ต่่อการเกิิดโรคระบาดใหญ่่ครั้้ง� นี้้� บทสรุุปของสารคดีี
ชััดเจนอย่่างมากว่่าคำำ�ตอบคืือ “เราทุุกคน” เนื้้� อหา
ในสารคดีีพยายามอธิิบายภาพรวมของเหตุุการณ์์
การแพร่่กระจายของไวรััสตามเมืืองต่่าง ๆ ในหลาย
ประเทศทั่่�วโลก ที่่�ครอบคลุุมไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
ของพื้้� นดิิน การสููญพัันธุ์์�ของสััตว์บ
์ างสายพัันธุ์์� การ
เกิิดห่่วงโซ่่อาหารที่่�ไม่่มีีความหลากหลายทางชีีวภาพ
ซึ่่�งเป็็นเหตุุที่่�เปิิดทางให้้กัับการพััฒนาของโรคระบาด
อย่่างที่่�เราได้้เห็็นกัันอยู่่�ในทุุกวัันนี้้�

ภาพถ่ายโดย Daniel berg จาก Unsplash

การเห็็นถึึงผลกระทบของสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เข้้าใกล้้ชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างไม่่อาจหลีีก
หนีีได้้ ทำำ�ให้้เริ่่มมีี
� กลุ่่�มคนที่่�ตระหนัักรู้้�ปรัับไลฟ์์สไตล์์ใหม่่ให้้เข้้าใกล้้ธรรมชาติิมาก
ขึ้้�น ด้้วยความรู้้�สึึกผิิดต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม หลายคนเริ่่มม
� องหาวิิธีีการที่่�จะชดเชยหรืือ
ซ่่อมแซมความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น กลุ่่�มคนจำำ�นวนมากเริ่่ม
� ต้้นจากการปลููกต้้นไม้้
ต้้นเล็็ก ๆ บนระเบีียง เริ่่มทำำ�
เกษตรกรรมฟื้้�นฟูู (Regenerative Agriculture)
�
ในรููปแบบของตััวเอง เปลี่่ย
� นขยะอาหารให้้เป็็นปุ๋๋�ย ช่่วยกัันส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�
เรื่่�องการจััดการขยะและการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเท่่าที่่�ทำำ�ได้้
youtu.be/Y-KfJ20Vnxw
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news.sky.com

หลัังจากการกดปุ่่�มรีีเซต
ครั้้�งใหญ่่ในปีี 2019
นั่่�นเหมืือนคลื่่�นยัักษ์์ที่่�ซััด
ให้้เห็็นว่่า “เราทุุกคน”
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของปััญหา
ด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และภาวะโลกร้้อน
หากเทีียบช่่วงเวลาในวัันนี้้� กัับเมื่่� อ 4 ปีี
ก่่อนหน้้า จะพบว่่าโลกทุุกวัันนี้้�กำำ�ลังั เต็็ม
ไปด้้วยบทสนทนาและการลงมืือทำำ�แบบ
เดิินหน้้าเต็็มร้อ
้ ยในเรื่่�องของสิ่่ง� แวดล้้อม
ไม่่ว่า่ จะเป็็นไอคอนแห่่งยุุคอย่่างเกรต้้า
ธัันเบิิร์์ก (Greta Thunberg) หรืือกลุ่่�ม
ร ณ ร ง ค์์ เพื่่� อ สิ่่� ง แว ดล้้ อ ม ที่่� ใ ช้้ ชื่่� อ ว่่ า
Extinction Rebellion (กบฏต่่อต้้าน
การสููญพัันธุ์์�) หรืือเรีียกสั้้�น ๆ ว่่า XR ที่่�
สร้้างความเคลื่่�อนไหวด้้วยการประท้้วง
ไปทั่่� วโลก แต่่หลัังจากการกดปุ่่�มรีีเซต
ครั้้�งใหญ่่ในปีี 2019 นั่่�นเหมืือนคลื่่�นยัักษ์์
ที่่�ซัด
ั ให้้เห็็นว่่า “เราทุุกคน” เป็็นส่่วนหนึ่่� ง
ของปัั ญ หาด้้ า นสภาพภูู มิิ อากาศและ

ภาวะโลกร้้อน พลเมืืองโลกทุุกคนต้้อง
ยอมรัับ และรัับ ผิิดชอบต่่ อ การกระทำำ�
ของตััวเอง พร้้อมกัับกดดัันรััฐบาลและ
ธุุ รกิิ จต่่ า ง ๆ ในการลงมืื อ รัับ ผิิดชอบ
ต่่อความผิิดครั้้�งนี้้�ด้้วยเช่่นกััน
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หลัั ง จากพายุุ ข องโรคระบาดผ่่ า นพ้้ น ไป
ประเด็็ น ปัั ญ หาเรื่่�อ งโลกร้้อ นจะกลัั บ มา
เป็็นโจทย์์หลัักที่่�ต้้องร่่วมกัันแก้้ไขไปพร้้อม
กัั บ เรื่่� อ งสุุ ข ภาพหรืือ เศรษฐกิิจ อย่่ า งที่่�
อัันโตนิิโอ กููเตอร์์เรส (António Guterres)
เลขาธิิการสหประชาชาติิได้้เคยกล่่าวไว้้ว่า่
“พวกเรายัั ง ต้้ อ งการวััคซีีนสำำ�หรัับ โลกที่่�
ร้้อนเกิินไปด้้วยเช่่นกััน”
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ภาพถ่ายโดย USGS จาก Unsplash

ผลการสำำ�รวจที่่� พัั ฒ นาโดย OnePulse
สหราชอาณาจัักร แสดงตััวเลขว่่า 77% ของ
ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจให้้ ค วามคิิดเห็็ น ว่่ า
เป็็ น ความรัับ ผิิดชอบของอุุ ต สาหกรรม
สร้้า งสรรค์์ ในการกระตุ้้�นหรืือ เชิิญชวน
ผู้้�คนให้้มีีพฤติิกรรมใส่่ใจเรื่่�องความยั่่�งยืืน
มากกว่่าเดิิม ปีี 2022 นี้้� เหล่่าผู้้�บริิโภค
จะออกมาวิิพากษ์์แบรนด์์ที่ใ่� ห้้คำำ�มั่่น
� สััญญา
ในประเด็็นสิ่่ง� แวดล้้อมแต่่ไม่่ยอมลงมืือทำำ�
ทั้้�งยัังจะวิิเคราะห์์ไปถึึงวิิสััยทััศน์์เรื่่�องการ
บริิโภคของธุุรกิิจนั้้�น ๆ อีีกด้้วย

อัันโตนิิโอ กููเตอร์์เรส
(Ant nio Guterres)
เลขาธิิการสหประชาชาติิ
ได้้เคยกล่่าวไว้้ว่่า
“พวกเรายัังต้้องการวััคซีีน
สำำ�หรัับโลกที่่�ร้้อนเกิินไป
ด้้วยเช่่นกััน”
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ก่่อนอื่่� นเรามาทำำ�ความเข้้าใจคำำ�ศััพท์์
ทั้้�ง 3 คำำ�นี้้�กัันก่่อน

ภาพถ่ายโดย veeterzy จาก Unsplash

• ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน หมายถึึง

สิินค้้าหรืือธุุรกิิจที่่�เป็็นกลางทางคาร์์บอน
หรืือ ปราศจากคาร์์บ อน ลดจำำ�นวนการ
เกิิดก๊๊าซคาร์์บ อนไดอ็็ อ กไซด์์ อ อกไปสู่่�
ชั้้�นบรรยากาศให้้ เท่่ ากัั บศููนย์์ โดยทั่่� วไป
แล้้วทำำ�ได้้ด้้วยการชดเชยคาร์์บอนเครดิิต
อย่่างเช่่น หลัังจากผลิิตสิินค้้ า ธุุรกิิ จจะ
ต้้องปลููกป่่าหรืือซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตให้้กัับ
หน่่วยงานที่่�สนัับสนุุนเรื่่�องความยั่่�งยืืน

• คาร์์บอนเป็็นศููนย์์ (Zero carbon) คืือ

ไม่เพิม่ -ต้องลด-ชดเชย
ธนาคารโลกเปิิดเผยข้้อมููลว่่าในปีี 2050 โลก
ของเราจะมีีขยะมููลฝอยเพิ่่� มขึ้้� นถึึง 70% จาก
ช่่ ว งเวลาปัั จ จุุ บัั น บวกเพิ่่� มอีี ก 2 พัั น ล้้ า นตัั น
จากปีี 2016 เป็็น 3.5 พัันล้้านตัันในอนาคตที่่�
กำำ�ลัังจะมาถึึง จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องเดิินหน้้า
ให้้ความรู้้�เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมกัับสาธารณะ แนะนำำ�
ให้้รู้้�จัก
ั หลัักการที่่�เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญอย่่างการ
จ่่ายค่่า “ผลิิตมลพิิษ” แนวคิิดที่่�ได้้รับ
ั รองอย่่าง
เป็็นทางการโดยองค์์การสหประชาชาติิ ซึ่่� งเป็็น
ปัั จ จัั ยสำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นแนวคิิดหลัั ก ที่่�
เรีียกว่่า “ภาระรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (EcoAccountability)
578

เราอาจเคยได้้ ยิิ นคำำ�ว่่ า ความเป็็ น กลางทาง
คาร์์บอน (Carbon Neutrality) หรืือการลด
การปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิให้้เป็็นศููนย์์
กัันมาบ้้าง แต่่ในปีีนี้้�มีีคำำ�ที่่�ไปไกลกว่่านั้้�น คืือคำำ�
ว่่า การปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นลบ (CarbonNegativity) ธุุรกิิจต่่าง ๆ ทั่่�วโลกจะต้้องหาวิิธีี
การใหม่่ เพื่่� อ ลดการปล่่ อ ยคาร์์บ อนให้้ เป็็ น ลบ
เปลี่่�ยนสภาพภููมิิอากาศให้้เป็็นเชิิงบวกมากขึ้้�น

คำำ�ที่่� ใ ช้้ สำำ� หรัับ การก่่ อ สร้้า งอาคารและ
การขนส่่ง ที่่�ในกระบวนการผลิิตนั้้� นต้้อง
ทำำ�ให้้มีีความเป็็นกลางทางคาร์์บอนให้้ได้้
สำำ� ห รัั บ อ า ค า รต่่ า ง ๆ ค ว ร ไ ด้้ รัั บ ก า ร
รัั บ รองคาร์์ บ อนเป็็ น ศูู น ย์์ จ ากสถาบัั น
International Living Future Institute
หรืือ ชดเชยคาร์์บ อนที่่� เ กิิดขึ้้� นจากการ
ก่่ อ สร้้า งด้้ ว ยการใช้้ พ ลัั ง งานหมุุ น เวีียน
ภายในอาคาร

ภาพถ่ายโดย
EJ Yao
จาก Unsplash

• คาร์์บอนเป็็นลบ หมายถึึงการที่่�ธุุรกิิจ
ต่่างๆ กำำ�จััดจำำ�นวนการปล่่อยคาร์์บอนให้้
่ ยออกมา
ได้้มากกว่่าที่่�ปล่อ
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เราจำำ�เป็็นจะต้้องลดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์
ในภาพรวมทั้้�งหมด ทั้้�งการปฏิิบััติิงาน
การผลิิตสิินค้้า และการบริิการ ไมโครซอฟต์์ เ ป็็ น หนึ่่� งในบริิษัั ทที่่� ให้้ คำำ�มั่่� น
สััญญาว่่าจะยกเลิิกการสร้้างคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์์ทั้้�งหมดจากสิ่่�งแวดล้้อม นัับ
ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� ค้้ น พบร่่อ งรอยคาร์์บ อน
ฟุุตพริินต์์ในปีี 1975 โดยตั้้�งเป้้าหมาย
ลดลงให้้ได้้ภายในปีี 2050 เช่่นเดีียวกัับ
แบรนด์์เสื้้� อผ้้า H&M ที่่�ตั้้�งมั่่�นจะสร้้าง
สภาพภููมิิ อากาศเป็็น บวกให้้ ไ ด้้ ต ลอด
ห่่วงโซ่่คุณค่
ุ
่า (Value Chain) ภายใน
ปีี 2040

นอกจากนี้้�ยัังเกิิดแรงกดดัันต่่อรััฐบาลทั่่�วโลกในการ
กำำ�หนดนโยบายหรืือ ข้้ อ บัั ง คัั บ เพื่่� อ ลดการปล่่ อ ย
คาร์์บ อนไดออกไซด์์ สำำ� หรัับ ธุุ รกิิ จขนาดใหญ่่ ทั้้� ง
อุุตสาหกรรมน้ำำ�มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ เพื่่� อช่่วยลด
การเกิิดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ได้้อย่่างเร่่งด่่วน ทางฝั่่�ง
ผู้้�บริิโภคก็็ เริ่่มหั
� ั นมาประเมิินไลฟ์์สไตล์์และรููปแบบ
การบริิโภคของตัั วเอง แม้้ว่่าโดยรวมแล้้วผู้้�บริิโภค
ส่่ ว นใหญ่่ อ าจขาดความเข้้ า ใจว่่า ต้้ อ งทำำ�อย่่ า งไรจึึง
จะช่่วยลดการปล่่อยคาร์์บอนในระดัับปััจเจกบุุคคล
ได้้ ม ากที่่� สุุ ด หรืือ พฤติิกรรมแบบไหนที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อมด้้วยเช่่นกััน
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ห่่วงโซ่่คุุณค่่า คืือการช่่วยให้้
ผู้้�ประกอบการและทีีมงาน
ในองค์์กรมองเห็็นภาพรวม
ว่่ากระบวนการทั้้�งหมด
ของบริิษััทมีีอะไรบ้้าง
ขั้้�นตอนเกิิดอะไรขึ้้�น
ตอนนี้้�แต่่ละกระบวนการ
เป็็นอย่่างไร เพื่่�อให้้สามารถ
พััฒนาและเพิ่่�มคุุณค่่าเข้้าไป
ในองค์์กรหรืือสิินค้้าที่่�ผลิิต

ภาพถ่ายโดย Markus Spiske จาก Unsplash
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ภาพถ่ายโดย Pauline Loroy จาก Unsplash

เริ่่�มมีีค วามเคลื่่� อ นไหวจากกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่� มีี
จริิยธรรม หรืือมีีความตั้้�งใจที่่�จะพยายามเข้้าใจ
และติิดตามพฤติิกรรมในการสร้้า งคาร์์บ อน
ฟุุ ต พริินต์์ ข องตัั ว เอง ก้้ า วไปสู่่�ความเข้้ า ใจที่่�
มากขึ้้�น แบรนด์์และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงยิ่่�ง
ต้้องทำำ�งานเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภคสำำ�รวจ
ข้้อมููลนี้้� ด้้วยการสร้้างข้้อมููลที่่�ย่่อยง่่ายกว่่าและ
เปรีียบเทีียบได้้ง่า่ ยขึ้้�น อาจนำำ�เสนอในรููปแบบ
อิินโฟกราฟิิกหรืือวิิดีีโอขนาดสั้้�นที่่�เข้้าใจได้้ง่า่ ย
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เพราะเมื่่�อผู้้�บริิโภคเริ่่มมีีค
วามตระหนัักรู้้�มากขึ้้�น
�
เกี่่� ย วกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงที่่� จ ะเกิิดขึ้้� น ตามมา
หลัังตััดสิินใจบริิโภคสิินค้้าหรืือบริิการใด ๆ แล้้ว
องค์์ประกอบในการช่่วยลดผลกระทบที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อมก็็จะสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
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ภาพถ่ายโดย Scott Evans จาก Unsplash
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สร้างแรงจูงใจ
มีีผู้้�บริิโภคที่่� สั่่� ง ซื้้� อ สิินค้้ า ออนไลน์์ จำำ� นวนมากที่่�
ใส่่ ใจเรื่่�อ งหีีบห่่ อ แบบรััก ษ์์ โ ลก เราจึึงได้้ เห็็ น การ
ใช้้วััส ดุุที่่�ย่่ อยสลายได้้ ทั้้� ง กระดาษห่่ อแบบรัังผึ้้� ง
ผัักตบชวาอบแห้้ง หรืือฟาง ที่่�สามารถนำำ�ไปรีียููส
หรืือปลููกต้้นไม้้ต่่อได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ความตระหนัักรู้้�เรื่่�อง
คาร์์บอนฟุุตพริินต์์ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการขนส่่ง กลัับ
ไม่่ใช่่ประเด็็นที่่�เหล่่านัักช็็อปออนไลน์์ให้้ความสนใจ
เท่่าไรนััก จากการสำำ�รวจพบว่่ามีีผู้้�บริิโภคในสหราช
อาณาจัั ก รเพีียง 12% ที่่� ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ เรื่่�อ ง
ผลกระทบทางสิ่่� ง แวดล้้ อ มเมื่่� อ ต้้ อ งสั่่� ง ซื้้� อ สิินค้้ า
ออนไลน์์ ข่่ า วดีีก็็ คืื อ เปอร์์เซ็็ น ต์์ ค วามตระหนัั ก รู้้�
ในเรื่่�องนี้้�มีีทีีท่่าว่่าจะเพิ่่�มสูงู มากขึ้้�น

ภาพถ่ายโดย
Svitlana
จาก Unsplash

584

585
th.haxcorematerial.com

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand

CORE IDEA: ENVIRONMENT

CORE IDEA: ENVIRONMENT

แบรนด์์เสื้้�อผ้้ากีีฬา Rockay ชดเชยการ
สร้้า งคาร์์บ อนฟุุ ต พริินต์์ ที่่� เ กิิดจากการ
ช็็ อ ปปิิ ง ออนไลน์์ ใ นช่่ ว งสัั ปด าห์์ Black
Friday ด้้วยการทำำ�งานร่่วมกัับ Carbon
Credit Capital หน่่ วยงานที่่� สนัั บสนุุ น
ธุุ รกิิ จด้้ า นการลดการสร้้ า งคาร์์ บ อน
จััดการหมุุนเวีียนคาร์์บอนเครดิิตที่่�ได้้รับ
ั
การชดเชยมาไปให้้ กัับ GEC Organic
W a s t e C o m p o s t i n g ใ น เ มืื อ ง
แอละบามา ซึ่่� ง เป็็ น หน่่ ว ยงานที่่� จััด การ
เรื่่�อ งดิินและของเสีีย หมุุ น เวีียนเพื่่� อ ให้้
นำำ�กลัับมาทำำ�เกษตรกรรมได้้อีีกครั้้�ง

actionhub.com

climateactive.org.au

ธุุรกิิจต่่าง ๆ ยอมรัับว่่าประเด็็นเรื่่�องสิ่่ง� แวดล้้อม
นั้้�นยึึดโยงอยู่่�กัับพฤติิกรรมการซื้้�อของออนไลน์์
ของลููก ค้้ า และต้้ อ งเริ่่ม
� ต้้ น ให้้ ข้้ อมูู ลกัั บ ลููกค้้ า
ถึึงการลดผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ตั้้�งแต่่ระยะสั้้�นจนถึึงระยะยาว โดยเฉพาะผู้้�บริิโภค
ที่่�ใช้้บริิการจากช่่องทางออนไลน์์เป็็นหลััก ธุุรกิิจ
จะต้้องพร้้อมสนัับสนุุนและสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ด้้วยการเปิิดโอกาสให้้นัักช็็อปได้้ชดเชยการสร้้าง
คาร์์บอนแบบง่่าย ๆ
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การชดเชยคาร์์บอน (Carbon Offset) หมาย
ถึึงการรัับรองกิิจกรรมชดเชยปริิมาณก๊๊าซเรืือน
กระจกที่่�ปล่่อยออกมาในระหว่่างการผลิิต การ
ใช้้งาน และการจำำ�หน่่ ายสิินค้้า หรืือในระหว่่าง
การจััดหาและการใช้้บริิการ ภาคธุุรกิิจสามารถ
นำำ�การชดเชยคาร์์บอนมาเป็็นทางเลืือกในการ
ประกอบการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าของลููกค้้า และนี่่�
จะกลายเป็็นค่่ านิิยมใหม่่ของการช็็อปปิิงแห่่งปีี
2022 แบรนด์์ต่่าง ๆ ควรมีีทางเลืือกด้้านราคา
สำำ�หรัับผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องการลดการสร้้างคาร์์บอน
ในการซื้้�อสิินค้้า หรืือลดการสร้้างของเสีียที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากการขนส่่ง

ภาพถ่ายโดย
Sigmund
จาก Unsplash

รัั ฐ บาลก็็ ส ามารถสร้้ า งแรงจูู งใจด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้อมได้้เช่่นกััน อย่่างในเมืืองโซล เกาหลีีใต้้
มีีการตั้้� งถัั งขยะอัั จฉริิยะที่่� คิิดค่่าจััดการจาก
เลขบััตรประชาชนของผู้้�อยู่่�อาศััย เพื่่�อลดการ
เกิิดขยะอาหารภายในประเทศให้้ได้้มากที่่�สุุด
การจููงใจด้้วยวิิธีีนี้้�ทำำ�ให้้แต่่ละบ้้านในเมืืองโซล
สามารถรีีไซเคิิลขยะได้้ถึึง 95% หรืืออย่่างใน
จีีน มีีการออกกฎหมายการรีีไซเคิิลใหม่่ ซึ่่�งจะ
ลงโทษพลเมืื อ งที่่� ล ะเมิิดกฎการทิ้้� ง ขยะด้้ ว ย
การจ่่ายค่่าปรัับหรืือลดเครดิิตทางสัังคม โดย
จีีนหวัังว่่าจะเพิ่่มอั
ั าการรีีไซเคิิลขยะให้้สูงู ขึ้้�น
� ตร
ถึึง 35% ใน 46 เมืือง
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CARBONFACT สตาร์์ทอััปที่่�ติิดตามการเกิิดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ในทุุกสิินค้้าทั่่�วโลก แพลตฟอร์์มนี้้�
เพิ่่�งเปิิดตััวเมื่่� อกรกฎาคม 2021 ที่่�ผ่่านมา โดยเริ่่ม
� จากสิินค้้าประเภทรองเท้้าผ้้าใบ นำำ�เสนอข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ความยั่่�งยืืนของโรงงานผู้้�ผลิิต ประเมิินการปล่่อยคาร์์บอนของรองเท้้าแต่่ละรุ่่�นให้้เห็็น
โดยทางบริิษััทหวัังว่่าแบรนด์์ต่่าง ๆ จะใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้รับ
ั จากแพลตฟอร์์มนี้้�และร่่วมกัันลดการปล่่อย
คาร์์บอนฟุุตพริินต์์ในระยะยาวไปด้้วยกััน

carbonfact.co

ติดฉลากบอกค่าคาร์บอน
ผู้้�บริิโภคแห่่งอนาคตนี้้�จะมีีความปรารถนาอย่่าง
ยิ่่ง� ต่่อความโปร่่งใสที่่ไ� ด้้รับ
ั จากธุุรกิิจต่่าง ๆ ทั้้�งยััง
ให้้ความเคารพกัับแบรนด์์ที่่�นำำ�เรื่่�องของคุุณค่่า
มาเป็็นสำำ�คัั ญ โดยแสดงออกผ่่านเครื่่�องมืือที่่�
เข้้าใจง่่ายอย่่างฉลากคาร์์บอน นำำ�เสนอข้้อมููล
ตั้้�งแต่่เรื่่�องของการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดอ็็อกไซด์์
สิิทธิิของแรงงาน ความยั่่�งยืืนทางสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่� อ ช่่ว ยประกอบการตัั ดสิิ นใจของผู้้�บริิโภคที่่�
ยึึดโยงอยู่่�กัั บ การสร้้า งผลกระทบหรืือ ความ
� นแปลงในเชิิงบวกต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เปลี่่ย
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Carbon Label คืือการกำำ�หนดมาตรการ
ในระดัั บ สากลสู่่�ระดัั บ ประเทศ มีีการบ่่ ง
บอกเป็็ น เครื่่� อ งหมายที่่� จ ะติิ ดกัั บ สิิ นค้้ า
แสดงให้้ผู้้บ� ริิโภคทราบว่่าสิินค้้านั้้�นมาจาก
กระบวนการผลิิ ตที่่� ช่่ ว ยลดก๊๊ า ซเรืือน
กระจก เป็็นกลยุุทธ์์มาตรฐานที่่�ช่่วยให้้ผู้้�
บริิโภคเข้้าใจผลที่่จ� ะเกิิดขึ้้นกั
� บั สิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจซื้้�อ

carbonfact.co
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ทางฝั่่�งอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�ม แบรนด์์นมจากพืืช
ยี่่ห้
� ้อ Oatly คืือหนึ่่� งในผู้้�นำำ�เรื่่�องฉลากคาร์์บอนนี้้�
ด้้ ว ยตัั ว สิินค้้ า จะมีีการแสดงให้้ เ ห็็ น ตัั ว เลข
คาร์์บอนฟุุตพริินต์์ที่่�เกิิดขึ้้�น และนำำ�เสนอข้้อมููล
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์บนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
เช่่ น การระบุุ ว่่ า สิินค้้ า แต่่ ล ะรายการปล่่ อ ย
คาร์์บอน 0.44 กก. โดย 0.17 กก. มาจากฟาร์์ม/
โรงงาน 0.12 กก. จากการผลิิต 0.07 กก. จาก
บรรจุุภััณฑ์์ และ 0.08 กก. จากการขนส่่ง ทั้้�งยััง
มีีการเปรีียบเทีียบกัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�คล้้ายคลึึงกััน
อย่่ า งนมวัั ว ที่่� ปล่่ อ ยคาร์์บ อนถึึง 1.158 กก.

ต่่อกล่่อง แสดงให้้เห็็นแนวโน้้มว่า่ บริิษััทต่า่ ง ๆ จะ
เน้้นย้ำำ�ถึึงปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ ที่่�เปรีียบ
เทีียบกัั บผลิิตภัั ณฑ์์ ที่่�คล้้ายคลึึงกัั นหรืือแม้้ แต่่
ผลิิตภััณฑ์์ของคู่่�แข่่ง
Allbirds แบรนด์์ เ สื้้� อ ผ้้ า ออกกำำ�ลัั ง กายคืื อ
แบรนด์์แฟชั่่�นแรกที่่�กล้้านำำ�ฉลากคาร์์บอนมาติิด
บนสิินค้้า “เราต้้องการอะไรที่่�ดูงู่ า่ ยและเข้้าใจได้้
สำำ�หรัับทุุกคน เหมืือนกัั บอาหารที่่� มีีฉลากบอก
แคลอรีี” โจอี้้� สวิิลลิิงเจอร์์ (Joey Zwillinger)
หนึ่่� งในผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งแบรนด์์กล่่าว

oatly.com
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cpfood-th

บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด ดำำ�เนิินโครงการ “คาร์์บอน
ฟุุตพริินต์์” ตั้้�งแต่่ปีี 2008 ซึ่่�งถืือเป็็นรายแรกของภููมิิภาคเอเชีีย
โดยผลิิตภััณฑ์์อาหารสััตว์์ ไก่่ กุ้้�ง หมูู และนม ได้้ขึ้� ้นทะเบีียน
ฉลากคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ของผลิิตภััณฑ์์ไว้้กัับองค์์การบริิหาร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (อบก.) ประเทศไทย นัับเป็็นผลิิตภััณฑ์์
รายแรกของประเทศไทยที่่� ได้้ รับ
ั การรัับรองฉลาก Carbon
Footprint Reduction ในปีี 2015 และสามารถช่่วยลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 23%
ภาพถ่ายโดย Jan Kraus จาก Unsplash
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ทางด้้ านร้้านอาหารก็็ เริ่่ม
� ที่่� จะเปิิดเผยปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน อย่่างที่่� Chipotle แสดง
ให้้เห็็นความสำำ�คััญ ว่่าการซื้้� อสิินค้้าแต่่ละครั้้�ง
ส่่ ง ผลต่่ อ ตัั ว ชี้้�วััดด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม 5 ประการ
ได้้แก่่ การปล่่อยคาร์์บอน สุุขภาพของดิิน การ
ใช้้ยาปฏิิชีีวนะ การใช้้น้ำำ� และพื้้� นที่่� ปลููกที่่� เป็็น
ออร์์แกนิิก ตััวชี้้�วัดนี้้
ั �ควรแสดงให้้เห็็นชััดเจนเพื่่�อ
ประกอบการตััดสิินใจซื้้�อของลููกค้้า โดยลููกค้้าที่่�
ต้้องการทราบข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิมสามารถค้้นหาได้้ที่่�

Real Foodprint ที่่�หน้้าเว็็บไซต์์ของ Chipotle
ทั้้�งยัังมีีฟัังก์์ชัน
ั กดเครื่่�องคิิดเลขเพื่่�อคำำ�นวณและ
เปรีียบเทีียบผลที่่เ� กิิดขึ้้�นต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมของแต่่ละ
เมนููให้้เห็็น อย่่างเช่่นการเปรีียบเทีียบว่่าถ้้าซื้้�อไก่่
จาก Chipotle จะเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาก
หรืือน้้อยกว่่าซื้้�อไก่่จากแบรนด์์อื่่�นอย่่างไร หน้้า
เว็็บไซต์์ยัังทำำ�ให้้เป็็นแบบอิินเทอร์์แอ็็กทิิฟ เพื่่� อ
ให้้ลูก
ู ค้้าสามารถแชร์์คำำ�สั่่ง� ซื้้�อไปยัังโซเชีียลมีีเดีีย
ของตััวเองได้้อีีกด้้วย

ir.chipotle.com
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ถึึงแม้้ว่า่ ฉลากคาร์์บอนจะไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่
แต่่ก็็เป็็นเรื่่�องที่่�ธุรกิิ
ุ จต่่าง ๆ ควรทำำ�อย่่าง
ต่่อเนื่่� อง ร่่วมกัันนำำ�เสนอเครื่่�องมืือในการ
ประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมบนบรรจุุ
ภััณฑ์์เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจของผู้้�ซื้้�อ
ปีี 2022 ธุุรกิิจต่่าง ๆ ควรร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
ใกล้้ตัว
ั หรืือยืืนยัันความโปร่่งใสในการผลิิต
ผ่่านหน่่วยงานต่่าง ๆ ซึ่่�งไม่่ใช่่แค่่เป็็นการ
คว้้าความเชื่่�อมั่่�นจากผู้้�บริิโภคเท่่านั้้�น แต่่
การแสดงถึึงความโปร่่ง ใสในการผลิิต
จะช่่วยให้้ธุุรกิิจสามารถมองเห็็นจุุ ดบอด
ที่่� อ าจซ่่ อ นอยู่่�ในห่่ ว งโซ่่ ก ารผลิิตได้้ ด้้ ว ย
เช่่นกััน
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การยืนยันส่วนบุคคล
ในปีีนี้้� เราจะได้้ตรวจสอบข้้อมููลโดยอิิสระแบบส่่วนบุุคคลเพิ่่�ม
มากขึ้้� น เครื่่�องมืื อที่่� จะช่่วยให้้ ผู้้� บริิโภคมีีทางเลืือกและสร้้าง
แรงจููงใจให้้เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงในหลายอุุตสาหกรรม ตั้้�งแต่่
การบริิโภคน้ำำ� การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน จนถึึงเรื่่�องค่่าแรงของ
พนัักงานในโรงงาน
เราเริ่่ม
ั ที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อให้้ร้า้ นค้้าและแบรนด์์
� ได้้เห็็นเครื่่�องมืือชี้้�วัด
ต่่าง ๆ ได้้ลองใช้้เปรีียบเทีียบสมรรถภาพด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ธุุรกิิจ
จำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องความยั่่�งยืืนและตรวจสอบ
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน ยืืนยัันความถููกต้้อง และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�
บริิโภคได้้มีีอำำ�นาจในการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการ ที่่มีี
�
ความเป็็นธรรมและจริิยธรรมมากขึ้้�น เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเกิิดความ
รู้้�สึึกภัักดีีต่่อแบรนด์์ที่่�ผู้้�บริิโภคเห็็นว่่าเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และมีีเรื่่�อ งราวเบื้้� อ งหลัั ง ที่่� ต อบรัับ กัั บ เรื่่�อ งการดำำ�เนิินธุุรกิิ จ
อย่่างมีีจริิยธรรม
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portal.higg.org

zero.giki.earth

แอปพลิิเคชัั น GIKI ที่่� ย่่ อ มาจาก Get
Informed, Know Your Impact ให้้ข้้อมููล
เกี่่� ย วกัั บ จริิยธรรมของผู้้�ผลิิตและความ
ยั่่�งยืืนของสิินค้้ากว่่า 250,000 รายการ ง่่าย ๆ
เพีียงสแกนบาร์์โค้้ดที่่�สิินค้้า ผู้้�บริิโภคก็็จะ
ได้้รับ
ั ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างเช่่น
ว่่าบรรจุุ ภััณฑ์์ ของผลิิตภัั ณฑ์์ มีีความยั่่�งยืืน
หรืือไม่่ และส่่วนผสมของผลิิตภััณฑ์์นั้้�นเป็็น
ออร์์แกนิิกหรืือไม่่

zero.giki.earth

แพลตฟอร์์มเพื่่�อความยั่่�งยืืน Higg นำำ�เสนอซอฟต์์แวร์์ที่่�แสดงให้้เห็็นห่่วงโซ่่การผลิิตของธุุรกิิจให้้กัับ
ผู้้�บริิโภค เป็็นข้้อมููลแบบเปิิดที่่�แสดงคะแนนด้้านความยั่่�งยืืนของแต่่ละบริิษััทหรืือสิินค้้าแต่่ละรายการ
รวมถึึงรายละเอีียดด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมที่่แ
� บรนด์์ร้้านค้้าหรืือโรงงานแต่่ละแห่่ง
ได้้ เคยแถลงไว้้ โดยมีี Higg Materials Sustainability Index (Higg MSI) เป็็นเครื่่�องมืือให้้
คะแนนแบบ Cradle-to-Gate จากตลอดช่่วงชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อให้้แบรนด์์และผู้้�ค้้าปลีีกใช้้ใน
การประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุที่่�ใช้้ในการผลิิตเสื้้�อผ้้าและรองเท้้า
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ทางฝั่่�งช็็อปปิิงออนไลน์์มีี CarbonScopeData
ฐานข้้ อ มูู ล ที่่� ส ร้้ า งโดยบริิษัั ท สตาร์์ ตอัั ปด้้ า น
เทคโนโลยีี CleanMetrics นำำ�ข้้อมููลมาติิดตั้้�ง
เป็็นตััวเสริิมในเบราว์์เซอร์์ชื่่�อ Neutral จะแสดง
ตััวเลขการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จนถึึง
ช่่ ว งอายุุ ข องสิินค้้ า ที่่� จำำ� หน่่ า ยบนหน้้ า เว็็บ ไซต์์
แอมะซอน รวมถึึงเปรีียบเทีียบรายละเอีียดของ
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์

CORE IDEA: ENVIRONMENT

ยกตััวอย่่างเช่่น ถ้้าหากคลิิกเลืือกซื้้�อถุุงแช่่แข็็ง
แบบใช้้ซ้ำำ�ได้้จำำ�นวน 10 ใบ ข้้อมููลจะแสดงการ
ปล่่อยคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ 6.6 กก. และแสดงข้้อมููล
เปรีียบเทีียบกัับการปล่่อยของเสีียจากการขัับรถ
เป็็นระยะทาง 26 กม. หรืือน้ำำ�แข็็งขั้้�วโลกจำำ�นวน
99 กก. ละลาย เพื่่� อ ช่่ ว ยแสดงข้้ อ มูู ล ที่่� ทำำ� ให้้
ผู้้�บริิโภครู้้�สึึกเอะใจก่่อนตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า ถ้้าหาก
นัักช็็อปต้้องการ “ชดเชย” ก็็เพีียงกดปุ่่�ม “Offset
Now” เพื่่�อบริิจาคเงิินให้้โครงการปลููกป่่าทั่่�วโลก
ที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจากองค์์การสหประชาชาติิ

การชดเชยด้้วยความรัับผิิดชอบจึึงไม่่ได้้
เป็็นหน้้าที่่�ของคนใดคนหนึ่่� งเท่่านั้้�น แต่่
เป็็นอนาคตที่่ทุ
� ก
ุ คนต้้องร่่วมกัันสร้้าง ทั้้�ง
รััฐบาล ภาคธุุรกิิจ และผู้้�บริิโภค ที่่�ต้้อง
ร่่วมกัันแสดงเจตนารมณ์์และออกแบบ
วิิธีีการด้้ ว ยความคิิดสร้้า งสรรค์์ เพื่่� อ
สร้้างทางเลืือกและทางแก้้ปัญ
ั หาที่่�ดีีขึ้้�น
ยิ่่�งกว่่าสำำ�หรัับผู้้�คนและสิ่่�งแวดล้้อม

ที่มา:
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

carbonscopedata.com
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FRUGAL
ECONOMY
เศรษฐกิจแบบประหยัด

allrecipes.com

ประเภทธุรกิจ: ศิลปะและหัตถกรรม, อาหาร, ความงามและแฟชั่น,
ค้าปลีกและร้านค้าอนาคต, สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
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Pronunciation Academy, Youtube.com

ความพยายามย่่อขนาดธุุรกิิจให้้เล็็กลงเพื่่� อกระจายรายได้้ให้้หน่่วยการผลิิต หรืือการตััด
วงจรโก่่งราคาของพ่่อค้้าคนกลางออกไป สิ่่ง� เหล่่านี้้�ล้ว
้ นเพิ่่ม
� โอกาสทางธุุรกิิจให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
หน้้าใหม่่ โดยสามารถเข้้าเป็็นเจ้้าของกิิจการและขายสิินค้้าอะไรก็็ได้้ที่่�ต้้องการ เมื่่�อมาถึึง
�
ยุุคแห่่ง Peer-to-Peer (P2S )ซึ่่�งเป็็นระบบที่่เ� ติิบโตจากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ทำำ�ให้้ผู้้�ให้้บริิการที่่มีี
ทรััพย์์สิินของตนเอง สามารถเปิิดบริิการให้้เช่่าหรืือยืืมทรัพ
ั ย์์สิินแทนการครอบครองเป็็น
เจ้้าของเพีียงคนเดีียว และนี่่�จึึงเป็็นจุุดเริ่่ม
� ต้้นของการแบ่่งปัันที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเชน
สิินค้้าสามารถประหยััดได้้จริิงเสีียทีี นอกจากจะสามารถขจััดวงจรพ่่อค้้าคนกลางไปได้้บาง
ส่่วน ยัังสามารถลดปริิมาณต้้นทุุนทรััพยากรได้้มากกว่่าระบบทั่่�วไปหลายเท่่า โมเดลธุุรกิิจ

นี้้�ทำำ�รายได้้ให้้ธุรกิิ
ุ จบริิการหลายล้้านดอลลาร์์สหรััฐ โดยเฉพาะ Uber และ Airbnb ซึ่่�งอาจ
ทำำ�รายได้้ทะยานขึ้้�นสููงถึึง 335 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี 2025

เศรษฐกิิจแบบประหยััดหรืือ Frugal Economy
คืือระบบเศรษฐกิิจที่่มุ่่�
� งสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
สัั ง คม และระบบนิิ เวศให้้ เ กิิดขึ้้� นพร้้ อ ม ๆ
กัั น สร้้า งประสิิทธิิภาพจากการใช้้ ทรั ัพ ยากร
ที่่� มีี อยู่่�ทั้้� ง หมดอย่่ า งชาญฉลาด ต่่ า งจากการ
ผลิิตเป็็ น จำำ�นวนมากซึ่่� ง เป็็ น ความเคยชิินของ
ผู้้�บริิโภคมาหลายทศวรรษ เศรษฐกิิจแบบ
ประหยััดเริ่่มค่
� ่อย ๆ เกิิดขึ้้�นจากเศรษฐกิิจแบบ
แบ่่งปััน (Sharing Economy) ระบบนี้้�กระตุ้้�น
ให้้ เ กิิดแนวคิิดการทำำ�ตลาดระหว่่า งธุุรกิิ จกัั บ
ธุุรกิิจที่่�เรีียกว่่า B2B (Business-to-Business)
PWC เผยว่่ า โมเดลธุุ รกิิ จนี้้� มีีส่่ ว นสำำ�คัั ญ ใน
การกระจายสิินค้้ า สู่่�ตลาดในภาพกว้้า ง และ
ทำำ�รายได้้ หลายล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐในช่่วง

ทศวรรษที่่�ผ่่านมา ตััวอย่่างที่่�ชัด
ั เจนเกิิดขึ้้�นจาก
ธุุรกิิจวิิสาหกิิจชุุมชน ซึ่่� งเป็็นการย่่อขนาดธุุรกิิจ
ให้้ เ ล็็ ก ลงและกระจายประโยชน์์ ให้้ สัั ง คมและ
เครืือข่่ายท้้องถิ่่�น จากธุุรกิิจแบบ B2B ที่่�เชื่่�อม
ความสัั มพัั น ธ์์แบบแบ่่ ง ปัั น ระหว่่า งภาคธุุ รกิิ จ
และผู้้�ประกอบการตััวเล็็ก ได้้พััฒนาเป็็นโมเดล
แบ่่งปัันที่่ทุ
� ก
ุ คนสามารถเข้้าเป็็นเจ้้าของได้้ นั่่�นคืือ
B2C (Business-to-Consumer) ที่่�ต้อ
้ งการขจััด
วงจรพ่่อค้้ าคนกลางออกไปและไม่่ทำำ�ให้้ มููลค่่ า
สิินค้้าถููกตีีราคาให้้สููงขึ้้�น ระบบนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
สามารถเข้้าถึึงสิินค้้าได้้จากผู้้�ขายต้้นทาง ทั้้�งยััง
สามารถเข้้าถึึงสิินค้้าทางช่่องทางออนไลน์์ หรืือ
ร้้านทางการ (Official Store) บนแพลตฟอร์์ม
โซเชีียลมีีเดีียได้้ง่า่ ยขึ้้�น
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ไม่่เพีียงแต่่สิินค้้ารููปแบบดิิจิิทััลเท่่านั้้� นที่่�
เปลี่่�ยนทััศนคติิของผู้้�บริิโภคให้้ละทิ้้�งการ
เป็็ น เจ้้ า ของส่่ ว นบุุ คค ล การผลิิตสิินค้้ า
ลัั ก ษณะกายภาพเองก็็ ย่่ อ มต้้ อ งอาศัั ย
ต้้ นทุุนการผลิิตจำำ�นวนมากเช่่นกัั น โดย
เฉพาะอุุตสาหกรรมแฟชั่่�นที่่�มีีส่่วนในการ
ทำำ�ลายทรััพ ยากรและสร้้า งขยะจำำ�นวน
มากเป็็นอัั นดัั บต้้ น ๆ นอกจากการผลิิต
เพื่่� อใช้้ ง านเพีียงไม่่ กี่่� ครั้้� ง จะไม่่ คุ้้�มทุุ น
สำำ�หรัับ ผู้้�ซื้้� อ แล้้ ว ยัั ง ตัั ด วงจรของสิินค้้ า
ให้้มีีมูล
ู ค่่าลดลง จึึงมีีแพลตฟอร์์มบริิการ
เช่่าสิินค้้าแบรนด์์ระดัับไฮเอนด์์ที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จ อย่่าง Rent the Runway
เนื่่� อ งจากแบรนด์์ ไ ม่่ ต้้ อ งการลดมูู ล ค่่ า
ของสิินค้้ า ลง แม้้ ก ารให้้ เช่่าสิินค้้ า อย่่ า ง
เป็็นระบบจะทำำ�ให้้สิินค้้าถููกใช้้งานและส่่ง
ต่่อเป็็นทอด ๆ จากลููกค้้าหลายคน แต่่ก็็
ไม่่สามารถทำำ�ให้้มูล
ู ค่่าของสิินค้้าลดลงได้้

มอื สองครองเมอื ง
ใครจะคิิดว่่า “การประหยััด” สามารถทำำ�เงิินได้้
เพีียงแค่่ คุุ ณ ลองดูู ใ นสมาร์์ต โฟนว่่ า มีีจำำ�นวน
แอปพลิิเคชัันสตรีีมมิิง ซีีรีีส์์ ภาพยนตร์์ หรืือเพลง
ในอุุปกรณ์์ของคุุณกี่่�แพลตฟอร์์ม ธุุรกิิจสตรีีมมิิง
เหล่่านี้้�ได้้นำำ�แนวทางการประหยััดทรัพ
ั ยากรมาให้้
ผู้้�ขายและผู้้�ใช้้บริิการ การสร้้างระบบแบบแบ่่งปััน
ลัั ก ษณะ Peer-to-Peer ด้้ ว ยการประมวลผล
บนระบบคลาวด์์ ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ย
ลงจากเดิิม ซึ่่�งเจ้้าของบริิษััทเองก็็สามารถประหยััด
ทรััพยากรการผลิิตลงได้้

COS, cosresell.com

ทางด้้านแพลตฟอร์์ม The Rotation จาก
เกาะอัังกฤษ แม้้สถานการณ์์ล็อ
็ กดาวน์์จะ
ยาวนาน แต่่นั่่�นไม่่ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
ตรงกัันข้้ามแพลตฟอร์์มนี้้� กลัับทำำ�รายได้้
สููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ แม้้ว่า่ พฤติิกรรมการใช้้ของ
ร่่วมกัันหรืือส่่งต่่อสิินค้้ามืือสองอาจไม่่ใช่่
เรื่่�องหวืือหวาที่่� ทำำ�ให้้ รู้้�สึึกแปลกใหม่่ แต่่
ถ้้ าระบบนี้้� สามารถสร้้างความแข็็งแกร่่ง
ให้้ แ ก่่ เ ศรษฐกิิจหรืือ เปลี่่� ย นพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคในภาพใหญ่่ได้้ สิ่่�งนี้้� ก็็ไม่่ใช่่เรื่่�อง

positioningmag.com
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เศรษฐกิิจแบบประหยััดเป็็นแนวทางที่่� ให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ มููลค่่ า ของทรัั พ ยากร
ทุุ ก รููปแบบ ต้้นทุุ น ของวัั ตถุุ ดิิ บ ทุุ ก ชิ้้� น
รวมถึึงพลัังงานที่่เ� สีียไประหว่่างการผลิิต
ผู้้� บ ริิ โ ภคจำำ� เป็็ นต้้ องชดเชยด้้ ว ยการ
ให้้สิ่่� ง ของเหล่่ า นั้้� น ได้้ทำำ� หน้้าที่่� ข องมัั น
อย่่ า งเต็็ ม ที่่� การส่่ ง ต่่ อ ได้้ก่่ อ เกิิ ด ระบบ
C2C (Consumer-to-Consumer) ที่่�
ทำำ� ให้้ทุุ ก คนสามารถขายสิิ นค้้ ากัั น เอง
โดยมีีแพลตฟอร์์ ม ดิิ จิิ ทัั ล เป็็ นสื่่� อ กลาง
การตลาดประเภทนี้้� ส ามารถปรัั บ
โมเดลธุุรกิิจแบบ e-Commerce ให้้เป็็น
re-Commerce ได้้ง่่ายขึ้้�น ซึ่่�งโมเดลนี้้�จะ
ทำำ�ให้้ของใช้้ภายในบ้้านสามารถกระจาย
สู่่�ตลาดสิินค้้ามืือสอง หรืือสิินค้้าให้้เช่่า
ได้้แทบทุุกหมวดหมู่่�ผลิิตภััณฑ์์

