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เจเนอเรชันโฟกัส
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PROFILES

ลักษณะผู บ้ ริโภค

ผู ค้ น

SOCIAL & CULTURE

สังคมและวัฒนธรรม

เทคโนโลยี

ENVIRONMENT

สิ่งแวดล อ้ ม

ปี 2021 จึงเป็นปีของการอยู่กับปัจจุบัน เท่าทันสิ่งที่มี มองออกไป
เท่าที่ระยะสายตาจะเห็น และลงมือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่มีค่า
ในมือให้เป็นต้นทุนชีวต
ิ ที่เกิดผลประโยชน์สงู สุด

การฟื้นตั วจากวิกฤตระดั บโลกที่ ส่งผลต่ อทุกมิติของชีวิต
ในปีทผ
ี่ า่ นมา คงปรากฏฝุน
่ ควันของการล่มสลายทางเศรษฐกิจ
ยังคงไม่จางหาย บาดแผลจากความกลัวยังเหลือร่องรอย
การกัดกินจิตใจของผู้คน ช่องว่างของความเหลื่อมล้�ำและ
ความไม่เท่าเทียมนัน
้ ถูกถ่างออกและครอบคลุมแบบไม่เลือก
ชนชั้น คลื่นของปัญหาที่ถาโถมนี้ ยังคงเป็นคลื่นต่อเนื่ อง
ที่ทก
ุ คนจะต้องรับมือกันต่อไป
เราเรียนรูอ
้ ะไรบ้างจากโลกที่ไม่แน่นอนตลอดปีที่ผ่านมา
เรียนรูท
้ ี่จะรับมือกับความท้าทาย?
ทดลองปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง?
หรือเพียงแค่อยู่รอดให้ได้?

เมื่อรอบตัวเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัด พฤติกรรมถูกหล่อหลอมให้เปลีย
่ น
ไปตามทางเลือกที่ มีอยู่ เราจึงจ�ำเป็นต้องมีเครือ
่ งมือและวิธีคิด
เพื่ อ จั ด การกั บ สิ่ ง ที่ เรีย กว่า ชี วิต ไม่ ว่า จะเป็ น “ความยื ด หยุ่ น ”
การเตรียมตั วและหั วใจให้ พร้อมกั บทุกความเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวได้อยู่เสมอในทุกบริบท “การคิดอย่างเป็นระบบ” ที่ชว
่ ยให้
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ ใช้ประโยชน์
จาก “อินเทอร์เน็ตใหม่” เครือ
่ งมือที่ไม่สนใจการจ�ำกัดการเข้าถึง
ของรัฐ แต่เลือกใช้เครือข่ายต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่วน
ส�ำคัญที่สด
ุ อย่าง “การฟื้นฟู” เพื่อต่อเติมลมหายใจและกลับมามี
ชีวต
ิ ได้ใหม่อีกครัง้ หลังจากทุกอย่างผ่านพ้น
วิกฤตครัง้ ใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่วก
ิ ฤตครัง้ ใหม่ และอาจไม่ใช่ครัง้
สุดท้าย มนุษย์และโลกทั้งใบจ�ำต้องผ่านความเลวร้าย และรูจ
้ ัก
ปรับตัวเพื่อรับมือใหม่อีกเสมอ
อย่างที่สภ
ุ าษิตโบราณของจีนกล่าวเอาไว้
勇者可能跌倒, 但不会屈服。
ผู้กล้าอาจล้มได้ แต่จะไม่ยอมแพ้
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สิง
่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการที่ต้องการ / ศักยภาพต่อธุรกิจ
• หลังจากปี 2019 ชาวบูมเมอร์สว่ นใหญ่กา้ วเข้าสู่
วัยเกษียณ การได้พักหลังการท�ำงานที่ยาวนาน
ท� ำให้ คนกลุ่มนี้ มีเวลาหั นมาเข้ าสู่วงการดิ จิทัล
อย่างเต็มตัว สถิตจ
ิ ากรายงาน Future-Proofing
Your Brand เผยว่า ชาวบูมเมอร์ได้กลายเป็น
ฐานลู ก ค้ า หลั ก ส� ำ หรับ สิ น ค้ า สมาร์ต โฟนและ
ไอแพด และเป็น ผู้บริโภคที่ มี ย อดดาวน์ โหลด
แอพพลิเคชันต่อเดือนมากที่สด
ุ ซึ่งเห็นชัดที่สด
ุ
ในช่วงล็อกดาวน์จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่พบ
ว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของการล็อกดาวน์ ชาว
บูมเมอร์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันใหม่ๆ มากถึง
1.2 พันล้านครัง้ ทั่วโลก ท�ำให้หลายแบรนด์เลือก
ลงทุนโฆษณาในวิดีโอของแบรนด์ที่ชาวบูมเมอร์
นิยมดาวน์โหลด ซึ่งในจ�ำนวนแอพพลิเคชันนั้น
พบว่ามี 82% ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันเกมส์
หรือรายการถ่ายทอดเกมส์ eSport ประเภทต่างๆ
ซึ่งเป็นทั้งประเภทเกมส์ต่อสูใ้ ช้พลังและเกมกีฬา
ที่จำ� ลองสถานการณ์ใกล้เคียงในชีวต
ิ จริง
• เฟซบุ๊กคือศูนย์รวมเครือข่ายโซเชียลแห่งใหญ่
ที่สด
ุ ส�ำหรับชาวบูมเมอร์ จนกลายเป็นที่รวมตัว
กั นสั งสรรค์ หรือท่ องเที่ ยว ซึ่งมี ผลมาจากการ
ติดต่อผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย และการเกิด
สังคมออนไลน์ทส
ี่ ามารถก�ำหนดเพือ
่ นเฉพาะกลุม
่
ขึ้นได้ โดยเฉพาะส�ำหรับหญิงอายุ 50 ปีข้น
ึ ไป ซึ่ง
ให้ความสนใจข่าวสารและการอัพเดตชีวต
ิ จาก
เพื่อนมากที่สด
ุ
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• การโฆษณาสินค้าแบบให้ทดลองใช้กอ
่ นสามารถ
จูงใจและสร้างความเชื่อถือกับชาวบูมเมอร์ได้ดี
ผลส�ำรวจจาก MediaPost เผยว่า เจเนอเรชัน
เบบี้ บู ม เมอร์คื อ ผู้ บ ริโ ภคที่ เชื่อ ค� ำ โฆษณาหรือ
การโน้มน้าวจากสื่อเฟซบุก
๊ มากกว่าเจนอื่น 19%
สอดคล้องกับรายงานส�ำรวจจาก 2020 Brand
Intimacy Survey ที่ ระบุว่าชาวบูมเมอร์อายุ
ราว 55-64 ปี คือลูกค้าประจ�ำของร้านค้าแอมะ
ซอน โตโยต้า และคอสโก้ โดยได้รบ
ั การจูงใจมา
จากสื่อเฟซบุก
๊ หรือได้รบ
ั รางวัลจากแคมเปญบน
แอพพลิเคชัน แล้วน� ำข้อมูลเหล่านั้ นมาตั ดสิน
ใจในการเลือกซื้อสินค้าอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเป็น
แบรนด์เดียวกันกับที่เคยได้ทดลองใช้
• ประสบการณ์ บันเทิ งด้านซีรส
ี ์และภาพยนตร์
นั บเป็นบริการที่ เป็นที่ ช่ืนชอบของเบบี้บูมเมอร์
เช่นกัน บริษัท Netflix ให้ความส�ำคัญกับคนกลุม
่
นี้มากขึ้น จึงคัดสรรภาพยนตร์เก่าๆ มาไว้ เช่น
เรือ
่ ง Stir Crazy, Staying Alive หรือภาพยนตร์
ชุดเรือ
่ ง The Godfather นอกจากนี้ยงั ลงทุนใน
ภาพยนตร์ที่น�ำดารานักแสดงวัยบูมเมอร์มารับ
บทน�ำ เช่น เรือ
่ ง The Irishman ซึ่งเผยความ
เท่ แอ็กชั่นฉบับหนุ่มใหญ่ น� ำแสดงโดยโรเบิรต
์
มาริโอ เดอ นิโร (Robert Mario De Niro) เรือ
่ ง
Grace & Frankie เผยมุมมองของเหล่าบูมเมอร์
ในทัศนคติทันโลกฉบับเวิรก
์ กิงวูแมน น�ำโดยเจน

ฟอนด้า (Jane Fonda) หรือเรือ
่ ง The Kominsky
Method ที่น�ำแสดงโดยไมเคิล เคิรก
์ ดักลาส
(Michael Kirk Douglas) นักแสดงผูเ้ ป็นต�ำนาน
แห่งฮอลลีวด
ู ที่มาบอกเล่าทัศนคติของคนรุน
่ เก่า
ที่คนรุน
่ ใหม่อาจไม่เคยเห็นและเข้าใจมาก่อน
• การเติ บโตด้านความต้ องการทางดิจิทัลของ
กลุม
่ เบบีบ
้ ม
ู เมอร์ยงั ส่งผลต่อตลาดด้านอุปกรณ์
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทส
ี่ วมใส่
ได้ (Wearable) ได้แก่ นาฬิกาตรวจจับการเต้น
ของหัวใจ นาฬิกาส�ำหรับออกก�ำลังกาย เครือ
่ ง
นับก้าว เป็นต้น รายงานจาก Deloitte คาดการณ์วา่
สินค้ากลุม
่ นี้จะสามารถเติบโตได้อก
ี ในตลาดของ
เบบีบ
้ ม
ู เมอร์และเจนเอ็กซ์ ซึ่งมีโอกาสท�ำรายได้ใน
ท้องตลาดถึง 150 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

• งานวิจย
ั จาก RAND เผยว่า ชาวเบบี้บูมเมอร์
มากกว่า 50% ไม่ต้องการเกษียณอายุจากการ
ท�ำงาน โดย 39% ยินดีมองหางานใหม่แม้วา่ อายุ
จะมากกว่า 65 ปีก็ตาม ในสหราชอาณาจักร มี
บูมเมอร์เพียง 25% เท่านั้นที่ออกจากงานหลัง
เกษียณอายุ ซึ่งในจ�ำนวน 50% ยินดีท�ำงานต่อ
ไปอีก 5 ปี และงานที่มองหามักตรงกับสาขาที่
เรียนมา เพราะไม่จ�ำเป็นต้ องเรียนรูท
้ ั กษะใหม่
แต่จะเสริมแนวคิดด้านการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน รายงานจาก Deloitte ปี 2020 เผยว่า
มีบริษัทจ�ำนวน 20% รูส
้ ึกไว้วางใจในธุรกิจหรือ
บริษั ท ที่ มี คู่ค้ า เป็ น วัย บู ม เมอร์ม ากกว่า และมี
บริษัทจ�ำนวน 16% ที่ยน
ิ ดีรบ
ั พนักงานสูงวัยที่ไม่
ต้องการเกษียณอายุเข้าท�ำงาน เช่น McDonald’s
และ BMW โดยบริษัทยังยินดีจด
ั โปรแกรมสอน
พนั กงานที่อายุมากกว่า 50 ปี เพื่อเสริมความ
ช�ำนาญและกระตุ้นให้ เกิ ดการเรียนรูใ้ หม่ ๆ ให้
พนักงานกลุม
่ นี้

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

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

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

บทความ “Boomer Workforce:
Shifting Priorities”,
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

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

บทความ “Technology for
Aging”, จัดทำ�โดย Aging and
Health Technology Watch
เข้าถึงจาก ageinplacetech.com

บทความ “Top 5 Senior
Living Technology”,
เข้าถึงจากฐานข้อมูล CDW
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สิง
่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการที่ต้องการ / ศักยภาพต่อธุรกิจ
• “งานอดิเรก” กลายเป็นหัวข้อที่ถก
ู พูดถึง และ
เป็นสิ่งที่ชาวเจนเอ็กซ์ปรารถนาเป็นอันดับต้นๆ
การมี อดิ เรกที่ ดี เท่ ากั บมี เวลาเป็นของตนเอง
(Me Time) รายงานจาก WGSN ระบุวา่ เจนเอ็กซ์
จ�ำนวน 49% มักมองหางานอดิเรกแปลกใหม่ให้
ตนเอง โดยไม่ได้ค�ำนึงว่ากิจกรรมเหล่านั้นคือสิ่ง
ที่ท�ำในยามว่าง แต่กลับมองว่าเป็นการให้เวลา
กับตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทก
ุ คนพึงกระท�ำ เช่น ชาว
เจนเอ็กซ์จำ� นวน 55% ที่มองว่าการหากิจกรรม
ที่ตนเองชื่นชอบท�ำ เป็นการช่วยลดความเครียด
จากการงานและครอบครัว ในสหราชอาณาจักร
มี ชาวเจนเอ็ กซ์จ�ำนวน 57% ที่ ให้ ความส� ำคั ญ
กับเรือ
่ งโภชนาการทางอาหารอย่างมีวน
ิ ัย หรือ
การออกก�ำลังกายตามคลาสในฟิตเนส การวิง่
มาราธอน ปั่ นจักรยานทัวร์นาเมนต์ โดยชาวเจน
เอ็กซ์ยังมองว่ากิจกรรมเหล่านี้ ช่วยสร้างความ
ท้ า ทายและสามารถพิ สู จ น์ ค วามแข็ ง แรงได้
ไม่แพ้ไปกว่าร่างกายของคนที่อายุน้อยกว่า
• ภาวะ Digital Burnout หรือการเบื่อหน่ายโลก
โซเชียล เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท�ำให้เจนเอ็กซ์หัน
ไปหากิ จกรรมนอกบ้ าน ซึ่งบางกิ จ กรรมได้ ร บ
ั
อิทธิพลมาจากเจเนอเรชันซีที่เป็นลูกหรือหลาน
เช่นการฟังพอดแคสต์ หรือโหลดแอพพลิเคชัน
Spotify มาใช้ฟงั เพลง ฟังข่าว แทนการอ่านฟีด
ข่าวบ้านเมืองจากเฟซบุ๊ก
• การท� ำ อาหารด้ ว ยตนเองเป็ น ที่ นิ ย มส� ำ หรับ
ชายเจนเอ็กซ์ สถิติจาก Inkling พบว่า ปัจจุบัน
หนุ่มใหญ่ชาวเจนเอ็กซ์ช่น
ื ชอบการท�ำอาหารมาก
ขึ้น 60% จากปี 2017 ซึ่งส่งผลต่อตลาดเครือ
่ ง
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ใช้ในครัวที่ เติบโตขึ้นด้วยผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดย
มั กยิ นยอมจ่ายในราคาที่ สูงกว่า 30% เพื่ อให้
ได้อป
ุ กรณ์เครือ
่ งครัวที่ดีที่สด
ุ เมื่อเทียบกับการ
เลือกซื้อเครือ
่ งครัวของผู้หญิง
• ผลการส�ำรวจจาก Boots ระบุวา่ ในจ�ำนวน
ผูห
้ ญิงชาวเจนเอ็กซ์ 1,600 คน มี 58% ที่อายุราว
39-53 ปี เชื่อว่าการเลือกสรรอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการคือพื้นฐานที่ท�ำให้คนดูดี เช่นเดียวกับ
ผลส�ำรวจของ US Insurance Firm Blue Cross
ซึ่งเผยว่า ชาวเจนเอ็กซ์ที่ท�ำประกันภัยสุขภาพ
มี สถิ ติสุขภาพที่ ดีกว่าเจเนอเรชันมิ ลเลนเนี ยล
โดยมีผลต่อเกณฑ์ประกันสุขภาพที่ต้องปรับตัว
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพที่ดีกว่าในช่วงวัยของชาวเจนเอ็กซ์
• แม้ ว่า สุ ข ภาพจะมาก่ อ น แต่ ช าวเจนเอ็ ก ซ์ ก็
ไม่ ท้ิ งดี กรีนักดื่ มมื อฉมั ง เพี ยงแต่ ปรับเปลี่ยน
สิ น ค้ า ที่ นิ ย มเป็ น เครื่อ งดื่ ม แบรนด์ แพงที่ ไ ม่ มี
แอลกอฮอล์ เช่น Seedlip หรือ Euphorics
รายงานวิจัยทางการแพทย์ Global Burden
of Disease Study เผยว่า ชาวเจนเอ็ กซ์คือ
กลุ่ ม ผู้ ที่ ย อมแพ้ กั บ แอลกอฮอล์ เร็ว ที่ สุ ด เมื่ อ
เทียบกับเจเนอเรชันอื่น เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
ที่มักปรากฏชัดขึ้นในช่วงอายุนี้ จึงท�ำให้ชาวเจน
เอ็กซ์เลือกดื่มสังสรรค์ แบบไร้แอลกอฮอล์หรือ
เลื อ กเครื่อ งดื่ ม ประเภทไวน์ แทนแอลกอฮอล์
รสเข้ม รายงานจาก Forbes เผยว่าเจเนอเรชัน
เอ็ ก ซ์ เ ริ่ ม กลายกลุ่ ม ลู ก ค้ า ไวน์ ที่ ใ หญ่ ข้ ึ น ซึ่ ง
คาดว่ า จะแซงลู ก ค้ า ชาวบู ม เมอร์ไ ด้ ภ ายในปี
2022

• สถิติโดย The Platform พบว่า ผู้หญิงชาวเจน
เอ็กซ์ 40% มีหนึ่งในเป้าหมายการใช้ชวี ต
ิ เป็นการ
คงความงามที่ดอ
ู ่อนกว่าวัย โดย 1 ใน 3 ของหญิง
เจนเอ็กซ์ชาวอเมริกัน ยินดีจ่ายเงินให้กับสินค้า
หรือบริการเพื่อความงามเดือนละ 50 เหรียญ
สหรัฐฯ และมักทดลองสินค้าสกินแคร์ใหม่ หรือ
สร้างกิ จวัตรประจ�ำวันใหม่ ๆ ตามเคล็ดลับบน
อินเทอร์เน็ตเพื่อรักษาความงามเอาไว้
• เคล็ดลับความงามของชาวเจนเอ็กซ์เดินทาง
ได้เร็วมากบนช่องทางออนไลน์และสื่อโซเชียลมี
เดี ย แบรนด์ สกิ นแคร์และเครื่องดื่ มโปรตี นจึง
เลือกลงทุนกับผู้หญิงวัย 40 ปีข้ ึนไปมากขึ้น โดย
เฉพาะการโปรโมตสินค้าบนช่องทีวอ
ี น
ิ สตาแกรม
เนื่ องจากแพลตฟอร์มนี้ ท�ำให้ ผู้ติดตามรูส
้ ึ กว่า
สิ น ค้ า เหล่ า นั้ น ถู ก ใช้ จ ริง เป็ น กิ จ วัต ร มากกว่า
การโปรโมตบนเฟซบุ๊กหรือยูทูบ ผู้หญิงกลุ่มนี้
ยังให้ความสนใจกับสินค้าที่วางจ�ำหน่ายประเภท
Direct to Consumer (D2C) บนช่ อ งทาง
ออนไลน์ ซึ่งระบุการใช้งานของสกินแคร์เฉพาะ
ส่วนบนร่างกาย เช่น กลบผมขาว ลดริว้ รอย บ�ำรุง
ขนตา ไปจนถึงการให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงคอ ซึ่งคิดเป็น 30% ของการโปรโมตที่ได้รบ
ั
ความสนใจจากชาวเจนเอ็กซ์เป็นพิเศษ

• สัดส่วนการเป็นนั กช้อปออนไลน์ ของชาวเจน
เอ็กซ์อยู่ที่ 42% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 4554 ปี โดยเป็นกลุม
่ ที่มก
ั เลือกร้านค้าที่มรี ะยะทาง
ส่งใกล้บ้าน ที่ท�ำงาน หรือนัดรับได้สะดวก โดย
ให้ความสนใจในกลุม
่ สินค้าลดราคา แม้วา่ สินค้า
นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สงู
อายุกต
็ าม ด้วยหน้าที่การดูแลครอบครัวของชาว
เจนเอ็กซ์ ท� ำให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่ซ้ือสินค้ า
จ� ำ พวกของใช้ ภ ายในบ้ า นและเครื่อ งครัว มาก
ทีส
่ ด
ุ โดยจะเป็นผูต
้ ด
ั สินใจและคัดสรรผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือบริการที่เห็นว่าคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม และประหยัดที่สด
ุ
• ชาวเจนเอ็กซ์อเมริกันจ�ำนวน 32% นิยมซื้อของ
ออนไลน์ ซึ่งได้รบ
ั อิทธิพลมาจากรุน
่ น้องชาวมิล
เลนเนียล เนื่องจากทั้ง 2 เจเนอเรชันนี้ คือกลุ่ม
ผู้ที่ข้ ึนแท่นใช้ชว
ี ต
ิ เป็นโสดมากที่สด
ุ โดยเฉพาะ
ในเกาหลีใต้ ซึ่งมีการเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ส� ำ หรับ คนโสดชาวเจนเอ็ ก ซ์ ที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ และ
วางแผนการใช้เงินเก่งที่สุดโดยเฉพาะ โดยคน
กลุ่ ม นี้ ไ ด้ ส ร้า งรายได้ ใ นตลาดอสั ง หริม ทรัพ ย์
สูงถึง 189% และเพิ่มขึ้นเรือ
่ ยๆ ตั้งแต่ปี 2018
เป็นต้นมา

ที่มา:
บทความ “Business Strategy:
Evolving Direct-to-Consumer
Strategies”,
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN
บทความ “Consumer Insight:
Gen X: Beauty Retail Strategies”,
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

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

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

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

บทความ “Consumer Insight:
Gen X: New Values and Priorities”,
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN
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สิง
่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการที่ต้องการ / ศักยภาพต่อธุรกิจ
• ธุรกิจประเภท Direct to Consumer (D2C)
ส่วนใหญ่นั้นบุกเบิกโดยชาวมิลเลนเนียล แบรนด์
ที่ท�ำการตลาดออนไลน์สว
่ นใหญ่จงึ จับทางลูกค้า
มิลเลนเนียลที่เปิดรับการขายแบบเดลิเวอรี่ และ
มักใช้แพลตฟอร์มอย่าง Instagram, Snapchat
และ TikTok ในการขายของและโปรโมตสินค้า
เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มนี้มากที่สด
ุ
• 73%คือจ�ำนวนชาวมิลเลนเนียลผูเ้ สพติดโซเชียล
มีเดีย เมื่อใช้งานมากขึ้น พวกเขาก็ยิ่งรูส
้ ึกเหงา
จึงพยายามมองหากิจกรรมช่วงวันหยุดหรือสุด
สัปดาห์เพื่อไปเที่ยว นั่งร้านกาแฟ หรือโชว์ไลฟ์
สไตล์หรูหรา ซึ่งจากสถิติพบว่า ชาวมิลเลนเนียล
จ�ำนวน 77% มักจะซื้อเครือ
่ งดื่มและโพสต์ลงโซ
เชียลทุกๆ สัปดาห์ ส่งผลต่อรายได้การเติบโต
ของร้านกาแฟ ร้านชานมไข่มก
ุ และร้านจ�ำหน่าย
เครือ
่ งดื่มที่ก�ำลังเป็นที่นิยม ณ ขณะนั้น
• บ้าน คอนโด หรือที่อยูอ
่ าศัย กลายเป็นสิง่ ที่ชาว
มิลเลนเนียลเลือกลงทุนเป็นอันดับต้นๆ เพราะ
นอกจากจะเป็นที่พักพิง ยังเปรียบเสมือนหลุม
หลบภั ย ที่ ค อยปลอบประโลมด้ า นจิต ใจ ท� ำ ให้
สินค้าที่ใช้งานภายในบ้าน (Home Economy)
เป็นที่ นิยมอย่ างมากในกลุ่มมิ ลเลนเนี ยล การ
เลื อ กสรรของตกแต่ ง หรือ เฟอร์นิ เจอร์ข องใช้
ภายในบ้ า น จึ ง กลายเป็ น การลงทุ น ที่ คุ้ ม ค่ า
ส�ำหรับคนกลุม
่ นี้ เช่น การเติบโตของตลาดต้นไม้
ในร่ม หรือ เที ย นหอมบ� ำ บั ด ที่ มี ร าคาสู ง ขึ้ น ใน
ท้องตลาดเกือบ 2 เท่าจากเดิม หรือการแต่งบ้าน
โดยยึดตามแนวคิดการพักผ่อนแบบ Slow-Life
โดยการตกแต่ ง ประเภทนี้ เฟอร์นิ เ จอร์ที่ มี สี
เรียบ หรือลวดลายสไตล์นอร์ดก
ิ จะเป็นทีต
่ อ
้ งการ
มากกว่าการตกแต่งแบบหรูหรา
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• ชาวมิลเลนเนียลคือกลุ่มที่ยึดถือเรือ
่ งสุขภาวะ
(Wellness) มากที่สด
ุ จนกลายเป็นผูบ
้ ริโภคที่ขบ
ั
เคลื่อนตลาดสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นที่มา
ของคอร์สออกก� ำลังกาย อาหารคลีนที่ เติ บโต
ขึ้นรวดเร็วภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีราย
ได้สู่ตลาดถึง 4.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ การ
มองหากิจกรรมที่สร้างความสมดุลให้ชีวต
ิ และ
หน้าที่การงาน เช่น ASMR เทคโนโลยีเสียงบ�ำบัด
อารมณ์ หรือการท่องเที่ยวแบบ Slow Travel ที่
ไม่พ่ ึงไกด์ แต่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่
เหล่านี้เป็นวิธก
ี ารในการปรับสมดุลร่างกายและ
จิตใจจากชีวต
ิ การงานที่เคร่งเครียดได้
• ความพยายามหลี ก หนี ชีวิต ดิ จิ ทั ล แล้ ว มอง
หาประสบการณ์ และความสั มพั นธ์ในชีวิตจริง
ท�ำให้ชาวมิลเลนเนี ยลกลายเป็นที่ต้องการของ
ตลาดสัตว์เลี้ยง (Pet Economy) เพิ่มขึ้นเป็น 2
เท่า รายงานจาก Grand View Research คาด
การณ์วา่ ตลาดจ�ำหน่ายสัตว์เลี้ยง รวมถึงสินค้า
และการบริการเพื่ อสั ตว์เลี้ยง จะเติ บโตขึ้ นถึ ง
202.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2025
ซึ่งเอเชียยังคงเป็นภูมภ
ิ าคที่มอ
ี ัตราการจ�ำหน่าย
สัตว์เลี้ยงมากที่สด
ุ โดยมีรา้ นค้ามากมายหันมา
จ�ำหน่ายและให้บริการทางออนไลน์มากขึ้น การ
ท�ำการตลาดแบบ D2C (Direct to Consumer)
ทั้งการจ�ำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ และบริการแบบ
พรีเมียม ไปจนถึง Pet Coach หรือคลินิกฝึกและ
ดูแลสัตว์เลี้ยง จะได้รบ
ั ความนิ ยมเพื่อตอบรับ
ลูกค้าชาวมิลเลนเนียลที่เปรียบสัตว์เลี้ยงดั่งลูก

• พ่อแม่ชาวมิลเลนเนี ยลมีวธ
ิ ก
ี ารเลี้ยงลูกแบบ
ยื ด หยุ่ น และไม่ เข้ ม งวดมากนั ก ขณะเดี ย วกั น
ก็ ม องหาศู น ย์ ร ับ เลี้ ย งเด็ ก ที่ มี ก ารปรับ การให้
บริการและออกแบบโปรแกรมการสอนแบบมือ
อาชีพเฉพาะด้ าน มี กิจกรรมเสริมสร้างทั กษะ
ด้านอารมณ์ มากขึ้น มีกิจกรรมและพื้นที่ให้พ่อ
แม่ที่เป็นฟรีแลนซ์ได้ท�ำร่วมกันกับลูกในวันเวลา
ที่ยืดหยุ่น รายงานจาก National Health and
Family Planning Commission ระบุวา่ พ่อ
แม่ชาวอเมริกันที่ มีอายุราว 20-45 ปี จ�ำนวน
64% ยินดีจ่ายเงินให้กับศูนย์เลี้ยงเด็กในราคา
สูงขึ้น หากศูนย์เหล่านั้นจัดโปรแกรมส�ำหรับเด็ก
ที่ใส่ใจถึงความสะดวกของพ่อแม่ได้ตรงใจ หรือ
มีบริการสอนแบบคอร์สส่วนตัว ท�ำให้เกณฑ์ค่า
เลีย
้ งดูในศูนย์เด็กเล็กนิวยอร์กสูงขึ้นถึง 12,064
เหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบ 4 แสนบาทต่อเทอม
เช่นเดียวกับในอังกฤษที่ปรับเกณฑ์ค่าเทอมเพิ่ม
สูงถึง 15,700 ปอนด์ หรือราว 6 แสนบาท
• ธุร กิ จ ให้ บ ริก ารรับ เลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ที่ ต อบ
โจทย์แนวคิ ด Work-Family Balance ก� ำลัง
เติบโต จากรายงานของ Pew เผยว่า ผู้หญิงชาว
มิลเลนเนี ยลที่มีลูก มักเลือกท�ำงานในลักษณะ
ฟรีแลนซ์ หรือรับงานแบบอิสระ ซึ่งมีจำ� นวนมาก

ถึง 50% ในสหรัฐอเมริกา และ 70% ในยุโรป
วิธีท�ำงานของแม่ที่มีสถานะฟรีแลนซ์ที่เพิ่มขึ้น
นี้ ท� ำ ให้ บ ริษั ท อย่ า งแอมะซอนจัด นโยบายการ
จ้างงานส�ำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่งถูกเรียก
ว่า Momazonian สอดคล้องกับผลส�ำรวจของ
CDC ที่ระบุวา่ บรรดามิลเลนเนียลสถานะแม่ ยัง
คงรักษาสถานะการท�ำงานอยู่แม้จะมีลูกก็ตาม
ซึ่งพบว่ามีจำ� นวนถึง 70% ที่รบ
ั จ้างท�ำงานแบบ
ฟรีแลนซ์ถึง 3 ที่ในเวลาเดียวกัน
• ชาวมิ ล เลนเนี ย ลยึ ด ถื อ เรื่อ งความเท่ า เที ย ม
หน้ าที่ เลี้ยงดูลูกจึงไม่ตกอยู่ที่พ่อหรือแม่คนใด
คนหนึ่ ง จากผลส�ำรวจของ Ipsps Global ปี
2019 พบว่า คุณพ่อชาวมิลเลนเนียลจ�ำนวน 75%
ยินดีท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อ
จะได้ มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น ซึ่งรวมถึ งพ่อแม่
LGBT ที่ รบ
ั เลี้ยงลูกบุญธรรม ในขณะเดียวกัน
ภาพลักษณ์ของแม่จะดูแข็งแกร่ง โฉบเฉี่ยวด้วย
แฟชั่นเสื้อผ้าที่สามารถแมตช์เข้ากันกับลูก ซึ่ง
เสื้อผ้าแฟชัน
่ ชุดคู่นั้นได้รบ
ั ความนิยมอย่างมาก
ในกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ท�ำให้เกิดการตลาดที่
เรียกว่า One size fits all ซึ่งเป็นเซ็ตเสื้อผ้าคู่
ส�ำหรับแม่ลก
ู ทั้งในแบรนด์สินค้าแบบลักซ์ชว
ั รี
และตลาดเฉพาะกลุ่ม

ที่มา:
บทความ “Adventure Travel:
Rebuilding Tourism”, เข้าถึงจากฐาน
ข้อมูล WGSN
บทความ “Communication
Strategy: Millennial Marketing:
Self-Care and Wellness”, เข้าถึง
จากฐานข้อมูล WGSN

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

บทความ “Customer Insight:
บทความ “Customer Insight: Millennial:
Millennial Parents: Childcare
The evolving Pet Economy”, เข้าถึงจาก
Reimagined”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล ฐานข้อมูล WGSN
WGSN
บทความ “Customer Insight: The Future
บทความ “Customer Insight:
of Work”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN
Millennial Plant Parents”, เข้าถึง
บทความ “Store Strategy: Designing for
จากฐานข้อมูล WGSN
Millenials”, เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN
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สิง
่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการที่ต้องการ / ศักยภาพต่อธุรกิจ
• เจเนอเรชันซีนั้นเป็นเจเนอเรชันที่ เต็มไปด้วย
ความกั ง วลใจราวกั บ อยู่ บ นภู เ ขาของความไม่
แน่นอน จากผลส�ำรวจ Prosper Insights and
Analytics เมื่อเดือนเมษายน 2020 พบว่า 32.7%
ของเจนซีสัมผัสกับความรูส
้ ึกเป็นกังวลจากการ
ถูกจ�ำกัดอยูใ่ นบ้านในช่วงวิกฤตโควิด-19 มากกว่า
เจเนอเรชันอื่นๆ ที่มค
ี วามกังวลเฉลีย
่ เพียง 22%
เท่ านั้ น โดยกลุ่มเจนซีหลายคนมักตั้ งประเด็ น
และคิดว่าพวกเขาจะท�ำอย่างไรถ้าหากทุกอย่าง
ล่มสลายลง

• ท่ามกลางข้อจ�ำกัดต่างๆ เจนซีสามารถมองหา
ทางออกด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุม
่ ยกตัวอย่าง
เช่นการสร้างแพลตฟอร์ม Intern from Home
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยบราวน์ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่เชื่อมต่อนักศึกษาที่ฝึกงานในช่วงโควิด-19 ที่
ผ่านมา หรือเว็บไซต์แบบคราวด์ซอร์สซิง่ Is My
Internship Cancelled ทีเ่ ชิญชวนให้นก
ั ศึกษามา
อัพเดตข้อมูลแผนการจัดจ้างงานในบริษัทต่างๆ
เพื่อส่งเสริมโอกาสในการฝึกงานหรือหาต�ำแหน่ง
งานในอนาคต

• เจนซีต้องเผชิญกับปัญหาในเรือ
่ งของการเข้า
สู่ตลาดงานหลังจากจบการศึกษา พวกเขาเป็น
First Jobbers ที่ต้องเผชิญกับตลาดงานที่วา่ ง
เปล่าท่ามกลางวิกฤตทีถ
่ าโถม อาคิม เชลมิลเลน
(Achim Schimillen) นั กเศรษฐศาสตร์แห่ ง
ธนาคารโลกกล่าวว่า ผลการวิจย
ั จากทัว่ โลกแสดง
ให้เห็นว่า ปัญหาจากการจบระดับมหาวิทยาลัย
ของนั ก ศึ ก ษาจะส่ ง ผลในระยะยาวต่ อ การหา
ต�ำแหน่งงานในอนาคต

• ในโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยและความ
ไม่แน่นอน เจนซีมองหาพื้นทีป
่ ลอดภัย โดยเฉพาะ
พื้นทีใ่ นโลกออนไลน์ 60% ของคอมมูนต
ิ อ
ี้ อนไลน์
ของเจนซี สนับสนุนเรือ
่ งการมีพ้ืนที่ปลอดภัยซึ่ง
ท�ำให้เกิดเทรนด์ทเี่ รียกว่า “แคมป์ไฟ” (Campfire)
หรือพื้นทีท
่ ใี่ ห้ความรูส
้ ก
ึ ปลอดภัย อบอุน
่ สบายใจ
เพื่อปลอบใจชาวเจนซีที่มีสภาพจิตใจไม่แข็งแรง
โดยเป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ชื่ อ มโยงเหล่ า สมาชิ ก ภายใน
คอมมู นิตี้เข้ า ด้ ว ยกั นผ่ า นความรู ส
้ ึ ก ที่ พ วกเขา
รูส
้ ก
ึ ร่วมกัน เช่น ความโดดเดีย
่ ว ความไม่สบายใจ
หรือ แม้ แ ต่ ก ารฟื้นฟู ปั ญ หาด้ า นการกิ น อย่ า ง
เช่นเเคมเปญ #AloneTogether โดยนิตยสาร
Dazed ทีส
่ ร้างคอมมูนต
ิ ด
ี้ เู เลหัวใจผ่านเพลงและ
งานศิลปะ
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• ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ขบ
ั เคลื่อนปรากฏการณ์
ทางสังคมอย่าง Nostalgia Effect หรือการย้อน
อดีตในวันวาน ท�ำให้ธรุ กิจต่างๆ โดยเฉพาะส่วน
อุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อเลือกน�ำแนวคิดการ
ย้อนอดีตนี้มาเป็นธีมส�ำหรับกลุ่มเจนซี ไม่วา่ จะ
เป็นภาพยนตร์ ซีรส
ี ์ หรือสินค้าแบบแอนาล็อก
ทีถ
่ ก
ู น�ำกลับมาผลิตใหม่ อย่างเช่นแผ่นเสียง เทป
คาสเซ็ตต์ หรือกล้องฟิลม
์ ส�ำหรับชาวเจนซี การได้
รูส
้ ก
ึ เสมือนได้ยอ
้ นวันเวลานั้น เป็นหนึ่งในวิธก
ี าร
หลีกหนีจากความเป็นจริงในปัจจุ บัน โดย 75%
ของเจนซีที่ตอบผลส�ำรวจของ WGSN ระบุวา่
กระแส Nostalgia ท�ำให้พวกเขารูส
้ ก
ึ สบายใจขึ้น
เมื่อรูส
้ ก
ึ โกรธหรือไม่มค
ี วามสุข

• เจนซีเป็ น เจเนอเรชัน ที่ เ ผชิญ กั บ ภาวะวิก ฤต
ของสภาพแวดล้อมมาตลอดช่วงอายุ เจนนี้ จึง
มี ค วามคาดหวัง ว่า ธุร กิ จ และรัฐ บาลจะมี แ ผน
และแนวทางปฏิบัติที่ม่งุ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม เจนซีมีแนวโน้มของอาการวิตกกังวล
เกีย
่ วกับสิง่ แวดล้อม (Eco-Anxiety) พวกเขาจึง
มีความต้องการให้ธรุ กิจหรือแบรนด์ไม่ใช่แค่เพียง
พูดเรือ
่ งความยัง่ ยืนเท่านัน
้ แต่ตอ
้ งแสดงหลักฐาน
ทีช
่ ด
ั เจนในการให้คำ� มัน
่ สัญญาและการสนับสนุน
เรือ
่ งสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริงอีกด้วย

• แน่นอนว่าเหล่าเซอร์ (Zer) นัน
้ เป็นกลุม
่ ทีเ่ กิดมา
กับโลกดิจิทัลโดยแท้จริง เจนซีเติบโตมาพร้อม
กับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ทก
ุ ที่และ
เชือ
่ มต่อกับโลกออนไลน์ทก
ุ เวลา 33% ของเจนซี
ใช้เวลามากกว่า 6 ชัว
่ โมงต่อวัน ในการออนไลน์
โดย 36% ของเจนซีกลุม
่ เป้าหมายบอกว่า การน�ำ
เสนอเนื้อหาบนโลกออนไลน์นน
ั้ “ได้รบ
ั การคิดมา
เป็นอย่างดี”
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สิง
่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการที่ต้องการ / ศักยภาพต่อธุรกิจ
• เจนอัลฟ่าเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างจาก
เจเนอเรชันก่อนอย่างมาก จึงเป็นกุญแจส�ำคัญให้
ธุรกิจต้องเรียนรูถ
้ ึงปัจจัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นค่า
นิยมเรือ
่ งเพศ การเล่นผ่านหน้าจออย่างอิสระ การ
แสดงอารมณ์ ไปจนถึงเทคโนโลยีและความบันเทิง
ในชีวต
ิ จริง ตลอดจนทัศนคติแบบผูป
้ ระกอบการที่
พร้อมพัฒนาตัวเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ การศึกษา
จาก Beano for Brands บริษัทที่ปรึกษาซึ่งอยู่
เบื้องหลังการผลิตการ์ตน
ู เด็กพบว่า 86% ของเจน
อัลฟ่าสนุกกับการออกแบบ การคิดริเริม
่ และการ
ลงมือสร้างสิง่ ต่างๆ โดย 58% เชือ
่ เรือ
่ งความหลาก
หลายทางเพศ ซึ่งอาจเป็นเพราะการเติบโตมาใน
ช่วงที่โลกให้ความส�ำคัญกับคนทุกกลุ่มมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจึงต้องมีความลื่นไหลและ
แสดงออกถึงตัวตนทีช
่ ด
ั เจน
• ห้างค้าปลีกในอนาคตส�ำหรับเจนอัลฟ่า ต้อง
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นและผนวกประสบการณ์ ด้ า นการ
เรียนรูเ้ ข้าไป เพราะเป็นเหตุผลที่พ่อแม่จะเลือก
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบ
ั เด็กๆ อย่าง Toys “R” Us
ทีก
่ ลับมาเดินเครือ
่ งอีกครัง้ ช่วงปลายปี 2019 ใน
เมืองพารามัส มลรัฐนิวเจอร์ซย
ี ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิด
ของแบรนด์ดว
้ ยขนาดทีเ่ ล็กลง เน้นประสบการณ์
และการเรียนรูผ
้ ่านการเวิรก
์ ช็อปในกลุ่มความรู ้
STEAM ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศิลปะและคณิตศาสตร์ ขณะที่การเปลีย
่ นแปลง
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีสว
่ นร่วมยังเป็นช่องทาง
ให้คนรุน
่ ใหม่สามารถเชือ
่ มต่อกับการเรียนรูไ้ ด้งา่ ย
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ขึ้น อย่างสาขาใหม่ของ Microsoft ในลอนดอนที่
ออกแบบให้เป็นคอมมูนิตี้ที่สามารถเรียนรูเ้ รือ
่ ง
การโค้ดดิง้ ได้อย่างสะดวกสบาย
• ตามรายงานศึกษาของ Mintel ระบุวา่ มากกว่า
3% ใน 2,000 ครอบครัวที่ท�ำการส�ำรวจ เลือก
ใช้การช้อปปิ้งเป็นช่วงเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ
เด็ ก ๆ ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ที่ ก ระตุ้ น ให้ พ่ อ แม่ แ ละลู ก
สามารถเล่นและมีปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั เจเนอเรชันอื่นๆ
ได้ จึงเป็นเครือ
่ งมือส�ำคัญในการสร้างความภักดี
ต่อแบรนด์ การเพิม
่ จ�ำนวนการเข้าใช้งาน และการ
สร้างประสบการณ์ ตลอดจนความทรงจ�ำของทัง้
ครอบครัว
• การเพิ่ ม ความตระหนั ก ถึ ง กลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภคที่ มี
ปัญหาทางการเรียนรู ้ (Hidden Disabilities)
เช่น กลุ่มออทิสติก ช่วยให้เกิดแรงขับเคลื่อนสู่
การออกแบบพื้นทีท
่ ม
ี่ ส
ี ว
่ นช่วยให้ทงั้ พ่อ แม่ และ
เด็ก ใช้ชวี ต
ิ ได้ดย
ี ง่ิ ขึ้น เช่นการออกแบบทีเ่ ชือ
่ มโยง
กับประสาทสัมผัสของผูใ้ ช้ (Sensory Friendly)
อย่างศูนย์การค้า Intu ในสหราชอาณาจักรทีอ
่ อก
กระเป๋าทีเ่ รียกว่า Sensory Bag ซึ่งภายในบรรจุ
ด้วยระบบการสัง่ ยกเลิกด้วยเสียง หูฟงั ลูกบอล
คลายเครียด (Stress ball) และแฮนด์ สปินเนอร์
(Hand Spinner) โดยพ่อแม่สามารถวางเงินมัดจ�ำ
ชุดอุปกรณ์ดงั กล่าวเพียง 20 ปอนด์กอ
่ นใช้งาน

• การเติบโตมาในยุคของความวิตกกังวลและเห็น
ภาวะหมดไฟของพ่อแม่ ท�ำให้เจนอัลฟ่าเรียนรูท
้ ี่
จะจัดการอารมณ์และลดความเครียดของตนเอง
ได้ ตั้งแต่ ยังเด็ ก อี กทั้ งยังสร้างบทบาทของตั ว
เองในหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมต่อกัน (MultiHyphenate) ซึ่งอาจมีผลต่ออาชีพของพวกเขาใน
อนาคต การฝึกสติ (Mindful Practices) ก�ำลังถูก
ผนวกเข้ากับชีวต
ิ ประจ�ำวัน ขณะทีร่ ะบบการศึกษา
ก็เน้นย�ำเรือ
่ งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และการมีสุขภาวะที่ดีมากขึ้น ด้วยเหตุที่พ่อแม่
ชาวมิลเลนเนียลนั้นมีลก
ู ช้าและจ�ำนวนน้อยกว่า
ถ้าเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมีการ
คาดการณ์วา่ พ่อแม่กลุม
่ นีม
้ เี วลาและเงินมากกว่า
ทีจ
่ ะใช้จา่ ยส�ำหรับลูกหลาน ดังนัน
้ เจนอัลฟ่าจึงมัก
เติบโตมาท่ามกลางการมีมาตรฐานชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี ้น
ึ

• ด้วยพ่อแม่มิลเลนเนียลมักหาสิ่งที่ดีที่สุดและ
ปรนเปรอลูกๆ ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือ
สินค้าแบรนด์หรูท�ำให้แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของมรดกตกทอดทีท
่ ำ� ให้เจนอัลฟ่าจะนิยมซือ
้
และตัดสินใจ พร้อมวางกรอบคุณค่าและรสนิยม
ของตนเอง การสร้างสรรค์ใหม่ๆ จะเกิดจากความ
ต้ อ งการของคนรุ ่น ใหม่ แ ละน� ำ โดยคนรุ ่น ใหม่
(Young Creative) หรือเรียกว่าเป็นการเคลือ
่ นไหว
ของเด็กทีม
่ ค
ี วามคิดแบบผูใ้ หญ่ (Adult-kids)
• ปี 2017 บริษัท McKinsey รายงานว่า สมาร์ท
เทคโนโลยีจะขจัดงานในปัจจุบน
ั กว่าครึง่ ลงภายใน
ปี 2035 หากผูป
้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีบาง
ส่วน ชูประเด็นเรือ
่ งการจัดสรรรายได้ขน
ั้ พื้นฐาน
ให้แก่ประชาชน (Universal Basic Income) ราย
ได้ดังกล่าวจะท�ำให้คนอาจไม่จำ� เป็นต้องท�ำงาน
และเป็นมาตรฐานส�ำหรับชีวต
ิ ใหม่ในอนาคต ถ้า
แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เจนอัลฟ่าจะมีเวลา
เหลือเฟือมากกว่าเจนอื่นๆ ทีผ
่ า่ นมา รวมถึงมีเวลา
ลงลึกในสิง่ ทีต
่ นเองสนใจ

ที่มา:
บทความ “ Alphas: Emerging
Wellness Tribes”,
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN

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

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

บทความ “ Designing for Alphas”,
เข้าถึงจากฐานข้อมูล WGSN
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เรียนรูร้ ะหว่างเจเนอเรชัน (The Intergeneration Behaviour)
เมื่อปัจจัยทางสังคมและการเมืองมีส่วนในการ
แบ่ ง แยกประชากรและเจเนอเรชั น ไปทั่ ว โลก
สงครามระหว่างเจเนอเรชันจึงเห็นได้ชด
ั มากขึ้น
เรือ
่ ยๆ ผ่านทั้ งโซเชียลมีเดียในรูปแบบของมีม
(OK, Boomer) หรือเป็นการใช้ถอ
้ ยค�ำรุนแรงใน
การพาดหัวเรือ
่ งต่างๆ

28

ผู้บริโภคจึงเริม
ี ารในการท�ำงานร่วม
่ มองหาวิธก
กันมากขึ้น (Co-Create) เพื่อสร้างอนาคตทีเ่ ป็น
มิตรต่อทุกเจเนอเรชัน ลดความตึงเครียดในเชิง
เศรษฐกิจและอารมณ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับเรือ
่ งของอายุ
โดยค้นพบว่า อาจไม่มีสูตรส�ำเร็จที่เอื้อผลตรง
ใจกับทุกเจน มีแต่วธ
ิ ก
ี ารลดความเเตกต่าง เพิม
่
ความเข้าใจ และท�ำให้ชว่ งวัยมาอยูร่ ว่ มกันได้

• ใช้เจเนอเรชันเป็นมุมมองมากกว่าเป็นการแปะ
ป้าย จะช่วยให้ธรุ กิจต่างๆ สามารถเข้าใจในสิง่ ที่
ผู้บริโภคเลือกที่ จะเเชร์ออกมาได้ลึกซึ้งมากขึ้น
อีกทัง้ ยังสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนทีเ่ พิม
่ ขึ้น ว่า
แต่ ละเจเนอเรชันเองมีพฤติ กรรมที่ ขัดแย้งกั น
ในตัวเองอย่างไร
• กลยุทธ์ทป
ี่ รับใช้กบ
ั ความเชือ
่ มโยงระหว่างเจนนัน
้
เป็นอีกวิธก
ี ารคิดเกีย
่ วกับวัฒนธรรมทีค
่ ำ� นึงถึงคน
ทุกกลุม
่ (Inclusive Culture) และแบ่งแยกระดับ
ชีวต
ิ ออกจากอายุ (Decouple Life from Age)

รวมถึงการต่อสูก
้ บ
ั การเหมารวมและเลือกปฏิบต
ั ิ
ต่อคนโดยการดู ‘อายุ’ ของคนคนนัน
้ เป็นหลัก ด้วย
กิจกรรมทีส
่ ามารถให้ทก
ุ คนมีสว่ นร่วมได้ทงั้ หมด
• ท�ำให้ธรุ กิจมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น สร้างภาษา
และรูปแบบใหม่ๆ ที่ จะหลอมรวมเอาพลังงาน
ความเคารพ ความรู ้ เเละปัญญาเข้าด้วยกัน เพื่อ
สื่อสารกลยุทธ์และเจตนาของแบรนด์ออกไปให้
ชัดเจน โดยต้องหลีกเลีย
่ งการสื่อสารทีช
่ วนให้คด
ิ
ลบ ธุรกิจจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคน
ทุกเจเนอเรชันอยูใ่ นล�ำดับความส�ำคัญเท่าๆ กัน
29
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เล่าเรือ
่ งผ่านความหลากหลายของเจเนอเรชัน
การเล่าเรือ
่ งนัน
้ เป็นวิธท
ี ท
ี่ ำ� ให้แบรนด์ส่อ
ื สารกับผู้
บริโภคได้ ทัง้ ยังมีสว่ นเชือ
่ มต่อคุณค่าของแบรนด์
เข้ากับความต้องการของผูบ
้ ริโภค
เรือ
่ งเล่าของมัลติเจเนอเรชันจึงเน้นไปทีพ
่ ฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้ าที่ ค�ำนึ งถึ งผู้ใช้ทุกกลุ่ม เพิ่ม
ประวัติของแบรนด์และท�ำให้เรือ
่ งนั้นๆ เกีย
่ วข้อง
กับผูบ
้ ริโภคทุกคน
ความต้องการเรือ
่ งเล่าของเจเนอเรชันที่เพิม
่ มาก
ขึ้น ท�ำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเปิดกว้าง
ท่ามกลางความปัจเจกของแต่ละบุคคลทีม
่ อ
ี ายุที่
ต่างกัน อย่างเช่นจากแคมเปญทีช
่ ่อ
ื Smell like
your own man, man จากแบรนด์ Old Spice
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โดยการ
เปลีย
่ นสโลแกนเดิมจาก Smell like a man, man
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และปรับส� ำเนี ยงการสื่ อ สารเป็ นผู้ชายรุ น
่ ใหม่
ที่ พ ยายามจะเป็ น อิ ส ระจากเงาของผู้ เ ป็ น พ่ อ
ซึ่ ง เป็ น ลายเซ็ น ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ข องแคมเปญ
เดิม ในเเคมเปญใหม่นี้ได้แสดงให้เห็นศักยภาพ
ของแบรนด์ที่รวมเอาโฆษณาโทรทัศน์แบบเดิม
เข้ากับความเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตแบบสื่อใหม่
ไว้ดว
้ ยกัน

วยาคติดิจท
ิ ัล
“วยาคติ” (Ageism) คืออคติและการเลือกปฏิบต
ั ิ
ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งอายุหรือ
วัย ส่วนวยาคติดจ
ิ ท
ิ ล
ั ก็คอ
ื การตัดสินด้วยอคติใน
โลกออนไลน์ดว
้ ยประเด็นของอายุ แบรนด์จงึ ควร
จะมองเห็นโอกาสจากทัศนคติทเี่ ข้าใจคนทุกกลุม
่
และทุกช่วงวัย

ในเดือนเมษายน 2019 คณะกรรมการอินเตอร์
เจเนอเรชัน (The Radical Age Movement) ได้
เปิดตัวเเคมเปญออนไลน์ #SayYourAge ทีม
่ เี ป้า
หมายเพื่อลดอคติจากการเลือกปฏิบัติตามอายุ
โดยชวนให้อัปโหลดภาพหรือวิดีโอพร้อมกับแชร์
แฮชเเท็ก #WhatDoesYourAgeMean เพือ
่ แสดง
เจตนาในการสนับสนุนความเคลื่อนไหวนี้
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OK, Boomer
หลังจากมี ม OK, Boomer ฮิ ตกระจายไปทั่ ว
อิ นเทอร์เน็ ต โดยมุ่งใช้งานเพื่ อประชดประชัน
ถึงความละเลย ไม่เท่ ขาดการติดต่อสื่อสาร การ
ต่อต้านจากเจเนอเรชันคนรุน
่ ใหม่ไปยังเจนเบบี้
บูมเมอร์ จนกลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่อง
โอกาสส�ำหรับธุรกิจต่างๆ คือการช่วยรวมหลาย
เจนเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น สนั บ สนุ น การสร้า งให้ เ กิ ด

GENERATION FOCUS

ทั ศ นคติ เ ชิ ง รับ โดยการไม่ เ ลื อ กใช้ ค� ำ ที่ ส่ื อ ถึ ง
การตัดสินอย่างมีอคติ หรือระบุชว่ งอายุที่ชด
ั เจน
สร้างภาษาและรู ปแบบของการเปิดรับพลังใน
เชิงบวก การเคารพซึ่งกันเเละกัน ความรู ้ เเละ
ปัญญา ใช้ภาษาทั นสมัยในการต่ อสู้หรือรับมือ
กับการเลือกปฏิบัติด้วยอายุ และเตือนผู้บริโภค
เสมอว่า ผู้สูงวัยในวันนี้ ก็เป็นคนรุน
่ ใหม่เหมือน
พวกเขาในวันวาน

Fauxstalgia นอสตัลเจียแบบปลอมๆ
Fauxstalgia ค� ำ นี้ ห มายความถึ ง ความสนใจ
หรือความต้องการช่วงเวลาในอดีตที่ไม่ได้เคยมี
ประสบการณ์รว่ มหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาจริงๆ
โดยในส่วนนี้ แบรนด์ต่างๆ สามารถเพิ่มโอกาส
ด้วยการย้อนเวลานอสตัลเจียในฐานะสะพานที่
เชื่อมผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน เจเนอเรชันที่สงู วัยกว่า
จะสามารถจดจ�ำรายละเอียดต่างๆ ได้ ในขณะ
ที่ เจนรุ น
่ ใหม่ อาจปฏิ บัติด้วยความสงสั ยแต่ จะ
ชื่นชมต่อทัศนคติแห่งการเปิดใจ
ตัวอย่างเช่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของซีรส
ี ท
์ ฮ
ี่ ต
ิ
ตลอดกาลอย่าง Friends ท�ำให้เกิดการร่วมมือกัน
ของแบรนด์ต่างๆ อาทิ The Coffee Bean & Tea
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Leaf เปิดตัวพื้นที่รา้ นค้าป๊อปอัพในเมืองต่างๆ
ทั่วอเมริกา จากแอลเอถึงบอสตัน เพื่อรวมตัว
แฟนคลับรายการทั้งรุน
่ เก่าและรุน
่ ใหม่เข้าไว้ดว
้ ย
กัน เช่นเดียวกับแบรนด์สินค้าในบ้าน Pottery
Barn ที่รว่ มออกคอลเล็กชันพิเศษเช่นเดียวกัน
หรือ อี ก ทางหนึ่ งหมายถึ ง การน� ำ สิ น ค้ า ขายดี
ในอดี ตที่ เป็นฮี โร่มาปรับปรุ งและจ�ำหน่ ายใหม่
อย่ า งที่ ซัม ซุ ง น� ำ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แบบพั บ ที่ เ คย
ฮอตฮิ ต ในสมั ย อดี ต กลั บ มาอี ก ครั้ง ไปจนถึ ง
ซีรส
ี ์ในเน็ ตฟลิกซ์ที่บอกเล่าเนื้ อหาจากยุค 80
หรือ 90 โดยที่เจเนอเรชันใหม่ๆ ก็สามารถสนุก
ไปด้วยได้
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COLOR 2021
สีได้กลายเป็นเครือ
่ งมือปลอบประโลมใจส�ำหรับผู้คนในปี 2021
ข้อมูลจาก Trend Bible’s Colour Direction ระบุวา่ ปีน้ีสส
ี ะท้อน
การค้นหาความเป็นอยู่ที่ดีและการใช้ประโยชน์จากการออกแบบ
ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อชะลอ
จังหวะในการใช้ชว
ี ต
ิ กลุม
่ สีส่วนใหญ่ในปีนี้จงึ อยูใ่ นโทนสีอ่อนและ
สีตัดเพียงไม่กี่สีจากทั้งหมด 7 สี สะท้อนการพัฒนาการต่อเนื่อง
ระหว่างธรรมชาติและสิง่ ประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเรือ
่ งเหนือจริง
ความเรียบง่ายและความละเอียดลออ
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ผลงานของศิลปิน โมฮัมหมัด ฮัสซาน โฟรัวซานฟาร์ (Mohammad Hassan Forouzanfar) คื อ หนึ่ ง ในตั ว แทน
ที่ ส ามารถบ่ ง บอกถึ ง ค่ า นิ ย มวิ ถี ธ รรมชาติ ผ สมผสาน
วัฒนธรรมเก่าสไตล์ยอ
้ นยุคแบบล้�ำยุค (Retro-futurism)
ด้วยการตัดต่อภาพอาคารเก่าแก่และพระราชวังในอิหร่าน
ผ่านสีชมพูอมส้ม ซึ่งต่ างจากอาคารต้ นฉบับ นอกจากนี้
ศิลปินยังย้อมสีเมืองโบราณเพอร์เซโลิปส (Persepolis) ให้
เป็นสีชมพู พร้อมเพิ่มกรอบภาพเรขาคณิตเข้าไปเพื่อชี้จุด
ไฮไลต์แห่งประวัติศาสตร์เอาไว้ โดยศิลปินเชื่อว่าการสร้าง
อนาคตทีด
่ ข
ี ้น
ึ ได้ จ�ำเป็นต้องเรียนรูจ
้ ากบทเรียนในอดีต และ
เห็นคุณค่าในความเรียบง่ายที่อดีตได้มอบไว้

เฉดสีส้มอมชมพูหรือสี Desert Flower เคยถูกน�ำมาใช้แพร่หลายในวงการ
จิตรกรรมราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 อย่างผลงานของ เฮียโรนิมส
ั บอส (Hieronymus
Bosch) และ มาริออ
็ ตโต อัลเบอร์ทเิ นลลี (Mariotto Albertinelli) ซึ่งเป็นทีร่ งุ ่ เรือง
ในยุคนั้น การแต่งแต้มเฉดส้มอมชมพูบนผืนผ้าใบหรือฝาผนังเปรียบเสมือนการ
ถ่ายทอดความรูท
้ ต
ี่ อ
้ งได้รบ
ั การเปิดเผย (Revelation) ภาพทีน
่ ำ� เสนอจึงมักเกีย
่ ว
กับความเชื่อ ศาสนา และสิ่งเหนือธรรมชาติ เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 60 ปัญหา
การเมืองและสงครามท�ำให้คนหนุ่มสาวเบื่อหน่าย จึงเกิดขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมทีเ่ รียกว่า กลุม
่ ฮิปปี้ (Hippie) ทีป
่ ฏิเสธการให้คณ
ุ ค่าทางวัตถุและความ
รุนแรง หันมาให้ความส�ำคัญด้านมนุษยธรรมมากขึ้น สีสันสดใสให้ความรูส
้ ึกที่
อ่อนโยนกลายเป็นภาพลักษณ์ของชาวฮิปปี้ จนได้รบ
ั การขนานนามว่าเป็นบุปผา
ชนหรือ Flower Generation ซึ่งบทเรียนที่ได้รบ
ั ในปี 2020 จากวิกฤตการณ์
โควิด-19 และการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านมนุษยชน ท�ำให้ปี 2021 จะกลายเป็น
ปีแห่งการปรับความคิดเพื่อชีวต
ิ ที่ดีข้ ึน ไม่ต่างไปจากยุคฮิปปี้ ที่ปรับตัวกับชีวต
ิ
หลังสงครามโลก
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และจากการมองหาสิ่งเรียบง่าย ไม่ปรุงแต่ง ท�ำให้เฉดส้ม
อมชมพูกลายเป็นตั วเลือกที่ นักออกแบบเลือกใช้เพื่อจับ
คู่กับธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น IKEA โปแลนด์ ที่สร้างบ้าน
ต้ นแบบส�ำหรับอนาคตภายใต้ แนวคิ ด IKEA Home of
Tomorrow ตกแต่งผนั งและท่ อน้� ำให้ตัดสีสันของต้นไม้
ด้วยสีส้มอมชมพู ท�ำให้บรรยากาศดูเป็นมิตรมากขึ้น เช่น
เดี ยวกั บอพาร์ตเมนต์ ในนิ วยอร์กที่ ออกแบบโดยสตูดิโอ
Reutov ภายใต้ช่อ
ื เรียบง่ายว่า Apartment in New York
สร้างบรรยากาศด้ วยเฟอร์นิเจอร์สีส้มเฉดชมพู จับคู่กับ
ต้นกระบองเพชรนานาพันธุ์ สถาปนิกกล่าวว่า เฉดสีนี้ได้
ถ่ายทอดความรูส
้ ก
ึ ของแสงแดดแถบอเมริกาใต้ที่สาดส่อง
ลงบนทะเลทราย ท�ำให้ทก
ุ สิง่ มีชวี ต
ิ ที่อาศัยมีชวี ต
ิ ชีวาขึ้นได้
ไม่แตกต่างจากชื่อสี
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ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หนึ่งในบทความ
ที่ได้รบ
ั การเผยแพร่ตั้งแต่ชว
่ งแรกๆ คือ “A blank page
for a new beginning” บทสัมภาษณ์ของลี เอเดลคอร์ต
(Li Edelkoort) นักพยากรณ์เทรนด์ชาวเนเธอร์แลนด์ผท
ู้ รง
อิทธิพลทีส
่ ด
ุ คนหนึ่งของโลก กล่าวถึงความว่างเปล่าส�ำหรับ
การเริม
่ นทิศทางและการเรียกร้องความ
่ ต้นใหม่ การเปลีย
เข้าใจที่ลก
ึ ซึ้งพร้อมความกล้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ด้วย
ค่านิยมที่ดีกว่าเดิม
สี ที่ใช้เป็นตั วกลางสื่ อสารโดยยั งคงแนวคิ ดหลักไว้อย่ าง
ชัดเจนคือ สีขาว ไม่วา่ จะเป็นการอุทิศหน้าปกของ Vogue
Italia ให้เป็นพื้นขาว โดยเอ็มมานูเอเล ฟาร์เนติ (Emanuele
Farneti) หัวหน้าบรรณาธิการของ Vogue Italia อธิบายว่า
สีขาวหมายถึง ความเคารพ การเกิดใหม่ แสงสว่าง พื้นทีว
่ า่ ง
ของการพักเพื่อคิดทบทวน และความห่วงใยต่อผูอ
้ ่ืน ทั้งนี้
สีขาวยังท�ำให้นึกย้อนไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่�ำครัง้
ใหญ่ของโลกเมื่อปี 1929 ที่ผค
ู้ นนิยมใส่ชด
ุ สีขาวบริสท
ุ ธิเ์ พื่อ
สะท้อนสัญญะของการไม่ยอมแพ้ แต่เป็นหน้าเปล่าทีร่ อเติม
เต็มด้วยความหวัง เช่นเดียวกับกลุม
่ แบรนด์หรูโดยเฉพาะ
LVMH ที่สร้างความหมายใหม่ด้วยการยกระดับคุณค่าของ
แบรนด์ผา่ นการใส่ใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ไม่วา่ จะ
เป็นการสนับสนุนนักออกแบบหน้าใหม่และการท�ำโครงการ
ช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินผ่าน Louis Vuitton Foundation ส�ำหรับผูป
้ ระกอบการทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ หรือการเปลีย
่ น
โรงงานผลิตน้� ำหอมและเครื่องส� ำอางของทางแบรนด์ ที่
ผลิตให้กบ
ั Guerlain, Dior และ Givenchy มาผลิตเจลล้าง
มืออนามัย (Hand Sanitizer) พร้อมระดมช่างฝีมอ
ื หลาย
ร้อยคนมาเป็นอาสาสมัครตัดเย็บหน้ากากอนามัย อุปกรณ์
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ป้องกันที่จ�ำเป็นส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องอยู่ด่านหน้าของการป้องกัน
พร้อมคงมาตรฐานการผลิต ล่าสุดทางแบรนด์ยงั ได้เผยโฉมชุดกาวน์ทางการแพทย์
ผ่านซิลเู อตทันสมัยในโทนสีขาวทีพ
่ ร้อมแจกจ่ายไปให้กบ
ั เหล่าบุคลากรทางการแพทย์
ในกรุงปารีส ไม่เว้นแม้แต่โจทย์ใหม่หลังการระบาดของไวรัสที่เสนอมุมมองใหม่ของ
วงการแฟชัน
่ Prada Spring/Summer 2021 คอลเล็กชัน
่ ทีม
่ ว
ิ เชีย พราด้า (Miuccia
Prada) เลือกตัง้ ค�ำถามถึงแก่นแท้ของเสื้อผ้าบนรากฐานของค�ำว่า เสื้อผ้าชิน
้ เรียบง่าย
(Simple Clothes) ทีส
่ ่อ
ื ความหมายของการใช้งานได้จริง และยังสามารถใช้ได้อย่าง
ยาวนานตลอดช่วงชีวต
ิ คน พร้อมรือ
้ ถอนสิง่ ทีแ
่ บรนด์เคยท�ำมาตลอดเพื่อสร้างความ
หมายที่แท้จริงของแฟชัน
่
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ผลลัพธ์จากการเว้นระยะห่างทางสังคม ยังส่งผลให้คนพึ่งพาเทคโนโลยีในแทบทุก
กิจกรรมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยีได้ท�ำหน้าที่เป็นเครือ
่ งมือถ่ายทอดเจตนา
ของผู้ใช้แทนพฤติกรรมทางกายภาพ ฟิลเตอร์แต่งภาพกลายเป็นสิ่งธรรมดารูป
แบบใหม่ที่คนทั่วไปใช้กัน ซึ่งปี 2020 ฟิลเตอร์ยอ
้ มสีภาพด้วย “สีมว
่ ง” กลายเป็นที่
ชื่นชอบส�ำหรับสายกล้องฟิลม
์ ในทางกลับกัน สายดิจท
ิ ัลผูช
้ อบฟิลเตอร์เกินจริงกลับ
ชอบความล้�ำสมัยด้วยสไตล์ฟล
ิ เตอร์แบบนีออน เมื่อพฤติกรรมเหล่านี้ได้มาจับคู่กับ
เทคโนโลยี AR หรือ VR จึงถือก�ำเนิดเป็นสีมว
่ งเฉด Petunia ซึ่งเป็นที่นิยมบนสื่อโซ
เชียลและเกม eSport
สีมว
่ ง Petunia เฉดนี้นอกจากให้ความรูส
้ ก
ึ ที่ดล้
ู ำ� หน้า ยังกลาย
เป็นตัวแทนของโลกดิจท
ิ ล
ั ทีส
่ ่อ
ื อารมณ์ของภาพให้ดล้
ู ำ� สมัยขึ้น
อย่างในเอ็มวีเพลง “How You Like That” ของนักร้องวงเกาหลี
Blackpink การจัดฉากแสงสีระยิบระยับเฉดม่วง ได้เปลีย
่ นภาพ
ลักษณ์ของคอนเซ็ปต์เทพีดึกด�ำบรรพ์ให้ดท
ู ันสมัยขึ้นมาทันตา
หรือการถ่ายทอดอารมณ์แบบ Futuristic ในผลงานนิทรรศการ
Game On ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรมวิดโี อเกม ซึ่งออกแบบ
โดยสตูดิโอ smartandgreendesign จัดครัง้ แรกเมื่อปี 2002
ณ กรุงลอนดอน ซึ่งล่าสุดได้จด
ั ขึ้นในพื้นทีอ
่ โุ มงค์ระบายน้�ำใต้ดน
ิ
ใจกลางกรุงมาดริด ประเทศสเปน นิ ทรรศการจัดแสดงเกม
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อาเขตสมัยปี 1962 พร้อมเปิดโอกาสให้ผ้ช
ู มได้ทดลองมีประสบการณ์
ร่วมกับเกมเหล่านั้น เมื่อเกมอาเขตรุน
่ แรกเจอกับแสงแบล็กไลต์สีม่วง
จึงท�ำให้บรรยากาศภายในอุโมงค์ระบายน้�ำถูกเติมเต็มด้วยความทันสมัย
สี ม่วงในเฉดนี้ ยังใช้เป็นตั วแทนความแข็ งแกร่งและความเท่ าเที ยม
ส�ำหรับทุกเพศสภาพ รายงานแนวโน้มของส�ำนักเทรนด์ Mix Trend และ
Color Marketing Group ได้ระบุวา่ ในปี 2021 ถือเป็นปีทก
ี่ า้ วสูค
่ วามทัน
สมัยด้านอารยธรรม ผูค
้ นให้ความส�ำคัญกับเรือ
่ งสิทธิมนุษยชนและความ
เท่าเทียม ไซมอน โจนส์ (Simon Jones) ได้กล่าวว่า เรือ
่ งเพศสภาพคือ
สิง่ แรกที่ทก
ุ คนควรนึกถึง ผูห
้ ญิงที่แข็งแกร่ง ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ไม่
ว่าจะมีสไตล์ Feminism แบบผูห
้ ญิงหรือ Masculine แบบผูช
้ ายก็ตาม
ต่างต้องได้รบ
ั การปฏิบัติที่เท่าเทียม หากเฉดสีรุง้ คือตัวแทนของกลุ่ม
LGBT สีมว
่ ง Petunia ที่มค
ี วามอิ่มสีสงู ก็คือตัวแทนของความเท่าเทียม
ในทุกเพศสภาพเช่นกัน
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กลุม
่ สี Neo Mint กลุม
่ สีที่ยังคงต่อเนื่องจากปี 2020 โดยเพิ่มเฉดความเข้มขึ้นในกลุม
่ สี Canton
ส�ำหรับปี 2021 เน้นการสื่อสารถึงความรูส
้ ก
ึ สงบ สุขภาพ การปรนนิบต
ั ริ ก
ั ษา การสร้างความผ่อนคลาย
จนถูกกล่าวว่า สีเขียวเป็นสีแห่งชีวต
ิ (The Colour of Life) ความนิยมของโทนสีเขียวซึ่งปีท่ีผา่ นมา
แบรนด์ชน
ั้ น�ำอย่าง Duluxe ยกให้เป็นสีประจ�ำปี ยิง่ ช่วยตอกย้�ำแนวคิดเดิมทีว
่ า่ สีเขียวเป็นการถอนพิษ
จากวิกฤตรอบตัว เผยให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริง และความหมายของการเป็นมนุษย์ นอกจาก
นี้สีเขียวยังช่วยให้เราทบทวนถึงสิ่งแวดล้อมโลก และการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่
ผูค
้ นแสวงหาที่หลบภัยหรือพื้นที่ที่ให้ความรูส
้ ึกเหมือนบ้าน รายล้อมไปด้วยความสะดวกสบายในสิง่
ที่จำ� เป็น ไม่เว้นแม้แต่ความนิยมมากขึ้นเรือ
่ ยๆ ของแนวคิด “ภายนอกสูภ
่ ายใน” (Outside-Inside)
อย่างการปลูกต้นไม้และใช้สใี นอาคาร เพื่อช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ความกดดันและกังวลใจ ให้
หายใจได้ปลอดโปร่งขึ้น
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ผนั งและห้ องน้� ำสี เขี ยว เป็นหนึ่ งในงาน
ออกแบบหลักที่สร้างสุนทรียศาสตร์ใหม่
ให้กบ
ั อพาร์ตเมนต์เก่าในเมืองแอนต์เวิรป
์
ประเทศเบลเยียม โดยสตูดิโอผูอ
้ อกแบบ
Atelier Dialect ได้ อ อกแบบฉากกั้ น
ระหว่างห้องอาบน้�ำและห้องสุขาที่เคลือบ
ด้วยสีเขียวทั้งหมด สร้างความรูส
้ ึกเรียบ
ง่าย อบอุ่น พร้อมให้ความส�ำคัญกับการ
ใช้ ง านในห้ อ งน้� ำ โดยไม่ เ พี ย งแค่ เรื่อ ง
สไตล์แต่ ยังหมายถึ งการเป็นผู้บริโภคที่
รับผิดชอบ หนึ่งในนั้นคือกระแส “วีแกน”
ตัวแทนของผู้ใส่ใจและตั้งค�ำถามต่อการ
บริโ ภคตลอดสายพานการผลิ ต ที่ จ ะ
ไม่มีส่วนในการท� ำร้ายสัตว์ สิ่งแวดล้อม
และเลื อ กสรรสิ่ ง ของที่ ส่ ง เสริม สุขภาวะ
ผู้ประกอบการจากประเทศเม็กซิโกอย่าง
เอเดรียน โลเปซ เวลาร์ด (Adrián López
Velarde) และมาร์เต คาซาเรซ (Marte
Cázarez) พัฒนาหนังวีแกนจากกระบอง
เพชรในไร่ภายใต้แบรนด์ Desserto หนัง
ออร์แกนิกซึ่งใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่
เสื้ อผ้าจนถึ งแผ่นบุที่นั่งในรถยนต์ ด้ วย
คุณสมบัตริ ะบายอากาศได้ดี ย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติเกือบทั้งหมด และไม่มส
ี ว
่ น
ผสมของพลาสติกใดๆ
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จากปัญหามลภาวะทางทะเล ได้สร้างความกดดันแก่บริษัทผู้
ผลิตบรรจุ ภัณฑ์อาหารและเครือ
่ งดื่มยักษ์ ใหญ่หลายราย ไม่
ว่าจะเป็น Nestle, Coca-Cola และ McDonald’s กลายเป็น
แบรนด์ตน
้ แบบทีน
่ ่าจับตามอง ความเปลีย
่ นแปลงด้านนโยบาย
การผลิตและการให้บริการ ได้กลายมาเป็นต้นแบบของความ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมรูปแบบใหม่ การเดินหน้ารีไซเคิลบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกและขยะพลาสติกทางทะเล ด้วยการหลอมและ
บดละเอียดเป็นไมโครพลาสติก ได้สร้างสีสน
ั หลากเฉดสีให้กับ
แบรนด์ทรี่ ไี ซเคิลสินค้า ซึ่งสีทม
ี่ ก
ั ถูกน�ำมาใช้กน
ั อย่างแพร่หลาย
และเป็นตัวแทนของสีน้�ำมหาสมุทรก็คือ “สีฟา้ ” อย่างแบรนด์
Adidas ที่ ใ ช้ เ ส้ น ใยเฉดสี ฟ้า ในรองเท้ า รุ ่น ที่ มี ก ารรีไ ซเคิ ล
หรือ Starbucks เองที่น�ำสีฟา้ เฉดนี้กลับมาไว้เป็นคอลเล็กชัน
่
ประจ�ำปีตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ สีฟา้ เฉด Cyan
Blue ได้กลับมาท�ำหน้าที่สร้างความตระหนักให้แก่ผค
ู้ นอีกครัง้
นอกจากจะเป็นการรณรงค์ลดการใช้สินค้าแบบครัง้ เดียวทิ้ง
หรือ Single-Use เพื่อลดมลภาวะแล้ว สีฟา้ ยังเป็นจุดเริม
่ ต้น
ของค่านิยมใหม่ด้านเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมอีกด้วย

