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การฟื้ นตัวจากวิกฤตระดับโลกท่ีส่งผลต่อทุกมิติของชีวิต 
ในปท่ีีผ่านมา คงปรากฏฝุน่ควนัของการล่มสลายทางเศรษฐกิจ
ยังคงไม่จางหาย บาดแผลจากความกลัวยังเหลือรอ่งรอย
การกัดกินจติใจของผู้คน ชอ่งวา่งของความเหล่ือมล�าและ
ความไม่เท่าเทียมน้ันถกูถ่างออกและครอบคลมุแบบไม่เลือก
ชนชั้น คล่ืนของปัญหาท่ีถาโถมน้ี ยังคงเป็นคล่ืนต่อเน่ือง 
ท่ีทกุคนจะต้องรบัมือกันต่อไป

เราเรยีนรูอ้ะไรบ้างจากโลกท่ีไม่แน่นอนตลอดปีท่ีผ่านมา

เรยีนรูท่ี้จะรบัมือกับความท้าทาย?
ทดลองปรบัตัวกับความเปล่ียนแปลง?
หรอืเพียงแค่อยู่รอดให้ได้?

ปี 2021 จงึเป็นปีของการอยู่กับปัจจุบัน เท่าทันส่ิงท่ีมี มองออกไป
เท่าท่ีระยะสายตาจะเห็น และลงมือเปล่ียนแปลงช่วงเวลาท่ีมีค่า
ในมือให้เป็นต้นทนุชวีติท่ีเกิดผลประโยชน์สงูสดุ 

เม่ือรอบตัวเต็มไปด้วยข้อจ�ากัด พฤติกรรมถกูหล่อหลอมให้เปล่ียน
ไปตามทางเลือกท่ีมีอยู่ เราจึงจ�าเป็นต้องมีเครือ่งมือและวธิีคิด 
เพ่ือจัดการกับส่ิงท่ีเรยีกว่าชีวิต ไม่ว่าจะเป็น “ความยืดหยุ่น” 
การเตรยีมตัวและหัวใจให้พรอ้มกับทุกความเปล่ียนแปลงและ
ปรบัตัวได้อยู่เสมอในทกุบรบิท “การคิดอย่างเป็นระบบ” ท่ีชว่ยให้
สามารถจดัการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ ใชป้ระโยชน์
จาก “อินเทอรเ์น็ตใหม่” เครือ่งมือท่ีไม่สนใจการจ�ากัดการเข้าถึง
ของรฐั แต่เลือกใชเ้ครอืข่ายต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่วน
ส�าคัญท่ีสดุอย่าง “การฟื้ นฟู” เพ่ือต่อเติมลมหายใจและกลับมามี
ชวีติได้ใหม่อีกครัง้หลังจากทกุอย่างผ่านพ้น

วกิฤตครัง้ใหญ่ท่ีเกิดข้ึนน้ัน ไม่ใชว่กิฤตครัง้ใหม่ และอาจไม่ใชค่รัง้
สุดท้าย มนุษย์และโลกท้ังใบจ�าต้องผ่านความเลวรา้ย และรูจ้ัก
ปรบัตัวเพ่ือรบัมือใหม่อีกเสมอ 

อย่างท่ีสภุาษิตโบราณของจนีกล่าวเอาไว้
勇者可能跌倒, 但不会屈服。
ผู้กล้าอาจล้มได้ แต่จะไม่ยอมแพ้
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• หลังจากป ี2019 ชาวบูมเมอรส่์วนใหญ่ก้าวเข้าสู่
วยัเกษียณ การได้พักหลังการท�างานท่ียาวนาน
ท�าให้คนกลุ่มน้ีมีเวลาหันมาเข้าสู่วงการดิจิทัล
อย่างเต็มตัว สถิติจากรายงาน Future-Proofing 
Your Brand เผยวา่ ชาวบูมเมอรไ์ด้กลายเป็น
ฐานลูกค้าหลักส�าหรับสินค้าสมาร์ตโฟนและ
ไอแพด และเป็นผู้บรโิภคท่ีมียอดดาวน์โหลด
แอพพลิเคชนัต่อเดือนมากท่ีสดุ ซึ่งเห็นชดัท่ีสดุ
ในชว่งล็อกดาวน์จากวกิฤตการณ์โควดิ-19 ท่ีพบ
วา่ ในช่วง 3 เดือนแรกของการล็อกดาวน์ ชาว
บูมเมอรด์าวน์โหลดแอพพลิเคชนัใหม่ๆ มากถึง 
1.2 พันล้านครัง้ท่ัวโลก ท�าให้หลายแบรนด์เลือก
ลงทนุโฆษณาในวดีิโอของแบรนด์ท่ีชาวบมูเมอร์
นิยมดาวน์โหลด ซึ่งในจ�านวนแอพพลิเคชันน้ัน 
พบวา่มี 82% ท่ีเก่ียวข้องกับแอพพลิเคชนัเกมส์
หรอืรายการถ่ายทอดเกมส์ eSport ประเภทต่างๆ  
ซึ่งเป็นท้ังประเภทเกมส์ต่อสูใ้ชพ้ลังและเกมกีฬา
ท่ีจ�าลองสถานการณ์ใกล้เคียงในชวีติจรงิ

• เฟซบุ๊กคือศนูย์รวมเครอืข่ายโซเชยีลแห่งใหญ่
ท่ีสดุส�าหรบัชาวบูมเมอร ์ จนกลายเป็นท่ีรวมตัว
กันสังสรรค์หรอืท่องเท่ียว ซึ่งมีผลมาจากการ
ติดต่อผ่านเครอืข่ายโซเชยีลมีเดีย และการเกิด
สังคมออนไลน์ท่ีสามารถก�าหนดเพ่ือนเฉพาะกลุม่
ข้ึนได้ โดยเฉพาะส�าหรบัหญิงอาย ุ50 ปข้ึีนไป ซึ่ง
ให้ความสนใจข่าวสารและการอัพเดตชีวติจาก
เพ่ือนมากท่ีสดุ 

• การโฆษณาสินค้าแบบให้ทดลองใชก่้อนสามารถ
จูงใจและสรา้งความเชื่อถือกับชาวบูมเมอรไ์ด้ดี 
ผลส�ารวจจาก MediaPost เผยวา่ เจเนอเรชนั
เบบ้ีบูมเมอรคื์อผู้บรโิภคท่ีเชื่อค�าโฆษณาหรอื
การโน้มน้าวจากส่ือเฟซบุก๊มากกวา่เจนอ่ืน 19% 
สอดคล้องกับรายงานส�ารวจจาก 2020 Brand 
Intimacy Survey ท่ีระบุว่าชาวบูมเมอรอ์ายุ
ราว 55-64 ป ี คือลกูค้าประจ�าของรา้นค้าแอมะ
ซอน โตโยต้า และคอสโก้ โดยได้รบัการจูงใจมา
จากส่ือเฟซบุก๊ หรอืได้รบัรางวลัจากแคมเปญบน
แอพพลิเคชัน แล้วน�าข้อมูลเหล่าน้ันมาตัดสิน
ใจในการเลือกซื้อสินค้าอ่ืนๆ ท่ีใกล้เคียงหรอืเป็น
แบรนด์เดียวกันกับท่ีเคยได้ทดลองใช้

• ประสบการณ์บันเทิงด้านซีรส์ีและภาพยนตร ์
นับเป็นบรกิารท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของเบบ้ีบูมเมอร์
เชน่กัน บรษัิท Netflix ให้ความส�าคัญกับคนกลุม่
น้ีมากข้ึน จึงคัดสรรภาพยนตรเ์ก่าๆ มาไว ้ เช่น 
เรือ่ง Stir Crazy, Staying Alive หรอืภาพยนตร์
ชุดเรือ่ง The Godfather นอกจากน้ียังลงทนุใน
ภาพยนตรท่ี์น�าดารานักแสดงวยับูมเมอรม์ารบั
บทน�า เช่น เรือ่ง The Irishman ซึ่งเผยความ
เท่แอ็กชั่นฉบับหนุ่มใหญ่ น�าแสดงโดยโรเบิรต์ 
มารโิอ เดอ นิโร (Robert Mario De Niro) เรือ่ง 
Grace & Frankie เผยมุมมองของเหล่าบูมเมอร์
ในทัศนคติทันโลกฉบับเวริก์กิงวแูมน น�าโดยเจน 

ฟอนด้า (Jane Fonda) หรอืเรือ่ง The Kominsky 
Method ท่ีน�าแสดงโดยไมเคิล เคิรก์ ดักลาส 
(Michael Kirk Douglas) นักแสดงผูเ้ป็นต�านาน
แห่งฮอลลีวดูท่ีมาบอกเล่าทัศนคติของคนรุน่เก่า
ท่ีคนรุน่ใหม่อาจไม่เคยเห็นและเข้าใจมาก่อน

• การเติบโตด้านความต้องการทางดิจิทัลของ
กลุม่เบบ้ีบูมเมอรยั์งส่งผลต่อตลาดด้านอปุกรณ์
เพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะอปุกรณ์เซน็เซอรท่ี์สวมใส่
ได้ (Wearable) ได้แก่ นาฬิกาตรวจจบัการเต้น
ของหัวใจ นาฬิกาส�าหรบัออกก�าลังกาย เครือ่ง 
นับก้าว เปน็ต้น รายงานจาก Deloitte คาดการณ์วา่ 
สินค้ากลุม่น้ีจะสามารถเติบโตได้อีกในตลาดของ
เบบ้ีบูมเมอรแ์ละเจนเอ็กซ ์ซึ่งมีโอกาสท�ารายได้ใน
ท้องตลาดถึง 150 พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ    

• งานวจิยัจาก RAND เผยวา่ ชาวเบบ้ีบูมเมอร์
มากกวา่ 50% ไม่ต้องการเกษียณอายุจากการ
ท�างาน โดย 39% ยินดีมองหางานใหม่แม้วา่อายุ
จะมากกวา่ 65 ปีก็ตาม ในสหราชอาณาจกัร มี
บูมเมอรเ์พียง 25% เท่าน้ันท่ีออกจากงานหลัง
เกษียณอาย ุซึ่งในจ�านวน 50% ยินดีท�างานต่อ
ไปอีก 5 ปี และงานท่ีมองหามักตรงกับสาขาท่ี
เรยีนมา เพราะไม่จ�าเป็นต้องเรยีนรูทั้กษะใหม่ 
แต่จะเสรมิแนวคิดด้านการปฏิสัมพันธกั์บเพ่ือน
รว่มงาน รายงานจาก Deloitte ป ี2020 เผยวา่ 
มีบรษัิทจ�านวน 20% รูสึ้กไวว้างใจในธรุกิจหรอื
บรษัิทท่ีมีคู่ค้าเป็นวัยบูมเมอรม์ากกว่า และมี
บรษัิทจ�านวน 16% ท่ียินดีรบัพนักงานสงูวยัท่ีไม่
ต้องการเกษียณอายเุข้าท�างาน เชน่ McDonald’s 
และ BMW โดยบรษัิทยังยินดีจดัโปรแกรมสอน
พนักงานท่ีอายุมากกวา่ 50 ปี เพ่ือเสรมิความ
ช�านาญและกระตุ้นให้เกิดการเรยีนรูใ้หม่ๆ ให้
พนักงานกลุม่น้ี    

บทความ “Boomer Marketing: 
New Digital Habits”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

บทความ “Boomer Workforce: 
Shifting Priorities”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

ที่มา: 

บทความ “Consumer Insight: The 
Intergenerational Opportunity”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN  

บทความ “Social Isolation and 
Loneliness in Older Adults”, Study 
Report โดย National Academy of 
Sciences

บทความ “Strategy 2021:  
Big Ideas Accessories”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN 

บทความ “Technology for 
Aging”, จัดทำาโดย Aging and 
Health Technology Watch  
เข้าถึงจาก ageinplacetech.com           

บทความ “Top 5 Senior  
Living Technology”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล CDW

สิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารท่ีต้องการ / ศกัยภาพต่อธรุกิจ 
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• “งานอดิเรก” กลายเป็นหัวข้อท่ีถกูพูดถึง และ
เป็นส่ิงท่ีชาวเจนเอ็กซ์ปรารถนาเป็นอันดับต้นๆ 
การมีอดิเรกท่ีดี เท่ากับมีเวลาเป็นของตนเอง 
(Me Time) รายงานจาก WGSN ระบวุา่ เจนเอ็กซ์
จ�านวน 49% มักมองหางานอดิเรกแปลกใหม่ให้
ตนเอง โดยไม่ได้ค�านึงวา่กิจกรรมเหล่าน้ันคือส่ิง
ท่ีท�าในยามวา่ง แต่กลับมองวา่เป็นการให้เวลา
กับตัวเอง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีทกุคนพึงกระท�า เชน่ ชาว
เจนเอ็กซจ์�านวน 55% ท่ีมองวา่การหากิจกรรม
ท่ีตนเองชื่นชอบท�า เปน็การชว่ยลดความเครยีด
จากการงานและครอบครวั ในสหราชอาณาจกัร 
มีชาวเจนเอ็กซ์จ�านวน 57% ท่ีให้ความส�าคัญ
กับเรือ่งโภชนาการทางอาหารอย่างมีวนัิย หรอื
การออกก�าลังกายตามคลาสในฟติเนส การวิง่
มาราธอน ปั่ นจกัรยานทัวรน์าเมนต์ โดยชาวเจน
เอ็กซ์ยังมองวา่กิจกรรมเหล่าน้ีช่วยสรา้งความ
ท้าทายและสามารถพิสูจน์ความแข็งแรงได้  
ไม่แพ้ไปกวา่รา่งกายของคนท่ีอายุน้อยกวา่

• ภาวะ Digital Burnout หรอืการเบ่ือหน่ายโลก
โซเชียล เป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีท�าให้เจนเอ็กซ์หัน
ไปหากิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งบางกิจกรรมได้รบั
อิทธพิลมาจากเจเนอเรชันซท่ีีเป็นลกูหรอืหลาน 
เชน่การฟงัพอดแคสต์ หรอืโหลดแอพพลิเคชนั 
Spotify มาใชฟ้งัเพลง ฟงัข่าว แทนการอ่านฟดี
ข่าวบ้านเมืองจากเฟซบุ๊ก

• การท�าอาหารด้วยตนเองเป็นท่ีนิยมส�าหรบั
ชายเจนเอ็กซ ์สถิติจาก Inkling พบวา่ ปัจจุบัน
หนุ่มใหญ่ชาวเจนเอ็กซช์ื่นชอบการท�าอาหารมาก
ข้ึน 60% จากปี 2017 ซึ่งส่งผลต่อตลาดเครือ่ง

ใช้ในครวัท่ีเติบโตข้ึนด้วยผู้บรโิภคกลุ่มน้ี  โดย
มักยินยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกว่า 30% เพ่ือให้
ได้อปุกรณ์เครือ่งครวัท่ีดีท่ีสดุ เม่ือเทียบกับการ
เลือกซื้อเครือ่งครวัของผู้หญิง

• ผลการส�ารวจจาก Boots ระบุวา่ ในจ�านวน 
ผูห้ญิงชาวเจนเอ็กซ ์1,600 คน มี 58% ท่ีอายุราว 
39-53 ปี เชื่อวา่การเลือกสรรอาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการคือพ้ืนฐานท่ีท�าให้คนดดีู เชน่เดียวกับ
ผลส�ารวจของ US Insurance Firm Blue Cross 
ซึ่งเผยวา่ ชาวเจนเอ็กซ์ท่ีท�าประกันภัยสุขภาพ 
มีสถิติสุขภาพท่ีดีกว่าเจเนอเรชันมิลเลนเนียล 
โดยมีผลต่อเกณฑ์ประกันสุขภาพท่ีต้องปรบัตัว
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและผลลัพธด้์าน
สขุภาพท่ีดีกวา่ในชว่งวยัของชาวเจนเอ็กซ ์

• แม้ว่าสุขภาพจะมาก่อน แต่ชาวเจนเอ็กซ์ก็
ไม่ท้ิงดีกรนัีกด่ืมมือฉมัง เพียงแต่ปรบัเปล่ียน
สินค้าท่ีนิยมเป็นเครื่องด่ืมแบรนด์แพงท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ เช่น Seedlip หรอื Euphorics 
รายงานวิจัยทางการแพทย์ Global Burden 
of Disease Study เผยว่า ชาวเจนเอ็กซ์คือ 
กลุ่มผู้ ท่ียอมแพ้กับแอลกอฮอล์เร็วท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับเจเนอเรชนัอ่ืน เน่ืองจากปัญหาสขุภาพ
ท่ีมักปรากฏชดัข้ึนในชว่งอายุน้ี จงึท�าให้ชาวเจน
เอ็กซ์เลือกด่ืมสังสรรค์แบบไรแ้อลกอฮอล์หรอื
เลือกเครื่องด่ืมประเภทไวน์แทนแอลกอฮอล์ 
รสเข้ม รายงานจาก Forbes เผยวา่เจเนอเรชนั 
เอ็กซ์เริ่มกลายกลุ่มลูกค้าไวน์ท่ีใหญ่ข้ึน ซึ่ ง 
คาดว่าจะแซงลูกค้าชาวบูมเมอร์ได้ภายในปี 
2022

• สถิติโดย The Platform พบวา่ ผู้หญิงชาวเจน
เอ็กซ ์40% มีหน่ึงในเป้าหมายการใชช้วีติเปน็การ
คงความงามท่ีดอู่อนกวา่วยั โดย 1 ใน 3 ของหญิง
เจนเอ็กซช์าวอเมรกัิน ยินดีจ่ายเงนิให้กับสินค้า
หรอืบรกิารเพ่ือความงามเดือนละ 50 เหรยีญ
สหรฐัฯ และมักทดลองสินค้าสกินแครใ์หม่ หรอื
สรา้งกิจวัตรประจ�าวันใหม่ๆ ตามเคล็ดลับบน
อินเทอรเ์น็ตเพ่ือรกัษาความงามเอาไว ้

• เคล็ดลับความงามของชาวเจนเอ็กซ์เดินทาง
ได้เรว็มากบนชอ่งทางออนไลน์และส่ือโซเชยีลมี
เดีย แบรนด์สกินแครแ์ละเครื่องด่ืมโปรตีนจึง
เลือกลงทนุกับผู้หญิงวยั 40 ปข้ึีนไปมากข้ึน โดย
เฉพาะการโปรโมตสินค้าบนชอ่งทีวอิีนสตาแกรม 
เน่ืองจากแพลตฟอรม์น้ีท�าให้ผู้ติดตามรูสึ้กว่า 
สินค้าเหล่าน้ันถูกใช้จรงิเป็นกิจวัตร มากกว่า
การโปรโมตบนเฟซบุ๊กหรอืยูทูบ ผู้หญิงกลุ่มน้ี
ยังให้ความสนใจกับสินค้าท่ีวางจ�าหน่ายประเภท 
Direct to Consumer (D2C) บนช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งระบุการใช้งานของสกินแครเ์ฉพาะ
ส่วนบนรา่งกาย เชน่ กลบผมขาว ลดริว้รอย บ�ารุง
ขนตา ไปจนถึงการให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์
บ�ารุงคอ ซึ่งคิดเปน็ 30% ของการโปรโมตท่ีได้รบั
ความสนใจจากชาวเจนเอ็กซเ์ป็นพิเศษ

• สัดส่วนการเป็นนักช้อปออนไลน์ของชาวเจน
เอ็กซอ์ยู่ท่ี 42% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชว่งอายุ 45-
54 ป ีโดยเปน็กลุม่ท่ีมักเลือกรา้นค้าท่ีมีระยะทาง
ส่งใกล้บ้าน ท่ีท�างาน หรอืนัดรบัได้สะดวก โดย
ให้ความสนใจในกลุม่สินค้าลดราคา แม้วา่สินค้า
น้ันจะเปน็ผลิตภัณฑ์ส�าหรบัเด็ก ผู้ใหญ่ หรอืผู้สงู
อายก็ุตาม ด้วยหน้าท่ีการดแูลครอบครวัของชาว
เจนเอ็กซ์ ท�าให้พวกเขากลายเป็นผู้ท่ีซื้อสินค้า
จ�าพวกของใช้ภายในบ้านและเครื่องครวัมาก
ท่ีสดุ โดยจะเปน็ผูตั้ดสินใจและคัดสรรผลิตภัณฑ์ 
อาหาร หรอืบรกิารท่ีเห็นวา่คุ้มค่า เปน็มิตรต่อส่ิง
แวดล้อม และประหยัดท่ีสดุ

•  ชาวเจนเอ็กซอ์เมรกัินจ�านวน 32% นิยมซื้อของ
ออนไลน์ ซึ่งได้รบัอิทธพิลมาจากรุน่น้องชาวมิล
เลนเนียล เน่ืองจากท้ัง 2 เจเนอเรชนัน้ี คือกลุ่ม
ผู้ท่ีข้ึนแท่นใชช้วีติเป็นโสดมากท่ีสดุ โดยเฉพาะ
ในเกาหลีใต้ ซึ่งมีการเจาะตลาดอสังหารมิทรพัย์
ส�าหรับคนโสดชาวเจนเอ็กซ์ท่ีมีก�าลังซื้อและ
วางแผนการใช้เงนิเก่งท่ีสุดโดยเฉพาะ โดยคน
กลุ่มน้ีได้สร้างรายได้ในตลาดอสังหริมทรัพย์
สงูถึง 189% และเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ ต้ังแต่ปี 2018 
เป็นต้นมา

บทความ “Business Strategy: 
Evolving Direct-to-Consumer 
Strategies”, 
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN 

บทความ “Consumer Insight:  
Gen X: Beauty Retail Strategies”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

ที่มา: 

บทความ “Consumer Insight: Gen 
X Family: Digital Behaviour”, เข้าถึง
จากฐานข้อมูล WGSN 

บทความ “Consumer Insight:  
Gen X: Emerging Wellness Tribes”, 
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

บทความ “Consumer Insight:  
Gen X: Key Food and Drink Trend”, 
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN 

บทความ “Consumer Insight:  
Gen X: New Values and Priorities”, 
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN 

บทความ “Consumer Insight:  
Gen X: Ready-made Leaders”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN 

สิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารท่ีต้องการ / ศกัยภาพต่อธรุกิจ
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• ธรุกิจประเภท Direct to Consumer (D2C) 
ส่วนใหญ่น้ันบุกเบิกโดยชาวมิลเลนเนียล แบรนด์
ท่ีท�าการตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่จงึจบัทางลกูค้า
มิลเลนเนียลท่ีเปิดรบัการขายแบบเดลิเวอรี ่และ
มักใชแ้พลตฟอรม์อย่าง Instagram, Snapchat 
และ TikTok ในการขายของและโปรโมตสินค้า
เพ่ือเข้าถึงคนกลุ่มน้ีมากท่ีสดุ

• 73% คือจ�านวนชาวมิลเลนเนียลผูเ้สพติดโซเชยีล 
มีเดีย เม่ือใชง้านมากข้ึน พวกเขาก็ย่ิงรูสึ้กเหงา 
จึงพยายามมองหากิจกรรมช่วงวนัหยุดหรอืสุด
สัปดาห์เพ่ือไปเท่ียว น่ังรา้นกาแฟ หรอืโชวไ์ลฟ์
สไตล์หรูหรา ซึ่งจากสถิติพบวา่ ชาวมิลเลนเนียล 
จ�านวน 77% มักจะซื้อเครือ่งด่ืมและโพสต์ลงโซ
เชียลทุกๆ สัปดาห์ ส่งผลต่อรายได้การเติบโต
ของรา้นกาแฟ รา้นชานมไข่มกุ และรา้นจ�าหน่าย
เครือ่งด่ืมท่ีก�าลังเป็นท่ีนิยม ณ ขณะน้ัน

• บ้าน คอนโด หรอืท่ีอยูอ่าศัย กลายเปน็ส่ิงท่ีชาว
มิลเลนเนียลเลือกลงทุนเป็นอันดับต้นๆ เพราะ
นอกจากจะเป็นท่ีพักพิง ยังเปรยีบเสมือนหลุม
หลบภัยท่ีคอยปลอบประโลมด้านจิตใจ ท�าให้
สินค้าท่ีใชง้านภายในบ้าน (Home Economy) 
เป็นท่ีนิยมอย่างมากในกลุ่มมิลเลนเนียล การ
เลือกสรรของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ของใช้
ภายในบ้าน จึงกลายเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า
ส�าหรบัคนกลุม่น้ี เชน่ การเติบโตของตลาดต้นไม้
ในร่มหรือเทียนหอมบ�าบัดท่ีมีราคาสูงข้ึนใน 
ท้องตลาดเกือบ 2 เท่าจากเดิม หรอืการแต่งบ้าน
โดยยึดตามแนวคิดการพักผ่อนแบบ Slow-Life 
โดยการตกแต่งประเภทน้ี เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีสี
เรยีบ หรอืลวดลายสไตล์นอรดิ์กจะเปน็ท่ีต้องการ
มากกวา่การตกแต่งแบบหรูหรา 

• ชาวมิลเลนเนียลคือกลุ่มท่ียึดถือเรือ่งสขุภาวะ 
(Wellness) มากท่ีสดุ จนกลายเปน็ผูบ้รโิภคท่ีขับ
เคล่ือนตลาดสินค้าและบรกิารดังกล่าว เป็นท่ีมา
ของคอรส์ออกก�าลังกาย อาหารคลีนท่ีเติบโต
ข้ึนรวดเรว็ภายในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และมีราย
ได้สู่ตลาดถึง 4.2 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ การ
มองหากิจกรรมท่ีสรา้งความสมดุลให้ชีวติและ
หน้าท่ีการงาน เชน่ ASMR เทคโนโลยีเสียงบ�าบัด
อารมณ์ หรอืการท่องเท่ียวแบบ Slow Travel ท่ี
ไม่พ่ึงไกด์ แต่เน้นการสรา้งปฏิสัมพันธกั์บพ้ืนท่ี 
เหล่าน้ีเป็นวธิกีารในการปรบัสมดลุรา่งกายและ
จติใจจากชวีติการงานท่ีเครง่เครยีดได้

• ความพยายามหลีกหนีชีวิตดิจิทัล แล้วมอง
หาประสบการณ์และความสัมพันธ์ในชีวิตจรงิ 
ท�าให้ชาวมิลเลนเนียลกลายเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดสัตวเ์ล้ียง (Pet Economy) เพ่ิมข้ึนเป็น 2 
เท่า รายงานจาก Grand View Research คาด
การณ์วา่ ตลาดจ�าหน่ายสัตวเ์ล้ียง รวมถึงสินค้า
และการบรกิารเพ่ือสัตว์เล้ียง จะเติบโตข้ึนถึง 
202.6 พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ ภายในปี 2025 
ซึ่งเอเชยียังคงเปน็ภมิูภาคท่ีมีอัตราการจ�าหน่าย
สัตวเ์ล้ียงมากท่ีสดุ โดยมีรา้นค้ามากมายหันมา
จ�าหน่ายและให้บรกิารทางออนไลน์มากข้ึน การ
ท�าการตลาดแบบ D2C (Direct to Consumer) 
ท้ังการจ�าหน่ายสินค้า อปุกรณ์ และบรกิารแบบ
พรเีมียม ไปจนถึง Pet Coach หรอืคลินิกฝกึและ
ดูแลสัตวเ์ล้ียง จะได้รบัความนิยมเพ่ือตอบรบั
ลกูค้าชาวมิลเลนเนียลท่ีเปรยีบสัตวเ์ล้ียงด่ังลกู 

• พ่อแม่ชาวมิลเลนเนียลมีวธิกีารเล้ียงลูกแบบ
ยืดหยุ่นและไม่เข้มงวดมากนัก ขณะเดียวกัน
ก็มองหาศูนย์รับเล้ียงเด็กท่ีมีการปรับการให้
บรกิารและออกแบบโปรแกรมการสอนแบบมือ
อาชีพเฉพาะด้าน มีกิจกรรมเสรมิสรา้งทักษะ
ด้านอารมณ์มากข้ึน มีกิจกรรมและพ้ืนท่ีให้พ่อ
แม่ท่ีเป็นฟรแีลนซไ์ด้ท�ารว่มกันกับลกูในวนัเวลา
ท่ียืดหยุ่น รายงานจาก National Health and 
Family Planning Commission ระบุวา่ พ่อ
แม่ชาวอเมรกัินท่ีมีอายุราว 20-45 ปี จ�านวน 
64% ยินดีจ่ายเงนิให้กับศูนย์เล้ียงเด็กในราคา
สงูข้ึน หากศนูย์เหล่าน้ันจดัโปรแกรมส�าหรบัเด็ก
ท่ีใส่ใจถึงความสะดวกของพ่อแม่ได้ตรงใจ หรอื
มีบรกิารสอนแบบคอรส์ส่วนตัว ท�าให้เกณฑ์ค่า
เล้ียงดใูนศนูย์เด็กเล็กนิวยอรก์สงูข้ึนถึง 12,064 
เหรยีญสหรฐัฯ หรอืเกือบ 4 แสนบาทต่อเทอม 
เชน่เดียวกับในอังกฤษท่ีปรบัเกณฑ์ค่าเทอมเพ่ิม
สงูถึง 15,700 ปอนด์ หรอืราว 6 แสนบาท

• ธุรกิจให้บรกิารรบัเล้ียงและดูแลเด็กท่ีตอบ
โจทย์แนวคิด Work-Family Balance ก�าลัง
เติบโต จากรายงานของ Pew เผยวา่ ผู้หญิงชาว
มิลเลนเนียลท่ีมีลูก มักเลือกท�างานในลักษณะ
ฟรแีลนซ ์หรอืรบังานแบบอิสระ ซึ่งมีจ�านวนมาก

ถึง 50% ในสหรฐัอเมรกิา และ 70% ในยุโรป 
วิธีท�างานของแม่ท่ีมีสถานะฟรแีลนซ์ท่ีเพ่ิมข้ึน
น้ีท�าให้บรษัิทอย่างแอมะซอนจัดนโยบายการ
จา้งงานส�าหรบัคนกลุ่มน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งถกูเรยีก
วา่ Momazonian สอดคล้องกับผลส�ารวจของ 
CDC ท่ีระบวุา่ บรรดามิลเลนเนียลสถานะแม่ ยัง
คงรกัษาสถานะการท�างานอยู่แม้จะมีลูกก็ตาม 
ซึ่งพบวา่มีจ�านวนถึง 70% ท่ีรบัจา้งท�างานแบบ
ฟรแีลนซถึ์ง 3 ท่ีในเวลาเดียวกัน

• ชาวมิลเลนเนียลยึดถือเรื่องความเท่าเทียม 
หน้าท่ีเล้ียงดูลูกจึงไม่ตกอยู่ท่ีพ่อหรอืแม่คนใด
คนหน่ึง จากผลส�ารวจของ Ipsps Global ปี 
2019 พบวา่ คณุพ่อชาวมิลเลนเนียลจ�านวน 75% 
ยินดีท�างานท่ีบ้าน (Work from Home) เพ่ือ
จะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากข้ึน ซึ่งรวมถึงพ่อแม่ 
LGBT ท่ีรบัเล้ียงลูกบุญธรรม ในขณะเดียวกัน
ภาพลักษณ์ของแม่จะดแูข็งแกรง่ โฉบเฉ่ียวด้วย
แฟชั่นเส้ือผ้าท่ีสามารถแมตช์เข้ากันกับลูก ซึ่ง
เส้ือผ้าแฟชัน่ชุดคู่น้ันได้รบัความนิยมอย่างมาก
ในกลุ่มคณุแม่เล้ียงเด่ียว ท�าให้เกิดการตลาดท่ี
เรยีกวา่ One size fits all ซึ่งเป็นเซต็เส้ือผ้าคู่
ส�าหรบัแม่ลกู ท้ังในแบรนด์สินค้าแบบลักซช์วัรี
และตลาดเฉพาะกลุ่ม

บทความ “Adventure Travel: 
Rebuilding Tourism”, เข้าถึงจากฐาน
ข้อมูล WGSN

บทความ “Communication 
Strategy: Millennial Marketing: 
Self-Care and Wellness”, เข้าถึง
จากฐานข้อมูล WGSN

ที่มา: 

บทความ “Customer Insight: 
Millennial Extremes: Paradoxical 
Behaviors”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล 
WGSN

บทความ “Customer Insight: 
Millennial Mums: Progressive 
Motherhood”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล 
WGSN

บทความ “Customer Insight: 
Millennial Parents: Childcare 
Reimagined”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล 
WGSN

บทความ “Customer Insight: 
Millennial Plant Parents”, เข้าถึง
จากฐานข้อมูล WGSN

บทความ “Customer Insight: Millennial: 
The evolving Pet Economy”, เข้าถึงจาก
ฐานข้อมูล WGSN

บทความ “Customer Insight: The Future 
of Work”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

บทความ “Store Strategy: Designing for 
Millenials”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN
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• เจเนอเรชันซีน้ันเป็นเจเนอเรชันท่ีเต็มไปด้วย
ความกังวลใจราวกับอยู่บนภูเขาของความไม่
แน่นอน จากผลส�ารวจ Prosper Insights and 
Analytics เม่ือเดือนเมษายน 2020 พบวา่ 32.7% 
ของเจนซสัีมผัสกับความรูสึ้กเป็นกังวลจากการ
ถกูจ�ากัดอยูใ่นบ้านในชว่งวกิฤตโควดิ-19 มากกวา่
เจเนอเรชนัอ่ืนๆ ท่ีมีความกังวลเฉล่ียเพียง 22% 
เท่าน้ัน โดยกลุ่มเจนซีหลายคนมักต้ังประเด็น
และคิดวา่พวกเขาจะท�าอย่างไรถ้าหากทกุอย่าง
ล่มสลายลง

• เจนซีต้องเผชิญกับปัญหาในเรือ่งของการเข้า
สู่ตลาดงานหลังจากจบการศึกษา พวกเขาเป็น 
First Jobbers ท่ีต้องเผชญิกับตลาดงานท่ีวา่ง
เปล่าท่ามกลางวกิฤตท่ีถาโถม อาคิม เชลมิลเลน 
(Achim Schimillen) นักเศรษฐศาสตรแ์ห่ง
ธนาคารโลกกล่าววา่ ผลการวจิยัจากท่ัวโลกแสดง
ให้เห็นวา่ ปัญหาจากการจบระดับมหาวทิยาลัย
ของนักศึกษาจะส่งผลในระยะยาวต่อการหา
ต�าแหน่งงานในอนาคต 

• ท่ามกลางข้อจ�ากัดต่างๆ เจนซสีามารถมองหา
ทางออกด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุม่ ยกตัวอย่าง
เชน่การสรา้งแพลตฟอรม์ Intern from Home 
ของนักศึกษามหาวทิยาลัยบราวน์ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีเชื่อมต่อนักศึกษาท่ีฝึกงานในช่วงโควดิ-19 ท่ี
ผ่านมา หรอืเวบ็ไซต์แบบคราวด์ซอรส์ซิง่ Is My 
Internship Cancelled ท่ีเชญิชวนให้นักศึกษามา
อัพเดตข้อมลูแผนการจดัจา้งงานในบรษัิทต่างๆ 
เพ่ือส่งเสรมิโอกาสในการฝกึงานหรอืหาต�าแหน่ง
งานในอนาคต 

• ในโลกท่ีเต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยและความ
ไม่แน่นอน เจนซมีองหาพ้ืนท่ีปลอดภัย โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีในโลกออนไลน์  60% ของคอมมนิูต้ีออนไลน์
ของเจนซ ีสนับสนุนเรือ่งการมีพ้ืนท่ีปลอดภัยซึ่ง
ท�าให้เกิดเทรนด์ท่ีเรยีกวา่ “แคมปไ์ฟ” (Campfire) 
หรอืพ้ืนท่ีท่ีให้ความรูสึ้กปลอดภัย อบอุน่ สบายใจ 
เพ่ือปลอบใจชาวเจนซท่ีีมีสภาพจติใจไม่แข็งแรง  
โดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมโยงเหล่าสมาชิกภายใน 
คอมมูนิต้ีเข้าด้วยกันผ่านความรูสึ้กท่ีพวกเขา
รูสึ้กรว่มกัน เชน่ ความโดดเด่ียว ความไม่สบายใจ 
หรอืแม้แต่การฟื้ นฟูปัญหาด้านการกิน อย่าง
เช่นเเคมเปญ #AloneTogether โดยนิตยสาร 
Dazed ท่ีสรา้งคอมมนิูต้ีดเูเลหัวใจผ่านเพลงและ
งานศิลปะ

• ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีขับเคล่ือนปรากฏการณ์
ทางสังคมอย่าง Nostalgia Effect หรอืการย้อน
อดีตในวนัวาน ท�าให้ธรุกิจต่างๆ โดยเฉพาะส่วน
อตุสาหกรรมบันเทิงและส่ือเลือกน�าแนวคิดการ
ย้อนอดีตน้ีมาเป็นธมีส�าหรบักลุ่มเจนซ ี ไม่วา่จะ
เป็นภาพยนตร ์ ซีรส์ี หรอืสินค้าแบบแอนาล็อก 
ท่ีถกูน�ากลับมาผลิตใหม่ อย่างเชน่แผ่นเสียง เทป
คาสเซต็ต์ หรอืกล้องฟล์ิม ส�าหรบัชาวเจนซ ีการได้
รูสึ้กเสมือนได้ย้อนวนัเวลาน้ัน เปน็หน่ึงในวธิกีาร
หลีกหนีจากความเป็นจรงิในปัจจุบัน โดย 75% 
ของเจนซีท่ีตอบผลส�ารวจของ WGSN ระบุวา่ 
กระแส Nostalgia ท�าให้พวกเขารูสึ้กสบายใจข้ึน
เม่ือรูสึ้กโกรธหรอืไม่มีความสขุ

• แน่นอนวา่เหล่าเซอร ์(Zer) น้ันเปน็กลุม่ท่ีเกิดมา 
กับโลกดิจิทัลโดยแท้จรงิ เจนซเีติบโตมาพรอ้ม
กับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ทกุท่ีและ
เชือ่มต่อกับโลกออนไลน์ทกุเวลา 33% ของเจนซี
ใชเ้วลามากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั ในการออนไลน์ 
โดย 36% ของเจนซกีลุม่เปา้หมายบอกวา่ การน�า
เสนอเน้ือหาบนโลกออนไลน์น้ัน “ได้รบัการคิดมา
เปน็อย่างดี” 

• เจนซีเป็นเจเนอเรชันท่ีเผชิญกับภาวะวิกฤต
ของสภาพแวดล้อมมาตลอดช่วงอายุ เจนน้ีจึง
มีความคาดหวังว่าธุรกิจและรฐับาลจะมีแผน
และแนวทางปฏิบัติท่ีมุ่งแก้ไขปญัหาเก่ียวกับสิ่ง
แวดล้อม เจนซีมีแนวโน้มของอาการวติกกังวล
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม (Eco-Anxiety) พวกเขาจงึ
มีความต้องการให้ธรุกิจหรอืแบรนด์ไม่ใชแ่ค่เพียง
พูดเรือ่งความย่ังยืนเท่าน้ัน แต่ต้องแสดงหลักฐาน
ท่ีชดัเจนในการให้ค�าม่ันสัญญาและการสนับสนุน
เรือ่งส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จรงิอีกด้วย
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• เจนอัลฟา่เติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีต่างจาก 
เจเนอเรชนัก่อนอย่างมาก จงึเปน็กญุแจส�าคัญให้ 
ธรุกิจต้องเรยีนรูถึ้งปัจจัยต่างๆ ไม่วา่จะเป็นค่า
นิยมเรือ่งเพศ การเล่นผ่านหน้าจออย่างอิสระ การ
แสดงอารมณ์ ไปจนถึงเทคโนโลยีและความบันเทิง
ในชวีติจรงิ ตลอดจนทัศนคติแบบผูป้ระกอบการท่ี
พรอ้มพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยูเ่สมอ การศึกษา
จาก Beano for Brands บรษัิทท่ีปรกึษาซึ่งอยู่
เบ้ืองหลังการผลิตการต์นูเด็กพบวา่ 86% ของเจน
อัลฟา่สนุกกับการออกแบบ การคิดรเิริม่ และการ
ลงมือสรา้งส่ิงต่างๆ โดย 58% เชือ่เรือ่งความหลาก
หลายทางเพศ ซึ่งอาจเป็นเพราะการเติบโตมาใน
ช่วงท่ีโลกให้ความส�าคัญกับคนทุกกลุ่มมากข้ึน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงัจึงต้องมีความล่ืนไหลและ
แสดงออกถึงตัวตนท่ีชดัเจน

• ห้างค้าปลีกในอนาคตส�าหรบัเจนอัลฟา่ ต้อง
เพ่ิมสัดส่วนและผนวกประสบการณ์ด้านการ
เรยีนรูเ้ข้าไป เพราะเป็นเหตผุลท่ีพ่อแม่จะเลือก 
เพ่ือสรา้งประโยชน์ให้กับเด็กๆ อย่าง Toys “R” Us 
ท่ีกลับมาเดินเครือ่งอีกครัง้ชว่งปลายป ี2019 ใน
เมืองพารามัส มลรฐันิวเจอรซ์ย์ี ซึ่งเปน็บ้านเกิด
ของแบรนด์ด้วยขนาดท่ีเล็กลง เน้นประสบการณ์
และการเรยีนรูผ่้านการเวริก์ช็อปในกลุ่มความรู ้
STEAM ท้ังวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี วศิวกรรม 
ศิลปะและคณิตศาสตร ์ขณะท่ีการเปล่ียนแปลง
โดยใชเ้ทคโนโลยีเข้ามามีส่วนรว่มยังเปน็ชอ่งทาง
ให้คนรุน่ใหม่สามารถเชือ่มต่อกับการเรยีนรูไ้ด้งา่ย

ข้ึน อย่างสาขาใหม่ของ Microsoft ในลอนดอนท่ี
ออกแบบให้เป็นคอมมูนิต้ีท่ีสามารถเรยีนรูเ้รือ่ง
การโค้ดด้ิงได้อย่างสะดวกสบาย

• ตามรายงานศึกษาของ Mintel ระบุวา่ มากกวา่ 
3% ใน 2,000 ครอบครวัท่ีท�าการส�ารวจ เลือก
ใชก้ารชอ้ปป้ิงเปน็ชว่งเชื่อมโยงความสัมพันธกั์บ 
เด็กๆ ดังน้ัน พ้ืนท่ีท่ีกระตุ้นให้พ่อแม่และลูก
สามารถเล่นและมีปฏิสัมพันธกั์บเจเนอเรชนัอ่ืนๆ 
ได้ จงึเปน็เครือ่งมือส�าคัญในการสรา้งความภักดี
ต่อแบรนด์ การเพ่ิมจ�านวนการเข้าใชง้าน และการ
สรา้งประสบการณ์ ตลอดจนความทรงจ�าของท้ัง
ครอบครวั

• การเพ่ิมความตระหนักถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
ปัญหาทางการเรยีนรู ้ (Hidden Disabilities) 
เช่น กลุ่มออทิสติก ช่วยให้เกิดแรงขับเคล่ือนสู่
การออกแบบพ้ืนท่ีท่ีมีส่วนชว่ยให้ท้ังพ่อ แม่ และ
เด็ก ใชช้วีติได้ดีย่ิงข้ึน เชน่การออกแบบท่ีเชือ่มโยง
กับประสาทสัมผัสของผูใ้ช ้ (Sensory Friendly) 
อย่างศนูย์การค้า Intu ในสหราชอาณาจกัรท่ีออก
กระเปา๋ท่ีเรยีกวา่ Sensory Bag ซึ่งภายในบรรจุ
ด้วยระบบการส่ังยกเลิกด้วยเสียง หูฟงั ลกูบอล
คลายเครยีด (Stress ball) และแฮนด์ สปินเนอร ์
(Hand Spinner) โดยพ่อแม่สามารถวางเงนิมัดจ�า
ชุดอปุกรณ์ดังกล่าวเพียง 20 ปอนด์ก่อนใชง้าน

• การเติบโตมาในยคุของความวติกกังวลและเห็น
ภาวะหมดไฟของพ่อแม่ ท�าให้เจนอัลฟา่เรยีนรูท่ี้
จะจดัการอารมณ์และลดความเครยีดของตนเอง
ได้ต้ังแต่ยังเด็ก อีกท้ังยังสรา้งบทบาทของตัว
เองในหลากหลายรูปแบบท่ีเชื่อมต่อกัน (Multi-
Hyphenate) ซึ่งอาจมีผลต่ออาชพีของพวกเขาใน
อนาคต การฝกึสติ (Mindful Practices) ก�าลังถกู
ผนวกเข้ากับชวีติประจ�าวนั ขณะท่ีระบบการศึกษา
ก็เน้นย�าเรือ่งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และการมีสุขภาวะท่ีดีมากข้ึน ด้วยเหตุท่ีพ่อแม่
ชาวมิลเลนเนียลน้ันมีลกูชา้และจ�านวนน้อยกวา่
ถ้าเทียบกับเจเนอเรชนัก่อนหน้า ส่วนหน่ึงมีการ
คาดการณ์วา่พ่อแม่กลุม่น้ีมีเวลาและเงนิมากกวา่
ท่ีจะใชจ้า่ยส�าหรบัลกูหลาน ดังน้ันเจนอัลฟา่จงึมัก
เติบโตมาท่ามกลางการมีมาตรฐานชวีติท่ีดีข้ึน

• ด้วยพ่อแม่มิลเลนเนียลมักหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดและ
ปรนเปรอลกูๆ ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรอื
สินค้าแบรนด์หรูท�าให้แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของมรดกตกทอดท่ีท�าให้เจนอัลฟา่จะนิยมซือ้
และตัดสินใจ พรอ้มวางกรอบคณุค่าและรสนิยม
ของตนเอง การสรา้งสรรค์ใหม่ๆ จะเกิดจากความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่และน�าโดยคนรุ่นใหม่ 
(Young Creative) หรอืเรยีกวา่เปน็การเคล่ือนไหว
ของเด็กท่ีมีความคิดแบบผูใ้หญ่ (Adult-kids) 

• ป ี2017 บรษัิท McKinsey รายงานวา่ สมารท์
เทคโนโลยีจะขจดังานในปจัจุบันกวา่ครึง่ลงภายใน
ป ี2035 หากผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยีบาง
ส่วน ชูประเด็นเรือ่งการจดัสรรรายได้ข้ันพ้ืนฐาน
ให้แก่ประชาชน (Universal Basic Income) ราย
ได้ดังกล่าวจะท�าให้คนอาจไม่จ�าเป็นต้องท�างาน 
และเปน็มาตรฐานส�าหรบัชวีติใหม่ในอนาคต ถ้า
แนวคิดดังกล่าวเกิดข้ึนจรงิ เจนอัลฟา่จะมีเวลา
เหลือเฟอืมากกวา่เจนอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา รวมถึงมีเวลา
ลงลึกในส่ิงท่ีตนเองสนใจ

สิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารท่ีต้องการ / ศกัยภาพต่อธรุกิจ

บทความ “ Alphas: Emerging 
Wellness Tribes”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN 

ที่มา: 

บทความ “Alphas: Learning to  
Live Slow”,  เข้าถึงจากฐานข้อมูล 
WGSN

บทความ “Alphas: Personal 
Care and Cosmetics”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

บทความ “ Designing for Alphas”,  
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN
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เรยีนรูร้ะหวา่งเจเนอเรชัน  (The Intergeneration Behaviour)

เม่ือปัจจัยทางสังคมและการเมืองมีส่วนในการ
แบ่งแยกประชากรและเจเนอเรชันไปท่ัวโลก 
สงครามระหวา่งเจเนอเรชนัจงึเห็นได้ชดัมากข้ึน
เรือ่ยๆ ผ่านท้ังโซเชียลมีเดียในรูปแบบของมีม 
(OK, Boomer) หรอืเปน็การใชถ้้อยค�ารุนแรงใน
การพาดหัวเรือ่งต่างๆ 

ผู้บรโิภคจึงเริม่มองหาวธิกีารในการท�างานรว่ม
กันมากข้ึน (Co-Create) เพ่ือสรา้งอนาคตท่ีเปน็
มิตรต่อทกุเจเนอเรชนั ลดความตึงเครยีดในเชงิ
เศรษฐกิจและอารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเรือ่งของอายุ 
โดยค้นพบวา่ อาจไม่มีสูตรส�าเรจ็ท่ีเอ้ือผลตรง
ใจกับทกุเจน มีแต่วธิกีารลดความเเตกต่าง เพิม่
ความเข้าใจ และท�าให้ชว่งวยัมาอยูร่ว่มกันได้

• ใชเ้จเนอเรชนัเป็นมมุมองมากกวา่เปน็การแปะ
ป้าย จะชว่ยให้ธรุกิจต่างๆ สามารถเข้าใจในส่ิงท่ี
ผู้บรโิภคเลือกท่ีจะเเชรอ์อกมาได้ลึกซึ้งมากข้ึน 
อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นความซบัซอ้นท่ีเพ่ิมข้ึน วา่
แต่ละเจเนอเรชันเองมีพฤติกรรมท่ีขัดแย้งกัน 
ในตัวเองอย่างไร 

• กลยทุธท่ี์ปรบัใชกั้บความเชือ่มโยงระหวา่งเจนน้ัน
เป็นอีกวธิกีารคิดเก่ียวกับวฒันธรรมท่ีค�านึงถึงคน
ทกุกลุม่ (Inclusive Culture) และแบ่งแยกระดับ
ชวีติออกจากอาย ุ (Decouple Life from Age) 

รวมถึงการต่อสูกั้บการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ
ต่อคนโดยการด ู‘อาย’ุ ของคนคนน้ันเปน็หลัก ด้วย
กิจกรรมท่ีสามารถให้ทกุคนมีส่วนรว่มได้ท้ังหมด

• ท�าให้ธรุกิจมีความเปน็มนุษย์มากข้ึน สรา้งภาษา
และรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะหลอมรวมเอาพลังงาน
ความเคารพ ความรู ้เเละปญัญาเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ส่ือสารกลยุทธแ์ละเจตนาของแบรนด์ออกไปให้
ชดัเจน โดยต้องหลีกเล่ียงการส่ือสารท่ีชวนให้คิด
ลบ ธรุกิจจะต้องโปรง่ใส ตรวจสอบได้ และมีคน
ทกุเจเนอเรชนัอยู่ในล�าดับความส�าคัญเท่าๆ กัน
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วยาคติดิจทัิล 
“วยาคติ” (Ageism) คืออคติและการเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งอายุหรอื
วยั ส่วนวยาคติดิจทัิลก็คือการตัดสินด้วยอคติใน
โลกออนไลน์ด้วยประเด็นของอายุ แบรนด์จงึควร
จะมองเห็นโอกาสจากทัศนคติท่ีเข้าใจคนทกุกลุม่
และทกุชว่งวยั 

เล่าเรือ่งผา่นความหลากหลายของเจเนอเรชนั
การเล่าเรือ่งน้ันเปน็วธิท่ีีท�าให้แบรนด์ส่ือสารกับผู้
บรโิภคได้ ท้ังยังมีส่วนเชือ่มต่อคณุค่าของแบรนด์
เข้ากับความต้องการของผูบ้รโิภค

เรือ่งเล่าของมัลติเจเนอเรชนัจงึเน้นไปท่ีพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าท่ีค�านึงถึงผู้ใช้ทุกกลุ่ม เพ่ิม
ประวติัของแบรนด์และท�าให้เรือ่งน้ันๆ เก่ียวข้อง
กับผูบ้รโิภคทกุคน 

ความต้องการเรือ่งเล่าของเจเนอเรชนัท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ท�าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธกั์นแบบเปิดกวา้ง
ท่ามกลางความปจัเจกของแต่ละบคุคลท่ีมีอายท่ีุ
ต่างกัน อย่างเชน่จากแคมเปญท่ีชื่อ Smell like 
your own man, man จากแบรนด์ Old Spice 
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โดยการ
เปล่ียนสโลแกนเดิมจาก Smell like a man, man  

และปรบัส�าเนียงการส่ือสารเป็นผู้ชายรุน่ใหม่
ท่ีพยายามจะเป็นอิสระจากเงาของผู้เป็นพ่อ 
ซึ่งเป็นลายเซ็นท่ีมีเอกลักษณ์ของแคมเปญ
เดิม ในเเคมเปญใหม่น้ีได้แสดงให้เห็นศักยภาพ 
ของแบรนด์ท่ีรวมเอาโฆษณาโทรทัศน์แบบเดิม
เข้ากับความเปน็ไวรลัในอินเทอรเ์น็ตแบบส่ือใหม่
ไวด้้วยกัน

ในเดือนเมษายน 2019 คณะกรรมการอินเตอร์
เจเนอเรชนั (The Radical Age Movement) ได้
เปิดตัวเเคมเปญออนไลน์ #SayYourAge ท่ีมีเปา้
หมายเพ่ือลดอคติจากการเลือกปฏิบัติตามอายุ 
โดยชวนให้อัปโหลดภาพหรอืวดีิโอพรอ้มกับแชร์
แฮชเเท็ก #WhatDoesYourAgeMean เพ่ือแสดง
เจตนาในการสนับสนุนความเคล่ือนไหวน้ี
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Fauxstalgia นอสตัลเจยีแบบปลอมๆ
Fauxstalgia ค�าน้ีหมายความถึงความสนใจ
หรอืความต้องการชว่งเวลาในอดีตท่ีไม่ได้เคยมี
ประสบการณ์รว่มหรอืผ่านช่วงเวลาน้ันมาจรงิๆ 
โดยในส่วนน้ี แบรนด์ต่างๆ สามารถเพ่ิมโอกาส
ด้วยการย้อนเวลานอสตัลเจียในฐานะสะพานท่ี
เชื่อมผู้คนเข้าไวด้้วยกัน เจเนอเรชนัท่ีสงูวยักวา่
จะสามารถจดจ�ารายละเอียดต่างๆ ได้ ในขณะ
ท่ีเจนรุน่ใหม่อาจปฏิบัติด้วยความสงสัยแต่จะ
ชื่นชมต่อทัศนคติแห่งการเปิดใจ

ตัวอย่างเชน่ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของซรีส์ีท่ีฮิต 
ตลอดกาลอย่าง Friends ท�าให้เกิดการรว่มมือกัน 
ของแบรนด์ต่างๆ อาทิ The Coffee Bean & Tea 

OK, Boomer
หลังจากมีม OK, Boomer ฮิตกระจายไปท่ัว
อินเทอรเ์น็ต โดยมุ่งใช้งานเพ่ือประชดประชัน
ถึงความละเลย ไม่เท่ ขาดการติดต่อส่ือสาร การ
ต่อต้านจากเจเนอเรชันคนรุน่ใหม่ไปยังเจนเบบ้ี 
บูมเมอร ์จนกลายเป็นประเด็นรอ้นต่อเน่ือง

โอกาสส�าหรบัธรุกิจต่างๆ คือการชว่ยรวมหลาย
เจนเข้าไว้ด้วยกัน สนับสนุนการสร้างให้เกิด

ทัศนคติเชิงรบั โดยการไม่เลือกใช้ค�าท่ีส่ือถึง
การตัดสินอย่างมีอคติ หรอืระบุชว่งอายุท่ีชดัเจน 
สรา้งภาษาและรูปแบบของการเปิดรบัพลังใน
เชิงบวก การเคารพซึ่งกันเเละกัน ความรู ้ เเละ
ปัญญา ใช้ภาษาทันสมัยในการต่อสู้หรอืรบัมือ
กับการเลือกปฏิบัติด้วยอายุ และเตือนผู้บรโิภค
เสมอวา่ ผู้สูงวยัในวนัน้ีก็เป็นคนรุน่ใหม่เหมือน
พวกเขาในวนัวาน 

Leaf เปิดตัวพ้ืนท่ีรา้นค้าป๊อปอัพในเมืองต่างๆ 
ท่ัวอเมรกิา จากแอลเอถึงบอสตัน เพ่ือรวมตัว
แฟนคลับรายการท้ังรุน่เก่าและรุน่ใหม่เข้าไวด้้วย
กัน เช่นเดียวกับแบรนด์สินค้าในบ้าน Pottery 
Barn ท่ีรว่มออกคอลเล็กชนัพิเศษเชน่เดียวกัน

หรืออีกทางหน่ึงหมายถึงการน�าสินค้าขายดี 
ในอดีตท่ีเป็นฮีโรม่าปรบัปรุงและจ�าหน่ายใหม่ 
อย่างท่ีซัมซุงน�าโทรศัพท์มือถือแบบพับท่ีเคย 
ฮอตฮิตในสมัยอดีตกลับมาอีกครั้ง ไปจนถึง 
ซรีส์ีในเน็ตฟลิกซ์ท่ีบอกเล่าเน้ือหาจากยุค 80  
หรอื 90 โดยท่ีเจเนอเรชันใหม่ๆ ก็สามารถสนุก 
ไปด้วยได้
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COLOR 2021
สีได้กลายเป็นเครือ่งมือปลอบประโลมใจส�าหรบัผู้คนในปี 2021 
ข้อมลูจาก Trend Bible’s Colour Direction ระบวุา่ ปีน้ีสีสะท้อน 
การค้นหาความเป็นอยู่ท่ีดีและการใชป้ระโยชน์จากการออกแบบ 
ตลอดจนการให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมในบ้านเพ่ือชะลอ
จงัหวะในการใชช้วีติ กลุม่สีส่วนใหญ่ในปน้ีีจงึอยูใ่นโทนสีอ่อนและ
สีตัดเพียงไม่ก่ีสีจากท้ังหมด 7 สี สะท้อนการพัฒนาการต่อเน่ือง
ระหวา่งธรรมชาติและส่ิงประดิษฐ ์วทิยาศาสตรแ์ละเรือ่งเหนือจรงิ 
ความเรยีบงา่ยและความละเอียดลออ
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เฉดสีส้มอมชมพูหรอืสี  Desert Flower เคยถูกน�ามาใช้แพรห่ลายในวงการ
จติรกรรมราวครสิต์ศตวรรษท่ี 15 อย่างผลงานของ เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus 
Bosch) และ มารอ็ิอตโต อัลเบอรทิ์เนลลี (Mariotto Albertinelli) ซึ่งเป็นท่ีรุง่เรอืง
ในยุคน้ัน การแต่งแต้มเฉดส้มอมชมพูบนผืนผ้าใบหรอืฝาผนังเปรยีบเสมือนการ
ถ่ายทอดความรูท่ี้ต้องได้รบัการเปิดเผย (Revelation) ภาพท่ีน�าเสนอจงึมักเก่ียว
กับความเชื่อ ศาสนา และส่ิงเหนือธรรมชาติ เม่ือเข้าสู่ทศวรรษท่ี 60 ปัญหา
การเมืองและสงครามท�าให้คนหนุ่มสาวเบ่ือหน่าย จงึเกิดขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมท่ีเรยีกวา่ กลุม่ฮิปปี้  (Hippie) ท่ีปฏิเสธการให้คณุค่าทางวตัถแุละความ
รุนแรง หันมาให้ความส�าคัญด้านมนุษยธรรมมากข้ึน สีสันสดใสให้ความรูสึ้กท่ี
อ่อนโยนกลายเปน็ภาพลักษณ์ของชาวฮิปปี้ จนได้รบัการขนานนามวา่เปน็บุปผา
ชนหรอื Flower Generation ซึ่งบทเรยีนท่ีได้รบัในปี 2020 จากวกิฤตการณ์ 
โควดิ-19 และการเคล่ือนไหวทางสังคมด้านมนุษยชน ท�าให้ปี 2021 จะกลายเป็น
ปีแห่งการปรบัความคิดเพ่ือชวีติท่ีดีข้ึน ไม่ต่างไปจากยุคฮิปป้ีท่ีปรบัตัวกับชวีติ
หลังสงครามโลก 

ผลงานของศิลปิน โมฮัมหมัด ฮัสซาน โฟรวัซานฟาร ์(Mo-
hammad Hassan Forouzanfar) คือหน่ึงในตัวแทน
ท่ีสามารถบ่งบอกถึงค่านิยมวิถีธรรมชาติผสมผสาน
วฒันธรรมเก่าสไตล์ย้อนยคุแบบล�ายุค (Retro-futurism) 
ด้วยการตัดต่อภาพอาคารเก่าแก่และพระราชวงัในอิหรา่น
ผ่านสีชมพูอมส้ม ซึ่งต่างจากอาคารต้นฉบับ นอกจากน้ี 
ศิลปินยังย้อมสีเมืองโบราณเพอรเ์ซโลิปส (Persepolis) ให้
เป็นสีชมพู พรอ้มเพ่ิมกรอบภาพเรขาคณิตเข้าไปเพ่ือชี้จุด
ไฮไลต์แห่งประวติัศาสตรเ์อาไว ้ โดยศิลปินเชื่อวา่การสรา้ง
อนาคตท่ีดีข้ึนได้ จ�าเปน็ต้องเรยีนรูจ้ากบทเรยีนในอดีต และ
เห็นคณุค่าในความเรยีบงา่ยท่ีอดีตได้มอบไว้

และจากการมองหาส่ิงเรยีบงา่ย ไม่ปรุงแต่ง ท�าให้เฉดส้ม
อมชมพูกลายเป็นตัวเลือกท่ีนักออกแบบเลือกใช้เพ่ือจับ
คู่กับธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น IKEA โปแลนด์ ท่ีสรา้งบ้าน
ต้นแบบส�าหรบัอนาคตภายใต้แนวคิด IKEA Home of 
Tomorrow ตกแต่งผนังและท่อน�าให้ตัดสีสันของต้นไม้
ด้วยสีส้มอมชมพู ท�าให้บรรยากาศดเูป็นมิตรมากข้ึน เชน่
เดียวกับอพารต์เมนต์ในนิวยอรก์ท่ีออกแบบโดยสตูดิโอ 
Reutov ภายใต้ชื่อเรยีบงา่ยวา่ Apartment in New York 
สรา้งบรรยากาศด้วยเฟอรนิ์เจอรสี์ส้มเฉดชมพู จับคู่กับ
ต้นกระบองเพชรนานาพันธุ ์ สถาปนิกกล่าววา่ เฉดสีน้ีได้
ถ่ายทอดความรูสึ้กของแสงแดดแถบอเมรกิาใต้ท่ีสาดส่อง
ลงบนทะเลทราย ท�าให้ทกุส่ิงมีชวีติท่ีอาศัยมีชวีติชวีาข้ึนได้
ไม่แตกต่างจากชื่อสี
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ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา หน่ึงในบทความ
ท่ีได้รบัการเผยแพรต้ั่งแต่ชว่งแรกๆ คือ “A blank page 
for a new beginning” บทสัมภาษณ์ของลี เอเดลคอรต์ 
(Li Edelkoort) นักพยากรณ์เทรนด์ชาวเนเธอรแ์ลนด์ผูท้รง
อิทธพิลท่ีสดุคนหน่ึงของโลก กล่าวถึงความวา่งเปล่าส�าหรบั
การเริม่ต้นใหม่ การเปล่ียนทิศทางและการเรยีกรอ้งความ
เข้าใจท่ีลึกซึ้งพรอ้มความกล้าเพ่ือสรา้งเศรษฐกิจใหม่ ด้วย
ค่านิยมท่ีดีกวา่เดิม 

สีท่ีใช้เป็นตัวกลางส่ือสารโดยยังคงแนวคิดหลักไว้อย่าง
ชดัเจนคือ สีขาว ไม่วา่จะเปน็การอทิุศหน้าปกของ Vogue 
Italia ให้เปน็พ้ืนขาว โดยเอ็มมานูเอเล ฟารเ์นติ (Emanuele 
Farneti) หัวหน้าบรรณาธกิารของ Vogue Italia อธบิายวา่ 
สีขาวหมายถึง ความเคารพ การเกิดใหม่ แสงสวา่ง พ้ืนท่ีวา่ง
ของการพักเพ่ือคิดทบทวน และความห่วงใยต่อผูอ่ื้น ท้ังน้ี
สีขาวยังท�าให้นึกย้อนไปในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจตกต�าครัง้
ใหญ่ของโลกเม่ือปี 1929 ท่ีผูค้นนิยมใส่ชุดสีขาวบรสิทุธิเ์พ่ือ 
สะท้อนสัญญะของการไม่ยอมแพ้ แต่เปน็หน้าเปล่าท่ีรอเติม
เต็มด้วยความหวงั เชน่เดียวกับกลุม่แบรนด์หรูโดยเฉพาะ 
LVMH ท่ีสรา้งความหมายใหม่ด้วยการยกระดับคณุค่าของ
แบรนด์ผ่านการใส่ใจและเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ ไม่วา่จะ
เปน็การสนับสนุนนักออกแบบหน้าใหม่และการท�าโครงการ
ชว่ยเหลือทางการเงนิฉุกเฉินผ่าน Louis Vuitton Founda-
tion ส�าหรบัผูป้ระกอบการท่ีได้รบัผลกระทบ หรอืการเปล่ียน
โรงงานผลิตน�าหอมและเครื่องส�าอางของทางแบรนด์ท่ี 
ผลิตให้กับ Guerlain, Dior และ Givenchy มาผลิตเจลล้าง
มืออนามัย (Hand Sanitizer) พรอ้มระดมชา่งฝมืีอหลาย
รอ้ยคนมาเปน็อาสาสมัครตัดเย็บหน้ากากอนามัย อปุกรณ์

ป้องกันท่ีจ�าเป็นส�าหรบับุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องอยู่ด่านหน้าของการป้องกัน
พรอ้มคงมาตรฐานการผลิต ล่าสดุทางแบรนด์ยังได้เผยโฉมชุดกาวน์ทางการแพทย์
ผ่านซลิเูอตทันสมัยในโทนสีขาวท่ีพรอ้มแจกจา่ยไปให้กับเหล่าบคุลากรทางการแพทย์
ในกรุงปารสี ไม่เวน้แม้แต่โจทย์ใหม่หลังการระบาดของไวรสัท่ีเสนอมมุมองใหม่ของ
วงการแฟชัน่ Prada Spring/Summer 2021 คอลเล็กชัน่ท่ีมิวเชยี พราด้า (Miuccia 
Prada) เลือกต้ังค�าถามถึงแก่นแท้ของเส้ือผ้าบนรากฐานของค�าวา่ เส้ือผ้าชิน้เรยีบงา่ย  
(Simple Clothes) ท่ีส่ือความหมายของการใชง้านได้จรงิ และยังสามารถใชไ้ด้อย่าง
ยาวนานตลอดชว่งชวีติคน พรอ้มรือ้ถอนสิง่ท่ีแบรนด์เคยท�ามาตลอดเพ่ือสรา้งความ
หมายท่ีแท้จรงิของแฟชัน่

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
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ผลลัพธจ์ากการเวน้ระยะห่างทางสังคม ยังส่งผลให้คนพ่ึงพาเทคโนโลยีในแทบทกุ
กิจกรรมแบบหลีกเล่ียงไม่ได้ เทคโนโลยีได้ท�าหน้าท่ีเป็นเครือ่งมือถ่ายทอดเจตนา
ของผู้ใช้แทนพฤติกรรมทางกายภาพ ฟลิเตอรแ์ต่งภาพกลายเป็นส่ิงธรรมดารูป
แบบใหม่ท่ีคนท่ัวไปใชกั้น ซึ่งปี 2020 ฟลิเตอรย้์อมสีภาพด้วย “สีม่วง” กลายเป็นท่ี
ชื่นชอบส�าหรบัสายกล้องฟล์ิม ในทางกลับกัน สายดิจทัิลผูช้อบฟลิเตอรเ์กินจรงิกลับ
ชอบความล�าสมัยด้วยสไตล์ฟลิเตอรแ์บบนีออน เม่ือพฤติกรรมเหล่าน้ีได้มาจบัคู่กับ
เทคโนโลยี AR หรอื VR จงึถือก�าเนิดเปน็สีม่วงเฉด Petunia ซึ่งเป็นท่ีนิยมบนส่ือโซ
เชยีลและเกม eSport 

อาเขตสมัยปี 1962 พรอ้มเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลองมีประสบการณ์
รว่มกับเกมเหล่าน้ัน เม่ือเกมอาเขตรุน่แรกเจอกับแสงแบล็กไลต์สีม่วง 
จงึท�าให้บรรยากาศภายในอโุมงค์ระบายน�าถกูเติมเต็มด้วยความทันสมัย

สีม่วงในเฉดน้ียังใช้เป็นตัวแทนความแข็งแกรง่และความเท่าเทียม
ส�าหรบัทกุเพศสภาพ รายงานแนวโน้มของส�านักเทรนด์ Mix Trend และ 
Color Marketing Group ได้ระบวุา่ ในป ี2021 ถือเปน็ปท่ีีก้าวสูค่วามทัน
สมัยด้านอารยธรรม ผูค้นให้ความส�าคัญกับเรือ่งสิทธมินุษยชนและความ
เท่าเทียม ไซมอน โจนส์ (Simon Jones) ได้กล่าววา่ เรือ่งเพศสภาพคือ
ส่ิงแรกท่ีทกุคนควรนึกถึง ผูห้ญิงท่ีแข็งแกรง่ ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ไม่
วา่จะมีสไตล์ Feminism แบบผูห้ญิงหรอื Masculine แบบผูช้ายก็ตาม 
ต่างต้องได้รบัการปฏิบัติท่ีเท่าเทียม หากเฉดสีรุง้คือตัวแทนของกลุ่ม 
LGBT สีม่วง Petunia ท่ีมีความอ่ิมสีสงู ก็คือตัวแทนของความเท่าเทียม
ในทกุเพศสภาพเชน่กัน

สีม่วง Petunia เฉดน้ีนอกจากให้ความรูสึ้กท่ีดลู�าหน้า ยังกลาย
เปน็ตัวแทนของโลกดิจทัิล ท่ีส่ืออารมณ์ของภาพให้ดลู�าสมัยข้ึน 
อย่างในเอ็มวเีพลง “How You Like That” ของนักรอ้งวงเกาหลี 
Blackpink การจดัฉากแสงสีระยิบระยับเฉดม่วง ได้เปล่ียนภาพ
ลักษณ์ของคอนเซป็ต์เทพีดึกด�าบรรพ์ให้ดทัูนสมัยข้ึนมาทันตา 
หรอืการถ่ายทอดอารมณ์แบบ Futuristic ในผลงานนิทรรศการ 
Game On ประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมวดีิโอเกม ซึ่งออกแบบ
โดยสตดิูโอ smartandgreendesign จดัครัง้แรกเม่ือปี 2002 
ณ กรุงลอนดอน ซึ่งล่าสดุได้จดัข้ึนในพ้ืนท่ีอโุมงค์ระบายน�าใต้ดิน
ใจกลางกรุงมาดรดิ ประเทศสเปน นิทรรศการจัดแสดงเกม
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กลุม่สี Neo Mint กลุม่สีท่ียังคงต่อเน่ืองจากป ี2020 โดยเพ่ิมเฉดความเข้มข้ึนในกลุม่สี Canton 
ส�าหรบัปี 2021 เน้นการส่ือสารถึงความรูสึ้กสงบ สขุภาพ การปรนนิบัติรกัษา การสรา้งความผ่อนคลาย
จนถกูกล่าววา่ สีเขียวเปน็สีแห่งชวีติ (The Colour of Life) ความนิยมของโทนสีเขียวซึ่งปีท่ีผ่านมา
แบรนด์ชัน้น�าอย่าง Duluxe ยกให้เปน็สีประจ�าป ีย่ิงชว่ยตอกย�าแนวคิดเดิมท่ีวา่ สีเขียวเป็นการถอนพิษ
จากวกิฤตรอบตัว เผยให้เห็นถึงความต้องการท่ีแท้จรงิ และความหมายของการเป็นมนุษย์ นอกจาก
น้ีสีเขียวยังชว่ยให้เราทบทวนถึงส่ิงแวดล้อมโลก และการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ โดยเฉพาะในชว่งท่ี
ผูค้นแสวงหาท่ีหลบภัยหรอืพ้ืนท่ีท่ีให้ความรูสึ้กเหมือนบ้าน รายล้อมไปด้วยความสะดวกสบายในส่ิง
ท่ีจ�าเปน็ ไม่เวน้แม้แต่ความนิยมมากข้ึนเรือ่ยๆ ของแนวคิด “ภายนอกสูภ่ายใน” (Outside-Inside) 
อย่างการปลกูต้นไม้และใชสี้ในอาคาร เพ่ือชว่ยบรรเทาความวติกกังวล ความกดดันและกังวลใจ ให้
หายใจได้ปลอดโปรง่ข้ึน 

ผนังและห้องน�าสีเขียว เป็นหน่ึงในงาน
ออกแบบหลักท่ีสรา้งสุนทรยีศาสตรใ์หม่
ให้กับอพารต์เมนต์เก่าในเมืองแอนต์เวริป์ 
ประเทศเบลเยียม โดยสตดิูโอผูอ้อกแบบ 
Atelier Dialect ได้ออกแบบฉากก้ัน
ระหวา่งห้องอาบน�าและห้องสขุาท่ีเคลือบ
ด้วยสีเขียวท้ังหมด สรา้งความรูสึ้กเรยีบ
งา่ย อบอุ่น พรอ้มให้ความส�าคัญกับการ
ใช้งานในห้องน�า โดยไม่เพียงแค่เรื่อง
สไตล์แต่ยังหมายถึงการเป็นผู้บรโิภคท่ี
รบัผิดชอบ หน่ึงในน้ันคือกระแส “วแีกน” 
ตัวแทนของผู้ใส่ใจและต้ังค�าถามต่อการ
บริโภคตลอดสายพานการผลิต ท่ีจะ
ไม่มีส่วนในการท�ารา้ยสัตว์ ส่ิงแวดล้อม
และเลือกสรรส่ิงของท่ีส่งเสรมิสุขภาวะ 
ผู้ประกอบการจากประเทศเม็กซโิกอย่าง 
เอเดรยีน โลเปซ เวลารด์ (Adrián López 
Velarde) และมารเ์ต คาซาเรซ (Marte 
Cázarez) พัฒนาหนังวแีกนจากกระบอง
เพชรในไรภ่ายใต้แบรนด์ Desserto หนัง
ออรแ์กนิกซึ่งใชง้านได้หลากหลาย ต้ังแต่
เส้ือผ้าจนถึงแผ่นบุท่ีน่ังในรถยนต์ ด้วย
คณุสมบัติระบายอากาศได้ดี ย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติเกือบท้ังหมด และไม่มีส่วน
ผสมของพลาสติกใดๆ
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จากปัญหามลภาวะทางทะเล ได้สรา้งความกดดันแก่บรษัิทผู้
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืมยักษ์ใหญ่หลายราย ไม่
วา่จะเปน็ Nestle, Coca-Cola และ McDonald’s กลายเป็น
แบรนด์ต้นแบบท่ีน่าจบัตามอง ความเปล่ียนแปลงด้านนโยบาย
การผลิตและการให้บรกิาร ได้กลายมาเป็นต้นแบบของความ
เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมรูปแบบใหม่ การเดินหน้ารไีซเคิลบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกและขยะพลาสติกทางทะเล ด้วยการหลอมและ
บดละเอียดเปน็ไมโครพลาสติก ได้สรา้งสีสันหลากเฉดสีให้กับ
แบรนด์ท่ีรไีซเคิลสินค้า ซึ่งสีท่ีมักถกูน�ามาใชกั้นอย่างแพรห่ลาย
และเปน็ตัวแทนของสีน�ามหาสมทุรก็คือ “สีฟา้” อย่างแบรนด์ 
Adidas ท่ีใช้เส้นใยเฉดสีฟ้าในรองเท้ารุ่นท่ีมีการรีไซเคิล 
หรอื Starbucks เองท่ีน�าสีฟา้เฉดน้ีกลับมาไวเ้ปน็คอลเล็กชัน่
ประจ�าปีต้ังแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ซึ่งในปีน้ี สีฟา้เฉด Cyan 
Blue ได้กลับมาท�าหน้าท่ีสรา้งความตระหนักให้แก่ผูค้นอีกครัง้
นอกจากจะเป็นการรณรงค์ลดการใช้สินค้าแบบครัง้เดียวท้ิง
หรอื Single-Use เพ่ือลดมลภาวะแล้ว สีฟา้ยังเปน็จุดเริม่ต้น
ของค่านิยมใหม่ด้านเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

จุดเริม่ต้นของนวตักรรมสมัยใหม่เริม่ต้นจากสีฟา้ สีท่ีถกูดึงมาจากธรรมชาติ อย่างการ
ฉายภาพคล่ืนทะเลบนจอ LED ของ Samsung ท่ีชื่อ Samsung LED SMART LED 
Signage จอแสดงผลแบบโค้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี ด้วยขนาดความกวา้ง 80.8 เมตร 
และความสงู 20.1 เมตร แถมยังมีการปรบัความสวา่งอัตโนมัติ เพ่ือความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งติดต้ังบนอาคาร SMTown Coex Artium ในเกาหลีใต้ ซึ่ง
นวตักรรมน้ีนับเปน็ความภาคภมิูใจของบรษัิทในการแสดงจุดยืนด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
ความบันเทิง นอกจากน้ี เทคโนโลยีดังกล่าวยังได้ถกูน�าไปใชใ้นคอนเสิรต์ออนไลน์ของ
ค่าย SMTown ในชว่งการล็อกดาวน์ท่ีผ่านมา ดังน้ันการเริม่ต้นจากภาพเคล่ือนไหว
ของคล่ืนน�าทะเล จงึได้กลายเปน็สัญลักษณ์ของวฒันธรรมความบันเทิงรูปแบบใหม่ 
เหนือไปกวา่น้ัน ส�านักเทรนด์อย่าง WGSN ยังเลือกให้สีฟา้ Cyan Blue เปน็สีประจ�า
ปี 2021 ภายใต้ชื่อสี AI Aqua โดยระบวุา่ สีเฉดน้ีจะเปน็สีท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจทัิล
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ สรา้งจุดเปล่ียนให้แก่ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเป็นตัวแทนการมา
ถึงของอินเทอรเ์น็ต 5G และส่งต่อสูว่งการแฟชัน่ท่ีทกุคนสามารถเข้าถึงได้
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สีโทนกลางอย่างสีเทา ยังคงเป็นสีท่ีกลับเข้ามาอยู่ในแนว
โน้มหลักอยู่เสมอ ส�าหรบัสี Blue Fog น้ี นอกจากจะชว่ย
ให้รูสึ้กสงบ ชว่ยปลดเปล้ืองและลดทอนรายละเอียดท่ีมาก
สู่ความน้อยแบบมินิมัลลิสต์ อันถือเปน็การปรบัสมดลุของ
ชวีติแล้ว สีดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและ
พ้ืนท่ีท่ีสงา่งามได้อีกด้วย และด้วยเหตผุลในการปรบัใชไ้ด้
ท้ังสีโทนสวา่งและเข้ม เราจงึมักพบเห็น “สีเทา” ถกูปรบัใช้
ในหลายอตุสาหกรรม ต้ังแต่กางเกงออกก�าลังกายไปจนถึง
การตกแต่งในห้องรบัรองท่ีต้องการความรูสึ้กผ่อนคลาย 
และได้พักสายตาจากสีหรอืแสงท่ีรบกวน 

นักออกแบบเส่ียวซีซ่ง่ (Xiaoxi Xiong) ได้สรา้งสรรค์พ้ืนท่ีส�านักงานขนาด 1,000 ตารางเมตร ส�าหรบั
แบรนด์เฟอรนิ์เจอร ์Fnji ในปกัก่ิง โดยใชสี้เทาโทนอ่อนเปน็สีหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและ
ความรูสึ้กท่ีอบอุ่นแห่งอนาคต (Warm Sense of the Future) อย่างท่ีเคยปรากฏในภาพยนตรเ์รือ่ง 
Her ในปี 2013 ท่ีท้ังพรา่มัวและอบอุ่นในคราวเดียวกัน อาคารเน้นโครงสรา้งอิสระ พ้ืนผิวอาคารและ
พ้ืนฉาบด้วยปูนยิปซมัสีเทาอ่อนแบบผิวด้านพิเศษ ปนูพลาสเตอรยั์งถกูใชใ้นส่วนบันไดโค้ง ตลอดจน
มีการใชว้สัดรุไีซเคิลในส่วนของการตกแต่งอาคาร ชัน้บนสดุถกูออกแบบให้ผูใ้ชง้านสามารถสัมผัสกับ
แสงธรรมชาติได้ เชน่เดียวกับบ้าน Stairway House ในย่านชนิจูกขุองโตเกียว ท่ีออกแบบโดยเน็นโด 
(Nendo) เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส�าหรบัสมาชกิในครอบครวั 3 รุน่ 3 ชว่งอาย ุและแมวอีก 8 ตัว ชื่อบ้านมาจาก
โครงสรา้งบันไดหลักท่ีท�าหน้าท่ีไม่ต่างจากประติมากรรมกลางสวนหินท่ีทะลผุ่านผนังกระจกผืนใหญ่ 
พาดผ่านพ้ืนท่ีภายในบ้านจากชัน้ล่างข้ึนไปจนถึงชัน้บนสดุ โดยโครงสรา้งบันไดหลักไม่เพียงท�าหน้าท่ี
ในการเชื่อมต่อพ้ืนท่ีส่วนตัวของคนท้ังสามรุน่ซึ่งอยูแ่ยกกันคนละชัน้ ให้รูสึ้กเปน็หน่ึงเดียวกัน หากยัง
ดึงสวนจากด้านนอกให้เข้ามาเปน็ส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีภายในบ้าน พรอ้มกับใชว้างต้นไม้ในลักษณะเรอืน
เพาะช�า เพ่ือเปน็ท่ีวิง่เล่นและอาบแดดของแมวท่ีเล้ียงไว ้พรอ้มเสรมิสรา้งความสัมพันธกั์บเพ่ือนบ้าน
ข้างเคียงไปพรอ้มๆ กันด้วย
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ที่มา: 

บทความ “Advances in technology inspire 
WGSN’s colour of 2021 AI Aqua”, เข้าถึงจาก 
www.dezeen.com/2019/03/14/a-i-aqua-
wsgn-colour-2021/

บทความ “A.I. Aqua: WGSN X Coloro Color of 
2021”, เข้าถึงจาก /www.wgsn.com/blogs/a-
i-aqua/

บทความ “CMG’s Key Colors for 2021+”, เข้า
ถึงจาก www.homeaccentstoday.com/photo-
galleries/cmgs-key-colors-for-2021/?fb
clid=IwAR3rB4UlbSJT0asb9QkbQE-
hi4QsZGD30SpBrNKsSC8Wipyv_Hf2D-RfscA

บทความ “Color Hive,Issue 58 | AW 2021/22 
Part One”, เข้าถึงจาก https://colourhive.com/
collections/mix-magazine/products/copy-
of-issue-57-ss-2021-part-two

บทความ “Color Marketing Group Announces 
2021+ Asia Pacific Key Color – Uni Coral”, 
เข้าถึงจาก www.coatingsworld.com/
contents/view_breaking-news/2019-12-27/
color-marketing-group-announces-2021-
asia-pacific-key-color---uni-coral/?fbclid=I
wAR2rNBJju2NLkgv1CS21OfhNPufIiCYmS
w1zyv3IurdS9B-lDVnaf16a5AU

บทความ “Dr. AI’s prescription for happiness 
and productivity”, เข้าถึงจาก https://social-
innovation.hitachi/en-eu/stories/technology/
dr-ais-prescription-happiness-and-
productivity

antevenio.com
archdaily.com
blog.depositphotos.com
designboom.com
dezeen.com

จากวกิฤตการณ์ไวรสัโควดิ-19 อาจท�าให้ใครหลายคนเบ่ือหน่าย
กับงานและการใชช้วีติ สีส้มแสด Fiesta จงึได้กลายเปน็ตัวแทน
ของพลังใจ ไม่ต่างจากเฉดสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งเทศกาล
เฉลิมฉลอง อย่างเชน่ ตรุษจนี วาเลนไทน์ ไปจนถึงฮาโลวนี ซึ่ง
ในท่ีน้ียังถือเปน็สีมงคล ใชอ้วยพรส�าหรบัปลดล็อกความกังวล
จากวกิฤตการณ์ด้วยเชน่กัน หลายธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร 
จงึเลือกใชสี้เฉดน้ีเปน็สีโลโก้ประจ�าแบรนด์ ซึ่งนอกจากเหตผุล
เรือ่งโชคลาภแล้ว สีน้ียังชว่ยกระตุ้นต่อมการรบัรู ้ จงึมักถกูน�า
มาใชส้รา้งจติวทิยาค้าขายและดึงดดูการตัดสินใจให้เลือกรา้น
อาหารได้เชน่กัน
 
นอกจากน้ี ด้วยจุดเด่นท่ีสามารถตอบสนองต่อจิตใจผู้มอง
เห็นได้ดี จึงมีการน�าสีเฉดน้ีไปใช้ในพ้ืนท่ีสนามเด็กเล่น เพ่ือ
สรา้งความบันเทิง อย่างสนามเด็กเล่น Red Planet ในเซีย่งไฮ้
ท่ีออกแบบโดยบรษัิท 100architects สนามเด็กเล่นแห่งน้ี
สามารถดึงดูดเด็กๆ และผู้ปกครองให้มาพักผ่อนได้อย่างดี 
เชน่เดียวกับสนามเด็กเล่นก่ึงพิพิธภัณฑ์ใน Matadero Madrid 
Cultural Centre ซึ่งได้สตดิูโอ Aberrant Architecture มา
ออกแบบ รูปทรงปรซิมึหกเหล่ียมกลางห้องได้กลายเป็นแลนด์ 
มารก์ท่ีท�าให้เด็กๆ เลือกเปน็อันดับแรก ดีไซเนอรเ์ผยวา่ การ
เลือกสีแสดเปน็สีหลัก ท�าให้การจบัคู่สีอ่ืนๆ สามารถท�าได้งา่ย
ข้ึน ไม่วา่สีท่ีน�ามาจบัคู่ด้วยจะมีความเข้มสงูหรอืเป็นสีอ่อน ก็
สามารถน�ามาจบัคู่กับสีแสดเฉดน้ีได้ดี

ส�านักเทรนด์ Color Marketing Group ยังได้เลือกสีส้ม
แสดน้ีให้เป็นหน่ึงในสีประจ�าปี 2021 โดยใช้ชื่อสีวา่ Uni 
Coral ซึ่งนอกจากเป็นสีท่ีถ่ายทอดความสขุสนุกสนานแล้ว 
ยังเปน็สีท่ีให้พลังส�าหรบัธรุกิจออนไลน์และส่ือดิจทัิล คล้าย
กับแนวคิดของดร. คาซูโอะ ยาโนะ (Dr. Kazuo Yano) ท่ี
กล่าววา่ โลกยุคใหม่หลังโควดิ-19 สามารถสรา้งความสุข
ได้ด้วยเทคโนโลยี AI การประเมินความสขุส่วนบคุคลด้วย
อปุกรณ์ติดตาม เปน็การสรา้งความม่ันใจและปลอดภัยใน
ชวีติได้ โดยเขาได้เปิดตัววดีิโอภาพเคล่ือนไหวในธมีสีแสด
สะดดุตาภายในงาน Hitachi Social Innovation Forum 
ท่ีมิลาน อิตาลี โดยมีใจความส�าคัญวา่ ความสขุสามารถวดั
ได้ ซึ่ง AI จะเป็นหน่ึงในเครือ่งมือแนะน�าความสขุ และเปน็
ตัวกลางในการสรา้งปฏิสัมพันธกั์บบคุคลอ่ืน สังเกตจากการ
เข้ามามีบทบาทในธรุกิจเดลิเวอร ี ส่ือดิจทัิล อปุกรณ์เครือ่ง
ใชป้ระจ�าบ้าน รวมถึงอปุกรณ์กีฬา ซึ่งบางส่วนเริม่จบัคู่กับสี
แสด Fiesta ท่ีคาดวา่จะสามารถกระตุ้นการใชง้านสูส่ายตา
ผูบ้รโิภคได้มากย่ิงข้ึนกวา่เดิม

gqthailand.com
pinterest.com/revjoelle
veganparadise.org
vogue.co.th
youtube.com

ที่มาภาพ: 
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DESERT FLOWER
PANTONE 15-1435 TPX 
RGB 255 130 135

EGRET
PANTONE 11-0103 TPX
RGB 243 236 224

PETUNIA
PANTONE 19-3632 TPX
RGB 79 52 102

CANTON
PANTONE 16-5112 TPX
RGB 109 162 158

CYAN BLUE
PANTONE 16-4529 TPX
RGB 21 163 199 

BLUE FOG
PANTONE 15-4008 TPX
RGB 155 171 187

FIESTA
PANTONE 17-1564 TPX
RGB 221 65 50
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เม่ือปี 2021 เดินทางมาถึง ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือผลกระทบท่ีเปน็ระลอกคล่ืน 
ซึ่งเกิดข้ึนต่อเน่ืองเปน็ลกูแล้วลกูเล่า ท้ังการแบ่งข้ัวทางรายได้ท่ีเกิดข้ึน 
ท่ัวโลก ก�าลังซื้อในกลุ่มชนชั้นกลางท่ีเริม่อ่อนก�าลังลง การเมืองการ
ปกครองท่ีไม่อาจไวว้างใจ ผู้คนเริม่ใส่ใจกับเครอืข่ายใกล้ตัว สถาบัน 
การเงนิของโลกอยู่ในภาวะส่ันไหว แม้ความหวงัจะปรากฏข้ึนในกลุ่ม
ตลาดท่ีก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้แล้วก็ตาม

ผู้บรโิภคในปีน้ีจะให้ความส�าคัญกับ “คุณค่า” เหนือ “มูลค่า” ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดคือทัศนคติท่ีเปล่ียนจาก “ความต้องการท่ี 
มากกวา่” สู่ “ความต้องการส่ิงท่ีดีกวา่” น่ันหมายถึงคณุภาพท่ีดีกวา่  
มีฟงัก์ชัน่การใชง้านดีกวา่ ออกแบบได้ดีกวา่ และสรา้งประสบการณ์ท่ีดี
กวา่ได้น่ันเอง การออกแบบดิจทัิลจะเข้ามาแทนท่ีสินค้าราคาแพงหรอื
สินค้าใดๆ ท่ีใช้เวลาในการบรโิภค ผู้บรโิภคจะเลือกส่ิงท่ีให้ความรูสึ้ก 
คุ้มค่าต่อราคา และมีความย่ังยืนซึ่งส�าคัญเหนือส่ิงอ่ืนใด

น่ีคือลักษณะของกลุม่ผู้บรโิภค 4 แบบแห่งป ี2021

CONSUMER 
PROFILES 
2021
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หมดแรง หมดไฟ 
แต่ใจต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุด

THE 
COMPRESSIONALIST P  O  W  E  R
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กลุ่มผู้บรโิภคท่ีท่วมท้นไปด้วยความรูสึ้กเหน่ือยกายหน่ายหัวใจ ไม่มีเวลา 
เรง่รบี ชีวติเต็มไปด้วยความกดดัน ตกเป็นเหย่ือของการอยู่ในภาวะหรอื
อาการท้ังหลาย ไม่วา่จะเปน็ภาวะการหมดไฟ (Burnout) หรอืซูเปอรฮิ์วเเมน
ซินโดรม (Superhuman Syndrome) พวกเขาต้องอยู่กับความพยายาม
ในการจัดการและสรา้งสมดุลให้ชีวิตเข้าท่ีเข้าทาง ไม่ว่าจะเป็นการงาน 
ครอบครัว เเละชีวิตส่วนตัวท่ีมี ท้ังหมดน้ีเกิดข้ึนภายใต้ความรู้สึกว่า 
ตัวเองไม่เคยดีพอและพบกับความล้มเหลวเป็นระยะ

ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนท่ีท�างานเพ่ือให้บรรลุ KPI ขององค์กร วัยรุน่ท่ี
โพสต์โซเชียลมีเดียเพ่ือไขวค่วา้จ�านวนไลค์หลักพัน หรอืเป็นคนท่ีมีความ
ต้องการจะเป็นเจ้าของสุขภาพกายและใจท่ีดีก็ตาม น่ีคือลักษณะอาการ
ของกลุ่มผู้บรโิภคท่ีเรยีกวา่ The Compressionalist ผู้ท่ีมีความต้องการ
ส�าคัญเดียวกัน น่ันคือ “อะไรก็ได้ ขอให้ชีวติงา่ยข้ึน” ท้ังความกดดัน การ
ไม่มีเวลา และการมีตัวเลือกจ�านวนมหาศาล ได้สรา้งความรูสึ้กเหน่ือย
หน่ายต่อการตัดสินใจ จากสถิติโดย Microsoft บอกวา่เราต้องตัดสินใจ 
มากถึง 35,000 ครัง้ต่อวัน ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
ยังระบุด้วยวา่ ชาวอเมรกัินตัดสินใจโดยจิตส�านึกมากถึง 70 ครัง้ต่อวนั
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การเชื่อมต่อตลอดเวลาเปน็ท่ีมาของความเปน็พิษท่ีครอบคลมุไปทกุมิติการใชช้วีติ องค์การอนามัย
โลกระบุวา่ มีผูค้นกวา่ 300 ล้านคนท่ัวโลกท่ีเผชญิปญัหาสภาพจติใจย�าแย่อันเกิดมาจากความเครยีด 
และระบบเศรษฐกิจท่ีเรยีกวา่ Attention Economy หรอืระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการเรยีกรอ้ง
ความสนใจของผู้บรโิภค ท�าให้เกิดกระแสการมองหา Meaningful Attention หรอืการได้รบัความ
สนใจท่ีมีความหมายมากกวา่แค่จ�านวนไลค์ ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือเรามองหาวธิกีารในการอยู่รว่ม
กับโลกน้ีด้วยการค้นหาส่ิงใหม่ๆ และการน�าตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคยบ้าง 

ตอบโจทย์ความต้องการ - เห็นโอกาสทางธรุกิจ
แบรนด์ต่างๆ ต้องมีวธิคิีดแบบ Less Is More เท่าน้ันเพ่ือตอบโจทย์ส�าหรบัผู้บรโิภคกลุ่มน้ี โดยส่ิงท่ี
แบรนด์ต่างๆ สามารถท�าได้เลยก็คือการ Make It Easy! หรอืท�าให้งา่ยเข้าไว ้จ�าไวเ้สมอวา่ ผูบ้รโิภคกลุม่
น้ีไม่ได้ใส่ใจเฉพาะเรือ่งสินค้าราคาถกู แต่ยังให้ความส�าคัญกับประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเน้น
ท่ีความเรยีบงา่ย แต่ตรงจุดสินค้าส�าคัญ ธรุกิจหรอืแบรนด์สามารถปรบัหน้ารา้น เวบ็ไซต์ ส่วนแสดง
สินค้า และกลยทุธก์ารส่ือสารให้เหมาะกับความต้องการของตลาด การเดินทางเข้ารา้นค้าท่ีมีสินค้า 

นับรอ้ยรายการบนชัน้วางของท่ียาวแบบไม่มีท่ีส้ินสดุ อาจไม่ใชค่�าตอบซึ่งเปน็ท่ีต้องการของผูบ้รโิภค
กลุม่น้ี เพราะการมีตัวเลือกเกินจ�าเปน็และการต้องตัดสินใจกลับกลายเปน็ปญัหา รา้นค้าจงึควรปรบั
แต่งและจ�ากัดสินค้าไวเ้ฉพาะท่ีจ�าเป็นเท่าน้ัน  

