


บทเรียีนและการีปรีบัวิธิีคิีิดเพ่ื่�อรีบัม่ือกับคิวิามืท้าทายต่่าง ๆ  ในปทีี�ผ่่าน ๆ  มืา  
รีวิมืถึึงป ี2022 ซึ่ึ�งเปน็ปแีห่่งการีเม่ือง การีเปน็ตั่วิแทน และการีไม่ืแบ่งแยก 
ได้แสดงภาพื่คิวิามืเป็นไปได้ที�เกิดขึึ้�นจากการีเต่รียีมืตั่วิให้่พื่รีอ้มืมืากพื่อ

“สถึานะที�วินันี�นั�นดีกวิา่เม่ื�อวิาน” ค่ิอนิยามืแห่่งปี 2023 ปีที�จะเน้นเรี่�อง 
การีลงม่ือทำา เพ่ื่�อต่อบโจทย์คิวิามืต้่องการีให่ม่ื การีสรีา้งช่ว่ิงเวิลาและพ่ื่�นที�
แห่่งคิวิามืห่วิงั รีวิมืทั�งการีคิิดค้ินวิธิีแีก้ปญัห่ารีว่ิมืกันสำาห่รีบัอนาคิต่ขึ้องเรีา

เพื่รีาะโอกาสนั�นเกิดขึึ้�นจากอปุสรีรีคิ เรีาจงึจำาเป็นต้่องคิวิา้ช่ว่ิงเวิลาที�จะได้
สรีา้งปรีะต่บูานให่ม่ื พื่รีอ้มืกับห่ลอมืรีวิมืโลกและผู่้คินให้่อยู่รีว่ิมืกันได้ด้วิย
การีพึื่�งพื่าอาศััยกัน เพ่ื่�อสรีา้งวินัพื่รุีง่นี�ที�มีืคิวิามืเป็นอยู่ที�ดีขึึ้�น

แนวิคิิดห่ลักปรีะจำาปีอย่าง CO-TOPIA จงึให้่คิวิามืห่มืายถึึงการีผ่สมืผ่สาน
ปะปนรีะห่วิา่งโลกจรีงิ จนิต่นาการี คิวิามืฝัันที�เป็นไปได้ และอนาคิต่ให่ม่ืที�
ใคิรี ๆ ก็มีืสิทธีิ�เป็นเจา้ขึ้องได้อย่างเท่าเทียมื 

แนวิปฏิิบัติ่ต่่าง ๆ กำาลังเปลี�ยนแปลงไป ผู่้คินและธีุรีกิจต่่างเปลี�ยนจาก 
คิวิามืไม่ืเช่่�อใจมืาเปน็การีสรีา้งคิวิามืมัื�นใจ ฟื้้� นฟูื้อิสรีภาพื่ขึ้องการีออกค้ินห่า
คิวิามืเปน็ไปได้ให่ม่ื ๆ  ด้วิยเทคิโนโลยีและนวิตั่กรีรีมื เปลี�ยนจากการีเอาตั่วิรีอด 
เปน็การีได้ ใช่ช้่วีิติ่อย่างมีืช่วีิติ่ช่วีิา สัมืผั่สรีสช่าติ่ขึ้องคิวิามืสขุึ้จากสิ�งที�ไม่ืเคิย 
รูีม้ืาก่อน ใส่ ใจในรีายละเอียดขึ้องธีรีรีมืช่าติ่ ผู่้คิน สังคิมื ห่รีอ่เม่ืองรีอบตั่วิ 
เปลี�ยนจากตั่�งรีบัมืาเป็นฝั่ายรุีก เดินห่น้าเพ่ื่�อปกป้องธีรีรีมืช่าติ่ แสดงสิทธีิ�
ในตั่วิต่น เปลี�ยนจากคิวิามืไม่ืแน่นอนมืาโฟื้กัสที�ปัจจุบันขึ้ณะ รีบัฟื้งัเสียง 
จากข้ึ้างใน และยกรีะดับคิวิามืเป็นอยู่ให้่ดีขึึ้�นด้วิยการีฝัึกวิธิีีการีมืองโลก 
อย่างย่ดห่ยุ่น 

เพื่รีาะมืนุษย์นั�นมีืคิวิามืสามืารีถึในการีเผ่ช่ิญห่น้ากับคิวิามืเจ็บปวิดอย่าง 
กล้าห่าญ และเดินห่น้าต่่อไป

“เพราะโลกยังต้องไปต่อ” 
CO-TOPIA ห่นังส่ออีบุ�ก เจาะเทรีนด์โลก 2023   พื่รีอ้มืทำาห่น้าที�รีวิบรีวิมืข้ึ้อมืูลและ

เสนอแนะคิวิามืเป็นไปได้ที�จะเกิดขึึ้�น พื่ฤติ่กรีรีมืขึ้องผู่้บรีโิภคิในแต่่ละ
อตุ่สาห่กรีรีมื ผ่่านการีเจาะลกึ 4 มิืติ่สำาคัิญที�เกี�ยวิข้ึ้องกับธีรุีกิจสรีา้งสรีรีค์ิ

• ผู่้คิน (Population)
• สังคิมืและวิฒันธีรีรีมื (Social & Culture)
• นวิตั่กรีรีมืและเทคิโนโลยี (Technology)
• นิเวิศัและสิ�งแวิดล้อมื (Environment)
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 แม้ืรีายงานจากห่ลายสำานักจะช่ี�วิ่าเบบี� 
บมูืเมือรีค่์ิอกลุม่ืผู่บ้รีโิภคิที�ไม่ืต้่องการีเกษียณ
ตั่วิเองจากการีทำางาน ห่ลายปรีะเทศัจึงออก
นโยบายขึ้ยายอายุการีเกษียณ เพ่ื่�อย่ดโอกาส
ขึ้องคินกลุม่ืนี�ให้่ได้ทำางานต่่อไป แต่่ผ่ลลัพื่ธีไ์ด้
เปลี�ยนไปในปทีี�ผ่่านมืา สาเห่ต่จุากเห่ต่กุารีณ์
รีะบาดขึ้องเช่่�อไวิรีสัที�ล่วิงเลยมืาเปน็เวิลานาน 
คินกลุ่มืนี�จึงเห่น่�อยล้าที�จะลงแรีงไปกับงาน
ปรีะจำาที�เคิยทำา แล้วิหั่นมืาค้ินห่าคิวิามืห่มืาย
ที�แท้จรีงิขึ้องช่วีิติ่ สรีา้งอาช่พีื่ในบั�นปลายช่วีิติ่
ที�ย่ดห่ยุน่ขึึ้�น และสรีา้งคิอนเน็กช่นัให่ม่ื ๆ  เพ่ื่�อ
ต่อบโจทย์ทางสังคิมื สขุึ้ภาพื่ และการีเงนิ

 ช่าวิบูมืเมือรีใ์ห้่คิวิามืสำาคัิญกับเวิลาพัื่กผ่่อน  
การีเล่นโซึ่เช่ียลมีืเดีย และการีพื่บปะเข้ึ้าสังคิมื 
ช่ว่ิงการีรีะบาดขึ้องเช่่�อไวิรีสัเปน็เห่ต่ใุห้่ไม่ืสามืารีถึ 
พื่บปะเพ่ื่�อนฝังูได้ เม่ื�อสถึานการีณ์ผ่่อนคิลายขึึ้�น  
คินเห่ล่านี�จงึยึดติ่ดในกิจกรีรีมืและไลฟื้ส์ไต่ล์เดิมื  
สรีา้งงานและอาช่ีพื่ปรีะเภท Gig Economy  
งานพื่ารีต์่ไทม์ื รีบัจา้งจปิาถึะ และงานที�ปรีกึษา 
งานเห่ล่านี�ไม่ืใช่่งานเต็่มืเวิลา แต่่ทำาให้่บูมืเมือรี ์
มีืเวิลาวิา่งเพ่ื่�อเข้ึ้าสังคิมืบนส่�อโซึ่เช่ยีล 

สิ่งอำานื้วยความสะดวก 
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพต่อธุรกิจ

ภาพถ่ายโดย   
Mart Production  
จาก pexels

ภาพถ่ายโดย   
Edu Carvalho 

จาก pexels

 คินกลุ่มืนี�ยินดีสมัืคิรีแอ็กเคิานต์่ห่รีอ่โห่ลด
แอปพื่ลิเคิช่นัให่ม่ื ๆ  ห่ากแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืนั�นสามืารีถึ
ทำาให้่พื่วิกเขึ้าพื่บเจอเพ่ื่�อนเก่า เพ่ื่�อนให่ม่ื ห่รีอ่
สรีา้งคิอนเน็กช่ันข้ึ้ามืสายอาช่ีพื่ได้ ส่�อโซึ่เช่ียล 
มีืเดียมีืส่วินสำาคัิญเป็นอย่างมืากในการีเรีิ�มืต้่น
คิวิามืสัมืพัื่นธีใ์ห่ม่ืสำาห่รีบับมูืเมือรีที์�เคิยห่ย่ารีา้ง 
ซึ่ึ�งบูมืเมือรีค่์ิอเจนที�มีืสถิึติ่การีห่ย่ารีา้งมืากที�สดุ 
เม่ื�อเทียบกับเจนอ่�น ๆ  การีสรีา้งคิวิามืสัมืพัื่นธีค์ิรีั�ง
ให่ม่ือาจเปน็เรี่�องเขิึ้นอาย แอปพื่ลิเคิช่นัที�สามืารีถึ
สรีา้งคิวิามืมัื�นใจ เปน็โค้ิช่ที�ทำาห่น้าที�แนะนำาและ
พัื่ฒนาคิวิามืสัมืพัื่นธีไ์ด้ เป็นสิ�งที�ต่อบโจทย์คิน
กลุม่ืนี� อย่าง Lumen แอปพื่ลเิคิช่นัเดต่สำาห่รีบั 
ผู่มี้ือายุ 50 ปีขึึ้�นไป ไม่ืได้ทำาห่น้าที�เปน็เพีื่ยงแอปฯ 
จับคิู่เท่านั�น แต่่ยังสรีา้งคิวิามืสัมืพัื่นธีกั์บเพ่ื่�อน
ให่ม่ื ๆ ที�คิอยให้่กำาลังใจและเข้ึ้าใจบรีบิทขึ้องคิน
วิยัเดียวิกัน

 โปรีแกรีมืการีสอนทักษะให้่เท่าทันโลกยังคิง
เป็นสิ�งจำาเป็นสำาห่รีับบูมืเมือรี์ แม้ืพื่วิกเขึ้าจะ
เป็นเจนที�เปิดใจยอมืรีับสิ�งให่ม่ืช่้ากวิ่าเจนอ่�น 
แต่่ก็ยังต้่องการีเรียีนรูีสิ้�งให่ม่ื ๆ มืากมืายเพ่ื่�อ
ให้่เท่าทันโลกออนไลน์ บูมืเมือรีช์่อบการีเรียีนรูี้
สถึานการีณ์ที�ใช่้เวิลารีว่ิมืกันกับคินเจนอ่�นเพ่ื่�อ
เท่าทันคินรุีน่ให่ม่ื อย่างกิจกรีรีมืเวิริีก์ช่็อปแลก
เปลี�ยนคิวิามืเห็่น โปรีแกรีมืฝัึกงานรีะยะสั�นกับ
คินรุีน่ให่ม่ื ห่รีอ่ห่ลักสตู่รีสอนการีใช่ส่้�อออนไลน์
และเทคินิคิการีทำางานออนไลน์ปรีะเภทต่่าง ๆ 
ข้ึ้อมืลูแอปพื่ลิเคิช่นัห่ารีายได้พื่ารีต์่ไทม์ื การีออมื
เงนิบนแอปพื่ลิเคิช่ัน และบรีกิารีรีะบบป้องกัน
คิวิามืปลอดภัยในทรีพัื่ย์สิน เพ่ื่�อให้่ห่่างไกลจาก
มิืจฉาช่พีื่ 

ภาพถ่ายโดย   
Kampus Production  

จาก unsplash



12 13

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
GENERATION FOCUS

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
GENERATION FOCUS

 Bucket List รีายการีที�อยากทำาก่อนต่าย  
ได้ถึูกดำาเนินการีภายใต้่ช่าวิบูมืเมือรีผ์ู่้รุีม่ืรีวิย 
เวิลาและทรีัพื่ย์สินที�เก็บออมืเพ่ื่�อใช่้ในโค้ิง
สดุท้ายขึ้องช่วีิติ่ WGSN เผ่ยวิา่บูมืเมือรี ์75% 
ไม่ือยากเป็นภารีะลูกห่ลาน  ในขึ้ณะเดียวิกัน  
ก็ไม่ืช่อบให้่ลกูห่ลานกำาห่นดขึ้อบเขึ้ต่การีใช่ช้่วีิติ่
มืากนัก พื่วิกเขึ้าอยากออกไปพื่บปะสังสรีรีค์ิ 
ท่องเที�ยวิกับเพ่ื่�อนฝัูง ซึ่ึ�ง 40% ขึ้องรีายการี 
Bucket List ที�บรีษัิทปรีะกันมัืกพื่บเจอ ค่ิอ
ปรีะสบการีณ์ท่องเที�ยวิในที�ที�ไม่ืเคิยไป เยี�ยมื
ช่มืพ่ื่�นที�มืรีดกโลก แลนด์มืารี์กที�สำาคัิญใน
แต่่ละปรีะเทศั เดินทางโดยเรีอ่ รีถึไฟื้ ห่รีอ่รีะบบ
คิมืนาคิมืที�ไม่ืรีบีเรีง่ สรีา้งทรีปิที�ทำาให้่รูีสึ้กปลด
ปล่อยคิวิามืเปน็ตั่วิเอง ไม่ืต้่องมีืฐานะเปน็ผู่ส้งู
อาย ุพ่ื่อ-แม่ื ห่รีอ่ต่า-ยาย ที�ทำาให้่รูีสึ้กเปน็ภารีะ
ห่รีอ่เปน็อปุสรีรีคิในการีท่องเที�ยวิ

  บูมืเมือรีอั์ปเดต่ข่ึ้าวิจากช่อ่งทางส่�อออนไลน์ 
ใช่เ้วิลากับวิดีิโอออนไลน์ถึึง 54% จากช่อ่งทาง  
Facebook และ YouTube เป็นห่ลัก  
การีเสพื่วิิดีโอขึ้องบูมืเมือรีเ์พิื่�มืขึึ้�นต่่อเน่�อง 
มืาห่ลายปี จึงทำาให้่แอปพื่ลิเคิช่ัน TikTok  
สามืารีถึเข้ึ้ามืาช่่วิงช่ิงพ่ื่�นที�การีเสพื่วิดีิโอขึ้อง
คินกลุ่มืนี�ได้ วิิดีโอยังมีืผ่ลต่่อต่ลาดสำาห่รีบั 
ผู่ส้งูอายุในรีะยะยาวิ รีายงานจาก MGID เผ่ยวิา่ 
วิดีิโอมีืผ่ลต่่อยอดขึ้ายถึึง 81% ในป ี2021 จงึมีื
แบรีนด์ลงทนุกับการีโฆษณารูีปแบบวิดีิโอและ
สต่รีมีืมิืงจำานวิน 55.34 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั 
ซึ่ึ�งคิาดวิา่จะเพิื่�มืขึึ้�นถึึง 78.5 พัื่นล้านดอลลารี์
สห่รีฐัภายในป ี2023

 บูมืเมือรีบ์รีกิารีสั�งขึ้องจากรีา้นค้ิาออนไลน์ถึึง 90%  
มืากกวิ่าคิรีึ�งห่นึ� งเล่อกจ่ายรีะบบเก็บเงินปลายทาง  
Facebook ค่ิอช่อ่งทางยอดนิยมืมืากที�สดุ รีา้นค้ิาออนไลน์ 
ที�มีืเป้าห่มืายสินค้ิาเป็นบูมืเมือรี ์ จำาเป็นต้่องเพิื่�มืรีะดับ
คิวิามืเช่่�อมัื�นมืากขึึ้�น มีืรูีปปรีะกอบการีขึ้ายที�ละเอียด  
คิรีบถ้ึวิน เพ่ื่�อห่ลีกเลี�ยงข้ึ้อสงสัย เพื่รีาะบมูืเมือรีไ์ม่ืช่่�นช่อบ 
การีลิงก์ห่น้าเพื่จไปยังแพื่ลต่ฟื้อรีม์ือ่�น ห่รีอ่อินบ็อกซึ่ ์
ถึามืรีา้นค้ิาถ้ึาไม่ืจำาเปน็  

 บรีิการีรีถึรีับ-ส่งคินห่รี่อส่งขึ้องให้่ผู่้สูงอายุบน 
Facebook เป็นช่่องทางยอดนิยมืไม่ืแพ้ื่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื 
ให่ญ่ ๆ ลำาดับถัึดมืาค่ิอบรีกิารีผ่่านแอปพื่ลิเคิช่ัน Line  
เน่�องจากคินกลุ่มืนี�ช่่�นช่อบการียกรีะดับการีบรีิการี
แบบส่วินตั่วิ สรีา้งคิวิามืไวิ้ใจมืากขึึ้�น ห่ากผู่้ให้่บรีกิารี
สามืารีถึเช่่�อมืต่่อกับพื่นักงานที�คิุ้นเคิย ห่รีอ่มีืตั่วิเล่อก
ปรีะจำาที�ไวิ ้ใจได้ ก็สามืารีถึช่่วิงช่ิงพ่ื่�นที�ให้่บรีกิารีสำาห่รีบั 
ผู่ส้งูอายุได้มืากขึึ้�น

บทความ  
“Boomers: Digital Behaviors 
2022” โดย Matt Poile  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Boomers:  
Post-Pandemic Retirement”  
โดย Brielle Saggese  
จาก wgsn.com

บทความ  
“  Gen Z vs Baby Boomers:  
Follow the Money”  
โดย Michael Korsunsky  
จาก advertisingweek.com

ที่มา: 

ภาพถ่ายโดย   
Marcus Aurelius  
จาก pexels

ภาพถ่ายโดย   
Kampus Production 

จาก pexels

ภาพถ่ายโดย 
Anna Shvets  
จาก pexels
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 เจนเอ็กซึ่์ปรีับเปลี�ยนตั่วิเองในช่่วิงการี 
แพื่รีร่ีะบาดสู่โลกใบให่ม่ืที�รีะบตัุ่วิต่นและคิวิามื
ทรีงจำา ให้่คิู่ขึ้นานไปกับคิุณค่ิาขึ้องคิรีอบคิรีวัิ
และคิวิามืเป็นพ่ื่อแม่ื เจนที�ต้่องเผ่ช่ิญห่น้า
กะทันหั่นกับการีรีบัม่ือด้านการีทำางาน ดูแล
คิรีอบคิรีัวิ พ่ื่อแม่ืสูงวิัย และลูก ๆ ที�ต้่อง
เรีียนจากที�บ้าน พื่รี้อมื ๆ กับรีักษาสุขึ้ภาพื่
กายและใจให้่แข็ึ้งแรีง โดยเจนเอ็กซึ่พ์ื่ยายามื
คิวิบคิมุืสถึานการีณ์ให้่เปน็ไปอย่างรีาบรี่�นที�สดุ 
คิำายอดนิยมืที�ถึูกชู่ขึึ้�นมืาค่ิอ Grit ที�ห่มืายถึึง
พื่ลังแห่่งคิวิามืพื่ยายามื ที�ใช่้เป็นเคิรี่�องม่ือใน
การีพัื่ฒนาขึ้องเด็ก ๆ  ซึ่ึ�งเปน็เจนที�ต้่องอยู่ภาย
ใต้่การีดแูลขึ้องเจนเอ็กซึ่ ์เพ่ื่�อเข้ึ้าใจในทัศันคิติ่
รีะห่วิา่งวิยัที�ต้่องใช่ช้่วีิติ่รีว่ิมืกัน

 การีให้่คิวิามืสำาคัิญกับการีใช่้จ่ายและคิวิามืปรีะห่ยัด ถ่ึอเป็นสิ�งแรีกที�เจนเอ็กซึ่พึ์ื่งรีะลึกอยู่เสมือ 
สำาห่รีบัการีลำาดับคิวิามืสำาคัิญขึ้องสิ�งต่่าง ๆ ให่ม่ืตั่�งแต่่ช่่วิงการีแพื่รีร่ีะบาด การีศึักษาพื่บวิา่ 40% 
เผ่ช่ญิคิวิามืท้าทายในการีลดรีายจา่ยให้่เห่ล่อน้อยที�สดุ 65% รูีสึ้กเคิรียีดเกี�ยวิกับเรี่�องการีเงนิทั�งห่มืด
ขึ้องต่นเอง โคิวิดิ-19 ทำาให้่ 26% ขึ้องเจนเอ็กช่ช์่าวิอเมืรีกัินสญูเสียคิวิามืมัื�นใจเรี่�องคิวิามืสามืารีถึ 
ในการีมีืช่วีิติ่วิยัเกษียณที�สขุึ้สบาย 22% เห็่นวิา่รีายได้คิรีวัิเรีอ่นลดลงกวิา่คิรีึ�งห่รีอ่มืากกวิา่ รีะห่วิา่ง
การีแพื่รีร่ีะบาดในช่ว่ิง 2-3 เด่อนแรีก สัญญาณเห่ล่านี�กำาลังสรีา้งรูีปแบบการีใช่จ้า่ยให่ม่ื ส่งต่่อสู่การี
สรีา้งกลยทุธีด้์านการีปฏิิสัมืพัื่นธีข์ึ้องแบรีนด์ต่่าง ๆ

 แม้ืเจนเอ็กซึ่์จะได้รีบัการีขึ้นานนามืวิา่
เป็นเจนที�มีืคิวิามืภักดีต่่อแบรีนด์สูงสุด 
แบรีนด์ให่ญ่ขึ้วิญัใจขึ้องเจนนี� ไม่ืวิา่จะเปน็ 
Apple Netflix Disney Samsung และ 
Nike ด้วิยเห่ตุ่ผ่ลเบ่�องห่ลังค่ิอคิวิามื
โปรีง่ใส คิวิามืเรียีบงา่ย สะท้อนอารีมืณ์
คิวิามืรูีสึ้กและส่�อสารีถึึงคิวิามืทรีงจำาที�
งดงามื การีศึักษาขึ้อง MBLM ปี 2020 
ในหั่วิข้ึ้อ “US Brand Intimacy” ยัง 
พื่บวิ่าการีซึ่่�อสิ�งขึ้องในแต่่ละวิันขึ้อง 
เจนเอ็กซึ่์ พื่วิกเขึ้าล้วินตั่�งใจมืองห่า
แบรีนด์รีะดับพื่รีเีมีืยมืที�มีืคิณุภาพื่สงูห่รีอ่
มีืคิณุค่ิาที�เห่น่อกวิา่

  เจนเอ็กซึ่เ์รีิ�มืใช่ป้รีะโยช่น์จากเคิรี่�องม่ือดิจทัิล 
ให่ม่ื ๆ เพ่ื่�อปรีบัเปลี�ยนแนวิทางในการีเช่่�อมืต่่อ
รีะห่วิ่างสมืาช่ิกในคิรีอบคิรีัวิและแบรีนด์สินค้ิา  
เรีิ�มืจาก TikTok ที�กำาลังสรีา้งภาพื่คิวิามืสัมืพัื่นธี ์
รีะห่วิา่งพ่ื่อลกูยคุิให่ม่ื และกิจกรีรีมืรีะห่วิา่งกันอย่าง  
@meturr บัญช่ีลูกสาวิที�มัืกอัปโห่ลดคิลิปน่ารีกั 
ขึ้องเธีอกับคิุณพ่ื่อจนกลายเป็นขึ้วิัญใจช่าวิเน็ต่
ในไทย เช่่นเดียวิกับต่ลาดเกมืที�ข้ึ้อมูืลศึักษาจาก 
eMarketer รีะบุวิ่ากลุ่มืผู่้มีือายุมืากวิ่า 45 ปี  
ใช่้งานโมืบายเกมืมิืงในปี 2020 มืากกวิา่เจนอ่�น  
และ 68% ใช่ง้านอย่างน้อย 1 คิรีั�งต่่อสัปดาห์่ เห่ต่ผุ่ล
ห่ลัก ๆ ที�เห่ล่าเจนเอ็กซึ่ใ์ห้่คิวิามืสนใจเกมื ค่ิอการี
ออกแบบคิอนโซึ่ลและภาพื่ในเกมืที�สวิยงามื สังเกต่
ได้จากพื่อดแคิสต์่ The Gen X Geeks ที�มัืกเล่อก
ปรีะเด็นสดุเนิรีด์มืาพูื่ดคิยุรีว่ิมืกัน

สิ่งอำานื้วยความสะดวก 
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพต่อธุรกิจ

belightu.com

facebook.com/GxGpod

ภาพถ่ายโดย   
Blake Wisz  

จาก unsplash
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 การีแพื่รีร่ีะบาดที�ยาวินานทำาให้่ช่ีวิิต่ปรีะจำาวิันแทบไม่ื
เห่ม่ือนเดิมื เจนเอ็กซึ่ก์ลายเป็นผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้านคิวิามืงามื
และนักดีไอวิายที�สรีา้งสรีรีค์ิมืากกวิ่าเดิมื พื่รีอ้มื ๆ กับ
พื่ยายามืมืองห่าแบรีนด์ที�ช่ว่ิยให้่พื่วิกเขึ้าสามืารีถึบรีรีลสิุ�ง
ต่่าง ๆ ได้ต่ามืที�ตั่�งใจจากที�บ้าน เช่น่เดียวิกับการีพื่ยายามื
ลดขัึ้�นต่อนการีดูแลผิ่วิและแต่่งห่น้าให้่เรียีบงา่ยกวิา่เดิมื 
ห่นึ�งในสามืขึ้องผู่้ห่ญิงเจนเอ็กซึ่ใ์นสห่รีฐัอเมืรีกิา ตั่�งใจจะ
ใช่เ้งนิรีาวิ 50 ดอลลารีส์ห่รีฐัต่่อเด่อนสำาห่รีบัใช่บ้รีกิารีด้าน
คิวิามืงามื ทดสอบผ่ลิต่ภัณฑ์์บำารุีงผิ่วิช่ิ�นให่ม่ื ห่รีอ่ค้ินห่า
เทคินิคิคิวิามืงามืต่่าง ๆ  เห่ต่ผุ่ลเบ่�องห่ลังมืาจากการีที�พื่วิก
เธีอไม่ืมีืเวิลา รีวิมืทั�งต้่องการีลดการีแต่่งห่น้าให้่น้อยลง 
และดเูป็นธีรีรีมืช่าติ่มืากขึึ้�น

 แม้ืเทรีนด์การีท่องเที�ยวิแบบห่ลากเจนจะ
ได้รีบัคิวิามืนิยเม่ื�อ 2-3 ปีก่อน และดเูห่ม่ือนวิา่ 
เทรีนด์ดังกล่าวิจะกลับมืาอีกคิรีั�งห่ลังช่่วิง
การีแพื่รีร่ีะบาด เจนเอ็กซึ่มี์ืแผ่นจะเช่่�อมืต่่อ 
กับเห่ล่าเพ่ื่�อนฝัูงและคิรีอบคิรีัวิอีกคิรีั�ง  
ด้วิยการีจดัทรีปิแบบรียีเูนียนจากช่ว่ิงเวิลาที�
ห่่างห่ายไปกวิา่ 2 ปี การีศึักษาจาก Airbnb 
พื่บวิ่าทุกวิันนี�การีท่องเที�ยวิกับคิรีอบคิรีวัิ
และเพ่ื่�อนกำาลังเพิื่�มืคิวิามืสำาคัิญกวิา่เท่าตั่วิ  
มืากกวิา่การีท่องเที�ยวิเพ่ื่�อเติ่มืเต็่มืเปา้ห่มืาย 
ขึ้องต่นเอง

 คิวิามืทรีงจำาที�มีืคิณุค่ิาในอดีต่ค่ิอห่นึ�งในสิ�งที� 
มีืคิณุค่ิาทางจติ่ใจสำาห่รีบัเจนเอ็กซึ่ ์ นักจติ่วิทิยา 
ช่ี�ให้่เห็่นวิา่ห้่วิงเวิลาแห่่งคิวิามืจำาค่ิอปรีากฏิการีณ์ 
แบบข้ึ้ามืวิฒันธีรีรีมื โดยห่ากถึามืบุคิคิลที�มีือายุ
มืากกวิา่ 40 ปี ให้่ย้อนคิวิามืจำาวิา่เห่ต่กุารีณ์ใด 
ในช่ีวิิต่ที�สำาคัิญที�สุด พื่วิกเขึ้ามัืกจะย้อนไปถึึง
คิวิามืทรีงจำาดี ๆ ในช่่วิงวิัยรุี่นห่รี่อช่่วิงก่อน
วิัยผู่้ให่ญ่ จนถ่ึอเป็นช่่วิงเวิลาในช่ีวิิต่ที�ดีที�สุด 
ในด้านคิวิามืทรีงจำา ด้วิยเห่ต่นีุ�ช่ว่ิงการีแพื่รีร่ีะบาด 
ที�ผ่่านมืา เจนเอ็กซึ่์จึงมัืกย้อนค่ินสู่วิันเก่า ๆ  
ผ่่านห่นังส่อ รีายการีโทรีทัศัน์ เช่่นเดียวิกับที�
นิต่ยสารี Kinfolk เล่มืฤดใูบไม้ืผ่ลิ 2021 ออกธีมีื
พิื่เศัษที�เฉลิมืฉลองให้่กับสิ�งต่่าง ๆ  ในช่ว่ิงวิยัเรียีน 
ไม่ืวิา่จะเป็น Sony Walkman จนถึึง Post-it ที�
ใช่ใ้นช่ว่ิงสอบ

บทความ  
“Gen X: 2021 Priorities” โดย WGSN Insight Team  
จาก WGSN.com

บทความ  
“Boomers & Gen X: Travel Profiles 2021”  
โดย WGSN Insight Team จาก WGSN.com

ที่มา: 

kinfolk.com

ภาพถ่ายโดย Edz norton 
จาก unsplash

kuoni.co.uk
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 ช่ว่ิงเวิลาเต่รียีมืพื่รีอ้มืเข้ึ้าสู่วิยักลางคินขึ้องเจนมิืลเลนเนียล การีเติ่บโต่เปน็ผู่ใ้ห่ญ่อีกขัึ้�นมืาพื่รีอ้มื
กับคิวิามืกดดันรีอบด้าน งานวิจิยัขึ้องศัาสต่รีาจารีย์เดวิดิ บลังค์ิฟื้ลาวิเวิอรีส์ (David Blanchflower)  
จากสถึาบัน Dartmouth College ได้ทดสอบกลุ่มืมิืลเลนเนียลจาก 132 ปรีะเทศั พื่บวิา่ช่ว่ิงอายุ 
ย่างเข้ึ้า 40 ปขีึ้องมิืลเลนเนียล ค่ิอช่ว่ิงเผ่ช่ญิจุดเปลี�ยนคิรีั�งสำาคัิญขึ้องช่วีิติ่ คินส่วินให่ญ่เรีิ�มืต้่นค้ินห่า
ต่นเองอีกคิรีั�งในวิยันี� และยังคิงยึดถ่ึอห่ลักการี Work-Life Balance ด้วิยการีหั่นมืาใส่ใจสุขึ้ภาพื่
รีา่งกาย สขุึ้ภาวิะทางใจ และการีเล่อกย้ายที�อยูอ่าศััยไปอยูใ่นสภาพื่แวิดล้อมืที�ปลอดภัยขึึ้�น ผ่ลิต่ภัณฑ์์
และบรีกิารีที�เข้ึ้ามืามีืบทบาทสำาคัิญ ได้แก่ อาห่ารีเสรีมิื วิติ่ามิืน โปรีแกรีมืออกแบบการีใช่ช้่วีิติ่ ตั่�งแต่่
การีนอน กินด่�มื ทำางาน ออกกำาลังกาย และพัื่กผ่่อนห่ย่อนใจ 

 Sunday Scaries คิวิามืกลัวิวิันอาทิต่ย์ 
ยังคิงเกิดขึึ้�นอย่างต่่อเน่�องกับคินกลุม่ืนี� พื่วิกเขึ้า
กลัวิวิา่ต้่องโดนต่ามืงาน กังวิลเรี่�องภารีะงานใน
สัปดาห์่ถัึดไป ห่รีอ่แม้ืแต่่กังวิลวิา่จะใช่ว้ินัอาทิต่ย์
ไม่ืคิุ้มืค่ิากับการีพัื่กผ่่อน มิืลเลนเนียลจึงเป็น 
นักวิางแผ่นการีท่องเที�ยวิรีะยะสั�นไม่ืเก่งเท่า 
เจนซึ่ี แต่่เช่ี�ยวิช่าญการีวิางแผ่นเที�ยวิในวิัน 
ห่ยุดยาวิได้มืากกวิ่า โดยเฉพื่าะกิจกรีรีมืท่อง
เที�ยวิเดินทางกับคิรีอบคิรีวัิห่รีอ่เพ่ื่�อนสนิท ห่รีอ่
การีใช่้เวิลารีว่ิมืกันในคิลาสเรียีน ช่มืภาพื่ยนต่รี ์
รีอบ Meet and Talk ไปจนถึึงคิอนเสิรีต์่ขึ้อง 
ศิัลปินยคุิ 90-2000 
  

 Zennial เจเนอเรีช่ันรีอยต่่อ
รีะห่วิา่งเจนซึ่แีละมิืลเลนเนียล นิยมื
หั่นมืาด่�มืเคิรี่�องด่�มื Non-Alcohol 
มืากขึึ้�นถึึง 40% โดยเฉพื่าะช่่วิง
อาย ุ18-34 ป ีคิวิามืรูีสึ้ก “เมืาทิพื่ย์”  
ซึ่าบซึ่า่ในขึ้ณะที�ยังมีืสติ่ ค่ิอโมืเมืนต์่
สำา คัิ ญ ที� ทำา ใ ห้่ เ กิ ด บ ท ส น ท น า
อย่างเป็นมิืต่รี สนุกสนาน และได้ 
ผ่่อนคิลายอย่างแท้จรีิง อีกทั�ง
เคิรี่�องด่�มืปรีะเภท Alcohol-Free 
ยังเป็นสินค้ิาที� เดลิเวิอรีีและซึ่่�อ 
ได้คิล่อง จงึเห่มืาะแก่การีสังสรีรีค์ิ
ได้ทกุที�ทกุเวิลา

ภาพถ่ายโดย  
Ron Ferreira  
จาก pexels

สิ่งอำานื้วยความสะดวก 
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพต่อธุรกิจ

ภาพถ่ายโดย Ivan Samkov จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย William Fortunato 
จาก pexels
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 ภายในปี 2025 กลุ่มืมิืลเลนเนียลรูีดี้วิา่พื่วิก
เขึ้าจะกลายเป็นแรีงงานสำาคัิญในองค์ิกรีห่รีอ่
บรีษัิท พื่นักงานจำานวิน 75% ต่่างคิาดห่วิังให้่
องค์ิกรีพัื่ฒนาเคิรี่�องม่ือการีทำางานที�ทันสมัืย 
และมีืเทคิโนโลยีให่ม่ื ๆ  ที�เข้ึ้ามืาเพิื่�มืศัักยภาพื่การี
ทำางานให้่ดียิ�งขึึ้�น อย่างอปุกรีณ์แก็ดเจต็่ ไอแพื่ด 
เทคิโนโลยี Virtual Reality ห่รีอ่ Augmented 
Reality ห่รีอ่แม้ืแต่่การีใช่ร้ีะบบดิจทัิลและ AI ใน
การีจดัเก็บและวิเิคิรีาะห์่ข้ึ้อมืลู เพ่ื่�อปรีะห่ยัดเวิลา 
ผ่่อนแรีงในงานที�ไม่ืจำาเปน็ ทำางานน้อยลงแต่่ได้
ผ่ลลัพื่ธีที์�มีืปรีะสิทธีภิาพื่ และยังมีืเวิลาสำาห่รีบั
ออกไอเดียให่ม่ื ๆ ซึ่ึ�งคิวิามืทันสมัืยขึ้ององค์ิกรีมีื
ผ่ลอย่างมืากในการีเข้ึ้าทำางานรีะยะยาวิสำาห่รีบั
คินกลุม่ืนี�

บทความ  
“12 Industries That Will Thrive 
Thanks to Millennials”  
จาก cbinsights.com

บทความ  
“Alcohol-Free Lifestyle”  
โดย Brielle Saggese  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Millennials’ Complex 
Relationship with Their 
Cell Phones Is Driving the 
Experience Economy”  
โดย Carola Jain จาก qz.com

บทความ  
“Millennial Nums: Parenting 
Through Burnout”  
โดย Brielle Saggese  
จาก wgsn.com

บทความ  
“New Cyber Threats for the 
Millennial With the Rise of 
Technology Trends”  
โดย Ben Hartwig จาก net2.com

บทความ  
“The Millennial 
Metamorphosis”  
โดย Cassandra Napoli  
จาก wgsn.com

ที่มา: 
  มิืลเลนเนียลจำานวิน 76% ต่รีะห่นักถึึงปัญห่าสิ�งแวิดล้อมื 

ขึ้ณะเดียวิกันก็ยังกังวิลเรี่�องค่ิาใช่้จ่ายมืาต่รีฐานการี 
คิรีองช่พีื่ขึ้องต่นเองถึึง 82% และยังกังวิลเรี่�องลกูวิยัอัลฟื้า 
ถึึง 51% จำานวิน 3 ใน 4 ขึ้องผู่้ต่อบแบบสำารีวิจจาก
รีายงานขึ้อง Mintel บอกวิา่การีรีไีซึ่เคิิลสำาห่รีบัผู่บ้รีโิภคิ
เป็นเรี่�องยากที�จะทำาให้่คิรีบวิงจรี รีวิมืทั�งสินค้ิารีกัษ์โลก
มัืกมีืรีาคิาสูงเกินกวิ่าจะลงทุนเป็นกิจวิัต่รี โดยเฉพื่าะ
ผู่้บรีโิภคิที�ใช่้ช่ีวิติ่รีบีเรีง่อย่างมิืลเลนเนียล ไม่ืมีืเวิลาได้
เล่อกสรีรีสินค้ิาได้ต่รีงใจ จึงเป็นห่น้าที�ขึ้องบรีษัิทผู่้ผ่ลิต่
สินค้ิาที�จะเล่อกใช่้วิสัดุรีไีซึ่เคิิล และมีืรีะบบการีรีไีซึ่เคิิล
ที�สะดวิกและง่ายต่่อการีจัดการี ซึ่ึ�งพื่วิกเขึ้ายินดีที�จะ
จ่ายเงนิให้่กับผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�คิิดมืาเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่น ห่รีอ่มีื
บรีกิารีที�ง่ายแก่การีเข้ึ้าใจเรี่�องวิงจรีรีไีซึ่เคิิลมืากยิ�งขึึ้�น  
โดยเฉพื่าะสินค้ิาปรีะเภทสกินแคิรี ์ อาห่ารีแช่่แข็ึ้ง และ 
สินค้ิาดิลิเวิอรีี

 แบรีนด์สินค้ิาที�จับกลุ่มืคิุณแม่ื 
มิืลเลนเนียลไม่ืจำาเปน็ต้่องสรีา้งภาพื่-
ลักษณ์คิวิามืเป็นแม่ืที�สมืบูรีณ์แบบ 
เพื่รีาะปรีะสบการีณ์คิวิามืเปน็แม่ืขึ้อง
คินกลุ่มืนี�ไม่ืได้สวิยงามืเห่ม่ือนโพื่สต์่
ที�ลงบนส่�อโซึ่เช่ยีล แบรีนด์ที�ต่รีงโจทย์
ต้่องสามืารีถึจดัการีกับคิวิามืยุง่เห่ยิง
และเติ่มืกำาลังใจดี ๆ ให้่กันได้ ซึ่ึ�ง
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ือีคิอมืเมิืรีซ์ึ่และส่�อโซึ่เช่ยีล 
มีืเดีย ได้กลายเป็นคิู่ม่ือยังช่ีพื่และ
แห่ล่งข้ึ้อมูืลช่ั�นดี ที�แนะนำาแนวิทาง
และบรีกิารีให่ม่ื ๆ  ให้่เกิดขึึ้�นได้รีวิดเรีว็ิ 

ภาพถ่ายโดย  
This is engineering  

จาก pexels

ภาพถ่ายโดย  
Sarah Chai จาก pexels

ภาพถ่ายโดย  
Artem Podrez จาก pexels
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  “ทักษะรีะยะยาวิ” สำาห่รีบัเจนซึ่ไีม่ืจำาเปน็ต้่องเกิดขึึ้�นจากการีเรียีนต่่อมืห่าวิทิยาลยั เพื่รีาะอาช่พีื่ 
ส่วินให่ญ่ที�คินกลุม่ืนี�ใฝัฝ่ันั ค่ิอการีสรีา้งรีายได้จากโซึ่เช่ยีลมีืเดียและแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืออนไลน์ ห่ลักสตู่รี
ออนไลน์สำาห่รีับปั� นอินฟื้ลูเอนเซึ่อรี์ห่รี่อคิรีีเอเต่อรี์จึงเป็นห่ลักสูต่รีที�ได้รีับคิวิามืนิยมื WGSN  
รีะบุวิ่า 52% ขึ้องช่าวิเจนซึ่ีเช่่�อในศัักยภาพื่การีเรียีนรูีร้ีะยะยาวิ เรียีนเพิื่�มืได้ทุกเม่ื�อ ไม่ืเจาะจง 
ในวิชิ่าช่พีื่ ห่ลกัสตู่รีการีเรียีนที�จำาเปน็สำาห่รีบัแต่่ละช่ว่ิงอายยุ่อมืแต่กต่่างต่ามืคิวิามืจำาเปน็ โดยทักษะด้าน 
ภาษาต่่างปรีะเทศัถึกูยกให้่เปน็ห่ลักสตู่รียอดนิยมื เช่น่เดียวิกับทักษะทางสังคิมืและการีเม่ือง ถ่ึอเปน็
ทักษะต่ลอดช่พีื่ที�ทกุคินจำาเปน็ต้่องมีื เพ่ื่�อขัึ้บเคิล่�อนสังคิมือย่างยั�งย่น  

 เจนแห่่ง “การีเรียีนรูีด้้วิยต่นเอง” และมัืกห่าคิำาต่อบ
จากช่ั�นเรียีนผ่่านแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืออนไลน์ สถิึติ่จาก Yplus 
พื่บวิา่ห่นุ่มืสาวิ 70% มัืกใช่ก้เูกิลเพ่ื่�อค้ินห่าข้ึ้อมูืลที�สงสัย
ในรีายวิชิ่า ขึ้ณะที�วิดีิโอสอนเรี่�องคิวิามืรูีร้ีอบตั่วิต้่องยกให้่
แอปพื่ลิเคิช่นัTikTok โดยปทีี�ผ่่านมืา #LearnOnTikTok  
มีืยอดช่มืจำานวิน 228 พัื่นล้านคิรีั�ง คิวิา้อันดับห่นึ�งแซึ่งห่น้า 
YouTube โดยวิดีิโอยอดนิยมืจาก TikTok ที�สามืารีถึ 
แย่งช่ิงพ่ื่�นที�การีเรียีนรูีจ้าก YouTube มืาได้มัืกเป็น 
คิวิามืรูี้ห่รี่อช่่องทางไปสู่  Fin-fluencer ห่รี่อผู่้ มีื
อิทธีิพื่ลทางคิวิามืคิิดด้านการีเงินบนโลกดิจิทัล ซึ่ึ�ง
ปรีะกอบด้วิยวิิดีโอข้ึ้อมืูลด้านการีเงิน การีลงทุนใน 
คิรีปิโต่เคิอเรีนซึ่ ีการีสรีา้งแบรีนด์ แนวิทางการีห่ารีายได้ 
บนช่อ่งทางออนไลน์ที�ให้่ผ่ลลัพื่ธีร์ีวิดเรีว็ิ ข้ึ้อมืูลการีทำา 
เรีซูึ่เม่ืสำาห่รีบัสมัืคิรีงาน ห่รีอ่การีออกแบบผ่ลงานภาพื่
กรีาฟื้กิให้่น่าสนใจสำาห่รีบัคิรีเีอเต่อรี ์

 Polywork ห่มืายถึึงการีมีืห่ลายอาช่ีพื่
ห่ลายทักษะ ค่ิอแนวิคิิดที�ช่าวิเจนซึ่ีใช่้ใน
การีดำาเนินช่ีวิิต่ เจนนี�ไม่ืยึดติ่ดงานสาขึ้า
ใดสาขึ้าห่นึ�ง เน้นสรี้างรีายได้ ล่�นไห่ลใน
อาช่ีพื่จากทักษะที�เรียีนรูีแ้ละอาช่ีพื่จากงาน
อดิเรีก การีสะสมืทักษะอาช่ีพื่ถ่ึอเป็นเป้า
ห่มืายสำาห่รีบัการีค้ินห่าต่นเอง เจนซึ่ียุคินี�
จึงถึูกขึ้นานนามืวิ่า College-age ที�กำาลัง 
ช่ั�งนำาห่นักคิณุค่ิาดั�งเดิมืกับเส้นทางการีศึักษา 
ผ่่านปรีะสบการีณ์ ทักษะที�ถึกูสะสมื และกลาย
เปน็ตั่วิต่นในแบบที�ต้่องการี

สิ่งอำานื้วยความสะดวก 
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพต่อธุรกิจ

ภาพถ่ายโดย  
Cottonbro จาก pexels

ภาพถ่ายโดย  
Armin Rimoldi  
จาก pexels

ภาพถ่ายโดย  
Julia M Cameron  
จาก pexels
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 เจนซึ่ีค่ิอนักท่องเที�ยวิกลุ่มืแรีกที�เรีิ�มืจองทรีิป 
การีเดินทางรีะห่วิา่งปรีะเทศั โดยไม่ืกังวิลวิา่ต้่องถึกู
กักตั่วิห่ลังเที�ยวิ ส่บเน่�องมืาจากก่อนเกิดเห่ต่กุารีณ์
รีะบาดขึ้องเช่่�อไวิรีสั พื่วิกเขึ้าเห่ล่านี�ค่ิอผู่ที้�ถึกูยกเลิก 
ทรีปิมืากที�สดุถึึง 82% ไม่ืวิา่จะทรีปิท่องเที�ยวิพัื่กผ่่อน  
ทรีปิทัศันศึักษา ทรีปิสรีา้งผ่ลงานสำาห่รีบัยูทูบเบอรี ์ 
และทรีิปโปรีแกรีมืศึักษาต่่อต่่างปรีะเทศั การี 
สูญเสียโอกาสที�ผ่่านมืาทำาให้่เกิดปรีากฏิการีณ์ 
จองตั่�วิเดินทางไปยังปรีะเทศัที�ห่ลากห่ลาย เพ่ื่�อ 
เข้ึ้าถึึงชุ่มืช่นและวิฒันธีรีรีมืแบบเอ็กซึ่์คิลูซึ่ีฟื้ และ
ด่�มืดำาปรีะสบการีณ์ที�ไม่ืคิุ้นเคิย แม้ืทรีปินั�นจะเป็น 
ช่ว่ิงเวิลาสั�น ๆ ไม่ืกี�ช่ั�วิโมืงก็ต่ามื

 สถิึติ่จาก Contiki เผ่ยวิา่ทรีปิยอดฮิิต่สำาห่รีบั
เจนซึ่ ีอันดับห่นึ�งค่ิอทรีปิดดูาวิ จำานวิน 87% ทรีปิ
เอาต์่ดอรี ์62% และทรีปิผ่จญภัย 56% โดยห่ลัก ๆ   
ขึ้องทั�ง 3 กิจกรีรีมืนี�ค่ิอปรีะสบการีณ์คิวิามืสุขึ้
แบบง่าย ๆ ที�มีืเวิลาได้ช่่�นช่มืทิวิทัศัน์ กรีะตุ่้น 
แรีงบันดาลใจ และทำาลายสิ�งแวิดล้อมืน้อยที�สดุ

บทความ  
“8 Generation Z Trends & 
Predictions for 2022/2023  
A Look Into What’s Next”  
จาก financesonline.com 

บทความ  
“Art and Retail: Curating the 
Store Experience”  
โดย WGSN Insight Team  
จาก wgsn.com

บทความ 
 “Gen Z: Dream Job Marketing” 
โดย Quentin Humphrey  
จาก wgsn.com

บทความ  
“Gen Z: Personal Finance 2021” 
โดย Matt Poile จาก wgsn.com

ที่มา: 

 จำานวิน 90% ขึ้องกลุ่มืเจนซึ่ีสนใจแบรีนด์
สินค้ิาที�แต่กต่่าง โดยไม่ืเขิึ้นอายที�จะเล่อกสินค้ิา
ในแบบที�ต่่างจากคินทั�วิไป และยังขึึ้�นช่่�อเรี่�อง
การีสนับสนุนแบรีนด์ห่รี่อบรีิษัทที�โปรี่งใสใน
จรียิธีรีรีมืการีค้ิาขึ้าย เป็นธีรีรีมื และเท่าเทียมื
สำาห่รีบัคินทกุกลุม่ื การีช่ว่ิยเห่ล่อชุ่มืช่นและใส่ใจ
สิ�งแวิดล้อมืเป็นหั่วิใจสำาคัิญ แบรีนด์ต้่องทำาให้่
พื่วิกเขึ้ารูีสึ้กมีืส่วินรีว่ิมื มืากกวิา่แค่ิจูงใจด้านการี
ขึ้ายด้วิยโปรีโมืช่นัห่รีอ่สินค้ิาลดรีาคิา ดังนั�นการี
ได้รีบัต่ำาแห่น่งลูกค้ิาวิไีอพีื่สำาห่รีบัเจนซึ่ีจึงไม่ืให้่
ผ่ลลัพื่ธีเ์ช่งิบวิกมืากนัก เจนซึ่สีามืารีถึหั่นห่ลังให้่
กับแบรีนด์ที�เคิยช่่�นช่อบได้ทกุเวิลา ห่ากแบรีนด์
เห่ล่านั�นมีืภาพื่ลักษณ์ที�เปลี�ยนไปจากที�ต่นคิาด
ห่วิงัไวิ ้

 แม้ืช่าวิเจนซึ่ีจะให้่คิวิามืสำาคัิญกับ
การีรีวิมืกลุ่มืและการีทำากิจกรีรีมืบน
ส่�อออนไลน์เป็นห่ลัก แต่่พ่ื่�นที�ทาง
กายภาพื่ยังคิงเปน็สิ�งที�ต้่องการีอยู่ดี 
รีา้นค้ิาออฟื้ไลน์ที�มีืคิอนเทนต์่เสรีมิื 
อย่างผ่ลงานศิัลปะ งานจัดแสดง
กึ�งพิื่พิื่ธีภัณฑ์์ ห่รี่อคิวิามืบันเทิงที�
สามืารีถึจูงใจให้่ใช่เ้วิลาอยูส่ถึานที�นั�น
ได้เวิลานาน ๆ ถ่ึอเปน็สถึานที�สำาห่รีบั
รีวิมืกลุ่มืห่รี่อพัื่กผ่่อนห่ย่อนใจได้ 
โดยรีายงานจาก Salesforce เผ่ยวิา่
กิจกรีรีมืจากห่น้ารีา้นยังมีืผ่ลต่่อยอด
ขึ้ายบนต่ลาดอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ได้ถึึง 60% 
เลยทีเดียวิ

บทความ  
“Gen Z Retail Trends: 3 Insights 
on How They Shop”  
โดย Doug Gorman จาก gwi.com

บทความ  
“Gen Z Travel: Regenerative 
Tourism” โดย Brielle Saggesem 
จาก wgsn.com

บทความ  
“Gen Z: Treading Alternative 
Paths” โดย WGSN Insight Team 
จาก wgsn.com

บทความ  
 “Gen Z: The Self-Taught 
Generation”  
โดย Brielle Saggesem  
จาก wgsn.com

ภาพถ่ายโดย 
Arthouse Studio  
จาก pexels

ภาพถ่ายโดย 
Samson Katt  

จาก pexels

ภาพถ่ายโดย 
Yusuke Furuya 

จาก pexels

ภาพถ่ายโดย 
Anna Shvets  
จาก pexels
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 รีายงาน McCrindle รีะบุวิ่าในปี 2025  
เจเนอเรีช่นัอัลฟื้าจะมีืจำานวินมืากกวิา่ 2 พัื่นล้าน
คินทั�วิโลก ถ่ึอเปน็เจเนอเรีช่นัที�มีืจำานวินมืากที�สดุ
ในปรีะวิติั่ศัาสต่รี ์ถ่ึอเปน็เจนที� 2 รีองจากเจนซึ่ทีี�
เปน็ช่าวิดิจทัิลโดยกำาเนิด มีืช่่�อเรียีกต่่างกันไป ทั�ง 
UPAGERS, Generation Glass, Global Gen 
ห่รีอ่ Multi-Modals โดยในช่ว่ิงเวิลา 2 ปทีี�ผ่่านมืา
เจนอัลฟื้าได้รีบัการีตั่�งช่่�อให่ม่ืวิา่เจนซึ่ ี (Gen C) 
ที�มืาจาก Generation COVID เพื่รีาะพื่ฤติ่กรีรีมื 
รูีปแบบการีใช่ช้่วีิติ่ และคิวิามืต้่องการีต่่าง ๆ นั�น 
ถึกูกำาห่นดด้วิยการีเกิดขึึ้�นขึ้องวิกิฤต่ในคิรีั�งนี� 

 แอช่ลีย์ เฟื้ลล์ (Ashley Fell) นักวิจิยัด้านสังคิมื
และผู่้รี่วิมืเขีึ้ยนห่นังส่อ Generation Alpha  
กล่าวิวิา่ แน่นอนวิา่โคิวิดิ-19 ส่งผ่ลต่่อเศัรีษฐกิจ 
สังคิมื การีศึักษา และจติ่ใจ โดยทิ�งทั�งรีอ่งรีอยและ
บาดแผ่ลไวิใ้ห้่กับคินรุีน่ให่ม่ื แอช่ลีย์ได้คิาดการีณ์
วิ่าการีให้่คิุณค่ิากับคิรีอบคิรีัวิจะเป็นสิ�งสำาคัิญ 
มืากขึึ้�นสำาห่รีบัการีเติ่บโต่ขึ้องเจนอัลฟื้า เจนนี� 
ช่่�นช่มื “ซูึ่เปอรีฮี์ิโรีที่�มีืจรีงิ” อย่างเช่น่คินในคิรีอบคิรีวัิ  
คิณุคิรูี ห่รีอ่ผู่คิ้ิดค้ินวิคัิซึ่นีรีกัษาโรีคิ เธีอกล่าวิวิา่ 
“อัลฟื้าจคิุ้นเคิยกับวิธิีกีารีส่�อสารีและเรียีนรูีอ้ย่าง
สรีา้งสรีรีค์ิ และสามืารีถึรีบัม่ือกับสถึานการีณ์ที�
กรีะทบกรีะเท่อนจิต่ใจได้มืากขึึ้�น เน่�องจากสิ�งที�
พื่วิกเขึ้าต้่องเผ่ช่ญิมืา”  

 แนวิโน้มืสำาคัิญที�ช่่วิยสรีา้งปรีะสบการีณ์ด้าน
เทคิโนโลยีขึ้องเจนอัลฟื้าค่ิอปัญญาปรีะดิษฐ ์
อุปกรีณ์ AI บางรีายการีกำาห่นดกลุ่มืผู่้ใช่้เป็น 
เจนอัลฟื้าโดยเฉพื่าะ การีเกิดขึึ้�นขึ้อง “Internet of 
Toys” ที�ห่มืายถึึงอปุกรีณ์ที�รีวิมืเทคิโนโลยีต่่าง ๆ 
เช่น่ การีจดจำาภาพื่ห่รีอ่เสียง อย่างเช่น่ตุ่�กต่าบารีบี์�
รุีน่ให่ม่ื Hello Barbie โดย Mattel ที�สามืารีถึส่�อสารี
กับผู่เ้ล่นได้ แสดงให้่เห็่นวิา่การีเกิดขึึ้�นขึ้องอปุกรีณ์ 
IoT และคิวิามือัจฉรียิะขึ้องปัญญาปรีะดิษฐอ์ย่าง 
Amazon Echo และ Google Home กำาลังจะ
พัื่ฒนาเปน็เพ่ื่�อนเล่นคินสำาคัิญขึ้องเจนนี�

 เจนอัลฟื้าเติ่บโต่อย่างรีวิดเรีว็ิและค่ิอนข้ึ้าง “เกินวิยั” มืาพื่รีอ้มืกับคิวิามืฉลาดทางอารีมืณ์ที�ดีเยี�ยมื  
มีืคิวิามืสามืารีถึในการีต่รีะห่นักถึึงปรีะเด็นรีะดับโลกที�เกิดขึึ้�นรีอบตั่วิ เรียีนรูีเ้กี�ยวิกับคิวิามืยุติ่ธีรีรีมื 
ทางสังคิมืและรูีจ้กัที�จะตั่�งถึามืคิำาถึามืยาก ๆ  กับคินที�พื่วิกเขึ้ารูีจ้กั ซึ่ึ�งรีวิมืถึึงนักการีเม่ือง ผู่ป้รีะกอบการี 
และนักเคิล่�อนไห่วิในปรีะเด็นให่ญ่ ๆ  อย่างเรี่�องขึ้องคินไรีบ้้าน ผู่อ้พื่ยพื่ ห่รีอ่การีเกิดสงคิรีามืกลางเม่ือง 
ซึ่ึ�งจะเปน็หั่วิข้ึ้อช่วินคิยุบนโต่�ะอาห่ารีรีว่ิมืกับคิรีอบคิรีวัิ เน่�องจากเจนนี�ได้ออกไปเล่นนอกบ้านน้อยลง 
ขึ้าดปฏิิสัมืพัื่นธีกั์บเพ่ื่�อน แต่่ได้เข้ึ้าถึึงข้ึ้อมืลูข่ึ้าวิสารีบนโลกออนไลน์เก่อบต่ลอดเวิลา 

สิ่งอำานื้วยความสะดวก 
และบริการที่ต้องการ
ศักยภาพต่อธุรกิจ

michelemarconi.com

ภาพถ่ายโดย  
Andy kelly  
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Elleke Vanooteghem 
จาก Unsplash



36 37

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
GENERATION FOCUS

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
GENERATION FOCUS

 แม้ืเจนอัลฟื้าจำานวินมืากยังไม่ืมีืโปรีไฟื้ล์โซึ่เช่ยีล- 
มีืเดียขึ้องต่นเอง แต่่พื่วิกเขึ้าก็เรีิ�มืรูีถึ้ึงรีอยเท้า 
ดิจิทัลขึ้องต่นเองผ่่านโปรีไฟื้ล์ขึ้องผู่้ปกคิรีอง  
แอนดรูีวิ ์ สตี่เฟื้น (Andrew Stephen) กล่าวิวิา่  
“ที�จรีิงแล้วิเจนนี� เป็นเจนที� อ่อนไห่วิต่่อคิวิามื
เป็นส่วินตั่วิอย่างมืาก ต้่องการีนำาเสนอตั่วิต่นที� 
แต่กต่่างกันไปต่ามืแต่่ละแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื ด้วิยรีะดับ
คิวิามืสนิทสนมืและคิวิามืคิาดห่วิงัที�แต่กต่่างกัน 
เช่่น บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืห่นึ�ง พื่วิกเขึ้าอาจถ่ึายทอด
คิวิามืคิิดลึก ๆ ขึ้องตั่วิเองที�จรีงิและต่รีงไปต่รีงมืา
ต่่อกลุม่ืเพ่ื่�อนสนิทที�เล่อกไวิ ้ในอีกทางห่นึ�งพื่วิกเขึ้า
อาจโพื่สต์่ภาพื่ถ่ึายที�แต่่งอย่างมีืสไต่ล์ให้่คินทั�งโลก
ได้เห็่น”

 ผ่ลการีศึักษาขึ้องมืห่าวิิทยาลัยบาธีช่ี�วิ่าเด็ก 
เจนอัลฟื้าอาจมีืโอกาสเปน็โรีคิซึ่มึืเศัรีา้ถึึง 3 เท่าใน
อีกห่ลายปข้ีึ้างห่น้านี� เปน็ผ่ลกรีะทบจากคิวิามืเห่งา 
ที�เกิดจากการีรีะบาดคิรีั�งให่ญ่ ส่งผ่ลให้่ช่วีิติ่เปลี�ยนไป 
อย่างฉับพื่ลันจากการีไม่ืได้ออกไปเล่นกับเพ่ื่�อน 
นอกบ้านห่รีอ่พื่บปะกับเด็กวิยัเดียวิกัน แบรีนด์ต่่าง ๆ   
ที�ต้่องการีคิวิา้ใจขึ้องกลุ่มืเป้าห่มืายเจนนี�จึงต้่อง
สรีา้งพ่ื่�นที�ปลอดภัย ที�ออกแบบมืาเพ่ื่�อช่ว่ิยปอ้งกัน
คิวิามืเห่งาและบรีรีเทาผ่ลกรีะทบต่่อพัื่ฒนาการี
ในรีะยะยาวิที�อาจเกิดขึึ้�น อย่างเกมืออนไลน์ 
Roblox เปิดตั่วิ Party Place พ่ื่�นที�เฉพื่าะสำาห่รีบั
จัดงานเลี�ยงวิันเกิดเสม่ือนจรีิง แบรีนด์ต่่าง ๆ 
คิวิรีค้ินห่าวิธิีทีี�ช่ว่ิยสรีา้งกิจกรีรีมืสนุก ๆ ที�เด็ก ๆ  
สามืารีถึใช่เ้วิลารีว่ิมืกันทางไกลได้

 “คิุณภาพื่ดีเยี�ยมื ใส่ใจคิวิามืยั�งย่น 
ต่รีะห่นักถึึงผ่ลเช่ิงสุขึ้ภาพื่ เข้ึ้าถึึงได้ผ่่าน
โซึ่เช่ียลมีืเดีย มีืห่น้ารี้านที�สรี้างเสรีิมื
ปรีะสบการีณ์พิื่เศัษในการีเข้ึ้าซึ่่�อ” คิำาเห่ล่า
นี�ค่ิอสิ�งที�แบรีนด์และนักการีต่ลาดต้่องจด
ไวิ้ห่ากต้่องการีเข้ึ้าถึึงเจนอัลฟื้า เต่รียีมื
ปรีบัตั่วิเพ่ื่�อเท่าทันต่่อทัศันคิติ่และคิวิามื
คิาดห่วิังที�เปลี�ยนแปลงไปขึ้องผู่้บรีโิภคิ
กลุ่มืนี� นี�ค่ิอคิวิามืท้าทายที�ยิ�งให่ญ่ โดย
เฉพื่าะอย่างยิ�งสำาห่รีบัแบรีนด์ที�ต้่องการี
เปน็ที�ยอมืรีบัในอนาคิต่

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

ที่มา: 

 เม่ื�อเจนอัลฟื้าโต่ขึึ้�นและพัื่ฒนาทักษะการีพูื่ดที�แข็ึ้งแรีงแล้วิ เทคิโนโลยีเสียงอย่างลำาโพื่งอัจฉรียิะ
จะกลายเปน็เคิรี่�องม่ือสำาคัิญสำาห่รีบัการีเรียีนรูี ้การีสั�งการีด้วิยเสียงจะเปน็เทคิโนโลยีสำาคัิญ นับเปน็ 
คิวิามืเท่าเทียมืทางดิจิทัล รูีปแบบการีเรียีนรูีจ้ะเปลี�ยนจากการีฟื้ังไปสู่การีมืองเห็่น พูื่ดโต้่ต่อบ  
เล่นเกมืจำาลอง มีืข้ึ้อมืลูการีเรียีนรูีข้้ึ้ามืสาขึ้า และโต้่ต่อบได้ ปญัญาปรีะดิษฐแ์ละหุ่่นยนต์่จะช่ว่ิยสรีา้ง
การีเรียีนรูีรู้ีปแบบให่ม่ื การีทำากิจกรีรีมืทางการีศึักษาที�ห่ลากห่ลาย ซึ่ึ�งต่อบสนองและปรีบัให้่เข้ึ้ากับ
ปฏิิกิรียิาการีเรียีนได้แบบเรียีลไทม์ื

ภาพถ่ายโดย Artem Kniaz  
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Yuri Shirota  

จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Stem.T4L 

จาก Unsplash

บทความ  
“Marketing to Generation 
Alpha, the Newest and 
Youngest Cohort”  
โดย Josch Chodakowsky  
จาก ana.net

บทความ  
“The Next Generation:  
What Will “Generation Alpha” 
Look Like? โดย Swetha 
Ramachandran  
จาก gam.com

บทความ  
“Understanding Generation 
Alpha” โดย hotwiregolbal.com

บทความ  
“Who Is Gen Alpha?” โดย 
Katherine Bailey จาก blog.
edited.com
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41

สีปรีะจำาปี 2023 สะท้อนบรีรียากาศัขึ้องโลกและ
ผู่้คินที�เสม่ือนกำาลังถึูกปลุกให้่ต่่�นขึึ้�น และปรีบัตั่วิ 
ห่ลังจากอยู่ภายใต้่ข้ึ้อจำากัดและคิวิามืไม่ืแน่นอน
เป็นเวิลาห่ลายปี ข้ึ้อมืูลจากสำานักเทรีนด์ WGSN 
รีะบุอย่างน่าสนใจวิ่า สีในปี 2023 นี�จะส่�อสารี
และเช่่�อมืโยงกับดัช่นีทางอารีมืณ์ขึ้องผู่้บรีโิภคิ  
ซึ่ึ�งห่มืายถึึงการีจัดการีกับภาวิะทางอารีมืณ์ที�
ห่ลากห่ลาย สีสันในปนีี�จงึอยู่ในเฉดที�ให้่คิวิามืรูีสึ้ก
ขึ้องการีมืองโลกในแง่ดีและมีืคิวิามืห่วิัง คิวิามื
มัื�นคิงและช่ัดเจน ขึ้ณะที�ต้่องเผ่ช่ิญห่น้ากับคิวิามื
ท้าทายให่ม่ื ๆ อยู่เสมือ การีดูแลสุขึ้ภาพื่จิต่ใจ 
จะกลายเปน็กิจวิตั่รีปรีะจำาวินัให่ม่ื ทำาให้่กลุม่ืสีแนวิ
ออรีแ์กนิก ที�บ่งบอกถึึงช่ว่ิงเวิลาแห่่งการีฟื้้� นฟื้แูละ
สรีา้งคิวิามืสมืดลุจะเพิื่�มืคิวิามืสำาคัิญมืากขึึ้�นเรี่�อย ๆ   
พื่รีอ้มื ๆ กับการีกลับมืาขึ้องกลุ่มืสีเฉดเข้ึ้มืและมีื
ค่ิาอิ�มืตั่วิสูง สอดคิล้องกับอารีมืณ์แห่่งคิวิามืห่วิงั
จนเกิดรูีปแบบให่ม่ืในการีแสดงออก โดยเฉพื่าะ
ด้านส่�อดิจิทัล ซึ่ึ�งส่งผ่ลต่่อการีขึ้ยายบทบาทขึ้อง
โลกเสม่ือนจรีงิและโลกจรีงิ จนเพิื่�มืปรีะสบการีณ์
ให่ม่ือย่างคิาดไม่ืถึึง

และนี�ค่ิอสีห่ลักปรีะจำาปี 2023 ทั�ง 7 สีที�เกิดจาก
กรีะบวินการีวิเิคิรีาะห์่ คัิดกรีองจากสำานักเทรีนด์
ต่่าง ๆ ถึอดค่ิารีหั่สสีเพ่ื่�อให้่ง่ายต่่อการีใช่้งาน  
จนกลายเป็นกลุ่มืและเฉดสีที�คิาดวิ่าจะได้รีับ
คิวิามืนิยมืในปี 2023 นี�

ภาพถ่ายโดย   
Caroline Veronez 
จาก unsplash
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ELFIN  
YELLOW 
สีเหลืองอ่อน

PANTONE 
11-0620 TCX etsy.com
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การีออกแบบในแนวิคิิดมิืนิมัืลลิสม์ื 
(Minimalism) ยังคิงถึูกจัดให้่เป็น 
เทรีนด์รีะยะยาวิคิวิบคิูกั่บการีทำาธีรุีกิจ
เพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่น Nearo Waste ซึ่ึ�ง
ห่มืายถึึงการีมีืขึ้ยะใกลเ้ปน็ศันูย์ แม้ืยัง 
ไม่ืสามืารีถึทำาให้่เปน็ศันูย์ได้ 100% แต่่
การีซึ่่�อขึ้องห่รีอ่ใช่ข้ึ้องที�มีืรีายละเอียด 
น้อยลง ย่อมืห่มืายถึึงการีลดการีบรีโิภคิ 
และใช่ซ้ึ่ำาให้่มืากขึึ้�น แนวิคิิดเน้นน้อย ๆ   
ยังคิงเปน็ตั่วิเล่อกสำาห่รีบัคินที�เบ่�อต่ามื
กรีะแสและต้่องการีเล่อกใช่สิ้นค้ิาที�ให้่
คิวิามืสบายใจมืากกวิา่สีสันที�ฉูดฉาด  
เช่น่เดียวิกับสินค้ิาแฟื้ช่ั�น Leisure Wear  
ที�เน้นสวิมืใส่สบาย เปน็เทรีนด์แฟื้ช่ั�นที� 
เกิดขึึ้�นในช่ว่ิง 2 ปีที�ผ่่านมืา ซึ่ึ�งเปน็ผ่ล 
มืาจากกรีะแส Work From Home  

ในปี 2023 นี�กรีะแส Leisure Wear ยัง
คิงอยู่ แต่่ถึูกปรีบัให้่มีืสไต่ล์ขึึ้�นด้วิยการี
ใช่้ผ้่าย้อมืสีธีรีรีมืช่าติ่และรีีไซึ่เคิิลมืาก
ยิ�งขึึ้�น ปรีับการีออกแบบที�ผ่สมืผ่สาน
รีะห่วิา่ง Workwear และ Sportswear 
จึงได้สไต่ล์ Athletic ที�สวิมืใส่สบาย  
ลดคิวิามืทางการีลง แต่่ยังดทูะมัืดทะแมืง
ดั�งนักกีฬา เพิื่�มืคิวิามืมัื�นใจให้่มืากขึึ้�นด้วิย
คิณุภาพื่การีออกแบบที�ลดรีายละเอียดให้่
น้อยลง เห่มืาะแก่การีนำาไปรีไีซึ่เคิิลมืากขึึ้�นyellow widget  

โดย Jyxnm_จาก widgetopia

usa.tommy.com

sneakerfits.com

wildberries.ru
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ห่มืวิดห่มืู่สีมิืนิมัืล Long Term Color เป็นห่มืวิดสีที�
ห่ลายสำานักเทรีนด์มัืกจะคิาดการีณ์ไวิเ้สมือ ซึ่ึ�งเปน็สีที�
ห่ลบซึ่อ่นจากสีกรีะแสห่ลัก แต่่ไม่ืเคิยห่ายไปจากต่ลาด
การีออกแบบ ในปนีี�สีเห่ล่องอ่อน Elfin Yellow ถึกูจดั
ให้่อยูใ่นกลุม่ืสีมิืนิมัืลเต็่มืตั่วิ สำานักเทรีนด์ ViewPoint  
เผ่ยวิา่สีเฉดนี�มัืกถึกูใช่เ้ปน็สีพ่ื่�นเพ่ื่�อจบัคิูกั่บสีอ่�นมืากกวิา่ 
สีขึ้าวิ เน่�องจากสีเห่ล่องอ่อนให้่คิวิามืรูี้สึกอ่อนโยน 
ออรีแ์กนิก และเผ่ยคิวิามืเป็นธีรีรีมืช่าติ่ดั�งเดิมืได้ดี  
อย่างในคิอลเล็กช่นัเส่�อผ้่าผู่้ช่าย Jil Sander Resort 
2023 ที�เผ่ยเห่ตุ่ผ่ลการีสรีา้งแพื่ต่เทิรีน์จากรูีปทรีง
เรีขึ้าคิณิต่และสีสันที�ดูสบายต่า สีเห่ล่องโทน Elfin 
Yellow ถึูกจัดเป็นห่นึ�งในสีที�บ่งบอกถึึงทัศันคิติ่ขึ้อง
คิวิามืมืุ่งมัื�นไปสู่อนาคิต่ที�ดีกวิ่า การีรีเีซึ่็ต่และสรีา้ง 
สิ�งให่ม่ืห่ลังสงคิรีามืห่รีอ่ห่ลงัสถึานการีณ์ที�วิุน่วิาย เช่น่ 
การีรีะบาดขึ้องเช่่�อไวิรีสัโคิวิดิ-19 ที�ผ่่านมืา จงึเล่อกใช่้
แพื่ต่เทิรีน์ที�เรียีบงา่ย รีายละเอียดการีถัึกทอและสีที� 
ให้่สัมืผั่สอ่อนโยน ทำาให้่ผู่ค้ินหั่นมืาอยูกั่บต่นเองมืากขึึ้�น 
และพื่รีอ้มืก้าวิไปข้ึ้างห่น้าด้วิยคิวิามืเข้ึ้มืแข็ึ้ง

วิสัดบุางปรีะเภทเม่ื�อนำาไปรีไีซึ่เคิิลจะได้เฉดสีเห่ล่องอ่อนคิล้ายกับเฉดสีเห่ล่อง Elfin 
Yellow เฉดนี�จึงกลายเป็นสีตั่วิแทนสำาห่รีบังานออกแบบที�ถึกูรีไีซึ่เคิิลให่ม่ื และ
เห่มืาะแก่การีนำาไปรีไีซึ่เคิิลได้ห่ลายคิรีั�ง อย่างสินค้ิาชุ่ดช่ั�นในผู่้ห่ญิงขึ้องแบรีนด์ 
ESPRIT ที�ใช่้วิสัดุรีไีซึ่เคิิล 60% ซึ่ึ�งเฉดสีเห่ล่องอ่อนได้รีบัคิวิามืนิยมือย่างมืาก 
เน่�องจากเปน็เฉดสีที�ให้่คิวิามืรูีสึ้กสบายและเปน็มิืต่รีต่่อรีา่งกายมืากกวิา่สีดำาห่รีอ่ 
สีเทา ขึ้ณะที�สำานักเทรีนด์ Top Fashion ขึ้องจีนเผ่ยวิา่สีเฉดนี�เป็นห่นึ�งในอีก 
ห่ลายสีที�แสดงถึึงจติ่วิญิญาณด้านสนุทรียีภาพื่และคิวิามืผ่กูพัื่น เห่มืาะสำาห่รีบัการี
เข้ึ้าไปเติ่มืเต็่มืพ่ื่�นที�ขึ้องบ้านและขึ้องใช่เ้บ็ดเต่ล็ด เพื่รีาะจะทำาให้่ผู่ใ้ช่รู้ีสึ้กถึึงการีถึกู
ปลอบปรีะโลมื ใช่ง้านสิ�งขึ้องห่รีอ่พ่ื่�นที�นั�นได้นาน และผ่กูพัื่นกับสิ�งเห่ล่านั�นมืากขึึ้�น

jilsander.com

montanafurniture.com

pamono.eu

nordicnest.com
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GOLDEN  
APRICOT 
สีส้มแอปริคอต

PANTONE 
14-1041 TCX sundaysupply.co
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ทุกวิันนี�ผู่้คินสามืารีถึเข้ึ้าถึึงเทรีนด์กรีะแสห่ลักได้ง่ายขึึ้�นด้วิยเทคิโนโลยีดิจิทัล  
การีสรีา้งตั่วิต่นที�แต่กต่่างออกไปด้วิยกรีะแสการีโห่ยห่าอดีต่จงึได้เกิดขึึ้�นกับคินทกุกลุม่ื 
โอลิเวิยี มัืนน์ (Olivia Munn) นักแสดงห่ญิงช่าวิอเมืรีกัิน ที�ยอมืรีบัวิา่เคิยเล่นเกมื 
Super Mario Kart ในปี 1992 ขึ้อง Nintendo มืาก่อน แต่่วินันี�เธีออาย ุ42 ปแีล้วิ 
วิดีิโอเกมืทำาให้่เธีอห่ลบห่นีจากคิวิามืวิุน่วิายและห่วินคิิดถึึงวินัเวิลาในอดีต่อีกคิรีั�ง  

ห่รีอ่ซึ่ีรีส์ี Stranger Things ที�สรีา้งรีสนิยมืการีฟื้ังเพื่ลงและการีแต่่งตั่วิสไต่ล์ 
ยุคิ 80 ผ่่านเรี่�องรีาวิไซึ่ไฟื้สยองขึ้วิญั จนทำาให้่ยอดจำาห่น่ายเทปแคิสเซึ่็ต่เพิื่�มืขึึ้�น  
2 เท่าในปีที�ผ่่านมืา พื่ฤติ่กรีรีมืเสพื่สิ�งเห่ล่านี�ถึกูเรียีกวิา่อาการี Nostalgia ห่รีอ่การี
โห่ยห่าอดีต่ ซึ่ึ�งเป็นการีห่วินค่ินอดีต่วิยัเด็กเพ่ื่�อให้่ต่นเองมีืแรีงเติ่บโต่เป็นผู่้ให่ญ่ที� 
เข้ึ้มืแข็ึ้งขึึ้�น โดยเฉพื่าะเจนซึ่ีที�กำาลังต่่อสู้กับตั่วิต่นและการีเช่่�อมืคิวิามืสัมืพัื่นธี ์ 
จงึพื่ยายามืมืองย้อนกลับไปสู่สนุทรียีภาพื่ต้่นกำาเนิด เพ่ื่�อมืองห่าเส้นทางที�จะไปต่่อ
ในอนาคิต่

ventabutibamba.com

tumgir.com

Clash magazine issue 106

skateboarding at night - playlist by fxrvy, Spotify.com

selow.net
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ปี 2023 เป็นปีที�เห่ล่าคินรุีน่ให่ม่ืจะก้าวิข้ึ้ามื
อปุสรีรีคิด้วิยคิวิามืคิิดสรีา้งสรีรีค์ิจากอดีต่ โดย
เฉพื่าะจากนวิตั่กรีรีมืยคุิ 80 ห่รีอ่แฟื้ช่ั�นสไต่ล์
เรีโทรีที�เข้ึ้ามืาผ่สานกับคิวิามืทันสมัืยยคุิดิจทัิล 
ทิมื ไวิลด์ชู่ต่ (Tim Wildschut) ศัาสต่รีาจารีย์
ด้านจิต่วิิทยาสังคิมืและบุคิลิกภาพื่ เผ่ยวิ่า
อาการี Nostalgia เกิดขึึ้�นจากจิต่วิทิยาแนวิ 
เฮิโดนิสม์ื (Hedonism) ห่ลงให่ลช่ีวิติ่ที�มีืแต่่
คิวิามืสขุึ้ และพื่ยายามืสรีา้งจติ่วิทิยาการีใช่ช้่วีิติ่
ที�ห่ลีกเลี�ยงคิวิามืไม่ืสบายใจ ซึ่ึ�งกำาลังเปน็ที�นิยมื
ในกลุม่ืเด็กรุีน่ให่ม่ื จงึเปน็ที�มืาขึ้องการีปลดล็อก
เพ่ื่�อมืองห่าคิวิามืสนุกในป ี2023 ด้วิยสีเห่ล่อง
ทองอมืส้มืห่รีอ่สีส้มืเอิรีธ์ีโทน เฉด Golden 
Apricot ซึ่ึ�งเคิยเปน็ที�นิยมืมืากในยุคิ 80  

bculinarylab.com anabundanceof.tumblr.com

urbanoutfitters.com
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เฉดนี�ยังถึูกใช่้ในงานออกแบบที�ผ่สมืผ่สาน
รีะห่วิา่งงานคิรีาฟื้ต์่ท้องถิึ�น คิวิามืโรีแมืนติ่กยุคิ
เรีโทรี และการีถัึกทอสไต่ล์ฮิิปปี�  สำานักเทรีนด์ 
Italtex ผู่้คิาดการีณ์แนวิโน้มืด้านนวิตั่กรีรีมื
สิ�งทอเผ่ยวิา่สีสันที�ถึกูใช่ใ้นช่ว่ิงปี 1959 จะถึกู
นำามืาใช่้เพ่ื่�อสรีา้งเทคินิคิลวิดลายจากการีทอ
และลงสีในงานคิรีาฟื้ต์่มืากยิ�งขึึ้�น ซึ่ึ�งสีที�ถึกูใช่้
เป็นสีห่ลักค่ิอสีส้มืทั�งเฉดเจิดจ้าและส้มืเฉด
เอิรีธ์ีโทน ขึ้ณะที�สำานักเทรีนด์ WGSN กล่าวิวิา่ 
สีเฉดแอปรีิคิอต่นี�จะทำาให้่ผู่้คินรูี้สึกต่่�นตั่วิ 
สดช่่�นและโรีแมืนติ่ก จึงยกให้่สีส้มืเฉดนี�เป็น
ตั่วิแทนขึ้องคิวิามืโรีแมืนติ่กแนวิให่ม่ื (New 
Romantic) ที�ทำาให้่รูีสึ้กอบอุ่นและสนุกสนาน
ในเวิลาเดียวิกัน จึงถึูกใช่้เป็นเฉดสีในเคิรี่�อง
สำาอางเพ่ื่�อเพิื่�มืคิวิามืโดดเด่นและเสรีมิืคิวิามื
มัื�นใจ ห่รีอ่ต่กแต่่งผ่นังห้่องที�ช่่วิยสรีา้งคิวิามื
รูีสึ้กไม่ืน่าเบ่�อ

ภาพถ่ายโดย   
Niklas Hamann 
จาก unsplash

sundaysupply.co

ขึ้ณะที�สำานักเทรีนด์ F-Trend ได้คิาดการีณ์วิา่ช่ว่ิงฤดรูีอ้นป ี2023 จะต้่องเต็่มืไปด้วิยแฟื้ช่ั�น 
Summer Nostalgia เฉดส้มืเอิรีธ์ีโทนต้่อนรีบัแสงแดดอุ่น ๆ สีเฉดนี�ยังทำาให้่ห่วินคิิดถึึง 
คิวิามืงามืจากธีรีรีมืช่าติ่ดั�งเดิมื จงึเปน็สีที�สามืารีถึนำามืาใช่เ้พ่ื่�อออกแบบเส่�อผ้่าเด็ก เพ่ื่�อกรีะตุ่น้
คิวิามืสนุกสนานและคิวิามืคิิดสรีา้งสรีรีค์ิ สำานักเทรีนด์ StyleRight ได้กล่าวิถึึงสีส้มืเฉดนี�
วิา่เปน็หั่วิใจขึ้องสไต่ล์ฮิิปปี�  ซึ่ึ�งทำาให้่เด็กและวิยัรุีน่เติ่บโต่ด้วิยคิวิามืสนุก อิสรีะ และมืองโลก 
ในแงบ่วิกมืากขึึ้�น ด้วิยลวิดลายที�ไม่ืปรีะณีต่อย่างลายมัืดย้อมืห่รีอ่ลายกรีาฟื้กิ
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LIME  
GREEN 
สีเขียวมะนาว

PANTONE 
14-0452 TCX

ภาพถ่ายโดย   
Daniele Levis Pelusi 

จาก unsplash
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แบรีนด์ Louis Vuitton เคิยสรีา้งสรีรีค์ิคิอลเล็กช่นั Men’s Fall-Winter ปี 2019 
โดยใช่สี้เขีึ้ยวินีออน และตั่�งช่่�อธีมีืวิา่ “City That Never Sleeps” ด้วิยเห่ต่ผุ่ลวิา่ 
สีเขีึ้ยวินีออนนี�เม่ื�อส่องผ่่านปรีซิึ่มึืแก้วิจะให้่สีสะท้อนออกมืาเปน็สีรุีง้ ทำาให้่ผู่ค้ินต่่�นตั่วิ 
อยูต่่ลอดเวิลา ภาพื่พิื่มืพ์ื่ต่่าง ๆ  ในช่อ็ปที�นิวิยอรีก์ถึกูออกแบบให้่เปน็รูีปทรีงธีงช่าติ่เพ่ื่�อ
ส่�อถึึงสัญช่าติ่ขึ้องการีออกแบบภายใต้่เฉดสีเดียวิกัน ด้วิยผ่ลลัพื่ธีที์�ให้่แสงเปน็สีรุีง้ 
จงึทำาให้่สีเขีึ้ยวินีออนถึกูต่่อยอดและนำามืาใช่เ้พ่ื่�อเปน็ตั่วิแทนเรี่�องคิวิามืห่ลากห่ลาย 
ทางเพื่ศัและคิวิามืห่ลากห่ลายในช่าติ่พัื่นธีุ ์อย่าง Adidas ที�ใช่สี้เขีึ้ยวินีออนเป็นพ่ื่�น
รีองเท้ารุีน่ Stan Smith นับเปน็การีขึ้บถึต่่อสินค้ิารุีน่คิลาสสิก แต่่ Adidas ต้่องการี
ส่�อให้่เห็่นวิา่สินค้ิาช่ิ�นนี�สามืารีถึสวิมืใส่ได้ทุกเพื่ศั จึงกำาห่นดให้่เป็นสินค้ิา Unisex 
รุีน่แรีก ๆ ที�ออกวิางจำาห่น่าย มีืให้่เล่อกห่ลายไซึ่ส์ แทนที�จะกำาห่นดให้่เป็นรีองเท้า
สำาห่รีบัผู่้ห่ญิงห่รีอ่ผู่้ช่ายเท่านั�น

linneaapelqvist.com

studioaufheben.es
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ปี 2023 สีเขีึ้ยวินีออนยังคิงเปล่งปรีะกาย
ในวิงการีนักออกแบบ โดยเฉพื่าะคิรีเีอเต่อรี์
ดิจิทัล ที�สรีา้งสรีรีค์ิผ่ลงานเพ่ื่�อส่งออกไป
ยังจักรีวิาลเมืต่าเวิิรี์สที�ไม่ืเคิยห่ลับให่ล  
ขึ้ณะเดียวิกันสีเขีึ้ยวินีออนยังได้ถึกูลดทอน 
คิวิามืเจิดจ้าให้่สามืารีถึใช่้งานในช่ีวิิต่ 
ปรีะจำาวินัได้มืากขึึ้�น นักออกแบบส่�อดิจทัิล
จึงมืองห่าสีต้่นทางก่อนที�จะชุ่บตั่วิเป็น 
สีเรีอ่งแสง ผ่ลลัพื่ธี์ที�ได้ค่ิอสีเขีึ้ยวิมืะนาวิ 
(Lime Green)

สำานักเทรีนด์ WGSN กล่าวิวิ่าเฉดนี�เป็นสีที�เช่่�อมืโยงรีะห่วิ่างสิ�งแวิดล้อมืและ
สุนทรียีภาพื่บนโลกดิจิทัลขึ้องเจเนอเรีช่ันซึ่ี จึงได้ปรีบัคิวิามืสดช่่�นที�ดูสนุกด้วิยสี
เขีึ้ยวิมืะนาวิให้่คิวิามืสดใส ซึ่าบซึ่่า และสีเขีึ้ยวิแอปเปิ� ลมิื�นท์ซึ่ึ�งเป็นตั่วิแทนขึ้อง 
สีพื่าสเทลที�ให้่คิวิามือ่อนโยน และเป็นตั่วิแทนขึ้องการีมืองโลกในแงดี่

ภาพถ่ายโดย   
Mike Meyers 

จาก unsplashartsy.net

pinterest.com/Gatitogangster 

Smithnottaylersmith.tumblr.com

yooladesign.com

society6.com
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สีเขีึ้ยวิมืะนาวิยังเคิยเป็นสีที�ถึูกใช่้ในงานศิัลปะกรีาฟื้ตีิ่�ยุคิ 90 เป็นสีที�สรีา้งคิวิามื
สดใสและขึ้บถึภายใต้่ช่่วิงวิิกฤต่เศัรีษฐกิจในอดีต่ ที�ทั�วิโลกวิันนี�กำาลังเผ่ช่ิญกับ 
ภาวิะเศัรีษฐกิจต่กต่ำาอีกคิรีั�ง สีเขีึ้ยวิมืะนาวิจึงถึูกนำากลับมืาใช่้ในฐานะสี 
ที�ทำาให้่ผู่้คินเปิดใจและกรีะตุ่้นให้่รูีสึ้กมีืช่ีวิติ่ช่ีวิาอย่างผ่ลงานขึ้องสตู่ดิโอ RTFKT

คิรีเีอเต่อรีแ์ฟื้ช่ั�นเมืต่าเวิิรีส์ที�ถึูกบรีษัิท Nike เข้ึ้าซึ่่�อกิจการี ได้เดินห่น้าออกแบบรีองเท้า Nike  
เวิอรี์ช่ัน NFT ขึ้องไมืเคิิล จอรี์แดน (Michael Jordan) คิอลเล็กช่ันแรีกที�ถึูกแต่่งแต้่มืด้วิย 
เฉดสีที�ทำาให้่รูี้สึกทันสมัืยและดึงดูดสายต่าด้วิยสีเขีึ้ยวิ เช่่นเดียวิกับจีนที�เคิยยึดติ่ดวิ่าสีเขีึ้ยวิ 
เป็นสีตั่วิแทนขึ้องคิวิามืรีษิยา ทำาให้่แบรีนด์ขึ้องเด็กรุีน่ให่ม่ืพื่ยายามืขึ้บถึต่่อค่ิานิยมืนี� แล้วินำาสีเขีึ้ยวิ
ออกมืาใช่ใ้นงานออกแบบมืากขึึ้�น อย่าง INXX แบรีนด์แฟื้ช่ั�นสายสต่รีทีซึ่ึ�งเปน็ที�นิยมืในวิยัรุีน่ช่าวิจนี  
มืุง่เน้นการีออกแบบเพ่ื่�อเช่่�อมืโยงนวิตั่กรีรีมืเข้ึ้ากับวิฒันธีรีรีมืย่อยที�อยูใ่นจุดอับสายต่าขึ้องคินส่วินให่ญ่

ภาพถ่ายโดย   
Clique Images 
จาก unsplash

themansionist.com

rtfkt.com
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DEEP LAKE
สีเขียวอมฟ้า 

PANTONE 
18-4834 TCX

ภาพถ่ายโดย   
Artiom Vallat 

จาก unsplash
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ห่ลายปทีี�ผ่่านมืาสีเขีึ้ยวิถึกูใช่เ้ป็นห่นึ�งในสีสำาห่รีบัขัึ้บเคิล่�อนคิวิามืเปลี�ยนแปลงทาง
สังคิมื เรีิ�มืต้่นจากการีต่่อสูเ้พ่ื่�อคิวิามืเปลี�ยนแปลงด้านสิ�งแวิดล้อมื ต่่อมืาได้ขึ้ยายไปยัง 
สัญลักษณ์ที�แสดงออกถึึงสิทธีมิืนุษยช่น สิทธีใินการีอยู่รีว่ิมืกันรีะห่วิา่งเจเนอเรีช่นั  
รีวิมืถึึงการีขัึ้บเคิล่�อนเรี่�องคิวิามืเท่าเทียมืทางเพื่ศั ซึ่ึ�งสีเขีึ้ยวิยังเป็นตั่วิแทนการี
แสดงออกขึ้องเด็กรุีน่ให่ม่ืที�เป็นนักเคิล่�อนไห่วิ (Activist) โดยเน้นการีผ่ลักดันทาง
สังคิมืเพ่ื่�อคิวิามืห่วิงัขึ้องมืนุษยช่าติ่รุีน่ต่่อไป

ภาพถ่ายโดย   
Cristian Palmer 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Ardent Eye จาก flickr

my!lane-This Feeling, youtube.com
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ป ี2023 สีเขีึ้ยวิเฉด Deep Lake ซึ่ึ�งผ่สานเฉดสี 
นำาต่าลตั่วิแทนขึ้องสีเอิรีธ์ีโทนเข้ึ้าไป ทำาให้่ 
สีโทนนี�เข้ึ้ากับคินได้ทุกเพื่ศัและใช่้งานได้ 
ในทกุกิจกรีรีมื เม่ื�อย้อนกลับไปยคุิ 1980 เฉด 
Deep Lake เคิยเปน็สีซึ่ึ�งเปน็ตั่วิแทนคิวิามืกลา้
ขึ้องเห่ล่านักกีฬา จึงถึูกใช่้เป็นสีขึ้องชุ่ดกีฬา
และเคิรี่�องแต่่งกายสำาห่รีบักิจกรีรีมืกลางแจง้ 
สำานักเทรีนด์ WGSN ยกให้่สีเขีึ้ยวิเฉดนี�เป็น
พื่ลังจากธีรีรีมืช่าติ่และนำาทะเลที�อยู่รีะห่วิา่ง
สีนำาเงนิกับสีเขีึ้ยวิ และยังเป็นเม็ืดสีที�เกิดขึึ้�น
จากการีถึูกกัดกรีอ่นขึ้องโลห่ะทองแดง จึง
ตั่�งช่่�อสีเฉดนี�วิา่เขีึ้ยวิ Verdigris ซึ่ึ�งห่มืายถึึง
สนิมืสีเขีึ้ยวิ ที�สามืารีถึเปล่งปรีะกายแม้ืจะถึกู
ออกซึ่เิดช่นัต่ามืกาลเวิลาก็ต่ามื สอดคิล้องกับ
แนวิคิิดขึ้อง Activist ที�ตี่คิวิามืถึึงผู่น้ำาเยาวิช่น
ที�ไม่ืยอมืแพ้ื่เพ่ื่�อคิวิามืก้าวิห่น้าทางสังคิมื

hk.pinkoi.com

discoverlifeatl.com

adidas.com

lisacahill.com
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ด้านสำานักเทรีนด์ ViewPoint เล่อกให้่สีเขีึ้ยวิเฉดนี� 
เป็นตั่วิแทนขึ้องธีรีรีมืช่าติ่ยุคิให่ม่ื โดยอิงจากสี
ขึ้องสาห่รีา่ยสีเขีึ้ยวิ ซึ่ึ�งถึกูยกเปน็วิสัดแุห่่งอนาคิต่ 
โดยเข้ึ้ามืาเป็นห่นึ�งในพื่ลังงานเช่่�อเพื่ลิงรูีปแบบ
พื่ลังงานสะอาด วิัสดุทดแทนจากพ่ื่ช่ และวิัสด ุ
เส้นใยสำาห่รีบัดักจับคิารีบ์อนไดออกไซึ่ด์ อย่าง
ผ่ลงาน Specie SOS โดยดีไซึ่เนอรี์คิรีิสทีน  
เฮิจเซึ่ลแบคิ (Christine Hejselbaek) ที�บอกเล่าการี 
เติ่บโต่ขึ้องสาห่รีา่ยในสภาวิะแวิดล้อมืที�แต่กต่่างกัน  
จึงนำาแรีงบันดาลใจจากสาห่รี่ายสไปรูีลิน่ามืา
ออกแบบชุ่ดจากสาห่รีา่ยด้วิยนวิตั่กรีรีมืการีพิื่มืพ์ื่  
3 มิืติ่ (3D Printing) โดยผ่ลงานช่ิ�นนี�ปล่อย 
คิารีบ์อนฟุื้ต่พื่รีนิต์่ไปเพีื่ยง 125 กรีมัื 

2020.rca.ac.uk2020.rca.ac.uk
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ขึ้ณะที�บรีษัิท Italian Bank ให้่คิวิามืเห็่นวิ่าสีเขีึ้ยวิ
เฉด Deep Lake จดัเปน็สีเขีึ้ยวิปรีะเภท Monochro-
matic Green ที�ให้่คิวิามืรูีสึ้กปลอบปรีะโลมื แสดง
ถึึงคิวิามืห่วิงั การีฟื้้� นฟูื้ และการีเปิดใจ จงึเห่มืาะที�จะ
นำาไปใช่้เพ่ื่�อออกแบบพ่ื่�นที�ขึ้องบ้าน สำานักงาน และ
เฟื้อรีนิ์เจอรี ์ โดยนำาแนวิคิิดไบโอฟื้เีลีย (ฺBiophillia) 
ซึ่ึ�งเน้นเรี่�องธีรีรีมืช่าติ่บำาบัดที�ต่่างออกไปจากเดิมืมืา
ปรีบัใช่้ จากเดิมืที�เป็นสีเขีึ้ยวิเฉดฤดใูบไม้ืผ่ลิ ให้่เป็น
สีเขีึ้ยวิ Deep Lake ที�ยังรูีสึ้กผ่่อนคิลายท่ามืกลาง
คิวิามืจรีงิจงั ทั�งยังลึกลับและห่รูีห่รีาได้ในเฉดเดียวิ

bergmanandco.com

ohnuts.com

lapicida.com
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SCARLET 
SAGE
สีีแดงก่่ำ

PANTONE 
19-1559 TCX

ภาพถ่ายโดย   
Kevin Grieve 

จาก unsplash
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ห่ากไล่เรียีงพัื่ฒนาการีและคิวิามืเช่่�อมืโยงขึ้องสีจากปี 2022 จะพื่บวิา่สีแดงกำาเฉด 
Scarlet Sage พัื่ฒนาจากกลุ่มืสี Artisanal Red และคิาดวิา่จะกลายเป็นเฉดสี 
ห่ลักในฤดรูีอ้นปี 2023 ต่อบสนองกับคิวิามืต้่องการีขึ้องผู่้บรีโิภคิที�ปรีารีถึนาการี 
กรีะตุ่้นอารีมืณ์ด้วิยสีสัน การีเติ่มืพื่ลัง และคิวิามืห่ลงให่ล ห่นึ�งในแรีงบันดาลใจ 
สำาคัิญค่ิอผ่ลงานศิัลปะขึ้องจูลส์ จูเลียน (Jules Julien) ศิัลปินช่าวิฝัรีั�งเศัส และ
ฮิานนา เรีดลิง (Hanna Rédling) ช่า่งภาพื่ช่าวิฮัิงการี ีซึ่ึ�งใช่สี้แดงเป็นเคิรี่�องม่ือ
ส่�อสารีและสะท้อนพื่ลังจนสรีา้งคิวิามืเห่น่อจรีงิ 

นอกจากนี� กลุ่มืสีแดงยังเป็นสีที�ถึูก
ใช่้เช่่�อมืโยงกับมืรีดกทางคิวิามืคิิด
และภูมิืปัญญาท้องถิึ�นที�ต่กทอดมืา
จากบรีรีพื่บุรุีษ จนเป็นอีกห่นึ� งสีที�
คิาดวิ่าจะได้รีบัคิวิามืนิยมืในภูมิืภาคิ
ละติ่นอเมืรีกิา ตั่วิอย่างเช่น่ ผ่ลงานชุ่ด  
Tupinamba ขึ้องลิเกีย ปาเป (Lygia 
Pape) ศิัลปินช่าวิบรีาซึ่ิล จัดแสดง 
ในพิื่พิื่ธีภัณฑ์์ศิัลปะเม่ืองลอสแอนเจลิส  
สห่รีัฐอเมืรีิกา โดดเด่นด้วิยการีใช่ ้
ขึ้นนกสีแดงในการีบอกเล่าถึึงคิวิามื
เช่่�อมืโยงกับปรีะช่ากรีพ่ื่�นเม่ืองขึ้อง
บรีาซึ่ลิ 

hauserwirth.com

emilybabette.com

drinkstuff-sa.co.za
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สีดังกล่าวิยังเป็นตั่วิกลางที�ใช่้ในการีส่�อสารีทั�งการีออกแบบภายนอกและภายใน
อาคิารี เพ่ื่�อสรีา้งแรีงดึงดดูและโคิรีงสรีา้งเฉพื่าะตั่วิไม่ืต่่างจากงานศิัลปะ เช่น่ ผ่ลงาน
ออกแบบบ้านที�พัื่กอาศััยโดย Ismail Solehudin Architecture ในอินโดนีเซึ่ยี ด้วิย
จุดเด่นจากลักษณะสีสันและโคิรีงสรีา้งที�มีืเอกลักษณ์ อาคิารีห่ลังนี�จึงถึูกเรียีกวิา่  
Stack By Step Red Zone Boarding House ซึ่ึ�งสอดคิลอ้งต่ามืแนวิทางการีออกแบบ

ที�ใช่แ้ผ่่นโลห่ะสีแดงเปน็กรีอบนอกขึ้องอาคิารี พื่รีอ้มื
ฟื้งัก์ช่ั�นภายในที�ออกแบบรีะบบไห่ลเวิียนในอาคิารี 
แบบทางเดินรีว่ิมื ทำาให้่อาคิารีห่ลังนี�ที�แม้ืจะมีืพ่ื่�นที�
ขึ้นาดเล็ก แต่่ก็มีืจำานวินห้่องเทียบเท่ากับอาคิารีที�มีื
ขึ้นาดใกล้เคีิยงกันถึึง 11 ห้่อง นอกจากนี�ด้วิยลักษณะ
บ้านที�เรียีงซึ่อ้นต่่อกัน พื่รีอ้มืวิสัดสีุแดงกำาที�สะดดุต่า 
ทำาให้่ผู่พ้ื่บเห็่นและพัื่กอาศััยรูีสึ้กใช่ช้่วีิติ่อยู่ในผ่ลงาน
ปรีะติ่มืากรีรีมื

arsitag.com

arsitag.com

arsitag.com
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PHLOX
สีีม่่วงเข้้ม่

PANTONE 
19-2820 TCX

ภาพถ่ายโดย   
Sandro Katalina 

จาก unsplash
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สีม่ืวิงมีืบทบาทสำาคัิญในเทรีนด์มืาอย่างต่่อเน่�อง 
ในช่่วิง 2-3 ปีมืานี� สำาห่รีบัสีม่ืวิงเฉด Phlox ถึูก 
นิยามืให่ม่ืด้วิยแนวิคิิดด้านดิจิทัล ข้ึ้อมูืลจาก
สำานักเทรีนด์ NellyRodi รีะบุคิวิามืเช่่�อมืโยงขึ้อง
กลุ่มืสีม่ืวิง Phlox กับโลกเมืต่าเวิริีส์ โลกเสม่ือน
ที�ถึูกสรีา้งจากคิวิามืเห่น่อจรีงิแบบ 100% นี�จึง
เป็นศัูนย์กลางให่ม่ืขึ้องการีปฏิิสัมืพัื่นธี ์ เคิรีอ่ข่ึ้าย 
ทางการีค้ิา และรูีปแบบงานช่่างฝัีม่ือดิจิทัลซึ่ึ�ง
ปรีาศัจากวิัสดุจรีิง พื่รี้อมืแนวิคิิดให่ม่ืในการี 
เป็นเจา้ขึ้อง

rightclicksave.com
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สิ�งที�เห็่นได้ช่ดัเจนถึึงผ่ลงานศิัลปะห่รีอ่ฝัม่ีือดิจทัิล 
ค่ิอการีก่อตั่วิและปรีบัใช่ง้านศิัลปะในแนวิทางให่ม่ื 
ศันูย์ UCCA Lab ซึ่ึ�งเป็นแผ่นกห่นึ�งขึ้อง UCCA 
Center for Contemporary Art ในกรุีงปักกิ�ง 
รีว่ิมืกับแบรีนด์และศิัลปินกวิ่า 60 คิน ไม่ืวิ่าจะ
เป็น Beeple, Robert Alice, DJ deadmau5, 
Mario Klingemann, Robbie Barrat, Pak,  
Fewocious และ Mad Dog Jones จดันิทรีรีศัการี
เกี�ยวิกับศิัลปะคิรีิปโต่เป็นคิรีั�งแรีกเม่ื� อช่่วิง 
เด่อนมีืนาคิมืที�ผ่่านมืา  

เช่น่เดียวิกับ นิต่ยสารี Viewpoint ที�ส่�อสารีถึึงเฉด
สี Phlox ในแนวิทางโลกดิจทัิลที�ลึกซึ่ึ�งและข้ึ้ามืสาขึ้า 
โดยเช่่�อมืโยงรีะห่วิา่งดิจทัิลกับโลกแห่่งจติ่วิญิญาณ
จนเป็นที�มืาขึ้องการีปรีนนิบัติ่แนวิให่ม่ื เช่น่ ผ่ลงาน
ขึ้องทาบิทา เรีแซึ่รี ์ (Tabita Rezaire) ศิัลปินผู่้ใช่้
งานศิัลปะในการีปรีนนิบัติ่และเปิดเผ่ยจิต่วิญิญาณ
ขึ้องผู่้คิน โดยเธีอเรียีกตั่วิเองวิา่เป็น ‘ตั่วิแทนแห่่ง
การีปรีนนิบัติ่’ (Agent of Healing) สอดคิล้อง
กับผ่ลงานขึ้องเธีอที�ได้รีบัแรีงบันดาลใจจากห่ลัก 
กลศัาสต่รีค์ิวิอนตั่มืและจกัรีวิาล ซึ่ึ�งมีืรีากฐานมืาจาก 
ช่่วิงเวิลาที�เทคิโนโลยีและจิต่วิิญญาณมืาบรีรีจบ
กัน ผ่ลงานต่่าง ๆ ขึ้องเธีอจึงมัืกยำาเต่่อนให้่ผู่้คิน 
ต่รีะห่นักคิิด กรีะตุ่น้คิวิามืรูีสึ้ก เช่่�อมืต่่อสัญช่าต่ญาณ 
และสรีา้งการีรีบัรูี ้ ที�เกินกวิา่คิวิามืเข้ึ้าใจแบบวิธิีคิีิด
แบบช่าวิต่ะวินัต่ก ซึ่ึ�งทั�งห่มืดนิยามืให้่เห็่นถึึงโลกแห่่ง 
จติ่วิญิญาณที�พ่ื่วิงมืากับส่�อดิจทัิล

artsupermagazine.com

jingculturecommerce.com

ภาพถ่ายโดย   
Ant Rozetsky 
จาก unsplash

somersethouse.org.uk
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สีีดำเทา 

PANTONE 
19-4203 TCX

ภาพถ่ายโดย   
Dmitry Bessonov 

จาก unsplash

MOONLESS 
NIGHT 
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สีดำาจัดอยู่ในกลุ่มืสีคิลาสสิกที�ได้รีบัคิวิามืนิยมือยู่เสมือ และมัืกเป็นตั่วิแทนขึ้อง 
คิวิามืลกึลับ คิวิามืเย้ายวิน คิวิามืห่รูีห่รีา ต่ลอดจนให้่คิวิามืรูีสึ้กช่ดัเจน ต่รีงไปต่รีงมืา 
เท้าคิวิามืถึึงช่่วิงยุคิกลางที�สีดำามัืกถึูกใช่้ในเคิรี่�องแต่่งกายขึ้องเจ้าห่น้าที�รีฐั เพ่ื่�อ 
บ่งบอกถึึงต่ำาแห่น่งและคิวิามืเคิรีง่คิรีดัในห่น้าที� ซึ่ึ�งเปน็กลไกในการีขัึ้บเคิล่�อนสังคิมื
ในช่ว่ิงเวิลาดังกล่าวิ แต่่สำาห่รีบัสีดำาเฉด Moonless Night ในช่ว่ิงปี 2023 นี� ส่�อสารีถึึง
พื่ลังและคิวิามืช่ดัเจนขึ้องการีเปลี�ยนแปลงที�ดีกวิา่ท่ามืกลางปัญห่า ห่นึ�งในคิำาอธีบิาย
จาก NellyRodi กล่าวิวิา่ 86% ขึ้องผู่บ้รีโิภคิให้่คิวิามืเห็่นวิา่ซึ่อีีโอจำาเปน็ต้่องส่�อสารี
อย่างช่ดัเจน รีะดมืกำาลัง และดำาเนินการีในปรีะเด็นพ่ื่�นฐานทางสังคิมื สอดคิล้องกับ
คิวิามืเช่่�อขึ้องเห่ล่าเจนซึ่ทีี�จากการีสำารีวิจ 9 ใน 10 ขึ้องผู่บ้รีโิภคิ รีะบวุิา่บรีษัิทต่่าง ๆ 
ต้่องมีืคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบในการีแก้ปญัห่าสิ�งแวิดล้อมืและสังคิมื เพื่รีาะมัืนเปน็วิธิีเีดียวิ
ที�จะยกรีะดับจากบุคิคิลทางการีเม่ือง (Political People) ไปสูแ่บรีนด์ทางการีเม่ือง 
(Political Brand) ที�มีืคิวิามืเป็นมืนุษย์มืากยิ�งขึึ้�น มีืพัื่นธีสัญญา และช่ัดเจนใน 
วิสัิยทัศัน์ด้านการีดำาเนินธีรุีกิจ 

ภาพถ่ายโดย   
Timoth e Duran 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย   
Sam Burriss 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย   
Jessica Felicio 
จาก unsplash
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ผ่ลงานโฆษณาบนภาพื่ขึ้าวิดำาในแคิมืเปญ Sex 
Never Gets Old สำาห่รีบัแบรีนด์สขุึ้ภาวิะทางเพื่ศั 
Replens บอกเล่าคิวิามืช่ดัเจนขึ้องการีเฉลิมืฉลอง
คิวิามืรีกั คิวิามืสัมืพัื่นธีแ์บบไรีเ้ง่�อนไขึ้ ทั�งอายุห่รีอ่
การีเวิ้นรีะยะทางกายภาพื่ เห่ม่ือนที�เคิยปรีะสบใน
ช่่วิงการีแพื่รีร่ีะบาด จนคิวิ้ารีางวิัล Diversity in 
Advertising ปรีะจำาปี 2021 จาก Transport for 
London ห่รีอ่ปา้ยโฆษณาขึ้นาดให่ญ่ Protect Trans 
Youth ในเม่ืองแอต่แลนต่า สห่รีฐัอเมืรีกิา ซึ่ึ�งผ่ลิต่โดย
บรีษัิท FOLX Health ส่วินห่นึ�งขึ้องแคิมืเปญ Take Up 
Space เช่น่เดียวิกับในลิต่เติ่ลรีอ็ก รีฐัอารีคั์ินซึ่อ และ
ออสติ่น รีฐัเทกซึ่สั ซึ่ึ�งเป็นอีกสองรีฐัที�สิทธีขิึ้องกลุ่มื 

เพื่ศัทางเล่อกถึูกคิุกคิามืโดยฝั่ายนิติ่บัญญัติ่ ผ่ลงานทั�งห่มืดนี�ใช่้พ่ื่�นห่ลังสีดำาเพ่ื่�อส่งเสียงที�
ช่ัดเจนและการีย่นยันวิิสัยทัศัน์ด้านคิวิามืเท่าเทียมืทางเพื่ศั ในช่่วิงการีอภิปรีายเกี�ยวิกับสิทธี ิ
ขึ้องคินข้ึ้ามืเพื่ศัในสภาสห่รีฐั โดยแบรีนด์ FOLX Health ถ่ึอเป็นสต่ารีท์อัปด้านการีแพื่ทย์ทางไกล 
(Telehealth) ที�สรีา้งขึึ้�นและดำาเนินการีโดยคิอมืมิืวินิตี่� LGBTQIA+ เน้นเรี่�องการีดแูลสขุึ้ภาพื่และ
ให้่บรีกิารีต่่าง ๆ เพ่ื่�อส่งเสรีมิืสขุึ้ภาวิะทางเพื่ศัใน 31 รีฐัทั�วิสห่รีฐัอเมืรีกิา

adsoftheworld.com

replens.co.uk
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Italtex สำานักเทรีนด์ผู่ค้ิาดการีณ์แนวิโน้มืด้านนวิตั่กรีรีมืสิ�งทอ ยังคิาดการีณ์วิา่สิ�งทอ
ที�ผ่สมืผ่สานรีะห่วิา่งสีดำาและสีขึ้าวิในป ี2023 จะถึกูตี่คิวิามืถึึงนัยยะขึ้องคิวิามืยั�งย่น 
นอกจากนี�ส่วินผ่สมืขึ้องผ้่าทอ ผ้่าถัึก ผ้่าวิลู ห่รีอ่ลวิดลายกรีาฟื้กิบนผ้่าแจค็ิการีด์ที�
เคิล่อบเงาจนดปูรีะณีต่ จะเปน็ตั่วิแทนขึ้องคิวิามืทันสมัืยภายใต้่ยคุิแห่่งโพื่ลีเอสเต่อรี์
รีไีซึ่เคิิลและนวิตั่กรีรีมืการีพิื่มืพ์ื่ 3 มิืติ่ (3D Printing) ที�จะลดขัึ้�นต่อนและขึ้จัด 
ขึ้องเสียจากกรีะบวินการีผ่ลิต่ แบรีนด์เส่�อผ้่าแคิมืป์ปิงและออกกำาลังกายค่ิอธีรุีกิจที�
ปรีบัตั่วิกับนวิตั่กรีรีมืโพื่ลีรีไีซึ่เคิิลได้รีวิดเรีว็ิ

เพื่รีาะคิณุสมืบัติ่ขึ้องผ้่าโพื่ลีที�สามืารีถึรีะบายอากาศั ซึ่บัเห่ง่�อ และทนทานต่่อการี
ใช่้งาน แบรีนด์ Adidas ค่ิอห่นึ�งในบรีษัิทผู่้ผ่ลักดันคิวิามืยั�งย่นด้านนวิตั่กรีรีมืผ้่า
มืาห่ลายปี ดังเช่่นการีจับม่ือกับสโมืสรีฟุื้ต่บอลยูเวินตุ่ส (Juventus) ขึ้องอิต่าลี 
เพ่ื่�อสรีา้งสรีรีค์ิคิอลเล็กช่ันเส่�อฟุื้ต่บอลฤดูกาล 2022/23 โดยออกแบบกรีาฟื้ิก
รูีปทรีงเรีขึ้าคิณิต่อันเป็นเอกลักษณ์ขึ้องสโมืสรี และใช่้ลวิดลายสีดำาตั่ดกับผ้่าพ่ื่�น 
สีขึ้าวิจากวิสัดรุีไีซึ่เคิิล 100% ที�ผ่สมืผ่สานเทคิโนโลยีใยผ้่า AEROREADY ต้่นแบบ
นวิตั่กรีรีมืผ้่าที�คิวิบคิมุืเห่ง่�อและรีะบายคิวิามืรีอ้นขึ้อง Adidas แบบ HEAT.DRY จงึ
สามืารีถึคิวิบคิมุือณุห่ภมิูืรีา่งกายได้เม่ื�อสวิมืใส่

ภาพถ่ายโดย   
Steven Erixon 
จาก unsplash

soccerbible.com

soccerbible.com

extilemania.com

burton.com
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พื่ลังอันยิ�งให่ญ่มัืกนำามืาซึ่ึ�งคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบที�ให่ญ่ยิ�ง แบรีนด์
จึงคิวิรีทำาห่น้าที�ในฐานะตั่วิแทนขึ้องการีเปลี�ยนแปลงในรีะดับ
ขึ้องต่นเอง ห่รีอ่พ่ื่�นที�ที�ตั่วิเองย่นอยู่อย่างเข้ึ้าใจในสถึานการีณ์  
Mirazur รีา้นอาห่ารีรีะดับมิืช่ลิน 3 ดาวิในอารีเ์จนติ่นา โดยเช่ฟื้เมืาโรี  
โคิลาเกรีโคิ (Mauro Colagreco) เพิื่�มืเมืนู Maree Noire ห่รีอ่ 
เมืนูคิรีาบนำามัืน เพ่ื่�อบ่งบอกถึึงปัญห่าสิ�งแวิดล้อมืในปัจจุบัน 
นอกจากเมืนูจะมีืช่่�อน่าสนใจและสีดำาที�ช่วินคิำานึงถึึงวิัต่ถึุดิบ
ในการีปรุีงแล้วิ เช่ฟื้ยังใส่ใจเรี่�องการีรีกัษ์โลกในด้านอ่�น ๆ โดย
ลดการีใช่้พื่ลาสติ่กในคิรีวัิลงมืากกวิ่า 90% ทำาให้่เขึ้าเป็นเช่ฟื้ 
ที�สรีา้งขึ้ยะพื่ลาสติ่กเปน็ศันูย์คินแรีก โดยมีืข้ึ้อปฏิิบัติ่ในทกุขัึ้�นต่อน 
ขึ้องการีปรุีงอาห่ารีอย่างช่ดัเจน

บทความ “China Colour Forecast  
A/W 22/23” โดย Jenny Clark &  
Lupi Yao จาก wgsn.com

บทความ “China Colour Forecast S/S 
23” โดย Jenny Clark & Lupi Yao  
จาก wgsn.com

บทความ “Colour Intelligence:  
Neons” โดย Joanne Thomas  
จาก wgsn.com

บทความ “Color of the Year: 
Comfortable, Joyous, Beautiful”  
โดย Valspar จาก valspar.com

บทความ “Color Trend 2023”  
โดย Italian Bank จาก italianbark.com

บทความ “Europe Colour Forecast S/S 
23” โดย Jenny Clark จาก wgsn.com

บทความ “Global Colour Forecast S/S 
23” โดย Jenny Clark จาก wgsn.com

ที่มา: 

บทความ “Italtex Macro Trends Spring 
Summer 2023 with Swatches”  
โดย Italtex จาก italtextrends.com

บทความ “LATAM Colour Forecast  
S/S 23” โดย Jenny Clark  
จาก wgsn.com

บทความ “Prada Mixes Nostalgia  
and Grunge for Summer 2023 
Menswear” โดย AP  
จาก timesofindia.indiatimes.com

บทความ “Youth Colour Forecast 
S/S 23” โดย Marian Park  
จาก wgsn.com

หนังสือ The Color Book ViewPoint 
Color: Co-Existence

หนังสือ Trend Book NellyRodi:  
Color 2023  

cluboenologique.com

ovrflod.com
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ELFIN YELLOW 
PANTONE 11-0620 TCX 
RGB 238 234 151

GOLDEN APRICOT
PANTONE 14-1041 TCX
RGB 221 167 86

LIME GREEN
PANTONE 14-0452 TCX
RGB 159 193 49

DEEP LAKE
PANTONE 18-4834 TCX
RGB 0 101 107 

SCARLET SAGE
PANTONE 19-1559 TCX
RGB 157 32 47 

PHLOX
PANTONE 19-2820 TCX
RGB 105 45 93

MOONLESS NIGHT
PANTONE 19-4203 TCX
RGB 47 45 48
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ช้อปเพื่อ 
จุดประกายความสุข

01

ภาพถ่ายโดย   
Harry Cunningham 

จาก unsplash
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เน่�องจากผู่บ้รีโิภคิกลุม่ืนี�เรีิ�มืส่งสัญญาณมืองห่าสินค้ิารีะดับพื่รีเีมีืยมื
เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืพึื่งพื่อใจให้่ต่นเอง แบรีนด์และธีรุีกิจต่่าง ๆ จะต้่อง
ปรีบัห่มืวิดห่มู่ืผ่ลิต่ภัณฑ์์เพ่ื่�อรีองรีบัไลฟื้ส์ไต่ล์และการีแสดงออก
ด้านตั่วิต่นในรูีปแบบให่ม่ื ๆ  ต่ลอดจนนำาเสนอช่อ่งทางการีซึ่่�อสินค้ิา
และช่ำารีะเงนิให้่งา่ย ช่ดัเจน และไรีร้ีอยต่่อมืากที�สดุ

The 1 (เดอะ วินั) ภายใต้่กลุม่ืเซึ่น็ทรีลั เผ่ยข้ึ้อมืลูจาก The 1 Insight 
วิเิคิรีาะห์่แนวิโน้มืการีใช่จ้า่ยในยุคิห่ลังโคิวิดิ-19 พื่บวิา่ยอดขึ้ายขึ้อง 
4 กลุม่ืสินค้ิาสงูขึึ้�น ได้แก่ กลุม่ือปุโภคิบรีโิภคิ โดยเฉพื่าะอาห่ารีและ
เคิรี่�องด่�มื อย่างไวิน์ ขึ้นมื และขึ้องห่วิาน เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืเพื่ลิดเพื่ลิน
ใจ กลุ่มืรีา้นอาห่ารีที�บ่งบอกถึึงการีมือบรีางวิลัให้่แก่ต่นเอง กลุ่มื
คิวิามืงามืที�ช่ี�ให้่เห็่นวิา่มีืกิจกรีรีมืการีพื่บปะและการีเข้ึ้าสังคิมืเพิื่�มื
ขึึ้�น และกลุม่ืการีออกกำาลังกายที�แสดงถึึงการีใส่ใจต่นเองต่ามืลำาดับ 
ทั�งห่มืดเน้นสรีา้งคิวิามืผ่่อนคิลายในงบปรีะมืาณที�สามืารีถึจา่ยได้ 
โดยไม่ืต้่องใช่เ้งนิในจำานวินมืากเกินไป 

กลุ่มืผู่้บรีโิภคิที�มืองโลกในแง่ดีกำาลังมืองห่าสินค้ิารีะดับพื่รีเีมีืยมืเพ่ื่�อปรีนเปรีอ 
ตั่วิเอง ผ่่านทั�งช่่องทางออนไลน์และออฟื้ไลน์ห่ลังจากเผ่ช่ิญคิวิามืไม่ืแน่นอน 
มืานานห่ลายปี 

แม้ืเศัรีษฐกิจจะช่ะลอตั่วิเน่�องจากการีแพื่รีร่ีะบาดที�ยาวินาน แต่่เศัรีษฐกิจเอเช่ีย 
ในภาพื่รีวิมืยังมีืกลุ่มืผู่้บรีโิภคิรุีน่ให่ม่ืที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยคิวิามืต้่องการี โดยมืองห่า 
การีจับจ่ายใช่ส้อยเพ่ื่�อแลกเปลี�ยนปรีะสบการีณ์คิรีั�งสำาคัิญในช่วีิติ่ เช่น่ การีเรีิ�มืต้่น
งานแรีก การีซึ่่�อบ้าน การีแต่่งงาน และการีมีืลกูคินแรีก ข้ึ้อมูืลวิจิยัจาก McKinsey 
รีะบวุิา่ผู่บ้รีโิภคิช่าวิเอเช่ยีส่วินให่ญ่ยังคิงเปน็กลุม่ื S-Curve ที�เติ่บโต่ ซึ่ึ�งห่มืายคิวิามื
วิ่าผู่้บรีโิภคิกลุ่มืนี�มีืแนวิโน้มืต้่องการีเป็นเจ้าขึ้องกลุ่มืสินค้ิาและบรีกิารีมืากกวิ่า
เดิมืในอนาคิต่ โดยในรีะยะสั�นคิวิามืต้่องการีใช่จ้า่ยส่วินให่ญ่จะอยู่ที�กลุม่ืผ่ลติ่ภัณฑ์์
ที�ปรีนเปรีอและจุดปรีะกายคิวิามืสุขึ้ให้่ต่นเอง เพ่ื่�อช่่วิยต่่อสู้กับคิวิามืไม่ืแน่นอน
ทางเศัรีษฐกิจและสังคิมืในปัจจุบัน โดยเกี�ยวิเน่�องกับปรีากฏิการีณ์ Revenge 
Spending ห่รีอ่ ‘ช่้อปล้างแค้ิน’ ที�เห็่นได้ช่ัดเจน

เรียีกได้วิา่เป็นการีทวิงค่ินอิสรีะในการีจับจ่ายในยุคิห่ลังโคิวิดิ-19 เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามื
ผ่่อนคิลายและรีะบายคิวิามือัดอั�นขึ้องกลุ่มืผู่้บรีโิภคิ

เน่�องจากผู่้บรีิโภคิกลุ่มืนี�คิุ้นเคิยกับคิวิามืสะดวิกในการีสั�งซึ่่�อสินค้ิาเพีื่ยงกด
คิลิก ห่รี่อการีช่้อปปิ� งผ่่านแพื่ลต่ฟื้อรี์มืออนไลน์ต่่าง ๆ แบรีนด์จึงคิวิรีสรี้าง 
ช่่องทางเพิื่�มืคิวิามืพึื่งพื่อใจในการีซึ่่�อสินค้ิาแต่่ละคิรีั�งแบบเรียีลไทม์ื เช่่น การี
ปรีะห่ยัดเวิลา ห่รีอ่การีมีืทางเล่อกเพ่ื่�อปรีะห่ยัดเงนิ พื่รีอ้มืตั่วิเล่อกห่ลากห่ลายรูีปแบบ  
อย่างการี “ซึ่่�อเลย จา่ยทีห่ลัง” ที�งา่ยและไม่ืเสี�ยง นับเปน็การีสรีา้งคิวิามืผ่่อนคิลาย
ในงบปรีะมืาณที� ‘สามืารีถึจ่ายได้’ โดยไม่ืต้่องใช่้เงนิในจำานวินมืากเกินไป

ตอบโจทย์ความต้องการ 
โอกาสทางธุรกิจ

medium.com

alizila.com

empower2free.com
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แบรีนด์ต่่าง ๆ อาจพิื่จารีณาตั่วิเล่อกการี
ช่ำารีะเงินแบบ BNPL แทนการีลดรีาคิา
ในช่่วิงเทศักาลช่้อปปิ� งคิรีั�งให่ญ่ในต่ลาด
เอเช่ยี-แปซึ่ฟิื้กิ กลยทุธีนี์�จะช่ว่ิยเลี�ยงการี
ลดคิณุค่ิาขึ้องแบรีนด์และมูืลค่ิาผ่ลิต่ภัณฑ์์
ลง ในขึ้ณะเดียวิกันก็สามืารีถึจูงใจผู่บ้รีโิภคิ
ด้วิยการีช่ำารีะเงินที�ดูไม่ืแพื่งจนเกินไป  
เช่น่ Farfetch แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืมัืลติ่แบรีนด์  
ที�นำาเสนอการีช่ำารีะเงนิแบบปลอดดอกเบี�ย
เปน็เวิลา 3, 6 และ 12 เด่อน ผ่่าน Huabei 
ขึ้อง Alipay บน Tmall เพ่ื่�อปรีบัรูีปแบบให้่
เห่มืาะสมืกับนักช่้อปรุีน่ให่ม่ืมืากขึึ้�น ห่รีอ่ 
Atome ที�จับม่ือกับแบรีนด์ MAP ออก
บัต่รีกำานัลบนแอปพื่ลิเคิช่นั เพ่ื่�อสนับสนุน
ให้่นักช่อ้ปไปเยี�ยมืช่มืรีา้นค้ิาขึ้องปลีกขึ้อง
แบรีนด์ MAP ซึ่ึ�งสามืารีถึแลกบัต่รีกำานัล
ได้รีะห่วิา่งการีช่ำารีะเงนิ

youtube.com/Exciting Offer from Atome X MAP
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จิตดี  
พร้อมมี 
คอมมิวนื้ิตี�บำารุงใจ

02

ภาพถ่ายโดย   
Toa Heftiba 

จาก unsplash
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WGSN เรีิ�มืติ่ดต่ามืกลุ่มืปรีะช่ากรีกลุ่มืให่ม่ืในเอเช่ยีตั่�งแต่่ปี 2017 ซึ่ึ�งการี
วิจิยัพื่บวิา่มีืจำานวินช่าวิมิืลเลนเนียลช่าวิเอเช่ยีย้ายไปใช่ช้่วีิติ่ในพ่ื่�นที�ช่นบท
มืากขึึ้�น เพ่ื่�อให้่คิวิามืสำาคัิญกับการีพัื่กผ่่อนและการีเช่่�อมืโยงทางวิฒันธีรีรีมื 
ในปี 2023 คินกลุม่ืนี�จะเข้ึ้าสูส่เกลรีะดับโลก เน่�องจากการีกลับมืาเปน็ปกติ่
ห่ลังจากการีรีะบาดให่ญ่ รีวิมืทั�งคิวิามืต้่องการีพ่ื่�นที�ที�มืากขึึ้�นและไลฟื้ส์ไต่ล์
ที�เข้ึ้าถึึงได้อย่างไม่ืมีืข้ึ้อจำากัด ซึ่ึ�งทั�งห่มืดอยู่บนพ่ื่�นฐานขึ้องคิวิามืต้่องการี
ด้านจติ่ใจ

การีรีะบาดคิรีั�งให่ญ่ทำาให้่ผู่้บรีิโภคิต่รีะห่นักวิ่าอะไรีค่ิอสิ�งสำาคัิญอย่างแท้จรีิง
ในช่ีวิติ่ ซึ่ึ�งอาจเป็นคิรีอบคิรีวัิ เพ่ื่�อนฝัูง ต่ลอดจนคิวิามืรูีสึ้กขึ้องการีรีวิมืกลุ่มืใน 
คิอมืมิืวินิตี่� ย้อนกลับไปในช่่วิงปี 1800 ฝัั� งต่ะวินัต่กมีืการีเคิล่�อนไห่วิขึ้องแนวิคิิด
แบบโรีแมืนติ่ก (Romanticism) ซึ่ึ�งแสดงให้่เห็่นถึึงคิวิามืสำาคัิญขึ้องอารีมืณ์และ
เสรีภีาพื่ ท่ามืกลางบรีรียากาศัที�ผู่้คินพื่ยายามืทำาตั่วิออกห่่างจากคิวิามืโห่ดเหี่�ยมื
ขึ้องการีปฏิิวิติั่อตุ่สาห่กรีรีมื มืาในยคุินี� แนวิคิิดดังกล่าวิกลับมืาอีกคิรีั�ง ผู่บ้รีโิภคิมีื
ทัศันคิติ่ที�ต้่องการีใช่ช้่วีิติ่ในอดุมืคิติ่แบบโรีแมืนติ่ก ซึ่ึ�งห่มืายรีวิมืถึึงคิณุค่ิาขึ้องช่วีิติ่ 
ธีรีรีมืช่าติ่ และชุ่มืช่น

ภาพถ่ายโดย   
A ustin Kehmeier 

จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย   
Kenny Eliason 
จาก unsplash
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ท่ามืกลางคิวิามืต้่องการีขึ้องผู่้บรีโิภคิที�ปรีารีถึนาช่่วิง
เวิลาอันเต็่มืเปี� ยมืด้วิยคิวิามืรูีสึ้ก ซึ่ึ�งอาจเป็นส่วินห่นึ�ง
ขึ้องการีเติ่มืเต็่มืจิต่วิญิญาณห่รีอ่การีสรีา้งคิวิามืสุขึ้ใน
ช่ีวิติ่ปรีะจำาวินั แบรีนด์สามืารีถึห่ยิบย่�นปรีะสบการีณ์ที�
ดีในลักษณะขึ้องการีเป็นพ่ื่�นที�ปลอดภัย ห่รีอ่พ่ื่�นที�การี
ปฏิิเสธีการีทำางานอย่างห่นักอย่างในช่่วิง Work from 
Home ภายใต้่บรีรียากาศัที�ผ่่อนคิลาย