จุดเริม
ี่ ก
ู ดึงมาจากธรรมชาติ อย่างการ
่ ต้นของนวัตกรรมสมัยใหม่เริม
่ ต้นจากสีฟา้ สีทถ
ฉายภาพคลื่นทะเลบนจอ LED ของ Samsung ที่ช่อ
ื Samsung LED SMART LED
Signage จอแสดงผลแบบโค้งทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในเกาหลี ด้วยขนาดความกว้าง 80.8 เมตร
และความสูง 20.1 เมตร แถมยังมีการปรับความสว่างอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งติดตั้งบนอาคาร SMTown Coex Artium ในเกาหลีใต้ ซึ่ง
นวัตกรรมนี้นับเป็นความภาคภูมใิ จของบริษัทในการแสดงจุดยืนด้านเทคโนโลยีเพื่อ
ความบันเทิง นอกจากนี้ เทคโนโลยีดงั กล่าวยังได้ถก
ู น�ำไปใช้ในคอนเสิรต
์ ออนไลน์ของ
ค่าย SMTown ในช่วงการล็อกดาวน์ที่ผา่ นมา ดังนั้นการเริม
่ ต้นจากภาพเคลื่อนไหว
ของคลื่นน้�ำทะเล จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมความบันเทิงรูปแบบใหม่
เหนือไปกว่านั้น ส�ำนักเทรนด์อย่าง WGSN ยังเลือกให้สฟ
ี า้ Cyan Blue เป็นสีประจ�ำ
ปี 2021 ภายใต้ช่อ
ื สี AI Aqua โดยระบุวา่ สีเฉดนี้จะเป็นสีทข
ี่ บ
ั เคลื่อนเศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างจุดเปลีย
่ นให้แก่สงิ่ แวดล้อม รวมถึงเป็นตัวแทนการมา
ถึงของอินเทอร์เน็ต 5G และส่งต่อสูว
่ งการแฟชัน
่ ที่ทก
ุ คนสามารถเข้าถึงได้
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สีโทนกลางอย่างสีเทา ยังคงเป็นสีที่กลับเข้ามาอยู่ในแนว
โน้มหลักอยู่เสมอ ส�ำหรับสี Blue Fog นี้ นอกจากจะช่วย
ให้รส
ู้ ก
ึ สงบ ช่วยปลดเปลื้องและลดทอนรายละเอียดที่มาก
สู่ความน้อยแบบมินิมัลลิสต์ อันถือเป็นการปรับสมดุลของ
ชีวต
ิ แล้ว สีดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและ
พื้นที่ที่สง่างามได้อีกด้วย และด้วยเหตุผลในการปรับใช้ได้
ทั้งสีโทนสว่างและเข้ม เราจึงมักพบเห็น “สีเทา” ถูกปรับใช้
ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่กางเกงออกก�ำลังกายไปจนถึง
การตกแต่งในห้องรับรองที่ต้องการความรูส
้ ึกผ่อนคลาย
และได้พก
ั สายตาจากสีหรือแสงที่รบกวน
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นักออกแบบเสีย
่ วซีซ
่ ง่ (Xiaoxi Xiong) ได้สร้างสรรค์พ้น
ื ที่สำ� นักงานขนาด 1,000 ตารางเมตร ส�ำหรับ
แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Fnji ในปักกิ่ง โดยใช้สเี ทาโทนอ่อนเป็นสีหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและ
ความรูส
้ ก
ึ ที่อบอุ่นแห่งอนาคต (Warm Sense of the Future) อย่างที่เคยปรากฏในภาพยนตร์เรือ
่ ง
Her ในปี 2013 ที่ทั้งพร่ามัวและอบอุ่นในคราวเดียวกัน อาคารเน้นโครงสร้างอิสระ พื้นผิวอาคารและ
พื้นฉาบด้วยปูนยิปซัมสีเทาอ่อนแบบผิวด้านพิเศษ ปูนพลาสเตอร์ยงั ถูกใช้ในส่วนบันไดโค้ง ตลอดจน
มีการใช้วส
ั ดุรไี ซเคิลในส่วนของการตกแต่งอาคาร ชัน
้ บนสุดถูกออกแบบให้ผใู้ ช้งานสามารถสัมผัสกับ
แสงธรรมชาติได้ เช่นเดียวกับบ้าน Stairway House ในย่านชินจูกข
ุ องโตเกียว ที่ออกแบบโดยเน็นโด
(Nendo) เพื่อเป็นพื้นที่สำ� หรับสมาชิกในครอบครัว 3 รุน
่ 3 ช่วงอายุ และแมวอีก 8 ตัว ชื่อบ้านมาจาก
โครงสร้างบันไดหลักที่ท�ำหน้าที่ไม่ต่างจากประติมากรรมกลางสวนหินที่ทะลุผา่ นผนังกระจกผืนใหญ่
พาดผ่านพื้นที่ภายในบ้านจากชัน
้ ล่างขึ้นไปจนถึงชัน
้ บนสุด โดยโครงสร้างบันไดหลักไม่เพียงท�ำหน้าที่
ในการเชื่อมต่อพื้นที่สว
่ นตัวของคนทั้งสามรุน
่ ซึ่งอยูแ
่ ยกกันคนละชัน
้ ให้รส
ู้ ก
ึ เป็นหนึ่งเดียวกัน หากยัง
ดึงสวนจากด้านนอกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ภายในบ้าน พร้อมกับใช้วางต้นไม้ในลักษณะเรือน
เพาะช�ำ เพื่อเป็นที่วงิ่ เล่นและอาบแดดของแมวที่เลีย
้ งไว้ พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
ข้างเคียงไปพร้อมๆ กันด้วย
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จากวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 อาจท�ำให้ใครหลายคนเบื่อหน่าย
กับงานและการใช้ชวี ต
ิ สีสม
้ แสด Fiesta จึงได้กลายเป็นตัวแทน
ของพลังใจ ไม่ต่างจากเฉดสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเทศกาล
เฉลิมฉลอง อย่างเช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ ไปจนถึงฮาโลวีน ซึ่ง
ในที่นี้ยงั ถือเป็นสีมงคล ใช้อวยพรส�ำหรับปลดล็อกความกังวล
จากวิกฤตการณ์ด้วยเช่นกัน หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
จึงเลือกใช้สเี ฉดนี้เป็นสีโลโก้ประจ�ำแบรนด์ ซึ่งนอกจากเหตุผล
เรือ
่ งโชคลาภแล้ว สีนี้ยังช่วยกระตุ้นต่อมการรับรู ้ จึงมักถูกน�ำ
มาใช้สร้างจิตวิทยาค้าขายและดึงดูดการตัดสินใจให้เลือกร้าน
อาหารได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ด้ วยจุ ดเด่ นที่ สามารถตอบสนองต่ อจิตใจผู้มอง
เห็นได้ดี จึงมีการน� ำสีเฉดนี้ ไปใช้ในพื้นที่ สนามเด็กเล่น เพื่อ
สร้างความบันเทิง อย่างสนามเด็กเล่น Red Planet ในเซีย
่ งไฮ้
ที่ออกแบบโดยบริษัท 100architects สนามเด็กเล่นแห่งนี้
สามารถดึ งดูดเด็ กๆ และผู้ปกครองให้ มาพักผ่อนได้ อย่างดี
เช่นเดียวกับสนามเด็กเล่นกึ่งพิพธ
ิ ภัณฑ์ใน Matadero Madrid
Cultural Centre ซึ่งได้สตูดิโอ Aberrant Architecture มา
ออกแบบ รูปทรงปริซม
ึ หกเหลีย
่ มกลางห้องได้กลายเป็นแลนด์
มาร์กที่ท�ำให้เด็กๆ เลือกเป็นอันดับแรก ดีไซเนอร์เผยว่า การ
เลือกสีแสดเป็นสีหลัก ท�ำให้การจับคู่สอ
ี ่ืนๆ สามารถท�ำได้งา่ ย
ขึ้น ไม่วา่ สีที่น�ำมาจับคู่ด้วยจะมีความเข้มสูงหรือเป็นสีอ่อน ก็
สามารถน�ำมาจับคู่กับสีแสดเฉดนี้ได้ดี

ที่มา:

ส�ำนักเทรนด์ Color Marketing Group ยังได้เลือกสีส้ม
แสดนี้ ให้เป็นหนึ่ งในสีประจ�ำปี 2021 โดยใช้ช่ือสีวา่ Uni
Coral ซึ่งนอกจากเป็นสีท่ีถ่ายทอดความสุขสนุกสนานแล้ว
ยังเป็นสีทใี่ ห้พลังส�ำหรับธุรกิจออนไลน์และสื่อดิจท
ิ ล
ั คล้าย
กับแนวคิดของดร. คาซูโอะ ยาโนะ (Dr. Kazuo Yano) ที่
กล่าวว่า โลกยุคใหม่หลังโควิด-19 สามารถสร้างความสุข
ได้ด้วยเทคโนโลยี AI การประเมินความสุขส่วนบุคคลด้วย
อุปกรณ์ติดตาม เป็นการสร้างความมั่นใจและปลอดภัยใน
ชีวต
ิ ได้ โดยเขาได้เปิดตัววิดีโอภาพเคลื่อนไหวในธีมสีแสด
สะดุดตาภายในงาน Hitachi Social Innovation Forum
ที่มล
ิ าน อิตาลี โดยมีใจความส�ำคัญว่า ความสุขสามารถวัด
ได้ ซึ่ง AI จะเป็นหนึ่งในเครือ
่ งมือแนะน�ำความสุข และเป็น
ตัวกลางในการสร้างปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั บุคคลอื่น สังเกตจากการ
เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเดลิเวอรี สื่อดิจท
ิ ัล อุปกรณ์เครือ
่ ง
ใช้ประจ�ำบ้าน รวมถึงอุปกรณ์กีฬา ซึ่งบางส่วนเริม
่ จับคู่กับสี
แสด Fiesta ที่คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการใช้งานสูส
่ ายตา
ผูบ
้ ริโภคได้มากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
ที่มาภาพ:
antevenio.com
archdaily.com
blog.depositphotos.com
designboom.com
dezeen.com
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gqthailand.com
pinterest.com/revjoelle
veganparadise.org
vogue.co.th
youtube.com

บทความ “Advances in technology inspire
WGSN’s colour of 2021 AI Aqua”, เข้าถึงจาก
www.dezeen.com/2019/03/14/a-i-aquawsgn-colour-2021/
บทความ “A.I. Aqua: WGSN X Coloro Color of
2021”, เข้าถึงจาก /www.wgsn.com/blogs/ai-aqua/
บทความ “CMG’s Key Colors for 2021+”, เข้า
ถึงจาก www.homeaccentstoday.com/photogalleries/cmgs-key-colors-for-2021/?fb
clid=IwAR3rB4UlbSJT0asb9QkbQEhi4QsZGD30SpBrNKsSC8Wipyv_Hf2D-RfscA
บทความ “Color Hive,Issue 58 | AW 2021/22
Part One”, เข้าถึงจาก https://colourhive.com/
collections/mix-magazine/products/copyof-issue-57-ss-2021-part-two
บทความ “Color Marketing Group Announces
2021+ Asia Pacific Key Color – Uni Coral”,
เข้าถึงจาก www.coatingsworld.com/
contents/view_breaking-news/2019-12-27/
color-marketing-group-announces-2021asia-pacific-key-color---uni-coral/?fbclid=I
wAR2rNBJju2NLkgv1CS21OfhNPufIiCYmS
w1zyv3IurdS9B-lDVnaf16a5AU
บทความ “Dr. AI’s prescription for happiness
and productivity”, เข้าถึงจาก https://socialinnovation.hitachi/en-eu/stories/technology/
dr-ais-prescription-happiness-andproductivity
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DESERT FLOWER
PANTONE 15-1435 TPX
RGB 255 130 135

EGRET
PANTONE 11-0103 TPX
RGB 243 236 224

PETUNIA
PANTONE 19-3632 TPX
RGB 79 52 102

CANTON
PANTONE 16-5112 TPX
RGB 109 162 158

CYAN BLUE
PANTONE 16-4529 TPX
RGB 21 163 199

BLUE FOG
PANTONE 15-4008 TPX
RGB 155 171 187

FIESTA
PANTONE 17-1564 TPX
RGB 221 65 50
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เมื่อปี 2021 เดินทางมาถึง สิง่ ทีจ
่ ะเกิดขึ้นคือผลกระทบทีเ่ ป็นระลอกคลืน
่
ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกแล้วลูกเล่า ทั้งการแบ่งขัว
้ ทางรายได้ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก ก�ำลังซื้อในกลุ่มชนชั้นกลางที่เริม
่ อ่อนก�ำลังลง การเมืองการ
ปกครองที่ไม่อาจไว้วางใจ ผู้คนเริม
่ ใส่ใจกับเครือข่ายใกล้ตัว สถาบัน
การเงินของโลกอยู่ในภาวะสั่นไหว แม้ความหวังจะปรากฏขึ้นในกลุ่ม
ตลาดที่ก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตาม
ผู้บริโภคในปีนี้จะให้ความส�ำคัญกับ “คุณค่า” เหนือ “มูลค่า” ความ
เปลี่ยนแปลงที่ เห็นได้ชัดคื อทั ศนคติที่เปลี่ยนจาก “ความต้ องการที่
มากกว่า” สู่ “ความต้องการสิ่งที่ดีกว่า” นั่นหมายถึงคุณภาพที่ดีกว่า
มีฟงั ก์ชน
ั่ การใช้งานดีกว่า ออกแบบได้ดก
ี ว่า และสร้างประสบการณ์ที่ดี
กว่าได้นั่นเอง การออกแบบดิจท
ิ ัลจะเข้ามาแทนที่สน
ิ ค้าราคาแพงหรือ
สินค้าใดๆ ที่ใช้เวลาในการบริโภค ผู้บริโภคจะเลือกสิ่งที่ให้ความรูส
้ ึก
คุ้มค่าต่อราคา และมีความยัง่ ยืนซึ่งส�ำคัญเหนือสิง่ อื่นใด
นีค
่ ือลักษณะของกลุม
่ ผูบ
้ ริโภค 4 แบบแห่งปี 2021
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L
O
W

หมดแรง หมดไฟ
แต่ ใจต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุด

M O D E

THE
COMPRESSIONALIST

P O W E R
กลุ่มผู้บริโภคที่ท่วมท้นไปด้วยความรูส
้ ึกเหนื่อยกายหน่ายหัวใจ ไม่มีเวลา
เร่งรีบ ชีวต
ิ เต็มไปด้วยความกดดัน ตกเป็นเหยื่อของการอยู่ในภาวะหรือ
อาการทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็นภาวะการหมดไฟ (Burnout) หรือซูเปอร์ฮว
ิ เเมน
ซินโดรม (Superhuman Syndrome) พวกเขาต้องอยู่กับความพยายาม
ในการจัดการและสร้างสมดุลให้ ชีวิตเข้าที่ เข้าทาง ไม่ว่าจะเป็นการงาน
ครอบครัว เเละชี วิต ส่ ว นตั ว ที่ มี ทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ค วามรู ้สึ ก ว่า
ตั วเองไม่เคยดี พอและพบกั บความล้มเหลวเป็นระยะ
ไม่ ว่าจะเป็นวัยกลางคนที่ ท� ำงานเพื่ อให้ บรรลุ KPI ขององค์ กร วัยรุ น
่ ที่
โพสต์โซเชียลมีเดียเพื่อไขว่คว้าจ�ำนวนไลค์หลักพัน หรือเป็นคนที่มีความ
ต้องการจะเป็นเจ้าของสุขภาพกายและใจที่ดีก็ตาม นี่ คือลักษณะอาการ
ของกลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่า The Compressionalist ผู้ที่มีความต้องการ
ส�ำคัญเดียวกัน นั่นคือ “อะไรก็ได้ ขอให้ชีวต
ิ ง่ายขึ้น” ทั้งความกดดัน การ
ไม่มีเวลา และการมีตัวเลือกจ�ำนวนมหาศาล ได้ สร้างความรูส
้ ึกเหนื่ อย
หน่ายต่อการตัดสินใจ จากสถิติโดย Microsoft บอกว่าเราต้องตัดสินใจ
มากถึ ง 35,000 ครัง้ ต่ อวัน ผลการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบี ย
ยังระบุด้วยว่า ชาวอเมริกันตัดสินใจโดยจิตส�ำนึกมากถึง 70 ครัง้ ต่อวัน
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นับร้อยรายการบนชัน
้ วางของที่ยาวแบบไม่มท
ี ี่ส้น
ิ สุด อาจไม่ใช่ค�ำตอบซึ่งเป็นที่ต้องการของผูบ
้ ริโภค
กลุม
่ นี้ เพราะการมีตัวเลือกเกินจ�ำเป็นและการต้องตัดสินใจกลับกลายเป็นปัญหา ร้านค้าจึงควรปรับ
แต่งและจ�ำกัดสินค้าไว้เฉพาะที่จำ� เป็นเท่านั้น
อย่าลืมสร้างความสะดวกสบายให้พร้อมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไปพร้อมกัน รายงาน
จาก Diffusion พบว่า 40% ของนั กช้อปชาวอเมริกันเลือกซื้อสินค้ าโดยตรงกั บแบรนด์ ดั งนั้ น
แบรนด์จ�ำเป็นต้องมีสินค้าดาวเด่นซึ่งช่วยลดขั้นตอนการตัดสินใจให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้
ธุรกิจสามารถน�ำผู้ชว
่ ยคนส�ำคัญอย่าง AI เข้ามาช่วยส่งเสริมแบรนด์ได้เช่นกัน อย่างเช่นที่ Amazon
ร่ว มมื อ กั บ บริก ารขนส่ ง สาธารณะในการน� ำ ส่ ง สิ น ค้ า ให้ ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า อย่ า งรวดเร็ว ไม่ ต่ า งกั บ ที่
Starbucks ที่เลือกเป็นพันธมิตรกับ Uber Eats ในการการันตีวา่ กาแฟจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน
30 นาที โดยมี AI เข้ามาเป็นส่วนส�ำคั ญที่ ช่วยให้การขนส่งสินค้ านั้ นๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
อนาคตของร้านค้าต่างๆ จึงต้องเน้นไปที่การใช้งานข้อมูลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมและตอบสนอง
กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ในแบบไร้รอยต่อทางการตัดสินใจ

การเชื่อมต่อตลอดเวลาเป็นที่มาของความเป็นพิษที่ครอบคลุมไปทุกมิติการใช้ชว
ี ต
ิ องค์การอนามัย
โลกระบุวา่ มีผค
ู้ นกว่า 300 ล้านคนทัว
่ โลกทีเ่ ผชิญปัญหาสภาพจิตใจย่�ำแย่อน
ั เกิดมาจากความเครียด
และระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า Attention Economy หรือระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง
ความสนใจของผู้บริโภค ท�ำให้เกิดกระแสการมองหา Meaningful Attention หรือการได้รบ
ั ความ
สนใจที่มีความหมายมากกว่าแค่จำ� นวนไลค์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามองหาวิธก
ี ารในการอยู่รว่ ม
กับโลกนี้ด้วยการค้นหาสิ่งใหม่ๆ และการน�ำตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค้น
ุ เคยบ้าง
ตอบโจทย์ความต้องการ - เห็นโอกาสทางธุรกิจ
แบรนด์ต่างๆ ต้องมีวธ
ิ ค
ี ิดแบบ Less Is More เท่านั้นเพื่อตอบโจทย์ส�ำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยสิ่งที่
แบรนด์ตา่ งๆ สามารถท�ำได้เลยก็คอ
ื การ Make It Easy! หรือท�ำให้งา่ ยเข้าไว้ จ�ำไว้เสมอว่า ผูบ
้ ริโภคกลุม
่
นี้ไม่ได้ใส่ใจเฉพาะเรือ
่ งสินค้าราคาถูก แต่ยังให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ที่ความเรียบง่าย แต่ตรงจุดสินค้าส�ำคัญ ธุรกิจหรือแบรนด์สามารถปรับหน้าร้าน เว็บไซต์ ส่วนแสดง
สินค้า และกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะกับความต้องการของตลาด การเดินทางเข้าร้านค้าที่มีสินค้า
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MARKET MAKER
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ไม่รอตลาดตอบโจทย์
ลงมือสร้างความต้องการขึ้นเอง

M A R K E T
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กลุ่มผู้บริโภคที่ ไ ม่ ง้อ บริษั ท ใหญ่ ว่า จะอยู่ ใ น
สายตาของธุรกิ จไหนหรือไม่ แต่ เลือกที่ จะ
สร้างตลาดความต้ องการขึ้นมาด้ วยตั วเอง
ขับเคลื่อนด้ วยพลังของการสนั บสนุนซึ่งกั น
เเละกัน ท� ำให้แบรนด์ที่มองเห็นโอกาสทาง
ธุ ร กิ จ ตรงนี้ ส ามารถสื่ อ สารโดยตรงกั บ ผู้
บริโภคได้ ทันที ผ่ านการตลาดแบบ Peerto-Peer อันเป็นการสร้างพื้นที่ที่สาม (Third
Space) ในการขายสินค้า

ตัวอย่างเช่นกลุ่ม PWD (People With Disability) หรือกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกระบุวา่ มีคนกลุ่มนี้มากถึง 1.3 พันล้านคน เทียบได้เท่ากับขนาดตลาดผู้ซ้ือจีน
นอกจากกลุม
่ นี้ยังมีกลุม
่ ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุม
่ ผู้ชว
่ ยหรือผู้ดเู เลอยู่ที่ 2.4 พันล้านคนเป็นเพื่อน
หรือคนในครอบครัว รวมถึงการมีความต้องการผูด
้ เู เลผูส
้ งู อายุและผูพ
้ ก
ิ ารในสังคมอันใกล้นี้อีกด้วย
ธุรกิ จที่ เกี่ ยวกั บอุปกรณ์ การให้ ความช่วยเหลือแก่ ผู้บริโภคกลุ่มนี้ จะมี มูลค่ ามากถึ ง 26 พั นล้าน
เหรียญฯ ในปี 2024 ทั้งธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ชว
่ ยดูเเล อุปกรณ์สวมใส่บนร่างกาย เส้นใยผ้าอัจฉริยะ
ฯลฯ และไม่เพียงกลุม
่ ผูบ
้ ริโภคนี้เท่านั้นทีจ
่ ะมีตลาดรองรับความต้องการทีเ่ ติบโตขึ้น แต่ยงั มีอก
ี หลาย
กลุ่มผู้บริโภคที่ถก
ู ละเลย อย่างเช่น กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ กลุ่มผู้ดแ
ู ลผู้ป่วยหรือ
ผู้สงู วัย และกลุ่มเจเนอเรชัน
่ อัลฟ่า เป็นต้น

นวัตกรรมการสร้างตลาดหมายความตรงตัวก็คือ การน�ำเสนอสิง่
ที่ผค
ู้ นมีความต้องการอยู่ แต่ยงั ไม่มส
ี น
ิ ค้าหรือบริการนั้นๆ อยูใ่ น
ท้องตลาด หรือมี แต่ตลาดไม่อาจเข้าถึงได้ดว
้ ยข้อจ�ำกัดด้านราคา
เพราะบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะทางฝั่ งตะวันตกไม่อาจลงทุนไป
ยังกลุม
่ ผูบ
้ ริโภคที่เป็นกลุม
่ รอง ด้วยข้อจ�ำกัดเรือ
่ งเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจหรือการใช้นวัตกรรมระดับสูงในการผลิตก็ตาม ดังนั้น
กลุม
่ ผูบ
้ ริโภคผูส
้ ร้างตลาดขึ้นเองจึงเกิดขึ้นในประเทศก�ำลังพัฒนา
เนื่องจากมีขอ
้ จ�ำกัดทีน
่ อ
้ ยกว่า สามารถสร้างและขับเคลื่อนได้โดย
ความต้องการของตลาดท้องถิ่น นอกจากจะตอบความต้องการ
อย่างตรงจุดแล้ว พวกเขายังมีสว่ นช่วยสร้างงานให้กบ
ั ท้องถิน
่ และ
สนับสนุนผูค
้ นในพื้นที่อีกด้วย
60

ตอบโจทย์ความต้องการ - โอกาสทางธุรกิจ
ธุร กิ จ และแบรนด์ ต่ า งๆ มั ก ปรับ ใช้วิธีคิ ด “ห่ ว งโซ่ก ารผลิ ต แบบย้ อ นกลั บ ” หรือ ที่ รู จ
้ ั ก กั น ในชื่อ
Re-Commerce ที่เป็นการสร้างคุณค่าจากสิ่งของที่เคยซื้อไปแล้วให้กลับมามีประโยชน์ส�ำหรับผู้
บริโภคใหม่อีกครัง้ ไม่วา่ จะเป็นการ Trade in หรือการขายสินค้ารุน
่ เก่าเพื่อซื้อของใหม่กับแบรนด์
และการแลกเปลีย
่ นระหว่างผูบ
้ ริโภคด้วยกัน วิธก
ี ารเช่นนี้สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์
(เงินในกระเป๋าที่เพิม
่ น
่ ขึ้น) หรือทางด้านสิง่ แวดล้อม (ลดการผลิต) รวมไปถึงทางด้านจิตใจ (แลกเปลีย
ของที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วไปให้ผ้ท
ู ี่ต้องการ) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน
อย่างเช่นแอพพลิเคชัน Wardrobe Hub ซึ่งเป็นแอพฯ แฟชัน
่ ที่น�ำเสื้อผ้ากลับมาเพิ่มมูลค่าใหม่ โดย
ร่วมมือกับแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้แต่ละพื้นที่ในเมืองนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางให้ผ้ใู ช้
กับผูซ
้ ้อ
ื ได้เข้ามาเจอกัน พร้อมน�ำเสื้อผ้าในตู้ของสาวๆ มาเเลกเปลีย
่ นแทนที่จะต้องไปซื้อเสื้อผ้าจาก
อุตสาหกรรม Fast Fashion ตัวใหม่
หรือการเปิดพื้นที่หน้าร้านใหม่ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภค อย่างเช่นที่สตาร์บัคส์เปิดสาขาในเมือง
คุนิตะชิของโตเกียว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มค
ี อมมูนิตี้ของผูอ
้ าศัยที่เป็นผูบ
้ กพร่องทางการได้ยน
ิ สาขา
นี้จงึ เป็นสาขาที่มส
ี ิง่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผบ
ู้ กพร่องทางการได้ยน
ิ โดยเฉพาะ ผ่านการออกแบบใน
ฐานะเครือ
่ งมือการสื่อสาร การจัดจ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน 19 คน และเมนูที่ไม่ต้อง
สื่อสารด้วยการพูด แต่ใช้วธ
ิ ก
ี ารกดแท็บเล็ตหรือเขียนในกระดาษโน้ตแทน
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KINDNESS
KEEPER
ผู้รักษาความเอื้ออารี
ที่ทำ�หน้าที่รักษาสมดุล

เมื่ อ ความรู ้สึ ก ทั้ ง รัก และเกลี ย ดมี ช นวนมาจากแป้ น พิ ม พ์ การบู ล ลี่ แ ละการ
แสดงออกด้ วยถ้ อยค� ำในเชิงลบก� ำลังก่ อให้ กระแสแห่ งความเกลียดชังไปทั่ ว
สถิติการฆาตกรรมในบราซิล พุ่งสูงสุดในปี 2017 อยู่ที่ราว 63,880 ราย ขณะที่
ในแคนาดา อาชญากรรมที่เกิดจากอคติและความเกลียดชังเพิ่มขึ้นราว 47% พุ่ง
เป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายอย่างกลุ่มชาวมุสลิมและชาวยิว ไม่ต่างจากอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา ที่สถิติเช่นเดียวกันนี้ก็เพิ่มขึ้นราว 17% ตั้งแต่ปี 2016-2017
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ปรากฏการณ์ Black Lives Matter กระตุ้นให้ผ้ค
ู นทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมส่งสัญญาณความไม่พอใจ
ต่อการเหยียดเชื้อชาติและความอยุติธรรม ไม่เว้นแม้แต่พลังเงียบ (Quiet Power) ในจีน ที่กลุ่มนัก
เคลื่อนไหวเลือกใช้โซเชียลมีเดียและแฮชแท็ก #Metoo ในการต่อรองกับผู้มีอ�ำนาจและสร้างแรง
สนับสนุนเพื่อหาทางออกในการแก้กฎหมายการล่วงละเมิดและการช่วยเหลือเหยื่อที่ถก
ู ข่มขืน เช่น
เดียวกับผูห
้ ญิงในซาอุดีอาระเบียที่ประท้วงการออกกฎหมายเข้มงวดในการใส่ชด
ุ อาบายะห์กลับด้าน
พร้อมใส่ #InsideOutAbaya ก่อนโพสต์วจ
ิ ารณ์กฎหมายรัฐเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติแบบ Kindness Keeper คือกลุม
่ คนที่กำ� ลังแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อถ่วงสมดุล
ปรากฏการณ์เชิงลบ ตั้งแต่คนรุน
่ เก่าและคนรุน
่ ใหม่ คนรวยและคนจน กลุ่มคนเมืองและคนชนบท
กลุ่มอนุรก
ั ษ์นิยมและกลุ่มเสรีนิยม
การสร้างจุดร่วมอย่าง “วันสุ่มความสุขให้คนรอบข้าง” (Random Acts of Kindness Day) ที่เริม
่
ต้นครัง้ แรกในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในปี 1995 ก่อนจะกลายเป็นวันที่คนทั่วโลก
ใช้ส่งมอบสิ่งดีๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงมือและท้าทายให้เกิดการตั้งค�ำถาม การบรรจุให้ “ความ
เห็นอกเห็นใจ” เป็นส่วนหนึ่ งในกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อสร้างความส�ำเร็จในระยะยาว ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่หลายประเทศก�ำลังส่งสัญญาณความเหลื่อมล้�ำตั้งแต่การเข้าถึงที่อยู่
อาศัย จนถึงการเดินทางในชีวต
ิ ประจ�ำวันทั่วไป ทั้งหมดเป็นความพยายามในการถมช่องว่างที่ห่าง
ขึ้นเรือ
่ ยๆ ด้วยพลังเงียบไปจนถึงการลุกฮือที่เน้นการลงมือเพื่อสร้างให้เห็นเป็นผลลัพธ์ที่จบ
ั ต้องได้
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ตอบโจทย์ความต้องการ – เห็นโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความส�ำคัญกับความฉลาด
ทางอารมณ์ ความเสมอภาคไปจนถึงความโปร่งใส
รูปแบบธุรกิจที่สามารถคว้าหัวใจคนกลุ่มนี้ ได้ จึง
ต้องสามารถหลอมรวมประเด็นทางจริยธรรมและ
การลงทุนเข้าไว้ด้วยกัน ที่ส�ำคัญต้องเป็นมากกว่า
การพูดแต่ต้องสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม อย่าง
เช่นการลงทุนเชิงบวก (Impact Investing) ที่
ผลลั พ ธ์ ด้ า นการลงทุ น เชิ ง พาณิ ช ย์ ส ามารถคื น
กลั บ สู่สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มได้ การส� ำ รวจจาก
Lending Tree ปี 2019 พบว่า 1 ใน 3 ของชาว
มิ ล เลนเนี ย ลและเจนเอ็ ก ซ์ ไ ม่ ส นั บ สนุ น การซื้ อ
สินค้าจากแบรนด์ที่พวกเขาเคยสนับสนุนมาก่อน
และมากกว่า 1 ใน 4 ถึงกับคว่�ำบาตรผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ให้ความส�ำคัญกับเรือ
่ งดังกล่าว
ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนสู่การลงทุนเชิงบวก เช่น
L’Oréal แบรนด์เครือ
่ งส�ำอางยักษ์ ใหญ่ที่ออกมา
ประกาศยุติการใช้ค�ำประเภทที่ ว่า “ขาวกระจ่าง
ใส” (Whitening, Fairness, Lightening) ใน
โฆษณาสินค้า หลังเผชิญกรณีการเหยียดเชื้อชาติ
พร้อมยังเดินหน้าอย่างเต็มก�ำลังด้วยวิสย
ั ทัศน์ใหม่
เพื่อความยั่งยืน L’Oréal for the Future ส�ำหรับปี
2030 ด้วยการยกระดับการด�ำเนินธุรกิจที่เน้นย้�ำ
ถึ งขีดจ�ำกั ดความปลอดภั ยของโลก (Planetary
Boundaries) ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความยัง่ ยืน
พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
โลกไปด้วยกัน
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หลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก�ำลังบอกกับเราว่า ประเด็นจากมวลชน (Mass-Mattering) ก�ำลังเร่ง
เครือ
่ งเหนื อตลาดมวลชน (Mass-Marketing) โดยมีความเห็นอกเห็นใจเป็นข้อบ่งชี้ความส�ำเร็จ
(Kindness as KPI) ทดแทนความมั่งคั่งด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แบรนด์จ�ำเป็นต้องมีการลงทุน
ระยะยาวด้วยความรับผิดชอบ การสื่อสารอย่างสม่�ำเสมอเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมที่โปร่งใส
ด้านเงินทุนและทรัพยากร ก้าวที่แข็งแรงจะไม่ใช่การท�ำ CSR หรือบริจาคแบบเพียงครัง้ คราวอีก
ต่ อไป ตั วอย่างเช่น แบรนด์ เสื้อกั นหนาว Canada Goose จากประเทศแคนาดา ที่ มีโครงการ
เพื่อสั งคมต่ อเนื่ องตั้ งแต่ การบริจาคเงินเพื่อผลักดั นความยั่งยืนให้ กับชุ มชนชาวเอสกิ โม (Inuit
communities) ในแคนาดา และในปี 2020 แบรนด์ยังจับมือกับ Polar Bear International องค์กร
อนุรก
ั ษ์ หมีขั้วโลกและ MediComToy บริษัทผู้ผลิตของเล่นในญี่ปุ่น ผลิตหมี BE@RBRICK ออก
มาในโปรเจ็กต์พิเศษ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะน�ำไปช่วยปกป้องหมีที่อาศัยอยู่ในแถบแอนตาร์กติกา
ซึ่งได้รบ
ั ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

อี กทั้ งแบรนด์ ต้องไม่นิ่งนอนใจในการน้ อมรับความผิดพลาดของตนซึ่งยิ่งจะสร้างผลสะท้ อนเชิง
บวก กรณีศึกษาจาก Accenture ในปี 2018 พบว่า 48% ของผู้บริโภคชาวอเมริกันรูส
้ ึกผิดหวังกับ
ค�ำพูดหรือการกระท�ำจากแบรนด์ที่พร่�ำบ่นกับประเด็นสังคม ผู้คนจะให้อภัยแบรนด์ที่ขอโทษและ
มีแผนการที่ชด
ั เจนในการแก้ปัญหามากกว่า เช่น วิกฤตของ KFC หรือ KFC Crisis ที่ประสบภาวะ
ขาดแคลนเนื้อไก่ในอังกฤษในช่วงปี 2018 ท�ำให้ผ้บ
ู ริโภคเกิดความไม่พอใจ ทาง KFC จึงได้ตีพิมพ์
โฆษณาขอโทษผู้บริโภคผ่านทางหนังสือพิมพ์ The Sun และ Metro ด้วยการเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น
FCK เพื่อเป็นการติเตียนตัวเองและน้อมรับความผิดที่เกิดขึ้น ในส่วนล่างของโฆษณายังมีการลง
เว็บไซต์ของ KFC เพื่อบอกว่าสาขาไหนบ้างที่กลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว เพื่อแสดงถึงความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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CYBER CYNICS
เพราะเทคโนโลยี
อาจไม่ใช่คำ�ตอบของทุกอย่าง

I’m
watching you

เป็นเวลาราว 11 ปีตั้งแต่สมาร์ทโฟนเข้าสู่ตลาดหลักซึ่งมีเกณฑ์การวัดความเท่า
เทียมผ่านสัญญาณเชื่อมต่อที่ทั้งสูงและต่�ำ แต่ไม่กี่ปีมานี้ผู้คนจ�ำนวนมากเริม
่
เบือนหน้าหนีจากหน้าจอ พร้อมเพิ่มความใส่ใจด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เมื่อทุนนิ ยมแบบสอดแนมก�ำลังท� ำงานผ่านการให้ บริการแบบฟรีๆ ซึ่งผู้คน
ยิ น ดี ท่ี จ ะเข้ า ใช้ ง านโดยที่ ผู้ ให้ บ ริก ารสามารถติ ด ตามพฤติ ก รรมการใช้ ง าน
ของพวกเขาได้ ในหนั งสือ The Age of Surveillance Capitalism: The
Fight for a Human Future at the New Frontier เขียนโดย โชชานา
ชูบอฟฟ์ (Shoshana Zuboff) ให้ความหมายของทุนนิยมแบบสอดแนมว่า
เป็นวิวัฒนาการล่าสุดซึ่งเปลี่ยนประสบการณ์ ของมนุ ษย์ ให้ กลายเป็นแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบ และจะถูกเปลีย
่ นให้กลายมาเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรมในที่สด
ุ
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การสอดแนมดังกล่าวบ่อยครัง้ ท�ำไปโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตจากกลุ่มผู้ใช้งาน ในขณะที่อินเทอร์เน็ ต
ของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Everything) ก�ำลังเติบโตอย่างงดงาม ทุนนิยมรูปแบบใหม่ก�ำลัง
ค่อยๆ ก้าวไปไกลกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสู่อุปกรณ์ดิจิทัล ผู้บริโภคกลุ่ม Cyber Cynics ก็
คือกลุ่มคนที่ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องนั่นเอง
ตามรายงานปี 2018 จาก IBM ระบุวา่ ผู้บริโภคทั่วโลกราว 85% เชื่อว่าบริษัทสามารถท�ำอะไรได้
มากขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค มากไปกว่านั้นผู้บริโภคราว 75% จากทั่วโลกเห็น
ด้ วยว่า หากผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นว่าบริษัทเหล่านั้ นจะสามารถรักษาความปลอดภั ยด้ านข้อมูลของ
พวกเขาได้ พวกเขาจะไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัท ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะดีเลิศแค่ไหนก็ตาม
และก็ ไ ม่ ใ ช่ ว่า ผู้ บ ริโ ภคทุ ก คนจะเชื่ อ ในทุ ก ข้ อ มู ล จากดาต้ า แต่ ก ลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ ชื่ อ ถื อ ในดาต้ า (Data
Disbelievers) ต่างตั้งสมมติฐานถึงพฤติกรรมการซื้อ ทั้งยังมองว่าการรวบรวมข้อมูลมีความซับ
ซ้อนมากกว่าการเก็ บคะแนนการซื้อขายเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล เพราะการเข้าใจลูกค้ าต้ องมาจาก
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Deep Insight) แบรนด์ควรตั้งค�ำถามว่าใครคือลูกค้าที่แท้จริง คุณค่า
ของข้อมูลมีมากกว่าแค่ภาพกว้างที่ดูเหมือนจะครอบคลุม แต่แท้จริงยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ต้องการ
อีกด้านของความไม่เชื่อถือในข้อมูลยังมาจากการไม่เชื่อในเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ในไม่ช้านี้กระแส
ของอิ น ฟลู เ อนเซอร์อ าจไม่ ส ามารถเป็ น เครื่อ งมื อ โน้ ม น้ า วใจผู้ ค นได้ อี ก ต่ อ ไป โดยเฉพาะกลุ่ ม
มิลเลนเนียลตอนปลายและเจนเอ็กซ์
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แม้ Influencer Economy จะยั ง คงเติ บ โต
รายงานประจ� ำ ปี จ าก The Association of
National Advertiser ปี 2018 พบว่า 75% ของ
นักการตลาดยังคงตั้งใจเพิ่มงบประมาณการตลาด
ให้กับ Influencer Marketing มากขึ้นในปี 2020
หรือมีสัดส่วน 25-40% ของงบประมาณด้านดิจท
ิ ัล
มาร์เ ก็ ต ติ้ ง ทั้ ง หมด และอี ก 43% วางแผนที่ จ ะ
เพิ่ ม งบประมาณในส่ ว นนี้ ใ นปี ห น้ า โดยข้ อ มู ล ใน
รายงานฉบับเดี ยวกั นกล่าวว่า มีเพียง 36% ของ
บริษัทที่ Influencer Marketing บรรลุผล ส่วนอีก
19% ระบุวา่ ไม่ค้ม
ุ ค่ากับเงินที่เสียไป โดยบางบริษัท
แสดงจุ ดยืนอย่างชัดเจนถึงกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคนี้ อย่างคีธ วีด (Keith Weed) ผู้บริหาร
ฝ่ า ยการตลาดของยู นิ ลี เวอร์ (Unilever) ที่ อ อก
แนวทางการท�ำงานเร่งด่วนในการยกเลิกนิเวศการ
ตลาดแบบ Influencer Marketing ของแบรนด์

ตอบโจทย์ความต้องการ – เห็นโอกาสทางธุรกิจ
บริษั ท ควรเตรีย มพร้อ มอย่ า งไรในการเข้ า ไปนั่ ง อยู่ ใ นใจผู้ บ ริโ ภคที่ ให้ ค วาม
ส� ำคั ญกั บจริยธรรมด้ านข้ อมูล การเข้ าถึ งข้ อมูลที่ โปร่งใส และทุกเรื่องต้ อง
สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ท่ ามกลางยุคที่ เรียกว่าเศรษฐกิ จข้อมูล ซึ่งเติ บโตมาควบคู่กับการตั้ งค� ำถาม
ของสาธารณชนเรือ
่ งการซื้อขายข้อมูล และการก้าวเข้าสู่การใช้ข้อมูลเป็นอัตรา
การแลกเปลี่ยนใหม่ ในปี 2018 กลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมในเนเธอร์แลนด์ก่อ
ตั้ง Datavakbond ระบบจัดเก็บข้อมูลของสหภาพแรงงานที่มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างช่องทางการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ผ่านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนเงินสด
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แบรนด์ แ ละห้ า งค้ า ปลี ก จึ ง ควร
สร้า งระบบการด� ำ เนิ น การทาง
ธุ ร กิ จ ที่ พิ สู จ น์ ที่ ม าที่ ไ ปได้ ด้ ว ย
ระบบการให้ คะแนนส� ำหรับการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
หรือการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับผู้
บริโภคและแบรนด์ ในโปรแกรม
ต่ า ง ๆ เพ ร า ะ ร ะ บ บ ก า ร แ ล ก
เปลี่ ย นดั งกล่ า วไม่ ใช่ แ ค่ ทาง
เลือก แต่คือการแลกเปลี่ยนเชิง
คุณค่ าผ่านความไว้วางใจ ไม่ว่า
จะเป็นการบริการ ความสะดวก
สบาย หรือการได้รบ
ั คะแนนคืน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านจากยุค Post-Truth หรือยุคที่ความจริงไม่ได้มีความหมายเท่ากับความ
เชื่อ มาสู่ยุค Post-Trust ที่กลุ่มผู้บริโภคซึ่งต่อต้านโลกไซเบอร์มองว่าการวัดค่าทุกอย่างด้วยข้อมูล
อาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสมอไป ผู้บริโภคก�ำลังจับตาถึงแพลตฟอร์มต่างๆ และอินฟลูเอนเซอร์ที่
คอยอยู่เบื้องหลังการเติบโตของผลิตภัณฑ์จ�ำนวนมาก ดังนั้นการท�ำ Influencer Marketing จึง
ต้องการความโปร่งใส (Transparency) มากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคต้องการการสื่อสารอย่างตรงไปตรง
มาซึ่งแบรนด์ควรใส่ใจถึงกฎ Economy of Trust หรือกฎของความไว้เนื้อเชื่อใจที่จะท�ำให้แบรนด์
สามารถเชื่อมต่ อกั บผู้บริโภคได้ อย่างสนิ ทใจไว้เว้นแม้แต่ กระบวนการท� ำงานหลังบ้าน แม้หลาย
อุตสาหกรรมก�ำลังก้าวสู่ระบบอัตโนมัติ แต่ผู้บริโภคบางส่วนยังคงให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมต่อ
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ตัวอย่างที่น่าสนใจในการจัดสรรระหว่างการใช้ AI และการเชื่อมต่อกับผู้คน
ในการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น Farmstead ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ ใช้ AI ในการพิจารณาความต้ องการของผู้บริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
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สินค้าล้นตลาด และยังลดขยะอาหารจากการผลิตเกินจ�ำนวนในท้องถิ่น รวมทั้งช่วยบริหารเวลา
และเส้นทางในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ แต่ อีกด้านหนึ่ ง บริษัทยังท� ำงานร่วมกับเกษตรกรใน
พื้นที่และร้านค้าปลีก โดยสร้างโมเดลแบบเปิดกว้างเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างคอมมิวนิตี้
ในระดับท้องถิ่นร่วมด้วยในเวลาเดียวกัน

ที่มา:
บทความ “ตามดู 9 เทรนด์ Influencer
Economy หมดยุค ‘เนียน มาร์เก็ตติ้ง’
โฆษณาบอกตรงๆ คนรับได้”, เข้าถึงจาก
www.brandbuffet.in.th/2020/02/
tellscore-influencer-economy-2020/
บทความ ““Economy of Trust”
กฏของความไว้เนื้อเชื่อใจ เปรียบดัง
ดวงใจ Influencer Marketing”,
เข้าถึงจาก www.marketingoops.
com/podcast/influencer-marketing/
episode-7-economy-of-trust/
รายงาน Future Consumer 2021
จาก WGSN.com
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ความตึงเครียดในปี 2020 ได้ให้บทเรียนส�ำคัญและความ
หมายมากมายส�ำหรับผูค
้ น เรียกได้วา่ เป็นการก้าวสูศ
่ ตวรรษ
ใหม่แบบที่คลื่นปัญหายังคงกระหน่�ำอย่างไม่วา่ งเว้น ตั้งแต่
การจัดสรรเวลาในช่วงกักตัว การผ่อนปรนกับกฎทีเ่ คร่งครัด
จากระเบียบใหม่ การมองหาโอกาสจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ ซ บเซา การสร้า งความบั น เทิ ง รู ป แบบใหม่ จ ากในบ้ า น
จนถึงการสร้างตัวตนทีม
่ ช
ี วี ต
ิ ชีวาผ่านแอพพลิเคชันติก
๊ ต็อก
(TikTok) แม้ขา้ งนอกจะวิกฤต แต่สข
ุ ภาวะทางจิตทีด
่ ต
ี อ
้ งมา
ก่อน “ความยืดหยุน
่ ” จึงกลายเป็นค�ำตอบ
บ้านคือทุกสิง
่ ทุกอย่าง
สถิติจาก WGSN ระบุวา่ ชาวมิลเลนเนียลใช้เวลาถึง 70%
ไปกับพื้นที่ภายในบ้าน ซึ่งมากที่สด
ุ เมื่อเทียบกับเจเนอเรชัน
อื่นๆ จากการเปลีย
่ นแปลงระดับโลกของเชื้อไวรัส ส่งผลให้
มูลค่าตลาดสินค้าของใช้ในบ้านมีมูลค่าถึง 649 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และอาจขยายมากขึ้นให้เข้ากับเทรนด์ไลฟ์
สไตล์ใหม่นี้ โดยคาดว่าในปี 2021 จะมีมล
ู ค่าตลาดเพิม
่ ขึ้น
ถึง 5.5% หรือมากกว่านั้น การใช้เวลาภายในบ้านที่ได้รบ
ั
ความนิยม ได้แก่ การปรุงอาหารเอง การดีไอวายของใช้
ต่างๆ การท�ำสปาด้วยตัวเอง รวมถึงการได้พักจากการท�ำ
กิจกรรมเพื่อใช้เวลาผ่อนคลายอย่างจริงจัง โดยเรียกวิถี
การไม่ท�ำอะไรเลยนี้วา่ “นิกเซน” (Niksen) นิกเซนซึ่งเป็น
ปรัชญาสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ที่เกิดขึ้นเพื่อ เข้ามาคลาย
ภาวะหมดไฟจากงานและเพื่ อ ต่ อ สู้กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่
ถดถอยให้กับคนยุคนี้ นิกเซนได้มอบไลฟ์สไตล์ใ หม่ให้กับ
ผู้คนรุน
่ ใหม่ ไม่วา่ จะเป็นการไปเดินเล่นเที่ยวชมธรรมชาติ
การปั่ นจักรยานปลูกต้นไม้ ตั้งแคมป์ หรือเดิ นป่า ซึ่งนั บ
เป็นกิจกรรมที่ช่วยปลดล็อกความคิด และเปิดโอ กาสให้
คุณสามารถใช้เวลาไปกับการไม่คด
ิ อะไรเลยในช่วงขณะหนึ่ง

76

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : POPULATION

นอกจากนี้ ยังมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ที่ชว่ ยให้เราคุ้นเคยกับการ
ท�ำกิจกรรมที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การสั่งอา หารเดลิเวอรี่
แทนการกินข้าวนอกบ้านหรือการใช้เทคโนโลยี AR หรือ VR
ที่ชว่ ยเนรมิตบ้านให้กลายเป็นคลับออกก�ำลังกายแบบส่วน
ตัวซึ่งสามารถเชือ
่ มต่อกับบุคคลอื่นได้แบบเรียลไทม์บนโลก
ออนไลน์ การน�ำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สปาแบบ Beauty 3.0
เข้าเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิ ตประจ�ำวัน
โดยการใช้เทคโนโลยี Autonomous Sensory Meridian
Response หรือ ASMR เข้ามาเพื่อการบ�ำบัดความรูส
้ ก
ึ จาก
เสียงทีผ
่ อ
่ นคลาย ซึ่งมีเหล่ายูทบ
ู เบอร์จำ� นวนไม่น้อยทีไ่ ด้น�ำ
เทคโนโลยีบ�ำบัดนี้มาใช้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสปา หรื อการ
กล่อมเกลาสมองให้นอนหลับสบายยิง่ ขึ้น
ความส�ำเร็จจากงานไม่จำ� เป็นต้องเกิดจากการเข้าออฟฟิศ
การท�ำงานที่บา้ น (Work from Home) เป็นหนึ่งในแนวทาง
การท�ำงานยุคหลังโควิด-19 ซึ่งความเป็นจริงแล้ว วิกฤต
ดังกล่าวอาจเป็นเพียง “ตัวเร่ง” เพื่อสร้างการเปลีย
่ นแปลง
นี้ ให้ เ กิ ด เร็ว ขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ อ พิ จ ารณาจากสถิ ติ ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 92% ของกลุ่มมิลเลนเนียลระบุวา่ ความ
ยืดหยุน
่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส
่ ด
ุ เมื่อค้นหางาน 70% ของพนักงาน
ในสหราชอาณาจักรรูส
้ ึกว่าการท�ำงานที่ยืดหยุ่นท�ำให้งาน
นั้นน่าดึงดูดใจยิง่ ขึ้น และ 30% ของพนักงานต้องการงาน
ที่ยด
ื หยุน
่ เพื่อสร้างรายได้ที่เพิม
่ มากขึ้น
หลายบริษัทจึงมีการปรับตัวขนานใหญ่ บางส่วนมีนโยบาย
การท�ำงานแบบกึ่ง Work from Home โดยมีสาเหตุมาจาก
ความสะดวกของระบบออนไลน์ทส
ี่ ามารถจัดการทางไกลได้
รวดเร็ว อีกทัง้ ยังสามารถลดรายจ่ายของบริษท
ั หากต้องเปิด
ส�ำนักงานทุกวัน มาร์ก ซักเคอร์เบิรก
์ (Mark Zuckerberg)
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ซีอโี อเฟซบุก
๊ ได้ให้ความเห็นในเรือ
่ งนี้วา่ พนักงานของบริษัท
สามารถคิดไอเดียใหม่ๆ ได้ดีข้ ึน หากได้ลองเปลี่ยนสถาน
ที่ ท� ำ งานไปอยู่ น อกบริษั ท หลั ง จากเกิ ด วิก ฤตโควิด -19
เฟซบุ๊กมีแนวโน้ มที่ จะปรับตั วกั บการท� ำงานรูปแบบนี้ ได้
อย่างรวดเร็ว โดยมาร์กคาดว่า ในอีก 5 ถึง 10 ปีขา้ งหน้า
พนักงานของบริษัทจ�ำนวนครึง่ หนึ่งจะสามารถท�ำงานนอก
ส�ำนักงานได้ เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในซิลค
ิ อน
แวลลียอ
์ ย่างกูเกิล ทวิตเตอร์ ซึ่งมีนโยบายให้พนักงานบาง
แผนกสามารถท�ำงานจากที่บา้ นหรือ Work from Home
ได้ตลอดไปหากต้องการ
เมือ
่ ทุกอย่างเริม
่ ต้น
่
แต่ยง
ิ่ อาจเพิม
่ ช่องว่างระหว่างเจเนอเรชัน
ท่ามกลางตลาดไลฟ์สตรีมทีก
่ ำ� ลังเติบโต ทราบหรือไม่วา่ ชาว
บูมเมอร์กลับเสพติดเฟซบุ๊กมากกว่าชาวเจนซี ขณะที่กลุม
่
มิลเลนเนียลคือดาวเด่นบนสื่อโซเชียลอย่าง TikTok เหล่านี้
คือส่วนหนึ่งของการโคจรมาเจอกันของคนต่างเจเนอเรชัน
จนท�ำให้แป้นพิมพ์กลายเป็นชนวนความขัดแย้ง เบบีบ
้ ม
ู เมอร์
ที่ไม่ชอบถูกมองว่าตนเองล้าหลัง เจเนอเรชันเอ็กซ์ที่มอง
ว่าการถูกเรียกว่ามนุษย์ปา้ หรือมนุษย์ลงุ คือการบูลลี่ (Bully)
ประเภทหนึ่ง ส่วนชาวมิลเลนเนียลมักจะยกตนเองว่าเป็นคน
ทันโลกและบุกเบิกโลกดิจท
ิ ัลก่อนใครๆ จึงไม่ระวังการใช้ค�ำ
พูดบนสื่อโซเชียลและเผลอไปบูลลี่คนกลุ่มอื่น และแม้แต่
เจเนอเรชันซีเองที่ไม่ยอมรับการถูกมองว่ายังเป็นเด็ก
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การไม่เหมารวมและตัดสินคนอื่นเป็นหนทางหนึ่งของการ
ประนีประนอม ไปจนถึงการสร้างโมเดลเพื่อการมีส่วนใน
การแชร์ความคิดเห็นร่วมกัน เช่น โมเดลการพักอาศัยร่วม
กันของคนต่างวัย (Intergenerational Homesharing) ที่
สนับสนุนให้เกิดการมีปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างคนต่างรุน
่ ไปพร้อม
กัน โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ทีบ
่ า้ นก�ำลังกลายเป็นสถานที่
เพิม
่ น
ุ่ เกิดแฮช
่ ความขัดแย้งในครอบครัว จนในประเทศญีป
แท็ก #CoronaDomesticViolence ซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาที่
เกิดขึ้นในญีป
่ น
ุ่ เพียงประเทศเดียว แต่ในช่วงล็อกดาวน์ของ
หลายๆ ประเทศ ก็พบอัตราการท�ำร้ายร่างกายในครอบครัว
เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่สามีภรรยา หรือสมาชิกต่างวัย
ในครอบครัวต้องมาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิมภายใต้
พื้นที่ที่จำ� กัด
เห็นได้ชด
ั ว่า การเปลี่ยนแปลงและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาในปีที่ผ่านมา มีส่วนหล่อหลอมและเป็น
ตั วเร่งแบบก้าวกระโดดสู่แนวทางการจัดการที่ เกี่ยวข้อง
กั บผู้คนขนานใหญ่ ไม่ ว่าจะเป็นที่ พักอาศั ย รู ปแบบการ
ท�ำงาน แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ ไปจนถึงการผสานทัศนคติ
ระหว่างเจเนอเรชัน โลกใบนีอ
้ าจไม่ใช่โลกใบเดิมเช่นเดียวกับ
ที่สิงคโปร์ประกาศว่า จะไม่กลับไปสู่ยค
ุ ก่อนโควิดอีกต่อไป
แต่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยเส้นทางใหม่
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เทรนด์ Multigeneration เป็นที่นิยมมากขึ้นตั้งแต่ปี 2019 การอยูร่ ว่ ม
กันของคนหลายเจเนอเรชัน มักถูกน�ำไปใช้เพื่อสร้างบริบททางครอบครัว
ที่ใหญ่ข้ น
ึ หรือเรียกว่า Multiple Family Generations ให้สมาชิกหลาย
รุน
่ อาศัยอยูร่ ว่ มกันในพื้นทีเ่ ดียว โดยมีพ้น
ื ทีท
่ อ
ี่ ยูอ
่ าศัยเป็นสื่อกลางสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก แนวคิด Multigeneration นี้ ยังถูกกล่าว
ถึงในเชิงการท่องเที่ยวแบบ Multigenerational Travel ที่ใช้กิจกรรม
หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นตัวน�ำเหล่าสมาชิกในครอบครัว
ออกไปหาประสบการณ์รว่ มกัน ทีผ
่ า่ นมา เรามักพูดถึงการอยูร่ ว่ มกันแบบ
Multigeneration โดยรวมคนต่างวัยมาใช้เวลาด้วยกัน จนอาจลืมคิดว่า
สิง่ ส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกันได้อย่างราบรืน
่ ขึ้นอยูก
่ ับการบริหารจัดการ
ความคิดมากกว่าปัจจัยภายนอก เช่น พื้นที่บา้ น หรือแคมเปญท่องเที่ยว
วาทกรรมทีเ่ กิดขึ้นในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ มีสาเหตุเพราะแต่ละเจเนอเรชัน
ต่ า งไม่ ยิ น ดี ที่ จ ะถู ก ตั้ ง แง่ ว่ า เป็ น คนที่ มี ทั ศ นคติ ต ามคนอายุ รุ ่น นั้ น
เช่น เบบี้บูมเมอร์ที่ไม่ชอบถูกมองว่าตนเองล้าหลัง เจเนอเรชัน
่ เอ็กซ์ที่
มองว่าการถูกเรียกว่ามนุษย์ป้าหรือมนุษย์ลงุ คือการบูลลี่ประเภทหนึ่ง
มิลเลนเนียลที่มก
ั ยกตนเองว่าเป็นคนทันโลกและบุกเบิกโลกดิจท
ิ ัลก่อน
ใครๆ จึงไม่ระวังการใช้ค�ำพูดบนสื่อโซเชียล และบูลลี่คนกลุ่มอื่น หรือ
แม้แต่เจเนอเรชันซีที่ไม่ยอมรับการถูกมองว่าเป็นเด็ก และปล่อยมีมที่
เป็นกระแสบนสื่อโซเชียลมากมาย เช่น OK Boomer ที่เสียดสีการถูกตัก
เตือนจากผูใ้ หญ่ที่เกิดในยุคเบบีบ
้ ม
ู เมอร์, การท�ำตัวเป็นรุน
่ พีท
่ ี่เชีย
่ วชาญ
บนแอพพลิเคชัน
่ TikTok มากกว่าคนรุน
่ อื่น อีกทั้งยังโจมตีวฒ
ั นธรรม
การดื่มกาแฟและอ่านหนังสือ Harry Potter ซึ่งเป็นที่นิยมมากในคนรุน
่
มิลเลนเนียล
บริษัท Pew Research Center ได้สำ� รวจพฤติกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะ
เจเนอเรชันซี โดยให้ความเห็นว่าเจเนอเรชันนี้ คือผลผลิตจากคนทีม
่ ค
ี วาม
หลากหลายของชาติพันธุม
์ ากกว่ารุน
่ ก่อนๆ และยังเป็นรุน
่ ที่ได้รบ
ั การ
ศึกษามากที่สด
ุ ทั้งจากระบบการศึกษาและการศึกษาด้วยตนเองผ่าน
สื่อดิจท
ิ ัล ผลส�ำรวจจาก BSA ในสหรัฐอเมริกา ระบุวา่ จ�ำนวนเด็กเจนซี
86% กังวลและเครียดจากการโดนบูลลีห
่ รือกลัน
่ แกล้งทีโ่ รงเรียน ในขณะ
เดียวกัน พวกเขาก็ต้องการหาพื้นที่ที่ได้ปลดปล่อย และแสดงความเป็น
ตัวเองบนสื่อโซเชียลหรือผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จด
ั ขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของ
เด็กเจนซี ความตรงไปตรงมาหรือการแสดงออกทีด
่ รู น
ุ แรงบนสื่อโซเชียล
อาจเป็นเพียงวิธป
ี อ
้ งกันตัววิธห
ี นึ่งของคนรุน
่ นี้
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ในความแตกต่างด้านทัศนคติ ยังมีสิ่งที่ท�ำให้เจนซีคล้ายคลึงกับมิลเลนเนียล นั่นคือแนวคิดด้าน
การเมืองและสิ่งแวดล้อม เจเนอเรชันซี 54% เชื่อในแนวคิดเรือ
่ งโลกร้อน และยินดีปรับเปลีย
่ นไลฟ์
สไตล์เพื่อเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ในขณะที่มิลเลนเนี ยลก็มีทัศนคติแบบเดียวกัน
เป็นจ�ำนวน 56% นี่เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในอีกหลายประเด็นที่แสดงถึงจุดร่วมระหว่างเจเนอเรชันที่
สามารถสื่อสารถึงกันได้ ยังมีอีกหลายบริบทที่คล้ายคลึงในแต่ละรุน
่ จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ว่าหากแต่ละเจเนอเรชันสามารถมองเห็นและเข้าใจทัศนคติของกันและกันโดยไม่คิดแบ่งรุน
่ จะท�ำให้
ปัญหาความสัมพันธ์ที่กำ� ลังเผชิญอยูส
่ ามารถคลีค
่ ลาย และกลับมาใช้ชวี ต
ิ อยูร่ ว่ มกันอย่างราบรืน
่ ดัง
เดิมได้หรือไม่
ปี 2021 นี้ จึงเป็นการมาถึงของ Intergeneration
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างวัย ที่กอ
่ ให้เกิดแนวความคิดจากรุน
่ สูร่ น
ุ ่ งานวิจย
ั Intergenerational Relationships ซึ่งเขียนโดยแคเธอรีน เจ. ทอมป์กินส์ (Catherine
J. Tompkins) และซาคราเมนโต พินาโซ (Sacramento Pinazo) กล่าวว่าความ
สัมพันธ์แบบ Intergeneration ก็เหมือนดั่งการลบเงื่อนไขของค�ำว่าเจเนอเรชัน
ออกไป (Generation Removed) คุณตาอายุ 60 ปี อาจสนิทกับหลานสาววัย 20
ปี โดยที่ลก
ู สาวอาจชื่นชอบแนวคิดของคนรุน
่ เก่า และคุณตาก็ยินยอมที่จะเรียนรู ้
ความทันสมัยจากหลานสาว ดังนัน
้ การถ่ายทอดแนวคิดไม่จำ� เป็นต้องส่งจากคนอายุ
มากกว่าถึงคนอายุน้อยกว่า แต่เป็นการถ่ายโอนแนวคิดการใช้ชว
ี ต
ิ ที่เห็นพ้องตรง
กันระหว่างคนต่างวัย จึงถือว่าสิ่งนั้นคือแนวทางการอยูร่ ว่ มกันในแบบฉบับของคน
ยุคใหม่ ผูท
้ ี่ผา่ นการโน้มน้าวทางแนวคิดจากคนรุน
่ อื่น หรือหาตัวเองเจอจากความ
สัมพันธ์เหล่านี้ อาจกลายเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ ชาวมิลเลนเนียลยุคใหม่ หรือชาว
เจนซีที่ไม่เหมือนใคร โดยนิยามตัวเองว่าเป็น New Generation หรือคนรุน
่ ใหม่ใน

แบบฉบับของตัวเอง ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชด
ั คือการก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั คนทุกช่วง
วัยเข้าถึงระบบดิจท
ิ ล
ั ไปพร้อมกัน แม้จะมีชว่ งอายุตา่ งกัน แต่ผส
ู้ งู อายุจำ� นวนหนึ่งยินดี
ที่จะก้าวทันเรือ
่ งเทคโนโลยีและชื่นชอบการใช้งานสื่อออนไลน์เช่นเดียวกับเด็กชาว
เจนซีทผ
ี่ ก
ู ติดชีวต
ิ กับสมาร์ทโฟนตลอดเวลา ความคลัง่ ไคล้ในไอทีท�ำให้ผค
ู้ นต่างช่วง
วัยกลายเป็นกลุม
่ คนผูบ
้ ก
ุ เบิกเศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั ไปพร้อมกัน คนทีเ่ พิง่ ใช้สมาร์ทโฟนครัง้
แรกในวันนั้น ก็คือคนรุน
่ ใหม่ที่เริม
ั ิตัวเองในวันนี้ ดังนั้น ค�ำว่า “คนรุน
่ ใหม่” จึง
่ ปฏิวต
ไม่ใช่ค�ำนิยามส�ำหรับเด็กวัยรุน
่ หรือเด็กที่เกิดหลังปี 2000 เท่านั้น แต่หมายถึงคน
ที่พร้อมจะเรียนรูแ
้ ละปรับตัวกับโลกยุคใหม่ โดยน�ำประสบการณ์จากช่วงวัยและบท
เรียนจากอดีต มาผสานเข้ากับความท้าทายที่พบเจอในปัจจุบน
ั
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เราต่างเป็นคนรุน
่ ใหม่ที่
ก�ำลังก้าวไปข้างหน้าเพือ
่ เผชิญ
กับอนาคตทีไ่ ม่มอ
ี ะไรแน่นอน