อย่าลืมสรา้งความสะดวกสบายให้พรอ้มเพ่ือรกัษาความสัมพันธอั์นดีกับลกูค้าไปพรอ้มกัน รายงาน
จาก Diffusion พบว่า 40% ของนักช้อปชาวอเมรกัินเลือกซื้อสินค้าโดยตรงกับแบรนด์ ดังน้ัน
แบรนด์จ�าเป็นต้องมีสินค้าดาวเด่นซึ่งช่วยลดข้ันตอนการตัดสินใจให้กับผู้บรโิภคกลุ่มน้ี

ธรุกิจสามารถน�าผู้ชว่ยคนส�าคัญอย่าง AI เข้ามาชว่ยส่งเสรมิแบรนด์ได้เชน่กัน อย่างเชน่ท่ี Amazon 
ร่วมมือกับบริการขนส่งสาธารณะในการน�าส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่ต่างกับท่ี 
Starbucks ท่ีเลือกเป็นพันธมิตรกับ Uber Eats ในการการนัตีวา่กาแฟจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน 
30 นาที โดยมี AI เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้การขนส่งสินค้าน้ันๆ เป็นไปด้วยความรวดเรว็ 
อนาคตของรา้นค้าต่างๆ จึงต้องเน้นไปท่ีการใช้งานข้อมูลเพ่ือคาดการณ์พฤติกรรมและตอบสนอง
กับผู้บรโิภคกลุ่มน้ีในแบบไรร้อยต่อทางการตัดสินใจ
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กลุ่มผู้บรโิภคท่ีไม่ง้อบรษัิทใหญ่ว่าจะอยู่ใน
สายตาของธุรกิจไหนหรอืไม่ แต่เลือกท่ีจะ
สรา้งตลาดความต้องการข้ึนมาด้วยตัวเอง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังของการสนับสนุนซึ่งกัน
เเละกัน ท�าให้แบรนด์ท่ีมองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจตรงน้ีสามารถส่ือสารโดยตรงกับผู้
บรโิภคได้ทันที ผ่านการตลาดแบบ Peer-
to-Peer อันเป็นการสรา้งพ้ืนท่ีท่ีสาม (Third 
Space) ในการขายสินค้า

ตอบโจทย์ความต้องการ - โอกาสทางธรุกิจ
ธุรกิจและแบรนด์ต่างๆ มักปรบัใช้วิธีคิด “ห่วงโซ่การผลิตแบบย้อนกลับ” หรอืท่ีรูจ้ักกันในชื่อ  
Re-Commerce ท่ีเป็นการสรา้งคุณค่าจากส่ิงของท่ีเคยซื้อไปแล้วให้กลับมามีประโยชน์ส�าหรบัผู้
บรโิภคใหม่อีกครัง้ ไม่วา่จะเป็นการ Trade in หรอืการขายสินค้ารุน่เก่าเพ่ือซื้อของใหม่กับแบรนด์ 
และการแลกเปล่ียนระหวา่งผูบ้รโิภคด้วยกัน วธิกีารเชน่น้ีสามารถสรา้งประโยชน์ในเชงิเศรษฐศาสตร ์
(เงนิในกระเปา๋ท่ีเพ่ิมข้ึน) หรอืทางด้านส่ิงแวดล้อม (ลดการผลิต) รวมไปถึงทางด้านจติใจ (แลกเปล่ียน
ของท่ีอาจจะไม่ได้ใชแ้ล้วไปให้ผู้ท่ีต้องการ) เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดการบรโิภคอย่างย่ังยืน

อย่างเชน่แอพพลิเคชนั Wardrobe Hub ซึ่งเป็นแอพฯ แฟชัน่ท่ีน�าเส้ือผ้ากลับมาเพ่ิมมูลค่าใหม่ โดย
รว่มมือกับแบรนด์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท�าให้แต่ละพ้ืนท่ีในเมืองนิวยอรก์เป็นศนูย์กลางให้ผู้ใช้
กับผูซ้ื้อได้เข้ามาเจอกัน พรอ้มน�าเส้ือผ้าในตู้ของสาวๆ มาเเลกเปล่ียนแทนท่ีจะต้องไปซื้อเส้ือผ้าจาก
อตุสาหกรรม Fast Fashion ตัวใหม่

หรอืการเปิดพ้ืนท่ีหน้ารา้นใหม่ท่ีตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บรโิภค อย่างเชน่ท่ีสตารบั์คส์เปิดสาขาในเมือง
คนิุตะชขิองโตเกียว เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคอมมูนิต้ีของผูอ้าศัยท่ีเป็นผูบ้กพรอ่งทางการได้ยิน สาขา
น้ีจงึเปน็สาขาท่ีมีส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้กพรอ่งทางการได้ยินโดยเฉพาะ ผ่านการออกแบบใน
ฐานะเครือ่งมือการส่ือสาร การจดัจา้งพนักงานท่ีเป็นผู้พิการทางการได้ยิน 19 คน และเมนูท่ีไม่ต้อง
ส่ือสารด้วยการพูด แต่ใชว้ธิกีารกดแท็บเล็ตหรอืเขียนในกระดาษโน้ตแทน

ตัวอย่างเช่นกลุ่ม PWD (People With Disability) หรอืกลุ่มผู้มีความบกพรอ่งทางรา่งกาย ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกระบุวา่มีคนกลุ่มน้ีมากถึง 1.3 พันล้านคน เทียบได้เท่ากับขนาดตลาดผู้ซื้อจีน  
นอกจากกลุม่น้ียังมีกลุม่ผู้บรโิภคท่ีเก่ียวข้อง ท้ังกลุม่ผู้ชว่ยหรอืผู้ดเูเลอยู่ท่ี 2.4 พันล้านคนเปน็เพ่ือน
หรอืคนในครอบครวั รวมถึงการมีความต้องการผูด้เูเลผูส้งูอายแุละผูพิ้การในสังคมอันใกล้น้ีอีกด้วย  
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บรโิภคกลุ่มน้ีจะมีมูลค่ามากถึง 26 พันล้าน 
เหรยีญฯ ในป ี2024 ท้ังธรุกิจเก่ียวกับหุ่นยนต์ชว่ยดเูเล อปุกรณ์สวมใส่บนรา่งกาย เส้นใยผ้าอัจฉรยิะ 
ฯลฯ และไม่เพียงกลุม่ผูบ้รโิภคน้ีเท่าน้ันท่ีจะมีตลาดรองรบัความต้องการท่ีเติบโตข้ึน แต่ยังมีอีกหลาย
กลุ่มผู้บรโิภคท่ีถกูละเลย อย่างเชน่ กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ กลุ่มผู้ดแูลผู้ป่วยหรอื
ผู้สงูวยั และกลุ่มเจเนอเรชัน่อัลฟา่ เป็นต้น

นวตักรรมการสรา้งตลาดหมายความตรงตัวก็คือ การน�าเสนอส่ิง
ท่ีผูค้นมีความต้องการอยู่ แต่ยังไม่มีสินค้าหรอืบรกิารน้ันๆ อยู่ใน
ท้องตลาด หรอืมี แต่ตลาดไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยข้อจ�ากัดด้านราคา 
เพราะบรษัิทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวนัตกไม่อาจลงทนุไป
ยังกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีเปน็กลุม่รอง ด้วยข้อจ�ากัดเรือ่งเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจหรอืการใชน้วตักรรมระดับสงูในการผลิตก็ตาม ดังน้ัน
กลุม่ผูบ้รโิภคผูส้รา้งตลาดข้ึนเองจงึเกิดข้ึนในประเทศก�าลังพัฒนา 
เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดท่ีน้อยกวา่ สามารถสรา้งและขับเคล่ือนได้โดย
ความต้องการของตลาดท้องถ่ิน นอกจากจะตอบความต้องการ
อย่างตรงจุดแล้ว พวกเขายังมีส่วนชว่ยสรา้งงานให้กับท้องถ่ินและ
สนับสนุนผูค้นในพ้ืนท่ีอีกด้วย 
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KINDNESS 
KEEPER
ผู้รักษาความเอื้ออารี 
ที่ทำาหน้าที่รักษาสมดุล

เม่ือความรู้สึกท้ังรักและเกลียดมีชนวนมาจากแป้นพิมพ์ การบูลล่ีและการ
แสดงออกด้วยถ้อยค�าในเชิงลบก�าลังก่อให้กระแสแห่งความเกลียดชังไปท่ัว 
สถิติการฆาตกรรมในบราซลิ พุ่งสงูสดุในปี 2017 อยู่ท่ีราว 63,880 ราย ขณะท่ี
ในแคนาดา อาชญากรรมท่ีเกิดจากอคติและความเกลียดชงัเพิ่มข้ึนราว 47% พุ่ง
เป้าไปท่ีกลุ่มเป้าหมายอย่างกลุ่มชาวมุสลิมและชาวยิว ไม่ต่างจากอังกฤษและ
สหรฐัอเมรกิา ท่ีสถิติเชน่เดียวกันน้ีก็เพ่ิมข้ึนราว 17% ต้ังแต่ปี 2016-2017
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ปรากฏการณ์ Black Lives Matter กระตุ้นให้ผู้คนท่ัวโลกตบเท้าเข้ารว่มส่งสัญญาณความไม่พอใจ
ต่อการเหยียดเชื้อชาติและความอยุติธรรม ไม่เวน้แม้แต่พลังเงยีบ (Quiet Power) ในจนี ท่ีกลุ่มนัก
เคล่ือนไหวเลือกใช้โซเชียลมีเดียและแฮชแท็ก #Metoo ในการต่อรองกับผู้มีอ�านาจและสรา้งแรง
สนับสนุนเพ่ือหาทางออกในการแก้กฎหมายการล่วงละเมิดและการชว่ยเหลือเหย่ือท่ีถกูข่มขืน เชน่
เดียวกับผูห้ญิงในซาอดีุอาระเบียท่ีประท้วงการออกกฎหมายเข้มงวดในการใส่ชุดอาบายะห์กลับด้าน 
พรอ้มใส่ #InsideOutAbaya ก่อนโพสต์วจิารณ์กฎหมายรฐัเพ่ือน�าไปสู่การเปล่ียนแปลง

ทัศนคติแบบ Kindness Keeper คือกลุม่คนท่ีก�าลังแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เพ่ือถ่วงสมดลุ
ปรากฏการณ์เชงิลบ ต้ังแต่คนรุน่เก่าและคนรุน่ใหม่ คนรวยและคนจน กลุ่มคนเมืองและคนชนบท 
กลุ่มอนุรกัษ์นิยมและกลุ่มเสรนิียม

การสรา้งจุดรว่มอย่าง “วนัสุ่มความสขุให้คนรอบข้าง” (Random Acts of Kindness Day) ท่ีเริม่
ต้นครัง้แรกในเมืองเดนเวอร ์รฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา ในป ี1995 ก่อนจะกลายเปน็วนัท่ีคนท่ัวโลก
ใชส่้งมอบส่ิงดีๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงมือและท้าทายให้เกิดการต้ังค�าถาม การบรรจุให้ “ความ
เห็นอกเห็นใจ” เป็นส่วนหน่ึงในกิจวตัรประจ�าวนัเพ่ือสรา้งความส�าเรจ็ในระยะยาว ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสรา้งท่ีหลายประเทศก�าลังส่งสัญญาณความเหล่ือมล�าต้ังแต่การเข้าถึงท่ีอยู่
อาศัย จนถึงการเดินทางในชวีติประจ�าวนัท่ัวไป ท้ังหมดเป็นความพยายามในการถมชอ่งวา่งท่ีห่าง
ข้ึนเรือ่ยๆ ด้วยพลังเงยีบไปจนถึงการลกุฮือท่ีเน้นการลงมือเพ่ือสรา้งให้เห็นเป็นผลลัพธท่ี์จบัต้องได้
 

ตอบโจทย์ความต้องการ – เห็นโอกาสทางธรุกิจ
เม่ือผู้บรโิภคกลุ่มน้ีให้ความส�าคัญกับความฉลาด
ทางอารมณ์ ความเสมอภาคไปจนถึงความโปรง่ใส 
รูปแบบธุรกิจท่ีสามารถควา้หัวใจคนกลุ่มน้ีได้ จึง
ต้องสามารถหลอมรวมประเด็นทางจรยิธรรมและ
การลงทุนเข้าไวด้้วยกัน ท่ีส�าคัญต้องเป็นมากกวา่
การพูดแต่ต้องสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม อย่าง
เช่นการลงทุนเชิงบวก (Impact Investing) ท่ี
ผลลัพธ์ด้านการลงทุนเชิงพาณิชย์สามารถคืน
กลับสู่สังคมและส่ิงแวดล้อมได้ การส�ารวจจาก 
Lending Tree ปี 2019 พบวา่ 1 ใน 3 ของชาว 
มิลเลนเนียลและเจนเอ็กซ์ไม่สนับสนุนการซื้อ
สินค้าจากแบรนด์ท่ีพวกเขาเคยสนับสนุนมาก่อน 
และมากกวา่ 1 ใน 4 ถึงกับคว�าบาตรผลิตภัณฑ์ท่ี
ไม่ให้ความส�าคัญกับเรือ่งดังกล่าว

ตัวอย่างการปรบัเปล่ียนสู่การลงทุนเชิงบวก เช่น 
L’Oréal แบรนด์เครือ่งส�าอางยักษ์ใหญ่ท่ีออกมา
ประกาศยุติการใช้ค�าประเภทท่ีว่า “ขาวกระจ่าง
ใส” (Whitening, Fairness, Lightening) ใน 
โฆษณาสินค้า หลังเผชญิกรณีการเหยียดเชื้อชาติ 
พรอ้มยังเดินหน้าอย่างเต็มก�าลังด้วยวสัิยทัศน์ใหม่
เพ่ือความย่ังยืน L’Oréal for the Future ส�าหรบัปี  
2030 ด้วยการยกระดับการด�าเนินธรุกิจท่ีเน้นย�า
ถึงขีดจ�ากัดความปลอดภัยของโลก (Planetary 
Boundaries) ท่ีจะสรา้งผลิตภัณฑ์เพ่ือความย่ังยืน 
พรอ้มรว่มแก้ไขปัญหาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
โลกไปด้วยกัน
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อีกท้ังแบรนด์ต้องไม่น่ิงนอนใจในการน้อมรบัความผิดพลาดของตนซึ่งยิ่งจะสรา้งผลสะท้อนเชิง
บวก กรณีศึกษาจาก Accenture ในปี 2018 พบวา่ 48% ของผู้บรโิภคชาวอเมรกัินรูสึ้กผิดหวงักับ
ค�าพูดหรอืการกระท�าจากแบรนด์ท่ีพร�าบ่นกับประเด็นสังคม ผู้คนจะให้อภัยแบรนด์ท่ีขอโทษและ
มีแผนการท่ีชดัเจนในการแก้ปัญหามากกวา่ เชน่ วกิฤตของ KFC หรอื KFC Crisis ท่ีประสบภาวะ
ขาดแคลนเน้ือไก่ในอังกฤษในชว่งปี 2018 ท�าให้ผู้บรโิภคเกิดความไม่พอใจ ทาง KFC จงึได้ตีพิมพ์
โฆษณาขอโทษผู้บรโิภคผ่านทางหนังสือพิมพ์ The Sun และ Metro ด้วยการเปล่ียนชื่อแบรนด์เป็น 
FCK เพ่ือเป็นการติเตียนตัวเองและน้อมรบัความผิดท่ีเกิดข้ึน ในส่วนล่างของโฆษณายังมีการลง
เวบ็ไซต์ของ KFC เพ่ือบอกวา่สาขาไหนบ้างท่ีกลับมาเปิดให้บรกิารได้แล้ว เพ่ือแสดงถึงความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

หลายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนก�าลังบอกกับเราวา่ ประเด็นจากมวลชน (Mass-Mattering) ก�าลังเรง่
เครือ่งเหนือตลาดมวลชน (Mass-Marketing) โดยมีความเห็นอกเห็นใจเป็นข้อบ่งชี้ความส�าเรจ็  
(Kindness as KPI) ทดแทนความม่ังค่ังด้านการเงนิเพียงอย่างเดียว แบรนด์จ�าเปน็ต้องมีการลงทนุ
ระยะยาวด้วยความรบัผิดชอบ การส่ือสารอย่างสม�าเสมอเก่ียวกับการสรา้งการมีส่วนรว่มท่ีโปรง่ใส
ด้านเงนิทุนและทรพัยากร ก้าวท่ีแข็งแรงจะไม่ใช่การท�า CSR หรอืบรจิาคแบบเพียงครัง้คราวอีก
ต่อไป ตัวอย่างเช่น แบรนด์เส้ือกันหนาว Canada Goose จากประเทศแคนาดา ท่ีมีโครงการ
เพ่ือสังคมต่อเน่ืองต้ังแต่การบรจิาคเงินเพ่ือผลักดันความย่ังยืนให้กับชุมชนชาวเอสกิโม (Inuit 
communities) ในแคนาดา และในป ี2020 แบรนด์ยังจบัมือกับ Polar Bear International องค์กร
อนุรกัษ์หมีข้ัวโลกและ MediComToy บรษัิทผู้ผลิตของเล่นในญ่ีปุ่น ผลิตหมี BE@RBRICK ออก
มาในโปรเจ็กต์พิเศษ โดยรายได้ส่วนหน่ึงจะน�าไปช่วยปกป้องหมีท่ีอาศัยอยู่ในแถบแอนตารก์ติกา
ซึ่งได้รบัผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น
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I’m 
watching you

CYBER CYNICS
เพราะเทคโนโลยี  
อาจไม่ใช่คำาตอบของทุกอย่าง

เป็นเวลาราว 11 ปีต้ังแต่สมารท์โฟนเข้าสู่ตลาดหลักซึ่งมีเกณฑ์การวดัความเท่า
เทียมผ่านสัญญาณเชื่อมต่อท่ีท้ังสูงและต�า แต่ไม่ก่ีปีมาน้ีผู้คนจ�านวนมากเริม่
เบือนหน้าหนีจากหน้าจอ พรอ้มเพ่ิมความใส่ใจด้านความเปน็ส่วนตัวของข้อมูล

เม่ือทุนนิยมแบบสอดแนมก�าลังท�างานผ่านการให้บรกิารแบบฟรีๆ  ซึ่งผู้คน
ยินดีท่ีจะเข้าใช้งานโดยท่ีผู้ให้บรกิารสามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
ของพวกเขาได้ ในหนังสือ The Age of Surveillance Capitalism: The 
Fight for a Human Future at the New Frontier เขียนโดย โชชานา  
ชูบอฟฟ ์ (Shoshana Zuboff)  ให้ความหมายของทุนนิยมแบบสอดแนมวา่
เป็นวิวัฒนาการล่าสุดซึ่งเปล่ียนประสบการณ์ของมนุษย์ให้กลายเป็นแหล่ง
ท่ีมาของวตัถดิุบ และจะถกูเปล่ียนให้กลายมาเป็นข้อมลูด้านพฤติกรรมในท่ีสดุ
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การสอดแนมดังกล่าวบ่อยครัง้ท�าไปโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากกลุ่มผู้ใช้งาน ในขณะท่ีอินเทอรเ์น็ต
ของทุกสรรพส่ิง (Internet of Everything) ก�าลังเติบโตอย่างงดงาม ทุนนิยมรูปแบบใหม่ก�าลัง
ค่อยๆ ก้าวไปไกลกวา่แพลตฟอรม์โซเชียลมีเดียสู่อุปกรณ์ดิจิทัล ผู้บรโิภคกลุ่ม Cyber Cynics ก็
คือกลุ่มคนท่ีตระหนักถึงการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องน่ันเอง

ตามรายงานปี 2018 จาก IBM ระบุวา่ ผู้บรโิภคท่ัวโลกราว 85% เชื่อวา่บรษัิทสามารถท�าอะไรได้
มากข้ึนเพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บรโิภค มากไปกวา่น้ันผู้บรโิภคราว 75% จากท่ัวโลกเห็น
ด้วยว่า หากผู้บรโิภคไม่เชื่อม่ันว่าบรษัิทเหล่าน้ันจะสามารถรกัษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของ
พวกเขาได้ พวกเขาจะไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากบรษัิท ไม่วา่ผลิตภัณฑ์น้ันๆ จะดีเลิศแค่ไหนก็ตาม

และก็ไม่ใช่ว่าผู้บรโิภคทุกคนจะเชื่อในทุกข้อมูลจากดาต้า แต่กลุ่มผู้ไม่เชื่อถือในดาต้า (Data 
Disbelievers) ต่างต้ังสมมติฐานถึงพฤติกรรมการซื้อ ท้ังยังมองวา่การรวบรวมข้อมูลมีความซับ
ซ้อนมากกว่าการเก็บคะแนนการซื้อขายเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล เพราะการเข้าใจลูกค้าต้องมาจาก
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Deep Insight) แบรนด์ควรต้ังค�าถามวา่ใครคือลูกค้าท่ีแท้จรงิ คุณค่า
ของข้อมูลมีมากกวา่แค่ภาพกวา้งท่ีดูเหมือนจะครอบคลุม แต่แท้จรงิยังเข้าไม่ถึงส่ิงท่ีต้องการ

อีกด้านของความไม่เชื่อถือในข้อมูลยังมาจากการไม่เชื่อในเหล่าอินฟลูเอนเซอร ์ในไม่ช้าน้ีกระแส
ของอินฟลูเอนเซอรอ์าจไม่สามารถเป็นเครื่องมือโน้มน้าวใจผู้คนได้อีกต่อไป โดยเฉพาะกลุ่ม 
มิลเลนเนียลตอนปลายและเจนเอ็กซ์

แม้ Influencer Economy จะยังคงเติบโต 
รายงานประจ�าปีจาก The Association of 
National Advertiser ปี 2018 พบวา่ 75% ของ
นักการตลาดยังคงต้ังใจเพ่ิมงบประมาณการตลาด
ให้กับ Influencer Marketing มากข้ึนในปี 2020 
หรอืมีสัดส่วน 25-40% ของงบประมาณด้านดิจทัิล
มารเ์ก็ตต้ิงท้ังหมด และอีก 43% วางแผนท่ีจะ
เพ่ิมงบประมาณในส่วนน้ีในปีหน้า โดยข้อมูลใน
รายงานฉบับเดียวกันกล่าวว่า มีเพียง 36% ของ
บรษัิทท่ี Influencer Marketing บรรลุผล ส่วนอีก 
19% ระบุวา่ไม่คุ้มค่ากับเงนิท่ีเสียไป โดยบางบรษัิท
แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนถึงกลยุทธก์ารโน้มน้าวใจ
ผู้บรโิภคน้ี อย่างคีธ วดี (Keith Weed) ผู้บรหิาร
ฝ่ายการตลาดของยูนิลีเวอร ์ (Unilever) ท่ีออก
แนวทางการท�างานเรง่ด่วนในการยกเลิกนิเวศการ
ตลาดแบบ Influencer Marketing ของแบรนด์
 

ตอบโจทย์ความต้องการ – เห็นโอกาสทางธุรกิจ
บรษัิทควรเตรยีมพรอ้มอย่างไรในการเข้าไปน่ังอยู่ในใจผู้บรโิภคท่ีให้ความ
ส�าคัญกับจรยิธรรมด้านข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลท่ีโปรง่ใส และทุกเรื่องต้อง
สามารถอธบิายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ท่ามกลางยุคท่ีเรยีกว่าเศรษฐกิจข้อมูล ซึ่งเติบโตมาควบคู่กับการต้ังค�าถาม
ของสาธารณชนเรือ่งการซื้อขายข้อมลู และการก้าวเข้าสู่การใชข้้อมลูเปน็อัตรา
การแลกเปล่ียนใหม่ ในปี 2018 กลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมในเนเธอรแ์ลนด์ก่อ
ต้ัง Datavakbond ระบบจดัเก็บข้อมูลของสหภาพแรงงานท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
สรา้งช่องทางการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ผ่านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนเงนิสด
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แบรนด์และห้างค้าปลีกจึงควร
สร้างระบบการด�าเนินการทาง
ธุรกิจท่ีพิสูจน์ท่ีมาท่ีไปได้ด้วย
ระบบการให้คะแนนส�าหรบัการ
แลกเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคล
หรอืการเป็นหุ้นส่วนรว่มกันกับผู้
บรโิภคและแบรนด์ในโปรแกรม
ต่างๆ เพราะระบบการแลก
เปล่ียนดังกล่าวไม่ใช่แค่ทาง
เลือก แต่คือการแลกเปล่ียนเชงิ
คุณค่าผ่านความไว้วางใจ ไม่ว่า
จะเป็นการบรกิาร ความสะดวก
สบาย หรอืการได้รบัคะแนนคืน

สินค้าล้นตลาด และยังลดขยะอาหารจากการผลิตเกินจ�านวนในท้องถ่ิน รวมท้ังช่วยบรหิารเวลา
และเส้นทางในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ แต่อีกด้านหน่ึง บรษัิทยังท�างานรว่มกับเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีและรา้นค้าปลีก โดยสรา้งโมเดลแบบเปิดกวา้งเพ่ือพูดคุย แลกเปล่ียน และสรา้งคอมมิวนิต้ี
ในระดับท้องถ่ินรว่มด้วยในเวลาเดียวกัน

บทความ “ตามดู 9 เทรนด์ Influencer 
Economy หมดยุค ‘เนียน มาร์เก็ตติ้ง’ 
โฆษณาบอกตรงๆ คนรับได้”, เข้าถึงจาก   
www.brandbuffet.in.th/2020/02/
tellscore-influencer-economy-2020/

บทความ ““Economy of Trust”  
กฏของความไว้เนื้อเชื่อใจ เปรียบดัง
ดวงใจ Influencer Marketing”,  
เข้าถึงจาก www.marketingoops.
com/podcast/influencer-marketing/
episode-7-economy-of-trust/

รายงาน Future Consumer 2021  
จาก WGSN.com

ที่มา: นอกจากน้ี การเปล่ียนผ่านจากยุค Post-Truth หรอืยุคท่ีความจรงิไม่ได้มีความหมายเท่ากับความ
เชื่อ มาสู่ยุค Post-Trust ท่ีกลุ่มผู้บรโิภคซึ่งต่อต้านโลกไซเบอรม์องวา่การวดัค่าทุกอย่างด้วยข้อมูล
อาจเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องเสมอไป ผู้บรโิภคก�าลังจับตาถึงแพลตฟอรม์ต่างๆ และอินฟลูเอนเซอรท่ี์
คอยอยู่เบ้ืองหลังการเติบโตของผลิตภัณฑ์จ�านวนมาก ดังน้ันการท�า Influencer Marketing  จึง
ต้องการความโปรง่ใส (Transparency) มากย่ิงข้ึน ผู้บรโิภคต้องการการส่ือสารอย่างตรงไปตรง
มาซึ่งแบรนด์ควรใส่ใจถึงกฎ Economy of Trust หรอืกฎของความไวเ้น้ือเชื่อใจท่ีจะท�าให้แบรนด์
สามารถเชื่อมต่อกับผู้บรโิภคได้อย่างสนิทใจไว้เว้นแม้แต่กระบวนการท�างานหลังบ้าน แม้หลาย
อุตสาหกรรมก�าลังก้าวสู่ระบบอัตโนมัติ แต่ผู้บรโิภคบางส่วนยังคงให้ความส�าคัญกับการเชื่อมต่อ
ระหวา่งมนุษย์ด้วยกัน ตัวอย่างท่ีน่าสนใจในการจัดสรรระหวา่งการใช้ AI และการเชื่อมต่อกับผู้คน
ในการสรา้งการมีส่วนรว่ม เชน่ Farmstead ซูเปอรม์ารเ์ก็ตในเมืองซานฟรานซสิโก รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่ีใช้ AI ในการพิจารณาความต้องการของผู้บรโิภคเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหา
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ความตึงเครยีดในป ี2020 ได้ให้บทเรยีนส�าคัญและความ
หมายมากมายส�าหรบัผูค้น เรยีกได้วา่เปน็การก้าวสูศ่ตวรรษ
ใหม่แบบท่ีคล่ืนปัญหายังคงกระหน�าอย่างไม่วา่งเวน้ ต้ังแต่
การจดัสรรเวลาในชว่งกักตัว การผ่อนปรนกับกฎท่ีเครง่ครดั
จากระเบียบใหม่ การมองหาโอกาสจากสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีซบเซา การสรา้งความบันเทิงรูปแบบใหม่จากในบ้าน 
จนถึงการสรา้งตัวตนท่ีมีชวีติชวีาผ่านแอพพลิเคชนัต๊ิกต็อก 
(TikTok) แม้ข้างนอกจะวกิฤต แต่สขุภาวะทางจติท่ีดีต้องมา
ก่อน “ความยืดหยุน่” จงึกลายเปน็ค�าตอบ
 

บ้านคือทกุสิง่ทกุอยา่ง

สถิติจาก WGSN ระบวุา่ ชาวมิลเลนเนียลใชเ้วลาถึง 70% 
ไปกับพ้ืนท่ีภายในบ้าน ซึ่งมากท่ีสดุเม่ือเทียบกับเจเนอเรชนั 
อ่ืนๆ จากการเปล่ียนแปลงระดับโลกของเชื้อไวรสั ส่งผลให้
มูลค่าตลาดสินค้าของใช้ในบ้านมีมูลค่าถึง 649 พันล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ และอาจขยายมากข้ึนให้เข้ากับเทรนด์ไลฟ์
สไตล์ใหม่น้ี โดยคาดวา่ในป ี2021 จะมีมลูค่าตลาดเพ่ิมข้ึน
ถึง 5.5% หรอืมากกวา่น้ัน การใช้เวลาภายในบ้านท่ีได้รบั
ความนิยม ได้แก่ การปรุงอาหารเอง การดีไอวายของใช้
ต่างๆ การท�าสปาด้วยตัวเอง รวมถึงการได้พักจากการท�า
กิจกรรมเพ่ือใช้เวลาผ่อนคลายอย่างจรงิจัง โดยเรยีกวถีิ
การไม่ท�าอะไรเลยน้ีวา่ “นิกเซน” (Niksen)  นิกเซนซึ่งเปน็
ปรชัญาสัญชาติเนเธอรแ์ลนด์ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ เข้ามาคลาย
ภาวะหมดไฟจากงานและเพ่ือต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจท่ี
ถดถอยให้กับคนยุคน้ี นิกเซนได้มอบไลฟส์ไตล์ใหม่ให้กับ
ผู้คนรุน่ใหม่ ไม่วา่จะเป็นการไปเดินเล่นเท่ียวชมธรรมชาติ 
การปั่ นจักรยานปลูกต้นไม้ ต้ังแคมป์ หรอืเดิ นป่า ซึ่งนับ
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยปลดล็อกความคิด และเปิดโอ กาสให้
คณุสามารถใชเ้วลาไปกับการไม่คิดอะไรเลยในชว่งขณะหน่ึง  

นอกจากน้ี ยังมีไลฟส์ไตล์ใหม่ๆ ท่ีชว่ยให้เราคุ้นเคยกับการ
ท�ากิจกรรมท่ียืดหยุ่นมากข้ึน เช่น การส่ังอา หารเดลิเวอรี่
แทนการกินข้าวนอกบ้านหรอืการใชเ้ทคโนโลยี AR หรอื VR 
ท่ีชว่ยเนรมิตบ้านให้กลายเปน็คลับออกก�าลังกายแบบส่วน
ตัวซึ่งสามารถเชือ่มต่อกับบคุคลอ่ืนได้แบบเรยีลไทม์บนโลก
ออนไลน์ การน�าธรุกิจด้านผลิตภัณฑ์สปาแบบ Beauty 3.0 
เข้าเป็นหน่ึงในหลายๆ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวนั 
โดยการใชเ้ทคโนโลยี Autonomous Sensory Meridian 
Response หรอื ASMR เข้ามาเพ่ือการบ�าบัดความรูสึ้กจาก
เสียงท่ีผ่อนคลาย ซึ่งมีเหล่ายทูบูเบอรจ์�านวนไม่น้อยท่ีได้น�า
เทคโนโลยีบ�าบัดน้ีมาใชเ้ป็นหน่ึงในกิจกรรมสปา หรือการ
กล่อมเกลาสมองให้นอนหลับสบายย่ิงข้ึน

ความส�าเรจ็จากงานไม่จ�าเปน็ต้องเกิดจากการเข้าออฟฟศิ
การท�างานท่ีบ้าน (Work from Home) เปน็หน่ึงในแนวทาง
การท�างานยุคหลังโควดิ-19 ซึ่งความเป็นจรงิแล้ว วกิฤต
ดังกล่าวอาจเปน็เพียง “ตัวเรง่” เพ่ือสรา้งการเปล่ียนแปลง
น้ีให้เกิดเรว็ข้ึน โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากสถิติต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 92% ของกลุ่มมิลเลนเนียลระบุวา่ความ
ยืดหยุ่นเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสดุเม่ือค้นหางาน 70% ของพนักงาน
ในสหราชอาณาจักรรูสึ้กวา่การท�างานท่ียืดหยุ่นท�าให้งาน
น้ันน่าดึงดดูใจย่ิงข้ึน และ 30% ของพนักงานต้องการงาน
ท่ียืดหยุ่นเพ่ือสรา้งรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

หลายบรษัิทจงึมีการปรบัตัวขนานใหญ่ บางส่วนมีนโยบาย
การท�างานแบบก่ึง Work from Home โดยมีสาเหตมุาจาก
ความสะดวกของระบบออนไลน์ท่ีสามารถจดัการทางไกลได้
รวดเรว็ อีกท้ังยังสามารถลดรายจา่ยของบรษัิท หากต้องเปิด
ส�านักงานทกุวนั มารก์ ซกัเคอรเ์บิรก์ (Mark Zuckerberg) 



78 79

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

78 79

ซอีีโอเฟซบุ๊กได้ให้ความเห็นในเรือ่งน้ีวา่ พนักงานของบรษัิท
สามารถคิดไอเดียใหม่ๆ ได้ดีข้ึน หากได้ลองเปล่ียนสถาน
ท่ีท�างานไปอยู่นอกบริษัท หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 
เฟซบุ๊กมีแนวโน้มท่ีจะปรบัตัวกับการท�างานรูปแบบน้ีได้
อย่างรวดเรว็ โดยมารก์คาดวา่ ในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า 
พนักงานของบรษัิทจ�านวนครึง่หน่ึงจะสามารถท�างานนอก
ส�านักงานได้ เชน่เดียวกับบรษัิทเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในซลิิคอน
แวลลีย์อย่างกเูกิล ทวติเตอร ์ซึ่งมีนโยบายให้พนักงานบาง
แผนกสามารถท�างานจากท่ีบ้านหรอื Work from Home 
ได้ตลอดไปหากต้องการ

เม่ือทกุอยา่งเริม่ต้น 
แต่ย่ิงอาจเพ่ิมชอ่งวา่งระหวา่งเจเนอเรชัน่

ท่ามกลางตลาดไลฟส์ตรมีท่ีก�าลังเติบโต ทราบหรอืไม่วา่ชาว
บมูเมอรก์ลับเสพติดเฟซบุ๊กมากกวา่ชาวเจนซ ีขณะท่ีกลุม่
มิลเลนเนียลคือดาวเด่นบนส่ือโซเชยีลอย่าง TikTok เหล่าน้ี 
คือส่วนหน่ึงของการโคจรมาเจอกันของคนต่างเจเนอเรชนั
จนท�าให้แปน้พิมพ์กลายเปน็ชนวนความขัดแย้ง เบบ้ีบูมเมอร ์
ท่ีไม่ชอบถูกมองวา่ตนเองล้าหลัง เจเนอเรชันเอ็กซ์ท่ีมอง
วา่การถกูเรยีกวา่มนุษย์ปา้หรอืมนุษย์ลงุคือการบลูล่ี (Bully) 
ประเภทหน่ึง ส่วนชาวมิลเลนเนียลมักจะยกตนเองวา่เป็นคน
ทันโลกและบกุเบิกโลกดิจทัิลก่อนใครๆ จงึไม่ระวงัการใชค้�า
พูดบนส่ือโซเชยีลและเผลอไปบลูล่ีคนกลุ่มอ่ืน และแม้แต่ 
เจเนอเรชนัซเีองท่ีไม่ยอมรบัการถกูมองวา่ยังเปน็เด็ก 

การไม่เหมารวมและตัดสินคนอ่ืนเป็นหนทางหน่ึงของการ
ประนีประนอม ไปจนถึงการสรา้งโมเดลเพ่ือการมีส่วนใน
การแชรค์วามคิดเห็นรว่มกัน เชน่ โมเดลการพักอาศัยรว่ม
กันของคนต่างวยั (Intergenerational Homesharing) ท่ี
สนับสนุนให้เกิดการมีปฏิสัมพันธร์ะหวา่งคนต่างรุน่ไปพรอ้ม
กัน โดยเฉพาะในชว่งโควดิ-19 ท่ีบ้านก�าลังกลายเปน็สถานท่ี
เพ่ิมความขัดแย้งในครอบครวั จนในประเทศญ่ีปุน่เกิดแฮช
แท็ก #CoronaDomesticViolence ซึ่งน่ันไม่ใช่ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในญ่ีปุน่เพียงประเทศเดียว แต่ในชว่งล็อกดาวน์ของ
หลายๆ ประเทศ ก็พบอัตราการท�ารา้ยรา่งกายในครอบครวั
เพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงอัตราการหย่ารา้งท่ีเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการท่ีสามีภรรยา หรอืสมาชกิต่างวยั
ในครอบครวัต้องมาใช้เวลารว่มกันมากข้ึนกวา่เดิมภายใต้
พ้ืนท่ีท่ีจ�ากัด

เห็นได้ชดัวา่ การเปล่ียนแปลงและแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึน
จากปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโคโรนาในปีท่ีผ่านมา มีส่วนหล่อหลอมและเป็น
ตัวเรง่แบบก้าวกระโดดสู่แนวทางการจัดการท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้คนขนานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นท่ีพักอาศัย รูปแบบการ
ท�างาน แนวทางการด�าเนินธรุกิจ ไปจนถึงการผสานทัศนคติ
ระหวา่งเจเนอเรชนั โลกใบน้ีอาจไม่ใชโ่ลกใบเดิมเชน่เดียวกับ
ท่ีสิงคโปรป์ระกาศวา่ จะไม่กลับไปสู่ยคุก่อนโควดิอีกต่อไป 
แต่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยเส้นทางใหม่ 
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AGE INCLUSIVE
เจาะความสนใจให้ตรงจุด

หมวดหมู่  อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่, ความงามและแฟชั่น, ท่องเที่ยว, สื่อและความบันเทิง

เทรนด์ Multigeneration เปน็ท่ีนิยมมากข้ึนต้ังแต่ปี 2019 การอยูร่ว่ม
กันของคนหลายเจเนอเรชนั มักถกูน�าไปใชเ้พ่ือสรา้งบรบิททางครอบครวั
ท่ีใหญ่ข้ึน หรอืเรยีกวา่ Multiple Family Generations ให้สมาชกิหลาย
รุน่อาศัยอยู่รว่มกันในพ้ืนท่ีเดียว โดยมีพ้ืนท่ีท่ีอยูอ่าศัยเปน็ส่ือกลางสรา้ง
ความสัมพันธร์ะหวา่งสมาชกิ แนวคิด Multigeneration น้ี ยังถกูกล่าว
ถึงในเชงิการท่องเท่ียวแบบ Multigenerational Travel ท่ีใชกิ้จกรรม
หรอืสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เปน็ตัวน�าเหล่าสมาชกิในครอบครวั
ออกไปหาประสบการณ์รว่มกัน ท่ีผ่านมา เรามักพูดถึงการอยูร่ว่มกันแบบ 
Multigeneration โดยรวมคนต่างวยัมาใชเ้วลาด้วยกัน จนอาจลืมคิดวา่
ส่ิงส�าคัญของการอยูร่ว่มกันได้อย่างราบรืน่ ข้ึนอยูกั่บการบรหิารจดัการ
ความคิดมากกวา่ปจัจยัภายนอก เชน่ พ้ืนท่ีบ้าน หรอืแคมเปญท่องเท่ียว

วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนในโซเชยีลมีเดียทกุวนัน้ี มีสาเหตเุพราะแต่ละเจเนอเรชนั 
ต่างไม่ยินดีท่ีจะถูกต้ังแง่ว่าเป็นคนท่ีมีทัศนคติตามคนอายุรุ่นน้ัน  
เชน่ เบบ้ีบูมเมอรท่ี์ไม่ชอบถกูมองวา่ตนเองล้าหลัง เจเนอเรชัน่เอ็กซท่ี์ 
มองวา่การถกูเรยีกวา่มนุษย์ป้าหรอืมนุษย์ลงุ คือการบูลล่ีประเภทหน่ึง  
มิลเลนเนียลท่ีมักยกตนเองวา่เปน็คนทันโลกและบกุเบิกโลกดิจทัิลก่อน
ใครๆ จึงไม่ระวงัการใชค้�าพูดบนส่ือโซเชยีล และบูลล่ีคนกลุ่มอ่ืน หรอื
แม้แต่เจเนอเรชนัซท่ีีไม่ยอมรบัการถกูมองวา่เป็นเด็ก และปล่อยมีมท่ี
เปน็กระแสบนส่ือโซเชยีลมากมาย เชน่ OK Boomer ท่ีเสียดสีการถกูตัก
เตือนจากผูใ้หญ่ท่ีเกิดในยคุเบบ้ีบมูเมอร,์ การท�าตัวเปน็รุน่พ่ีท่ีเชีย่วชาญ
บนแอพพลิเคชัน่ TikTok มากกวา่คนรุน่อ่ืน อีกท้ังยังโจมตีวฒันธรรม
การด่ืมกาแฟและอ่านหนังสือ Harry Potter ซึ่งเปน็ท่ีนิยมมากในคนรุน่ 
มิลเลนเนียล 

บรษัิท Pew Research Center ได้ส�ารวจพฤติกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะ
เจเนอเรชนัซ ีโดยให้ความเห็นวา่เจเนอเรชนัน้ี คือผลผลิตจากคนท่ีมีความ
หลากหลายของชาติพันธุม์ากกวา่รุน่ก่อนๆ และยังเป็นรุน่ท่ีได้รบัการ
ศึกษามากท่ีสดุ ท้ังจากระบบการศึกษาและการศึกษาด้วยตนเองผ่าน
ส่ือดิจทัิล ผลส�ารวจจาก BSA ในสหรฐัอเมรกิา ระบุวา่จ�านวนเด็กเจนซ ี
86% กังวลและเครยีดจากการโดนบลูล่ีหรอืกล่ันแกล้งท่ีโรงเรยีน ในขณะ
เดียวกัน พวกเขาก็ต้องการหาพ้ืนท่ีท่ีได้ปลดปล่อย และแสดงความเปน็
ตัวเองบนส่ือโซเชยีลหรอืผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนตามไลฟส์ไตล์ของ
เด็กเจนซ ีความตรงไปตรงมาหรอืการแสดงออกท่ีดรุูนแรงบนส่ือโซเชยีล  
อาจเป็นเพียงวธิปีอ้งกันตัววธิหีน่ึงของคนรุน่น้ี 
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ในความแตกต่างด้านทัศนคติ ยังมีส่ิงท่ีท�าให้เจนซีคล้ายคลึงกับมิลเลนเนียล น่ันคือแนวคิดด้าน
การเมืองและส่ิงแวดล้อม เจเนอเรชนัซ ี54% เชื่อในแนวคิดเรือ่งโลกรอ้น และยินดีปรบัเปล่ียนไลฟ์
สไตล์เพ่ือเยียวยาปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ในขณะท่ีมิลเลนเนียลก็มีทัศนคติแบบเดียวกัน
เปน็จ�านวน 56% น่ีเปน็เพียงประเด็นหน่ึงในอีกหลายประเด็นท่ีแสดงถึงจุดรว่มระหวา่งเจเนอเรชนัท่ี
สามารถส่ือสารถึงกันได้ ยังมีอีกหลายบรบิทท่ีคล้ายคลึงในแต่ละรุน่ จงึกลายเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ 
วา่หากแต่ละเจเนอเรชนัสามารถมองเห็นและเข้าใจทัศนคติของกันและกันโดยไม่คิดแบ่งรุน่ จะท�าให้
ปญัหาความสัมพันธท่ี์ก�าลังเผชญิอยู่สามารถคล่ีคลาย และกลับมาใชช้วีติอยูร่ว่มกันอย่างราบรืน่ดัง
เดิมได้หรอืไม่

เม่ือทกุส่ิงคือการปรบัตัว วฒันธรรมการเรยีนรูจ้งึมีอยูไ่ม่จ�ากัด การเรยีนรูซ้ึ่งกันและ
กันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ เพศ และอายุ ได้หล่อหลอมความ
เปน็ New Generation ให้มีตัวตนในสังคมโลก แต่ละชว่งเวลาหล่อหลอมให้คนมี
พฤติกรรมการใชช้วีติท่ีต่างกัน แต่เดิมการต้ังชื่อให้แต่ละเจเนอเรชนั มาจากข้อเท็จ
จรงิท่ีเกิดข้ึนจากประเด็นส�าคัญของประชากรรุน่น้ัน อย่างรุน่เบบ้ีบมูเมอร ์บ่งบอกถึง
ข้อเท็จจรงิท่ีวา่ประชากรหลังสงครามโลกเติบโตอย่างรวดเรว็ เหมือนด่ังการระเบิด
ของจ�านวนประชากรครัง้ย่ิงใหญ่ มาในยคุน้ีท่ีเจเนอเรชนัซกีลายเป็นน้องใหม่ท่ีเริม่
เรยีนรูเ้ทคโนโลยีดิจทัิลต้ังแต่ก�าเนิด คนเจเนอเรชนัซ ี (Generation Z) ท่ีมาจาก 
ค�าวา่ ซูมเมอร ์ (Zoomer) มาจากข้อเท็จจรงิด้านการเปล่ียนแปลงครัง้ย่ิงใหญ่ของ
ระบบส่ือสารทางไกลท่ีรวดเรว็ พจนานุกรม Merriam-Webster ระบคุ�านิยามของ 
Generation Z ให้ถกูใชเ้ปน็ชื่อเล่นของเจน Zoomer อย่างเปน็ทางการครัง้แรกในปี 
2016 จากน้ันจงึไม่ค่อยมีใครใชค้�าวา่ Zoomer กับเจเนอเรชนัน้ีอีก เหตกุารณ์ล็อก
ดาวน์ในชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 ท่ีผ่านมา ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ Zoomer อีก
ครัง้บนแพลตฟอรม์โซเชยีล TikTok ซึ่งใชง้านโดยบัญชขีองเจเนอเรชนัซเีปน็จ�านวน 
90% จากท้ังหมด จากปรากฏการณ์เพียงในชว่งไม่ก่ีเดือน เหล่าเจนซสีามารถสรา้ง
ค่านิยมใหม่ให้กลายเป็นเรือ่งธรรมดาส�าหรบัคนรุน่อ่ืนๆ และในเวลาถัดมา ค�าวา่ 
Zoomer จงึได้กลายเปน็มีมท่ีเปน็กระแสและข้ึนเทรนด์ทวติเตอรอี์กครัง้ ท�าให้ผูค้น
เริม่เห็นการมีตัวตนของคนเจนซี ท่ีมากกวา่ค�าวา่เจเนอเรชันซูมเมอรอี์กครัง้หน่ึง 
รายงานจาก Pew Research Center ระบวุา่พฤติกรรมและแนวคิดของซูมเมอรย์คุ
น้ี เหมือนกับการสรา้งปรากฏการณ์ทางสังคมของเหล่าเบบ้ีบมูเมอรใ์นชว่งวยั 19 ปี 
และเจเนอเรชนัเอ็กซใ์นชว่งวยั 16 ปีเม่ือครัง้ในอดีต ซึ่งไม่ใชแ่ค่กระแสท่ีมาแล้วไปใน
ชว่งส้ันๆ แต่ปรากฏการณ์ของซูมเมอร ์ยังต่อยอดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญส�าหรบั
อนาคตเชน่ การศึกษา อาชพี ประสบการณ์ และการจา้งงาน 

ป ี2021 น้ี จงึเปน็การมาถึงของ Intergeneration 
ทฤษฎีความสัมพันธร์ะหวา่งวยั ท่ีก่อให้เกิดแนวความคิดจากรุน่สูรุ่น่ งานวจิยั Inter-
generational Relationships ซึ่งเขียนโดยแคเธอรนี เจ. ทอมป์กินส์ (Catherine 
J. Tompkins) และซาคราเมนโต พินาโซ (Sacramento Pinazo) กล่าววา่ความ
สัมพันธแ์บบ Intergeneration ก็เหมือนด่ังการลบเงื่อนไขของค�าวา่เจเนอเรชัน 
ออกไป (Generation Removed) คณุตาอาย ุ60 ป ีอาจสนิทกับหลานสาววยั 20 
ปี โดยท่ีลกูสาวอาจชื่นชอบแนวคิดของคนรุน่เก่า และคณุตาก็ยินยอมท่ีจะเรยีนรู้
ความทันสมัยจากหลานสาว ดังน้ัน การถ่ายทอดแนวคิดไม่จ�าเปน็ต้องส่งจากคนอายุ
มากกวา่ถึงคนอายุน้อยกวา่ แต่เป็นการถ่ายโอนแนวคิดการใชช้วีติท่ีเห็นพ้องตรง
กันระหวา่งคนต่างวยั จงึถือวา่ส่ิงน้ันคือแนวทางการอยูร่ว่มกันในแบบฉบับของคน
ยคุใหม่ ผูท่ี้ผ่านการโน้มน้าวทางแนวคิดจากคนรุน่อ่ืน หรอืหาตัวเองเจอจากความ
สัมพันธเ์หล่าน้ี อาจกลายเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ ชาวมิลเลนเนียลยุคใหม่ หรอืชาว 
เจนซท่ีีไม่เหมือนใคร โดยนิยามตัวเองวา่เปน็ New Generation หรอืคนรุน่ใหม่ใน
แบบฉบับของตัวเอง ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชดัคือการก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจดิจทัิล คนทกุชว่ง
วยัเข้าถึงระบบดิจทัิลไปพรอ้มกัน แม้จะมีชว่งอายุต่างกัน แต่ผูส้งูอายจุ�านวนหน่ึงยินดี
ท่ีจะก้าวทันเรือ่งเทคโนโลยีและชื่นชอบการใชง้านส่ือออนไลน์เชน่เดียวกับเด็กชาว 
เจนซท่ีีผกูติดชวีติกับสมารท์โฟนตลอดเวลา ความคล่ังไคล้ในไอทีท�าให้ผูค้นต่างชว่ง
วยักลายเปน็กลุม่คนผูบ้กุเบิกเศรษฐกิจดิจทัิลไปพรอ้มกัน คนท่ีเพ่ิงใชส้มารท์โฟนครัง้
แรกในวนัน้ัน ก็คือคนรุน่ใหม่ท่ีเริม่ปฏิวติัตัวเองในวนัน้ี ดังน้ัน ค�าวา่ “คนรุน่ใหม่” จงึ
ไม่ใชค่�านิยามส�าหรบัเด็กวยัรุน่ หรอืเด็กท่ีเกิดหลังป ี2000 เท่าน้ัน แต่หมายถึงคน
ท่ีพรอ้มจะเรยีนรูแ้ละปรบัตัวกับโลกยุคใหม่ โดยน�าประสบการณ์จากชว่งวยัและบท
เรยีนจากอดีต มาผสานเข้ากับความท้าทายท่ีพบเจอในปัจจุบัน 

เราต่างเปน็คนรุน่ใหมท่ี่
ก�าลังก้าวไปข้างหน้าเพ่ือเผชญิ
กับอนาคตท่ีไม่มีอะไรแน่นอน
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ขณะท่ีแนวโน้มบนส่ือดิจทัิลก�าลังขับเคล่ือนด้วยชาวซูมเมอร ์ยังพบวา่มีชาวเบบ้ีบมูเมอรบ์างส่วนเสพ
ติดส่ือโซเชยีลจนถอนตัวไม่ข้ึน สถิติจาก Deloitte ระบุวา่ผูบ้รโิภคในอังกฤษท่ีอายุ 55-75 ปี จ�านวน 
77% คือกลุม่ผูใ้ชเ้วลากับสมารท์โฟนตลอดท้ังวนั ส่วนในจนีก็ไม่น้อยหน้า รายงานจาก CAICT ระบุวา่ 
ผูส้งูอายุในจนี คือกลุม่ผูท่ี้ใชง้าน WeChat บ่อยท่ีสดุ ความชืน่ชอบท่ีคล้ายคลึงกัน ก่อให้เกิดโอกาสของ
อาชพีใหม่ น่ันคืออาชพีให้ค�าปรกึษาแก่ชาวบมูเมอรโ์ดยกลุม่วยัรุน่ อย่างการต้ังแอคเคานต์ Mittler 
Senior Technology โดยจอรแ์ดน มิตต์เลอร ์(Jordan Mittler) ชาวอเมรกัินวยั 16 ปี ท่ีเปิดคอรส์
ฟรทีางออนไลน์ เพ่ือให้ความชว่ยเหลือชาวบูมเมอรท่ี์ต้องการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่คุ้นเคย เชน่ การเรยีน
รูท่ี้จะใชทั้กษะดิจทัิลแบบเท่าทัน และการพัฒนาทักษะการจดัการอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใชง้าน
ด้านธรุกรรมและการดแูลสขุภาพ รวมถึงวธิปีฏิบัติและมารยาทในการส่ือสารผ่านโซเชยีลมีเดียข้ัน
พ้ืนฐานประสบการณ์และความรอบรูด้้านเทคโนโลยีข้ันสงู ท�าให้มิตต์เลอรเ์ริม่การบรกิารรูปแบบน้ีมา
ต้ังแต่อายุ 12 ป ีโดยเริม่ต้ังแต่วางตัวเปน็บรุุษพยาบาล เข้าไปดแูลและชว่ยเหลือด้านคอมพิวเตอรแ์ละ 
สมารท์โฟนแก่ผูส้งูอาย ุความส�าเรจ็ของมิตต์เลอรท์�าให้ปจัจุบันเขากลายเปน็เมนเทอรด้์านไอทีส�าหรบั
ผู้ป่วยและผู้สงูอาย ุซึ่งผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ยังให้ความเห็นวา่การสอนลักษณะน้ีมีข้อดี เพราะให้ความ
รูสึ้กเหมือนก�าลังพูดคยุกับหลานของพวกเขาเอง จงึไม่เหมือนก�าลังเรยีนกับอาจารย์ ท้ังยังท�าให้เข้าใจ
แนวคิดของเด็กๆ อีกด้วย

การเติบโตด้านความต้องการทางดิจทัิลของบมูเมอร ์ส่งผลดีต่อตลาดด้านอปุกรณ์เพ่ือสขุภาพประเภท
อปุกรณ์เซน็เซอรแ์บบพกพา (Wearable) เชน่ นาฬิกาตรวจจบัการเต้นของหัวใจ, นาฬิกาส�าหรบัออก
ก�าลังกาย, เครือ่งนับก้าว ฯลฯ รายงานจาก Deloitte คาดการณ์วา่สินค้ากลุม่น้ีจะสามารถเติบโตได้อีก
ในตลาดบูมเมอรแ์ละเจนเอ็กซ ์ซึ่งมีโอกาสท�ารายได้ในท้องตลาดสงูถึง 150 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ
ภายในปี 2027 อันท่ีจรงิเทรนด์ด้านการหลอมรวมเจเนอเรชนัน้ีเริม่ต้นมาต้ังแต่ป ี2019 ส่งผลให้สินค้า
และการบรกิารในตลาดปรบัตัวให้กลายเปน็สินค้าท่ีไม่ระบเุปา้หมายชว่งอาย ุแต่การใชง้านจรงิกลับไม่
เหมาะสมกับไลฟส์ไตล์ ท้ังน้ีเพราะเกิดตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market) ข้ึนในทกุชว่งวยั ไม่เวน้แม้แต่
ในวยับมูเมอร ์แต่ละเจเนอเรชนัต่างมีกลุม่ความคิดย่อยท่ีแตกต่างกันลงลึกไปอีก นิตยสาร Marie 
Claire ของจนีมองเห็นปรากฏการณ์ตลาดเฉพาะกลุม่ในจนี จงึปรบัฐานลกูค้านิตยสาร และเพ่ิมคอลัมน์ 
Silver Generation Socialites โดยใส่ความคิดเห็นในมมุมองของผูใ้หญ่ยคุใหม่ในสายตาคนท่ัวไป
เรยีกการตลาดประเภทน้ีวา่ Age Inclusive ท่ีเจาะความสนใจของผู้บรโิภคแต่ละช่วงอายุให้ตรง
จุด ปรบัพ้ืนท่ีในบรบิทเดิมและให้การบรกิารท่ีเหมาะสมส�าหรบัคนกลุ่มน้ัน อย่างบรษัิทแอมะซอน  
(Amazon) ท่ียินดีปรบักลยทุธท์างการตลาด ด้วยการลงโฆษณาบทแพลตฟอรม์ TikTok, Sprint, 
Disney ซึ่งเดิมเปน็ตลาดของกลุม่เจนซ ีแต่ปจัจุบันสามารถจบัพ้ืนท่ีตลาดส�าหรบัผูใ้หญ่โดยเฉพาะ
บูมเมอรไ์ด้เชน่กัน เหมือนกับการโฆษณาเกม World of Warships บนแอคเคานต์โซเชยีลของกลุม่วยั
กลางคน ท่ีชว่ยเพ่ิมยอดผูใ้ชง้านได้ถึง 38% จากเดิมท่ีก�าหนดฐานผูเ้ล่นเกมเป็นเพียงกลุม่วยัรุน่เท่าน้ัน 
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อายุเปน็เพียงตัวเลข 
เห็นได้ชดัจากเทรนด์สขุภาพ ท่ีขยายฐานผูบ้รโิภคกวา้งข้ึน
ด้วยเหล่าเจเนอเรชนัเอ็กซ ์ ซึ่งเป็นเจนท่ีถกูขนาดนามวา่มี
ความม่ังค่ังด้านเวลามากท่ีสดุ เพราะนอกจากจะมีเวลาใน
การดแูลตัวเองแล้ว ยังยินดีจา่ยเงนิเพ่ือใชช้ว่งเวลาน้ันไปกับ
การลดน�าหนักและดแูลสขุภาพ จากข้อมลูพบวา่เจนเอ็กซท่ี์
เปน็ผูช้ายวยักลางคนชาวอังกฤษ 37% ให้ความสนใจเรือ่ง
การไดเอตและรูปลักษณ์เปน็พิเศษ ต่ืนตัวกับการท�างานบน
ส่ือโซเชยีล อีกท้ังยังชื่นชอบกิจกรรมและไลฟส์ไตล์ท่ีแสดง
ถึงความแข็งแกรง่และการเข้าสังคม เชน่ ปั่ นจกัรยานระดับ
ทัวรน์าเมนต์, ไตรกีฬา และกิจกรรม Tough Mudder ท่ี
ใชพ้ละก�าลังในการผ่านด่านอปุสรรค ด้วยการวิง่ ปีนป่าย
กระโดด เพ่ือให้ถึงเส้นชยั กิจกรรมประเภทน้ีเป็นการออก
ก�าลังกายประเภทหน่ึงท่ีสามารถท�าได้ท้ังในรม่และกลาง
แจง้ นอกจากจะได้ฝกึความแข็งแรงแล้ว ชาวเจนเอ็กซยั์ง
มองวา่กิจกรรมดังกล่าวสรา้งความท้าทาย และสามารถ
พิสจูน์ได้วา่รา่งกายของพวกเขาก็แข็งแรงไม่แพ้รา่งกายของ
คนอายุน้อยกวา่ 

ก่ึงกลางของชว่งชวีติคือชว่งเวลาแห่งการตักตวงความสขุให้ได้มากท่ีสดุของชาว
เจนเอ็กซ ์การเติมเต็มชวีติด้วยกิจกรรมต่างๆ ท�าให้เจนเอ็กซคื์อกลุม่คนท่ีมีงาน
อดิเรกมากท่ีสดุ นีล โฮว ์(Neil Howe) นักเขียนและท่ีปรกึษาชาวอเมรกัิน ระบวุา่
เจนเอ็กซ ์49% จดัสรรเวลาให้ตนเองและเติมเต็มชวีติด้วยงานอดิเรก นอกจากน้ี 
รายงานจาก Vodat International ยังระบวุา่เจนเอ็กซช์าวอังกฤษจ�านวน 17% ชืน่
ชอบการใชบ้รกิารรา้นค้าออนไลน์ท่ีให้ทดลองสินค้าด้วยนวตักรรม AR หรอื VR ใน
ขณะท่ีเจนรุน่น้องท่ีท�าเชน่น้ันมีเพียง 10% เท่าน้ัน ในขณะท่ีในสหรฐัอเมรกิา ชาว
เจนเอ็กซจ์�านวน 32% นิยมซื้อของออนไลน์ ซึ่งได้รบัอิทธพิลมาจากรุน่น้องชาว
มิลเลนเนียล เน่ืองจากท้ัง 2 เจเนอเรชนัน้ีคือกลุม่ท่ีข้ึนแท่นใชช้วีติเปน็โสดมาก
ท่ีสดุ ในเกาหลีใต้ มีการเจาะตลาดอสังหารมิทรพัย์ส�าหรบัคนโสดชาวเจนเอ็กซ ์
ท่ีมีก�าลังซื้อและวางแผนการใชเ้งนิเก่งท่ีสดุ พบวา่ตลาดอสังหารมิทรพัย์ท�าราย
ได้สงูถึง 189% และเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ ต้ังแต่ป ี2018 เปน็ต้นมา ชาวเจนเอ็กซท่ี์มักถกู
เรยีกโดยท่ัวไปวา่เป็นวยักลางคน (Middle Age) อาจไม่พอใจกับการถกูเรยีกวา่
วยักลางคน แต่ยินดีท่ีจะถกูเรยีกวา่ Middle Youth มากกวา่ Middle Age เพราะ
ให้ความหมายท่ีเด็กกวา่ ท้ังน้ีไม่ได้มีสาเหตมุาจากเรือ่งหน้าตาหรอืภาพลักษณ์
เท่าน้ัน แต่เพราะค�าเรยีกน้ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านรา่งกาย การท�างาน และ
การใชช้วีติแบบมีพลังเต็มเป่ียมของชาวเจนเอ็กซย์คุน้ีน่ันเอง

ที่มาภาพ ginlane.com

ธรุกิจบรกิารท่ีเติบโตภายใต้ความต้องการของเจนเอ็กซมี์ความหลากหลายย่ิงข้ึน อย่างบรกิาร
ฟติเนสแคมปข์องโรงแรม eXtreme Hotel  ในสาธารณรฐัโดมินิกัน ท่ีออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความแข็งแรงของรา่งกาย ไม่วา่จะเป็นโยคะ, ต่อยมวย, โต้คล่ืน, โหนบาร ์และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารของโรงแรมมักอยูใ่นชว่งวยักลางคน เน่ืองจากมีทัศนคติท่ีเปิดกวา้งและยินดีผกู
มิตรกับคนแปลกหน้า จงึท�าให้กิจกรรมเหล่าน้ีถกูขับเคล่ือนด้วยพลังของชาวเจนเอ็กซยุ์คน้ี หรอื
บรกิารด้านความงามท่ีปรบัมาตรฐานให้สงูข้ึน เพ่ือบรกิารพิเศษส�าหรบัลกูค้ากระเป๋าหนัก อย่าง
รา้น HERR ในเกาหลีใต้ ท่ีเปน็มากกวา่รา้นตัดผมระดับพรเีมียม เพราะเป็นซาลอนแบบยูนิเซก็ซ์
ท่ีการนัตีวา่ลกูค้าจะได้รบับรกิารด้านความงาม ต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจากผู้เชีย่วชาญด้าน
ความงาม พรอ้มบรกิารห้องแต่งตัวและซาวน่าส่วนตัว จงึท�าให้รา้นเป็นท่ีนิยมด้านการดแูลภาพ
ลักษณ์ส�าหรบัวยักลางคนท่ีมีชื่อเสียงในเอเชยี 
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Micro-Generation
ยุคเฟื่ องฟูด้านดิจิทัลได้สร้างวิทยาการและเปล่ียนวิถีการด�าเนินชีวิตมายาวนานนับ 
15 ป ีนานพอท่ีจะหล่อหลอมทัศนคติจากส่ือโซเชยีลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ตัวตนท่ีแสดงออก
บนโลกดิจทัิล ไม่วา่จะบนแพลตฟอรม์กลุ่มสังคมออนไลน์, รา้นค้าออนไลน์หรอืชอ่งความ
บันเทิงออนไลน์ ชว่ยให้เข้าใจพฤติกรรมการบรโิภคและการใชช้วีติมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะความ
ชดัเจนด้านทัศนคติของคนเฉพาะกลุม่ ท่ีได้กลายเปน็เจเนอเรชัน่ย่อย (Micro-Generation) 
บนส่ือโซเชยีล รายงานเรือ่ง The In-Between Generation โดย WGSN เผยวา่การท�าความ
เข้าใจผูบ้รโิภคเพียงยึดตามอายหุรอืชว่งเจเนอเรชัน่อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะการเชื่อม
โยงและถ่ายโอนความคิดแบบ Intergeneration ท�าให้ผูบ้รโิภคมีทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา ตามการกระตุ้นด้วยส่ือดิจทัิลในชว่งเวลาน้ัน และความเปล่ียนแปลงน้ีสามารถ
เปน็ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใชเ้งนิท่ีต่างออกไปได้อีกด้วย การหาทางออกโดยการเจาะกลุม่ 
เจเนอเรชัน่ย่อย (Micro-Generation) จงึถือเปน็อีกหน่ึงเครือ่งมือในการแบ่งกลุม่ผูบ้รโิภค
ให้เห็นภาพงา่ยข้ึน

Xennials คือเจเนอเรชันย่อย ท่ีเป็นลูกผสมจาก 
เจเนอเรชนัเอ็กซแ์ละมิลเลนเนียล ซึ่งเกิดระหวา่ง
ชว่งป ี 1976-1982 เดิมทีชาวเจนเอ็กซคื์อกลุ่มคน
ท่ีมักถกูเรยีกวา่มนุษย์ลงุหรอืมนุษย์ป้าต่อจากเบบ้ี
บมูเมอร ์แต่คนรุน่น้ีมักไม่ชอบใจท่ีถกูเรยีกเชน่น้ัน 
ในขณะเดียวกัน คนเหล่าน้ีก็เป็นผูท่ี้มีก�าลังทรพัย์ใน
การซื้อสินค้าดิจทัิล โดยผูท่ี้เกิดเฉพาะชว่งปลายปี 
1970  ท�าให้ชาวเจนเอ็กซมี์แนวคิดด้านเทคโนโลยี
ใกล้เคียงกับชาวมิลเลนเนียล ท่ีต่ืนตัวกับเทคโนโลยี
ดิจทัิลได้รวดเรว็เปน็กลุม่แรก ท�าให้ผูท่ี้อยูใ่นชว่งวยั 
น้ีมีความเปน็ไปได้ท่ีจะได้รบัอิทธพิลความคิดแบบ 
Xennials ท่ีสนใจอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่  
ไปจนถึงกิจกรรมผาดโผนและท้าทายสไตล์ 
มิลเลนเนียล 

อีกลูกผสมหน่ึงท่ีมาแรงสุดในศตวรรษน้ี คือเจเนอเรชันย่อย  
Zennials ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในชว่งระหวา่งป ี 1992-1998 เป็นส่วน
ผสมระหวา่งมิลเลนเนียลและเจเนอเรชนัซ ีแม้จะเป็นเจเนอเรชนั
ชายขอบท่ีมักถูกมองข้าม แต่กลับเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในตลาด
สินค้าอปุโภคบรโิภคมากท่ีสดุ หลายส�านักเทรนด์มักวเิคราะห์วา่
คนกลุม่น้ีมีพฤติกรรมของชาวเจนซท่ีีเลียนแบบมิลเลนเนียล แต่ก็
มีบางส�านักท่ีกล่าววา่ชาวมิลเลนเนียลบางส่วนได้รบัอิทธพิลด้าน
สไตล์และแฟชัน่มาจากเจนซเีชน่กัน บางส�านักยังกล่าววา่มิลเลน
เนียลคือผลลัพธข์องบมูเมอร ์และเจนซก็ีคือผลลัพธข์องเจนเอ็กซ ์
ผลลัพธท้ั์ง 2 แบบย่อมมีความแตกต่างด้านความม่ันใจและความ
กล้าแสดงออก ในฐานะคนท่ีบุกเบิกโลกดิจทัิลอย่างมิลเลนเนียล  
กับคนท่ีอยู่ในระบบดิจิทัลต้ังแต่ก�าเนิดอย่างเจนซี รายงานจาก 
WGSN ให้ความเห็นวา่คนท้ัง 2 รุน่น้ีต่างผสานแนวคิดจากอีกรุน่
แบบ Intergeneration แต่แสดงออกผ่านวสัิยทัศน์แบบ Zenni-
als ท่ีมีจุดเด่น คือการก้าวทันเทคโนโลยี และมีทักษะการส่ือสารบน 
ส่ือโซเชยีลอย่างมีเหตแุละผล สามารถแยกระหวา่งโลกดิจทัิลและ
โลกความเป็นจรงิออกจากกัน มีบคุลิกข้ีสงสัย ไม่เชื่อส่ืองา่ยๆ แต่
ในขณะเดียวกัน ก็ยินดีรบักระแสโซเชยีลหรอืมีมมาใชไ้ด้ไว สามารถ
สรา้งรายได้จากธรุกิจบนส่ือออนไลน์ และยินดีโอบรบัไลฟส์ไตล์ 
มินิมอลหรอืแนวรกัษ์โลกได้มากกวา่เจเนอเรชนัอ่ืนๆ
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Zennials กลายเป็นเจเนอเรชันแซนด์วชิท่ีรวบรวมบทเรยีนจากคนรุน่ก่อนเอาไวแ้ละใช้ชีวติอย่าง 
ระแวดระวงัภัยจากโลกออนไลน์ เชน่ งด ลด หรอืเล่ียงการใชบ้างแพลตฟอรม์ท่ีสามารถตรวจสอบย้อน
หลังได้, เลือกแอคเคานต์หลมุหรอืห้องแชทลับท่ีปลอดภัยจากการถกูคกุคามทางไซเบอร ์Zennials 
บางคนกลัวถกูเพ่งเล็งวา่เปน็เด็ก จงึเล่ียงการใชแ้อคเคานต์ท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือชาวเจนซ ีอย่างแอพพลิ- 
เคชนั TikTok ผลส�ารวจจาก WGSN เผยวา่ชาว Zennials จ�านวน 70% โหลดแอพพลิเคชนั มาไว ้แต่
ไม่ให้ความส�าคัญกับความบันเทิงน้ีมากเท่าท่ีควร โดยท่ีจ�านวน 30% ให้ความเห็นสอดคล้องกัน วา่
เจเนอเรชนัท่ีชื่นชอบความบันเทิงน้ีคือชาวมิลเลนเนียลมากกวา่ แม้จะกังวลเรือ่งการถกูคมุคามทาง
ไซเบอร ์แต่ Zennials ยังมีความเป็นเจนซค่ีอนข้างสงู น่ันคือการเปน็ตัวของตัวเองและมีความม่ันใจ
ในตัวเองสงู บทความ 30 Under 30 2020 List จาก Forbes ยังเผยรายชื่อผูท่ี้ท�าธรุกิจด้านสขุภาพ 
ซึ่งกลายเป็นผูน้�าเทรนด์ตลาดกระแสน้ี อย่างเกรซ เบเวอรล่ี์ (Grace Beverly) อาย ุ23 ป ี เจา้ของ
แบรนด์ Tala ซึ่งจ�าหน่ายเส้ือผ้าส�าหรบัออกก�าลังกาย โดยมีจุดขายอยูท่ี่คณุภาพของสินค้าท่ีทนทาน
และเหมาะกับสรรีะ โดยเฉพาะผูท่ี้มีสัดส่วนรา่งกายท่ีอวบหรอือ้วน สามารถมีชุดออกก�าลังกายไปยิม
สวยๆ ได้ คณุสมบัติของแบรนด์น้ีนับวา่ถกูใจสาวกเจนซเีปน็อย่างมาก นอกจากน้ี แบรนด์ยังขยาย
กิจการไปถึงอปุกรณ์ส�าหรบัยิม และแอพพลิเคชนั Shreddy ท่ีแนะน�าการออกก�าลังกายเพ่ือสัดส่วน
ท่ีเหมาะสม โดยยึดถือความภมิูใจในเรอืนรา่งตัวเองเปน็หลัก

กระแสมาเรว็ไปเรว็ตามอัตราเรง่ของระบบดิจทัิล อาจท�าให้การนิยามกระแสสังคม ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
เปน็เรือ่งยาก แต่ทัศนคติท่ีหย่ังรากลึกลงไปแล้วน้ัน อาจงอกงามและเติบโตจนกลายเป็นวฒันธรรม
ย่อยท่ีขับเคล่ือนสังคมไปในทิศทางต่างๆ และ Zennials ก็เป็นหน่ึงในเจเนอเรชันย่อย ท่ีสามารถ
ท�าให้คนกลุม่อ่ืนๆ คล้อยตาม ท�าให้กลุม่สังคมท่ีมีทัศนคติแบบ Zennials ขยายกวา้งข้ึน เห็นได้ชดั
จากการเกิดปรากฏการณ์ทางสังคม Black Lives Matter ในชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 ฐานข้อมลู
ท่ีโน้มน้าวผู้คนได้มากท่ีสุดคือการยึดพ้ืนท่ีบนส่ือโซเชียลมีเดีย พลังเงยีบท่ีเกิดข้ึนอย่างสม�าเสมอ
จากการปั่ นแฮชแท็ก และเพ่ิม GIF ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความเท่าเทียมของคนผิวสี ถกูโพสต์จาก
แอคเคานต์ของชาว Zennials เปน็หลัก จากน้ันจงึสามารถปลกุผูค้นในสหรฐัอเมรกิาข้ึนมาเรยีกรอ้ง 
สิทธมินุษยชนข้ึนท่ัวประเทศ
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การเจาะตลาดคนกลุม่น้ีคือการให้ความส�าคัญกับชอ่งทางออนไลน์ ตัวอย่าง
ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือจีน ท่ีตลาดออนไลน์เติบโตด้วยสินค้ากลุ่มเครือ่งส�าอาง
และสกินแคร ์Boomberg Businessweek รายงานวา่มีนักศึกษาท่ีเกิดราวปี 
1996 จ�านวน 1 ล้านคน กลายเปน็ลกูค้าของรา้นค้าท่ีอยู่บนแพลตฟอรม์โซเชยีล 
มีเดีย เชน่ แพลตฟอรม์ Xiaohongshu ซึ่งเริม่ต้นจากการเป็นสตารท์อัพด้าน
ผลิตภัณฑ์ความงาม ปจัจุบันได้พัฒนาแพลตฟอรม์ให้กลายเป็นกรููด้านความ
งาม โดยดึงดดูความสนใจจากลกูค้าด้วยอินฟลเูอนเซอร ์ (Influencer) หรอื
บล็อกเกอร ์(Blogger) รวมท้ังเพิม่ชอ่งทางไลฟส์ตรมี (Livestream) ท่ีให้ความ
รู ้รวีวิ และแนะน�าเคล็ดลับด้านความงามท่ีหลากหลาย ปจัจุบันตลาดไลฟส์ตรมี 
ได้กลายเปน็ตลาดใหญ่ท่ีสดุของจนีไปแล้ว เน่ืองจากกลยทุธ ์See Now, Buy 
Now น้ี ท�าให้รา้นค้าสามารถประเมินการขายได้แบบเรยีลไทม์ บรษัิท Alibaba 
เผยวา่สินค้าท่ีถกูจ�าหน่ายทางชอ่งทางไลฟส์ตรมีโดยแพลตฟอรม์ Taobao ได้
ส่วนแบ่งการตลาดไปถึง 32% จากตลาดออนไลน์ท้ังหมด เชน่เดียวกับรายงาน
จาก Deloitte ท่ีคาดการณ์วา่การไลฟส์ตรมีจะสรา้งรายได้ให้แก่ตลาดออนไลน์
ในจนีถึง 16 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ภายในป ี2020 ท้ังน้ี เหตกุารณ์ล็อกดาวน์
เพราะวกิฤตการระบาดของไวรสัท่ีผ่านมา ท�าให้จ�านวนตัวเลขท่ีคาดการณ์ไว้
สงูข้ึนจากเดิมเกือบ 3 เท่าท้ังยังเปน็การส่งต่อการขายสินค้าแบบไลฟส์ด ไป
ยังตลาดเกม, กีฬา, แฟชัน่ และไลฟส์ไตล์ ซึ่งการเติบโตน้ีได้แผ่ขยายไปยังคน
กลุ่มใหญ่ในตลาดมหาชน จากเป้าหมายคือสามารถเข้าถึงผู้คนได้หลายชว่ง
วยั เปล่ียนเปน็เจาะกลุม่ผูบ้รโิภคให้ชดัเจนข้ึน เชน่ บรษัิท Tencent ท่ีให้ความ
ส�าคัญกับตลาดมิลเลนเนียลมากข้ึน ด้วยการเพ่ิมชอ่ง Penguin Live, Huyang 
Live และ Now เพ่ือเจาะตลาดมิลเลนเนียลสไตล์อเมรกัินโดยเฉพาะ ทางด้าน
บรษัิท Weibo ท่ีมีบทบาทคล้ายกับเฟซบุก๊ในจนี ได้เปิดแพลตฟอรม์ Yizhibo 
ให้แก่ลกูค้านานาชาติหรอืวยัรุน่ท่ีต้องการไลฟส์ดเปน็ภาษาอังกฤษ โดยระบบ
จะมีฟงัก์ชัน่ภาษาอังกฤษรองรบัส�าหรบัการไลฟส์ตรมี เพ่ือให้สามารถเข้าถึงคน
เจนซไีด้หลากหลายย่ิงข้ึน

ที่มา: 

ที่มาภาพ 

บทความ “Bullying Is a Top Concern Among Gen Z 
Kids, New Survey Shows” โดย Gillian Walters จาก 
romper.com

บทความ “Coronavirus and Zoom Have Marked a 
Generation. Let’s Call Them Zoomers.” โดย Megan 
Gerhardt จาก nbcnews.com

บทความ “Gen Z Is Dragging Millennial Culture 
on Tiktok, from Harry Potter Worship to Coffee 
Obsession” โดย Palmer Haasch จาก insider.com

บทความ “How the Coronavirus Pandemic Is 
Bringing Generations Closer Together” โดย Kelly 
Vaughan จาก marthastewart.com

บทความ “On the Cusp of Adulthood and Facing  
an Uncertain Future: What We Know About  
Gen Z So Far” โดย Kim Parker และ Ruth Igielink  
จาก pewsocialtrends.org

บทความ “The Future of Shopping Is Already 
Happening in China” โดย Daniela Wei และ Shelly 
Banjo จาก bloomberg.com

บทความ “This 16-Year-Old Spends Weekends 
Teaching Seniors to Use the Internet. Now, His 
Work Is More Important Than Ever.” โดย Megan 
Yoder จาก wusa9.com

รายงาน “Intergenerational-Multigenerational 
Relationships” โดย Catherine J. Tompkins และ 
Sacramento Pinazo จาก riicotec.org

รายงาน “The Pulse of Live Streaming in China: 
Understanding the New Chinese Lifestyle and the 
Business Behind It” โดย Rhea Liu และ Dannie Li จาก 
research.vietnambusiness.tv

appletoolbox.com
business2community.com
extremehotels.com
instagram.com/franciscojpedro
marieclaire.com
mittlerseniortech.com
raceforlife.cancerresearchuk.org
thecourieronline.co.uk
twitter.com/guapmag

ปฏิเสธไม่ได้วา่ส่ือดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการ
คิดและตัดสินใจ ความหลากหลายของชว่งอายุคน
หลอมรวมให้เกิดเจเนอเรชันในมิติท่ีแตกต่างออก
ไป ความขัดแย้งระหวา่งแต่ละเจเนอเรชนัอาจเกิด
ข้ึนได้ทุกช่วงเวลา แต่ไม่ได้หมายความว่าการขัด
แย้งน้ันเป็นตัวแทนด้านพฤติกรรมของเจเนอเรชนั 
น้ันๆ เพราะแต่ละเจเนอเรชันล้วนมีความหลาก
หลายทางด้านพฤติกรรมและทัศนคติ ความหลาก
หลายน้ีเป็นเพียงลักษณะการแสดงออกของ Micro-
Generation เท่าน้ัน การตีตราวา่เจเนอเรชนัไหนเปน็
อย่างไรอาจไม่ส�าคัญอีกต่อไปส�าหรบัยคุน้ี การหลอม
รวมตัวตนของผู้บรโิภคได้กลายเป็นความท้าทาย
ส�าหรบัแบรนด์และรา้นค้า ท่ีต้องพยายามปรบัตัวกับ
ทัศนคติการเลือกซื้อสินค้า และการแสดงออกทาง 
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรกิารไม่ใชก่ารยึดหลัก One-Size-Fits-All เท่าน้ัน 
แต่ต้องรูข้้อจ�ากัดท่ีต่างกันของกลุ่มคนท่ีแตกต่าง 
และมองหาจุดร่วมท่ีสามารถเชื่อมโยงระหว่าง 
เจเนอเรชนัให้เข้าถึงกันได้ จงึจะสามารถตอบโจทย์
ความสนใจของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
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HOME ECONOMY

หมวดหมู่  อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่, ความงามและแฟชั่น

เม่ือบ้านเปน็มากกวา่ท่ีอยูอ่าศยั 
แต่กลายเปน็ศนูย์กลางของทกุอย่างในชีวติ 

ผู้บรโิภคในปีน้ีได้น�ากิจกรรมต่างๆ เข้ามาสู่บ้าน ไม่ใชแ่ค่การส่ังอาหาร
เดลิเวอรี ่แต่ครอบคลมุถึงการพัฒนาตัวเอง การดแูลใส่ใจด้านการเปน็
อยูท่ี่ดีโดยมีนวตักรรมเปน็แรงผลักส�าคัญ ตลอดจนการให้ความส�าคัญ
กับชุมชนเพ่ือนบ้านผ่านชอ่งทางเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ิมความหมายและ
ประสบการณ์ใหม่ให้พ้ืนท่ีภายในมากกวา่พ้ืนท่ีภายนอก ขับเคล่ือนโดย
กลุม่มิลเลนเนียลท่ีใชเ้วลา 70% ในชวีติไปกับพ้ืนท่ีในบ้าน และนับวา่มาก
ท่ีสดุเม่ือเทียบกับเจนอ่ืนๆ การอยู่บ้านจึงเป็นการใชช้วีติภายในพ้ืนท่ีท่ี
ต้องมีระบบ เพ่ือรบัมือกับอนาคตของความไม่แน่นอนจากภายนอก และ
สรา้งความสขุให้ตัวเองได้ในทกุจงัหวะของชวีติ 

การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลให้ตลาดสินค้าของใชใ้นบ้านมีมลูค่าสงูถึง 649 
พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ และจะเติบโตข้ึนเพ่ือสอดรบักับเทรนด์ไลฟส์ไตล์
ในรูปแบบใหม่ โดยคาดวา่ในป ี2021 จะมีมลูค่าเพ่ิมข้ึนอีก 5.5% 

บ้านที่เป็นทุกอย่างของชีวิต
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ในอนาคตจะมีการสรา้งนวตักรรมส�าหรบัชว่งเวลาเล็กๆ เพ่ือเพ่ิมความสขุ
ให้มากข้ึนอาจมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีมอบความรูสึ้กสงบ บรกิารสดุ
สนุก หรอืการชอ้ปป้ิงแบบค่อยเปน็ค่อยไป เชน่ การท�าชอ่งทางเดินให้เดิน
ชา้ๆ มีชัน้วางให้ค้นหาของได้เต็มท่ี และมอบชว่งเวลาส�าหรบัการพักผ่อน
 

Micro Breaks พักก่อน
เกณฑ์การสรา้งสรรค์ความธรรมดาให้เป็น
ความพิเศษ ผูบ้รโิภคเลือกท่ีจะเฉลิมฉลอง
กับ “ความสขุเล็กๆ น้อยๆ” ในชวีติ

เพ่ือรบัมือกับอนาคตท่ีไม่แน่นอนและโลก
ท่ีไม่อาจควบคุมได้ ผู้คนมองหาวิธีการ
สรา้งความสุขจากส่ิงสามัญ น่ันคือช่วง
เวลาเล็กๆ น้อยๆ ในทกุวนั ประเทศในแถบ
เอเชยีเริม่เปล่ียนรูปแบบการอยูอ่าศัยจาก
วฒันธรรมการอยู่รวมกันแบบครอบครวั
ใหญ่ ไปเปน็การอยูเ่ด่ียวเชงิปัจเจกมากข้ึน 
ครอบครวัขนาดเล็กหรอืผู้ท่ีอยู่คอนโดใน
เมือง จึงจัดสรรพ้ืนท่ีในบ้านให้กลายเป็น
สถานท่ีจุดประกายความสขุ

ใ น เ ก า ห ลี ใ ต้  มี ค� า ศั พ ท์ ท่ี เรีย ก ว่ า 
sohwakhaeng แปลว่าช่วงเวลาของ
ความสขุเล็กๆ ท่ีม่ันคง “แทนท่ีคนหนุ่มสาว 
ในเกาหลีใต้จะไขว่คว้าความส�าเรจ็จาก
หลักไมล์อันย่ิงใหญ่ พวกเขาเลือกท่ีจะ
มองหาชว่งเวลาแห่งความสขุเล็กๆ ไม่วา่
จะเปน็การกินชสีเค้กชิน้เล็กท่ีรา้นเบเกอรี ่
แถวบ้าน เขียนเพลง หรืออ่านหนังสือ 
เปน็การท�าส่ิงเล็กๆ ท่ีมอบความสขุให้แก่
ตัวเองอย่างแท้จรงิ” พัคมยองโฮ (Park 
Myung-Ho) ผู้ก่อต้ังโปรเจ็กต์ Don’t 
Worry Village กล่าว 

มียูทบูเบอรจ์�านวนมากท่ีผลิตเน้ือหาเก่ียวกับการใชช้วีติ
ธรรมดาในบ้านให้มีความสขุ กิจกรรมเรยีบงา่ยอย่างเชน่ 
การท�าอาหารเชา้ การชงชา การฟงัเพลง
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เม่ือบ้านคือศนูย์กลางของจติใจ
ด้วยความรูสึ้กอันท่วมท้นและความต้องการมองหาความสงบ ผูค้นจงึเริม่น�ากิจกรรมท่ีเคย
ท�านอกบ้านมาท�าภายในบ้าน ซึ่งไม่ใช่แค่ส่งอาหาร แต่ยังรวมถึงการออกก�าลังกายและ 
กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย

ป ี2021 Peloton บรษัิทจกัรยานแบรนด์หรู ท่ีท�าให้การออกก�าลังกายท่ีบ้านกลายเป็นเรือ่งสดุเท่  
เปิดตัวอปุกรณ์ออกก�าลังกายท่ีบ้านส�าหรบัคนรุน่ใหม่ ในขณะท่ี Mirror น�าเสนอบรกิารไลฟ์
สตรมีการออกก�าลังกายถึงท่ีบ้าน ด้วยหน้าจอ LCD มลูค่า 12,500 ดอลลารส์หรฐัฯ ท่ีเชื่อม
ต่อกับโปรแกรมการออกก�าลังกาย มีต้ังแต่การเวทเทรนน่ิงจนถึงโยคะ 

มูลค่าทางการตลาดของฟติเนสดิจิทัล
ในระดับโลกสงูถึง 27.4 พันล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ในป ี2020 ท่ีผ่านมา การออก
ก�าลังกายด้วยการใชน้วตักรรม XR ได้รบั
ความนิยม ท้ังผสมผสานเข้ากับการมอบ
ความบันเทิง มีเทรนเนอรผ์ู้สอนแบบ
เสมือนจรงิ ตลอดจนสรา้งประสบการณ์
ออกก�าลังกายก่ึงเล่นเกม

ความใส่ใจในตัวเองก็เปน็หน่ึงในปจัจยัขับเคล่ือน ความรูสึ้ก
สบายในบ้าน Parterre Surfaces Chauffantes สินค้าพรม
ท่ีมีระบบท�าความรอ้นในตัว สรา้งความอบอุ่นให้รา่งกาย
โดยไม่ต้องปรบัอณุหภมิูท้ังบ้าน นับเปน็ส่วนหน่ึงของสินค้า
ตกแต่งบ้านท่ีมาพรอ้มฟงัก์ชัน่เสรมิ ไม่รก และตอบโจทย์
เรือ่งความย่ังยืน

โอกาสจึงตกเป็นของผู้ผลิตสินค้าของใช้ภายในบ้านและ
บรกิารท่ีเน้นเรือ่งความสบาย โดยสนับสนุนให้ผูใ้ชหั้นกลับ
มาดแูลตัวเอง สรา้งพ้ืนท่ีส�าหรบัการบ�ารุงจติใจ ขับเคล่ือน
ด้วยความสะดวกสบายและการดแูลตัวเอง
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อาหารและเครือ่งด่ืม
เม่ือผูค้นมีเวลามากข้ึน จงึหันมาโฟกัสกับของท่ีเก็บสะสมไวใ้นตู้เย็นหรอืชัน้เก็บของเกิดความสนใจท่ี
จะเรยีนรูก้ารท�าอาหาร และสรา้งประสบการณ์ด้วยการใชอ้าหารเปน็การแสดงออกถึงความเป็นตัว
เอง ความสบาย และการเปน็ส่วนหน่ึงกับคอมมนิูต้ี
 
ในจนี ผูค้นใชเ้วลาชว่งกักตัวในป ี2020 ไปกับการท�าอาหาร โดยดาวน์โหลดสตูรอาหารต่างๆ จาก
แอพพลิเคชนัถึง 2.25 ล้านครัง้ กลุม่ชนชัน้กลางท่ีอาจไม่เคยมีเวลาใชช้วีติส่วนใหญ่ไปกับอาหารเดลิเวอรี ่ 
หรอืกินข้าวนอกบ้าน ได้ลองปรบัเปล่ียนรูปแบบการกินมาเปน็การท�าอาหารด้วยตัวเอง และแชรรู์ป
ผ่านทางแอพฯ ท่ีได้รบัความนิยมอย่าง Xiachufang ก่อนหน้าการเกิดโรคระบาด การแชรรู์ปอาหาร
ทางโซเชยีลมีเดีย มักเปน็รูปจานอาหารท่ีแสนเพอรเ์ฟก็ต์ แต่หลัง COVID-19 แนวทางการโพสต์ก็ได้
เปล่ียนไปเป็นอาหารแบบโฮมเมดมากข้ึน

ธรุกิจท่ีเก่ียวกับอาหารและเครือ่งด่ืมอ่ืนๆ ก็มีความพยายามในการสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ
อย่างเชน่ การน�าบารม์าไวท่ี้บ้าน ในปกัก่ิง เฉิงต ูหรอืเซีย่งไฮ้ มีบรกิารส่งเมนูค็อกเทลและ
ของกินเล่นแบบเดลิเวอรีถึ่งบ้าน เพ่ือชว่ยพยุงให้ธรุกิจบารส์ามารถด�าเนินต่อไปได้
 
 ·  ผูผ้ลิตคือผูเ้ล่นคนส�าคัญ ต้ังแต่วตัถดิุบ เครือ่งใชใ้นครวั สตูรอาหารออนไลน์ ใชก้ลยทุธ ์
   การส่ือสารผ่านโซเชยีลมีเดียในการให้ค�าแนะน�าเมนูต่างๆ
 · สรา้งการเชื่อมต่อระหวา่งกัน ชวนให้คนมาแชรภ์าพและสตูรอาหาร
 ·  คิดถึงการสรา้งรายได้ในระยะยาว รา้นอาหารและบารจ์ะต้องปรบัตัวด้วยการให้บรกิาร 
   ลกูค้าถึงบ้าน เมนูอาหารต้องได้รบัการออกแบบใหม่เพ่ือตอบรบักับการขนส่ง
 

เครอืรา้นอาหารของ The Commons สรา้งแพลตฟอรม์ใหม่ homespacemarket.com แล้วส่งเมนู
อาหาร Recipe in a Box ของ 3 รา้นอาหารในเครอืออกมา Wagyu Mini Double Cheese Burger 
ของ Ocken, Blueberry Ricotta Pancakes ของ Roast และ Chicken Nuggets ของ Little Pea 
Cafe ให้เราส่ังกลับมาท�ากินเอง แต่ถ้าใครท�าอาหารคล่องมือ ก็สามารถส่ังเส้นพาสต้า ซอส และ
วตัถดิุบท่ีใชท่ี้รา้น เพ่ือน�ากลับไปท�าเองได้เชน่กัน

การเฉลิมฉลอง
การต้องรกัษาระยะห่างเป็นเวลานานนับ
เดือน ท�าให้ผูค้นเริม่มองหาวธิใีหม่ๆ ในการ
ติดต่อกัน เพ่ือตอบโจทย์ทางอารมณ์แม้จะ
ไม่ได้ปฏิสัมพันธกั์นในชวีติจรงิ ไม่เฉพาะ
การเรยีนในห้องเรยีนหรอืการประชุมท่ี
ย้ายไปใชแ้พลตฟอรม์ออนไลน์เท่าน้ัน แต่
ส�าหรบัการเฉลิมฉลองในวนัพิเศษก็ต้อง
เป็นแบบเสมือนจรงิผ่านหน้าจอด้วยเช่น
กัน เชน่ แพลตฟอรม์ Houseparty ท่ีสรา้ง
ชัว่โมงความสขุแบบดิจิทัลให้เราได้ฉลอง
กับเพ่ือนๆ ผ่านแอพพลิเคชนั ไม่วา่จะเป็น
วนัเกิด วนัแต่งงาน หรอืวนัเรยีนจบ 

   · ค้นหาวธิกีารเชื่อมต่อความสัมพันธแ์ม้จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านโลกออนไลน์ เพราะมีบรกิาร 
   มากมายท่ีรองรบัความต้องการน้ี เชน่ แพลตฟอรม์การเดลิเวอรีเ่ครือ่งด่ืมหรอืของกินเล่นไป 
    ยังหลายๆ สถานท่ี ท�าให้ผูค้นได้กิน ด่ืม และฉลองรว่มกันได้แม้จะไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกัน
 · ชว่ยให้ผู้บรโิภคได้รบัของขวญัท่ีดีท่ีสดุในชว่งเวลาส�าคัญของชวีติท่ีมีความหมาย ท่ามกลาง 
   สถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยข้อจ�ากัดโดยท่ียังเคารพกฎและข้อจ�ากัดต่างๆ โอกาสพิเศษในแต่ละ 
   ครัง้ จงึมีความหมายมากกวา่ท่ีเคย
 · อ�านวยความสะดวกในการเฉลิมฉลองได้ท่ีบ้าน สมาชกิในครอบครวัท่ีมีเวลามากข้ึน สามารถ 
   ใชเ้วลารว่มกันเพ่ือสรา้งบรรยากาศท่ีดีในบ้านได้
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สขุภาพและความเปน็อยู่
การใช้ชีวติในบ้านเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้ผู้คนท่ีนิยมการออกก�าลังกายเริม่กลับมาให้
ความส�าคัญกับกีฬาหรอืกิจกรรมออกก�าลังกายท่ีท�าได้เองท่ีบ้าน และใส่ใจสขุภาพ
มากข้ึน เกิดบรกิารใหม่ๆ จากผูใ้ห้บรกิารฟติเนส ท้ังเพ่ือรกัษาความสัมพันธกั์บลกูค้า
ท่ีเปน็สมาชกิและเพ่ือรกัษาธรุกิจให้อยูร่อด ฟติเนสหลายแห่งอย่างเชน่ Bootcamp 
เปิดคลาสสอนผ่านแพลตฟอรม์ Instagram Live เพ่ือให้สมาชิกท�าตาม และมี
รา่งกายท่ีแข็งแรงได้งา่ยๆ ท่ีบ้าน หรอื Virgin Active ประเทศไทย ท่ีน�าคลาสเรยีน
โยคะออนไลน์มาไวใ้นแอพฯ เพ่ือให้สมาชกิสามารถเปิดดแูละท�าตามเองท่ีบ้านได้
เชน่กัน

  · ในชว่งเวลาวกิฤตท่ีผ่านมาธรุกิจเก่ียวกับสขุภาพต้องหมนุเวยีนและจดัการ 
   ทรพัยากรเพ่ือปรบัเข้าสู่การไลฟส์ตรมี โดยให้บรกิารท่ีลกูค้าต้องช�าระ 
   ค่าบรกิารในการเข้าถึงเน้ือหาวดีิโอ เพ่ือสรา้งรายได้ให้แก่ธรุกิจในอีกชอ่งทาง 
      หน่ึง รวมถึงส่ือสารเน้ือหาทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือเป็นการรกัษาความ 
   สัมพันธอั์นต่อเน่ืองกับลกูค้าสมาชกิ
  · การอยูบ้่านอาจท�าให้เราไม่ได้ขยับตัวหรอืเคล่ือนไหวมากนัก  เหล่าเทรนเนอร ์
   และเจา้ของธรุกิจจงึต้องมองให้ไกลกวา่กลุม่ผูท่ี้ออกก�าลังกายเป็นประจ�า 
   แต่ต้องนึกถึงคนท่ัวไปวา่ท�าอย่างไรจงึจะกระตุ้นให้พวกเขาสนใจเริม่ต้น 
   ออกก�าลังกายด้วย เริม่จากการสรา้งมุมมองเชงิบวกต่อการออกก�าลังกาย 
   เพราะในชว่งน้ี ผูค้นอาจกังวลเรือ่งสขุภาพมากข้ึนอย่างแน่นอนซึ่งเจา้ของ 
   ธรุกิจสามารถสรา้งคอมมูนิต้ีส�าหรบัออกก�าลังกายแบบเสมือนจรงิได้
 

ปรบัปรุงและตกแต่งบ้าน
การอยูบ้่านมากข้ึนน�าไปสูก่ารทดลองปรบัมมุต่างๆ ภายในบ้าน เริม่มีการซื้อของเพ่ือ
ตกแต่งหรอื DIY, การท�าสวน หรอืงานอดิเรกใหม่ๆ เพ่ือสรา้งบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมในบ้านให้เปน็ตามท่ีต้องการผูค้นมองหาวธิกีาร, ค�าแนะน�าต่างๆ, เน้ือหา 
ตลอดจนความรูท่ี้ชว่ยพัฒนาทักษะและสรา้งผลงานเฉพาะทาง มองหาโอกาสในการ
พ่ึงพาตัวเอง อย่างเชน่การปลกูผักหรอืผลไม้
 
ผู้บรโิภคตัดสินใจลงทุนในอุปกรณ์และเทคโนโลยีภายในบ้าน เช่น การอัปเกรด
โทรทัศน์หรอืระบบสเตอรโีอ หรอืการใชเ้วลาไปกับการประชุมออนไลน์ จงึมีการจดัการ
พ้ืนท่ีท�างานและสรา้งมมุท่ีดสูวยงามต่อการประชุม
 
 ·  รเิริม่การท�าโปรเจก็ต์ท่ีชว่ยปรบัปรุงบ้านให้ดีข้ึน ด้วยข้อมลูและความรูต่้างๆ 
  ท่ีจะแนะน�าให้ผู้อ่ืนสามารถตกแต่งบ้านได้ด้วยตัวเอง โดยเน้ือหาต้อง 
  เข้าใจงา่ยและท�าตามได้จรงิ
 · พัฒนาส่ิงของท่ีไม่ได้ใชง้าน แก้ไขหรอืปรบัปรุงให้กลับมาใชง้านได้อีกครัง้  
 · หาทางออกใหม่ๆ ท่ีชว่ยให้ผู้เชา่สามารถพัฒนาพ้ืนท่ีได้ด้วยการตกแต่ง  
  และยังงา่ยต่อการรือ้ถอนเม่ือต้องย้ายออก 
 · สอนให้ผู้คนเข้าใจการพ่ึงพาตัวเองมากข้ึน เช่น การปลูกผักหรอืผลไม้ 
  ไวร้บัประทานเอง การจดัสวน
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... 