เล็็ ก ที่่� จ ะจบแค่่ ใ นร้้า นให้้ เ ช่่ า สิินค้้ า หรืือ
ร้้านขายสิินค้้ามืือสองอีีกต่่อไป
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consciouschatter.com

ผู้้�บริิโภคมััธยััสถ์์กำำ�ลัังเพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นเรื่่�อย ๆ โดย
ปรากฏให้้เห็็นผ่่านการไลฟ์์สตรีีมบนแพลตฟอร์์ม
สื่่� อโซเชีียลจำำ�นวนมาก รายงานจาก Poshmark
วิิเคราะห์์ว่า่ แม้้พฤติิกรรมที่่เ� ปลี่่ย
� นไปของผู้้�บริิโภค
จะมีีเหตุุผลมาจากเศรษฐกิิจที่่�ถดถอยในช่่วง 2 ปีี
ที่่�ผ่่านมา แต่่ผู้้�บริิโภคเองกลัับรู้้�สึึกสบายใจกัับการ
ใช้้จ่า่ ยแบบประหยััด พฤติิกรรมการเลืือกซื้้�อสิินค้้า
มืือสองหรืือสิินค้้าขายต่่อ ส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้�นจากการ
ปรัับตััวและพยายามเปลี่่ย
� นค่่านิิยมในใจ มากกว่่า
มองเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต้้องทำำ�

พื่่�อลดราคาสิินค้้า
ค้้าให้้มีีราคาถููกลง
จาก GlobalData
ซึ่่�งปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่
ฤติิกรรมผู้้�บริิโภค

รายงานจาก McKinsey & Company ระบุุว่า่
ทุุกวัันนี้้� แบรนด์์สิินค้้าต้้องปรัับตััวเพื่่� อลดราคา
สิินค้้าให้้สามารถอยู่่�รอดในภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ�
แบรนด์์จำำ�นวน 46% ยอมปรัับวััสดุุสิินค้้าให้้มีี
ราคาถููกลงหรืือลดกระบวนการผลิิตลง เพื่่�อคง
สมดุุลระหว่่างต้้นทุุนกัับกำำ�ไร ขณะที่่ร� ายงานจาก
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ภาพถ่ายโดย
Priscilla Du Preez
จาก Unsplash

GlobalData ชี้้�ว่่ามีีร้้านค้้ าออนไลน์์ ที่่�จำำ�หน่่ าย
สิินค้้ามืือสองเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 69% ในปีีที่่�ผ่่านมา
ซึ่่� งปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 เป็็นตััวแปรสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคไปอย่่างสิ้้�นเชิิง และนำำ�ความ
มััธยััสถ์์มาสู่่�ตลาดสิินค้้าราคาย่่อมเยา

มีีมุุ มม องหนึ่่� ง ให้้ ค วามเห็็ น ว่่า การใช้้ข องมืื อ สอง
หรืือ กลุ่่�มสิินค้้ า Resale ไม่่ ไ ด้้ เป็็ น เรื่่�อ งน่่ า อาย
เพราะสิินค้้ า ที่่� เ ลืื อ กซื้้� อ มัั ก เป็็ น สิินค้้ า ถูู ก ลิิขสิิทธิ์์�
และมีีคุุณภาพคุ้้�มค่่ากัับราคาที่่ตั้้
� �งขาย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
ยิินดีียอมปล่่อยมืือกัับสิ่่ง� ของที่่�ไม่่ได้้ใช้้ โดยเริ่่ม
� จาก
โละของในตู้้�เสื้้�อผ้้าเป็็นอัันดัับแรก เพราะการขายต่่อ
เป็็นการสร้้างรายได้้จากสิินค้้าที่่�ไม่่ได้้ใช้้งาน และ
การตั้้�งทิ้้�งไว้้แต่่ไม่่ใช้้งานก็็ไม่่ต่่างไปจากการมีีขยะ
กองโตที่่�ไม่่ได้้ใช้้อยู่่�ในบ้้าน แพลตฟอร์์มที่่�มัก
ั ถููกนำำ�
มาเป็็ น ช่่ อ งทางในการขายของส่่ ว นใหญ่่ มีีทั้้� ง
แฟลตฟอร์์มออนไลน์์จากระบบค้้าปลีีก และการ
ขายแบบส่่ ว นตัั ว บนแอ็็ ก เคานต์์ โ ซเชีียลมีีเดีีย
ของตนเอง
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แพลตฟอร์์มให้้เช่่าสิินค้้าอย่่าง Rent
the Runway และ HURR เผยว่่า
ลูู ก ค้้ าประจำำ�ของร้้ า นมัั ก เป็็ น ผู้้�ที่่�
มีีอายุุ ใ นกลุ่่�ม Zennial ในขณะที่่� ผู้้�
บริิหารแพลตฟอร์์ม The Rotation
กล่่าวว่่าต้้องขอบคุุณการตลาด reCommerce ที่่�ทำำ�ให้้ธุรกิิ
ุ จปลอดภััย
จากความเสี่่� ย ง เพราะแม้้ จ ะอยู่่�ใน
ช่่วงวิิกฤตทางเศรษฐกิิจ แต่่ร้า้ นของ
The Rotation สามารถทำำ�กำำ�ไรเพิ่่ม
�
ขึ้้�นได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในช่่วง
ไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2020 ที่่�พุ่่�งสููงถึึง
300% เลยทีีเดีียว และไม่่ใช่่แค่่สิินค้้า
จากตู้้�เสื้้� อผ้้ าเท่่ านั้้� นที่่� ถููกนำำ�ออกมา

HURR
Collective
Fat Llama, joshua.design

ขายต่่อ สิินค้้าจำำ�พวกเฟอร์์นิิเจอร์์ก็นั
็ บ
ั
เป็็นสิินค้้ายอดฮิิตที่่ถู
� ก
ู ขายเป็็นสิินค้้า
เลหลัังในตลาดนััดมือ
ื สอง ในอัังกฤษ
ตลาดสิินค้้ามืือสองเป็็นที่่นิิยมสำำ�
�
หรัับ
คนท้้องถิ่่น
� จอห์์น ลููอิิส (John Lewis)
เห็็นโอกาสจากกลุ่่�มผู้้�บริิโภคเหล่่านี้้�
จึึงได้้จับ
ั มืือลงทุุนในแพลตฟอร์์ม Fat
Llama เปิิดเช่่าสิินค้้าเฟอร์์นิิเจอร์์ซึ่่�ง
ได้้รับ
ั ความสนใจจากพาร์์ตเนอร์์เป็็น
จำำ�นวนมาก โดยเป็็นบริิษััทผู้้�ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าเฟอร์์นิิเจอร์์ในสหราช
อาณาจัักร
610

แพลตฟอร์์มขายต่่อ Recurate ที่่�เปิิดตััวไปในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ปีี 2020 โดยมีีพัันธมิิตรเป็็นแบรนด์์
เสื้้�อผ้้าเพีียง 3 บริิษััทเท่่านั้้�น แต่่ความคล่่องตััวในการซื้้�อขายผ่่านระบบ Shopify กลัับทำำ�ให้้ Recurate
ทำำ�รายได้้ถึึง 3.25 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายในเวลา 2 เดืือนทั้้� งยัังมีีแบรนด์์สิินค้้ าเดิินหน้้ าเข้้ามา
เป็็นพาร์์ตเนอร์์ในธุุรกิิจขายต่่อ หนึ่่� งในนั้้�นคืือ Re/Done กิิจการร้้านขายสิินค้้ามืือสองตััวท็็อป โดยมีี
เครืือข่่ายแบรนด์์ที่่�เข้้าร่่วมอย่่าง Levi’s เป็็นจุุดขายของร้้าน
ทางด้้านแบรนด์์เฟอร์์นิิเจอร์์ Sabai Design ในสหรััฐอเมริิกา นอกจากแบรนด์์จะคำำ�นึึงถึึงกระบวนการ
ผลิิตแบบหมุุนเวีียนแล้้ว ยัังออกแบบโมเดล Closed Loop ด้้วยการรัับซื้้�อสิินค้้าของแบรนด์์กลัับมา
เพื่่�อซ่่อมแซมหรืือรีีไซเคิิล โดยสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภคตระหนัักถึึงการซ่่อมแซมของใช้้ แบรนด์์จึึงออกแบบ
การผลิิตส่่วนต่่าง ๆ ของเฟอร์์นิิเจอร์์แบบแยกส่่วน เพื่่� อให้้ลูก
ู ค้้านำำ�ไปซ่่อมเฉพาะส่่วนในกรณีีที่่�ไม่่
ต้้องการขายต่่อ
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Hurr Collective,
hurrcollective.com

จากระบบทุุนนิิยมและค่่านิิยมที่่�เปลี่่�ยนผ่่านใน
แต่่ละยุุคสมััย อีีกทั้้�งยัังเป็็นเจเนอเรชัันเจ้้าแม่่
แห่่งการพููดตรง เน้้นความจริิง จึึงเกิิดตลาดรีีวิิว
สิินค้้าและยููทูบ
ู เบอร์์ที่เ่� ติิบโตจากผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�
ค่่อนข้้างมาก ความสามารถในการสร้้างคอนเทนต์์
ใหม่่ ๆ ทำำ�ให้้ เจนนี้้� มีี เครืือ ข่่ า ยบนสื่่� อ โซเชีียล
ที่่� สามารถสรรหาสิินค้้ าตามที่่� ต้้องการได้้ โดย

เฉพาะสิินค้้ า กลุ่่�มแฟชั่่� น ที่่� มัั ก ถูู ก จัั บ จองโดย
Zennial เป็็นกลุ่่�มแรก ๆ บทบาทด้้านแฟชั่่�นที่่�
เท่่าทัันตามยุุคสมััยและมองเห็็นปััญหาระดัับโลก
จึึงทำำ�ให้้คนกลุ่่�มนี้้�เอนเอีียงไปกัับสิินค้้าราคาแพง
ที่่�ถูก
ู ขายในราคาย่่อมเยา ไม่่ได้้ยึึดติิดกัับสิินค้้า

ลููกค้้ากลุ่่�ม Zennial จััดเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าสายมััธยััสถ์์รุ่่�นแรกของยุุคที่่�ใช้้งานร้้านเช่่าหรืือขายต่่อ
บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ Zennial นี้้�เป็็นกลุ่่�มเจนเนอเรชัันรอยต่่อที่่�อยู่่�ระหว่่างกลุ่่�มมิิลเลนเนีียล
และเจนซีี (อายุุ 24-30 ปีี) แม้้อยู่่�ในช่่วงอายุุที่่�ยังั น้้อย แต่่เป็็นเจนเนอเรชัันที่่�เห็็นพััฒนาการของ
ช่่วงเวลาที่่� อิิ นเทอร์์เน็็ ตกำำ�ลัังเริ่่ม
� เติิบโต ได้้ พบเจอกัั บสภาวะถดถอยของเศรษฐกิิจโลกและ
การหลั่่� ง ไหลของวััฒ นธรรมผ่่ า นทางสื่่� อ ดิิจิิทัั ล ทำำ�ให้้ เจนนี้้� ส ามารถมองเห็็ น ปัั ญ หาที่่� เ กิิดขึ้้� น
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ให้้เช่่า และยัังมองว่่าการตามแฟชั่่�นไม่่จำำ�เป็็น
ต้้ องครอบครอง แค่่ เปลี่่�ยนบ่่ อย ๆ ไม่่ ให้้ ซ้ำำ�ก็็
เพีียงพอ รายงานจาก WGSN สำำ�รวจตลาดขาย
เสื้้�อผ้้ามืือสองและสิินค้้าให้้เช่่าบนแพลตฟอร์์ม
อิินสตาแกรม พบว่่าคนกลุ่่�มนี้้� แน่่ วแน่่ กัับเรื่่�อง
ทัันโลกทัันแฟชั่่�น และมีีทัักษะในการบริิหารเงิิน

สำำ�หรัับสิินค้้าแฟชั่่�นเก่่งที่่�สุด
ุ โดยเลืือกการมิิกซ์์
แอนด์์ แมตช์์เสื้้� อผ้้ามากกว่่าที่่� จะยอมจ่่ายเงิิน
กัับสิินค้้าราคาสููง หรืือถ้้าซื้้�อมาในราคาสููงก็็จะ
นำำ�สิินค้้าออกจำำ�หน่่ายเป็็นสิินค้้าขายต่่อไป เพื่่�อ
คำำ�นวณการคุ้้�มทุุนระหว่่างซื้้�อเก็็บไว้้หรืือขายต่่อ
เพื่่�อซื้้�อสิินค้้าออกใหม่่ในภายหลััง

Haverdash, retailwire.com
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ถึึงแม้้จะเช่่าหรืือขายต่่ อ หากจััดการโดยผิิดวััตถุุประสงค์์ นั่่� นอาจกลัับกลาย
เป็็นดาบสองคมได้้ เช่่นกัั น ผลการวิิจััยที่่� ตีีพิิมพ์์ในวารสาร Environmental
Research Letters ในฟิิน แลนด์์ ได้้ ปร ะเมิินผลกระทบด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการจััดการเสื้้�อผ้้าในระบบเศรษฐกิิจแบบประหยััด ว่่าในบรรดาธุุรกิิจ
บริิการให้้เช่่าสิินค้้า ขายต่่อ รีีไซเคิิล หรืือทำำ�ลายทิ้้�ง ธุุรกิิจบริิการให้้เช่่ากลัับสร้้าง
ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมมากที่่สุ
� ด
ุ และยัังเป็็นที่่นิิยมม
�
ากที่่สุ
� ด
ุ ในหมู่่�แฟชั่่�นนิิสต้้า
GlobalData ชี้้�ว่า่ ความนิิยมนี้้�อาจทำำ�ให้้ธุรกิิ
ุ จให้้เช่่า สร้้างมููลค่่าในท้้องตลาด
ถึึง 3.17 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี 2029 ปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวไม่่ต่่าง
ไปจากระบบเดิิมที่่� Mass Consumption เป็็นอยู่่� เพราะต้้นทุุนการจััดส่่งไปมา
บรรจุุ ภััณฑ์์ ระบบขนส่่ง ระบบสต็็อกสิินค้้าในโกดััง รวมถึึงบริิการซัักแห้้งเพื่่� อ
ปล่่อยให้้เช่่าต่่อ เหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นการปล่่อยมลพิิษมากกว่่า 5%

ภาพถ่ายโดย
Junko Nakase
จาก Unsplash

Fashionopolis: The Price of
Fast Fashion and the Future
of Clothes, amazon.com

“ไม่่มีีอุุตสาหกรรมใดต้้องการขาดทุุน
เพราะฉะนั้้�นความโลภจึึงเป็็นภััยต่่อโลกมากที่่�สุุด”
ดานา โธมััส (Dana Thomas)
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สภาเศรษฐกิิจโลก (World Economic
Forum) จึึงแนะนำำ�การจััดระเบีียบการเช่่า
ใหม่่ แบรนด์์หรืือร้้านค้้าให้้เช่่าต้้องคำำ�นึึง
ถึึงการลงทุุนที่่� ให้้ ผลประโยชน์์ ระยะยาว
มากกว่่า นี้้� โดยนำำ�แนวคิิดจากหนัั ง สืื อ
Fashionopolis: The Price of Fast
Fashion and the Future of Clothes
เขีียนโดยดานา โธมััส (Dana Thomas)
ที่่� แ นะนำำ�ว่่า ผู้้�ทำำ�ธุุ รกิิ จแฟชั่่� น ต้้ อ งหาวิิธีี
จัั ด การระบบขนส่่ ง ที่่� เป็็ น มิิตรต่่ อ สภาพ
อากาศมากที่่�สุด
ุ โดยมองว่่าสิินค้้าให้้เช่่า
เป็็นสิินค้้ามืือสอง (Second Hand) และ
ทำำ�ให้้การเช่่าอยู่่�ระดัับเดีียวกัับการขายต่่อ
เช่่นเดีียวกัั นกัั บผู้้�บริิโภคที่่� มองว่่าสิินค้้ า
มืื อ สองหรืือ สิินค้้ า วิินเทจคืื อ สิ่่� ง ที่่� ค วร
จะทำำ� หากต้้องการยืืดชีีวิิตให้้โลกก็็จำำ�เป็็น
ต้้องยืืดการใช้้งานของสิินค้้าให้้มากที่่�สุด
ุ
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The RealReal ยัังพยายามปรัับกลยุุทธ์ก
์ ารให้้
บริิการอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อไม่่ให้้ถููกเพ่่งเล็็งจาก
การเช่่าสิินค้้าในจำำ�นวนมาก ๆ จนเกิิดผลกระทบ
ต่่ อ สต็็ อ กสิินค้้ า ในภายหลัั ง อย่่ า งการจััด การ
สต็็อกเสื้้�อผ้้า โดยได้้ดีีไซเนอร์์แบรนด์์ดััง Stella
McCartney, Balenciaga, A-Cold-Wall, Dries
Van Noten, Jacquemus, Simone Rocha,
Ulla Johnson และ Zero + Maria Cornejo
มาออกแบบคอลเล็็กชััน ReCollection โดยการ
สร้้างสรรค์์สิ่ง�่ ใหม่่จากต้้นทุุนเดิิม เจมส์์ โรเจอร์์ส

(James Rogers) หััวหน้้าฝ่่ายความยั่่�งยืืนของ
The RealReal กล่่าวว่่า “การขายต่่อและการ
อััปไซเคิิลสามารถขยายไปถึึงสิินค้้าระดัับกลางได้้
เช่่นกััน แม้้ว่า่ บรรดาดีีไซเนอร์์จะฟุ่่�มเฟืือยไปกัับ
การเล่่นสนุุกของแฟชั่่�น แต่่กลัับให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ ความทนทานและคุุ ณ ภาพของเสื้้� อ ผ้้ า ยิ่่� ง
กว่่า เมื่่�อคุุณภาพกลายเป็็นสิ่่ง� ที่่�มีีมูล
ู ค่่า เมื่่�อนั้้�น
จะทำำ�ให้้ผู้้�คนเลิิกมองว่่าสิินค้้าแฟชั่่�นเป็็นสิินค้้า
ที่่�ใช้้แล้้วทิ้้�ง”

therealreal.com

แบรนด์ใหญ่ปรับตัว ผูบ้ ริโภคประหยัดเงิน

therealreal.com

ธุุรกิิจยัักษ์์ ใหญ่่ต่่างปรัับแผนการตลาดให้้เป็็นรููปธรรม ไม่่เพีียงแต่่ให้้การประหยััดเป็็นเพีียงหนึ่่� ง
ในแคมเปญประจำำ�ปีี เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง ทำำ�ให้้ แ นวทางนี้้� ก ลายเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของโมเดลธุุ รกิิ จ อย่่ า ง
แบรนด์์ฟาสต์์แฟชั่่�น H&M ที่่�สร้้างโมเดลธุุรกิิจให้้เช่่าเสื้้�อผ้้าไม่่เกิินครั้้�งละ 3 ชิ้้น
� สำำ�หรัับสมาชิิก H&M
ในสวีีเดนเป็็นแห่่งแรก และดำำ�เนิินนโยบายซ่่อมแซมสิินค้้าให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม หรืือการ
ร่่วมมืือของแบรนด์์แฟชั่่�นไฮเอนด์์อย่่าง Stella McCartney, Burberry, Jacquemus, Gucci และ
� นำำ�มากมายที่่�เข้้าสู่่�ระบบบริิการให้้เช่่าในแพลตฟอร์์ม The RealReal โดยเฉพาะ Gucci
แบรนด์์ชั้้น
ที่่� เข้้าร่่วมช้้าที่่� สุุดแต่่ วางแผนไว้้ล่่วงหน้้ า โดยจัับมืือกัั บองค์์ กรไม่่แสวงหากำำ�ไร TRR เพื่่� อจััดการ
สิินค้้าในสต็็อกและออกแบบเสื้้�อผ้้า Unisex ซึ่่�งได้้รวบรวมดีีไซเนอร์์จากสตููดิิโออิิตาเลีียนมากมาย
มาร่่วมออกแบบสิินค้้ารีีไซเคิิลจากเสื้้�อผ้้าหรืือเศษผ้้าในโกดัังสิินค้้า
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facebook.com/vinted

618

เช่่ น เดีียวกัั บ แพลตฟอร์์ ม Vinted
บริิษัั ทยูู นิิค อร์์น รายแรกของธุุ รกิิ จให้้
เช่่าสิินค้้าแฟชั่่�น ที่่�เปิิดตััวร้้านขายสิินค้้า
มืือสองทางอิินเทอร์์เน็็ตตั้้�งแต่่ปีี 2008
สนัั บสนุุนให้้ผู้้�ขายและผู้้�ซื้้�อเชื่่�อมถึึงกััน
ตามโมเดล C2C โดยแพลตฟอร์์มเป็็น
เพีียงสื่่� อ กลางที่่� ทำำ� ให้้ สิิ นค้้ า เหล่่ า นั้้� น
หมุุนเวีียนใช้้งานต่่อกัันไปเรื่่�อย ๆ ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นการขายต่่อ รัับซื้้�อ หรืือแลกเปลี่่�ยน
โดยมีีหมวดหมู่่�สิินค้้ า ให้้ เ ลืื อ กสำำ�หรัับ
ผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง และเด็็ ก ในปีี ที่่�ผ่่า นมา
สามารถทำำ�รายได้้ถึึง 303 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ ซึ่่� งการเติิบโตยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง โธมััส พลาเตงกา (Thomas
Plantenga) ซีีอีีโอของ Vinted คาดการณ์์
ว่่า รายได้้ ข องบริิษัั ท อาจทะยานสูู ง ขึ้้� น
ตามจำำ�นวนสิ่่� ง ของภายในตู้้�เสื้้� อ ผ้้ า ที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอาจทำำ�มููลค่่าตลาดได้้ถึึง 2.2
หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี 2025
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สิินค้้าประเภทเฟอร์์นิิเจอร์์อย่่างอิิเกีีย ซึ่่�งเดิินหน้้าเป็็นแบรนด์์
ยั่่� ง ยืื น สูู ง สุุ ด ภายในปีี 2030 ปัั จ จุุ บัั น ได้้ ย กเลิิกแคมเปญ

Black Friday ออกจากแคมเปญประจำำ�ปีี เนื่่� องจากเทศกาล
ดัังกล่่าวเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดการบริิโภคสิินค้้าจำำ�นวนมาก
ซึ่่� งการจะเปลี่่�ยนทััศนคติิการบริิโภคได้้ แบรนด์์ผู้้�ผลิิตต้้อง
์ ่�ทำำ�มาตลอด
เป็็นผู้้�เดิินเกมก่่อน อิิเกีียได้้เริ่่มทำำ�
ลายกลยุุทธ์ที่
�
77 ปีี โดยเปลี่่�ยนจากการตลาดแบบ Mass Consumption
ให้้ เป็็ น Circular Consumption ที่่� ไ ม่่ ต้้ อ งการให้้ ร ะบบ
การผลิิตมีีของเหลืือทิ้้�งเป็็นขยะ หรืือแม้้แต่่เป็็นขยะในภาย
หลัั ง จากการใช้้ ง านสิินค้้ า การสร้้า งนโยบายขายสิินค้้ า
ที่่� ไ ม่่ ใ ช้้ แ ล้้ ว คืื น ให้้ แ ก่่ เ จ้้ า ของแบรนด์์ ใ นแคมเปญซื้้� อ คืื น
#BuyBackFriday ซึ่่� งได้้เริ่่ม
� ต้้นนำำ�ร่่องในบริิษััทอิิเกีียจำำ�นวน
27 ประเทศ เปิิดโอกาสให้้ร้า้ นค้้าปลีีกหรืือลููกค้้าที่่�ไม่่ต้้องการ
ใช้้งานเฟอร์์นิิเจอร์์สามารถขายกลัับมาให้้บริิษััทอิิเกีียได้้ และ
จะทำำ�ให้้ เจ้้าของแบรนด์์ สามารถเข้้ าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล
และซ่่อมแซมคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อจำำ�หน่่ายเป็็นสิินค้้า

IKEA, ikea.com

ในกลุ่่�มสิินค้้ามืือสองได้้ต่่อไป

COS, cosresell.com

อุุตสาหกรรมแฟชั่่�นคืือกลุ่่�มที่่�ปรับ
ั ตััวกัับเศรษฐกิิจแบบประหยััดรวดเร็็วที่่�สุุด ไม่่มีีบริิษััทใดที่่�อยาก
ถููกเพ่่งเล็็งจากการค้้าขายที่่�ไม่่ยั่่�งยืืน หรืือขายของหน้้าบ้้านอย่่างสะอาดแต่่หลัังบ้้านเต็็มไปด้้วยกอง
สิินค้้าเหลืือสต็็อกจำำ�นวนมาก COS คืือตััวอย่่างแบรนด์์เสื้้� อผ้้าที่่�เดิินหน้้าสร้้างแคมเปญที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาโดยตลอด กระทั่่�งเปิิดตลาดกลุ่่�มสิินค้้าใหม่่ซึ่่�งขายในแพลตฟอร์์ม Resell โดย
ลููกค้้าสามารถขายสิินค้้า COS ที่่�ใช้้แล้้วกลัับคืืนมายัังร้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็นเสื้้� อผ้้า รองเท้้า กระเป๋๋า หรืือ
เครื่่�องประดัับ แพลตฟอร์์ม Resell จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลางสำำ�หรัับตรวจสอบคุุณภาพของสิินค้้า
และวางราคาที่่�เหมาะสมเพื่่� อเสริิมความน่่าเชื่่�อถืือให้้สิินค้้าเหล่่านั้้�น ซึ่่� งมีีส่่วนต่่างค่่าคอมมิิชชัันให้้
แบรนด์์เพีียง 10% เท่่านั้้�น

The Second Hand Campaign, adsoftheworld.com
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นอกจากการเช่่าหรืือขายต่่อ
จะเป็็นแนวทางที่่�มีีเป้้าหมาย
เพื่่�อให้้เกิิดการประหยััดทรััพยากร
แต่่การรีี ไซเคิิลก็็เป็็นหััวใจสำำ�คััญ
สำำ�หรัับระบบนี้้�อย่่างแท้้จริิง

การเกิิดขึ้้�นของแพลตฟอร์์มขายต่่ อของ
แบรนด์์ดัังนัับเป็็นโมเดลที่่�เดิินไปข้้างหน้้า
ในทิิศทางที่่�ถูก
ู ต้้อง นอกจากโมเดลธุุรกิิจ
จะสร้้างทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�บริิโภคแล้้ว ยััง
สนัั บ สนุุ น ให้้ เ กิิดการมีีส่่ ว นร่่ว มระหว่่า ง
ผู้้�จัั ด สรรทรััพ ยากร นัั ก ออกแบบ หรืือ
นวััต กรผู้้�เชี่่� ย วชาญ กระตุ้้�นให้้ เ กิิดการ
สร้้างมาตรฐานของความยั่่�งยืืนในองค์์กร
ธุุรกิิจ ซึ่่� งจะกลายเป็็นแนวทางเพิ่่�มความ
เชื่่� อมั่่� นให้้ แก่่ ผู้้� บริิโภค สร้้างความมั่่� นใจ
ในแบรนด์์ และทำำ�ให้้ลูก
ู ค้้ายิินดีีจ่่ายเงิินให้้
กัับสิินค้้าในกลุ่่�มสิินค้้ามืือสองของแบรนด์์
ต่่อไป

wornwear.patagonia.com

นัั บ ตั้้� ง แต่่ ปีี 2020 เป็็ น ต้้ น มา การคว่ำำ� บาตร
เทศกาล Black Friday ของแบรนด์์ ใ หญ่่ ดูู
เหมืือนจะเพิ่่มจำำ�
นวนมากขึ้้�น และไม่่ใช่่แค่่อิิเกีีย
�
ที่่� เ ปิิ ดตัั ว การขายเฟอร์์นิิ เจอร์์เ ก่่ า กลัั บ คืื น สู่่�
บริิษััทเท่่านั้้�น แบรนด์์ Patagonia และแบรนด์์
กระเป๋๋า Freitag ยัังยืืนยัันการคว่ำำ�บาตรกลยุุทธ์์
การตลาดแบบ Mass Consumption มาโดย
ตลอด และพยายามโอบอุ้้�มแบรนด์์เอาไว้้ด้้วย
ทัักษะการซ่่อมแซมจากช่่างผู้้�เชี่่�ยวชาญ อย่่าง
Patagonia ที่่� เปิิดระบบ Worn Wear รัับซื้้� อ
สิินค้้ า เก่่ า จากลูู ก ค้้ า เพื่่� อ นำำ�กลัั บ มาซ่่ อ มแซม
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และออกจำำ�หน่่ายเป็็นสิินค้้ากลุ่่�มอััปไซเคิิลในชื่่�อ
คอลเล็็กชััน ReCrafted เช่่นเดีียวกัับ Freitag
ที่่� ไม่่ได้้ เน้้ นที่่� การซ่่อมแซม แต่่ เอกลัักษณ์์ ร่อ
่ ง
รอยที่่�ถูก
ู ใช้้งานของกระเป๋๋า Freitag เดิิมทีีเป็็น
สิ่่�งที่่� เพิ่่�มคุุณค่่ าการใช้้งานของกระเป๋๋าอยู่่�แล้้ว
แบรนด์์ จึึงได้้ นำำ�ระบบ S.W.A.P. (Shopping
Without Any Payment) มาใช้้เพื่่� อแลกกัั บ
เรื่่�องราวของกระเป๋๋าที่่�ถููกใช้้งานแล้้ว โดยผู้้�ที่่�มีี
กระเป๋๋า Freitag สามารถนำำ�กระเป๋๋ามาแลกผ่่าน
แพลตฟอร์์มกลาง S.W.A.P. โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่า่ ย
เพิ่่�มเติิม

ภาพถ่ายโดย
SOCIAL.CUT
จาก Unsplash
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Hipsteading วิถสี ดุ ฮิปของคนมัธยัสถ์
สถานการณ์์โควิิด-19 เป็็นการทำำ�ลายเศรษฐกิิจ
โลกให้้ ล้้ มค รืืน เหมืื อ นโดมิิโน ซึ่่� ง ก่่ อ นหน้้ า นี้้�
โลกเคยเกิิดความขาดแคลนครั้้�ง ยิ่่� ง ใหญ่่ ใ น
สมััยสงครามโลก แต่่ผู้้�คนก็็รอดมาได้้ด้้วยการ
อดออมและอดอยาก เมื่่� อเข้้าสู่่�ยุุคเปลี่่�ยนผ่่าน
ทางวััฒนธรรมการเมืืองและระบบเศรษฐกิิจใน
ประเทศ ทำำ�ให้้ช่ว
่ งยุุค 60 และ 70 เกิิดกระแส
ชาวฮิิปปี้้�ที่่�ต้้องการหลีีกหนีีกระแสหลััก แล้้วหััน
ไปใช้้ชีีวิิต แบบพึ่่� ง พาตนเองมากขึ้้� น การผสม
ผสานระหว่่างความอยู่่�รอดและการแสดงออก
ถึึงตััวตนได้้ส่่งต่่อไปยัังผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก
ที่่ส
� ามารถยืืนหยััดขึ้้�นมาด้้วยทัักษะการสร้้างสรรค์์

งานแฮนด์์ เ มดจากสิ่่� ง รอบตัั ว ตลาดทำำ�เองขายเองได้้ ส่่ ง ต่่ อ ไปยัั ง ผู้้�บริิโภคชาวฮิิปสเตอร์์
ในช่่วงปีี 2008 จากกลุ่่�มผู้้�ชายไว้้หนวดเคราที่่�
ผลิิตสิินค้้ าแฮนด์์ เมดในสหรััฐอเมริิกา ต่่ อมา
ในปีี 2013 คำำ�ว่่าฮิิปสเตอร์์ได้้ถูก
ู นำำ�กลัับมาพููด
ถึึงอีีกครั้้�งโดยชาวเจนซีีที่่� นำำ�ไลฟ์์สไตล์์มาผสม
ผสานกัั บปรััช ญาฮุุก กะจากเดนมาร์์ก ซึ่่� ง เป็็ น
แนวทางความผาสุุกที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเอาใจใส่่
สิ่่�งของรอบตััวและการดููแลตนเอง แนวทางนี้้�
ได้้ขยายฐานผู้้�บริิโภคจากเจนซีีถึึงมิิลเลนเนีียล
เป็็นวงกว้้างมากขึ้้�น

Gizzdear, youtube.com

ภาพถ่ายโดย
rocknwool
จาก Unsplash

ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์โลกได้้หมุุนกลัับมาที่่�จุุดเริ่่ม
� ต้้นอีีกครั้้�ง ความกดดัันด้้านการเงิิน การ
โหยหาชีีวิิตที่่�เป็็นอิิสระ และการเดิินทางของชีีวิิตที่่�เดิินเป็็นเส้้นแนวนอน ทำำ�ให้้ผู้้�คนใช้้ชีีวิิตส่ว
่ นใหญ่่อยู่่�
แต่่ในบ้้าน มุ่่�งเป้้าไปกัับการใช้้ชีีวิิตให้้เรีียบง่่าย แต่่ในความเรีียบง่่ายนี้้�กลัับทำำ�ให้้ตลาดงานฝีีมือ
ื เติิบโต
ขึ้้�น ในขณะที่่�งานอดิิเรกกลายเป็็นงานทำำ�เงิินที่่�คนส่่วนใหญ่่ยอมที่่�จะทำำ� มากกว่่างานหลัักที่่�ต้้อง Work
from Home จากหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ในทุุก ๆ วััน
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แม้้ ก ารหาเลี้้� ย งตนเองด้้ ว ยทัั ก ษะจากงาน
อดิิเรกจะเป็็นความสำำ�เร็็จเล็็ก ๆ น้้อย ๆ แต่่
นัั บว่่าช่่วยปลดปล่่อยความเครีียดและเติิม
เต็็ มประสบการณ์์ ที่่�อยู่่�ภายใต้้ ข้้อจำำ�กัั ดนี้้� ได้้
คนส่่ วนใหญ่่ ที่่�ริิเริ่่ม
� แนวคิิด Hipsteading
มัักเลืือกถอยหลัังกลัับไปยัังวิิถีีชีีวิิตก่่ อนยุุค
ดิิจิิทััล และแบ่่งปัันความสำำ�เร็็จด้้วยการโพสต์์
ภาพหรืือสไตล์์ลงบนอิินสตาแกรม เช่่น ทำำ�
อาหาร อบขนม ทำำ�เบเกอรีี หรืือแม้้แต่่ชงกาแฟ
แบบต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง ซึ่่�งเป็็นงานอดิิเรกขั้้�น
แรกที่่�เกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับคนที่่�อาศััยอยู่่�ในเมืือง

stylist.co.uk

Refinery29.com

Hipsteader นิิยามของผู้้�บริิโภค
ที่่�พึ่่�งพาตนเอง มัักใช้้ชีีวิิตอยู่่�แต่่
ในบ้้านหรืือภายในที่่�อยู่่�อาศััย
เงิินที่่�ใช้้จ่่ายออกไปจะต้้องคุ้้�มค่่า
และนำำ�พลัังบวกกลัับมา
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ปััจจุุ บัันจึึงมีี Hipsteader ที่่�แบ่่งปัันเทรนด์์
การทำำ�ของใช้้ด้้วยตนเองบนช่่องทางโซเชีียล
มีีเดีีย นำำ�เสนอคอนเทนต์์งานอดิิเรกแนวใหม่่
อย่่างเอมิิลี่่� โบดีี (Emily Bode) ที่่�ทำำ�ให้้กระแส
DIY แฟชั่่� น เสื้้� อ ผ้้ า วิินเทจกลัั บ มาอีีกครั้้�ง
หรืือแฮร์์รี่ �่ สไตล์์ส (Harry Styles) ที่่ก
� ลายเป็็น
แรงบัั นดาลใจให้้ เหล่่ าเจนซีีถัั กเสื้้� อโครเชต์์
แชร์์เป็็นไวรััลบนติ๊๊�กต็็อกหรืือกระแสเพนต์์สีี
ฟอกกางเกงยีีนส์์ Levi’s เพื่่� อ ลงขายบน
แพลตฟอร์์ม Depop การเพนต์์ สีีร องเท้้ า
สนีีกเกอร์์ที่่�เปลี่่ย
� นความมิินิิมอลให้้กลายเป็็น
ผลงานศิิลปะชิ้้น
� เอก การทำำ�เสื้้�อมััดย้้อมจาก
สีีธรรมชาติิที่่ทำำ�
� ให้้รู้้�สึึกได้้หวนกลัับไปยัังยุุค 70
เพื่่�อแมตช์์กัับเทรนด์์กางเกงทรงขากระบอก
ั
ใหญ่่ และการร้้อยลููกปััดประดัับเองในปััจจุุบัน
เหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งเล็็ก ๆ น้้อย ๆ ที่่�ทำำ�เงิินระหว่่าง
อยู่่�บ้้านและกลายเป็็นเทรนด์์ใหม่่สำำ�หรัับผู้้�คน
ในยุุคนี้้�

งานอดิิเรกมีีส่่วนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
แนวคิิด Hipsteading ให้้มีีรายได้้และมุ่่�ง
มั่่�นสู่่�ระบบใช้้จ่่ายแบบประหยััด โดยเฉพาะ
งานอดิิเรกประเภทที่่�ทำำ�ขึ้้น� เองหรืือ DIY ซึ่่�ง
ปััจจุุบัันชาว Hipsteader ได้้เลื่่�อนขั้้�นงาน
ประเภทนี้้�ให้้เป็็น DIFY (Do It For Yourself) หรืืองานที่่� ทำำ� เพื่่� อ ตนเอง เพราะ
นอกจากจะเป็็ น การใช้้เวลาว่่ า งให้้เกิิ ด
ประโยชน์์แล้้ว งานเหล่่านี้้�ยัังเป็็นตััวแทน
ของชััยชนะที่่�เริ่่�มต้้นจากตััวเอง ซึ่่�งหากนำำ�
ออกขายหรืือแบ่่ ง ปัั น ความรู้้� ไ ด้้ ยิ่่� ง เกิิ ด
ความภาคภููมิิใจในทัักษะนี้้�มากยิ่่�งขึ้้�น

baublebar.com
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การ DIFY ไม่่ ไ ด้้ จำำ�กัั ด แค่่ ก ลุ่่�มสิินค้้ า แฟชั่่� น
เพราะชาว Hipsteader ขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องการให้้ความ
สำำ�คัั ญ กัั บ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย การปรนนิิบัั ติิร่ ่า งกาย
และการเลืือกสรรของตกแต่่งบ้้าน ทั้้�งหมดจึึง
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับคนกลุ่่�มนี้้� ปััจจุุ บัันจึึงมีีชุุด
เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ DIY ออกสู่่�ตลาดเป็็นจำำ�นวนมาก
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคฝึึกประดิิษฐ์์สิ่�่งของเหล่่านั้้�นด้้วย
ตนเอง ตั้้�งแต่่ชุุดคู่่�มืือระบายสีีรููปภาพแคนวาส
คู่่�มืื อ ทำำ�สบู่่� คู่่�มืื อ ทำำ�เทีียนหอม คู่่�มืื อ ปัั ก ผ้้ า
คู่่�มืื อ ออกแบบเครื่่� อ งเซรามิิก คู่่�มืื อ ประกอบ
เฟอร์์นิิเจอร์์ และอีีกมากมายที่่�เป็็นงานคราฟต์์

CORE IDEA: ENVIRONMENT

สำำ�เร็็จ รูู ป ซึ่่� ง เหมาะสำำ�หรัับ ผู้้�เริ่่ม
� ต้้ น ฝึึ ก ทัั ก ษะ
งานอดิิเรก ทัักษะใหม่่เหล่่านี้้� ยัังทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
มองเห็็นโอกาสในการประดิิษฐ์์สิินค้้า หรืือปรัับ
โฉมบ้้ า นด้้ ว ยตนเองในราคาที่่� ย่่ อ มเยากว่่ า
การซื้้� อ สิินค้้ า สำำ�เร็็จ รูู ป รายงานจาก Global
Consumer Insights ชี้้�ว่า่ ผู้้�บริิโภค 80% มัักหา
ข้้อมููลเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าวััสดุุที่่�นำำ�มา DIY เป็็นวััสดุุ
ที่่� มีีคุุณภาพ ราคาย่่ อมเยา และมาจากแหล่่ง
ผลิิตที่่�มีีจริิยธรรม ขณะที่่� 50% เลืือกนำำ�ของใช้้
ภายในบ้้านมาปััดฝุ่่น
� ใหม่่และอััปไซเคิิลเป็็นของ
ใหม่่ภายใต้้ต้้นทุุนเดิิม

etsystatic.com

familyhandyman.com
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Hamimommy, youtube.com

ฝั่่�งเกาหลีีและจีีน คอนเทนต์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ DIY การปลููกพืืช
ผัักหรืือทำำ�สวนแบบประหยััด ได้้รับ
ั ความนิิยมมาตั้้�งแต่่ปีี 2020
ไอเดีียการพึ่่� งพาตนเองสามารถเข้้าถึึงคนทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งผู้้�ที่่�อาศััย
ในเมืืองและชานเมืือง อย่่างช่่องยููทูบ
ู Hamimommy ที่่�เผยชีีวิิต
แม่่บ้้านผู้้�อาศััยในกรุุงโซล แต่่สามารถเลืือกสรรและประดิิษฐ์์
ของใช้้ที่่� เป็็ นมิิตรต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มได้้ ครบวงจร โดยไม่่ รู้้�สึึ กฝืื น
หรืือลำำ�บาก ทำำ�ให้้แบรนด์์สิินค้้ าที่่� เกี่่�ยวข้้องกัับผลิิตภััณฑ์์ รัก
ั ษ์์
โลกยิินดีีเข้้าเป็็นสปอนเซอร์์ให้้กัับช่่อง อย่่างอิิเกีียที่่�สอดแทรก
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับถนอมอาหารสำำ�หรัับคุุณแม่่บ้า้ น หรืือชุุดเครื่่�อง
มืือ DIY ของใช้้ในบ้้านที่่�ครบจบในเซตเดีียว

Nyangsoop, youtube.com
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กระแสงานคราฟต์์ที่ส่
่� ง่ ออกไปต่่างถิ่่น
� ล้้วน
ถููกจัับบิิดให้้ เข้้ ากัั บบริิบทพื้้� นที่่� เหล่่านั้้� น
อย่่ า งหลีีกเลี่่� ย งไม่่ ไ ด้้ จึึงได้้ มีี โปรเจกต์์
Craft Atlas ที่่�ดำำ�เนิินการภายใต้้องค์์กร

FAD (The Fostering Arts and Design)
เพื่่� อเชื่่� อ มโยงทัั ก ษะงานฝีี มืื อ ทั่่� ว โลก
แสดงถึึงที่่ม
� าของวััฒนธรรมและการผสม
ผสานแลกเปลี่่� ย นองค์์ ค วามรู้้� จนเป็็ น
งานคราฟต์์ ที่่�กระจายอยู่่�ทั่่� วทุุกมุุมโลก
รายงานจาก Google Trend คาดว่่า
ต ล า ดอุุ ป ก รณ์์ ที่่� เ กี่่� ย ว ข้้ อ ง กัั บ ง า น
คราฟต์์ ทุุ ก ประเภทจะเติิบโตถึึง 50.9
พัั น ล้้ า นดอลลาร์์ส หรััฐ ภายในปีี 2024
ซึ่่� ง กระจายโอกาสทางธุุ รกิิ จในสิินค้้ า
หลายประเภท ได้้แก่่ เฟอร์์นิิ เจอร์์ ของ
ตกแต่่งบ้้าน เสื้้�อผ้้า อาหาร ของเล่่นเด็็ก
่ ย
เป็็นต้้น เกิิดบริิการรููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�ช่ว
ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงการเวิิร์์กชอป

tuftinggun.com

งานแฮนด์์เมดที่่� นำำ�เอาภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมมาใช้้ ได้้ทำำ�ให้้ตลาดอุุปกรณ์์ เย็็บปัักถัักร้้อยเติิบโตอย่่าง
รวดเร็็วในปีี 2021 แพลตฟอร์์ม Pinterest ได้้ขนานนามปรากฏการณ์์ Globe Crafting พื้้�นถิ่่น
� นี้้�ให้้เป็็น
Globe Trotting หรืือปรากฏการณ์์งานช่่างฝีีมืือที่่�ค่่อยๆ เบ่่งบานภููมิิปัญ
ั ญาไปทั่่�วโลก อย่่างศิิลปิินใน
อัังกฤษและแคนาดาที่่�เริ่่ม
� น
� มากขึ้้�น ขณะที่่�
� ให้้ความสนใจทัักษะการเขีียนอัักษร Calligraphy แนวญี่่ปุ่่
เทคนิิคช่่างไม้้ดั้้�งเดิิมของญี่่�ปุ่่น
� เอง ก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมในอเมริิกา บราซิิล และออสเตรเลีีย เพื่่�อนำำ�มา
ปรัับปรุุงบ้้านหรืือสร้้างใหม่่ในบรรยากาศแห่่งเซน
madebyerica.studio
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instagram.com/tuft_the_world