เมื่อทุกสิง่ คือการปรับตัว วัฒนธรรมการเรียนรูจ
้ งึ มีอยูไ่ ม่จำ� กัด การเรียนรูซ
้ ่งึ กันและ
กันในสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพศ และอายุ ได้หล่อหลอมความ
เป็น New Generation ให้มต
ี ัวตนในสังคมโลก แต่ละช่วงเวลาหล่อหลอมให้คนมี
พฤติกรรมการใช้ชวี ต
ิ ที่ต่างกัน แต่เดิมการตั้งชื่อให้แต่ละเจเนอเรชัน มาจากข้อเท็จ
จริงที่เกิดขึ้นจากประเด็นส�ำคัญของประชากรรุน
่ นั้น อย่างรุน
่ เบบีบ
้ ม
ู เมอร์ บ่งบอกถึง
ข้อเท็จจริงที่วา่ ประชากรหลังสงครามโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว เหมือนดั่งการระเบิด
ของจ�ำนวนประชากรครัง้ ยิ่งใหญ่ มาในยุคนี้ท่ีเจเนอเรชันซีกลายเป็นน้องใหม่ที่เริม
่
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีดิจท
ิ ัลตั้งแต่ก�ำเนิด คนเจเนอเรชันซี (Generation Z) ที่มาจาก
ค�ำว่า ซูมเมอร์ (Zoomer) มาจากข้อเท็จจริงด้านการเปลีย
่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ของ
ระบบสื่อสารทางไกลที่รวดเร็ว พจนานุกรม Merriam-Webster ระบุค�ำนิยามของ
Generation Z ให้ถก
ู ใช้เป็นชื่อเล่นของเจน Zoomer อย่างเป็นทางการครัง้ แรกในปี
2016 จากนั้นจึงไม่ค่อยมีใครใช้ค�ำว่า Zoomer กับเจเนอเรชันนี้อีก เหตุการณ์ลอ
็ ก
ดาวน์ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ผา่ นมา ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ Zoomer อีก
ครัง้ บนแพลตฟอร์มโซเชียล TikTok ซึ่งใช้งานโดยบัญชีของเจเนอเรชันซีเป็นจ�ำนวน
90% จากทั้งหมด จากปรากฏการณ์เพียงในช่วงไม่กี่เดือน เหล่าเจนซีสามารถสร้าง
ค่านิยมใหม่ให้กลายเป็นเรือ
่ งธรรมดาส�ำหรับคนรุน
่ อื่นๆ และในเวลาถัดมา ค�ำว่า
Zoomer จึงได้กลายเป็นมีมที่เป็นกระแสและขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อก
ี ครัง้ ท�ำให้ผค
ู้ น
เริม
่ เห็นการมีตัวตนของคนเจนซี ที่มากกว่าค�ำว่าเจเนอเรชันซูมเมอร์อีกครัง้ หนึ่ง
รายงานจาก Pew Research Center ระบุวา่ พฤติกรรมและแนวคิดของซูมเมอร์ยค
ุ
นี้ เหมือนกับการสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมของเหล่าเบบีบ
้ ม
ู เมอร์ในช่วงวัย 19 ปี
และเจเนอเรชันเอ็กซ์ในช่วงวัย 16 ปีเมื่อครัง้ ในอดีต ซึ่งไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วไปใน
ช่วงสัน
้ ๆ แต่ปรากฏการณ์ของซูมเมอร์ ยังต่อยอดถึงการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ ำ� คัญส�ำหรับ
อนาคตเช่น การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ และการจ้างงาน
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ขณะที่แนวโน้มบนสื่อดิจท
ิ ัลก�ำลังขับเคลื่อนด้วยชาวซูมเมอร์ ยังพบว่ามีชาวเบบีบ
้ ม
ู เมอร์บางส่วนเสพ
ติดสื่อโซเชียลจนถอนตัวไม่ข้น
ึ สถิติจาก Deloitte ระบุวา่ ผูบ
้ ริโภคในอังกฤษที่อายุ 55-75 ปี จ�ำนวน
77% คือกลุม
่ ผูใ้ ช้เวลากับสมาร์ทโฟนตลอดทั้งวัน ส่วนในจีนก็ไม่น้อยหน้า รายงานจาก CAICT ระบุวา่
ผูส
้ งู อายุในจีน คือกลุม
่ ผูท
้ ใ่ี ช้งาน WeChat บ่อยทีส
่ ด
ุ ความชืน
่ ชอบทีค
่ ล้ายคลึงกัน ก่อให้เกิดโอกาสของ
อาชีพใหม่ นั่นคืออาชีพให้ค�ำปรึกษาแก่ชาวบูมเมอร์โดยกลุม
่ วัยรุน
่ อย่างการตั้งแอคเคานต์ Mittler
Senior Technology โดยจอร์แดน มิตต์เลอร์ (Jordan Mittler) ชาวอเมริกันวัย 16 ปี ที่เปิดคอร์ส
ฟรีทางออนไลน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบูมเมอร์ท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ค้น
ุ เคย เช่น การเรียน
รูท
้ ี่จะใช้ทักษะดิจท
ิ ัลแบบเท่าทัน และการพัฒนาทักษะการจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งาน
ด้านธุรกรรมและการดูแลสุขภาพ รวมถึงวิธป
ี ฏิบัติและมารยาทในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียขั้น
พื้นฐานประสบการณ์และความรอบรูด
้ า้ นเทคโนโลยีขน
ั้ สูง ท�ำให้มต
ิ ต์เลอร์เริม
่ การบริการรูปแบบนี้มา
ตัง้ แต่อายุ 12 ปี โดยเริม
ุ พยาบาล เข้าไปดูแลและช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์และ
่ ตัง้ แต่วางตัวเป็นบุรษ
สมาร์ทโฟนแก่ผส
ู้ งู อายุ ความส�ำเร็จของมิตต์เลอร์ทำ� ให้ปจ
ั จุบน
ั เขากลายเป็นเมนเทอร์ดา้ นไอทีสำ� หรับ
ผู้ปว
่ ยและผู้สงู อายุ ซึ่งผู้สงู อายุส่วนใหญ่ยังให้ความเห็นว่าการสอนลักษณะนี้มีข้อดี เพราะให้ความ
รูส
้ ก
ึ เหมือนก�ำลังพูดคุยกับหลานของพวกเขาเอง จึงไม่เหมือนก�ำลังเรียนกับอาจารย์ ทัง้ ยังท�ำให้เข้าใจ
แนวคิดของเด็กๆ อีกด้วย
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การเติบโตด้านความต้องการทางดิจท
ิ ล
ั ของบูมเมอร์ ส่งผลดีตอ
่ ตลาดด้านอุปกรณ์เพื่อสุขภาพประเภท
อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบพกพา (Wearable) เช่น นาฬิกาตรวจจับการเต้นของหัวใจ, นาฬิกาส�ำหรับออก
ก�ำลังกาย, เครือ
่ งนับก้าว ฯลฯ รายงานจาก Deloitte คาดการณ์วา่ สินค้ากลุม
่ นี้จะสามารถเติบโตได้อก
ี
ในตลาดบูมเมอร์และเจนเอ็กซ์ ซึ่งมีโอกาสท�ำรายได้ในท้องตลาดสูงถึง 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ภายในปี 2027 อันทีจ
่ ริงเทรนด์ดา้ นการหลอมรวมเจเนอเรชันนี้เริม
ิ ค้า
่ ต้นมาตัง้ แต่ปี 2019 ส่งผลให้สน
และการบริการในตลาดปรับตัวให้กลายเป็นสินค้าทีไ่ ม่ระบุเป้าหมายช่วงอายุ แต่การใช้งานจริงกลับไม่
เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ ทัง้ นีเ้ พราะเกิดตลาดเฉพาะกลุม
่ (Niche Market) ขึ้นในทุกช่วงวัย ไม่เว้นแม้แต่
ในวัยบูมเมอร์ แต่ละเจเนอเรชันต่างมีกลุม
่ ความคิดย่อยที่แตกต่างกันลงลึกไปอีก นิตยสาร Marie
Claire ของจีนมองเห็นปรากฏการณ์ตลาดเฉพาะกลุม
่ ในจีน จึงปรับฐานลูกค้านิตยสาร และเพิม
่ คอลัมน์
Silver Generation Socialites โดยใส่ความคิดเห็นในมุมมองของผูใ้ หญ่ยค
ุ ใหม่ในสายตาคนทั่วไป
เรียกการตลาดประเภทนี้วา่ Age Inclusive ที่เจาะความสนใจของผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุให้ตรง
จุ ด ปรับพื้นที่ในบริบทเดิมและให้การบริการที่เหมาะสมส�ำหรับคนกลุ่มนั้น อย่างบริษัทแอมะซอน
(Amazon) ที่ยินดีปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการลงโฆษณาบทแพลตฟอร์ม TikTok, Sprint,
Disney ซึ่งเดิมเป็นตลาดของกลุม
่ เจนซี แต่ปจ
ั จุบันสามารถจับพื้นที่ตลาดส�ำหรับผูใ้ หญ่โดยเฉพาะ
บูมเมอร์ได้เช่นกัน เหมือนกับการโฆษณาเกม World of Warships บนแอคเคานต์โซเชียลของกลุม
่ วัย
กลางคน ทีช
่ ว่ ยเพิม
่ ำ� หนดฐานผูเ้ ล่นเกมเป็นเพียงกลุม
่ วัยรุน
่ เท่านัน
้
่ ยอดผูใ้ ช้งานได้ถงึ 38% จากเดิมทีก
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อายุเป็นเพียงตัวเลข
เห็นได้ชด
ั จากเทรนด์สข
ุ ภาพ ที่ขยายฐานผูบ
้ ริโภคกว้างขึ้น
ด้วยเหล่าเจเนอเรชันเอ็กซ์ ซึ่งเป็นเจนที่ถก
ู ขนาดนามว่ามี
ความมั่งคั่งด้านเวลามากที่สด
ุ เพราะนอกจากจะมีเวลาใน
การดูแลตัวเองแล้ว ยังยินดีจา่ ยเงินเพื่อใช้ชว่ งเวลานัน
้ ไปกับ
การลดน้�ำหนักและดูแลสุขภาพ จากข้อมูลพบว่าเจนเอ็กซ์ที่
เป็นผูช
้ ายวัยกลางคนชาวอังกฤษ 37% ให้ความสนใจเรือ
่ ง
การไดเอตและรูปลักษณ์เป็นพิเศษ ตื่นตัวกับการท�ำงานบน
สื่อโซเชียล อีกทั้งยังชื่นชอบกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ท่ีแสดง
ถึงความแข็งแกร่งและการเข้าสังคม เช่น ปั่ นจักรยานระดับ
ทัวร์นาเมนต์, ไตรกีฬา และกิจกรรม Tough Mudder ที่
ใช้พละก�ำลังในการผ่านด่านอุปสรรค ด้วยการวิง่ ปีนป่าย
กระโดด เพื่อให้ถึงเส้นชัย กิจกรรมประเภทนี้เป็นการออก
ก�ำลังกายประเภทหนึ่ งที่สามารถท�ำได้ทั้งในร่มและกลาง
แจ้ง นอกจากจะได้ฝก
ึ ความแข็งแรงแล้ว ชาวเจนเอ็กซ์ยงั
มองว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างความท้าทาย และสามารถ
พิสจ
ู น์ได้วา่ ร่างกายของพวกเขาก็แข็งแรงไม่แพ้รา่ งกายของ
คนอายุน้อยกว่า

ธุรกิจบริการที่เติบโตภายใต้ความต้องการของเจนเอ็กซ์มีความหลากหลายยิ่งขึ้น อย่างบริการ
ฟิตเนสแคมป์ของโรงแรม eXtreme Hotel ในสาธารณรัฐโดมินก
ิ น
ั ทีอ
่ อกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความแข็งแรงของร่างกาย ไม่วา่ จะเป็นโยคะ, ต่อยมวย, โต้คลื่น, โหนบาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย
พบว่าผูใ้ ช้บริการของโรงแรมมักอยูใ่ นช่วงวัยกลางคน เนื่องจากมีทัศนคติที่เปิดกว้างและยินดีผก
ู
มิตรกับคนแปลกหน้า จึงท�ำให้กิจกรรมเหล่านี้ถก
ู ขับเคลื่อนด้วยพลังของชาวเจนเอ็กซ์ยค
ุ นี้ หรือ
บริการด้านความงามที่ปรับมาตรฐานให้สงู ขึ้น เพื่อบริการพิเศษส�ำหรับลูกค้ากระเป๋าหนัก อย่าง
ร้าน HERR ในเกาหลีใต้ ที่เป็นมากกว่าร้านตัดผมระดับพรีเมียม เพราะเป็นซาลอนแบบยูนิเซ็กซ์
ที่การันตีวา่ ลูกค้าจะได้รบ
ั บริการด้านความงาม ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจากผู้เชีย
่ วชาญด้าน
ความงาม พร้อมบริการห้องแต่งตัวและซาวน่าส่วนตัว จึงท�ำให้รา้ นเป็นที่นิยมด้านการดูแลภาพ
ลักษณ์สำ� หรับวัยกลางคนที่มช
ี ่อ
ื เสียงในเอเชีย

กึ่งกลางของช่วงชีวต
ิ คือช่วงเวลาแห่งการตักตวงความสุขให้ได้มากที่สด
ุ ของชาว
เจนเอ็กซ์ การเติมเต็มชีวต
ิ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้เจนเอ็กซ์คือกลุม
่ คนที่มงี าน
อดิเรกมากที่สด
ุ นีล โฮว์ (Neil Howe) นักเขียนและที่ปรึกษาชาวอเมริกัน ระบุวา่
เจนเอ็กซ์ 49% จัดสรรเวลาให้ตนเองและเติมเต็มชีวต
ิ ด้วยงานอดิเรก นอกจากนี้
รายงานจาก Vodat International ยังระบุวา่ เจนเอ็กซ์ชาวอังกฤษจ�ำนวน 17% ชืน
่
ชอบการใช้บริการร้านค้าออนไลน์ทใี่ ห้ทดลองสินค้าด้วยนวัตกรรม AR หรือ VR ใน
ขณะที่เจนรุน
่ น้องที่ท�ำเช่นนั้นมีเพียง 10% เท่านั้น ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา ชาว
เจนเอ็กซ์จำ� นวน 32% นิยมซื้อของออนไลน์ ซึ่งได้รบ
ั อิทธิพลมาจากรุน
่ น้องชาว
มิลเลนเนียล เนื่องจากทั้ง 2 เจเนอเรชันนี้คือกลุม
่ ที่ข้ น
ึ แท่นใช้ชวี ต
ิ เป็นโสดมาก
ที่สด
ุ ในเกาหลีใต้ มีการเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์สำ� หรับคนโสดชาวเจนเอ็กซ์
ที่มก
ี �ำลังซื้อและวางแผนการใช้เงินเก่งที่สด
ุ พบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ท�ำราย
ได้สงู ถึง 189% และเพิม
่ ยๆ ตัง้ แต่ปี 2018 เป็นต้นมา ชาวเจนเอ็กซ์ที่มก
ั ถูก
่ ขึ้นเรือ
เรียกโดยทั่วไปว่าเป็นวัยกลางคน (Middle Age) อาจไม่พอใจกับการถูกเรียกว่า
วัยกลางคน แต่ยน
ิ ดีทจ
ี่ ะถูกเรียกว่า Middle Youth มากกว่า Middle Age เพราะ
ให้ความหมายที่เด็กกว่า ทั้งนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรือ
่ งหน้าตาหรือภาพลักษณ์
เท่านั้น แต่เพราะค�ำเรียกนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านร่างกาย การท�ำงาน และ
การใช้ชวี ต
ิ แบบมีพลังเต็มเปี่ ยมของชาวเจนเอ็กซ์ยค
ุ นี้นั่นเอง

ที่มาภาพ ginlane.com
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Micro-Generation
ยุ ค เฟื่องฟู ด้ า นดิ จิ ทั ล ได้ ส ร้า งวิท ยาการและเปลี่ ย นวิถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิต มายาวนานนั บ
15 ปี นานพอที่จะหล่อหลอมทัศนคติจากสื่อโซเชียลอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได้ ตัวตนที่แสดงออก
บนโลกดิจท
ิ ัล ไม่วา่ จะบนแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์, ร้านค้าออนไลน์หรือช่องความ
บันเทิงออนไลน์ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชวี ต
ิ มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะความ
ชัดเจนด้านทัศนคติของคนเฉพาะกลุม
่ ที่ได้กลายเป็นเจเนอเรชัน
่ ย่อย (Micro-Generation)
บนสื่อโซเชียล รายงานเรือ
่ ง The In-Between Generation โดย WGSN เผยว่าการท�ำความ
เข้าใจผูบ
้ ริโภคเพียงยึดตามอายุหรือช่วงเจเนอเรชัน
่ อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะการเชื่อม
โยงและถ่ายโอนความคิดแบบ Intergeneration ท�ำให้ผบ
ู้ ริโภคมีทัศนคติที่เปลีย
่ นแปลงได้
ตลอดเวลา ตามการกระตุ้นด้วยสื่อดิจท
ิ ัลในช่วงเวลานั้น และความเปลีย
่ นแปลงนี้สามารถ
เป็นตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้เงินทีต
่ า่ งออกไปได้อก
ี ด้วย การหาทางออกโดยการเจาะกลุม
่
เจเนอเรชัน
่ ย่อย (Micro-Generation) จึงถือเป็นอีกหนึ่งเครือ
่ งมือในการแบ่งกลุม
่ ผูบ
้ ริโภค
ให้เห็นภาพง่ายขึ้น
Xennials คือเจเนอเรชันย่อย ที่เป็นลูกผสมจาก
เจเนอเรชันเอ็กซ์และมิลเลนเนียล ซึ่งเกิดระหว่าง
ช่วงปี 1976-1982 เดิมทีชาวเจนเอ็กซ์คือกลุ่มคน
ที่มก
ั ถูกเรียกว่ามนุษย์ลงุ หรือมนุษย์ปา้ ต่อจากเบบี้
บูมเมอร์ แต่คนรุน
่ นี้มก
ั ไม่ชอบใจที่ถก
ู เรียกเช่นนั้น
ในขณะเดียวกัน คนเหล่านีก
้ เ็ ป็นผูท
้ ม
ี่ ก
ี ำ� ลังทรัพย์ใน
การซื้อสินค้าดิจท
ิ ัล โดยผูท
้ ี่เกิดเฉพาะช่วงปลายปี
1970 ท�ำให้ชาวเจนเอ็กซ์มแ
ี นวคิดด้านเทคโนโลยี
ใกล้เคียงกับชาวมิลเลนเนียล ทีต
่ ่น
ื ตัวกับเทคโนโลยี
ดิจท
ิ ล
ั ได้รวดเร็วเป็นกลุม
่ แรก ท�ำให้ผท
ู้ อ
่ี ยูใ่ นช่วงวัย
นี้มค
ี วามเป็นไปได้ที่จะได้รบ
ั อิทธิพลความคิดแบบ
Xennials ที่สนใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
ไปจนถึ ง กิ จ กรรมผาดโผนและท้ า ทายสไตล์
มิลเลนเนียล
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อี ก ลู ก ผสมหนึ่ ง ที่ ม าแรงสุ ด ในศตวรรษนี้ คื อ เจเนอเรชั น ย่ อ ย
Zennials ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในช่วงระหว่างปี 1992-1998 เป็นส่วน
ผสมระหว่างมิลเลนเนียลและเจเนอเรชันซี แม้จะเป็นเจเนอเรชัน
ชายขอบที่ มักถูกมองข้าม แต่ กลับเป็นกลุ่มที่ มีอิทธิพลในตลาด
สินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สด
ุ หลายส�ำนักเทรนด์มักวิเคราะห์วา่
คนกลุม
่ นี้มพ
ี ฤติกรรมของชาวเจนซีท่ีเลียนแบบมิลเลนเนียล แต่ก็
มีบางส�ำนักที่กล่าวว่าชาวมิลเลนเนียลบางส่วนได้รบ
ั อิทธิพลด้าน
สไตล์และแฟชัน
่ มาจากเจนซีเช่นกัน บางส�ำนักยังกล่าวว่ามิลเลน
เนียลคือผลลัพธ์ของบูมเมอร์ และเจนซีก็คือผลลัพธ์ของเจนเอ็กซ์
ผลลัพธ์ทั้ง 2 แบบย่อมมีความแตกต่างด้านความมัน
่ ใจและความ
กล้าแสดงออก ในฐานะคนที่บุกเบิกโลกดิจท
ิ ัลอย่างมิลเลนเนียล
กับคนที่อยู่ในระบบดิจิทัลตั้งแต่ก�ำเนิ ดอย่างเจนซี รายงานจาก
WGSN ให้ความเห็นว่าคนทั้ง 2 รุน
่ นี้ต่างผสานแนวคิดจากอีกรุน
่
แบบ Intergeneration แต่แสดงออกผ่านวิสย
ั ทัศน์แบบ Zennials ทีม
่ จ
ี ุดเด่น คือการก้าวทันเทคโนโลยี และมีทก
ั ษะการสื่อสารบน
สื่อโซเชียลอย่างมีเหตุและผล สามารถแยกระหว่างโลกดิจท
ิ ัลและ
โลกความเป็นจริงออกจากกัน มีบค
ุ ลิกขีส
้ งสัย ไม่เชื่อสื่อง่ายๆ แต่
ในขณะเดียวกัน ก็ยน
ิ ดีรบ
ั กระแสโซเชียลหรือมีมมาใช้ได้ไว สามารถ
สร้างรายได้จากธุรกิจบนสื่อออนไลน์ และยินดีโอบรับไลฟ์สไตล์
มินิมอลหรือแนวรักษ์โลกได้มากกว่าเจเนอเรชันอื่นๆ
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กระแสมาเร็วไปเร็วตามอัตราเร่งของระบบดิจท
ิ ล
ั อาจท�ำให้การนิยามกระแสสังคม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เป็นเรือ
่ งยาก แต่ทัศนคติที่หยัง่ รากลึกลงไปแล้วนั้น อาจงอกงามและเติบโตจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ย่อยที่ขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางต่างๆ และ Zennials ก็เป็นหนึ่งในเจเนอเรชันย่อย ที่สามารถ
ท�ำให้คนกลุม
่ อื่นๆ คล้อยตาม ท�ำให้กลุม
่ สังคมที่มท
ี ัศนคติแบบ Zennials ขยายกว้างขึ้น เห็นได้ชด
ั
จากการเกิดปรากฏการณ์ทางสังคม Black Lives Matter ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ฐานข้อมูล
ที่โน้มน้าวผู้คนได้มากที่สุดคือการยึดพื้นที่บนสื่อโซเชียลมีเดีย พลังเงียบที่เกิดขึ้นอย่างสม่�ำเสมอ
จากการปั่ นแฮชแท็ก และเพิม
่ GIF ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเท่าเทียมของคนผิวสี ถูกโพสต์จาก
แอคเคานต์ของชาว Zennials เป็นหลัก จากนั้นจึงสามารถปลุกผูค
้ นในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเรียกร้อง
สิทธิมนุษยชนขึ้นทั่วประเทศ

Zennials กลายเป็นเจเนอเรชันแซนด์วช
ิ ที่รวบรวมบทเรียนจากคนรุน
่ ก่อนเอาไว้และใช้ชีวต
ิ อย่าง
ระแวดระวังภัยจากโลกออนไลน์ เช่น งด ลด หรือเลีย
่ งการใช้บางแพลตฟอร์มทีส
่ ามารถตรวจสอบย้อน
หลังได้, เลือกแอคเคานต์หลุมหรือห้องแชทลับที่ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ Zennials
บางคนกลัวถูกเพ่งเล็งว่าเป็นเด็ก จึงเลีย
่ งการใช้แอคเคานต์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อชาวเจนซี อย่างแอพพลิเคชัน TikTok ผลส�ำรวจจาก WGSN เผยว่าชาว Zennials จ�ำนวน 70% โหลดแอพพลิเคชัน มาไว้ แต่
ไม่ให้ความส�ำคัญกับความบันเทิงนี้มากเท่าที่ควร โดยที่จำ� นวน 30% ให้ความเห็นสอดคล้องกัน ว่า
เจเนอเรชันที่ช่น
ื ชอบความบันเทิงนี้คือชาวมิลเลนเนียลมากกว่า แม้จะกังวลเรือ
่ งการถูกคุมคามทาง
ไซเบอร์ แต่ Zennials ยังมีความเป็นเจนซีค่อนข้างสูง นั่นคือการเป็นตัวของตัวเองและมีความมัน
่ ใจ
ในตัวเองสูง บทความ 30 Under 30 2020 List จาก Forbes ยังเผยรายชื่อผูท
้ ี่ท�ำธุรกิจด้านสุขภาพ
ซึ่งกลายเป็นผูน
้ �ำเทรนด์ตลาดกระแสนี้ อย่างเกรซ เบเวอร์ลี่ (Grace Beverly) อายุ 23 ปี เจ้าของ
แบรนด์ Tala ซึ่งจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำหรับออกก�ำลังกาย โดยมีจุดขายอยูท
่ ี่คณ
ุ ภาพของสินค้าที่ทนทาน
และเหมาะกับสรีระ โดยเฉพาะผูท
้ ี่มส
ี ด
ั ส่วนร่างกายที่อวบหรืออ้วน สามารถมีชด
ุ ออกก�ำลังกายไปยิม
สวยๆ ได้ คุณสมบัติของแบรนด์นี้นับว่าถูกใจสาวกเจนซีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ แบรนด์ยังขยาย
กิจการไปถึงอุปกรณ์สำ� หรับยิม และแอพพลิเคชัน Shreddy ที่แนะน�ำการออกก�ำลังกายเพื่อสัดส่วน
ที่เหมาะสม โดยยึดถือความภูมใิ จในเรือนร่างตัวเองเป็นหลัก
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การเจาะตลาดคนกลุม
่ นี้คือการให้ความส�ำคัญกับช่องทางออนไลน์ ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดเจนคือจีน ที่ตลาดออนไลน์ เติบโตด้วยสินค้ากลุ่มเครือ
่ งส�ำอาง
และสกินแคร์ Boomberg Businessweek รายงานว่ามีนักศึกษาที่เกิดราวปี
1996 จ�ำนวน 1 ล้านคน กลายเป็นลูกค้าของร้านค้าทีอ
่ ยูบ
่ นแพลตฟอร์มโซเชียล
มีเดีย เช่น แพลตฟอร์ม Xiaohongshu ซึ่งเริม
่ ต้นจากการเป็นสตาร์ทอัพด้าน
ผลิตภัณฑ์ความงาม ปัจจุบน
ั ได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์มให้กลายเป็นกูรด
ู ้านความ
งาม โดยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าด้วยอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) หรือ
บล็อกเกอร์ (Blogger) รวมทัง้ เพิม
่ ช่องทางไลฟ์สตรีม (Livestream) ทีใ่ ห้ความ
รู ้ รีววิ และแนะน�ำเคล็ดลับด้านความงามทีห
่ ลากหลาย ปัจจุบน
ั ตลาดไลฟ์สตรีม
ได้กลายเป็นตลาดใหญ่ที่สด
ุ ของจีนไปแล้ว เนื่องจากกลยุทธ์ See Now, Buy
Now นี้ ท�ำให้รา้ นค้าสามารถประเมินการขายได้แบบเรียลไทม์ บริษัท Alibaba
เผยว่าสินค้าทีถ
่ ก
ู จ�ำหน่ายทางช่องทางไลฟ์สตรีมโดยแพลตฟอร์ม Taobao ได้
ส่วนแบ่งการตลาดไปถึง 32% จากตลาดออนไลน์ทงั้ หมด เช่นเดียวกับรายงาน
จาก Deloitte ทีค
่ าดการณ์วา่ การไลฟ์สตรีมจะสร้างรายได้ให้แก่ตลาดออนไลน์
ในจีนถึง 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2020 ทั้งนี้ เหตุการณ์ลอ
็ กดาวน์
เพราะวิกฤตการระบาดของไวรัสที่ผ่านมา ท�ำให้จำ� นวนตัวเลขที่คาดการณ์ไว้
สูงขึ้นจากเดิมเกือบ 3 เท่าทั้งยังเป็นการส่งต่อการขายสินค้าแบบไลฟ์สด ไป
ยังตลาดเกม, กีฬา, แฟชัน
่ และไลฟ์สไตล์ ซึ่งการเติบโตนี้ได้แผ่ขยายไปยังคน
กลุ่มใหญ่ในตลาดมหาชน จากเป้าหมายคือสามารถเข้าถึงผู้คนได้หลายช่วง
วัย เปลีย
่ นเป็นเจาะกลุม
่ ผูบ
้ ริโภคให้ชด
ั เจนขึ้น เช่น บริษัท Tencent ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับตลาดมิลเลนเนียลมากขึ้น ด้วยการเพิม
่ ช่อง Penguin Live, Huyang
Live และ Now เพื่อเจาะตลาดมิลเลนเนียลสไตล์อเมริกน
ั โดยเฉพาะ ทางด้าน
บริษัท Weibo ที่มบ
ี ทบาทคล้ายกับเฟซบุก
๊ ในจีน ได้เปิดแพลตฟอร์ม Yizhibo
ให้แก่ลก
ู ค้านานาชาติหรือวัยรุน
่ ที่ต้องการไลฟ์สดเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบบ
จะมีฟงั ก์ชน
ั่ ภาษาอังกฤษรองรับส�ำหรับการไลฟ์สตรีม เพื่อให้สามารถเข้าถึงคน
เจนซีได้หลากหลายยิง่ ขึ้น
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ปฏิเสธไม่ได้วา่ สื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการ
คิดและตัดสินใจ ความหลากหลายของช่วงอายุคน
หลอมรวมให้เกิดเจเนอเรชันในมิติที่แตกต่างออก
ไป ความขัดแย้งระหว่างแต่ละเจเนอเรชันอาจเกิด
ขึ้ นได้ ทุกช่วงเวลา แต่ ไม่ ได้ หมายความว่าการขั ด
แย้งนั้นเป็นตัวแทนด้านพฤติกรรมของเจเนอเรชัน
นั้ น ๆ เพราะแต่ ล ะเจเนอเรชั น ล้ ว นมี ค วามหลาก
หลายทางด้านพฤติกรรมและทัศนคติ ความหลาก
หลายนี้เป็นเพียงลักษณะการแสดงออกของ MicroGeneration เท่านัน
้ การตีตราว่าเจเนอเรชันไหนเป็น
อย่างไรอาจไม่สำ� คัญอีกต่อไปส�ำหรับยุคนี้ การหลอม
รวมตั วตนของผู้บริโภคได้ กลายเป็นความท้ าทาย
ส�ำหรับแบรนด์และร้านค้า ทีต
่ อ
้ งพยายามปรับตัวกับ
ทัศนคติการเลือกซื้อสินค้า และการแสดงออกทาง
สังคมทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการไม่ใช่การยึดหลัก One-Size-Fits-All เท่านั้น
แต่ต้องรูข
้ ้อจ�ำกัดที่ต่างกันของกลุ่มคนที่แตกต่าง
และมองหาจุ ด ร่ว มที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
เจเนอเรชันให้เข้าถึงกันได้ จึงจะสามารถตอบโจทย์
ความสนใจของลูกค้าได้อย่างตรงจุ ด

ที่มา:
บทความ “Bullying Is a Top Concern Among Gen Z
Kids, New Survey Shows” โดย Gillian Walters จาก
romper.com
บทความ “Coronavirus and Zoom Have Marked a
Generation. Let’s Call Them Zoomers.” โดย Megan
Gerhardt จาก nbcnews.com
บทความ “Gen Z Is Dragging Millennial Culture
on Tiktok, from Harry Potter Worship to Coffee
Obsession” โดย Palmer Haasch จาก insider.com
บทความ “How the Coronavirus Pandemic Is
Bringing Generations Closer Together” โดย Kelly
Vaughan จาก marthastewart.com
บทความ “On the Cusp of Adulthood and Facing
an Uncertain Future: What We Know About
Gen Z So Far” โดย Kim Parker และ Ruth Igielink
จาก pewsocialtrends.org
บทความ “The Future of Shopping Is Already
Happening in China” โดย Daniela Wei และ Shelly
Banjo จาก bloomberg.com
บทความ “This 16-Year-Old Spends Weekends
Teaching Seniors to Use the Internet. Now, His
Work Is More Important Than Ever.” โดย Megan
Yoder จาก wusa9.com
รายงาน “Intergenerational-Multigenerational
Relationships” โดย Catherine J. Tompkins และ
Sacramento Pinazo จาก riicotec.org
รายงาน “The Pulse of Live Streaming in China:
Understanding the New Chinese Lifestyle and the
Business Behind It” โดย Rhea Liu และ Dannie Li จาก
research.vietnambusiness.tv
ที่มาภาพ
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appletoolbox.com
business2community.com
extremehotels.com
instagram.com/franciscojpedro
marieclaire.com
mittlerseniortech.com
raceforlife.cancerresearchuk.org
thecourieronline.co.uk
twitter.com/guapmag
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HOME ECONOMY

บ้านที่เป็นทุกอย่างของชีวิต

เมือ
่ บ้านเป็นมากกว่าทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
แต่กลายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในชีวต
ิ
ผู้บริโภคในปีนี้ได้น�ำกิจกรรมต่างๆ เข้ามาสู่บ้าน ไม่ใช่แค่การสั่งอาหาร
เดลิเวอรี่ แต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาตัวเอง การดูแลใส่ใจด้านการเป็น
อยูท
่ ่ีดีโดยมีนวัตกรรมเป็นแรงผลักส�ำคัญ ตลอดจนการให้ความส�ำคัญ
กับชุมชนเพื่อนบ้านผ่านช่องทางเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มความหมายและ
ประสบการณ์ใหม่ให้พ้ืนที่ภายในมากกว่าพื้นที่ภายนอก ขับเคลื่อนโดย
กลุม
่ มิลเลนเนียลที่ใช้เวลา 70% ในชีวต
ิ ไปกับพื้นที่ในบ้าน และนับว่ามาก
ที่สด
ุ เมื่อเทียบกับเจนอื่นๆ การอยู่บ้านจึงเป็นการใช้ชว
ี ต
ิ ภายในพื้นที่ที่
ต้องมีระบบ เพื่อรับมือกับอนาคตของความไม่แน่นอนจากภายนอก และ
สร้างความสุขให้ตัวเองได้ในทุกจังหวะของชีวต
ิ

การเปลีย
่ นแปลงนี้สง่ ผลให้ตลาดสินค้าของใช้ในบ้านมีมล
ู ค่าสูงถึง 649
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเติบโตขึ้นเพื่อสอดรับกับเทรนด์ไลฟ์สไตล์
ในรูปแบบใหม่ โดยคาดว่าในปี 2021 จะมีมล
ู ค่าเพิม
่ ขึ้นอีก 5.5%
94

หมวดหมู่ อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่, ความงามและแฟชั่น
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Micro Breaks พักก่อน
เกณฑ์การสร้างสรรค์ความธรรมดาให้เป็น
ความพิเศษ ผูบ
้ ริโภคเลือกทีจ
่ ะเฉลิมฉลอง
กับ “ความสุขเล็กๆ น้อยๆ” ในชีวต
ิ
เพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนและโลก
ที่ ไ ม่ อ าจควบคุม ได้ ผู้ค นมองหาวิธีก าร
สร้างความสุขจากสิ่ งสามั ญ นั่ นคื อช่วง
เวลาเล็กๆ น้อยๆ ในทุกวัน ประเทศในแถบ
เอเชียเริม
่ นรูปแบบการอยูอ
่ าศัยจาก
่ เปลีย
วัฒนธรรมการอยู่รวมกันแบบครอบครัว
ใหญ่ ไปเป็นการอยูเ่ ดีย
่ วเชิงปัจเจกมากขึ้น
ครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้ที่อยู่คอนโดใน
เมือง จึงจัดสรรพื้นที่ในบ้านให้กลายเป็น
สถานที่จุดประกายความสุข

มียท
ู บ
ู เบอร์จำ� นวนมากที่ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชวี ต
ิ

ธรรมดาในบ้านให้มค
ี วามสุข กิจกรรมเรียบง่ายอย่างเช่น
การท�ำอาหารเช้า การชงชา การฟังเพลง
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ใ น เ ก า ห ลี ใ ต้ มี ค� ำ ศั พ ท์ ที่ เ รี ย ก ว่ า
sohwakhaeng แปลว่ า ช่ ว งเวลาของ
ความสุขเล็กๆ ทีม
่ น
ั่ คง “แทนทีค
่ นหนุม
่ สาว
ในเกาหลี ใ ต้ จ ะไขว่ค ว้า ความส� ำ เร็จ จาก
หลั ก ไมล์ อั น ยิ่ ง ใหญ่ พวกเขาเลื อ กที่ จะ
มองหาช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆ ไม่วา่
จะเป็นการกินชีสเค้กชิน
้ เล็กที่รา้ นเบเกอรี่
แถวบ้ า น เขี ย นเพลง หรือ อ่ า นหนั ง สื อ
เป็นการท�ำสิ่งเล็กๆ ที่มอบความสุขให้แก่
ตัวเองอย่างแท้จริง” พัคมยองโฮ (Park
Myung-Ho) ผู้ ก่ อ ตั้ ง โปรเจ็ ก ต์ Don’t
Worry Village กล่าว

ในอนาคตจะมีการสร้างนวัตกรรมส�ำหรับช่วงเวลาเล็กๆ เพื่อเพิม
่ ความสุข
ให้มากขึ้นอาจมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทม
ี่ อบความรูส
้ ก
ึ สงบ บริการสุด
สนุก หรือการช้อปปิ้งแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การท�ำช่องทางเดินให้เดิน
ช้าๆ มีชน
ั้ วางให้คน
้ หาของได้เต็มที่ และมอบช่วงเวลาส�ำหรับการพักผ่อน
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ความใส่ใจในตัวเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อน ความรูส
้ ก
ึ
สบายในบ้าน Parterre Surfaces Chauffantes สินค้าพรม
ที่มีระบบท�ำความร้อนในตัว สร้างความอบอุ่นให้รา่ งกาย
โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมท
ิ ั้งบ้าน นับเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า
ตกแต่งบ้านที่มาพร้อมฟังก์ชน
ั่ เสริม ไม่รก และตอบโจทย์
เรือ
่ งความยัง่ ยืน

เมือ
่ บ้านคือศูนย์กลางของจิตใจ
ด้วยความรูส
้ ก
ึ อันท่วมท้นและความต้องการมองหาความสงบ ผูค
้ นจึงเริม
่ น�ำกิจกรรมที่เคย
ท�ำนอกบ้านมาท�ำภายในบ้าน ซึ่งไม่ใช่แค่ส่งอาหาร แต่ยังรวมถึงการออกก�ำลังกายและ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

โอกาสจึงตกเป็นของผู้ผลิตสินค้ าของใช้ภายในบ้านและ
บริการที่เน้นเรือ
่ งความสบาย โดยสนับสนุนให้ผใู้ ช้หันกลับ
มาดูแลตัวเอง สร้างพื้นที่สำ� หรับการบ�ำรุงจิตใจ ขับเคลื่อน
ด้วยความสะดวกสบายและการดูแลตัวเอง

ปี 2021 Peloton บริษท
ั จักรยานแบรนด์หรู ทีท
่ ำ� ให้การออกก�ำลังกายทีบ
่ า้ นกลายเป็นเรือ
่ งสุดเท่
เปิดตัวอุปกรณ์ออกก�ำลังกายที่บา้ นส�ำหรับคนรุน
่ ใหม่ ในขณะที่ Mirror น�ำเสนอบริการไลฟ์
สตรีมการออกก�ำลังกายถึงที่บา้ น ด้วยหน้าจอ LCD มูลค่า 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อม
ต่อกับโปรแกรมการออกก�ำลังกาย มีต้ังแต่การเวทเทรนนิ่งจนถึงโยคะ

มูลค่าทางการตลาดของฟิตเนสดิจิทัล
ในระดับโลกสูงถึง 27.4 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2020 ที่ผา่ นมา การออก
ก�ำลังกายด้วยการใช้นวัตกรรม XR ได้รบ
ั
ความนิยม ทัง้ ผสมผสานเข้ากับการมอบ
ความบั นเทิ ง มี เทรนเนอร์ผู้สอนแบบ
เสมือนจริง ตลอดจนสร้างประสบการณ์
ออกก�ำลังกายกึ่งเล่นเกม
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อาหารและเครือ
่ งดืม
่
เมื่อผูค
้ นมีเวลามากขึ้น จึงหันมาโฟกัสกับของที่เก็บสะสมไว้ในตู้เย็นหรือชัน
้ เก็บของเกิดความสนใจที่
จะเรียนรูก
้ ารท�ำอาหาร และสร้างประสบการณ์ด้วยการใช้อาหารเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัว
เอง ความสบาย และการเป็นส่วนหนึ่งกับคอมมูนิตี้
ในจีน ผูค
้ นใช้เวลาช่วงกักตัวในปี 2020 ไปกับการท�ำอาหาร โดยดาวน์โหลดสูตรอาหารต่างๆ จาก
แอพพลิเคชันถึง 2.25 ล้านครัง้ กลุม
่ ชนชัน
้ กลางทีอ
่ าจไม่เคยมีเวลาใช้ชวี ต
ิ ส่วนใหญ่ไปกับอาหารเดลิเวอรี่
หรือกินข้าวนอกบ้าน ได้ลองปรับเปลีย
่ นรูปแบบการกินมาเป็นการท�ำอาหารด้วยตัวเอง และแชร์รป
ู
ผ่านทางแอพฯ ที่ได้รบ
ั ความนิยมอย่าง Xiachufang ก่อนหน้าการเกิดโรคระบาด การแชร์รป
ู อาหาร
ทางโซเชียลมีเดีย มักเป็นรูปจานอาหารที่แสนเพอร์เฟ็กต์ แต่หลัง COVID-19 แนวทางการโพสต์ก็ได้
เปลีย
่ นไปเป็นอาหารแบบโฮมเมดมากขึ้น

เครือร้านอาหารของ The Commons สร้างแพลตฟอร์มใหม่ homespacemarket.com แล้วส่งเมนู
อาหาร Recipe in a Box ของ 3 ร้านอาหารในเครือออกมา Wagyu Mini Double Cheese Burger
ของ Ocken, Blueberry Ricotta Pancakes ของ Roast และ Chicken Nuggets ของ Little Pea
Cafe ให้เราสั่งกลับมาท�ำกินเอง แต่ถ้าใครท�ำอาหารคล่องมือ ก็สามารถสั่งเส้นพาสต้า ซอส และ
วัตถุดิบที่ใช้ที่รา้ น เพื่อน�ำกลับไปท�ำเองได้เช่นกัน
100
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ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารและเครือ
่ งดื่มอื่นๆ ก็มค
ี วามพยายามในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
อย่างเช่น การน�ำบาร์มาไว้ที่บ้าน ในปักกิ่ง เฉิงตู หรือเซีย
่ งไฮ้ มีบริการส่งเมนูค็อกเทลและ
ของกินเล่นแบบเดลิเวอรีถ
่ ึงบ้าน เพื่อช่วยพยุงให้ธรุ กิจบาร์สามารถด�ำเนินต่อไปได้
· ผูผ
้ ลิตคือผูเ้ ล่นคนส�ำคัญ ตัง้ แต่วต
ั ถุดบ
ิ เครือ
่ งใช้ในครัว สูตรอาหารออนไลน์ ใช้กลยุทธ์
การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในการให้ค�ำแนะน�ำเมนูต่างๆ
· สร้างการเชื่อมต่อระหว่างกัน ชวนให้คนมาแชร์ภาพและสูตรอาหาร
· คิดถึงการสร้างรายได้ในระยะยาว ร้านอาหารและบาร์จะต้องปรับตัวด้วยการให้บริการ
ลูกค้าถึงบ้าน เมนูอาหารต้องได้รบ
ั การออกแบบใหม่เพื่อตอบรับกับการขนส่ง
การเฉลิมฉลอง
การต้องรักษาระยะห่างเป็นเวลานานนับ
เดือน ท�ำให้ผค
ู้ นเริม
่ มองหาวิธใี หม่ๆ ในการ
ติดต่อกัน เพื่อตอบโจทย์ทางอารมณ์แม้จะ
ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันในชีวต
ิ จริง ไม่เฉพาะ
การเรีย นในห้ อ งเรีย นหรือ การประชุ ม ที่
ย้ายไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้น แต่
ส�ำหรับการเฉลิมฉลองในวันพิเศษก็ต้อง
เป็นแบบเสมือนจริงผ่านหน้าจอด้วยเช่น
กัน เช่น แพลตฟอร์ม Houseparty ทีส
่ ร้าง
ชัว
่ โมงความสุขแบบดิจิทัลให้เราได้ฉลอง
กับเพื่อนๆ ผ่านแอพพลิเคชัน ไม่วา่ จะเป็น
วันเกิด วันแต่งงาน หรือวันเรียนจบ
· ค้นหาวิธก
ี ารเชื่อมต่อความสัมพันธ์แม้จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านโลกออนไลน์ เพราะมีบริการ
มากมายที่รองรับความต้องการนี้ เช่น แพลตฟอร์มการเดลิเวอรีเ่ ครือ
่ งดื่มหรือของกินเล่นไป
ยังหลายๆ สถานที่ ท�ำให้ผค
ู้ นได้กิน ดื่ม และฉลองร่วมกันได้แม้จะไม่อยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน
· ช่วยให้ผู้บริโภคได้รบ
ั ของขวัญที่ดีที่สด
ุ ในช่วงเวลาส�ำคัญของชีวต
ิ ที่มีความหมาย ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดโดยที่ยงั เคารพกฎและข้อจ�ำกัดต่างๆ โอกาสพิเศษในแต่ละ
ครัง้ จึงมีความหมายมากกว่าที่เคย
· อ�ำนวยความสะดวกในการเฉลิมฉลองได้ที่บา้ น สมาชิกในครอบครัวที่มเี วลามากขึ้น สามารถ
ใช้เวลาร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านได้
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สุขภาพและความเป็นอยู่
การใช้ชีวต
ิ ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ผู้คนที่นิยมการออกก�ำลังกายเริม
่ กลับมาให้
ความส�ำคัญกับกีฬาหรือกิจกรรมออกก�ำลังกายที่ท�ำได้เองที่บ้าน และใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้น เกิดบริการใหม่ๆ จากผูใ้ ห้บริการฟิตเนส ทัง้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค้า
ที่เป็นสมาชิกและเพื่อรักษาธุรกิจให้อยูร่ อด ฟิตเนสหลายแห่งอย่างเช่น Bootcamp
เปิดคลาสสอนผ่านแพลตฟอร์ม Instagram Live เพื่อให้สมาชิกท�ำตาม และมี
ร่างกายที่แข็งแรงได้งา่ ยๆ ที่บา้ น หรือ Virgin Active ประเทศไทย ที่น�ำคลาสเรียน
โยคะออนไลน์มาไว้ในแอพฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถเปิดดูและท�ำตามเองที่บ้านได้
เช่นกัน
		· ในช่วงเวลาวิกฤตทีผ
่ า่ นมาธุรกิจเกีย
่ วกับสุขภาพต้องหมุนเวียนและจัดการ
			 ทรัพยากรเพื่อปรับเข้าสู่การไลฟ์สตรีม โดยให้บริการที่ลก
ู ค้าต้องช�ำระ
			 ค่าบริการในการเข้าถึงเนือ
้ หาวิดโี อเพือ
่ สร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจในอีกช่องทาง
		 หนึ่ ง รวมถึงสื่อสารเนื้ อหาทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการรักษาความ
			สัมพันธ์อันต่อเนื่องกับลูกค้าสมาชิก
		 · การอยูบ
่ า้ นอาจท�ำให้เราไม่ได้ขยับตัวหรือเคลือ
่ นไหวมากนัก เหล่าเทรนเนอร์
			และเจ้าของธุรกิจจึงต้องมองให้ไกลกว่ากลุม
่ ผูท
้ อ
ี่ อกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
			แต่ต้องนึกถึงคนทั่วไปว่าท�ำอย่างไรจึงจะกระตุ้นให้พวกเขาสนใจเริม
่ ต้น
			 ออกก�ำลังกายด้วย เริม
่ จากการสร้างมุมมองเชิงบวกต่อการออกก�ำลังกาย
			 เพราะในช่วงนี้ ผูค
้ นอาจกังวลเรือ
่ งสุขภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าของ
			ธุรกิจสามารถสร้างคอมมูนิตี้สำ� หรับออกก�ำลังกายแบบเสมือนจริงได้
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ปรับปรุงและตกแต่งบ้าน
การอยูบ
่ า้ นมากขึ้นน�ำไปสูก
่ ารทดลองปรับมุมต่างๆ ภายในบ้าน เริม
่ มีการซื้อของเพื่อ
ตกแต่งหรือ DIY, การท�ำสวน หรืองานอดิเรกใหม่ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมในบ้านให้เป็นตามที่ต้องการผูค
้ นมองหาวิธก
ี าร, ค�ำแนะน�ำต่างๆ, เนื้อหา
ตลอดจนความรูท
้ ช
ี่ ว่ ยพัฒนาทักษะและสร้างผลงานเฉพาะทาง มองหาโอกาสในการ
พึ่งพาตัวเอง อย่างเช่นการปลูกผักหรือผลไม้
ผู้บริโภคตั ดสินใจลงทุนในอุปกรณ์ และเทคโนโลยีภายในบ้าน เช่น การอัปเกรด
โทรทัศน์หรือระบบสเตอรีโอ หรือการใช้เวลาไปกับการประชุมออนไลน์ จึงมีการจัดการ
พื้นที่ท�ำงานและสร้างมุมที่ดส
ู วยงามต่อการประชุม
· ริเริม
ี่ ว่ ยปรับปรุงบ้านให้ดข
ี ้น
ึ ด้วยข้อมูลและความรูต
้ า่ งๆ
่ การท�ำโปรเจ็กต์ทช
		 ที่จะแนะน� ำให้ผู้อ่ืนสามารถตกแต่งบ้านได้ด้วยตัวเอง โดยเนื้ อหาต้อง
		เข้าใจง่ายและท�ำตามได้จริง
· พัฒนาสิง่ ของที่ไม่ได้ใช้งาน แก้ไขหรือปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้อีกครัง้
· หาทางออกใหม่ๆ ที่ชว
่ ยให้ผู้เช่าสามารถพัฒนาพื้นที่ได้ด้วยการตกแต่ง
		และยังง่ายต่อการรือ
้ ถอนเมื่อต้องย้ายออก
· สอนให้ผู้คนเข้าใจการพึ่งพาตัวเองมากขึ้น เช่น การปลูกผักหรือผลไม้
		 ไว้รบ
ั ประทานเอง การจัดสวน
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ปรัชญาการอยูบ
่ า
้ น
Niksen
น้อมรับ “ความน่าเบื่อ” เข้ามาเป็นความสุขของชีวต
ิ ในทุกช่วงเวลา
วิถีปฏิบัติเพื่อลดความเครียดจากเนเธอร์แลนด์ ที่ให้ผค
ู้ นได้ใช้เวลาไปกับการไม่ท�ำ
อะไรเลย เป็นมุมกลับของวัฒนธรรมแห่งการไล่ลา่ ความส�ำเร็จ ทีผ
่ ค
ู้ นต้องการพักจาก
การท�ำทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ความสงบของจิตใจ ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน
และการหยุดเชื่อมต่อกับโลกภายนอก กลายเป็นสัญญะแห่งสถานะใหม่ในยุคของ
Burnout นับเป็นอีกหนึ่งวิธท
ี ี่ชว
่ ยให้สมองและจิตใจได้ผอ
่ นคลาย ลดความเครียด
ทั้งยังเพิม
ั หา
่ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดเพื่อแก้ปญ
Hygge
มีความสุขได้ในทุกๆ วัน
...

ค�ำภาษาเดนิช ‘Hygge’ หรือ ‘ฮุกกะ’ มีปรากฏในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีรากฐาน
มาจากภาษานอร์เวย์ทใี่ ห้ความหมายว่า ‘อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ’ ค�ำสัน
้ ๆ ทีห
่ มายถึงมวลบรรยากาศ
ที่อยูร่ ายล้อม ทั้งแสงที่สอ
่ งวิบไหวจากปลายเทียน เครือ
่ งดื่มอุ่นร้อนในมือที่คอยท�ำ
หน้าทีใ่ ห้ความอบอุน
่ แก่รา่ งกาย และความสบายใจจากบทสนทนาระหว่างเพื่อนหรือ
คนในครอบครัว

บ้านในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยูอ
่ าศัย แต่อาจเป็นโลกทั้งใบของผูอ
้ ยู่
ที่ครอบคลุมทั้งเรือ
่ งงานและการใช้ชวี ต
ิ แบรนด์จงึ มีโอกาสสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ
ทางธุรกิจ ด้วยการสร้างความรูส
้ ก
ึ ของความสุขสบาย ความมัน
่ คงปลอดภัยท่ามกลาง
ความท้าทายที่น่ากลัว การมอบสิง่ ปลอบประโลมและเยียวยาจิตใจ
รวมทั้งการใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นจากการใช้เวลาในบ้านมากขึ้น จากที่เมื่อก่อน
เรามักท�ำกิจกรรมต่างๆ จากการใช้พ้น
ื ที่ภายนอกเป็นส่วนใหญ่

ไมก์ วิกิง (Meik Wiking) ซีอีโอของสถาบันวิจย
ั ความสุขแห่งเดนมาร์ก (Denmark’s
Happiness Research Institute) ผูเ้ ขียนหนังสือ The Little Book of Hygge: The
Danish Way to Live Well (แปลเป็นภาษาไทยในชื่อ ฮุกกะ ปรัชญาความสุขฉบับ
เดนมาร์ก ส�ำนักพิมพ์ openworlds) สรุปไว้วา่ Hygge คือ ‘การได้มค
ี วามสุขในทุก
วัน’ ซึ่งครอบคลุมถึงความรูส
้ ก
ึ ปลอดภัย สบายใจ และพึงพอใจ

ส�ำหรับ “ชีวต
ิ ” ในวันนี้ นับว่าการเคลื่อนไหวและเปลีย
่ นแปลงอยูใ่ นพื้นที่ในบ้าน
คือการสร้างประสบการณ์พเิ ศษให้กับทุกคน
...
ที่มา:
บทความ “Angry? Want to Let Off Steam?
Try a Rage Club” โดย Jane Dunford จาก
theguardian.com
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บทความ “I <3 You: Meet the NYU
Professor Whose Love Course Is
Becoming a Phenomenon” โดย Paul Willis
จาก theguardian.com

บทความ “25 Modern Love Essays to Read
If You Want to Laugh, Cringe and Cry” โดย
Daniel Jones จาก nytimes.com
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HOLISTIC
BEAUTY

งามทั้งกายและสุขภาพใจ
อนาคตใหม่ของการดูแลตัวเอง
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ความสวยงามในปีนี้จะไม่ใช่เพียงนิยามความผิวเผินเท่านั้น แต่เป็นเรือ
่ ง
กระเเสความเคลื่อนไหวการดูเเลตั วเอง (Self-Care Movement)
ในองค์รวม การใส่ใจในสุขภาพ และการมีชว
ี ต
ิ อยู่ด้วยทัศนคติแห่งการ
มองโลกในเชิงบวก รายงานจาก Orbis Research ระบุวา่ มูลค่าตลาด
เครือ
่ งส�ำอางในระดับโลกจะเติบโตเพิ่มขึ้น 7% มีมูลค่ามากถึง 806
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 ธุรกิจด้านความสวยความงามในปี
2021 จึงต้องวางตัวเป็นคอมมูนิตท
ี้ เี่ ป็นแพลตฟอร์มในการส่งต่อความรู ้
อ�ำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจให้กบ
ั ลูกค้า สร้างประสบการณ์
อันน่าจดจ�ำที่เข้ากับความต้องการ ทัศนคติ และตอบโจทย์ในเชิงคุณค่า

การออกแบบส�ำหรับเศรษฐกิจเสมือนจริงด้วยการใช้ AR เข้ามาพร่าเลือนเส้นแบ่งระหว่างโลกจริง
และโลกเสมือน เพื่อให้เป็นเครือ
่ งมือในการทดลองสินค้า โดยปรับเข้าเป็นกลยุทธ์หนึ่งส�ำหรับธุรกิจ
ต่างๆ ผสมผสานสองโลกไว้ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีอย่าง AI และ AR เพื่อช่วยบันทึกข้อมูล
ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น Perfect Corp บริษัทเทคโนโลยีด้านความสวยความงามออกแบบแอพฯ YouCam
เพื่อลองแต่งหน้าแบบเสมือนจริง ยกระดับการมีปฏิสม
ั พันธ์ กระตุ้นประสบการณ์การซื้อสินค้า หรือ
ร้านค้าในจีนเองก็สร้างเสริมประสบการณ์การช้อปให้พเิ ศษกว่าเดิม แบรนด์ Innisfree ในเมืองหาง
โจวใช้เทคโนโลยีท่ีช่ือว่า Magic Mirrors ส�ำหรับการแต่งหน้าเสมือนจริง และการวิเคราะห์จาก
Smart Skin Analysers ส�ำหรับผลิตรายงานวิเคราะห์ผว
ิ และแนะน�ำผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสมกับผิวหน้า
การใช้เทคโนโลยีอย่าง AI และ AR เข้ามาเพื่อส่งเสริมการขายช่วยแนะน�ำสินค้าได้อย่างเหมาะสม
หรือใช้ AR ในพื้ นที่ รา้ นค้ าจริง เพื่ อเป็นอี กหนึ่ งช่องทางในการเก็ บข้ อมูลลูกค้ าเจเนอเรชันใหม่
ที่สนใจการมีปฏิสัมพันธ์และได้รบ
ั ประสบการณ์การช้อปสินค้าที่น่าพึงพอใจ
ยังมีในส่วนของการมี AI เป็นผู้ช่วย ส�ำหรับกลุ่มเจนซีที่มีพฤติกรรมเก็บตัวมากขึ้น ชีวต
ิ ขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ดิจท
ิ ัล ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว อ่านรีววิ ก่อนซื้อ หลีกเลีย
่ งการซื้อสินค้าในหน้าร้าน ดังนั้น
ร้านค้าอัจฉริยะจึงต้องมี Virtual Beauty Assistants ในการเป็นผูช
้ ว่ ยเชื่อมช่องว่างระหว่างผูบ
้ ริโภค
ที่ต้องการบริการอันเป็นเลิศ แต่ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานขาย สร้างประสบการณ์ใหม่ท่ีขับ
เคลื่อนด้วยข้อมูล ค�ำแนะน�ำสินค้า และการจัดสรรตัวเลือกสินค้า
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เชื่อมต่อกับแบรนด์และน�ำไปสู่การซื้อขายได้ในเวลาอันรวดเร็ว การส่งข้อความนี้เองที่จะขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์และสร้างคุณค่าระหว่างเหล่านักช้อปและแบรนด์ในดวงใจ
รายงานจาก Salesforce ระบุวา่ 64% ของลูกค้าชอบทีจ
่ ะสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของแบรนด์นั้นๆ
ด้วยข้อความมากกว่าการใช้เทคโนโลยีผช
ู้ ว
่ ยเสียงหรือกระทู้ออนไลน์ 83% ของมิลเลนเนียลบอกว่า
ชอบที่จะทักแชทพูดคุยกับแบรนด์มากกว่าวิธก
ี ารอื่น

ตัวอย่าง บริษัทสตาร์ทอัพด้านความงาม Lululab มีนวัตกรรมที่ช่อ
ื ว่า LUMINI Home ท�ำหน้าที่เป็น
AI ผูช
้ ว่ ยเรือ
่ งผิวสวย น�ำเสนอทางแก้ปญ
ั หาผิวด้วยสินค้าทีค
่ ด
ั สรรมาโดยเฉพาะ เป็นผูช
้ ว่ ย AI Beauty
& Lifestyle Assistant ทีน
่ �ำข้อมูลผิวพรรณของผูใ้ ช้สร้างทางแก้ไขทีเ่ ฉพาะบุคคล เป็นการดูแลตัวเอง
ที่บา้ นได้ด้วย AI ที่มป
ี ฏิสม
ั พันธ์เพียงแค่มองกระจกและใส่ขอ
้ มูลการดูแลผิวในแต่ละวันของเราด้วย
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AR เชื่อมต่อกับกระจก ผู้ใช้สามารถดูแลสุขภาพผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติ
โดยที่ไม่ต้องเปลีย
่ นพฤติกรรม ในอนาคต LUMINI Home วางแผนจะท�ำให้ตัวเองเป็นแพลตฟอร์ม
ที่รวมตลาดสินค้าความงามทั้งหมดพร้อมส่งตรงถึงคุณที่อยูใ่ นบ้านได้ในคลิกเดียว
การให้บริการของแบรนด์ การเปลีย
่ นแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์เมื่อปีที่ผา่ นมา ผูใ้ ช้ละเว้นเข้าใช้
บริการด้ านความสวยความงาม ท� ำให้ แบรนด์ สินค้ าและผลิตภั ณฑ์ บ�ำรุงผิวต้ องปรับตั วผ่านการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งการให้คำ� ปรึกษารอบด้านผ่านการส่งข้อความแชท
เพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวผู้ใช้งานที่แบรนด์เองก็สามารถเข้าถึงไม่วา่ จะอยู่ที่ไหนในโลก หรือ
การน�ำผู้เชีย
่ วชาญมาให้ค�ำแนะน�ำในการเลือกสินค้าที่เหมาะสมผ่านทางแอพพลิเคชัน เป็นบริการ
ที่ผสมผสานไปไกลมากกว่าการซื้อสินค้า
Texter ทักแชทจากเหล่านักช้อป
การส่ ง ข้ อ ความโดยตรงถึ ง แบรนด์ เป็ น เครื่อ งมื อ หลั ก ในการสื่ อ สารเพื่ อ ความใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก ค้ า
พฤติกรรมของเหล่านักช้อปในปี 2020 ที่ผา่ นมาก็คือการแชท การส่งข้อความผ่านทางช่องทางต่างๆ
ถึงแบรนด์หรือหน้าร้านโดยตรง ไม่วา่ จะเป็น SMS หรือแพลตฟอร์มแชทต่างๆ ที่ท�ำให้ลก
ู ค้าสามารถ
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แบรนด์สน
ิ ค้าดูแลผิว The Inkey List เปิดตัวบริการใหม่ที่ช่อ
ื ว่า #askINKEY สร้างพื้นที่ให้ลก
ู ค้าได้
เข้ามาถามค�ำถามเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดบ
ิ ทีแ
่ บรนด์เลือกใช้ ในรูปแบบแพลตฟอร์มไลฟ์แชท
ลูกค้าสามารถถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ทาง WhatsApp หรือว่าเฟซบุก
๊ เมสเซนเจอร์
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ช่องทางใดก็ตามที่สะดวก บริการพร้อมตอบ 24 ชั่วโมงทุกวัน ในส่วน
หน้าเว็บไซต์ของแบรนด์เองก็มฟ
ี เี จอร์ “recipe builder” ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งานเข้ามาถามค�ำถามเพื่อ
รับค�ำแนะน�ำแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะส่งให้ในรูปแบบของข้อความ นับตั้งแต่เปิดตัวบริการนี้ในเดือน
เมษายน 2020 ที่ผา่ นมา มีผใู้ ช้เข้ามาเล่นควิซกว่า 83,000 คน มีค�ำถามเกี่ยวกับสินค้าถึง 50,000
ค�ำถาม เป็นช่องทางการสร้างแรงบันดาลใจให้ลก
ู ค้าประจ�ำและ (ว่าที่) ลูกค้าใหม่ได้มีสต
ู รดูแลผิว
ของตัวเองและได้รจ
ู้ ก
ั แบรนด์มากขึ้นไปในเวลาเดียวกัน

เช่นเดียวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว Deciem ที่เปิดตัว Deciem
at Home บริการไลฟ์ออนไลน์ ที่เชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับตัวแทนของ
แบรนด์ที่พร้อมให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเรือ
่ งผิวพรรณผ่านข้อความ
รู ป หรือ วิดี โ อคอล โดยผู้ เชี่ ย วชาญสามารถสื่ อ สารกั บ ลูก ค้ า ได้
โดยตรงเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาผิวและวิธก
ี ารใช้งานสินค้า
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การกระจายความรูเ้ รื่องผิวพรรณและความ
สวยงามขั บ เคลื่ อ นผ่ า นนวัต กรรมของแบรนด์ Estée Lauder
เปิดตั วประสบการณ์ ผลิตภั ณฑ์ บ�ำรุ งผิ วผ่ านแอพฯ WhatsApp
ช่องทางการสื่อสารที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มกลางในการที่แบรนด์
เองก็ เรียนรู จ
้ ากลูกค้ าเช่นกั น ท� ำงานร่วมกั บเอเจนซีเทคโนโลยี
Rehab ที่ท�ำให้คนสามารถพูดกับ Liv หรือ AI แชทบอทได้ผ่าน
WhatsApp ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า ได้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ� ำ รุ ง ผิ ว ในแต่ ล ะวัน
โดย Liv มีเป้าหมายเพื่อให้ ความรูแ
้ ละสนั บสนุ นลูกค้ าในเวลาที่
เคาน์เตอร์แบรนด์ไม่สามารถให้บริการได้
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พฤติกรรมผู้บริโภคที่เรียกว่า Skintelligent หรือลูกค้าที่ชอบค้นคว้าข้อมูล ขยันอ่านรีววิ
ศึกษาที่มาของวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดความต้องการสินค้าที่เป็น “ตัวจริง” และ “โปร่งใส” ตรวจสอบที่มาในตั้งแต่ต้นน้�ำ
จนถึงการใช้งานบนใบหน้า เว็บเสิรช
์ เอนจิน
่ ก
ู ค้นหาเกีย
่ วกับ
้ ของจีนอย่าง Baidu เปิดเผยค�ำทีถ
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวและเวชส�ำอางเพิม
่ มากขึ้นถึง 331% (ในระหว่างเดือนตุลาคม
2018-เดือนมกราคม 2019) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภครุน
่ ใหม่นั้นต้ องการข้อมูลและ
เลือกซื้อสินค้าอย่างมีสติ ตัดสินใจจากข้อมูลหรือสถิติเชิงวิทยาศาสตร์
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ปรับร้านให้เหมือนบ้าน
ตอบโจทย์ความงามให้ครบวงจร
ในช่วงเวลาของความวิตกกั งวลและความไม่สบายใจ มีคนจ�ำนวนมากที่ เปลี่ยน
พฤติกรรมมาอยู่ติดบ้าน และเปลีย
่ นบ้านให้เป็นพื้นที่แห่งความสบาย เฉลิมฉลอง
ให้กับภาวะ JOMO หรือ Joy Of Missing Out สนุกไปกับการพลาดข่าวสารในหน้า
ฟีดโซเชียลไปบ้างก็ไม่ใช่เรือ
่ งใหญ่ ความสบายเมื่ออยู่บ้านนั้นก็มาพร้อมกับความ
ต้องการแอพพลิเคชันด้านความสวยความงามและสินค้าเพื่อการดูแลตัวเองมาก
ขึ้น ท�ำให้การปรนนิบต
ั ิตัวเองนั้นเป็นเรือ
่ งง่าย-ท�ำได้ที่บา้ น
แบรนด์ แ ละธุร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความสวยความงามจึ ง ปรับ ตั ว ให้ เข้ า กั บ ความ
ต้องการนี้ ด้วยการออกแบบพื้นที่รา้ นให้เหมือนบ้านเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มองหาความ
สบายมาเป็นอันดับหนึ่ง อย่างแบรนด์ Tamburins จากเกาหลี ที่เปลีย
่ นหน้าร้านใน
เมืองโซลให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนแกลเลอรีและพื้นทีใ่ นบ้านในเวลาเดียวกัน ชัน
้ 2 จัดสรร
พื้นทีพ
่ ร้อมจัดแสดงสินค้าภายในห้องนั่งเล่นและห้องน้�ำ ทีม
่ ต
ี กแต่งด้วยงานดีไซน์ที่
เชื่อมโยงกับสินค้าและต้นไม้ในบ้านนานาชนิด

แบรนด์ผลิตภัณฑ์เกาหลีอย่าง Dr.Jart+ เปิดตัวหน้าร้าน Filter Space เพื่อเน้นย้�ำถึงปรัชญา
ของแบรนด์ในการใช้สว
่ นผสมทีช
่ ว่ ยเสริมคุณสมบัตใิ นการรักษาผิวทีเ่ กิดอาการแพ้และความ
เชื่อที่วา่ ทุกคนสวยในรูปแบบของตัวเอง แบรนด์ Dr.Jart+ นิยาม 3 องค์ประกอบของการสวย
อย่างสุขภาพดีคือ น้�ำ อากาศ และแสง ดังนั้นพื้นที่รา้ น Filter Space จึงเปิดโอกาสให้ผม
ู้ า
เยือนได้ลองสัมผัสประสบการณ์ความรูส
้ ก
ึ ที่มต
ี ่อองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวเอง ทั้งส่วนบูธ
ที่สามารถอาบอากาศบริสท
ุ ธิ์ หรือว่าสัมผัสกับน้�ำที่สะอาดที่สด
ุ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผว
ิ
เฉพาะบุคคลและการแนะน�ำสินค้าให้ตรงตามความเหมาะสม
แบรนด์ต่างๆ จึงควรไปให้ไกลกว่าเรือ
่ งของความสวยงามหรือการใช้งานที่ตอบโจทย์เท่านั้น
แต่เข้าถึงความต้องการของผูบ
้ ริโภคแห่งปี 2021 คือการเล่าเรือ
่ งผ่านประสบการณ์ทรี่ บ
ั รูผ
้ า่ น
ผัสสะ รวมถึงการให้ความรูก
้ ับผูบ
้ ริโภคไปในเวลาเดียวกัน
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เช่ น เดี ย วกั บ แบรนด์ จ ากซานฟรานซิ ส โก Ayla
Beauty ที่ตกแต่งพื้นที่รา้ นใหม่ โดยเน้นความรูส
้ ก
ึ
เหมือนร้านขายยาที่ให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามา “ค่อยๆ ใช้เวลาและสร้าง
ความเชื่อมโยงกับสินค้าทีล
่ ก
ึ ซึ้งมากขึ้น” หรืออย่าง
แบรนด์ที่ขายสินค้าเพื่อความสุขทางเพศ Maude
ที่เคยเปิดตัวป๊อปอัพในวิลเลียมส์เบิรก
์ นิ วยอร์ก
ชื่อว่า Staycation เมื่อปี 2019 แต่ในปี 2020 ได้
เปลี่ยนรูปแบบมาจัดกิจกรรมที่สามารถท�ำได้จาก
อพาร์ท เมนท์ ห รือ เวิร ก
์ ช็ อ ปที่ บ้ า น ใช้ ศิ ล ปะเป็ น
เครือ
่ งมือช่วยลดความเครียดที่ท�ำได้ด้วยตัวเอง
โดยร่วมมื อกั บแบรนด์ อ่ื นๆ กว่า 25 แบรนด์ ใน
การน�ำเสนอเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ ที่ครอบคลุม
ตั้งแต่เรือ
่ งอาหาร เครือ
่ งดื่ม งานออกแบบ การ
จัดการบ้านจนถึงประวัติศาสตร์ประเทศ
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จะเห็ น ได้ ว่า เป็ น ผลต่ อ เนื่ อ งมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของเศรษฐกิ จ จากบ้ า น (Home Economy) ที่
ขยายมายั ง ธุร กิ จ การดูแ ลตั ว เอง การนอนหลั บ และสิ น ค้ า เครื่อ งใช้ใ นบ้ า น ด้ ว ยการเพิ่ ม พื้ น ที่
ที่ พันธมิตรหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ สามารถจัดกิจกรรมบรรยายหรือเวิรก
์ ช็อปต่ างๆ ได้ สร้าง
ประสบการณ์รา้ นค้าด้านความสวยความงามและการดูแลตัวเองให้มีความรูส
้ ึกเหมือนบ้านมากขึ้น
เลือกคู่สีพาสเทลหรือสีอ่อน วัสดุที่สัมผัสได้ถึงความรูส
้ ึก “โฮมมี่”

ไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านัน
้ แต่ยงั รวมถึง
สุขภาพความเป็นอยู่ เพราะไม่วา่ คนๆ นั้น
จะ WFH ตลอดทัง้ วัน หรือเพิง่ กลับมาจาก
ออฟฟิศที่ผ่านมาหลายประชุมตั้งแต่เช้า
การกลับบ้านก็ให้ความหมายที่ไม่เหมือน
เดิ ม อี ก ต่ อ ไป แบรนด์ ต่ า งๆ จึ ง ยิ่ ง ต้ อ ง
พัฒนาสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่
ตอบรับกับโจทย์ความต้องการใหม่ เหมือน
อย่างที่ แบรนด์ Casper เปิดตั วโคมไฟ
บ�ำบัดจิตใจ Glow Light ท�ำให้ผ้ใู ช้เข้าสู่
ภาวะสงบ แต่ก็สามารถปรับระดับแสงให้
ตรงกับความต้องการอื่นๆ ได้ เช่น อ่าน
หนังสือหรือเพื่อมองให้เห็นทางเดินในห้อง
หรือ Clean Market ศูนย์กลางด้านการ
ดูแลความเป็นอยู่ครบวงจร ที่มีทั้งคาเฟ่
ออร์แกนิก เคาน์เตอร์สน
ิ ค้าผิวพรรณ และ
บริการบ�ำบัดด้วยความเย็น เปิดเว็บบล็อกที่
เผยแพร่เนื้อหาเกีย
่ วกับสุขภาพกายและใจ
ทีด
่ ี มีทงั้ ข้อมูล ข่าวสาร เคล็ดลับต่างๆ ภาย
ใต้แนวคิด Homebody Health
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การสร้างเทรนด์ ความตระหนั กรู ใ้ นเรื่องการดูแลตั วเองและสุขภาพจิตเป็นกระแสอย่ างมากใน
โซเชียลมีเดีย มีการใช้งานพื้นที่ในฐานะเครือ
่ งมือส่งต่อความรูแ
้ ละเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง เป็น
หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแนวคิดในการสวนกระแสเศรษฐกิจแห่งการเป็นที่สนใจ (Attention Economy)
ด้วยการสนับสนุนให้หันมาใส่ใจตัวเอง มีแบรนด์ต่างๆ มากมายที่ใช้อินสตาแกรมเป็นสื่อกลาง เช่น
Stacieswift แอ็คเคานต์อินสตาแกรมที่ก่อตั้งโดยนักวาดภาพประกอบที่ใช้ลายเส้นช่วยสร้างเนื้อหา
ในเชิงบวก ให้ก�ำลังใจส�ำหรับคนที่ต้องการ โดยเมื่อกรกฎาคมปี 2020 ผลงานของสเตซีไ่ ด้รบ
ั การ
ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ You Are Positively Awesome และติดอันดับ #1 Amazon Bestseller
ขายดีในแอมะซอน
ชาร์ลลี โฮวาร์ด (Charli Howard) นางแบบและนักกิจกรรมเรือ
่ งร่างกาย เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ดูเเลผิวที่ช่อ
ื Squish ในปี 2019 โดยน�ำประสบการณ์ของตัวเองที่มีผิวบอบบางและผิวที่ถก
ู ท�ำร้าย
จากการท� ำ งานกลางแจ้ง เป็ น เวลานาน ความน่ า สนใจของแบรนด์ นี้ ไ ม่ ใช่เ เค่ เพี ย งคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงปรัชญาของแบรนด์ที่มค
ี วามรับผิดชอบเชิงจริยธรรมและตระหนักถึง
ผลทางสังคม สื่อสารผ่านเเคมเปญที่ถ่ายนางแบบโดยไม่ใช่ฟล
ิ เตอร์ งานโฆษณาไม่มก
ี ารรีทัชตกแต่ง
ภาพ แสดงให้เห็นถึงสภาพตามจริง ทั้งรอยแตกลายหรือสิว เลือกใช้นางแบบที่มีความหลากหลาย
ในเชิงทางรูปร่างและทางเพศ