บ้านในวนัน้ีไม่ได้เปน็เพียงท่ีอยู่อาศัย แต่อาจเปน็โลกท้ังใบของผูอ้ยู่ 
ท่ีครอบคลมุท้ังเรือ่งงานและการใชช้วีติ แบรนด์จงึมีโอกาสสรา้งความเปน็ไปได้ใหม่ๆ 
ทางธรุกิจ ด้วยการสรา้งความรูสึ้กของความสขุสบาย ความม่ันคงปลอดภัยท่ามกลาง

ความท้าทายท่ีน่ากลัว การมอบส่ิงปลอบประโลมและเยียวยาจติใจ  
รวมท้ังการใส่ใจดแูลตัวเองมากข้ึนจากการใชเ้วลาในบ้านมากข้ึน จากท่ีเม่ือก่อน 

เรามักท�ากิจกรรมต่างๆ จากการใชพ้ื้นท่ีภายนอกเปน็ส่วนใหญ่  

ส�าหรบั “ชวีติ” ในวนัน้ี นับวา่การเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูใ่นพ้ืนท่ีในบ้าน  
คือการสรา้งประสบการณ์พิเศษให้กับทกุคน

...

ปรชัญาการอยู่บ้าน

Niksen
น้อมรบั “ความน่าเบ่ือ” เข้ามาเปน็ความสขุของชวีติในทกุชว่งเวลา
 
วถีิปฏิบัติเพ่ือลดความเครยีดจากเนเธอรแ์ลนด์ ท่ีให้ผูค้นได้ใชเ้วลาไปกับการไม่ท�า
อะไรเลย เปน็มมุกลับของวฒันธรรมแห่งการไล่ล่าความส�าเรจ็ ท่ีผูค้นต้องการพักจาก
การท�าทกุอย่างอย่างมีประสิทธภิาพ ความสงบของจติใจ ชว่งเวลาแห่งการพักผ่อน 
และการหยดุเชื่อมต่อกับโลกภายนอก กลายเป็นสัญญะแห่งสถานะใหม่ในยคุของ 
Burnout นับเปน็อีกหน่ึงวธิท่ีีชว่ยให้สมองและจติใจได้ผ่อนคลาย ลดความเครยีด 
ท้ังยังเพ่ิมความคิดสรา้งสรรค์และทักษะการคิดเพ่ือแก้ปญัหา
 
Hygge
มีความสขุได้ในทกุๆ วนั

ค�าภาษาเดนิช ‘Hygge’ หรอื ‘ฮกุกะ’ มีปรากฏในชว่งต้นศตวรรษท่ี 19 โดยมีรากฐาน
มาจากภาษานอรเ์วย์ท่ีให้ความหมายวา่ ‘อยู่ดีมีสขุ’ ค�าส้ันๆ ท่ีหมายถึงมวลบรรยากาศ
ท่ีอยู่รายล้อม ท้ังแสงท่ีส่องวบิไหวจากปลายเทียน เครือ่งด่ืมอุ่นรอ้นในมือท่ีคอยท�า
หน้าท่ีให้ความอบอุน่แก่รา่งกาย และความสบายใจจากบทสนทนาระหวา่งเพ่ือนหรอื
คนในครอบครวั 

ไมก์ วกิิง (Meik Wiking) ซอีีโอของสถาบันวจิยัความสขุแห่งเดนมารก์ (Denmark’s 
Happiness Research Institute) ผูเ้ขียนหนังสือ The Little Book of Hygge: The 
Danish Way to Live Well (แปลเปน็ภาษาไทยในชื่อ ฮกุกะ ปรชัญาความสขุฉบับ
เดนมารก์ ส�านักพิมพ์ openworlds) สรุปไวว้า่ Hygge คือ ‘การได้มีความสขุในทกุ
วนั’ ซึ่งครอบคลมุถึงความรูสึ้กปลอดภัย สบายใจ และพึงพอใจ

บทความ “Angry? Want to Let Off Steam? 
Try a Rage Club” โดย Jane Dunford จาก 
theguardian.com

ที่มา: 

บทความ “I <3 You: Meet the NYU 
Professor Whose Love Course Is 
Becoming a Phenomenon” โดย Paul Willis 
จาก theguardian.com

บทความ “25 Modern Love Essays to Read 
If You Want to Laugh, Cringe and Cry” โดย 
Daniel Jones จาก nytimes.com
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HOLISTIC 
BEAUTY
งามทั้งกายและสุขภาพใจ 
อนาคตใหม่ของการดูแลตัวเอง การออกแบบส�าหรบัเศรษฐกิจเสมือนจรงิด้วยการใช ้ AR เข้ามาพรา่เลือนเส้นแบ่งระหวา่งโลกจรงิ

และโลกเสมือน เพ่ือให้เป็นเครือ่งมือในการทดลองสินค้า โดยปรบัเข้าเป็นกลยุทธห์น่ึงส�าหรบัธรุกิจ
ต่างๆ ผสมผสานสองโลกไวด้้วยความสามารถของเทคโนโลยีอย่าง AI และ AR เพ่ือชว่ยบันทึกข้อมูล
ระหวา่งการเปล่ียนแปลง

ตัวอย่างเชน่ Perfect Corp บรษัิทเทคโนโลยีด้านความสวยความงามออกแบบแอพฯ YouCam  
เพ่ือลองแต่งหน้าแบบเสมือนจรงิ ยกระดับการมีปฏิสัมพันธ ์กระตุ้นประสบการณ์การซื้อสินค้า หรอื
รา้นค้าในจนีเองก็สรา้งเสรมิประสบการณ์การชอ้ปให้พิเศษกวา่เดิม แบรนด์ Innisfree ในเมืองหาง
โจวใช้เทคโนโลยีท่ีชื่อวา่ Magic Mirrors ส�าหรบัการแต่งหน้าเสมือนจรงิ และการวเิคราะห์จาก 
Smart Skin Analysers ส�าหรบัผลิตรายงานวเิคราะห์ผิวและแนะน�าผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผิวหน้า  
การใชเ้ทคโนโลยีอย่าง AI และ AR เข้ามาเพ่ือส่งเสรมิการขายชว่ยแนะน�าสินค้าได้อย่างเหมาะสม  
หรอืใช้ AR ในพ้ืนท่ีรา้นค้าจรงิ เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการเก็บข้อมูลลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ 
ท่ีสนใจการมีปฏิสัมพันธแ์ละได้รบัประสบการณ์การชอ้ปสินค้าท่ีน่าพึงพอใจ
 
ยังมีในส่วนของการมี AI เป็นผู้ช่วย ส�าหรบักลุ่มเจนซีท่ีมีพฤติกรรมเก็บตัวมากข้ึน ชีวติข้ึนอยู่กับ
อปุกรณ์ดิจทัิล ตัดสินใจได้อย่างรวดเรว็ อ่านรวีวิก่อนซื้อ หลีกเล่ียงการซื้อสินค้าในหน้ารา้น ดังน้ัน 
รา้นค้าอัจฉรยิะจงึต้องมี Virtual Beauty Assistants ในการเป็นผูช้ว่ยเชื่อมชอ่งวา่งระหวา่งผูบ้รโิภค
ท่ีต้องการบรกิารอันเป็นเลิศ แต่ไม่อยากมีปฏิสัมพันธกั์บพนักงานขาย สรา้งประสบการณ์ใหม่ท่ีขับ
เคล่ือนด้วยข้อมูล ค�าแนะน�าสินค้า และการจดัสรรตัวเลือกสินค้า 

ความสวยงามในปน้ีีจะไม่ใชเ่พียงนิยามความผิวเผินเท่าน้ัน แต่เป็นเรือ่ง 
กระเเสความเคล่ือนไหวการดูเเลตัวเอง (Self-Care Movement)  
ในองค์รวม การใส่ใจในสขุภาพ และการมีชวีติอยู่ด้วยทัศนคติแห่งการ
มองโลกในเชงิบวก รายงานจาก Orbis Research ระบุวา่มูลค่าตลาด
เครือ่งส�าอางในระดับโลกจะเติบโตเพ่ิมข้ึน 7% มีมูลค่ามากถึง 806 
พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2023 ธรุกิจด้านความสวยความงามในปี 
2021 จงึต้องวางตัวเป็นคอมมนิูต้ีท่ีเปน็แพลตฟอรม์ในการส่งต่อความรู ้
อ�านวยความสะดวก สรา้งความพึงพอใจให้กับลกูค้า สรา้งประสบการณ์
อันน่าจดจ�าท่ีเข้ากับความต้องการ ทัศนคติ และตอบโจทย์ในเชงิคณุค่า
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ตัวอย่าง บรษัิทสตารท์อัพด้านความงาม Lululab มีนวตักรรมท่ีชื่อวา่ LUMINI Home ท�าหน้าท่ีเป็น 
AI ผูช้ว่ยเรือ่งผิวสวย น�าเสนอทางแก้ปญัหาผิวด้วยสินค้าท่ีคัดสรรมาโดยเฉพาะ เป็นผูช้ว่ย AI Beauty 
& Lifestyle Assistant ท่ีน�าข้อมลูผิวพรรณของผูใ้ชส้รา้งทางแก้ไขท่ีเฉพาะบุคคล เป็นการดแูลตัวเอง 
ท่ีบ้านได้ด้วย AI ท่ีมีปฏิสัมพันธเ์พียงแค่มองกระจกและใส่ข้อมลูการดแูลผิวในแต่ละวนัของเราด้วย
อปุกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยี AR เชื่อมต่อกับกระจก ผู้ใช้สามารถดแูลสขุภาพผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยท่ีไม่ต้องเปล่ียนพฤติกรรม ในอนาคต LUMINI Home วางแผนจะท�าให้ตัวเองเป็นแพลตฟอรม์
ท่ีรวมตลาดสินค้าความงามท้ังหมดพรอ้มส่งตรงถึงคณุท่ีอยู่ในบ้านได้ในคลิกเดียว
 
การให้บรกิารของแบรนด์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชว่งล็อกดาวน์เม่ือปีท่ีผ่านมา ผูใ้ชล้ะเวน้เข้าใช ้
บรกิารด้านความสวยความงาม ท�าให้แบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวต้องปรบัตัวผ่านการ 
สรา้งโอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ท้ังการให้ค�าปรกึษารอบด้านผ่านการส่งข้อความแชท 
เพ่ือสรา้งประสบการณ์เฉพาะตัวผู้ใชง้านท่ีแบรนด์เองก็สามารถเข้าถึงไม่วา่จะอยู่ท่ีไหนในโลก หรอื
การน�าผู้เชีย่วชาญมาให้ค�าแนะน�าในการเลือกสินค้าท่ีเหมาะสมผ่านทางแอพพลิเคชนั เป็นบรกิาร 
ท่ีผสมผสานไปไกลมากกวา่การซื้อสินค้า
 
Texter ทักแชทจากเหล่านักชอ้ป
การส่งข้อความโดยตรงถึงแบรนด์เป็นเครื่องมือหลักในการส่ือสารเพ่ือความใกล้ชิดกับลูกค้า 
พฤติกรรมของเหล่านักชอ้ปในป ี2020 ท่ีผ่านมาก็คือการแชท การส่งข้อความผ่านทางชอ่งทางต่างๆ 
ถึงแบรนด์หรอืหน้ารา้นโดยตรง ไม่วา่จะเป็น SMS หรอืแพลตฟอรม์แชทต่างๆ ท่ีท�าให้ลกูค้าสามารถ

เชื่อมต่อกับแบรนด์และน�าไปสู่การซื้อขายได้ในเวลาอันรวดเรว็ การส่งข้อความน้ีเองท่ีจะขับเคล่ือน
ความสัมพันธแ์ละสรา้งคณุค่าระหวา่งเหล่านักชอ้ปและแบรนด์ในดวงใจ

รายงานจาก Salesforce ระบุวา่ 64% ของลกูค้าชอบท่ีจะส่ือสารกับฝา่ยบรกิารลกูค้าของแบรนด์น้ันๆ 
ด้วยข้อความมากกวา่การใชเ้ทคโนโลยีผูช้ว่ยเสียงหรอืกระทู้ออนไลน์ 83% ของมิลเลนเนียลบอกวา่
ชอบท่ีจะทักแชทพูดคยุกับแบรนด์มากกวา่วธิกีารอ่ืน
 
แบรนด์สินค้าดแูลผิว The Inkey List เปิดตัวบรกิารใหม่ท่ีชื่อวา่ #askINKEY สรา้งพ้ืนท่ีให้ลกูค้าได้
เข้ามาถามค�าถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรอืวา่วตัถดิุบท่ีแบรนด์เลือกใช ้ในรูปแบบแพลตฟอรม์ไลฟแ์ชท  
ลกูค้าสามารถถามข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ทาง WhatsApp หรอืวา่เฟซบุก๊เมสเซนเจอร ์ 
อินสตาแกรม ทวติเตอร ์ ช่องทางใดก็ตามท่ีสะดวก บรกิารพรอ้มตอบ 24 ชั่วโมงทุกวนั ในส่วน 
หน้าเวบ็ไซต์ของแบรนด์เองก็มีฟเีจอร ์“recipe builder” ท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ชง้านเข้ามาถามค�าถามเพ่ือ
รบัค�าแนะน�าแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะส่งให้ในรูปแบบของข้อความ นับต้ังแต่เปิดตัวบรกิารน้ีในเดือน
เมษายน 2020 ท่ีผ่านมา มีผูใ้ชเ้ข้ามาเล่นควซิกวา่ 83,000 คน มีค�าถามเก่ียวกับสินค้าถึง 50,000 
ค�าถาม เป็นชอ่งทางการสรา้งแรงบันดาลใจให้ลกูค้าประจ�าและ (วา่ท่ี) ลกูค้าใหม่ได้มีสตูรดแูลผิว 
ของตัวเองและได้รูจ้กัแบรนด์มากข้ึนไปในเวลาเดียวกัน

เชน่เดียวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว Deciem ท่ีเปิดตัว Deciem 
at Home บรกิารไลฟอ์อนไลน์ท่ีเชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับตัวแทนของ
แบรนด์ท่ีพรอ้มให้ค�าปรกึษาเก่ียวกับเรือ่งผิวพรรณผ่านข้อความ 
รูป หรอืวิดีโอคอล โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถส่ือสารกับลูกค้าได้
โดยตรงเพ่ือไขข้อข้องใจเก่ียวกับปัญหาผิวและวธิกีารใชง้านสินค้า
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การกระจายความรูเ้รื่องผิวพรรณและความ
สวยงามขับเคล่ือนผ่านนวัตกรรมของแบรนด์ Estée Lauder 
เปิดตัวประสบการณ์ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวผ่านแอพฯ WhatsApp  
ชอ่งทางการส่ือสารท่ีเปน็เหมือนแพลตฟอรม์กลางในการท่ีแบรนด์
เองก็เรยีนรูจ้ากลูกค้าเช่นกัน ท�างานรว่มกับเอเจนซีเทคโนโลยี  
Rehab ท่ีท�าให้คนสามารถพูดกับ Liv หรอื AI แชทบอทได้ผ่าน 
WhatsApp ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวในแต่ละวัน  
โดย Liv มีเป้าหมายเพ่ือให้ความรูแ้ละสนับสนุนลูกค้าในเวลาท่ี 
เคาน์เตอรแ์บรนด์ไม่สามารถให้บรกิารได้
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ปรบัรา้นให้เหมือนบ้าน
ตอบโจทย์ความงามให้ครบวงจร
ในช่วงเวลาของความวิตกกังวลและความไม่สบายใจ มีคนจ�านวนมากท่ีเปล่ียน
พฤติกรรมมาอยู่ติดบ้าน และเปล่ียนบ้านให้เปน็พ้ืนท่ีแห่งความสบาย เฉลิมฉลอง
ให้กับภาวะ JOMO หรอื Joy Of Missing Out สนุกไปกับการพลาดข่าวสารในหน้า
ฟดีโซเชียลไปบ้างก็ไม่ใช่เรือ่งใหญ่ ความสบายเม่ืออยู่บ้านน้ันก็มาพรอ้มกับความ
ต้องการแอพพลิเคชนัด้านความสวยความงามและสินค้าเพ่ือการดแูลตัวเองมาก
ข้ึน ท�าให้การปรนนิบัติตัวเองน้ันเปน็เรือ่งงา่ย-ท�าได้ท่ีบ้าน
 
แบรนด์และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับความสวยความงามจึงปรบัตัวให้เข้ากับความ
ต้องการน้ี ด้วยการออกแบบพ้ืนท่ีรา้นให้เหมือนบ้านเพ่ือดึงดดูลกูค้าท่ีมองหาความ
สบายมาเป็นอันดับหน่ึง อย่างแบรนด์ Tamburins จากเกาหลี ท่ีเปล่ียนหน้ารา้นใน
เมืองโซลให้ความรูสึ้กเหมือนแกลเลอรแีละพ้ืนท่ีในบ้านในเวลาเดียวกัน ชัน้ 2 จดัสรร
พ้ืนท่ีพรอ้มจดัแสดงสินค้าภายในห้องน่ังเล่นและห้องน�า ท่ีมีตกแต่งด้วยงานดีไซน์ท่ี
เชื่อมโยงกับสินค้าและต้นไม้ในบ้านนานาชนิด
 

พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีเรยีกวา่ Skintelligent หรอืลูกค้าท่ีชอบค้นควา้ข้อมูล ขยันอ่านรวีวิ 
ศึกษาท่ีมาของวตัถดิุบท่ีเป็นส่วนผสมในสตูรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นปัจจยัส�าคัญท่ีขับเคล่ือน 
ให้เกิดความต้องการสินค้าท่ีเป็น “ตัวจรงิ” และ “โปรง่ใส” ตรวจสอบท่ีมาในต้ังแต่ต้นน�า
จนถึงการใชง้านบนใบหน้า เวบ็เสิรช์เอนจิน้ของจนีอย่าง Baidu เปิดเผยค�าท่ีถกูค้นหาเก่ียวกับ
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวและเวชส�าอางเพ่ิมมากข้ึนถึง 331% (ในระหวา่งเดือนตลุาคม 
2018-เดือนมกราคม 2019) แสดงให้เห็นวา่กลุ่มผู้บรโิภครุน่ใหม่น้ันต้องการข้อมูลและ 
เลือกซื้อสินค้าอย่างมีสติ ตัดสินใจจากข้อมูลหรอืสถิติเชงิวทิยาศาสตร์

แบรนด์ผลิตภัณฑ์เกาหลีอย่าง Dr.Jart+ เปิดตัวหน้ารา้น Filter Space เพ่ือเน้นย�าถึงปรชัญา
ของแบรนด์ในการใชส่้วนผสมท่ีชว่ยเสรมิคณุสมบัติในการรกัษาผิวท่ีเกิดอาการแพ้และความ
เชื่อท่ีวา่ทกุคนสวยในรูปแบบของตัวเอง แบรนด์  Dr.Jart+ นิยาม 3 องค์ประกอบของการสวย
อย่างสขุภาพดีคือ น�า อากาศ และแสง ดังน้ันพ้ืนท่ีรา้น Filter Space จงึเปิดโอกาสให้ผูม้า
เยือนได้ลองสัมผัสประสบการณ์ความรูสึ้กท่ีมีต่อองค์ประกอบเหล่าน้ีด้วยตัวเอง ท้ังส่วนบูธ
ท่ีสามารถอาบอากาศบรสิทุธิ ์หรอืวา่สัมผัสกับน�าท่ีสะอาดท่ีสดุ ควบคู่ไปกับการวเิคราะห์ผิว
เฉพาะบคุคลและการแนะน�าสินค้าให้ตรงตามความเหมาะสม
 
แบรนด์ต่างๆ จงึควรไปให้ไกลกวา่เรือ่งของความสวยงามหรอืการใชง้านท่ีตอบโจทย์เท่าน้ัน 
แต่เข้าถึงความต้องการของผูบ้รโิภคแห่งป ี2021 คือการเล่าเรือ่งผ่านประสบการณ์ท่ีรบัรูผ่้าน
ผัสสะ รวมถึงการให้ความรูกั้บผูบ้รโิภคไปในเวลาเดียวกัน

เช่นเดียวกับแบรนด์จากซานฟรานซิสโก Ayla 
Beauty ท่ีตกแต่งพ้ืนท่ีรา้นใหม่ โดยเน้นความรูสึ้ก
เหมือนรา้นขายยาท่ีให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามา “ค่อยๆ ใช้เวลาและสรา้ง
ความเชื่อมโยงกับสินค้าท่ีลึกซึ้งมากข้ึน” หรอือย่าง
แบรนด์ท่ีขายสินค้าเพ่ือความสขุทางเพศ Maude 
ท่ีเคยเปิดตัวป๊อปอัพในวลิเลียมส์เบิรก์ นิวยอรก์ 
ชื่อวา่ Staycation เม่ือปี 2019 แต่ในป ี2020 ได้
เปล่ียนรูปแบบมาจดักิจกรรมท่ีสามารถท�าได้จาก 
อพารท์เมนท์หรอืเวิรก์ช็อปท่ีบ้าน ใช้ศิลปะเป็น
เครือ่งมือช่วยลดความเครยีดท่ีท�าได้ด้วยตัวเอง 
โดยรว่มมือกับแบรนด์อ่ืนๆ กว่า 25 แบรนด์ใน
การน�าเสนอเน้ือหาผ่านทางเวบ็ไซต์ ท่ีครอบคลมุ
ต้ังแต่เรือ่งอาหาร เครือ่งด่ืม งานออกแบบ การ
จดัการบ้านจนถึงประวติัศาสตรป์ระเทศ
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จะเห็นได้ว่าเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของเศรษฐกิจจากบ้าน (Home Economy) ท่ี 
ขยายมายังธุรกิจการดูแลตัวเอง การนอนหลับ และสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน ด้วยการเพ่ิมพ้ืนท่ี 
ท่ีพันธมิตรหรอือินฟลูเอนเซอรต่์างๆ สามารถจัดกิจกรรมบรรยายหรอืเวริก์ช็อปต่างๆ ได้ สรา้ง
ประสบการณ์รา้นค้าด้านความสวยความงามและการดแูลตัวเองให้มีความรูสึ้กเหมือนบ้านมากข้ึน 
เลือกคู่สีพาสเทลหรอืสีอ่อน วสัดุท่ีสัมผัสได้ถึงความรูสึ้ก “โฮมม่ี”

 ไม่ใชแ่ค่ความสวยงามเท่าน้ันแต่ยังรวมถึง
สขุภาพความเป็นอยู่ เพราะไม่วา่คนๆ น้ัน
จะ WFH ตลอดท้ังวนั หรอืเพ่ิงกลับมาจาก
ออฟฟศิท่ีผ่านมาหลายประชุมต้ังแต่เช้า 
การกลับบ้านก็ให้ความหมายท่ีไม่เหมือน
เดิมอีกต่อไป แบรนด์ต่างๆ จึงย่ิงต้อง
พัฒนาสินค้า บรกิาร และประสบการณ์ท่ี
ตอบรบักับโจทย์ความต้องการใหม่ เหมือน
อย่างท่ีแบรนด์ Casper เปิดตัวโคมไฟ
บ�าบัดจติใจ Glow Light ท�าให้ผู้ใชเ้ข้าสู่
ภาวะสงบ แต่ก็สามารถปรบัระดับแสงให้
ตรงกับความต้องการอ่ืนๆ ได้ เช่น อ่าน
หนังสือหรอืเพ่ือมองให้เห็นทางเดินในห้อง 
หรอื Clean Market ศนูย์กลางด้านการ
ดูแลความเป็นอยู่ครบวงจร ท่ีมีท้ังคาเฟ่
ออรแ์กนิก เคาน์เตอรสิ์นค้าผิวพรรณ และ
บรกิารบ�าบัดด้วยความเย็น เปิดเวบ็บล็อกท่ี
เผยแพรเ่น้ือหาเก่ียวกับสขุภาพกายและใจ
ท่ีดี มีท้ังข้อมลู ข่าวสาร เคล็ดลับต่างๆ ภาย
ใต้แนวคิด Homebody Health
 

การสรา้งเทรนด์ความตระหนักรูใ้นเรื่องการดูแลตัวเองและสุขภาพจิตเป็นกระแสอย่างมากใน 
โซเชยีลมีเดีย มีการใชง้านพ้ืนท่ีในฐานะเครือ่งมือส่งต่อความรูแ้ละเคล็ดลับในการดแูลตัวเอง เป็น
หน่ึงในผู้ขับเคล่ือนแนวคิดในการสวนกระแสเศรษฐกิจแห่งการเปน็ท่ีสนใจ (Attention Economy) 
ด้วยการสนับสนุนให้หันมาใส่ใจตัวเอง มีแบรนด์ต่างๆ มากมายท่ีใชอิ้นสตาแกรมเป็นส่ือกลาง เชน่  
Stacieswift แอ็คเคานต์อินสตาแกรมท่ีก่อต้ังโดยนักวาดภาพประกอบท่ีใชล้ายเส้นชว่ยสรา้งเน้ือหา
ในเชงิบวก ให้ก�าลังใจส�าหรบัคนท่ีต้องการ โดยเม่ือกรกฎาคมปี 2020 ผลงานของสเตซีไ่ด้รบัการ 
ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ You Are Positively Awesome  และติดอันดับ #1 Amazon Bestseller  
ขายดีในแอมะซอน

ชารล์ลี โฮวารด์ (Charli Howard) นางแบบและนักกิจกรรมเรือ่งรา่งกาย เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ดเูเลผิวท่ีชื่อ Squish ในปี 2019 โดยน�าประสบการณ์ของตัวเองท่ีมีผิวบอบบางและผิวท่ีถกูท�ารา้ย
จากการท�างานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ความน่าสนใจของแบรนด์น้ีไม่ใช่เเค่เพียงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงปรชัญาของแบรนด์ท่ีมีความรบัผิดชอบเชงิจรยิธรรมและตระหนักถึง
ผลทางสังคม ส่ือสารผ่านเเคมเปญท่ีถ่ายนางแบบโดยไม่ใชฟ่ลิเตอร ์งานโฆษณาไม่มีการรทัีชตกแต่ง
ภาพ แสดงให้เห็นถึงสภาพตามจรงิ ท้ังรอยแตกลายหรอืสิว เลือกใชน้างแบบท่ีมีความหลากหลาย
ในเชงิทางรูปรา่งและทางเพศ

ที่มาภาพ:

www.theinkeylist.com
betwin.kr
medium.com
staycation.space
ww.stacieswift.com
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POST-ROMANCE
ความรักเอย ไม่เหมือนที่เคยคุ้น

ในชว่งเวลาแห่งความเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอน รูปแบบความ
สัมพันธ์ตามขนบเดิมได้รบัการทบทวนใหม่อีกครัง้ ในขณะท่ีวถีิใหม่ๆ  
ท่ีผูค้นใชเ้ชื่อมต่อกัน ล้วนมีส่วนเปล่ียนแปลงรูปแบบความสัมพันธข์อง
ผูค้นให้หลากหลาย แตกต่าง และยากท่ีจะจนิตนาการถึง

#Relationshipgoals
เริม่ต้นท่ีค�าในฝนั วนัท่ีทางเลือกของคูช่วีติและคณุภาพโดยรวมของความ
สัมพันธ ์ กลายเป็นเครือ่งมือวดัความส�าเรจ็ของบุคคลในโซเชยีลมีเดีย 
ได้ เกิด “คู่รกัต้นแบบ” มากมาย ท่ีกลายเปน็เหมือนหมุดหมายให้คู่รกั
อ่ืนๆ เดินตาม
 
#Relationshipgoals เปน็ประโยคท่ีเคยใชเ้พ่ือพิสจูน์และให้ค�านิยามคูร่กั
บนโซเชยีลมีเดีย แฮชเเท็กน้ีถกูใชใ้นอินสตาแกรมกวา่ 16.4 ล้านครัง้ ทกุ
วนัน้ีกลยทุธข์องการเพ่ิมคณุค่าให้กับความสัมพันธท่ี์ประสบความส�าเรจ็
และการตามหารกัแท้น้ัน ย่ิงทวคีวามซบัซอ้นมากข้ึนและเปน็ไปได้ยาก 
เน่ืองจากเศรษฐศาสตรม์หภาค (Macroeconomics) ท่ีไม่เสถียร ความ
หลากหลายทางวฒันธรรม การยกระดับทางสังคม และความต้องการ
เฉพาะของปัจเจกบคุคล 
 
การเลือกคูค่รองเปน็การตัดสินใจในชวีติท่ีย่ิงใหญ่เสมอมา และเปน็หัวใจ
ส�าคัญท่ีขับเคล่ือนคณุภาพของความสัมพันธใ์นอนาคต ทนุทางสังคมท่ี
เพ่ิมข้ึนย่ิงมีความส�าคัญ ตัวอย่างเชน่ อินสตาแกรมของอินฟลเูอนเซอร์
ด้านแฟชัน่ชาวฝรัง่เศสอลิซ บารบิ์เยร ์(Alice Barbier) และเจเอส โรก (JS 
Roques) ท่ีมักเผยแพรรู่ปคู่และเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการใชช้วีติและความ
สัมพันธท่ี์มีรว่มกัน ผ่านการน�าเสนอภาพถ่ายแฟชั่นท่ีดูเข้าคู่กัน หรอื
กิจกรรมการรว่มชมแฟชัน่โชวต่์างๆ ด้วยกันเสมอ เม่ือเฉล่ียจ�านวนไลค์
แล้ว พบวา่รูปคู่ของท้ัง 2 คนมักได้จ�านวนไลค์มากกวา่รูปท่ัวไป เเสดงให้
เห็นถึงอิทธพิลของความสัมพันธแ์บบคูร่กั ความสนใจ และการให้คณุค่า
ของกลุม่ผูติ้ดตามความเคล่ือนไหวของท้ังคู่
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เหตผุลเบ้ืองหลังความโสดคือประโยชน์จากการใชช้วีติคนเดียว
แบบท่ีคนมีคู่ก็ไม่อาจให้ได้ รายงานจาก Tinder ระบุวา่ 81% 
ของคนโสดคิดวา่ประโยชน์ของความโสดมีมากมาย ท้ังการมี
เพ่ือนใหม่ การได้อทิุศตัวเองให้แก่การท�างานอย่างเต็มท่ี และ
การมีเวลาดแูลสขุภาพของตัวเองมากข้ึน ศาสตราจารย์พอล โด
แลน (Paul Dolan) แห่งวทิยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละรฐัศาสตร์
แห่งลอนดอน ผูเ้ขียนหนังสือชื่อ Happily Ever After กล่าววา่
ข้อดีของผูห้ญิงท่ีเปน็โสดและไม่มีลกู คือการมีสขุภาพท่ีดีกวา่ 
อายุยืนกวา่ และมีระดับความสขุท่ีมากกวา่บางคู่ท่ีเลือกลงเอย
ด้วยการแต่งงานหรอืเปน็คูร่กัสดุโรแมนติก การจดัการชวีติเพ่ือ
อยู่รว่มกันมักเปล่ียนไป บางคู่อาจต้องใชช้วีติในบ้านท่ีมีสมาชกิ
จากหลายเจเนอเรชนั หรอืจา่ยค่าเชา่ส�าหรบัท่ีอยูอ่าศัยในเมือง
ส�าหรบั 2 คนเพ่ิมข้ึน
 
ดังน้ัน ความโสดจงึเป็นตัวเลือกท่ีหลายคนเต็มใจใส่เครือ่งหมาย
ถกูลงในชอ่งวา่ง

 
แต่ถึงอย่างน้ัน เป้าหมาย #Relationshipgoals ของบางคน อาจเป็นการมีความสุขกับ
การอยู่คนเดียวก็เปน็ได้ อย่างท่ีนักแสดงหญิงเอ็มม่า วตัสัน เปิดใจกับนิตยสารโวก้ วา่เธอ 
ตัดสินใจนิยามสถานะในปัจจุบันของตนเองวา่ “มีตัวเองเป็นคู่ใจ” (Self-Partnered) หรอื
การท่ีผูค้นจ�านวนมากเลือกท่ีจะอยู่เปน็โสดและไม่ลงเอยกับความสัมพันธใ์ดๆ รายงานจาก 
แอพพลิเคชนัหาคู่ชื่อดังอย่าง Tinder ท่ีส�ารวจคนโสดอายุระหวา่ง 18-25 ปี กวา่ 1,000 คน 
พบวา่ 72% ตัดสินใจท่ีจะเป็นโสดระยะยาว ในขณะท่ีรายงานจาก Morgan Stanley ระบุวา่ 
ปี 2030 45% ของผู้หญิงวยัท�างานในสหรฐัอเมรกิาท่ีมีอายุระหวา่ง 25-44 ปีจะเป็นโสด  
(เพ่ิมข้ึนจากป ี2018 ท่ีมีเพียง 41% เท่าน้ัน)

 
จากวทิยาศาสตรก์ารเลือกคู่ สูก่ารเดทแล้วท้ิง
รูปแบบเดิมของการก่อรา่งสรา้งความสัมพันธคื์อการถกูระบสุถานะความสัมพันธ ์ เรยีนรูกั้นและกัน 
จ�ากัดเวลาและจดัล�าดับความส�าคัญท่ีมีต่อคนอ่ืนๆ รวมท้ังเรยีนรูศั้กยภาพในตัวของอีกฝา่ยก่อนท่ีจะ 
“ตกลงเดทอย่างจรงิจงั” ผลก็คือวงจรใหม่ของบรกิารหาคู่เดทท่ีมีความแม่นย�ามากข้ึน
 
ในเม่ือความรกัเปน็ความรูสึ้กท่ีมีบทบาทส�าคัญในชวีติ แต่ละคนจงึย่ิงใส่ใจในการเลือกเครือ่งมือเข้า
มารองรบั และจดัการค้นหาคนรกัในระดับท่ีตรงใจมากข้ึน
 
ดร.เฮเลน ฟชิเชอร ์(Dr.Helen Fisher) นักมานุษยวทิยา เปน็ผูแ้นะน�าให้รูจ้กักับแนวคิด “Slow Love” 
ทัศนคติทางพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเปน็ปรากฏการณ์ในเจเนอเรชนัมิลเลนเนียล หมายถึงบคุคลท่ีต้องการ
รูข้้อมลูของอีกฝา่ยให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ ก่อนตัดสินใจลงทนุเวลาหรอืให้ค�าม่ันสัญญากับคนๆ น้ัน 
ภายใต้สถานการณ์น้ี ฟชิเชอรแ์สดงความเห็นวา่ คนเจนน้ีใชร้ะยะเวลาในการสรา้งความสัมพันธอ์ย่าง
เห็นได้ชัด การจะเดทอย่างเป็นทางการได้จึงเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายท่ีต้องศึกษา และได้รบัการ
จดัการก่อนท่ีจะ “เปิดตัว”

Photo by Cozies Tone on Unsplash
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แอพฯ หาคู่ต้องตอบโจทย์เรื่องความแม่นย�า ท้ังการใช้แบบทดสอบบุคลิก อัลกอรท่ึิม 
อันชาญฉลาด ตลอดจนเครือ่งมือทางวทิยาศาสตรม์ากมาย เพ่ือบรรลเุป้าหมายการเลือกคู่
ให้ตรงใจ จอรจ์ เชริช์ (George Church) ศาสตราจารย์และนักพันธกุรรมจากมหาวทิยาลัย
ฮารว์ารด์ ได้พัฒนาการทดลองพันธกุรรมในรูปแบบของแอพฯ หาคู่ท่ีชื่อ Digid8 บรกิารท่ี
ออกแบบเพ่ือลดความเส่ียงการส่งต่อโรคทางพันธกุรรมผ่านการเปรยีบเทียบดีเอ็นเอ ท่ีจะ
คัดกรองการจบัคู่ระหวา่งผูใ้ชท่ี้อาจเป็นพาหะทางพันธกุรรม
 
แต่ส�าหรบัเด็กวยัรุน่หรอืเจนซ ีพวกเขามีพฤติกรรมการออกเดทท่ีต่างออกไป WGSN ท�าการ
วจิยัเชงิคณุภาพในเดือนพฤษภาคม ป ี2019 จากกลุม่ตัวอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง 19-31 ป ีจ�านวน 
1,516 คน ด้วยการท�าแบบสอบถามทางอินสตาแกรม รวมท้ังสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 
20 คนในสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัร 
 
ผลการส�ารวจพบวา่เด็กวยัรุน่รูสึ้กฝนืใจท่ีต้องระบุสถานะความสัมพันธ ์หรอืตกลงปลงใจอย่าง
ชดัเจน น�ามาซึ่งปรากฏการณ์การเดทแบบเล่นๆ ในกลุม่วยัรุน่ท่ีอาศัยในเมือง วยัรุน่ในทกุวนั
น้ีมีคนท่ีเข้าข่ายเปน็ “วา่ท่ีแฟน” ให้เลือกมากมาย เพียงแค่ปดัขวาในแอพฯ ไม่ก่ีครัง้ “ผูค้น 
มีตัวเลือกเยอะเกินไป และรูสึ้กกลัวว่าตัวเองอาจพลาดโอกาสอะไรบางอย่าง (Fear of  
Missing Out: FOMO) โดยมีความคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึนถ้ามีคนท่ีดีกวา่น้ี?” เจค หน่ึงในผู้ 
ถกูส�ารวจความคิดเห็นกล่าว

เม่ือ WGSN ถามถึงความท้าทายในการออกเดทในปจัจุบันกับคูเ่ดท ค�าตอบส่วนใหญ่คือความ
สามารถในการรกัษาความน่าสนใจในตัวอีกฝา่ย วยัรุน่ต้องเผชญิกับการมีความสนใจอันจ�ากัด
และการมีตัวเลือกไม่ส้ินสดุ น�ามาซึ่งความน่าหงดุหงดิใจและความรูสึ้กเบ่ืองา่ย
 
การเดทส�าหรบัวยัรุน่จงึเหมือนกับการเล่นเกม มองเห็นวา่เปน็โอกาสหน่ึงในการท�าความรูจ้กั
คนใหม่ๆ และมีประสบการณ์ใหม่ “เพราะเม่ือปดัขวาในแอพฯ บางครัง้ก็ให้ความรูสึ้กเหมือน
เล่นเกม จนบางทีก็อาจลืมไปวา่คนท่ีเห็นน้ัน เปน็มนุษย์ท่ีมีความรูสึ้กอยูจ่รงิๆ” วตินีย์กล่าว

รูเ้ท่าทันความรูส้กึ (Emotional Literacy)
ส�าหรบัการเรยีนรูท่ี้จะมีความสัมพันธท่ี์ดีน้ัน การก�าหนดขอบเขตและความต้องการท่ีจะ
ส่ือสารอารมณ์ กลายเปน็เรือ่งท่ีต้องให้ความส�าคัญมากข้ึน ผูค้นมองเห็นเเต่ทิศทางอันมืดมัว
และโฟกัสไปท่ีโลกแห่งความสัมพันธทั์นสมัย นาตาชา ลนุน์ (Natasha Lunn) ผูก่้อต้ัง Con-
versations on Love บรษัิทส่งจดหมายข่าวทางอีเมล อธบิายกับเอเจนซี ่Sonder & Tell ไว้
วา่ “เราไม่ได้ศึกษาความรกั เราไม่ได้เรยีนรูว้า่ความรกัน้ันเหมือนกับอะไรและท�างานอย่างไร 
ฉันก�าลังโน้มน้าวพวกคณุอยู ่วา่ความรกัน้ันจะกลายเปน็รูปแบบใหม่ของความเปน็อยูท่ี่ดี”
 
การเรยีนรูท่ี้จะรกัและการยอมรบัในตัวเอง เปน็ส่ิงท่ีต้องมาก่อนการมองหาความรกั รายงาน
ของเวบ็ไซต์ Match.com ระบุวา่ 40% ของเจนซแีละมิลเลนเนียลท่ีโสดน้ัน รูสึ้กวา่พวกเขา
ต้องการการยอมรบัตัวเองให้ได้ก่อนท่ีจะเริม่มีความรกั
 
เม่ือเปน็เรือ่งของความม่ันคงทางกายภาพและจติใจ โรงเรยีนมีบทบาทอย่างมากท่ีจะแนะน�า
แนวทางแก่เด็กและวยัรุน่ให้เข้าใจเรือ่งความสัมพันธท่ี์ปลอดภัย การแสดงความยินยอมท่ี
ครอบคลมุถึงการมีเซก็ซ ์การมีคลาสสอนเรือ่งความรกัและการมีส่วนรว่มในความสัมพันธ์
ต่างๆ อย่างเชน่วชิา Love Actually  ของมหาวทิยาลัยนิวยอรก์ ท่ีได้รบัความนิยมเปน็อย่าง
มาก หลักสตูรน้ีได้รบัการสรา้งสรรค์โดยจติแพทย์ ดร.เมแกน โพ (Dr.Megan Poe) ซึ่งไม่ได้
สอนเพียงเรือ่งความรกัโรแมนติก แต่ยังรวมถึงความรกัของครอบครวั ความรกัของเพ่ือน 
ความรกัตัวเอง ความรกัในส่ิงของ ความรกัระหวา่งท่ีปรกึษาและเด็กนักเรยีน หรอืความรกั
ท่ีเกิดข้ึนในชว่งเวลาของการบ�าบัด วชิาน้ีพาเราไปค้นหาประสาทชวีวทิยาและจติวทิยาแห่ง
ความรกั พรอ้มๆ กับความคิดสรา้งสรรค์และวฒันธรรมในความสัมพันธ ์โดยน�าเสนอข้อมลู 
จากหลากหลายแหล่งท่ีมา ไม่ใช่จากในหนังสือเรยีนเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงบทกว ี ปรชัญา 

https://www.youtube.com/watch?v=bwlew9YuRe4&feature=emb_title
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ภาพยนตร ์และผลงานศิลปะ ในขณะท่ีลอนดอน สกลู ออฟ ไลฟ ์(London School of Life) น�าเสนอ
หลักสตูรท่ีวา่ด้วยการค้นหาความรกัและท�าให้ความรกัน้ันย่ังยืน ผ่านหนังสือและเกมไพ่ท่ีออกแบบ
มาเพ่ือการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะ
   
นิยามความสมัพันธใ์หมด้่วยความใกล้ชิด
เม่ือความเดียวดายมีมากข้ึน ผูค้นจงึเริม่ต้ังค�าถามเก่ียวกับค่านิยมของความสัมพันธใ์นรูปแบบเดิม 
รวมท้ังมาพรอ้มกับทัศนคติใหม่เก่ียวกับการแต่งงาน หรอืการมีคู่ครองหลายคนในเวลาเดียวกัน  
(Polygamy)
 
ปจัจุบันทัศนคติเก่ียวกับความสัมพันธเ์ริม่เปล่ียนแปลงไป เชน่ หลายคู่รกัแต่งงานชา้ลง ระดับความ
เหงาและความเดียวดายของผูค้นเพ่ิมข้ึน และค�าถามท่ีเก่ียวกับการรกัเดียวใจเดียว อันเปน็ค่านิยม
แบบเดิมเริม่มีมากข้ึนเชน่กัน ผูค้นจงึเริม่มองหาวธิคีลายความเหงา ลดความคาดหวงัต่อความสัมพันธ์
ในรูปแบบเก่า โดยเฉพาะเจนซแีละมิลเลนเนียล ท่ีพยายามสรา้งเรือ่งเล่าและความสัมพันธใ์นรูปแบบ
ใหม่ ท่ีเน้นความสขุและความพอใจเปน็ส่ิงส�าคัญ

เม่ือผู้คนมองหาวธิกีารเรยีนรูท่ี้จะสรา้งความสัมพันธ์
และความใกล้ชดิ แต่ความสัมพันธน้ั์นกลับกลายเปน็
ไม่ม่ันคง จงึอาจไม่ใชเ่รือ่งแปลกหากเขาจะทดลองเปิด
ใจยอมรบัความสัมพันธแ์บบมีคู่ครองหลายคน หรอืมี
สามีและภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน
 
เพราะเม่ือรูว้า่ “มีความสขุด้วยกันไปตลอดกาล” น้ัน
ไม่มีจรงิอีกต่อไป และการแต่งงานจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีช่วย
รกัษาความส�าเรจ็ของความสัมพันธไ์วไ้ด้
 
สังคมตะวันตกก�าลังก้าวไปสู่จุดล่มสลายของความ
สัมพันธแ์บบใกล้ชิด ชาวอเมรกัินกวา่ 46% บอกวา่
บางครัง้พวกเขารูสึ้กโดดเด่ียว รายงานระบุวา่ 47% 
รูสึ้กเหมือนถูกท้ิงไวต้ามล�าพัง รายงานของ Cigna 
ในป ี2018 พบวา่คู่รกัระบวุา่ 43% ของความสัมพันธ ์
น้ันไม่มีความหมาย พวกเขารูสึ้กแปลกแยกจากคู่ของ
ตัวเอง สถิติเหล่าน้ีปรากฏในกลุม่เจนซท่ีีเปน็เจเนอเชัน่ 
ท่ีเหงาท่ีสดุ
 

ในสหราชอาณาจกัร ข้อมูลจาก Office for National Statistics (ONS) ระบวุา่ 9.8% ของ
วยัรุน่อายุระหวา่ง 16-24 ปี มักรูสึ้กเหงาอยูบ่่อยๆ และกวา่ครึง่ของกลุม่วยัรุน่ชาย ระบวุา่
พวกเขา “แทบจะไม่เคย” รูสึ้กเหงาเลย เม่ือเปรยีบเทียบกับผูห้ญิง 32.4% ท่ีระบวุา่ตัวเอง
มีความรูสึ้กเหงาบ่อยครัง้
 
ในอเมรกิา ข้อมลูจาก General Social Survey (GSS) ในป ี2019 ระบุวา่ผูค้น 23% ไม่มีเซก็ซ์
เลยในปีท่ีผ่านมา และเพ่ิมเป็น 2 เท่าใน 10 ป ีข้อมลูท่ีน่าสนใจคือส่วนใหญ่มักเปน็ผูช้าย ผล
การส�ารวจยังพบวา่ผูช้ายอายุต�ากวา่ 30 ป ีไม่ได้มีเพศสัมพันธเ์ลยในปท่ีีผ่านมา อัตราส่วนน้ี
เพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่าจากผลส�ารวจเม่ือป ี2008 และมากกวา่ผูห้ญิงในชว่งอายเุดียวกันถึง 8%
 
ในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ กลุม่วยัรุน่หรอืกลุม่มิลเลนเนียล มีเซก็ซน้์อยกวา่หากเทียบ
กับเจเนอเรชันก่อนหน้า เหตุการณ์น้ีน�าไปสู่การศึกษาถึงสาเหตุต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการ
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับโลกดิจิทัล หรอืการเติบโตมาในครอบครวัท่ีพ่อแม่คอยตามติด 
ใกล้ชดิและดแูลลกูตลอดเวลา (Helicopter Parenting) กลุม่วยัรุน่ท่ีกังวลกับการใชห้น้ีทาง 
การศึกษาและความเป็นอยู่ รวมถึงความรูสึ้กท่ีไม่ชอบความเส่ียงหรอืความไม่แน่นอนเปน็
พ้ืนฐาน เม่ือปจัจยัขับเคล่ือนน้ันเต็มไปด้วยความซบัซอ้น จงึผลกระทบในเชงิลบท้ังต่อสขุภาพ
และความรูสึ้ก เชน่ ความเหงา ความอ้วน การสบูบหุรี ่ ความเส่ียงโรคเส้นเลือดในสมอง 
แตกหรอืหัวใจล้มเหลว ฯลฯ 

กิจกรรมสง่เสรมิความใกล้ชิด
ความเหงาและเปล่าเปล่ียวน�าไปสูก่ารจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเปน็พ้ืนท่ีให้ผูค้นมารวม
ตัวกันเป็นกลุม่หรอืคอมมูนิต้ี สรา้งความเข้าใจผ่านการท�าความรูจ้กั การศึกษา การ
สัมผัส หรอืเทศกาลท่ีสนับสนุนการมีเซก็ซใ์นเชงิบวก
 
House of Togetherness กิจกรรมและเทศกาลท่ีจัดข้ึนในลอนดอน ออกแบบ 
เพ่ือสรา้งความสัมพันธร์ะหวา่งผู้คน ผ่านเวริก์ชอ็ปและการแสดงชบิาร ิ (Shibari) 
หรอืศาสตรก์ารมัดเชอืกบนรา่งกายตามวถีิญ่ีปุ่น, เรจคลับ (คลับระบายความโกรธ) 
ตลอดจนเวริก์ชอ็ปท่ีชว่ยสรา้งเสรมิความใกล้ชดิ อดัม ไวล์เดอร ์(Adam Wilder) ผู้
ก่อต้ังเชื่อวา่กิจกรรมเหล่าน้ีจะชว่ยให้ผูค้นได้มีพ้ืนท่ีในการแสดงความรูสึ้กอย่างเต็ม
ท่ีด้วยวธิท่ีีเหมาะสม แม้จะเป็นความรูสึ้กในเชงิลบก็ตาม ท้ังน้ีเพ่ือให้พวกเขาสามารถ
กลับไปเชื่อมโยงความสัมพันธกั์บคนอ่ืนๆ ได้ดีย่ิงข้ึน
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ผู้ท่ีมองหาความใกล้ชดิเลือกไปรว่มเทศกาลอย่าง SoulPlay เทศกาลประจ�าปี
ท่ีจดัข้ึนในแคลิฟอรเ์นีย น�าเสนอ “การรวมกันของสติ จติรูส้�านึก เน้นการเปิดใจ
เพ่ือเชื่อมโยงกัน การขยายขอบเขตความเปน็ตัวเอง และการเต้นเพ่ือความสงบ” 
ความปรารถนาและความต้องการของแต่ละคนจะได้รบัการยอมรบั ทกุคนมีอิสระ
ในการเปน็ตัวเอง ได้แสดงออกโดยปราศจากความกลัววา่จะถกูตัดสินหรอืรูสึ้ก
อับอาย เทศกาลน้ีเน้นย�าถึงคณุค่าของความยินยอม (Consent) ความสนุกสนาน 
(Playfulness) ความชา่งสงสัย (Curiosity) และความจรงิแท้ (Authenticity)
 

ความสมัพันธแ์บบหลายคน
คือทัศนคติของการมีสามีหรอืภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน รวมถึงการยอมรบัในความไม่
รกัเดียวใจเดียว
 
ในสหรฐัอเมรกิา 17% ของวยัรุน่อายุระหวา่ง 18-29 ป ีมีความสัมพันธท์างเพศกับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่
คู่รกัของตัวเอง โดยได้รบัความยินยอมจากอีกฝา่ย เม่ือเปรยีบเทียบกับอัตรา 9% เท่าน้ันเม่ือ
เป็นกลุม่คนอายุ 45-64 ปี
 
คนดังฮอลลีวูดหลายคน เช่น เบลล่า ธอรน์ (Bella Thorn) และวลิโลว ์ สมิธ (Willow 
Smith) มีมุมมองวา่การใชช้วีติแบบ Polyamory เป็นเรือ่งปกติส�าหรบัคนรุน่ใหม่ โดยท้ัง
คู่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านบทสัมภาษณ์และโซเชียลมีเดีย วา่ Polyamory หรอื Con-
sensual Non-Monogamy (ความสัมพันธแ์บบไม่ใช่คู่รกัเดียว ท่ีต้องได้รบัการยินยอม
จากทุกคนในความสัมพันธ์) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์หรอืการมีเพศสัมพันธ์แบบเปิด
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นารเ์จซ ีทราจกิ (Narjesi Tragic) (คนขวา) “การมีความสัมพันธแ์บบ Polyamory เหมือนบันไดเล่ือนทางความสัมพันธ:์ 
นารเ์จซอีอกเดทกับเทียน่า นอรธ์ (Tiana North), เทียน่าเดทกับโอรอีอน สตารบ์รซี (Orion Starbreeze)  
ผูท่ี้ก�าลังคบอยูกั่บแบรต เจมส์ (Brat James) ท้ัง 4 คนเปน็เพ่ือนกันท้ังหมด 
ท่ีมาภาพ ถ่ายโดย Yael Malka จาก The New York Times

กับคู่มากกว่า 1 คน ภายใต้กรอบท่ีว่าคู่รกั (คู่หลัก) มีความสัมพันธ์ระยะส้ันหรอืยาวกับคนอ่ืน  
(คูร่อง) หรอืความสัมพันธท่ี์พัฒนาไปมากกวา่ 2 คนโดยมีหลักพ้ืนฐานเดียวกัน กล่าวคือความสัมพันธแ์บบ 
มีความซื่อสัตย์ต่อหลายคน (Polyfidelity) และการจ�ากัดกิจกรรมทางเพศกับกลุ่มคนบางกลุ่มน้ัน 
เป็นไปได้เช่นกัน
 
ส่ิงท่ีมีเหมือนกันของความสัมพันธใ์นลักษณะน้ี คือความจ�าเปน็ในการส่ือสารอารมณ์และรบัผิดชอบ
ต่อความสขุของตัวเอง

“ฉันไม่ได้คิดวา่ Polyamory เป็นส่ิงท่ีพัฒนามาจาก Monogamy (การรกัเดียวใจเดียว)” ซาห์นา  
วรางกาโลวา (Zhana Vrangalova) นักวจิัยด้านเพศกล่าว เธอสอนหลักสูตรออนไลน์ส�าหรบัคู่รกั 
หรอืคนท่ัวไป ท่ีก�าลังมองหารูปแบบความสัมพันธแ์บบเปิด “มันควรเปน็ทางเลือก ผูค้นควรมีทางเลือก
มากกวา่น้ี” 
 
ไม่วา่รูปแบบความสัมพันธจ์ะมีหน้าตาเปน็อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรถกูตัดสินจากความต้องการส่วนตัว 
ความรูสึ้ก หรอืความไม่คุ้นเคยตามขนบเก่า เพราะเราทกุคนควรยอมรบัผูอ่ื้น ในแบบท่ีพวกเขาเปน็
อย่างแท้จรงิ 
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FLEXIBLE 
WORK CULTURE
ยืนหยัดด้วยความยืดหยุ่น

ชว่งทศวรรษท่ีผ่านมารูปแบบการท�างานและบรบิทแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ธรรมเนียมการ
ท�างานจาก 9 โมงเชา้ถึง 5 โมงเย็นต่อสัปดาห์ถกูท้าทายมากข้ึน ขณะท่ีเทคโนโลยีก็ชว่ยลด 
ข้อจ�ากัดในการท�างาน ท�าให้พนักงานสามารถเติมเต็มบทบาทของตนเองได้โดยไม่มีก�าแพง 
เรือ่งเวลาและสถานท่ี ระบบนิเวศใหม่ของการท�างานให้ความหมายเรือ่งความเชื่อใจ (Trust)
ความเท่าเทียม (Equality) และการเน้นย�าเรื่องสิทธิมนุษยชน (Humanity) มากกว่า 
องค์ประกอบคงท่ีอย่างสถานท่ีและเวลา ซึ่งท้ังหมดน้ีก�าลังเปน็ข้อได้เปรยีบและผลลัพธท่ี์ดีกวา่
ทางธรุกิจ

ในฟนิแลนด์ มีกฎระเบียบเรือ่งชัว่โมงการท�างานท่ีอนุญาตให้พนักงานสามารถต่อรองตาราง
การท�างานนับต้ังแต่ปี 1996 ชาวฟินแลนด์ได้รบัสิทธิในการเริม่งานหรอืเลิกงานเรว็หรอื
ชา้กวา่ก�าหนดได้ 3 ชัว่โมงตามการตกลงกับนายจา้ง ล่าสดุซานนา มารนิ (Sanna Marin)  
นายกรฐัมนตรหีญิงคนใหม่ ยังเริม่ต้นทดลองตารางการท�างานรูปแบบใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่น 
และก�าหนดให้มีวนัท�างานเพียง 4 วนั/ สัปดาห์ และท�างานไม่เกินวนัละ 6 ชัว่โมง/ วนั

ในสหราชอาณาจกัร มีการอนุญาตให้พนักงานท่ีท�างานในหน่วยงานหรอืองค์กรเดิมกวา่ 26 
สัปดาห์ สามารถย่ืนเรือ่งการท�างานท่ียืดหยุน่ผ่านระเบียบของบรษัิทเพ่ือให้พนักงานสามารถ
จดัสรรตารางชวีติได้ดีย่ิงข้ึน

หมวดหมู่  สุขภาพและความเป็นอยู่, สื่อและความบันเทิง
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ในนิวซแีลนด์ นายกรฐัมนตรหีญิงจาซนิดา อารเ์ดิรน์ (Jacinda Ardern) เสนอวา่การท�างาน4 
วนั/ สัปดาห์ สามารถชว่ยกระตุน้เศรษฐกิจและจดัการความสมดลุระหวา่งชวีติและการท�างาน 
นอกจากน้ี ยังมีส่วนกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ

เกาหลีใต้เป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีชัว่โมงการท�างานต่อสัปดาห์มากท่ีสดุในเอเชยี มากจนถกู
กล่าวหาวา่ “ยาวนานในระดับไรม้นุษยธรรม” และเปน็ปจัจยัหน่ึงท่ีท�าให้เกาหลีใต้ก้าวสูสั่งคม
ผู้สงูอายอุย่างรวดเรว็ ส�านักข่าว The Guardian ระบวุา่นับต้ังแต่เศรษฐกิจของเกาหลีใต้
เฟื่ องฟูในชว่งทศวรรษ 80 และ 90 น่ันเป็นจุดเริม่ต้นของวฒันธรรม “บ้างาน” จนล่าสดุ
รฐัสภาเกาหลีใต้ได้ผ่านรา่งกฎหมายให้ลดชัว่โมงท�างานลงจาก 68 ชัว่โมง/ สัปดาห์ เป็น 52 
ชัว่โมง/ สัปดาห์ ซึ่งมีผลบังคับใชใ้นเดือนกรกฎาคม ป ี2018 แม้กฎหมายลดชัว่โมงการท�างาน
น้ีจะมีแรงต้านจากกลุม่ธรุกิจ แต่รฐับาลระบวุา่การลดชัว่โมงท�างานมีความส�าคัญในการเพ่ิม
คณุภาพชวีติ การสรา้งงาน และการเพ่ิมก�าลังการผลิต นอกจากน้ี รฐับาลยังมีเป้าหมายเพ่ิม
อัตราการเกิดของประชากรหลังจากท่ีป ี2017 เปน็ปท่ีีเกาหลีใต้มีอัตราการเกิดลดลงมากท่ีสดุ 
ข้อมลูขององค์การเพ่ือความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุวา่เกาหลีใต้
เป็นประเทศท่ีมีชัว่โมงท�างานสงูท่ีสดุในกลุม่ประเทศพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ แม้วา่เม่ือเทียบ
รายได้แล้ว จะมีรายได้โดยเฉล่ียเทียบเท่ากับประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีชัว่โมงท�างานน้อยกวา่ เพ่ือ
ยืนยันวา่กฎหมายลดชัว่โมงการท�างานคือความจรงิในภาคปฏิบัติ ประธานาธบิดีเกาหลีใต้จงึ
ให้ค�าม่ันสัญญาแก่พนักงานถึงสิทธท่ีิพึงมีในการพัก (The Right to Rest) อีกด้วย
 
ในญ่ีปุน่ การท�างานหนักไม่ใชเ่รือ่งธรรมดา แต่อาจหนักถึงข้ันท�าให้เสียชวีติได้ โดยมีค�าเรยีกวา่ 
คาโรช ิ(Karoshi) หรอืการท�างานหนักจนตายของพนักงานท่ีเกิดได้ 2 แบบ คือป่วยตายและฆ่า
ตัวตาย ซึ่งล้วนมีสาเหตมุาจากความเครยีดและความกดดัน ท่ีเกิดจากการพยายามต้ังคณุค่า
ในการท�างานให้ตัวเองมากเกินไป ค�าวา่ Work-Life Balance ในองค์กรธรุกิจญ่ีปุ่นจงึไม่ใช่
เรือ่งงา่ย แต่หลายองค์กรก็พยายามปรบัตัว เชน่ รฐับาลญ่ีปุ่นมีการออกนโยบาย Premium 
Friday หรอืการให้เลิกงานวนัศกุรส์ดุท้ายของเดือนได้ต้ังแต่บ่าย 3 โมง หรอืการสรา้งแนวคิด
ใหม่เรือ่งการเกลียดกลัววนัจันทรซ์ึ่งเป็นวนัเริม่ต้นการท�างาน โดยสรา้งตารางวนัหยุดใน 
วนัจนัทรเ์พ่ือให้พนักงานได้เวน้วรรคจากการท�างานในแต่ละสัปดาห์

เห็นได้ชัดวา่การออกกฎหมายใหม่ในแต่ละประเทศ ถูกออกแบบมาเพ่ือส่งเสรมิ
คณุภาพชวีติท่ีดีในการท�างานและการมีความเปน็อยู่ท่ีดีในสังคม หากพิจารณาใน
แงข่องตลาดแรงงาน แบบส�ารวจ Global Workspace Survey โดย International 
Workplace Group (IWG) พบวา่หากมีต�าแหน่งงาน 2 ตัวเลือกท่ีไม่ต่างกันมากนัก
มาน�าเสนอ พนักงานกวา่ 75% พึงพอใจกับตัวเลือกท่ีให้ข้อเสนอเรือ่งความยืดหยุน่
มากกวา่ ส่วนฝั่ งนายจา้งเน้นการออกแบบตารางงานท่ีสามารถลดต้นทนุให้น้อยท่ีสดุ
ส�าหรบัพนักงาน ในขณะท่ีประสิทธผิลของงานต้องยอดเย่ียมท่ีสดุ น่ีคือผลลัพธท่ี์ไม่
สมดลุกันในวฒันธรรมการท�างาน เม่ือผลประโยชน์ถกูวางอยูบ่นยอดพีระมิด ในขณะ
ท่ีความไม่ม่ันคงปลอดภัยของพนักงานถกูใชเ้ป็นฐาน 

เจเนอเรชนัใหม่และคณุภาพชีวติท่ีต้องดีกวา่ในการท�างาน
ทกุวนัน้ีแรงงานรุน่ใหม่มาพรอ้มทัศนคติและความคาดหวงัท่ีเปล่ียนไป ท้ัง
ยังเปน็ตัวเรง่ท่ีส�าคัญ น่ันคือ กลุม่มิลเลนเนียลและเจนซท่ีีเพ่ิงเข้าสูต่ลาด
แรงงาน ท�าให้กระบวนทัศน์ของการท�างานในรูปแบบเดิม ถกูแทนท่ีด้วย
พลังและความคิดสรา้งสรรค์มากข้ึน รวมถึงโมเดลท่ีให้ความส�าคัญกับคน
ท�างานมากกวา่เก่า โดย 92% ของกลุม่มิลเลนเนียล ระบวุา่ความยืดหยุน่
เปน็ส่ิงส�าคัญท่ีสดุเม่ือค้นหางาน 70% ของพนักงานในสหราชอาณาจกัร 
รูสึ้กวา่การท�างานท่ียืดหยุน่ท�าให้งานน่าดึงดดูใจย่ิงข้ึน และ 30% ต้องการ
ท�างานท่ียืดหยุ่นเพ่ือรบัเงนิท่ีสูงข้ึน แม้กระท่ังกลุ่มคนอายุ 50 ปีข้ึนไป 
ส่วนใหญ่ต้องการลดชัว่โมงการท�างานให้น้อยลง และมีตารางการท�างาน
ท่ียืดหยุน่ก่อนเกษียณอายุ

ความยืดหยุน่จงึไมต่่างจากเครือ่งมือท่ีให้อ�านาจแก่พนักงาน เพ่ิมโอกาส
ในการปรบัปรุงคณุภาพชีวติ ซ่ึงเปน็สว่นส�าคัญต่อการเพ่ิมระดับความพึง
พอใจในการท�างาน ตลอดจนสง่ผลต่อการปฏิบัติงานและผลตอบแทน
ของบรษัิท
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ระหวา่งเดือนมีนาคม-เมษายน ป ี2018 บรษัิท Perpetual Guardian ในนิวซแีลนด์ ทดลอง
เปล่ียนวนัท�างานเป็น 4 วนั/ สัปดาห์กับพนักงาน 250 คน พรอ้มมีทีมงานฝา่ยวชิาการรบัผิดชอบ 
การศึกษาข้อมูลเชงิผลกระทบกับระบบใหม่ ผลลัพธท่ี์ได้ยืนยันความส�าเรจ็ของการทดลอง 
โดย 78% ของพนักงานสามารถจัดการ Work-Life Balance ได้อย่างมีคุณภาพ หาก 
เปรยีบเทียบกับปก่ีอน พบวา่มีคณุภาพเพ่ิมถึงมากกวา่ 24% ระบบใหม่มีส่วนลดระดับความ
ตึงเครยีดและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับบรษัิทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีอย่าง
ไมโครซอฟต์ (Microsoft) ปี 2019 บรษัิทเริม่ทดลองระบบการท�างานแบบ 4 วนั/ สัปดาห์ 
ในญ่ีปุน่ พบวา่ประสบความส�าเรจ็ โดยวดัจากเสียงสะท้อนของพนักงานและประสิทธภิาพ 
การท�างานท่ีดีข้ึน ทางบรษัิทกล่าววา่” กลยุทธก์ารท�างานแบบผสมผสานน้ีเป็นการเริม่ต้น
อย่างค่อยเปน็ค่อยไปในชว่งแรก”

แม้ไม่ใชเ่รือ่งงา่ยท่ีจะเริม่ต้นท�าเชน่น้ี แต่เดิมพันครัง้น้ีมีผลลัพธช์ว่ยยืนยัน ปี 2019 
องค์กร International Workplace Group ส�ารวจพนักงานท่ัวโลกกวา่ 15,000 คน 
ใน 80 ประเทศ พบวา่ 85% ของผูเ้ข้ารว่มระบวุา่มีประสิทธภิาพในการท�างานมากข้ึน 
หลังปรบัเปล่ียนตารางงาน รายงานไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของวธิีการใหม่
เท่าน้ัน แต่ยังยืนยันผ่านตัวเลขราว 74% ถึงเรือ่งความยืดหยุ่นในการเข้าท�างาน  
วา่เป็นความปกติในรูปแบบใหม่ หรอื New Normal

บรษัิทต่างๆ เริม่ปรบัตัวรบัการเปล่ียนแปลงน้ี โดยบรษัิทในสหรฐัอเมรกิากวา่ 83% 
เริม่น�านโยบายท่ีให้ความยืดหยุ่นในการเข้าท�างานมาใช้มากข้ึน เพราะนอกจาก
พนักงานจะได้รบัผลประโยชน์จากการท�างานท่ีบ้าน บรษัิทและสังคมก็ได้รบัประโยชน์
ในหลายๆ ด้านเชน่กัน

ชว่ง COVID-19 คือการทดสอบตลาดหลักในการ WFH 
ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา การท�างานจากข้างนอกหรอืจากท่ีบ้าน กลายเปน็ 
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมใหม่ เพราะตอบโจทย์และลดความกังวลเรือ่งการกลับไป
ท�างานท่ีบรษัิท ในขณะท่ีต้องคงมาตรการเวน้ชอ่งวา่งระหวา่งบุคคลไว ้ โดยบรษัิท
บางแห่งยังเพ่ิมทางเลือกให้พนักงาน วา่ต้องการ Work From Home ในชว่งระยะ
เวลาหน่ึง หรอืท�างานจากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง หรอืแม้กระท่ังอนุญาตให้พนักงาน
ท�างานผ่านออนไลน์อย่างเดียว 

มารก์ ซกัเคอรเ์บิรก์ (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อต้ังเฟซบุ๊ก (Facebook) บอกกับ 
เจา้หน้าท่ีวา่เป็น “การเปิดงานแบบทางไกล” ในเดือนกรกฎาคม เขาคาดวา่ครึง่หน่ึง
ของพนักงานจะสามารถท�างานนอกส�านักงานเฟซบุ๊กในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เช่น
เดียวกับบรษัิทเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในซลิิคอนแวลลีย์ รวมถึงทวติเตอร ์(Twitter) ท่ีแจง้
พนักงานวา่ สามารถท�างานจากท่ีบ้านได้ตลอดไป (forever) หากต้องการ

แอมะซอน (Amazon) ให้พนักงานมีตัวเลือกในการท�างานจากท่ีบ้าน จนถึงอย่าง
น้อยในเดือนตลุาคม

บารเ์คลย์ส (Barclays) ซึ่งปจัจุบันมีพนักงานราว 70,000 คน อนุญาตให้พนักงาน
ท�างานจากท่ีบ้านได้ โดยเจส สเตลีย์ (Jes Staley) ประธานกรรมการบรหิาร 
ของบารเ์คลย์ส กล่าววา่ส�านักงานใหญ่ในเมือง “อาจเปน็เรือ่งอดีต” 
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กเูกิล (Google) ให้พนักงานท�างานจากท่ีบ้านไปจนถึงชว่งส้ินปี 2020 

มาสเตอรก์ารด์ (Mastercard) กล่าววา่พนักงานส่วนใหญ่สามารถท�างานจาก
ท่ีบ้านได้ จนกวา่พวกเขาจะ “พรอ้ม” ท่ีจะกลับมา นอกจากน้ีบรษัิทยังก�าลังมอง
หาส�านักงานใหญ่ท่ัวโลก

ธนาคาร Royal Bank of Scotland อนุญาตให้พนักงานท�างานจากท่ีบ้านได้อย่าง
น้อยจนถึงส้ินเดือนกันยายน

สปอติฟาย (Spotify) ให้พนักงานกวา่ 4,000 คนสามารถท�างานจากท่ีบ้านได้
ตลอดท้ังป ี2020

ทวติเตอร ์(Twitter) มอบข้อเสนอให้พนักงานท�างานท่ีบ้านเป็นการถาวร 

เอเจนซีโ่ฆษณารายใหญ่ท่ีสดุของโลก WPP กล่าววา่การกลับมาท�างานในออฟฟศิ 
คือความสมัครใจและความยืดหยุน่

เห็นได้ชดัวา่รายชื่อผู้น�าทางธรุกิจก�าลังเพ่ิมน�าหนักให้กับการท�างานจากท่ีบ้าน 
และเตรยีมรูปแบบการท�างานท่ียืดหยุ่นมากข้ึน ซึ่งส่วนหน่ึงเปน็ผลมาจากความ
รุดหน้าของเทคโนโลยี และแพลตฟอรม์การประชุมทางออนไลน์ ไม่วา่จะเป็น 
Zoom หรอื Google Meet วกิฤต COVID-19 ท�าให้นายจา้งต้องถอยห่างจาก
ความคิดด้ังเดิม ท่ีวา่ผลผลิตย่อมข้ึนอยูกั่บชัว่โมงการท�างานในสภาพแวดล้อม
ของส�านักงานเท่าน้ัน ผลสะท้อนจากฝั่ งพนักงานจากรายงาน State of Remote 
Work 2020 ระบวุา่ 98% ของคนท�างาน ต้องการท�างานแบบรโีมทอย่างน้อย
ท่ีสุดคือในช่วงเวลาท่ีเหลือในชีวติท�างานของพวกเขา การท�างานในรูปแบบน้ี 
ยังชว่ยประหยัดเวลา ท้ังยังส่งผลดีด้านการเงนิและส่ิงแวดล้อม

การท�างานนอกออฟฟิศมีส่วนช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึก 
ผ่อนคลาย และลดความเจบ็ปว่ยจากโรคออฟฟศิซนิโดรม งานวจิยั
จากมหาวทิยาลัยสแตนฟอรด์รว่มกับมหาวทิยาลัยปักก่ิง ท่ีศึกษา
พนักงาน 242 คนของบรษัิทท่องเท่ียวขนาดใหญ่ของจีน พบวา่ 
ผลงานของกลุ่มท่ีได้รบัมอบหมายให้ท�างานแบบรโีมท สามารถ
เพ่ิมประสิทธผิลได้กวา่ 13.5% อย่างไรก็ตาม แม้การท�างานแบบ
รโีมทจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มาพรอ้มกับความท้าทายรว่มด้วย เชน่ 
พนักงานต้องมีวนัิยและความรบัผิดชอบในงานสงู เพ่ือให้งานเปน็ไป
ตามแผน และการท�างานโดยปราศจากการพบเจอเพ่ือนรว่มงาน
หรอืต้องท�าแบบเดิมซ�าๆ อาจท�าให้เกิดความเบ่ือหน่ายได้งา่ย เชน่
เดียวกับการขาดปฏิสัมพันธร์ะหวา่งเพ่ือนรว่มงาน ท่ีอาจส่งผลต่อ
ทัศนคติและการท�างานรว่มกันได้

ส�าหรบัด้านส่ิงแวดล้อม การลดการเดินทางมีส่วนชว่ยให้ปรมิาณ
คารบ์อนลดลงเป็นอย่างมาก ป ี2019 ไมโครซอฟต์ในญ่ีปุ่นทดลอง
ท�างาน 4 วนั/ สัปดาห์ ซึ่งน่ีเปน็ตัวต้ังต้นส�าคัญท่ีชว่ยลดค่าไฟฟา้
ให้น้อยลงกวา่ 23% เชน่เดียวกับโปรเจก็ต์ Home2025 โดยกลุม่ 
The Climate Group ท่ีพบวา่บรษัิทขนาดเฉล่ียท่ัวไปในฝั่ งตะวนั
ตกของลอนดอน สามารถประหยัดเงนิได้ราว 393,294 ยโูร และลด
คารบ์อนไดออกไซด์ได้ราว 59.3 ตันในแต่ละป ี ในกรณีท่ีพนักงาน 
30% จากท้ังหมดท�างานจากท่ีบ้านทุกวัน ในขณะท่ีการส�ารวจ
ของ American Community Survey (ACS) ป ี2016 เปิดเผย
วา่แรงงานกวา่ 150 ล้านคน ใชย้านพาหนะอย่างน้อย 115 ล้านคัน 
ในการเดินทางจากบ้านไปท่ีท�างานทุกวนัในสหรฐัอเมรกิา ดังน้ัน 
เพ่ือลดปรมิาณยานพาหนะจ�านวนมากบนท้องถนน ชารลี์ เบเคอร ์
(Charlie Baker) ผูว้า่การรฐัแมสซาชูเซตส์ น�าเสนอให้ลงทนุเรือ่ง
โครงสรา้งพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งราว 18 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ 
หรอืกระตุ้นให้บรษัิทน�าเสนอผลตอบแทนเพ่ิมเติมในการท�างาน
จากท่ีบ้าน
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อะไรก�าลังจะกลายเปน็เครือ่งมือใหม่
เริม่ต้นจากกลุม่สตารท์อัพสูบ่รษัิทขนาดใหญ่ หลายธรุกิจต้องเริม่ทบทวนบทบาท
ของออฟฟศิใหม่ และต้ังค�าถามถึงคณุค่าของภมิูทัศน์ใหม่หลังการแพรร่ะบาด
ของไวรสั การท�างานผ่านโลกเสมือนเปน็อีกหน่ึงทางออกท่ีใชง้านได้จรงิ ปลอดภัย 
และชว่ยแก้ปญัหา

• ออฟฟศิในโลกเสมือน
ในอนาคตการท�างานแบบรโีมทอาจเปน็ความธรรมดา โลกเสมือนกลายเป็นตัว
เลือกส�าหรบัออฟฟศิแบบเดิมท่ีสามารถเชื่อมโยงทางสังคม ความรว่มมือ และ
การเปน็หน่ึงเดียวของทีม

บรษัิท WeTransfer เปิดตัวเวอรช์ัน่โลกเสมือน ณ ส�านักงานใหญ่ในนิวยอรก์  
ลอสแอนเจลิส และอัมสเตอรดั์มชว่งเดือนพฤษภาคม ปี 2020 โดยกอรด์อน 
วลิโลบี (Gordon Willoughby) ประธานบรหิารของ WeTransfer กล่าววา่
แพลตฟอรม์ดังกล่าวจะช่วยมอบประสบการณ์ทางสังคมในส�านักงาน แบบท่ี
การประชุมผ่าน Zoom และ Slack ได้เข้ามาแทนท่ีการประชุมในชว่งท่ีผ่านมาน้ี  
แต่จะเหนือกว่าด้วยเครื่องมือใหม่ในระบบออฟฟิศแบบ 3D ท่ีช่วยรักษา 

การเชื่อมต่อและความสัมพันธท่ี์ดีในออฟฟศิไว ้ 
ผ่านการประชุมหรือพบปะด้วยร่างเสมือน  
(Avatar) ซึ่งพนักงาน WeTransfer ส่วนใหญ่
ใช้โลกเสมือนส�าหรบัการประชุมประจ�าวนัและ 
ช่วง Happy Hour ส่วนการประชุมทางธรุกิจ 
ยังคงใช้เครือ่งมืออย่าง Google Hangouts  
เช่น เ ดิม  ทางด้านบริษัท  S ine  Wave  
Entertainment แบรนด์ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง  
Sinespace แพลตฟอร์ม Unity 3D แบบ
ออนไลน์ ผู้เล่นสามารถสรา้งตัวแทนเสมือน 
โต้ตอบกับผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ได้อย่างสมจรงิ ล่าสดุ
เพ่ิงเปิดตัว Breakroom แพลตฟอรม์เสมือน
จรงิท่ีออกแบบส�าหรบัการท�างานแบบรโีมท  
ผูใ้ชง้านสามารถออกแบบการใชง้านพ้ืนท่ีดิจทัิล
ได้ตามความต้องการ แตกต่างตามวตัถปุระสงค์
เฉพาะ ไม่วา่จะเป็นไลฟอี์เวนต์ หรอืการประชุม
ของทีมงาน 

• กระจายศนูย์ไปยังชานเมืองและสว่นท้องถ่ิน
เม่ือนายจา้งเริม่ปรบัใชก้ารท�างานแบบยืดหยุน่ มีส่วนส่งเสรมิการกระจายพ้ืนท่ีท�างานไปยัง
หลายๆ จุด เราจงึเห็นพ้ืนท่ีท�างานในโลเคชัน่ใหม่ๆ มากข้ึน

ข้อมลูจากรจีสั (Regus) บรษัิทชัน้น�าด้านผูใ้ห้บรกิารส�านักงานระหวา่งประเทศ พบวา่ระบบ
งานท่ียืดหยุ่นเป็นตัวเรง่ให้เกิดส�านักงานในระดับท้องถ่ินและพ้ืนท่ีชานเมือง ผลของการ
ปรบันโยบายยังน�าไปสูค่วามต้องการพ้ืนท่ีท�างานแบบ Co-Working Space ซึ่งปรบัตัวตาม
มาตรการท่ีเน้นแนวความสะอาดและเปน็ส่วนบคุคลมากข้ึน อย่าง Co-Separate Space เพ่ือ
การท�างานนอกส�านักงาน นอกจากน้ี ยังมีแนวโน้มวา่ส�านักงานใหญ่ท่ีประจ�าอยูใ่นมหานคร
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ที่มา: 

บทความ “ถึงเวลาทิ้งออฟฟิศ 
แล้วหรือยัง?” จาก techsauce.co

บทความ “Adapted Lifestyles: 
Work” จาก wgsn.com

บทความ “Coronavirus: Flexible 
Working Will Be a New Normal 
after Virus” โดย Justin Harper 
จาก bbc.com

บทความ “Digital Conference 
Strategies: Toolkit” 
จาก wgsn.com

บทความ “Flexible Working: 
The Way of the Future” โดย Joy 
Burnford จาก forbes.com

บทความ “The Buzz: Conscious 
Employees” 
จาก wgsn.com

บทความ “The Buzz: Flexible 
Working Schedules”  
จาก wgsn.com

ที่มาภาพ: 

annualreviews.org
designboom.com
management.co.nz
wsj.com
venturebeat.com
visionawaken.com

หลัก จะกระจายศนูย์กลางไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ บรเิวณ
ชานเมือง แนวทางน้ีมีส่วนชว่ยส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินใหม่ๆ ท้ังน้ีการศึกษาของรจีสัท่ีครอบคลมุ 
19 ประเทศ คาดการณ์วา่การท�างานในรูปแบบท่ี
ยืดหยุน่ย่ิงข้ึนน้ี อาจสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจกวา่ 
254 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ส�าหรบัเศรษฐกิจท้องถ่ิน
ท่ัวโลกจนถึงทศวรรษหน้า 

• ความหลากหลายของเพ่ือนรว่มงาน
ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการให้ความ
ส�าคัญกับคนทุกกลุ่ม (Inclusion) คือแก่นของ
ธุรกิจท่ีมีคุณภาพ ซึ่งยังคงมีความส�าคัญแม้โลก
จะเผชญิวกิฤต
 

การวจิยัแสดงให้เห็นวา่ความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศ เป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขัน
ทางธรุกิจยามเผชญิกับปัญหา บรษัิทท่ีมีความหลากหลายมักเต็มไปด้วยมมุมอง และความ
ท้าทายท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ เพ่ือน�าไปสู่นวัตกรรมและการเติบโตทางธุรกิจ การ
วเิคราะห์การปฏิบัติงานของบรษัิทขนาดใหญ่กวา่ 1,000 แห่งใน 15 ประเทศในปี 2019 โดย 
McKinsey & Cpmpany พบวา่ความหลากหลายด้านเชื้อชาติให้ผลลัพธท่ี์ดีกวา่ความหลาก
หลายต�าถึง 36% แม้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวของแต่ละธรุกิจอาจเป็นไปอย่างชา้ๆ แต่
จะถกูเรง่ให้เรว็ข้ึนด้วยเศรษฐกิจสังคมท่ีแวดล้อม อย่างกรณี Black Lives Matter ท่ีน�าไปสู่
การเคล่ือนไหวครัง้ใหญ่ท้ังเชงิการเมืองและธรุกิจ หลายบรษัิทแสดงจุดยืนชดัเจนเรือ่งการ
ต่อต้านการเหยียดสีผิว และก้าวไปอีกข้ันด้วยการสรา้งองค์กรท่ีมีความหลากหลาย จนเป็น
ส่วนหน่ึงในนโยบายขององค์กร เชน่ บรษัิท Awaken ศนูย์นวตักรรมท่ีน�าเสนอเวริก์ชอ็ปเพ่ือ
เรยีนรูค้วามหลากหลายของผูค้นในกลุม่ธรุกิจ น�าไปสูก่ารสรา้งวธิคิีดใหม่ๆ และบรรยากาศ
การท�างานท่ีเท่าเทียม

ภายใต้ข้อดีมากมายในระบบการท�างานท่ียืดหยุน่จนถึงการท�างานแบบ
รโีมท ย่อมต้องมีการบรหิารจดัการท่ีดีควบคูกั่นไป เพราะการท�างานแบบ
รโีมทท่ีมาพรอ้มการประชุมบ่อยครัง้ข้ึน อาจเปน็สาเหตขุองความเครยีด
และความกดดัน น่ียังไม่รวมถึงการจมอยู่กับหน้าจอสกรนีมากเกินไป 
จนท�าให้เกิดอาการเม่ือยล้าทางสายตา (Eye Strain) และภาวะอดนอน 
หลักฐานจากนักวทิยาศาสตร ์ชว่ยยืนยันถึงระดับความเหน่ือยล้าท่ีเพ่ิม
ข้ึนจากการวดีิโอคอลล์ จนมีบัญญัติค�าใหม่วา่ Zoom Fatigue ท่ีเปน็ผล 
มาจากการจดจ่อทางออนไลน์สูงกวา่ปกติ ความเกรง็ท่ีมากข้ึนเพราะ
รูสึ้กถูกจับจ้องตลอดเวลา ตลอดจนความหงุดหงดิใจท่ีเกิดได้งา่ยข้ึน 
จากส่ิงแวดล้อม เช่น เสียงรบกวน สัญญาณอินเทอรเ์น็ต นอกจากน้ี  
ผลส�ารวจจาก MIT ยังพบวา่ 10% ของพนักงานเสียสมาธจิากสมาชกิใน
ครอบครวั แม้จะไม่ใชเ่รือ่งใหญ่แต่ก็เป็นส่ิงท่ีต้องค�านึงถึง แม้กระท่ังการ
รอค�าตอบจากคูส่นทนา งานวจิยัระบวุา่ตัวเลขเพียง 1.2 วนิาที ก็อาจท�าให้ 
คูส่นทนาหงดุหงดิใจได้ ท้ังท่ีความเปน็จรงิเปน็เวลาเพียงเส้ียววนิาที และ 
เรื่องปกติธรรมดาของการสนทนาไปมาระหว่างกันในชีวิตจรงิ จาก 
ผลกระทบท้ังหมด เชื่อแน่วา่เราคงไม่อยากเป็นแบบซูซาน (Susan)  
ตัวละครสมมติท่ี DirectlyApply ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการท�างาน รว่มมือ 
กับนักจติวทิยาและผูเ้ชีย่วชาญทางด้านฟติเนส วเิคราะห์ผลกระทบต่อ
การใชช้วีติและรา่งกาย เม่ือต้องท�างาน WFH ทกุวนัในอีก 25 ปข้ีางหน้า 
ท่ีมาพรอ้มปัญหารูปรา่งและสขุภาพแบบนับไม่ถ้วนจนต้องกมุขมับ
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เราก�าลังเดินทางมาถึงจุดสิน้สดุของโลกกันแล้วหรอืยัง

เชื่อวา่น่ีเป็นหน่ึงในค�าถามท่ีหลายคนสงสัยตลอดช่วงปีท่ีผ่านมา 
การเผชิญกับเหตุการณ์และสถานการณ์เหนือความคาดหมาย
แบบรายเดือน น�ามาซึ่งรูปแบบการใชช้วีติท่ีเปล่ียนไปตลอดกาล 

แม้สภาพสังคมในปีท่ีผ่านมาอาจเต็มไปด้วยความบอบช�า ท้ัง
เหตกุารณ์ทางการเมือง ความวุน่วายในตลาด และการล่มสลาย
ทางเศรษฐกิจ แต่รฐับาล บรษัิท และสังคม เรยีนรูแ้ละปรบัตัว
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองในการรบัมือกับชว่งเวลาของการโดด
เด่ียวทางเศรษฐกิจ (Economic Isolation) ซึ่งก่อให้เกิดชอ่งวา่ง
แห่งความเหล่ือมล�าท่ีขยายใหญ่ข้ึน และเห็นได้ชดัราวกับมีคนเอา
แวน่ขยายไปส่อง โรบิน นิเบลตต์ (Robin Niblett) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ ถึงกับเคยกล่าววา่ “น่ีอาจเป็น
จุดจบของโลกาภิวตัน์”

อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นสังคมท่ีมีผูค้นนับพันออกมายืนหยัดในส่ิง
ท่ีถกูต้อง เรยีกรอ้งสิทธ ิและยอมรบัความหลากหลาย ท้ังเรือ่งเพศ 
ศาสนา วฒันธรรม ความเคล่ือนไหวของคนรุน่ใหม่ท่ีมีความหลาก
หลาย รวมถึงความกล้าหาญในการประกาศตัวตน 

การจดัระเบียบโลกใหม่ (New Global Order) จงึเปน็ความหมาย
ท่ีหลายรฐัชาติต้องเผชญิกับความท้าทายน้ีและยอมรบัรว่มกันอีก
ครัง้ วกิฤตโลกท่ีต้องทบทวนในระดับนานาชาติรว่มกันเพ่ือจดัการ
กับภูมิทัศน์ทางการเมือง และน�าเศรษฐกิจกลับสู่เสถียรภาพให้
ได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งเป้าหมายใหญ่ในระดับภาพรวมสามารถท�าให้
บรรลผุลส�าเรจ็ได้ ด้วยการขับเคล่ือนจากระดับจุลภาคอย่างเครอื
ข่ายในชุมชน โลกจะหมุนไปข้างหน้าได้ด้วยพลวตัการขับเคล่ือน

ของความเปน็ท้องถ่ิน (Localism) ในวนัท่ีทกุคนตระหนักอย่างชดั
เเจง้เเล้ววา่ โลกท่ีกวา้งใหญ่คือการปะทะกันของความเป็นมนุษย์ 
สังคม วฒันธรรม รวมถึงส่วนผสมท่ีเกิดข้ึนจากระดับย่อยภายใน
คอมมูนิต้ี

ตามมาด้วยการเกิดข้ึนของแนวคิดการเห็นแก่ผู้อ่ืนของมนุษย์ 
ความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นค่านิยมใหม่ สังคมเต็มไปด้วยความ
เอ้ือเฟื้ อทางจิตวญิญาณและการส่ิงดีๆ เพ่ือผู้อ่ืน การปรบับรบิท
ใหม่ให้สังคมเเละวฒันธรรม จงึต้องมาพรอ้มกับฟลิเตอรก์ารมอง
โลกในแงดี่และการอยู่รว่มกันทางสังคมเป็นกลุ่มอย่างเข้มเเข็ง 
ต้ังแต่ระดับท้องถ่ิน รฐัชาติ และโลก

มีแนวคิดใหม่ท่ีต่อยอดมาจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ท่ีเปล่ียนสูก่ารออกแบบเชงิลงมือท�า (Design 
Doing) ส�าหรบัในปน้ีี วธิคิีดท่ีเปน็เข็มทิศหลักคือ “การคิดเชงิระบบ  
(Systems Thinking)” คือความสามารถในการมีมุมมอง 
ในภาพรวม มองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน และสร้างรูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธท่ี์จะเก็บผลตอบรบักลับมาได้อย่างต่อเน่ือง 