ทั้้� ง แบบออฟไลน์์ แ ละออนไลน์์ บ นแพลตฟอร์์มสตรีีมมิิง ขณะเดีียวกัันเมื่่�อเกิิดทัักษะ
ใหม่่สู่่�ต ลาด ย่่ อ มเกิิดอุุป กรณ์์ ใหม่่ ๆ ที่่� ถููก
ดัั ด แปลงให้้ ใ ช้้ ง านในครััว เรืือ นได้้ ง่่ า ยขึ้้� น
จากเดิิมที่่� เ คยเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ซึ่่� ง ใช้้ ผ ลิิตใน
อุุตสาหกรรมโรงงาน อย่่างเครื่่�องมืือทอพรม
(Tufting Machine) ที่่�ถูก
ู นำำ�ออกมาจำำ�หน่่าย
และเวิิร์์กชอปโดยแบรนด์์ Tuft the World
เพื่่� อผลิิตผลงานพรมทอมืือหรืือสิินค้้าอื่่� น ๆ
ที่่�ใช้้เทคนิิคเดีียวกััน และยัังได้้กำำ�เนิิดศิิลปิิน
หน้้าใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศิิลปะทอพรมบนช่่อง
ติ๊๊�กต็็อก ซึ่่� งขัับเคลื่่� อนด้้วยกระแสแฮชแทค
#tufttheworld และ #artistsoftiktok
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Farmhouse on Boone, youtube
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แนวคิิด Hipsteading เดิิมทีีหมายถึึงการ
หวนกลัับไปใช้้ชีีวิิตในชนบท วิิถีีชีีวิิตที่่�นำำ�โดย
ธรรมชาติิ สร้้างความสมดุุลระหว่่างร่่างกาย
จิิตใจ และสภาพแวดล้้ อ มในที่่� อ ยู่่�อาศัั ย
ด้้วยการพึ่่� งพาตนเองและปรัับพฤติิกรรมให้้
สอดคล้้องกัั บนิิเวศของระบบห่่ วงโซ่่อาหาร
การทำำ�สวน ปลููกผัักสวนครััว ทำำ�อาหาร หรืือ
DIY บางสิ่่ง� เป็็นการต่่อสู้้�กัับใจของตนเองและ
สภาพแวดล้้อมที่่�มีีอยู่่�แบบดั้้�งเดิิม เป็็นความ
สำำ�เร็็จที่่�ทำำ�ให้้ชาว Hipsteader ก้้าวสู่่�ความ
สุุขและความสงบไปพร้้อมกััน เมื่่� อแนวคิิดนี้้�
ถููกนำำ�มาเป็็นส่่วนหนึ่่� งของไลฟ์์สไตล์์แห่่งยุุค
จึึงมีีผู้้�บริิโภคจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ย้้ายไปอาศััยใน
เมืืองเล็็ก ๆ ตามชนบท อย่่าง Farmhouse on
Boone ครอบครััวยููทููบเบอร์์ที่่�ทำำ�สวน เลี้้�ยง
สััตว์์ หรืือทำำ�อาหารจากต้้นทุุนที่่�บ่่มเพาะด้้วย
ตนเอง และส่่งต่่อแรงบัันดาลใจเรื่่�องการใช้้
ชีีวิิตในชนบทแก่่ชาวเมืืองและคนทั่่�วไป โดย
ั ความนิิยมเป็็นอย่่ างมาก
คอนเทนต์์ ที่่�ได้้ รับ
คืืออาหารและการ DIY ที่่�เกี่่ย
� วข้้องกัับสุุขภาพ
และความสวยความงาม
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หลี่่�จื่่�อชวี่่เ� ป็็นต้้นแบบของการกลัับสู่่�วิิถีีจีีนที่่�ทำำ�ตาม
ได้้ ใ นปัั จ จุุ บัั น ไลฟ์์ส ไตล์์ ข องเธอได้้ ก ลายเป็็ น งาน
อดิิเรกที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมในหมู่่�วััยรุ่่�นชาวเจนซีี และ
ยัังได้้ปลุก
ุ กระแสอาหารสไตล์์เสฉวนกลัับมานิิยมอีีก
ครั้้�ง นอกจากนี้้�ยังั มีีนัักออกแบบต่่างประเทศที่่�เริ่่ม
� ให้้
ความสำำ�คััญกัับสเน่่ห์แ
์ ห่่งชนบทในภููมิิภาคตะวัันออก
และถอดงานฝีีมืือท้้องถิ่่�นมาใช้้กัับผลงานร่่วมสมััย
อย่่างแบรนด์์ Marni ในคอลเล็็กชััน Marni Miao
ซึ่่� งถ่่ายทอดทัักษะย้้อมผ้้า ปััก ทอ และจัับจีีบ จาก
วััฒนธรรมชนเผ่่าเหมีียว (Miao) มาใช้้ นัับเป็็นหนึ่่� ง
ในงานช่่างฝีีมืือที่่�มีีประวััติิศาสตร์์ยาวนานของจีีน

Marni Miao, marni.com

Marni Miao, marni.com

การหวนกลัับสู่่�ชนบทในจีีน กลายเป็็นกระแสนิิยมสำำ�หรัับวััยรุ่่�นยุุคใหม่่ อิินฟลููเอนเซอร์์ที่่�เป็็นขวััญใจ
เกิิดขึ้้�นจำำ�นวนมากภายในเวลาไม่่กี่่�ปีี อย่่างตงเหมยหััว (Dong Meihua) ผู้้�ถ่่ายทอดวิิถีีชีีวิิตและ
อาหารพื้้�นเมืืองเป่่าซาน มณฑลยููนนาน หรืือหลี่่จื่่
� �อชวี่่� (LiZiqi) ที่่�เผยชีีวิิตทุุกมิิติิในเมืืองเมีียนหยาง
มณฑลเสฉวน บรรดาอาหาร งานเย็็บปัักถัักร้้อยดั้้�งเดิิม การทำำ�เฟอร์์นิิเจอร์์ด้้วยไม้้ไผ่่ การจััดสวน
บนโต๊๊ะอาหาร และอีีกมากมายที่่�เธอทำำ�ได้้กลายเป็็นไวรััลบนอิินเทอร์์เน็็ต คนส่่วนใหญ่่ยกให้้วิิถีีแห่่ง
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“เมื่่�อพืืชในสวนของคุุณ
เติิบโตขึ้้�น ชีีวิิตของคุุณ
ก็็จะเป็็นเช่่นนั้้�น”
ทิิโมธีี แฮมมอนด์์
(Timothy Hammond)

bloomberg.com
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readthecloud.co

ซีีรีีส์์ How to Grow Your Own Food จากช่่อง
ยููทูบ
ู Homesteaders of America ที่่�ปล่่อยออก
มาเพีียงแค่่ 48 ชั่่�วโมงในช่่วงล็็อกดาวน์์ สามารถ
เพิ่่�มยอดผู้้�ติิดตามได้้ถึึง 10 เท่่า หรืือการโหยหา
ชีีวิิตวิิถีีชนบทที่่� ทำำ�ให้้ ครููโรงเรีียนประถม ดีีเนลล์์
ธอมป์์สััน (Deanelle Thompson) ในเมืืองวิิน
สตััน-เซเลม เริ่่ม
� เลี้้�ยงผึ้้�งในช่่วงการระบาดของไวรััส
ครั้้�งใหญ่่ หรืือโปรเจกต์์สวนแห่่งชััยชนะ Victory
Garden ที่่�เคยเป็็นแคมเปญปกป้้องสวนผัักรอบ
รั้้�วบ้้านในสมััยสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 เพื่่�อสนัับสนุุนให้้
ผู้้�คนปลููกอาหารไว้้รับ
ั ประทานเองในครััวเรืือน ก็็ได้้
หวนกลัับมาอีีกครั้้�งในยุุคนี้้� เพื่่� อเริ่่มปรั
บ
ั ทััศนคติิ
�
ของผู้้�คนสู่่�การต่่อสู้้�กัับความขาดแคลน ที่่�เริ่่ม
� ต้้น
จากการพึ่่� งพาตนเองในด้้านอาหาร

bloomberg.com
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ซื้้�อของให้้น้้อยลง
และพึ่่�งพาตนเองให้้มากขึ้้�น

ภาพถ่ายโดย
Lettuce Grow
จาก Unsplash

ท้้ า ยที่่� สุุ ด แล้้ ว ไม่่ ว่่า จะใช้้ สิิ นค้้ า มืื อ สองหรืือ DIY
ของใช้้ ด้้ ว ยตนเองตามแบบฉบัั บ Hipsteading
ก็็ตาม สิ่่�งสำำ�คัั ญของการขัับเคลื่่� อนเศรษฐกิิจแบบ
ประหยััดที่่�แท้้จริิงอาจไม่่ได้้ขึ้� ้นอยู่่�กัับผู้้�ผลิิตเท่่านั้้� น
แต่่เกิิดขึ้้�นจากการปรัับตััวด้้วยผู้้�บริิโภคที่่�มัธ
ั ยััสถ์์ ซึ่่�ง
อาจเริ่่ม
� ต้้นได้้ง่า่ ย ๆ ด้้วยการซื้้�อของให้้น้้อยลงและ
พึ่่� งพาตนเองให้้มากขึ้้�น

ภาพถ่ายโดย
Jamie Fenn
จาก Unsplash

ที่มา:
ภาษาไทย

อิินฟลูู เ อนเซอร์์ห ลายรายมีีผู้้�ติิดตามมากขึ้้� น
หากพวกเขาเริ่่มหั
� ั น มาทำำ�คอนเทนต์์ เ กี่่� ย วกัั บ
การปลููก ต้้ น ไม้้ ทำำ�สวน หรืือ DIY ผลิิตภัั ณ ฑ์์
จากธรรมชาติิ เจนเนอเรชัันซีีและมิิลเลนเนีียล
คืือกลุ่่�มที่่�ผัันตััวเป็็น Plantfluencer มากที่่�สุด
ุ
ความกระตืื อรืือร้้นในการเลี้้�ยงดููต้้นไม้้หรืือพืืช
ผัั ก ได้้ ส ร้้า งแรงบัั น ดาลใจแก่่ ผู้้�ค น จนทำำ�ให้้
การทำำ�สวนหรืื อ ปลูู ก ต้้ น ไม้้ เ ข้้ า สู่่�วัั ฒ นธรรม
กระแสหลััก อย่่างทิิโมธีี แฮมมอนด์์ (Timothy
Hammond) เจ้้าของธุุรกิิจ Big City Gardener
ที่่�เชี่่�ยวชาญเรื่่�องการทำำ�สวน และได้้กลายเป็็น
อิินฟลููเอนเซอร์์ที่่�ส่่งพลัังการพึ่่� งพาตนเองด้้วย
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สวนคนเมืื อ งให้้ กัั บ ผู้้�คนในสหรััฐ อเมริิกา ใน
ประเทศไทยก็็มีีอิินฟลููเอนเซอร์์สายธรรมชาติิที่่�
ริิเริ่่มปลู
ก
ู พืืชในครััวเรืือน อย่่างแพรี่่พ
� าย-อมตา
�
จิิตตะเสนีีย์์ ผู้้�หลงใหลความงามจากธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากจะนำำ�กระแสเรื่่�องการ
สวมใส่่เสื้้�อผ้้าพื้้�นถิ่่�น หรืือเป็็นแรงบัันดาลใจด้้าน
ความงามสำำ�หรัับชาววีีแกน ปััจจุุ บัันความสุุขที่่�
เอ่่อล้้นด้้วยผลผลิิตจากสวนบนดาดฟ้้าที่่ส
� ร้้างขึ้้�น
ด้้ ว ยน้ำำ�มืื อ ของเธอเอง ยัั ง เป็็ น แรงบัั น ดาลใจ
ให้้ เหล่่าชาวเมืื องริิเริ่่มปลู
ูกสวนผัั กริิมระเบีียง
�
มากมาย

บทความ “ผักลอยฟ้า”
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” บทความ “The Rise of the
โดย Jenna Shin
Frugal Economy”
จาก wgsn.com
โดย Jaideep Prabhu
จาก project-syndicate.org
บทความ “The DIY Economy”
โดย Matt Polie
บทความ “The Rising
จาก wgsn.com
Frugal Economy”
โดย Navi Radjou
บทความ “The Frugal
จาก sloanreview.mit.edu
Economy” โดย Jenna Shin
จาก wgsn.com
บทความ “Vinted Raises
$303 Million, Valuing the
บทความ “The New
Resale Platform at $4.3
Influencers”
Billion” โดย TFL
โดย Lindsay Campbell
จาก thefashionlaw.com
จาก modernfarmer.com
บทความ “Will Brand-Owned
บทความ “The Rise of Fashion Resale Platforms Disrupt
Rental” โดย Scarlett Conlon the Reselling Industry?”
จาก theguardian.com
โดย Alexander Wei จาก
luxurysociety.com
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creativebloq.com

วิถสี ร้างสรรค์ในความยัง่ ยืน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: แฟชั่นและความสวยความงาม, ความบันเทิง
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Luca Locatelli—INSTITUTE

Masterplanet คืือโปรเจกต์์ของบีีอาร์์ก อิินเกิิลส์์
(Bjarke Ingels) สถาปนิิกผู้้�ก่่อตั้้�งสตููดิิโอ BIG เขา
มีีโลกในฝัันคืือการออกแบบโลกและระบบการใช้้
ชีีวิิตของมนุุษย์์ใหม่่ เพื่่� อลดการเกิิดปรากฏการณ์์
เรืือ นกระจก ปกป้้ อ งแหล่่ ง ทรััพ ยากร และลด
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ผลงาน
ของบีีอาร์์กนำำ�เสนอแนวคิิดถึึงโลกที่่�เรีียบง่่าย ใช้้
กลยุุทธ์ท
์ างความคิิดสร้้างสรรค์์ และกระบวนการ
คิิดเชิิงออกแบบเพื่่� อแก้้ปััญหา
โปรเจกต์์นี้้� ระบุุให้้เห็็นถึึงปััญหาหลัักของโลกที่่�จะ
ต้้ องได้้ รับ
ั การพููดถึึ ง ตั้้� งแต่่ เรื่่�องมลพิิษไปจนถึึง
การจััดการของเสีีย และออกแบบแผนการลงมืือ
ทำำ�ที่่�จะแสดงให้้เห็็นว่่าใครเป็็นผู้้�ที่่�ต้้องมีีส่่วนร่่วม
บ้้ า ง ได้้ ผ ลลัั พ ธ์์ อ อกมาเป็็ น โครงการที่่� เรีียกว่่า
Masterplanet แผนผัังโลกที่่�จะพิิสููจน์์สมมติิฐาน
ว่่ า มนุุ ษ ย์์ ส ามารถอยู่่�ร่่ ว มกัั บ ธรรมชาติิอย่่ า ง
ยั่่�งยืืนได้้ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่� โดยเจ้้าของธุุรกิิจ
ผู้้�บริิหารระดัั บสููง และนายกรััฐมนตรีีในอนาคต
สามารถร่่วมกัันปรึึกษาเพื่่� อหาแรงบัันดาลใจและ
ไอเดีียใหม่่ ๆ ในการร่่วมกัันสร้้างโลกที่่�ดีีขึ้้�น ธุุรกิิจ
ต่่ าง ๆ สามารถนำำ�เสนอกลยุุทธ์์และท้้ าทายการ
ปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการใช้้แนวทาง
ที่่� คล้้ า ยคลึึงกัั น นี้้� ปฏิิบัั ติิ เหมืื อ นกัั บ เป็็ น การแก้้
ปััญหาด้้วยการออกแบบ ที่่�สามารถปรัับใช้้ความ
คิิดสร้้างสรรค์์ และกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ
ได้้อย่่างเต็็มที่่�
นี่่�เรีียกได้้ว่า่ เป็็นทั้้�งงานออกแบบและข้้อปฏิิบััติิใน
ฝัันเพื่่� อนำำ�ทางไปสู่่�อนาคตที่่�ดีีกว่่า
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หนึ่่�งในกระแสที่่�เกิิดขึ้้�นจากความพยายาม
สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�ก็็คืือ Conscious Creative
เทรนด์์ที่่�นำำ�เสนอโอกาสในการที่่�แบรนด์์หรืือธุุรกิิจต่่าง ๆ
ได้้ร่่วมมืือกัับเทศกาล อีีเวนต์์ และกิิจกรรมทางวััฒนธรรม
เพื่่�อสื่่�อสารไลฟ์์สไตล์์ที่่�เน้้นเรื่่�องความยั่่�งยืืนทางสิ่่�งแวดล้้อม
ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นธุุรกิิจต่่าง ๆ นำำ�ความคิิดสร้้างสรรค์์เข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือ
ควบคู่่�ไปกัับเรื่่�องความยั่่�งยืืน เพื่่�อตอบโจทย์์กลุ่่�มผู้้�บริิโภค
ที่่�มีีทััศนคติิการบริิโภคอย่่างมีีจริิยธรรม

ภาพถ่ายโดย Clark Tibbs จาก Unsplash

เมื่่� อกลัับมามองตามความเป็็นจริิง เรายัังเห็็น
กลุ่่�มตลาดมากมายที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ รั ั บ การควบคุุ ม
ดููแ ลด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งเหมาะสม นำำ�ไปสู่่�
การทำำ�ลายชุุ มช นท้้ อ งถิ่่� น และทรััพ ยากรทาง
ธรรมชาติิ โดยมีีแนวคิิดใหม่่ ๆ ที่่� ก ลายเป็็ น
เครื่่�องมืือในการเข้้ามาแก้้ ไขปััญหา อย่่างเช่่น
หลัักการทางเศรษฐศาสตร์์ Post-Growth หรืือ
การมองเห็็ น คุุ ณ ค่่ า ที่่� ม ากขึ้้� น ทางสัั ง คมและ
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ระบบนิิเวศมากกว่่า การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ด้้ ว ยผู้้�บริิโภคเองก็็ มีีค วามต้้ อ งการให้้ อ งค์์ ก ร
ธุุรกิิจต่่าง ๆ และการลงมืือทำำ�ในระดัับบุุคคล ให้้
ความสำำ�คััญเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีขึ้้�น บอกเป็็นนัั ยถึึงวิิถีีแห่่งการผลิิตที่่�ลดลง
การบริิโภคน้้ อยลง การทำำ�งานน้้ อยลง การใช้้
จ่่ายเพื่่�อความคุ้้�มค่่า และการใช้้ชีีวิิตเนิิบช้้าแบบ
น้้อยกว่่าแต่่ดีีกว่่า (Less Is Better)
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จากเศรษฐกิจหมุนเวียน
สู่การช็อปปิงแนวใหม่
ผู้้�บริิโภคหลายคนเริ่่�ม เข้้ า ใจความจริิงและความ
ห นัั ก ห น า ข อ ง ปัั ญ ห า วิิก ฤ ต โ ล ก ร้้ อ น จึึง เริ่่� มมีี
พฤติิกรรมและการตระหนัักถึึงคุุณค่่าใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�น
เป็็นโจทย์์สำำ�หรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจของร้้านค้้า
แบบเดิิม ธุุรกิิจเริ่่มซื้้
� �อคืืน (Buy-Back) และผู้้�บริิโภค
ก็็มาพร้้อมกลยุุทธ์ก
์ ารช็็อปปิิงแบบหมุุนเวีียนสิินค้้า
ที่่�ทำำ�ให้้การรีีไซเคิิลของเก่่าเป็็นใหม่่เป็็นเรื่่�องง่่ายขึ้้�น

“แบรนด์์ต่่าง ๆ ควรทำำ�ให้้ความยั่่�งยืืน
เป็็นเรื่่�องง่่ายและมีีราคาที่่�เข้้าถึึงได้้
เพราะทุุกวัันนี้้�ราคาที่่�แพงคืืออุุปสรรค
สำำ�คััญสำำ�หรัับอะไรก็็ตามที่่�ขายเรื่่�อง
ความยั่่�งยืืน แบรนด์์ควรจะทำำ�ให้้
สิินค้้านั้้�นดููเท่่ เพื่่�อให้้กลุ่่�มลููกค้้า
คนรุ่่�นใหม่่ คนเมืือง เจเนอเรชััน
แห่่งความฮิิป ได้้เข้้าถึึงนวััตกรรม
เหล่่านี้้� เลืือกที่่�จะบริิโภคและ
บอกต่่อลููกค้้าคนอื่่�น ๆ”
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รายงานข้้อมููลผู้้�บริิโภคจาก GlobeScan
แสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มผู้้�บริิโภคมีี
ความรู้้�ความเข้้าใจมากขึ้้�น
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ว่่าเป็็นทิิศทางของเศรษฐกิิจใหม่่
แห่่งอนาคต

ความเปลี่่� ย นแปลงนี้้� เ กิิดขึ้้� น เพราะ
ตัั ว เร่่ง หลัั ก อย่่ า งผู้้�บริิโภคเจนซีีที่่� มีี
มุุ มม องเรื่่� อ งการบริิโภคแตกต่่ า ง
ออกไป คนกลุ่่�มนี้้� เปิิดกว้้างมากกว่่า
ต้้องการปฏิิบััติิอย่่างจริิงจัังมากกว่่า
อ ยู่่� บ น พื้้� น ฐ า น ห ลัั ก ก า รข อ ง ก า ร
หมุุนเวีียนสิินค้้ากลัับมาใช้้ใหม่่
649
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แบรนด์์เฟอร์์นิิเจอร์์อิิเกีีย (IKEA) ร่่วมมืือกัับ GlobeScan
และแบรนด์์อื่่�น ๆ แสดงผลการศึึกษาหััวข้้อ 2021 Healthy
and Sustainable Living Study สร้้างข้้อเสนอพิิเศษ
ในการสร้้างธุุรกิิจที่่�เน้้นเรื่่�องสิ่่ง� แวดล้้อมและการนำำ�วััตถุดิิ
ุ บ
กลัับมาใช้้ใหม่่แบบสมบููรณ์์ในปีี 2030 โดยได้้ลงทุุนเวลา
ไปกัั บ การพัั ฒ นาโครงการต่่ า ง ๆ ภายในพื้้� น ที่่� ห น้้ า ร้้า น
เพื่่� อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับลููกค้้า ทั้้�งการรีีไซเคิิล การปรัับ
กระบวนการผลิิต และการนำำ�สิินค้้ ากลัับมาใช้้ใหม่่ ทั้้� งนี้้�
อิิเกีียสาขาที่่� ส หราชอาณาจัั ก ร ได้้ เ ปิิ ดตัั ว โครงการซื้้� อ
เฟอร์์นิิ เจอร์์ใช้้แ ล้้ ว เพื่่� อ นำำ�มาขายใหม่่ ใ นเพื่่� อ ลดปริิมาณ
การทิ้้�งเฟอร์์นิิ เจอร์์ไปยัังลานขยะ โดยลููกค้้าจะได้้รับ
ั บััตร
คููปองเพื่่�อซื้้�อสิินค้้าต่่าง ๆ ในร้้าน ถ้้าหากนำำ�รายการสิินค้้าที่่�
ไม่่ใช้้งานแล้้วมาคืืนภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนด

ikea.com

“ไม่่มีีใครต้้องการทิ้้�งของเสีียไป แต่่ก็็เป็็นเงื่่�อนไขที่่�หลายคนคิิดไม่่ตกว่่าจะจััดการอย่่างไร บ้้างอาจ
รัักษาเอาไว้้ ซ่่อมแซม หรืือส่่งต่่อ ถ้้าหากพวกเขาเชื่่�อว่่าสิ่่�งนั้้�นยัังมีีประโยชน์์อยู่่�บ้้าง แต่่ก็็มีีคนอีีก
มากมายที่่� ไม่่สามารถจ่่ายเงิินซื้้� อสิ่่�งที่่� พวกเขาต้้ องการเพื่่� อใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ ” อิิเกีียเปิิดฝ่่าย
“กู้้�สภาพสิินค้้ า” โดยการนำำ�สิินค้้ าจััดแสดงหรืือสิินค้้ าที่่� ถููกส่่งคืื นมาขายพร้้อมส่่วนลด โดยเสนอ
อะไหล่่ส่่วนซ่่อมแซมให้้กัับลููกค้้าที่่�มีีความสามารถในการซ่่อมเฟอร์์นิิเจอร์์อีีกด้้วย
อิิเกีีย ประเทศไทย ตอบรัับกัับโจทย์์นี้้�เช่่นกัันด้้วยการทดลองเปิิดบริิการ Circular Shop “รัับซื้้�อ
เฟอร์์นิิเจอร์์ ของตกแต่่งบ้้าน และของใช้้ภายในบ้้าน IKEA ที่่�ใช้้แล้้ว” ที่่�สาขาบางใหญ่่ เพื่่� อนำำ�มา
ขายเป็็น “สิินค้้ามืือสอง” ลดปริิมาณขยะเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ต้้องนำำ�ไปฝัังกลบ
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ทางฝั่่�งแฟชั่่�นก็็เช่่นเดีียวกััน กุุชชี่่� (Gucci) ประกาศความร่่วมมืือกัับ
ร้้าน The RealReal ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม ปีี 2020 เปิิดตััวคอลเล็็กชััน
หมุุนเวีียนแรกของแบรนด์์ Gucci Off the Grid ที่่�เลืือกใช้้เส้้นใยผ้้า
ออร์์แกนิิก รีีไซเคิิล และพลาสติิกที่่�ทำำ�มาจากพืืช เรีียกได้้ว่า่ เดิินตาม
รอยแบรนด์์ชั้้�นนำำ�อย่่างสเตลลา แมคคาร์์ตนีีย์์ (Stella McCartney)
หรืือเบอร์์เบอรี่่� (Burberry)
“ทุุกวิินาทีีจะมีีเสื้้�อผ้้าที่่ถู
� ก
ู ทิ้้ง� ในลานขยะหนึ่่� งคัันรถหรืือถููกเผาไปเปล่่า ๆ”
ผู้้�บริิหารและผู้้�ก่่อตั้้�ง The RealReal จูู ลีี เวนไรต์์ (Julie Wainwright)
ให้้สััมภาษณ์์กัับนิิตยสาร Vogue “แฟชั่่�นไม่่อาจเดิินไปในทิิศทางเป็็น
สิินค้้าที่่�ใช้้แล้้วทิ้้�งได้้อีีกต่่อไป เราควรจะซื้้�อสิินค้้าที่่�ผลิิตขึ้้�นมาอย่่างดีี
และสามารถนำำ�มาขายต่่อได้้ การร่่วมมืือกัันโดยตรงกัับแบรนด์์จึึงเป็็น
วิิธีีการที่่� มีีความหมายสำำ�หรัับพวกเรา ในการเปิิดโอกาสให้้กัับแฟชั่่�น
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่”
รายงานของ thredUP ระบุุว่า่ มีีการคาดการณ์์ว่า่ ตลาดเสื้้� อผ้้ามืือสอง
จะเติิบโตจาก 28 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ เป็็น 64 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ในปีี 2024 และเรีียกมูู ล ค่่ า ทางการตลาดนี้้� ว่่า เป็็ น ร้้า นค้้ า ออนไลน์์
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก การนำำ�สิินค้้ามาขายใหม่่เติิบโตขึ้้�นรวดเร็็ว 25 เท่่า
จากนัักช็็อป 64 ล้้านคนทั่่�วโลก

หนทางสู่่�การช็็ อ ปปิิ ง วิิถีีใหม่่ จ ะเกิิดขึ้้� น ได้้ จ ริิงก็็ ต่่ อ เมื่่� อ ธุุ รกิิ จต่่ า ง ๆ
ร่่วมมืือกัันข้้ามสาขา ทั้้�งระหว่่างผู้้�ผลิิต ร้้านค้้า แพลตฟอร์์มต่่าง ๆ เพื่่� อ
ทำำ�ให้้ Circular Shopping เป็็นไปได้้จริิง
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รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่กลายเป็็นเรื่่�องของ
การ “ขายใหม่่” และ “ให้้เช่่า” โดยนัับเป็็นรููปแบบ
ที่่� ไ ด้้ รั ับ ความนิิยมมากที่่� สุุ ดสำำ� หรัับ ไลฟ์์ส ไตล์์
ใหม่่ แน่่นอนว่่าทั้้�งสองคำำ�นี้้�ไม่่ใช่่แนวคิิดใหม่่แต่่
อย่่างใด เสื้้� อผ้้าจนถึึงรถยนต์์ ต่่างก็็ อยู่่�ภายใต้้
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แนวคิิดนี้้� ม าแล้้ ว ทั้้� ง นั้้� น แต่่ ที่่� ต้้ อ งนำำ�มาเสนอ
ใหม่่ในปีี 2022 เพราะปััจจััยสำำ�คััญอย่่างกลุ่่�ม
ผู้้�ซื้้� อ คนรุ่่�นใหม่่ ต้้ อ งการให้้ ธุุ รกิิ จทุุ ก ประเภท
แสดงตััว ว่่าสร้้างผลเชิิงบวกให้้กัับสิ่่�งแวดล้้อม
และความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม

การซื้้�อขายของมืือสองเป็็นอีีกหนึ่่�งธุุรกิิจ
ที่่�กลัับมาน่่าจัับตามองอีีกครั้้�ง โดยมีีการ
คาดการณ์์ว่า่ ตลาด re-Commerce ทั่่�วโลก
จะมีีมููลค่่า 5.1 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ภายในปีี 2023

สตาร์์ ตอัั ป จากลอนดอน Stuffstr
ร่่ว มมืื อ กัั บ แบรนด์์ ดัั ง อย่่ า งอาดิิดาส
(Adidas) ในการติิดตั้้� งระบบเข้้าไปใน
แอปพลิิเคชัันของอาดิิดาส เพื่่� อเพิ่่�มตััว
เลืือกให้้ผู้้�ใช้้สามารถขายเสื้้� อผ้้าใช้้งาน
แล้้วกลัับคืืนมา แทนที่่�จะนำำ�ไปบริิจาค
หรืื อ ทิ้้� ง Stuffstr จะนำำ�เสื้้� อผ้้ า ที่่� ไ ม่่
ต้้ องการไปเข้้ าสู่่�กระบวนการต่่ อ และ
มอบสิิทธิิพิิเศษอย่่างบััตรของขวััญหรืือ
บััตรเลืือกสิินค้้าพิิเศษให้้ผู้้�ขาย นำำ�มาซึ่่�ง
การเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคจาก
การซื้้�อของด้้วยความเร็็วและสิ้้�นเปลืือง
มาเป็็นการบริิโภคที่่�ขัับเคลื่่� อนด้้วยการ
เห็็นคุุณค่่าเป็็นสำำ�คััญ

ethicalmarketingnews.com
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ก้้ า วสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะเปลี่่� ย นจากเศรษฐกิิจปกติิมา
เป็็นเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนนั้้�น การ “ขายใหม่่” และ
“ให้้เช่่า” ต้้องการวิิธีีคิิดแบบใหม่่เกี่่�ยวกัับความ
สััมพัน
ั ธ์์ที่่�การผลิิตมีีต่่อวััตถุดิิ
ุ บตั้้�งต้้น การให้้เช่่า
ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการ
มากกว่่าการได้้เป็็นเจ้้าของ ในขณะที่่�การนำำ�มา

CORE IDEA: ENVIRONMENT

ขายใหม่่ทำำ�ให้้พวกเขาสามารถใช้้สิินค้้ าหนึ่่� ง ๆ
ไปจนถึึงจุุ ด ที่่� อิ่่� มตัั ว และสิินค้้ า นั้้� น ไม่่ มีีค วาม
จำำ�เป็็นอีีกต่่อไป ในโลกที่่�ทรัพ
ั ยากรมีีจำำ�กััดและ
โลกก็็ร้อ
้ นขึ้้�นทุุกวััน การเลืือกบริิโภคด้้วยวิิธีีคิิด
แบบเดิิมไม่่ได้้ผลอีีกต่่อไป

renewalworkshop.com

renewalworkshop.com

เมื่่� อแบรนด์์ ใหญ่่ ๆ เริ่่ม
� ต้้ นทำำ�การรีีเซลล์์สิิ นค้้ า พวกเราก็็ มองหาทางเลืือกในการสร้้างเสริิม
ประสบการณ์์ ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ให้้ กัั บ ลูู ก ค้้ า เพื่่� อ ร่่ว มนำำ�สิินค้้ า มาขายใหม่่ แพลตฟอร์์ม Renewal
Workshop เป็็ น หนึ่่� งในตัั ว อย่่ า งของการอำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�สิินค้้ า มาขายใหม่่
ด้้วยการสร้้างเทคโนโลยีีและระบบการขนส่่งที่่�สามารถปรัับให้้เหมาะสมกัับแต่่ละธุุรกิิจ ทั้้�งด้้วย
การร่่วมมืือกัั บธุุรกิิ จขายเสื้้� อผ้้าในการจััดการสิินค้้ าที่่� ได้้ รับ
ั คืื น และคลัังสิินค้้ าที่่� มีีจำำ�นวนมาก
เกิินไปให้้กลัับมาขายและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มได้้อีีกครั้้�ง
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ถ้้ า หากความยั่่� ง ยืื น เป็็ น กุุ ญ แจสำำ�หรัับ การทำำ�
การตลาด กระบวนการตรวจสอบย้้อนกลัับก็็มีี
ความหมายเป็็นความสามารถในการทำำ�ให้้ธุรกิิ
ุ จ
ยั่่� ง ยืื น ได้้ จ ริิง และจะกลายเป็็ น ส่่ ว นประกอบ
สำำ�คัั ญ ในการสนัั บ สนุุ น ให้้ ผู้้� บริิโภคเกิิดความ
เชื่่�อใจและความจงรัักภัักดีีต่่อแบรนด์์

รายงานจาก IBM แสดงตััวเลขให้้เห็็นว่่า 73%
ของผู้้�บริิโภคยืืนยัันว่่าสิินค้้าที่่ส
� ามารถตรวจสอบ
ที่่�มาได้้ มีีความสำำ�คััญต่่อการตััดสิินใจซื้้�อ โดย
71% ระบุุ ว่่า พวกเขาเต็็ ม ใจที่่� จ ะเปลี่่� ย นแปลง
นิิสัั ยการซื้้� อถ้้ าหากแบรนด์์ นั้้� นมีีความโปร่่งใส
มากพอ

ภาพถ่ายโดย Rupixen.com จาก Unsplash

ตรวจสอบย้อนกลับคือคำ�ตอบ
อย่่ า งที่่� เห็็ น ได้้ ชััด เจนว่่า ผู้้�บริิโภคเริ่่ม
� จะให้้ ค วามสนใจเรื่่�อ งการตรวจสอบที่่� ม า
ที่่�ไปของสิินค้้าที่่�ตััดสิินใจซื้้�อ ความสำำ�เร็็จในอนาคตของธุุรกิิจจึึงถููกระบุุด้้วยปััจจััย
สำำ�คััญอย่่างความโปร่่งใสของแนวทางปฏิิบััติิในการผลิิตสิินค้้า
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ภาพถ่ายโดย Brooke Lark จาก Unsplash
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เมื่่�อบริิษััทต่่าง ๆ ปรัับตััวเข้้ากัับ
การเปลี่่�ยนแปลงทางพฤติิกรรมและ
ความคาดหวัังของผู้้�บริิโภค การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้นก็
� จ็ ะเป็็นประโยชน์์
ต่่อผลกำำ�ไรของบริิษััทด้้วยเช่่นกััน

provenance.org

660

รายงาน Beyond Supply Chains จาก World
Economic Forum ระบุุว่า่ ห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่�โปร่่งใส
สามารถลดการปล่่อยคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ได้้สููงถึึง
22% สามารถเพิ่่�มรายได้้ได้้ถึึง 15% และลดต้้นทุุน
ได้้ 16% ด้้วยการตรวจสอบการจััดหาและการผลิิต
ร ว มถึึ ง ก า รทำำ�ร า ย ก า ร ให้้ เป็็ น รูู ป แบ บ ดิิจิิทัั ล
นอกจากนี้้�ยัังช่่วยให้้แบรนด์์ต่่าง ๆ สร้้างผลกระทบ
ในทุุ ก ขั้้� นตอนของกระบวนการได้้ โดยตรงและมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยเริ่่มทำำ�
ได้้ตั้้�งแต่่การระบุุ
�
ที่่�มาของเมล็็ดพัันธุ์์�จนถึึงกระบวนการผลิิตวััสดุุที่่�
ใช้้ตกแต่่งหน้้าร้้าน
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ธุุรกิิจสามารถใช้้เทคโนโลยีีบล็็อกเชนเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่� ง
ในขั้้� น ตอนการตรวจสอบย้้ อ นกลัั บ สำำ�หรัับ สิินค้้ า ได้้ เ ช่่ น
กััน สิินค้้าด้้านความสวยความงาม Cult Beauty เปิิดตััว
Proof Points ในบริิษััทเทคโนโลยีี Provenance ในการ
เป็็นเหมืือนสายตาที่่�สามที่่�มาช่่วยยืืนยัันความโปร่่งใสของ
เว็็บไซต์์ของร้้าน เพื่่� อชี้้�แจงหลัักฐานว่่าผลิิตภััณฑ์์นี้้� ตรวจ
สอบแหล่่ ง ที่่� ม าได้้ จ ริิง ระบบใช้้ บ ล็็ อ กเชนในการค้้ น หา
ข้้อมููลหรืือหลัักฐานที่่�มายืืนยัันถึึงการอ้้างอิิงส่่วนประกอบ
แต่่ละรายการของสิินค้้า และยืืนยัันว่่าแบรนด์์นี้้�ไม่่ได้้ฟอก
เขีียว (Greenwashing) (หมายถึึงการทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคเข้้าใจ
ผิิดด้้ วยการโฆษณาสิินค้้ าหรืือองค์์ กรให้้ มีีภาพลัักษณ์์ ว่่า
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�ง ๆ ที่่�ใน
ความเป็็นจริิงไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้้�น)

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย Creative Thailand
CORE IDEA: ENVIRONMENT

provenance.org

ในขณะที่่� แ บรนด์์ แ ละผู้้�บริิโภคร่่ ว มมืื อ กัั น ลดปริิมาณ
ของเสีีย บล็็อกเชนก็็ช่่วยเป็็นเครื่่�องมืือในการตรวจสอบ
ความรัับ ผิิดชอบของธุุ รกิิ จ แบรนด์์ ส ามารถออกแบบ
วิิธีีการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและ
ทำำ�ความเข้้ าใจได้้ ง่่าย ไม่่ ว่่าจะในรูู ปแบบของการสแกน
คิิวอาร์์โค้้ดหรืือการออกแบบภาพ Data Visualisation
อย่่างสวยงาม
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นักลงมือทำ�
ที่ ไม่เน้นความสมบูรณ์แบบ

Imperfect Activist
เลืือกที่่�จะสร้้างสมดุุล
โดยไม่่กดดัันมากเกิินไป
ลดอคติิและความช่่างตััดสิิน
ของผู้้�อื่่�น โดยเน้้นสร้้าง
ความเปลี่่�ยนแปลงใน
ระยะยาวให้้เกิิดขึ้้�นจริิง
ได้้มากกว่่า

หนึ่่�งในปััจจััยที่่ขั
� บ
ั เคลื่่�อน Conscious Creative
คืือกลุ่่�มคนที่่เ� รีียกตััวเองว่่า Imperfect Activist
ผู้้�เป็็ น ขั้้� ว ตรงข้้ า มของความเคลื่่� อ นไหวด้้ า น
จริิยธรรมสิ่่ง� แวดล้้อมแบบสุุดขั้้ว� การเคลื่่�อนไหว
สุุ ดขั้้� ว นี้้� ก็็ เ ช่่ น การมีีไลฟ์์ ส ไตล์์ แ บบของเสีีย
เป็็ น ศูู น ย์์ การเลืื อ กรัับ ประทานมัั ง สวิิรััติิทุุ ก
มื้้� อ การใช้้ สิิ นค้้ า แฟชั่่� น แบบยั่่� ง ยืื น ทุุ ก ชิ้้� น ที่่�
ทุุกองค์์ ประกอบจะต้้ องแตะมาตรฐานความ
เพอร์์เฟกต์์ แต่่ ผู้้� บริิโภคที่่� เป็็ น Imperfect
Activist เลืือกที่่�จะสร้้างสมดุุลโดยไม่่กดดััน
มากเกิินไป ลดอคติิและความช่่างตััดสิินของ
ผู้้�อื่่�น โดยเน้้นสร้้างความเปลี่่ย
� นแปลงในระยะ
ยาวให้้เกิิดขึ้้�นจริิงได้้มากกว่่า
แทนที่่� จ ะซื้้� อ เป็็ น ครั้้�ง ๆ ไป ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�
เลืือกที่่� จะเป็็นส่่ วนหนึ่่� งของระบบที่่� ใหญ่่ และ
มองเห็็นภาพรวมมากกว่่า นี่่�จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องของ
การลดใช้้หลอดพลาสติิก ใช้้ถุงุ ผ้้า หรืือไม่่ซื้้�อ
เสื้้� อผ้้าฟาสต์์แฟชั่่�น แต่่หมายถึึงการมีีความ
เชื่่�อใจต่่อแบรนด์์หนึ่่� ง ๆ ในระยะยาว พวกเขา
จะปัักหมุุดจุุดยืืนของตััวเองให้้เข้้ากัับกลยุุทธ์์
ทางจริิยธรรมของแบรนด์์ ที่่�ตอบโจทย์์ความ
ต้้องการ
ภาพถ่ายโดย Karina Tes จาก Unsplash
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คอลเล็็กชัันรองเท้้ าวิ่่ง� จากอาดิิดาส Run For
The Oceans จึึงไม่่ได้้เป็็นเรื่่�องของการเปิิดตััว
รองเท้้ าวิ่่ง� ที่่� ผลิิตขึ้้�นแบบอััปไซเคิิลเท่่ านั้้� น แต่่
แบรนด์์เลืือกจะมีีส่่วนร่่วมกัับนัักกิิจกรรมที่่�มีีใจ
สร้้างความเปลี่่ย
� นแปลง ด้้วยการจััดกิิจกรรมวิ่่ง�
ที่่�ในทุุกกิิโลเมตร อาดิิดาสและพัันธมิิตรอย่่าง
องค์์ ก รพาร์์ลีีย์์ (Parley) จะร่่ว มกัั น ทำำ�ความ
สะอาดชายหาดด้้วยการเก็็บขยะขวดพลาสติิก
ทั้้�งจากชายหาด เกาะ และชายฝั่่�ง

CORE IDEA: ENVIRONMENT

ธุุ รกิิ จต้้ อ งทำำ�ความเข้้ า ใจเพิ่่� มสัั ก เล็็ ก น้้ อ ยว่่ า
ลูู ก ค้้ า มีีคาดหวััง มากขึ้้� น ว่่า ธุุรกิิ จจะใส่่ ใจเรื่่�อ ง
ภาพรวมใหญ่่ของมีีไลฟ์์สไตล์์ที่่�ใส่่ใจเรื่่�องความ
ยั่่�งยืืนมากขึ้้�น การตอบสนองความคาดหวัังของ
ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�มีีความสำำ�คััญ เนื่่� องจากพวกเขา
จะเป็็นผู้้�กำำ�หนดมาตรฐานใหม่่สำำ�หรัับขั้้�นตอน
ต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทจะต้้องดำำ�เนิินการให้้ตอบโจทย์์
เรื่่�องจริิยธรรม เพื่่�อทำำ�ให้้ระบบนิิเวศในทุุกระดัับ
เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน

news.adidas.com

ที่มา:
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
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"สรุปเนื้อหาพ�เศษ
ทั้ง 9 อุตสาหกรรม
แนวทางที่ธุรกิจ
จะตองรูแหงป 2022"

ประเภทอุตสาหกรรม:
คาปลีก
READY สัญญาณการเปลี่ยนแปลง
จากที่เคยเป็นพื้นที่ Mixed Use มีฟงั ก์ชน
ั การใช้งานหลากหลาย
ทัง้ พืน
้ ทีพ
่ บปะทํางานกินดืม
่ การโดนปิดนานหลายเดือนด้วยนโยบาย
รัฐในหลายประเทศ ทําให้เมื่อมีการกลับมาเปิดให้บริการอีกครัง้
พื้นที่ ห้างสรรพสินค้ าหรือร้านค้ าจําเป็นต้ องปรับตั วให้เป็นพื้นที่
ผสมผสานระหว่างความสะดวกและความสบาย (Comfort &
Convenience) อันเป็นหัวใจสําคัญ

SET

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

ร้า นค้ า ต่ า ง ๆ ต้ อ งลงทุ น กั บ ข้ อ เสนอหรือ โปรโมชั่ น
สุ ด พิ เ ศษในลั ก ษณะเเคมเปญระยะสั้ น แบรนด์ ต้ อ ง
นําเสนอสินค้าลิมิเตดที่มีเฉพาะหน้ าร้านเท่านั้ น สร้าง
ประสบการณ์ ด้ ว ย การออกแบบพื้ น ที่ ต ามแนวคิ ด
Biophilic Design หรือ พื้ น ที่ ที่ ซ้ื อ สิ น ค้ า อย่ า งเป็ น
ส่วนตัวแบบ 1:1

GO
</>
<C M S>

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

Mo. แบรนด์ กระเป๋าสัญชาติ ไทย
ที่เปิดพื้นที่หน้าร้านภายใต้ช่อ
ื Mo.
Museum & Objects That
Matter หน้าร้านทีใ่ ห้ลก
ู ค้าจองเพื่อ
เข้าชมสินค้า บางรายการไม่มีการ
จําหน่ ายออนไลน์ มีเฉพาะที่ ส่วน
ของหน้ า ร้า นเท่ า นั้ น นั บ เป็ น การ
นําเสนอประสบการณ์การซื้อแบบ
ไพรเวตและเอ็กซ์คลูซฟ
ี
mostory.co
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ประเภทอุตสาหกรรม:
การขนสงการเดินทาง

READY
สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลง

ประเภทอุตสาหกรรม:
แฟชั่น

การเชื่อมต่ อทางเทคโนโลยีช่วยลดปริมาณการเดินทางไปทํางานของผู้คนในเมืองได้
อย่างมาก แม้วา่ การขนส่งสาธารณะยังเป็นเรือ
่ งจําเป็นอยู่สําหรับคนเมืองบางส่วนที่ยัง
ต้องพึ่งพาการขนส่ง ทั้งรถประจําทาง รถไฟฟ้า หรือมอเตอร์ไซค์รบ
ั จ้าง โดยไม่มีตัวเลือก
อื่น แรงผลักจากรูปแบบของกิจวัตรประจําวัน การเดินทาง และการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ที่เปลีย
่ นไปของเมืองลดน้อยลงในบางพื้นที่ ประกอบกับการสูญเสียรายได้ของประชากร
เนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ทําให้รฐ
ั บาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับ
มาทบทวนถึงบทบาทการให้บริการขนส่งสาธารณะอีกครัง้