ที่มาภาพ:
www.theinkeylist.com
betwin.kr
medium.com
staycation.space
ww.stacieswift.com
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ในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน รูปแบบความ
สัมพันธ์ตามขนบเดิมได้รบ
ั การทบทวนใหม่อีกครัง้ ในขณะที่วถ
ิ ีใหม่ๆ
ที่ผค
ู้ นใช้เชื่อมต่อกัน ล้วนมีส่วนเปลีย
่ นแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ผูค
้ นให้หลากหลาย แตกต่าง และยากที่จะจินตนาการถึง
#Relationshipgoals
เริม
่ ำ� ในฝัน วันทีท
่ างเลือกของคูช
่ วี ต
ิ และคุณภาพโดยรวมของความ
่ ต้นทีค
สัมพันธ์ กลายเป็นเครือ
่ งมือวัดความส�ำเร็จของบุคคลในโซเชียลมีเดีย
ได้ เกิด “คู่รก
ั ต้นแบบ” มากมาย ที่กลายเป็นเหมือนหมุดหมายให้ค่รู ก
ั
อื่นๆ เดินตาม
#Relationshipgoals เป็นประโยคทีเ่ คยใช้เพื่อพิสจ
ู น์และให้คำ� นิยามคูร่ ก
ั
บนโซเชียลมีเดีย แฮชเเท็กนี้ถก
ู ใช้ในอินสตาแกรมกว่า 16.4 ล้านครัง้ ทุก
วันนี้กลยุทธ์ของการเพิม
ั ความสัมพันธ์ท่ีประสบความส�ำเร็จ
่ คุณค่าให้กบ
และการตามหารักแท้นั้น ยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นและเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) ที่ไม่เสถียร ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การยกระดับทางสังคม และความต้องการ
เฉพาะของปัจเจกบุคคล
การเลือกคูค
่ รองเป็นการตัดสินใจในชีวต
ิ ทีย
่ ง่ิ ใหญ่เสมอมา และเป็นหัวใจ
ส�ำคัญที่ขบ
ั เคลื่อนคุณภาพของความสัมพันธ์ในอนาคต ทุนทางสังคมที่
เพิม
่ ขึ้นยิง่ มีความส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น อินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์
ด้านแฟชัน
่ ชาวฝรัง่ เศสอลิซ บาร์บเิ ยร์ (Alice Barbier) และเจเอส โรก (JS
Roques) ที่มักเผยแพร่รป
ู คู่และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ชว
ี ต
ิ และความ
สัมพันธ์ที่มีรว่ มกัน ผ่านการน�ำเสนอภาพถ่ายแฟชั่นที่ดูเข้าคู่กัน หรือ
กิจกรรมการร่วมชมแฟชัน
่ โชว์ต่างๆ ด้วยกันเสมอ เมื่อเฉลีย
่ จ�ำนวนไลค์
แล้ว พบว่ารูปคู่ของทั้ง 2 คนมักได้จำ� นวนไลค์มากกว่ารูปทั่วไป เเสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของความสัมพันธ์แบบคูร่ ก
ั ความสนใจ และการให้คณ
ุ ค่า
ของกลุม
่ ผูต
้ ิดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่

114

115

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

CORE IDEA : POPULATION

CORE IDEA : POPULATION

เหตุผลเบื้องหลังความโสดคือประโยชน์จากการใช้ชวี ต
ิ คนเดียว
แบบที่คนมีค่ก
ู ็ไม่อาจให้ได้ รายงานจาก Tinder ระบุวา่ 81%
ของคนโสดคิดว่าประโยชน์ของความโสดมีมากมาย ทั้งการมี
เพื่อนใหม่ การได้อท
ุ ิศตัวเองให้แก่การท�ำงานอย่างเต็มที่ และ
การมีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ศาสตราจารย์พอล โด
แลน (Paul Dolan) แห่งวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์
แห่งลอนดอน ผูเ้ ขียนหนังสือชื่อ Happily Ever After กล่าวว่า
ข้อดีของผูห
้ ญิงที่เป็นโสดและไม่มีลก
ู คือการมีสข
ุ ภาพที่ดีกว่า
อายุยน
ื กว่า และมีระดับความสุขที่มากกว่าบางคู่ที่เลือกลงเอย
ด้วยการแต่งงานหรือเป็นคูร่ ก
ั สุดโรแมนติก การจัดการชีวต
ิ เพื่อ
อยูร่ ว่ มกันมักเปลีย
่ นไป บางคู่อาจต้องใช้ชวี ต
ิ ในบ้านที่มส
ี มาชิก
จากหลายเจเนอเรชัน หรือจ่ายค่าเช่าส�ำหรับที่อยูอ
่ าศัยในเมือง
ส�ำหรับ 2 คนเพิม
่ ขึ้น
ดังนัน
้ ความโสดจึงเป็นตัวเลือกทีห
่ ลายคนเต็มใจใส่เครือ
่ งหมาย
ถูกลงในช่องว่าง

Photo by Cozies Tone on Unsplash

จากวิทยาศาสตร์การเลือกคู่ สูก
่ ารเดทแล้วทิง
้
รูปแบบเดิมของการก่อร่างสร้างความสัมพันธ์คือการถูกระบุสถานะความสัมพันธ์ เรียนรูก
้ ันและกัน
จ�ำกัดเวลาและจัดล�ำดับความส�ำคัญที่มต
ี ่อคนอื่นๆ รวมทั้งเรียนรูศ
้ ก
ั ยภาพในตัวของอีกฝ่ายก่อนที่จะ
“ตกลงเดทอย่างจริงจัง” ผลก็คือวงจรใหม่ของบริการหาคู่เดทที่มค
ี วามแม่นย�ำมากขึ้น

แต่ถึงอย่างนั้ น เป้าหมาย #Relationshipgoals ของบางคน อาจเป็นการมีความสุขกับ
การอยู่คนเดียวก็เป็นได้ อย่างที่นักแสดงหญิงเอ็มม่า วัตสัน เปิดใจกับนิตยสารโว้ก ว่าเธอ
ตัดสินใจนิยามสถานะในปัจจุบันของตนเองว่า “มีตัวเองเป็นคู่ใจ” (Self-Partnered) หรือ
การที่ผค
ู้ นจ�ำนวนมากเลือกที่จะอยูเ่ ป็นโสดและไม่ลงเอยกับความสัมพันธ์ใดๆ รายงานจาก
แอพพลิเคชันหาคู่ช่อ
ื ดังอย่าง Tinder ที่สำ� รวจคนโสดอายุระหว่าง 18-25 ปี กว่า 1,000 คน
พบว่า 72% ตัดสินใจที่จะเป็นโสดระยะยาว ในขณะที่รายงานจาก Morgan Stanley ระบุวา่
ปี 2030 45% ของผู้หญิงวัยท�ำงานในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุระหว่าง 25-44 ปีจะเป็นโสด
(เพิม
่ ขึ้นจากปี 2018 ที่มเี พียง 41% เท่านั้น)

116

ในเมื่อความรักเป็นความรูส
้ ึกที่มบ
ี ทบาทส�ำคัญในชีวต
ิ แต่ละคนจึงยิง่ ใส่ใจในการเลือกเครือ
่ งมือเข้า
มารองรับ และจัดการค้นหาคนรักในระดับที่ตรงใจมากขึ้น
ดร.เฮเลน ฟิชเชอร์ (Dr.Helen Fisher) นักมานุษยวิทยา เป็นผูแ
้ นะน�ำให้รจ
ู้ ก
ั กับแนวคิด “Slow Love”
ทัศนคติทางพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ในเจเนอเรชันมิลเลนเนียล หมายถึงบุคคลทีต
่ อ
้ งการ
รูข้ อ
้ มูลของอีกฝ่ายให้มากที่สด
ุ เท่าที่จะท�ำได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนเวลาหรือให้ค�ำมัน
่ สัญญากับคนๆ นั้น
ภายใต้สถานการณ์นี้ ฟิชเชอร์แสดงความเห็นว่า คนเจนนี้ใช้ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์อย่าง
เห็นได้ชัด การจะเดทอย่างเป็นทางการได้จึงเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่ต้องศึกษา และได้รบ
ั การ
จัดการก่อนที่จะ “เปิดตัว”
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แอพฯ หาคู่ต้องตอบโจทย์ เรื่องความแม่ นย� ำ ทั้ งการใช้แบบทดสอบบุคลิก อั ลกอริท่ ึ ม
อันชาญฉลาด ตลอดจนเครือ
่ งมือทางวิทยาศาสตร์มากมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเลือกคู่
ให้ตรงใจ จอร์จ เชิรช
์ (George Church) ศาสตราจารย์และนักพันธุกรรมจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ได้พฒ
ั นาการทดลองพันธุกรรมในรูปแบบของแอพฯ หาคู่ที่ช่อ
ื Digid8 บริการที่
ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมผ่านการเปรียบเทียบดีเอ็นเอ ที่จะ
คัดกรองการจับคู่ระหว่างผูใ้ ช้ที่อาจเป็นพาหะทางพันธุกรรม
แต่สำ� หรับเด็กวัยรุน
่ หรือเจนซี พวกเขามีพฤติกรรมการออกเดทที่ต่างออกไป WGSN ท�ำการ
วิจย
ั เชิงคุณภาพในเดือนพฤษภาคม ปี 2019 จากกลุม
่ ตัวอย่างทีม
่ อ
ี ายุระหว่าง 19-31 ปี จ�ำนวน
1,516 คน ด้วยการท�ำแบบสอบถามทางอินสตาแกรม รวมทั้งสัมภาษณ์กลุม
่ ตัวอย่างจ�ำนวน
20 คนในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ผลการส�ำรวจพบว่าเด็กวัยรุน
่ รูส
้ ก
ึ ฝืนใจทีต
่ อ
้ งระบุสถานะความสัมพันธ์ หรือตกลงปลงใจอย่าง
ชัดเจน น�ำมาซึ่งปรากฏการณ์การเดทแบบเล่นๆ ในกลุม
่ วัยรุน
่ ที่อาศัยในเมือง วัยรุน
่ ในทุกวัน
นี้มค
ี นที่เข้าข่ายเป็น “ว่าที่แฟน” ให้เลือกมากมาย เพียงแค่ปด
ั ขวาในแอพฯ ไม่กี่ครัง้ “ผูค
้ น
มีตัวเลือกเยอะเกิ นไป และรูส
้ ึกกลัวว่าตั วเองอาจพลาดโอกาสอะไรบางอย่าง (Fear of
Missing Out: FOMO) โดยมีความคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนที่ดีกว่านี้?” เจค หนึ่งในผู้
ถูกส�ำรวจความคิดเห็นกล่าว
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เมื่อ WGSN ถามถึงความท้าทายในการออกเดทในปัจจุบน
ั กับคูเ่ ดท ค�ำตอบส่วนใหญ่คอ
ื ความ
สามารถในการรักษาความน่าสนใจในตัวอีกฝ่าย วัยรุน
่ ต้องเผชิญกับการมีความสนใจอันจ�ำกัด
และการมีตัวเลือกไม่สน
ิ้ สุด น�ำมาซึ่งความน่าหงุดหงิดใจและความรูส
้ ก
ึ เบื่อง่าย
การเดทส�ำหรับวัยรุน
่ จึงเหมือนกับการเล่นเกม มองเห็นว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการท�ำความรูจ
้ ก
ั
คนใหม่ๆ และมีประสบการณ์ใหม่ “เพราะเมื่อปัดขวาในแอพฯ บางครัง้ ก็ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือน
เล่นเกม จนบางทีก็อาจลืมไปว่าคนที่เห็นนั้น เป็นมนุษย์ที่มค
ี วามรูส
้ ก
ึ อยูจ
่ ริงๆ” วิตนียก
์ ล่าว

รูเ้ ท่าทันความรูส
้ ก
ึ (Emotional Literacy)
ส�ำหรับการเรียนรูท
้ ี่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนั้น การก�ำหนดขอบเขตและความต้องการที่จะ
สื่อสารอารมณ์ กลายเป็นเรือ
่ งทีต
่ อ
้ งให้ความส�ำคัญมากขึ้น ผูค
้ นมองเห็นเเต่ทศ
ิ ทางอันมืดมัว
และโฟกัสไปที่โลกแห่งความสัมพันธ์ทันสมัย นาตาชา ลุนน์ (Natasha Lunn) ผูก
้ ่อตั้ง Conversations on Love บริษัทส่งจดหมายข่าวทางอีเมล อธิบายกับเอเจนซี่ Sonder & Tell ไว้
ว่า “เราไม่ได้ศก
ึ ษาความรัก เราไม่ได้เรียนรูว้ า่ ความรักนั้นเหมือนกับอะไรและท�ำงานอย่างไร
ฉันก�ำลังโน้มน้าวพวกคุณอยู่ ว่าความรักนั้นจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของความเป็นอยูท
่ ี่ดี”
การเรียนรูท
้ ี่จะรักและการยอมรับในตัวเอง เป็นสิง่ ที่ต้องมาก่อนการมองหาความรัก รายงาน
ของเว็บไซต์ Match.com ระบุวา่ 40% ของเจนซีและมิลเลนเนียลที่โสดนั้น รูส
้ ก
ึ ว่าพวกเขา
ต้องการการยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเริม
่ มีความรัก
เมื่อเป็นเรือ
่ งของความมัน
่ คงทางกายภาพและจิตใจ โรงเรียนมีบทบาทอย่างมากที่จะแนะน�ำ
แนวทางแก่เด็กและวัยรุน
่ ให้เข้าใจเรือ
่ งความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การแสดงความยินยอมที่
ครอบคลุมถึงการมีเซ็กซ์ การมีคลาสสอนเรือ
่ งความรักและการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์
ต่างๆ อย่างเช่นวิชา Love Actually ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ที่ได้รบ
ั ความนิยมเป็นอย่าง
มาก หลักสูตรนี้ได้รบ
ั การสร้างสรรค์โดยจิตแพทย์ ดร.เมแกน โพ (Dr.Megan Poe) ซึ่งไม่ได้
สอนเพียงเรือ
่ งความรักโรแมนติก แต่ยังรวมถึงความรักของครอบครัว ความรักของเพื่อน
ความรักตัวเอง ความรักในสิง่ ของ ความรักระหว่างที่ปรึกษาและเด็กนักเรียน หรือความรัก
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการบ�ำบัด วิชานี้พาเราไปค้นหาประสาทชีววิทยาและจิตวิทยาแห่ง
ความรัก พร้อมๆ กับความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ โดยน�ำเสนอข้อมูล
จากหลากหลายแหล่งที่มา ไม่ใช่จากในหนั งสือเรียนเท่านั้ น แต่ยังรวมถึงบทกวี ปรัชญา
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ภาพยนตร์ และผลงานศิลปะ ในขณะที่ลอนดอน สกูล ออฟ ไลฟ์ (London School of Life) น�ำเสนอ
หลักสูตรที่วา่ ด้วยการค้นหาความรักและท�ำให้ความรักนั้นยั่งยืน ผ่านหนังสือและเกมไพ่ที่ออกแบบ
มาเพื่อการเรียนรูโ้ ดยเฉพาะ
นิยามความสัมพันธ์ใหม่ดว
้ ยความใกล้ชด
ิ
เมื่อความเดียวดายมีมากขึ้น ผูค
้ นจึงเริม
่ ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับค่านิยมของความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม
รวมทั้งมาพร้อมกับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการแต่งงาน หรือการมีคู่ครองหลายคนในเวลาเดียวกัน
(Polygamy)
ปัจจุบน
ั ทัศนคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์เริม
่ นแปลงไป เช่น หลายคู่รก
ั แต่งงานช้าลง ระดับความ
่ เปลีย
เหงาและความเดียวดายของผูค
้ นเพิม
่ ขึ้น และค�ำถามที่เกี่ยวกับการรักเดียวใจเดียว อันเป็นค่านิยม
แบบเดิมเริม
้ นจึงเริม
ี ลายความเหงา ลดความคาดหวังต่อความสัมพันธ์
่ มีมากขึ้นเช่นกัน ผูค
่ มองหาวิธค
ในรูปแบบเก่า โดยเฉพาะเจนซีและมิลเลนเนียล ที่พยายามสร้างเรือ
่ งเล่าและความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ใหม่ ที่เน้นความสุขและความพอใจเป็นสิง่ ส�ำคัญ
เมื่อผู้คนมองหาวิธก
ี ารเรียนรูท
้ ี่จะสร้างความสัมพันธ์
และความใกล้ชด
ิ แต่ความสัมพันธ์นั้นกลับกลายเป็น
ไม่มน
ั่ คง จึงอาจไม่ใช่เรือ
่ งแปลกหากเขาจะทดลองเปิด
ใจยอมรับความสัมพันธ์แบบมีค่ค
ู รองหลายคน หรือมี
สามีและภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน
เพราะเมื่อรูว้ า่ “มีความสุขด้วยกันไปตลอดกาล” นั้น
ไม่มีจริงอีกต่อไป และการแต่งงานจึงไม่ใช่ส่ิงที่ช่วย
รักษาความส�ำเร็จของความสัมพันธ์ไว้ได้
สังคมตะวันตกก� ำลังก้ าวไปสู่จุดล่มสลายของความ
สัมพันธ์แบบใกล้ชิด ชาวอเมริกันกว่า 46% บอกว่า
บางครัง้ พวกเขารูส
้ ึกโดดเดี่ยว รายงานระบุวา่ 47%
รูส
้ ึกเหมือนถูกทิ้ งไว้ตามล�ำพัง รายงานของ Cigna
ในปี 2018 พบว่าคู่รก
ั ระบุวา่ 43% ของความสัมพันธ์
นั้นไม่มค
ี วามหมาย พวกเขารูส
้ ก
ึ แปลกแยกจากคู่ของ
ตัวเอง สถิตเิ หล่านี้ปรากฏในกลุม
่ เจนซีทเี่ ป็นเจเนอเชัน
่
ที่เหงาที่สด
ุ
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ในสหราชอาณาจักร ข้อมูลจาก Office for National Statistics (ONS) ระบุวา่ 9.8% ของ
วัยรุน
่ อายุระหว่าง 16-24 ปี มักรูส
้ ก
ึ เหงาอยูบ
่ อ
่ ยๆ และกว่าครึง่ ของกลุม
่ วัยรุน
่ ชาย ระบุวา่
พวกเขา “แทบจะไม่เคย” รูส
้ ก
ึ เหงาเลย เมื่อเปรียบเทียบกับผูห
้ ญิง 32.4% ที่ระบุวา่ ตัวเอง
มีความรูส
้ ก
ึ เหงาบ่อยครัง้
ในอเมริกา ข้อมูลจาก General Social Survey (GSS) ในปี 2019 ระบุวา่ ผูค
้ น 23% ไม่มเี ซ็กซ์
เลยในปีที่ผา่ นมา และเพิม
ั เป็นผูช
้ าย ผล
่ เป็น 2 เท่าใน 10 ปี ข้อมูลที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่มก
การส�ำรวจยังพบว่าผูช
้ ายอายุต่ำ� กว่า 30 ปี ไม่ได้มเี พศสัมพันธ์เลยในปีทผ
่ี า่ นมา อัตราส่วนนี้
เพิม
้ ญิงในช่วงอายุเดียวกันถึง 8%
่ ขึ้นเป็น 3 เท่าจากผลส�ำรวจเมื่อปี 2008 และมากกว่าผูห
ในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ กลุม
่ วัยรุน
่ หรือกลุม
่ มิลเลนเนียล มีเซ็กซ์น้อยกว่าหากเทียบ
กับเจเนอเรชันก่อนหน้ า เหตุการณ์ นี้น�ำไปสู่การศึกษาถึงสาเหตุต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
ใช้เวลาส่ วนใหญ่ ไปกั บโลกดิ จิทัล หรือการเติ บโตมาในครอบครัวที่ พ่อแม่ คอยตามติ ด
ใกล้ชด
ิ และดูแลลูกตลอดเวลา (Helicopter Parenting) กลุม
่ วัยรุน
่ ทีก
่ งั วลกับการใช้หนี้ทาง
การศึกษาและความเป็นอยู่ รวมถึงความรูส
้ ก
ึ ที่ไม่ชอบความเสีย
่ งหรือความไม่แน่นอนเป็น
พื้นฐาน เมื่อปัจจัยขับเคลือ
่ นนัน
้ เต็มไปด้วยความซับซ้อน จึงผลกระทบในเชิงลบทัง้ ต่อสุขภาพ
และความรูส
้ ึก เช่น ความเหงา ความอ้วน การสูบบุหรี่ ความเสี่ยงโรคเส้นเลือดในสมอง
แตกหรือหัวใจล้มเหลว ฯลฯ
กิจกรรมส่งเสริมความใกล้ชด
ิ
ความเหงาและเปล่าเปลีย
่ วน�ำไปสูก
่ ารจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผค
ู้ นมารวม
ตัวกันเป็นกลุม
่ หรือคอมมูนิตี้ สร้างความเข้าใจผ่านการท�ำความรูจ
้ ก
ั การศึกษา การ
สัมผัส หรือเทศกาลที่สนับสนุนการมีเซ็กซ์ในเชิงบวก
House of Togetherness กิจกรรมและเทศกาลที่จัดขึ้นในลอนดอน ออกแบบ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ผ่านเวิรก
์ ช็อปและการแสดงชิบาริ (Shibari)
หรือศาสตร์การมัดเชือกบนร่างกายตามวิถีญป
ี่ น
ุ่ , เรจคลับ (คลับระบายความโกรธ)
ตลอดจนเวิรก
์ ช็อปที่ชว่ ยสร้างเสริมความใกล้ชด
ิ อดัม ไวล์เดอร์ (Adam Wilder) ผู้
ก่อตัง้ เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผค
ู้ นได้มพ
ี ้น
ื ทีใ่ นการแสดงความรูส
้ ก
ึ อย่างเต็ม
ทีด
่ ว
้ ยวิธท
ี เี่ หมาะสม แม้จะเป็นความรูส
้ ก
ึ ในเชิงลบก็ตาม ทัง้ นี้เพื่อให้พวกเขาสามารถ
กลับไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น
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ผู้ที่มองหาความใกล้ชด
ิ เลือกไปร่วมเทศกาลอย่าง SoulPlay เทศกาลประจ�ำปี
ที่จด
ั ขึ้นในแคลิฟอร์เนีย น�ำเสนอ “การรวมกันของสติ จิตรูส
้ ำ� นึก เน้นการเปิดใจ
เพื่อเชื่อมโยงกัน การขยายขอบเขตความเป็นตัวเอง และการเต้นเพื่อความสงบ”
ความปรารถนาและความต้องการของแต่ละคนจะได้รบ
ั การยอมรับ ทุกคนมีอส
ิ ระ
ในการเป็นตัวเอง ได้แสดงออกโดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือรูส
้ ก
ึ
อับอาย เทศกาลนีเ้ น้นย้�ำถึงคุณค่าของความยินยอม (Consent) ความสนุกสนาน
(Playfulness) ความช่างสงสัย (Curiosity) และความจริงแท้ (Authenticity)

ความสัมพันธ์แบบหลายคน
คือทัศนคติของการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน รวมถึงการยอมรับในความไม่
รักเดียวใจเดียว
ในสหรัฐอเมริกา 17% ของวัยรุน
่ อายุระหว่าง 18-29 ปี มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นทีไ่ ม่ใช่
คู่รก
ั ของตัวเอง โดยได้รบ
ั ความยินยอมจากอีกฝ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา 9% เท่านั้นเมื่อ
เป็นกลุม
่ คนอายุ 45-64 ปี
คนดังฮอลลีวูดหลายคน เช่น เบลล่า ธอร์น (Bella Thorn) และวิลโลว์ สมิธ (Willow
Smith) มีมุมมองว่าการใช้ชว
ี ต
ิ แบบ Polyamory เป็นเรือ
่ งปกติส�ำหรับคนรุน
่ ใหม่ โดยทั้ง
คู่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านบทสัมภาษณ์ และโซเชียลมีเดีย ว่า Polyamory หรือ Consensual Non-Monogamy (ความสัมพันธ์แบบไม่ใช่คู่รก
ั เดียว ที่ต้องได้รบ
ั การยินยอม
จากทุก คนในความสั ม พั น ธ์) เป็ น รู ปแบบความสั ม พั น ธ์ห รือ การมี เพศสั ม พั น ธ์แบบเปิ ด
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กั บ คู่ ม ากกว่า 1 คน ภายใต้ กรอบที่ ว่าคู่รก
ั (คู่หลัก) มี ความสั มพั นธ์ระยะสั้ นหรือยาวกั บคนอื่ น
(คูร่ อง) หรือความสัมพันธ์ทพ
ี่ ฒ
ั นาไปมากกว่า 2 คนโดยมีหลักพืน
้ ฐานเดียวกัน กล่าวคือความสัมพันธ์แบบ
มีความซื่อสัตย์ต่อหลายคน (Polyfidelity) และการจ�ำกัดกิจกรรมทางเพศกับกลุ่มคนบางกลุ่มนั้ น
เป็นไปได้เช่นกัน
สิง่ ที่มเี หมือนกันของความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ คือความจ�ำเป็นในการสื่อสารอารมณ์และรับผิดชอบ
ต่อความสุขของตัวเอง
“ฉั นไม่ได้คิดว่า Polyamory เป็นสิ่งที่พัฒนามาจาก Monogamy (การรักเดียวใจเดียว)” ซาห์นา
วรางกาโลวา (Zhana Vrangalova) นักวิจัยด้านเพศกล่าว เธอสอนหลักสูตรออนไลน์ส�ำหรับคู่รก
ั
หรือคนทัว
่ ไป ทีก
่ ำ� ลังมองหารูปแบบความสัมพันธ์แบบเปิด “มันควรเป็นทางเลือก ผูค
้ นควรมีทางเลือก
มากกว่านี้”
ไม่วา่ รูปแบบความสัมพันธ์จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรถูกตัดสินจากความต้องการส่วนตัว
ความรูส
้ ึก หรือความไม่ค้น
ุ เคยตามขนบเก่า เพราะเราทุกคนควรยอมรับผูอ
้ ่ืน ในแบบที่พวกเขาเป็น
อย่างแท้จริง

นาร์เจซี ทราจิก (Narjesi Tragic) (คนขวา) “การมีความสัมพันธ์แบบ Polyamory เหมือนบันไดเลื่อนทางความสัมพันธ์:
นาร์เจซีออกเดทกับเทียน่า นอร์ธ (Tiana North), เทียน่าเดทกับโอรีออน สตาร์บรีซ (Orion Starbreeze)
ผูท
้ ี่ก�ำลังคบอยูก
่ ับแบรต เจมส์ (Brat James) ทั้ง 4 คนเป็นเพื่อนกันทั้งหมด
ที่มาภาพ ถ่ายโดย Yael Malka จาก The New York Times
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FLEXIBLE
WORK CULTURE

ยืนหยัดด้วยความยืดหยุ่น

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมารูปแบบการท�ำงานและบริบทแวดล้อมเปลีย
่ นแปลงไป ธรรมเนียมการ
ท�ำงานจาก 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นต่อสัปดาห์ถก
ู ท้าทายมากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีก็ชว
่ ยลด
ข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน ท�ำให้พนักงานสามารถเติมเต็มบทบาทของตนเองได้โดยไม่มีก�ำแพง
เรือ
่ งเวลาและสถานที่ ระบบนิเวศใหม่ของการท�ำงานให้ความหมายเรือ
่ งความเชื่อใจ (Trust)
ความเท่ า เที ย ม (Equality) และการเน้ น ย้� ำ เรื่อ งสิ ท ธิม นุ ษ ยชน (Humanity) มากกว่า
องค์ประกอบคงทีอ
่ ย่างสถานทีแ
่ ละเวลา ซึ่งทัง้ หมดนี้กำ� ลังเป็นข้อได้เปรียบและผลลัพธ์ทด
ี่ ก
ี ว่า
ทางธุรกิจ
ในฟินแลนด์ มีกฎระเบียบเรือ
่ งชัว
่ โมงการท�ำงานที่อนุญาตให้พนักงานสามารถต่อรองตาราง
การท� ำงานนั บตั้ งแต่ ปี 1996 ชาวฟินแลนด์ ได้ รบ
ั สิทธิในการเริม
่ งานหรือเลิกงานเร็วหรือ
ช้ากว่าก�ำหนดได้ 3 ชัว
่ โมงตามการตกลงกับนายจ้าง ล่าสุดซานนา มาริน (Sanna Marin)
นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ ยังเริม
่ ต้นทดลองตารางการท�ำงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น
และก�ำหนดให้มว
ี น
ั ท�ำงานเพียง 4 วัน/ สัปดาห์ และท�ำงานไม่เกินวันละ 6 ชัว่ โมง/ วัน
ในสหราชอาณาจักร มีการอนุญาตให้พนักงานที่ท�ำงานในหน่วยงานหรือองค์กรเดิมกว่า 26
สัปดาห์ สามารถยื่นเรือ
่ งการท�ำงานที่ยด
ื หยุน
่ ผ่านระเบียบของบริษัทเพื่อให้พนักงานสามารถ
จัดสรรตารางชีวต
ิ ได้ดียงิ่ ขึ้น
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ในนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีหญิงจาซินดา อาร์เดิรน
์ (Jacinda Ardern) เสนอว่าการท�ำงาน4
วัน/ สัปดาห์ สามารถช่วยกระตุน
้ เศรษฐกิจและจัดการความสมดุลระหว่างชีวต
ิ และการท�ำงาน
นอกจากนี้ ยังมีสว
่ นกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชว
ั่ โมงการท�ำงานต่อสัปดาห์มากที่สด
ุ ในเอเชีย มากจนถูก
กล่าวหาว่า “ยาวนานในระดับไร้มนุษยธรรม” และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกาหลีใต้กา้ วสูส
่ งั คม
ผู้สงู อายุอย่างรวดเร็ว ส�ำนักข่าว The Guardian ระบุวา่ นับตั้งแต่เศรษฐกิจของเกาหลีใต้
เฟื่องฟูในช่วงทศวรรษ 80 และ 90 นั่นเป็นจุดเริม
่ ต้นของวัฒนธรรม “บ้างาน” จนล่าสุด
รัฐสภาเกาหลีใต้ได้ผา่ นร่างกฎหมายให้ลดชัว่ โมงท�ำงานลงจาก 68 ชัว่ โมง/ สัปดาห์ เป็น 52
ชัว่ โมง/ สัปดาห์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2018 แม้กฎหมายลดชัว่ โมงการท�ำงาน
นี้จะมีแรงต้านจากกลุม
่ ธุรกิจ แต่รฐ
ั บาลระบุวา่ การลดชัว่ โมงท�ำงานมีความส�ำคัญในการเพิม
่
คุณภาพชีวต
ิ การสร้างงาน และการเพิม
่ ก�ำลังการผลิต นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเป้าหมายเพิม
่
อัตราการเกิดของประชากรหลังจากทีป
่ ี 2017 เป็นปีทเี่ กาหลีใต้มอ
ี ต
ั ราการเกิดลดลงมากทีส
่ ด
ุ
ข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุวา่ เกาหลีใต้
เป็นประเทศทีม
่ ช
ี วั่ โมงท�ำงานสูงทีส
่ ด
ุ ในกลุม
่ ประเทศพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ แม้วา่ เมื่อเทียบ
รายได้แล้ว จะมีรายได้โดยเฉลี่ยเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ที่มีชว
ั่ โมงท�ำงานน้อยกว่า เพื่อ
ยืนยันว่ากฎหมายลดชัว่ โมงการท�ำงานคือความจริงในภาคปฏิบต
ั ิ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จงึ
ให้ค�ำมัน
่ สัญญาแก่พนักงานถึงสิทธิที่พงึ มีในการพัก (The Right to Rest) อีกด้วย
ในญีป
่ น
ุ่ การท�ำงานหนักไม่ใช่เรือ
่ งธรรมดา แต่อาจหนักถึงขัน
้ ท�ำให้เสียชีวต
ิ ได้ โดยมีคำ� เรียกว่า
คาโรชิ (Karoshi) หรือการท�ำงานหนักจนตายของพนักงานทีเ่ กิดได้ 2 แบบ คือป่วยตายและฆ่า
ตัวตาย ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากความเครียดและความกดดัน ทีเ่ กิดจากการพยายามตัง้ คุณค่า
ในการท�ำงานให้ตัวเองมากเกินไป ค�ำว่า Work-Life Balance ในองค์กรธุรกิจญีป
่ น
ุ่ จึงไม่ใช่
เรือ
่ งง่าย แต่หลายองค์กรก็พยายามปรับตัว เช่น รัฐบาลญีป
่ น
ุ่ มีการออกนโยบาย Premium
Friday หรือการให้เลิกงานวันศุกร์สด
ุ ท้ายของเดือนได้ตงั้ แต่บา่ ย 3 โมง หรือการสร้างแนวคิด
ใหม่เรือ
่ งการเกลียดกลัววันจันทร์ซ่ ึงเป็นวันเริม
่ ต้นการท�ำงาน โดยสร้างตารางวันหยุดใน
วันจันทร์เพื่อให้พนักงานได้เว้นวรรคจากการท�ำงานในแต่ละสัปดาห์
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เห็นได้ชัดว่าการออกกฎหมายใหม่ในแต่ละประเทศ ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวต
ิ ที่ดีในการท�ำงานและการมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม หากพิจารณาใน
แง่ของตลาดแรงงาน แบบส�ำรวจ Global Workspace Survey โดย International
Workplace Group (IWG) พบว่าหากมีต�ำแหน่งงาน 2 ตัวเลือกที่ไม่ต่างกันมากนัก
มาน�ำเสนอ พนักงานกว่า 75% พึงพอใจกับตัวเลือกที่ให้ขอ
้ เสนอเรือ
่ งความยืดหยุน
่
มากกว่า ส่วนฝั่ งนายจ้างเน้นการออกแบบตารางงานทีส
่ ามารถลดต้นทุนให้นอ
้ ยทีส
่ ด
ุ
ส�ำหรับพนักงาน ในขณะที่ประสิทธิผลของงานต้องยอดเยีย
่ มที่สด
ุ นี่คือผลลัพธ์ที่ไม่
สมดุลกันในวัฒนธรรมการท�ำงาน เมื่อผลประโยชน์ถก
ู วางอยูบ
่ นยอดพีระมิด ในขณะ
ที่ความไม่มน
ั่ คงปลอดภัยของพนักงานถูกใช้เป็นฐาน

เจเนอเรชันใหม่และคุณภาพชีวต
ิ ทีต
่ อ
้ งดีกว่าในการท�ำงาน
ทุกวันนี้แรงงานรุน
่ ใหม่มาพร้อมทัศนคติและความคาดหวังทีเ่ ปลีย
่ นไป ทัง้
ยังเป็นตัวเร่งที่สำ� คัญ นั่นคือ กลุม
่ มิลเลนเนียลและเจนซีที่เพิง่ เข้าสูต
่ ลาด
แรงงาน ท�ำให้กระบวนทัศน์ของการท�ำงานในรูปแบบเดิม ถูกแทนที่ด้วย
พลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น รวมถึงโมเดลทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับคน
ท�ำงานมากกว่าเก่า โดย 92% ของกลุม
่ มิลเลนเนียล ระบุวา่ ความยืดหยุน
่
เป็นสิง่ ส�ำคัญที่สด
ุ เมื่อค้นหางาน 70% ของพนักงานในสหราชอาณาจักร
รูส
้ ก
ึ ว่าการท�ำงานทีย
่ ด
ื หยุน
่ ท�ำให้งานน่าดึงดูดใจยิง่ ขึ้น และ 30% ต้องการ
ท�ำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อรับเงินที่สูงขึ้น แม้กระทั่งกลุ่มคนอายุ 50 ปีข้ ึนไป
ส่วนใหญ่ต้องการลดชัว่ โมงการท�ำงานให้น้อยลง และมีตารางการท�ำงาน
ที่ยด
ื หยุน
่ ก่อนเกษียณอายุ
ความยืดหยุน
่ จึงไม่ตา่ งจากเครือ
่ งมือทีใ่ ห้อำ� นาจแก่พนักงาน เพิม
่ โอกาส
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ซึง
่ เป็นส่วนส�ำคัญต่อการเพิม
่ ระดับความพึง
พอใจในการท�ำงาน ตลอดจนส่งผลต่อการปฏิบต
ั ง
ิ านและผลตอบแทน
ของบริษัท
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แม้ไม่ใช่เรือ
่ งง่ายที่จะเริม
ี ลลัพธ์ชว่ ยยืนยัน ปี 2019
่ ต้นท�ำเช่นนี้ แต่เดิมพันครัง้ นี้มผ
องค์กร International Workplace Group ส�ำรวจพนักงานทั่วโลกกว่า 15,000 คน
ใน 80 ประเทศ พบว่า 85% ของผูเ้ ข้าร่วมระบุวา่ มีประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึ้น
หลังปรับเปลี่ยนตารางงาน รายงานไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ของวิธีการใหม่
เท่านั้น แต่ยังยืนยันผ่านตัวเลขราว 74% ถึงเรือ
่ งความยืดหยุ่นในการเข้าท�ำงาน
ว่าเป็นความปกติในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal
บริษัทต่างๆ เริม
่ นแปลงนี้ โดยบริษัทในสหรัฐอเมริกากว่า 83%
่ ปรับตัวรับการเปลีย
เริม
่ น� ำนโยบายที่ ให้ ความยืดหยุ่นในการเข้าท�ำงานมาใช้มากขึ้น เพราะนอกจาก
พนักงานจะได้รบ
ั ผลประโยชน์จากการท�ำงานทีบ
่ า้ น บริษท
ั และสังคมก็ได้รบ
ั ประโยชน์
ในหลายๆ ด้านเช่นกัน
ช่วง COVID-19 คือการทดสอบตลาดหลักในการ WFH
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาการท�ำงานจากข้างนอกหรือจากทีบ
่ า้ นกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใหม่ เพราะตอบโจทย์และลดความกังวลเรือ
่ งการกลับไป
ท�ำงานที่บริษัท ในขณะที่ต้องคงมาตรการเว้นช่องว่างระหว่างบุคคลไว้ โดยบริษัท
บางแห่งยังเพิม
่ ทางเลือกให้พนักงาน ว่าต้องการ Work From Home ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง หรือท�ำงานจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือแม้กระทั่งอนุญาตให้พนักงาน
ท�ำงานผ่านออนไลน์อย่างเดียว
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2018 บริษัท Perpetual Guardian ในนิวซีแลนด์ ทดลอง
เปลีย
่ นวันท�ำงานเป็น 4 วัน/ สัปดาห์กบ
ั พนักงาน 250 คน พร้อมมีทม
ี งานฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ
การศึกษาข้อมูลเชิงผลกระทบกับระบบใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้ยืนยันความส�ำเร็จของการทดลอง
โดย 78% ของพนั กงานสามารถจัดการ Work-Life Balance ได้ อย่างมีคุณภาพ หาก
เปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่ามีคณ
ุ ภาพเพิม
ี ว
่ นลดระดับความ
่ ถึงมากกว่า 24% ระบบใหม่มส
ตึงเครียดและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ ใหญ่ด้านไอทีอย่าง
ไมโครซอฟต์ (Microsoft) ปี 2019 บริษัทเริม
่ ทดลองระบบการท�ำงานแบบ 4 วัน/ สัปดาห์
ในญี่ปน
ุ่ พบว่าประสบความส�ำเร็จ โดยวัดจากเสียงสะท้อนของพนักงานและประสิทธิภาพ
การท�ำงานที่ดีข้ ึน ทางบริษัทกล่าวว่า” กลยุทธ์การท�ำงานแบบผสมผสานนี้เป็นการเริม
่ ต้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรก”
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มาร์ก ซักเคอร์เบิรก
์ (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก (Facebook) บอกกับ
เจ้าหน้าที่วา่ เป็น “การเปิดงานแบบทางไกล” ในเดือนกรกฎาคม เขาคาดว่าครึง่ หนึ่ง
ของพนักงานจะสามารถท�ำงานนอกส�ำนักงานเฟซบุ๊กในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เช่น
เดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในซิลค
ิ อนแวลลีย์ รวมถึงทวิตเตอร์ (Twitter) ที่แจ้ง
พนักงานว่า สามารถท�ำงานจากที่บา้ นได้ตลอดไป (forever) หากต้องการ
แอมะซอน (Amazon) ให้พนักงานมีตัวเลือกในการท�ำงานจากที่บ้าน จนถึงอย่าง
น้อยในเดือนตุลาคม
บาร์เคลย์ส (Barclays) ซึ่งปัจจุบน
ั มีพนักงานราว 70,000 คน อนุญาตให้พนักงาน
ท� ำงานจากที่ บ้านได้ โดยเจส สเตลีย์ (Jes Staley) ประธานกรรมการบริหาร
ของบาร์เคลย์ส กล่าวว่าส�ำนักงานใหญ่ในเมือง “อาจเป็นเรือ
่ งอดีต”
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กูเกิล (Google) ให้พนักงานท�ำงานจากที่บา้ นไปจนถึงช่วงสิน
้ ปี 2020
มาสเตอร์การ์ด (Mastercard) กล่าวว่าพนักงานส่วนใหญ่สามารถท�ำงานจาก
ที่บา้ นได้ จนกว่าพวกเขาจะ “พร้อม” ที่จะกลับมา นอกจากนี้บริษัทยังก�ำลังมอง
หาส�ำนักงานใหญ่ทั่วโลก
ธนาคาร Royal Bank of Scotland อนุญาตให้พนักงานท�ำงานจากทีบ
่ า้ นได้อย่าง
น้อยจนถึงสิน
้ เดือนกันยายน
สปอติฟาย (Spotify) ให้พนักงานกว่า 4,000 คนสามารถท�ำงานจากที่บา้ นได้
ตลอดทั้งปี 2020
ทวิตเตอร์ (Twitter) มอบข้อเสนอให้พนักงานท�ำงานที่บา้ นเป็นการถาวร
เอเจนซีโ่ ฆษณารายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของโลก WPP กล่าวว่าการกลับมาท�ำงานในออฟฟิศ
คือความสมัครใจและความยืดหยุน
่
เห็นได้ชด
ั ว่ารายชื่อผู้น�ำทางธุรกิจก�ำลังเพิ่มน้�ำหนักให้กับการท�ำงานจากที่บ้าน
และเตรียมรูปแบบการท�ำงานที่ยด
ื หยุน
่ มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความ
รุดหน้าของเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มการประชุมทางออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็น
Zoom หรือ Google Meet วิกฤต COVID-19 ท�ำให้นายจ้างต้องถอยห่างจาก
ความคิดดั้งเดิม ที่วา่ ผลผลิตย่อมขึ้นอยูก
่ ับชัว
่ โมงการท�ำงานในสภาพแวดล้อม
ของส�ำนักงานเท่านั้น ผลสะท้อนจากฝั่ งพนักงานจากรายงาน State of Remote
Work 2020 ระบุวา่ 98% ของคนท�ำงาน ต้องการท�ำงานแบบรีโมทอย่างน้อย
ที่สุดคือในช่วงเวลาที่เหลือในชีวต
ิ ท�ำงานของพวกเขา การท�ำงานในรูปแบบนี้
ยังช่วยประหยัดเวลา ทั้งยังส่งผลดีด้านการเงินและสิง่ แวดล้อม
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การท� ำ งานนอกออฟฟิ ศ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู ้สึ ก
ผ่อนคลาย และลดความเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรม งานวิจย
ั
จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่ศึกษา
พนั กงาน 242 คนของบริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของจีน พบว่า
ผลงานของกลุ่มที่ ได้รบ
ั มอบหมายให้ท�ำงานแบบรีโมท สามารถ
เพิ่มประสิทธิผลได้กว่า 13.5% อย่างไรก็ตาม แม้การท�ำงานแบบ
รีโมทจะมีขอ
้ ดีมากมาย แต่กม
็ าพร้อมกับความท้าทายร่วมด้วย เช่น
พนักงานต้องมีวน
ิ ย
ั และความรับผิดชอบในงานสูง เพื่อให้งานเป็นไป
ตามแผน และการท�ำงานโดยปราศจากการพบเจอเพื่อนร่วมงาน
หรือต้องท�ำแบบเดิมซ้�ำๆ อาจท�ำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้งา่ ย เช่น
เดียวกับการขาดปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ที่อาจส่งผลต่อ
ทัศนคติและการท�ำงานร่วมกันได้
ส�ำหรับด้านสิ่งแวดล้อม การลดการเดินทางมีส่วนช่วยให้ปริมาณ
คาร์บอนลดลงเป็นอย่างมาก ปี 2019 ไมโครซอฟต์ในญีป
่ น
ุ่ ทดลอง
ท�ำงาน 4 วัน/ สัปดาห์ ซึ่งนี่เป็นตัวตั้งต้นส�ำคัญที่ชว่ ยลดค่าไฟฟ้า
ให้น้อยลงกว่า 23% เช่นเดียวกับโปรเจ็กต์ Home2025 โดยกลุม
่
The Climate Group ที่พบว่าบริษัทขนาดเฉลีย
่ ทั่วไปในฝั่ งตะวัน
ตกของลอนดอน สามารถประหยัดเงินได้ราว 393,294 ยูโร และลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 59.3 ตันในแต่ละปี ในกรณีท่ีพนักงาน
30% จากทั้ งหมดท� ำงานจากที่ บ้านทุกวัน ในขณะที่ การส� ำรวจ
ของ American Community Survey (ACS) ปี 2016 เปิดเผย
ว่าแรงงานกว่า 150 ล้านคน ใช้ยานพาหนะอย่างน้อย 115 ล้านคัน
ในการเดินทางจากบ้านไปที่ท�ำงานทุกวันในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น
เพื่อลดปริมาณยานพาหนะจ�ำนวนมากบนท้องถนน ชาร์ลี เบเคอร์
(Charlie Baker) ผูว
้ า่ การรัฐแมสซาชูเซตส์ น�ำเสนอให้ลงทุนเรือ
่ ง
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งราว 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือกระตุ้นให้บริษัทน� ำเสนอผลตอบแทนเพิ่มเติมในการท� ำงาน
จากที่บา้ น
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อะไรก�ำลังจะกลายเป็นเครือ
่ งมือใหม่
เริม
่ สตาร์ทอัพสูบ
่ ริษัทขนาดใหญ่ หลายธุรกิจต้องเริม
่ ต้นจากกลุม
่ ทบทวนบทบาท
ของออฟฟิศใหม่ และตั้งค�ำถามถึงคุณค่าของภูมิทัศน์ใหม่หลังการแพร่ระบาด
ของไวรัส การท�ำงานผ่านโลกเสมือนเป็นอีกหนึ่งทางออกทีใ่ ช้งานได้จริง ปลอดภัย
และช่วยแก้ปญ
ั หา
• ออฟฟิศในโลกเสมือน
ในอนาคตการท�ำงานแบบรีโมทอาจเป็นความธรรมดา โลกเสมือนกลายเป็นตัว
เลือกส�ำหรับออฟฟิศแบบเดิมที่สามารถเชื่อมโยงทางสังคม ความร่วมมือ และ
การเป็นหนึ่งเดียวของทีม
บริษัท WeTransfer เปิดตัวเวอร์ชน
ั่ โลกเสมือน ณ ส�ำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก
ลอสแอนเจลิส และอัมสเตอร์ดัมช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2020 โดยกอร์ดอน
วิลโลบี (Gordon Willoughby) ประธานบริหารของ WeTransfer กล่าวว่า
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยมอบประสบการณ์ทางสังคมในส�ำนักงาน แบบที่
การประชุมผ่าน Zoom และ Slack ได้เข้ามาแทนที่การประชุมในช่วงที่ผา่ นมานี้
แต่ จ ะเหนื อ กว่า ด้ ว ยเครื่อ งมื อ ใหม่ ใ นระบบออฟฟิศ แบบ 3D ที่ ช่ ว ยรัก ษา
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การเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่ดีในออฟฟิศไว้
ผ่ า นการประชุ ม หรือ พบปะด้ ว ยร่า งเสมื อ น
(Avatar) ซึ่งพนักงาน WeTransfer ส่วนใหญ่
ใช้โลกเสมือนส�ำหรับการประชุมประจ�ำวันและ
ช่วง Happy Hour ส่วนการประชุมทางธุรกิจ
ยังคงใช้เครือ
่ งมืออย่าง Google Hangouts
เ ช่ น เ ดิ ม ท า ง ด้ า น บ ริ ษั ท S i n e Wa v e
Entertainment แบรนด์ ที่ อยู่ เ บื้ องหลั ง
Sinespace แพลตฟอร์ม Unity 3D แบบ
ออนไลน์ ผู้เ ล่ น สามารถสร้า งตั ว แทนเสมื อ น
โต้ตอบกับผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ได้อย่างสมจริง ล่าสุด
เพิ่งเปิดตัว Breakroom แพลตฟอร์มเสมือน
จริง ที่ อ อกแบบส� ำ หรับ การท� ำ งานแบบรีโ มท
ผูใ้ ช้งานสามารถออกแบบการใช้งานพื้นทีด
่ จ
ิ ท
ิ ล
ั
ได้ตามความต้องการ แตกต่างตามวัตถุประสงค์
เฉพาะ ไม่วา่ จะเป็นไลฟ์อีเวนต์ หรือการประชุม
ของทีมงาน

• กระจายศูนย์ไปยังชานเมืองและส่วนท้องถิน
่
เมื่อนายจ้างเริม
่ มีส่วนส่งเสริมการกระจายพื้นที่ท�ำงานไปยัง
่ ปรับใช้การท�ำงานแบบยืดหยุน
หลายๆ จุด เราจึงเห็นพื้นที่ท�ำงานในโลเคชัน
่ ใหม่ๆ มากขึ้น
ข้อมูลจากรีจส
ั (Regus) บริษัทชัน
้ น�ำด้านผูใ้ ห้บริการส�ำนักงานระหว่างประเทศ พบว่าระบบ
งานที่ยืดหยุ่นเป็นตัวเร่งให้เกิดส�ำนั กงานในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ชานเมือง ผลของการ
ปรับนโยบายยังน�ำไปสูค
่ วามต้องการพื้นที่ท�ำงานแบบ Co-Working Space ซึ่งปรับตัวตาม
มาตรการทีเ่ น้นแนวความสะอาดและเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น อย่าง Co-Separate Space เพื่อ
การท�ำงานนอกส�ำนักงาน นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าส�ำนักงานใหญ่ที่ประจ�ำอยูใ่ นมหานคร
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ที่มา:

หลัก จะกระจายศูนย์กลางไปยังพื้นที่ต่างๆ บริเวณ
ชานเมือง แนวทางนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นใหม่ๆ ทั้งนี้การศึกษาของรีจส
ั ที่ครอบคลุม
19 ประเทศ คาดการณ์วา่ การท�ำงานในรูปแบบที่
ยืดหยุน
่ ยิง่ ขึ้นนี้ อาจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า
254 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส�ำหรับเศรษฐกิจท้องถิน
่
ทั่วโลกจนถึงทศวรรษหน้า

บทความ “ถึงเวลาทิ้งออฟฟิศ
แล้วหรือยัง?” จาก techsauce.co
บทความ “Adapted Lifestyles:
Work” จาก wgsn.com
บทความ “Coronavirus: Flexible
Working Will Be a New Normal
after Virus” โดย Justin Harper
จาก bbc.com

• ความหลากหลายของเพือ
่ นร่วมงาน
ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการให้ความ
ส�ำคั ญกั บคนทุกกลุ่ม (Inclusion) คื อแก่ นของ
ธุรกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งยังคงมีความส�ำคัญแม้โลก
จะเผชิญวิกฤต

การวิจย
ั แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศ เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจยามเผชิญกับปัญหา บริษัทที่มค
ี วามหลากหลายมักเต็มไปด้วยมุมมอง และความ
ท้ าทายที่ มีส่วนช่วยในการตั ดสินใจ เพื่อน� ำไปสู่นวัตกรรมและการเติ บโตทางธุรกิ จ การ
วิเคราะห์การปฏิบต
ั ิงานของบริษัทขนาดใหญ่กว่า 1,000 แห่งใน 15 ประเทศในปี 2019 โดย
McKinsey & Cpmpany พบว่าความหลากหลายด้านเชื้อชาติให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าความหลาก
หลายต่�ำถึง 36% แม้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวของแต่ละธุรกิจอาจเป็นไปอย่างช้าๆ แต่
จะถูกเร่งให้เร็วขึ้นด้วยเศรษฐกิจสังคมที่แวดล้อม อย่างกรณี Black Lives Matter ที่น�ำไปสู่
การเคลื่อนไหวครัง้ ใหญ่ทั้งเชิงการเมืองและธุรกิจ หลายบริษัทแสดงจุดยืนชัดเจนเรือ
่ งการ
ต่อต้านการเหยียดสีผว
ิ และก้าวไปอีกขัน
้ ด้วยการสร้างองค์กรที่มค
ี วามหลากหลาย จนเป็น
ส่วนหนึ่งในนโยบายขององค์กร เช่น บริษัท Awaken ศูนย์นวัตกรรมที่น�ำเสนอเวิรก
์ ช็อปเพื่อ
เรียนรูค
้ วามหลากหลายของผูค
้ นในกลุม
่ ธุรกิจ น�ำไปสูก
่ ารสร้างวิธค
ี ิดใหม่ๆ และบรรยากาศ
การท�ำงานที่เท่าเทียม
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บทความ “Digital Conference
Strategies: Toolkit”
จาก wgsn.com
บทความ “Flexible Working:
The Way of the Future” โดย Joy
Burnford จาก forbes.com

ภายใต้ขอ
้ ดีมากมายในระบบการท�ำงานที่ยด
ื หยุน
่ จนถึงการท�ำงานแบบ
รีโมท ย่อมต้องมีการบริหารจัดการทีด
่ ค
ี วบคูก
่ น
ั ไป เพราะการท�ำงานแบบ
รีโมททีม
่ าพร้อมการประชุมบ่อยครัง้ ขึ้น อาจเป็นสาเหตุของความเครียด
และความกดดัน นี่ยังไม่รวมถึงการจมอยู่กับหน้าจอสกรีนมากเกินไป
จนท�ำให้เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตา (Eye Strain) และภาวะอดนอน
หลักฐานจากนักวิทยาศาสตร์ ช่วยยืนยันถึงระดับความเหนื่อยล้าที่เพิม
่
ขึ้นจากการวิดีโอคอลล์ จนมีบญ
ั ญัติค�ำใหม่วา่ Zoom Fatigue ที่เป็นผล
มาจากการจดจ่อทางออนไลน์สูงกว่าปกติ ความเกร็งที่มากขึ้นเพราะ
รูส
้ ึกถูกจับจ้องตลอดเวลา ตลอดจนความหงุดหงิดใจที่เกิดได้งา่ ยขึ้น
จากสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงรบกวน สัญญาณอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้
ผลส�ำรวจจาก MIT ยังพบว่า 10% ของพนักงานเสียสมาธิจากสมาชิกใน
ครอบครัว แม้จะไม่ใช่เรือ
่ งใหญ่แต่กเ็ ป็นสิง่ ทีต
่ อ
้ งค�ำนึงถึง แม้กระทัง่ การ
รอค�ำตอบจากคูส
่ นทนา งานวิจย
ั ระบุวา่ ตัวเลขเพียง 1.2 วินาที ก็อาจท�ำให้
คูส
่ นทนาหงุดหงิดใจได้ ทัง้ ทีค
่ วามเป็นจริงเป็นเวลาเพียงเสีย
้ ววินาที และ
เรื่องปกติ ธรรมดาของการสนทนาไปมาระหว่างกั นในชีวิตจริง จาก
ผลกระทบทั้งหมด เชื่อแน่ วา่ เราคงไม่อยากเป็นแบบซูซาน (Susan)
ตัวละครสมมติที่ DirectlyApply ผูเ้ ชีย
่ วชาญทางด้านการท�ำงาน ร่วมมือ
กับนักจิตวิทยาและผูเ้ ชีย
่ วชาญทางด้านฟิตเนส วิเคราะห์ผลกระทบต่อ
การใช้ชวี ต
ิ และร่างกาย เมื่อต้องท�ำงาน WFH ทุกวันในอีก 25 ปีขา้ งหน้า
ที่มาพร้อมปัญหารูปร่างและสุขภาพแบบนับไม่ถ้วนจนต้องกุมขมับ

บทความ “The Buzz: Conscious
Employees”
จาก wgsn.com
บทความ “The Buzz: Flexible
Working Schedules”
จาก wgsn.com
ที่มาภาพ:
annualreviews.org
designboom.com
management.co.nz
wsj.com
venturebeat.com
visionawaken.com
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เราก�ำลังเดินทางมาถึงจุดสิน
้ สุดของโลกกันแล้วหรือยัง
เชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในค�ำถามที่หลายคนสงสัยตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
การเผชิญกั บเหตุการณ์ และสถานการณ์ เหนื อความคาดหมาย
แบบรายเดือน น�ำมาซึ่งรูปแบบการใช้ชว
ี ต
ิ ที่เปลี่ยนไปตลอดกาล
แม้ ส ภาพสั ง คมในปี ที่ ผ่ า นมาอาจเต็ ม ไปด้ ว ยความบอบช้� ำ ทั้ ง
เหตุการณ์ทางการเมือง ความวุน
่ วายในตลาด และการล่มสลาย
ทางเศรษฐกิจ แต่รฐ
ั บาล บริษัท และสังคม เรียนรูแ
้ ละปรับตัว
เพื่อเพิม
่ ศักยภาพของตนเองในการรับมือกับช่วงเวลาของการโดด
เดี่ยวทางเศรษฐกิจ (Economic Isolation) ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่าง
แห่งความเหลื่อมล้�ำที่ขยายใหญ่ข้ ึน และเห็นได้ชด
ั ราวกับมีคนเอา
แว่นขยายไปส่อง โรบิน นิเบลตต์ (Robin Niblett) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถึงกับเคยกล่าวว่า “นี่อาจเป็น
จุดจบของโลกาภิวต
ั น์”
อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นสังคมที่มผ
ี ค
ู้ นนับพันออกมายืนหยัดในสิง่
ที่ถก
ู ต้อง เรียกร้องสิทธิ และยอมรับความหลากหลาย ทั้งเรือ
่ งเพศ
ศาสนา วัฒนธรรม ความเคลื่อนไหวของคนรุน
่ ใหม่ที่มีความหลาก
หลาย รวมถึงความกล้าหาญในการประกาศตัวตน
การจัดระเบียบโลกใหม่ (New Global Order) จึงเป็นความหมาย
ที่หลายรัฐชาติต้องเผชิญกับความท้าทายนี้และยอมรับร่วมกันอีก
ครัง้ วิกฤตโลกที่ต้องทบทวนในระดับนานาชาติรว่ มกันเพื่อจัดการ
กับภูมิทัศน์ ทางการเมือง และน� ำเศรษฐกิจกลับสู่เสถียรภาพให้
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป้าหมายใหญ่ในระดับภาพรวมสามารถท�ำให้
บรรลุผลส�ำเร็จได้ ด้วยการขับเคลื่อนจากระดับจุลภาคอย่างเครือ
ข่ายในชุมชน โลกจะหมุนไปข้างหน้าได้ด้วยพลวัตการขับเคลื่อน
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ของความเป็นท้องถิ่น (Localism) ในวันที่ทก
ุ คนตระหนักอย่างชัด
เเจ้งเเล้วว่า โลกที่กว้างใหญ่คือการปะทะกันของความเป็นมนุษย์
สังคม วัฒนธรรม รวมถึงส่วนผสมที่เกิดขึ้นจากระดับย่อยภายใน
คอมมูนิตี้
ตามมาด้ ว ยการเกิ ด ขึ้ น ของแนวคิ ด การเห็ น แก่ ผู้อ่ื น ของมนุ ษ ย์
ความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นค่านิยมใหม่ สังคมเต็มไปด้วยความ
เอื้อเฟื้อทางจิตวิญญาณและการสิ่งดีๆ เพื่อผู้อ่ืน การปรับบริบท
ใหม่ให้สังคมเเละวัฒนธรรม จึงต้องมาพร้อมกับฟิลเตอร์การมอง
โลกในแง่ดีและการอยู่รว่ มกั นทางสังคมเป็นกลุ่มอย่างเข้มเเข็ง
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รัฐชาติ และโลก
มี แ นวคิ ด ใหม่ ที่ ต่ อ ยอดมาจากกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
(Design Thinking) ที่เปลีย
่ นสูก
่ ารออกแบบเชิงลงมือท�ำ (Design
Doing) ส�ำหรับในปีนี้ วิธค
ี ด
ิ ทีเ่ ป็นเข็มทิศหลักคือ “การคิดเชิงระบบ
(Systems Thinking)” คื อ ความสามารถในการมี มุ ม มอง
ในภาพรวม มองเห็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และสร้า งรู ป แบบการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่จะเก็บผลตอบรับกลับมาได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ปี 2021 เป็นปีที่ทก
ุ คนจะได้เห็นภาพสังคมที่เท่าเทียม
สั งคมที่ ยอมรับผู้คนทุกกลุ่ม (Social Inclusion) เพื่อให้ คนที่
เคยถูกมองข้าม คนที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งเเรง คนธรรมดาที่เผชิญ
กับภาวะความเหงาและเดียวดาย รวมถึงผู้พิการและผู้สูงวัย ได้
มีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ที่ดีอย่างเท่าเทียม โดยคนในสังคมทุกคนเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง น� ำไปสู่โอกาสและการได้รบ
ั
สิทธิอ
์ ย่างเป็นธรรม

141

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

POST-NEW
WORLD ORDER

ระเบียบโลกใหม่

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

“ในอดีตที่เพิ่งผ่านพ้นมา ส�ำหรับผู้มีวส
ิ ัยทัศน์อาจเป็นยุคแห่งการ
มี ทรัพยากรที่ ไม่ มีใครเที ยบได้ และความล้�ำหน้ าของเทคโนโลยี
แต่ ส� ำ หรับ ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ นี่ คื อ ยุ ค แห่ ง ความไม่ มั่ น คง” บอร์เ ก
เบรนเด (Borge Brende) ประธานของ World Economic Forum
ระเบียบโลกใหม่ (New Global Order) หมายถึงโลกาภิวต
ั น์และ
พลวัตระดับนานาชาติที่เปลีย
่ นขัว
้ ไป อย่างเช่น การยกระดับอ�ำนาจ
ของจีน การที่สังคมก้าวเข้าสู่ระบบใหม่ ทิ้งสถานะเก่าไว้เบื้องหลัง
ผูค
้ นที่เต็มไปด้วยความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุม ความขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจของโลกอย่างสงคราม
การค้าระหว่างจีน-อเมริกา
เมื่ อ มองจากกรอบปรัช ญา สลาวอย ชิ เ ชค (Slavoj Žiže)k
นักปรัชญาสายวิพากษ์ชาวสโลวีเนียเคยเสนอว่า โลกก�ำลังเผชิญ
กับจตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกใหม่ 4 ประการด้วยกันคือ
(1) วิกฤตการณ์ทางนิเวศวิทยา
(2) วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลก
(3) ชีววิทยาและการปฏิวต
ั ิด้านชีวพันธุศาสตร์
(4) การแตกแยกทางสังคม
ย้อนกลับไปในอดีต ยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เราได้เห็นการ
เปลีย
่ นแปลงโครงสร้างการปกครองทัว
่ โลกโดยมีสถาบันใหม่ๆ และ
พันธมิตรด้านความมัน
่ คงเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายในการสร้างระเบียบ
โลกใหม่ หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จีนก็ได้ก้าว
ขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ�ำนาจของโลก พร้อมกับที่สหรัฐอเมริกา
ถื อว่าจีนเป็นคู่แข่ งทางการทหารและเศรษฐกิ จทั นที แทนที่ จะ
เลือกทางเดินอย่างเสริมสร้างความร่วมมือกัน
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แม้สังคมโลกจะยังมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ำ แต่ก็
ไม่ ไ ด้ น� ำ เดี่ ย วเพี ย งล� ำ พั ง เหมื อ นระเบี ย บโลกใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอี กต่ อไป หากแต่ สังคมโลก
ยั ง มี “ขั้ ว ” อื่ น ๆ อี ก หลายขั้ ว ที่ เ ข้ า มาดึ ง อ� ำ นาจ
การน� ำ ไปจากประเทศสหรัฐ อเมริก เหตุ ก ารณ์
ต่ า งๆ ได้ เ ป็ น ตั ว เร่ ง กระบวนการเปลี่ ย นผ่ า น
ของระเบี ย บโลกให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางของ ‘ระบบ
สองขัว
้ อ�ำนาจ’ (Bipolar World) อย่างสมบูรณ์มาก
ขึ้นในทศวรรษข้างหน้า
โลกก� ำลังเข้าสู่ระยะของการสร้างประวัติศาสตร์
ใหม่ ประกอบขึ้ น ด้ ว ยความซั บ ซ้ อ นและความ
ท้าทายทีเ่ ชือ
่ มโยงกัน ขับเคลื่อนโดยการผสมผสาน
ระหว่างการเมือง สังคม และระบบนิเวศแวดล้อม
เกิ ดเป็นลมเปลี่ยนทิ ศที่ พัดด้ วย 2 องค์ ประกอบ
ส่วนส�ำคัญคือ

มาถึงปีที่ผา่ นมา นอกเหนือจากสงครามการค้าและการสงครามที่ยังคุกรุน
่ สหรัฐฯ ยังเพิ่มข้อกล่าว
หาว่าจีนเป็นต้นเหตุของวิกฤตสุขภาพโลก แม้จีนจะยังจับทางเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการไม่ได้ใน
ช่วงแรก แต่ในท้ายที่สด
ุ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพในการรับมืออย่างดีเยีย
่ ม ใน
ทางกลับกัน ทางฝั่ งสหรัฐฯ ก็พิสจ
ู น์ให้เห็นได้ชด
ั เจนว่าไม่ประสบความส�ำเร็จในการคาดการณ์และ
รับมือกับวิกฤตล่วงหน้าได้เลยแม้เเต่น้อย ตลอดจนความล้มเหลวในการสนับสนุนพันธมิตรในยุโรป
และพันธมิตรของ NATO ในช่วงวิกฤต กลับเต็มไปด้วยค�ำถามถึงประสิทธิภาพการท�ำงานทั้งทางการ
เมือง การบริหารประเทศ และการทหารของประธานาธิบดี ทั้งหมดนี้ ท�ำให้พลังอ�ำนาจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเสื่อมถอยลงไปอย่างมาก และเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆ ที่สะสมก�ำลังอย่างเงียบๆ ใน
รอบ 10-20 ปีให้หลัง เริม
ั โดยเฉพาะประเทศกลุม
่ BRIC
่ จะแสดงบทบาทในเวทีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชด
(Brazil, Russia, India, China) ซึ่งเป็นกลุม
่ มหาอ�ำนาจใหม่ น�ำโดยประเทศจีนและรัสเซีย