ท้ังน้ีก็เพ่ือให้ป ี2021 เปน็ปท่ีีทกุคนจะได้เห็นภาพสังคมท่ีเท่าเทียม 
สังคมท่ียอมรบัผู้คนทุกกลุ่ม (Social Inclusion) เพ่ือให้คนท่ี
เคยถูกมองข้าม คนท่ีมีสุขภาพท่ีไม่แข็งเเรง คนธรรมดาท่ีเผชิญ
กับภาวะความเหงาและเดียวดาย รวมถึงผู้พิการและผู้สูงวยั ได้
มีคณุภาพชวีติท่ีดีอย่างเท่าเทียม โดยคนในสังคมทกุคนเป็นส่วน
หน่ึงในการสรา้งความเปล่ียนแปลง น�าไปสู่โอกาสและการได้รบั
สิทธิอ์ย่างเป็นธรรม 
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POST-NEW 
WORLD ORDER
ระเบียบโลกใหม่

“ในอดีตท่ีเพ่ิงผ่านพ้นมา ส�าหรบัผู้มีวสัิยทัศน์อาจเปน็ยคุแห่งการ
มีทรพัยากรท่ีไม่มีใครเทียบได้และความล�าหน้าของเทคโนโลยี 
แต่ส�าหรบัผู้คนส่วนใหญ่ น่ีคือยุคแห่งความไม่ม่ันคง” บอรเ์ก  
เบรนเด (Borge Brende) ประธานของ World Economic Forum 

ระเบียบโลกใหม่ (New Global Order) หมายถึงโลกาภิวตัน์และ
พลวตัระดับนานาชาติท่ีเปล่ียนข้ัวไป อย่างเชน่ การยกระดับอ�านาจ
ของจนี การท่ีสังคมก้าวเข้าสู่ระบบใหม่ ท้ิงสถานะเก่าไวเ้บ้ืองหลัง 
ผูค้นท่ีเต็มไปด้วยความกลัวท่ีจะสญูเสียการควบคมุ ความขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศมหาอ�านาจของโลกอย่างสงคราม
การค้าระหวา่งจนี-อเมรกิา 

เม่ือมองจากกรอบปรัชญา สลาวอย ชิเชค (Slavoj Žiže)k  
นักปรชัญาสายวพิากษ์ชาวสโลวเีนียเคยเสนอวา่ โลกก�าลังเผชญิ
กับจตรุอาชาแห่งวนัส้ินโลกใหม่ 4 ประการด้วยกันคือ 
(1) วกิฤตการณ์ทางนิเวศวทิยา 
(2) วกิฤตเศรษฐกิจและการเงนิของโลก 
(3) ชวีวทิยาและการปฏิวติัด้านชวีพันธศุาสตร ์
(4) การแตกแยกทางสังคม 

ย้อนกลับไปในอดีต ยุคหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เราได้เห็นการ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งการปกครองท่ัวโลกโดยมีสถาบันใหม่ๆ และ
พันธมิตรด้านความม่ันคงเกิดข้ึนเพ่ือเปา้หมายในการสรา้งระเบียบ
โลกใหม่ หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต จีนก็ได้ก้าว
ข้ึนมาเป็นประเทศมหาอ�านาจของโลก พรอ้มกับท่ีสหรฐัอเมรกิา 
ถือว่าจีนเป็นคู่แข่งทางการทหารและเศรษฐกิจทันที แทนท่ีจะ
เลือกทางเดินอย่างเสรมิสรา้งความรว่มมือกัน
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มาถึงปท่ีีผ่านมา นอกเหนือจากสงครามการค้าและการสงครามท่ียังคกุรุน่ สหรฐัฯ ยังเพิ่มข้อกล่าว
หาวา่จีนเป็นต้นเหตุของวกิฤตสุขภาพโลก แม้จีนจะยังจับทางเพ่ือแก้ไขปัญหาและจัดการไม่ได้ใน
ชว่งแรก แต่ในท้ายท่ีสดุก็ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพในการรบัมืออย่างดีเย่ียม ใน
ทางกลับกัน ทางฝั่ งสหรฐัฯ ก็พิสจูน์ให้เห็นได้ชดัเจนวา่ไม่ประสบความส�าเรจ็ในการคาดการณ์และ
รบัมือกับวกิฤตล่วงหน้าได้เลยแม้เเต่น้อย ตลอดจนความล้มเหลวในการสนับสนุนพันธมิตรในยุโรป
และพันธมิตรของ NATO ในชว่งวกิฤต กลับเต็มไปด้วยค�าถามถึงประสิทธภิาพการท�างานท้ังทางการ
เมือง การบรหิารประเทศ และการทหารของประธานาธบิดี ท้ังหมดน้ี ท�าให้พลังอ�านาจของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเส่ือมถอยลงไปอย่างมาก และเปิดโอกาสให้ประเทศอ่ืนๆ ท่ีสะสมก�าลังอย่างเงยีบๆ ใน
รอบ 10-20 ปใีห้หลัง เริม่จะแสดงบทบาทในเวทีมากข้ึนอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะประเทศกลุม่ BRIC 
(Brazil, Russia, India, China) ซึ่งเปน็กลุม่มหาอ�านาจใหม่ น�าโดยประเทศจนีและรสัเซยี 

แม้สังคมโลกจะยังมีสหรฐัอเมรกิาเป็นผู้น�า แต่ก็ 
ไม่ได้น�าเด่ียวเพียงล�าพังเหมือนระเบียบโลกใน
ช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาอีกต่อไป หากแต่สังคมโลก 
ยังมี “ข้ัว” อ่ืนๆ อีกหลายข้ัวท่ีเข้ามาดึงอ�านาจ
การน�าไปจากประเทศสหรัฐอเมริก เหตุการณ์
ต่างๆ ได้เป็นตัวเร่งกระบวนการเปล่ียนผ่าน
ของระเบียบโลกให้เป็นไปในทิศทางของ ‘ระบบ 
สองข้ัวอ�านาจ’ (Bipolar World) อย่างสมบรูณ์มาก
ข้ึนในทศวรรษข้างหน้า

โลกก�าลังเข้าสู่ระยะของการสรา้งประวัติศาสตร์
ใหม่ ประกอบข้ึนด้วยความซับซ้อนและความ
ท้าทายท่ีเชือ่มโยงกัน ขับเคล่ือนโดยการผสมผสาน 
ระหวา่งการเมือง สังคม และระบบนิเวศแวดล้อม 
เกิดเป็นลมเปล่ียนทิศท่ีพัดด้วย 2 องค์ประกอบ 
ส่วนส�าคัญคือ

ความไมล่งรอยของภมิูทัศน์การเมือง
การแบ่งแยกทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่
ความล้มเหลวของการเปล่ียนข้ัวทางสถาบัน รฐับาลในหลายประเทศก�าลังล้มเหลวในการปรบัตัวเข้า
สูโ่ลกท่ีประกอบด้วยหลายฝา่ย บางสถาบันยังคงระบบการรวมศนูย์กลางและยึดถือแบบจ�าลองของ
ชนชัน้ท่ีมีมาต้ังแต่ยคุหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีกรอบวธิคิีดแสนเชยของ
สถาบันหรอืระบบเก่าก�าลังค่อยๆ ถกูรือ้ถอนออกทีละน้อย การเมืองและผูน้�าสถาบันก�าลังติดกับการ
ดึงอ�านาจในการควบคมุกลับมา ท้ิงให้สังคมอยูโ่ดยไม่มีทิศทาง เปน็วธิกีารปฏิบัติท่ีทกุฝา่ยก�าลังเผชญิ 

ภมิูทัศน์ทางการเมืองท่ีองค์กรหรอืสถาบันต่างๆ ต้องคิดใหม่ในเรือ่งโครงสรา้งพ้ืนฐาน เปล่ียนจาก 
“ชนชัน้เป็นศนูย์กลาง” และกระจายอ�านาจให้เปน็ “เครอืข่าย การรว่มมือ และพันธมิตรแห่งรฐับาล” 
การแบ่งแยกทางภมิูทัศน์การเมืองท้ังท่ีเกิดข้ึนใหม่และท่ีมีอยูแ่ล้ว เปิดเผยให้เห็นความเปราะบางของ
แนวรว่มทางการเมือง และน�าไปสูก่ารเพ่ิมข้ึนของความแตกแยกในเชงิภาพรวมของอ�านาจ
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เม่ือมองดเูรือ่งความไม่เท่าเทียมทางรายได้ท่ีก�าลังขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ชอ่งวา่งระหวา่งคนร�ารวย
และคนจนท่ีสดุย่ิงถ่างกวา้ง ในภมิูภาคท่ีพัฒนาแล้วอย่างสหรฐัอเมรกิา ยุโรป ญ่ีปุ่น เมืองในจนี กลุม่
ชนชัน้กลางก�าลังอยูภ่ายใต้แรงกดดัน ประชากรผูส้งูอายแุละการเพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยีจะย่ิงเป็นปัจจยั
ในการจ�ากัดก�าลังการซื้อและจ�ากัดความม่ันใจ ผลท่ีเกิดข้ึนจงึเปน็การก�าจดัตลาดกลางด้วยการคิด
ใหม่และท�าลายคณุค่าตลาดลง ข้อเรยีกรอ้งคณุค่าท่ีหลากหลายมากข้ึน ซึ่งคล่องแคล่วมากพอท่ีจะ
ตอบรบักับความส�าคัญของการใชจ้า่ยท่ีเจาะจงและเปล่ียนแปลงได้งา่ย ก็จะชนะในสภาพรวมน้ื

กระตุน้เศรษฐกิจใหม่ “รายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า” (Universal Basic Income-UBI) อาจไม่เกิดอะไรใหม่
ในตอนน้ี แต่รายงานจาก Future Labour 2030 ยอมรบัวา่ การสญูเสียงานเน่ืองจากการเข้ามาของ
หุ่นยนต์จะน�ามาซึ่ง “ความต้องการเจรญิเติบโตและการจ�ากัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ” บางจุดท่ี
รฐับาลต้องเข้ามาแทรกแซง ท้ังน้ี เม่ือถึงชว่งเวลาของวกิฤตครัง้ยิง่ใหญ่ การแทรกแซงของรฐับาลน้ัน
ก็ส่งผลดีมากกวา่เปน็การรบกวนผลทางเศรษฐศาสตร ์ตัวอย่างเชน่ อินเดียมีการโอนเงนิสดโดยตรง
ให้กับพลเมืองท่ีมีความจ�าเปน็ต้องมีรายได้ อินโดนีเซยีเพ่ิมผลประโยชน์ส่วนสวสัดิการรฐัเปน็เงนิกวา่  
1 รอ้ยล้านดอลลารส์หรฐัฯ เกาะอังกฤษและฝรัง่เศสรบัรองค่าแรงข้ันต�าส�าหรบัคนท�างานท่ีได้รบัผลจาก  
COVID-19 อิตาลีเองขยายเวลาการชดใชห้น้ีเเละการจา่ยค่าเชา่ ส่วนบราซลิผ่อนคลายกฎส�าหรบัชนชัน้
แรงงานและบรษัิทต่างๆ

นักเขียนด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างโรเบิร์ต แคปแลน (Robert  
Kaplan) ได้นิยามให้ไวรสัโคโรนาเปน็ “ระยะการเปล่ียนผ่าน” ของตลาดระหวา่งปจัจุบันและอนาคต 
โลกาภิวตัน์ย้อนกลับจึงเป็นเหมือนชิ้นส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจโลก ท่ีผันเปล่ียนมาสู่การค้าขาย
อย่างเป็นอิสระภายในและการพ่ึงพาตนเองในระดับชาติ ท่ีแต่ละประเทศยึดโยงอยู่กับสภาพ
เศรษฐกิจ แหล่งทรพัยากร และห่วงโซ่การผลิตของตัวเองเท่าน้ัน โรเบิรต์ต้ังประเด็นวา่ พลวตัทาง
ประวติัศาสตรข์องอ�านาจน้ันจะได้รบัการปรบัเปล่ียน ส�าหรบัฝ่ังตะวนัตกจะไม่มีการผูกขาดอ�านาจ
หรอือิทธพิลของภาวะความเป็นผู้น�าอีกต่อไป และประเทศอย่างจนีหรอือินเดียจะก้าวข้ึนมามีความ
ส�าคัญและทรงอ�านาจทางการเมืองและการค้าอย่างแน่นอน 

แนวคิดใหม่ก�าลังปรากฏข้ึน เปล่ียนจากการเป็นผู้บรโิภคไปเป็นลักษณะของพลเมืองใหม่ จอน  
อเล็กซานเดอร ์(Jon Alexander) ผู้ก่อต้ัง New Citizenship Project บรษัิทนวตักรรมในสหราช
อาณาจกัร ท่ีมุ่งเน้นการสรา้งอนาคตแห่งการมีส่วนรว่ม อธบิายถึงการปรากฏของสังคมผูบ้รโิภคยคุ
ใหม่หลังจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บุคคลน้ันถูกรบัรูใ้นฐานะ “พลเมือง” (ท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง) 
ได้รบัการศึกษาและยอมรบัเข้าเป็นส่วนหน่ึงของโลก แต่ความรุง่เรอืงของเศรษฐกิจในช่วงยุคหลัง
สงคราม ได้ท�าให้เกิดลักษณะของ “ผู้บรโิภค” ท่ีมีอิสระในการเลือกสินค้าในตลาด การตระหนักรู้
ถึงระบบท่ีเปล่ียนไป ได้ก่อสรา้งพลเมืองผู้ท่ีได้รบัข้อมูลและรบัผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ผู้ซึ่งบรโิภค
โดยข้ึนอยู่กับจรยิธรรม ความสรา้งสรรค์ และหลักการรวมกลุ่ม

การมองโลกในแง่ดีแบบสุดข้ัว (ได้อีกครัง้)
ดูเหมือนวา่ปีท่ีผ่านมาน้ันจะเต็มไปด้วยความโกรธ ความหวาดระแวง ความไม่พึงพอใจ ตลอดจน
ความวติกกังวล มากกวา่ความรูสึ้กเชิงบวกหรอืการได้เฉลิมฉลอง ถึงอย่างน้ัน ค�าวา่ “ความหวงั” 
ก็ยังเป็นความรูสึ้กดีท่ีคนท้ังโลกต่างรอคอยเสมอ 

ถึงจุดหน่ึง รฐับาลอาจตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหน่ึง
ของธรุกิจ วธิกีารท่ีซบัซอ้นและมองเห็นความ
แตกต่าง เป็นเงนิจ�านวนเท่าไร ด้วยความเรว็
เพียงไหน และด้วยรูปแบบอะไรท่ีจะลดบทบาท
ทางเศรษฐกิจ จะเป็นหน่ึงในค�าถามท่ีส�าคัญ
ท่ีสดุของทศวรรษหน้า

โลกาภิวตัน์ย้อนกลับ 
(Reverse Globalization)
วกิฤติต่างๆ ได้เปิดเผยให้เห็นอีกด้านของฝั่ ง
เหรยีญแห่งโลกาภิวตัน์ เกิดกระแสท่ีประเทศ
ต่างๆ ปฏิเสธการค้าเสร ีมุง่เน้นการใชท้รพัยากร
ต่างๆ ท่ีมีในประเทศ เกิดศักยภาพของภูมิ
ทัศน์การเมืองระดับโลกใหม่และระเบียบทาง
เศรษฐกิจท่ีเรยีกวา่ “โลกาภิวตัน์ย้อนกลับ”
 

การมองโลกในแงดี่เป็นส่ิงท่ีเท่ ฟงัดูเหมือนรัน้สวนกระแส 
แต่ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน  

การมองโลกเชิงบวกก็เป็นตัวเลือกท่ีกล้าหาญ
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หนังสือ Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress 
เขียนโดยนักจติวทิยาการรูคิ้ด สตีเวน พิงเคอร ์(Steven Pinker) แสดงผลการศึกษาท่ีพบวา่คนส่วน
ใหญ่ในออสเตรเลีย เดนมารก์ ฟนิแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมนี บรเิตนใหญ่ ฮ่องกง มาเลเซีย นอรเ์วย์ 
สิงคโปร ์สวเีดน ไทย สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ และสหรฐัอเมรกิา มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันวา่ 
โลกก�าลังแย่ลง แต่สตีเวนก็ได้น�าเสนอข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ “ชวีติ” ของคนท้ังโลกน้ัน 
ก�าลังค่อยๆ ดีข้ึน ต้ังแต่เรือ่งการดูแลสุขภาพท่ีช่วยลดอัตราการเสียชีวติของทารกและมารดาลง
อย่างมาก ชนชั้นเเรงงานท�าเงนิได้มากข้ึนและมีอัตราการได้รบับาดเจ็บน้อยลง ในสหรฐัอเมรกิา
มีพลเมืองท่ีมีระดับความยากจนน้อยลง
 

เออรเ์นสต์ แชคเคิลตัน (Ernest Shackleton) นักส�ารวจ
ชาวอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 เคยกล่าวไวว้า่ “การ
มองโลกในแงดี่คือความกล้าหาญทางจรยิธรรมท่ีแท้จรงิ” 
ดังน้ันเเล้ว การมองโลกในแง่ดีและความกล้าหาญ คือ
คุณสมบัติท่ีจ�าเป็นมากท่ีสุดในตอนน้ี เม่ือเทียบกับช่วง
เวลาท่ีเคยเป็นมาในอดีต 

ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมจุดเเข็งให้กับระเบียบการด้านความ
ปลอดภัยหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการรา้ยในวันท่ี 11 
กันยายน การป้องกันภาวะซึมเศร้าระดับท่ัวโลกหลัง
จากวกิฤตการเงนิปี 2008 หรอืวกิฤตท่ีผ่านมากับความ
พยายามจากหลายฝ่ายท่ีช่วยท�าหน้าท่ีพัฒนาความ
ปลอดภัยและสรา้งสังคมท่ียืดหยุ่นเเละเตรยีมพรอ้มมาก
ข้ึนในการรบัมือทุกสถานการณ์

…

ในขณะท่ีโลกเชื่อมโยงกันมากข้ึน การไหลเวยีนของข้อมลู ทนุ และผูค้นจากพ้ืนท่ีต่างๆ 
ย่ิงต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพ่ือผลลัพธเ์ชงิบวกส�าหรบัเราเองในเชงิปจัเจกบคุคลและ
เพ่ิมความเข้มเเข็งให้ชุมชนโลก และในชว่งเวลาน้ีท่ีพลวตัของอ�านาจอยูใ่นสภาวะการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งมีโอกาสตัดสินใจก�าหนดรูปแบบ
ภมิูรฐัศาสตรใ์นลักษณะของความรว่มมือ - มากกวา่แข่งขันกัน

รายงาน Shaping a 
Multiconceptual World 2020 จาก 
World Economic Forum 

World Economic Forum

ที่มา: ที่มาภาพ: 

รายงาน The Future Is Not What 
It Used to Be: Thoughts on the 
Shape of the Next Normal  
จาก McKinsey Company

รายงาน The Global Risks 
Report 2020 จาก World 
Economic Forum
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SYSTEMS  
THINKING
ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ “ยุคแห่งระบบ” 

หมวดหมู่  การเมือง / สังคม / การออกแบบ

ขอต้อนรบัทกุคนเข้าสู ่“ยุคแห่งระบบ” 
ระบบในท่ีน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นกลไกอัตโนมัติ แต่หมายถึงระบบท่ีปรากฏใน
วธิคิีดใหม่ เพ่ือใชร้บัมือกับโลกท่ีเต็มไปด้วยความซบัซอ้น ความท้าทาย
อย่างเรือ่งความย่ังยืนและความไม่เท่าเทียม การอยู่รอดในทศวรรษน้ีจงึ
ต้องการการผสมผสานระหวา่งการคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) 
และการคิดเชงิระบบ (Systems Thinking) น�า 2 ส่ิงน้ีมาผสมผสานกัน 
เพ่ือก�าหนดกรอบโอกาสใหม่ท่ีงานออกแบบและความคิดสรา้งสรรค์ 
สามารถเป็นทางเลือกในระยะยาวส�าหรบัผูค้น ส่ิงแวดล้อม และธรุกิจ
 
ปี 2017 รายงาน Creative Manifesto โดย WGSN ได้สรุปความส�าคัญ
ของแนวคิดท่ีเรยีกวา่ “Systems, Not Stuff” แนวคิดดังกล่าวแสดง
ให้เห็นวา่จากเดิมท่ีการออกแบบและกระบวนการคิดเชงิออกแบบ เคย
เป็นเครือ่งมือส�าหรบัชว่ยให้ผู้คนและผู้ใชส้ามารถพัฒนาไปไกลกวา่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในวนัน้ี การคิดเชิงระบบจะมีบทบาทในการเข้ามา
ชว่ยพัฒนาสังคม ส่ิงแวดล้อม การออกแบบเมืองมากข้ึน ภายใต้เปา้หมาย
ส�าคัญท่ีเป็นอ่ืนไปไม่ได้ น่ันคือการพัฒนาคณุภาพชวีติให้ดีข้ึน
 
“การคิดอย่างเปน็ระบบคือบรบิทของการมองภาพรวมท้ังหมด คือกรอบ
การท�างานท่ีเกิดข้ึนจากการมองเห็นความสัมพันธภ์ายใน มากกวา่การ
มองเห็นแค่ส่ิงของ คือการมองเห็นรูปแบบของการเปล่ียนแปลง มากกวา่
การเห็นตัวเลขเชงิสถิติ” - ปเีตอร ์เซงเก้ (Peter Senge)

การคิดอย่างเป็นระบบจงึหมายถึงความสามารถในการมองในภาพรวม 
มองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน และสรา้งรูปแบบการมีปฏิสัมพันธท่ี์จะเก็บน�า
เอาผลตอบรบักลับมาได้อย่างต่อเน่ือง น่ันหมายความถึงการยอมรบัวา่
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ นักออกแบบต้องเข้าใจวา่ผลลัพธ์
จากส่ิงท่ีออกแบบ จะเข้าไปเปน็ส่วนหน่ึงขององค์ประกอบน้ันได้อย่างไร 

จุดเริม่ต้นคือการระบุมิติของปัญหาให้ชัดเจน เพ่ือไปให้ไกลกว่าการ
ค้นควา้หาความต้องการของผู้ใช ้ (ส่วนหน่ึงจากข้ันตอนกระบวนการคิด
เชงิออกแบบ) ปรบัใชก้ารคิดเชงิระบบเข้าไปในกระบวนการออกแบบ การ
คิดเชงิออกแบบจะเผยให้เห็นรอยรา้วของอปุสรรคท่ีมีอยู่จากปญัหาและ
ทางตัน วธิคิีดเชน่น้ีจะชว่ยให้มองเห็นทางออกและชว่ยแก้โจทย์ต่างๆ ได้ 



152 153

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

ในชว่งเวลาวกิฤต งานออกแบบยิ่งต้องปรบัตัว 
อย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบรับกับความต้องการ
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน อย่างท่ีบริษัท 
PriestmanGoode ออกแบบพ้ืนท่ีภายใน
รถไฟใหม่ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
ท�าให้จ�านวนผู้ใช้บรกิารรถไฟลดลงเป็นอย่าง
มาก บรษัิทจึงออกแบบระบบการจัดการท่ีน่ัง
ใหม่ ภายใต้โปรเจ็กต์ชื่อ Island Bay ท่ีช่วย
เพ่ิมความสามารถในการบรรทุกหรือขนส่ง
ส่ิงของได้เพ่ิมข้ึน 15-20% และเพ่ือตอบรบั
กับความท้าทายใหม่น้ี ยังได้ปรบัเปล่ียนท่ีน่ัง
ให้สามารถจัดเก็บรถจักรยานได้ ซึ่งกลายเป็น 
ต้นแบบท่ีอาจน�าไปปรบัใช้กับยานพาหนะอ่ืนๆ 
อย่างรถไฟใต้ดินหรอืรถบัส น่ีแสดงให้เห็นถึง
บทบาทของการออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

ปี 2021 หลังจากเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่ม่ันคงและความเปล่ียนแปลงไปสู่ความธรรมดานิยามใหม่
ในหลายภาคส่วน ท้ังสังคม การเมือง เทคโนโลยี เราได้เห็นการกระจายอ�านาจในการสรา้งสรรค์
ออกจากศูนย์กลาง และการปรากฏตัวของนวัตกรรมท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งาน
มากกวา่ธุรกิจใหญ่ 
 
การขับเคล่ือนโลกใหม่ด้วยการออกแบบ (Design-Driven Methodology) จงึวา่ด้วยการสนับสนุน
การแลกเปล่ียนความคิดสรา้งสรรค์และเน้นพลังของความรว่มมือ เก่ียวโยงกับวสัิยทัศน์ท่ีเข้มแข็ง
และความสามารถในการปรบัตัวอันเป็นเลิศของมนุษย์ ผสมผสานกับการส่ือสารและรว่มมือข้าม
สาขากันไปมาระหวา่งการออกแบบและสุนทรยีศาสตรเ์ทคโนโลยี 

 
โอกาสใหม่จากการคิดให้ผู้ใช้ทุกคน
การออกแบบจะไปไกลกว่าในปี 2021 กลยุทธ์การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล 
(Universal Design) ถกูปรบัใชโ้ดยรฐับาล สถาบัน และแบรนด์ต่างๆ อย่างท่ัวถึง
 
ความต้องการวธิคิีดเชิงออกแบบท่ีค�านึงถึงคนทุกกลุ่ม (Inclusive Design) 
ท่ีมากข้ึนของผู้บรโิภค ท�าให้ธุรกิจต่างๆ ต้ังความหลากหลายของมนุษย์เป็น
สมการท่ีต้องตระหนัก ซึ่งน่ันหมายถึงโอกาสมหาศาลในหลายตลาดเฉพาะ 
อย่างเช่นกลุ่มคนพิการและครอบครวัท่ีใช้จ่ายเงินถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ในแต่ละปี การออกแบบท่ีค�านึงถึงคนทุกกลุ่มเป็นจุดเริม่ต้นของความ
ส�าคัญท่ีเท่าเทียม ท้ังยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่การสรา้งสรรค์
 
ส�าหรบันโยบายระดับประเทศ รฐับาลนอรเ์วย์ได้ก�าหนดเดดไลน์ไวใ้นปี 2025 
วา่จะเป็นประเทศท่ีปรบัใชก้ารออกแบบ Inclusive Design ให้ได้ทกุมิติท่ัวท้ัง
ประเทศ เพ่ือหยุดการแบ่งแยกและความไม่เท่าเทียม กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศและสรา้งความย่ังยืนทางสังคม มีการก่อต้ัง Anti-Discrimination 
and Accessibility Act (AAD) ท�าหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนมาต้ังแต่ปี 2008 โดยเน้นย�าเรือ่งการออกแบบเพ่ือส่วนรวมในทุกมิติ
พ้ืนท่ีสาธารณะ ส�านักงานท่ีรองรบักลุม่คนพิการ และขับเคล่ือนให้กลุม่คนพิการ 
สามารถกลับไปท�างานในระบบได้ตามปกติ ตลอดจนมิติเรื่องการคมนาคม 
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การสรา้งอาคารสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีขยายโอกาสในการเรยีนและการท�างานให้
ครอบคลุม เริม่ต้นด้วยการปรบัเปล่ียนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม การคมนาคมสาธารณะ และโรง
พยาบาล ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันในระดับชาติ เป้าหมายปลายทางคือการสรา้งส่ิงอ�านวยความ
สะดวกท่ีรองรบัต่อความต้องการของทุกคนได้อย่างแท้จรงิ

“ท่ีแห่งน้ีดูเหมือนมีสภาพแวดล้อมการออกแบบเมืองท่ีดี ดูไม่เหมือนโรงพยาบาล ไม่มีกล่ินอาย
ของโรงพยาบาลอยู่เลย” ออนน่ี ไอค์ฮอก (Onny Eikhaug) หัวหน้าโปรแกรมแห่ง Norwegian 
Design Council กล่าว 

ในระดับเมือง การคิดเชิงระบบสามารถ
เกิดข้ึนได้ด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การระบายสี
วงกลมสีขาวในสวนสาธารณะ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
รองรับมาตรการการรักษาระยะห่างในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 อย่างท่ีสวนสาธารณะ
โดมิโนในย่านบรูคลิน ท่ีได้ก�าหนดรูปแบบ
การใช้งานพ้ืนท่ีกลางแจ้งภายในสวน แม้
จะเป็นการออกแบบเพ่ือจ�ากัดพ้ืนท่ีในการ
ใช้งานและรักษาระยะห่างท่ีเหมาะสม แต่
การออกแบบเชิงระบบน้ีก็ท�าให้ทุกคนม่ันใจ
ถึงความปลอดภัย เเละมีความสุขกับการ
อาบแดดรมิแม่น�าเหมือนอย่างท่ีเคย

images by marcella winograd
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เม่ือความหลากหลายกลายเปน็ท่ีต้ัง
นักออกแบบจ�าเปน็ต้องนึกถึงกลุม่เปา้หมายท่ีมองให้เห็นระดับชัน้ของค�าวา่มวลชน (Mass) ใหม่ เพราะ
จากคนกลุม่ใหญ่จะกลายเปน็คนกลุม่ใหม่ (Mass to Micro) ตลาดเฉพาะต่างหากท่่ีสรา้งมลูค่าทางการ
ตลาดจ�านวนมาก ไม่วา่จะเปน็ PWD (People with Disabilities) ท่ีมีจ�านวนถึง 15% ของประชากร
โลกท้ังหมด กลุม่เด็กท่ีมีความหลากหลาย ธรุกิจจะต้องค�านึงถึงขอบเขตความต้องการท่ีกวา้งข้ึน เพ่ือ
สรา้งสินค้าและบรกิารท่ีตอบรบัอย่างครอบคลมุ 

ผลกระทบจาก COVID-19 ท�าให้สังคมต้องกลับมาทบทวนความส�าคัญของกลุม่คนท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน ข้อมูลระบวุา่บรษัิทกวา่ 90% กล่าววา่พวกเขาให้ความส�าคัญเรือ่งความหลากหลายของพนักงาน 
แต่ในความเปน็จรงิกลับมีบรษัิทเพียง 4% เท่าน้ันท่ีให้ความส�าคัญเรือ่งความหลากหลายและรบัคน
พิการเข้าท�างานจรงิ ในสหราชอาณาจกัร ผลการศึกษาพบวา่ 75% ของผูพิ้การต้องออกจากบรษัิท
หรอืรา้นค้า เน่ืองจากสถานท่ีเหล่าน้ันขาดความเข้าใจหรอืตระหนักรูเ้ก่ียวกับความต้องการของพวก
เขาจรงิๆ โดยผลการส�ารวจรา้นค้า 27,000 แห่ง พบวา่ 20% ของรา้นเหล่าน้ันไม่อาจเข้าถึงได้ เพราะ
ไม่มีทางเข้าส�าหรบัรถเข็นของผูพิ้การ

ในระดับธรุกิจ แบรนด์เส้ือผ้า Roucha ออกแบบเส้ือผ้าภายใต้คอนเซป็ต์ “พอดีส�าหรบัผูห้ญิงทกุคน 
ไม่ใชส่�าหรบัผูห้ญิงท่ีสงู 6 ฟุต และผอม (Fit All Women, Not Just Those Who Are 6 Feet Tall 
and Thin.)” เส้ือผ้าท่ีออกแบบโดยไม่มีขนาดมาตรฐานน้ี สามารถสรา้งรายได้มากถึง 46 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ในอเมรกิา ลบล้างการออกแบบไซส์ท่ีเจาะจงตามน�าหนักหรอืความสงู เพราะเชื่อวา่สัดส่วน
ของผูห้ญิงน้ันหลากหลาย เธอเธออาจสะโพกผายและสงูได้ในเวลาเดียวกัน 

แบรนด์สีเทียนไรส้ารพิษ Crayola เปิดตัวสีเทียนชุด 
Colors of the World ชุดสีเทียนท่ีบรรจุความหลาก
หลายของสีผิวไวถึ้ง 40 เฉดสี เพ่ือเป็นการชว่ยท�าความ
เข้าใจเรือ่งความหลากหลายอย่างสรา้งสรรค์ Crayola 
ท�างานรว่มกับนักเคมีและผูอ้�านวยการด้านงานวจิยัเเละ
พัฒนาจากเเบรนด์เครือ่งส�าอาง MAC ด้วยความเชื่อ
วา่เด็กๆ ควรมีความคิดสรา้งสรรค์เเละเป็นตัวเองด้วย
ลักษณะสีผิวท่ีถกูต้อง สรา้งความเข้าใจถึงความหลาก
หลายส�าหรบัเด็กทกุวยั เชื้อชาติ วฒันธรรม และสัญชาติ 

ท่ีส�าคัญพึงระลึกวา่ทีมงานของคุณเองก็มีความหลาก
หลายท่ีจะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรอืผู้บรโิภคได้เช่นกัน 
เพ่ือให้แน่ใจวา่นวตักรรมหรอืส่ิงใหม่ท่ีคิดข้ึนมาน้ัน ตอบ
รบักับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จรงิ
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แมตต์ เมย์ (Matt May) เข้าท�างานท่ี Adobe ต้ังแต่ปี 2007 ในต�าแหน่งวศิวกรท่ีดเูเลเรือ่งความ
สามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผูใ้ช ้ (Accessibility Engineer) เขาใชเ้วลานับสิบปีในการบรรล ุ
เปา้หมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของ Adobe กลุม่ผูใ้ชง้านท่ีอาจบกพรอ่งทางการมองเห็นหรอื
จ�าเป็นต้องใชฟ้งัก์ชัน่การอ่านข้อความบนหน้าจอ ก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Adobe ได้ เเมตต์
ท�างานหนักมากเพ่ือให้ทีมงานทกุคนมองเห็นเปา้หมายและมีความรบัผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รว่มกัน เขาเริม่จากการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมนักออกแบบ วศิวกร พนักงานขาย จากน้ันน�าผู้ใช ้
ท่ีเป็นกลุ่มผู้บกพรอ่งทางการใช้งาน เข้ามาทดสอบเพ่ือบันทึกลักษณะการมีส่วนรว่ม และน�าเรือ่ง  
“การออกแบบเพ่ือคนทกุกลุม่” เข้าไปเปน็ส่วนหน่ึงของแผน ข้อปฏิบัติ และนโยบายของบรษัิท จนท�าให้
ทกุวนัน้ี Adobe ยกให้ความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผูใ้ชท้กุกลุม่ เป็นหน่ึงในปัจจยัส�าคัญ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอ 

การคิดเชงิระบบผ่านงานออกแบบยังถกูใชเ้ป็นเครือ่งมือเพ่ือส่ือสารความเคล่ือนไหวทางสังคมได้อีก
ด้วย ผลงานอินสตอลเลชัน่ Bending Arc โดยเจเน็ต อเชลแมน (Janet Echelman) ท่ีสวนสาธารณะ
ย่านเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ รฐัฟลอรดิา น�าเสนอลักษณะวสัดเุหมือนผ้าโปรง่ใสสีฟา้ ซึ่งได้แนวคิดในการ
ออกแบบมาจากขบวนการสิทธพิลเมือง หรอืการต่อสู้เพ่ือสิทธคิวามเท่าเทียมกันของคนผิวด�าใน
ทศวรรษ 1950 ท่ีพ้ืนท่ีน้ีมีการประท้วงของผูค้นเรือ่งการแบ่งแยกเชื้อชาติ เจเน็ตน�าสีฟา้มาจากรม่รมิ
ชายหาดจากภาพท่ีเธอค้นเจอบนโปสเตอรเ์ก่า และสีเหลือบชมพูจากเพรยีงทะเลท่ีอยู่รมิชายหาด ผล
งานน้ีเฉลิมฉลองให้แก่ความกล้าหาญของผูค้น ท่ีท�าให้เกิดอิสรภาพมาจนถึงทกุวนัน้ี พ้ืนท่ีภายใต้ผล
งานน้ีจงึเป็นการเปิดรบัการใชเ้วลารว่มกันของคนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี
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เพราะปัญหาท่ีซับซ้อนไม่อาจแก้ไขได้ด้วยศาสตรเ์ดียว
วธิใีหม่ส�าหรบัการแลกเปล่ียนความคิดสรา้งสรรค์ท่ีออกแบบเพ่ือสนับสนุนความรว่มมือ และท�างาน
ข้ามอตุสาหกรรมหรอืนวตักรรมต่างสาขา คือความหลากหลายของความเชีย่วชาญ ซึ่งจะเป็นหัวใจ
ของการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนและความท้าทายใหม่ๆ แห่งอนาคต คนในวงการสรา้งสรรค์และ 
นักวจิัยจะต้องก้าวผ่านระบบมหภาคท่ีมีความซับซ้อน และน�าเสนอโอกาสใหม่ๆ ในการเผยแพร ่
ความรู ้โดยใชก้ารออกแบบและศิลปะเข้ามาเป็นเครือ่งมือในการสรา้งการมีส่วนรว่ม

เริม่ต้นท่ีผลงานล่าสดุของศิลปินโอลาเฟอร ์เอเลียสสัน (Olafur Eliasson) ท่ีพัฒนาแอพพลิเคชนั 
Earth Speakr ให้เด็กๆ ได้ลองเปล่ียนใบหน้าให้เข้ากับวตัถส่ิุงแวดล้อม เพ่ือชว่ยเปน็กระบอกเสียงใน
การพูดถึงวกิฤตด้านสภาพอากาศ แอพฯ จะให้เด็กๆ ได้เปล่ียนใบหน้าเปน็ต้นไม้ โลก หรอืภเูขาน�าแข็ง 
โดยเคล่ือนไหวตามการพูดจรงิ เพ่ือให้เด็กๆ สามารถบันทึกเสียงท่ีพูดเป็นข้อความ ท�าหน้าท่ีเป็น
ตัวแทนของธรรมชาติเหล่าน้ัน พ่อแม่สามารถส่งต่อข้อความท่ีลกูพูดกับคนอ่ืนๆ ได้ด้วยเชน่กัน ผ่าน
ฟงัก์ชนั Loud Speakrs และเพ่ือให้แน่ใจวา่เสียงของเด็กๆ น้ันส�าคัญ ข้อความท่ีถกูเลือกจะได้รบั
การเปิดออกอากาศไปยังรฐัสภายุโรป และส�านักงานต่างประเทศของรฐับาลเยอรมณี อีกด้วย

Forensic Architecture คือชื่อสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยโกลด์สมิทส์ ลอนดอน ท่ีมุ่งเน้น 
การออกแบบหลักฐานทางสถาปัตยกรรม มีการค้นหาข้อมูล การสืบสวนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การใช้ความรุนแรง การท�าลายส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวโลก ด้วยการเปิดสอบสวน
แบบโอเพนซอรส์ น�าเสนอหลักฐานทางสถาปตัยกรรมด้วยภาพ (Architectural Visualizations) ข้ึน
รูปโมเดล สรา้งแอนิเมชัน่สามมิติ วาดแผนท่ีในแพลตฟอรม์ ตลอดจนใช ้VR เพ่ือรวบรวมระดับชัน้
ของหลักฐาน ค�าให้การ ชว่งเวลา และความจรงิ รวมท้ังวเิคราะห์ภาพ วดีิโอ เสียง เพ่ือสรา้งรูปแบบ
หลักฐานด้วยการใชส้ถาปัตยกรรมแห่งความทรงจ�า ในการจ�าลองความจรงิให้แม่นย�าท่ีสดุ และยัง
ใชโ้มเดลดิจทัิลเป็นเครือ่งมือในการสัมภาษณ์ผู้รอดชวีติ เพ่ือค้นหาวธิกีารใหม่ๆ ในการเข้าถึงความ
ทรงจ�าแห่งชว่งเวลาอันเลวรา้ย

https://forensic-architecture.org/
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อีกตัวอย่างของการข้ามสาขาคือส่ิงพิมพ์ใหม่ของ MIT ชื่อ JoDS (Journal of Design 
and Science) จัดท�าข้ึนโดยมีเป้าหมายในการสรุปอุปสรรคระหวา่งโลกวชิาการ 
ในฉบับท่ี 4 ธีม Other Biological Futures ซึ่งบรรณาธิการเน้ือหาโดยนัตซา 
ออเดรย์ ชซีะ (Natsai Audrey Chieza) และดร. อเล็กซานดรา เดซี ่กินส์เบิรก์ (Dr. 
Alexandra Daisy Ginsberg) พาไปส�ารวจบทสนทนาระหวา่งนักวทิยาศาสตร ์นัก
ออกแบบ ศิลปิน นักกิจกรรม และอ่ืนๆ

ป ี2021 หลังผ่านพ้นการเผชญิหน้ากับสถานการณ์ท่ีไม่ม่ันคง และการเปล่ียนแปลงไป
สูค่วามธรรมดาใหม่ในหลายภาคส่วน ท้ังสังคม การเมือง และเทคโนโลยี เราจะได้เห็น
การกระจายอ�านาจในการสรา้งสรรค์ออกจากศูนย์กลาง และการปรากฏตัวข้ึนของ
นวตักรรมท่ีสรา้งสรรค์ข้ึนมา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่กับผู้ใชง้านมากกวา่ธรุกิจใหญ่

อีกหน่ึงโปรเจ็กต์ท่ีคล้ายคลึงกันคือโปรเจ็กต์ Democratising Influence โดยเอมิล ฟรอมเบิรก์ 
(Emil Fromberg) และเฟรเดอรกิ ออสเตอรเ์บิรก์ (Frederik Østerberg) ท่ีเปล่ียนแปลงย่าน 
European Quarter ในบรสัเซลส์ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถาบันท่ีมีอ�านาจมากท่ีสุดของสหภาพยุโรป 
และองค์กรมากมายท่ีท�างานเก่ียวกับการก�าหนดนโยบายของสหภาพยุโรป ทีมนักออกแบบท้ัง 2 
คนจงึได้ก่อต้ังโครงการ Democratising Influence เพ่ือแก้ปัญหาด้วยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม 
น�าเสนอวธิกีารใหม่ท่ีสรา้งประชาธปิไตยในการตัดสินใจได้มากข้ึน สนับสนุนการมีส่วนรว่มของภาค
ประชาชน และส่งเสรมิการตรวจสอบการท�างานได้อย่างโปรง่ใส โครงสรา้งสถาปัตยกรรมประกอบ
ด้วยอัฒจนัทรส์�าหรบันักล็อบบ้ี ส่วนจดัแสดงนิทรรศการความคิดเห็นของคนท่ีเก่ียวข้องและคนใน
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสาธารณะ และปา้ยน�าเสนอความคิดเห็นของเหล่าล้อบบ้ียิสต์ท่ีมองเห็นได้ชดัจากฟาซาด
หน้าอาคาร เพ่ือเปน็ระบบทางเลือกในการน�าเสนอความโปรง่ใสของประชาธปิไตยในยุโรปมากข้ึน

บทความ “Adobe’s Approach 
to Accessibility? Everyone’s 
Responsible” โดย Brian Nordli 
จาก builtin.com

ที่มา: 

บทความ “Space Should Be 
Better Designed for People 
with Disabilities, Says Ross 
Atkin” โดย Natashah Hitti  
จาก dezeen.com

บทความ “Thinking Like a 
System” โดย Rowan Conway, 
Jeff Masters และ Jake Thorold 
จาก medium.com

บทความ “Why Coronavirus 
May Make the World More 
Accessible” โดย Matthew 
Keegan จาก bbc.com
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NEIGHBOURHOOD 
DIALOGUE
กันเเละกัน 2021 คือปีท่ีผู้คนให้ความส�าคัญและมีทัศนคติต่อการเลือกสนับสนุนผู้ประกอบการ นักสรา้งสรรค์ 

รุน่ใหม่ และผูผ้ลิตในระดับท้องถ่ินเปน็อันดับต้นๆ  สนับสนุนการจ�าหน่ายสินค้าท่ีอาศัยเครอืข่ายใน 
พ้ืนท่ีเปล่ียนตัวเองจากการเป็นพลเมืองโลกสูก่ารเป็นคนของท้องถ่ิน (Glocal) ท่ีขับเคล่ือนด้วยแนวคิด 
โลกาภิวัตน์ย้อนกลับ (Reverse Globalization) ผู้คนรว่มมือกันสรา้งแพลตฟอรม์ศูนย์กลาง
เพ่ือเชื่อมโยงสมาชิกในพ้ืนท่ีเข้าไวด้้วยกัน ตลอดจนออกแบบกลยุทธใ์นการสรา้งธุรกิจท่ีสามารถ 
ชว่ยเหลือคนในท้องถ่ินได้

การปรากฏข้ึนของทัศนคติแห่งการอยูร่ว่มกันในสังคม เชน่ ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ ความ 
เข้าอกเข้าใจ และความเอ้ืออาร ี จะก่อรา่งสรา้งประเภทของชุมชนท้องถ่ินและชุมชนโลกแบบใหม่ 
(Global Community) เริม่ต้นโดยเอาพลเมืองเป็นท่ีต้ัง การให้ความชว่ยเหลือและชว่ยสนับสนุน ได้
สรา้งความรูสึ้กถึงความใกล้ชดิ ความปลอดภัย และการเชื่อมโยงกันในระดับท้องถ่ิน เติมเต็มชอ่งวา่ง
ท่ีเปราะบางและรองรบัเครอืข่ายท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน

ในลอนดอน กลุ่มอาสาสมัครได้รว่มมือกันให้ความช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ด้วยการใช้ Telegram 
และแอพพลิเคชั่น WhatsApp รบัสมัครคนปั่ นจักรยานเพ่ือไปซื้อของใช้จ�าเป็นให้แก่ผู้สูงวัยท่ี 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รวมท้ังรบัฟงัความรูสึ้กด้านลบผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ จนีเองก็เปน็ประเทศท่ี
ได้รบัผลกระทบจากไวรสัโคโรนาอย่างหนัก การระบาดครัง้ใหญ่น้ีได้เปล่ียนคณุค่าทางสังคม บ่มเพาะ
ความรูสึ้กของการอยูร่ว่มกันในรูปแบบใหม่ และสรา้งความเชือ่ใจระหวา่งกลุม่บุคคล เชน่ การให้ก�าลังใจ 
หมอหรอืพยาบาล การปรบมือและรอ้งเพลงให้แก่กัน

โลกาภิวตัน์ย้อนกลับ (Reverse Globalization) คือการเกิดระเบียบเศรษฐกิจและ
ภมิูศาสตรก์ารเมืองใหม่ ท่ีปรากฏข้ึนจากรอยรา้วของเศรษฐกิจโลก น�ามาสูก่ารค้าเสร ี

และการพ่ึงพาตนเองในระดับชาติและเครอืข่ายขนาดย่อย
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โซเชยีลมีเดียในสหรฐัอเมรกิาอย่าง Nextdoor พ้ืนท่ีท่ีเชือ่มโยงผูค้นในท้องถ่ินเข้าไวด้้วยกัน มี
การใชง้านเพ่ิมข้ึน 80% นับต้ังแต่เกิดเหตกุารณ์ COVID-19 ขณะท่ีในสหราชอาณาจกัร มีผูค้น
กวา่ห้าแสนคนท่ีตอบรบักับค�าขอ ในการเปน็อาสาสมัครเพ่ือชว่ยเหลือคนในชุมชนเดียวกัน 
ทางด้าน Commonplace แพลตฟอรม์ออนไลน์ในการสรา้งการมีส่วนรว่ม เปิดพ้ืนท่ีให้ผู้
ใชไ้ด้เชื่อมต่อกับท้ังคอมมนิูต้ี รบัฟงัความคิดเห็น เเละชว่ยกันวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีโดย
ค�านึงถึงผูอ้ยูอ่าศัยทกุกลุม่ แพลตฟอรม์น้ีเหมาะส�าหรบันักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ในการน�า
ไปใชร้บัฟงัความคิดเห็นของคนท้องถ่ิน เพ่ือให้แบรนด์ผูพั้ฒนาท่ีดินได้รบัความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์จากผูอ้ยู่อาศัย และน�าไปพัฒนาคณุภาพของพ้ืนท่ี บ้าน และรา้นค้าต่างๆ ต่อไปได้ 

บรษัิทใหญ่ระดับโลกรว่มแสดงพลังในการเปน็ส่วนหน่ึงกับชุมชนขนาดเล็กด้วยเชน่กัน บรษัิท 
Ford สนับสนุนอตุสาหกรรมเชงิสขุภาพ ด้วยการท�างานรว่มกับ 3M, GE และ United Auto 
Workers (UAW) ในการควบคมุแหล่งผลิต เพ่ือสรา้งอปุกรณ์เครือ่งระบายอากาศ เครือ่ง
ชว่ยหายใจจากเครือ่งพิมพ์สามมิติ ถงุมือการแพทย์ ชุดตรวจไวรสั และหน้ากากป้องกันการ
แพรเ่ชื้อ ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์ The New York Times ตีพิมพ์คู่มือและรูปแบบส�าหรบันัก
อ่านในการเย็บหน้ากากด้วยตัวเองจากวสัดผุ้าท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ทกุคนสามารถน�าโมเดลไปเย็บ
หน้ากากผ้าได้ท่ีบ้าน
 

ในประเทศไทย มีกรณีตัวอย่างท่ีน่าชื่นชมอย่าง Locall บรกิารฟูด้เดลิเวอรีท่ี่เลือกส่งอาหารจากรา้น 
ในพ้ืนท่ีจ�ากัด คือเน้นรา้นในชุมชนประตผีูถึงเสาชงิชา้ จ�ากัดการส่งอาหารอยูท่ี่ 16 เขต ราคาการส่ัง 
ข้ันต�าท่ี 300 บาท โดยสามารถเลือกส่ังจากรา้นอาหารในรายชื่อนับสิบๆ รา้น เชน่ รา้นมนต์นมสด 
ข้าวเหนียวมะม่วง ก.พานิช เทียนซง้เปด็ย่าง ผัดไทยลงุภาประตผีู อู๋เย็นตาโฟ วรารตัน์บ๊ะจา่ง ฯลฯ  
การอดุหนุนรา้นอาหารผ่าน Locall จงึนับเปน็อีกหน่ึงวธิท่ีีชว่ยเพ่ิมรายได้ให้แก่ผูค้นในย่าน

สถานการณ์ COVID-19 ท�าให้ส่ือโซเชยีลยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุก๊เเละอินสตาแกรม ได้ออกแบบการใช้
งานท่ีชว่ยเหลือธรุกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ เฟซบุ๊กเปิดตัว “Shops” ให้เข้าใชง้านฟร ี(วนัท่ี 19 พฤษภาคม 
2020) โดยมีเปา้หมายเพ่ือชว่ยเหลือธรุกิจขนาดเล็ก ท่ีต้องการพ้ืนท่ีออนไลน์ในการจ�าหน่ายสินค้า 
เเละให้ผูบ้รโิภคเข้าถึงรา้นค้าโปรดของพวกเขาได้งา่ยข้ึน โดยเหล่าลกูค้านักชอ้ปสามารถค้นหารายการ
สินค้า กดบันทึกสินค้า เเละจดัซื้อสินค้าได้ด้วยอินเตอรเ์ฟซท่ีออกแบบมาให้ใชง้านงา่ย เจา้ของรา้น
ต่างๆ สามารถส่งข้อความหาลกูค้าได้หลายชอ่งทาง ท้ังวอตส์แอปป์ เมสเซนเจอร ์หรอือินสตาแกรม 
ทางด้านอินสตาแกรมก็มีฟเีจอร ์ “Support Small Business” ด้วยเชน่กัน โดยน�าเสนอในรูปแบบ
สติกเกอร ์ท่ีให้ผูใ้ชส้ามารถเเชรภ์าพหรอืวดีิโอสินค้ารา้นโปรดในสตอรี ่ซึ่งหากมีผูใ้ชเ้ลือกสติกเกอรน้ี์  
สตอรีก็่จะถกูแชรเ์ข้าท่ีอินตาแกรมสตอรีโ่ดยเฉพาะ เพ่ือให้ผูใ้ชค้นอ่ืนสามารถเข้ามาเห็นธรุกิจหรอืรา้นค้า 
ท่ีเพ่ือนๆ ในฟดีเพ่ือสนับสนุน เจา้ของแบรนด์ก็สามารถเลือกใชส้ติกเกอรน้ี์ เพ่ือแสดงการสนับสนุน 
รา้นอ่ืนๆ ในคอมมูนิต้ีได้เชน่เดียวกัน

ในชว่งวกิฤต แบรนด์ต่างๆ ปรบัตัวเข้าสู่การจดัล�าดับความส�าคัญใหม่อย่างฉับพลัน และ
เปล่ียนแปลงจากความสนใจส่วนบคุคลเปน็ความสนใจแบบรวมกลุม่กันได้อย่างรวดเรว็ ธรุกิจ
ต่างๆ จงึต้องพยายามแสดงข้อตกลงท่ีเปน็รูปธรรมต่อคอมมนิูต้ีท่ีพวกเขาเก่ียวข้องหรอืสนใจ
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เม่ือผูค้นเริม่เข้าใจวา่คอมมนิูต้ีและพ้ืนท่ีในชุมชนน้ันมีความส�าคัญ ก็ย่ิงมีการสรา้งเครอืข่ายระหวา่งคน
กับสถานท่ีอยูอ่าศัย ผลส�ารวจของ YouGov ในสหราชอาณาจกัร พบวา่มีผูถ้กูส�ารวจเพียง 9% เท่าน้ัน 
ท่ีต้องการให้ชวีติกลับไปเปน็ปกติหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คอมมนิูต้ีเป็นหน่ึงในค�าตอบส�าคัญ
ท่ีผูบ้รโิภครูสึ้กวา่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงรูปแบบมากข้ึน 40% พวกเขารูสึ้กวา่คอมมนิูต้ีในท้อง
ถ่ินของตัวเองเข้มเเข็งมากข้ึน และอีก 39% พบวา่ได้ใกล้ชดิกับสมาชกิในครอบครวัมากข้ึน

ในออสเตรเลีย รายงานจาก McKinsey & Comapany ระบวุา่คนออสเตรเลียเลือกท่ีจะสนับสนุน
สินค้าและผู้ประกอบการท้องถ่ิน เพราะการมีรายได้ท่ีน้อยลงจากวกิฤตส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ 
เลือกใช้จ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนธุรกิจใกล้บ้านหรอืผู้ผลิตอาหารในพ้ืนท่ีมากกว่ารา้นอาหารหรอื 
ห้างสรรพสินค้า ท้ังด้วยราคาท่ีถกูกวา่ และการซื้อด้วยความต้องการท่ีจะชว่ยสนับสนุนและชว่ยเหลือ
ผูค้นในชุมชนเดียวกัน

อีกหน่ึงตัวอย่างคือโครงการ Migrant Living/ Nomadic 
Domesticities โดยมหาวทิยาลัยอีสต์ลอนดอน ท่ีออกแบบ
ครวัส�าหรบัผูล้ี้ภัย เพ่ือสรา้งความรูสึ้กเป็นกลางและความรูสึ้ก
เป็นส่วนหน่ึงในพ้ืนท่ีแห่งใหม่ นักศึกษาออกแบบครวัเปิด เพ่ือ
ให้เป็นพ้ืนท่ีส�าหรบัการแบ่งปัน การท�างานรว่มกัน และการมี
ปฏิสัมพันธ ์ ส�าหรบั 8 ครวัต้นแบบท่ีตอบโจทย์น้ี ก็เช่น ครวั 
Memories Decorator ของหยวนซือฉี (Yuan Shiqi) ท่ีมี
ช่องส�าหรบัแขวนกรอบรูปสมาชิกในครอบครวัหรอืส่วนวาง
ของส�าคัญท่ีน�าติดตัวมาตอนล้ีภัย เพ่ือสรา้งความรูสึ้กเป็น 
ส่วนหน่ึงกับพ้ืนท่ี หรอืครวั Cellule Kitchen โดยไอชา ฟารฮ์านา 
(Aysha Farhana) ครวัเปิดท่ีมีพ้ืนท่ีส�าหรบัปลกูผลผลิตส�าหรบั
ท�าอาหาร เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถปลกูผักสวนครวัส�าหรบัปรุง
เเต่ละเมนูได้ด้วยตัวเอง 
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Slow Pharmacy
สตูดิโอการออกแบบท่ีเน้นต้นไม้และพืชพรรณเป็นหลัก Slow Pharmacy มีแนวทางแนะน�า 
การใชช้วีติอย่างเนิบชา้ด้วยการจา่ยยาเปน็พืชสีเขียว เพ่ือบรรเทาความเครยีดจากชวีติในเมือง ผูก่้อ
ต้ังท้ัง 2 คนอย่างอีกรูมึ (Lee Gu-reum) และจองอซูอง (Jeong U-seong) น�าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นไม้ 
ในรูปแบบขวดท่ีสวยงาม และพ้ืนท่ีด้านในสตูดิโอท่ีตกแต่งด้วยแนวคิด Biophilic Design  
(การออกแบบสู่ธรรมชาติท่ีลงตัว) รวมถึงจดัเวริก์ชอ็ปและคลาสเรยีนเก่ียวกับการท�าฟารม์ในพ้ืนท่ี
ชานเมือง ด้วยความเชื่อวา่ต้นไม้เปน็ศนูย์กลางของชวีติ 

หล่ีจือ่ชวี ่(Li Ziqi)
บล็อกเกอรช์าวจนีวยั 29 ป ีท่ีบันทึกเรือ่งราวการใชช้วีติในพ้ืนท่ีชนบท
แต่ละวนั ในหุบเขาสีเขียวท่ีเมืองผิงว ู ในมณฑลเสฉวน จนี น�าเสนอ 
รูปแบบการใชช้วีติท่ีหยิบจบัส่วนผสมจากธรรมชาติรอบตัวมาแปรรูป
ให้เป็นปัจจัยในการใช้ชีวติ ต้ังแต่การท�าอาหารท่ีปลูกผลผลิตเอง  
การท�าเส้ือผ้าหรอืผ้าห่มท่ีเริม่ต้ังแต่ปลกูฝ้าย จนถึงการท�าข้าวของ
เครือ่งใชจ้ากไม้ไผ่ท่ีเธอลงมือท�าเองในทกุข้ันตอน 

@pearypie แพรีพ่าย
อมตา จิตตะเสนีย์ ผู้เปล่ียนชีวิตจากนักแต่งหน้าระดับโลกสู่การ
เป็นนักกิจกรรมขับเคล่ือนเรือ่งส่ิงแวดล้อม เธอใชทั้กษะสรา้งสรรค์ 
ในการน�าเสนอแก่นสารของความเปน็ธรรมชาติ ส่ือสารผ่านงานผ้า 
เเละกิจกรรมต่างๆ เชน่ งานทดลอง Air Act Lab ในเทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ ปี 2020 ท่ีมุ่งสรา้งความตระหนักรูใ้นเรือ่งของ 
มลพิษทางอากาศ และการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมใน
กรุงเทพฯ
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Slow Lifers
การกระจายตัวออกจากใจกลางเมือง และรูปแบบการใชช้วีติแบบใหม่ท่ีเริม่จากการท�างานท่ีเปล่ียน
ไปอย่างส้ินเชงิ ส่งผลให้พนักงานบรษัิทต่างๆ กลายเปน็ Remote Employee ท่ีเปล่ียนสถานท่ีท�างาน
ใหม่เปน็พ้ืนท่ีภายในบ้านหรอือ่ืนๆ 

ส�านักงานกลายเป็น “ออฟฟศิชานเมือง” การท�างานท่ียืดหยุน่ได้มากข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีตอบ
โจทย์แนวคิดความเปน็ท้องถ่ิน เเละเปน็ทางลัดท่ีท�าให้เกิดการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกในพ้ืนท่ี
เขตชานเมืองต่างๆ ได้ หลายบรษัิทมีการปรบันโยบายสูก่าร Work From Home แบบถาวร หรอืลด
จ�านวนวนัท�างานท่ีต้องเข้าส�านักงานให้น้อยลง ส่งผลให้ส�านักงานใหญ่ท่ีต้ังอยูใ่จกลางเมืองมีการกระ
จายออกจากศนูย์กลาง เเละจดัสรรพ้ืนท่ีใหม่สูน่อกเมืองมากข้ึน น�าไปสูก่ารกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถ่ิน รายงานจาก Regus ระบุผลการส�ารวจจาก 19 ประเทศ คาดการณ์วา่การปรบัรูปแบบการ
ท�างานท่ียืดหยุน่มากข้ึนน้ี จะสามารถสรา้งมูลค่าให้เศรษฐกิจท้องถ่ินได้มากถึง 254 พันล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ เกิดเปน็ส่ิงท่ีเรยีกวา่ “เศรษฐกิจมุง่ประสงค์ (Purpose Economy)” หรอืรูปแบบทางเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคล่ือนและเก่ียวข้องกับการสรา้งสรรค์ตามเปา้หมาย เพ่ือผูค้น ไม่ใชแ่ค่ข้อมลู ส่ิงของ หรอืบรกิาร 
โดยเฉพาะกับแบรนด์ท่ีเห็นคณุค่าของความเปน็อยู่ คณุภาพชวีติ และสภาพสังคมท่ีดีมากกวา่ผลก�าไร 

ยังมีอีกหน่ึงกระแสท่ีเกิดข้ึน น่ันคือการท่ีหนุ่มสาวท่ีผ่านการ
ท�างานในเมืองมายาวนาน เริม่มองหาคณุค่าใหม่และพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยท่ีมีความหมายมากข้ึน รวมท้ังสนุกกับการใชช้วีติอย่าง
ชา้ๆ เเละกลับมาเปน็ส่วนหน่ึงกับธรรมชาติ

ส�าหรบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 
ส�านักเทรนด์ WGSN ได้ติดตามกระแสการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี
ชานเมือง ท่ีขับเคล่ือนโดยคนรุน่ใหม่ท่ีเข้าไปสรา้งความหมาย
ให้พ้ืนท่ีเหล่าน้ันอีกครัง้ พบวา่เริม่มีผูค้นจ�านวนหน่ึงโบกมือลา
การมีไลฟส์ไตล์อันวุน่วาย และเลือกท่ีจะมอบคณุค่าใหม่ให้แก่
ชวีติด้วยความสขุจากภายใน โดยเฉพาะกลุ่มคนสรา้งสรรค์
จากเอเชยี ท่ีมีการกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ซมึซบัการใช้
ชวีติอย่างเนิบชา้ ต้องการหลดุพ้นจากความวุน่วายและความ
รูสึ้กเหน่ือยใจจากการใชช้วีติในเมือง

ในเอเชยี คนรุน่ใหม่เติบโตมาด้วยความเข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรอืปัญหาด้านมลพิษทาง
อากาศ แนวคิดการหลีกหนีจากชวีติในเมืองและการตระหนักถึงลัทธกิารบรโิภคเริม่มีความส�าคัญ
มากข้ึน เกิดผลงานสรา้งสรรค์ท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม ท้ังการใชว้ตัถดิุบจากพืช การน�าเสนอไลฟส์ไตล์
แบบเนิบชา้ รวมถึงการใชง้านออกแบบในการเปน็ทางเลือกเพ่ือความย่ังยืนทางส่ิงแวดล้อม แนวคิด
การออกแบบอย่าง  Regenerative Design (การออกแบบเชงิปฏิรูปฟื้ นฟู) ได้รบัความนิยม เเละถกู
ใชเ้ป็นเครือ่งมือเพ่ือฟื้ นฟูส่ิงแวดล้อม สรา้งความสัมพันธกั์บธรรมชาติใหม่อีกครัง้

ชวีติแบบสโลวไ์ลฟยั์งคงสรา้งประสบการณ์ไลฟส์ไตล์ท่ีน่าสนใจในป ี2021 
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THE NEW  
DEEP-ROOTED
อยู่รอดด้วยความเป็นท้องถิ่น

แม้วกิฤตจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในภาคสังคม การเมือง และ
ธุรกิจ แต่ในแง่หน่ึง ถือเป็นการเร่งให้เกิดความคิดเก่ียวกับ
ชาตินิยม การแบ่งภมิูทัศน์ทางการเมือง และความเคล่ือนไหวจาก
ภาคอิสระมากข้ึน น�าไปสู่การรวมกลุ่มทางสังคมและความเป็น
น�าหน่ึงใจเดียวกัน เผยให้เห็นคณุค่าของการเชื่อมโยงระหวา่งกัน
ด้วยความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรือ่งประเทศ เชื้อชาติ หรอื
แนวคิดทางการเมืองการปกครอง

วกิฤตมาพรอ้มกับการเกิดภาวะ “ท้องถ่ินนิยม” หรอืลัทธท่ีิผูบ้รโิภค 
พึงพอใจท่ีจะสนับสนุนสินค้าและบรกิารของท้องถ่ิน รวมท้ังเลือก
ส่ิงท่ีส�าคัญต่อชุมชน ขับเคล่ือนธุรกิจด้วยการปรับวิธีจัดการ 
ห่วงโซก่ารผลิตใหม่ และลงทนุกับการฟื้ นคืนสภาพผ่านระบบการ
ผลิตในท้องถ่ิน 
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สือ่สารเข้าใจ พูดภาษาเดียวกัน
การปรากฏข้ึนของกลยุทธก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น ต้องการน�า
เสนอภาษาท้องถ่ินแห่งวฒันธรรม ท่ีตอบรบัรสนิยมและความพึงพอใจของท้องถ่ิน หลักการ
ออกแบบ Inclusive Design จะมุ่งเน้นเรือ่งความหลากหลายของมนุษย์ ท้ังในเชงิกายภาพ
และความหลากหลายทางความรูสึ้ก สู่ความหลากหลายทางประสาท (การรบัรู)้ และน่ีจะ
เปน็การเปิดโอกาสให้ความสรา้งสรรค์ และศักยภาพในเชงิพาณิชย์ส�าหรบัหลายอตุสาหกรรม
 
ส่ิงส�าคัญคือการเพ่ิมความตระหนักรูเ้รือ่งความบอบบางของระบบโลก และเรง่ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางคุณค่าและความพึงพอใจจากในระดับมหภาคถึงระดับโลก (Macro to 
Global) จากระดับจุลภาคจนถึงระดับท้องถ่ิน (Micro to Local) ดเูหมือนรูปแบบน้ีจะถกูน�า
ไปปรบัใชใ้นหลายธรุกิจ รวมท้ังสินค้าและบรกิารต่างๆ ต้ังแต่การพัฒนาระบบการผลิตอาหาร
ท้องถ่ิน จนถึงโครงสรา้งของแหล่งผลิตพลังงาน

อีกตัวอย่างคือในอินเดีย รา้นค้าออนไลน์ Flipkart รว่มมือกับ Google Zoo เปิดตัวต้นแบบ 
HaggleBot หรอืแชทต่อรองราคาด้วยเสียง โดยน�าลักษณะนิสัยในการต่อราคาของคนอินเดีย
เข้ามาเป็นวธิกีารป้อนข้อมูลให้โปรแกรม เพ่ือให้ผู้ต่อราคา (หรอืตัวบอต) สามารถก�าหนด
รายการราคาของสินค้าแต่ละชิน้ได้อย่างเหมาะสม

เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้ส�าเรจ็ในระบบเศรษฐกิจใหม่ สินค้าและแบรนด์ต้องเรยีน
รูค้วามเป็นท้องถ่ิน เพ่ือส่ือสารกับกลุม่เปา้หมายได้อย่างถกูต้อง และตรงตามความหมายท่ีแท้
จรงิ การน�าเทคโนโลยีอย่างเสียงและการแปลหลายภาษา หรอือาจรวมถึงเรือ่งวฒันธรรมมา
ชว่ยในการวจิยั และปรบัเปล่ียนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการและความชอบของท้องถ่ิน 
จงึนับเป็นอีกหน่ึงเครือ่งมือส�าคัญในการบรรลเุปา้หมายทางธรุกิจ 
 
Localvist ปฏิวติัท้องถ่ิน
ความแตกต่างของทัศนคติระหวา่งชาตินิยมแบบเดิมกับแนวคิดใหม่เรือ่งการรวมกลุ่มทาง
สังคม ได้เป็นแรงผลักให้ลัทธนิิยมท้องถ่ินกลับมาอีกครัง้ ขับเคล่ือนโดย Localvist ท่ีมาจาก 
Local+Activist หรอืนักสรา้งความเคล่ือนไหวในท้องถ่ิน ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสรา้งความ
เปล่ียนแปลงเชงิบวกต่อพ้ืนท่ีชุมชน สนับสนุนธรุกิจให้เกิดรายได้หมนุเวยีนในท้องท่ี และค�านึง
ถึงความอยู่รอดของชุมชนมากข้ึน ท�าให้เกิดการผลักดันให้ซื้อสินค้าในชุมชน (Buy Local) 

Local Futures เปน็ตัวอย่างขององค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ท่ีน�าเสนอผลกระทบจากโลกา
ภิวตัน์ เชน่ ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม และความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวทาง
แก้ไขจากท้องถ่ิน มีการจดัสัมมนาออนไลน์ท่ีให้ค�าปรกึษาในชว่งวกิฤต ผูก่้อต้ังและผูอ้�านวย
การอย่างเฮเลนา นอรเ์บิรก์-ฮอดจ ์ (Helena Norberg-Hodge) อธบิายไวว้า่สถานการณ์ 
COVID-19 เป็นเหมือนการขับเคล่ือนและสนับสนุนให้ผูค้นซือ้และบรโิภคสินค้าท้องถ่ินมากข้ึน
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ทางด้าน Local Food Nodes บรษัิทจากสวเีดน ได้สรา้งเครอืข่ายอาหารท้องถ่ิน เพ่ือเชื่อมโยงผูผ้ลิต
อาหารท้องถ่ินเข้ากับผูบ้รโิภค ด้วยแอพพลิเคชนัท่ีท�าให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้สินค้าจากธรุกิจท้องถ่ิน
ได้โดยตรง โดยขนส่งหรอืนัดรบัตามจุดท่ีก�าหนดไวไ้ด้ บรกิารในระดับท้องถ่ินและการท�าธรุกิจ หมาย
ถึงการแสดงวา่ผูค้นเห็นคณุค่าของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการลงทนุกับทรพัยากรมนุษย์

ความน่าสนใจอยู่ท่ีการเกิดข้ึนของค�าวา่ Caremongering ท่ีเข้ามาแทนท่ี Fearmongering ท่ีแปล
วา่การกระจายข่าวสารหรอืเรือ่งราวต่างๆ ท่ีท�าให้ผูค้นรูสึ้กกังวลใจหรอืหวาดกลัว โดยจะเปล่ียนมาสู่
การมีผูป้ล่อยข่าวความดีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความหวงั การรวมกลุม่กันเพ่ือให้ความชว่ยเหลือซึ่งกัน
เเละกัน การมีกลุ่มฮีโรท่ี่รวมตัวกันเพ่ือสรา้งความเปล่ียนแปลงและชว่ยเหลือผู้คนในเรือ่งต่างๆ ใน
ชวีติประจ�าวนั การมีคอมมนิูต้ีท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี การมีกลุม่ท่ีสามารถชว่ยเหลือและจดัการ
ตัวเองได้ โดยรวบรวมผู้เชีย่วชาญและทรพัยากรต่างๆ เพ่ือแก้ไขปญัหาท่ีซบัซอ้นและความท้าทาย
ใหม่ๆ รว่มกัน 

ผูค้นเริม่พัฒนาความรูสึ้กในเชงิลึกต่อการเชือ่มโยงกันภายในคอมมูนิต้ีในระดับท้องถ่ิน โดยศนูย์กลาง
บ้านใกล้เรอืนเคียงมีบทบาทส�าคัญ ในการเป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยท่ีจะให้ความช่วยเหลือเสมอหากเกิด
เหตกุารณ์หรอืความไม่แน่นอนข้ึนในอนาคต

แทนท่ีชวีติจะข้ึนอยูกั่บทางออกแบบจากบนลงล่าง รอความชว่ยเหลือจากรฐับาลท่ีอาจไม่ถึงมือ ผูค้น
ต่างเลือกท่ีจะเข้ารว่มกับชุมชน และมีบทบาทในการท�าส่ิงต่างๆ ให้ส�าเรจ็ด้วยตัวเอง เราได้เห็นกลุม่ผู้
บรโิภคท่ีเป็น Localvist ได้เห็นพ้ืนท่ีแพลตฟอรม์เพ่ือคนในท้องถ่ิน กลายเปน็พ้ืนท่ีปลอดภัยส�าหรบั
คนท่ีต้องการเชื่อมต่อกันและแชรส่ิ์งท่ีมีอยูร่ว่มกัน 

ไม่ใชเ่พียงภาคธรุกิจ แต่คนธรรมดาก็
สามารถเป็น Localvist ได้เชน่กัน เชน่ 
เดไวน์ คารามา (Devine Carama) 
นักดนตรีท่ีตัดสินใจก่อต้ังห้องสมุด 
Luna Library ในเมืองเล็กซิงตัน ท่ี
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมแอฟรกัิน-
อเมรกัิน และส่ือสารวัฒนธรรมของ
คนผิวด�าให้คนในพ้ืนท่ีในรฐัเคนทักกี 
สหรฐัอเมรกิา ได้เข้าใจมากข้ึน 
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ในเอเชีย เกิดกระแสการกลับมาให้ความส�าคัญกับชุมชนขนาดเล็กและพ้ืนท่ีท้องถ่ินอย่างมาก ขับ
เคล่ือนด้วยความภาคภมิูใจในวฒันธรรมและรากเหงา้ อันเปน็ท่ีมาของความคิดสรา้งสรรค์ในปัจจุบัน
น้ี เราได้เห็นคนรุน่ใหม่ท่ีสรา้งเครอืข่ายท้องถ่ินท่ีเเข็งเเรง 

เกิดกลุม่คนสรา้งสรรค์มากมายท่ีหยิบจบัเอาความด้ังเดิมมาเล่าเรือ่งใหม่ ค้นหาวธิกีาร “รเีเบรนด์” 
มรดกทางความคิดสรา้งสรรค์ให้อัพเดตทันสมัย รายงานจาก Kantar ระบุวา่ ในชว่ง COVID-19 กลุม่
ผูบ้รโิภคชาวจนี 87% และกลุม่ผูบ้รโิภคชาวเกาหลีใต้ 76% มีความรูสึ้กต่อสินค้าท้องถ่ินในทางท่ีดีข้ึน 
แสดงให้เห็นภาพรวมวา่ลกูค้าได้พัฒนาเครอืข่ายเชงิลึกให้เข้ากับคอมมูนิต้ีท้องถ่ิน แบรนด์สินค้า และ
รา้นค้าต่างๆ ท่ีโปรโมตสินค้าท่ีผลิตในพ้ืนท่ี ธรุกิจท่ีให้ความส�าคัญกับวฒันธรรมท้องถ่ิน และชว่ยให้
เกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้ 

พวกเขาพรอ้มทุ่มเทไปกับการพัฒนา “บ้านเกิด” ให้เติบโตได้อย่างรว่มสมัย

สนับสนนุกลุม่คนสรา้งสรรค์ Streets of Hope โปรเจก็ต์จดัแสดง
ผลงานศิลปะของศิลปินท้องถ่ินท่ีมี
ความหลากหลายจ�านวน 153 คน  
ท่ี Civic District ในสิงคโปร ์จดัแสดง
ผลงานท้ังการเขียนอักษรวจิติรภาษา
จนี งานพิมพ์ดิจทัิล เพอรฟ์อรม์านซ ์
การวาดลายบาติก ท่ีทกุคนสามารถ
เข้าชมและมีส่วนรว่มกับงานได้

La Local บัญชอิีนสตาแกรมท่ีรวบรวมผลงานสรา้งสรรค์และสินค้าไลฟส์ไตล์ของ ศิลปินและชา่งฝมืีอ
ในฟลิิปปินส์มาจดัจ�าหน่าย เปน็การรวมตัวกันของศิลปินท้องถ่ิน และผูป้ระกอบการ
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CULTURAL 
COMFORT
ส่วนร่วมในวัฒนธรรมส่วนรวม

เม่ือความกลัวถกูเผยแพรอ่อกไปอยา่งไรก้ารควบคมุ 
ชุมชนโลกจงึรูสึ้กเหมือนถกูกัดกรอ่นและต้องเดินหน้าต่ออย่าง
ไรทิ้ศทาง

ความล่มสลายของระบบโครงสรา้งทางสังคม จากรฐับาลถึง
ชนชัน้กลาง จากชนชัน้เปราะบางจนถึงห่วงโซก่ารผลิต ท�าให้
ผู้คนในสังคมรูสึ้กถึงความไม่ม่ันคงและความไรอ้�านาจในการ
ต่อต้านกับความซบัซอ้นของโลก ชุดความเข้าใจเดิมหรอืการ
ควบคมุแบบเดิมจงึไม่อาจน�ามาปรบัใชไ้ด้อีกต่อไป กรอบการ
ท�างานของสถาบันหลักทางสังคมน้ันล้มเหลวในเชงิจรยิธรรม 
หลายประเทศมีผูน้�าทางการเมืองท่ีไม่อาจไวว้างใจได้ ผูค้นจงึ
เริม่ลกุข้ึนมายืนหยัดตามความจรงิ เพ่ือรบัมือกับรูปแบบของ
สังคมท่ีก�าลังจะเปล่ียนแปลงไป Photo by Ma Joseph on Unsplash
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วฒันธรรมความกลัว (Cultural Fear)
ในยุคแห่งความไม่แน่นอน ชีวิตท่ีพลิกผันไม่ทันต้ังตัว และการต้องใช้เวลาแต่ละวันภายใต้การ
ปกคลมุด้วยฟองสบู่แห่งความกลัว ย่อมสรา้งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ และค่อยๆ เปล่ียนทัศนคติ 
พฤติกรรม และทางเลือกของผู้บรโิภค รายงาน Global Emotions ปี 2019 โดย Gallup น�าเสนอ
ข้อมูลประสบการณ์เชิงลบและเชิงบวกในแต่ละวนัของผู้เข้ารว่มส�ารวจจ�านวน 151,000 คนจาก 
140 ประเทศ โดยระบุวา่ในขณะท่ีความรูสึ้กเชิงบวกมีอัตราคงท่ีเสถียรมากวา่ศตวรรษ แต่ในช่วง
เวลาน้ี ความรูสึ้กเชิงลบอย่างความกังวล ความเครยีด ความเศรา้ และความโกรธ กลับเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง

“วัฒนธรรมความกลัว” คือความรู้สึก
กังวลวา่จะสญูเสียสถานะและความส�าคัญ 
ในสังคม ซึ่งเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพ
แวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือวิกฤตท่ี 
เกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิด 

หากยอมรับได้ว่าชีวิตไม่แน่นอน เราก็
สามารถเผชิญหน้ากับความกลัวด้วย
การสรา้ง “ความสบายใจทางวฒันธรรม 
(Cultural Comfort)” หมายถึงการสรา้ง
ความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงและเชื่อมโยงเข้า
กับคอมมนิูต้ีหน่ึงๆ โดยเน้นการมีส่วนรว่ม 
เป็นกุญแจส�าคัญ 

เพราะย่ิงผู้คนรู้สึกแปลกแยกออกจาก
สังคมและไม่มีอ�านาจมากข้ึนเท่าไร พวกเขา 
จะต้องการคุณค่า การชื่นชม และการ 
รบัฟงัมากข้ึนเท่าน้ัน

การรวมกลุ่มทางสังคม (Societal Collectivism) 
ผลต่อเน่ืองจากสถานการณ์ไวรสัโคโรนาท่ีเกิดข้ึนเม่ือปีท่ีผ่านมา คือการสรา้งความรูสึ้กเป็นหน่ึง
เดียวกัน (Sense of Unity) ระหวา่งผู้คน อันเกิดจากการแพรก่ระจายของความรูสึ้กหรอืการมีส่วน
รว่มเดียวกันท้ังสังคม การอยู่รว่มกันอย่างเป็นอิสระต่อกันแต่ก็ยึดโยงเป็นหน่ึงเดียวกัน ความเห็น
อกเห็นใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้เกิดข้ึนท่ัวโลก 

แฟรงก์ เอ็ม. สโนวเ์ดน (Frank M. Snowden) ผู้เขียนหนังสือ Epidemics and Society: From 
the Black Death to the Present อธบิายไวว้า่แรงกดดันและความวติกกังวล จะท�าให้การตอบ
สนองต่อโรคระบาดรุนแรงเป็นพิเศษ เปิดเผยให้เห็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดและเลวรา้ยท่ีสุดของมนุษย์

การปรากฏข้ึนของลัทธกิารรวมกลุ่มทางสังคมหรอืความเคล่ือนไหวในระดับโลก เพ่ือสนับสนุนซึ่ง
กันเเละกัน รว่มกันแสดงความเห็นอกเห็นใจ เกิดข้ึนท้ังในระดับปัจเจกบุคคล แบรนด์ธุรกิจ และ
องค์การนอกภาครฐั (Non-Governmental Organization: NGO) 

ส�าหรบัมิติด้านธุรกิจและผู้บรโิภค แนวคิดเรือ่งลัทธกิารบรโิภคเป็นไปในเชิงบวกมาต้ังแต่ปี 2019 
การเผชิญกับข้อจ�ากัด เช่น ภาวะฉุกเฉินทางสภาพอากาศ โรคระบาด ขยะ ท�าให้ทุกฝ่ายต้องมอง
หากรอบคิดใหม่ส�าหรบัลัทธกิารบรโิภคท่ีดีย่ิงข้ึน โดยตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวของความ
นิยมในวตัถ ุ
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จากเดิมท่ีเราสวมบทบาทผู้บรโิภค จึงต้องหันมามองตัวเองและปรบัตัวในฐานะพลเมืองคนหน่ึง
ของโลก ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี
• มีความสัมพันธอ์ย่างเป็นอิสระ
• มีส่วนรว่ม
• สรา้งสรรค์
• อ�านวยความสะดวก 

ข้อจ�ากัดและวกิฤตท�าให้พลเมืองโลกเห็นทางเลือกท่ีชัดเจนสองประการ หน่ึงคือการเลือกระหวา่ง
การสอดส่องอย่างเบ็ดเสรจ็ (Totalitarian Surveillance) กับการส่งเสรมิพลังให้พลเมือง (Citizen 
Empowerment) สองคือการเลือกระหวา่งการแยกตัวเพ่ือชาตินิยม (Nationalist Isolation) กับ
การสามัคคีกันในระดับโลก (Global Solidarity)

ส�าหรบัมิติด้านการเมือง การรวมกลุ่มทางสังคมเก่ียวโยงกับการเปล่ียนประชาธปิไตยเข้าสู่ระบบ
การมีส่วนรว่มของรฐับาล ท่ีซึ่งพลเมืองสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนารฐัและลงมือท�าได้
มากกวา่การลงคะแนนเลือกต้ัง ตัวอย่างเช่นในปี 2016 เม็กซิโกซิต้ี เมืองหลวงของเม็กซิโกได้เปิด
ตัวการทดลองทางการเมือง ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้คนกวา่ 9 ล้านคนช่วยท�าโครงรา่งการสถาปนาใหม่ 
ผ่านแพลตฟอรม์ดิจิทัล change.org ในอารเ์จนตินา เปีย มานซินี (Pia Mancini) นักกิจกรรม

ทางการเมือง ได้ท้าทายกรอบคิดทางการเมืองแบบเดิมด้วยแพลตฟอรม์ใหม่อย่าง Democracy50 
หรอื Democracy Earth ท�าให้เกิดความเคล่ือนไหวอ่ืนๆ เป็นผลตามมาอย่างต่อเน่ือง เช่น 
Transition Towns ความเคล่ือนไหวท้ังในระดับโลกและชุมชนท้องถ่ิน ท่ีรว่มมือกันสรา้งทางเลือก
ใหม่ๆ ในการเสนอประเด็นส�าคัญ เช่น ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สาธิตการยกระดับทาง
วฒันธรรมท่ีไม่เคยถูกเปิดเผยในสังคมระดับโลก

บทสัมภาษณ์แดเนียล คาฮ์นะมัน (Daniel Kahneman) นักจิตวทิยาชาวอิสราเอล-อเมรกัิน ผู้ได้
รบัรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ์ได้อธบิายรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์จากวกิฤต COVID-19 
ในฐานะหน่ึงในคนท่ีมองโลกตามความเป็นจรงิ ต่อค�าถามวา่สังคมเเละเศรษฐกิจจะสามารถฟื้ นฟู
กลับมาได้หรอืไม่?