ตั่วิอย่างเช่น่ แบรีนด์ WA:IT แบรีนด์คิวิามืงามืแบรีนด์
ให่ม่ืที�นำาเสนอการีผ่สมืผ่สานรีว่ิมืกันรีะห่วิา่งวิฒันธีรีรีมื
ญี�ปุ่นและอิต่าลี โดยส่�อสารีถึึงปรีัช่ญา “การีอยู่กับ
ปัจจุบันและสังเกต่สิ�งรีอบตั่วิ เพ่ื่�อรีอคิอยและซึ่ึมืซึ่ับ
ช่่วิงเวิลา” นอกจากนี� คิวิามืพิื่เศัษยังอยู่บนคิำาอธีบิาย
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ซึ่ึ�งรีะบคุิณุสมืบัติ่ขึ้องการีช่ว่ิยส่งเสรีมิืการีทำา
สมืาธี ิ ห่รีอ่การีสรีา้งคิวิามืรูีสึ้กขึ้องชุ่มืช่นผ่่านกิจกรีรีมื
ต่่าง ๆ Uniqlo Singapore เปิดตั่วิรีา้นค้ิา Uniqlo 
Town แนวิคิิดรีา้นค้ิาปลีกที�ให้่ปรีะสบการีณ์จรีงิแก่ 
นักช่อ้ป ตั่�งแต่่เรี่�องคิวิามืยั�งย่น งานฝัีม่ือ รีวิมืถึึงศิัลปะ
และวิฒันธีรีรีมืท้องถิึ�น โดยในเด่อนตุ่ลาคิมื ปี 2021 
แบรีนด์ได้รี่วิมืกับรี้านค้ิาบูติ่กในท้องถิึ�นอย่าง Fin 
Crafted Goods จดัเวิริีก์ช่อ็ปอัปไซึ่คิลิงเพ่ื่�อส่งเสรีมิืให้่
ลกูค้ิานำากางเกงยีนส์ตั่วิเก่าสดุโปรีด กลับมืาสรีา้งสรีรีค์ิ
และใช่ง้านให่ม่ื

ตอบโจทย์ความต้องการ 
โอกาสทางธุรกิจ

alvinology.com
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ต่ลอดจนการีที�แบรีนด์ต่รีะห่นักถึึงคิวิามืสำาคัิญขึ้องสขุึ้ภาวิะด้านอารีมืณ์และจติ่ใจที�กำาลังเปน็กรีะแส 
ห่ลักในปี 2023 เพ่ื่�อจบัม่ือกับผู่บ้รีโิภคิ เสม่ือนเปน็ห่นึ�งในพ่ื่�นที�ปลอดภัย ห่รีอ่กรููีผู่้ช่ว่ิยแก้ปญัห่าและ
ดีลกับคิวิามืเคิรียีด คิวิามืวิติ่กกังวิลที�ต้่องเผ่ช่ญิ เช่น่ Thyself อี-ไดอารีสีขุึ้ภาพื่จติ่ส่วินบุคิคิลที�ฝััง
อยู่ในเบรีาวิเ์ซึ่อรีข์ึ้องผู่้ใช่ ้ แบรีนด์รีะบุวิา่เป็นบรีกิารีแบบ Freemium ในฐานะชุ่ดเคิรี่�องม่ือสขุึ้ภาพื่
จติ่ดิจทัิล โดยอนุญาต่ให้่ผู่้ใช่บั้นทึกคิวิามืรูีสึ้กขึ้องต่นเองและติ่ดต่ามืปรีะมืวิลผ่ล เพ่ื่�อแสดงให้่เห็่น
รูีปแบบทางอารีมืณ์ในช่ว่ิงเวิลาต่่าง ๆ ได้

thyself.me

ภาพถ่ายโดย   
Melissa Askew 
จาก unsplash
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กำาหมัดช้อป  
เม้่อทุกการซ้�อ 
ค้อการปฏิวัติ

03

ภาพถ่ายโดย   
Melissa Askew 

จาก unsplash
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รีายงานปัจจัยที�ขัึ้บเคิล่�อนคิวิามืเปลี�ยนแปลงในปี 2023 โดย 
WGSN แสดงให้่เห็่นวิ่าผู่้บรีโิภคิส่วินให่ญ่กำาลังตั่�งคิำาถึามืเกี�ยวิ
กับรีากฐานและโคิรีงสรีา้งขึ้องสังคิมื โดยเกิดกรีะแสการีผ่ลัก
ดันให้่แก้ไขึ้ปัญห่าที�ต้่นเห่ตุ่ มีืการีปลุกรีะดมืมืวิลช่นเพ่ื่�อช่ี�ให้่
เห็่นถึึงปัญห่าเรี่�องคิวิามืไม่ืเท่าเทียมืกัน การีดำาเนินธีุรีกิจอย่าง
ไรีจ้รียิธีรีรีมื รีวิมืถึึงการีกีดกันคินกลุ่มืน้อยออกจากการีปฏิิบัติ่
งาน ผู่้บรีิโภคิกลุ่มืนี�จึงมืุ่งเน้นไปที�การีซึ่่�อสินค้ิาเพ่ื่�อสรี้างการี
เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นรีะบบ

ป ี2023 เม็ืดเงนิในการีช่อ้ปทกุใบเสรีจ็ที�จา่ยไปจะเปน็ไปเพ่ื่�อธีรุีกิจ
ที�ดำาเนินงานอย่างโปรีง่ใส กล้าแสดงจุดย่น บรีหิ่ารีบุคิลากรีด้วิย
การีให้่คิวิามืสำาคัิญเรี่�องคิวิามืห่ลากห่ลาย ผู่้บรีโิภคิกลุ่มืนี�ส่วิน
ให่ญ่เป็นเจนซึ่ ีซึ่ึ�งได้รีบัการียกย่องวิา่เป็นผู่้นำาการีเคิล่�อนไห่วิด้าน
สิ�งแวิดล้อมืและผ่ลักดันเรี่�องคิวิามืยุติ่ธีรีรีมืในสังคิมื วิฒันธีรีรีมื
การีคิวิำาบาต่รีแบรีนด์จะถึูกยกรีะดับไปสู่การีเป็นกรีะบอกเสียง
ขึ้องคินที�ด้อยโอกาสและมัืกถึูกมืองข้ึ้ามื มืากกวิ่าเป็นกรีะแส
ช่ั�วิคิรีาวิในอินเทอรีเ์น็ต่

ผู่้บรีิโภคิกลุ่มืนี�จึงมืุ่งเน้นเรี่�องการีจัดรีะเบียบและการีสรี้าง
คิวิามืเปลี�ยนแปลงในรีะดับชุ่มืช่น การีรีกัษาทรีพัื่ยากรีทั�งด้าน
สิ�งแวิดล้อมืและการีเงิน การีรีกัษากรีะแสเงินสดภายในชุ่มืช่น
ท้องถิึ�น รีวิมืถึึงการีขัึ้บเคิล่�อนห่่วิงโซึ่่อุปทานขึ้องชุ่มืช่นและผ่ลัก
ดันให้่เกิดการีสนับสนุนและการีมีืส่วินรีว่ิมืในธีุรีกิจขึ้องท้องถิึ�น
มืากยิ�งขึึ้�น

ภาพถ่ายโดย   
Tim Mossholde 
จาก unsplash
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ในขึ้ณะที�คิวิามืคิิดรีิเรีิ�มืด้านคิวิามืห่ลากห่ลาย
กลายเป็นจุดศันูย์กลางขึ้องผู่้บรีโิภคิกลุ่มืนี� บรีษัิท
ต่่าง ๆ  ต้่องยอมืรีบัพื่ลังขึ้องการีใช่จ้า่ยเพ่ื่�อช่อ้ปปิ� ง  
และปรีบัมืมุืมืองเรี่�องกาบรีหิ่ารีจดัการีงบปรีะมืาณ 
ไปยังผู่้ผ่ลิต่ที�มีืคิวิามืห่ลากห่ลายมืากขึึ้�น

รีายงานจาก CompareCards รีะบุวิา่ 38% ขึ้อง
ผู่้บรีิโภคิช่าวิอเมืรีิกัน ซึ่ึ�งมืากกวิ่าคิรีึ�งห่นึ�งเป็น
เจนซึ่ีและมิืลเลนเนียล กำาลังคิวิำาบาต่รีบรีิษัท
อย่างน้อย 1 แห่่ง เน่�องจากขึ้าดคิวิามืห่ลากห่ลาย
ในการีดำาเนินธีุรีกิจ ต่ลาดซึ่่�อขึ้ายต่รีงสู่ผู่้บรีโิภคิ 
(D2C) เปิดโอกาสให้่นักช่อ้ปจบัจา่ยได้โดยต่รีงใน
ธีรุีกิจกำาลังเกิดขึึ้�น เพ่ื่�อให้่แน่ใจวิา่ธีรุีกิจขึ้นาดเล็ก
สามืารีถึอยู่รีอดและเติ่บโต่ต่่อไปได้ โอกาสการี
ลงทนุเห่ล่านี�จะช่ว่ิยให้่ผู่บ้รีโิภคิมีืส่วินรีว่ิมืกับธีรุีกิจ
ที�ทำาให้่เกิดการีเปลี�ยนแปลงทางสังคิมืในรีะยะยาวิ
ได้โดยต่รีง ทั�งในรีะดับท้องถิึ�นและทั�วิโลก

ตอบโจทย์ความต้องการ 
โอกาสทางธุรกิจ

Callum Abbott
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ตั่วิอย่างเช่่น The Justice Collective รีว่ิมืม่ือกับ Survey 
Monkey สรีา้งเคิรี่�องม่ือที�ช่ว่ิยให้่บรีษัิทต่่าง ๆ ปรีะเมิืนได้วิา่
บรีษัิทขึ้องต่นเองมีืคิวิามืห่ลากห่ลายในองค์ิกรีมืากเพีื่ยงใด 
โดยพิื่จารีณาจากปัจจัยที�ห่ลากห่ลาย คิรีอบคิลุมืตั่�งแต่่เรี่�อง
การีเปน็ตั่วิแทนขึ้องผู่ห้่ญิง ช่นกลุม่ืน้อย และกลุม่ืคินที�มีืคิวิามื
ห่ลากห่ลายทางเพื่ศั (LGBTQ+) ขึ้องบุคิลากรีทุกต่ำาแห่น่ง 
ตั่�งแต่่คิณะกรีรีมืการีบรีษัิท ผู่น้ำา พื่นักงานขึ้าย ฯลฯ นอกจากนี� 
ยังสามืารีถึปรีะเมิืนนโยบายและแนวิทางปฏิิบัติ่ขึ้ององค์ิกรี
เพ่ื่�อให้่มืองเห็่นแนวิทางในการีพัื่ฒนาต่่อไปในอนาคิต่

ห่รี่อการีเล่อกกลยุทธี์เพ่ื่�อดึงดูดผู่้บรีิโภคิกลุ่มืนี�อย่างการี
กำาห่นดข้ึ้อเสนอเรี่�องการีซึ่่�อค่ิน การีซึ่่อมืแซึ่มื ห่รีอ่การีค่ิน
เคิรีดิต่ ธีุรีกิจขึ้นาดให่ญ่อย่าง IKEA Levi’s H&M Nike 
Patagonia Samsung และ Hewlett-Packard นำาเสนอ
โปรีแกรีมืที�ส่งเสรีมิืการีแลกเปลี�ยนสำาห่รีบัสินค้ิาที�สามืารีถึ
ส่งค่ินได้ ผ่ลลัพื่ธีใ์นอนาคิต่ขึ้องกลยุทธีเ์ห่ล่านี�จะช่ว่ิยส่งเสรีมิื
คิวิามืคิิดที�ผู่้บรีโิภคิต้่องการีสรีา้งคิวิามืยั�งย่นผ่่านการีช่อ้ปปิ� ง
ในแต่่ละคิรีั�ง สามืารีถึค่ินเคิรีดิต่ได้ ทั�งยังจูงใจให้่ดูแลรีกัษา
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ขึ้องต่นเองให้่ใช่ไ้ด้ในรีะยะยาวิ ซึ่ึ�งช่ว่ิยให้่ผ่ลิต่ภัณฑ์์
ที�ใช่้ได้ห่มืุนเวิียน และเป็นการีเพิื่�มืมืูลค่ิาสินค้ิาให้่สูงสุดต่่อ
การีใช่้งาน

ภาพถ่ายโดย   
Nii SHU 
จาก unsplash
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นื้ักช้อปพันื้ม้อ  
เอฟแล้วพร้อมโอนื้ 
ในื้ทุกแพลตฟอร์ม

04
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ต่ามืที�รีะบุไวิใ้นการีคิาดการีณ์เรี่�อง Future Innovations 2023 ขึ้อง WGSN 
โลกอินเทอรีเ์น็ต่กำาลังพัื่ฒนาไปสู่เมืต่าเวิิรีส์ ซึ่ึ�งเป็นพ่ื่�นที�ดิจิทัลที�จะขัึ้บเคิล่�อน
วิฒันธีรีรีมืและการีออกแบบ ทำาให้่เกิดรูีปแบบการีแสดงออกและปรีะสบการีณ์
ให่ม่ื ๆ จินต่นาการีวิ่าเป็นอินเทอรี์เน็ต่ 3.0 ที�กำาลังเติ่บโต่เป็นพ่ื่�นที�ที�  3 ที� 
เช่่�อมืต่่อกัน ซึ่ึ�งจะส่งผ่ลต่่อวิธิีทีี�ผู่้บรีโิภคิส่�อสารี เล่น ซึ่่�อสินค้ิา เรียีนรูี ้และทำางาน
ในอนาคิต่อันใกล้นี�

กลุ่มืผู่้บรีโิภคิได้พัื่ฒนาทักษะการีทำางานห่ลายอย่าง (Multitasking Skills) มืาก
ขึึ้�น ห่ลังจาก 2 ปทีี�เผ่ช่ญิกับวิกิฤต่ที�บังคัิบให้่ห่ลายคินต้่องอัปเดต่ทักษะขึ้องต่นเอง 
ทั�งเรี่�องการีทำางานไปจนถึึงการีใช่ช้่วีิติ่ ส่งผ่ลให้่มีืคิวิามืสามืารีถึในการีทำางานห่ลาย
อย่างพื่รีอ้มืกันได้ “ปรีะสบการีณ์ให่ม่ื” จงึเปน็จุดห่มืายปลายทางที�ผู่บ้รีโิภคิกลุม่ืนี�
โห่ยห่าและต้่องการีไปให้่ถึึงอยู่เสมือ 

ตั่วิขัึ้บเคิล่�อนห่ลักค่ิอ Passion Economy ที�แน่นอนวิา่ไม่ืใช่ก่รีะแสเศัรีษฐกิจให่ม่ื 
เพื่รีาะเห่ล่าบล็อกเกอรี ์อินฟื้ลเูอนเซึ่อรี ์และคิอนเทนต์่คิรีเีอเต่อรี ์ต่่างก็ทำาสิ�งนี�มืา
ตั่�งแต่่ช่่วิงต้่นทศัวิรีรีษ 2000 แต่่วิกิฤต่ที�ผ่่านมืาได้ทำาให้่คินทั�วิไปคิุ้นเคิยกับการี 
ไลฟื้ส์ต่รีมีืมิืงผ่่านห่น้าจอจนกลายเปน็เรี่�องปกติ่ เปิดโลกแห่่งการีสรีา้งสรีรีค์ิเน่�อห่า
ให้่คินรุีน่ให่ม่ืและอตุ่สาห่กรีรีมือีกห่ลายปรีะเภท อย่างในปรีะเทศัจนี ผู่ที้�มีือาย ุ40 ปี
ขึึ้�นไป ซึ่ึ�งคิิดเปน็สัดส่วินมืากกวิา่ 25% ขึ้องผู่ใ้ช่ทั้�งห่มืดบน TikTok และอินฟื้ลเูอนเซึ่อรี ์
ที�มีือายมุืากกวิา่ กำาลังดึงดดูผู่บ้รีโิภคิวิยักลางคินให้่ซึ่่�อสินค้ิาบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืวิดีิโอ
บน TikTok มืากขึึ้�น ในขึ้ณะที� Facebook เผ่ยวิา่เจนเบบี�บมูืเมือรีก์ำาลังขัึ้บเคิล่�อน
เทรีนด์ C-Commerce (การีค้ิาเช่งิสนทนา) ในเวิยีดนามื โดยบรีษัิทรีะบวุิา่ “ผู่ซ้ึ่่�อ 
C-Commerce โดยเฉลี�ยในเวิยีดนามื จะเพิื่�มืการีใช่จ้า่ย C-Commerce ปรีะมืาณ 
30% ในป ี2022”

ภาพถ่ายโดย   
Clay Banks  
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย   
Standsome Worklifestyle 
จาก unsplash
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ผู่้บรีิโภคิกลุ่มืนี� ที� เป็นนักช่้อปในเอเช่ียถ่ึอเป็น
อนาคิต่ขึ้องวิงการีค้ิาปลีก เน่�องจากเปิดรีบัการี
ช่ำารีะเงนิทางดิจทัิลและช่อ่งทาง Omni-Channel 
(ช่่องทางการีส่�อสารีและบรีิการีลูกค้ิาที�ห่ลาก
ห่ลายและเช่่�อมืโยงกันให้่เป็นห่นึ�งเดียวิทั�งแบบ
ออฟื้ไลน์และออนไลน์) อย่างเต็่มืกำาลัง เพ่ื่�อสรีา้ง
ปรีะสบการีณ์การีช่้อปปิ� งแบบไรี้รีอยต่่อ ธีุรีกิจ
ทั�งห่ลายจึงจำาเป็นต้่องเคิล่�อนไห่วิอย่างรีวิดเรีว็ิ
และต่ามืให้่ทันนักช่อ้ปที�พื่รีอ้มืจา่ยเสมือ พื่วิกเขึ้า
ต้่องการีปรีะสบการีณ์ที�รีวิดเรีว็ิและรีาบรี่�นยิ�งขึึ้�น 
จงึเปน็เรี่�องจำาเปน็อย่างยิ�งสำาห่รีบัรีา้นค้ิาที�จะต้่อง
มีืพ่ื่�นที�ออนไลน์ไม่ืวิา่จะในรูีปแบบใดก็ต่ามื 

เศัรีษฐกิจในภมิูืภาคิเอเช่ยี-แปซึ่ฟิื้กิจะฟื้้� นตั่วิอย่าง
มัื�นคิง โดยธีนาคิารีเพ่ื่�อการีพัื่ฒนาแห่่งเอเช่ีย 
คิาดการีณ์การีเติ่บโต่ไวิที้� 5.3% ในป ี2022 สำาห่รีบั
แบรีนด์และธีุรีกิจต่่าง ๆ ปี 2023 จะเป็นปีแห่่ง
การีดำาเนินการี โดย Euromonitor คิาดการีณ์
วิ่าอุต่สาห่กรีรีมืค้ิาปลีกขึ้องเอเช่ียจะมีือัต่รีาการี
เติ่บโต่ที�แข็ึ้งแกรีง่ที�สดุในปีนี� 

ตอบโจทย์ความต้องการ 
โอกาสทางธุรกิจ

morninglazziness.com 
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การีไลฟื้์สต่รีีมืในช่่วิงล็อกดาวิน์ได้กลายเป็นแห่ล่งคิวิามืบันเทิงและการีสรี้าง
ปฏิิสัมืพัื่นธี์ที�สำาคัิญสำาห่รีบันักช่้อปในเอเช่ีย นับเป็นอีกห่นึ�งเทรีนด์ไลฟื้์สไต่ล์ที�
กำาลังเติ่บโต่ เน่�องจากคิอมืมิืวินิตี่�ขึ้องผู่้ขึ้ายอิสรีะจำานวินมืห่าศัาลได้มืุ่งห่น้าไปที� 
Facebook Live และห่ลายบรีษัิทจา่ยเงนิให้่การีสต่รีมีืมิืงเพ่ื่�อโปรีโมืต่ผ่ลิต่ภัณฑ์์ขึ้อง
ต่นเอง ห่รีอ่ใช่ป้รีะโยช่น์จากฟื้เีจอรีก์ารีสต่รีมีืมิืงสดในแอปพื่ลิเคิช่นั เช่น่ Shopee 
Live และ LazLive เพ่ื่�อนำาเสนอเส้นทางการีช่อ้ปปิ� งแบบโต้่ต่อบกับลกูค้ิาได้โดยต่รีง 

ปจัจุบันต่ลาดสินค้ิาเสม่ือนจรีงิมีืมืลูค่ิา 50 พัื่นล้านดอลลารี์
สห่รีฐั และคิาดวิา่จะมีืมืลูค่ิาถึึง 89.7 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั
ภายในปี 2025 แบรีนด์ต่่าง ๆ สามืารีถึใช่้ปรีะโยช่น์จาก
ปรีะสบการีณ์การีช่้อปปิ� งดิจิทัลและสรีา้งโอกาสสำาห่รีบั
ผู่้บรีโิภคิรุีน่ให่ม่ื ทำาให้่ผู่้บรีโิภคิสามืารีถึห่าแรีงบันดาลใจ 
ค้ินห่าสินค้ิา และซึ่่�อสินค้ิาได้บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเดียวิ ยิ�งเส้น
ทางผู่บ้รีโิภคิ (Consumer Journey) สั�นกรีะช่บัมืากเท่าไรี 
การีเปลี�ยนสถึานะสูก่ารีซึ่่�อก็ยิ�งเกิดขึึ้�นได้เรีว็ิมืากขึึ้�นเท่านั�น

shopee.co.th

pages.lazada.co.th 

aritic.com
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ด้วิยแรีงผ่ลักดันขึ้องเทคิโนโลยี ทำาให้่แนวิโน้มืด้านปรีะช่ากรีในปี 
2023 มีืคิวิามืเกี�ยวิเน่�องกับนวิตั่กรีรีมื วิทิยาศัาสต่รี ์รีวิมืทั�งปรีะสาท
เทคิโนโลยี (Neurotechnology) ช่ดัเจนมืากขึึ้�นเรี่�อย ๆ เช่น่ การี
ดแูลสขุึ้ภาพื่จติ่ที�กำาลังพัื่ฒนาในทกุด้านเพ่ื่�อก้าวิสูบ่รีกิารีดิจทัิลแบบ
องค์ิรีวิมื พูื่ดงา่ย ๆ วิา่สามืารีถึต่รีวิจจบั ติ่ดต่ามื และรีกัษาโรีคิทาง
จติ่เวิช่ได้ผ่่านช่อ่งทางออนไลน์ ซึ่ึ�งช่ว่ิยต่อบสนองต่่อคิวิามืคิาดห่วิงั
และพื่ฤติ่กรีรีมืขึ้องผู่บ้รีโิภคิได้ดียิ�งขึึ้�น 

สอดคิล้องกับเง่�อนไขึ้ที�ปรีะช่ากรีโลกต้่องเผ่ช่ญิปัญห่าด้านสขุึ้ภาพื่
จติ่เพิื่�มืขึึ้�น ซึ่ึ�งเปน็ผ่ลพื่วิงต่่อเน่�องมืาจากโคิวิดิ-19 ทั�งในบรีาซึ่ลิ ที�มีื
รีายงานตั่วิเลขึ้จากผู่ต้่อบแบบสอบถึามืจำานวิน 1,996 คินที�ดำาเนิน
การีรีะห่วิา่งเด่อนพื่ฤษภาคิมืถึึงกรีกฎาคิมื ปี 2020 พื่บวิา่สัดส่วิน
ผู่้คินจำานวินมืากอยู่ในภาวิะวิติ่กกังวิล ซึ่มึืเศัรีา้ และมีืปัญห่าการี
นอนห่ลับในรีะดับสูง ห่รีอ่ในสห่รีาช่อาณาจักรี 56% ขึ้องผู่้ให่ญ่
รีายงานวิา่รูีสึ้กเคิรียีดห่รีอ่กังวิลใจ โดยมืากกวิา่ 4 ใน 10 รีะบวุิา่เปน็
ปญัห่าที�ส่งผ่ลกรีะทบด้านลบต่่อคิวิามืเปน็อยู่โดยรีวิมืขึ้องพื่วิกเขึ้า 
ถึึงแม้ืวิา่คิวิามืต้่องการีคิวิามืช่ว่ิยเห่ล่อด้านจติ่ใจจะเพิื่�มืขึึ้�น แต่่ 93% 
ขึ้องห่ลายปรีะเทศัทั�วิโลกกลับยังคิงปรีะสบปัญห่าการีพัื่ฒนาบรีกิารี 
ด้านดังกล่าวิอยู่

ห่นึ�งในเคิรี่�องม่ือที�ถึูกพูื่ดถึึงค่ิอการีรีกัษาแบบดิจิทัล (Digital 
Therapeutics) ซึ่ึ�งเป็นห่มืวิดห่มืู่ขึ้องการีดูแลสุขึ้ภาพื่ดิจิทัลที�ใช่้
เทคิโนโลยีขัึ้�นสงูบูรีณาการีรีว่ิมืกัน เช่น่ AI แอปพื่ลิเคิช่นัติ่ดต่ามื
ข้ึ้อมืลูผ่่านสมืารีท์โฟื้น และ VR เพ่ื่�อปอ้งกัน วินิิจฉัย ห่รีอ่รีกัษาปญัห่า
สขุึ้ภาพื่กายและสขุึ้ภาพื่จติ่ โดยห่ากพิื่จารีณาต่ลาดการีรีกัษาแบบ
ดิจทัิลทั�วิโลกแล้วิ คิาดวิา่จะเติ่บโต่ขึึ้�นจาก 2,117 ล้านดอลลารีส์ห่รีฐั
ในปี 2020 เปน็ 6,904 ล้านดอลลารีส์ห่รีฐัในป ี2025 แสดงให้่เห็่น
ถึึงคิวิามืสนใจที�เพิื่�มืขึึ้�นในกลุม่ืนักลงทนุและผู่บ้รีโิภคิต่่อกรีะแสให่ม่ื
ในการีดแูลสขุึ้ภาพื่นี� ซึ่ึ�งเทคิโนโลยีได้เข้ึ้ามืามีืบทบาทแทนที�ยาและ
การีให้่คิำาปรีกึษาทางการีแพื่ทย์โดยมืนุษย์ เพ่ื่�อผ่ลลัพื่ธีใ์นการีรีกัษา
ผู่ป้ว่ิยแบบองค์ิรีวิมืที�มีืปรีะสิทธีภิาพื่มืากขึึ้�น และยังช่ว่ิยลดเง่�อนไขึ้
ด้านรีะยะทาง

ทั�งห่มืดสอดคิล้องอย่างช่ัดเจนกับทศัวิรีรีษที�ผ่่านมืา ซึ่ึ�งคิวิามื
ก้าวิห่น้าใน AI วิทิยาศัาสต่รีข้์ึ้อมูืล และเทคิโนโลยีช่วีิมิืติ่ (Biometric 
Technologies) ช่่วิยให้่ผู่้ ป่วิยสามืารีถึวิินิจฉัยและรีักษา 
สภาพื่จติ่ใจได้บางส่วินโดยใช่เ้ทคิโนโลยีในการีช่ว่ิยแก้ปญัห่า เช่น่  
การีต่อบสนองทางอารีมืณ์แทนการีใช่ย้า ห่รีอ่การีให้่คิำาปรีกึษาแบบ
ตั่วิต่่อตั่วิทางโทรีศััพื่ท์ม่ือถ่ึอและการีบำาบัดทางดิจทัิล ซึ่ึ�งเปน็สาขึ้า
ห่นึ�งขึ้องการีรีกัษาสขุึ้ภาพื่ดิจทัิลที�ใช่โ้ปรีแกรีมืซึ่อฟื้ต์่แวิรีค์ิณุภาพื่สงู
ในการีป้องกัน จดัการี ห่รีอ่รีกัษาโรีคิทางการีแพื่ทย์ จะถ่ึอเปน็กญุแจ
สำาคัิญสำาห่รีบัอนาคิต่ขึ้องสขุึ้ภาวิะ ปทูางสูร่ีะบบนิเวิศัให่ม่ืขึ้องบรีกิารี 
เสม่ือนจรีงิและปรีะสบการีณ์สำาห่รีบัสขุึ้ภาพื่แบบรีอบด้าน
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

พิชิตความเจ็บป่วย 
ด้วยเศรษฐกิจจีโนื้ม 

GENOME 
ECONOMY 

mdanderson.org
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KEY 
TAKEAWAYS

 อนาคิต่ขึ้องการีดแูลสขุึ้ภาพื่เป็นเรี่�องขึ้องการีคิาดการีณ์ 
การีป้องกัน และการีดำาเนินการีส่วินบุคิคิล มืากพื่อ ๆ กับ
การีรีกัษาผู่้ป่วิยโดยผู่้เช่ี�ยวิช่าญ

 การีออกแบบรีะบบภมิูืคิุม้ืกันขึ้องรีา่งกาย ทั�งการีวิจิยัอย่าง
ต่่อเน่�อง ขึ้อบเขึ้ต่ mRNA ห่รีอ่ ภมิูืคิุ้มืกันบำาบัด ในรูีปแบบ
ขึ้อง Car T-Cell มีืส่วินเพิื่�มืโอกาสในการีสรีา้งมืาต่รีฐาน
จำานวินปีที�เห่ล่อขึ้องช่ีวิิต่ที�ยังมีืสุขึ้ภาพื่ดี (Healthy Life 
Expectancy) ขึ้องผู่้คินได้

   ธีรุีกิจจโีนมืจะกลายเปน็กญุแจที�ปลดล็อกอนาคิต่ขึ้องการี
ดแูลสขุึ้ภาพื่ สรีา้งโอกาสให่ม่ื เช่น่ เวิช่ศัาสต่รีป์้องกัน ห่ลาย
บรีษัิทจงึเรีิ�มืหั่นมืาลงทนุในอตุ่สาห่กรีรีมืดังกล่าวิ ในขึ้ณะที�
คิวิามืเป็นส่วินตั่วิและคิวิามืโปรีง่ใสยังเป็นเรี่�องสำาคัิญ

 การีเปลี�ยนผ่่านจากโมืเดลสุขึ้ภาพื่แบบเดิมืที�เน้นการี 
ตั่�งรีบัและรีกัษาเป็นการีป้องกัน อีกส่วินห่นึ�งค่ิอกลุ่มืเภสัช่
พัื่นธีศุัาสต่รี ์ (Pharmacogenomics) ที�ย่นอยู่บนพ่ื่�นฐาน
ที�วิ่า แต่่ละคินมีืคิวิามืแต่กต่่างขึ้องรีหั่สดีเอ็นเอในยีนที�
เกี�ยวิข้ึ้องกับการีเกิดโรีคิ และต่อบสนองต่่อยาเฉพื่าะบุคิคิล

การีแพื่รีร่ีะบาดขึ้องโคิวิดิ-19   ทำาให้่เรีาคิุน้เคิยกับการีต่รีวิจเช่่�อ
ด้วิยต่นเองมืากขึึ้�น จนกลายเปน็หั่วิใจห่ลักขึ้องกรีะบวินการี
วิินิจฉัยโรีคิ ปี 2023 เรีาจะเห็่นอัต่รีาเรี่งให้่เข้ึ้าสู่การี 
คิาดการีณ์เฉพื่าะบคุิคิล และการีจดัการีเวิช่ภัณฑ์์ด้วิยต่นเอง

แม้ืการีต่รีวิจสุขึ้ภาพื่เบ่�องต้่นอาจไม่ืใช่่เรี่�องให่ม่ืนักใน
ห่ลายปรีะเทศั ผู่ห้่ญิงมัืกต่รีวิจเต้่านมืและมืะเรีง็ปากมืดลกู 
เป็นปรีะจำา เช่่นเดียวิกับผู่้สูงวิัยที�มัืกจะเข้ึ้ารีบัการีต่รีวิจ
สุขึ้ภาพื่อย่างละเอียดต่ามืรีะบบบรีกิารีสุขึ้ภาพื่ห่รีอ่แผ่น
ปรีะกันสขุึ้ภาพื่ แต่่การีเปลี�ยนแปลงที�เพิื่�มืขึึ้�นในช่ว่ิงไม่ืกี�ปนีี� 
กำาลังเปลี�ยนวิธิีคิีิดเกี�ยวิกับการีดแูลสขุึ้ภาพื่ขึ้องเรีา

ภาพถ่ายโดย   
Gabin Vallet 

จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย   
D Koi 
จาก unsplash
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foxbusiness.com

เรีิ�มืต้่นจากทกุวินันี�เรีาสามืารีถึเห็่นการีต่รีวิจสอบสขุึ้ภาพื่ที�
เข้ึ้าถึึงได้งา่ยขึึ้�นและคิรีอบคิลมุืเง่�อนไขึ้ต่่าง ๆ  กวิา้งกวิา่เดิมื 
เช่น่ Galleri Test ที�สามืารีถึต่รีวิจเล่อดจากตั่วิอย่างเล่อด 
เพ่ื่�อค้ินห่าดีเอ็นเอและมืะเรีง็ในรีะยะเรีิ�มืต้่นได้มืากกวิา่ 50 
ช่นิดในคิรีั�งเดียวิ อย่างไรีก็ดี ห่ากการีต่รีวิจสอบดังกล่าวิ
มีืคิวิามืแม่ืนยำามืากขึึ้�น สิ�งนี�จะเป็นคิำาต่อบสำาคัิญต่่อทั�ง
รีะดับบุคิคิลและรีะบบบรีกิารีสุขึ้ภาพื่รีะดับปรีะเทศั อย่าง 
Intermountain Healthcare ในรีฐัยทูาห์่ขึ้องสห่รีฐัอเมืรีกิา 
กำาลังจดัทำาข้ึ้อมืลูปรีะวิติั่ทางจโีนมืขึ้องผู่ป่้วิย เพ่ื่�อใช่เ้ปน็องค์ิ
ปรีะกอบห่ลักขึ้องแผ่นสขุึ้ภาพื่ปรีะช่ากรี ข้ึ้อมืูลดังกล่าวิไม่ื
เพีื่ยงรีะบุสัญญาณการีเกิดการีเจบ็ป่วิยตั่�งแต่่รีะยะเรีิ�มืต้่น
อย่างแม่ืนยำา แต่่ยังช่ว่ิยให้่นักวิจิยัสามืารีถึเข้ึ้าใจคิวิามืเช่่�อมื
โยงรีะห่วิา่งปัจจัยด้านสังคิมืและคิวิามืชุ่กขึ้องโรีคิ ซึ่ึ�งเป็น
ห่นึ�งในเห่ต่ปุจัจยัขึ้องการีเกิดรีะบาดวิทิยาได้ดีขึึ้�น

ดูเห่ม่ือนวิ่าการีต่รีวิจสอบ (Testing) กำาลังด ู
รุีกลำาน้อยลงและจัดการีงา่ยขึึ้�น เปิดโอกาสให้่
ทุกกรีะบวินการีสามืารีถึเรีิ�มืต้่นจากตั่วิเรีาเอง
ได้จากที�บ้านในเวิลาใดก็ได้ สิ�งนี�ยิ�งช่่วิยให้่การี 
ต่รีวิจสอบเพิื่�มืจำานวินมืากขึึ้�น ขึ้ณะที�อุปกรีณ์
สมืารีท์จะช่่วิยให้่การีทดสอบด้วิยต่นเอง และ
การีติ่ดต่ามืสุขึ้ภาพื่รีะห่วิ่างวิันใช่้งานได้อย่าง 
ต่่อเน่�อง จนเป็นแบบฉบับขึ้องการีดูแลต่นเอง
อย่างไรีก็ดี ในขึ้ณะที�เทคิโนโลยีทางการีแพื่ทย์ 
(MedTech) เพิื่�มืโอกาสและมืองเกมืรีะยะยาวิ

สร้างความคุ้นื้เคย 
ตรวจ เข้าใจ เพื่อเตรียมรักษา

pancreaticcanceraction.org

จากการีใช่้จ่ายเงินมืห่าศัาลเพ่ื่�อเปลี�ยนการี
รีกัษาปลายทางสู่การีป้องกันล่วิงห่น้า แต่่ผ่ลที� 
ต่ามืมืาทันที ค่ิอคินบางส่วินซึ่ึ�งอาจไม่ืได้เจ็บ
ป่วิยห่รีอ่อยู่ในรีะยะใกล้คิวิามืเสี�ยง อาจเข้ึ้ามืา
แทรีกแซึ่งกรีะบวินการีทางการีแพื่ทย์ ดังนั�น 
เรีาต้่องถึามืถึึงคิวิามืช่ัดเจนต่่อรีะบบบรีิการี
สขุึ้ภาพื่ในปัจจุบันด้วิยวิา่มีืคิวิามืสามืารีถึในการี
สนับสนุนด้านสขุึ้ภาพื่ที�เพีื่ยงพื่อสำาห่รีบัปรีะช่ากรี
กลุ่มืที�มีืคิวิามืวิติ่กกังวิลเรี่�องสขุึ้ภาพื่ (Worried 
Well) ห่รีอ่ไม่ื

ภาพถ่ายโดย CDC 
จาก unsplash
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นอกจากนี� รีะบบปรีะกันสุขึ้ภาพื่ก็มีืคิวิามืเสี�ยงเรี่�องการีเล่อกปฏิิบัติ่เช่่นกัน  
การีรีะบาดคิรีั�งให่ญ่ที�ผ่่านมืาได้สะท้อนให้่เห็่นถึึงคิวิามืไม่ืเท่าเทียมืในการี 
เข้ึ้าถึึงบรีกิารีสขุึ้ภาพื่อย่างช่ดัเจน จำากัดเพีื่ยงผู่ที้�มีือำานาจทางการีเงนิเท่านั�นที�จะ
ได้รีบัปรีะโยช่น์ในการีเข้ึ้าถึึงการีต่รีวิจสอบอย่างสมืำาเสมือ การีเปลี�ยนนโยบาย
จงึยังคิงมีืคิวิามืจำาเป็น เพ่ื่�อให้่การีปฏิิวิติั่การีวินิิจฉัยโรีคิที�เกิดขึึ้�นสามืารีถึสรีา้ง
มืาต่รีฐานจำานวินปีที�เห่ล่อขึ้องช่วีิติ่ที�ยังมีืสขุึ้ภาพื่ดี (Healthy Life Expectancy) 
ขึ้องผู่้คินได้อย่างแท้จรีงิ ด้วิยรีะบบการีดแูลสขุึ้ภาพื่ที�กำาลังฉายให้่เห็่นอนาคิต่
ขึ้องการีดแูลสขุึ้ภาพื่ที�เป็นเรี่�องขึ้องการีคิาดการีณ์ การีป้องกัน และการีดำาเนิน
การีส่วินบุคิคิลมืากพื่อ ๆ กับการีรีกัษาผู่้ป่วิยโดยผู่้เช่ี�ยวิช่าญ ถ้ึาต้่องการีให้่ 
โลกใบให่ม่ืเกิดขึึ้�นในเรีว็ิวินั นอกจากจะเดินห่น้าเรี่�องการีต่รีวิจสอบสขุึ้ภาพื่ห่รีอ่
รีะบบบรีกิารีสขุึ้ภาพื่ในรูีปแบบให่ม่ื เรีายังต้่องมืองห่าวิธิีสีรีา้งสังคิมืที�สามืารีถึ
มือบโอกาสด้านสขุึ้ภาพื่ที�ดีให้่กับทกุคินอย่างเท่าเทียมืไปพื่รีอ้มืกันด้วิย

ปรีะมืาณคิรีึ�งทางขึ้องปี 2022 เรีาเรีิ�มืมืองเห็่นคิวิามืก้าวิห่น้าด้าน
เทคิโนโลยีการีแพื่ทย์คิรีั�งสำาคัิญห่ลายปรีะการี ห่นึ�งในนั�นค่ิอ 
การีออกแบบรีะบบภมิูืคิุ้มืกันขึ้องรีา่งกาย ตั่วิอย่างที�เห็่นได้ช่ดัเจน
ค่ิอ mRNA (Messenger Ribonucleic Acid) ซึ่ึ�งห่มืายถึึง RNA 
ปรีะเภทห่นึ�งที�ทำาห่น้าที�ส่งต่่อห่รีอ่นำาข้ึ้อมืูลสารีพัื่นธีกุรีรีมืไปสรีา้ง
โปรีตี่น ซึ่ึ�ง mRNA จะทำาให้่รีา่งกายมีืภูมิืคิุ้มืกันโดยที�ไม่ืต้่องติ่ด
เช่่�อก่อนและยังช่่วิยป้องกันการีกลายพัื่นธีุ์ขึ้องเช่่�อไวิรีัส ด้วิย
ปรีะสิทธีิภาพื่และการีวิิจัยอย่างต่่อเน่�อง ขึ้อบเขึ้ต่ mRNA จึง
เดินห่น้าไปได้ไกลกวิ่าเพีื่ยงการีรีกัษาโรีคิติ่ดเช่่�ออุบัติ่ให่ม่ือย่าง
โคิวิดิ-19 แต่่ยังเพิื่�มืโอกาสในการีรีกัษาโรีคิเรี่�อรีงัได้ เช่่น บรีษัิท 
BioNTech ที�เดินห่น้าศึักษาโคิรีงการีวิจิัยให่ม่ืสำาห่รีบัโรีคิเรี่�อรีงั 
ได้แก่ โรีคิมืะเรีง็ วิณัโรีคิ และไข้ึ้ห่วิดัให่ญ่ช่นิดต่่าง ๆ  ห่รีอ่ CureVac 
บรีษัิทเทคิโนโลยีช่ีวิภาพื่ที�กำาลังศึักษา mRNA เพ่ื่�อพัื่ฒนาการี
รีกัษาโรีคิ อย่างโรีคิหั่วิใจ โรีคิมืะเรีง็ และโรีคิทางพัื่นธีกุรีรีมืที�ห่าได้ยาก 

จะดีกว่าหรือไม ่
ถ้าป้องกันื้ได้ล่วงหนื้้า

mdanderson.org

the-scientist.com
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ปรีะเด็นสำาคัิญจึงอยู่ที�วิา่เทคิโนโลยีดังกล่าวิได้กลายเป็น 
ห่นึ� งในรูีปแบบให่ม่ืขึ้องแอนติ่บอดีที� มีืพ่ื่�นฐานจากยา 
(Antibody-Based Medicine) ที�มีืคิวิามืสามืารีถึต่ามื
ธีรีรีมืช่าติ่ในการีพิื่กัดเป้าห่มืายเฉพื่าะเจาะจง ซึ่ึ�งเดิมืการี
ออกแบบแอนติ่บอดีแทบไม่ืได้ถึกูพูื่ดถึึงในวิงกวิา้งมืากนัก 
แต่่ในปี 2022 ทุกสิ�งเปลี�ยนไป เรีาจะเรีิ�มืเห็่นการีใช่พั้ื่นธี-ุ
วิศิัวิกรีรีมืด้วิยเคิรี่�องม่ือที�สามืารีถึเปลี�ยนโคิรีงสรีา้งพ่ื่�นฐาน
ขึ้องแอนติ่บอดีได้ สิ�งเห่ล่านี�จะช่่วิยเพิื่�มืคิวิามืสามืารีถึใน
ผ่ลิต่แอนติ่บอดีที�มีืพ่ื่�นฐานจากยาได้ทุกปรีะเภท ตั่วิอย่าง
เช่น่ การีผ่ลิต่แอนติ่บอดีที�มีืคิวิามืสามืารีถึในการีจดจำาและ
ช่่วิยติ่ดต่ามื ผ่่านการีทำางาน 3 รูีปแบบในคิรีาวิเดียวิกัน 
ค่ิอกรีะตุ่้นภมิูืคิุ้มืกัน เสรีมิืสรีา้งการีต่อบสนอง และคิวิบคิมุื 
เช่่�อได้ ทำาให้่ไวิรีสัเกิดการีกลายพัื่นธีุไ์ด้ยากขึึ้�น

การีสรีา้งภูมิืคิุ้มืกันอีกปรีะเภทห่นึ�งที�มีืพ่ื่�นฐานจากยา ค่ิอ
ภมิูืคิุ้มืกันบำาบัดในรูีปแบบขึ้อง Car T-Cell ซึ่ึ�งส่วินให่ญ่ใช่้
ในกลุ่มืผู่้ป่วิยมืะเรีง็ โดยห่ลักการีขึ้อง T-Cell เป็นการีนำา 
Lymphocyte ในเล่อดขึ้องผู่้ป่วิยมืาดัดแปลงพัื่นธีุกรีรีมื 
ด้วิยการีนำาโปรีตี่นจำาเพื่าะบนพ่ื่�นผิ่วิขึ้องมืะเรีง็ มืาเป็นต้่น
แบบในการีสรีา้งกลุม่ืเปา้ห่มืายให้่สามืารีถึจดจำาเซึ่ลลม์ืะเรีง็
ได้ในห้่องปฏิิบัติ่การี ก่อนฉีดเซึ่ลล์กลับเข้ึ้าสู่ผู่้ป่วิย วิธิีกีารี
ดังกล่าวิทำาให้่สามืารีถึต่รีวิจจับ ทำาลายเซึ่ลล์มืะเรีง็ที�ซึ่่อน
อยู่ภายในรีา่งกายได้อย่างแม่ืนยำา ไม่ืทำาคิวิามืเสียห่ายให้่กับ
เซึ่ลล์ปกติ่ ทำาให้่มีืผ่ลข้ึ้างเคีิยงน้อย

สิ�งที�เกิดขึึ้�นทำาให้่เห็่นวิ่า การีเข้ึ้าใจรีะบบภูมิืคิุ้มืกันอย่าง 
ต่่อเน่�องมีืส่วินช่่วิยพัื่ฒนาเคิรี่�องม่ือวิินิจฉัยให่ม่ื ๆ เป็น 
อย่างมืาก ต่ลอดจนปรีะสิทธีิภาพื่ขึ้องปัญญาปรีะดิษฐ ์
ได้เข้ึ้ามืาสนับสนุนการีวิิเคิรีาะห์่เช่ิงลึกเกี�ยวิกับเซึ่ลล์ 
ภูมิืคิุ้มืกันอย่างไม่ืเคิยปรีากฏิมืาก่อน ทั�งห่มืดนี�ทำาให้่เกิด
การีเช่่�อมืโยงสู่การีป้องกันและรีกัษาได้ดียิ�งขึึ้�น

ภาพถ่ายโดย CDC 
จาก unsplash
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ธีุรีกิจจีโนมืจะกลายเป็นกุญแจที�ปลดล็อก
อนาคิต่ขึ้องการีดูแลสุขึ้ภาพื่ สรีา้งโอกาสให่ม่ื
เช่น่ เวิช่ศัาสต่รีป์อ้งกัน ห่ลายบรีษัิทจงึเรีิ�มืหั่นมืา
ลงทุนในอุต่สาห่กรีรีมืดังกล่าวิ ในขึ้ณะที�คิวิามื
เป็นส่วินตั่วิและคิวิามืโปรีง่ใสยังเป็นเรี่�องสำาคัิญ

การีต่รีวิจจีโนมืขึ้องมืนุษย์ในรูีปแบบ Whole 
Genome Sequencing (WGS) เปน็กรีะบวินการี 
อ่านลำาดับดีเอ็นเอขึ้องแต่่ละบุคิคิลที�สมืบูรีณ์
ได้ในคิรีั�งเดียวิ อดีต่เคิยใช่้ในการีวิิจัยทาง
วิิทยาศัาสต่รี์เพ่ื่�อรีะบุสาเห่ตุ่ขึ้องการีเกิดโรีคิ 
ห่ายากและการีกลายพัื่นธีุ ์ อย่างคิวิามืก้าวิห่น้า
ขึ้องการีรีกัษามืะเรีง็

เทคิโนโลยีที�ก้าวิห่น้าทำาให้่ค่ิาบรีกิารีอ่านลำาดับ
ดีเอ็นเอถึกูลง ผู่้บรีโิภคิจึงสามืารีถึซึ่่�อการีต่รีวิจ
ดีเอ็นเอผ่่านทางออนไลน์ห่รีอ่คิลินิก เพ่ื่�อปรีบั
การีรีบัยาเฉพื่าะบคุิคิลให้่สอดคิล้องกับการีรีกัษา 
กรีะบวินการีเห่ล่านี�บรีษัิทสามืารีถึดำาเนินการี
สรีา้งฐานข้ึ้อมืูลดีเอ็นเอ จัดตั่�งองค์ิกรีสำาห่รีบั
อนาคิต่ในการีป้องกันสขุึ้ภาพื่เฉพื่าะบุคิคิล เช่น่
เดียวิกับฐานข้ึ้อมูืลจีโนมืที�ได้นำาเสนอชุ่ดคิวิามื
ห่ลากห่ลายขึ้องปรีะช่ากรีที� เจ็บป่วิยเห่ล่านี� 
สามืารีถึถึูกส่งต่่อไปยังเห่ล่านักวิิจัย เพ่ื่�อสรีา้ง
คิวิามืเข้ึ้าใจต่่อเช่่�อโรีคิและพัื่ฒนาการีป้องกัน
รีกัษาต่่อไป

ข้อมูลจีโนื้ม  
มูลค่าที่วางอยู่บนื้ 
ความเช้่อใจและโปร่งใส

khaleejtimes.com
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มืูลค่ิากำาลังเดินทางไปไกลกวิา่เรี่�องข้ึ้อมืูลการีจัดเก็บในช่่วิงเรีิ�มืแรีก เพื่รีาะทัศันคิติ่ขึ้องผู่้บรีโิภคิที�
เรีิ�มืเปลี�ยนไป เรี่�องดีเอ็นเอกำาลังเติ่บโต่ขึึ้�น โดยการีศึักษาในสห่รีฐัอเมืรีกิา พื่บวิา่ 50.6% ขึ้อง 3,515 
คินขึ้องจำานวินผู่้ต่อบแบบสอบถึามื เต็่มืใจที�จะส่งต่่อข้ึ้อมืูลขึ้องต่น ห่ากได้รีบัค่ิาต่อบแทนเฉลี�ยรีาวิ 
95 ดอลลารีส์ห่รีฐั ในส่วินภาคิรีฐั สถึาบันการีศึักษา เช่น่ มืห่าวิทิยาลัยแคิลิฟื้อรีเ์นีย นำาเสนอจออ่าน
ลำาดับดีเอ็นเอแบบไม่ืเสียค่ิาใช่้จ่ายสำาห่รีบัผู่้ป่วิยทุกคิน เพ่ื่�อแลกเปลี�ยนข้ึ้อมูืลขึ้องพื่วิกเขึ้าในการี
สรีา้งฐานข้ึ้อมืลูดีเอ็นเอแห่่งช่าติ่ เช่น่เดียวิกับรีฐับาลสห่รีฐัอาห่รีบัเอมิืเรีต่ส์ ที�เปิด Emirati Genome 
Program สำาห่รีบัการีรีเิรีิ�มืจดัเก็บข้ึ้อมูืลจโีนมืปรีะช่ากรีทั�วิปรีะเทศั โดยตั่�งเป้าเปลี�ยนผ่่านสู่โมืเดล
รีะบบสาธีารีณสขุึ้เพ่ื่�อป้องกันสขุึ้ภาพื่

อย่างไรีก็ดี ด้วิยรีะบบ Direct-to-Consumer 
ขึ้องการีต่รีวิจดีเอ็นเอกำาลังแพื่รี่ห่ลายใน 
วิงกวิา้ง คิวิามืกังวิลที�เกิดขึึ้�นต่ามืมืาและเพิื่�มืขึึ้�น
เรี่�อย ๆ ค่ิอการีจัดการีข้ึ้อมูืลจีโนมืและคิวิามื
โปรีง่ใส ผู่้บรีโิภคิคิาดห่วิงัให้่บรีษัิทดำาเนินการี
ต่ามืนโยบายขึ้องภาคิรีฐัที�ตั่�งไวิอ้ย่างเข้ึ้มืงวิด 
สิ�งนี�เองจะช่่วิยให้่พื่วิกเขึ้าสามืารีถึมีือำานาจ
คิวิบคิุมืข้ึ้อมืูลขึ้องต่นเอง ห่รีอ่เล่อกที�จะไม่ื
เผ่ยแพื่รีข้่ึ้อมืูลเห่ล่านั�นให้่บุคิคิลที�สามืในเช่ิง
พื่าณิช่ย์ห่รีอ่สถึาบันวิจิยัอ่�น ๆ 

สอดคิล้องกับปรีะเด็นที�มืารีโ์ก จอรีจ์ิอาดิส 
(Margo Georgiadis) อดีต่ปรีะธีานบรีษัิท 
Ancestry ที�เปิดเผ่ยเห่ต่ผุ่ลที�ยอดขึ้ายสินค้ิา
ต่รีวิจดีเอ็นเอลดลง เน่�องจากเปน็ไปได้วิา่ผู่ค้ิน
เรีิ�มืกังวิลเกี�ยวิกับคิวิามืเป็นส่วินตั่วิขึ้องข้ึ้อมืูล
จากการีต่รีวิจดีเอ็นเอ และการีแบ่งปันข้ึ้อมืูล
ทางจโีนมืขึ้องพื่วิกเขึ้า

ฐานื้ข้อมูลจีโนื้ม 
เพิ่มความสนื้ใจในื้การลงทุนื้ 

ภาพถ่ายโดย   
National Cancer Institute  
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย   
Julien Tromeur 
จาก unsplash
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เพ่ื่�อต่อบข้ึ้อกังวิลขึ้องสาธีารีณะ บรีษัิท
ต่รีวิจดีเอ็นเอเรีิ�มืย่นยันเรี่�องการีปกป้อง
กลุ่มืผู่้ใช่้บรีิการีอย่างช่ัดเจน โดยการี
สอบถึามืเรี่�องคิวิามืยินยอมืในการีเผ่ย
แพื่รี่ข้ึ้อมืูลจี โนมืกับบุคิคิลที�สามืกับ 
ผู่้บรีโิภคิล่วิงห่น้า เช่น่ บรีษัิท 23andMe 
ผู่้ ให้่บรีิการีต่รีวิจจีโนมืส่วินบุคิคิลใน
แคิลิฟื้อรีเ์นีย สรีา้งข้ึ้อต่กลงที�โปรีง่ใสวิา่
ข้ึ้อมูืลขึ้องลูกค้ิาจะถึูกใช่้งานอย่างไรี มีื
การีแจ้งเต่่อนถึึงคิวิามืสามืารีถึในการีใช่้
ข้ึ้อมืูล นอกจากนี� บรีษัิทยังมีืข้ึ้อเสนอให้่
ผู่้บรีโิภคิเล่อกที�จะไม่ืเข้ึ้ารีว่ิมืโปรีแกรีมื
วิิจัย เพ่ื่�อเก็บข้ึ้อมูืลให้่เป็นชุ่ดตั่วิอย่าง
สมืบูรีณ์ตั่�งแต่่ลงทะเบียนใช่้บรีกิารี และ
ไม่ืขัึ้ดขึ้วิางกรีะบวินการีทางกฎห่มืายต่่าง ๆ   
ในการีเข้ึ้าถึึงข้ึ้อมืูล ปัจจุบันนักการีเม่ือง
ในสห่รีัฐอเมืรีิกายังคิงค้ินห่าขึ้อบเขึ้ต่ที�
เห่มืาะสมื เพ่ื่�อสรีา้งข้ึ้อจำากัดห่รีอ่ขึ้ยาย
ขึ้อบเขึ้ต่ข้ึ้อมูืลในกลุม่ืนี�อย่างเปน็ทางการี 
ซึ่ึ�งยังคิงอยู่ในกรีะบวินการีพืู่ดคิยุรีว่ิมืกัน
ทั�งในรีฐันิวิยอรีก์ ยูทาห์่ ห่รีอ่วิอช่งิตั่น ดี.ซึ่.ี 

โอกาสที� เ ห็่นช่ัดค่ิอเศัรีษฐกิจข้ึ้อมืูล
ดีเอ็นเอ (DNA Data Economy) มีื
ศัักยภาพื่และพื่ลังมืากพื่อในการีปฏิิวิัติ่
ทั�งภาคิรีัฐและการีบรีิการีด้านสุขึ้ภาพื่ 
ส่วินบุคิคิล 

ภาพถ่ายโดย   
Bra o 
จาก unsplash
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ในอนาคิต่ เวิช่ภัณฑ์์เพ่ื่�อป้องกันสุขึ้ภาพื่สามืารีถึเปลี�ยน
คิวิามืต้่องการีขึ้องผู่้บรีโิภคิและคิวิามืคิาดห่วิังเกี�ยวิกับ
ปรีะกันสุขึ้ภาพื่ เช่่น การีต่รีวิจสอบและติ่ดต่ามืข้ึ้อมืูล 
จีโนมืจะกลายเป็นเรี่�องสำาคัิญที�สุดขึ้องผู่้คิน เปลี�ยนจาก
การีรีกัษาเป็นการีป้องกัน ต่ลอดจนคิวิามืสามืารีถึในการี
เข้ึ้าถึึงบรีกิารีเกี�ยวิกับการีอ่านลำาดับดีเอ็นเอทั�งห่มืด จะ
กลายเป็นผ่ลปรีะโยช่น์ให่ม่ืในการีจ้างงาน เพื่รีาะผู่้คินจะ
มีืคิวิามืเสี�ยงต่่อการีเจ็บป่วิยลดลง จนอาจเป็นแพ็ื่กเกจ 
ด้านสขุึ้ภาพื่แบบองค์ิรีวิมืที�ดีขึึ้�น และพิื่สจูน์เช่งิสขุึ้ภาวิะได้
มืากกวิา่เดิมื

การีต่รีวิจจีโนมืเป็นการีเปิดโอกาสให้่ผู่้บรีกิารีทางการีแพื่ทย์สามืารีถึติ่ดต่ามืและ
ต่รีวิจสอบดีเอ็นเอขึ้องผู่้ป่วิย เพ่ื่�อปรีะเมิืนคิวิามืเสี�ยงขึ้องเช่่�อโรีคิ เช่่น โรีคิมืะเรีง็ ห่รีอ่
โรีคิทางพัื่นธีุกรีรีมือ่�น ๆ ซึ่ึ�งมีืส่วินสำาคัิญต่่อการีเปลี�ยนผ่่านจากโมืเดลสุขึ้ภาพื่แบบ
เดิมืที�เน้นการีตั่�งรีบัและรีกัษา เป็นการีป้องกัน อีกส่วินห่นึ�งค่ิอกลุ่มืเภสัช่พัื่นธีศุัาสต่รี ์
(Pharmacogenomics) ซึึ่�งทำาห่น้าที�ศึักษาคิวิามืห่ลากห่ลายขึ้องยีนมืนุษย์ ที�มีืคิวิามื
เกี�ยวิข้ึ้องกับกรีะบวินการีต่่าง ๆ  ในรีา่งกาย คิาดการีณ์คิวิามืเสี�ยงต่่อการีเกิดโรีคิ การี
ป้องกันโรีคิ การีต่อบสนองต่่อยา การีเล่อกใช่้ยาและขึ้นาดยาที�เห่มืาะสมื การีค้ินห่า 
ยาให่ม่ื ต่ลอดจนการีพัื่ฒนายาให่ม่ืในแต่่ละบุคิคิล โดยย่นอยู่บนพ่ื่�นฐานที�วิา่ แต่่ละ
คินมีืคิวิามืแต่กต่่างขึ้องรีหั่สดีเอ็นเอในยีนที�เกี�ยวิข้ึ้องกับการีเกิดโรีคิ 

บทความ “ตรวจเลือด เตือนมะเร็ง  
ต้องรอถึงเมื่อไหร่กว่าความฝันนี้ 
จะเป็นจริง” โดย Emily Sohn  
จาก ngthai.com

บทความ “ทำาความเข้าใจ mRNA 
นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่อนาคตมนุษย์ 
อาจไม่ต้องรักษาโรคด้วยยา”  
จาก techsauce.co

บทความ “People Will Take Control  
of Their Healthcare” โดย Matthew 
Taylor จาก The Wired World in  
2022 Magazine

บทความ “The DNA Data Economy: 
Shifts & Strategies” โดย Martina 
Rocca จาก wgsn.com

บทความ “We Will Custom-Build 
Antibodies” โดย Daniel M. Davis  
จาก The Wired World in 2022 
Magazine

ที่มา: 

ภาพถ่ายโดย   
Bra o 
จาก unsplash

pharmaceutical-journal.com
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ภาพถ่ายโดย Bethany Legg จาก Unsplash

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ค้าปลีกและ 
ร้านค้าแห่งอนาคต

ค้นื้ชีวิตใหม่ให้การทำางานื้

THE GREAT 
REJUVENATION
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KEY 
TAKEAWAYS

 จากกรีะแสการีลาออกคิรีั�งยิ�งให่ญ่ เปลี�ยน
ทัศันคิติ่เกี�ยวิกับการีทำางานขึ้องพื่นักงานไปอย่าง
มืาก รูีปแบบทำางานแบบเดิมือาจไม่ืกลับมืาอีก
ต่่อไป ทำาให้่องค์ิกรีต่่าง ๆ ต้่องจับต่าและเรีง่ห่า
แผ่นการีรีองรีบัมืาต่รีฐานการีทำางานให่ม่ื

 รูีปแบบการีทำางานขึ้องพื่นักงานที�น่าสนใจใน
อนาคิต่ ได้แก่ การีทำางานแบบช่ั�วิคิรีาวิ การีทำางาน
จากที�บ้าน การีทำางานแบบผ่สมืผ่สาน การีเป็น
พื่นักงานในสถึานที�ทำางาน

  ในฐานะนายจา้ง การีลาออกคิรีั�งให่ญ่ส่งผ่ลให้่
เกิดการีปรีบัเปลี�ยนคิรีั�งให่ญ่ (Great Reshuffling) 
ในรีะยะยาวิที�มีืต่่อโลกขึ้องการีทำางาน การีห่า 
คิำาต่อบรี่วิมืกันจะช่่วิยสรี้างโอกาสในการีเดิน
ห่น้าไปสูก่ารีค่ินช่วีิติ่ให่ม่ื (Great Rejuvenation) 
 ในการีทำางาน

 ทิศัทางสำาห่รีบัเจนซึ่ี ช่่องวิา่งรีะห่วิา่งวิยัมีืส่วิน
บ่มืเพื่าะให้่ผู่ป้รีะกอบการีอายุน้อยมีืจำานวินเพิื่�มืขึึ้�น 
ขึ้ณะเดียวิกันค่ิาใช่จ้า่ยในการีเรีิ�มืต้่นธีรุีกิจก็ลดลง 
แห่ล่งทรีพัื่ยากรีสำาห่รีบัผู่้ปรีะกอบการีเอ่�ออำานวิย
ต่่อการีทดลองต้่นแบบต่่าง ๆ ได้งา่ยมืากขึึ้�น

brownpoliticalreview.org



158 159

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

คินทำางานทั�วิโลกกำาลังมืองห่าสิ�งที�มืากกวิ่าคิวิามืคิิดและบทสนทนา 
ส่วินให่ญ่ที�อยู่รีอบตั่วิ การีลาออกคิรีั�งยิ�งให่ญ่ มัืกเกี�ยวิข้ึ้องกับพื่นักงาน 
ออฟื้ฟื้ศิั (White Collar) ข้ึ้อมืูลยังแสดงให้่เห็่นวิา่อัต่รีาการีลาออกสงูสดุ
นั�นกรีะจุกตั่วิอยู่ในอตุ่สาห่กรีรีมืภาคิบรีกิารีและพัื่กผ่่อนห่ย่อนใจ (Leisure 
and Hospitality) เช่น่ โรีงแรีมื รีา้นอาห่ารี บารี ์รีวิมืทั�งรีา้นค้ิาปลีกเปน็ห่ลัก

ภาพถ่ายโดย Avi Richards จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
manny PANTOJA  

จาก unsplash

เม่ื�อการีลาออกคิรีั�งยิ�งให่ญ่ ค่ิอกรีะแสการีลาออกขึ้องพื่นักงานเป็นจำานวินมืาก 
ในช่ว่ิงการีแพื่รีร่ีะบาดขึ้องโคิวิดิ-19 แม้ืวิา่การีรีะบาดจะช่ะลอตั่วิลง รีวิมืทั�งเศัรีษฐกิจ
กำาลังเรีิ�มืฟื้้� นตั่วิ แต่่ปรีากฏิการีณ์ที�ต่่อเน่�องนี� ทำาให้่เห็่นคิำาต่อบบางอย่างวิา่รูีปแบบ
ทำางานแบบเดิมือาจไม่ืกลับมืาอีกต่่อไป ทำาให้่องค์ิกรีต่่าง ๆ ต้่องจบัต่าและเรีง่ห่า
แผ่นการีรีองรีบัมืาต่รีฐานการีทำางานให่ม่ื
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สำาห่รีบัอัต่รีาการีลาออกในสห่รีฐัอเมืรีกิา พื่นักงาน
กวิา่ 20 ล้านคิน ลาออกจากงานตั่�งแต่่เด่อนเมืษายน
จนถึึงสิงห่าคิมื ปี 2021 เพิื่�มืขึึ้�นถึึง 60% ห่าก 
เทียบกับช่ว่ิงเวิลาเดียวิกันในปี 2020 อย่างไรีก็ต่ามื 
ตั่วิเลขึ้การีลาออกล่าสุดในเด่อนกุมืภาพัื่นธี์ 2022 
อยู่ที� 2.9% คิิดเป็น 4.4 ล้านคิน แต่่ในช่ว่ิงเดียวิกันนี� 
กลับมีืผู่้ถึกูวิา่จา้งถึึง 6.7 ล้านคิน
 
เจย์ ซึ่ากอรีส์กี (Jay Zagorsky) ศัาสต่รีาจารีย์อาวิโุส
แห่่ง Questrom School of Business มืห่าวิทิยาลัย
บอสตั่น กล่าวิวิา่คินจำานวินมืากเห่ล่านี�ลาออกเพ่ื่�อ
ไปที�อ่�น มิืได้นั�งทอดน่องสบาย ๆ บนโซึ่ฟื้าแต่่อย่าง
ใด นอกจากนี�เขึ้ายังมืองวิา่ “บางคิรีั�ง The Great 
Resignation อาจเป็นเรี่�องจรีิง แต่่บางคิรีั�งก็ 
อาจเป็นแค่ินิทานเท่านั�น การีลาออกขึ้องพื่วิกเขึ้า
มิืได้เป็นการีเดินหั่นห่ลังให้่แล้วิห่ายไปเลย ต่รีงกัน
ข้ึ้ามื ผู่ค้ินมืากมืายลาออก แต่่ก็มีืที�ให่ม่ืจา้งงานต่่อไป 
พื่วิกเขึ้ากำาลังเปลี�ยนงานเท่านั�น จงึไม่ืขึ้อเรียีก The 
Great Resignation แต่่คิวิรีเป็น The Great Job 
Switch มืากกวิา่”

ด้วิยเห่ต่นีุ� การีเปลี�ยนทัศันคิติ่เกี�ยวิกับการีทำางาน การีมีืตั่วิต่น และช่วีิติ่ที�สมืดลุ จงึกลายเปน็ตั่วิแปรีห่ลัก 
ขึ้องพื่นักงานที�ใช่เ้ป็นตั่วิเล่อกในการีทำางาน ดรี.อู�เพ่ื่ยฉวิน (Dr. Wu Pei Chuan) วิทิยากรีบรีรียาย 
ณ มืห่าวิทิยาลัยแห่่งช่าติ่สิงคิโปรี ์ กล่าวิวิา่เดิมืทีปัจจัยค่ิอคิวิามืเบ่�อห่น่าย ค่ิานิยมืขึ้องพื่นักงาน
ไม่ืสอดคิล้องกับค่ิานิยมืขึ้ององค์ิกรี และการีรูีสึ้กถึูกตั่ดขึ้าดจากเพ่ื่�อนรีว่ิมืงาน ในสภาพื่แวิดล้อมื
ห่ลังการีแพื่รีร่ีะบาด พื่นักงานจะแสวิงห่าอิสรีะในการีทำางาน และเม่ื�อการีทำางานเปลี�ยนจากการี
เข้ึ้าออฟื้ฟื้ศิัเป็นปรีะจำาสู่การีทำางานจากภายนอก นายจา้งจะต้่องให้่คิวิามืไวิว้ิางใจพื่นักงานมืากขึึ้�น

ภาพถ่ายโดย  
KAL VISUALS 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Luis Villasmil 

จาก unsplash
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สำาหรับอนื้าคต  
ใครค้อกลุ่มพนื้ักงานื้ และแต่ละกลุ่ม
จะเผชิญความท้าทายอย่างไร

ทำางานื้แบบชั่วคราว (Gig Worker) 
รีะบบเศัรีษฐกิจจากรูีปแบบงานแบบคิรีั�งคิรีาวิมีืแนวิโน้มืพุ่ื่งสูงขึึ้�น 445 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั 
ในปี 2023 โดย 11% ขึ้องพื่นักงานในอียูและ 8.5% ในเกาห่ลีใต้่คิิดเป็นกำาลังการีผ่ลิต่ที�อยู่ใน 
รีะบบงานดังกล่าวิ แม้ืวิา่พื่นักงานเห่ล่านี�จะมีืส่วินสำาคัิญต่่อเศัรีษฐกิจ แต่่ทุกวินันี�ยังมีืทรีพัื่ยากรี 
ม่ืออาช่พีื่และการีสนับสนุน ซึ่ึ�งยังมีืเป็นช่อ่งวิา่งสำาห่รีบัแบรีนด์และการีบรีกิารี

ทำางานื้จากที่บ้านื้ (WFH Worker)
การีศึักษาจาก Mercer พื่บวิา่ 94% ขึ้อง
พื่นักงานในสห่รีัฐอเมืรีิกา รีายงานวิ่า
ทำางานแบบรีีโมืต่แทบไม่ืมีืผ่ลกรีะทบ  
ทั�งยังเพิื่�มืปรีะสิทธีผิ่ลขึ้องงาน ช่ว่ิยลดค่ิา
ใช่้จ่าย เพิื่�มืคิวิามืคิล่องตั่วิในการีส่�อสารี 
ส่งผ่ลให้่พื่นักงานจำานวินมืากยังคิงทำางาน 
จากที�บ้าน วิธิีนีี�เห่มืาะสำาห่รีบัห่ลาย ๆ คิน  
แต่่นายจ้างต้่องมัื�นใจวิ่าพื่นักงานยัง 
รูีสึ้กวิ่าได้รีบัการีสนับสนุนในการีพัื่ฒนา 
ในสายงานและรีบัม่ือกับคิวิามืเห่งาได้

nytimes.com

wired.com

ภาพถ่ายโดย vadim kaipov  
จาก Unsplash



164 165

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

ทำางานื้แบบผสมผสานื้ (Hybrid Worker)
รีายงานจาก Harvard Business Review รีะบุวิ่า มืากกวิ่า 90% ขึ้องผู่้จ้างงานมีืแผ่นปรีบั 
รูีปแบบการีทำางานเป็นแบบผ่สมืผ่สานสำาห่รีบักลุ่มืพื่นักงานที�มีืคิวิามืรูีแ้ละเช่ี�ยวิช่าญในปี 2022 
เม่ื�อสถึานการีณ์การีแพื่รีร่ีะบาดดีขึึ้�น มีืทั�งแรีงผ่ลักและดึงให้่กลับสู่การีทำางานในออฟื้ฟื้ศิั ผู่้จา้งงาน 
ต้่องสรีา้งสมืดุลรีะห่วิ่างปรีะสิทธีิภาพื่ขึ้องงานและวิัฒนธีรีรีมืการีทำางานในออฟื้ฟื้ิศั กับคิวิามื 
คิาดห่วิงัในการีทำางานที�ย่ดห่ยุ่นยิ�งขึึ้�น

พนื้ักงานื้ในื้สถานื้ที่ทำางานื้ (Onsite Worker)
สำาห่รีบัพื่นักงานที�ต้่องเข้ึ้าทำางานปรีะจำาในสถึานที�
ทำางาน ห่ลายคินถ่ึอเป็นหั่วิแรีงห่ลักขึ้องที�ทำางาน
ต่ลอดช่่วิงการีแพื่รี่รีะบาด การีรีักษาสุขึ้ภาพื่จิต่ 
รีา่งกาย และอารีมืณ์ จงึมีืคิวิามืสำาคัิญสงูสดุ คิวิามื
ย่ดห่ยุ่นอาจทำาได้ยาก ดังนั�นสิทธีิปรีะโยช่น์และ
โปรีแกรีมืจูงใจจะเป็นกุญแจสำาคัิญในการีรีักษา
พื่นักงานกลุ่มืนี�ไวิ้

zdnet.com

e.vnexpress.net

ภาพถ่ายโดย Israel Andrade 
จาก Unsplash
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จากการลาออกครั�งใหญ่  
สู่การค้นื้ชีวิตใหม่  
(Great Rejuvenation) ให้การทำางานื้

ห่ากเรีาพิื่จารีณาเป็น 2 ฝัั� งรีะห่วิ่างฝัั� งพื่นักงานและฝัั� งนายจ้าง 
สำาห่รีบั “ฝัั� งพื่นักงาน” การีลาออกคิรีั�งยิ�งให่ญ่ค่ิอคิำาต่อบที�บ่งช่ี�วิา่
พื่นักงานไรีค้ิวิามืสขุึ้ และปฏิิเสธีที�จะยอมืรีบัเง่�อนไขึ้ที�จะอยูใ่นสภาพื่
เช่น่นั�น รีายงานพื่บวิา่แม้ืมีืต่ำาแห่น่งงานวิา่งอยูต่่รีงห่น้า แต่่พื่นักงาน
ก็มีืคิวิามืมัื�นใจเพีื่ยงพื่อที�จะเดินออกมืาเพ่ื่�อมืองห่าตั่วิเล่อกอ่�น ๆ  
ได้ไวิและงา่ยดาย สอดคิล้องกับการีสำารีวิจโดย Limeade ในปี 2021 
ในสห่รีฐัอเมืรีกิา ที�พื่บวิา่ 28% ขึ้องพื่นักงานออกจากงานโดยที�ยัง 
ไม่ืมีืงานให่ม่ืรีออยู ่พูื่ดงา่ย ๆ  วิา่ในหั่วิใจขึ้องพื่นักงานมีืคิวิามืสัมืพัื่นธี์
กันรีะห่วิ่างการีลาออกคิรีั�งให่ญ่และการีต่รีะห่นักรูี้คิรีั�งสำาคัิญ  
(The Great Realization) เพื่รีาะพื่วิกเขึ้ามืองห่าทางเล่อกอ่�น ๆ 
มืากขึึ้�น บทคิวิามืจาก Fastcompany ยังพื่บอีกวิา่มีืคินจำานวินถึึง  
51 ล้านคินทำางานอิสรีะ และพื่บวิา่มีืคิวิามืสขุึ้ สขุึ้ภาพื่ดีขึึ้�น และมีื
คิวิามืมัื�นคิงทางการีเงนิมืากกวิา่เพ่ื่�อนรีว่ิมืงานที�ยังคิงอยูใ่นรีะบบเดิมื

content.mycareersfuture.gov.sg

ภาพถ่ายโดย  
Brooke Cagle 
จาก unsplash
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สำาห่รีบั “ฝัั� งนายจ้าง” การีลาออกคิรีั�งให่ญ่ ส่งผ่ลให้่เกิดการีปรีบัเปลี�ยนคิรีั�งให่ญ่ 
(Great Reshuffling) ในรีะยะยาวิที�มีืต่่อโลกขึ้องการีทำางาน คิำาถึามืค่ิอนายจ้าง
จะสามืารีถึต่อบสนองต่่อลำาดับคิวิามืสำาคัิญและคิวิามืคิาดห่วิงัให่ม่ื ๆ  ขึ้องพื่นักงาน
ได้อย่างไรี เม่ื�อพื่นักงานค้ินพื่บแล้วิวิ่าการีทำางานจากบ้านไม่ืใช่่เรี่�องงา่ยสำาห่รีบั 
ผู่้ห่ญิงที�ต้่องดูแลลกู ๆ  และผู่้สูงอายุไปพื่รีอ้มืกัน ห่รีอ่มีืคิวิามืเคิรียีดในการีจัดการี
เรี่�องงานและช่ีวิติ่ส่วินตั่วิ ข้ึ้อมูืลทั�งห่มืดเป็นคิำาต่อบสำาห่รีบัการีตั่ดสินใจในอาช่ีพื่
ขึ้องพื่วิกเขึ้า จากการีสำารีวิจข้ึ้อมูืล สิ�งที�นายจ้างต้่องทดไวิใ้นใจค่ิอการีพูื่ดคิุยและ
รีบัผิ่ดช่อบต่่อคิำามัื�นสัญญา และดำาเนินการีต่ามืคิวิามืคิาดห่วิงัให่ม่ื ๆ  ขึ้องพื่นักงาน 
เพ่ื่�อนำาคิวิามืท้าทายจากการีปรีบัเปลี�ยนคิรีั�งให่ญ่นี� เดินห่น้าไปสู่การีค่ินช่ีวิติ่ให่ม่ื 
ในการีทำางาน

ภาพถ่ายโดย  
Alex Kotliarskyi 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Jason Goodman 

จาก unsplash
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กำาหนื้ดเป้าหมายและให้คำาสัญญา 
สิ�งสำาคัิญค่ิอบรีิษัทต้่องใส่ใจปรีะเด็นต่่าง ๆ  
เกี�ยวิกับคิวิามืห่ลากห่ลาย คิวิามืเสมือภาคิ การี 
ไม่ืแบ่งแยก ต่ลอดจนคิวิามืรีับผิ่ดช่อบต่่อ 
สิ�งแวิดล้อมื ในสห่รีฐัอเมืรีกิา ปจัจุบันมีืพื่นักงาน
เก่อบ 50% อยู่ในเจนมิืลเลนเนียลและเจนซึ่ ี
ห่นึ�งในคิวิามืต้่องการีขึ้องกลุ่มืคินเจนนี� ค่ิอการี
ทำางานในบรีษัิทที�มีืเปา้ห่มืาย การีสรีา้งผ่ลกรีะทบ 
เช่ิงบวิกต่่อโลก รีวิมืทั�งการีวิดัผ่ลลัพื่ธีเ์ห่ล่านั�น
อย่างเป็นรูีปธีรีรีมื อย่างการีขึ้จัดอคิติ่ตั่�งแต่่
กรีะบวินการีจ้างงาน เช่่นห่น่วิยงาน Science 
Foundation Ireland ศันูย์วิจิยัด้านดิจทัิล ปรีบั
กรีะบวินการีทำางานขึ้อง AI เพ่ื่�อลดการีแบ่ง
แยกในการีสรีรีห่าพื่นักงาน เรียีกวิา่ Laibre ใช่ ้
อัลกอรีทึิมืตั่ดข้ึ้อมืูลอคิติ่ที�มีืผ่ลต่่อการีจัดจ้าง 
ซึ่ึ�งต่่างจากกรีะบวินการีคัิดเล่อกโดยใช่พ้ื่นักงาน
ฝั่ายบุคิคิล

รักษาและสรรหาทีม 
เทคิโนโลยีกำาลังเป็นตั่วิช่่วิยในการีทำางานให้่
บรีรีลุผ่ลและรีกัษาคิวิามืสัมืพัื่นธี์ในองค์ิกรีไวิ ้
องค์ิกรีไม่ืแสวิงห่ากำาไรีช่่�อ Atlantic Institute 
เปิดตั่วิ Virtual Encounter สรีา้งสรีรีค์ิเคิรี่�องม่ือ 
ต้่อนรีบัทีมืคินให่ม่ืแบบทางไกลผ่่านรีหั่ส AR และ 
QR Code เพ่ื่�อปลดล็อกชุ่ดปรีะสบการีณ์ทาง
กายภาพื่และดิจทัิล ช่ว่ิยให้่พื่นักงานให่ม่ืสามืารีถึ
รูี้จักเพ่ื่�อรี่วิมืงานขึ้องต่นเอง เช่่นเดียวิกับ 
Microsoft ออก Microsoft Mesh โปรีแกรีมื
คิวิามืรี่วิมืม่ือในปรีะสบการีณ์เสม่ือนจรีิง  
ผู่ใ้ช่ง้านสามืารีถึปรีบัใช่ง้านอวิต่ารีได้ทั�งแบบ 2D  
และ 3D เพ่ื่�อสรีา้งสรีรีค์ิบรีรียากาศัแบบเกมื 
ในที�ทำางาน ห่รีอ่ Seoul Digital Foundation  
ที�พัื่ฒนาออฟื้ฟื้ศิัในเมืต่าเวิริีส์ ในช่่�อ METAFFICE 
เพ่ื่�อให้่บรีกิารีออฟื้ฟื้ศิัสำาห่รีบัสำานักงานที�ต้่องการี
ทำางานแบบทางไกลบนโลกเมืต่าเวิริีส์

มนืุ้ษย์ค้อศูนื้ย์กลาง  
สุขึ้ภาวิะค่ิอเรี่�องจำาเป็นสูงสุด เทคิโนโลยีให่ม่ื
สามืารีถึปรีะเมิืนและติ่ดต่ามืข้ึ้อมูืล เพ่ื่�อให้่
บรีิษัทได้รีับข้ึ้อมืูลเช่ิงลึกเกี�ยวิกับสุขึ้ภาพื่จิต่
ขึ้องพื่นักงานและคิวิามืต้่องการีในแต่่ละวิัน 
MGME Neurotech ในซูึ่รีกิ ผู่้พัื่ฒนาเคิรี่�องม่ือ 
ที�สามืารีถึรีะบุสาเห่ตุ่คิวิามืเคิรีียดเฉพื่าะ
บุคิคิลได้ สอดคิล้องต่ามืสภาพื่แวิดล้อมืที�เป็น
สาเห่ตุ่ให้่ตั่ดสินใจเรี่�องต่่าง ๆ  แย่ลง นอกจากนี� 
เทคิโนโลยีดังกล่าวิยังสามืารีถึคิาดการีณ์เม่ื�อ
พื่นักงานปรีะสบคิวิามืเคิรียีดได้แม่ืนยำากวิา่วิธิีี
อ่�น ๆ ถึึง 300-400% เพ่ื่�อให้่บรีษัิทสามืารีถึ
ป้องกันภาวิะห่มืดไฟื้ได้

ออฟฟิศแบบผสมผสานื้ 
ห่ลายบรีิษัทยกให้่สภาพื่แวิดล้อมืการีทำางาน
ที� ย่ดห่ยุ่นและเน้นการีทำางานรีะยะไกลค่ิอ 
คิำาต่อบ ห่ลังจาก Twitter กำาห่นดการีทำางาน
แบบรีโีมืต่เปน็นโยบายห่ลัก ทกุวินันี�ยังมีืการีเพิื่�มื 
คิวิามืย่ดห่ยุ่นและปรีบักลยุทธี์การีดำาเนินงาน 
ที� เรีียกวิ่า การีทำางานแบบไม่ืปรีะสานเวิลา 
(Asynchronous Work) โดยพื่นักงานไม่ืจำาเปน็ 
ต้่องเข้ึ้ารีว่ิมืการีปรีะชุ่มืทกุคิรีั�ง และให้่รีบัผิ่ดช่อบ 
งานอย่างอิสรีะในเขึ้ต่เวิลาขึ้องต่นเอง ซึ่ึ� ง
การีศึักษาภายในขึ้องบรีษัิท PepsiCo พื่บวิ่า 
เ ม่ื� อ ใ ห้่คิวิามืย่ดห่ยุ่ นมืาก ขึึ้� น  15% ขึ้อง
พื่นักงานมีืปรีะสิทธีผิ่ลขึ้องงานดีขึึ้�น และห่ลาย 
บรีิษัทปรีับออฟื้ฟื้ิศัเป็นสถึานที�สำาห่รีับจัด 
เวิริีก์ช่็อปเพ่ื่�อค้ินห่าไอเดียให่ม่ื พูื่ดคิุยกับลูกค้ิา  
ต่ลอดจนเปน็จุดพื่บปะเพ่ื่�อเสรีมิืสรีา้งวิฒันธีรีรีมื 
และเอกลักษณ์ขึ้ององค์ิกรี

ภาพโดย  
pikisuperstar 

จาก freepik

ภาพโดย  
jcomp 
จาก freepik

ภาพโดย  
jcomp 
จาก freepik

ภาพโดย storyset 
จาก freepik
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ทิศทางสำาหรับเจนื้ซี

สำาห่รีบัสำาห่รีบัเจนซึ่ี ช่่องวิ่างรีะห่วิ่างวิัยมีืส่วิน
บ่มืเพื่าะให้่ผู่้ปรีะกอบการีอายุน้อยมีืจำานวิน 
เพิื่�มืขึึ้�น ส่วินห่นึ� งอาจมืาจากคิวิามืรูี้สึกที�วิ่า 
เส้นทางคิวิามืสำาเรีจ็ในอาช่พีื่ไม่ืได้ไกลเกินเอ่�อมื
แบบเดิมื ขึ้ณะเดียวิกันค่ิาใช่้จ่ายในการีเรีิ�มืต้่น
ธีรุีกิจก็ลดลง แห่ล่งทรีพัื่ยากรีสำาห่รีบัผู่้ปรีะกอบ
การีเอ่�ออำานวิยต่่อการีทดลองต้่นแบบต่่าง ๆ  
ได้ง่าย อาช่ีช่ อัดวิานี (Asheesh Advani)  
ซึ่ีอีโอขึ้อง JA Worldwide กล่าวิวิ่า “ผ่ลการี
สำารีวิจแสดงให้่เห็่นวิ่าคินรุี่นนี�ต้่องการีอาช่ีพื่
ที�ก่อให้่เกิด ‘คิวิามืคิิดรีเิรีิ�มืและไอเดียสดให่ม่ื’ 
ซึ่ึ�งได้รีบัการีจัดอันดับด้านคิุณลักษณะที�สูงกวิา่
เรี่�องอ่�น ๆ  ในการีอธีบิายองค์ิปรีะกอบด้านอาช่พีื่
ในอดุมืคิติ่ขึ้องพื่วิกเขึ้า” 

content.mycareersfuture.gov.sg
ภาพถ่ายโดย Nicole Geri 
จาก Unsplash
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ดีไอวายเจเนื้อเรชันื้ 
ในฐานะคินรุี่น ให่ ม่ื ที� เ กิดและเ ติ่บโต่มืาพื่รี้อมืกับ
อินเทอรีเ์น็ต่และเทคิโนโลยีม่ือถ่ึอ เจนซึ่จีึงคิุ้นเคิยกับการี
ค้ินห่าวิธิีแีก้ปญัห่าและห่าคิำาต่อบอย่างอิสรีะ จูลี� ไทก์แลนด์ 
(Julie Teigland) หุ้่นส่วินผู่้จัดการีขึ้องบรีษัิท EY ยุโรีป 
ต่ะวินัออกกลาง อินเดีย และแอฟื้รีกิา รีะบุวิา่ “ภูมิืทัศัน์
ทางการีศึักษาที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยดิจทัิลในปัจจุบันทำาให้่เจนซึ่ ี
สนใจการีเปน็ผู่ป้รีะกอบการีตั่�งแต่่อายยัุงน้อย และพื่วิกเขึ้า
ก็สามืารีถึเรีิ�มืปรีบัใช่ทั้กษะเห่ล่านั�นได้ทันที” สอดคิลอ้งกับ
โจนาห์่ สติ่ลล์แมืน (Jonah Stillman) วิยั 22 ปี นักเขีึ้ยน 
นักพูื่ด และผู่ร้ีว่ิมืก่อตั่�งบรีษัิทที�ปรีกึษาและวิจิยั GenGuru 
กล่าวิถึึงห่นังส่อที�เขึ้าเขีึ้ยนรีว่ิมืกับพ่ื่อในช่่�อ Gen Z @ Work  
วิา่ห่นึ�งในเจ็ดลักษณะสำาคัิญขึ้องเจนซึ่ีค่ิอการีมีืคิวิามืเช่่�อ
อย่างแรีงกล้าในการีเป็นผู่้ปรีะกอบการี ผู่้สามืารีถึทำา 
สิ�งต่่าง ๆ ได้มืากมืายด้วิยตั่วิเอง 

อุปสรรคในื้การเข้าถึงลดลง 
โลกในปัจจุบันนี� ไม่ืจำาเป็นวิา่จะต้่องเป็นเจนซึ่ ี เพื่รีาะ
ห่ากต้่องการีเรีิ�มืต้่นธีรุีกิจ พื่วิกเขึ้าสามืารีถึทำาต่ามืขัึ้�น
ต่อนที�จำาเป็นทั�งห่มืดได้อย่างอิสรีะภายใน 24 ช่ั�วิโมืง 
ผู่้ปรีะกอบการีสามืารีถึเข้ึ้าถึึงเคิรี่�องม่ือในการีสรีา้ง
เวิบ็ไซึ่ต์่ จดทะเบียน LLC เปิดรีา้นค้ิาออนไลน์ ห่รีอ่เข้ึ้า
รีว่ิมืต่ลาดออนไลน์ ซึ่ึ�งสามืารีถึทำาได้ภายในเวิลาไม่ืกี�
ช่ั�วิโมืง นอกจากนี�ยังมีืบรีกิารีมืากมืายที�ช่่วิยจัดการี
ธีรุีกิจในด้านต่่าง ๆ  เช่น่ ซึ่อฟื้ต์่แวิรีก์ารีบัญช่ ีการีต่ลาด 
และการีจัดการีธีุรีกิจ เช่่นเดียวิกับคิวิามืสามืารีถึใน
การีทำางานห่ลาย ๆ  อย่างคิวิบคิู่กันไป ถ้ึางานใดสำาเรีจ็
ก็สามืารีถึปรีบัเปลี�ยนมืาเป็นงานห่ลักได้

จากคิวิามืสงสัยที�เพิื่�มืขึึ้�นเกี�ยวิกับรูีปแบบคิวิามื
สำาเรี็จด้านอาช่ีพื่ขึ้องคินรุี่นก่อน ๆ ต่ลอด
จนค่ิาใช่้จ่ายด้านการีศึักษาที� พุ่ื่งสูงขึึ้�น ส่วิน
ห่นึ� งเป็นผ่ลมืาจากภาวิะเศัรีษฐกิจถึดถึอย
ในปี 2008 ทำาให้่เจนซึ่ีเรีิ�มืตั่�งคิำาถึามืถึึงการี
ศึักษารีะดับอุดมืศึักษา วิ่าจะนำาไปสู่การีจ้าง
งานที�มัื�นคิงในรีะยะยาวิได้จรีงิห่รีอ่ นอกจากนี� 
ปรีะสบการีณ์ขึ้องเด็กอายุ 10 ถึึง 14 ปีที�เห็่นวิา่ 
พ่ื่อแม่ืขึ้องพื่วิกเขึ้าถึกูเลิกจ้าง นั�นยิ�งต่อกยำาวิา่ 
พื่วิกเขึ้าจะไม่ืปล่อยให้่เห่ตุ่การีณ์แบบนี�เกิดขึึ้�น 
กับตั่วิเอง เบอรี์นารี์ ช่โรีเดอรี์ (Bernhard 
Schroeder) อาจารีย์อาวิุโสและผู่้อำานวิยการี  
Lavin Entrepreneurship Center แห่่ง

มืห่าวิทิยาลัยแห่่งรีฐัซึ่านดิเอโก กล่าวิวิา่เจนซึ่ี
มีืแนวิคิวิามืคิิดที�เป็นอิสรีะในการีดูแลอนาคิต่
ขึ้องพื่วิกเขึ้าเอง การีรีะบาดให่ญ่และผ่ลกรีะทบ 
ทางเศัรีษฐกิจได้ค่ิอย ๆ ทำาลายคิวิามืเช่่�อ 
ก่อนห่น้านี� วิ่าพื่นักงานเต็่มืเวิลาเป็นห่นทางที�
ดีที�สุดสู่คิวิามืมัื�นคิงทางการีเงนิ จนสะท้อนถึึง 
การีเป็นผู่้ปรีะกอบการีขึ้องเจนซึ่ี ที�มืองวิ่า 
ไ ม่ืจำา เป็นต้่องมีืสำา นักงานให่ญ่ขึ้องบรีิษัท  
เพีื่ยงคิิดแบบสากล กรีะจายอำานาจ และ 
ดำาเนินการีทุกอย่างโดยใช่้เทคิโนโลยีในขึ้ณะที� 
ก็ยังสามืารีถึใช่้ช่ีวิิต่ในแบบที�พื่วิกเขึ้าต้่องการี 
ซึ่ึ�งไม่ืได้ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยเงินเพีื่ยงอย่างเดียวิ  
แต่่ยังรีวิมืถึึงไลฟื้ส์ไต่ล์ด้วิย

genguru.com

ภาพถ่ายโดย Charlesdeluvio จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย tirachardz จาก Freepik

ปฏิเสธโมเดลที่ใช้ ไม่ได้ผล
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คิวิามืช่ัดเจนในปรีะเด็นนี�มืาจากอเล็กซึ่์ ไฮินต์่ซึ่ (Alex 
Heintze) วิยั 24 ปี ผู่้เขีึ้ยนห่นังส่อ The Generation Z 
Entrepreneur อธีบิายวิา่ “เม่ื�อนึกถึึงการีเป็นผู่้ปรีะกอบ
การี สำาห่รีบัผ่มื มัืนไม่ืได้ห่มืายถึึงการีเรีิ�มืต้่นบรีษัิทเสมือไป 
ผ่มืคิิดวิา่การีเปน็ผู่้ปรีะกอบการีเปน็เห่ม่ือนกรีอบคิวิามืคิิด
ในการีเป็นผู่้ปรีะกอบการี ซึ่ึ�งผู่้คินสามืารีถึยอมืรีบัการีเป็น 
ผู่้ปรีะกอบการีได้ แม้ืกรีะทั�งในองค์ิกรี” 
 
ดังนั�นจากการีลาออกคิรีั�งให่ญ่จนถึึงการีค่ินช่ีวิิต่ให่ม่ื  
ในการีทำางาน ห่นึ�งในรูีปแบบการีทำางานในฝัันไม่ืวิ่าจะ
สำาห่รีับเจเนอเรีช่ันใดห่รี่ออยู่ในสภาพื่แวิดล้อมืแบบใด
ก็ต่ามื นั�นค่ิอคิวิามืย่ดห่ยุ่น ต่ลอดจนคิวิามืสามืารีถึในการี
เปน็ส่วินห่นึ�งขึ้องการีทำางานรีว่ิมืกัน เพื่รีาะห่ากขึ้าดกลไกที�
เรียีกวิา่พื่นักงานแล้วิ องค์ิกรีก็ไม่ืสามืารีถึเดินห่น้าต่่อไปได้

บทความ “Hybrid Models and 
Digitization: The Future of Work  
in 2022 and Beyond”  
โดย Miles Everson  
จาก fastcompany.com

บทความ “Moving Into the Great 
Rejuvenation of Work:  
Leadership Must Step Up”  
โดย Michael DePrisco  
จาก forbes.com 

บทความ “Strategies for  
the Great Rejuvenation”  
โดย Matt Poile จาก wgsn.com

บทความ “The Future of Work”  
โดย Allyson Rees จาก wgsn.co

ที่มา: 

facebook.com/GenZPreneur

ภาพถ่ายโดย Xianjuan HU จาก Unsplash
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง:  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สื่อและความบันเทิง 
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

ไม่ได้รักกันื้เล่นื้ ๆ 

THE NEW  
ROMANTICS

ภาพถ่ายโดย Joshua Earle จาก unsplash
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KEY 
TAKEAWAYS

ภาพถ่ายโดย  
Thanh Tran 
จาก unsplash

 คิวิามืสัมืพัื่นธีแ์บบ Parasocial แทบอยู่ในดีเอ็นเอขึ้องโลก
ออนไลน์ เช่น่ Twitter, Instagram และ YouTube เรีากลาย
เป็น “ผู่้ติ่ดต่ามื” ห่รีอ่ “สมืาช่กิ” ขึ้องใคิรีบางคินที�แบ่งปันคิวิามื
คิิดขึ้องพื่วิกเขึ้าและพูื่ดคิยุกับเรีาโดยต่รีง

 การีบรีรีลุเป้าห่มืายทางการีเงินยังเป็นอีกห่นึ�งเป้าห่มืายที� 
ยิ�งให่ญ่สำาห่รีบัคินโสด มิืลเลนเนียลและเจนซึ่ีกล่าวิวิา่พื่วิกเขึ้า
กำาลังพัื่ฒนาทักษะด้านการีเงนิ ต้่องการีเข้ึ้าใจและลงม่ือกับมัืนจรีงิ ๆ
ต่ลาดสขุึ้ภาวิะทางเพื่ศัถึกูยกลำาดับขึึ้�นมืาเปน็ห่มืวิดห่มืูต้่่น ๆ  ขึ้อง
ห้่างค้ิาปลีก ซึ่ึ�งคิาดการีณ์วิา่ต่ลาดทั�วิโลกจะมีืมืูลค่ิารีาวิ 125  
พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐัในปี 2026 

 แม้ืวิ่าผู่้บรีโิภคิจะมีืคิวิามืสุขึ้ที�สามืารีถึมีืเซึ่็กส์ได้ทั�วิไป แต่่
ห่ลังการีอยู่ลำาพัื่งที�ยาวินาน ได้พัื่ฒนาไปสู่ภาวิะถึดถึอยทาง
เพื่ศัคิรีั�งให่ญ่ (Mass Sex Recession) ทั�งสำาห่รีบัคินอายุน้อย
ที�ปรีะสบการีณ์คิรีั�งแรีกถึูกเล่�อนออกไป และสำาห่รีบัผู่้ให่ญ่ที�มีื
กิจกรีรีมืทางเพื่ศัลดลง

 การีออกเดต่ในรีะยะเรีิ�มืต้่นคิวิามืสัมืพัื่นธี์ มีืจุดมืุ่งห่มืาย  
มีืคิวิามืจรีงิจงั และต่่างฝั่ายต่่างให้่เกียรีติ่กัน ต่ลอดจนปรีะเด็น
ทางสังคิมื การีเม่ือง และสิ�งแวิดล้อมื มีืผ่ลต่่อการีตั่ดสินใจ 
ออกเดต่และการีคิบห่าในรีะยะยาวิ
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ระหว่างการชมเรื่องราว 
บน Instagram ของใครบางคน 
ทำาไมใจต้องหวั่นไหว รู้สึกว่า 
เราทั้งคู่ช่างเข้ากันได้ดีจริง ๆ  
ยิ่งไถ Facebook ดูสตอรี่  
ซื้อของสะสม และเรียนรู้ 
เรื่องราวของเขามากขึ้นเท่าไร  
ความรู้สึกนั้นก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น  
เค้าดูใจดีและดีกับใจของเรา 
เหลือเกิน ………… 

แม้เราจะไม่เคยพบกันเลย 
ในโลกแห่งความเป็นจริง

dailyadvent.com
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ที�กล่าวิมืา ไม่ืได้เป็นบทพื่รีรีณาใด ๆ แต่่กำาลังบอก
ถึึงปรีากฏิการีณ์คิวิามืสัมืพัื่นธี์ที�เรีียกวิ่า “คิวิามื
สัมืพัื่นธีแ์บบกึ�งมีืส่วินรีว่ิมืทางสังคิมื“ (Parasocial 
Relationship) แนวิคิิดนี�เกิดขึึ้�นรีาวิปี 1956 โดย
โดนัลด์ ฮิอรีตั์่น และอารี.์ รีชิ่ารีด์ วิอห์่ล (Donald 
Horton and R. Richard Wohl) เพ่ื่�ออธีบิายวิธิีทีี� 
ผู่ใ้ช่ส่้�อรูีสึ้กรีาวิกับวิา่พื่วิกเขึ้าอยู่ในคิวิามืสัมืพัื่นธีท์าง
สังคิมืกับบุคิคิลในส่�อจรีงิ ๆ เรี่�องนี�ไม่ืใช่เ่รี่�องเล่น ๆ 
เพื่รีาะพื่บวิ่าผู่้ช่มืโทรีทัศัน์ช่าวิอเมืรีกัิน เกิดคิวิามื
สัมืพัื่นธีแ์บบ Face-to-Face Relationship แบบ 
ไม่ืจรีิงกับตั่วิละคิรีในโทรีทัศัน์ จนรูี้สึกรีาวิกับวิ่า
พื่วิกเขึ้าเป็นเพ่ื่�อนกับตั่วิละคิรีโทรีทัศัน์ รูีสึ้กเช่่�อและ
ห่ลงให่ลไปกับตั่วิละคิรีจนน่าแปลกใจ 

คิวิามืสัมืพัื่นธี์แบบ Parasocial นั�นเป็นเรี่�องปกติ่และด้านห่นึ�งก็มีืส่วินส่งเสรีมิืสุขึ้ภาพื่จิต่ที�ดี  
อย่างที�ซึ่ินเธียี วินินีย์ (Cynthia Vinney) นักเขีึ้ยนด้านจิต่วิทิยาและนักวิชิ่าการีที�เช่ี�ยวิช่าญด้าน
จิต่วิทิยาส่�อ เคิยรีะบุในบทคิวิามืที�เขีึ้ยนลง ThoughtCo วิา่ “การีต่อบสนองนี�ไม่ืได้ห่มืายคิวิามื
วิา่บุคิคิลจะเช่่�อวิา่ปฏิิสัมืพัื่นธีนี์�มีืจรีงิ แม้ืวิา่ผู่้บรีโิภคิส่�อจะรูีว้ิา่ปฏิิสัมืพัื่นธีนั์�นเป็นภาพื่ลวิงต่า แต่่ 
พื่วิกเขึ้าจะรีบัรูีแ้ละต่อบสนองต่่อสถึานการีณ์นั�นรีาวิกับวิา่มัืนเป็นเรี่�องจรีงิ” 

ภาพถ่ายโดย Aneta Pawlik จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Alex Suprun 
จาก unsplash
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ดูเห่ม่ือนวิ่าโซึ่เช่ียลมีืเดียก็สรีา้งขึึ้�นเพ่ื่�อสนับสนุนปรีากฏิการีณ์นี� คิวิามืสัมืพัื่นธี์
แบบ Parasocial แทบอยู่ในดีเอ็นเอขึ้องโลกออนไลน์ เช่่น Twitter Instagram  
และ YouTube เรีากลายเป็น “ผู่้ติ่ดต่ามื” ห่รีอ่ “สมืาช่กิ” ขึ้องใคิรีบางคินที�แบ่งปัน 
คิวิามืคิิดขึ้องพื่วิกเขึ้าและพูื่ดคิุยกับเรีาโดยต่รีง ทั�งยังสามืารีถึต่อบกลับและ 
เปน็ไปได้ที�เขึ้าจะต่อบกลบัเช่น่กัน จุดนี�เองทำาให้่เกิดการีเข้ึ้าถึึงกลุม่ืคินที�ช่่�นช่อบ ค้ินห่า  
และมีืส่วินรีว่ิมืได้อย่างที�ไม่ืเคิยมีืมืาก่อน และยิ�งเข้ึ้าใกล้ได้มืากขึึ้�นด้วิยบรีกิารี 
ไลฟื้สต่รีมีืเช่่น Twitch และ Instagram ซึ่ึ�งสามืารีถึพูื่ดกับกล้องโดยต่รีงและ 
ต่อบกลับข้ึ้อคิวิามืจากผู่ติ้่ดต่ามืแบบเรียีลไทม์ืได้อย่างสนิทสนมื นอกจากนี�ปจัจุบัน 
Parasocial ยังคิรีอบคิลุมืไปถึึงคิวิามืสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งคินอ่านห่นังส่อการีต์ู่นห่รีอ่
นิยาย ไปจนถึึงคิวิามืสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งโอต่าคิกัุบตั่วิการีต์่นูที�พื่วิกเขึ้าช่่�นช่อบ

และอาจไม่ืใช่่เพีื่ยงคินโสดที�อยู่ในกลุ่มื Parasocial แต่่ทุกคินก็มีืโอกาสหั่วิใจ 
ห่วิั�นไห่วิได้จากใคิรีสักคิน

ภาพถ่ายโดย  
Karsten Winegeart 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Mateus Campos Felipe 

จาก unsplash
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ทกุวินันี�แม้ืเรีาอาจเผ่ช่ญิคิวิามืสัมืพัื่นธีใ์ห่ม่ื ๆ  และซึ่บัซึ่อ้นขึึ้�น  
แต่่การีโซึ่โลคิวิามืสัมืพัื่นธีค์ินเดียวิฉบับคินโสดยังคิงเป็น
ตั่วิเลขึ้ที�เติ่บโต่ ในรีายงาน “คินโสด” ห่มืายถึึง บุคิคิลที�ยัง
ไม่ืแต่่งงานห่รีอ่มีืคิู่ช่วีิติ่ อาจกำาลังอยู่ในคิวิามืสัมืพัื่นธีห์่รีอ่
เปน็ผู่ป้กคิรีองตั่วิเอง และยังต้่องแบกรีบักับต้่นทนุทางการี
เงนิและการีใช่ช้่วีิติ่โสด ในสห่รีฐัอเมืรีกิาจำานวินการีส่บค้ิน
อพื่ารีต์่เมืนต์่ที�มีืห่นึ�งเตี่ยงเพิื่�มืขึึ้�น และรีาวิ 4 ใน 10 ขึ้อง 
ผู่้มีือายรุีะห่วิา่ง 25-54 ปอีาศััยเพีื่ยงลำาพัื่ง ในสห่ภาพื่ยโุรีป  
1 ใน 3 ขึ้องคิรีัวิเรี่อนเป็นผู่้พัื่กอาศััยอยู่เพีื่ยงคินเดียวิ  
ในสิงคิโปรี ์ มีืผู่้ให่ญ่วิยัมิืลเลนเนียลที�ยังอาศััยอยู่รีว่ิมืกับ 
พ่ื่อแม่ื โดย 77% ขึ้องกลุ่มืผู่้มีือายุ 22-39 ปีกล่าวิวิ่า  
พื่วิกเขึ้ากำาลังพิื่จารีณาที�จะย้ายออกในปี 2022 

แม้ืวิา่คิวิามืโสดจะได้รีบัการีเฉลิมืฉลองมืากขึึ้�น 
เรี่�อย ๆ ทั�งด้านเสรีภีาพื่และโอกาส แต่่ใน
ช่่วิงการีแพื่รีร่ีะบาดก็ไม่ืงา่ยนักที�พื่วิกเขึ้าจะ 
ผ่่านมืาได้ ป ี2020 และ 2021 อาจเปน็ช่ว่ิงเวิลา 
ที�รูีสึ้กเห่ม่ือนเวิลานานห่ลายปี โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งสำาห่รีบัคินในช่ว่ิงอาย ุ20-30 ปี ที�การี
รีะบาดให่ญ่ขัึ้ดขึ้วิางช่่วิงเวิลาในการีออกเดต่  
แต่่งงาน เรีิ�มืต้่นคิรีอบคิรีวัิ ห่รีอ่ห่างานทำา 
บางคินยังพื่ยายามืคิวิบคิุมืเป้าห่มืายช่ีวิิต่ที�
ตั่วิเองวิางไวิ ้ ไม่ืวิา่จะเป็นการีห่าพื่ารีต์่เนอรี์
ที�ดี ห่างานที�ช่อบ เช่น่เดียวิกับการีเต่รียีมืตั่วิ
ให้่พื่รีอ้มือย่าง ‘การีฝัากไข่ึ้’ ที�มีืจำานวินเพิื่�มื 
สูง ขึึ้� นถึึง 50% ต่ลอดจนการีมืุ่ งบรีรีล ุ
เป้าห่มืายแบบฉายเดี�ยวิได้โดยไม่ืต้่องรีอให้่ 
มีืคิู่คิรีอง นายจา้ง ห่รีอ่ลกูน้อย

การีบรีรีลุเป้าห่มืายทางการีเงนิยังเป็นอีกห่นึ�ง 
เปา้ห่มืายที�ยิ�งให่ญ่สำาห่รีบัคินโสดช่าวิมิืลเลนเนียล 
และเจนซึ่ี พื่วิกเขึ้ากำาลังพัื่ฒนาทักษะด้าน 
การีเงนิ ต้่องการีเข้ึ้าใจและลงม่ือกับมัืนจรีงิ ๆ 
ผู่้ให้่บรีกิารีด้านการีเงนิอย่าง Mint จับกรีะแส
คิวิามืตั่�งใจนี�ได้ จึงเปลี�ยนการีส่�อสารีให้่เป็นรูีป
แบบวิิดีโอคิอนเทนต์่จากเซึ่เลบรีตีิ่� ที�ฉลองให้่
กับคิวิามืสำาเรีจ็ในการีบรีรีลุเป้าห่มืายด้านการี 
เก็บออมืห่รีอ่การีลงทนุ 

ผู่้ห่ญิงโสดสนใจการีใช่้ช่ีวิิต่ในบ้าน ห่ลายคิน
เล่อกที�จะพัื่กอาศััยอยู่คินเดียวิมืากกวิา่เม่ื�อก่อน 
ห่รีอ่เรียีกวิา่ Solo Nesting มีืการีลงทนุเรี่�องบ้าน
สำาห่รีบัต่นเอง ส่งผ่ลต่่อการีต่กแต่่งและเทรีนด์ 
ไลฟื้ส์ไต่ล์ที�น่าสนใจ ปี 2020 Cottagecore 
Trend เรีิ�มืสนับสนุนให้่ผู่้ห่ญิงสนุกกับงานบ้าน

ต่ามืเง่�อนไขึ้ขึ้องต่นเอง เช่น่ การีทำาสวิน การีทำา
ขึ้นมืปัง งานฝีัม่ือ จนกลายเป็นการีพัื่กเบรีกใน
ช่ว่ิงการีแพื่รีร่ีะบาดเพ่ื่�อลดคิวิามืวิติ่กกังวิล พื่ลัง
ขึ้องสาวิโสดยังเพิื่�มือำานาจการีใช่้จ่ายผ่่านบ้าน
จนเป็นสัญลักษณ์ขึ้องอิสรีภาพื่ทางการีเงนิ ใน
สห่รีฐัอเมืรีกิา มืากกวิา่ 1 ใน 5 ขึ้องกลุม่ืผู่ซ้ึ่่�อบ้าน
ในป ี2020 ค่ิอผู่ห้่ญิงที�ยังไม่ืแต่่งงาน และผู่ห้่ญิง
โสดยังซึ่่�อบ้านเป็น 2 เท่าขึ้องช่ายโสด ห่นึ�งใน 
ไลฟื้ส์ไต่ล์และบ้านขึ้องสาวิโสดที�ถ่ึายทอดออกมืา 
อย่างน่าสนใจผ่่าน TikTok ค่ิอ that girl ซึ่ึ�งมีื 
ผู่ติ้่ดต่ามืกวิา่ 2.2 ล้านวิวิิ จุดเด่นค่ิอวิดีิโอการีใช่้
เวิลาในบ้านแบบลำาพัื่ง มีืพ่ื่�นที�และสีสันในกิจวิตั่รี
ปรีะจำาวินั ห่รีอ่ช่อ่ง YouTube ช่่�อ The Sorry 
Girls ที�มีืสมืาช่ิกกวิา่ 2 ล้านคินโดยแนะนำาวิธิีี
การีปรีบัปรุีงบ้าน แสดงให้่เห็่นวิา่ผู่ห้่ญิงสามืารีถึ
ลงม่ือกับงานดีไอวิายช่ิ�นให่ญ่ ๆ ได้อย่างไรี

พลังแห่งความโสด 

thesorrygirls.com

ภาพถ่ายโดย  
Bethany Beck 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Jonathan Borba 

จาก unsplash
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เซึ่็กส์ไม่ืได้เป็นเรี่�องน่าอาย เรี่�องต้่องห้่ามื ห่รีอ่
เรี่�องที�ไรีข้้ึ้อมูืลให้่ศึักษา ทกุวินันี�มัืนค่ิอเรี่�องทั�วิไป 
โดยเฉพื่าะไม่ืกี�ปีมืานี� ธีุรีกิจสุขึ้ภาวิะทางเพื่ศั 
เดินห่น้าให้่คิวิามืสำาคัิญเรี่�องคิวิามืห่ลากห่ลาย
ขึ้องทุกคินอย่างจรีิงจัง ด้วิยการีสรี้างพ่ื่�นที� 
แบรีนด์ แพื่ลต่ฟื้อรี์มืเกี�ยวิกับเพื่ศัเช่ิงบวิก 
อย่างผู่้บรีโิภคิในฝัั� งต่ะวิันต่กที�ยอมืรีบัรูีปแบบ
วิัฒนธีรีรีมืคิวิามืสัมืพัื่นธี์ที�แต่กต่่าง ตั่�งแต่่
อุปกรีณ์ที�สรีา้งคิวิามืพึื่งพื่อใจทางเพื่ศัสำาห่รีบั
ผู่้ห่ญิง ต้่นแบบและการีนำาเสนอเพื่ศัสัมืพัื่นธีที์�
ปลอดภัยสำาห่รีบั LGBTQ+ ผ่ลลพัื่ธีดั์งกล่าวิทำาให้่
ต่ลาดสุขึ้ภาวิะทางเพื่ศัถึูกยกลำาดับขึึ้�นมืาเป็น
ห่มืวิดห่มืู่ต้่น ๆ  ขึ้องห้่างค้ิาปลีก ซึ่ึ�งคิาดการีณ์วิา่
ต่ลาดทั�วิโลกจะมีืมืลูค่ิารีาวิ 125 พัื่นล้านดอลลารี์
สห่รีฐัในปี 2026 

ในส่วินต่่าง ๆ ขึ้องโลก ห่นุ่มืสาวิกำาลังต้่อนรีบั
ซึ่ัมืเมือรีข์ึ้องปี 2022 ด้วิยคิวิามืคิาดห่วิังเรี่�อง
เซึ่็กส์ห่ลังช่่วิงการีแพื่รีร่ีะบาดที�ยาวินาน อย่าง
แคิมืเปญขึ้อง The Summer of Love, The 
Hot Vaxxed Summer ห่รีอ่ The Whoring ‘20s 
ที�นำาเสนอภาพื่ทีเพ่ื่�อส่�อสารีวิ่า ผู่้ ที� ผ่่านการี
ฉีดวิัคิซึ่ีนสามืารีถึต่ะลุยเทศักาลได้อย่างอิสรีะ  
ผู่้บรีิโภคิเสม่ือนถึูกจุดรีะเบิดในเรี่�องคิวิามื
สัมืพัื่นธีใ์ห้่ออกสต่ารีท์ให่ม่ื

เซ็กส์ ระยะความสัมพันื้ธ์ 
ที่กำาลังผลักความวิตกกังวล 
ไว้ข้างหลัง

ภาพถ่ายโดย Womanizer Toys จาก unsplash
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ตั่�งแต่่ขึ้บวินส่�อกรีะแสห่ลักที�ขึ้นคิอนเทนต์่เรี่�องเพื่ศัออกฉาย เช่น่ 
พื่อดแคิสต์่ Call Her Daddy’s จาก Spotify, Sex Education 
และ Sex/Life จากค่ิาย Netflix เช่น่เดียวิกับแบรีนด์สินค้ิาต่่าง ๆ   
ที�ส่�อสารีเรี่�องเซึ่็กส์วิ่าเป็นสิ�งธีรีรีมืดาทั�วิไป แบรีนด์เจลล้างม่ือ 
Touchland ปล่อยโฆษณาแคิมืเปญแรีกในเด่อนสิงห่าคิมื ป ี2021 
ด้วิยเน่�อห่าแสนเซึ่ก็ซึ่ี�ที�เผ่ยฉากจูบกับคินแปลกห่น้าในงานปารีตี์่� 
พื่รีอ้มืชู่จุดย่นที�ช่ัดเจนผ่่านการีแต่ะเน่�อต้่องตั่วิแบบไม่ืมืากจน
เกินเลย เพ่ื่�อให้่ผู่้บรีโิภคิเห็่นวิา่ปรีะสบการีณ์ค่ินวินัศักุรีส์ดุเรีา่รีอ้น
กำาลังจะกลับมืาแล้วิ 

แม้ืวิ่าผู่้บรีิโภคิจะมีืคิวิามืสุขึ้ที�สามืารีถึมีืเซึ่็กส์ได้
ทั�วิไป แต่่ห่ลังจากการีอยู่ต่ามืลำาพัื่งที�ยาวินาน 
ได้พัื่ฒนาไปสู่ภาวิะถึดถึอยทางเพื่ศัคิรีั�งให่ญ่ 
(Mass Sex Recession) ทั�งสำาห่รีบัคินอายุน้อยที�
ปรีะสบการีณ์คิรีั�งแรีกถึูกเล่�อนออกไป และสำาห่รีบั
ผู่้ให่ญ่ที�มีืกิจกรีรีมืทางเพื่ศัลดลง

แม้ืวิยัรุีน่มัืกจะถึกูต่ำาห่นิวิา่เซึ่ก็ซึ่ี�เกินเห่ต่เุวิลาแต่่งตั่วิ
ห่รีอ่โพื่สต์่รูีปบนออนไลน์ แต่่การีศึักษาแสดงข้ึ้อมูืล
ที�ช่ี�ให้่เห็่นวิ่าเจนซึ่ีจำานวินมืากกำาลังเผ่ช่ิญปัญห่า
การีมืองห่าเซึ่็กส์ในช่ีวิติ่จรีงิ อย่างนักศึักษาปีห่นึ�ง
ในอังกฤษ มีืเพีื่ยง 16% เท่านั�นที�กล่าวิวิา่ต่่�นเต้่นกับ
การีมีืเพื่ศัสัมืพัื่นธีใ์นช่ว่ิงวิยัเรียีน 

การีขึ้าดคิวิามืสนใจในการีรีบัรูีเ้รี่�องนี�
กำาลังผ่ลักดันให้่ปรีะสบการีณ์ทางเพื่ศั
และคิวิามืรีักคิรีั�งแรีกขึ้องผู่้คินเกิด
ขึึ้�นในช่ีวิิต่ช่้าออกไป ห่รีอ่ 25% ขึ้อง
นักศึักษามืห่าวิิทยาลัยกล่าวิวิ่ายังไม่ื
เคิยผ่่านการีจูบคิรีั�งแรีก ผู่้เช่ี�ยวิช่าญ
ช่ี�ให้่เห็่นวิ่าเจนซึ่ีกำาลังเผ่ช่ิญวิิกฤต่
สุขึ้ภาพื่ทางจิต่จนขึ้าดปรีะสบการีณ์
ทางเพื่ศั แม้ืจะเปน็ยคุิที�การีคิมุืกำาเนิด
และเพื่ศัศึักษาเข้ึ้าถึึงได้งา่ยกวิา่เดิมื glossy.co

ภาพถ่ายโดย  
charlesdeluvio  
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Joey Nicotra 
จาก unsplash
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แต่่ก็ไม่ืแย่ไปทั�งห่มืด เพื่รีาะในป ี2021 คินห่นุ่มืสาวิกำาลังพื่ยายามืสรีา้งเส้นทางการี
เรียีนรูีท้างเพื่ศัขึ้องตั่วิเองผ่่านการีใช่้แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืโซึ่เช่ียล เช่่น TikTok ที�มีืนัก
สรีา้งสรีรีค์ิคิอนเทนต์่ลงทะเบียนเป็นกูรูีด้านเพื่ศัศึักษาและนักบำาบัด สรีา้งแห่ล่ง
เน่�อห่าดี ๆ  ที�ช่ว่ิยแบ่งปนัเคิลด็ลับอย่างเรียีบงา่ยและเปน็กันเอง เห่ม่ือนเพ่ื่�อนที�แช่รี์
ข้ึ้อมืูลให้่กันอย่าง #Bottomtok วิดีิโอคิอนเทนต์่เห่ล่านี�ช่ี�ให้่เห็่นถึึงคิวิามืต้่องการี
ด้านเพื่ศัศึักษาที�เพิื่�มืขึึ้�น ที�ไม่ืได้เน้นเฉพื่าะวิธิีกีารีมีืเพื่ศัสัมืพัื่นธีที์�ปลอดภัย แต่่ยัง
รีวิมืถึึงการีมีืเพื่ศัสัมืพัื่นธีที์�ดีสำาห่รีบัผู่้คินทกุกลุ่มืด้วิย

สำาห่รีบัผู่้ให่ญ่ก็กำาลังเผ่ช่ิญอุปสรีรีคิเรี่�องการีมีื
กิจกรีรีมืทางเพื่ศัลดลง การีปรีะกาศัล็อกดาวิน์
คิรีั�งแรีกส่งผ่ลกรีะทบต่่อคิวิามืรูี้สึกขึ้องกลุ่มื
เบบี�บมูืเมือรีที์�ต้่องใช่เ้วิลาอยู่บ้านเปน็อย่างมืาก 
อย่างไรีก็ดี การีศึักษาทั�วิโลกช่ี�ให้่เห็่นต่รีงกันวิา่
จำานวินการีมีืกิจกรีรีมืทางเพื่ศัที�ลดลงรีะห่วิา่งปี 
2020 มีืผ่ลมืาจากคิวิามืเคิรียีดและคิวิามืวิติ่ก
กังวิล ที�ไม่ืเพีื่ยงเกี�ยวิข้ึ้องกับคิวิามืปลอดภัย
จากโคิวิดิ-19 เม่ื�อมีืเพื่ศัสัมืพัื่นธีเ์ท่านั�น แต่่ยัง
รีวิมืถึึงคิวิามืกังวิลที�จะกลับมืาออกเดต่อีกคิรีั�ง
ห่ลังเวิ้นรีะยะจากช่่วิงล็อกดาวิน์มืายาวินาน 

Habito บรีษัิทนายห่น้ารีบัจำานองบ้านในสห่รีาช่
อาณาจกัรี พื่บวิา่ 1 ใน 10 คิู่รีกัห่ยุดมีืเพื่ศัสัมืพัื่นธี์
รีะห่วิา่งขัึ้�นต่อนการีสมัืคิรีจำานองบ้าน บรีษัิทจงึ
ตั่ดสินใจที�จะทำาให้่ลูกค้ิาสบายใจโดยการีผ่ลิต่
นิยายอีโรีติ่กเรี่�อง The Road to Finish ต่ามื
ปรีะสบการีณ์ขึ้องผู่้ซึ่่�อบ้านคิรีั�งแรีก พื่รีอ้มืด้วิย
บทสนทนาและภาพื่ปรีะกอบสดุเซึ่ก็ซึ่ี� กลยุทธีนี์� 
มีืส่วินช่่วิยให้่บรีิษัทเพิื่�มืคิวิามืสัมืพัื่นธี์กับผู่้
บรีโิภคิให้่ใกล้ช่ดิยิ�งขึึ้�นเดิมื

ภาพถ่ายโดย  
The HK Photo Company 

จาก unsplash

tiktok.com



196 197

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

ผู่ค้ินให้่คิวิามืสำาคัิญเรี่�องการีออกเดต่ในรีะยะเรีิ�มื
ต้่นคิวิามืสัมืพัื่นธีที์�มีืจุดมืุ่งห่มืาย มีืคิวิามืจรีงิจงั 
และต่่างฝั่ายต่่างให้่เกียรีติ่กันมืากขึึ้�น ดูเห่ม่ือน
การีแพื่รีร่ีะบาดจะสรีา้งการีรีบัรูีด้้านเวิลาให่ม่ืให้่
กับผู่้คิน ป ี2020 แอปพื่ลิเคิช่นัห่าคิู่ Eharmony 
ศึักษาข้ึ้อมืูลในอังกฤษ พื่บวิา่ 36% ขึ้องคิู่รีกัที�
เพิื่�งย้ายเข้ึ้ามืาอยู่ด้วิยกันใช่เ้วิลา 2 เด่อน ทั�งที�ใน
อดีต่อาจรูีสึ้กยาวินานเห่ม่ือน 2 ปี เช่น่เดียวิกับที�
การีแพื่รีร่ีะบาดได้เรีง่ไทม์ืไลน์ขึ้องคิวิามืสัมืพัื่นธี์
บางอย่างให้่กรีะช่ั�นเข้ึ้ามืา จนในรีายงานขึ้อง 
Eharmony รีะบุวิา่นี�ค่ิอคิวิามืสัมืพัื่นธี์แบบติ่ด
เทอรีโ์บ (Turbo Relationships) สำาห่รีบัคิู่รีกั
ให่ม่ืที�ย้ายมืาอยู่ด้วิยกันเรีว็ิขึึ้�นในช่่วิงการีแพื่รี่
รีะบาด ซึ่ึ�ง 58% ตั่�งใจที�จะอยู่ด้วิยกันต่ลอดไป

เดตนื้ี�  
ฉันื้หวังคบยาว

ภาพถ่ายโดย  
Nathan Dumlao 
จาก unsplash fortune.com
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การีจัดลำาดับคิวิามืสำาคัิญให่ม่ืที�เกิดขึึ้�น สังเกต่ได้จากในขึ้ณะที�คิู่เดต่พื่ยายามื
สานสัมืพัื่นธีที์�ลึกซึ่ึ�งยิ�งขึึ้�น ต่่างฝ่ัายจะค่ิอย ๆ ปรีบัเข้ึ้าห่ากันไปมืากกวิา่สรีา้ง 
ค่ิานิยมืในการีอยูร่ีว่ิมืกัน โดยที�รูีปลักษณ์ภายนอกมีืคิวิามืสำาคัิญน้อยลง S’More 
แอปพื่ลิเคิช่นัห่าคิู่ สำารีวิจผู่ใ้ช่ง้านช่าวิอเมืรีกัินจำานวิน 100 คินที�มีือายรุีะห่วิา่ง 
18-50 ปี ในรีะห่วิา่งเด่อนมีืนาคิมื ปี 2020 พื่บวิา่ 57% ถ่ึอวิา่การีออกเดต่มีืคิวิามื
สำาคัิญมืาก แต่่เม่ื�อเด่อนธีนัวิาคิมื ตั่วิเลขึ้เรีิ�มืลดลงเห่ล่อ 51% ในขึ้ณะที� “คิวิามื
เข้ึ้ากันได้และเคิมีืที�ใช่”่ เพิื่�มืขึึ้�นจาก 49% เปน็ 56% ต่ลอดจนปรีะเด็นเรี่�องการี
เข้ึ้ารีว่ิมืกลุม่ืกิจกรีรีมืและปรีะเด็นทางสังคิมืก็มีืคิวิามืสำาคัิญกับคินโสดที�ต้่องการี
ห่าคิู่เช่่นกัน สอดคิล้องกับข้ึ้อมืูลขึ้อง OkCupid ผู่้ใช่้ 64% กล่าวิวิา่ พื่วิกเขึ้า
ไม่ืสามืารีถึออกเดต่กับผู่มี้ืคิวิามืเห็่นทางการีเม่ืองที�แต่กต่่างได้ ในขึ้ณะที� 85% 
ขึ้องกลุม่ืมิืลเลนเนียล และ 84% ขึ้องเจนซึ่ ีต่รีะห่นักถึึงวิกิฤต่การีเปลี�ยนแปลง
ทางสภาพื่ภมิูือากาศั ซึ่ึ�งส่วินห่นึ�งมืาจากแรีงบันดาลใจจากนักเคิล่�อนไห่วิด้าน 
สิ�งแวิดล้อมืรุีน่ให่ม่ือย่างเกรีต่า ธีนัเบิรีก์ (Greta Thunberg) เพ่ื่�อต่อบรีบักับ

ต้่องการีเช่ิงลึกให่ม่ื ๆ เห่ล่านี� แอปพื่ลิเคิช่ัน 
Chances ออกแบบ “by and for Gen Z” ซึ่ึ�งเปน็ 
แอปพื่ลิเคิช่ันที� เช่่� อมืโยงกับคิวิามืสัมืพัื่นธี ์
ทางสังคิมื รูีปแบบการีทำางานค่ิอผู่้ใช่้สามืารีถึ 
ต่ามืห่าคิู่เดต่โดยเล่อกจากเปา้ห่มืายที�แต่่ละคิน 
แช่รี์ออกไป นอกจากนี� ยังมีื  Schmooze 
แอปพื่ลิเคิช่ันห่าคิู่ซึ่ึ�งให้่เจนซึ่ีได้เช่่�อมืต่่อผู่้ใช่้
จากการีมีืรีสนิยมืมีืมืที�คิล้ายกัน เช่่นเดียวิกับ 
Tinder ที�พิื่สูจน์แล้วิวิ่าไม่ืใช่่แค่ิแอปพื่ลิเคิช่ัน
ห่าคิู่แบบเรีง่ด่วินเท่านั�น แต่่ยังเป็นพ่ื่�นที�สำาห่รีบั
การีสรี้างคิวิามืสัมืพัื่นธี์ทุกปรีะเภท ในเด่อน
มืกรีาคิมื Tinder ได้เปิดตั่วิ Friends with 
(Other) ฺBenefits ในปรีะเทศัไทย โดยได้รีบั 
แรีงบันดาลใจจากผู่้ใช่้ที�กำาลังมืองห่าการีจับคิู่ 
ต่ามืคิวิามืสนใจรี่วิมืกัน ในเด่อนพื่ฤษภาคิมื 
Tinder ยังเปิดตั่วิ Vibes ซึ่ึ�งเปน็ฟื้เีจอรีใ์ห่ม่ืที�ช่ว่ิย
ให้่ผู่้ใช่้สามืารีถึเข้ึ้าถึึงแบบทดสอบบนโปรีไฟื้ล์
ขึ้องแต่่ละคิน ทำาให้่คิู่รีักมีืโอกาสเช่่�อมืต่่อกัน 
มืากกวิา่คิวิามืสนใจที�มีืรีว่ิมืกันเท่านั�น

techcrunch.com

geekwire.com

otion.so/Schmooze
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บทความ “Lifestyle Strategy: Single Life”  
โดย Brielle Saggese จาก WGSN.com

บทความ “Love, Dating & Relationships:  
Emerging Attitudes in China” โดย Martina Rocca  
จาก WGSN.com

บทความ “Love, Dating & Relationships: Emerging Attitudes 
in US/EU/UK” โดย Martina Rocca จาก WGSN.com

บทความ “Selling Sex: Shifts & Strategie”  
โดย Brielle Saggese จาก WGSN.com

บทความ “The Internet Is Obsessed With Parasocial 
Relationships” โดย Sadhbh O’Sullivan  
จาก refinery29.com

บทความ “Youth Dating Culture: Shifts & Strategie”  
โดย Cassandra Napoli จาก WGSN.com

ที่มา: 

ดเูห่ม่ือนวิา่แนวิโน้มืคิวิามืสัมืพัื่นธีย์คุิให่ม่ืที�เกิดขึึ้�น 
ตั่�งแต่่คิวิามืสัมืพัื่นธีแ์บบกึ�งมีืส่วินรีว่ิมืทางสังคิมื 
(Parasocial Relationship) คิวิามืสัมืพัื่นธีแ์บบ
รีกัคิวิามืโสด การีเดินห่น้าออกเดต่คิรีั�งให่ม่ืแบบ
มีืเป้าห่มืาย คิวิามืรีักติ่ดเทอรี์โบ รีวิมืถึึงคิวิามื
รีกัที�ต้่องช่ะลอเวิลาสำาห่รีบัเจนซึ่ี แทบทุกคิวิามื
สัมืพัื่นธีก์ำาลังอยู่ในช่่วิงรีอยต่่อ การีเปลี�ยนแปลง
ที�มีืเทคิโนโลยีเข้ึ้ามืาเป็นตั่วิกลางในการีสรี้าง
คิวิามืเข้ึ้าใจ ช่่วิยเช่่�อมืต่่อผู่้คินให้่เข้ึ้าห่ากัน จน
กินคิวิามืห่มืายมืากไปกวิ่าแค่ิคิวิามืรีกัห่รีอ่การี 
ออกเดต่แบบเพ่ื่�อคิวิามืสนุก แต่่คิวิามืสัมืพัื่นธีนั์�น 
ยังต้่องมืาจากทัศันคิติ่ที�แท้จรีงิขึ้องทั�งสองฝ่ัาย 
ที�มีืรีว่ิมืกันด้วิย

ภาพถ่ายโดย  
Felipe Callado 
จาก unsplash
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง:  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สื่อและความบันเทิง 
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