144

ความไม่ลงรอยของภูมท
ิ ศ
ั น์การเมือง
การแบ่งแยกทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่
ความล้มเหลวของการเปลีย
่ นขัว
้ ทางสถาบัน รัฐบาลในหลายประเทศก�ำลังล้มเหลวในการปรับตัวเข้า
สูโ่ ลกที่ประกอบด้วยหลายฝ่าย บางสถาบันยังคงระบบการรวมศูนย์กลางและยึดถือแบบจ�ำลองของ
ชนชัน
้ ที่มม
ี าตั้งแต่ยค
ุ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ท่ามกลางการเปลีย
่ นแปลงที่กรอบวิธค
ี ิดแสนเชยของ
สถาบันหรือระบบเก่าก�ำลังค่อยๆ ถูกรือ
้ ถอนออกทีละน้อย การเมืองและผูน
้ �ำสถาบันก�ำลังติดกับการ
ดึงอ�ำนาจในการควบคุมกลับมา ทิง้ ให้สงั คมอยูโ่ ดยไม่มท
ี ศ
ิ ทาง เป็นวิธก
ี ารปฏิบต
ั ท
ิ ท
ี่ ก
ุ ฝ่ายก�ำลังเผชิญ
ภูมิทัศน์ทางการเมืองที่องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ต้องคิดใหม่ในเรือ
่ งโครงสร้างพื้นฐาน เปลี่ยนจาก
“ชนชัน
้ เป็นศูนย์กลาง” และกระจายอ�ำนาจให้เป็น “เครือข่าย การร่วมมือ และพันธมิตรแห่งรัฐบาล”
การแบ่งแยกทางภูมท
ิ ศ
ั น์การเมืองทัง้ ทีเ่ กิดขึ้นใหม่และทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล้ว เปิดเผยให้เห็นความเปราะบางของ
แนวร่วมทางการเมือง และน�ำไปสูก
่ ารเพิม
่ ขึ้นของความแตกแยกในเชิงภาพรวมของอ�ำนาจ
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เมื่อมองดูเรือ
่ งความไม่เท่าเทียมทางรายได้ที่ก�ำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ช่องว่างระหว่างคนร่�ำรวย
และคนจนที่สด
ุ ยิง่ ถ่างกว้าง ในภูมภ
ิ าคที่พฒ
ั นาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญีป
่ น
ุ่ เมืองในจีน กลุม
่
ชนชัน
้ กลางก�ำลังอยูภ
่ ายใต้แรงกดดัน ประชากรผูส
้ งู อายุและการเพิม
่ ขึ้นของเทคโนโลยีจะยิง่ เป็นปัจจัย
ในการจ�ำกัดก�ำลังการซื้อและจ�ำกัดความมัน
่ ใจ ผลที่เกิดขึ้นจึงเป็นการก�ำจัดตลาดกลางด้วยการคิด
ใหม่และท�ำลายคุณค่าตลาดลง ข้อเรียกร้องคุณค่าที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งคล่องแคล่วมากพอที่จะ
ตอบรับกับความส�ำคัญของการใช้จา่ ยที่เจาะจงและเปลีย
่ นแปลงได้งา่ ย ก็จะชนะในสภาพรวมนื้
กระตุน
้ เศรษฐกิจใหม่ “รายได้พ้น
ื ฐานถ้วนหน้า” (Universal Basic Income-UBI) อาจไม่เกิดอะไรใหม่
ในตอนนี้ แต่รายงานจาก Future Labour 2030 ยอมรับว่า การสูญเสียงานเนื่องจากการเข้ามาของ
หุ่นยนต์จะน�ำมาซึ่ง “ความต้องการเจริญเติบโตและการจ�ำกัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ” บางจุดที่
รัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซง ทั้งนี้ เมื่อถึงช่วงเวลาของวิกฤตครัง้ ยิง่ ใหญ่ การแทรกแซงของรัฐบาลนั้น
ก็สง่ ผลดีมากกว่าเป็นการรบกวนผลทางเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อินเดียมีการโอนเงินสดโดยตรง
ให้กบ
ั พลเมืองที่มค
ี วามจ�ำเป็นต้องมีรายได้ อินโดนีเซียเพิม
่ นสวัสดิการรัฐเป็นเงินกว่า
่ ผลประโยชน์สว
1 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เกาะอังกฤษและฝรัง่ เศสรับรองค่าแรงขัน
้ ต่�ำส�ำหรับคนท�ำงานทีไ่ ด้รบ
ั ผลจาก
COVID-19 อิตาลีเองขยายเวลาการชดใช้หนีเ้ เละการจ่ายค่าเช่า ส่วนบราซิลผ่อนคลายกฎส�ำหรับชนชัน
้
แรงงานและบริษัทต่างๆ
ถึงจุดหนึ่ง รัฐบาลอาจตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของธุรกิจ วิธก
ี ารที่ซบ
ั ซ้อนและมองเห็นความ
แตกต่าง เป็นเงินจ�ำนวนเท่าไร ด้วยความเร็ว
เพียงไหน และด้วยรูปแบบอะไรทีจ
่ ะลดบทบาท
ทางเศรษฐกิจ จะเป็นหนึ่ งในค�ำถามที่ส�ำคัญ
ที่สด
ุ ของทศวรรษหน้า
โลกาภิวต
ั น์ยอ
้ นกลับ
(Reverse Globalization)
วิกฤติต่างๆ ได้เปิดเผยให้เห็นอีกด้านของฝั่ ง
เหรียญแห่งโลกาภิวต
ั น์ เกิดกระแสที่ประเทศ
ต่างๆ ปฏิเสธการค้าเสรี มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร
ต่ า งๆ ที่ มี ใ นประเทศ เกิ ด ศั ก ยภาพของภู มิ
ทัศน์การเมืองระดับโลกใหม่และระเบียบทาง
เศรษฐกิจที่เรียกว่า “โลกาภิวต
ั น์ยอ
้ นกลับ”
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นั ก เขี ย นด้ า นการเมื อ งและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศอย่ า งโรเบิ ร ์ต แคปแลน (Robert
Kaplan) ได้นิยามให้ไวรัสโคโรนาเป็น “ระยะการเปลีย
่ นผ่าน” ของตลาดระหว่างปัจจุบันและอนาคต
โลกาภิวต
ั น์ย้อนกลับจึงเป็นเหมือนชิ้นส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจโลก ที่ผันเปลี่ยนมาสู่การค้าขาย
อย่ า งเป็ น อิ ส ระภายในและการพึ่ ง พาตนเองในระดั บ ชาติ ที่ แ ต่ ล ะประเทศยึ ด โยงอยู่ กั บ สภาพ
เศรษฐกิจ แหล่งทรัพยากร และห่วงโซ่การผลิตของตัวเองเท่านั้น โรเบิรต
์ ตั้งประเด็นว่า พลวัตทาง
ประวัติศาสตร์ของอ�ำนาจนั้นจะได้รบ
ั การปรับเปลี่ยน ส�ำหรับฝั่ งตะวันตกจะไม่มีการผูกขาดอ�ำนาจ
หรืออิทธิพลของภาวะความเป็นผู้น�ำอีกต่อไป และประเทศอย่างจีนหรืออินเดียจะก้าวขึ้นมามีความ
ส�ำคัญและทรงอ�ำนาจทางการเมืองและการค้าอย่างแน่นอน
แนวคิ ดใหม่ ก�ำลังปรากฏขึ้ น เปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคไปเป็นลักษณะของพลเมื องใหม่ จอน
อเล็กซานเดอร์ (Jon Alexander) ผู้ก่อตั้ง New Citizenship Project บริษัทนวัตกรรมในสหราช
อาณาจักร ที่ม่งุ เน้นการสร้างอนาคตแห่งการมีส่วนร่วม อธิบายถึงการปรากฏของสังคมผูบ
้ ริโภคยุค
ใหม่หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บุคคลนั้นถูกรับรูใ้ นฐานะ “พลเมือง” (ที่อยู่ภายใต้การปกครอง)
ได้รบ
ั การศึกษาและยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลก แต่ความรุง่ เรืองของเศรษฐกิจในช่วงยุคหลัง
สงคราม ได้ท�ำให้เกิดลักษณะของ “ผู้บริโภค” ที่มีอิสระในการเลือกสินค้าในตลาด การตระหนักรู ้
ถึงระบบที่เปลี่ยนไป ได้ก่อสร้างพลเมืองผู้ที่ได้รบ
ั ข้อมูลและรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ผู้ซ่ ึงบริโภค
โดยขึ้นอยู่กับจริยธรรม ความสร้างสรรค์ และหลักการรวมกลุ่ม
้ )
การมองโลกในแง่ดีแบบสุดขั้ว (ได้อีกครัง
ดูเหมือนว่าปีที่ผ่านมานั้นจะเต็มไปด้วยความโกรธ ความหวาดระแวง ความไม่พึงพอใจ ตลอดจน
ความวิตกกังวล มากกว่าความรูส
้ ึกเชิงบวกหรือการได้เฉลิมฉลอง ถึงอย่างนั้น ค�ำว่า “ความหวัง”
ก็ยังเป็นความรูส
้ ึกดีที่คนทั้งโลกต่างรอคอยเสมอ

การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่เท่ ฟังดูเหมือนรัน
้ สวนกระแส
แต่ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน

การมองโลกเชิงบวกก็เป็นตัวเลือกที่กล้าหาญ
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เออร์เนสต์ แชคเคิลตัน (Ernest Shackleton) นักส�ำรวจ
ชาวอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เคยกล่าวไว้วา่ “การ
มองโลกในแง่ดีคือความกล้าหาญทางจริยธรรมที่แท้จริง”
ดั งนั้ นเเล้ว การมองโลกในแง่ดีและความกล้าหาญ คื อ
คุณ สมบั ติ ที่ จ� ำ เป็ น มากที่ สุด ในตอนนี้ เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ว ง
เวลาที่เคยเป็นมาในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุ ดเเข็งให้ กับระเบียบการด้ านความ
ปลอดภั ยหลั ง จากการโจมตี ของผู้ก่ อ การร้า ยในวัน ที่ 11
กั น ยายน การป้ อ งกั น ภาวะซึ ม เศร้า ระดั บ ทั่ ว โลกหลั ง
จากวิกฤตการเงินปี 2008 หรือวิกฤตที่ผ่านมากับความ
พยายามจากหลายฝ่ า ยที่ ช่ ว ยท� ำ หน้ า ที่ พั ฒ นาความ
ปลอดภัยและสร้างสังคมที่ยืดหยุ่นเเละเตรียมพร้อมมาก
ขึ้นในการรับมือทุกสถานการณ์
…
ในขณะที่โลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น การไหลเวียนของข้อมูล ทุน และผูค
้ นจากพื้นที่ต่างๆ
ยิง่ ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อผลลัพธ์เชิงบวกส�ำหรับเราเองในเชิงปัจเจกบุคคลและ
เพิม
่ ความเข้มเเข็งให้ชุมชนโลก และในช่วงเวลานี้ที่พลวัตของอ�ำนาจอยูใ่ นสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งมีโอกาสตัดสินใจก�ำหนดรูปแบบ
ภูมิรฐ
ั ศาสตร์ในลักษณะของความร่วมมือ - มากกว่าแข่งขันกัน

หนังสือ Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress
เขียนโดยนักจิตวิทยาการรูค
้ ิด สตีเวน พิงเคอร์ (Steven Pinker) แสดงผลการศึกษาที่พบว่าคนส่วน
ใหญ่ในออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมนี บริเตนใหญ่ ฮ่องกง มาเลเซีย นอร์เวย์
สิงคโปร์ สวีเดน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่า
โลกก�ำลังแย่ลง แต่สตีเวนก็ได้น�ำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้ ที่แสดงให้เห็นว่า “ชีวต
ิ ” ของคนทั้งโลกนั้น
ก�ำลังค่อยๆ ดีข้ ึน ตั้งแต่เรือ
่ งการดูแลสุขภาพที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวต
ิ ของทารกและมารดาลง
อย่างมาก ชนชั้นเเรงงานท� ำเงินได้มากขึ้นและมีอัตราการได้รบ
ั บาดเจ็บน้ อยลง ในสหรัฐอเมริกา
มีพลเมืองที่มีระดับความยากจนน้อยลง
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ที่มา:
รายงาน Shaping a
Multiconceptual World 2020 จาก
World Economic Forum

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

รายงาน The Global Risks
Report 2020 จาก World
Economic Forum

World Economic Forum
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ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ “ยุคแห่งระบบ”
ระบบในที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นกลไกอัตโนมัติ แต่หมายถึงระบบที่ปรากฏใน
วิธค
ี ิดใหม่ เพื่อใช้รบ
ั มือกับโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ความท้าทาย
อย่างเรือ
่ งความยัง่ ยืนและความไม่เท่าเทียม การอยูร่ อดในทศวรรษนี้จงึ
ต้องการการผสมผสานระหว่างการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
และการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) น�ำ 2 สิง่ นี้มาผสมผสานกัน
เพื่อก� ำหนดกรอบโอกาสใหม่ที่งานออกแบบและความคิ ดสร้างสรรค์
สามารถเป็นทางเลือกในระยะยาวส�ำหรับผูค
้ น สิง่ แวดล้อม และธุรกิจ

SYSTEMS
THINKING

ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ “ยุคแห่งระบบ”

ปี 2017 รายงาน Creative Manifesto โดย WGSN ได้สรุปความส�ำคัญ
ของแนวคิดที่เรียกว่า “Systems, Not Stuff” แนวคิดดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าจากเดิมที่การออกแบบและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เคย
เป็นเครือ
่ งมือส�ำหรับช่วยให้ผ้ค
ู นและผู้ใช้สามารถพัฒนาไปไกลกว่าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในวันนี้ การคิดเชิงระบบจะมีบทบาทในการเข้ามา
ช่วยพัฒนาสังคม สิง่ แวดล้อม การออกแบบเมืองมากขึ้น ภายใต้เป้าหมาย
ส�ำคัญที่เป็นอื่นไปไม่ได้ นั่นคือการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ให้ดีข้ น
ึ
“การคิดอย่างเป็นระบบคือบริบทของการมองภาพรวมทั้งหมด คือกรอบ
การท�ำงานที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นความสัมพันธ์ภายใน มากกว่าการ
มองเห็นแค่สง่ิ ของ คือการมองเห็นรูปแบบของการเปลีย
่ นแปลง มากกว่า
การเห็นตัวเลขเชิงสถิติ” - ปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge)
การคิดอย่างเป็นระบบจึงหมายถึงความสามารถในการมองในภาพรวม
มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ที่จะเก็บน�ำ
เอาผลตอบรับกลับมาได้อย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความถึงการยอมรับว่า
สถานการณ์มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอยูเ่ สมอ นักออกแบบต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์
จากสิง่ ที่ออกแบบ จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบนั้นได้อย่างไร
จุ ด เริม
่ ต้ น คื อ การระบุ มิ ติ ข องปั ญ หาให้ ชัด เจน เพื่ อ ไปให้ ไ กลกว่า การ
ค้นคว้าหาความต้องการของผู้ใช้ (ส่วนหนึ่งจากขั้นตอนกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ) ปรับใช้การคิดเชิงระบบเข้าไปในกระบวนการออกแบบ การ
คิดเชิงออกแบบจะเผยให้เห็นรอยร้าวของอุปสรรคที่มอ
ี ยูจ
่ ากปัญหาและ
ทางตัน วิธค
ี ิดเช่นนี้จะช่วยให้มองเห็นทางออกและช่วยแก้โจทย์ต่างๆ ได้
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ปี 2021 หลังจากเผชิญสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงและความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความธรรมดานิยามใหม่
ในหลายภาคส่วน ทั้งสังคม การเมือง เทคโนโลยี เราได้เห็นการกระจายอ�ำนาจในการสร้างสรรค์
ออกจากศูนย์กลาง และการปรากฏตั วของนวัตกรรมที่ สร้างขึ้นเพื่อเอื้ อประโยชน์ ให้ แก่ ผู้ใช้งาน
มากกว่าธุรกิจใหญ่
การขับเคลื่อนโลกใหม่ด้วยการออกแบบ (Design-Driven Methodology) จึงว่าด้วยการสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และเน้นพลังของความร่วมมือ เกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็ง
และความสามารถในการปรับตัวอันเป็นเลิศของมนุษย์ ผสมผสานกับการสื่อสารและร่วมมือข้าม
สาขากันไปมาระหว่างการออกแบบและสุนทรียศาสตร์เทคโนโลยี

ในช่วงเวลาวิกฤต งานออกแบบยิ่งต้องปรับตัว
อย่ า งรวดเร็ว เพื่ อ ตอบรับ กั บ ความต้ อ งการ
ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ นอย่ า งฉั บพลั น อย่ า งที่ บ ริ ษั ท
PriestmanGoode ออกแบบพื้ น ที่ ภ ายใน
รถไฟใหม่ เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19
ท� ำให้ จ�ำนวนผู้ใช้บริการรถไฟลดลงเป็นอย่าง
มาก บริษัทจึงออกแบบระบบการจัดการที่นั่ง
ใหม่ ภายใต้ โปรเจ็กต์ ช่ือ Island Bay ที่ ช่วย
เพิ่ ม ความสามารถในการบรรทุ ก หรือ ขนส่ ง
สิ่ ง ของได้ เพิ่ ม ขึ้ น 15-20% และเพื่ อ ตอบรับ
กั บความท้ าทายใหม่นี้ ยังได้ ปรับเปลี่ยนที่ นั่ง
ให้สามารถจัดเก็บรถจักรยานได้ ซึ่งกลายเป็น
ต้นแบบที่อาจน�ำไปปรับใช้กับยานพาหนะอื่นๆ
อย่างรถไฟใต้ดินหรือรถบัส นี่ แสดงให้เห็นถึง
บทบาทของการออกแบบเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและ
พัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
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โอกาสใหม่จากการคิดให้ผู้ใช้ทุกคน
การออกแบบจะไปไกลกว่าในปี 2021 กลยุทธ์การออกแบบเพื่ อคนทั้ งมวล
(Universal Design) ถูกปรับใช้โดยรัฐบาล สถาบัน และแบรนด์ตา่ งๆ อย่างทัว
่ ถึง
ความต้องการวิธค
ี ิดเชิงออกแบบที่ค�ำนึงถึงคนทุกกลุ่ม (Inclusive Design)
ที่ มากขึ้นของผู้บริโภค ท� ำให้ธุรกิจต่างๆ ตั้งความหลากหลายของมนุษย์เป็น
สมการที่ ต้องตระหนั ก ซึ่งนั่ นหมายถึ งโอกาสมหาศาลในหลายตลาดเฉพาะ
อย่ า งเช่ น กลุ่ม คนพิ ก ารและครอบครัว ที่ ใช้ จ่ า ยเงิน ถึ ง 6 ล้ า นล้ า นดอลลาร์
สหรัฐฯ ในแต่ละปี การออกแบบที่ค�ำนึงถึงคนทุกกลุ่มเป็นจุ ดเริม
่ ต้นของความ
ส�ำคัญที่เท่าเทียม ทั้งยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่การสร้างสรรค์
ส�ำหรับนโยบายระดับประเทศ รัฐบาลนอร์เวย์ได้ก�ำหนดเดดไลน์ไว้ในปี 2025
ว่าจะเป็นประเทศที่ปรับใช้การออกแบบ Inclusive Design ให้ได้ทก
ุ มิติทั่วทั้ง
ประเทศ เพื่อหยุดการแบ่งแยกและความไม่เท่ าเที ยม กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศและสร้างความยั่งยืนทางสังคม มีการก่อตั้ง Anti-Discrimination
and Accessibility Act (AAD) ท� ำหน้ าที่ ก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2008 โดยเน้ นย้�ำเรือ
่ งการออกแบบเพื่อส่วนรวมในทุกมิติ
พื้นที่สาธารณะ ส�ำนักงานทีร่ องรับกลุม
่ คนพิการ และขับเคลื่อนให้กลุม
่ คนพิการ
สามารถกลับไปท� ำงานในระบบได้ ตามปกติ ตลอดจนมิ ติเรื่องการคมนาคม
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การสร้างอาคารสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขยายโอกาสในการเรียนและการท�ำงานให้
ครอบคลุม เริม
่ ต้นด้วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม การคมนาคมสาธารณะ และโรง
พยาบาล ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันในระดับชาติ เป้าหมายปลายทางคือการสร้างสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่รองรับต่อความต้องการของทุกคนได้อย่างแท้จริง
“ที่ แห่งนี้ ดูเหมือนมีสภาพแวดล้อมการออกแบบเมืองที่ ดี ดูไม่เหมือนโรงพยาบาล ไม่มีกลิ่นอาย
ของโรงพยาบาลอยู่เลย” ออนนี่ ไอค์ฮอก (Onny Eikhaug) หัวหน้าโปรแกรมแห่ง Norwegian
Design Council กล่าว

images by marcella winograd

ในระดั บเมื อ ง การคิ ดเชิ ง ระบบสามารถ
เกิ ด ขึ้ นได้ ด้ ว ยวิ ธี ง่ า ยๆ เช่ น การระบายสี
วงกลมสี ข าวในสวนสาธารณะ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ
รองรับ มาตรการการรัก ษาระยะห่ า งในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 อย่างที่สวนสาธารณะ
โดมิ โ นในย่ า นบรู ค ลิ น ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดรู ป แบบ
การใช้ ง านพื้ น ที่ ก ลางแจ้ ง ภายในสวน แม้
จะเป็ น การออกแบบเพื่ อ จ� ำ กั ด พื้ น ที่ ใ นการ
ใช้ ง านและรัก ษาระยะห่ า งที่ เ หมาะสม แต่
การออกแบบเชิ ง ระบบนี้ ก็ ท� ำ ให้ ทุ ก คนมั่ น ใจ
ถึ ง ความปลอดภั ย เเละมี ค วามสุ ข กั บ การ
อาบแดดริมแม่น้�ำเหมือนอย่างที่เคย
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เมือ
่ ความหลากหลายกลายเป็นทีต
่ ง
ั้
นักออกแบบจ�ำเป็นต้องนึกถึงกลุม
่ เป้าหมายทีม
่ องให้เห็นระดับชัน
้ ของค�ำว่ามวลชน (Mass) ใหม่ เพราะ
่
จากคนกลุม
่ ใหญ่จะกลายเป็นคนกลุม
่ ใหม่ (Mass to Micro) ตลาดเฉพาะต่างหากทีสร้
่ างมูลค่าทางการ
ตลาดจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็น PWD (People with Disabilities) ที่มจ
ี ำ� นวนถึง 15% ของประชากร
โลกทัง้ หมด กลุม
่ เด็กทีม
่ ค
ี วามหลากหลาย ธุรกิจจะต้องค�ำนึงถึงขอบเขตความต้องการทีก
่ ว้างขึ้น เพื่อ
สร้างสินค้าและบริการที่ตอบรับอย่างครอบคลุม
ผลกระทบจาก COVID-19 ท�ำให้สงั คมต้องกลับมาทบทวนความส�ำคัญของกลุม
่ คนที่หลากหลายมาก
ขึ้น ข้อมูลระบุวา่ บริษัทกว่า 90% กล่าวว่าพวกเขาให้ความส�ำคัญเรือ
่ งความหลากหลายของพนักงาน
แต่ในความเป็นจริงกลับมีบริษัทเพียง 4% เท่านั้นที่ให้ความส�ำคัญเรือ
่ งความหลากหลายและรับคน
พิการเข้าท�ำงานจริง ในสหราชอาณาจักร ผลการศึกษาพบว่า 75% ของผูพ
้ ิการต้องออกจากบริษัท
หรือร้านค้า เนื่องจากสถานที่เหล่านั้นขาดความเข้าใจหรือตระหนักรูเ้ กี่ยวกับความต้องการของพวก
เขาจริงๆ โดยผลการส�ำรวจร้านค้า 27,000 แห่ง พบว่า 20% ของร้านเหล่านั้นไม่อาจเข้าถึงได้ เพราะ
ไม่มท
ี างเข้าส�ำหรับรถเข็นของผูพ
้ ก
ิ าร

แบรนด์ สีเที ยนไร้สารพิษ Crayola เปิดตั วสีเที ยนชุด
Colors of the World ชุดสีเทียนที่บรรจุ ความหลาก
หลายของสีผว
ิ ไว้ถึง 40 เฉดสี เพื่อเป็นการช่วยท�ำความ
เข้าใจเรือ
่ งความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ Crayola
ท�ำงานร่วมกับนักเคมีและผูอ
้ ำ� นวยการด้านงานวิจย
ั เเละ
พัฒนาจากเเบรนด์เครือ
่ งส�ำอาง MAC ด้วยความเชื่อ
ว่าเด็กๆ ควรมีความคิดสร้างสรรค์เเละเป็นตัวเองด้วย
ลักษณะสีผิวที่ถก
ู ต้อง สร้างความเข้าใจถึงความหลาก
หลายส�ำหรับเด็กทุกวัย เชื้อชาติ วัฒนธรรม และสัญชาติ
ที่ส�ำคัญพึงระลึกว่าทีมงานของคุณเองก็มีความหลาก
หลายที่จะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้เช่นกัน
เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมหรือสิง่ ใหม่ที่คิดขึ้นมานั้น ตอบ
รับกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง
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ในระดับธุรกิจ แบรนด์เสื้อผ้า Roucha ออกแบบเสื้อผ้าภายใต้คอนเซ็ปต์ “พอดีสำ� หรับผูห
้ ญิงทุกคน
ไม่ใช่สำ� หรับผูห
้ ญิงที่สงู 6 ฟุต และผอม (Fit All Women, Not Just Those Who Are 6 Feet Tall
and Thin.)” เสื้อผ้าทีอ
่ อกแบบโดยไม่มข
ี นาดมาตรฐานนี้ สามารถสร้างรายได้มากถึง 46 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในอเมริกา ลบล้างการออกแบบไซส์ที่เจาะจงตามน้�ำหนักหรือความสูง เพราะเชื่อว่าสัดส่วน
ของผูห
้ ญิงนั้นหลากหลาย เธอเธออาจสะโพกผายและสูงได้ในเวลาเดียวกัน
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แมตต์ เมย์ (Matt May) เข้าท�ำงานที่ Adobe ตั้งแต่ปี 2007 ในต�ำแหน่งวิศวกรที่ดเู เลเรือ
่ งความ
สามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผูใ้ ช้ (Accessibility Engineer) เขาใช้เวลานับสิบปีในการบรรลุ
เป้าหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดของ Adobe กลุม
่ ผูใ้ ช้งานทีอ
่ าจบกพร่องทางการมองเห็นหรือ
จ�ำเป็นต้องใช้ฟงั ก์ชน
ั่ การอ่านข้อความบนหน้าจอ ก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Adobe ได้ เเมตต์
ท�ำงานหนักมากเพื่อให้ทม
ี งานทุกคนมองเห็นเป้าหมายและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน เขาเริม
้ ละฝึกอบรมนักออกแบบ วิศวกร พนักงานขาย จากนั้นน�ำผู้ใช้
่ จากการให้ความรูแ
ที่เป็นกลุ่มผู้บกพร่องทางการใช้งาน เข้ามาทดสอบเพื่อบันทึกลักษณะการมีส่วนร่วม และน� ำเรือ
่ ง
“การออกแบบเพื่อคนทุกกลุม
่ ” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผน ข้อปฏิบต
ั ิ และนโยบายของบริษัท จนท�ำให้
ทุกวันนี้ Adobe ยกให้ความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผูใ้ ช้ทก
ุ กลุม
่ เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอ

การคิดเชิงระบบผ่านงานออกแบบยังถูกใช้เป็นเครือ
่ งมือเพื่อสื่อสารความเคลื่อนไหวทางสังคมได้อีก
ด้วย ผลงานอินสตอลเลชัน
่ Bending Arc โดยเจเน็ต อเชลแมน (Janet Echelman) ที่สวนสาธารณะ
ย่านเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ รัฐฟลอริดา น�ำเสนอลักษณะวัสดุเหมือนผ้าโปร่งใสสีฟา้ ซึ่งได้แนวคิดในการ
ออกแบบมาจากขบวนการสิทธิพลเมือง หรือการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมกันของคนผิวด� ำใน
ทศวรรษ 1950 ที่พ้น
ื ที่นี้มก
ี ารประท้วงของผูค
้ นเรือ
่ งการแบ่งแยกเชื้อชาติ เจเน็ตน�ำสีฟา้ มาจากร่มริม
ชายหาดจากภาพที่เธอค้นเจอบนโปสเตอร์เก่า และสีเหลือบชมพูจากเพรียงทะเลที่อยูร่ ม
ิ ชายหาด ผล
งานนี้เฉลิมฉลองให้แก่ความกล้าหาญของผูค
้ น ที่ท�ำให้เกิดอิสรภาพมาจนถึงทุกวันนี้ พื้นที่ภายใต้ผล
งานนี้จงึ เป็นการเปิดรับการใช้เวลาร่วมกันของคนทั้งในและนอกพื้นที่
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Forensic Architecture คื อ ชื่ อ สาขาวิช าของมหาวิท ยาลั ย โกลด์ ส มิ ท ส์ ลอนดอน ที่ มุ่ ง เน้ น
การออกแบบหลักฐานทางสถาปัตยกรรม มีการค้นหาข้อมูล การสืบสวนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การใช้ความรุนแรง การท�ำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการเปิดสอบสวน
แบบโอเพนซอร์ส น�ำเสนอหลักฐานทางสถาปัตยกรรมด้วยภาพ (Architectural Visualizations) ขึ้น
รูปโมเดล สร้างแอนิเมชัน
่ สามมิติ วาดแผนที่ในแพลตฟอร์ม ตลอดจนใช้ VR เพื่อรวบรวมระดับชัน
้
ของหลักฐาน ค�ำให้การ ช่วงเวลา และความจริง รวมทั้งวิเคราะห์ภาพ วิดีโอ เสียง เพื่อสร้างรูปแบบ
หลักฐานด้วยการใช้สถาปัตยกรรมแห่งความทรงจ�ำ ในการจ�ำลองความจริงให้แม่นย�ำที่สด
ุ และยัง
ใช้โมเดลดิจท
ิ ัลเป็นเครือ
่ งมือในการสัมภาษณ์ผ้รู อดชีวต
ิ เพื่อค้นหาวิธก
ี ารใหม่ๆ ในการเข้าถึงความ
ทรงจ�ำแห่งช่วงเวลาอันเลวร้าย

เพราะปัญหาที่ซับซ้อนไม่อาจแก้ไขได้ด้วยศาสตร์เดียว
วิธใี หม่สำ� หรับการแลกเปลีย
่ นความคิดสร้างสรรค์ที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ และท�ำงาน
ข้ามอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมต่างสาขา คือความหลากหลายของความเชีย
่ วชาญ ซึ่งจะเป็นหัวใจ
ของการแก้ ไขปัญหาที่ ซับซ้อนและความท้ าทายใหม่ๆ แห่ งอนาคต คนในวงการสร้างสรรค์ และ
นั กวิจัยจะต้องก้าวผ่านระบบมหภาคที่มีความซับซ้อน และน� ำเสนอโอกาสใหม่ๆ ในการเผยแพร่
ความรู ้ โดยใช้การออกแบบและศิลปะเข้ามาเป็นเครือ
่ งมือในการสร้างการมีส่วนร่วม
เริม
่ ต้นที่ผลงานล่าสุดของศิลปินโอลาเฟอร์ เอเลียสสัน (Olafur Eliasson) ที่พัฒนาแอพพลิเคชัน
Earth Speakr ให้เด็กๆ ได้ลองเปลีย
่ นใบหน้าให้เข้ากับวัตถุสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงใน
การพูดถึงวิกฤตด้านสภาพอากาศ แอพฯ จะให้เด็กๆ ได้เปลีย
่ นใบหน้าเป็นต้นไม้ โลก หรือภูเขาน้�ำแข็ง
โดยเคลื่อนไหวตามการพูดจริง เพื่อให้เด็กๆ สามารถบันทึกเสียงที่พูดเป็นข้อความ ท�ำหน้าที่เป็น
ตัวแทนของธรรมชาติเหล่านั้น พ่อแม่สามารถส่งต่อข้อความที่ลก
ู พูดกับคนอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน ผ่าน
ฟังก์ชน
ั Loud Speakrs และเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของเด็กๆ นั้นส�ำคัญ ข้อความที่ถก
ู เลือกจะได้รบ
ั
การเปิดออกอากาศไปยังรัฐสภายุโรป และส�ำนักงานต่างประเทศของรัฐบาลเยอรมณี อีกด้วย

https://forensic-architecture.org/
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อีกตัวอย่างของการข้ามสาขาคือสิ่งพิมพ์ใหม่ของ MIT ชื่อ JoDS (Journal of Design
and Science) จัดท� ำขึ้นโดยมีเป้าหมายในการสรุปอุปสรรคระหว่างโลกวิชาการ
ในฉบั บที่ 4 ธีม Other Biological Futures ซึ่งบรรณาธิการเนื้ อหาโดยนั ตซา
ออเดรย์ ชีซะ (Natsai Audrey Chieza) และดร. อเล็กซานดรา เดซี่ กินส์เบิรก
์ (Dr.
Alexandra Daisy Ginsberg) พาไปส�ำรวจบทสนทนาระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นัก
ออกแบบ ศิลปิน นักกิจกรรม และอื่นๆ

อีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่คล้ายคลึงกันคือโปรเจ็กต์ Democratising Influence โดยเอมิล ฟรอมเบิรก
์
(Emil Fromberg) และเฟรเดอริก ออสเตอร์เบิรก
์ (Frederik Østerberg) ที่เปลี่ยนแปลงย่าน
European Quarter ในบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นที่ ตั้งของสถาบันที่ มีอ�ำนาจมากที่ สุดของสหภาพยุโรป
และองค์กรมากมายที่ท�ำงานเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายของสหภาพยุโรป ทีมนักออกแบบทั้ง 2
คนจึงได้ก่อตั้งโครงการ Democratising Influence เพื่อแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรม
น�ำเสนอวิธก
ี ารใหม่ที่สร้างประชาธิปไตยในการตัดสินใจได้มากขึ้น สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และส่งเสริมการตรวจสอบการท�ำงานได้อย่างโปร่งใส โครงสร้างสถาปัตยกรรมประกอบ
ด้วยอัฒจันทร์ส�ำหรับนักล็อบบี้ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้องและคนใน
พื้นที่ พื้นที่สาธารณะ และป้ายน�ำเสนอความคิดเห็นของเหล่าล้อบบีย
้ ส
ิ ต์ที่มองเห็นได้ชด
ั จากฟาซาด
หน้าอาคาร เพื่อเป็นระบบทางเลือกในการน�ำเสนอความโปร่งใสของประชาธิปไตยในยุโรปมากขึ้น
162

ปี 2021 หลังผ่านพ้นการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่มน
ั่ คง และการเปลีย
่ นแปลงไป
สูค
่ วามธรรมดาใหม่ในหลายภาคส่วน ทั้งสังคม การเมือง และเทคโนโลยี เราจะได้เห็น
การกระจายอ�ำนาจในการสร้างสรรค์ออกจากศูนย์กลาง และการปรากฏตัวขึ้นของ
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ ึนมา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กับผู้ใช้งานมากกว่าธุรกิจใหญ่

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

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

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

บทความ “Why Coronavirus
May Make the World More
Accessible” โดย Matthew
Keegan จาก bbc.com

163

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : SOCIAL & CULTURE

NEIGHBOURHOOD
DIALOGUE

กันเเละกัน

2021 คือปีที่ผ้ค
ู นให้ความส�ำคัญและมีทัศนคติต่อการเลือกสนับสนุนผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์
รุน
่ ใหม่ และผูผ
้ ลิตในระดับท้องถิ่นเป็นอันดับต้นๆ สนับสนุนการจ�ำหน่ายสินค้าที่อาศัยเครือข่ายใน
พื้นทีเ่ ปลีย
่ นตัวเองจากการเป็นพลเมืองโลกสูก
่ ารเป็นคนของท้องถิน
่ บ
ั เคลือ
่ นด้วยแนวคิด
่ (Glocal) ทีข
โลกาภิ วัตน์ ย้อนกลับ (Reverse Globalization) ผู้คนร่วมมื อกั นสร้างแพลตฟอร์มศูนย์ กลาง
เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกในพื้นที่เข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนออกแบบกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจที่สามารถ
ช่วยเหลือคนในท้องถิ่นได้
โลกาภิวต
ั น์ยอ
้ นกลับ (Reverse Globalization) คือการเกิดระเบียบเศรษฐกิจและ
ภูมศ
ิ าสตร์การเมืองใหม่ ที่ปรากฏขึ้นจากรอยร้าวของเศรษฐกิจโลก น�ำมาสูก
่ ารค้าเสรี
และการพึ่งพาตนเองในระดับชาติและเครือข่ายขนาดย่อย
การปรากฏขึ้นของทัศนคติแห่งการอยูร่ ว่ มกันในสังคม เช่น ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เข้าอกเข้าใจ และความเอื้ออารี จะก่อร่างสร้างประเภทของชุมชนท้องถิ่นและชุมชนโลกแบบใหม่
(Global Community) เริม
่ ต้นโดยเอาพลเมืองเป็นที่ตั้ง การให้ความช่วยเหลือและช่วยสนับสนุน ได้
สร้างความรูส
้ ก
ึ ถึงความใกล้ชด
ิ ความปลอดภัย และการเชื่อมโยงกันในระดับท้องถิน
่ เติมเต็มช่องว่าง
ที่เปราะบางและรองรับเครือข่ายที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในลอนดอน กลุ่มอาสาสมัครได้รว่ มมือกันให้ความช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ด้วยการใช้ Telegram
และแอพพลิเคชั่น WhatsApp รับสมั ครคนปั่ นจักรยานเพื่ อไปซื้อของใช้จ�ำเป็นให้ แก่ ผู้สูงวัยที่
ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งรับฟังความรูส
้ ึกด้านลบผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ จีนเองก็เป็นประเทศที่
ได้รบ
ั ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาอย่างหนัก การระบาดครัง้ ใหญ่นี้ได้เปลีย
่ นคุณค่าทางสังคม บ่มเพาะ
ความรูส
้ ก
ึ ของการอยูร่ ว่ มกันในรูปแบบใหม่ และสร้างความเชือ
่ ใจระหว่างกลุม
่ บุคคล เช่น การให้กำ� ลังใจ
หมอหรือพยาบาล การปรบมือและร้องเพลงให้แก่กัน
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ในประเทศไทย มีกรณีตัวอย่างที่น่าชื่นชมอย่าง Locall บริการฟูด
้ เดลิเวอรีท
่ ี่เลือกส่งอาหารจากร้าน
ในพื้นที่จำ� กัด คือเน้นร้านในชุมชนประตูผถ
ี ึงเสาชิงช้า จ�ำกัดการส่งอาหารอยูท
่ ี่ 16 เขต ราคาการสัง่
ขัน
้ ต่�ำที่ 300 บาท โดยสามารถเลือกสัง่ จากร้านอาหารในรายชื่อนับสิบๆ ร้าน เช่น ร้านมนต์นมสด
ข้าวเหนียวมะม่วง ก.พานิช เทียนซ้งเป็ดย่าง ผัดไทยลุงภาประตูผี อู๋เย็นตาโฟ วรารัตน์บะ๊ จ่าง ฯลฯ
การอุดหนุนร้านอาหารผ่าน Locall จึงนับเป็นอีกหนึ่งวิธท
ี ี่ชว่ ยเพิม
ู้ นในย่าน
่ รายได้ให้แก่ผค
โซเชียลมีเดียในสหรัฐอเมริกาอย่าง Nextdoor พื้นทีท
่ เี่ ชือ
่ มโยงผูค
้ นในท้องถิน
้ ยกัน มี
่ เข้าไว้ดว
การใช้งานเพิม
ู้ น
่ ขึ้น 80% นับตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์ COVID-19 ขณะทีใ่ นสหราชอาณาจักร มีผค
กว่าห้าแสนคนที่ตอบรับกับค�ำขอ ในการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนเดียวกัน
ทางด้าน Commonplace แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสร้างการมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ให้ผู้
ใช้ได้เชื่อมต่อกับทั้งคอมมูนิตี้ รับฟังความคิดเห็น เเละช่วยกันวางแผนการพัฒนาพื้นที่โดย
ค�ำนึงถึงผูอ
้ ยูอ
่ าศัยทุกกลุม
่ แพลตฟอร์มนี้เหมาะส�ำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการน�ำ
ไปใช้รบ
ั ฟังความคิดเห็นของคนท้องถิ่น เพื่อให้แบรนด์ผพ
ู้ ฒ
ั นาที่ดินได้รบ
ั ความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์จากผูอ
้ ยูอ
่ าศัย และน�ำไปพัฒนาคุณภาพของพื้นที่ บ้าน และร้านค้าต่างๆ ต่อไปได้
บริษัทใหญ่ระดับโลกร่วมแสดงพลังในการเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนขนาดเล็กด้วยเช่นกัน บริษัท
Ford สนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ ด้วยการท�ำงานร่วมกับ 3M, GE และ United Auto
Workers (UAW) ในการควบคุมแหล่งผลิต เพื่อสร้างอุปกรณ์เครือ
่ งระบายอากาศ เครือ
่ ง
ช่วยหายใจจากเครือ
่ งพิมพ์สามมิติ ถุงมือการแพทย์ ชุดตรวจไวรัส และหน้ากากป้องกันการ
แพร่เชื้อ ในขณะที่หนังสือพิมพ์ The New York Times ตีพม
ิ พ์ค่ม
ู อ
ื และรูปแบบส�ำหรับนัก
อ่านในการเย็บหน้ากากด้วยตัวเองจากวัสดุผา้ ที่มอ
ี ยู่ เพื่อให้ทก
ุ คนสามารถน�ำโมเดลไปเย็บ
หน้ากากผ้าได้ที่บา้ น
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สถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้ส่อ
ื โซเชียลยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุก
๊ เเละอินสตาแกรม ได้ออกแบบการใช้
งานทีช
่ ว่ ยเหลือธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ เฟซบุก
๊ เปิดตัว “Shops” ให้เข้าใช้งานฟรี (วันที่ 19 พฤษภาคม
2020) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการพื้นที่ออนไลน์ในการจ�ำหน่ายสินค้า
เเละให้ผบ
ู้ ริโภคเข้าถึงร้านค้าโปรดของพวกเขาได้งา่ ยขึ้น โดยเหล่าลูกค้านักช้อปสามารถค้นหารายการ
สินค้า กดบันทึกสินค้า เเละจัดซื้อสินค้าได้ด้วยอินเตอร์เฟซที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เจ้าของร้าน
ต่างๆ สามารถส่งข้อความหาลูกค้าได้หลายช่องทาง ทั้งวอตส์แอปป์ เมสเซนเจอร์ หรืออินสตาแกรม
ทางด้านอินสตาแกรมก็มฟ
ี เี จอร์ “Support Small Business” ด้วยเช่นกัน โดยน�ำเสนอในรูปแบบ
สติกเกอร์ ที่ให้ผใู้ ช้สามารถเเชร์ภาพหรือวิดีโอสินค้าร้านโปรดในสตอรี่ ซึ่งหากมีผใู้ ช้เลือกสติกเกอร์นี้
สตอรีก
่ จ
็ ะถูกแชร์เข้าทีอ
่ น
ิ ตาแกรมสตอรีโ่ ดยเฉพาะ เพือ
่ ให้ผใู้ ช้คนอืน
่ สามารถเข้ามาเห็นธุรกิจหรือร้านค้า
ที่เพื่อนๆ ในฟีดเพื่อสนับสนุน เจ้าของแบรนด์ก็สามารถเลือกใช้สติกเกอร์นี้ เพื่อแสดงการสนับสนุน
ร้านอื่นๆ ในคอมมูนิตี้ได้เช่นเดียวกัน

ในช่วงวิกฤต แบรนด์ต่างๆ ปรับตัวเข้าสู่การจัดล�ำดับความส�ำคัญใหม่อย่างฉับพลัน และ
เปลีย
่ นแปลงจากความสนใจส่วนบุคคลเป็นความสนใจแบบรวมกลุม
่ กันได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจ
ต่างๆ จึงต้องพยายามแสดงข้อตกลงทีเ่ ป็นรูปธรรมต่อคอมมูนต
ิ ท
ี้ พ
ี่ วกเขาเกีย
่ วข้องหรือสนใจ
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เมื่อผูค
้ นเริม
ิ แ
ี้ ละพื้นทีใ่ นชุมชนนัน
้ มีความส�ำคัญ ก็ยง่ิ มีการสร้างเครือข่ายระหว่างคน
่ เข้าใจว่าคอมมูนต
กับสถานที่อยูอ
่ าศัย ผลส�ำรวจของ YouGov ในสหราชอาณาจักร พบว่ามีผถ
ู้ ก
ู ส�ำรวจเพียง 9% เท่านั้น
ทีต
่ อ
้ งการให้ชวี ต
ิ กลับไปเป็นปกติหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คอมมูนิตเี้ ป็นหนึ่งในค�ำตอบส�ำคัญ
ที่ผบ
ู้ ริโภครูส
้ ก
ึ ว่ามีการพัฒนาและเปลีย
่ นแปลงรูปแบบมากขึ้น 40% พวกเขารูส
้ ก
ึ ว่าคอมมูนิตี้ในท้อง
ถิ่นของตัวเองเข้มเเข็งมากขึ้น และอีก 39% พบว่าได้ใกล้ชด
ิ กับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น
ในออสเตรเลีย รายงานจาก McKinsey & Comapany ระบุวา่ คนออสเตรเลียเลือกที่จะสนับสนุน
สินค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่น เพราะการมีรายได้ที่น้อยลงจากวิกฤตส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ จ่ า ยเงิน เพื่ อ สนั บ สนุ น ธุร กิ จ ใกล้ บ้ า นหรือ ผู้ ผ ลิ ต อาหารในพื้ น ที่ ม ากกว่า ร้า นอาหารหรือ
ห้างสรรพสินค้า ทั้งด้วยราคาที่ถก
ู กว่า และการซื้อด้วยความต้องการที่จะช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผูค
้ นในชุมชนเดียวกัน
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อี กหนึ่ งตั วอย่างคื อโครงการ Migrant Living/ Nomadic
Domesticities โดยมหาวิทยาลัยอีสต์ลอนดอน ที่ออกแบบ
ครัวส�ำหรับผูล
้ ภ
ี้ ัย เพื่อสร้างความรูส
้ ก
ึ เป็นกลางและความรูส
้ ก
ึ
เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่แห่งใหม่ นักศึกษาออกแบบครัวเปิด เพื่อ
ให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับการแบ่งปัน การท�ำงานร่วมกัน และการมี
ปฏิสัมพันธ์ ส�ำหรับ 8 ครัวต้นแบบที่ตอบโจทย์นี้ ก็เช่น ครัว
Memories Decorator ของหยวนซือฉี (Yuan Shiqi) ที่มี
ช่องส� ำหรับแขวนกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวหรือส่ วนวาง
ของส� ำคั ญที่ น�ำติ ดตั วมาตอนลี้ภัย เพื่ อสร้างความรู ส
้ ึ กเป็น
ส่วนหนึ่งกับพื้นที่ หรือครัว Cellule Kitchen โดยไอชา ฟาร์ฮานา
(Aysha Farhana) ครัวเปิดที่มพ
ี ้น
ื ที่สำ� หรับปลูกผลผลิตส�ำหรับ
ท�ำอาหาร เพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถปลูกผักสวนครัวส�ำหรับปรุง
เเต่ละเมนูได้ด้วยตัวเอง
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หลีจ
่ อ
่ื ชวี่ (Li Ziqi)
บล็อกเกอร์ชาวจีนวัย 29 ปี ที่บน
ั ทึกเรือ
่ งราวการใช้ชวี ต
ิ ในพื้นที่ชนบท
แต่ละวัน ในหุบเขาสีเขียวที่เมืองผิงวู ในมณฑลเสฉวน จีน น�ำเสนอ
รูปแบบการใช้ชวี ต
ิ ทีห
่ ยิบจับส่วนผสมจากธรรมชาติรอบตัวมาแปรรูป
ให้เป็นปัจจัยในการใช้ชีวต
ิ ตั้งแต่การท�ำอาหารที่ ปลูกผลผลิตเอง
การท�ำเสื้อผ้าหรือผ้าห่มที่เริม
่ ตั้งแต่ปลูกฝ้าย จนถึงการท�ำข้าวของ
เครือ
่ งใช้จากไม้ไผ่ที่เธอลงมือท�ำเองในทุกขัน
้ ตอน

Slow Pharmacy
สตูดิ โ อการออกแบบที่ เ น้ น ต้ น ไม้ แ ละพื ช พรรณเป็ น หลั ก Slow Pharmacy มี แ นวทางแนะน� ำ
การใช้ชวี ต
ิ อย่างเนิบช้าด้วยการจ่ายยาเป็นพืชสีเขียว เพื่อบรรเทาความเครียดจากชีวต
ิ ในเมือง ผูก
้ ่อ
ตั้งทั้ง 2 คนอย่างอีกรู ม
ึ (Lee Gu-reum) และจองอูซอง (Jeong U-seong) น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นไม้
ในรู ป แบบขวดที่ ส วยงาม และพื้ น ที่ ด้ า นในสตู ดิ โ อที่ ต กแต่ ง ด้ ว ยแนวคิ ด Biophilic Design
(การออกแบบสู่ธรรมชาติที่ลงตัว) รวมถึงจัดเวิรก
์ ช็อปและคลาสเรียนเกี่ยวกับการท�ำฟาร์มในพื้นที่
ชานเมือง ด้วยความเชื่อว่าต้นไม้เป็นศูนย์กลางของชีวต
ิ
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@pearypie แพรีพ
่ าย
อมตา จิตตะเสนี ย์ ผู้เปลี่ยนชีวิตจากนั กแต่ งหน้ าระดั บโลกสู่การ
เป็นนักกิจกรรมขับเคลื่อนเรือ
่ งสิ่งแวดล้อม เธอใช้ทักษะสร้างสรรค์
ในการน�ำเสนอแก่นสารของความเป็นธรรมชาติ สื่อสารผ่านงานผ้า
เเละกิจกรรมต่างๆ เช่น งานทดลอง Air Act Lab ในเทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ ปี 2020 ที่ม่งุ สร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ
่ งของ
มลพิ ษ ทางอากาศ และการเปลี่ ย นแปลงทางสภาพแวดล้ อ มใน
กรุงเทพฯ
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Slow Lifers
การกระจายตัวออกจากใจกลางเมือง และรูปแบบการใช้ชว
ี ต
ิ แบบใหม่ที่เริม
่ น
่ จากการท�ำงานที่เปลีย
ไปอย่างสิน
่ นสถานที่ท�ำงาน
้ เชิง ส่งผลให้พนักงานบริษัทต่างๆ กลายเป็น Remote Employee ที่เปลีย
ใหม่เป็นพื้นที่ภายในบ้านหรืออื่นๆ
ส�ำนักงานกลายเป็น “ออฟฟิศชานเมือง” การท�ำงานที่ยด
ื หยุน
่ ได้มากขึ้นเป็นการเปลีย
่ นแปลงที่ตอบ
โจทย์แนวคิดความเป็นท้องถิ่น เเละเป็นทางลัดที่ท�ำให้เกิดการพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในพื้นที่
เขตชานเมืองต่างๆ ได้ หลายบริษัทมีการปรับนโยบายสูก
่ าร Work From Home แบบถาวร หรือลด
จ�ำนวนวันท�ำงานที่ตอ
้ งเข้าส�ำนักงานให้น้อยลง ส่งผลให้สำ� นักงานใหญ่ที่ตงั้ อยูใ่ จกลางเมืองมีการกระ
จายออกจากศูนย์กลาง เเละจัดสรรพื้นที่ใหม่สน
ู่ อกเมืองมากขึ้น น�ำไปสูก
่ ารกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่น รายงานจาก Regus ระบุผลการส�ำรวจจาก 19 ประเทศ คาดการณ์วา่ การปรับรูปแบบการ
ท�ำงานที่ยด
ื หยุน
่ มากขึ้นนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้มากถึง 254 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เกิดเป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า “เศรษฐกิจมุง่ ประสงค์ (Purpose Economy)” หรือรูปแบบทางเศรษฐกิจ
ทีข
่ บ
ั เคลื่อนและเกีย
่ วข้องกับการสร้างสรรค์ตามเป้าหมาย เพื่อผูค
้ น ไม่ใช่แค่ขอ
้ มูล สิง่ ของ หรือบริการ
โดยเฉพาะกับแบรนด์ทเี่ ห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ คุณภาพชีวต
ิ และสภาพสังคมทีด
่ ม
ี ากกว่าผลก�ำไร

ยังมีอีกหนึ่งกระแสที่เกิดขึ้น นั่นคือการที่หนุ่มสาวที่ผา่ นการ
ท�ำงานในเมืองมายาวนาน เริม
่ มองหาคุณค่าใหม่และพื้นที่อยู่
อาศัยที่มค
ี วามหมายมากขึ้น รวมทั้งสนุกกับการใช้ชวี ต
ิ อย่าง
ช้าๆ เเละกลับมาเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ
ส� ำ หรับ พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นแปลงไปในช่ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมา
ส�ำนักเทรนด์ WGSN ได้ตด
ิ ตามกระแสการเปลีย
่ นแปลงพื้นที่
ชานเมือง ที่ขบ
ั เคลื่อนโดยคนรุน
่ ใหม่ที่เข้าไปสร้างความหมาย
ให้พ้น
ื ทีเ่ หล่านั้นอีกครัง้ พบว่าเริม
ู้ นจ�ำนวนหนึ่งโบกมือลา
่ มีผค
การมีไลฟ์สไตล์อน
ั วุน
่ วาย และเลือกทีจ
่ ะมอบคุณค่าใหม่ให้แก่
ชีวต
ิ ด้วยความสุขจากภายใน โดยเฉพาะกลุ่มคนสร้างสรรค์
จากเอเชีย ที่มก
ี ารกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ซึมซับการใช้
ชีวต
ิ อย่างเนิบช้า ต้องการหลุดพ้นจากความวุน
่ วายและความ
รูส
้ ก
ึ เหนื่อยใจจากการใช้ชวี ต
ิ ในเมือง
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ในเอเชีย คนรุน
่ ใหม่เติบโตมาด้วยความเข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาด้านมลพิษทาง
อากาศ แนวคิดการหลีกหนีจากชีวต
ิ ในเมืองและการตระหนักถึงลัทธิการบริโภคเริม
่ มีความส�ำคัญ
มากขึ้น เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่ค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม ทั้งการใช้วต
ั ถุดิบจากพืช การน�ำเสนอไลฟ์สไตล์
แบบเนิบช้า รวมถึงการใช้งานออกแบบในการเป็นทางเลือกเพื่อความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อม แนวคิด
การออกแบบอย่าง Regenerative Design (การออกแบบเชิงปฏิรป
ู ฟื้นฟู) ได้รบ
ั ความนิยม เเละถูก
ใช้เป็นเครือ
่ งมือเพื่อฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อม สร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติใหม่อีกครัง้
ชีวต
ิ แบบสโลว์ไลฟ์ยงั คงสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจในปี 2021
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THE NEW
DEEP-ROOTED

อยู่รอดด้วยความเป็นท้องถิ่น

แม้วก
ิ ฤตจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในภาคสังคม การเมือง และ
ธุ ร กิ จ แต่ ใ นแง่ห นึ่ ง ถื อ เป็ น การเร่ง ให้ เ กิ ด ความคิ ด เกี่ ย วกั บ
ชาตินิยม การแบ่งภูมท
ิ ัศน์ทางการเมือง และความเคลื่อนไหวจาก
ภาคอิ สระมากขึ้น น� ำไปสู่การรวมกลุ่มทางสังคมและความเป็น
น้�ำหนึ่งใจเดียวกัน เผยให้เห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงระหว่างกัน
ด้วยความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรือ
่ งประเทศ เชื้อชาติ หรือ
แนวคิดทางการเมืองการปกครอง
วิกฤตมาพร้อมกับการเกิดภาวะ “ท้องถิน
ี่ บ
ู้ ริโภค
่ นิยม” หรือลัทธิทผ
พึงพอใจที่จะสนับสนุนสินค้าและบริการของท้องถิ่น รวมทั้งเลือก
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ ชุ ม ชน ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ด้ ว ยการปรับ วิธี จั ด การ
ห่วงโซ่การผลิตใหม่ และลงทุนกับการฟื้นคืนสภาพผ่านระบบการ
ผลิตในท้องถิ่น
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สือ
่ สารเข้าใจ พูดภาษาเดียวกัน
การปรากฏขึ้นของกลยุทธ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น ต้องการน�ำ
เสนอภาษาท้องถิ่นแห่งวัฒนธรรม ที่ตอบรับรสนิยมและความพึงพอใจของท้องถิ่น หลักการ
ออกแบบ Inclusive Design จะมุง่ เน้นเรือ
่ งความหลากหลายของมนุษย์ ทั้งในเชิงกายภาพ
และความหลากหลายทางความรูส
้ ึก สู่ความหลากหลายทางประสาท (การรับรู)้ และนี่จะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ความสร้างสรรค์ และศักยภาพในเชิงพาณิชย์ส�ำหรับหลายอุตสาหกรรม
สิ่งส�ำคัญคือการเพิ่มความตระหนักรูเ้ รือ
่ งความบอบบางของระบบโลก และเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณค่าและความพึงพอใจจากในระดับมหภาคถึงระดับโลก (Macro to
Global) จากระดับจุลภาคจนถึงระดับท้องถิ่น (Micro to Local) ดูเหมือนรูปแบบนี้จะถูกน�ำ
ไปปรับใช้ในหลายธุรกิจ รวมทัง้ สินค้าและบริการต่างๆ ตัง้ แต่การพัฒนาระบบการผลิตอาหาร
ท้องถิ่น จนถึงโครงสร้างของแหล่งผลิตพลังงาน
อีกตัวอย่างคือในอินเดีย ร้านค้าออนไลน์ Flipkart ร่วมมือกับ Google Zoo เปิดตัวต้นแบบ
HaggleBot หรือแชทต่อรองราคาด้วยเสียง โดยน�ำลักษณะนิสย
ั ในการต่อราคาของคนอินเดีย
เข้ามาเป็นวิธก
ี ารป้อนข้อมูลให้โปรแกรม เพื่อให้ผ้ต
ู ่อราคา (หรือตัวบอต) สามารถก�ำหนด
รายการราคาของสินค้าแต่ละชิน
้ ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้สำ� เร็จในระบบเศรษฐกิจใหม่ สินค้าและแบรนด์ตอ
้ งเรียน
รูค
้ วามเป็นท้องถิน
่ เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความหมายทีแ
่ ท้
่ เพื่อสื่อสารกับกลุม
จริง การน�ำเทคโนโลยีอย่างเสียงและการแปลหลายภาษา หรืออาจรวมถึงเรือ
่ งวัฒนธรรมมา
ช่วยในการวิจย
ั และปรับเปลีย
่ นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการและความชอบของท้องถิน
่
จึงนับเป็นอีกหนึ่งเครือ
่ งมือส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
Localvist ปฏิวต
ั ท
ิ อ
้ งถิน
่
ความแตกต่างของทัศนคติระหว่างชาตินิยมแบบเดิมกับแนวคิดใหม่เรือ
่ งการรวมกลุ่มทาง
สังคม ได้เป็นแรงผลักให้ลท
ั ธินิยมท้องถิ่นกลับมาอีกครัง้ ขับเคลื่อนโดย Localvist ที่มาจาก
Local+Activist หรือนักสร้างความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น ที่มว
ี ต
ั ถุประสงค์ในการสร้างความ
เปลีย
่ นแปลงเชิงบวกต่อพื้นทีช
่ ม
ุ ชน สนับสนุนธุรกิจให้เกิดรายได้หมุนเวียนในท้องที่ และค�ำนึง
ถึงความอยูร่ อดของชุมชนมากขึ้น ท�ำให้เกิดการผลักดันให้ซ้อ
ื สินค้าในชุมชน (Buy Local)
Local Futures เป็นตัวอย่างขององค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ที่น�ำเสนอผลกระทบจากโลกา
ภิวต
ั น์ เช่น ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม และความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวทาง
แก้ไขจากท้องถิ่น มีการจัดสัมมนาออนไลน์ที่ให้ค�ำปรึกษาในช่วงวิกฤต ผูก
้ ่อตั้งและผูอ
้ �ำนวย
การอย่างเฮเลนา นอร์เบิรก
์ -ฮอดจ์ (Helena Norberg-Hodge) อธิบายไว้วา่ สถานการณ์
COVID-19 เป็นเหมือนการขับเคลือ
่ นและสนับสนุนให้ผค
ู้ นซือ
้ และบริโภคสินค้าท้องถิน
่ มากขึ้น
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ความน่าสนใจอยูท
่ ี่การเกิดขึ้นของค�ำว่า Caremongering ที่เข้ามาแทนที่ Fearmongering ที่แปล
ว่าการกระจายข่าวสารหรือเรือ
่ งราวต่างๆ ที่ท�ำให้ผค
ู้ นรูส
้ ก
ึ กังวลใจหรือหวาดกลัว โดยจะเปลีย
่ นมาสู่
การมีผป
ู้ ล่อยข่าวความดีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหวัง การรวมกลุม
่ กันเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
เเละกัน การมีกลุ่มฮีโร่ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือผู้คนในเรือ
่ งต่างๆ ใน
ชีวต
ิ ประจ�ำวัน การมีคอมมูนิต้ีที่ขบ
ั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การมีกลุม
่ ที่สามารถช่วยเหลือและจัดการ
ตัวเองได้ โดยรวบรวมผู้เชีย
่ วชาญและทรัพยากรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซบ
ั ซ้อนและความท้าทาย
ใหม่ๆ ร่วมกัน
ผูค
้ นเริม
้ ก
ึ ในเชิงลึกต่อการเชือ
่ มโยงกันภายในคอมมูนิตใี้ นระดับท้องถิน
่ พัฒนาความรูส
่ โดยศูนย์กลาง
บ้านใกล้เรือนเคียงมีบทบาทส�ำคัญ ในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอหากเกิด
เหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนขึ้นในอนาคต

ทางด้าน Local Food Nodes บริษัทจากสวีเดน ได้สร้างเครือข่ายอาหารท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงผูผ
้ ลิต
อาหารท้องถิน
้ ริโภค ด้วยแอพพลิเคชันทีท
่ ำ� ให้ลก
ู ค้าสามารถเลือกซือ
้ สินค้าจากธุรกิจท้องถิน
่ เข้ากับผูบ
่
ได้โดยตรง โดยขนส่งหรือนัดรับตามจุดที่ก�ำหนดไว้ได้ บริการในระดับท้องถิ่นและการท�ำธุรกิจ หมาย
ถึงการแสดงว่าผูค
้ นเห็นคุณค่าของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์

แทนที่ชวี ต
ิ จะขึ้นอยูก
่ บ
ั ทางออกแบบจากบนลงล่าง รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่อาจไม่ถงึ มือ ผูค
้ น
ต่างเลือกที่จะเข้าร่วมกับชุมชน และมีบทบาทในการท�ำสิง่ ต่างๆ ให้สำ� เร็จด้วยตัวเอง เราได้เห็นกลุม
่ ผู้
บริโภคที่เป็น Localvist ได้เห็นพื้นที่แพลตฟอร์มเพื่อคนในท้องถิ่น กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับ
คนที่ต้องการเชื่อมต่อกันและแชร์สงิ่ ที่มอ
ี ยูร่ ว่ มกัน

ไม่ใช่เพียงภาคธุรกิจ แต่คนธรรมดาก็
สามารถเป็น Localvist ได้เช่นกัน เช่น
เดไวน์ คารามา (Devine Carama)
นั ก ดนตรีที่ ตั ด สิ น ใจก่ อ ตั้ ง ห้ อ งสมุ ด
Luna Library ในเมืองเล็กซิงตัน ที่
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้า งความรู ้ค วาม
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมแอฟริกั น อเมริกัน และสื่ อสารวัฒนธรรมของ
คนผิวด�ำให้คนในพื้นที่ในรัฐเคนทักกี
สหรัฐอเมริกา ได้เข้าใจมากขึ้น
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สนับสนุนกลุม
่ คนสร้างสรรค์

ในเอเชีย เกิดกระแสการกลับมาให้ความส�ำคัญกับชุมชนขนาดเล็กและพื้นที่ท้องถิ่นอย่างมาก ขับ
เคลื่อนด้วยความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมและรากเหง้า อันเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์ในปัจจุบน
ั
นี้ เราได้เห็นคนรุน
่ ใหม่ท่ีสร้างเครือข่ายท้องถิ่นที่เเข็งเเรง

เกิดกลุม
่ คนสร้างสรรค์มากมายที่หยิบจับเอาความดั้งเดิมมาเล่าเรือ
่ งใหม่ ค้นหาวิธก
ี าร “รีเเบรนด์”
มรดกทางความคิดสร้างสรรค์ให้อัพเดตทันสมัย รายงานจาก Kantar ระบุวา่ ในช่วง COVID-19 กลุม
่
ผูบ
้ ริโภคชาวจีน 87% และกลุม
่ ผูบ
้ ริโภคชาวเกาหลีใต้ 76% มีความรูส
้ ก
ึ ต่อสินค้าท้องถิ่นในทางที่ดีข้ น
ึ
แสดงให้เห็นภาพรวมว่าลูกค้าได้พฒ
ั นาเครือข่ายเชิงลึกให้เข้ากับคอมมูนิตท
ี้ อ
้ งถิน
ิ ค้า และ
่ แบรนด์สน
ร้านค้าต่างๆ ที่โปรโมตสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ ธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยให้
เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้
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Streets of Hope โปรเจ็กต์จด
ั แสดง
ผลงานศิลปะของศิลปินท้ องถิ่นที่ มี
ความหลากหลายจ�ำนวน 153 คน
ที่ Civic District ในสิงคโปร์ จัดแสดง
ผลงานทัง้ การเขียนอักษรวิจต
ิ รภาษา
จีน งานพิมพ์ดิจท
ิ ัล เพอร์ฟอร์มานซ์
การวาดลายบาติก ที่ทก
ุ คนสามารถ
เข้าชมและมีสว
่ นร่วมกับงานได้

พวกเขาพร้อมทุ่มเทไปกับการพัฒนา “บ้านเกิด” ให้เติบโตได้อย่างร่วมสมัย
La Local บัญชีอน
ิ สตาแกรมทีร่ วบรวมผลงานสร้างสรรค์และสินค้าไลฟ์สไตล์ของ ศิลปินและช่างฝีมอ
ื
ในฟิลป
ิ ปินส์มาจัดจ�ำหน่าย เป็นการรวมตัวกันของศิลปินท้องถิ่น และผูป
้ ระกอบการ
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CULTURAL
COMFORT

ส่วนร่วมในวัฒนธรรมส่วนรวม
เมือ
่ ความกลัวถูกเผยแพร่ออกไปอย่างไร้การควบคุม
ชุมชนโลกจึงรูส
้ ก
ึ เหมือนถูกกัดกร่อนและต้องเดินหน้าต่ออย่าง
ไร้ทิศทาง
ความล่มสลายของระบบโครงสร้างทางสังคม จากรัฐบาลถึง
ชนชัน
้ กลาง จากชนชัน
้ เปราะบางจนถึงห่วงโซ่การผลิต ท�ำให้
ผู้คนในสังคมรูส
้ ึกถึงความไม่มั่นคงและความไร้อ�ำนาจในการ
ต่อต้านกับความซับซ้อนของโลก ชุดความเข้าใจเดิมหรือการ
ควบคุมแบบเดิมจึงไม่อาจน�ำมาปรับใช้ได้อีกต่อไป กรอบการ
ท�ำงานของสถาบันหลักทางสังคมนั้นล้มเหลวในเชิงจริยธรรม
หลายประเทศมีผน
ู้ �ำทางการเมืองที่ไม่อาจไว้วางใจได้ ผูค
้ นจึง
เริม
่ ลุกขึ้นมายืนหยัดตามความจริง เพื่อรับมือกับรูปแบบของ
สังคมที่ก�ำลังจะเปลีย
่ นแปลงไป
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วัฒนธรรมความกลัว (Cultural Fear)
ในยุคแห่ งความไม่ แน่ นอน ชีวิตที่ พลิกผันไม่ ทันตั้ งตั ว และการต้ องใช้เวลาแต่ ละวันภายใต้ การ
ปกคลุมด้วยฟองสบู่แห่งความกลัว ย่อมสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ และค่อยๆ เปลีย
่ นทัศนคติ
พฤติกรรม และทางเลือกของผู้บริโภค รายงาน Global Emotions ปี 2019 โดย Gallup น� ำเสนอ
ข้อมูลประสบการณ์ เชิงลบและเชิงบวกในแต่ละวันของผู้เข้าร่วมส�ำรวจจ�ำนวน 151,000 คนจาก
140 ประเทศ โดยระบุวา่ ในขณะที่ความรูส
้ ึกเชิงบวกมีอัตราคงที่เสถียรมากว่าศตวรรษ แต่ในช่วง
เวลานี้ ความรูส
้ ึกเชิงลบอย่างความกังวล ความเครียด ความเศร้า และความโกรธ กลับเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

“วั ฒ นธรรมความกลั ว ” คื อ ความรู ้สึ ก
กังวลว่าจะสูญเสียสถานะและความส�ำคัญ
ในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสภาพ
แวดล้ อ มทางวั ฒ นธรรม หรือ วิ ก ฤตที่
เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
หากยอมรับ ได้ ว่า ชี วิต ไม่ แ น่ น อน เราก็
สามารถเผชิ ญ หน้ า กั บ ความกลั ว ด้ ว ย
การสร้าง “ความสบายใจทางวัฒนธรรม
(Cultural Comfort)” หมายถึงการสร้าง
ความรูส
้ ึกเป็นส่วนหนึ่งและเชื่อมโยงเข้า
กับคอมมูนิตี้หนึ่งๆ โดยเน้นการมีสว
่ นร่วม
เป็นกุญแจส�ำคัญ
เพราะยิ่ ง ผู้ ค นรู ้สึ ก แปลกแยกออกจาก
สังคมและไม่มอ
ี ำ� นาจมากขึ้นเท่าไร พวกเขา
จะต้ อ งการคุ ณ ค่ า การชื่ น ชม และการ
รับฟังมากขึ้นเท่านั้น
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การรวมกลุ่มทางสังคม (Societal Collectivism)
ผลต่อเนื่ องจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา คือการสร้างความรูส
้ ึกเป็นหนึ่ ง
เดียวกัน (Sense of Unity) ระหว่างผู้คน อันเกิดจากการแพร่กระจายของความรูส
้ ึกหรือการมีส่วน
ร่วมเดียวกันทั้งสังคม การอยู่รว่ มกันอย่างเป็นอิสระต่อกันแต่ก็ยึดโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเห็น
อกเห็นใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้เกิดขึ้นทั่วโลก
แฟรงก์ เอ็ม. สโนว์เดน (Frank M. Snowden) ผู้เขียนหนังสือ Epidemics and Society: From
the Black Death to the Present อธิบายไว้วา่ แรงกดดันและความวิตกกังวล จะท�ำให้การตอบ
สนองต่อโรคระบาดรุนแรงเป็นพิเศษ เปิดเผยให้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดของมนุษย์
การปรากฏขึ้นของลัทธิการรวมกลุ่มทางสังคมหรือความเคลื่อนไหวในระดับโลก เพื่อสนับสนุนซึ่ง
กันเเละกัน ร่วมกันแสดงความเห็นอกเห็นใจ เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคล แบรนด์ธุรกิจ และ
องค์การนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization: NGO)
ส�ำหรับมิติด้านธุรกิจและผู้บริโภค แนวคิดเรือ
่ งลัทธิการบริโภคเป็นไปในเชิงบวกมาตั้งแต่ปี 2019
การเผชิญกับข้อจ�ำกัด เช่น ภาวะฉุ กเฉิ นทางสภาพอากาศ โรคระบาด ขยะ ท�ำให้ทุกฝ่ายต้องมอง
หากรอบคิดใหม่ส�ำหรับลัทธิการบริโภคที่ดียิ่งขึ้น โดยตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวของความ
นิยมในวัตถุ
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ทางการเมือง ได้ท้าทายกรอบคิดทางการเมืองแบบเดิมด้วยแพลตฟอร์มใหม่อย่าง Democracy50
หรือ Democracy Earth ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเคลื่ อ นไหวอื่ น ๆ เป็ น ผลตามมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
Transition Towns ความเคลื่อนไหวทั้งในระดับโลกและชุมชนท้องถิ่น ที่รว่ มมือกันสร้างทางเลือก
ใหม่ๆ ในการเสนอประเด็ นส�ำคั ญ เช่น ความไม่เท่ าเที ยมทางเศรษฐกิ จ สาธิตการยกระดั บทาง
วัฒนธรรมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในสังคมระดับโลก
บทสัมภาษณ์แดเนียล คาฮ์นะมัน (Daniel Kahneman) นักจิตวิทยาชาวอิสราเอล-อเมริกัน ผู้ได้
รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้อธิบายรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์จากวิกฤต COVID-19
ในฐานะหนึ่งในคนที่มองโลกตามความเป็นจริง ต่อค�ำถามว่าสังคมเเละเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นฟู
กลับมาได้หรือไม่?