SET
GO

ฝั่ งผู้กําหนดนโยบายหรือธุรกิจต่าง ๆ ควรกําหนดการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนและ โครงสร้างพื้นฐานต่ าง ๆ
ใหม่ ทั่ ว ทั้ ง เมื อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเดิ น ทาง
ด้วยการเดินในระยะสั้น การปั่ นจักรยาน มากกว่าการ
เลื อ กเดิ น ทางโดยรถยนต์ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
ใช้ชวี ต
ิ ในเมืองที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสะอาดขึ้น

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

arquitecturaviva.com

โครงการ The Line ของซาอุดอ
ี าระเบีย มาพร้อมแนวคิด
“การปฏิวต
ั ิ ชว
ี ต
ิ ในเมือง” ด้วยเส้นทางความยาว 100
ไมล์ โดยไม่มก
ี ารใช้รถยนต์แม้แต่คันเดียว ผูอ
้ ยูอ
่ าศัย
สามารถเข้ า ถึ ง ร้า นค้ า และบริก ารที่ จาํ เป็ น ได้ ภ ายใน
5 นาทีเมื่อเดินจากบ้าน ทั้งยังพัฒนาการเชื่อมต่อของ
ชุมชนสูงสุดโดยใช้ AI และขับเคลือ
่ นโดยพลังงานสะอาด
100%
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ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

READY

สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

ความท้าทายทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เป็นวิกฤตที่ส่งผลต่อเนื่ องสู่ธุรกิจแฟชั่นและการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ
้ ริโภคเจนซี ทีม
่ ค
ี วามต้องการให้
แบรนด์ต่าง ๆ แสดงจุดยืนในการกําหนดกลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
พร้ อ มกั บ ไม่ พ ลาดอั ป เดตเทรนด์ ใ นเชิ ง สี สั น
เนื้อผ้า และสไตล์จากโลกแฟชัน
่ ไปในเวลาเดียวกัน

GO

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย TCDC
CORE IDEA: TECHNOLOGY

SET

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

ธุร กิ จ สามารถเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ไ ด้ ห ลากหลาย ทั้ ง ขายใหม่
ให้เช่า หรือนําของเก่ามาเป็นต้นทุน ตัง้ แต่การ Recommerce
จนถึง V-Commerce ตัง้ ใจฟังความต้องการของกลุม
่ เป้าหมาย
ให้ดี สร้างระบบการขายที่ครบวงจร ไม่สร้างขยะที่ปลายทาง
เพิ่ม ออกแบบโปรแกรมรับซื้อของมือสองกลับมา หรือขาย
วัตถุดิบเหลือใช้เพื่อสร้างประโยชน์ได้ต่อไป

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

designboom.com

ศูนย์กลางการคมนาคมในเมืองเวสเตโรส (Västerås)
ในสวีเดน เป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญเหนือทางรถไฟและ
รวมฟังก์ ชันชีการคมนาคมเข้ าเป็นหนึ่ งเดี ยว จะเริม
่
ก่อสร้างในปี 2022 นี้ โดยเชื่อมโยงการเดินทางด้วย
รถบัส สถานีรถไฟ การเดินเท้า และการปั่ นจักรยานไว้ใน
ที่เดียว ทําให้เมืองสามารถขับเคลื่อนด้วยการคมนาคม
แบบครบวงจร

wallpaper.com

กลุม
่ บริษัทแฟชัน
่ ยักษ์ใหญ่ LVMH เปิดตัวแพลตฟอร์ม
Nona Source เพื่อให้นักออกแบบและแบรนด์ได้ซ้อ
ื
เส้ น ใยผ้ า ที่ เหลื อ จากโรงงานการผลิ ต แสดงให้ เห็ น
ว่าแบรนด์ลก
ั ซ์ชวั รีเริม
่ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ขายใหม่ (Resale) ว่าเป็นกุญแจของการลงทุนที่ค้ม
ุ ค่า
ในอนาคต

instagram.com/madmatterstudio

แบรนด์ Madmatter Studio ใช้เส้นใยผ้า Deadstock หรือผ้าตกค้างจากโรงงานอุตสาหกรรม 100%
มาทําหมวก เสื้อยืด กระเป๋า เพื่อลดขั้นตอนการผลิต
ใหม่ รวมถึงสินค้าแก้วนํ้าที่เป็น Deadstock แก้วจาก
โรงงานเป่าแก้วด้วยเช่นกัน ผลิตขึ้นแบบแฮนด์เมด
ทําให้ทก
ุ ชิน
้ มีเอกลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง

ประเภทอุตสาหกรรม:
สื่อและบังเทิง
READY สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

ประเภทอุตสาหกรรม:
ทองเที่ยว

READY
สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลง

แม้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดอาจทํา ให้ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วระยะไกลชะลอตั ว ไปกว่า
2 ปี แต่การพลิกฟื้นของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก คอมมิวนิตี้ท้องถิ่น ตลอดจนแนวคิดแบบ
Friluftsliv จนถึง Niksen ช่วยทลายกรอบและสร้างโอกาสใหม่ของกิจกรรมกลางแจ้ง
สถานที่ตากอากาศระยะสัน
้ แนว Workation ช่วยให้ผบ
ู้ ริโภคยังคงท่องเที่ยวได้ ตลอดจน
ลดเงือ
่ นไขการเดินทางในต่างประเทศที่มีระเบียบและมาตรการเพิ่มมากขึ้น

SET
</>
<C M S>

GO

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

workationthailand.com

หนึ่ งในกลยุ ท ธ์ ข องการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
(ททท.) สําหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยว คือแคมเปญ
“Workation Thailand ทํางานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ
” มีสว
่ นช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการ
ท่ องเที่ ยว ตลอดจนแพ็กเกจราคาพิเศษ ที่ ผู้บริโภค
สามารถทํางานและท่องเที่ยวได้ทก
ุ ที่แบบไม่จาํ เจ
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SET

แบรนด์ที่ต่ืนตัวเรือ
่ งสุขภาวะ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม คือ
ปัจจัยและตัวเลือกสําคัญของผูบ
้ ริโภคในเวลานี้ ไม่วา่ จะเป็นการ
จองสถานที่ การบริการทีก
่ ารันตีถงึ มาตรฐานความสะดวกสบาย
และความปลอดภัย เช่นเดียวกันกับการท่องเทีย
่ วแบบกลางแจ้ง
ประเภทต่ าง ๆ ที่ แบรนด์สินค้ าต้ องคํานึ งถึงผู้บริโภคตั้ งแต่
ต้นจนจบกิจกรรม เช่น การออกแบบที่มีฟงั ก์ชน
ั ครบ ส่งมอบ
เทคโนโลยีที่คล่องตัวยืดหยุ่น เช่น ระบบไฟฟ้าแบตเตอรีแ
่ บบ
เคลื่อนที่ จนถึงบริการซ่อม ฝากเก็บอุปกรณ์ ในพื้นที่จัดเก็บ
ชัว
่ คราวเพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุด

smethailandclub.com

CORE IDEA: TECHNOLOGY

ท่ามกลางผูบ
้ ริโภคที่เผชิญสารพัดข่าวปลอม การแพร่ระบาดทางอารมณ์ ส่งผล
กระทบต่อความมัน
่ คงด้านสื่อสารสนเทศ และลดความน่าเชือ
่ ถือด้านข้อมูลจาก
สื่อโซเชียลบางประเภท จึงเปิดทางสู่มาตรฐานใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเครือ
ข่ายบล็อกเชนทีร่ ด
ุ หน้า ระบบ 5G ทีส
่ มบูรณ์พร้อม และการเติบโตของตลาดเกม
อีสปอร์ตที่เปิดทางเลือกให้ผค
ู้ นได้เข้าถึงและมีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
ทั้งหมดนี้ นําไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ในนามเมทาเวิรส
์ ที่ราคาและ
มูลค่าของเทคโนโลยีได้เปิดทางให้ทก
ุ คนมีสว่ นร่วมกําหนดกฎเกณฑ์และสร้างชุด
ข้อมูลขึ้นใหม่ จนเป็นโอกาสของโมเดลธุรกิจเสมือนจริงทีท
่ ําเงินได้อย่างเท่าเทียม
และนี่กําลังจะเป็นเมกะเทรนด์หลักใหม่ของโลกใบนี้

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

แบรนด์ Zayan แบรนด์แฟชัน
่ ของคน
รุ ่ น ใ ห ม่ ที่ ใ ส่ ใ จ วั ส ดุ รี ไ ซ เ คิ ล แ ล ะ
วัสดุเหลือทิ้ ง อย่างผ้า Deadstock
หรือ การรีไซเคิ ล ขวดพลาสติ ก ด้ ว ย
ความตั้ ง ใจในการช่ ว ยลดขยะ จาก
อุตสาหกรรมแฟชั่น การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จงึ อยู่ในแนวทาง Sustainable Aesthetic โดยคอลเล็กชันล่าสุด
Explorer Hat นอกจากจะทั้งกันแดด
กั น นํ้า ในคอลเล็ ก ชั น ยั ง มี ก ระเป๋ า
สําหรับเก็บของกระจุ กกระจิกเพื่อให้
ผู้ใช้สามารถทํากิจกรรมเอาต์ดอร์ได้
อย่ างครบครัน ที่ สําคั ญทางแบรนด์
ยังเน้ นใช้ช่างท้องถิ่นและช่างฝีมือใน
ชุมชนเข้ามาช่วยในขั้นตอนการผลิต

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย TCDC

GO

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

แบรนด์ควรมองหาแนวทางจับมือร่วมกับแพลตฟอร์มทางเลือกทีเ่ คยอยูใ่ นวัฒน
ธรรมขนาดเล็ก เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทีห
่ ลากหลายและปลอดภัยมากกว่าเดิม
ในขณะเดียวกัน ไม่ควรละเลยการสร้างแคมเปญหรือลูกเล่นทีม
่ จ
ี ด
ุ เชือ
่ มกับเกมใน
ทุกสื่อความบันเทิงตามกระแส Game-tainment เพราะพฤติกรรมการเล่นเกม
ไม่ได้หยุดทีผ
่ เู้ ล่น แต่ยงั ขยายไปสูผ
่ ช
ู้ มและระบบไลฟ์สตรีมมิง ซึ่งช่วยขยายตลาด
ให้กว้างขึ้น ไม่เว้นแม้แต่แบรนด์แฟชัน
่ ที่เปลีย
่ นเกมจากการผลิตจริงสู่ Virtual
Fashion นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของกระแสรักษ์ โลก ยังเกิดอาชีพ
ใหม่ ๆ ในโลกดิจท
ิ ัลที่แบรนด์ต่าง ๆ ต้องใส่ใจ เพื่อตอบรับกับตลาดแห่งอนาคต
ที่เทคโนโลยีจะเข้ามาขับเคลื่อนอยูใ่ นทุกอณู

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

“แสนสิ ร ิ” โดย SIRI Place
สร้ า งสรรค์ “IRIS” Virtual
Presenter คนแรกของไทย ที่น่
าสนใจคือผลสําเร็จของ IRIS จาก
campaignlive.com
การเก็บข้อมูลพบว่ามียอดชมคลิป
เปิดตัวโครงการมากกว่า 5 ล้านครัง้ เฉลีย
่ สูงถึง 43 วินาที จาก
วิดีโอเต็มความยาว 45 วินาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งาน
คนจริงหรือเน็ตไอดอล พบว่าทําได้ดม
ี ากกว่า เพราะผูช
้ มดูจนเกือบ
จะจบคลิป และล่าสุด SIA Bangkok บริษัทเอเจนซี่น้องใหม่ที่
มุง่ เน้นงานดิจท
ิ ล
ั เปิดตัว Virtual Influencer หรืออินฟลูเอนเซอร์
เสมือนจริงคนแรกในชื่อ ‘ไอ-ไอรีน’ หญิงสาววัย 21 ปี ที่มาพร้อม
คาแรกเตอร์โฉบเฉี่ยว น่าค้นหา มัน
่ ใจในตัวเอง ตอบรับแนวคิดโลก
เมทาเวิรส
์ ที่จะสร้างสรรค์ทก
ุ อย่างได้บนโลกออนไลน์

marketeeronline.co

แบรนด์ KFC ทั่ ว โลกรวมทั้ ง ในประเทศไทย จั บ
มือกับเกม ROV ภายใต้แคมเปญ KFC x ROV เปิดตัว
ด้วยการเชิญเหล่าผู้เล่นมือโปรและอินฟลูเอนเซอร์
ด้านเกมมานัง่ แข่งขันเกม ROV พร้อมสกินใหม่ในเกม
ชื่อ Colonel Sanders Ormarr ซึ่งเป็นทั้งสกินและ
CGI แอมบาสเดอร์ของร้านอาหาร ซึ่งได้ผลตอบรับ
ที่ ดี จ ากแฟนเกมเมอร์ จนแบรนด์ ร ว
่ มลงทุ น เป็ น
สปอนเซอร์ใหญ่ ของการแข่ งขั น ROV ในลีกใหญ่
อีกด้วย

ประเภทอุตสาหกรรม:
สถาปตยกรรมและการตกแตง
READY สัญญาณการเปลี่ยนแปลง
เมื่อบ้านยังคงเป็นศูนย์กลางหลักในการดําเนินชีวต
ิ ผูบ
้ ริโภคต่างมองว่า
นอกบ้านได้กลายเป็นส่วนต่อขยายของพื้นทีภ
่ ายในบ้านมากขึ้น จึงเกิดการ
ใช้งานใหม่ ๆ ตัง้ แต่มม
ุ พักผ่อนไปจนถึงห้องนัง่ เล่น บาร์กลางแจ้ง ส่วนเมือง
เมื่อกลับมาเป็นปกติ ผู้คนเริม
่ ประเมินความสัมพันธ์ของงานกั บชีวิต
กลยุทธ์เมืองยุคใหม่จงึ เน้นความเท่าเทียมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

SET

GO

แนวคิดสําคัญสําหรับนักวางผังเมืองจนถึงสถาปนิก คือการปรับ
เมืองใหม่ให้แต่ละโลเคชัน “อยูไ่ ด้” มากขึ้น โดยปรับเปลีย
่ นให้เข้า
กับความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของผูค
้ นในพื้นทีน
่ ั้น ๆ อย่างเมือง
15 นาที ทีเ่ ปรียบเหมือนย่านทีเ่ พียบพร้อมด้วยทุกสิง่ อํานวยความ
สะดวกที่จาํ เป็น และผูค
้ นสามารถเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
นั้นได้งา่ ย สําหรับแนวทางการตกแต่ง ผู้บริโภคยังคงมองเรือ
่ ง
สุขภาวะเป็นสําคัญ ตั้งแต่อากาศ นํ้า จนถึงต้นไม้ จึงเกิดแนวทาง
การผสมผสานพื้นที่ 'ภายในและกลางแจ้ง' เข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ผอ
่ นคลาย และสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

risc.in.th

ศูนย์วจ
ิ ย
ั และนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืน หรือ RISC by
MQDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building
Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing
Interiors เป็นแห่งแรกในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จาก International WELL Building Institute
(IWBI) สถาบันที่กําหนดมาตรฐานอาคารที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องผูอ
้ าศัยภายใน
อาคาร ทั้งในแง่การทํางานและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีแผน
นําไปใช้ในโครงการของ MQDC ในอนาคต อย่างโครงการ
เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias)

674

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรม:
ศิลปะและหัตถกรรม
READY สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย TCDC
CORE IDEA: TECHNOLOGY

NFT คือ Cryptocurrency รูปแบบหนึ่งทีแ
่ สดงความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์
ดิจท
ิ ล
ั ปัจจุบน
ั ถูกใช้ในสินทรัพย์ประเภทดิจท
ิ ล
ั อาร์ตทีม
่ เี อกลักษณ์และลายเส้น
เฉพาะตัว เช่น งานศิลปะ ภาพถ่าย ประติมากรรม สถาปัตยกรรม แฟชัน
่ เพลง
หรือฟีเจอร์สกินในเกมทีเ่ ป็นลิขสิทธิท
้ ร้าง ด้วยกระแสทีม
่ าแรง
์ างปัญหาของผูส
และเติ บ โตรวดเร็ ว บนโลกดิ จิ ทั ล จึ ง เกิ ด พื้ นที่ ใ นการแสดงผลงาน
สําหรับศิลปินหน้าใหม่ และเป็นเวทีให้นักสะสมและนักลงทุน เข้ามาประมูล
สินค้าจากแพลตฟอร์มตลาด NFT ทําให้มล
ู ค่าของตลาด Crypto Art ขยาย
ตัวมากกว่า 800% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2021

SET

GO

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

ศิ ล ปะแบบดั้ ง เดิ ม มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปิ ด กั้ น ศิ ล ปิ น ที่ ไ ม่ มี เ ครื อ ข่ า ย แต่ ต ลาด Crypto
Art สามารถปลุกชีวต
ิ ศิลปินหน้าใหม่ให้เท่าเทียมกันบนเวทีดจ
ิ ท
ิ ล
ั อย่างไรก็ดก
ี ารลงทุนในศิลปะ
ดิจท
ิ ัล นักสะสมและนักลงทุนจะเลือกศิลปะดิจท
ิ ัลซึ่งอยู่ในบล็อกเชนที่น่าเชื่อถือ และเข้าถึง
นิทรรศการที่รองรับเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ดังนั้นครีเอเตอร์จาํ เป็นต้องสร้าง
คอนเทนต์ทส
ี่ ามารถนําไปใช้ในธุรกิจอื่นได้ เช่นดนตรี ภาพยนตร์ เกม แฟชัน
่ หรืออีสปอร์ต โดย
มีระบบจัดการสกุลเงินดิจท
ิ ล
ั ของตนเองอย่างอิสระ เพื่อสร้างปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างแฟนคลับหรือ
นักสะสมให้เข้าถึงคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูซฟ
ี

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

dooddot.com

แบรนด์ไทยทีร่ จ
ู้ ก
ั ในระดับสากลอย่าง DEESAWAT ร่วมกับ
แบรนด์ Black Sugar และ Pasaya ภายใต้ แ นวคิ ด
The First Fashion Furniture Trend นําเสนอเฟอร์นิเจอร์
จากโครงสร้า งไม้ สั ก ผนวกกั บ การใช้ถุง ผ้ า สี ดํา จํา นวน
398 ถุง เกิดเป็นผลงานทีม
่ อบความรูส
้ ก
ึ แปลกใหม่ ส่วนอีก
หนึ่ ง ผลงานร่ว มมื อ กั บ Heartist แบรนด์ ที่ มี ส่ ว นช่ ว ย
เหลือสังคม โดยทํางานร่วมกับเด็กพิเศษ และใช้การทอผ้า
เป็ น การฝึ ก สมาธิแ ละสร้า งผลงาน จนได้ ผ ลงานที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ครอบคลุมการใช้ชว
ี ต
ิ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

Youngohm x NFT1, rarible.com

ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะดิจิทัลกับครีเอเตอร์ในแต่ละ
ธุรกิจ อย่างยังโอม แร็ปเปอร์ของเมืองไทย ได้รว่ มมือกับ
เกริก ชาญกว้าง ครีเอทีฟไดเรกเตอร์และจินต์ จิรากูลสวัสดิ์
ศิลปินดิจท
ิ ัลอาร์ต สร้างผลงานแอนิเมชันพร้อมเสียงแร็ป
ของศิ ล ปิ น ในชื่ อ ผลงาน “YOUNGOHM MOTHERF**KER!!!” และนําไปประมูลบนแพลตฟอร์ม Rarible โดย
ได้ฐานนักสะสมทั้งจากวงการเพลงและวงการ Crypto Art

cointelegraph.com

โปรเจกต์ Kizuna ศิลปะ NFT การกุศลในญีป
่ น
ุ่ ร่วมมือกับ
บริษัทบล็อกเชน Gracone Inc. และแพลตฟอร์ม Enjin
ใช้แนวคิด Sanpo Yoshi ได้แก่ ดีสําหรับผูข
้ าย ดีสําหรับ
ผู้ ซ้ื อ และดี สํา หรั บ สั ง คม เพื่ อผลั ก ดั น ธุ ร กิ จ ศิ ล ปะ
ประชาธิ ป ไตย สนั บ สนุ น คนหนุ่ ม สาวที่ ต กงานในช่ ว ง
วิกฤตการณ์โควิด-19 และจับคูศ
่ ล
ิ ปะดิจท
ิ ล
ั กับนักพัฒนาเกม
และสตูดโิ อดิจท
ิ ัล เพื่อที่จะเพิม
่ มูลค่าให้ผลงานและเติบโต
ในธุรกิจสาขาอื่นต่อไป

ประเภทอุตสาหกรรม:
สุขภาพและความเปนอยูที่ดี
READY สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

Corona Blue คําที่บ่งบอกอาการวิตกกังวล กดดัน หม่นเศร้า หมดเรีย
่ วแรง
ซึ่งสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาด Deloitte คาดการณ์วา่ จะมีประชากรมากกว่า
2 เท่าที่เข้ารับการปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับผู้เชีย
่ วชาญจากอาการ Corona
Blue โดยมี จาํ นวน 20% ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ใช้ ย าเพื่ อ จั ด การกั บ โรคซึ ม เศร้า
ขณะที่ข้อมูลจาก CDC ชีว
้ า่ จํานวนเด็กและวัยรุน
่ ที่อยู่ในกลุ่มอาการ PTSD
(Post-Traumatic Stress Disorder) หรือภาวะป่วยทางจิตใจในระหว่างช่วง
กักตัว มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า จากก่อนเกิดการระบาดของไวรัส

SET

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

facebook.com/caracara.space

Cara Cara Mental Fitness สถาบันออกกําลังกายทางจิต ติดตาม
ผลการบําบัดจากผูใ้ ช้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตารางรับ
คําปรึกษาออนไลน์ตามเวลาที่ผ้ใู ช้บริการรูส
้ ึกไม่สบายใจได้อย่าง
อิ สระ โดยสถาบันจะสร้างกลุ่มนั กบําบัดจากคนหลายช่วงอายุ
มีเพศวิถีที่หลากหลาย และแสดงประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้
ผูท
้ เี่ ข้ารับการบําบัดได้รบ
ั การบําบัดจากผูท
้ ม
ี่ ป
ี ระสบการณ์คล้ายคลึง
กับตนเอง ลดความรูส
้ ึกโดดเดี่ยว โดยเฉพาะในวัยรุน
่ ผู้สงู อายุ
กลุ
676่ม LGBT หรือวัยทํางานที่ต้องต่อสู้กับเดดไลน์

CORE IDEA: TECHNOLOGY

แรงผลักดันจากช่วงเวลาที่ขาดแคลนทรัพยากร ระบบเศรษฐกิจที่ล้มไม่เป็นท่า
ได้จุดประกายทักษะการเอาชีวต
ิ รอดด้วยการพึ่งพาตนเอง การปลูกวัตถุดิบทาง
อาหารด้วยตนเองเป็นกระแสภายใต้ความจําเป็น ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ
ประหยัด (Frugal Economy) ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบนิเวศให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

SET

GO

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

จากแนวคิ ด Hipsteading ที่ กําลังอยู่ในกระแส ซึ่งหมายถึ ง
การสร้า งและผลิ ต ด้ ว ยตนเอง ไลฟ์ส ไตล์ ใหม่ ๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น
ช่องทางสําหรับแบรนด์ในการช่วยสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ จนถึง
คอนเทนต์ บนโซเชียลมีเดี ยที่ เกี่ ยวข้องกั บการปลูกอาหารด้ วย
ต น เ อ ง ตั้ ง แ ต่ ชุ ด เ ค รื่ อ ง มื อ สํา ห รั บ ป ลู ก พื ช ผั ก ส ว น ค รั ว
สําหรับพื้นที่จาํ กัดหรือนวัตกรรมการถนอมอาหาร นักปลูกอาหาร
นิยมใช้สอ
่ื โซเชียลมีเดียเพือ
่ เผยแพร่ไอเดีย เช่น ช่อง Hamimommy
คุณแม่ชาวเกาหลีที่อาศัยอยูใ่ นโซลที่มพ
ี ้น
ื ที่จาํ กัด หรือคอนเทนต์
ปลูกอาหารสําหรับคนเมืองบนแอ็กเคานต์อน
ิ สตาแกรม pearypie

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจ

เมื่อประสบปัญหาวิตกกังวลด้านความสัมพันธ์หรือด้านอาชีพ ผูท
้ ต
ี่ อ
้ งการบําบัด
จิตใจมักเลือกการบําบัดกับผูเ้ ชีย
่ วชาญแบบตัวต่อตัวและใช้เวลายาวนานประมาณ
หนึ่ง แต่การบําบัดรูปแบบเดิมไม่สามารถจัดการกับความรูส
้ ึกที่ต้องเผชิญอยู่
ได้แบบเรียลไทม์ องค์กรหรือสตาร์ตอัปจึงควรคิดค้นแพลตฟอร์มที่ผใู้ ช้สามารถ
รับคําแนะนําจากผู้เชีย
่ วชาญโดยตรง โดยเฉพาะการให้คําปรึกษาด้านเพศวิถี
และความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ รวมถึงแอปพลิเคชันที่ทําให้ผบ
ู้ ําบัดมีสติและรูส
้ ก
ึ โดด
เดี่ยวน้อยลง สามารถจับอารมณ์ สร้างสมาธิ และประเมินผลตนเอง เพื่อเข้าใจ
และรับมือกับผลลัพธ์ทต
ี่ ามมา คล้ายกับแนวทางของแอปพลิเคชัน Calm Headspace และ Moodfit ที่ได้รบ
ั ความนิยม

GO

ประเภทอุตสาหกรรม:
อาหาร
READY สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

เจาะเทรนด์โลก 2022 โดย TCDC

กรณีศึกษาที่นาสนใจ

facebook.com/KnowYourRoot

intellect.co

Intellect แอปพลิเคชันที่ คิดค้ นขึ้นเพื่อจับตลาด
สุขภาพจิตในเอเชีย แสดงคําแนะนําที่เหมาะสมจาก
ปัจจัยด้านประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา โดยให้
บริการในรูปแบบ 7 ภาษา ผูใ้ ช้สามารถใช้บริการแอปฯ
แบบให้คําปรึกษาออนไลน์ แชตบอต รวมถึงระบบสาย
ด่วนเพื่อดูแลสุขภาพจิตในระบบองค์กร หรือจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

ชุดเพาะเห็ดจากกากกาแฟ
ของแบรนด์ The Root
Farm เป็นวัสดุปลูกปลอด
สารพิษ เหมาะสําหรับปลูก
รับประทานเองในครัวเรือน
เพื่ อ เป็ น แนวทางเริม
่ ต้ น
สํา หรั บ ผู้ ต้ อง การปลู ก
อาหารด้ ว ยตนเองด้ ว ย
ขั้นตอนง่าย ๆ

eka-global.com

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารประเภท MAP ขยาย
ตลาดในกลุ่ม e-Grocery, Food Delivery เช่น บรรจุภัณฑ์
Eka Global ทีช
่ ว่ ยยืดอายุการจัดเก็บได้นานขึ้น ทําให้สามารถ
ขยายตลาดไปได้ทั่วประเทศและในต่างประเทศ เพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจให้ SME อื่น ๆ เช่น เบเกอรี เค้ก ขนมหวาน ผลไม้
แห้ง อาหารแปรรูป และปรุงสําเร็จ ฯลฯ
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“ การพัฒนาหัตถศิลป์สำ�หรับชีวิตในปัจจุบัน

จำ�เป็นต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
กับจังหวะของโลกที่นับวันจะเคลื่อนตัว
อย่างรวดเร็วไปพร้อมกับเทคโนโลยี
ขณะเดียวกัน ข้อดีสำ�หรับคนทำ�งาน
หัตถกรรมคืออีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยี
ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงและเปิดกว้าง
จึงนำ�มาซึ่งเครือข่ายของกลุ่มคนที่มี
ความสนใจเรื่องเดียวกันที่ช่วยกัน
พัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดความรู้
ต่อไปได้อย่างไร้ขอบเขต

01-15_2018_SCT_Book_Foreword.indd 4-5

The development of crafts to meet everyday
needs requires the ability to keep up with change
that is taking place at a rather fast pace across
the globe. Staying abreast of new technology
offers an advantage to people who do craftwork.
That is to say, technology has helped to create
the connectedness and openness of life. It
culminates in a network of groups of people
who share common interests. Together they
thrive to further develop knowledge of skilled
work and spread the information in ways that
know no boundaries.

- คุณอัมพวัน พิชาลัย

”

ผู้อำ�นวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Amparwon Pichalai
CEO of SACICT
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• “เชิด” (Chert) ผลงานของคุณเสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา (Saowaluk Korsakwattana) จากโครงการ Innovative Craft Award 2017 ได้แรงบันดาลใจ
จากการเชิดหุ่นกระบอกและหนังตะลุง ซึ่งมักเชิดกันกลางอากาศ นำ�มาออกแบบเป็นกรองคอสำ�หรับสวมรอบคอ โดยปรับเทคนิคเปลี่ยนมาใช้หนังวัวฉลุลาย
และปักดิ้นทอง

• “Cherd,” meaning to hold puppets, is the work of Saowaluk Korsakwattana of the Innovative Craft Award 2017 project. The
miniature craftwork is inspired by puppets and shadow plays of southern Thailand. They transform into jewelry that hangs from a
chain worn around the neck. The pendants are crafted of cow hide with gold gilding.
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หากมองย้อนกลับไปในช่วงระยะเวลา 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ในแวดวง
งานออกแบบทุกแขนงก็มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะ
งานหัตถศิลป์หรืองานคราฟต์ที่มีการขยายขอบเขตให้ไปได้ไกล
ยิ่งขึ้น จนเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่กำ�ลังอยู่ในกระแส ยิ่งหากนำ�ไป
ต่อยอดกับงานแขนงอื่นๆ ก็สามารถสร้างความน่าสนใจและความ
แตกต่างได้ดีกว่ารูปแบบเดิม ที่สำ�คัญจากเมื่อก่อนที่คนทำ�งาน
แขนงนี้จะต้องรับสืบทอดมาจากครอบครัว แต่ด้วยวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โลกอินเทอร์เน็ตทำ�ให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น แม้แต่คนเรียนจบบัญชีที่ใฝ่ฝัน
จะสนุ ก กั บ การทำ � งานคราฟต์ ก็ ส ามารถหาข้ อ มู ล และเริ่ ม ต้ น
ทำ�งานฝีมือที่ตนสนใจได้อย่างเต็มที่

work, and you can create countless interesting works,
ones that are different from what has been achieved in
the past. Traditionally people who did craftwork were
groomed to succeed the desired artisanal skills from
within the family. Nowadays as technology continues to
evolve into better things, the Internet for example has
made information sharing much easier and faster than
ever before. Even a person trained to pursue a career
in accountancy can have fun creating crafts by searching for the knowhow and leaning to do them on the
web, provided there is a keen interest in the art.

อย่างไรก็ตามการสร้างงานหัตถศิลป์ที่ดีต้องมาจากการสร้างคน
ทำ�งานคราฟต์ที่ครบเครื่องทั้งฝีมือเชิงช่างและรอบรู้เรื่องการตลาด
ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายคนทำ�งานและผู้มี
ความสนใจในเรือ่ งเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “Social Craft Network”
เครือข่ายงานสร้างสรรค์ที่จะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ทุกคนได้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมถึงยังใช้ช่องทาง
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ทำ � หน้ า ที่ เ ล่ า เรื่ อ งราวผลงานของพวกเขา เพื่ อ ให้
สามารถถ่ายทอดงานหัตถศิลป์ ซึ่งจะกลายเป็นสื่อทางวัฒนธรรม
ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งยุคสมัย รายละเอียดวิธีการคิด ภูมิปัญญา
ไปจนถึงการสร้างความสุขสงบในใจ

However, the future of craft making rests in training
craftspeople and equipping them with the skills to
make quality products as well as the ability to market
them. In so doing, it’s important to promote an
environment in which people can be brought to work
together in partnership under the “Social Craft Network”
concept. An association of craftspeople in this way will
make it convenient to for people to exchange information and share opinions. It opens up the opportunity
and leads to extensive use of social media in publicizing their stories and experiences. Eventually it will
งานหัตถศิลป์ไทยไม่ใช่แค่ภาพที่คนต่างชาติมองเห็นเรา แต่ในทุก become a kind of cultural media that that people can
ผลงานประกอบด้วยช่างฝีมือตัวจริง มีการใช้งานที่ตอบโจทย์ มี use to give accounts of the goings on in their time,
เรื่องเล่าที่จะบอกต่อไปยังลูกหลาน ช่วยกล่อมเกลาชีวิตของผู้คน their ideas, their wisdom, and peace of mind.

ซึ่ ง ความเป็ น ตั ว จริ ง ในแขนงนี้ จ ะทำ � ให้ ส ามารถต่ อ ยอดทางการ
ตลาด เพื่อสร้างยอดขายที่ดีและมุ่งไปสู่ระดับสากลได้อย่างมั่นคง Thai craft isn’t just imagery into which foreigners look
and find us as a nation. Every piece of craftwork is a
สืบไป

Prologue
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Looking back over the past four to five years, it’s clear
the design circle has been vibrant with energy and
enthusiasm. This is particularly true with handicraft or
craftwork, which continues to thrive on a forward
course. It’s fair to say that the trend is catching on.
Combine this advancement in craft with other lines of

tangible work achieved by real people. It answers the
needs of society and conveys stories behind the making
from generation to generation. Craft is one of qualities
that soothe the mind and make human special. Done
right, it can further develop to offer features that
appeal to the market, thereby creating a business,
increasing sale, and progressing with confidence onto
the world stage.
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• ประยุกต์การเคลือบเครื่องเขินและการสานไม้ไผ่เข้าด้วยกัน

โดยนำ � รู ป ทรงของตะกร้ า ไม้ ไ ผ่ ม าเป็ น พื้ น ฐาน ผสมกั บ
เครื่องเขินล้านนาที่เป็นภาชนะสำ�หรับถวายอาหารพระสงฆ์โดย
ใช้เทคนิคเคลือบผิวด้วยรัก และมีจุดเด่นตรงยอดเครื่องขันโอ

• Applying

the antique technique of lacquer ware
together with the weaving of bamboo, the product has
the form of bamboo basket mixing the pointed shape
of the Antique Lanna-lacquer ware ( Khan-O) which is
usually use for offering food to the Buddhist monks.
Designer: Thinkk Studio and the Palm Leaf Weaving
Group at Baan Tublan, PrachinBuri Province
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• “ขด” ประยุกต์ภูมิปัญญาการทำ�ไผ่ขด ของชุมชน
บ้านศรีปันครัว จังหวังเชียงใหม่ ซึ่งใช้ในการขึ้นรูป
ภาชนะเครื่ อ งเขิ น แบบล้ า นนา ออกแบบ : พสิ ษ ฐ์
เจริ ญ เผ่ า , ศุ ภ วิ ช ญ์ ทองสมบู ร ณ์ , สุ ภ รตา ทั ศ คร
จากโครงการ Innovative craft award 2017
• “KHOD” Applying the local knowledge of

producing called Bamboo crafts from Sri Pan
Krua Village,Chiang mai,to form a LannaStyle Lacquer ware Structure. // Design: Pasit
Jaroenpao,Suppawit Tongsomboon, Suparata
Thassakorn // From: Innovative Craft Award
2017
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• “นั่งเสื่อ” เรียนรู้ภูมิปัญญาจากชุมชนเสื่อกกทอมือ และอยากเห็นภาพเป็นสามมิติ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดการใช้งานและสอดคล้องกับอิริยาบทของผู้ใช้งาน
จริง ออกแบบ : อภิสรา ห่อไพศาล, ต้นฝน ตั้งมหาสถิตกุล, ภควัต วิชัยขัทขะ จากโครงการ Innovative craft award 2017

• “Nang Suea” From the observation of reed matt that always remains flat,this inspires the designer to create a 3-dimension matt

that is able to stand by itself,creating an impression and functional that suits everyday life’s usage. // Design: Apsara Hophaisarn,
Thonphon Tangmahasatitgul,Pakawat Vijaykadga // From: Innovative Craft Award 2017

• “กระเบื้องฟาง” แจกันที่สะท้อนให้เห็นความผสมผสาน
ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตของสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่กับ
งานหัตถกรรมกระดาษฟางข้าว ซึ่งทำ�จากวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรในชนบท เทคนิ ค การหล่ อ ขึ้ น รู ป (แม่ พิ ม พ์ )
แบบงานเซรามิกและจัดเรียงเหมือนการปูกระเบือ้ ง ออกแบบ :
ณัฐฎิยา รัชตราเชนชัย, จารุวรรณ คำ�เมือง จากโครงการ
Innovative craft award 2017
• “Era Burng Fang” A vase that reflects the

combination of geometric form of the nature in
the big city and rice paper crafts,an agriculture
leftover material in the rural community.Forming
a rice straw shape by using the ceramic,s moulding
technique and arranging it like tiles. // Design:
Nuttiya Ratchtrachenchai ,Jaruwan Khammuang //
From: Innovative Craft Award 2017
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Social Craft Network
ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คน ทำ�ให้เกิดกลุ่ม
สั ง คมเสมื อ นที่ ส ามารถหาข้ อ มู ล ต่า งๆ ได้ ง่ า ยเพี ย งแค่ ป ลาย
นิ้ว ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในสองรูปแบบ คือ “เปิดรับ” โดย
ยอมรับเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้
ชีวิตที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบาย และทำ�ให้ทุกอย่างเชื่อมต่อ
ถึงกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่หากมองในมุมกลับกัน ความสะดวก
และข้ อ มู ล ที่ ถ าโถมเข้ า มาอย่ า งรวดเร็ ว และง่ า ยดายเกิ น ไป
ก็ อ าจทำ � ให้ เ กิ ด ความสั บ สนจนอยากหลั บ ตาพั ก บ้ า ง งาน
ออกแบบกลายเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ เ ราได้ “หนี ” จาก
ความวุ่นวายเหล่านั้น และช่วยให้จิตใจรู้สึกสงบขึ้นได้ Social
Craft Network เป็นหัวข้อหลักของงานหัตถศิลป์ในปีนี้ และ
หากมองในด้ า นของการเปิ ดรั บ การทำ � งานหั ต ถศิ ล ป์ ใ นยุ ค
ปัจจุบันจึงต้องแตกต่างออกไป เช่น การทำ�งานร่วมกันแบบ
ออกนอกกรอบ ข้ามสายอาชีพ ข้ามความถนัด และข้ามทวีป
เพราะคำ�ว่า “เครือข่ายและกลุ่มสังคม” ในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่
สถานที่ แต่เป็นกลุ่มคนซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารในที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง เกิดการทำ�ความรู้จัก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เกิดการรวมกลุ่มแบบที่ไม่จำ� กัดอายุแ ละอาชีพ หากแต่เป็น
กลุ่ ม ที่ มี ค วามชอบและพู ดคุ ย ภาษาเดี ย วกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น
ระหว่ า งชุ ม ชนกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ห รื อ
เทคนิคที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นชุมชนกับนักออกแบบ
เพื่อมองหาความถนัดเฉพาะทางในการต่อยอดองค์ความรู้ที่มี
ไปสู่ความเป็นสากล สุดท้ายนักออกแบบเองเช่นกันที่มองหา
ชุมชน เพื่อการผลิตผลงานออกแบบให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
ด้วยงานหัตถศิลป์

At a time when information technology has become
an integral part of human lives, a virtual society
emerges. It’s a society whose members enjoy easy
access to a wealth of information at their fingertips. This in turn gives rise to two aspects of human
behavior that thrive on being open to new technologies, and the ability to apply them to their advantages. In the end they enjoy better living and all
the conveniences that come with it. They also benefit
from staying connected to one another through
faster and more efficient communication channels.
But looking at it from another perspective, all the
conveniences and countless data that have become
so readily available nowadays do come at a price.
They bring so much confusion that some people
now wish they could take their eye off the ball for a
minute. And we strongly believe that a good design
can provide refuge where people can enjoy the
peace and quiet they have been longing for.
That said, Social CRAFT Networking is handpicked
for the main topic in innovative crafts this year.
Looking at it from a wider perspective, modern
handicrafts at present differs from that in the past

• Product design under the “Hand to Hand” concept represents the latest in further developments from last year’s SACICT Craft Trend.
Advancing in a purposeful way to become aesthetically pleasing and practical, this craftwork is the fruit of creative partnership
between designers and the community. // Design: Plural Design // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

Social Craft Network

• ผลงานออกแบบภายใต้แนวคิด “Hand to Hand” ซึ่งเป็นการต่อยอดเทรนด์งานออกแบบจากงาน SACICT Craft Trend เมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้ได้ผลงานที่
สวยงามและใช้งานได้จริง งานนี้เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชน ออกแบบ : Plural Design จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
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• “Chasy-Box” กล่องเก็บของอเนกประสงค์ประดับงานดุนลายโลหะที่เติม

ความพิ เ ศษด้ ว ยสี สั น และลวดลาย ทำ � ให้ ชิ้ น งานดู โ ดดเด่ น ออกแบบ :
Trimode Studio และกลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง จังหวัดเชียงใหม่ จาก
ไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Chasy Box” is a collection of multi-purpose storage containers. Deboss printing design adds depth to the surface while
vivid colors and texture appeals to the senses. // Design:
Trimode Studio and the Salakdunthip Khamkhuayong Group
of Chiang Mai // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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In the process the term “networking and social
group” is no longer limited by physical locations. It
has transformed to involve groups of people linked
together via effective communications regardless of
their locations. Over time they grow acquainted with
one another, leading to greater interactions and
exchange of ideas and knowledge across the globe.
Nor is it limited by age, gender, or occupation.
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Rather the new kind of networking represents a
curious amalgam of like-minded people who
speak the same design language. They reach out to
collaborate with one another at community levels,
which in turn leads to an exchange of knowledge
and technical knowhow unique to each locality.
Working with the community, designers are able to
identify features that have the potential of further
developing to meet the needs of the international
marketplace. In the end it’s the designers who look
up to the community for inspirations in a bid to
come up with designs that take the beauty of
handicrafts to a whole new level.