รักษาสมดุลให้ชีวิตยุคใหม่

DIGITAL  
BALANCE

ภาพถ่ายโดย  
Vladimir Kudinov 

จาก unsplash
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KEY 
TAKEAWAYS

 แม้ืวิ่านวิัต่กรีรีมืจะมือบคิวิามืสะดวิกสบายให้่กับผู่้บรีโิภคิในรีะดับที� 
ไม่ืเคิยมีืมืาก่อน แต่่การีถึกูผ่กูมัืดด้วิยการีวิดัปรีะสิทธีภิาพื่มืากเกินไป ต่ลอด
จนสังคิมืที�มีือัต่รีาเรีง่เรีว็ิเกินไป กลับสรีา้งคิวิามืวิติ่กกังวิลให้่กับผู่ค้ินมืากขึึ้�น

 ธีุรีกิจต่่าง ๆ คิวิรีดำาเนินการีและต่อบสนองต่่อสิ�งที�เรียีกวิ่า Calm 
commerce  แนวิโน้มืในการีสรีา้งแบรีนด์และการีต่ลาดที�เคิล่�อนตั่วิ
ออกจากการีแข่ึ้งขัึ้นแบบรุีก เน้นคิวิามืสำาคัิญขึ้องคิวิามืมัื�นคิงในช่ีวิิต่  
การีสรีา้งปฏิิกิรียิาต่่อคิวิามืรูีสึ้ก ผ่่อนคิลายจิต่ใจ และเป็นสิ�งที�ผู่้บรีโิภคิ
ต้่องการีอย่างแท้จรีงิ

 ทั�วิโลก “เศัรีษฐกิจการีนอนห่ลับ” (Sleep Economy) ซึ่ึ�งห่มืายรีวิมืทกุ
อย่างตั่�งแต่่เตี่ยงและห่มือนไปจนถึึงอปุกรีณ์การีแพื่ทย์ มีืมืลูค่ิาสงูถึึง 432 
พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐัต่่อปีในป ี2020 คิาดวิา่มืลูค่ิาในเศัรีษฐกิจดังกล่าวิ 
จะเติ่บโต่ถึึง 532 พัื่นล้านดอลลารีใ์นป ี2026

 ผู่บ้รีโิภคิต้่องการีเข้ึ้าถึึงการีนอนห่ลบัที�มีืคิณุภาพื่ด้วิยเทคิโนโลยีที�เรียีบ
งา่ย อย่างผ่ลิต่ภัณฑ์์แบบแอนะล็อคิห่รีอ่ lo-fi ที�แก้ไขึ้ปญัห่าการีนอนห่ลับ
ตั่�งแต่่ต้่นทาง

 ผู่้บรีโิภคิบางส่วินอาจยังรูีสึ้กไม่ืสบายใจในการีงบีรีะห่วิา่งวินัเพื่รีาะกลัวิ
วิ่าจะดูขีึ้�เกียจ ห่รีอ่เกรีงจะพื่ลาดกำาห่นดเวิลาที�สำาคัิญ การีจัดการีกับ 
คิวิามืกลัวิเห่ล่านี�ทำาให้่แบรีนด์ต่่าง ๆ มีืโอกาสพัื่ฒนาปรีะสบการีณ์และ 
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ให่ม่ื ๆ ในการีงบีห่ลับรีะห่วิา่งวินัได้

ภาพถ่ายโดย  
Rostyslav Savchyn 
จาก unsplash
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แม้ืเรีาห่ลายคินอาจกำาลังห่มืกมืุ่นอยู่กับการีจัดแจงส่วินต่่าง ๆ ในช่ีวิติ่ให้่ดีที�สุดเพ่ื่�อห่ลุดพ้ื่นจาก
ภาวิะห่มืดไฟื้ แต่่คิวิามืห่มืกมืุ่นเห่ล่านี�กำาลังส่งผ่ลกรีะทบอย่างมืากต่่อสขุึ้ภาพื่จติ่ขึ้องเรีาแบบไม่ืรูีตั้่วิ  
นอกจากนี� ยังส่งผ่ลต่่อพื่ฤติ่กรีรีมืผู่้บรีโิภคิอีกด้วิย สังเกต่งา่ย ๆ จากการีมีืแอปพื่ลิเคิช่ันจำานวิน
มืากที�เกิดขึึ้�นมืาในช่ว่ิงไม่ืกี�ปนีี�ที�มีืจุดปรีะสงค์ิเพ่ื่�อส่งเสรีมิืการีปฏิิวิติั่ช่วีิติ่ให้่ดีขึึ้�น ลองจนิต่นาการีดวูิา่  
ในห่นึ�งวินั เรีาจดัแจงอะไรีบ้าง เรีากำาห่นดเวิลาที�ใช่ใ้นการีออกกำาลังกายให้่อยู่ในกรีอบเวิลาที�แม่ืนยำา 
เรีาได้รีบัฟื้ดีแบ็คิรีะยะเวิลาที�เล่�อนดูฟื้ดีโซึ่เช่ียลเพ่ื่�อฆ่าเวิลาในแต่่ละวินั ช่ีวิติ่การีทำางานขึ้องเรีาถึูก
กำาห่นดปรีะสิทธีภิาพื่จากแดช่บอรีด์เพ่ื่�อให้่เรีายังคิงต้่องก้มืห่น้าทำางานต่่อไป แม้ืแต่่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
ห่าคิู่ออนไลน์ยังผ่ลักดันให้่ผู่้ใช่้อย่างเรีาเพิื่�มืปรีะสิทธีิภาพื่โปรีไฟื้ล์เพ่ื่�อเพิื่�มืโอกาสในการีค้ินห่าคิู่ 
ได้สมืบูรีณ์แบบกวิา่เดิมื

ในเวิลาเดียวิกัน ผู่้คินจำานวินมืากต้่องเผ่ช่ิญ
การีต่่อสู้กับ “คิวิามืรูีสึ้กกลัวิที�เพิื่�มืขึึ้�น” ข้ึ้อมืูล
จาก WGSN รีะบุวิ่า คิวิามืรูีสึ้กกลัวิไม่ืเพีื่ยง
แพื่รีร่ีะบาดมืากขึึ้�นเท่านั�น และยังโจมืตี่ทุก
เจเนอเรีช่ันตั่�งแต่่เบบี�บูมืเมือรีไ์ปจนถึึงเจนซึ่ ี  
แม้ืวิา่รีสช่าติ่ขึ้องคิวิามืวิติ่กกังวิลจะแต่กต่่าง
กันไปในแต่่ละรุีน่ แต่่ข้ึ้อสรุีปที�เด่นช่ัดอย่าง
ห่นึ�งค่ิอเรีาทุกคินต่่างวิิต่กกังวิลอย่างมืาก
เกี�ยวิกับบางสิ�งบางอย่าง

ภาพถ่ายโดย  
Charlesdeluvio 

จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Anthony Tran 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Christian Langballe 
จาก unsplash
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แอนเดรียี เบลล์ (Andrea Bell) หั่วิห่น้าฝัา่ยข้ึ้อมืลู
เช่งิลึกขึ้อง WGSN กล่าวิวิา่ แม้ืวิา่นวิตั่กรีรีมืจะ
มือบคิวิามืสะดวิกสบายให้่กับผู่บ้รีโิภคิในรีะดับที� 
ไม่ืเคิยมีืมืาก่อน แต่่คิวิามืจรีงิเรีาไม่ืได้ทำาทกุอย่าง 
เสมือไป ไม่ืวิ่าจะเป็นงาน การีออกกำาลังกาย 
การีเช่็คิสุขึ้ภาพื่ ดังนั�น การีถึูกผู่กมัืดด้วิยการี
วิัดปรีะสิทธีิภาพื่มืากเกินไป ต่ลอดจนสังคิมื 
ที�มีือัต่รีาเรี่งเรี็วิเกินไป ทำาให้่ห่ลายคินได้รีับ 
ผ่ลกรีะทบ และทำาให้่ผู่้คินจำานวินมืากรูี้สึกวิ่า 
พื่วิกเขึ้าต่ามืไม่ืทัน

พักจากความสมบูรณ์แบบ 
ที่ชวนื้วุ่นื้วายใจ

ภาพถ่ายโดย Icons8 Team จาก unsplashtheguardian.com
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ห่นังส่อ Social Acceleration: A New Theory of Modernity เขีึ้ยนโดย Hartmut Rosa 
พื่บวิา่การีที�ผู่้คินรูีสึ้กวิา่มีืเวิลาไม่ืเพีื่ยงพื่อห่รีอ่ไม่ืนั�นขึึ้�นอยู่กับคิวิามืสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่ง
การีทำางานและเวิลาที�ต้่องเติ่มืให้่เต็่มืกับสิ�งที�ต้่องทำา ปัญห่าจึงอยู่ที�คิวิามืสัมืพัื่นธี์
ด้านเวิลาที�ไม่ืต่รีงกันเพ่ื่�อที�จะทำาทุกอย่างที�ต้่องทำาห่รีอ่ต้่องการีทำาอย่างถึูกต้่อง  
เรีาต้่องใช่เ้วิลา 48 ช่ั�วิโมืงห่รีอ่มืากกวิา่นั�นต่่อวินั ดังนั�น เรีาจงึมีืเวิลาสั�นเสมือ และ
เรีารูีสึ้กวิา่เวิลากำาลังดำาเนินไปอย่างรีวิดเรีว็ิ ห่นังส่อดังกล่าวิสอดคิล้องกับแนวิคิิด
ขึ้อง Thomas O’Guinn ศัาสต่รีาจารีย์แห่่งมืห่าวิทิยาลัยวิสิคิอนซึ่ินแห่่งเมืดิสัน 
และผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้านพื่ฤติ่กรีรีมืผู่้บรีโิภคิ กล่าวิวิา่ ต้่นกำาเนิดขึ้องคิวิามืรูีสึ้กท่วิมืท้น
ห่รีอ่มืากจนเกินพื่อดีนั�นเช่่�อมืโยงกับธีรีรีมืช่าติ่ขึ้องคิวิามืทันสมัืย (The Nature of 
Modernity) และการีบรีโิภคิมืาโดยต่ลอด จากการีเก็บข้ึ้อมูืลรีะบุวิา่ ในช่ว่ิงทศัวิรีรีษ
ที� 1920 ถ่ึอเป็นช่่วิงที�ห่นักห่น่วิงที�สุด นั�นเพื่รีาะถ่ึอเป็นจุดเปลี�ยนในการีจัดตั่�ง 
สถึาบันการีต่ลาดและการีโฆษณา

“คิวิามืทันสมัืยเรียีกรีอ้งให้่ผู่บ้รีโิภคิใช่เ้วิลาขึ้องเรีาให้่เกิดปรีะโยช่น์
สงูสดุเพ่ื่�อให้่มีืเวิลาพัื่กผ่่อน และการีผ่่อนคิลายมืากขึึ้�น คิำาเสียดสี 
ที�น่ากลัวิค่ิอการีเพิื่�มืปรีะสิทธีภิาพื่ที�มืากเกินไป (Over-optimization)  
เพ่ื่�อต่อบสนองต่่อคิวิามืทันสมัืย ทำาให้่ผู่้บรีิโภคิเสม่ือนอยู่บน 
วิงลอ้ห่นูแฮิมืสเต่อรีแ์ทนที�จะบรีรีลสิุ�งที�เรียีกวิา่ “ต่ำานานอันยิ�งให่ญ่”  
(The great mythology) ขึ้องการีมีืเวิลาวิา่งที�เพิื่�มืขึึ้�น

เขึ้าจึงแสดงคิวิามืเห็่นวิ่า ไม่ืมีืห่ลักฐานวิ่าการีจัดแจงช่ีวิิต่ให้่ 
เห่มืาะสมืนั�น จะทำาให้่เรีามีืคิวิามืสขุึ้มืากขึึ้�น แต่่มีืห่ลักฐานมืากมืาย
ที�แสดงวิา่เรีาไม่ืมีืคิวิามืสขุึ้และ/ห่รีอ่วิติ่กกังวิลมืากขึึ้�นต่่างห่าก
 
“นักการีต่ลาดที�ช่าญฉลาดจะเข้ึ้าใจดีวิา่ห่ากผู่ค้ินพึื่งพื่อใจและรูีสึ้ก
สบายใจกับบางสิ�ง สิ�งนั�นก็ไม่ืสำาคัิญวิา่จะเห่มืาะสมืห่รีอ่ไม่ื”

amazon.com

ภาพถ่ายโดย  
Jacqueline Munguia 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Carl Heyerdahl 

จาก unsplash
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แอนเดรียี เบลล์ (Andrea Bell) มืองวิา่ แม้ืต่ลาด
การีพัื่ฒนาต่นเองจะมีืมืลูค่ิา 9.9 พัื่นล้านดอลลารี์
สห่รีัฐในปี 2016 และคิาดวิ่าจะเติ่บโต่เป็น  
13.2 พัื่นล้านดอลลารีใ์นปี 2022 การีศึักษา
เดียวิกันนี�ยังพื่บวิา่ธีรุีกิจพัื่ฒนาต่นเองที�เติ่บโต่
เรีว็ิที�สดุค่ิอต่ลาดไลฟื้โ์ค้ิช่ คิาดวิา่จะมีืมืูลค่ิาถึึง 
1.3 พัื่นล้านดอลลารีใ์นสห่รีฐัอเมืรีกิาภายในปี 
2022 ขึ้ณะที�ห่นังส่อเสียงแนวิพัื่ฒนาต่นเองมีื
มืูลค่ิา 769 ล้านดอลลารีใ์นต่ลาด เพิื่�มืขึึ้�น 5.6% 
ส่วินห่นังส่อพัื่ฒนาต่นเองแบบทั�วิไป ปัจจุบัน
มีืมืูลค่ิาต่ลาด 800 ล้านดอลลารีซ์ึ่ึ�งเติ่บโต่ 6 
เปอรีเ์ซึ่น็ต์่  เช่น่เดียวิกับแอปพื่ลิเคิช่นัเพ่ื่�อการี

ดแูลต่นเองอยูใ่นอันดับต้่น ๆ  ขึ้องรีายการีเทรีนด์  
แต่่แทนที�จะกำาห่นดห่รีอ่เน้นปรีะสิทธีิภาพื่ใน
ช่ีวิติ่ที�มืากไปจนเพิื่�มืคิวิามืกังวิลให้่กับผู่้บรีโิภคิ 
แอนเดรียี มืองวิา่ ธีรุีกิจต่่าง ๆ  คิวิรีดำาเนินการีและ 
ต่อบสนองต่่อสิ�งที�เรียีกวิา่ Calm Commerce   
แนวิโน้มืในการีสรีา้งแบรีนด์และการีต่ลาดที�
เคิล่�อนตั่วิออกจากการีแข่ึ้งขัึ้นแบบรุีกห่ากเน้น
คิวิามืสำาคัิญขึ้องคิวิามืมัื�นคิงในช่วีิติ่ โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งการีสรีา้งปฏิิกิรียิาต่่อคิวิามืรูีสึ้ก เพ่ื่�อ
ให้่คิวิามืผ่่อนคิลายใจ และเป็นสิ�งที�ผู่้บรีิโภคิ
ต้่องการีอย่างแท้จรีงิ

ภาพถ่ายโดย  
Andriyko Podilnyk 
จาก unsplash

zendesk.com/th



214 215

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

การีเพิื่�มืขึึ้�นขึ้องพ่ื่�นที�ห่ลบภัย (Sanctuary Space) 
ห่รี่อรี้านค้ิาปลีกเฉพื่าะด้านเกี�ยวิกับสโลวิ์แฟื้ช่ั�น  
เสม่ือนเป็นปฏิิกิรียิาโต้่ต่อบจากฝัั� งผู่้บรีโิภคิที�กำาลัง
บ่งบอกวิ่าคิวิามืเรีว็ิและไรีร้ีอยต่่อขึ้องการีช่้อปปิ� ง
ในโลกดิจิทัลอาจไม่ืใช่่เพีื่ยงคิำาต่อบเดียวิขึ้องคิวิามื
ต้่องการี เพื่รีาะบางคิรีั�งการีโอบกอดกับการีช่อ้ปปิ� ง
ที�ยาวินานขึึ้�นเพ่ื่�อด่�มืดำากับช่ว่ิงเวิลาและตั่ดการีเช่่�อมื
ต่่อก็สรีา้งคิวิามืสขุึ้ใจได้เช่น่กัน นี�ถ่ึอเปน็ปรีะเด็นห่นึ�ง
ที�สำาคัิญขึ้องโลกห่ลังโคิวิดิ-19 ที�ผู่้คินกำาลังผ่ละออก
จากโห่มืดการีเอาตั่วิรีอด สู่การีบรีโิภคิอย่างมีืสติ่ 
และเรีิ�มืต้่นพัื่กเบรีคิสั�น ๆ (micro breaks) อีกคิรีั�ง 

ธีรุีกิจอาห่ารีก็เช่น่กัน ที�กำาลังเดินห่น้าสู่การีสรีา้งปรีะสบการีณ์ เน้นการีออกแบบห้่างรีา้นเรียีบงา่ย  
และให้่คิวิามืสำาคัิญไปที�ผ่ลิต่ภัณฑ์์ในรีา้น ลดเสียงและการีต่ลาดที�ไม่ืจำาเป็นออกไป Consum  
ซูึ่เปอรีม์ืารีเ์ก็ต่ในสเปน เปิดสาขึ้าให่ม่ืในป ี2019 โดยออกแบบในลกัษณะ Calm Commerce ตั่�งพ่ื่�น 
แบบพิื่เศัษที�ช่่วิยลดเสียงรีบกวิน ป้ายบอกทิศัทางถึูกแทนที�ด้วิยไฟื้ส่องสวิ่าง และคิวิามืสูงขึ้อง 
ช่ั�นวิาง ปรีบัลดรีะดับลงเพ่ื่�อสสรีา้งคิวิามืสะดวิกต่่อผู่้ซึ่่�อในช่ว่ิงเวิลาเรีง่ด่วิน ช่ั�นวิางสินค้ิาดสูบายต่า 
ทำาให้่ลกูค้ิาสามืารีถึเล่อกตั่ดสินใจที�จะเดิน เล่อก ห่ยิบใช่ง้านได้อย่างคิล่องตั่วิ dezeen.com

dezeen.com
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สำาห่รีบัพ่ื่�นที�ซึ่ึ�งเป็นต้่นทางขึ้องคิวิามืสงบ ค่ิอ 
ห่ลักการีออกแบบที�เรียีกวิา่ Decompression 
Zone พ่ื่�นที�ห่รีอ่โซึ่นเห่ล่านี� ส่วินให่ญ่จะอยู่บรีเิวิณ
ทางเข้ึ้ารี้าน ส่งเสรีิมืคิวิามืรูี้สึกให้่ลูกค้ิารูี้สึก
ช่้าลง ห่ายใจโล่ง ถ่ึอเป็นจุดเช่่�อมืต่่อเพ่ื่�อสรีา้ง
คิวิามืสงบจากภายนอก ก่อนเข้ึ้าสู่ภายในรีา้น  
แทนที�ลูกค้ิาจะต้่องเผ่ช่ิญกับกำาแพื่งขึ้อง
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�แน่นขึ้นัด แต่่ให้่เปน็พ่ื่�นที�ที�ให้่นักช่อ้ป 
สามืารีถึคิลายคิวิามืเคิรียีด ลดคิวิามืแออัดโดย
ไม่ืต้่องถึกูลกูค้ิาท่านอ่�นกรูีห่รีอ่กรีะแทก ให้่รูีสึ้กวิา่ 
สามืารีถึคิิด เดินเข้ึ้าไปได้อย่างช่า้ ๆ  โดยไม่ืจำาเปน็
ต้่องรีบีผ่่านเข้ึ้าไปอย่างรีวิดเรีว็ิเพ่ื่�อให้่คินอ่�นที�
รีออยู่เดินผ่่านเข้ึ้าไปได้ เช่่น พ่ื่�นที�ห้่างค้ิาปลีก 
รี้านช่า Zhuyeqing ในจีน ที�ออกแบบโดย 
X+Living สรี้างสรีรีค์ิบรีรียากาศัที�จำาลอง
ลักษณะโคิรีงรีงัไห่มืในลักษณะโค้ิงมืน ลูกค้ิา
สามืารีถึนั�งจิบช่าด้านในได้อย่างเป็นส่วินตั่วิ 
ทำาให้่ได้ปรีะสบการีณ์ที� ใกล้ช่ิด ผ่่อนคิลาย
รีะห่วิา่งที�ทดลองลิ�มืรีสช่าแบบต่่าง ๆ พื่รีอ้มื ๆ 
กับเข้ึ้าถึึงถึึงจิต่วิญิญาณแห่่งช่าและแบรีนด์ 

เช่่นเดียวิกับแนวิทางสำาห่รีับพ่ื่�นที�ออนไลน์ที� 
เช่่�อมืต่่อกับพ่ื่�นที�จรีงิ Lidl ซูึ่เปอรีม์ืารีเ์ก็ต่ค้ิาปลีก 
ในไอรี์แลนด์แนะนำาบรีิการี รีะบบแช่ทบอท 
ออนไลน์ผ่่าน whatsapp เพ่ื่�อให้่ลกูค้ิาสามืารีถึ
ค้ินห่าช่่วิงเวิลาที�เงียบที�สุดขึ้องรี้าน ลูกค้ิา
สามืารีถึส่งข้ึ้อคิวิามืผ่่านแอปพื่ลิเคิช่ันขึ้องรีา้น 
รีะบุวิันและช่่วิงเวิลาที�สนใจจะเข้ึ้าไปยังรี้าน  
ห่ลังจากนั�นแช่ทบอทจะต่อบกลบั พื่รีอ้มืแนะนำา
ช่่วิงเวิลาที�เห่มืาะสมื นอกจากนี� ยังสามืารีถึ
วิางแผ่น เพ่ื่�อสรีา้งปรีะสบการีณ์แบบอ่�น ๆ ได้ 
ต่ามืคิวิามืต้่องการีเฉพื่าะขึ้องแต่่ละคินarchdaily.com
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ของีบช่วงบ่าย  
คลายกังวลและหลับ 
อย่างมีคุณภาพตลอดคืน

แม้ืต่ลาดด้านส่งเสรีมิืคิณุภาพื่การีนอนห่ลบัจะมีืมืลูค่ิา
เก่อบ 65 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั ต่่อปีและกำาลังเติ่บโต่
อย่างต่่อเน่�อง แต่่คินอเมืรีิกันกวิ่า 50-70 ล้านคิน 
ยังต้่องทกุข์ึ้ทรีมืานจากคิวิามืผิ่ดปกติ่ขึ้องการีนอนห่ลบั
และอีกจำานวินมืากที�มีืปรีะสบการีณ์อดนอนจนส่งผ่ล
ต่่อด้านจิต่ใจ รีา่งกายและสมืองในแต่่ละวิัน ทั�วิโลก 
“เศัรีษฐกิจการีนอนห่ลับ” (Sleep Economy) ซึ่ึ�งห่มืายถึึง 
ทกุอย่างตั่�งแต่่เตี่ยงและห่มือนไปจนถึึงอปุกรีณ์การีแพื่ทย์  
มีืมืูลค่ิาสูงถึึง 432 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐัต่่อปี ในปี 
2020 เพีื่ยงปีเดียวิ ช่าวิอเมืรีกัินมืากกวิา่คิรีึ�งกล่าวิวิา่ 
พื่วิกเขึ้านอนห่ลับได้แย่ลงส่บเน่�องจากการีรีะบาด 
คิรีั�งให่ญ่ และ 76% ขึ้องช่าวิอเมืรีิกันยังยอมืรีับวิ่า 
ลงทุนซึ่่�อตั่วิช่่วิยเพ่ื่�อปรีับปรุีงคิุณภาพื่การีนอนและ
ให้่ห่ลับดีขึึ้�นต่ลอดค่ิน โดยคิาดวิ่ามูืลค่ิาในเศัรีษฐกิจ
ดังกล่าวิจะเติ่บโต่ถึึง 532 พัื่นล้านดอลลารี์สห่รีัฐ 
ในปี 2026

ภาพถ่ายโดย Maddi Bazzocco จาก unsplash
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เรีารูีดี้วิา่ผู่้ให่ญ่โดยเฉลี�ยคิวิรีนอนเฉลี�ย 7-9 ช่ั�วิโมืงต่่อค่ิน และทรีาบถึึงผ่ลลัพื่ธีใ์นเช่งิลบห่ากทำาเช่น่
นั�นไม่ืได้ ตั่�งแต่่ปรีะสิทธีภิาพื่ด้านสมืองและการีจดจำา โอกาสการีเปน็โรีคิหั่วิใจ ห่ลอดเล่อด เบาห่วิาน 
มืะเรีง็ที�เพิื่�มืขึึ้�นแต่่ถึึงอย่างนั�น จากการีสำารีวิจการีนอนห่ลับในอเมืรีกิาปี 2002 ขึ้องมืูลนิธีกิารีนอน
ห่ลับแห่่งช่าติ่ (National Sleep Foundation) เปรียีบเทียบกับปี 2022 ในรีอบ 20 ปี กลับพื่บวิา่ 
แม้ืตั่วิเลขึ้โดยรีวิมืจะใกล้เคีิยงกัน แต่่รูีปแบบการีนอนและสิ�งรีบกวินรีะห่วิา่งการีนอนห่ลับเพิื่�มืขึึ้�น
อย่างมืาก โดยสาเห่ต่ขุึ้องนิสัยและกิจวิตั่รีปรีะจำาวินัที�เปลี�ยนแปลงไป โดยเฉพื่าะจากช่ว่ิงการีรีะบาด 
คิรีั�งให่ญ่ ซึ่ึ�งช่ีวิิต่ส่วินตั่วิและการีทำางานห่ลอมืรีวิมืเข้ึ้าด้วิยกัน ต่ารีางช่ีวิิต่ถึูกปรีบัเปลี�ยน และ 
ช่ว่ิงเวิลาที�จมือยู่กับห่น้าจอ ต่ลอดจนตั่วิเลขึ้การีการีด่�มืแอลกอฮิอล์ที�เพิื่�มืขึึ้�น

ห่ลายกรีณี เทคิโนโลยีติ่ดต่ามืการีนอนห่ลับอาจทำาให้่
ผู่บ้รีโิภคิเกิดคิวิามืสับสนและทำาให้่คิวิามืวิติ่กกังวิลใน
การีนอนแย่ลงไปกวิา่เดิมื การีศึักษาจากมืห่าวิทิยาลัย 
เวิสต์่เวิอจิเนียอุปกรีณ์เห่ล่านี�มีืส่วินส่งเสรีมิือาการี
นอนไม่ืห่ลับที�เกิดจากการีพื่ยายามืจะนอนให้่ห่ลับ 
(Orthosomnia) ซึ่ึ�งไม่ืเปน็ผ่ลดีต่่อสขุึ้ภาพื่ พื่ฤติ่กรีรีมื
เช่่นนี� ที� เกิดจากคิวิามืห่มืกมืุ่นนั�นมีืทั�งการีอยู่บน
เตี่ยงนานเกินจำาเป็นเพ่ื่�อทำาสถิึติ่ ซึ่ึ�งยิ�งทำาให้่อาการี
นอนไม่ืห่ลับแย่ลง แม้ืวิ่าอุปกรีณ์จะช่่วิยปรีะเมิืน
ข้ึ้อมูืลภาพื่รีวิมืขึ้องการีนอน ทั�งสถิึติ่เผ่ยถึึงคิวิามืถีึ�ที� 
ผู่ใ้ช่ต่้่�นขึึ้�นมืากลางดึก รีะยะเวิลาการีนอนห่ลับลึก และ
คิะแนนคิณุภาพื่การีนอน แต่่ก็ไม่ืได้ให้่ข้ึ้อมืลูที�ถึกูต้่อง
ทั�งห่มืด แทนที�ผู่้ใช่้งานจะมีืข้ึ้อมืูลที�นอนที�ท่วิมืท้น 
แต่่ไม่ืได้ใช่้งาน แบรีนด์สามืารีถึห่ยิบย่�นผ่ลิต่ภัณฑ์์
แบบแอนะล็อคิห่รีอ่ lo-fi ที�แก้ไขึ้ปัญห่าการีนอนห่ลับ
ขึ้องผู่้บรีโิภคิตั่�งแต่่เรีิ�มืต้่น 

ในขึ้ณะที� “เศัรีษฐกิจการีนอนห่ลับ” มัืก
เป็นที�รูีจ้กัในฐานะเทคิโนโลยีเกี�ยวิกับ 
เบาะนอน ชุ่ดนอนผ้่าไห่มื และการีพัื่ก
ผ่่อนที�ห่รูีห่รีา แต่่ผู่้บรีโิภคิเรียีกรีอ้ง
ให้่มีืการีดูแลการีนอนห่ลับที�เข้ึ้าถึึง
ได้ง่ายมืากขึึ้�น ขึ้ณะที�พื่วิกเขึ้ากำาลัง
ต่่อสู้กับรีะดับคิวิามืเคิรียีดที�เพิื่�มืขึึ้�น 
เศัรีษฐกิจที�น่าวิติ่กกังวิล ไปจนถึึงโลก
ที�ไรีค้ิวิามืแน่นอน ทกุคินต้่องการีการี
พัื่กผ่่อนมืากขึึ้�น 

ภาพถ่ายโดย  
Ann Danilina 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Vladislav Muslakov 

จาก unsplash

jingdaily.com



222 223

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

อย่างผู่้บรีโิภคิเก่อบ 50% รีะบุวิ่าต่นเองมัืกจะรูีสึ้กรีอ้น 
ในช่ว่ิงกลางดึก แทนที�จะจำาห่น่ายอปุกรีณ์ที�แสดงอณุห่ภมิูื
ขึ้องผู่้ใช่้ขึ้ณะนอนห่ลับ แบรีนด์ Embr Labs แบรีนด์ที�มีื
จุดเด่นต่รีงสายรีดัข้ึ้อม่ือที�ต่รีวิจจับการีเปลี�ยนแปลงขึ้อง
อุณห่ภูมิืรี่างกายและปล่อยคิวิามืรูี้สึกเย็นห่รี่ออุ่นเพ่ื่�อ
ปรีบัให้่เห่มืาะสมืสำาห่รีบัผู่้สวิมืใส่ได้ ทำาให้่สามืารีถึห่ลับได้
อย่างสบาย เช่่นเดียวิกับแบรีนด์ FEWE ซึ่ึ�งช่่วิยแก้ปัญห่า
การีนอนห่ลับขึ้องผู่้ห่ญิงต่ามือายุและช่่วิงวิยัในรีะห่วิา่งมีื
ปรีะจำาเด่อน ทางแบรีนด์ได้เสนอสเปรีย์ฉีดช่่องปากเพ่ื่�อ
คิวิบคิมุืฮิอรีโ์มืนโปรีเจสเต่อโรีน (Progesterone) ที�ค่ิอน
ข้ึ้างผั่นผ่วินจนรีบกวินการีนอนห่ลับได้

ไม่ืใช่่แค่ิการีนอนช่่วิงกลางค่ิน แต่่ช่่วิงบ่ายก็ถ่ึอเป็นเวิลา
ที�ดีสำาห่รีบังีบเพ่ื่�อฟื้้� นพื่ลังก่อนทำางานต่่อ เม่ื�อพื่นักงาน
จำานวินมืากขึึ้�นเรีิ�มืทำางานจากที�บ้าน ห่ลายคินจึงสามืารีถึ
เพื่ลิดเพื่ลินกับการีงีบพัื่กผ่่อนช่่วิงบ่ายได้ในแต่่ละวิัน 
ผู่ใ้ห่ญ่อย่างน้อย 20% ยอมืรีบัการีงบีห่ลับต่ามืเวิลาที�จำากัด 
ซึ่ึ�งห่มืายคิวิามืวิา่พื่วิกเขึ้าต้่องการีเคิรี่�องม่ือการีนอนห่ลับ
แบบให่ม่ืเพ่ื่�อผ่ล็อยห่ลับไปอย่างรีวิดเรีว็ิและต่่�นขึึ้�นก่อน
การีปรีะชุ่มืคิรีั�งต่่อไป

fewe.co.uk

embrlabs.com
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การีงีบห่ลับต่อนเที�ยงดูเห่ม่ือนจะเป็นไปได้มืากกวิ่าอดีต่เพื่รีาะต่ารีาง
งานที�ย่ดห่ยุ่นมืากขึึ้�น ห่รีอ่แม้ืการีเพิื่�มืการีเข้ึ้าถึึงตู่้งีบห่ลับในคิาเฟื้่ห่รีอ่
สำานักงานเอง อย่างไรีก็ต่ามื ผู่้บรีโิภคิบางส่วินอาจยังรูีสึ้กไม่ืสบายใจใน
การีงีบรีะห่วิ่างวิันเพื่รีาะกลัวิวิ่าจะดูขีึ้�เกียจ ห่รีอ่เกรีงจะพื่ลาดกำาห่นด
เวิลาที�สำาคัิญ การีจัดการีกับคิวิามืกลัวิเห่ล่านี�ทำาให้่แบรีนด์ต่่าง ๆ  มีืโอกาส
พัื่ฒนาปรีะสบการีณ์และผ่ลิต่ภัณฑ์์ให่ม่ื ๆ ในการีงบีห่ลับได้ เช่่น สำาห่รีบั 
ผู่ที้�ต้่องเดินทางซึ่ึ�งกลัวิวิา่จะพื่ลาดรีถึไฟื้ขึ้บวินถัึดไปห่ากงบีห่ลับ ในสห่รีฐัฯ 
แอปพื่ลิเคิช่ัน NJ TRANSIT ได้สรีา้งคิุณลักษณะการีเต่่อนเพ่ื่�อปลุกให้่ 
ผู่้ใช่ง้านสามืารีถึต่่�นทันเวิลาเพ่ื่�อไปยังปลายทางได้อย่างไม่ืพื่ลาดขึ้บวินรีถึ 

ห่รี่อในฝัรีั�งเศัส Ikea ต้่องการีสรี้าง
คิวิามืธีรีรีมืดาในเรี่�องการีงบีรีะห่วิา่งวินั 
จึงสรีา้งสรีรีค์ิผ่ลิต่ภัณฑ์์เพ่ื่�อแคิมืเปญ
ที�เรีียกวิ่า La Siesta โดยการีส่งรีถึ
พื่รีอ้มืตู่้พื่อดสำาห่รีบัการีงบีห่ลับวิิ�งไปทั�วิ
มืห่านคิรีปารีสี เพ่ื่�อให้่พื่นักงานรูีสึ้กกล้า
ทดลองงบีในตู่้ได้อย่างไรีค้ิวิามืกังวิล 

designboom.com

jacqueline.design
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รีวิมืทั�งล่าสุด สายการีบิน Air New Zealand เปิดตั่วิ Economy Skynest ห้่อง
โดยสารีบนเคิรี่�องบินช่ั�นปรีะห่ยัดเเบบให่ม่ื มีืเตี่ยง 3 ช่ั�นเห่ม่ือนนอนในโรีงแรีมื
แคิปซูึ่ล ซึ่ึ�งจะเรีิ�มืทดสอบใช่เ้ด่อนต่ลุาคิมื 2022 นี� กับเที�ยวิบินยาวิ 16-18 ช่ั�วิโมืงใน 
เส้นทางนคิรีนิวิยอรีก์-โอ�กแลนด์ ที�กำาลังจะเปิดให้่บรีกิารี โดย Economy Skynest 
ห้่องโดยสารีต้่นเเบบที�มีืลักษณะเห่ม่ือนโรีงแรีมืแคิปซูึ่ลขึ้นาดเล็ก หั่นห่น้า 
เข้ึ้าห่ากัน (เห่ม่ือนตู่้นอนรีถึไฟื้) โดยเตี่ยงดังกล่าวิจะมีืขึ้นาดคิวิามืยาวิ 6.5 ฟุื้ต่  
เเละกวิา้ง 23 นิ�วิ มีืผ้่าม่ืานกั�นเพ่ื่�อคิวิามืเป็นส่วินตั่วิ พื่รีอ้มืสิ�งอำานวิยคิวิามืสะดวิก 
อย่างห่มือน ผ้่าห่่มื ผ้่าปูที�นอนเเละที�อุดหู่ นับเป็นการีเสนอนวิัต่กรีรีมืให่ม่ื ๆ  
ก่อนแผ่นบรีหิ่ารีจัดการีสำาห่รีบัการีใช่้งานจรีงิอย่างเต็่มืรูีปแบบในอนาคิต่

news.com.au

news.com.au

news.com.au
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นอกเห่น่อจากนั�น การีสรี้างเน่�อห่า 
ที�เน้นการีนอนห่ลับก็เป็นอีกตั่วิช่่วิย 
ให้่ผู่้บรีิโภคิได้ผ่่อนคิลายก่อนนอน  
เพื่รีาะมีืผู่้ใช่้จำานวินไม่ืน้อยนอนห่ลับ 
ไปขึ้ณะช่มืรีายการีทีวิีเก่อบทุกค่ิน 
ส่�อให่ม่ืห่ลายรีายจึงพื่ยายามืรีองรีบั 
ผู่้ ช่มืกลุ่มืนี� ด้วิยการีนำาเสนอคิวิามื
บันเทิงยามืดึก ห่รีอ่ขึ้ยายการีนอนห่ลบั 
ด้วิยคิวิามืบันเทิง

เน่�อห่าด้านการีนอนห่ลับช่่วิยผู่้บรีิโภคิเป็นอย่าง
มืาก ให้่รูี้สึกห่ลับได้อย่างรีวิดเรี็วิและยาวินานขึึ้�น 
แอปพื่ลิเคิช่ัน Rise Science ฝึักผู่้ใช่้ให้่ทดลองวิาง
คิิวิต่ารีางช่มื Netflix อยู่ในโห่มืดการีนอนมืากขึึ้�น 
ด้วิยการีคิวิบคิุมืเวิลาและการีลดแสงสีฟื้้า ห่รี่อ 
Kokoon สังเกต่เห็่นวิ่าผู่้บรีิโภคิมัืกห่ลับไปเพื่รีาะ
เสียงเพื่ลงและพื่อดแคิสต์่ เพ่ื่�อให้่การีฟื้งัต่อนกลาง
ค่ินเป็นมิืต่รีกับการีนอนห่ลับ แบรีนด์จึงสรีา้งสรีรีค์ิ 
หู่ฟื้งัแบบ Earbuds พื่รีอ้มืเซึ่นเซึ่อรีที์�สามืารีถึต่รีวิจจบั 
เม่ื�อผู่้สวิมืใส่ผ่ล็อยห่ลับไปและปิดเสียงโดยอัต่โนมัืติ่ 
สำาห่รีบัแพื่ลต่ฟื้อรีม์ือ่�น ๆ  สามืารีถึสำารีวิจคิวิามืบันเทิง
ในการีนอนห่ลับที�ช่่วิยบรีรีเทาคิวิามืวิติ่กกังวิลเฉพื่าะ
ด้านขึ้องผู่้บรีโิภคิได้

เช่่น Vallenfall ซึ่ึ�งบรีษัิทด้านพื่ลังงาน
ขึ้องยโุรีป สรีา้งเพื่ลย์ลิสต์่สำาห่รีบัการีผ่่อน
คิลายจติ่ใจต่ามืธีมีืสภาพื่อากาศัเพ่ื่�อช่ว่ิย
ให้่พื่วิกเขึ้ารูีสึ้กโล่งสบาย โดยแบรีนด์ที�อยู่
นอกเห่น่อจากรีะบบเศัรีษฐกิจการีนอน
ห่ลับยังสามืารีถึใช่้แนวิทางเดียวิกันได้
โดยการีกำาห่นดเป้าห่มืายจากคิวิามืกลัวิ 
วิติ่กกังวิลขึ้องผู่้บรีโิภคิ รีวิมืถึึงเพื่ลย์ลิสต์่ 
เกี�ยวิกับเรี่�องรีาวิให่ม่ื ๆ ในเช่ิงบวิกเพ่ื่�อ
ช่่วิยยกรีะดับจิต่ใจให้่ดีกวิ่าเดิมื สำาห่รีบั
โอกาสในอนาคิต่อาจมีืเน่�อห่า ASMR ที�
ใช่ผ้่ลิต่ภัณฑ์์ขึ้องแบรีนด์เพ่ื่�อสรีา้งเสียงที�
น่าสนใจ เน่�อห่าขึ้นาดสั�นและกรีะช่ับเพ่ื่�อ
ช่ว่ิยให้่ผู่บ้รีโิภคิห่ลับให่ลโดยไม่ืพื่ลาดเน่�อ
เรี่�องห่ลักที�ต้่องการีจะส่�อสารี

บทความ “The Sleep Economy: Mass-Market Shifts”  
โดย Brielle Saggese, จาก wgsn.com

บทความ “The Future of F&D Retail Space 2022”  
โดย Laura Saunter& Jemma Shin, จาก wgsn.com

บทความ “Soothing consumer anxieties with ‘calm 
commerce’—a rising trend in retail” โดย Tara Ramroop,  
จาก  www.zendesk.com

บทความ “Despite $65 Billion A Year Sleep Aid Market, 
Americans Remain Sleep Deprived”  
โดย Nicole F. Roberts, จาก www.forbes.com

ที่มา: 

musebycl.iothegadgetflow.com

ภาพถ่ายโดย  
Lux Graves 
จาก unsplash
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง:  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สื่อและความบันเทิง 
ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต

ถอดรหัสอารมณ์

DECODING  
EMOTION

ภาพถ่ายโดย  
guerrillabuzz-crypto  
จาก unsplash
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KEY 
TAKEAWAYS

 คิวิามืเข้ึ้าใจรีะบบนิเวิศัทางอารีมืณ์ (Emotional 
Ecosystem) มีืส่วินเปน็อย่างมืากในการีส่งเสรีมิืให้่แบรีนด์
สามืารีถึเช่่�อมืต่่อกับผู่้บรีโิภคิในรูีปแบบที�มีืคิวิามืห่มืาย 
พื่รีอ้มืสรีา้งจุดสมืดลุรีะห่วิา่งคิวิามืเช่่�อมืโยงดังกล่าวิ

 แบรีนด์คิวิรีสรีา้งคิวิามืเข้ึ้าใจด้านการีแสดงคิวิามืรูีสึ้กที�
ซึ่บัซึ่อ้นขึ้องผู่บ้รีโิภคิผ่่าน “อารีมืณ์” โดยไม่ืใช่ค้ิำาพูื่ดในการี
ส่�อสารี เพ่ื่�อเช่่�อมืโยงกับปรีะสบการีณ์ขึ้องแต่่ละคิน เพื่รีาะ
มีืส่วินอย่างมืากในการีเข้ึ้าใจผู่บ้รีโิภคิรุีน่ให่ม่ือย่างเจนซึ่ี

 ปัจจุบันบรีิษัทด้านนวิัต่กรีรีมือยู่รีะห่วิ่างการีพัื่ฒนา
อุปกรีณ์ส่�อสารีรีะห่วิา่งสมืองกับคิอมืพิื่วิเต่อรี ์ ที�มีืคิวิามื
สามืารีถึในการีนำาเทคิโนโลยีเข้ึ้าสูจ่ติ่ใจขึ้องมืนุษย์ และดึง
คิวิามืรูีสึ้กและอารีมืณ์ออกมืาได้อย่างเปน็รูีปธีรีรีมื แต่่ยัง
คิงต้่องให้่คิวิามืสำาคัิญเรี่�องสิทธีแิละคิวิามืเปน็ส่วินตั่วิ

 เน่�องจากคิวิามืเช่่�อมัื�นในสถึาบันทางศัาสนาลดลง  
ผู่บ้รีโิภคิจงึมืองห่าปรีะสบการีณ์ด้านจติ่วิญิญาณทางเล่อก
ที�สามืารีถึเช่่�อมืโยงรีะห่วิ่างจิต่วิิญญาณกับเทคิโนโลยี 
ได้อย่างมีืคิวิามืห่มืายเฉพื่าะบคุิคิล

ภาพถ่ายโดย  
Domingo Alvarez  
จาก unsplash
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เห่ตุ่การีณ์รีะห่วิ่างปี 2020-2021 ผ่ลักดันให้่ผู่้คินจำานวินมืากก้าวิเข้ึ้าสู่คิวิามืลึกซึ่ึ�งทางอารีมืณ์ 
ในรีะดับให่ม่ื (Emotional Depth) เพื่รีาะไม่ืใช่เ่รี่�องงา่ยที�ต้่องใช่ช้่วีิติ่ท่ามืกลางการีแพื่รีร่ีะบาดคิรีั�ง
ให่ญ่ การีเผ่ช่ญิภัยพิื่บัติ่ที�รุีนแรีงขึึ้�น และคิวิามืวิุน่วิายทางการีเม่ือง ทั�งห่มืดล้วินสรีา้งบาดแผ่ลทาง 
คิวิามืรูีสึ้ก จากการีศึักษาช่ว่ิงปลายป ี2021 นักวิจิยัพื่บวิา่รีะดับภาวิะซึ่มึืเศัรีา้ขึ้องผู่ค้ินเพิื่�มืขึึ้�นมืากกวิา่ 
3 เท่าต่ลอดช่ว่ิงการีรีะบาดให่ญ่ ผู่้เข้ึ้ารีว่ิมืเก่อบ 1 ใน 3 รีายงานอาการีซึ่มึืเศัรีา้ ห่ลายคินมีือาการี 
ซึ่ึมืเศัรี้าเป็นคิรีั�งแรีกในช่ีวิิต่ ในขึ้ณะเดียวิกัน ผู่้คินอีกจำานวินไม่ืน้อยได้ปลดล็อกมืุมืมืองทาง
อารีมืณ์ให่ม่ื ๆ ซึ่ึ�งเกิดจากการีต่รีะห่นักรูีด้้วิยการีใช่เ้วิลาในช่ว่ิงล็อกดาวิน์ โดยปี 2021 เพีื่ยงปีเดียวิ  
ช่าวิอเมืรีิกัน 4.2 ล้านคินตั่ดสินใจลาออกจากงานเพ่ื่�อแสวิงห่าโอกาสให่ม่ืที�สอดคิล้องกับ 
คิวิามืต้่องการีขึ้องพื่วิกเขึ้ามืากขึึ้�น คินห่นุ่มืสาวิ 1 ใน 5 ค้ินพื่บวิา่ พื่วิกเขึ้าเปน็ LGBTQ+ ในช่ว่ิงล็อกดาวิน์ 
คิรีั�งแรีกจากการีรีะบาดขึ้องโคิวิดิ-19

ภาพถ่ายโดย kilarov zaneit จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Annie Spratt 

จาก unsplash
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การีเข้ึ้าใจสภาวิะทางอารีมืณ์ขึ้องผู่้บรีิโภคิ
ผ่่านสิ�งที�เรียีกวิา่ ‘ต่ลาดทางอารีมืณ์’ (Mood 
Market) ที�ออกแบบมืาเพ่ื่�อรีะบุคิวิามืรูีสึ้กที�
ช่ัดเจนนั�น ไม่ืสามืารีถึคิรีอบคิลุมืสภาวิะทาง
อารีมืณ์ที�ซึ่บัซึ่อ้นยิ�งขึึ้�นขึ้องผู่บ้รีโิภคิได้อีกต่่อไป 
ด้วิยเห่ต่นีุ�แทนที�ผู่บ้รีโิภคิจะมืองห่าวิธิีปีรีะมืวิล
ผ่ลอารีมืณ์ที�ไม่ืสามืารีถึอธีบิายได้ พื่วิกเขึ้ากลบั
พื่ยายามืทำาคิวิามืเข้ึ้าใจอารีมืณ์ในมืุมืมืองที�
กวิา้งขึึ้�น ไปพื่รีอ้มืกับการีพัื่ฒนาคิวิามืคิิดและ
ปรีะสบการีณ์ การีรีะบาดคิรีั�งให่ญ่ได้พิื่สจูน์แล้วิ
วิา่ ทกุคินและทกุสิ�งบนโลกมีืคิวิามืสัมืพัื่นธีกั์น
อย่างแท้จรีงิ โดยมีื ‘วิฒันธีรีรีมื’ เป็นสายใยที�
เช่่�อมืโยงพื่วิกเรีาทกุคินไวิ ้

นอกจากนี�ขัึ้�วิบรีบิททางวิฒันธีรีรีมืที�แทรีกซึ่ึมื
อยู่ในรีะบบนิเวิศัทางอารีมืณ์นั�น (Emotional 
Ecosystem) มีืส่วินอย่างมืากต่่อการีส่งเสรีมิื
ให้่เกิดพ่ื่�นที�สำาห่รีบัแบรีนด์ที�สามืารีถึเช่่�อมืต่่อ
กับผู่้บรีโิภคิในรูีปแบบที�มีืคิวิามืห่มืาย ซึ่ึ�งนัก
สรีา้งสรีรีค์ิห่รีอ่แบรีนด์สามืารีถึสำารีวิจช่อ่งวิา่ง
เพ่ื่�อค้ินห่าจุดสมืดุลรีะห่วิา่งคิวิามืเช่่�อมืโยงดัง
กล่าวิได้

ภาพถ่ายโดย Priscilla Du Preez จาก unsplash
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Emotional Ecosystem ‘Dynamics’
(แผนื้ภูมิระบบนื้ิเวศทางอารมณ์)

ระบบนื้ิเวศ 
 ทางอารมณ์

การควบคุมและการเปลี่ยนื้แปลง
ผู่้คินมัืกช่่�นช่อบที�จะคิวิบคิมุืและต่่อสู้
กับการีเปลี�ยนแปลง แต่่ลึก ๆ แล้วิ
เรีารูี้วิ่าการีเปลี�ยนแปลงเป็นสิ�งที� 
ห่ลีกเลี�ยงไม่ืได้

ความกลัวและความหวัง
อะไรีจะแข็ึ้งแกรีง่ไปกวิา่กัน รีะห่วิา่ง
พื่ลังแห่่งคิวิามืกลัวิ ห่รีอ่ช่พีื่จรีขึ้องการี
มืองโลกในแงดี่ที�ยังคิงเต้่นอยู่เสมือ

ความจริงและการรับรู้
ในโลกแห่่งคิวิามืจรีงิ เส้นแบ่งรีะห่วิา่ง 
‘ภวิวิสัิย’ (objectivity) ห่รีอ่สิ�งที�มีืพ่ื่�น
ฐานอยู่บนข้ึ้อเท็จจรีงิ กับ ‘อัต่วิิสัย’ 
(subjectivity) ซึ่ึ�งเป็นมืุมืมืองห่รีอ่
คิวิามืคิิดเห็่นเฉพื่าะบุคิคิลขึ้องการีรีบั
รูีนั้�นอยู่ที�ต่รีงไห่น

ความสุดขั�วและความแตกต่างเพียงเล็กนื้้อย
การีคิลั�งไคิล้ขึ้องวิัฒนธีรีรีมืแบบสุดขัึ้�วิและคิวิามื
แต่กต่่างกันเล็กน้อย สามืารีถึสรี้างคิวิามืรูี้สึก
สบายใจและช่ว่ิยให้่เดินห่น้าได้อย่างไรี

นี�อาจเป็นเพีื่ยงห่นึ�งในเคิรี่�องม่ือที�จะสรี้างคิวิามื
รีว่ิมืม่ือกันรีะห่วิา่งผู่้บรีโิภคิและแบรีนด์ให้่เดินห่น้า
ไปด้วิยกันได้ด้วิยคิวิามืเข้ึ้าใจ ในขึ้ณะที�ผู่้บรีโิภคิยัง
คิงมืองห่าวิิธีีจัดการีกับอารีมืณ์ขึ้องต่นเองต่่อไป 
ในต่ลาดก็มีืผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�ช่่วิยยกรีะดับทางอารีมืณ์
ให่ม่ื ๆ ออกมืาอยู่เสมือ ซึ่ึ�งมีืส่วินช่ว่ิยให้่เรีาสามืารีถึ
ออกแบบคิวิามืรูีสึ้กขึ้องต่นเองได้มืากขึึ้�น

medium.com

ภาพถ่ายโดย  
Ahmed Zayan 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Niklas Kickl 
จาก unsplash

การควบคุม

การ 
เปลี่ยนื้แปลง

การรับรู้ ความจริง

ความแตกต่าง
เพียงเล็กนื้้อย

ความกลัว

ความสุดขั�วความหวัง
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สีนำาเงนิออกแบบมืาเพ่ื่�อเติ่มืคิวิามืรูีสึ้กสดช่่�นและพื่ลังบวิก สีเขีึ้ยวิเพ่ื่�อการีพัื่กผ่่อน สีเห่ล่องสำาห่รีบั
การีโฟื้กัส และสีแดงเพ่ื่�อเพิื่�มืพื่ลัง นอกจากนี�ผู่้ใช่้จะได้รีบัเพื่ลย์ลิสต์่จาก Spotify และชุ่ดธีูปห่อมื
ต่ามืสีแวิน่ต่าที�เล่อก เพ่ื่�อช่่วิยเติ่มือารีมืณ์ได้อย่างเต็่มือรีรีถึรีส

ห่นึ�งในตั่วิอย่างที�ถึูกนำามืาปรีบัใช่้อย่างน่าสนใจค่ิอ Futuremood แบรีนด์แวิ่น
กันแดดปรีบัอารีมืณ์ได้ แบรีนด์นี�เปิดตั่วิในแคิลิฟื้อรีเ์นียเม่ื�อปี 2020 คิอลเล็กช่นั
แรีกขึ้องแบรีนด์อยู่ภายใต้่ช่่�อ Auras จุดเด่นอยู่ที�การีศึักษาทางวิิทยาศัาสต่รี ์ 
ที�พื่บวิา่เลนส์ที�ใช่้สามืารีถึส่งผ่ลต่่ออารีมืณ์ขึ้องผู่้ใช่้ได้ จนถึูกเรียีกวิา่ “เวิช่ภัณฑ์์ 
ที�สวิมืใส่ได้” (Wearable Drugs) โดยมีืกรีอบให้่เล่อก 2 แบบ และเลนส์ให้่เล่อก  
4 สี โดยแต่่ละสีให้่อารีมืณ์ที�แต่กต่่างกัน 

futuremood.com

futuremood.com
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ในช่ว่ิงเวิลาที�ผู่ค้ินเปิดโลกดัช่นีอารีมืณ์ขึ้องต่นเองที�ขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต่กวิา้งขึึ้�น ห่ลายคินเล่อกมืองห่าวิธิีี
ด่�มืดำากับอารีมืณ์และคิวิามืรูีสึ้กที�ไม่ืเห่ม่ือนใคิรี ปรีะสบการีณ์ห่ลากห่ลายทางอารีมืณ์จะนำาพื่าพื่วิก
เขึ้าให้่ออกไปสัมืผั่สคิวิามืรูีสึ้กแปลกให่ม่ืที�นอกเห่น่อไปจากช่วีิติ่ปรีะจำาวินั พื่รีอ้มืเปิดโอกาสให้่ตั่วิเอง
ได้ทดลองรีะบบนิเวิศัทางอารีมืณ์แบบให่ม่ื

กลุ่มืเจนซึ่ีพื่ยายามืแสดงคิวิามืรูีสึ้กที�ซึ่ับซึ่้อนขึ้องต่นผ่่าน “อารีมืณ์” โดยไม่ืใช่้คิำาพูื่ดในการีส่�อสารี 
ตั่วิอย่างเช่่น แทนที�จะบอกเพ่ื่�อนวิา่พื่วิกเขึ้ากำาลังทุกข์ึ้ทรีมืานจากสุขึ้ภาพื่จิต่ คินห่นุ่มืสาวิอาจส่ง 
Depression Meal Check ซึ่ึ�งเป็นเทรีนด์ TikTok สำาห่รีบับันทึกเรี่�องรีาวิเกี�ยวิกับภาวิะซึ่มึืเศัรีา้ที� 
ผู่ใ้ช่ส้ามืารีถึส่�อสารีผ่่านม่ื�ออาห่ารีและการีรีบัปรีะทาน ด้วิยจำานวินการีดมูืากกวิา่ 15 ล้านคิรีั�ง เทรีนด์นี� 
จึงกำาลังเป็นวิธิีีที�ได้รีบัคิวิามืนิยมืในการีแบ่งปันคิวิามืท้าทายด้านสุขึ้ภาพื่จิต่ที�เฉพื่าะเจาะจงผ่่าน
อารีมืณ์เช่งิบวิก

การีส่งข้ึ้อคิวิามืภาพื่ที�สอดคิล้องกับอารีมืณ์สามืารีถึ
ช่่วิยให้่การีส่�อสารีเข้ึ้าถึึงได้ง่ายกวิ่า เพื่รีาะผู่้แช่รี ์
ไม่ืจำาเป็นต้่องรีะบุอารีมืณ์ขึ้องต่นอย่างช่ัดเจนห่รีอ่
เปิดเผ่ยถึึงคิวิามือ่อนแอ รีวิมืทั�งการีเปลี�ยนช่อ่งทาง
ที�พื่วิกเขึ้าสามืารีถึแสดงคิวิามืคิิดเห็่นผ่่านกรีะแส
สังคิมืเฉพื่าะกลุม่ืเพ่ื่�อเช่่�อมืโยงกับปรีะสบการีณ์ขึ้อง
ต่นเอง ยิ�งช่ว่ิยให้่การีส่�อสารีทางอารีมืณ์ปรีะเภทนี� 
สมืเห่ต่สุมืผ่ลเปน็อย่างมืาก โดยเฉพื่าะเจนซึ่ทีี�นิยมื
ใช่้อีโมืจิห่รี่อมีืมืแบบไม่ืใช่้คิำาพูื่ดอยู่แล้วิ รีวิมืถึึง
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืโซึ่เช่ยีลที�ให้่คิวิามืสำาคัิญกับเสียง วิดีิโอ 
และรูีปภาพื่มืากกวิา่ข้ึ้อคิวิามื

เพราะศูนื้ย์กลางของอารมณ์มักอยู่ที่การส้่อสาร

mashable.com

ภาพถ่ายโดย  
Thought Catalog 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Lidya Nada 
จาก unsplash
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ในขึ้ณะที�ปรีะสบการีณ์ที�ดเูห่น่อจรีงิแต่่ยังอยู่ในสภาพื่แวิดล้อมืจรีงิอยู ่(Submersive 
Experience) ไม่ืจำาเปน็ต้่องออกแบบให้่ดแูปลกห่รีอ่แฟื้นต่าซึ่จีนเกินไปเท่านั�น แต่่
คิวิรีทำาห่น้าที�เปน็เคิรี่�องม่ือในการีถ่ึายทอดห่รีอ่ส่งต่่อเน่�อห่าได้ เคิต่ลิน กาลามืากา 
(Caitlin Galamaga) ค่ิอห่นึ�งในคิรีเีอเต่อรีที์�พื่ยายามืส่�อสารีเรี่�องรีาวิต่่าง ๆ ให้่ดู
เรียีบงา่ยและผ่่อนคิลายผ่่านช่อ่ง YouTube ขึ้องเธีอเอง โดยต่อนห่นึ�งเธีอนำาเสนอ
บทเพื่ลง “Red” ขึ้องเทย์เลอรี ์สวิฟิื้ต์่ (Taylor Swift) ต่ลอด 40 นาทีขึ้องต่อนนั�น 
เธีอเปิดเพื่ลงพื่รีอ้มืพูื่ดคิยุเกี�ยวิกับช่วีิติ่ขึ้องเธีอเอง ด้วิยบรีรียากาศัที�ต่รีงไปต่รีงมืา  
เป็นกันเอง และใช่้เคิรี่�องม่ืออย่างเพื่ลงที�ช่วินให้่นึกถึึงอดีต่ ทำาให้่ผู่้ติ่ดต่ามืรูีสึ้ก 
ผ่่อนคิลาย นอกจากนี�คิวิามืคิิดเห็่นในช่่วิงไลฟื้์สดยังช่่วิยสรีา้งอารีมืณ์รีว่ิมืและ 
เติ่มืเต็่มืปรีะสบการีณ์ขึ้องผู่ติ้่ดต่ามืให้่สมืบรูีณ์มืากยิ�งขึึ้�น

youtube.com/c/BabyGirlGubler
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สรีา้งสรีรีค์ิไวิ ้ ค่ิอการีเปิดพ่ื่�นที�ให้่ผู่ช้่มืได้มืาสะท้อน 
เรี่�องรีาวิขึ้องตั่วิเองเพ่ื่�อสรี้างการีต่รีะห่นักรูี้และ 
เยียวิยาบาดแผ่ลทางใจท่ามืกลางสถึานการีณ์ 
ที�ยากลำาบาก ซึ่ึ�งผู่ช้่มือาจค้ินพื่บวิา่ปรีะสบการีณ์ต่รีง 
ห่น้าในขึ้ณะนี� อาจไม่ืได้ทำาเพ่ื่�อคินที�เปน็โรีคิซึ่มึืเศัรีา้ 
เพีื่ยงอย่างเดียวิ แต่่กำาลังส่�อสารีถึึงเรีาทกุคิน

จกัรีวิาลใจ Mental-verse โดย Eyedropper Fill ส่�อสารีโปรีเจก็ต์่ Conne(x)t อีกคิรีั�งผ่่านเรี่�องรีาวิ
ขึ้อง “โลก” ซึ่มึืเศัรีา้ ที�สะท้อนสภาวิะขึ้องโลกภายในใจผู่ป้ว่ิยโรีคิซึ่มึืเศัรีา้ ภายในนิทรีรีศัการีปรีะกอบ
ด้วิยชุ่ดวิดีิโอสารีคิดีอินสต่อลเลช่ันที�สามืารีถึพื่าผู่้ช่มืเข้ึ้าไปทำาคิวิามืรูีจ้ักกับต้่นต่อปัญห่าขึ้องโรีคินี�
มืากขึึ้�น นอกจากการีจัดฉายวิดีิโอสารีคิดีอินสต่อลเลช่นัแล้วิ อีกกิจกรีรีมืห่นึ�งที�ทีมื Eyedropper Fill

mashable.com

facebook.com/eyedropperfill
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ด้วิยเห่ตุ่นี�แบรีนด์จึงสามืารีถึสะท้อนผ่ลลัพื่ธี์นี�ผ่่าน
ปรีะสบการีณ์ที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยอารีมืณ์ เพ่ื่�อให้่ผู่้บรีโิภคิ
ได้ด่�มืดำาและรูีสึ้กต้่องการีแบ่งปันเรี่�องรีาวิที�มีืคิวิามื
ห่มืายด้วิยต่นเอง อย่างเช่น่ ห้่องปฏิิบัติ่การีนวิตั่กรีรีมื 
Space 10 ขึ้อง IKEA ที�ได้สรีา้ง Forever Meadow 
โปรีแกรีมื AR ที�นำาผู่้ใช่้ไปสู่ทุ่งห่ญ้ากวิ้างแห่่งการีทำา
สมืาธีิโดยไม่ืต้่องออกจากบ้าน โปรีแกรีมืสามืารีถึ
เปลี�ยนพ่ื่�นที�ใด ๆ ให้่เป็นทุ่งดอกไม้ืผ่่านภาพื่และเสียง
ที�เกี�ยวิข้ึ้อง รีวิมืถึึงเอฟื้เฟื้ก็ต์่ทางปรีะสาทสัมืผั่สอ่�น ๆ 
โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งสำาห่รีบัผู่้บรีโิภคิที�ต้่องอาศััยอยู่ใน
บ้านและสภาพื่แวิดล้อมืแบบเดิมื ๆ ปรีะสบการีณ์ใน
บ้านที�เปลี�ยนแปลงได้เช่น่นี�จะเปน็อีกห่นึ�งช่อ่งทางห่นึ�ง
ในการีเช่่�อมืต่่อที�เติ่มืเต็่มืคิวิามืสขุึ้ให้่คินยุคินี�ได้อย่างดี

space10.com space10.com
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อารมณ์ความรู้สึก 
และเทคโนื้โลยีอาจรวมเป็นื้หนื้ึ่งเดียว

ในอนาคิต่ การีส่�อสารีที�เน้นอารีมืณ์เปน็ศันูย์กลางสามืารีถึช่ว่ิย
ให้่ผู่้คินเปลี�ยนอารีมืณ์ดิบ (Raw Emotions) ได้โดยปรีาศัจาก
อปุสรีรีคิทางภาษาด้วิยปรีะสาทเทคิโนโลยี (Neurotechnology)

เพื่รีาะการีปฏิิสัมืพัื่นธีกั์บผู่อ่้�นห่มืายถึึงการีอ่านและถึอดรีหั่สนัยยะ 
ทางอารีมืณ์ เพ่ื่�อปรีบัตั่วิและต่อบสนองต่่อบุคิคิลต่่าง ๆ โดย
การีแสดงออกทางสีห่น้าอาจไม่ืใช่ตั่่วิบ่งช่ี�คิวิามืรูีสึ้กที�เช่่�อถ่ึอได้
เสมือไป ผ่ลการีศึักษาซึ่ึ�งตี่พิื่มืพ์ื่โดยมืห่าวิทิยาลัยแห่่งรีฐัโอไฮิโอ
ในเด่อนกมุืภาพัื่นธี ์ป ี2020 พื่บวิา่ห่ากพิื่จารีณาจากสีห่น้าขึ้อง 
ผู่้ส่�อสารีเพีื่ยงอย่างเดียวิ อาจสรีา้งคิวิามืเข้ึ้าใจผิ่ดเกี�ยวิกับ
อารีมืณ์ที�แท้จรีงิที�แสดงออกมืา ซึ่ึ�งท้ายที�สดุจะสรีา้งอปุสรีรีคิให้่
กับผู่ที้�มีืภาวิะทางจติ่และอารีมืณ์ เช่น่ กลุม่ืผู่ที้�มีือาการีออทิสติ่ก

ห่ลิวิกงเจี�ย (Liu Gongjie) นักออกแบบอนาคิต่และนักศึักษา
ปรีญิญาโทแห่่ง Central Saint Martins กรีุงลอนดอน กำาลัง
สำารีวิจคิวิามืก้าวิห่น้าทางปรีะสาทเทคิโนโลยี วิา่จะมีืส่วินช่่วิย
ให้่ผู่้คินสามืารีถึแลกเปลี�ยนอารีมืณ์ดิบได้ห่รีอ่ไม่ื ก่อนรีวิบรีวิมื
เปน็โคิรีงการีวิทิยานิพื่นธี ์แนวิคิิดขึ้องเขึ้าค่ิอการีมืองถึึงสิ�งที�จะ 
เกิดขึึ้�นในอนาคิต่ในช่ว่ิงเวิลาที�การีฝังัเซึ่นเซึ่อรีห์่รีอ่การีปลกูถ่ึาย
ช่ปิบนศีัรีษะแบบไรีส้ายจะกลายเปน็สิ�งธีรีรีมืดาที�พื่บเห็่นได้ทั�วิไป 
ผ่ลงานขึ้องเขึ้าบอกเล่าถึึงรีะบบบที�สามืารีถึถึอดรีหั่สอารีมืณ์ผ่่าน
เซึ่นเซึ่อรีส์มือง และส่งข้ึ้อมูืลไปยังอปุกรีณ์คิรีสิตั่ลที�จะทำาห่น้าที�
แสดงภาพื่ โดยการีแสดงภาพื่แต่่ละคิรีั�งจะสอดคิลอ้งกับคิวิามื
รูีสึ้กที�เฉพื่าะเจาะจง และในการีใช่ง้านจรีงิ ไฟื้ล์ภาพื่นี�จะช่ว่ิยให้่ 
ผู่ใ้ช่ส้ามืารีถึแลกเปลี�ยน ส่�อสารี และเก็บคิวิามืรูีสึ้กขึ้องต่นได้

singularityhub.com
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สอดคิล้องกับที�ห่ลิวิกงเจี�ยจินต่นาการีไวิ้ ส่วินเช่่�อมืต่่อ
รีะห่วิา่งสมืองกับคิอมืพิื่วิเต่อรีนั์�นกำาลังเดินห่น้าใกล้เคีิยงกับ
คิวิามืเปน็จรีงิในเช่งิพื่าณิช่ย์มืากกวิา่เดิมืมืาก คิวิามืพื่ยายามื
ขึ้อง Neurolink บรีษัิทปรีะสาทเทคิโนโลยีขึ้องอีลอน มัืสก์ 
(Elon Musk) ที�ก่อตั่�งในป ี2016 โดยมีืวิตั่ถึปุรีะสงค์ิเพ่ื่�อพัื่ฒนา 
ช่ิปคิอมืพิื่วิเต่อรีไ์รีส้ายในสมือง เพ่ื่�อช่่วิยผู่้ที�มีือาการีทาง
ปรีะสาท เช่น่ ผู่ป่้วิยอัมืพื่าต่ ผู่ป่้วิยโรีคิกล้ามืเน่�ออ่อนแรีง ผู่ป้ว่ิย 
ที�มีืภาวิะสมืองเส่�อมื ผู่ป่้วิยที�มีืภาวิะห่ลงล่มืห่รีอ่อัลไซึ่เมือรี ์ 
และผู่้ได้รีบับาดเจ็บบรีเิวิณกรีะดูกสันห่ลัง ให้่สามืารีถึนำา
ปญัญาปรีะดิษฐเ์ข้ึ้ามืาปรีะยกุต์่ใช่ใ้นช่วีิติ่ขึ้องต่นเองได้

ปัจจุบันบรีิษัทอยู่รีะห่วิ่างการีพัื่ฒนาเพ่ื่�อสรี้างอุปกรีณ์
ส่�อสารีรีะห่วิ่างสมืองกับคิอมืพิื่วิเต่อรีที์�มีืคิวิามืสามืารีถึ
ในการีนำาเทคิโนโลยีเข้ึ้าสู่จิต่ใจขึ้องมืนุษย์ และดึงคิวิามื
รูีสึ้กและอารีมืณ์ออกมืาได้อย่างเป็นรูีปธีรีรีมื พูื่ดง่ายๆ 
วิ่าอุปกรีณ์ช่ิปขึ้อง Neuralink จะทำาห่น้าที�เสม่ือนเซึ่ลล์
ปรีะสาทอีกตั่วิห่นึ�ง ที�สามืารีถึรีบักรีะแสปรีะสาทจากสมือง
เข้ึ้ามืาและปรีะมืวิลผ่ลผ่่านอิเล็กโทรีดที�ฝัังไวิ ้ จากนั�นก็ส่ง
กรีะแสปรีะสาทกลับไปเพ่ื่�อกรีะตุ่้นให้่เซึ่ลล์ปรีะสาททำางาน
ต่ามืคิำาสั�งได้ กลไกเห่ล่านี�จะช่ว่ิยให้่มืนุษย์คิวิบคิมุือปุกรีณ์
อิเล็กทรีอนิกส์ต่่าง ๆ ได้ดั�งใจ

singularityhub.com

wired.com
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ย้อนกลับไปในป ี2021 บรีษัิทปล่อยภาพื่วิดีิโอคิวิามืยาวิ 3 นาที เผ่ยให้่เห็่น “เพื่จเจอรี”์ ลิงแสมืเพื่ศั
ผู่้ที�มีืช่ปิ Neuralink ฝัังอยู่ทั�งสองด้านขึ้องสมือง กำาลังเล่น Mind Pong เกมืงา่ย ๆ ที�บังคัิบแผ่่น
กรีะดานขึึ้�น-ลง เพ่ื่�อตี่ลกูกลมืกลับไปห่าฝ่ัายต่รีงข้ึ้ามืบนจอคิอมืพิื่วิเต่อรี ์จากคิลิปจะเห็่นวิา่ในช่ว่ิงแรีก 
ลิงจะถึกูสอนให้่ฝักึใช่จ้อยสติ่กบังคัิบเกมืบนห่น้าจอคิอมืพิื่วิเต่อรี ์ห่ลังจากนั�น เม่ื�อมีืการีถึอดปลั�กขึ้อง 
จอยสติ่กออก ลิงตั่วิดังกล่าวิก็ยังสามืารีถึใช่ค้ิวิามืคิิด คิวิบคิมุื และเล่นเกมืได้อย่างช่ำานาญ โดยไม่ืต้่อง
ผ่่านตั่วิกลางอย่างจอยสติ่กอีก สำาห่รีบัการีทดลองในมืนุษย์ บรีษัิทยังไม่ืได้รีะบเุวิลาที�ช่ดัเจน และต้่อง
ได้รีบัการีอนุมัืติ่จากสำานักงานคิณะกรีรีมืการีอาห่ารีและยา (FDA) สำาห่รีบัการีใช่ง้านทางการีแพื่ทย์
ทั�วิไปก่อน เน่�องจากอปุกรีณ์ดังกล่าวิมีืคิวิามืเสี�ยงสงูและไม่ืเคิยใช่ใ้นมืนุษย์มืาก่อน

จะเห็่นวิา่นอกเห่น่อการีสรีา้งผ่ลลัพื่ธีเ์ช่ิงบวิก เช่่น 
การีส่�อสารีที�เน้นอารีมืณ์แล้วิ ปรีะสาทเทคิโนโลยี
สำาห่รีบัผู่้บรีโิภคิอาจนำาไปสู่ผ่ลลัพื่ธีที์�อันต่รีายห่รีอ่
สถึานการีณ์แบบดิสโทเปียอย่างที�เกิดขึึ้�นในซึ่ีรีส์ี
เรี่�อง Made for Love ทางช่่อง HBO ได้ โดยใน
เรี่�องสามีืขีึ้�หึ่งใช่้อุปกรีณ์เพ่ื่�อคิวิบคิุมืภรีรียาขึ้อง
ต่นเอง ดังนั�นห่ากเทคิโนโลยีพัื่ฒนาเต็่มืที�แล้วิ
และสามืารีถึนำาไปใช่้งานเพ่ื่�อปรีบัเปลี�ยน คิวิบคิุมื
อารีมืณ์ และการีกรีะทำาขึ้องผู่้อ่�นได้ นั�นอาจนำาไป
สู่ปัญห่าการีดำาเนินการีเรี่�องสิทธีคิิวิามืเป็นส่วินตั่วิ
ทางอารีมืณ์และจิต่ใจ ที�ล่าช่้าและไม่ืเท่าทันการี
เปลี�ยนแปลงทางปรีะสาทเทคิโนโลยีที�ลำาห่น้าไป
อย่างรีวิดเรีว็ิก็เป็นได้ 

theconversation.com

variety.com

wikipedia.org
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นวิตั่กรีและนักสรีา้งสรีรีค์ิกำาลังสำารีวิจคิวิามืเช่่�อมืโยงรีะห่วิา่ง
จิต่วิญิญาณและเทคิโนโลยี เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืห่มืายให่ม่ืให้่กับ
ผู่้บรีโิภคิ เน่�องจากคิวิามืเช่่�อมัื�นในสถึาบันทางศัาสนาลดลง  
ผู่้บรีโิภคิจึงมืองห่าปรีะสบการีณ์ด้านจิต่วิญิญาณทางเล่อกที�
เช่่�อมืโยงพื่วิกเขึ้าให้่เข้ึ้ากับตั่วิต่นภายใน อย่างการีมีืส่วินรีว่ิมืใน
การีปฏิิบัติ่ทางจติ่วิญิญาณ ตั่�งแต่่พิื่ธีกีรีรีมืทางศัาสนาไปจนถึึง
กิจวิัต่รีอ่�น ๆ ที�มีืคิวิามืสัมืพัื่นธี์กับสุขึ้ภาวิะทางรีา่งกายและ
จติ่ใจที�เพิื่�มืขึึ้�น เช่น่ การีทำาสมืาธี ิเน่�องจากผู่้ปฏิิบัติ่จะรูีสึ้กถึึง
จุดมืุง่ห่มืาย การีเช่่�อมืโยง คิวิามืห่วิงั และการีเปน็ส่วินห่นึ�งขึ้อง
การีปฏิิบัติ่ได้ อิเรีนา ปาปาโดปูโลส (Irena Papadopoulos) 
ศัาสต่รีาจารีย์ด้านสขุึ้ภาพื่แบบข้ึ้ามืวิฒันธีรีรีมื (Transcultural 
Health) มืห่าวิทิยาลัยมิืดเดิลเซึ่กส์ สห่รีาช่อาณาจกัรี อธีบิาย
วิา่การีสนับสนุนทางจิต่วิญิญาณเป็นองค์ิปรีะกอบสำาคัิญขึ้อง
การีดูแลแบบองค์ิรีวิมืสำาห่รีบัการีรีกัษาผู่้ป่วิยในภาวิะฉุกเฉิน
ด้านสขุึ้ภาพื่ อย่างการีรีะบาดให่ญ่ขึ้องโคิวิดิ-19 

การีสำารีวิจแนวิทางทางเล่อกสู่จิต่วิญิญาณ ที�ผ่สมืผ่สานการี
ปฏิิบัติ่ทางจติ่วิญิญาณแบบดั�งเดิมื เช่น่ เช่มัืน (Shamanism) 
แนวิปฏิิบัติ่ในเช่งิจติ่วิญิญาณที�ลึกซึ่ึ�ง เพ่ื่�อใช่ร้ีกัษาโรีคิและทำาให้่
เกิดคิวิามืสุขึ้สบาย ห่นึ�งในวิฒันธีรีรีมืรีว่ิมืขึ้องช่นเผ่่าทั�วิโลก  
มีืพ่ื่�นฐานอยู่บนคิวิามืเช่่�อที�วิา่การีเยียวิยารีกัษาทกุอาการีป่วิย
ล้วินมีืมิืติ่ขึ้องจติ่วิญิญาณรีวิมือยูด้่วิย และทุกอาการีป่วิยก็ย่อมื
มีืเรี่�องจติ่เข้ึ้ามืาเกี�ยวิข้ึ้อง และด้วิยการีปรีะยุกต์่ใช่เ้ทคิโนโลยี 
แนวิทางดั�งเดิมืเห่ล่านี�ได้สรีา้งสรีรีค์ิจินต่นาการี พื่รีอ้มืกับ 
ห่ยิบย่�นคิำาต่อบสำาห่รีบัปัญห่ายุคิให่ม่ืที�ผู่้คินต้่องรีบัม่ือ 

จิตวิญญาณแบบดิจิทัล  
(Virtual Spirituality)

ภาพถ่ายโดย  
William Farlow 
จาก unsplash
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โคิรีงการี Digital Esoterism ปี 2021 โดย 
จเินวิรีา เปต่รีอซึ่ซึ่ ี(Ginevra Petrozzi) ดีไซึ่เนอรี์
ช่าวิอิต่าเลียน สำารีวิจบทบาทขึ้องคิาถึาและ
เวิทมืนต่รีใ์นรีะบบเศัรีษฐกิจดิจิทัล ด้วิยห่ลัก
การีคิิดอย่างเป็นเห่ตุ่เป็นผ่ลและการีใช่้คิวิามื
คิิดสรีา้งสรีรีค์ิเพ่ื่�อสรีา้งการีรีบัรูีกั้บกลุม่ืผู่ใ้ช่ง้าน
ในปรีะเด็นที�เกี�ยวิข้ึ้องกับเทคิโนโลยี ตั่�งแต่่การี
ผู่กขึ้าดข้ึ้อมืูลไปจนถึึงรีะบบทุนนิยมืแบบสอด
ส่อง (Surveillance Capitalism) 

ข้ึ้อดีอย่างห่นึ�งขึ้องบรีกิารีจติ่วิญิญาณออนไลน์ (Online Spirituality) ค่ิอคิวิามืสามืารีถึในการีเข้ึ้าถึึง 
ซึ่ึ�งเห็่นได้จากการีเพิื่�มืจำานวินขึ้องบรีกิารีออนดีมืานด์ต่่าง ๆ  สำาห่รีบัการีใช่ง้านส่วินบุคุิคิลและพิื่ธีกีรีรีมื
ทางดิจทัิล (Digital Rituals) ที�เพิื่�มืขึึ้�น อย่างเช่น่ Sanctuary แอปพื่ลิเคิช่นัที�นำาเสนอโห่รีาศัาสต่รี์
แบบออนดีมืานด์และการีอ่านค่ิาพื่ลังจติ่ ซึ่ึ�งเพิื่�งได้รีบัเงนิทนุสนับสนุนถึึง 3 ล้านดอลลารีส์ห่รีฐั

เธีอมืองวิ่าพิื่ธีีกรีรีมืเกี�ยวิกับเวิทมืนต่รี์และ
เคิรี่�องม่ือสามืารีถึช่ว่ิยแก้ปญัห่าต่่าง ๆ  ทำาให้่ผู่ใ้ช่้
งานดิจิทัลต่รีะห่นักถึึงพื่ฤติ่กรีรีมืดิจิทัลขึ้องต่น
มืากขึึ้�น Digital Esoterism จงึออกแบบมืาให้่
อยูใ่นลกัษณะแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื โดยที�นักออกแบบทำา
ห่น้าที�เป็นเห่ม่ือนแม่ืมืดดิจทัิล (Digital Witch)
อ่านและตี่คิวิามืคิำาทำานายอัต่โนมัืติ่จากโทรีศััพื่ท์ 
ขึ้องแต่่ละบุคิคิลไม่ืต่่างจากไพ่ื่ทาโรีต์่ ซึ่ึ�งทั�งห่มืด
เกิดขึึ้�นจากการีศึักษาโฆษณาที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิย
รีะบบอัลกอรีทึิมืที�แสดงผ่่านการีใช่แ้อปพื่ลิเคิช่นั 
โดยจะดึงข้ึ้อมูืลสำาคัิญเกี�ยวิกับบุคิลิกภาพื่ขึ้อง 
ผู่้ใช่้ คิวิามืปรีารีถึนา และคิวิามืต้่องการีใน
อนาคิต่ขึ้องแต่่ละคินออกมืา

ginevrapetrozzi.com

ginevrapetrozzi.com
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ฟื้งัดูเห่ม่ือนงา่ย แต่่คิวิามืท้าทายอยู่ต่รีงที�วิา่จะมีืวิธิีกีารีสรีา้งสรีรีค์ิบรีกิารี
แบบโลกเสม่ือนอย่างไรีให้่ผู่ใ้ช่ง้านรูีสึ้กวิา่เปน็โลกแห่่งคิวิามืจรีงิ ช่าเนน เบิต่ต์่
เช่อรี ์(Shanen Boettcher) นักวิจิยัด้านปัญญาปรีะดิษฐ ์ผู่้ศึักษาวิธิีทีี�ผู่้ช่ว่ิย
แบบ AI เช่น่ Alexa จาก Amazon จะพื่ดูคิยุเกี�ยวิกับจติ่วิญิญาณและศัาสนาใน
อนาคิต่ งานวิจิยัขึ้องเธีอขึ้อให้่ผู่เ้ข้ึ้ารีว่ิมืที�มีืภมิูืห่ลังทางคิวิามืเช่่�อแต่กต่่างกัน 
ให้่คิะแนนการีต่อบสนองทางจติ่วิญิญาณต่่าง ๆ  จากอปุกรีณ์ AI ปรีะเภทต่่าง ๆ   
โดยโปรีเจ็กต์่นี�คิาดห่วิงัและจะแสดงให้่เห็่นวิา่ผู่้นำาด้านเทคิโนโลยีสามืารีถึ
นำาการีสนทนาทางจติ่วิญิญาณ ไปปรีบัใช่กั้บอัลกอรีทึิมืขึ้องแบรีนด์สินค้ิาขึ้อง
ต่นเองได้อย่างไรี

ปรีะสบการีณ์ที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยโช่คิช่ะต่าจะทำางานได้ดีที�สุดในพ่ื่�นที�ที�มีืผู่้คิน
จำานวินมืาก และผู่บ้รีโิภคิอยู่ในช่ว่ิงเวิลาที�มีืทางเล่อกมืากมืาย เช่น่ ฟื้ดี TikTok 
ที�ไม่ืมีืวินัสิ�นสดุ ผู่้ใช่ง้านไม่ืต้่องรูีสึ้กวิติ่กกังวิลในการีตั่ดสินใจ พื่รีอ้มื ๆ กับ
การีแสดงให้่เห็่นวิา่ปรีะสบการีณ์ผู่้ใช่้มีืคิวิามืห่มืายมืากขึึ้�น แบรีนด์สามืารีถึ
ทดลองใช่้พื่ลังแห่่งโช่คิช่ะต่า โดยเปิดโอกาสให้่ผู่้บรีโิภคิได้มีืปรีะสบการีณ์ 
สุม่ืเล่อกเปน็ขึ้องตั่วิเอง เสม่ือนการีสรีา้งปรีะสบการีณ์แบบการีห่ยิบไพ่ื่ทาโรีต์่
เพ่ื่�อเป็นแนวิทาง พื่รีอ้มืสรีา้งคิวิามืเข้ึ้าใจผู่้ใช่ง้านผ่่านการีส่งข้ึ้อคิวิามืต่่าง ๆ 
ไปสำาห่รีบัสรีา้งการีรีบัรูี้

บทความ “สมองกลไม่ไกลเกินเอื้อม! 
‘Neuralink’ โปรเจกต์เชื่อมต่อสมอง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
ของ อีลอน มัสก์ กำาลังเข้าสู่การ
ทดลองกับมนุษย์”  
โดย ถนัดกิจ จันกิเสน  
จาก thestandard.co

บทความ “อัปเกรดสมอง  
วิวัฒนาการขั้นสุดยอดของ 
มวลมนุษย์ ด้วยชิป Neuralink”  
จาก tnnthailand.com

ที่มา: 

บทความ “Mood Market:  
Shifts & Strategies”  
โดย Brielle Saggese  
จาก wgsn.com

บทความ “Research Radar:  
Digital Spirituality”  
โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ “Research 
Radar: Emotion-Centred 
Communication”  
โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ “Spirituality 2021:  
Shifts & Strategies”  
โดย Brielle Saggese  
จาก wgsn.com

บทความ “The Emotional 
Ecosystem” โดย Meg Asaro  
จาก medium.comภาพถ่ายโดย  

Julien Tromeur 
จาก unsplash
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ในป ี2023 สังคิมืและวิฒันธีรีรีมืจะเผ่ช่ญิกับคิล่�นคิวิามืเปลี�ยนแปลง 
ในห่ลายรีะดับไม่ืต่่างจากที�เคิยเป็นมืา พื่วิกเรีาต่่างปรีะสบกับ
รีะดับขึ้องโลกาภิวิัต่น์ที�ผ่กผั่นเป็นปรีะวิัติ่การีณ์ ด้วิยแรีงผ่ลัก 
จากนโยบายการีค้ิาเสรี ี การีปรีบัปรุีงเทคิโนโลยี และการีขึ้ยาย 
เคิรีอ่ข่ึ้ายแบรีนด์รีะดับโลก พื่รีอ้มืกับการีทวินกรีะแสโลกาภิวิตั่น์ 
(Deglobalization) ที�ยังคิงเกิดขึึ้�นอย่างต่่อเน่�อง 

การีผู่กขึ้าดรีะดับมืห่ภาคิได้ทำาให้่ห่ลายปรีะเทศัและคิอมืมิืวินิตี่� 
ต่่าง ๆ รูี้สึกวิ่าพื่วิกเขึ้าถึูกลดทอนอัต่ลักษณ์ขึ้องต่นเองลงไป 
การีขัึ้บเคิล่�อนกรีะแสคิวิามืเป็นท้องถิึ�นภายในแต่่ละห่น่วิยย่อย
ขึ้องปรีะเทศัต่่าง ๆ จึงก้าวิขึึ้�นมืาเป็นเคิรี่�องม่ือที�ทำาให้่แบรีนด์
ต้่องพัื่ฒนาสินค้ิาและบรีิการีให้่ต่อบรีับกับคิวิามืต้่องการีขึ้อง
วิัฒนธีรีรีมืท้องถิึ�น ผู่้คินภายในชุ่มืช่นต่่างหั่นมืาพึื่�งพื่าต่นเอง  
ด้วิยการีสรี้างรีะบบบรีิห่ารีจัดการีภายใน เพ่ื่�อเติ่มืเต็่มืห่่วิงโซึ่ ่
การีผ่ลิต่ภายในชุ่มืช่น (Community Supply Chain) ให้่สมืบูรีณ์
แบบที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ 

ธีรุีกิจที�จะคิรีองใจผู่ค้ินได้จงึเปน็ธีรุีกิจขึ้อง “พื่วิกเรีา” ไม่ืใช่ ่“พื่วิกเขึ้า”

ปฏิิเสธีไม่ืได้วิา่การีขัึ้บเคิล่�อนทางสังคิมืรีะดับมืห่ภาคิ อย่างเรี่�องขึ้อง
ปรีะเทศัมืห่าอำานาจ คิวิามืเห่ล่�อมืลำาทางเช่่�อช่าติ่ การีศึักษา ต่ลอดจน 
การีแบ่งขัึ้�วิทางคิวิามืคิิดอย่างสดุโต่่ง ยังคิงเกิดขึึ้�นในทกุปรีะเทศั
ทั�วิโลกที�ล้วินต้่องเผ่ช่ญิกับคิวิามืท้าทายเห่ล่านี�ในรีะดับที�แต่กต่่าง 
กันไป แต่่ภายในสังคิมือันแต่กรีา้วินี�เอง (Fractured Society)  
คินเล็ก ๆ ในสังคิมืได้รีว่ิมืกันสรีา้งคิวิามืเปลี�ยนแปลงคินละเล็ก 
คินละน้อย เรีาจึงได้เห็่นเม่ืองที�ถึูกฟื้้� นฟูื้ขึึ้�นให่ม่ื เม่ืองที�มีืป่า 
ขึ้นาดเล็กกรีะจายตั่วิอยู่ทั�วิ ในขึ้ณะที�กลุ่มืคินห่ลากห่ลายที�มีื 
คิวิามืถึนัดต่่างสาขึ้าได้เข้ึ้ามืาทำางานรีว่ิมืกัน เพ่ื่�อสรีา้งนวิตั่กรีรีมื
ที�จะช่่วิยเปลี�ยนแปลงช่ีวิิต่ขึ้องคินที�ต้่องการีคิวิามืช่่วิยเห่ล่อ 
นอกจากนี� เรีายังเห็่นแบรีนด์ท้องถิึ�นที�ออกมืาแสดงจุดย่นเพ่ื่�อ
เรียีกรีอ้งคิวิามืเท่าเทียมืทางสังคิมื ห่รีอ่เห็่นคินรุีน่ให่ม่ืที�ไม่ืเคิย
เห่น่�อยล้ากับการีแสดงออกเพ่ื่�อให้่ได้มืาซึ่ึ�งคิวิามืถึกูต้่อง

พื่ลเม่ืองยังคิงไม่ืห่ยุดตั่�งคิำาถึามืเกี�ยวิกับรีากฐานและโคิรีงสรีา้ง
ขึ้องสังคิมืที�อาศััยอยู่ และกำาลังผ่ลักดันให้่เกิดการีแก้ไขึ้ปัญห่าที�
ต้่นเห่ต่ ุไม่ืใช่ผ่่ลที�เห็่นจากปลายทาง เพื่รีาะเรีาต่่างรูีดี้วิา่สังคิมืเปน็
แบบไห่นก็ค่ิอเงาสะท้อนขึ้องคินที�อยู่รีว่ิมืกันในสังคิมืนั�น ปี 2023 
สังคิมืและวิัฒนธีรีรีมืจะมีืห่น้าต่าเป็นอย่างไรี ขึึ้�นอยู่กับผู่้คินที� 
รีว่ิมืกันห่มืายมัื�นปั� นม่ือให้่ไปสู่ปลายทางนั�นด้วิยกัน 
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ถึงโลกจะกว้าง แต่เราก็อยู่ข้างๆ กันื้

GLOBAL  
NEIGHBOURHOOD

ภาพถ่ายโดย  
Helena Lopes 
จาก unsplashธุรกิจที่เกี่ยวข้อง:  ค้าปลีก สื่อและความบันเทิง
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KEY 
TAKEAWAYS

 การีกลับมืาขึ้องคิวิามืขัึ้ดแย้งรีะห่วิ่างมืห่าอำานาจ
อย่างฉับพื่ลันแสดงให้่เห็่นถึึงคิวิามืเปรีาะบางขึ้องห่่วิง
โซึ่่การีผ่ลิต่ทั�วิโลก ปรีะเทศัผู่้นำาทางเศัรีษฐกิจกำาลัง
พิื่จารีณากลยุทธีใ์ห่ม่ืและสนับสนุนแนวิคิิด ‘การีแยก
ตั่วิ’ เพ่ื่�อลดการีพึื่�งพื่าอาศััยรีะห่วิา่งปรีะเทศั 

  การีเกิดขึึ้�นขึ้องแนวิคิิดดั�งเดิมืขึ้องปรีะเทศั ช่าติ่ และ
รีฐั ถึกูกรีะตุ่้นในโลกดิจทัิล ไอเดียขึ้อง “คิวิามืเปน็เพ่ื่�อน
บ้าน” นั�นมืาจากการีแบ่งปันคิณุค่ิารีว่ิมืกัน แนวิคิิดนี�
จะนำาคิวิามืเปลี�ยนแปลงมืาสู่ค่ิานิยมืเดิมืที�เคิยเกิดขึึ้�น

 คิวิามืเป็นดิจิทัลได้ลดอำานาจขึ้องเขึ้ต่แดนช่าติ่ใน
ห่ลายมิืติ่ การีปรีะชุ่มืข้ึ้ามืทวิปีผ่่าน Zoom การีค้ิาขึ้าย
อีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ และคิวิามืสามืารีถึขึ้องส่�อเสม่ือน ได้แสดง
ให้่เห็่นถึึงคิวิามืล้าห่ลังขึ้องช่าติ่ทางกายภาพื่และการี
ปกคิรีองแบบรีะบบรีาช่การีรีวิมืศันูย์

 ซึ่อฟื้ต์่พื่าวิเวิอรีไ์ด้กลายเป็นเคิรี่�องม่ือสำาคัิญที�จะ
ช่ว่ิยเพิื่�มืมืูลค่ิาเศัรีษฐกิจ โดยเฉพื่าะในช่ว่ิงการีฟื้้� นตั่วิ
ห่ลังการีแพื่รีร่ีะบาดโคิวิดิ-19 ที�มืุ่งสู่นโยบายเศัรีษฐกิจ
สรีา้งสรีรีค์ิ พัื่ฒนามืาจากองค์ิคิวิามืรูีท้รีพัื่ย์สินทาง
ปัญญา การีศึักษา และการีสรีา้งสรีรีค์ิ ซึ่ึ�งเช่่�อมืโยงกับ
วิฒันธีรีรีมื 
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คิำาวิา่ “การีแยกส่วิน (Decoupling)” จะยิ�งมีืบทบาทเข้ึ้มืข้ึ้น 
มืากขึึ้�น คิวิามืห่มืายดั�งเดิมืที�ถึูกใช่้ในบรีบิทขึ้องการีแยก
สองวิงไฟื้ฟื้า้ออกจากกัน คิำานี� ถึูกนำามืาใช่้กับบรีบิททาง
ภมิูืรีฐัศัาสต่รีแ์ละเศัรีษฐกิจมืากขึึ้�นในช่ว่ิงปีที�ผ่่านมืา เพ่ื่�อ
อธีบิายเห่ต่กุารีณ์สำาคัิญต่่าง ๆ อย่างเช่น่คิวิามืแปรีปรีวิน
ขึ้องกลุ่มืพัื่นธีมิืต่รีแอต่แลนติ่ก (Atlantic Alliance) 
คิวิามืเป็นไปได้ที�สห่รีฐัอเมืรีกิา จะไม่ืมีืปฏิิกิรียิาต่่อการี
ที�รีสัเซึ่ียโจมืตี่ยุโรีป การีเข้ึ้ารีว่ิมืสงคิรีามือย่างปรีาศัจาก
คิวิามืกลัวิขึ้องยูเคิรีน ไปจนถึึงรีายงานขึ้องคิณะกรีรีมืการี
รีะห่วิา่งรีฐับาลวิา่ด้วิยการีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ภูมิือากาศั 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) ที�ได้กล่าวิถึึงคิวิามืห่วิงัที�จะแยกส่วินรีะห่วิา่งการี
เติ่บโต่ทางเศัรีษฐกิจ และการีเติ่บโต่ขึ้องการีปล่อยก�าซึ่
คิารีบ์อนไดออกไซึ่ด์

คิำาวิา่ “การีแยกส่วิน” มีืคิวิามืห่มืายเช่น่เดียวิกับคิำาวิา่ “tuo 
gou” ในภาษาจีน ห่มืายถึึงแนวิโน้มืที�จะลดห่รีอ่ขึ้จดัคิวิามื
เช่่�อมืโยงขึ้องการีพึื่�งพื่าอาศััยกันทางเศัรีษฐกิจรีะห่วิ่าง
สห่รีฐัอเมืรีกิา ห่ากพืู่ดให้่คิรีอบคิลมุืในวิงกวิา้งกวิา่นั�นค่ิอ
ปรีะเทศัทางต่ะวินัต่กกับจนี เจเรีมีื เกซึ่ (Jeremy Ghez) 
ศัาสต่รีาจารีย์ด้านเศัรีษฐศัาสต่รีแ์ละธีรุีกิจรีะห่วิา่งปรีะเทศั
จากสถึาบันธีุรีกิจในปารีสี กล่าวิวิ่า “สิ�งนี�เกี�ยวิข้ึ้องกับ
สถึานการีณ์ที�สห่รีฐัอเมืรีกิา และจีน จะเล่อกเทคิโนโลยี
และมืาต่รีฐานการีค้ิาที�แต่กต่่างกัน และพึื่�งพื่าห่่วิงโซึ่่
อปุทานที�เป็นอิสรีะ”

lemonde.fr

การีห่ยุดลงขึ้องรีะเบียบโลกให่ม่ืได้ทำาให้่คิวิามืสัมืพัื่นธี์รีะห่วิ่างปรีะเทศัเปรีาะบางลง และเกิด 
ผ่ลกรีะทบแบบต่่อเน่�อง การีกลับมืาขึ้องคิวิามืขัึ้ดแย้งรีะห่วิา่งมืห่าอำานาจอย่างฉับพื่ลันแสดงให้่เห็่น
ถึึงคิวิามืเปรีาะบางขึ้องห่่วิงโซึ่ก่ารีผ่ลิต่ทั�วิโลก ปรีะเทศัผู่น้ำาทางเศัรีษฐกิจกำาลังพิื่จารีณากลยุทธีใ์ห่ม่ื 
และสนับสนุนแนวิคิิด ‘การีแยกตั่วิ’ เพ่ื่�อลดการีพึื่�งพื่าอาศััยรีะห่วิา่งปรีะเทศั โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งกับ
จนี การีรุีกรีานทางเทคิโนโลยีที�ไม่ืห่ยดุห่ย่อนจากสห่รีฐัอเมืรีกิาและจนี กำาลังเน้นยำาคิวิามืตึ่งเคิรียีด
ทางการีเม่ือง และบังคัิบให้่ปรีะเทศัต่่าง ๆ ในยุโรีป ต่ะวินัออกกลาง และแอฟื้รีกิา ต้่องมืองห่าทาง
เล่อกเพ่ื่�อสรีา้งพัื่นธีมิืต่รีให่ม่ื
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สงคิรีามืการีค้ิายังคิงดำาเนินต่่อไป คิวิามืไม่ืลงรีอยกัน 
รีะห่วิา่งสห่รีฐัอเมืรีกิา และจนีจะเป็นคิวิามืท้าทาย
ต่่อบรีษัิทต่่าง ๆ  เม่ื�อต้่องรีบัม่ือกับภาษีและการีคิวิำา
บาต่รี รีายงานจาก Tariffs Hurt the Heartland 
ซึ่ึ�งเป็นแคิมืเปญรีะดับปรีะเทศัที�ต่่อสู้กับสงคิรีามื
การีค้ิาขึ้องโดนัลด์ ทรีัมืป์ อดีต่ปรีะธีานาธีิบดี
สห่รีัฐ ได้สรุีปวิ่าอัต่รีาภาษีขึ้องทรีัมืป์จะเพิื่�มื
ต้่นทุนให้่คิรีอบคิรีวัิช่าวิอเมืรีกัินโดยเฉลี�ย 4 คิน 
เพิื่�มืขึึ้�น 2,300 ดอลลารี์สห่รีัฐต่่อปีได้อย่างไรี  
งานศึักษายังพื่บวิ่าสงคิรีามืการีค้ิาสรีา้งรีายจ่าย  
810 ดอลลารีส์ห่รีฐั ต่่อวิินาที บรีษัิทขึ้องสห่รีฐัฯ  
จะเป็นฝั่ายที�จ่ายแพื่งท่ามืกลางคิวิามืตึ่งเคิรียีด 
ที�เกิดขึึ้�น“ เรีาทรีาบอย่างดีวิ่าการีเก็บภาษีเพิื่�มื
เติ่มืจะส่งผ่ลกรีะทบเช่ิงลบและรีะยะยาวิอย่าง
มีืนัยสำาคัิญต่่อธีุรีกิจเกษต่รีกรี คิรีอบคิรีัวิ และ
เศัรีษฐกิจขึ้องสห่รีฐัอเมืรีกิา” Tariffs Hurt the 
Heartland กล่าวิในจดห่มืายถึึงทำาเนียบขึ้าวิ 
การีรีักษาคิวิามืสัมืพัื่นธี์กับจีนเป็นกุญแจสำาคัิญ
สำาห่รีับสห่รีัฐอเมืรีิกา โดยในปี 2017 ปรีะมืาณ 
41% ขึ้องเส่�อผ้่าทั�งห่มืด 72% ขึ้องรีองเท้าทั�งห่มืด 
และ 84% ขึ้องสินค้ิาการีเดินทางทั�งห่มืดที�ขึ้าย
ในสห่รีฐัอเมืรีกิา แท้จรีงิแล้วิผ่ลิต่ในปรีะเทศัจีน 
นอกจากนี� อัต่รีาภาษีศัุลกากรีขึ้องจีนยังส่งผ่ล 
กรีะทบต่่อการีจา้งงานในสห่รีฐัอเมืรีกิาอีกด้วิย 

ภาพถ่ายโดย  
Andy Feliciotti 
จาก unsplash
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ในด้านอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ บรีษัิทจีนกำาลังได้รีบัส่วินแบ่งการีต่ลาดอย่างรีวิดเรีว็ิในยุโรีป 
ต่ะวินัออกกลาง และแอฟื้รีกิา ปี 2021 AliExpress ซึ่ึ�งเป็นสาขึ้าในต่่างปรีะเทศั
ขึ้อง Alibaba ที�แข่ึ้งขัึ้นกับ Amazon ได้ตั่�งเป้าที�จะเปิดศัูนย์กรีะจายสินค้ิาใน
ยุโรีปที�เม่ืองลีแยฌ ปรีะเทศัเบลเยียมื เพ่ื่�อรีองรีับต่ลาดในภูมิืภาคิได้อย่างมีื
ปรีะสิทธีภิาพื่มืากขึึ้�น โดยมีืเป้าห่มืายที�จะส่งสินค้ิาจากจีนไปยังยุโรีปให้่ได้ภายใน
เวิลาเพีื่ยง 72 ช่ั�วิโมืง การีพัื่ฒนาคิลังสินค้ิาจะสรีา้งงานโดยต่รีง 900 ต่ำาแห่น่ง
ในเม่ืองลีแยฌและเปลี�ยนพ่ื่�นที�ให้่กลายเป็นศัูนย์กลางด้านโลจิสติ่กส์ที�ให่ญ่ขึึ้�น  
ส่งผ่ลให้่ AliExpress ก้าวิขึึ้�นมืาอยู่ในสามือันดับแรีกขึ้องต่ลาด รีว่ิมืกับ 13 ปรีะเทศั
สมืาช่ิกสห่ภาพื่ยุโรีป

ถึงบัลลังก์มังกรจะสั่นื้ไหว  
แต่ไม่เคยหยุดเซอร์ ไพรส์โลก

การีขึ้ยายตั่วิรีะห่วิา่งปรีะเทศัขึ้องจีนและโคิรีงการี Belt and Road Initiative ได้พื่ลิกโฉมืสู่บท
ให่ม่ืทางดิจิทัลอย่างช่ดัเจน การีรีเิรีิ�มืโคิรีงการีเส้นทางสายไห่มืดิจิทัล (Digital Silk Road: DSR)  
พื่รีอ้มืกับการีที�บรีษัิทเทคิโนโลยีขึ้องจนีห่ลายแห่่งทั�วิโลก เช่น่ Huawei, WeChat และ TikTok กำาลัง
ท้าทายห่่วิงโซึ่อ่ปุทานรีะห่วิา่งปรีะเทศัและตั่�งคิำาถึามืเกี�ยวิกับอนาคิต่ขึ้องโลกาภิวิตั่น์ ด้วิยเปา้ห่มืาย
อันทะเยอทะยานขึ้องจนีในการีกำาห่นดมืาต่รีฐานรีะดับโลกสำาห่รีบัเทคิโนโลยี เช่น่ 5G AI และ IoT 
ซึ่ึ�งดำาเนินการีผ่่านโคิรีงการีรีเิรีิ�มื DSR 

การีขึ้ยายตั่วิด้านเทคิโนโลยียักษ์ให่ญ่ขึ้องจีนจะถึึงจุดสูงสุดในปี 2023 ผ่ลกรีะทบขึ้อง DSR จะ 
เกิดขึึ้�นอย่างกวิ้างขึ้วิางและห่ยั�งรีากลึก คิรีอบคิลุมืตั่�งแต่่ภาคิส่วินอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ การีพัื่ฒนาพ่ื่�นที�  
เม่ืองอัจฉรียิะ และการีเฝั้าต่รีวิจสอบ อย่างเช่่น ในเด่อนมิืถึุนายน ปี 2020 รีฐับาลจีนได้เปิดตั่วิ 
รีะบบดาวิเทียมืทางเล่อกอ่�นแทน Global Positioning System (GPS) ขึ้องสห่รีฐัอเมืรีกิา GLONASS 
ขึ้องรีสัเซึ่ีย และรีะบบนำาทางด้วิยดาวิเทียมื Galileo ขึ้องสห่ภาพื่ยุโรีป ทำาให้่จีนกลายเป็นคิู่แข่ึ้ง 
รีายให่ม่ืในต่ลาดบรีกิารีรีะบุต่ำาแห่น่งทางภมิูืศัาสต่รีทั์นที

ภาพถ่ายโดย Joshua Fernandez 
จาก unsplash
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นอกจากนี� AliExpress ยังได้เปิดตั่วิกลยุทธี ์ʻLocal to Global’ ในยุโรีป เพ่ื่�อแข่ึ้งขัึ้นกับ Amazon  
อย่างมีืปรีะสิทธีภิาพื่มืากขึึ้�น อีคิอมืเมิืรีซ์ึ่รีายนี�มีืบทบาทในต่ลาดห่ลายปรีะเทศัอย่างอิต่าลี สเปน  
ตุ่รีกี และรีสัเซึ่ีย โดยไม่ืเพีื่ยงมือบช่่องทางการีค้ิาปลีกทางเล่อกให้่แบรีนด์ต่ะวิันต่กเพ่ื่�อเข้ึ้าถึึง 
กลุ่มืผู่้บรีโิภคิกลุ่มืให่ม่ืเท่านั�น แต่่ยังการีนัตี่วิา่จะมีืเส้นทางการีจัดส่งสินค้ิาที�เรีว็ิขึึ้�นสำาห่รีบัสินค้ิา 
ที�จัดส่งจากจีน นับวิ่า AliExpress เป็นมืห่าอำานาจด้านอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ที�ดึงดูดลูกค้ิาที�ขัึ้บเคิล่�อน 
ด้วิยมืูลค่ิาทั�วิยุโรีป ในรีัสเซึ่ีย บรีิษัทตั่�งเป้าห่มืายที�จะบรีรีลุรีายได้ 1 ห่ม่ื�นล้านดอลลารี์สห่รีัฐ 
ภายในปี 2023 

ด้วิยคิวิามืไม่ืแน่นอนเกี�ยวิกับข้ึ้อต่กลงทางการีค้ิาและพัื่นธีมิืต่รีให่ม่ื การีย้ายการีดำาเนินงานด้าน
การีผ่ลิต่ในทางภูมิืศัาสต่รีใ์ห้่กลับมืาอยู่ใกล้กับปรีะเทศัที�จะขึ้ายสินค้ิาห่รีอ่บรีกิารี เป็นสนามืแห่่ง
การีลงทนุที�เพิื่�มืขึึ้�นสำาห่รีบับรีษัิทต่่าง ๆ  การีศึักษาเม่ื�อเรีว็ิ ๆ  นี�พื่บวิา่การีย้ายถิึ�นฐานการีผ่ลิต่มีือัต่รีา 
การีเติ่บโต่ที� 10.5% ต่่อปี เอกสารีวิจิยัขึ้อง McKinsey พื่บวิา่จากการีสำารีวิจขึ้องผู่้บรีหิ่ารีการีจดัห่า 
ทั�วิโลก การีย้ายฐานการีผ่ลิต่มีืแนวิโน้มืเปลี�ยนจากจนีไปยังปรีะเทศัอ่�น ๆ  ในเอเช่ยีในป ี2022 รีายงาน
กล่าวิวิา่ “คิวิามืจำาเปน็ด้านคิวิามืคิลอ่งตั่วิและการีลดคิวิามืเสี�ยงก็เพิื่�มืรีะดับการีย้ายฐานการีผ่ลติ่ใน
รีะดับภมิูืภาคิ การีพัื่ฒนาห่่วิงโซึ่อ่ปุทาน ธีรุีกิจแฟื้ช่ั�นปรีะมืาณ 60% คิาดห่วิงัวิา่กลุม่ืการีผ่ลติ่เส่�อผ้่า
ที�มีืศัักยภาพื่สงูจะย้ายฐานการีผ่ลิต่ได้อย่างรีวิดเรีว็ิ เช่น่ ในยุโรีปต่ะวินัออกและอเมืรีกิากลาง”

ภาพถ่ายโดย  
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Global Neighbourhood 
ถึงโลกจะกว้าง แต่เราก็อยู่ข้าง ๆ กันื้ 

ผู่้คินทั�วิโลกต่่างกำาลังมืองห่าวิธิีกีารีที�มีืปรีะสิทธีภิาพื่ในการี
รีบัม่ือกับคิวิามืท้าทายที�เผ่ช่ิญอยู่รีว่ิมืกัน ผ่่านสิ�งที�อยู่เห่น่อ
ขึ้อบเขึ้ต่ทางกายภาพื่ แม้ืดูเห่ม่ือนวิ่าเขึ้ต่แดนนั�นอาจจะ 
ไม่ืได้มือบการีป้องกันได้อีกต่่อไป แต่่เรีาก็ยังต้่องการีคิวิามื
ปลอดภัยในโลกจรีิง เห็่นได้จากการีเกิดโอกาสมืห่าศัาล 
ในโลกดิจิทัล โอกาสที�เกี�ยวิข้ึ้องกับการีสรี้าง “Global 
Neighbourhood” ห่รีอ่เคิรีอ่ข่ึ้ายพื่ลเม่ืองโลกเพ่ื่�อนบ้าน

การีเกิดขึึ้�นขึ้องแนวิคิิดดั�งเดิมืขึ้องปรีะเทศั ช่าติ่ และรีัฐ  
ถึกูกรีะตุ่้นในโลกดิจทัิล ไอเดียขึ้อง “คิวิามืเปน็เพ่ื่�อนบ้าน” นั�น 
มืาจากการีแบ่งปันคิุณค่ิารี่วิมืกัน แนวิคิิดนี�จะนำาคิวิามื
เปลี�ยนแปลงมืาสู่ค่ิานิยมืเดิมืที�เคิยเกิดขึึ้�น เรีาอาจค้ินพื่บตั่วิ
เองในโลกที�มืาต่รีฐานทางสังคิมืแบบเดิมืนั�นไม่ืถึกูผ่กูขึ้าดโดย
รีฐัห่รีอ่องค์ิกรีห่ลายฝ่ัายอีกต่่อไป การีกรีะจายอำานาจออกจาก
ศันูย์กลาง ปรีาศัจากการีเม่ือง และรีฐัจะไม่ืมีืบทบาทสำาคัิญ

ภาพถ่ายโดย  
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การีส่�อสารีทางการีเม่ืองก็เปลี�ยนไปต่ามืทิศัทางเช่่นนั�น 
เสียงขึ้องปรีะช่าช่นซึ่ึ�งเรีิ�มืมีืคิวิามืสำาคัิญ มืากขึึ้�นในรีะบอบ
เสรีีปรีะช่าธีิปไต่ย ที�ยึดโยงอำานาจจากปวิงช่น ภายใต้่
แนวิคิิดวิา่ “เสียงปรีะช่าช่นค่ิอเสียงสวิรีรีค์ิ” (Vox Populi, 
Vox Dei) เปน็เสียงสำาคัิญที�เปลี�ยนแปลงการีเม่ืองในรีะบบ
ปรีะช่าธีปิไต่ย ผ่่านการีส่�อสารีที�เปิดกวิา้งบนสิทธีิ�ขัึ้�นพ่ื่�นฐาน 
ขึ้องคิวิามืเป็นมืนุษย์ และยังเป็นเสียงที�เปลี�ยนแปลง
การีเม่ืองบนท้องถึนนขึ้องเม่ืองให่ญ่ห่ลายเม่ืองทั�วิโลก รีวิมืถึึง 
การีเคิล่�อนไห่วิขึ้องกลุ่มืเคิล่�อนไห่วิทางการีเม่ืองรีะดับ
มืวิลช่นในช่ว่ิง ศัต่วิรีรีษที� 21 เปน็ต้่นมืา อย่างเช่น่ เห่ต่กุารีณ์
อาห่รีบัสปรีงิที�โค่ินล้มือำานาจเผ่ด็จการีขึ้องตู่นิเซึ่ยี อียิปต์่ 
ลิเบีย และเยเมืน ตั่�งแต่่ช่่วิงปลายปี 2010 ปรีะช่าช่นได้ 
รีวิมืตั่วิกันผ่่านเคิรี่อข่ึ้ายการีส่�อสารีรี่วิมืสมัืย ที�ช่่วิยให้่ 
ข้ึ้อมูืลและเน่�อห่าจากผู่้ใช่ใ้ห้่แพื่รีก่รีะจายไปในรีะดับสังคิมื 
ไม่ืได้มีืเพีื่ยงผู่ผ้่ลิต่ข่ึ้าวิสารีขึ้องรีฐัห่รีอ่ฝัา่ยต่่อต้่าน ซึ่ึ�งนับวินั 
มีืแต่่จะน้อยลงเม่ื�อเทียบกับสัดส่วิน การีส่�อสารีจากผู่้ใช่้
สู่ผู่้ใช่้ การีเคิล่�อนไห่วิ ผ่่านเน่�อห่าการีสนทนาในช่่องทาง
เผ่ยแพื่รีบ่นอินเทอรีเ์น็ต่ขึ้องคินธีรีรีมืดาในกรีะบวินการี
ทางการีเม่ืองบนพ่ื่�นที�ไซึ่เบอรี ์ ก็นับเป็นอำานาจให่ม่ืขึ้อง
การีเม่ืองฝั่ายมืวิลช่น

ภาพถ่ายโดย  
LOGAN WEAVER 
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คิวิามืเป็นดิจิทัลได้ลดอำานาจขึ้องเขึ้ต่แดนช่าติ่ในห่ลายมิืติ่ 
การีปรีะชุ่มืข้ึ้ามืทวิีปผ่่าน Zoom การีค้ิาขึ้ายอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ 
และคิวิามืสามืารีถึขึ้องส่�อเสม่ือน ได้แสดงให้่เห็่นถึึงคิวิามื
ล้าห่ลังขึ้องช่าติ่ทางกายภาพื่และการีปกคิรีองแบบรีะบบ
รีาช่การีรีวิมืศัูนย์
 
สิ�งที�ยังคิงเกิดขึึ้�นค่ิอการีที�รีฐัถ่ึอกุญแจที�เป็นเคิรี่�องม่ือที�
บอกกับปรีะช่าช่นวิา่ช่ว่ิยอำานวิยคิวิามืสะดวิกทางเศัรีษฐกิจ 
รีเิรีิ�มืและย่นยันอัต่ลักษณ์ทางกฎห่มืาย เก็บข้ึ้อมูืลเรี่�องการี
เป็นเจ้าขึ้องอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ กำาห่นดสิทธีิแรีงงาน อนุมัืติ่
มืาต่รีฐานขึ้องผ่ลิต่ภัณฑ์์ต่่างๆ
 
แต่่ในวิันนี�เรีาส่�อสารีได้เรีว็ิและไกลกวิ่าอย่างมืากในโลก
ออนไลน์ห่รีอ่โลกเสม่ือน จนเผ่ช่ิญกับข้ึ้อจำากัดเรี่�องเคิรี่�อง
ม่ือต่่างๆ เห่ล่านี� ปี 2023 นี�รีอยแต่กจะปรีากฏิให้่เห็่นวิา่
รีฐัได้ผู่กขึ้าดและก้าวิลำาเข้ึ้ามืาทางฝัั� งธีุรีกิจอย่างไรี ผ่ล
ปรีะโยช่น์ขึ้องปรีะช่าช่น การีเกิดขึึ้�นขึ้องธีุรีกิจเทคิโนโลยีที�
สรีา้ง “รีฐัดิจิทัล” ขึึ้�นมืาเพ่ื่�อมือบสิทธีพึิื่งได้ให้่กับพื่ลเม่ือง 
เคิรี่�องม่ือและบรีกิารีที�จำาเป็นต่่อการีทำางาน ใช่ช้่วีิติ่ รีวิมืถึึง 
คิวิามืสามืารีถึในการีบรีิโภคิได้ย่ดห่ยุ่นต่ามืที�ต้่องการี  
ทั�งในโลกดิจิทัลและโลกจรีงิ

Digital-State 
รัฐชาติที่กระจายอำานื้าจค้นื้สู่ประชาชนื้  
(ผ่านื้แพลตฟอร์มดิจิทัล)

ภาพถ่ายโดย  
John Schnobrich 
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รีะบอบปรีะช่าธีปิไต่ยขึ้องไต้่ห่วินัได้เปน็ผู่บ้กุเบิกการีเข้ึ้าสู่โลกดิจทัิล ด้วิยการีสรีา้ง
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืออนไลน์ join.gov.tw ที�ปรีะช่าช่นทกุคินสามืารีถึเข้ึ้ามืารีอ้งเรียีนได้อย่าง
เท่าเทียมื โดยไม่ืได้ยึดโยงอยู่กับพื่รีรีคิการีเม่ืองใดพื่รีรีคิการีเม่ืองห่นึ�ง ทกุ 2 คิรีั�ง 
ต่่อเด่อน การีรีอ้งเรียีน 5,000 ไฟื้ล์จะได้รีบัการีคัิดเล่อกให้่เข้ึ้ารีว่ิมืห้่องปรีะชุ่มืกับ
รีฐัมืนต่รีทีี�รีบัผิ่ดช่อบ เพ่ื่�อสรีา้งการีมีืส่วินรีว่ิมืในการีกำาห่นดนโยบายต่่าง ๆ แม้ืแต่่
วิยัรุีน่ที�อายุยังไม่ืถึึงเกณฑ์์ให้่เล่อกตั่�งได้ ก็สามืารีถึเปน็ผู่ส้รีา้งคิวิามืเปลี�ยนแปลงและ
กำาห่นดมืาต่รีฐานได้ด้วิยเช่น่กัน

เทคิโนโลยีจะยิ�งกลายมืาเป็นสิ�งอำานวิยคิวิามืสะดวิกให้่แก่พื่ลเม่ืองและช่่วิยกำาห่นดนโยบายให่ม่ืๆ 
ในการีบรีหิ่ารีเม่ืองห่รีอ่ปรีะเทศั รูีปแบบการีจัดการีขึ้องรีฐัที�เรียีกวิ่า “People-Public-Private 
Partnerships” จะถึูกกำาห่นดให้่เป็นกุญแจสำาคัิญขึ้องปฏิิรูีปรีฐับาล เรี่�องงา่ยๆ อย่างการีได้รีบั
ข้ึ้อคิวิามืแจง้เต่่อนจำานวินผู่้ติ่ดเช่่�อ อัต่รีาการีฉีดวิคัิซึ่นี การีจองฉีดวิคัิซึ่นีในรีะบบ ล้วินเป็นผ่ลจาก
การีรีวิมืข้ึ้อมูืลเปิดจากแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืภาคิสังคิมื รีฐับาล และบรีษัิทเอกช่นในไต้่ห่วิัน เข้ึ้าด้วิยกัน 
อย่างเป็นรีะบบ

join.gov.tw

ภาพถ่ายโดย  
NordWood Themes 
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ย้อนกลับไปในปี  2012 รีฐับาลนิวิซึ่แีลนด์ได้จดัตั่�ง Better 
for Business ซึ่ึ�งเป็นกลุ่มืห่น่วิยงาน 10 แห่่งที�ทำางานรีว่ิมื
กันเพ่ื่�อปรีบัปรุีงนโยบายและการีออกแบบบรีกิารีเพ่ื่�อให้่
ธีรุีกิจต่่างๆ มีืส่วินรีว่ิมืกับรีฐับาลได้งา่ยขึึ้�น เม่ื�อถึึงปี 2020 
Better for Business ตั่�งเป้าลดต้่นทุนทางธีุรีกิจในการี
จัดการีกับรีฐับาลลง 25% และเพ่ื่�อบรีรีลุการีจัดอันดับ
ปรีะสิทธีภิาพื่ที�เทียบได้กับที�ได้รีบัจากบรีษัิทเอกช่นช่ั�นนำา

นักเทคิโนโลยีจะรีวิบรีวิมืคิวิามืคิิดเห็่นที�กรีะจัดกรีะจายใน
สังคิมืและเปลี�ยนให้่เป็นแรีงผ่ลักดันในการีสรีา้งนโยบาย
ที�สรีา้งสรีรีค์ิ ซึ่ึ�งยิ�งเป็นเรี่�องสำาคัิญถ้ึาห่ากเรีาเข้ึ้าใจคิวิามื
ต้่องการีขึ้องสังคิมื การีเม่ือง และกลยุทธีเ์ศัรีษฐกิจ เพ่ื่�อ 
ปรีบัใช่ใ้นการีรีบัม่ือกับปญัห่าต่่างๆ ที�เกิดขึึ้�นคิวิามืต้่องการี 
ที�ห่ลากห่ลายขึ้องปรีะช่าช่นในช่ว่ิงเวิลาจำากัด การีเปลี�ยนแปลง 
ทางดิจทัิลยังให้่โอกาสให่ม่ืๆ ในการี “กรีะตุ่้น” พื่ลเม่ือง—
เพ่ื่�อโน้มืน้าวิพื่ฤติ่กรีรีมืขึ้องพื่วิกเขึ้าให้่ส่งเสรีมิืเป้าห่มืาย
ทางสังคิมืในวิงกวิา้ง ด้วิยเคิรี่�องม่ือดิจทัิลที�มีืปรีะสิทธีภิาพื่ 
รีฐับาลสามืารีถึส่งเสรีมิืการีปฏิิบัติ่ต่ามืภาษีโดยสมัืคิรีใจ 
ที�สงูขึึ้�น กีดกันการีฉ้อโกงผ่ลปรีะโยช่น์ และทำาให้่ผู่ค้ินเข้ึ้ารีว่ิมื 
การีฝัึกอบรีมืในการีทำางานมืากขึึ้�น

สมืาช่ิกขึ้องรีฐัเสม่ือนนี� อาจดำาเนินการีโดยบรีษัิทเอกช่น
ที�มีืคิวิามืสามืารีถึในการีกำาห่นดกฎสำาห่รีบัพื่ลเม่ืองในห่นึ�ง
ปรีะเทศั สรีา้งการีรีบัรีองเวิอรีช์่ันดิจิทัลให้่กับพื่ลเม่ืองที�
ต้่องการีการีย่นยันตั่วิต่น อสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ สถึานการีณ์
ฉีดวิคัิซึ่ีน และที�อยู่อาศััยในพ่ื่�นที�ออนไลน์ พื่รีอ้มืกับสรีา้ง
พ่ื่�นที�ให้่พื่ลเม่ืองได้เข้ึ้าถึึงและเยี�ยมืช่มืสินค้ิาดิจทัิลต่่างๆ ที�
ยังไม่ืมีืลิขึ้สิทธีิ�ห่รีอ่ได้รีบัการีอนุมัืติ่ในโลกจรีงิ เป็นเห่ม่ือน 
‘Virtual Free Port’ ห่รีอ่เม่ืองท่าปลอดภาษีในยุคิดิจิทัล
แห่่งอนาคิต่ภาพถ่ายโดย  

Nicolas Arnold 
จาก unsplash
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ฮัินรียู (Hallyu) คิำานี�มืาจากรีากศััพื่ท์ (คิำาอ่าน: ฮัิน) ซึ่ึ�งแปลวิา่ ‘ขึ้อง / จาก / ช่าวิเกาห่ลี’  
และ (คิำาอ่าน: รียู) ซึ่ึ�งแปลวิา่ ‘คิล่�น’ คิล่�นวิฒันธีรีรีมืเกาห่ลีที�สรีา้งปรีากฏิการีณ์ 
รีะดับโลก มีือิทธีพิื่ลต่่อทกุสิ�งตั่�งแต่่ภาพื่ยนต่รี ์แฟื้ช่ั�น อาห่ารี เคิรี่�องสำาอาง ไปจนถึึง
แฟื้นด้อมื

อพื่ารีต์่ทเมืนต์่ท์ฮินุไดย่านกังนัมื โรีงงานผ่ลิต่โทรีทัศัน์ซึ่มัืซุึ่ง โปสเต่อรีเ์ส่อโฮิโดรีจิากงานโอลิมืปิก 
ปี 1988 เส่�อผ้่าจากดีไซึ่เนอรีช์่เวิจวีิอน (Ji Won Choi) ที�คิอลแลบกับ Adidas มิืวิสิกวิดีิโอเพื่ลง 
“Gangnam Style” โดยศิัลปินไซึ่ (PSY) เกิรีล์กรุี�ปเอสป้า (aespa) ภาพื่ยนต่รีเ์รี่�อง Parasite และ
ซึ่รีีส์ีเรี่�อง Squid Game รีายช่่�อเห่ล่านี�เป็นส่วินห่นึ�งขึ้องการีจดัแสดงใน นิทรีรีศัการี Hallyu! The 
Korean Wave ที�พิื่พิื่ธีภัณฑ์์วิกิต่อเรียีแอนด์อัลเบิรีต์่ สห่รีาช่อาณาจกัรี รีะห่วิา่งวินัที� 24 กันยายน 
ปี 2022 – 25 มิืถึนุายน ปี 2023 นี�แสดงให้่เห็่นคิล่�นคิวิามืสำาเรีจ็ขึ้องเกาห่ลีที�สรีา้งปรีากฏิการีณ์ 
ด้านวิฒันธีรีรีมืรีว่ิมืสมัืยตั่�งแต่่ปี 1990 มืาจนถึึงปัจจุบัน

ภาพถ่ายโดย  
Cait Ellis 
จาก unsplash
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เกาห่ลีใต้่พัื่ฒนาอย่างรีวิดเรีว็ิจากปรีะเทศัที�ถึูก
ทำาลายล้างด้วิยสงคิรีามืในช่่วิงปลายทศัวิรีรีษ 
1950 มืา สู่มืห่าอำานาจด้านวิัฒนธีรีรีมืช่ั�นนำาใน
ช่่วิงต้่นทศัวิรีรีษ 2000 ได้อย่างไรี ฮัินรียูห่รี่อ
กรีะแสเกาห่ลีเพิื่�งเรีิ�มืต้่นห่ลังจากวิิกฤต่การีเงิน
ในเอเช่ียช่่วิงปลายทศัวิรีรีษ 1990 ข้ึ้อมืูลจาก
ห่นังส่อ South Korean Popular Culture and 
North Korea รีฐับาลขึ้องเกาห่ลีใต้่ “มุ่ืงเป้าไป
ที�การีส่งออกวิัฒนธีรีรีมืส่�อยอดนิยมื นับเป็น
คิวิามืคิิดรีเิรีิ�มืทางเศัรีษฐกิจให่ม่ื ซึ่ึ�งเป็นห่นึ�งใน
แห่ล่งรีายได้ห่ลักจาก ต่่างปรีะเทศั ที�มีืคิวิามื
สำาคัิญต่่อการีอยู่รีอดทางเศัรีษฐกิจขึ้องปรีะเทศั
และคิวิามืก้าวิห่น้า” ในปี 1998 ฝั่ายบรีหิ่ารีขึ้อง
ปรีะธีานาธีบิดีคิิมืแดจุง (Kim Dae-jung) ซึ่ึ�งเรียีก
ตั่วิเองวิ่า “ปรีะธีานาธีิบดีแห่่งวิัฒนธีรีรีมื” เรีิ�มื
ผ่่อนคิลายการีห้่ามืใช่้ผ่ลิต่ภัณฑ์์ทางวิัฒนธีรีรีมื
ที�นำาเข้ึ้าจากปรีะเทศัญี�ปุ่น ซึ่ึ�งถึูกกำาห่นดไวิตั้่�งแต่่
สมัืยการีล่าอาณานิคิมืขึ้องญี�ปุ่นในเกาห่ลีในช่่วิง
คิรีึ�งแรีกขึ้องศัต่วิรีรีษที� 20 มัืงงะเรี่�องแรีกได้รีบั
อนุญาต่ให้่กลับเข้ึ้ามืาอีกคิรีั�ง

K-Pop เปน็เพีื่ยงห่นึ�งในการีส่งออกทางวิฒันธีรีรีมื
ขึ้องเกาห่ลีที�สรี้างผู่้ช่มืทั�วิโลก คิวิามืนิยมืใน
รีะดับสากลขึ้องแบรีนด์อาห่ารีและคิวิามืงามื
ขึ้องเกาห่ลีนั�นสูงเป็นปรีะวิัติ่การีณ์ โดยมีืมืูลค่ิา
มืากกวิ่า 6 พัื่นล้านดอลลารี์สห่รีัฐในปี 2020 
โดย Oxford English Dictionary ได้เพิื่�มืคิำา
ภาษาเกาห่ลีมืากกวิา่ 20 คิำาในปี 2022 รีวิมืถึึง 
bulgogi (อาห่ารีปรีะเภทเน่�อห่มูืห่รี่อเน่�อวิัวิ) 
และ mukbang (การีถ่ึายทอดสดกวิล็อกเกอรีที์� 
กินอาห่ารีปรีมิืาณมืาก)

ภาพถ่ายโดย  
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เม่ื�อพิื่จารีณาพื่ลงัขึ้อง “ซึ่อฟื้ต์่พื่าวิเวิอรี”์ ในขึ้อบเขึ้ต่ทางการีเม่ือง เรีาสามืารีถึสังเกต่เห็่นสถึานการีณ์
ที�คิล้ายกันจากห่ลายปรีะเทศั ปฏิิเสธีไม่ืได้วิ่าการีส่งออกวิัฒนธีรีรีมืนั�นยึดโยงกับการีส่งเสรีมิื
อุดมืการีณ์ทางการีเม่ืองปรีะเทศัญี�ปุ่นซึ่ึ�งเป็นห่นึ�งในปรีะเทศัที�ส่งเสรีมิืเรี่�องปรีะช่าธีิปไต่ยอย่าง 
ต่่อเน่�อง โดยเปน็ส่วินห่นึ�งขึ้องนโยบายต่่างปรีะเทศั ทางด้านจนีไม่ืวิา่จะอย่างไรี จนีก็แฝังแนวิคิิดขึ้อง
ปรีะเทศัมืากับการีส่งออกทางวิฒันธีรีรีมืที�วิางแผ่นอย่างตั่�งใจ แผ่นแม่ืบทขึ้องปรีะธีานาธีบิดีสี จิ�นผิ่ง  
กำาลังสรี้างห่รี่อขึ้ยายช่่องทางการีเช่่�อมืต่่อห่ลายช่่องทางที�สามืารีถึส่งออกซึ่อฟื้ต์่พื่าวิเวิอรี์ได้ 
เช่น่เดียวิกัน ไม่ืวิา่จะเปน็การีกรีะจายอำานาจผ่่านโคิรีงสรีา้งพ่ื่�นฐานทางกายภาพื่และดิจทัิล เช่น่ รีถึไฟื้
คิวิามืเรีว็ิสงู สะพื่าน ท่าเรีอ่ เคิรีอ่ข่ึ้าย 5G และเม่ืองอัจฉรียิะ ห่รีอ่การีสรีา้งปฏิิสัมืพัื่นธีกั์บผู่้คินผ่่าน
กิจกรีรีมืต่่าง ๆ เช่น่ โคิรีงการีแลกเปลี�ยน การีฝัึกงาน การีปรีะชุ่มื และเวิริีก์ช่อ็ป