จากเดิมที่ เราสวมบทบาทผู้บริโภค จึงต้องหันมามองตัวเองและปรับตัวในฐานะพลเมืองคนหนึ่ ง
ของโลก ที่มีคุณสมบัติดังนี้
• มีความสัมพันธ์อย่างเป็นอิสระ
• มีส่วนร่วม
• สร้างสรรค์
• อ�ำนวยความสะดวก

เขาแสดงความคิดเห็นว่าประชากรยังหวาดกลัวซึ่งกันเเละกัน เนื่องจากไม่รูว้ า่ คนที่เดินผ่านจะเป็น
อันตรายหรือไม่ วิกฤตโรคระบาดในศตวรรษนี้เป็นเรือ
่ งใหม่ แต่ถ้าไวรัสยังอยูต
่ ่อไปอีก 2-3 ปี แน่นอน
ว่าจะท�ำให้วธ
ิ ท
ี ผ
ี่ ค
ู้ นปฏิสม
ั พันธ์กน
ั เปลีย
่ นแปลงไป แต่เขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะกลับไปใช้ชวี ต
ิ ตามเดิม
ไปสวนสาธารณะ ไปชายหาด ท่ามกลางหมอกควันแห่งความกลัวทีย
่ งั ปกคลุมอยู่ ส�ำหรับเรือ
่ งเศรษฐกิจ
ยังไม่อาจการันตี ได้ ว่าจะฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็ว การเปิดธุรกิ จหรือห่ วงโซ่การผลิตให้ กลับมา
เป็นปกติอาจใช้เวลาหลายปี แต่ท้ายที่สด
ุ เชื่อว่าเราทุกคนสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ “...เพราะความ
ฉลาดของมนุษย์เอาชนะข้อจ�ำกัดได้เสมอ”

ข้อจ�ำกัดและวิกฤตท�ำให้พลเมืองโลกเห็นทางเลือกที่ชัดเจนสองประการ หนึ่งคือการเลือกระหว่าง
การสอดส่องอย่างเบ็ดเสร็จ (Totalitarian Surveillance) กับการส่งเสริมพลังให้พลเมือง (Citizen
Empowerment) สองคือการเลือกระหว่างการแยกตัวเพื่อชาตินิยม (Nationalist Isolation) กับ
การสามัคคีกันในระดับโลก (Global Solidarity)
ส�ำหรับมิติด้านการเมือง การรวมกลุ่มทางสังคมเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนประชาธิปไตยเข้าสู่ระบบ
การมี ส่วนร่วมของรัฐบาล ที่ ซ่ ึงพลเมื องสามารถเป็นส่ วนหนึ่ งของการพั ฒนารัฐและลงมื อท� ำได้
มากกว่าการลงคะแนนเลือกตั้ง ตัวอย่างเช่นในปี 2016 เม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของเม็กซิโกได้เปิด
ตัวการทดลองทางการเมือง ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนกว่า 9 ล้านคนช่วยท�ำโครงร่างการสถาปนาใหม่
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล change.org ในอาร์เจนตินา เปีย มานซินี (Pia Mancini) นักกิจกรรม
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Photo by Ali Yahya on Unsplash

สิ่งสะท้อนความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน
คือความหลากหลายและการค�ำนึงถึงการอยู่รว่ มกับคนอื่นๆ
ความอยุติธรรมทางเชื้อชาติและสีผิวได้กลายเป็นความสนใจ
ใหม่ เห็นได้ชัดจากความเคลื่อนไหว Black Lives Matter ที่
ได้ ร บ
ั แรงสนั บ สนุ น ทั้ ง เชิง การเมื อ งและจากผู้ น� ำ ทางธุร กิ จ
ทั่วโลก ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงไม่เพียงยืนหยัดเรือ
่ งการต่อต้าน
การเหยียดเชื้อชาติและสีผิวเท่านั้น แต่ต้องก้าวสู่ระดับต่อไป
ด้ วยการก� ำหนดนโยบายด้ านความหลากหลายให้ เป็นหั วใจ
ส�ำคัญ น�ำไปสู่การเกิดบริการด้านนี้โดยเฉพาะ เช่น Awaken
บริษัทด้ านนวัตกรรมที่ จัดการเวิรก
์ ช็อปภายในองค์ กร เพื่ อ
สร้างองค์ความรูเ้ รือ
่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ปรับ
ใช้ส�ำหรับการบริหารภายในองค์กรโดยเฉพาะ โดยสื่อสารวิธี
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ที่ส่งเสริมเรือ
่ งความ
หลากหลายและการอยู่รว่ มกัน

Photo by Heather Mount on Unsplash

เข้าใจความหลากหลายในส่วนรวม
ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการค�ำนึงถึงผู้อ่ืน เป็นใจความส�ำคัญของการท�ำธุรกิจแห่ง
ปี 2021 ที่เป็นบทเรียนส�ำคัญจากการผ่านพ้นวิกฤตทั่วโลก
ผลการวิจัยเเสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติเเละเพศ เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อการท�ำธุรกิจ
โดยเฉพาะโมงยามของการเผชิญกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน บริษัทที่มีความหลากหลายในมิติ
ต่างๆ มีแนวโน้มมีมุมมองที่เปิดกว้าง เเละรับมือกับความเสี่ยงได้ด้วยนวัตกรรมที่ดีกว่า รายงาน
จาก McKinsey น� ำเสนอบทสรุปจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท� ำงานของบริษัทขนาดใหญ่
1,000 แห่งใน 15 ประเทศ แสดงผลว่าบริษัทที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของพนักงานมากกว่า
จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทที่มีความหลากหลายน้อยถึง 36%

Photo by Nicole Baster on Unsplash
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เป็นที่หนึ่งคือจีน
จีนมีความมัน
่ ใจในการก้าวขึ้นเป็นผูน
้ ำ� ทางเทคโนโลยีและการสร้างธุรกิจทีเ่ ติบโตมากขึ้น ผลคือ
การยกระดับการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลที่แผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก ความมั่นใจเสริมให้
ธุรกิจของจีนสร้างกลุม
่ เป้าหมายของแบรนด์ภายในประเทศส�ำหรับผูบ
้ ริโภคท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อีกทั้งผู้บริโภคชาวจีนเองก็พึงพอใจกับสินค้าที่แปะป้ายว่า Made in China ดังนั้นแบรนด์
จากต่างประเทศจึงต้องคิดหาวิธก
ี ารเข้าถึงกลุม
่ เป้าหมายชาวจีนเพื่อแบ่งมูลค่าทางการตลาด
ครอบครองก�ำลังซื้อกลับมาอีกครัง้

Photo by Franck V. on Unsplash

จีนเริม
่ ต้นด้วยการด้วยนวัตกรรม AI และ
เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนมาใช้ โดยตั้ ง แต่
ปี 2017 มี ก ารจดสิ ท ธิ บั ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับ AI เพิ่มขึ้น 4 เท่า และสิทธิบัตรเกี่ยว
กั บบล็อกเชนเพิ่ มขึ้ น 3 เท่ า เพื่ อใช้เป็น
หั ว ใจของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มหาศาล
ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ AI ทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ ข องจี น นั บ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากรชั้ น
น� ำ ของโลก เพราะมี นั ก ศึ ก ษาจบจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ในสาขา STEM ซึ่ งเป็ น
ศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นจ�ำนวน
มาก และพวกเขาพร้ อ มเดิ น หน้ า เพื่ อ
พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่

แบรนด์สัญชาติจน
ี ก�ำลังได้รบ
ั ความนิยมเช่นกัน โดยกลุ่มลูกค้าชาวจีนซื้อสินค้าทั้งแบรนด์
สั ญชาติ จีนและแบรนด์ อินเตอร์ ข้ อมูลจากตลาดสิ นค้ าอุปโภค-บริโภค (Fast Moving
Consumer Goods: FMCG) ในปี 2017 พบว่าแบรนด์สัญชาติจีนเติบโตที่ 7.7% มีส่วน
แบ่งการตลาดที่ 98% ในขณะที่แบรนด์ต่างชาติมีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ 0.4% เท่านั้น
รายงานจากปี 2018 ยังระบุอีกว่านักช้อปชาวจีนพอใจกับสินค้าหลากหลายประเภทสินค้า
จากแบรนด์ท้องถิ่น โดยเฉพาะสินค้าอย่างอาหาร เครือ
่ งดื่ม ของใช้ในบ้าน การดูแลตัวเอง
และเครือ
่ งใช้ไฟฟ้า ที่ได้รบ
ั ความนิยมมากขึ้น
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จี น ก� ำ ลั ง จะกลายเป็ น ตลาดเดี่ ย วที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) ได้มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง 16 ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก
ิ (APAC) โดยลงนามเมื่อพฤศจิกายน ปี 2018 เพื่อร่วมกันสร้างสหภาพ
ศุลกากร (Customs Union) ระหว่างประเทศในอาเซียน ซึ่งมีตลาดที่กำ� ลังเติบโตอย่างไทย
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จีนจะยิ่งได้ผลประโยชน์จากการ
ค้าที่ลงรอยกันด้านสินค้าและบริการ เน้นการส่งออกที่ส่งเสริมระบบนิเวศการค้าให้กับจีน
จ�ำเป็นต้องมีแผนรองรับการลงทุนในตลาดพื้นที่ พัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างความสามารถในการทดสอบและเรียนรู ้ ตัวอย่างเช่น Tmall จาก
กลุม
่ อาลีบาบา ที่ได้รว่ มมือกับบริษัทลอรีอัล ในการยกระดับลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในพื้นที่และก�ำหนดกลยุทธ์ไปทั่วประเทศจีน

การเติบโตของอัตราการบริโภคในจีนในทศวรรษต่อไปนั้นเรียกได้วา่ ทรงพลัง ด้วยความ
สามารถของเครือข่ายกลุม
่ เมือง รัฐบาลได้กำ� หนดให้กลุม
่ เมือง 19 แห่ง กลุม
่ ทางภูมศ
ิ าสตร์ของ
เมืองเครือข่ายที่รว่ มกันพัฒนาอย่างรวดเร็ว ก่อร่างภูมิภาคที่สามารถประสบความส�ำเร็จ
ร่วมกัน ในปี 2020 จะมีรางรถไฟเชือ
่ มระหว่างเมือง 12 สาย เพื่อเชือ
่ มกลุม
่ เมืองเข้าไว้ดว
้ ยกัน
และอีก 9 สายที่วางแผนจะสร้างให้เสร็จภายในปี 2030
สมรรถนะภาพของ AI ช่วยเปิดโอกาสส�ำหรับตลาดใหม่ด้านไลฟ์สไตล์ พื้นที่การลงทุนหลัก
ส�ำหรับ AI ในจีนคือธุรกิจสุขภาพและความเป็นอยู่ เพื่อใช้นวัตกรรมในการวินิจฉัยโรค จีน
ขาดแคลนหมอ และกลุม
่ ประชากรยังเป็นกลุม
่ ผูส
้ งู วัยเป็นจ�ำนวนมาก ทางออกจึงเป็นความ
ต้องการระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการเฝ้าระวังเรือ
่ งคุณภาพความเป็น
อยู่ บริษัทด้านเทคโนโลยียก
ั ษ์ใหญ่ของจีนได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งช่วย
เปิดโอกาสให้มีการน�ำนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ เพื่อเจาะตลาดใหม่ผ่านความร่วมมือต่างๆ
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เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพล
ต่อชีวต
ิ ของผูค
้ นจนถึงรัฐ
จากยุค Internet of Information ที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยท�ำให้ผู้คนจากทั่ว
ทุกมุมโลกสามารถสื่อสารและส่งต่อข้อมูลถึงกันได้ ทุกวัน
นี้เราก�ำลังเข้าสูย
่ ค
ุ Internet of Things หรืออินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิง่ ซึ่งหมายถึงระบบเครือข่ายอุปกรณ์แบบสมาร์ท
มี ร ะบบเซ็ น เซอร์ ที่ ช่ ว ยเติ ม ข้ อ มู ล ให้ กั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
ท� ำให้ อุปกรณ์ สามารถรับส่ งข้ อมูลถึ งกั นได้ (M2M) ผู้ใช้
จึ ง สามารถสั่ ง การและควบคุ ม การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่การเปิด-ปิดอุปกรณ์
เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการควบคุมอุปกรณ์ในโรงงาน หรือ
ฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่
อนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2021 คื อการเดิ นหน้ า
สู่ยุค Internet of Actions ที่เทคโนโลยีและมนุษย์จะมี
ความกลมกลืนและเป็นหนึ่ งเดี ยวกั นมากขึ้ น เทคโนโลยี
โลกเสมือน (MR) เชือ
่ มต่อกับระบบอัลกอริทม
ึ ในทุกมิติ รวมทัง้
การตัดสินใจเรือ
่ งต่างๆ ของมนุษย์ เรียกได้วา่ ข้อมูลมหาศาล
ที่ถูกจัดเก็บไว้จะถูกใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เช่นเดียวกับการเพิ่มความส�ำคัญของสถาปัตยกรรมแบบ
การกระจายศูนย์บนแพลตฟอร์ม ระบบจัดการเว็บไซต์ดว
้ ย
เครือข่ายแบบเพียร์ทเู พียร์ (Peer-to-Peer) แอพพลิเคชัน
ท�ำงานบนระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายมากกว่าเซิรฟ
์ เวอร์
แบบรวมศูนย์ เพือ
่ น�ำไปสูค
่ อมพิวเตอร์โลก (World Computer)
อย่างแท้จริง
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อุปกรณ์จะเพิม
่ ความอัจฉริยะมากขึ้น สามารถคิดและตัดสินใจ
ได้โดยอาศัยข้อมูลที่เคยเก็บไว้ มาช่วยวิเคราะห์ก่อนสัง่ การ
ด้วยตนเอง เช่น บริษัท HapiFork ผลิตช้อนส�ำหรับกลุ่ม
คนที่ต้องการควบคุมอาหาร โดยช้อนจะสั่นเมื่อผู้ใช้ก�ำลัง
รับประทานอาหารเร็วเกินไป ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูล
เพื่อคาดการณ์ พฤติกรรมในอนาคต เช่น บริษัท Vitality
Glowcap ผลิ ต ขวดยาอั จ ฉริย ะที่ ช่ ว ยเตื อ นผู้ ป่ ว ยเมื่ อ
ถึงเวลา ช่วยตรวจวัดดัชนีสข
ุ ภาพ และเก็บข้อมูลสุขภาพของ
ผูใ้ ช้ยาร่วมด้วย
ยุค Internet of Actions ยังเน้นการออกแบบและเชือ
่ มโยง
กั บการเรียนรูข
้ องเครื่องจักรแบบชาญฉลาด (Machine
Intelligence) ภายใต้ แก่นส�ำคั ญที่ เรียกว่าปัญญาสะสม
(Collective Intelligence) นั่นหมายความว่า มนุษย์และ
การเรียนรูข
้ องเครือ
่ งจักรในส่วนปัญญาประดิษฐ์ สามารถ
บู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั น เพื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม ที่ ช่ ว ย
แก้ปญ
ั หาอันซับซ้อน ตั้งแต่การตัดสินใจร่วมกัน จนถึงการ
สร้างระบบใหม่ภายใต้ปญ
ั หาที่ท้าทาย อย่างเรือ
่ งประชากร
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศโลก จนถึ ง วิก ฤต
COVID-19 ประสิทธิภาพในการเข้าถึงและความเร็วทีม
่ ากขึ้น
ท�ำให้เครือข่ายเทคโนโลยีแข็งแรงขึ้นเรือ
่ ยๆ ตามที่ Centre
for Collective Intelligence Design ส่วนงานศูนย์วจ
ิ ย
ั
ด้ านกลยุทธ์ทางนวัตกรรมของ Nesta ใช้ความสามารถ
ของปัญญาสะสม (CI) ผนวกกับเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ
รวมศูนย์และการกระจายช่องทางบริการ ช่วยส่งเสริมการ
มีสว
่ นร่วม ทัง้ ระหว่างมนุษย์ทม
ี่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญในด้านต่างๆ
และมนุษย์กับอุปกรณ์ ทางด้านสตาร์ทอัพนาม BlueDot ใน
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โทรอนโต โด่งดังจากการพัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคระบาด
ด้วย Big Data โดยสแกนข่าวสารตัง้ แต่จากของหน่วยงาน
ราชการ จนถึงบล็อกในภาษาต่างประเทศ 65 ภาษา ผ่าน
อั ล กอริทึ ม ของบริษั ท จากนั้ น ส่ ง ต่ อ ให้ นั ก ระบาดวิท ยา
(Epidemiologist) เพื่อค้นหาสัญญาณเหตุการณ์ผด
ิ ปกติ
และคาดการณ์การแพร่ระบาดซึ่งให้ข้อมูลอย่างแม่นย�ำ
ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลยังท�ำให้I Internet of Actions รูจ
้ ก
ั
เราในฐานะผูใ้ ช้มากขึ้นเรือ
่ ยๆ ผ่านข้อมูลและพฤติกรรมของ
ผูค
้ นทางโซเชียลมีเดีย ส่งต่อสูก
่ ระบวนการด้านข้อมูล การ
ตรวจสอบรูปแบบและความสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
ต่างๆ จนสรุปผลลัพธ์ ซึ่งท้ายทีส
่ ด
ุ ข้อมูลเหล่านีส
้ ง่ ผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ราต้องการ พลวัตเหล่านี้
เรียกได้วา่ เป็นรูปแบบเศรษฐกิจการคาดการณ์ (Predictive
Economy) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานด้านอารมณ์ ประสบการณ์
และองค์ความรู ้ โดยเป็นผลลัพธ์ของความเชื่อใจระหว่าง
มนุษย์และเครือ
่ งจักร ตรงกับงานเขียนของโชชานา ซูบอฟฟ์
(Shoshana Zuboff) ศาสตราจารย์จาก Harvard Business
School ในหนังสือ The Age of Surveillance Capitalism:
The Fight for a Human Future at the New Frontier
ที่กล่าวถึงแบบแผนใหม่ทางเศรษฐกิจทุนนิยมรูปแบบใหม่
หรือทุนนิ ยมแบบสอดแนม ที่ วา่ ข้อมูลคื อต้ นทุนของการ
เข้าใจลูกค้าและการคาดการณ์พฤติกรรม จนเกิดตลาดใหม่
ในชื่อตลาดซือ
้ ขายพฤติกรรมล่วงหน้า (Behavioral Future
Markets) เท่ากับว่าตัวแปรที่น่าสนใจอีกข้อที่ นอกเหนือ
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จากคนและเครือ
่ งจักร คือแบรนด์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องอยูบ
่ นพื้นฐานของความเชื่อใจ
และโปร่งใสมากที่สด
ุ ตลอดห่วงโซ่
อีกเรือ
่ งทีส
่ ำ� คัญคือการปฏิวต
ั ด
ิ า้ นประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นผล
มาจากความรุดหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผนวกกับการพัฒนาและวิจัยร่วมกับด้านจิตวิทยา
และประสาทวิทยา ช่วยสร้างการรับรู แ
้ ละประสบการณ์
เสมือนใหม่ ซึ่งถืออีกก้าวส�ำคัญของยุค Internet of Actions
ทีป
่ ระสบการณ์ ประสาทสัมผัส ภาพ และเสียง จะถูกเติมเต็ม
โดยระบบดิจท
ิ ัลจะจ�ำลองการสัมผัสหรือกลิน
่ จนท�ำให้เรา
สามารถรูส
้ ก
ึ (to Feel) กับสิง่ ต่างๆ ได้โดยไม่มเี งือ
่ นไข
เทคโนโลยีเหล่านี้มส
ี ่วนท�ำให้ธรุ กิจเอนเตอร์เทนเมนต์และ
การตลาดเติบโต โดยน�ำพลังของปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์ รวมถึงเทคโนโลยี VR และ AR มาสร้างสรรค์
ประสบการณ์ ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลายและไปไกล
กว่าแค่ อุปกรณ์ แบบจอสัมผัส โดยสามารถเชื่อมโยงกั บ
ความรูส
้ ก
ึ ของมนุษย์ และส่งต่ออารมณ์ท่ีลก
ึ ซึ้งกับผูใ้ ช้งาน
ส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ ก็เป็นก้าวส�ำคัญ
ที่ผ้เู รียนจะได้ผละออกจากแป้นพิมพ์ส่รู ะบบสัมผัส แสดง
ท่าทาง หรือเพ่งมอง เพื่อควบคุมเทคโนโลยี ไปจนถึงได้รจ
ู้ ก
ั
ซอฟต์แวร์ที่จะมีปฏิสม
ั พันธ์กับสิง่ แวดล้อมแบบเสมือน ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูแ
้ บบครบวงจร
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DATANOMICS

โลกแห่งเศรษฐกิจข้อมูล

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่าหากควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ได้ จะส่งเสริม
เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทัง้ ระบบการสื่อสาร 5G เต็มรูปแบบ เพื่อ
ให้เป็นรากฐานส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจท
ิ ัลที่เรียกว่า Korean New Deal
ประธานาธิบดีมน
ุ แจอิน (Moon Jae-In) เปรียบเทียบว่าวิสัยทัศน์ที่น�ำเสนอใน
แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว ยิง่ ใหญ่ไม่ต่างจากแผน New Deal ของ
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) ที่บัญญัติข้ ึน
เพื่อช่วยกอบกู้สหรัฐอเมริกา ให้รอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่�ำครัง้ ใหญ่ The
Great Depression ในทศวรรษ 1930 แต่รฐ
ั บาลเกาหลีใต้จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยการจัดตัง้ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ และค้นหาวิธส
ี นับสนุน
ธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างบริการใหม่ๆ ที่ใช้ขอ
้ มูลเป็นหลักหรือบิก
๊ ดาต้า รวมทั้งขยาย
โครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ใช้ระบบคลาวด์ในการจัดเก็บฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ยกระดับความมัน
่ คงทางไซเบอร์ ซึ่งทัง้ หมดนี้จะช่วยเพิม
่ ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและการสร้างงานที่ยงั่ ยืนให้แก่คนรุน
่ ใหม่ในอนาคต

200

หมวดหมู่ : อุตสาหกรรมค้าปลีก / สุขภาพและความเป็นอยู่ / การขนส่งและการเดินทาง / สื่อและความบันเทิง
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โดยในเบื้องต้ น โครงการได้พัฒนาสมองจ�ำลอง
ของสั ต ว์ฟัน แทะ และในอนาคตจะขยายผลไป
พัฒนาฝาแฝดดิจท
ิ ัลของสมองมนุษย์หรือในสเกล
ที่ใหญ่กว่านั้ นต่อไป สิงคโปร์ถือเป็นประเทศแรก
ของโลกที่มีฝาแฝดดิจิทัล ปี 2018 รัฐบาลได้จับ
มือกับ Dassault Systèmes พัฒนาโมเดลจ�ำลอง
ของเมื อ งทั้ ง หมดเพื่ อวางแผนเฝ้ า ระวั ง ด้ า น
ภั ย พิ บั ติ รวมทั้ ง วางผั ง เมื อ งและจั ด การพื้ น ที่
ในเมื อง เพื่ อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมื อง
ในด้านต่างๆ เรียกได้วา่ ความสามารถของฝาแฝด
ดิจิทัล เป็นการประมวลผลเพื่อบอกเราล่วงหน้ า
ให้ เ ฝ้ า ระวัง ทั้ ง ยั ง จ� ำ ลองเหตุ ก ารณ์ เพื่ อ ช่ ว ยให้
วางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อข้อมูลท่วมท้นก�ำลังถูกจัดระเบียบ
ลีกกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพในสหรัฐอเมริกา (National Football League) มีแผนออกแบบ
นักเตะในโลกเสมือนส�ำหรับผู้เล่นทุกคนในทีมโดยฝาแฝดดิจท
ิ ัล (Digital Twin) เหล่านี้คือแนวคิด
การท�ำส�ำเนาหรือแบบจ�ำลองของสิ่งต่างๆ ทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ไม่เพียงเป็นภาพ
จ�ำลอง แต่ยงั มีระบบเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อและเก็บข้อมูลของผูเ้ ล่นจริงแบบเรียลไทม์อย่างละเอียดยิบ
แบบจ�ำลองวัตถุที่สมจริงดังกล่าวสามารถผลิตข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลในแต่ละวัน หากเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นในโลกกายภาพ จะสามารถสะท้อนในโลกเสมือนอย่างรวดเร็ว และเพิ่มผลเป็น 2 เท่าตาม
ธรรมชาติของโปรแกรมทีว
่ างไว้ โดยช่วยให้มองเห็นอนาคต ซึ่งโค้ชของทีมสามารถจ�ำลองสถานการณ์
หรือประเมินล่วงหน้าว่านักกีฬาอาจได้รบ
ั บาดเจ็บ และปรับวิธก
ี ารฝึกซ้อมเพื่อหลีกเลีย
่ งปัญหาอย่าง
เหมาะสม ไม่เพียงในแวดวงกีฬา โครงการ Blue Brain Project (BBP) ยังมีเป้าหมาย ในการสร้าง
แบบจ�ำลองสมองโดยละเอียดตามลักษณะทางชีววิทยา ที่สามารถจ�ำลองสถานการณ์ได้หลากหลาย
202

ฝาแฝดดิจท
ิ ัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
เปลี่ ย นแปลงครัง้ ใหญ่ ใ นเศรษฐกิ จ โลก
ขยายเค้าโครงจากสิง่ ทีเ่ ดวิด เกเลิรน
์ เตอร์
(David Gelernter) ศาสตราจารย์ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัย
เยล คาดการณ์ ม ายาวนานถึ ง เรื่อ งโลก
กระจก (Mirror World) มิติใหม่ของชีวต
ิ
มนุษย์ทว
ี่ างบนพื้นฐานและขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล การพัฒนาดังกล่าวน�ำไปสู่การเกิด
ขึ้นของตลาด สถาบัน โครงสร้างธุรกิจ ไป
จนถึ ง การจัด การด้ า นภูมิ ร ฐ
ั ศาสตร์ใหม่
ทั้งหมดเป็นทั้งโอกาสและหลุมพรางของ
เศรษฐกิจใหม่ในนามเศรษฐกิจข้อมูล ซึ่ง
มาพร้อ มการให้ ค วามหมายใหม่ จ ากค� ำ
กล่าวเดิมที่วา่ ความรูค
้ ือพลัง
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การวิเคราะห์แต่ละเศรษฐกิจคือการประเมินค่า ปี 2019 สถิติแห่งแคนาดาซึ่งเป็นหน่วยงานของ
รัฐ ประมาณการมูลค่าข้อมูลของประเทศ จากหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผลลัพธ์อยู่ระหว่าง 118-164 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากเทียบตามขนาดที่ใหญ่กว่า มูลค่า
ทั้ งหมดของข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจีดีพีสูงกว่าแคนาดาราว 12 เท่ า อาจมีมูลค่ าถึง 1.4-2
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราว 5% เป็นทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ซึ่งหมายถึ ง
สินทรัพย์ที่มีตัวตนและมีความสามารถสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าได้ เช่น เครือ
่ งมือ
สิ่งปลูกสร้าง จนถึงซอฟต์แวร์
ไม่วา่ การผลิตข้อมูลทั่วโลกจะเกิดขึ้นด้วยการตั้งต้นจากเรือ
่ งใด นั่นล้วนก�ำลังท�ำให้เศรษฐกิจใหม่นี้
เติบโตอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่ขอ
้ มูลจีโนมมนุษย์คนแรกซึ่งเคยถูกจัดล�ำดับไว้เมื่อ 17 ปีก่อน
ที่มีขนาดข้อมูลราว 3 กิกะไบต์ ซึ่งเกือบจะเต็มแผ่นดีวด
ี ี ปี 2020
บริษัท 23แอนด์มี (23andMe) ซึ่งเป็นบริษัททีใ่ ห้บริการทดสอบทาง
พันธุกรรม เปิดเผยว่ามีลก
ู ค้ามากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งขนาดข้อมูล
นั้นนับว่ามหาศาล หรือยานยนต์อัตโนมัติแบบไร้คนขับรุน
่ ล่าสุด ที่
ผลิตข้อมูลมากกว่า 30 เทระไบต์ (Terabyte) ทุกๆ 8 ชัว
่ โมงในการ
ขับขี่ หรือเท่ากับข้อมูลในดีวด
ี ี 6,400 แผ่น สถาบันไอดีซีซ่ ึงวิจัย
การตลาด ประมาณการว่าทั่วโลกจะผลิตข้อมูลราว 90 เซตตะไบต์
(Zettabyte) หรือราวดีวด
ี ี 19 ล้านล้านแผ่นในปี 2020 และปีหน้า
ข้อมูลทั้งหมดที่ถก
ู ผลิตจะมีมากกว่าข้อมูลนับตั้งแต่การมาถึงของ
คอมพิวเตอร์ คาดการณ์วา่ ข้อมูลบนระบบดิจท
ิ ัลจะเพิ่มสูงถึง 163
เซตตะไบต์ หรือคิดเป็น 912.42% ในปี 2025
จากความร่วมมือด้านข้อมูลสู่การระดมความรูผ
้ า่ นคราวด์ซอร์สซิง่
ข้อความที่มีพ้ืนฐานข้อมูลส่วนตัว ไม่วา่ จะเป็นเพศ อายุ และรายได้
จนถึงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) อย่าง
รูปภาพ ไฟล์เสี ยง และวิดีโอ ท� ำให้ ช่องทางโซเชียลมี เดี ยกลาย
เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อน�ำมาวิเคราะห์จึงสามารถได้ข้อมูล
เชิงลึกอย่างแม่นย�ำทั้ งด้านโครงสร้างสังคมและพฤติ กรรมนุษย์
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ข้อมูลเหล่านี้สร้างคุณค่าและมูลค่ามหาศาลส�ำหรับจัดการปัญหาท้าท้ายที่สังคมเผชิญอยู่ อย่างไร
ก็ตามข้อมูลส่วนใหญ่จ�ำกัดขอบเขตอยู่ในภาคเอกชน ในฐานะเอกสารส�ำคัญในฐานข้อมูลองค์กร
(Corporate Database) ที่สงวนไว้ใช้ส�ำหรับการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น
เพื่อทลายข้อจ�ำกัดดังกล่าว จึงเกิดโปรเจ็กต์ Data Collaboratives ที่สร้างสรรค์โดยศูนย์การวิจย
ั
เชิงปฏิบัติการนาม The GovLab ซึ่งร่วมมือกับ Unicef และบริษัท Omidyar Network เพื่อเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างข้อเท็จจริงของข้อมูลเชิงลึก (Data Intelligence) กับพื้นที่สาธารณะ (Public
Sphere) สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเน้นด้านงาน
วิจย
ั และชุดเครือ
่ งมือออกแบบ ที่ชว
่ ยเพิ่มความรวดเร็วในการปรับใช้ส�ำหรับโมเดลความร่วมมือที่
หลากหลาย
ที ม วิจั ย The GovLab ระบุ ข อบเขตงานไว้ใ น 5 กลุ่ ม หลั ก ซึ่ ง ความร่ว มมื อ ด้ า นข้ อ มู ล (Data
Collaboratives) สามารถปรับใช้งานเพื่อสร้างผลดีเชิงกลยุทธ์ให้แก่ฝ่ายต่างๆ ได้แก่
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การตระหนักรูส
้ ถานการณ์ (Situation Awareness) และ
การตอบสนอง คื อ ความสามารถในการติ ด ตามข้ อ มู ล
ส�ำคัญ ซึ่งเฉพาะเจาะจงด้านพื้นที่เพื่อแจ้งให้ส่วนงานด้าน
มนุษยธรรมต่างๆ ด�ำเนินการต่อเนื่องได้ในกรณีหลังเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
การออกแบบบริการสาธารณะและการจัดส่ง คื อการท�ำ
เหมืองข้อมูล (Mining Data) เพื่อส่งต่อสูก
่ ารออกแบบและ
ปรับใช้ในงานบริการ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเมือง การ
ออกแบบชุดความรูแ
้ ละส่งต่อ คือการส่งเสริมและแนะน�ำ
แหล่งความรูใ้ หม่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก

การท�ำนายและคาดการณ์ อนาคต คือความสามารถใน
การคาดการณ์สารส�ำคัญที่ชว
่ ยให้สถาบันต่างๆ สามารถ
ออกแบบแนวทางแก้ปัญหาก่อนเกิดสถานการณ์จริงได้
และการประเมินผลกระทบและคุณค่า คือการใช้ข้อมูล
เพื่ อ ตรวจสอบและแทรกแซงเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ โดย
ขอบข่ายงานทั้งหมดล้วนสะท้อนความร่วมมือด้านข้อมูล
และประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทีช
่ ด
ั เจนขึ้น อีก
ทัง้ เริม
่ ใจว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้าง
่ ตอกย้�ำความมัน
ประโยชน์ให้กับทุกคนได้มากขึ้นเรือ
่ ยๆ อย่างไรก็ตามภาย
ใต้ขอ
้ ดีของปัญญาประดิษฐ์ สิง่ ทีม
่ ก
ั ถูกพูดถึงควบคูไ่ ปด้วย
คืออคติที่แฝงอยู่ในระบบ AI ที่ผก
ู โยงไปกับประเด็นทาง
สังคม ไม่วา่ จะเป็นการศึกษา ซึ่งพบว่าโฆษณาออนไลน์ที่
สร้างจากระบบการเรียนรู ้ (Machine Learning) มีแนว
โน้ มน� ำเสนอข้ อมูลการรับสมั ครงานที่ มีเงินเดื อนสูงให้
แก่ผ้ช
ู ายมากกว่าผู้หญิง การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการ
เลือกปฏิบต
ั ข
ิ องระบบการค�ำนวณอันซับซ้อนของอัลกอริทม
ึ
อย่างไรก็ดภ
ี ายใต้ระบบทีซ
่ บ
ั ซ้อน อันทีจ
่ ริงเทคโนโลยี AI ที่
เราใช้กันอยู่นั้น เป็นผลิตผลจากกลุม
่ คนเล็กๆ ซึ่งไม่ได้มา
จากคนในทุกภาคส่วนของสังคม ปัญญาประดิษฐ์ทเี่ กิดขึ้น
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จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนของผู้พัฒนาเพียงส่วนเดียว และท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี เรือ
่ งดังกล่าวจึงยิง่ สร้างความกดดันต่อบริษัทเทคโนโลยี ที่ต้องใส่ใจคนทุกกลุม
่ และความ
เสมอภาคมากขึ้นเรือ
่ ยๆ หนึ่งในบริษัทที่พยายามแก้ปญ
ั หาเรือ
่ งนี้คือบริษัทมอซิลลา (Mozilla) ที่ก�ำลัง
พัฒนาเทคโนโลยีการจดจ�ำด้วยเสียง ด้วยการใช้เทคโนโลยีคราวด์ซอร์สซิง่ (CrowdSourcing) และ
การเก็บรวบรวมค�ำพูดต่างๆ กว่า 10,000 ชัว่ โมงจากคนทั่วโลก อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการ Common
Voice ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านเสียง ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปน�ำไปปรับใช้ในการสร้างแอพพลิเคชันที่
สั่งการด้วยเสียงได้ แม้ชว
่ งแรกของโครงการจะเริม
่ จากการเก็บข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบัน
มีการรวบรวมตัวอย่างจากภาษาอื่นๆ เช่น ฝรัง่ เศส เยอรมัน และเวลส์ ในอนาคตทางโครงการยังมี
แผนที่จะเก็บตัวอย่างภาษาเกาหลี จอร์เจีย และอินโดนีเซียอีกด้วย การเก็บข้อมูลภาษาที่หลากหลาย
มากขึ้นเรือ
่ ยๆ จะเป็นประตูที่เปิดโอกาสให้การสร้างระบบสั่งงานด้วยเสียง สามารถรองรับผู้คนได้
หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น แทนที่จะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นหลักเพียงภาษาเดียว
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ระยะ 3 ปีท่ีเริม
่ ในปี 2017 สนับสนุนโดย EU เป็นอีก
หนึ่ งโครงการที่ เลือกส�ำรวจทางเลือกที่ ใช้งานได้จริง
ในกระแสเศรษฐกิจข้อมูล โดยให้อ�ำนาจประชาชนใน
การเลือกได้ ว่าจะให้ ข้อมูลดิ จิทัลของตนเองแก่ กลุ่ม
นวัตกร เอ็ นจีโอ หรือคอมมูนิตี้ท้องถิ่ นหรือไม่ เพื่ อ
สร้างสรรค์ บริการที่ ดีกว่า ตลอดจนโปรเจ็กต์ AntiEviction Mapping Project ผ่านระบบคราวด์ซอร์สซิง่
ซึ่งสามารถระดมความเห็นที่หลากหลายจากผู้คนได้
โครงการเน้ นส่วนข้อมูลภาพและหลักฐานในรูปแบบ
เสี ยง บนแผนที่ ซ่ ึงมีการขยายตั วของเจนตริฟิเคชัน
(Gentrification) ในซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก และ
ลอสแอนเจลิส ก่อนเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์
ผูใ้ ช้งานจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามฟ้องขับไล่ที่
ซึ่งอยู่ในกระบวนการเรียกร้อง นับได้วา่ มีส่วนส่งเสริม
การเคลือ
่ นไหวในท้องถิน
่ งราว
่ ด้วยข้อมูลชุดใหม่และเรือ
แบบเรียลไทม์
นอกเหนือจากอคติ ส�ำหรับการเผชิญหน้ากับข่าวอื้อฉาวด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ผู้บริโภค
ก�ำลังมองหาหนทางที่ดีข้ ึนในการท�ำความเข้าใจระบบที่เชื่อมโยงกับตนเอง ตลอดจนมีพลังต่อรอง
เรือ
่ งข้อมูลส่วนตัว หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจคือ Anatomy of an AI System โดยเคต ครอว์ฟอร์ด
(Kate Crawford) และวลาดาน โจเลอร์ (Vladan Joler) โครงการนี้สร้างแผนภาพที่อธิบายถึง
แรงงาน ทรัพยากร และข้อมูลที่อยู่เบื้องหลัง Amazon Echo เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงที่ซบ
ั ซ้อน
ด้วยการใช้เส้นแผนภาพสีขาวและพื้นหลังสีด�ำ ท�ำให้ผ้บ
ู ริโภคเข้าใจเบื้องหลังของระบบของอุปกรณ์
หนึ่งชิ้นว่าต้องแลกมากับการลงทุนมหาศาล สิ่งที่จะได้รบ
ั คือการมองเห็นความโปร่งใสและความ
รับผิ ดชอบของบริษัทที่ มีต่อด้ านต่ างๆ มากขึ้ น ปี 2018 ที มปัญญาประดิ ษฐ์ของกูเกิ ลเผยแพร่
การแข่งขันในชื่อ Inclusive Images Competition ประกาศรับสมัครเพื่อให้อป
ุ กรณ์ได้เรียนรูข
้ ้อมูล
ทีก
่ ว้างขึ้น ขจัดอคติเรือ
่ งเพศและเชื้อชาติให้หมดไป เช่นเดียวกับศิลปินแคโรไลน์ ซินเดอร์ส (Caroline
Sinders) ผู้รเิ ริม
่ โปรเจ็กต์ Feminist Data Set ที่ตั้งต้นส�ำรวจข้อมูล ไม่วา่ จะเป็นในรูปแบบการ
ประท้วง ซึ่งรูปที่ถก
ู อัพโหลดเข้าสู่เซ็ตข้อมูลมีวต
ั ถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับอคติและส่งเสริมการจัดเก็บ
ข้อมูล เสมือนเป็นจุดรวมของหลักการต่างๆ ของเฟมินิสต์
ไม่เพียงเท่านั้ นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีความส�ำคัญในด้านข้อมูลเชิงวิพากษ์ ซึ่งมี
ส่วนในการวางแผน ออกแบบ และจัดการเรือ
่ งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างในสถานการณ์ด้าน
กฎหมายพลเมือง Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem (DECODE) โปรเจ็กต์
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การสแกนข่าวสารในภาษาต่างประเทศ 65 ภาษา รวมทั้งเว็บบอร์ดและบล็อก ข้อมูลจากเครือข่าย
โรคพืชและสัตว์ รวมถึงประกาศจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศต่างๆ จากนั้นส่งต่อให้นักระบาด
วิทยา (Epidemiologist) วิเคราะห์อีกชัน
้ ว่าข้อมูลถูกต้องในเชิงวิทยาศาสตร์หรือไม่ คามราน ข่าน
(Kamran Khan) ซีอีโอของบริษัท ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Wired ว่าหน่วยงานของรัฐบาลมักมี
ปัญหาข้อมูลข่าวสารล่าช้า ท�ำให้บริษัทใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ อย่างข้อมูลการซื้อตั๋วเครือ
่ งบิน เพื่อหา
สัญญาณเหตุการณ์ผิดปกติและคาดการณ์การแพร่ระบาดแทน ด้วยประสบการณ์ความเชีย
่ วชาญ
ด้านโรคระบาดในเมืองโทรอนโต และเคยผ่านประสบการณ์โรค SARS ระบาดในปี 2003 เขาจึง
คิดค้นวิธก
ี ารติดตามการแพร่ระบาดของโรคที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ ภายใต้โมเดลธุรกิจด้านรายงานการ
ระบาดของโรคให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สายการบิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

เช่นเดียวกับในช่วงวิกฤต COVID-19 หลายบริษัทเริม
่ นแนวทางการด�ำเนินงาน สู่การช่วยเหลือ
่ เปลีย
ด้านการแพทย์ซ่ งึ ถือเป็นแนวหน้าในภาวะวิกฤต ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มด้วยตนเอง ระดมสมองจาก
ผูเ้ ชีย
่ วชาญเพื่อแก้ปญ
ั หาสายการผลิตและด้านต่างๆ ทีก
่ ำ� ลังติดลบและขาดแคลน ในลัตเวีย (Latvia)
โปรแกรมเมอร์รบ
ั เป็นเจ้าภาพโครงการ Virtual Hackathon ในการสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน
เพียง 48 ชั่วโมง เพื่ออุทิศให้กับการแก้ปัญหาวิกฤตไวรัสโคโรนา เห็นได้วา่ การผนึกก�ำลังระหว่าง
เครือ
่ งจักรที่มป
ี ระสิทธิภาพกับคนคุณภาพ ช่วยเพิม
่ ความสามารถให้สงู ขึ้น และทุกวันนี้พลังดังกล่าว
ก�ำลังถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทาย โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ชุมชนโลกท�ำงานร่วม
กันในการแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก สตาร์ทอัพนามบลูดอท (BlueDot) ที่มีฐานอยู่ในโทรอนโต
พัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคระบาดด้วย Big Data โดยสามารถแจ้งเตือนการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นได้
ตั้งแต่วน
ั ที่ 31 ธันวาคม ปี 2019 ก่อนหน่วยงานของทางการหลายวัน ทั้งนี้อัลกอริทึมของบริษัทใช้
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ช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้ นักศึกษาชาว
เกาหลีใต้ลด
ี งฮยอน (Lee Donghun)
ได้ เ ผยแพร่ Corona Map ซึ่ ง เป็ น
เว็บไซต์ติดตามไวรัสที่ใช้พ้ืนฐานด้าน
สถิติจากรัฐบาล เช่นเดียวกับนักเรียน
มัธยมต้น 2 คนจากเมืองแดกู ทีพ
่ ฒ
ั นา
แอพพลิเคชันชื่อ CoronaNow เพื่อ
ให้ขอ
้ มูลที่แม่นย�ำแก่สาธารณชน และ
บริจาคเงินรายได้จากโฆษณาออนไลน์
สูช
่ ม
ุ ชนท้องถิ่น

โครงการโอเพนซอร์สที่เกิดขึ้นจึงไม่ตา่ งจากเครือ
่ งมือที่มค
ี ณ
ุ ค่าในการไขความเข้าใจการระบาดวิทยา
และพัฒนาการตอบสนองให้ทันท่วงที เว็บไซต์ Nextstrain.org น�ำเสนอข้อมูลการติดตามการกลาย
พันธุ์ หรือแยกเป็นสายพันธุย
์ ่อยของไวรัสแบบเรียลไทม์ พร้อมบทวิเคราะห์และเครือ
่ งมือภาพ ซึ่ง
เว็บไซต์ดังกล่าวเริม
่ ต้นขึ้นมาเพื่อให้และรวบรวมข้อมูลการระบาดโดยเฉพาะ ส�ำหรับใช้เป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์วจ
ิ ย
ั ของผู้เชีย
่ วชาญทางด้านนี้ต่อไป เช่นเดียวกับ Coronavirus Tech Handbook
ซึ่งหมายถึงห้องสมุดแบบคราวด์ซอร์สส�ำหรับผู้เชีย
่ วชาญด้านเทคโนโลยี สถาบัน และผู้วจ
ิ ย
ั ข้อมูล
เริม
่ ต้ นมาจากผู้สนั บสนุ นนั บพันรายในการสร้างชุดเครื่องมือการอยู่รอดในช่วงกั กตั ว ตลอดจน
คอมมูนิตท
ี้ ม
ี่ ส
ี ว
่ นร่วมในการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับกลุม
่ นักกิจกรรมนาม Reddit ทีส
่ ร้างถังข้อมูลแบบ
ไม่มีค่าใช้จา่ ย ซึ่งอัดแน่นด้วยบทความด้านวิทยาศาสตร์กว่า 5,352 บทความเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา
ไม่เว้นแม้แต่คนรุน
่ ใหม่ที่ต่างร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวผ่าน
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หน้าใหม่ของนายหน้าข้อมูล
ไม่มีความลับเรือ
่ งข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกต่อไปว่าจะถูกซื้อขายโดยบริษัทเจ้า
ประจ�ำ หรือหน้าใหม่โดยที่ผ้บ
ู ริโภคอย่างเราไม่รูต
้ ัว ทิม คุก (Tim Cook) แห่ง
บริษัทแอปเปิ้ล เรียกการซื้อขายเหล่านี้วา่ เศรษฐกิจเงา ต้องขอบคุณกฎหมาย
ใหม่ในชื่อกฎหมายเวอร์มอนต์ฉบับใหม่ (New Vermont Law) ซึ่งเกี่ยวกับการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับรัฐบาลกลาง ที่ก�ำหนดให้บริษัทที่ซ้อ
ื และขาย
ข้อมูลจากบุคคลทีส
่ าม ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทนายหน้าด้านข้อมูล (Data Broker)
ที่ด�ำเนินการในสหรัฐอเมริกา ต้องลงทะเบียนกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศ เดิมทีธรุ กิจเหล่านี้เติบโตอย่างคึกคักภายใต้เงามืดและกฎระเบียบ
เพียงไม่กี่ข้อ
การลงทะเบียนดังกล่าวช่วยขยายภาพกว้างขององค์กรที่ไม่ค้น
ุ ชื่อ ซึ่งมีส่วนส่ง
เสริมบริษัทวิจัยที่ มีเงินทุนหนา หรือช่วยส่งต่ อข้อมูลทางการตลาด ไปจนถึง
บริษัทประกัน บริษัทรายงานเครดิต การโฆษณาและเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งบริษัทที่
ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจข้อมูลในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม
กฎหมายเวอร์มอนต์ยังครอบคลุมเฉพาะบริษัทข้อมูลที่เกี่ยวเนื่ องกับบุคคลที่
สาม ระดับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่หนึ่งที่ถือครองข้อมูล (First Party Data
Holder) จึงไม่นับรวมบริษัทอย่างแอมะซอน (Amazon) เฟซบุ๊ก (Facebook)
หรือกูเกิล (Google) ซึ่งรวบรวมข้อมูลมหาศาลโดยตรงจากผู้ใช้
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แม้ ก ารละเมิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว จะ
เคยท� ำ ก� ำ ไร จากการขโมยข้ อ มู ล
และฉ้ อ โกงของบุ ค คลและองค์ ก ร
บางกลุ่มในเศรษฐกิจข้อมูล แต่ การ
สร้า งความโปร่ง ใสผ่ า นขั้ น ตอนการ
ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายที่เอาจริง
เอาจัง มีส่วนช่วยลดความสับสนใน
ข้อกฎหมาย ทั้งยังมีหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลเฉพาะในกรณีที่บริษัทใดกระท�ำ
ผิดจริยธรรมและเข้าข่ายอาชญากร
ด้านข้อมูล

ไม่วา่ จะขายหรือบริจาคข้อมูลอาจไม่ใช่เรือ
่ งง่าย
แม้ข้อมูลด้านการตลาดจะสร้างคุณค่าที่แท้จริงคืนกลับสู่ผ้บ
ู ริโภค การโฆษณาช่วยให้ผ้บ
ู ริโภคได้รบ
ั
ข้อมูลที่เกีย
่ วข้อง เพื่อช่วยตัดสินใจเลือกสินค้าพร้อมได้รบ
ั ประสบการณ์ที่ยอดเยีย
่ ม แต่ไม่ใช่ทก
ุ สาขา
ที่ข้อมูลสามารถส่งต่อได้แบบสบายๆ

การส�ำรวจล่าสุดจาก Pew Research Center พบว่ามีเพียง
9% เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขามีอ�ำนาจเหนือข้อมูลตนเองที่จด
ั
เก็บไว้ หากส่วนใหญ่ 74% ระบุวา่ เป็นเรือ
่ งส�ำคัญมากที่พวก
เขาสามารถควบคุมได้วา่ ใครน�ำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
อย่างไรก็ดีการเริม
่ ต้นของกฎหมายดังกล่าว มีส่วนน�ำไปสู่
การอนุญาตให้บค
ุ คลตัดสินใจด้านข้อมูลของตนเองว่าจะไป
จบลงทีใ่ ดได้ ช่วยส่งเสริมการก่อตัวของเจเนอเรชันใหม่ของ
นายหน้า ไม่วา่ จะเป็น Datawallet บริษัทในซานฟรานซิสโก
ที่ สร้างความกระจ่างของตลาดข้อมูลจากผู้บริโภคจนถึ ง
กลุ่มธุรกิจ กระตุ้นให้ผู้ขายในระดับบุคคลสามารถจัดการ
เฉพาะชุ ดข้ อมูลตามผู้ซ้ือในแต่ ละธุรกิ จได้ เช่นเดี ยวกั บ
Wibson อีกหนึ่งสตาร์ทอัพในตลาดที่เปิดตัวปลายปี 2018
ในสเปน อาร์เจนตินา และสหราชอาณาจักร
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ในด้ า นการแพทย์ การบริจ าคอวัย วะอาจ
ง่า ยกว่ า การบริจ าคข้ อ มู ล สุ ข ภาพ (Data
Donation) เพราะการทิ้ งศพให้กับนั กวิจัย
หลั ง จากเสี ย ชี วิต เป็ น กระบวนการที่ ค่ อ น
ข้างง่าย แต่การบริจาคเวชระเบียนของคุณ
ให้ กั บ วิท ยาศาสตร์ยั ง แทบเป็ น ไปไม่ ไ ด้ มี
โครงการบริ จ าคร่ า งกายกระจายอยู่ ทั่ ว
สหรัฐอเมริกา รวมถึงที่โรงเรียนแพทย์ชน
ั้ น�ำ
ในทุกๆ ปี เมื่อปีที่ผ่านมา กลุ่มนักจริยธรรม
และนักกฎหมายประชุมร่วมกัน ณ Oxford
Internet Institute เพื่ อ สร้า งประมวล
จรรยาบรรณ (Ethical Code) ส�ำหรับการ
บริจาคเวชระเบียนหลังเสียชีวต
ิ ส�ำหรับเป็น
กรอบกระบวนการในการบริจาคข้อมูล
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ที่มา:

ส� ำหรับในสหรัฐอเมริกา กฎหมาย HIPAA ก� ำหนดว่าข้ อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลยังคงเป็นส่วนตั วเป็นเวลา 50 ปีหลังการ
เสียชีวต
ิ เว้นแต่สมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนที่ได้รบ
ั อนุญาต
จะเผยแพร่ขอ
้ มูล อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังอนุญาตให้
นักวิทยาศาสตร์ สามารถร้องขอและเข้าถึงข้อมูลจากสถาบันทีม
่ ี
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจย
ั ได้ เท่ากับว่าทัว
่ โลกอาจยังไม่มก
ี รอบ
หรือแนวทางที่สอดคล้องกัน เรียกได้วา่ การประชุมครัง้ นี้ เป็น
ก้าวส�ำคัญในการสร้างประมวลจรรยาบรรณ ซึ่งแสดงถึงความ
เป็นไปได้ ในการบริจาคข้อมูลในอนาคต สิ่งส�ำคั ญคื อการตั้ ง
ค่าระบบที่ชด
ั เจน เพื่อให้ผ้ค
ู นสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจน
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของตนเอง

แม้ คุณ ค่ าของรายละเอี ยดที่ อยู่ในข้ อมู ลสุขภาพ จะช่วยตอบค� ำ ถามด้ านสาธารณสุขที่ เกี่ ยวกั บ
สุขภาพของผู้คนในระยะยาว เช่น การท�ำงานในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่ อกระบวนการแก่ชรา หรือผลในด้านต่ างๆ ต่ อสุขภาพจากมลพิษ สิ่งแรกที่ ต้องท� ำคื อประมวล
จรรยาบรรณเกี่ ย วกั บ การบริจ าคข้ อ มู ล ทุก วัน นี้ มี บั น ทึ ก ทางการแพทย์ นั บ ล้ า นฉบั บ นอนแน่ นิ่ ง
อยู่ในระบบดิ จิทัลไม่ต่างจากเจ้าของร่าง การวิเคราะห์ จากระบบสุขภาพของมาร์ชฟิลด์ คลินิกใน
รัฐวิสคอนซิน (Marshfield Clinic Health System) มีบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่เสียชีวต
ิ
มากกว่าผู้ป่วยที่ยังมีชว
ี ต
ิ อยู่
การเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพหลังการเสียชีวต
ิ ควรน� ำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ รว่ มกั นและไม่ควร
ถูกน�ำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งการวิจย
ั เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวควรแบ่งปันกับสาธารณะและจัดเก็บ
อย่างระมัดระวัง อย่างการศึกษากลุ่มย่อยในนิวซีแลนด์ พบว่าประชาชนต้องการให้รฐ
ั บาลจัดการ
ข้อมูลไม่ใช่บริษัทเอกชน ทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแฮ็กข้อมูลและไม่ต้องการขายข้อมูล โดย
ในกลุ่มย่อยยังถูกแบ่งออกตามระดับของความยินยอม อย่างไรก็ดีแม้จะยังไม่มีวธ
ิ ท
ี ด
ี่ ใี นการบริจาค
ข้อมูลหลังการเสียชีวต
ิ แต่ในสหราชอาณาจักร นักวิทยาศาสตร์สามารถขออนุญาตเข้าถึงและใช้บน
ั ทึก
สุขภาพที่ไม่เปิดเผยชื่อจากระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) ได้
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หากย้ อ นไปตั้ ง แต่ ต อนต้ น แผน Korean New Deal ของ
ประธานาธิบดีมน
ุ แจอิน ได้ใช้เทคโนโลยีแบบเต็มสูบเป็นเครือ
่ งมือ
ช่วยกอบกู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19 นั่นสะท้อนให้เห็นว่า
“ข้อมูลคือทรัพยากรที่มค
ี ่าที่สด
ุ ของโลก” ไม่ต่างจากที่นิตยสาร
The Economist เคยกล่าวไว้ในปี 2017 และไม่วา่ ข้อมูลจะอยูใ่ น
วงระยะมหาสมุทรแบบ Big Data หรือถังข้อมูลส่วนกลางอย่าง
Data Lake บนหน้าจนสมาร์ทโฟนทีเ่ ปลีย
่ นหน้าไปมาของใครสักคน
หรือคลังข้อมูลที่อด
ุ มไปด้วยความคิดผ่านคราวด์ซอร์สซิง่ จาก
ผูเ้ ชีย
่ วชาญนับล้าน ข้อมูลเป็นได้ทงั้ ทรัพยากรธรรมชาติทไี่ ม่ตา่ ง
จากน้�ำมัน ซึ่งสามารถเป็นเจ้าของและซื้อขายได้ เช่นเดียวกับ
มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ควรถูกใช้อย่างกว้างขวางเท่า
ที่เป็นไปได้มากที่สด
ุ ตัวเลขก�ำลังเดินเครือ
่ งอยู่ทุกจังหวะนาที
เพราะนี่คือโลกแห่งเศรษฐกิจข้อมูล ถ้าคุณตามมันทัน!

บทความ “รู้จักกับ Digital Twin – เมื่อ
วัตถุต่างๆ มีฝาแฝดอยู่ในโลกดิจิทัล” จาก
techtalkthai.com
บทความ “รับมืออย่างไร เมื่อ AI ถูกสอนให้มี
อคติและเลือกข้าง” จาก techsauce.co
บทความ “A Deluge of Data Is Giving Rise
to a New Economy” โดย economist.com
บทความ “Consumer Insight, Coronavirus:
Community Strategies” โดย wgsn.com
บทความ “Here Are the Data Brokers
Quietly Buying and Selling Your Personal
Information” โดย Steven Melendez และ
Alex Pasternack จาก fastcompany.com
บทความ “How Privacy Tech Is Redefining
the Data Economy”
โดย CV Madhukar จาก weforum.org
บทความ “It’s Easier to Donate Your Body
to Science Than Your Medical Record”
โดย Nicole Wetsman
จาก theverge.com
บทความ “Macro Forecast: Future Drivers
2021” จาก wgsn.com
บทความ “Macro Forecast: Future
Innovations 2021” จาก wgsn.com
บทความ “South Korea to Make 5G and AI
Centerpieces of ‘Korean New Deal” โดย
Sam Kim จาก bloomberg.com
บทความ “Time to Build a National Data
Broker Registry” โดย Jordan Abbott จาก
nytimes.com
บทความ “Who Will Benefit Most
from the Data Economy?”
จาก economist.com

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

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

surveillance-studies.org
bluedot.global
neherlab.org

techsauce.co
datawallet.com
nytimes.com
theverge.com

217

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

CORE IDEA : TECHNOLOGY

CORE IDEA : TECHNOLOGY

THE
NEW
INTERNET

ในเชิงกายภาพ เรามองเห็ นการเพิ่มขึ้นคอมมูนิตี้ขนาดเล็ก และการ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นอีกขั้วของโลกาภิวฒ
ั น์ อีกด้านหนึ่งในฝั่ ง
ออนไลน์ เมื่อรัฐบาลเพิ่มการควบคุมเรือ
่ งการเข้าถึงข้อมูลในโลกดิจิทัล
อย่างแข็งขัน ดูเหมือนว่าเราก�ำลังเห็นจุ ดสิ้นสุดของการเชื่อมต่อระบบ
เดียว หรือการรวมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโลกไว้เพียงหนึ่ง หรือนี่คือจุ ด
เริม
์ ไปสู่ระบบใหม่
่ ต้นของความหลากหลายและกระจายเน็ตเวิรก

อนาคตของอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่
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หมวดหมู่ อุตสาหกรรมค้าปลีก / สื่อและความบันเทิง

หนึ่ ง ในแรงผลั ก ส� ำ คั ญ คื อ การออกกฎหมายซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การเข้ า ถึ ง ใน
ระดับท้ องถิ่น ปี 2018 สหภาพยุโรป (European Union: EU) ออก
กฎหมายชื่อว่า General Data Protection Regulation หรือเรียกย่อๆ
ว่า GDPR บังคับใช้ใน 28 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เพื่อ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลใน EU โดยเพิ่มสิทธิให้พลเมืองใน EU สามารถ
ควบคุมข้อมูลส่วนตัวได้มากขึ้น และผู้ให้บริการผ่านออนไลน์ ต้องชีแ
้ จง
หลักเกณฑ์ และความรับผิดชอบต่ อข้อมูลให้ ชาวยุโรป นั่ นมีส่วนท� ำให้
ผู้ใช้บริการชาวยุโรป ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาที่
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ผู้ให้บริการรายใหญ่บนโลกออนไลน์ และ
บริษัทด้านโซเชียลมีเดียจึงต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
และเงื่อนไขในการให้บริการ เพื่อรองรับกฎหมายฉบับใหม่ โดยเฉพาะ
เฟซบุ๊กหลังเกิดเรือ
่ งอื้อฉาวอย่างกรณี Cambridge Analytica รวมถึง
ข้อกังวลอื่นๆ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ทั้งหมดนี้ได้รบ
ั การตรวจสอบจาก
หน่วยงานก�ำกับดูแลในยุโรปอย่างใกล้ชิด กฎหมาย GDPR ถือเป็นสิ่ง
ที่สร้างผลกระทบครัง้ ใหญ่ ต่อการเก็บข้อมูลที่จะกลายเป็นหลักฐานบน
โลกออนไลน์ (Digital Footprint) ในอนาคต และยังสร้างผลกระทบต่อ
วิธก
ี ารปกป้องข้อมูลจากผู้ให้บริการบนโซเชียลมีเดียอีกด้วย
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ที มพั ฒนาจากหั วเว่ยอธิบายว่า IP ใหม่ นี้ได้
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการด้ า นเทคนิ ค ของโลกดิ จิ ทั ล ที่
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วยวาดภาพของ
โลกดิ จิ ทั ล ในปี 2030 ผ่ า นภาพเสมื อ นจริง
และโฮโลแกรม ซึ่งอธิบายถึงข้อบกพร่องของ
ระบบในปัจจุ บันที่ไม่เสถียร ไม่เพียงพอ และ
มีปัญหาด้านความปลอดภัย ความน่ าเชื่อถือ
และการจัดเก็บ รูปแบบแนวทางของ IP ใหม่นี้
เน้นการออกแบบจากบนลงล่าง และส่งเสริม
แนวทางการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ระหว่ า งรัฐ บาล
การให้ บริ ก ารด้ านปั ญ ญาประดิ ษฐ์ (AI)
บิ๊กดาต้า (Big Data) และแอพพลิเคชันอื่นๆ
ทุกประเภท อย่างไรก็ ดีผู้เชี่ยวชาญหลายคน
เกรงว่าภายใต้ IP ใหม่ ผูใ้ ห้บริการด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตซึ่งโดยปกติเป็นของภาครัฐ จะมี
อ� ำ นาจควบคุม และติ ด ตามอุป กรณ์ ทุ ก ชิ้น ที่
เชื่อมต่อกับเครือข่ายมากเกินไป

อาจไม่ได้หมายถึงการมีแค่ระบบเดียว
เครือข่ายอิ นเทอร์เน็ ตของจีนอาจแตกต่ างจากโลกฝั่ งตะวันตกที่ คุ้นเคย เพราะ
ในจีนไม่มีเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือกูเกิล แต่นั่นเป็นเรือ
่ งที่ผู้บริโภคในจีนรูด
้ ี และ
แพลตฟอร์มภายในประเทศอย่าง Baidu และ Weibo ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวโน้ม
ดั ง กล่ า วก� ำ ลั ง บอกว่า โมเดลโครงสร้า งพื้ น ฐานใหม่ ได้ น�ำ อ� ำ นาจกลั บ มาอยู่ ใ น
มือรัฐแทนที่จะเป็นบุคคล ทีมงานจากบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ย ได้น�ำเสนอ
ต้นแบบอินเทอร์เน็ตใหม่ในชื่อ New IP (Internet Protocol) ณ International
Telecommunication Union (ITU) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
องค์การช�ำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ที่ก�ำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีท่ัวโลก
แนวคิดหลักเพื่อแสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบน
ั ก�ำลังถึงขีดจ�ำกัด
ในเชิงเทคนิค เครือข่ายใหม่ระดับโลกเน้นการออกแบบจากบนลงล่าง โดยจีนควร
จะเป็นผู้สร้างหลัก
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แม้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันจะไม่มีการควบคุมที่ชด
ั เจน อ�ำนาจส่วน
ใหญ่ครอบครองโดยบริษัทของสหรัฐอเมริกาเพียงไม่กี่บริษัท อย่าง
แอปเปิ้ล กูเกิล แอมะซอน และเฟซบุ๊ก การขาดการก�ำกับดูแล
จากส่ วนกลางนี้ มี ส่วนท� ำให้ นักเทคโนโลยี เข้ ามามี ส่วนในการ
สร้างความแตกร้าวในระเบียบทางสังคม การถ่ายโอนบทสนทนา
บนพื้ น ที่ ส าธารณะ การขั ด ขวางประชาธิ ป ไตย ไปจนถึ ง การ
ตรวจสอบบนออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากเหตุการณ์อ้ือฉาว
Cambridge Analytica ถึงบทบาทของเฟซบุ๊ก ในฐานะตัวเร่งเร้า
ให้เกิดความรุนแรงในเมียนมาร์ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าอินเทอร์เน็ ต
เป็นพื้นที่ของพลเมืองซึ่งต้องการสุขลักษณะที่ดีกว่าเดิม (Public
Hygiene) รัฐบาลไม่วา่ จะปกครองโดยประชาธิปไตยหรือเผด็จการ
พยายามกีดกันผู้ที่เข้ามาปลุกปั่ นหรือมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์
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กรณีที่ตอกย้�ำภาพของระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวมากขึ้น คืออิหร่านและซาอุดีอาระเบีย รัฐบาลทั้ง
2 ประเทศออกนโยบายปิดกั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ประเทศ โดยผู้คนสามารถเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น อย่างเช่นการธนาคารหรือสาธารณสุขได้เท่านั้น
เช่นเดียวกับความส�ำเร็จของรัฐบาลรัสเซียในการตัดการเชื่อมต่อจากระบบอินเทอร์เน็ ตโลกหรือ
เวิลด์ไวด์เว็บเมื่อปลายปี 2019 สอดคล้องกับแนวคิดของรัสเซียที่ต้องการหันมาใช้แนวทางแบบ
อธิปไตยทางอินเทอร์เน็ต (Sovereign Internet) เพื่อตัดการเชื่อมต่อจากทั่วโลก ด้วยเหตุผลด้าน
ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกด้วยว่ารัสเซียผลักดันให้บริษัท
เทคโนโลยีในประเทศสามารถผลิตเทคโนโลยี แอพพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานในประเทศขึ้นมาด้วยตัวเอง เหมือนทีจ
่ น
ี เคยท�ำและประสบความส�ำเร็จมาแล้ว หลังก่อนหน้านี้
ได้ผ่านกฎหมายแบนการห้ามจ�ำหน่ายสมาร์ทโฟนที่ไม่มีแอพพลิเคชันสัญชาติรส
ั เซีย ที่ติดตั้งมาให้
จากโรงงานกับประชาชน

อ�ำนาจก�ำลังอยู่ในขั้นเปลี่ยนผ่าน ตั้งแต่ขอบเขตในสิ่งที่แต่ละรัฐต้องการซึ่งมีความแตกต่างหลาก
หลาย เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรป ปรับระบบเพิ่มอ�ำนาจในการควบคุม หรือให้
หน่วยงานข่าวกรองเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มากขึ้น หาก IP ใหม่ได้รบ
ั การอนุมัติโดย ITU
ผู้ใช้งานในประเทศเหล่านั้ นจะต้องได้รบ
ั อนุญาตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ ตของตนในการเช้าใช้
ไม่วา่ จะเป็นการดาวน์โหลดแอพฯ ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งผู้ดแ
ู ลระบบสามารถปฏิเสธการเข้าถึงได้ แทนที่
จะเป็นเว็บแบบเดิม ผู้ใช้งานจะถูกบังคับให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ ซึ่งแต่ละแห่ง
มีกฎเกณฑ์แตกต่างกันไป ไม่ต่างจากจีนในปัจจุ บัน
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ท่ามกลางการเสนอ IP ใหม่จากจีน หนึ่งในคณะผู้แทนแสดง
ความเห็ น ว่า อิ น เทอร์เ น็ ต คื อ สิ่ ง ที่ เปิ ด กว้า งและปรับ เปลี่ ย น
ได้โดยธรรมชาติ ทั้งโครงสร้างเทคนิคและการบริหารจัดการ
หากได้ ร บ
ั การควบคุ ม จึ ง เป็ น เรื่อ งน่ า กั ง วลอย่ า งยิ่ ง เพราะ
โมเดลดังกล่าวได้เปลี่ยนไปจากปรัชญาที่มีมาตั้งแต่ต้น เช่น
เดียวกับแพทริค เฟลต์สรอม (Patrik Fältström) หนึ่งในบิดา
ผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ ตในสวีเดนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980
และด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึก ษาด้ า นดิ จิทัล ให้ แ ก่ รฐ
ั บาลสวีเ ดน
แสดงความเห็ นว่าในเชิงสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ าย
(Network Architecture) การบังคั บใช้กฎหมายและอื่ นๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกั บการควบคุมผู้ให้ บริการอิ นเทอร์เน็ ต เป็นสิ่งที่
ละเมิดกฎหมายไม่ต่างจากการละเมิดลิขสิทธิภ
์ าพยนตร์ หรือ
การล่วงละเมิ ดเด็ ก และความสวยงามของอิ นเทอร์เน็ ตคื อ
ธรรมชาติของการไม่ได้รบ
ั อนุญาต (Permissionless) อย่าง
ที่เห็นได้ชด
ั เจนในช่วงอาหรับสปริง ที่เราต้องจดจ�ำได้ถึงความ
สมดุล ระหว่า งความสามารถในการสื่ อ สารและควบคุม ซึ่ง
เสียงของประชาชนนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญเสมอ
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ช่วงต้นทศวรรษ 1990 รัฐบาลจีนเริม
่ พัฒนาสิ่งที่เป็น
ที่รูจ
้ ักกันในชื่อ Great Firewall ซึ่งเป็นระบบควบคุม
อิ น เทอร์เ น็ ต ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ป ระชาชนเชื่ อ มต่ อ กั บ
เว็บไซต์ต่างประเทศที่ถูกแบน ตั้งแต่กูเกิล ไปจนถึง
เดอะนิ วยอร์กไทมส์ รวมถึงการปิดกั้นเนื้ อหาภายใน
ประเทศที่ มีความอ่ อนไหวทางการเมือง อย่างไรก็ ดี
ระบบอินเทอร์เน็ตของจีนไม่ได้มีประสิทธิภาพ 100%
ในการปิ ด กั้ น เนื้ อหาที่ ร ัฐ บาลพิ จ ารณาว่ า มี ค วาม
ละเอี ย ดอ่ อ นหรือ เป็ น อั น ตราย โดยเฉพาะในช่ ว ง
หลายปีมานี้ จีนจึงเริม
่ ด�ำเนินระบบเครดิตทางสังคม
(Social Credit System) ส�ำหรับประชากร โดยการ
ให้เครดิตขึ้นอยู่กับพฤติ กรรมออนไลน์ และออฟไลน์
รวมทัง้ คดีความผิดทางอาญาประเภทไม่รา้ ยแรง ดังนัน
้
หากใครก็ตามทีม
่ ค
ี ะแนนโซเชียลเครดิตลดต่�ำกว่าเกณฑ์
วั ด ด้ ว ยเหตุ ผ ลการโพสต์ ข้ อ มู ล บนโซเชี ย ลมี เ ดี ย
มากเกิ น ไป ระบบของรั ฐ สามารถระงั บ โทรศั พ ท์
เครื่องนั้ นไม่ให้ เชื่อมต่ อกั บเครือข่ายได้

แน่ นอนว่าส� ำหรับบริษัทออกแบบเทคโนโลยี ผลก� ำไรคื อพื้ นฐานหลัก ระบบอิ นเทอร์เน็ ตที่ โดด
เด่ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสหรัฐ อเมริก า และข้ อ มู ล ดาต้ า ต่ า งก็ ไหลบ่ า ไปที่ นั่ น แต่ เราก็ เ กรงกลั ว การ
ควบคุมแบบจีน ไม่ว่าอนาคตของดิ จิทัลจะถูกสร้างขึ้นที่ ไหน ดูเหมือนว่าจะมีข้อตกลงระดั บโลก
ซึ่งนั่ นอาจเป็นเวลาส�ำหรับเวอร์ชั่นที่ ดีกว่าของไซเบอร์สเปช (Cyberspace) ความเสี่ยงอยู่ที่ว่า
หากทั้ ง 3 โมเดลล้ ม เหลว ทั้ ง การให้ อ� ำ นาจกั บ ผู้ ใ ช้ ง าน การเพิ่ ม ความเป็ น ประชาธิป ไตยและ
ความโปร่ง ใส ตลอดจนการลดอ� ำ นาจจากทั้ ง บริษั ท เทคโนโลยี ข นาดใหญ่ แ ละบริก ารความ
ปลอดภั ย โดยรัฐ คงจะมี อี ก หลายประเทศเอนเอี ย งไปสู่ โ มเดลแบบจี น มากกว่ า ที่ จ ะตกลง
ร่วมมือกับบริษัทในซิลิคอนแวลลีย์สักแห่งก็ได้
สิ่งที่ท�ำให้หลายประเทศแตกต่างจากจีนในตอนนี้ คือประชาชนสามารถระดมพลและออกเสียงได้
สิ่งที่ต้องท�ำคือการปกป้องประชาธิปไตยในยุคแห่งการเฝ้าติดตาม ไม่วา่ จะเป็นพลังขับดันทางการ
ตลาด หรือพลังที่ขับเคลื่อนด้วยอ�ำนาจนิยม