• “Tribi” สร้อยคอเชือกฟางทำ�ลวดลายแบบพื้นถิ่น

ซึ่งใช้เทคนิคเดียวกับการสานตะกร้า ทำ�ให้สร้อยคอ
ดูสวยงามและน่าสนใจ ออกแบบ : Trimode Studio
และกลุ่ ม ถั ก เชื อ กมั ด ฟาง บ้ า นแหลมยาง จั ง หวั ด
นครสวรรค์ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Tribi” is a selection of straw rope necklaces beautifully knitted according to local
tradition. The method of interlocking loops
of filament is similar to that used in the
making of basketry. // Design: Trimode
Studio and the Straw Rope Knitting Group of
Baan Laemyang, Nakhon Sawan Province. //
From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

Social Craft Network
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in that it requires greater collaboration in design.
It gives rise to unconventional creativity or out-ofthe-box thinking, one that transcends disciplinary
boundaries, goes beyond one’s natural ability, and
flies across the continent.
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• Phun Partition” ฉากกั้นและที่จัดเก็บของสำ�หรับใช้บนโต๊ะทำ�งาน ใช้เทคนิคงานสานหวายและไม้ไผ่เส้นละเอียด
โดยสานเป็นจังหวะที่แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดพื้นที่ทึบและโปร่ง ออกแบบ : Thinkk Studio และหมู่บ้านจักสาน บ้าน
บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Phun Partition” is a desktop workspace divider and organizer in one. Adorned with threadlike

wicker and bamboo fibers woven into place at different intervals, the partition makes a feature
of opaque objects alternating with transparent spaces. // Design: Thinkk Studio and the Weavers
Village at Baan Bang Chao Cha, Angthong Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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ดอกไม้ต่างๆ ที่ใช้ ชุดที่สองเป็นโครงสร้างของลาย ประกอบด้วยตราปั๊มและอะคริลิกลอกลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถต่อลวดลายโดยการสลับหรือจับคู่ลาย
ได้เอง ออกแบบ : Thinkk Studio และกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Benjarong Flower Kit” is an information package about the famous five-colored porcelain ware. The kit presents how designs

from various communities have evolved over time. It comes in two sets, the first of which is a compilation of floral patterns. The other
deals with the structure of design patterns, including printing stamps and acrylic transfers. The package gives craft makers freedom
and the tools they need to incorporate various designs in their future craftwork. // Design: Thinkk Studio and the Benjarong Village
Group at Dongaidee, Samut Sakhon Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Benjarong Flower Kit” ชุดความรู้เกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์ โดยนำ�องค์ความรู้เรื่องลวดลายในชุมชนมาต่อยอด แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นลวดลาย
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• หมอนผ้าที่นำ�ลวดลายแบบชนเผ่ามาลดทอนให้ดูเรียบและทันสมัยขึ้น โดยใช้เทคนิคงานด้นมือ ออกแบบ : Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์
จังหวัดสุพรรณบุรี จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• Tribal details are somewhat reduced to give throw pillows a simpler, more modern look. Decorative quilting stiches are hand

crafted. // Design: Trimode Studio and the U-thong Quilting Group, Suphan Buri Province // From: Thai Innovative Crafts //
By SACICT.
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• “Natural Dip Wall” ภาพตกแต่งผนังทำ�จากผ้าเส้นใยธรรมชาติจำ�นวน 32 ชิ้น ที่นำ�ไปย้อมสีธรรมชาติ เช่น คราม และมะเกลือ แล้วจึงนำ�มาเรียงต่อ
ลายแบบไล่โทนสีอย่างสวยงาม ออกแบบ: Plural Design และแก้ววรรณา หม้อห้อมธรรมชาติ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• Aptly named “Natural Dip Wall,” this accent wall is covered with 32 fabric slabs made from natural fiber. The pieces are dyed natural
shades of indigo blue and ebony to bring out a palette of colors and textures. // Design: Plural Design and the Kaew-wanna Natural
Mohom Fabric Group, Muang District, Phrae Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• บัว” (Bua) รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการ Innovative Craft Award 2017 ผลงานการออกแบบของ คุณเฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์ (Chalermkiat

Somdulyawat) และคุณกวิสรา อนันต์ศฤงคาร
(Kawisara Anansaringkarn) นำ�ความประทับใจในภูมิปัญญาของชุมชนบ้านบาตรอันเก่าแก่แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์มาตีความใหม่ โดยปรับลดความไม่จำ�เป็นลง “เราสร้างเทคนิคใหม่ในการเคลือบด้วยสีเทอร์โมโครมิกร่วมกับคุณสมบัติของเหล็กที่นำ�ความร้อน
ความเย็นได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สีของตัวผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหมือนสนิมได้ตามอุณหภูมิหรือการสัมผัส สื่อให้เห็นถึงธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง
ตามหลักพระพุทธศาสนา พร้อมอนุรักษ์งานฝีมือดั้งเดิมด้วยการขึ้นรูปให้เป็นถาด แจกัน หรือเชิงเทียนที่ใช้งานได้ร่วมสมัยขึ้น”

• Bua,” or large water lilies, won First Prize at the Innovative Craft Award 2017 project. Designed by Chalermkiat Somdulyawat and
Kawisara Anansaringkarn, the item of handcraft celebrates the pride in folk wisdom of the Baan Bart community that throve during the
Ratanakosin period. A reinterpretation of that wisdom has resulted in a reduction in design details deemed unnecessary. As the duo
put it, “We have invented new techniques using thermo-chromic glazing in conjunction with metals with excellent thermal conduction.
This results in the rust-color craftwork being capable of changing hues according to temperatures and touches. It communicates
uncertainty according to Buddhist beliefs. The design resembling a vase and candle holder bespeaks long-standing tradition but is practical
for the contemporary world.”
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• “Chasy - Short Stool” และ “Long Stool” สตูลประดับงานดุนลายโลหะที่เติมความพิเศษด้วยสีสันและลวดลาย ทำ�ให้ชิ้นงานดูโดดเด่น ออกแบบ:
Trimode Studio และกลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง จังหวัดเชียงใหม่ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Chasy - Short Stool” and “Long Stool” feature debossed printing design on metal surface. Vivid colors and recessed relief images

add outstanding dimensions to design. // Design: Trimode Studio and the Salakdunthip Khamkhuayong Group of Chiang Mai //
From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Playland” เมื่อแบรนด์แฟชั่นไอคอนอย่าง

Marni ให้ ค วามสนใจเฟอร์ นิ เ จอร์ แน่ น อนว่ า
ต้ อ งไม่ ธ รรมดา พื้ น ที่ ส นามเด็ ก เล่ น จึ ง เต็ ม ไป
ด้วยสีสัน โดยการปูพื้นทรายสีสดตัดกับเฟอร์นิเจอร์งานสานที่ใช้รูปทรงเรียบง่าย แต่ใช้วิธีตัด
สลั บ สี สั น ที่ ดูส นุ ก สนาน หรื อ ขยายขนาดเป็ น
ตะกร้าใบยักษ์ Marni ยังทำ�งานร่วมกับชุมชน
ฝีมือแรงงานในโคลัมเบีย วัสดุส่วนใหญ่เป็นโครง
เหล็ ก ไม้ ทำ � สี และเส้ น พลาสติ ก ทำ � ลวดลาย
ตารางหรือลายเส้น <www.marni.com>

• “Playland” // When fashion icon Marni
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turns its attention to furniture, it promises
to be extraordinary. Playland comes alive.
Simple sets of woven furniture strikingly
differ from beach sand in bright color
to create a welcome contrast. The area
can transform into a giant enclosure in
which chidren play. Marni also works with
communities in Colombia using steel
structures, painted timber, and plastic
materials to create fun craft projects.
<www.marni.com>

6/15/2560 BE 9:53 PM

30

31

• “Mon Mai” หมอนผ้าธรรมชาติทอลายมัดหมี่แบบเส้นตั้ง โดยลดทอน
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• “Mon Mai” is a collection of throw pillows crafted of natural
material woven the old Mut Mee style. Vertical yarn weaving
patterns are reduced to give the material a hint of modern
graphics. // Design: Thinkk Studio and the Natural Textile and
Dyeing Group of Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province // From:
Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

Raksayot) “จิบน้ำ�ชา ฟังเสียงนก” โมบายล์รูปกรงนก ซึ่งออกแบบแบบ
โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญางานไม้ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ยั ง เชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต ยามเช้ า ของ
คนในชนบทที่ตื่นขึ้นมาทำ�กิจวัตรต่างๆ พร้อมๆ ไปกับการฟังเสียงนก

• “Rig” is a collection of decorative mobiles by Taloengrut

Raksayot “Drinking a tea and listening to the bird's song” A
hanging mobile in the form of bird cage created by using the
wooden technique with local craft knowledge which connects
to the morning and daily life in the countryside together with
the bird'ssound.
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ลวดลายให้ดูเหมือนงานกราฟิก ออกแบบ : Thinkk Studio และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จากไทยนวัตศิลป์
โดย SACICT

• “หริก” (Ric(Sound)) ผลงานของคุณเถลิงรัฐ รักษายศ (Taloengrut
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Craft Award 2017 มองเห็นความสวยงามของดอกไม้ซึ่งเรียงร้อยและผสมผสานกันเป็นรูปเครื่องแขวน
อันวิจิตร ส่องประกายดุจแสงประทีป จึงนำ�เทคนิคการจักสานไม้ไผ่มาประกอบกับการจารแผ่นทองเป็น
ลวดลายและพับงอให้เป็นดอกไม้ แล้วปั้นขึ้นรูปเป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือและเผาแบบรมดำ�

• “Teepamalee” is a suspended floral design by Savin Saima of the Innovative Craft

Award 2017 project. The item of handicraft combines bamboo weaving skills with black
pottery firing techniques. It performs brilliantly with reflected light, thanks to gold leaves
gilded on each of the segments of the corolla of flowers.
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• “Line Tote Bag” กระเป๋าสะพายที่จัดวางลวดลายของผ้าให้ดูทันสมัย
ยิ่ ง ขึ้ น ออกแบบ : Thinkk Studio และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า ย้ อ มสี
ธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Line Tote Bag” features decorative design made attractive by
unique lines of stitching. // Design: Thinkk Studio and the Natural
Textile and Dyeing Group of Nong Bua Daeng, Chaiyaphum
Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “ทีปามาลี” (Teepamalee) ผลงานของคุณสาวิน สายมา (Savin Saima) จากโครงการ Innovative
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• เฟอร์นิเจอร์ชุด AYA ของแบรนด์ Vincent Sheppard ออกแบบโดย Sep Verboom ซึ่งนำ�เทคนิคการถักทอหวายฝีมือของ
ช่างท้องถิ่นชาวอินโดนีเซีย มาผนวกเข้ากับเทคนิคงานผ้าของช่างชาวเบลเยียม หวายเป็นวัสดุที่ไม่เพียงยืดหยุ่นได้ แต่ยังมีความ
แข็งแรงทนทาน จึงทำ�ให้เก้าอี้ตัวนี้ดูโปร่งตา น้ำ�หนักเบา ซึ่งแสดงถึงความสำ�เร็จของการร่วมมือกันระหว่างความชำ�นาญของ
ช่างพื้นถิ่นกับนักออกแบบรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

• This AYA furniture line from the Vincent Sheppard brand is designed by Sep Verboom, who combines the
wicker weaving technique of Indonesia with upholstery fabric made by Belgian artisans. Known for flexibility
and durability, wicker contributes to making this lounge chair appear airy and lightweight. It tells stories of
collaboration between local craft makers and the new generation of designers.
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• “Pyrae” ออกแบบโดย Luca Nichetto และ

Ben Gorham นักออกแบบชาวสวีเดน ซึ่งทำ�งาน
ร่ ว มกั บ Salviati บริ ษั ท ผลิ ต แก้ ว ในเมื อ งเวนิ ส
ประเทศอิตาลี นิทรรศการนี้มีการจัดแสดงผลงาน
53 ชิ้ น ที่ มี รู ป ทรงแตกต่ า งกั น ไป โดยออกแบบ
พื้นฐานของรูปทรงทั้งหมด 25 รูปแบบ ใช้เทคนิค
การขึ้ น ชิ้ น งานแบบดั้ ง เดิ ม 10 เทคนิ ค และสี สั น
ที่ แ ตกต่ า งกั น อี ก 15 สี ทำ � ให้ เ กิ ด การผสมผสาน
และนำ�มาจัดวางได้แบบมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำ�กัน
by Swedish designers Luca Nichetto and
Ben Gorham. Working with glass makers
Salviati in Venice, Italy, they debuted 53
pieces in a rich variety of shapes and sizes.
The exhibition featured 25 categories of
form, 10 production techniques, and 15
different color shades juxtaposed in such
a unique fashion.
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• “Pyrae” is a collection of glass lamps
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เป็นหัวข้อสุดท้ายที่บอกถึงการพัฒนาต่อไปของงานหัตถศิลป์
ซึ่งจะเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างงานฝีมือกับระบบอุตสาหกรรม ทำ�ให้เกิดการผลิตเป็นจำ�นวนมาก รวมถึงการออกแบบ
ให้ ใ ช้ ชิ้ น ส่ ว นร่ ว มกั น เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น แต่ นั ก ออกแบบ
ยุคใหม่เองยังคงมองหาหนทางที่จะรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของงานหัตถกรรมไว้ได้ เป็นการส่งเสริมการทำ�งานร่วมกัน
อย่างมีระบบมากขึ้น เทรนด์นี้จึงบอกถึงการรักษาความขลัง
และมนตร์ เ สน่ ห์ ข องงานหั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการทำ � งานของ
ครูช่างร่วมกับระบบอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว จึงกระจาย
สินค้าได้มากขึ้นแบบไม่มีข้อจำ�กัด

Exclusivity doesn’t always mean making limited
edition or one-of-a-kind pieces. Customer’s participation in some area of the making process can
easily provide a sense of exclusivity.
It is possible by creating a custom-made mix-andmatch assembly system for different parts from
different materials, or different origins that fit well
together without any additional cost.
39
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• “2016 Collection” ชุดเครื่องเบญจรงค์ที่นำ�ลวดลายแบบดั้งเดิมมาผสมผสานงานศิลปะ ทำ�ให้ได้ชิ้นงานที่ดูแปลกตา โดยได้แรงบันดาลใจจากช่วง

กลางวันกับกลางคืน ปรากฏการณ์น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง และแสงอาทิตย์กับความอุดมสมบูรณ์ ออกแบบ : คุณสุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง (Surachead Sinlapabunlang)
ซึ่งเป็นศิลปินรับเชิญของ Thinkk Studio และกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• The “2016 Collection” combined traditional Benjarong design with modern art styles, resulting in a new line of ceramic ware that
looks beautiful in an exciting and eye-catching way. The design was inspired by daytime and nighttime hours, high and low tides,
as well as sunlight and abundance. // Design: Surachead Sinlapabunlang, visiting artist at Thinkk Studio, and the Benjarong
Group of Dongaidee, Samut Sakhon Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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Mass Exclusivity is the last topic of discussion. It
deals with further developments in innovative
crafts. The manufacture of large quantities of
products require active collaboration between
craftspeople and the industries. To mass produce
effectively, designers need to come up with parts
that are capable of sharing by various products,
thus helping to reduce unit costs. In the meantime,
the designers must find ways to retain what is
unique about each crafts product to make it
attractive and compelling.
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• “Tribida” ลิ้นชักเก็บของสูงสามชั้น ตัวลิ้นชักสานลวดลายอย่างสวยงาม น้ำ�หนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ออกแบบ : Trimode
Studio และกลุ่มถักเชือกมัดฟาง บ้านแหลมยาง จังหวัดนครสวรรค์ จากไทยนวัตศิลป์โดย SACICT

• “Tribida” is a drawer dresser with three beautifully woven baskets. It is lightweight and able to move or be
moved easily. // Design: Trimode Studio and the Straw Rope Knitting Group of Baan Laemyang, Nakhon Sawan
Province. // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Plig Container” ภาชนะเก็บของทำ�จากหินอ่อน ได้แรงบันดาลใจจาก
เสาลูกมะหวดที่ใช้ประดับในงานสถาปัตยกรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยอย่ า งปราสาทหิ น หรื อ วิ ห าร ออกแบบ : Thinkk Studio และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรมหินอ่อน จังหวัดสระบุรี จากไทยนวัตศิลป์ โดย
SACICT
• “Plig Container” is a line of marble holders inspired by gilded

pillars decorating stone shrines that are architectural heritage of
Thailand’s Northeast. Design: Thinkk Studio and the Marble
Handicrafts Community, Sara Buri Province //// From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

• “ชมจันทร์” (Moon Phases/Faces) ผลงานของคุณชาคร ขจรไชยกูล (Chakorn Kajornchaikul) งานเซรามิกที่ได้

แนวคิดจากการตีความในการชมดวงจันทร์ของชุมชนชาวมุสลิมที่บูเก๊ะปาเร๊ะ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสัญญาณของการ
เริ่มต้นเดือนรอมฎอน ดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา แทนค่าเป็นจานรูปใบหน้าที่รองรับอาหารได้น้อยลง
เรื่อยๆ อันหมายถึง การอดและละเว้นนั่นเอง

• “Phases of the Moon” by Chakorn Kajornchaikul. Ceramics art pieces are inspired by admiring the moon
of the Muslim community in Bukae Bare;Yala Province. That means the beginning of the month of Ramadan.
The moon appears to change itself every time so the ceramic plates change in the different shape of faces
as the same way.The less space in the plate means the less eating in the Ramadan.
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• “1 inch” ออกแบบโดย Jasper Morrison เก้าอี้ตัวนี้ถือเป็นสัญลักษณ์

ของแบรนด์ Emeco ทำ � จากอะลู มิ เ นี ย มรี ไ ซเคิ ล ที่ ผ่ า นกระบวนการ
77 ขั้ น ตอน แบบเดี ย วกั บ ชิ้ น งานดั้ ง เดิ ม ในปี 1944 แต่ ป รั บ ให้ เ ข้ า กั บ การ
ใช้งานในปัจจุบัน โดยขยายขนาดของอะลูมิเนียมเป็น 1 นิ้ว เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

• “1 inch” is the name of a chair designed by Jasper Morrison.
A flagship product of the Emeco brand, the chair sits on a
recycled aluminum frame that has gone through 77 processes
in the making. It has much in common with the design that
debuted in 1944, but with some improvements to best suit
the needs of the present time, one of which being the expansion
of the aluminum frame to 1 inch in diameter for extra strength
and durability.
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เนื่องจากแต่ก่อนจะใช้กับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เท่านั้น ออกแบบ : Thinkk Studio และหมู่บ้านจักสาน
หวาย บ้านช้าง จังหวัดอ่างทอง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Takra” is a line of multiple-use trays made of strands of wicker woven onto steel

frames. The design is quite a departure from what has been the norm since wicker
weaving traditionally was used only in bigger objects. // Design: Thinkk Studio and
the Wicker Weaving Village at Baan Chang, Angthong Province // From: Thai Innovative
Crafts // By: SACICT.
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• “Takra” ถาดอเนกประสงค์ทำ�จากงานสานหวายประกอบกับโครงเหล็ก ถือเป็นมิติใหม่ของงานจักสาน
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• “Chasy Lamp Longleaf and Short Lean” โคมไฟโลหะ

ตอกลาย จุดเด่นอยู่ที่การนำ�ลายดั้งเดิมมาลดทอนให้ดูเรียบขึ้น
ทั้งลายไขว้ ลายตาข่าย และลายดอกไม้ รวมถึงสีสันของโลหะ
เมื่ อ จั ด เป็ น ชุ ด ก็ ดู ส วยงามและแปลกตา ออกแบบ : Trimode
Studio และกลุ่ ม สลั ก ดุ น ทิ พ ย์ คำ � คั ว หย้ อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
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hanging lamps in many shapes and sizes. Their most
outstanding feature is the debossed printing design
intentionally reduced in details to achieve a simple
look. They include cross marks, nets, and floral
patterns. An exciting palette of colors add an interest
to the mix. // Design: Trimode Studio and the Salakdunthip Khamkhuayong Group of Chiang Mai // From:
Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Chasy Lamp Longleaf and Short Lean” is a line of
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• “May I have your attention please?” ออกแบบโดย Maarten Baas ซึ่งทำ�งานร่วมกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ Lensvelt สัญชาติเนเธอร์แลนด์ หลังจาก
หายหน้าไป 2 ปี กลับมาคราวนี้เขานำ�เก้าอี้ตัวเก่ามาเขย่าหน้าตาใหม่เป็น “Marteen Baas 101” ซึ่งสามารถผลิตได้จำ�นวนมากขึ้น โดยยังคงคาแร็คเตอร์
งานสเก็ตช์มือเอาไว้ <http://maartenbaas.com>
• “May I have your attention, please?” is designed by Maarten Baas, who works with the Netherlands-based furniture makers

Lensvelt. Back from a two-year hiatus, he transformed an old chair design into a completely new one, and called it “Marteen Baas
101”. The updated design is capable of being mass produced while retaining the hand-sketched, asymmetrical backrest that
has long been its character. <http://maartenbaas.com>
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อังกฤษ เป็นการขยายรูปแบบของการถักทอเส้นไหมเดิมๆ มาเป็นเทคนิคการ
ถักเบาะเก้าอี้นั่ง สร้างการเกาะเกี่ยวที่ร องรับอย่างนุ่มนวลและดูทันสมัย

• “Needle Chair” by British designer Veega Tankun takes knitting

to a whole new level. Instead of the interlocking loops of wool
and yarn, the upholstery is made of oversized strands of soft
material stitched together as if by a big needle. The result is
fashionably attractive.

Mass X Clusivity
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• เก้าอี้ “Needle Chair” ออกแบบโดย Veega Tankun นักออกแบบชาว
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• เสื้ อ แจ็ ก เก็ ต ที่ นำ � ลวดลายแบบชนเผ่ า มาลดทอนให้ ดู
เรียบและทันสมัยขึ้น โดยใช้เทคนิคงานด้นมือ ออกแบบ :
Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

details to afford a simpler, more up-to-date
look. Sewing is all by hand. // Design: Trimode
Studio and the U-thong Quilting Group, Suphan
Buri Province // From: Thai Innovative Crafts //
By SACICT.
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• “กังวาน”(Echoกระเบื้องเบญจรงค์ประดับผนังและพื้น (An Element of Tiles) ผลงานของคุณผุสดี ศรีอำ�พันพฤกษ์ (Putsadee Sriamphunpluk)

คุณปรีชา รักซ้อน (Preecha Raksorn) และคุณสุกัญญา วงษ์เกษร (Sukanya Wongkesron) จากโครงการ Innovative Craft Award 2017 ประยุกต์ลวด
ลายจิตรกรรมฝาผนังของไทยเป็นชิ้นงานกระเบื้องที่มีรูปแบบและลวดลายเรขาคณิต โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเครื่องเคลือบเบญจรงค์เขียนสี กดลายนูนต่ำ�
และเขียนลายทอง ซึ่งสามารถต่อยอดไปใช้ในงานสร้างสรรค์เชิงสากล ทั้งสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และออกแบบผลิตภัณฑ์

• “Echo” Decorative Benjarong color tiles for walls and floors are designed by Putsadee Sriamphunpluk, Preecha Raksorn, and Sukanya
Wongkesron at the Innovative Craft Award 2017. The design is inspired by the art of Thai mural painting with an emphasis on
geometric forms and patterns. It makes good use of traditional Benjarong coloring processes, bas relief sculpture, and gold gilding.
All of these techniques can advance into other creative undertakings, ranging from architecture to interior decorating to product
design.
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• A jacket line features tribal design reduced in
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พั บ จั บ จี บ และเย็ บ ติ ด กั น เป็ น รู ป ทรงห้ า แฉกออกแบบ : Thinkk Studio
และกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานใบลานบ้ า นทั บ ลาน จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จาก
ไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Jeep Lamp” is a pleated lampshade made from palm leaves

woven into sheets. The sheets are then folded into pleats before
being hand-stitched to form a five-pointed star shape. // Design:
Thinkk Studio and the Palm Leaf Weaving Group at Baan Tublan,
Prachin Buri Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

• “Khrae Tray” ถาดอเนกประสงค์ที่ได้แรงบันดาลใจจากแคร่ไม้ไผ่ ทำ�จาก
ไม้ ไ ผ่ ข นาดเล็ ก และโครงเหล็ ก สี ดำ� ออกแบบ : Thinkk Studio และหมู่ บ้ า น
จักสานหวาย บ้านช้าง จังหวัดอ่างทอง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
• “Khrae Tray” is a multipurpose flat, shallow container inspired by

the bamboo couch used for sitting and sleeping. The tray is made of
small bamboo rods secured to a steel frame painted black. //
Design: Thinkk Studio and the Wicker Weaving Village at Baan
Chang, Angthong Province // From: Thai Innovative Crafts // By:
SACICT.
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• “Jeep Lamp” โคมไฟดีไซน์เก๋ทำ�จากใบลานที่สานเป็นแผ่น ก่อนนำ�ไป
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• เก้ า อี้ “Iroko” ออกแบบโดย Andrea Tognon ได้ แ รง-

บันดาลใจจากรูปทรงของสถาปัตยกรรม ตัวฐานเป็นคอนกรีต
ที่ ดูห นั ก แน่ น มั่ น คง ส่ ว นพนั ก พิ ง เป็ น แผ่ น ไม้ บ างๆ แสดงถึ ง
ความขัดแย้งสองวัสดุแต่กลับดูเข้ากันได้อย่างกลมกลืน

• “Iroko” chair by Andrea Tognon takes its inspi-

• “Lucent Objects” โคมไฟสานขึ้นรูป ทดลองการใช้วัสดุธรรมชาติที่หลากหลาย อย่างเปลือกข้าวโพด เปลือกถั่ว ใบปาล์ม

ใบเตย เป็นต้น ในรูปทรงที่แตกต่างและน่าสนใจ ออกแบบโดย Stanley Ruiz และ Design Cent
(DCP) สำ�หรับนิทรรศการ ครบรอบ 64 ปี ในงาน Manila FAME

er of the Philippines

• “Lucent Objects” The weaving lighting is the experiment of indigenous materials using such as corn husk,
peanut shell, palm husk, pandan leaves etc. into the interesting and different forms. Designed by Stanley Ruiz
with the Design Center of the Philippines (DCP) for the 64th edition of Manila FAME.
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rations from an architectural style. Its heavy concrete
leg and the backrest made of timber add a welcome
contrast to design.
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เป็ น อี ก หนึ่ ง หั ว ข้ อ ของการจำ � กั ดความในด้ า นการหลี ก หนี
ความเป็ น อยู่ ที่ เ ปลี่ ย นไปในปั จ จุ บั น ย่ อ มมี ผ ลต่ อ เทรนด์ ข องง
านออกแบบ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น
อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้บริโภคผ่านอิริยาบถ
ต่างๆ เช่น เดิน นั่ง นอน เมื่อผู้คนอยากพัก
งานออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการการพักผ่อนหรือสร้าง
สมาธิ ซึ่ ง อาจแทนค่ า ผ่ า นความเรี ย บง่ า ย รู ป แบบของงาน
ย่ อ มต้ อ งเข้ า ใจง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น แต่ เ ลื อ กสิ่ ง ที่ ดีที่ สุ ดเพื่ อ ให้
ตอบโจทย์การใช้งาน และช่วยทำ�ให้ชีวิตในทุกวันดียิ่งขึ้น
58

of materials used, reduce the number of component
parts, simplifying the production process.

Some find peacefulness in very simple ways, such
as gardening, walking quietly in the forest, on the
beach, and in a park. Instead of closing all eyes
and ears and being totally disconnected, the
propitious sounds of nature can make us feel
alive, a part of the world. Nature provides us with
a kind of silence that is in reality a gentle noise. A
Digital Detoxing is another topic worth a mention good design can express a jubilation of catching
when it comes to defining an escape from confusion. our breath, help slowing down the rhythm of our
Needless to say the changing ways of living over modern life and finding a piece of mind.
time has impacted design trends at the present
time. A lot of the trends concern items commonly
used in daily routines and inspired by real-world
behaviors, such as the way people walk, sit, or lie
back in a relaxed position.
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• ชุดแจกัน “Mount” และถาด “Clif” ได้แรงบันดาลใจจากภูเขาและหน้าผาที่เปลี่ยน แปรสภาพไปในแต่ละฤดูกาล โดยใช้เทคนิคการแกะไม้ที่ปล่อยให้พื้นผิว
เป็นไปตามธรรมชาติ ออกแบบ : TRIMODE DESIGN และกลุ่มงานไม้มะม่วง หางดง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Mount” and “Clif” are a vase and a tray, respectively. Both are inspired by mountains and rock faces that transform as seasons

change. The transformation is reflected in the way blocks of timber are partially carved to mimic change taking place naturally over
time. // Design: Trimode Design and the Mai Mamuang Woodwork Group at Hang Dong, Chiang Mai Province // From: Thai Innovative
Crafts // By: SACICT.

Digital Detoxing

SACICT CRAFT TREND 2018

When people need a break from it all, designers
respond to their relaxation needs. On quest to
portray peace and silence, designers are trying to
lighten shapes. Some are reducing the the quantity
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• “Landscape Pot Box” กล่องเก็บของอเนกประสงค์ ได้แรงบันดาลใจ
จากแลนด์สเคปในธรรมชาติ ทำ�จากไม้มะม่วง ฝาปิดทำ�จากเรซินทำ�สีที่มี
เท็กซ์เจอร์เลียนแบบหินธรรมชาติ ออกแบบ : TRIMODE DESIGN และกลุ่ม
งานไม้มะม่วง หางดง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
• “Landscape Pot Box” is a set of storage boxes inspired by a

landscape that exists in nature. The container bodies are crafted
of mango wood, and the lids of a kind of resin styled to emulate
the texture of natural rock formations. // Design: Trimode Design
and the Mai Mamuang Woodwork Group at Hang Dong,
Chiang Mai Province // From: Thai Innovative Crafts // By:
SACICT.
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• สตูล “Small Venus Stool” ได้แรงบันดาลใจจากประติมากรรม Venus of

Willendorf ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการ
กลึ ง ไม้ สามารถนำ � สตู ล มาวางต่ อ กั น เป็ น ชั้ น วางของได้ ออกแบบ :
TRIMODE DESIGN และกลุ่มงานไม้มะม่วง หางดง จากไทยนวัตศิลป์ โดย
SACICT

• “Small Venus Stools” are inspired by the statute of Venus of
Willendorf that stands for the abundance of nature. The trio
are made of timber machined into shape. They can stack up to
function as storage shelves. // Design: Trimode Design and the
Mango Wood Group of Hang Dong, Chiang Mai Province // From:
Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Sunset - Sunrise Mirror” งานกระจกสำ � หรั บ

ใช้ในงานตกแต่ง ได้แรงบันดาลใจจากดวงอาทิตย์
ขึ้ น และตก ทำ � จากหวายหล่ อ เรซิ น ออกแบบ :
TRIMODE DESIGN และกลุ่ ม งานไม้ แ ละหวาย
บางคูวัด จังหวัดปทุมธานี จากไทยนวัตศิลป์ โดย
SACICT

• “Sunset and Sunrise Mirrors” are two
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decorative pieces inspired by rising and
setting sun. The two-mirror combo is crafted
of resin coted wicker.// Design: Trimode
Design and the Woodwork and Wicker Group
of Bang Khoowat, Pathum Thani Province //
From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “รวงไม้” (Woodencomb) ผลงานของคุณนครินทร์ ตันติศิริวัฒนา (Nakkarin Tantisirivattana) จากโครงการ Innovative

• “Wooden Honeycomb” by Nakkarin Tantisirivattana of the Innovative Craft Award 2017 project is a
decorative piece made from wood left over from industries in the community. The art of repurposing involved
cutting wood into small pieces and stitched them together in a symmetrical fashion.
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• “Lance Rake” เฟรมจักรยานในสไตล์งานคราฟต์ที่นำ �ไม้ไผ่สานมาผสมกับคาร์บ อนไฟเบอร์ ซึ่ง
มีคุณสมบัติแข็งแรง น้ำ�หนักเบา และยืดหยุ่น สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดี
• “Lance Rake” is a bicycle frame styled to look like an item of handicraft. The flexible,

lightweight carbon fiber frame is covered in bamboo strands woven to form an extra layer
of protection. It’s one way of making a contrast exist alongside harmony.
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Craft Award 2017 ของตกแต่งที่เกิดจากการนำ�เศษวัสดุไม้เหลือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในชุมชนมาสร้างมูลค่า
ใหม่ ด้วยการนำ�มาตัดเป็นชิ้น แล้วต่อเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการเข้าไม้ เกิดเป็นรูปทรงและลวดลายใหม่
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• ชุ ดเฟอร์ นิ เ จอร์ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ข อง Vincent Lim และ Elaine Lu

สถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย คอร์ เ นล ซึ่ ง ดั ดแปลง
รถเข็นให้กลายเป็น โซฟาและโต๊ะกลางที่มีล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวกเหมือนรถเข็น ส่วนสีสันของเบาะได้แรงบันดาลใจจากผลงานของ
Le Corbusier

• These mobile pieces of furniture are created by Vincent Lim
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and Elaine Lu, both of whom products of Cornell University’s
School of Architecture. The sofa and cupboard are made
readily transportable by trolleys attached to either the rear or
the underside, whichever the case. Their vivid colors are
inspired by works of Le Corbusier.
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• โมบายล์กระดาษที่บอกเล่าถึงธรรมชาติใกล้ตัวของชุมชนในชนบท ทั้งภูเขา
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• Paper mobiles are reminiscent of many things in the natural
environment, from the rural community to mountains to meadows to
rivers and clouds in the sky. These mobiles are made from rice straw
paper cut into geometric shapes and covered in shades of acrylic
paint. // Design: Thinkk Studio and the Straw Paper Group of Baan
Samkha and Thai Straw Factory, Lampang Province // From: Thai
Innovative Crafts // By: SACICT.
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ทุ่งหญ้า สายน้ำ� และก้อนเมฆ ผ่านการสร้างรูปทรงจากใยกระดาษฟางข้าวที่
อั ด ใส่ แ ม่ พิ ม พ์ อ ะคริ ลิ ก ทำ � สี แล้ ว ตั ด เป็ น รู ป ทรงเรขาคณิ ต ออกแบบ : Thinkk
Studio และกลุ่ ม กระดาษฟางข้ า ว บ้ า นสามขา ฟางไทยแฟคทอรี่ จั ง หวั ด
ลำ�ปาง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

6/15/2560 BE 9:54 PM

• เฟอร์นิเจอร์ชุด Escape ออกแบบโดย Fernando

Mastrangelo ประกอบด้วยม้านั่ง ตู้หนังสือ โต๊ะ
กลาง โต๊ะทำ�งาน และงานตกแต่งผนัง โดยเลือกใช้
สีสันที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ เช่น สีของท้องฟ้าและ
ผืนน้ำ� มาผสมในโทนพาสเทล ผนวกเข้ากับฟังก์ชัน
และรูปทรงเท่ๆ ทางสถาปัตยกรรมได้อย่างกลมกลืน

• “Escape” by Fernando Mastrangelo is a

furniture set comprising a bench, bookcase,
center table, and work desk, all of which
painted a beautiful mix of natural shades,
such as sky blue and aquamarine. The
pastel hues go together well with the form
and function for which every architectural
element is intended.
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แนวตั้ง พร้อมทำ�ฝ้าเพดานที่ดูสวยโดดเด่นด้วยเส้นสายที่ถอดแบบจากชั้นดินของโลก และเป็นช่องเปิดรับแสงธรรมชาติให้เข้ามาสร้างความผ่อนคลาย รวมถึง
ทำ�ให้ต้นไม้ในอาคารเจริญเติบโตต่อไปได้

• The cafe at the Museum of Cycladic Art in Athens has undergone design updates showcasing a beautiful vertical garden. The

brainchild of Kois Associated Architects, the makeover features outstanding ceiling design that emulates the strata of sediment rock
and soil in the earth crust. Meantime, skylights allow the sun to illuminate the interior spaces, resulting in a relaxed atmosphere
and enabling lush vegetation to thrive.
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• Kois Associated Architects ได้ปรับโฉมงานตกแต่งภายในของคาเฟ่ในพิพิธภัณฑ์ Cycladic Art กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ให้มีบรรยากาศของสวน
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• ลูกข่างทำ�จากกระดาษฟางข้าวซึ่งปลอดสารพิษ โดยใช้วิธีขดกระดาษจนเป็นรูปทรงที่ต้องการ แล้ว
แทรกสีเพื่อให้เกิดลวดลายระหว่างชั้น เสียบแกนโลหะตรงกลาง ใช้เป็นของเล่นหรือจะวางตั้งโชว์ก็ได้
ออกแบบ : Thinkk Studio และกลุ่มกระดาษฟางข้าว บ้านสามขา ฟางไทยแฟคทอรี่ จังหวัดลำ�ปาง
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
• Spinning tops are crafted of straw paper that is non-toxic. The rounded sides are
formed by winding the paper to the desired dimensions before applying paint to create
bands of colors and inserting the vertical handle made of metal rods. They make good
toys or show pieces. // Design: Thinkk Studio and the Straw Paper Group of Baan
Samkha and Thai Straw Factory, Lampang Province // From: Thai Innovative Crafts //
By: SACICT.
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• “รวงไม้ ” (Woodencomb) ผลงานของคุ ณ
นครินทร์ ตันติ ศิ ริ วั ฒ นา (Nakkarin Tantisirivattana) จากโครงการ Innovative Craft
Award 2017 แจกั น รู ป ทรงสวยแปลกตาที่ นำ �
เศษวั ส ดุ ไ ม้ เ หลื อ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมในชุมชนมาสร้างมูลค่าใหม่
• “Wooden Honeycomb” by Nakkarin
Tantisirivattana of the Innovative Craft
Award 2017 project is a flower vase in
eye-catching configuration. Made of
leftovers from industrial activities in the
community, they add values and breathe
new life into found objects.
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• ลิ้ น ชั ก “Alive” ออกแบบโดย Juno Jeon นั ก ออกแบบชาวเกาหลี ใ ต้
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• “Alive” is a single chest drawer by designer Juno Jeon of South
Korea. The top and both sides of the outer case come installed
with little bony wings that spring to life as the drawer slides
open and shut. “I want the kind of furniture that moves and
interacts with users,” the designer explained.
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ไม่เพียงแต่นำ�ไม้มากรุผิวลิ้นชักด้านนอกให้เหมือนปีกนก เขายังใส่ฟังก์ชัน
ให้แผ่นปีกนกเหล่านี้พลิกกลับด้านได้เวลาเลื่อนเปิดลิ้นชัก ผลงานชิ้นนี้จึง
ดู เ หมื อ นกั บ มี ชี วิ ต “ผมอยากให้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ มี ค วามเคลื่ อ นไหวและสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งาน”
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• RE:CHARGE คาเฟ่สำ�หรับคนรักสุขภาพกายและใจ ออกแบบโดย Todd Bracher ที่นั่งพักผ่อน

และทำ�งานซึ่งอยู่ท่ามกลางพรรณไม้ต่างๆ ที่ตกแต่งตามผนัง ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
ชวนให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย มาพร้อมกับโคมไฟชีวภาพที่ปรับสภาพแสงให้อยู่ในสภาวะน่าสบายได้
ตลอดทั้งวัน

• RE:CHARGE is a café for people who care about their physical and mental health.

Designed by Todd Bracher, the small informal restaurant sits embraced in a lush
oasis. Feel the rejuvenating effects of design as you drop in for refreshments or
getting some work done. It’s a place to relax under electric lamps made of organic
materials that adjust brightness to comfortable levels all day.
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• “Faang Lamp” โคมไฟขึ้นรูปจากใยฟางข้าวแบบสามมิติ จุดเด่นอยู่ที่สีสันและเท็กซ์เจอร์ของใยฟางข้าวที่ผสมใบไม้และดอกไม้ ใช้เทคนิคการหล่อลงไป

บนพิมพ์สเตนเลสพับ แล้วเย็บประกอบแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ออกแบบ : Thinkk Studio และกลุ่มกระดาษฟางข้าว บ้านสามขา ฟางไทยแฟคทอรี่ จังหวัด
ลำ�ปาง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Faang Lamp” is crafted of rice straw, the pulp of which is blended together to form sheets of paper. The lamp’s outstanding

feature comes from the color and texture of straw mixed with leaves and flowers. A stainless steel mold is used in making the paper
sheets before they are stitched together into a three-dimensional shape. // Design: Thinkk Studio and the Straw Paper Group of
Baan Samkha and Thai Straw Factory, Lampang Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• โคมไฟ รุ่น “Raindrop Hanging Lamp”
ใช้เทคนิคงานสานไม้ไผ่และทองเหลือง ได้
แรงบันดาลใจจากเม็ดฝน ซึ่งเป็นดั่งน้ำ�ทิพย์
ในการหล่อเลี้ยงชีวิต จาก PATAPiAN
• “Raindrop Hanging Lamp,” a lamp

shade model combining bamboo
weaving with brass works, is inspired
by every drop of rain that, like
magic, calms the souls and replenishes life on earth. This one from
PATAPiAN
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• เครื่องแขวนไม้ไผ่ จาก Vassana
• A decorative piece of bam-

boo craftwork suspended in
the air from Vassana

Craft Color Trend
สี สั น เป็ น เหมื อ นภาพศิ ล ปะที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคหั น มาสนใจมอง
สิ่งของนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากมองย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่ใกล้ตัว
มนุษย์ก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่ และผ้าห่มที่ให้ความอบอุ่น ซึ่งต่อมา
ก็เกิดเป็นวัฒนธรรมการผลิตและการทอผ้าขึ้นมา มีการคิดค้นสีสัน
ที่สกัดจากธรรมชาติจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
ในทางการตลาดก็มีการนำ�สีมาเป็นปัจจัยในการสร้างความเคลื่อนไหวและกระตุ้นยอดขาย เพราะบางครั้งสีสันก็มีผลต่อผู้ที่ไม่อยาก
ตกเทรนด์ไม่น้อย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ทุกต้นเดือนธันวาคม
PANTONE บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ คิ ด ค้ น ระบบการจั บ คู่ สี
(หรื อ Pantone Color Matching System - PMS) จะคั ด สรร
คณะกรรมการ 10 คน เพื่อคัดเลือกสีที่จะเป็นเทรนด์ในปีต่อไป
โดยวิ เ คราะห์ จ ากไลฟ์ ส ไตล์ ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่
การเมือง ไปจนถึงสตรีตอาร์ต เพื่อโหวตหาสีที่ชนะเลิศ ซึ่งอาจ
ไม่ ใ ช่ สี ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด แต่ เ ป็ น สี ที่ แ สดงอารมณ์ แ ละทั ศ นคติ ข อง
ผู้ บ ริ โ ภคในช่ ว งเวลานั้ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี และแน่ น อนเมื่ อ ลองไป
สำ�รวจข้อมูลจากงานแฟร์ระดับโลกอย่าง Maison & Objet และ
Milan Fair ก็เห็นได้ชัดว่าบริษัทเฟอร์นิเจอร์และนักออกแบบให้
ความสำ�คัญกับสีสันที่เป็นเทรนด์ค่อนข้างมาก เราจึงได้เห็นสีเขียว
(Greenery) ซึ่งเป็นเทรนด์สีของต้นปี 2017 ได้ในเกือบทุกที่

SACICT CRAFT TREND 2018

of cloth decorated with alphabet
embroidery from the Srinlim brand.
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Colors are like works of art. They make heads turn and
inspire viewers to pay attention to whatever the
artist tries to communicate. Looking back over the
years, it’s clear one of the attractions was the color of
garments people wore. Not only does clothing provide
warmth and protection, it also stands for the culture to
which wearers belong. Apparels tell stories of the

that during the period, indigo blue has had so much
effect on consumers. Indigo came from nature and
was practical in the affairs of life. Hence, the shades
that we have to keep an eye on at least for the time
being are dark green tones that fuse into blue
territories. In a nutshell, consumers attach great
importance to the aesthetics of materials, colors, and
forms. Together they contribute to making works of art
and craft perfect.

Craft Color Trend

• Typotown Collection is a model

In marketing, colors are one of key factors that arouse
enthusiasm, thereby increasing sale volumes and
contributing to a vibrant economy. On a personal level,
people follows the latest goings-on in color change,
or risk falling behind the trend. It’s understandable
that every year in December, the printing giant Pantone
will come up with a new scheme of color matching. The
systematic plan, known as Pantone Matching System or
PMS, is done by a 10-strong committee who come
together and select what colors or combinations will
be trending in the year ahead. In so doing, they take
into account every respect of people lifestyles, from
living conditions to politics to street art scenes. The
colors that are voted winners may not even be the
most modern shades, but ones that truly reflect the
mood and scene, and consumer opinions for that one
particular moment. That said, we move on to attend
world-class exhibitions, such as Maison & Object, and
Milan Fair. And it is obvious that everywhere furniture
manufacturers and designers are all influenced by it. As
for 2017, it’s the colors of greenery that are trending.

ในงานหัตถศิลป์เอง หากเราจะคาดคะเนสีสันที่ทำ�ให้ผู้บริโภคสนใจ
คงต้องย้อนกลับไปประมวลข้อมูลในช่วงปีหรือสองปีก่อนหน้านี้ด้วย
ซึ่งในช่วงเวลานั้นจนถึงตอนนี้โทนสีธรรมชาติอย่างสีครามมีผลกับ
ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น อย่ า งมาก เพราะเป็ น สี ที่ ม าจากธรรมชาติ แ ละยั ง
ใช้ ง านง่ า ย ดั ง นั้ น โทนสี ที่ ยั ง เป็ น ที่ จั บ ตามองในปี นี้ ค งหนี ไ ม่ พ้ น
โทนสีเขียวเข้มไล่ไปจนถึงสีน้ำ�เงิน ซึ่งทำ�ให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นว่า
ผู้บริโภคยังให้ความสำ�คัญกับเรื่องการใช้งานพอๆ กับเรื่องความงาม For the craft trend, in determining what colors will
ของวัสดุ สีสัน และรูปทรง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ทำ�ให้ attract consumers the most, there is a need to look
back into the past couple of years as well. It was found
งานออกแบบนั้นมีความสมบูรณ์

• ผ้าปักลายตัวอักษร สำ�หรับตกแต่งผนัง
รุ่น “Typotown Collection” จากแบรนด์
Srinlim

methods and materials that go into making them.
Over time man’s ability to use materials from nature
to their advantage have developed into wisdom they
rely on today.
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• จานเซรามิกเขียนลวดลายเป็นลายผ้าพื้นถิ่น
จาก Wit’s Collection

• หมอนอิงผ้าฝ้ายย้อมคราม ทำ�

• Ceramic ware featuring indigenous

ลวดลายมั ด ย้ อ มดู เ รี ย บง่ า ย จาก
Slow Stitch Studio

fabric patterns from Wit’s Collection

• A cotton throw pillow dyed

indigo blue in Mut Mee design
from Slow Stitch Studio

• กระปุกเก็บของเซรามิก

รู ป นกพั บ กระดาษ จาก
Wit’s Collection

• Ceramic jars for
miscellaneous storage
resembling origami
birds from Wit’s Collection

• พัดรูปทรงเรขาคณิตทำ�จากใบลานมาสานขัด

80

ในลวดลายเรี ย บง่ า ยและทั น สมั ย ออกแบบ :
Thinkk Studio x กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สาน
ใบลานบ้ า นทั บ ลาน จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จาก
โครงการ Sustainable Crafts

• Palm-leaf fan weaving in the geometric

shape with the simply and modern pat
tern. Design: Thinkk Studio and the
Palm Leaf Weaving Group at Baan
Tublan, Prachin BuriProvince from
Sustainable Crafts Project.

• ซองจดหมายและกระดาษ เทคนิ ค การ
ย้ อ มครามลงบนกระดาษเพื่ อ ให้ ไ ด้ สี สั น และ
ลวดลายที่ แ ตกต่ า ง เป็ น สิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์ ที่
สวยงามและใช้งานได้ในทุกวัน จากโครงการ
Sustainable Crafts
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indigo-dye technique on the natural
paper, create the remarkable pattern
and color which is the lifestyle item for
everyday life by Sustainable Crafts
Project.
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เป็ น ลายผ้ า พื้ น ถิ่ น จาก Wit’s
Collection

• Ceramic ware featuring

indigenous fabric patterns
from Wit’s Collection

• “Chasy-Box” กล่องเก็บของอเนกประสงค์ประดับงานดุน

ลายโลหะที่ เ ติ ม ความพิ เ ศษด้ ว ยสี สั น และลวดลาย ทำ � ให้
ชิ้นงานดูโดดเด่น ออกแบบ : Trimode Studio และกลุ่ม
สลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง จังหวัดเชียงใหม่ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Chasy Box” is a collection of multi-purpose
storage containers. Deboss printing design adds
depth to the surface while vivid colors and texture
appeals to the senses. // Design: Trimode Studio
and the Salakdunthip Khamkhuayong Group of
Chiang Mai // From: Thai Innovative Crafts // By:
SACICT.

Craft Color Trend

SACICT CRAFT TREND 2018

• Envelope and paper, using the

• แจกั น เซรามิ ก เขี ย นลวดลาย
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• เสื้ อ คลุ ม ผ้ า ฝ้ า ยม่ อ ฮ่ อ ม จาก
Homlom Studio

• ตะกร้าไม้ไผ่สานสลับสีขาวดำ�จากโครงการ

• An outer garment made of

Sustainable Crafts

Mo Hom cotton material from
Homlom Studio

• A bamboo basket with alternating

color patterns from Sustainable
Crafts Project.