The Power of Soft Power

Global Soft Power Index

จากการีจดัอันดับในป ี2022 เกาห่ลีใต้่อยู่ในอันดับที� 
14 สห่รีฐัอเมืรีกิาอยู่ในอันดับที� 1 ในขึ้ณะที�ญี�ปุ่นและ
จนีที�อยู่ใกล้เคีิยงอยู่ในอันดับที� 4 และ 5 ในปี 2021 
เกาห่ลีใต้่ไต่่อันดับขึึ้�นมืาที�อันดับที� 11 โดยไทยอยู่
อันดับที� 35 แสดงให้่เห็่นวิา่ซึ่อฟื้ต์่พื่าวิเวิอรีไ์ด้กลาย
เป็นเคิรี่�องม่ือสำาคัิญที�จะช่่วิยเพิื่�มืมืูลค่ิาเศัรีษฐกิจ 
โดยเฉพื่าะในช่่วิงการีฟื้้� นตั่วิห่ลังการีแพื่รีร่ีะบาดโคิ
วิดิ-19 ที�มืุง่สูน่โยบายเศัรีษฐกิจสรีา้งสรีรีค์ิ พัื่ฒนามืา
จากองค์ิคิวิามืรูีท้รีพัื่ย์สินทางปญัญา การีศึักษา และ
การีสรีา้งสรีรีค์ิ ซึ่ึ�งเช่่�อมืโยงกับวิฒันธีรีรีมื การีสั�งสมื
คิวิามืรูีข้ึ้องสังคิมื เทคิโนโลยีและนวิตั่กรีรีมื เพ่ื่�อใช่้
ในการีพัื่ฒนาธีุรีกิจ การีผ่ลิต่สินค้ิาและบรีกิารีใน 
รูีปแบบให่ม่ื 

บทความ “K-Everything:  
The Rise and Rise of Korean Culture” 
จาก theguardian.com

บทความ “Why gGlobalization Is 
Becoming a Problem after Having 
Been the Solution” จาก lemonde.fr

รายงาน What If State Government 
Services Worked Like Amazon?  
จาก Deloitte

ที่มา: 

ค่ิอดัช่นีท่ีปรีะเมิืนและช่ีว้ิดัการีาส่งออกซึ่อฟื้ต์่พื่าวิเวิอรีข์ึ้องปรีะเทศัต่่าง ๆ  โดยจดัอันดับต่ามืในปรีะเด็น 
ต่่าง ๆ  ท้ังเรี่อ่งคิวิามืคิุ้นเคิย ช่่่อเสียง และอิทธีพิื่ลรีะดับโลกขึ้องแต่่ละปรีะเทศั จับคิู่เข้ึ้ากับคิณุลักษณะ 
ท่ีน่าสนใจ 7 ปรีะเภท ได้แก ธีุรีกิจและการีค้ิา ธีรีรีมืาภิบาล คิวิามืสัมืพัื่นธี์รีะห่วิา่งปรีะเทศั วิฒันธีรีรีมื 
และมืรีดก ส่่อและการีส่่อสารี การีศึักษาและวิิทยาศัาสต่รี ์รีวิมืถึึงบุคิคิลและค่ิานิยมื

The White House/Flickr
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง การขนส่งและการเดินทาง

จากใจกลางถึงชานื้เม้อง

URBAN 
REANIMATION

mdanderson.org
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 คิวิามืเป็นเม่ืองกำาลังจะกรีะจายออก
จากศัูนย์กลางมืากขึึ้�น ขึ้ยายตั่วิและ
แต่กตั่วิเปน็ส่วินเลก็ส่วินน้อย ย่านเลก็ ๆ   
กำาลังกลายเป็นศัูนย์กลางคิอมืมิืวินิตี่� 
ทางวิฒันธีรีรีมืให่ม่ื เปน็ปลายทางสำาห่รีบั
นักท่องเที�ยวิ 

 คิำาศััพื่ท์ที�เรียีกวิ่า Rur’ban ค่ิอการี 
ผ่สมืคิำารีะห่วิา่ง Urban (คิวิามืเปน็เม่ือง)  
และ Rural (ช่นบท) เข้ึ้าไวิ้ด้วิยกัน  
เพ่ื่�อเรียีกไลฟื้์สไต่ล์ขึ้องผู่้คินที�ต้่องการี 
เข้ึ้าถึึงธีรีรีมืช่าติ่ แต่่ไม่ืได้ต้่องการี 
ออกจากพ่ื่�นที�เม่ืองมืากเกินไป 

 เกิดการีพิื่จารีณาถึึงคิวิามืต้่องการี 
อย่างถ้ึวินถีึ�  ทั�งเรี่�องพ่ื่�นที�สาธีารีณะ  
รูีปแบบการีใช่ช้่วีิติ่ที�เปลี�ยนไป การีสรีา้ง 
เคิรีอ่ข่ึ้ายเพ่ื่�อส่งเสรีมิืให้่เกิดปฏิิสัมืพัื่นธี ์
ขึ้องคินในพ่ื่�นที� เ ดียวิกัน ต่ลอดจน 
เรี่�องสุขึ้ภาวิะที� ดีทั� งกายและใจขึ้อง 
ผู่้อยู่อาศััย

KEY 
TAKEAWAYS

ท่ีมาภาพ
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นักเศัรีษฐศัาสต่รีห์่ลายคินได้คิาดการีณ์วิา่ห่ลังเห่ต่กุารีณ์วิกิฤต่ผ่่านพ้ื่น ป ี2022 มีื
จำานวินคินที�ย้ายออกจากเม่ืองห่ลักมืากขึึ้�น เม่ื�อได้ลองใช่ช้่วีิติ่ในพ่ื่�นที�ที�กวิา้งขึ้วิาง และ
ค้ินพื่บวิา่เข้ึ้าถึึงไลฟื้ส์ไต่ล์ต่่าง ๆ ที�ต้่องการีได้ไม่ืต่่างจากอยูใ่จกลางเม่ือง คิล่�นคิวิามื
เปลี�ยนแปลงนี�แสดงให้่เห็่นวิา่การีย้ายออกที�เกิดขึึ้�นนั�น อาจเปน็เรี่�องถึาวิรีมืากกวิา่
การีแค่ิห่ลีกห่นีช่ั�วิคิรีาวิ

ในปี 2023 เม่ืองจะเป็นพ่ื่�นที�ที�น่าอยู่อาศััย เป็นพ่ื่�นที�ที�ได้รีบัการีออกแบบอย่างคิำานึงถึึงผู่้อยู่ 
ทกุกลุม่ืมืากขึึ้�น ใจกลางเม่ืองจะเน้นการีให้่คิวิามืสำาคัิญกับการีพัื่ฒนาพ่ื่�นที�เพ่ื่�อใช่ง้านได้ห่ลากห่ลาย  
ปรีะกอบด้วิยพ่ื่�นที�อยูอ่าศััย พ่ื่�นที�เช่งิพื่าณิช่ย์ และพ่ื่�นที�สาธีารีณะ เรีาสามืารีถึเห็่นการีเปลี�ยนแปลงนี� 
ได้จากเม่ืองให่ญ่อย่างลอนดอน ที�พ่ื่�นที�ทำางานแบบโคิเวิริีก์กิ�งได้กลายเปน็เรี่�องปกติ่ และรูีปแบบการี
ทำางานผ่สมืผ่สานช่ว่ิยลดคิวิามืจำาเปน็ในการีต้่องอยู่อาศััยใกลกั้บสำานักงานในย่านใจกลางเม่ือง ซึ่ึ�ง
มัืกมีืค่ิาเช่า่สงูและยูนิต่ขึ้นาดเล็ก สอดคิล้องกับรีายงานจาก Bloomberg CityLab ที�รีะบุวิา่ 84% 
ขึ้องช่าวิอเมืรีกัินที�ย้ายถิึ�นฐานไปในช่่วิงวิกิฤต่โรีคิรีะบาด ก็เพื่รีาะมีืเง่�อนไขึ้การีทำางานแบบย่ดห่ยุ่น
ได้ ที�เอ่�อให้่พื่วิกเขึ้าไม่ืต้่องกังวิลเรี่�องการีมีืที�อยู่ใกล้ที�ทำางานอีกต่่อไป 

ภาพถ่ายโดย Ryoji Iwata จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย Jason Goodman  
จาก unsplash
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คิวิามืเป็นเม่ืองกำาลังจะกรีะจายออกจาก
ศัูนย์กลางมืากขึึ้�น ขึ้ยายตั่วิและแต่กตั่วิ
เป็นส่วินเล็กส่วินน้อย ย่านเล็ก ๆ กำาลัง
กลายเป็นศัูนย์กลางคิอมืมิืวินิตี่�ทาง
วิฒันธีรีรีมืให่ม่ื เป็นปลายทางสำาห่รีบันัก
ท่องเที�ยวิ แลนด์มืารีก์สำาคัิญทั�งห่ลายก็
กลายเป็นเรี่�องขึ้องอะไรีที� “โลคัิล” ทั�งสิ�น  
อาคิารีสำานักงานและรีา้นค้ิาถึกูนำาเสนอให่ม่ื 
ในรูีปแบบขึ้องพ่ื่�นที�ที�สรีา้งสรีรีค์ิรีว่ิมื ผู่ค้ิน
ย้ายไปสู่เม่ืองรีองและช่านเม่ือง เกิดเป็น
ศัูนย์กลางพ่ื่�นที�สรีา้งสรีรีค์ิให่ม่ื ๆ เม่ือง
ปรีบัวิิถีึการีอยู่อาศััยและทำางาน เน้นที�
เรี่�องขึ้องคิวิามืยั�งย่นและการีคิำานึงถึึง 
ผู่้อยู่อาศััยทุกกลุ่มื เพ่ื่�อรีว่ิมืสรีา้งเม่ือง
แห่่งอนาคิต่ไปพื่รีอ้มืกัน

สำานักเทรนด์ NellyRodi ได้นิยามคำาศััพท์ท่ีเรียกว่า Rur’ban คือการ
ผสมคำาระหว่าง Urban (ความเป็็นเมือง) และ Rural (ชนบท) เข้าไว้ 
ด้วยกัน เพ่่อเรียกไลฟ์์สไตล์ของผู้คนท่ีต้องการเข้าถึงธรรมชาติแต่ 
ไม่ได้ต้องการออกจากพ่้นท่ีเมืองมากเกินไป็ คำาน้ียังตอบรับกับแนวคิด
เรื่องเมือง 15 นาที ที่มุ่งสร้างพ่้นที่ที่ผู้อยู่อาศััยสามารถเข้าถึงสิ่งจำาเป็็น
ต่าง ๆ ต่อการใช้ชีวิตได้ภายใน 15 นาที เป็็นผลให้เกิดการสร้างพ่้นท่ี
เมืองท่ีให้ความรู้สึกถึงความเป็็นชุมชน ป็ารีสและมิลานเป็็นสองเมือง
ใหญ่่ท่ีกำาลังดำาเนินการตามแนวคิดน้ีอย่างจริงจังสำาหรับย่านท่ี 
ผู้อยู่อาศััยสามารถพ่่งพาตนเองได้ เพ่่อลดการเดินทางท่ีไม่จำาเป็็น  
ในขณะเดียวกันก็กำาหนดนโยบายท่ีส่งเสริมการเดินและป็่�นจักรยาน

ภาพถ่ายโดย  
Izuddin Helmi Adnan  
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
CHUTTERSNAP 
จาก unsplash
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เม่ืองเดินได้-เม่ืองเดินดี ยังเป็นองค์ิปรีะกอบสำาคัิญขึ้อง
การีออกแบบเม่ืองแห่่งปี 2023 ถึนนห่รีอ่เส้นทางที�เช่่�อมื
ผู่้คินเข้ึ้าด้วิยกัน เม่ืองที�ผู่้คินใช่เ้วิลาเดินทางน้อยลงเพื่รีาะ
อยูใ่กล้บ้านมืากขึึ้�น การีโดยสารีทางไกลเข้ึ้าเม่ืองก็ลดคิวิามื
สำาคัิญลง ถึนนและทางเท้าก็กลายเป็นพ่ื่�นที�สำาห่รีบัสรีา้ง
คิวิามืสัมืพัื่นธีแ์ละเช่่�อมืต่่อกันขึ้องคินในสังคิมื

แนวิคิิดเม่ือง 15 นาทีได้พัื่ฒนาและนำามืาปรีบัใช่้ในรีะดับ
ท้องถิึ�นมืากขึึ้�น ในสต่อกโฮิล์มื มีืการีใช่้แนวิคิิดที�เรียีกวิา่
เม่ือง 1 นาที เป็นโคิรีงการีต้่นแบบช่่�อวิา่ Street Moves 
ค่ิอการีให้่ผู่อ้ยู่อาศััยในพ่ื่�นที�ได้มีืสิทธีิ�ในการีกำาห่นดห่น้าต่า
และคิวิามืรูีสึ้กขึ้องย่าน โปรีเจ็กต์่นี�พัื่ฒนาเคิรี่�องม่ือและ
เฟื้อรีนิ์เจอรีที์�ทนทานและเป็นช่ิ�นพื่รีอ้มืปรีะกอบ ในขึ้นาด
ที�เห่มืาะสมืกับพ่ื่�นที�ลานจอดรีถึ แต่่ละช่ิ�นส่วินสามืารีถึปรีบั
ให้่ต่รีงกับคิวิามืต้่องการีขึ้องการีใช่ง้านในพ่ื่�นที�ได้ทันที เช่น่ 
เคิรี่�องม่ือที�เป็นได้ทั�งสนามืเด็กเล่นขึ้องคิรีอบคิรีวัิในพ่ื่�นที� 
และโต่�ะกาแฟื้ที�วิยัรุีน่มืานั�งรีว่ิมืกันได้

aspiremetro.com

ถนื้นื้-คนื้-เดินื้

aspiremetro.com
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ย้อนกลบัไปในป ี2020 นั�นเปน็จุดเรีิ�มื
ต้่นขึ้องกรีะแส “ถึนนเดินช่้า (Slow 
Streets)” และทิศัทางขึ้องผู่้คินที�นำา
เสนอการีอยูอ่าศััยและไลฟื้ส์ไต่ล์แบบ
โลคัิลมืากขึึ้�น มืาจนถึึงปีนี� พ่ื่�นที�ถึนน
จะได้รีับการีออกแบบโดยให้่คิวิามื
สำาคัิญกับการีเดินมืากขึึ้�น

ในสห่รีฐัอเมืรีกิา ย่านให่ม่ืห่ลายย่าน
ได้รีบัการีออกแบบโดยไม่ืนำารีถึยนต์่
เข้ึ้ามืาเป็นปัจจัยรี่วิมื Culdesac 
Tempe ย่านในรีฐัแอรีโิซึ่นา พัื่ฒนา
ต้่นแบบพ่ื่�นที�อยู่อาศััยปลอดรีถึยนต์่ 
โดยให้่คิวิามืสำาคัิญกับการีเดินทาง
โดยคิมืนาคิมืสาธีารีณะที�ผ่สมืผ่สาน
บรีกิารีการีขึ้นส่ง ทั�งรีถึรีางเบา สกูต่
เต่อรี์ จักรียานให้่เช่่า รีวิมืถึึงลาน
จอดจักรียาน นอกจากนี� ย่านยังให้่
คิวิามืสำาคัิญเรี่�องพ่ื่�นที�ที�เดินได้ ถึนน
ที�ออกแบบมืาเพ่ื่�อการีใช่้งานรี่วิมื
รีะห่วิ่างคินเดินเท้าและยานพื่าห่นะ
ขึ้นาดเล็ก โดยใช่แ้นวิคิิดเรี่�อง “เม่ือง 
5 นาที” ปรีะกอบการีออกแบบ ผู่้อยู่
อาศััยและผู่้มืาเย่อนจะเข้ึ้าถึึงคิาเฟื้ ่
ต่ลาด และรีา้นอาห่ารีได้ด้วิยการีเดิน
เท้า 5 นาทีเท่านั�น

culdesac.com
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ภาคิรีฐัที�เน้นให้่คิวิามืสำาคัิญกับการีฟื้้� นฟืู้ปรีะช่ากรีผู่้ห่ญิง (Shecovery) มัืกจัดสรีรีงบปรีะมืาณ
มืาสนับสนุนผู่้ห่ญิงทำางานที�ลาคิลอดห่รีอ่ให้่เงนิอุดห่นุนสำาห่รีบัการีเลี�ยงดูเด็ก รีวิมืทั�งโคิรีงการีที�
ก่อตั่�งและพัื่ฒนาขึึ้�นเพ่ื่�อเน้นคิรีอบคิรีวัิเป็นศัูนย์กลาง คิำานึงถึึงวิธิีกีารีปฏิิสัมืพัื่นธีข์ึ้องเด็ก ๆ และ
พ่ื่�นที�ในเม่ือง

ข้ึ้อเขีึ้ยนขึ้องทิมื กิลล์ (Tim Gill) ในห่นังส่อ Urban Playground: How Child-Friendly Planning 
and Design Can Save Cities รีะบวุิา่ “โรีคิรีะบาดทำาให้่พื่วิกเรีาต่รีะห่นักถึึงคิวิามืสำาคัิญขึ้องพ่ื่�นที�ใน
ท้องถิึ�น ผู่ค้ินเดินทางไปยังเม่ืองใกล้ ๆ และใช่เ้วิลากลางแจง้มืากขึึ้�น แม้ืวิา่ต่อนแรีกเด็ก ๆ ดเูห่ม่ือน
จะแทบไม่ืได้รีบัผ่ลกรีะทบจากโรีคินี� แต่่ที�จรีงิแล้วิกลบัเปน็กลุม่ืที�ได้รีบัผ่ลกรีะทบมืากที�สดุ ผู่ใ้ห่ญ่ต่่าง
เปน็ห่นี�เด็ก ๆ เห่ล่านี� เรีาทกุคินต้่องช่ดเช่ยการีเสียสละที�เด็ก ๆ ได้ทำาให้่” 

เม่ืองห่ลายเม่ืองทั�วิโลกกำาลังจัดสรีรีพ่ื่�นที�เม่ือง
ให่ม่ื โดยนับให้่เด็กเข้ึ้ามืาเปน็ปจัจยัสำาคัิญ เม่ือง
เรีซึ่เิฟื้ (Recife) ในบรีาซึ่ลิ ที�ปรีะช่ากรีส่วินให่ญ่
เปน็กลุม่ืคินรีายได้ต่ำา ได้เข้ึ้าโปรีแกรีมื Urban95 
ขึ้องมืูลนิธี ิBernard van Leer Foundation ใน
ฐานะพิื่มืพ์ื่เขีึ้ยวิขึ้องวิิธีีการีคิิดเรี่�องโคิรีงสรีา้ง 
พ่ื่�นฐานให่ม่ื เปิดรีบัแนวิคิิดเพ่ื่�อปรีบัปรุีงคิวิามื
น่าอยู่ในเม่ืองสำาห่รีบัเด็กแรีกเกิดถึึงวิยั 5 ขึ้วิบ 
ภายใต้่ยุทธีศัาสต่รี ์3 ข้ึ้อ ปรีะกอบด้วิย

Child-First Planning 
วางแผนื้เม้องเพื่อเด็ก ๆ

1) เน้นกลุ่มืเป้าห่มืายเป็นเด็กในวิยัแรีกเกิดถึึง
อายุ 5 ขึ้วิบ รีวิมืถึึงผู่้ปกคิรีอง ซึ่ึ�งเป็นพื่ลเม่ือง
ในกลุ่มืที�มัืกไม่ืค่ิอยได้รีบัคิวิามืสำาคัิญในแผ่น
พัื่ฒนาเม่ือง 

2) สนับสนุนกรีะบวินการีทำางานในรีะดับท้อง
ถิึ�น และการีจัดการีที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยข้ึ้อมืูลเป็น
ห่ลัก และ 

3) ให้่คิวิามืสำาคัิญกับการีพัื่ฒนาสภาพื่แวิดล้อมื
ภายในเม่ือง โดยเน้นที�พ่ื่�นที�สาธีารีณะ และส่ง
เสรีมิืให้่มีืคิวิามืคิล่องตั่วิในการีเข้ึ้าถึึงบรีกิารีด้าน
ต่่าง ๆ  เช่น่ การีสขุึ้าภิบาล การีดแูลสขุึ้ภาพื่ ห่รีอ่
ที�พัื่กอาศััย

earlychildhoodmatters.online

childinthecity.org
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การีออกแบบเม่ืองให้่ต่อบโจทย์การีเป็น
เม่ืองแห่่งการีเรียีนรูี ้ (Learning City) 
เม่ืองต้่องมีืพ่ื่�นที�สรี้างสรีรีค์ิและพ่ื่�นที�
แสดงคิวิามืสามืารีถึพิื่เศัษ เพ่ื่�อให้่เกิด
การีเรีียนรูี้นอกห้่องเรีียน การีเรีียนรูี้
ศิัลปวิัฒนธีรีรีมื และวิิถีึช่ีวิิต่ขึ้องเม่ือง
นั�น ๆ ตั่วิอย่างเช่น่เช่ยีงรีาย ปรีะเทศัไทย 
กับแนวิคิิดการีออกแบบลานรูี้ เ ล่น 
เต้่นรีำา (Experiment-Active-Relax) 
พ่ื่�นที�ต้่นแบบลานรีำาวิงย้อนยุคิ สวินตุ่ง
และโคิมืนคิรีเช่ียงรีายห่รี่อลานรูี้ เล่น 
เต้่นรีำา ออกแบบภายใต้่แนวิคิิด Active 
Learning ค่ิอมีืพ่ื่�นที�ที�สามืารีถึรีองรีับ
กิจกรีรีมืสำาห่รีบัคินทุกเพื่ศั ทุกวิัย และ
มีืเส้นทางเดิน วิิ�ง ออกกำาลังกาย เพ่ื่�อส่ง
เสรีมิืสขุึ้ภาวิะในช่วีิติ่ปรีะจำาวินั 

facebook.com/citylabthailand

facebook.com/citylabthailand
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ข้ึ้อมืูลจาก Future of Home 2030 พ่ื่�นที�บ้านที�มีืคิวิามืย่ดห่ยุ่นสูงจะเป็นกรีะแสห่ลักในด้าน
สถึาปัต่ยกรีรีมืและการีออกแบบในทศัวิรีรีษห่น้า

ในปี 2050 ผู่้คิน 2 ใน 3 จะอาศััยอยู่ในเม่ือง และปรีะช่ากรีจำาเป็นต้่องย้ายพ่ื่�นที�อยู่อาศััยบ่อย
มืากขึึ้�น ส่วินห่นึ�งเป็นผ่ลมืาจากสภาพื่อากาศัที�แปรีปรีวิน ทำาให้่บางพ่ื่�นที�ขึ้องเม่ืองและปรีะเทศั
ไม่ืสามืารีถึอยู่อาศััยได้ บ้านแบบโมืดูลารีป์รีบัได้จะเป็นกุญแจสำาคัิญในการีรีองรีบัคิวิามืต้่องการี
รีะยะยาวิเห่ล่านี�

ส่วินปรีะกอบสำาเรีจ็รูีปมีืคิวิามืสำาคัิญมืากขึึ้�น 
ในงานสถึาปัต่ยกรีรีมืแห่่งปี รีวิมืทั�งวิิธีี
การีก่อสรี้างที�มีืต้่นทุนต่ำา ปรีับเปลี�ยน
ได้ และต่อบโจทย์เรี่�องคิวิามืยั�งย่น 
WoHo สต่ารีท์อัปในสห่รีฐัอเมืรีกิา สรีา้ง 
ส่วินปรีะกอบอาคิารีที�นำากลับมืาใช่ใ้ห่ม่ืได้ 
ซึ่ึ�งสามืารีถึผ่ลิต่ ขึ้นส่ง และต่่อเข้ึ้าด้วิย
กันได้อย่างง่ายดายภายในพ่ื่�นที� บรีษัิท 
Othalo ขึ้องนอรีเ์วิย์กำาลังพัื่ฒนาอาคิารี
แบบแยกส่วินที�ทำาจากพื่ลาสติ่กรีไีซึ่เคิิล 
ซึ่ึ�งปรีะกอบเป็นบ้านรีาคิาไม่ืแพื่งสำาห่รีบั
ติ่ดตั่�งในพ่ื่�นที�แถึบทะเลทรีายซึ่าฮิารีาใน
แอฟื้รีกิา โดยบรีษัิทมีืแผ่นจะรีว่ิมืม่ือกับ
คิรีเีอทีฟื้โฆษณา เพ่ื่�อจัดวิางและออกแบบ
ให้่เห่มืาะสมืกับผู่้ใช่แ้ต่่ละคินโดยเฉพื่าะ

บ้านโมืดูลารี์ขึ้นาดเล็กจะได้รีับการีออกแบบ
เพ่ื่�อรีองรีับทุกโอกาสทางพ่ื่�นที�  ในลอนดอน 
บรีษัิทสถึาปนิก Fletcher Crane Architects 
ได้ออกแบบ The Water Gardens Pod ซึ่ึ�ง
เป็นบ้านสามืห้่องนอนที�อยู่ใต้่อาคิารีสูง 17 ช่ั�น 
ในขึ้ณะที�สำานักงานไม้ืสำาเรีจ็รูีปขึ้นาดเล็กขึ้อง 
Boano Prišmontas สรีา้งห้่องพิื่เศัษเพิื่�มืเติ่มืใน
สวิน ต่รีอกซึ่อย ห่รีอ่บนช่ั�นดาดฟื้า้ ในโต่เกียวิมีื 
Daita2019 บ้านที�ออกแบบโดยสถึาปนิกซูึ่ซูึ่โกะ 
ยามืาดะ (Suzuko Yamada) นั�งรีา้นท่อเห่ล็กที�
เจ้าขึ้องสามืารีถึปรีบัเพ่ื่�อสรีา้งพ่ื่�นที�ให่ม่ืได้ต่ามื
ต้่องการี

บ้านื้แบบโมดูลาร์  
ปรับได้ มีความย้ดหยุ่นื้สูง

dezeen.com

ภาพถ่ายโดย  
Joel Filipe 

จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย Pixasquare 
จาก unsplash
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เม่ืองห่ลายเม่ืองยังคิงลงทุนด้านการีพัื่ฒนาในมิืติ่ขึ้องคิวิามืยั�งย่น การีสญูเสียที�ดิน ทรีพัื่ยากรีทาง
ธีรีรีมืช่าติ่ และคิวิามืห่ลากห่ลายทางช่ีวิภาพื่ในเม่ือง ได้ส่งผ่ลเช่ิงลบต่่อสิ�งแวิดล้อมืและสุขึ้ภาวิะที�
ดีขึ้องคินเม่ืองในห่ลายปรีะเทศัทั�วิโลก อัต่รีาการีเพิื่�มืขึึ้�นขึ้องอุทกภัย ปรีากฏิการีณ์เกาะคิวิามืรีอ้น
ในเม่ือง สภาพื่อากาศัที�เต็่มืไปด้วิยมืลพิื่ษ การีไม่ืสามืารีถึเข้ึ้าถึึงอาห่ารีสดให่ม่ื ห่รีอ่การีเกิดขึึ้�นขึ้อง
โรีคิติ่ดเช่่�อจากสัต่วิส์ู่คิน (Zoonotic Disease) ทั�งห่มืดนี�สอดคิล้องกับการีเติ่บโต่ขึ้องเม่ืองและ 
ผู่้อยู่อาศััย ห่ลายเม่ืองที�มีืการีเติ่บโต่อย่างรีวิดเรีว็ิในเอเช่ยีอย่างโซึ่ล (เกาห่ลีใต้่) ปักกิ�งและเซึ่ยีงไฮ้ิ 
 (จีน) กรุีงเทพื่ฯ (ไทย) ต่่างค้ินห่านวิตั่กรีรีมืที�เข้ึ้ามืาช่่วิยแก้ปัญห่าเรี่�องสภาพื่อากาศัที�เลวิรีา้ยจาก
ฝัุ่นคิวินั วิธิีปี้องกันการีเกิดนำาท่วิมืและลดคิวิามืรีอ้น ห่นึ�งในนั�นค่ิอ “สถึาปัต่ยกรีรีมืสีเขีึ้ยวิ” ที�ได้
เข้ึ้ามืาเป็นเคิรี่�องม่ือช่่วิยแก้ปัญห่า 

เม่ื�อพูื่ดถึึงเม่ืองแห่่งอนาคิต่ อาคิารีและพ่ื่�นที�สีเขีึ้ยวิที�เต็่มืไปด้วิยต้่นไม้ื มีืส่วินสำาคัิญ
กับสิ�งที�เรียีกวิา่ “อนาคิต่ที�เป็นขึ้องคินส่วินให่ญ่ (Consensus Future)” ซึ่ึ�งเป็น
แนวิคิิดเกี�ยวิกับอนาคิต่ที�คินส่วินให่ญ่มีืรีว่ิมืกัน ในด้านสถึาปตั่ยกรีรีมื มีืการีมุ่ืงเน้น
ที�สีเขีึ้ยวิเพิื่�มืมืากขึึ้�น ตั่วิอย่างจากอพื่ารีต์่เมืนต์่ EDEN ขึ้อง Heatherwick Studio 
ในสิงคิโปรี ์ตึ่กรีะฟื้า้ที�มีืรีะเบียงกวิา้งขึ้วิางทำาห่น้าที�เป็นพ่ื่�นที�ปลูกต้่นไม้ืขึ้นาดยักษ์ 
ห่รีอ่โคิรีงการี Urban Forest ขึ้อง Koichi Takada ในบรีสิเบน ที�เน้นการีปลกูต้่นไม้ื
ภายในอาคิารีเช่่นกัน

พื�นื้ที่สีเขียว 
ที่ตอบโจทย์คนื้ส่วนื้ใหญ่

heatherwick.com

heatherwick.com
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แผ่นฟื้้� นฟูื้สิ�งแวิดล้อมืรีะดับช่าติ่ห่ลังเกิดโรีคิ
รีะบาดจะทวิคีิวิามืเข้ึ้มืข้ึ้นมืากขึึ้�น รีวิมืถึึงสถึานที�
ท่องเที�ยวิเช่ิงนิเวิศั ซึ่ึ�งเป็นสถึานที�สำาคัิญที�ผ่สมื
ผ่สานการีศึักษาด้านสิ�งแวิดล้อมืเข้ึ้ากับพ่ื่�นที�
เพ่ื่�อการีพัื่กผ่่อน ในสห่รีาช่อาณาจักรี การีรีเิรีิ�มื
โคิรีงการี Eden Project North มืีเป้าห่มืาย
เพ่ื่�อสรี้าง Morecambe ให้่เป็นสถึานที� ท่อง
เที�ยวิรีมิืทะเลที�ทันสมัืย ห่รีอ่โรีงแรีมื Villa M ใน
ปารีสีที�ส่วินฟื้าซึ่าดกวิ่า 8,000 ต่ารีางเมืต่รีถึูก
ปกคิลุมืด้วิยต้่นไม้ืทั�งห่มืด ซึ่ึ�งเป็นผ่ลงานขึ้องสตู่
ดิโอสถึาปัต่ยกรีรีมื Triptyque และสตู่ดิโอภูมิื
สถึาปัต่ยกรีรีมื Coloco นักออกแบบอย่างฟื้ลิิปป์ 
สต่ารีก์ (Philippe Starck) กล่าวิวิา่ “นี�ค่ิอการีนำา
ธีรีรีมืช่าติ่กลับมืาสู่เม่ือง”

triptyque.com

triptyque.com
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รีายงานขึ้อง World Economic Forum รีะบุวิา่
อาคิารีในสห่รีฐัอเมืรีกิาใช่้พื่ลังงานกวิา่ 40% ขึ้อง
การีบรีิโภคิพื่ลังงานทั�งห่มืดในปรีะเทศั รีัฐบาล
จึงต้่องคิิดเรี่�องการีออกแบบอาคิารีในเม่ือง
ให่ม่ื ด้วิยการีใช่้โคิรีงสรี้างที�มีืคิวิามืยั�งย่นและ
เพิื่�มืเติ่มืห่น้าที� ในการีช่่วิยลดการีปล่อยก�าซึ่
คิารี์บอนไดออกไซึ่ด์ให้่ได้ ในเม่ืองโทรีอนโต่ 
รีัฐออนแทรีีโอ แคินาดา มีืพ่ื่�นที�พัื่กผ่่อนช่่�อวิ่า 
Therme Canada Ontario Place ที�ปรีะกอบด้วิย
สวินพื่ฤกษศัาสต่รี ์ช่ายห่าด พ่ื่�นที�ชุ่่มืนำา และพ่ื่�นที�
สีเขีึ้ยวิ เพ่ื่�อตั่�งรีบักับฤดหู่นาวิที�จะมืาถึึงในแต่่ละปี 
สถึานที�แห่่งนี�ใช่้พื่ลังงานห่มืุนเวิยีน ก่อสรีา้งด้วิย
กรีะจกที�เป็นมิืต่รีกับนก และปลูกพ่ื่ช่พื่รีรีณที�ช่่วิย
ฟื้อกอากาศัภายในอาคิารี

blogto.com

reminetwork.com
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รีายงานจาก Hellobike ผู่ใ้ห้่บรีกิารีด้านรีะบบการีแช่รีย์านพื่าห่นะในจีน รีะบุวิา่มีื 
ผู่ใ้ช่ง้านจกัรียานไฟื้ฟื้า้และสกตู่เต่อรีไ์ฟื้ฟื้า้กวิา่ 700 ล้านคิรีั�งต่่อวินั ยิ�งเม่ื�อเกิดวิกิฤต่ 
โรีคิรีะบาด ธีรุีกิจนี�ยิ�งได้รีบัคิวิามืนิยมืมืากขึึ้�นเปน็ปรีากฏิการีณ์ เกิดบรีกิารีที�ให้่ผู่ใ้ช่เ้ข้ึ้า
ถึึงบรีกิารีแบบต่่าง ๆ  ต่ามืคิวิามืต้่องการี แบรีนด์ Meituan เปิดตั่วิบรีกิารีแช่รีจ์กัรียาน
ไฟื้ฟื้า้ในเม่ืองอย่างเฉิงต่ ูห่รีอ่ Qingju แอปพื่ลิเคิช่นัให้่บรีกิารีเช่า่จกัรียานปั� นในเม่ือง 
สามืารีถึขึ้ยายธีรุีกิจและรีะดมืทนุได้เพิื่�มืกวิา่ 600 ล้านดอลลารีส์ห่รีฐัฯ เช่น่เดียวิกับ 
Tembici แอปพื่ลิเคิช่นัสต่ารีท์อัปให้่เช่า่จกัรียานในบรีาซึ่ลิ ที�คิรีองส่วินแบ่งการีต่ลาด
ขึ้องกลุม่ื Micro-Mobility ได้ถึึง 80% จากกลุม่ืผู่ใ้ช่ใ้นแถึบละติ่นอเมืรีกิา

การเดินื้ทางระดับเล็ก  
เคล้่อนื้ตัวไว เคล้่อนื้ไหวถนื้ัด 

เน่�องด้วิยจำานวินปรีะช่ากรีโลกที�จะเพิื่�มืขึึ้�น
ถึึง 70% ในปี 2050 พ่ื่�นที�ในเม่ืองจะมีืไวิ้ให้่ 
ยานพื่าห่นะขึ้นาดให่ญ่อย่างรีถึยนต์่น้อยลง  
รีวิมืถึึงคิวิามืต้่องการีขึ้องผู่บ้รีโิภคิที�ไม่ืเน้นคิวิามื
เป็นเจ้าขึ้องห่รีอ่ไม่ืต้่องการีใช่้เงนิไปกับค่ิาดูแล
พื่าห่นะส่วินตั่วิ ค่ิานำามัืน และค่ิาใช่จ้า่ยอ่�น ๆ  เม่ื�อ
มีืรีถึยนต์่ส่วินบคุิคิลอีกต่่อไป และเม่ื�อช่วีิติ่อาศััย
อยูใ่นท้องถิึ�น การีเดินทางรีะดับเล็กอย่างการีปั� น
จกัรียาน จกัรียานไฟื้ฟื้า้ ห่รีอ่สกตู่เต่อรี ์จะได้รีบั
คิวิามืนิยมืมืากขึึ้�น

ถึึงอย่างนั�นในห่ลายเม่ืองก็ยังปรีากฏิอุปสรีรีคิ
สำาคัิญสำาห่รีบัการีเดินทางรีะดับเล็ก เช่น่ ลักษณะ
ทางกายภาพื่ขึ้องเม่ือง เช่น่ บางเม่ืองมีืเขึ้าที�มีืลาด
เนินสูง ห่รีอ่การีออกแบบถึนนที�ไม่ืได้เป็นมิืต่รี 
ต่่อการีปั� นจักรียาน การีขึ้าดแคิลนสิ�งอำานวิย
คิวิามืสะดวิกอย่างการีเข้ึ้าถึึงพื่ลังงานและการี
ช่ารีจ์ไฟื้สำาห่รีบั e-bike และ e-scooter ดังนั�น
รีฐับาลในห่ลายเม่ืองจึงต้่องให้่การีสนับสนุนใน
รีะดับช่าติ่และรีะดับนานาช่าติ่ด้วิยเช่น่กัน

ภาพถ่ายโดย  
Okai Vehicles  
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย Okai Vehicles จาก unsplash
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เห่ล่านักปั� นจกัรียานจะได้รีบัคิวิามืสำาคัิญมืากขึึ้�นเม่ื�อต้่องคิิดวิางแผ่นเคิรีอ่ข่ึ้ายขึ้อง
เส้นทางคิมืนาคิมืในเม่ือง ที�แมืนเช่สเต่อรี ์สห่รีาช่อาณาจกัรี Bee Network ได้รีับั
เงนิทนุกวิา่ 11.8 ล้านยโูรี เพ่ื่�อขึ้ยายเคิรีอ่ข่ึ้ายสำาห่รีบัคินเดินเท้าและคินปั� นจกัรียาน
ในสห่รีาช่อาณาจกัรี เช่่�อมืต่่อเม่ืองสู่การีมือบ “ทางเล่อกขึ้องจรีงิ” ให้่กับการีขัึ้บขีึ้� 
เม่ืองนี�ยังเล่อกลงทุนกับการีสรีา้ง “สี�แยกอัจฉรียิะ” ที�ให้่คิวิามืสำาคัิญกับเห่ล่า 
นักปั� นและคินเดินเท้าอีกด้วิย

เม้องแห่งอนื้าคต 
ที่เข้าถึงคนื้ทุกกลุ่ม

โคิรีงสรี้างที�สำาคัิญที�สุดขึ้องคิวิามืเป็น
เม่ืองในปี 2023 จงึเปน็เรี่�องการีออกแบบ
และพัื่ฒนาเม่ืองอย่างเข้ึ้าใจถึึงคินทกุกลุม่ื 
โดยไม่ืแบ่งแยกวิ่าเป็นพ่ื่�นที�แออัดห่รี่อ
ย่านธีรุีกิจห่รูีใจกลางเม่ือง การีพิื่จารีณา
ถึึงคิวิามืต้่องการีอย่างถ้ึวินถีึ� ทั�งเรี่�องพ่ื่�นที�
สาธีารีณะ รูีปแบบการีใช่ช้่วีิติ่ที�เปลี�ยนไป  
การีสรี้างเคิรี่อข่ึ้ายเพ่ื่�อส่งเสรีิมืให้่เกิด 
ปฏิิ สัมืพัื่นธี์ขึ้องคินในพ่ื่� นที� เ ดียวิกัน  
ต่ลอดจนเรี่�องสุขึ้ภาวิะที�ดีทั�งกายและใจ
ขึ้องผู่้อยู่อาศััย

เม่ืองอาจไม่ืจำาเป็นต้่องออกแบบให่ม่ืทุกด้าน 
อาจเพีื่ยง “อัปเกรีด” สิ�งเดิมืที�มีือยู่ เพ่ื่�อขึ้ยาย
ศัักยภาพื่และการีเข้ึ้าถึึงสิ�งจำาเป็นต่่าง ๆ ได้
อย่างเท่าเทียมื ทั�งคิวิามืปลอดภัย การีศึักษา 
สุขึ้ภาพื่ อาห่ารีและนำาสะอาด เม่ื�อเม่ืองทำาได้
โดยไม่ืมืองข้ึ้ามืคิวิามืห่ลากห่ลายขึ้องผู่้คิน 
เม่ื�อนั�นก็จะเกิดคิวิามืคิิดสรีา้งสรีรีค์ิ นวิตั่กรีรีมื 
และคิวิามืสามืารีถึในการีรีบัม่ือกับทุกคิวิามื
เปลี�ยนแปลงต่ามืมืา

ภาพถ่ายโดย  
Clem Onojeghuo 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Robert Bye 
จาก unsplash

newcivilengineer.com
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อนาคิต่ขึ้องเม่ืองยังขึึ้�นอยู่กับการีลงทุนในแห่ล่งท่องเที�ยวิ
สำาคัิญที�ทำาให้่เม่ืองน่าอยู่ ดึงดดูการีเข้ึ้าเยี�ยมืช่มื การีวิจิยัจาก 
National League of Cities (NLC) ในรีายงานล่าสดุ State 
of the Cities พื่บวิา่ 43% ขึ้องเม่ืองรีะบุวิา่คิวิามืพื่รีอ้มืขึ้อง
สวินสาธีารีณะ แห่ล่งนันทนาการี รีวิมืถึึงพ่ื่�นที�สีเขีึ้ยวิขึ้องชุ่มืช่น
และพ่ื่�นที�เปิดโล่ง เป็นเง่�อนไขึ้ที�เทศักาลเม่ืองจะสนับสนุน
ชุ่มืช่น ปัจจุบันเม่ืองห่ลายเม่ืองได้กลับเข้ึ้าสู่สภาวิะเดิมืเต็่มื
รูีปแบบแล้วิ จึงมีืคิวิามืจำาเป็นที�จะต้่องลงทุนเรี่�องการีพัื่ฒนา 
สวินสาธีารีณะ พ่ื่�นที�ชุ่มืช่น แห่ล่งดึงดูดและสถึาบันทาง
วิฒันธีรีรีมืภายในเม่ืองเพิื่�มืขึึ้�นเป็น 2 สองเท่า เม่ืองต่่าง ๆ จะ
ต้่องสนับสนุนพ่ื่�นที�สาธีารีณะและแลนด์มืารีก์ต่่าง ๆ  ห้่องสมุืด 
ศัูนย์ชุ่มืช่น สรีา้งทางเล่อกในการีคิมืนาคิมืขึ้นส่ง และพ่ื่�นที�
สำาห่รีบัให้่คินเดินเท้า ปั� นจกัรียาน และเดินทาง โดยไม่ืต้่องใช่้
รีถึยนต์่เป็นการีเดินทางห่ลักอีกต่่อไป

เม่ื�อเรีาต่่างรีบัรูีร้ีว่ิมืกันแล้วิวิา่เม่ืองปรีบัตั่วิไปข้ึ้างห่น้าและเห็่น
ภาพื่อนาคิต่ที�ดีกวิา่รีว่ิมืกัน คิงไม่ืแปลกห่ากจะจนิต่นาการีถึึง
เม่ืองวิา่ยังคิงเปน็พ่ื่�นที�ที�รีวิมืเรีาทกุคินไวิด้้วิยกัน และมือบพ่ื่�นที�
ที�ทุกคินสามืารีถึมืาพื่บปะ แลกเปลี�ยนไอเดีย และเรีิ�มืธีุรีกิจ
ให่ม่ืได้ ที�สำาคัิญที�สดุค่ิอได้สนุกไปกับช่ีวิติ่และมีืปรีะสบการีณ์
ที�เปี� ยมืด้วิยคิวิามืห่มืายในทกุ ๆ วินั

บทความ “Forget Returning to the Office. The Future of Cities Lies in Vibrant 
Civic Spaces” จาก fastcompany.com 

บทความ “The Future of Cities? Fewer Cars, Better Homes” จาก wired.co.uk

ที่มา: 

ภาพถ่ายโดย Nazarizal Mohammad จาก unsplash
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีก

เรื่องของแบรนื้ด์ค้อเรื่องของเรา

BRAND  
CITIZENSHIP 

ภาพถ่ายโดย  
Charisse Kenion 
จาก unsplash
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  เศัรีษฐกิจแห่่งคิวิามืห่มืาย ค่ิอมืลูค่ิาที�เกิดขึึ้�นจากนำา 
‘คิวิามืห่มืาย’ มืาเป็นตั่วิกำาห่นดคิณุค่ิา ให้่คิวิามืสำาคัิญ
กับปรีะสบการีณ์มืากกวิา่คิวิามืเปน็เจา้ขึ้อง ปรีบัเปลี�ยน
สถึานะกลายเป็นพื่ารีต์่เนอรีที์�สรีา้งคิณุค่ิาให่ม่ืรีว่ิมืกัน

 “วิฒันธีรีรีมืแห่่งคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบ” (Responsible 
Culture) ใช่้พื่ลังในฐานะผู่้ซึ่่�อเข้ึ้ามืาผ่ลักดันให้่ธีุรีกิจ
ให่ญ่ทำางานรีว่ิมืกับผู่้ผ่ลิต่ ช่า่งฝัีม่ือ และชุ่มืช่นต่่าง ๆ  
โดยต่รีงมืากขึึ้�น ห่รีอ่กล้าแสดงคิวิามืรีบัผิ่ดเม่ื�อทำาพื่ลาด  
มืากกวิา่ที�จะเมิืนเฉยและปล่อยให้่กรีะแสซึ่าลงไปเอง

 แนวิคิิดเรี่�องพื่ลเม่ืองขึ้องแบรีนด์ได้ถึูกนำามืาใช่้ใน
บรีิบทที�ขึ้ยายกวิ้างขึึ้�นมืากกวิ่างานองค์ิกรี แต่่เพ่ื่�อ
ส่�อสารีกับกลุ่มืลกูค้ิาด้วิยเช่น่กัน ผู่้บรีโิภคิไม่ืได้พื่กพื่า
มืาแค่ิกำาลังซึ่่�อ แต่่ยังคิาดห่วิงัวิา่แบรีนด์จะ “ทำาตั่วิ” 
ให้่ดียิ�งขึึ้�น

  กรีะบวินการีสรีา้งสรีรีค์ิรีว่ิมื (Co-Creation) รีะห่วิา่ง
แบรีนด์และลกูค้ิา รีวิมืทั�งกรีะบวินการีคิิดเช่งิออกแบบ
ซึ่ึ�งเป็นเคิรี่�องม่ือที�ห่ลายแบรีนด์เล่อกใช่ ้เปิดโอกาสให้่
ลกูค้ิาได้คิาดห่วิงัมืากขึึ้�นวิา่จะมีืสิทธีิ�มีืเสียง ในขัึ้�นต่อน
การีพัื่ฒนาไอเดียสินค้ิาให่ม่ืห่รีอ่ได้ช่ว่ิยกำาห่นดกลยทุธี์
สำาห่รีบัสินค้ิานั�น ๆ มืากขึึ้�น

KEY 
TAKEAWAYS

ภาพถ่ายโดย Philippe Yuan จาก unsplash
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ในป ี2023 ภาคิธีรุีกิจและผู่ป้รีะกอบการีจะขัึ้บเคิล่�อนไปสูอ่นาคิต่ด้วิยการีสรีา้งมูืลค่ิาในรีะบบที�เรียีกวิา่  
“เศัรีษฐกิจแห่่งคิวิามืห่มืาย” (Meaning Economy) แปลได้วิา่นี�ค่ิอรูีปแบบเศัรีษฐกิจที�สรีา้งคิณุค่ิา
จากการีปฏิิสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งลกูค้ิากับแบรีนด์ ผ่่านปรีะสบการีณ์ที�มีืคิวิามืห่มืายนั�นเอง 

รูีปแบบขึ้องเศัรีษฐกิจนี�มีืที�มืาจากวิตั่ถึปุรีะสงค์ิขึ้องการีทำาธีรุีกิจและการีเห็่นแก่ผู่้อ่�นเป็นสำาคัิญ ดัง
นั�น ธีรุีกิจจงึต้่องนำาเสนอปรีะโยช่น์ที�เกิดขึึ้�นจากสินค้ิาห่รีอ่บรีกิารีขึ้องตั่วิเองอย่างเจาะจงไปในแต่่ละ
คิอมืมิืวินิตี่� ไม่ืวิา่จะเป็นแคิมืเปญสรีา้งคิวิามืต่รีะห่นักรูี ้การีแสดงจุดย่น การีบรีจิาคิสินค้ิาห่รีอ่การี
กศุัล โดยมืุ่งมัื�นสรีา้งคิวิามืเปลี�ยนแปลงในเช่งิบวิก เพ่ื่�อเป้าห่มืายค่ิอการียกรีะดับคิณุภาพื่ช่วีิติ่ขึ้อง
ลกูค้ิาเป็นสำาคัิญ

เศรษฐกิจแห่งความหมาย ค้อมูลค่าท่ีเกิดข้�นื้จากนื้ำา  
‘ความหมาย’ มาเป็นื้ตัวกำาหนื้ดคุณค่า ให้ความสำาคัญกับ
ประสบการณ์มากกว่าความเป็นื้เจ้าของ สินื้ค้ากลายเป็นื้
เรื่องของการบริการ การบริการกลายเป็นื้แพลตฟอร์ม 
บทบาทต่าง ๆ ของผู้ผลิต ลูกค้า พนัื้กงานื้ จะหลอมรวม
เข้าหากันื้ ปรับเปล่ียนื้สถานื้ะกลายเป็นื้พาร์ตเนื้อร ์
ท่ีสร้างคุณค่าใหม่ร่วมกันื้

ภาพถ่ายโดย Mike Kononov จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย Christiann Koepke จาก unsplash
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เม่ื�อมืองมืาทางฝัั� งผู่้บรีโิภคิ ปีนี�เรีาจะได้เห็่นกลุ่มื
ลกูค้ิารุีน่ให่ม่ืที�มืองห่าคิวิามืท้าทายต่่อรีะบบธีรุีกิจ
แบบเดิมื ๆ โดยมืุ่งเน้นสู่คิวิามืรีับผิ่ดช่อบต่่อ
แบรีนด์และธีรุีกิจที�สรีา้งคิวิามืสัมืพัื่นธีกั์บชุ่มืช่น 

ห่ากมีืแบรีนด์ รีา้นค้ิา ห่รีอ่บรีกิารีที�สนับสนุนคิน
กลุ่มืเล็ก ๆ มุ่ืงมัื�นในการีทำางานรี่วิมืกับชุ่มืช่น 
และมีืส่วินสรีา้งการีเปลี�ยนแปลงอย่างเป็นรีะบบ 
ในทางที�ดี ผู่บ้รีโิภคิมีืแนวิโน้มืจะซึ่่�อสินค้ิามืากกวิา่ 
ยินดีที�จะจ่ายมืากขึึ้�นสำาห่รีบัสินค้ิาที�มีืรีะบุแห่ล่ง
ที�มืาที�แท้จรีิงได้ โมืเดลธีุรีกิจขึ้นาดเล็กและ
รูีปแบบการีขึ้ายแบบถึึงม่ือผู่้บรีิโภคิโดยต่รีง 
(Direct-to-Consumer: D2C) จะได้รีบัคิวิามื
สำาคัิญมืากขึึ้�นในปีนี� 

การีสนับสนุนผู่้ผ่ลิต่ในท้องถิึ�น ชุ่มืช่น และการีสนับสนุนการีซึ่่�อจากคินตั่วิเล็ก (Shopping Small) 
จะเป็นสิ�งที�เกิดขึึ้�นทั�วิไปในกลุ่มืผู่้ซึ่่�อแห่่งปี 2023 รีวิมืถึึงจะกลายเป็นห่นึ�งในทิศัทางในอนาคิต่
สำาห่รีบัธีรุีกิจทั�งรีายเล็กห่รีอ่รีายให่ญ่ กลุ่มืลกูค้ิาจะเรียีกรีอ้งคิวิามืโปรีง่ใสจากแบรีนด์มืากขึึ้�น โดย
เฉพื่าะอย่างยิ�งข้ึ้อปฏิิบัติ่ที�เกี�ยวิข้ึ้องกับคิวิามืห่ลากห่ลาย (Diversity) การีจา่ยเงนิที�เป็นธีรีรีมื และ 
สภาพื่การีทำางานขึ้องพื่นักงานที�มีืจรียิธีรีรีมื 

ภาพถ่ายโดย  
Jason Briscoe 
จาก unsplash

ตรวจสอบได้และเป็นื้ตัวจริง

คำาสำาคัญ่อย่าง “การคำานึงถึงคนทุกกลุ่ม” “ความจริงแท้” “คุณภาพท่ีดี” “คอมมิวนิตี้” และ “ความย่ังยืน” เหล่าน้ี
คือคีย์เวิร์ดสำาคัญ่ท่ีผู้บริโภคแห่งป็ี 2023 ใช้เป็็นเกณฑ์์เม่ือต้องตัดสินใจซ้ือสินค้า

การ 
คำำานึึงถึึง 

คำนึทุุกกลุุ่�ม
คำวามจริงแทุ้ คำอมมิวนึิต้ี้� คำวามยั่่�งยืั่นึ
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แม้ืช่ว่ิง 2-3 ปีที�ผ่่านมืา Cancel Culture ห่รีอ่วิฒันธีรีรีมืการี “แบน” ห่รีอ่การีเลิกสนับสนุนคินที�
มีืช่่�อเสียงห่รีอ่ธีุรีกิจที�มีืพื่ฤติ่กรีรีมืไม่ืถึูกใจกลุ่มืคินจำานวินมืาก ได้เป็นกรีะแสในโลกออนไลน์ที�ส่ง
ผ่ลให้่แบรีนด์ดังกลายเป็นดาวิดับมืาแล้วิห่ลายต่่อห่ลายรีาย แต่่ในปี 2023 วิฒันธีรีรีมืนี�กำาลังจะ
เปลี�ยนไปสู่สิ�งที�เรียีกวิา่ “วิฒันธีรีรีมืแห่่งคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบ” (Responsible Culture) โดยแทนที�
จะคิวิำาบาต่รี กลับเปลี�ยนมืาใช่้พื่ลังในฐานะผู่้ซึ่่�อเข้ึ้ามืาผ่ลักดันให้่ธีุรีกิจให่ญ่ทำางานรีว่ิมืกับผู่้ผ่ลิต่  
ช่า่งฝัีม่ือ และชุ่มืช่นต่่าง ๆ โดยต่รีงมืากขึึ้�น ห่รีอ่กล้าแสดงคิวิามืรีบัผิ่ดเม่ื�อทำาพื่ลาด มืากกวิา่ที�จะ
เมิืนเฉยและปล่อยให้่กรีะแสซึ่าลงไปเอง

ย้อนไปในปี 2017 แอนน์ บาห์่รี ธีอมืปสั์น 
(Anne Bahr Thompson) ผู่เ้ขีึ้ยนห่นังส่อ 
Do Good ได้นำาเสนอคิวิามืห่มืายขึ้อง 
“คิวิามืเป็นพื่ลเม่ืองขึ้องแบรีนด์” วิ่า
เป็นการีที�บรีษัิทต่่าง ๆ ให้่คิวิามืสำาคัิญ
กับวิัต่ถึุปรีะสงค์ิเพ่ื่�อสังคิมืและผ่ลกำาไรี
ไปพื่รีอ้มืกัน คิำานี�ปรีากฏิขึึ้�นอีกคิรีั�งเม่ื�อปี  
2022 เม่ื�อเอเจนซึ่ชี่ั�นนำาอย่าง Dentsu ยกให้่ 
คิำานี�เปน็เทรีนด์ด้านโซึ่เช่ยีลมีืเดียแห่่งปี 

พลเม้องของแบรนื้ด์ 
(Brand Citizenship)

salesartillery.com

ภาพถ่ายโดย  
Cristina Matos-Albers 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Priscilla Du Preez 
จาก unsplash
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Brand Citizenship ค้อการจัดวางกลยุทธ์ทางการตลาด  
การจัดการช้่อเสียง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และ
ความพยายามในื้การสร้างคอมมิวนื้ิตี�บนื้พื�นื้ท่ีโซเชียลมีเดีย

แบรีนด์ต้่องย่นห่ยัดในจุดย่นและแสดงให้่เห็่นถึึงการี
สนับสนุนผู่้บรีโิภคิผ่่านการีส่�อสารีแบบต่่าง ๆ โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งห่ากต้่องการีดึงดดูกลุม่ืผู่ซ้ึ่่�อรุีน่ให่ม่ื การีวิจิยัพื่บวิา่ 
76% ขึ้องเจนซึ่เีล่อกซึ่่�อสินค้ิาจากแบรีนด์ที�มีืจุดย่นช่ดัเจน 
คินเจนนี�มีืคิวิามืเช่่�อวิา่แบรีนด์ต่่าง ๆ สามืารีถึทำาให้่โลกนี�
น่าอยู่ขึึ้�นได้มืากกวิา่เจนเอ็กซึ่ถึ์ึง 3 เท่า และมืากกวิา่เจน 
มิืลเลนเนียลถึึง 2 เท่า 

ในปี 2021 สการีเ์ลต่ เมืย์ (Scarlet May) คิรีเีอเต่อรี ์
TikTok หู่ห่นวิกที�มีืแฟื้น ๆ 5.2 ล้านคิน ได้สรีา้งรีายการี 
เรียีลิตี่�ให่ม่ืทางโทรีทัศัน์และแปลเพื่ลงฮิิต่ติ่ดช่ารีต์่เป็น
ภาษาม่ือ เพ่ื่�อให้่เข้ึ้าถึึงกลุ่มืคินหู่ห่นวิกและช่ว่ิยให้่พื่วิกเขึ้า
ได้อินต่ามืเพื่ลงได้ด้วิยภาษาม่ือแบบอเมืรีกัิน (American 
Sign Language: ASL) ขึ้ณะเดียวิกัน แบรีนด์ต่่าง ๆ เรีิ�มื
พิื่จารีณากลุ่มืเป้าห่มืายที�คิรีอบคิลุมืคินทุกกลุ่มืมืากขึึ้�น 
อย่าง Microsoft ที�เปิดตั่วิโฆษณาบิลบอรีด์ดิจทัิล DOOH 
ตั่วิแรีกสำาห่รีบัชุ่มืช่นคินหู่ห่นวิกในสห่รีาช่อาณาจักรี พื่รีอ้มื
ล่ามืภาษาม่ือ   

showbizcorner.com

microsoft.com

ภาพถ่ายโดย  
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แบรีนด์ต่่าง ๆ จะใช่้เวิลาไปกับการี
ให้่คิวิามืรูีแ้ก่ผู่้ช่มืและสรีา้งบทเรียีน
ที� มีืคิวิามืห่มืาย ผ่่านส่�อที�ช่่วิยยก
รีะดับคิุณภาพื่ช่ีวิิต่ขึ้องผู่้บรีิโภคิ 
ตั่วิอย่างจาก Olay ที�เปิดตั่วิแคิมืเปญ 
#DecodetheBias เพ่ื่�อลบล้างอคิติ่
ขึ้องอัลกอรีทึิมืเม่ื�อค้ินห่าคิำาวิา่ “คิวิามื
สวิยงามื” แล้วิปรีากฏิแต่่รูีปผู่้ห่ญิง 
ผิ่วิขึ้าวิเท่านั�น โดยมืุ่งมัื�นที�จะต่รีวิจ
สอบแนวิปฏิิบัติ่และเปิดโอกาสให้่ 
เด็กผู่้ห่ญิง 1,000 คินได้เข้ึ้ารี่วิมื
กิจกรีรีมืค่ิายเขีึ้ยนโค้ิด เพ่ื่�อช่่วิยเป็น
อีกเสียงในการีลดช่่องวิ่างทางอคิติ่ 
ในการีเขีึ้ยนโปรีแกรีมื 

olay.com

olay.com
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Brand Citizenship คิำานี�เคิยถึูกใช่้ในมิืติ่ด้าน
การีบรีหิ่ารีทรีพัื่ยากรีบุคิคิลภายในองค์ิกรีมืาก่อน 
นั�นค่ิอการีที�บรีษัิทใด ๆ มีืวิฒันธีรีรีมืองค์ิกรีคิอย
กำาห่นดให้่พื่นักงานมีืคิวิามืเช่่�อห่รี่อพื่ฤติ่กรีรีมื 
ไปในทิศัทางเดียวิกัน จนเกิดเป็นสภาพื่แวิดล้อมื
ในที�ทำางานที� ขัึ้บเคิล่�อนโดยกลุ่มืปรีะช่ากรีที�มีื
ลักษณะคิล้ายกัน ทำาให้่เรียีกได้วิา่พื่นักงานนั�นมีื
คิวิามืเปน็ “พื่ลเม่ือง (Citizenship)” ภายใต้่ธีรุีกิจ
นั�น ๆ   อย่างเช่่น บรีษัิท ศัรีจีันทรีส์ห่โอสถึ จำากัด ที�
มีืสวิสัดิการีองค์ิกรีคิรีอบคิลมุืคินทำางาน เช่น่ สิทธีิ�
ในการีซึ่่�อห่นังส่อเด่อนละ 1 เล่มื ห่รีอ่การีลาห่ยุด
เพ่ื่�อผ่่าตั่ดแปลงเพื่ศั กล่าวิได้วิา่ธีรุีกิจนี�สนับสนุน
คิวิามืห่ลากห่ลาย เท่าเทียมื และเสมือภาคิ  และ
พื่นักงานขึ้องบรีษัิทก็ได้รีบัการีปฏิิบัติ่เห่ม่ือนกับ
เป็นพื่ลเม่ืองขึ้องแบรีนด์นั�นเอง

แผ่นภาพื่ Me-to-We ขึ้องพื่ลเม่ืองแบรีนด์
พื่ลเม่ืองแบรีนด์ปรีะกอบด้วิย 5 ขัึ้�นต่อนที�ส่�อถึึงวิัฒนธีรีรีมืที�เป็นปรีะช่าธีิปไต่ย ซึ่ึ�งการีรีว่ิมืม่ือ
รีะห่วิา่งแบรีนด์และลูกค้ิา ได้ส่งปรีะโยช่น์ที�มีืคิวิามืสำาคัิญให้่กับผู่้คิน องค์ิกรี และสังคิมื จุดเรีิ�มืต้่น
จากคิวิามืเช่่�อใจและคิวิามืเข้ึ้าใจวิา่ผู่้บรีโิภคิให้่คิวิามืสำาคัิญกับอะไรี ไม่ืใช่่เพีื่ยงเรี่�องขึ้องสินค้ิาห่รีอ่
บรีกิารีเท่านั�น และเข้ึ้าใจวิา่แบรีนด์มีืวิธิีกีารีที�ห่ลากห่ลายในการียกรีะดับปฏิิสัมืพัื่นธีผ่์่านแผ่นภาพื่ 
Me-to-We ในการีส่งต่่อโอกาสสู่การีสรีา้งคิุณค่ิา

จากการีแพื่รี่รีะบาดขึ้องโคิวิิด-19 
ไปทั�วิโลกและกรีะแสการีเรียีกรีอ้ง
คิวิามืเท่าเทียมืและคิวิามืยุติ่ธีรีรีมื
ทางสังคิมื รูีปแบบขึ้องแผ่นภาพื่
พื่ลเม่ืองแบรีนด์จึงพัื่ฒนามืาเป็น
แบบคิรีบวิงจรี ทั�งด้านคิวิามืรีับ
ผิ่ดช่อบ ชุ่มืช่น และการีมีืส่วินรีว่ิมื 
ทั�งห่มืดล้วินเป็นปัจจัยสำาคัิญในการี
ปลูกฝัังคิวิามืไวิว้ิางใจ และการีเพิื่�มื
คิุณค่ิาให้่กับลูกค้ิา พื่นักงาน นัก
ลงทุน และผู่้มีืส่วินได้ส่วินเสียอ่�น ๆ 

“In our new world of and/also, business must evolve to be a 
partner advocating for the things customers, employees and 
other stakeholders care about. Thereby creating mutual 
benefit and exponential growth for everyone.” 
 
brand \’brand \ noun – the human face of a business or  
productwith which we form a relationship
 
citizenship \’si-tə-zən-,ship \ noun – the qualities that a 
person is expected
to have as an active participant in society
and responsible member of a community

แบบเดิม

แบบเดิม

ภาพถ่ายโดย  
Priscilla Du Preez 

จาก unsplash

annebahrthompson.com

annebahrthompson.com
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คิวิามืคิาดห่วิังที�ถึาโถึมืนี�ไม่ืได้ห่มืายคิวิามืวิ่าคิวิามืเป็นพื่ลเม่ืองขึ้อง
แบรีนด์ทั�งห่มืดจะต้่องเป็นเรี่�องให่ญ่ที�แบรีนด์ทุ่มืเทงบห่ลายรีอ้ยล้าน 
แต่่ห่มืายคิวิามืวิ่าคิวิามืพื่ยายามืแม้ืเพีื่ยงเล็กน้อยที�จะต้่องเพิื่�มืขึึ้�น
เพ่ื่�อมืุ่งต่อบสนองคิวิามืต้่องการีขึ้องผู่้บรีโิภคิ ก็เพ่ื่�อเป้าห่มืายเดียวิกัน  
นั�นค่ิอการีเปลี�ยนแปลงเช่ิงบวิกเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในช่ีวิติ่ปรีะจำาวินัขึ้องผู่้คิน 
พัื่ฒนาชุ่มืช่นที�พื่วิกเขึ้าห่่วิงใย และสุดท้ายค่ิอทำาให้่สังคิมืและโลกดีขึึ้�น 
ทำาให้่แบรีนด์สามืารีถึมีือิทธีิพื่ลแบบองค์ิรีวิมืและมีืส่วินรีว่ิมืกับลูกค้ิา
ได้อย่างยั�งย่น

ปีนี�จะเป็นปีแห่่งการีเปลี�ยนแปลงคิรีั�งให่ญ่สำาห่รีบัธีุรีกิจต่่าง ๆ ห่ลังจากที�ผู่้บรีโิภคิยังคิงต้่องต่่อสู้
กับผ่ลกรีะทบขึ้องวิิกฤต่ที�ยังคิงอยู่ ซึ่ึ�งรีวิมืถึึงปัญห่าห่่วิงโซึ่่อุปทานและเงนิเฟื้้อที�เกิดขึึ้�น ในขึ้ณะ
เดียวิกัน พื่วิกเขึ้าก็ต้่องการีให้่คิวิามืสำาคัิญกับสุขึ้ภาพื่และคิวิามืเป็นอยู่ที�ดีขึ้องต่นเองและคินรีอบ
ข้ึ้าง วิธิีคิีิดเช่น่นี�กำาลังเปลี�ยนแปลงพื่ฤติ่กรีรีมืการีจบัจา่ยซึ่่�อขึ้อง ที�ไม่ืใช่แ่ค่ิซึ่่�อ-จา่ย-จบ แต่่มืาพื่รีอ้มื
คิวิามืคิาดห่วิงัมืากขึึ้�น อย่างเช่่นคิวิามืต้่องการีเป็นผู่้บรีโิภคิที�ได้เป็นศัูนย์กลางขึ้องกลยุทธีแ์บรีนด์ 

ใส่ใจลูกค้า 
ราวกับว่าเป็นื้หุ้นื้ส่วนื้

ภาพถ่ายโดย  
Edward Howell 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
 charlesdeluvio 

จาก unsplash
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เรี่�องเกิดขึึ้�นจากกรีะบวินการีสรีา้งสรีรีค์ิรีว่ิมื 
(Co-Creation) รีะห่วิ่างแบรีนด์และลูกค้ิา 
กรีะบวินการีคิิดเช่ิงออกแบบที�เป็นเคิรี่�องม่ือ
ซึ่ึ�งห่ลายแบรีนด์เล่อกใช่้ เปิดโอกาสให้่ลูกค้ิา
คิาดห่วิังมืากขึึ้�นวิ่าจะมีืสิทธีิ�มีืเสียงในขัึ้�นต่อน
การีพัื่ฒนาไอเดียสินค้ิาให่ม่ื มีืส่วินช่ว่ิยกำาห่นด
กลยุทธีส์ำาห่รีบัสินค้ิานั�น ๆ  มืากขึึ้�น ห่รีอ่มืองห่า
รีะบบการีสรีา้งคิวิามืพึื่งพื่อใจที�จะทำาผู่้บรีโิภคิ
รูีสึ้กวิา่ได้รีบัการีปฏิิบัติ่รีาวิกับเป็นหุ้่นส่วินขึ้อง
แบรีนด์

ผู่้บรีโิภคิมืองห่าช่่องทางการีได้มีืส่วินรีว่ิมืมืาก
ที�สุด และได้รีับผ่ลต่อบแทนจากการีลงทุน
จากการีมีืส่วินรีว่ิมืนี� ดังนั�นธีุรีกิจใดที�สามืารีถึ
สรีา้งกรีะบวินการีสรีา้งสรีรีค์ิรีว่ิมื เปิดพ่ื่�นที�ให้่
กับคิวิามืคิิดเห็่น และสรีา้งแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�ทำาให้่
เกิดการีต่่อยอดบทสนทนาได้จรีงิ ก็จะสามืารีถึ
สรี้างคิวิามืสัมืพัื่นธี์กับลูกค้ิาในรีะยะยาวิได้
อย่างยั�งย่น

Aboutamazon.com 
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ผู่้บรีโิภคิเห่ล่านี�กำาลังขัึ้บเคิล่�อนเศัรีษฐกิจแบบ
มีืส่วินรีว่ิมืรูีปแบบให่ม่ื (New Participatory 
Economy) โดยมืองห่าแบรีนด์ที� ใ ห้่ผ่ล
ต่อบแทนจากการีมีืส่วินรีว่ิมืขึ้องพื่วิกเขึ้า พื่วิก
เขึ้าสนใจโปรีแกรีมืรีอยัลตี่ อย่างเช่น่ โคิรีงการี 
Build It ขึ้อง Amazon ที�ให้่ผู่้บรีโิภคิมีืส่วินรีว่ิมื
ในการีตั่ดสินใจ วิา่แบรีนด์คิวิรีพัื่ฒนานวิตั่กรีรีมื
ใดต่่อด้วิยการีอ่านแนวิคิิดที�แบรีนด์นำาเสนอ 
เช่่น โพื่สต์่อิต่อัจฉรียิะที�สั�งการีด้วิยเสียงแล้วิ
พิื่มืพ์ื่ออกมืาเลย ห่รีอ่นาฬิิกากุ�กกูที�เต่่อนต่ามื
อีเวินต์่ในปฏิิทินออนไลน์ขึ้องเรีา โดยลูกค้ิาจะ
ได้สิทธีิพิื่เศัษในการีสั�งซึ่่�อล่วิงห่น้าในรีาคิาที�
กำาห่นด ห่ากแนวิคิิดถึึงเป้าห่มืายภายใน 30 
วินั แนวิคิิดดังกล่าวิจะถึูกสรีา้งขึึ้�นจรีงิและจัด
ส่งให้่ถึึงบ้าน

ผู่้บรีิโภคิกำาลังมืองห่าแพื่ลต่ฟื้อรี์มืในการีมีื 
ส่วินรีว่ิมื เช่น่ Bumped ซึ่ึ�งให้่อำานาจพื่วิกเขึ้าใน
การีเปลี�ยนการีใช่้จ่ายในแต่่ละวินัให้่กลายเป็น 
การีเป็นเจ้าขึ้องหุ้่นฟื้รีีสำาห่รีับธีุรีกรีรีมืที�เข้ึ้า
เง่�อนไขึ้แต่่ละรีายการี ลูกค้ิาจะได้รีับรีางวิัล
เศัษส่วินขึ้องหุ้่นเต็่มืจำานวินในแบรีนด์ ที�มีืช่่วิง
ตั่�งแต่่ 1% ถึึง 20% ขึ้องหุ้่น ขึึ้�นอยู่กับดลุยพิื่นิจ
ขึ้องแบรีนด์นั�น ๆ ข้ึ้อมืูลขึ้อง Bumped รีะบุวิา่  
U l ta  Beauty แบรีนด์เคิรี่�องสำาอางใน
สห่รีฐัอเมืรีกิาที�ใช่รู้ีปแบบนี� มีืจำานวินลกูค้ิาเข้ึ้า
มืาช่อ้ปปิ� งรีายเด่อนเพิื่�มืมืากขึึ้�นถึึง 67%

Aboutamazon.com 
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ลูกค้ิาที�ใส่ใจแบรีนด์รีาวิกับเป็นหุ้่นส่วินนี�
มืาพื่รีอ้มืกับทัศันคิติ่ที�แสนจะกรีะต่่อรีอ่รีน้ 
แบรีนด์สามืารีถึเปลี�ยนพื่ลังและคิวิามื
ต้่องการีมีืส่วินรี่วิมืขึ้องพื่วิกเขึ้า ให้่เป็น
อีกห่นึ� งก้าวิที�ผ่ลักดันแบรีนด์ให้่ปรีะสบ
คิวิามืสำาเรีจ็ได้ ด้วิยการียกรีะดับให้่ลูกค้ิา
ห่รีอ่กลุ่มืคิอมืมิืวินิตี่�ที�ขึ้ยันมีืส่วินรีว่ิมื ได้มีื
บทบาทเป็นที�ปรีกึษาและช่่วิยให้่มืา “ขึ้าย” 
สินค้ิาด้วิยอีกทาง

My L’Occitane ค่ิอแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืการีขึ้ายให่ม่ืขึ้องแบรีนด์สัญช่าติ่ฝัรีั�งเศัส L’Occitane ห่นึ�งใน
ตั่วิอย่างที�น่าจับต่ามือง ก่อตั่�งขึึ้�นเพ่ื่�อสรีา้งเคิรีอ่ข่ึ้ายตั่วิแทนขึ้องผู่้ปรีะกอบการี ทุกคินสามืารีถึลง
ทะเบียนเปน็ L’Occi Consultant ห่รีอ่ที�ปรีกึษาขึ้องแบรีนด์ และจะได้รีบัเคิรี่�องม่ือพื่รีอ้มืการีฝึักอบรีมื
เพ่ื่�อขึ้ายผ่ลิต่ภัณฑ์์ รีวิมืถึึงลิงก์เวิบ็ไซึ่ต์่ที�เข้ึ้าถึึงชุ่ดเคิรี่�องม่ือการีจัดการีธีรุีกิจที�ใช่เ้ทคิโนโลยีเต็่มืรูีป
แบบ ตั่วิอย่างผ่ลิต่ภัณฑ์์ การีเรีิ�มืต้่นธีรุีกิจ และการีสนับสนุนอย่างต่่อเน่�อง ทั�งห่มืดมีืค่ิาธีรีรีมืเนียมื
ล่วิงห่น้า 49 ดอลลารีส์ห่รีฐั

เปลี่ยนื้ลูกค้าเป็นื้นื้ักขาย

group.loccitane.com

myloccitane.com
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ไม่ืใช่เ่พีื่ยงเรี่�องกลยทุธีที์�ต้่องคิิดขึึ้�นอย่างเข้ึ้าใจผู่บ้รีโิภคิเท่านั�น แต่่การีปรีบัห่น้ารีา้น
ในเช่งิกายภาพื่ก็ต้่องเปลี�ยนแปลงไปด้วิยเช่น่กัน เม่ื�อใจกลางเม่ืองเปลี�ยนไปเพื่รีาะ
รูีปแบบการีย้ายถิึ�นฐานอันเป็นผ่ลต่่อเน่�องมืาจากวิกิฤต่ เง่�อนไขึ้ต่่าง ๆ  อย่างคิวิามื
พื่รีอ้มืใช่ง้านขึ้องพ่ื่�นที� ค่ิาเช่า่ที�สงูขึึ้�น ต้่นทนุเพิื่�มืขึึ้�น ช่อ่งทางการีขึ้ายออนไลน์ ทำาให้่
ธีรุีกิจต่่าง ๆ  เรีิ�มืมืองห่าพ่ื่�นที�เล็ก ๆ  เพ่ื่�อเปน็ห่น้ารีา้น มืากกวิา่เล่อกลงทนุรีา้นให่ญ่โต่ 
โอ่อ่าเห่ม่ือนอย่างในอดีต่

Alchemista แบรีนด์สินค้ิาไลฟื้์สไต่ล์ในสห่รีฐัอเมืรีกิา ได้เปิดตั่วิแนวิคิิดต่ลาด
แบบโมืดลูารีข์ึ้นาดจิ�วิที�เรียีกวิา่ The Locket ซึ่ึ�งขึ้ายทกุอย่างตั่�งแต่่อาห่ารีไปจนถึึง 
งานฝัม่ีือ ขึ้องใช่ส้ำาห่รีบัสัต่วิเ์ลี�ยง และผ่ลติ่ภัณฑ์์สปา ห่รีอ่ eBay นำาเสนอโปรีแกรีมื 
Authenticity Guarantee สำาห่รีับสินค้ิาลักช่ัวิรีีผ่่านตู่้ขึ้ายกรีะเป๋าถ่ึอแบบ 
ป๊อปอัปในบรูีกลิน นิวิยอรีก์ และแอลเอ นำาเสนอแนวิคิิดค้ิาปลีกขึ้นาดเล็กใน 
รูีปแบบแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�สะดวิกสำาห่รีบัสินค้ิาพื่รีเีมีืยมื ตู่้จำาห่น่ายสินค้ิาอัต่โนมัืติ่ 
ยังคิงได้รีบัคิวิามืนิยมืในฐานะทางเล่อกที�รีวิดเรีว็ิสำาห่รีบัผู่บ้รีโิภคิ ต่ลอดจนเปน็โอกาส
ในการีทดสอบสินค้ิาต้่นแบบและปรีบัแต่่งให้่เข้ึ้ากับรีา้นค้ิาห่รีอ่พ่ื่�นที�แต่่ละแห่่งได้ 

ร้านื้เล็กที่ลูกค้ารัก (Micro-Store)

shopthelocket.com

eBay.com
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IKEA ฮ่ิองกง เปิดตั่วิรีา้นขึ้นาดเล็กในรีถึบรีรีทกุในช่ว่ิงฤดู
รีอ้นป ี2021 ที�ผ่่านมืา เรียีกวิา่ Everyday Low Price Truck 
ตั่�งอยู่ในส่วินต่่าง ๆ ขึ้องเม่ือง โดยนำาเสนอสินค้ิาขึ้องใช่ใ้น
บ้านรีาคิาปรีะห่ยัด สินค้ิาขึ้ายดี ขึ้องใช่้ในช่ีวิิต่ปรีะจำาวิัน 
เคิรี่�องใช่บ้นโต่�ะอาห่ารี อปุกรีณ์เสรีมิืสำาห่รีบัองค์ิกรี เรีิ�มืต้่น
ที�รีาคิา $1 (รีาวิ 33 บาทไทย) ขึึ้�นไป เพ่ื่�อไปห่าลกูค้ิาถึึงที�
และจดัจำาห่น่ายสินค้ิาที�ซึ่่�องา่ยขึ้ายได้คิล่องนั�นเอง 

ธีรุีกิจยักษ์ให่ญ่อย่าง Target, B&Q, Macy’s, Best Buy 
และ Bloomingdale’s เรีิ�มืปรีบัตั่วิ ลดพ่ื่�นที�ห่น้ารีา้นเพ่ื่�อ
แนะนำาการีขึ้ายที�เข้ึ้าถึึงท้องถิึ�นมืากขึึ้�น ในอนาคิต่อันใกล้นี�
จะเห็่นการีเปิดตั่วิรีา้นเล็ก ๆ  รูีปแบบให่ม่ื ด้วิยแนวิคิิดแบบ 
Hyper-Local ที�เห็่นผู่ซ้ึ่่�อในท้องถิึ�นเปน็สำาคัิญ แบรีนด์ต่่าง ๆ  
สามืารีถึต่อบสนองพื่ฤติ่กรีรีมืการีซึ่่�อขึ้องผู่้บรีโิภคิที�เป็น
เฉพื่าะเจาะจงมืากขึึ้�น ด้วิยวิธิีกีารีขึ้ายที�มีืปรีะสิทธีภิาพื่ ช่ว่ิย
สรีา้งมืลูค่ิาทางเศัรีษฐกิจ ทั�งยังเปน็การีทดสอบต่ลาดโดย
ไม่ืต้่องลงทนุเช่า่รีะยะยาวิห่รีอ่ใช่พ่้ื่�นที�ขึ้นาดให่ญ่อีกต่่อไป 

นอกเห่น่อจากคิวิามืเรีว็ิ คิวิามืสะดวิก และคิวิามืสามืารีถึ
ในการีจา่ยแล้วิ รีา้นเล็ก ๆ ยังมีืคิณุค่ิาที�สัมืพัื่นธีกั์บคินใน
พ่ื่�นที�อีกด้วิย เป็นห่น้ารีา้นที�ช่่วิยต่อบสนองคิวิามืต้่องการี
ขึ้องผู่้อยู่อาศััยและเติ่มืช่ีวิติ่ช่ีวิาให่ม่ืให้่กับพ่ื่�นที�สาธีารีณะ
ได้อีกด้วิย

thestandard.com.hk

timeout.com

บทความ  
“Smell Like Spirit: Scent  
and Sense โรงงานน้ำาหอมที่เคย
ผลิตทั้งกลิ่นความสุข  
กลิ่นซากศพ กลิ่นอวกาศ กลิ่น
เกิดแก่เจ็บตาย” โดย  
ณิชากร เอื้อสุนทรวัฒนา  
จาก readthecloud.co 

บทความ  
“Brand Citizenship:  
a Win-Win for Consumers, 
Businesses and Society”  
โดย Anne Bahr Thompson 
จาก theguardian.com

บทความ  
“Brand Citizenship 2.0”  
โดย Anne Bahr Thompson 
จาก brandcitizenship.com

บทความ  
“What Is Brand Citizenship 
and Why Is It So Important 
to Engaging Today’s 
Customers?”  
โดย Anne Bahr Thompson 
จาก mycustomer.com

ที่มา: 
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ศิลปะและหัตถกรรม

อนื้าคตออกแบบได ้ 
ด้วยการออกแบบร่วม

CO-DESIGN

ภาพถ่ายโดย  
 Margarida Afonso 

จาก unsplash
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  การีเปิดพ่ื่�นที�และเปิดใจกวิ้างเพ่ื่�อเช่่�อเช่ิญคิน
จากห่ลากห่ลายสาขึ้า ทกุๆ คินที�มีืส่วินเกี�ยวิข้ึ้องต่่อ
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ห่รีอ่บรีกิารีที�กำาลังพัื่ฒนาอยู่ โดยกำาห่นด
ให้่มีืบทบาทที�เท่าเทียมืกัน นั�นค่ิอ “นักออกแบบรีว่ิมื” 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาวิธิีกีารีลงม่ือทำา พัื่ฒนาปรีะสบการีณ์การี
ใช่ง้าน ห่รีอ่สรีา้งทางแก้ไขึ้ปัญห่าให่ม่ืๆ

 ใน “ยุคิแห่่งรีะบบ” ธีรุีกิจต้่องเปลี�ยนแปลงทัศันคิติ่
จากการีทำางานแนวิตั่�งกรีะจายคิำาสั�งจากบนลงล่าง
สู่การีสรีา้งเคิรีอ่ข่ึ้ายในแนวิรีาบ เพ่ื่�อแก้ปัญห่าที�มีื
คิวิามืซึ่ับซึ่้อน และเต่รียีมืพื่รีอ้มืเพ่ื่�อเผ่ช่ิญห่น้ากับ
คิวิามืท้าทายที�ห่ลากห่ลาย 

KEY 
TAKEAWAYS

ภาพถ่ายโดย  
 Jason Goodman 

จาก unsplash
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ช่่วิงเวิลาที�เต็่มืไปด้วิยสิ�งที� เรีียกวิ่า VUCA 
(Volatile คิวิามืเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึึ้�นง่าย, 
Uncertain คิวิามืไม่ืแน่นอน, Complex คิวิามื
ซึ่บัซึ่อ้น, Ambiguous คิวิามืคิลมุืเคิรีอ่) จะเปน็
หั่วิใจขึ้องธีุรีกิจและโลกแห่่งการีออกแบบใน
ปีห่น้านับจากนี� ในยุคิแห่่งรีะบบที�เต็่มืไปด้วิย
คิวิามืซึ่ับซึ่้อนและคิวิามืไม่ืแน่นอน ทั�งเรี่�อง
การีเปลี�ยนแปลงขึ้องสภาพื่ภูมิือากาศัไปจนถึึง
วิกิฤต่ต่่าง ๆ ในรีะดับโลก การีสรีา้งทางออก
ให่ม่ื ๆ เพ่ื่�อรีบัม่ือกับปรีะเด็นที�ท้าทายเห่ล่านี� 
จำาเปน็ต้่องมีืการีนำาทัศันคิติ่ในการีมืองเห็่นภาพื่
รีวิมืมืาปรีบัใช่ใ้นการีออกแบบและแนวิคิิดทาง
ธีรุีกิจ  ที�ไม่ืได้ให้่คิวิามืสำาคัิญกับคิวิามืต้่องการี
ขึ้องผู่้บรีโิภคิเท่านั�น แต่่ยังต้่องคิรีอบคิลุมืถึึง
ปรีะเด็นทางสังคิมื เศัรีษฐกิจ และสิ�งแวิดล้อมื 
ที�ล้วินส่งผ่ลต่่อวิถีิึช่วีิติ่ขึ้องผู่้คิน

เรีามิือาจเผ่ช่ิญคิวิามืท้าทายอันซึ่ับซึ่้อนนี�ได้
เพีื่ยงลำาพัื่ง ทางออกอาจเป็นการีเปิดพ่ื่�นที�และ
เปิดใจกวิา้งเพ่ื่�อเช่่�อเช่ิญผู่้คินจากห่ลากห่ลาย
สาขึ้า ทั�งนักออกแบบ วิศิัวิกรี โปรีแกรีมืเมือรี ์
ลกูค้ิา ผู่้ใช่ง้าน แม่ืบ้าน คินไข้ึ้ คินไรีบ้้าน ต่ลอด
จนทกุ ๆ  คินที�มีืส่วินเกี�ยวิข้ึ้องกับผ่ลิต่ภัณฑ์์ห่รีอ่
บรีกิารีที�กำาลังพัื่ฒนาอยู่ ให้่มืาออกแบบรีว่ิมืกัน 
โดยกำาห่นดให้่ทกุคินมีืบทบาทเท่าเทียมืกัน นั�น
ค่ิอเป็น “นักออกแบบรีว่ิมื” เพ่ื่�อพัื่ฒนาวิธิีกีารี
ลงม่ือทำา ปรีะสบการีณ์การีใช่ง้าน ห่รีอ่แนวิทาง
แก้ไขึ้ปัญห่าให่ม่ื ๆ 

การออกแบบร่วม (Co-Designing)  
จ้งเป็นื้วิธีการที่ครอบคลุมถึงผู้ใช้งานื้ที่มี
ความหลากหลายและมีความต้องการเฉพาะ 
ทั�งยังเป็นื้กลยุทธ์ที่สำาคัญในื้การสำารวจว่า
ความครอบคลุมและการเข้าถึงได้ จะกลายเป็นื้ 
สิ่งสำาคัญอันื้ดับแรกสำาหรับการพัฒนื้า
ผลิตภัณฑ์์เพื่อผู้บริโภค 

ภาพถ่ายโดย  
Kelly Sikkema 
จาก unsplash
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ออกแบบด้วยกันื้ 

อนาคิต่ขึ้องการีออกแบบค่ิอการีทำางานรีว่ิมืกันเพ่ื่�อให้่เกิดการีเปลี�ยนแปลงในเช่งิบวิกที�ยั�งย่น การี
ทำางานรีว่ิมืกันจะเป็นหั่วิใจสำาคัิญขึ้องการีออกแบบและธีรุีกิจ โดยการีลงทุนด้านเคิรี่�องม่ือ ทักษะ 
และเคิรีอ่ข่ึ้ายที�สำาคัิญ จะช่่วิยให้่ผู่้นำาด้านการีออกแบบสามืารีถึพื่ิสูจน์ทักษะในอนาคิต่และเพิื่�มื
ปรีะสิทธีภิาพื่ได้

อย่างที�เรีากำาลังเผ่ช่ญิกับ “ปัญห่าอันให่ญ่โต่” ทั�งปัญห่าที�ส่งผ่ลกรีะทบในวิงกวิา้ง ปัญห่าเช่งิรีะบบ 
อย่างเช่่น เรี่�องสิ�งแวิดล้อมื ที�เรีาไม่ือาจแก้ปัญห่าได้ด้วิยตั่วิคินเดียวิห่รีอ่ทีมืเพีื่ยงทีมืเดียวิเท่านั�น 
การีทำางานข้ึ้ามือตุ่สาห่กรีรีมืห่รีอ่การีรีว่ิมืม่ือกันข้ึ้ามืสาขึ้าจงึยิ�งเป็นสิ�งจำาเป็น

ใน “ยุคิแห่่งรีะบบ” ธีรุีกิจต้่องเปลี�ยนแปลง
ทัศันคิติ่จากการีทำางานแนวิตั่�งที�กรีะจาย
คิำาสั�งจากบนลงล่างสู่การีสรี้างเคิรี่อ
ข่ึ้ายในแนวิรีาบ เพ่ื่�อแก้ปัญห่าที�มีืคิวิามื
ซึ่ับซึ่้อนและเต่รีียมืคิวิามืพื่รี้อมืเพ่ื่� อ
เผ่ช่ิญห่น้ากับคิวิามืท้าทายที�ห่ลากห่ลาย 
ปจัจุบันคิวิามืต้่องการีคิวิามืคิิดสรีา้งสรีรีค์ิ 
การีมืองห่าทางออกที�เกิดขึึ้�นจากการี
คิิดข้ึ้ามือุต่สาห่กรีรีมืและคิวิามืถึนัดยิ�ง
ช่ดัเจนมืากขึึ้�น ในขึ้ณะที�การีทำาลายรีะบบ
เดิมืเพ่ื่�อเปลี�ยนเป็นนวิตั่กรีรีมืที�นำาเสนอ
คิวิามืเท่าเทียมืทางสังคิมื และแนวิทาง
ที�สมืาช่ิกในคิอมืมิืวินิตี่�เป็นผู่้นำาในการี
ออกแบบและการีดำาเนินการี ก็เป็นสิ�งที�
สำาคัิญด้วิยเช่น่กัน

beyondstickynotes.com

ภาพถ่ายโดย  
Barney Yau 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Dylan Gillis 
จาก unsplash
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ไม่ืวิ่าจะเป็นการีสรีา้งสรีรีค์ิสิ�งที�เกิดขึึ้�นจากคิวิามืต้่องการี การี 
ขัึ้บเคิล่�อนโดยผ่ลลัพื่ธี์ปลายทาง ห่รี่อการีสรี้างพ่ื่�นที�แห่่งกา 
รีรีับฟื้ัง คิวิามืสำาเรี็จขึ้องการีออกแบบรี่วิมืกันนั�นเรีิ�มืต้่นจาก 
ก้าวิแรีกขึ้องการีมีืกรีอบแนวิคิิดการีทำางานที�ถึกูต้่อง

การีออกแบบรี่วิมืกันนั�นเกิดขึึ้�นจากโคิรีงสรี้างที�เป็นวิงกลมื
มืากกวิา่จากบนลงลา่ง สองนักออกแบบผั่งเม่ืองจากโคิเปนเฮิเกน 
อย่างโอลิเวิอรี ์ ซูึ่ลซึ่์ (Oliver Schulze) และห่ลุยส์ กลาสซึ่อฟื้ 
(Louise Grassov) จากสตู่ดิโอ Schulze+Grassov นำาเสนอสิ�งที�
เรียีกวิา่ “แผ่นกรีอบแนวิคิิดการีทำางาน (Framework Plan)” โดย
รีะบุวิา่ “นี�ค่ิอผ่ลผ่ลิต่ขึ้องการีส่�อสารีและการีรีบัฟื้งั มัืนถึกูพัื่ฒนา
มืาด้วิยกรีะบวินการีทำาซึ่ำา ที�บางคิรีั�งอาจเป็นวิงเปิดห่รีอ่บางคิรีั�ง
ก็เป็นวิงเฉพื่าะผู่้ใช่้ที�ได้รีบัเช่ิญ ทุกคินรีว่ิมืกันสรีา้งสรีรีค์ิอย่าง 
เข้ึ้มืข้ึ้น เรีิ�มืแรีกเรีาถึามืวิ่า ‘เรีาจะอยู่อย่างไรี’ ก่อนที�จะมืองห่า 
คิำาต่อบวิา่ ‘เรีาจะสรีา้งอะไรี’ ”

ภาพถ่ายโดย  
Firmbee.com 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Ryan Ancill 
จาก unsplash
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ตั่วิอย่างจากโคิรีงการี Sharing Cities โดยสห่ภาพื่ยุโรีป โคิรีงการีได้เล่อกใช่้
เคิรี่�องม่ือที�ให้่พื่ลเม่ืองเป็นศัูนย์กลาง เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืรีว่ิมืม่ือที�มีืปรีะสิทธีิภาพื่ 
คิรีอบคิลุมืตั่�งแต่่การีทำาเวิิรีก์ช่็อปออกแบบรีว่ิมื การีออกแบบแผ่นที�เส้นทาง
ผู่้ใช่้งาน เพ่ื่�อสรีา้งสิ�งที�เป็น “ทางแก้ปัญห่าที�ปรีบัใช่้โดยชุ่มืช่นในท้องถิึ�นและ
สรีา้งเพ่ื่�อใช่้งานได้ต่ลอดไป” เจมื แมืคิเคินนา-เพื่อรีซ์ึ่ี (Jem McKenna-Percy) 
ผู่้จัดการีโคิรีงการีเผ่ย ธีุรีกิจต่่าง ๆ สามืารีถึลงทุนเรี่�องการีออกแบบกรีอบ
แนวิคิิดการีทำางานในรีะยะยาวิและให้่คิวิามืสำาคัิญกับการีรีับฟื้ัง โคิรีงการี 
Building Bridges Across the River ในวิอช่ิงตั่น ดี.ซึ่ี. เป็นห่นึ�งในโคิรีงการีที�
พัื่ฒนามืายาวินานห่ลายปี 

โดยเน้นการีรีบัฟื้งัผู่้ที�อยู่ในพ่ื่�นที�และคินในชุ่มืช่นอย่างแท้จรีงิ เพื่รีาะรูีดี้วิา่การี
สรีา้งคิวิามืเช่่�อใจนั�นใช่เ้วิลา วิอห์่น เพื่อรีร์ี ี(Vaughn Perry) ผู่้จดัการีฝ่ัายพัื่ฒนา
พ่ื่�นที�ยังกล่าวิอีกวิา่ “มัืนเกี�ยวิข้ึ้องกับเรีาอย่างมืากที�จะต้่องแสดงตั่วิและรีบัฟื้งั
อย่างต่่อเน่�อง” แผ่น 7 ขัึ้�นต่อนขึ้องโคิรีงการีสำาห่รีบัการีออกแบบอย่างเท่าเทียมื
กันนั�น ยังรีวิมืถึึงการียอมืรีบัวิฒันธีรีรีมืและปรีะวิติั่ศัาสต่รี ์และการีเปิดรีบัการี
เปลี�ยนแปลงด้วิย

schulzeplusgrassov.com

schulzeplusgrassov.com
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เพื่รีาะการีออกแบบรีว่ิมืต้่องอาศััยการีมีืส่วิน
รีว่ิมืเพ่ื่�อให้่ผู่้คินที�มีืคิวิามืห่ลากห่ลายได้แช่รีไ์อ
เดียออกมืา คินที�ไม่ืได้เป็นนักออกแบบอาจนำา 
เสนอไอเดียที�สรีา้งสรีรีค์ิห่รีอ่คิาดไม่ืถึึงได้ ดู
ตั่วิอย่างจากบรีษัิทวิศิัวิกรีรีมืด้านสุขึ้ภาพื่จาก
แคินาดา Stantec ที�นักออกแบบชุ่ดขึ้องเล่น 
Playmobil และส่วินปรีะกอบที�พิื่มืพ์ื่แบบ 3 
มิืติ่ เพ่ื่�อสรี้าง “ภาษากลาง” ซึ่ึ�งแพื่ทย์และ 
ผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้านการีดูแลสุขึ้ภาพื่ จะสามืารีถึ
แลกเปลี�ยนคิวิามืคิิดเห็่นเพ่ื่�อออกแบบรีะบบ
และพ่ื่�นที�ให่ม่ืได้

สำาห่รีบัโคิรีงการีที�มืุง่เปลี�ยนแปลงการีออกแบบ
รีางรีถึสำาห่รีบัคิมืนาคิมืให่ม่ื ทีมื Digital Social 
Innovation จากมืห่าวิิทยาลัยนิวิคิาสเซึ่ิล 
แนะนำาเคิรี่�องม่ือในการีแบ่งปันไอเดียใน 
รูีปแบบที� “ผู่้คินรูีสึ้กคิุ้นเคิย” ไม่ืวิา่จะเป็นการี
วิาดภาพื่ การีเขีึ้ยน การีพูื่ดคิยุ ห่รีอ่การีอัดวิดีิโอ 
ด้วิยรูีปแบบขึ้องการีเก็บข้ึ้อมืูลที�ห่ลากห่ลาย 
ทั�งห้่องทดลองช่ั�วิคิรีาวิห่รีอ่การีจัดเวิริีก์ช่็อปอ
ย่างจรีงิจงั จนเม่ื�อพื่วิกเขึ้าเรีิ�มืสังเกต่วิา่ผู่มี้ืส่วิน
รีว่ิมืเน้นเรี่�องการีแก้ปญัห่า มืากกวิา่จนิต่นาการี
ถึึงคิวิามืเป็นไปได้ขึ้องการีออกแบบให่ม่ื ทีมื
ที�อำานวิยคิวิามืสะดวิกก็จะแนะนำาชุ่ดแนวิคิิด 
ขึ้องการีออกแบบให้่พื่วิกเขึ้าได้เรีิ�มืค้ินคิวิ้า
และปรีบัใช่ ้ โดยใช่ว้ิธิีกีารีออกแบบรีว่ิมืกันเพ่ื่�อ 
ต่อบสนองคิวิามืช่อบที�กลุ่มืได้แสดงไวิ้

หลักการสร้างสรรค์

Stantec.com 
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อีกวิธิีกีารีห่นึ�งค่ิอ “การีรีะดมืคิำาถึามื (Questionstorming)” ด้วิยการีไม่ืสรีา้ง
คิวิามืกดดัน วิา่จะต้่องรีว่ิมืกันรีะดมืสมืองเพ่ื่�อได้ไอเดียให่ม่ื ๆ  แต่่เป็นการีมืารีว่ิมื
พูื่ดคิยุเพ่ื่�อตั่�งคิำาถึามื มืากกวิา่ห่าคิำาต่อบห่รีอ่ทางออก ห่รีอ่เป็นการีเปิดปรีะเด็น
ในการีแลกเปลี�ยนคิวิามืคิิด และกรีะตุ่้นให้่ผู่้มีืส่วินรีว่ิมืได้แสดงออกอย่างเป็นไป
ต่ามืธีรีรีมืช่าติ่

ภาพถ่ายโดย  
Daria Nepriakhina 

จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Irfan Simsar 

จาก unsplash
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อีกห่นึ�งฟื้นัเฟื้อ้งที�ขึ้าดไม่ืได้ขึ้องการีออกแบบรีว่ิมื ค่ิอการีสรีา้ง
เคิรีอ่ข่ึ้ายให่ม่ืที�จะช่่วิยให้่ธีุรีกิจได้รีว่ิมืม่ือกับผู่้เช่ี�ยวิช่าญจาก
กลุ่มืต่่าง ๆ ที�มีืคิวิามืห่ลากห่ลาย เพ่ื่�อพัื่ฒนาการีค้ินคิวิา้เกี�ยวิ
กับผู่้ใช่ห้่รีอ่ข้ึ้อปฏิิบัติ่ในการีออกแบบรีว่ิมื

ตั่วิอย่างจาก Make Just Right การีรีว่ิมืกลุ่มืขึ้องวิยัรุีน่อายุ
รีะห่วิา่ง 13-20 ปี ที�แต่่ละคินมีืข้ึ้อจำากัดทางสภาพื่รีา่งกายที�
ต่่างกันออกไป ซึ่ึ�งเปน็ผู่พ้ื่รีอ้มืให้่คิำาปรีกึษาในฐานะผู่ใ้ช่จ้รีงิ “เรีา
พื่รีอ้มืแบ่งปนัฟื้ดีแบ็กและไอเดียให้่กับลกูค้ิา โดยการีเช่ญิพื่วิก
เขึ้ามืาเห็่นการีใช่้ช่ีวิติ่ในมิืติ่ต่่าง ๆ ผ่่านสายต่าขึ้องเรีา เพื่รีาะ
เม่ื�อเรีามีืคิวิามืคิิดเห็่นที�มีืคิวิามืห่มืายต่่อสินค้ิาห่รีอ่บรีกิารีนั�น ๆ   
เรีาก็จะช่่วิยให้่ธีุรีกิจห่รีอ่แบรีนด์มัื�นใจใจได้วิ่าคิวิรีออกแบบ
ธีุรีกิจอย่างไรีให้่ดีขึึ้�นได้ ซึ่ึ�งนับวิ่าเป็นการีทำาเพ่ื่�อคินทุกกลุ่มื
อย่างแท้จรีงิ”

Inclusive Design Research Centre จากแคินาดา เผ่ยแพื่รีร่ีายงานตั่วิเลขึ้ขึ้อง
แห่ล่งข้ึ้อมืูลที�มีืเป้าห่มืายเพ่ื่�อพัื่ฒนาวิธิีกีารีออกแบบที�คิรีอบคิลุมืผู่้ใช่้งานทุกกลุ่มื 
รีวิมืถึึงคิู่ม่ือ Inclusive Design Guide ในแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Github ในขึ้ณะที�สต่ดิูโอ
ด้านการีออกแบบรีะดับโลกอย่าง Idean ได้นำาเสนอชุ่ดบรีกิารีออกแบบเฉพื่าะทาง 
รีวิมืถึึง The Universal Score ซึ่ึ�งเป็นการีปรีะเมิืนวิา่ “คิณุออกแบบเพ่ื่�อส่วินรีวิมื
และเป็นส่วินห่นึ�งได้ดีเพีื่ยงใด”

ร่วมม้อเพื่อไปต่อ

accessibility.blog.gov.uk

ภาพถ่ายโดย  
Brands_People 
จาก unsplash

accessibility.blog.gov.uk



372 373

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

ออกแบบร่วม 
กับสิ่งอ้่นื้ที่ยิ่งใหญ่

อนาคิต่ขึ้องการีออกแบบรีว่ิมืนั�นจงึไม่ืได้ยึดโยงอยูร่ีะห่วิา่งคินกับคิน
เท่านั�น แต่่ยังสามืารีถึออกแบบได้ด้วิยการีสรีา้งคิวิามืเช่่�อมืโยงกับ
เทคิโนโลยี ห่รีอ่แม้ืแต่่การีกลับไปส่�อสารีกับธีรีรีมืช่าติ่ได้ด้วิย

สตู่ดิโอ oio ทำางานห่ลายโปรีเจ็กต์่ที�ใช่้อัลกอรีทึิมืในการีพัื่ฒนา
แนวิคิิดขึ้องผ่ลิต่ภัณฑ์์ “เรีาออกแบบผ่ลิต่ภัณฑ์์และปรีะสบการีณ์
รีว่ิมืกับการีเรียีนรูีข้ึ้องเคิรี่�อง (Machine Learning) โดยเล่อกใช่้
เทคิโนโลยีเพ่ื่�อการีออกแบบอย่าง Teachable Interfaces ซึ่ึ�ง
สามืารีถึเรีียนรูี้และปรีับใช่้กับผู่้ใช่้งานอ่�น ๆ ห่รี่อ Generative 
Algorithms ชุ่ดคิำาสั�งที�สามืารีถึฝัึกให้่ผ่ลิต่ไอเดียสำาห่รีบัผ่ลิต่ภัณฑ์์
ห่รีอ่ผ่ลงานออกแบบให่ม่ื ๆ ได้ เรีาไม่ืได้สนใจมืุมืขึ้องภาวิะอัต่โนมัืติ่
เท่าไรี แต่่สนใจวิิธีีการีรี่วิมืม่ือกันขึ้องเคิรี่�องจักรีที�ช่่วิยเสรีิมื
กรีะบวินการีและแนวิคิิดขึ้องเรีาในลักษณะที� ‘ไม่ืใช่่ขึ้องมืนุษย์’ 
มืากกวิา่ มัืนไม่ืได้เกี�ยวิกับการีทำาให้่การีออกแบบงา่ยขึึ้�น แต่่จรีงิ ๆ  
แล้วิยากขึึ้�นและคิาดไม่ืถึึง” มัืต่เต่โอ โลลยิโอ (Matteo Loglio)  
ผู่้รีว่ิมืก่อตั่�งสต่ดิูโอ oio แช่รีค์ิวิามืคิิดกับ WGSN

ในขึ้ณะที�การีออกแบบธีรีรีมืช่าติ่ที�มีืคิำาเรียีกวิ่า Geodesign ถ่ึอ
เป็นข้ึ้อปฏิิบัติ่ทางการีออกแบบ ที�เน้นการีสรีา้งสินค้ิาและบรีกิารี
ที�ต่อบสนองและปรีบัเข้ึ้ากับคิวิามืจรีงิอันซึ่ับซึ่้อน ด้วิยการีนำาการี
ออกแบบและการีวิจิัยมืารีวิมืเข้ึ้ากับเรี่�องภูมิืศัาสต่รี ์ มืานุษยวิทิยา 
และนิเวิศัวิทิยา เพ่ื่�อให้่ได้กรีอบการีทำางานที�เปิดพ่ื่�นที�ให้่นักออกแบบ
และธีรุีกิจต่่าง ๆ  เข้ึ้าใจปรีะเด็นที�ซึ่บัซึ่อ้น อย่างเรี่�องคิวิามืยั�งย่น และ
การีนำาเสนอทางเล่อกเพ่ื่�อการีเปลี�ยนแปลงผ่่านการีแทรีกแซึ่งรีะบบ
การีออกแบบ

www.itsnicethat.com
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ยกตั่วิอย่างกลุ่มืธีรุีกิจสินค้ิาลักช่ัวิรี ี LVMH วิางแผ่นที�จะสรีา้งศัูนย์วิจิัยที�เน้นคิวิามืยั�งย่นภายในปี 
2025 ที�ฝัรีั�งเศัส แสดงให้่เห็่นวิา่ Geodesign สามืารีถึเป็นเคิรี่�องม่ือเช่งิกลยุทธีส์ำาห่รีบัแบรีนด์ใน
การีดำาเนินงานและวิางแผ่นที�จะเติ่บโต่ในต่ลาดที�อาจห่ยุดช่ะงกั ซึ่ึ�งมัืกเกิดจากปัญห่าที�เกี�ยวิข้ึ้องกับ
สภาพื่อากาศั ข้ึ้อปฏิิบัติ่ทางการีออกแบบนี�จะช่ว่ิยให้่ธีรุีกิจเข้ึ้าใจบรีบิทในมิืติ่ทางสิ�งแวิดล้อมื ตั่�งแต่่
รีอยเท้าทางนิเวิศัวิทิยาไปจนถึึงคิวิามืห่มืายขึ้องห่่วิงโซึ่อ่ปุทาน เพ่ื่�อพัื่ฒนารีะบบที�สามืารีถึสรีา้งผ่ล
กำาไรี ทั�งยังมีืคิวิามืย่ดห่ยุ่นและยั�งย่น

ผู่้บรีิโภคิในปัจจุบัน  มีืคิวิามืต้่องการีเพิื่�มืขึึ้�นอย่าง
รีวิดเรีว็ิ เน่�องจากคิาดห่วิังให้่แบรีนด์มีืคิวิามืรีบัผิ่ด
ช่อบทั�งต่่อตั่วิลูกค้ิาและสังคิมื คิวิามืต้่องการีนี�จะ
กลายเปน็ปจัจยัที�มีือิทธีพิื่ลมืากขึึ้�นในการีตั่ดสินใจซึ่่�อ 
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�ผ่่านขัึ้�นต่อนการีออกแบบรีว่ิมืจึงมีืแนวิ
โน้มืที�จะปรีะสบคิวิามืสำาเรีจ็ในต่ลาดมืากขึึ้�น

ข้ึ้อปฏิิบัติ่ขึ้องการีออกแบบรี่วิมืที�มีืเป้าห่มืายสรี้าง
คิวิามืเปลี�ยนแปลงในสังคิมืและชุ่มืช่นกลายเป็น
หั่วิใจห่ลักขึ้องธีุรีกิจ สิ�งสำาคัิญขึ้องการีออกแบบรีว่ิมื
กับคิอมืมิืวินิตี่� ไม่ืใช่่ออกแบบไปให้่คิอมืมิืวินิตี่� ธีรุีกิจ 
ไม่ืคิวิรีคิิดกันไปเองวิา่คิวิามืต้่องการีขึ้องผู่ใ้ช่ง้านค่ิออะไรี 
การีออกแบบรีว่ิมืเรีิ�มืได้ทันทีเพีื่ยงลองตั่�งคิำาถึามืและ 
พูื่ดคิยุ เปิดรีบัข้ึ้อมืูลที�มีืคิวิามืสำาคัิญพื่อ ๆ  กับผ่ลลัพื่ธี์
ที�จะเกิดขึึ้�นปลายทาง ธีรุีกิจต่่าง ๆ  จะต้่องแสดงให้่เห็่น
ถึึงคิวิามืโปรีง่ใสและการีแสดงถึึงคิำามัื�นสัญญาวิา่จะ
ออกแบบด้วิยการีคิำานึงถึึงคินทกุกลุ่มื การีเข้ึ้าถึึงเพ่ื่�อ
สนับสนุนคิอมืมิืวินิตี่�ขึ้นาดเล็กผ่่านโปรีเจก็ต์่คิวิามืรีว่ิมื
ม่ือต่่าง ๆ  จะช่ว่ิยนำาเสนอทักษะและคิณุค่ิาขึ้องแต่่ละ
ชุ่มืช่น ห่รีอ่กลุ่มืผู่้ใช่ด้้วิยคิวิามืเข้ึ้าใจได้อย่างแท้จรีงิ 

ที่มา: 

บทความ “Co-Design:  
A Powerful Force for Creativity 
and Collaboration”  
โดย Stratos Innovation Group 
จาก medium.com 

บทความ “What Is Co-Design? 
A Brief Overview”  
จาก beyondstickynotes.com

loewe.com

loewe.com



376 377

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีก 

รวมกันื้เราอยู่
COMMUNITY 3.0

ภาพถ่ายโดย  
Kimson Doan 
จาก unsplash
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  ลักษณะขึ้องคิวิามืเป็นชุ่มืช่นในปี 2023 ปีแห่่งการี
เติ่บโต่ขึ้องห่่วิงโซึ่อ่ปุทานภายในชุ่มืช่น (Community 
Supply Chain) การีขัึ้บเคิล่�อนเศัรีษฐกิจด้วิยการีกิน-
เที�ยวิ-ช่อ้ปภายในชุ่มืช่น

  เม่ื�อคิวิามืมืุ่งมัื�นขึ้องชุ่มืช่นได้เกิดขึึ้�นในช่่วิงเวิลาที�
ต้่องเผ่ช่ญิกับคิวิามืทกุข์ึ้ยาก นั�นสะท้อนให้่เห็่นวิา่ชุ่มืช่น
เป็นองค์ิปรีะกอบที�มีืคิวิามืสำาคัิญอย่างมืาก ในการี
สรีา้งและรีกัษาคิวิามืเป็นอยู่ที�ดี ทั�งทางจติ่ใจ รีา่งกาย 
รีวิมืถึึงเรี่�องขึ้องการีเงนิ

  การีเปิดเผ่ยให้่เห็่น “คิวิามืเห่ล่�อมืลำา” ในการีเข้ึ้าถึึง
การีดแูลขัึ้�นพ่ื่�นฐาน การีเสรีมิืสรีา้งคิวิามืเข้ึ้มืแข็ึ้งขึ้อง
สายสัมืพัื่นธีภ์ายในชุ่มืช่น ส่วินห่นึ�งเป็นผ่ลมืาการีรีบัรูี้
วิา่รีฐับาลไม่ือาจดำาเนินการีปกป้องพื่ลเม่ือง และคิวิามื
ไม่ืพื่อใจในวิงกวิา้งต่่อรีะบบทนุนิยมื

  ปี 2023 เรีาจะเห็่นชุ่มืช่นที�มืุ่งเน้นการีพึื่�งพื่าต่นเอง
มืากขึึ้�น โดยหั่วิใจสำาคัิญค่ิอการีรีกัษาทรีพัื่ยากรีทั�งใน
เช่ิงสิ�งแวิดล้อมืและการีเงนิ รีวิมืถึึงคิวิามืมืุ่งห่วิงัที�จะ
รีกัษาการีขัึ้บเคิล่�อนเศัรีษฐกิจภายในชุ่มืช่นท้องถิึ�น

KEY 
TAKEAWAYS

ภาพถ่ายโดย  
Brooke Cagle 
จาก unsplash
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“วิิสัยทัศัน์ขึ้องผ่มืสำาห่รีับอนาคิต่ขึ้องชุ่มืช่นค่ิอ
อะไรี? ก็ค่ิอคิวิามืยั�งย่น ที�ซึ่ึ�งเรีาไม่ืห่วิงัพึื่�งใคิรี ไม่ืพึื่�ง
รีฐับาล ที�ที�เรีามีืแห่ล่งนำาขึ้องตั่วิเอง มีืโคิรีงสรีา้ง
พ่ื่�นฐาน มีืที�อยู่อาศััยขึ้องเรีาเอง มีืเศัรีษฐกิจที�ดี 
และแรีงงานได้มีืงานที�ดี”

นี�ค่ิอคิำาพูื่ดขึ้องเจเรีมีื� นอรีแ์มืน  (Jeremy Norman) 
ผู่้อำานวิยการีแห่่ง Flying Dust First Nation ที�
กล่าวิถึึงคิวิามืต้่องการีในการีปกคิรีองส่วินท้องถิึ�น
สำาห่รีบักลุม่ืช่นพ่ื่�นเม่ือง ซึ่ึ�งแสดงให้่เห็่นถึึงลกัษณะ
ขึ้องคิวิามืเป็นชุ่มืช่นในปี 2023 ปีแห่่งการีเติ่บโต่
ขึ้องห่่วิงโซึ่่อุปทานภายในชุ่มืช่น (Community 
Supply Chain) ลักษณะทางสังคิมืที�พื่นักงาน
รี้านค้ิาต่่าง ๆ จะอยู่อาศััยไม่ืไกลจากที�ทำางาน 
ผู่้คินในท้องถิึ�นเต็่มืไปด้วิยทักษะเฉพื่าะและคิวิามื
เช่ี�ยวิช่าญในรูีปแบบขึ้องตั่วิเอง รีวิมืถึึงการีขัึ้บ
เคิล่�อนเศัรีษฐกิจด้วิยการีกิน-เที�ยวิ-ช่้อปภายใน
ชุ่มืช่น

ในปีที�ผ่่านมืา เรีาได้เห็่นผ่ลกรีะทบขึ้องวิกิฤต่โรีคิ
รีะบาดที�ส่งผ่ลให้่คินในย่านห่รีอ่ชุ่มืช่นเดียวิกัน
รีะดมืกำาลังสารีพัื่ดรูีปแบบ เพ่ื่�อช่ว่ิยเห่ล่อกลุ่มืคิน
ที�เด่อดรีอ้นห่รีอ่ต้่องการีคิวิามืช่่วิยเห่ล่อ ข้ึ้อมูืล
จากสำานักงานสถิึติ่แห่่งช่าติ่ขึ้องสห่รีาช่อาณาจกัรี 
(มิืถึนุายน ปี 2020) แสดงให้่เห็่นวิา่ 64.1% ขึ้อง 
ผู่้ต่อบแบบสอบถึามืรีะบุวิ่า “สมืาช่ิกในชุ่มืช่น 
ท้องถิึ�นจะให้่การีสนับสนุน ห่ากมีืกลุม่ืคินที�ต้่องการี 
คิวิามืช่ว่ิยเห่ล่อในช่ว่ิงการีรีะบาดให่ญ่” และ 62.6%  
ได้ห่มัื�นต่รีวิจสอบเพ่ื่�อนบ้านที�อาจต้่องการีคิวิามื
ช่ว่ิยเห่ล่อทันที 

ภาพถ่ายโดย  
Lison Zhao 
จาก unsplash
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คิวิามืรูีสึ้กนี�เกิดขึึ้�นเปน็ปรีากฏิการีณ์ไปทั�วิโลก เม่ื�อคิวิามืมืุ่งมัื�นขึ้องชุ่มืช่นได้เกิดขึึ้�นในช่ว่ิงเวิลาที�ต้่อง
เผ่ช่ิญกับคิวิามืทุกข์ึ้ยาก สะท้อนให้่เห็่นวิา่ชุ่มืช่นเป็นองค์ิปรีะกอบที�มีืคิวิามืสำาคัิญอย่างมืากในการี
สรีา้งและรีกัษาคิวิามืเป็นอยู่ที�ดี ทั�งทางจติ่ใจ รีา่งกาย รีวิมืถึึงเรี่�องขึ้องการีเงนิ ในช่ว่ิงเวิลาที�คิวิามื
เป็นชุ่มืช่นนี�ได้รีบัการีฟื้้� นฟูื้ให้่กลับมืามีืช่ีวิติ่ช่ีวิา และจินต่นาการีถึึงบทบาทขึ้องตั่วิเองให่ม่ือีกคิรีั�ง 
คิวิามืจำาเป็นในการีกำาห่นดบทบาทเกี�ยวิกับที�อยู่อาศััย สิ�งแวิดล้อมื การีจา้งงาน และคิวิามืยุติ่ธีรีรีมื
ทางสังคิมื จะเป็นรีากฐานสำาห่รีบัปี 2023 ต่่อไป

การีสำารีวิจโดย Edelman Trust Barometer ตั่�งแต่่ช่ว่ิงปี 2020 แสดงให้่เห็่นวิา่ 56% ขึ้องผู่้ต่อบ
แบบสอบถึามืทั�วิโลก เช่่�อวิา่รีะบบเศัรีษฐกิจแบบทนุนิยมืนั�นก่อให้่เกิดผ่ลเสียมืากกวิา่ผ่ลดี ในขึ้ณะที� 2 
ใน 3 คิิดวิา่อัต่รีาการีเปลี�ยนแปลงทางเทคิโนโลยีในปจัจุบันเกิดขึึ้�นรีวิดเรีว็ิเกินไป ผู่ต้่อบแบบสอบถึามื
จากทั�วิสห่รีาช่อาณาจกัรีและสห่รีฐัอเมืรีกิา มีืเพีื่ยง 46% และ 47% ขึ้องพื่ลเมื่องที�รูีสึ้กวิา่รีฐับาลขึ้อง
ต่นจัดการีโรีคิรีะบาดได้ดี เม่ื�อเปรียีบเทียบกับส่วินที�เห่ล่อที�คิิดวิา่การีจัดการีวิกิฤต่นั�นเต็่มืไปด้วิย
คิวิามืผิ่ดพื่ลาด การีรีบัรูีถึ้ึงการีละทิ�งกลุ่มืคินทำางานแนวิห่น้าอย่างแพื่ทย์ห่รีอ่พื่ยาบาล นำาไปสู่การี
ดำาเนินการีรีะดับชุ่มืช่นและการีรีะดมืกำาลังรีะดับรีากห่ญ้า เพ่ื่�อจดัการีสิ�งต่่าง ๆ ให้่สำาเรีจ็ได้ โดยไม่ื
ต้่องรีอการีจดัการีในรีะดับรีฐั

ผ่ลกรีะทบที�เกิดขึึ้�นต่่อเน่�องในห่ลายภูมิืภาคิ ค่ิอการีเปิดเผ่ยให้่เห็่นช่่องวิา่งเช่ิงรีะบบ ห่รีอ่ “คิวิามื
เห่ล่�อมืลำา” ในการีเข้ึ้าถึึงการีดูแลขัึ้�นพ่ื่�นฐาน การีเสรีมิืสรีา้งคิวิามืเข้ึ้มืแข็ึ้งขึ้องสายสัมืพัื่นธีภ์ายใน
ชุ่มืช่น ส่วินห่นึ�งจงึเป็นผ่ลมืาจากการีรีบัรูีว้ิา่รีฐับาลไม่ือาจดำาเนินการีปกป้องพื่ลเม่ือง ทั�งยังมีืคิวิามื
ไม่ืไวิว้ิางใจที�เพิื่�มืขึึ้�นในรีฐับาลและสถึาบันต่่าง ๆ รีวิมืถึึงคิวิามืไม่ืพื่อใจในวิงกวิา้งต่่อรีะบบทนุนิยมื

เครือข่ายอย่างไม่เป็นื้ทางการ

ภาพถ่ายโดย  
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ภาพถ่ายโดย  
Dan Meyers 

จาก unsplash



384 385

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

Wild and Woolly รีา้นขึ้ายผ้่าขึ้นสัต่วิ์อิสรีะในแฮิคินีย์ 
ลอนดอน จดัเวิริีก์ช่อ็ปเพ่ื่�อเปิดโอกาสให้่ลกูค้ิาได้เรียีนรูีว้ิธิีี
การีซึ่อ่มืเส่�อผ้่า (และแน่นอนวิา่เปน็การีเพิื่�มืจำานวินคินที�เข้ึ้า
มืาซึ่่�อสินค้ิาภายในรีา้น) ห่รีอ่รีา้น Eats For You ให้่บรีกิารี
จดัส่งอาห่ารีให่ม่ืทำาเองในเซึ่าเปาล ูโดยเช่่�อมืโยงชุ่มืช่นผ่่าน 
คิรีอบคิรีวัิที�กำาลังมืองห่ารีายได้พิื่เศัษเข้ึ้ากับผู่้ที�ต้่องการี
อาห่ารีแบบรีสม่ือแม่ื ด้วิยการีมือบคิวิามืห่มืายให่ม่ืให้่แก่
คิุณค่ิาขึ้องอาห่ารีที�อิ�มืท้อง และส่งเสรีมิืการีรีวิมืตั่วิขึ้อง 
ผู่้ห่ญิงเพ่ื่�อขัึ้บเคิล่�อนเศัรีษฐกิจ (She-conomy) โดยให้่ 
แม่ื ๆ ป้า ๆ พีื่�สาวิน้องสาวิในชุ่มืช่น มืาเป็นคินปรุีงอาห่ารี 
แต่่ละเมืนู เพ่ื่�อเปน็การีเน้นยำาถึึงคิวิามืสำาคัิญขึ้องจติ่วิญิญาณ 
แห่่งชุ่มืช่น

ผู่ค้ินจงึเรีิ�มืมืองห่าเคิรีอ่ข่ึ้ายและรูีปแบบการีทำางานรีว่ิมืกัน
ได้จรีงิจากคินในชุ่มืช่นห่รีอ่ผู่้นำารีะดับท้องถิึ�น การีเช่่�อมืต่่อ
ทางสังคิมืที�เกิดขึึ้�นรีะห่วิ่างการีรีะบาดให่ญ่จะดำาเนินต่่อ
ไปในปี 2023 นี� เคิรีอ่ข่ึ้ายขึ้องชุ่มืช่นที�เกิดขึึ้�นอย่างไม่ืเป็น
ทางการีจะแข็ึ้งแกรีง่ยิ�งขึึ้�น

facebook.com/eatsforyou

facebook.com/eatsforyou
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เม่ื�อรูีปแบบการีทำางานขึ้องผู่้บรีโิภคิเปลี�ยนไปและขึ้ยับขึ้ยายออกจากใจกลางเม่ืองมืากขึึ้�น ทฤษฎี
วิงแห่วินขึ้องเออรีเ์นสต์่ ดับบิวิ. บูรีเ์กสส์ (Ernest W. Burgess) ที�ได้รีบัการีปรีบัปรุีง (โคิรีงสรีา้ง
ทางสังคิมืในเม่ืองที�มีืวิงกลมืศันูย์กลางสำาห่รีบัเขึ้ต่การีเดินทาง การีทำางาน และที�อยู่อาศััย) กำาลัง
พัื่ฒนา เน่�องจากผู่้บรีโิภคิเล่อกใช่ช้่วีิติ่ในเขึ้ต่ช่านเม่ืองมืากขึึ้�น และย่านธีรุีกิจจากใจกลางเม่ืองก็ดู
เห่ม่ือนจะมีืคิวิามืสำาคัิญลดลง การีเคิล่�อนไห่วินำาไปสู่การีทำาให้่ช่านเม่ืองเป็นพ่ื่�นที�ที�ได้รีบัการีพัื่ฒนา
ด้านสิ�งอำานวิยคิวิามืสะดวิกที�รีองรีบัต่่อการีใช่้ช่ีวิติ่ ผ่ลพื่วิงจากวิกิฤต่เป็นปัจจัยผ่ลักดันให้่เกิดการี
เปลี�ยนแปลง เน่�องจากธีรุีกิจขึ้นาดเล็กได้รีบัผ่ลกรีะทบมืากที�สดุ ผู่บ้รีโิภคิเล่อกที�จะรีวิมืตั่วิกันภายใน
ชุ่มืช่นท้องถิึ�นและสรีา้งพ่ื่�นที�แห่่งการีพื่บปะให่ม่ื ภายใต้่สังคิมืเม่ืองที�แต่กเป็นห่น่วิยเล็กห่น่วิยย่อย 
สำาห่รีบัห่ลายคินที�อาศััยอยู่เพีื่ยงลำาพัื่ง การีได้พูื่ดคิยุห่รีอ่สรีา้งสายสัมืพัื่นธีกั์บคินในพ่ื่�นที� นับเปน็รูีป
แบบขึ้องปฏิิสัมืพัื่นธีที์�อาจมีืคิวิามืห่มืายมืากกวิา่ช่วีิติ่ที�ส่�อสารีแต่่ในโลกออนไลน์

นอกจากคิวิามืต้่องการีบรีกิารีและสิ�งอำานวิย
คิวิามืสะดวิกในเขึ้ต่ช่านเม่ืองแล้วิ ผู่้บรีโิภคิยังมีื
คิวิามืต้่องการีที�จะเข้ึ้าถึึงพ่ื่�นที�เปิดโล่ง การีได้มืา
ซึ่ึ�งพ่ื่�นที�กลางแจ้งนี�จะเป็นหั่วิใจห่ลักขึ้องคิวิามื
เป็นท้องถิึ�นในปี 2023 และปีต่่อ ๆ ไป เพื่รีาะ
เรีาต่่างเรียีนรูีถึ้ึงคิวิามืสำาคัิญขึ้องธีรีรีมืช่าติ่ที�ได้
กลายเป็นพ่ื่�นที�ปลอดภัยแห่่งที�สองขึ้องช่วีิติ่ ทั�ง
ยังมีืบทบาทช่่วิยเห่ล่อและเยียวิยาผู่้คินทั�งทาง
รีา่งกายและจิต่ใจ แม้ืการีย้ายถิึ�นฐานจะยังคิง
ดำาเนินต่่อเน่�องในอีกห่ลายปีข้ึ้างห่น้า ถึึงอย่าง
นั�น การีเข้ึ้าถึึงพ่ื่�นที�สีเขีึ้ยวิจะยังคิงเป็นปัจจัย
สำาคัิญที�ผู่้คินนึกถึึงเม่ื�อต้่องย้ายที�อยู่ ในปีนี� 
ผู่้บรีโิภคิจะให้่คิวิามืสำาคัิญเรี่�องการีดำารีงช่ีวิิต่ 
การีทำางาน และการีใช่เ้วิลากับธีรีรีมืช่าติ่

Grass routes 
ขยายโครงสร้างทางสังคมใหม่ 
สู่ชานื้เม้อง

ภาพถ่ายโดย  
Kylie Lugo 

จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Daniel Funes Fuentes 

จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Hillary Ungson 
จาก unsplash
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ในปี 2023 เรีาจะเห็่นชุ่มืช่นที�มืุ่งเน้นการีพึื่�งพื่าต่นเอง
มืากขึึ้�น โดยหั่วิใจสำาคัิญค่ิอการีรีกัษาทรีพัื่ยากรีทั�งเช่งิ
สิ�งแวิดล้อมืและการีเงนิ คิวิามืมืุ่งห่วิังที�จะรีกัษาการี
ขัึ้บเคิล่�อนเศัรีษฐกิจภายในชุ่มืช่นท้องถิึ�น ส่งผ่ลให้่มีื 
การีกลับไปพิื่จารีณาถึึงคิวิามืสำาคัิญขึ้องสิ�งที�เรียีกวิ่า  
“ห่่วิงโซึ่อ่ปุทาน” ขึ้องชุ่มืช่นอีกคิรีั�ง

คิวิามืมัื�งคัิ�งในท้องถิึ�นอาจเรีิ�มืต้่นที�สวินในชุ่มืช่นและ
ห้่องคิรีวัิขึ้องใคิรีสักคินในพ่ื่�นที� คิรีอบคิลุมืถึึงการีใช่้
เทคิโนโลยีเพ่ื่�อการีขึ้ายสินค้ิาแบบ ReCommerce 
(การีซึ่่�อขึ้ายขึ้องม่ือสอง) ภายในท้องถิึ�น เม่ื�อผู่้บรีโิภคิ
ต้่องการีซึ่่�อสินค้ิาที�รีะบุแห่ล่งที�มืาได้ รูี้วิ่าสินค้ิาช่ิ�น 
นั�น ๆ สรีา้งคิารีบ์อนฟุื้ต่พื่รีนิต์่เท่าไรี ห่รีอ่มีืใคิรีที�พื่รีอ้มื
สนับสนุนผู่้ปรีะกอบการีภายในชุ่มืช่นบ้าง