เขาแสดงความคิดเห็นวา่ประชากรยังหวาดกลัวซึ่งกันเเละกัน เน่ืองจากไม่รูว้า่คนท่ีเดินผ่านจะเป็น
อันตรายหรอืไม่ วกิฤตโรคระบาดในศตวรรษน้ีเปน็เรือ่งใหม่ แต่ถ้าไวรสัยังอยูต่่อไปอีก 2-3 ป ีแน่นอน
วา่จะท�าให้วธิท่ีีผูค้นปฏิสัมพันธกั์นเปล่ียนแปลงไป แต่เขาเชื่อวา่คนส่วนใหญ่จะกลับไปใชช้วีติตามเดิม 
ไปสวนสาธารณะ ไปชายหาด ท่ามกลางหมอกควนัแห่งความกลัวท่ียังปกคลมุอยู ่ส�าหรบัเรือ่งเศรษฐกิจ 
ยังไม่อาจการนัตีได้ว่าจะฟื้ นฟูกลับมาอย่างรวดเรว็ การเปิดธุรกิจหรอืห่วงโซ่การผลิตให้กลับมา 
เป็นปกติอาจใชเ้วลาหลายปี แต่ท้ายท่ีสดุเชื่อวา่เราทกุคนสามารถฟื้ นตัวกลับมาได้ “...เพราะความ
ฉลาดของมนุษย์เอาชนะข้อจ�ากัดได้เสมอ”
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เข้าใจความหลากหลายในส่วนรวม
ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการค�านึงถึงผู้อ่ืน เป็นใจความส�าคัญของการท�าธุรกิจแห่ง
ปี 2021 ท่ีเป็นบทเรยีนส�าคัญจากการผ่านพ้นวกิฤตท่ัวโลก

ผลการวจิัยเเสดงให้เห็นวา่ความหลากหลายทางเชื้อชาติเเละเพศ เป็นส่ิงท่ีส่งผลดีต่อการท�าธรุกิจ 
โดยเฉพาะโมงยามของการเผชญิกับวกิฤตท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน บรษัิทท่ีมีความหลากหลายในมิติ
ต่างๆ มีแนวโน้มมีมุมมองท่ีเปิดกวา้ง เเละรบัมือกับความเส่ียงได้ด้วยนวตักรรมท่ีดีกวา่ รายงาน 
จาก McKinsey น�าเสนอบทสรุปจากการวเิคราะห์ประสิทธภิาพการท�างานของบรษัิทขนาดใหญ่ 
1,000 แห่งใน 15 ประเทศ แสดงผลวา่บรษัิทท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติของพนักงานมากกวา่ 
จะมีประสิทธภิาพสูงกวา่บรษัิทท่ีมีความหลากหลายน้อยถึง 36% 

Photo by Ali Yahya on Unsplash

ส่ิงสะท้อนความเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในปจัจุบัน 
คือความหลากหลายและการค�านึงถึงการอยู่รว่มกับคนอ่ืนๆ 
ความอยุติธรรมทางเชื้อชาติและสีผิวได้กลายเป็นความสนใจ
ใหม่ เห็นได้ชัดจากความเคล่ือนไหว Black Lives Matter ท่ี
ได้รบัแรงสนับสนุนท้ังเชิงการเมืองและจากผู้น�าทางธุรกิจ 
ท่ัวโลก ดังน้ันบรษัิทต่างๆ จงึไม่เพียงยืนหยัดเรือ่งการต่อต้าน
การเหยียดเชื้อชาติและสีผิวเท่าน้ัน แต่ต้องก้าวสู่ระดับต่อไป
ด้วยการก�าหนดนโยบายด้านความหลากหลายให้เป็นหัวใจ
ส�าคัญ น�าไปสู่การเกิดบรกิารด้านน้ีโดยเฉพาะ เช่น Awaken 
บรษัิทด้านนวัตกรรมท่ีจัดการเวิรก์ช็อปภายในองค์กร เพ่ือ
สรา้งองค์ความรูเ้รือ่งความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ีปรบั
ใช้ส�าหรบัการบรหิารภายในองค์กรโดยเฉพาะ โดยส่ือสารวธิี
การสรา้งสภาพแวดล้อมในการท�างาน ท่ีส่งเสรมิเรือ่งความ
หลากหลายและการอยู่รว่มกัน

Photo by Nicole Baster on Unsplash

Photo by Heather Mount on Unsplash
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เปน็ท่ีหน่ึงคือจนี 
จนีมีความม่ันใจในการก้าวข้ึนเปน็ผูน้�าทางเทคโนโลยีและการสรา้งธรุกิจท่ีเติบโตมากข้ึน ผลคือ
การยกระดับการเปล่ียนแปลงของอิทธพิลท่ีแผ่ขยายครอบคลมุไปท่ัวโลก ความม่ันใจเสรมิให้
ธรุกิจของจนีสรา้งกลุม่เปา้หมายของแบรนด์ภายในประเทศส�าหรบัผูบ้รโิภคท้องถ่ินโดยเฉพาะ 
อีกท้ังผู้บรโิภคชาวจีนเองก็พึงพอใจกับสินค้าท่ีแปะป้ายวา่ Made in China ดังน้ันแบรนด์
จากต่างประเทศจงึต้องคิดหาวธิกีารเข้าถึงกลุม่เป้าหมายชาวจนีเพ่ือแบ่งมลูค่าทางการตลาด 
ครอบครองก�าลังซื้อกลับมาอีกครัง้

จนีเริม่ต้นด้วยการด้วยนวตักรรม AI และ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยต้ังแต่
ปี 2017 มีการจดสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้อง
กับ AI เพ่ิมข้ึน 4 เท่า และสิทธบัิตรเก่ียว
กับบล็อกเชนเพ่ิมข้ึน 3 เท่า เพ่ือใช้เป็น
หัวใจของการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล
ในการเพ่ิมศักยภาพของ AI ทรพัยากร
มนุษย์ของจีนนับว่าเป็นทรัพยากรชั้น
น�าของโลก เพราะมีนักศึกษาจบจาก
มหาวิทยาลัยในสาขา STEM ซึ่ งเป็น
ศาสตร ์ 4 สาขาวชิา ได้แก่ วทิยาศาสตร ์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร ์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร ์(Mathematics) เปน็จ�านวน
มาก และพวกเขาพร้อมเดินหน้าเพ่ือ
พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างย่ิงใหญ่

แบรนด์สัญชาติจนีก�าลังได้รบัความนิยมเชน่กัน โดยกลุ่มลกูค้าชาวจนีซื้อสินค้าท้ังแบรนด์
สัญชาติจีนและแบรนด์อินเตอร ์ ข้อมูลจากตลาดสินค้าอุปโภค-บรโิภค (Fast Moving 
Consumer Goods: FMCG) ในปี 2017 พบวา่แบรนด์สัญชาติจีนเติบโตท่ี 7.7% มีส่วน
แบ่งการตลาดท่ี 98% ในขณะท่ีแบรนด์ต่างชาติมีมูลค่าการเติบโตเพ่ิมข้ึนท่ี 0.4% เท่าน้ัน 
รายงานจากปี 2018 ยังระบุอีกวา่นักชอ้ปชาวจีนพอใจกับสินค้าหลากหลายประเภทสินค้า
จากแบรนด์ท้องถ่ิน โดยเฉพาะสินค้าอย่างอาหาร เครือ่งด่ืม ของใชใ้นบ้าน การดแูลตัวเอง 
และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ ท่ีได้รบัความนิยมมากข้ึน
 

Photo by Franck V. on Unsplash
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จีนก�าลังจะกลายเป็นตลาดเด่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) ได้มีข้อตกลงการค้าเสรรีะหวา่ง 16 ประเทศในภมิูภาค
เอเชยี-แปซฟิกิ (APAC) โดยลงนามเม่ือพฤศจิกายน ปี 2018 เพ่ือรว่มกันสรา้งสหภาพ
ศลุกากร (Customs Union) ระหวา่งประเทศในอาเซยีน ซึ่งมีตลาดท่ีก�าลังเติบโตอย่างไทย 
ฟลิิปปินส์ กัมพูชา เวยีดนาม อินโดนีเซยี และมาเลเซยี จนีจะย่ิงได้ผลประโยชน์จากการ
ค้าท่ีลงรอยกันด้านสินค้าและบรกิาร เน้นการส่งออกท่ีส่งเสรมิระบบนิเวศการค้าให้กับจนี 
จ�าเปน็ต้องมีแผนรองรบัการลงทนุในตลาดพ้ืนท่ี พัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรบั
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสรา้งความสามารถในการทดสอบและเรยีนรู ้ตัวอย่างเชน่ Tmall จาก
กลุม่อาลีบาบา ท่ีได้รว่มมือกับบรษัิทลอรอัีล ในการยกระดับลกูค้าด้วยการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือพัฒนาสินค้าท่ีตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าในพ้ืนท่ีและก�าหนดกลยุทธไ์ปท่ัวประเทศจนี

การเติบโตของอัตราการบรโิภคในจีนในทศวรรษต่อไปน้ันเรยีกได้วา่ทรงพลัง ด้วยความ
สามารถของเครอืข่ายกลุม่เมือง รฐับาลได้ก�าหนดให้กลุม่เมือง 19 แห่ง กลุม่ทางภมิูศาสตรข์อง 
เมืองเครอืข่ายท่ีรว่มกันพัฒนาอย่างรวดเรว็ ก่อรา่งภมิูภาคท่ีสามารถประสบความส�าเรจ็
รว่มกัน ในป ี2020 จะมีรางรถไฟเชือ่มระหวา่งเมือง 12 สาย เพ่ือเชือ่มกลุม่เมืองเข้าไวด้้วยกัน  
และอีก 9 สายท่ีวางแผนจะสรา้งให้เสรจ็ภายในปี 2030 

สมรรถนะภาพของ AI ชว่ยเปิดโอกาสส�าหรบัตลาดใหม่ด้านไลฟส์ไตล์ พ้ืนท่ีการลงทนุหลัก
ส�าหรบั AI ในจนีคือธรุกิจสขุภาพและความเปน็อยู่ เพ่ือใชน้วตักรรมในการวนิิจฉัยโรค จนี
ขาดแคลนหมอ และกลุม่ประชากรยังเปน็กลุม่ผูส้งูวยัเปน็จ�านวนมาก ทางออกจงึเปน็ความ
ต้องการระบบการดแูลสขุภาพท่ีมีประสิทธภิาพ และการเฝ้าระวงัเรือ่งคณุภาพความเป็น
อยู ่บรษัิทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจนีได้เข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลเปน็จ�านวนมาก ซึ่งชว่ย
เปิดโอกาสให้มีการน�านวตักรรมมาสรา้งธรุกิจ เพ่ือเจาะตลาดใหม่ผ่านความรว่มมือต่างๆ
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เป็นเวลากวา่หลายทศวรรษท่ีอินเทอรเ์น็ตเข้ามามีอิทธพิล
ต่อชวีติของผูค้นจนถึงรฐั

จากยคุ Internet of Information ท่ีเครอืข่ายคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกันผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ช่วยท�าให้ผู้คนจากท่ัว
ทกุมุมโลกสามารถส่ือสารและส่งต่อข้อมูลถึงกันได้ ทกุวนั
น้ีเราก�าลังเข้าสูยุ่ค Internet of Things หรอือินเทอรเ์น็ต
ของสรรพส่ิง ซึ่งหมายถึงระบบเครอืข่ายอปุกรณ์แบบสมารท์  
มีระบบเซ็นเซอร์ท่ีช่วยเติมข้อมูลให้กับอุปกรณ์ต่างๆ 
ท�าให้อุปกรณ์สามารถรบัส่งข้อมูลถึงกันได้ (M2M) ผู้ใช้
จึงสามารถส่ังการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ  
ผ่านทางเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต ต้ังแต่การเปิด-ปิดอปุกรณ์ 
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ ตลอดจนการควบคมุอปุกรณ์ในโรงงาน หรอื
ฟารม์เกษตรขนาดใหญ่

อนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2021 คือการเดินหน้า
สู่ยุค Internet of Actions ท่ีเทคโนโลยีและมนุษย์จะมี
ความกลมกลืนและเป็นหน่ึงเดียวกันมากข้ึน เทคโนโลยี 
โลกเสมือน (MR) เชือ่มต่อกับระบบอัลกอรทึิมในทกุมิติ รวมท้ัง 
การตัดสินใจเรือ่งต่างๆ ของมนุษย์ เรยีกได้วา่ข้อมลูมหาศาล
ท่ีถูกจัดเก็บไวจ้ะถูกใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
เช่นเดียวกับการเพ่ิมความส�าคัญของสถาปัตยกรรมแบบ
การกระจายศนูย์บนแพลตฟอรม์ ระบบจดัการเวบ็ไซต์ด้วย
เครอืข่ายแบบเพียรท์เูพียร ์ (Peer-to-Peer) แอพพลิเคชนั 
ท�างานบนระบบจดัเก็บข้อมลูแบบกระจายมากกวา่เซริฟ์เวอร์
แบบรวมศนูย์ เพ่ือน�าไปสูค่อมพิวเตอรโ์ลก (World Computer)  
อย่างแท้จรงิ

อปุกรณ์จะเพ่ิมความอัจฉรยิะมากข้ึน สามารถคิดและตัดสินใจ 
ได้โดยอาศัยข้อมลูท่ีเคยเก็บไว ้มาชว่ยวเิคราะห์ก่อนส่ังการ
ด้วยตนเอง เช่น บรษัิท HapiFork ผลิตช้อนส�าหรบักลุ่ม
คนท่ีต้องการควบคุมอาหาร โดยช้อนจะส่ันเม่ือผู้ใช้ก�าลัง
รบัประทานอาหารเรว็เกินไป ไปจนถึงการประมวลผลข้อมลู
เพ่ือคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต เช่น บรษัิท Vitality 
Glowcap ผลิตขวดยาอัจฉริยะท่ีช่วยเตือนผู้ป่วยเม่ือ 
ถึงเวลา ชว่ยตรวจวดัดัชนีสขุภาพ และเก็บข้อมลูสขุภาพของ 
ผูใ้ชย้ารว่มด้วย

ยคุ Internet of Actions ยังเน้นการออกแบบและเชือ่มโยง
กับการเรยีนรูข้องเครื่องจักรแบบชาญฉลาด (Machine 
Intelligence) ภายใต้แก่นส�าคัญท่ีเรยีกวา่ปัญญาสะสม 
(Collective Intelligence) น่ันหมายความวา่ มนุษย์และ
การเรยีนรูข้องเครือ่งจักรในส่วนปัญญาประดิษฐ ์ สามารถ 
บู รณาการร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีช่วย 
แก้ปัญหาอันซบัซอ้น ต้ังแต่การตัดสินใจรว่มกัน จนถึงการ
สรา้งระบบใหม่ภายใต้ปญัหาท่ีท้าทาย อย่างเรือ่งประชากร 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก จนถึงวิกฤต 
COVID-19 ประสิทธภิาพในการเข้าถึงและความเรว็ท่ีมากข้ึน 
ท�าให้เครอืข่ายเทคโนโลยีแข็งแรงข้ึนเรือ่ยๆ ตามท่ี Centre 
for Collective Intelligence Design ส่วนงานศนูย์วจิยั
ด้านกลยุทธ์ทางนวัตกรรมของ Nesta ใช้ความสามารถ
ของปัญญาสะสม (CI) ผนวกกับเทคโนโลยีเครอืข่ายแบบ
รวมศนูย์และการกระจายชอ่งทางบรกิาร ชว่ยส่งเสรมิการ
มีส่วนรว่ม ท้ังระหวา่งมนุษย์ท่ีมีความเชีย่วชาญในด้านต่างๆ 
และมนุษย์กับอปุกรณ์ ทางด้านสตารท์อัพนาม BlueDot ใน

196 197

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY



198 199

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

โทรอนโต โด่งดังจากการพัฒนาระบบแจง้เตือนโรคระบาด
ด้วย Big Data โดยสแกนข่าวสารต้ังแต่จากของหน่วยงาน
ราชการ จนถึงบล็อกในภาษาต่างประเทศ 65 ภาษา ผ่าน 
อัลกอริทึมของบริษัท จากน้ันส่งต่อให้นักระบาดวิทยา 
(Epidemiologist) เพ่ือค้นหาสัญญาณเหตกุารณ์ผิดปกติ 
และคาดการณ์การแพรร่ะบาดซึ่งให้ข้อมูลอย่างแม่นย�า

ข้อมลูจ�านวนมหาศาลยังท�าให้I Internet of Actions รูจ้กั
เราในฐานะผูใ้ชม้ากข้ึนเรือ่ยๆ ผ่านข้อมลูและพฤติกรรมของ
ผูค้นทางโซเชยีลมีเดีย ส่งต่อสูก่ระบวนการด้านข้อมลู การ
ตรวจสอบรูปแบบและความสัมพันธ ์การทดสอบสมมติฐาน
ต่างๆ จนสรุปผลลัพธ ์ซึ่งท้ายท่ีสดุข้อมูลเหล่าน้ีส่งผลต่อการ
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีเราต้องการ พลวตัเหล่าน้ี
เรยีกได้วา่เปน็รูปแบบเศรษฐกิจการคาดการณ์ (Predictive 
Economy) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานด้านอารมณ์ ประสบการณ์ 
และองค์ความรู ้ โดยเป็นผลลัพธข์องความเชื่อใจระหวา่ง
มนุษย์และเครือ่งจกัร ตรงกับงานเขียนของโชชานา ซูบอฟฟ ์
(Shoshana Zuboff) ศาสตราจารย์จาก Harvard Business 
School ในหนังสือ The Age of Surveillance Capitalism: 
The Fight for a Human Future at the New Frontier 
ท่ีกล่าวถึงแบบแผนใหม่ทางเศรษฐกิจทนุนิยมรูปแบบใหม่ 
หรอืทุนนิยมแบบสอดแนม ท่ีวา่ข้อมูลคือต้นทุนของการ
เข้าใจลกูค้าและการคาดการณ์พฤติกรรม จนเกิดตลาดใหม่
ในชื่อตลาดซือ้ขายพฤติกรรมล่วงหน้า (Behavioral Future 
Markets) เท่ากับวา่ตัวแปรท่ีน่าสนใจอีกข้อท่ี นอกเหนือ

จากคนและเครือ่งจักร คือแบรนด์และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
กับข้อมลูส่วนบคุคล ซึ่งต้องอยูบ่นพ้ืนฐานของความเชื่อใจ
และโปรง่ใสมากท่ีสดุตลอดห่วงโซ่

อีกเรือ่งท่ีส�าคัญคือการปฏิวติัด้านประสาทสัมผัส ซึ่งเปน็ผล
มาจากความรุดหน้าด้านปญัญาประดิษฐแ์ละวทิยาศาสตร-์
ข้อมูล ผนวกกับการพัฒนาและวจิัยรว่มกับด้านจิตวทิยา
และประสาทวิทยา ช่วยสรา้งการรบัรูแ้ละประสบการณ์
เสมือนใหม่ ซึ่งถืออีกก้าวส�าคัญของยคุ Internet of Actions 
ท่ีประสบการณ์ ประสาทสัมผัส ภาพ และเสียง จะถกูเติมเต็ม 
โดยระบบดิจทัิลจะจ�าลองการสัมผัสหรอืกลิน่ จนท�าให้เรา
สามารถรูสึ้ก (to Feel) กับส่ิงต่างๆ ได้โดยไม่มีเงือ่นไข

เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีส่วนท�าให้ธรุกิจเอนเตอรเ์ทนเมนต์และ
การตลาดเติบโต โดยน�าพลังของปญัญาประดิษฐ ์เทคโนโลยี
เซ็นเซอร ์ รวมถึงเทคโนโลยี VR และ AR มาสรา้งสรรค์
ประสบการณ์ ผ่านประสาทสัมผัสท่ีหลากหลายและไปไกล
กว่าแค่อุปกรณ์แบบจอสัมผัส โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ความรูสึ้กของมนุษย์ และส่งต่ออารมณ์ท่ีลึกซึ้งกับผูใ้ชง้าน 
ส�าหรบัการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรู ้ ก็เป็นก้าวส�าคัญ
ท่ีผู้เรยีนจะได้ผละออกจากแป้นพิมพ์สู่ระบบสัมผัส แสดง
ท่าทาง หรอืเพ่งมอง เพ่ือควบคมุเทคโนโลยี ไปจนถึงได้รูจ้กั
ซอฟต์แวรท่ี์จะมีปฏิสัมพันธกั์บส่ิงแวดล้อมแบบเสมือน ซึ่ง
จะชว่ยกระตุ้นให้เกิดการเรยีนรูแ้บบครบวงจร
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DATANOMICS
โลกแห่งเศรษฐกิจข้อมูล

หมวดหมู่ : อุตสาหกรรมค้าปลีก / สุขภาพและความเป็นอยู่ / การขนส่งและการเดินทาง / สื่อและความบันเทิง

รฐับาลเกาหลีใต้ประกาศวา่หากควบคมุสถานการณ์ COVID-19 ได้ จะส่งเสรมิ
เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ ์(AI) รวมท้ังระบบการส่ือสาร 5G เต็มรูปแบบ เพ่ือ
ให้เป็นรากฐานส�าหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัิลท่ีเรยีกวา่ Korean New Deal 
ประธานาธบิดีมนุแจอิน (Moon Jae-In) เปรยีบเทียบวา่วสัิยทัศน์ท่ีน�าเสนอใน
แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว ย่ิงใหญ่ไม่ต่างจากแผน New Deal ของ
ประธานาธบิดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) ท่ีบัญญัติข้ึน
เพ่ือชว่ยกอบกู้สหรฐัอเมรกิา ให้รอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต�าครัง้ใหญ่ The 
Great Depression ในทศวรรษ 1930 แต่รฐับาลเกาหลีใต้จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยการจดัต้ังกองทนุส่งเสรมิการพัฒนาปญัญาประดิษฐ ์และค้นหาวธิสีนับสนุน
ธรุกิจ เพ่ือชว่ยสรา้งบรกิารใหม่ๆ ท่ีใชข้้อมลูเปน็หลักหรอืบ๊ิกดาต้า รวมท้ังขยาย
โครงข่าย 5G ให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ ใชร้ะบบคลาวด์ในการจดัเก็บฐานข้อมลู
ขนาดใหญ่ ยกระดับความม่ันคงทางไซเบอร ์ซึ่งท้ังหมดน้ีจะชว่ยเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและการสรา้งงานท่ีย่ังยืนให้แก่คนรุน่ใหม่ในอนาคต

201



202 203

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เม่ือข้อมูลท่วมท้นก�าลังถกูจดัระเบียบ
ลีกกีฬาอเมรกัินฟุตบอลระดับอาชพีในสหรฐัอเมรกิา (National Football League) มีแผนออกแบบ
นักเตะในโลกเสมือนส�าหรบัผู้เล่นทกุคนในทีมโดยฝาแฝดดิจทัิล (Digital Twin) เหล่าน้ีคือแนวคิด
การท�าส�าเนาหรอืแบบจ�าลองของส่ิงต่างๆ ทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีไม่เพียงเป็นภาพ
จ�าลอง แต่ยังมีระบบเซน็เซอรท่ี์เชื่อมต่อและเก็บข้อมลูของผูเ้ล่นจรงิแบบเรยีลไทม์อย่างละเอียดยิบ

แบบจ�าลองวตัถท่ีุสมจรงิดังกล่าวสามารถผลิตข้อมูลจ�านวนมหาศาลในแต่ละวนั หากเหตกุารณ์ใด
เกิดข้ึนในโลกกายภาพ จะสามารถสะท้อนในโลกเสมือนอย่างรวดเรว็ และเพิ่มผลเป็น 2 เท่าตาม
ธรรมชาติของโปรแกรมท่ีวางไว ้โดยชว่ยให้มองเห็นอนาคต ซึ่งโค้ชของทีมสามารถจ�าลองสถานการณ์  
หรอืประเมินล่วงหน้าวา่นักกีฬาอาจได้รบับาดเจบ็ และปรบัวธิกีารฝกึซอ้มเพ่ือหลีกเล่ียงปญัหาอย่าง
เหมาะสม ไม่เพียงในแวดวงกีฬา โครงการ Blue Brain Project (BBP) ยังมีเป้าหมาย ในการสรา้ง
แบบจ�าลองสมองโดยละเอียดตามลักษณะทางชวีวทิยา ท่ีสามารถจ�าลองสถานการณ์ได้หลากหลาย 

โดยในเบ้ืองต้น โครงการได้พัฒนาสมองจ�าลอง
ของสัตว์ฟันแทะ และในอนาคตจะขยายผลไป
พัฒนาฝาแฝดดิจทัิลของสมองมนุษย์หรอืในสเกล
ท่ีใหญ่กวา่น้ันต่อไป สิงคโปรถื์อเป็นประเทศแรก
ของโลกท่ีมีฝาแฝดดิจิทัล ปี 2018 รฐับาลได้จับ
มือกับ Dassault Systèmes พัฒนาโมเดลจ�าลอง 
ของเมืองท้ังหมดเพ่ือวางแผนเฝ้าระวังด้าน 
ภัยพิบัติ รวมท้ังวางผังเมืองและจัดการพ้ืนท่ี 
ในเมือง เพ่ือสรา้งความเป็นอยู่ท่ีดีของพลเมือง 
ในด้านต่างๆ เรยีกได้วา่ความสามารถของฝาแฝด
ดิจิทัล เป็นการประมวลผลเพ่ือบอกเราล่วงหน้า
ให้เฝ้าระวัง ท้ังยังจ�าลองเหตุการณ์เพ่ือช่วยให้
วางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ฝาแฝดดิจทัิลเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการ
เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในเศรษฐกิจโลก 
ขยายเค้าโครงจากส่ิงท่ีเดวดิ เกเลิรน์เตอร ์
(David Gelernter) ศาสตราจารย์ด้าน
วทิยาการคอมพิวเตอรแ์ห่งมหาวทิยาลัย
เยล คาดการณ์มายาวนานถึงเรื่องโลก
กระจก (Mirror World) มิติใหม่ของชวีติ
มนุษย์ท่ีวางบนพ้ืนฐานและขับเคล่ือนด้วย
ข้อมลู การพัฒนาดังกล่าวน�าไปสู่การเกิด
ข้ึนของตลาด สถาบัน โครงสรา้งธรุกิจ ไป
จนถึงการจัดการด้านภูมิรฐัศาสตรใ์หม่ 
ท้ังหมดเป็นท้ังโอกาสและหลุมพรางของ
เศรษฐกิจใหม่ในนามเศรษฐกิจข้อมูล ซึ่ง
มาพรอ้มการให้ความหมายใหม่จากค�า
กล่าวเดิมท่ีวา่ความรูคื้อพลัง
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การวเิคราะห์แต่ละเศรษฐกิจคือการประเมินค่า ปี 2019 สถิติแห่งแคนาดาซึ่งเป็นหน่วยงานของ
รฐั ประมาณการมูลค่าข้อมูลของประเทศ จากหุ้นของบรษัิทท่ีเก่ียวกับซอฟต์แวรแ์ละทรพัย์สินทาง
ปัญญา ผลลัพธอ์ยู่ระหวา่ง 118-164 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ หากเทียบตามขนาดท่ีใหญ่กวา่ มูลค่า
ท้ังหมดของข้อมูลในสหรฐัอเมรกิา  ซึ่งมีจีดีพีสูงกวา่แคนาดาราว 12 เท่า อาจมีมูลค่าถึง 1.4-2  
ล้านล้านดอลลารส์หรฐัฯ และราว 5% เป็นทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ซึ่งหมายถึง 
สินทรพัย์ท่ีมีตัวตนและมีความสามารถสรา้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าได้ เชน่ เครือ่งมือ 
ส่ิงปลกูสรา้ง จนถึงซอฟต์แวร ์

ไม่วา่การผลิตข้อมูลท่ัวโลกจะเกิดข้ึนด้วยการต้ังต้นจากเรือ่งใด น่ันล้วนก�าลังท�าให้เศรษฐกิจใหม่น้ี
เติบโตอย่างรวดเรว็ 

ต้ังแต่ข้อมลูจโีนมมนุษย์คนแรกซึ่งเคยถกูจดัล�าดับไวเ้ม่ือ 17 ปีก่อน 
ท่ีมีขนาดข้อมูลราว 3 กิกะไบต์ ซึ่งเกือบจะเต็มแผ่นดีวดีี ปี 2020 
บรษัิท 23แอนด์มี (23andMe) ซึ่งเปน็บรษัิทท่ีให้บรกิารทดสอบทาง
พันธกุรรม เปิดเผยวา่มีลกูค้ามากกวา่ 10 ล้านคน ซึ่งขนาดข้อมูล
น้ันนับวา่มหาศาล หรอืยานยนต์อัตโนมัติแบบไรค้นขับรุน่ล่าสดุ ท่ี
ผลิตข้อมลูมากกวา่ 30 เทระไบต์ (Terabyte) ทกุๆ 8 ชัว่โมงในการ
ขับข่ี หรอืเท่ากับข้อมูลในดีวดีี 6,400 แผ่น สถาบันไอดีซีซึ่งวจิัย
การตลาด ประมาณการวา่ท่ัวโลกจะผลิตข้อมลูราว 90 เซตตะไบต์ 
(Zettabyte) หรอืราวดีวดีี 19 ล้านล้านแผ่นในปี 2020 และปีหน้า
ข้อมลูท้ังหมดท่ีถกูผลิตจะมีมากกวา่ข้อมลูนับต้ังแต่การมาถึงของ
คอมพิวเตอร ์คาดการณ์วา่ข้อมูลบนระบบดิจทัิลจะเพ่ิมสงูถึง 163 
เซตตะไบต์ หรอืคิดเป็น 912.42% ในปี 2025 

จากความรว่มมือด้านข้อมลูสู่การระดมความรูผ่้านคราวด์ซอรส์ซิง่ 
ข้อความท่ีมีพ้ืนฐานข้อมลูส่วนตัว ไม่วา่จะเป็นเพศ อายุ และรายได้ 
จนถึงข้อมูลท่ีไม่มีโครงสรา้งชดัเจน (Unstructured Data) อย่าง
รูปภาพ ไฟล์เสียง และวิดีโอ ท�าให้ช่องทางโซเชียลมีเดียกลาย
เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เม่ือน�ามาวเิคราะห์จึงสามารถได้ข้อมูล
เชิงลึกอย่างแม่นย�าท้ังด้านโครงสรา้งสังคมและพฤติกรรมนุษย์ 

ข้อมูลเหล่าน้ีสรา้งคณุค่าและมูลค่ามหาศาลส�าหรบัจัดการปัญหาท้าท้ายท่ีสังคมเผชญิอยู่ อย่างไร
ก็ตามข้อมูลส่วนใหญ่จ�ากัดขอบเขตอยู่ในภาคเอกชน ในฐานะเอกสารส�าคัญในฐานข้อมูลองค์กร 
(Corporate Database) ท่ีสงวนไวใ้ชส้�าหรบัการแข่งขันในเชงิเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

เพ่ือทลายข้อจ�ากัดดังกล่าว จงึเกิดโปรเจก็ต์ Data Collaboratives ท่ีสรา้งสรรค์โดยศนูย์การวจิยั
เชงิปฏิบัติการนาม The GovLab ซึ่งรว่มมือกับ Unicef และบรษัิท Omidyar Network เพ่ือเป็น
สะพานเชื่อมระหวา่งข้อเท็จจรงิของข้อมูลเชงิลึก (Data Intelligence) กับพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public 
Sphere) สรา้งความสัมพันธท่ี์เปน็ประโยชน์และส่งเสรมิความรว่มมือในด้านต่างๆ โดยเน้นด้านงาน
วจิยัและชุดเครือ่งมือออกแบบ  ท่ีชว่ยเพ่ิมความรวดเรว็ในการปรบัใชส้�าหรบัโมเดลความรว่มมือท่ี
หลากหลาย

ทีมวิจัย The GovLab ระบุขอบเขตงานไว้ใน 5 กลุ่มหลัก ซึ่งความรว่มมือด้านข้อมูล (Data 
Collaboratives) สามารถปรบัใชง้านเพ่ือสรา้งผลดีเชงิกลยุทธใ์ห้แก่ฝ่ายต่างๆ ได้แก่ 
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การตระหนักรูส้ถานการณ์ (Situation Awareness) และ
การตอบสนอง คือความสามารถในการติดตามข้อมูล
ส�าคัญ ซึ่งเฉพาะเจาะจงด้านพ้ืนท่ีเพ่ือแจง้ให้ส่วนงานด้าน
มนุษยธรรมต่างๆ ด�าเนินการต่อเน่ืองได้ในกรณีหลังเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

การออกแบบบรกิารสาธารณะและการจัดส่ง คือการท�า
เหมืองข้อมลู (Mining Data) เพ่ือส่งต่อสูก่ารออกแบบและ
ปรบัใชใ้นงานบรกิาร โดยเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อมเมือง การ
ออกแบบชุดความรูแ้ละส่งต่อ คือการส่งเสรมิและแนะน�า
แหล่งความรูใ้หม่ผ่านการวเิคราะห์ข้อมูลในเชงิลึก 

การท�านายและคาดการณ์อนาคต คือความสามารถใน
การคาดการณ์สารส�าคัญท่ีชว่ยให้สถาบันต่างๆ สามารถ
ออกแบบแนวทางแก้ปัญหาก่อนเกิดสถานการณ์จรงิได้ 
และการประเมินผลกระทบและคุณค่า คือการใช้ข้อมูล
เพ่ือตรวจสอบและแทรกแซงเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ โดย
ขอบข่ายงานท้ังหมดล้วนสะท้อนความรว่มมือด้านข้อมูล
และประสิทธภิาพของปญัญาประดิษฐ ์(AI) ท่ีชดัเจนข้ึน อีก
ท้ังเริม่ตอกย�าความม่ันใจวา่ปญัญาประดิษฐส์ามารถสรา้ง
ประโยชน์ให้กับทกุคนได้มากข้ึนเรือ่ยๆ อย่างไรก็ตามภาย
ใต้ข้อดีของปญัญาประดิษฐ ์ส่ิงท่ีมักถกูพูดถึงควบคูไ่ปด้วย
คืออคติท่ีแฝงอยู่ในระบบ AI ท่ีผกูโยงไปกับประเด็นทาง
สังคม ไม่วา่จะเป็นการศึกษา ซึ่งพบวา่โฆษณาออนไลน์ท่ี
สรา้งจากระบบการเรยีนรู ้(Machine Learning) มีแนว
โน้มน�าเสนอข้อมูลการรบัสมัครงานท่ีมีเงินเดือนสูงให้
แก่ผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงการ
เลือกปฏิบัติของระบบการค�านวณอันซบัซอ้นของอัลกอรทึิม 
อย่างไรก็ดีภายใต้ระบบท่ีซบัซอ้น อันท่ีจรงิเทคโนโลยี AI ท่ี
เราใชกั้นอยู่น้ัน เป็นผลิตผลจากกลุม่คนเล็กๆ ซึ่งไม่ได้มา
จากคนในทกุภาคส่วนของสังคม ปญัญาประดิษฐท่ี์เกิดข้ึน 

จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนของผู้พัฒนาเพียงส่วนเดียว และท่ามกลางการเติบโตของอตุสาหกรรม
เทคโนโลยี เรือ่งดังกล่าวจงึย่ิงสรา้งความกดดันต่อบรษัิทเทคโนโลยี ท่ีต้องใส่ใจคนทกุกลุม่และความ
เสมอภาคมากข้ึนเรือ่ยๆ หน่ึงในบรษัิทท่ีพยายามแก้ปญัหาเรือ่งน้ีคือบรษัิทมอซลิลา (Mozilla) ท่ีก�าลัง
พัฒนาเทคโนโลยีการจดจ�าด้วยเสียง ด้วยการใชเ้ทคโนโลยีคราวด์ซอรส์ซิง่ (CrowdSourcing) และ
การเก็บรวบรวมค�าพูดต่างๆ กวา่ 10,000 ชัว่โมงจากคนท่ัวโลก อีกท้ังบรษัิทยังมีโครงการ Common 
Voice  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านเสียง ท่ีเปิดให้บุคคลท่ัวไปน�าไปปรบัใช้ในการสรา้งแอพพลิเคชันท่ี 
ส่ังการด้วยเสียงได้ แม้ชว่งแรกของโครงการจะเริม่จากการเก็บข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบัน
มีการรวบรวมตัวอย่างจากภาษาอ่ืนๆ เชน่ ฝรัง่เศส เยอรมัน และเวลส์ ในอนาคตทางโครงการยังมี
แผนท่ีจะเก็บตัวอย่างภาษาเกาหลี จอรเ์จยี และอินโดนีเซยีอีกด้วย การเก็บข้อมูลภาษาท่ีหลากหลาย
มากข้ึนเรือ่ยๆ จะเป็นประตูท่ีเปิดโอกาสให้การสรา้งระบบส่ังงานด้วยเสียง สามารถรองรบัผู้คนได้
หลากหลายและกวา้งขวางมากข้ึน แทนท่ีจะใชภ้าษาใดภาษาหน่ึงเป็นหลักเพียงภาษาเดียว
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นอกเหนือจากอคติ ส�าหรบัการเผชญิหน้ากับข่าวอ้ือฉาวด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ผู้บรโิภค
ก�าลังมองหาหนทางท่ีดีข้ึนในการท�าความเข้าใจระบบท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ตลอดจนมีพลังต่อรอง
เรือ่งข้อมลูส่วนตัว หน่ึงในโครงการท่ีน่าสนใจคือ Anatomy of an AI System โดยเคต ครอวฟ์อรด์ 
(Kate Crawford) และวลาดาน โจเลอร ์ (Vladan Joler) โครงการน้ีสรา้งแผนภาพท่ีอธบิายถึง
แรงงาน ทรพัยากร และข้อมูลท่ีอยู่เบ้ืองหลัง Amazon Echo เพ่ืออธบิายความเชื่อมโยงท่ีซบัซอ้น 
ด้วยการใชเ้ส้นแผนภาพสีขาวและพ้ืนหลังสีด�า ท�าให้ผู้บรโิภคเข้าใจเบ้ืองหลังของระบบของอปุกรณ์
หน่ึงชิ้นวา่ต้องแลกมากับการลงทุนมหาศาล ส่ิงท่ีจะได้รบัคือการมองเห็นความโปรง่ใสและความ
รบัผิดชอบของบรษัิทท่ีมีต่อด้านต่างๆ มากข้ึน ปี 2018 ทีมปัญญาประดิษฐ์ของกูเกิลเผยแพร ่
การแข่งขันในชื่อ Inclusive Images Competition ประกาศรบัสมัครเพ่ือให้อปุกรณ์ได้เรยีนรูข้้อมลู 
ท่ีกวา้งข้ึน ขจดัอคติเรือ่งเพศและเชื้อชาติให้หมดไป เชน่เดียวกับศิลปินแคโรไลน์ ซนิเดอรส์ (Caroline 
Sinders) ผู้รเิริม่โปรเจ็กต์ Feminist Data Set ท่ีต้ังต้นส�ารวจข้อมูล ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบการ
ประท้วง ซึ่งรูปท่ีถกูอัพโหลดเข้าสู่เซต็ข้อมูลมีวตัถปุระสงค์เพ่ือต่อสู้กับอคติและส่งเสรมิการจดัเก็บ
ข้อมูล เสมือนเป็นจุดรวมของหลักการต่างๆ ของเฟมินิสต์ 

ไม่เพียงเท่าน้ันการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีความส�าคัญในด้านข้อมูลเชิงวพิากษ์ ซึ่งมี
ส่วนในการวางแผน ออกแบบ และจดัการเรือ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธภิาพ อย่างในสถานการณ์ด้าน
กฎหมายพลเมือง Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem (DECODE) โปรเจ็กต์

ระยะ 3 ปีท่ีเริม่ในปี 2017 สนับสนุนโดย EU เป็นอีก
หน่ึงโครงการท่ีเลือกส�ารวจทางเลือกท่ีใช้งานได้จรงิ
ในกระแสเศรษฐกิจข้อมูล โดยให้อ�านาจประชาชนใน
การเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลดิจิทัลของตนเองแก่กลุ่ม
นวัตกร เอ็นจีโอ หรอืคอมมูนิต้ีท้องถ่ินหรอืไม่ เพ่ือ
สรา้งสรรค์บรกิารท่ีดีกว่า ตลอดจนโปรเจ็กต์ Anti-
Eviction Mapping Project ผ่านระบบคราวด์ซอรส์ซิง่
ซึ่งสามารถระดมความเห็นท่ีหลากหลายจากผู้คนได้ 
โครงการเน้นส่วนข้อมูลภาพและหลักฐานในรูปแบบ
เสียง บนแผนท่ีซึ่งมีการขยายตัวของเจนตรฟิิเคชัน 
(Gentrification) ในซานฟรานซิสโก นิวยอรก์ และ 
ลอสแอนเจลิส ก่อนเผยแพรบ่นแพลตฟอรม์ออนไลน์  
ผูใ้ชง้านจงึสามารถเข้าถึงข้อมลูการติดตามฟอ้งขับไล่ท่ี 
ซึ่งอยู่ในกระบวนการเรยีกรอ้ง นับได้วา่มีส่วนส่งเสรมิ
การเคล่ือนไหวในท้องถ่ินด้วยข้อมลูชุดใหม่และเรือ่งราว
แบบเรยีลไทม์
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เชน่เดียวกับในชว่งวกิฤต COVID-19 หลายบรษัิทเริม่เปล่ียนแนวทางการด�าเนินงาน สู่การชว่ยเหลือ
ด้านการแพทย์ซึ่งถือเป็นแนวหน้าในภาวะวกิฤต ต้ังแต่การจดัต้ังกลุ่มด้วยตนเอง ระดมสมองจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือแก้ปญัหาสายการผลิตและด้านต่างๆ ท่ีก�าลังติดลบและขาดแคลน ในลัตเวยี (Latvia) 
โปรแกรมเมอรร์บัเป็นเจ้าภาพโครงการ Virtual Hackathon ในการสรา้งนวตักรรมแบบเรง่ด่วน
เพียง 48 ชั่วโมง เพ่ืออุทิศให้กับการแก้ปัญหาวกิฤตไวรสัโคโรนา เห็นได้วา่การผนึกก�าลังระหวา่ง
เครือ่งจกัรท่ีมีประสิทธภิาพกับคนคณุภาพ ชว่ยเพิม่ความสามารถให้สงูข้ึน  และทกุวนัน้ีพลังดังกล่าว
ก�าลังถูกใช้เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและท้าทาย โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ชุมชนโลกท�างานรว่ม
กันในการแบ่งปนัข้อมลูและข้อมลูเชงิลึก สตารท์อัพนามบลดูอท (BlueDot) ท่ีมีฐานอยู่ในโทรอนโต 
พัฒนาระบบแจง้เตือนโรคระบาดด้วย Big Data โดยสามารถแจง้เตือนการระบาดของไวรสัอู่ฮ่ันได้
ต้ังแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2019 ก่อนหน่วยงานของทางการหลายวนั ท้ังน้ีอัลกอรทึิมของบรษัิทใช้

การสแกนข่าวสารในภาษาต่างประเทศ 65 ภาษา รวมท้ังเวบ็บอรด์และบล็อก ข้อมูลจากเครอืข่าย
โรคพืชและสัตว ์รวมถึงประกาศจากหน่วยงานรฐับาลของประเทศต่างๆ จากน้ันส่งต่อให้นักระบาด
วทิยา (Epidemiologist) วเิคราะห์อีกชัน้วา่ข้อมูลถกูต้องในเชงิวทิยาศาสตรห์รอืไม่ คามราน ข่าน 
(Kamran Khan) ซีอีโอของบรษัิท ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Wired วา่หน่วยงานของรฐับาลมักมี
ปัญหาข้อมูลข่าวสารล่าชา้ ท�าให้บรษัิทใชแ้หล่งข้อมูลอ่ืนๆ อย่างข้อมูลการซื้อต๋ัวเครือ่งบิน เพ่ือหา
สัญญาณเหตกุารณ์ผิดปกติและคาดการณ์การแพรร่ะบาดแทน ด้วยประสบการณ์ความเชีย่วชาญ
ด้านโรคระบาดในเมืองโทรอนโต และเคยผ่านประสบการณ์โรค SARS ระบาดในปี 2003 เขาจึง
คิดค้นวธิกีารติดตามการแพรร่ะบาดของโรคท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยู่ ภายใต้โมเดลธรุกิจด้านรายงานการ
ระบาดของโรคให้แก่หน่วยงานต่างๆ เชน่ โรงพยาบาล สายการบิน รวมถึงหน่วยงานภาครฐั
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โครงการโอเพนซอรส์ท่ีเกิดข้ึนจงึไม่ต่างจากเครือ่งมือท่ีมีคณุค่าในการไขความเข้าใจการระบาดวทิยา 
และพัฒนาการตอบสนองให้ทันท่วงที เวบ็ไซต์ Nextstrain.org น�าเสนอข้อมลูการติดตามการกลาย
พันธุ ์หรอืแยกเป็นสายพันธุย่์อยของไวรสัแบบเรยีลไทม์ พรอ้มบทวเิคราะห์และเครือ่งมือภาพ  ซึ่ง
เวบ็ไซต์ดังกล่าวเริม่ต้นข้ึนมาเพ่ือให้และรวบรวมข้อมูลการระบาดโดยเฉพาะ ส�าหรบัใชเ้ป็นพ้ืนฐาน
ในการวเิคราะห์วจิยัของผู้เชีย่วชาญทางด้านน้ีต่อไป เชน่เดียวกับ Coronavirus Tech Handbook 
ซึ่งหมายถึงห้องสมุดแบบคราวด์ซอรส์ส�าหรบัผู้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี สถาบัน และผู้วจิยั ข้อมูล
เริม่ต้นมาจากผู้สนับสนุนนับพันรายในการสรา้งชุดเครื่องมือการอยู่รอดในช่วงกักตัว ตลอดจน 
คอมมูนิต้ีท่ีมีส่วนรว่มในการชว่ยเหลือ  เชน่เดียวกับกลุม่นักกิจกรรมนาม Reddit ท่ีสรา้งถังข้อมูลแบบ
ไม่มีค่าใชจ้า่ย ซึ่งอัดแน่นด้วยบทความด้านวทิยาศาสตรก์วา่ 5,352 บทความเก่ียวกับไวรสัโคโรนา 
ไม่เวน้แม้แต่คนรุน่ใหม่ท่ีต่างรว่มพัฒนาแพลตฟอรม์ของตนเอง เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการก้าวผ่าน 

ชว่งเวลาท่ียากล�าบากน้ี นักศึกษาชาว
เกาหลีใต้ลีดงฮยอน (Lee Donghun) 
ได้เผยแพร่ Corona Map ซึ่งเป็น
เวบ็ไซต์ติดตามไวรสัท่ีใช้พ้ืนฐานด้าน
สถิติจากรฐับาล เชน่เดียวกับนักเรยีน
มัธยมต้น 2 คนจากเมืองแดก ูท่ีพัฒนา
แอพพลิเคชันชื่อ CoronaNow เพ่ือ
ให้ข้อมลูท่ีแม่นย�าแก่สาธารณชน และ
บรจิาคเงนิรายได้จากโฆษณาออนไลน์
สูชุ่มชนท้องถ่ิน

หน้าใหม่ของนายหน้าข้อมูล 
ไม่มีความลับเรือ่งข้อมูลส่วนตัวของคณุอีกต่อไปวา่จะถกูซื้อขายโดยบรษัิทเจ้า
ประจ�า หรอืหน้าใหม่โดยท่ีผู้บรโิภคอย่างเราไม่รูตั้ว ทิม คกุ (Tim Cook) แห่ง
บรษัิทแอปเป้ิล เรยีกการซื้อขายเหล่าน้ีวา่เศรษฐกิจเงา ต้องขอบคณุกฎหมาย
ใหม่ในชื่อกฎหมายเวอรม์อนต์ฉบับใหม่ (New Vermont Law) ซึ่งเก่ียวกับการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับรฐับาลกลาง ท่ีก�าหนดให้บรษัิทท่ีซื้อและขาย
ข้อมลูจากบคุคลท่ีสาม ซึ่งหมายรวมถึงบรษัิทนายหน้าด้านข้อมลู (Data Broker) 
ท่ีด�าเนินการในสหรฐัอเมรกิา ต้องลงทะเบียนกับรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศ เดิมทีธรุกิจเหล่าน้ีเติบโตอย่างคึกคักภายใต้เงามืดและกฎระเบียบ
เพียงไม่ก่ีข้อ 

การลงทะเบียนดังกล่าวชว่ยขยายภาพกวา้งขององค์กรท่ีไม่คุ้นชื่อ ซึ่งมีส่วนส่ง
เสรมิบรษัิทวจิัยท่ีมีเงนิทุนหนา หรอืช่วยส่งต่อข้อมูลทางการตลาด ไปจนถึง
บรษัิทประกัน บรษัิทรายงานเครดิต การโฆษณาและเครอืข่ายอ่ืนๆ ซึ่งบรษัิทท่ี
ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจข้อมูลในวงกวา้ง อย่างไรก็ตาม
กฎหมายเวอรม์อนต์ยังครอบคลุมเฉพาะบรษัิทข้อมูลท่ีเก่ียวเน่ืองกับบุคคลท่ี
สาม ระดับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลท่ีหน่ึงท่ีถือครองข้อมลู (First Party Data 
Holder) จงึไม่นับรวมบรษัิทอย่างแอมะซอน (Amazon) เฟซบุ๊ก (Facebook) 
หรอืกเูกิล (Google) ซึ่งรวบรวมข้อมูลมหาศาลโดยตรงจากผู้ใช้
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การส�ารวจล่าสดุจาก Pew Research Center พบวา่มีเพียง 
9% เท่าน้ันท่ีเชื่อวา่พวกเขามีอ�านาจเหนือข้อมูลตนเองท่ีจดั
เก็บไว ้หากส่วนใหญ่ 74% ระบวุา่เป็นเรือ่งส�าคัญมากท่ีพวก
เขาสามารถควบคมุได้วา่ใครน�าข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้
   
อย่างไรก็ดีการเริม่ต้นของกฎหมายดังกล่าว มีส่วนน�าไปสู่
การอนุญาตให้บุคคลตัดสินใจด้านข้อมลูของตนเองวา่จะไป
จบลงท่ีใดได้ ชว่ยส่งเสรมิการก่อตัวของเจเนอเรชนัใหม่ของ
นายหน้า ไม่วา่จะเป็น Datawallet บรษัิทในซานฟรานซสิโก 
ท่ีสรา้งความกระจ่างของตลาดข้อมูลจากผู้บรโิภคจนถึง
กลุ่มธรุกิจ กระตุ้นให้ผู้ขายในระดับบุคคลสามารถจัดการ
เฉพาะชุดข้อมูลตามผู้ซื้อในแต่ละธุรกิจได้ เช่นเดียวกับ 
Wibson อีกหน่ึงสตารท์อัพในตลาดท่ีเปิดตัวปลายป ี2018 
ในสเปน อารเ์จนตินา และสหราชอาณาจกัร 

แม้การละเมิดความเป็นส่วนตัวจะ
เคยท�าก�าไร จากการขโมยข้อมูล
และฉ้อโกงของบุคคลและองค์กร
บางกลุ่มในเศรษฐกิจข้อมูล แต่การ
สรา้งความโปรง่ใสผ่านข้ันตอนการ
ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายท่ีเอาจรงิ
เอาจัง มีส่วนช่วยลดความสับสนใน
ข้อกฎหมาย ท้ังยังมีหน่วยงานก�ากับ
ดแูลเฉพาะในกรณีท่ีบรษัิทใดกระท�า
ผิดจรยิธรรมและเข้าข่ายอาชญากร
ด้านข้อมูล

ไม่วา่จะขายหรอืบรจิาคข้อมูลอาจไม่ใชเ่รือ่งงา่ย
แม้ข้อมลูด้านการตลาดจะสรา้งคณุค่าท่ีแท้จรงิคืนกลับสู่ผู้บรโิภค การโฆษณาชว่ยให้ผู้บรโิภคได้รบั
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือชว่ยตัดสินใจเลือกสินค้าพรอ้มได้รบัประสบการณ์ท่ียอดเย่ียม แต่ไม่ใชท่กุสาขา
ท่ีข้อมูลสามารถส่งต่อได้แบบสบายๆ 

ในด้านการแพทย์ การบรจิาคอวัยวะอาจ
ง่ายกว่าการบริจาคข้อมูลสุขภาพ (Data 
Donation) เพราะการท้ิงศพให้กับนักวจิัย
หลังจากเสียชีวิต เป็นกระบวนการท่ีค่อน
ข้างงา่ย แต่การบรจิาคเวชระเบียนของคุณ
ให้กับวิทยาศาสตร์ยังแทบเป็นไปไม่ได้ มี
โครงการบริจาคร่างกายกระจายอยู่ ท่ัว
สหรฐัอเมรกิา รวมถึงท่ีโรงเรยีนแพทย์ชัน้น�า
ในทกุๆ ปี เม่ือปีท่ีผ่านมา กลุ่มนักจรยิธรรม
และนักกฎหมายประชุมรว่มกัน ณ Oxford 
Internet Institute เพ่ือสร้างประมวล 
จรรยาบรรณ (Ethical Code) ส�าหรบัการ
บรจิาคเวชระเบียนหลังเสียชวีติ ส�าหรบัเป็น 
กรอบกระบวนการในการบรจิาคข้อมูล
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แม้คุณค่าของรายละเอียดท่ีอยู่ในข้อมูลสุขภาพ จะช่วยตอบค�าถามด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวกับ
สขุภาพของผู้คนในระยะยาว เชน่ การท�างานในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการแก่ชรา หรอืผลในด้านต่างๆ ต่อสุขภาพจากมลพิษ ส่ิงแรกท่ีต้องท�าคือประมวล 
จรรยาบรรณเก่ียวกับการบรจิาคข้อมูล ทุกวันน้ีมีบันทึกทางการแพทย์นับล้านฉบับนอนแน่น่ิง 
อยู่ในระบบดิจิทัลไม่ต่างจากเจ้าของรา่ง การวิเคราะห์จากระบบสุขภาพของมารช์ฟิลด์คลินิกใน 
รฐัวสิคอนซนิ (Marshfield Clinic Health System) มีบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วยท่ีเสียชวีติ
มากกวา่ผู้ป่วยท่ียังมีชวีติอยู่

การเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพหลังการเสียชีวติ ควรน�ามาใช้เพ่ือผลประโยชน์รว่มกันและไม่ควร 
ถกูน�าไปใชใ้นเชงิพาณิชย์ อีกท้ังการวจิยัเก่ียวกับข้อมลูดังกล่าวควรแบ่งปนักับสาธารณะและจดัเก็บ
อย่างระมัดระวงั อย่างการศึกษากลุ่มย่อยในนิวซีแลนด์ พบวา่ประชาชนต้องการให้รฐับาลจัดการ
ข้อมูลไม่ใชบ่รษัิทเอกชน ท้ังยังมีความกังวลเก่ียวกับการแฮ็กข้อมูลและไม่ต้องการขายข้อมูล โดย
ในกลุ่มย่อยยังถกูแบ่งออกตามระดับของความยินยอม อย่างไรก็ดีแม้จะยังไม่มีวธิท่ีีดีในการบรจิาค
ข้อมูลหลังการเสียชวีติ แต่ในสหราชอาณาจกัร นักวทิยาศาสตรส์ามารถขออนุญาตเข้าถึงและใชบั้นทึก
สุขภาพท่ีไม่เปิดเผยชื่อจากระบบบรกิารสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) ได้  

ส�าหรบัในสหรฐัอเมรกิา กฎหมาย HIPAA ก�าหนดว่าข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลยังคงเป็นส่วนตัวเป็นเวลา 50 ปีหลังการ 
เสียชวีติ เวน้แต่สมาชกิในครอบครวัหรอืตัวแทนท่ีได้รบัอนุญาต
จะเผยแพรข้่อมลู อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังอนุญาตให้
นักวทิยาศาสตร ์สามารถรอ้งขอและเข้าถึงข้อมลูจากสถาบันท่ีมี
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการวจิยัได้ เท่ากับวา่ท่ัวโลกอาจยังไม่มีกรอบ
หรอืแนวทางท่ีสอดคล้องกัน เรยีกได้วา่การประชุมครัง้น้ีเป็น 
ก้าวส�าคัญในการสรา้งประมวลจรรยาบรรณ ซึ่งแสดงถึงความ
เป็นไปได้ในการบรจิาคข้อมูลในอนาคต สิ่งส�าคัญคือการต้ัง
ค่าระบบท่ีชดัเจน เพ่ือให้ผู้คนสามารถตัดสินใจได้อย่างชดัเจน 
ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับข้อมูลของตนเอง

หากย้อนไปต้ังแต่ตอนต้น แผน Korean New Deal ของ
ประธานาธบิดีมนุแจอิน ได้ใชเ้ทคโนโลยีแบบเต็มสบูเปน็เครือ่งมือ 
ชว่ยกอบกู้เศรษฐกิจหลังวกิฤต COVID-19 น่ันสะท้อนให้เห็นวา่ 
“ข้อมลูคือทรพัยากรท่ีมีค่าท่ีสดุของโลก” ไม่ต่างจากท่ีนิตยสาร 
The Economist เคยกล่าวไวใ้นป ี2017 และไม่วา่ข้อมลูจะอยูใ่น 
วงระยะมหาสมทุรแบบ Big Data หรอืถังข้อมูลส่วนกลางอย่าง 
Data Lake บนหน้าจนสมารท์โฟนท่ีเปล่ียนหน้าไปมาของใครสักคน  
หรอืคลังข้อมูลท่ีอดุมไปด้วยความคิดผ่านคราวด์ซอรส์ซิง่จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญนับล้าน ข้อมลูเป็นได้ท้ังทรพัยากรธรรมชาติท่ีไม่ต่าง
จากน�ามัน ซึ่งสามารถเป็นเจา้ของและซื้อขายได้ เชน่เดียวกับ
มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะท่ีควรถูกใช้อย่างกวา้งขวางเท่า
ท่ีเป็นไปได้มากท่ีสดุ ตัวเลขก�าลังเดินเครือ่งอยู่ทุกจังหวะนาที 
เพราะน่ีคือโลกแห่งเศรษฐกิจข้อมูล ถ้าคณุตามมันทัน!

บทความ “รู้จักกับ Digital Twin – เมื่อ
วัตถุต่างๆ มีฝาแฝดอยู่ในโลกดิจิทัล” จาก 
techtalkthai.com 

บทความ “รับมืออย่างไร เมื่อ AI ถูกสอนให้มี
อคติและเลือกข้าง” จาก techsauce.co

บทความ “A Deluge of Data Is Giving Rise 
to a New Economy” โดย economist.com

บทความ “Consumer Insight, Coronavirus: 
Community Strategies” โดย wgsn.com 

บทความ “Here Are the Data Brokers 
Quietly Buying and Selling Your Personal 
Information” โดย Steven Melendez และ 
Alex Pasternack จาก fastcompany.com

บทความ “How Privacy Tech Is Redefining 
the Data Economy”  
โดย CV Madhukar จาก weforum.org

บทความ “It’s Easier to Donate Your Body 
to Science Than Your Medical Record” 
โดย Nicole Wetsman  
จาก theverge.com

บทความ “Macro Forecast: Future Drivers 
2021” จาก wgsn.com

บทความ “Macro Forecast: Future 
Innovations 2021” จาก wgsn.com 

บทความ “South Korea to Make 5G and AI 
Centerpieces of ‘Korean New Deal” โดย 
Sam Kim จาก bloomberg.com

บทความ “Time to Build a National Data 
Broker Registry” โดย Jordan Abbott จาก 
nytimes.com 

บทความ “Who Will Benefit Most  
from the Data Economy?”  
จาก economist.com

synestheorie.fr 
medium.com
ntt-research.com
offshore-technology.com

ที่มา: 

ที่มาภาพ:

dennytek.com
thegovlab.org
towardsdatascience.com
theguardian.com

surveillance-studies.org
bluedot.global
neherlab.org

techsauce.co
datawallet.com
nytimes.com
theverge.com
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หมวดหมู่  อุตสาหกรรมค้าปลีก / สื่อและความบันเทิง

อนาคตของอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่
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ในเชิงกายภาพ เรามองเห็นการเพ่ิมข้ึนคอมมูนิต้ีขนาดเล็ก และการ
เติบโตของชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็นอีกข้ัวของโลกาภิวฒัน์ อีกด้านหน่ึงในฝั่ ง
ออนไลน์ เม่ือรฐับาลเพ่ิมการควบคมุเรือ่งการเข้าถึงข้อมูลในโลกดิจิทัล
อย่างแข็งขัน ดูเหมือนวา่เราก�าลังเห็นจุดส้ินสุดของการเชื่อมต่อระบบ
เดียว หรอืการรวมเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตโลกไวเ้พียงหน่ึง หรอืน่ีคือจุด
เริม่ต้นของความหลากหลายและกระจายเน็ตเวริก์ไปสู่ระบบใหม่ 

หน่ึงในแรงผลักส�าคัญคือการออกกฎหมายซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงใน
ระดับท้องถ่ิน ปี 2018 สหภาพยุโรป (European Union: EU) ออก
กฎหมายชื่อวา่ General Data Protection Regulation หรอืเรยีกย่อๆ 
วา่ GDPR บังคับใช้ใน 28 ประเทศท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เพ่ือ
ปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล ซึ่งมีการปรบัปรุงกฎหมายฉบับเดิมท่ีเก่ียวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลใน EU โดยเพ่ิมสิทธใิห้พลเมืองใน EU สามารถ
ควบคมุข้อมลูส่วนตัวได้มากข้ึน และผู้ให้บรกิารผ่านออนไลน์ ต้องชีแ้จง
หลักเกณฑ์และความรบัผิดชอบต่อข้อมูลให้ชาวยุโรป น่ันมีส่วนท�าให้
ผู้ใช้บรกิารชาวยุโรป ไม่สามารถเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ของสหรฐัอเมรกิาท่ี
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ผู้ให้บรกิารรายใหญ่บนโลกออนไลน์ และ
บรษัิทด้านโซเชียลมีเดียจึงต้องเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
และเงื่อนไขในการให้บรกิาร เพ่ือรองรบักฎหมายฉบับใหม่ โดยเฉพาะ 
เฟซบุ๊กหลังเกิดเรือ่งอ้ือฉาวอย่างกรณี Cambridge Analytica รวมถึง
ข้อกังวลอ่ืนๆ เก่ียวกับการเก็บข้อมูล ท้ังหมดน้ีได้รบัการตรวจสอบจาก
หน่วยงานก�ากับดูแลในยุโรปอย่างใกล้ชิด กฎหมาย GDPR ถือเป็นส่ิง
ท่ีสรา้งผลกระทบครัง้ใหญ่ ต่อการเก็บข้อมูลท่ีจะกลายเป็นหลักฐานบน
โลกออนไลน์ (Digital Footprint) ในอนาคต และยังสรา้งผลกระทบต่อ
วธิกีารปกป้องข้อมูลจากผู้ให้บรกิารบนโซเชียลมีเดียอีกด้วย 
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อาจไม่ได้หมายถึงการมีแค่ระบบเดียว
เครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตของจีนอาจแตกต่างจากโลกฝ่ังตะวันตกท่ีคุ้นเคย เพราะ
ในจีนไม่มีเฟซบุ๊ก ทวติเตอร ์ หรอืกูเกิล แต่น่ันเป็นเรือ่งท่ีผู้บรโิภคในจีนรูดี้ และ
แพลตฟอรม์ภายในประเทศอย่าง Baidu และ Weibo ก็เติบโตอย่างต่อเน่ือง แนวโน้ม 
ดังกล่าวก�าลังบอกว่าโมเดลโครงสรา้งพ้ืนฐานใหม่ ได้น�าอ�านาจกลับมาอยู่ใน 
มือรฐัแทนท่ีจะเป็นบุคคล ทีมงานจากบรษัิทไอทียักษ์ใหญ่อย่างหัวเวย่ ได้น�าเสนอ
ต้นแบบอินเทอรเ์น็ตใหม่ในชื่อ New IP (Internet Protocol) ณ International 
Telecommunication Union (ITU) สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ ซึ่งเป็น
องค์การช�านัญพิเศษของสหประชาชาติ ท่ีก�าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีท่ัวโลก 
แนวคิดหลักเพ่ือแสดงให้เห็นวา่อินเทอรเ์น็ตท่ีใชง้านอยู่ในปจัจุบันก�าลังถึงขีดจ�ากัด
ในเชิงเทคนิค เครอืข่ายใหม่ระดับโลกเน้นการออกแบบจากบนลงล่าง โดยจีนควร
จะเป็นผู้สรา้งหลัก

ทีมพัฒนาจากหัวเว่ยอธิบายว่า IP ใหม่น้ีได้
รบัการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านเทคนิคของโลกดิจิทัลท่ี
มีการพัฒนาอย่างรวดเรว็ ช่วยวาดภาพของ
โลกดิจิทัลในปี 2030 ผ่านภาพเสมือนจรงิ
และโฮโลแกรม ซึ่งอธบิายถึงข้อบกพรอ่งของ
ระบบในปัจจุบันท่ีไม่เสถียร ไม่เพียงพอ และ
มีปัญหาด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ  
และการจดัเก็บ รูปแบบแนวทางของ IP ใหม่น้ี 
เน้นการออกแบบจากบนลงล่าง และส่งเสรมิ 
แนวทางการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรัฐบาล 
การให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
บ๊ิกดาต้า (Big Data) และแอพพลิเคชันอ่ืนๆ 
ทุกประเภท อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญหลายคน
เกรงวา่ภายใต้ IP ใหม่  ผูใ้ห้บรกิารด้านเครอืข่าย 
อินเทอรเ์น็ตซึ่งโดยปกติเป็นของภาครฐั จะมี
อ�านาจควบคุมและติดตามอุปกรณ์ทุกชิ้นท่ี
เชื่อมต่อกับเครอืข่ายมากเกินไป

แม้อินเทอรเ์น็ตในปจัจุบันจะไม่มีการควบคมุท่ีชดัเจน อ�านาจส่วน
ใหญ่ครอบครองโดยบรษัิทของสหรฐัอเมรกิาเพียงไม่ก่ีบรษัิท อย่าง
แอปเป้ิล กูเกิล แอมะซอน และเฟซบุ๊ก การขาดการก�ากับดูแล
จากส่วนกลางน้ี  มีส่วนท�าให้นักเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการ
สรา้งความแตกรา้วในระเบียบทางสังคม การถ่ายโอนบทสนทนา 
บนพ้ืนท่ีสาธารณะ การขัดขวางประชาธิปไตย ไปจนถึงการ 
ตรวจสอบบนออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจากเหตุการณ์อ้ือฉาว 
Cambridge Analytica ถึงบทบาทของเฟซบุ๊ก ในฐานะตัวเรง่เรา้
ให้เกิดความรุนแรงในเมียนมาร ์ ผู้เชี่ยวชาญมองวา่อินเทอรเ์น็ต
เป็นพ้ืนท่ีของพลเมืองซึ่งต้องการสุขลักษณะท่ีดีกวา่เดิม (Public 
Hygiene) รฐับาลไม่วา่จะปกครองโดยประชาธปิไตยหรอืเผด็จการ 
พยายามกีดกันผู้ท่ีเข้ามาปลุกปั่ นหรอืมีอิทธพิลบนโลกออนไลน์
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อ�านาจก�าลังอยู่ในข้ันเปล่ียนผ่าน ต้ังแต่ขอบเขตในส่ิงท่ีแต่ละรฐัต้องการซึ่งมีความแตกต่างหลาก
หลาย เช่น สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจักร และยุโรป ปรบัระบบเพ่ิมอ�านาจในการควบคุม หรอืให้
หน่วยงานข่าวกรองเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มากข้ึน หาก IP ใหม่ได้รบัการอนุมัติโดย ITU  
ผู้ใช้งานในประเทศเหล่าน้ันจะต้องได้รบัอนุญาตจากผู้ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตของตนในการเช้าใช ้  
ไม่วา่จะเปน็การดาวน์โหลดแอพฯ ใชง้านเวบ็ไซต์ ซึ่งผู้ดแูลระบบสามารถปฏิเสธการเข้าถึงได้ แทนท่ี
จะเปน็เวบ็แบบเดิม ผู้ใชง้านจะถกูบังคับให้เชื่อมต่อกับเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตแห่งชาติ ซึ่งแต่ละแห่ง
มีกฎเกณฑ์แตกต่างกันไป ไม่ต่างจากจีนในปัจจุบัน 

กรณีท่ีตอกย�าภาพของระบบอินเทอรเ์น็ตดังกล่าวมากข้ึน คืออิหรา่นและซาอดีุอาระเบีย รฐับาลท้ัง 
2 ประเทศออกนโยบายปิดก้ันการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตจากท่ัวโลกในชว่งเหตกุารณ์ความไม่สงบใน
ประเทศ โดยผู้คนสามารถเข้าถึงบรกิารท่ีจ�าเป็น อย่างเช่นการธนาคารหรอืสาธารณสุขได้เท่าน้ัน 
เช่นเดียวกับความส�าเรจ็ของรฐับาลรสัเซียในการตัดการเชื่อมต่อจากระบบอินเทอรเ์น็ตโลกหรอื
เวลิด์ไวด์เวบ็เม่ือปลายปี 2019 สอดคล้องกับแนวคิดของรสัเซียท่ีต้องการหันมาใช้แนวทางแบบ
อธปิไตยทางอินเทอรเ์น็ต (Sovereign Internet) เพ่ือตัดการเชื่อมต่อจากท่ัวโลก ด้วยเหตุผลด้าน
ความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศ นอกจากน้ียังเชื่อกันอีกด้วยวา่รสัเซยีผลักดันให้บรษัิท
เทคโนโลยีในประเทศสามารถผลิตเทคโนโลยี แอพพลิเคชัน และบรกิารต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม 
ผูใ้ชง้านในประเทศข้ึนมาด้วยตัวเอง เหมือนท่ีจนีเคยท�าและประสบความส�าเรจ็มาแล้ว หลังก่อนหน้าน้ี
ได้ผ่านกฎหมายแบนการห้ามจ�าหน่ายสมารท์โฟนท่ีไม่มีแอพพลิเคชนัสัญชาติรสัเซยี ท่ีติดต้ังมาให้
จากโรงงานกับประชาชน

ท่ามกลางการเสนอ IP ใหม่จากจีน หน่ึงในคณะผู้แทนแสดง
ความเห็นว่าอินเทอรเ์น็ตคือส่ิงท่ีเปิดกว้างและปรบัเปล่ียน
ได้โดยธรรมชาติ ท้ังโครงสรา้งเทคนิคและการบรหิารจัดการ 
หากได้รบัการควบคุมจึงเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างย่ิง เพราะ
โมเดลดังกล่าวได้เปล่ียนไปจากปรชัญาท่ีมีมาต้ังแต่ต้น เช่น
เดียวกับแพทรคิ เฟลต์สรอม (Patrik Fältström) หน่ึงในบิดา
ผู้บุกเบิกอินเทอรเ์น็ตในสวเีดนต้ังแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 
และด�ารงต�าแหน่งท่ีปรกึษาด้านดิจิทัลให้แก่รฐับาลสวีเดน 
แสดงความเห็นว่าในเชิงสถาปัตยกรรมของระบบเครอืข่าย 
(Network Architecture) การบังคับใช้กฎหมายและอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมผู้ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ต เป็นส่ิงท่ี
ละเมิดกฎหมายไม่ต่างจากการละเมิดลิขสิทธิภ์าพยนตร ์หรอื
การล่วงละเมิดเด็ก และความสวยงามของอินเทอรเ์น็ตคือ
ธรรมชาติของการไม่ได้รบัอนุญาต (Permissionless) อย่าง
ท่ีเห็นได้ชดัเจนในชว่งอาหรบัสปรงิ ท่ีเราต้องจดจ�าได้ถึงความ
สมดุลระหว่างความสามารถในการส่ือสารและควบคุม ซึ่ง
เสียงของประชาชนน้ันเป็นส่ิงส�าคัญเสมอ
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ช่วงต้นทศวรรษ 1990 รฐับาลจีนเริม่พัฒนาส่ิงท่ีเป็น
ท่ีรูจ้ักกันในชื่อ Great Firewall ซึ่งเป็นระบบควบคุม
อินเทอร์เน็ตท่ีไม่อนุญาตให้ประชาชนเชื่อมต่อกับ
เวบ็ไซต์ต่างประเทศท่ีถูกแบน ต้ังแต่กูเกิล ไปจนถึง
เดอะนิวยอรก์ไทมส์ รวมถึงการปิดก้ันเน้ือหาภายใน
ประเทศท่ีมีความอ่อนไหวทางการเมือง อย่างไรก็ดี
ระบบอินเทอรเ์น็ตของจีนไม่ได้มีประสิทธภิาพ 100% 
ในการปิดก้ันเน้ือหาท่ีรัฐบาลพิจารณาว่ามีความ
ละเอียดอ่อนหรือเป็นอันตราย โดยเฉพาะในช่วง
หลายปีมาน้ี จีนจึงเริม่ด�าเนินระบบเครดิตทางสังคม 
(Social Credit System) ส�าหรบัประชากร โดยการ
ให้เครดิตข้ึนอยู่กับพฤติกรรมออนไลน์และออฟไลน์  
รวมท้ังคดีความผิดทางอาญาประเภทไม่รา้ยแรง ดังน้ัน 
หากใครก็ตามท่ีมีคะแนนโซเชยีลเครดิตลดต�ากวา่เกณฑ์  
วัดด้วยเหตุผลการโพสต์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย 
มากเกินไป ระบบของรัฐสามารถระงับโทรศัพท์ 
เครื่องน้ันไม่ให้เชื่อมต่อกับเครอืข่ายได้

แม้ความทะเยอทะยานของปักก่ิงในการสรา้งระบบควบคมุโครงสรา้งพ้ืนฐานบนระบบอินเทอรเ์น็ต 
ไม่ได้ถูกมองวา่เป็นปัญหาส�าหรบัทุกคน เพียงแต่เป็นบทบาทหน่ึงของการพัฒนาเท่าน้ัน อย่างไร
ก็ตามอินเทอรเ์น็ตควรเปน็โครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเปน็กลาง แต่มันกลับกลายเป็นเครือ่งมือท่ีถกูควบคมุ
ทางการเมือง โครงสรา้งพ้ืนฐานทางอินเทอรเ์น็ตท่ีเพ่ิมข้ึน ถูกน�ามาใช้เพ่ือเป้าหมายด้านนโยบาย 
ในการปราบปรามผู้คนในเชิงเศรษฐกิจและกายภาพ เห็นได้จากกรณีในแคชเมียร ์ในเมียนมา หรอื
กรณีการเปิดเผยข้อมลูของเอ็ดเวริด์ โจเซฟ สโนวเ์ดน (Edward Joseph Snowden) อดีตนักวเิคราะห์
ข่าวกรองชาวอเมรกัิน นีลส์ เทน โอเวอร ์ (Niels ten Oever) ตัวแทนแต่งต้ังจากเนเธอรแ์ลนด์ 
บนเวทีประชุม ITU ให้ความเห็นวา่ปญัหาส�าคัญท่ีเราเผชญิรว่มกัน คือเราจะสรา้งเครอืข่ายสาธารณะ
ในโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเป็นของเอกชนได้อย่างไร บทบาทของรฐักับบทบาทของบรษัิทคืออะไร 

แน่นอนว่าส�าหรบับรษัิทออกแบบเทคโนโลยี ผลก�าไรคือพ้ืนฐานหลัก ระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีโดด
เด่นส่วนใหญ่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา และข้อมูลดาต้าต่างก็ไหลบ่าไปท่ีน่ัน แต่เราก็เกรงกลัวการ
ควบคุมแบบจีน ไม่ว่าอนาคตของดิจิทัลจะถูกสรา้งข้ึนท่ีไหน ดูเหมือนว่าจะมีข้อตกลงระดับโลก 
ซึ่งน่ันอาจเป็นเวลาส�าหรบัเวอรช์ั่นท่ีดีกว่าของไซเบอรส์เปช (Cyberspace) ความเส่ียงอยู่ท่ีว่า 
หากท้ัง 3 โมเดลล้มเหลว ท้ังการให้อ�านาจกับผู้ใช้งาน การเพ่ิมความเป็นประชาธิปไตยและ
ความโปร่งใส ตลอดจนการลดอ�านาจจากท้ังบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และบริการความ
ปลอดภัยโดยรัฐ คงจะมีอีกหลายประเทศเอนเอียงไปสู่โมเดลแบบจีน มากกว่าท่ีจะตกลง 
รว่มมือกับบรษัิทในซิลิคอนแวลลีย์สักแห่งก็ได้ 

ส่ิงท่ีท�าให้หลายประเทศแตกต่างจากจีนในตอนน้ี คือประชาชนสามารถระดมพลและออกเสียงได้ 
ส่ิงท่ีต้องท�าคือการปกป้องประชาธปิไตยในยุคแห่งการเฝ้าติดตาม ไม่วา่จะเป็นพลังขับดันทางการ
ตลาด หรอืพลังท่ีขับเคล่ือนด้วยอ�านาจนิยม
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ค�าส�าคัญคือการกระจายศนูย์กลาง (Decentralization) เพ่ือกอบกูค้วามล้มเหลวของระบบท่ีมีอยู่
ท่ามกลางการค้นหาทางออก บล็อกเชนซึ่งเน้นการตัดตัวกลางออกเป็นตัวเลือกท่ีถูกยกมาอันดับ
ต้นๆ แม้บล็อกเชนจะไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีสะสมมานานได้ท้ังหมด แต่เป็นเครือ่งมือท่ีสามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ ได้อย่างกวา้งขวาง และถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการพัฒนา
เทคโลยีต่อยอดปัญญาประดิษฐท่ี์ดีกวา่เดิมในหลายส่วน 

ส่วนแรก 
กรณีท่ีกระทรวงยุติธรรมของสหรฐัอเมรกิาเริม่กระบวนการตรวจสอบบรษัิทเทคโนโลยีรายใหญ่
ในซิลิคอนแวลลีย์ วา่มีลักษณะผูกขาดหรอืขัดต่อหลักการแข่งขันทางธรุกิจหรอืไม่ ซึ่งบล็อกเชนมี
ส่วนท�าให้มูลค่าด้านข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บในพ้ืนท่ี Web 2.0 สามารถส่งต่อให้ผู้ใช้งานในระดับบุคคล
ใน Web 3.0 ได้อีกทอดหน่ึงมากข้ึน 

ส่วนท่ีสอง
การกระจายศูนย์กลางทางสังคมท่ีเกิด
จากบล็อกเชน สามารถส่งต่อและท�าให้
เกิดรูปแบบการผลิตซ�าของความเป็น
ประชาธปิไตย ผ่านการมีส่วนรว่มและ
รว่มมือของผู้คน 

ส่วนท่ีสาม 
บล็อกเชนไม่ได้ถูกควบคุมโดยอ�านาจศูนย์กลาง แต่มาจาก
โครงข่ายของผู้เข้ารว่ม ซึ่งสามารถต้ังกฎเกณฑ์การเข้ารว่ม
ด้วยตัวพวกเขาเอง และสามารถเลือกท่ีจะพัฒนาระบบท่ีมา
จากมติเห็นชอบ ท�าให้กระบวนการน้ีชว่ยป้องกันการเซน็เซอร ์
และมีความยืดหยุ่นมากกวา่กลไกการตัดสินใจจากศนูย์กลาง
ต่างๆ เช่น เมืองส�าคัญ รฐับาล องค์กร หรอืกลุ่มบรษัิทชั้นน�า
ขนาดใหญ่ ท่ีส�าคัญเทคโนโลยีท่ีมาจากบล็อกเชน สามารถ 
ก่อให้เกิดการรว่มมือทางการกระจายศนูย์กลาง และชว่ยให้เกิด 
ความสอดคล้องของผลประโยชน์รว่มกัน มากกวา่โครงสรา้ง
แบบบนลงล่าง หรอืโครงสรา้งแบบค�าส่ังและควบคุมอย่าง
ท่ีเคยมีมา การกระจายศนูย์กลางจงึเปน็กระบวนการกระจาย 
อ�านาจหน้าท่ีจากพ้ืนท่ีและผู้ควบคุมหลัก ในสถาปัตยกรรม
แบบการกระจายศนูย์กลาง (Decentralized Architecture) 
น้ัน แม้เป็นเรื่องยากท่ีจะรับรู้ศูนย์กลางแบบเจาะจง แต่ 
ในความเปน็จรงิเวลิด์ไวด์เวบ็ (WWW) ก็เริม่ต้นพัฒนามาจากรูป
แบบการกระจายศนูย์กลาง ตลอดจนเทคโนโลยีบล็อกเชน เชน่  
บิทคอยน์ (Bitcoin) และอีเธอเรยีม (Ethereum) ก็เปน็ตัวอย่าง
ของระบบและสถาปัตยกรรมแบบการกระจายศนูย์กลาง

www.freepik.com

www.freepik.com
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อินเทอรเ์น็ตและเวลิด์ไวด์เวบ็ถกูมองวา่เปน็เทคโนโลยีการกระจายอ�านาจ โดย Web 1.0 เป็นเวอรช์ัน่
แรกของการเชื่อมต่อแบบ Dial-Up ระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ประกอบด้วย
เวบ็เพจแบบคงท่ีไม่มีการโต้ตอบ Web 2.0 คือเวบ็แอพพลิเคชนั (Web Application) ท่ีรวดเรว็กวา่ 
 มีส่วนรว่ม และเชือ่มโยงโครงข่ายมากข้ึน เน้นการโต้ตอบซึ่งก�าลังกลายเป็นอินเทอรเ์น็ตแบบผสมผสาน 
ข้อมูล (Data Behemoths) อย่างกูเกิล เฟซบุ๊ก และแอมะซอน ซึ่งเทคโนโลยีบน Web 2.0 มุ่งไปท่ี
การค้าและการส่ือสารท่ีฉับไว แม้ Web 2.0  จะช่วยให้ผู้คนสามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูล
ได้ในระดับโลก มีส่วนชว่ยในการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีหลากหลาย มีส่วนท่ีท�าให้เกิดโอเพนซอรส์อย่าง 
ลินุกซ ์(Linux) กิตฮับ (GitHub) และวกิิพีเดีย (Wikipedia) ท่ีประสบความส�าเรจ็ แต่ระบบดังกล่าว
ไม่ได้เป็นประชาธปิไตยนัก เพราะแพลตฟอรม์ Web 2.0 เน้นบรกิารแบบรวมศูนย์ท่ีมีการควบคุม
เน้ือหาของผู้ใช้ มีระบบจัดเก็บท่ีมีส่วนสรา้งรายได้จากข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเส่ียงต่อการละเมิด 

ไม่เวน้แม้แต่ชอ่งวา่งเชงิวกิฤตดิจิทัล (Digital Divide) ด้าน
ความสามารถในการเข้าถึง การใชข้้อมลู การติดต่อส่ือสารใน
ระดับบคุคล ชุมชน ประเทศ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองท่ีไม่
เท่าเทียม ซึ่งก�าลังเปน็ค�าถามวา่การเข้าถึงอย่างกวา้งขวางท่ีวา่
น้ัน ก�าลังน�ามาซึ่งปญัหาความเหล่ือมล�าท่ีไม่ต่างจากยคุทองชุบ 
(Gilded Age) แบบชวนฝนัหวานอย่างอเมรกัินดรมีหรอืไม่

การเข้าสู่ Web 3.0 อาจเป็นอีกข้ันของการจัดการปัญหาจาก
ระบบเดิมและเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน หน่ึงในประเด็น
ท่ีถูกพูดถึงคือสถาปัตยกรรมแบบการกระจายศูนย์บน
แพลตฟอรม์แบบเปิด  ระบบจดัการเวบ็ไซต์ด้วยเครอืข่ายแบบ
เพียรท์ูเพียร ์ (Peer-to-Peer) แอพพลิเคชันท�างานบนระบบ 
จดัเก็บข้อมลูแบบกระจาย มากกวา่เซริฟ์เวอรแ์บบรวมศนูย์จุด 
(Node)  มหาศาลท่ีเชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถน�าไปสู่
คอมพิวเตอรโ์ลก (World Computer) อย่างแท้จรงิมากข้ึน  
ช่วยสะท้อนเสียงประฌามระบบศูนย์กลางวา่เป็น “ตราบาป
แห่งอินเทอรเ์น็ต” ไม่ต่างจากท่ีไบรอัน เบห์เลนดอรฟ์ (Brian 
Behlendorf) ผู้สรา้ง Apache Web Server เคยกล่าวไว้

http://bitmason.blogspot.com

อีเธอเรียม (Ethereum) คือหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีถูก
ย ก ม า เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง  ก่ อ ต้ั ง โ ด ย วิ ท า ลิ ค  บู เ ท ริน  
(Vitalik Buterin) ใช้หลักการของบล็อกเชน (Block-
chain) แสดงถึงระบบโมเดลการกระจายศูนย์แบบจุด 
(Node) นับพัน “จุด” เหล่าน้ีจะถูกติดต้ังและเปิดให้
ท�างานโดยอาสาสมัครจากท่ัวโลก แทนท่ีระบบเซิรฟ์เวอร์
และระบบคลาวด์แบบเดิม ในเชิงทฤษฎี อีเธอเรียม
คือการผสมผสานกันระหว่างการควบคุมข้อมูลแบบ
เก่า กับระบบข้อมูลท่ีเราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน โดยทุก
ครั้งท่ีผู้ใช้ท�าการบันทึก เพ่ิม หรือลบข้อมูล ทุกจุด (Node) บนเครือข่ายจะท�าการอัพเดต
ท้ังหมด เพราะหากเป็นการรวมศูนย์แบบเดิม การใช้งานบางแอพพลิเคชันซึ่งพ่ึงพิงบรษัิทหรอื
ผู้ให้บรกิารบุคคลท่ีสามในการเก็บข้อมูลส�าคัญ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ประวัติการซื้อ และ 
ข้อมูลส่วนตัว จะถกูบันทึกเข้าสู่เซริฟ์เวอรข์องบรษัิทเหล่าน้ัน อีเธอเรยีมก�าลังสรา้งระบบท่ีคืนความ
เป็นเจ้าของ ไม่วา่จะท้ังข้อมูลและการควบคุมไปสู่ผู้บรโิภค อีกด้านหน่ึงคือเป็นแพลตฟอรม์ท่ีเปิด
โอกาสให้นักพัฒนา สามารถสรา้งและปรบัใช้แอพพลิเคชันแบบกระจายอ�านาจ โดยใช้สมารท์
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คอนแทรค (Smart Contract) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของอีเธอเรยีม ท่ีเป็นตัวก�าหนดคุณสมบัติ 
เงื่อนไข  และประมวลผลรว่มกับระบบบล็อกเชน (Blockchain) ของอีเธอเรยีม ดังน้ันนักเขียน
โปรแกรมท่ัวโลกจงึสามารถเขียนโปรแกรมรูปแบบต่างๆ บนพ้ืนฐานเครอืข่ายของอีเธอเรยีม ตลอด
จนแอพพลิเคชนัมากมายท่ีสรา้งข้ึนด้วยรูปแบบการใชง้านท่ีแตกต่างกัน จนกลายเป็นจุดเริม่ต้นของ
สัญญาณบล็อกเชนอ่ืนๆ ในปัจจุบัน

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วยย�าข้อดีของบล็อกเชนในฐานะฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ในการช่วย
กระจายข้อมูลท่ีท่ัวถึงท้ังเครอืข่าย พรอ้มสถานะข้อมูลท่ีเหมือนกันท้ังหมด โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
คนกลางในการเก็บข้อมูล (Distributed Ledger Technology) ทุกคนบนห่วงโซ่จึงสามารถมอง
เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างโปรง่ใส

แล้วอะไรคือทางออกใหม่ของระบบเดิม
อีกด้านหน่ึง ทิม เบอรเ์นิรส์-ลี (Tim Berners-Lee) ผูใ้ห้ก�าเนิดเวลิด์ไวด์เวบ็ (WWW) 
พยายามส่ือสารในโปรเจ็กต์ใหม่ในโอเพนซอรส์ของตนเอง ซึ่งเป็นความก้าวหน้า 
สู่ระบบอินเทอรเ์น็ตแบบกระจายศนูย์กลาง (Decentralised Internet) ท่ีเริม่ต้น
มาต้ังแต่ปี 2018 ในนาม Solid พัฒนามาจาก Social Link Data และพรอ้ม 
ด�าเนินแผนปฏิบัติการ ท�าให้เวลิด์ไวด์เวบ็กลายเปน็ส่ิงท่ีดีข้ึนกวา่เดิม จากส่ิงท่ีเรยีกวา่ 
ดิสโทเปียแห่งโลกดิจิทัล ซึ่งมีต้นตอมาจากการใช้เวบ็ไซต์ในทางท่ีผิด ไม่วา่จะเป็น 
การข่มขู่ คุกคาม หรอืควบคุมจากรฐั การสรา้งระบบเพ่ือเกิดแรงจูงใจด้านรายได้ 
ต้ังแต่การโฆษณา บิดเบือนเน้ือหา จนน�าไปสู่การสรา้งข่าวปลอม ตลอดจนคณุภาพ
ด้านการส่ือสารบนเวบ็ไซต์

แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถกล่าวว่ารฐัหรอืบรษัิทเทคโนโลยี เป็นตัวปัญหาและ
ต้องเป็นคนแก้ปัญหาเพียงล�าพัง เขาเชื่อวา่เวลิด์ไวด์เวบ็ท่ีดีข้ึนน้ันต้องอาศัยความ
รว่มมือจากทกุคน ด้วยการวางมาตรฐานและกฎระเบียบข้อตกลงกลาง จนน�าไปสู่  
Contract for the Web ท่ีงาน Web Summit ในปี 2019 สัญญาดังกล่าวด�าเนินงาน 
โดย 80 องค์กรมานานกวา่ 1 ปี มีหลักการส�าคัญ 9 ข้อเพ่ือปกป้องเวบ็ ส�าหรบั 
3 ส่วนหลักคือรฐับาล บรษัิท และประชาชน พรอ้มเอกสารตีพิมพ์ซึ่งได้รบัการ
สนับสนุนจากกวา่ 150 องค์กร ต้ังแต่ไมโครซอฟต์ ทวติเตอร ์กูเกิล และเฟซบุ๊ก  
ไปจนถึงมูลนิธิพรมแดนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Frontier Foundation) 
ท้ังน้ีผู้ท่ีรว่มลงนามสัญญาต้องแสดงให้เห็นวา่พวกเขาสามารถปรบัหลักการและ
ท�างานเพ่ือแก้ปญัหาท่ีท้าทายข้ึน รวมท้ังสามารถถกูลบรายชื่อออกจากผูล้งนามได้ 
ภายใต้ข้อก�าหนด 

หลักการของสัญญาก�าหนดให้รฐัแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้ตอบโจทย์
ต่อยคุดิจทัิลมากข้ึน เปิดกวา้งส�าหรบัทกุคนเพ่ือให้ยังคงแข่งขันได้ 
ขณะเดียวกันต้องปกป้องความเปน็ส่วนตัวและสิทธท่ีิจะถกูลืมบน
โลกออนไลน์  ส่วนบรษัิทหรอืภาคเอกชนก็ต้องค�านึงถึงการเข้าถึง
อินเทอรเ์น็ตท่ีมีราคาไม่แพง ไม่แสวงหาผลก�าไรในระยะส้ันจาก
การละเมิดสิทธสิาธารณชน ส่วนผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารต่างๆ ต้อง
ออกแบบโดยค�านึงถึงความเปน็ส่วนตัว ความหลากหลายของผูใ้ช้
งาน ตลอดจนความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ใชง้าน อีกส่วนคือประชาชน 
เน้นการสรา้งเน้ือหาท่ีมีความหมายเพ่ือท�าให้เว็บเป็นสถานท่ีท่ี
มีคุณค่า สรา้งคอมมูนิต้ีท่ีเข้มแข็ง เป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัยและ
ต้อนรบัทกุคน ย�าเตือนถึงการเปิดรบัส�าหรบัทกุคนและทกุท่ี

อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีไม่ได้มีความหมายโดยธรรมชาติ แต่เกิด
จากการให้ความหมายและวัตถุประสงค์ตามแต่การใช้งานของ
แต่ละบุคคล อาจไม่มีเทคโนโลยีใดท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมในวงกว้างได้ เว้นเสียแต่ว่าเป็นระบบท่ี
ตกผลึกจากรวมตัวกันของผู้คน เพ่ือเปิดโอกาสในการมีส่วนรว่ม 
มีสิทธใินการตัดสินใจ มีความโปรง่ใสตลอดห่วงโซ ่ และค�านึงถึง
ความเป็นส่วนตัว ซึ่งระบบอินเทอรเ์น็ตใหม่ก�าลังให้ค�าตอบบาง
อย่างแก่เรา วา่เราก�าลังเดินทางไปสู่อนาคตแบบไหน

บทความ “กฎหมาย GDPR คืออะไร?  
ตอบทุกข้อสงสัยท่ีคนใช้อินเทอร์เน็ตท่ัวโลกต้อง
รู้” โดย Jenpasit Puprasert  
จาก techsauce.co

บทความ “รัสเซียทดสอบตัดการเชื่อมต่อ
จากระบบอินเทอร์เน็ตโลกสำาเร็จ เล็งเพิ่ม
ประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศ”  
โดย ปณชัย อารีเพิ่มพร จาก thestandard.co

บทความ “Ethereum คืออะไร ต่างจาก 
Bitcoin อย่างไร และทำาไมมันถึงเป็น 
เหรียญอันดับ 2 ของโลก”  
จาก siamblockchain.com

บทความ “WWW อายุครบรอบ 30 ปี  
Tim Berners-Lee ออกมารณรงค์ให้ทั่วโลกใช้
งานเว็บในทางท่ีดีย่ิงข้ึน” จาก techtalkthai.com

บทความ “China and Huawei Propose 
Reinvention of the Internet” จาก ft.com

บทความ “Exploring Decentralization: 
Blockchain Technology and Complex 
Coordination” โดย Mally Anderson  
จาก jods.mitpress.mit.edu

บทความ “Inside China’s Controversial 
Mission to Reinvent the Internet” จาก 
ft.com

บทความ “Macro Forecast:  
Future Drivers 2021” จาก wgsn.com

บทความ “Tim Berners-Lee Unveils Global 
Plan to Save the Web” โดย Ian Sample  
จาก theguardian.com

บทความ “The Chinese and  
Non-Chinese Internet Are Two worlds. 
Here’s What It’s Like to Use Both”  
โดย Alice Su และ Frank Shyong  
จาก latimes.com

ที่มา: 

ที่มาภาพ:

ft.com
cyberstability.org
blog.mozilla.org
medium.com
freepik.com
marsfinance.net
ethereum.org
nytimes.com
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SENSORIAL 
SELLING 
ดิจิทัลที่เติมเต็มความรู้สึก

หมวดหมู่  อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่, สื่อและความบันเทิง, 
การท่องเที่ยว, ศิลปะและหัตถกรรม, ความงามและแฟชั่น

เม่ือส้ินปี 2019 ฟดีในโซเชียลมีเดียต่างเต็มไปด้วยข้อความแห่งความ
หวงัและการมองไปข้างหน้า เพ่ือก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่อย่างใจจดใจจอ่ 
ผ่านมาเพียงไม่ก่ีเดือนของปี 2020 ฟดีในโซเชียลมีเดียราวกับมาจาก
โลกอีกใบท่ีเราไม่เคยจนิตนาการถึงหรอืเตรยีมรบักันมาก่อน เพราะเต็ม
ไปด้วยข่าวสารและข้อมูลของวกิฤตการระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน
ท่ัวโลก เริม่ต้ังแต่การออกจากบ้านกลายเป็นความรบัผิดชอบต่อผู้อ่ืน
ไม่ใช่แค่ต่อตัวเรา กฎการเชื่อมต่อในชีวติจรงิ (In Real Life-IRL) ต้อง
ถกูเขียนข้ึนใหม่ เพราะการสัมผัสเชงิกายภาพ ต้ังแต่การจบัมือ หอมแก้ม 
หรอืกอดทักทาย ย่ิงเพ่ิมความวิตกกังวลและความเส่ียง จนถึงการ 
เดินทางระหวา่งประเทศซึ่งกลายเป็นเรือ่งท่ียากข้ึน 

การกักตัวเพ่ือลดความเส่ียงก�าลังเพ่ิมความโดดเด่ียวด้วยพ้ืนท่ีคับแคบ 
มุมโปรดในบ้านก�าลังกลายเป็นคกุแห่งใหม่ ถึงข้ันท่ีนางเดโวรา เคสเทล 
ผู้อ�านวยการแผนกสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุวา่ 
ความโดดเด่ียว ความกลัว ความไม่แน่นอน และความไม่ม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ ล้วนเปน็สาเหตท่ีุท�าให้เกิดปญัหาด้านสขุภาพจติ เพ่ือก้าวผ่าน
ช่วงเวลาท่ียากล�าบากน้ีไปด้วยกัน อดีตนักบินอวกาศท่ีเคยปฏิบัติงาน
เพียงล�าพังบนสถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station 
(ISS) เป็นระยะเวลา 1 ปอีย่างสกอตต์ เคลล์ (Scott Kell) และมารแ์ชลล์  
พอรเ์ตอรฟ์ลิด์ (Marshall Porterfield) ผู้เข้าใจเงื่อนไขข้อน้ีดี จึงให้
ค�าแนะน�าเรื่องการปรบัแนวคิด หน่ึงในน้ันคือการออกนอกบ้านโดย 
ไม่ต้องออกจากบ้าน “นักบินอวกาศมักอัดเสียงนก น�าตก ต้นไม้  
มาเปิดฟงั เพ่ือให้รูสึ้กผ่อนคลายระหวา่งปฏิบัติงานอยู่ในห้วงอวกาศ”  
ความน่าสนใจอยู่ ท่ีในขณะท่ีเราก�าลังเว้นระยะห่างทางภายภาพ  
เครื่องมืออย่างโซเชียลแพลตฟอร์มและดิจิทัล ก�าลังช่วยให้ผู้คน 
ถอยห่างจากความกลัว ขยับชอ่งวา่งจรงิทางกายกาพให้ผู้คนเข้าใกล้กัน
มากข้ึน น่ันหมายถึงท้ังแบรนด์และผู้ใชง้านต่างต้องปรบัตัวและแบ่งปนั
ช่วงเวลาน้ีไปพรอ้มๆ กัน 
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ธรุกิจเกม (Virtual (Gaming) Solution)
การเวน้ระยะในช่วงกักตัวมีส่วนท�าให้การเชื่อมต่อในโซเชียลเพ่ิมข้ึน กลุ่มท่ีใช้งานจรงิจัง (Heavy 
User) มีอยู่ราว 73% ซึ่งรูสึ้กโดดเด่ียวกวา่อีกกลุ่ม อีกกลุ่มคือกลุ่มท่ีใช้งานท่ัวไป (Light User) ท่ี
มีอยู่ราว 52% ซึ่งกักตัวอยู่ท่ีบ้าน การท�าทุกกิจกรรมเป็นการท�าผ่านทางออนไลน์ ต้ังแต่ส่ังอาหาร 
ท�างาน ช้อปป้ิง จนถึงสรา้งความผ่อนคลายผ่านทางออนไลน์ เพ่ือลดการแพรก่ระจายของเชื้อ  
โซเชยีลมีเดียจงึไม่ต่างจากเครือ่งมือชว่ยแก้ปัญหา ท้ังในแงก่ารเชื่อมต่อและการสรา้งภาวะอารมณ์
ให้คงท่ี 

ข้อความจากทีโดรส อัดฮานอม (Tedros Adhanom) ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าว
วา่ “ขณะท่ีพวกเราทุกคน #TogetherAtHome เราควรฟงัเพลง อ่านหนังสือ หรอืเล่นเกม” เขาน�า
เสนอวธิสีรา้งความผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆ ไม่เวน้แม้แต่การเล่นเกม ท่ีเคยถูกต้ังค�าถามในแง่
การเสพติด

แน่นอนวา่เกมในสนามท่ีเคยจุผู้คนจ�านวนมากต้องถกูระงบัไปในชว่งชว่งล็อกดาวน์ แต่ดเูหมือนวา่
เกมอย่างอีสปอรต์ (eSports) ก�าลังได้รบัความนิยมเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ ป ี2018 ธรุกิจอีสปอรต์ท�ารายได้ 
ราว 905 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งคาดวา่ในปี 2021 จะท�ารายได้สูงกวา่ 1 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ 
โดยมีผู้ชมผ่านทางไลฟแ์ละช่องทางออนไลน์ท่ัวโลกไม่ต�ากวา่ 380 ล้านคน ในขณะท่ีรายงานจาก 
Newzoo บรษัิทวจิัยการตลาดท่ีเจาะลึกเฉพาะวงการอีสปอรต์และเกม ระบุเพ่ิมเติมวา่รายได้ 3 ใน 
4 มาจากสปอนเซอร ์และการขายลิขสิทธิก์ารถ่ายทอดผ่านส่ือต่างๆ โดยรายได้กวา่ 1 ใน 3 มาจาก
จนี รองลงมาอยู่ในอเมรกิาเหนือ ส�าหรบัภมิูภาคท่ีตลาดอีสปอรต์ขยายตัวสงู ได้แก่ เอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้ ลาตินอเมรกิา ตะวนัออกกลาง โดยเอเชียตะวนัออกภูมิภาคเดียว มีอัตราการเติบโตต่อปี 
(ค�านวณระหวา่งปี 2018-2023) สูงถึง 24%
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อย่างไรก็ดี ต้ังแต่มีการระบาดของ COVID-19 ความนิยมในอีสปอรต์เพ่ิมข้ึนท่ัวโลก ในออสเตรเลีย 
คาดวา่ความนิยมเติบโตข้ึนถึง 3 เท่า ส่วนหน่ึงเพราะคนจ�านวนมากอยู่ในช่วงกักตัวและต้องการ
สรา้งความผ่อนคลาย นอกจากน้ี อีกส่วนยังมาจากการท่ีผู้จัดรายการแข่งขันกีฬาในสนามจรงิ 
จ�านวนมาก เปล่ียนไปจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอรต์แทน เช่น กีฬารถแข่งท่ีเปิดรายการแข่ง
ออนไลน์ (e-Races) โดยนักแข่งสามารถประจ�าการอยู่บ้าน มีตารางการแข่งขันเพ่ือต้อนรบัแฟนๆ 
ชดัเจน ไม่วา่จะนาสคาร ์(Nascar) อินด้ีคาร ์(IndyCar) โดยเฉพาะฟอรมู์ลาวนั (F1) ท่ีหันมาจัดงาน  
Virtual Grand Prix ซึ่งสามารถดึงดดูผูช้มออนไลน์ได้มากถึง 3.2 ล้านคน หรอืรายการ FDA Hublot 
eSports ท่ีถ่ายทอดสด 12 ชัว่โมงผ่านชอ่ง ESPN2 โดยนักแข่งรถเฟอรร์ารคีนดังชารล์ส์ เลอแคลร ์ 
(Charles Leclerc) ควา้รางวลัจากรายการดังกล่าว เช่นเดียวกับ Zwift เกมวิง่และปั่ นจักรยาน
ออนไลน์ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเริม่เทรนด์ต้ังแต่ข้ันพ้ืนฐานจนถึงการแบ่งปันเคล็ดลับจนพัฒนาสู่
การแข่งขัน เพ่ือลงแข่งในรูปแบบเสมือนจรงิ วธิีการน้ีมีส่วนอย่างมากในการลดก�าแพงระหวา่ง 
ผู้ใช้งาน ท�าให้พวกเขาสามารถเรยีนรูแ้ละเติบโตไปอีกข้ัน 

Newzoo ประเมินวา่รายได้ของวงการ
อีสปอรต์ท่ัวโลกในระยะยาว เป็นผล
มาจากความนิยมต่อเน่ืองจากช่วง 
COVID-19 จากท้ังผู้ชมและผู้จัด
หน้าใหม่ คาดว่าในปี 2023 วงการ 
อีสปอรต์มีแนวโน้มเติบโตจนท�ารายได้ 
สงูถึง 1,598 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ โดย
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเกิด COVID-19 ท่ี
คาดไวท่ี้ 1,556 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกอย่างจะสวยงาม
ไปท้ังหมด เพราะบางเวทีต้องถูกยกเลิก
การจัดไป อย่างสมาคมซอฟต์แวรเ์พ่ือ
ความบันเทิง ประกาศยกเลิก E3 2020 
งานเกมท่ีย่ิงใหญ่แห่งปี หรืออีเวนต์
อย่าง GDC ท่ีต้องขยับตาราง โดยเล่ือน
ไปจัดช่วงเดือนสิงหาคมแทน เช่นเดียว
กับห่วงโซ่การผลิตท่ีหยุดชะงกั ซึ่งมีส่วน
ก่อให้เกิดอุปสรรคในช่วงท่ีตลาดมีความ
ต้องการสินค้ากลุม่น้ีสงู กระบวนการผลิต
ฮารด์แวรจ์ึงมีความล่าชา้ อย่างกรณีสาย
การผลิตของ Nintendo Switch ของ
ญ่ีปุ่น ท่ีชิน้ส่วนส�าหรบัเครือ่งเกมท้ังหมด
ผลิตจากจีน Nintendo จึงต้องประสบ
กับความล่าช้าท้ังการผลิตและการจัดส่ง 
แม้ขณะน้ีโรงงานในจีนจะเปิดด�าเนินการ
ตามปกติแล้วก็ตาม



238 239

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

ธรุกิจบันเทิงและเอนเตอรเ์ทนเมนต์ (Quarantainment)
รายงานจาก We Are Social และ Hootsuite ชี้ว่าเดือน
เมษายน ปี 2020 มีผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตเพ่ิมข้ึนราว 301 ล้านคน 
หรอื 7.1% เม่ือเทียบช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบัน
มีผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตรวมท้ังหมด 4.57 พันล้านคนท่ัวโลก หน่ึง
ในน้ันคือการเข้าถึงดิจิทัลเอนเตอรเ์ทนเมนต์ แม้ในปี 2020 
รายได้ของอุตสาหกรรมเพลงท่ัวโลกบนฝั่ งออฟไลน์จะลดลง 
25% ส่วนรายได้ของการแสดงดนตรสีดลดลงมากถึง 75% แต่ 
Goldman Sachs คาดการณ์วา่รายได้จากการฟงัเพลงแบบ 
สตรมีมิง (Streaming) จะเพ่ิมข้ึนกวา่ 18% ในปน้ีี พรอ้มจ�านวน 
ผู้ฟังท่ีจะทะยานจาก 341 ล้านคนเม่ือปี 2019 เป็น 1,200  
ล้านคนในปี 2030 ความอิสระ การมีโอกาสเลือก และความ
จ�าเป็นท่ีต้องอยู่บ้าน เป็นค�าตอบส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการเข้าถึง
เอนเตอรเ์ทนเมนต์ทางออนไลน์มากข้ึน