แม้ความทะเยอทะยานของปักกิ่งในการสร้างระบบควบคุมโครงสร้างพื้นฐานบนระบบอินเทอร์เน็ต
ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปัญหาส�ำหรับทุกคน เพียงแต่เป็นบทบาทหนึ่ งของการพัฒนาเท่านั้ น อย่างไร
ก็ตามอินเทอร์เน็ตควรเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลาง แต่มน
ั กลับกลายเป็นเครือ
่ งมือที่ถก
ู ควบคุม
ทางการเมือง โครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ถูกน�ำมาใช้เพื่อเป้าหมายด้านนโยบาย
ในการปราบปรามผู้คนในเชิงเศรษฐกิจและกายภาพ เห็นได้จากกรณีในแคชเมียร์ ในเมียนมา หรือ
กรณีการเปิดเผยข้อมูลของเอ็ดเวิรด
์ โจเซฟ สโนว์เดน (Edward Joseph Snowden) อดีตนักวิเคราะห์
ข่าวกรองชาวอเมริกัน นีลส์ เทน โอเวอร์ (Niels ten Oever) ตัวแทนแต่งตั้งจากเนเธอร์แลนด์
บนเวทีประชุม ITU ให้ความเห็นว่าปัญหาส�ำคัญที่เราเผชิญร่วมกัน คือเราจะสร้างเครือข่ายสาธารณะ
ในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นของเอกชนได้อย่างไร บทบาทของรัฐกับบทบาทของบริษัทคืออะไร
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ส่วนที่สอง
การกระจายศูนย์กลางทางสังคมที่เกิด
จากบล็อกเชน สามารถส่งต่อและท�ำให้
เกิ ดรู ปแบบการผลิตซ้�ำของความเป็น
ประชาธิปไตย ผ่านการมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือของผู้คน

www.freepik.com

ค�ำส�ำคัญคือการกระจายศูนย์กลาง (Decentralization) เพือ
่ กอบกูค
้ วามล้มเหลวของระบบทีม
่ อ
ี ยู่
ท่ามกลางการค้นหาทางออก บล็อกเชนซึ่งเน้นการตัดตัวกลางออกเป็นตัวเลือกที่ถูกยกมาอันดับ
ต้นๆ แม้บล็อกเชนจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่สะสมมานานได้ทั้งหมด แต่เป็นเครือ
่ งมือที่สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนา
เทคโลยีต่อยอดปัญญาประดิษฐ์ที่ดีกว่าเดิมในหลายส่วน
ส่วนแรก
กรณี ที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเริม
่ กระบวนการตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
ในซิลิคอนแวลลีย์ ว่ามีลักษณะผูกขาดหรือขัดต่อหลักการแข่งขันทางธุรกิจหรือไม่ ซึ่งบล็อกเชนมี
ส่วนท�ำให้มูลค่าด้านข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ Web 2.0 สามารถส่งต่อให้ผู้ใช้งานในระดับบุคคล
ใน Web 3.0 ได้อีกทอดหนึ่งมากขึ้น
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ส่วนที่สาม
บล็อกเชนไม่ได้ ถูกควบคุมโดยอ� ำนาจศูนย์กลาง แต่ มาจาก
โครงข่ายของผู้เข้าร่วม ซึ่งสามารถตั้ งกฎเกณฑ์ การเข้าร่วม
ด้วยตัวพวกเขาเอง และสามารถเลือกที่จะพัฒนาระบบที่มา
จากมติเห็นชอบ ท�ำให้กระบวนการนี้ชว
่ ยป้องกันการเซ็นเซอร์
และมีความยืดหยุ่นมากกว่ากลไกการตัดสินใจจากศูนย์กลาง
ต่างๆ เช่น เมืองส�ำคัญ รัฐบาล องค์กร หรือกลุ่มบริษัทชั้นน�ำ
ขนาดใหญ่ ที่ ส�ำคั ญเทคโนโลยีที่มาจากบล็อกเชน สามารถ
ก่อให้เกิดการร่วมมือทางการกระจายศูนย์กลาง และช่วยให้เกิด
ความสอดคล้องของผลประโยชน์รว่ มกัน มากกว่าโครงสร้าง
แบบบนลงล่าง หรือโครงสร้างแบบค� ำสั่งและควบคุมอย่าง
ที่เคยมีมา การกระจายศูนย์กลางจึงเป็นกระบวนการกระจาย
อ�ำนาจหน้ าที่ จากพื้นที่ และผู้ควบคุมหลัก ในสถาปัตยกรรม
แบบการกระจายศูนย์กลาง (Decentralized Architecture)
นั้ น แม้ เ ป็ น เรื่อ งยากที่ จ ะรับ รู ้ศู น ย์ ก ลางแบบเจาะจง แต่
ในความเป็นจริงเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ก็เริม
่ ต้นพัฒนามาจากรูป
แบบการกระจายศูนย์กลาง ตลอดจนเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น
บิทคอยน์ (Bitcoin) และอีเธอเรียม (Ethereum) ก็เป็นตัวอย่าง
ของระบบและสถาปัตยกรรมแบบการกระจายศูนย์กลาง

www.freepik.com

227

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

CORE IDEA : TECHNOLOGY

CORE IDEA : TECHNOLOGY

อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีการกระจายอ�ำนาจ โดย Web 1.0 เป็นเวอร์ชน
ั่
แรกของการเชื่อมต่อแบบ Dial-Up ระบบอินเทอร์เน็ ตที่เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ประกอบด้วย
เว็บเพจแบบคงที่ไม่มีการโต้ตอบ Web 2.0 คือเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ที่รวดเร็วกว่า
มีสว่ นร่วม และเชือ
่ มโยงโครงข่ายมากขึ้น เน้นการโต้ตอบซึ่งก�ำลังกลายเป็นอินเทอร์เน็ตแบบผสมผสาน
ข้อมูล (Data Behemoths) อย่างกูเกิล เฟซบุ๊ก และแอมะซอน ซึ่งเทคโนโลยีบน Web 2.0 มุ่งไปที่
การค้าและการสื่อสารที่ฉับไว แม้ Web 2.0 จะช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้ในระดับโลก มีส่วนช่วยในการแลกเปลีย
่ นข้อมูลที่หลากหลาย มีส่วนที่ท�ำให้เกิดโอเพนซอร์สอย่าง
ลินุกซ์ (Linux) กิตฮับ (GitHub) และวิกิพีเดีย (Wikipedia) ที่ประสบความส�ำเร็จ แต่ระบบดังกล่าว
ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนัก เพราะแพลตฟอร์ม Web 2.0 เน้นบริการแบบรวมศูนย์ที่มีการควบคุม
เนื้อหาของผู้ใช้ มีระบบจัดเก็บที่มีส่วนสร้างรายได้จากข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเสี่ยงต่อการละเมิด

ไม่เว้นแม้แต่ชอ
่ งว่างเชิงวิกฤตดิจิทัล (Digital Divide) ด้าน
ความสามารถในการเข้าถึง การใช้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารใน
ระดับบุคคล ชุมชน ประเทศ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่ไม่
เท่าเทียม ซึ่งก�ำลังเป็นค�ำถามว่าการเข้าถึงอย่างกว้างขวางทีว
่ า่
นัน
้ ก�ำลังน�ำมาซึ่งปัญหาความเหลือ
่ มล้�ำทีไ่ ม่ตา่ งจากยุคทองชุบ
(Gilded Age) แบบชวนฝันหวานอย่างอเมริกันดรีมหรือไม่
การเข้าสู่ Web 3.0 อาจเป็นอีกขั้นของการจัดการปัญหาจาก

http://bitmason.blogspot.com
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ระบบเดิ ม และเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพที่ ม ากขึ้ น หนึ่ ง ในประเด็ น
ที่ ถู ก พู ด ถึ ง คื อ สถาปั ต ยกรรมแบบการกระจายศู น ย์ บ น
แพลตฟอร์มแบบเปิด ระบบจัดการเว็บไซต์ด้วยเครือข่ายแบบ
เพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) แอพพลิเคชันท�ำงานบนระบบ
จัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย มากกว่าเซิรฟ
์ เวอร์แบบรวมศูนย์จุด
(Node) มหาศาลที่ เชื่อมเข้ าไว้ด้วยกั น ซึ่งสามารถน� ำไปสู่
คอมพิวเตอร์โลก (World Computer) อย่างแท้จริงมากขึ้น
ช่วยสะท้อนเสียงประฌามระบบศูนย์กลางว่าเป็น “ตราบาป
แห่งอินเทอร์เน็ต” ไม่ต่างจากที่ไบรอัน เบห์เลนดอร์ฟ (Brian
Behlendorf) ผู้สร้าง Apache Web Server เคยกล่าวไว้

อี เ ธอเรี ย ม (Ethereum) คื อ หนึ่ งในเทคโนโลยี ที่ ถู ก
ย ก ม า เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ก่ อ ตั้ ง โ ด ย วิ ท า ลิ ค บู เ ท ริ น
(Vitalik Buterin) ใช้ ห ลั ก การของบล็ อ กเชน (Blockchain) แสดงถึ ง ระบบโมเดลการกระจายศู น ย์ แบบจุ ด
(Node) นั บ พั น “จุ ด ” เหล่ า นี้ จ ะถู ก ติ ด ตั้ ง และเปิ ด ให้
ท�ำงานโดยอาสาสมัครจากทั่วโลก แทนที่ระบบเซิรฟ
์ เวอร์
และระบบคลาวด์ แ บบเดิ ม ในเชิ ง ทฤษฎี อี เ ธอเรี ย ม
คื อ การผสมผสานกั น ระหว่ า งการควบคุ ม ข้ อ มู ล แบบ
เก่ า กั บ ระบบข้ อ มู ล ที่ เราคุ้ น เคยกั น ในปั จ จุ บั น โดยทุ ก
ครั้ง ที่ ผู้ ใ ช้ ท� ำ การบั น ทึ ก เพิ่ ม หรือ ลบข้ อ มู ล ทุ ก จุ ด (Node) บนเครือ ข่ า ยจะท� ำ การอั พ เดต
ทั้ งหมด เพราะหากเป็นการรวมศูนย์ แบบเดิ ม การใช้งานบางแอพพลิเคชันซึ่งพึ่ งพิ งบริษัทหรือ
ผู้ให้ บริการบุคคลที่ สามในการเก็ บข้ อมูลส� ำคั ญ เช่น หมายเลขบั ตรเครดิ ต ประวัติการซื้อ และ
ข้อมูลส่วนตัว จะถูกบันทึกเข้าสู่เซิรฟ
์ เวอร์ของบริษัทเหล่านั้น อีเธอเรียมก�ำลังสร้างระบบที่คืนความ
เป็นเจ้าของ ไม่วา่ จะทั้งข้อมูลและการควบคุมไปสู่ผู้บริโภค อีกด้านหนึ่งคือเป็นแพลตฟอร์มที่เปิด
โอกาสให้ นักพั ฒนา สามารถสร้างและปรับใช้แอพพลิเคชันแบบกระจายอ�ำนาจ โดยใช้สมาร์ท
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ที่มา:

คอนแทรค (Smart Contract) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของอีเธอเรียม ที่เป็นตัวก�ำหนดคุณสมบัติ
เงื่อนไข และประมวลผลร่วมกับระบบบล็อกเชน (Blockchain) ของอีเธอเรียม ดังนั้ นนั กเขียน
โปรแกรมทั่วโลกจึงสามารถเขียนโปรแกรมรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานเครือข่ายของอีเธอเรียม ตลอด
จนแอพพลิเคชันมากมายที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน จนกลายเป็นจุดเริม
่ ต้นของ
สัญญาณบล็อกเชนอื่นๆ ในปัจจุ บัน

บทความ “กฎหมาย GDPR คืออะไร?
ตอบทุกข้อสงสัยทีค่ นใช้อนิ เทอร์เน็ตทัว่ โลกต้อง
รู้” โดย Jenpasit Puprasert
จาก techsauce.co
บทความ “รัสเซียทดสอบตัดการเชื่อมต่อ
จากระบบอินเทอร์เน็ตโลกสำ�เร็จ เล็งเพิ่ม
ประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศ”
โดย ปณชัย อารีเพิ่มพร จาก thestandard.co

ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นช่วยย้�ำข้อดี ของบล็อกเชนในฐานะฐานข้อมูลที่ มีประสิทธิภาพ ในการช่วย
กระจายข้อมูลที่ ทั่วถึ งทั้ งเครือข่าย พร้อมสถานะข้อมูลที่ เหมือนกั นทั้ งหมด โดยไม่จ�ำเป็นต้ องมี
คนกลางในการเก็บข้อมูล (Distributed Ledger Technology) ทุกคนบนห่วงโซ่จึงสามารถมอง
เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างโปร่งใส

แล้วอะไรคือทางออกใหม่ของระบบเดิม
อีกด้านหนึ่ง ทิม เบอร์เนิรส
์ -ลี (Tim Berners-Lee) ผูใ้ ห้ก�ำเนิดเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)
พยายามสื่อสารในโปรเจ็กต์ใหม่ในโอเพนซอร์สของตนเอง ซึ่งเป็นความก้าวหน้า
สู่ระบบอินเทอร์เน็ตแบบกระจายศูนย์กลาง (Decentralised Internet) ที่เริม
่ ต้น
มาตั้งแต่ปี 2018 ในนาม Solid พัฒนามาจาก Social Link Data และพร้อม
ด�ำเนินแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ท�ำให้เวิลด์ไวด์เว็บกลายเป็นสิง่ ทีด
่ ข
ี ้น
ึ กว่าเดิม จากสิง่ ทีเ่ รียกว่า
ดิสโทเปียแห่งโลกดิจิทัล ซึ่งมีต้นตอมาจากการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด ไม่วา่ จะเป็น
การข่มขู่ คุกคาม หรือควบคุมจากรัฐ การสร้างระบบเพื่อเกิดแรงจู งใจด้านรายได้
ตั้งแต่การโฆษณา บิดเบือนเนื้อหา จนน�ำไปสู่การสร้างข่าวปลอม ตลอดจนคุณภาพ
ด้านการสื่อสารบนเว็บไซต์
แน่ นอนว่าเราคงไม่สามารถกล่าวว่ารัฐหรือบริษัทเทคโนโลยี เป็นตั วปัญหาและ
ต้องเป็นคนแก้ปัญหาเพียงล�ำพัง เขาเชื่อว่าเวิลด์ไวด์เว็บที่ดีข้ ึนนั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกคน ด้วยการวางมาตรฐานและกฎระเบียบข้อตกลงกลาง จนน�ำไปสู่
Contract for the Web ที่งาน Web Summit ในปี 2019 สัญญาดังกล่าวด�ำเนินงาน
โดย 80 องค์กรมานานกว่า 1 ปี มีหลักการส�ำคัญ 9 ข้อเพื่อปกป้องเว็บ ส�ำหรับ
3 ส่ วนหลักคื อรัฐบาล บริษัท และประชาชน พร้อมเอกสารตี พิมพ์ซ่ ึงได้ รบ
ั การ
สนับสนุนจากกว่า 150 องค์กร ตั้งแต่ไมโครซอฟต์ ทวิตเตอร์ กูเกิล และเฟซบุ๊ก
ไปจนถึ งมูลนิ ธิพรมแดนอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Frontier Foundation)
ทั้งนี้ ผู้ที่รว่ มลงนามสัญญาต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถปรับหลักการและ
ท�ำงานเพื่อแก้ปญ
ั หาที่ท้าทายขึ้น รวมทั้งสามารถถูกลบรายชื่อออกจากผูล
้ งนามได้
ภายใต้ข้อก�ำหนด
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บทความ “Ethereum คืออะไร ต่างจาก
Bitcoin อย่างไร และทำ�ไมมันถึงเป็น
เหรียญอันดับ 2 ของโลก”
จาก siamblockchain.com
บทความ “WWW อายุครบรอบ 30 ปี
Tim Berners-Lee ออกมารณรงค์ ให้ทั่วโลกใช้
งานเว็บในทางทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ ” จาก techtalkthai.com

หลักการของสัญญาก�ำหนดให้รฐ
ั แก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้ตอบโจทย์
ต่อยุคดิจท
ิ ัลมากขึ้น เปิดกว้างส�ำหรับทุกคนเพื่อให้ยงั คงแข่งขันได้
ขณะเดียวกันต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิที่จะถูกลืมบน
โลกออนไลน์ ส่วนบริษัทหรือภาคเอกชนก็ต้องค�ำนึงถึงการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่มีราคาไม่แพง ไม่แสวงหาผลก�ำไรในระยะสั้นจาก
การละเมิดสิทธิสาธารณชน ส่วนผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ต้อง
ออกแบบโดยค�ำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ความหลากหลายของผูใ้ ช้
งาน ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งาน อีกส่วนคือประชาชน
เน้ นการสร้างเนื้ อหาที่ มีความหมายเพื่ อท� ำให้ เว็บเป็นสถานที่ ที่
มีคุณค่ า สร้างคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็ง เป็นสถานที่ ที่ปลอดภั ยและ
ต้อนรับทุกคน ย้�ำเตือนถึงการเปิดรับส�ำหรับทุกคนและทุกที่
อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีไม่ได้มีความหมายโดยธรรมชาติ แต่ เกิด
จากการให้ ความหมายและวัตถุประสงค์ ตามแต่ การใช้งานของ
แต่ละบุคคล อาจไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างได้ เว้นเสียแต่ ว่าเป็นระบบที่
ตกผลึกจากรวมตัวกันของผู้คน เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
มีสิทธิในการตัดสินใจ มีความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่ และค�ำนึงถึง
ความเป็นส่วนตัว ซึ่งระบบอินเทอร์เน็ ตใหม่ก�ำลังให้ค�ำตอบบาง
อย่างแก่เรา ว่าเราก�ำลังเดินทางไปสู่อนาคตแบบไหน

บทความ “China and Huawei Propose
Reinvention of the Internet” จาก ft.com
บทความ “Exploring Decentralization:
Blockchain Technology and Complex
Coordination” โดย Mally Anderson
จาก jods.mitpress.mit.edu
บทความ “Inside China’s Controversial
Mission to Reinvent the Internet” จาก
ft.com
บทความ “Macro Forecast:
Future Drivers 2021” จาก wgsn.com
บทความ “Tim Berners-Lee Unveils Global
Plan to Save the Web” โดย Ian Sample
จาก theguardian.com
บทความ “The Chinese and
Non-Chinese Internet Are Two worlds.
Here’s What It’s Like to Use Both”
โดย Alice Su และ Frank Shyong
จาก latimes.com
ที่มาภาพ:
ft.com
cyberstability.org
blog.mozilla.org
medium.com
freepik.com
marsfinance.net
ethereum.org
nytimes.com
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SENSORIAL
SELLING

ดิจิทัลที่เติมเต็มความรู้สึก

เมื่อสิ้นปี 2019 ฟีดในโซเชียลมีเดียต่างเต็มไปด้วยข้อความแห่งความ
หวังและการมองไปข้างหน้า เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่อย่างใจจดใจจ่อ
ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือนของปี 2020 ฟีดในโซเชียลมีเดียราวกับมาจาก
โลกอีกใบที่เราไม่เคยจินตนาการถึงหรือเตรียมรับกันมาก่อน เพราะเต็ม
ไปด้วยข่าวสารและข้อมูลของวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก เริม
่ ตั้งแต่การออกจากบ้านกลายเป็นความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน
ไม่ใช่แค่ต่อตัวเรา กฎการเชื่อมต่อในชีวต
ิ จริง (In Real Life-IRL) ต้อง
ถูกเขียนขึ้นใหม่ เพราะการสัมผัสเชิงกายภาพ ตั้งแต่การจับมือ หอมแก้ม
หรือ กอดทั ก ทาย ยิ่ ง เพิ่ ม ความวิต กกั ง วลและความเสี่ ย ง จนถึ ง การ
เดินทางระหว่างประเทศซึ่งกลายเป็นเรือ
่ งที่ยากขึ้น
การกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงก�ำลังเพิ่มความโดดเดี่ยวด้วยพื้นที่คับแคบ
มุมโปรดในบ้านก�ำลังกลายเป็นคุกแห่งใหม่ ถึงขั้นที่นางเดโวรา เคสเทล
ผู้อ�ำนวยการแผนกสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุวา่
ความโดดเดี่ ยว ความกลัว ความไม่ แน่ นอน และความไม่ มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ล้วนเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อก้าวผ่าน
ช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้ ไปด้วยกัน อดีตนั กบินอวกาศที่เคยปฏิบัติงาน
เพียงล�ำพังบนสถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station
(ISS) เป็นระยะเวลา 1 ปีอย่างสกอตต์ เคลล์ (Scott Kell) และมาร์แชลล์
พอร์เตอร์ฟล
ิ ด์ (Marshall Porterfield) ผู้เข้าใจเงื่อนไขข้อนี้ ดี จึงให้
ค� ำแนะน� ำเรื่องการปรับแนวคิ ด หนึ่ งในนั้ นคื อการออกนอกบ้ านโดย
ไม่ ต้ อ งออกจากบ้ า น “นั ก บิ น อวกาศมั ก อั ด เสี ย งนก น้� ำ ตก ต้ น ไม้
มาเปิดฟัง เพื่อให้รูส
้ ึกผ่อนคลายระหว่างปฏิบัติงานอยู่ในห้วงอวกาศ”
ความน่ า สนใจอยู่ ที่ ใ นขณะที่ เ ราก� ำ ลั ง เว้ น ระยะห่ า งทางภายภาพ
เครื่อ งมื อ อย่ า งโซเชี ย ลแพลตฟอร์ม และดิ จิ ทั ล ก� ำ ลั ง ช่ ว ยให้ ผู้ ค น
ถอยห่างจากความกลัว ขยับช่องว่างจริงทางกายกาพให้ผ้ค
ู นเข้าใกล้กัน
มากขึ้น นั่นหมายถึงทั้งแบรนด์และผู้ใช้งานต่างต้องปรับตัวและแบ่งปัน
ช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆ กัน
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หมวดหมู่ อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่, สื่อและความบันเทิง,
การท่องเที่ยว, ศิลปะและหัตถกรรม, ความงามและแฟชั่น
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ข้อความจากทีโดรส อัดฮานอม (Tedros Adhanom) ผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าว
ว่า “ขณะที่พวกเราทุกคน #TogetherAtHome เราควรฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือเล่นเกม” เขาน�ำ
เสนอวิธส
ี ร้างความผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่การเล่นเกม ที่เคยถูกตั้งค�ำถามในแง่
การเสพติด
แน่นอนว่าเกมในสนามที่เคยจุผ้ค
ู นจ�ำนวนมากต้องถูกระงับไปในช่วงช่วงล็อกดาวน์ แต่ดเู หมือนว่า
เกมอย่างอีสปอร์ต (eSports) ก�ำลังได้รบ
ั ความนิยมเพิ่มขึ้นเรือ
่ ยๆ ปี 2018 ธุรกิจอีสปอร์ตท�ำรายได้
ราว 905 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าในปี 2021 จะท�ำรายได้สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยมีผู้ชมผ่านทางไลฟ์และช่องทางออนไลน์ทั่วโลกไม่ต่�ำกว่า 380 ล้านคน ในขณะที่รายงานจาก
Newzoo บริษัทวิจัยการตลาดที่เจาะลึกเฉพาะวงการอีสปอร์ตและเกม ระบุเพิ่มเติมว่ารายได้ 3 ใน
4 มาจากสปอนเซอร์ และการขายลิขสิทธิก
์ ารถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ โดยรายได้กว่า 1 ใน 3 มาจาก
จีน รองลงมาอยู่ในอเมริกาเหนือ ส�ำหรับภูมิภาคที่ตลาดอีสปอร์ตขยายตัวสูง ได้แก่ เอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง โดยเอเชียตะวันออกภูมิภาคเดียว มีอัตราการเติบโตต่อปี
(ค�ำนวณระหว่างปี 2018-2023) สูงถึง 24%

ธุรกิจเกม (Virtual (Gaming) Solution)
การเว้นระยะในช่วงกักตัวมีส่วนท�ำให้การเชื่อมต่อในโซเชียลเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ใช้งานจริงจัง (Heavy
User) มีอยู่ราว 73% ซึ่งรูส
้ ึกโดดเดี่ยวกว่าอีกกลุ่ม อีกกลุ่มคือกลุ่มที่ใช้งานทั่วไป (Light User) ที่
มีอยู่ราว 52% ซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน การท�ำทุกกิจกรรมเป็นการท�ำผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่สั่งอาหาร
ท� ำงาน ช้อปปิ้ง จนถึ งสร้างความผ่อนคลายผ่านทางออนไลน์ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ
โซเชียลมีเดียจึงไม่ต่างจากเครือ
่ งมือช่วยแก้ปญ
ั หา ทั้งในแง่การเชื่อมต่อและการสร้างภาวะอารมณ์
ให้คงที่
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Newzoo ประเมินว่ารายได้ของวงการ
อีสปอร์ตทั่ วโลกในระยะยาว เป็นผล
มาจากความนิ ย มต่ อ เนื่ อ งจากช่ ว ง
COVID-19 จากทั้ ง ผู้ ช มและผู้ จั ด
หน้ าใหม่ คาดว่าในปี 2023 วงการ
อีสปอร์ตมีแนวโน้มเติบโตจนท�ำรายได้
สูงถึง 1,598 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
เพิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นเกิ ด COVID-19 ที่
คาดไว้ที่ 1,556 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 ความนิยมในอีสปอร์ตเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในออสเตรเลีย
คาดว่าความนิยมเติบโตขึ้นถึง 3 เท่า ส่วนหนึ่งเพราะคนจ�ำนวนมากอยู่ในช่วงกักตัวและต้องการ
สร้างความผ่อนคลาย นอกจากนี้ อี กส่ วนยังมาจากการที่ ผู้จัดรายการแข่งขันกี ฬาในสนามจริง
จ�ำนวนมาก เปลี่ยนไปจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตแทน เช่น กีฬารถแข่งที่เปิดรายการแข่ง
ออนไลน์ (e-Races) โดยนักแข่งสามารถประจ�ำการอยู่บ้าน มีตารางการแข่งขันเพื่อต้อนรับแฟนๆ
ชัดเจน ไม่วา่ จะนาสคาร์ (Nascar) อินดี้คาร์ (IndyCar) โดยเฉพาะฟอร์มูลาวัน (F1) ที่หันมาจัดงาน
Virtual Grand Prix ซึ่งสามารถดึงดูดผูช
้ มออนไลน์ได้มากถึง 3.2 ล้านคน หรือรายการ FDA Hublot
eSports ที่ถ่ายทอดสด 12 ชัว
่ โมงผ่านช่อง ESPN2 โดยนักแข่งรถเฟอร์รารีคนดังชาร์ลส์ เลอแคลร์
(Charles Leclerc) คว้ารางวัลจากรายการดังกล่าว เช่นเดียวกับ Zwift เกมวิง่ และปั่ นจักรยาน
ออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเริม
่ เทรนด์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการแบ่งปันเคล็ดลับจนพัฒนาสู่
การแข่งขัน เพื่อลงแข่งในรูปแบบเสมือนจริง วิธีการนี้ มีส่วนอย่างมากในการลดก�ำแพงระหว่าง
ผู้ใช้งาน ท�ำให้พวกเขาสามารถเรียนรูแ
้ ละเติบโตไปอีกขั้น
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อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกอย่างจะสวยงาม
ไปทั้งหมด เพราะบางเวทีต้องถูกยกเลิก
การจั ด ไป อย่ า งสมาคมซอฟต์ แวร์เพื่ อ
ความบันเทิง ประกาศยกเลิก E3 2020
งานเกมที่ ย่ิ ง ใหญ่ แ ห่ ง ปี หรื อ อี เวนต์
อย่าง GDC ที่ต้องขยับตาราง โดยเลื่อน
ไปจัดช่วงเดื อนสิ งหาคมแทน เช่นเดี ยว
กับห่วงโซ่การผลิตที่หยุดชะงัก ซึ่งมีส่วน
ก่อให้เกิดอุปสรรคในช่วงที่ตลาดมีความ
ต้องการสินค้ากลุม
่ นี้สงู กระบวนการผลิต
ฮาร์ดแวร์จึงมีความล่าช้า อย่างกรณีสาย
การผลิตของ Nintendo Switch ของ
ญี่ปุ่น ที่ชน
ิ้ ส่วนส�ำหรับเครือ
่ งเกมทั้งหมด
ผลิตจากจีน Nintendo จึงต้ องประสบ
กับความล่าช้าทั้งการผลิตและการจัดส่ง
แม้ขณะนี้โรงงานในจีนจะเปิดด�ำเนินการ
ตามปกติแล้วก็ตาม
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ธุรกิจบันเทิงและเอนเตอร์เทนเมนต์ (Quarantainment)
รายงานจาก We Are Social และ Hootsuite ชี้ว่าเดื อน
เมษายน ปี 2020 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นราว 301 ล้านคน
หรือ 7.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้ปัจจุ บัน
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมทั้งหมด 4.57 พันล้านคนทั่วโลก หนึ่ง
ในนั้นคือการเข้าถึงดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ แม้ในปี 2020
รายได้ของอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกบนฝั่ งออฟไลน์ จะลดลง
25% ส่วนรายได้ของการแสดงดนตรีสดลดลงมากถึง 75% แต่
Goldman Sachs คาดการณ์วา่ รายได้จากการฟังเพลงแบบ
สตรีมมิง (Streaming) จะเพิม
่ ขึ้นกว่า 18% ในปีนี้ พร้อมจ�ำนวน
ผู้ฟังที่ จะทะยานจาก 341 ล้านคนเมื่อปี 2019 เป็น 1,200
ล้านคนในปี 2030 ความอิสระ การมีโอกาสเลือก และความ
จ�ำเป็นที่ต้องอยู่บ้าน เป็นค�ำตอบส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเข้าถึง
เอนเตอร์เทนเมนต์ทางออนไลน์มากขึ้น
เมื่อทางรอดถูกแขวนไว้กับกลุ่มดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ ที่
ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงต้องถอยระยะในชีวต
ิ จริง (IRL) แต่
ประสบการณ์ยังคงต้องได้รบ
ั การตอบสนองและกระตุ้นความ
รูส
้ ึกในด้านใดด้านหนึ่ง
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ในฟินแลนด์ สัปดาห์วน
ั หยุดแรงงาน
คื อ ช่ ว งเวลาส� ำ คั ญ ที่ ผู้ ค นนิ ย มออก
ไปปาร์ตี้และชมคอนเสิ รต
์ กลางแจ้ง
แต่เพราะอยูใ่ นช่วง COVID-19 เมือง
เฮลซิงกิจึงร่วมมือกับบริษัทด้าน VR
อย่าง Zoan เพื่อสร้างสรรค์คอนเสิรต
์
ในรูปแบบ VR ผลพบว่าจากจ�ำนวน
ประชากรราว 6 ล้านคนของฟินแลนด์
มี ผู้ ช มกว่ า 700,000 คนที่ เ ข้ า ชม
คอนเสิ ร ์ต เสมื อ นจริง นี้ เท่ า กั บ ว่า มี
ผู้ เ ข้ า ร่ว มเกื อ บ 12% โดยในบรรดา
ผู้เข้าร่วมมีมากกว่า 150,000 คนที่
เข้าร่วมผ่านตัวแทนเสมือน (Avatar)

ดูเหมือนในภาวะเช่นนี้ ไม่วา่ ค่ายเล็กหรือค่ายใหญ่ต่างใช้ต้นทุน ซึ่งก็คือแฟนคลับในมือ เพื่อต่อยอด
ให้ ธุ ร กิ จ ดนตรีแ ละความบั น เทิ ง ยั ง คงอยู่ ต่ อ ได้ ค่ า ยเพลงยั ก ษ์ ใ หญ่ ข องเกาหลี ใ ต้ อ ย่ า ง SM
Entertainment ได้จับมือกับ NAVER บริษัทผู้น�ำทางเทคโนโลยี สร้างบริการสตรีมมิงคอนเสิรต
์
Beyond LIVE ผู้ชมทั่ วโลกสามารถรับชมสดผ่านแอพพลิเคชัน VLIVE ล่าสุดคื อคอนเสิ รต
์ ชื่อ
SUPER JUNIOR-Beyond the Super Show แฟนเพลงได้ต่ืนตาตื่นใจไปกับ Giant Siwon ซึ่ง
เป็นการใช้เทคโนโลยี AR ขั้นสูง จากความร่วมมือระหว่าง SK Telecom เพื่อสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ
เสมือนจริงของชเวซีวอน หนึ่งในสมาชิกวง Super Junior โดยแบบจ�ำลองนั้นมีขนาดความสูงกว่า
12 เมตร เมื่อบวกเข้ากับคุณภาพกล้องระดับ 4K ที่คอยจับภาพสมาชิกแต่ละคนโดยเฉพาะ จึงเรียก
ได้วา่ เป็นหนึ่งในการถ่ายทอดสดที่สมจริงและตระการตาที่สุด

เช่นเดียวกัน ในช่วงเวลาปกติ สุดสัปดาห์คือเวลาทองของการสังสรรค์ แต่การระบาดของ COVID-19
ท�ำให้ผ้ค
ู นต้องหันมาสังสรรค์ผ่านรูปแบบดิจท
ิ ัลไนต์คลับ (Digital Nightclubs) แทน เสาร์แรกของ
ช่วงการกักตัวในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้อินสตาแกรมลงทะเบียนเข้ากลุม
่ Club Quarantine ปาร์ตี้แบบ
เสมือนจริง ซึ่งมีดีเจ ดี-ไนซ์ (DJ D-Nice) เป็นโฮสต์ในการจัดผ่านการไลฟ์สดทางอินตาแกรมยาว
ถึง 9 ชั่วโมง โดยมีผู้ติดตามกว่า 1.8 ล้านคน เช่นเดียวกับที่นิวยอร์ก Virtually Nowadays เป็น
โปรแกรมสตรีมมิงที่ เหล่าดีเจชวนผู้ชมมาสนุกตลอดคื น ตั้ งแต่ เวลา 2 ทุ่มยันเที่ ยงวัน ทางด้าน
Cloud Clubbing เป็นปาร์ตี้ออนไลน์ ที่เริม
่ ต้นในจีน โดยผู้สนใจสามารถร่วมปาร์ตี้ออนไลน์ ผ่าน
ระบบของ BIGO LIVE พูดคุยกับเหล่าดีเจผ่านการส่งข้อความ ล่าสุด Cloud Clubbing ส่งต่อ
ความสนุกผ่านเจ้าภาพอย่าง Zouk DJ คลับชื่อดังจากสิงค์โปร์ โดย BIGO LIVE ร่วมมือกับ Razer
เปิดคอนเสิรต
์ ออนไลน์ครัง้ แรกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ส�ำหรับดนตรีคลาสสิกก็มีการจัดแสดง
ทางออนไลน์ เช่นกัน Berlin Philharmonic วงออร์เคสตราชื่อดังของเยอรมนี ใช้เทคโนโลยีจัด
Virtual Concert Hall เปิดให้ชมฟรีส�ำหรับทุกคน โดยหลังลงทะเบียนสามารถใช้งานได้นานถึง
30 วัน บรรจุ การแสดงกว่า 600 รายการจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
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จีนและบริษัทบายเออร์ ที่จัดแสดงแบรนด์แฟชั่นวัยรุน
่ จ�ำนวน 22 แบรนด์ผ่านไลฟ์วด
ิ ีโอ พบว่ามี
ยอดสั่งจองผ่านดิจิทัลถึง 95% ซึ่งเกินกว่าเป้าการขายที่วางไว้ 80% ทั้งนี้ลก
ู ค้าที่สนใจมีเพิ่มขึ้นกว่า
105% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ขณะที่ Shanghai Fashion Week ร่วมมือกับ Tmall ในการเป็นเจ้าภาพครัง้ แรกของ Cloud Fashion
Show ใช้การไลฟ์สตรีมมิงส�ำหรับแบรนด์แฟชั่น 150 แบรนด์ รวมทั้งแบรนด์ Labelhood และ
Babyghost ด้วย ไม่เว้นแม้แต่ London Fashion Week ที่ ก็เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลในปีนี้ ตั้ งแต่
การสั มภาษณ์ พอดแคสต์ บั นทึ กนั กออกแบบ สั มมนาออนไลน์ (Webinars) รวมทั้ ง Digital
Showroom จากเหล่าบรรดานักออกแบบแฟชั่น ครีเอทีฟ และศิลปิน แบรนด์ที่น่าจับตามองและ
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างน่าสนใจ คือแบรนด์ Xander Zhou และ Xu Zhi โดยทั้ง 2 แบรนด์เป็น
แบรนด์ของนักออกแบบชาวจีน ศิษย์เก่าจาก Central Saint Martins ในลอนดอน ตลอดเทศกาล
ทีมงานยังเสริมทัพด้วย Amazon Launchpad เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม ยูทูบ เพื่อเติมเต็มใน
ส่วนของการแสดงงานผ่านระบบดิจิทัล

ธุรกิจค้าปลีก (Immersive Selling)
เทคโนโลยี AR และ VR ได้รบ
ั ความนิยมพุ่งสูงในอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 113% ระหว่างปี
2017 ถึง 2021 เพราะผู้บริโภคเริม
่ ยอมรับเทคโนโลยีเหล่านี้วา่ เป็นความธรรมดาใหม่ ยิ่งการมาถึง
ของ COVID-19 บรรดานักช้อปต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน เทคโนโลยีเหล่านี้จงึ ยิ่งถูกเร่งให้เติบโตเร็วยิ่งขึ้น
ปี 2020 แพลตฟอร์มค้าส่งแบบสมาร์ทในชื่อ Joor น�ำเสนอ Virtual Showroom โชว์รูมเสมือนจริง
ส�ำหรับบายเออร์ พบว่ามูลค่าเฉลี่ยของการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึง 400% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดย
แพลตฟอร์มดังกล่าวร่วมมือกับ ORB360 ซึ่งจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีแสดงภาพแบบ 360 องศา
โดยใช้ในแบรนด์ดังทั้ง Marc Jacobs และ Michael Kors มาก่อน เช่นเดียวกับห้องเสื้อแฟชั่นจาก

242

243

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

CORE IDEA : TECHNOLOGY

CORE IDEA : TECHNOLOGY

โดยจอครึ่งบน ผู้ใช้สามารถรับชมการรีวิว ในขณะที่ จอครึ่งล่าง ผู้ชมจะเห็ นภาพตั วเองจากการ
ถ่ายของกล้องหน้า และสามารถกดลองเฉดสีต่างๆ ของเครือ
่ งส�ำอาง โดยสีจะปรากฏและเปลี่ยน
ไปเรือ
่ ยๆ ตามการหยิบลอง เรียกได้วา่ เป็นการเพิ่มประสบการณ์รว่ มที่ดี ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์
ต่อแบรนด์ที่สามารถสร้างการรับรู ้ แต่ยังท�ำให้ผู้ชมเข้าถึงสินค้านั้นๆ ได้งา่ ยยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์ม Obsess คือเทคโนโลยี AR และ VR ส�ำหรับการช้อปปิ้ง ที่ชว
่ ยให้แบรนด์สินค้าสามารถ
สร้างประสบการณ์ที่กลมกลืมระหว่างโลกความจริงและดิจท
ิ ัล เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้เข้ามามีส่วน
ในการสร้างร้านค้าในรูปแบบเสมือน ช่วงวิกฤต COVID-19 กลายเป็นช่วงปล่อยของและทดลองใช้
โดยปริยาย ซึ่งอาจไม่ใช่เรือ
่ งง่ายในการสร้างสรรค์ชุดประสบการณ์หรือจุ ดปะทะต่างๆ ที่ให้ความ
รูส
้ ึกเสมือนก�ำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในห้างจริงๆ

ทางด้ า นธุ ร กิ จ ความงาม สุ ข อนามั ย คื อ เรื่อ ง
ส� ำ คั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ การลองเครื่อ งส� ำ อางตาม
เคาน์ เ ตอร์ก� ำ ลั ง เดิ น หน้ า ไปอี ก ขั้ น ด้ ว ยระบบ
ดิ จิ ทั ล เช่ น Pinterest เปิ ด ตั ว AR Beauty
Try-On ส�ำหรับลิปสติกในปี 2020 เหล่าแฟนๆ
สามารถทดลองสีในเฉดต่างๆ และซื้อสินค้าจาก
แบรนด์ ที่ เ ป็ น พาร์ต เนอร์ไ ด้ อ ย่ า งหลากหลาย
ส�ำหรับ AR Beauty Try-On เริม
่ ทดลองใช้บน
ยูทูบในปี 2019 ถือเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานสามารถ
จ�ำ ลองการทดลองเครื่อ งส� ำ อางไปพร้อ มๆ กั บ
การรับชมรีววิ และการสาธิตของบิวตี้บล็อกเกอร์
ผู้ใช้งานจึงรูส
้ ึกว่าได้ลองใช้สินค้าแบบเสมือนจริง
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ธุรกิจท่องเที่ยว (Tapping into Escapism)
หนึ่ ง ในธุรกิ จ ที่ ได้ รบ
ั ผลกระทบมากที่ สุด ในช่ว งวิก ฤตการแพร่ระบาดของไวรัส คื อ การท่ อ งเที่ ย ว
ในสหรัฐอเมริกา รายงานจาก U.S. Travel Association (USTA) ระบุวา่ การหยุดชะงักของการ
ท่องเทีย
่ ว อาจเป็นสาเหตุทส
ี่ ร้างผลกระทบให้ธรุ กิจของสหรัฐอเมริการาว 910 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เนื่ องจากธุรกิจล้มครืนอย่างต่อเนื่ องแบบโดมิโน ตั้งแต่ธุรกิจการบินภายในและระหว่างประเทศ
จนถึงพนั กงานดูแลความสะอาดในโรงแรม โลกหลังวิกฤต COVID-19 เรือ
่ งสุขภาวะจึงถูกจัดให้
เป็นเรือ
่ งส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อลดความกลัวและวิตกกังวลของบรรดานักเดินทาง

ช่วงที่พิพิธภัณฑ์ปิดท�ำการชั่วคราว เทคโนโลยี VR มีส่วนช่วยให้ผู้คนยังคงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้
มีการรวบรวมงานศิลปะชัน
้ ยอดและข้อมูลจากทัว
่ ทุกมุมโลก และน�ำเสนอในรูปแบบ Virtual Museum
หรือ Virtual Art Gallery ต่ า งๆ ทางออนไลน์ การรับ ชมงานศิ ล ปะและศึ ก ษาข้ อ มู ล เหล่ า นี้
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปเยือนสถานที่ จริง หนึ่ งในแพลตฟอร์มที่ น่าสนใจคื อกูเกิลที่
เปิดตัว Google Arts & Culture น�ำเสนอจุ ดหมายปลายทางยอดนิยม ตั้งแต่หอไอเฟลในฝรัง่ เศส
โตเกียวทาวเวอร์ในญี่ปุ่น ทัชมาฮาลในอินเดีย ตลอดจนพีระมิดในอียิปต์ โดยรวมแล้ว บรรจุ ทริป
การท่ อ งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ว่า 2,000 แห่ ง ใน 80 ประเทศทั่ ว โลก น� ำ เสนอข้ อ มู ล ประวัติ ศ าสตร์ก ว่า
6 ล้านชิน
ิ ัลกว่า 7,000 นิทรรศการบนโลกออนไลน์ ส่วน
้ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบดิจท
ใหญ่ผู้เข้าชมทางออนไลน์สามารถรับชมสถานที่ต่างๆ ผ่านวิดีโอแบบ 360 องศา และยังสามารถ
ใช้เทคโนโลยี AR ผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่รองรับการเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอได้อีกด้วย
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ส� ำหรับความก้ าวหน้ าไปอี กขั้ นต้ องยกให้ บริษัท CityLights ที่ ก�ำลังพั ฒนาเวอร์ชั่นใหม่ ต่อจาก
Tutankhamun: Enter the Tomb ส� ำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี VR ที่ สามารถลองใช้ที่บ้าน พร้อม
ประสบการณ์ การรับชมแบบ 3D ความละเอียดสูงและสมจริงที่ สุด ระบบใหม่ที่ได้รบ
ั การพัฒนา
นี้ ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นเพดานของโบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) อย่างละเอียดจนเห็น
ฝีแปรงของศิลปินชัน
้ ครูแต่ละท่าน หนึ่งในผู้ทดลองใช้ให้ความเห็นว่า “Il Divino: Michelangelo’s
Sistine Ceiling in VR บนแอพพลิเคชัน Steam นั้น ให้ประสบการณ์ผ่านระบบ VR ดีกว่าการ
ไปเยี่ยมชมในสถานที่ จริงเป็นพันๆ เท่ า ไม่ต้องหายใจรดต้ นคอกับผู้คนจ�ำนวนมากขณะรอแถว
เข้ า ชม หรือ ถูก จั บ ตามองอย่ า งรัด กุม จากเจ้ า หน้ า ที่ ร ก
ั ษาความปลอดภั ย ตลอดจนไม่ ต้ อ งเจอ
นักท่องเที่ยวที่นิสัยไม่ดีและหยาบคาย”

การเข้ า ใกล้ จ นเห็ น ถึ ง ฝี แ ปรงของมิ เ กลั น เจโล นั บ เป็ น
ประสบการณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่จะมีได้จาก VR เท่านั้น และ
นั กพัฒนาแอพฯ จ�ำนวนมากกระตื อรือร้นที่ จะก้าวต่ อไป
เพื่ อเปิ ด ประสบการณ์ ก ารรับ ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ส ร้า งความ
ตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมมากยิ่งขึ้น
นักลงทุนด้าน VR อย่างทิพทัศน์ เจณณาวสิน (Tipatat
Chennavasin) กล่ า วว่า “Virtual Tourism ให้ ค วาม
หมายถึงการเข้าสู่เกม Fortnite (เกมต่อสู้ ผจญภัย) และ
โลกเสมือนจริง หนึ่งในสิ่งที่ผู้ใช้งานลืมเมื่อพวกเขาเข้าสู่
โลกวิดีโอแบบ 360 องศา คื อพวกเขาไม่เพียงได้ ช่ืนชม
ทิ ว ทั ศ น์ แต่ ยั ง ได้ พ บปะผู้ ค นและสั ม ผั ส กั บ วัฒ นธรรม”
ทิ ม บาฮาริน (Tim Bajarin) ที่ ป รึก ษาด้ า นเทคโนโลยี
การด�ำน้�ำ คาดการณ์ วา่ การระบาดและการล็อกดาวน์ จะ
ท�ำให้เทคโนโลยี VR เข้าใกล้กระแสหลัก เขากล่าวว่านี่คือ
รูปแบบใหม่ของความบันเทิงที่ทุกคนสามารถท�ำได้อย่าง
ปลอดภั ยที่ บ้าน โดยยั งคงสั มผั สได้ ถึงสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างออกไปและหลากหลายตามความสนใจ

อีกด้านหนึ่ งดูเหมือนการเปิดตั วของ Facebook
Horizon เวอร์ชั่ น เบต้ า ในปี 2020 พร้อ มกั บ
ชุดอุปกรณ์ VR รุน
่ ใหม่ของ Oculus Quest จะ
ตอบโจทย์การท่องโลกและการออกแบบโลกของ
ตนเองในช่วงกักตัวเป็นอย่างดี Horizon ถือเป็น
โลกเสมื อ นที่ ถู ก สร้า งขึ้ นเพื่ อ ใช้ กั บ ชุ ด อุ ป กรณ์
แว่ น ตา VR ของ Oculus โดยผู้ ใ ช้ ต้ อ งสร้า ง
ร่างเสมือน (Avatar) ของตนเองเพื่อเข้าไปสูด
่ น
ิ แดน
ใหม่ของตนเอง ไม่ต่างจากภาพยนตร์เรือ
่ ง Ready
Player One ไม่เพียงเท่านั้น มีรายงานว่าเฟซบุ๊กยัง
เข้าซื้อบริษัท CTRL-Labs สตาร์ทอัพผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการพั ฒ นาอุ ป กรณ์ สั่ ง งานด้ ว ยคลื่ น สมอง
ซึ่ ง หากในอนาคตเฟซบุ๊ ก น� ำ เทคโนโลยี ทั้ ง คู่ ม า
ผนวกกั น ก็ หมายความว่าผู้คนอาจท่ องโลกด้ วย
ร่างเสมือนผ่านระบบคลื่นสมองก็เป็นได้

บทความ “Coronavirus: Digital Human Connection”
โดย Hannah Manton จาก wgsn.com
บทความ “Coronavirus: Evolving Gaming
Communities” จาก wgsn.com
บทความ “Coronavirus: Media & Entertainment
Shifts” จาก wgsn.com
บทความ “Could This Be the Moment VirtualReality Travel Finally Takes Off?” จาก ft.com
บทความ “How Virtual Reality Could Help
the Travel & Tourism Industry in the Aftermath
of the Coronavirus Outbreak” โดย Sol Rogers
จาก forbes.com
บทความ “Livestream Engagement Strategies”
จาก wgsn.com
บทความ “Social Media Commerce 2020”
จาก wgsn.com
บทความ “Virtual Design 2.0” จาก wgsn.com

ที่มาภาพ:
bikerumor.com
newzoo.com
youtube.com
nintendo.com
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ที่มา:

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

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

store.steampowered.com
sistinevr.com
forbe.com
medium.com
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BENEFITS OF
DIGITISATION

ขั้นต่อไปของนิเวศ
การบริการทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล

เหรียญแรกซึ่งเป็นที่รูจ
้ ักถูกผลิตขึ้นในจีนเมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน หาก
คุณเดินทางไปจีนในวันนี้ มีโอกาสสูงที่คุณจะเห็นการจ่ายเงินซื้อสินค้า
ต่ า งๆ ผ่ า นโปรแกรมจดจ� ำ ใบหน้ า บนสมาร์ท โฟนตามร้า นค้ า ทั่ ว ไป
เรียกได้วา่ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว ซึ่งอาจเป็นเพียงจุ ดเริม
่ ต้น
ของการปฏิวต
ั ิเงินสด
โดยทั่วไประบบนิเวศด้านการบริการทางการเงินใหม่ของโลก ทั้งระบบ
เงินสดและกระเป๋าเงินดิ จิทัล มั กเกิ ดจากผลรวมของสามธุรกิ จยั กษ์
ใหญ่ นั่นคือการสื่อสารคมนาคม สถาบันทางการเงิน และห้างค้าปลีก
ซึ่งต่ างอยู่ภายใต้ ความพยายามในการสร้างความมั่นใจ หาพันธมิตร
ใหม่ หรือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ ไม่เว้นแม้แต่
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ที่อยู่บนพื้นฐานการมี
ลูกค้าทุกกลุ่มอยู่บนกระดาน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
นี้ก�ำลังกลายเป็นความธรรมดาในหลายธุรกิจ ในสหราชอาณาจักร ผู้ใช้
เงินสดลดลง 16% ระหว่างปี 2016-2017 ขณะที่บัตรเดบิตมีการใช้อย่าง
ต่อเนื่องสูงขึ้น ตัวเลขที่เกิดขึ้นนี้ก�ำลังถูกทบทวน
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หมวดหมู่ อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่
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ฟิลาเดลเฟียจัดเป็นหนึ่งในสี่เมืองที่ประชากรอาศัยอยู่ต่�ำกว่าเส้นความยากจน การแบนที่เกิดขึ้น
จึงเสมือนเป็นการขัดขวางการแบ่งแยกของกลุ่มคนที่ขาดแคลนการเข้าถึงระบบการธนาคาร ซึ่ง
เป็นตัวแทนของคนกลุ่มน้อยและกลุ่มที่มีรายได้ต่�ำ ประธานบริษัทอินโนเวท ไฟแนนซ์ (Innovate
Finance) ระบุว่ามีความเสี่ยงในการเพิกเฉยเพื่อเร่งเข้าสู่สังคมไร้เงินสดก่ อนที่ จะมีความพร้อม
เพราะไม่ใช่เพียงเรือ
่ งส่วนบุคคลแต่หมายถึงสังคม เป็นความเสี่ยงในการอยู่รอดของสังคมชนบท
ซึ่งอาจหมายถึงการสูญเสียอิสรภาพ เพิ่มความเสี่ยงด้านการขูดรีดและเป็นหนี้ ดังนั้นเราไม่ควรทิ้ง
ผู้คนมากมายไว้ด้านหลัง เพียงเพื่อที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดเพียงกับประเทศ
ในขณะที่มีข้อกังวลเรือ
่ งการเปลีย
่ นรูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากระบบเงินสดไปเป็นระบบ
เงินดิจท
ิ ัล แต่ด้านหนึ่งก็แสดงถึงผลประโยชน์ชด
ั เจนที่ก�ำลังเกิดขึ้น การศึกษาที่ได้รบ
ั การสนับสนุน
จากบริษัทวีซ่า พบว่าปี 2017 กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เข้าถึงบริการทางการเงินในสหรัฐอเมริกา มีค่า
ใช้จ่ายเฉลี่ย 7-15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการถอนเงินสดแต่ละครัง้ ซึ่งมีส่วนลดความเชื่อมั่นต่อการใช้
เงินสด ผู้บริโภคกลุ่มนี้สามารถประหยัดเงินได้กว่า 84-180 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี

ก้าวหน้าแบบต้องไม่ลืมใคร
กลุ่ ม คนที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น (Unbanked
Population) ทั่วโลกในปี 2017 มีจำ� นวนมากถึง 1.7 พันล้านคน
ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนถึง 30% ของประชากรผู้ใหญ่ในโลกทั้งหมด
จากการศึกษายังพบว่ากว่า 30% ของกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าถึง
บริการทางการเงิน มองว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ธนาคาร
26% มองว่าการใช้บริการทางการเงินยังคงมีต้นทุนสูง 22%
พบว่ามี ปัญหาด้ านการเดิ นทางและการเข้ าถึ ง และอี กกว่า
16% ยังขาดความเชื่อมั่นในตัวธนาคาร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยน
ผ่านสู่เศรษฐกิจแบบไร้เงินสดก็ไม่ควรทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ข้างหลัง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพ และกลุ่มผู้สูงอายุ
ในสหรัฐอเมริกา เมืองฟิลาเดลเฟียและรัฐนิวเจอร์ซย
ี ์ เริม
่ แบน
ร้านค้ าที่ ไม่ ใช้เงินสด ในขณะที่ ในนิ วยอร์ก ซานฟรานซิสโก
และวอชิงตัน ดี.ซี. เริม
่ มีข้อถกเถียงในมาตรการดังกล่าว โดย
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นอกจากนี้ ส� ำ หรับ การพั ฒ นาตลาดในกลุ่ ม ที่ มี ผู้ อ พยพ
จ�ำนวนมากหรือชุมชนของคนกลุ่มน้อย ซึ่งมีแนวโน้มเป็น
กลุ่มผู้บริโภคหลัก เดวิด เรลลิง (David Reiling ซีอีโอ
แห่ ง ซัน ไรส์ แบงค์ ส (Sunrise Banks) หนึ่ ง ในสหกรณ์
ออมทรัพย์หรือเครดิตยูเนียนของสหรัฐอเมริกา ที่เน้นย้�ำ
เรื่องความเท่ าเที ยมทางการเงิน ระบุว่าทางที มร่วมงาน
กั บ กลุ่ ม แนวหน้ า เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาความเท่ า เที ย มอย่ า ง
กลุม
่ ชาวม้ง (กลุม
่ ชาติพันธุใ์ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ซึ่ง
รูส
้ ึกอึดอัดใจในการไปธนาคาร ด้วยเหตุผลเพราะพวกเขา
ไม่เข้าใจ กลัวที่ จะสื่อสาร โดยเครดิ ตยูเนี ยนท� ำงานร่วม
กับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ เช่น Lutheran Social Service
เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาอี ก ทางหนึ่ ง อย่ า งการช่ ว ยเรื่อ งการ
อ่ า น/ เขี ย นของคนรุ ่น ใหม่ ส� ำ หรับ พ่ อ แม่ ที่ เป็ น กลุ่ ม คน
อพยพ ช่ ว ยท� ำ หน้ า ที่ ใ นการเป็ น ล่ า มคอยสื่ อ สารเมื่ อ
เปิดบัญชี เช่นเดียวกับการผนึกก�ำลังระหว่าง Green Dot
ซึ่งร่วมมือกับวอลมาร์ต (Wal-Mart) เพื่อช่วยตรวจสอบ
บัญชี เพิ่มทักษะทางการเงินแบบเร่งด่วนส�ำหรับนักพนัน

ปี 2019 แอมะซอนเพิ่ งออกบั ตรซึ่งเน้ นกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันที่ ไม่ มีรายงานประวัติการเงิน
(Credit History) หรือมีประวัติการเงินไม่ดี บนแนวคิดที่วา่ “คนที่มป
ี ระวัติการเงินไม่ดีสามารถสร้าง
เครดิตใหม่ให้ตัวเองได้” โดยโปรแกรม Amazon Credit Builder ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี และมี
เงินคืน 5% ส�ำหรับการซื้อสินค้าร่วมกับการใช้บัตร Amazon Store สิ่งที่สร้างความแตกต่างจาก
กลุ่มบัตรอื่นๆ คือความเท่าเทียมในการคืนเงินมัดจ�ำด้านความปลอดภัยคืนเมื่อเปิดบัญชี ทั้งยังมี
บริการเพิ่มความรูท
้ างการเงินผ่านเครือ
่ งมือและค�ำแนะน�ำต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มที่เครดิตต่�ำนั้น
ได้มีความรูพ
้ ้ืนฐานเพื่อจะสร้างเครดิตให้กับตัวเองได้ Nova บริษัทที่ให้บริการทางการเงินอีกแห่ง
ในสหรัฐอเมริกา สร้างสรรค์บริการที่เน้นการช่วยเหลือกลุ่มคนอพยพ ที่สามารถน�ำคะแนนเครดิต
(Credit Score) ซึ่งใช้เป็นตัวชีว
้ ด
ั ความน่าจะเป็นในการช�ำระหนี้คืนจากประเทศต้นทาง มาใช้แสดง
เพื่อด�ำเนินการได้

254

กลุ่ ม คนอพยพส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริก ารทางการเงิน รายงานขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ที่จัดท�ำโดยแผนกเศรษฐกิจและสังคม (Department of Economic and Social
Affairs: DESA) ระบุวา่ ขณะนี้มีจ�ำนวนตัวเลขผู้อพยพทั่วโลกสูงถึง 272 ล้านคน คิดเป็น 3.5% ของ
จ�ำนวนประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.8% เมื่อปี 2000 โดยเกือบ 1 ใน 5 ของผูอ
้ พยพทั้งหมด
อาศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจ�ำนวนทีม
่ ากถึง 51 ล้านคน ซึ่งคนกลุม
่ นี้ตอ
้ งการเครือ
่ งมือทีแ
่ ตกต่าง
ในการสร้างประวัติหรือเครดิตทางการเงินในประเทศใหม่ที่เลือกลงหลักปักฐาน

การขยับตัวของเหล่าอีคอมเมิรซ
์ ที่โดดเด่นขึ้นเรือ
่ ยๆ
ในกลุ่มค้าปลีก
รายงานของ Meticulous Research คาดว่าอีคอมเมิรซ
์
จะมีมูลค่ารวม 24.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025
ห้างค้าปลีกก�ำลังสะท้อนความจริงว่าการมาถึงของดิจิทัล
ไม่เพียงให้ความส�ำคั ญกับสัดส่วนประชากรที่ มีอ�ำนาจใน
การจับ จ่า ยเท่ า นั้ น แต่ ยั ง สร้า งโอกาสและผลประโยชน์
กับสังคมร่วมด้วย เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ่ ึงใช้เงินสดใน
สหรัฐอเมริกา อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงอาหารที่มี
คุณภาพ ราคาย่อมเยาโดยเฉพาะชนบทที่มีรายได้ต่�ำ การ
มีตลาดซื้อของสดออนไลน์ (Online Grocery) ท�ำให้สงั คม
โดยรวมได้รบ
ั ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
ปี 2017 แอมะซอนเปิดตัวบริการ Amazon Cash บริการ
ที่ อ นุ ญ าตให้ เหล่ า นั ก ช้ อ ปสามารถเพิ่ ม เงิน ในบั ญ ชี ข อง
ตนเองในร้า นค้ า ที่ ร ่ว มรายการได้ เช่ น ซี วีเ อส (CVS)
สปีดเวย์ (Speedway) ดีแอนด์ดับบลิว (D&W) เฟรซมาร์
เก็ต (Fresh Market) และวีจีส์ โกรเซอรี (VG’s Grocery)
ฯลฯ บริษัทกล่าวว่าเมื่อปีที่แล้ว 77% ของการช�ำระเงินใน
สหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นแบบเจอหน้ากัน และ 39% เป็นการ
ช�ำระด้วยเงินสด มีคนจ�ำนวนมากไม่มีบัญชีธนาคารหรือ
บัตรเครดิต และไม่ใช่ทุกคนที่ยินยอมให้ข้อมูลบัตรเดบิต
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เมื่อจุดอ่อนความต้องการของผู้คน ผนวกกับเทคโนโลยี
ที่ก้าวกระโดด
สวีเ ดนเป็ น หนึ่ ง ในผู้น� ำ ที่ ก รุ ย ทางสู่สั ง คมไร้เ งิน สด ด้ ว ย
การมีบัญชีเงินสดน้อยกว่า 1% ในการติดต่อทางธุรกิจใน
ปัจจุ บัน สวีเดนได้เริม
่ ท�ำการทดสอบ E-Krona ซึ่งจะน� ำ
ไปสู่การเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)
ในอนาคต โดยจะด�ำเนิ นการทดสอบเป็นเวลา 1 ปีจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 แนวคิดดังกล่าวมีส่วนช่วยด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสกุลเงิน
ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยบล็ อ กเชน ผลั ก ดั น การช� ำ ระเงิ น และ
กิจกรรมการธนาคารทั่วประเทศแทนที่การใช้บัตรเครดิต
หรือสกุลเงินจริง ซึ่งการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลสอดคล้อง
กับความรูส
้ ึกและพฤติกรรมของชาวสวีเดนอยู่แล้ว

ไม่นานมานี้ รายงานจาก TechCrunch ระบุวา่ กูเกิลก� ำลังจะมีการเปิดตั วบัตรเดบิตของตั วเอง
สิ่งที่แตกต่างจากแอปเปิ้ลการ์ด (Apple Card) หรือหัวเว่ยการ์ด (Huawei Card) คือกูเกิลการ์ด
(Google Card) เป็นบัตรเดบิตที่ท�ำงานร่วมกับธนาคารหลายแห่ง เช่น Stanford Federal Credit
Union และ Citi นอกจากนี้ที่ตัวบัตรยังมีชป
ิ ของวีซา่ โดยกูเกิลมีแผนจะขยายการรองรับการช�ำระเงิน
รูปแบบอื่นๆ เช่น มาสเตอร์การ์ด (Mastercard) ในภายหลัง ซึ่งบัตรกูเกิลการ์ดรองรับการช�ำระ
เงินซื้อสิ นค้ าที่ รา้ นค้ าปลีก รองรับการช�ำระโดยที่ ไม่ ต้องสั มผัส รวมถึ งรองรับการช�ำระเงินผ่าน
กระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile Payment) ด้วยบลูทูธ และผู้ใช้จะได้รบ
ั หมายเลขบัตร Virtual Card
Number เพื่อซื้อของออนไลน์
ส�ำหรับในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ การคาดการณ์ของกูเกิลระบุวา่ ตลาดอีคอมเมิรซ
์ จะมีมูลค่าราว
240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 อย่างไรก็ตามการวิจัยของเคพีเอ็มจี (KPMG) พบว่า 73%
ของประชากรไม่มีบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะผู้บริโภคส่วนใหญ่ในไทย อินโดนี เซีย ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม ที่ยังนิยมใช้เงินสดส�ำหรับซื้อสินค้า นั่นหมายความว่าธุรกิจต้องมองหาบริการที่เพิ่มทาง
เลือกที่แตกต่างด้านการช�ำระเงิน หนึ่งในนั้นคือบริการส่งสินค้าหน้าบ้าน (Cash on Delivery) อย่าง
ดีเอชแอล (DHL) ที่รว่ มมือกับพันธมิตรห้างค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู้ค้าที่มีฐานผลิตในจีน ออสเตรเลีย ที่ต้องการจัดส่งสินค้าให้ผู้บริโภคในมาเลเซีย ไทย เวียดนาม
ไม่เว้นแม่แต่ห้างค้าปลีกออนไลน์อย่างซาโลรา (Zalora) ที่มีบริการดังกล่าวด้วย
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รายงานจากธนาคารกลางของสวีเดน (Sveriges Riksbank) ระบุวา่ การใช้ธนบัตรและเหรียญลด
น้อยลง ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์และวิธก
ี ารช�ำระ
เงินก�ำลังด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว จึงเริม
่ เห็นปัญหาและจุดอ่อนของการใช้เงินสด ในสหราชอาณาจักร
เริม
ิ ก
ี ารช�ำระเงินด้วยบัตรช�ำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Card) ตั้งแต่ปี 2018 บัตร
่ ใช้วธ
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งบัตรเดบิตหรือเครดิต โดยสามารถใช้จ่ายได้ไม่ต่างจากเงินสด เพียงน�ำบัตรไป
แตะใกล้เครือ
่ งอ่านบัตรที่เรียกว่า EDC สังเกตได้จากสัญลักษณ์ Contactless ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของบัตรดังกล่าวมีส่วนให้การใช้จ่ายในปี 2018 ด้วยบัญชีเงินสดอยู่ที่
34% คาดว่าจะเหลืออยู่ที่ 16% ในปี 2027 อย่างไรก็ดีรายงานจาก Access to Cash Review พบ
ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านเงินสดมีความเสี่ยงในการพังทลาย รายงานกล่าวเพิ่มเติมว่าธนบัตรที่ไหล
เวียนในโครงสร้างพื้นฐานของเงินสดเคยอยู่ที่ 5 พันล้านปอนด์ต่อปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายกลับคงที่
ทั้งรายได้ยังลดลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารเริม
่ ปิดตู้ถอนเงินสดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่อเค้าเป็นอันตราย
ต่อประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินที่ในบัญชี โดย 1 ใน 3 ของธนาคารในสกอตแลนด์ เริม
่ ปิดสาขา
ตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อผู้คนในชนบท
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ดิจท
ิ ัลหยวน ความคิดริเริม
่ จากภาครัฐเพื่อน�ำจีนสู่สังคมไร้เงินสดแห่งแรกของโลก เริม
่ ถูกทดลองใช้
ใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ เซินเจิ้น ซูโจว สงอัน และเฉิ งตู โดยนาเมียร์ ข่าน (Nameer Khan) ประธาน
บริษัท MENA FinTech Association มองว่านี่คือผูเ้ ปลีย
่ นเกมในบริการด้านการเงินในช่วงที่ประเทศ
ก�ำลังหยุดชะงัก โดยเงินหยวนดิจิทัลไม่ได้มาแทนที่เงินหยวนดั้งเดิม แต่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนเงิน
หยวน (Yuan’s Representative) แบบ 1:1 ที่ก�ำกับโดยธนาคารกลาง ซึ่งต่างกับคริปโทเคอร์เรน
ซี (Cryptocurrency) ที่กระจายอ�ำนาจแบบไม่มีศูนย์กลางควบคุม เมื่อการใช้จ่ายทั้งหมดเป็น
ดิจิทัล และอยู่ในความดูแลของธนาคารกลาง การตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของเงินโดยภาค
รัฐ จึงเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ธนาคารกลางจีนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลการเดินทางของเงินทุก
หน่วยของประชาชนและภาคธุรกิจ ท�ำให้การฟอกเงิน การคอร์รป
ั ชั่น หรือธุรกิจใต้ดิน รวมถึงการ
เลี่ยงภาษี จะถูกตรวจสอบได้งา่ ยขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยลดต้นทุนในเชิงการผลิต ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริการายงานว่าค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร 1 ดอลลาร์เท่ากับ 5.5 เซนต์ ในขณะที่ค่าใช้
จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร 5 ดอลลาร์เท่ากับ 11 เซนต์ งานวิจัยประมาณการว่าในปี 2018 เพียงปีเดียว
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สกุลเงินทั่วโลกอยู่ที่ 35.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวยัง
ไม่รวมถึงการแจกจ่าย จัดเก็บ และท�ำลายธนบัตรปลอม

ท่ามกลางการระบาดครัง้ ใหญ่ของไวรัสโคโรนาทั่วโลก บัตรช�ำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless
Card) ก�ำลังกลายเป็นความธรรมดาในระบบการจับจ่ายของจีน หลังจากสี่ทศวรรษแห่งการเติบโต
เศรษฐกิจจีนส่อเค้าหดตัวลงในไตรมาสล่าสุด เนื่ องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส
เจ้าหน้าทีเ่ ชือ
่ ว่าวิกฤตการณ์ มาพร้อมมาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองของโลก
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สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ตามมาเมื่ อ ดิ จิ ทั ล หยวนเข้ า สู่ ร ะบบ
เศรษฐกิจ คือการหมุนของเงินหยวนจะเร็วขึ้นและ
กว้างขึ้น การทดลองนี้เริม
่ ในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์
อย่ า งแมคโดนั ล ด์ สตาร์บั ค ส์ และธุรกิจท้องถิ่น
โดยทีเ่ งินกระดาษอาจกลายเป็นสิง่ ไม่จำ� เป็นอีกต่อไป
ซึ่งในความจริงสิ่งนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นักในจีน
เพราะการใช้ จ่ า ยผ่ า นเงิ น ดิ จิ ทั ล เริ่ม บุ ก เบิ ก มา
ตั้งแต่ปี 2014 โดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba
หรือ Tencent ซึ่งปัจจุ บันคิ ดเป็น 90% ของ 17
ล้ า นล้ า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ในตลาดช�ำ ระเงิน ผ่ า น
สมาร์ ท โฟน โดยรั ฐ บาลจี น มองว่ า การใช้ จ่ า ย
ผ่านเงินดิจิทัลไม่ใช่เป้าหมายของรัฐบาล แต่ เป็น
จุดเริม
่ ต้นสู่ระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ข้ ึนของทั้งสินค้า
ออฟไลน์ แ ละออนไลน์ ซึ่ ง เหล่ า ร้า นค้ า สามารถ
จั ด การข้ อ มู ล ดาต้ า เพื่ อ เปลี่ ย นไปใช้ บ ริก ารทาง
การเงินเช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน

การแพร่ร ะบาดของไวรัส โคโรนาคื อ เหตุ ก ารณ์ เร่ง ปฏิ กิ ร ย
ิ า
(Catalytic Event) สู่สังคมแบบไร้เงินสดซึ่งขึ้ นอยู่กับสกุล
เงิน ดิ จิ ทั ล เหตุ ผ ลหลั ก เกิ ด จากความกลั ว ว่า ไวรัส อาจแพร่
กระจายผ่ า นทางธนบั ต ร ซึ่ ง บั ง คั บ ให้ ผู้ บ ริโ ภคเปลี่ ย นนิ สั ย
ด้ ว ยการลดการใช้เ งิน สดซึ่ง เป็ น ไปแบบอั ต โนมั ติ นอกจาก
นี้ เ มื่ อ เดื อ นเมษายนที่ ผ่ า นมา ธนาคารกลางสหรัฐ อาหรับ
เอมิเรตส์สนั บสนุนการใช้บริการในระบบออนไลน์ และดิจิทัล
ซึ่งเป็นมาตรการในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชน ก�ำกับให้ธนาคารเติมธนบัตรใหม่บนตู้เอทีเอ็มเพื่อ
ป้ อ งกั น การแพร่ก ระจายของไวรัส นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเพิ่ ม
วงเงินสูงสุดบนบัตรช�ำระเงินแบบไร้สัมผัสร่วมด้วย
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นอกจากนี้ในจีน คูปองดิจท
ิ ัลยังถูกโหลดขึ้นบนสมาร์ทโฟน เช่นในอู่ฮั่น ผู้น�ำท้องถิ่นแจกจ่ายเงินราว
10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อประชากรแต่ละคน ผ่านแอพพลิเคชันซึ่งไม่ต่างกจาก WeChat และ Alipay
เพื่อกระตุน
้ การใช้จา่ ยในร้านอาหารและร้านขายของช�ำท้องถิน
ั บาลสามารถ
่ ระบบดังกล่าวยังช่วยให้รฐ
ติ ดตามการใช้จ่ายผ่านคูปองได้ โดยตรง หากเปรียบเที ยบแล้ว คูปองท�ำหน้ าที่ ในการให้ ค�ำตอบ
กับรัฐบาล ว่ากลุ่มธุรกิจหรือสังคมใดควรได้รบ
ั ความช่วยเหลือมากที่สุด ใครเป็นผู้ใช้จ่ายและเงิน
ถูกใช้จริงๆ ที่ไหน วิกฤต COVID-19 นี้ ท�ำให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในจีนไม่เพียงช่วยควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค แต่ยังมีส่วนช่วยในเชิงเศรษฐกิจ ตั้งแต่การเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแจกจ่ายเงินทุนแก่ประชาชน
อันที่จริงเป็นที่เข้าใจกันว่าดิจิทัลหยวนเป็นเรือ
่ งเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศ แม้
การเดินหน้าสกุลเงินดิจท
ิ ัลของธนาคารกลางจีนจะยังไม่สามารถเปลีย
่ นขั้วมหาอ�ำนาจทางสกุลเงิน
จากสหรัฐอเมริกาไปสู่จีนได้ในระยะเวลาอันใกล้ แต่เรียกได้วา่ เป็นก้าวส�ำคัญ ไม่ต่างจากการตั้งต้น
เปลีย
่ นระบบของสวีเดนสู่การทดสอบ E-Krona เป็นประเทศที่ 2 ต่อจากบาฮามาส ในการเข้าสู่ความ
เป็นจริงในสกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ ไม่เพียงเท่านั้นเงินดิจิทัลจากเอกชนอย่าง Libra ของเฟซบุ๊กที่
เคยเนื้ อหอมก่อนถูกคัดค้านจากหลายผู้ให้บริการด้านการเงินระดับโลกได้กลับมาอีกครัง้ โดยใน
ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมา เทมาเส็ก (Temasek) กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ ได้เข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาคมลิบร้า โดยหลักทรัพย์ (Portfolio) ของเทมาเส็กมีมูลค่าราว 2.1 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มโอกาสของสกุลเงินดิจิทัลในช่วงวิกฤตนี้
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เครือ
่ งมือต่อสู้คอร์รป
ั ชั่น
เทคโนโลยีไร้เงินสดอาจเป็นสินทรัพย์ที่ยง่ิ ใหญ่ในการสู้รบกับการ
ทุจริตและองค์กรอาชญากรรม ซึ่งผูท
้ ี่ได้รบ
ั ประโยชน์มากที่สด
ุ คือ
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด มีผู้คนกว่า 1.4 พันล้านคน
ทั่วโลกที่ท�ำเงินได้น้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ในขณะ
ที่เงินมูลค่ากว่า 1.26 ล้านล้านดอลลาร์ในประเทศก�ำลังพัฒนา
ถูกยักยอกจากการทุจริต การติดสินบน และการหลบเลี่ยงภาษี
หากสามารถเรียกคืนเงินจ�ำนวนนั้นกลับสู่ประเทศเหล่านั้นได้ จะ
สามารถช่วยผู้คนกว่า 1.4 พันล้านคน ให้พ้นจากความยากจน
และมีคุณภาพชีวต
ิ ที่ดีข้ ึนนานถึง 6 ปี หากทุกคนสามารถเชื่อม
ต่ อกั บโครงสร้างพื้ นฐานการช�ำระเงินอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบครบ
วงจร ซึ่ง สภาพแวดล้ อ มแบบไม่ มี เ งิน สดจะมี ค วามโปร่ง ใสใน
ระบบไหลเวียนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือระหว่างประเทศ
หรือการลงทุนภาคเอกชน ทุกคนในเครือข่ายที่เชื่อมโยงในระบบ
ดิจิทัลสามารถตรวจสอบได้ วา่ เงินไปไหนและถูกใช้อย่างไร ดัง
นั้นเมื่อเงินก้อนใดปรากฏอยู่นอกกรอบการท�ำงาน อาจถูกตั้งค่า
สถานะและตรวจสอบทันที ซึ่งง่ายต่อกระบวนการทางบัญชีและ
กฎหมายในขั้นต่อไป