ห่วงโซ่อุปทานื้ภายในื้ชุมชนื้ ภาพถ่ายโดย  
Priscilla Du Preez 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Priscilla Du Preez 
จาก unsplash
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ตั่วิอย่างเช่่น Exit to Community โคิรีงการี
ที�ดำาเนินการีโดยมืห่าวิิทยาลัยโคิโลรีาโด และ 
Zebras Unite ช่ว่ิยให้่สต่ารีท์อัปเปลี�ยนจากการี
เป็นเจ้าขึ้องด้วิยการีลงทุนไปสู่การีเป็นเจ้าขึ้อง
ชุ่มืช่น โดยอำานวิยคิวิามืสะดวิกเรี่�องการีเช่่�อมืต่่อ
กับผู่้มีืส่วินได้ส่วินเสียในท้องถิึ�น โปรีเจ็กต์่นี�ขัึ้บ
เคิล่�อนและสรีา้งให้่เกิดการีสนทนาที�นำาไปสู่การี
ทำาธีรุีกิจที�มีืจรียิธีรีรีมื ทรีสิตั่น แฮิรีร์ีสิ (Tristan 
Harris) ผู่้รีว่ิมืก่อตั่�ง Center for Humane 
Technology กล่าวิวิา่ “คิวิามืเปน็เจา้ขึ้องชุ่มืช่น
และการีกำากับดแูลแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเทคิโนโลยี เปน็
ส่วินสำาคัิญขึ้องการีขัึ้บเคิล่�อนไปสู่อนาคิต่ที�มีื
มืนุษยธีรีรีมืมืากขึึ้�น”

การีใ ห้่ปรีะโยช่น์แ ก่ ชุ่มืช่นในท้อง ถิึ� น นั� น
คิรีอบคิลุมืมืากกวิา่แค่ิการีสรีา้งเศัรีษฐกิจห่รีอ่
การีห่มืุนเวิยีนรีายได้ เพ่ื่�อให้่คิรีบทั�งนิเวิศั การี
ฝัึกฝันห่รีอ่ยกรีะดับทักษะให่ม่ื ๆ ให้่คินในท้อง
ถิึ�นยิ�งเป็นสิ�งจำาเป็น อย่างเช่่นพื่นักงานที�ได้รีบั
การีสนับสนุนจากนายจ้าง ให้่สามืารีถึทำางาน
การีกุศัลที�สอดคิล้องกับค่ิานิยมืทางธีุรีกิจได้
ห่ลายวินัต่่อป ีห่รีอ่การีที�ธีรุีกิจทกุขึ้นาดสามืารีถึ
ใช่ค้ิวิามืรูีข้ึ้ององค์ิกรีเพ่ื่�อช่ว่ิยขัึ้บเคิล่�อนธีรุีกิจใน
ท้องถิึ�นได้ เช่น่ Brixton Finishing School ใน
ลอนดอน ที�เสนอโปรีแกรีมืฟื้รี ี 10 สัปดาห์่ ให้่ 
คินรุี่นให่ม่ืเข้ึ้ามืาเรีียนรูี้ทักษะสำาห่รีับอาช่ีพื่
โฆษณา ผ่่านรูีปแบบการีเรีียนรูี้ที�ผ่สมืผ่สาน
รีะห่วิา่งการีบรีรียายบทเรียีนและปรีะสบการีณ์จรีงิ

ภาพถ่ายโดย  
Yusron El Jihan 
จาก unsplash

Colorado.edu 
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A Piece of Malaysia ค่ิอแคิมืเปญที�แช่รีเ์รี่�องเล่าจากผู่้ก่อตั่�งธีรุีกิจ ทั�งสินค้ิาอาห่ารี เคิรี่�องด่�มื และ
คิวิามืสวิยคิวิามืงามืในมืาเลเซึ่ยี โดยช่วินผู่้คินให้่มืาบอกเล่าวิธิีกีารีเรีิ�มืต้่นธีรุีกิจ คิวิามืฝันั และคิวิามื
จรีงิที�ต้่องเผ่ช่ญิกับอปุสรีรีคิต่่าง ๆ  แคิมืเปญนี�มีืเปา้ห่มืายเพ่ื่�อเฉลิมืฉลองและสนับสนุนผู่ป้รีะกอบการี 
รีายย่อยรีะดับท้องถิึ�น โดยห่น้าเวิ็บไซึ่ต์่เต็่มืไปด้วิยเน่�อห่าเกี�ยวิกับธีุรีกิจในท้องถิึ�นที�สนับสนุน
เอกลกัษณ์ทางวิฒันธีรีรีมืและมืรีดกขึ้องมืาเลเซึ่ยี และห่วิงัวิา่จะปลกูฝังัคิวิามืรูีสึ้กช่าติ่นิยมืให่ม่ื ช่าน
เทลล์ เตี่ยวิ (Chantelle Teoh) ผู่้รีว่ิมืก่อตั่�งกล่าวิวิา่ “ต่อนนี�ผู่้คินบรีโิภคิและมีืคิวิามืคิิดแต่กต่่าง 
ออกไป โดยเฉพื่าะคินรุีน่ให่ม่ื เรีาห่วิงัวิา่การีแบ่งปนัเรี่�องรีาวิเบ่�องห่ลังแบรีนด์ท้องถิึ�นผ่่านแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
ที�น่าสนใจนี� จะช่ว่ิยให้่คินรุีน่ให่ม่ืรูีสึ้กเช่่�อมืโยงถึึงคิวิามืเป็นช่าติ่มืากยิ�งขึึ้�น”

“ห่ลายต่่อห่ลายคิรีั�งที�เรีาได้เห็่นสินค้ิาห่รีอ่ไปที�ห่น้ารีา้นต่่าง ๆ  เรีารูีว้ิา่รีา้นนั�นช่่�ออะไรี 
แบรีนด์นั�นช่่�ออะไรี แต่่เรีาแทบไม่ืเคิยได้ยินเสียงที�เล่าจากหั่วิใจห่รีอ่จติ่วิญิญาณ ถึึง
เบ่�องห่ลังที�เห่ล่าผู่้ก่อตั่�งได้เผ่ช่ญิห่รีอ่ฟื้นัฝั่าปัญห่าต่่าง ๆ มืา และนี�จงึเป็นเห่ต่ผุ่ล
ให้่เรีาเรีิ�มืต้่นทำาธีรุีกิจนี�” เคิวินิ ห่ลง (Kevin Long) ผู่้รีว่ิมืก่อตั่�งแคิมืเปญ A Piece 
of Malaysia

ส่งเสียงเชียร์ให้คนื้ท้องถิ่นื้

apom.my

apom.my
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อินฟื้ลเูอนเซึ่อรีช์่่�อดังสนับสนุนคินในท้องถิึ�นเช่น่กัน เบย์ ดเูช่ต์่ 
(Bay Doucet) อินฟื้ลเูอนเซึ่อรีจ์ากกัวิลาลมัืเปอรีที์�มีืผู่้ติ่ดต่ามื
เก่อบ 55,000 คิน นำาเสนอเรี่�องคิวิามืสวิยงามืในท้องถิึ�น แฟื้ช่ั�น 
และรีา้นอาห่ารี ที�เธีอพื่บในช่ีวิิต่ปรีะจำาวิัน ผ่่าน Partipost 
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืการีต่ลาดที�เช่่�อมืโยงแบรีนด์กับผู่้บรีโิภคิบนโซึ่
เช่ยีลมีืเดีย เปน็บรีกิารีที�ให้่อินฟื้ลเูอนเซึ่อรีส์ามืารีถึลงทะเบียน
เพ่ื่�อนำาเสนอแบรีนด์โปรีดขึ้องท้องถิึ�นตั่วิเองได้ โดยไม่ืจำากัด
จำานวินผู่้ติ่ดต่ามืโซึ่เช่ยีลมีืเดียขัึ้�นต่ำา (เปิดใช่ง้านใน 5 ปรีะเทศั 
ค่ิอ ไต้่ห่วินั สิงคิโปรี ์อินโดนีเซึ่ยี ฟื้ลิิปปินส์ และมืาเลเซึ่ยี)

จะเห็่นได้วิ่าการีสนับสนุนชุ่มืช่นคิวิบคิู่ไปกับ
เทคิโนโลยีดิจิทัลมีืคิวิามืสำาคัิญต่่อคิวิามืสำาเรีจ็
ขึ้องธีุรีกิจขึ้นาดเล็กในปี 2023 การีค้ิาดิจิทัล
มีืแนวิโน้มืเติ่บโต่อย่างรีวิดเรี็วิ ด้วิยจำานวิน
ปรีะช่ากรีออนไลน์สงูสดุเปน็ปรีะวิติั่การีณ์ถึึง 40 
ล้านคิน ปัจจุบันนักช่้อปดิจิทัลเคิยช่ินกับคิวิามื
สะดวิกสบายและปรีะสบการีณ์ไรีร้ีอยต่่อเป็น
ที�เรียีบรีอ้ย ถึึงอย่างนั�น อนาคิต่ก็ไม่ืใช่่แค่ิเรี่�อง
อีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ แต่่ยังเน้นเรี่�องการีสนับสนุนท้อง
ถิึ�นห่รีอ่ Community Commerce ด้วิยเช่น่กัน

ที่มา: 

รายงาน   Future Drivers 2023 จาก WGSN

รายงาน Southeast Asia: Community 
Commerce จาก WGSN

ภาพถ่ายโดย  
Brooke Cagle 
จาก unsplashinstagram.com/baydoucet

instagram.com/ 
baydoucet
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Protopia (โพื่รีโทเปีย) ค่ิอห่นึ�งคิำาสำาคัิญที�ถึูกยกขึึ้�นมืาพูื่ดถึึงโดย
ผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้านส่�อนวิตั่กรีรีมื ให้่คิวิามืห่มืายถึึงมืุมืมืองอนาคิต่
ซึ่ึ�งมีืสถึานะคิวิามืเป็นอยู่ที�ดีกวิา่เม่ื�อวิาน โพื่รีโทเปียถึูกกล่าวิถึึง 
บนเวิบ็ไซึ่ต์่ เวิบ็ไซึ่ต์่ kk.org โดยเคิวินิ เคิลลี�่ (Kevin Kelly) ตั่�งแต่่
ปี 2011 ห่ลังจากนั�นเคิวินิได้เผ่ยแพื่รีค่ิำานี�สู่สาธีารีณะอีกคิรีั�งบน 
Twitter ในป ี2014 เพ่ื่�อต่อกยำาสถึานะขึ้องอนาคิต่โลกที�กำาลังมืาถึึง 
ในไม่ืช่้า ทุกวิันนี�ส่�อสำานักพิื่มืพ์ื่ที�รีายงานสถึานะขึ้องเมืต่าเวิิรีส์
จำานวินมืาก ต่่างนำาคิำาวิา่ “โพื่รีโทเปีย” ขึ้องเคิวินิมืาใช่้เสรีมิืคิวิามื 
เปน็ไปได้ให่ม่ื ๆ เพ่ื่�อบรีรียายภาพื่เมืต่าเวิริีส์รีะยะเรีิ�มืต้่น ให้่กวิา้ง 
ออกไปมืากกวิ่าเกมื ส่�อสังคิมื ห่รี่อธีุรีกรีรีมืออนไลน์ แต่่เป็น 
คิวิามืห่วิังสำาห่รีับทุกคินที�ต้่องการีมีืคิุณภาพื่ช่ีวิิต่ที�ดีขึึ้�นด้วิย
เทคิโนโลยีที�ดีกวิา่เม่ื�อวิาน

ห่ลายคินต่รีะห่นักถึึงข้ึ้อดีและข้ึ้อเสียขึ้องนวิตั่กรีรีมืที�มัืกเดินทาง
มืาพื่รีอ้มืกันอย่างห่ลีกเลี�ยงไม่ืได้ บางคินห่มืดห่วิังกับอนาคิต่ที�
ยากจะเกิดสถึานะยูโทเปียห่รีอ่โลกที�สมืบูรีณ์แบบด้วิยนวิตั่กรีรีมื 
จึงสรี้างคิวิามืเป็นไปได้ที�อาจเกิดขึึ้�นจรีิงจากคิอนเทนต์่บน
โลกดิจิทัลและพัื่ฒนาสู่เมืต่าเวิิรีส์ โลกที�นำาคิวิามืก้าวิห่น้าขึ้อง
อารียธีรีรีมืทางเทคิโนโลยีมืาปรีะยุกต์่ใช่้นี� อาจเกิดขึึ้�นมืาพื่รีอ้มื
กับปัญห่าให่ม่ื ๆ มืากพื่อ ๆ กับปรีะโยช่น์ขึ้องมัืน ที�ทำาให้่ช่ีวิิต่ 
ซึ่บัซึ่อ้น คิาดเดาได้ยาก แต่่ก็ห่วิงัวิา่จะทำาให้่ช่วีิติ่ดีขึึ้�นกวิา่เม่ื�อวิาน 

มืุมืมืองโพื่รีโทเปียยังคิล้ายคิลึงกับแนวิคิิด The Good Place 
ขึ้องเจสัน โจเซึ่ฟื้สัน สต่อรี์มื (Jason Josephson Storm)  
ผู่คิ้ิดค้ินทฤษฎี Metamodern ซึ่ึ�งได้ถึกูนำามืาสรีา้งเปน็ซึ่รีีส์ียอดฮิิต่ 
ช่่�อเรี่�องเดียวิกันทาง Netflix ใจคิวิามืสำาคัิญเน้นเรี่�องวิสัิยทัศัน์
โลกที�ยิ�งให่ญ่ ห่ลากห่ลาย โลกที�ดีกวิา่ที�เรีาเคิยรูีจ้กั และเป็นไปได้ 
มืากกวิ่าที�เคิยเป็น โลกแห่่งนี�จะขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต่ที�เกิดขึึ้�นจาก
คิวิามืสัมืพัื่นธีข์ึ้องผู่้คิน ซึ่ึ�งเป็นผู่้บรีโิภคิลักษณะ Skepticism ที� 
ช่่างสงสัยและแสวิงห่าคิำาต่อบ คิำาต่อบในการีตั่ดสินใจเป็นได้ทั�ง
การีสรีา้งเคิรีอ่ข่ึ้ายให้่โลกน่าอยู่ ห่รีอ่อาจทำาลายโลกนั�นให้่ห่ายไป
ในพื่รีบิต่าก็เป็นได้ 

การีมีือยู่ขึ้องนวิตั่กรีรีมืและเทคิโนโลยีในปี 2023 อาจทำาให้่การี
ทำาธีรุีกิจยุ่งยากขึึ้�น การีลงทนุซึ่บัซึ่อ้นขึึ้�น แต่่มีืสิ�งห่นึ�งที�ยังคิงทำาให้่
โลกน่าอยู่มืากขึึ้�น ค่ิอการีพัื่ฒนาขึ้องเทคิโนโลยีดิจิทัลที�ไม่ืทิ�งใคิรี
ไวิข้้ึ้างห่ลัง นวิตั่กรีรีมืที�เติ่บโต่ในเทคิโนโลยียุคินี�ต้่องการีไปให้่ถึึง 
Web 3.0 ที�ทุกคินเป็นเจ้าขึ้องพ่ื่�นที�ดิจิทัลรีว่ิมืกัน ดังนั�นจึงจำาเป็น 
ต้่องพึื่�งพื่าตั่วิแปรีการีมีืส่วินรีว่ิมื เพ่ื่�อนำาพื่าให้่เทคิโนโลยีปรีากฏิขึึ้�น 
ในแนวิทางที�ดี ขึ้จัดคิวิามืไม่ืโปรีง่ใสออกไป และเรียีกค่ินคิวิามื
เช่่�อมัื�นในนวิตั่กรีรีมืที�คิิดค้ินมืาเพ่ื่�อทุกคิน
 
“ทุกคิน” ค่ิอผู่้ใช่้งานนวิัต่กรีรีมืและผู่้กำาห่นดการีมีือยู่จรีงิขึ้อง 
โพื่รีโทเปียในอนาคิต่ 

สร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเม้่อวานื้
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อนื้าคตที่ปราศจากคุกกี� 
อาชญากรเว็บม้ด  
และก้าวต่อไปของฟินื้เทค

THE TECH 
PARADOX

愚木混株 cdd20 จาก Unsplashธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต สื่อและบันเทิง
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KEY 
TAKEAWAYS

 เม่ื�อโลกปรีาศัจากคิุกกี�บุคิคิลที�สามื ปัญห่า 
การีโจรีกรีรีมืข้ึ้อมูืลส่วินบุคิคิลยังต้่องเดินห่น้าต่่อ 
ขึ้ณะที�ธีุรีกิจออนไลน์เติ่บโต่ขึึ้�นต่่อเน่�อง แต่่กลับ
ถึกูกีดกัดการีลงทนุโฆษณาบนเวิบ็ไซึ่ต์่มืากยิ�งขึึ้�น 

 แรีนซึ่ัมืแวิรี ์ (Ransomware) เคิรี่�องม่ือยอด
นิยมืสำาห่รีบัแฮ็ิกเกอรี ์เพ่ื่�อล้วิงข้ึ้อมูืลคิู่แข่ึ้ง ทำาลาย
ข้ึ้อมูืล สรีา้งคิวิามืเสียห่ายด้านช่่�อเสียงโดยที�เห่ย่�อ
แทบไม่ืตั่�งตั่วิ บางเคิสถึูกเรียีกเก็บค่ิาไถ่ึรีาคิาสูง 
จึงกลายเป็นธีุรีกิจโจรีกรีรีมืขึ้องเห่ล่าแฮ็ิกเกอรี ์ 
ที�ทำารีายได้มืห่าศัาลแซึ่งห่น้าธีรุีกิจฟื้นิเทคิอ่�น ๆ

 โมืเมืนตั่มืคิวิามืเป็นส่วินตั่วิและคิวิามืปลอดภัย
ยังคิงสำาคัิญสำาห่รีับเทคิโนโลยีดิจิทัล นักไอที
จากห่ลายสำานักเห็่นสอดคิล้องกันวิา่การีจัดการี 
ขัึ้�นต่่อไปขึ้องรีะบบกาารีเงนิดิจทัิล จำาเป็นต้่องพึื่�ง
เทคิโนโลยี RegTech ดูแลคิวิามืปลอดภัยห่ลัง
บ้านขึ้องบรีษัิทฟื้นิเทคิทั�งห่มืด

ภาพถ่ายโดย  
Joan Gamell 
จาก Unsplash
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 อนื้าคตที่ปราศจากคุกกี� 

คิกุกี� (Cookie) เบรีาวิเ์ซึ่อรีซ์ึ่ึ�งมีืห่น้าที�จดจำาข้ึ้อมูืล
การีใช่้งานเวิบ็ไซึ่ต์่ห่รีอ่กิจกรีรีมืออนไลน์ ได้อยู่
คิู่เซึ่ิรีฟ์ื้เวิอรีอิ์นเทอรีเ์น็ต่มืายาวินาน วินันี�กำาลัง
ถึกูกำาจดัให้่ห่มืดไปเพ่ื่�อให้่ผู่้ใช่ง้านส่�อดิจิทัลรูีสึ้ก
ปลอดภัยและมีืคิวิามืเป็นส่วินตั่วิมืากขึึ้�น โดย
เฉพื่าะคิกุกี�ปรีะเภท Third-Party Cookie คิกุกี�
บุคิคิลที�สามืห่รีอ่นักจัดเก็บข้ึ้อมูืลส่วินบุคิคิลที� 
ไม่ืได้รีบัเช่ญิ ถึกูยกให้่เปน็ส่วินสำาคัิญในข้ึ้อกำาห่นด 
กฎรีะเบียบให้่คิวิามืคิุม้ืคิรีองข้ึ้อมืลูส่วินบคุิคิลขึ้อง 
ผู่บ้รีโิภคิ (General Data Protection Regulation:  
GDPR) ซึ่ึ�งเปน็ต้่นแบบการีคิวิบคิมุือาช่ญากรีรีมื
ไซึ่เบอรีทั์�วิโลก

ภาพถ่ายโดย  
Lee Campbell 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Luis Quintero 
จาก Pexels 



408 409

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เวิ็บเบรีาวิ์เซึ่อรีส่์วินให่ญ่เรีิ�มืปรีบัตั่วิกับ
คิวิามืกดดันนี� ด้วิยการีใช่ว้ิธิีย่ี�นข้ึ้อเสนอให้่
ผู่้ใช่้บรีกิารีเล่อกย่นยันบนกล่องข้ึ้อคิวิามื
ยอมืรีบัคิุกกี�ห่รีอ่อนุญาต่ให้่ติ่ดต่ามื ซึ่ึ�ง
เป็นการีอนุญาต่รีับคิุกกี� เฉพื่าะห่น้า
เวิบ็ไซึ่ต์่ห่รีอ่แอปพื่ลเิคิช่นัเปน็รีายกรีณีไป  
เดิมืที Google Chrome, YouTube, 
Mozilla, Safari, Firefox, Apple Store 
และอีกห่ลายเบรีาวิ์เซึ่อรี์ ถึูกกดดันให้่
จดัการีรีะบบคิวิามืเปน็ส่วินตั่วิและจดัการี
กับ Third-Party Cookie ให้่สำาเรีจ็ภายใน
ป ี2022 แต่่ถึกูเล่�อนออกไปภายในป ี2023 

เน่�องจากบางบรีษัิทยังคิงมีืคิวิามืคิลุมืเคิรีอ่กับ
คิลังข้ึ้อมืูลห่ลังบ้านที�มีืค่ิามืห่าศัาล และมีืส่วินได้
ส่วินเสียสำาห่รีบัพื่ารีต์่เนอรีผ์ู่้มีืส่วินสำาคัิญในการี
สนับสนุนให้่ห่น้าเวิ็บนั�นยังคิงอยู่ ขึ้ณะที�บรีิษัท 
ดักจบัคิกุกี�ปรีะเภทแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืและแอปพื่ลเิคิช่นั 
VPN ซึ่ึ�งทำาห่น้าที�บล็อกโฆษณาและเน่�อห่านอก
เบรีาวิเ์ซึ่อรีต่์่างได้รีบัคิวิามืนิยมื ห่ลายคินยินยอมื
จา่ยค่ิาสมืาช่กิเพ่ื่�อไม่ืต้่องเจอกับวิดีิโอโฆษณา และ
ต้่องการีห่ลดุออกจากการีถึกูติ่ดต่ามืขึ้องคิกุกี�ทกุ
ปรีะเภท บางรีายเล่อกเฉพื่าะ First-Party Cookie 
คิุกกี�เจ้าขึ้องเวิบ็ไซึ่ต์่ เพ่ื่�อให้่รีะบบจดจำาพื่าสเวิริีด์
สำาห่รีบัล็อกอินอัต่โนมัืติ่เม่ื�อเข้ึ้าใช่ใ้นภายห่ลัง

คิำาถึามืถัึดมืา เม่ื�อโลกปรีาศัจากคิกุกี�บคุิคิลที�สามื ปัญห่าการีโจรีกรีรีมืข้ึ้อมืลูส่วินบคุิคิลจะมีืทางไห่น
ให้่ต้่องแก้ไขึ้อีกบ้าง เม่ื�อเรีาปฏิิเสธีไม่ืได้วิา่มิืจฉาช่พีื่ค่ิอปญัห่าไซึ่เบอรีที์�เกิดขึึ้�นทกุห่ย่อมืห่ญ้า ในขึ้ณะที� 
ธีุรีกิจออนไลน์เติ่บโต่มืากขึึ้�น แต่่กลับถึูกกีดกัดการีลงทุนโฆษณาบนเวิ็บไซึ่ต์่มืากยิ�งขึึ้�น ลด 
คิวิามืสามืารีถึในการีเข้ึ้าถึึงเป้าห่มืายได้น้อยลง ทิศัทางการีจัดการีกับคิวิามืปลอดภัยในข้ึ้อมืูลส่วิน
บคุิคิลและโลกห่ลังคิกุกี�ที�ต่ายลง อาจมีืผู่ที้�ได้ปรีะโยช่น์และผู่ที้�เสียปรีะโยช่น์ ซึ่ึ�งมีือีกห่ลายปรีะเด็นที�
รีอวินัจดัการีต่ามืห่ลังมืาอีกจำานวินไม่ืน้อย

ภาพถ่ายโดย  
Petter Lagson 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Firmbee.com 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Josue Valencia 

จาก Unsplash
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อย่างไรีก็ต่ามื “คิวิามืเป็นส่วินตั่วิ” ยังคิงเป็น
โมืเมืนตั่มืสำาคัิญมืากกวิ่าเกมืกำาไรีจากต่ลาด
โฆษณาดิจทัิล การีสำารีวิจขึ้อง Statista กับผู่ใ้ช่้
ม่ือถ่ึอไอโฟื้นทั�วิโลก พื่บวิา่มีืเพีื่ยง 21% เท่านั�น
ที�อนุญาต่ให้่แอปฯ เข้ึ้าถึึงรีะบบรีะบตัุ่วิต่นสำาห่รีบั
ผู่ล้งโฆษณา (Identifier for Advertisers: IDFA) 
ผู่้คินยังคิงกังวิลกับการีถึูกติ่ดต่ามืกิจกรีรีมื
ออนไลน์ โดยไม่ืรูีแ้น่ช่ดัวิา่การีติ่ดต่ามืนั�นจะดึง
ข้ึ้อมืูลส่วินไห่นไปใช่้บ้าง นี�จึงเป็นสาเห่ตุ่สำาคัิญ
ที�ทำาให้่คิกุกี�เป็นเกมืที�ธีรุีกิจดิจิทัลต้่องเดินห่น้า
ต่่อไป เพ่ื่�อให้่ผู่บ้รีโิภคิห่มืดข้ึ้อสงสัยในผู่ใ้ห้่บรีกิารี
เบรีาวิเ์ซึ่อรีม์ืากที�สดุ 

ปี 2022 Google เรีิ�มืโอนอ่อนกับข้ึ้อเสนอ 
Federated Learning of Cohorts (FLoC) 
ที�อนุญาต่ให้่เวิ็บไซึ่ต์่จัดเก็บข้ึ้อมูืลการีท่องเวิ็บ
จากผู่ที้�ลงทะเบียนในรีะบบ โดยตั่�งมัื�นจะจดัเก็บ
ข้ึ้อมืลูเห่ล่านี�เปน็คิวิามืลับ ซึ่ึ�งห่ลายปรีะเทศัต่่าง
มีืข้ึ้อเสนอวิา่โคิรีงการีแซึ่นด์บอกซึ่์ FLoC ขึ้อง 
Google นั�นยังคิลมุืเคิรีอ่ จงึทำาให้่ Google ปรีบั
แผ่นคิกุกี� FLoC โดยมืุง่ปรีะเด็นการีห้่ามืจดัเก็บ
ข้ึ้อมืลูส่วินบคุิคิลเปน็ห่ลัก เช่น่ ข้ึ้อมืลู IP ข้ึ้อมืลู
ธีรุีกรีรีมืการีเงนิ ข้ึ้อมืลูเช่่�อช่าติ่ เพื่ศั และข้ึ้อมืลู
ที�ละเอียดอ่อนซึ่ึ�งอาจเกิดอคิติ่ต่่อผู่ใ้ช่ง้าน เห่ล่อ
เพีื่ยงข้ึ้อมืูลพื่ฤติ่กรีรีมืการีท่องเวิ็บไซึ่ต์่เท่านั�น 
หั่วิข้ึ้อที�ถึูกรีะบุจะสอดคิล้องกับการีป้อนข้ึ้อมืูล
ขึ้องผู่ใ้ช่ง้าน เช่น่ “การีเดินทาง” “ฟื้ติ่เนส” ห่รีอ่ 
“รีถึยนต์่” จะถึูกส่งไปยังเวิ็บไซึ่ต์่และบรีิษัท
โฆษณาอย่างจำาเพื่าะเจาะจง และถึูกลบลงบน
ฐานข้ึ้อมืลูเม่ื�อผ่่านไป 1 สัปดาห์่  

ภาพถ่ายโดย  
Natalie Lissen 

จาก supp.ly
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ธีุรีกิจออนไลน์อาจยุ่งยากมืากขึึ้�น เม่ื�อข้ึ้อมูืล
นักช่้อปจากแอปพื่ลิเคิช่ันห่นึ�งไม่ืสามืารีถึเช่่�อมื
ต่่อไปยังแอปพื่ลิเคิช่ันอ่�น จึงเป็นที�มืาขึ้องการี
จัดการีแบบ Zero Party กลยุทธีที์�ไม่ืมีืใคิรีแอบ
เข้ึ้ามืารีว่ิมืวิงในกิจกรีรีมืออนไลน์ที�กำาลังทำาอยู่ 
รีา้นค้ิาบางรีา้นปรีบัตั่วิเพ่ื่�ออยู่รีอดด้วิยการีใช่้
วิิธีีกลับสู่การีต่ลาดยุคิเก่า อย่างการีส่งอีเมืล 
ส่งแช่ต่บอต่ ส่งข้ึ้อคิวิามื ทำาแบบสำารีวิจ สรีา้ง
แบบสอบถึามืบนแอปพื่ลิเคิช่ัน อย่างไรีก็ต่ามื 
เม่ื�อถึึงจุดสิ�นสุดขึ้องคิุกกี� แต่่คิวิามืต้่องการี
เข้ึ้าใจพื่ฤติ่กรีรีมืลกูค้ิายังจำาเป็นสำาห่รีบัแบรีนด์
อยู่ดี โฆษณาดิจิทัลจึงถึูกปรีบัโฉมืเพ่ื่�อจับกลุ่มื

ห่ากมืองอีกมุืมื ผู่้พัื่ฒนารีะบบ Google ยังคิงเห็่นคิวิามืสำาคัิญขึ้องการีใช่้คิุกกี� 
เพีื่ยงแต่่ลดบทบาทขึ้องคิุกกี�ให้่อยู่ถึูกที�ถึูกทางก็เท่านั�น บรีษัิทส่วินให่ญ่เห็่นด้วิย
กับ Google เพื่รีาะคิกุกี�ค่ิอรีะบบจดจำาข้ึ้อมืลูที�มีืผ่ลต่่อโมืเดลการีทำาธีรุีกิจ ผู่พั้ื่ฒนา
เบรีาวิเ์ซึ่อรีจ์ำาเป็นต้่องรูีใ้จลูกค้ิา จึงจะขึ้ายขึ้องที�ใช่่ได้ต่รีงจุด ห่ลายบรีษัิทเช่่�อวิา่
ห่ากสามืารีถึเสิรีฟ์ื้ข้ึ้อมืลูที�ต่รีงโจทย์ผู่ใ้ช่ง้านได้ ข้ึ้อมืลูเห่ล่านั�นย่อมืไม่ืใช่ค่ิกุกี�ตั่วิรีา้ย 
แต่่เป็นคิวิามืสะดวิกสบายที�ผู่้ใช่้งานพึื่งได้รีบั ขึ้ณะที�รีายงานจาก Open Rights 
Group องค์ิกรีรีณรีงค์ิเพ่ื่�อสิทธีิดิจิทัลขึ้องปรีะช่าช่น ได้เผ่ยวิา่การีทำาข้ึ้อมืูลเช่ิง
พื่ฤติ่กรีรีมื อาจเปน็ทางเล่อกที�สำาคัิญสำาห่รีบัโมืเดลคิวิามืเปน็ส่วินตั่วิ ที�ไม่ืช่ี�ช่ดัเฉพื่าะ
ตั่วิบคุิคิล ไม่ืล่วิงละเมิืดเน่�อห่าที�ละเอียดอ่อน ไม่ืรีดิรีอนคิวิามืเปน็ส่วินตั่วิขึ้องผู่้ใช่้
งาน ซึ่ึ�งอาจได้ปรีะโยช่น์ทั�ง 2 ฝ่ัาย ทั�งสำาห่รีบัผู่ใ้ช่ง้านและผู่ล้งทนุในธีรุีกิจดิจทัิล

ลกูค้ิาผู่้ภักดี (Loyalty) มืากขึึ้�น เพ่ื่�อย่�นข้ึ้อเสนอ
สิทธีิพิื่เศัษ ขึ้องสัมืนาคิุณ และข้ึ้อเสนอแบบ
จำากัดเวิลา เช่่น แบรีนด์ Her ในสห่รีฐัอเมืรีกิา 
อาศััยการีรีวิบรีวิมืข้ึ้อมืูลจากบทสนทนาบน
โซึ่เช่ียลมีืเดีย ส่งแบบสอบถึามืเพ่ื่�อติ่ดต่ามื
คิวิามืพึื่งพื่อใจขึ้องลูกค้ิา ทำาให้่ลูกค้ิาทุกคิน
เป็นดั�งลูกค้ิาคินพิื่เศัษ ห่รีอ่แบรีนด์ LʻOréal 
ที�รีว่ิมืม่ือกับแบรีนด์ La Roche Posay แจก
แบบสอบถึามื 5 ข้ึ้อให้่ลกูค้ิา พื่รีอ้มืให้่ลงคิะแนน
คิวิามืพึื่งพื่อใจในผ่ลิต่ภัณฑ์์แต่่ละช่นิด จึงทำาให้่
ทั�งสองแบรีนด์สามืารีถึทำารีายได้เพิื่�มืขึึ้�นรีวิมืกัน
ถึึง 134% ในสห่รีฐัอเมืรีกิา

ภาพถ่ายโดย  
Brett Jordan 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย Hal Gatewood จาก Unsplash
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ภาพถ่ายโดย  
Josh Calabrese  
จาก Unsplash

การีจบัม่ือรีะห่วิา่งแบรีนด์ห่รีอ่จบัม่ือกับเบรีาวิเ์ซึ่อรีใ์นลักษณะ Zero 
Party เป็นกลยุทธีท์างต่ลาดที�สำาคัิญสำาห่รีบัโลกออนไลน์ที�ไม่ืมีืคิกุกี� 
เรียีกการีต่ลาดปรีะเภทนี�วิา่ “การีจบัม่ือคิู่แข่ึ้ง” (Co-Opetition) เพ่ื่�อ
พิื่ช่ติ่คิวิามืท้าทายนี�ไปด้วิยกัน เดิมืทีเกมืกลยทุธีจ์บัม่ือคิู่แข่ึ้งเคิยเปน็
รีากฐานขึ้องรีะบบทนุนิยมืในยุโรีปเม่ื�อ 500 ปีก่อน แต่่ต้่องห่วินกลับ 
มืาใช่้อย่างแพื่รีห่่ลายอีกคิรีั�งในปี 2022 ด้วิยสาเห่ตุ่วิกิฤต่การีแพื่รี่
รีะบาดขึ้องโคิวิดิ-19 จากคิู่แข่ึ้งได้เปลี�ยนมืาจับม่ือเป็นพัื่นธีมิืต่รีใน
ลักษณะขึ้องพื่ารีต์่เนอรี ์ และการีรีวิมืกลุ่มืรีา้นค้ิาปลีกที�มีืดีเอ็นเอ 
รีว่ิมืกัน ซึ่ึ�งได้ผ่ลลัพื่ธีที์�ไปไกลกวิา่การีจับม่ือแค่ิรีายโปรีเจ็กต์่ อย่าง
การีจับม่ือขึ้อง OffWhite และ Nike ที�ทำาให้่นิเวิศัขึ้องแบรีนด์ถึูก 
คิาบเกี�ยวิกัน ห่รีอ่การีจับม่ือรีะห่วิา่งขัึ้�วิต่รีงข้ึ้ามืขึ้อง Versace และ 
Fendi เป็นการีขึ้ยายรีหั่สการีออกแบบให้่เป็นที�จดจำายิ�งขึึ้�น ห่รีอ่ 
การีลงนามืในโปรีเจก็ต์่ Textiles 2030 ขึ้องบรีษัิท Tesco, Marks &  
Spencer และ Asda ที�นอกจากจะได้พัื่นธีมิืต่รีซึ่ัพื่พื่ลายเออรี ์
ซูึ่เปอรีม์ืารีเ์ก็ต่แล้วิ ยังเป็นกลยุทธี์สำาห่รีบัแบรีนด์ เพ่ื่�อสรีา้งสรีรีค์ิ
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ให่ม่ืที�ช่ว่ิยรีบัม่ือกับปญัห่าโลกรีอ้นรีว่ิมืกันได้อย่างแข็ึ้งแกรีง่

ecotextile.com
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แม้ืบรีษัิทเบรีาวิ์เซึ่อรีจ์ะรีว่ิมืกันฟื้ังธีงวิ่าปี 2023 เวิ็บ Third-Party 
Cookie จะต้่องห่มืดไป แต่่มีืเพีื่ยง 37% เท่านั�นที�พื่รีอ้มืสำาห่รีบัการี
ปรีบัตั่วินี� นักวิเิคิรีาะห์่ด้านไอทียังคิงให้่คิวิามืเห็่นวิา่ นี�เปน็เพีื่ยงก้าวิห่นึ�ง 
ขึ้องการีจัดคิวิามืเป็นส่วินตั่วิขึ้องเวิ็บเบรีาวิ์เซึ่อรีแ์ละแบรีนด์สินค้ิา
เท่านั�น  ในอนาคิต่คิุกกี�อาจถึูกเรียีกเป็นช่่�ออ่�น ห่รีอ่จัดการีให้่ใช่้งาน
แบบถึูกกฎห่มืายและมีืศีัลธีรีรีมืมืากขึึ้�น เน่�องจากคิวิามืเป็นส่วินตั่วิ
ยังคิงเป็นโมืเมืนตั่มืสำาคัิญขึ้องเทคิโนโลยีดิจิทัล ที�ผู่้ใช่้งานออนไลน์
และแบรีนด์จำาเป็นต้่องห่าจุดเช่่�อมืรีว่ิมืกัน

teads.com
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อาชญากรเว็บม้ด

ในอดีต่การีท่องอินเทอรีเ์น็ต่จำาเป็นต้่องคิำานึง
ถึึงคิวิามืเสี�ยงที�จะเกิดไวิรีสัติ่ดอปุกรีณ์ ซึ่ึ�งสรีา้ง
คิวิามืปั� นป่วินให้่ผู่้ใช่้งานไม่ืน้อย แต่่ปัจจุบัน
อาช่ญากรีตั่วิรีา้ยไม่ืได้มีืแค่ิไวิรีสัที�โจมืตี่อปุกรีณ์ 
แต่่มืาในรูีปแบบขึ้องมัืลแวิรี์สำาห่รีับโจรีกรีรีมื
ข้ึ้อมูืล IP ทั�งไฟื้ล์ ภาพื่ วิดีิโอ ต่ลอดจนพิื่มืพ์ื่เขีึ้ยวิ
ขึ้ององค์ิกรียักษ์ให่ญ่ มัืลแวิรีตั์่วิรีา้ยนี�เรียีกวิ่า 
“Ransomeware”

แฮ็ิกเกอรีอ์าช่พีื่ทำารีายได้ถึล่มืทลายพื่อ ๆ กับนัก
พัื่ฒนาซึ่อฟื้ต์่แวิรี ์โดยธีรุีกิจที�ทำาให้่เห่ล่าแฮ็ิกเกอรี ์
ยุคินี�มีืรีายได้เฟื้้� องฟูื้และโจมืตี่เป้าห่มืายได้มีื
ปรีะสิทธีภิาพื่มืากขึึ้�น ค่ิอการีให้่บรีกิารีแรีนซึ่มัืแวิรี ์ 
(Ransomware) นั�นเอง แรีกเรีิ�มืแรีนซึ่มัืแวิรีเ์ปน็
เพีื่ยงเคิรี่�องม่ือขึ้ององค์ิกรีขึ้นาดให่ญ่ที�ต้่องการี
แฮ็ิกรีะบบ เพ่ื่�อลว้ิงลึกข้ึ้อมืลูคิู่แข่ึ้ง ทำาลายข้ึ้อมืลู

รีวิมืถึึงทำาให้่เกิดคิวิามืเสียห่ายด้านช่่�อเสียง 
เช่ิงธีุรีกิจและเช่ิงการีเม่ืองภายในและรีะห่วิา่ง
ปรีะเทศั การีล้วิงข้ึ้อมูืลห่รีอ่ทำาลายข้ึ้อมูืลอาจ 
เกิดขึึ้�นโดยที�เห่ย่�อแทบไม่ืตั่�งตั่วิและไม่ืรูี้ตั่วิ
วิ่ากำาลังโดนแฮ็ิก บางเคิสอาจรูี้ตั่วิเน่�องจาก
แฮ็ิกเกอรีไ์ด้นำาข้ึ้อมืูลมืาต่่อรีองเพ่ื่�อเรียีกเก็บ
ค่ิาไถ่ึ กลุ่มืบรีษัิทไอทีจึงเรียีกแรีนซึ่ัมืแวิรีนี์�วิ่า 
“ซึ่อฟื้ต์่แวิรีเ์รียีกค่ิาไถ่ึ” ไม่ืแปลกที�แฮ็ิกเกอรี์
แรีนซึ่มัืแวิรีย์ุคิเรีิ�มืต้่นที�เรียีกตั่วิเองวิา่ดารีก์ไซึ่ด์ 
(DarkSide) จะมีืแห่ล่งทุนมืากมืาย เพ่ื่�อนำามืา 
พัื่ฒนารีะบบโจมืตี่ให้่มีืปรีะสิทธีิภาพื่ภายใน 
รีะยะเวิลารีวิดเรีว็ิ และทำาให้่รีะบบปฏิิบัติ่การี 
แรีนซึ่มัืแวิรีก์ลายเปน็ซึ่อฟื้ต์่แวิรีใ์ห้่บรีกิารีสำาห่รีบั
มิืจฉาช่ีพื่ และองค์ิกรีที�ต้่องการีส่บค้ินข้ึ้อมืูล
บรีษัิทคิู่แข่ึ้ง

ภาพถ่ายโดย  
Clint Patterson 
จาก Unsplash
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เช่่น แก�งคิอลเซึ่็นเต่อรี์, SMS ลูกโซึ่่,  
สแปมืห่น้าเวิบ็ไซึ่ต์่, ฟื้ชิ่ช่งิ (Phishing) ห่รีอ่
การีปลอมืแปลงข้ึ้อมูืลบนอีเมืล ห่รีอ่กล่อง
ข้ึ้อคิวิามืบนส่�อโซึ่เช่ียลมีืเดีย ด้วิยการี
เพิื่�มืคิำาขึ้อที�สำาคัิญเพ่ื่�ออ้างตั่วิเป็นบรีษัิท
ห่รี่อธีนาคิารี ห่รี่อลวิงให้่เห่ย่�อล็อกอิน
ห่รีอ่ลงทะเบียนรีะบบที�ต่นได้วิางกับดักไวิ ้ 
ห่รี่อแม้ืแต่่การีกดใช่้งานทดลองฟื้รีี 1 
เด่อน ห่รีอ่ 1 สัปดาห์่ในบางแอปพื่ลิเคิช่นัก็
อาจถึกูรีะบบ RaaS แฝังโค้ิดสำาคัิญไวิ ้แม้ื
จะกดห่รีอ่ไม่ืกดรีบัย่อมืเสี�ยงต่่อการีขึ้โมืย
ข้ึ้อมืลูได้ทกุเม่ื�อ โดยเฉพื่าะการีทำาธีรุีกรีรีมื
ในคิรีิปโต่เคิอรี์เรีนซึ่ี แม้ืวิ่าธีุรีกรีรีมืจะ
ทำาให้่ช่วีิติ่ผู่้คินงา่ยขึึ้�น เห่ย่�อที�ถึกูเรียีกค่ิา
ไถ่ึข้ึ้อมูืลมืากมืายจึงเล่อกจ่ายค่ิาไถ่ึด้วิย
เห่รียีญดิจิทัล แต่่ห่ารูีไ้ม่ืวิา่การีแกะรีอย
กลุ่มืแรีนซึ่ัมืแวิรี์บนรีะบบบล็อกเช่น 
กลับยากมืากกวิา่รีะบบธีรีรีมืดาเสียอีก

Ransomware as a Service (RaaS) เป็นดั�งธีุรีกิจให้่บรีกิารีเคิรี่�องม่ือ
สำาห่รีบัโจมืตี่ข้ึ้อมืลู ผู่ที้�ใช่ ้RaaS ไม่ืจำาเปน็ต้่องเช่ี�ยวิช่าญเท่าแฮ็ิกเกอรี ์เพื่รีาะ
เพีื่ยงแค่ิติ่ดตั่�งอุปกรีณ์ ลงทะเบียนโปรีแกรีมืเสรีจ็สิ�น รีะบบก็สามืารีถึเปิด
รีะบบปฏิิบัติ่การีโจมืตี่ไซึ่เบอรีที์�ซึ่บัซึ่อ้นได้ เม่ื�อเคิรีอ่ข่ึ้ายผู่้ใช่ ้RaaS สามืารีถึ
โจรีกรีรีมืข้ึ้อมืูลห่รีอ่เรียีกค่ิาไถ่ึสำาเรีจ็ ส่วินแบ่งจะถึูกปันผ่ลไปยังบรีษัิทที�
ลงทนุห่รีอ่บรีษัิทผู่้เป็นพัื่นธีมิืต่รีในเคิรีอ่แรีนซึ่มัืแวิรีทั์�งห่มืด ในปี 2020 การี
โจมืตี่ขึ้อง RaaS เพิื่�มืขึึ้�น 40% มีืเห่ย่�อที�ถึกูโจรีกรีรีมืข้ึ้อมืูลทั�งแบบรูีตั้่วิและ
แบบไม่ืรูีตั้่วิรีาวิ 200 ล้านเคิส ซึ่ึ�งทำารีายได้ไปทั�งห่มืด 20 พัื่นล้านดอลลารี์
สห่รีฐั และมีืโอกาสเพิื่�มืขึึ้�นทกุปี ธีรุีกิจ RaaS จงึกลายเปน็ต่ลาดขึ้นาดให่ญ่ที�มีื 
การีแข่ึ้งขัึ้นสูงบนโลกออนไลน์ ซึ่ึ�งลุกลามืไปถึึงการีโจมืกรีรีมืในลำาดับถัึดมืา

ภาพถ่ายโดย  
Gilles Lambert  
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Shyam Mishra 
จาก Unsplash
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ในป ี2023 ยังคิงเปน็การีเดินทางเพ่ื่�อต่่อสู้กับ RaaS 
กันต่่อไป ซึ่ึ�งทำาให้่ธีุรีกิจคิลาวิด์ปรีะเภท Cloud 
Native Security Platform (CNSP) ห่รีอ่เรียีกอีกช่่�อ
ห่นึ�งวิา่ Cloud Native Application Protection 
Platform (CNAPP) ค่ิอย ๆ  เติ่บโต่ตี่ต่่�นไปกับธีรุีกิจ
แรีนซึ่มัืแวิรี ์CNAPP เปน็ห่นึ�งในกลไกสำาคัิญสำาห่รีบั
สแกนห่าช่อ่งโห่วิข่ึ้องซึ่อฟื้ต์่แวิรี ์และอปุกรีณ์สมืารีท์
ที�ใช่้จัดเก็บข้ึ้อมูืลในรูีปแบบ Endpoint เพ่ื่�อรีกัษา
คิวิามืปลอดภัยขึ้องแอปพื่ลิเคิช่นัแบบคิลาวิด์เนทีฟื้ 
ต่ลอดการีใช่้งาน ข้ึ้อดีขึ้องการีป้องกันโดยรีะบบ
คิลาวิด์ ค่ิอการีแก้ปัญห่าแบบกรีะจายตั่วิและจูโ่จมื
คิวิามืผิ่ดปกติ่อย่างรีวิดเรีว็ิ (Agile) ไม่ืผ่กูติ่ดเห่ม่ือน
อปุกรีณ์แอนตี่�ไวิรีสัยคุิก่อน เช่น่ CrowdStrike และ 
Falcon รีะบบที�ขึึ้�นช่่�อเรี่�องการีให้่บรีกิารีที�สามืารีถึ
โจมืตี่แรีนซึ่มัืแวิรีใ์ห้่ลกูค้ิาได้แบบทันท่วิงที ไม่ืวิา่จะ
เปน็การีบล็อกไฟื้ล์ และยับยั�งแรีนซึ่มัืแวิรีที์�มีืลักษณะ
ใกล้เคีิยง โดยโปรีแกรีมืจะอัปเดต่ให้่ผู่้ใช่้งานโดย
อัต่โนมัืติ่

rawpixel.com ภาพถ่ายโดย Glenn Carstens-Peters 
จาก Unsplash

รีายงานจาก Gartner คิาดการีณ์วิา่ภายในปี 2023 แอปพื่ลิเคิช่ันและ
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให้่บรีกิารีด้านส่�อดิจิทัลจำานวินกวิา่ 500 ล้านรีาย จะพัื่ฒนา
ไปในแนวิทางคิลาวิด์เนทีฟื้ ที�สามืารีถึสแกนโคิรีงสรีา้งโค้ิดบนคิลาวิด์ได้ 
ขึ้ณะเดียวิกันก็สามืารีถึพัื่ฒนาโค้ิดที�มีืห่น้าที�ดักจบัมัืลแวิรีท์กุรูีปแบบที�อาจ
พัื่ฒนาไปได้ไกลขึึ้�น โคิรีงสรีา้งคิวิามืปลอดภัยนี�เรียีกวิา่ Infrastructure as 
Code (IaC) ซึ่ึ�งเปน็การีต่่อสูอ้าช่ญากรีเวิบ็ม่ืดด้วิยโคิรีงสรีา้งโค้ิดที�แข็ึ้งแรีง 
และทำาให้่ข้ึ้อมืูลบนรีะบบคิลาวิด์และอุปกรีณ์ปลอดภัยจากมิืจฉาช่ีพื่มืาก
ที�สดุ
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เทคิโนโลยีการีช่ำารีะเงินเป็นตั่วิแปรีสำาคัิญใน
การีผ่ลักดันอุต่สาห่กรีรีมืฟื้นิเทคิให้่ขึ้ยายตั่วิขึึ้�น  
รีายงานจาก KPMG เผ่ยยอดการีลงทุนใน 
ฟื้นิเทคิที�เพิื่�มืขึึ้�น 210,000 ล้านดอลลารีส์ห่รีฐั
ในปี 2021 สถึานการีณ์การีแพื่รี่รีะบาดขึ้อง 
โคิวิิด-19 ที�ผ่่านมืา ส่งผ่ลให้่การีทำาธีุรีกรีรีมื
ดิจิทัลในรีะบบอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ กรีะเป๋าเงินดิจิทัล 
(e-Wallet) ธีนาคิารีเสม่ือนจรีงิ (Virtual Bank) 
และพื่ฤติ่กรีรีมืการีจ่ายผ่่านรีะบบซึ่่�อก่อนจ่าย
ทีห่ลัง Buy Now, Pay Later (BNPL) เติ่บโต่
เพิื่�มืขึึ้�นเก่อบ 2 เท่าในปี 2022 KPMG คิาดการีณ์ 
วิ่าการีลงทุนในฟื้ินเทคิจะทะยานขึึ้�นทั�วิโลก 
โดยเฉพื่าะกลุ่มืธีุรีกิจบล็อกเช่นและคิรีิปโต่ 
(Blockchain and Crypto) ที�จะเติ่บโต่มืาก
ที�สดุ รีองลงมืาค่ิอกลุม่ืธีรุีกิจคิวิามืปลอดภัยทาง
ไซึ่เบอรี ์(Cyber Security) และกลุม่ืธีรุีกิจบรีกิารี
ด้านการีบรีหิ่ารีคิวิามืมัื�งคัิ�ง (WealthTech)

ก้าวต่อไปของฟินื้เทค

ภาพถ่ายโดย  
PiggyBank 
จาก Unsplash
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การีเข้ึ้ามืามีืส่วินเกี�ยวิข้ึ้องในฐานะบุคิคิลที�สามืขึ้องบรีษัิทฟื้นิเทคิ 
ทำาให้่การีทำาธีรุีกรีรีมืทางการีเงนิล่�นไห่ลเช่่นเดียวิกับข้ึ้อมืูลที�ไห่ล
ไปอยู่ที�ไห่นก็ได้ บรีษัิท Microsoft วิิเคิรีาะห์่สถึานการีณ์ในปี 
2023 วิา่การีมีืตั่วิต่นขึ้องบรีษัิทฟื้นิเทคิจะแข็ึ้งแกรีง่ขึึ้�น ธีนาคิารีจะ 
เดินห่น้าจบัม่ือกับบรีษัิทฟื้นิเทคิเต็่มืตั่วิ บรีษัิทผู่้พัื่ฒนาเทคิโนโลยี
ฟื้นิเทคิจะจบัม่ือกับธีรุีกิจอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ในรูีปแบบอิสรีะและไม่ืพึื่�งพื่า
รีะบบธีนาคิารีอีกต่่อไป 

ภาพถ่ายโดย  
rupixen.com 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Austin Distel 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย ryan 
จาก Unsplash
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“โลกที�ห่มืุนไวิขึ้องฟื้นิเทคิ เสม่ือนการีอ่านบทกวิี
ไฮิกขุึ้องญี�ปุ่นและห่นังส่อนวินิยายขึ้องสตี่เฟื้น คิิง 
(Stephen King) จำานวิน 300 คิำา ภายใน 1 นาที” 
กล่าวิโดยห่ยินห่ยินลู ่(Yin Yin Lu) ต่ำาแห่น่งหั่วิห่น้า
ผู่้พัื่ฒนา RegBrain ขึ้องบรีษัิท CUBE Global 
จำานวินรีหั่สพัื่นธีกุรีรีมืเทคิโนโลยีล้วินสำาคัิญ บรีษัิท 
ฟื้ินเทคิจึงจำาเป็นต้่องเข้ึ้าใจบรีบิทขึ้องโค้ิดอย่าง
แท้จรีิง เพื่รีาะนั�นห่มืายถึึงข้ึ้อมูืลขึ้องรีอยเท้า 
ผู่้ใช่้บรีกิารีบนโลกดิจิทัล มืนุษย์เรีาจึงนำา AI เข้ึ้า
มืาช่่วิยอ่านและทำาคิวิามืเข้ึ้าใจบรีบิทขึ้องข้ึ้อมืูลที� 
ซึ่ับซึ่้อน และนี� ค่ิอการีมืาถึึงขึ้องเทคิโนโลยี 
RegTech ที�ทรีงอำานาจทางการีเงนิ 

“RegTech” ค่ิอการีรีวิมืคิำารีะห่วิา่ง Regulation 
และ Technology วิา่ด้วิยการีจัดรีะเบียบ ดูแล 
และคิวิบคิุมืทางเทคิโนโลยีการีเงิน ซึ่ึ� งไม่ืใช่ ่
เรี่�องให่ม่ืสำาห่รีับปี 2023 แต่่ถึูกยกขึึ้�นมืาพูื่ด 
อีกคิรีั�งเม่ื�อนักคิาดการีณ์ด้านไอทีจากห่ลายสำานัก 
มืองวิา่การีจดัการีข้ึ้อมืลูมืห่าศัาล และการีปอ้งกัน
อาช่ญากรีรีมืด้านการีเงนิดิจทัิล จำาเปน็ต้่องพึื่�งพื่า 
RegTech ให้่เข้ึ้ามืาดแูลคิวิามืปลอดภัยห่ลังบ้าน
ขึ้องบรีษัิทฟื้นิเทคิ

ภาพถ่ายโดย  
GuerrillaBuzz Crypto PR 
จาก Unsplash
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ในปี 2023 การีคิวิบคิุมืข้ึ้อมูืลด้วิย
เทคิโนโลยีจะพัื่ฒนาไปอีกขัึ้�น ด้วิย
การีคิวิบคิมุืข้ึ้อมืูลเช่งิรูีปภาพื่ (Visual 
Database) เพ่ื่�อทำาคิวิามืเข้ึ้าใจ รีวิมืทั�ง
คิวิบคิมุืการีเติ่บโต่ขึ้องต่ลาดและการี
ลงทุนในสินทรีพัื่ย์ดิจิทัลโดยเฉพื่าะ 
นอกจากนี�ยังรีวิมืถึึงคิวิามืห่มืายโดย
นัยยะบนภาษาภาพื่ มีืมื ห่รีอ่คิลิปวิดีิโอ 
ที�อาจมีืผ่ลต่่อคิวิามืปลอดภัยด้าน
ข้ึ้อมืลูทางการีเงนิ ณ เวิลาใดเวิลาห่นึ�ง 
การีทำางานรีว่ิมืกันรีะห่วิา่ง RegTech 
และการีป้อนข้ึ้อมูืลที�ซึ่ับซึ่้อนขึ้อง
มืนุษย์เฉพื่าะบคุิคิลนี�เรียีกวิา่ RegNet 
ซึ่ึ�งเป็นภารีกิจที�บรีษัิท RegTech ต้่อง
พัื่ฒนาไปให้่ถึึงภายใต้่การีเติ่บโต่ขึ้อง
คิล่�นฟื้นิเทคิลกูนี�

การีเดินทางขึ้อง RegTech ในรีอบทศัวิรีรีษนั�น ผ่่านบทบาทสำาคัิญตั่�งแต่่ 
คิล่�นลกูที�ห่นึ�ง เม่ื�อบรีษัิทต้่องการีให้่ AI จัดเก็บและเปิดเผ่ยข้ึ้อมูืลอย่างยุติ่ธีรีรีมื 
เยี�ยงมืนุษย์ คิล่�นที�สองค่ิอการีเพิื่�มืรีะดับการีจดัการีข้ึ้อมืลูเช่งิลึก ที�สามืารีถึเช่่�อมืต่่อ
การีบรีกิารีข้ึ้อมืลู API รีะห่วิา่งซึ่อฟื้ต์่แวิรีแ์ละรีะห่วิา่งแอปพื่ลิเคิช่นั มืาถึึงคิล่�นลกูที�
สามืที� RegTech ได้โจทย์ให่ม่ืเรี่�องคิวิามืเปน็ส่วินตั่วิและคิวิามืปลอดภัยขึ้องข้ึ้อมืลู  
ทำาให้่เทคิโนโลยี AI จำาเป็นต้่องคิวิบคิมุืข้ึ้อมืูลจำานวินมืห่าศัาลทุกรูีปแบบ ภายใต้่
บรีบิทเดียวิกันที�เคิล่�อนไห่วิบนรีะบบดิจทัิลได้ 

ภาพถ่ายโดย  
CardMapr.nl 

จาก Unsplash

บทความ “2022 Global Marketing 
Tends: Thriving through 
Customer Centricity” จาก Deloitte

บทความ “Future Driver 2023” จาก 
wgsn.com

บทความ “In a World Without 
Third-Party Cookies, What 
Happens to Advertising on the 
Open Internet?” จาก quantcast.
com

บทความ “Marketing Forecast 
2022” โดย Cassandra Napoli จาก 
wgsn.com

บทความ “Research Radar: 6G” 
โดย Laura Saunter จาก wgsn.com

ที่มา: 

บทความ “Retail Forecast 2022” 
โดย Laura Saunter จาก wgsn.com

บทความ “RegTech Will Start 
Thinking for Itself” โดย Yin Yin 
Lu จากนิตยสาร Wired ฉบับ The 
World in 2022 

บทความ “Software Technologies 
Extends Its Cloud Security 
Offering with Developer-First 
Security Platform” โดย San Carlos 
จาก checkpoint.com

บทความ “We’ll Choose Both 
Privacy & Security” โดย Ian Levy 
จากนิตยสาร Wired ฉบับ The 
World in 2022 

บทความ “White Paper: Future 
Consumer 2023” จาก wgsn.com

ภาพถ่ายโดย  
Blake Wisz 

จาก Unsplash
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เมตาโคโนื้มี 

METACONOMY

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต ศิลปะและหัตถกรรม  
สื่อและบันเทิง แฟชั่น ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ท่ีมาภาพ
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KEY 
TAKEAWAYS

 Metaconomy (เมืต่าโคิโนมีื) มืาจาก Metaverse 
และ Economy ห่มืายถึึง เศัรีษฐศัาสต่รีค์ิวิามื
สัมืพัื่นธี์บนโลกให่ม่ืภายใต้่เทคิโนโลยีเมืต่าเวิิรีส์ 
ที�ห่ลอมืรีวิมืโลกจรีงิและโลกเสม่ือนจรีงิไวิด้้วิยกัน

 อิทธีพิื่ลการีเสพื่และลงทุนกับแบรีนด์และอินฟื้ล ู
เอนเซึ่อรี์ที�ช่่�นช่อบผ่่านฐานแฟื้นดอมืฝัั� งเอเช่ีย 
สามืารีถึทำาเงินในต่ลาดเมืต่าโคิโนมีืได้มืห่าศัาล 
และอาจสรีา้งมืูลค่ิาได้ถึึง 800 พัื่นล้านดอลลารี์
สห่รีฐัภายในปี 2024 

 สินค้ิาปรีะเภทลักช่วัิรี ี(Luxury Product) เติ่บโต่
รีวิดเรีว็ิบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเมืต่าเวิริีส์ เน่�องจากจุดขึ้าย
ขึ้องสินค้ิาลักช่ัวิรีอียู่ที�งานมืาสเต่อรีพี์ื่ซึ่ในบรีบิท
เดียวิกันกับเห่รียีญ NFT (Non-Fungible Token) 
ที�ไม่ืสามืารีถึดัดแปลงห่รีอ่เลียนแบบได้ จึงทำาให้่ 
สินค้ิาลักช่วัิรีสีามืารีถึสรีา้งภาพื่ลักษณ์เสม่ือนงาน
ช่ิ�นเอกในดีเอ็นเอขึ้อง NFT

 ที�ดินและอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์บนเมืต่าเวิริีส์ ทำารีายได้ 
เก่อบพัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั ห่รีอ่เพิื่�มืขึึ้�นรีาวิ 2 เท่า
จากปี 2021 และคิาดวิา่จะเติ่บโต่ขึึ้�นต่่อเน่�อง ส่งผ่ล 
ให้่รีาคิาขึ้องที�ดินและอสังห่ารีิมืทรีัพื่ย์สูงขึึ้�นอีก 
31% ภายในปี 2028

wilderworld.artstation.com
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“เมืต่าเวิริีส์” ช่่�อนี�กำาลังก่อตั่วิและถ่ึอกำาเนิดขึึ้�นภายใต้่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืขึ้นาดให่ญ่ที�เช่่�อมืถึึงทกุกิจกรีรีมื 
และนำาพื่าทุกคินให้่ได้ด่�มืดำากับทุกปรีะสบการีณ์เท่าที�โสต่ปรีะสาทขึ้องมืนุษย์จะสัมืผั่สได้ อย่างไรี
ก็ต่ามื คินธีรีรีมืดาอีกห่ลายล้านคินยังคิงไม่ืสามืารีถึแยกเมืต่าเวิริีส์กับโลกดิจทัิลธีรีรีมืดาออกจากกัน
ได้อย่างช่ดัเจน  ในปี 2023 นี�จงึเป็นห่น้าที�ขึ้องนักพัื่ฒนารีะบบและดิจทัิลคิรีเีอเต่อรีท์กุสาขึ้าอาช่พีื่  
ที�จะผ่นึกกำาลังสรีา้งแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเสม่ือนจรีงิให้่เกิดเปน็โลกอีกใบที�ช่ดัเจนขึึ้�น เผ่ยรีะบบการีให้่บรีกิารี
และแนวิทางการีใช่้งาน เพ่ื่�อให้่เห็่นวิา่เศัรีษฐกิจเมืต่าเวิริีส์จะขัึ้บเคิล่�อนไปในทิศัทางใด โลกใบให่ม่ื 
ภายใต้่นิยามืขึ้องเมืต่าเวิริีส์จะมือบช่ีวิติ่วิถีิึให่ม่ื และอาจกลายเป็นจุดเรีิ�มืต้่นสำาห่รีบัธีุรีกิจภายใต้่ 
เมืต่าโคิโนมีืที�สำาคัิญต่่ออนาคิต่

zaha-hadid.com

dezeen.com
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แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�สามืารีถึอยูร่ีอดบนเมืต่าเวิริีส์จำาเปน็
ต้่องทำาให้่ช่ีวิติ่ดีขึึ้�น และทำาให้่ผู่้คินห่ลายล้านคิน
รูีสึ้กเป็นส่วินห่นึ�งขึ้องคิวิามืเปลี�ยนแปลง ไม่ืวิา่จะ
เป็นการีส่งผ่่านทางคิวิามืทันสมัืยขึ้องเทคิโนโลยี 
ศิัลปะ จติ่วิญิญาณ ธีรุีกิจ การีเม่ือง สขุึ้ภาพื่ ห่รีอ่
รีะบบการีศึักษา เห่ล่านี�ค่ิอส่วินห่นึ�งที�สามืารีถึ
ห่ลอมืรีวิมืทุกคิวิามืรูี้สึก ให้่ทุกคิวิามืสัมืพัื่นธี ์
เกิดขึึ้�นจรีงิ และนี�ค่ิอโจทย์ที�เมืต่าเวิริีส์จำาเป็นต้่อง
ไปให้่ถึึง มืากกวิ่าวิิสัยทัศัน์เพ่ื่�อการีสรีา้งรีายได้ 
ห่รีอ่กอบโกยโดเมืนที�มีืมืูลค่ิาบนโลกดิจทัิล

เม่ื�อสถึานที�บนเมืต่าเวิิรี์สสามืารีถึสรี้างคิวิามื
รูี้สึกรี่วิมืด้วิยเทคิโนโลยีเสม่ือนจรีิง จนก่อเกิด
เป็นคิวิามืรูีสึ้กและก่อตั่วิเป็นคิวิามืสัมืพัื่นธี์ สิ�ง
ที�ต่ามืมืาค่ิอการีลงทุนและแลกเปลี�ยนคิวิามื
ต้่องการีรีะห่วิา่งกัน คิวิามืสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งคินและ
พ่ื่�นที�บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืขึ้องเมืต่าเวิริีส์ในลักษณะนี�  
เรียีกวิา่ Metaconomy (เมืต่าโคิโนมีื) ซึ่ึ�งมืาจาก  
Metaverse และ Economy เดิมืทีห่มืายถึึง
เศัรีษฐกิจที�อยู่ในรูีปแบบเสม่ือนจรีิง ทั�งที�เป็น
สินทรีพัื่ย์ บรีกิารี และปรีะสบการีณ์ แต่่ปัจจุบัน
การีมีืตั่วิต่นบนโลกเสม่ือนจรีงิสามืารีถึห่ลอมืรีวิมื
เข้ึ้ากับโลกแห่่งคิวิามืจรีงิอย่างห่ลีกเลี�ยงไม่ืได้

Roar studio, 
dezeen.com
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เมตาโคโนมี (Metaconomy) ในนิยามของป็ี 2023 
จึงเป็็นมากกว่าเศัรษฐกิจบนโลกเสมือนจริง  
แต่เป็็นเศัรษฐศัาสตร์ความสัมพันธ์บนโลกใหม ่
ภายใต้เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ที่หลอมรวมโลกจริง 
และโลกเสมือนจริงไว้ด้วยกัน

asimsteckel.com
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ไม่ืมีือะไรีบังเอิญสำาห่รีบัเมืต่าเวิริีส์ ทกุสิ�งที�เกิดขึึ้�นภายใต้่ Meta-system ซึ่ึ�งคิิดค้ินมืาห่ลายทศัวิรีรีษ 
ตั่�งแต่่การีเกิดขึึ้�นขึ้องอินเทอรีเ์น็ต่ที�มืุง่สูค่ิวิามืเรีว็ิ 6G และยังคิงพัื่ฒนาต่่อไปให้่รีวิดเรีว็ิมืากยิ�งขึึ้�น ห่รีอ่
คิวิามืฉลาดขึ้อง AI ที�สามืารีถึจบัใบห่น้าเพ่ื่�อปรีบัมืุมืมืองการีแสดงออกด้วิยนวิตั่กรีรีมื FakeNews 
จนเกิดเป็นรีา่งอวิต่ารีและ CGI ที�สมืบูรีณ์แบบ เห่ล่านี�ล้วินอยู่ใน Meta-system ที�ถึูกพัื่ฒนา 
เป็นโคิรีงสรี้างเมืต่าเวิิรี์สที�มีืสเถีึยรีภาพื่ สำานักส่�อ Bloomberg วิิเคิรีาะห์่วิ่าการีเติ่บโต่ขึ้อง 
เมืต่าเวิริีส์ไม่ืได้อยู่ในม่ือขึ้องผู่้สรีา้งเท่านั�น รูีปแบบที�ต่อบโจทย์การีใช่้ช่ีวิติ่และให้่คิุณค่ิาทางใจแก่ 
ผู่้บรีโิภคิ ย่อมืสำาคัิญมืากกวิา่เทคิโนโลยีที�ดูต่่�นต่าต่่�นใจ 

ปรีะเทศัในภมิูืภาคิเอเช่ยีแปซึ่ฟิื้กิ (APAC) ต่่�นตั่วิกับการีมืาถึึงขึ้องเมืต่าเวิริีส์ตั่�งแต่่ปี 2019 ผู่้คินใน
ปรีะเทศัทางเอเช่ยีต่ะวินัออกเฉียงใต้่ต่อบรีบัเทคิโนโลยีเสม่ือนจรีงิได้ถึึง 72% พื่วิกเขึ้ารีบัรูีก้ารีมีือยู่
ขึ้องเมืต่าเวิริีส์ผ่่านแบรีนด์และส่�อบันเทิงเปน็ห่ลกั รีายงานจาก WGSN เผ่ยวิา่เจเนอเรีช่นัซึ่ชี่าวิเอเช่ยี
ช่่�นช่อบการีเข้ึ้าไปเป็นส่วินห่นึ�งในพ่ื่�นที�เสม่ือนจรีงิและอาศััยอยู่ในพ่ื่�นที�ที�สามื (Third Platform) ซึ่ึ�ง
ไม่ืใช่แ่ค่ิการีเข้ึ้าถึึงรีะบบออนไลน์ แต่่ยังเข้ึ้าถึึงสินค้ิา บรีกิารี และการีทำาคิวิามืรูีจ้กั พื่บปะเพ่ื่�อนให่ม่ื 
ทั�งยังเป็นลกูค้ิาได้ในรีะดับ Multiple Consumer อิทธีพิื่ลการีเสพื่และลงทนุกับแบรีนด์และอินฟื้ลู
เอนเซึ่อรีที์�ช่่�นช่อบผ่่านฐานแฟื้นด้อมืฝัั� งเอเช่ยี สามืารีถึทำาเงนิในต่ลอดเมืต่าโคิโนมีืได้มืห่าศัาล และ
อาจสรีา้งมืูลค่ิาได้ถึึง 800 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐัภายในปี 2024 

เอเชียทะยานื้สู่จักรวาลเมตาเวิร์ส

instagram.com,mayaaa.gram

Dimension Nova, iqiyi.com
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ในจีนมีืจำานวินปรีะช่ากรี 78% ที�ใช่ง้านเมืต่าเวิริีส์
ผ่่านเกมืโซึ่เช่ียลรูีปแบบเสม่ือนจรีิง ซึ่ึ�งมีือายุ
ตั่�งแต่่ 14-50 ปี โดยในจำานวิน 60% นี�ช่่�นช่อบ
การีใช่้ฟื้ลิเต่อรีผ่์่านเทคิโนโลยี AR คิวิามืนิยมืใน
การีช่มืรีายการีเพื่ลงเป็นทุนเดิมื ทำาให้่การีรีบัช่มื
คิอนเสิรีต์่เสม่ือนจรีงิ (Virtual Concert) ผ่่าน
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเมืต่าเวิริีส์อย่าง TMELAND จากค่ิาย 
Tencent ที�จดัรีายการีปรีะกวิดรีอ้งเพื่ลงขึ้องเห่ล่า
บรีรีดามืนุษย์เสม่ือนจรีงิ ปรีะสบคิวิามืสำาเรีจ็ตั่�งแต่่
ไลฟื้ส์ต่รีมีืในต่อนแรีก 

เช่่นเดียวิกับญี�ปุ่นที�มีืการียอมืรีบัการีมีือยู่ขึ้องมืนุษย์เสม่ือนจรีงิ (Virtual Human) มืายาวินาน 
โดยเฉพื่าะอิมืมืะ (Imma) ที�สามืารีถึเจาะกลุ่มืผู่้บรีโิภคิจนกลายเป็นไวิรีลัในโลกจรีงิ ส่งผ่ลให้่สินค้ิา
ที�ถึูกโปรีโมืต่โดยอินฟื้ลูเอนเซึ่อรีไ์ด้รีบัคิวิามืสนใจต่ามืมืาอย่างแพื่รีพ่ื่ลาย โดยเฉพื่าะคิาแรีกเต่อรี์
ที�เกี�ยวิข้ึ้องกับการีต์่นูมัืงงะและอนิเมืะ ที�สามืารีถึเข้ึ้าถึึงคินญี�ปุ่นได้ทกุกลุ่มื จงึทำาให้่ VTuber ขึ้อง
ญี�ปุ่นโลดแล่นสู่ช่อ่ง YouTube และช่อ่งโทรีทัศัน์ห่ลัก อย่างเช่น่ไอรี ิ (Airi) ที�ทำาห่น้าที�รีายงานข่ึ้าวิ
มืายาวินานตั่�งแต่่ปี 2018 ด้วิยการีแสดงบทบาทสมืมืติ่ และให้่รีะบบเสม่ือนจรีงิสรีา้งตั่วิต่นกรีาฟื้กิ
ออกสู่ห่น้าจอโทรีทัศัน์ด้วิยรีา่งการีต์่นู จนปจัจุบันสามืารีถึเล่�อนขัึ้�นเปน็นักข่ึ้าวิตั่วิจรีงิบนจอโทรีทัศัน์ 
โดยสรีา้งทั�งคิอนเทนต์่ข่ึ้าวิ นำาเที�ยวิ ห่รีอ่พูื่ดคิยุกับพิื่ธีกีรีคินอ่�นได้แบบเรียีลไทม์ื

iqiyi.com

 bangumi, bilibili.com

WEATHEROID TypeA Airi, 
youtube.com
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ห่รีอ่พื่ลังแฟื้นด้อมื คิงห่นีไม่ืพ้ื่นการีทำาเงนิอย่างถึล่มืทลายในเกาห่ลีใต้่ ที�สามืารีถึ 
สรีา้งฐานเมืต่าเวิิรีส์ด้วิยศิัลปิน ไอดอล และอินฟื้ลูเอนเซึ่อรี ์ ทำาให้่เกาห่ลีใต้่ 
เกิดบรีิษัทซึ่อฟื้ต์่แวิรี์ห่น้าให่ม่ืและห่น้าเก่าที�จับม่ือกับคิรีีเอเต่อรี์รุี ่นให่ม่ื 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาโคิรีงสรีา้งพ่ื่�นฐานขึ้องส่�อด้วิยรีะบบ AR VR โฮิโลแกรีมื รีวิมืถึึง 
ศัูนย์บ่มืเพื่าะผู่้เช่ี�ยวิช่าญห่น้าให่ม่ืสำาห่รีบัส่งออกไปยังโลกเสม่ือนด้วิยเม็ืดเงิน 
186.7 ล้านดอลลารี์สห่รีัฐ ในปี  2022 ที� ผ่่านมืา ค่ิายส่�อจำานวินมืาก 
ต่่างผ่ลักดัน K-Pop เข้ึ้าสู่วิงการี K-Verse สรีา้งศิัลปิน Virtual Idol เสม่ือนมืนุษย์ 
เช่น่ วิง Eternity สาวิ ๆ  จากบรีษัิท Kakao Entertainment ห่รีอ่ YuA ศิัลปินจาก
บรีษัิท CJ ENM 

Aespa, youtube.com

@PUBGMOBILE, twitter.com
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เมตาเวิร์ส 
เป็็นระบบนิเวศัใหม่ 
ที่พังทลายเส้นเขตพรมแดน 
ลงโดยสิ้นเชิง
โอชุงซอป  
(Choongsub Oh)  
ห่วหนึ้าฝ่ายั่การตี้ลุ่าดจาก KTO

คิวิามืสำาเรี็จขึ้องสังคิมืออนไลน์เมืต่าเวิิรี์สทำาให้่ 
Zepeto กลายเป็นแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืสำาห่รีบัจัดอีเวินต์่ 
คิอนเสิรีต์่ และจุดนัดพื่บขึ้องอวิต่ารีห่ลายช่นช่าติ่ 
จนทำาให้่รี่างอวิต่ารีขึ้อง Zepeto สามืารีถึโลด
แล่นบนจอบิลบอรีด์ใจกลางเม่ืองขึ้องห่ลายปรีะเทศั 
ขึ้ยายฐานจากเกาห่ลีใต้่ สู่ไทย มืาเลเซึ่ยี ฟื้ลิิปปินส์ 
จนถึึงสห่รีฐัอเมืรีกิา

ขึ้ณะที�อตุ่สาห่กรีรีมืภาพื่ยนต่รีใ์นเกาห่ลีใต้่ก็สามืารีถึ
เติ่บโต่ได้ทั�งในโลกจรีงิและโลกเสม่ือน กรีะทรีวิง
วิัฒนธีรีรีมื กีฬา และการีท่องเที�ยวิขึ้องเกาห่ลีใต้่  
พื่ยายามืผ่ลักดันต่ลาดการีท่องเที�ยวิที�ทำาให้่นัก 
ท่องเที�ยวิสามืารีถึเที�ยวิเกาห่ลีใต้่จากที�ใดก็ได้ในโลก 
นำามืาสู่คิวิามืรีว่ิมืม่ือกับเคิรีอ่ข่ึ้ายบรีษัิทท่องเที�ยวิ
ต่่าง ๆ 

zepeto.me
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อย่าง Korea Tourism Organization (KTO) 
ที� เจาะกลุ่มืนักท่องเที�ยวิด้วิยแพื่ลต่ฟื้อรี์มื 
เมืต่าเวิริีส์ที�สามืารีถึเข้ึ้าถึึงคินจากทั�วิโลก ภายใต้่ 
แคิมืเปญ Come Play with Korea, K-VIBE 
Festa เพ่ื่�อส่งออกวิิดีโอขึ้นาดสั�น และการี
เช่่�อมืต่่อแบรีนด์สินค้ิากับพ่ื่�นที�เสม่ือนจรีิงที�
เลียนแบบพ่ื่�นที�จรีงิในเกาห่ลี การีท่องเที�ยวิรูีป
แบบนี�ยังเกิดขึึ้�นในอีกห่ลายปรีะเทศัอย่างจีน
และสิงคิโปรี ์ โดยเฉพื่าะสิงคิโปรีที์�มืุ่งเป้าสรีา้ง 
E-Tourism โดยเรีิ�มืต้่นจากการีเจาะกลุ่มืนัก
ท่องเที�ยวิผ่่านแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Twitch และขึ้ยาย
สู่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเกมือ่�น ๆ เพ่ื่�อสรีา้งเมืต่าโคิโนมีื
ให้่คิรีบวิงจรีภายในปี 2030

visitkorea.or.kr
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การีด่�มืดำาปรีะสบการีณ์ในเมืต่าเวิริีส์จะเป็นไปไม่ืได้เลยห่ากไรีร้ีา่งอวิต่ารี นี�ค่ิอ
สิ�งที�นีล สเต่เฟื้นสัน (Neal Stephenson) ได้บรีรียายไวิใ้นนิยาย Snow Crash 
เช่่นเดียวิกับการีขัึ้บเคิล่�อนเมืต่าโคิโนมีืที�จำาเป็นต้่องพึื่�งพื่ารีา่งอวิต่ารีเพ่ื่�อทำาให้่
สินค้ิาและบรีกิารีเกิดขึึ้�นเสม่ือนจรีงิ เศัรีษฐกิจสำาห่รีบัอวิต่ารีนี� เรียีกวิา่ Direct-to-
Avatar ห่รีอ่ D2A แบรีนด์ที�เกิดขึึ้�นเพ่ื่�อมือบบรีกิารีสินค้ิาสำาห่รีบัรีา่งอวิต่ารีห่รีอ่
สินค้ิาสำาห่รีบัเสรีมิืแต่่งคิวิามืจรีงิเสรีมิืแบบ AR มีืให้่เห็่นกันมืากมืาย โดยรีะดับ
การีซึ่่�อขึ้ายและนำาไปใช่้นี� เป็นเพีื่ยงขัึ้�นแรีกขึ้องคิวิามืสัมืพัื่นธีบ์นเมืต่าเวิริีส์ที�อยู่
ในรีะดับ Metaverse 2.0 นั�นค่ิอการีสรีา้งโอกาสทางธีรุีกิจและกรีะจายอำานาจ 
ที�สะท้อนค่ิานิยมืบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืสังคิมืนั�น 

การีซึ่่�อขึ้ายสินทรีพัื่ย์และนำาไปใช่้ภายใต้่ Metaverse 2.0 สามืารีถึทำาได้บน
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืผู่ข้ึ้าย ห่รีอ่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�ผู่ข้ึ้ายเปิดการีเช่่�อมืต่่อให้่เข้ึ้าถึึงแบบ Open 
Metaverse วิงสังคิมืขึ้องเมืต่าเวิริีส์รีะยะนี�จงึเน้นการีเข้ึ้าถึึงโลกที�เอ็กซึ่ค์ิลซูึ่ฟีื้และ
จำาแนกคิวิามืสนใจเฉพื่าะกลุ่มื การีลงทนุใน D2A จงึถึกูกำาห่นดโคิรีงสรีา้งให้่เอ่�อ
ปรีะโยช่น์แก่แบรีนด์ที�เข้ึ้ารีว่ิมื ซึ่ึ�งแบรีนด์ที�ถึกูจบัจองเห่ล่านี�จะแสดงค่ิานิยมืผ่่าน
ผ่ลงาน อีเวินต์่ ปรีะสบการีณ์การีให้่บรีกิารี รีวิมืถึึงสินทรีพัื่ย์สำาห่รีบัสะสมื NFT  
ที�เห่มืาะกับกลุ่มืคินบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืนั�นโดยต่รีง 

เขย่าเม็ดเงินื้ในื้เมตาเวิร์ส 
ด้วยสินื้ค้าลักชัวรี 

@dressxcom, twitter.com 
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อย่างแบรีนด์เส่�อผ้่าที�ปรีากฏิบนเมืต่าเวิริีส์ขึ้อง 
IMVU ที�เปิดพ่ื่�นที�ให้่ LGBTQ+ ได้โลดแล่นบน 
เมืต่าเวิิรี์สอย่างอิสรีะ ห่รี่อการีทำาต่ลาดขึ้อง 
Super Bowl คิรีั�งที� 56 ที�ผ่นึกกำาลังแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
จากส่�อโซึ่เช่ยีลอย่าง Snapchat และ TikTok เพ่ื่�อ
เช่่�อมืต่่อคิอนเทนต์่สูช่่อ่ง Tycoon แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
เมืต่าเวิริีส์ขึ้อง Roblox สำาห่รีบัรีบัช่มืการีแข่ึ้งขัึ้น
ขึ้องลีกอเมืรีกัินฟุื้ต่บอล NFL ได้ต่ลอดฤดกูาล 
พ่ื่�นที�แห่่งนี�ไม่ืเพีื่ยงต่อบโจทย์แฟื้นกีฬาเท่านั�น 
แต่่ยังรีวิบรีวิมื NFT จากแบรีนด์ดังและเซึ่เลบรีตีิ่� 
เพ่ื่�อส่งต่่อรีายได้เข้ึ้ามืลูนิธีกิารีกศุัล และสำาห่รีบั
เทศักาลกีฬา สิ�งที�พื่ลาดไม่ืได้ค่ิอกิจกรีรีมื 
เฉลิมืฉลอง แบรีนด์เบียรี ์Miller Lite จงึได้เปิดตั่วิ
บารีเ์บียรีช์่่�อ Miller Lite Bar ขึึ้�นบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื 
Decentraland ผู่โ้ช่คิดีที�สุม่ืจบัรีางวิลัจากโทเคิน
สามืารีถึนำารีางวิลัไปแลกซึ่่�อเบียรีใ์น Miller Lite 
ฺBar ได้ เพ่ื่�อช่มืการีแสดงดนต่รีสีุดพิื่เศัษแบบ
เต็่มือิ�มื

 MILLER LITE, Decentraland.org
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ไม่ืวิา่จะอยู่ปรีะเทศัไทยห่รีอ่ยโุรีป เมืต่าเวิริีส์สามืารีถึทำาให้่ทกุคินเข้ึ้าถึึงสินค้ิารีะดับ
พื่รีเีมีืยมืได้เท่าเทียมื นี�จงึเปน็เห่ต่ผุ่ลสำาคัิญที�ทำาให้่สินค้ิาปรีะเภทลักช่วัิรี ี (Luxury 
Product) เติ่บโต่ได้รีวิดเรีว็ิบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเมืต่าเวิริีส์ จุดขึ้ายขึ้องสินค้ิาลักช่วัิรีอียูที่� 
งานมืาสเต่อรีพี์ื่ซึ่ในบรีบิทเดียวิกันกับเห่รียีญ NFT (Non-Fungible Token) ที�ไม่ื
สามืารีถึดัดแปลงห่รีอ่เลียนแบบได้ จงึทำาให้่สินค้ิาปรีะเภทนี�สามืารีถึสรีา้งภาพื่ลักษณ์
เสม่ือนงานช่ิ�นเอกในดีเอ็นเอขึ้อง NFT ซึ่ึ�งมีืฐานลกูค้ิาที�ยินยอมืจา่ยเงนิให้่กับมืลูค่ิา
ขึ้องผ่ลงานในรีาคิาสงู 

อย่างการีให้่บรีกิารี D2A ใน Metaverse Fashion Week 
(MVFW) บนเมืต่าเวิริีส์ ซึ่ึ�งเปน็การีปรีะกาศัตั่วิคิรีั�งยิ�งให่ญ่ขึ้อง
อตุ่สาห่กรีรีมืแฟื้ช่ั�นในปทีี�ผ่่านมืา ทำาให้่ผู่ค้ินทั�วิโลกสามืารีถึเข้ึ้าถึึง 
แบรีนด์ห่รูีผ่่านกวิา่ 70 รีา้นบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Decentraland 
ภายในรีะยะเวิลา 4 วินั โดยแบรีนด์ต่่าง ๆ  ทำารีายได้จากสินทรีพัื่ย์
ดิจิทัลไปทั�งสิ�น 1 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั มีืผู่้เข้ึ้ารีว่ิมืกิจกรีรีมื
จำานวินกวิ่า 108,000 คิน แบรีนด์ที�พื่บเจอในงาน MVFW 
ในโลกจรีงิ เช่น่ Selfridges, Dolce & Gabbana, Tommy 
Hilfiger, Forever 21, DKNY และงานนี�ยังแจง้เกิดแบรีนด์ที�
วิางขึ้ายเฉพื่าะแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Virtual Market อีกห่ลายแบรีนด์ 
เช่น่ Collina Strada และ Jonathan Simkhai ซึ่ึ�งอยูใ่นเคิรีอ่
ข่ึ้าย IMVU จำาห่น่ายสินค้ิาเสม่ือนจรีงิที�สนับสนุนการีออกแบบ
ผ่ลิต่ภัณฑ์์จากสินค้ิาม่ือสองและเปน็สินค้ิาที�เปิดกวิา้งเรี่�องเพื่ศั 
เสม่ือนเซึ่ฟื้โซึ่นสำาห่รีบั LGBTQ+ บนโลกเสม่ือนอีกทางห่นึ�ง 

NICHOLAS KIRKWOOD, Decentraland.org 

David Cash, Decentraland.org

Selfridges, Decentraland.org
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นิวยอร์กมีพิพิธภัณฑ์์ MOMA  
ในเมตาเวิร์สก็มี MONA  
สถานที่รวบรวมงานศัิลป็ะ NFT  
ที่เป็็นมาสเตอร์พีซแห่งยุค  
พิพิธภัณฑ์์นี้อยู่ในตึก Plein Plaza  
สูง 120 ฟ์ุต ซึ่งตั้งบนที่ดินมูลค่า  
1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
บนแพลตฟ์อร์มเมตาเวิร์ส  
Decentraland

 mona.gallery
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การี “ห่ลอมืรีวิมื” ค่ิอการีสรี้างภาพื่เมืต่าเวิิรี์สที� อิงจากโลกจรีิงในรูีปแบบ Phygital 
(Physical+Digital) ซึ่ึ�งสามืารีถึทำาเงนิในเมืต่าเวิริีส์ได้รีวิดเรีว็ิกวิา่การีสรีา้งพ่ื่�นที�ให่ม่ืที�ผู่ค้ินไม่ืคิุ้น
ช่นิและเปน็สถึานที�ที�ไม่ืมีืใคิรีรูีจ้กั เช่น่ ห้่างห่รูี Selfridges ซึ่่�อที�ดินใน Decentraland เพ่ื่�อสรีา้ง
รีา้นที�มีืรูีปลักษณ์เสม่ือนจรีงิเลียนแบบรีา้นจรีงิในเบอรีมิ์ืงแฮิมื ในขึ้ณะที�เห่ต่ผุ่ลทางเศัรีษฐกิจ
และยคุิสมัืยให่ม่ืที�เปลี�ยนไป ทำาให้่ปจัจุบันฮิารีาจูกไุม่ืใช่ส่ถึานที�เช่ก็อินสำาห่รีบัวิยัรุีน่ญี�ปุน่เห่ม่ือน
ในอดีต่ จงึเกิด Metajuku Mall สถึานที�ที�อิงพ่ื่�นที�เช่า่รีา้นค้ิาจากย่านฮิารีาจูก ุ โดยมีืต่ำาแห่น่ง
รีา้นในโลกเสม่ือนที�ต่รีงกับรีา้นป๊อปอัปขึ้องจรีงิ และเป็นรีา้นที�มีืเฉพื่าะใน Metajuku เท่านั�น

“ห่ลอมืรีวิมืเปน็ห่นึ�งเดียวิ” ค่ิอสิ�งที�เห่ล่าดีไซึ่เนอรีแ์บรีนด์ลักช่วัิรีพีื่ยายามืผ่ลักดัน เพ่ื่�อสรีา้งสรีรีค์ิสินค้ิา
แฟื้ช่ั�นเข้ึ้าสูเ่มืต่าเวิริีส์ ทำาให้่สินค้ิาและแฟื้ช่ั�นโช่วิที์�แม้ืจะมีืรีายละเอียดเท่าโอต่กตู่รูี ์แต่่ก็สามืารีถึซึ่่�อ
ขึ้ายได้งา่ยขึึ้�น โดยสามืารีถึเข้ึ้าถึึงผู่ซ้ึ่่�อที�ต้่องการีสินค้ิาผ่่านฟื้ลิเต่อรีค์ิวิามืจรีงิเสรีมิืห่รีอ่การีสวิมืใส่บน 
รีา่งอวิต่ารี

อย่างแบรีนด์ DressX ที�เปลี�ยนภาพื่จากแอปฯ เกมืเปลี�ยนชุ่ดให้่ตั่วิการีต์่นูในอดีต่ แล้วิเดินห่น้าเต็่มื
ตั่วิสูแ่พื่ลต่ฟื้อรีม์ื MetaCloset ตู่้เส่�อผ้่าดิจทัิลสำาห่รีบัทดลองสวิมืใส่บนรีา่งจรีงิห่รีอ่ซึ่่�อใส่จรีงิบนรีา่ง
อวิต่ารี นอกจากจะสามืารีถึด่�มืดำาคิวิามืเสม่ือนต่ามืนิยามืขึ้องเมืต่าเวิริีส์แล้วิ ยังสามืารีถึห่ลอมืรีวิมื
คิวิามืเสม่ือนจรีงิไวิกั้บโลกจรีงิ และนี�ค่ิอกลไกสำาคัิญที�จะดึงดดูผู่้บรีโิภคิเข้ึ้าสู่เมืต่าโคิโนมีืได้รีวิดเรีว็ิ
กวิา่การีเปน็แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�แยกออกจากโลกจรีงิโดยสิ�นเช่งิ 

JPMorgan team Decentraland.org

Republique, voguebusiness.com
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ปฏิิเสธีไม่ืได้วิา่สินค้ิาและบรีกิารีกลุม่ืลักช่วัิรีค่ีิอกลุม่ืที�เดินห่น้าเข้ึ้าสูเ่มืต่าเวิริีส์
ได้เรีว็ิที�สดุ ห่ากย้อนกลับไปที�คิำาวิา่ “โพื่รีโทเปยี” จะรูีว้ิา่ผู่พั้ื่ฒนานวิตั่กรีรีมืต่่าง
ต้่องการีพัื่ฒนาคิุณภาพื่ช่ีวิติ่ให้่ดียิ�งขึึ้�นกวิา่ที�เป็นเคิยอยู่ การีจำาลองสถึานที� 
สินค้ิา ห่รีอ่บรีกิารีในรีะดับลักช่วัิรี ีอาจไม่ืใช่ก่ารีแบ่งกลุม่ืผู่บ้รีโิภคิออกจากกัน
เห่ม่ือนที�โลกจรีงิกำาลังเปน็ แต่่เปน็การีทำาให้่ผู่บ้รีโิภคิที�ต้่องการีสินค้ิาคิณุภาพื่
ดีห่รีอ่ต้่องการีมีืช่วีิติ่ที�ดีกวิา่เม่ื�อวิาน สามืารีถึสรีา้งโพื่รีโทเปยีขึ้องตั่วิเอง แล้วิ
เดินเข้ึ้ามืาเปน็ส่วินห่นึ�งขึ้องเมืต่าเวิริีส์แห่่งนั�น 

exclusible.com
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วิงการีเมืต่าเวิิรี์สยุคิ Web 3.0 ไม่ืมีื
ใคิรีแข็ึ้งแกรีง่ด้วิยตั่วิคินเดียวิ นั�นจึง
เป็นเห่ตุ่ผ่ลให้่แพื่ลต่ฟื้อรี์มืปรีะเภท 
Open Metaverse 4 แพื่ลต่ฟื้อรี์มื 
อย่าง The Sandbox, Decentraland, 
Cryptovoxels และ Somnium เติ่บโต่
ได้รีวิดเรี็วิกวิ่าเมืต่าเวิิรี์ส Meta ขึ้อง 
Facebook Horizon ห่รีอ่เมืต่าเวิิรีส์
จากบรีษัิทเกมือ่�น ๆ และอีกห่นึ�งปัจจยั 
สำาคัิญที�ทำาให้่การีเติ่บโต่ขึ้องรีะบบ 
เมืต่าโคิโนมีือยู่รีอดบนแพื่ลต่ฟื้อรี์มื 
Open Metaverse ได้นาน ค่ิอการีทำาให้่
เมืต่าเวิริีส์เปน็มืากกวิา่เปน็พ่ื่�นที�สำาห่รีบั
การีจดัอีเวินต์่ ทำางาน ห่รีอ่ซึ่่�อขึ้าย NFT 
นั�นค่ิอการีสรีา้งที�ดินและขึ้ยายเคิรีอ่ข่ึ้าย
อสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์บนเมืต่าเวิริีส์

การีจับจองที�ดินบนเมืต่าเวิิรี์สในปีที�
ผ่่านมืาลงทนุด้วิยเม็ืดเงนิเก่อบพัื่นล้าน
ดอลลารีส์ห่รีฐั ซึ่ึ�งเติ่บโต่ขึึ้�น 2 เท่าจาก
ปี 2021 ที�อยู่ที� 501 ล้านดอลลารีส์ห่รีฐั 
และคิาดวิา่จะเติ่บโต่ขึึ้�นต่่อเน่�อง ส่งผ่ล
ให้่รีาคิาที�ดินและอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์สงูขึึ้�น
อีก 31% ภายในปี 2028 

rics.org
“อสังหาริมทรัพย์” 
จุดเช้่อมต่อเมตาเวิร์ส 
กับ Web 3.0 ให้เกิดข้�นื้จริง
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Sotheby’s International Realty 
ห่นึ� งในบรีิษัทที�ปรีึกษาและลงทุนด้าน
อสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ที�มีืสาขึ้าอยูใ่นเม่ืองให่ญ่ ๆ   
ทั�วิโลก ปัจจุบันได้ขึ้ยายฐานการีให้่บรีกิารีสู่
เมืต่าเวิริีส์บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื The Sandbox 
เม่ื�อการีลงทุนบนเมืต่าเวิิรี์สไม่ืได้มีืแค่ิ 
งานศิัลปะ จึงได้ขึ้ยายแบรีนด์ภายใต้่ช่่�อ  
One Sotheby’s เพ่ื่�อจับม่ือกับบรีษัิท
สถึาปนิกเมืต่าเวิริีส์อย่าง Voxel Architects  
และ Meta Residence สรีา้งแมืนช่ั�น 
MetaReal โดยเรีิ�มืต้่นจากใจกลางเม่ือง
ไมือามีื�และฟื้ลอรีดิา แมืนช่ั�นสดุห่รูีขึ้นาด 
11,000 ต่ารีางฟุื้ต่ที�มีือยู่จรีงิในไมือามีื� 
เม่ื�อลูกค้ิาซึ่่�อแมืนช่ั�นสถึานที�จรีิงแล้วิ 
เท่ากับวิา่ผู่ซ้ึ่่�อจะมีืแมืนช่ั�นในพ่ื่�นที�เดียวิกัน
และลักษณะเดียวิกันบนเมืต่าเวิิรีส์ โดย
จำาห่น่ายในรูีปแบบขึ้อง NFT ที�สามืารีถึ
ใช่้งานพ่ื่�นที�นี�เพ่ื่�อจัดปรีะชุ่มื ปารีตี์่� ห่รีอ่
เปิดให้่ผู่้มืาเย่อนจากทั�วิโลกเข้ึ้าช่มืได้บน
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเมืต่าเวิริีส์

ขึ้ณะที�แบรีนด์ดัง ๆ  กำาลังห่ลั�งไห่ลเข้ึ้าสู่เมืต่าเวิริีส์ เปน็ไปไม่ืได้เลยที�ธีรุีกิจเห่ล่านี�จะไม่ืเข้ึ้าไปลงทนุกับ
การีเช่่าพ่ื่�นที�ห่รีอ่ซึ่่�อโปรีโต่คิอลที�ดินบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื การีเป็นเจ้าขึ้องที�ดินจึงเสม่ือนเป็นการีเข้ึ้าไป
คิรีองมืูลค่ิาอนาคิต่ อย่างที�จานีน โยรีโิอ (Janine Yorio) ซึ่อีีโอขึ้อง Republic Realm ได้กล่าวิไวิว้ิา่ 
“การีลงทนุในอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์บนเมืต่าเวิริีส์มีืคิวิามืเสี�ยงสงู แต่่อาจมีืผ่ลต่อบแทนมืห่าศัาล”

ONE Sotheby’s Illustration by Kate Walker
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บรีิษัท Exclusible ขึึ้�นช่่�อเรี่�องการีคัิดสรีรี
สินทรีัพื่ย์ดิจิทัลที�มืาจากผ่ลงาน NFT รีะดับ 
ลักช่วัิรี ีเปิดให้่จองที�ดินรีวิมืถึึงเพื่นต์่เฮิาส์ในดไูบ 
ปารีสี ไมือามีื� และในเม่ืองให่ญ่อีกมืากมืาย บน
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเมืต่าเวิริีส์ Spatial.io, Virstate.io, 
The Sandbox ฯลฯ โดยสรีา้งเคิรีอ่ข่ึ้าย Web 
3.0 จากต่ลาดแฟื้ช่ั�นอย่าง Tod’s Group ต่ลาด
เคิรี่�องปรีะดับอย่าง Asprey และ Louis Moinet 
ต่ลาดซูึ่เปอรีค์ิารีอ์ย่าง Bugatti และอีกมืากมืาย
ที�ผ่ลิต่ขึึ้�นเพ่ื่�อ Exclusible และสินทรีัพื่ย์ที�
ปรีะมืูลจากแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Market Place อย่าง
ผ่ลงาน Bored Ape จาก OpenSea นอกจาก
การีลงทุนในอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ขึ้อง Exclusible 
จะดสูมืจรีงิด้วิยบรีรียากาศัขึ้องฤดกูาลในแต่่ละ
เม่ือง ยังเป็นการีเดิมืพัื่นด้วิยทางเล่อกสุดห่รูีที�
รีะดมืทนุจากนักลงทนุรีะดับโลกและเซึ่เลบรีตีิ่�ที�
เข้ึ้าไปจบัจอง เพ่ื่�อทำาให้่ Exclusible ไปถึึง Web 
3.0 ก่อนใคิรี

แอนึดรูว์ คำ้เกลุ่ (Andrew Kiguel) 
ซ้อ้โอ Tokens.com โทุรอนึโตี้

ขณะที่ผู้ลงทุนรุ่นใหญ่่เย้ยหยันการการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์บนเมตาเวิร์ส แต่สำาหรับผู้ลงทุนรุ่นใหม่ 
พวกเขาพร้อมที่จะกระโจนเข้าไป็ในโลกแห่งนั้น เช่นเดียวกับ
การให้คุณค่าของสิ่งที่เป็็นดิจิทัล ที่แม้จะจับต้องไม่ได้  
แต่ก็เป็็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

exclusible.com

exclusible.com
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สตู่ดิโอช่่�อดัง Zaha Hadid 
Architects ที�เช่่�อวิา่การีเดินห่น้า
ขึ้องอตุ่สาห่กรีรีมืสถึาปตั่ยกรีรีมื 
จะเป็นตั่วินำาห่น้าเรี่�องรีาวิขึ้อง 
เมืต่าเวิริีส์แห่่งนั�น ขึ้อบเขึ้ต่ขึ้อง
วิชิ่าสถึาปัต่ยกรีรีมืดิจิทัล ไม่ืได้
ห่มืายถึึงการีเป็นนักออกแบบ
วิิดีโอเกมืห่รี่อออกแบบสิ�งที�ใช่้
เพ่ื่�อคิวิามืบันเทิงเท่านั�น แต่่ต้่อง 
ส่งผ่ลเช่ิงบวิกต่่อสังคิมืและ
อนาคิต่ขึ้องสิ�งแวิดล้อมืในรีะบบ
นิเวิศันั�นด้วิย 

งานออกแบบที�สรีา้งขึึ้�นห่ากพึื่�งพื่าเฉพื่าะคิวิามืสวิยงามืห่รีอ่สมืจรีงิในแบบ 3 มิืติ่ ย่อมืไม่ืสามืารีถึ
สรีา้งคิวิามืสัมืพัื่นธีท์างสังคิมืได้ กลยุทธีส์ำาห่รีบัการีออกแบบอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ จงึจำาเป็นต้่องพึื่�งพื่า
เคิรีอ่ข่ึ้าย แบรีนด์ และการีสานสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งโลกจรีงิและโลกเสม่ือนไวิด้้วิยกัน

BIG’s Vice Media  
headquarters,  
Decentraland.org

Cyber-Urban,  zaha-hadid.com
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อย่างผ่ลงานการีออกแบบแกลเลอรี ี NFTism ที�อิงจากแกลเลอรี ี Art Basel ใน 
ไมือามีื� ซึ่ึ�งไม่ืใช่แ่ค่ิสถึานที�จดัวิางงานศิัลปะห่รีอ่สำาห่รีบัเปิดปรีะมืลูเท่านั�น แต่่ยังเปน็
สถึานที�ที�รีวิบรีวิมืผู่ที้�ช่่�นช่อบสิ�งเดียวิกัน เช่น่ ยานยนต์่ทางนำาและทางบก ในคิอลเลก็ช่นั 
Z-Boat และ Z-Car One จากนักออกแบบเคินนี� สแคิช่เทอรี ์(Kenny Schachter) 
เพ่ื่�อส่งต่่อผ่ลงานยานพื่าห่นะสู่เกมื MMO ที�ผู่เ้ล่นสามืารีถึขัึ้บขีึ้�ได้จรีงิบนโลกเสม่ือน

 NFTism, zaha-hadid.com
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บริการด้วยความเสม้อนื้ 
ประทับใจด้วยความสมจริง

ธีรุีกิจบรีกิารีเพิื่�มืปรีะสบการีณ์ผ่่านแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเมืต่าเวิริีส์มืากขึึ้�น อย่างการีสรีา้ง QVerse เมืต่าเวิริีส์
ขึ้องสายการีบิน Qatar Airways ซึ่ึ�งพัื่ฒนาจากนวิตั่กรีรีมืเกมื Unreal Engine ขึ้องค่ิาย Epic Games 
เช่่�อมืโยงคิวิามืเปน็ไปได้ให่ม่ื ๆ บนเคิรี่�องบินผ่่าน MetaHuman ที�ทำาห่น้าที�แนะนำาและให้่บรีกิารีขึ้อง
ลกูเรีอ่เสม่ือนจรีงิ เพ่ื่�อยกรีะดับการีให้่บรีกิารีสายการีบินที�พื่รีเีมีืยมืไปอีกขัึ้�น 

เช่่นเดียวิกับสายการีบิน Emirates ที�นอกจากจะ
ยอมืรีบัการีจ่ายด้วิยสกุลเงนิ Bitcoin มืาตั่�งแต่่ปี 
2020 ปัจจุบันสายการีบินได้ลงทนุใน NFT เพิื่�มืขึึ้�น 
เพ่ื่�อนำาผ่ลงานเห่ล่านั�นเข้ึ้ามืาเป็นส่วินห่นึ�งขึ้องโลก
เสม่ือนจรีงิที�สายการีบินมือบให้่แก่ลูกเรีอ่ โดยเรีิ�มื
จากการีเปิดจำาลองการีนั�งเคิรี่�องบินและสวิมืแวิ่น 
VR Oculus ไวิใ้นงาน Expo ปี 2020 เพ่ื่�อต่่อยอด
การีให้่บรีกิารีเสม่ือนจรีงิบนเคิรี่�องบินจรีงิ ที�แม้ืจะ
อยู่รีะห่วิ่างบินก็สามืารีถึช่มืภาพื่เสม่ือนการีนั�งทำา
สปา ห่รีอ่ท่องเที�ยวิอยู่ในบรีรียากาศัที�ผ่่อนคิลายได้
ต่ลอดการีเดินทาง ปรีะสบการีณ์นี�จะถึกูจดัไวิใ้ห้่เปน็
ห่นึ�งในฟื้ังก์ช่ั�นการีให้่บรีกิารีขึ้องสายการีบินโบอิง 
777-300ER ในอนาคิต่

emirates.com

Qatarairways.com
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โรีงแรีมื Marriott, Atlantis, Hilton, Four Seasons, InterContinental และโรีงแรีมือ่�น ๆ 
ในเคิรีอ่ รีว่ิมืลงทุนใน RendezVerse เมืต่าเวิริีส์โรีงแรีมืเพ่ื่�อให้่บรีกิารีลูกค้ิาในต่ลาด Web 3.0 
RendezVerse ในรีะยะเรีิ�มืต้่นถ่ึอเป็นเคิรี่�องม่ือสำาห่รีบับรีกิารีสถึานที�ในโรีงแรีมื ตั่�งแต่่ห้่องพัื่ก 
ห้่องจัดเลี�ยง ห้่องปรีะชุ่มื สถึานที�เห่ล่านี�แม้ืผู่้ใช่้บรีกิารีจะไม่ืสามืารีถึเข้ึ้ามืาที�โรีงแรีมืได้ แต่่ก็
สามืารีถึออนไลน์เข้ึ้าเมืต่าเวิริีส์ RendezVerse ได้ โดยจ่ายเป็นสกุลเงนิทุกปรีะเภท รีวิมืถึึงสกุล 
$NGAGE โทเคินที�ทำาให้่ผู่้ใช่้บรีกิารีได้รีบัสิทธีิพิื่เศัษและเช่่�อมืต่่อ RendezVerse ได้โดยต่รีง 

ห่ลังจากที�แบรีนด์โรีงแรีมืให่ญ่ ๆ ต่่างเข้ึ้าสู่เมืต่าเวิิรี์สกันถ้ึวินห่น้า แบรีนด์โรีงแรีมืในเคิรีอ่ 
Millennium ขึ้องสิงคิโปรี ์ก็ได้เปิดตั่วิ M Social และ CitizenM พ่ื่�นที�โรีงแรีมืสำาห่รีบัจัดอีเวินต์่
และสังสรีรีค์ิบนเมืต่าเวิริีส์ Decentraland ซึ่ึ�งการีจำาห่น่ายและบรีกิารี NFT บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเมื
ต่าเวิริีส์มีืผ่ลต่่อโรีงแรีมืในโลกจรีงิ ทำาให้่โรีงแรีมืในเคิรีอ่ Millennium กลับมืามีืโอกาสทางธีรุีกิจ
มืากขึึ้�นอีกคิรีั�ง ห่ลังจากที�ซึ่บเซึ่าด้วิยพิื่ษเศัรีษฐกิจ ทางโรีงแรีมืจึงได้วิางแผ่นขึ้ยายคิอมืมิืวินิตี่�
โรีงแรีมืสู่โรีงพื่ยาบาลบนเมืต่าเวิริีส์ 

lyf.app

M Social, Decentraland.org 
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เช่่นเดียวิกับการีท่องเที�ยวิเช่ิงสุขึ้ภาพื่และบรีกิารี
เมืต่าเวิริีส์แบบคิรีบวิงจรีขึ้องโรีงพื่ยาบาลในสห่รีฐั
อาห่รีบัเอมิืเรีต่ส์ (UAE) ในโปรีเจ็กต์่ Thumbay 
เพ่ื่�อช่่วิยเห่ล่อผู่้ป่วิยซึ่ึ�งเป็นอัมืพื่าต่เกิน 6 เด่อน
ขึึ้�นไป ได้จำาลองที�อยู่อาศััยด้วิยภาพื่และเสียงที�
ลูกค้ิาต้่องการีลงในฐานข้ึ้อมืูล เพ่ื่�อสรีา้งสรีรีค์ิ
คิวิามืเสม่ือนจรีงิเฉพื่าะรีาย ผู่ป้ว่ิยสามืารีถึโต้่ต่อบ
และสนทนากับบุคิคิลจรีิงห่รี่อรี่างอวิต่ารี ด้วิย
นวิตั่กรีรีมืที�เช่่�อมืโยงกับปรีะสาทสัมืผั่สขึ้องรีะบบ
แฮิปติ่กส์บนผิ่วิห่นังเพ่ื่�อด่�มืดำาปรีะสบการีณ์ได้
สมืจรีงิ

Medical Metaverse project, cryptotimes.io
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ทั�งสินค้ิาและบรีิการีที�เกิดขึึ้�นในเทคิโนโลยีเมืต่าเวิิรี์ส
สามืารีถึอยู่รีอดต่่อไปได้ ด้วิยการีเช่่�อมืโยงคิวิามืสัมืพัื่นธี์
ขึ้องผู่้คินและสถึานที�ไวิ้ด้วิยกัน เมืต่าเวิิรีส์เป็นเคิรี่�องม่ือ
ห่นึ�งในการีส่งผ่่านคิวิามืทันสมัืยทางเทคิโนโลยี ศิัลปะ จติ่
วิญิญาณ สขุึ้ภาพื่ ธีรุีกิจ การีเม่ือง และการีศึักษา เพื่รีาะ
ปัจจัยเห่ล่านี�ค่ิอส่วินห่นึ�งที�สามืารีถึห่ลอมืรีวิมืทุกคิวิามื
รูีสึ้ก ให้่ทุกคิวิามืสัมืพัื่นธีเ์กิดขึึ้�นจรีงิบนโลกเสม่ือน และนี�
ค่ิอโจทย์ที�เมืต่าโคิโนมีืกำาลังจะไปให้่ถึึงในปี 2023 

บทความ “CitizenM to Become 
“First Hospitality Company to 
Build in the Metaverse” ” 
โดย  Cajsa Carlson  
จาก dezeen.com

บทความ “How Luxury Retail’s 
Big Metaverse Fashion Week 
Experiment in Decentraland 
Played Out with Virtual Stores, 
NFT Wearables, a Bored Ape 
Collaboration and More”  
โดย Stephanie Hirschmiller  
จาก forbes.com

บทความ “Metaverse Strategy: 
APAC Entertainment”  
โดย Alison Ho จาก wgsn.com

บทความ “Metaverse Strategy: 
Luxury” โดย WGSN Insight Team 
จาก wgsn.com

ที่มา: 

บทความ “Metaverse Trends 
2022: In-Game Advertising”  
โดย Matt Poile จาก wgsn.com

บทความ “Meta-tainment Futures” 
โดย The: Future: Laboratory Team 
จาก thefuturelaboratory.com

บทความ “The Metaverse as 
Opportunity for Architects: 
an Interview with Patrik 
Schumacher” โดย Sara Kolata 
จาก archdaily.com

บทความ “What Is the Metaverse, 
Exactly” โดย Eric Ravenscraft  
จาก wired.com

บทความ “What’s the Difference 
between Utopia, Eutopia and 
Protopia?” โดย Hanzi Freinacht 
จาก metamoderna.org

The 925 Genesis MOOD โดย Christofle
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ชุมชนื้ชาวคริปโต  
เพื่อนื้บ้านื้ของเศรษฐกิจดิจิทัล

CRYPTO  
COMMUNITY

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต ศิลปะและหัตถกรรม สื่อและบันเทิง
ภาพประกอบโดย  
Wren McDonald  
จาก nytimes.com
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KEY 
TAKEAWAYS

 รีายงาน Merchant Getting Ready for 
crypto โดย Deloitte คิาดการีณ์วิา่ภายใน
ป ี2026 คิรีปิโต่จะกลายเปน็ตั่วิเล่อกอันดับ
ห่นึ�งที�ผู่้คินเล่อกใช่้เพ่ื่�อช่ำารีะเงนิ และเป็น
โคิรีงสรีา้งห่ลักสำาห่รีบัต่ลาดเงนิดิจทัิล

 The Tech Evangelists นักลงทุนที�ไม่ื
แสวิงห่าผ่ลปรีะโยช่น์ทางการีเงนิ มีืจำานวิน
มืากที�สดุในบรีรีดานักลงทนุทั�งห่มืด คิิดเปน็ 
54% ขึ้องชุ่มืช่นคิรีปิโต่ โดยมีืแรีงจูงใจจาก
คิวิามืเช่่�อในสกุลเงนิดิจิทัลและเช่่�อวิา่เงนิ
ช่นิดนี�จะกลายเป็นเงนิสำาห่รีบัอนาคิต่
 

 รีะบบ Learn-to-Earn เป็นการีทำา
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให้่กลายเปน็คิอมืมิืวินิตี่� ซึ่ึ�งเปน็
ทั�งแห่ล่งคิวิามืรูี ้พ่ื่�นที�สนทนา ให้่คิำาแนะนำา 
และศัูนย์กลางจัดกิจกรีรีมืทั�งบนออนไลน์
และออฟื้ไลน์ ห่ากรีะบบนี�แข็ึ้งแกรีง่ นี�อาจ
เป็นจิ�กซึ่อวิช์่ิ�นสำาคัิญสำาห่รีบั Web 3.0 ที�
สมืบูรีณ์และอาจเป็นตั่วิกำาห่นดคิวิามือยู่
รีอดขึ้องสกลุเงนิดิจทัิลอีกทางห่นึ�ง

หนังสือ Biological Anthropology:  
Concepts and Connections  
โดย Agustin Fuentes
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รีายงาน Merchant Getting Ready for crypto โดย Deloitte คิาดการีณ์วิา่ภายในปี 2026 ผู่้คิน
จะยอมืรีบัการีใช่้คิรีปิโต่ โดยเฉพื่าะรีา้นค้ิาปลีกที�ปรีบัตั่วินำารีะบบจ่ายเงนิด้วิยคิรีปิโต่มืาใช่้จำานวิน 
85% คิรีปิโต่จะกลายเป็นตั่วิเล่อกอันดับห่นึ�งที�ผู่้คินเล่อกใช่้เพ่ื่�อช่ำารีะเงนิ และเป็นโคิรีงสรีา้งห่ลัก
สำาห่รีบัต่ลาดเงนิดิจิทัล รีะบบนี�ไม่ืได้ให้่คิวิามืสำาคัิญทางการีเงนิเฉพื่าะกลุ่มื แต่่เป็นเรี่�องสำาห่รีบั
ทุกคินที�ใช่้เงนิจ่ายผ่่านรีะบบออนไลน์ นอกจากนี�คิรีปิโต่ยังกลายเป็นมืาต่รีฐานคิวิามืเท่าทันโลก
และการีเปิดใจรีบัสิ�งให่ม่ืยุคิดิจิทัลในบุคิคิลอีกเช่่นกัน โดยผ่ลสำารีวิจจาก eToro ช่ี�วิา่ผู่้บรีโิภคิใน
สห่รีฐัอเมืรีกิามัืกเล่อกออกเดทบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืห่าคิู่ออนไลน์ โดยเล่อกออกเดทกับผู่ที้�รีะบถึุึงคิรีปิโต่ 
ไวิใ้นคิวิามืสนใจบนโปรีไฟื้ล์ห่าคิู่ถึึง 33% คิรีปิโต่จงึไม่ืใช่แ่ค่ิการีเปลี�ยนแปลงทางการีเงนิ แต่่เปลี�ยน
ค่ิานิยมืและการียึดในติ่ดทรีพัื่ย์สินที�จับต้่องได้ไปอย่างสิ�นเช่ิง

ท่ามืกลางคิวิามืต่่�นตั่วิในเทคิโนโลยีคิรีปิโต่เคิอเรีนซึ่ี เรีากำาลังเผ่ช่ิญภาวิะการี
เปลี�ยนแปลงค่ิานิยมื เห่ม่ือนสมัืยที�เงนิธีนบัต่รีถึกูนำามืาแทนที�ทองคิำา ช่ว่ิงแรีกเรีิ�มื
สิ�งนี�อาจเปน็เรี่�องยากที�จะเข้ึ้าใจวิา่มืลูค่ิาเกิดขึึ้�นได้อย่างไรี แต่่เม่ื�อมีืการีใช่ง้านและ
เติ่บโต่ในรีะดับสากล ผู่ค้ินจงึยอมืรีบัที�จะใช่เ้งนิเพ่ื่�อแลกเปลี�ยนสินค้ิา รีะบบคิรีปิโต่
เคิอเรีซึ่ียุคินี�ถ่ึอเป็นยุคิเรีิ�มืต้่นสำาห่รีบัเปลี�ยนผ่่านมูืลค่ิาเงนิสดสู่เงนิดิจิทัล ตั่วิแปรี
การีลงทุนในเห่รียีญทำาให้่รีาคิาผั่นผ่วินขึึ้�นสดุและลงสดุในทุกไต่รีมืาส จึงไม่ืแปลก
ที�ต่ลาดคิรีปิโต่จะสรีา้งคิวิามืไม่ืแน่นอนให้่แก่ผู่้ลงทุนในช่่วิง 10 ปีแรีก ปัจจุบัน 
มีืห่ลายคินที�มืองวิา่รีะบบนี�ยังต้่องพัื่ฒนาไปอีกห่ลายขัึ้�น จึงรีอให้่ถึึงวินัที�สมืบูรีณ์
เพ่ื่�อเพิื่�มืคิวิามืเช่่�อมัื�น 100% 

ภาพโดย  GuerrillaBuzz Crypto PR จาก unsplash

ภาพประกอบโดย  
ARIEL DAVIS 
จาก wired.com
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ป ี2023 เปน็ก้าวิสำาคัิญในการีสรีา้งกฏิรีะเบียบ โคิรีงสรีา้ง และ
เสรีมิืเกรีาะเคิรีอ่ข่ึ้ายให้่แข็ึ้งแกรีง่ เพ่ื่�อเสรีมิืคิวิามืมัื�นคิงและ
คิวิามืปลอดภัยในรีะบบช่ำารีะเงินและการีลงทุนในสินทรีพัื่ย์
ดิจิทัล Deloitte เผ่ยวิา่ไม่ืมีือะไรีสำาคัิญไปกวิา่การีสรีา้งคิวิามื
เช่่�อมัื�นให้่แก่ผู่บ้รีโิภคิและนักลงทนุ การีขึ้จดัคิวิามืกังวิล คิวิามื
กลัวิ และคิวิามืไม่ืแน่นอน ค่ิอคิวิามืท้าทายที�ยิ�งให่ญ่ในการี 
ยอมืรีบัคิรีปิโต่ และยังเป็นปัจจัยสำาคัิญที�จะทำาให้่คิรีปิโต่สกุล
ไห่นได้ไปต่่อ และสกุลไห่นต้่องเป็นดาวิที�ดับบนโลกดิจิทัล

ใจคิวิามืสำาคัิญขึ้องคิรีปิโต่เคิอเรีนซึ่ี ค่ิอการีสรีา้งเห่รียีญที�ขัึ้บ
เคิล่�อนชุ่มืช่น การีทำางานบนรีะบบบล็อกเช่นในสกลุเงนิดิจิทัล
ไม่ืมีืใคิรีที�คิุมืบังเหี่ยนไวิข้้ึ้างห่ลัง แต่่จะขัึ้บเคิล่�อนด้วิยอำานาจ
การีตั่ดสินใจรูีปแบบกลุ่มื ทรีพัื่ยากรีเคิรีอ่ข่ึ้าย การีกรีะจาย
เห่รียีญ และการีพัื่ฒนาทรีพัื่ยากรีขึ้องรีะบบคิรีปิโต่เคิอเรีนซึ่ี
ที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยชุ่มืช่นผู่้ถ่ึอคิรีองเห่รียีญ ค่ิอสิ�งที�ทำาให้่เห่รียีญ
ยังคิงอำานาจอยู่บนพ่ื่�นที�ดิจิทัล

แซม แบงคำ์แมนึ-ฟรายั่ด ์
(Sam Bankman-Fried)  

ผู้ก�อตี้่�ง FTX Cryptocurrency 
Derivatives Exchange 

คริป็โตเคอเรนซี 
ต้องการกล่องที่มีช่องว่างให้ใส่  

ไม่ใช่เหรียญ่ที่มีมูลค่าสูง

ภาพถ่ายโดย   
Nenad Novakovic 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย   
GuerrillaBuzz Crypto PR 
จาก unsplash
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แซึ่มื แบงค์ิแมืน-ฟื้รีายด์ ได้ให้่สัมืภาษณ์บน 
พื่อดแคิสต์่ Odd Lots ขึ้อง Bloomberg วิา่การี
เก็บเกี�ยวิเห่รียีญในฟื้ารีม์ืคิรีปิโต่เห่ม่ือนโมืเดล
กล่อง แซึ่มืเรียีกกล่องนี�วิา่ Protocal X ใคิรีก็ได้
สามืารีถึนำาเงนิต่นเองใส่เข้ึ้าไปในกล่อง เงนิใน
ที�นี�อาจเป็นเงนิสกลุใดก็ได้ในโลกซึ่ึ�งรีวิมืถึึงเงนิ
สกลุดิจทัิลด้วิย กล่อง Protocal X จะออกโทเคิน 
X ให้่แก่ผู่้ที�ลงเงนิในกล่องคินละ 1% เทียบกับ
จำานวินเงินที�ลงกล่อง เพ่ื่�อสัญญาวิ่าจะสรี้าง 
รีายได้จากสิ�งดีๆ จากการีลงทนุในกล่องนี� ห่าก 
กล่องใดสามืารีถึให้่ผ่ลต่อบแทนมืากขึึ้�น ยิ�งเกิด 
การีใช่ก้ล่องมืากขึึ้�น 

แม้ืวิ่ากล่องนี�จะอยู่บนเส้นทางที� ไม่ืช่ัดเจน 
ท้ายที�สุดมัืนก็ค่ิอเกมืการีเงนิ ถ้ึาทุกคินมีืสิทธี ิ
ลงคิะแนนลงในกล่องเพ่ื่�อให้่โทเคินในกล่องมีื 
อำานาจทางการีเงนิ นั�นก็ค่ิอปรีะช่าธีปิไต่ยโทเคิน 
ที�ทุกคินเล่อก และต่รีาบใดที�ผู่้คินยังคิงใส่เงนิ 
เข้ึ้าไปอีก โดยเช่่�อวิา่มัืนต้่องมีืค่ิาบางอย่าง กล่อง 
ก็จะมีืค่ิาในตั่วิมัืนเอง ยังมีือีกห่ลายคินที�เล่อก
กล่องเพื่รีาะคิวิามืช่อบส่วินตั่วิ การีลงทนุกับสิ�ง
ที�ช่อบอาจไม่ืได้เกิดขึึ้�นจากผ่ลกำาไรีที�ลงทนุ แต่่
มีืมืูลค่ิามืากกวิา่เม่ื�อเป็นการีลงทุนในเป้าห่มืาย
บนข้ึ้อต่กลงรีว่ิมืกันขึ้องคินในกล่องนั�น

freepik.com
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กล่องคริป็โตท่ีรวบรวมผู้คนซ่ึงมีความสนใจร่วมกัน 
ถูกเรียกว่าชุมชนชาวคริป็โต (Crypto Community) 
การเงินท่ีอยู่บนความเสี่ยงจำาเป็็นต้องถูกโอบอุ้มด้วย
ความแข็งแกร่งของชุมชน การรวมตัวของชุมชน 
ชาวครปิ็โตอาจเกดิข้ึนจากผู้ท่ีแสวงหาป็ระโยชน์ตา่งกนั

ภาพถ่ายโดย  
Rodion Kutsaev 
จาก Unsplash
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The Thrill Seekers 
นักลงทุนผู่้แสวิงห่าคิวิามืต่่�นเต้่น จากสถิึติ่มีื
เพีื่ยง 25% เท่านั�นที�เข้ึ้าใจคิวิามืรูีเ้กี�ยวิกับกลไก 
คิรีิปโต่เคิอเรีนซึ่ีและมัื�นใจคิวิามืสามืารีถึใน
การีซึ่่�อขึ้ายเห่รียีญ อีก 55% ค่ิอเจา้ขึ้องคิรีปิโต่
ที�ต้่องการีรีบัเงินปันผ่ลรีายเด่อนเป็นสกุลเงิน
ดิจทัิล อีก 20% ค่ิอผู่้ลงทนุเพ่ื่�อรีบัคิวิามืต่่�นเต้่น 
ที�คิาดเดาไม่ืได้และห่วิงัที�จะได้เงนิจำานวินมืาก 
จากการีลงุทนนี� และสุดท้ายค่ิอผู่้ที�ลงทุนเพ่ื่�อ
คิวิามืสนุกสนานไม่ืได้ห่วิังผ่ลกำาไรีมืากนัก 
คิิดเป็น 17% จากผู่้เป็นเจา้ขึ้องคิรีปิโต่ทั�งห่มืด

The HOLDers 
นักเทรีดสาย HODL ซึ่ึ�งมืาจากคิำาวิา่ Hold on for 
Dear Life ซึ่ึ�งแปลวิา่ ถ่ึอไวิ ้ไม่ืปล่อยให้่ห่ลดุม่ือ 
ผู่้ลงทุนในคิรีปิโต่รีะยะยาวิคิิดเป็น 20% ขึ้อง
นักลงทุนทั�งห่มืดในชุ่มืช่นคิรีปิโต่ คิวิามืจงรีกั
ภักดีในคิรีิปโต่ ทำาให้่คินกลุ่มืนี�ถึูกเรีียกเป็น
เจ้าขึ้องคิรีิปโต่ฐานะผู่้ ถ่ึอหุ้่น ห่รี่อนักเทรีด 
ติ่ดดอยที�เช่่�อในเห่รียีญสงู ยอมืรีบัคิวิามืผั่นผ่วิน
ได้ อีกทางห่นึ�งค่ิอม่ือให่ม่ืที�ห่วิั�นไห่วิกับคิวิามื
ผั่นผ่วินจนไม่ืยอมืขึ้าย ผ่ลลพัื่ย์ที�ได้จงึถ่ึอคิรีปิโต่ 
ไวิแ้น่นม่ือ

The Professional Day Traders 
นักเทรีดรีายวินั คิวิามืถีึ�การีซึ่่�อขึ้ายค่ิอนข้ึ้างมืาก 
ส่วินให่ญ่นักเทรีดปรีะเภทนี�จะใช่้การีซึ่่�อคิรีปิโต่
เป็นงานปรีะจำา 33% ขึ้องผู่้ลงทุนปรีะเภทนี�จะ
มีืข้ึ้อมูืลห่ลังบ้านพื่รี้อมืเสมือสำาห่รีับตั่ดสินใจ 
ซึ่่�อขึ้าย และไม่ืเคิยสงสัยเบ่�องห่ลังการีทำางาน
ขึ้องรีะบบคิรีปิโต่ที�ลงทนุไป

The Tech Evangelists 
นักลงทุนที�ไม่ืแสวิงห่าผ่ลปรีะโยช่น์ทางการีเงนิ 
มีืจำานวินมืากที�สดุในบรีรีดานักลงทนุทั�งห่มืด คิิด
เป็น 54% ขึ้องชุ่มืช่นคิรีปิโต่ โดยมีืแรีงจูงใจจาก
คิวิามืเช่่�อในสกลุเงนิดิจทัิลและเช่่�อวิา่เงนิช่นิดนี� 
จะกลายเป็นเงินสำาห่รีบัอนาคิต่ ที�ทุกคินเป็น
เจา้ขึ้องสกลุเงนิรีว่ิมืกัน ไม่ืยึดโยงแค่ิคินกลุม่ืห่นึ�ง  
ห่รีอ่ปรีะเทศัใดปรีะเทศัห่นึ�งเห่ม่ือนรีะบบเงิน
ธีนบัต่รีและเห่รียีญเงนิต่รีา

รีายงานสำารีวิจผู่้ลงทนุในต่ลาดคิรีปิโต่ขึ้อง Paysafe เผ่ยวิา่ในชุ่มืช่นคิรีปิโต่ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยนักลงทนุ
ห่ลายปรีะเภท ได้แก่

freepik.comfreepik.com freepik.com freepik.com
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ที�ผ่่านมืาชุ่มืช่นคิรีปิโต่สรีา้งคิวิามืแข็ึ้งแกรีง่ด้วิย
การีมีืส่วินรีว่ิมืที�มุ่ืงเน้นการีกรีะจายอำานาจ ทั�งการี
มีืส่วินรีว่ิมืรีะดับขึ้องเคิรีอ่ข่ึ้าย ด้วิยขัึ้�นต่อนการี 
ขึุ้ดเห่รียีญ การีมีืส่วินรีว่ิมืด้วิยการีกรีะจายเห่รียีญ
อย่างยุติ่ธีรีรีมื ห่รีอ่มีืรีางวิลัจากขึุ้ดเห่รียีญ ลงทนุ
ในเห่รีียญห่รี่อขึ้ายสินทรีัพื่ย์ดิจิทัลเพ่ื่�อสรี้าง 
เคิรีอ่ข่ึ้ายเห่รียีญอย่างมีืแบบแผ่น และสดุท้ายค่ิอ
การีมีืส่วินรีว่ิมื ในโคิรีงการีที�เกี�ยวิข้ึ้องกับรีะบบ 
คิรีปิโต่นั�นทั�งห่มืด โอกาสในการีเข้ึ้าถึึงต่ลาดและ
บรีกิารีขึ้องรีะบบ เห่ล่านี�เป็นนิเวิศัดิจิทัลที�ทำาให้่
ผู่้ถ่ึอคิรีิปโต่เกิดคิวิามืรูี้สึกเป็นเจ้าขึ้องในฐานะ
สมืาช่ิกขึ้องชุ่มืช่น ดังนั�นจึงมีืเห่รียีญมืากมืายที� 
เกิดขึึ้�นเพ่ื่�อการีรีะดมืทุนและเห่รียีญที�สรีา้งขึึ้�นมืา
เพ่ื่�อแลกสิทธีบิรีกิารี การีลงทุนอิสรีะและรีบัสิทธีิ
ที�เป็นธีรีรีมื ค่ิอหั่วิใจสำาคัิญที�ทำาให้่ชุ่มืช่นคิรีปิโต่
มีืบทบาทสำาคัิญในคิวิามืสำาเรี็จขึ้องเทคิโนโลยี 
ที�ยุติ่ธีรีรีมื มีืเสรีภีาพื่ และเท่าเทียมื 

coinmonks.medium.com
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นิเวิศัขึ้องชุ่มืช่นคิรีปิโต่สามืารีถึคิรีอบคิลุมืพ่ื่�นที�
แพื่ลต่ฟื้อรี์มืได้ทุกรูีปแบบ อย่าง Reddit ที�มีื
ชุ่มืช่นคิรีปิโต่เก่อบทุกสกุลเงินดิจิทัลรีวิมือยู่บน
พ่ื่�นที�ขึ้นาดให่ญ่ขึ้องรีะบบคิรีิปโต่เคิอเรีนซึ่ี นำา
โดย Binance แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืซึ่่�อขึ้ายสกลุเงนิดิจทัิล
ขึ้นาดให่ญ่ Ripple ต่ลาดคิรีิปโต่ที�เต็่มืไปด้วิย
โคิรีงการี NFT ที�โด่งดัง และอีกห่ลายแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
ที�อยู่ในพ่ื่�นที�คิรีปิโต่เคิอเรีนซึ่ีขึ้อง Reddit การีจับ
ม่ือด้วิยบทบาทเพ่ื่�อนบ้านที�แข็ึ้งแกรี่ง รีะห่วิ่าง
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืโซึ่เช่ียลมีืเดีย Reddit ค่ิอทุ่มืเทพ่ื่�นที�
โปรีโมืทแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเพ่ื่�อนในชุ่มืช่นเดียวิกันให้่ 
ผู่้ใช่้งานบนส่�อโซึ่เช่ียลขึ้อง Reddit ได้รูีจ้ัก พื่รีอ้มื
ให้่บรีกิารีด้านข้ึ้อมืูลและเปิดห่น่วิยบรีกิารีลูกค้ิา
สำาห่รีบัผู่้ลงทุนม่ือให่ม่ืได้