• สตูลเซรามิกทำ�ลวดลายเลียนแบบ
เกล็ดปลา จาก Wit’s Collection

• กระเป๋าผ้าแคนวาส ตกแต่ง

• A ceramic stool featuring

ด้วยหวายสานแบบงานแฮนด์เมด
จาก Nuttiyartaan

fish scale texture from Wit’s
Collection

• A canvas tote adorned
82

with handcrafted wicker
basketry from Nuttiyartaan
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• หมอนผ้ า ที่ นำ � ลวดลายแบบชนเผ่ า มาลดทอนให้
ดู เ รี ย บและทั น สมั ย ขึ้ น โดยใช้ เ ทคนิ ค งานด้ น มื อ
ออกแบบ : Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์
จังหวัดสุพรรณบุรี จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
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• ขั น โตกเซรามิ ก ขนาดเล็ ก ราคา 200 บาท ขนาดกลาง

ราคา 350 บาท ขนาดใหญ่ ราคา 450 บาท จาก Kummee
Studio

• Khan Toke dinner sets going for 200 Baht for the

small size, 350 for mid-size, and 450 for large at
Kummee Studio

details reduced to afford a simple, upto-date look by Trimode Studio and the
U-thong Quilting Group, Suphan Buri
Province // From: Thai Innovative Crafts
Craft Color Trend
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• Hand-stitched throw pillows with tribal

6/15/2560 BE 9:54 PM

Sacict
Craft
Trend
2018
at IICF

(international
innovative craft
fair 2017)
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• SACICT Craft Trend 2018 เป็นนิทรรศการ

ภายในงาน IICF 2017 ซึ่งคัดเลือกผลงานจาก
โครงการ Thai Navathasilp โดย SACICT
ที่ นำ � องค์ ค วามรู้ ดั้ง เดิ ม มาปรั บ ใช้ ใ นรู ป แบบ
ใหม่ และสร้างสรรค์ดว้ ยมือ อันเป็นการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างนักออกแบบฝีมือระดับประเทศ
กับช่างฝีมือท้องถิ่น

• The exhibition SACICT Craft Trend

2018 is part of the IICF 2017, which
handpicks selected items of craftwork
from the Thai Innovative Craft Project.
SACICT focuses on adapting traditional
wisdom in new environments and
works skillfully done by hand through
collaboration between nationally
renowned designers and craftspeople
in the locality.
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• ฉากกั้นทำ �จากไม้แ ละหวายสาน รุ่น “Cane Collection” ผลงานของ

Atelier 2+ และ PODIUM ซึ่งเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับ
ผู้ผลิต ส่วนเก้าอี้พนักพิงสูง รุ่น “Hang-oun” ออกแบบโดยคุณพัชรภรณ์
พิกุลแก้ว (Patcharaporn Pikunkaew) ได้แรงบันดาลใจจากหางอวน ใช้
เทคนิคงานจับสม็อกและอัดพลีต รวมกับงานย้อมพื้นถิ่นจากหมู่บ้านคีรีวงษ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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wicker weaving, is designed by Atelier 2+ in collaboration with
PODIUM. It stands for a confluence of ideas between designers
and producers. Nearby “Hang-oun,” a chair with high backrest
by Patcharaporn Pikunkaew gets its inspiration from the tail end
of the fishing net used in trawling. It’s an embodiment of
smocking and pleating techniques paired with the dyeing skill of
the craftspeople of Khiriwong Village, Nakhon Sri Thammarat
Province.
Sacict craft trend 2018
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• “Cane Collection,” a space partition model pairing wood with

6/15/2560 BE 9:55 PM

Sacict Craft Trend 2018
of work groups that were out of the ordinary, there
by transcending occupational boundaries, going
beyond one’s natural ability, and enabling ideas
to travel across the globe. Through the openness
approach, contemporary crafts have become more
eye-catching and unique. They provide an escape
from the busy movement and activity that technology
brings. Nowadays items of craftwork are better
able to answer to consumer needs in a way that is
practical and easy to understand.

The exhibitions made good use of dots and lines to
communicate the connectedness of all players in
the world of crafts. They relied on a palette of
colors that exist in nature, a range of tones that
are easy on the eyes. The events featured works of
craft that were products of networking between
designers and people who did craftwork. They
included a new generation of designers, who
focused on attention to detail and were in a
position to infuse much of traditional wisdom into
The exhibitions SACICT Craft Trend 2018, and the their products. Social craft networking has enabled
Trend in Handicraft under the concept “Social Craft craftsmen to realize their potential in material and
Network” that took place on March 23-26 marked artisanal skills and take it to a whole new level.
the openness to an influx of technology that has
enabled us to work more effectively and and enjoy
many conveniences in life. It led to the formation
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• “Silence” แผ่นอะคูสติกสำ�หรับซับเสียงและตกแต่งบ้าน จาก ease ใช้เทคนิคการปักแบบสามมิติ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงงานปักผ้าของครอบครัว
ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

• “Silence” is a system of acoustic soundproofing and decorating panels from “Ease.” It’s made using 3D stitching. The technique was
streamlined further from the kind used by a family stitching factory for over 30 years.

Sacict craft trend 2018

SACICT CRAFT TREND 2018
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นิทรรศการ SACICT Craft Trend 2018 และเทรนด์งาน
หัตถศิลป์ภายใต้แนวคิด “Social CRAFT Network” จัดไปเมื่อ
วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560 บอกเล่าถึงการ “เปิดรับ” เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
ทำ � ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม แบบออกนอกกรอบ ข้ า มสายอาชี พ
ข้ามความถนัด และข้ามทวีป เพื่อให้ได้ผลงานที่แปลกตาและ
มี เ อกลั ก ษณ์ รวมทั้ ง “หนี ” จากความวุ่ น วายของเทคโนโลยี
เหล่านั้น ผ่านพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้บริโภค การเดิน
การนั่ง การนอน หรือไลฟ์สไตล์ของผู้คนด้วยรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน
ภายในนิทรรศการจัดวางแปลนโดยใช้รูปจุดและลายเส้น
เป็นตัวแทนของการเชือ่ มโยงจากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ เหมือน
เครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน เลือกใช้โทนสีที่ได้แรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติ เพราะเป็นสีที่มองแล้วสงบ สบายตา สำ�หรับ
ผลงานที่จัดแสดงก็เกิดจากการรวมกลุ่มของนักออกแบบกับ
ผู้ผลิต รวมถึงนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ลงลึกในรายละเอียดเชิง
ช่าง ผ่านการศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยตั้งใจแสดงศักยภาพ
ของวั ส ดุ แ ละเทคนิ ค เชิ ง ช่ า งฝี มื อ ที่ พั ฒ นาให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย
ปัจจุบันได้อย่างลงตัว
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• ตู้ ไ ม้ รุ่ น “Alato” ออกแบบโดยคุ ณ จุ ม พล โซ่ เ จริ ญ ธรรม (Jumphol
Socharoentum) และคุ ณ ภควั ต วิ ชั ย ขั ท คะ (Pakawat Vijaykadga)
นำ�วีเนียร์ไม้แผ่นบางมาออกแบบเป็นรูปฟอร์มของขนนกและนำ�ไปสานขึ้นรูป
พร้อมพ่นสีแบบไล่โทนอ่อน-เข้มอย่างสวยงาม

• The cabinet “Alato” by Jumphol Socharoentum and Pakawat
Vijaykadga is crafted of thin wood veneer cut into featherlike
shapes. The pieces are then painted a color gradient that renders
beautifully smooth transitions from dark to lighter shades.
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• กระเป๋าแบคแพค ผ้าฝ้ายทอมือ ใช้เทคนิคการไขว้เส้นด้ายเเบบผ้าซิ่น • กระจกทรงกลม ที่ดูพิเศษขึ้นจากการใช้หวายสานเพื่อเพิ่มจุดเด่น ออกแบบ

เข็ญโบราณ เเละการสร้างลวดลายโดยใช้วิธีการจกลายต่างๆ ตามรูปทรงที่ โดยคุณรัฐ เปลี่ยนสุข
ออกเเบบไว้ โดย Plural Design และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว • A pair of round mirrors look their best on frames adorned with
(สุนทรีผ้าไทย) จ.สุโขทัย จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
wicker weaving patterns by Rut Pliansuk

• A backpack is crafted of cotton fabric handspun like the traditional Pha-sin, or sarong in days of old. The technique allows for
patterns to be added on by design. // Design: Plural Design and
the Ancient Handicrafts Center of Baan Siew (Suntharee Pha
Thai), Sukhothai Province. // From: Thai Innovative Crafts //
By: SACICT.
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• “Framing Daybed and Tonal Dye Cushion”

เดย์ เ บดไม้ ไ วท์ โ อ๊ ก และโครงเหล็ ก ทำ � สี ท องแดง
เบาะนั่งทำ�จากผ้าฝ้ายย้อมห้อมและมะเกลือ ได้
แรงบันดาลใจจากตั่งไม้ การเข้าไม้ประกอบกับ
โลหะ ในงานประตูหน้าต่าง รวมถึงภูมิปัญญา
ในการย้ อ มผ้ า ออกแบบ : Plural Design
โรงงานเคหะทองก่ อ สร้ า ง และแก้ ว วรรณา
หม้อห้อมธรรมชาติ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดแพร่
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• A daybed made of white oak wood and

steel frame in bronze is inspired by the
chaise longue, the wood and metal joints
used in making window casings, and
traditional dyeing techniques. // Design:
Plural Design in association with
Khehathong Construction and Kaew
Wanna Mo Hom of Muang District, Phrae
Province // From: Thai Innovative Crafts
// By: SACICT.
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แม้คนทำ�งานคราฟต์จะขึ้นชื่อว่าได้ทำ�งานใกล้ชิดธรรมชาติ
อยู่กับความนิ่งสงบ แต่ในบางครั้งพวกเขาเองก็ต้องออกไปตามหา
ความสุขสงบอันแท้จริง (Shape of Silence) เพื่อเติมเต็มพลังงาน
ชีวิตเช่นกัน คุณนิวัติแชร์ไอเดียเรื่องดังกล่าว่า “ผมใช้ความรู้สึก
ของตัวเองเป็นตัววัด เคยเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อศึกษาความเป็นไป
ของ Silence แต่สุดท้ายผมก็มาเจอที่ศิลปากร ที่รูปปั้นของอาจารย์
ศิ ล ป์ พี ร ะศรี ที่ นี่ คื อ ความเงี ย บที่ สุ ด และผมอยากให้ ส ถานที่
แห่ ง นี้ ส ร้ า งแรงศรั ท ธาของคน เข้ า ไปแล้ ว ยกมื อ ไหว้ รู้ สึ ก สงบ
ไม่วุ่นวาย นอกจากความเงียบจะช่วยจุดประกายในการสร้างงาน
แล้ว ผมคิดว่าเราจะทำ�งานนั้นๆ ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น
ดี นอกเสียจากว่าเรามีพลังแห่งแรงปรารถนาที่อยากจะทำ�มากพอ”
รูปแบบของความสุขสงบของแต่ละคนมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กัน บางคนเลือกจะไปนั่งเก็บตัวเงียบ บางคนรู้สึกเกิดไอเดียเวลา
ขับรถ หรือได้ฟังเพลงสบายๆ ดังนั้นจึงยากจะระบุให้ชัดเจนว่า
ความสุขสงบจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร
“ความเงียบของฝรั่งเขาจะใช้คำ�ว่า Picture of Mind อย่าง
ครอบครั ว ที่ มี ลู ก แล้ ว บางที พ่ อ หรื อ แม่ จ ะหลบจากความวุ่ น วาย
ในบ้านหรือที่เจอมานอกบ้าน ด้วยการไปนั่งอยู่ในห้องเงียบๆ ทำ�ให้
รู้สึกสบายและสงบได้ ในขณะที่บางคนถ้าเงียบเกินไปกลับนอน
ไม่หลับ ให้ในห้องมีเสียงหรือแสงไฟสักหน่อยจะสบายกว่า แบบนี้
Picture of Mind ของแต่ละคนก็แตกต่างกัน แต่ก็ยังมีเด็กรุ่นใหม่
บางกลุ่มที่อยู่นิ่งๆ ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทำ�อะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน
จริงๆ แล้วเด็กไม่ใช่คนรุ่นใหม่ เพียงแต่เขาสร้างโลกอีกแบบขึ้นมา
ซึ่งมันเป็นคนละเลเยอร์กับโลกที่พวกเราคุ้นเคย ทำ�ให้บางทีรู้สึก
หงุดหงิดกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ” คุณณรงค์ร่วมแชร์ประสบการณ์
ความสงบสุขอาจไม่ใช่การอยู่นิ่งเฉย แต่อาจเป็นไลฟ์สไตล์
ของผู้คนที่สามารถนำ�เสนอสินค้าไปตอบสนองจริตนั้นได้ “คำ�ว่า
Moment of Silence ของแต่คนไม่เหมือนกัน อย่างการดื่มกาแฟ
ของแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกัน สมมุติคนนิวยอร์กจะเคยชิน
กับการดื่มกาแฟจากถ้วยกระดาษมากกว่าแก้วเซรามิก ในขณะที่
คนอเมริกันอื่นๆ จะดื่มกาแฟจากแก้วมัค คนอิตาลีก็จะงงว่าทำ�ไม
คนอเมริกันไม่นั่งดื่มกาแฟ ทำ�ไมต้องรีบเดินด้วย ส่วนคนฝรั่งเศส
ก็จะถือว่าการดื่มกาแฟจะต้องนั่งเท่านั้น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลมากทีเดียว” คุณเจรมัยกล่าว
คุณณรงค์เสริมว่า “ผมมองว่าสินค้าแต่ละอย่างจะมี Classic
Value เช่น คนชอบดื่มกาแฟก็มักจะดื่มจากแก้วเซรามิก และ
ส่ ว นใหญ่ ก็ ไ ม่ ช อบดื่ ม กาแฟจากถ้ ว ยสเตนเลส แต่ บ างคนอาจมี
ความเคยชินหรือรสนิยมที่ต่างไป เช่น บางคนชอบแก้วมัคแบบ
ไม่มีหู บางคนชอบแบบมีหู บางคนชอบดื่มจากขวด ซึ่งพฤติกรรม
ของลูกค้ามีผลกับการทำ�งานของนักออกแบบ”
อย่า งไรก็ ตามการสร้ า งสรรค์ งานศิ ล ปะก็ ไ ม่ จำ� เป็น ต้ อ งแคร์
จำ�นวนลูกค้ามากขนาดนั้น เพราะเอกลักษณ์ของสินค้าจะเป็นตัว

คัดกรองกลุ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติ และกลายเป็นเทรนด์ที่ตรงกันเอง
ซึ่ ง ตรงกั บ มุ ม มองของคุ ณ สุ พั ต ราที่ ว่ า “จริ ง ๆ ในมุ ม ของคนทำ �
เขาไม่แคร์กับความต้องการของคนซื้อนะ เขาจะบอกว่าแก้วกาแฟ
ของเขาเป็ น แบบนี้ เป็ น เทรนด์ แ บบนี้ แล้ ว ก็ มี ลู ก ค้ า กลุ่ ม ที่ ช อบ
แบบนี้จริงๆ ตรงนี้ค่อนข้างสำ�คัญเพราะเราคงทำ�สินค้าที่เหมาะกับ
ลูกค้ าทุกคนไม่ได้ ถ้าสินค้ าตรงกับ กลุ่มเป้ า หมายก็ จ บ ส่ วนถ้ า
ไม่ชอบก็ไปหาเทรนด์แบบอื่น”
คุณ ศรัณ ย์ยกตัว อย่ างเสริมว่ า “อย่ างงานคราฟต์ ข องญี่ ปุ่ น
เขาไม่ต้องกู่ร้องบอกว่ามันคืออะไร แต่ปล่อยให้คนได้ซึมซับความ
สงบจากสิ่งเล็กๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น มุมานะ สตูดิโอ
ที่นี่เขาเป็นนักปักและเป็นโรงละครหุ่นกระบอกเล็กด้วย วิธีการปัก
คือการมองจากด้านหลังของผ้าและปักไปเรื่อยๆ โดยที่เราจะไม่เห็น
ภาพที่ออกมาด้านหน้าเลยว่าจะเป็นอย่างไร ให้จินตนาการเอาเอง
ว่าภาพด้านหน้าจะเป็นอย่างไรด้วยการดูจากฝีปักด้านหลัง มันมี
ความเป็นเซนมากๆ
“หรือมีเด็กคนหนึ่งจบจาก RCA ทำ�ผลงานเกี่ยวกับหินศิลาดล
ของเชียงใหม่ด้วยเทคนิคขี้เถ้า ตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอ
พินิจดูมันมีเรื่องเทคนิคแฝงอยู่ เด็กคนนี้เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่
ที่ แ วดล้ อ มด้ ว ยมั ล ติ มี เ ดี ย ตลอดเวลา แต่ เ ขาสามารถตั ด ทิ้ ง แล้ ว
ทำ�ในสิ่งที่ชอบ ที่พยายามเรียนรู้และค้นพบมาได้ ถ้าคนรุ่นใหม่
สามารถสร้าง Moment of Silence ได้ก็จะเกิดสมาธิพอที่จะสร้าง
งานคราฟต์ได้ และระหว่างทำ�ก็ช่วยเยียวยาจิตใจของคนทำ�ไปด้วย
ในคราวเดียว”
ระหว่างการทำ�ชิ้นงานขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวและรายละเอียด
ที่สามารถนำ�มาสร้างเป็น Story Telling เพื่อถ่ายทอดที่มา ไอเดีย
และภูมิปัญญาของคนทำ�ส่งต่อไปยังลูกค้า ทำ�ให้เขารู้สึกซาบซึ้ง
และเห็ น คุ ณ ค่ า ของงานคราฟต์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และนี่ ก็ เ ป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
สำ�หรับการส่งเสริมงานคราฟต์ของไทย
“จริงเรื่องๆ Story Telling เราพูดกันมานานมากแล้ว เพราะ
คนทำ�มักเล่าไม่ถูก ไม่รู้จะเล่ายังไงแม้เขาจะทำ�สิ่งนั้นมาทั้งชีวิต
พอให้ ค นอื่ น มาเล่ า ปรากฏว่ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ใครก็ อ อกมารู ป แบบ
เดียวกันหมด จริงๆมันควรเป็นเรื่องการตลาด อาจมีเรื่องจริงอยู่
นิดหน่อย ที่เหลือก็เติมแต่งด้วยหลักการตลาด จริงๆ ถ้าเราแก้ไข
ปั ญ หาเรื่ อ งนี้ ไ ด้ งานคราฟต์ ข องเราจะไปได้ ไ กลอี ก เยอะ และ
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ได้ อี ก มากมาย” คุ ณ
อัมพวันเล่าถึงแนวทางการเล่าเรื่อง
คุ ณ ณรงค์ เ ล่ า ถึ ง ตั ว อย่ า งที่ น่ า สนใจว่ า “ผมนึ ก ถึ ง ตั ว อย่ า ง
คนหนึ่ง ชื่อคุณนารุโตะ คาซาวา เขาออกแบบโทรศัพท์ให้มีผิว
เหมือนเวลาที่เราปอกมันฝรั่งออก เพราะเขาอยากได้โทรศัพท์ที่
สั ม ผั ส แล้ ว ลื่ น สบายมื อ จริ ง ๆมั น มาจากประสบการณ์ ใ นวั ย เด็ ก
ตอนที่เขาปอกเปลือกมันฝรั่งให้แม่ เขารู้สึกสบายใจกับเนื้อสัมผัส
ของมันฝรั่งที่จับแล้วลื่นดี จับแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ใน Comfort Zone
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เมื่อมนุษย์ใช้เทคโนโลยีนำ�ชีวิต ทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มความสะดวกสบาย และเสริมสร้างศักยภาพอันไร้ขีดจำ�กัด แต่
ก็ต้องยอมรับว่าการแวดล้อมด้วยความฉับไวของเทคโนโลยี กลับ
ทำ�ให้ผู้คนใฝ่หาความสุขสงบมากขึ้นทุกวัน
ในงานเสวนา Trend Guru Panel 2017 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่คลุกคลีกับเทรนด์งานออกแบบมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานหั ต ถศิ ล ป์ กั น อย่ า งกว้ า งขวาง ประกอบด้ ว ย คุ ณ อั ม พวั น
พิ ช าลั ย ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว่ า งประเทศ
(องค์ ก ารมหาชน) คุ ณ แสงระวี สิ ง หวิ บู ล ย์ ผู้ จั ด การสายงาน
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวั ต ศิ ล ป์ ไ ทย คุ ณ เจรมั ย พิ ทั ก ษ์ ว งศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด
(มหาชน) คุณสุพัตรา ศรีสุข ผู้อำ�นวยการ บริษัทบี เอส เค เอ
จำ � กั ด คุ ณ นิ วั ติ อ่ า นเปรื่ อ ง Executive Partner บริ ษั ท PIA
Interior จำ�กัด คุณศรัณย์ เย็นปัญญา Art & Creative Director
56th Studio คุณณรงค์ โอถาวร Design Director Architect SO
และ คุ ณ เรวั ฒ น์ ชำ � นาญ บรรณาธิ ก ารอำ � นวยการ นิ ต ยสาร
Wallpaper* ฉบับภาษาไทย ซึ่งทุกท่านเห็นตรงกันว่างานหัตถศิลป์เป็นตัวแทนธรรมชาติ สามารถใช้เป็นพื้นที่เล็กๆ สำ�หรับหลบลี้
จากความวุ่นวายรอบตัว ช่วยชาร์จพลังใจให้เต็มเปี่ยมและพร้อม
กลั บ มาสู่ วิ ถี ข องโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ แนวโน้ ม การออกแบบงาน
หั ต ถศิ ล ป์ ปั จ จุ บั น จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ 4 เรื่ อ งหลั ก ได้ แ ก่ Antimultimedia, Shape of Silence, Mass Exclusivity และ
Social Craft Network
คุณเจรมัยกล่าวเปิดประเด็นว่า “ช่วง 5 ปีให้หลังมานี้ มีการ
พูดถึงงานดีไซน์ทุกแขนง งานคราฟต์เองก็กลายเป็นเทรนด์ เมื่อ
นำ�ไปบวกกับอะไรก็ตามจะทำ�ให้สิ่งนั้นดูเป็นงานคราฟต์ขึ้นมาด้วย
ทั น ที ซึ่ ง ดี ก ว่ า รู ป แบบปกติ เมื่ อ ก่ อ นคนที่ ทำ � งานแนวนี้ จ ะต้ อ ง
สื บ ทอดจากครอบครั ว แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ล้ ว คนเรี ย นจบบั ญ ชี
ก็ใฝ่ฝันที่จะสนุกกับการทำ�งานคราฟต์ได้อย่างเต็มที่”
การสร้างงานหัตถศิลป์ที่ดีต้องมาจากการปั้นคนทำ�งานคราฟต์
ที่ ค รบเครื่ อ งทั้ ง ฝี มื อ และการตลาด แต่ ค นเหล่ า นี้ มั ก มี ลั ก ษณะ
เฉพาะตัว และมีวิถีการใช้ชีวิตที่ชัดเจน ฉะนั้นการส่งเสริมพวกเขา
จึงไม่ใช่การเปลี่ยนให้เป็นอีกแบบ แต่เป็นการผสานกลุ่มคนทำ�งาน
คราฟต์เข้าด้วยกันให้เป็นเครือข่าย

เช่นเดียวกับที่คุณแสงระวีแสดงความเห็นไว้ว่า “นักออกแบบ
หรือคนทำ�งานหัตถกรรมมีความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะ แต่สามารถ
ทำ� Product Development ร่วมกันได้ผ่ านการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ให้มาก จริงๆ คนทำ�งานคราฟต์ไม่สนใจแฟชั่น แต่ในเมื่อ
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาทำ�คราฟต์มากขึ้น เราก็ต้องคิดแบบเขา”
คนรุ่นใหม่นั้นเติบโตมากับเทคโนโลยี เข้าถึงความรู้และข้อมูล
ได้ ง่ า ย แต่ มี ข้ อ เสี ย ตรงที่ จิ ต ใจของพวกเขาแวดล้ อ มด้ ว ยความ
วุ่ น วายมากเกิ น ไป ทำ � ให้ ข าดสมาธิ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ ง าน
หั ต ถศิ ล ป์ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การเรี ย นรู้ แ ละแรงบั น ดาลใจอย่ า งมาก
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีรากเหง้าเป็นคนทำ�งานคราฟต์มาก่อน
“เด็ ก รุ่ น ใหม่ ตั้ ง ตนว่ า เป็ น คราฟเตอร์ มั น ผิ ด มากไปหน่ อ ย
เปรียบเทียบกับสมัยที่ผมเรียนออกแบบไม่มี Google ให้เสิร์ชหา
จริงๆ มันก็เหมือนถังขยะใบใหญ่ที่ใครจะโยนอะไรลงไปก็ได้ ไม่มี
การเลือก ไม่มีการตรวจสอบมาก่อน พอดึงแบบมาใช้ฟรีได้ การ
ทำ�รีเสิร์ชแต่ละชิ้นจึงเป็นเรื่องง่ายมาก แค่ก็อปปี้ทุกอย่างมาวาง
แต่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งในสิ่งที่ทำ�เลย อีกอย่างพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่
จะเอาตัว เองเป็นหลัก ต้อ งหาความรู้ เยอะๆ ต้อ งพยายามไปทำ�
เวิร์คชอป แต่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่าจะนำ�สิ่งเหล่านั้นไปทำ�อะไร แค่เอา
มาสร้ า งความน่ า สนใจให้ ตั ว เองเท่ า นั้ น ปั จ จุ บั น ก็ เ ลยกลายเป็ น
ยุคของ Gen me Gen myself” คุณเรวัฒน์กล่าว
ขณะที่คุณณรงค์มองว่า “เทรนด์จะหมุนเร็วและเป็นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ จนทำ�ให้โลกเราเล็กลง แต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่โหยหาให้โลก
ช้าลง แม้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงในอีก 10 ปีข้างหน้าก็ได้ แต่ตอนนี้
ผมยังมองไม่ออกว่า ดิจิทัลเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู สำ�หรับฝรั่งเขา
แคร์เรื่องนี้พอสมควร มีหลายบริษัทออกแบบออฟฟิศให้มีรูปแบบที่
ไม่ทำ�ให้รู้สึกเครียดจนเกินไป มีพื้นที่ให้คนได้ผ่อนคลาย อาบน้ำ�
นอนพัก เพราะเขาเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานได้มากขึ้น”
อย่างไรก็ตาม การหยุดพักก็ไม่ได้หมายความว่าต้องละทิ้ง
สื่อทั้งหมด หากแต่ต้องรู้จักนำ�มาใช้อย่างเหมาะสม ถ้ารู้แต่วิธีใช้
เครื่องมือ แต่ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีความรู้ในหัว ก็ยากจะสร้างสรรค์
งานคราฟต์ที่มีคุณภาพออกมาได้
“จริงๆ แล้วคำ�ว่า Anti Multi หรือ Digital Detox Saction
ค่อนข้างเป็นนามธรรม สำ�หรับคนรุ่น เบเบี้บูมเมอร์ก็ใช้มัลติมีเดีย
หลายรู ป แบบนะ อย่ า งสามี ข องเพื่ อ นคนหนึ่ ง เขาก็ ใ ช้ Google
Map ดูพื้นที่ทำ�งานที่อยู่ในประเทศพม่าก่อนเดินทางได้เลย มัน
เป็นสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ทุกคนที่ใช้อย่างมีคุณค่า ส่วนเด็กๆ
ที่ลองเสิร์จใน Google แล้วใช้อะไรไม่ได้เพราะในหัวเขาว่างเปล่า
เขาไม่มีประสบการณ์ เขาคิดอยู่อย่างเดียวว่ากำ�ลังทำ�โปรเจ็คท์
อาจารย์ให้มาหา ฉันก็มาหา แต่กลับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย”
คุณสุพัตราช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
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ในยุ ค ที่ ค วามลุ่ ม ลึ ก ของงานคราฟต์ กำ � ลั ง มาแรงและต้ อ ง
แข่งขันกันอย่างหนัก ใครกล้าประกาศตัวว่าเป็นคราฟเตอร์ก่อน
ก็จะได้เปรียบ เพราะความสนใจจากลูกค้าพร้อมจะหันไปโฟกัส
ยังที่นั่นทันที อย่างตัวอย่างการช่วงชิงพื้นที่การรับรู้ของประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งคุณเจรมัยขยายความว่า
“ประเทศสิงคโปร์ที่พยายามบอกชาติอื่นๆ ว่าตัวเองเป็นคราฟเตอร์ พยายามใส่ข้อมูลและล้างสมองเด็กๆ ว่าตัวเองเป็นคราฟเตอร์ เพราะถ้าไม่เริ่มตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นจะกลายเป็นพนักงาน
ธนาคารกันหมด เมื่อปลูกฝังเรื่องงานคราฟต์มากๆ ก็อาจกลายเป็น
งานอดิเรก ซึ่งอาจพัฒนาไปถึงนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ผลงาน
ต่ า งๆ ประเทศเขาพยายามทำ � สิ่ ง นี้ ไ ปเรื่ อ ยๆ อี ก สิ บ ปี ก็ ค งมี
มื อ อาชี พ ให้ เ ห็ น ต่ า งจากประเทศเราที่ ไ ม่ ทำ � อะไรก็ อ าจล้ า หลั ง
กว่าเขาทั้งที่มีข้อดีมากกว่า
“ขณะที่เมื่อคนทำ�งานคราฟต์ของเราเป็นตัวจริง สิ่งที่ต้องทำ�
คือการเล่าเรื่อง ต้องฝึกให้เขาเล่าเรื่องให้ได้ ครึ่งหนึ่งก็ยังดี ซึ่ง
ตรงนี้ต้องอาศัยหน่วยบ่มเพาะคนทำ�งานคราฟต์ มีสัญญา มีพื้นที่
จั ด การแสดงเพื่ อ ให้ ข ายงานได้ ทำ � สู จิ บั ต รให้ โปรโมทให้
เจี ย ระไนหิ น ให้ ก ลายเป็ น เพชร แต่ ไ ม่ ไ ด้ จำ � เป็ น ว่ า จะต้ อ งส่ ง นั ก
ออกแบบไปอยู่กับชาวบ้าน ไม่ใช่การจับแพะชนแกะ แต่เราต้อง
สร้างเครือข่ายที่ถาวร ด้วยการทำ� Mass Exclusivity ซึ่งหมายถึง
การหาแนวทางให้แต่ละคนสามารถทำ�งานคราฟต์ในแบบที่ตนถนัด
แล้วมีคนกลางมาคอยประสาน หาผ้าจากหลายๆ ที่มารวมกัน แต่
ทุกคนต้องไม่ทิ้งรากเหง้าของตัวเองและต้องสามารถพัฒนาตัวเอง
จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ”
คุณเรวัฒน์ยังยกตัวอย่างที่ทำ�ให้เห็นภาพชัดเจนอีกว่า “อย่าง
ภาพวาด 1 ชิ้น คนรุ่นใหม่เขาไม่วาดซ้ำ�อีกหลายๆ ชิ้น แต่จะใช้
ระบบ Digital Craft ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างสรรค์งาน
ก่อนจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เขาจะต้องเคยจับมาก่อน แล้วนำ�มาช่วย
ให้ทำ�งานได้มากขึ้น ผมว่ามันดีมาก อย่ามัวไปคิดว่าจะต้องเป็น
งานคราฟต์ที่ทำ�จากมือร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะแม้จะใช้เครื่องมือ
มาช่วย แต่ทุกอย่างก็เกิดจากไอเดียที่เป็นงานคราฟต์ วิธีนี้ช่วย
ให้สามารถสร้างสินค้าในจำ�นวนมากขึ้นได้ แถมยังทำ�ให้ได้สินค้า
2 เวอร์ ชั่ น ด้ ว ย เช่ น สิ น ค้ า ทั่ ว ไประดั บ ราคาหนึ่ ง แต่ ถ้ า ชิ้ น ใด
บิดเบี้ยวจะกลายเป็นของสะสม ซึ่งมีราคาแพงขึ้น”
การพัฒนาหัตถศิลป์ของไทยให้เดินหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจำ�เป็นต้องประสานกำ�ลังจากหลายส่วนเข้าด้วยกัน SACICT
คือแกนกลางที่ดึงความสามารถจากทุกภาคส่วนที่แตกต่างกันมา
ร่วมขับเคลื่อนให้หัตถศิลป์ไทยไม่ใช่แค่งานโชว์ แต่เป็นงานที่ใช้
ได้จริงและช่วยกล่อมเกลาชีวิตของผู้คนให้ละมุนละไมและเป็นสุข
ยิ่งขึ้น

People have come to rely on technology to
lead good lives. As technology gets better, their
living conditions improve, which in turn translates
into further development and access to endless
conveniences. In spite of that, a way of life
surrounded by fast happening technological
advancements has inspired many to look elsewhere
in search of peace and happiness.
The forum Trend Guru Panel 2017 has invited
people with authoritative knowledge in the field to
exchange their views on particular issues and what
was trending in the realm of crafts. The panel
included Director Amparwon Pichalai of SACICT;
Manager Saengrawee Singhawiboon of Product
Development and Innovative Thai Crafts; Managing
Director Jeremiah Pitakwong of Amarin Printing and
Publishing Public Co, Ltd; Director Supatra Srisook
of BSKA Co, Ltd; Executive Partner Niwat Aunprueng
of PIA Interior Co, Ltd; Art/Creative Director Saran
Yen Panya of 56th Studio; Design Director Narong
Othavorn of Architect SO; and Executive Editor
Rewat Chumnarn of the WallPaper* Magazine Thai
edition. A consensus of opinion among the panelists
was that craft has always stood for nature. It
provides a small space to escape from the busy
movement and activity around us. It’s a haven for
recharging and getting rejuvenated before returning to face the Digital Age again the next day. The
trend in craft design at present involves four topics,
namely Anti-Multimedia, the Shape of Silence,
Mass Exclusivity, and the Social Craft Network.
In his opening remarks, Jeremiah Pitakwong of
Amarin Printing and Publishint said: “Over the past
five years, people have been talking about design,
all branches of design. Craft making has become a
trend. Take this trend and add it to something.
Before you know it, that thing becomes a craft
instantaneously, meaning it gets better than
what it used to be. Back in the day, craft makers
had to rely on the transfer of skills from within the
family. That’s no longer the case. An accountancy
major can have fun, even thrive to the fullest of

his or her capacity in the realm of craft making.”
Successful craft making comes from building
up craftspeople by providing the skills they need to
make quality goods and the marketing ability.
People who do craftwork are unique individuals,
who lead lives in ways that are clearly identifiable.
Training craft makers is not about trying to change
them into something that is not in keeping with
their character. Rather it is about incorporating
them in a cohort of craft makers banded together
to become a network.
Likewise, Saengrawee Singhawiboon of Product
Development and Innovative Thai Crafts said:
“Designers or craftspeople are very capable of
thinking and acting independently. But they can
work together in product development, which
requires an exchange of a great deal of knowledge.
In fact, craft makers are not paying attention to
fashion. But now when the new generation is
taking an interest in crafts in greater numbers, we
have to think what they are thinking.”
The new generation grows up with technology.
They can easily access information and other data,
but there is a disadvantage to it. Their minds are
surrounded by too much confusion that is happening
all at once. They seem bewildered about what to
do when it comes to crafts. Craft making requires
a great deal of learning and inspirations. The new
generation has yet to acquire the kind of skill that
is at the root of craft making.
“Young people sometimes regard themselves
as crafters, which is a bit of an exaggeration. Back
in the day when I was studying design, there was
no Google to search for things like we do now. In
fact, it is more like a giant trash canister that
anyone can throw anything into. There isn’t much
discerning or examining for accuracy involved.
Just pull out a design and use it for free. Product
research has become that easy by just copying.
They lack in-depth knowledge of the thing they try
to create. Young people tend to behave in a rather
self-centered fashion. They seek new knowledge,
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พอเอามาทำ�เป็น Story Telling แล้วเราเคลิ้มตามเลย จริงๆ เอามา
เกลาให้ดูเป็น Positive หน่อยก็ใช้ได้”
ในขณะที่คุณ เจรมัย มองการทำ� Story Telling ในยุ ค สมั ยนี้
ว่า “ปัจจุบันโซเชียลมีเดียกำ�ลังทำ�หน้าที่เล่าเรื่องได้อย่างดี แม้เรา
จะไม่ยอมรับมันก็ตาม แต่มันสามารถเล่าเรื่องได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทุกสถานการณ์ แต่ข้อเสียคือยากจะรู้ว่าเรื่องเล่าเรื่องนั้นมาจากไหน
แต่มันก็กลายเป็น Story Retailer บวกกับ Drama จนอาจทำ�ให้
คนลื ม มองว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น มาจากไหน กลายเป็ น ว่ า โซเชี ย ลมี เ ดี ย
ทรงพลังมาก ฉะนั้นเราไม่อาจต่อต้านแต่ควรใช้ประโยชน์จากมัน
คำ�ถามคือเราสามารถทำ�ให้งานคราฟต์เป็นสื่อสื่อหนึ่งได้หรือไม่”
นอกจากการเล่ า ด้ ว ยเรื่ อ งราวที่ กิ น ใจแล้ ว งานคราฟต์ เ อง
ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตัวมันเอง ในแง่ของการเป็นตัวแทน
ทางวัฒนธรรมด้วย คุณเรวัฒน์เสริมว่า
“เขาเรียกว่า Material of Culture หรือสื่อทางวัฒนธรรม
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเรื่องราวได้ทุกอย่างตั้งแต่รากเหง้า
จากครอบครัวไปจนถึงขั้นตอนการทำ�เรือสุพรรณหงส์ ซึ่งไม่ว่าจะ
นำ�ไปแสดงที่ไหนก็จะสะท้อนถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรม บอกเล่า
เรื่ อ งราวแห่ ง ยุ ค สมั ย รายละเอี ย ด กรรมวิ ธี แถมยั ง ช่ ว ยเรี ย ก
ความสุขสงบในใจของคนออกมาได้อีกด้วย
“สื่ อ ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ 2 แพลตฟอร์ ม คื อ กระดาษและดิ จิ ทั ล
จริงๆ กระดาษคงไม่สูญหายไปไหน มันจะต้องเดินไปคู่กัน แต่
ปั ญ หาคื อ คนไทยยังไม่เ ข้ าใจถึงหลัก การทำ� Digital Marketing
ที่แท้จริง นึกว่าแค่การโพสต์ แล้วเก็บไลค์เยอะๆ เก็บฟีตเยอะๆ
มันต้องมีลักษณะของการเพิ่มมูลค่า หรือเพิ่ม Value Hardcore”
คุ ณ เจรมัย สนับ สนุนไอเดีย นี้ว่ า “จริงๆ งานคราฟต์ ข องเรา
เล่าได้หลายมิติมากขึ้น ไม่ยึดติดกับรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ใน
อนาคตงานคราฟต์ของเราจะมีผลต่อทัศนคติของโลกแล้วไปจับใจ
คนทั่วโลก จากนั้นพวกเขาจะกลับมาสนใจสินค้าไทย เราสามารถ
ใช้ Story Telling แบบดั้งเดิม ที่นำ�เสนออัตลักษณ์ของความจริงใจ
ซื่อสัตย์ เรียบง่าย ส่วนการใช้สื่อไม่จำ�เป็นว่าต้องอาศัยโซเชียล
มีเดียเพียงอย่างเดียว สามารถนำ�เสนอผ่านงานแสดงที่ทำ�ได้ทั้ง
แบบนำ�เสนอความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และการนำ�เสนอไอเดีย
ของคนไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์ และธีม
ของงานด้วย”
“ในเมื่อเรามีบทความหรือข้อมูลดีๆ มาก็ควรจะหาวิธีนำ�เสนอ
ใหม่ ๆ ให้ น่ า สนใจ จริ ง ๆ ก็ เ หมื อ นรถยนต์ ค่ า ย GM ที่ ทำ � เป็ น
2 แบรนด์ แค่เ ปลี่ย นแบตเตอรี่ เปลี่ย นดีไซน์ห น่อ ยก็ ก ลายเป็ น
รถยนต์ ยี่ ห้ อ ซู บ ารุ และจี เ อ็ ม ได้ แ ล้ ว มู ล ค่ า ทางการตลาดไม่ ไ ด้
เกิดขึน้ จากความสามารถทางวิศวกรรม แต่ใช้สง่ิ ทีเ่ รียกว่า วิศวกรรม
ทางด้านโลโก้ หรือการแชร์โนฮาวสินค้าทั้งสองแบรนด์” คุณนิวัติ
ร่วมแชร์ไอเดีย
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and go to workshops, albeit not knowing quite
what to do with it. But that does make themselves
look interesting. So much of a generation known
as “Gen me Gen myself,” said Rewat Chumnarn of
the WallPaper* Magazine.

On the topic of media, Supatra Srisook of the
BSKA Company explained: “In fact, the term ‘AntiMultimedia’ or ‘Digital Detoxing’ is rather abstract.
The Baby Boomers generation uses a wide variety
of multimedia for communication. For example, the
husband of a friend of mine searches Google Map
to look up work sites in Myanmar before going
there. It has become one of valuable tools that
everyone is using. But for kids, Google searches
are of little avail because of a lack of knowledge
and meaningful experience. Oftentimes kids do
Google searches as part of school project assignments. That’s that. There is nothing to be gained
from it.”
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Sharing his experience, Narong Othavorn said:
“Westerners refer to silence as the Picture of Mind.
In a family with children, from time to time the
father and mother think it wise to escape from
busy movement and activity at home. They meet
outside and look for a place to sit in silence. It
makes them feel good being in a tranquil environment. On the other and, some people just cannot
sleep if it’s too quiet. They feel better with a little
of sound and a little bit of light. The Picture of
Mind varies from one person another. A certain
group of children cannot sit still for a moment.
They are just happy multi-tasking all the time. In
fact, children and the new generation are not the
same. Kids live in a world of their own. It’s on
another layer entirely different from the world that

we have grown accustomed to. That explains why
we get frustrated with the kind of things they do.”
Peacefulness isn’t necessarily stillness. It may
be the lifestyle of some people. Knowing that, it’s
possible to introduce consumers to products that
are well suited to their specific needs. As Jeremiah
Pitakwong put it, “The term Moment of Silence
varies in meaning from person to person. Take
coffee drinking for example. People in New York
are at peace with drinking coffee from paper cups
rather than ceramics. Elsewhere, the Americans
prefer coffee in a large mug. The Italians are
dumbfounded at the sight of the Americans not
sitting down while having coffee. They ask why
these people seem to be constantly in a hurry.
Meantime, in France it’s the norm for people to
drink their coffee sitting down. It’s amazing how
a little bit of cultural difference produces greatly
different results.”
Narong Othavorn added: “Each product has its
classic value that goes to work attracting consumers. For example, coffee drinkers generally
prefer their coffee in ceramic cups, while most
people dislike drinking coffee from stainless steel
cups. It’s also a matter of taste. Some people like
to drink from different containers, such as mugs
either with or without the handle. Others even
prefer drinking from the bottle. All of these
differences in consumer behavior are a treasure
trove of information for product designers.”
Nonetheless, there is no need to care that
much about the number of consumers, because
the uniqueness of each product line will go to work
screening and classifying consumers into different
target groups. This has become a design trend that
agrees almost exactly with the view of Supatra
Srisook. She said: “In fact, craft makers see no
need to pay that much attention to consumer
demands. Often they will say this is the kind of
coffee containers they make, and that’s the trend.
And there are certain target groups that really like
it. This is important because we may not be able

to make products to suit the needs of every individual. If the goods meet the expectations of the
target group, that’s great. But if they don’t catch
on, then it’s time to look for new trends.”
Adding his vast experience to the mix, Saran
Yen Panya of 56 th Studio said: “Take Japanese
crafts for example. The Japanese often don’t tell
people what the product is. Instead, they give
people time to gradually absorb products that are
made from little things that exists in nature. Look
at the Mumana Studio. They are embroiderers,
who operate a small puppet show theater. They
decorate cloth by putting in embroidery stitches
not on the front side, but from behind. They take
it slow and keep putting in stitches from behind
the fabric without seeing the front side until it’s
finished. Viewers watch and form the mental image
of what the outcome will be. That’s so Zen.”
“Or another example. A young RCA graduate is
making the Chang Mai stoneware Celadon using
ash glazing techniques. In the beginning it doesn’t
look like much. In fact, there is much more than
meets the eye. Subtle techniques go into making
the glazed stoneware beautiful. This young person
represents the new generation that grows up
surrounded by all kinds of multimedia. But he
manages to extricate himself from all that and has
the courage to pursue his dream, something he
has learned and discovered. If young people can
create a Moment of Silence for themselves, they
will acquire the power of concentration to create
great crafts. While craftspeople are quietly working
on ceramics, they also reap the mental health
benefits from it.”
A lot can happen during craft making processes,
details of which are useful materials for great
storytelling. An account of real events, ideas, and
wisdom will interest consumers and help them
appreciate the value of crafts. This is the essence
of every effort at promoting Thai crafts.
“In fact, we’ve been talking about story
telling for some time, because craftspeople
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Narong Othavorn of Architect SO said: “The
trend will continue to gather speed to the extent
that we feel the world somehow has gotten smaller.
Still, I don’t expect to find anyone who yearns for
a return to a slower pace now, even though that
may really happen ten years from now. But for
now, I don’t know if the Digital Age will turn out
to be a friend, or a foe. For people in the West,
this has been something they care pretty much
about. This is evident in the way many companies
have designed their office spaces to appear less
stressful. They have made spaces available for
people to relax, shower, even take a nap when
needed because they believe good living will go to
increase efficiency in the workplace.”
However, taking a break from work doesn’t
mean one can forget about all the media as their
work tools. Craftspeople still have to be able to
use them effectively and appropriately. With the
tools, but without basic skills or prior knowledge, it
will still be difficult to produce good quality crafts.