เม่ือทางรอดถูกแขวนไวกั้บกลุ่มดิจิทัลเอนเตอรเ์ทนเมนต์ ท่ี
ชว่ยสรา้งปฏิสัมพันธใ์นชว่งต้องถอยระยะในชวีติจรงิ (IRL) แต่
ประสบการณ์ยังคงต้องได้รบัการตอบสนองและกระตุ้นความ
รูสึ้กในด้านใดด้านหน่ึง  
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ในฟนิแลนด์ สัปดาห์วนัหยุดแรงงาน
คือช่วงเวลาส�าคัญท่ีผู้คนนิยมออก
ไปปารต้ี์และชมคอนเสิรต์กลางแจ้ง 
แต่เพราะอยูใ่นชว่ง COVID-19 เมือง
เฮลซิงกิจึงรว่มมือกับบรษัิทด้าน VR 
อย่าง Zoan เพ่ือสรา้งสรรค์คอนเสิรต์
ในรูปแบบ VR ผลพบว่าจากจ�านวน
ประชากรราว 6 ล้านคนของฟนิแลนด์ 
มีผู้ชมกว่า 700,000 คนท่ีเข้าชม
คอนเสิร์ตเสมือนจริงน้ี เท่ากับว่ามี 
ผู้เข้ารว่มเกือบ 12% โดยในบรรดา 
ผู้เข้ารว่มมีมากกวา่ 150,000 คนท่ี 
เข้ารว่มผ่านตัวแทนเสมือน (Avatar) 

ดเูหมือนในภาวะเชน่น้ี ไม่วา่ค่ายเล็กหรอืค่ายใหญ่ต่างใชต้้นทนุ ซึ่งก็คือแฟนคลับในมือ เพ่ือต่อยอด 
ให้ธุรกิจดนตรีและความบันเทิงยังคงอยู่ต่อได้ ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง SM  
Entertainment ได้จับมือกับ NAVER บรษัิทผู้น�าทางเทคโนโลยี สรา้งบรกิารสตรมีมิงคอนเสิรต์ 
Beyond LIVE ผู้ชมท่ัวโลกสามารถรบัชมสดผ่านแอพพลิเคชัน VLIVE ล่าสุดคือคอนเสิรต์ชื่อ 
SUPER JUNIOR-Beyond the Super Show แฟนเพลงได้ต่ืนตาต่ืนใจไปกับ Giant Siwon ซึ่ง
เป็นการใชเ้ทคโนโลยี AR ข้ันสงู จากความรว่มมือระหวา่ง SK Telecom เพ่ือสรา้งแบบจ�าลอง 3 มิติ 
เสมือนจรงิของชเวซีวอน หน่ึงในสมาชิกวง Super Junior โดยแบบจ�าลองน้ันมีขนาดความสูงกวา่ 
12 เมตร เม่ือบวกเข้ากับคณุภาพกล้องระดับ 4K ท่ีคอยจับภาพสมาชกิแต่ละคนโดยเฉพาะ จึงเรยีก
ได้วา่เป็นหน่ึงในการถ่ายทอดสดท่ีสมจรงิและตระการตาท่ีสุด

เชน่เดียวกัน ในชว่งเวลาปกติ สดุสัปดาห์คือเวลาทองของการสังสรรค์ แต่การระบาดของ COVID-19 
ท�าให้ผู้คนต้องหันมาสังสรรค์ผ่านรูปแบบดิจทัิลไนต์คลับ (Digital Nightclubs) แทน เสารแ์รกของ
ชว่งการกักตัวในสหรฐัอเมรกิา ผู้ใชอิ้นสตาแกรมลงทะเบียนเข้ากลุม่ Club Quarantine ปารต้ี์แบบ
เสมือนจรงิ ซึ่งมีดีเจ ดี-ไนซ์ (DJ D-Nice) เป็นโฮสต์ในการจัดผ่านการไลฟส์ดทางอินตาแกรมยาว
ถึง 9 ชั่วโมง โดยมีผู้ติดตามกวา่ 1.8 ล้านคน เช่นเดียวกับท่ีนิวยอรก์ Virtually Nowadays เป็น 
โปรแกรมสตรมีมิงท่ีเหล่าดีเจชวนผู้ชมมาสนุกตลอดคืน ต้ังแต่เวลา 2 ทุ่มยันเท่ียงวนั ทางด้าน 
Cloud Clubbing เป็นปารต้ี์ออนไลน์ท่ีเริม่ต้นในจีน โดยผู้สนใจสามารถรว่มปารต้ี์ออนไลน์ผ่าน
ระบบของ BIGO LIVE พูดคุยกับเหล่าดีเจผ่านการส่งข้อความ ล่าสุด Cloud Clubbing ส่งต่อ 
ความสนุกผ่านเจ้าภาพอย่าง Zouk DJ คลับชื่อดังจากสิงค์โปร ์โดย BIGO LIVE รว่มมือกับ Razer 
เปิดคอนเสิรต์ออนไลน์ครัง้แรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส�าหรบัดนตรคีลาสสิกก็มีการจัดแสดง
ทางออนไลน์เช่นกัน Berlin Philharmonic วงออรเ์คสตราชื่อดังของเยอรมนี ใช้เทคโนโลยีจัด  
Virtual Concert Hall เปิดให้ชมฟรสี�าหรบัทุกคน โดยหลังลงทะเบียนสามารถใช้งานได้นานถึง  
30 วนั บรรจุการแสดงกวา่ 600 รายการจากช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา
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ธรุกิจค้าปลีก (Immersive Selling)
เทคโนโลยี AR และ VR ได้รบัความนิยมพุ่งสูงในอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) 113% ระหวา่งปี 
2017 ถึง 2021 เพราะผู้บรโิภคเริม่ยอมรบัเทคโนโลยีเหล่าน้ีวา่เป็นความธรรมดาใหม่ ย่ิงการมาถึง
ของ COVID-19 บรรดานักชอ้ปต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน เทคโนโลยีเหล่าน้ีจงึยิ่งถกูเรง่ให้เติบโตเรว็ย่ิงข้ึน 

ป ี2020 แพลตฟอรม์ค้าส่งแบบสมารท์ในชื่อ Joor น�าเสนอ Virtual Showroom โชวรู์มเสมือนจรงิ
ส�าหรบับายเออร ์พบวา่มูลค่าเฉล่ียของการส่ังซื้อเพ่ิมข้ึนถึง 400% เม่ือเปรยีบเทียบกับปีก่อน โดย
แพลตฟอรม์ดังกล่าวรว่มมือกับ ORB360 ซึ่งจดสิทธบัิตรเทคโนโลยีแสดงภาพแบบ 360 องศา 
โดยใช้ในแบรนด์ดังท้ัง Marc Jacobs และ Michael Kors มาก่อน เช่นเดียวกับห้องเส้ือแฟชั่นจาก

จีนและบรษัิทบายเออร ์ ท่ีจัดแสดงแบรนด์แฟชั่นวยัรุน่จ�านวน 22 แบรนด์ผ่านไลฟว์ดีิโอ พบวา่มี
ยอดส่ังจองผ่านดิจิทัลถึง 95% ซึ่งเกินกวา่เป้าการขายท่ีวางไว ้80% ท้ังน้ีลกูค้าท่ีสนใจมีเพิ่มข้ึนกวา่ 
105% เม่ือเทียบกับปีก่อน

ขณะท่ี Shanghai Fashion Week รว่มมือกับ Tmall ในการเปน็เจา้ภาพครัง้แรกของ Cloud Fashion  
Show ใช้การไลฟส์ตรมีมิงส�าหรบัแบรนด์แฟชั่น 150 แบรนด์ รวมท้ังแบรนด์ Labelhood และ 
Babyghost ด้วย ไม่เวน้แม้แต่ London Fashion Week ท่ีก็เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลในปีน้ี ต้ังแต่ 
การสัมภาษณ์ พอดแคสต์ บันทึกนักออกแบบ สัมมนาออนไลน์ (Webinars) รวมท้ัง Digital  
Showroom จากเหล่าบรรดานักออกแบบแฟชั่น ครเีอทีฟ และศิลปิน แบรนด์ท่ีน่าจับตามองและ
สามารถใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างน่าสนใจ คือแบรนด์ Xander Zhou และ Xu Zhi โดยท้ัง 2 แบรนด์เปน็
แบรนด์ของนักออกแบบชาวจีน ศิษย์เก่าจาก Central Saint Martins ในลอนดอน ตลอดเทศกาล 
ทีมงานยังเสรมิทัพด้วย Amazon Launchpad เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม ยูทูบ เพ่ือเติมเต็มใน
ส่วนของการแสดงงานผ่านระบบดิจิทัล
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ทางด้านธุรกิจความงาม สุขอนามัยคือเรื่อง
ส�าคัญอันดับต้นๆ การลองเครื่องส�าอางตาม
เคาน์เตอร์ก�าลังเดินหน้าไปอีกข้ันด้วยระบบ
ดิจิทัล เช่น Pinterest เปิดตัว AR Beauty 
Try-On ส�าหรบัลิปสติกในปี 2020 เหล่าแฟนๆ 
สามารถทดลองสีในเฉดต่างๆ และซื้อสินค้าจาก
แบรนด์ท่ีเป็นพาร์ตเนอร์ได้อย่างหลากหลาย 
ส�าหรบั AR Beauty Try-On เริม่ทดลองใช้บน 
ยูทูบในปี 2019 ถือเป็นฟเีจอรท่ี์ผู้ใช้งานสามารถ
จ�าลองการทดลองเครื่องส�าอางไปพรอ้มๆ กับ 
การรบัชมรวีวิและการสาธติของบิวต้ีบล็อกเกอร์
ผู้ใช้งานจงึรูสึ้กวา่ได้ลองใชสิ้นค้าแบบเสมือนจรงิ  

โดยจอครึ่งบน ผู้ใช้สามารถรบัชมการรวีิว ในขณะท่ีจอครึ่งล่าง ผู้ชมจะเห็นภาพตัวเองจากการ 
ถ่ายของกล้องหน้า และสามารถกดลองเฉดสีต่างๆ ของเครือ่งส�าอาง โดยสีจะปรากฏและเปล่ียน
ไปเรือ่ยๆ ตามการหยิบลอง เรยีกได้วา่เปน็การเพ่ิมประสบการณ์รว่มท่ีดี ซึ่งไม่เพียงจะเปน็ประโยชน์
ต่อแบรนด์ท่ีสามารถสรา้งการรบัรู ้แต่ยังท�าให้ผู้ชมเข้าถึงสินค้าน้ันๆ ได้งา่ยย่ิงข้ึน

แพลตฟอรม์ Obsess คือเทคโนโลยี AR และ VR ส�าหรบัการชอ้ปป้ิง ท่ีชว่ยให้แบรนด์สินค้าสามารถ
สรา้งประสบการณ์ท่ีกลมกลืมระหวา่งโลกความจรงิและดิจทัิล เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้เข้ามามีส่วน
ในการสรา้งรา้นค้าในรูปแบบเสมือน ช่วงวกิฤต COVID-19 กลายเป็นช่วงปล่อยของและทดลองใช้
โดยปรยิาย ซึ่งอาจไม่ใช่เรือ่งงา่ยในการสรา้งสรรค์ชุดประสบการณ์หรอืจุดปะทะต่างๆ ท่ีให้ความ
รูสึ้กเสมือนก�าลังเดินช้อปป้ิงอยู่ในห้างจรงิๆ 
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ธุรกิจท่องเท่ียว (Tapping into Escapism)
หน่ึงในธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบมากท่ีสุดในช่วงวิกฤตการแพรร่ะบาดของไวรสัคือการท่องเท่ียว 
ในสหรฐัอเมรกิา รายงานจาก U.S. Travel Association (USTA) ระบุวา่การหยุดชะงกัของการ 
ท่องเท่ียว อาจเปน็สาเหตท่ีุสรา้งผลกระทบให้ธรุกิจของสหรฐัอเมรกิาราว 910 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ 
เน่ืองจากธุรกิจล้มครนือย่างต่อเน่ืองแบบโดมิโน ต้ังแต่ธุรกิจการบินภายในและระหวา่งประเทศ 
จนถึงพนักงานดูแลความสะอาดในโรงแรม โลกหลังวกิฤต COVID-19 เรือ่งสุขภาวะจึงถูกจัดให้
เป็นเรือ่งส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ เพ่ือลดความกลัวและวติกกังวลของบรรดานักเดินทาง 

ช่วงท่ีพิพิธภัณฑ์ปิดท�าการชั่วคราว เทคโนโลยี VR มีส่วนช่วยให้ผู้คนยังคงเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ได้ 
มีการรวบรวมงานศิลปะชัน้ยอดและข้อมลูจากท่ัวทกุมมุโลก และน�าเสนอในรูปแบบ Virtual Museum  
หรือ Virtual Art Gallery ต่างๆ ทางออนไลน์ การรบัชมงานศิลปะและศึกษาข้อมูลเหล่าน้ี  
ถือเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนไปเยือนสถานท่ีจรงิ หน่ึงในแพลตฟอรม์ท่ีน่าสนใจคือกูเกิลท่ี
เปิดตัว Google Arts & Culture น�าเสนอจุดหมายปลายทางยอดนิยม ต้ังแต่หอไอเฟลในฝรัง่เศส 
โตเกียวทาวเวอรใ์นญ่ีปุ่น ทัชมาฮาลในอินเดีย ตลอดจนพีระมิดในอียิปต์ โดยรวมแล้ว บรรจุทรปิ 
การท่องพิพิธภัณฑ์กว่า 2,000 แห่งใน 80 ประเทศท่ัวโลก น�าเสนอข้อมูลประวัติศาสตรก์ว่า  
6 ล้านชิน้ รวมท้ังจดัแสดงนิทรรศการในรูปแบบดิจทัิลกวา่ 7,000 นิทรรศการบนโลกออนไลน์ ส่วน
ใหญ่ผู้เข้าชมทางออนไลน์สามารถรบัชมสถานท่ีต่างๆ ผ่านวดีิโอแบบ 360 องศา และยังสามารถ
ใช้เทคโนโลยี AR ผ่านแอพพลิเคชันบนสมารท์โฟนท่ีรองรบัการเคล่ือนไหวผ่านหน้าจอได้อีกด้วย 
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ส�าหรบัความก้าวหน้าไปอีกข้ันต้องยกให้บรษัิท CityLights ท่ีก�าลังพัฒนาเวอรช์ั่นใหม่ต่อจาก 
Tutankhamun: Enter the Tomb ส�าหรบัผู้ใช้เทคโนโลยี VR ท่ีสามารถลองใช้ท่ีบ้าน พรอ้ม
ประสบการณ์การรบัชมแบบ 3D ความละเอียดสูงและสมจรงิท่ีสุด ระบบใหม่ท่ีได้รบัการพัฒนา
น้ี ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นเพดานของโบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) อย่างละเอียดจนเห็น 
ฝีแปรงของศิลปินชัน้ครูแต่ละท่าน หน่ึงในผู้ทดลองใชใ้ห้ความเห็นวา่ “Il Divino: Michelangelo’s 
Sistine Ceiling in VR บนแอพพลิเคชัน Steam น้ัน ให้ประสบการณ์ผ่านระบบ VR ดีกวา่การ
ไปเย่ียมชมในสถานท่ีจรงิเป็นพันๆ  เท่า ไม่ต้องหายใจรดต้นคอกับผู้คนจ�านวนมากขณะรอแถว 
เข้าชม หรอืถูกจับตามองอย่างรดักุมจากเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย ตลอดจนไม่ต้องเจอ 
นักท่องเท่ียวท่ีนิสัยไม่ดีและหยาบคาย”

อีกด้านหน่ึงดูเหมือนการเปิดตัวของ Facebook 
Horizon เวอร์ชั่นเบต้าในปี 2020 พร้อมกับ
ชุดอุปกรณ์ VR รุน่ใหม่ของ Oculus Quest จะ
ตอบโจทย์การท่องโลกและการออกแบบโลกของ
ตนเองในช่วงกักตัวเป็นอย่างดี Horizon ถือเป็น
โลกเสมือนท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือใช้กับชุดอุปกรณ์
แว่นตา VR ของ Oculus โดยผู้ใช้ต้องสร้าง 
รา่งเสมือน (Avatar) ของตนเองเพ่ือเข้าไปสูดิ่นแดน 
ใหม่ของตนเอง ไม่ต่างจากภาพยนตรเ์รือ่ง Ready 
Player One ไม่เพียงเท่าน้ัน มีรายงานวา่เฟซบุ๊กยัง
เข้าซื้อบรษัิท CTRL-Labs สตารท์อัพผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาอุปกรณ์ส่ังงานด้วยคล่ืนสมอง  
ซึ่งหากในอนาคตเฟซบุ๊กน�าเทคโนโลยีท้ังคู่มา
ผนวกกัน ก็หมายความว่าผู้คนอาจท่องโลกด้วย
รา่งเสมือนผ่านระบบคล่ืนสมองก็เป็นได้

การเข้าใกล้จนเห็นถึงฝีแปรงของมิเกลันเจโล นับเป็น
ประสบการณ์ท่ีผู้คนส่วนใหญ่จะมีได้จาก VR เท่าน้ัน และ
นักพัฒนาแอพฯ จ�านวนมากกระตือรอืรน้ท่ีจะก้าวต่อไป 
เพ่ือเปิดประสบการณ์การรบัชมพิพิธภัณฑ์ท่ีสรา้งความ
ต่ืนตาต่ืนใจให้แก่ผู้ชมมากย่ิงข้ึน

นักลงทุนด้าน VR อย่างทิพทัศน์  เจณณาวสิน (Tipatat 
Chennavasin) กล่าวว่า “Virtual Tourism ให้ความ
หมายถึงการเข้าสู่เกม Fortnite (เกมต่อสู้ ผจญภัย) และ
โลกเสมือนจรงิ  หน่ึงในส่ิงท่ีผู้ใช้งานลืมเม่ือพวกเขาเข้าสู่
โลกวิดีโอแบบ 360 องศา คือพวกเขาไม่เพียงได้ชื่นชม
ทิวทัศน์ แต่ยังได้พบปะผู้คนและสัมผัสกับวัฒนธรรม” 
ทิม บาฮารนิ (Tim Bajarin) ท่ีปรกึษาด้านเทคโนโลยี 
การด�าน�า คาดการณ์วา่การระบาดและการล็อกดาวน์จะ
ท�าให้เทคโนโลยี VR เข้าใกล้กระแสหลัก เขากล่าววา่น่ีคือ
รูปแบบใหม่ของความบันเทิงท่ีทุกคนสามารถท�าได้อย่าง
ปลอดภัยท่ีบ้าน โดยยังคงสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างออกไปและหลากหลายตามความสนใจ 

บทความ “Coronavirus: Digital Human Connection”  
โดย Hannah Manton จาก wgsn.com

บทความ “Coronavirus: Evolving Gaming 
Communities” จาก wgsn.com

บทความ “Coronavirus: Media & Entertainment 
Shifts” จาก wgsn.com

บทความ “Could This Be the Moment Virtual-
Reality Travel Finally Takes Off?” จาก ft.com 

บทความ “How Virtual Reality Could Help  
the Travel & Tourism Industry in the Aftermath  
of the Coronavirus Outbreak” โดย Sol Rogers  
จาก forbes.com

บทความ “Livestream Engagement Strategies”  
จาก wgsn.com

บทความ “Social Media Commerce 2020”  
จาก wgsn.com

บทความ “Virtual Design 2.0” จาก wgsn.com

ที่มา: 

bikerumor.com
newzoo.com
youtube.com
nintendo.com

ที่มาภาพ:

businessinsider.com
news.cision.com
djmag.com
bangkokpost.com

hypebeast.com
windowswear.com
fashionunited.com
hashtaglegend.com

store.steampowered.com
sistinevr.com
forbe.com
medium.com



251

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

250

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

BENEFITS OF 
DIGITISATION
ขั้นต่อไปของนิเวศ 
การบริการทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล

หมวดหมู่  อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่ 251

เหรยีญแรกซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักถูกผลิตข้ึนในจีนเม่ือกวา่ 3,000 ปีก่อน หาก
คุณเดินทางไปจีนในวนัน้ี มีโอกาสสูงท่ีคุณจะเห็นการจ่ายเงนิซื้อสินค้า
ต่างๆ ผ่านโปรแกรมจดจ�าใบหน้าบนสมาร์ทโฟนตามร้านค้าท่ัวไป 
เรยีกได้วา่เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างสุดข้ัว ซึ่งอาจเป็นเพียงจุดเริม่ต้น
ของการปฏิวติัเงนิสด 

โดยท่ัวไประบบนิเวศด้านการบรกิารทางการเงนิใหม่ของโลก ท้ังระบบ
เงินสดและกระเป๋าเงินดิจิทัล มักเกิดจากผลรวมของสามธุรกิจยักษ์
ใหญ่ น่ันคือการส่ือสารคมนาคม สถาบันทางการเงนิ และห้างค้าปลีก 
ซึ่งต่างอยู่ภายใต้ความพยายามในการสรา้งความม่ันใจ หาพันธมิตร
ใหม่ หรอืกลยุทธท่ี์ส่งเสรมิให้ลูกค้าเข้าถึงบรกิารดิจิทัลได้ ไม่เวน้แม้แต่
การสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานการมี
ลูกค้าทุกกลุ่มอยู่บนกระดาน ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็
น้ีก�าลังกลายเป็นความธรรมดาในหลายธรุกิจ ในสหราชอาณาจักร ผู้ใช้
เงนิสดลดลง 16% ระหวา่งป ี2016-2017 ขณะท่ีบัตรเดบิตมีการใชอ้ย่าง
ต่อเน่ืองสูงข้ึน ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนน้ีก�าลังถูกทบทวน 



252 253

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

ก้าวหน้าแบบต้องไม่ลืมใคร 
กลุ่มคนท่ียังไม่เข้าถึงบริการทางการเงิน (Unbanked  
Population) ท่ัวโลกในป ี2017 มีจ�านวนมากถึง 1.7 พันล้านคน 
ซึ่งคิดเป็นจ�านวนถึง 30% ของประชากรผู้ใหญ่ในโลกท้ังหมด 
จากการศึกษายังพบวา่กวา่ 30% ของกลุ่มคนท่ียังไม่เข้าถึง
บรกิารทางการเงนิ มองวา่ไม่มีความจ�าเป็นท่ีต้องใช้ธนาคาร 
26% มองวา่การใช้บรกิารทางการเงนิยังคงมีต้นทุนสูง 22% 
พบว่ามีปัญหาด้านการเดินทางและการเข้าถึง และอีกกว่า 
16% ยังขาดความเชื่อม่ันในตัวธนาคาร อย่างไรก็ดีการเปล่ียน
ผ่านสู่เศรษฐกิจแบบไรเ้งนิสดก็ไม่ควรท้ิงคนกลุ่มน้ีไวข้้างหลัง 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพ และกลุ่มผู้สูงอายุ 

ในสหรฐัอเมรกิา เมืองฟลิาเดลเฟยีและรฐันิวเจอรซ์ย์ี เริม่แบน
รา้นค้าท่ีไม่ใช้เงินสด ในขณะท่ีในนิวยอรก์ ซานฟรานซิสโก 
และวอชิงตัน ดี.ซี. เริม่มีข้อถกเถียงในมาตรการดังกล่าว โดย

ฟลิาเดลเฟยีจัดเป็นหน่ึงในส่ีเมืองท่ีประชากรอาศัยอยู่ต�ากวา่เส้นความยากจน การแบนท่ีเกิดข้ึน
จึงเสมือนเป็นการขัดขวางการแบ่งแยกของกลุ่มคนท่ีขาดแคลนการเข้าถึงระบบการธนาคาร ซึ่ง
เป็นตัวแทนของคนกลุ่มน้อยและกลุ่มท่ีมีรายได้ต�า ประธานบรษัิทอินโนเวท ไฟแนนซ์ (Innovate 
Finance) ระบุว่ามีความเส่ียงในการเพิกเฉยเพ่ือเรง่เข้าสู่สังคมไรเ้งนิสดก่อนท่ีจะมีความพรอ้ม 
เพราะไม่ใช่เพียงเรือ่งส่วนบุคคลแต่หมายถึงสังคม เป็นความเส่ียงในการอยู่รอดของสังคมชนบท 
ซึ่งอาจหมายถึงการสญูเสียอิสรภาพ เพิ่มความเส่ียงด้านการขูดรดีและเป็นหน้ี ดังน้ันเราไม่ควรท้ิง
ผู้คนมากมายไวด้้านหลัง เพียงเพ่ือท่ีจะยอมรบัผลลัพธท่ี์จะเกิดเพียงกับประเทศ 

ในขณะท่ีมีข้อกังวลเรือ่งการเปล่ียนรูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็จากระบบเงนิสดไปเปน็ระบบ
เงนิดิจทัิล แต่ด้านหน่ึงก็แสดงถึงผลประโยชน์ชดัเจนท่ีก�าลังเกิดข้ึน การศึกษาท่ีได้รบัการสนับสนุน
จากบรษัิทวซี่า พบวา่ปี 2017 กลุ่มผู้บรโิภคท่ียังไม่เข้าถึงบรกิารทางการเงนิในสหรฐัอเมรกิา มีค่า
ใช้จ่ายเฉล่ีย 7-15 ดอลลารส์หรฐัฯ ในการถอนเงนิสดแต่ละครัง้ ซึ่งมีส่วนลดความเชื่อม่ันต่อการใช้
เงนิสด ผู้บรโิภคกลุ่มน้ีสามารถประหยัดเงนิได้กวา่ 84-180 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปี
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นอกจากน้ีส�าหรับการพัฒนาตลาดในกลุ่มท่ีมีผู้อพยพ
จ�านวนมากหรอืชุมชนของคนกลุ่มน้อย ซึ่งมีแนวโน้มเป็น 
กลุ่มผู้บรโิภคหลัก เดวดิ เรลลิง (David Reiling ซีอีโอ
แห่งซันไรส์แบงค์ส (Sunrise Banks) หน่ึงในสหกรณ์ 
ออมทรพัย์หรอืเครดิตยูเนียนของสหรฐัอเมรกิา ท่ีเน้นย�า
เรื่องความเท่าเทียมทางการเงิน ระบุว่าทางทีมรว่มงาน
กับกลุ่มแนวหน้า เพ่ือช่วยพัฒนาความเท่าเทียมอย่าง
กลุม่ชาวม้ง (กลุม่ชาติพันธุใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้) ซึ่ง 
รูสึ้กอึดอัดใจในการไปธนาคาร ด้วยเหตุผลเพราะพวกเขา
ไม่เข้าใจ กลัวท่ีจะส่ือสาร โดยเครดิตยูเนียนท�างานรว่ม
กับแบรนด์ท่ีน่าเชื่อถือ เช่น Lutheran Social Service  
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาอีกทางหน่ึง อย่างการช่วยเรื่องการ 
อ่าน/ เขียนของคนรุ่นใหม่ส�าหรับพ่อแม่ท่ีเป็นกลุ่มคน
อพยพ ช่วยท�าหน้าท่ีในการเป็นล่ามคอยส่ือสารเม่ือ 
เปิดบัญชี เช่นเดียวกับการผนึกก�าลังระหวา่ง Green Dot 
ซึ่งรว่มมือกับวอลมารต์ (Wal-Mart) เพ่ือช่วยตรวจสอบ
บัญชี เพ่ิมทักษะทางการเงนิแบบเรง่ด่วนส�าหรบันักพนัน 

ปี 2019 แอมะซอนเพ่ิงออกบัตรซึ่งเน้นกลุ่มผู้บรโิภคชาวอเมรกัินท่ีไม่มีรายงานประวัติการเงิน 
(Credit History) หรอืมีประวติัการเงนิไม่ดี บนแนวคิดท่ีวา่ “คนท่ีมีประวติัการเงนิไม่ดีสามารถสรา้ง
เครดิตใหม่ให้ตัวเองได้” โดยโปรแกรม Amazon Credit Builder ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี และมี
เงนิคืน 5% ส�าหรบัการซื้อสินค้ารว่มกับการใช้บัตร Amazon Store ส่ิงท่ีสรา้งความแตกต่างจาก
กลุ่มบัตรอ่ืนๆ คือความเท่าเทียมในการคืนเงนิมัดจ�าด้านความปลอดภัยคืนเม่ือเปิดบัญชี ท้ังยังมี
บรกิารเพ่ิมความรูท้างการเงนิผ่านเครือ่งมือและค�าแนะน�าต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้ากลุ่มท่ีเครดิตต�าน้ัน
ได้มีความรูพ้ื้นฐานเพ่ือจะสรา้งเครดิตให้กับตัวเองได้ Nova บรษัิทท่ีให้บรกิารทางการเงนิอีกแห่ง
ในสหรฐัอเมรกิา สรา้งสรรค์บรกิารท่ีเน้นการช่วยเหลือกลุ่มคนอพยพ ท่ีสามารถน�าคะแนนเครดิต 
(Credit Score) ซึ่งใชเ้ป็นตัวชีว้ดัความน่าจะเป็นในการช�าระหน้ีคืนจากประเทศต้นทาง มาใชแ้สดง
เพ่ือด�าเนินการได้

กลุ่มคนอพยพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน รายงานขององค์การ
สหประชาชาติ ท่ีจัดท�าโดยแผนกเศรษฐกิจและสังคม (Department of Economic and Social 
Affairs: DESA) ระบุวา่ขณะน้ีมีจ�านวนตัวเลขผู้อพยพท่ัวโลกสูงถึง 272 ล้านคน คิดเป็น 3.5% ของ
จ�านวนประชากรโลกท้ังหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 2.8% เม่ือป ี2000 โดยเกือบ 1 ใน 5 ของผูอ้พยพท้ังหมด
อาศัยอยู่ในสหรฐัอเมรกิา คิดเปน็จ�านวนท่ีมากถึง 51 ล้านคน ซึ่งคนกลุม่น้ีต้องการเครือ่งมือท่ีแตกต่าง 
ในการสรา้งประวติัหรอืเครดิตทางการเงนิในประเทศใหม่ท่ีเลือกลงหลักปักฐาน

การขยับตัวของเหล่าอีคอมเมิรซ์ท่ีโดดเด่นข้ึนเรือ่ยๆ 
ในกลุ่มค้าปลีก 
รายงานของ Meticulous Research คาดวา่อีคอมเมิรซ์
จะมีมูลค่ารวม 24.3 ล้านล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2025 
ห้างค้าปลีกก�าลังสะท้อนความจรงิวา่การมาถึงของดิจิทัล
ไม่เพียงให้ความส�าคัญกับสัดส่วนประชากรท่ีมีอ�านาจใน
การจับจ่ายเท่าน้ัน แต่ยังสรา้งโอกาสและผลประโยชน์
กับสังคมรว่มด้วย เพราะผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซึ่งใช้เงนิสดใน
สหรฐัอเมรกิา อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ียากจะเข้าถึงอาหารท่ีมี
คณุภาพ ราคาย่อมเยาโดยเฉพาะชนบทท่ีมีรายได้ต�า การ
มีตลาดซื้อของสดออนไลน์ (Online Grocery) ท�าให้สังคม
โดยรวมได้รบัผลประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน 

ปี 2017 แอมะซอนเปิดตัวบรกิาร Amazon Cash บรกิาร
ท่ีอนุญาตให้เหล่านักช้อปสามารถเพิ่มเงินในบัญชีของ
ตนเองในร้านค้าท่ีร่วมรายการได้ เช่น ซีวีเอส (CVS)  
สปีดเวย์ (Speedway) ดีแอนด์ดับบลิว (D&W) เฟรซมาร์
เก็ต (Fresh Market) และวจีีส์ โกรเซอร ี(VG’s Grocery) 
ฯลฯ บรษัิทกล่าววา่เม่ือปีท่ีแล้ว 77% ของการช�าระเงนิใน
สหรฐัอเมรกิา เกิดข้ึนแบบเจอหน้ากัน และ 39% เป็นการ
ช�าระด้วยเงนิสด มีคนจ�านวนมากไม่มีบัญชีธนาคารหรอื
บัตรเครดิต และไม่ใช่ทุกคนท่ียินยอมให้ข้อมูลบัตรเดบิต
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ไม่นานมาน้ี รายงานจาก TechCrunch ระบุวา่กูเกิลก�าลังจะมีการเปิดตัวบัตรเดบิตของตัวเอง  
ส่ิงท่ีแตกต่างจากแอปเป้ิลการด์ (Apple Card) หรอืหัวเวย่การด์ (Huawei Card) คือกูเกิลการด์  
(Google Card) เป็นบัตรเดบิตท่ีท�างานรว่มกับธนาคารหลายแห่ง เชน่ Stanford Federal Credit 
Union และ Citi นอกจากน้ีท่ีตัวบัตรยังมีชปิของวซีา่ โดยกเูกิลมีแผนจะขยายการรองรบัการช�าระเงนิ
รูปแบบอ่ืนๆ เช่น มาสเตอรก์ารด์ (Mastercard) ในภายหลัง ซึ่งบัตรกูเกิลการด์รองรบัการช�าระ
เงินซื้อสินค้าท่ีรา้นค้าปลีก รองรบัการช�าระโดยท่ีไม่ต้องสัมผัส รวมถึงรองรบัการช�าระเงินผ่าน 
กระเป๋าเงนิดิจิทัล (Mobile Payment) ด้วยบลูทูธ และผู้ใช้จะได้รบัหมายเลขบัตร Virtual Card 
Number เพ่ือซื้อของออนไลน์ 

ส�าหรบัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การคาดการณ์ของกูเกิลระบุวา่ตลาดอีคอมเมิรซ์จะมีมูลค่าราว 
240 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2025 อย่างไรก็ตามการวจิัยของเคพีเอ็มจี (KPMG) พบวา่ 73% 
ของประชากรไม่มีบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะผู้บรโิภคส่วนใหญ่ในไทย อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์ และ
เวยีดนาม ท่ียังนิยมใช้เงนิสดส�าหรบัซื้อสินค้า น่ันหมายความวา่ธรุกิจต้องมองหาบรกิารท่ีเพ่ิมทาง
เลือกท่ีแตกต่างด้านการช�าระเงนิ หน่ึงในน้ันคือบรกิารส่งสินค้าหน้าบ้าน (Cash on Delivery) อย่าง
ดีเอชแอล (DHL) ท่ีรว่มมือกับพันธมิตรห้างค้าปลีกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
ผู้ค้าท่ีมีฐานผลิตในจีน ออสเตรเลีย ท่ีต้องการจัดส่งสินค้าให้ผู้บรโิภคในมาเลเซีย ไทย เวยีดนาม 
ไม่เวน้แม่แต่ห้างค้าปลีกออนไลน์อย่างซาโลรา (Zalora) ท่ีมีบรกิารดังกล่าวด้วย

เม่ือจุดอ่อนความต้องการของผู้คน ผนวกกับเทคโนโลยี
ท่ีก้าวกระโดด
สวีเดนเป็นหน่ึงในผู้น�าท่ีกรุยทางสู่สังคมไรเ้งินสด ด้วย
การมีบัญชีเงนิสดน้อยกวา่ 1% ในการติดต่อทางธรุกิจใน
ปัจจุบัน สวเีดนได้เริม่ท�าการทดสอบ E-Krona ซึ่งจะน�า
ไปสู่การเปิดตัวสกุลเงนิดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) 
ในอนาคต โดยจะด�าเนินการทดสอบเป็นเวลา 1 ปีจนถึง
เดือนกุมภาพันธ ์ปี 2021 แนวคิดดังกล่าวมีส่วนช่วยด้าน
โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสกลุเงนิ 
ท่ีขับเคล่ือนด้วยบล็อกเชน ผลักดันการช�าระเงินและ
กิจกรรมการธนาคารท่ัวประเทศแทนท่ีการใช้บัตรเครดิต
หรอืสกุลเงนิจรงิ ซึ่งการเปิดตัวสกุลเงนิดิจิทัลสอดคล้อง
กับความรูสึ้กและพฤติกรรมของชาวสวเีดนอยู่แล้ว 

รายงานจากธนาคารกลางของสวเีดน (Sveriges Riksbank) ระบุวา่การใช้ธนบัตรและเหรยีญลด
น้อยลง ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เก่ียวกับเงนิอิเล็กทรอนิกส์และวธิกีารช�าระ
เงนิก�าลังด�าเนินไปอย่างรวดเรว็ จงึเริม่เห็นปญัหาและจุดอ่อนของการใชเ้งนิสด ในสหราชอาณาจกัร
เริม่ใช้วธิกีารช�าระเงนิด้วยบัตรช�าระเงนิแบบไรสั้มผัส (Contactless Card) ต้ังแต่ปี 2018 บัตร
ดังกล่าวเป็นได้ท้ังบัตรเดบิตหรอืเครดิต โดยสามารถใช้จ่ายได้ไม่ต่างจากเงนิสด เพียงน�าบัตรไป
แตะใกล้เครือ่งอ่านบัตรท่ีเรยีกวา่ EDC สังเกตได้จากสัญลักษณ์ Contactless ท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวโลก การเพ่ิมข้ึนของบัตรดังกล่าวมีส่วนให้การใช้จ่ายในปี 2018 ด้วยบัญชีเงนิสดอยู่ท่ี 
34% คาดวา่จะเหลืออยู่ท่ี 16% ในปี 2027 อย่างไรก็ดีรายงานจาก Access to Cash Review พบ
วา่โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเงนิสดมีความเส่ียงในการพังทลาย รายงานกล่าวเพิ่มเติมวา่ธนบัตรท่ีไหล
เวยีนในโครงสรา้งพ้ืนฐานของเงนิสดเคยอยู่ท่ี 5 พันล้านปอนด์ต่อปี ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายกลับคงท่ี 
ท้ังรายได้ยังลดลงอย่างรวดเรว็ ธนาคารเริม่ปิดตู้ถอนเงนิสดเพ่ือลดค่าใชจ้่าย ส่อเค้าเป็นอันตราย
ต่อประชาชนท่ีไม่สามารถเข้าถึงเงนิท่ีในบัญช ีโดย 1 ใน 3 ของธนาคารในสกอตแลนด์ เริม่ปิดสาขา
ต้ังแต่ปี 2010 ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อผู้คนในชนบท
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ท่ามกลางการระบาดครัง้ใหญ่ของไวรสัโคโรนาท่ัวโลก บัตรช�าระเงนิแบบไรสั้มผัส (Contactless 
Card) ก�าลังกลายเปน็ความธรรมดาในระบบการจบัจา่ยของจนี หลังจากส่ีทศวรรษแห่งการเติบโต 
เศรษฐกิจจีนส่อเค้าหดตัวลงในไตรมาสล่าสุด เน่ืองจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของไวรสั  
เจา้หน้าท่ีเชือ่วา่วกิฤตการณ์ มาพรอ้มมาตรการต่างๆ เพ่ือฟื้ นฟูเศรษฐกิจท่ีใหญ่เปน็อันดับสองของโลก

ดิจทัิลหยวน ความคิดรเิริม่จากภาครฐัเพ่ือน�าจนีสู่สังคมไรเ้งนิสดแห่งแรกของโลก เริม่ถกูทดลองใช้
ใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ เซินเจิ้น ซูโจว สงอัน และเฉิงตู โดยนาเมียร ์ข่าน (Nameer Khan) ประธาน
บรษัิท MENA FinTech Association มองวา่น่ีคือผูเ้ปล่ียนเกมในบรกิารด้านการเงนิในชว่งท่ีประเทศ
ก�าลังหยุดชะงกั โดยเงนิหยวนดิจิทัลไม่ได้มาแทนท่ีเงนิหยวนด้ังเดิม แต่ท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนเงนิ
หยวน (Yuan’s Representative) แบบ 1:1 ท่ีก�ากับโดยธนาคารกลาง ซึ่งต่างกับครปิโทเคอรเ์รน
ซี (Cryptocurrency) ท่ีกระจายอ�านาจแบบไม่มีศูนย์กลางควบคุม  เม่ือการใช้จ่ายท้ังหมดเป็น
ดิจิทัล และอยู่ในความดแูลของธนาคารกลาง  การตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของเงนิโดยภาค
รฐั จึงเป็นส่ิงท่ีตามมาอย่างเล่ียงไม่ได้ ธนาคารกลางจีนมีสิทธเิข้าถึงข้อมูลการเดินทางของเงนิทุก
หน่วยของประชาชนและภาคธรุกิจ ท�าให้การฟอกเงนิ การคอรร์ปัชั่น หรอืธรุกิจใต้ดิน รวมถึงการ
เล่ียงภาษี จะถูกตรวจสอบได้งา่ยข้ึน ไม่เพียงเท่าน้ันยังช่วยลดต้นทุนในเชิงการผลิต ธนาคารกลาง
สหรฐัอเมรกิารายงานวา่ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร 1 ดอลลารเ์ท่ากับ 5.5 เซนต์ ในขณะท่ีค่าใช้
จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร 5 ดอลลารเ์ท่ากับ 11 เซนต์ งานวจิัยประมาณการวา่ในปี 2018 เพียงปีเดียว 
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สกุลเงนิท่ัวโลกอยู่ท่ี 35.3 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวยัง
ไม่รวมถึงการแจกจ่าย จัดเก็บ และท�าลายธนบัตรปลอม
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ส่ิงท่ีจะเกิดตามมาเม่ือดิจิทัลหยวนเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ คือการหมุนของเงนิหยวนจะเรว็ข้ึนและ
กวา้งข้ึน การทดลองน้ีเริม่ในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ 
อย่างแมคโดนัลด์ สตารบั์คส์ และธรุกิจท้องถ่ิน 
โดยท่ีเงนิกระดาษอาจกลายเปน็ส่ิงไม่จ�าเปน็อีกต่อไป 
ซึ่งในความจรงิส่ิงน้ีไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นักในจีน 
เพราะการใช้จ่ายผ่านเงินดิจิทัลเริ่มบุกเบิกมา
ต้ังแต่ปี 2014 โดยบรษัิทยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba 
หรอื Tencent ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 90% ของ 17  
ล้านล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในตลาดช�าระเงินผ่าน
สมาร์ทโฟน โดยรัฐบาลจีนมองว่าการใช้จ่าย
ผ่านเงนิดิจิทัลไม่ใช่เป้าหมายของรฐับาล แต่เป็น 
จุดเริม่ต้นสู่ระบบนิเวศท่ีกวา้งใหญ่ข้ึนของท้ังสินค้า
ออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเหล่าร้านค้าสามารถ
จัดการข้อมูลดาต้า เพ่ือเปล่ียนไปใช้บรกิารทาง 
การเงนิเช่นเดียวกับธรุกิจค้าปลีกแบบมีหน้ารา้น

การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาคือเหตุการณ์เรง่ปฏิกิรยิา 
(Catalytic Event) สู่สังคมแบบไรเ้งินสดซึ่งข้ึนอยู่กับสกุล
เงินดิจิทัล เหตุผลหลักเกิดจากความกลัวว่าไวรสัอาจแพร่
กระจายผ่านทางธนบัตร ซึ่งบังคับให้ผู้บริโภคเปล่ียนนิสัย
ด้วยการลดการใช้เงินสดซึ่งเป็นไปแบบอัตโนมัติ นอกจาก
น้ีเม่ือเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์สนับสนุนการใช้บรกิารในระบบออนไลน์และดิจิทัล 
ซึ่งเป็นมาตรการในการรกัษาสุขภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชน ก�ากับให้ธนาคารเติมธนบัตรใหม่บนตู้เอทีเอ็มเพ่ือ
ป้องกันการแพรก่ระจายของไวรสั นอกจากน้ียังมีการเพ่ิม
วงเงนิสูงสุดบนบัตรช�าระเงนิแบบไรสั้มผัสรว่มด้วย 

นอกจากน้ีในจนี คปูองดิจทัิลยังถกูโหลดข้ึนบนสมารท์โฟน เชน่ในอู่ฮ่ัน ผู้น�าท้องถ่ินแจกจา่ยเงนิราว 
10 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อประชากรแต่ละคน ผ่านแอพพลิเคชนัซึ่งไม่ต่างกจาก WeChat และ Alipay  
เพ่ือกระตุน้การใชจ้า่ยในรา้นอาหารและรา้นขายของช�าท้องถ่ิน ระบบดังกล่าวยังชว่ยให้รฐับาลสามารถ
ติดตามการใช้จ่ายผ่านคูปองได้โดยตรง หากเปรยีบเทียบแล้ว คูปองท�าหน้าท่ีในการให้ค�าตอบ 
กับรฐับาล วา่กลุ่มธุรกิจหรอืสังคมใดควรได้รบัความช่วยเหลือมากท่ีสุด ใครเป็นผู้ใช้จ่ายและเงนิ
ถูกใช้จรงิๆ ท่ีไหน วกิฤต COVID-19 น้ีท�าให้เห็นวา่เทคโนโลยีท่ีใช้ในจีนไม่เพียงช่วยควบคุมการ
แพรร่ะบาดของโรค แต่ยังมีส่วนช่วยในเชิงเศรษฐกิจ ต้ังแต่การเพ่ิมความรวดเรว็ในการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ และเพ่ิมประสิทธภิาพในการแจกจ่ายเงนิทุนแก่ประชาชน

อันท่ีจรงิเป็นท่ีเข้าใจกันวา่ดิจิทัลหยวนเป็นเรือ่งเก่ียวกับการใชจ้่ายของผู้บรโิภคภายในประเทศ แม้
การเดินหน้าสกลุเงนิดิจทัิลของธนาคารกลางจนีจะยังไม่สามารถเปล่ียนข้ัวมหาอ�านาจทางสกลุเงนิ
จากสหรฐัอเมรกิาไปสู่จีนได้ในระยะเวลาอันใกล้ แต่เรยีกได้วา่เป็นก้าวส�าคัญ ไม่ต่างจากการต้ังต้น
เปล่ียนระบบของสวเีดนสู่การทดสอบ E-Krona เปน็ประเทศท่ี 2 ต่อจากบาฮามาส ในการเข้าสู่ความ
เป็นจรงิในสกุลเงนิดิจิทัลแห่งชาติ ไม่เพียงเท่าน้ันเงนิดิจิทัลจากเอกชนอย่าง Libra ของเฟซบุ๊กท่ี
เคยเน้ือหอมก่อนถูกคัดค้านจากหลายผู้ให้บรกิารด้านการเงนิระดับโลกได้กลับมาอีกครัง้ โดยใน
ช่วงพฤษภาคมท่ีผ่านมา เทมาเส็ก (Temasek) กองทุนเพ่ือการลงทุนของรฐับาลสิงคโปร ์ ได้เข้า
รว่มเป็นส่วนหน่ึงในสมาคมลิบรา้ โดยหลักทรพัย์ (Portfolio) ของเทมาเส็กมีมูลค่าราว 2.1 แสน
ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมโอกาสของสกุลเงนิดิจิทัลในช่วงวกิฤตน้ี
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สังคมไรเ้งนิสดดีอย่างไร
ก�าจดัคนกลาง และลดช่องวา่งของการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ
โดยพ้ืนฐานแล้วสังคมไรเ้งนิสดท่ีแท้จรงิต้องเกิดมูลค่าการแลกเปล่ียนอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับ
เงนิสด ซึ่งอาจมีรฐับาลแห่งชาติมากกวา่ท่ีจะเป็นธนาคารหรอืองค์กรท่ีคล้ายกัน ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้
บรกิารทางการเงนิแบบสาธารณูปโภคท่ีได้รบัการสนับสนุนจากรฐั การเปล่ียนผ่านไม่ใช่เรือ่งงา่ย
ส�าหรบัผู้คนในทุกระดับ ไม่ต่างจากตัวอย่างท่ีวา่ทุกคนสามารถเข้าถึงเมืองหลวงได้ แต่ผู้มีรายได้
น้อยต้องมีราคาในการเข้าถึงมากกวา่ ดังน้ันสังคมไรเ้งดิสดท่ีมาพรอ้มกับการเปล่ียนแปลงระบบ
การช�าระเงนิ การบรกิารธนาคารท่ีรอบด้าน มีส่วนช่วยลดช่องวา่งดังกล่าวได้

เครือ่งมือต่อสู้คอรร์ปัชั่น
เทคโนโลยีไรเ้งนิสดอาจเปน็สินทรพัย์ท่ีย่ิงใหญ่ในการสู้รบกับการ
ทจุรติและองค์กรอาชญากรรม ซึ่งผูท่ี้ได้รบัประโยชน์มากท่ีสดุคือ
ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสุด มีผู้คนกวา่ 1.4 พันล้านคน
ท่ัวโลกท่ีท�าเงนิได้น้อยกวา่ 1.25 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อวนั ในขณะ
ท่ีเงนิมูลค่ากวา่ 1.26 ล้านล้านดอลลารใ์นประเทศก�าลังพัฒนา 
ถูกยักยอกจากการทุจรติ การติดสินบน และการหลบเล่ียงภาษี 
หากสามารถเรยีกคืนเงนิจ�านวนน้ันกลับสู่ประเทศเหล่าน้ันได้ จะ
สามารถช่วยผู้คนกวา่ 1.4 พันล้านคน ให้พ้นจากความยากจน 
และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนนานถึง 6 ปี หากทุกคนสามารถเชื่อม
ต่อกับโครงสรา้งพ้ืนฐานการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบครบ
วงจร ซึ่งสภาพแวดล้อมแบบไม่มีเงินสดจะมีความโปรง่ใสใน
ระบบไหลเวียนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือระหว่างประเทศ
หรอืการลงทนุภาคเอกชน ทกุคนในเครอืข่ายท่ีเชื่อมโยงในระบบ
ดิจิทัลสามารถตรวจสอบได้วา่เงนิไปไหนและถูกใช้อย่างไร ดัง
น้ันเม่ือเงนิก้อนใดปรากฏอยู่นอกกรอบการท�างาน อาจถกูต้ังค่า
สถานะและตรวจสอบทันที ซึ่งงา่ยต่อกระบวนการทางบัญชแีละ
กฎหมายในข้ันต่อไป

ปัจจยัเพ่ิมความเป็นไปได้
ภายใต้ความท้าทายมากมาย รฐับาลต้องด�าเนินการป้องกันและ
เชงิรุกในด้านต่างๆ เชน่ การจดัการข้อมลูส่วนบคุคล การปกปอ้ง
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พรอ้มสนับสนุนโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว สังคมไรเ้งนิสดจะส่งมอบการ
ท�าธุรกรรมแบบไรร้อยต่อ คล่องตัว และมีต้นทุนต�า ส่วนใน
ประเทศก�าลังพัฒนา สังคมไรเ้งินสดจะช่วยส่งมอบชีวิตท่ีดีใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังยังก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนด้านมูลค่าท่ีเข้าถึงได้งา่ย เท่าเทียม และเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้คน ซึ่งแน่นอนวา่ทกุย่างก้าวย่อมมีความ
ท้าท้ายรออยู่

บทความ “ธนาคารอยากเข้าถึง  
คนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร”  
จาก longtunman.com

บทความ “ยังจำากันได้มั้ย???  
สกุลเงินดิจิทัล Libra ที่วันนี้  
Temasek ของสิงคโปร์ตัดสินใจ 
เข้าไปร่วมลงทุนด้วย”  
จาก marketingoops.com

บทความ “China Takes Steps  
to Become First Cashless Society 
after Covid-19” โดย Kelsey Warner 
จาก thenational.ae

บทความ “In the Digital Age,  
Our Data Is Currency”  
โดย Danny Pehar จาก forbes.com

บทความ “Serving the Unbanked: 
Business Strategies”  
จาก wgsn.com

บทความ “The Benefits of  
a Cashless Society”  
โดย Mehul Desai จาก weforum.org

บทความ “Will Covid-19 
Containment Measures  
Accelerate the Transition of  
Saudi Arabia into a  
Cashless Society?”  
โดย Oxford Business Group  
จาก atalayar.com

ที่มา: 

ที่มาภาพ:

instarea.com
fieldguide.capitalinstitute.org
dashdevs.com
amazon.com
blognone.com
thecoinrise.com
thatsmags.com
fortune.com
aljazeera.com
nytimes.com
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DESIGNING 
FOR 
PRIVACY
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมาก่อน

หมวดหมู่  อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่

เราก�าลังถกูจบัตามองและสอดส่อง 
ใบหน้าท่ีแต่งแต้มด้วยสีสันท่ีหลากหลายของสมาชิก
จากกลุ่ม The Dazzle Club ในลอนดอน ไม่ได้มีเหตผุล
ในการแต่งเพ่ือร่วมงานเทศกาลศิลปะ แต่เป็นการ
ใช้ศิลปะเพ่ือต้ังค�าถามเก่ียวกับการสอดส่องด้วย
เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้าในย่านคิงส์ครอส ย่านเชื่อมต่อ
ใจกลางมหานครลอนดอนท่ีมีผูค้นสัญจรไปมาไม่ต�ากวา่
แสนคนต่อวนั
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ลอนดอนคือเมืองอันดับท่ี 2 ของโลกท่ีตีคู่มากับปักก่ิงในการถูกสอดส่องและจับตามองมากท่ีสุด 
บางบทความถึงกับกล่าววา่เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า (Facial Recognition) ระบาดไปท่ัวท้ังเกาะ
อังกฤษ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสาธารณะอย่างศูนย์การค้าหรอืแม้แต่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ โดยคาดว่า
มีกล้องวงจรปิดราว 420,000 ตัวท่ีก�าลังจ้องมองผู้คนกว่า 8 ล้านคนท่ีอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใน
ลอนดอน อย่างไรก็ดี แม้การติดต้ังกล้องวงจรปิดอาจเป็นมาตรฐานของเมืองยุคใหม่ แต่ไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมาน้ี บรษัิทเอกชนหลายแห่งและรฐัก�าลังล่วงล�าความเป็นส่วนตัวมากเกินไป ปี 2019 ซาดิก 
ข่าน (Sadiq Khan) นายกเทศมนตรกีรุงลอนดอน แสดงความกังวลถึงประเด็นดังกล่าว จนเขียน
จดหมายถึงผู้บรหิารคิงส์ครอสเซ็นทรลัเพ่ือขอข้อมูล ในขณะท่ีคณะกรรมการวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี กล่าววา่เจ้าหน้าท่ีควรยุติการทดลองเทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า จนกวา่จะมีการก�าหนด
กรอบทางกฎหมายท่ีชัดเจน

โดยธรรมชาติเม่ือผู้คนรู้สึกว่าถูกรุกล�า พวกเขาย่อมต้อง
ป้องกันตัว เทคนิคการอ�าพรางใบหน้าเชน่เดียวกับท่ีกลุ่ม The 
Dazzle Club ใชใ้นการตกแต่งโดยเพ่ิมความสวา่งหรอืความมืด
บนใบหน้าเพ่ือท�าให้โปรแกรมสับสน จงึกลายเปน็หน่ึงในเครือ่งมือ 
ยอดนิยมท่ีศิลปินอย่างอดัม ฮารว์ีย์ เคยใช้งาน โดยเทคนิค
น้ีดัดแปลงมาจากการพรางตัวของทหารเรอืในสงครามโลก 
ครัง้ท่ี 1 เชน่เดียวกับผูป้ระท้วงในฮ่องกงท่ีใชอ้ปุกรณ์งา่ยๆ เพ่ือ
หลีกเล่ียงการตรวจจบั เชน่ หน้ากากอนามัย, หน้ากากท่ีท�าข้ึนเอง  
หน้ากากขาวของกาย ฟอกส์ นักต่อสู้ชาวอังกฤษ, หมวก,  
แวน่ตาด�า, การถักผมเปยีท่ัวศีรษะเพ่ือใชป้กปิดหน้าของตัวเอง 
ตลอดจนการใช้โปรเจคเตอรแ์บบภาพซ้อนภาพในชื่อนิรนาม 
(Anonymous) ทางด้านโครงการของจงิไซหลิว นักศึกษาจาก 
Utrecht School of the Arts ในเนเธอรแ์ลนด์ท่ีมีมาต้ังแต่ปี 2017 ใช้การฉายภาพใบหน้าของ
บุคคลอ่ืนบนใบหน้าจรงิของผู้ใช้ โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือต่อต้านเทคโนโลยีของกล้องท่ีติดต้ัง 
ด้วยซอฟต์แวรจ์ดจ�าใบหน้า ล่าสุดมีชุดผลงานการออกแบบเครือ่งประดับโดยซารา่ ซัลลัม (Sara 
Sallam) ท่ีใชช้ื่อผลงานวา่ Orwell ซึ่งน�ามาจากชื่อของนักเขียนจอรจ์ ออรเ์วลล์ (George Orwell) 
ผู้เขียนวรรณกรรมแนวดิสโทเปียเรือ่ง 1984 ผลงานท้ัง 3 ชิ้นประกอบไปด้วยเครือ่งประดับส�าหรบั
สวมใส่บนใบหน้า หน้าอก และเท้า มีจุดประสงค์เพ่ือปกป้องตนเองของผู้ใชจ้ากการถกูจดจ�าใบหน้า 
การตรวจจับการเต้นของหัวใจ หรอืเทคโนโลยีการติดตามการเดินทาง ท้ังยังเป็นการน�าเสนอวธิี
ป้องกันการสอดแนม และการควบคุมของรฐัท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลก
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ดูเหมือนกิจวตัรประจ�าวนัของเราก�าลังเปล่ียน
จากเรื่องกายภาพไปสู่ดิจิทัลมากข้ึนเรื่อยๆ 
เป็นการปฏิบัติงานระหว่างผู้ให้บริการและ
ข้อมลูมหาศาลท่ีผลิตจากผู้ใชง้าน หนังสือ The 
Age of Surveillance Capitalism: The Fight 
for a Human Future at the New Frontier 
เขียนโดยโชชานา ซูบอฟฟ ์(Shoshana Zuboff) 
ศาสตราจารย์จาก Harvard Business School 
ได้อธิบายถึงทุนนิยมจากการสอดส่องข้อมูล
หรือทุนนิยมแบบสอดแนม ผู้เขียนให้ความ
หมายวา่ “ส�าหรบัแบบแผนใหม่ทางเศรษฐกิจ 
ประสบการณ์ของมนุษย์ กลายเป็นแหล่งท่ีมา
ของวตัถดิุบท่ีได้มาแบบฟรีๆ  โดยจะถกูเปล่ียน
ให้กลายเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรม” 

ภายใต้ความระแวดระวงั ผู้บรโิภคก�าลังมองหาอะไร
รายงานในปี 2018 จาก IBM ระบุวา่ผู้บรโิภคท่ัวโลกราว 85% เชื่อวา่บรษัิทสามารถปกป้องข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้บรโิภคได้มากข้ึน ย่ิงไปกวา่น้ัน ผู้บรโิภคราว 75% จากท่ัวโลก (หากเปรยีบเทียบ
เฉพาะผู้บรโิภคในสหรฐัอเมรกิา อยู่ท่ี 79% และสหราชอาณาจักร อยู่ท่ี 82%) เห็นด้วยว่าหาก 
ผู้บรโิภคไม่เชื่อม่ันวา่บรษัิทเหล่าน้ันสามารถรกัษาความปลอดภัยด้านข้อมูลได้หรอืไม่ พวกเขาจะ
ไม่ซื้อสินค้าจากบรษัิท ไม่วา่ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม 

การปกป้องข้อมูลของผู้บรโิภคจึงไม่ใช่แค่ระบบท่ีต้องมี แต่คือหัวใจหลักของแบรนด์ในการสรา้ง
การรบัรูใ้นตลาด การศึกษาจาก IBM ยังพบอีกด้วยวา่ความม่ันคงและปลอดภัยทางไซเบอร ์มีความ
ส�าคัญมากข้ึนและส�าคัญกวา่ความเชื่อม่ันท่ีผู้บรโิภคมีต่อผู้น�าหรอื CSR ของบรษัิท 

และไม่เพียงกลุม่คนท่ีมีความรูเ้รือ่งไอทีสงูอย่างกลุม่เจเนอเรชนัใหม่เท่าน้ันท่ีวติกกังวล  รายงานของ
ผู้น�าด้านการวเิคราะห์สถิติ SAS ระบุวา่กลุ่มผู้บรโิภคสงูวยัมีความวติกกังวลมากกวา่คนรุน่ใหม่เสีย
อีก โดยกลุม่เบบ้ีบูมเมอรใ์นสหรฐัอเมรกิา 78% กังวลเรือ่งข้อมูลส่วนบคุคล (Data Privacy) มากกวา่
เจนเอ็กซ ์ซึ่งตัวเลขอยู่ท่ี 72% และมิลเลนเนียล 66% ตามล�าดับ  เรือ่งใหญ่ท่ีวติกกังวลเปน็อย่างมาก 
คือการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity Theft) การฉ้อโกงทางการเงนิ ตลอดจนการท่ีข้อมูล
ส่วนบุคคลถูกขายหรอืแชรโ์ดยไม่ได้รบัอนุญาต ท่ามกลางผู้บรโิภคท่ีเข้าใจความส�าคัญของข้อมูล
มากข้ึนเรือ่ยๆ พวกเขายังคงคาดหวงัให้บรษัิทสรา้งความโปรง่ใส และอธบิายถึงท่ีมาท่ีไปและการ
ใชง้านข้อมูลเหล่าน้ัน รายงานจาก Acxiom ปี 2018 พบวา่ผู้บรโิภค 88% เห็นด้วยวา่ ความโปรง่ใส
คือเรือ่งท่ีส�าคัญมาก เม่ือตัดสินใจวา่จะแชรข้์อมูลส่วนบุคคลเหล่าน้ันไปท่ีใดก็ตาม บรษัิทควรให้
ความส�าคัญเรือ่งความเป็นส่วนตัวของลกูค้าเป็นล�าดับต้นๆ และพิจารณาความเส่ียงก่อนจะใชข้้อมูล 
เหล่าน้ัน ไม่วา่จะเป็นข้อมูลเรือ่งใดก็ตาม

น่ีแสดงให้เห็นวา่บรษัิทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ไม่วา่จะเปน็กเูกิล เฟซบุ๊ก หรอืแอมะซอน ก�าลังใชข้้อมลู
ส่วนบุคคลหรอืพฤติกรรมของผู้ใชบ้รกิาร ในการท�าหน้าท่ีไม่ต่างจาก “วตัถดิุบ” (Raw Material) ซึ่ง
ผู้เขียนเรยีกส่ิงน้ีวา่ “ส่วนเกินทางพฤติกรรม” (Behavioral Surplus) เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีเกินกวา่
ความต้องการท่ีจะใช้ในการปรบัปรุงด้านบรกิาร ข้อมูลเหล่าน้ีจึงถกูต่อยอดเพ่ือใช้ในการพยากรณ์
ด้วยระบบปญัญาประดิษฐ ์จนกลายเปน็ “พฤติกรรมการบรโิภคในอนาคต” (Prediction Products) 
ซึ่งถือเปน็กญุแจส�าคัญในการส่งเสรมิการขาย และก�าลังแตกหน่อเป็นตลาดใหม่ในชื่อ “ตลาดซื้อขาย
พฤติกรรมล่วงหน้า” (Behavioral Future Markets) ท่ีแบรนด์สินค้าหรอืบรษัิทต่างๆ ต่างต้องการ
เพ่ือเข้าถึงหัวใจของผู้บรโิภคในชัน้ท่ีลึกท่ีสดุ 

ซูบอฟฟยั์งชี้ให้เห็นอีกวา่ในการใช้งานกเูกิลหรอืเฟซบุ๊กน้ัน คนท่ัวไปมักคิดวา่ เราก�าลังปฏิสัมพันธ ์
กับระบบอัลกอรทึิม แต่ในความเป็นจรงิ ส่ิงท่ีเราเผชิญอยู่คือข้ันตอนล่าสุดของววิฒันาการระบบ
ทนุนิยมท่ีมีมาอย่างยาวนาน เริม่ต้นจากระบบการผลิตสินค้า พัฒนาสู่ทนุนิยมอตุสาหกรรม ทนุนิยม
บรหิารจดัการ ทนุนิยมการเงนิ  และล่าสดุคือทนุนิยมแบบสอดแนมท่ีตรวจจบัพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน



270 271

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

หน่ึงในทางเลือกใหม่คือแอพพลิเคชนั Signal และ Telegram รูปแบบการติดต่อแบบไม่มีค่าใชจ้า่ย 
ท้ังยังปลอดภัยในการใช้ เพราะข้อมูลต่างๆ จะไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้ให้บรกิารพาณิชย์ Signal มี
การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยและเทคโนโลยีการเข้ารหัสท่ีดีท่ีสุด ถึงขนาดท่ีเอ็ดเวิรด์  
สโนวเ์ดน อดีตนักวเิคราะห์ข่าวกรองชาวอเมรกัิน ยังแนะน�าให้ใช้แอพพลิเคชันน้ี ซึ่งเกิดจากความ
รว่มมือระหวา่ง Signal Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร กับบรษัิท Whisper Systems 
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนสมารท์โฟนระดับโลก จุดเด่นของ Signal อยู่ท่ีการเปิดเผย
ซอรส์โค้ดต่อสาธารณชน (Open Source) ทุกคนจึงสามารถมีส่วนรว่มในการทดสอบและอุดรูรัว่
ของระบบ เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของผูใ้ชง้านได้ ส่วน Telegram เปน็แอพพลิเคชนัท่ีพัฒนาข้ึน
โดยพาเวล ดรูอฟ (Pavel Durov) ผู้ก่อต้ัง VKontakte โซเชยีลเน็ตเวริก์รายใหญ่ในยุโรป ผู้ใชง้าน  
Telegram ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ รอโค้ดเพ่ือยืนยันตัวตนก่อนเปิดใช้บรกิาร จุดเด่นจึงอยู่ท่ี
มีการรกัษาความปลอดภัยท่ีดีท่ีสุด ซึ่งไม่เคยอนุญาตให้บุคคลท่ีสามเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้  
โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการสนทนาแบบท่ัวไปหรอืสนทนาแบบลับ (Secret Chat)  
แอพพลิเคชันดังกล่าวจึงมักถูกใช้ในกลุ่มนักเคล่ือนไหว ท่ีต้องการนัดหมายการประชุมหรือ 
เดินขบวน เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

ความท้าทายย่ิงเพ่ิมข้ึนตามความซับซ้อนของผู้คน น�าไปสู่การก่อต้ังเครอืข่ายความปลอดภัย
ไซเบอรข้ึ์นอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความรว่มมือจากผู้คนหลากหลายสาขา โดยน�าแนวคิดเชิง
ออกแบบท่ียืดหยุ่นมาใช้เป็นกลยุทธห์ลัก 

Data Transparency Lab (DTL) คือแพลตฟอรม์ด้านการวจิยัท่ีอทิุศประโยชน์ให้กับข้อมูลท่ีไม่ระบุ
ตัวตน (Data Anonymity) และความโปรง่ใส ผ่านการออกแบบและการวจิยัในเชงิวทิยาศาสตรแ์ละ
นวตักรรม DTL เน้นการจัดหาเครือ่งมือเพ่ือสรา้งประโยชน์ด้านข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การพัฒนา
โปรแกรมด้านเทคนิคเพ่ือใช้เชื่อมต่อกับนักวจิัย ผู้ก�าหนดนโยบาย และอุตสาหกรรม ท่ีสามารถ
พัฒนาซอฟต์แวรใ์หม่ท่ีโปรง่ใส เช่น Aircloak ผลงานความรว่มมือระหวา่ง Aircloak สตารท์อัพ
สัญชาติเยอรมัน และสถาบันระบบซอฟต์แวรน์าม Max Planck เทคโนโลยีซอฟต์แวรดั์งกล่าวถือ
เป็นซอฟต์แวรแ์รกภายใต้มาตรฐาน GDPR ซึ่งไม่มีข้อมูลท่ีระบุถึงตัวตนของผู้ใช้งาน สอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป ส่ิงท่ี Aircloak น�าเสนอ คือการจัดการความเส่ียงโดยการ 
ไม่เปิดเผยตัวตนในฐานะผู้ใช้บรกิารเชิงพาณิชย์ โดยนักวเิคราะห์ข้อมูลจะได้รบัอนุญาตให้ท�าการ
สืบค้นข้อมูลเพียงในระดับท่ีไม่ก้าวล�าข้อมูลเชิงลึกหรอืข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถรบัประกันได้
ถึงความปลอดภัย

เม่ือต้นป ี2020 ส�านักข่าวจาก The New 
York Times รายงานวา่มารก์ ซกัเคอรเ์บิรก์  
ผู้ ก่อต้ังเฟซบุ๊ก มีแผนจะปรับเปล่ียน
โครงสรา้งโซเชยีลมีเดียอย่างวอตส์แอปป์ 
(WhatsApp) อินสตาแกรม (Instagram) 
และเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร ์ (Facebook 
Messenger) ให้สามารถส่งข้อความ
ผ่านหา กันไ ด้หมดทุกแพลตฟอร์ม  
และต้องการเริม่ใช้เทคโนโลยีท่ีเรยีกว่า  
End-to-End Encryption (E2EE) เพ่ือ
อ�านวยความสะดวก พร้อมเพ่ิมระบบ
ความปลอดภัยในการพูดคุยให้แก่ผู้ใช้
งานมากย่ิงข้ึน แต่ยังคงอยู่ในข้ันตอนการ
พัฒนา และมีโอกาสเกิดช่องโหว่ในการ
ลดความปลอดภัยด้านข้อมูลในการเชื่อม
ต่อท้ัง 3 แพลตฟอรม์รว่มกัน 
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นอกจากน้ี ยังมีการก�าหนดหลักการด้านการออกแบบใหม่ท่ีเรยีกวา่ Data Trust by Design (DTbD) 
ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการเชิงปฏิบัติการท่ีสรา้งสรรค์โดย >X เพ่ือเป็นแนวทางในกระบวนการ
ออกแบบ ไปจนถึงจรยิธรรม ความโปรง่ใส และผลลัพธจ์ากการสรา้งมูลค่า ภายใต้วตัถุประสงค์
ในการออกแบบระบบท่ีเชื่อมโยงกัน (Coherent Design System) 

หลักการท่ี 1 ส�าหรบัองค์กรและผูบ้รโิภค การเข้า
ถึงเรือ่งพ้ืนฐาน โดยการติดต่อส่ือสารต้องเกิด
จากท้ัง 2 ฝ่าย เรยีบงา่ย และสามารถเข้าถึงได้

หลักการท่ี 2 วตัถปุระสงค์ด้านข้อมูลขององค์กร
ต้องมีสถานะชัดเจนต้ังแต่แรก

หลักการท่ี 3 บรษัิทต้องออกแบบระบบข้อมูลท่ี 
งา่ยต่อการเชื่อมต่อของผู้บรโิภค ในฐานเจา้ของ
ข้อมลูส่วนบคุคล (Data Subject) และการใชง้าน 
อ่ืนๆ 

หลักการท่ี 4 บรษัิทต้องวางแผนระยะยาว โดย 
เริม่ต้นจากกลยทุธพ้ื์นฐานท่ีให้ข้อเท็จจรงิมากกวา่ 
แบบจ�าลอง

หลักการท่ี 5 องค์กรต้องทบทวนถึงล�าดับคณุค่า 
(Value Hierarchy) ท่ีเน้นย�าเรือ่งความหมาย
และการมีส่วนรว่มเป็นเมทรกิซ์ใหม่

หลักการท่ี 6 การเชื่อมโยงกันบนพ้ืนฐานของ
ความเชื่อม่ัน (Trust Relationship) แบบสอง
ทางระหว่างผู้ใช้งานกับแบรนด์ โดยสามารถ
ยกเลิกการใช้ได้โดยไม่มีนัยยะอ่ืนใด

นอกเหนือจากการค�านึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลและความโปรง่ใสในการจัดการ การให้สิทธิผ์ู้บรโิภค
มากข้ึนในการควบคุมข้อมูลของตนเอง เป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีถูกพูดถึง การศึกษาในปี 2018 โดย 
Consumer Policy Research Centre พบวา่ 95% ของผู้บรโิภค ต้องการให้บรษัิทมอบตัวเลือก
ในการส่งต่อข้อมูลบางประเภท เพ่ือใช้หรอืแชรบ์างอย่างกับผู้อ่ืน
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เราต้องเลือกระหวา่งความเป็นส่วนตัวและสุขภาพท่ีดี?
แม้จีนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังวิกฤตไวรัสโคโรนา ในช่วงล็อกดาวน์ รัฐบาลจีนเริ่มน�าระบบ 
QR Code มาปรบัใช้เป็นระบบโค้ดสุขภาพ (Health Code) อ้างอิงจากฐานข้อมูลของประชากร
ท่ัวประเทศ โดยมีบรษัิทยักษ์ใหญ่ในประเทศอย่าง Alibaba และ Tencent เป็นผู้พัฒนาระบบ 
ดังกล่าว ท้ังน้ีประชาชนทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบอย่างละเอียด ต้ังแต่ชื่อ-นามสกุล จนถึงการ
เดินทางครัง้ล่าสดุ  เม่ือกรอกข้อมลูเสรจ็และผ่านการตรวจสอบโดยเจา้หน้าท่ีแล้ว ผู้ใชจ้ะได้รบัโค้ด
สขุภาพ ซึ่งปรากฏเป็นโค้ดแถบสีม่วง แดง ส้ม เหลือง และเขียว สีเหล่าน้ีบ่งบอกสถานะสขุภาพและ
ก�าหนดความเคล่ือนไหวของประชาชน เพ่ือเป็นกรอบในการใช้งานพ้ืนท่ีหรอืเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ออกจากบ้าน ข้ึนรถไฟฟา้ ไปท�างาน เข้ารา้นอาหารหรอืซูเปอรม์ารเ์ก็ต ฯลฯ ผู้ท่ีมี QR Code 
สีเขียวสามารถท�ากิจกรรมหรอืเข้าออกสถานท่ีตามท่ีรฐัอนุญาตได้อย่างอิสระ แต่ผู้ท่ีมีโค้ดสีแดง 
หรอืเหลืองจะถูกจ�ากัดการท�ากิจกรรมในท่ีสาธารณะ เพ่ือลดความเส่ียงในการระบาด แม้ในช่วงน้ี 
การระบาดของไวรสัในหลายเมืองของจนีจะเริม่คล่ีคลาย และทางการเริม่คลายมาตรการการเดินทาง 
ข้ามเมืองแล้วก็ตาม แต่แอพพลิเคชันดังกล่าวก็ยังคงถูกใช้งานต่อไปในวงกวา้งในกวา่ 300 เมือง 
เม่ือเดือนมีนาคม ปี 2020 รฐับาลจีนยังเปิดตัวระบบโค้ดสุขภาพเวอรช์ั่นใหม่ ท่ีให้ประชาชนเพ่ิม
ข้อมูลลงทะเบียนด้วยระบบสแกนและจดจ�าใบหน้า อย่างไรก็ดี ระบบ Health Code ก็ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความกังวลเรือ่งความเป็นส่วนตัว เน่ืองจากระบบจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว อีกท้ัง
ยังมีค�าถามและข้อรอ้งเรยีนต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วย 

หลังจากท่ีจีนเดินหน้าใช้ระบบดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 
รัฐบาลหลายประเทศก็หันมาใช้เทคโนโลยีท่ีคล้ายกัน 
เพ่ือรบัมือกับการระบาดของ COVID-19 สิงคโปรเ์ปิดตัว 
แอพพลิเคชันส�าหรบัตรวจสอบผู้ท่ีติดต่อกับผู้ติดเชื้อเม่ือ
ไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา ส�าหรบัประเทศท่ีได้รบัค�าชื่นชมถึงการ
รบัมือและการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาคือไต้หวนั 

ด้วยการมีท่ีต้ังเชื่อมต่อกับพรมแดนจีน อีกท้ังเคยมี
ประสบการณ์จากการแพรร่ะบาดของโรคในอดีต รฐับาล
ไต้หวันจึงรับมือกับการระบาดของ COVID-19 อย่าง
รวดเรว็ โดยต้ังศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด 
(Central Epidemic Command Center: CECC) ทันที   
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โดยมาตรการป้องกันโรคท่ีรัฐบาลใช้คือการด�าเนินงานตามกรอบประชาธิปไตย บนนโยบาย 
ความโปรง่ใสของข้อมูลสูงสุดจากภาครฐั มีโครงสรา้งระบบส่ังการ (ผ่าน CECC) ท่ีชัดเจน พรอ้ม
ให้ความรูด้้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ หากมีผู้ใดรายงานกับโรงพยาบาลวา่
มีผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายติด  COVID-19 โรงพยาบาลจะรบีรายงานต่อ CECC เพ่ือติดตามรอ่งรอยการ
ใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะของผู้ป่วยแบบไม่ระบุตัวตน ก่อนส่งข้อมูลต่อไปยังบรษัิทผู้ให้บรกิารทาง
โทรศัพท์ เพ่ือส่งข้อความเตือนการแพรร่ะบาด (Epidemic Alert) ให้ผู้ท่ีมีความเส่ียงหรอืใช้งาน
ในพ้ืนท่ีดังกล่าวรบัทราบ การปฏิบัติงานท้ังหมดน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของการรกัษาความลับ โดยไม่มี
การระบุข้อมูลของผู้ติดเชื้อ

ส่วนท่ีญ่ีปุ่น กระทรวงสาธารณสขุเพิง่เปิดตัวแอพพลิเคชนัท่ีชื่อวา่ COCOA ซึ่งย่อมาจาก COVID-19 
Contact-Confirming Application การใช้งานหลักคือการส่งข้อความเตือนผู้ใช้งานวา่ขณะน้ี
ก�าลังเข้าไปอยู่ในบรเิวณท่ีเส่ียง หรอืมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ใกล้ๆ แอพพลิเคชันดังกล่าวเป็น
ความรว่มมือกันระหว่างรฐับาลญ่ีปุ่นกับบรษัิทไมโครซอฟต์ โดยให้ความส�าคัญเรื่องการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลมากกวา่ซอฟต์แวรอ่ื์นๆ ท่ีถูกใช้อยู่ในประเทศต่างๆ จึงเน้นการท�างานผ่านระบบ
บลูทูธเป็นหลัก และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่วา่จะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอรโ์ทรศัพท์ 
รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับโลเคชั่นต่างๆ ของผู้ใช้งานด้วย ขณะเดียวกัน ข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้ใช้งานท่ีถูก
เก็บผ่านแอพฯ ก็จะมีอายุเพียง 14 วนัเท่าน้ัน

ไต้หวันยังเปิดตัวระบบใบชี้แจงสุขภาพ
โคโรนาไวรัส (Health Declaration 
Form) ท่ีก่อนเข้าประเทศประชาชนต้อง
สแกนคิวอารโ์ค้ด เพ่ือกรอกเอกสารเรือ่ง
ข้อมูลสุขภาพและประวัติการเดินทาง 
ข้อมูลเหล่าน้ี จะถูกรวบรวมไปในระบบ
กักตัวและระบบ Electronic Fence 
System  ท�าให้หน่วยงานในระดับท้องถ่ิน
สามารถติดตามบุคคลท่ีต้องกักตัว โดย
จะมีเจ้าหน้าท่ีโทรหรอืส่งไลน์ไปสอบถาม
อาการทุกวัน พรอ้มส่งอาหาร เก็บขยะ 
และให้ค�าปรกึษาในเรือ่งต่างๆ หากครบ 
14 วนัแล้วไม่มีข้อบ่งชีโ้รค ก็สามารถกลับ
มาใช้ชีวติประจ�าวนัได้ตามปกติ ในขณะ
ท่ีชาวไต้หวันทราบว่าการเฝ้าระวังอย่าง
เข้มงวดดังกล่าว อาจส่งผลต่อการรุกล�า 
ความเป็นส่วนตัว แต่ผู้คนส่วนใหญ่
ยอมรบัเรือ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ
ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของรฐับาล 
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ทางด้านสหภาพยโุรป (EU) เริม่น�าเสนอแนวทางในการใชเ้ครือ่งมือติดตาม (Contact Tracing) แก่
ประเทศประเทศสมาชกิ แม้เทคโนโลยีดังกล่าวจะมีข้อดี แต่ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคล ส�าหรบัการเก็บข้อมูลเหล่าน้ี อย่างน้อยท่ีสดุต้องลบทันทีเม่ือวกิฤตไวรสัโคโรนาผ่านไป

โครงการ Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T) ศึกษาวธิรีะบุตัวตน
แบบชั่วคราว มากกวา่การใช้เบอรโ์ทรศัพท์เพ่ือติดตามผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ พรอ้มปกป้องผู้ใช้งาน
และคงสถานะนิรนาม โดยชื่อและข้อมูลประจ�าตัวของประชาชนจะไม่ถูกบันทึก จัดเก็บ หรอืส่งต่อ
ไปยังผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียคนอ่ืนๆ ดังน้ัน การจัดการและควบคุมท้ังหมดจึงไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กร
เดียว เพ่ือหลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลในทางท่ีผิดในอนาคต เช่น Pan-European Privacy-Preserving 
Proximity Tracing (PEPP-PT) เป็นการใช้แอพพลิเคชันในลักษณะ Opt-In ซึ่งการใช้งานจะไม่
ระบุตัวตนผู้ใช้ ส่วนการติดตามจะเป็นการติดตามผ่านบลูทูธเป็นหลัก 

ท่ามกลางการค้นหาทางออก ความน่าหวั่นใจเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวเห็นภาพชัดมากข้ึนผ่านบทความใน
หนังสือพิมพ์ Financial Times เรือ่ง “The World After 
Coronavirus” โดยยูวลั โนอาห์ แฮราร ี ในประเด็นการ
สอดส่องอย่างเบ็ดเสรจ็ (Totalitarian Surveillance) 
จากภาครฐั เพ่ือต่อสู้กับไวรสัโคโรนา หากการใช้เครื่อง
มือดังกล่าวเป็นไปด้วยความไม่ระมัดระวัง จะท�าให้การ
ระบาดเป็นจุดเปล่ียนส�าคัญของประวติัศาสตร ์สู่การสอด
ส่องมหาชน (Mass Surveillance) และเป็นการสอดส่อง
จาก ‘บนผิวหนัง’ สู่การสอดส่อง ‘ใต้ผิวหนัง’ แบบทุกอณู 

ยวูลั โนอาห์ แฮราร ีท้ิงประเด็นไวอ้ย่างน่าสนใจวา่ รากของ
ปญัหาคือผูค้นถกูขอให้เลือกระหวา่งความเปน็ส่วนตัวและ
สุขภาพท่ีดี แต่เป็นการเลือกท่ีไม่สมเหตุสมผล เพราะเรา
สามารถและสมควรได้รบัความเปน็ส่วนตัวและสขุภาพท่ีดี  
เราสามารถปกป้องสุขภาพและหยุดการระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนาได้ ด้วยการเสรมิพลังให้พลเมือง ไม่ใช่ด้วย
รฐับาลท่ีสอดส่องอย่างเบ็ดเสรจ็

บทความ “ ‘เทคโนโลยีจดจำาใบหน้า’ ระบาดทั่ว
อังกฤษ อาจเกิดวิกฤตรุกล้ำาความเป็นส่วนตัว” 
จาก themomentum.co

บทความ “แนะนำาแอพพลิเคชั่นแชท 
สุดปลอดภัย หลังพ.ร.บ.ไซเบอร์ผ่านแล้ว”  
จาก posttoday.com

บทความ “เมื่อเทคโนโลยีจดจำาใบหน้า ละเมิด 
สิทธิส่วนบุคคล” จาก bangkokbiznews.com

บทความ “รู้จัก Health Code หนึ่งในเครื่องมือ
เทคโนโลยีท่ีจีนใช้ควบคุมการระบาดของโควิด-19” 
โดย Master Peace และ คมปทิต สกุลหวง  
จาก thestandard.co

บทความ “หนังสือ The Age of Surveillance 
Capitalism ยุคทุนนิยมสอดแนม และข้อมูลส่วน
ตัวกลายเป็นสินค้า” โดย ปรีดี บุญซื่อ  
จาก thaipublica.org

บทความ “Coronavirus: Privacy& Trust”  
จาก wgsn.com

บทความ “Could the ‘Liberal’ Dutch Have 
Learned from Taiwan’s Approach to 
Coronavirus?” โดย Cha-Hsuan Liu และ  
Jaap Bos จาก theguardian.com

บทความ “Personal Data: Designing for 
Privacy” จาก wgsn.com

บทความ “Personal Data: Trust and 
Transparency” จาก wgsn.com

บทความ “Privacy Researchers Devise a 
Noise-Exploitation Attack That Defeats 
Dynamic Anonymity” โดย Natasha Lomas 
จาก techcrunch.com/

บทความ “These Activists Use Makeup to 
Defy Mass Surveillance” จาก i-d.vice.com

ที่มา: 

pri.org
i-d.vice.com
msn.com
dezeen.com

ที่มาภาพ:

bestcssaward.com
medium.com
aircloak.com
greaterthanexperience.design

nytimes.com
qz.com
patentlyapple.com
hackaday.com



280 281

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT



282 283

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

20 เมษายน ป ี2020 คือวนัครบรอบ 50 ปวีนัคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่ง
เท่ากับวา่ ผู้คนได้พูดถึงเรือ่งการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมานานถึง 50 ปีแล้ว  ใน 
อดีตองค์กรอนุรกัษ์ธรรมชาติได้ออกมาเรยีกรอ้งให้ผูค้นตระหนักถึงการอนุรกัษ์
ปา่ แหล่งต้นน�า และสัตวป์า่ ในขณะท่ีปจัจุบันภาวะโลกรอ้นได้เพ่ิมความตระหนัก
รูเ้รือ่งสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงปรมิาณของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
จ�านวนมหาศาลในชัน้บรรยากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชวีติท้ังหมด สารคดีท่ีได้
รบัค�าชื่นชมอย่างล้นหลามจากออสเตรเลียในชื่อ 2040 ก�ากับโดยเดมอน เกโม 
(Damon Gameau) วางโครงสรา้งสารคดีประหน่ึงเป็นการเขียนจดหมายให้
ลกูสาววยั 4 ขวบ โดยคาดการณ์ถึงโลกท่ีพวกเขาก�าลังอาศัยอยู่และเติบโตข้ึนวา่
เปน็อย่างไร หากเปรยีบโลกของคนรุน่ใหม่เปน็โรคมะเรง็ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
คือเซลล์มะเรง็ท่ีค่อยๆ กัดกินโลก โลกค่อยๆ บาดเจบ็ด้วยภาวะโลกรอ้น และเห็น
ผลลัพธท่ี์ส่งผลต่อการใชช้วีติสงูสดุในปี 2040 โดยก่อนจะเผชญิกับความจรงิท่ี
โหดรา้ยในอีก 20 ปข้ีางหน้า สารคดีได้มอบวสัิยทัศน์เรือ่งการรบัมือกับวกิฤตการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในปจัจุบันมากกวา่ เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปจัจุบันถือเป็นความรบัผิดชอบ
ของทกุคนบนโลก สารคดีท่ีถกูผลิตข้ึนจากการระดมทนุเรือ่งน้ี มุ่งหวงัวา่ข้อความ
จากสารคดีจะเข้าถึงระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเด็กท่ัวโลกต้ังแต่ปี 2020 
เปน็ต้นไป และเปน็หน่ึงในกระบอกเสียงท่ีชว่ยส่งต่อถึงผูค้นในวงกวา้ง เพ่ือชว่ย
กันรกัษาโลกให้กลับมามีสขุภาพดีดังเดิม

ปี 2021 เป็นปีแห่งการฟื้ นคืนระบบธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์อีกครัง้ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ล้วนเปน็ตัวแปร
ส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อม รายงาน New Nature 
Economy โดยองค์การสหประชาชาติ เผยวา่แรงขับเคล่ือนจากภาครฐั เอกชน 
ทิศทางของบรษัิท และนวตักรรมเทคโนโลยี จะเปน็แรงกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจ
ธรรมชาติแนวใหม่ท่ีดีย่ิงข้ึน จงึมีการน�ามาตรวดัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเรยีกวา่ Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)  มาใชใ้นการ
ประเมินผลของบรษัิทและองค์กรต่างๆ มาตรวดัน้ีใช้วเิคราะห์ความเส่ียงและ
โอกาสในการสรา้งผลกระทบต่อสภาพอากาศ ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ซึ่งมี
ผลต่อความน่าเชื่อถือ การออกสินเชื่อ หรอืการให้กู้ยืมเพ่ือลงทนุทางธรุกิจ ค่า

ความเส่ียง TCFD กลายเปน็มาตรฐานส�าหรบัเศรษฐศาสตรย์คุใหม่ และยังเปน็
ปัจจยัส�าคัญต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เชน่ อินเดีย 
อินโดนีเซยี และออสเตรเลียในปท่ีีผ่านมา พบวา่มีดัชนีจดีีพีต�าสดุในรอบ 10 ปี 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงด้านสภาพแวดล้อม และความเส่ือมโทรมของ
ทรพัยากรเน่ืองจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ไม่เพียงก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เท่าน้ันท่ีเป็นตัวแปรส�าคัญ ส�าหรบัการก�าหนด
คณุภาพชวีติมนุษย์และระบบนิเวศ ปญัหามลภาวะทางขยะนับเปน็ปญัหาระดับ
ชาติส�าหรบัศตวรรษน้ีเช่นกัน เพ่ือความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของแบรนด์
สินค้า บรษัิทจ�าหน่ายสินค้าอปุโภคบรโิภคและแบรนด์แฟชัน่ยักษ์ใหญ่ จงึปรบั
ตัวให้สอดรบักับแนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเห็นได้ชดั เชน่ แบรนด์ Adidas, 
Levi’s, Prada ฯลฯ  ซึ่งได้กลายเป็นผู้น�าด้านนวตักรรมสินค้ารไีซเคิลไปเป็นท่ี
เรยีบรอ้ย ส่วนบรษัิท Nestle, McDonald’s และ Starbucks ได้จดัแคมเปญ
รณรงค์ลดการใชพ้ลาสติกท่ีใชค้รัง้เดียวแล้วท้ิง (Single-Use Plastic) ควบคู่กับ
การพัฒนาเทคโนโลยีรไีซเคิลโดยผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งท�าจากวสัดชุวีภาพ (Bioma-
terial) ท่ีย่อยสลายงา่ยและไม่ปล่อยสารพิษสูร่ะบบนิเวศท้ังทางบกและทางน�า

เชน่เดียวกับการปรบัตัวของผู้บรโิภค ปน้ีีเปน็การเดินทางมาถึงยคุ Post-Con-
sumer รายงาน Trust Barometer ปี 2020 โดย Edelman คาดการณ์แนวโน้ม
ประชากรกับทัศนคติต่อสินค้า วา่ภายใต้บรบิทการเข้าถึงความจรงิจากข้อมูลบน
ส่ือโซเชยีล ท�าให้ผูค้นยคุน้ีราว 50% รูสึ้กไม่เชื่อใจในธรุกิจท่ีมีนโยบายเพ่ือสังคม 
ย่ิงไปกวา่น้ันคือการไม่สามารถเชือ่ใจในแถลงการณ์หรอืการแสดงออกผ่านส่ือของ
ภาครฐั ผูบ้รโิภคท่ีเรยีกตัวเองวา่ Post-Consumer โดยเฉพาะชาวเจเนอเรชัน่ซี
และมิลเลนเนียล จงึมองหาความจรงิจากธรุกิจและการบรกิารท่ีใส่ใจสิง่แวดล้อม 
สนับสนุนการใชช้วีติในรูปแบบพ่ึงพาตนเองมากข้ึน เกิดกระแส Anti-Brand ต่อ
ต้านการน�าเสนอแบรนด์สินค้าท่ีไม่ตระหนักถึงสังคมหรอืส่ิงแวดล้อม เขียนกฎ
ของแฟชัน่ข้ึนมาใหม่ และมีไลฟส์ไตล์ท่ีเปน็ตัวเองในแบบท่ีดียิ่งข้ึน ด้วยการท�า
เพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน
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FAVOUR OF 
SLOWNESS
ปล่อยใจให้สัญชาตญาณพาไป

หมวดหมู่  ความงามและแฟชั่น, สุขภาพและความเป็นอยู่, ร้านค้าแห่งอนาคต
(อุตสาหกรรมค้าปลีก), สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง, สื่อและความบันเทิง