Discord เดิมืทีเป็นเพีื่ยงแอปพื่ลิเคิช่ั�นแช่ต่สำาห่รีบันักเล่นเกมื ปัจจุบันได้ขึ้ยาย
โลกแห่่งเกมืเติ่บโต่ภายใต้่ชุ่มืช่นย่อย ๆ ที�ทุกคินสามืารีถึคิวิบคิุมืข้ึ้อมูืลได้ด้วิย
ต่นเอง การีพัื่ฒนาโฮิสต์่ชุ่มืช่นขึ้อง Discord เป็นห่นึ�งในต้่นแบบขึ้องการีรีวิมืตั่วิ
จากห่ลายชุ่มืช่นเพ่ื่�อเข้ึ้าสู่โลกเมืต่าเวิริีส์ขึ้อง Discord ชุ่มืช่นคิรีปิโต่ที�เติ่บโต่บน
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืนี�ถ่ึอเป็นสมืาช่ิกในคิรีอบคิรีวัิ Discord เพื่รีาะผู่้เข้ึ้ารีว่ิมืสนทนากลุ่มื
จะมืุ่งเน้นสรีา้งปรีะสบการีณ์ โอกาส และแนะนำาการีแลกเปลี�ยนคิรีปิโต่ที�น่าเช่่�อถ่ึอ 
ข่ึ้าวิสารีเกี�ยวิกับคิรีปิโต่และงานศิัลปะเกี�ยวิกับ NFT จากชุ่มืช่นช่่�อดังถึูกรีวิมืไวิ้
บนพ่ื่�นที�นี�เก่อบทั�งห่มืด อย่าง Axion, Larva Labs, Cryptohub, The Elite 
Crypto Signal และอีกมืากมืาย นอกจากการีเปิดรีบัชุ่มืช่นที�เกี�ยวิข้ึ้องกับคิรีปิโต่ 
แล้วิ แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืยังเปิดรีบัพ่ื่�นที�เซึ่ริีฟ์ื้เวิอรีจ์ากฝัั� งแบรีนด์สินค้ิา รีา้นอาห่ารี แฟื้ช่ั�น 
และส่�อโซึ่เช่ียลอ่�นอย่าง TikTok ห่รีอ่ Twitter เข้ึ้ามืาเช่่�อมืต่่อบทสนทนาบนพ่ื่�นที�
ปลอดภัยขึ้อง Discord เพ่ื่�อเต่รียีมืพื่รีอ้มืสู่การีแลกเปลี�ยนสกุลเงนิดิจิทัลและซึ่่�อ
ขึ้ายคิรีปิโต่บนพ่ื่�นที�ขึ้อง Discord คิรีบจบในที�เดียวิ

reddit.com

Influencermarketinghub.com 

Influencermarketinghub.com 
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บทเรียีนจาก Twitter ที�สรีา้งโปรีเจ็กต์่ 
Blursky เพ่ื่�อเปน็ต้่นแบบ Decentralized 
Social Media Network ที� พัื่ฒนา
มืาต่รีฐานการีกรีะจายอำานาจสู่ชุ่มืช่นส่�อ
ออนไลน์ ชุ่ดซึ่อฟื้ต์่แวิรีเ์ทสติ่�งโค้ิด ADX 
ห่รีอ่ Authenticated Data eXperiment 
ที�ทำาห่น้าที�ป้อนคิำาสั�งการีทำางานขึ้อง
รีะบบได้รีบัคิวิามืสนใจสำาห่รีบันักลงทุน
จำานวินมืาก นักพัื่ฒนาส่วินให่ญ่ให้่คิวิามื
เห็่นวิา่ Blursky จะกลายเป็นส่�อโซึ่เช่ียล 
มีืเดียที�รีวิมืคินทั�งโลกไวิ้ที�นี�อย่างอิสรีะ 
ปลอดภัยในข้ึ้อมืูลและรีะบบคิรีิปโต่ 
โมืเดลนี�ยังถึูกใช่้จนปรีะสบคิวิามืสำาเรีจ็ 
บนแพื่ลต่ฟื้อรี์มื BitClout ซึ่ึ� ง เป็น
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืรีะบบจัดสรีรีเห่รียีญให้่แก่ 
ผู่้ใช่ง้านบนทวิติ่เต่อรี ์และห่มืุนเวิยีนสกลุ
เงินขึ้องต่นเอง มีืบรีิษัทโซึ่เช่ียลมีืเดีย 
มืากมืายเข้ึ้ามืาสนับเงินลงทุนและ
ดึง BitClout เข้ึ้าเป็นเพ่ื่�อนบ้านขึ้อง
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืโซึ่เช่ียลมีืเดียและสนับสนุน
เงนิให้่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเปิดตั่วิสู่กรีะแสห่ลัก
ในฐานนะชุ่มืช่นคิรีิปโต่ เช่่น Reddit, 
Andreessen Horowitz, Sequoia 
Capital และ Winklevoss Capital

ภาพประกอบโดย  
Alex Castro 

จาก The Verge
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DTube อีกห่นึ�งแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืส่�อโซึ่เช่ียลรูีปแบบวิดีิโอที�ใช่ ้
ปรีะโยช่น์จากเวิป็ไซึ่ต์่เข้ึ้ารีหั่สอัต่โนมัืติ่ บรีกิารีคิอนเทนต์่ 
วิดีิโอที�รีบัรีองคิวิามืปลอดภัยด้วิยโปรีโต่คิอล Avalon เพ่ื่�อ
ปรีบัแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให้่รีองรีบัสกลุเงนิ DTube Coin (DTC) 
ผ่ลงานวิิดีโอที�โพื่สต์่ลงบน DTube เป็นการีมีืส่วินรีว่ิมื
ขึ้องสมืาช่ิกชุ่มืช่นส่�อ โดยมีืรีางวิลัเป็นเห่รียีญ DTC ผู่้ช่มื
วิดีิโอสามืารีถึโห่วิต่วิดีิโอที�ช่่�นช่อบด้วิยเห่รียีญ  อัลกอรีทึิมื 
เน่�อห่าที�ปรีากฎบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืจะไม่ืเกิดรีะบบโฆษณา 
ไม่ืพึื่งปรีะสงค์ิ เพื่รีาะถึกูสกัดไวิด้้วิยสกลุเงนิ DTC เท่านั�น  

DTube_Official, twiiter.com 

Simon Kearney  
ตี้ำาแหนึ�ง Strategy & Insights Director  
ของบริษ่ทุ Wolff Olins

ถ้าสื่อโซเชียลคือเครื่องมือถ่ายทอด 
เสียงจากลูกค้าส่งถึงแบรนด์   
NFT ก็คือเครื่องมือที่แบรนด์ส่งถึงลูกค้า 
เพ่่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม และ
สร้างคอมมิวนิตี้ให้เติบโตควบคู่ไป็กับแบรนด์
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อย่างชุ่มืช่นคิรีปิโต่ที�ผ่ลักดันเพ่ื่�อห่ญิงพื่ลังห่ญิงในโปรีเจ็กต์่ World of Women ที�ขัึ้บเคิล่�อนการี
ปรีะมืลู NFT บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Discord ด้วิยภาพื่ศิัลปะจากศิัลปิน Yam Karkai ห่รีอ่โปรีเจก็ต์่อัปไซึ่เคิิล 
ภายใต้่ช่่�อ CryptoPanties ปรีะมืูลคิอลเลคิช่ั�น NFT จำานวิน 3,333 ช่ิ�น บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืคิรีปิโต่สาย
แฟื้ช่ั�น RedDAO ผู่้ที�ปรีะมืลูห่รีอ่ลงทนุในเห่รียีญจะสามืารีถึรีบัรีางวิลั สิทธีพิิื่เศัษ และคิปูองลดรีาคิา
สำาห่รีบัซึ่่�อเส่�อผ้่าในเคิรีอ่รีกัษ์โลก ชุ่มืช่นคิรีปิโต่ที�กล่าวิถึึงไม่ืเพีื่ยงแต่่ขัึ้บเคิล่�อนเงนิดิจทัิล สังคิมื ห่รีอ่
สิ�งแวิดล้อมืเท่านั�น แต่่ยังสรีา้งโมืเดลชุ่มืช่นเพ่ื่�อการีเรียีนรูีเ้พ่ื่�อสรีา้งผ่ลลัพื่ย์ที�ดีต่่อเพ่ื่�อนมืนุษย์ 

ทกุวินันี�แบรีนด์มืากมืายหั่นมืาลงทนุ CSR ผ่่านคิรีปิโต่และปรีะมืลูผ่ลงาน NFT ขึ้องศิัลปิน นอกจากนี� 
ยังเสนอทางเล่อกสินค้ิาให่ม่ืในรูีปลักษณ์ Virtual Product เพ่ื่�อสรีา้งโมืเดลลกูค้ิาบนต่ลาดคิรีปิโต่ที� 
เช่่�อมืต่่อกับกิจกรีรีมืบนโลกจรีงิ โดยใช่ร้ีะบบ Learn-to-Earn ที�เรีิ�มืต้่นจากเปน็แห่ล่งข้ึ้อมูืล ให้่คิำาแนะนำา 
จัดกิจกรีรีมืทั�งรูีปแบบออนไลน์และออฟื้ไลน์ รีะบบนี�อาจถึูกมืองเป็นเรี่�องที�ขัึ้บเคิล่�อนโดยกลุ่มืคิน
เท่านั�น ห่ากแต่่มืองในภาพื่ที�ให่ญ่ขึึ้�นสำาห่รีบัอนาคิต่เทคิโนโลยี ชุ่มืช่นที�แข็ึ้งแกรีง่ค่ิอจิ�กซึ่อวิช์่ิ�นสำาคัิญ
สำาห่รีบัสรีา้ง Web 3.0 ที�สมืบูรีณ์และอาจเปน็ตั่วิกำาห่นดคิวิามือยู่รีอดขึ้องสกลุเงนิดิจทัิลอีกทางห่นึ�ง

worldofwomen.art

ภาพประกอบโดย  
ROBERT PYBUS 

จาก wired.com
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Project Liberty โปรีเจก็ต์่ที�ก่อตั่�งโดย Frank McCourt ด้วิยการีลงทนุ 100 ล้านดอลลารี ์รีว่ิมืด้วิย
บรีษัิทคิรีปิโต่เคิอเรีนซึ่ ีEthereum เพ่ื่�อสนับสนุนเทคิโนโลยี Decentralized Social Networking 
Protocol (DSNP) ให้่เกิดขึึ้�นเปน็รูีปธีรีรีมื โดยตั่�งเจต่จำานงเฉพื่าะสำาห่รีบัส่�อเพ่ื่�อปรีะช่าธีปิไต่ยและขึ้จดั
รีะบบทนุนิยมืบนอินเทอรีเ์น็ต่ แฟื้รีงค์ิยกตั่วิอย่าง Facebook ซึ่ึ�งเปน็ห่นึ�งตั่วิอย่างวิงจรีชุ่มืช่นออนไลน์ 
ที�มัื�งคัิ�งและมีือำานาจอยูใ่นม่ือเพีื่ยงคินไม่ืกี�คิน Project Liberty จงึมืุง่เปา้สรีา้งโปรีโต่คิอลโอเพ่ื่นซึ่อรีส์
ที�เรียีกวิา่ Polkadot สรีา้งภาพื่ลกัษณ์ด้วิยแบรีนด์ดิ�งลายจุด ตั่วิแทนช่นช่ั�นทางสังคิมืขึ้องอินเทอรีเ์น็ต่
รุีน่ต่่อไป การีสรีา้งผ่ลงานขึ้องสมืาช่กิไม่ืวิา่จะเป็นการีมิื�นท์ NFT ในค่ิาธีรีรีมืเนียมืต่ำา เพ่ื่�อให้่สมืาช่กิ
เข้ึ้าถึึงรีะบบการีเงนิได้งา่ย ทั�งยังให้่คิวิามืรูีเ้รี่�องปรีะช่าธีปิไต่ยบนอินเทอรีเ์น็ต่และรีะบบคิรีปิโต่แก่
สมืาช่ิก กลยุทธีเ์รียีนรูีแ้ละสรีา้งรีายได้ ทำาให้่สมืาช่ิกเข้ึ้าใจจุดปรีะสงค์ิขึ้องแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื เกิดคิวิามื
รูีสึ้กเป็นเจา้ขึ้องพ่ื่�นที�เซึ่ริีฟ์ื้เวิอรีร์ีว่ิมืกัน ทกุคินมีืห่น้าที�ปกป้องคิวิามืเป็นส่วินตั่วิและขัึ้บเคิล่�อนคิวิามื
เท่าเทียมืในชุ่มืช่นแห่่งนี� 

ภาพถ่ายโดย  
Rodion Kutsaev 
จาก Unsplash

Web3 Foundation, 
youtube.com
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ปี 2023 จึงเป็นการีขึ้ยายฐานการีรีบัรูีข้ึ้อง NFT ทีไม่ืผู่ก
ติ่ดกับคินเฉพื่าะกลุ่มื โดยทุกคินมีืสิทธีิเข้ึ้าถึึงการีลงทุน
ในสินทรีพัื่ย์ดิจิทัลทุกปรีะเภทและเห่รียีญคิรีปิโต่ทุกสกุล 
ขึ้ณะที�ผู่พั้ื่ฒนาโคิรีงสรีา้งรีะบบคิรีปิโต่เคิอเรีนซึ่เีอง จะก้าวิ
ข้ึ้ามืบทบาทแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืโทเคินซึ่่�อมืาขึ้ายไป แต่่จะยึดโยง
เคิรีอ่ข่ึ้ายส่�อออนไลน์ และพัื่นธีมิืต่รีอีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ รีวิมืเป็น
ชุ่มืช่นช่าวิคิรีปิโต่ที�แข็ึ้งแกรีง่และสรีา้งคิวิามืมัื�นคิงให้่แก่
ผู่้ตั่ดสินใจเล่อกลงทุน 

บทความ “Decentralised Social Media Platform”, จาก wgsn.com

บทความ “Binance billionaire CZ urges crypto community to ‘go back to 
building real products that people use’, โดย Christiaan Hetzner  
จาก fortune.com

บทความ “Going inside the crypto community”, โดย Chirag Patel,  
จาก paysafe.com

บทความ “Learn-to-Earn:  
Inclusive Crypto communities”,  
โดย Cassandra Napoli จาก wgsn.com

บทความ “Merchants getting ready  
for crypto”, จาก deloitte.com

บทความ “Polkadot Partners With Frank McCourt’s Project Liberty to 
Democratize Social Media Data”,   
โดย Mandy Williams  
จาก cryptopotato.com

บทความ “Sam Bankman-Fried Described Yield Farming and Left Matt 
Levine Stunned”,  
โดย Tracy Alloway และ Joe Weisenthal, จาก bloomberg.com

บทความ “Top 30 Crypto Communities to Join Right Now”, โดย Geri 
Mileva, จาก influencermarketinghub.com

ที่มา: 

ภาพถ่ายโดย   
GuerrillaBuzz Crypto PR 

จาก unsplash
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การลงทุนื้บนื้ความบันื้เทิง 
INVESTOTAINMENT 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: สื่อและบันเทิง ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต  
อาหาร ศิลปะและหัตถกรรม

ecplaza.net
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KEY 
TAKEAWAYS

 GameFi ได้นำาคิรีปิโต่เข้ึ้าสู่ต่ลาดกรีะแส 
ห่ลัก โดยเฉพื่าะการีลงทุน GameFi ใน 
เอเช่ยี อย่างเกาห่ลีใต้่และจนี สรีา้งกฎห่มืาย 
การีแปลงโทเคินมืานานเก่อบ 15 ป ีก่อนห่น้าที� 
การีลงทุนนี�จะเป็นกลายกรีะแสห่ลักเช่่น
ปัจจุบัน 

 Creative-as-a-Subscription (CaaS) 
โมืเดลที�จะทำาให้่บรีษัิทโฆษณาและแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื 
โซึ่เช่ยีลมีืเดีย ได้ฐานลกูค้ิาเพิื่�มืขึึ้�นในเม็ืดเงนิ
ลงทนุที�ลดลง

 3D OOH เติ่บโต่ในเอเช่ียเพิื่�มืขึึ้�น โดย
เฉพื่าะในจีนที�ลงทุนกับส่�อนอกบ้านเพิื่�มืขึึ้�น 
6.5% ในปีที�ผ่่านมืา นวิัต่กรีรีมืจอ LED ที� 
คิมืช่ัดมืากกวิ่า 4K กลายเป็นการีลงทุนที� 
คิุ้มืค่ิาสำาห่รีบัธีรุีกิจดิจทัิล 

 แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืฟื้นิเทคิและส่�อโซึ่เช่ยีลจบัม่ือกัน 
สรีา้งฐานลกูค้ิาจากฐานแฟื้นคิลับ ใช่ก้ลยุทธี ์
Direct-to-Consumer ผ่สานเข้ึ้ากับแฟื้นด้อมื  
ที�เรียีกวิา่ Direct-to-Fan (DTF)

ภาพถ่ายโดย  
Thanh Tran 
จาก unsplash

 

decentraland.org
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ในยุคิที�เทคิโนโลยีดิจิทัลวิิ�งนำาห่น้าอุต่สาห่กรีรีมือ่�น 
ปฏิิเสธีไม่ืได้ที�นักลงทนุจะให้่คิวิามืสำาคัิญกับธีรุีกิจเพ่ื่�อ
คิวิามืบันเทิง คิวิามืบันเทิงถึูกใช่้เป็นกลยุทธีเ์พ่ื่�อเพิื่�มื
การีมีืส่วินรีว่ิมืในโปรีเจ็กต์่ห่ลัก จึงมีืกรีะแส Green-
tainment ผ่ลักดันกรีะแสรีกัษ์โลกด้วิยคิวิามืบันเทิง 
Retail-tainment ห่รีอ่ Food-tainment การีสรีา้ง
ภาพื่ลักษณ์รีา้นค้ิาและรีา้นอาห่ารีด้วิยคิวิามืสนุกจาก
เทคิโนโลยี Virtual Reality และ Game-tainment เกมื
เพ่ื่�อคิวิามืบันเทิงได้สรีา้งปรีากฏิการีณ์บนท้องต่ลาด 
สงูสดุในช่ว่ิงปทีี�ผ่่านมืา เกมืกลายเปน็กลยทุธีบ์นต่ลาด
ดิจิทัลที�ถึูกนำาไปใช่้กับอุต่สาห่กรีรีมือ่�น อย่างแฟื้ช่ั�น 
งานออกแบบ อีเวินต์่ ยานยนต์่ อาห่ารี และภาพื่ยนต่รี ์

ลงทุนื้บนื้ GameFi

เกมื PlayStation ที�จับม่ือกับรีา้นอาห่ารีและบรีิการีดิลิเวิอรี ี Deliveroo 
ในออสเต่รีเลีย เข้ึ้ารีว่ิมืแคิมืเปญ PlayStation to Plate สรีา้งเกมืที�ทำาให้่ 
ผู่้ใช่้งานรูีจ้ักเมืนูรีา้นอาห่ารีในเม่ือง ออกแบบเมืนูให่ม่ืเพ่ื่�อเกมืโดยเฉพื่าะ ให้่
ลกูค้ิาเข้ึ้าถึึงเมืนูที�ไม่ืเคิยสั�งและออรีเ์ดอรีเ์มืนูนั�นกลับบ้านแบบ Virtual Food

Flyfishclub.com

PlayStation Australia, youtube.com

lbbonline.com
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อย่าง Flyfish Club (FFC) คิลับอาห่ารีส่วินตั่วิแห่่งแรีกขึ้อง 
โลกที�ใช่้โทเคินขัึ้บเคิล่�อนคิวิามืสัมืพัื่นธี์ คิลับแห่่งนี�ได้เปิดรีับ
สมืาช่ิกบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื OpenSea ให้่สิทธีิ�สมืาช่ิกบนบล็อกเช่น
เปน็เจา้ขึ้องโทเคินขึ้องรีา้นอาห่ารี สิทธีพิิื่เศัษขึ้องผู่้ถ่ึอเห่รียีญขึ้อง 
FFC ค่ิอการีได้รีบัสิทธีิ�ในการีรีบัปรีะทานอาห่ารีส่วินตั่วิแบบไม่ื
จำากัดจำานวินคิรีั�ง บนทำาเลสุดห่รูีอย่างเลานจ์ ดาดฟื้า้ ห้่องอาห่ารี

พ่ื่�นที�กลางแจ้ง ห่รีอ่ในรูีปแบบโอมืากาเสะ ซึ่ึ�งคิรีอบคิลุมืพ่ื่�นที�ใน
นิวิยอรีก์ทั�งห่มืด โทเคิน FFC เสม่ือนบัต่รีผ่่านเพ่ื่�อเข้ึ้าถึึงคิวิามื
เปน็สมืาช่กิแบบเอ็กซึ่ค์ิลซูึ่ฟีื้ ซึ่ึ�งนอกจากการีมีืโทเคินไวิใ้นม่ือแล้วิ 
การีออกปรีะมืูล NFT ในแต่่ละคิรีั�ง จะทำาให้่ผู่้ถ่ึอเห่รียีญโทเคินได้
รีบัปรีะโยช่น์ คิล้ายการีเป็นหุ้่นส่วินห่นึ�งในบรีษัิท Flyfish อีกด้วิย

flyfishclub.com
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แอนน์ดี� เห่ลียน (Anndy Lian) ผู่้บรีหิ่ารีบรีษัิท 
BigONE ให้่สัมืภาษณ์นิต่ยสารี The Economic 
Times วิา่แม้ื GameFi จะเติ่บโต่จากการีสรีา้งรีายได้ 
ให้่ผู่้เล่น แต่่หั่วิใจขึ้องเกมืยังคิงเป็นเน่�อห่าและ
คิุณภาพื่ขึ้องการีล่�นไห่ล ห่ลายบรีษัิทมีืยอดการีใช่้
งานที�ต่ำาลง เพื่รีาะเน้นไปที�การีห่าเงนิ ผู่เ้ล่นจงึเข้ึ้า ๆ   
ออก ๆ เล่นเพ่ื่�อเข้ึ้าไปเก็บเห่รียีญห่รีอ่ไอเท็มื แต่่
ไม่ืได้ด่�มืดำากับเน่�อห่าในเกมืนั�น การีทำาให้่ผู่้เล่น
รูีสึ้กถึึงการีเป็นส่วินห่นึ�งขึ้องนิเวิศัเกมื จำาเป็นต้่อง
ปรีบักลยุทธี์ที�ทำาให้่ผู่้เล่นมีืบทบาทเป็นคิรีเีอเต่อรี ์ 
สรีา้งตั่วิละคิรี ฉาก ห่รีอ่ออกแบบเคิรี่�องม่ือ (Engine) 
ห่รีอ่ไอเท็มื (Item) ได้ด้วิยต่นเอง และสินทรีพัื่ย์
เห่ล่านี�มีืส่วินสำาคัิญขึ้องนิเวิศัเกมืที�พื่วิกเขึ้าเล่น 
เท่านี� ก็จะได้ผู่้เล่นเกมืที�ภักดี (Loyalty User) 
พื่ รี้อ มื ล ง ทุน กั บ เ ก มื เป็ น ก ลุ่ มื ก้ อ น มื า ก ก วิ่า
ปจัเจกบุคิคิล

อตุ่สาห่กรีรีมืเกมืบล็อกเช่นยังคิงเติ่บโต่ต่่อเน่�อง แปลงรีา่ง DeFi (Decentralized Finance) ให้่เปน็ 
GameFi (Game Finance) เต็่มืตั่วิ และทำาให้่ผู่้บรีโิภคิลงทนุด้วิยคิวิามืสนุกและเสพื่คิวิามืบันเทิง
ไปพื่รีอ้มืกัน GameFi ได้นำาคิรีปิโต่เข้ึ้าสู่ต่ลาดกรีะแสห่ลัก โดยเฉพื่าะการีลงทนุ GameFi ในเอเช่ยี 
อย่างเกาห่ลีใต้่และจนี สรีา้งกฎห่มืายการีแปลงโทเคินมืานานเก่อบ 15 ป ีก่อนห่น้าที�การีลงทนุนี�จะ
เปน็กลายกรีะแสห่ลักเช่น่ปจัจุบัน ข้ึ้อบังคัิบห่ลักเน้นไปที�ห้่ามืเก็งกำาไรี ห้่ามืใช่เ้ปน็ขึ้องกำานัลฟื้รี ีและ
ห้่ามืแปลงโทเคินเกมืเปน็เงนิสด ผู่เ้ช่ี�ยวิช่าญจงึมืองวิา่ GameFi ไม่ืใช่ก่ารีพื่นัน แต่่เปน็การีเปลี�ยนรูีป
แบบธีรุีกิจเกมืให้่สามืารีถึขัึ้บเคิล่�อนเศัรีษฐกิจดิจทัิลและเศัรีษฐกิจเสม่ือนจรีงิได้

ในต่รีงกันข้ึ้ามื นักลงทุนในยุโรีปและสห่รีฐัอเมืรีกิา
กลับมืองวิา่ GameFi เป็นได้ทั�งการีลงทุนและการี
พื่นัน แดน นิสซึ่านอฟื้ฟื้ ์(Dan Nissanoff) ซึ่ีอีโอ
บรีษัิท Silks ในฟื้ลอรีดิา กล่าวิในบทสัมืภาษณ์
กับนิต่ยสารี Forbes วิ่าถ้ึาลงทุนในเกมืแข่ึ้ง
ม้ืาออนไลน์ขึ้อง Silks ห่ากม้ืาตั่วินั�นแข่ึ้งช่นะ
ในช่ีวิิต่จรีิง เจ้าขึ้องม้ืา NFT ย่อมืช่นะไปด้วิย 
มัืนค่ิอปรีะสบการีณ์ที�เกมืและกลไกขึ้องโทเคิน 
(Tokennomic) มือบให้่แก่ผู่้ลงทุน 

silks.io

silks.io

Defikingdoms.medium.com
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ผู่พั้ื่ฒนาเกมืปรีะเภท GameFi จำาเปน็
ต้่องสรีา้งมูืลค่ิาให้่เกมืเป็นนิยมื และ
เช่่�อมืโยงคิวิามืบันเทิงเข้ึ้ากับไลฟื้ส์ไต่ล์ 
ขึ้องผู่้เล่น ไม่ืทิ�งเพ่ื่�อนรีว่ิมืทางไวิข้้ึ้าง
ห่ลัง และทำาให้่ผู่้เล่นรูีสึ้กมีืส่วินรีว่ิมื
จรีงิ ๆ  บทเรียีนจากเกมื Axie Infinity 
ที�เคิยเป็นต้่นแบบ GameFi ยอด
นิยมื และต่่อมืาแปรีเปลี�ยนเป็นเกมื
ที�ผู่้คินเข้ึ้าไปห่ารีายได้ แต่่ไม่ืด่�มืดำา
กับเน่�อห่าในเกมื จึงทำาให้่ยอดขึ้าย
เพิื่�มืขึึ้�นรีวิดเรี็วิและลดลงต่่อเน่�อง
เช่่นกัน ปัจจุบันห่ลายแพื่ลต่ฟื้อรี์มื
เดินห่น้าเปลี�ยนโฉมืห่น้าเกมืให้่กลาย
เป็นคิอมืมิืวินิตี่�และพ่ื่�นที�กิจกรีรีมืบน 
เมืต่าเวิิรีส์ เพ่ื่�อให้่นิเวิศัแห่่งเกมืยัง
คิงอยู่ และสามืารีถึดึงดูดผู่้ใช่้งานที�
ห่ลากห่ลายให้่เข้ึ้ามืาเสพื่คิวิามืบันเทิง
และลงทนุบนคิรีปิโต่ในธีรุีกิจอ่�น อย่าง 
Decentraland, The Sandbox, 
Splinterlands ห่รีอ่ Illuvium

splinterlands.com
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ไมืเคิิล เบเนเดก (Michael Benedek) ซึ่ีอีโอบรีิษัท 
Datonics เผ่ยวิา่ยอดจำาห่น่ายโทรีทัศัน์ปรีะเภท CTV ที�
สามืารีถึรีบัช่มืสต่รีมีืมิืงและเช่่�อมืต่่ออินเทอรีเ์น็ต่เติ่บโต่ขึึ้�น  
83% ทั�วิโลกมีืการีรีบัช่มืสต่รีมีืมิืงเพิื่�มืขึึ้�นถึึง 30 พัื่นล้านคิรีั�ง 
ต่่อนาที อย่างไรีก็ต่ามืแม้ืปรีะสบการีณ์ช่มืผ่่านห่น้าจอ
โทรีทัศัน์จะรีบัช่มืได้ยาวินาน แต่่ก็มีืข้ึ้อเสียต่รีงที�ผู่้ช่มืมีื 
ส่วินรีว่ิมืน้อย เม่ื�อเทียบกับปรีะสบการีณ์บนโซึ่เช่ยีลมีืเดีย 

โฆษณาต่อนต้่นวิิดีโอเป็นสิ�งที�ผู่้ช่มืส่วินให่ญ่คิุ้นเคิยและ
จดจำาแบรีนด์ได้ดี แต่่โฆษณาช่ว่ิงกลางวิดีิโอจะเพิื่�มืรีะดับ
การีมีืส่วินรีว่ิมืและดึงดดูคิวิามืสนใจผู่้ช่มืได้ดีกวิา่ ผู่้ช่มืจะ
รูีสึ้กถึูกดึงเวิลาให้่พัื่กสายต่าและด่�มืดำากับวิดีิโอนั�น แต่่ก็
เปน็การีพัื่กที�ขัึ้ดใจผู่ร้ีบัช่มือยู่ไม่ืน้อย ขึ้ณะที�โฆษณาช่ว่ิงท้าย
ขึ้องวิดีิโอจะเพิื่�มืคิวิามืสนใจและดึงดูดการีมีืส่วินรีว่ิมืได้ดี
ที�สดุ โดยเฉพื่าะโฆษณารีะยะเวิลา 15-30 วินิาที ที�มีืลักษณะ
ให้่โต้่ต่อบก่อนห่มืดเวิลา อย่างการีคิลกิเล่อกคิำาต่อบ ห่รีอ่
สแกนคิิวิอารีโ์ค้ิดเพ่ื่�อเช่่�อมืโยงไปยังผ่ลิต่ภัณฑ์์โดยต่รีงจะ
ยิ�งได้รีบัอัต่รีาการีมีืส่วินรีว่ิมืสงูขึึ้�น 3.5% และอาจดึงคิวิามื
สนใจได้มืากกวิา่เดิมืถึึง 85 วินิาที โฆษณาที�ทำาให้่ผู่ร้ีบัช่มืมีื
ส่วินรีว่ิมืจะทำาให้่ผู่ช้่มืรูีสึ้กถึึงการีเปน็ลกูค้ิาที�มีืค่ิา มืากกวิา่
การีวิางแบนเนอรีภ์าพื่นิ�งห่รีอ่วิดีิโอที�คิลิกไม่ืได้ ซึ่ึ�งจะถึูก
มืองวิา่เปน็การีลกุลำาพ่ื่�นที�ส่วินบคุิคิลมืากกวิา่ 

ลงทุนื้บนื้ CTV

ipleaders.in

ภาพถ่ายโดย  
Jonas Leupe 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Travis 
จาก unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Jens Kreuter 

จาก unsplash
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การีปลดล็อกศัักยภาพื่ขึ้องต่ลาด CTV ทั�งในอปุกรีณ์สมืารีท์ทีวิ ีอปุกรีณ์สต่รีมีืมิืง 
เสรีมิื และเคิรี่�องเล่นเกมื ที�ผ่่านมืาใช่้บรีกิารีโปรีโมืต่แบรีนด์และโฆษณารูีปแบบ 
OTT ซึ่ึ�งย่อมืาจาก Over The Top เป็นบรีกิารีคิอนเทนต์่เช่ิงรุีก เน้นเฉพื่าะ
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�มีืเน่�อห่าปรีะเภทวิดีิโอผ่่านเคิรีอ่ข่ึ้ายอินเทอรีเ์น็ต่ บรีษัิทผู่้ให้่บรีกิารี
สต่รีมีืมิืงปัจจุบันอย่าง Netflix, Prime Video, Hulu, Disney+ Hotstar และอีก
มืากมืาย ทำาต่ลาดที�สามืารีถึลงโฆษณาแบบ OTT บนแพ็ื่กเกจวิดีิโอออนดีมืานด์
แบบสมืาช่กิ (SVOD) ห่รีอ่จา่ยค่ิาสมืาช่กิคิงที�ต่่อเด่อน

ภาพถ่ายโดย  
Marques Kaspbrak 

จาก unsplash

บรีิษัทซึ่อฟื้ต์่แวิรี์มืารี์เก็ต่ติ่�งอย่าง MNTN ได้ปรีะกาศัแคิมืเปญให้่บรีิการี 
Creative-as-a-Subscription (CaaS) ซึ่ึ�งแต่กต่่างจากบรีษัิทเอเจนซึ่ีโฆษณา
ทั�วิไป โดยได้ไรีอัน เรีย์โนลด์ส (Ryan Reynolds) นักแสดงมืาเป็นผู่้รีว่ิมืก่อตั่�ง 
เพ่ื่�อผ่ลักดันให้่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื MNTN ซึ่ึ�งเป็นห่น้าบ้านขึ้องรีะบบให้่บรีกิารี CaaS 
เสิรีฟ์ื้คิอนเทนต์่ที�ออกแบบมืาเพ่ื่�อฉายบนห่น้าจอสมืารีท์ทีวิ ีนอกจากลกูค้ิาแบรีนด์
จะได้พ่ื่�นที�โฆษณาแล้วิ ยังได้ช่ิ�นงานขึ้ายขึ้องที�ต่รีงต่ามืธีมีืขึ้องช่่องสต่รีมีืมิืงนั�น ๆ 
นับเป็นการีออกแบบคิอนเทนต์่ที�รีวิดเรีว็ิ ต่รีงแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื สะดวิกสำาห่รีบัแบรีนด์ 
ลดค่ิาใช่้จ่ายการีออกแบบโฆษณารีายช่ิ�นห่รีอ่ลงพ่ื่�นที�โปรีโมืต่รีายแพ็ื่กเกจ ลกูค้ิา
แบรีนด์สามืารีถึทำางานรีว่ิมืกันกับ MNTN และบรีษัิทพื่ารีต์่เนอรีอ์ย่างบรีษัิทเอเจนซึ่ ี
โฆษณา Maximum Effort และ QuickFrame แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืวิดีิโอช่ั�นนำา รีวิมืถึึง 
สถึาบันลงทนุรีายให่ญ่อย่าง BlackRock และ Fidelity  

Mountain.com
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เช่่นเดียวิกับ Shuttlerock บรีษัิท adTech 
ผู่้ให้่บรีกิารีโฆษณาผ่่านรีะบบคิลาวิด์ สรีา้ง
จุดขึ้ายทั�งในบทบาทคิรีีเอทีฟื้เอเจนซึ่ีใน
รีาคิาที�ต่ำาลงกวิ่าการีจ้างงานรีายโปรีเจ็กต์่ 
75% โดยสรี้างตั่วิเล่อกการีสมัืคิรีสมืาช่ิก 
ห่ากจะใช่บ้รีกิารีออกแบบและยิงโฆษณาบน
แพื่ลต่ฟื้อรี์มืเดียวิห่รี่อห่ลายแพื่ลต่ฟื้อรี์มื 
ห่รีอ่ต้่องการีจบัม่ือกับเอเจนซึ่แีละแบรีนด์อ่�น
ให้่มืาลงทุนรีว่ิมืกันภายใต้่แคิมืเปญเดียวิกัน 
ก็สามืารีถึเล่อกรีะบบสมัืคิรีสมืาช่ิกได้ห่ลาก
ห่ลาย รีะบบขึ้อง ShuttlerockCloud จะให้่
บรีกิารีออกแบบตั่�งแต่่คิอนเทนต์่วิดีิโอ 3 มิืติ่ 
และ AR ต่ามืคิวิามืเห่มืาะสมืขึ้องฟื้เีจอรี ์และ
การีต่อบโต้่บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื ซึ่ึ�งรีวิมืถึึงการี
ผ่ลิต่คิอนเทนต์่ดิจิทัลซึ่ึ�งดัดแปลงเน่�อห่าที�มีื
อยู่เดิมื และเน่�อห่าที�เรีิ�มืต้่นจากศันูย์ 

โมืเดลการีทำางานขึ้อง CaaS เปน็เพีื่ยงห่นึ�งในอีกห่ลายกลยทุธีด้์าน
ส่�อดิจิทัล ที�ต้่องการีสรีา้งคิอนเทนต์่ได้ต่รีงใจผู่้ช่มื ขึ้ายขึ้องต่รีง
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื โดยยึดโยงผู่้ที�เกี�ยวิข้ึ้องกับนิเวิศัการีผ่ลิต่คิอนเทนต์่ 
ไวิด้้วิยกัน เพ่ื่�อคิวิามืรีวิดเรีว็ิ ทันกรีะแส และเกิดการีลงทนุในรีาคิา
ที�เป็นมิืต่รี เห่น่อสิ�งอ่�นใดวิงการีคิอนเทนต์่ยุคินี�ยังต้่องพึื่�งการีมีื
ส่วินรีว่ิมื และทำาให้่ผู่ช้่มืเข้ึ้าถึึงแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืดั�งลกูค้ิารีะดับพื่รีเีมีืยมื 
การีให้่บรีกิารีสมืาช่ิกจึงเกิดขึึ้�นทุกห่ย่อมืห่ญ้า แต่่ใคิรีจะจับม่ือ
พื่ารีต์่เนอรีไ์ด้ถึกูคิน สรีา้งคิอนเทนต์่ได้ถึกูทาง นี�ค่ิอปัจจยัสำาคัิญ
ที�จะพัื่ฒนาแบรีนด์ห่รีอ่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให้่อยู่รีอดต่่อไป

blog.shuttlerock.com

ภาพถ่ายโดย  
NordWood Themes 

จาก unsplash
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DOOH (Digital Out of Home) ส่�อดิจทัิลนอกบ้านห่รีอ่ส่�อในพ่ื่�นที�สาธีารีณะ สิ�งนี�ไม่ืใช่เ่รี่�องให่ม่ื 
เห็่นได้จากจำานวินป้ายบิลบอรีด์ต่ามืตึ่กย่านการีค้ิา ป้ายโฆษณาบนรีถึไฟื้ฟื้า้ สนามืบิน ป้ายดิจิทัล 
รีมิืถึนนให่ญ่ เห่ล่านี�ล้วินเปน็ DOOH ที�ถึกูใช่ม้ืายาวินาน แต่่ปจัจุบันส่�อออนไลน์ที�เติ่บโต่รีวิดเรีว็ิทำาให้่
พ่ื่�นที�ส่�อภายนอกเก่อบเป็นได้แค่ิแลนด์มืารีก์ ไม่ืมีืผ่ลต่่อการีรีบัรูีข้ึ้องผู่้บรีโิภคิมืากเท่าในอดีต่

Ttractionsmanagement.com 

NIKE, creativereview.co.uk

ลงทุนื้บนื้ DOOH 
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ห่ลังสถึานการีณ์ไวิรีสัโคิวิดิ-19 ผ่่อนคิลายขึึ้�น ก็นำามืาสู่ปรีากฏิการีณ์ช่้อปปิ� งแก้แค้ิน เที�ยวิแก้แค้ิน 
การีใช่้เวิลาข้ึ้างนอกบ้านเพ่ื่�อช่ดเช่ยช่่วิงเวิลาตึ่งเคิรียีดที�ผ่่านมืา พื่ฤติ่กรีรีมืเห่ล่านี�ส่งผ่ลให้่ต่ลาด 
DOOH กลบัมืาทำาห่น้าที�อีกคิรีั�ง แต่่คิรีั�งนี�เปน็การีกลบัมืาด้วิยคิวิามืลำาห่น้าด้านเทคิโนโลยีดิจทัิล 3D 
OOH ส่�อดิจิทัลสามืมิืติ่ ไม่ืใช่่โฆษณาเช่่าพ่ื่�นที�ป้ายดิจิทัลแบบรีายเด่อน แต่่สรีา้งโมืเมืนต์่คิรีั�งให่ญ่ 
ทุกคิรีั�งที�ออกฉาย รีายงานจาก eMarketer เผ่ยวิา่ต่ลาด 3D OOH เติ่บโต่ในเอเช่ียอย่างรีวิดเรีว็ิ 
โดยเฉพื่าะในจีนที�ลงทุนกับส่�อนอกบ้านเพิื่�มืขึึ้�น 6.5% ในปีที�ผ่่านมืา นวิตั่กรีรีมืจอ LED ที�คิมืช่ัด
มืากกวิา่ 8K ถ่ึอเป็นการีลงทุนที�คิุ้มืค่ิา 

เอเจนซึ่ีโฆษณา LianTronics สรีา้งคิวิามืฮ่ิอฮิาด้วิยการีขึึ้�นภาพื่
ยานอวิกาศับนจอ LED บิลบอรีด์ย่านการีค้ิาในเฉิงตู่ พื่รีอ้มืกับ
เปลี�ยนเพื่ดานห้่าง Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu ทั�งห่มืด
ให้่เปน็ภาพื่สามืมิืติ่คิวิามืคิมืช่ดั 24K ทุ่มืทนุฉลองเทศักาลต่รุีษจนี 
เพีื่ยงไม่ืกี�วิัน แต่่กลับสรี้างรีายได้ในห้่างแห่่งนั�นเพิื่�มืขึึ้�นเก่อบ 
3 เท่าจากปกติ่  ในเกาห่ลีใต้่มีืการีสรีา้งแลนมืารีก์บนตึ่ก SM 
Town เรีิ�มืต้่นด้วิยคิล่�นยักษ์ที�สมืจรีงิ จนต่่อมืากลายเป็นแลนด์
มืารีก์สำาห่รีบัต่ลาดศิัลปิน K-Pop ในญี�ปุ่น ป้ายโฆษณาบรีเิวิณ
ทางม้ืาลายสถึานีรีถึไฟื้ช่ินจูก ุฉายภาพื่แมืวิสามืสีตั่วิยักษ์งบีห่ลับ 
6 ช่ั�วิโมืงต่่อวินั คิอนเทนต์่แมืวิสามืสีเสรีมิืเรี่�องคิวิามืเช่่�อ คิวิามื
สิรีมิืงคิลที�ต่รีงโจทย์คินญี�ปุ่น จึงสรีา้งโมืเมืนต์่สำาคัิญที�ดีต่่อจิต่ใจ
ขึ้องผู่้คินที�พื่บเห็่นให้่อยากแช่รีล์งบนส่�อโซึ่เช่ียล 

ecplaza.netArmy Of The Dead, Netflix.com

3D Shinjuku Cat, movia.media 
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การีสรี้างโมืเมืนต์่ที� ดีนอกบ้านยังห่มืายถึึงการีลงทุนบน
โลกเสม่ือน ต่ลาด DOOH ถึูกใช่้งานบนเมืต่าเวิิรีส์ในฐานะ 
บิลบอรีด์ NFT เพ่ื่�อเช่่�อมืโยงโลกเสม่ือนและการีต่ลาดโลก
จรีงิไวิ้ด้วิยกัน อย่าง Admix เกมืแข่ึ้งรีถึในเมืต่าเวิิรีส์สรีา้ง 
จุดขึ้ายโดยเปิดรีบัโฆษณาบนป้ายบิลบอรีด์รีมิืถึนนเส้นสำาคัิญ
ในเกมื มีืบรีษัิทเอเจนซึ่โีฆษณา Ocean Outdoors, Somnium 
Space และ JGroup เข้ึ้าไปเช่่าพ่ื่�นที�ป้ายโฆษณาในเกมื 
เพ่ื่�อเป็นห่นึ�งในโมืเมืนต์่สำาคัิญขึ้องการีแข่ึ้งรีถึ เช่่นเดียวิกับ 
Decentraland ที�ช่วินแบรีนด์เข้ึ้าไปลงทุนและจับจองพ่ื่�นที�
โฆษณา จนได้พื่ารีต์่เนอรีจ์ากห่ลากห่ลายธีุรีกิจ สอดคิล้อง
ต่ามืพ่ื่�นที�ที�ถึูกออกแบบไวิ้ ห่รีอ่เมืต่าเวิิรีส์ขึ้อง Zepeto บน 
แอ็กเคิานต์่ขึ้อง Siam Center ไทย ที�สรีา้งโมืเมืนต์่สำาคัิญ 
ด้วิยการีช่วินเห่ล่าอวิต่ารีเข้ึ้าไปถ่ึายรูีปคิู่กับป้ายเพ่ื่�อเช่็กอิน 
พื่รี้อมืกับอินฟื้ลูเอนเซึ่อรี์ที�ช่่�นช่อบ แม้ื Zepeto จะเป็น 
เมืต่าเวิริีส์ในบทบาทส่�อสังคิมืออนไลน์ แต่่สถึานที�พื่บปะในนั�น 
ย่อมืเป็นห่นึ�งในตั่วิเล่อกที�ทำาโฆษณาสำาห่รีบั DOOH ได้ไม่ืแพ้ื่
พ่ื่�นที�จรีงิ

Oceanoutdoor.com 

decentraland.org
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แฟื้นด้อมื (Fandom) มืาจากการีรีวิมืคิำารีะห่วิา่ง Fanclub 
และ Kingdom ซึ่ึ�งห่มืายคิวิามืถึึงชุ่มืช่นห่รีอ่กลุ่มืคินที�ช่่�น
ช่อบเรี่�องเดียวิกันและรีวิมืตั่วิกันเปน็กลุม่ืก้อน ในอดีต่คิำาวิา่
แฟื้นด้อมืมัืกเจาะจงบนฐานแฟื้นคิลับกลุม่ืให่ญ่ แต่่ปจัจุบัน
ขึ้นาดขึ้องกลุม่ืไม่ืจำาเปน็อีกต่่อไป เพื่รีาะต่ลาดดิจทัิลเติ่บโต่
ได้ไวิ สามืารีถึกรีะจายกลุ่มืสู่วิงกวิ้างได้รีวิดเรี็วิและมีื
อิทธีพิื่ลต่่อคิวิามืต้่องการีในต่ลาดทั�งรูีปแบบออนไลน์และ
ออฟื้ไลน์พื่รีอ้มืกัน แฟื้นคิลับจะเรียีกคินที�ช่่�นช่อบวิา่ “เมืน” 
การีซึ่่�อขึ้องที�เมืนเป็นพื่รีเีซึ่นเต่อรีเ์ป็นได้ทั�งการีสนับสนุน
และปกป้องคิวิามืฝัันขึ้องเมืนไปพื่รีอ้มืกัน 

ต่ลาดแฟื้นด้อมืขัึ้บเคิล่�อนด้วิยคินทุกช่่วิงวิัย โดยเฉพื่าะ 
เจเนอเรีช่ันซึ่ีที�มีือิทธีิพื่ลมืากที�สุดถึึง 45% เรีิ�มืต้่นจาก
แฟื้นศิัลปิน K-Pop ที�ต้่องการีให้่เพื่ลงขึ้องศิัลปินที�ช่่�นช่อบ 
ไต่่อันดับขึึ้�นสู่ห่อคิอยช่ารีต์่เพื่ลง ขึึ้�นอันดับแฮิช่แท็กบน 
Twitter มีืการีจัดกิจกรีรีมืในที�สาธีารีณะ เห่ล่านี�เป็นการี
ผ่นึกกำาลังแฟื้นตั่วิยงให้่เข้ึ้มืแข็ึ้ง และต่อกยำาการีไม่ื 
โดดเดี�ยวิบนคิวิามืห่ลงให่ลในคิอมืมิืวินิตี่�นั�น

ลงทุนื้บนื้ฐานื้แฟนื้ด้อม BTS Variety Magazine
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ต่ลาดไอดอล ศิัลปิน ดารีา นักกีฬา และอินฟื้ลเูอนเซึ่อรี ์
อาจถึูกมืองวิา่เป็น Micro-Community ห่รีอ่ชุ่มืช่น
ขึ้นาดเลก็ที�ไม่ืมีือิทธีพิื่ลต่่อวิฒันธีรีรีมืห่ลกั  แต่่ต่ลาดนี� 
กลับมีือิทธีิพื่ลต่่อส่�อโซึ่เช่ียลมีืเดียและต่ลาดดิจิทัล
มืห่าศัาล อย่างการีขัึ้บเคิล่�อนแคิมืเปญ Black Lives 
Matter ขึ้อง Army แฟื้นด้อมืศิัลปินวิง BTS ที�สามืารีถึ
รีะดมืทุนเงนิเก่อบ 1 ล้านดอลลารีส์ห่รีฐัภายในเวิลา
ไม่ืถึึง 24 ช่ั�วิโมืง กรีะแสบนส่�อและต่ลาดสินค้ิา 
พื่รีเีซึ่นเต่อรีเ์ปลี�ยนภาพื่ลักษณ์แบรีนด์ให้่เปลี�ยนไป 
จนกลายเป็นสินค้ิาที�จับต้่องได้และเข้ึ้าถึึงผู่้บรีโิภคิ
ได้ง่ายกวิ่าที�เคิย อย่างแบรีนด์ Bvlgari ซึ่ึ�งได้ลิซึ่่า 
BLACKPINK รีว่ิมืเป็นแบรีนด์แอมืบาสเดอรี ์เธีอยก
รีะดับคิวิามืห่รูีห่รีาและช่่วิยส่งออกการีรีบัรูีตั้่วิต่นใน
แบรีนด์สู่สาธีารีณะมืากกวิา่ที�ผ่่านมืา  

พื่ลังขึ้องแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให้่บรีกิารีแฟื้นเซึ่อรีว์ิสิได้รีบัคิวิามืนิยมืยิ�งขึึ้�นเม่ื�อเกิดวิกิฤต่
การีแพื่รีร่ีะบาดขึ้องโคิวิดิ-19 ห่ลายแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืใช่ก้ลยทุธี ์Direct-to-Consumer 
(DTC) ผ่สานเข้ึ้ากับแฟื้นด้อมื จับกลุ่มืต่ลาดแฟื้นคิลับที�เรียีกวิ่า Direct-to-
Fan (DTF) ซึ่ึ�งเป็นลูกค้ิาชุ่มืช่นขึ้นาดเล็กด้วิยส่�อโซึ่เช่ียลและแอปพื่ลิเคิช่ัน  
จับคิอนเทนต์่ปรีะเภทไลฟื้ส์ต่รีมีื (Live-Stream) การีรีบัช่มืโดยสมัืคิรีสมืาช่ิก 
(Subscription) และวิดีิโอสนทนาแบบห่นึ�งต่่อห่นึ�ง (One-to-one Video Call) 
อย่าง OnlyFans, Fanhouse, Escapex, Weverse ห่รีอ่ Twitch ห่นึ�งในช่อ่ง 
ที�ฝัังตั่วิอยู่บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืยูทบู ต่่างพื่ยายามืปรีบัตั่วิจากเดิมืที�เรีิ�มืต้่นเป็นวิดีิโอ
แบบไลฟื้ส์ต่รีมีื และเปิดกลุม่ืเฉพื่าะเพ่ื่�อบรีกิารีแฟื้นคิลับแบบวิไีอพีื่ ไม่ืมีืโฆษณาคัิ�น  
ไม่ืจำากัดเวิลา และเข้ึ้าถึึงนักแคิสต์่เกมืแบบตั่วิต่่อตั่วิ 

archyde.com

zoomtventertainment.com

twitch.tv
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คินดังรีะดับเซึ่เลบรีตีิ่�และอินฟื้ลเูอนเซึ่อรีต่์่างลงทุนกับต่ลาด DTF โดยเฉพื่าะการีวิดีิโอคิอลล์ด้วิย
รีะบบแปลภาษาอัต่โนมัืติ่สำาห่รีบัเข้ึ้าถึึงแฟื้นคิลับอินเต่อรี ์ และการีออกแบบแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเช่่�อมืกับ
เกมืช่งิรีางวิลั ขึ้องขึ้วิญั และสิทธีพิิื่เศัษ อย่างการีทำาต่ลาด DTF ขึ้องแรีป็เปอรีลิ์ล ยาช่ตี์่� (Lil Yachty) 
ด้วิยแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Fyooz เปิดปรีะมืูลเห่รียีญโทเคิน Yachty ซึ่ึ�งขึ้ายห่มืดเกลี�ยงภายใน 22 นาที 
บนส่�อแห่่งนี�ศิัลปินจะได้พื่บปะกับแฟื้นคิลับด้วิยรีา่งอวิต่ารี ไม่ืวิา่จะเป็นการีเปิดคิอนเสิรีต์่ จัดงาน 
มีืต่แอนด์กรีตี่ ปารีตี์่� ปรีะมูืลสินทรีพัื่ย์ดิจิทัล บรีจิาคิเงนิเพ่ื่�อการีกุศัล และสรีา้งกลุ่มืย่อยเพ่ื่�อรีบั 
สิทธีพิิื่เศัษทั�งห่มืดบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเดียวิ

แพื่ลต่ฟื้อรี์มืฟื้ินเทคิและส่�อโซึ่เช่ียลจับม่ือกันสรี้างฐานลูกค้ิาจากฐานแฟื้นคิลับ อย่าง LINE 
ปรีะเทศัไทย ที�จดัอีเวินต์่ให้่แฟื้นคิลับผู่้โช่คิดีได้พื่บปะศิัลปินผ่่านวิดีิโอคิอลล์กับในกิจกรีรีมืโปรีโมืต่
สินค้ิา การีรีบัห่น้าที�เป็นช่อ่งทางส่�อสารี บรีกิารีรีะบบการีเงนิ และให้่พ่ื่�นที�โฆษณา คิรีบจบในที�เดียวิ 

การีทำาต่ลาดที� Facebook, Shopee, Lazada, TikTok และอีกมืากมืายในเอเช่ยีต่ะวินัออกเฉียงใต้่ 
กำาลังได้รีบัคิวิามืนิยมื รีายงานจาก WGSN ช่ี�วิา่แบรีนด์ในเอเช่ียจำานวิน 80% ให้่คิวิามืสำาคัิญกับ 
Micro-Influencer ที�มีืจำานวินผู่้ติ่ดต่ามืน้อยกวิา่ 1 แสนคิน โดยเล่อกคินดังรีะยะเรีิ�มืต้่นห่ลายคิน 
และกรีะจายไปต่ามืช่่องทางห่รีอ่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืต่่างสไต่ล์ เพ่ื่�อค้ินห่ากลุ่มืแฟื้นตั่วิจรีงิให้่เจอ แม้ืวิา่
กลยุทธีแ์ฟื้นเซึ่อรีว์ิสิจะรีวิบรีวิมืคินได้เพีื่ยงคิรีั�งละห่ลักสิบคินห่รีอ่รีอ้ยคินก็ต่ามื 

fyooz.io

@kpopmerch_inc, twitter
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ยิ�งส่�อโซึ่เช่ียลวิิ�งเข้ึ้าห่าลูกค้ิาและบรีกิารีลูกค้ิาดั�งลูกค้ิาคินสำาคัิญ ก็ยิ�งสามืารีถึรีวิบรีวิมืลูกค้ิาที�
สนใจสิ�งเดียวิกันได้เรีว็ิกวิา่ การีเปิดพ่ื่�นที�สำาห่รีบัคินห่ลากห่ลายที�เน้นจำานวินมืาก การีเปิดพ่ื่�นที�แช่รี์
ปรีะสบการีณ์ การีมีืเกมืสุ่มืรีบัขึ้องขึ้วิญั การีมีืภารีกิจให้่ผู่้ใช่้แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืได้รีบัสิทธีพิิื่เศัษ ทั�งห่มืด
ล้วินเป็นการีซึ่่�อใจเช่งิลึก อย่างแอปพื่ลิเคิช่นั Mum4Mum ที�มีืผู่้ใช่ง้านเพีื่ยง 1 พัื่นกวิา่คิน แต่่ได้รีบั
ผ่ลกำาไรีที�คิุ้มืค่ิา จากผู่้ใช่ง้านที�เป็นเห่ล่าบรีรีดาแม่ื ๆ ที�ต้่องการีสั�งซึ่่�อผ่ลิต่ภัณฑ์์เพ่ื่�อลกู คิรีอบคิรีวัิ 
และต่นเอง แอปฯ นี�แช่รีค์ิปูองลดรีาคิาจากแบรีนด์ดัง และเปิดโอกาสให้่รีา้นค้ิาเข้ึ้าไปจบัจองพ่ื่�นที�
เพ่ื่�อบรีกิารีลูกค้ิาที�สนใจเรี่�องเดียวิกันเป็นรีายกรุี�ปย่อย ห่รีอ่แอปฯ TikTok ที�ดึงอินฟื้ลูเอนเซึ่อรี ์
เข้ึ้ามืาไลฟื้ส์ต่รีมีืและทำาแคิมืเปญ TikTok Mega Mall โดยสรีา้งกรุี�ปย่อยต่ามืคิวิามืสนใจขึ้องสินค้ิา 
เปิดรีะบบให้่แฟื้นช่าวิฟื้ลิิปปินส์ เวิยีดนามื และไทย ได้รีบัช่มืและเล่นเกมืในแคิมืเปญนี�ไปพื่รีอ้มืกับ
อินฟื้ลเูอนเซึ่อรี์

คิอนเทนต์่ที�ห่มืนุไวิบนโลกดิจทัิล และจำานวินสินทรีพัื่ย์
บนท้องต่ลาดที�โลดแลน่บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืออนไลน์ เห่ล่านี� 
ล้วินเป็นนวิัต่กรีรีมืด้านส่�อที�มีืมืูลค่ิาบนท้องต่ลาด 
ห่ากแต่่ปรีมิืาณที�มืากมืห่าศัาลทำาให้่ผู่้คินมีืตั่วิเล่อก 
ที�ห่ลากห่ลาย ห่ลายแบรีนด์จงึสรีา้งสรีรีค์ิด้วิยการีเจาะ
กลุ่มืเป้าห่มืายบนพ่ื่�นฐานขึ้องการีวิเิคิรีาะห์่ชุ่ดข้ึ้อมูืล 
 (Data Analytics) และก้าวิให้่ไวิขึึ้�นเพ่ื่�อเท่าทันคิวิามื
นิยมืในช่่วิงเวิลานั�น ๆ แต่่สิ�งห่นึ�งที�ขึ้าดไม่ืได้สำาห่รีบั
โลกดิจทัิลสำาห่รีบัคินทกุรูีปแบบ ค่ิอการีนำาเทคิโนโลยี 
มืายึดโยงผู่ค้ิน ไม่ืทิ�งใคิรีไวิข้้ึ้างห่ลัง เข้ึ้าถึึงคินกลุม่ืน้อย  
สรีา้งการีมีืส่วินรีว่ิมื โดยใช่้ส่�อบันเทิงสรีา้งการีรีบัรูี ้
และโต้่ต่อบกันได้ไม่ืทางใดก็ทางห่นึ�ง

บทความ “Asia: Marketing to Watch” โดย Athena 
Chen และ Jemma Shin จาก wgsn.com

บทความ “CTV Advertising: The Formats That  
Work Best” โดย Michael Benedek จาก forbes.com

บทความ “Despite Billion-Dollar Investment, Why 
GameFi Is Failing to Woo Asians?” โดย Pawan 
Nahar จาก economictimes.indiatimes.com

บทความ “GameFi: Is This Another Crypto Investor 
Boondoggle Or What?” โดย Kenneth Rapoza  
จาก forbes.com

บทความ “MNTN Acquires QuickFrame in  
Hopes of Streamlining CTV Ad Production”  
โดย Chris Kelly จาก marketingdive.com

บทความ “Social Media Forecast 2022”  
โดย Cassandra Napoli จาก wgsn.com

รายงาน “Meta-tainment Future” โดย The Future: 
Laboratory

รายงาน “The Future 100: Trends and Change to 
Watch” โดย Wunderman Thompson

ที่มา: 

Mom4mom, play.google.com tiktok.com



542 543

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เศรษฐกิจครีเอเตอร์ 

CREATORNOMIC 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต ศิลปะและหัตถกรรม สื่อและบันเทิง อาหาร

ท่ีมาภาพ
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KEY 
TAKEAWAYS

 ปทีี�ผ่่านมืาแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิย
คิรีเีอเต่อรีส์ามืารีถึทำารีายได้ในท้องต่ลาด
ถึึง 20 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั 

 WGSN ช่ี�วิ่ารีะบบการีศึักษาจำาเป็น
ต้่องพึื่�งส่�อโซึ่เช่ียลมืากกวิา่ที�คิิด TikTok 
ค่ิอห่นึ�งในส่�อที�ถึูกยกให้่เป็นแห่ล่งเรียีนรูี้
อันดับห่นึ�งในช่ว่ิงการีรีะบาดที�ผ่่านมืา 

 อนาคิต่ขึ้อง Creator Economy จำาเปน็
ต้่องพึื่�งพื่าช่นช่ั�นกลาง เพื่รีาะคินกลุ่มื
นี� ค่ิอผู่้ ขัึ้บเคิล่�อนเส้นทางขึ้องส่�อ และ 
ย้ายทิศัทางขึ้องรีะบบอีคิอมืเมิืรี์ซึ่แบบ
กรีะจายศัูนย์ ทำาให้่คิรีีเอเต่อรี์ทุกคิน
สามืารีถึขึ้ายสินค้ิาห่รีอ่สรีา้งคิอนเทนต์่
ด้วิยค่ิาจา้งที�เป็นธีรีรีมื

 การีทำาต่ลาดที�ถึกูต้่องเห่ม่ือนกับกลยทุธี์
โฆษณาที�ถึกูทาง แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�มีืผู่้ใช่ง้าน 
จำานวินมืาก อาจไม่ืใช่ท่างออกเดียวิสำาห่รีบั 
คิรีเีอเต่อรีอี์กต่่อไป

ภาพถ่ายโดย  
ConvertKit 
จาก unsplash
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คิรีีเอเต่อรี์เป็นช่่�อเรีียกที�ถึูกผั่นแปรีต่ามืบทบาทและ 
คิาแรีกเต่อรีข์ึ้องแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื ก่อนห่น้านี�ส่�อโซึ่เช่ยีลให้่คิวิามื
สำาคัิญกับอิทธีิพื่ลขึ้องอินฟื้ลูเอนเซึ่อรี ์ ต่่อมืาเม่ื�ออินฟื้ลู-
เอนเซึ่อรีส์ามืารีถึสรีา้งคิอนเทนต์่ได้ด้วิยต่นเอง ไม่ืจำาเป็น
ต้่องรีบัภารีกิจจากแบรีนด์ห่รีอ่เจา้ขึ้องเพื่จอีกต่่อไป ทำาให้่
อินฟื้ลเูอนเซึ่อรีเ์ปลี�ยนสถึานะเปน็นักเล่าเรี่�อง นักนำาเสนอ
ข้ึ้อมืูลห่รีอ่ไอเดียให่ม่ื ๆ และยังมีืบทบาทเป็น KOL ห่รีอ่ 
Key Opinion Leader ผู่น้ำาทางคิวิามืคิิดห่รีอ่ผู่เ้ช่ี�ยวิช่าญ
ในเรี่�องใดเรี่�องห่นึ�ง ทัศันคิติ่ขึ้องผู่เ้สพื่คิอนเทนต์่ถึกูดึงดดู
คิวิามืสนใจจากคินมีืช่่�อเสียงและทัศันคิติ่ขึ้องบคุิคิลเห่ล่านั�น  
มืากกวิ่ายึดที�ตั่วิบุคิคิลซึ่ึ�งไม่ืสามืารีถึโน้มืน้าวิห่รีอ่จูงใจ 
สิ�งให่ม่ืได้ การีทำาเงนิขึ้องเห่ล่าอินฟื้ลเูอนเซึ่อรีเ์พิื่�มืบทบาท 
ผู่้ มีืช่่�อเสียงให้่ไปไกลมืากกวิ่าเดิมืด้วิยห่น้าที� ส่งออก 
คิอนเทนต์่ ผู่มี้ืช่่�อเสียงจงึกลายเปน็ผู่ส้รีา้งสรีรีค์ิบนส่�อดิจทัิล
ด้วิยคิวิามืบันเทิง คิวิามืรูี ้ห่รีอ่ทักษะให่ม่ื ๆ  ที�ดึงดดูแฟื้นคิลับ
ให้่เข้ึ้ามืาติ่ดต่ามื 

ทุกวิันนี�ไม่ืเพีื่ยงอินฟื้ลูเอนเซึ่อรี์เท่านั�นที�ผั่นตั่วิมืาเป็น 
คิรีเีอเต่อรี ์แบรีนด์ซึ่ึ�งทำาต่ลาดออนไลน์ก็ได้ปรีบัตั่วิต่นขึ้อง
แบรีนด์ให้่มีืห่น้าที�สรีา้งสรีรีค์ิสิ�งให่ม่ื เปิดโลกทัศัน์ในสาขึ้าที�
ไม่ืเกี�ยวิข้ึ้อง และขัึ้บเคิล่�อนสังคิมืไปในทิศัทางต่่าง ๆ  ปีที�ผ่่าน
มืามีืบรีษัิทผู่้ทำาธีรุีกิจบนส่�อออนไลน์ซึ่ึ�งใช่ก้ลยุทธี ์ Brand-
to-Creator สรีา้งตั่วิต่นแบรีนด์ด้วิยคิอนเทนต์่ให่ม่ื ๆ และ 
Creator-to-Fan สรีา้งคิรีเีอเต่อรีเ์พ่ื่�อจูงใจแฟื้นคิลับให้่เข้ึ้าสู่
นิเวิศัขึ้องแบรีนด์ โดยทั�ง 2 โมืเดลเกิดขึึ้�นเพ่ื่�อสรีา้งศัักยภาพื่
การีรีบัรูีถึ้ึงแบรีนด์ เพิื่�มืมืลูค่ิาให้่แก่ผู่ที้�อยูใ่นวิงจรีการีผ่ลิต่  
และสรี้างแรีงจูงใจให้่แฟื้นคิลับคิรีีเอเต่อรี์หั่นมืามือง 
ภาพื่แบรีนด์ให่ม่ื

medium.com
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Web 3.0 จุดเปลี�ยนคิรีั�งสำาคัิญขึ้องเทคิโนโลยี
ที�เปลี�ยนผ่่านคิวิามืสัมืพัื่นธี์บนโลกออนไลน์ให้่
กลายเป็นคิอมืมิืวินิตี่�บนโลกดิจิทัลที�แข็ึ้งแกรีง่ 
รีะบบ Decentralized ค่ิอห่นึ�งในพื่ลังขัึ้บเคิล่�อนที�
สำาคัิญและเปน็หั่วิใจห่ลักในการีเติ่บโต่ขึ้อง Web 
3.0 การีสรีา้งรีะบบที�ดีและนำารีะบบไปใช่อ้ย่างถึกู
วิตั่ถึปุรีะสงค์ิ จะทำาให้่คินที�อยูใ่นวิงจรีผู่ส้รีา้งสรีรีค์ิ
สามืารีถึสรีา้งอาช่พีื่ เพิื่�มืรีายได้ได้อย่างเปน็ธีรีรีมื 
รีวิมืถึึงสรีา้งโอกาสบนคิวิามืสัมืพัื่นธีใ์ห่ม่ื ๆ ขึ้อง
คิอมืมิืวินิตี่�แห่่งนั�น คิวิามืสัมืพัื่นธี์นี�จะเกิดขึึ้�นไม่ื
ได้เลยห่ากขึ้าดบคุิคิลที�เรียีกวิา่ “คิรีเีอเต่อรี”์ ห่รีอ่ 
“นักสรีา้งสรีรีค์ิ” 

“คิอมืมิืวินิตี่�” ค่ิอหั่วิใจสำาคัิญที�ทำาให้่คิรีเีอเต่อรี์
เติ่บโต่ท่ามืกลางการีแข่ึ้งขัึ้นบนส่�อดิจทัิล ปทีี�ผ่่านมืา 
แพื่ลต่ฟื้อรี์มืที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยเห่ล่าคิรีีเอเต่อรี์
สามืารีถึทำารีายได้ในท้องต่ลาดถึึง 20 พัื่นล้าน
ดอลลารีส์ห่รีฐั โดยเติ่บโต่อย่างรีวิดเรีว็ิในกลุ่มื
ชุ่มืช่นจากฐานแฟื้นคิลับขึ้องคิรีเีอเต่อรี ์จากชุ่มืช่น
ซึ่ึ�งเปน็ศันูย์รีวิมืขึ้องคิรีเีอเต่อรีส์าขึ้าเดียวิกัน และ
ชุ่มืช่นบนส่�อโซึ่เช่ียลที�เติ่บโต่จากแบรีนด์ขึ้นาด
เล็ก แต่่บรีหิ่ารีการีเงนิอิสรีะด้วิยการีมีืส่วินรีว่ิมื
ขึ้องสมืาช่กิ

อนื้าคตครีเอเตอร์ 
กับเป้าหมายเพื่อไปถึง Web 3.0

coingeek.com
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คิรีีเอเต่อรี์มืากมืายสรี้างรีายได้จากเศัรีษฐกิจ 
Creator Economy บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืโซึ่เช่ยีลมีืเดีย  
แต่่ในทางต่รีงกันข้ึ้ามืกลับมีืคิรีเีอเต่อรีอี์กมืากมืาย
ที�ต้่องเจอปญัห่าการีถึกูปิดกั�น และไม่ืสามืารีถึสรีา้ง
อัลกอรีทึิมืที�สมืบูรีณ์ได้ เพีื่ยงเพื่รีาะจา่ยเงนิให้่กับ
ค่ิาโปรีโมืต่ไม่ืมืากพื่อ อีกทั�งยังได้รีบัรีายได้จาก
การีปันส่วินขึ้องรีะบบแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืเพีื่ยงน้อยนิด  
ปัจจุบันแบรีนด์ให่ญ่และคิรีเีอเต่อรีที์�มีืช่่�อเสียง 
ทำารีายได้จากฟื้ีเจอรีเ์ฉพื่าะ อย่าง Facebook 
Star ขึ้อง Facebook ห่รีอ่ Tip Jar กล่องใส่ทิป 
ขึ้องTwitter เห่ล่านี�ค่ิอการีสรีา้งรีายได้บนรีะบบ  
Micro-Payment ห่รีอ่ Twitch ซึ่ึ�งเปน็แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
สำาห่รีับคิรีีเอเต่อรี์ด้านเกมืบน Youtube ที�มีื 
สต่รีมีืเมือรีผ์ู่้โด่งดังมืากมืายทำารีายได้จากการี 
สต่รีมีืเกมื แต่่เม่ื�อลงลึกเรี่�องรีายได้ที�เติ่บโต่แล้วิ  
กลับมีืสต่รีีมืเมือรี์เพีื่ยง 1% เท่านั�นที�สามืารีถึ 
สรี้างรีายได้จากการีสต่รีีมืมืากเกิน 50% จาก 
รีายได้ทั�งห่มืด ส่วินที�เห่ล่อค่ิอการีสรีา้งรีายได้ 
จากแบรีนด์ห่รีอ่สปอนเซึ่อรีเ์ป็นห่ลัก

นักลงทุนห่ลี�จิน (Li Jin) ขึ้ององค์ิกรี Variant Fund ซึ่ึ�งให้่การีสนับสนุนเทคิโนโลยีบนเศัรีษฐกิจ
ขึ้อง Web 3.0 ได้ให้่คิวิามืเห็่นเกี�ยวิกับอนาคิต่ขึ้อง Creator Economy วิา่จำาเปน็ต้่องพึื่�งพื่าช่นช่ั�น
กลางมืากกวิา่ที�คิิด เพื่รีาะคินกลุม่ืนี�จะขัึ้บเคิล่�อนเส้นทางขึ้องส่�อโซึ่เช่ยีล และย้ายทิศัทางขึ้องรีะบบ
อีคิอมืเมิืรีซ์ึ่แบบกรีะจายศัูนย์ได้อย่างแท้จรีงิ ทำาให้่คิรีเีอเต่อรีท์ุกคินสามืารีถึขึ้ายสินค้ิาห่รีอ่สรีา้ง
คิอนเทนต์่ด้วิยค่ิาจา้งที�เปน็ธีรีรีมื และนั�นค่ิอเห่ต่ผุ่ลที�ทำาให้่ Web 3.0 ค่ิอใบเบิกทางสำาห่รีบัการีสรีา้ง 
รีายได้บนส่�ออย่างเท่าเทียมื รีวิมืทั�งการีสรีา้งรีายได้แก่อินฟื้ลเูอนเซึ่อรี ์คิรีเีอเต่อรี ์ห่รีอ่แบรีนด์ขึ้นาดเล็ก 
ได้อย่างเต็่มืที� ผ่่านฐานแฟื้นคิลับขึ้องพื่วิกเขึ้าเอง

ภาพถ่ายโดย  
Karolina Grabowska 

จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย  
Ralph (Ravi) Kayden 

จาก unsplash
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ส่�อโซึ่เช่ียลเล็ก ๆ มืากมืายเกิดขึึ้�นให่ม่ืในรีะยะ
เวิลาอันสั�น แต่่มีืจุดอ่อนต่รีงที�ไม่ืสามืารีถึเช่่�อมืต่่อ
กับรีะบบซึ่่�อขึ้ายที�ปลอดภัยได้ บางแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
สามืารีถึซึ่่�อขึ้ายได้งา่ย แต่่เจาะกลุม่ืผู่บ้รีโิภคิเฉพื่าะ
กลุ่มืได้ยาก โดยเฉพื่าะช่่วิงรีะบาดขึ้องโคิวิดิ-19  
ที�กินรีะยะเวิลานาน การีแข่ึ้งขัึ้นบนส่�อโซึ่เช่ยีลและ
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ือีคิอมืเมิืรีซ์ึ่เกิดขึึ้�นอย่างดุเด่อดใน
รีะยะสั�น ๆ  แต่่ไม่ืสามืารีถึจบัลกูค้ิาไวิไ้ด้ในรีะยะยาวิ 
เม่ื�อสถึานการีณ์รีะบาดเรีิ�มืคิลี�คิลาย ยิ�งทำาให้่รีา้น
ค้ิาออนไลน์เกิดคิวิามืเสี�ยง เพื่รีาะนอกจากจะต้่อง
ลงทนุบนส่�อออนไลน์แล้วิ ยังต้่องแข่ึ้งขัึ้นกับรีา้นค้ิา 
ออฟื้ไลน์ที�ดึงปรีะสบการีณ์ผู่้บรีโิภคิได้มืากกวิ่า 
โมืเดลต่ลาดโซึ่เช่ียลคิอมืเมิืรี์ซึ่เดิมืที�พึื่�งพื่าส่�อ 
โซึ่เช่ยีลเพีื่ยงอย่างเดียวิอาจไม่ืเพีื่ยงพื่ออีกต่่อไป
  
ปี 2023 ค่ิอปรีากฏิการีณ์ที�ส่�อโซึ่เช่ียลทั�งห่มืด
กำาลังก้าวิสู่การีอัปเกรีดให้่แพื่ลต่ฟื้อรี์มืเข้ึ้าสู่ 
คิรีเีอเต่อรีค์ิอมืเมิืรีซ์ึ่อย่างเต็่มืตั่วิ โมืเดลนี�เปน็การี
รีวิมืพื่ลส่�อสังคิมืออนไลน์ ซึ่ึ�งใช่ห้่ลักการีเดียวิกับ
โมืเดล Super App ที�มีืคิรีบจบบนแอปพื่ลิเคิช่นั
เดียวิ ซึ่ึ�งแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืปรีะเภทคิรีเีอเต่อรีค์ิอมืเมิืรีซ์ึ่ 
จะทำาห่น้าที�คิรีบจบแบบ Super App ที�เปน็ทั�งส่�อ
สำาห่รีบัโปรีโมืต่ผ่ลงานขึ้องคิรีเีอเต่อรี ์ ห่น้ารีา้น 
ขึ้ายขึ้อง การีบรีกิารีพ่ื่�นที�สนทนา และตั่วิกลางด้าน 
การีเงนิสำาห่รีบัคิรีเีอเต่อรี ์

ครีเอเตอร์คอมเมิร์ซ  
ตลาดสำาหรับผู้สร้างสรรค์

ภาพถ่ายโดย  
charlesdeluvio 
จาก Unsplash



554 555

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

ต่ลาดคิรีเีอเต่อรีค์ิอมืเมิืรีซ์ึ่บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื 
Facebook และ Instagram กำาลังเผ่ช่ญิกับ
คิวิามืสำาเรีจ็ซึ่ึ�งเต็่มืไปด้วิยสินค้ิากองพื่ะเนิน 
ที� ไม่ืสามืารีถึคัิดแยกกลุ่มืลูกค้ิาได้ด้วิย 
แอ็กเคิานต์่ที�มีืจำานวินมืาก อีกทั�งยังเป็น
เป้าสำาห่รีับมิืจฉาช่ีพื่ที�เข้ึ้ามืาช่่วิงช่ิงคิวิามื 
เป็นส่วินตั่วิและโจรีกรีรีมืสินทรีพัื่ย์ดิจิทัล 
อีกห่นึ�งโมืเดลที�เข้ึ้ามืาจัดการีเรี่�องนี�ค่ิอการี
เปิดรีับสมืาช่ิกที�เรีียกวิ่า Subscription 
Economy แม้ืวิา่โมืเดลบรีกิารีสมัืคิรีสมืาช่กิ
จะไม่ืใช่่เรี่�องให่ม่ืสำาห่รีบัต่ลาดออนไลน์ แต่่
เป็นกลยุทธี์ที�เห่มืาะสมืกับคิวิามืปลอดภัย
ขึ้องต่ลาด B2C มืากเปน็อันดับต้่น ๆ

รีายงานจาก Zuora Subscription Economy 
Index เผ่ยวิา่ตั่�งแต่่ป ี2020 เปน็ต้่นมืา ปรีมิืาณ
ผู่้บรีิโภคิที�สมัืคิรีสมืาช่ิกบนแพื่ลต่ฟื้อรี์มื 
โซึ่เช่ยีลมีืเดียมีืจำานวินเพิื่�มืขึึ้�นอย่างต่่อเน่�อง 
โดยเฉพื่าะรีะบบสมืาช่ิกแบบบรีกิารีต่นเอง 
ผู่ส้มัืคิรีสมืาช่กิส่วินให่ญ่เช่่�อในคิวิามืโปรีง่ใส
และคิวิามืปลอดภัยจากมิืจฉาช่พีื่ได้มืากกวิา่

indianretailer.com
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รีายงานจาก Ogilvy เผ่ยวิ่าห่ากคิรีีเอเต่อรี์
ต้่องการีอยู่รีอดในสนามื Creator Economy นี� 
จำาเปน็ต้่องลงทนุกับต่ลาดที�เห่มืาะสมื เปิดให้่ห่น้า 
โซึ่เช่ียลมีืเดียเป็นเสม่ือนรี้านค้ิาบรีิการีต่นเอง 
ด้วิยวิธิีกีารีช่ำารีะเงนิที�สะดวิกและปลอดภัย สรีา้ง
โมืเมืนต์่แบบเรีียลไทม์ื รี่วิมืงานกับคิรีีเอเต่อรี ์
ปรีะเภท Micro-Influencer ที�มีืดีเอ็นเอคิล้ายกัน 
ห่รี่อต่รีงกันข้ึ้ามื เพ่ื่� อสรี้างอีเวินต์่ปรีะเภท 
GameFi ที�มีืเสถีึยรีภาพื่เห่มืาะสมืกับคิวิามืเรีว็ิ
ขึ้องเคิรี่อข่ึ้ายสัญญาณอินเทอรี์เน็ต่ ซึ่ึ� งจะ 
ทำา ใ ห้่ปรีะสบการีณ์ นั� นสมืจรีิงแม้ืจะอยู่ ใน
ภาพื่เสม่ือน (Virtual) ก็ต่ามื สดุท้ายค่ิอการีเล่อก
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให้่เห่มืาะสมืกับ DNA ขึ้องคิรีเีอเต่อรี ์
ห่รี่อแบรีนด์ เคิรี่อข่ึ้ายที� ต่่างกันย่อมืได้กลุ่มื
ปรีะช่ากรีที�ต่่างกัน การีทำาต่ลาดที�ถึกูต้่องเห่ม่ือน
กับกลยุทธี์โฆษณาที�ถึูกทาง แพื่ลต่ฟื้อรี์มืที�มีื 
ผู่ใ้ช่ง้านจำานวินมืาก อาจไม่ืใช่ท่างออกเดียวิสำาห่รีบั 
คิรีเีอเต่อรีอี์กต่่อไป

ภาพถ่ายโดย  
KAL VISUALS 
จาก Unsplash

allynow.com
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ผู่้ใช่้งาน Sunroom จำานวิน 73% เผ่ยวิ่าพื่วิกเขึ้ารูีสึ้กดีที�ได้เล่�อนฟื้ีดบนสังคิมื
ออนไลน์แห่่งนี� แม้ืวิ่าคินเห่ล่านี�จะไม่ืใช่่เพ่ื่�อนที�พื่บเจอในช่ีวิิต่จรีงิ แต่่สามืารีถึ
เติ่มืเต็่มืส่วินที�ขึ้าดและสรีา้งคิวิามืมัื�นใจในตั่วิเองให้่กลับค่ินมืาได้ ห่ลายคินช่่�น
ช่อบฟื้เีจอรีเ์พิื่�มืคิวิามืเป็นส่วินตั่วิขึ้องแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื ที�ไม่ือนุญาต่ให้่คัิดลอก แคิป
ภาพื่ห่น้าจอ ห่รีอ่ใช่้โปรีแกรีมือัดเสียง เพ่ื่�อส่งออกคิอนเทนต์่ไปนอกแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื  
จงึทำาให้่สมืาช่กิในชุ่มืช่นขึ้อง Sunroom รูีสึ้กปลอดภัยยิ�งขึึ้�น

Sunroom แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืคิรีเีอเต่อรีค์ิอมืเมิืรีซ์ึ่น้องให่ม่ืที�มีืเป้าห่มืายสำาห่รีบัผู่้ห่ญิง
และเพื่ศัทางเล่อก คิอนเทนต์่ที�เกี�ยวิข้ึ้องบนส่�อแห่่งนี�เกี�ยวิข้ึ้องกับคิวิามืเท่าเทียมื
ทางเพื่ศั เซึ่ก็ส์ และข้ึ้อมูืลเช่งิลึกเกี�ยวิกับผู่ห้่ญิง เพ่ื่�อเติ่มืเต็่มืกำาลังใจเช่งิบวิกให้่แก่
ผู่้ห่ญิงที�ขึ้าดคิวิามืมัื�นใจในต่นเอง ได้ฐานแฟื้นเปน็เจเนอเรีช่นัซึ่ทีี�เช่่�อมัื�นในต่นเอง
และพื่รีอ้มืแบ่งปันปรีะสบการีณ์ให้่กับเพ่ื่�อนสาวิทุกช่่วิงวิยั มีืฟื้เีจอรีป์ุ่มื Cheers 
และ Beams ทำาห่น้าที�กรีะจายคิอนเทนต์่ให้่ได้รีบัคิวิามืนิยมืเพิื่�มืขึึ้�น และปุม่ื Tips 
ไวิส้ำาห่รีบัแจกรีางวิลัให้่แก่คิรีเีอเต่อรีที์�สรีา้งสรีรีค์ิคิอนเทนต์่ได้ต่รีงใจแบบส่วินตั่วิ

sunroom.so

sunroom.so
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Popchew อีกห่นึ�งแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืสำาห่รีบัคิรีเีอเต่อรี ์
เฉพื่าะกลุม่ื ซึ่ึ�งช่ว่ิยให้่คิรีเีอเต่อรีส์ามืารีถึติ่ดต่่อกับ 
แฟื้น ๆ  ผ่่านเมืนูอาห่ารี ผู่ใ้ช่ง้านจำานวิน 67% ซึ่ึ�งเปน็ 
เจเนอเรีช่นัซึ่เีล่อกล็อกอินแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Popchew 
เพื่รีาะช่่�นช่อบการีกิน สนใจอาห่ารีจากไวิรีลั อยาก
ลองรีา้นอาห่ารีให่ม่ื ๆ  ห่รีอ่ลองเมืนูซึ่ึ�งรีงัสรีรีค์ิจาก
คิรีเีอเต่อรีด้์านอาห่ารีที�โด่งดังบนยูทบู อาห่ารีค่ิอ
จุดเช่่�อมืโยงผู่ค้ินให้่เข้ึ้ามืาเปน็สมืาช่กิและยินยอมื
จา่ยเงนิให้่กับคิอนเทนต์่เมืนูที�พึื่งพื่อใจ ต่ามืไปทาน
อาห่ารีห่รีอ่ซึ่่�อไอเท็มืเห่รียีญคิรีปิโต่ที�เกี�ยวิข้ึ้อง
กับรีา้น เพ่ื่�อเป็นขึ้องสะสมืและรีบัสิทธีพิิื่เศัษจาก
แบรีนด์ห่รีอ่รีา้นที�เกี�ยวิข้ึ้องกับแคิมืเปญ คิรีเีอเต่อรี ์
ด้านอาห่ารีมืากมืายเติ่บโต่บนส่�อแห่่งนี� จากการี
สรีา้งเมืนูห่รีอ่แบรีนด์สินค้ิาด้วิยวิิธีีแลกเปลี�ยน
คิวิามืเห็่น ห่รีอ่ค้ินห่าข้ึ้อมืูลผู่้บรีโิภคิบนส่�อสังคิมื
ขึ้อง Popchew

popchew.com
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ป็่จจุบันมีครีเอเตอร์จำานวนกว่า  
50 ล้านคนที่โลดแล่นบนสื่อโซเชียล  
ซึ่งใช้สถานะครีเอเตอร์ที่เป็็นทั้ง 
อาชีพหลักและงานอดิเรก 

ปรีะช่ากรีคิรีเีอเต่อรีค่์ิอห่นึ�งในผู่ขั้ึ้บเคิล่�อนส่�อที�สำาคัิญ 
จงึทำาให้่แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให่ญ่หั่นมืาปรีบัโมืเดลธีรุีกิจที�เอ่�อ
แก่คิรีเีอเต่อรี ์ รีวิมืถึึงสรีา้งรีะบบช่ำารีะเงนิที�เท่าเทียมื
ต่่อส่วินแบ่งจากเจา้ขึ้องแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื เพ่ื่�อดึงปรีะช่ากรี 
คิรีเีอเต่อรีไ์วิใ้ห้่นานที�สดุ อย่าง Instagram ที�สรีา้ง
อัลกอรีทึิมืด้วิยแฮิช่แท็กช่่�อสินค้ิา จนเกิดเป็นต่ลาด
สำาห่รีับโปรีโมืต่สินค้ิาขึ้นาดให่ญ่ภายในรีะยะเวิลา 
ไม่ืกี�ป ีขึ้ณะที� Pinterest เปิดโอกาสให้่คิรีเีอเต่อรีเ์ข้ึ้ามืา 
ลงทนุด้านคิอนเทนต์่ภาพื่ ซึ่ึ�งไม่ืใช่เ่พีื่ยงการีโช่วิผ์่ลงาน 
แต่่สามืารีถึสรีา้งรีายได้กลับค่ิน ห่รีอ่ Snapchat ที� 
สามืารีถึสรีา้งรีายได้เพิื่�มืจากการีเปิดโอกาสให้่คิรีเีอเต่อรี ์
จำานวิน 12,000 แอ็กเคิานต์่ ที�ต้่องการีให้่คิอนเทนต์่
ต่นเองขึึ้�นบนห่น้าห่ลักห่รีอ่ฟื้ดี Must-Watch Snaps 
สามืารีถึลงทุนกับการีโปรีโมืต่นี�ได้ โมืเดลนี�สามืารีถึ
เพิื่�มืรีายได้ให้่แก่แพื่ลต่ฟื้อรี์มืมืากกวิ่า 250 ล้าน
ดอลลารีส์ห่รีฐัเลยทีเดียวิ

ภาพถ่ายโดย  
Theregisti 

จาก Unsplash
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ขึ้ณะที�แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืขึ้นาดเล็กจำาเป็นต้่องพึื่�งพื่าปรีะช่ากรีคิรีเีอเต่อรีม์ืากยิ�งกวิ่า 
ส่งผ่ลให้่เกิดแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืบรีกิารีมืากมืายที�เจาะกลุ่มืคิรีเีอเต่อรีเ์ฉพื่าะกลุ่มื และ
สามืารีถึเข้ึ้าใจคิรีเีอเต่อรีไ์ด้ด้วิยคิาแรีกเต่อรีที์�ช่ัดเจน อย่าง Dropbox Shop  
ห่นึ�งในแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืลงขึ้ายงานออกแบบดิจิทัลสำาห่รีบัคิรีเีอเต่อรี ์ และบรีกิารีจัด
จำาห่น่ายภาพื่ดิจิทัลเพ่ื่�อนำาไปใช่้งานบนส่�อ โดยคิรีเีอเต่อรีส์ามืารีถึนำาผ่ลงานขึ้อง
ต่นเอง ไม่ืวิ่าจะเป็นดิจิทัลอารีต์่ แอนิเมืช่ัน งานดิจิทัลปรีะกอบเกมื อีบุ�ก ห่รีอ่
ภาพื่ถ่ึาย มืาปรีบัแต่่ง ใส่เสียง ห่รีอ่ออกแบบได้จากโปรีแกรีมืบน Shopfront ที�
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืให้่บรีกิารี

dropbox.com

Passionfroot ต้่นแบบคิวิามืสำาเรีจ็ขึ้องแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืรูีปแบบมิืนิมีืเดีย ก่อตั่�งโดยผู่้อพื่ยพื่
ย้ายถิึ�นจากยุโรีปและสห่รีฐัอเมืรีกิา โดยได้รีบัเงนิทุนสนับสนุนจากคินกลุ่มืน้อยในภาคิ
ธีรุีกิจดิจทัิล ได้แก่ SpotiAngles และสต่ารีท์อัปสัญช่าติ่สวิเีดน Creandum แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
นี�สรีา้งขึึ้�นเพ่ื่�อรีองรีบัคิรีเีอเต่อรีข์ึ้นาดเล็กปรีะเภท SMBs ห่รีอ่ Small to Medium-Sized 
Businesses เพ่ื่�อช่ว่ิยจดัการีรีะบบห่ลังบ้านให้่แก่แบรีนด์และคิรีเีอเต่อรี์

dropbox.com

ตั่�งแต่่การีออกใบแจ้งห่นี�บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื บรีกิารีเคิรี่�องม่ือออกแบบโซึ่เช่ียลมีืเดีย การี
จัดการีข้ึ้อมืูลบน Spreadsheet Excel และการีวิิเคิรีาะห์่คิอนเทนต์่ขึ้องผู่้สรีา้งสรีรีค์ิ  
ไม่ืวิา่จะเปน็คิอนเทนต์่บทคิวิามื ยูทบูเบอรี ์ห่รีอ่พื่อดแคิสต์่รีะบบจะสามืารีถึเจาะกลุม่ืเปา้ห่มืาย
และเล่อกแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืสำาห่รีบัลงคิอนเทนต์่ได้ต่รีงจุด Passionfroot เจาะคิวิามืต้่องการีลกูค้ิา
คิรีเีอเต่อรีใ์ห้่คิรีบจบในที�เดียวิ ด้วิยบรีกิารี Shopfront ห่น้ารีา้นสำาห่รีบัออกแบบและซึ่่�อขึ้าย 
CRM บรีกิารีด้านการีขึ้าย นโยบาย และการีต่ลาด (Customer Relationship Management) 
Cashflow บรีกิารีรีะบบจดัการีเงนิ รีวิมืทั�งการีอำานวิยคิวิามืสะดวิกและเปน็ตั่วิกลางสำาห่รีบั
ลกูค้ิา พื่ารีต์่เนอรี ์ห่รีอ่แบรีนด์ที�ต้่องการีโปรีโมืต่บนพ่ื่�นที�เดียวิกัน

passionfroot.xyz
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การีโปรีโมืต่เห่รียีญ Ethereum Max ขึ้องคิิมื 
คิารีเ์ดเช่ยีน ทำาให้่นักลงทนุแห่่ซึ่่�อด้วิยแรีงดึงดดู
จากคิวิามืนิยมืขึ้องเซึ่เลบรีิตี่�  สรี้างมืูลค่ิาใน
ต่ลาดเงนิดิจิทัลถึึง 5,532% ภายในสองสัปดาห์่
แรีก นักลงทุนเรียีกพื่ฤติ่กรีรีมืนี�วิ่า “กาวิ” ห่รีอ่
การีถึูกมือมืเมืาให้่ซึ่่�อด้วิยคิวิามืช่อบส่วินตั่วิ ไม่ื
ได้เกี�ยวิข้ึ้องกับรีาคิาต่ลาดใด ๆ แม้ืวิ่าในเวิลา
ต่่อมืาเห่รียีญดังกล่าวิจะดิ�งฮิวิบลงด้วิยกรีะแส
ที�ซึ่าลงและถึูกฟื้้องรี้องเรี่�องฉ้อโกงก็ต่ามื แต่่
ปรีากฏิการีณ์ดังกล่าวิก็ได้สรี้างบทเรีียนคิรีั�ง
สำาคัิญให้่ผู่้ลงทุนในคิรีปิโต่ วิา่พื่ลังขึ้องข้ึ้อมูืลนั�น
สำาคัิญและไม่ืมีืใคิรีอยากถึูกมือมืกาวิจนขึ้าดทุน
อีกต่่อไป

แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Crypto Class จงึเข้ึ้ามืามีืบทบาท
สำาคัิญ คิรีเีอเต่อรีม์ืากมืายลงทุนในคิรีปิโต่และ
ผั่นตั่วิเป็นผู่้ให้่คิวิามืรูีแ้ละผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้านการี
ลงทนุ แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืบางแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืมีืห่น้าที�เป็น
ผู่้ให้่คิวิามืรูีแ้ละยังเป็นส่�อกลางสำาห่รีบัแลกห่รีอ่
ซึ่่�อขึ้ายเห่รียีญบนที�เดียวิ

ครีเอเตอร์ 
ผู้ขับเคล้่อนื้นื้ิเวศคริปโต

ภาพถ่ายโดย  
Tezos 

จาก Unsplash
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นักลงทนุกลุม่ืมิืลเลนเนียล 49% ให้่คิวิามืเห็่นวิา่การีทำาห่น้าที�ขึ้องแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�ช่ว่ิยให้่ข้ึ้อมูืลปรีะกอบ
การีตั่ดสินใจและมีืฐานะ Social Media Educator พ่ื่�นที�สำาห่รีบัแลกเปลี�ยนคิวิามืเห็่นรีะห่วิา่งผู่้ที�
สนใจสิ�งเดียวิกัน ค่ิอแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�น่าเช่่�อถ่ึอกวิา่การีลงเรียีนในห่ลกัสตู่รีแบบปิด แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�ได้รีบั
คิวิามืนิยมือย่าง Cryptowenyo โด่งดังบน YouTube และ Instagram คิรีเีอเต่อรีผ์ู่เ้ปน็ส่�อกลางการี
เรียีนรูีจ้ะทำาห่น้าที�อธีบิายโปรีเจก็ต์่คิรีปิโต่ และสรีา้งคิวิามืเป็นกันเองดั�งเพ่ื่�อนสาวิ ห่รีอ่แอ็กเคิานต์่ 
erianoillirt บน TikTok ที�รีายงานคิวิามืเคิล่�อนไห่วิขึ้องต่ลาดคิรีปิโต่รีายวินัแบบเข้ึ้าใจงา่ย ต่ลอด
จน Autograph แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืซึ่ึ�งทำาห่น้าที�ซึ่่�อขึ้าย NFT ที�เปิดพ่ื่�นที�ให้่เซึ่เลบรีตีิ่�และเห่ล่าคินดังเข้ึ้ามืา
ลงทนุและสรีา้งเคิรีอ่ข่ึ้าย NFT จากฐานแฟื้นกีฬาอเมืรีกัิน เพ่ื่�อสรีา้งนิเวิศัแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�ทำาห่น้าที�ให้่
ข้ึ้อมืูลแก่เห่รียีญ รีายงานคิวิามืเคิล่�อนไห่วิขึ้องนักกีฬา และสิทธีพิิื่เศัษที�ได้รีบัจากการีลงทนุ เห่ล่านี� 
ค่ิอแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืที�มีืห่น้าบ้านเป็นได้ทั�งส่�อและพ่ื่�นที�ซึ่่�อขึ้าย รีวิมืถึึงมีืการีออกแบบข้ึ้อมืูลที�ต่รีงใจผู่้
บรีโิภคิเฉพื่าะกลุ่มืได้ถึกูจุด ในป ี2023 แพื่ลต่ฟื้อรีต์่ห่รีอ่แอ็กเคิานต์่ปรีะเภท Crypto Class จงึเปน็
ห่นึ�งในตั่วิเล่อกสำาห่รีบัต่ลาดคิรีเีอเต่อรีที์�ได้ไปต่่อ 

cryptowendyo.com

ภาพถ่ายโดย  
Rodion Kutsaev 

จาก Unsplash



570 571

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : TECHNOLOGY

ช่่วิงรีะบาดขึ้องโคิวิิด-19 ถึอดบทเรีียนแก่ผู่้ที�
เกี�ยวิข้ึ้องกับรีะบบการีศึักษา วิา่การีเรียีนออนไลน์
กับคิรูีผ่่านช่ั�นเรียีน Zoom ห่รีอ่ Google Meet ไม่ื
สามืารีถึสรีา้งปรีะสิทธีผิ่ลสำาห่รีบันักเรียีนได้เท่าที�
คิวิรี รีายงานจาก WGSN ช่ี�วิา่การีศึักษาบนรีะบบ
ออนไลน์จำาเป็นต้่องพึื่�งส่�อโซึ่เช่ียลมืากกวิา่ที�คิิด 
TikTok  เป็นห่นึ�งในส่�อที�ถึกูยกให้่เป็นแห่ล่งเรียีน
รูีอั้นดับห่นึ�งในช่ว่ิงการีรีะบาดที�ผ่่านมืา 

คิลาสเรียีนที�เช่่�อมืต่่อการีเรียีนการีสอนกับวิดีิโอ 
บน TikTok ภายใต้่ #EduTok สามืารีถึดึงดูด
คิวิามืสนใจ ทำาให้่เด็กกล้าโต้่ต่อบบทเรียีนเห่ล่า
นั�นได้ดีกวิ่า TikTok สามืารีถึต่่อยอดเคิรีอ่ข่ึ้าย
ด้วิย #EduTokXCampus จำากัดกลุ่มืนักเรียีนให้่
แคิบลง เพ่ื่�อเจาะจงทักษะเฉพื่าะกลุ่มื โรีงเรียีน
ใน อินเ ดียจำานวินมืากเ ข้ึ้ ารี่วิมืแคิมืเปญนี�  
เพ่ื่�อสนับสนุนให้่เด็กนักเรียีนสรีา้งคิวิามืสามัืคิคีิ
และช่ว่ิยเห่ล่อเพ่ื่�อนนักเรียีนในช่ั�นเรียีนเดียวิกัน 

ครีเอเตอร์ 
กับทักษะแห่งอนื้าคต

ภาพถ่ายโดย  
Jeremy Enns 

จาก Unsplash
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รีองลงมืาค่ิอส่�อการีสอนบน YouTube 
สรีา้งปรีากฏิการีณ์การีสอนที�ทำารีายได้
เติ่บโต่มืากที�สุด ช่ั�นเรียีนบน YouTube 
เกิดขึึ้�นทั�งจากช่่องขึ้องสถึานศึักษาและ
ส่�อการีสอนอิสรีะ ยูทูบเบอรี์มืากมืาย
สรีา้งรีายได้จากการีสอนเพีื่ยงไม่ืกี�ช่ั�วิโมืง 
และสามืารีถึดึงดดูคิวิามืสนใจขึ้องผู่้เรียีน
ในกลุม่ือายุที�ห่ลากห่ลายในคิลาสเดียวิกัน 

แรีงบันดาลใจจากคิวิามืสำาเรี็จขึ้อง 
ยูทูบเบอรีท์ำาให้่ธีุรีกิจการีเทรีนเพ่ื่�อเป็น 
ยูทูบเบอรี์และอินฟื้ลูเอนเซึ่อรี์ได้รีับ 
คิวิามืนิยมือย่างมืากในเอเช่ยี ในเกาห่ลใีต้่ 
มีื โป รี แ ก รี มื รี ะ ย ะ สั� น สำา ห่ รีับ ฝึั ก ฝั น 
ยทูบูเบอรีเ์พ่ื่�อก้าวิสูก่ารีเปน็ K-Influencer 
อินฟื้ลเูอนเซึ่อรีผ์ู่ส่้งออกวิฒันธีรีรีมืเกาห่ลี 
และดึงคิวิามืสนใจด้วิยป๊อปคัิลเจอรี ์
ขึ้องยุคิสมัืยได้ต่รีงจุด ห่รีอ่ Gyeonggi 
Content Agency ศันูย์บ่มืเพื่าะคิรีเีอเต่อรี ์
เพ่ื่�อก้าวิสู่ ยูทูบเบอรี์ม่ือโปรีภายใน 7 
อาทิต่ย์ ผู่้ที�สนใจเรียีนมีืตั่�งแต่่อายุ 10 ปี
จนถึึง 64 ปีเลยทีเดียวิ

Economictimes.com 

tekdeeps.com แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืสดุท้ายที�ได้รีบัคิวิามืนิยมืมืากที�สดุในช่ว่ิงปีที�ผ่่านมืา ค่ิอเกมื Roblox 
โดยช่่วิง 2 ปีที� ผ่่านมืา Roblox ได้สรี้างโมืเดลส่�อเพ่ื่�อวิางบทบาทต่นเอง 
ให้่เป็นแห่ล่งเรีียนรูี้ สรี้างฟื้ีเจอรี์เพ่ื่�ออำานวิยคิวิามืสะดวิกในการีเข้ึ้าถึึงเน่�อห่า 
ทำาให้่คิรูีผู่ส้อนสามืารีถึออกแบบการีสอนได้งา่ยขึึ้�น นอกจากนี� Roblox ยังได้รีว่ิมืม่ือ 
กับโรีงเรียีนและสถึาบันการีศึักษา เพ่ื่�อพัื่ฒนารีะบบให้่เห่มืาะสำาห่รีบัการีเรียีนรูี ้
นอกจากห่น้าต่าขึ้องเกมืจะดูเป็นมิืต่รีแล้วิ  Roblox ยังสามืารีถึส่งเสรีิมื
ทักษะการีเข้ึ้าสังคิมืบนส่�อออนไลน์ได้ในเวิลาเดียวิกัน แม้ืวิ่าสถึานการีณ์
การีแพื่รี่รีะบาดจะดีขึึ้�นจนนักเรีียนสามืารีถึกลับไปเข้ึ้าเรีียนในสถึานศึักษา
ได้ต่ามืปกติ่ แต่่คิวิามืนิยมืการีเรีียนรูี้บนส่�อโซึ่เช่ียลยังคิงทะยานขึึ้�นสูงอย่าง 
ต่่อเน่�อง เน่�องจากนักเรีียนจำาเป็นต้่องเรีียนพิื่เศัษและทำาการีบ้านต่ามืที�คิรูี 
มือบห่มืาย ส่�อวิดีิโอสามืารีถึทบทวินการีเรียีนที�นอกเห่น่อจากห้่องเรียีนได้ในเวิลา
รีวิดเรีว็ิและเข้ึ้าถึึงงา่ย 

ImmerseMe Team, youtube.com
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การีเข้ึ้าถึึงเทคิโนโลยีผ่่านส่�อการีสอน ถ่ึอเปน็ห่นึ�งในกลยุทธีว์ิางรีากฐานคิวิามืเท่าทันโลกให้่ปรีะช่ากรี
ตั่�งแต่่แรีกเรีิ�มื ช่ว่ิงการีรีะบาดที�ผ่่านมืาเปน็ข้ึ้อบ่งช่ี�ที�ช่ดัเจนในปรีะเด็นเรี่�องคิวิามืเห่ล่�อมืลำาทางสังคิมื 
ผู่้ที�มีืเทคิโนโลยีในม่ือสามืารีถึปรีบัตั่วิกับคิวิามืเปลี�ยนแปลงได้เรีว็ิกวิ่า ดังนั�นการีแก้ปัญห่าอาจ
อยู่ที�การีให้่เด็กนักเรียีนรีบัรูีก้ารีมีือยู่ขึ้องเทคิโนโลยีและสามืารีถึสรีา้งคิอนเทนต์่ได้ตั่�งแต่่วิยัเยาวิ ์
 สิ�งนี�อาจไม่ืใช่ก่ารีเรียีนรูีที้�เรีว็ิเกินไป อนาคิต่ที�เดินมืาถึึงไวิจนแทบไม่ืตั่�งตั่วิ ทำาให้่รีะบบ e-Learning 
มีืส่วินสำาคัิญสำาห่รีบันักเรียีนเพ่ื่�อเข้ึ้าถึึงเทคิโนโลยีที�มีืคิวิามืจำาเป็น

ImmerseMe เป็นห่นึ�งในโปรีแกรีมืที� 
สนับสนุนการีเรียีนรีะบบ e-Learning 
ใ น ส ถึ า น ศึั ก ษ า  โ ด ย อ อ ก แ บ บ
เ คิ รี่� อ ง ม่ื อ จ า ก เ ท คิ โ น โ ล ยี  V R 
(Virtual Reality) นักเรีียนที�เข้ึ้า
รี่วิมืโปรีแกรีมืจะสามืารีถึทดลอง
อุ ป ก รี ณ์ แ ล ะ คิุ้ น เ คิ ย กั บ รี ะ บ บ
ภาพื่เสม่ือน เพ่ื่�อต้่องการีต่่อยอดสู่
การีศึักษานอกห้่องเรียีนห่รีอ่ใช่้งาน
บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืออนไลน์ โปรีแกรีมื 
ImmerseMe มีื เป้ าห่มืายรีิเรีิ�มื 
จากการีเรียีนรูีด้้านภาษาต่่างปรีะเทศั 
สามืารีถึเรีียนรูี้ได้ทุกที�ทุกเวิลาด้วิย
ภาพื่เสม่ือนจรีงิ ไม่ืวิ่าจะอยู่ในสถึาน
ศึักษา ห้่างสรีรีพื่สินค้ิา ห่รี่อสนามื 
เด็กเล่น ก็สามืารีถึเติ่มืเต็่มืช่่องวิ่าง 
ก า รี เรีีย น รูี้ ที� เ ข้ึ้ า ถึึ ง ง่ า ย ไ ด้ ด้ วิ ย
เทคิโนโลยีที�สรีา้งคิวิามืเท่าเทียมื

บทความ “Education Future: Creative Learning”  
โดย Brielle Saggese จาก wgsn.com

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

บทความ “Platforms to Watch: Creator Commerce”  
โดย Melanie Larsen จาก wgsn.com

บทความ “Social Media Trend 2022”  
โดย Arnaud Vanhemelryck และ Dimitri Cologne จาก Ogilvy

บทความ “The Creator Economy 2022”  
โดย Cassandra Napoli จาก wgsn.com

บทความ “The Growth of the Creator Economy and What It Means 
for Marketers” โดย Keith Bendes จาก forbes.com

บทความ “The New Creator Economy: A Guide on Web3 Creator 
Platforms” จาก antler.co

บทความ “Virtual Service: E-Commerce Strategies”  
โดย WGSN Insight Team จาก wgsn.com

ที่มา: 

ภาพถ่ายโดย  
Robo Wunderkind 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Annie Spratt 
จาก Unsplash
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ปัญห่าซึ่ำาเดิมือย่างการีตั่ดไม้ืทำาลายป่า เกษต่รีปรีะณีต่ กิจกรีรีมื
จากโรีงงานอตุ่สาห่กรีรีมื ในวินันี�ไม่ืใช่เ่พีื่ยงเรี่�องขึ้องการีเผ่าผ่ลาญ
เช่่�อเพื่ลิงฟื้อสซึ่ิลห่รีอ่การีทำาลายรีะบบนิเวิศัเท่านั�น วิงจรีนี�ยัง 
ส่งผ่ลต่่อการีกรีะจายตั่วิและเพิื่�มืแห่ล่งกำาเนิดเช่่�อโรีคิต่่าง ๆ  ผ่นวิก
กับโคิรีงสรีา้งขึ้องรีะบบทุนนิยมืได้ทำาให้่การีปล่อยขึ้องเสียทะลักล้น 
ออกทุกช่่องทาง เป็นต้่นเห่ตุ่ขึ้องการีคิอรีร์ีปัช่ัน การีถ่ึางช่่องวิา่ง
ขึ้องคิวิามืไม่ืเท่าเทียมืและคิวิามืไม่ืเป็นธีรีรีมื โดยมีืสิ�งแวิดล้อมื
เป็นฟื้องนำาที�คิอยรีองรีบัทกุขึ้องเสียที�เกิดขึึ้�น

สิ�งแวิดล้อมืเป็นห่นึ�งเดียวิกับการีใช่้ช่ีวิิต่ เพื่รีาะปรีากฏิอยู่บน
เส่�อผ้่า กลิต่เต่อรีใ์นเคิรี่�องสำาอาง วิสัดทีุ�ใช่เ้พ่ื่�อผ่ลิต่อปุกรีณ์ต่่าง ๆ   
ตั่�งแต่่กรีะทะในคิรีวัิจนถึึงสมืารีท์โฟื้นในม่ือ ไมืโคิรีพื่ลาสติ่กที� 
ซึ่อ่นอยู่ในเมืนูอาห่ารี ทั�งยังเป็นเห่ตุ่ขึ้องการีเกิดคิวิามืวิติ่กกังวิล 
สรีา้งคิวิามืสลดในจติ่ใจขึ้องผู่้คินทั�งโดยรูีตั้่วิและไม่ืรูีตั้่วิ 

ในอีกไม่ืกี�ปข้ีึ้างห่น้านี� การีจดัการีกับภาวิะฉุกเฉินด้านสภาพื่อากาศั
จะเปน็เกณฑ์์สำาคัิญรีะดับโลก จากรีายงานการีปรีะเมิืนคิรีั�งที� 6 เม่ื�อ
ปี 2021 ที�เผ่ยแพื่รีโ่ดยคิณะกรีรีมืการีรีะห่วิา่งรีฐับาลวิา่ด้วิยการี
เปลี�ยนแปลงสภาพื่ภูมิือากาศั ช่ี�ให้่เห็่นวิา่เวิลาสำาห่รีบัดำาเนินการี
ต่่อต้่านภาวิะโลกรีอ้นและบรีรีลุเป้าห่มืายที�กำาห่นดไวิใ้นข้ึ้อต่กลง
ปารีสีเม่ื�อปี 2015 นั�นมีืจำากัดอย่างมืาก รีายงานจาก Edelman 
Trust Barometer 2022 รีะบุวิา่ผู่้บรีโิภคิ 58% ใน 28 ปรีะเทศั
เล่อกซึ่่�อสินค้ิาจากแบรีนด์ โดยพิื่จารีณาจากค่ิานิยมืและคิวิามืเช่่�อ 
ในขึ้ณะที� 52% ต้่องการีเห็่นวิา่ธีรุีกิจต่่าง ๆ  ลงม่ือทำาเพ่ื่�อจดัการีกับ
วิกิฤต่สภาพื่ภมิูือากาศัมืากขึึ้�น

บิล เกต่ส์ (ฺBill Gates) เขีึ้ยนบทคิวิามื “We Will at Least 
Take Action” ในนิต่ยสารี Wired ไวิว้ิา่ “ถ้ึาห่ากจะห่ลีกเลี�ยง
ห่ายนะทางสภาพื่อากาศั โลกทั�งโลกต้่องเปลี�ยนแปลงวิิธีีการี 
ทำาธีุรีกิจ” เม่ื� อสิ�งที� โลกต้่องการีในต่อนนี� ค่ิอสิ�งที� เรีียกวิ่า  
“การีปฏิิวิติั่อุต่สาห่กรีรีมื (แบบสะอาด)” คิวิามืยั�งย่น การีผ่ลิต่
แบบคิรีบวิงจรี และการีฟื้้� นฟืู้ จะเป็นแนวิปฏิิบัติ่สำาคัิญสำาห่รีบั
อุต่สาห่กรีรีมืทุกรูีปแบบ เพ่ื่�อย่ดอายุให้่สิ�งแวิดล้อมืได้ดียิ�งขึึ้�น  
ทางแก้ในอนาคิต่อาจเปน็การีมืองย้อนกลับไปยังอดีต่เพ่ื่�อห่าต้่นทาง 
ขึ้องเห่ตุ่ที�ทำาให้่เกิดผ่ล เรียีนรูีว้ิิทยาศัาสต่รีเ์พ่ื่�อให้่ได้มืาซึ่ึ�งสิ�งที� 
พ่ื่�นฐานที�สุดอย่างเรี่�องอากาศัที�ดี ปรีบัวิธิีีการีกินห่รีอ่ด่�มืเพ่ื่�อให้่
มีืช่ีวิิต่ยาวินานขึึ้�นอีกห่น่อย ค้ินห่าวิิธีีปลูกอาห่ารี-ผ่ลิต่สิ�งขึ้อง-
เคิล่�อนที�-สรีา้งไฟื้ฟื้้า-เพิื่�มืคิวิามืรีอ้นห่รีอ่เย็นให้่อาคิารี โดยไม่ื
ปล่อยก�าซึ่เรีอ่นกรีะจกและสรีา้งคิารีบ์อนฟุื้ต่ปรีิ�นท์แม้ืแต่่นิดเดียวิ

คิวิามืยั�งย่นแห่่งปี 2023 จึงเป็นเรี่�องขึ้องคิวิามืเท่าเทียมื สุขึ้ภาพื่
ที�ดี การีรีวิมืตั่วิกันขึ้องกลุ่มืคินเพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืเปลี�ยนแปลง การี
วิิจารีณ์รีฐับาลที�เป็นเห่ตุ่แห่่งคิวิามืป่วิยไข้ึ้ทางรีา่งกาย ทิศัทาง
ในอนาคิต่อันใกล้นี�จึงไม่ืคิวิรีปล่อยให้่คิวิามืสัมืพัื่นธี์รีะห่วิ่าง
มืนุษยช่าติ่และสิ�งแวิดล้อมื กลายเป็นเกมืที�แพ้ื่-ช่นะได้แบบเกมื
ผ่ลรีวิมืศัูนย์ (Zero-Sum Game) ที�เม่ื�อจบเกมืแล้วิ ผู่้ช่นะอาจ
เป็นผู่้เสียปรีะโยช่น์มืากที�สุด
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KEY 
TAKEAWAYS

 จากการีสำารีวิจขึ้อง IBM ในปี 2020 กับผู่้ต่อบแบบสอบถึามื 
18,980 คินใน 28 ปรีะเทศั แสดงผ่ลวิา่ผู่้บรีโิภคิ 57% เต็่มืใจที�จะ
ปรีบัเปลี�ยนพื่ฤติ่กรีรีมืการีซึ่่�อขึ้องต่น เพ่ื่�อให้่สิ�งแวิดล้อมืมีืคิวิามื
ยั�งย่นมืากขึึ้�น

 อนุสัญญา Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) 
ซึ่ึ�งเป็นการีรีวิมืตั่วิกันขึ้องปรีะช่าช่นที�อุทิศัต่นเองเพ่ื่�อแก้ไขึ้ปัญห่า
ฉุกเฉินด้านสภาพื่อากาศั ปรีะธีานาธีิบดีฝัรีั�งเศัส เอ็มืมืานูเอล  
มืาคิรีง (Emmanuel Macron) ได้ต่กลงที�จะรีวิมือาช่ญากรีรีมืทาง 
สิ�งแวิดล้อมืโดยนำาม่ือมืนุษย์ (Ecocide) เข้ึ้าไวิ้ในกฎห่มืาย
ขึ้องฝัรีั�งเศัส โดยปรีะกาศัวิ่าเขึ้าจะรี่วิมืม่ือกับผู่้เช่ี�ยวิช่าญและ 
นักกฎห่มืายเพ่ื่�อทำาให้่เป็นจรีงิ

 ห่นึ� งในปมืปัญห่าขึ้อง COP26 (UN Climate Change 
Conference of the Parties) ห่รี่อการีปรีะชุ่มืรีัฐภาคีิกรีอบ
อนุสัญญาสห่ปรีะช่าช่าติ่วิา่ด้วิยการีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ภูมิือากาศั 
สมัืยที� 26 ค่ิอการีที�ปรีะเทศัที�รีำารีวิยกวิา่ล้มืเห่ลวิในการีรีบัผิ่ดช่อบ
ต่่อห่น้าที�ขึ้องตั่วิเองในการีแก้ปญัห่าเรี่�องวิกิฤต่สภาพื่ภมิูือากาศั ใน
ขึ้ณะที�ปรีะเทศัที�ยากจนกวิา่ซึ่ึ�งปล่อยมืลพิื่ษน้อยกวิา่มืาก กลับได้
รีบัผ่ลกรีะทบเช่งิลบต่่อเรี่�องการีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ภมิูือากาศัมืาก
ที�สดุ ปรีะเทศัต่่าง ๆ  เห่ล่านี�ได้ต่่อสูดิ้�นรีนเพ่ื่�อค่ิาช่ดเช่ยมืานานห่ลาย
ทศัวิรีรีษ ห่รีอ่ต่ามืที�การีปรีะชุ่มืเรียีกสิ�งนี�วิา่ “การีสญูเสียและคิวิามื
เสียห่าย (Loss and Damage)”

ภาพถ่ายโดย  
Daniel Moqvist 
จาก Unsplash
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คิณะผู่พิ้ื่จารีณารีายงานวิา่รีฐับาลจะต้่องดำาเนินการีอย่างเรีง่ด่วิน ด้วิยการี “ลดการี 
ปล่อยก�าซึ่เรีอ่นกรีะจกในวิงกวิา้งอย่างรีวิดเรีว็ิ” ห่ากปัญห่านี�ไม่ืได้รีบัการีมืองเห็่น
ห่รีอ่แก้ไขึ้ อุณห่ภูมิืขึ้องโลกที�เพิื่�มืขึึ้�นอย่างต่่อเน่�องจะทำาให้่เกิดคิวิามืรีอ้น คิล่�น
คิวิามืรีอ้นในทะเล ปรีมิืาณนำาฝันที�รุีนแรีง พื่ายุไซึ่โคิลน ซึ่ึ�งจะเกิดบ่อยคิรีั�งและ
รุีนแรีงมืากขึึ้�น รีวิมืถึึงภัยแล้งในทั�วิทุกภูมิืภาคิขึ้องโลก เช่่นเดียวิกับที�สำานักงาน
วิทิยาศัาสต่รี ์(Government Office for Science) ขึ้องรีฐับาลสห่รีาช่อาณาจกัรี
ได้เผ่ยแพื่รีร่ีายงานคิาดการีณ์ในปี 2030 ซึ่ึ�งคิาดการีณ์วิา่ห่ากแนวิโน้มืการีปล่อย
ก�าซึ่คิารีบ์อนไดออกไซึ่ด์ในปัจจุบันไม่ืลดลงต่ามืเป้าที�ตั่�งไวิ ้ การีจะลดอณุห่ภมิูืโลก
ไม่ืให้่เกิน 1.5 องศัาเซึ่ลเซึ่ยีสภายในป ี2030 นั�น จะเปน็เรี่�องที�ไปไม่ืได้อย่างแน่นอน

ภาพถ่ายโดย  
Pavels Labuchs 
จาก Unsplash
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นอกจากนี� ในฐานะส่วินห่นึ�งขึ้องแผ่นเศัรีษฐกิจเพ่ื่�อฟื้้� นตั่วิจากวิกิฤต่การีรีะบาดให่ญ่  
ห่ลายคินเล่อกที�จะลงทนุในกลุ่มืธีรุีกิจเพ่ื่�อสิ�งแวิดล้อมื ทำาให้่คิวิามืยั�งย่นก้าวิขึึ้�นมืา
เปน็ห่นึ�งในอตุ่สาห่กรีรีมืที�เติ่บโต่เรีว็ิที�สดุในต่ลาดโลก ตั่วิอย่างเช่น่สห่ภาพื่ยโุรีปได้
จดัสรีรีงบปรีะมืาณ 37% ขึ้องกองทนุฟื้้� นฟูื้ เป็นเงนิ 672.5 พัื่นล้านยูโรี ให้่กับธีรุีกิจ 
ที�ต้่องการีเปลี�ยนแปลงวิิธีีการีดำาเนินงานมืาเน้นเรี่�องคิวิามืยั�งย่นมืากขึึ้�น เช่่น
เดียวิกับในเกาห่ลีใต้่ Green New Deal เป็นส่วินห่นึ�งขึ้องแผ่นฟื้้� นฟูื้ปรีะเทศั โดย
กำาห่นดการีลงทุนในโคิรีงสรีา้งพ่ื่�นฐานและเทคิโนโลยีที�เป็นมิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมื 
ตั่�งแต่่การีขึ้ยายการีติ่ดตั่�งแผ่งโซึ่ลารีเ์ซึ่ลล์และกังหั่นลมื ไปจนถึึงการีสรีา้งชุ่มืช่น
รีะบบผ่ลิต่ไฟื้ฟื้า้แรีงดันต่ำา (Micro-Grid)

รีายงานจากสถึาบันวิจิัยแกรีนแธีมืขึ้องวิทิยาลัยเศัรีษฐศัาสต่รีแ์ละรีฐัศัาสต่รีแ์ห่่ง
ลอนดอน วิา่ด้วิยการีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ภมิูือากาศัและสิ�งแวิดล้อมื รีะบวุิา่ทั�วิโลก
มีืกฎห่มืายและนโยบายเกี�ยวิกับสภาพื่อากาศั 2,317 ฉบับ และมีืคิดีฟื้อ้งรีอ้งเกี�ยวิ
กับสภาพื่อากาศั 1,871 คิดีดำาเนินอยู่ ซึ่ึ�งส่วินให่ญ่เป็นการีต่่อต้่านบรีษัิทต่่าง ๆ 
เน่�องจากผ่ลกรีะทบขึ้องวิกิฤต่สภาพื่ภมิูือากาศัมีืคิวิามืรุีนแรีงเพิื่�มืขึึ้�น รีฐับาลต่่าง ๆ   
ก็ได้พื่ยายามืจัดการีกับวิิกฤต่ดังกล่าวิ โดยเรีง่ให้่มีืการีบูรีณาการีนโยบายและ
รีะเบียบข้ึ้อบังคัิบเพ่ื่�อปกป้องสิ�งแวิดล้อมื ในอนาคิต่อันใกล้ เรีาจะเห็่นวิา่คิวิามืยั�งย่น
นั�นกลายเปน็ข้ึ้อกำาห่นดบังคัิบสำาห่รีบัการีดำาเนินธีรุีกิจใด ๆ ก็ต่ามื

ภาพถ่ายโดย  
Chris LeBoutillier 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Dan Meyers 
จาก Unsplash
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การีวิจิยัผู่บ้รีโิภคิในป ี 2021  โดย  PwC  สำารีวิจผู่บ้รีโิภคิ  8,681  คิน 
ใน 22 ภมิูืภาคิ ผู่ต้่อบแบบสอบถึามื 50% เช่่�อวิา่การีรีะบาดให่ญ่ 
ได้เปลี�ยนพื่ฤติ่กรีรีมืขึ้องพื่วิกเขึ้าไปสูก่ารีใส่ใจเรี่�องคิวิามืยั�งย่น 
กรีะตุ่้นให้่พื่วิกเขึ้าต่รีะห่นักถึึงสิ�งแวิดล้อมืมืากยิ�งขึึ้�น โดยการี
เปลี�ยนแปลงคิรีั�งนี�มีืปรีะช่ากรีในทวิปีเอเช่ียต่ะวินัออกเฉียง
ใต้่และต่ะวินัออกกลางเปน็ผู่น้ำา ในอินโดนีเซึ่ยี ผู่บ้รีโิภคิ 86% 
เล่อกบรีโิภคิสินค้ิาที�เปน็มิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมืมืากยิ�งขึึ้�น มีืผู่ค้ิน
จำานวินมืากขึึ้�นปรีะสบกับผ่ลกรีะทบที�เป็นรูีปธีรีรีมืจากวิกิฤต่
สภาพื่ภมิูือากาศัที�เกิดขึึ้�นทั�วิโลกในป ี2021 ทั�งยังเกิดอารีมืณ์
เช่ิงลบอย่างคิวิามืกลัวิและคิวิามืวิิต่กกังวิลเกี�ยวิกับสภาพื่
อากาศัเพิื่�มืขึึ้�นด้วิยเช่น่กัน
 
ทัศันคิติ่ที�มีืต่่อคิวิามืยั�งย่นจึงเป็นเรี่�องที�อยู่ในการีตั่ดสินใจใน
ช่วีิติ่ขึ้องผู่ค้ินมืากขึึ้�น ผู่บ้รีโิภคิส่วินมืากเต็่มืใจยอมืรีบัทางเล่อก
ที�รีบัผิ่ดช่อบต่่อสิ�งแวิดล้อมืมืากขึึ้�น การีสำารีวิจขึ้อง IBM ในปี 
2020 จากผู่้ต่อบแบบสอบถึามื 18,980 คินใน 28 ปรีะเทศั 
แสดงผ่ลวิา่ผู่้บรีโิภคิ 57% เต็่มืใจที�จะปรีบัเปลี�ยนพื่ฤติ่กรีรีมื
การีซึ่่�อขึ้องต่น เพ่ื่�อให้่สิ�งแวิดล้อมืมีืคิวิามืยั�งย่นมืากขึึ้�น

เน่�องจากคิวิามืยั�งย่นกลายเป็นสิ�งสำาคัิญอันดับแรีกขึ้อง 
ผู่้บรีิโภคิสำาห่รีับขัึ้บเคิล่�อนคิวิามืต้่องการีในการีซึ่่�อสินค้ิา 
แบรีนด์ต่่าง ๆ จึงจำาเป็นต้่องคิิดทบทวินแนวิทางให่ม่ื โดย
ผ่สานรีวิมืคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบต่่อรีะบบนิเวิศัให้่เป็นมืาต่รีฐาน
ธีรุีกิจ ตั่วิอย่างเช่น่แบรีนด์แฟื้ช่ั�น nu-in จากโปรีต่เุกส ที�ผ่ลิต่
สินค้ิาโดยยึดต่ามืรูีปแบบการีผ่ลิต่ห่มุืนเวิยีนที�โปรีง่ใสต่รีวิจ
สอบได้ และเน้นคิวิามืยั�งย่น ผ่ลิต่ภัณฑ์์ทั�งห่มืดขึ้องบรีษัิท 
ผ่ลิต่ในโรีงงานที�ปล่อยคิารีบ์อนต่ำาในปรีะเทศั

ภาพถ่ายโดย  
Appolinary Kalashnikova 
จาก Unsplash
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ครีเอเตอร์ 
กับทักษะแห่งอนื้าคต

ในเด่อนมิืถึุนายน 2021 คิณะผู่้เช่ี�ยวิช่าญรีะห่วิา่ง
ปรีะเทศั (IEP) ซึ่ึ� งเป็นกลุ่มืนักกฎห่มืายด้าน 
สิ�งแวิดล้อมืช่ั�นนำา ได้กำาห่นดอาช่ญากรีรีมืขัึ้�นสงูให่ม่ื 
เกี�ยวิกับคิวิามืรุีนแรีงในการีทำาลายสิ�งแวิดล้อมื 
คิณะผู่้พิื่จารีณาจะย่�นกฎห่มืาย Ecocide ต่่อ
ห่น่วิยงานที�กำากับดูแลขึ้องศัาลอาญารีะห่วิ่าง
ปรีะเทศั (ICC) ด้วิยคิวิามืห่วิงัวิา่จะรีวิมือยู่ในคิวิามื
รีับผิ่ดช่อบด้านอำานาจศัาลที�ห้่าขึ้องศัาล ต่ามืที�
สมืเด็จพื่รีะสันต่ะปาปาฟื้รีานซึ่สิ (Pope Francis) 
นคิรีรีัฐวิาติ่กัน ปรีะธีานาธีิบดีฝัรีั�งเศัสเอ็มืมืานู
เอล มืาคิรีง (Emmanuel Macron) นักเคิล่�อนไห่วิ
เรี่�องโลกรีอ้นเกรีต่า ธีนัเบิรีก์ (Greta Thunberg) 
และนักเคิล่�อนไห่วิสิทธีิสต่รีีมืะลาละห์่ ยูซึ่ัฟื้ซึ่ัย 
(Malala Yousafzai) ได้สนับสนุนให้่ Ecocide 
เป็นอาช่ญากรีรีมืที� 5 ต่่อจากการีฆ่าล้างเผ่่าพัื่นธีุ ์
(Genocide) อาช่ญากรีรีมืสงคิรีามื (War Crimes) 
อาช่ญากรีรีมืต่่อมืวิลมืนุษยช่าติ่ (Crimes against 
Humanity) และอาช่ญากรีรีมือันเป็นการีรุีกรีาน 
(Crime of Aggression) ถ้ึาห่ากปรีะสบคิวิามื
สำาเรี็จ การีรีวิมื Ecocide เข้ึ้ากับรี่างกฎห่มืาย
รีะห่วิา่งปรีะเทศัจะมีืผ่ลกรีะทบต่่อธีรุีกิจ การีเม่ือง 
และสังคิมืโดยรีวิมื ในอนาคิต่ รีฐั บุคิคิล และธีรุีกิจ
ต่่าง ๆ อาจถึกูดำาเนินคิดีทางกฎห่มืายและทางการี
เงนิจากการีทำารีา้ยสิ�งแวิดล้อมื ที�เสี�ยงต่่อคิวิามืเปน็
อยู่ที�ดีขึ้องธีรีรีมืช่าติ่และสิ�งมีืช่วีิติ่ทั�งห่มืด

ภาพถ่ายโดย  
Marcin Jozwiak 

จาก Unsplash
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GENERATION FOCUS

ในสห่รีาช่อาณาจักรี รีฐับาลผ่่านกฎห่มืายฉบับ
ให่ม่ืในป ี2021 ซึ่ึ�งกำาห่นดให้่สัต่วิเ์ปน็สิ�งมีืช่วีิติ่ที�มีื
สิทธีเิท่าเทียมืกันกับสิทธีฐิานะมืนุษย์ ในอินเดีย 
ศัาลสงูแห่่งรีฐัอตุ่ต่รีาขัึ้ณฑ์์ ได้ปรีะกาศัให้่แม่ืนำา
คิงคิาและยมุืนาเป็นนิติ่บุคิคิลที�มีืสิทธีิ ห่น้าที� 
และคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบ

ด้วิยกฎรีะเบียบที� เกี�ยวิข้ึ้องกับคิวิามืยั�งย่น
ที�ดำ า เ นินไปอย่างรีวิดเรี็วิ  การีทำ าลายสิ� ง
แวิดล้อมืแบบล้างผ่ลาญ และการีฟื้อกเขีึ้ยวิ 
(Greenwashing) อาจกลายเป็นอาช่ญากรีรีมื
รูีปแบบให่ม่ื แบรีนด์จะต้่องให้่คิวิามืสำาคัิญกับ
การีรีายงานที�ถึูกต้่องและคิวิามืโปรีง่ใสอย่าง
ที�สดุ เพ่ื่�อห่ลีกเลี�ยงผ่ลกรีะทบทางกฎห่มืายและ
ค่ิาปรีบัที�อาจเกิดในอนาคิต่

การีรีบัรูีว้ิา่ Ecocide เปน็อาช่ญากรีรีมืสามืารีถึ
เปน็แนวิทางให้่แบรีนด์ต่่างๆ ปรีะเมิืนผ่ลกรีะทบที�
เกิดขึึ้�นต่่อสิ�งแวิดล้อมืในปัจจุบันและในอดีต่อย่าง
ถีึ�ถ้ึวินอีกคิรีั�ง เน่�องจากการีกล่าวิห่านี�อาจทำาให้่
ธีรุีกิจต่่าง ๆ  ต้่องเสียค่ิาปรีบัแบบไม่ืมีืเพื่ดานจำากัด 
อาจถึกูจำาคิกุ และถึกูต่รีวิจสอบจากผู่บ้รีโิภคิที�ให้่
คิวิามืสำาคัิญกับสิ�งแวิดล้อมืมืากขึึ้�น

แบรีนด์จะต้่องมีืข้ึ้อมูืลที�มีืคิวิามืถึูกต้่องอย่าง
ยิ�งเพ่ื่�อส่�อสารีแก่ผู่้บรีโิภคิ รีวิมืทั�งข้ึ้อมืูลเรี่�อง
คิวิามืยั�งย่นและการีรีะบรุีอยเท้าทางนิเวิศัวิทิยา 
(Ecological Footprint) การีรีายงานที�ถึกูต้่อง
จะเปน็กญุแจสำาคัิญ กรีะบวินการีให้่ข้ึ้อมืลูที�เปน็
เท็จเกี�ยวิกับผ่ลกรีะทบต่่อสิ�งแวิดล้อมืขึ้องแบรีนด์ 
อาจกลายเปน็การีกรีะทำาผิ่ดทางอาญาได้

ห่ลังจากการีปรีะชุ่มืโดยกลุ่มืสมืาช่ิกขึ้อง
อนุสัญญา Convention Citoyenne pour 
le Climat (CCC) ซึ่ึ�งเป็นการีรีวิมืตั่วิกันขึ้อง
ปรีะช่าช่นที�อุทิศัต่นเองเพ่ื่�อแก้ไขึ้ปัญห่าฉุกเฉิน
ด้านสภาพื่อากาศั ปรีะธีานาธีิบดีฝัรีั�งเศัสเอ็มื
มืานูเอล มืาคิรีง (Emmanuel Macron) ได้ต่กลง
ที�จะรีวิมือาช่ญากรีรีมืทางสิ�งแวิดล้อมืโดยนำาม่ือ
มืนุษย์ (Ecocide) เข้ึ้าไวิใ้นกฎห่มืายขึ้องฝัรีั�งเศัส 
โดยปรีะกาศัวิา่จะรีว่ิมืม่ือกับผู่้เช่ี�ยวิช่าญและนัก
กฎห่มืายเพ่ื่�อทำาให้่สิ�งนี�เกิดขึึ้�นจรีงิ

ในสห่รีาช่อาณาจักรี Competition and 
Markets Authority ห่น่วิยงานด้านการีแข่ึ้งขัึ้น
และการีต่ลาด ได้รีับมือบห่มืายจากรีัฐบาล
ให้่ต่รีวิจสอบปรีะสิทธีิภาพื่ทางการีต่ลาดขึ้อง
แบรีนด์ในด้านคิวิามืยั�งย่น เม่ื�อพื่บวิา่การีส่�อสารี
กับผู่้บรีโิภคิทำาให้่เข้ึ้าใจผิ่ด เช่่น การีใช่้คิำาห่รีอ่
ภาพื่ที�คิลมุืเคิรีอ่ห่รีอ่ซึ่บัซึ่อ้นเกินไป ซึ่ึ�งเกินคิณุค่ิา
ที�แท้จรีงิทางนิเวิศัวิทิยาขึ้องผ่ลิต่ภัณฑ์์ แบรีนด์
อาจถึกูรีายงานและได้รีบับทลงโทษทางกฎห่มืาย
และค่ิาปรีบั คิล้ายกับข้ึ้อจำากัดในโฆษณาเคิรี่�อง
ด่�มืแอลกอฮิอล์ห่รีอ่อาห่ารีฟื้าสต์่ฟูื้ด้

ภาพถ่ายโดย  
Elizabeth Lies  
จาก Unsplash
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สูญเสียและเสียหาย

ปรีะเทศัยากจนในโลกใต้่ได้เรียีกรีอ้งให้่ปรีะเทศัที�รีำารีวิยช่ดใช่้
ค่ิาเสียห่ายที�เกิดจากวิกิฤต่สภาพื่ภูมิือากาศัมืานานห่ลายปี 
แต่่ก็ยังไม่ืได้รีบัคิวิามืช่ว่ิยเห่ล่อใด ๆ

ห่นึ�งในปมืปัญห่าขึ้อง COP26 (UN Climate Change 
Conference of the Parties) ห่รีอ่การีปรีะชุ่มืรีฐัภาคีิกรีอบ
อนุสัญญาสห่ปรีะช่าช่าติ่วิ่าด้วิยการีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ 
ภมิูือากาศั สมัืยที� 26 ค่ิอการีที�ปรีะเทศัที�รีำารีวิยกวิา่ล้มืเห่ลวิ
ในการีรีบัผิ่ดช่อบต่่อห่น้าที�ขึ้องตั่วิเองในการีแก้ปัญห่าเรี่�อง
วิิกฤต่สภาพื่ภูมิือากาศั ในขึ้ณะที�ปรีะเทศัที�ยากจนกวิ่าซึ่ึ�ง
ปล่อยมืลพิื่ษน้อยกวิ่ามืาก กลับได้รีบัผ่ลกรีะทบเช่ิงลบต่่อ
เรี่�องการีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ภูมิือากาศัมืากที�สุด ปรีะเทศั 
ต่่าง ๆ เห่ล่านี�ได้ต่่อสู้ดิ�นรีนเพ่ื่�อค่ิาช่ดเช่ยมืานานห่ลาย
ทศัวิรีรีษ ห่รีอ่ต่ามืที�การีปรีะชุ่มืเรียีกสิ�งนี�วิา่ “การีสญูเสียและ
คิวิามืเสียห่าย (Loss and Damage)”

ในภาคิเอกช่น มีืการีมุ่ืงเน้นการีรีะดมืทุนเพ่ื่�อห่ยุดวิิกฤต่
สภาพื่ภมิูือากาศั แต่่กลับช่ดเช่ยคิวิามืเสียห่ายจากสิ�งที�ได้ทำา
ไปแล้วิห่รีอ่ลงม่ือทำา เพ่ื่�อช่ว่ิยปอ้งกันคิวิามืเสียห่ายในอนาคิต่
น้อยกวิา่มืาก ด้วิยเห่ต่นีุ�เอง แบรีนด์จงึจำาเป็นต้่องลงทนุใน
การีจัดห่าเงินทุนสำาห่รีบัพื่ลังงานสะอาดในปรีะเทศักำาลัง
พัื่ฒนา พื่รีอ้มืกับห่าทางช่ว่ิยบรีรีเทาภัยพิื่บัติ่ทางธีรีรีมืช่าติ่ที�
เกิดขึึ้�นบ่อยคิรีั�ง นักเคิล่�อนไห่วิและเจา้ห่น้าที�จากปรีะเทศัที�ได้
รีบัผ่ลกรีะทบทั�วิโลก เรียีกรีอ้งให้่บรีษัิทเช่่�อเพื่ลิงฟื้อสซึ่ลิ รีวิมื
ทั�งบรีษัิทด้านพื่ลังงานต่่าง ๆ  อย่าง BP, Shell, ExxonMobil 
และ Chevron รีบัผิ่ดช่อบทางการีเงนิและช่่วิยสรีา้งคิวิามื
ยั�งย่นรีะดับท้องถิึ�น

ภาพถ่ายโดย  
Markus Spiske 
จาก Unsplash
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ตลาดสามารถจัดหาเงินทุนสำาหรับฟ์าร์มพลังงานแสงอาทิตย์ 
และกังหันลมได้ พวกเขาสามารถจัดหาเงินให้ ได้เลยทันทีเมื่อม ี
รูป็แบบธุรกิจ แต่ขณะเดียวกัน แล้วอะไรคือรูป็แบบธุรกิจที่จะ 
ช่วยเหลือชาวนายากจนที่อยากสร้างเขื่อน เพ่่อที่พวกเขาจะได้
ป็กป็้องพ่ชผลจากน้ำาท่วม? อะไรคือรูป็แบบธุรกิจที่จะช่วยให ้
โรงพยาบาลและโรงเรียนแข็งแกร่งทนทานขึ้น จนสามารถ 
รับมือพายุที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งได้?”