Although craft makers are said to be working
in tranquil environments close to nature, they
sometimes need to get out in search of true peace,
technically referred to as the Shape of Silence. It’s
a period of hiatus, in which craft makers pause
to rejuvenate their lives. Speaking of which, Niwat
Aunprueng said: “I rely on my instinctive feelings
as measuring devices. I have traveled across
Europe in search of a knowledge about silence. In
the end I found it at Silapakorn, at the statute of
Professor Silp Pirasri. That’s the shape of silence
to me. And I want for this place to build complete
trust and confidence in people. On entering the
campus, pay your respects and enjoy a tranquil
moment away from the hustle and bustle. Silence gives
us that vital spark of imagination to create works.
I think we will thrive when we know what we’re
doing and know it well. Apart from that, we need
the power of desire to propel us to work prolifically.”
The shape of silence differs from one person to
another. Some people enjoy a moment of silence
sitting by themselves. Others experience a spurt of
great ideas while driving, or listening to relaxing
music. To put it bluntly, it’s hard to say exactly
what the shape of silence looks like.
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Commenting on storytelling, Jeremiah Pitakwong
said: “Nowadays social media are doing a good
job of telling stories even though we may not
agree with all of them. Nonetheless, they are
capable of giving accounts of people and events
anytime, anywhere, and in any situation. Trouble
is we can’t help wanting to know where those
stories come from. Social media have become kind
of story retailers plus drama. They happen to be
performing so well that viewers forget to ask about
the origin of those stories. Before you know it,
social media have gotten so powerful. We may
not be able to oppose them, but we should be
poised to reap the benefits from them. The
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question is: Can we turn craft items into media
tools, too, or not?”
Besides telling captivating stories, craft items
also account for their own events and represent
the culture to which they belong. On this matter,
Rewat Chumnarn said: “Crafts are referred to as
Materials of Culture, or Cultural Media. Craft items
are inventions that are capable of telling all kinds
of stories, from the root of a family to the royal
barge Suphannhongse. Wherever it goes, the
ornamental boat shines as a living embodiment
of its cultural root. It tells the story of its time with
precise details and procedures, and it makes
peace in the hearts and minds of spectators.”
“Nowadays the media exist on two platforms,
namely paper, and digital. In fact, the paper media
are not going anywhere or cease to exist. Rather
they will continue to perform alongside their electronic counter-parts. Trouble is the Thai people
in general haven’t quite gotten the hang of Digital
Marketing at least for now. They seem to be just
posting a lot of materials and collecting plenty of
likes and feedback. There has to be a way to add
value to posts, aka value hardcore.”
Agreeing with the idea, Jeremiah Pitakwong
said: “Actually our craft items are capable of storytelling in many dimensions. They don’t restrict
themselves to a single format. In the future our
crafts will be in a position to influence the opinions
of people across the globe. When that happens,
people will turn around and pay attention to Thai
goods. We can tell stories the old-fashioned way
focusing on presenting the unique qualities of our
goods in manners that are truthful, honest, and
easy to understand. And we don’t have to rely on
just social media alone. We can get our messages
across through a variety of show events that focus
on the quality of being Thai, Thai culture, and
good ideas that Thai people have come up with.
The outcome is dependent upon the methods of
storytelling, creativity, and event themes.”

Niwat Aunprueng added. “Since we have a
wealth of good articles and materials, we should
look for new ways to present them and make them
interesting. We can do it like GM does in offering
two different brands to the market. By changing,
among other things, the battery and making a fair
amount of design updates, it comes up with the
Subaru brand and the GM brand. Market values
don’t come from the marvels of engineering alone.
They rely on the engineering of the logo and the
sharing of technological knowhow to achieve two
different brands.”
At a time when in-depth knowledge of crafts
gains momentum and competition increases,
whoever claims to be the first crafter has the
cutting edge. Right away, consumers will direct
their attention to that first creator of craftwork. It’s
a big scramble for first place, the like of which is
evident in the case of Singapore. On this topic,
Jeremiah Pitakwong said:
“Singapore is trying to tell others that it is a
nation of crafters. It’s been putting countless data
into the system, thus brainwashing children into
thinking that they are crafters. It starts when they
are young; otherwise, the kids will all grow up to
be bankers. When kids are exposed to a lot of
craftwork, chances are it becomes a hobby, which
in turn propels them into bigger things, such as
designers and creative artists. It’s an on-going
process that takes time. Ten years from now, design
professionals will have begun to emerge. It’s
different from our country. If we do nothing, we will
fall behind despite having plenty of strengths.”
“After all, people who do craftwork are fresh
and blood. What to do next is storytelling. It takes
training to be good storytellers. That can only
come from having a formative craft center, some
kind of a work contract, and an outlet for them
to sell their products – one that helps by hosting
show events and promotional activity. Raw stones
are polished into diamonds in this way. This

doesn’t necessarily mean sending designers out
to live in villages. It’s not a mix-and-match menu.
But we have to build a lasting network by means
of Mass Exclusivity. By this is meant that we need
to empower each person to do the kind of craftwork that matches his or her natural ability. We
also need a go-between man to coordinate work
and, among other things, bring in fabric supplies
from various sources. In turn the people must
maintain their cultural roots, and be able to
advance over time to become experts.”
To help make it clear, Rewat Chumnarn added:
“Nowadays it’s not necessary for craft makers to
draw multiple pictures. Rather, they rely on Digital
Craft as the tool to create craftwork. They need
to be familiar with the equipment prior to getting
down to the business of craft making. Only then
can they use machines to mass produce greater
volumes of work. I think that this is a better way
to go about it. Don’t get stuck with the fixed
assumption that real craftwork has got to be done
by hand one hundred percent every time. Even
if you use machines to help, each and every piece
that comes from your ideas is craftwork and
should be treated as such. Vast volumes of craftwork are mass produced in this way. And they can
be made available in two versions. Pieces that are
free from errors go to the regular store, while
those with imperfections become rare collector’s
items, and they can fetch big money.”
In order for Thai craftwork to thrive to the
fullest of its potential, there is a need to intensify
efforts at coordination among all parties concerned. SACICT is the core agency that draws on
the means or skills from all different elements
and utilize them in ways that propel Thai crafts
beyond just being show objects. Ingeniously
designed, they can be practical items in the affairs
of life, ones that arouse beautiful, passionate
enjoyment and let our hearts swell with happiness.
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happen to be not-so-good storytellers. They don’t
quite know how to go about it even though they
have been making crafts all their lives. When
someone else tells the story on their behalf, all of
it turns out to be in the same format. In reality, it
should be matters of marketing. There may be a
bit of truth to the story. The rest of it is added on
according to the principle of marketing. If we can
get over this problem, our crafts will go a long way
and be in a better position to connect more effectively with the industry.” said SACICT Director
Amparwon Pichalai.
Narong Othavorn gave an interesting example.
He said: “I got to thinking about one person. His
name is Naruto Kazawa. The man designed a telephone set that looked in texture and color like
peeled potatoes, because he wanted it to feel
smooth and comfortable in his hand. In fact, it
came out of his childhood experience. Back in the
day, while he was peeling potatoes for Mom, he
experienced a comfortable texture. Potatoes were
smooth to the touch and kind of put him in a
Comfort Zone. Later when it became a part of
storytelling, we were blown away. If this gets
polished just a little bit to sound more positive,
the story is good to go.”
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ฒนธรรมที่เรามักเล่าเรื่องราว
“ การจัดงานแสดงทางวั
แบบธีมไทยเดิม ๆ จริง ๆ ก็คือวิธีของคนไทย

จะไปที่ไหนก็อยากจะนำ�ความเป็นไทยไปเผยแพร่
ครั้งหนึ่งเคยจัดงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ตอนนั้นเราไม่ได้เขียนอะไรที่บอกว่าเป็นคนไทยเลย
แต่เราโชว์ด้วยเทคโนโลยีนั่นแหละว่าคนไทยก็ท�ำ ได้
และจดจำ�เราได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของคนไทย
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“In hosting a cultural event, we often tell
stories that reflect traditional Thai themes.
In fact, that has become the way of the Thai
people who are eager to promote the qualities
of being Thai wherever they go. At one time
we were hosting a technology show. We didn’t
write anything to reveal it was being done by
Thais. Even though we used technology to
stage the show, people knew right away it was
done by Thais”
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- คุณสุพัตรา ศรีสุข

“ เราคงทำ�สินค้าที่เหมาะกับลูกค้า

ทุกคนไม่ได้ ถ้าสินค้าตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายก็จบ ส่วนถ้าไม่ชอบ
ก็ไปหาเทรนด์แบบอื่น ”
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- คุณอัมพวัน พิชาลัย

”

“We may not be able to make
products to suit the needs of
every individual. If the goods
meet the expectations of the
target group, that’s great. But if
they don’t catch on, then it’s
time to look for new trends.”
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“Designers and craftspeople are
very capable of thinking and
acting independently. But they
can work together in product
development, which requires an
exchange of knowledge.”
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- คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์

มีความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะ แต่สามารถ
ทำ� Product Development ร่วมกันได้
ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มาก ”
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- คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์

“ในเมื่อคนทำ�งานคราฟต์ของเราเป็นตัวจริง

สิ่งที่ต้องทำ�คือการเล่าเรื่อง ต้องฝึกให้เขา
เล่าเรื่องให้ได้ ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยหน่วยบ่มเพาะ
คนทำ�งานคราฟต์ มีสัญญา มีพื้นที่จัดการแสดง
เพื่อให้ขายงานได้ ทำ�สูจิบัตรให้ โปรโมทให้
เจียระไนหินให้กลายเป็นเพชร

”
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“ นักออกแบบหรือคนทำ�งานหัตถกรรม

“Craftspeople are, after all, fresh and blood.
They thrive on storytelling. It takes training to
be good storytellers. That can only come from
having a formative craft center, some kind of a
work contract, and an outlet for them to sell
their products – one that helps by hosting show
events and promotional activity. Raw stones
are polished into diamonds in this way.”
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“ ธีมทำ�ให้เราต้องพิจารณาว่าตัวเอง

อยู่ในโพซิชั่นไหน จะเล่าเรื่องอย่างไร
เราเป็นแบบนี้ คิดแบบนี้
กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันก็เป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่ทำ�ให้งานคราฟต์
เข้าถึงคนที่ไปดูงาน ”

“คนฝรั่งเศสเรียก object

ว่าเป็น environment อย่างหนึ่ง
เขามองว่าการออกแบบสิ่งของจะต้อง
สนองความต้องการของชีวิตมนุษย์
ในแต่ละช่วงอายุ และสอดรับ
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย ”
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“In developing a theme, we have
to know our position or circumstance. It’s about finding a way
to best tell the story of who we
are and what we think about the
things around us. This way items
made by craftspeople can win
the hearts and minds of people
attending the show.”

“French people regard objects
as a kind of environment. To
them, good object design must
meet the needs of humans at
certain point in their lives and
respond to change that occurs
from time to time.”

- คุณเรวัฒน์ ชำ�นาญ
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- คุณณรงค์ โอถาวร
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“ ผมเคยทำ�งานเยอะมากจนพังทั้งร่างกาย

“I had a chance to talk with
Thawan Dachanee the artist.
He said that I needed a period
of silence. It was reason for me
to stop working. I didn’t work
and went to live overseas for a
half year. That was the time I
came to understand what silence
really was.”
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- คุณนิวัติ อ่านเปรื่อง

ท่านบอกผมว่าต้องการความเงียบ
นี่เป็นไอเดียให้ผมหยุดงาน
ขออนุญาตไม่ทำ�งานครึ่งปีเลย
เพื่อไปอยู่เมืองนอก ตอนนั้นถึง
เข้าใจคำ�ว่าความเงียบสงบที่แท้จริง ”
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“I used to work so hard that it
took a heavy toll on my body
and soul. So I turned to meditation as a means to still the
mind. If you want to look after
your health, go to the gym and
exercise. But after doing it for
10 years, people will want to
exercise their brains instead.”
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- คุณศรัณย์ เย็นปัญญา
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“ ผมได้คุยกับศิลปินอย่างคุณถวัลย์ ดัชนี

และจิตใจ ก็เลยกลับมานั่งสมาธิเพื่อตัดความ
คิดออกจากสมอง ถ้าคุณอยากดูแลสุขภาพ
ก็เข้ายิมแล้วออกกำ�ลังกาย แต่อีก 10 ปี
คนจะหันมาออกกำ�ลังกายให้สมองแทน ”
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ธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
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รางวัลที่ 1

โคมไฟรังนก
แนวความคิด   จากกล้วยไม้ไอยเรศ

เจ้าของผลงาน
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่

16

วาสนา สายมา
บุคคลทั่วไป
ปริญญาตรี คบ.ศิลปหัตถกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ.2525
291 หมู่ 7 บ้านเหมือคุง ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

รางวัลที่ 2

กล่อง 8”*6” ลายนำ�้ไหล
แนวความคิด     จาก “สมุ” งานจักสานไม้ไผ่ทั่วไปผสานสีสันการไล่เรียงให้เหมือนสายน้ำ�ไหล
    รองรับการใช้งานด้วยรูปแบบเรขาคณิตให้ดูทันสมัย
เจ้าของผลงาน
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่

คมกฤช  บริบูรณ์
ผู้ประกอบการ
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต,
ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรม Illinois Institute of Technology
36 ถ.อินทอาษา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

17

รางวัลที่ 3

ปากกาจักสานลายไทยสลักชื่อ
แนวความคิด    จากปากกาที่ธรรมดา เพิ่มเติมความวิจิตรบรรจงด้วยจักสาน

เจ้าของผลงาน
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่

18

ลัดดาวัลย์  มงคลวรรณ
บุคคลทั่วไป
-

เจ้าของผลงาน     สุจินันท์  ดาวเดือน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่
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

เจ้าของผลงาน

เสาวลักษณ์  ก่อศักดิ์วัฒนา

ตะกร้าเคลือบหิน
แนวความคิด แรงบันดาลใจจากตะกร้าใส่ผักที่ส่งมาจากสวน
ที่ปากคลองตลาด
อาชีพ
นักออกแบบ
วุฒิการศึกษา ที่อยู่
-

19

เจ้าของผลงาน     อสนี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

The Mesh
แนวความคิด แนวคิดจากการสานแหดักปลา โดยนำ�ลักษณะการ
ยืดหยุ่นใช้กับชิ้นงานผสมผสานเข้ากับไม้และสแตนเลส
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี
สาขาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยู่
156/159 หมู่ 6 ซอย 4 หมู่บ้านสมชายพัฒนา
ตำ�บลบางกรวย อำ�เภอบางกรวย-ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11130

เจ้าของผลงาน

อรวรรณ  ชาวเกาะ

Canals
แนวความคิด
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่

20

แรงบันดาลใจจากสานเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา
นิสิต/นักศึกษา
-

-

เจ้าของผลงาน     ปิยพร  พิณกุล

Thai Roi
แนวความคิด แรงบันดาลใจจากการร้อยมาลัย จึงมาพัฒนาเป็นกระเป๋า
ที่ใช้ลักษณะการร้อยแทนการพิมพ์ลายบนกระเป๋า
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา ที่อยู่
-

เจ้าของผลงาน

ชุติกาญจน์  แซ่เยี่ยง

Weave and Curve
แนวความคิด จากเสื่อกระจูดของจ.ระยอง โดยนำ�ไปพัฒนาควบคู่ไป
สถาปัตยกรรมเชิง minimalism
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา กำ�ลังศึกษาชัน้ ปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกออกแบบทัศนศิลป์
ที่อยู่

ออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

250/21 ซ.เจริญนคร34  ถ.เจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
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เจ้าของผลงาน     เฉลิมพงศ์  อ่อนยอง

Montha Lamp
แนวความคิด สวรรค์ มีลักษณะสีเหลืองนวล คว่ำ�หน้าลงแสดงความ
นอบน้อมต่อแผ่นดินผู่ให้กำ�เนิด
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี
สาขาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยู่
156/159 หมู่ 6 ซอย 4 หมู่บ้านสมชายพัฒนา
ตำ�บลบางกรวย อำ�เภอบางกรวย-ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11130

เจ้าของผลงาน

ภัทร์ไพบูลย์  เรือนสอน

ผลิตภัณฑ์ใบสน
แนวความคิด เพื่อต้องการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้กับหมู่บ้านกะเหรี่ยง
ใบสนแห้งนำ�มาพัฒนาและถักร้อยจนได้งานหัตถกรรม
อาชีพ
ผู้ประกอบการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ที่อยู่
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พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20/1 หมู่ 7 ต.ป่าพลู อ.บ้างโฮ่ง จ.ลำ�พูน 51130

เจ้าของผลงาน     มัตติกา  บุญมา

แสงสว่างผ่านไม้สาน
แนวความคิด งานจักสาน เรียบง่าย สวยงาม นำ�ไปใช้ได้จริง
อาชีพ
บุคคลทัว่ ไป
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ปริญญาโท วิศวกรรมโลหการ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่
119 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง ถ.ลำ�ปาง-แม่ทะ แขวงชมพู
อำ�เภอเมือง จ.ลำ�ปาง 52100

เจ้าของผลงาน

ร่อหมาน  ปรีดาโอ๊ะ

โคมไฟตีเตบาหลี
แนวความคิด มาจากนกเขาชวา เพื่อต่อยอดและขยายตลาด
อาชีพ
บุคคลทั่วไป
วุฒิการศึกษา ป.4 โรงเรียนวัดนาปรือ, ป. 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ที่อยู่

อำ�เภอจะนะ

3/1 หมู่ที่  8 หมู่บ้าน  หัวดินเหนือ ตำ�บล ป่าชิง
อำ�เภอ จะนะ  จังหวัด สงขลา 90130
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เจ้าของผลงาน     เจษฎา  หงสุชน

นครร่วมสมัย
แนวความคิด เมื่อนึกถึงย่านลิเภา มักจะนึกถึงผู้ที่ใช้เป็นรุ่น
คุณป้า ทำ�ยังไงจึงจะลดอายุผู้ใช้ย่านลิเภาลง
และสามารถใช้ได้ทั่วโลก
อาชีพ
ผู้ประกอบการ
วุฒิการศึกษา บชบ. เอกบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ.2522
ที่อยู่
1385/4 ถ.เนรมิต ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

เจ้าของผลงาน

วรรณี  เซ่งฮวด

Natural fiber basket
แนวความคิด นำ�เอาภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาสู่รุ่น พัฒนาต่อยอด
สร้างความแปลกใหม่ ใช้วัสดุจากชุมชนมาเพิ่มเสน่ห์
ให้กับผลิตภัณฑ์
อาชีพ
ผู้ประกอบการ
วุฒิการศึกษา ที่อยู่
-
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รางวัลที่ 1

Butterfly Vase
แนวความคิด     ผีเสื้อที่เกิดจากการเรียงตัวของเกล็ดสีเล็กๆ นับล้าน นำ�จุดนี้มาตกแต่งด้วย		
   การจุดน้ำ�ดินสีให้เกิดเป็นลวดลายของผีเสื้อ
เจ้าของผลงาน
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
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กนกกัญญา  รวมไมตรี
บุคคลทั่วไป
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร
119 หมู่ที่:9 ถนน:ลำ�ปาง-แม่ทะ ตำ�บล:ชมพู อำ�เภอ:เมือง
จังหวัด:ลำ�ปาง 52100

รางวัลที่ 2

อัญมณีสีดำ�
แนวความคิด

ผสมผสานก่อเกิดศิลปะร่วมสมัย ไทยมลายูผ่านรูปทรง ลายอักษร ภาษาท้องถิ่น สีดำ�เงาของน้ำ�		
    เคลือบสัมผัสถึงกลิ่นไอศิลปะสีสันของปลายด้ามกริชและสีสันกรงนกศิลปะเชิงอนุรักษ์จากไม้ดำ�
    ประจำ�ถิ่น พร้อมด้ามจับโถสื่อเส้นสายศิลปะมลายูสร้างหัตถกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
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
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รางวัลที่ 3

ก้อนดิน
แนวความคิด    จากก้อนดินนำ�มารังสรรค์ปนั้ แต่ง แปรเปลีย่ นก้อนดินให้เป็นเครือ่ งประดับ
    หากใครที่เชื่อเรื่องธาตุทั้ง 4 ก็จะเข้าใจดี

เจ้าของผลงาน
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
28

ประกรณ์ วิไล
บุคคลทั่วไป
ปริญญาตรี คอ.บ. ศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปริญญาโท ศษ.ม. อาชีวศึกษา ม.เชียงใหม่
80 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เจ้าของผลงาน     วัฏจักร  ฉันงูเหลือม

โคมไฟปะการัง
แนวความคิด แรงบันดาลใจจากลักษณะของปะการังทีม่ คี วามงาม,
สีสันและลาดลายที่ซับซ้อนตามธรรมชาติ
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่
243/269 หมู่  13 ต.เสม็ด อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย์ 31000

เจ้าของผลงาน

ดวงกมล  อุทารจิตต์

Lace in Peace
แนวความคิด ผ้าลูกไม้ถักจากชายกระโปรงผสมผสานกับความเป็น
เอกลักษณ์ของเซรามิค
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะ ศิลปะและการออกแบบ
ที่อยู่

สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

56 ซ.ลาดพร้าว-วังหิน ถ.ลาดพร้าว-วังหิน
เขตลาดพร้าวแขวงลาดพร้าว กทม. 10230
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เจ้าของผลงาน     ศราวุฒิ  อกอ่อน
แสดงควา
แนวความคิด รูปทรงของการละเล่นของไทย คือลูกข่าง
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยู่
14 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี 76130

เจ้าของผลงาน

วิรัตน์  แสวงหา

จักสาน
แนวความคิด
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
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ความประทับใจในลวดลายของเครื่องจักสาน
นิสิต/นักศึกษา
-

-

เจ้าของผลงาน     ประชุม  คำ�พุฒ

Low Temperature Roof Tile
แนวความคิด จากความรู้เรื่องการระบายความร้อน และการสะท้อนรังสี
ความร้อนของวัสดุที่มีผิวขรุขระ
อาชีพ
บุคคลทั่วไป
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมโยธาโครงสร้าง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่
39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

เจ้าของผลงาน

ไกสสร  ลีสีทวน

Melon
แนวความคิด
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่

ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายของพื้นผิวของผล Melon
นิสิต/นักศึกษา
-

-
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เจ้าของผลงาน     มาดี  พัฒนศรี

Love Lamp
แนวความคิด ความรัก ความบริสุทธิ์คือความสุขที่อิ่มเอม
อาชีพ
นักออกแบบอิสระ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่
699/1 ซ.ตากสิน23 ถ.ตากสิน แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600

เจ้าของผลงาน

เกรียงไกร  ดวงขจร

แจกันฝักบัว
แนวความคิด แรงบัลดาลใจมาจากรูปทรงของฝักบัวที่มีความเคลื่อนไหว
จากลักษณะของ from ชิ้นงาน ให้มีความแปลกใหม่ดูหน้าสน
และให้ความเป็นธรรมชาติ
อาชีพ
นักออกแบบ
วุฒิการศึกษา ศิลปบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์   
ที่อยู่
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มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

199  ซอย 3 ถนนเดชอุดม  ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000

เจ้าของผลงาน     ฐาปนีย์  สีขุนไชย

Color’s Drop
แนวความคิด หยดน้ำ� สีสันแห่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำ� บนใบไม้
ดอกไม้พื้นดิน หรือพื้นน้ำ�ล้วนเป็นความสวยงามที่ถ่ายทอด
จากธรรมชาติสู่ความรู้สึกของมนุษย์
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
วุฒิการศึกษา กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่
105/6 หมู่บ้านโนนทัน ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เจ้าของผลงาน

ศิวัช  ลาวัลย์วดีกุล

โคมไฟสายสินญจน์
แนวความคิด
อาชีพ
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่

แสดงถึงการสานเกี่ยวไปมา
บุคคลทั่วไป
-

-
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เจ้าของผลงาน     เด่น  รักซ้อน

ชุดกาแฟโกงกาง
แนวความคิด ป่าโกงกางเป็นป่าชายเลนที่เก็บความอุดมสมบูรณ์ ดัง
เช่น ชุดกาแฟที่เก็บความสดชื่น ที่พร้อมให้ผู้ที่ได้ดื่ม
มีกำ�ลัง และกระรี้กระเป่าในการดำ�เนินชีวิตต่อไป
อาชีพ
นักออกแบบ
วุฒิการศึกษา ที่อยู่
-

เจ้าของผลงาน

วณิชยา  นวลอนงค์

ดอกไม้ทะเล
แนวความคิด ธรรมชาติสีสันใต้ท้องทะเลที่สวยงามเป็นแหล่งกำ�เนิดชีวิต
มากมาย
อาชีพ
รับราชการ
วุฒิการศึกษา อวท. เซรามิกส์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2533
ที่อยู่
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี
จ.นครศีรธรรมราช 80320
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การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งที่ 2
จัดโดย ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

สารจากผูอำนวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.
(SACICT) มุงมั�นที่จะพัฒนางานผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ�้นบาน
ของไทย ทั � ง ในด า นความคิ ด สร า งสรรค การออกแบบ คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่มีการผสมผสานภูมิปญญาดั�งเดิมของไทย
ผนวกกับแนวคิดที่ทันสมัย เพ�่อใหสามารถแขงขันในระดับสากลได
โดยมีความสอดคลองกับยุคสมัยและความตองการของตลาดทั�งใน
ประเทศและตางประเทศไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ ศ.ศ.ป. จึงไดจัด
ใหมกี ารประกวดผลิตภัณฑหตั ถกรรมเชิงสรางสรรค ครัง� ที่ 2 ตอเนือ่ ง
จากป ท ี ่ ผ  า นมา ซึ ่ ง เป น การเป ด โอกาสให ก ั บ ช า งศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักออกแบบของไทย ใหสรางสรรคงานได ใน 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  ม ธุ ร กิ จ โรงแรม ร า นอาหาร หรื อ ที ่ พ ั ก อาศั ย (3R: Resort/
Restaurant/Residence) ซึง่ มีการขยายตัวของตลาดคอนขางมากใน
ดานความตองการงานศิลปหัตถกรรมเพ�่อตกแตงที่มีรูปแบบรวมสมัย

การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรคปที่ 2 หรือ Innovative Craft Award (2013) ประสบความสำเร็จเปนอยางดี เนื่องจาก
มีทีมนักออกแบบ นักสรางสรรคจากกลุมงานหัตถกรรมทั�ง 9 สาขา
สงผลงานเขารวมประกวดจำนวน 71 ทีม ซึ่งคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิ ไดคัดเลือกผลงานประกวดใหเหลือเพ�ยง 10 ทีม เพ�่อผลิต
ชิ�นงานจริงที่มีความคิดสรางสรรคสืบทอดงานดั�งเดิม ขณะเดียวกัน
ก็มีความรวมสมัย มีแนวทางที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย ได และ
ไดตัดสินผูชนะเลิศเพ�ยงทีมเดียวในงานเทศกาลนวัตศิลปนานาชาติ
(IICF 2013)
การสานตอการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรคนี้เปน
หนึ่งในหลายพันธกิจที่เกิดภายใตการดำเนินงานของ ศ.ศ.ป. ที่จะ
ทำใหผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ�้นบานของไทย เปนศูนยกลางงาน
หัตถกรรมเชิงสรางสรรค และมีจุดยืนที่ชัดเจนสามารถแขงขันใน
ระดับสากลไดอยางเต็มภาคภูมิ

นางพ�มพาพรรณ ชาญศิลป
ผูอำนวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

การประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรคครั�งที่ 2
ความเปนมาของโครงการ
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ไดดำเนิน
โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งที่ 1 ในป 2555
โดยแบงเปนประเภทเครื่องปนดินเผา และเครื่องจักสาน ซึ่งสามารถ
คัดสรรนักออกแบบ และชุมชนที่สรางสรรค งานที่มีรูปแบบใหมๆ
มีการผสมผสานวัสดุและเทคนิคการผลิตจากภูมิปญญา เพ�่อรวม
ตอยอดในเชิงพาณิชย ได ทำใหงานประกวดในครั�งแรกประสบความ
สำเร็จเปนอยางดี ดังนั�นเพ�่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
ไทยเปนไปอยางตอเนื่อง ศ.ศ.ป. จึงกำหนดจัดการประกวดหัตถกรรม
เชิงสรางสรรคครั�งที่ 2 นี้ เพ�่อยกระดับงานหัตถกรรมและสรางโอกาส
แก ช  า งผู  ผ ลิ ต และนั ก ออกแบบให ส ร า งผลงานใหม ๆ และสามารถ
ตอยอดผลิตภัณฑเพ�่อการแขงขันและสรางชองทางการตลาดระหวาง
ประเทศ ทั�งนี้ผูสงผลงานจะตองสรางสรรคนวัตกรรมใหมและนำมา
ติดตั�งจัดแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศจริง

หัวขอการประกวด
การประกวดผลิ ต ภั ณ ฑ ห ั ต ถกรรมสำหรั บ ตกแต ง ภายในโรงแรม
รานอาหาร หรือ ที่พักอาศัย ภายใตหัวขอ Heritage Inspired เพ�่อจัด
แสดงผลงานในพ�้นที่ขนาด 2x2 เมตร ความสูงไมเกิน 3 เมตร
จำนวนผูสมัครและประเภทของผลงานแบบวาด
9 กลุมงาน รวมทั�งสิ�น
• เครื่องไม
• เครื่องจักสาน
• เครื่องดิน
• เครื่องทอ/เครื่องผา
• เครื่องรัก
• เครื่องโลหะ
• เครื่องหนัง
• เครื่องกระดาษ
• เครื่องหิน

71
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ขั�นตอนการตัดสิน
• คณะกรรมการตัดสินรอบแรก เพ�่อคัดเลือกแบบวาด จำนวน 10
ผลงาน
• คณะกรรมการใหขอ ชีแ้ นะในการผลิตผลงานแกทมี ผูผ า นการคัดเลือก
รอบแรก จำนวน 10 ทีม
• คณะกรรมการตัดสินรอบสุดทายเพ�อ่ คัดเลือกผลงานรางวัลชนะเลิศ
จำนวน 1 ผลงาน

หลักเกณฑพ�จารณา
1. แนวความคิดในการตอบโจทยหวั ขอประกวด(แนวคิด/การถายทอด
เอกลักษณความเปนไทย หรืออัตลักษณภูมิปญญาที่มี Concept
เหมาะสมกับการประกวด)
2. ความคิดสรางสรรค (การนำเสนอความสรางสรรคดานการใชวัสดุ
และเทคนิคการจัดทำผลงาน)
3. ความสวยงาม (รูปแบบมีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการ
ออกแบบ)
4. ความโดดเด น ของผลงานที ่ แ ตกต า งจากงานหั ต ถกรรมทั � ว ไป
5. คุณภาพของผลงาน (ความประณีต ความเรียบรอย การใชวัสดุ
ที่เหมาะสม)
6. อัตถประโยชนของผลิตภัณฑ (ผลงานสามารถนำมาใชงานไดจริง)
7. ความเปนไปได ในการนำไปพัฒนาตอในเชิงพาณิชย(สามารถนำมา
พัฒนาใหแขงขันในเชิงธุรกิจได)
8. ประสบการณ ในการทำงานออกแบบ หรือผลิตผลงานหัตถกรรม
(ประสบการณ/รางวัล หรือมาตรฐานที่เคยไดรับ)
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รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ ประกอบดวย เงินสดจำนวน 100,000 บาท
พรอมใบเกียรติบัตรและโลรางวัล
• ผูผานการคัดเลือกรอบสุดทาย จำนวน 9 ทีม รับใบเกียรติบัตร
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คณะกรรมการตัดสิน
1. นางสุพัตรา ศรีสุข
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
2. ม.ล.ภาวินี สันติศิริ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ บริษัท อโยธยา เทรด จำกัด
3. นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
กรรมการ
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ไอดี ไซน พับลิชชิง� จำกัด
และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร idesign
4. นางสาวกุลธิรัตน มีสายญาติ
กรรมการ
กรรมการผูจ ดั การ 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.

คณะกรรมการคัดเลือกแบบรางและใหคำชี้แนะแกทีมผูผานเขารอบ
15 และ 20 มีนาคม 2556 ณ โฮเต็ลมิวส หลังสวน กรุงเทพฯ
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การตัดสินผลรอบสุดทายและนิทรรศการผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งที่ 2
ภายในงาน IICF 2013 ระหวาง 2-5 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

6

พ�ธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งที่ 2

ภายในงาน IICF 2013 2 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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รางวัลชนะเลิศ

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
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ผูผานเขารอบ

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, วิ ไล 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
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หอมกลิ�นดอกไม

แนวคิด: การมอบดอกไมของไทย นับเปนการมอบ
สิ�งดีงามและเปนสิริมงคลแกผูมาเยือน
เทคนิค: รีดแผนเงิน ตัด พับ รอยเรียงเปนพวงมาลัย
และดอกไมเพ�่อประดับตกแตงโตะอาหาร
วัสดุ: เงิน 95.5% และโลหะ
ทีมงาน/Team: ฝนทิพยสตูดิโอ (สมาชิก: ฝนทิพย
ตัง� วิรยิ ะเมธ และ จักรพันธ กีรตินนั ท)/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
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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: แรงบันดาลใจจากเครือ่ งแขวนที่ใชในงานมงคล
และนิยมจัดถวายวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา บาง
ก็มีการนำประทีปมาประดับตกแตงโคมระยาดอกไม
เพ�่อใหมีแสงสวางเรืองรอง จึงไดนำความคิดมาพัฒนา
เปนผลงานโคมดินระยาที่ ใหแสงสวาง 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
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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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ART

OF

N A T U R E
เป็ น ผลงานศิ ล ปกรรมที่ ส ร้ า ง
สรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะ
และภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมในอดีต มีการ
แสดงออกในเชิงศิลปะที่ปรากฏในธรรมชาติ
ผสานการออกแบบที่มีความร่วมสมัยสู่การ
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 OBJECTIVE

ART

OF

N A T U R E
การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์

ครั้งที่ 5

3 >>

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้จดั การประกวดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
เชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 5 หรือ Innovative Craft Award
2016 โดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดสรรผลงานหัตถกรรมที่
เป็นการสร้างสรรค์ โดยนักออกแบบ ศิลปิน ช่างหรือชุมชน
เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลและผลงานได้มีโอกาสต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ทงั้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การประกวด
จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Art of Nature ศิลปะแห่งธรรมชาติ”
เป็นงานศิลปหัตถกรรมทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ โดยได้รบั แรงบันดาลใจ
จากทักษะภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมในอดีต เน้นการแสดงออก
ในเชิงศิลปะทีป่ รากฎในธรรมชาติ ผสานการออกแบบทีม่ คี วาม
ร่วมสมัยสู่การใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
The SUPPORT Arts and Crafts International
Centre of Thailand (Public Organization) or
SACICT has the 5 th 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.

ในปีนเ้ี ป็นครัง้ แรกทีแ่ บ่งการประกวดเป็น 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.
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การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรค์
เป็นการสร้างโอกาสแก่นักออกแบบ ศิลปิน ช่างหรือชุมชน
รวมถึงภาคการศึกษาในการร่วมกันกำาหนดทิศทางใหม่เพื่อ
การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในประเทศไทย
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.

I THE FINALIST

THE

F I N A L I S T
ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ
Dr.Kris Yensudchai
นภดล สังวาลเพ็ชร / ธีรศักดิ์ ลิ้มทัตธนกุล
Noppadon Sangwalpetch/ Teerasak Limtatanakul
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อวิกา สมัครสมาน
Awika Samukrsaman
ทวีศักดิ์ จัตุวัน
Thaweesak Chattuwan
โม จิรชัย
Mo Jirachaisakul
ภราดร เกตุรัตน์
Paradorn Katerat
เกรียงไกร ดวงขจร
Kriangkrai Duangkhachon
ผศ. ปนท ปลื้มชูศักดิ์
Assist.Prof. Panot Pluemchusak
นวธันย์ รุ่งดิลกโรจน์
Nawatan Rungdilokroajn
ศุภลักษณ์ เบ็ญญาสาร / กสิณพจน์ รอดโค
Supaluck Benyasarn / Kasinpoj Rodkho

<< 6

I THE FINALIST

THE

W I N N E R

ดร.กฤษณ์ เย็ น สุ ดใจ
Dr.Kris Yensudchai
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ทศกั ณ ฐ์ ช ี ว ภาพ
Nano Bio Ravana

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 THE FINALIST

THE

W I N N E R
ดร.กฤษณ์ เย็ น สุ ดใจ
Dr.Kris Yensudchai

ทศกั ณ ฐ์ ช ี ว ภาพ
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.
9 >>

I
กระบวนการแต่ละขั้นตอน
Acetobacter xylinum ที่มา:http://www.azonano.com/
ขั้นตอนการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อจากปลายข้าวเล็บนก ขั้นตอนการผลิตเส้นใยเซลลูโลสจาก Acetobacter xylinum
1. นำาปลายข้าวมาหุงเป็นเวลา 20 นาที ด้วยน้าำ ประปาในหม้อ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อจากปลายข้าวเล็บนก
หุงข้าว โดยใช้ปลายข้าวเล็บนกปริมาณ 350 กรัม สามารถผลิต 1. นำาข้าวหมักไปต้มในน้ำาเดือด 100 องศา ประมาณ 10 นาที
เป็นเซลลูโลสชีวภาพแห้งได้ประมาณ 240 กรัม
แล้วนำามาตั้งทิ้งไว้ให้เย็น เก็บในตู้รักษาอุณหภูมิ 33 เซลเซียส
2. ทำาการหมักด้วยจุลินทรีย์ในอากาศ 3-5 วัน
2. เติมหัวเชื้อ Acetobacter xylinum ในสัดส่วน 10% โดย
ปริมาตร ในหม้อที่ต้ม
3. หลังจากผ่านการต้มเพื่อให้ได้หัวเชือ้ แล้วนำามาเทอาหารเลี้ยง
เชื้อใส่ไปในภาชนะที่เตรียมไว้ตั้งทิ้งให้เย็นก่อนนำาเข้าตู้เก็บ
4. หลังจากได้หัวเชื้อแบคทีเรียแล้วนำามาเก็บไว้ในตู้แช่ โดย
ให้อุณหภูมิจำากัดที่ 33 องศาเซลเซียสเพื่อรักษาความสมดุลของ
แบคทีเรีย ส่วนภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่า ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์
ปิดทับด้านบนป้องกันอากาศเข้าไปในภาชนะมากเกินไป

Nano Bio Ravana

Production process of cellulose fiber < < 1 0
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.

I THE FINALIST

THE

I ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
เป็นงานหัตถกรรมจากวัสดุที่เป็นสารอินทรีย์ (organic) และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) ในรูปแบบการสร้าง ซีโร่ เวสท์
(Zero-waste)

W I N N E R
ดร.กฤษณ์ เย็ น สุ ดใจ
Dr.Kris Yensudchai

ทศกั ณ ฐ์ ช ี ว ภาพ
Nano Bio Ravana
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I
เทคนิควิธี
กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการออกแบบโดยใช้
แบคทีเรียเซลลูโลสชีวภาพ (Acetobacter xylinum)
ที่เกิดจากกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากแบคทีเรียที่
แปรสภาพน้ำาตาลกลูโคส(ข้าว)เป็นเซลลูโลสที่มีลักษณะ
ยึดติดเป็นแผ่น เป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นเส้นใยทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ฉพาะ คือมีลกั ษณะโปร่งแสง สีขาว มีผวิ สัมผัส
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
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
การทับซ้อนกันของแบคทีเรียเซลลูโลสถูกเชือ่ มต่อโดยปราศจากเคมีภณ
ั ฑ์ สามารถสมานตัวเองได้โดยไร้รอยต่อ
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.

<< 12

I THE FINALIST

P O P P U L A R

VOTE

13 >>

I
แนวคิด
ผลิตภัณฑ์ “ถ่าน” เป็นการออกแบบที่นำา ถ่าน
ไม้โกงกาง ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนยีส่ าร
จังหวัดสมุทรสงคราม มาพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์
คุณสมบัติ และคุณค่าใหม่ โดยใช้เทคนิคการยา
เรือด้วยชัน อันเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่น มาช่วยใน
การแก้ปัญหาข้อจำากัดของถ่านไม้โกงกาง ทำาให้
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่
นอกจากจะยังคงคุณสมบัตเิ ดิมของถ่านไม้โกงกาง
ไว้แล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงความ
เป็นตัวตนของชุมชน และคุณค่าความเป็นไทย
แฝงไปกับวิถชี วี ติ สมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด ศิลปะ
แห่งธรรมชาติิ

“ความธรรมดาที่สุด ความเรียบง่ายที่สุด จะเป็นสิ่งที่ทำาให้
มนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึง และอยู่กับสิ่ง ๆ นั้นอย่างเป็น
ธรรมชาติที่สุดเช่นกัน”

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
“The art of nature”. “Extreme ordinary
and simplicity are common things that every human
can connect and live with naturally.”
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กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1. การออกแบบ เป็นการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย โดย
ใช้การสือ่ สารอย่างตรงไปตรงมาจากรูปทรง และสีสนั ของดอกไม้
3 ชนิด คือดอกบัว ดอกพุด และดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. เตรียมวัสดุ นำาถ่านมาล้างน้าำ เพื่อแก้ปัญหาการเปื้อนผง
สีดาำ และอุดรอยแตกด้วยชันยาเรือเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงให้กบั ถ่าน
โดยมีการดัดแปลงส่วนผสมชันให้มสี ีสันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้
กับผลิตภัณฑ์
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.

ขั้นตอนการทำาแจกันถ่าน
1. คัดเลือกถ่านไม้โกงกางที่ได้จากการ
เผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาตัดเป็นท่อนตาม
ขนาดที่ต้องการ
2. นำาท่อนถ่านที่ได้ ล้างน้าำ และผึ่งให้
แห้งในที่ร่ม จะช่วยให้ถ่านไม่เปื้อนมือ
3. อุดรอยแตกของถ่านด้วยชันยาเรือ
โดยผสมชันยาเรือให้มลี กั ษณะเหลว เพือ่ ที่
ชันจะไหลไปอุดรอยแตกของถ่านได้ทวั่ ถึง
4. เมือ่ ชันทีเ่ ทลงไปในรอยแตกของถ่าน
แข็งตัวแล้ว นำาท่อนถ่านที่ได้ไปขึ้นแท่น
กลึงเพื่อกลึงให้ได้รูปทรง
5. ทำาการเจาะรูและขัดแต่งด้วยกระดาษ
ทราย หลังจากนัน้ นำามาล้างน้าำ อีก 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.
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ขั้นตอนการทำาผลิตภัณฑ์ ถ่าน สำาหรับตกแต่งผนัง
1. นำาถ่านวางเรียงในแม่พิมพ์วงกลม ตามขนาด
สัดส่วนที่ลดหลั่นกัน
2. เทชันลงในแม่พิมพ์ที่วางถ่านเรียงไว้แล้ว เพื่อ
ช่วยประสานถ่านให้เป็นแผ่น
3. นำามากลึงให้เรียบด้วยแท่นกลึง
4. ฉลุลวดลาย
5. ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายและนำามาล้างน้าำ เพื่อ
ช่วยให้ถ่านไม่เปื้อนมือ
6. นำาแต่ละแผ่นมาวางซ้อนกันตามลวดลายที่
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
ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
ศิลปะแห่งธรรมชาติ “ ความธรรมดาที่สุด ความเรียบง่ายที่สุด จะเป็นสิ่งที่ทำาให้มนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึง และอยู่
กับสิ่งๆนั้น อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเช่นกัน” จากนิยามดังกล่าว ความธรรมดาที่สุด คือการนำาภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็น
วิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วมาใช้ในกระบวนการทำางาน ได้แก่ ถ่าน วัสดุพื้นถิ่น เทคนิคการยาเรือและการกลึง ก็เป็น
กระบวนการที่คนในพื้นถิ่นมีความชำานาญอยู่แล้ว ความเรียบง่ายที่สุด คือ การทำางานออกมาให้เรียบง่าย โดยใช้การ
สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาจากรูปทรงของดอกไม้มงคล 3 ชนิด ได้แก่ ดอกบัว ดอกพุด และดอกดาวเรือง ซึ่ง
ถือเป็นดอกไม้ทอี่ ยูใ่ นวิถชี วี ติ คนไทย จะเป็นสิง่ ทีท่ าำ ให้มนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึงและอยูก่ บั สิง่ ๆนัน้ อย่างเป็นธรรมชาติ
ทีส่ ุดเช่นกัน คือเมือ่ เกิดจากกระบวนการทีม่ คี วามชำานาญอยู่แล้ว ชุมชนก็จะสามารถสานต่อกระบวนการเหล่านั้นได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ และการสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมาจะทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจการใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติเช่นกัน
สรุปความเป็นธรรมชาติที่นาำ มาใช้ คือ วัสดุธรรมชาติ, เกิดลวดลายโดยธรรมชาติ, กระบวนการผลิตเป็นไปตามธรรมชาติ
ของชุมชน, การสือ่ สารรูปแบบการรับรูป้ ระโยชน์ใช้สอยเป็นไปตามธรรมชาติ, วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับธรรมชาติ
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
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ ถิน่ มาใช้แก้ปญ
ั หา กลาย
เป็นวัสดุตงั้ ต้นทีส่ ามารถนำามาสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน และอาจ
พัฒนากลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับถ่านไม้โกงกาง

THE

F I N A L I S T
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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.
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วัสดุที่ใช้
คอนกรีต - เปรียบเทียบกับสภาวะสังคมทีบ่ บี คัน้
ไม้ - เปรียบเทียบกับสภาวะสังคมที่ยืดหยุ่น
ผ้า - เปรียบเทียบกับตัวตนของเรา

อวิ ก า สมั ค รสมาน
Awika Samukrsaman

แตกต่างอย่างกลมกล่อม
Different but mellow

I
แนวคิด
ในเมืองใหญ่ที่มีความแข่งขัน ทำาให้ตัวตนอาจหายไปทีละ
น้อย และถูกแทนที่ด้วยสถานะใหม่ที่สังคมมอบให้ จากการ
เริ่มถูกหลอมจากสภาวะรอบตัวและประสบการณ์ แต่แล้วสิ่ง
ที่พยายามจะเป็น เพื่อให้กลมกลืนไปกับวิถีสังคมก็อาจไม่ใช่
ตัวตนทีแ่ ท้จริง ในบางครัง้ เพือ่ ให้รสู้ กึ ถึงความเป็นตัวตน เรา
อาจต้องพยายามหาโอกาสเบียดออกมาจากรอยต่อของสังคม
21 >>
และแสดงความแตกต่างทีก่ ลมกล่อมเสียบ้าง สุดท้ายแล้วชีวติ
ทีต่ อ้ งดำาเนินไปตามวิถธี รรมชาติ ล้วนต้องเจอความแตกต่าง
มากมาย อยู่ที่เราเลือกว่าจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมได้อย่างสวยงาม
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.

ในการออกแบบชิ้นงาน ได้ยกเอาแนวความคิดมาเปรียบ
เทียบกับการปรับตัวของดอกไม้ที่เติบโตแทรกตัวตาม
ซอกหิน ความแข็งกระด้างของหินเมื่ออยู่วัฎจักรเดียว
กับความอ่อนโยนของดอกไม้ ทำาให้เห็นความแตกต่างที่
ชัดเจน หยาบบ้าง ละเมียดบ้าง แต่กลมกล่อม
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.