Is This Adding Value? 
มันเพ่ิมคุณค่าให้คุณหรือไม่ เป็นค�าพูดท่ีไรอัน นิโคเดมัส (Ryan  
Nicodemus) และโจชวั ฟลิด์ส มิลล์เบิรน์ (Joshua Fields Millburn) มัก
กล่าว พวกเขาท้ังสองได้รบัการขนานนามวา่เปน็มินิมอลลิสต์ท่ีสรา้งแรง
บันดาลใจในการใชช้วีติในยคุแห่งโลกทนุนิยม  ชวีติของท้ังคู่ถกูถ่ายทอด
ผ่านภาพยนตรส์ารคดี Minimalism: A Documentary About the  
Important Things โดยเสนอแนวทางการเลือกใชห้รอืซื้อส่ิงของท่ีสรา้ง
คณุค่าให้แก่ตนเอง สอดคล้องกับค�าพูดท่ีถกูกล่าวโดยมารเิอะ คนโดะ 
(Marie Kondo) ผูห้ญิงท่ีส่งต่อประกายแห่งความสขุ ด้วยการจดับ้าน
ผ่านหนังสือ The Life-Changing Magic of Tidying Up เรือ่งราวได้
ถกูส่งต่อไปยังผูค้นจ�านวนมากผ่านรายการ Tidying Up with Marie 
Kondo โดยมีค�าพูดติดปากวา่ “Does It Spark Joy?” ของสิ่งน้ันจุด
ประกายความสขุให้คณุหรอืไม่ ท้ังแนวทางมินิมอลลิสม์และการจดับ้าน 
เพ่ิมสขุ ต่างมีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกัน น่ันคือการมองเห็นความส�าคัญในส่ิงของ 
ทกุชิน้ และใชง้านมันอย่างมีความสขุ
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มิลเลนเนียลคือกลุ่มคนท่ีเติบโตมาพรอ้มเทคโนโลยีและสุนทรยีภาพแบบ 
มินิมอลลิสม์ อย่างความนิยม iPhone หรอืการเลือกของใชจ้ากแบรนด์ Muji  
ในป ี2017 มีการพูดถึงแนวคิด Less Is More ในอตุสาหกรรมแฟชัน่และของ
แต่งบ้าน ส่วนหน่ึงมาจากความนิยมในแบรนด์สินค้า และเป็นหน่ึงในแนวทางการ
ออมเงนิผ่านไลฟส์ไตล์ จนกระท่ังมีบทความ “Note From a Baby Boomer to a  
Millennial Minimalist” จากส่ือ medium.com ท่ีได้กล่าวไวว้า่มินิมอลคือหนทาง
ในการเอาตัวรอด ผ่านมา 4 ป ีไลฟส์ไตล์การใชช้วีติเหล่าน้ีได้แพรห่ลายไปสูต่ลาด
ของเจเนอเรชนัอ่ืนไปบ้าง บ้างก็ปรบัมินิมอลให้กลายเป็นสินค้าไฮเอนด์หรอืจบัคู่
สูสิ่นค้าอีโคเพ่ือความย่ังยืน ขณะเดียวกันเจเนอเรชนัท่ีใกล้ชดิและรบัไลฟส์ไตล์น้ี
ไปเต็มๆ คือเจเนอเรชนัซ ีเพียงแต่มินิมอลในแบบฉบับของเจนซน้ีี ได้ขยายภาพ
มินิมอลเดิมให้ดมีูชวีติชวีา โดยสรา้งลกูเล่นจากประเด็นทางสังคมสู่การมีไลฟ์
สไตล์ท่ีตรงโจทย์กับสภาวะแวดล้อมโลก มีผลต่อพฤติกรรมการเรยีกรอ้งสิทธิ
และพรอ้มส่งต่อแนวความคิด ผลส�ารวจในปีท่ีผ่านมาจาก CGS ระบวุา่ผูบ้รโิภค
เจนซมัีกเลือกใชสิ้นค้ารกัษ์โลก โดยคิดเปน็ 68% จากจ�านวนผูบ้รโิภคท้ังหมด ผล
ส�ารวจจากโพลพบวา่ในจ�านวนแอคเคานต์บนส่ือโซเชยีลอย่างอินสตาแกรมของ
เหล่าเจนซ ีมี 95% ท่ีน�าเสนอไลฟส์ไตล์เพ่ือส่ิงแวดล้อม รวมถึงกล้าท่ีจะซื้อสินค้า
ราคาสงู หรอือยู่ในกลุม่สินค้า Eco Luxury ถ้าสินค้าเหล่าน้ันผลิตด้วยกรรมวธิี
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ท้ังยังยินดีซื้อสินค้ากลุม่ Luxury มือสองในรุน่เก่าๆ เพ่ือเพิม่
มลูค่าสินค้าให้กลับมาสงูข้ึนใหม่อีกครัง้ และติดเทรนด์ในสังคมออนไลน์

รายงานจาก WGSN คาดการณ์วา่ในปี 2021 แม้ผู้บรโิภคจะมีความต้องการ
ซื้อสินค้ามากข้ึน แต่ก็รูจ้ักคัดสรรส่ิงท่ีดีข้ึนด้วยเช่นกัน สินค้าท่ีไม่พัฒนาการ
บรกิารหรอืไม่มอบประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้าจะตกไป ย่ิงสินค้า Fast Fashion ท่ี
มีคณุภาพในการผลิตต�า จะต้องหันมาใส่ใจกับระบบการผลิตมากข้ึน อาจไม่ออก
สินค้าในทกุฤดกูาล แต่เน้นให้สินค้าสามารถสวมใส่ได้นานท่ีสดุ ซึ่งการพรอีอเดอร ์
จดัอยู่ในกลุม่สินค้าท่ีผูบ้รโิภคยอมจา่ยในราคาท่ีแพงข้ึน มากกวา่สินค้าขายมา-
ไปเรว็ โดยเฉพาะชาวเจนซ ีท่ีมีพฤติกรรมเลือกกินอย่างมีลิมิต สนับสนุนการงด
เวน้เน้ือสัตว ์ท้ังหมดน้ีได้ถกูส่งสารออกไปผ่านสินค้าสไตล์มินิมอลบนส่ือออนไลน์
หลายประเภท เชน่ แบรนด์ Caustic Youth หรอื Off-White ซึ่งล้วนเปน็แบรนด์
เส้ือผ้าและของใชท่ี้เน้นความน้อยในกระบวนผลิต แต่ใส่ใจในวสัดแุละงานดีไซน์
แนวสตรที เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความทนทาน คงทนต่อการใชง้านระยะยาว หรอื
แบรนด์ Madhappy ท่ีผลิตมาเพ่ือชาวเจนซโีดยเฉพาะ ผลิตด้วยวสัดท่ีุคุ้มค่า 

เน้นรบัพรอีอเดอรเ์พ่ือไม่ให้สินค้าล้นตลาด หรอืส้ินเปลืองทรพัยากร สรา้งเอกลักษณ์ด้วยการ 
สกรนีโควตค�าพูดท่ีมองโลกในแงบ่วก โดยได้รบัแรงบันดาลใจจากกลุ่มในสังคมออนไลน์ 
Localoptimist.com เป็นบล็อกท่ีแลกแปล่ียนความเห็นเก่ียวกับสขุภาพจติ รวบรวมบทความ
บทสัมภาษณ์ สรา้งโปรแกรมบ�าบัดจติใจจากประสบการณ์จรงิของผูค้นในวยัใกล้เคียงกันเม่ือ
มีประเด็นท่ีได้รบัความนิยมในบล็อก ประเด็นน้ันจะถกูน�ามาเปน็ส่วนหน่ึงของงานดีไซน์บน
เส้ือผ้าและของใช ้จนเป็นท่ีนิยมในหมู่เจนซผีูนิ้ยมสไตล์สตรที

บิลล่ี อายลิช (Billie Eilish) นักรอ้งและผูน้�าแฟชัน่ หน่ึงในแรงบันดาลใจของเหล่าบรรดาเจนซ ี
ได้เข้ารว่มกิจกรรมท่ีจดัโดยผูจ้ดักิจกรรมเอนเตอรเ์ทนเมนต์ด้านส่ิงแวดล้อม Reverb เนรมิต
กรนีคอนเสิรต์ Where Do We Go? World Tour ในธมีรกัษ์โลกของเธอ ซึ่งเปิดขายต๋ัวฟรี
ให้กับแฟนๆ ท่ีให้ความสนใจด้านส่ิงแวดล้อมในป ี2019 ท่ีผ่านมา โดยวางแผนสรา้งหมูบ้่าน
อีโคภายใต้ชื่อ Billie Eilish Eco-Village เชญิชวนให้ผูค้นมาเรยีนรูก้ารใชช้วีติโดยปราศจาก
พลาสติกทกุประเภท รวมถึงการรไีซเคิลอย่างถกูวธิ ีเหล่าน้ีคือการส่งต่อแนวคิดผ่านกิจกรรม
เอนเตอรเ์ทนเมนต์และทดลองให้เห็นวา่สามารถท�าได้จรงิในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการจดั
คอนเสิรต์ประเภทน้ี เคยเกิดข้ึนโดยศิลปินดังหลายคน เชน่ แฮรร์ี ่ สไตล์ส (Harry Styles) 
หรอืวง The 1975 กิจกรรมเหล่าน้ีจดัวา่เปน็ Greentertainment รูปแบบใหม่ ท่ีน�าวธิรีกัษ์
โลกมาผสมผสานเข้ากับไลฟส์ไตล์ ท้ังยังสรา้งความบันเทิงได้แบบไม่รูสึ้กถกูยัดเยียด
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ผลส�ารวจจาก Ubimo ยังเผยอีกวา่ชาวเจนซจี�านวน 80% 
มักชื่นชอบการเลือกซื้อสินค้าจากรา้นค้า โดยจะเล็งสินค้า
ท่ีชื่นชอบจากชอ่งทางออนไลน์ไว ้แล้วตามไปซื้อถึงรา้น แม้
รา้นน้ันจะเป็นรา้นเล็กๆ ท่ีไม่ได้มีชื่อเสียงมากก็ตาม ท้ังน้ี
เพราะต้องการมีประสบการณ์การจับจ่ายและเข้าถึงไลฟ์
สไตล์ในทางเดียวกันกับรา้นค้า ท้ังยังลดปรมิาณคารบ์อน
ฟุตพรนิต์จากระบบขนส่ง เหล่าเจนซยัีงยินดีใชบ้รกิารรา้น
ค้าประเภท Refill Station ท่ีให้บรกิารเติมผลิตภัณฑ์ส�าหรบั
สินค้าเบ็ดเตล็ดและของใช้ส่วนตัว โดยมีเป้าหมายในการ
ลดสินค้าประเภท Single-Use ตามท้องตลาด อย่างการ
เนรมิตรา้นขายฮอตดอกในนิวยอรก์ ให้เป็นรา้นป๊อปอัพ
ขายผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า และเครื่องส�าอางภายใต้ชื่อ
แบรนด์ Gisou ในชว่งเทศกาล New York Fashion Week 
โดยครมีและโลชัน่จากแบรนด์ระดับไฮเอนด์จะถกูบรรจุลง
ในเครือ่งรฟีลิ ท่ีมีหน้าตาคล้ายเครือ่งเติมไอศกรมีตามรา้น
อาหารฟาสต์ฟูด้ พรอ้มบรกิารบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์รไีซเคิล
แม้เป็นช่วงระยะเวลาส้ันๆ แต่สามารถกวาดรายได้จาก
ลกูค้ากลุ่มเจนซไีด้อย่างล้นหลาม จนทางแบรนด์มีแพลน 
จะสรา้งไลน์สินค้าในรูปแบบน้ีอีกในอนาคต โดยมีระบบ
จดัการ Social Distancing เหมือนรา้นค้าสะดวกซื้อแบบ
บรกิารตนเอง ท�าระบบเติมแบบเซน็เซอร ์หรอืการเหยียบ
ด้วยเท้าแทนกดปุม่ด้วยมือ รวมถึงรกัษาความสะอาดของ
เครือ่งชั่งน�าหนัก เพ่ือลดการแพรเ่ชื้อไวรสัในช่วงท่ีมีการ
ระบาด 

ธรุกิจท่ีเก่ียวกับ Refill Station ยังสามารถไปต่อได้หากจบั
ทิศทางพฤติกรรมของผูบ้รโิภคถกูทาง โดยเฉพาะกลุม่สินค้า
เพ่ือความงามและผลิตภัณฑ์ของใชภ้ายในบ้าน ถือเป็นธรุกิจ
ท่ีขยับเข้าใกล้แนวคิด Zero Waste เป็นอันดับแรกๆ ล่าสดุ
บรษัิทเครอืยนิูลีเวอร ์(Unilever) ในฟลิิปปินส์ ได้เปิดตัวป๊อ
ปอัพบรกิารเติมแห่งแรก ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์บ�ารุงเส้นผม
ท่ีอยู่ในเครอืของบรษัิทมาไวใ้นรา้น Refill Station ท่ีเดียว 
นับเป็นจุดเริม่ต้นของการเปล่ียนแปลงสินค้าครัง้ใหญ่ ท่ี

สามารถเข้าถึงผูบ้รโิภคและเป็นท่ีแพรห่ลายในท้องตลาดได้รวดเรว็ข้ึน ทางฝั่ งของสินค้าสายธรรมชาติ
ก็มาแรงไม่แพ้กัน ปีท่ีผ่านมาแบรนด์ The Body Shop ได้ยกเครือ่งบรรจุลงขวดจากโรงงานมาไวท่ี้
รา้น  The Body Shop สาขาออกซฟ์อรด์สตรที ในลอนดอน ภายใต้แคมเปญ Once Is Not Enough 
เชน่เดียวกับแบรนด์สินค้าเพ่ือความงามสัญชาติฝรัง่เศส CoZie ซึ่งเปน็สินค้าในกลุม่ใชง้านครวัเรอืน 
ต้ังแต่ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ผม ครมีทามือ ไปจนถึงยาสีฟนั ได้จดัให้มีบรกิารจ�าหน่ายขวดส�าหรบัเติม 
ในขนาด S M L ซึ่งเน้นท่ีขนาดส�าหรบัพกพาหลากหลายแบบ เพ่ือให้เหมาะกับวธิใีชง้านท่ีแตกต่างกัน 

นอกจากเคาน์เตอรบ์รกิารเติมสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังเปน็หน่ึงในปจัจยัส�าคัญของ
แนวคิด Zero Waste โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีรูปลักษณ์หรูหรา-มินิมอล จะได้รบัความนิยมจาก
ลกูค้ากลุ่มมิลเลนเนียลเปน็พิเศษ ซึ่งความหรูหราบนพ้ืนฐานของแนวคิดย่ังยืนน้ี จะส่งต่อ
ความท้าทายเรือ่งตลาดสินค้าครวัเรอืนท่ีเปน็สินค้าซึ่งใกล้ชดิกับผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ เชน่ การ
ท�าแพลตฟอรม์ลงทะเบียนสมาชกิลกูค้าของแบรนด์ Myro โรลออนระงบักลิน่กายก่ึงน�าหอม
ในรูปแบบบาล์ม สินค้าประเภทน้ีจดัเปน็สินค้าท่ีใชใ้นชวีติประจ�าวนั นอกจากแบรนด์จะคัด
สรรวตัถดิุบท่ีมาจากธรรมชาติ 100% ยังเสนอแพลนการใชสิ้นค้าแบบรฟีลิ โดยผูซ้ื้อจะต้อง
ลงทะเบียนเลือกแผนการใชง้าน ไม่วา่จะเปน็ราย 3 เดือน ราย 4 เดือน หรอืราย 6 เดือน โดย
ทางรา้นพรอ้มจดัส่งให้ฟร ีโดยจดัส่งเฉพาะบาล์มรฟีลิให้ตามวนัท่ีลกูค้าลงทะเบียนไว ้ความ
ส�าเรจ็ของบรกิารน้ีคือการท่ีแบรนด์สามารถท�าให้ลกูค้าเข้าถึงบรกิารรฟีลิได้แบบส่งตรงถึง
บ้าน และลดปัญหาการใชง้านพลาสติกเพียงครัง้เดียวแล้วท้ิง เพราะเม่ือสินค้าหมดตามวนั
ท่ีแพลนไว ้สินค้ารฟีลิจะถกูส่งตรงไปให้เติมได้ถึงบ้านแบบทันใจ
การเปล่ียนท่ีย่ิงใหญ่อาจเริม่ต้นจากส่ิงเล็กๆ และในปีน้ีเองท่ีส่ิงเล็กๆ จากบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้
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ในชวีติประจ�าวนั จะเปล่ียนส่ิงแวดล้อมให้ดีย่ิงข้ึน อย่างผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดรา่งกายต้ังแต่หัว
จรดเท้า DS3 เป็นหน่ึงในตัวอย่างนวตักรรมด้านบรรจุภัณฑ์รกัษ์โลกท่ีประสบความส�าเรจ็จาก In-
diegogo โดยได้บรษัิทยักษ์ใหญ่พีแอนด์จ ี (P&G) มารว่มลงทนุกับเครอืสินค้าส�าหรบัครวัเรอืนทกุ
ประเภท ผลิตภัณฑ์น้ีมีรูปรา่งเปน็ซองขนาดเพียง 2 น้ิว ผลิตด้วยวตัถดิุบท่ีย่อยสลายได้ ภายในบรรจุ
ผงท�าความสะอาดในรูปแบบต่างๆ เชน่ สบู่ถตัูว แชมพู น�ายาซกัผ้า ฯลฯ เพียงท�าให้ซองเปยีกน�าก็
สามารถใชง้านได้ จากน้ันผงภายในและซองบรรจุภัณฑ์จะละลายเปน็เน้ือฟองเดียวกัน โดยไม่เหลือ
ซองให้เป็นขยะอีกต่อไป ทางด้านบรษัิทพีแอนด์จปีระเมินวา่หากเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบ
ซอง DS3 น้ี จะสามารถลดน�าหนักการขนส่งได้ถึง 80% รวมถึงเหลือเน้ือท่ีในการขนย้ายได้ถึง 70% 
ซึ่งเท่ากับสามารถลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ในการขนส่งถึง 75% ต่อ 1 เท่ียว ผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ี
วางจ�าหน่ายสูท้่องตลาดจาก DS3 คือผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดรา่งกายและผลิตภัณฑ์ซกัผ้า ภายใต้
ชื่อใหม่วา่แบรนด์ EC30 โดยมีบรรจุภัณฑ์เปน็กล่องกระดาษสามารถย่อยสลายพรอ้มเป็นปุย๋ส�าหรบั
พืชได้ พีแอนด์จคีาดหวงัวา่สินค้าประเภทน้ีจะเปล่ียนพฤติกรรมในครวัเรอืน ให้กลายเป็นค่านิยมใหม่
ในสังคมไรข้ยะส�าหรบัอนาคต

นโยบายเมืองบรกิาร (City as a Service: CaaS) ในเฮลซงิกิ ถกูออกแบบข้ึนมาเพ่ือปลดล็อกการเข้าถึง 
บรกิารสาธารณะในเมืองผ่านเว็บไซต์ Helsinki-as-a-service ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ไกด์ส�าหรบั 
ท่องเท่ียวและเทศกาล  กิจกรรมท้ังหมดเกิดข้ึนภายใต้ความเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งอยูใ่นหมวดหมู่ 
ท่ีได้รบัความสนใจเป็นพิเศษจากเหล่าสตารท์อัพชาวฟินแลนด์ ท่ีต้องการสรา้งสรรค์กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรฐั และตอกย�าว่าเมืองแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีอากาศสะอาดท่ีสุด รวมถึง
สามารถจดัการกับปรมิาณคารบ์อนฟุตพรนิต์ได้ในทกุกิจกรรมของประชาชน หน่ึงในแอพพลิเคชนัท่ี 
ตอบโจทย์การใชช้วีติแบบงา่ยๆ แต่สามารถท�าให้ผูบ้รโิภคลดจ�านวนคารบ์อนฟุตพรนิต์ได้จรงิ มาจาก
บรษัิท Gin Lane หน่ึงในบรษัิทตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์และเดลิเวอรี ่ซึ่งได้เปิดตัวแพลตฟอรม์ 
Pattern ซึ่งรวบรวมรา้นค้าแบรนด์ดังท่ีจัดจ�าหน่ายสินค้าภายในครวัเรอืน เพ่ือตอบโจทย์การใช้
ชวีติให้งา่ยย่ิงข้ึน เชน่ สินค้าส�าหรบัใชใ้นห้องครวั Pattern จะออกแบบคอรส์สอนปรุงอาหาร แจก 
สตูรอาหาร รวมถึงแนะน�ากิจกรรมยามวา่ง ไปจนถึงการเข้าสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ จากการซือ้สินค้า
ชนิดน้ัน นับวา่เป็นการเชญิชวนผูท่ี้ซื้อสินค้าประเภทเดียวกันมาใชง้านด้วยกัน โดยแลกเปล่ียนความรู ้  
ใชสิ้นค้าท่ีมีคณุภาพและทนทาน รวมท้ังสรา้งส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืนไปพรอ้มๆ กัน 
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ปรชัญาความสขุอย่างฮกุกะ (Hygge) จากเดนมารก์ หรอืลากอม (Lagom) จาก
สวเีดน ล้วนมองความสัมพันธข์องส่ิงรอบตัวและการหาความสขุกับส่ิงเหล่าน้ัน  ใน
ชว่ง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ปรชัญาเหล่าน้ีได้ถกูน�าไปเป็นส่วนหน่ึงในส่ือการสอนบนโลก
ออนไลน์ โค้ชชิง่ (Coaching) หลายชอ่ง โดยผสมผสานปรชัญาเข้ากับสไตล์การ
ใช้ชีวติ เพ่ือให้ลูกค้าชาวมิลเลนเนียลฟื้ นตัวจากภาวะเครยีดหรอืภาวะหมดไฟ ใน
เนเธอรแ์ลนด์ได้มีศิลปะการใช้ชีวติผ่านปรชัญานิกเซน (Niksen) ผ่านพฤติกรรม
การอยู่เฉยๆ ไม่อนุญาตให้คิดหรอืจดจ่อกับสิ่งใดส่ิงหน่ึงมากจนเกินไป จากการ
ศึกษาเรือ่งพฤติกรรมความสขุ โดยศาสตราจารย์รุตต์ เฟนโฮฟเฟนิ (Ruut Veen-
hoven) จากมหาวทิยาลัยอีราสมสุ (Erasmus University) เมืองรอตเตอรดั์ม พบ
วา่กิจกรรมท่ีผ่อนคลายความเครยีดได้ดีท่ีสดุ คือการอยู่เฉยๆ ถักนิตติ้ง รดน�าต้นไม้ 
หรอืเดินชมธรรมชาติ เน่ืองจากเปน็กิจกรรมก่ึงอัตโนมัติท่ีมีความงา่ย และสามารถ
ดึงสัญชาตญาณออกมาใช้ได้ ทางการแพทย์เรยีกสถานะน้ีวา่สถานะการไหลของ
สมอง (Solid Brain) คือไม่อยูใ่นโหมดการคิดแบบมีเหตผุล ไรก้ารส�านึก เชน่เดียวกับ
แนวทางของเจนน่ี โอเดลล์ (Jenny Odell) ผูเ้ขียนหนังสือ How to Do Nothing : 
Resisting the Attention Economy ซึ่งได้กล่าววา่คนเราจะเข้าใจธรรมชาติมากข้ึน 
เม่ือพวกเขาถกูครอบง�าด้วยเทคโนโลยีเปน็เวลา 24 ชัว่โมง จนข้อมลูจากส่ือโซเชยีล 
ถูกส่งผ่านสมองจนล้น แนวทางน้ีไม่ได้หมายถึงการหนีเทคโนโลยีแล้วเอาตัวเอง
เข้าไปน่ังสมาธใินสวน แต่เปน็การสรา้งความสนใจจากส่ิงใหม่รอบตัว เข้าใจบทบาท
ของตนเองในฐานะมนุษย์คนหน่ึงรวมถึงเข้าใจผลลัพธก์ารใชช้วีติของมนุษย์ ซึ่งมีผล
ต่อส่ิงแวดล้อมท่ีก�าลังเผชญิอยู ่โดยไม่ต้องคิดวา่จะท�าอย่างไรให้ชวีติดีข้ึน แต่ใชว้ธิี
สรา้งแรงจูงใจจากสัญชาตญาณดิบของธรรมชาติมนุษย์ หรอืในทางการแพทย์เรา
เรยีกส่ิงน้ีวา่เซลล์จติส�านึก ซึ่งเป็นหน่ึงในเซลล์สมองท่ีสามารถสรา้งชวีติในแบบท่ี
ควรจะเปน็ตามธรรมชาติ

ในบรบิทส่ิงแวดล้อมไม่มีอะไรแน่นอน ทรพัยากรท่ีถกูน�าไป
ใชท้กุขณะ ย่ิงตอกย�าวา่การมีอยู่ของธรรมชาติถดถอยลง 
ย่ิงมีน้อยมากเท่าไร ย่ิงเปน็ท่ีต้องการมากข้ึนเท่าน้ัน รายงาน 
Millennials: The Growing Generation โดย WGSN 
กล่าววา่พฤติกรรมการใช้ชีวติให้ช้าลง ค่อยๆ รบัรู ้ เข้าถึง
การมีอยู่ของทุกส่ิงรอบตัว ถือเป็นการลดความตึงเครยีด
ได้ดี ชาวมิลเลนเนียลผู้มีภาวะหมดไฟต่อการท�างาน จึง
มักหางานอดิเรกมาบรรเทา การเสพธรรมชาตินับเป็นวธิี
ท่ีถกูใชเ้ปน็อันดับหน่ึง เกิดเปน็กระแสการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
(Greenery-Filled Sanctuary) ในท่ีท�างาน ท่ีอยูอ่าศัย หรอื
แม้แต่พ้ืนท่ีเล็กๆ อย่างห้องน�า สีเขียวจากต้นไม้ก็สามารถ
ชว่ยเติมเต็มจิตใจได้ ผลวจิัยจากฮาวารด์ระบุวา่ การเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวแม้วา่จะด้วยการใชต้้นไม้ปลอม ก็สามารถท�าให้
จติใจสงบข้ึนได้ โดยเฉพาะส�าหรบัผูห้ญิง และหากในสถาน
ท่ีท�างานมีต้นไม้ แสงแดด และอากาศท่ีปลอดโปรง่ จะย่ิง
เพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างาน รวมถึงลดความกังวลไปได้ 
6% ตลาดต้นไม้โดยเฉพาะไม้ประดับในท่ีรม่ เติบโตสงูข้ึน
เม่ือปีท่ีผ่านมา 

ไม่เพียงเท่าน้ันแนวโน้มน้ียังต่อยอดสูก่ระแสการสรา้ง
ท่ีอยู่อาศัยและตกแต่งภายในท่ีเอ้ือเฟื้ อต่อการเชื่อม
โยงกับธรรมชาติ Muji หน่ึงในแบรนด์สินค้ามินิมอลท่ี
สนใจธรุกิจบ้านส�าเรจ็รูป จงึออกแบบบ้านท่ีสามารถใช้
งานได้งา่ยและดอูบอุน่ ภายใต้ชือ่ Yo no le House โดย
ยึดหลักการวา่พ้ืนท่ีภายในบ้านต้องสามารถเชื่อมโยง
กับสวนเสมือนเปน็พ้ืนท่ีเดียวกัน ออกแบบบานกระจก
เจาะผนังให้บ้านดเูปิดโล่ง สามารถเปิดรบัแสงแดดท่ี
สาดส่องผ่านใบไม้นอกบ้านสูตั่วบ้าน เงาท่ีสาดแสงเข้า
มาจะท�าให้บรรยากาศภายในบ้านดูอบอุ่น ราวกับรบั
พลังจากธรรมชาติได้ในทกุๆ วนั
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ที่มา: ที่มาภาพ:

ในเกาหลีใต้กระแสต้นไม้ในรม่หลังคาเป็นท่ีนิยมมาต้ังแต่ปี 2017 ปัจจุบันมีธุรกิจรา้นค้า
มากมายท่ีน�าต้นไม้มาประดับตกแต่งภายในรา้นค้า เชน่ รา้นสินค้าเพ่ือความงาม Innisfree, 
Kiehl’s และ Naver Labs มีบรกิารหรอืรา้นค้าขายต้นไม้ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษาด้าน
ต้นไม้ อย่างรา้น Slow Pharmacy ท่ีเนรมิตรา้นขายดอกไม้ในอดีตให้กลายเป็นรา้นขายต้นไม้
ส�าหรบัปลกูในรม่ บรกิารให้ค�าปรกึษาจากดีไซเนอรด้์านพืชพันธุ ์ผูเ้ชีย่วชาญซึ่งท�าหน้าท่ีเป็น
ด่ังเภสัชกรต้นไม้ จะออกแบบคลาสเวริก์ชอ็ปส�าหรบัการปลกูต้นไม้เบ้ืองต้น หรอืต้นไม้ในกลุม่
ประเภทต่างๆ มีบรกิารส่งตรงต้นไม้ถึงบ้าน โดยมีเงือ่นไขวา่ผูซ้ื้อจะต้องให้ข้อมลูบรบิทพ้ืนท่ีท่ี
ปลกู จากน้ันจงึจะได้รบัค�าแนะน�าเรือ่งพืชพันธุท่ี์เหมาะสม เน่ืองจากใบไม้แต่ละชนิดมีความ
ละเอียดอ่อนต่างกัน รวมถึงให้ความเขียวชอุ่มซึ่งส่งผลต่อความรูสึ้กท่ีต่างกัน 

นอกจากเวริก์ช็อปจะให้ความรูเ้ก่ียวกับการปลูกต้นไม้ประเภทต่างๆ การเรยีนรูด้้านต้นไม้
ยังสอนได้แม้ในชอ่งทางออนไลน์ รอน ฟนิลีย์ (Ron Finley) อดีตแฟชัน่ดีไซเนอร ์ผูผั้นตัว
มาเปน็เกษตรกรในนาม Gangsta Gardener ชงิพ้ืนท่ีวา่งในท่ีรกรา้งหรอืแม้แต่ทางเท้าท่ีมี
แต่ขยะ มาปลกูพืชผักสวนครวัเพ่ือเปน็อาหารให้แก่คนไรบ้้านในแอลเอ การท�าสวนให้ผูค้น
ในชุมชนของฟนิลีย์ ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชน เขาสอนการปลกูต้นไม้ในบรบิทพ้ืนท่ีท่ี 
แตกต่างกัน อีกท้ังยังส่งต่อความรูน้ี้ให้แก่ผูค้นทางออนไลน์ ด้วยการเป็นหน่ึงในโค้ชสอนบน
แพลตฟอรม์ MasterClass เพ่ือสรา้งแนวคิดการปลกูอาหารด้วยตนเอง การดแูลพืชผักไป
ด้วยกันกับชุมชนท�าให้สามารถเด็ดวตัถดิุบมากินได้เม่ือถึงเวลาอาหารพรอ้มสกุ เสมือนการ
ส่ังอาหารแบบ Drive-Thru ท่ีสะดวกรวดเรว็และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

กระแสบนส่ือออนไลน์จากเหล่าอินฟลเูอนเซอร ์ ดึงดดูให้ผูค้นหันมาท�างานอดิเรกอย่างการ
ดแูลต้นไม้ภายในบ้าน ส่งผลให้ตลาดอปุกรณ์จดัสวนภายในบ้านเติบโตข้ึนเป็น 2 เท่าจากปี 
2018 ยทูบูเบอรแ์ละอินสตาแกรมเมอรห์ลายคน ผันตัวจากสไตล์มินิมอล มาเพ่ิมลกูเล่นด้วย
การน�าเสนอวถีิชวีติผ่านการปลกูต้นไม้ อย่างแอคเคานต์ Jamie’s Jungle ท่ีเนรมิตการท�างาน

ท่ีบ้านให้ไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป ด้วยการปรบัภมิูทัศน์ของพ้ืนท่ีด้วยต้นไม้ และหาทิศทางของแสงแดดใน
ชว่งเชา้-เย็นของแต่ละฤด ูซึ่งน�ามาเปน็ส่วนหน่ึงของการออกแบบผนัง หน้าต่าง หรอืแม้แต่หลังคา 
บ้านท่ีเหมาะกับต้นไม้ อีกคนท่ีมีการคัดสรรพันธุไ์ม้ได้อย่างน่าสนใจและสรา้งแรงบันดาลใจบนส่ือ 
โซเชยีลคือ ซมัเมอร ์เรย์เน โอ๊คส์ (Summer Rayne Oakes) เธอเป็นเหมือนต้นแบบของสาวอีโค ผู้ 
ผันตัวจากวงการนางแบบอเมรกัินมาเปน็นักเขียนผูเ้ชีย่วชาญด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งเปน็แขนงวชิาท่ีเธอ
เคยเรยีนก่อนจะเข้าวงการนางแบบ ซมัเมอรโ์ด่งดังในฐานะยูทบูเบอรแ์ละผูด้�าเนินรายการ Plant One 
On Me ทางชอ่งยูทบู Homestead Brooklyn เพ่ือตอบค�าถามเก่ียวกับการดแูลพันธุไ์ม้ภายในบ้าน 
ก่อนท่ีจะมีแฟนคลับติดตามในชอ่ง Summer Rayne Oakes ซึ่งเปน็แอคเคานต์ของเธอเองท่ีมีผู้
ติดตามกวา่ 2.5 แสนคน กระแสต้นไม้ในรม่ได้สรา้งคาแรกเตอรแ์ละกิจกรรมใหม่ๆ ให้เหล่าอินฟลเูอน
เซอร ์ท่ีพรอ้มน�ามาผสานเข้ากับไลฟส์ไตล์ได้อย่างลงตัว การปลกูต้นไม้เปน็หน่ึงในวธิสีรา้งแรงจูงใจจาก
สัญชาตญาณดิบของมนุษย์ ผูท่ี้อยูอ่าศัยใกล้ชดิกับต้นไม้จะได้รบัการบ�าบัดสขุภาพจติและรา่งกายด้วย
ธรรมชาติ (Biophilia) และน่ันคือการหวนกลับคืนสูสั่ญชาตญาณเดิมของมนุษย์ในแบบท่ีควรจะเปน็

บทความ “ร้านสะดวกซื้อร่วม
มาตรการ Social Distancing 
จำากัดจำานวนลูกค้าเข้าร้าน เพื่อ
สร้างระยะห่างของลูกค้า”
จาก marketingoops.com

บทความ “Carve Out a Space 
for Niksen, The Art of Doing 
Nothing” โดย Anna Rosete  
จาก metro.style

บทความ “DS3 Clean Water-
Free Swatches Could Be the 
Future of Cleaning Products” 
โดย Jenny McGrath 
จาก digitaltrends.com

ec30clean.com
ginlane.com
hodune vlog, youtube
homesteadbrooklyn.com
localoptimist.com
madhappy.com
manami sasaki, instagram
muji.com
mymyro.com
ratihome.com
timeout.com
theguardian.com
twinstarbeauty.com
ziqianqian, instagram

บทความ “Gin Lane Changes 
Name to Pattern and Shifts 
Focus to Help People Enjoy 
Daily Life” โดย Kyle O'Brien 
จาก thedrum.com

บทความ “Helsinki Launches 
Think Sustainably Digital 
Service for Residents and 
Tourists” โดย Rima Sabina Aouf 
จาก dezeen.com

บทความ “Muji Launches 
Prefabricated Home to 
Encourage Indoor-Outdoor 
Living” โดย Lizzie Crook 
จาก dezeen.com

บทความ “Slow Pharmacy” 
จาก timeout.com

บทความ “Papaya Dog Became 
a Hair Care Pop-Up Shop for 
Fashion Week” โดย Addison 
Knies จาก nyulocal.com

บทความ “Permission to Do 
Nothing: The Dutch Concept 
of 'Niksen'” โดย Kate Paras-
Santiago จาก metro.style

บทความ “The World's First 
Cityas a Service” โดย Abby 
Sullivan จาก profitwell.com

บทความ “What Are the 
Supermarket Social Distancing 
Rules?” โดย Louise Whitbread 
จาก independent.co.uk
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NEW AGE OF 
RETAIL 
PARTNERSHIPS 
พันธมิตรการค้ายุคใหม่

หมวดหมู่  ความงามและแฟชั่น, สุขภาพและความเป็นอยู่, ร้านค้าแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมค้าปลีก)

ระยะเวลา 5 ปท่ีีผ่านมา ผูค้นให้ความสนใจเรือ่งการสรา้งธรุกิจมากข้ึน เม่ือ
การตลาดเข้าสูร่ะบบดิจทัิล น่ันท�าให้หลายคนมองวา่การรเิริม่ธรุกิจอาจไม่ใช่
เรือ่งยากอย่างท่ีคิด ส่งผลให้เกิดสตารท์อัพหน้าใหม่ท่ีเติบโตบนส่ือดิจิทัล
เป็นจ�านวนมาก ย่ิงการท�าธรุกิจเกิดข้ึนได้งา่ย ย่ิงท�าให้ผู้บรโิภคต่ืนตัวและ
สรรหาแหล่งสินค้าท่ีมีคณุภาพมากข้ึน รายงาน Building Consumer Trust 
in Brands in a Post-Truth Era โดยทีมวจิยัจาก STIR กล่าวไวใ้นป ี2017 
วา่ผูบ้รโิภคมีทัศนคติต่อการจบัจา่ยสินค้าท่ีเปล่ียนไป เริม่ต่ืนตัวกับท่ีมาของ
สินค้าวา่ผลิตจากท่ีไหนและผลิตข้ึนอย่างไร รวมถึงสรา้งผลกระทบต่อสังคม
ในรูปแบบใดบ้าง โดยให้ความเห็นและขยายขอบเขตบนพ้ืนท่ีเครอืข่ายโซเชยีล 
มีเดียให้กวา้งข้ึน ความเชื่อเดิมท่ีเคยเชื่อมาหลายสิบป ีอาจกลายเปน็ประเด็น
ข้อข้องใจข้ึนมาใหม่อีกครัง้ แม้แต่เรือ่งท่ีเคยถกูบันทึกในหน้าประวติัศาสตร์
มาแล้ว อย่างการส่งยานอวกาศไปยังดวงจนัทรใ์นป ี 1969 ก็ถกูหยิบยกมา
ต้ังข้อสังเกตอีกครัง้วา่เหตกุารณ์น้ันเปน็ความจรงิหรอืแค่การจดัฉากชวนเชือ่ 
จนท�าให้นิตยสาร National Geographic ถึงกับรว่มมือกับ NASA น�าเสนอ
สารคดีท่ีเผยภาพถ่ายโครงการอะพอลโลร�าลึก 49 ปแีห่งการข้ึนไปเหยียบดวง
จนัทรอี์กครัง้ เพ่ือตอกย�าความจรงิเดิมให้กลายเปน็ความจรงิครัง้ใหม่ ท่ีสรา้ง
ความเชื่อม่ันห้แก่ผูค้นมากย่ิงข้ึน

ปี 2017 เป็นการเริม่ต้นของยคุ Post-Truth หรอืยคุหลังความจรงิท่ีทกุคน
สรรหาความจรงิจากข้อมลูบนโลกออนไลน์ หลังจากน้ันจงึเริม่เกิดพฤติกรรม 
Post-Authenticity ท่ีสรรหาของแท้หน่ึงเดียวรุน่ลิมิเต็ด หรอืแม้แต่การกลับ
คืนสูส่ามัญด้วยการใกล้ชดิกับธรรมชาติ หลังจากน้ันต่อมาคือยคุแห่ง Post-
Growth และ Post-Purpose ท่ีเปล่ียนการขายของจากไอดอลหรอือินฟลู
เอนเซอรธ์รรมดา ให้มีคาแรกเตอรท่ี์หลากหลาย กลายเป็นยุคบุกเบิกของ
เหล่าโค้ช ผูส้รา้งแรงบันดาลใจ และผูม้อบแนวคิดหรอืความเชื่อใหม่ๆ เพ่ือ
น�าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ตามไลฟส์ไตล์ จุดประกายให้ผูบ้รโิภคได้ทดลองใช้
สินค้าใหม่ๆ ด้วยทัศนคติท่ีต่างออกไป เชน่ การหันมาใชแ้ก้วน�าส�าหรบัเติม
มากย่ิงข้ึน จากตอนแรกท่ีอาจใชเ้พียงเพราะเปน็สไตล์หรอืความนิยมในชว่ง
ส้ันๆ แต่หลังจากท่ีได้ปรบัทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อม บวกกับสไตล์ท่ีเข้ากันกับ
แบรนด์สินค้า จงึท�าให้การใชแ้ก้วน�าหรอืขวดน�าแบบเติม เข้ามาแทนท่ีการใช้
แก้วพลาสติกแบบใชแ้ล้วท้ิงมากข้ึน โดยผูบ้รโิภคปรบัเปล่ียนพฤติกรรมด้วย
ความเต็มใจ และยินดีท่ีจะเปล่ียนการใชช้วีติจากรูปแบบเดิมไปเปน็รูปแบบ
ใหม่เพ่ือชว่ยให้โลกใบน้ีดีและน่าอยู่ย่ิงข้ึน
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ป ี2021 เปน็การเดินทางมาถึงของยุค Post-Consumer รายงาน Trust Barometer 
ป ี2020 โดย Edelman คาดการณ์แนวโน้มประชากรกับทัศนคติต่อของสินค้า วา่การ
เข้าถึงความจรงิจากข้อมลูบนส่ือโซเชยีล ท�าให้ผูค้นในยคุปจัจุบัน 50% รูสึ้กไม่เชื่อใจ
ธรุกิจท่ีมีนโยบายเพ่ือสังคม ย่ิงไปกวา่น้ัน คือไม่สามารถเชื่อใจในค�าแถลงหรอืการ
แสดงออกผ่านส่ือของภาครฐั ผูบ้รโิภคท่ีเรยีกตัวเองวา่ Post-Consumer จงึมอง
หาการใชช้วีติในรูปแบบพ่ึงพาตนเองมากข้ึน โฆษณาชวนเชื่อไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
เกิดกระแส Anti-Brand ซึ่งต่อต้านการน�าเสนอแบรนด์สินค้าท่ีไม่ตระหนักถึงสังคม
หรอืส่ิงแวดล้อม และเขียนกฎของเทรนด์หรอืแฟชัน่ข้ึนมาใหม่ มีความเปน็ตัวเองท่ีดี
ย่ิงข้ึน ด้วยการท�าเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน

ความท้าทายน้ีส่งผลต่อยอดการซื้อขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม โดยเฉพาะ
แบรนด์เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มท่ีต้องปรับตัวกับกระแสน้ีค่อน
ข้างมาก หากสร้างสรรค์คอนเซ็ปต์ของแบรนด์หรือเปิดตัวสินค้ามาเพ่ือใช้
งานระยะส้ัน จะส่งผลให้มีสินค้าค้างสต๊อกในระยะยาว การค�านึงถึงคุณค่า
ของสินค้ามากกว่าผลก�าไร ถือเป็นกลยุทธ์รูปแบบใหม่ท่ีสามารถส่ือสารให้
เข้าถึงผู้บรโิภคได้ในระยะยาว รวมท้ังการส่ือสารผ่านผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่มทาง
ออนไลน์ (Niche Online Communities) ท่ีให้ความรูสึ้กด้านการบรกิารอย่าง
เป็นมิตรและใกล้ชิดกับลูกค้า แม้การตลาดประเภทน้ีจะตีกรอบลูกค้าให้แคบ
ลงแต่นับว่ามีข้อดีตรงท่ีสามารถทราบความพึงพอใจหรอืความต้องการเชิงลึก
เพ่ือท่ีจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และเพ่ิมจ�านวน
ลูกค้าแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างเช่นการตลาดของแบรนด์สินค้าแนวสตรีท 
แม้สไตล์ของสินค้าจะจ�ากัดแค่คนเฉพาะกลุ่มซึ่งอิงจากวฒันธรรมย่อย (Subcul-
ture) แต่สามารถเพ่ิมฐานลกูค้าให้กวา้งข้ึน ด้วยการออกแบบลายสกรนีหรอืกราฟกิ
บนเครือ่งแต่งกาย ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประเด็นทางสังคมท่ีมักถกูละเลย และเป็น
หัวข้อท่ีไม่ได้ถกูพูดถึงในวงกวา้ง เรยีกการส่ือสารทางสังคมประเภทน้ีวา่ Hyperlocal 
รายงานจาก WGSN เผยวา่ผูเ้ข้าใชแ้อคเคานต์อินสตาแกรมจ�านวน 81% ท่ีแม้จะกด
ปุม่ติดตามแอคเคานต์ของเหล่าอินฟลเูอนเซอรไ์ปหลายพันคนแล้วก็ตาม แต่กลับ
ชอบท่ีจะติดตามหรอืค้นหาแอคเคานต์ของคนท่ีต้องการเห็นจรงิๆ เพียงไม่ก่ีสิบคน
เท่าน้ัน เม่ือประเด็นทางสังคมท่ีถกูมองข้ามเข้ามาอยูใ่นโลกของผูบ้รโิภคท่ีให้ความ
ส�าคัญในเรือ่งเดียวกัน ความชดัเจนของแบรนด์ท่ีสามารถจบัทางประเด็นทางสังคม
ได้ จะสามารถขยายฐานลกูค้าไปยังลกูค้ากลุม่อ่ืน จากตลาด Niche สูร่ะดับตลาด  
Micro Brand ท่ีควบกระแสฝั่ งแฟชัน่และฝั่ งสังคมไปพรอ้มกัน เชน่ ลวดลายพีซ 
(Peace) ท่ีแสดงถึงความสันติ ลวดลายสกรนีสีรุง้ท่ีสนับสนุนกลุม่คนท่ีมีความหลาก
หลายทางเพศ (LGBT) หรอืลายก�าปั้ นมือของคนผิวสีท่ีสนับสนุนความเคล่ือนไหวเพ่ือ
เรยีกรอ้งความเท่าเทียมของคนผิวสี Black Lives Matter ท่ีกลายเปน็สินค้ามวลชน
ตามท้องตลาดไปโดยปรยิาย
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แม้จะมีเทรนด์ใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลาและวาทกรรมท่ีวา่สินค้าน้ันๆ 
เปน็สินค้าท่ีต้องมี แต่พฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง
คือการถูกเบ่ียงเบนความสนใจด้วยสินค้าลดราคา แอมะซอน 
(Amazon) หน่ึงในบรษัิทท่ีเติบโตข้ึนจากปี 2019 ด้วยการตลาดแบบ 
Flash Sale โมเดลการขายของลดราคาพิเศษในชว่งระยะเวลา 36 
ชัว่โมง ได้กลายเป็นแม่แบบของกลยุทธก์ารค้าออนไลน์ยุคใหม่ให้
แก่แพลตฟอรม์อ่ืนๆ เชน่ Lazada, Shopee และ Alibaba การเพ่ิม
ระยะจ�ากัดส�าหรบัสินค้าลดราคาในช่วงชั่วโมงหรอืรายวนัท่ีหลาก
หลาย สามารถสรา้งภาพจ�าการตลาดให้กับแพลตฟอรม์ กลยทุธน้ี์ได้
ส่งต่อไปยังรา้นค้าปลีกมากมายบนตลาดออนไลน์ เชน่ แพลตฟอรม์
น้องใหม่ท่ีก�าลังได้รบัความนิยมในสหรฐัอเมรกิาอย่าง Series ซึ่งน�า
การลดราคา Flash Sale มาจบัคู่กับสินค้าจากตู้เส้ือผ้าของเหล่าคน
ดังหรอืแบรนด์ดัง โดยรว่มมือกับคู่ค้าในการน�าสินค้าส่วนเกิน ค้าง 
สต๊อก หรอืไม่ถกูใชง้าน มาขายใหม่อีกครัง้ เรยีกวา่เป็นตลาดแบบ 
Resale Market ภายใต้แนวคิด Access to the Excess ท�าให้สินค้า
เฉพาะกลุม่ไปไกลถึงตลาดมวลชนในราคาท่ีคุม้ค่า สามารถเรยีกการ
ตลาดประเภทน้ีวา่ตลาดคู่ค้าขายต่อ (Resale Partner) เซเลบรต้ีิ 
จากครอบครวัคารด์าเชยีนก็ไม่พลาดกระแสน้ี จงึได้น�าเส้ือผ้าจาก
ตู้เส้ือผ้าของตนเองมาขายออนไลน์ โดยสรา้งวฒันธรรมการขาย
สินค้ามือสองแบบมีรสนิยมในโปรเจก็ต์ Kardashian Kloset การ
ขายสินค้าขายต่อหรอืสินค้ามือสองยังเติบโตข้ึนในอีกหลายเวบ็ไซต์
อย่าง Poshmark ซึ่งเปน็แพลตฟอรม์แนะน�าสินค้าจากสไตล์ของ
คนดัง โดยเน้นสินค้าหรูหราเปน็พิเศษ หรอื ThredUP แพลตฟอรม์
สินค้ามือสองรายใหญ่ท่ีสุดในโลกออนไลน์ ท่ีมาพรอ้มกับฟงัก์ชั่น
ตารางวนัส�าหรบัขายต่อสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ โดยมีการก�าหนด
อัตราราคาสินค้าท่ีผูข้ายต้องการน�ามาขายต่อให้กับบรษัิท ThredUP 
เพ่ือให้บรษัิทน�าไปรไีซเคิลหรอือัพไซเคิล (Upcycle) แล้วขายต่อได้
อย่างมีมาตรฐาน เพียงคลิกปุม่ Clean Out Kit เครือ่งมือส�าหรบั
แพ็คของจะถูกส่งตรงไปถึงบ้าน ให้เราแพ็คของและส่งกลับไปยัง
บรษัิท หลังจากน้ัน 7 วนั จงึจะได้รบัค่าสินค้าท่ีขายต่อในราคาตาม
อัตราท่ีต้ังไว ้ปจัจุบันมีแพลตฟอรม์ท่ีท�าหน้าท่ีเป็น Selling Services 
ให้บรกิารพ้ืนท่ีแก่สินค้าขายต่อ เพ่ือเสรมิความไวว้างใจด้านราคา 
และเข้าถึงผูค้นได้หลากหลายมากข้ึน

Poshmark รายงานว่าผู้บรโิภคยุคน้ีรูสึ้กผ่อนคลายกับ
การซื้อสินค้าต่างๆผ่านส่ือโซเชยีลมีเดียมากข้ึนจากเดิมถึง 
58% โดยผูบ้รโิภคจ�านวน 75% ยินดีซื้อสินค้าออนไลน์ หาก
แพลตฟอรม์น้ันมีชอ่งทางการติดต่อกับผู้ขายโดยตรง จงึ
เกิดแพลตฟอรม์กลางผูเ้ปน็ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้ามือสอง
ข้ึน อย่างเชน่สินค้าวยัรุน่สไตล์สตรที ซึ่งยึดพ้ืนท่ีสินค้ามือ
สองบนแพลตฟอรม์ออนไลน์อย่างท่วมท้น 

รายงานการตลาดของบรษัิท Market Makers เผยวา่ต้ังแต่ปลายป ี2019 ท่ีผ่านมา สินค้าสไตล์สตรที 
ได้รบัความนิยมในรา้นค้าออนไลน์ค่อนข้างสงู และกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีท�าให้ตลาดสินค้ากลุม่น้ีเติบโตข้ึน
อย่างรวดเรว็คือกลุม่เจเนอเรชนัซ ีโดยมีการน�าของใชส่้วนตัววางจ�าหน่ายบนส่ืออินสตาแกรมส่วนตัวรวม
ถึงสรา้งแอคเคานต์อินสตาแกรมเฉพาะส�าหรบัขายของ เพ่ือจ�าหน่ายผ่านชอ่งทางแอพพลิเคชนักลาง 
ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางส�าหรบัวยัรุน่ท่ีมีสไตล์ใกล้เคียงกัน อย่าง Depop แอพพลิเคชนัชีเ้ป้ารา้นค้าบน
อินสตาแกรมซึ่งขายเส้ือผ้าส�าหรบัคนรุน่ใหม่ท่ีน�าเสนอ ท่ีน�าเสนอสไตล์ผ่านไอคอนท่ีได้รบัความนิยม
ในกลุม่เจนซแีละมิลเลนเนียลตอนปลาย รา้นค้าบนอินสตาแกรมท่ีต้องการขายต่อเส้ือผ้าหรอืของใช้
มือสอง จะต้องสรา้งสไตล์ท่ีชดัเจนและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่ผูซ้ื้อ รวมถึงสรา้งสรรค์ทัศนคติท่ีดี
ต่อสังคมและวฒันธรรมท้องถ่ิน ถือเป็นชุมชนออนไลน์ท่ีแสดงถึงจติวญิญาณของคนรุน่ใหม่ท่ีมีต่อ
โลกในทางสรา้งสรรค์และไม่ตึงเครยีดจนเกินไป ผูซ้ื้อสามารถติดต่อผูข้ายได้โดยตรง ทกุรา้นท่ีเข้าลง
ทะเบียนจะได้รบัการรบัรองคณุภาพและของแท้ ด้วยระบบการจา่ยเงนิท่ีมีมาตรฐานเดียวกันบนระบบ 
Depop Payments โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม Depop ยังได้รบัความไวว้างใจจากแบรนด์ใหญ่ๆ 
อย่าง Ralph Lauren ซึ่งเข้ามาเปน็พารต์เนอรจ์�าหน่ายสินค้าค้างสต๊อกท่ีกลายเปน็ของวนิเทจไปแล้ว 
กวา่ 150 รายการ ให้กลับมามีมลูค่าอีกครัง้ภายใต้ชื่อแคมเปญ Re/Sourced 
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สังคมการขายบนโลกออนไลน์แพรห่ลายมานานแล้ว แต่การท�าให้ผูซ้ือ้เชือ่ใจในสินค้าและบรกิารเหล่า
น้ันได้ กลายเปน็ความท้าทายใหม่ส�าหรบัเทคโนโลยีท่ีเข้ามาบรกิารให้การขายเป็นไปได้งา่ยข้ึนอย่าง
แพลตฟอรม์ Storr ท่ีน�าเครอืข่ายสังคมออนไลน์มาผนวกเข้ากับชุมชนรา้นค้าออนไลน์ ผูท่ี้ลงทะเบียน
สามารถเข้ามาเปิดรา้นค้าขายสินค้าส่วนตัวได้ โดยมีเงือ่นไขวา่ต้องอยู่ในแบรนด์ท่ีเข้ารว่มเป็นคูค้่ากับ
แฟลตฟอรม์ Storr เท่าน้ัน เพียงเท่าน้ีสินค้าท่ีน�าลงขายจงึจะถกูตรวจสอบโดยแบรนด์ผูเ้ป็นเจา้ของ 
และการนัตีของแท้ได้อีกข้ันหน่ึง ล่าสดุ Adidas ได้เข้าเปน็หน่ึงในพารต์เนอรข์องแพลตฟอรม์ ให้ผูค้น
สามารถน�าสินค้าของ Adidas ไม่วา่จะเป็นรองเท้า เส้ือผ้า หรอือปุกรณ์กีฬา มาขายต่อลงในแพลตฟอรม์
น้ีได้ พรอ้มท้ังให้ค่าคอมมิชชัน่ 6% ในทกุการขายสินค้าของ Adidas หรอืสามารถเลือกบรจิาคค่า
คอมมิชชั่นเข้าองค์กรการกุศลได้เช่นกัน เรยีกแพลตฟอรม์ประเภทน้ีในอีกชื่อหน่ึงวา่ Creators 
Club คลับส�าหรบัผูส้รา้ง ท้ังน้ีผูค้นในคลับออนไลน์สามารถเปน็ผูส้รา้งส่ิงดีๆ ให้แก่สังคมได้ เริม่ต้น
จากการหารายได้จากการขายของต่อ สรา้งส่ิงดีให้แก่ส่ิงแวดล้อมโดยการไม่เพ่ิมขยะเส้ือผ้าลงใน
หลมุฝงักลบ รวมถึงบรจิาคเงนิเพ่ือสรา้งโอกาสให้แก่เพ่ือนมนุษย์ท่ีขาดแคลน แบรนด์ท่ีเข้ารว่มเป็น
พารต์เนอรจ์งึย่ิงได้รบัความเชื่อใจ ท้ังหมดน้ีเปน็การสรา้งส่ิงท่ีดีและให้ประโยชน์กับทกุฝ่าย โดยวาง
เปา้หมายเพ่ือสรา้งสังคมท่ีดีย่ิงข้ึน

การซื้อสินค้า โดยยึดหลักความสมเหตสุมผลของสินค้าเปน็หลัก รายงานวจิยั Schroders Global  
Investor Study จาก MIT AgeLab ระบุวา่ความรอบคอบของผูบ้รโิภคกลุม่น้ี มีส่วนส�าคัญต่อการ
เติบโตของตลาดสินค้ามือสอง เพราะคนกลุ่มน้ีไม่เข้มงวดในการใช้ของต่อจากผู้อ่ืน หรอืต้องการ
ครอบครองสินค้าเป็นของตนเอง อีกท้ังยังยินดีจะใช้สินค้ารกัษ์โลกเพ่ิมข้ึนจากสถิติในปี 2019 ถึง 
69% รายงาน Social Commerce Report จาก Poshmark ป ี2020 เผยวา่ผูบ้รโิภคเจนเอ็กซช์าว
อเมรกัินจ�านวน 46% ยินดีซื้อสินค้าจากรา้นขายของ Resale หรอืซื้อของต่อจากผูข้ายต่อ (Reseller) 
ในจ�านวนน้ีมีชาวเจนเอ็กซ ์14% ท่ีชื่นชอบการสะสมสินค้ามือสอง ซึ่งเปน็แบรนด์ในราคาท่ีเอ้ือมถึง แม้
จะมีก�าลังทรพัย์ในการซื้อสินค้ามือหน่ึงก็ตาม โดยแบรนด์ท่ีได้รบัความนิยมสงูสดุ ได้แก่ Tory Burch, 
Kate Spade และ Patagonia จากพฤติกรรมของชาวเจนเอ็กซแ์ละการขายของมือสองออนไลน์ของ
ชาวเจนซดัีงกล่าว คาดการณ์ได้วา่ตลาดของสินค้ามือสองและสินค้าล้างสต๊อกจะเติบโตและท�าราย
ได้เป็น 3 เท่า หรอืเท่ากับ 7 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ภายในป ี2023 โดยผูท้�าธรุกิจให้บรกิารสินค้ามือ
สองจ�าเปน็ต้องปรบัตัวเรือ่งการให้บรกิารสินค้าท่ีมีคณุภาพ อ�านวยความสะดวกด้านข้อมูลท่ีมาของ
สินค้า รบัประกันของแท้ และค�านึงถึงความสะอาดของสินค้าเปน็อันดับหน่ึง 

สถานการณ์ชว่งวกิฤตไวรสัท่ีผ่านมาในป ี2020 ย่ิงท�าให้ความสะอาด
ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าของผูบ้รโิภค
หลายแบรนด์เปิดใจรบัมือกับความท้าทายดังกล่าว อย่างแบรนด์ 
Christopher Raeburn สัญชาติอังกฤษ ท่ีนอกจากจะท�าการตลาด
ด้วยสินค้าท่ีเน้นเรื่องคุณภาพในการสวมใส่ต่อสรรีะแล้ว ยังสรา้ง
ตลาดความรูใ้ห้เป็นหน่ึงในกลยทุธท์างออนไลน์ ด้วยการส่งต่อข้อมูล
การดแูลเส้ือผ้าในสถานการณ์ COVID-19 ให้เปน็หน่ึงในค่านิยมใหม่
ส�าหรบัการใชช้วีติ ภายใต้ชื่อซรีส์ี  What Is COVID-19 Teaching Us? 
โดยให้ข้อมลูเรือ่งต่างๆ เชน่ การดแูลเส้ือผ้าในชว่งฤดใูบไม้ผลิเม่ือผ้า
ไม่ถกูฆ่าเชื้อจากแสงยวู,ี การ DIY เส้ือผ้าเก่าเปน็เฟอรนิ์เจอร ์หรอืการ
อัพไซเคิลเส้ือผ้าให้กลับมาสวมใส่ได้อย่างมีสไตล์ เชน่เดียวกับบรษัิท 
Bossa ในตรุกี ซึ่งท�าการส�ารวจวา่สินค้าเส้ือผ้าประเภท Fast Fashion 
มีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของเชื้อโรคได้ถึง 3-4% ซึ่งมากกวา่รา้น
ค้าท่ีจ�าหน่ายสินค้าพรเีมียมหรอืรา้นค้าขนาดเล็กแต่เน้นเรือ่งคณุภาพ
เป็นหลัก บรษัิท Bossa จงึเริม่ปรบัแผนการขายจากสินค้าขายมาไป
เรว็ โดยเปล่ียนเป็นสินค้าพรอีอเดอรล่์วงหน้าทางออนไลน์จ�านวน 15% 
ของสินค้าท้ังหมด หรอืต้องใชเ้วลาการผลิตท่ีนานข้ึน เพ่ือจดัการกับ
สินค้าค้างสต๊อกท่ีรา้นค้าตามสาขา 

บทบาทของผู้ซื้ออาจกลายเป็นผู้ขาย ผู้ขายกลายเป็นผู้ให้บรกิารแพลตฟอรม์ส�าหรบั
จ�าหน่ายสินค้า การล่ืนไหลของสถานะผู้บรโิภคได้ปรบัเปล่ียนพ้ืนท่ีในบ้านให้เป็นสตูดิโอ
ส�าหรบัขายสินค้า หรอืถ่ายภาพส�าหรบัวางขายบนชอ่งทางออนไลน์ โดยเฉพาะผูข้ายชาว
เจนซท่ีีมีทัศนคติการขายของท่ีเน้นเรือ่งภาพแสดงสินค้าเปน็อย่างมาก โดยเชื่อวา่เปน็ส่วน
ส�าคัญท่ีสดุท่ีจะสรา้งแรงจูงใจในการซือ้ ขยับภาพมาท่ีผูบ้รโิภคชาวเจนเอ็กซซ์ึ่งมีวฒันธรรม



304 305

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เทคโนโลยีเคลือบบนเน้ือผ้าเพ่ือปอ้งกันน�าหรอืไรฝุน่ อาจไม่เพียงพอส�าหรบั New 
Normal ยคุท่ีซึ่งความสะอาดคือหัวใจส�าคัญ นวตักรรมส่ิงทอคือเกราะปอ้งกัน
อันดับแรกในการต้านส่ิงสกปรกท่ีจะเข้ามายังรา่งกาย เห็นได้ชัดจากการใส่
หน้ากากอนามัยท่ีกลายเป็นวฒันธรรมใหม่ นวตักรรมบล็อกเชือ้ไวรสัจงึข้ึนอันดับ
เป็นนวตักรรมแห่งปีท่ีหลายแล็บวจิยัก�าลังคิดค้น เทคโนโลยี Viroblock NPJ03 
คือหน่ึงในนวตักรรมจากสวติเซอรแ์ลนด์ ท่ีผลิตข้ึนโดยบรษัิท HeiQ เทคโนโลยี
น้ีเกิดจากสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) ซึ่งเปน็สารท่ีน�ามาใชป้กปอ้งและรกัษา
ผิวหนัง นิยมใชเ้พ่ือฆ่าเชื้อแบคทีเรยีจากบาดแผลบนผิวหนัง หรอืเคลือบบนพ้ืน
ผิวเซรามิก ยาง พลาสติก หรอืแก้ว เพ่ือลดการยึดเกาะ เม่ือสารชนิดน้ีได้ถกูเพ่ิม
เข้ามาในฟงัก์ชัน่ของผ้า จงึท�าให้เน้ือผ้ามีคณุสมบัติต้านไวรสัและแบคทีเรยี ใช้
ผลิตเปน็หน้ากากส�าหรบัใชใ้นวงการแพทย์ได้ รวมถึงผลิตเปน็เส้ือผ้าและของใช้
ในครวัเรอืนท่ีได้มาตรฐาน ISO 20743 สามารถต้านไวรสัได้ในระยะเวลา 2-5 นาที 
หลังจากน้ันสารเคลือบจะฆ่าเชือ้โรคบนผิวผ้าได้ด้วยตัวเอง ด้วยประสิทธภิาพของ
สารนาโนซลิเวอร ์(Nano Silver) ซึ่งชว่ยในการออกซเิดชัน่กับเชื้อแบคทีเรยีและ
เชื้อราจนท�าให้เซลล์ของเชื้อตายลง นวตักรรมน้ีจงึถกูน�าไปใชผ้ลิตเปน็หน้ากาก 
Suzhou Bolisi ในจนี และพัฒนาต่อเน่ืองในสถาบันวจิยัส่ิงทอและเครือ่งนุ่งห่ม
ฮ่องกง (HKRITA) เพ่ือผลิตเปน็หน้ากากให้แก่นักเรยีนและผูส้งูอายใุนฮ่องกง

จีนถือเป็นประเทศท่ีเผชิญกับวิกฤตการณ์ไวรสั
เปน็ประเทศแรก ส่งผลให้อตุสาหกรรมแฟชัน่หรอื
สายพานการผลิตท้ังหมดหยดุชะงกั เอม่ี หวงั (Amy 
Wang) ผูจ้ดัการท่ัวไปของบรษัิท Advance Denim 
บริษัทผลิตยีนส์ยักษ์ใหญ่ในจีน เล็งเห็นว่าการ 
พลิกผันทางเศรษฐกิจชีเ้ปา้ให้เห็นรูปแบบใหม่ทาง 
การค้าท่ีให้ความส�าคัญกับความสะอาดมากกวา่เรือ่ง
ของสไตล์หรอืแผนการขายรูปแบบเดิม  ๆบรษัิทจงึหัน
มาจบัแนวทางด้านนวตักรรมส่ิงทอ โดยพัฒนาผ้า
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาวะของผู้สวม
ใส่ วจิยัการผลิตเส้นใยผ้ารว่มกับศาสตรก์ารยับย้ัง
แบคทีเรยีทางชีวภาพ ลงทุนด้านนวัตกรรมการ
ปอ้งกันแบคทีเรยีหรอืเชื้อโรคในกลุม่สินค้าผ้ายีนส์ 
ซึ่งเปน็ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้สวมใส่มักไม่กังวลเรือ่งความ
สะอาดมากท่ีสดุ เพราะต้องการยืดอายุการใชง้าน
เน่ืองจากยีนส์ท่ีซักบ่อยมักจะหดหรอืย้วย สีซีด 
และไม่เกิดรอยเฟดจากการใส่ อย่างไรก็ตาม ยีนส์
กลับเปน็สินค้าท่ีผูค้นสวมใส่บ่อยมากท่ีสดุ แบรนด์ 
ยีนส์ชัน้น�าอย่าง Diesel ก็ไม่น้อยหน้า เปิดตัวสิน
ค้าคอลเล็กชัน่ Upfreshing ซึ่งมีท้ังกางเกงยีนส์
เส้ือยืด เส้ือแจ็คเก็ต ท่ีเพ่ิมคุณสมบัติชั้นเคลือบ
พิเศษ ท�าให้เน้ือผ้าสะอาดได้นานข้ึน โดยซลิิโคน
จากเทคโนโลยี NearChimica จะถูกเคลือบบน
เส้นใยผ้าต้ังแต่ข้ันตอนการทอ ท�าหน้าท่ีเปน็เกราะ
ปอ้งกันต้านจุลินทรย์ีหรอืแบคทีเรยีท่ีมาจากไรฝุน่ 
รา ซึ่งเปน็สาเหตหุลักของการก่อภมิูแพ้ และยังเพ่ิม
ประสิทธภิาพการยืดหยุน่ จงึชว่ยให้อากาศถ่ายเท 
ไม่อับ หรอืสะสมความชืน้ในเน้ือผ้า สามารถยืดเวลา
การใชเ้ส้ือผ้าให้นานย่ิงข้ึนได้

 
บรษัิท Zaber & Zubair Fabrics ซึ่งมีโรงงานผลิตเส้ือผ้าใหญ่ท่ีสดุใน บังกลาเทศ ผลิตเส้ือผ้า 
เพ่ือส่งออกไปยังสหรฐัอเมรกิาและยุโรป เพ่ือให้แน่ใจวา่สามารถจดัส่งสินค้าโดยไรเ้ชื้อโรค 
จึงคิดค้นวธิที�าความสะอาดเส้ือผ้าให้สะอาด เพ่ือป้องกันพนักงานจ�านวนกวา่ 9 หม่ืนคน
ให้ปลอดจากเชื้อไวรสัด้วยประสิทธภิาพของนาโนซลิเวอร ์สารนาโนซลิเวอรมั์กนิยมน�าไปใช ้
เป็นส่วนประกอบของน�ายาซกัผ้า เพราะมีฤทธิต้์านแบคทีเรยีได้ดี โดยสามารถจบัประจุของ
ไวรสัและกระตุ้นให้เกิดการเกาะตัว เป็นกลุ่มก�ามะถัน และท�าลายเย้ือหุ้มของเซลล์ไวรสั 
เหล่าน้ันได้ในเวลาต่อมา 
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ก๊าซโอโซน (Ozone) เปน็ก๊าซท่ีถกูใชเ้พ่ือฆ่าเชือ้โรคและสารพิษในวงการแพทย์มานานนับ
ศตวรรษ ย้อนกลับไปเม่ือปี 2010 บรษัิท Tonello สัญชาติอิตาลี ได้น�าเทคโนโลยีโอโซน
เคมีมาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตกางเกงยีนส์วนิเทจ ด้วยการสรา้งหัวฉีดเลเซอรใ์น
เครือ่งซกัผ้าพลังโอโซน ท�าให้ยีนส์มีรอยเฟดเหมือนใส่มาเปน็ระยะเวลานาน ท้ังท่ีความ
จรงิเปน็ยีนส์ใหม่ ซึ่งผลลัพธท่ี์ได้นอกจากความเฟด คือกระบวนการโอโซนสามารถฆ่าเชือ้
แบคทีเรยีบนผ้ายีนส์ได้ถึง 99% เม่ือเกิดวกิฤตการณ์ไวรสั ความสะอาดได้กลายเปน็ปจัจยั
ส�าคัญของการด�ารงชวีติ Tonello จงึออกแบบตู้ SaniCare ท่ีสามารถฆ่าเชื้อเส้ือผ้าและ
ของใช ้เพียงน�าของเข้าตู้เพ่ืออบโอโซนเปน็เวลา 15 นาที สิง่ของท่ีน�าเข้าตู้จะถกูฆ่าเชื้อโรค 
โดยท่ียังคงรกัษาคณุภาพของเส้ือผ้าหรอืข้าวของให้ใชง้านได้เหมือนเดิม ตู ้SaniCare ท่ีมี
ขนาดหลากหลาย สามารถน�าไปใชใ้นอตุสาหกรรมการผลิตของใชไ้ด้หลายรูปแบบ ต้ังแต่
โรงงานไปจนถึงการใชใ้นรา้นค้า เพ่ือฆ่าเชื้อสินค้าและสรา้งความม่ันใจเรือ่งความสะอาด
ให้แก่ลกูค้ามากย่ิงข้ึน เชน่เดียวกับบรษัิท Jeanologia ท่ีผูพั้ฒนาตู้ฆ่าเชื้อด้วยนวตักรรม
โอโซนภายใต้ชื่อ G2 Dynamic ซึ่งมีประสิทธภิาพในการฆ่าเชื้อไวรสับนหน้ากากพลาสติก
ท่ีใชใ้นโรงพยาบาลได้ G2 Dynamic 1 ตู้ สามารถฆ่าเชื้อหน้ากากได้จ�านวน 1 แสนชิน้
ต่อสัปดาห์ ท�าให้สามารถมีหน้ากากอนามัยไปใช้ต่อโดยไม่สรา้งขยะให้แก่ส่ิงแวดล้อม
บรษัิท Jeanologia ได้ออกมาแสดงจุดยืนวา่นวตักรรมน้ี จะเปน็การเริม่ต้นยคุใหม่ของ
การท�าความสะอาด เปล่ียนสินค้ารไีซเคิลหรอืสินค้ามือสองให้กลับมาใชง้านใหม่ได้ด้วย
วธิกีารฆ่าเชื้อ นอกจากน้ี ยังลดการใชน้�าได้ถึง 80% จงึสรา้งมลพิษทางน�าได้น้อยกวา่การ
ท�าความสะอาดในรูปแบบเดิม

นวตักรรมไม่เพียงถูกน�ามาใช้ในช่วงการระบาดของไวรสั แต่ยังสรา้งความ
ปกติรูปแบบใหม่ให้กับสินค้าทกุประเภทท่ีต้องถกูผลิตข้ึนในอนาคต การรว่ม
มือระหวา่งบรษัิทผู้ผลิตเส้นใยกับบรษัิทชีวการแพทย์ คือการเปล่ียนแปลง
ครัง้ส�าคัญส�าหรบัอนาคตของอุตสาหกรรมส่ิงทอ อย่างการรว่มมือระหวา่ง
บรษัิทส่ิงทอเครอื Marzotto Group กับบรษัิทชวีการแพทย์สัญชาติสวเีดน 
Polygiene ท่ีมองวา่สินค้าท่ีผลิตจากอตุสาหกรรมส่ิงทอควรมีการทรตีเมนต์
เส้นใยจงึคิดค้นนวตักรรมผ้า ViralOff ซึ่งผ่านการทรตีเมนต์เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 
เพ่ือฆ่าเชื้อไวรสัทกุประเภทได้ 99% นวตักรรมของบรษัิท Polygiene มีการ
พัฒนามาตลอดระยะเวลา 10 ปี เพ่ือสรา้งเส้นใยท่ีสามารถท�าความสะอาด
ตัวเองได้ หรอืลดปรมิาณการซกัด้วยน�าให้ได้มากท่ีสดุซึ่งบรษัิทยังรว่มมือกับ
แบรนด์สินค้ามากมายกวา่ 140 แบรนด์ท่ัวโลก เชน่ Patagonia, Adidas, 
Tommy Hilfiger และแบรนด์ดังอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาสินค้าท่ีมีคณุภาพและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสดุ

การท�างานของพลังโอโซนไม่ได้ถกูใชง้านในระดับอตุสาหกรรม
หรอืรา้นค้าเท่าน้ัน แต่ยังเข้าถึงภาคครวัเรอืนในรูปแบบตูเ้ส้ือผ้า
อัจฉรยิะ แบรนด์ Samsung ถือเป็นบรษัิทยักษ์ใหญ่รายแรกท่ี
ขยายนวตักรรมโรงงานไปสู่การใชง้านในบ้าน ด้วยเครือ่ง Air-
Dresser ท่ีมีขนาดเท่าตู้เส้ือผ้า สามารถท�าความสะอาดเส้ือผ้า
ได้เพียงการแขวนไวใ้นตู้ จากน้ันระบบจะปล่อยลมไอน�าในรูป
แบบ JetSteam เพ่ือท�าความสะอาดคราบ ดับกล่ิน รวมท้ังฆ่า
เชื้อแบคทีเรยี ไวรสั และสารก่อภมิูแพ้ท่ีมากับฝุน่ ไปจนถึงการ
รดีด้วยไอน�าท่ีชว่ยลดรอยยับในชุดท่ียับงา่ยหรอืต้องการความ
เรยีบเป็นพิเศษอย่างชุดสทู ฟเีจอรข์อง AirDresser สามารถ
ท�าความสะอาดตัวเองได้ ดังน้ันจงึม่ันใจได้วา่จะไม่มีเศษฝุน่หรอื
กล่ินตู้มาติดท่ีเส้ือผ้า 
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ที่มา: ที่มาภาพ: 

บทความ “Be Cool, Stay 
Safe – How Fashion Bets on 
Protection” โดย Siddique Islam 
และ Maria Cristina Pavarini จาก 
sportswear-international.com

บทความ “Central Food Hall 
Gets Innovative with UV-C 
Disinfection Robots” จาก 
nationthailand.com

บทความ “Drones and Self-
Driving Robots Used to Fight 
Coronavirus in China” โดย India 
Block จาก dezeen.com

บทความ “How the Denim 
Textile Industry Will Evolve 
after Covid-19 - Part I” โดย 
Maria Cristina Pavarini จาก 
stubbsalderton.com

coursehero.com
content.myemma.com
depop.com
designboom.com
facebook.com/RaeburnDesign
gq-magazine.co.uk
interregeurope.eu
play.google.com
refinery29.com
samsung.com
skytron.com
sportswear-international.com
the-brandidentity.com

บทความ “Krakow Tests UV 
Technology for Disinfection 
of Public Transport” จาก 
themayor.eu

บทความ “Pura-Case by Carlo 
Ratti Uses Ozone to Purify 
Your Clothes from Virus and 
Bacteria” จาก designboom.com

บทความ “thredUP Shows How 
Clothing Habits Contribute to 
Climate Change” โดย Laura 
McQuarrie จาก trendhunter.
com

จากนวตักรรมครือ่งท�าความสะอาดด้วยโอโซน สานฝันต่อด้วยตูเ้ส้ือผ้าแบบประกอบด้วยงานผล
งานดีไซน์ Pura-Case ของคารโ์ล ราตติ (Carlo Ratti) ท่ีออกแบบการท�าความสะอาดด้วยพลัง
โอโซน อปุกรณ์น้ีถกูออกแบบให้สามารถน�าไปประกอบเข้ากับราวแขวนหรอืตู้เส้ือผ้าเดิม โดยมี
รูปรา่งหน้าตาเหมือนซองใส่เส้ือสทูแบบขยายข้าง มีไฟ LED ด้านบนเพ่ือเชื่อมต่อกับฟงัก์ชัน่การ 
ส่ังการด้วยแอพพลิเคชนับนมือถือสมารท์โฟน เพ่ือทราบการท�างานของเครือ่งในระยะเวลาท่ี
ต่างกันตามความสกปรกและเน้ือผ้าแต่ละชนิด งานดีไซน์ชิน้น้ีถกูออกแบบรว่มกับสถาบัน MIT 
ซึ่งวางขายในเวบ็ไซต์ระดมทนุ Kickstarter นับเป็นการลงทนุเพ่ือก้าวใหม่ของวงการเครือ่งใช้
ภายในครวัเรอืนท่ีพึงมีส�าหรบัอนาคตข้างหน้า

หุ่นโดรน Little Peanut ท่ีท�าหน้าท่ีส่งอาหารไปยังเมืองหางโจวให้แก่ผูกั้กตัวจาก
เชื้อไวรสัในเวลากลางวนั และสามารถบินเพ่ือฆ่าเชื้อด้วยแสงยวู-ีซใีนเวลากลางคืน 
ทางด้านห้างและรา้นค้าต่างก็ต้องปรบัตัวกับวถีิชวีติแนวใหม่น้ี อย่างบรษัิทเซน็ทรลั 
ฟูด้ ฮอลล์ ซึ่งเปน็เจา้แรกท่ีมองหานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ลกูค้า
และพนักงาน โดยน�าหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรงัสียวู-ีซ ี(UV-C Disinfection Robots) 
ซึ่งได้รบัการวจิัยและรบัรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคแห่งสหรฐัอเมรกิา (CDC) วา่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จรงิ มาใชเ้สรมิ
ศักยภาพในการท�าความสะอาดภายในรา้น และลดการแพรก่ระจายของไวรสั

การปรบัตัวให้เข้ากับยุคใหม่น้ีอาจไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างท่ีคิด เน่ืองจากโลกมี
เทคโนโลยีท่ีมีความพรอ้มส�าหรบัใชง้านมารบัมือ ท้ังส่ือดิจทัิลและนวตักรรมสดุล�า 
เพียงแต่การใชง้านน้ันอาจต้องเปล่ียนแปลงไปตามบรบิทต่างๆ อย่างการเปล่ียน
จากบรบิทแพทย์มายังอตุสาหกรรมการผลิต หรอืจากอตุสาหกรรมขนาดใหญ่มายัง
รา้นค้ารายย่อย ท้ังน้ีต้องอาศัยการรว่มมือของนวตักรรมและมันสมองของคนรุน่
น้ี ท่ีจะจดัการและท�าให้วธิปีฏิบัติน้ีกลายเปน็ความธรรมดาใหม่ท่ีไม่ยุ่งยากอีกต่อ
ไป ในฐานะผูบ้รโิภคยคุ Post-Consumer การจดัการความสะอาดของสินค้ากับ
เรือ่งส่ิงแวดล้อม หรอืแม้แต่ประเด็นทางสังคมอาจกลายเปน็เรือ่งเดียวกัน ท่ีหล่อ
หลอมวฒันธรรมใหม่แห่งการใชช้วีติในอนาคตก็เปน็ได้ 

เม่ือพลังไอน�าคือก้าวใหม่ในสินค้าเส้ือผ้าและส่ิงทออย่างไม่ต้องสงสัย รงัสียวูก็ีคือพลังนวตักรรมแห่ง
สขุภาวะส�าหรบัคนยุคน้ีเชน่กัน รงัสียวู-ีซ ี(UV-C) คือรงัสีท่ีมักใชเ้ปน็ส่วนหน่ึงของมาตรการด้านความ
ปลอดภัยทางการแพทย์ เพ่ือป้องกันและลดการแพรก่ระจายของโรคติดเชื้อไวรสั แบคทีเรยี และ
จุลินทรย์ีท่ีเป็นอันตรายชนิดอ่ืนๆ รวมท้ังลดความผิดพลาดในกระบวนการท�างานในห้องแล็บ ในปี  
2020 นวตักรรมน้ีได้กลายเปน็ท่ีพูดถึงในฐานะอปุกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในสถานท่ีสาธารณะ อย่างการใช้
แสงยวู-ีซ ีฆ่าเชื้อแบคทีเรยีและไวรสัในรถบัสและรถไฟฟา้ของเซีย่งไฮ้ หรอืการผนึกก�าลังรงัสียวู-ีซเีข้า
กับนวตักรรมหุ่นยนต์และโดรน เพ่ือความสะดวกในการฆ่าเชื้อในบรเิวณท่ีต้องการเข้าถึงเป็นพิเศษ  
ในจนีมีการใชร้ะบบน้ีในการเข้าถึงไวรสัก่อนประชาชน อย่างหุ่นยนต์ UVD ซึ่งผลิตโดยบรษัิท Sunay 
Healthcare เปล่ียนอปุกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยรงัสีเดิมท่ีเคยใชฆ่้าเชื้อในห้องผ่าตัด มาแปลงรา่งเป็นหุ่นยนต์ 
ซึ่งท�าหน้าท่ีเปน็พนักงานท�าความสะอาดเชือ้ไวรสัในโรงพยาบาลท่ีกักตัวผูติ้ดเชือ้ไวรสั COVID-19 หรอื



311

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

310

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

TO LAST 
A LIFETIME
มิตรภาพพลาสติก ยาวนานไม่รู้จบ

หมวดหมู่ ความงามและแฟชั่น, ร้านค้าแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมค้าปลีก), สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

ย้อนกลับไปในปี 2012 ปีแรกของการจดัการขยะทางทะเลโดยพารลี์ย์ (Parley) 
องค์กรด้านการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมทางทะเล ท่ีรว่มมือกับบรษัิท Adidas ปจัจุบัน
นับเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้วท่ีรองเท้าอาดิดาสคูแ่รก ได้เปล่ียนแปลงการผลิตแบบ
เดิมและเดินหน้าสูส่ายพานการผลิตในระบบรไีซเคิล ด้วยเส้นใยจากขยะพลาสติก
ในท้องทะเล ซรีลิล์ กัตช ์(Cyrill Gutsch) ผูก่้อต้ังพารลี์ย์ กล่าววา่ไม่วา่อย่างไรก็จะ
ไม่หยดุเดินหน้าก�าจดัขยะเหล่าน้ี และต้ังเปา้สรา้งความเปล่ียนแปลงให้แก่ระบบ
นิเวศทางทะเลให้ชดัเจนข้ึนภายในป ี2040 แน่นอนวา่การรไีซเคิลอาจไม่ใชว่ธิท่ีีดี
ท่ีสดุในการจดัการขยะท้ังระบบ แต่ส�าหรบัตอนน้ีคงไม่มีใครสามารถขนย้ายขยะ
กองใหญ่ออกไปนอกโลก หรอืก�าจดัขยะท่ีล้นโลกให้หายไปได้ในพรบิตา ซรีลิล์จงึ
คิดวา่การรไีซเคิลคือส่ิงท่ีดีท่ีสดุท่ีทกุคนสามารถท�าได้ในตอนน้ี

ขยะพลาสติกในทะเลท่ีถกูเก็บได้ ส่วนใหญ่
จัดอยู่ในพลาสติกประเภท Biodegrad-
able Plastic ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ด้วย
การใชค้วามชื้นและแสงยูว ีอย่างไรก็ตาม
กระบวนการย่อยสลายกลายเป็นก๊าซ กลับ
กลายเปน็กระบวนการปล่อยก๊าซมีเทนให้
แก่ชั้นบรรยากาศ รายงานจากองค์การ
สหประชาชาติ ระบุว่าพลาสติกท่ีถูกฝัง
อยูใ่นหลมุฝงักลบท้ังหมด สามารถปล่อย
ก๊าซมีเทนซึ่งเปน็ก๊าซเรอืนกระจกไปในชัน้
บรรยากาศ และมีศักยภาพมากกวา่ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ถึง 23 เท่า 

ดังน้ันการน�าพลาสติกมารไีซเคิลอาจต้องเพ่ิมประสิทธภิาพ (Upcycle) ใน
เชิงวสัดมุากย่ิงข้ึน เพ่ือให้พลาสติกท่ีน�ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรอืส่ิง
ทอใหม่ สามารถใชง้านได้โดยไม่ท้ิงก๊าซพิษกลับไปในชัน้บรรยากาศได้อีกใน 
ภายหลัง AIR คือแผนรไีซเคิลท่ีองค์กรพารลี์ย์ได้จดัท�าข้ึน กลยทุธใ์หม่น้ีวาง
เดิมพันชวีติของพลาสติกส�าหรบัอนาคตไวเ้ป็นเวลา 10 ป ีพารลี์ย์ได้รว่มลงทนุ
กับบรษัิทผูน้�าด้านการจดัการขยะอย่าง Wamco เพ่ือวจิยัวสัดรุไีซเคิลท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่การออกแบบโครงสรา้งการผลิตท่ีเปน็มิตร ไปจนถึง
การท�าความสะอาดสารตกค้างทางทะเลจากขยะพลาสติกด้วยวธิต่ีางๆ ท้ังน้ี
มีโรงเรยีนมากกวา่ 70 แห่ง ให้การตอบรบัแนวคิดน้ีและน�าไปใชต่้อ เพ่ือเรยีน
รูก้ารรไีซเคิลต้ังแต่ข้ันต้นจนถึงปลายทางของผลิตภัณฑ์ 
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Break Free From Plastic (BFFP) ได้ท�าการส�ารวจจ�านวนขยะพลาสติกท่ัวโลก
โดยใชอ้าสาสมัคร 72,000 คน จาก 50 ประเทศ กระจายตาม 6 ทวปี จดักิจกรรม
เก็บขยะจ�านวน 84 ครัง้ตามชายหาด ท้องทะเล แม่น�า ท้องถนน และแหล่ง
ชุมชน พบวา่ขยะท้ังหมดท่ีเก็บได้จ�านวน 476,423 ชิน้ เปน็ขยะท่ีมาจากสินค้า
ของบรษัิทโคคา-โคลา (Coca-Cola) เปน็ส่วนใหญ่ รองลงมาคือบรษัิทเนสท์เล่ 
(Nestle) และบรษัิทเปป๊ซีโ่ค (PepsiCo) นอกจากน้ียังพบแก้วน�าพลาสติกเป็น
จ�านวนมาก โดยเฉพาะแก้วน�าท่ีมาจากแบรนด์สตารบั์คส์ (Starbucks) มากท่ีสดุ
ในทวปีอเมรกิาเหนือ สถิติดังกล่าวท�าให้บรษัิทโคคา-โคลาไม่น่ิงนอนใจ จงึกวา้น
เก็บขยะจากหาดในสเปนและโปรตเุกสจ�านวน 84 หาด มารไีซเคิลใหม่เป็นขวด
รไีซเคิลล็อตแรก และจ�าหน่ายจรงิในปี 2020 เปน็ต้นไป นอกจากน้ียังวางแผน
วงจรการผลิตซึ่งน�าระบบรไีซเคิลมาเปน็หลักส�าคัญของบรษัิทในอนาคตอีกด้วย 

สารเคมีจากพลาสติกเปน็ส่วนหน่ึงของปญัหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง
ทะเล ปี 2020 ท่ีผ่านมามีข่าวดีจากรายงานคอลัมน์ Breakthrough ซึ่งตีพิมพ์
ในวารสาร Nature เผยวา่แล็บของบรษัิท Carbios ค้นพบเอนไซม์แบคทีเรยี
กลายพันธุท่ี์สามารถย่อยสลายพลาสติกเพ่ือรไีซเคิลได้ในระยะเวลาไม่ก่ีชัว่โมง 
แบคทีเรยีตัวน้ีถกูค้นพบจากสารอินทรย์ีในปุย๋หมักต้ังแต่ป ี2012 จากน้ันบรษัิท
ได้วจิยัเพ่ือคัดกรองจุลินทรย์ีกวา่ 1 แสนชนิด จนในท่ีสดุค้นพบหน่ึงในจุลินทรย์ี
ท่ีสามารถลดปรมิาณสารเคมีในขวดพลาสติกประเภท PET ได้ นอกจากน้ีจาก
การทดลองเพ่ิมอณุหภมิูให้อยู่ในระดับ 72 องศาเซลเซยีส เพ่ือเรง่การท�างานของ
เอนไซม์ พบวา่ขวดพลาสติกมีขนาดเล็กลง 90% ภายใน 10 ชัว่โมง ซึ่งส่วนท่ีเหลือ
อยู่จะกลายเปน็วตัถดิุบพลาสติกท่ีมีคณุภาพสงูและปราศจากสารเคมีอันตราย 
พรอ้มส�าหรบัน�าไปรไีซเคิลเป็นขวดพลาสติกชิ้นใหม่ต่อไป มารติ์น สเตฟาน 
(Martin Stephan) รองหัวหน้าศนูย์คาดการณ์วา่หากน�าเทคโนโลยีชวีภาพน้ีมา
ใชใ้นอตุสาหกรรมผลิตอาหารและเครือ่งด่ืม จะชว่ยลดปรมิาณขยะในท้องทะเล
ได้หลายเท่า จงึต้ังเปา้หมายกระจายนวตักรรมสู่ตลาดรายใหญ่ท่ัวโลกภายในปี 
2025 ปจัจุบันมีบรษัิทผูร้ว่มเข้าโปรเจก็ต์น้ีแล้วหลายบรษัิท เชน่ Nestle, Ribena, 
Lucozade, Suntory และ L’Oréal โดยคาดหวงัวา่จะสามารถเปล่ียนทิศทางของ
ขยะพลาสติกให้ไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในแงข่องการลดมลภาวะในระบบนิเวศและ
การเปล่ียนสถานะพลาสติกให้กลายเปน็ทรพัยากรชนิดใหม่ท่ีเติบโตข้ึนได้อย่าง
เปน็มิตร

ทุกวนัน้ีพลาสติกกลายเป็นวตัถดิุบส�าคัญในการผลิตอย่างหลีกเล่ียงไม่
ได้ แบรนด์ไฮสตรทีส่วนใหญ่เริม่ลดการใชเ้ส้นใยพืช ไนลอน หนัง หรอื
ขนสัตว ์ แล้วหันมาเอาดีกับการทอเส้นใยจากพลาสติกรไีซเคิล Post-
Consumer Recycled (PCR) แทน โดยเฉพาะอตุสาหกรรมแฟชัน่ซึ่ง
เปน็หน่ึงในอตุสาหกรรมท่ีพ่ึงพานวตักรรมพลาสติกใชแ้ล้วท้ิง (Single-
Use Plastic) มากท่ีสดุ อย่างแบรนด์กีฬาอาดิดาส (Adidas) หรอืไนก้ี 
(Nike) ท่ีนอกจากจะน�าเส้นใยจากขยะพลาสติกมาใช้ในการผลิตสินค้า
บางรุน่แล้ว ยังลดคารบ์อนฟุตพรนิต์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตต้ังแต่เริม่
ต้นจนถึงปลายทาง เพ่ือให้สินค้าประเภทน้ันได้จัดอยู่ในสินค้ารกัษ์โลก
อย่างเต็มรูปแบบ เช่น รุน่ Space Hippie ของไนก้ีท่ีอัพเกรดมาจาก
รุน่ Flyknit ซึ่งใชผ้้าทอจากขวดพลาสติก 100% หรอือาดิดาสรุน่ FU-
TURECRAFT.LOOP ท่ีประกาศตัวว่าเป็นการก้าวหน้าทางนวัตกรรม

เฟสท่ี 2 ของแบรนด์ สรา้งค่านิยมในสินค้าใหม่ โดยมี
จุดเด่นของสินค้าอยู่ท่ีความไม่สมบูรณ์แบบในเน้ือสีของ
รองเท้า ไม่ใชสี่ขาวสวา่งหรอืสีสดใสเหมือนท่ีเคยออกแบบ
แต่เน้นสีท่ีได้จากการรีไซเคิลโดยหลักการ Circular 
แบบครบวงจร จึงอาจมีส่ิงปนเปื้ อนจากข้ันตอนท่ีไม่ฟอก
หรอืเคลือบสี แต่ส�าหรบัประสิทธภิาพการใชง้าน อาดิดาส
ยืนยันวา่ยังคงคุณภาพด้วยแพตเทิรน์และวสัดุท่ีแข็งแรง
อย่างแน่นอน แบรนด์ไฮเอนด์เริม่ปรบัตัวกับการใชว้ตัถดิุบ
ใหม่มากข้ึน อย่างพราด้า (Prada) และสเตลลา แมคคารต์นีย์  
(Stella McCartney) ซึ่งเคยเป็นแบรนด์ท่ีข้ึนชื่อเรื่อง 
เครือ่งหนังและขนสัตว ์ชว่ง 2-3 ปท่ีีผ่านมา ทางแบรนด์ได้
เพ่ิมกลุม่สินค้าใหม่ ซึ่งเป็นกลุม่สินค้ากระเป๋าท่ีผลิตจากวสัดุ
ไนลอนจากการรไีซเคิล โดยเฉพาะพราด้าท่ีประกาศตัววา่จะ
ใชว้สัดซุึ่งผลิตจากกระบวนการรไีซเคิลท้ังหมดในสินค้าของ
แบรนด์ภายในปี 2021



314 315

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

การใช้งานวตัถุดิบพลาสติกได้น�าประสบการณ์ใหม่มาสู่ผู้
บรโิภค นอกจากคุณสมบัติของพลาสติกท่ีสามารถกันน�า 
ยืดหยุ่น หรอืแข็งแรงทนทานต่อการใชง้านแล้ว ยังมีการค้น
พบคณุสมบัติของพลาสติกอีกข้อหน่ึง น่ันคือการดดูซบัเสียง 
Ecopixel บรษัิทสัญชาติอิตาลีผูพั้ฒนาวสัดพุลาสติกส�าหรบั
งานออกแบบและสถาปตัยกรรม ได้วจิยัและออกแบบวสัดุ
จากพลาสติกเหลือท้ิงภายใต้คอนเซป็ต์ Multiple Layer 
สรา้งล�าโพงสเตอรโิอแบบบลูทูธท่ีมีเสียงหลากหลายจาก
วสัดุชนิดเดียว ภายใต้ชื่อรุน่ Ghetto Blaster ผลิตโดย
การหลอมและอัดพลาสติกเป็นชัน้ๆ โดยแต่ละชัน้มีความ
หนาแน่นท่ีต่างกันห่อหุ้มล�าโพงไว ้ดังน้ันเสียงท่ีออกมาจาก
ล�าโพงจะมีการกระจายเสียงหรอืเก็บเสียงได้ต่างกัน หาก
พลาสติกมีความหนาแน่นน้อย หรอืวสัดภุายในเปน็พลาสติก
ท่ียืดหยุน่ จะท�าให้เสียงออกมานุ่มแบบกระจายเสียง หาก
พลาสติกมีความหนาแน่นมาก จะสามารถเก็บเสียงและ
ลดการกระจายเสียงได้ นอกจากน้ีรูปทรงของพลาสติกท่ี
ต่างกันยังให้เสียงท่ีต่างกันด้วย เท่าน้ีงานสรา้งสรรค์เครือ่ง
ดนตรก็ีมีตัวเลือกในการผลิตอปุกรณ์ท่ีสรา้งเสียงได้หลาก
หลายด้วยวสัดจุากขยะพลาสติกแล้ว

ชั้นวาง ออกแบบโดยบรษัิทสตารท์อัพ Plasticiet ในอัมสเตอรดั์ม บรษัิทผู้ผลิตกับแบรนด์สินค้า 
ไม่เพียงรว่มมือกันออกแบบวัสดุให้คล้ายกับหินอ่อนหรอืหินแกรนิตเท่าน้ัน แต่ยังต่อยอดสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์รว่มกัน น�ามาสู่การสรา้งสรรค์แวน่ตาซึ่งผลิตจากวสัดุทางชีวภาพ 
100% หรอืรไีซเคิลจากพลาสติก โดยมีเปา้หมายวา่จะเปน็รา้นแวน่ตารา้นแรกท่ีสามารถลดปรมิาณ
คารบ์อนฟุตพรนิต์ให้ได้ภายในป ี2030 โยสต์ ดิงมานส์ (Joost Dingmans) ดีไซเนอรช์าวดัตชก์ล่าววา่
วสัดโุพลีเอทิลีนประเภทน้ี สามารถน�าไปประยกุต์ใชไ้ด้กับทกุอตุสาหกรรมการออกแบบ ในอนาคตเรา
จะเห็นหน้าตาและสีสันของพลาสติกท่ีหลากหลายบนบรรจุภัณฑ์ ของเล่น เครือ่งครวั หรอืแม้แต่ฝาบ้าน 
ท้ังหมดน้ีคือส่ิงท่ีวสัดปุระเภทน้ีสามารถท�าได้ มนุษย์ในยุคต่อจากน้ีอาจกลายเปน็ Post-Consumer 
หรอืผูบ้รโิภคของใชจ้ากการรไีซเคิลหรอืแปลงวตัถดิุบเดิมให้กลับมาใชง้านได้อีกครัง้แบบไม่รูจ้บ