ฮาร์ยั่้ตี้ ซิงห์ (Harjeet Singh)  
ทุ้�ปรึกษาอาวุโส แห�ง Climate Action Network International 
ประจำากรุงนึิวเดลุ่้

ภาพถ่ายโดย  
Nicholas Doherty 

จาก Unsplash
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ฟื้นื้ฟูแหล่งที่มา 
ค้อทางออกแห่งอนื้าคต

เกษต่รีกรีรีมืฟื้้� นฟื้ถูึกูกำาห่นดให้่เปน็ทางออกแห่่ง
อนาคิต่สำาห่รีบัห่ลายอตุ่สาห่กรีรีมื ส่งผ่ลให้่เกิด
การีจัดห่าวิัต่ถึุดิบอย่างมีืคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบมืาก
ขึึ้�น การีทำาฟื้ารีม์ืแบบฟื้้� นฟูื้จะช่ว่ิยปรีบัปรุีงสภาพื่
แวิดล้อมืได้ทันท่วิงที เช่น่ ปรีบัปรุีงคิณุภาพื่ขึ้อง
ดินและคิวิามืห่ลากห่ลายทางช่ีวิภาพื่ ห่รีอ่การี
ฟื้้� นฟูื้ดินเพ่ื่�อให้่สามืารีถึกักเก็บคิารีบ์อนได้จรีงิ

ระบบเกษตรกรรมฟื้้�นฟืู้
(Regenerative Agriculture) 

เป็็นระบบการเกษตรท่ีมีการเพิ่มพูน ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและฐานทางชีวภาพ
ของดิน ควบคู่ ไป็กับการเพิ่มป็ระสิทธิภาพ
ทางการผลิต และเป็็นระบบเกษตรกรรมท่ีมี
เสถียรภาพทางเศัรษฐกิจและทางชีวภาพ
สูง ลดระดับการทำาลายระบบนิเวศันอก
ฟ์าร์ม ป็ลอดจากการใช้สารท่ีทำาลายชีวิต
ท้ังป็วงในการผลิตอาหาร

ภาพถ่ายโดย  
Red Zeppelin  
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Markus Spiske 
จาก Unsplash
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สำาห่รีบัแบรีนด์แฟื้ช่ั�นที�จะก้าวิไปสูก่ารีจดัห่าแห่ล่งผ่ลิต่วิตั่ถึดิุบให่ม่ื ทกุฝัา่ยที�เกี�ยวิข้ึ้องในธีรุีกิจจำาเปน็
ต้่องเข้ึ้าใจแนวิทางปฏิิบัติ่ทางการีเกษต่รี ที�เป็นแห่ล่งที�มืาขึ้องการีพัื่ฒนาผ่ลิต่ภัณฑ์์ กรีะบวินการี
ศึักษาดังกล่าวิจะช่ว่ิยให้่ทีมืสามืารีถึออกแบบและจดัลำาดับคิวิามืสำาคัิญขึ้องวิสัดธุีรีรีมืช่าติ่ที�สามืารีถึ
ฟื้้� นฟูื้ตั่วิเองให่ม่ืได้ อย่างการีส่งเสรีมิืให้่ทีมืออกแบบสามืารีถึสนับสนุนและสรีา้งสรีรีค์ิสิ�งให่ม่ื ๆ  เกี�ยวิ
กับการีใช่ผ้้่าลินินและเส้นใยปา่นที�เปน็มิืต่รีต่่อคิณุภาพื่ดิน และให้่คิวิามืสำาคัิญกับมืาต่รีฐานการีฟื้้� นฟูื้
ด้วิยเกษต่รีอินทรีย์ี (Regenerative Organic Certified: ROC) โดย Regenerative Organic 
Alliance สำาห่รีบัผ้่าฝั้าย ขึ้นสัต่วิ ์แคิช่เมีืยรี ์และเคิรี่�องห่นัง

แบรีนด์จะต้่องเปลี�ยนคิวิามืคิิดจากการีลดผ่ลกรีะทบที�มีืต่่อโลกมืาสู่การีฟื้้� นฟูื้อย่างจรีงิจงั แนวิทาง
ด้านการีฟื้้� นฟูื้ในธีรุีกิจนั�นห่มืายถึึงการีต่อบแทนสิ�งแวิดล้อมืและสังคิมื มืากกวิา่สิ�งที�ธีรุีกิจนำาออกมืา
จากทรีพัื่ยากรีสิ�งแวิดล้อมื ซึ่ึ�งนี�จะเป็นอีกห่นึ�งฟื้นัเฟื้อ้งที�ทำาให้่โลกอยู่ในสภาพื่ที�ดีขึึ้�น

กลุ่มืธีุรีกิจสินค้ิาลักช่ัวิรีี LVMH ได้ปรีะกาศั
คิวิามืรีว่ิมืม่ือกับสถึาบันศิัลปะและการีออกแบบ
ในลอนดอน Central Saint Martins เปิดตั่วิ 
Maison/0 ขึึ้�นเม่ื�อปี 2017 เพ่ื่�อส่งเสรีมิืคิวิามื
ยั�งย่นในอตุ่สาห่กรีรีมืสรีา้งสรีรีค์ิ โดยดึงดดูคิน
รุีน่ให่ม่ืที�มีืคิวิามืสามืารีถึด้วิยการีมือบทุนการี
ศึักษา รีางวิลั และเงนิทนุ ในปี 2021 Maison/0 
และ LVMH ได้ตั่ดสินใจเปลี�ยนแนวิทางจากที�
เคิยวิา่ด้วิยคิวิามืยั�งย่นมืาเปน็เรี่�องขึ้องการีฟื้้� นฟืู้ 
โดยมีืเป้าห่มืายเพ่ื่�อเรีง่การีแก้ปัญห่าและสรีา้ง
นวิตั่กรีรีมืเพ่ื่�อรีบัม่ือกับภาวิะฉุกเฉินด้านสภาพื่
อากาศั ด้วิยการีเปิดห่ลักสูต่รีปรีญิญาโทด้าน
การีออกแบบเพ่ื่�อการีฟื้้� นฟูื้ขึึ้�นในปี 2022 และ
กำาห่นดเป้าห่มืายไปที�การีสรีา้งผู่้นำาด้านคิวิามื
คิิดสรีา้งสรีรีค์ิเพ่ื่�อการีออกแบบรุีน่ให่ม่ื

La Rifa Chocolateria ในเม็ืกซึ่โิก เป็นแบรีนด์
ช่็อกโกแลต่และคิาเฟื้่ที�กำาห่นดให้่ธีุรีกิจขึ้อง
ตั่วิเองพื่ลิกโฉมือุต่สาห่กรีรีมืช่็อกโกแลต่ขึ้อง
โลกให้่ได้ โดยสรีา้งแนวิทางการีผ่ลิต่ที�รีกัษา
คิวิามืห่ลากห่ลายทางช่ีวิภาพื่และการีทำาฟื้ารีม์ื
แบบดั�งเดิมืขึ้องเม็ืกซึ่โิก แบรีนด์ได้จดัห่าเมืล็ด
โกโก้จากเกษต่รีกรีที�ใช่้รีะบบวินเกษต่รีห่รี่อ
เกษต่รีกรีรีมืแบบผ่สมืผ่สาน ซึ่ึ�งเปน็เกษต่รีกรีรีมื
ห่มุืนเวิียนปรีะเภทห่นึ�ง ที�ปลูกพ่ื่ช่พื่รีรีณเพ่ื่�อ
ปกป้องคิวิามืห่ลากห่ลายทางช่วีิภาพื่

Lvmh.com

behance.net
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อุตสาหกรรมชีวภาพ
และเศรษฐกิจชีวภาพ

เม่ื�ออนาคิต่และคิวิามืมัื�นคิงทางนิเวิศัวิทิยาขึ้องเอเช่ยี
ต่ะวินัออกเฉียงใต้่ อาจอยู่ในเทคิโนโลยีจากพ่ื่ช่

อนาคิต่ที�เปน็ไปได้อย่างห่นึ�งสำาห่รีบัอตุ่สาห่กรีรีมืและ
เศัรีษฐกิจขึ้องภมิูืภาคินี� ค่ิอการีเปน็ศันูย์กลางสำาห่รีบั
อุต่สาห่กรีรีมืช่ีวิภาพื่ห่รีอ่เศัรีษฐกิจช่ีวิภาพื่ ที�อำานวิย
คิวิามืสะดวิกด้านเทคิโนโลยี ที�รีวิมืสารีสังเคิรีาะห์่ 
ที�ยั�งย่นยารีกัษาโรีคิ และพื่ลังงาน

การีพัื่ฒนาอย่างรีวิดเรีว็ิขึ้องอุต่สาห่กรีรีมืห่นึ�งในโลกก็ค่ิอวิสัดุพื่ลาสติ่กช่ีวิภาพื่ 
เอเช่ยีต่ะวินัออกเฉียงใต้่ได้กลายเปน็ศันูย์กลางขึ้องโลกสำาห่รีบัการีผ่ลิต่บรีรีจุภัณฑ์์
ที�ย่อยสลายได้ทางช่วีิภาพื่จากพ่ื่ช่ ทั�งถึงุช่อ้ปปิ� งและกล่องบรีรีจุสำาห่รีบัสินค้ิาที�ซึ่่�อ
กลับบ้าน พ่ื่ช่พ่ื่�นเม่ืองในภูมิืภาคิเอเช่ียต่ะวินัออกเฉียงใต้่บางช่นิดใช่้ได้ดีกับการี
ผ่ลิต่วิสัดชุ่นิดนี� บรีษัิท Avani Eco ขึ้องอินโดนีเซึ่ยีผ่ลิต่พื่ลาสติ่กช่วีิภาพื่ด้วิยพ่ื่ช่
ธีรีรีมืช่าติ่อย่างแป้งจากรีากมัืนสำาปะห่ลัง ซึ่ึ�งโดยปกติ่ปรีะช่ากรีนิยมืบรีโิภคิเป็น
อาห่ารี วิสัดทีุ�ใช่ท้ำาถึงุมัืนสำาปะห่ลังช่วีิภาพื่นี�มีืคิณุสมืบัติ่ด้านคิวิามืแข็ึ้งแรีงเทียบ
เท่าพื่ลาสติ่กทั�วิไป โดยสามืารีถึละลายในนำาได้โดยไม่ืสรีา้งผ่ลเสียต่่อรีะบบนิเวิศั 
คิณุสมืบัติ่ย่อยสลายได้ทางช่วีิภาพื่ทำาให้่สามืารีถึนำาถึงุใช่แ้ล้วิมืาย่อยสลายได้ ไม่ื
วิา่จะบนพ่ื่�นดินห่รีอ่ในทะเล

ในปรีะเทศัไทย ห่ลายบรีษัิทได้เรีิ�มืผ่ลิต่ ‘ไบโอคัิพื่’ แบบใช่้แล้วิทิ�ง โดยใช่้วิสัดุที�
สกัดจากต้่นปาล์มืแทนนำามัืนปาล์มื รีฐับาลไทยได้กำาห่นดให้่เศัรีษฐกิจช่วีิภาพื่เปน็
องค์ิปรีะกอบสำาคัิญขึ้องแผ่นงาน 4.0 ซึ่ึ�งเป็น “โมืเดลเศัรีษฐกิจที�เน้นคิุณค่ิาซึ่ึ�ง
ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยนวิตั่กรีรีมื คิวิามืคิิดสรีา้งสรีรีค์ิ และเทคิโนโลยี โดยมืุ่งเน้นที�คิวิามื
ยั�งย่นทางสังคิมืและสิ�งแวิดล้อมื”

avanieco.com

avanieco.com

ภาพถ่ายโดย  
Agenlaku Indonesia  

จาก Unsplash
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ในมืาเลเซึ่ีย บีอารีก์ อินเกิลส์ (Bjarke Ingels) 
สถึาปนิกช่ั�นนำาช่าวิเดนมืารีก์ มีืส่วินรีว่ิมืในการี
สรีา้ง BiodiverCity ซึ่ึ�งเป็นเกาะรูีปดอกลิลลี�
จำานวินสามืเกาะที�สรีา้งขึึ้�นนอกช่ายฝัั� งเม่ืองปีนัง 
การีพัื่ฒนามืุง่เน้นที�คิวิามืยั�งย่น คิวิามืห่ลากห่ลาย
ทางช่ีวิภาพื่ และคิวิามืสามืารีถึในการีดำารีงช่ีวิติ่ 
รีวิมืถึึงการีออกแบบที�อยู่อาศััย พ่ื่�นที�ชุ่่มืนำาใน
เม่ือง ศันูย์กลางเทคิโนโลยี ป่าไม้ื และพ่ื่�นที�รีมิืนำา
ยาวิ 25 กิโลเมืต่รี รีวิมืถึึงเคิรีอ่ข่ึ้ายการีคิมืนาคิมื
ขึ้นส่งปลอดรีถึยนต์่ที�จะใช่้พื่ลังงานห่มืุนเวิียน
ทั�งห่มืดสถึาปัต่ยกรีรีมืต่่าง ๆ ใช่ว้ิสัดรุีไีซึ่เคิิลผ่สมื
ผ่สานกับไม้ืไผ่่และไม้ืในท้องถิึ�น กุญแจสำาคัิญใน
การีรีักษาคิวิามืห่ลากห่ลายทางชี่วิภาพื่ที�อุดมื
สมืบูรีณ์ขึ้องปีนัง ค่ิอทางเดินรีะบบนิเวิศัที�เช่่�อมื
ต่่อถึึงกันภายในโคิรีงการี ซึ่ึ�งช่่วิยให้่สัต่วิ์ต่่าง ๆ 
สามืารีถึใช่้ช่ีวิิต่ได้ต่ามืปกติ่โดยปรีาศัจากการี
แทรีกแซึ่งจากมืนุษย์

นิตยสาร IFLA! ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565

รายงาน Emerging Concept Ecocide โดย WGSN

รายงาน Future Innovations 2023 โดย WGSN

รายงาน Sustainability Strategies 2023 โดย WGSN

หนังสือ โลกละลาย: เม่ือมนุษย์ไม่อาจอาศัยอยู่บนโลกได้
อีกต่อไป โดย DAVID WALLACE-WELLS

ที่มา: 

Floornature.com 
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีก แฟชั่น สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อาหาร

มองโลกจากหลายสายพันื้ธุ์

MULTI-SPECIES 
THINKING 

Omar Nadalini, Dossofiorito, 
The Phytophiler, 2014
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KEY 
TAKEAWAYS

 ทัศันะขึ้อง Phytocentric การีปลกูผั่กในเม่ือง
สามืารีถึเพิื่�มืมืลูค่ิาทรีพัื่ยากรีในเม่ืองแห่่งนั�น และ
ทำาให้่ผู่ค้ินรูีจ้กัการีอยูร่ีว่ิมืกันกับพ่ื่ช่พัื่นธีุ ์เน่�องจาก
การีดูแลพ่ื่ช่ผั่กเกษต่รีกรีรีมืจำาเป็นต้่องได้รีบัการี
ใส่ใจ การีสรีา้งคิวิามืสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งมืนุษย์และพ่ื่ช่
ผั่ก จะทำาให้่เข้ึ้าใจพื่ฤติ่กรีรีมืพัื่นธีุไ์ม้ืมืากยิ�งขึึ้�น

 ไมืโคิรีไบโอมื (Microbiome) ค่ิอตั่วิอย่าง
จุลินทรีย์ีที�เช่่�อมืโยงสิ�งมีืช่วีิติ่จากพ่ื่ช่เข้ึ้ากับรีา่งกาย
มืนุษย์มืากยิ�งขึึ้�น เสม่ือนแนวิคิิดการีพึื่�งพื่าซึ่ึ�งกัน
และกันขึ้อง Phytocentric ที�รีว่ิมืสรีา้งรีะบบนิเวิศั
ภายในรีา่งกายด้วิยสิ�งมีืช่วีิติ่ห่ลายสายพัื่นธีุ ์

  ปี 2023 เป็นต้่นไปจะเป็นจุดเรีิ�มืต้่นขึ้องการี 
ผ่ลักดัน Tree-Free แคิมืเปญการีผ่ลิต่ไรีต้้่นไม้ื
ห่รีอ่ผ่ลิต่โดยไม่ืสญูเสียพ่ื่ช่พัื่นธีุ ์แบรีนด์แฟื้ช่ั�นต่่าง
ผ่ลักดันโคิรีงการี Man-Made Cellulosic Fibres  
(MMCs) ที�มืุ่งเป้าการีพัื่ฒนานวิตั่กรีรีมืเซึ่ลลโูลส
จากพ่ื่ช่ทดแทน อย่างไมืซึ่ีเลียมืจากเห็่ดรีา 
แบคิทีเรียี สาห่รีา่ย คิอมืบชู่ะ ผ้่ารีไีซึ่เคิิล และขึ้ยะ
จากภาคิเกษต่รีกรีรีมื เพ่ื่�อนำามืาพัื่ฒนาเปน็เส้นใย
ทดแทน

ภาพถ่ายโดย  
Laura S 
จาก Unsplash



612 613

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

ปรีะช่ากรีโลกบรีโิภคิพ่ื่ช่ผั่กและเผ่าผ่ลาญต้่นไม้ืจำานวินมืห่าศัาล
นับตั่�งแต่่เกิดการีปฏิิวิติั่อุต่สาห่กรีรีมื จำานวินการีผ่ลิต่สวินทาง
กับการีปลูกให่ม่ืจนต้่องพึื่�งพื่าวิิทยาศัาสต่รีแ์ละเทคิโนโลยีด้าน
พัื่นธีุกรีรีมืเข้ึ้ามืาปรีบัแต่่งสายพัื่นธีุ์พ่ื่ช่สัต่วิใ์ห้่เติ่บโต่ไวิขึึ้�น และ
ทนต่่อสภาพื่อากาศัเพ่ื่�อเพีื่ยงพื่อต่่อการีบรีโิภคิและฝ่ัายการีผ่ลิต่ 
ตั่�งแต่่ปี 2011 มีืปรีะเด็นถึกเถีึยงด้านจรียิธีรีรีมืการีดัดแปลง
พัื่นธีุกรีรีมืในพ่ื่ช่และสัต่วิ์ เกิดมืุมืมืองที�ห่ลากห่ลายเกี�ยวิกับ
ปรีะเด็นนี�อย่างต่่อเน่�อง อย่างไรีก็ดีมีืโปรีเจ็กต์่จำานวินมืากที�ช่ว่ิย
ช่วีิติ่ผู่ค้ินไม่ืให้่ขึ้าดแคิลนอาห่ารีและเคิรี่�องอปุโภคิ ห่ลายโปรีเจก็ต์่ 
เดินห่น้าพัื่ฒนาสูต่รีสายพัื่นธีุ์เพ่ื่�อมืนุษยช่าติ่จนถึึงทุกวิันนี�  
แม้ืจะมีืเสียงสนับสนุนมืากกวิา่เสียงต่่อต้่าน แต่่การีพัื่ฒนาคิวิามื
ยั�งย่นด้านทรีพัื่ยากรียังคิงเดินห่น้าต่่อในห่ลายโคิรีงการีจากทั�วิ
ทกุมืมุืโลก จนมืาถึึงปี 2023 ที�มีืการีตั่�งข้ึ้อสังเกต่วิา่นอกจากรีะบบ
เศัรีษฐกิจห่มุืนเวิยีน (Circular Economy) การีปฏิิรูีปพื่ลังงาน 
และการีบรีโิภคิอาห่ารีที�เปน็มิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมื การีพัื่ฒนาคิวิามื
ยั�งย่นยังมีือีกห่ลายปรีะเด็นที�ถึกูละเลย

ภาพถ่ายโดย  
Zoe Schaeffer 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Lettuce Grow 
จาก Unsplash
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ในโปรีเจ็กต์่วิจิัย Listening to the Plant โดยนักปรีะวิติั่ศัาสต่รีแ์ละภูมิืศัาสต่รี์
มืนุษย์ แอนนา เอ็มื. ลอวิเ์รีนซึ่ ์(Anna M. Lawrence) เธีอได้ถ่ึายทอดบทสนทนา
รีะห่วิ่างมืุมืมืองการีศึักษารีะบบขึ้องต้่นพ่ื่ช่และภูมิืศัาสต่รีพ่์ื่ช่ ที�ไม่ืเคิยมีืใคิรีตั่�ง
ปรีะเด็นและค้ินห่าคิำาต่อบเกี�ยวิกับสิ�งเห่ล่านี� เช่น่

คิำาถึามืเห่ล่านี�เป็นสิ�งที�ถึกูละเลยและไม่ืมีืใคิรีอยากจะตั่�งคิำาถึามื เพีื่ยงเพื่รีาะต้่นไม้ื
ไม่ืใช่สิ่�งที�สามืารีถึส่�อสารีได้เห่ม่ือนคินห่รีอ่สัต่วิ ์โปรีเจก็ต์่ Listening to the Plant 
จงึถึกูสรีา้งขึึ้�นเพ่ื่�อปรีบัมุืมืมืองการีออกแบบนวิตั่กรีรีมืและการีบรีโิภคิสมัืยให่ม่ื ช่วิน
ลองฟื้งัเสียงจากต้่นไม้ื สัต่วิ ์แมืลง ห่รีอ่แม้ืแต่่วิชั่พ่ื่ช่บรีเิวิณทางเท้า วิา่สิ�งมีืช่วีิติ่เห่ล่า
นี�กำาลังจะบอกอะไรีในบรีบิทที�กำาลังเผ่ช่ญิอยู่

อะไร 
คือสิ่งที่การันตีว่าวงจรชีวิตของต้นไม้ในเมือง 

จะอยู่รอดท่ามกลางมลภาวะ  
ทำาไม 

จึงไม่มีกฎหมายคุ้มครองต้นพ่ช มีเพียงเกณฑ์์พันธุ์พ่ช 
เพ่่อเศัรษฐกิจหรือพ่ชป็ระจำาถิ่นเท่านั้น  

อะไร 
คือจุดยืนทางจริยธรรมของพ่ชพันธุ์  

ต่อผลกระทบด้านอาหารและการผลิต

debutart.com
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โดยเฉพื่าะพ่ื่ช่พัื่นธีุ์ซึ่ึ�งถึูกใช่้เป็นแนวิทางตั่�งต้่น
สำาห่รีบัผู่้บรีโิภคิยุคิให่ม่ื ที�ต้่องการีห่่างไกลจาก
เน่�อสัต่วิ ์ทั�งยังเป็นวิตั่ถึดิุบตั่�งต้่นสำาห่รีบักรีะบวิน
ทัศัน์ให่ม่ืสู่พื่ลังงานช่ีวิภาพื่ ห่รีอ่ถึูกจัดวิางไวิ้ใจ
กลางเม่ืองเพ่ื่�อเพิื่�มืออกซึ่เิจนและปรีบัสมืดลุด้าน
มืลภาวิะ นักวิจิัยพัื่นธีศุัาสต่รีต่์่างเห็่นสอดคิล้อง
และกล่าวิในงานวิจิัยมืากมืายถึึงปรีะเด็นขึ้องคิำา
วิา่ “แรีงงานพ่ื่ช่” (Vegetal Labour) ซึ่ึ�งห่มืายถึึง
การีใช่แ้รีงงานทรีพัื่ยากรีพ่ื่ช่ผ่ลและต้่นไม้ืจำานวิน
มืากเพ่ื่�อให้่เพีื่ยงพื่อต่่อการีบรีโิภคิ ขึ้ณะเดียวิกัน
ยังใช่้แรีงงานพ่ื่ช่พัื่นธีุ์เพ่ื่�อฟื้้� นฟูื้สิ�งแวิดล้อมืและ
เยียวิยาคิวิามืเสียห่ายขึ้องช่ั�นบรีรียากาศั แต่่ไม่ื
เคิยมีืใคิรีตั่�งข้ึ้อสังเกต่ถึึงสถึานะคิวิามืสมืบูรีณ์
ขึ้องพ่ื่ช่ผ่ลในเม่ืองห่รีอ่ในพ่ื่�นที� เพื่รีาะขึ้นาดพ่ื่�นที�
ที�เล็กมืากอย่างชุ่มืช่นห่รีอ่ห่มืู่บ้าน ก็ยังสามืารีถึ
สะท้อนตั่วิต่นขึ้องผู่้อยู่อาศััยวิฒันธีรีรีมื ค่ิานิยมื 
รีวิมืถึึงการีปกคิรีองขึ้องคินในพ่ื่�นที�แห่่งนั�นได้  

inplanta.fr

ภาพถ่ายโดย  
Matt Montgomery 
จาก Unsplash
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NEOMERCE: The Design of the Innovation and Artificial 
Ecstasy โปรีเจ็กต์่ซึ่ึ�งออกแบบโดยดีไซึ่เนอรีแ์ละสถึาปนิกใน
คิวิามืดูแลขึ้องเดนิส ซึ่านต่าคีิอารีา (Denis Santachiara) 
จัดแสดงขึึ้�นในปอมืปิดู ปารีีส ปี 1984 โดยใช่้ AI สำารีวิจ
วิวิิฒันาการีขึ้องพ่ื่�นดินจากยคุิ 70 และเข้ึ้าสู่ยคุิ 80 จำาลองโลก 
ที�มีืจำานวินพ่ื่ช่พัื่นธีุธ์ีรีรีมืช่าติ่ลดลง วิา่จะส่งผ่ลให้่การีอยู่อาศััย 
เศัรีษฐกิจ วิฒันธีรีรีมื และการีเม่ืองเบี�ยงเบนไปทางใดได้บ้าง  
วินันี�นวิตั่กรีรีมืโปรีเจ็กต์่ NEOMERCE ได้เดินมืาถึึงวินัที�ไม่ืมีื
ธีรีรีมืช่าติ่เห่ม่ือนที�เคิยจำาลองไวิ ้จงึเกิดโปรีเจก็ต์่ย้อนกลับโดย
สต่ดิูโอ Gionata Gatto ภายใต้่ช่่�อ GEOMERCE: Turning 
Crops Into Mines เพ่ื่�อติ่ดต่ามืเส้นทางย้อนกลับขึ้อง
ธีรีรีมืช่าติ่ผ่่านปรีมิืาณโลห่ะที�ถึกูดดูซึ่บัและกักเก็บไวิที้�ใบพ่ื่ช่

gionatagatto.com/Geomerce 

Phytovision มองโลกผ่านื้พืชพันื้ธุ์

gionatagatto.com/Geomerce 
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โปรีเจ็กต์่นี�พื่บวิา่พ่ื่ช่บางช่นิดสามืารีถึดูดซึ่ับโลห่ะปรีะเภทสังกะสี ทองแดง และ
นิกเกิล จากดินที�ผ่่านกรีะบวินการีปฏิิวิติั่อตุ่สาห่กรีรีมืทกุรูีปแบบ นักออกแบบเรียีก
กรีะบวินการีนี�วิา่ Phyto-Mining โดยใช่พ่้ื่ช่เป็นตั่วิตั่�งเพ่ื่�อกำาห่นดมืูลค่ิาขึ้องโลห่ะ  
นักออกแบบเช่่�อวิ่าปรีมิืาณขึ้องโลห่ะที�มีือยู่ในพ่ื่ช่สามืารีถึเป็นกลไกแลกเปลี�ยน 
เงนิต่รีาได้ในอนาคิต่ ทุ่งนาและพ่ื่ช่ผ่ลจะกลายเปน็ทรีพัื่ย์สินและการีเงนิสำารีองขึ้อง
คินในช่าติ่ คิวิามืก้าวิห่น้าด้านวิทิยาศัาสต่รีนี์�จะทำาให้่ค่ิานิยมืในทองคิำาต่ลาดโลก 
ถึกูทำาลาย ด้วิยมืลูค่ิาขึ้องโลห่ะที�สะสมืในพ่ื่ช่ผ่ลขึ้องภาคิเกษต่รีกรีรีมื

พ่ื่ช่จะกลายเป็นมืาต่รีวิัดให่ม่ืที�แสดงถึึง
คิวิามืสมืดุลในรีะบบนิเวิศัทั�งห่มืด ซึ่ึ�ง
ได้แก่ ต้่นไม้ื สัต่วิ ์แมืลง และคิน ดีไซึ่เนอรี์
จโิอนาต่า กัต่โต่ (Gionata Gatto) เช่่�อ
วิา่ภายใน 30 ปีข้ึ้างห่น้า โลกจะต้่องเห็่น
มืูลค่ิาขึ้องทรีัพื่ยากรีที�เคิยละทิ�งอย่าง
แน่นอน เพ่ื่�อจะทำาให้่มืลูค่ิาทรีพัื่ยากรีถึกูใช่้
งานได้อย่างมีืปรีะสิทธีภิาพื่ นักออกแบบ
ช่วีิภาพื่ นักวิทิยาศัาสต่รี ์สถึาปนิก และนัก
ช่ีวิวิศิัวิกรีรีมื จำาเป็นต้่องรีว่ิมืม่ือกัน เพ่ื่�อ
กำาห่นดกฎเกณฑ์์การีใช่ง้านธีรีรีมืช่าติ่ และ
ทำาให้่พ่ื่ช่กลายเป็นสิ�งตั่�งต้่นเพ่ื่�อกำาห่นด
คิวิามืมัื�งคัิ�งและคิวิามืมัื�นคิงสำาห่รีบัคินใน
ปรีะเทศั 

ทั�งห่มืดเปน็ที�มืาขึ้องแนวิคิิด Photocentric ห่รีอ่
การีออกแบบ Phyto-Centred ที�ยึดถ่ึอพื่ฤกษ
ภมิูืศัาสต่รีเ์ปน็ศันูย์กลาง เน่�องจากคิวิามืสัมืพัื่นธี์
ขึ้องพ่ื่ช่จะเช่่�อมืโยงกับสิ�งแวิดล้อมืโดยต่รีง ซึ่ึ�งมีื
อิทธีพิื่ลต่่อรีะบบนิเวิศัทั�งรีะบบ นักออกแบบรุีน่
ให่ม่ืที�มัืกสรีา้งมืาต่รีฐานให่ม่ืเพ่ื่�อวิางกฎเกณฑ์์
โดยนำามืนุษย์เป็นศัูนย์กลาง ต้่องลองคิิดมุืมื
กลับโดยใช่เ้คิรี่�องม่ือรีะบบเปิด ห่มืายถึึงการีเปิด
รีบัคิวิามืห่ลากห่ลายจากทุกสายพื่ันธีุ์ (Multi-
Species Thinking) ห่รีอ่การีออกแบบเคิรี่�อง
ม่ือวิดัให่ม่ื ที�ไม่ืได้มีืมืนุษย์เปน็ศันูย์กลางอีกต่่อไป

museum-gestaltung.ch

gionatagatto.com/Geomerce

gionatagatto.com/Geomerce
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คนเราต้องมองธรรมชาติผ่านสายตาธรรมชาติ 
และเพิกเฉยต่อมนุษย์ที่ต้องการ 

ถูกยกย่องเป็็นพิเศัษ

ศิลุ่ปินึอิซามุ โนึกูจิ (Isamu Noguchi) 

ปรีะสบการีณ์จากการีรีะบาดขึ้องเช่่�อไวิรีสั ทำาให้่มืนุษยช่าติ่เรียีนรูีที้�จะเข้ึ้าใจและอยู่
รีว่ิมืกับสายพัื่นธีุไ์วิรีสัรูีปแบบให่ม่ืไปให้่ได้ เช่น่เดียวิกับการีอยู่รีว่ิมืกับทรีพัื่ยากรีอ่�น
ที�จำาเปน็ต้่องเรียีนรูีแ้ละทำาคิวิามืเข้ึ้าใจ เพ่ื่�อที�จะสามืารีถึทำางานรีว่ิมืกันกับสิ�งเห่ล่า
นั�นอย่างสมืดลุ แนวิคิิด Phyto-Centred อาจไม่ืใช่ท่างออกเดียวิสำาห่รีบัการีอยู่
รีว่ิมืกันในรีะบบนิเวิศั แต่่เป็นห่นึ�งในวิธิีทีำาคิวิามืเข้ึ้าใจและใช่ง้านพ่ื่ช่พัื่นธีุอ์ย่างมีื
เห่ต่ผุ่ลมืากขึึ้�น 

ภาพถ่ายโดย  
shifaaz-shamoon 

จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Gabriel Jimenez 

จาก Unsplash
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พ่ื่ช่ผ่ลทางการีเกษต่รีจงึมีืส่วินสำาคัิญสำาห่รีบั
ช่ีวิติ่ผู่้คินโดยเฉพื่าะในฉงช่ิ�ง เซึ่ี�ยงไฮ้ิ และ
อีกห่ลายเม่ือง ซึ่ึ�งที�เป็นเม่ืองขึ้นาดให่ญ่มีื
จำานวินปรีะช่ากรีช่นช่ั�นกลางจำานวินมืาก 
โดยเฉพื่าะช่่วิงห่น้าห่นาวิซึ่ึ�งไม่ืสามืารีถึ
ทำาการีเกษต่รีได้ จึงมีืการีใช่้นวิัต่กรีรีมืไฟื้ 
LED จากพื่ลังงานสะอาดแทนแสงอาทิต่ย์ 
นอกจากนวิตั่กรีรีมืดังกล่าวิจะสรีา้งผ่ลิต่ผ่ล
ได้แม้ืในฤดูห่นาวิ ยังช่่วิยปรีะห่ยัดค่ิาแก�ส
หุ่งต้่มืได้ 50% ซึ่ึ�งมืาจากพื่ลังงานช่ีวิภาพื่ 
สรีา้งรีายได้จากการีนำาวิัต่ถึุดิบเห่ล่อทิ�งใน
เกษต่รีกรีรีมืมืาดัดแปลงเป็นบรีรีจุภัณฑ์์ 
และส่งขึ้ายเพ่ื่�อผ่ลิต่ในอตุ่สาห่กรีรีมืแฟื้ช่ั�น

ในภูมิืภาคิเอเช่ียต่ะวิันออกเฉียงใต้่ มีืการี
พัื่ฒนาโคิรีงการี The Climate-Smart Village 
(CSV) ภายใต้่องค์ิกรี Consultative Group 
on International Agricultural Research  
(CGIAR) มืาอย่างต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี 2015 โดย 
เปน็การีทำาเกษต่รีกรีรีมืเพ่ื่�อคิวิามืมัื�นคิงด้านอาห่ารี  
เพ่ื่�อการีปรีบัตั่วิกับวิกิฤต่สภาพื่ภูมิือากาศัและ
ปรีะสิทธีิผ่ลด้านทรีัพื่ยากรี โดยเรีิ�มืต้่นจาก
สิงคิโปรี ์เวิยีดนามื กัมืพูื่ช่า ลาวิ พื่ม่ืา ฟื้ลิิปปินส์ 
และมืาเลเซึ่ีย ห่ากมืองจากภายนอกโคิรีงการี
นี�อาจเป็นเพีื่ยงการีพัื่ฒนาพ่ื่�นที�เพื่าะปลูกผั่ก 
บนดาดฟื้้าห่รี่อทำาให้่คินในเม่ืองมีือาห่ารีที� 
สดให่ม่ื ปลอดสารีพิื่ษ และลดคิารีบ์อนฟุื้ต่พื่รีนิต์่
เท่านั�น แต่่เม่ื�อมืองในทัศันะขึ้อง Phytocentric 
ก า รี ป ลูก ผั่ ก ใ น เ ม่ื อ ง ส า มื า รี ถึ เพิื่� มื มูื ล ค่ิ า
ทรีพัื่ยากรีในเม่ืองแห่่งนั�น สรีา้งรีายได้ และทำาให้่
ผู่้คินรูีจ้ักการีอยู่รีว่ิมืกันกับพ่ื่ช่พัื่นธีุ์ เน่�องจาก
การีดูแลพ่ื่ช่ผั่กเกษต่รีกรีรีมืจำาเป็นต้่องได้รีบั
การีใส่ใจ การีสรีา้งคิวิามืสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งมืนุษย์

และพ่ื่ช่ผั่ก จะทำาให้่เข้ึ้าใจพื่ฤติ่กรีรีมืพัื่นธีุ์ไม้ื 
มืากยิ�งขึึ้�น และจะพื่บผ่ลลัพื่ธี์อันน่าทึ� งขึ้อง 
ต้่นพ่ื่ช่ที�สามืารีถึให้่ปรีะโยช่น์นอกจากด้าน
อาห่ารีห่รีอ่สรีา้งรีายได้เท่านั�น

Cultiveat บรีิษัททำาฟื้ารี์มืในกัวิลาลัมืเปอรี ์
มืาเลเซึ่ีย พัื่ฒนาผ่ลิต่ภัณฑ์์จากผ่ลิต่ผ่ล และ
รีว่ิมืม่ือกับบรีษัิท Poptani พัื่ฒนาเทคิโนโลยี
ออกแบบฟื้ารีม์ืขึ้นาดเล็ก เพ่ื่�อบรีกิารีการีติ่ดตั่�ง
ฟื้ารีม์ืขึ้นาดเล็กบนพ่ื่�นที�รีะเบียง ห่ลังคิา รีวิมืถึึงให้่
ข้ึ้อมืูลการีนำาส่วินเห่ล่อทิ�งไปพัื่ฒนาเป็นวิตั่ถึดิุบ
ให่ม่ืและสกัดสารีที�ให้่คิณุค่ิาด้านโภช่นาการี ทาง
ด้าน IKEA รีว่ิมืม่ือกับแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื Masterclass 
จดัเวิริีก์ช่อ็ป เพ่ื่�อ เปิดปรีะสบการีณ์ปลกูพ่ื่ช่สวิน
ในพ่ื่�นที�เล็ก ๆ  อย่างแปลงปลกูผั่กในรีั�วิบ้านห่รีอ่
รีมิืรีะเบียง พื่รีอ้มืบรีกิารีอุปกรีณ์สำาห่รีบัเพื่าะ
ปลูกที�เห่มืาะสมืกับแต่่ละพัื่นธีุ์พ่ื่ช่ โดยเฉพื่าะ
ไม้ืดอกที�ต้่องได้รีับการีดูแลที�แต่กต่่างจาก 
พ่ื่ช่ผั่กสวินคิรีวัิ

FoodVentures ค่ิอโปรีเจ็กต์่คิวิามืรีว่ิมืม่ือ
รีะห่วิ่างฟื้ารี์มืในเซึ่ี�ยงไฮ้ิและเนเธีอรีแ์ลนด์ 
เดิรี์ก แอเลเวิน (Dirk Aleven) ผู่้ ก่อตั่�ง 
FoodVentures ผู่มี้ืปรีะสบการีณ์ในเทคิโนโลยี
พ่ื่ช่สวิน GreenHouse มืาเป็นรีะยะเวิลา 
25 ปี พื่บวิา่วิกิฤต่ด้านอาห่ารีในจีนไม่ืได้เกิด
ขึึ้�นจากปัญห่าการีขึ้าดแคิลนอาห่ารี แต่่เกิด
ขึึ้�นจากปัญห่าขึ้าดแคิลนอาห่ารีที�ปลอดภัย 
ทำาให้่ปรีะช่าช่นหั่นมืารีบัปรีะทานมัืงสวิริีติั่และ
อาห่ารีจากพ่ื่ช่ (Plant-Based) เพิื่�มืขึึ้�น

cultiveat.co

cultiveat.co

ภาพถ่ายโดย  
Aly Song 

จาก reuters.com
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เม่ื�อเข้ึ้าใจคิวิามืห่ลากห่ลายในพ่ื่ช่พัื่นธีุ ์ สิ�งที�ต่ามื
มืาค่ิอการีค้ินห่าวิิธีีใช่้งานพ่ื่ช่พัื่นธีุ์อย่างช่าญ
ฉลาด การีปลูกพ่ื่ช่ผั่กไรีฤ้ดูกาลเป็นเพีื่ยงห่นึ�งใน
วิวิิฒันาการีเพ่ื่�อให้่ได้มืาซึ่ึ�งคิวิามืมัื�นคิงด้านอาห่ารี 
แต่่ในอตุ่สาห่กรีรีมืการีผ่ลิต่ยังต้่องการีนวิตั่กรีรีมื
การีออกแบบที�สรีา้งคิวิามืกลมืกล่นกับสิ�งแวิดลอ้มื 
และเน้นที�กรีะบวินการี Phytocentric ซึ่ึ�งเปน็การี
พึื่�งพื่าอาศััยซึ่ึ�งกันและกันในทุกห่่วิงโซึ่่สิ�งมีืช่ีวิิต่ 
จึงเป็นที�มืาขึ้องการีพัื่ฒนานวิตั่กรีรีมืวิสัดุช่ีวิภาพื่
คิารีบ์อนต่ำา ย่อยสลายได้ และแปรีรูีปได้ต่ามืที�
ต้่องการี

Seed Lab ศันูย์วิจิยัและพัื่ฒนาเพ่ื่�อสรีา้งคิวิามื
ยั�งย่นแก่สุขึ้ภาพื่และรีะบบนิเวิศั ก่อตั่�งโดย
คิู่หู่นักช่วีิวิทิยาศัาสต่รี ์อารีา แคิต่ซึ่ ์และรีาช่า 
ธีรีี ์(Ara Katz and Raja Dhir) ทั�งคิู่ออกแบบ
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ Seed แคิปซูึ่ลจุลินทรีย์ีที�ห่น้าต่า
เห่ม่ือนวิติ่ามิืน ซึ่ึ�งถึูกคัิดเล่อกจากจุลินทรีย์ีที�
ไม่ืผ่่านกรีะบวินการีห่มัืก จงึได้จุลินทรีย์ีไมืโคิรี
ไบโอมืที�ยังมีืช่ีวิิต่เห่มืาะสมืสำาห่รีับรี่างกาย 
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ Seed ได้คัิดเล่อกจุลินทรีีย์จาก
พ่ื่ช่ อย่างทับทิมือินเดีย เห็่ดช่ากา (Chaga) 
จากสแกนดิเวิีย และเปล่อกสน โดยจะคัิด
เล่อกต่ามืโจทย์ที�เห่มืาะสมืกับผู่้ที� มีืสภาพื่
รีา่งกายต่่างกัน เช่่น ผู่้ห่ญิง ผู่้ช่าย ห่รีอ่ผู่้ที�มีื
โรีคิปรีะจำาตั่วิ แต่่ละสตู่รีถึกูพัื่ฒนาโดยแพื่ทย์ 
นักวิทิยาศัาสต่รี ์ และนักนวิตั่กรีช่ีวิภาพื่ เพ่ื่�อ
ผ่สานคิวิามืห่ลากห่ลายในสายพื่ันธีุ์ และให้่
แน่ใจวิ่าสายพัื่นธีุ์ใดเห่มืาะจะเป็นตั่วิเล่อกใน
ช่วีิติ่ปรีะจำาวินัได้ดีที�สดุ

Microbiome  
อีกขั�นื้ของโพรไบโอติกมีชีวิต

อย่างจุลินทรีย์ีโพื่รีไบโอติ่กจากพ่ื่ช่ที�ค้ินพื่บคิรีั�งแรีกจาก
นวิตั่กรีรีมืโยเกิรีต์่ โดยการีคัิดเล่อกแบคิทีเรียีที�ดีต่่อสขุึ้ภาพื่ 
วินันี�จุลินทรีย์ีจากพ่ื่ช่ถึกูคัิดเล่อกให้่เห่มืาะสมืต่่อการีใช่ง้าน
ขึ้องรีา่งกายมืนุษย์มืากยิ�งขึึ้�น ไมืโคิรีไบโอมื (Microbiome) 
ค่ิอตั่วิอย่างจุลินทรีย์ีที�เช่่�อมืโยงสิ�งมีืช่ีวิิต่จากพ่ื่ช่เข้ึ้ากับ
รีา่งกายมืนุษย์มืากยิ�งขึึ้�น เสม่ือนแนวิคิิดการีพึื่�งพื่าซึ่ึ�งกัน
และกันขึ้อง Phytocentric ที�รีว่ิมืสรีา้งรีะบบนิเวิศัภายใน
รีา่งกายด้วิยสิ�งมีืช่วีิติ่ห่ลายสายพัื่นธีุ ์เพ่ื่�อพื่ลิกโฉมืสขุึ้ภาพื่
และให้่คิวิามืสำาคัิญต่่อแบคิทีเรียี เช่่�อรีา โปรีโต่ซึ่วัิ ห่รีอ่ไวิรีสั
ที�เกิดขึึ้�นในรีะบบนิเวิศัขึ้องรีา่งกายอย่างเป็นมิืต่รี

ความยั่งยืนไม่ควรเป็็นกรรมสิทธ์  
หากเราสนับสนุนให้บริษัทอื่นเข้าร่วมในการ

กำาหนดมาตรฐานที่ดีขึ้นได้ เราทุกคนก็จะได้รับ 
ผลตอบแทนเป็็นโลกที่น่าอยู่

อารา แคำตี้ซ์ (Ara Katz)  
หนึึ�งในึซ้อ้โอจาก Seed Lab

theguardian.com

 seed.com

 seed.com

theaoi.com 
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ทุกปีมีืต้่นไม้ืจำานวินเก่อบ 3.2 พัื่นล้านต้่นที�ถึูกตั่ด เพ่ื่�อนำาไปผ่ลิต่เป็น
บรีรีจุภัณฑ์์ กรีะดาษ ห่รีอ่ผ้่าจำาพื่วิกเรียอนและวิสิคิอส แบรีนด์แฟื้ช่ั�น 
อาห่ารี เคิรี่�องด่�มื และผ่ลิต่ภัณฑ์์ด้านคิวิามืงามื ค่ิอกลุ่มืธีรุีกิจที�กำาลัง
ถึกูจบัจอ้งจากองค์ิกรีขัึ้บเคิล่�อนเพ่ื่�อสิ�งแวิดล้อมืและกฎห่มืายด้านคิวิามื
ยั�งย่น รีายงานจาก Material Innovation Initiative (MII) ป ี2021 ได้
มืองแนวิโน้มืและคิาดการีณ์อัต่รีาการีต่่�นตั่วิในอุต่สาห่กรีรีมืการีผ่ลิต่
และการีลงทนุด้านนวิตั่กรีรีมื วิา่ภายใน 5 ปีข้ึ้างห่น้าอัต่รีาการีลงทนุใน
นวิตั่กรีรีมืวิสัดชุ่วีิภาพื่ (Biofabrication) จะเติ่บโต่เพิื่�มืขึึ้�น 80% ด้วิย
การีลงทุนรีาวิ 2.2 พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั สอดคิล้องกับรีายงานด้าน 
Bioactive ขึ้อง WGSN ที�เผ่ยวิา่ต่ลาดแฟื้ช่ั�น กีฬา และแบรีนด์สินค้ิา
กลุ่มืลักช่ัวิรี ี จะขึ้ยายต่ลาดที�ใช่้วิัสดุเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่นมืากยิ�งขึึ้�น โดย
จบัม่ือกับบรีษัิท ห้่องแล็บ ห่รีอ่องค์ิกรีที�เกี�ยวิข้ึ้องกับเทคิโนโลยีช่วีิภาพื่ 
(Biotech) ในการีวิจิัยและพัื่ฒนา (R&D) เพ่ื่�อนำาไปสู่คิวิามืยั�งย่นด้าน
ทรีพัื่ยากรี

Canopy ห่นึ�งในบรีษัิทที�วิางบทบาทเป็นนักวิจิัยและพัื่ฒนานวิตั่กรีรีมื
เพ่ื่�อรีกัษาปา่ไม้ื พัื่นธีุพ่์ื่ช่ ภมิูือากาศัโลก และส่งเสรีมิืสิทธีขิึ้องคินในท้องถิึ�น  
ได้วิางเป้าห่มืายคิุ้มืคิรีองและลดคิวิามืเสี�ยงขึ้องทุกผ่่นป่าให้่ได้ภายใน
ปี 2030 บรีษัิทมีืพัื่นธีมิืต่รีที�เกี�ยวิข้ึ้อง ซึ่ึ�งเป็นทั�งนวิตั่กรีช่ีวิภาพื่และ
แบรีนด์สินค้ิามืากกวิา่ 750 รีาย ที�เข้ึ้ารีว่ิมืลงทนุในต่ลาดวิสัดทุดแทน 
โดยเฉพื่าะแบรีนด์แฟื้ช่ั�นที�ผ่ลักดันโคิรีงการี Man-Made Cellulosic 
Fibres (MMCs) ซึ่ึ�งมุ่ืงเปา้การีพัื่ฒนานวิตั่กรีรีมืเซึ่ลลโูลส (Celluose) 
จากพ่ื่ช่ทดแทน อย่างไมืซึ่เีลียมืจากเห็่ดรีา แบคิทีเรียี สาห่รีา่ย คิอมืบชู่ะ 
ผ้่ารีไีซึ่เคิิล และขึ้ยะจากภาคิเกษต่รีกรีรีมื เพ่ื่�อนำามืาพัื่ฒนาเป็นเส้นใย
ทดแทนในวิสัดผุ้่าจำาพื่วิกวิสิคิอส (Viscose) เส้นใยจากการีสังเคิรีาะห์่
เซึ่ลลโูลสในพ่ื่ช่, ไลโอเซึ่ลล์ (Lyocell) เส้นใยผ่ลิต่จากเย่�อไม้ื, โมืดาล์วิ 
(Modal) เส้นใยจากไม้ืบีช่ เห่ล่านี�เปน็ช่นิดผ้่าที�ใช่ป้รีมิืาณเซึ่ลลโูลสจาก
ต้่นไม้ื และทำาให้่สญูเสียทรีพัื่ยากรีปา่ไม้ืจำานวินมืาก

Tree-Free สินื้ค้าปลอดต้นื้ไม้canopybiosciences.com
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Seacell เส้นใยที�สังเคิรีาะห์่จากเซึ่ลลโูลสขึ้องสาห่รีา่ย
ทะเล มืลภาวิะทางนำาและอณุห่ภมิูืในมืห่าสมุืทรีที�สงูขึึ้�น 
ทำาให้่สาห่รีา่ยทะเลถึกูปนเป้� อนและเติ่บโต่เรีว็ิขึึ้�นจนผิ่ด
ปกติ่ ห่นึ�งในนั�นค่ิอสาห่รีา่ยสีนำาต่าลที�แม้ืจะช่ว่ิยรีกัษา
ออกซึ่ิเจนในนำาได้บ้าง แต่่ยังถ่ึอเป็นสิ�งมีืช่ีวิิต่แปลก
ปลอมืและเป็นพิื่ษต่่อรีะบบนิเวิศัเดิมื แล็บวิิจัยขึ้อง 
Smartfiber AG จงึนำาสาห่รีา่ยช่นิดนี�มืาทดลอง พื่บวิา่ 
คิณุสมืบัติ่ขึ้องสาห่รีา่ยมีืคิวิามืละเอียด เห่นียวิ จงึนำาผ่ง
ละลาย NMMO ซึ่ึ�งเปน็เซึ่ลลโูลสที�ใช่ใ้นกรีะบวินการีผ่ลิต่
เส้นใยผ้่าไลโอเซึ่ลล์มืารีว่ิมืทดลอง ทำาให้่องค์ิปรีะกอบ
เส้นใย Seacell ล็อกเป็นเน่�อเดียวิกัน จนแข็ึ้งแรีง  
ทนต่่อนำาทะเล และดดูซึ่บัเห่ง่�อได้ดีกวิา่ผ้่าฝ้ัายถึึง 50% 
จึงเห่มืาะจะนำามืาทดแทนเส้นใยไลโอเซึ่ลล์ที�ใช่้คิวิามื
แข็ึ้งแรีงจากเซึ่ลลูโลสขึ้องเปล่อกไม้ื เพ่ื่�อผ่ลิต่ในกลุ่มื
ธีรุีกิจชุ่ดช่ั�นใน เส่�อผ้่าเด็กและทารีก ชุ่ดกีฬา ผ้่าปูที�นอน 
ยีนส์ และวิสัดทีุ�ใช่สั้มืผั่สกับผิ่วิห่นัง 

แบรีนด์ Bloom ที�พัื่ฒนาวิสัดรุีองเท้า กรีะดานโต้่คิล่�น และสินค้ิาเกี�ยวิ
กับกีฬาทางนำา ได้จับม่ือกับบรีษัิท Algix ผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้านนวิตั่กรีรีมื
ช่ีวิภาพื่ บรีษัิท Algix เผ่ยวิา่การีทำาฟื้ารีม์ืสาห่รีา่ยอาจเสี�ยงต่่อรีะบบ
นิเวิศัเดิมื ห่รีอ่ทำาให้่เกิดการีกลายพัื่นธีุข์ึ้องสาห่รีา่ยจากการีเพื่าะเลี�ยง
ให้่เติ่บโต่รีวิดเรีว็ิจนเกินไป จึงเล่อกเพื่าะเลี�ยงสาห่รีา่ยในทะเลสาบ 
แม่ืนำา และบ่อนำาแบบปิด โดยปล่อยให้่เติ่บโต่ต่ามืธีรีรีมืช่าติ่ ปรีาศัจาก
การีใช่ส้ารีเคิมีืและยาฆ่าแมืลง ห่รีอ่ผ่่านกรีะบวินการีจเีอ็มืโอ บรีษัิทใช่้
เฉพื่าะสาห่รีา่ยที�สรีา้งผ่ลกรีะทบต่่อรีะบบนิเวิศัให้่แห่ล่งนำาเท่านั�น ซึ่ึ�ง 
ตั่�งต้่นด้วิยผ่ลิต่ภัณฑ์์ VIVOVAREFOOT x Bloom รีองเท้าผ้่าใบช่วีิภาพื่
ที�มีืแก่นวิัสดุจากเซึ่ลลูโลสสาห่รีา่ย และเพิื่�มืการียึดเกาะให้่ทนทาน 
ยิ�งขึึ้�นด้วิยขึ้วิดรีไีซึ่เคิิล โดยรีองเท้า 1 คิู่สามืารีถึส่งนำาสะอาดจำานวิน 57 
แกลลอนกลบัค่ินสูม่ืห่าสมืทุรี กำาจดัขึ้วิดพื่ลาสติ่กไปจำานวิน 17 ขึ้วิด และ
ลดการีปล่อยคิารีบ์อนฟุื้ต่พื่รีนิต์่ในขัึ้�นต่อนการีผ่ลิต่ได้ถึึง 56% 

อุต่สาห่กรีรีมือาห่ารีและเคิรี่�องด่�มืผ่ลักดัน
แคิมืเปญ Animal-Free มืาอย่างต่่อเน่�อง ปี 
2023 เปน็ต้่นไปจะเปน็จุดเรีิ�มืต้่นขึ้องการีผ่ลัก
ดัน Tree-Free แคิมืเปญการีผ่ลติ่ไรีต้้่นไม้ืห่รีอ่
ผ่ลิต่โดยไม่ืสูญเสียพ่ื่ช่พัื่นธีุ ์ โดยนำาเซึ่ลลูโลส
จากแบคิทีเรียีมืาปรีะยกุต์่ใช่ใ้นการีผ่ลิต่ อย่าง 
Nanolose แบรีนด์เส่�อผ้่าจากออสเต่รีเลีย ที� 
พัื่ฒนาสิ�งทอจากนวิตั่กรีรีมืผ้่าเรียอน วิสิคิอส 
จากเส้นใย Nullarbor ซึ่ึ� งได้จากการีปั� น
เซึ่ลลูโลสจากแบคิทีเรียี กรีะบวินการีผ่ลิต่ยัง
ใช่้นำาและพื่ลังงานน้อยกวิา่การีปั� นเส้นใยจาก
ฝั้าย ทำาให้่ได้ผ้่าเรียอนวิิสคิอสที�นุ่มืและล่�น
เห่ม่ือนผ้่าไห่มืแต่่แข็ึ้งแรีงกวิ่าผ้่าไลโอเซึ่ลล์ 
สวิมืใส่สบาย ไม่ืรีะคิายเค่ิองห่รีอ่ก่อให้่เกิดสารี
ก่อภมิูืแพ้ื่เม่ื�อสวิมืใส่ 

เส้นใยจากเห็่ดรีาไมืซึ่ีเลียมื (Mycelium) ได้
กลายเป็นวิัต่ถึุดิบที�นำามืาใช่้ในงานวิิจัยและ
ต่ลาดวิสัดทุดแทนไปทั�วิโลก ในปี 2020 ทำารีาย
ได้ในต่ลาดวิจิยัและวิสัดทุดแทนไปทั�งสิ�น 2.48 
พัื่นล้านดอลลารีส์ห่รีฐั Data Bridge Market 
คิาดการีณ์วิ่าต่ลาดไมืซึ่ีเลียมืยังคิงสูงขึึ้�นต่่อ
เน่�องจากแนวิคิิด Phytocentric และทำารีาย
ได้ในอัต่รีาที�เพิื่�มืขึึ้�น 7.7% เป็นจำานวิน 3.84 
พัื่นล้านดอลลารี์สห่รีัฐ สูสีกับต่ลาดเส้นใย
สังเคิรีาะห์่ซึ่ึ�งเป็นผ่ลผ่ลิต่จากกรีะบวินการี
รีไีซึ่เคิิลที�เติ่บโต่จากปี 2021 จำานวิน 15% และ
คิาดการีณ์วิา่จะสงูขึึ้�นต่่อเน่�องถึึง 5.3 พัื่นล้าน
ดอลลารีส์ห่รีฐัภายในปี 2028 

Lenzing.com

vivobarefoot.com

facebook.com/mycotech

mycl.bio
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ไมืซึ่ีเลียมืขึึ้�นช่่�อเรี่�องเส้นใยเพ่ื่�อต่่อยอดนวิตั่กรีรีมืด้านบรีรีจุภัณฑ์์และขึ้องใช่้ในคิรีวัิเรีอ่นมืาต่ลอด
ห่ลายปี ปีที�ผ่่านมืาไมืซึ่เีลียมืกลายเป็นห่นึ�งในวิสัดทีุ�ได้รีบัผ่ลต่อบรีบัมืากที�สดุในวิงการีแฟื้ช่ั�น ภาย
ใต้่ช่่�อวิสัดุ Mylo กรีะเป๋า รีองเท้า และเส่�อผ้่าซึ่ึ�งออกแบบโดยใช่้ห่นังสัต่วิที์�ได้จากการีสังเคิรีาะห์่ 
ไมืซึ่ีเลียมื วิางจำาห่น่ายภายใต้่แบรีนด์ Stella McCartney, Ganni, Lululemon, Kering และ 
Adidas ซึ่ึ�งเป็นกลุ่มืพัื่นธีมิืต่รีที�ลงทนุพัื่ฒนาวิสัดจุากไมืซึ่เีลียมืในโคิรีงการี Mycelium Materials 
Europe (MME) รีว่ิมืม่ือกับบรีษัิทวิจิยัสัญช่าติ่ดัต่ช่อ์ย่าง Bolt Threades บรีษัิทนี�โด่งดังจากผ่ลงาน
วิจิยัต่่อยอดเส้นใยผ้่าช่วีิภาพื่ในช่่�อเส้นใย Spiber และ AMSilk ซึ่ึ�งผ่ลิต่จากโปรีตี่นสังเคิรีาะห์่ เพ่ื่�อ
ทดแทนวิสัดผุ้่ารีม่ืกันนำาและผ้่าไห่มืเกรีดคิณุภาพื่

ทางฝัั� งแบรีนด์เคิรี่�องห่นังรีะดับไฮิเอนด์อย่าง Hermes ไม่ื
อยูเ่ฉยจากการีถึกูโจมืตี่และต่่อต้่านในแคิมืเปญ Animal-
Free จงึรีะดมืทนุคิรีั�งให่ญ่ด้วิยเม็ืดเงนิ 125 ล้านดอลลารี์
สห่รีฐั สรีา้งโรีงงานสำาห่รีบัวิจิัยและผ่ลิต่วิสัดุไมืซึ่ีเลียมื
จากเห็่ดห่ลินจ่อทางต่อนใต้่ขึ้องรีฐัแคิโรีไลนา และรีว่ิมื
ม่ือกับบรีษัิทช่ีวิภาพื่ Mycotech ในอินโดนีเซึ่ีย พัื่ฒนา
วิัสดุห่นังสังเคิรีาะห์่ในช่่�อ Mylea ที�มีืคิุณสมืบัติ่ย้อมืสี
ธีรีรีมืช่าติ่ได้ แข็ึ้งแรีง และย่ดห่ยุ่นดีเทียบเท่าห่นังสัต่วิ์

การีลงทุนในวิตั่ถึุดิบอาห่ารี เคิรี่�องด่�มื เส่�อผ้่า 
และขึ้องใช่้ในช่ีวิิต่ปรีะจำาวิัน เป็นการีเดินทาง
รีะยะยาวิรีะห่วิา่งแบรีนด์ นักวิจิัยช่ีวิภาพื่ และ
เทคิโนโลยีต่รีวิจสอบวิดัผ่ล ทกุวินันี�มีืการีลงทนุ
ในสายการีผ่ลิต่ช่ีวิภาพื่และผ่ลักดันสินค้ิาที�
เป็นมิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมืมืากขึึ้�น อย่างไรีก็ดีทุก
การีผ่ลิต่จำาเป็นต้่องมีืตั่วิช่ี�วิดัที�โปรีง่ใส และให้่
เห่ตุ่ผ่ลที�มีืนำาห่นักเพีื่ยงพื่อต่่อการีผ่ลิต่สินค้ิา
ในแต่่ละคิรีั�ง บรีิษัท SAP ผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้าน
นวิตั่กรีรีมืเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่น ได้มืองเห็่นช่่องวิา่ง
การีพัื่ฒนาที�ยังขึ้าดการีต่รีวิจสอบจนถึึงขัึ้�น
สดุท้ายเม่ื�อผ่ลิต่ภัณฑ์์ถึึงม่ือผู่้บรีโิภคิ จงึพัื่ฒนา
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ื GreenToken โดยลงทุนรีว่ิมืกับ
บรีษัิท Unilever ออกแบบ QR Code เพ่ื่�อให้่
ผู่้บรีโิภคิต่รีวิจสอบย้อนกลับได้ในทกุผ่ลิต่ภัณฑ์์ 

บทความ “Bolt Threads: “Working to 
Design More Sustainable Versions of 
the Materials People Already Know and 
Love” ” จาก vegconomist.com

บทความ “Clothing from Seacell Fibres” 
โดย Dr. N. N. Mahapatra   
จาก textilevaluechain.in

บทความ “Dirk Aleven, FoodVentures,  
on the Greenhouse in Shanghai”  
โดย Dirk Aleven จาก hortidaily.com

ที่มา: 

บทความ “Material Traceability for 
Increased Circularity in the Chemical 
Industry” โดย SAP จาก d.dam.sap.com

บทความ “NEOMERCE: The Design of 
the Innovation and Artificial Ecstasy”  
จาก gionatagatto.com

บทความ “Research Radar: Phytocentric 
Design” โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ “Shifting Paradigms:  
Towards a Phyto-Centred Design”  
จาก tlmagazine.com

บทความ “Southeast Asia: Sustainability 
Developments” โดย WGSN Insight Team 
จาก wgsn.com

บทความ “Sustainability & Innovation: 
Biofabricated Materials” โดย Helen 
Palmer และ Raeesa Brey จาก wgsn.com

นอกจากนี� SAP ยังให้่ผู่้ลงทุนห่รี่อวิิจัยด้าน
นวิตั่กรีรีมืช่วีิภาพื่ สามืารีถึเข้ึ้ามืาลงทนุในบล็อก
เช่นขึ้อง SAP ตั่�งแต่่ขัึ้�นต่อนวิางแผ่น วิจิยั ผ่ลิต่
วิตั่ถึุดิบ และนำามืาออกแบบ เพ่ื่�อให้่ต่อบโจทย์
คิวิามืต้่องการีขึ้องต่ลาด โทเคินสีเขีึ้ยวิที�รีว่ิมื
ลงทุนจะสามืารีถึกรีะจายสู่ห่น่วิยการีผ่ลิต่ที�
เกี�ยวิข้ึ้องกับนวิตั่กรีรีมืช่วีิภาพื่ และทำาให้่สินค้ิา
สามืารีถึเข้ึ้าถึึงต่ลาดมืวิลช่นภายใต้่โปรีแกรีมื 
PoC (Proof of Concept) จากเคิรีอ่ข่ึ้ายและ
ผู่้เช่ี�ยวิช่าญด้านเทคิโนโลยีเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่นอีก
ขัึ้�นห่นึ�ง ทั�งห่มืดนี�ช่่วิยให้่นวิตั่กรีรีมืที�ออกแบบ
และคิิดค้ินขึึ้�นถึกูใช่ง้าน โดยบรีรีลวุิตั่ถึปุรีะสงค์ิ 
มีืคิวิามืโปรีง่ใส และมีืสิ�งช่ี�วิดัได้ช่ดัเจน วิา่คิิดมืา
เพ่ื่�อสิ�งแวิดล้อมืและคิวิามืห่ลากห่ลายสำาห่รีบัทกุ
สายพัื่นธีุใ์นรีะบบนิเวิศั

Boltthreads.com
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ค้าปลีก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เครือข่ายผู้บริโภคตระหนื้ักรู้ 
ทางจริยธรรม

CONSCIOUS 
NETWORK

ภาพถ่ายโดย  
Zoe Deal 
จาก Unsplash
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KEY 
TAKEAWAYS

 กลุม่ืผู่บ้รีโิภคิแบบ Imperfect Activist ยินดีกับการีผ่่อนปรีนสำาห่รีบัคิวิามื
สขุึ้ทางอารีมืณ์ มืากกวิา่ที�จะต่กอยูภ่ายใต้่มืาต่รีฐานรีะดับสงูแบบนักเคิล่�อนไห่วิ 
พื่รีอ้มืมืองห่าคิวิามืเรียีบง่าย คิวิามืเห็่นอกเห็่นใจสำาห่รีบัแนวิทางปฏิิบัติ่ที�มีื
จรียิธีรีรีมื 

 นิยามืการีคิิดแบบ Cathedral Consumer ส่�อสารีถึึงทัศันคิติ่และมุืมืมืองขึ้อง
โคิรีงการีห่รีอ่เปา้ห่มืายรีะยะยาวิ ที�ทำาขึึ้�นเพ่ื่�อเห็่นแก่ปรีะโยช่น์ขึ้องคินรุีน่ต่่อไป

 ผู่บ้รีโิภคิแบบ Symbiosis Seeker มืองห่าการีเปลี�ยนแปลงทางจรียิธีรีรีมืผ่่าน
การีเดินทางขึ้องอารีมืณ์ และเช่่�อวิา่การีเปลี�ยนแปลงทางสังคิมืต้่องเกิดจากการี
มีืส่วินรีว่ิมืรีะห่วิา่งมืนุษย์และธีรีรีมืช่าติ่ ห่นึ�งในเคิรี่�องม่ือค่ิอคิวิามืฉลาดรูีท้าง
อารีมืณ์และการีออกแบบรีว่ิมืกัน

 หั่วิใจขึ้องผู่้บรีโิภคิแบบ Sceptic Network ค่ิอเล่อกมืองห่ารีะบบแบบไม่ื 
รีวิมืศัูนย์ที�เป็นกลางและสรีา้งคิวิามืมัื�นใจได้ การีสรีา้งปรีะสบการีณ์เช่ิงบวิก
ค่ิอคิวิามืรูีสึ้กขึ้องการีให้่คิำาแนะนำารีะห่วิา่งผู่บ้รีโิภคิด้วิยกันเองแบบผู่บ้รีโิภคิถึึง 
ผู่บ้รีโิภคิ (Peer-to-Peer)

 แม้ืคิุณค่ิาขึ้องผ่ลิต่ภัณฑ์์และบรีกิารีในเศัรีษฐกิจแบบแบ่งปันจะนำาเสนอ 
รูีปแบบที�ยั�งย่นมืากขึึ้�น แต่่การีวิจิัยให่ม่ืตั่�งคิำาถึามืวิา่คิวิามืคิิดรีเิรีิ�มืเรี่�องธีรุีกิจ 
แบ่งปันที�เปน็มิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมืเปน็อย่างไรี โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งเม่ื�อพูื่ดถึึงการี
ขึ้นส่ง การีทำาคิวิามืสะอาด และการีสิ�นสดุการีใช่ง้าน

 ปรีะกาศักฎการีออกแบบเช่ิงนิเวิศั  (EU Eco-Design Rules) ที�แบรีนด์
สินค้ิาต้่องให้่ข้ึ้อมืูลแก่ผู่้บรีโิภคิวิา่สินค้ิาเห่ล่านั�นมีืคิวิามืทนทาน ซึ่่อมืแซึ่มืได้ 
และรีไีซึ่เคิิลได้อย่างไรี โดยเรีิ�มืต้่นจากสิ�งทอ และมีืแนวิโน้มืจะนำามืาปรีบัใช่ ้
ให้่คิรีอบคิลมุืผ่ลิต่ภัณฑ์์ต่่าง ๆ มืากขึึ้�นในอนาคิต่ 

ภาพถ่ายโดย  
Ginny Rose Stewart 
จาก Unsplash
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เม่ื�อพื่ลังขึ้องนักเคิล่�อนไห่วิกำาลังเดินห่น้าสู่
ผู่้บรีิโภคิที�มีืหั่วิใจยึดจรีิยธีรีรีมื ซึ่ึ�งให้่คิวิามื
สำาคัิญกับรี้านค้ิาที�มีืค่ิานิยมืขึ้องคิวิามืยั�งย่น 
ห่รีอ่ทัศันคิติ่ขึ้องแบรีนด์ที�สามืารีถึสรีา้งคิวิามื
รีว่ิมืม่ือเพ่ื่�อสรีา้งอนาคิต่ที�ดีกวิา่ได้ โดยเฉพื่าะ
กับกลุ่มืคินรุีน่ให่ม่ือย่างเจนซึ่แีละมิืลเลนเนียล  
ที�ปรีะเด็นด้านคิวิามืยั�งย่นและจรียิธีรีรีมืก้าวิห่น้า 
เป็นอย่างมืากในแต่่ละธีุรีกิจ ไม่ืวิ่าจะเป็น
นวิตั่กรีรีมืวิสัดทีุ�เปน็มิืต่รีต่่อสิ�งแวิดลอ้มื บรีรีจุ
ภัณฑ์์ที�สรี้างผ่ลกรีะทบในปรีิมืาณต่ำา ธีุรีกิจ
พื่าณิช่ย์ในท้องถิึ�น และกลยุทธีที์�เน้นชุ่มืช่นมืา
ก่อน ทั�งห่มืดมีืส่วินอย่างมืากต่่อการีขัึ้บเคิล่�อน
โลกผ่่านการีรีเิรีิ�มืธีรุีกิจที�ปรีะสบคิวิามืสำาเรีจ็

เม่ื�อผู่้บรีโิภคิยึดจรียิธีรีรีมืเติ่บโต่ขึึ้�นพื่รีอ้มืการี 
ต่รีะห่นักถึึงเรี่�องสังคิมื การีเม่ือง และสิ�งแวิดล้อมื
ที�มีืส่วินสรีา้งผ่ลกรีะทบต่่อการีค้ิายคุิให่ม่ื ห่ลาย
บรีษัิทนำาคิวิามืรีบัผิ่ดช่อบทางจรียิธีรีรีมืและ
เสียงจากผู่้บรีโิภคิมืาเปลี�ยนเป็นคิวิามืท้าทาย 
บรีบิทแวิดล้อมืเห่ล่านี�เป็นตั่วิบ่มืเพื่าะให้่เกิด
กลุ่มืผู่้บรีโิภคิที�เรียีกวิ่าผู่้บรีโิภคิยึดจรียิธีรีรีมื
ยุคิห่ลัง (Post-Ethical Consumer) ซึ่ึ�งสรีา้ง
มืาต่รีฐานให่มืด้วิยการีผ่ลักดันแบรีนด์ต่่าง ๆ  ให้่
ดำาเนินการีต่ามืคิวิามืคิาดห่วิงัเพิื่�มืมืากขึึ้�น และ
บรีรีจุเปน็กลยทุธี ์การีคิิดเช่งิรีะบบ ซึ่ึ�งเกี�ยวิโยง
กับแนวิทางการีแก้ปญัห่าต่่าง ๆ ภาพถ่ายโดย  

KINN Living 
จาก Unsplash
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การีเคิล่�อนไห่วิด้านจรียิธีรีรีมื เช่น่ ไลฟื้ส์ไต่ล์แบบขึ้ยะเป็นศันูย์ การีรีบัปรีะทานอาห่ารีวิแีกน และ
แฟื้ช่ั�นแบบเท่าเทียมื (Fair Fashion) ได้ปลกุเรีา้ให้่ผู่้บรีโิภคิบอยคิอต่ห่รีอ่บายคิอต่ (Buycott) การี
ออกแบบพื่ฤติ่กรีรีมืการีซึ่่�อสินค้ิาให่ม่ืเพ่ื่�อให้่สอดคิล้องกับมืาต่รีฐานที�สมืบรูีณ์แบบต่ามืนักเคิล่�อนไห่วิ 
ห่ากกลุม่ืผู่บ้รีโิภคิกลุม่ืนี�พื่ยายามืสรีา้งคิวิามืสมืดลุรีะห่วิา่งแรีงกดดันให้่สมืบูรีณ์แบบ ด้วิยวิธิีกีารีลด
การีตั่ดสินและส่งเสรีมิืการีสรีา้งผ่ลกรีะทบในรีะยะยาวิให้่มืากขึึ้�น

เม้่อระบบเดินื้หนื้้า  
แล้วใครค้อกลุ่มผู้บริโภคที่นื้่าจับตามอง

highlark.com

การีสำารีวิจข้ึ้อมืูลห่ลายรีายงานช่ี�ให้่เห็่นถึึงช่อ่งวิา่งรีะห่วิา่งทัศันคิติ่การีบรีโิภคิยุคิให่ม่ืกับพื่ฤติ่กรีรีมื
การีซึ่่�อ โดยพื่บวิา่ 45-50% ขึ้องผู่ต้่อบแบบสำารีวิจ เน้นคิวิามืสำาคัิญเรี่�องคิณุค่ิาขึ้องกรีะบวินการีผ่ลิต่ 
และมีืเพีื่ยง 20-40% ที�คิวิามืเช่่�อมีืผ่ลต่่อพื่ฤติ่กรีรีมืการีซึ่่�อสินค้ิา ช่อ่งวิา่งนี�มัืกเกิดจากการีเปิดรีบั 
ผ่ลิต่ภัณฑ์์ให่ม่ืที�ขึ้าดจรียิธีรีรีมือย่างต่่อเน่�อง และการีแสดงข้ึ้อเท็จจรีงิที�ขัึ้ดแย้งกันผ่่านการีพื่าดหั่วิ
ข่ึ้าวิและโพื่สต์่บนโซึ่เช่ยีลมีืเดีย สิ�งนี�ส่งผ่ลให้่ Imperfect Activist เรีิ�มืให้่อภัยเม่ื�อพื่บเห็่นคิวิามืผิ่ด
พื่ลาด พื่รีอ้มื ๆ  กับมืองห่าวิธิีทีี�จะมีืส่วินรีว่ิมืกับแบรีนด์ที�มีืคิวิามืก้าวิห่น้าทางจรียิธีรีรีมื และพื่รีอ้มืให้่
คิวิามืรีว่ิมืม่ือกับบรีษัิทที�สรีา้งเคิรีอ่ข่ึ้ายพัื่นธีมิืต่รีด้วิยกลยุทธีท์างจรียิธีรีรีมือย่างมีืวิสัิยทัศัน์ แทนที�
จะเน้นการีขึ้ายกรีะเป๋าผ้่าแบบใช่ซ้ึ่ำาได้เพีื่ยงอย่างเดียวิ เช่น่ คิอลเล็กช่นัรีองเท้าวิิ�งขึ้อง Adidas ใน
ช่่�อ Run for the Ocean ไม่ืเพีื่ยงเป็นแคิมืเปญเปิดตั่วิรีองเท้าที�ผ่ลิต่จากวิสัดุอัปไซึ่คิลิงเท่านั�น 
แต่่ยังสรีา้งคิวิามืรีว่ิมืม่ือกับกลุ่มืนักกิจกรีรีมืมืาตั่�งแต่่ปี 2017 เห่ล่านักวิิ�งเข้ึ้ารีว่ิมืกิจกรีรีมืดังกล่าวิ
เป็นจำานวินกวิา่ 8.2 ล้านคินทั�วิโลก โดยมีืรีะยะทางสะสมืมืากกวิา่ 81.7 ล้านกิโลเมืต่รี ซึ่ึ�งจากคิวิามื 
รีว่ิมืม่ือกับ Parley เม่ื�อปี 2015 Adidas ได้มีืการีผ่ลิต่รีองเท้าที�ทำาจาก Parley Ocean Plastic 
ซึ่ึ�งเป็นขึ้ยะพื่ลาสติ่กจากช่ายห่าดและชุ่มืช่นช่ายฝัั� งไปมืากกวิา่ 50 ล้านคิู่ เฉพื่าะปี 2021 ปีเดียวิ  
ทางแบรีนด์ก็ได้ดำาเนินการีผ่ลิต่ไปมืากถึึง 18 ล้านคิู่

ห่ากพูื่ดโดยรีวิมืแล้วิ กลุ่มืผู่้บรีโิภคิแบบ Imperfect Activist ยินดีกับการีผ่่อนปรีนสำาห่รีบัคิวิามืสขุึ้
ทางอารีมืณ์ มืากกวิา่ที�จะต่กอยู่ภายใต้่มืาต่รีฐานรีะดับสงูแบบนักเคิล่�อนไห่วิ จนทำาให้่เกิดคิวิามืรูีสึ้ก
ละอายและกดดันกับการีต่กอยู่ภายใต้่คิวิามืรีบัผิ่ดช่อบด้านจรียิธีรีรีมื พื่วิกเขึ้าจงึมืองห่าคิวิามืเรียีบ
งา่ย และคิวิามืเห็่นอกเห็่นใจสำาห่รีบัแนวิทางปฏิิบัติ่ที�มีืจรียิธีรีรีมื

นื้ักเคล้่อนื้ไหวแบบไม่คำานื้ึงถึงความสมบูรณ์แบบ 100% 
(Imperfect Activist)

takeaction.parley.tv

takeaction.parley.tv
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จากการีสำารีวิจพื่บวิา่จำานวินผู่บ้รีโิภคิที�มีื ‘แนวิคิิดแบบอาสนวิหิ่ารี’ เพิื่�มืขึึ้�นเปน็อย่างมืาก แม้ืแนวิคิิด
นี�จะคิลุมืเคิรีอ่สำาห่รีบัห่ลาย ๆ คิน ย้อนกลับไปสมัืยยุคิกลาง แนวิคิิด Cathedral Consumer  
เรีิ�มืต้่นจากการีที�นักบวิช่ขึ้องอาสนวิหิ่ารีปรีารีถึนาที�จะปลูกต้่นไม้ืให่ม่ืเพ่ื่�อการีฟื้้� นฟูื้โลกในอนาคิต่ 
อีก 500 ปีข้ึ้างห่น้า แนวิคิิดดังกล่าวิได้ส่งต่่อมืายังทกุวินันี� ผู่้บรีโิภคิกลุ่มืเบบี�บูมืเมือรีห์่รีอ่เจนเอ็กซึ่์
เรีิ�มืปรีบัแนวิคิวิามืคิิดและวิางแผ่นสำาห่รีบัคินรุีน่ต่่อไป เพ่ื่�อให้่แน่ใจวิา่การีตั่ดสินใจอย่างมีืจรียิธีรีรีมื 
ณ วินันี� จะส่งผ่ลในเช่งิบวิกสำาห่รีบัทศัวิรีรีษต่่อ ๆ ไป

ผู้บริโภคที่มีแนื้วคิดแบบอาสนื้วิหาร  
(Cathedral Consumer)

สอดคิล้องกับพื่จนานุกรีมืมัืกมิืลลัน (Macmillan 
Dictionary) ที�นิยามืการีคิิดแบบอาสนวิิห่ารีวิ่า
เป็น ‘โคิรีงการีห่รี่อเป้าห่มืายรีะยะยาวิที�ทำาขึึ้�น
เพ่ื่�อเห็่นแก่ปรีะโยช่น์ขึ้องคินรุีน่ต่่อไป’ โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งคิวิามืรีว่ิมืม่ือทางคิวิามืคิิดในอดีต่ ที�นำา
ไปสู่การีวิางแผ่นและรีเิรีิ�มืโคิรีงการีขึ้นาดให่ญ่ซึ่ึ�ง
ต้่องใช่้เวิลานานกวิา่จะแล้วิเสรีจ็ แม้ืผู่้มีืส่วินรีว่ิมื
ส่วินให่ญ่อาจไม่ืมีืโอกาสเห็่นผ่ลงานขึ้องต่นเอง แต่่ 
ผ่ลปรีะโยช่น์จะต่กอยู่ที�คินรุีน่ต่่อไปในอนาคิต่

จากทัศันคิติ่ดังกล่าวิขึ้อง Cathedral Consumer 
การีจะซึ่่�อใจผู่้บรีิโภคิกลุ่มืนี�ได้ แบรีนด์คิวิรีมีื
กลยุทธี์รีะยะยาวิที�ช่ัดเจน และแสดงคิวิามืคิิด
รีิเรีิ�มืที�สามืารีถึแสดงให้่เห็่นผ่ลลัพื่ธี์ขึ้องการีมีื
ส่วินรีว่ิมืรีะห่วิ่างเจเนอเรีช่ัน ในขึ้ณะที�แผ่นการี
ลงม่ืออาจเรีิ�มืต้่นในสถึานที�จรีงิ เพ่ื่�อเปิดโอกาส
ให้่ผู่้บรีโิภคิเผ่ช่ิญกับคิวิามืท้าทายต่่าง ๆ ซึ่ึ�งจะ
เปน็กญุแจขึ้องการีต่รีะห่นักรูีใ้นอีกขัึ้�นห่นึ�ง แม้ืนัก
ช่้อปที�ใส่ใจด้านจรียิธีรีรีมืและสิ�งแวิดล้อมืสูงสุด 
จะเป็นนักช่อ้ปในกลุ่มืมิืลเลนเนียลและเจนซึ่ ีแต่่
เบบี�บูมืเมือรีแ์ละเจนเอ็กซึ่์ในบางปรีะเทศัยังคิง
ยึดถ่ึอคิณุค่ิาขึ้องการีซึ่่�อสินค้ิา เช่น่ การีสำารีวิจใน
สห่รีาช่อาณาจกัรี พื่บวิา่ผู่้ให่ญ่อายุมืากกวิา่ 55 ปี 
มีืกิจวิตั่รีปรีะจำาวินัที�เช่่�อมืโยงกับจรียิธีรีรีมื ไม่ืวิา่
จะเปน็การีซึ่่�อสินค้ิาในท้องถิึ�น การีซึ่่�อสินค้ิาแฟื้ช่ั�น
น้อยลง เน้นอายุการีใช่ง้าน และห่ลีกเลี�ยงการีใช่้
บรีรีจุภัณฑ์์พื่ลาสติ่กแบบใช่ค้ิรีั�งเดียวิ

wearesuperb.com

ภาพถ่ายโดย  
Melanie Lim 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Melanie Lim 
จาก Unsplash
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ผู่้บรีโิภคิกลุ่มืนี�มืองห่าการีเปลี�ยนแปลงทางจรียิธีรีรีมืผ่่านการีเดินทางทางขึ้องอารีมืณ์ และเช่่�อ
วิ่าการีเปลี�ยนแปลงทางสังคิมืต้่องเกิดจากการีมีืส่วินรีว่ิมืรีะห่วิ่างมืนุษย์และธีรีรีมืช่าติ่ ห่นึ�งใน 
เคิรี่�องม่ือค่ิอคิวิามืฉลาดรูีท้างอารีมืณ์และการีค้ินห่าสิ�งที�พิื่เศัษ โดยเฉพื่าะคิำาศััพื่ท์ให่ม่ื ๆ  ที�เน้นคิวิามื
รูีสึ้กเป็นห่ลัก จะเป็นสิ�งสำาคัิญในการีเข้ึ้าสู่ปรีะสบการีณ์ขึ้องผู่้บรีโิภคิกลุ่มืนี�

golfedumorbihan.bzh

ผู้ค้นื้หาความสมดุลในื้หลักนื้ิเวศวิทยา  
(Symbiosis Seeker)

การีใช่ค้ิำาศััพื่ท์เพ่ื่�อส่�อสารีถึึง Symbiosis 
Seeker จึงห่มืายถึึงผู่้บรีโิภคิที�ต้่องการี
แบ่งปันการีเช่่�อมืต่่อทางอารีมืณ์ผ่่านการี
แสดงออกที�สรีา้งสรีรีค์ิ ส่วินให่ญ่กรีอบ
คิวิามืคิิดนี�ยังมุ่ืงห่มืายที�จะขึ้จัดแนวิคิิด
แบบอาณานิคิมื สรีา้งรีะบบเพ่ื่�อเช่่�อมืต่่อ 
กับโลกธีรีรีมืช่าติ่ รีวิมืถึึงการีใช่ค้ิวิามืรีว่ิมืม่ือ 
ขึ้องคินพ่ื่�นถิึ�นในการีออกแบบรี่วิมืกัน 
เช่่น การีนำาแนวิทางการีออกแบบแบบ 
ช่วีิลอกเลียน (Biomimicry) เพ่ื่�อเลียนแบบ 
สิ�งมีืช่ีวิิต่ในธีรีรีมืช่าติ่ มืาปรีะยุกต์่ใช่้ใน 
การีแก้ไขึ้ปัญห่าขึ้องมืนุษย์ 

เกล็นน์ อัลเบรีช่ต์่ (Glenn Albrecht) นักปรีชั่ญา
และนักเขีึ้ยนด้านภูมิือากาศั สรี้างสรีรีค์ิคิำาวิ่า 
“Solastalgia” ในปี 2003 เพ่ื่�ออธีบิายคิวิามืรูีสึ้ก
คิิดถึึงบ้านสำาห่รีบัโลกก่อนคิวิามืเส่�อมืโทรีมืทาง
สิ�งแวิดล้อมื ตั่�งแต่่นั�นมืาเขึ้าได้นำาเสนอคิำาศััพื่ท์
ให่ม่ื ๆ เพ่ื่�อส่�อถึึงคิวิามืสัมืพัื่นธีท์างอารีมืณ์ขึ้อง
มืนุษย์กับโลกธีรีรีมืช่าติ่ โดยแก่นห่ลักขึ้องปรีชั่ญา
อยู่ที� “อารีมืณ์ขึ้องโลก” (Earth Emotions) นั�น
ค่ิอ Symbiocene ห่รีอ่ยคุิอนาคิต่ห่ลงัยคุิปจัจุบัน 
และ Anthropocene สถึานที�ที�มืนุษย์เช่่�อมืต่่อกับ
ธีรีรีมืช่าติ่เพ่ื่�อปรีะโยช่น์ทางช่วีิภาพื่

ภาพถ่ายโดย  
Boxed Water Is Better 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Tommy Lisbin 
จาก Unsplash



646 647

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

เจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

ปรีากฏิการีณ์การีต่ลาดแบบฟื้อกเขีึ้ยวิในห่ลายอตุ่สาห่กรีรีมืและการีขึ้าดมืาต่รีฐานทางจรียิธีรีรีมืที�
เป็นห่นึ�งเดียวิ ทำาให้่กลุ่มืผู่้บรีโิภคิกลุ่มืนี�รีะมัืดรีะวิงัเรี่�องการีอ้างสิทธีิ�และภารีกิจด้านจรียิธีรีรีมืขึ้อง
แบรีนด์เป็นอย่างมืาก โดยจะเช่่�อถ่ึอจนกวิา่จะมีืการีจัดปรีะเภท มีืฉลากรีบัรีอง และมีืการีใช่ง้านที�
เป็นเห่ต่เุป็นผ่ล นอกจากนี�ยังให้่คิวิามืสำาคัิญกับรีะบบที�ไม่ืรีวิมืศันูย์ ซึ่ึ�งสามืารีถึให้่การีสนับสนุนและ
ต่รีวิจสอบการีปฏิิบัติ่งานด้านจรียิธีรีรีมืได้ด้วิยต่นเอง

ด้วิยการีต่รีะห่นักรูีที้�วิ่าสินค้ิาส่วินให่ญ่ไม่ืได้มีืข้ึ้อมูืล
จรียิธีรีรีมือย่างที�โฆษณาไวิ้ และการีตั่�งคิำาถึามืจาก
ฝัั� งผู่้บรีโิภคิก็ไม่ืได้เป็นคิวิามืลับที�ถึูกเก็บงำาไวิ้อีกต่่อ
ไป Sceptic Network ยังเล่อกมืองห่ารีะบบแบบ
ไม่ืรีวิมืศัูนย์ที�เป็นกลางและสรีา้งคิวิามืมัื�นใจได้ เช่่น 
รีะบบที�ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยบล็อกเช่น นอกจากเคิรี่�อง
ม่ือแบบไม่ืรีวิมืศัูนย์จะเป็นตั่วิช่่วิยเพิื่�มืปรีะสิทธีิภาพื่
แล้วิ อีกห่นึ�งเคิรี่�องม่ือที�ช่่วิยสรีา้งปรีะสบการีณ์เช่ิง
บวิก ค่ิอคิวิามืรูี้สึกขึ้องการีให้่คิำาแนะนำารีะห่วิ่าง
ผู่้บรีิโภคิด้วิยกันเอง อย่างเช่่น COS แบรีนด์ 
ในเคิรีอ่ H&M ที�สรีา้งสรีรีค์ิแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืรีเีซึ่ลจาก 
ผู่บ้รีโิภคิถึึงผู่บ้รีโิภคิ (Peer-to-Peer) นับเปน็การีสรีา้ง
คิวิามืรูีสึ้กขึ้องการีซึ่่�อขึ้ายและรีกัษ์โลก ที�เกิดขึึ้�นจาก
เคิรีอ่ข่ึ้ายผู่้บรีโิภคิด้วิยกันเอง

เครือข่ายของนื้ักตั�งคำาถาม  
(Sceptic Network)

medium.com

ภาพถ่ายโดย  
Marcus Loke 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Psk Slayer 
จาก Unsplash
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ผู่้บรีโิภคิกำาลังกลับมืาทบทวินคิวิามืคิิดเกี�ยวิกับเศัรีษฐกิจแบ่งปัน ให้่เป็นเรี่�องขึ้องชุ่มืช่น ส่งเสรีมิื
จรียิธีรีรีมื และเปน็พ่ื่�นที�แห่่งคิวิามืยั�งย่นมืากขึึ้�นกวิา่เดิมื 

เพื่รีาะการีแพื่รีร่ีะบาดสรีา้งแรีงกดดันให่ม่ืในการีแบ่งปนัทรีพัื่ยากรี ผ่ลิต่ภัณฑ์์ และการีเข้ึ้าถึึงบรีกิารี
ต่่าง ๆ เม่ื�อผู่้บรีโิภคิ 1 คินลดจำานวินสิ�งขึ้องที�ไม่ืได้ใช่ง้านและส่งต่่อให้่ใคิรีอีกคิน ในช่ว่ิงเวิลาเช่น่นี� 
เศัรีษฐกิจแบบแบ่งปันได้ต่อบสนองคิวิามืต้่องการีด้วิยโอกาสในการีทำางานแบบช่ั�วิคิรีาวิ ทางเล่อก
ในการีเช่า่ที�รีวิดเรีว็ิ และเคิรีอ่ข่ึ้ายแบบผู่้บรีโิภคิสู่บรีโิภคิโดยต่รีง จำานวินขึ้องผู่้ทำางานแบบช่ั�วิคิรีาวิ
ในสห่รีฐัอเมืรีกิา ขึ้ยับเพิื่�มืขึึ้�นถึึง 34% ในปี 2021 ผู่้ให่ญ่ที�ติ่ดการีถ่ึอเงนิสดหั่นมืาใช่บ้รีกิารีเรียีกรีถึ  
สั�งอาห่ารีเดลิเวิอรี ีและบรีกิารีผ่่านแพื่ลต่ฟื้อรีม์ืต่่าง ๆ  อย่างเช่น่ บรีกิารีรีา้นค้ิาปลีกแบบออนดีมืานด์ 
Instacart ที�จา้งพื่นักงานถึึง 300,000 อัต่รีารีะห่วิา่งการีแพื่รีร่ีะบาด เพ่ื่�อรีองรีบัจำานวินการีสั�งสินค้ิา
ที�เพิื่�มืขึึ้�นอย่างรีวิดเรีว็ิ

ห่ากติ่ดต่ามืพื่ฤติ่กรีรีมืขึ้องมิืลเลนเนียล จะพื่บวิา่ผู่้คินกลุ่มืนี�เป็นห่นึ�งในผู่้ผ่ลักดันเศัรีษฐกิจการีเช่า่ 
ตั่�งแต่่ช่ว่ิงปี 2016 เรีิ�มืเห็่นคิวิามืก้าวิห่น้าจากการีเช่า่ซึ่่�อรีถึยนต์่รีะยะยาวิสู่การีพัื่กอาศััยแบบ Co-
Living รีวิมืถึึงเช่่าสินค้ิาที�เรียีงอยู่ในตู่้เส่�อผ้่า รูีปแบบเศัรีษฐกิจแบบแบ่งปันดังกล่าวินับเป็นการี
แนะนำาเห่ล่าเจนมิืลเลนเนียลสู่โลกขึ้องการีเข้ึ้าถึึงมืากกวิา่การีคิรีอบคิรีองเป็นเจา้ขึ้อง เช่น่เดียวิกับ
แนวิโน้มืคิวิามืเป็นเจา้ขึ้องแบบสัดส่วิน (Fractional Ownership) ผู่้บรีโิภคิมีืโอกาสที�จะซึ่่�อสินค้ิา
ต่่าง ๆ โดยสินค้ิาดังกล่าวิจะเป็นส่วินห่นึ�งขึ้องกลุ่มืที�ใช่้งานรีว่ิมืกันได้ และเป็นที�นิยมือย่างมืากใน
ธีุรีกิจอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ เน่�องจากรีาคิาบ้านห่ลังแรีกยังคิงเพิื่�มืขึึ้�นอย่างต่่อเน่�อง ห่ลายคินหั่นไปซึ่่�อ
รีว่ิมื (Co-ฺBuying) ด้วิยต่นเอง โดยเห็่นได้จากจำานวินผู่้ซึ่่�อบ้านที�เพิื่�มืขึึ้�นถึึง 771% ที�มีืนามืสกลุต่่าง
กันรีะห่วิา่งปี 2014-2021

ขึ้ณะที�แพื่ลต่ฟื้อรี์มืให่ม่ืกำาลังทำาให้่
กรีะบวินการีซึ่่� อรี่วิมืเป็นทางการี
มืากขึึ้�น ซึ่ึ�งรีวิมืถึึงการีเรีิ�มืต้่นธีุรีกิจ
อสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ Pacaso ที�เรีิ�มืขึ้าย
หุ้่นขึ้องบ้านพัื่กต่ากอากาศั ต่่างจาก
เจ้าขึ้องวิันห่ยุดรี่วิมื (Timeshare) 
ที�ผู่้ ซึ่่� อ ต้่องอยู่ ที� บ้านต่ามืกำาห่นด
เวิลาที�แน่นอน Pacaso ทำาห่น้าที�
เห่ม่ือนบรีกิารีเช่่ารีะยะสั�นที�เจ้าขึ้อง
รีว่ิมืสามืารีถึใช่้ปฏิิทินที�ย่ดห่ยุ่นเพ่ื่�อ
กำาห่นดต่ารีางการีเข้ึ้าพัื่ก คิวิามืสมืดลุ
รีะห่วิ่างการีเข้ึ้าถึึงที�ง่ายดายและรูีป
แบบคิวิามืเปน็เจา้ขึ้องที�ลดเง่�อนไขึ้ลง 
ทำาให้่ผู่้บรีโิภคิได้รีบัปรีะสบการีณ์การี
เช่า่และการีซึ่่�อที�ดีที�สดุ

การตลาดที่มีหัวใจของความเป็นื้มนืุ้ษย์

ภาพถ่ายโดย  
Kinga Cichewicz 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Patrick Perkins 
จาก Unsplash
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นอกจากนี� บรีษัิทอ่�น ๆ ก็กำาลังสำารีวิจโมืเดล
การีเป็นเจ้าขึ้องแบบสัดส่วิน นอกเห่น่อจาก
ธีุรีกิจอสังห่ารีมิืทรีพัื่ย์ รีวิมืถึึงต่ลาดขึ้องสะสมื
ในสห่รีฐัอเมืรีกิาอย่าง Rally Rd แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืนี�
ให้่ผู่้ใช่ซ้ึ่่�อหุ้่นขึ้นาดเลก็ขึ้องทรีพัื่ย์สินที�ไม่ืเห่ม่ือน
ใคิรี ตั่�งแต่่รีถึยนต์่คิลาสสิกไปจนถึึงไวิน์และ
โคิรีงกรีะดูกไดโนเสารี์ นอกจากจะมืองเห็่น
วิ่าคิวิามืเป็นเจ้าขึ้องแบบสัดส่วินจะเป็นเส้น
ทางสู่การีซึ่่�ออย่างเห่มืาะสมืแล้วิ ผู่้บรีโิภคิอาจ
พิื่จารีณาวิา่ยังเปน็ช่อ่งทางในการีลงทนุรีว่ิมืด้วิย 

แม้ืคิณุค่ิาขึ้องผ่ลติ่ภัณฑ์์และบรีกิารีในเศัรีษฐกิจ
แบบแบ่งปันจะนำาเสนอรูีปแบบที�ยั�งย่นมืาก
ขึึ้�น แต่่การีวิจิัยให่ม่ืตั่�งคิำาถึามืวิา่คิวิามืคิิดรีเิรีิ�มื
เรี่�องธีรุีกิจแบ่งปันที�เปน็มิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมืเปน็
อย่างไรี โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งเม่ื�อพูื่ดถึึงการีขึ้นส่ง 
การีทำาคิวิามืสะอาด และการีสิ�นสดุการีใช่ง้าน

Masterworks แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืการีลงทุนเฉพื่าะ
สมืาช่กิ ได้เปลี�ยนต่ลาดศิัลปะให้่กลายเปน็ต่ลาด
หุ้่นด้วิยการีขึ้ายหุ้่นผ่ลงานเด่นจากศิัลปิน เช่่น 
ปิกัสโซึ่ ห่รีอ่แอนดี� วิอรีฮ์ิอล รูีปแบบดังกล่าวิ
เรีียกได้วิ่าเป็นการีลงทุนรูีปแบบให่ม่ืสำาห่รีับ 
ผู่บ้รีโิภคิ ในขึ้ณะที�ห่ลายคินเรีิ�มืเรียีนรูีต้่ลาด NFT 
นี�อาจเปน็อีกห่นึ�งช่อ่งทางเล่อกที�น่าสนใจสำาห่รีบั
การีคิรีอบคิรีองข้ึ้าวิขึ้องในโลกจรีงิ ซึ่ึ�งสามืารีถึได้
ผ่ลต่อบแทนทั�งด้านการีเงนิและคิอมืมิืวินิตี่�ที�มีื
คิวิามืสนใจแบบเดียวิกัน

เม่ื�อคิวิามืคิิดตั่�งต้่นมืาจากวิ่ารีะบบเศัรีษฐกิจ
แบบแบ่งปันมัืกจะได้รีบัผ่ลต่อบแทนแบบฟื้รี ี ๆ 
เน่�องจากผ่ลิต่ภัณฑ์์และการีให้่บรีกิารีเกิดจาก
การีเช่่าห่รีอ่ใช่้ซึ่ำา ผู่้บรีโิภคิมัืกจะถ่ึอวิา่พื่วิกเขึ้า
มีืคิวิามืยั�งย่นมืากกวิา่การีซึ่่�อผ่ลิต่ภัณฑ์์แบบใช่้
คิรีั�งเดียวิห่รีอ่บรีกิารีด้วิยต่นเอง อย่างไรีก็ต่ามื 
การีศึักษาเกี�ยวิกับการีบรีโิภคิแฟื้ช่ั�นในปี 2021 

dwolla.com

notboring.co
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กลายเป็นพื่าดหั่วิข้ึ้อข่ึ้าวิห่ลังจากพื่บวิา่การีเช่่าเส่�อผ้่าส่งผ่ลเสียต่่อ
สิ�งแวิดล้อมืมืากกวิา่การีทิ�ง ในทำานองเดียวิกัน การีศึักษาอ่�นพื่บวิา่
รีถึยนต์่แบบแช่รีป์ล่อยมืลพิื่ษต่่อการีเดินทางมืากกวิา่รีถึยนต์่ส่วิน
บุคิคิล 20% คิวิามืคิลาดเคิล่�อนเห่ล่านี�มัืกมืาจากค่ิาใช่้จ่ายด้าน 
สิ�งแวิดล้อมืที�ซึ่อ่นอยู่ เช่น่ การีซึ่กัแห้่งและการีปล่อยมืลพิื่ษจากการี
ขึ้นส่งสำาห่รีบัเส่�อผ้่าห่รีอ่ก�าซึ่ที�คินขัึ้บใช่้สำาห่รีบัรีถึแบบแช่รีร์ีะห่วิา่ง
การีเดินทาง ในขึ้ณะที�กลุม่ืมิืลเลนเนียลนิยมืใช่เ้ศัรีษฐกิจแบ่งปันเพ่ื่�อ
ปรีะห่ยัดเงนิ เจนซึ่มัีืกนิยมืการีเช่า่เคิรี่�องแต่่งกาย เพ่ื่�อให้่สอดคิล้อง
กับคินในวิยัเดียวิกันที�มีืคิวิามืยั�งย่นมืากขึึ้�นเรี่�อย ๆ  ดังนั�นแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
จะต้่องต่รีวิจสอบกรีะบวินการีคิวิามืยั�งย่นและแสดงให้่เห็่นอย่าง
ช่ดัเจน วิา่บรีกิารีขึ้องต่นเองนั�นอนุรีกัษ์ทรีพัื่ยากรีอย่างไรีเม่ื�อเทียบกับ 
ทางเล่อกแบบใช่ค้ิรีั�งเดียวิแล้วิทิ�ง

Re & Go กำาห่นดเปิดตั่วิในปี 2022 นำาเสนอภาช่นะที�นำากลับมืาใช่ใ้ห่ม่ืได้สำาห่รีบัรีา้นอาห่ารี พื่รีอ้มื
บรีกิารี IoT เพ่ื่�อติ่ดต่ามืวิา่ผู่บ้รีโิภคิส่งบรีรีจุภัณฑ์์เห่ล่านั�นไปยังที�ใดห่ลังการีใช่ง้าน ลกูค้ิาที�รีบับรีกิารี
จะทรีาบผ่ลกรีะทบทางสิ�งแวิดล้อมืผ่่านแอปฯ เม่ื�อใช่ง้านแต่่ละคิรีั�ง โดยไม่ืต้่องกังวิลเรี่�องการีใช่ง้าน
บรีรีจุภัณฑ์์แบบยั�งย่นเพีื่ยงแนวิทางเดียวิ แบรีนด์ต่่าง ๆ  สามืารีถึนำาแนวิทางการีติ่ดต่ามืที�คิล้ายคิลึง
นี�มืาใช่ง้านได้ ห่รีอ่อาจสรีา้งปรีะสบการีณ์แบบเกมืเม่ื�อผู่ใ้ช่บ้รีรีลเุปา้ห่มืายด้านคิวิามืยั�งย่นส่วินบคุิคิล 
ให้่สามืารีถึพิื่ช่ติ่รีางวิลัพิื่เศัษได้ 

reandgo.jp

ubrand.udn.com
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แม้ืยังไม่ืช่ัดเจนวิา่แผ่นดังกล่าวิจะเปลี�ยนแปลงอุต่สาห่กรีรีมื
แฟื้ช่ั�นได้มืากเพีื่ยงใด เน่�องจากการีตั่ดสินใจคิวิบคิมุืผ่ลิต่ภัณฑ์์
เฉพื่าะนั�นยังไม่ืมีืการีดำาเนินการี แต่่ห่ากรีา่งเสนอนี�ถึกูนำาไปใช่้
งานจรีงิ จะนำาไปสูผ่่ลกรีะทบที�ยิ�งให่ญ่ทั�วิโลก เน่�องจากเส่�อผ้่าที�
ใช่ใ้นยุโรีปต่่างถึกูส่งออกไปขึ้ายยังปรีะเทศัต่่าง ๆ  ห่ากพิื่จารีณา
ตั่วิเลขึ้การีใช่้งาน โดยเฉลี�ยช่าวิยุโรีปทิ�งเส่�อผ้่า รีองเท้า และ
สินค้ิาปรีะเภทสิ�งทออ่�น ๆ รีาวิ 11 กิโลกรีมัืต่่อคินต่่อปี ขึ้ณะที�
สินค้ิาแฟื้ช่ั�นค่ิอตั่วิการีปล่อยก�าซึ่เรีอ่นกรีะจกให่ญ่เปน็อันดับที� 
4 รีองจากอาห่ารี ที�อยู่อาศััย และการีขึ้นส่ง ต่ลอดจนยังเกี�ยวิ
เน่�องกับปรีมิืาณการีใช่น้ำาและวิตั่ถึดิุบปรีมิืาณมืห่าศัาล

ข้ึ้อเสนอนี�เป็นส่วินห่นึ�งขึ้องแผ่น “เศัรีษฐกิจห่มุืนเวิยีน” ขึ้อง
สห่ภาพื่ยุโรีป ซึ่ึ�งมีืจุดมืุ่งห่มืายในการีลดคิารีบ์อนฟืุ้ต่พื่รีนิต์่
ที�สรีา้งผ่ลกรีะทบต่่อโลก คิณะกรีรีมืาธีิการียังต้่องการีแก้ไขึ้
กฎห่มืายผู่้บรีโิภคิขึ้องสห่ภาพื่ยุโรีปเพ่ื่�อพื่ยายามืห้่ามืไม่ืให้่
เกิดการีต่ลาดแบบฟื้อกเขีึ้ยวิ และยกเลิกการีต่ลาดที�อธีบิาย
ผ่ลิต่ภัณฑ์์วิา่ “เป็นมิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมื” ห่รีอ่ “อีโคิ” ทั�งที�ไม่ื
สามืารีถึแสดงเน่�อห่าห่รีอ่ข้ึ้อเท็จจรีงิที�น่าเช่่�อถ่ึอได้ นอกจากนี�
แบรีนด์ต่่าง ๆ  ต้่องให้่ข้ึ้อมืลูกับผู่บ้รีโิภคิวิา่สามืารีถึนำาผ่ลิต่ภัณฑ์์
เห่ล่านั�นมืาใช่ซ้ึ่ำา ซึ่อ่มืแซึ่มื ห่รีอ่รีไีซึ่เคิิลได้อย่างไรีรีว่ิมืด้วิย

บทความ “Aspiring Vision: Cathedral Thinking in the Modern World”  
โดย Nick King จาก iema.net

บทความ “EU Wants to Force Fashion Firms to Make Clothes More Durable 
and Recyclable” จาก theguardian.com

บทความ “Post-Ethical Consumers: 2021” โดย Brielle Saggese จาก wgsn.com

บทความ “Sharing Economy Update: The Humanised Market”  
โดย Brielle Saggese จาก wgsn.com

ที่มา: 

ภาพถ่ายโดย  
Charles Etoroma 
จาก Unsplash
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ค้าปลีก 

สตาร์ทจากจุดแรกของปัญหา
FIRST MILE

ภาพถ่ายโดย  
Markus Spiske 
จาก Unsplash
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KEY 
TAKEAWAYS

 VUCA ค่ิออักษรีย่อที�มืาจากคิำาวิา่ V-Volatility 
คิวิามืผั่นผ่วิน, U-Uncertainty คิวิามืไม่ืแน่นอน, 
C-Complexity คิวิามืซึ่ับซึ่้อน, A-Ambiguity 
คิวิามืคิลมุืเคิรีอ่ ปจัจยัที�ส่งผ่ลต่่อการีดำาเนินธีรุีกิจ 
ห่ลายองค์ิกรีต้่องปรีบัตั่วิให้่ทันต่่อการีเปลี�ยนแปลง
มืากขึึ้�น และทำาให้่ได้มืองเห็่นวิา่อะไรีค่ิอสิ�งที�เห่มืาะ
สมืมืากที�สดุ

 ข้ึ้อมูืลล่าสดุจาก Convey ช่ี�ให้่เห็่นวิา่พัื่สดจุำานวิน
กวิา่ 17% ห่รีอ่เทียบเท่าพัื่สดปุรีะมืาณ 9 ล้านช่ิ�นต่่อ
วินั ไม่ืสามืารีถึไปถึึงจุดห่มืายปลายทางได้ต่รีงเวิลา 
เพื่รีาะการีเปลี�ยนแปลงสำาคัิญ มัืกเรีิ�มืจากในช่่วิง
ไมืล์แรีก บรีษัิทต่่าง ๆ  คิวิรีพัื่ฒนาและนำาเทคิโนโลยี
มืาช่่วิยแก้ปัญห่าการีจัดการีห่่วิงโซึ่่อุปทานและ
โลจิสติ่กส์ ซึ่ึ�งจะช่่วิยเพิื่�มืเรี่�องคิวิามืโปรี่งใสใน
กรีะบวินการีดำาเนินการี

 กฎห่มืาย Fair Repair Act ซึ่ึ�งกำาห่นดให้่แบรีนด์
และผู่ผ้่ลติ่ต้่องให้่ข้ึ้อมืลูการีซึ่อ่มืแซึ่มื การีวินิิจฉัย 
วิสัดุส่วินปรีะกอบ และเคิรี่�องม่ือสำาห่รีบัผู่้บรีโิภคิ 
ค่ิอ “ห่นึ�งในก้าวิกรีะโดดคิรีั�งให่ญ่สำาห่รีบัสิทธีิ�ในการี
ซึ่อ่มืแซึ่มื” ที�จะเปน็การีเปลี�ยนโฉมืห่น้าขึ้องผู่ผ้่ลิต่
อปุกรีณ์อิเล็กทรีอนิกส์ดิจทัิลในอนาคิต่

ภาพถ่ายโดย  
Robin Glauser 
จาก Unsplash
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ในช่่วิงไม่ืกี�ปีที�ผ่่านมืา โลกเผ่ช่ิญกับเห่ตุ่การีณ์และคิวิามื
เปลี�ยนแปลงมืากมืาย ภายใต้่บรีรียากาศัแบบ VUCA ซึ่ึ�ง
เป็นอักษรีย่อที�มืาจากคิำาวิา่ V-Volatility คิวิามืผ่ันผ่วิน, 
U-Uncertainty คิวิามืไม่ืแน่นอน, C-Complexity คิวิามื
ซึ่ับซึ่้อน, A-Ambiguity คิวิามืคิลุมืเคิรีอ่ คิำาดังกล่าวิจะ
ถึูกใช่้คิรีั�งแรีกสำาห่รีบันักศึักษาทห่ารีใน U.S. Army War 
College เพ่ื่�ออธีิบายสถึานการีณ์ที�เต็่มืไปด้วิยคิวิามืไม่ื
แน่นอน คิวิามืผั่นผ่วิน และคิวิามืคิลมุืเคิรีอ่ที�ยากจะอธีบิาย 
ต่่อมืาคิำานี� เรีิ�มืเป็นที� รูี ้จักมืากขึึ้�นในวิงการีอ่�น ๆ และ
เรีิ�มืแพื่รีห่่ลายในวิงกวิ้าง แต่่ด้วิยสถึานการีณ์คิวิามืรูีสึ้ก
ขึ้องโลกที�ต้่องเผ่ช่ิญทั�งภาวิะโรีคิรีะบาด สงคิรีามืรีะห่วิา่ง
ปรีะเทศั คิวิามืไม่ืมัื�นคิงทางการีเม่ืองและเศัรีษฐกิจ รีวิมื
ถึึงวิกิฤต่โลกรีอ้น สิ�งเห่ล่านี�กำาลังเปน็ปจัจยัที�ส่งผ่ลต่่อการี
การีดำาเนินธีุรีกิจ ห่ลายองค์ิกรีต้่องปรีบัตั่วิให้่ทันต่่อการี
เปลี�ยนแปลงมืากขึึ้�น และทำาให้่ได้มืองเห็่นวิา่อะไรีค่ิอสิ�งที�
เห่มืาะสมืมืากที�สดุ

ผ่ลสำารีวิจขึ้อง People’s Climate Vote ซึ่ึ�งเป็นการีสำารีวิจ
คิวิามืคิิดเห็่นจากผู่้คินทั�วิโลกขึ้องสห่ปรีะช่าช่าติ่ (UN) ซึ่ึ�ง
สำารีวิจผู่้ต่อบแบบสอบถึามืกวิา่ 1.2 ล้านคินใน 50 ปรีะเทศั 
ผู่บ้รีโิภคิส่วินให่ญ่ (64%) ยอมืรีบัวิา่การีเปลี�ยนแปลงสภาพื่
ภมิูือากาศัเปน็เห่ต่ฉุุกเฉินรีะดับโลก ซึ่ึ�งภาวิะดังกล่าวิกำาลัง
ห่ล่อห่ลอมืให้่เกิดผู่้บรีโิภคิกลุ่มืให่ม่ืและแนวิทางให่ม่ื ๆ  ขึึ้�น
มืา อย่างแนวิคิิดแบบอาสนวิหิ่ารี (Cathedral Thinking) 
ซึ่ึ�งให้่คิวิามืสำาคัิญกับเปา้ห่มืายรีะยะยาวิที�ทำาขึึ้�นเพ่ื่�อเห็่นแก่
ปรีะโยช่น์ขึ้องคินรุีน่ต่่อไป แนวิทางที�เกิดขึึ้�นให่ม่ืนี�จะเข้ึ้ามืา
มีืบทบาทและเปน็แกนห่ลักขึ้องแบรีนด์ ในการีย่นห่ยัดต่ามื
แผ่นคิวิามืยั�งย่นที�มืากกวิา่เดิมื

ภาพถ่ายโดย  
Tobias Rademacher 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Jay Mantri 
จาก Unsplash
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ผ่ลสำารีวิจขึ้อง People’s Climate Vote ซึ่ึ�งเป็นการีสำารีวิจคิวิามืคิิดเห็่นจากผู่้คิน
ทั�วิโลกขึ้องสห่ปรีะช่าช่าติ่ (UN) ซึ่ึ�งสำารีวิจผู่้ต่อบแบบสอบถึามืกวิา่ 1.2 ล้านคินใน 
50 ปรีะเทศั ผู่้บรีโิภคิส่วินให่ญ่ (64%) ยอมืรีบัวิา่การีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ภมิูือากาศั
เปน็เห่ต่ฉุุกเฉินรีะดับโลก ซึ่ึ�งภาวิะดังกล่าวิกำาลังห่ล่อห่ลอมืให้่เกิดผู่บ้รีโิภคิกลุม่ืให่ม่ื
และแนวิทางให่ม่ื ๆ ขึึ้�นมืา อย่างแนวิคิิดแบบอาสนวิหิ่ารี (Cathedral Thinking) 
ซึ่ึ�งให้่คิวิามืสำาคัิญกับเปา้ห่มืายรีะยะยาวิที�ทำาขึึ้�นเพ่ื่�อเห็่นแก่ปรีะโยช่น์ขึ้องคินรุีน่ต่่อ
ไป แนวิทางที�เกิดขึึ้�นให่ม่ืนี�จะเข้ึ้ามืามีืบทบาทและเป็นแกนห่ลักขึ้องแบรีนด์ ในการี
ย่นห่ยัดต่ามืแผ่นคิวิามืยั�งย่นที�มืากกวิา่เดิมื

avidbots.com

พัื่สดคุ้ิางส่งรีวิมืถึึงปญัห่าด้านการีผ่ลิต่ สะท้อนการีห่ยดุช่ะงกัขึ้องห่่วิงโซึ่อ่ปุทานทั�วิโลกที�ยังคิงดำาเนิน
ต่่อไปในปี 2022 ด้วิยเห่ต่นีุ� การีสรีา้งกลยุทธีที์�ช่ดัเจนในการีแก้ปญัห่าด้านอปุทาน จงึเปน็สิ�งที�จำาเปน็
สำาห่รีบัธีรุีกิจค้ิาปลีกและแบรีนด์สินค้ิา เพื่รีาะการีสรีา้งคิวิามืรีาบรี่�นตั่�งแต่่ไมืล์แรีกขึ้องการีขึ้นส่งนั�น
มีืคิวิามืสำาคัิญพื่อ ๆ กับไมืล์สดุท้าย

ผ่ลการีศึักษาขึ้องบรีษัิท Pitney Bowes พื่บ
วิ่ามีืการีจัดส่งพัื่สดุจำานวิน 55 ล้านช่ิ�นใน
สห่รีัฐอเมืรีิกาทุกวิัน และข้ึ้อมืูลล่าสุดจาก 
Convey ช่ี�ให้่เห็่นวิา่พัื่สดจุำานวินกวิา่ 17% ห่รีอ่
เทียบเท่าพัื่สดุปรีะมืาณ 9 ล้านช่ิ�นต่่อวิัน ไม่ื
สามืารีถึไปถึึงจุดห่มืายปลายทางได้ต่รีงเวิลา 
เน่�องจากต่กค้ิางห่รีอ่เจออุปสรีรีคิในการีขึ้นส่ง 
ห่ากพิื่จารีณาแล้วิอาจไม่ืน่าแปลกใจ เพื่รีาะใน
ช่ว่ิง 2 ปทีี�ผ่่านมืา ปรีมิืาณการีจดัส่งพัื่สดเุพิื่�มืขึึ้�น
เป็นอย่างมืาก ในปี 2020 ปรีมิืาณพัื่สดเุพิื่�มืขึึ้�น 
37% และคิาดวิา่จะเพิื่�มืขึึ้�นเป็น 2 เท่าภายในอีก 
5 ป ีพื่รีอ้มืยังทำาสถิึติ่สงูสดุให่ม่ืในทกุเด่อน ทำาให้่
ตั่วิแทนขึ้องผู่้ให้่บรีกิารีโลจสิติ่กส์ (3PL) และผู่้
ให้่บรีกิารีขึ้นส่งสินค้ิาในรีะยะสุดท้าย ล้วินต้่อง
พัื่ฒนาเรี่�องคิวิามืรีวิดเรีว็ิเพ่ื่�อสรีา้งมืาต่รีฐานที�
ดียิ�งขึึ้�น เพื่รีาะปัญห่าห่่วิงโซึ่อ่ปุทานที�เกิดขึึ้�นนั�น 
อาจส่งผ่ลกรีะทบเช่ิงลบต่่อคิวิามืไวิ้วิางใจขึ้อง 
ผู่้บรีโิภคิได้ บรีษัิทที�ปรีกึษาและวิจิยั Forrester 
คิาดการีณ์วิา่แบรีนด์จะสญูเสียรีายได้ถึึง 50% 

ออกแบบตั�งแต่ไมล์แรก

ขึ้องยอดขึ้ายสำาห่รีบัสินค้ิาที�สั�งซึ่่�อสำารีองไวิ ้ เวิน้
แต่่จะช่ดเช่ยด้วิยปรีะสบการีณ์เช่ิงรุีกต่่อลูกค้ิา 
นอกจากนี�การีจัดการีคิวิามืวิุน่วิายดังกล่าวิยัง
เพิื่�มืแรีงกดดันอย่างมืากต่่อตั่วิแทนการีขึ้นส่ง 
ซึ่ึ�งไม่ืเพีื่ยงต้่องรีบัม่ือกับผู่บ้รีโิภคิที�อยูใ่นอารีมืณ์
โกรีธีเท่านั�น แต่่ยังต้่องแนะนำาทางเล่อกอ่�นที�
เห่มืาะสมืให้่กับผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�ค้ิางอยู่ในห่่วิงโซึ่่
อปุทานอีกด้วิย ดังนั�นเพ่ื่�อสรีา้งปรีะสิทธีภิาพื่ที�ดี
ยิ�งขึึ้�น บรีษัิทต่่าง ๆ  คิวิรีพัื่ฒนาและนำาเทคิโนโลยี
มืาช่่วิยแก้ปัญห่าการีจัดการีห่่วิงโซึ่่อุปทานและ
โลจิสติ่กส์ และเพิื่�มืการีลงทุนด้านการีติ่ดต่ามื 
ซึ่ึ�งจะช่่วิยเพิื่�มืคิวิามืโปรี่งใสในกรีะบวินการี
ดำาเนินการีทั�งห่มืด