THE

F I N A L I S T

เทคนิค
คอนกรีต - ฉาบ โปะ ปั้น
ไม้ - ตัดแต่งตามแบบ
ผ้า - ย็บ ปัก ปะ ถัก ทอ ร้อย
Materials
Concrete represents - social status
Wood represents - flexible social status
Fabric represents - human beings
I
Technique
1.
Concrete : glaze heap mould
2.
Wood : cutting
3.
Fabric : sew embroider patch
4.
knit weave
5.
6.
7.
8.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระบวนการแต่ละขั้นตอน
คัดเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับแนวความคิด
ทดลองแต่ละเทคนิค
ทดลองผสมผสานหลายเทคนิคและวัสดุเข้าด้วยกัน
ขึ้นโครงเก้าอี้
ทำาส่วนประกอบต่างๆ เริ่มจากผ้าก่อน
นำาส่วนประกอบต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันบนชิ้นงาน
ทำาชิ้นงานตามแบบร่างให้เสร็จ
ตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมตามเหมาะสม
Production process
Selecting the appropriate material and concept
Experimenting each technique
Experimenting different techniques and material combination
Creating the chair structure
Creating each components, starting from fabric
Combining each components together onto the main piece
Complete the artwork with reference from the sketch
Addtional decorations
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I
เทคนิควิธีการ
ในส่วนของเทคนิควิธีการทำางาน จะมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ คือ
1. ทำาเทคนิคเฉพาะของแต่ละวัสดุเพื่อเตรียมเป็นส่วนประกอบของชิ้นงาน แบ่งได้เป็น
คอนกรีต ใช้วิธีการหล่อขึ้นรูป ด้วยการทำาต้นเเบบเป็นทรงเรขาคณิตมีการทดลองใช้ปูน
ขาวและปูนเทา เทสลับชั้นกัน ไม้ ใช้ประกอบเป็นโครงสร้างของเก้าอี้ และส่วนตกแต่งผ้า
เย็บ ปัก ทอ ผสมผสานกันตามชนิดของวัสดุและความเหมาะสม เช่น เทคนิคทอ ทำาเพื่อ
ให้ได้ผ้าผืนสามารถใส่วัสดุอื่นผสมได้ด้วยเช่น ไม้ เศษผ้า เป็นต้น เทคนิคปักในที่นี้มีการปัก
หลายรูปแบบ เช่นปักบนเศษผ้า นำาผ้ามาต่อกันแล้วปักเป็นลวดลายต่างๆ ปักถม หรือใช้
วัสดุอื่นผสมด้วย เช่นการทุบปูนให้แตกเพื่อนำามักปักประกอบแทนการใช้ลูกปัด เทคนิคเย็บ
เป็นเทคนิคที่ใช้ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน สามารถช่วยสร้างโครงสร้างของรูปทรงได้ด้วย
2. ประกอบส่วนประกอบทีเ่ ตรียมไว้เข้าด้วยกัน ด้วยเทคนิคทีผ่ สมผสาน ในขัน้ ตอนของการ
ประกอบหลายวัสดุเข้าด้วยกันนี้มีการทำาได้หลายอย่าง เช่น การนำาผ้าที่ทำารายละเอียดไว้จัด
วางลงบนบล็อค นำาเศษปูนที่หล่อเอาไว้มาทุบให้แตกบางส่วน แล้วนำาเศษนั้นไปจะเรียงองค์
ประกอบผสมกับผ้า จากนัน้ เทปูนทีผ่ สมไว้ลงไปในบล็อก รอให้แห้ง แล้วนำาชิน้ งานออกจาก
บล็อก ส่วนทีเ่ รานำาผ้าและเศษปูนวางไว้กจ็ ะไม่โดนปูนทับ งานทีอ่ อกมาจะเห็นเป็นคล้ายๆ
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.

<< 24

I THE FINALIST

25 >>

I ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
ในกระบวนการทำางานจะประกอบไปด้วยเทคนิคทีห่ ลากหลาย ล้วนเเต่
ใช้พื้นฐานทางงานหัตถกรรมทั้งสิ้น และในการเลือกใช้เทคนิค ยังได้
คำานึงถึงธรรมชาติของตัววัสดุเองด้วย เช่น การปักผ้า เป็น
การปักแบบไม่ได้คาำ นึงถึงขนาดของฝีเข็มทีต่ อ้ งนิง่ และละเอียดมาก ถ้า
ในระหว่างปักผ้าอาจจะขยับหรือด้ายอาจจะพันกันบ้าง เราก็สามารถ
ปักทับ ปักต่อไปได้เลย หรือในส่วนของการทำาปูน ก็มีการปล่อยให้
ปูนค่อยๆไหลธรรมชาติไปตามซอกของปูนแตกและเศษผ้าที่วางไว้

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
นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
ในงานชิน้ นีพ้ ยายามใช้วสั ดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างกันมาประกอบเข้าด้วย
กัน โดยใช้พื้นฐานของงานหัตกรรมเป็นตัวเชื่อมโยงวัสดุให้กลมกลืน
กันยิ่งขึ้น เป็นการทดลองนำางานปักไปอยู่ในปูน นำาเศษปูนไปอยู่
บนผ้า เพื่อให้เห็นความแตกต่างกันของตัววัสดุแต่ก็ยังคงความสวย
ของตัวเองได้อย่างดี

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
สรรพสิง่ ต่างล้วนเกิดมาจากธรรมชาติ รวมทัง้ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียก
ว่า มนุษย์ เมื่อได้กำาเนิดขึ้นก็มีการดำาเนินชีวิตเพื่อการอยู่
รอด ต่อสู้ ดิ้นรน คิดค้น เเละสรรค์สร้างสิ่งต่างๆอยู่ตลอด
เวลา เมื่อมองย้อนไปจากอดีตจนปัจจุบันจะทำาให้เห็นถึง
วิวัฒนาการทางด้านความคิด กลไก ของระบบสมองที่ทวี
ความซับซ้อนสามารถคิดค้นสร้างสรรค์จากสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
ตลอดจนเทคโนโลยีความล้ำาหน้าต่างๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเเต่ท้ายสุดเเล้วเมื่อทุกอย่าง
เวียนมาบรรจบเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเพราะนั่นคือ 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 ”

ทวี ศ ั ก ดิ ์ จั ต ุ ว ั น
Thaweesak Chattuwan

วั ฏ จั ก รของชี ว ิ ต
Circle of life

<< 28

I THE FINALIST

THE

F I N A L I S T
ทวี ศ ั ก ดิ ์ จั ต ุ ว ั น
Thaweesak Chattuwan

วั ฏ จั ก รของชี ว ิ ต
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I
กระบวนการเเต่ละขั้นตอน
1. ลงพื้นที่สำารวจวัสดุเเละภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ ณ ผ้าไหมตุ้มทอง อำาเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์
2. การออกแบบลายกราฟมัดหมี่ โดยขั้นเเรกจำาเป็นต้องรู้เเละกำาหนดขนาดเส้นไหม เส้นยืน
เเละเส้นพุ่ง กำาหนดความหนาบางของผ้า กำาหนดขนาดหน้ากว้างเเละยาวของผ้า กำาหนด
เทคนิคเเละขนาดของวัสดุพิเศษในการทอเเทรกได้ เเละนำามาคำานวณเพื่อที่จะสามารถออก
เเบบลายมัดหมีเ่ เละทอผ้าไหมมัดหมีอ่ อกมาได้ตรงเเละสวยงามตามเเบบทีว่ างไว้ อีกทัง้ สามารถ
ทำาให้เรารู้ปริมาณของวัสดุเส้นไหมเเละอื่นๆ ที่จะนำามาทำางานในขั้นตอนต่อไป
3. การทำาผ้าไหมมัดหมี่ Circle of life เตรียมเส้นไหมเปลือกนอก ต้มฟอกเพื่อลอกกาวเส้น
ไหม นำาเส้นไหมมาผึ่งให้เเห้ง กวักเส้นไหมเข้าอัก เพื่อเตรียมนำาไปทำาเส้นยืนเเละเส้นพุ่งต่อไป
เส้นยืน : ค้นเส้นยืน (เครือ) นำาไปย้อมสี นำาไปสืบหูกเเละขึ้นกี่เตรียมทอ
เส้นพุ่ง (มัดหมี่) : ค้นเส้นพุ่งตามจำานวนลำาหมี่ที่ออกแบบไว้

หมายเหตุ : ในงานครัง้ นีจ้ ะเลือกใช้การย้อมสีเเดงเป็นสีพนื้ ก่อน เเล้ว
จึงนำาไปมัดหมีต่ ามลายทีอ่ อกแบบ เเละนำามาย้อมสีดาำ สีที่ 2 เสร็จแล้ว
จึงนำาไปเเก้มดั หมี่ ต่อไปก็นาำ ไปขึน้ โฮงปัน่ ให้เส้นไหมทีม่ ดั หมีไ่ ว้เเล้วได้
กลับเข้าสูห่ ลอดเพือ่ เตรียมใส่กระสวยเเละเข้าสูข่ นั้ ตอนการทอเป็นผ้าผืน

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
คือการนำาเอาทักษะเเละภูมปิ ญ
ั ญาการทำาผ้าไหมมัดหมีด่ งั้ เดิม
ของชุมชนมาสร้างสรรค์ สู่ผลงานศิลปะเชิงนามธรรมที่มี
การถอดรหัสมาจากเเนวคิดเชิงสัญลักษณ์ที่สอดเเทรกไว้ใน
เส้นไหม โดยถักทอรวมกันออกมาเป็นผืนที่จะสะท้อนเรื่อง
ราว มุมมอง เเง่คิด ของชีวิต ผ่านผืนผ้า Circle Of Life

วั ฏ จั ก รของชี ว ิ ต
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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
การเเลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากทักษะภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม
ของครูช่างฝีมือในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำา
ผ้าไหมมัดหมี่ มาประยุกต์เเละสรรค์สร้างสู่ระบบการมัด
หมีร่ ปู เเบบใหม่ ทีจ่ ะสามารถเพิม่ เเนวทางการสร้างลวดลาย
เเละจะทำาให้ผศู้ กึ ษารุน่ ใหม่ได้เข้าใจ เข้าถึงในการเรียนรูง้ าน
หัตถกรรมทางด้านสิ่งทอมัดหมี่ของไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงจะ
เป็นสิ่งดีที่จะทำาให้มีผู้สืบสาน พร้อมทั้งเพิ่มพูนความหลาก
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.

I THE FINALIST

I
แนวคิด
เครือ่ งเบญจรงค์หมูบ่ า้ นดอนไก่ดมี คี ณ
ุ ค่าทีล่ ายน้าำ ทองความละเอียดสูง และใช้นา้ำ ทองคุณภาพทีม่ คี วาม
ทนทาน ช่างฝีมอื ชาวดอนไก่ดตี อ้ งฝึกฝนเป็นระยะเวลานานจึงจะสามารถวาดลวดลายทีซ่ บั ซ้อนได้สวยงาม
เอกรงค์ คือ การทำางานร่วมกันระหว่างช่างฝีมือดอนไก่ดี และนักออกแบบ เพื่อนำาเสนอทักษะการวาด
ลายน้าำ ทองแบบดัง้ เดิมบนผลิตภัณฑ์ทมี่ รี ปู แบบร่วมสมัย สามารถใช้งานได้จริงและเหมาะกับพฤติกรรม
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.
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เทคนิควิธีการ
ชิ้นงานเขียนลายด้วยมือ จึงทำาให้
แต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยตามแต่ช่างผู้เขียน
I
Technique
The piece is being hand
painted, here each of pieces
have the unique identity
depending on the craftsmen.

โม จิ ร ชั ย สกุ ล
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Mo Jirachaisakul

เอกรงค์

Monochrome
I
กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1. หล่อน้ำาดิน
2. เผาดิบ
3. ชุบเคลือบ
4. เผาเคลือบ
5. เขียนลายน้ำาทอง ณ หมู่บ้านเบญจรงค์
ดอนไก่ดี

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 ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
ลวดลายเบญจรงค์ดงั้ เดิม มีทมี่ าจากการสังเกตธรรมชาติของช่างเขียน
ลาย เช่น ลายดอกไม้ ลายจักรี ลายก้านต่อดอก

I
นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
ชิน้ งานเกิดจากการประยุกต์เอาลวดลายและเทคนิคดัง้ เดิมมา
ตกแต่งลงบนภาชนะหน้าตาใหม่ เพือ่ ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคนำาเอา
เครื่องลายน้าำ ทองกลับมาใช้ในชีวิตประจำาวันมากขึ้น

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
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 เกตุ ร ั ต น์
Paradorn Katerat

ขยะ โอต์ ก ู ต ู ร ์
Waste : Couture
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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 เมื่อผ่านเวลายาวนานหากเป็น
ไม้ในธรรมชาติก็จะมีพืชชนิดหนึ่งขึ้นมาปก
คลุมก็คอื “มอส” ผลงานชิน้ นีจ้ งึ ได้ทาำ ชิน้ งาน
ให้มีความคล้ายกับพื้นที่ปกคลุม โดยการนำา
เอาเศษผ้าซึง่ เป็นขยะแฟชัน่ มาทด ลองสร้าง
เป็นพื้นผิวที่มีลักษณะคล้ายกับต้นมอส ซึ่งมี
ความขัดแย้งอย่างมากกับการทำาเสือ้ ผ้าโอต์ กู
ตูร์ ที่ต้องใช้วัสดุชั้นดีในการตัดเย็บและวัสดุ
ตกแต่งซึ่งปกติเสื้อผ้าประเภทนี้จะใช้วัสดุ
ราคาแพงเช่น ไข่มุก พลอย ขนนก เป็นต้น
แต่นกั ออกแบบจะใช้พลาสติกคล้องป้ายแท็ก
เสือ้ ผ้า เพือ่ เป็นเครือ่ งหมายเชิงสัญลักษณ์วา่
ปัจจุบนั มีการผลิตเสือ้ ผ้าเกิดขึน้ เป็นจำานวนมาก

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระบวนการแต่ละขั้นตอน
คัดเลือกเศษผ้าไหม โดยเลือกสีที่ตรงกับชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้และเศษผ้าสีอ่อนที่สามารถย้อมสีทับได้
ย้อมเศษผ้า โดยแบ่งย้อมในเฉดสีต่างๆ ที่ไม่เท่ากัน
ตัดแบ่งผ้าเป็นชิ้นเล็กๆ โดยตัดผ้าตามแนวเฉียง
นำาผ้ามาซ้อนประกบกันประมาณ 4-5 ชั้น แล้วเย็บด้วยจักร จากนั้นฉีกให้เป็นฝอย
นำาชิ้นผ้าที่สาำ เร็จไปสอยบนโครงชุดที่ได้ตัดเย็บไว้ โดยแทรกวัสดุตกแต่ง (แท็กพลาสติก) ระหว่างชิ้นผ้า
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
ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ
Art of Nature
การสร้างสรรค์ผลงาน waste : couture เกิดจาก
การนำาเศษผ้ามาทำาเทคนิคเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ
ของมอส ทัง้ โทนสีเขียวในเฉดต่างๆ จากการย้อมและ
พื้นผิวที่ได้ใช้ อีกคุณสมบัติหนึ่งของผ้าไหมคือเมื่อตัด
ตามแนวเฉียงและฉีกออก เส้นไหมจะมีความฟูคล้ายมอส
ผสมผสานกับวัสดุตกแต่งอย่างป้ายแท็กพลาสติก อีกทัง้
การประกอบชุดกว่า 90% เป็นการประกอบขึน้ ด้วยมือ

THE

F I N A L I S T

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
นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
โดยปกติผา้ ไหมทอมือจะมีทงั้ ทีย่ อ้ มด้วยสีธรรมชาติและ
ย้อมด้วยสีสงั เคราะห์หรือสีเคมี จะเป็นการย้อมทีเ่ ป็นอุต
สากรรมครัวเรือน ดังนัน้ น้าำ สีทผี่ า่ นกระบวนการย้อมก็
จะถูกทิง้ สูธ่ รรมชาติโดยตรง แต่ผลงานชิน้ นีเ้ ลือกใช้วธิ ี
การย้อมด้วยสีเคมีทงั้ หมด และย้อมในระบบโรงงาน ซึง่
มีระบบการบำาบัดน้าำ จากกระบวนการย้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน
และสีผ้าที่ได้ตรงตามที่ต้องการและมีความคงทน
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ภราดร เกตุ ร ั ต น์
Paradorn Katerat

ขยะ โอต์ ก ู 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.

F I N A L I S T
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I
แนวคิด
ภาชนะดินเผาพื้นผิวธรรมชาติ ที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานให้มี
สามขาเพือ่ สร้างเอกลักษณ์ของผลงานและสร้างพืน้ ผิวเปลือก
ไม้ดว้ ยเทคนิคพิเศษจากการขึน้ รูปด้วยแป้นหมุน ด้วยดินด่าน
เกวียน และทำาการเผาในอุณหภูมทิ สี่ งู ทีจ่ ะทำาให้เกิดการหลอม
ของเคลือบ จนเกิดเคลือบแก้วที่หลอมภาชนะให้ได้ผลงานที่
มีความงดงามจากการสร้างสรรค์รปู ทรงและพืน้ ผิวจากมนุษย์
และให้สีสันจากธรรมชาติที่ระบายด้วยเปลวไฟ เกิดเป็นผล
งานที่ไม่ซ้ำาแบบกันจากความบังเอิญที่ผ่านการควบคุมและ
คาดคะเนให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ

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 THE FINALIST
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F I N A L I S T
I
กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1. การเตรียมดินพื้นบ้านด่านเกวียน ผสมดินให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่พอเหมาะตามชนิดของวัตถุที่ต้องการจะปั้น ถ้าเป็นของที่
ต้องการขึ้นรูปสูงหรืองานที่ต้องการใช้ฝีมือประดิษฐ์ ส่วนผสมของดินต้องหนักเหนียว คือมีดินเหนียวมากกว่าทราย ถ้าเป็นของชิ้น
เล็กหรือต้องการความแข็งแรงมากต้องหนักทราย โดยใช้สัดส่วนที่มีทรายค่อนข้างมากหรือครึ่งต่อครึ่ง เมื่อตวงดินผสมกันแล้วต้อง
ทุบหรือสับให้ดินแตกละเอียด กรองกรวด ทราย รากไม้ออกให้หมด รดน้าำ ให้ทั่ว โดยใช้ไม้กระทุ้งให้เป็นรู คลุกจนทั่วแล้วกองหมัก
ไว้โดยใช้ใบตองแห้งหรือผ้าพลาสติกคลุมดินไว้ 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)
39 >>
มีหลายวิธี ได้แก่ วิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผ่น ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การปั้นโดยวิธีหล่อ การเอาดินกดลงไปในแม่พิมพ์ แต่วิธี
การที่ใช้กันมาในสมัยดั้งเดิมคือ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เป็นการขึ้นรูปแบบทรงกลมโดยอาศัยเครื่องมือแป้นหมุน มีทั้ง
ชนิดยืนและนั่ง ความเร็วที่ใช้ 2-3 จังหวะ ความเร็วรอบของแป้นหมุนที่เป็นมาตรฐานประมาณ 80 รอบต่อนาที ดินที่นำามาปั้นต้อง
เป็นดินชนิดที่มีความเหนียวจึงจะช่วยให้การขึ้นรูปได้ผลดี การขึ้นรูปแบบแป้นหมุนต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะพอสมควร จึงจะ
สามารถขึ้นรูปได้ดี
3. การผึ่งดิน
ไม่ควรผึ่งในที่ที่มีลมโกรกมากเกินไป จะทำาให้เครื่องปั้นดินเผาแห้งเร็ว แตกเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องสร้างโรงผึ่งดินโดยเฉพาะ โดย
ทั่วไปจะทำาเป็นโรงเรือน หลังคาแหลมลาดเทลงมาทั้งสองข้าง มุงด้วยแฝก หญ้าคา หรือจาก ด้านสกัดทำาเป็นประตูทางเข้า โดยกั้น
แบ่งเป็นส่วนปั้นดินไว้พอประมาณ นอกนั้นกั้นเป็นโรงผึ่งดิน พื้นล่างโรยทรายไว้ค่อนข้างหนา เพื่อใช้รองเครื่องปั้นดินเผาไม่ให้แตก
และเพื่อให้ดินแห้งสม่าำ เสมอกัน
4. การเผาชิ้นงาน
แต่เดิมเตาเผาของด่านเกวียนจะขุดลงไปในดินใต้จอมปลวก ภายในแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนแรกเป็นปากเตา พอประมาณ ใช้เป็นที่
เก็บถ่านและขี้เถ้าจากปากเตา ตอนที่สอง ยกพื้นสูงขึ้นลาดเอียงขึ้นไปสู่ปากเตา ใช้เป็นที่วางเครื่องปั้นดินเผา ตอนที่สาม เป็นท้าย
เตา จะก่อเป็นปล่องไฟ หลังคาเพดานโค้ง มีเสาค้ำาตรงกลาง แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเตาเผาแบบเตาทุเรียง
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การเผาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน หลังจากบรรจุเครื่องปั้นเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มเผา โดยแบ่งขั้นการเผาเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 รมไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลุ่ม” เป็นการรมไฟไล่ไอน้าำ ออกจากเครื่องปั้นดินเผา โดยจุดไฟที่ขอนไม้ขนาดใหญ่
ไว้ที่ปากเตา ใช้ไฟอ่อน ๆ ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน 1 คืน ไฟเริ่มแลบเข้าไปภายแล้วจึงเผาในระยะต่อไป
ระยะที่ 2 สุมไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “อุดเตา” เป็นขัน้ เตือนให้ใส่ฟืนในเรือนเตา ช่วงนี้อุณหภูมิในเตาจะเริ่มสูงขึ้นสังเกต
ได้จากควันสีดาำ พุ่งขึ้นจากปล่องตามด้วยเปลวไฟปนมากับเขม่าดำา ใช้เวลาเผาประมาณ 3 ชม. ต้องระวังอย่าให้ปากเตามีช่องว่างให้
อากาศเข้าไปเผาไหม้มากเกินไป เพราะอุณหภูมิในเตาไม่สม่าำ เสมอ 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 ดับด้วยน้าำ 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
4 1 > > 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.

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.
<< 42
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
วัตถุดบิ ในการขึน้ รูปเป็นดินเหนียวด่านเกวียน วิธกี ารขึน้ รูปนัน้ จะ
เป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า ขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกก่อน มี
วิธีการตกแต่งลวดลายธรรมชาติระหว่างการขึ้นรูป โดยสร้างรอย
ขูดขีดบริเวณผิวนอก ก่อนจะทาด้วย Sodium Silicate เป็นตัว
ช่วยทำาให้ดนิ กระจายตัวค่อยๆดันจากภายในด้วยความสม่าำ เสมอก็
จะเกิดผิวแตกบริเวณเปลือกนอกคล้ายกับผิวเปลือกไม้
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จากนั้นตัดภาชนะที่ขึ้นรูปออกจากแป้น รอจนชิ้นงาน
มีความหมาด ก่อนนำามาคว่าำ บนแป้นอีกครัง้ เพือ่ ทำาการรีดดินอีกครัง้
บริเวณก้นภาชนะเป็นรูปทรงกระบอกและพับเป็นจีบลักษณะสามขา
เพือ่ เป็นฐานของชิน้ งานและสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ผลงาน จากนัน้ ผึง่
ชิ้นงานไว้ให้แห้งสนิทตามธรรมชาติโดยประมาณ 1 สัปดาห์ จาก
นั้นจะทำาการเผาดิบ (Biscuit Firing) โดยการเผาให้ความร้อนที
ละน้อย เพราะผลิตภัณฑ์ทขี่ นึ้ รูปแล้วยังมีความชืน้ และสารอินทรีย์
(Organic Matter) หลงเหลืออยู่ในชิ้นงาน การเผาดิบจะเผาใน
อุณหภูมิ 800-900 องศาเซลเซียสโดยประมาณ จากนั้นจึงทำาการ
ตกแต่งชิ้นงานด้วยการทาเคลือบบางบริเวณผิวงานที่ต้องการให้
มีความมัน จากนั้นจึงทำาการเผาเคลือบเป็นการเผาผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการตกแต่งด้วยเคลือบแล้ว วัตถุประสงค์ของการเผา เพื่อให้
เคลือบหลอมเป็นเนือ้ แก้วติดแน่นอยูบ่ นผิวผลิตภัณฑ์ โดยจะทำาการ
เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 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.

I
ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
การขึน้ รูปภาชนะดินเผาด้วยแป้นหมุนถือได้วา่ เป็น การสร้างสรรค์ทสี่ ง่ ต่อและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยทีข่ า้ พเจ้าได้
นำาเทคนิคนีม้ าต่อยอดสร้างรูปทรงของฐานภาชนะให้มสี ามขา โดยเทคนิคการขึน้ รูป และการสร้างพืน้ ผิว ให้มกี ารปริแตก
คล้ายกับผิวเปลือกไม้ ให้ผสานกันระหว่างฝีมอื งานช่างผสานเทคนิคการขึน้ รูปได้ความงามอย่างธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์
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
โดยปกติแล้วการขึน้ รูปภาชนะดินเผาโดยแป้นหมุนไฟฟ้าจะให้ผิวของภาชนะที่เรียบเนียน โดยจะสร้างรูปทรงและกำาหนด
ความหนาด้วยมือระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงานถ้าอยากจะได้ลวดลายที่จะตกแต่งชิ้นงานก็จะมาทำาภายหลังจากที่ขึ้นงาน
เสร็จและชิ้นงานมีความหมาด คงรูป จึงนำามาทำาการตกแต่งลวดลายหรือฉลุลาย แต่นวัตกรรมในงานภาชนะสามขานั้น
จะเป็นการสร้างพื้นผิวของชื้นงานในระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยเทคนิคพิเศษ โดยมีวิธีการตกแต่งลวดลายธรรมชาติ
ระหว่างการขึน้ รูป โดยสร้างรอยขูดขีดบริเวณผิวนอก จนเกิดผิวแตกบริเวณเปลือกนอกคล้ายกับผิวเปลือกไม้ และยังมีการ
เป็นเปลีย่ นแปลงจากฐานภาชนะเซรามิคโดยทัว่ ไปจะมีทรงกลมและฐานจะต่าำ ติดพืน้ ก็จะเป็นยกฐานสูง ทีเ่ ป็นเหมือนแท่นที่
ยกรูปทรงผลงานให้ลอยสูงจากพืน้ โดยทำาเป็นลักษณะสามขาทีจ่ ะสร้างเอกลักษณ์ให้ชนิ้ งานมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ
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
คุณค่าทางศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์
ที่เป็นขั้นเป็นตอน ผ่านเทคนิควิธีการและ
วัสดุทหี่ ลากหลาย ผสมผสานความประณีต
ละเอียดอ่อน พิถีพิถัน ในฝีมือของครูช่าง
งานประณีตศิลป์ไทยโบราณ ก่อให้เกิดเป็น
เเรงบันดาลใจในการออกแบบ
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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”.

I
กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1. ค้นคว้าและศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์เเบบดั้งเดิม ทั้ง
ด้านเเนวคิดในการออกเเบบสร้างสรรค์ เทคนิควิธกี ารทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับวัสดุที่นำามาใช้ รวมทั้งหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของงาน
2. วิเคราะห์เลือกสรรเทคนิควิธกี ารและวัสดุทคี่ วามประทับใจ มีลกั ษณะ
พิเศษทีน่ า่ สนใจ มีคณ
ุ ค่า และความสวยงาม เทคนิคทีเ่ ลือกมาคืองาน
ประณีตศิลป์ได้เเก่ งานฉลุลาย งานลายรดน้าำ และงานประดับกระจก
3. กำาหนดเเนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์โดยอาศัยเรื่องราวจาก
ประสบการณ์สว่ นตัว เป็นจุดเริม่ ต้นของความคิด ผสมผสานกับลักษณะ
เฉพาะของเทคนิคเเละวัสดุที่เลือกมา ให้มีความสัมพันธ์กับหัวข้อ
“Art of Nature” ทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วัสดุ ประโยชน์ใช้สอย
รูปทรง และความสวยงาม
4. สร้างแบบร่างทางความคิด 2 มิติ ( Sketch Idea) ให้เป็นรูปธรรม
วิเคราะห์ความเป็นไปได้สขู่ นั้ ตอนการสร้างแบบร่างทางความคิด 3 มิติ
(Sketch Model)
5. สร้างแบบร่างทางความคิด 3 มิติ (Sketch Model) ให้เป็นรูป
ธรรม และวิเคราะห์ความเป็นไปได้สู่ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง ใน
การใช้เทคนิค วัสดุ และวิธีการผลิต
6. สร้างผลงานต้นเเบบตามแบบร่างทางความคิด 3 มิติ (Sketch
Model) เริม่ จากเทคนิคการฉลุลวดลายบนแผ่นโลหะตามแบบทีก่ าำ หนด
ไว้ เสร็จแล้วรองพื้นทำาสีดำา
7. เมื่อทำาสีงานฉลุลวดลายเรียบร้อย เริ่มขั้นตอนการประดับกระจก
สี ด้านในผลงาน
8. เมื่อประดับกระจกสีด้านในเรียบร้อยเเล้ว เริ่มขั้นตอนการทำาลาย
รดน้าำ ด้านนอกผลงาน
9. ประกอบรูปทรงและระบบไฟของโคมไฟ ทดลองหลอดไฟชนิดต่างๆ
เพื่อค้นประเภทของเเสงที่สามารถสร้างบรรยากาศตามที่กาำ หนดไว้

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 < < 4 6
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
เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคงานฉลุลาย โดยแยกชิ้นส่วนของผลงานเป็น 8 ส่วน ฉลุลวดลาย
บนแผ่นเหล็กตามเเบบและลวดลายที่ได้สร้างไว้ รองพื้นทำาสีดำา
2. เทคนิคงานลายรดน้ำา ในส่วนด้านนอกผลงาน โดยเริ่มจากปรุเเบบตาม
ลวดลายทีส่ ร้างขึน้ เตรียมวัสดุสาำ หรับเขียน เคี่ยวกาวกระถิน ต้มฝักส้มป่อย
คั่วดินสอพอง เตรียมหรดาล จากนั้นทำาความสะอาดพื้นผิวด้วยดินสอพอง
4 7 > > โรยเเบบ เขียนลาย ขั้นตอนการเช็ดรัก ใช้วัสดุเทียบเคียงคือสีน้ำามัน เสร็จ
เเล้วปิดทองคำาเปลว แล้วรดน้ำาจนปรากฏเป็นลวดลายทองตามเเบบ
3. เทคนิคงานประดับกระจกในส่วนด้านในผลงาน โดยการตัดกระจกสีเป็นชิน้
เล็กๆ วางเรียงต่อกันเป็นเส้นประ คล้ายกับลวดลายของปีกแมลงติดกระจก
สีล้อไปตามเเนวเส้นของลายฉลุที่ทำาไว้
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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.

I
ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
จากการศึกษาเเนวคิดของงานช่างประณีตศิลป์โบราณ ส่วนใหญ่จะมีธรรมชาติเป็นเเรงบันดาลใจในการสร้างผงาน ซึ่งเกิด
จากการดำาเนินชีวิต ความผูกพันธ์ และสังเกต ทั้งในส่วนของเเนวคิด การสร้างรูปทรง ลวดลาย รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุ
การแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ผา่ นลวดลายต่างๆ เช่น ลายพรรณพฤกษา ลายก้านขด ลายรัก
ร้อย ซึง่ มีทมี่ าของชือ่ และลวดลายทีไ่ ด้รบั เเรงบันดาลใจจากความเจริญเติบโต งอกงามของพืชพรรณในธรรมชาติ ยกตัวอย่าง
เช่น ตู้ขาหมู ตู้ขาสิงห์ ชื่อและรูปทรงในการออกเเบบได้รับแรงบันดาลใจ จากการสังเกตความงามของลักษณะของสัตว์ใน
ธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของลักษณะภูมิประเทศที่พร้อมทั้งทรัพยากรและวัตถุดิบ เช่น ไม้
ยางไม้ ปูน แร่เหล็ก ทองคำา สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในทุกๆด้านของแแผ่นดินไทย ซึ่ง
ช่างโบราณได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดได้อย่างงดงาม ในการสร้างสรรค์ผลงานชิน้ นีไ้ ด้นาำ วิธกี ารในการสร้างเเนวคิด รูปทรง
ลวดลาย การเลือกใช้วัสดุ การกำาหนดหน้าที่ของประโยชน์ใช้สอยในผลงาน ซึ่งได้รับเเรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ และ
แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ โดยเเนวคิดเกิดจากความประทับใจและความผูกพันธ์ของตนเองกับเเมลงในวัยเด็กและนำา
เอาลักษณะของปีกและลวดลายของแมลงชนิดต่างๆเช่น แมลงปอ ผีเสื้อ เต่าทอง หิ่งห้อย สร้างรูปทรงและลวดลายขึ้น
มาใหม่ การกำาหนดประโยชน์ใช้สอยของชิ้นงานมีเเรงบันดาลมาจากการให้แสงสว่างของหิ่งห้อย การเลือกวัสดุและเทคนิค
วิธีการที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่นเหล็ก ทองคำาเปลว หรดาล ฝักส้มป่อย กาวกระถิน
ดินสอพอง คือความสัมพันธ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้กับหัวข้อ “Art of Nature”
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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”

I THE FINALIST

THE

F I N A L I S T
ผศ.ปนท ปลื ้ ม ชู ศ ั ก ดิ ์
Assist.Prof. Panot Pluemchusak

แพรวพราว
Glitter
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I
นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
สร้างประสบการณ์การรับรู้ใหม่ให้กับงานประณีตศิลป์ของไทย
ที่มักจะถูกประเมินคุณค่าว่าเป็นของโบราณ เชย ไม่มีความ
ทันสมัย เป็นของทีใ่ ช้ในวัด โดยใช้กระบวนการในการออกแบบ
สร้างสรรค์ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ทีม่ คี วามร่วมสมัย และคุณค่า
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.
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ผลึ ก

Form the Unform
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THE

F I N A L I S T
จุดเริ่มต้นแนวความคิดของผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นจาก
ความประทับใจในความพิเศษของรูปทรงของผลึกชนิด
ต่างๆ ซึง่ เมือ่ ได้คน้ คว้า ก็จะพบว่าผลึกเหล่านัน้ มีการ
เกิดขึน้ ขยายตัว และแตกตัว จากโครงสร้างทีม่ รี ะบบ
ระเบียบ หากทว่าปัจจัยของสภาพแวดล้อม อาทิเช่น
อุณหภูมิ แรงดัน การหลอมรวม การปะทุ ส่งผลให้
5 1 > > ผลึกมีความสมบูณ์ หรือไม่สมบูรณ์แตกต่างกัน ทั้งนี้
รูปร่าง รูปทรง ขนาด พื้นผิว สีสัน องศาของเหลี่ยม
มุม ความสมบูรณ์ ความใส ความแข็ง ความวาว
ของผลึก หลอมรวมกันเป็น
ความพอเหมาะพอดี
จังหวะ ความลงตัว
ความมหัศจรรย์
อันเกิดจากการสรรสร้างตามธรรมชาติ

ผลึ ก

Form the Unform
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
แนวคิด
ผลงาน ผลึก นี้ เกิดขึ้นจากการมองสิ่งที่เป็น 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.

I
1.
2.
3.
3.
4.
5.

กระบวนการแต่ละขั้นตอน
ร่างแบบ
ร่างแบบเชิงเทคนิค ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบชิ้นงานให้ได้ตามแบบร่าง
ศึกษาคุณสมบัติของโลหะ และ เส้นใย ที่จะนำามาประกอบเข้าด้วยกัน
ขึ้นชิ้นงานต้นแบบโครงสร้างโลหะ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นงานจริง
ปรับแก้ไขชิ้นงานต้นแบบ
ผลิตชิ้นงาน ประกอบไปด้วยส่วน 3 ส่วน หลัก คือ
5.1 โครงสร้าง โมดูลโลหะทรง 6 เหลี่ยมจำานวนหลายชิ้น
5.2 การประกอบโครงสร้าง ประกอบโมดูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันให้สามารถบิดหมุนได้ และรับน้ำาหนักชิ้นงานได้
5.3 โครงสร้างชิ้นส่วนสำาหรับสานเส้นใยบนโครงสร้างนั้นๆ
6. นำาโลหะไปขัดเตรียมพื้นผิวและชุบ
7. ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีเชื่อมโลหะด้วยแสงเลเซอร์
8. ตรวจเช็คความเรียบร้อย ทำาความสะอาดชิ้นงาน
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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 THE FINALIST

นวธั น ย์ รุ ่ ง ดิ ล กโรจน์
Nawatan Rungdilokroajn
THE

F I N A L I S T
I
เทคนิควิธีการ
การผสมผสานและประยุกต์การจักสานเส้นใยลงบนโครงสร้าง
โลหะ

ผลึ ก

Form the Unform
I
Technique
The combination and the adaptation of using
thread onto metal structure.
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I
ความเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทสี่ ร้างก้อนผลึกอย่างมีระบบระเบียบมีโครงสร้างเฉพาะ ซึง่ ผลึกต้องผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ
ทั้งแรงดัน อุณหภูมิ ทำาให้แต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกัน ทุกชิ้นล้วนมีความสมบูรณ์บนความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ก่อให้เกิดเป็น
ความงามที่มีลักษณะเฉพาะตัว จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงานที่มีลักษณะเป็นโมดูลมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างมี
ระบบ และสามารถที่จะขยับเปลี่ยนรูปฟอร์มได้ เช่นเดียวกับ ผลึก ที่ถูกสรรค์สร้างจากธรรมชาติให้แต่ละชิ้นมีรูปฟอร์มเฉพาะ
ไม่เหมือนกัน
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
นวัตกรรมทางหัตถกรรมของงาน
สร้างสรรค์ ผสมผสาน ประยุกต์ การจักสานเส้นใยเข้ากับ
งานโลหะขนาดเล็ก

I
Product innovation
Creative, Combination and Adaption of weaving
thread and small pieces of metal.
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I
แนวคิด
เริม่ ต้นจากความตัง้ ใจทีจ่ ะรักษาภูมปิ ญ
ั ญา และสืบสาน
ทักษะการทอผ้า ซึ่งทักษะที่กำาลังจะหายไปนั้น เป็น
ส่วนหนึ่งที่สำาคัญของวัฒนธรรม จึงมีจุดประสงค์ที่จะ
มองหาโอกาสที่จะส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะที่เกิด
จากการใช้ทักษะในการทอให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน
มากที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทอผ้ายังสามารถนำา
มาประยุกต์ให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยทีใ่ ช้ได้จริงอีกด้วย
ใต้ ส มุ ท ร มี แ รงบั น ดาลใจมาจากธรรมชาติ ข อง
ประเทศไทยอย่างปะการังใต้ท้องทะเล จึงได้นำารูป
ลักษณ์ของ “ปะการังผักกาด” ทีพ่ บอยูไ่ ด้ทวั่ ไปทัง้ แนว
อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยมีลักษณะเฉพาะคือช่อ
ผักกาดที่บิดไปบิดมา ซ้อนกันเป็นชั้นๆ หยิบยกมา
สร้างเป็นประติมากรรมโคมไฟระย้า ที่สร้างขึ้นจาก
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. ความชดช้อย Gentle ในรูปลักษณ์เส้นสายอิสระที่
สร้างจากการพับห่อผ้าขึ้นเป็นรูปแบบสามมิติ
2. ความปราณีต Delicate ที่เกิดจากมานะของ
งานทอ และ
3. ความผิดธรรมดา Exotic อันเกิดจากนวัตกรรม
ของเส้นใยแก้วนำาแสง ที่สามารถนำาเสนอสีและแสง
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนกับการสร้างประสบการณ์
ใต้ท้องทะเล

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.

นอกจากนั้นแล้ว ผลงานชิ้นนี้ยังคำานึงถึงการผลิตที่
สามารถผลิตขึน้ ตามจำานวนได้จริง โดยไม่ละทิง้ ความ
เป็นงานฝีมอื ก่อให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ทสี่ ามารถ
กระจายรายได้กลับไปสู่ช่างทอผ้า และที่สำาคัญที่สุด
คือ การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำาศิลปะ
การทอไปสู่บริบทของปัจจุบันได้อย่างงดงาม

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.
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I
กระบวนการแต่ละขั้นตอน
1. วางแผนการทำางาน ทำาตัวอย่าง และจัดหาวัสดุ – เนื่องจากการทอ
เป็นงานที่ต้องใช้การวางแผนก่อนที่จะทำาและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ sketch
รูปออกมาก่อนได้ จึงจำาเป็นจะต้องทดลองทำาตัวอย่างก่อน และวางแผน
จัดสรรเวลาให้กับการจัดหาวัสดุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไป
ถึงการคำานวณด้าย เพื่อที่จะใช้ขึ้นเส้นยืนและเส้นพุ่งที่จะใช้ทอจริงอีกด้วย
2. ขึน้ เส้นยืน - ผลงานชิน้ นีใ้ ช้เอ็นใสในการขึน้ เส้นยืน เริม่ จากการสาวเส้น
ยืนตามจำานวน แล้วจึงม้วนเข้ากับคานของกี่ ร้อยตะกอ ร้อยฟันหวี และ
หาทางมัดไว้กับคานอีกด้านหนึ่ง
3. เตรียมเส้นพุ่ง และเริ่มทอ - เมื่อขึ้นเส้นยืนเรียบร้อยแล้ว จึงจัดเตรียม
เส้นพุ่งโดยการตัดเส้นใยแก้วนำาแสงมาเป็นเส้นยาวเท่าๆกัน แล้วจึงเริ่มทอ
โดยการสอดเส้นใยแก้วนำาแสงสลับกับเส้นใยฝ้าย
4. เดรปปิ้งผ้า - เมื่อทอจนหมดเส้นยืน จึงตัดผ้าออกมาจากกี่ แล้วจึงนำา
มาทดลองใช้เทคนิคเดรปปิ้ง จัดผ้าให้เป็นพุ่มตามฟอร์มให้สวยงาม โดย
จับเส้นใยแก้วมัดเป็นกลุ่มไว้
5.ทำาฐานไม้ - สร้างฐานไม้สำาหรับการสอดเส้นใยแก้ว และกำาหนดที่วาง
กล่องกำาเนิดแสง ขัดกระดาษทราย และทำาสีให้เรียบร้อย
<< 56
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
เนือ่ งจากผลงานชิน้ นีใ้ ช้เทคนิคการทอวัสดุพเิ ศษเป็นหลัก
ตั้งแต่การขึ้นเส้นยืนโดยใช้เอ็นใส ซึ่งมีคุณสมบัติลื่นกว่า
ด้ายปกติมาก รวมทั้งยากต่อการจัดการ จึงอาศัยความ
ระมัดระวังในการสาว และม้วนเข้ากับคานของกี่ รวม
ไปถึงการจัดเตรียมเส้นพุง่ โดยการตัดเส้นใยแก้วนำาแสง
จากม้วนมาเป็นเส้นยาว 1.50 เท่าๆ กัน จำานวน 1,450
เส้น และที่สำาคัญคือ ต้องบากเส้นใยแก้วเป็นจุด เพื่อที่
จะให้แสงออกด้านข้างในทุกๆเส้น แล้วจึงเริม่ ทอโดยการ
สอดเส้นใยแก้วนำาแสง ปล่อยความยาวไว้ดา้ นหนึง่ (เพือ่
ทิ้งระยะไว้ที่จะต่อกล่องกระจายแสง) ทอสลับกับเส้นใย
ฝ้ายเป็นลายขัด เนือ่ งจากต้องคอยสอดเส้นใยแก้วนำาแสง
ทีละเส้นด้วยมือไม่สามารถม้วนเข้ากับกระสวยแล้วทอที
เดียวได้ จึงเป็นงานทีต่ อ้ งใช้เวลา หลังจากนัน้ จึงจะนำามา
เดรปปิง้ ขึน้ ฟอร์ม โดยจำาเป็นต้องรวบกลุม่ เส้นใยแก้วเอา
ไว้รวมเป็นช่อ ทีส่ าำ คัญคือต้องตัดปลายให้เท่ากัน โดยใช้
มีดความร้อน ก่อนนำามาต่อกับกล่องกระจายแสงไฟตาม
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.

I ความเชือ่ มโยงระหว่างงานหัตถกรรมกับหัวข้อ Art of Nature
แรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ของปะการังผักกาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้น
พบในท้องทะเลไทย และมีความน่าสนใจ และเข้าใจง่าย ไม่ว่า
จะเป็นมิติของรูปลักษณ์ ที่เป็นชั้นๆขดตัวซ้อนกันไปมา โดยต้อง
ใช้คุณสมบัติของงานผ้าในการสร้างฟอร์ม และสีสันที่น่าอัศจรรย์
ต่างๆ ทีเ่ กิดจากแสงตกกระทบผ่านน้าำ ตามห้วงเวลา แม้แต่ภาพถ่าย
หรือภาพวาดก็ไม่สามารถบันทึกเอาไว้ได้ จึงต้องใช้เทคโนโลยีของ
เส้นใยแก้วนำาแสง มาช่วยในการนำาเสนอ ให้คล้ายคลึงกับสิ่งที่
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
การทอมือ คือกระบวนการทีเ่ ราต้องการรักษา เนือ่ งจากการทอ
เป็นสิ่งที่อยู่กับคน โดยอาศัยการทำาฝึกฝน และลงมือทำา โดย
นวัตกรรมของหัตถกรรม คือ การนำาวัสดุใหม่ (Optical Fiber)
มาใช้ในงานทอมือ เพื่อสร้างมิติใหม่กับผ้าทอโดยให้หลุดพ้น
จากขีดจำากัดของงานทอแบบ Traditional โดยสร้างให้เป็น
ผลงาน Comtemporary Design ที่จะสามารถนำาไปใช้ใน
บริบทที่เหมาะสมกับปัจจุบันมากขึ้น และต้องการแสดงให้เห็น
ว่างานทอนัน้ ไม่จาำ เป็นจะต้องทอลายทีซ่ บั ซ้อนเสมอไป ไม่วา่ ใคร
ก็สามารถทอได้ จึงสามารถเพิ่มจำานวนช่างทอที่เป็นคนรุ่นใหม่
ได้ แต่กย็ ากต่อการเลียนแบบ เพราะต้องใช้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
จัดการเทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำาแสง ทีอ่ าศัยความรูเ้ ฉพาะในการ
จัดการระบบ และใช้ทุนสูง จึงสามารถเพิ่มมูลค่าในงานทอได้
I
Innovative aspect of the product
Hand weaving is the process that we
are required to maintain because
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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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