พลาสติกมีคุณสมบัติท่ีพิเศษและหลากหลายจน
สามารถโลดแล่นอยู่ในวงการออกแบบได้ไม่รูจ้บ
ปัจจุบันพลาสติกได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวัสดุ
ในวงการก่อสรา้งและตกแต่งภายใน นอกจากมี
คุณสมบัติดูดซับเสียงได้ดีแล้ว ยังสามารถดูแล
รกัษาพ้ืนผิวได้งา่ย รา้นค้าป๊อปอัพท่ีแต่เดิมเคย
ใช้ไม้หรอืกระดาษอัดแข็ง ได้น�าพลาสติกรไีซเคิล
มาเปน็ตัวเลือกใหม่ในการออกแบบ อย่างรา้นขาย
แวน่ตา Ace & Tate เมืองแอนต์เวริป์ในเบลเยียม 
ท่ีเปล่ียนการตกแต่งรา้นจากท่ีใชหิ้นขัดท่ัวไป มาใช้
พลาสติกรไีซเคิลหลากสีส�าหรบัประดับและตกแต่ง
ท้ังรา้น ต้ังแต่บรเิวณผนัง เคาน์เตอร ์ ตลอดจน 
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ผลงานสรา้งสรรค์ Craft Plastic ในบรรดาสินค้า Post-Consumer ในปีท่ีผ่านมา ได้เป็นจุดเริม่ต้น
เส้นทางของเหล่าดีไซเนอรช์วีภาพ (Bio-Designer) มากมายจากหลากหลายวชิาชพี อย่างเชน่โปร
เจก็ต์เปล่ียนขยะอาหารเปน็บรรจุภัณฑ์ของเอ็มม่า ซเิชอร ์(Emma Sicher) ภายใต้ชื่อ From Peel to 
Peel, โรซา่ จานัซ (Roza Janusz) กับโปรเจก็ต์ SCOBY จากขยะภาคเกษตรกรรม, แล็บของมารก์า
รติา ตาเลป (Margarita Talep) ซึ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์จากพืชตระกลูสาหรา่ย หรอืในห้องทดลอง
ของมหาวทิยาลัย ซสัเซก็ส์ในอังกฤษ ดีไซเนอรล์ซูี ่ฮิวจส์ (Lucy Hughes) ได้เปล่ียนเจลาตินจากหนัง
ปลาให้เปน็พลาสติกทางเลือก ท่ีสามารถย่อยสลายจนหมดในถังขยะได้ภายใน 4-6 สัปดาห์ ผลงาน
ของเธอได้รบัรางวลั James Dyson Award ในป ี2019 และเธอเดินหน้าพัฒนาวสัดชุวีภาพท่ีให้ผล
ใกล้เคียงกับวตัถดิุบหนังปลา จนกระท่ังค้นพบวา่พืชตระกลูสาหรา่ยแดงทะเล ซึ่งเปน็พืชโมเลกลุใหญ่
ในลักษณะพอลีแซก็คาไรด์ (Polysaccharide) มีคณุสมบัติคงตัว ไม่ตกผลึก สามารถปรบัความคงทน
ให้สามารถย่อยสลายได้ในอากาศในระยะเวลาอันส้ันเพียงไม่ก่ีเดือน อีกท้ังยังกักเก็บกลิน่รสให้คงท่ีใน
ระยะเวลาอันยาวนานเทียบเท่าโพลิเมอร ์จงึเหมาะแก่การน�ามาออกแบบเปน็บรรจุภัณฑ์ส�าหรบัอาหาร
ได้ดี ลซูีก่ล่าววา่พลาสติกจากสาหรา่ยน้ีสามารถผลิตได้แม้ในห้องครวัธรรมดาหรอืภายในบ้านเพราะ

ข้ันตอนต่างๆ ไม่ยากเกินความสามารถของ
คนท่ัวไป เช่นเดียวกับท่ีมีการกล่าวไวใ้น
หนังสือThe CHEAMARTS Cookbook 
ซึ่งพิมพ์โดยเหล่านักศึกษาวชิาวศิวกรรม
เคมี มหาวทิยาลัยอัลโต (Aalto Universi-
ty)  ในฟนิแลนด์ วา่วธิกีารเหล่าน้ีไม่จ�ากัด
อยูเ่พียงในห้องแล็บ แต่สามารถทดลอง
และประดิษฐไ์ด้ภายในบ้าน หนังสือเล่มน้ี
ต้ังค�าถามถึงควา มเป็นไปได้ของวสัดใุน 
รูปแบบต่างๆ เชน่ เราสามารถสรา้งวสัดท่ีุ
ท�าจากไม้ให้มีความยืดหยุ่นและโปรง่ใสได้
อย่างไร การใช้นวั ตกรรมจากเซลลโูลส
สามารถทดแทนวัสดุข องเราได้หรอืไม่
หนังสือน�าเสนอความคิดเชงิทดลองและ
ผลลัพธท่ี์น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นท่ีวตัถดิุบซึ่ง
ผ่านกระบวนการทางเคมี หรอืทางกลไก
จากส่วนต่างๆ ของพืช เชน่ เส้นใย เปลือก
ไม้ สารสกัดจากต้นไม้ ฯลฯ

ในสถานการณ์การระบา ดของเชื้อไวรสัท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 
สินค้าใชแ้ล้วท้ิงตามท้องตลาดมากมาย เพ่ือตัดวงจรการติดเชือ้จากข้าวของ 
เครือ่งใชสู้ค่นและคนสูค่น หน้ากากอนามัยนับเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีถกูน�ามาใช้
อย่างส้ินเปลือง โด ยเฉพาะในสายงานทางการแพทย์ Sum Studio คือ 
หน่ึงในทีมท่ีพยายามหาทางออกเก่ียวกับวสัดทุางเลือกเพ่ือผลิตเปน็หน้ากาก
จึงออกแบบหน้ากากจากจุลินทรย์ีซึ่งเติบโตจากแบคทีเรยีในพืชท่ีเรยีกวา่  
Acetobacter xylinum (A. xylinum) ถือเปน็เซลลโูลสท่ีมีความบรสิทุธิส์งู 
สามารถเติบโตได้ในอ ากาศโดยไม่ท�าให้เกิดโรค จากน้ันน�ามาผสมเข้ากับ 
น�าชา น�าตาล เพ่ือ เล้ียงให้แบคทีเรยีเกาะตัวคล้ายเส้นใย เม่ือเซลลโูลสมี
ความหนาเพียงพอ จงึน�ามาตากให้แห้ง แล้วน�าไปอัดเป็นทรง 3D โดยเครือ่ง 
3D Printing กระบวนการน้ีคล้ายกับวธิกีารผลิตหน้ากาก N95 ท่ีใชก้าร 
อัดอนุพันธพ์ลาสติกใ ห้แน่น จนมีความหนาเพียงพอต่อการกรองเชื้อโรค 
หน้ากากชีวภาพน้ีมี ค ว ามแข็งแรงและหนาเพียงพอท่ีจะป้องกันเชื้อโรค 
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จากการระบาด อีกท้ังยังให้เน้ือสัมผัสท่ีนุ่ม เบาสบาย ยืดหยุ่น กันน�า และไม่มีกล่ิน 
แม้วธิน้ีีจะใชเ้วลาผลิตหน้ากากจากการปลกูแบคทีเรยีราว 2 สัปดาห์ แต่หากมีการ
วางแผนในเชงิอตุสาห ก ร รมเพ่ือการแพทย์ การเรง่เวลาเติบโตก็สามารถมีความ 
เป็นไปได้ ในขณะเดียวกันวธิน้ีีสามารถผลิตได้ในครวัเรอืน เท่าน้ีทกุบ้านก็สามารถ
สรา้งสรรค์วสัดทุดแทนด้วยผีมือของตนเอง ไม่ต่างจากการท�างานคราฟต์ท่ัวไป

ข้ึนไป หากก�าหนดตัวแปรของวสัดต้ัุงต้นได้ ก็สามารถสรา้ง
ราท่ีเป็นเน้ือเดียวกันได้ ดังน้ันสตดิูโอจงึทดลองเพาะเชื้อใน
บล็อกของเครือ่ง 3D Printing ในรูปทรงต่างๆ เริม่จากทรง
ถ้วยปากกวา้ง แคบ และมีความหนาต่างกัน ได้ผลส�าเรจ็
ออกมาเป็นชุดเครือ่ง ค รวั Mycelium Ware ท่ีมีหน้าตา
คล้ายเครือ่งป้ันดินเผายุคโบราณ นวตักรรมของมนุษย์เริม่
ต้นด้วยเครือ่งป้ันดิ น เผามาต้ังแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร ์
ส่ิงน้ีเป็นหลักฐานทางสัณฐานวทิยาเรือ่งความก้าวหน้าของ
มนุษย์ ดังน้ันเม่ือวัสดชุวีภาพชนิดน้ีได้มาถึง น่ันเท่ากับวา่
ชวีติของมนุษย์ต่อจากน้ี ข้ึนอยู่กับงานฝมืีอจากวสัดชุวีภาพ
น้ีแล้ว

วสัดชุวีภาพไม่ได้ถกูจ�ากัดแค่ในสินค้าเครือ่งครวัหรอืบรรจุ
ภัณฑ์เก่ียวกับอาหารเท่าน้ัน แต่ยังสามารถไปไกลได้ถึงดาว
อังคาร ศนูย์วจิยั NASA’s Ames Research Center ในซิ
ลิคอนแวลลีย์ ก�าลังอยู่ในกระบวนการคิดค้นโครงสรา้งท่ี
อยู่อาศัย ซึ่งจะถกูน�าไปผลิตและสรา้งได้บนดวงจนัทร ์จงึ
พัฒนาเชื้อราท่ีสามารถเติบโตได้เสถียรในภมิูอากาศท่ีต่าง
ไปจากพ้ืนผิวโลก โดยการส่งเชื้อราชนิด Mycelia ข้ึนไปยัง
ดวงจนัทรล่์วงหน้า เม่ือระยะเวลาผ่านไป เห็ดราจะเติบโต
คลมุโครงสรา้งอาคารรูปโดมท่ีเตรยีมไว ้ เม่ือนักบินอวกาศ
เดินทางไปถึง จะได้ท่ีอยู่อาศัยท่ีกันแสงแดด กันความชื้น 
และแข็งแรงเพียงพอต่อการเป็นท่ีก�าบังส�าหรบันักบินได้ นัก
วจิยัลินน์ รอธไชลด์ (Lynn Rothschild) กล่าววา่นอกจาก
ส่วนของโดมอาคารท่ีอาศัยจะยึดเกาะกันจากความแข็งแรง
ของเห็ดราแล้ว มันยังมีความเหนียวเหมือนยางและความ
แข็งแรงคล้ายหนังสัตว ์จงึท�าให้วสัดชุวีภาพชนิดน้ีสามารถ
ผลิตเฟอรนิ์เจอรห์รอืของใช้บนดวงจันทรไ์ด้ด้วยวธิน้ีีเช่น
กัน การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของวสัดชุวีภาพ น�ามาซึ่ง
วถีิชวีติของมนุษย์ท่ีเปล่ียนไป กระบวนการผลิตอาจยุง่ยาก
ข้ึนเม่ือน�ามาผนวกกับศาสตรด้์านชวีภาพ หากแต่เพ่ือเปน็
หน่ึงในเดิมพันของชีวติมนุษย์ การพัฒนาวสัดุท่ีใช้งานได้
อย่างย่ังยืนในระยะยาว จงึมาก่อนความสะดวกสบายเพียง
ระยะส้ัน

การเปล่ียนแปลงครัง้ส�าคัญของวสัดทุางเลือก ข้ึนอยูกั่บตัวแปรอย่างต้นทนุ หากต้นทนุ
ไม่สงูมาก ก็จะสามารถเข้าถึงกลุม่คนได้อย่างแพรห่ลาย แล็บจากสตดิูโอ Porto สัญชาติ
โปรตุเกสจึงคิดค้นต้นทุนจากส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว ให้กลับมามีคณุค่าข้ึนได้ อย่างไมซเีลียม 
(Mycelium) หรอืท่ีเรยีกกันวา่เส้นใยของเห็ดรา ราท่ีข้ึนจากเห็ดน้ีมีคณุสมบัติในการยึด
เกาะเน้ือเย่ือได้ดี ทีมผูคิ้ดค้นจงึทดลองน�ารามาใชแ้ทนปูนฉาบผนังบ้าน ความทนทาน
ของราท�าให้ผนังแข็งแรงเทียบเท่าคอนกรตี กระบวนการผลิตท�าได้เพียงน�าข้ีเล่ือย หญ้า
ฟาง เศษกระดาษ ทิชชู ่หรอืส�าลี มาเปน็ตัวน�าเชื้อในบล็อก เม่ือราข้ึนเต็มจงึน�าไปอบ
ในอณุหภมิูรอ้น จากน้ันราท่ีเกาะบนตัวน�าเชื้อจะถกูสตาฟไวใ้ห้แข็ง แล้วจงึน�าออกจาก
บล็อกไปใช้งานได้ตามปกติ เม่ือจุดเด่นของการเพาะเชื้อราคือการใช้ต้นทุนน้อยกวา่
วสัดชุวีภาพชนิดอ่ืน จงึถกูน�าไปใชส้รา้งหลังคาและปรบัปรุงโรงเรยีนตามชนบท ชว่ยลด
ข้ันตอนการขนส่งปนูหรอืใชดิ้นปรมิาณมากๆ ในการซอ่มแซมอาคารในพ้ืนท่ีเข้าถึงยาก

ทางฝ่ังเอเชียก็ไม่น้อยหน้าเรื่องรา ในเกาหลีใต้ สตูดิโอ Craft Combine ผู้
เชี่ยวชาญการประดิษฐ์วัสดุใหม่ๆ ได้เปล่ียนเครื่องปั้ นเซรามิก จากเดิมท่ีท�าด้วย
ดิน มาข้ึนรูปด้วยเห็ดรา เน่ืองจากราชนิดน้ีเป็นวัสดุคอมโพสิต (Composite  
Material) ท่ีสามารถเติบโตได้เองตามธรรมชาติจากการท�าปฏิกิรยิาของวสัด ุ2 ชนิด

ที่มา: 

ที่มาภาพ:

บทความ “Ace & Tate Embraces Responsible Retail 
with Store Made of Actual Rubbish” โดย Aim e 
McLaughlin จาก creativereview.co.uk 

บทความ “Coca-Cola Introduces First Bottles Made 
Using Ocean Plastic Waste” จาก designboom.com 

บทความ “Coca-Cola Named the World’s Most 
Polluting Brand in Global Audit of Plastic Waste”  
โดย Trevor Nace จาก forbes.com

บทความ “Craft Combine Creates a Homeware 
Collection Made from Mushroom Mycelium”  
จาก designboom.com

บทความ “Critical Change Explores Using Mushroom 
Mycelium as a Homegrown Insulation Material” จาก 
designboom.com

บทความ “NASA Exploring Future Homes on Mars and 
the Moon Made of Fungi” โดย Mike จาก hypelist.ca

บทความ “Nike Designs Space Hippie Footwear to 
Have “Lowest Carbon Footprint Scores Ever” ”  
โดย Natashah Hitti จาก dezeen.com

บทความ “ ‘Recycling Is Only a Bandaid’ Says  
Parley for the Oceans Founder Cyrill Gutsch”  
จาก designboom.com

บทความ “Scientists Create Mutant Enzyme That 
Recycles Plastic Bottles in Hours” โดย Damian 
Carrington จาก theguardian.com

บทความ “Sum Studio’s Home-Grown Cellulose 
Mask Promotes the Benefits of Biodesign”  
จาก designboom.com

บทความ “ ‘The CHEMARTS Cookbook’ Offers Fun 
Recipes for Cellulosic Material Experimentation” 
จาก designboom.com

bdcnetwork.com
dezeen.com
ecopixel.eu
linkedin.com/Allan Cheng
news.adidas.com
nike.com/space-hippie
pradagroup.com
research.unimelb.edu.au
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ECONOMY OF 
ACCLIMATIZATION 
เศรษฐศาตร์การปรับตัว

หมวดหมู่  ความงามและแฟชั่น, สุขภาพและความเป็นอยู่, ร้านค้าแห่งอนาคต
(อุตสาหกรรมค้าปลีก), สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง, สื่อและความบันเทิง

ในยุคท่ีข้อมูลบนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตกลายเป็นตัวชีว้ดัความน่าเชื่อถือต่อ
แบรนด์สินค้าได้ จรยิธรรมในการผลิตท่ีพรอ้มเปิดเผย ส่งผลให้ผูบ้รโิภคหัน
มาให้ความสนใจกับสินค้าท่ีผลิตอย่างย่ังยืนและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาก
ข้ึน โดยเริม่สนใจท่ีมาของวตัถดิุบ จนท�าให้หลายบรษัิทไม่สามารถปกปิดท่ีมา
และเส้นทางการผลิตท่ีไม่โปรง่ใสได้ รายงานจาก World Bank เผยวา่หากการ
บรโิภคของประชากรโลกยังเติบโตในอัตราเรง่เท่าปจัจุบัน โลกเราจะต้องใช้
ทรพัยากรมากข้ึนเป็น 2 เท่าก่อนถึงป ี2050 จากสถิติพบวา่ประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว มีการบรโิภคทรพัยากรมากกวา่ประเทศก�าลังพัฒนาถึง 10 เท่า ซึ่งอาจ
ต้องมีโลกอีกใบครึง่จงึจะมีทรพัยากรเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ แต่
โลกน้ีมีเพียง 1 ใบ หากยังมีการบรโิภคในรูปแบบน้ี สดุท้ายแล้วโลกจะถึงคราว
ขาดแคลน โอกาสของการกอบกู้โลกใบเก่าให้รอดพ้นจากอปุสงค์ท่ีล้นหลาม
ส�าหรบัยุคน้ี จงึต้องพ่ึงพาหน่วยงานทกุภาคส่วน ท้ังภาครฐั และภาคเอกชน 
โดยเฉพาะภาคเอกชนผูค้ว�าหวอดเรือ่งการปรบัตัวในสินค้าและบรกิาร ท้ังยัง
เปน็ผูท่ี้ปรบัตัวกับสถานการณ์วกิฤตได้ดีท่ีสดุจากบทเรยีน COVID-19 ท่ีผ่าน
มา จงึถือเป็นความหวงัเพ่ือบุกเบิกโลกท่ีดีข้ึนในวนัน้ีและภายภาคหน้า

รายงานจาก World Bank ป ี2019 เผยวา่อัตราการลงทนุในชว่งปงีบประมาณท่ี
ผ่านมา  มีการลงทนุซึ่งจดัอยูใ่นอตุสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อมถึง 
50% เครอืข่าย The Task Force on Climate Related Financial Disclosures 
(TCFD) กลุม่ผูน้�าเรือ่งการลงทนุและกู้ยืมระดับโลกให้ความเห็นเก่ียวกับข้อมูลดัง
กล่าว วา่การผลักดันบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปญัหาภาวะโลกรอ้น ถือเปน็จุดแข็ง
ทางการตลาดส�าหรบัยคุน้ี เน่ืองจากราคาความเส่ียงจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
มีผลต่อชวีติผูค้นในทกุระดับ ธรุกิจท่ีสามารถเติบโตได้ในอีก 50 ปีต่อจากน้ี ข้ึนอยู่
กับวา่จะสามารถผลักดันเปา้หมายของแบรนด์สินค้าให้รบัมือกับความขาดแคลนของ
ทรพัยากรได้หรอืไม่  Starbucks เปน็หน่ึงในแบรนด์กาแฟท่ีใชว้ตัถดิุบจากธรรมชาติ
ในปรมิาณมาก การถกูเพ่งเล็งจากตลาดกาแฟและองค์กรเพ่ือสิ่งแวดล้อม ท�าให้
แบรนด์ปล่อยแผนโครงการ 10 ป ีโดยทุม่งบประมาน 500 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ เพ่ือ
วจิยัเรือ่งการฟื้ นฟูเมล็ดพันธุ ์ รวมท้ังจดัอบรมชาวสวนและผูเ้ชีย่วชาญประจ�าศนูย์
ทกุพ้ืนท่ีท่ัว 3 ทวปี โดยจดัให้มีการปลกูข้าวบารเ์ลย์คลมุดินสลับกับการปลกูเมล็ด
กาแฟ นอกจากข้าวบารเ์ลย์ท่ีปลกูได้จะชว่ยฟื้ นฟูหน้าดินและสารอินทรย์ีในดิน ยัง
สามารถบ่มเปน็เบียรเ์พ่ือผลิตเปน็สินค้าอีกประเภทหน่ึงของ Starbucks ได้อีกด้วย
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ปจัจยัด้านส่ิงแวดล้อมเปน็ตัวแปรส�าคัญท่ีจะน�าพาอนาคตของธรุกิจให้อยู่รอด การ
ลงทนุประเภทน้ียังเพ่ิมเครดิตความม่ันคงในการขออนุมัติเงนิกู ้ย่ืนหลักประกัน หรอื
แม้แต่สรา้งความม่ันใจให้แก่ผู้รว่มลงทนุด้วยกันเอง เพราะการจดัการความเส่ียง 
ด้านธรุกิจและส่ิงแวดล้อมไปพรอ้มกัน ต้องอาศัยเครอืข่ายธรุกิจจากหลากหลาย 
สาขา โดยเฉพาะการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and  
Development: R&D) ควบคู่กับเทคโนโลยีเพ่ือปฏิรูปตลอดสายพานการผลิต  การ 
รว่มมือกับคู่แข่งเปน็อีกหน่ึงแนวทางท่ีถกูน�าไปประยกุต์ใช ้เพ่ือมองหาผลประโยชน์
รว่มกันในการลงทนุด้านนวตักรรมข้ันสงู ซึ่งจ�าเป็นต้องใชง้บประมาณจ�านวนมาก 
จงึจะสามารถพัฒนาระบบการผลิตท่ีได้มาตรฐานสงูข้ึนจากเดิมได้ ตัวอย่างเชน่การ
รว่มมือของบรษัิทแรงเลอร ์(Wrangler) และวอลมารต์ (Walmart) ท้ังสองบรษัิทได้
รว่มลงทนุเพ่ือการวจิยัและพัฒนากับสถาบันเทคโนโลยี Texas Tech University 
ออกแบบนวตักรรมเพ่ือลดการใชน้�า (Water Free) ในกระบวนการฟอกสีบนผ้ายีน
ให้ได้มากท่ีสดุถึง 99% หรอืการรว่มมือของสตารบั์คส์ (Starbucks) และแมคโดนัลด์  
(McDonald’s) ในการพัฒนาแก้วกระดาษท่ีมาจากการรไีซเคิลขยะเกษตรกรรม  
ภายใต้ชื่อโปรเจก็ต์ Next Gen Cup Challenge ซึ่งวางเปา้หมายท�าให้ส�าเรจ็ภายใน
ป ี2020 ด้วยการสรา้งแพลตฟอรม์

OpenIDEO เปิดโอกาสให้นักออกแบบสามารถน�าเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับงานวจิยั เพ่ือ
ให้ได้นวตักรรมใหม่ท่ีตอบโจทย์ด้านส่ิงแวดล้อมและการใชง้านของผูบ้รโิภคไปพรอ้มๆ กัน
ปัจจุบันโปรเจก็ต์ Next Gen Cup Challenge ได้เปิดรบัผูร้ว่มอดุมการณ์เดียวกันจากบรษัิท
ในเครอืสินค้าเครือ่งด่ืมโคคา-โคลา (Coca-Cola), ยัม! แบรนด์ส (Yum! Brands) และ
เวนด้ีส์ (Wendy’s) วจิยัรว่มกับองค์การกองทนุสัตวป์า่โลกสากล (World Wildlife Fund: 
WWF) จนกลายเป็นเครอืข่ายบรรจุภัณฑ์ท่ีแข็งแกรง่และน่าจบัตามอง



324 325

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) เปน็กลยทุธท์างการ
ตลาด เพ่ือบรหิารทรพัยากรการผลิตให้คงอยูใ่นระยะยาว กระบวนการ
ผลิตท่ีครบวงจร (Closed- Loop) ต้ังแต่ต้นจนส่งถึงมือผูบ้รโิภค หรอื
การมองหาวสัดท่ีุแข็งแรงเหมาะต่อการใชซ้�า มีส่วนส�าคัญในการสรา้ง
ก�าไรให้แก่ผูบ้รโิภคได้อีกทางหน่ึง อย่างบรษัิทอิเกีย (IKEA) กับนโยบาย
การออกแบบสินค้าโดยไรข้ยะเหลือท้ิง ทุกวนัน้ีทางแบรนด์จึงพัฒนา
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์แทบทกุชิน้ให้สามารถน�ากลับมาใชซ้�า (Reuse) 
ภายใต้บรบิทใหม่ๆ ได้เสมอ อย่างการคืนชพีกระสอบใส่ของให้กลายเปน็
ถงุจา่ยตลาด หรอืการเปิดให้ผูบ้รโิภค DIY เป็นหน้ากากป้องกันเชื้อโรค
ในชว่งการระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 

ท่ีเก็บหนังสือแสนเก๋สไตล์มินิมอล อีกท้ังแพตเทิรน์ท่ีได้รบั 
การออกแบบมาเปน็อย่างดี ยังชว่ยให้ผูซ้ื้อสามารถน�ากล่อง
บรรจุภัณฑ์ไปใชง้านได้จรงิในระยะยาวอีกด้วย 

เชน่เดียวกับแมคโดนัลด์ในอังกฤษและไอรแ์ลนด์ ท่ีวางแผน
ก�าจดัพลาสติกจากอาหารชุด Happy Meal และเปล่ียนมาใช้ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีท�าจากกระดาษรไีซเคิลท้ังหมด โดยสรา้งลกูเล่น
ด้วยการออกแบบและดัดแปลงเป็นชุดหนังสือการต์นู ชุด
ระบายสี หรอืแพตเทิรน์กระดาษส�าหรบัพับเปน็ของเล่น เพ่ือ
ปลกูฝงัการรไีซเคิลให้แก่เด็กๆ จากการทดลองขายสินค้าไร้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเปน็ระยะเวลา 5 สัปดาห์ พบวา่ลกูค้า
รูจ้กัวธิกีารรไีซเคิลบรรจุภัณฑ์มากข้ึน อีกท้ังยังปฏิเสธการรบั
ถงุพลาสติกในกรณีอ่ืนๆ ด้วยเชน่กัน แมคโดนัลด์จงึวางแผน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในส่วนของชุดอาหารอ่ืนๆ เพ่ือให้กลาย
เป็นรา้นไรพ้ลาสติกภายในปี 2021 ไม่เพียงแมคโดนัลด์ 
เท่าน้ันท่ีต่ืนตัวกับกระแสธรุกิจรกัษ์โลก รายงาน Market 
Best Practice โดย Mass ป ี2018 ยังคาดการณ์ไวว้า่บรษัิท
ผูจ้�าหน่ายอาหารฟาสต์ฟูด้จ�านวนไม่น้อย รว่มมือกับบรษัิท
วจิยัเพ่ือมองหาทางออกของบรรจุภัณฑ์ส�าหรบัอนาคต โดย

หวงัจื้อจวนิ (Zhijun Wang) คือดีไซเนอรช์าวจนีผูเ้ปน็ไอดอลด้านออกแบบผลิตภัณฑ์จาก 
อิเกีย หลังจากท่ีเคยดีไซน์กระเปา๋อิเกียในป ี2013 และท�าให้ถงุชอ้ปป้ิงกลับมาเป็นท่ีนิยมอีก
ครัง้ในป ี2017 ในป ี2020 หวงัจื้อจวนิได้สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟรคัต้า (Frakta) ถงุ
กระสอบใส่ของจากอิเกีย โดยออกแบบเปน็หน้ากากปอ้งกันไวรสั นอกจากแรงจูงใจในการ
ประดิษฐเ์พ่ือปอ้งกันมลภาวะทางอากาศแล้ว หวงัจื้อจวนิยังหวงัวา่หน้ากากน้ีจะเปน็หน่ึงใน
ไอเท็มส�าหรบัเหล่าไอคอนคนดังได้ สินค้าชนิดน้ีถือเปน็สินค้าใชซ้�า แต่ยังเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดในบรบิทอ่ืนได้อย่างไม่รูจ้บ เช่นเดียวกับบรษัิทซัมซุงท่ีออกแบบบรรจุภัณฑ์รกัษ์โลก 
(Eco-Packaging) กล่องบรรจุภัณฑ์ท่ีท�าจากกระดาษท่ีมีคุณภาพและดูแข็งแรง เป็นได้
มากกว่าแค่บรรจุสินค้าอย่างโทรทัศน์ แต่ยังสามารถเนรมิตบ้านแมว ชั้นวางของหรอื 
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เฉพาะบรรจุภัณฑ์แก้วกระดาษ ซึ่งจะมีการผลิตและรไีซเคิลมากข้ึนต้ังแต่ป ี2021 
เปน็ต้นไป

การลดขยะในหลุมฝังกลบ คือเป้าหมายท่ีหลายบรษัิทจ�าเป็นต้องจัดการมาก
ท่ีสดุส�าหรบัแผนเศรษฐกิจหมนุเวยีน บรษัิทยนิูลีเวอรนั์บเปน็หน่ึงในบรษัิทผูผ้ลิต
ยักษ์ใหญ่ของโลก ท่ีออกมาประกาศวา่จะจดัการกับขยะในเครอืของบรษัิท ด้วย
การแปลงขยะหรอืบรรจุภัณฑ์เหลือท้ิงให้เปน็พลังงานไฟฟา้ในกระบวนการผลิต
ท้ังหมด หลังการประกาศ 6  ป ีปจัจุบันบรษัิทยูนิลีเวอรไ์ด้ผลก�าไรจากการผลิตเพ่ิม
ข้ึนจากเดิมถึง 250 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ อีกท้ังยังลดการสรา้งก๊าซเรอืนกระจกได้
ถึง 43% เม่ือเทียบกับป ี2008 ส�าหรบัสาขาแฟชัน่ซึ่งเปน็อตุสาหกรรมการผลิต
ท่ีเหลือท้ิงในหลุมฝังกลบไม่น้อยไปกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ รายงานการประชุม 
Copenhagen Fashion Summit ป ี2019 ระบุวา่ทกุๆ ปีจะมีขยะเส้ือผ้าถกูท้ิง
ในหลมุฝงักลบท่ัวโลกราว 92 ล้านตัน ซึ่งเปน็ผลมาจากสินค้า Fast Fashion ท่ี
เติบโตรวดเรว็ หากมีคณุภาพและราคาต�า จงึถกูใชง้านเพียงไม่ก่ีครัง้คล้ายถงุ
พลาสติก จากการถกูเพ่งเล็งของสายตาชาวโลก Inditex หน่ึงในบรษัิทซึ่งเป็น
เจา้ของแบรนด์เส้ือผ้าประเภท Fast Fashion สัญชาติสเปนอย่าง Zara จงึออก
มาแถลงกลยทุธใ์หม่ด้านความย่ังยืนในป ี2019 วา่จะน�าเทคโนโลยีและวธิกีาร
ใหม่ๆ เข้ามาใชใ้นกระบวนการผลิต เพ่ือประยกุต์ใชกั้บวสัดรุไีซเคิล และรว่มกัน
สรา้งสรรค์วสัดใุหม่ๆ ท่ีสามารถน�ามาใชไ้ด้ภายในป ี2025 เชน่ วสัดอุอรแ์กนิกท่ี
สามารถน�ามารไีซเคิลได้ 100% ทางฝั่ งแบรนด์เส้ือผ้า H&M ก็เปิดตัวแบรนด์ลกู
ภายใต้ชือ่ Treadler จ�าหน่ายสินค้าแฟชัน่ท่ีมาจากการรไีซเคิล 100% โดยรว่มมือ
กับบรษัิทท่ีด�าเนินตามนโยบายเพ่ือส่ิงแวดล้อม และประกาศตัววา่เปน็แบรนด์ท่ี
ค�านึงถึงจรยิธรรมแรงงาน แบรนด์ Treadler น้ีจะกลายเปน็ใบเบิกทางสูก่ารเปน็
สินค้าเพ่ือความย่ังยืนส�าหรบัอนาคตของบรษัิท นอกจากน้ี H&M ยังเตรยีมปรบั
กลยทุธก์ารผลิตท้ังหมดของแบรนด์ จากสายพานการผลิตจ�านวน 2,383 โรงงาน 
ให้ใชว้สัดท่ีุมาจากการรไีซเคิลท้ังหมด รวมถึงคัดเลือกเส้นใยจากธรรมชาติท่ีปลกู
ด้วยวธิท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

สามารถลดปรมิาณขยะอาหารในประเทศได้ครึง่หน่ึง ซึ่งรฐับาลของสิงคโปรว์างเปา้หมาย
วา่ สิงคโปรจ์ะต้องก้าวไปสูค่วามย่ังยืนด้านอาหารภายในป ี2030 โดยออกแบบพิมพ์เขียว
ดิจทัิล (Blueprint) เพ่ือติดตามการเดินทางของอาหารต้ังแต่เริม่ต้นจนถึงลงถัง เริม่จาก
การแยกขยะและท้ิงขยะให้ลงถังด้วยถงุขยะท่ีได้มาตรฐาน แม้วา่บรบิทของสังคมจะท้าทาย
การท�างานของรฐั แต่การให้ประชาชนจา่ยค่าท้ิงขยะ (Pay-As-You-Throw) ในจ�านวนเงนิท่ี
เหมาะสม ถือเป็นจุดเริม่ต้นของความเปล่ียนแปลงในครวัเรอืนท่ีชดัเจน การจา่ยเงนิเท่ากับ
ท่ีท้ิงไปเกิดข้ึนในไต้หวนัและเกาหลีใต้ ระบบการจา่ยเงนิน้ี ในไต้หวนั ผูอ้ยูอ่าศัยต้องซื้อถงุ
ขยะมาตรฐานเพ่ือแยกอาหาร จงึจะไม่ถกูเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ย ส่วนในเกาหลีใต้ ชุมชนท่ีอยู่
อาศัยบางแห่งมีนโยบายแจกถงุขยะท่ีได้มาตรฐาน ในขณะท่ีบางพ้ืนท่ีมีถังขยะส่วนกลางท่ี
ใชเ้ทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) ซึ่งเปน็นวตักรรมถังขยะท่ีสามารถ
เรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามปรมิาณของน�าหนักขยะ

ในสิงคโปรก์ารให้ผู้อยู่อาศัยจ่ายเงนิให้กับขยะอาหารยังไม่เป็นท่ียอมรบัในบรบิทของ
สังคม เพราะฉะน้ันภาครฐัจงึพยายามมองหาวธิแีก้ไขอ่ืนๆ ส่ิงท่ีตามมาคือการต่ืนตัวของ
เหล่าสตารท์อัพผูคิ้ดค้นบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อย่างบรษัิท TRIA ใน
สิงคโปร ์ผูคิ้ดค้นบรรจุภัณฑ์ Bio24 ท่ีมีแนวคิดส�าคัญคือการน�าขยะอาหารซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอาหารจากภาคเกษตรกรรม มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถย่อยสลายได้ภายใน
เวลาเพียง 24 ชัว่โมง เม่ือน�าบรรจุภัณฑ์ Bio24 พรอ้มกับเศษอาหารมาวางลงในอปุกรณ์
ย่อย Bio24 อปุกรณ์จะสามารถย่อยท้ังบรรจุภัณฑ์และอาหารให้เปน็เน้ือเดียวกันได้ น่ัน
หมายความวา่รา้นอาหารจะประหยัดเวลา ก�าลังคน และค่าใชจ้า่ยในการแยกขยะ ท้ังยัง
ได้ปุย๋ส่งกลับไปยังภาคเกษตรกรรม เกิดเปน็วงจรไม่รูจ้บของอาหารโดยไม่สรา้งขยะให้แก่
ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากปุย๋เหล่าน้ีไม่มีสารเคมีเจอืปน ปัจจุบันบรษัิท TRIA ได้ส่งปุย๋ให้แก่
ชาวสวนหรอืผูป้ลกูพืชผักในชุมชนของสิงคโปรจ์�านวน 10,000 ตันต่อป ีระบบน้ีชว่ยลด
ขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์ไปได้ถึงครึง่หน่ึง 

องค์การสหประชาชาติรายงานวา่ทุกๆ ปี อาหารท่ีผลิตข้ึนถูกท้ิงให้กลายเป็นขยะ
อาหารถึง 1 ใน 3 หรอืจ�านวน 1.3 พันล้านตัน โดยกระบวนการคัดท้ิงเริม่ต้นต้ังแต่
กระบวนการคัดสรรในขยะเกษตรกรรม กระบวนการคัดเลือกจากชั้นวางสินค้า
กระบวนการปรุงอาหาร ไปจนถึงขยะอาหารท่ีเหลือท้ิงลงถังขยะประจ�าบ้าน สิงคโปร์
นับเปน็หน่ึงในประเทศท่ีตระหนักเรือ่งความม่ันคงทางอาหารเปน็อันดับต้นๆ ของโลก 
นับต้ังแต่ก่อต้ังองค์กร National Environment Agency (NEA) ในป ี2017 สิงคโปร์

ที่มาภาพ geometria.sg
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นอกจาก Bio24 สิงคโปรยั์งมีนวตักรรมหลายชนิดท่ีคิดค้นข้ึนเพ่ือลดขยะอาหาร อย่าง
นวตักรรมการรกัษาอาหารในตู้เย็นหรอือาหารท่ีซื้อมาให้เก็บไวไ้ด้นานข้ึน ลดการถกู
ท้ิงลงในถังขยะ เชน่นวตักรรม PLA ท่ีคิดค้นโดยบรษัิท BioFreshPak มีลักษณะเป็น
ฟล์ิมใสคล้ายแผ่นฟล์ิมถนอมอาหารท่ัวไป แต่ท�าจากกรดของมันส�าปะหลังเกรดสอง
ท่ีถกูคัดท้ิงเปน็ขยะจากภาคเกษตรกรรม หากห่อแผ่นฟล์ิมท่ีใชง้านไวกั้บผักหรอืผลไม้
จะชว่ยชะลอการสกุของผักผลไม้ได้ หากห่ออาหารจ�าพวกปรุงสกุ จะสามารถควบคมุ
ความชืน้และรกัษาความสดใหม่ของสารอาหารได้นานข้ึนหลายวนั หากต้องการขนส่ง
อาหารภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูสงู อาหารเหล่าน้ันจะยังคงถกูยืดเวลาให้
คงสภาพไวไ้ด้หลายชัว่โมงมากกวา่การไม่ได้ห่อ อาหารบางชนิด เชน่ ขนมปัง ผลไม้ 
หรอืผักจ�าพวกเห็ด หากห่อด้วยฟล์ิม PLA จะสามารถเก็บรกัษาในสภาพท่ีกินได้ 2-5 
วนัแม้ไม่แชใ่นตู้เย็น แต่หากแชใ่นตู้เย็น ก็จะสามารถคงความสดไวไ้ด้นานข้ึนไปอีก 
นอกจากน้ีฟล์ิม PLA ยังสามารถย่อยสลายได้เองแม้ในอณุหภมิูห้องภายในระยะเวลา 
180 วนั ซึ่งข้ึนอยู่กับการใชง้าน 

สหรฐัอเมรกิาถือเปน็ประเทศท่ีมียอดผูติ้ดเชื้อไวรสั COVID-19 สงู
เปน็อันดับต้นๆ ของโลก การประกาศล็อกดาวน์ท�าให้ประชาชนชาว
อเมรกัินจ�านวน 40 ล้านคน กลายเป็นผู้เส่ียงต่อการขาดแคลน
อาหารภายใน 1 สัปดาห์ ReFED กลุ่มเครอืข่ายท่ีไม่แสวงหาผล
ก�าไรและจดัการเก่ียวกับขยะอาหาร ได้มองหาทางออกของปญัหา
ความขาดแคลนน้ี จึงออกแบบแผนความม่ันคงทางอาหารจาก
ขยะอาหารต่อสัปดาห์ เพียงสัปดาห์เดียว ReFED ได้รบัเงนิจากการ
ระดมทนุในแพลตฟอรม์ GoFundMe จ�านวน 1 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ 
ReFED รบัซือ้อาหารท่ีถกูท้ิงจากภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม
การผลิตต่างๆ แต่ยังอยูใ่นสภาพท่ีกินได้จ�านวน 10 ล้านปอนด์ ซึ่ง
อาหารเหล่าน้ันถกูน�ามาปรุงใหม่เปน็อาหารจ�านวน 8.3 ล้านม้ือ เพ่ือ
มอบให้แก่ผูย้ากไร ้โดยผูป้รุงอาหารเปน็รา้นค้าท่ีเข้าไปลงทะเบียน
ตามแหล่งใกล้เคียงของขยะอาหารท่ีซือ้ไว ้เม่ือปรุงเสรจ็จะน�าอาหาร
ไปแจกจา่ยให้แก่ผูย้ากไรต้ามชุมชนใกล้เคียง ขณะเดียวกันทางรา้น
ค้าจะแบ่งอาหารส่วนหน่ึงไวส้�าหรบัปรุงจ�าหน่ายเพ่ือให้มีรายได้ใน
ชว่งวกิฤตน้ีด้วย เวลาผ่านไป 1 เดือน ReFED สามารถลดจ�านวน
อาหารจากการกลายเป็นขยะอาหารได้มากถึง 250 ล้านตันจาก
เครอืข่ายอาหารท่ีเข้ารว่ม โดยไม่ก่อให้เกิดคารบ์อนฟุตพรนิต์จาก
การขนส่งทางไกล เพราะแหล่งวตัถุดิบ สถานท่ีปรุงอาหาร และ
ชุมชนท่ีต้องการอาหาร ต่างถกูแบ่งพ้ืนท่ีให้อยู่ในข้อจ�ากัดของฟูด้
ไมล์ตามเขตน้ันๆ ไวแ้ล้ว ReFED ยังกล่าววา่การเป็นแพลตฟอรม์
กลางเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งวตัถุดิบเหลือท้ิงกับผู้ผลิต จะยังคงเป็น
โมเดลท่ีท�าได้ต่อไป แม้เราจะไม่ได้ตกอยูใ่นสถานการณ์ระบาดของ
เชื้อไวรสัแล้วก็ตาม

การลดอาหารเน่าเสียเปน็หนทางเริม่ต้นสูก่ารแก้ไขปญัหาขยะอาหารอย่างย่ังยืน ซึ่งเชือ่มโยงถึงปญัหา
ความม่ันคงทางอาหารและการขาดแคลนทรพัยากร หากในทกุการปลกูได้ท้ิงผลิตผลไป 30% น่ันไม่
ได้หมายความวา่สญูเสียอาหาร 30% เท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงการสญูเสียทรพัยากรดิน น�า และ
เชื้อเพลิงไปกับการปลกูอาหารเหล่าน้ันด้วย มมุมองการออกแบบบรรจุภัณฑ์จงึมีส่วนส�าคัญต่อการ
ปอ้งกันอาหารจากการถกูท้ิงโดยไม่จ�าเปน็ อีกหน่ึงวธิท่ีีเปน็ท่ีนิยมคือการรบัซื้อขยะอาหารเหลือท้ิงมา
ปรุงสกุใหม่ อย่างในชว่งการระบาดของ COVID-19 ประชากรไม่ต�ากวา่ 60% ของโลกตกอยู่ในสภาวะ
ขาดแคลนอาหาร รายงานจากองค์การสหประชาชาติระบุวา่สถานการณ์ระบาดของไวรสัอาจท�าให้ผูค้น
ราว 265 ล้านคน มีความเส่ียงเสียชวีติจากการขาดอาหาร นับเปน็ปญัหาใหญ่ส�าหรบัมนุษยชาติ ซึ่ง
สวนทางกับปรมิาณอาหารจ�านวน 1.6 พันล้านตันท่ีต้องกลายเปน็ขยะอาหารเม่ือไม่สามารถน�าส่งถึง
ผูบ้รโิภคได้ รายงานในมณฑลหูเปย่ของจนีกล่าววา่ มีอาหารถกูท้ิงเพราะขายไม่ได้จ�านวนหลายพันตัน 
จากการล็อกดาวน์ท่ีเกิดข้ึนครัง้แรกในวนัท่ี 25 มีนาคม จากน้ันเม่ือมีการประกาศเรือ่งการระบาดของ
โรค นับวา่โชคดีท่ีมีหน่วยงานจากภาครฐัและเอกชนจากมณฑลอ่ืนของจนี รบัซือ้อาหารไปแปรรูป  เพ่ือ
เยียวยาเศรษฐกิจและกูว้กิฤตปญัหาขยะอาหารท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนครัง้ใหญ่ ท้ังยังส่งต่ออาหารเหล่าน้ัน
ไปให้แก่คนยากจนและผูป้ว่ยในโรงพยาบาล



330 331

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

ทักษะการปรุงอาหารมีส่วนส�าคัญต่อการปรบัตัวของผูบ้รโิภค สถิติในสหราชอาณาจกัรระบวุา่มีขยะ
อาหารจากการกินเหลือจ�านวน 1 แสนตันต่อป ีถึงแม้วา่ในจ�านวนน้ีจะรวมถึงรา้นค้าปลีก ซึ่งน�าสินค้า
ส่วนท่ีเหลือไปแจกจา่ยเปน็จ�านวน 43,000 ตันแล้วก็ตาม เทสโก้ โลตัส จงึออกแบบแคมเปญโรงเรยีน
สอนปรุงอาหารจากสตูรอาหารกวา่ 1,000 เมนู ซึ่งออกแบบโดยเชฟชื่อดัง เจม่ี โอลิเวอร ์ (Jamie 
Oliver) ท้ังเขายังจดัคอรส์สอนท�าอาหารจากอาหารเหลือท้ิงให้แก่พนักงานโลตัสและบุคคลภายนอกท่ี 
สนใจ ปัจจุบันเมนูท่ีได้จากการปรุงใหม่ของโลตัส ถกูน�าไปบรจิาคให้แก่องค์กร FareShare เพ่ือเป็น
ม้ืออาหารให้แก่ผูย้ากไรห้รอืโรงพยาบาล แม้วตัถดิุบจะมาจากอาหารเหลือท้ิง แต่อาหารท่ีผ่านการปรุง
ใหม่ก็มีหน้าตาไม่ต่างจากอาหารท่ัวไป ท้ังยังมีสารอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ การพัฒนาระบบการ 
ท�าอาหารอาจไม่ใชส่ิ่งท่ีฝกึฝนกันได้งา่ยๆ  ปจัจุบันจงึมีเทคโนโลยีผูช้ว่ยออกแบบอาหารเพ่ือปรุงอาหาร
ได้คุม้ค่าย่ิงข้ึน อย่างนวตักรรมเครือ่งสแกนอาหาร Winnow อปุกรณ์ชนิดน้ี ได้เปล่ียนห้องครวัธรรมดา
ให้กลายเปน็ห้องครวัอัจรยิะ (Smart Kitchen) ด้วยระบบปญัญาประดิษฐ ์(AI) โดยตรวจจบัวตัถดิุบ
ท่ีต้องการปรุงอาหารและแนะน�าการปรุงแบบไม่เหลือท้ิง หรอืสแกนข้อมูลของเศษอาหาร แล้วน�าไป
ประมวลผลทางคอมพิวเตอร ์ เพ่ือระบทิุศทางของอาหารจานน้ันวา่เหมาะสมกับการน�าไปสรา้งสรรค์
ในรูปแบบใด วธิเีหล่าน้ีชว่ยให้พ่อครวัสามารถลดต้นทนุอาหารได้ จากการค�านวณของ AI ประหยัด
เวลาในการแยกขยะ และตัดสินใจวา่จะโยนอาหารลงในถังขยะประเภทใด ข้อมลูของขยะอาหารจะถกู
บันทึกไวใ้นระบบ เพ่ือประมวลการประกอบอาหารใหม่ท่ีมีประสิทธภิาพมากกวา่เดิม นวตักรรมน้ีถกูใช้
งานในรา้นอาหารท่ีมีระบบ Restaurant Lab ท่ัวโลก เพ่ือจดัการกับขยะอาหารเหลือท้ิง และวางเป้า
หมายในการพัฒนาระบบให้เหมาะแก่การใชง้านในภาคครวัเรอืนให้มากข้ึน

ขยะอาหารไม่ได้มีบ้ันปลายชีวิตเป็นเพียงปุ๋ยให้ต้นไม้ แต่
ยังเป็นพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ส�าหรบับ้านได้อีกด้วย อย่าง 
HomeBiogas บรษัิทผูผ้ลิตอปุกรณ์ท�าก๊าซชวีภาพจากขยะ
อาหารภายในครวัเรอืน คิดค้นอปุกรณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายเต็นท์ 
ซึ่งเหมาะกับการวางไวบ้รเิวณหลังบ้าน เพียงน�าอาหารท่ีเหลือ
จากการปรุงใส่ลงไป เครื่อง HomeBiogas จะสลายสาร
อินทรย์ีให้กลายเปน็ปุย๋ น่ีคือการรไีซเคิลข้ันแรก ข้ันต่อไปเม่ือ
ปุ๋ยน้ันไม่ถกูน�าไปใชง้าน ก็จะถกูน�าไปเข้ากระบวนการหมักให้
กลายเปน็ก๊าซชวีภาพต่อไป ขยะ 10 ส่วนเต็มถังหมัก สามารถ
ใชเ้วลากล่ันภายใน 2 ชัว่โมง เปน็ก๊าซออกมาได้ 3 ส่วน น�ามา
เก็บไวใ้นถงุก๊าซ ปัจจุบัน 90 ประเทศท่ัวโลกได้หันมาใชก๊้าซ
ชวีภาพเพ่ือปรุงอาหารในครวัเรอืน และ HomeBiogas คือ
หน่ึงในผลิตภัณฑ์ผลิตก๊าซชีวภาพท่ีสามารถจัดการกับขยะ
ภายในบ้าน และสรา้งเชือ้เพลิงส�าหรบัใชใ้นครวัเรอืนได้ภายใต้
รูปแบบ Off Grid ซึ่งเปน็ระบบท่ีไม่พ่ึงพาไฟฟา้จากส่วนกลาง

ส่วนประกอบหลักของขยะอาหารคือน�า หากเทียบกับจ�านวน
อาหารท่ีถกูท้ิงท่ัวโลกในปรมิาณ 1.3 ล้านตันต่อป ีเท่ากับต่อ
ปีเราเทน�า 45 ล้านล้านแกลลอนท้ิงไปอย่างสญูเปล่า บรษัิท 
Ambrosia จงึมองเห็นโอกาสท่ีจะปรบัตัวธรุกิจให้เติบโตจาก
ปัญหาน้ี ด้วยการพัฒนานวตักรรมเปล่ียนขยะอาหารให้กลาย
เป็นน�ายาท�าความสะอาดภายใต้ชื่อ Veles ซึ่งประกอบด้วย
เศษอาหาร 97% น�ามันหอมระเหยจากลาเวนเดอร ์สะระแหน่ 
และมะกรูด 3% เพ่ือรกัษาสภาพของกลิน่ไว ้ส่วนผสมท่ีได้ของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ี มีฤทธิเ์ป็นกรดเทียบเท่ากับน�ายาท�าความ
สะอาดบ้านท่ัวไป ท่ีมีกรดอะซิติกและกรดแลคติก ซึ่งมี
คณุสมบัติเป็นแอลกอฮอล์ส�าหรบัฆ่าเชื้อ จงึสามารถใชง้าน
ได้กับทกุพ้ืนท่ี เชน่ เคาน์เตอร ์ครวั โต๊ะ กระจก หรอืบรเิวณ
ท่ีต้องการท�าความสะอาดเป็นพิเศษ โดยไม่มีสารเคมีท่ีเป็น
อันตรายต่อรา่งกาย Veles จงึเป็นตัวอย่างหน่ึงท่ีน�าเอาขยะ
อาหารมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรบัใชใ้นครวัเรอืน 

ที่มาภาพ ciwm-journal.co.uk
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ขยะอาหารเป็นเหมือนภัยรา้ยท่ีปกคลุมพ้ืนดิน 
มลภาวะทางอากาศเปน็เหมือนอันตรายท่ีอยู่รอบ
ตัว โดยปกติอากาศมักมีไอน�าหรอืความชืน้อยูเ่ชน่
เดียวกับหลักการของขยะอาหาร บรษัิท Air Co. 
สตารท์อัพในนิวยอรก์ จงึผดุไอเดียเนรมิตอากาศ
ท่ีเปน็พิษให้กลายเป็นเจลล้างมือในชว่งการระบาด
ของเชื้อไวรสั COVID-19 ด้วยการสรา้งนวตักรรม
เปล่ียนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากโรงงานมา 
กล่ันรวมกับเหล้าวอดก้า คารบ์อนไดออกไซด์
ประจุลบจะเข้าไปจบักับโมเลกลุของวอดก้า และ
เปล่ียนวอดก้าน้ันให้กลายเป็นแอลกอฮอล์บรสิทุธิ ์
เม่ือวอดก้าเจอกับออกซเิจน จะท�าให้คณุสมบัติ
ในการเป็นแอลกอฮอล์คงท่ี ไม่เปล่ียนแปลง จงึ
สามารถน�าไปแปรรูปเปน็เจลล้างมือต่อไปได้ เพียง
เท่าน้ีเราก็สามารถจัดการกับวกิฤตมลภาวะทาง
อากาศและการระบาดของไวรสัไปได้พรอ้มๆ กัน

ทุกวันน้ียังคงมีสตารท์อัพหลายรายท่ีพยายาม
มองหาความเปน็ไปได้ในวตัถดิุบขยะและมลภาวะ
เพราะนอกจากสามารถสรา้งก�าไรจากวัตถุดิบ
เหล่าน้ันได้ ยังสรา้งส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึนไปพรอ้ม
กัน เช่นเดียวกับสตารท์อัพ Kenoteq สัญชาติ
สกอตแลนด์ ผู้คิดค้นนวัตกรรม K-Briq อิฐ
ส�าหรบัใชใ้นงานก่อสรา้งอาคาร ซึ่งผลิตจากการ
รไีซเคิลขยะหลุมฝังกลบในแฮมิลตัน นอกจาก
สามารถก�าจดัขยะในกลุม่ฝงักลบ อิฐชนิดน้ียังเพ่ิม
คณุสมบัติลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ในระหวา่งใชง้านบนตัวอาคารด้วยเชน่กัน ถือเปน็
ก�าไร 2 ต่อส�าหรบัส่ิงแวดล้อม

ปี 2020 ผลกระทบของ COVID-19 ได้ก่อให้เกิดมาตรการพิเศษไปท่ัวโลก อย่าง
การอนุญาตให้ใช้หน้ากากใช้แล้วท้ิง หรอืผลิตเฟซชิลด์จนล้นตลาด ท�าให้เกิด
ค�าถามท่ียากส�าหรบัผูท่ี้ท�างานต่อสูกั้บมลพิษพลาสติก วา่จะสนับสนุนพฤติกรรม
ดังกล่าว ด้วยการลดการระบาดระหวา่งมนุษย์ แต่ยังเยียวยาชวีติของธรรมชาติไว้
ได้อย่างไร ความเส่ียงของคนงานคัดแยกขยะต่อวกิฤตน้ีจะเปน็ไปในทิศทางไหน 
อย่างผู้ท่ีท�าหน้าท่ีแยกขยะในอินโดนีเซยี ผู้ท่ีเปน็กระดกูสันหลังของการจดัการ
ขยะพลาสติกปีละ 1 ล้านตัน เพ่ือน�าไปรไีซเคิล พรสิ พอลล่ี (Pris Polly) ประธาน
บรษัิท อินโดรามา โพลีเอสเตอร ์อินดัสตรีส์้ (IPI) ให้ความเห็นวา่ในอินโดนีเซยีมี
ประชากรจ�านวน 3.7 ล้านคน ท่ีท�าหน้าท่ีแยกขยะเปน็อาชพี แต่พวกเขากลับไม่
ปลอดภัยท่ีต้องท�างานน้ีในชว่งวกิฤต ท�าให้เอกชนจากหลายภาคส่วนจ�าเปน็ต้อง
เข้ามาชว่ยเหลือบุคคลท่ีท�าหน้าท่ีส�าคัญของประเทศ หน่ึงในน้ันคือบรษัิทผูผ้ลิตน�า
ด่ืม Pam Jaya ท่ีชว่ยอ�านวยความสะดวกเรือ่งน�าด่ืมและการจดัหาหน้ากาก และ
บรษัิทยนิูลีเวอร ์(Unilever) ท่ีเข้าไปแจกจา่ยสบู่ส�าหรบัล้างมือ และจดัหาอปุกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่ชุมชนผูแ้ยกขยะท้ังระบบ หลายบรษัิทพยายามลดการใช้
พลาสติกโดยไม่จ�าเปน็ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีล�าบาก 
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บทความ “COVID-19 | Impactson Food Waste” โดย 
Madhura Rao และ Dr. Alie de Boer จาก foodunfolded.com

บทความ “Exclusive: Starbucks and McDonald’s Team Up 
to Rethink Cups” โดย Mark Wilson จาก fastcompany.com

บทความ “Food Supply holesaler Launches ‘Drive-
Through Greengrocer’ in Tokyo” โดย Claire Williamson 
จาก japantimes.co.jp

บทความ “Food Waste Management in Singapore: 
Envisioning the Possibilities of a Zero Waste Nation” โดย 
Cheryl Low และ Julienne Chen จาก lkycic.sutd.edu.sg

บทความ “H&M Pilots Supply Chain Service Treadler 
to Improve Industry Sustainability” โดย S.L. Fuller จาก 
supplychaindive.com

บทความ “Kenoteq Launches Brick Made Almost Entirely 
of Construction Waste” โดย Rima Sabina Aouf จาก 
dezeen.com
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เน่ืองจากการเติบโตของสินค้าเดลิเวอรีเ่พ่ือเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ขณะเดียวกัน ราคาน�ามันท่ีต�าลงส่งผลต่อมูลค่าพลาสติก วา่อาจไม่คุ้มค่าส�าหรบัการ
รไีซเคิล บรษัิทรไีซเคิลจงึต้องรบัศึกหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงรบัมือกับความ
เส่ียงจากขยะท่ีน�ามารไีซเคิล หลายประเทศมีการปรบัตัวเรือ่งการใชช้วีติอย่างมีสขุภาวะ
ภายใต้การบรกิารท่ีเข้าถึงทกุคน เชน่ ศนูย์กระจายสินค้าผักผลไม้ในเขตโอตะ กรุงโตเกียว 
และเมืองชบิะ ซึ่งถือเปน็แหล่งค้าส่งผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง ได้ออกแบบการให้บรกิารจ�าหน่าย
ผักผลไม้ด้วยวธิกีารไดรฟท์รู (Drive-Thru) น่ันคือการให้ผูซ้ื้อขับรถเข้าซื้อผ่านชอ่งส�าหรบั
ส่ังชุดผักผลไม้น�าหนักไม่เกิน 5 กิโลกรมั จากน้ันจงึเคล่ือนรถไปยังจุดต่อคิว เม่ือถึงคิวให้
ผูซ้ื้อขับรถไปจอดบรเิวณจุดรบัสินค้า จะมีพนักงานสวมชุดรดักมุใส่หน้ากากและถงุมือ ขน
ลังผักผลไม้มาไวบ้รเิวณท้ายของรถยนต์ กล่องลังท่ีใชเ้ป็นกล่องรไีซเคิลท้ังหมด เพียงผูซ้ื้อ
จา่ยเงนิในจ�านวน 5,000 เยน ก็จะได้ชุดผักผลไม้พรอ้มข้าวสาร โดยไม่ต้องเข้าจุดคัดกรอง
หรอืใกล้ชดิกับบคุคลอ่ืนได้อย่างปลอดภัย บรษัิทกล่าววา่การให้บรกิารระบบน้ีสามารถลด
จ�านวนขยะจากถงุพลาสติกเดิมท่ีเตรยีมไวใ้ห้ผูซ้ื้อหยิบเองหลายเท่า นอกจากน้ีการใส่ใน
กล่องจะไม่ท�าให้ผักช�า จงึชว่ยลดการใชถ้งุพลาสติกไปได้ถึง 80% จากระบบเดิม 

เม่ือไม่นานมาน้ี รฐัแคลิฟอรเ์นียได้กลายเป็นหน่ึงใน
รฐัล่าสดุท่ียกเลิกการส่ังห้ามใชถ้งุพลาสติกแบบใช้
ครัง้เดียว ในขณะท่ีนิวยอรก์ นิวเจอรซ์ย์ี และสหราช
อาณาจกัร ได้เล่ือนการห้ามใชถ้งุพลาสติกออกไป 
เน่ืองจากมีข้อสันนิษฐานวา่วสัดพุลาสติกมีโอกาส
น้อยท่ีจะติดเชื้อไวรสั ในขณะท่ีประชาชนจ�านวน
มากก�าลังส่ังซื้ออาหารออนไลน์ และใชว้สัดใุชแ้ล้ว
ท้ิงเพ่ือความม่ันใจ แต่ในท่ีสดุกลับมีงานวจิยัแนะน�า
ในทางตรงกันข้าม วา่จากเดิมท่ีไวรสัสามารถมีชวีติ
อยู่ได้นานถึง 24 ชั่วโมงบนกระดาษแข็งและผ้า 
แต่สามารถมีชีวติได้นานถึง 72 ชั่วโมงบนพ้ืนผิว
พลาสติกและวสัดุท่ีเงางามอ่ืนๆ การจัดการขยะ
พลาสติกท่ีใชเ้พียงครัง้เดียวเปน็ความท้าทายระดับ
ประเทศ เพราะพลาสติกเหล่าน้ันได้ผดุออกมาจาก
ใจกลางเมืองและหล่ังไหลสูร่ะบบนิเวศในเมืองมาก
ข้ึน กลายเป็นวกิฤตพลาสติกซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ก�าจดัถึง 10 ปี ในรายงานจากสภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum) จงึแนะน�าแนวทาง
การใช้ชีวติในระยะยาวของมนุษย์ วา่แม้จะอยู่ใน
ช่วงของการระบาดระยะใดก็ตาม การเดินหน้า
จดัการขยะยังคงด�าเนินต่อไป เพราะเส้นทางสูก่าร
มีสขุภาวะท่ีดีส�าหรบัทกุชวีติในระบบนิเวศ ยังต้อง
พ่ึงพาการรไีซเคิลอย่างย่ังยืน จงึแนะน�าให้รา้นค้า
ลดการใชถ้งุพลาสติก ผูบ้รโิภคใชถ้งุผ้าส�าหรบัจบั
จา่ยสินค้า และท�าความสะอาดทกุครัง้เม่ือใชง้าน มี
ความรบัผิดชอบในการท้ิงผลิตภัณฑ์ เชน่ หน้ากาก 
ถงุมือ โดยแยกขยะกลุม่น้ีเปน็พิเศษ รวมถึงไม่ท้ิง
ในถังขยะสาธารณะท่ีมีขยะประเภทอ่ืนรวมอยูด้่วย 
ตระหนักและไม่ลืมมองเป้าหมายเพ่ือความย่ังยืน
ของทุกชีวิต เพราะเราไม่ได้ยืนอยู่บนทางแยกท่ี
ต้องเลือกการปรบัตัวระหวา่งเพ่ือสุขภาพหรอืส่ิง
แวดล้อม แต่มันคือการปรบัตัวบนเส้นทางเดียวกัน
ส�าหรบัทกุชวีติบนโลกใบน้ี

liquor.com
Imfa.org
mudjeans.eu
omy-maison.com
techcrunch.com
veles.com
wrangler-ap.com
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RESURGENCE
ฟื้นคืนความแข็งแกร่งให้ธรรมชาติ  
เพิ่มสุขภาพดีให้ทุกชีวิต

หมวดหมู่ สุขภาพและความเป็นอยู่, อาหาร

การค้นหาล�าดับดีเอ็นเอของส่ิงมีชวีติเริม่ต้นในยุค 1990 ยคุน้ันชวีวทิยาถือเปน็ศาสตรท่ี์
ค่อนข้างใหม่ในสายตาของชาวโลก ต่อมาชว่งปลายทศวรรษ 1990 ผูค้นเริม่หันมาสนใจ
เรือ่งการหาล�าดับพันธกุรรมมากข้ึน หลังจากพบวา่มีล�าดับดีเอ็นเอปรศินาท่ีสามารถ
เปล่ียนโลกได้ ดีเอ็นเอกลุม่น้ีมักปรากฏในรหัสพันธกุรรมซ�าๆ หลายๆ รอบ โดยมีระยะ
ห่างสม�าเสมอกัน นักชวีวทิยาจงึเรยีกแพตเทิรน์ดีเอ็นเอน้ีวา่ครสิเปอร ์ (CRISPR) ย่อ
มาจาก Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats หลังจาก
น้ันโลกก็ค้นพบวธิสีรา้งระบบภมิูคุ้มกันในรา่งกายของมนุษย์ ซึ่งน�าพาความหวงัในการ
รกัษาโรคทางพันธกุรรม และสามารถก�าหนดพันธกุรรมในส่ิงมีชวีติได้

“ในระบบดีเอ็นเอ รหัสพันธกุรรมก็เหมือนด่ังเครือ่งประมวลค�า 
ในคอมพิวเตอร ์จุดใดก็ตามท่ีคณุต้องการตัดท้ิง 

จุดน้ันก็สามารถพิมพ์ค�าใหม่เข้าไปได้” 
เฝิงจาง (Feng Zhang) นักพันธวุศิวกรรมจากสถาบัน Broad ได้กล่าว

ไวใ้นสารคดี Human Nature (2019) 
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ในเวลาน้ันภายในห้องแล็บของบรษัิทวจิยัอาหาร Danisco น�าโดยโรดอล์ฟ บารร์าง
ก ู (Rodolphe Barrangou) ผูอ้�านวยการด้านจโีนมิกส์ ได้สรา้งการค้นพบครัง้ย่ิง
ใหญ่ในอตุสาหกรรมอาหาร น่ันคือการค้นพบวธิท่ีีสามารถฆ่าเชื้อไวรสัในแบคทีเรยี
ในโยเกิรต์ได้ ด้วยกระบวนการเดียวกันกับการสรา้งภมิูคุ้มกันในรา่งกายมนุษย์ด้วย
ครสิเปอร ์(CRISPR) จากน้ันเปน็ต้นมา Danisco  ได้กลายเป็นบรษัิทท่ีขายจุลินทรย์ี
ให้แก่คนท่ีอยู่ในธุรกิจอาหารท่ัวโลก โดยเฉพาะการผลิตแบคทีเรยีส�าหรบัผลิต 
โยเกิรต์ แบคทีเรยีดังกล่าวสรา้งภมิูคุ้มกันตนเองได้ด้วยการจบัคู่รหัสจโีนมจุลินทรย์ี 
ท่ีรบัล�าดับดีเอ็นเอของไวรสัเข้ามาเปน็หน่ึงของรหัสพันธกุรรม จากน้ันจโีนมดังกล่าว
ก็จะสามารถต้านการบกุรุกของไวรสัเข้ามาในดีเอ็นเอได้ มีการกล่าวถึงครสิเปอรใ์น
วารสารวทิยาศาสตรม์ากมายในชว่งปี 2007 วา่คือระบบภมิูคุ้มกันของส่ิงมีชวีติยคุ
ใหม่ และกลายเป็นทางรอดด้านอาหารของมนุษยชาติ นักวทิยาศาสตรใ์ชค้รสิเปอร์
เพ่ือก�าจดัไวรสัในหมู ซึ่งขัดขวางการปลกูถ่ายอวยัวะของหมใูห้กับมนุษย์ ในขณะท่ีนัก
นิเวศวทิยาค้นหาวธิใีชเ้ทคโนโลยีน้ีเพ่ือปกปอ้งส่ิงมีชวีติชนิดต่างๆ ท่ีใกล้สญูพันธุ ์และ
นักชวีวทิยาพืชท่ีวจิยัพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด ลงมือก�าจดัยีนท่ีดึงดดูแมลง
ศัตรูพืช  โดยใชช้วีวทิยาแทนท่ีจะพ่ึงพาสารเคมีในยาฆ่าแมลง

หลายโปรเจก็ต์ด้านวศิวกรรมพันธศุาสตรส์มัยใหม่ เปรยีบ
เสมือนการแฮ็กเข้าระบบเซลล์ แล้วมอบความแข็งแกรง่ให้
แก่พืชพันธุ ์  ในอดีตเทคนิคการแก้ไขยีน (Gene-Editing 
Techniques) ในพันธุ์พืช ถูกน�ามาใช้เพ่ือเพ่ิมแนวทาง
ความม่ันคงทางอาหาร อย่างผลงานวจิยัโดยศาตราจารย์ 
คิมจนิซู (Kim Jin-Soo) ชาวเกาหลีใต้ ท่ีท�าให้เกาหลีเหนือ
ต้องยอมรบัเทคโนโลยีน้ีเรว็กวา่ประเทศใดในโลก เพราะ
สามารถชว่ยให้เกาหลีเหนือเผชญิหน้าและแก้ปญัหาความ
ขาดแคลนทางอาหารได้อย่างรวดเรว็ เม่ือเห็นผลลัพธ์ท่ี
ชดัเจน ภายหลังในปี 1999 คิมจนิซูจงึกลับมาก่อต้ังบรษัิท 
ToolGen ในเกาหลีใต้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการตัดแต่ง
จโีนม เปน็เวลาเดียวกันกับชว่งท่ีฝั่ งยโุรปค้นพบชวีโมเลกลุ
ของครสิเปอร ์(CRISPR) และเอนไซม์แคสไนน์ (Cas9) ซึ่งได้
รบัการยอมรบัมากข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีตัดแต่งน้ีสามารถ
ชว่ยเหลือผูป่้วยท่ีเป็นโรคทางพันธกุรรมต้ังแต่ก�าเนิดได้ ใน
สายตาชาวโลก โดยเฉพาะเกาหลีใต้ จงึตีพิมพ์ผลงานของ
บรษัิท ToolGen ลงในวารสารพันธกุรรมระดับชาติ และมอบ
สิทธบัิตรเป็นเจา้ของเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 

ในหลายประเทศ ซึ่งสรา้งผลงานท้ังในวงการแพทย์และ
เกษตรกรรม ในยุคท่ีสภาพอากาศไม่แน่นอน เกาหลีใต้ได้
เปิดใจถึงเรือ่งน้ี และจดัต้ังศนูย์แห่งชาติส�าหรบัพืชดัดแปลง
พันธกุรรม (National Center for GM Crops: NCGC) 
เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ โดยพัฒนาพืช
ดัดแปลงพันธกุรรม 81 ลักษณะจากพืช 13 ชนิด เชน่ กะหล�าปลี 
ท่ีทนต่อแมลงศัตรู พรกิไทย แตงกวาท่ีต้านทานต่อไวรสั 
โมเสค ข้าวท่ีสรา้งเบต้าแคโรทีน ข้าวท่ีป้องกันโรคเบาหวาน
ฯลฯ ส่งผลให้มีการใชส้ารก�าจดัศัตรูพืชน้อยลง และมีการ
สญูเสียของผลผลิตน้อยลง
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นอกจากการเพ่ิมความแข็งแกรง่ให้พืชพันธุ ์งานวจิยัครสิเปอรยั์งเปล่ียนโทษให้กลายเปน็ดีข้ึน ได้ด้วย
โปรเจก็ต์ Newcotiana ซึ่งทุ่มทนุไป 7.2 ล้านยโูร เพ่ือสรา้งโมเดลฟารม์ใบยาสบู (Tobacco) แห่ง
อนาคตด้วยเทคโนโลยีวธิคีรสิเปอร ์โดยมีเป้าหมายในการพัฒนายาเส้นให้มีประสิทธผิลด้านความงาม
และยารกัษาโรค ในขณะเดียวกัน ก็มุง่หวงัวา่พืชชนิดน้ีจะเผยพันธกุรรมซอ่นเรน้ในฐานะพืชซึ่งให้คณุ
ประโยชน์แก่รา่งกายมากกวา่เปน็โทษ Newcotiana คือก้าวใหม่ของโลกสมนุไพร ซึ่งได้รบัความรว่ม
มือจาก 7 ประเทศในยโุรป รว่มวจิยัโดยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีควนีส์แลนด์ (Technology Univer-
sity of Queensland) ในออสเตรเลีย และสถาบันชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุและเซลล์พืช (Institute 
of Molecular and Cellular Biology of Plants) ในบาเลนเซยี สเปน น�ามาสูเ่ทคนิค New Plant 
Breeding Techniques (NPBTs) ซึ่งถือเปน็กระบวนการชวีภาพท่ีถกูต้องตามกฎหมายความย่ังยืน
ทางเกษตรกรรมในสหภาพยโุรป และส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงด้านการแพทย์และอาหารส�าหรบั
อนาคต

หน่ึงในแรงกระตุ้นการบรโิภคอาหารทดแทนโปรตีนจากเน้ือสัตว ์เกิดจากเทรนด์ด้านสขุภาพ
และการลดน�าหนัก พบวา่ผู้บรโิภคท่ีลดเน้ือสัตวส่์วนใหญ่ 56.7% มีเหตุผลมาจากความ
ต้องการในการลดน�าหนัก โดยเชื่อวา่การเปน็มังสวริติัคือการลดความอ้วน จงึสรรหาอาหารท่ี
มักระบุข้างผลิตภัณฑ์วา่ Low-Fat จนท�าให้สินค้าประเภทน้ีขายดีเปน็พิเศษ บรษัิท Alibaba จบั
พฤติกรรมผูบ้รโิภคและรว่มมือกับรา้นอาหารท่ีให้บรกิารเดลิเวอรีบ่นแพลตฟอรม์ Koubei และ 
Ele.me สรา้งทีมสตารท์อัพรุน่ใหม่ เพ่ือออกแบบอาหารจากพืชส�าหรบัอนาคตในแคมเปญชือ่ 
The Trendy Eating Wherever เพ่ือมองหาอาหารทางเลือกใหม่ท่ีอรอ่ยและได้โภชนาการ 
เชน่เดียวกับรา้น Starbucks ท่ีน�าผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Omnipork และ Oatly มาปรุงเปน็
เมนูใหม่ของรา้น Starbucks ในจนี พรอ้มท้ังออกแคมเปญปิกนิกให้ส�าหรบัลกูค้าท่ีเลือกเมนู
จ�าพวก Plant-Based ในเครือ่งด่ืม ขนม และอาหาร ทางด้านบรษัิทเครือ่งด่ืม Pepsi ในจนี 
ก็จบัทางเมนูอาหารจากพืช โดยลงทนุเข้าซื้อกิจการอาหารของบรษัิท Bai Cao Wei ในราคา 
705  ล้านดอลลารส์หรฐัฯ แบรนด์ Bai Cao Wei ถือเปน็ผูน้�าด้านผลิตภัณฑ์ขนมท้ังรูปแบบ
คาวและหวาน ซึ่งจ�าหน่ายทางออนไลน์ เม่ือ Pepsi เข้ามา จงึเริม่ลงทนุเพ่ิมในกลุม่อาหาร
ประเภทไส้กรอกจากธญัพืช ซึ่งรบัประทานงา่ย ปลอดภัย มีแคลอรีน้่อย คอเรสเตอรอล 0% 
ท�าให้อาหารประเภทน้ีกลายเปน็ตัวเลือกส�าคัญส�าหรบัการรกัษารูปรา่งของคนยคุน้ี ผูบ้รหิาร
แทนยา หวงั (Tanya Wang)  กล่าวในเวบ็ไซต์ FoodNavigator-Asia วา่ “แน่นอนวา่โปรตีน
จากพืชท่ีไม่ได้มาจากถ่ัวเหลืองจเีอ็มโอ จะกลายเปน็ยคุใหม่ของเน้ือสัตว ์(New Era of Meat) 
ท่ีปลอดภัยแบบไม่รูสึ้กผิดต่อส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังให้สารอาหารไม่ต่างจากอัลมอนด์บาร ์หรอื
อาหารเสรมิโปรตีนไฟเบอรท่ี์สายรกัสขุภาพชื่นชอบ”

รายงานจากบรษัิท Mintel เผยวา่หลังเกิดวกิฤตการณ์ COVID-19 ผูค้นเริม่หันมา 
บรโิภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และหลีกเล่ียงเน้ือสัตวท่ี์ไม่ทราบแหล่งท่ีมามากย่ิงข้ึน 
ความปลอดภัยของอาหารข้ึนแท่นอันดับหน่ึงในการเลือกรบัประทานโดยเฉพาะในจนี 
ส่งผลให้ตลาดอาหารประเภทผัก ผลไม้ และอาหารท่ีผลิตจากพืช (Plant-Based) 
เพ่ิมข้ึนจากต้นปี 2019 โดยเติบโตสงูข้ึนถึง 6.1 พันล้านหยวน หรอืเท่ากับ 910 ล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ ท้ังน้ียังพบวา่มีผูบ้รโิภคจ�านวน 60% ท่ีหันมาบรโิภคผักและผลไม้ 
ในขณะท่ีผู้บรโิภคจ�านวน 39% ปรบัเปล่ียนมาบรโิภคเน้ือสัตวล์ดลงอย่างชัดเจน
รายงาน National Nutrition Plan จากสถาบันพืชและอาหารของนิวซแีลนด์ ระบุ
วา่แนวโน้มการบรโิภคอาหารในลักษณะน้ี แท้จรงิแล้วเริม่ปฏิบัติกันมาต้ังแต่ปี 2016 
แต่เม่ือวกิฤตการณ์ไวรสัระบาดท่ัวโลก จงึท�าให้พฤติกรรมการบรโิภคอาหารลักษณะ
น้ีสูงข้ึนอีกเป็นเท่าตัว ทางสถาบันคาดการณ์วา่หากยังเพ่ิมสูงข้ึนเรือ่ยๆ ภายในปี 
2030 ประชากรจีนท้ังประเทศอาจบรโิภคโปรตีนจากเน้ือสัตวเ์พียงครึ่งหน่ึงจาก
จ�านวนประชากรท้ังหมด เจเนอเรชนัซแีละมิลเลนเนียลถือเป็นกลุม่ผู้บรโิภคท่ีปรบั
ตัวกับอาหารประเภทน้ีมากท่ีสดุ จงึท�าให้ตลาดอาหารในจนี หันมาจบัทางสินค้าท่ีมี
พืชหรอืธญัพืชเป็นส่วนผสมมากย่ิงข้ึน เชน่ บรษัิท Alibaba ท่ีเพ่ิมสายการผลิตสินค้า
แชแ่ข็งส�าหรบัผูบ้รโิภคชาววแีกน ในขณะท่ี Walmart รเิริม่จบัทางอาหารสายวแีกน
มาต้ังแต่ป ี2019 ส่วนบรษัิท Tencent ได้ลงทนุรว่มกับบรษัิท Yonghui เพ่ือเพิม่ชอ่ง
จ�าหน่ายสินค้า Plant-Based เข้ามาในซูเปอรม์ารเ์กตโดยเฉพาะ
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ค�าตอบของโปรตีนส�าหรบัอนาคตข้ึนอยู่กับศาสตร์
การเกษตรและชีวภาพ องค์การสหประชาชาติ
ได้เผยผลส�ารวจด้านอาหารและสุขภาพของผู้
บรโิภคหลังจากการระบาดของไวรสั วา่การชะลอ
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดปัญหาการกักเก็บ 
สเบียงอาหารระหวา่งประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
ในขณะท่ีอาหารภายในประเทศเอง ต้องถกูเรง่ผลิต
เพ่ือให้เพียงพอต่อหัวประชากรท้ังหมดอเมรกิาใต้
หาทางรอดด้วยการแปลงอาหารจากถ่ัวเหลือง
เป็นโปรตีนทดแทน จ�าหน่ายและแจกจ่ายให้แก่
ประชาชน ท�าให้เกษตรกรรมถ่ัวและธญัพืชเรง่ผลิต
อาหาร จนส่งผลให้ทรพัยากร และระบบนิเวศใน
พ้ืนท่ีท่ีปลกูน้ันเส่ือมโทรมภายในไม่ก่ีเดือน 

มหาวทิยาลัยออรกิอนสเตต (Oregon State University) ในสหรฐัอเมรกิา ได้ท�างานวจิยั
เก่ียวกับสาหรา่ยทะเลจ�าพวกสาหรา่ยแดง (Red Algae) ท่ีสามารถน�ามาแปรสภาพเป็น
อาหารรสชาติใกล้เคียงกับเบคอน และยังให้สารอาหารท่ีทดแทนกันได้ เชน่เดียวกับสาหรา่ย
ขนาดเล็ก (Microalgae) หรอืท่ีรูจ้กักันท่ัวไปในชื่อแพลงก์ตอน ก็จดัอยูใ่นผลิตภัณฑ์สกัดซึ่ง
ให้โปรตีนสงู ให้กรดโอเมกา 3, 6 และ 7 มีวติามิน A, D, E และ B12 นอกจากน้ียังสามารถ
ให้โปรตีนสงูสดุถึง 60% ซึ่งมากกวา่โปรตีนจากถ่ัวเหลืองซึ่งให้โปรตีนสงูสดุ 40% สาหรา่ย
ยังสามารถน�ามาแปรรูปในรูปแบบผง เพ่ือใชแ้ทนเกลือ เน่ืองจากสาหรา่ยให้ความเค็มแทน
เกลือสมุทรได้ ขณะเดียวกันก็มีโซเดียมท่ีต�ากวา่เกลือ และยังให้สารไอโอดีนไม่ต่างจากเกลือ
สมุทร สาหรา่ยยังเปน็อีกหน่ึงวตัถดิุบท่ีเพ่ิมพลังงานให้แก่รา่งกาย Atlantic Sea Farms ฟารม์
สาหรา่ยจากสหรฐัอเมรกิา ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สาหรา่ยอัดก้อนท่ีมีชื่อเรยีกวา่ Kelp Cubes ซึ่ง
ให้รสชาติและคณุประโยชน์ท่ีพอดีกับสมูทต้ี 1 เสิรฟ์ ผลิตภัณฑ์น้ียังสามารถน�าไปใชเ้ปน็ส่วน
ผสมของซุป ซอสเพสโต้ คุ้กก้ี หรอืเปน็วตัถดิุบส�าหรบัท�าเบเกอรีไ่ด้อีกด้วย  

รายงาน Food Security and Nutrition โดยองค์การสหประชาชาติ เล็งเห็นวา่
ความม่ันคงทางอาหารเปน็ส่ิงท่ีน่ากังวลมากกวา่ท่ีคิด โดยเฉพาะการส่งเสรมิให้
ประชากรได้รบัโภชนาการท่ีครบถ้วน จากสถิติต้ังแต่ปี 2016 ถึงปี 2018 ท่ีผ่านมา 
ถือวา่เปน็จุดท่ีตกต�าท่ีสดุ โดยพบสถิติผูท่ี้ไม่ได้รบัโภชนาการทางอาหารถึง 821 
ล้านคน และในปลายปี 2019 ถึงป ี2020 การระบาดของไวรสัย่ิงท�าให้คณุภาพ
ทางอาหารของผูบ้รโิภคลดลงไปอีก ซุนหวงั (Xun Wang) ซอีีโอจากบรษัิท Triton 
ผูผ้ลิตนวตักรรมสาหรา่ยทะเล ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Forbes วา่ทางรอดทาง
อาหารส�าหรบัมนุษย์ในชว่งเวลาท่ีขาดแคลน จ�าเป็นต้องใชอ้าหารท่ีใชท้รพัยากร
เพ่ือการผลิตน้อยท่ีสดุ และน่ันคือการน�าสาหรา่ยมาทดแทนม้ืออาหารท่ีเสียไป 
และสาหรา่ยจ�าพวกน้ีสามารถเป็นอะไรได้มากกวา่ท่ีคิด อาจอยู่ในหน้าตาของ
พิซซา่ เบอรเ์กอร ์หรอืแม้แต่ให้รสชาติท่ีให้ความรูสึ้กเหมือนเบคอนก็เป็นได้ 
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เราเชื่อมาตลอดวา่ต้นไม้มีความสามารถในการดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ แต่ในทางตรง
กันข้าม สถาบันวจิยั Karlsruhe Institute of Technology (KIT) เผยวา่ย่ิงอากาศรอ้นหรอืมี
ความชื้นไม่เพียงพอ ย่ิงท�าให้การออกซเิดชัน่ก๊าซคารบ์อนในต้นไม้ลดลง คารบ์อนไดออกไซด์
เป็นท่ีรูจ้กักันวา่เปน็สารอาหารหลักของพืช ซึ่งใชใ้นการดดูซบัคารโ์บไฮเดรตและผลิตชวีมวล
ผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่ปจัจุบันก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มีปรมิาณหนาแน่น ส่งผลให้
อากาศแห้ง รอ้น จนไม่สามารถส่งน�าเข้าถึงรากของต้นไม้ได้ ในทางกลับกัน พืชพันธุท่ี์อาศัย
ภายใต้สภาวะโลกรอ้นสรา้งพลังการปรบัตัวจากธรรมชาติได้เอง สถาบันวจิยัจงึทดลองน�า
ต้นสนตระกลู Aleppo Pine อาย ุ1 ปีครึ่ง้มาปลกูในห้องแล็บ โดยเรง่ความเข้มข้นของก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์จ�านวน 421 ถึง 867 พีพีเอ็ม และอณุหภมิูสงูสดุ 40 องศา เปน็เวลา 
10 วนั รดน�าเป็นอย่างดี จากน้ันจงึปล่อยท้ิงไวใ้ห้แห้งเปน็เวลา 1 เดือน ผลการทดลองพบวา่
ต้นสนมีความรอ้น ท�าให้ต้นไม้ปรบัตัวด้วยการเพ่ิมโปรตีนในรากให้สามารถยืนต้นอยู่รอดได้
แต่ประสิทธภิาพในการดดูซบัคารบ์อนไดออกไซด์ลดลงเปน็อย่างมาก 

สาหรา่ยเปน็ได้ท้ังอาหารและเชื้อเพลิงบนอวกาศ ด้วยเทคโนโลยี Photobioreac-
tor เครือ่งมือซึ่งท�าหน้าท่ีสังเคราะห์แสง และน�าก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มาเล้ียง
สาหรา่ยขนาดเล็กประเภท Chlorella vulgaris เพ่ือให้สาหรา่ยขนาดเล็กเหล่าน้ี
ผลิตออกซเิจนและชวีมวลท่ีสามารถบรโิภคเปน็อาหารได้ นอกจากน้ี ยังสามารถใช้
เปน็แหล่งผลิตออกซเิจนส�าหรบัการเดินทางของยาน SpaceX Dragon บนเท่ียวบิน
อวกาศท่ียาวนาน นวตักรรมน้ีไม่เพียงส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคาร แต่ยังเพ่ิม
คณุภาพการใชช้วีติของคนบนโลก ให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างมีสขุภาวะได้เชน่กัน 
นวตักรรม Spira ซึ่งออกแบบโดยรอ็บ รสัเซลล์ (Rob Russell) คือเครือ่งมือปลกู
สาหรา่ยส�าหรบัครวัเรอืน มีหน้าตาเหมือนแคปซูล ซึ่งใชเ้ทคโนโลยี Photobioreac-
tor เชน่เดียวกับบนยาน SpaceX Dragon อปุกรณ์ชนิดน้ีเล้ียงสาหรา่ยด้วยน�าเค็ม 
และสามารถผลิตสาหรา่ยสไปรูลินาสดต่อวนัได้ปรมิาณ 2 ชอ้นโต๊ะ หรอืเทียบเท่ากับ 
4.5 กรมั ในรูปแบบผง นวตักรรมชว่ยให้ผูบ้รโิภคได้สาหรา่ยท่ีมีรสชาติสดใหม่ ลดไมล์
อาหารจากการขนส่ง ลดการใชดิ้นหรอืน�าในการเพาะปลกูหรอืเล้ียงสัตวป์ระเภทอ่ืน
และท่ีส�าคัญคือได้สรรพคณุของสาหรา่ยเพ่ิมเปน็ของแถม ซึ่งสามารถกรองอากาศ
ภายในบ้าน เปล่ียนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ให้กลายเปน็ออกซเิจนบรสิทุธิ ์แม้จะไม่
ได้รบัแสงจากดวงอาทิตย์มากก็ตาม 
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนส�าคัญในการฟื้ นคืน
ธรรมชาติให้สมบรูณ์ อย่าง BeeHero รงัผ้ึงอัจฉรยิะท่ีชว่ยเพ่ิม
ผลผลิตให้แก่พืชพันธุท่ี์ปลกูในวงการเกษตรกรรมนวตักรรมน้ี
มีเซ็นเซอรท่ี์คอยตรวจจับอัลกอรทึิมการผสมเกสรของแมลง 
จงึสามารถคาดการณ์ผลผลิตได้ล่วงหน้า หรอืติดตามสขุภาพ
ของผ้ึงได้แบบเรยีลไทม์ นวตักรรม BeeHero จากบรษัิท Bee-
Hero จ�านวน 2 ล้านชิน้ ถกูน�ามาใชเ้พ่ือเป็นแรงงานการเกษตร
แห่งอนาคตของสหรฐัอเมรกิา ในพ้ืนท่ีเพาะปลกูอัลมอนด์ ถ่ัว
เหลือง แอปเป้ิล ฝา้ย และผลไม้ตระกลูเบอรร์ี ่นอกจากการใช้
แรงงานผ้ึงจะชว่ยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังสามารถ
ลดการใชส้ารก�าจดัศัตรูพืช และเพ่ิมความสมบูรณ์ให้แก่ระบบ
นิเวศได้อีกด้วย นับเป็นทางออกเพ่ือรกัษาทรพัยากรในประเทศ
เกษตรกรรมส�าหรบัอนาคต 

การปลกูต้นไม้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องเพ่ิมความชื้น และลดความรอ้นภายใน
ชัน้บรรยากาศ ต้นไม้จงึจะมีประสิทธภิาพการกรองอากาศได้สงูสดุ ทีมวจิยัของสถาบัน 
Salk ในแคลิฟอรเ์นีย จงึคิดรเิริม่น�าจุดแข็งของต้นไม้ น่ันคือการสรา้งโปรตีนท่ีบรเิวณ
รากในชว่งหน้าแล้งของพืชบางชนิด มาใชใ้นโปรเจก็ต์ Ideal Plant พัฒนาพืชให้แข็งแกรง่
ย่ิงข้ึน เพ่ือจดัเก็บคารบ์อนไดออกไซด์ท่ีก�าลังเป็นปัญหาทางมลภาวะเป็นจ�านวนหลาย
พันล้านตันต่อปีจากบรรยากาศ งานวจิยัใชก้ระบวนวธิ ีCO2 Removal on a Planetary 
Scale (CRoPS) และ Coastal Plant Restoration (CPR) เพ่ือสรา้งยีนท่ีระบบรากให้ใหญ่
ข้ึน และกระจายตัวในพ้ืนดินเปน็วงกวา้ง ย่ิงรากสามารถหย่ังลึกลงในดินมากเท่าไร ก็จะ
ย่ิงกักเก็บคารบ์อนได้มากข้ึนเท่าน้ัน ย่ิงมีคารบ์อนมาก ก็ย่ิงสรา้งความสมบูรณ์ให้แก่สาร
อินทรย์ีในดินได้มากข้ึน โปรเจก็ต์ดังกล่าวได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรกวา่ 10 องค์กร 
และใชเ้งนิลงทนุราว 35 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ หน่ึงในองค์กรท่ีสนับสนุนบรษัิท Hess Cor-
poration ซึ่งลงทนุไปถึง 12.5 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ โดยต้ังเป้าหมายในการฟื้ นฟูพืชตาม
ชายฝั่ ง ป่าโกงกาง พ้ืนท่ีชุม่น�า ให้กลายเปน็แหล่งฟอกอากาศชัน้ดีท่ีมีประสิทธภิาพสงูสดุ

การปลกูต้นไม้กลายเป็นเรือ่งใหญ่ส�าหรบัมนุษยชาติ ต้ังแต่
ปี 2015 เกิดไฟป่าท่ีครา่ชวีติสัตวป์า่และต้นไม้พ้ืนเมืองใน
ออสเตรเลียไปเป็นจ�านวนมหาศาล รฐับาลออสเตรเลีย
จึงสรา้งโปรเจ็กต์ปลูกต้นไม้ทดแทน โดยทุ่มงบประมาณ 
1.5 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในชื่อโปรเจ็กต์ 20 Million 
Trees โดยเริม่จากการเคลียรพ้ื์นท่ี ใช้เวลาปรบัปรุงดิน
และสภาพแวดล้อมภายใน 2 ปี หลังจากน้ันจึงเริม่หย่อน
เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ภายใน 6 เดือน มีอาสาสมัครและกลุ่ม
วัยรุน่เข้ารว่มโครงการน้ีเป็นจ�านวนมาก ไม่เพียงเท่าน้ัน 
รฐับาลออสเตรเลียยังผลักดันกฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ึนเปน็
วาระแห่งชาติ ท้ังการคุ้มครองระบบนิเวศชายฝ่ัง และพันธุ์
ไม้พ้ืนถ่ินให้กลับมางอกงามอีกครัง้ เพราะเชื่อวา่พันธุ์ไม้
พ้ืนถ่ินจะแข็งแรงเพียงพอในระบบนิเวศของออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นทวีปท่ีมีสภาพภูมิอากาศต่างกันในหลายพ้ืนท่ี
ออสเตรเลียวางเป้าหมายวา่ จะสามารถฟื้ นคืนระบบนิเวศ
และส่ิงแวดล้อมให้กลับมาเปน็ดังเดิมได้อีกครัง้ และลดก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์จ�านวน 46 ล้านตัน ให้ได้ภายในป ี2030

การปฏิวติัอตุสาหกรรมครัง้ท่ี 4 ได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาฟื้ นฟูส่ิงแวดล้อม เพ่ือฟื้ นคืนพลังธรรมชาติให้กลับ
มาแข็งแกรง่อีกครัง้ ศาสตรแ์ห่งพันธุวิศวกรรม (Bio- 
Engineering) จะกลายเป็นส่วนส�าคัญในการไขปรศินาของ
พลังธรรมชาติ หากธรรมชาติแข็งแรงเพียงพอ ก็จะส่งผล
ต่อระบบนิเวศ และเพ่ิมคณุภาพชวีติให้แก่มนุษย์ในทกุย่าง
ก้าว ต้ังแต่อากาศท่ีใชห้ายใจ อาหารท่ีใชบ้รโิภค ตลอดจน
การมีสขุภาพท่ีดี 
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