เพื่รีาะการีเปลี�ยนแปลงสำาคัิญมัืกเรีิ�มืจากช่่วิง
ไมืล์แรีก บรีษัิทค้ิาปลีกยักษ์ให่ญ่อย่าง Costco, 
IKEA, Home Depot และ Walmart ได้จดัห่า
เรีอ่คิอนเทนเนอรีข์ึ้องต่นเอง เพ่ื่�อนำาสินค้ิานอก
ช่ายฝัั� งไปส่งให้่รีา้นค้ิาและโรีงงานเรีว็ิขึึ้�น
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บรีษัิทที�เล็กและไวิกวิา่ต่่างก็กำาลังปรีบัเปลี�ยนกลยุทธีเ์ช่น่กัน เช่น่ Peloton ลงทนุ 400 ล้านดอลลารี์
สห่รีฐัเพ่ื่�อสรีา้งโรีงงานแห่่งแรีกในรีฐัโอไฮิโอขึ้องสห่รีฐัอเมืรีกิา ห่ลังปรีะสบปัญห่าจัดส่งผ่ลิต่ภัณฑ์์
จากโรีงงานนอกช่ายฝัั� งล่าช่า้มืานานห่ลายเด่อน ในขึ้ณะที�แบรีนด์ DTC Weezie ได้ลงทนุเรี่�องการี
ดำาเนินการีด้วิยต่นเอง โดยเปิดบรีษัิทคิลังสินค้ิาขึ้นาด 40,000 ต่ารีางฟุื้ต่ เพ่ื่�อห่ลีกเลี�ยงการีถ่ึอ
คิรีองตั่วิแทนขึ้องผู่้ให้่บรีกิารีโลจสิติ่กส์ (3PL) ที�บรีษัิทสต่ารีท์อัปรีายอ่�นกำาลังเผ่ช่ญิอยู่

แบรีนด์ต้่องให้่คิวิามืสนใจกับห่่วิงโซึ่อ่ปุทานต้่นนำาอย่างใกล้ช่ดิ เพ่ื่�อเรียีนรูีเ้รี่�องคิวิามืล่าช่า้และการี
ห่ยุดช่ะงกัโดยเรีว็ิที�สดุ สิ�งนี�จะช่ว่ิยปรีบัปรุีงการีวิางแผ่นและการีบรีหิ่ารีจัดการี ทั�งยังเพิื่�มืการีมือง
เห็่น ทำาให้่ก้าวิแรีกจากผู่้ผ่ลิต่ไปสู่ผู่้บรีโิภคิดำาเนินไปได้อย่างรีาบรี่�นยิ�งขึึ้�น

เช่่นเดียวิกับรีะห่วิ่างทางและไมืล์สุดท้าย 
ในขึ้ณะที�บรีรีจุภัณฑ์์เป็นแห่ล่งที�มืาขึ้องขึ้ยะ
ขึ้นาดให่ญ่ การีขึ้นส่งเป็นตั่วิขัึ้บเคิล่�อนห่ลัก
ขึ้องการีปล่อยมืลพิื่ษ ในปี 2019 ผู่้ค้ิาปลีก
อีคิอมืเมิืรีซ์ึ่สัญช่าติ่เยอรีมัืน Zalando พื่บ
วิ่าการีปล่อยมืลพิื่ษมืากกวิ่า 60% มืาจาก
การีส่งมือบและค่ินสินค้ิาขึ้องลูกค้ิา ห่นึ�งใน
แนวิทางแก้ปัญห่านี� Amazon รี่วิมืม่ือกับ 
Mercedes-Benz เพิื่�มืรีถึตู่้ไฟื้ฟื้า้กวิา่ 1,800 
คัินสำาห่รีบัขึ้นส่งสินค้ิาในยุโรีป โดยเป็นส่วิน
ห่นึ�งขึ้องโคิรีงการี The Climate Pledge พัื่นธี
สัญญาข้ึ้ามือุต่สาห่กรีรีมืรีะห่วิ่างปรีะเทศัที� 
ก่อตั่�งโดย Amazon และ Global Optimism 

ซึ่ึ�งเป็นคิวิามืมืุ่งมัื�นที�จะบรีรีลขุ้ึ้อต่กลงปารีสีก่อนกำาห่นด 10 ปี และเป็น net-zero carbon ภายใน
ปี 2040 โดย Amazon ถ่ึอเป็นผู่้ลงนามืรีายแรีกและในต่อนนี�มีือีก 13 องค์ิกรีได้รีว่ิมืลงนามืใน The 
Climate Pledge ได้แก่ Amazon, Best Buy, Henkel, Infosys, McKinstry, Mercedes-Benz, 
Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, Siemens, Signify 
และ Verizon ทั�งห่มืดเกิดขึึ้�นด้วิยคิวิามืตั่�งใจเพ่ื่�อส่งสัญญาณสำาคัิญวิา่การีเติ่บโต่ด้านธีรุีกิจคิวิรีคิวิบคิู่
ไปกับการีลดการีปล่อยก�าซึ่คิารีบ์อนและการีสรีา้งคิวิามืยั�งย่นรีว่ิมืด้วิย นอกจากนี� Amazon จะเปิด
ตั่วิฉลาก Climate Pledge Friendly ในช่ว่ิงปี 2020 โปรีแกรีมืที�จะช่ว่ิยให้่ผู่้บรีโิภคิค้ินพื่บ และซึ่่�อ
ห่าผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�ยั�งย่นได้งา่ยมืากขึึ้�น รีวิมืถึึงรีว่ิมืม่ือกับห่น่วิยงานด้านสิ�งแวิดล้อมือย่าง  Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute องค์ิกรีไม่ืแสวิงห่าผ่ลกำาไรีรีะดับโลกที�ทุ่มืเทให้่กับการี
ปฏิิวิติั่เรี่�องคิวิามืปลอดภัย สุขึ้ภาพื่ และคิวิามืยั�งย่นขึ้องผ่ลิต่ภัณฑ์์ ซึ่ึ�งล้วินเป็นสัญญาณเช่ิงบวิก
สำาห่รีบัการีเดินห่น้าแก้ปัญห่าในภาคิผู่้ผ่ลิต่สินค้ิาและบรีกิารี

electrive.com

imago-images.com
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นอกจากนี� รีายงานขึ้อง Bain & Company ป ี2017 ยังรีะบวุิา่การีรีวิมืรีายการีสินค้ิา
มืากกวิา่ 1 รีายการีในการีขึ้นส่งให้่ลกูค้ิารีายเดียวิ สามืารีถึลดการีปล่อยมืลพื่ิษได้ถึึง 
30% และลดค่ิาใช่จ้า่ยในการีขึ้นส่งได้มืากกวิา่ 50% เช่น่ โคิรีงการีขึ้อง Amazon ที�
เรีิ�มืใช่ใ้นเด่อนกันยายน ป ี2020 ในช่ว่ิง Amazon Day ซึ่ึ�งเปน็การีเพิื่�มืสิทธีพิิื่เศัษให่ม่ื
ให้่สมืาช่กิ Prime โดยอนุญาต่ให้่ผู่้บรีโิภคิสามืารีถึกำาห่นดเวิลาการีส่งสินค้ิาทั�งห่มืด
ให้่มืาถึึงพื่รีอ้มืกันในวินัที�เล่อกไวิ ้นอกเห่น่อจากวินัอาทิต่ย์ ตั่วิเล่อกนี�อธีบิายให้่เห็่น
คิวิามืโปรีง่ใสที�ช่ดัเจนแก่ผู่บ้รีโิภคิ ถึึงกรีะบวินการีที�สิ�นเปล่องพื่ลังงานน้อยกวิา่ และ
ลดค่ิาใช่จ้า่ยสำาห่รีบัผู่้ค้ิาปลีกเองด้วิย

ทางด้านการีขึ้นส่งทางเล่อกก็มีืส่วินช่่วิยสรีา้งคิวิามืเป็นมิืต่รี
ต่่อสิ�งแวิดล้อมืมืากขึึ้�น รีา้นดอกไม้ืในลอนดอน Freddie’s 
Flowers และ Petalon ส่งดอกไม้ืบานสะพื่รีั�งไปทั�วิเม่ืองห่ลวิง
ด้วิยจกัรียาน ทั�งยังจบัม่ือรีว่ิมืกับ Pedal Me สต่ารีท์อัปด้าน 
โลจสิติ่กส์ที�เช่ี�ยวิช่าญด้านอีคิารีโ์ก (e-cargo) สำาห่รีบัการีขึ้นส่ง
ดอกไม้ืข้ึ้ามืเม่ือง ในขึ้ณะที�คิวิามืรีว่ิมืม่ือรีะห่วิา่ง Deliveroo กับ 
Waitrose ซูึ่เปอรีม์ืารีเ์ก็ต่ในสห่รีาช่อาณาจกัรี เปิดตั่วิบรีกิารี
จัดส่งสินค้ิาด้วิยจักรียานในเวิลา 30 นาทีสำาห่รีบัรีา้นค้ิาบาง
แห่่งในสห่รีาช่อาณาจกัรี นับวิา่เป็นตั่วิเล่อกที�น่าสนใจสำาห่รีบั
ลกูค้ิาที�ต้่องการีใช่บ้รีกิารีขึ้นส่งแบบสีเขีึ้ยวิ

techcrunch.com

freddiesflowers.com

freddiesflowers.com
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ลองจินต่นาการีวิ่าคิุณใช่้เงินห่ลายห่ม่ื�นบาทเพ่ื่�อ
ซึ่่�อแล็ปท็อปที�ใช่ง้านมืาได้แค่ิไม่ืกี�ปี แต่่ต่อนนี�แทบ
ใช่้งานไม่ืได้แล้วิห่ากไม่ืมีืแบต่เต่อรีี�ก้อนให่ม่ื และ 
บางคิรีั�งก็ห่าซึ่่�อรุีน่ที�ต้่องการีไม่ืได้แล้วิ นี�ค่ิอเง่�อนไขึ้
ที�ผู่้บรีโิภคิห่ลายคินต้่องพื่บเจอ และเป็นเห่ตุ่ผ่ล
ขึ้องการีซึ่่�ออุปกรีณ์ช่ิ�นให่ม่ืทั�งที�ยังเก่อบใช่้งานได้ดี  
เม่ื�อผ่ลิต่ภัณฑ์์ซึ่่อมืแซึ่มืได้ยากขึึ้�น การีเคิล่�อนไห่วิ
เพ่ื่�อสิทธีิ�ในการีซึ่่อมืแซึ่มื (Right to Repair) ก็ 
เพิื่�มืขึึ้�น จนผ่ลักดันให้่มีืการีออกกฎห่มืายที�จำาเป็น
ในการีเข้ึ้าถึึง

แนวิคิิดเบ่�องห่ลังสิทธีิ�ในการีซึ่อ่มืแซึ่มื ห่มืายถึึงวิา่
ห่ากผู่้บรีิโภคิเป็นเจ้าขึ้องผ่ลิต่ภัณฑ์์ ก็มีืสิทธีิ�ที�
จะซึ่่อมืแซึ่มืได้ด้วิยตั่วิเอง ห่รีอ่เล่อกนำาไปให้่ช่่าง
เทคินิคิซึ่อ่มืให้่ คินส่วินให่ญ่อาจคิุ้นเคิยกับแนวิคิิดนี�
เม่ื�อพูื่ดถึึงรีถึยนต์่และเคิรี่�องใช่รุ้ีน่เก่า แต่่สิ�งเห่ล่านี� 
มัืกไม่ืเกิดขึึ้�นกับเทคิโนโลยีสมัืยให่ม่ื 

สำาห่รีับแบรีนด์และผู่้ผ่ลิต่ ในปีเดียวิกัน Apple 
ปรีะกาศัเปิดตั่วิ Self Service Repair ซึ่ึ�งเป็น
โปรีแกรีมืนำาเสนอคิู่ม่ือ เคิรี่�องม่ือ และช่ิ�นส่วินขึ้อง 
Apple ให้่แก่ผู่้บรีโิภคิที�ต้่องการีซึ่่อมืแซึ่มือุปกรีณ์
ด้วิยต่นเอง โดยรีะยะเรีิ�มืต้่นขึ้องโปรีแกรีมืมืุ่งเน้น
เรี่�องการีจดัห่าส่วินปรีะกอบทั�วิไป เช่น่ จอแสดงผ่ล 
แบต่เต่อรีี� และกล้องถ่ึายภาพื่ ซึ่ึ�งมีืแผ่นจะขึ้ยายต่่อ
ให้่คิรีอบคิลมุืมืากขึึ้�นในปี 2022 และ 2023

เม้่อชำารุดก็เล้อกซ่อมแซมได้

9to5mac.com
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ในทำานองเดียวิกัน Zalando แพื่ลต่ฟื้อรีม์ือีคิอมืเมิืรีซ์ึ่ขึ้อง
เยอรีมืนี ได้เปิดตั่วิบรีกิารี Care & Repair ในกรุีงเบอรีลิ์น 
จุดเรีิ�มืต้่นขึ้องโคิรีงการีดังกล่าวิมืาจากการีสำารีวิจและ
การีศึักษาด้านมืานุษยวิิทยาในปี 2020 เพ่ื่�อสำารีวิจช่่อง
วิ่างรีะห่วิ่างทัศันคิติ่และพื่ฤติ่กรีรีมืที�ยั�งย่นขึ้องผู่้บรีโิภคิ 
รีายงานรีะบุวิา่ผู่้ต่อบแบบสอบถึามืส่วินให่ญ่รีาวิ 58% ใน
ต่ลาดยุโรีป ต้่องการีย่ดอายุการีใช่ง้านเส่�อผ้่าขึ้องต่นผ่่าน
บรีกิารีซึ่่อมืแซึ่มืและบำารุีงรีกัษา โดยได้ดำาเนินการีต่ามื
การีศึักษาดังกล่าวิด้วิยคิวิามืตั่�งใจ Zalando ได้รีว่ิมืม่ือกับ 
Save Your Wardrobe สต่ารีท์อัปในลอนดอนเพ่ื่�อสรีา้ง
บรีกิารีที�เช่่�อมืโยงรีะห่วิ่างลูกค้ิากับช่่างตั่ดเส่�อ ช่่างซึ่่อมื
รีองเท้า และพื่นักงานทำาคิวิามืสะอาดในท้องถิึ�น บรีกิารีนี�
ใช่ป้รีะโยช่น์จากปรีะสิทธีภิาพื่ด้านโลจสิติ่กส์รีะดับพื่รีเีมีืยมื
ขึ้อง Zalando ในการีจอง รีบั ส่ง รีวิมืถึึงช่ำารีะค่ิาบรีกิารีซึ่อ่มื
และดแูลจากคิู่ค้ิาพัื่นธีมิืต่รีธีรุีกิจในท้องถิึ�น

บทความ “VUCA ในโลกการทำางาน
สมัยใหม่: 4 เทคนิครับมือความ 
ไม่แน่นอนสำาหรับผู้นำายุคใหม่”  
จาก th.hrnote.asia 

บทความ “E-Commerce Strategies: 
Delivery & Last Mile”  
โดย Matte Polle  
จาก wgsn.com

บทความ “Key Idea 2022”  
โดย Martina Rocca  
จาก wgsn.com

บทความ “Retail Forecast 2022” 
โดย Laura Saunter จาก wgsn.com

ที่มา: 

บทความ “Why Last Mile Delivery 
Begins With Getting The First Mile 
Right” โดย Martin Hitch  
จาก forbes.com

บทความ “US Passes World’s First 
‘Right to Repair’ Law  
for Digital Electronics”  
จาก business-standard.com

บทความ “What You Should Know 
About Right to Repair”  
โดย Thorin Klosowski  
จาก nytimes.com 

forbes.com
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: อาหาร

เล้อกกินื้ให้ (โลก) อยู่รอด

HOLISTIC  
EATING 

Courtesy of Impossible Foods
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KEY 
TAKEAWAYS

 Plant-Based 3.0 ค่ิอคิำาที�ถึูกกล่าวิขึึ้�นในรีายงาน Nourish Trend ซึ่ึ�ง 
แสดงให้่เห็่นวิา่อาห่ารีทางเล่อกกำาลังเปน็ที�ยอมืรีบัขึ้องปรีะช่ากรีแทบทกุกลุม่ื

 แบรีนด์ที�เผ่ยรีายละเอียดส่วินผ่สมืเพ่ื่�อแจง้เห่ต่ผุ่ลขึ้องการีกำาห่นดรีาคิาสินค้ิา
อาห่ารีห่รีอ่เคิรี่�องด่�มื สามืารีถึทำารีายได้เพิื่�มืขึึ้�น 15% ในปทีี�ผ่่านมืา โดยเฉพื่าะ
สินค้ิาในฝัั� งอเมืรีกิาเห่น่อที�สรีา้งรีายได้เพิื่�มืจากฉลาก Clean Label ได้ถึึง 68% 
และยังเพิื่�มืฐานลกูค้ิาผู่ภั้กดีในแบรีนด์ได้ถึึง 75% 

 ผ่ลิต่ภัณฑ์์อาห่ารีที�เห่มืาะสำาห่รีบัแนวิคิิดยั�งย่นส่วินให่ญ่อยู่ในห่มืวิดห่มู่ื  
Plant-Based วิตั่ถึดิุบพ่ื่�นถิึ�นห่มัืกเพ่ื่�อปรุีงรีสเปน็นำาส้มืสายชู่และม็ือกเทล อาห่ารี 
ออรีแ์กนิกจำาพื่วิกสาห่รีา่ย ขิึ้ง ขึ้มิื�น และเบอรีร์ีสีีแดง และห่มืวิดอาห่ารีซูึ่เปอรีฟู์ื้ด้  
(Super Food) เช่น่ ถัึ�วิและธีญัพ่ื่ช่

 สินค้ิา Plant-Based เติ่บโต่เป็นอย่างมืากในกลุ่มืผู่้บรีโิภคิที�เรีิ�มืหั่นมืาใส่ใจ
สขุึ้ภาพื่ และผู่บ้รีโิภคิมัืงสวิริีติั่แบบย่ดห่ยุน่ ซึ่ึ�งคินกลุม่ืนี�ใส่ใจเรี่�องรีสช่าติ่เปน็ห่ลัก  
จงึทำาให้่ยอดจำาห่น่ายผ่ลิต่ภัณฑ์์นมืช่อ็กโกแลต่จากพ่ื่ช่เติ่บโต่มืากที�สดุ 

 Deloitte ช่ี�วิา่การีเปลี�ยนแปลงไม่ืได้เปน็ห่น้าที�ขึ้องภาคิรีฐัเท่านั�น แต่่ขึึ้�นอยูกั่บ
ทัศันคิติ่การีบรีโิภคิขึ้องคินในปรีะเทศั ซึ่ึ�งการีต่่อกรีกับวิกิฤต่อาห่ารีรีาคิาแพื่งด้วิย 
การีรีดัเข็ึ้มืขัึ้ดอย่างเข้ึ้าใจ จะสามืารีถึช่่วิยให้่ทุกคินอยู่รีอดและสุขึ้ภาพื่ดีไป 
พื่รีอ้มืกันได้

 อัต่รีาบรีโิภคิปลาทั�วิโลกเพิื่�มืขึึ้�น 2 เท่าจากป ี1998 และคิาดวิา่จะเพิื่�มืขึึ้�นอีก  
70% ภายในปี 2050 อาห่ารีทะเลจากพ่ื่ช่จึงเป็นนวิัต่กรีรีมือาห่ารีรุีน่ถัึดไป  
ที�เห่มืาะจะนำามืาทดแทนสินค้ิาจากท้องทะเลมืากที�สดุ  ภาพถ่ายโดย  

Karolin Baitinger 
จาก Unsplash

ภาพถ่ายโดย  
Heather Barnes 
จาก Unsplash
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นับตั่�งแต่่ป ี2018 อาห่ารีจากพ่ื่ช่ได้ค่ิอย ๆ  เข้ึ้าสู่ 
วิงจรีอาห่ารีสำาห่รีบัผู่บ้รีโิภคิทกุกลุม่ื โดยเฉพื่าะ 
กลุ่มืผู่้สรีรีห่าโปรีตี่นทางเล่อกที�นอกเห่น่อจาก
เน่�อสัต่วิ ์ซึ่ึ�งผู่้บรีโิภคิห่ลักเรีิ�มืต้่นจากผู่้มีืรีายได้ 
รีะดับกลางถึึงรีะดับสงูที�ต้่องการีอาห่ารีคิณุภาพื่  
ลำาดับสองค่ิอเจเนอเรีช่ันซึ่ีและมิืลเลนเนียล
ที�มืองห่าอาห่ารีเพ่ื่�อสุขึ้ภาพื่ ยั�งย่น และอยู่ใน
กรีะแส อันดับสดุท้ายค่ิอพ่ื่อแม่ืรุีน่ให่ม่ืที�มืองห่า 
วิัต่ถึุดิบสำาห่รีับปรีะกอบอาห่ารีด้วิยต่นเอง 
เน่�องจากต้่องการีทำาอาห่ารีที�มีืสารีอาห่ารี 
ถึูกต้่องต่ามืโภช่นาการีให้่แก่ลูกน้อย PwC 
เผ่ยวิา่ผู่้บรีโิภคิทั�ง 3 กลุ่มืนี� ค่ิอผู่้ที�เข้ึ้าสู่วิงจรี
การีบรีโิภคิมัืงสวิริีติั่แบบย่ดห่ยุ่น (Flexitarian 
Diet) และใช่้สูต่รีอาห่ารีวิแีกนก่อนใคิรี 

โดยเฉพื่าะเจนซึ่ซีึ่ึ�งเปน็กลุม่ืที�ต่รีะห่นักรูีเ้กี�ยวิกับ 
ปัญห่าการีเปลี�ยนแปลงสภาพื่ภูมิือากาศั 
(Climate Change) มืากถึึง 72% เช่น่เดียวิกับ 
ผู่้สูงอายุจำานวินไม่ืน้อยที� เรีิ�มืเข้ึ้าถึึงสินค้ิา
จำาพื่วิกอาห่ารีจากพ่ื่ช่ (Plant-Based) มืากขึึ้�น 
ในปี 2022 ที�ผ่่านมืา รีายงานจาก Mintel ช่ี�วิา่ 
สาเห่ต่เุพื่รีาะอาห่ารีจากพ่ื่ช่ได้กลายเป็นสินค้ิา 
ที�ถึกูเผ่ยแพื่รีบ่นส่�อออนไลน์มืากขึึ้�น จงึสามืารีถึ
สรีา้งคิวิามืต่รีะห่นักรูีเ้พิื่�มืขึึ้�นได้ในรีะดับห่นึ�ง 
นอกจากนี�สินค้ิายังสามืารีถึซึ่่�อได้ต่ามืรี้าน
สะดวิกซึ่่�อห่รี่อซูึ่เปอรี์มืารี์เก็ต่ทั�วิไป รีาคิาที� 
ถึูกปรีับให้่ลดลงแต่่ได้สารีอาห่ารีทดแทนที�
เห่มืาะสมืกับผู่้มีืโรีคิปรีะจำาตั่วิ ทำาให้่สินค้ิา
จำาพื่วิก Plant-Based เป็นที�ต้่องการีมืากขึึ้�น
ในกลุ่มืผู่้บรีโิภคิเพ่ื่�อสุขึ้ภาพื่

ภาพถ่ายโดย  
Hermes Rivera 
จาก Unsplash
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Plant-Based 3.0 ค่ิอคิำาที�ถึูกกล่าวิขึึ้�นในรีายงาน Nourish Trend ซึ่ึ�งแสดงให้่ 
เห็่นวิ่าอาห่ารีทางเล่อกกำาลังเป็นที�ยอมืรีบัจากปรีะช่ากรีแทบทุกกลุ่มื แบรีนด์  
รีา้นอาห่ารี และเมืนูที�ถึกูรีงัสรีรีค์ิขึึ้�นสูต่่ลาดอาห่ารี ได้เปลี�ยนผ่่านจาก Plant-Based 
รีะดับ 1.0 ซึ่ึ�งมีือาห่ารีจากพ่ื่ช่เพีื่ยงบางช่ิ�นส่วินในจานเท่านั�น สู ่Plant-Based รีะดับ 
2.0 และ 3.0 ต่ามืลำาดับ ดังเช่่นแต่่เดิมืเมืนูเบอรีเ์กอรีที์�วิางขึ้ายจะมีืเฉพื่าะส่วิน 
เน่�อต่รีงกลางที�เปน็วิตั่ถึดิุบ Plant-Based เม่ื�อเข้ึ้าสูร่ีะดับ 2.0 เรีิ�มืมีืตั่วิเล่อกเน่�อสัต่วิ์
ที�ห่ลากห่ลายขึึ้�น ไม่ืวิา่จะเปน็ห่มื ูวิวัิ ห่รีอ่ไก่ ซึ่ึ�งล้วินแต่่ผ่ลิต่มืาจากพ่ื่ช่ทั�งสิ�น ปจัจุบัน
กำาลังเข้ึ้าสู ่Plant-Based รีะดับ 3.0 ที�เมืนูเบอรีเ์กอรีถ์ึกูออกแบบให้่ผ่สมืผ่สานเข้ึ้ากับ
ผ่ลิต่ภัณฑ์์จากผั่กห่รีอ่สิ�งที�ปลกูขึึ้�นจากธีรีรีมืช่าติ่ มีืแปง้เบอรีเ์กอรีจ์ากพ่ื่ช่ทางเล่อก 
และผั่กปลอดสารีพิื่ษที�ให้่คิณุค่ิาทางโภช่นาการีคิรีบจบใน 1 เมืนู

วิวิิฒันาการีขึ้อง Plant-Based 3.0 สามืารีถึปรีบัเปลี�ยนพื่ฤติ่กรีรีมืผู่บ้รีโิภคิให้่สัมืพัื่นธี์
กับการีกินอาห่ารีแบบองค์ิรีวิมื ซึ่ึ�งเช่่�อมืโยงกับสขุึ้ภาพื่มืนุษย์และสขุึ้ภาพื่ขึ้องโลก โดย
ไม่ืจำาเปน็ต้่องแบ่งปรีะเภทอาห่ารีจรีงิที�ดีสำาห่รีบัมืนุษย์ ห่รีอ่อาห่ารีวิทิยาศัาสต่รีที์�ดี
ต่่อโลก เพื่รีาะอาห่ารีเห่ล่านี�ได้ถึกูจดัอยูใ่นอาห่ารีจำาพื่วิกเดียวิกัน นั�นค่ิอ “อาห่ารีที�
ช่ว่ิยให้่ทกุช่วีิติ่อยู่รีอดบนโลกใบนี�” 

แนวิคิิด Plant-Based 3.0 จะเปลี�ยนภาพื่ลกัษณ์อาห่ารีดัดแปลงพัื่นธีกุรีรีมื (GMO) 
ให้่กลายเป็นอาห่ารีที�เป็นมิืต่รีต่่อโลกและปลอดภัยสำาห่รีบัทุกช่ีวิติ่ โดยผ่ลสำารีวิจ
จาก YouGov ช่ี�วิา่เจนซึ่จีำานวิน 47% ในสห่รีฐัอเมืรีกิาเห็่นต่่าง และไม่ืเช่่�อวิา่อาห่ารี
ที�ดัดแปลงพัื่นธีกุรีรีมืจะเปน็ต้่นเห่ต่ขุึ้องอาการีปว่ิยขึ้องมืนุษยช่าติ่ ทางต่รีงกันข้ึ้ามื
เทคิโนโลยีจะเข้ึ้ามืามีืบทบาทสำาคัิญในการีทำาให้่อาห่ารีมีืโภช่นาการีสำาห่รีบัมืนุษย์ 
มืากขึึ้�น และสามืารีถึเยียวิยาสิ�งแวิดล้อมืจากอัต่รีาการีบรีโิภคิอาห่ารีที�สูงขึึ้�นได้ 
อย่างไรีก็ต่ามื พื่ฤติ่กรีรีมืการีบรีโิภคิที�เปน็มิืต่รีต่่อโลกไม่ืได้เกิดขึึ้�นภายในรีะยะเวิลา
อันสั�น ห่ากย่อมืต้่องมีืตั่วิแปรีสำาคัิญ ที�ทำาให้่อาห่ารีเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่นเข้ึ้าสูค่ิวิามืนิยมื
ในกรีะแสห่ลักได้ในรีะยะยาวิ

foodingredientsfirst.com facebook.com/chefcharitymorga
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สะอาด / ธรรมชาติ / สุขภาพดี

ผ่ลสำารีวิจจาก Green Queen Media เผ่ยวิา่
มีืจำานวินผู่้บรีิโภคิที�ผั่นตั่วิเป็นวิีแกนในยุโรีป
จำานวินทั�งสิ�น 2.6 ล้านคินในปีที�ผ่่านมืา โดย
เฉพื่าะเยอรีมืนีที�มีืจำานวินเพิื่�มืขึึ้�นเปน็ 2 เท่า ขึ้ณะ
ที�ฝัั� งเอเช่ียมีืการีเติ่บโต่ขึึ้�นในจีนอย่างรีวิดเรีว็ิ 
เน่�องจากผ่ลกรีะทบทางเศัรีษฐกิจทำาให้่มีืวิถีิึการี
บรีโิภคิน้อยลงและการีดแูลรีปูรีา่งเกิดขึึ้�นในกลุม่ื
วิยัรุีน่ รีวิมืทั�งเกิดพื่ฤติ่กรีรีมืการีคัิดสรีรีอาห่ารีที�
ปลอดภัยมืากยิ�งขึึ้�นในผู่้สูงอายุ เพ่ื่�อให้่ห่่างไกล
จากโรีคิภัยและการีรีะบาดขึ้องเช่่�อไวิรีสั มีืการี
คิาดการีณ์วิา่อตุ่สาห่กรีรีมือาห่ารีที�เกี�ยวิข้ึ้องกับ
นวิตั่กรีรีมือาห่ารีจากพ่ื่ช่ในจีนจะทะยานสูงขึึ้�น
ต่่อเน่�อง และปรีบัเปลี�ยนพื่ฤติ่กรีรีมืการีบรีโิภคิ
ขึ้องผู่ค้ินให้่หั่นมืากินอาห่ารีจำาพื่วิก Plant-Based 
เปน็ปรีะจำา จำานวิน 4.6 พัื่นล้านคินภายในป ี2030 

ผ่ลกรีะทบจากภาวิะเศัรีษฐกิจค่ิอปจัจยัสำาคัิญที�
ขัึ้บเคิล่�อนให้่คิวิามืต่รีะห่นักรูีเ้กี�ยวิกับอาห่ารีเพ่ื่�อ
คิวิามืยั�งย่นมีืแนวิโน้มืสูงขึึ้�น อย่างไรีก็ดีการีมีื 
ไลฟื้์สไต่ล์เพ่ื่�อสุขึ้ภาพื่นับเป็นอีกห่นึ�งปัจจัยที�
ทำาให้่อาห่ารีนวิตั่กรีรีมืให่ม่ืกลายเป็นทางเล่อก
สำาคัิญเพ่ื่�อคิวิามืปลอดภัย อย่างฉลาก Clean 
Label ซึ่ึ�งเปน็ฉลากที�แสดงข้ึ้อมืลูผ่ลิต่ภัณฑ์์จาก
วิตั่ถึุดิบธีรีรีมืช่าติ่ ปรีาศัจากสารีเคิมีื รีะบุรีาย
ละเอียดคิณุค่ิาทางโภช่นาการีให้่เข้ึ้าใจงา่ย และ
มีืข้ึ้อมูืลการีผ่ลติ่ที�โปรีง่ใส แม้ืผู่ผ้่ลิต่สินค้ิาอาห่ารี
และเคิรี่�องด่�มืจะต้่องเผ่ช่ญิกับคิวิามืท้าทายจาก
การีเผ่ยสูต่รีห่รีอ่รีกัษารีสช่าติ่ที�คิาดห่วิงัไวิ ้ แต่่
การีถึูกกดดันจากห้่างรีา้นทำาให้่อาห่ารีบนช่ั�น 
จำาเป็นต้่องปรีับตั่วิเพ่ื่�อคิวิามืปลอดภัยขึ้องผู่้
บรีิโภคิเป็นห่ลัก แนวิโน้มืที�ทำาให้่ภาคิธีุรีกิจ 
อาห่ารีจำาต้่องยอมืเผ่ยข้ึ้อมูืลอย่างละเอียด  
มีืสาเห่ตุ่มืาจากต้่นทุนวิัต่ถึุดิบที�ถึูกปรีับขึึ้�น 
ทั�วิโลก จึงจำาเป็นต้่องปรีบัรีาคิาสินค้ิาให้่สูงขึึ้�น 
Clean Label ที�บอกรีายละเอียดข้ึ้อมืลูส่วินผ่สมื
และคิุณภาพื่ในนวิตั่กรีรีมือาห่ารี จึงกลายเป็น
ห่นึ�งในกลยุทธีส์ำาคัิญที�สรีา้งการีรีบัรูีข้ึ้องแบรีนด์
ไปสูผู่่บ้รีโิภคิ

biotona.be
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ผ่ลสำารีวิจขึ้อง Ingredion พื่บวิ่าแบรีนด์ที�บอกรีาย
ละเอียดส่วินผ่สมืเพ่ื่�อแจ้งเห่ตุ่ผ่ลขึ้องการีกำาห่นด
รีาคิาสินค้ิาอาห่ารีห่รีอ่เคิรี่�องด่�มื สามืารีถึทำารีายได้
เพิื่�มืขึึ้�น 15% ในปีที�ผ่่านมืา โดยเฉพื่าะสินค้ิาในฝัั� ง
อเมืรีกิาเห่น่อที�สรีา้งรีายได้เพิื่�มืจากฉลาก Clean Label 
ได้ถึึง 68% และยังเพิื่�มืฐานลูกค้ิาผู่้ภักดีในแบรีนด์ได้
ถึึง 75% อย่างไรีก็ต่ามืแม้ืการีกำาห่นดฉลาก Clean 
Label จะเป็นการีสรีา้งการีรีบัรูีเ้รี่�องคิวิามืสะอาดและ 
คิวิามืซึ่่�อสัต่ย์ขึ้องผู่้ผ่ลิต่ผ่ลิต่ภัณฑ์์ แต่่โภช่นาการี
จากธีรีรีมืช่าติ่ ย่อมืเป็น อีกห่นึ� งแนวิโน้มืสำา คัิญ
ภายใต้่ Clean Label เช่่นกัน โดยพ่ื่�นฐานขึ้อง
ส่วินผ่สมืที� เป็นธีรีรีมืช่าติ่ ขึึ้� นอ ยู่ กับ ส่วินผ่สมืที� 
แปลกปลอมื จงึมีืการีตั่�งข้ึ้อสังเกต่วิา่ห่ากวิตั่ถึดิุบเห่ล่า
นั�นถึกูแปรีรูีปจนจัดอยู่ในห่มืวิดสารีเติ่มืแต่่ง มัืนจะยัง
สะอาดห่รีอ่ไม่ื และอาห่ารีที�แปรีรูีปจะยังคิงเปน็อาห่ารี
จากธีรีรีมืช่าติ่ได้ห่รีอ่ไม่ื

ไม่ืใช่เ่รี่�องแปลกใจห่ากในป ี2023 เรีาจะเห็่นส่วินผ่สมื
บางปรีะเภทไม่ืได้ไปต่่อในอตุ่สาห่กรีรีมือาห่ารี อย่าง
ในบางปรีะเทศัที�ต่่อต้่านส่วินผ่สมืจากคิารีาจีแนน 
(สารีสกัดจากสาห่รีา่ยสีแดง) ซึ่ึ�งจัดอยู่ในวิัต่ถึุดิบ 
ไม่ืปลอดภัยต่่อรีา่งกายลำาดับ E407 โดยเป็นสารี 
เพิื่�มืคิวิามืเข้ึ้มืข้ึ้นในเคิรี่�องด่�มืปรีะเภทโยเกิรีต์่ นมื และ
ไอศักรีมีื ห่รีอ่สารีให้่คิวิามืห่วิานทดแทนจากนำาเช่่�อมื
ข้ึ้าวิโพื่ดฟื้รุีกโต่ส ซึ่ึ�งผู่้คินมัืกมืองวิา่ไม่ืเป็นอันต่รีาย 
แต่่กลับส่งผ่ลเสียต่่อสุขึ้ภาพื่ได้ไม่ืแพ้ื่ไขึ้มัืนทรีานส์
บางปรีะเภท 

ดังนั�น ท้ายที�สุดคิำาวิ่า “สะอาด” จึงไม่ืได้ห่มืายถึึง
ธีรีรีมืช่าติ่ห่รีอ่เปน็มิืต่รีต่่อโลกเท่านั�น แต่่ยังต้่องเป็น
มิืต่รีต่่อสขุึ้ภาพื่ด้วิยเช่น่กัน

ฉลากอาหาร Clean Label เป็็นการบรรจบของอาหาร 
ที่เป็็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีสำาหรับมนุษย์  

ซึ่งฉลาก Clean Label จะถูกพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับ  
สร้างการรับรู้ในกระบวนการผลิต ผลักดันให้เกิด 

อาหารสะอาดอย่างแท้จริง เพ่่อส่งต่อสู่คนรุ่นถัดไป็

เอ็มม�า โชฟิลุ่ด์  
(Emma Schofield)  

ผู้อำานึวยั่การ Global Food Science 

ภาพถ่ายโดย  
Cristi Urse 
จาก Unsplash

stephgaudreau.com

asnse.wordpress.com
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บลูโซนื้ / ช็อกโกแลต / ม็อกเทล 

ในห่นังส่อ The Blue Zones Kitchen ซึ่ึ�งเขีึ้ยนโดยแดน บิวิต์่เนอรี ์
(Dan Buettner) ให้่สตู่รีอาห่ารีจำานวิน 100 เมืนู เพ่ื่�อมีืช่วีิติ่ย่นยาวิ
ถึึง 100 ป ีโดยสตู่รีเห่ล่านี�ได้รีบัแรีงบันดาลใจจากบลโูซึ่น เช่น่ การี
ด่�มืช่าเขีึ้ยวิทกุเช่า้ การีใช่ว้ิตั่ถึดิุบมัืนเทศัในอาห่ารีม่ื�อเย็นเปน็ห่ลัก
ในโอกินาวิา การีกินซุึ่ปผั่กจากวิตั่ถึดิุบถัึ�วิขึ้าวิต่ามืแบบฉบับขึ้องซุึ่ป 
มิืเนสโต่รีเน (Minestrone) จากอิต่าลี ฯลฯ ปรีะเด็นวิตั่ถึดิุบอาห่ารีซึ่ึ�ง 
ได้รีบัแรีงบันดาลใจจากบลโูซึ่นยังถึกูกล่าวิถึึงในงาน TUTTOFOOD 
งานเฟื้น้ห่านวิตั่กรีรีมืเกษต่รีและอาห่ารีที�ให่ญ่ที�สดุในอิต่าลี โดยยก
ปรีะเด็นวิตั่ถึดิุบเกษต่รีกรีรีมืในรีะดับท้องถิึ�น ซึ่ึ�งอาจเปน็ทางออก
ปลายเปิดที�เห่มืาะสมืเพ่ื่�อการีมีือายุย่นยาวิขึ้องคินในพ่ื่�นที�นั�น 
ผ่ลิต่ภัณฑ์์อาห่ารีที�เห่มืาะกับแนวิคิิดเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่นส่วินให่ญ่ ยัง
คิงอยูใ่นห่มืวิดห่มืู ่Plant-Based วิตั่ถึดิุบพ่ื่�นถิึ�นห่มัืกเพ่ื่�อปรุีงรีสเปน็
นำาส้มืสายชู่และม็ือกเทล อาห่ารีออรีแ์กนิกจำาพื่วิกสาห่รีา่ย ขิึ้ง ขึ้มิื�น 
และเบอรีร์ีสีีแดง สดุท้ายค่ิออาห่ารียอดนิยมืซึ่ึ�งห่นีไม่ืพ้ื่นอาห่ารีซูึ่
เปอรีฟู์ื้ด้ (Super Food) อย่างถัึ�วิและธีญัพ่ื่ช่ 

การีใช่ช้่วีิติ่ด้วิยปรีชั่ญาเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่นและช่วีิติ่ที�ย่นยาวิ มีืส่วินสำาคัิญที�ทำาให้่ต่ลาด Plant-Based 
กลายเปน็ไลฟื้ส์ไต่ล์ที�ถึกูขัึ้บเคิล่�อนมืาได้ห่ลายป ีอย่างบลโูซึ่น (Blue Zones) ซึ่ึ�งเปน็แนวิทางการีใช่้
ช่วีิติ่ที�เข้ึ้ามืามีืบทบาทสำาคัิญต่่อพื่ฤติ่กรีรีมืการีบรีโิภคิขึ้องผู่้คินในกลุม่ืวิแีกน กลุม่ืสขุึ้ภาพื่ และกลุม่ื 
ผู่้ดแูลรูีปรีา่งโดยเฉพื่าะ บลโูซึ่นค่ิอโซึ่นที�ผู่้คินใช่ช้่วีิติ่ท่ามืกลางสภาพื่แวิดล้อมืทางธีรีรีมืช่าติ่ และมีื
ช่วีิติ่ย่นยาวิเฉลี�ยมืากกวิา่ผู่ค้ินทั�วิโลก โดยมีืพิื่กัดอยูใ่น 5 ที� ได้แก่ แคิวิน้ซึ่ารีดิ์เนีย (Sardinia) ปรีะเทศั
อิต่าลี เกาะโอกินาวิา (Okinawa) ปรีะเทศัญี�ปุน่ เม่ืองนิคิอยา (Nicoya) ปรีะเทศัคิอสต่ารีกิา เม่ืองโลมืา 
ลินดา (Loma Linda) รีฐัแคิลิฟื้อรีเ์นีย ปรีะเทศัสห่รีฐัอเมืรีกิา และเกาะอิคิาเรียี (Icaria) ปรีะเทศักรีซีึ่

ผู่ค้ินที�อาศััยอยู่ในบลโูซึ่นจะมีืสตู่รีการีใช่ช้่วีิติ่ที�เน้นการีเคิล่�อนไห่วิรีา่งกายต่ลอดเวิลา ห่รีอ่ทำาให้่การี
ออกกำาลังกายกลายเปน็วิถีิึแห่่งช่วีิติ่ เช่น่ ทำาสวิน ทำาอาห่ารี ต่กปลา ปนีเขึ้า ห่รีอ่ขีึ้�จกัรียาน การีเล่อก
รีบัปรีะทานอาห่ารียังเป็นหั่วิใจสำาคัิญที�ทำาคินกลุ่มืนี�ห่่างไกลจากโรีคิภัยมืากกวิา่คินกลุ่มือ่�น การีกิน
อาห่ารีจากพ่ื่ช่ ผั่ก ธีญัพ่ื่ช่ และผ่ลไม้ื ถ่ึอเปน็สัดส่วินห่ลักขึ้องช่าวิบลโูซึ่น เล่อกกินโปรีตี่นจากนมื ถัึ�วิ 
ปลา และคิมุืแคิลอรีใีห้่รูีสึ้กอิ�มืท้องในรีะดับ 80% ไม่ืใช่ก่ารีกินจนอิ�มื 100% สตู่รีนี�เน้นการีกินเพ่ื่�อไม่ื
ให้่รูีสึ้กหิ่วิ ไม่ืใช่รู่ีสึ้กอิ�มื ซึ่ึ�งได้กลายเปน็ต้่นแบบที�ได้รีบัคิวิามืนิยมืในคินห่นุ่มืสาวิที�ต้่องการีลดนำาห่นัก
ห่รีอ่คิวิบคิมุืรูีปรีา่ง

bushbeans.com

ภาพถ่ายโดย Humaira Mahmud  
จาก behance

ภาพถ่ายโดย  
Tamara Schipchinskaya 
จาก Unsplash
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เน่�องจากวิัต่ถึุดิบเห่ล่านี�สามืารีถึผ่่านโคิรีงการีคิวิามื
ยั�งย่นสำาห่รีบัเกษต่รีกรีท้องถิึ�น และอตุ่สาห่กรีรีมือาห่ารี
ในอิต่าลีมืาได้สำาเรีจ็ในปีที�ผ่่านมืา

Bush’s แบรีนด์ซุึ่ปถัึ�วิกรีะป๋องพื่รีอ้มืทาน ได้เปิดตั่วิซุึ่ป
ซึ่ึ�งมีืส่วินผ่สมืจากพ่ื่ช่ออรีแ์กนิกที�ผ่่านการีรีบัรีองจาก
กรีะทรีวิงเกษต่รีสห่รีฐัอเมืรีกิา (USDA) ในปีที�ผ่่านมืา 
สินค้ิา Bush’s Blue Zones ได้รีบัแรีงบันดาลใจจาก
วิฒันธีรีรีมือาห่ารีขึ้องห่ลากห่ลายเม่ืองในบลูโซึ่น จึง
ออกแบบสตู่รีซุึ่ปและท็อปเปอรีส์ำาห่รีบัเสิรีฟ์ื้พื่รีอ้มืข้ึ้าวิ 
ซึ่ึ�งปรีะกอบด้วิยถัึ�วินานาช่นิดและผั่กที�คัิดสรีรีมืาแล้วิ
วิา่ช่ว่ิยลดค่ิาไต่และค่ิายูรีกิซึ่ึ�งเสี�ยงต่่อโรีคิเกาต์่ มัืกพื่บ
ในถัึ�วิและยอดอ่อนขึ้องพ่ื่ช่ 

กรีะแสบลโูซึ่นทำาให้่ปทีี�ผ่่านมืาสัดส่วินขึ้องต่ลาด Plant-Based ทำาเงนิไปทั�งสิ�น 10.9 พัื่นล้านดอลลารี์
สห่รีฐั มืากที�สดุค่ิอผ่ลิต่ภัณฑ์์นมืช่นิด Plant-Based โซึ่เฟื้ยี โปโปวิา (Sofia Popova) ฝัา่ยการีต่ลาด
ขึ้องบรีษัิท Barry Callebaut กล่าวิวิา่การีขัึ้บเคิล่�อนสินค้ิา Plant-Based เกิดขึึ้�นจากผู่บ้รีโิภคิที�เรีิ�มืหั่น
มืาใส่ใจสขุึ้ภาพื่และผู่บ้รีโิภคิมัืงสวิริีติั่แบบย่ดห่ยุน่ ซึ่ึ�งคินกลุม่ืนี�จะเล่อกผ่ลิต่ภัณฑ์์จากพ่ื่ช่ด้วิยปัจจยั
เรี่�องรีสช่าติ่เป็นห่ลัก จึงทำาให้่ยอดจำาห่น่ายนวิตั่กรีรีมืผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�เกี�ยวิข้ึ้องกับช่็อกโกแลต่นมืจาก
พ่ื่ช่เติ่บโต่มืากที�สดุ อย่างบรีษัิท Nestle ที�ปรีบัช่อ็กโกแลต่บารี ์KitKat ต่ามืคิวิามืนิยมืในวิฒันธีรีรีมื 
ท้องถิึ�น จงึออก KitKat Plant Bar เพ่ื่�อวิางจำาห่น่ายในสห่รีาช่อาณาจกัรี ห่รีอ่แบรีนด์ Hershey’s ที�
จำาห่น่ายช่อ็กโกแลต่จากนมืข้ึ้าวิโอ�ต่ และสามืารีถึทำารีายได้ถึึง 450 ดอลลารีส์ห่รีฐัในสห่รีฐัอเมืรีกิา 

Noracooks.com

greenqueen.com.hk

bushbeans.com
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Mars บรีิษัทผู่้จัดจำาห่น่ายช่็อกโกแลต่บารี ์
ซึ่ึ�งเปน็ตั่วิแทนป๊อปคัิลเจอรีด้์านอาห่ารีที�นอก
กรีอบคิวิามือ้วินมืานานนับทศัวิรีรีษ วิันนี� 
ยอมืออกนอกกรีอบเพื่รีาะกรีะแสมัืงสวิริีติั่ที�
เติ่บโต่ต่่อเน่�อง อย่างในอังกฤษที�มีืจำานวินผู่้
กินมัืงสวิิรีติั่เพิื่�มืขึึ้�นถึึง 40% ห่รีอ่เก่อบคิรีึ�ง
ห่นึ�งขึ้องจำานวินผู่้บรีโิภคิทั�งห่มืด บรีษัิทจึง
ออกสินค้ิานมืช่อ็กโกแลต่พื่รีอ้มืด่�มื Mars Oat 
เคิรี่�องด่�มืช่อ็กโกแลต่ผ่ลิต่จากนมืข้ึ้าวิโอ�ต่ ซึ่ึ�ง
จดัอยู่ในกลุม่ืสินค้ิาวิแีกน สินค้ิานี�ได้รีบัผ่ลต่อบ
รีบัดีจน Mars กลายเปน็แบรีนด์แรีก ๆ  ในยโุรีป
ที�ขึ้ยับสินค้ิาเข้ึ้าสู่แบรีนด์นมืมัืงสวิริีติั่เต็่มืตั่วิ 
นอกจากนี�บรีษัิทยังได้เปิดตั่วิสินค้ิากลุ่มืให่ม่ื
ภายใต้่สโลแกนขึ้นมืวิา่ง “Earth-Positive” ช่่�อ 
CO2COA โดยใช่้วิตั่ถึุดิบนมืโปรีตี่นจากพ่ื่ช่
ขึ้องบรีษัิทสต่ารีท์อัป Perfect Day ผู่พั้ื่ฒนา
นวิัต่กรีรีมือาห่ารีจากการีเพื่าะเช่่�อจุลินทรีย์ี 
ซึ่ึ�งเป็นวิธิีดึีงโพื่รีไบโอติ่กส์และคิงวิติ่ามิืนเอา
ไวิไ้ด้ไม่ืแพ้ื่วิธิีกีารีห่มัืกรูีปแบบเดิมื วิธิีนีี�จะช่ว่ิย
ลดการีใช่น้ำาในกรีะบวินการีผ่ลติ่สงูสดุถึึง 99% 
และลดการีปล่อยคิารี์บอนฟุื้ต่พื่รีินต์่ได้ถึึง 
97% ทางด้านบรีษัิทผู่ผ้่ลิต่ Mars ยังวิางแผ่น
จะลดปรีมิืาณนำาต่าลในสินค้ิาลง 50% และ
เพิื่�มืโปรีตี่นจากพ่ื่ช่ให้่มืากขึึ้�นในผ่ลิต่ภัณฑ์์ขึ้อง
แบรีนด์อ่�น ๆ อย่างสแน�กบารี ์Snickers และ 
Woo เปน็ลำาดับต่่อไปภายในป ี2023

นอกจากวิถีิึช่วีิติ่บลโูซึ่นจะคิำานึงถึึงอาห่ารีจากพ่ื่ช่เปน็ส่วินให่ญ่ วิฒันธีรีรีมืการีด่�มืแอลกอฮิอล์ในรีะดับ
พื่อปรีะมืาณ ยังเป็นห่นึ�งในเคิล็ดลับเพ่ื่�อต่่ออายุให้่ย่นยาวิ บลโูซึ่นวิถีิึให่ม่ืที�คิลั�งไคิล้แนวิทางวิแีกนได้ค้ิน
พื่บวิา่การีสังสรีรีค์ิแบบไรีแ้อลกอฮิอล์ เป็นตั่วิเล่อกเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่นทั�งด้านสขุึ้ภาพื่และสิ�งแวิดล้อมื จงึ
หั่นมืานิยมืด่�มืม็ือกเทลที�มีืแคิลอรีน้ีอยกวิา่ ผ่ลสำารีวิจขึ้อง Nielsen ในป ี2021 รีะบวุิา่ผู่บ้รีโิภคิจำานวิน 
22% ด่�มืแอลกอฮิอล์ลดลง บางรีายเล่อกที�จะไม่ืด่�มืเลย เน่�องจากสนใจวิถีิึมัืงสวิริีติั่แบบย่ดห่ยุ่นและ
ต้่องการีคิวิบคิมุืนำาห่นัก 

ในแคิมืเปญ Dry January ที�ผ่ลักดันการีลดอัต่รีาการีด่�มื ห่รีอ่เล่อกเคิรี่�องด่�มืปรีะเภทม็ือกเทลแทน
เม่ื�อสังสรีรีค์ิห่รีอ่เข้ึ้าสังคิมืขึ้องช่าวิอเมืรีกัิน พื่บวิา่ผู่เ้ข้ึ้ารีว่ิมืแคิมืเปญนี�ส่วินให่ญ่ค่ิอกลุม่ืคินอาย ุ 18-
34 ปี ซึ่ึ�งมีืจำานวิน 40% จากผู่เ้ข้ึ้ารีว่ิมืทั�งห่มืด โดยส่วินให่ญ่ให้่คิวิามืเห็่นวิา่การีใช่ช้่วีิติ่แบบมีืสติ่ ถ่ึอ
เป็นจุดเรีิ�มืต้่นที�ทำาให้่สังคิมืน่าอยูขึ่ึ้�น การีด่�มืที�ได้อรีรีถึรีสและเคิลิบเคิลิ�มืแทนการีเมืาย่อมืดีกวิา่ การี
มีืพื่ฤติ่กรีรีมืแย่ ๆ  ซึ่ึ�งเกิดขึึ้�นจากแอลกอฮิอล์ เช่น่ คิกุคิามืทางเพื่ศั เมืาแล้วิขัึ้บ ห่รีอ่ทะเลาะวิวิิาท ฯลฯ

vegnews.com

cosmopolitan.com

vegconomist.com
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เช่่นเดียวิกับการีท่องเที�ยวิเช่ิงสุขึ้ภาพื่ที�ยังคิงได้รีบัคิวิามืนิยมื
ต่่อเน่�อง และสามืารีถึสรีา้งมืลูค่ิาการีเติ่บโต่ได้ถึึง 736 พัื่นล้าน
ดอลลารีส์ห่รีฐัในปีที�ผ่่านมืา จึงเกิดกรีะแส Sober Tourism 
ห่รีอ่การีท่องเที�ยวิที�ปรีาศัจากการีเมืาในสถึานที�ท่องเที�ยวิ รีา้น
อาห่ารี และบารี ์อย่างโปรีแกรีมื Zero Proof, Zero Judgment 
ซึ่ึ�งจัดขึึ้�นโดยโรีงแรีมืในเคิรีอ่ Hyatt ทางโรีงแรีมืจับม่ือกับ
แบรีนด์เคิรี่�องด่�มื Ritual Zero Proof เคิรี่�องด่�มืไรีแ้อลกอฮิอล์
ยอดฮิิต่ ออกแบบโปรีแกรีมืให้่นักด่�มืสรีา้งปรีะสบการีณ์การี
เมืาดิบห่รีอ่การีด่�มืที�เคิลิบเคิลิ�มืด้วิยเมืนูม็ือกเทลที�ถึูกบรีรีจง
ปรุีงรีสช่าติ่ดั�งงานคิรีาฟื้ต์่ ซึ่ึ�งทำาให้่ผู่้ด่�มืได้ลุ้นไปกับรีสช่าติ่ที�
แปลกให่ม่ื เคิรี่�องด่�มืนี�ยังได้ใจกลุม่ืผู่บ้รีโิภคิที�ใส่ใจเรี่�องสขุึ้ภาพื่ 
เพื่รีาะส่วินผ่สมืห่ลัก ๆ ค่ิอสมืุนไพื่รี ซึ่ึ�งเห่มืาะสำาห่รีบับำารุีง
รีา่งกาย ผ่่อนคิลายอารีมืณ์ และคินทุกกลุ่มืแม้ืผู่้ห่ญิงที�กำาลัง
ตั่�งคิรีรีภ์ก็สามืารีถึด่�มืได้

สินค้ิาเคิรี่�องด่�มืไรีแ้อลกอฮิอล์บางกลุ่มืเรีิ�มืผั่นตั่วิเองไปอยู่บนช่ั�นวิางเคิรี่�องด่�มืเพ่ื่�อสุขึ้ภาพื่ อย่าง
แบรีนด์ Kin Euphorics ที�ให้่สโลแกนตั่วิเองวิา่เป็นเคิรี่�องด่�มืที�สรีา้งคิวิามืรูีสึ้กอิ�มืเอมืใจ ซึ่ึ�งมืาจาก
รีากศััพื่ท์ภาษากรีกีคิำาวิ่า Euphoros เคิรี่�องด่�มืไรีแ้อลกอฮิอล์ที�ถึูกรีงัสรีรีค์ิขึึ้�นมีืเจต่จำานงในการี
เปลี�ยนค่ิานิยมืเดิมืจากที�ใช่แ้อลกอฮิอล์เปน็ตั่วิกลางในการีเข้ึ้าสังคิมื เปน็การีด่�มืเพ่ื่�อยกรีะดับคิวิามื
รูีสึ้ก กรีะต่่อรีอ่รีน้ แต่่อยู่ในขึ้อบเขึ้ต่ที�ยังคิงรีกัษาสมืดุลด้านสติ่สัมืปช่ัญญะ สินค้ิาบางตั่วิมีืส่วิน
ผ่สมืจากสมืุนไพื่รีและรีสช่าติ่จากพื่ฤกษศัาสต่รีดั์�งเดิมื อย่างเคิรี่�องด่�มืรุีน่ Bloom ที�มีืส่วินผ่สมืขึ้อง 
5-HTP ห่รีอ่ Oxitriptan ค่ิอส่วินผ่สมืโปรีตี่นจากเมืล็ดกรีฟิื้โฟื้เนีย (Griffonia Simplicifolia) ซึ่ึ�งมีื
ถิึ�นกำาเนิดในแอฟื้รีกิาต่ะวินัต่ก โดยปกติ่นิยมืนำามืาผ่ลติ่เปน็ยาปรีบัสมืดลุภาวิะทางอารีมืณ์ สารีช่นิด
นี�ยังถึกูใช่ผ้่สมืในวิติ่ามิืนเพ่ื่�อช่ว่ิยเรี่�องการีนอนห่ลับ ซึ่ึ�งไม่ืถึกูจดัเปน็ยาที�ต้่องได้รีบัอนุญาต่โดยแพื่ทย์
ในสห่รีฐัอเมืรีกิา จงึสามืารีถึนำามืาใช่ผ้่สมืในปรีมิืาณที�พื่อเห่มืาะภายใต้่การีดแูลจากผู่้เช่ี�ยวิช่าญได้

businesswire.com

kineuphorics.com
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อาหารเกรด A / เมนืู้เหล้อทิ้ง / ทะเลจากพืช

รีายงาน Deloitte เผ่ยวิา่สินค้ิาขึ้องช่ำาค่ิอตั่วิแปรี
สำาคัิญเรี่�องอัต่รีาการีเปลี�ยนแปลงรีาคิาต่ลาด
อาห่ารีและการีเคิล่�อนไห่วิด้านสิ�งแวิดล้อมื แม้ื
รีฐับาลในห่ลายปรีะเทศัจะพื่ยายามือุ้มืเกณฑ์์
รีาคิาขัึ้�นต่ำาไวิ ้ แต่่นี�ไม่ืใช่่ทางออกสำาห่รีบัวิกิฤต่
วิตั่ถึดิุบอาห่ารีแพื่ง เพื่รีาะปัจจุบันกรีะบวินการี
ผ่ลิต่ตั่�งแต่่ต้่นนำาจนถึึงปลายนำาไม่ืใช่สิ่�งที�จะถึกู
ปกปิดได้อีกต่่อไป ผั่ก 1 กำาม่ือ เติ่บโต่ขึึ้�นจากการี
สูญเสียทรีพัื่ยากรีนำา ดิน และรีะบบการีขึ้นส่ง
ที�สรีา้งคิารีบ์อนฟุื้ต่พื่รีนิต์่จำานวินไม่ืน้อย ห่รีอ่
ก่อนที�จะมีืเน่�อห่มืูห่น้าเขีึ้ยง ต้่องผ่่านการีเลี�ยง 
ปลกูอาห่ารี แปรีรูีปอาห่ารี ให้่นำา ใช่ไ้ฟื้ฟื้า้ และ
อีกห่ลายขัึ้�นต่อนที�สญูเสียไปรีะห่วิา่งทางก่อนจะ
ถึกูเสิรีฟ์ื้ลงจาน วิตั่ถึดิุบทกุช่นิดเกิดขึึ้�นจากการี
ใช่ท้รีพัื่ยากรีจำานวินมืากจนปกปิดไม่ืได้อีกต่่อไป

ผู่้ปรีะกอบการีรีายใดทิ�งผั่กที�ห่น้าต่าไม่ืสวิยห่รีอ่ผ่ลไม้ืที�มีืรูีปรีา่งแปลกในวิิกฤต่
เศัรีษฐกิจและสิ�งแวิดล้อมืต่อนนี� ถ่ึอเปน็การีต่่อกรีกับอปุสรีรีคิแบบผิ่ดทาง ห่ลาย
ปรีะเทศัที�พัื่ฒนาแล้วิได้ออกกฎห่มืายปรีบัจำานวินขึ้ยะอาห่ารี ใคิรีทิ�งมืากต้่องจา่ย
มืาก นี�จงึเป็นกลยุทธีภ์ายใต้่กรีอบ B Corp (B Corporations) มืาต่รีฐานธีรุีกิจยุคิ
ให่ม่ืที�คิิดเพ่ื่�อสังคิมืและสิ�งแวิดล้อมื โดยเฉพื่าะไต้่ห่วินัที�ต่่�นตั่วิกับห่ลักการี B Corp 
อย่างมืาก โดยเฉพื่าะธีรุีกิจอาห่ารีภายในปรีะเทศั เพื่รีาะนี�ค่ิอสิ�งที�ห่ล่อเลี�ยงทกุช่วีิติ่
ในปรีะเทศั และเป็นจุดเรีิ�มืต้่นขึ้องคิวิามืเปลี�ยนแปลงรีะดับมืนุษยช่าติ่ 

สห่ภาพื่ยุโรีปแก้ไขึ้ปัญห่ารีาคิาวิัต่ถึุดิบสูงขึึ้�น
ด้วิยสรี้างคิวิามืต่รีะห่นักรูี้ผ่่านตั่วิแทนรี้าน
ค้ิาขึ้ายขึ้องช่ำาและซูึ่เปอรีม์ืารีเ์ก็ต่ อย่าง Marks 
& Spencer, Co-op และ Sainsbury’s ซึ่ึ�งทำา
เคิรี่�องห่มืายกำากับบนสินค้ิา แสดงสีต่ามืปรีมิืาณ
การีใช่้ต้่นทุนการีใช่้นำาเพ่ื่�อผ่ลิต่และอัต่รีาการี
ปล่อยก�าซึ่คิารีบ์อนไดออกไซึ่ด์ในกรีะบวินการี
ขึ้นส่ง สัญลักษณ์สีแดงค่ิอเกรีด E ห่มืายถึึงสินค้ิา
ที�ปล่อยคิารีบ์อนไดออกไซึ่ด์จากกรีะบวินการี
ผ่ลิต่มืากกวิา่ 2 กิโลกรีมัื สีเห่ล่องค่ิอเกรีด C 
ห่มืายถึึงสินค้ิาที�ปล่อยคิารี์บอนไดออกไซึ่ด์
มืากกวิา่ 1 กิโลกรีมัื สีเขีึ้ยวิอ่อนและสีเขีึ้ยวิเข้ึ้มืค่ิอ
เกรีด B และเกรีด A ต่ามืลำาดับ ห่มืายถึึงสินค้ิา
ที�ปล่อยคิารีบ์อนไดออกไซึ่ด์ในกรีะบวินการีใน
รีะดับต่ำากวิา่ 1 กิโลกรีมัื ถ่ึอวิา่อยู่ในมืาต่รีฐาน
คิวิามืปลอดภัยสำาห่รีบัสิ�งแวิดล้อมื 

Euractiv.eu

euractiv.com
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รีายงาน The Novel Food Market โดย PwC คิาด
การีณ์วิา่วิวิิฒันาการีการีเอาตั่วิรีอดขึ้องมืนุษย์และ
โลกที�น่าสงสารี จำาเป็นต้่องพึื่�งผู่้บรีโิภคิมัืงสวิริีติั่ที�
ย่ดห่ยุ่นและช่าวิวิแีกนมืากกวิา่ที�คิิด ขึ้ณะเดียวิกัน 
การีเติ่บโต่ขึ้องปรีะช่ากรีวิแีกนยังมีืส่วินสำาคัิญที�ทำาให้่
สินค้ิาอาห่ารีจากพ่ื่ช่เข้ึ้าสู่กรีะแสห่ลักภายในเวิลาไม่ื
กี�ปี เช่ฟื้ในวิงการีอาห่ารีมิืช่ลินสต่ารีต่์่างบอกลาตั่วิ
ต่นเดิมืจากเมืนูที�ใช่ว้ิตั่ถึดิุบพื่รีเีมีืยมื โดยเปลี�ยนมืา
ออกแบบอาห่ารีเพ่ื่�อโลกให้่มืากขึึ้�น เมืนูวิแีกนค่ิอห่นึ�ง
ในตั่วิเล่อกที�เช่ฟื้รุีน่ให่ม่ืเล่อกใช่ ้Animal-Free Origin 
ค่ิอสโลแกนรีา้นอาห่ารี ONA มิืช่ลินสต่ารีใ์นฝัรีั�งเศัส 
เปน็การีรีวิมืตั่วิขึ้องเช่ฟื้รีะดับท็อปซึ่ึ�งให้่คิวิามืเห็่นต่รีง
กันวิา่เมืนูวิแีกนเห่มืาะสำาห่รีบัปรีะสบการีณ์การีรีบั
ปรีะทานอาห่ารีแบบ Fine-Dining มืากที�สดุ เพื่รีาะ
นอกจากวิตั่ถึดิุบที�นำามืาปรีะกอบอาห่ารีจะไรีเ้น่�อสัต่วิ์
แล้วิ ยังต้่องคิำานึงถึึงวิตั่ถึดิุบเห่ล่อทิ�งและคิวิามืคิุ้มื
ค่ิาขึ้องการีใช่ท้รีพัื่ยากรีในการีปรีะกอบอาห่ารีแต่่ละ
คิรีั�ง จงึนับเปน็คิวิามืท้าทายขึ้องปรีะสบการีณ์ Fine-
Dining ที�ต้่องไปให้่ถึึงอาห่ารีมัืงสวิริีติั่ช่ั�นสงู

Clairevallee.com 

 pikist.com
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Toast Real Ale แบรีนด์เบียรีสั์ญช่าติ่อังกฤษ ซึ่ึ�งผ่ลิต่เบียรี์
จากขึ้นมืปังเห่ล่อทิ�ง โดยนำามืารีงัสรีรีค์ิให่ม่ืเป็นเคิรี่�องด่�มื
คิรีาฟื้ต์่เบียรี ์ ซึ่ึ�งใช่ป้รีมิืาณข้ึ้าวิบารีเ์ลย์น้อยกวิา่ผู่้ผ่ลิต่เบียรี์
รีายอ่�นกวิา่ 30% และลดช่วีิติ่ขึ้นมืปงัไม่ืให้่ลงในห่ลมุืฝังักลบ
จำานวินกวิา่ 2 ล้านช่ิ�น นอกจากนี�แบรีนด์ Toast ยังเปิดสตู่รี
ห่มัืกเบียรีเ์พ่ื่�อเผ่ยแพื่รีว่ิฒันธีรีรีมืคิรีาฟื้ต์่เบียรีที์�สามืารีถึทำา
ที�บ้านได้ด้วิยต่นเอง

นอกจากอาห่ารีเห่ล่อทิ�งที�เดินทางเข้ึ้าสู่ต่ลาดอาห่ารีกรีะแสห่ลัก อาห่ารีจำาพื่วิก
โปรีตี่นจากพ่ื่ช่ยังเป็นหั่วิใจสำาคัิญที�ธีุรีกิจอาห่ารีกำาลังเดินห่น้าพัื่ฒนา เพ่ื่�อให้่ได้ 
เน่�อสัต่วิจ์ากพ่ื่ช่ที�มีืคิณุค่ิาทางโภช่นาการี ต่อบโต้่สายต่่อต้่านอาห่ารี GMO ที�พื่รีอ้มื
โจมืตี่นวิตั่กรีรีมือาห่ารีปรีะเภทนี�ต่ลอดเวิลา นักพัื่ฒนานวิตั่กรีรีมือาห่ารีในรีายงาน
ขึ้อง Spoonshot เผ่ยวิา่อาห่ารีทะเลจากพ่ื่ช่ค่ิอนวิตั่กรีรีมือาห่ารีรุีน่ถัึดไป  ซึ่ึ�งอาห่ารี
ทะเลจากพ่ื่ช่ไม่ืใช่เ่รี่�องให่ม่ื และไม่ืใช่ผ่่ลิต่ภัณฑ์์ที�ได้รีบัคิวิามืนิยมืเท่าผ่ลิต่ภัณฑ์์ Plant-
Based ในนมืห่รีอ่เน่�อสัต่วิ ์แต่่ในทางต่รีงกันข้ึ้ามื สถึานการีณ์ด้านสิ�งแวิดล้อมืปัจจุบัน
อาห่ารีทะเลค่ิอสิ�งที�ถึกูคิมุืคิามื จงึเห่มืาะสมืที�จะนำานวิตั่กรีรีมื Plant-Based มืาใช่เ้ปน็
ส่วินทดแทนมืากที�สดุ เน่�องด้วิยการีคิกุคิามืที�รุีนแรีงขึ้องอณุห่ภมิูืโลก ทำาให้่อณุห่ภมิูื
นำาในมืห่าสมืทุรีสงูขึึ้�น มืลพิื่ษจากสารีเคิมีืขึ้ยะที�กรีะจายตั่วิในทะเล และการีบรีโิภคิ
ปลาที�มืากขึึ้�น 2 เท่าจากป ี1998 และคิาดวิา่จะบรีโิภคิเพิื่�มืขึึ้�นอีก 70% ภายในป ี2050  

toastale.com

 foodnavigator.com

ภาพถ่ายโดย  
Mariana Medvedeva 
จาก Unsplash
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คิิสฮิาน วิาซึ่านี (Kishan Vasani) ผู่ร้ีว่ิมืก่อตั่�งและปรีะธีาน
บรีษัิท Spoonshot ซึ่ึ�งถ่ึอเป็นสถึาบันวิจิัยด้านนวิตั่กรีรีมื
อาห่ารีและเคิรี่�องด่�มืโดยใช่เ้ทคิโนโลยีเป็นตั่วินำาองค์ิคิวิามื
รูี ้ เพ่ื่�อคิาดการีณ์แนวิโน้มือาห่ารีสำาห่รีบัอนาคิต่ ในปีที�ผ่่าน
มืาวิาซึ่านีได้เสนอข้ึ้อมูืลอาห่ารีและเมืนูห่ลายพัื่นรีายการี 
ซึ่ึ�งเปน็ที�ต้่องการีสำาห่รีบัผู่บ้รีโิภคิและสิ�งแวิดล้อมืในงาน IFT 
FIRST ซึ่ึ�งจดัขึึ้�นในช่คิิาโก ห่นึ�งในวิตั่ถึดิุบอาห่ารีที�ถึกูเล่อก
ค่ิออาห่ารีทะเลทางเล่อกซึ่ึ�งผ่ลิต่จากพ่ื่ช่ เน่�องจะเป็นการี
แก้ปัญห่ารีะบบนิเวิศัในน่านนำามืห่าสมืุทรีได้อีกทางห่นึ�ง 
อาห่ารีทะเลจากพ่ื่ช่มีืส่วินผ่สมืซึ่ึ�งได้จากถัึ�วิเห่ล่อง ถัึ�วิฟื้าวิา 
ถัึ�วิลันเต่า และถัึ�วิเลนทิล ส่วินผ่สมืจากดอกกล้วิย สาห่รีา่ย
ทะเล เห็่ด มัืนสำาปะห่ลัง ขึ้นุน ฯลฯ ซึ่ึ�งส่วินให่ญ่มัืกถึกูผ่ลิต่ใน
รูีปแบบอาห่ารีสำาเรีจ็รูีปและอาห่ารีแช่แ่ข็ึ้ง อย่างไรีก็ดี การี
พัื่ฒนาอาห่ารีจากพ่ื่ช่จำาเปน็ต้่องยึดถ่ึอกฎเห่ล็กภายใต้่ฉลาก
สะอาด (Clean Label) โดยไม่ืใช่ส่้วินผ่สมืที�ซึ่บัซึ่อ้น ไม่ืใช่้
กรีะบวินการีผ่ลิต่ที�ใช่ร้ีะยะเวิลายาวินาน ห่รีอ่มีืสารีเติ่มืแต่่ง
เพ่ื่�อให้่เน่�อสัมืผั่สจากพ่ื่ช่ใกล้เคีิยงเน่�อสัต่วิม์ืากที�สดุ

วิาซึ่านีกล่าวิวิา่นี�ค่ิอจุดสิ�นสดุขึ้องสารีปรีะกอบที�ไม่ืได้เกิดขึึ้�นจากธีรีรีมืช่าติ่อย่าง
เมืทิลเซึ่ลลโูลส ซึ่ึ�งมัืกถึกูใช่เ้พ่ื่�อเป็นสารียึดเกาะเพ่ื่�อเพิื่�มืคิวิามืเข้ึ้มืข้ึ้นในเน่�อสัต่วิ์
ทดแทน เพื่รีาะวินันี�นักนวิตั่กรีรีมือาห่ารีได้ค้ินพื่บคิณุสมืบัติ่ขึ้องกากส้มืที�สามืารีถึ
ทดแทนสารีเพิื่�มืการียึดเกาะได้เช่น่กัน เดิมืทีเส้นใยจากส้มืนี�เปน็ผ่ลพื่ลอยได้จาก
การีแปรีรูีปนำาผ่ลไม้ื ที�ถึกูนำาไปทิ�งและส่งต่่อให้่ภาคิเกษต่รีกรีรีมื ปจัจุบันผ่ลพื่ลอยได้
จากการีแปรีรูีปนี�ไม่ืใช่ข่ึ้องเห่ล่อทิ�ง ทั�งยังสามืารีถึให้่กำาเนิดอาห่ารีจากพ่ื่ช่ช่นิดให่ม่ื
ภายใต้่ Clean Label ได้อีกคิรีั�ง 

ZEASTAR แบรีนด์ผ่ลิต่ภัณฑ์์อาห่ารีทะเลจากพ่ื่ช่ ที�เน้นเน่�อสัมืผั่สและรีสช่าติ่ที�ให้่
คิวิามืรูีสึ้กสดให่ม่ืต่่างจากอาห่ารีแช่แ่ข็ึ้งทั�วิไป จงึได้ใจผู่ที้�ช่่�นช่อบทานซึ่าช่มิิืและซูึ่ช่ ิ
นอกจาก ZEASTAR จะเน้นวิตั่ถึดิุบจากพ่ื่ช่ที�มีืคิณุภาพื่และปรีาศัจากสารีปรุีงแต่่ง 
100% ยังเห่มืาะสำาห่รีบัสายเฮิลธี ีเพื่รีาะได้เสรีมิืนำามัืนโอเมืก้า 3 จากเมืล็ดแฟื้ล็กซึ่์
และคิาโนลาในแซึ่ลมือนและทนู่าซึ่าช่มิิื ทำาให้่เน่�อปลาจากพ่ื่ช่อดุมืไปด้วิยโภช่นาการี
ที�ผู่บ้รีโิภคิคิวิรีได้รีบัจากเน่�อปลาขึ้องจรีงิ 

globenewswire.com

glueandglitter.co 

instagram.com/veganzeastar
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รีา้นค้ิาปลีก Lily’s Vegan Pantry ในย่านไช่น่าทาวิน์ 
นิวิยอรี์ก ซึ่ึ�งเล่อกใช่้ส่วินผ่สมืจากแป้งบุก (ส่วิน
ผ่สมืจากมัืนสำาปะห่ลัง) มืาใช่้ผ่ลิต่สินค้ิาลูกช่ิ�นปลา
สไต่ล์ฝัโูจวิ กุ้ง ปลาห่มึืก สเต่�กป ูห่อยเช่ลล์ และอีก
มืากมืาย เพ่ื่�อเลียนแบบเน่�อสัมืผั่สขึ้องอาห่ารีทะเล 
ให้่คิณุสมืบัติ่ด้านโภช่นาการีด้วิยกากใยที�ดีต่่อลำาไส้ 
มีืไขึ้มัืนต่ำา และให้่แคิลอรีน้ีอย

เห็่นได้ช่ัดวิ่าผู่้พัื่ฒนานวิัต่กรีรีมือาห่ารี ธีุรีกิจจัด
จำาห่น่ายอาห่ารีและเคิรี่�องด่�มื และแบรีนด์อาห่ารีช่่�อดัง  
ต่่างพื่รีอ้มืใจปรีบัตั่วิและเดินห่น้าสูอ่นาคิต่ขึ้องอาห่ารี
ที�เปน็มิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมื เช่น่เดียวิกับฝัั� งผู่บ้รีโิภคิที�
พื่ยายามืปรีบัตั่วิรีบัคิวิามืเปลี�ยนแปลงได้ในจำานวิน
ไม่ืน้อย โดยเฉพื่าะเจนซึ่ีและมิืลเลนเนียล ไม่ืวิา่จะ
เพื่รีาะปัจจยัทางเศัรีษฐกิจ ปรีชั่ญาการีใช่ช้่วีิติ่ ห่รีอ่
การีกินต่ามืกรีะแสก็ต่ามื เห่ล่านี�ล้วินเปน็พื่ลังสำาคัิญ
ที�ผ่ลักดันให้่อาห่ารีปรีะเภท Plant-Based และเมืนู 
วิแีกนจากอาห่ารีเห่ล่อทิ�ง ก้าวิขึึ้�นสูค่ิวิามืนิยมืกรีะแส
ห่ลักได้ สถิึติ่จากองค์ิการีสห่ปรีะช่าช่าติ่ยังช่ี�ให้่เห็่น
วิ่าการีเปลี�ยนแปลงไม่ืได้เกิดขึึ้�นจากภาคิการีผ่ลิต่
เท่านั�น แต่่ยังต้่องพึื่�งพื่าผู่้บรีโิภคิที�มีืทัศันคิติ่เล่อก 
รีบัปรีะทานอาห่ารีที�ดีต่่อสขุึ้ภาพื่และดีต่่อสิ�งแวิดล้อมื
ไปพื่รีอ้มื ๆ กันด้วิย 

และนี�ค่ิอการีกินแบบองค์ิรีวิมืเพ่ื่�อให้่ทกุช่วีิติ่อยู่รีอด
อย่างยั�งย่น

บทความ “Alcohol-Free Lifestyles”  
โดย Brielle Saggese จาก wgsn.com

บทความ “AI Predicts 3 Food Trends  
for 2023” โดย Grace Garwood  
จาก foodinstitute.com

บทความ “Hanni Rützler Has Now 
Published the Latest Food Report 2023” 
โดย Barbara E. Euler จาก ktchnrebel.com

บทความ “How to Future-Proof Your 
Business with a Plant-Based Product 
Range” จาก tastetomorrow.com

ที่มา: 

บทความ “Nourish the 2022 Trend Report” 
โดย Nourish จาก nourishnetwork.ca

บทความ “Regenerative AG at Heart  
of Food Trends for 2023”  
โดย Farm Progress Industry Insight  
จาก theseam.com

บทความ “The Future of Food”  
โดย Vanessa Matthijssen  
จาก deloitte.com.eu

บทความ “The Future 100”  
โดย Wunderman Thompson  
จาก wundermanthompson.com

บทความ “The Novel Food Market”  
โดย PwC จาก pwc.com.it

บทความ “TUTTOFOOD Reveals Agri-
Food Industry Trends and Innovations” 
จาก theprochefme.com

บทความ “Vegan Chocolate Market  
to Reach $1 Billion By 2027”  
โดย Jill Ettinger จาก greenqueen.com.hk

บทความ “White Paper Create Better: 
Innovating Towards a Sustainable Future” 
โดย Mick Haupt & Cottonbro  
จาก wgsn.com

ภาพถ่ายโดย  
Bakd&Raw by Karolin Baitinger 
จาก Unsplash

lilysveganpantry.com

impossiblefoods.com
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  อุตสาหกรรม
ค้าปลีก

แม้ืภมิูืทัศัน์การีค้ิาปลีกในปทีี�ผ่่านมืาจะฉายให้่เห็่นปญัห่าที�เปน็ผ่ลพื่วิงจากการีแพื่รี่
รีะบาด ทั�งปญัห่าคิวิามืเปน็ส่วินตั่วิขึ้องผู่บ้รีโิภคิ คิวิามือยติุ่ธีรีรีมืทางสังคิมื และ 
คิวิามืเห่ล่�อมืลำาทางเศัรีษฐกิจ ทั�งห่มืดนี�ทำาให้่ปี 2023 การีค้ิาปลีกขึ้ยายไปใน
ห่ลายทิศัทางและมืาพื่รีอ้มืห่าทางออกให่ม่ื ๆ ตั่�งแต่่รีา้นค้ิาแบบออฟื้ไลน์ที�กลับ
มืาเปิดอีกคิรีั�งโดยเน้นปรีะสบการีณ์ให่ม่ืและคิวิามืเปน็ส่วินตั่วิ ขึ้ณะที�อีคิอมืเมิืรีซ์ึ่
เติ่บโต่อย่างต่่อเน่�อง กฎการีค้ิาแบบเดิมืถึกูนำามืาคิิดให่ม่ื ด้วิยการีจดัลำาดับคิวิามื
สำาคัิญในการีส่�อสารีต่่อผู่้บรีโิภคิที�ซึ่่�อสัต่ย์และมีืคิวิามืห่มืาย เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืไวิ้
วิางใจและส่งเสรีมิืคิวิามืภักดีต่่อแบรีนด์ในรีะยะยาวิ

ใคิรี ๆ ก็ช่่�นช่อบสินค้ิาลดรีาคิา นี�อาจเปน็กลยทุธีที์�ใช่ไ้ด้ดีในการีขึ้ยาย
ต่ลาดในเอเช่ียแปซึ่ิฟื้กิ OnTheList แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืแฟื้ลช่เซึ่ลส์สำาห่รีบั
สมืาช่กิเท่านั�น เปิดตั่วิในมืาเลเซึ่ยีในป ี2021 ปจัจุบันนักช่อ้ปช่าวิมืาเลเซึ่ยี
สามืารีถึเข้ึ้าถึึงสินค้ิาลดรีาคิาในฤดูกาลที�ผ่่านมืาจากแบรีนด์รีะดับ
พื่รีเีมีืยมื โดยมีืส่วินลดรีาคิาขึ้ายปลกีที�แนะนำาขึ้องผู่้ผ่ลติ่ (Manufac-
turer’s Suggested Retail Price: MSRP) เฉลี�ย 75% โดย OnTheList 
จบัม่ือรีว่ิมืกับ 500 แบรีนด์ห่รูี ในอตุ่สาห่กรีรีมืต่่าง ๆ 

Xcommons รีา้นค้ิาปลีกแบบมัืลติ่แบรีนด์ในเซึ่ี�ยงไฮ้ิ อทิุศัพ่ื่�นที�ขึ้นาด
ให่ญ่ภายในรี้านด้วิยผ่ลงานช่่างฝัีม่ือและวิัสดุที�น่าสนใจเพ่ื่�อสรี้าง 
แรีงบันดาลใจ นอกจากนี�บรีรียากาศัดังกล่าวิยังส่งเสรีมิืให้่เกิดบท
สนทนารีะห่วิา่งเคิรี่�องเสม่ือน (Virtual Machine: VM) กับเห่ล่านักช่อ้ปได้  
ทั�งยังเป็นการีเพิื่�มืโอกาสในการีถ่ึายภาพื่สำาห่รีบัเห่ล่านักช่้อปเจนซึ่ ี
ที�ช่่�นช่อบเรี่�องเทรีนด์และการีมืองห่ารีา้นให่ม่ื ๆ

รีา้นค้ิาต่่าง ๆ  พัื่ฒนาการีช่อ็ปปิ� งที�ไรีร้ีอยต่่อ ทั�ง
รีา้นค้ิาแบบดั�งเดิมื ที�เน้นการีสรีา้งคิวิามืรูีสึ้ก
ขึ้องการีเป็นพ่ื่�นที�ปลอดภัยและการีมีืสขุึ้ภาวิะ 
ด้วิยแผ่นผั่งที�เรียีบงา่ย ช่ดัเจน พื่รีอ้มืสนับสนุน
คิอมืมิืวินิตี่�โดยรีอบ ที�มีืแนวิทางการีสรีา้งสรีรีค์ิ
รีา้นในทิศัทางเดียวิกันด้วิยจรียิธีรีรีมืและให้่
คิุณค่ิาเช่ิงบวิก ส่วินช่่องทางออนไลน์ มีืการี
เพิื่�มืการีลงทุนด้านเทคิโนโลยี ตั่�งแต่่วิิดีโอ 
คิอนเทนต์่สำาห่รีับส่งเสรีิมืการีขึ้าย รีะบบ
อัต่โนมัืติ่ การีทดลองผ่ลิต่ภัณฑ์์ให่ม่ืในโลก 
เมืต่าเวิริีส์ ต่ลอดจนการีวิางแผ่นกลยทุธีด้์าน
การีขึ้นส่งสินค้ิา เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืสะดวิกสบาย 
และโปรีง่ใสที�สดุต่ลอดกรีะบวินการีซึ่่�อขึ้าย 

THINK
สัญญาณการเปลี่ยนื้แปลง

DO
กรณีศึกษาที่นื้่าสนื้ใจ

PLAN
ข้อแนื้ะนื้ำาสำาหรับธุรกิจ

weibo.com

thestorefront.com

ที่มา: weibo.com
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  อุตสาหกรรม
การขนส่ง

และการเดิินทาง

อตุ่สาห่กรีรีมืการีขึ้นส่งเดินห่น้าอย่างรีวิดเรีว็ิ โดยเน้นการีใช่พ้ื่ลังงานไฟื้ฟื้า้เพ่ื่�อ
บรีรีลุเป้าห่มืายรีะดับช่าติ่และสากลเรี่�องพื่ลังงานสะอาดและการีปล่อยมืลพิื่ษ
ในปรีมิืาณต่ำา การีเช่่�อมืต่่อเป็นอีกห่นึ�งเคิรี่�องม่ือที�ช่่วิยสรีา้งปรีะสบการีณ์การี
ขึ้นส่งแห่่งอนาคิต่ ด้วิยรีะบบการีคิวิบคิุมืด้วิยเสียงและเทคิโนโลยีในรีถึยนต์่  
เม่ื�อเทคิโนโลยี 5G พัื่ฒนาเต็่มืรูีปแบบ จะเห็่นการีการีออกแบบยานยนต์่ที�สมืารีท์ขึึ้�น   
พื่รีอ้มืมือบคิวิามืผ่่อนคิลายและคิวิามืบันเทิงรีอบด้าน คิวิามืก้าวิห่น้านี�จะส่ง 
ผ่ลกรีะทบต่่อธีรุีกิจไลฟื้ส์ไต่ล์ รูีปแบบการีเดินทาง การีออกแบบเช่งิพ่ื่�นที�ที�เกิดจาก 
เคิรี่�องช่ารีจ์รีถึยนต์่ไฟื้ฟื้า้ ต่ลอดจนการีออกแบบเม่ืองในมิืติ่ต่่าง ๆ

ในช่ว่ิงห่ลายปีมืานี� แม้ืธีรุีกิจแช่รีจ์กัรียานจะเป็นบรีกิารี
ที�มืาแรีงมืากในจีน แต่่ห่ลังการีแข่ึ้งขัึ้นผ่่านไปทำาให้่
เห่ล่อผู่้ให้่บรีกิารีไม่ืกี�รีาย ไม่ืวิา่จะเป็น Hello ขึ้อง Ant 
Group ที�มีืจำานวินผู่้ลงทะเบียนใช่ง้านบนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
กวิา่ 400 ล้านคิน ให้่บรีกิารีแล้วิใน 400 เม่ืองขึ้องจนี 
เช่่นเดียวิกับ Qingju แบรีนด์ e-bike ที�เพิื่�งได้รีบัการี
สนับสนุนจาก Didi Chuxing และรีะดมืทนุ 600 ล้าน
ดอลลารีส์ห่รีฐั โดยแต่่ละแบรีนด์ต่่างเน้นการีให้่บรีกิารี
จกัรียานไฟื้ฟื้า้ ซึ่ึ�งเป็นต่ลาดที�ยังเติ่บโต่ในจนี

บรีรียากาศัขึ้องสถึานีรีถึไฟื้ใต้่ดินแห่่งให่ม่ืขึ้องเฉิงต่ ู 
ที�มีืรีะยะทางวิิ�ง 22 กิโลเมืต่รี ตั่�งแต่่แถึบต่ะวินัออกเฉียงใต้่
ไปจนต่ะวินัต่กเฉียงเห่น่อขึ้องมืณฑ์ลเสฉวิน จุดเด่นสำาคัิญ 
ค่ิอขึ้บวินรีถึไฟื้ดังกล่าวิเป็นรีะบบไรีค้ินขัึ้บเต็่มืรูีปแบบที� 
เช่่�อมืต่่อด้วิยเคิรีอ่ข่ึ้าย 5G สะท้อนถึึงคิวิามืพื่ยายามื
ผ่ลักดันและอนาคิต่ขึ้องขึ้นส่งสาธีารีณะ ที�จะเป็นไปใน
รูีปแบบรีะบบไรีค้ินขัึ้บในปรีะเทศั

THINK
สัญญาณการเปลี่ยนื้แปลง

แบรีนด์คิวิรีคิิดถึึงก้าวิต่่อไปขึ้องนวิัต่กรีรีมืยานยนต์่ และลงทุนการีศึักษาวิิจัยด้าน
ปรีะสบการีณ์การีเดินทางที�เกิดขึึ้�นจากการีขัึ้บขีึ้�อัต่โนมัืติ่ เช่น่ คิวิามืสมืารีท์ คิวิามืบันเทิง
ที�คิรีบคิรีนั ต่ลอดจนเทคิโนโลยีไรีค้ินขัึ้บที�จะช่ว่ิยเปลี�ยนคิวิามืรูีสึ้กจากคินขัึ้บกลายเปน็ 
ผู่โ้ดยสารียุคิให่ม่ื เช่น่เดียวิกับการีสำารีวิจผ่ลที�ยานยนต์่ไฟื้ฟื้า้ (EV) มีืต่่อขึ้องผู่บ้รีโิภคิ ซึ่ึ�ง 
อาจห่มืายถึึงการีขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต่ผ่ลิต่ภัณฑ์์และโอกาสในการีทำาธีรุีกิจเพิื่�มืขึึ้�น เช่น่ การี
พัื่ฒนาเคิรี่�องช่ารีจ์ EV ที�บ้าน การีออกแบบจุดช่ารีจ์ให้่สอดคิล้องกับสถึาปัต่ยกรีรีมื
และการีออกแบบเช่งิพ่ื่�นที� รีวิมืทั�งศัักยภาพื่ขึ้องการีขึ้นส่งสาธีารีณะ ซึ่ึ�งจะช่ว่ิยยกรีะดับ
คิณุภาพื่ช่วีิติ่ และมือบคิวิามืสะดวิกสบายที�มืาพื่รีอ้มืการีออกแบบด้วิยคิณุภาพื่ขัึ้�นสงู
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แฟื้ช่ั�นในโลกเสม่ือนอย่างเมืต่าเวิริีส์เปน็เรี่�องน่าจบัต่ามืองปรีะจำาป ีผู่บ้รีโิภคิเรีิ�มื
คิุ้นช่นิและเห็่นคิณุค่ิาขึ้องเส่�อผ้่าดิจทัิล เกิดการีจดัเมืต่าเวิริีส์แฟื้ช่ั�นวิกี เพ่ื่�อให้่ 
ผู่บ้รีโิภคิสัมืผั่สกับคิวิามืเปน็ไปได้ให่ม่ื ๆ  ในวิงการีสินค้ิาแฟื้ช่ั�น ผ่ลิต่ภัณฑ์์เส่�อผ้่า
และเคิรี่�องปรีะดับต่่างๆ จึงไม่ืมีืข้ึ้อจำากัดและต่่อยอดได้ด้วิยจินต่นาการี โดย
สอดคิล้องและเป็นทางเล่อกให่ม่ืให้่กับแฟื้ช่ั�นยั�งย่น ที�แบรีนด์ให่ญ่ๆ ต่่างคิิดค้ิน
นวิตั่กรีรีมืออกมืาอย่างต่่อเน่�อง ทั�งการีเล่อกใช่้วิสัดุวิแีกนไปจนถึึงการีพัื่ฒนา
ฟื้ารีม์ืการีเกษต่รีแบบฟื้้� นฟูื้
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ธีุรีกิจแฟื้ช่ั�นสามืารีถึจับทางพื่ฤติ่กรีรีมืขึ้อง 
ผู่้บรีโิภคิที�เปลี�ยนไปสู่การีสวิมืใส่เส่�อผ้่าเสม่ือน 
จรีงิได้ มืองเห็่นผู่้บรีโิภคิในฐานะตั่วิแทนแห่่งการี 
สรี้างสรีรีค์ิ โดยแฟื้ช่ั�นยังคิงทำาห่น้าที�สะท้อน 
ตั่วิต่นและรีสนิยมืได้ไม่ืต่่างจากเดิมื ธีรุีกิจจะต้่อง
มืุ่งสรีา้งมืาต่รีฐานให่ม่ืในการีได้มืาซึ่ึ�งเส้นใยผ้่า  
ไม่ืวิา่จะเป็นการีทำาฟื้ารีม์ืเองห่รีอ่สรีา้งรีะบบการี 
ผ่ลิต่ที�ต่อบแทนผู่มี้ืส่วินได้ส่วินเสียอย่างมีืจรียิธีรีรีมื  
ดีไซึ่เนอรีส์ามืารีถึรีว่ิมืม่ือกับผู่เ้ช่ี�ยวิช่าญสาขึ้าอ่�น ๆ  
ทั�งการีแพื่ทย์ อาห่ารี วิสัดศุัาสต่รี ์เพ่ื่�อให้่เกิดการี
ทำางานในรูีปแบบให่ม่ืที�ขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต่ขึ้องแฟื้ช่ั�น
ออกไปให้่ไกลขึึ้�น
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Iris Van Herpen คิอลเล็กช่นัโอต่กต่รูี ์2022 เปิดตั่วิที�งาน
ปารีสี กูตู่รี ์ แฟื้ช่ั�นวิีก เดรีสทุกชุ่ดรีงัสรีรีค์ิจากวิัสดุวิีแกน 
ผ่ลิต่ขึึ้�นจากเมืลด็คิาเคิาและได้แรีงบันดาลใจมืาจากไอศักรีมีื 
Magnum ออกแบบและสรีา้งสรีรีค์ิโดยใช่้เทคิโนโลยีการี
พิื่มืพ์ื่ 3 มิืติ่ที�ซึ่บัซึ่อ้น ผ่สมืผ่สานวิสัดทีุ�ยั�งย่นจากเมืลด็โกโก้
ที�นำามืาเข้ึ้ากรีะบวินการีจนเกิดเปน็วิสัดไุบโอโพื่ลีเมือรีที์�ใช่ใ้น 
การีผ่ลิต่ชุ่ดนี� 

รีองเท้า UV-Zhu ซึ่รีีส์ี AIR ที�ออกแบบมืาเห่ม่ือนผ่ลงานศิัลปะ 
ปรีะกอบขึึ้�นจากช่ิ�นส่วินขึ้องใช่ร้ีอบตั่วิ พ่ื่�นรีองเท้านิ�มืแบบเยลลี� 
สปรีงิยาง ฝัอยพื่ลาสติ่ก ไปจนถึึงผ้่ายางเปา่ลมื นักออกแบบ
แสดงคิวิามืเปน็ไปได้ให้่เห็่น และนำาเสนอทางเล่อกให้่แฟื้ช่ั�น 
นิสต้่าได้เล่อกไอเท็มืนี�ไปสวิมืใส่ในเมืต่าเวิริีส์
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ท่องเที�ยว

นักท่องเที�ยวิเรีิ�มืกลับมืาวิางแผ่นต่ารีางออกเดินทางกันอีกคิรีั�ง เม่ื�อโลกเรีิ�มืกลับ
สู่สภาวิะปกติ่มืากขึึ้�น การีแพ็ื่กกรีะเปา๋กลายเปน็สัญญาณเช่งิบวิกขึ้องการีฟื้้� นตั่วิ 

โดยนักท่องเที�ยวิยังคิงมืองห่าปรีะสบการีณ์ให่ม่ื ๆ ในการีท่องเที�ยวิ ผู่้บรีโิภคิ
ยินดีที�จะ “เล่นให่ญ่-จ่ายเต็่มื” มืุ่งเน้นการีสัมืผั่สกับธีรีรีมืช่าติ่ การีท่องเที�ยวิ
กลางแจ้ง และการีพัื่กผ่่อนทางจิต่ใจ นักเดินทางกวิา่ 80% กล่าวิวิา่พื่วิกเขึ้า
ต้่องการีเข้ึ้าพัื่กในที�พัื่กแบบยั�งย่น และมีืผู่้บรีิโภคิบางกลุ่มืปรีับพื่ฤติ่กรีรีมื
เป็นการีท่องเที�ยวิแบบรีะยะสั�น (Microadventure) ภายในปรีะเทศัห่รี่อ
ปรีะเทศัรีอบข้ึ้าง เน้นการีออกเดินทางค้ินพื่บโลกให่ม่ืด้วิยรีถึไฟื้ เรี่อ ห่รี่อ 
เดินเท้า

การีฟื้้� นตั่วิขึ้องอตุ่สาห่กรีรีมืการีท่องเที�ยวิ 
ค่ิอโอกาสคิรีั�ง ให่ญ่ขึ้องห่ลายธีุรี กิจ 
แบรีนด์ต่่าง ๆ จะต้่องห่าวิธิีทีี�ต่อบโจทย์
พื่ฤติ่กรีรีมืการีเดินทางในทกุทรีปิ รีายงาน
จาก WTM และ Travel Forward แสดง
ให้่เห็่นวิ่า 39% ขึ้องนักการีต่ลาดด้าน
การีท่องเที�ยวิ คิวิรีลงทุนเพิื่�มืงบด้าน
เทคิโนโลยีให่ม่ื ๆ เพ่ื่�อสรี้างทางเล่อก
ตั่�งแต่่วินัที�ลกูค้ิากดจองตั่�วิ ค้ินห่าที�พัื่ก จน
ออกเดินทาง ห่นทางที�จะสรีา้งคิวิามืภักดี
ต่่อแบรีนด์และเพิื่�มืยอดจอง ธีุรีกิจต้่อง
มือบปรีะสบการีณ์ที�สรีา้งคิวิามืพึื่งพื่อใจ
ให้่แก่ลกูค้ิาในรีะดับสงูสดุ และต่อบโจทย์
ทกุคิวิามืคิาดห่วิงัได้ 

Much Better Adventures ในสห่รีาช่อาณาจกัรี 
เปิดตั่วิโปรีแกรีมืเที�ยวิที�ออกแบบมืาสำาห่รีับ 
ผู่้ที�ช่่�นช่อบไลฟื้์สไต่ล์ผ่จญภัย โดยให้่บรีกิารีที� 
พัื่กขึ้นาดเล็กในสถึานที�ห่่างไกล นำาทีมืโดยไกด์ 
ท้องถิึ�น แต่่ละทรีปิจะใช่เ้วิลาสั�น ๆ เพีื่ยง 2 วินั  
1 ค่ินเท่านั�น

โรีงแรีมื BVLGARI ปักกิ�ง มีืแนวิทางปฏิิบัติ่ด้าน
สิ�งแวิดล้อมื ทั�งการีรีกัษาต้่นสนอายุกวิา่ 200 ปี 
การีกักนำาฝันเพ่ื่�อนำามืาห่มุืนเวิยีนใช่้ในโรีงแรีมื 
การีจัดช่ั�นเรียีนโยคิะกลางแจ้งที�สวินในฤดูรีอ้น 
คิลาสช่งช่า และรีำาไทเก็ก เพ่ื่�อให้่แขึ้กผู่้เข้ึ้าพัื่ก
ได้ปลอบปรีะโลมืจติ่ใจ รีวิมืทั�งให้่บรีกิารีจกัรียาน 
Momo Design เพ่ื่�อได้ออกไปสำารีวิจย่านที�มีื
ช่วีิติ่ช่วีิาขึ้องปักกิ�ง

muchbetteradventures.com 

bulgarihotels.com
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แฟื้นด้อมื (Fandom) ชุ่มืช่นห่รี่อกลุ่มืคินที�ช่่�นช่อบเรี่�อง
เดียวิกัน ได้ขัึ้บเคิล่�อนด้วิยคินทกุช่ว่ิงวิยั โดยเฉพื่าะเจเนอเรีช่นั
ซึ่ทีี�มีือิทธีพิื่ลมืากที�สดุถึึง 45% อินฟื้ลเูอนเซึ่อรี ์รีะดับ Micro-
Community ซึ่ึ�งเปน็ชุ่มืช่นขึ้นาดเล็กที�มีืจำานวินผู่้ติ่ดต่ามืน้อย
กวิา่ 1 แสนคิน เป็นคินดังรีะยะเรีิ�มืต้่นที�พื่รีอ้มืกรีะจายไปต่ามื
แพื่ลต่ฟื้อรีม์ืต่่างสไต่ล ์เพ่ื่�อค้ินห่ากลุม่ืแฟื้นตั่วิจรีงิให้่เจอ แม้ืวิา่
กลยุทธีแ์ฟื้นเซึ่อรีว์ิสิจะรีวิบรีวิมืคินได้เพีื่ยงคิรีั�งละห่ลักสิบคิน
ห่รีอ่รีอ้ยคินก็ต่ามื 

ยิ�งส่�อโซึ่เช่ียลวิิ�งเข้ึ้าห่าลูกค้ิาและมือบบรีิการี
ให้่ดั�งเป็นคินสำาคัิญ ก็ยิ�งรีวิบรีวิมืลูกค้ิาที�สนใจ
สิ�งเดียวิกันได้เรี็วิยิ� ง ขึึ้� น การีเปิดพ่ื่�นที�แช่รี์
ปรีะสบการีณ์ มีืเกมืสุ่มืรีบัขึ้องขึ้วิญั มีืภารีกิจให้่
ลูกค้ิาได้รีบัสิทธีพิิื่เศัษ ล้วินเป็นการีซึ่่�อใจเช่ิงลึก 
โดยใช่้กลยุทธี ์ Direct-to-Fan (DTF) ในการีนำา
เสนอคิอนเทนต์่ปรีะเภทไลฟื้์สต่รีีมื การีรีับช่มื
โดยสมัืคิรีสมืาช่กิ วิดีิโอสนทนาแบบห่นึ�งต่่อห่นึ�ง 
รีะบบแปลภาษาอัต่โนมัืติ่เพ่ื่�อเข้ึ้าถึึงแฟื้นคิลบัต่่าง
ช่าติ่ การีเช่่�อมืต่่อส่�อโซึ่เช่ียลเข้ึ้ากับแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื
ฟื้นิเทคิ การีจดักิจกรีรีมืในที�สาธีารีณะ รีวิมืถึึงการี
ลงทุนบนป้ายบิลบอรีด์ส่�อนอกบ้านแบบดิจิทัล 
ห่รีอ่ส่�อในพ่ื่�นที�สาธีารีณะแบบ 3D ที�สมืจรีงิ
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  อุตสาหกรรม
ส่�อและบันเทิง

twitch.tv/fandom

twitter.com, @SpotifyKR

Twitch ห่นึ�งในช่อ่งที�ฝังัตั่วิอยู่บนแพื่ลต่ฟื้อรีม์ื YouTube พื่ยายามืปรีบัตั่วิจากเดิมืที�สรีา้งคิอน
เทนต์่วิดีิโอแบบไลฟื้ส์ต่รีมีื เปน็การีเปิดกลุม่ืเฉพื่าะเพ่ื่�อบรีกิารีแฟื้นคิลับแบบวิไีอพีื่ ไม่ืมีืโฆษณา
คัิ�น ไม่ืจำากัดเวิลา และเข้ึ้าถึึงนักแคิสต์่เกมืแบบตั่วิต่่อตั่วิ ซึ่ึ�งได้รีบัคิวิามืนิยมืมืากขึึ้�นในกลุม่ืเกมื
เมือรีผ์ู่้ห่ญิงฝัั� งเอเช่ยี อย่าง tinakitten สต่รีมีืเมือรีช์่าวิเกาห่ลีใต้่ผู่้คิลั�งไคิล้เกมืและศิัลปะ ห่รีอ่ 
ImJasmin ช่าวิเวิยีดนามืผู่้เช่่�อมืโยงการีสต่รีมีืเข้ึ้ากับไลฟื้ส์ไต่ล์ จัดสต่รีมีืในสถึานที�ที�ห่ลาก
ห่ลาย และยังเป็นตั่วิแทนในการีต่่อต้่านปัญห่าการีคิกุคิามืทางเพื่ศั

Spotify ค่ิอแอปพื่ลิเคิช่ันสต่รีมีืมิืงเพื่ลงที�ไต่่อันดับยอดบรีกิารีเพิื่�มืขึึ้�นในเกาห่ลีใต้่อย่างต่่อ
เน่�อง โมืเมืนตั่มืนี�เรีิ�มืต้่นจากการีเปิดตั่วิเพื่ลย์ลิสต์่ K-Pop Daebak ที�สมืบรูีณ์ ซึ่ึ�งปจัจุบันเรียีก
วิา่ K-Pop ON!  ที�สามืารีถึส่งออกเพื่ลย์ลิสต์่นี�สู่วิงกวิา้งพื่รีอ้มืกับการีฉายภาพื่ 3 มิืติ่บนจอ 
บิลบอรีด์ในเม่ืองให่ญ่ ๆ ต่อบรีบัฐานแฟื้นคิลับต่่างช่าติ่ที�รีอลุ้นถ่ึายภาพื่คิู่กับศิัลปินที�ช่่�นช่อบ
บนป้ายแห่่งนั�น



นักท่องเที�ยวิเรีิ�มืกลับมืาวิางแผ่น
ต่ารีางออกเดินทางกันอีกคิรีั�ง เม่ื�อ
โลกเรีิ�มืกลับสู่สภาวิะปกติ่มืากขึึ้�น การี
แพ็ื่กกรีะเป๋ากลายเป็นสัญญาณเช่ิง
บวิกขึ้องการีฟื้้� นตั่วิ 
โ ด ย นั ก ท่ อ ง เ ที� ย วิ ยั ง คิ ง มื อ ง ห่ า
ปรีะสบการีณ์ให่ม่ื ๆ ในการีท่องเที�ยวิ 
ผู่้บรีิโภคิยินดีที�จะ “เล่นให่ญ่-จ่าย
เต็่มื” มืุ่งเน้นการีสัมืผั่สกับธีรีรีมืช่าติ่ 

การีฟื้้� นตั่วิขึ้องอุต่สาห่กรีรีมืการีท่องเที�ยวิค่ิอ
โอกาสคิรีั�งให่ญ่ขึ้องห่ลายธีรุีกิจ แบรีนด์ต่่าง ๆ  จะ
ต้่องห่าวิธิีทีี�ต่อบโจทย์พื่ฤติ่กรีรีมืการีเดินทางใน
ทุกทรีปิ รีายงานจาก WTM และ Travel For-
ward แสดงให้่เห็่นวิา่ 39% ขึ้องนักการีต่ลาดด้าน
การีท่องเที�ยวิ คิวิรีลงทุนเพิื่�มืงบด้านเทคิโนโลยี
ให่ม่ื ๆ  เพ่ื่�อสรีา้งทางเล่อกตั่�งแต่่วินัที�ลกูค้ิากดจอง
ตั่�วิ ค้ินห่าที�พัื่ก จนออกเดินทาง ห่นทางที�จะสรีา้ง
คิวิามืภักดีต่่อแบรีนด์และเพิื่�มืยอดจอง ธีุรีกิจ
ต้่องมือบปรีะสบการีณ์ที�สรีา้งคิวิามืพึื่งพื่อใจให้่
แก่ลูกค้ิาในรีะดับสูงสุด และต่อบโจทย์ทุกคิวิามื
คิาดห่วิงัได้ 

Much Better Adventures ในสห่รีาช่อาณาจักรี เปิดตั่วิ
โปรีแกรีมืเที�ยวิที�ออกแบบมืาสำาห่รีบัผู่้ที�ช่่�นช่อบไลฟื้์สไต่ล์
ผ่จญภัย โดยให้่บรีกิารีที�พัื่กขึ้นาดเล็กในสถึานที�ห่่างไกล นำา
ทีมืโดยไกด์ท้องถิึ�น แต่่ละทรีปิจะใช่เ้วิลาสั�น ๆ เพีื่ยง 2 วินั 1 
ค่ินเท่านั�น

โรีงแรีมื BVLGARI ปักกิ�ง มีืแนวิทางปฏิิบัติ่ด้านสิ�งแวิดล้อมื 
ทั�งการีรีกัษาต้่นสนอายุกวิา่ 200 ปี การีกักนำาฝันเพ่ื่�อนำามืา
ห่มืนุเวิยีนใช่ใ้นโรีงแรีมื การีจดัช่ั�นเรียีนโยคิะกลางแจง้ที�สวิน
ในฤดรูีอ้น คิลาสช่งช่า และรีำาไทเก็ก เพ่ื่�อให้่แขึ้กผู่้เข้ึ้าพัื่กได้
ปลอบปรีะโลมืจติ่ใจ รีวิมืทั�งให้่บรีกิารีจกัรียาน Momo De-
sign เพ่ื่�อได้ออกไปสำารีวิจย่านที�มีืช่วีิติ่ช่วีิาขึ้องปักกิ�ง

การีท่องเที�ยวิกลางแจ้ง และการีพัื่ก
ผ่่อนทางจิต่ใจ นักเดินทางกวิา่ 80% 
กล่าวิวิ่าพื่วิกเขึ้าต้่องการีเข้ึ้าพัื่กใน
ที�พัื่กแบบยั�งย่น และมีืผู่้บรีโิภคิบาง
กลุม่ืปรีบัพื่ฤติ่กรีรีมืเปน็การีท่องเที�ยวิ
แบบรีะยะสั�น (Microadventure) 
ภายในปรีะเทศัห่รีอ่ปรีะเทศัรีอบข้ึ้าง 
เน้นการีออกเดินทางค้ินพื่บโลกให่ม่ื
ด้วิยรีถึไฟื้ เรีอ่ ห่รีอ่เดินเท้า
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และการตกแต่ง

ไม่ืวิา่จะอาคิารีสงูเสียดฟื้า้ห่รีอ่ที�พัื่กอาศััยบนนำา งานสถึาปัต่ยกรีรีมืและการีต่กแต่่ง
ล้วินได้รีบัการีออกแบบภายใต้่แนวิคิิดสำาคัิญเรี่�อง Biophilic Design ห่รีอ่การี
ออกแบบที�ทำาให้่ได้ใช่ช้่วีิติ่ใกล้ช่ดิธีรีรีมืช่าติ่ และการีออกแบบเพ่ื่�อคิณุภาพื่อากาศัที�
ดี กลับเข้ึ้าสูธ่ีรีรีมืช่าติ่ทั�งพ่ื่�นที�ภายในห่รีอ่ภายนอก ทั�งห่มืดนี�ก็เพ่ื่�อยกรีะดับคิณุภาพื่
ช่วีิติ่และสขุึ้ภาพื่จติ่ขึ้องผู่้อยู่อาศััย โดยอาศััยการีใช่น้วิตั่กรีรีมื ทั�งการีเล่อกใช่ว้ิสัดุ
อย่างเช่น่สาห่รีา่ยฟื้อกอากาศั การีสรีา้งพ่ื่�นที�พัื่กรีะห่วิา่งอาคิารี การีเปิดรีบัแสงแดด 
และการีห่มืุนเวิยีนอากาศั

สตู่ดิโอด้านสถึาปัต่ยกรีรีมืและการีต่กแต่่ง
ภายใน จำาเป็นต้่องกำาห่นดเป้าห่มืายในรีะยะยาวิ 
ด้วิยการีใช่้วิิธีีคิิดแบบ Speculative Think-
ing เพ่ื่�อกำาห่นดวิสัิยทัศัน์และคิวิามืเป็นไปได้ใน
งานออกแบบขึ้องตั่วิเอง โดยไม่ืล่มืคิิดคิำานึงถึึง
ปรีะเด็นการีใช่ง้านทางสังคิมืและสิ�งแวิดลอ้มื เพ่ื่�อ
ให้่งานสถึาปัต่ยกรีรีมืนั�นต่อบโจทย์ผู่้ใช่้ทุกกลุ่มื
อย่างแท้จรีงิ นอกจากนี� ยังสามืารีถึเปิดพ่ื่�นที�เพ่ื่�อ
ให้่เกิดคิวิามืรีว่ิมืม่ือกันรีะห่วิา่งกลุม่ืคินสรีา้งสรีรีค์ิ
ให้่ได้เข้ึ้ามืามีืส่วินรีว่ิมื เปิดรีบัคิวิามืห่ลากห่ลาย
ขึ้องคิอมืมิืวินิตี่� และกล้าที�จะทดลองสรีา้งสรีรีค์ิ
ผ่ลงานด้วิยนวิตั่กรีรีมืลำาสมัืย 

AirBubble เคิรี่�องฟื้อกมืลพิื่ษออกจากอากาศัที�ถึูก
นำามืาใช่้ในพื่าวิิลเลียนสนามืเด็กเล่น ที�เม่ืองวิอรีซ์ึ่อ 
โปเแลนด์ ใช่้พื่ลังงานแสงอาทิต่ย์จากถัึงปฏิิกรีณ์
ช่วีิภาพื่และห่่อหุ้่มืด้วิยเรีอ่นกรีะจกสาห่รีา่ย ที�ทำาห่น้าที�
เป็นตั่วิฟื้อกมืลพิื่ษและก�าซึ่คิารีบ์อนไดออกไซึ่ด์ ทำาให้่
เกิดกรีะบวินการีสังเคิรีาะห์่แสงต่ามืธีรีรีมืช่าติ่ ทั�งยัง
ปิดกั�นเสียงจากภายนอก เห่มืาะกับการีเปน็พ่ื่�นที�เรียีนรูี ้
สำาห่รีบัเด็ก ๆ

ศันูย์เทคิโนโลยี Urban Tech District ในดไูบ ก่อสรีา้ง
ขึึ้�นภายใต้่เป้าห่มืายปล่อยคิารีบ์อนเป็นศัูนย์ นำาเสนอ
โปรีแกรีมืและแนวิทางปฏิิบัติ่ที�เปน็มิืต่รีต่่อสิ�งแวิดล้อมื 
สรีา้งเสรีมิืศัักยภาพื่รีะบบนิเวิศัทางเทคิโนโลยี โดย
ช่ดเช่ยการีปล่อยคิารีบ์อนทั�งห่มืดจากการีก่อสรีา้งและ
การีดำาเนินงาน สรีา้งคิวิามืยั�งย่นเพิื่�มืเติ่มื โดยรีวิมืถึึง
การีทำาฟื้ารีม์ืในเม่ือง โซึ่ลารีฟ์ื้ารีม์ื และการีออกแบบ
พ่ื่�นที�ในรีม่ืที�ส่งเสรีมิืคิวิามืเป็นอยู่ที�ดี

ecologicstudio.com 

urb.ae 
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ทกุวินันี�นักออกแบบและศิัลปินห่นีไม่ืพ้ื่นปรีะเด็นการีสรีา้งสรีรีค์ิผ่ลงาน เพ่ื่�อนำาไป
ใช่เ้ปน็เคิรี่�องม่ือด้านนวิตั่กรีรีมืทางสังคิมื (Social Innovation) โดยนำาผ่ลกรีะทบ 
จากปัญห่าต่่าง ๆ มืาใช่เ้ป็นต้่นทนุห่ลัก เช่น่ คิวิามืขัึ้ดแย้งทางการีเม่ือง อคิติ่ทาง
สังคิมื สภาพื่ภมิูือากาศัที�เปลี�ยนแปลง และเศัรีษฐกิจที�ถึดถึอย เห่ล่านี�ล้วินเป็น 
แรีงบันดาลใจสู่ผ่ลงานสรีา้งสรีรีค์ิที�สะท้อนวิิถีึช่ีวิิต่ขึ้องผู่้คินในอนาคิต่ คิวิามื
ท้าทายขึ้องนักออกแบบจึงไม่ืใช่แ่ค่ิการีสรีา้งสรีรีค์ิสิ�งให่ม่ือยู่เสมือ แต่่ยังรีวิมืถึึง
การีสรีา้งสิ�งที�ส่งผ่ลลัพื่ธีต่์่อองค์ิกรี ชุ่มืช่น ท้องถิึ�น ห่รีอ่การีสรีา้งการีเปลี�ยนแปลง
ได้ด้วิยแรีงผ่ลกัดันจากส่�อดิจทัิลและเทคิโนโลยีที�ทันสมัืย เพ่ื่�อเจาะลึกห่าคิำาต่อบ
ขึ้องผ่ลงานผ่่านปัญห่าที�พื่บเจอ
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  อุตสาหกรรม
ศิลปะและ

หัตถกรรม
ธีรุีกิจจำาเปน็ต้่องพัื่ฒนากรีะบวินการีออกแบบรีว่ิมื 
(Co-Designing) ซึ่ึ�งเป็นวิธิีทีี�คิรีอบคิลุมืถึึงผู่้ใช่้
งานที�มีืคิวิามืห่ลากห่ลาย และสรีา้งสรีรีค์ิผ่ลงาน
ที�ต่รีงคิวิามืต้่องการี โดยเฉพื่าะกลยทุธีก์ารีสำารีวิจ
คิวิามืต้่องการีก่อนออกแบบ การีเปิดพ่ื่�นที� และ
การีเปิดใจกวิา้ง เพ่ื่�อเช่่�อเช่ญิคินจากห่ลากห่ลาย
สาขึ้า ทั�งนักออกแบบ วิิศัวิกรี โปรีแกรีมืเมือรี ์
ลูกค้ิา และผู่้ใช่้งาน แม้ืแต่่งานออกแบบศิัลปะ
ดิจิทัล ก็จำาเป็นต้่องสรีา้งคิอมืมิืวินิตี่�ที�เป็นพ่ื่�นที�
แลกเปลี�ยนคิวิามืเห็่น ห่รีอ่สรีา้งการีมีืส่วินรีว่ิมืต่่อ
งานออกแบบ โดยกำาห่นดให้่ทุกคินมีืบทบาทที�
เท่าเทียมืกัน เพ่ื่�อพัื่ฒนาผ่ลงาน ปรีบักรีะบวินการี 
พัื่ฒนาปรีะสบการีณ์การีใช่้งาน รีวิมืถึึงสรี้าง
แนวิทางแก้ไขึ้ปัญห่าให่ม่ื ๆ

การีออกแบบบรีกิารีเพิื่�มืคิวิามืสัมืพัื่นธีร์ีะห่วิา่งญาติ่ผู่้เสียช่วีิติ่ขึ้องวิดัเซึ่น็โซึ่จใินญี�ปุ่น ไม่ืได้ 
มีืเพีื่ยงเรี่�องคิวิามืต่าย แต่่ออกแบบช่่องทางให้่คิำาปรีกึษาเกี�ยวิกับพุื่ทธีศัาสนาห่รีอ่การี
เยียวิยาจติ่ใจผู่้สญูเสีย  ผ่่านจดห่มืายข่ึ้าวิ ไลน์ และอีเมืล โดยนำาคิวิามืเห็่นจากศัาสนิกช่น 
ญาติ่ และผู่้ที�ใช่้บรีกิารีวิดั มืาต่่อยอดเป็นองค์ิคิวิามืรูี ้ ใช่้ออกแบบบรีกิารีและผ่ลิต่ภัณฑ์์
ขึ้องวิดั เช่น่ เคิรี่�องห่อมื เคิรี่�องรีาง ห่รีอ่แท่นบูช่าสำาห่รีบัตั่�งต่ามืพ่ื่�นที�บ้านที�แต่กต่่างกัน

โปรีเจก็ต์่ Understanding Neurodivergents โดย Project Lima องค์ิกรีจากอินโดนีเซึ่ยี 
ได้รีว่ิมืม่ือกับสต่ดิูโอ Anotas ออกแบบผ่ลงานศิัลปะดิจทัิล ผ่ลิต่ภัณฑ์์ และบรีกิารีที�เห่มืาะสมื
กับกลุม่ืผู่บ้รีโิภคิในเอเช่ยีต่ะวินัออกเฉียงใต้่ที�มีืคิณุสมืบัติ่ห่ลากห่ลาย จา้งผู่ร้ีว่ิมืทีมืออกแบบ
ที�มีืคิวิามืห่ลากห่ลายทางปรีะสาท เช่น่ ผู่้เป็นออทิสติ่ก ดิสเล็กเซึ่ยี ห่รีอ่สมืาธีสัิ�น (ADHD) 
เพ่ื่�อสรีา้งสรีรีค์ิสินค้ิาและบรีกิารีที�เห่มืาะสมืสำาห่รีบัคินกลุ่มืนี�โดยเฉพื่าะ

zensho-ji.com

projectlima.co
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แบรีนด์ห่รีอ่บรีษัิทที�ดำาเนินงานในรีะบบเศัรีษฐกิจจีโนมื จำาเป็นต้่องมีื
คิวิามืโปรีง่ใสในการีบรีหิ่ารีจัดการีข้ึ้อมืูล ซึ่ึ�งจะเป็นพ่ื่�นฐานสำาคัิญใน
การีรีกัษาคิวิามืไวิว้ิางใจขึ้องผู่บ้รีโิภคิ ห่รีอ่ห่ากกรีณีที�ผู่บ้รีโิภคิเรีิ�มืกังวิล
เกี�ยวิกับข้ึ้อมืูลจโีนมื แบรีนด์จะต้่องพัื่ฒนาเคิรี่�องม่ือให่ม่ื ๆ ในการีค่ิน
คิวิามืเป็นส่วินตั่วิให้่แก่ผู่้บรีโิภคิ ไม่ืวิา่จะเป็นการีสรีา้งช่อ่งทางการีเข้ึ้า
ถึึงที�งา่ยและช่ดัเจนสำาห่รีบัการีใช่ง้าน พื่รีอ้มืมีืรีะบบการีปกป้องข้ึ้อมืูล
ขึ้องผู่้บรีโิภคิที�รีดักมุื น่าเช่่�อถ่ึอ ต่ลอดจนการีปรีะเมิืนคิวิามืเสี�ยงรีะยะ
ยาวิ พื่รีอ้มืมืองห่าการีลงทนุให่ม่ื ๆ เพ่ื่�อขึ้ยายศัักยภาพื่ด้านข้ึ้อมืูล เช่น่ 
การีจบัม่ือกับห่น่วิยวิจิยัเพ่ื่�อพัื่ฒนายาเฉพื่าะบุคิคิล ห่รีอ่การีรีกัษาโรีคิ
ด้วิยนวิตั่กรีรีมืให่ม่ื

ฐานข้ึ้อมูืลพัื่นธีุกรีรีมืขึ้องคินไทย โดยจุฬาฯ ได้
รีว่ิมืม่ือกับสถึาบันวิจิยัรีะบบสาธีารีณสขุึ้ (สวิรีส.) 
สำานักงานห่ลักปรีะกันสุขึ้ภาพื่แห่่งช่าติ่ (สปสช่.) 
สำานักงานพัื่ฒนาวิิทยาศัาสต่รี์และเทคิโนโลยี 
แห่่งช่าติ่ (สวิทช่.) โรีงพื่ยาบาลต่่าง ๆ  และโรีงเรียีน
แพื่ทย์ทั�วิปรีะเทศั จัดทำาเคิรีอ่ข่ึ้ายข้ึ้อมูืลโรีคิห่า
ยาก สำาห่รีับสรี้างรีะบบการีส่งต่่อผู่้ป่วิย และ
ข้ึ้อมูืลการีดูแลรีักษาผู่้ป่วิยโรีคิห่ายากรีะห่วิ่าง 
โรีงพื่ยาบาลในเคิรีอ่ข่ึ้าย เพ่ื่�อสรีา้งคิวิามืสะดวิก
สบายให้่แก่ผู่้ป่วิยได้ในมิืติ่ต่่าง ๆ

รีัฐบาลสห่รีัฐอาห่รีับเอมิืเรีต่ส์ เปิด Emirati  
Genome Program สำาห่รีับการีรีิเรีิ�มืจัดเก็บ
ข้ึ้อมืูลจีโนมืปรีะช่ากรีทั�วิปรีะเทศั โดยตั่�งเป้า
เปลี�ยนผ่่านสู่โมืเดลรีะบบสาธีารีณสขุึ้เพ่ื่�อป้องกัน
และดแูลด้านสขุึ้ภาพื่ให้่แก่ปรีะช่าช่น
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ความเป็นอย่่ที�ดิี

การีแพื่รีร่ีะบาดขึ้องโคิวิดิ-19 ได้ทำาให้่เรี่�องสขุึ้ภาวิะกลายเปน็เรี่�องสำาคัิญอันดับต้่น ๆ   
จุดเปลี�ยนนี�เองที�ทำาให้่อนาคิต่ขึ้องการีดแูลสขุึ้ภาพื่ เป็นเรี่�องขึ้องการีคิาดการีณ์
และป้องกันมืากกวิา่การีรีกัษาปลายทาง เทคิโนโลยีทางการีแพื่ทย์ (MedTech) 
จะเพิื่�มืศัักยภาพื่ในการีมืองเกมืรีะยะยาวิ เช่่น การีต่รีวิจจีโนมื ที�ทำาให้่ผู่้บรีกิารี
ทางการีแพื่ทย์ติ่ดต่ามืและต่รีวิจสอบดีเอ็นเอขึ้องผู่้ป่วิย เพ่ื่�อปรีะเมิืนคิวิามื
เสี�ยงขึ้องเช่่�อโรีคิได้ นอกจากนี�เภสัช่พัื่นธีศุัาสต่รี ์ (Pharmacogenomics) จะ
เพิื่�มืศัักยภาพื่ในการีพัื่ฒนายาให่ม่ืสำาห่รีบัแต่่ละบุคิคิล เพ่ื่�อให้่สอดคิล้องกับรีหั่ส
ดีเอ็นเอในยีนที�เกี�ยวิข้ึ้องกับการีเกิดโรีคิมืากขึึ้�น

Genomics Thailand
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พื่ฤติ่กรีรีมืผู่บ้รีโิภคิเรีิ�มืสัมืพัื่นธีกั์บการีกินอาห่ารีแบบองค์ิรีวิมืมืากขึึ้�น ซึ่ึ�งเช่่�อมืโยง
กับสขุึ้ภาพื่มืนุษย์และสขุึ้ภาพื่ขึ้องโลก 

ปรีะช่ากรีวิีแกนและผู่้บรีโิภคิมัืงสวิิรีติั่แบบย่ดห่ยุ่นในฝัั� งเอเช่ียเติ่บโต่รีวิดเรีว็ิ 
ในจีนมีืวิิถีึการีบรีโิภคิน้อยลงและการีดูแลรูีปรีา่งเกิดขึึ้�นในกลุ่มืวิัยรุีน่ รีวิมืทั�ง
เกิดพื่ฤติ่กรีรีมืการีคัิดสรีรีอาห่ารีที�ปลอดภัยมืากยิ�งขึึ้�นในผู่้สูงอายุ เพ่ื่�อให้่ห่่าง
ไกลจากโรีคิภัยและการีรีะบาดขึ้องเช่่�อไวิรีสั มีืการีคิาดการีณ์วิ่าอุต่สาห่กรีรีมื
อาห่ารีที�เกี�ยวิข้ึ้องกับนวิตั่กรีรีมือาห่ารีจากพ่ื่ช่ในจนีจะทะยานสงูขึึ้�นต่่อเน่�อง และ 
ปรีับเปลี�ยนพื่ฤติ่กรีรีมืการีบรีิโภคิขึ้องผู่้คินให้่หั่นมืากินอาห่ารีจากพ่ื่ช่  
(Plant-Based) เป็นปรีะจำา เป็นจำานวิน 4.6 พัื่นล้านคินภายในปี 2030 

อาห่ารีคิลีนและอาห่ารี Plant-Based จดัเป็น
อาห่ารีที�ผู่้บรีิโภคิยอมืจ่ายในรีาคิาที�สูงขึึ้�น 
ท่ามืกลางการีแข่ึ้งขัึ้น แบรีนด์ต่่าง ๆ จำาเป็น
ต้่องบอกรีายละเอียดข้ึ้อมูืลส่วินผ่สมืและ
คิณุภาพื่ขึ้องอาห่ารีอย่างโปรีง่ใส และเช่่�อมืโยง
การีรีบัปรีะทานอาห่ารีกับปรีชั่ญาการีใช่้ช่ีวิิต่
แบบดั�งเดิมืและอาห่ารีจากท้องถิึ�น เพ่ื่�อคิวิามื
เป็นอยู่ที�ดีและอายุย่นยาวิแบบ Blue Zones 
ได้ถึูกกล่าวิถึึงในงาน TUTTOFOOD วิ่าเป็น
วิัต่ถึุดิบเกษต่รีกรีรีมืรีะดับท้องถิึ�นที�เห่มืาะ
กับแนวิคิิดเพ่ื่�อคิวิามืยั�งย่น อย่างวิตั่ถึุดิบพ่ื่�น
ถิึ�นเพ่ื่�อปรุีงรีสเป็นนำาส้มืสายชู่และม็ือกเทล  
อาห่ารีออรีแ์กนิกอย่างสาห่รีา่ย ขิึ้ง ขึ้มิื�น เบอรีร์ี ี
สีแดง และอาห่ารีซูึ่เปอรีฟู์ื้ด้อย่างถัึ�วิและธีญัพ่ื่ช่ 

กลยุทธีฉ์ลากอาห่ารี Clean Label ในไต้่ห่วินัโดยเฉพื่าะสินค้ิาในมิืนิมืารีท์ กำาลังเปลี�ยน 
ผู่บ้รีโิภคิให้่หั่นมืาต่รีะห่นักถึึงที�มืาขึ้องอาห่ารีมืากขึึ้�น สนับสนุนผ่ลิต่ภัณฑ์์อาห่ารีที�ไม่ืมีืการี
ใช่ส้ารีเคิมีืสังเคิรีาะห์่ และเปน็สินค้ิาที�ผ่ลิต่จากวิตั่ถึดิุบธีรีรีมืช่าติ่ รีวิมืถึึงได้เผ่ยข้ึ้อมูืลอาห่ารี
อย่างโปรีง่ใส แม้ืจะเป็นวิตั่ถึุดิบที�ถึูกคัิดออกเพื่รีาะห่น้าต่าไม่ืสวิยงามืก็ต่ามื ทั�งห่มืดนี� 
ช่ว่ิยสรีา้งการีรีบัรูีข้ึ้องแบรีนด์อย่างต่รีงไปต่รีงมืาได้มืากขึึ้�น

แบรีนด์ Karana (กรีณะ) ฟูื้ด้เทคิสต่ารีท์อัปอาห่ารีจากพ่ื่ช่รีายแรีกขึ้องสิงคิโปรี ์นำาปรีชั่ญา
การีกินแนวิพุื่ทธีมืาเล่นกับคิำาภาษาสันสฤต่ เกิดเป็นช่่�อแบรีนด์วิา่ Karana ซึ่ึ�งห่มืายถึึง 
“การีกรีะทำา” แบรีนด์เปรียีบเปรียวิา่การีสรีา้งสมืดลุกับธีรีรีมืช่าติ่จะนำาคิวิามืเจรีญิรุีง่เรีอ่ง
กลับมืา จุดขึ้ายค่ิอการีพัื่ฒนาเน่�อห่มูืเทียมืจากขึ้นุนอ่อนจากฟื้ารีม์ืขึ้นาดเล็กในศัรีลัีงกา  
ที�ให้่รีสสัมืผั่สและรีสช่าติ่ใกล้เคีิยงกับเน่�อห่มูืจรีงิ เห่มืาะนำาไปปรุีงเปน็ไส้ติ่�มืซึ่ำา ไส้ซึ่าลาเปา 
และไส้บั�นห่มีื� (แซึ่นด์วิชิ่เวิยีดนามื)
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