สังคมไร้เงินสดดีอย่างไร
ก�ำจัดคนกลาง และลดช่องว่างของการเข้าถึงบริการทางการเงิน
โดยพื้นฐานแล้วสังคมไร้เงินสดที่แท้จริงต้องเกิดมูลค่าการแลกเปลี่ยนอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับ
เงินสด ซึ่งอาจมีรฐ
ั บาลแห่งชาติมากกว่าที่จะเป็นธนาคารหรือองค์กรที่คล้ายกัน ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้
บริการทางการเงินแบบสาธารณูปโภคที่ได้รบ
ั การสนั บสนุนจากรัฐ การเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เรือ
่ งง่าย
ส�ำหรับผู้คนในทุกระดับ ไม่ต่างจากตัวอย่างที่วา่ ทุกคนสามารถเข้าถึงเมืองหลวงได้ แต่ผู้มีรายได้
น้ อยต้องมีราคาในการเข้าถึงมากกว่า ดังนั้ นสังคมไร้เงิดสดที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
การช�ำระเงิน การบริการธนาคารที่รอบด้าน มีส่วนช่วยลดช่องว่างดังกล่าวได้
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ปัจจัยเพิ่มความเป็นไปได้
ภายใต้ความท้าทายมากมาย รัฐบาลต้องด�ำเนินการป้องกันและ
เชิงรุกในด้านต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้อง
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พร้อมสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐาน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมไร้เงินสดจะส่งมอบการ
ท� ำ ธุร กรรมแบบไร้ร อยต่ อ คล่ อ งตั ว และมี ต้ น ทุ น ต่� ำ ส่ ว นใน
ประเทศก� ำลังพัฒนา สังคมไร้เงินสดจะช่วยส่งมอบชีวิตที่ ดีใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนด้านมูลค่าที่เข้าถึงได้งา่ ย เท่าเทียม และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ซึ่งแน่นอนว่าทุกย่างก้าวย่อมมีความ
ท้าท้ายรออยู่

ที่มา:
บทความ “ธนาคารอยากเข้าถึง
คนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร”
จาก longtunman.com
บทความ “ยังจำ�กันได้มั้ย???
สกุลเงินดิจิทัล Libra ที่วันนี้
Temasek ของสิงคโปร์ตัดสินใจ
เข้าไปร่วมลงทุนด้วย”
จาก marketingoops.com
บทความ “China Takes Steps
to Become First Cashless Society
after Covid-19” โดย Kelsey Warner
จาก thenational.ae
บทความ “In the Digital Age,
Our Data Is Currency”
โดย Danny Pehar จาก forbes.com
บทความ “Serving the Unbanked:
Business Strategies”
จาก wgsn.com
บทความ “The Benefits of
a Cashless Society”
โดย Mehul Desai จาก weforum.org
บทความ “Will Covid-19
Containment Measures
Accelerate the Transition of
Saudi Arabia into a
Cashless Society?”
โดย Oxford Business Group
จาก atalayar.com

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

ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมาก่อน

เราก�ำลังถูกจับตามองและสอดส่อง
ใบหน้ า ที่ แ ต่ ง แต้ ม ด้ ว ยสี สัน ที่ ห ลากหลายของสมาชิก
จากกลุ่ม The Dazzle Club ในลอนดอน ไม่ได้มีเหตุผล
ในการแต่ ง เพื่ อ ร่ว มงานเทศกาลศิ ล ปะ แต่ เ ป็ น การ
ใช้ ศิ ล ปะเพื่ อตั้ ง ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การสอดส่ อ งด้ ว ย
เทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้าในย่านคิงส์ครอส ย่านเชื่อมต่อ
ใจกลางมหานครลอนดอนที่มผ
ี ค
ู้ นสัญจรไปมาไม่ต่�ำกว่า
แสนคนต่อวัน
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หมวดหมู่ อุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพและความเป็นอยู่
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โดยธรรมชาติ เ มื่ อ ผู้ ค นรู ้สึ ก ว่ า ถู ก รุ ก ล้� ำ พวกเขาย่ อ มต้ อ ง
ป้องกั นตั ว เทคนิคการอ�ำพรางใบหน้าเช่นเดียวกับที่กลุ่ม The
Dazzle Club ใช้ในการตกแต่งโดยเพิม
่ ความสว่างหรือความมืด
บนใบหน้าเพื่อท�ำให้โปรแกรมสับสน จึงกลายเป็นหนึ่งในเครือ
่ งมือ
ยอดนิ ยมที่ ศิลปิ นอย่ างอดั ม ฮาร์วีย์ เคยใช้งาน โดยเทคนิ ค
นี้ ดั ด แปลงมาจากการพรางตั ว ของทหารเรือ ในสงครามโลก
ครัง้ ที่ 1 เช่นเดียวกับผูป
้ ระท้วงในฮ่องกงที่ใช้อป
ุ กรณ์งา่ ยๆ เพื่อ
หลีกเลีย
่ งการตรวจจับ เช่น หน้ากากอนามัย, หน้ากากทีท
่ ำ� ขึ้นเอง
หน้ า กากขาวของกาย ฟอกส์ นั ก ต่ อ สู้ ช าวอั ง กฤษ, หมวก,
แว่นตาด�ำ, การถักผมเปียทั่วศีรษะเพื่อใช้ปกปิดหน้าของตัวเอง
ตลอดจนการใช้โปรเจคเตอร์แบบภาพซ้อนภาพในชื่อนิ รนาม
(Anonymous) ทางด้านโครงการของจิงไซหลิว นักศึกษาจาก
Utrecht School of the Arts ในเนเธอร์แลนด์ที่มีมาตั้งแต่ปี 2017 ใช้การฉายภาพใบหน้าของ
บุคคลอื่นบนใบหน้ าจริงของผู้ใช้ โดยมีจุดประสงค์ หลักเพื่อต่ อต้ านเทคโนโลยีของกล้องที่ ติดตั้ ง
ด้วยซอฟต์แวร์จดจ�ำใบหน้า ล่าสุดมีชุดผลงานการออกแบบเครือ
่ งประดับโดยซาร่า ซัลลัม (Sara
Sallam) ที่ใช้ช่อ
ื ผลงานว่า Orwell ซึ่งน�ำมาจากชื่อของนักเขียนจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell)
ผู้เขียนวรรณกรรมแนวดิสโทเปียเรือ
่ ง 1984 ผลงานทั้ง 3 ชิ้นประกอบไปด้วยเครือ
่ งประดับส�ำหรับ
สวมใส่บนใบหน้า หน้าอก และเท้า มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องตนเองของผู้ใช้จากการถูกจดจ�ำใบหน้า
การตรวจจับการเต้นของหัวใจ หรือเทคโนโลยีการติดตามการเดินทาง ทั้งยังเป็นการน� ำเสนอวิธี
ป้องกันการสอดแนม และการควบคุมของรัฐที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

ลอนดอนคือเมืองอันดับที่ 2 ของโลกที่ตีคู่มากับปักกิ่งในการถูกสอดส่องและจับตามองมากที่สุด
บางบทความถึงกับกล่าวว่าเทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้า (Facial Recognition) ระบาดไปทั่วทั้งเกาะ
อั งกฤษ โดยเฉพาะในพื้ นที่ สาธารณะอย่ างศูนย์ การค้ าหรือแม้ แต่ พิพิธภั ณฑ์ ต่างๆ โดยคาดว่า
มีกล้องวงจรปิดราว 420,000 ตั วที่ ก�ำลังจ้องมองผู้คนกว่า 8 ล้านคนที่ อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใน
ลอนดอน อย่างไรก็ดี แม้การติดตั้งกล้องวงจรปิดอาจเป็นมาตรฐานของเมืองยุคใหม่ แต่ไม่กี่ปีที่
ผ่านมานี้ บริษัทเอกชนหลายแห่งและรัฐก�ำลังล่วงล้�ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไป ปี 2019 ซาดิก
ข่าน (Sadiq Khan) นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน แสดงความกังวลถึงประเด็นดังกล่าว จนเขียน
จดหมายถึ งผู้บริหารคิ งส์ ครอสเซ็นทรัลเพื่ อขอข้ อมูล ในขณะที่ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กล่าวว่าเจ้าหน้ าที่ควรยุติการทดลองเทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้ า จนกว่าจะมีการก�ำหนด
กรอบทางกฎหมายที่ชัดเจน
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ดูเหมือนกิจวัตรประจ�ำวันของเราก�ำลังเปลี่ยน
จากเรื่อ งกายภาพไปสู่ ดิ จิ ทั ล มากขึ้ น เรื่อ ยๆ
เป็ น การปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริก ารและ
ข้อมูลมหาศาลที่ผลิตจากผู้ใช้งาน หนังสือ The
Age of Surveillance Capitalism: The Fight
for a Human Future at the New Frontier
เขียนโดยโชชานา ซูบอฟฟ์ (Shoshana Zuboff)
ศาสตราจารย์จาก Harvard Business School
ได้ อ ธิบ ายถึ ง ทุน นิ ย มจากการสอดส่ อ งข้ อ มู ล
หรือ ทุ น นิ ย มแบบสอดแนม ผู้ เ ขี ย นให้ ค วาม
หมายว่า “ส�ำหรับแบบแผนใหม่ทางเศรษฐกิจ
ประสบการณ์ของมนุษย์ กลายเป็นแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบที่ได้มาแบบฟรีๆ โดยจะถูกเปลี่ยน
ให้กลายเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรม”

นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ไม่วา่ จะเป็นกูเกิล เฟซบุ๊ก หรือแอมะซอน ก�ำลังใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ในการท�ำหน้าที่ไม่ต่างจาก “วัตถุดิบ” (Raw Material) ซึ่ง
ผู้เขียนเรียกสิ่งนี้วา่ “ส่วนเกินทางพฤติกรรม” (Behavioral Surplus) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกินกว่า
ความต้องการที่จะใช้ในการปรับปรุงด้านบริการ ข้อมูลเหล่านี้จึงถูกต่อยอดเพื่อใช้ในการพยากรณ์
ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ จนกลายเป็น “พฤติกรรมการบริโภคในอนาคต” (Prediction Products)
ซึ่งถือเป็นกุญแจส�ำคัญในการส่งเสริมการขาย และก�ำลังแตกหน่อเป็นตลาดใหม่ในชื่อ “ตลาดซื้อขาย
พฤติกรรมล่วงหน้า” (Behavioral Future Markets) ที่แบรนด์สินค้าหรือบริษัทต่างๆ ต่างต้องการ
เพื่อเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคในชัน
้ ที่ลึกที่สด
ุ

ภายใต้ความระแวดระวัง ผู้บริโภคก�ำลังมองหาอะไร
รายงานในปี 2018 จาก IBM ระบุวา่ ผู้บริโภคทั่วโลกราว 85% เชื่อว่าบริษัทสามารถปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคราว 75% จากทั่วโลก (หากเปรียบเทียบ
เฉพาะผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 79% และสหราชอาณาจักร อยู่ที่ 82%) เห็ นด้ วยว่าหาก
ผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นว่าบริษัทเหล่านั้นสามารถรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลได้หรือไม่ พวกเขาจะ
ไม่ซ้ือสินค้าจากบริษัท ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม
การปกป้องข้อมูลของผู้บริโภคจึงไม่ใช่แค่ระบบที่ต้องมี แต่คือหัวใจหลักของแบรนด์ในการสร้าง
การรับรูใ้ นตลาด การศึกษาจาก IBM ยังพบอีกด้วยว่าความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ มีความ
ส�ำคัญมากขึ้นและส�ำคัญกว่าความเชื่อมั่นที่ผ้บ
ู ริโภคมีต่อผู้น�ำหรือ CSR ของบริษัท
และไม่เพียงกลุม
่ คนที่มค
ี วามรูเ้ รือ
่ งไอทีสงู อย่างกลุม
่ เจเนอเรชันใหม่เท่านั้นที่วต
ิ กกังวล รายงานของ
ผู้น�ำด้านการวิเคราะห์สถิติ SAS ระบุวา่ กลุ่มผู้บริโภคสูงวัยมีความวิตกกังวลมากกว่าคนรุน
่ ใหม่เสีย
อีก โดยกลุม
่ เบบีบ
้ ม
ู เมอร์ในสหรัฐอเมริกา 78% กังวลเรือ
่ งข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) มากกว่า
เจนเอ็กซ์ ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 72% และมิลเลนเนียล 66% ตามล�ำดับ เรือ
่ งใหญ่ที่วต
ิ กกังวลเป็นอย่างมาก
คือการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity Theft) การฉ้อโกงทางการเงิน ตลอดจนการที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลถูกขายหรือแชร์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต ท่ามกลางผู้บริโภคที่เข้าใจความส�ำคัญของข้อมูล
มากขึ้นเรือ
่ ยๆ พวกเขายังคงคาดหวังให้บริษัทสร้างความโปร่งใส และอธิบายถึงที่มาที่ไปและการ
ใช้งานข้อมูลเหล่านั้น รายงานจาก Acxiom ปี 2018 พบว่าผู้บริโภค 88% เห็นด้วยว่า ความโปร่งใส
คือเรือ
่ งที่ส�ำคัญมาก เมื่อตัดสินใจว่าจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้ นไปที่ใดก็ตาม บริษัทควรให้
ความส�ำคัญเรือ
่ งความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นล�ำดับต้นๆ และพิจารณาความเสีย
่ งก่อนจะใช้ขอ
้ มูล
เหล่านั้น ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลเรือ
่ งใดก็ตาม

ซูบอฟฟ์ยังชี้ให้เห็นอีกว่าในการใช้งานกูเกิลหรือเฟซบุ๊กนั้น คนทั่วไปมักคิดว่า เราก�ำลังปฏิสัมพันธ์
กับระบบอัลกอริทึม แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เราเผชิญอยู่คือขั้นตอนล่าสุดของวิวฒ
ั นาการระบบ
ทุนนิยมที่มีมาอย่างยาวนาน เริม
ุ นิยมอุตสาหกรรม ทุนนิยม
่ ต้นจากระบบการผลิตสินค้า พัฒนาสู่ทน
บริหารจัดการ ทุนนิยมการเงิน และล่าสุดคือทุนนิยมแบบสอดแนมที่ตรวจจับพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
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หนึ่งในทางเลือกใหม่คือแอพพลิเคชัน Signal และ Telegram รูปแบบการติดต่อแบบไม่มีค่าใช้จา่ ย
ทั้งยังปลอดภัยในการใช้ เพราะข้อมูลต่างๆ จะไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้ให้บริการพาณิชย์ Signal มี
การพัฒนาระบบป้องกั นความปลอดภั ยและเทคโนโลยีการเข้ารหั สที่ ดีท่ี สุด ถึ งขนาดที่ เอ็ ดเวิรด
์
สโนว์เดน อดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวอเมริกัน ยังแนะน� ำให้ใช้แอพพลิเคชันนี้ ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่าง Signal Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร กับบริษัท Whisper Systems
ผู้เชี่ยวชาญด้ านความปลอดภั ยบนสมาร์ทโฟนระดั บโลก จุ ดเด่ นของ Signal อยู่ที่การเปิดเผย
ซอร์สโค้ดต่อสาธารณชน (Open Source) ทุกคนจึงสามารถมีส่วนร่วมในการทดสอบและอุดรูรวั่
ของระบบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานได้ ส่วน Telegram เป็นแอพพลิเคชันที่พฒ
ั นาขึ้น
โดยพาเวล ดูรอฟ (Pavel Durov) ผู้ก่อตั้ง VKontakte โซเชียลเน็ตเวิรก
์ รายใหญ่ในยุโรป ผู้ใช้งาน
Telegram ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ รอโค้ดเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเปิดใช้บริการ จุ ดเด่นจึงอยู่ที่
มีการรักษาความปลอดภั ยที่ ดีที่สุด ซึ่งไม่เคยอนุญาตให้บุคคลที่ สามเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้
โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ ว่าต้ องการสนทนาแบบทั่ วไปหรือสนทนาแบบลับ (Secret Chat)
แอพพลิ เ คชั น ดั ง กล่ า วจึ ง มั ก ถู ก ใช้ ใ นกลุ่ ม นั ก เคลื่ อ นไหว ที่ ต้ อ งการนั ด หมายการประชุ ม หรือ
เดินขบวน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

เมื่อต้นปี 2020 ส�ำนักข่าวจาก The New
York Times รายงานว่ามาร์ก ซักเคอร์เบิรก
์
ผู้ ก่ อ ตั้ ง เฟซบุ๊ ก มี แ ผนจะปรับ เปลี่ ย น
โครงสร้างโซเชียลมีเดียอย่างวอตส์แอปป์
(WhatsApp) อินสตาแกรม (Instagram)
และเฟซบุ๊ ก แมสเซนเจอร์ (Facebook
Messenger) ให้ ส ามารถส่ ง ข้ อ ความ
ผ่ า น ห า กั น ไ ด้ ห ม ด ทุ ก แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม
และต้ องการเริม
่ ใช้เทคโนโลยี ที่เรียกว่า
End-to-End Encryption (E2EE) เพื่อ
อ� ำ นวยความสะดวก พร้อ มเพิ่ ม ระบบ
ความปลอดภั ย ในการพู ด คุ ย ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้
งานมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนา และมีโอกาสเกิ ดช่องโหว่ในการ
ลดความปลอดภัยด้านข้อมูลในการเชื่อม
ต่อทั้ง 3 แพลตฟอร์มร่วมกัน
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ความท้ า ทายยิ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ตามความซั บ ซ้ อ นของผู้ ค น น� ำ ไปสู่ ก ารก่ อ ตั้ ง เครือ ข่ า ยความปลอดภั ย
ไซเบอร์ข้ ึ น อย่ า งเป็ น ระบบ ภายใต้ ค วามร่ว มมื อ จากผู้ ค นหลากหลายสาขา โดยน� ำ แนวคิ ด เชิ ง
ออกแบบที่ยืดหยุ่นมาใช้เป็นกลยุทธ์หลัก
Data Transparency Lab (DTL) คือแพลตฟอร์มด้านการวิจย
ั ที่อท
ุ ิศประโยชน์ให้กับข้อมูลที่ไม่ระบุ
ตัวตน (Data Anonymity) และความโปร่งใส ผ่านการออกแบบและการวิจย
ั ในเชิงวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม DTL เน้นการจัดหาเครือ
่ งมือเพื่อสร้างประโยชน์ด้านข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การพัฒนา
โปรแกรมด้านเทคนิ คเพื่อใช้เชื่อมต่อกับนั กวิจัย ผู้ก�ำหนดนโยบาย และอุตสาหกรรม ที่สามารถ
พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ที่โปร่งใส เช่น Aircloak ผลงานความร่วมมือระหว่าง Aircloak สตาร์ทอัพ
สัญชาติเยอรมัน และสถาบันระบบซอฟต์แวร์นาม Max Planck เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือ
เป็นซอฟต์แวร์แรกภายใต้มาตรฐาน GDPR ซึ่งไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของผู้ใช้งาน สอดคล้อง
กั บ กฎหมายใหม่ ของสหภาพยุ โรป สิ่ ง ที่ Aircloak น� ำ เสนอ คื อการจัดการความเสี่ ย งโดยการ
ไม่เปิดเผยตัวตนในฐานะผู้ใช้บริการเชิงพาณิชย์ โดยนักวิเคราะห์ข้อมูลจะได้รบ
ั อนุญาตให้ท�ำการ
สืบค้นข้อมูลเพียงในระดับที่ไม่ก้าวล้�ำข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถรับประกันได้
ถึงความปลอดภัย
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นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดหลักการด้านการออกแบบใหม่ที่เรียกว่า Data Trust by Design (DTbD)
ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการเชิงปฏิบัติการที่สร้างสรรค์โดย >X เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการ
ออกแบบ ไปจนถึงจริยธรรม ความโปร่งใส และผลลัพธ์จากการสร้างมูลค่า ภายใต้วต
ั ถุประสงค์
ในการออกแบบระบบที่เชื่อมโยงกัน (Coherent Design System)

หลักการที่ 1 ส�ำหรับองค์กรและผูบ
้ ริโภค การเข้า
ถึงเรือ
่ งพื้นฐาน โดยการติดต่อสื่อสารต้องเกิด
จากทั้ง 2 ฝ่าย เรียบง่าย และสามารถเข้าถึงได้

หลักการที่ 4 บริษัทต้องวางแผนระยะยาว โดย
เริม
้ื ฐานทีใ่ ห้ขอ
้ เท็จจริงมากกว่า
่ ต้นจากกลยุทธ์พน
แบบจ�ำลอง

หลักการที่ 2 วัตถุประสงค์ด้านข้อมูลขององค์กร
ต้องมีสถานะชัดเจนตั้งแต่แรก

หลักการที่ 5 องค์กรต้องทบทวนถึงล�ำดับคุณค่า
(Value Hierarchy) ที่เน้นย้�ำเรือ
่ งความหมาย
และการมีส่วนร่วมเป็นเมทริกซ์ใหม่

หลักการที่ 3 บริษัทต้องออกแบบระบบข้อมูลที่
ง่ายต่อการเชื่อมต่อของผู้บริโภค ในฐานเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และการใช้งาน
อื่นๆ

หลั กการที่ 6 การเชื่อมโยงกั นบนพื้ นฐานของ
ความเชื่อมั่น (Trust Relationship) แบบสอง
ทางระหว่า งผู้ ใ ช้ ง านกั บ แบรนด์ โดยสามารถ
ยกเลิกการใช้ได้โดยไม่มีนัยยะอื่นใด

นอกเหนื อจากการค�ำนึ งถึงข้อมูลส่วนบุคคลและความโปร่งใสในการจัดการ การให้สิทธิผ
์ ู้บริโภค
มากขึ้นในการควบคุมข้อมูลของตนเอง เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึง การศึกษาในปี 2018 โดย
Consumer Policy Research Centre พบว่า 95% ของผู้บริโภค ต้องการให้บริษัทมอบตัวเลือก
ในการส่งต่อข้อมูลบางประเภท เพื่อใช้หรือแชร์บางอย่างกับผู้อ่ืน
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เราต้องเลือกระหว่างความเป็นส่วนตัวและสุขภาพที่ดี?
แม้ จี น จะเริ่ม เข้ า สู่ ภ าวะปกติ ห ลั ง วิก ฤตไวรัส โคโรนา ในช่ ว งล็ อ กดาวน์ รัฐ บาลจี น เริ่ม น� ำ ระบบ
QR Code มาปรับใช้เป็นระบบโค้ดสุขภาพ (Health Code) อ้างอิงจากฐานข้อมูลของประชากร
ทั่ วประเทศ โดยมีบริษัทยักษ์ ใหญ่ในประเทศอย่าง Alibaba และ Tencent เป็นผู้พัฒนาระบบ
ดังกล่าว ทั้งนี้ประชาชนทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบอย่างละเอียด ตั้งแต่ช่ือ-นามสกุล จนถึงการ
เดินทางครัง้ ล่าสุด เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ใช้จะได้รบ
ั โค้ด
สุขภาพ ซึ่งปรากฏเป็นโค้ดแถบสีม่วง แดง ส้ม เหลือง และเขียว สีเหล่านี้บ่งบอกสถานะสุขภาพและ
ก�ำหนดความเคลื่อนไหวของประชาชน เพื่อเป็นกรอบในการใช้งานพื้นที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เช่น ออกจากบ้าน ขึ้นรถไฟฟ้า ไปท�ำงาน เข้าร้านอาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ผู้ที่มี QR Code
สีเขียวสามารถท�ำกิจกรรมหรือเข้าออกสถานที่ตามที่รฐ
ั อนุญาตได้อย่างอิสระ แต่ผู้ที่มีโค้ดสีแดง
หรือเหลืองจะถูกจ�ำกัดการท�ำกิจกรรมในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาด แม้ในช่วงนี้
การระบาดของไวรัสในหลายเมืองของจีนจะเริม
่ ลาย และทางการเริม
่ คลีค
่ คลายมาตรการการเดินทาง
ข้ามเมืองแล้วก็ตาม แต่แอพพลิเคชันดังกล่าวก็ยังคงถูกใช้งานต่อไปในวงกว้างในกว่า 300 เมือง
เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2020 รัฐบาลจีนยังเปิดตัวระบบโค้ดสุขภาพเวอร์ชั่นใหม่ ที่ให้ประชาชนเพิ่ม
ข้อมูลลงทะเบียนด้วยระบบสแกนและจดจ�ำใบหน้ า อย่างไรก็ดี ระบบ Health Code ก็ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความกังวลเรือ
่ งความเป็นส่วนตัว เนื่องจากระบบจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว อีกทั้ง
ยังมีค�ำถามและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วย

หลั ง จากที่ จี น เดิ น หน้ า ใช้ ร ะบบดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รัฐ บาลหลายประเทศก็ หั น มาใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ค ล้ า ยกั น
เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 สิงคโปร์เปิดตัว
แอพพลิเคชันส�ำหรับตรวจสอบผู้ที่ติดต่อกับผู้ติดเชื้อเมื่อ
ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส�ำหรับประเทศที่ได้รบ
ั ค�ำชื่นชมถึงการ
รับมือและการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาคือไต้หวัน
ด้ ว ยการมี ที่ ตั้ ง เชื่ อ มต่ อ กั บ พรมแดนจี น อี ก ทั้ ง เคยมี
ประสบการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคในอดีต รัฐบาล
ไต้ ห วั น จึ ง รับ มื อ กั บ การระบาดของ COVID-19 อย่ า ง
รวดเร็ว โดยตั้ ง ศูน ย์ บั ญ ชาการกลางป้ อ งกั น โรคระบาด
(Central Epidemic Command Center: CECC) ทันที
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โดยมาตรการป้ อ งกั น โรคที่ ร ัฐ บาลใช้ คื อ การด� ำ เนิ น งานตามกรอบประชาธิป ไตย บนนโยบาย
ความโปร่งใสของข้อมูลสูงสุดจากภาครัฐ มีโครงสร้างระบบสั่งการ (ผ่าน CECC) ที่ ชัดเจน พร้อม
ให้ความรูด
้ ้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ หากมีผู้ใดรายงานกับโรงพยาบาลว่า
มีผู้ป่วยที่ เข้าข่ายติ ด COVID-19 โรงพยาบาลจะรีบรายงานต่ อ CECC เพื่อติ ดตามร่องรอยการ
ใช้งานพื้ นที่ สาธารณะของผู้ป่วยแบบไม่ ระบุตัวตน ก่ อนส่ งข้ อมูลต่ อไปยั งบริษัทผู้ให้ บริการทาง
โทรศัพท์ เพื่อส่งข้อความเตื อนการแพร่ระบาด (Epidemic Alert) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือใช้งาน
ในพื้นที่ ดังกล่าวรับทราบ การปฏิบัติงานทั้ งหมดนี้ อยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับ โดยไม่มี
การระบุข้อมูลของผู้ติดเชื้อ

ไต้ ห วัน ยั ง เปิ ด ตั ว ระบบใบชี้ แจงสุ ข ภาพ
โคโรนาไวรัส (Health Declaration
Form) ที่ก่อนเข้าประเทศประชาชนต้อง
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกเอกสารเรือ
่ ง
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพและประวั ติ ก ารเดิ น ทาง
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จะถูก รวบรวมไปในระบบ
กั ก ตั ว และระบบ Electronic Fence
System ท�ำให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น
สามารถติดตามบุคคลที่ต้องกักตัว โดย
จะมีเจ้าหน้าที่โทรหรือส่งไลน์ไปสอบถาม
อาการทุกวัน พร้อมส่ งอาหาร เก็ บขยะ
และให้ค�ำปรึกษาในเรือ
่ งต่างๆ หากครบ
14 วันแล้วไม่มีข้อบ่งชีโ้ รค ก็สามารถกลับ
มาใช้ชีวต
ิ ประจ�ำวันได้ตามปกติ ในขณะ
ที่ ชาวไต้ หวันทราบว่าการเฝ้าระวังอย่าง
เข้มงวดดังกล่าว อาจส่งผลต่อการรุกล้�ำ
ความเป็ น ส่ ว นตั ว แต่ ผู้ ค นส่ ว นใหญ่
ยอมรับเรือ
่ งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ
ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล
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ส่วนที่ญป
ี่ น
ุ่ กระทรวงสาธารณสุขเพิง่ เปิดตัวแอพพลิเคชันที่ช่อ
ื ว่า COCOA ซึ่งย่อมาจาก COVID-19
Contact-Confirming Application การใช้งานหลักคือการส่งข้อความเตือนผู้ใช้งานว่าขณะนี้
ก�ำลังเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เสี่ยง หรือมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ใกล้ๆ แอพพลิเคชันดังกล่าวเป็น
ความร่วมมือกั นระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกั บบริษัทไมโครซอฟต์ โดยให้ ความส�ำคั ญเรื่องการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ที่ถูกใช้อยู่ในประเทศต่างๆ จึงเน้นการท�ำงานผ่านระบบ
บลูทูธเป็นหลัก และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโลเคชั่นต่างๆ ของผู้ใช้งานด้วย ขณะเดียวกัน ข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้งานที่ถูก
เก็บผ่านแอพฯ ก็จะมีอายุเพียง 14 วันเท่านั้น

277

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

CORE IDEA : TECHNOLOGY

CORE IDEA : TECHNOLOGY

ที่มา:
บทความ “ ‘เทคโนโลยีจดจำ�ใบหน้า’ ระบาดทั่ว
อังกฤษ อาจเกิดวิกฤตรุกล้ำ�ความเป็นส่วนตัว”
จาก themomentum.co

ทางด้านสหภาพยุโรป (EU) เริม
่ งมือติดตาม (Contact Tracing) แก่
่ น�ำเสนอแนวทางในการใช้เครือ
ประเทศประเทศสมาชิก แม้เทคโนโลยีดังกล่าวจะมีข้อดี แต่ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคล ส�ำหรับการเก็บข้อมูลเหล่านี้ อย่างน้อยที่สด
ุ ต้องลบทันทีเมื่อวิกฤตไวรัสโคโรนาผ่านไป
โครงการ Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T) ศึกษาวิธรี ะบุตัวตน
แบบชั่วคราว มากกว่าการใช้เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดตามผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ พร้อมปกป้องผู้ใช้งาน
และคงสถานะนิรนาม โดยชื่อและข้อมูลประจ�ำตัวของประชาชนจะไม่ถูกบันทึก จัดเก็บ หรือส่งต่อ
ไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ ดังนั้น การจัดการและควบคุมทั้งหมดจึงไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กร
เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดในอนาคต เช่น Pan-European Privacy-Preserving
Proximity Tracing (PEPP-PT) เป็นการใช้แอพพลิเคชันในลักษณะ Opt-In ซึ่งการใช้งานจะไม่
ระบุตัวตนผู้ใช้ ส่วนการติดตามจะเป็นการติดตามผ่านบลูทูธเป็นหลัก

บทความ “แนะนำ�แอพพลิเคชั่นแชท
สุดปลอดภัย หลังพ.ร.บ.ไซเบอร์ผ่านแล้ว”
จาก posttoday.com
บทความ “เมื่อเทคโนโลยีจดจำ�ใบหน้า ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล” จาก bangkokbiznews.com

ท่ า มกลางการค้ น หาทางออก ความน่ าหวั่ น ใจเรื่ อ ง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว เห็ น ภาพชั ด มากขึ้ น ผ่ า นบทความใน
หนังสือพิมพ์ Financial Times เรือ
่ ง “The World After
Coronavirus” โดยยูวล
ั โนอาห์ แฮรารี ในประเด็นการ
สอดส่ องอย่ างเบ็ ดเสร็จ (Totalitarian Surveillance)
จากภาครัฐ เพื่ อต่ อสู้กับไวรัสโคโรนา หากการใช้เครื่อง
มื อดั งกล่าวเป็นไปด้ วยความไม่ ระมั ดระวัง จะท� ำให้ การ
ระบาดเป็นจุ ดเปลี่ยนส�ำคัญของประวัติศาสตร์ สู่การสอด
ส่องมหาชน (Mass Surveillance) และเป็นการสอดส่อง
จาก ‘บนผิวหนัง’ สู่การสอดส่อง ‘ใต้ผิวหนัง’ แบบทุกอณู
ยูวล
ั โนอาห์ แฮรารี ทิ้งประเด็นไว้อย่างน่าสนใจว่า รากของ
ปัญหาคือผูค
้ นถูกขอให้เลือกระหว่างความเป็นส่วนตัวและ
สุขภาพที่ดี แต่เป็นการเลือกที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะเรา
สามารถและสมควรได้รบ
ั ความเป็นส่วนตัวและสุขภาพที่ดี
เราสามารถปกป้องสุขภาพและหยุดการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาได้ ด้วยการเสริมพลังให้พลเมือง ไม่ใช่ด้วย
รัฐบาลที่สอดส่องอย่างเบ็ดเสร็จ

บทความ “รู้จัก Health Code หนึ่งในเครื่องมือ
เทคโนโลยีทจ่ี นี ใช้ควบคุมการระบาดของโควิด-19”
โดย Master Peace และ คมปทิต สกุลหวง
จาก thestandard.co
บทความ “หนังสือ The Age of Surveillance
Capitalism ยุคทุนนิยมสอดแนม และข้อมูลส่วน
ตัวกลายเป็นสินค้า” โดย ปรีดี บุญซื่อ
จาก thaipublica.org
บทความ “Coronavirus: Privacy& Trust”
จาก wgsn.com
บทความ “Could the ‘Liberal’ Dutch Have
Learned from Taiwan’s Approach to
Coronavirus?” โดย Cha-Hsuan Liu และ
Jaap Bos จาก theguardian.com
บทความ “Personal Data: Designing for
Privacy” จาก wgsn.com
บทความ “Personal Data: Trust and
Transparency” จาก wgsn.com
บทความ “Privacy Researchers Devise a
Noise-Exploitation Attack That Defeats
Dynamic Anonymity” โดย Natasha Lomas
จาก techcrunch.com/
บทความ “These Activists Use Makeup to
Defy Mass Surveillance” จาก i-d.vice.com

ที่มาภาพ:
pri.org
i-d.vice.com
msn.com
dezeen.com
278

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

nytimes.com
qz.com
patentlyapple.com
hackaday.com
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20 เมษายน ปี 2020 คือวันครบรอบ 50 ปีวน
ั คุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่ง
เท่ากับว่า ผู้คนได้พูดถึงเรือ
่ งการอนุรก
ั ษ์ส่ิงแวดล้อมมานานถึง 50 ปีแล้ว ใน
อดีตองค์กรอนุรก
ั ษ์ธรรมชาติได้ออกมาเรียกร้องให้ผค
ู้ นตระหนักถึงการอนุรก
ั ษ์
ป่า แหล่งต้นน้�ำ และสัตว์ปา่ ในขณะที่ปจ
ั จุบน
ั ภาวะโลกร้อนได้เพิม
่ ความตระหนัก
รูเ้ รือ
่ งสภาพอากาศที่เปลีย
่ นแปลงไป รวมถึงปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จ�ำนวนมหาศาลในชัน
้ บรรยากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ต
ิ ทัง้ หมด สารคดีทไี่ ด้
รับค�ำชื่นชมอย่างล้นหลามจากออสเตรเลียในชื่อ 2040 ก�ำกับโดยเดมอน เกโม
(Damon Gameau) วางโครงสร้างสารคดีประหนึ่ งเป็นการเขียนจดหมายให้
ลูกสาววัย 4 ขวบ โดยคาดการณ์ถึงโลกที่พวกเขาก�ำลังอาศัยอยูแ
่ ละเติบโตขึ้นว่า
เป็นอย่างไร หากเปรียบโลกของคนรุน
่ ใหม่เป็นโรคมะเร็ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
คือเซลล์มะเร็งที่ค่อยๆ กัดกินโลก โลกค่อยๆ บาดเจ็บด้วยภาวะโลกร้อน และเห็น
ผลลัพธ์ที่สง่ ผลต่อการใช้ชวี ต
ิ สูงสุดในปี 2040 โดยก่อนจะเผชิญกับความจริงที่
โหดร้ายในอีก 20 ปีขา้ งหน้า สารคดีได้มอบวิสย
ั ทัศน์เรือ
่ งการรับมือกับวิกฤตการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบน
ั มากกว่า เพราะสิง่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบน
ั ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคนบนโลก สารคดีทถ
ี่ ก
ู ผลิตขึ้นจากการระดมทุนเรือ
่ งนี้ มุง่ หวังว่าข้อความ
จากสารคดีจะเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กทั่วโลกตั้งแต่ปี 2020
เป็นต้นไป และเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ชว
่ ยส่งต่อถึงผูค
้ นในวงกว้าง เพื่อช่วย
กันรักษาโลกให้กลับมามีสข
ุ ภาพดีดังเดิม
ปี 2021 เป็นปีแห่ งการฟื้นคื นระบบธรรมชาติ ให้ กลับมาสมบูรณ์ อีกครัง้ การ
เปลีย
่ นแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ล้วนเป็นตัวแปร
ส� ำคั ญที่ ท�ำให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้อม รายงาน New Nature
Economy โดยองค์การสหประชาชาติ เผยว่าแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ เอกชน
ทิศทางของบริษัท และนวัตกรรมเทคโนโลยี จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจ
ธรรมชาติแนวใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น จึงมีการน�ำมาตรวัดด้านสิง่ แวดล้อมที่เรียกว่า Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) มาใช้ในการ
ประเมินผลของบริษัทและองค์กรต่างๆ มาตรวัดนี้ใช้วเิ คราะห์ความเสี่ยงและ
โอกาสในการสร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ผลต่อความน่าเชื่อถือ การออกสินเชื่อ หรือการให้ก้ย
ู ืมเพื่อลงทุนทางธุรกิจ ค่า
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ความเสีย
่ ง TCFD กลายเป็นมาตรฐานส�ำหรับเศรษฐศาสตร์ยค
ุ ใหม่ และยังเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เช่น อินเดีย
อินโดนีเซีย และออสเตรเลียในปีที่ผา่ นมา พบว่ามีดัชนีจด
ี ีพต่
ี �ำสุดในรอบ 10 ปี
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลีย
่ นแปลงด้านสภาพแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรเนื่องจากภัยพิบต
ั ิทางธรรมชาติ
ไม่เพียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นที่เป็นตัวแปรส�ำคัญ ส�ำหรับการก�ำหนด
คุณภาพชีวต
ิ มนุษย์และระบบนิเวศ ปัญหามลภาวะทางขยะนับเป็นปัญหาระดับ
ชาติส�ำหรับศตวรรษนี้เช่นกัน เพื่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของแบรนด์
สินค้า บริษัทจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและแบรนด์แฟชัน
่ ยักษ์ใหญ่ จึงปรับ
ตัวให้สอดรับกับแนวโน้มด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเห็นได้ชด
ั เช่น แบรนด์ Adidas,
Levi’s, Prada ฯลฯ ซึ่งได้กลายเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมสินค้ารีไซเคิลไปเป็นที่
เรียบร้อย ส่วนบริษัท Nestle, McDonald’s และ Starbucks ได้จด
ั แคมเปญ
รณรงค์ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครัง้ เดียวแล้วทิ้ง (Single-Use Plastic) ควบคู่กับ
การพัฒนาเทคโนโลยีรไี ซเคิลโดยผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่งึ ท�ำจากวัสดุชวี ภาพ (Biomaterial) ที่ยอ
่ ยสลายง่ายและไม่ปล่อยสารพิษสูร่ ะบบนิเวศทั้งทางบกและทางน้�ำ
เช่นเดียวกับการปรับตัวของผู้บริโภค ปีนี้เป็นการเดินทางมาถึงยุค Post-Consumer รายงาน Trust Barometer ปี 2020 โดย Edelman คาดการณ์แนวโน้ม
ประชากรกับทัศนคติต่อสินค้า ว่าภายใต้บริบทการเข้าถึงความจริงจากข้อมูลบน
สื่อโซเชียล ท�ำให้ผค
ู้ นยุคนี้ราว 50% รูส
้ ก
ึ ไม่เชื่อใจในธุรกิจที่มน
ี โยบายเพื่อสังคม
ยิง่ ไปกว่านัน
้ คือการไม่สามารถเชือ
่ ใจในแถลงการณ์หรือการแสดงออกผ่านสื่อของ
ภาครัฐ ผูบ
้ ริโภคที่เรียกตัวเองว่า Post-Consumer โดยเฉพาะชาวเจเนอเรชัน
่ ซี
และมิลเลนเนียล จึงมองหาความจริงจากธุรกิจและการบริการทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม
สนับสนุนการใช้ชวี ต
ิ ในรูปแบบพึ่งพาตนเองมากขึ้น เกิดกระแส Anti-Brand ต่อ
ต้านการน�ำเสนอแบรนด์สินค้าที่ไม่ตระหนักถึงสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เขียนกฎ
ของแฟชัน
่ ขึ้นมาใหม่ และมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเองในแบบที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการท�ำ
เพื่อสังคม สิง่ แวดล้อม และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
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FAVOUR OF
SLOWNESS

ปล่อยใจให้สัญชาตญาณพาไป

Is This Adding Value?
มั น เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ คุ ณ หรือ ไม่ เป็ น ค� ำ พู ด ที่ ไรอั น นิ โ คเดมั ส (Ryan
Nicodemus) และโจชัว ฟิลด์ส มิลล์เบิรน
์ (Joshua Fields Millburn) มัก
กล่าว พวกเขาทั้งสองได้รบ
ั การขนานนามว่าเป็นมินิมอลลิสต์ที่สร้างแรง
บันดาลใจในการใช้ชวี ต
ิ ในยุคแห่งโลกทุนนิยม ชีวต
ิ ของทั้งคู่ถก
ู ถ่ายทอด
ผ่านภาพยนตร์สารคดี Minimalism: A Documentary About the
Important Things โดยเสนอแนวทางการเลือกใช้หรือซื้อสิง่ ของที่สร้าง
คุณค่าให้แก่ตนเอง สอดคล้องกับค�ำพูดที่ถก
ู กล่าวโดยมาริเอะ คนโดะ
(Marie Kondo) ผูห
้ ญิงที่ส่งต่อประกายแห่งความสุข ด้วยการจัดบ้าน
ผ่านหนังสือ The Life-Changing Magic of Tidying Up เรือ
่ งราวได้
ถูกส่งต่อไปยังผูค
้ นจ�ำนวนมากผ่านรายการ Tidying Up with Marie
Kondo โดยมีค�ำพูดติดปากว่า “Does It Spark Joy?” ของสิ่งนั้นจุด
ประกายความสุขให้คณ
ุ หรือไม่ ทั้งแนวทางมินิมอลลิสม์และการจัดบ้าน
เพิม
่ คือการมองเห็นความส�ำคัญในสิง่ ของ
่ สุข ต่างมีสง่ิ หนึ่งทีเ่ หมือนกัน นัน
ทุกชิน
้ และใช้งานมันอย่างมีความสุข
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มิ ล เลนเนี ย ลคื อ กลุ่ ม คนที่ เ ติ บ โตมาพร้อ มเทคโนโลยี แ ละสุ น ทรีย ภาพแบบ
มินิมอลลิสม์ อย่างความนิยม iPhone หรือการเลือกของใช้จากแบรนด์ Muji
ในปี 2017 มีการพูดถึงแนวคิด Less Is More ในอุตสาหกรรมแฟชัน
่ และของ
แต่งบ้าน ส่วนหนึ่งมาจากความนิยมในแบรนด์สน
ิ ค้า และเป็นหนึ่งในแนวทางการ
ออมเงินผ่านไลฟ์สไตล์ จนกระทัง่ มีบทความ “Note From a Baby Boomer to a
Millennial Minimalist” จากสื่อ medium.com ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ มินม
ิ อลคือหนทาง
ในการเอาตัวรอด ผ่านมา 4 ปี ไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ต
ิ เหล่านี้ได้แพร่หลายไปสูต
่ ลาด
ของเจเนอเรชันอื่นไปบ้าง บ้างก็ปรับมินิมอลให้กลายเป็นสินค้าไฮเอนด์หรือจับคู่
สูส
่ น
ิ ค้าอีโคเพื่อความยัง่ ยืน ขณะเดียวกันเจเนอเรชันทีใ่ กล้ชด
ิ และรับไลฟ์สไตล์นี้
ไปเต็มๆ คือเจเนอเรชันซี เพียงแต่มน
ิ ิมอลในแบบฉบับของเจนซีนี้ ได้ขยายภาพ
มินิมอลเดิมให้ดม
ู ี ชว
ี ต
ิ ชีวา โดยสร้างลูกเล่นจากประเด็นทางสังคมสู่การมีไลฟ์
สไตล์ที่ตรงโจทย์กับสภาวะแวดล้อมโลก มีผลต่อพฤติกรรมการเรียกร้องสิทธิ
และพร้อมส่งต่อแนวความคิด ผลส�ำรวจในปีที่ผา่ นมาจาก CGS ระบุวา่ ผูบ
้ ริโภค
เจนซีมก
ั เลือกใช้สน
ิ ค้ารักษ์โลก โดยคิดเป็น 68% จากจ�ำนวนผูบ
้ ริโภคทัง้ หมด ผล
ส�ำรวจจากโพลพบว่าในจ�ำนวนแอคเคานต์บนสื่อโซเชียลอย่างอินสตาแกรมของ
เหล่าเจนซี มี 95% ที่น�ำเสนอไลฟ์สไตล์เพื่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงกล้าที่จะซื้อสินค้า
ราคาสูง หรืออยูใ่ นกลุม
่ สินค้า Eco Luxury ถ้าสินค้าเหล่านั้นผลิตด้วยกรรมวิธี
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ทั้งยังยินดีซ้อ
ื สินค้ากลุม
่ Luxury มือสองในรุน
่ เก่าๆ เพื่อเพิม
่
มูลค่าสินค้าให้กลับมาสูงขึ้นใหม่อีกครัง้ และติดเทรนด์ในสังคมออนไลน์

รายงานจาก WGSN คาดการณ์วา่ ในปี 2021 แม้ผู้บริโภคจะมีความต้องการ

ซื้อสินค้ามากขึ้น แต่ก็รูจ
้ ักคัดสรรสิ่งที่ดีข้ ึนด้วยเช่นกัน สินค้าที่ไม่พัฒนาการ
บริการหรือไม่มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลก
ู ค้าจะตกไป ยิง่ สินค้า Fast Fashion ที่
มีคณ
ุ ภาพในการผลิตต่�ำ จะต้องหันมาใส่ใจกับระบบการผลิตมากขึ้น อาจไม่ออก
สินค้าในทุกฤดูกาล แต่เน้นให้สน
ิ ค้าสามารถสวมใส่ได้นานทีส
่ ด
ุ ซึ่งการพรีออเดอร์
จัดอยูใ่ นกลุม
่ สินค้าที่ผบ
ู้ ริโภคยอมจ่ายในราคาที่แพงขึ้น มากกว่าสินค้าขายมาไปเร็ว โดยเฉพาะชาวเจนซี ที่มพ
ี ฤติกรรมเลือกกินอย่างมีลม
ิ ต
ิ สนับสนุนการงด
เว้นเนื้อสัตว์ ทัง้ หมดนี้ได้ถก
ู ส่งสารออกไปผ่านสินค้าสไตล์มน
ิ ิมอลบนสื่อออนไลน์
หลายประเภท เช่น แบรนด์ Caustic Youth หรือ Off-White ซึ่งล้วนเป็นแบรนด์
เสื้อผ้าและของใช้ที่เน้นความน้อยในกระบวนผลิต แต่ใส่ใจในวัสดุและงานดีไซน์
แนวสตรีท เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความทนทาน คงทนต่อการใช้งานระยะยาว หรือ
แบรนด์ Madhappy ที่ผลิตมาเพื่อชาวเจนซีโดยเฉพาะ ผลิตด้วยวัสดุที่ค้ม
ุ ค่า
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เน้นรับพรีออเดอร์เพื่อไม่ให้สน
ิ ค้าล้นตลาด หรือสิน
้ ยการ
้ เปลืองทรัพยากร สร้างเอกลักษณ์ดว
สกรีนโควตค�ำพูดที่มองโลกในแง่บวก โดยได้รบ
ั แรงบันดาลใจจากกลุ่มในสังคมออนไลน์
Localoptimist.com เป็นบล็อกทีแ
่ ลกแปลีย
่ นความเห็นเกีย
่ วกับสุขภาพจิต รวบรวมบทความ
บทสัมภาษณ์ สร้างโปรแกรมบ�ำบัดจิตใจจากประสบการณ์จริงของผูค
้ นในวัยใกล้เคียงกันเมื่อ
มีประเด็นที่ได้รบ
ั ความนิยมในบล็อก ประเด็นนั้นจะถูกน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของงานดีไซน์บน
เสื้อผ้าและของใช้ จนเป็นที่นิยมในหมูเ่ จนซีผน
ู้ ิยมสไตล์สตรีท
บิลลี่ อายลิช (Billie Eilish) นักร้องและผูน
้ �ำแฟชัน
่ หนึ่งในแรงบันดาลใจของเหล่าบรรดาเจนซี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ
่ ด
ั โดยผูจ
้ ด
ั กิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ดา้ นสิง่ แวดล้อม Reverb เนรมิต
กรีนคอนเสิรต
์ Where Do We Go? World Tour ในธีมรักษ์โลกของเธอ ซึ่งเปิดขายตั๋วฟรี
ให้กับแฟนๆ ที่ให้ความสนใจด้านสิง่ แวดล้อมในปี 2019 ที่ผา่ นมา โดยวางแผนสร้างหมูบ
่ า้ น
อีโคภายใต้ช่อ
ื Billie Eilish Eco-Village เชิญชวนให้ผค
ู้ นมาเรียนรูก
้ ารใช้ชวี ต
ิ โดยปราศจาก
พลาสติกทุกประเภท รวมถึงการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เหล่านี้คอ
ื การส่งต่อแนวคิดผ่านกิจกรรม
เอนเตอร์เทนเมนต์และทดลองให้เห็นว่าสามารถท�ำได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการจัด
คอนเสิรต
์ ประเภทนี้ เคยเกิดขึ้นโดยศิลปินดังหลายคน เช่น แฮร์ร ี่ สไตล์ส (Harry Styles)
หรือวง The 1975 กิจกรรมเหล่านี้จด
ั ว่าเป็น Greentertainment รูปแบบใหม่ ที่น�ำวิธรี ก
ั ษ์
โลกมาผสมผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ ทั้งยังสร้างความบันเทิงได้แบบไม่รส
ู้ ก
ึ ถูกยัดเยียด
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ผลส�ำรวจจาก Ubimo ยังเผยอีกว่าชาวเจนซีจำ� นวน 80%
มักชื่นชอบการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า โดยจะเล็งสินค้า
ที่ช่น
ื ชอบจากช่องทางออนไลน์ไว้ แล้วตามไปซื้อถึงร้าน แม้
ร้านนั้นจะเป็นร้านเล็กๆ ที่ไม่ได้มีช่ือเสียงมากก็ตาม ทั้งนี้
เพราะต้องการมีประสบการณ์ การจับจ่ายและเข้าถึงไลฟ์
สไตล์ในทางเดียวกันกับร้านค้า ทั้งยังลดปริมาณคาร์บอน
ฟุตพรินต์จากระบบขนส่ง เหล่าเจนซียังยินดีใช้บริการร้าน
ค้าประเภท Refill Station ทีใ่ ห้บริการเติมผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
สินค้าเบ็ดเตล็ดและของใช้ส่วนตัว โดยมีเป้าหมายในการ
ลดสินค้าประเภท Single-Use ตามท้องตลาด อย่างการ
เนรมิตร้านขายฮอตดอกในนิ วยอร์ก ให้ เป็นร้านป๊อปอั พ
ขายผลิตภั ณฑ์ บ�ำรุงผิวหน้ า และเครื่องส�ำอางภายใต้ ช่ือ
แบรนด์ Gisou ในช่วงเทศกาล New York Fashion Week
โดยครีมและโลชัน
่ จากแบรนด์ระดับไฮเอนด์จะถูกบรรจุลง
ในเครือ
่ งรีฟล
ิ ที่มห
ี น้าตาคล้ายเครือ
่ งเติมไอศกรีมตามร้าน
อาหารฟาสต์ฟด
ู้ พร้อมบริการบรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์รไี ซเคิล
แม้ เป็นช่วงระยะเวลาสั้ นๆ แต่ สามารถกวาดรายได้ จาก
ลูกค้ากลุ่มเจนซีได้อย่างล้นหลาม จนทางแบรนด์มีแพลน
จะสร้างไลน์ สินค้ าในรูปแบบนี้ อีกในอนาคต โดยมีระบบ
จัดการ Social Distancing เหมือนร้านค้าสะดวกซื้อแบบ
บริการตนเอง ท�ำระบบเติมแบบเซ็นเซอร์ หรือการเหยียบ
ด้วยเท้าแทนกดปุม
่ ด้วยมือ รวมถึงรักษาความสะอาดของ
เครือ
่ งชั่งน้� ำหนั ก เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสในช่วงที่มีการ
ระบาด

สามารถเข้าถึงผูบ
้ ริโภคและเป็นทีแ
่ พร่หลายในท้องตลาดได้รวดเร็วขึ้น ทางฝั่ งของสินค้าสายธรรมชาติ
ก็มาแรงไม่แพ้กัน ปีที่ผา่ นมาแบรนด์ The Body Shop ได้ยกเครือ
่ งบรรจุลงขวดจากโรงงานมาไว้ที่
ร้าน The Body Shop สาขาออกซ์ฟอร์ดสตรีท ในลอนดอน ภายใต้แคมเปญ Once Is Not Enough
เช่นเดียวกับแบรนด์สน
ิ ค้าเพื่อความงามสัญชาติฝรัง่ เศส CoZie ซึ่งเป็นสินค้าในกลุม
่ ใช้งานครัวเรือน
ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว ผม ครีมทามือ ไปจนถึงยาสีฟน
ั ได้จด
ั ให้มบ
ี ริการจ�ำหน่ายขวดส�ำหรับเติม
ในขนาด S M L ซึ่งเน้นที่ขนาดส�ำหรับพกพาหลากหลายแบบ เพื่อให้เหมาะกับวิธใี ช้งานที่แตกต่างกัน
นอกจากเคาน์เตอร์บริการเติมสินค้า การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของ
แนวคิด Zero Waste โดยเฉพาะสินค้าที่มรี ป
ู ลักษณ์หรูหรา-มินิมอล จะได้รบ
ั ความนิยมจาก
ลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียลเป็นพิเศษ ซึ่งความหรูหราบนพื้นฐานของแนวคิดยั่งยืนนี้ จะส่งต่อ
ความท้าทายเรือ
่ งตลาดสินค้าครัวเรือนที่เป็นสินค้าซึ่งใกล้ชด
ิ กับผูบ
้ ริโภคมากที่สด
ุ เช่น การ
ท�ำแพลตฟอร์มลงทะเบียนสมาชิกลูกค้าของแบรนด์ Myro โรลออนระงับกลิน
่ กายกึ่งน้�ำหอม
ในรูปแบบบาล์ม สินค้าประเภทนี้จด
ั เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวต
ิ ประจ�ำวัน นอกจากแบรนด์จะคัด
สรรวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 100% ยังเสนอแพลนการใช้สน
ิ ค้าแบบรีฟล
ิ โดยผูซ
้ ้อ
ื จะต้อง
ลงทะเบียนเลือกแผนการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นราย 3 เดือน ราย 4 เดือน หรือราย 6 เดือน โดย
ทางร้านพร้อมจัดส่งให้ฟรี โดยจัดส่งเฉพาะบาล์มรีฟล
ิ ให้ตามวันที่ลก
ู ค้าลงทะเบียนไว้ ความ
ส�ำเร็จของบริการนี้คือการที่แบรนด์สามารถท�ำให้ลก
ู ค้าเข้าถึงบริการรีฟล
ิ ได้แบบส่งตรงถึง
บ้าน และลดปัญหาการใช้งานพลาสติกเพียงครัง้ เดียวแล้วทิ้ง เพราะเมื่อสินค้าหมดตามวัน
ที่แพลนไว้ สินค้ารีฟล
ิ จะถูกส่งตรงไปให้เติมได้ถึงบ้านแบบทันใจ
การเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่อาจเริม
่ ต้นจากสิ่งเล็กๆ และในปีนี้เองที่สิ่งเล็กๆ จากบรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้

ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Refill Station ยังสามารถไปต่อได้หากจับ
ทิศทางพฤติกรรมของผูบ
้ ริโภคถูกทาง โดยเฉพาะกลุม
่ สินค้า
เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน ถือเป็นธุรกิจ
ที่ขยับเข้าใกล้แนวคิด Zero Waste เป็นอันดับแรกๆ ล่าสุด
บริษัทเครือยูนิลเี วอร์ (Unilever) ในฟิลป
ิ ปินส์ ได้เปิดตัวป๊อ
ปอัพบริการเติมแห่งแรก ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์บำ� รุงเส้นผม
ที่อยูใ่ นเครือของบริษัทมาไว้ในร้าน Refill Station ที่เดียว
นั บเป็นจุ ดเริม
่ ต้นของการเปลี่ยนแปลงสินค้ าครัง้ ใหญ่ ที่
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ในชีวต
ิ ประจ�ำวัน จะเปลีย
่ นสิ่งแวดล้อมให้ดีย่งิ ขึ้น อย่างผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดร่างกายตั้งแต่หัว
จรดเท้า DS3 เป็นหนึ่งในตัวอย่างนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์รก
ั ษ์โลกที่ประสบความส�ำเร็จจาก Indiegogo โดยได้บริษัทยักษ์ใหญ่พีแอนด์จี (P&G) มาร่วมลงทุนกับเครือสินค้าส�ำหรับครัวเรือนทุก
ประเภท ผลิตภัณฑ์นี้มรี ป
ู ร่างเป็นซองขนาดเพียง 2 นิ้ว ผลิตด้วยวัตถุดิบที่ยอ
่ ยสลายได้ ภายในบรรจุ
ผงท�ำความสะอาดในรูปแบบต่างๆ เช่น สบู่ถต
ู ัว แชมพู น้�ำยาซักผ้า ฯลฯ เพียงท�ำให้ซองเปียกน้�ำก็
สามารถใช้งานได้ จากนั้นผงภายในและซองบรรจุภัณฑ์จะละลายเป็นเนื้อฟองเดียวกัน โดยไม่เหลือ
ซองให้เป็นขยะอีกต่อไป ทางด้านบริษัทพีแอนด์จป
ี ระเมินว่าหากเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบ
ซอง DS3 นี้ จะสามารถลดน้�ำหนักการขนส่งได้ถึง 80% รวมถึงเหลือเนื้อที่ในการขนย้ายได้ถึง 70%
ซึ่งเท่ากับสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งถึง 75% ต่อ 1 เที่ยว ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่
วางจ�ำหน่ายสูท
่ ้องตลาดจาก DS3 คือผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ซก
ั ผ้า ภายใต้
ชื่อใหม่วา่ แบรนด์ EC30 โดยมีบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษสามารถย่อยสลายพร้อมเป็นปุย
๋ ส�ำหรับ
พืชได้ พีแอนด์จค
ี าดหวังว่าสินค้าประเภทนี้จะเปลีย
่ นพฤติกรรมในครัวเรือน ให้กลายเป็นค่านิยมใหม่
ในสังคมไร้ขยะส�ำหรับอนาคต
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นโยบายเมืองบริการ (City as a Service: CaaS) ในเฮลซิงกิ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อปลดล็อกการเข้าถึง
บริการสาธารณะในเมื องผ่านเว็บไซต์ Helsinki-as-a-service ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไกด์ ส�ำหรับ
ท่องเทีย
่ วและเทศกาล กิจกรรมทัง้ หมดเกิดขึ้นภายใต้ความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่งอยูใ่ นหมวดหมู่
ที่ ไ ด้ ร บ
ั ความสนใจเป็ น พิ เ ศษจากเหล่ า สตาร์ท อั พ ชาวฟิน แลนด์ ที่ ต้ อ งการสร้า งสรรค์ กิ จ กรรม
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ และตอกย้�ำว่าเมืองแห่ งนี้ เป็นเมืองที่ อากาศสะอาดที่ สุด รวมถึ ง
สามารถจัดการกับปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ได้ในทุกกิจกรรมของประชาชน หนึ่งในแอพพลิเคชันที่
ตอบโจทย์การใช้ชวี ต
ิ แบบง่ายๆ แต่สามารถท�ำให้ผบ
ู้ ริโภคลดจ�ำนวนคาร์บอนฟุตพรินต์ได้จริง มาจาก
บริษัท Gin Lane หนึ่งในบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์และเดลิเวอรี่ ซึ่งได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม
Pattern ซึ่งรวบรวมร้านค้ าแบรนด์ดังที่ จัดจ�ำหน่ ายสินค้ าภายในครัวเรือน เพื่อตอบโจทย์การใช้
ชีวต
ิ ให้งา่ ยยิ่งขึ้น เช่น สินค้าส�ำหรับใช้ในห้องครัว Pattern จะออกแบบคอร์สสอนปรุงอาหาร แจก
สูตรอาหาร รวมถึงแนะน�ำกิจกรรมยามว่าง ไปจนถึงการเข้าสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ จากการซือ
้ สินค้า
ชนิดนั้น นับว่าเป็นการเชิญชวนผูท
้ ่ีซ้อ
ื สินค้าประเภทเดียวกันมาใช้งานด้วยกัน โดยแลกเปลีย
่ นความรู ้
ใช้สน
ิ ค้าที่มค
ี ณ
ุ ภาพและทนทาน รวมทั้งสร้างสิง่ แวดล้อมที่ยงั่ ยืนไปพร้อมๆ กัน
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ปรัชญาความสุขอย่างฮุกกะ (Hygge) จากเดนมาร์ก หรือลากอม (Lagom) จาก
สวีเดน ล้วนมองความสัมพันธ์ของสิง่ รอบตัวและการหาความสุขกับสิง่ เหล่านั้น ใน
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปรัชญาเหล่านี้ได้ถก
ู น�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในสื่อการสอนบนโลก
ออนไลน์ โค้ชชิง่ (Coaching) หลายช่อง โดยผสมผสานปรัชญาเข้ากับสไตล์การ
ใช้ชีวต
ิ เพื่อให้ลูกค้าชาวมิลเลนเนียลฟื้นตัวจากภาวะเครียดหรือภาวะหมดไฟ ใน
เนเธอร์แลนด์ได้มีศิลปะการใช้ชีวต
ิ ผ่านปรัชญานิกเซน (Niksen) ผ่านพฤติกรรม
การอยู่เฉยๆ ไม่อนุญาตให้คิดหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ งมากจนเกินไป จากการ
ศึกษาเรือ
่ งพฤติกรรมความสุข โดยศาสตราจารย์รต
ุ ต์ เฟนโฮฟเฟิน (Ruut Veenhoven) จากมหาวิทยาลัยอีราสมุส (Erasmus University) เมืองรอตเตอร์ดัม พบ
ว่ากิจกรรมที่ผอ
่ นคลายความเครียดได้ดท
ี ี่สด
ุ คือการอยูเ่ ฉยๆ ถักนิตติ้ง รดน้�ำต้นไม้
หรือเดินชมธรรมชาติ เนื่องจากเป็นกิจกรรมกึ่งอัตโนมัติที่มค
ี วามง่าย และสามารถ
ดึงสัญชาตญาณออกมาใช้ได้ ทางการแพทย์เรียกสถานะนี้วา่ สถานะการไหลของ
สมอง (Solid Brain) คือไม่อยูใ่ นโหมดการคิดแบบมีเหตุผล ไร้การส�ำนึก เช่นเดียวกับ
แนวทางของเจนนี่ โอเดลล์ (Jenny Odell) ผูเ้ ขียนหนังสือ How to Do Nothing :
Resisting the Attention Economy ซึ่งได้กล่าวว่าคนเราจะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น
เมื่อพวกเขาถูกครอบง�ำด้วยเทคโนโลยีเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง จนข้อมูลจากสื่อโซเชียล
ถูกส่งผ่านสมองจนล้น แนวทางนี้ไม่ได้หมายถึงการหนีเทคโนโลยีแล้วเอาตัวเอง
เข้าไปนั่งสมาธิในสวน แต่เป็นการสร้างความสนใจจากสิง่ ใหม่รอบตัว เข้าใจบทบาท
ของตนเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งรวมถึงเข้าใจผลลัพธ์การใช้ชวี ต
ิ ของมนุษย์ ซึ่งมีผล
ต่อสิง่ แวดล้อมที่ก�ำลังเผชิญอยู่ โดยไม่ต้องคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้ชวี ต
ิ ดีข้ น
ึ แต่ใช้วธ
ิ ี
สร้างแรงจูงใจจากสัญชาตญาณดิบของธรรมชาติมนุษย์ หรือในทางการแพทย์เรา
เรียกสิ่งนี้วา่ เซลล์จต
ิ ส�ำนึก ซึ่งเป็นหนึ่งในเซลล์สมองที่สามารถสร้างชีวต
ิ ในแบบที่
ควรจะเป็นตามธรรมชาติ
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ในบริบทสิง่ แวดล้อมไม่มอ
ี ะไรแน่นอน ทรัพยากรที่ถก
ู น�ำไป
ใช้ทก
ุ ขณะ ยิ่งตอกย้�ำว่าการมีอยู่ของธรรมชาติถดถอยลง
ยิง่ มีน้อยมากเท่าไร ยิง่ เป็นทีต
่ อ
้ งการมากขึ้นเท่านั้น รายงาน
Millennials: The Growing Generation โดย WGSN
กล่าวว่าพฤติกรรมการใช้ชีวต
ิ ให้ช้าลง ค่อยๆ รับรู ้ เข้าถึง
การมีอยู่ของทุกสิ่งรอบตัว ถือเป็นการลดความตึงเครียด
ได้ดี ชาวมิลเลนเนี ยลผู้มีภาวะหมดไฟต่อการท� ำงาน จึง
มักหางานอดิเรกมาบรรเทา การเสพธรรมชาตินับเป็นวิธี
ที่ถก
ู ใช้เป็นอันดับหนึ่ง เกิดเป็นกระแสการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(Greenery-Filled Sanctuary) ในทีท
่ ำ� งาน ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย หรือ
แม้แต่พ้น
ื ที่เล็กๆ อย่างห้องน้�ำ สีเขียวจากต้นไม้ก็สามารถ
ช่วยเติมเต็มจิตใจได้ ผลวิจัยจากฮาวาร์ดระบุวา่ การเพิ่ม
พื้นที่สเี ขียวแม้วา่ จะด้วยการใช้ต้นไม้ปลอม ก็สามารถท�ำให้
จิตใจสงบขึ้นได้ โดยเฉพาะส�ำหรับผูห
้ ญิง และหากในสถาน
ที่ท�ำงานมีต้นไม้ แสงแดด และอากาศที่ปลอดโปร่ง จะยิง่
เพิม
่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน รวมถึงลดความกังวลไปได้
6% ตลาดต้นไม้โดยเฉพาะไม้ประดับในที่รม
่ เติบโตสูงขึ้น
เมื่อปีที่ผา่ นมา

ไม่เพียงเท่านั้นแนวโน้มนี้ยงั ต่อยอดสูก
่ ระแสการสร้าง
ที่อยู่อาศัยและตกแต่งภายในที่เอื้อเฟื้อต่อการเชื่อม
โยงกับธรรมชาติ Muji หนึ่งในแบรนด์สน
ิ ค้ามินิมอลที่
สนใจธุรกิจบ้านส�ำเร็จรูป จึงออกแบบบ้านที่สามารถใช้
งานได้งา่ ยและดูอบอุน
่ ภายใต้ชอ
่ื Yo no le House โดย
ยึดหลักการว่าพื้นที่ภายในบ้านต้องสามารถเชื่อมโยง
กับสวนเสมือนเป็นพื้นที่เดียวกัน ออกแบบบานกระจก
เจาะผนังให้บ้านดูเปิดโล่ง สามารถเปิดรับแสงแดดที่
สาดส่องผ่านใบไม้นอกบ้านสูต
่ ัวบ้าน เงาที่สาดแสงเข้า
มาจะท�ำให้บรรยากาศภายในบ้านดูอบอุ่น ราวกับรับ
พลังจากธรรมชาติได้ในทุกๆ วัน
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ในเกาหลีใต้กระแสต้นไม้ในร่มหลังคาเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ปี 2017 ปัจจุ บันมีธุรกิจร้านค้า
มากมายที่น�ำต้นไม้มาประดับตกแต่งภายในร้านค้า เช่น ร้านสินค้าเพื่อความงาม Innisfree,
Kiehl’s และ Naver Labs มีบริการหรือร้านค้าขายต้นไม้ที่ท�ำหน้าที่เป็นผูใ้ ห้ค�ำปรึกษาด้าน
ต้นไม้ อย่างร้าน Slow Pharmacy ทีเ่ นรมิตร้านขายดอกไม้ในอดีตให้กลายเป็นร้านขายต้นไม้
ส�ำหรับปลูกในร่ม บริการให้ค�ำปรึกษาจากดีไซเนอร์ด้านพืชพันธุ์ ผูเ้ ชีย
่ วชาญซึ่งท�ำหน้าที่เป็น
ดัง่ เภสัชกรต้นไม้ จะออกแบบคลาสเวิรก
์ ช็อปส�ำหรับการปลูกต้นไม้เบื้องต้น หรือต้นไม้ในกลุม
่
ประเภทต่างๆ มีบริการส่งตรงต้นไม้ถงึ บ้าน โดยมีเงือ
่ นไขว่าผูซ
้ ้อ
ื จะต้องให้ขอ
้ มูลบริบทพื้นที่ที่
ปลูก จากนั้นจึงจะได้รบ
ั ค�ำแนะน�ำเรือ
่ งพืชพันธุท
์ ี่เหมาะสม เนื่องจากใบไม้แต่ละชนิดมีความ
ละเอียดอ่อนต่างกัน รวมถึงให้ความเขียวชอุ่มซึ่งส่งผลต่อความรูส
้ ก
ึ ที่ต่างกัน
นอกจากเวิรก
์ ช็อปจะให้ความรูเ้ กี่ยวกับการปลูกต้นไม้ประเภทต่างๆ การเรียนรูด
้ ้านต้นไม้
ยังสอนได้แม้ในช่องทางออนไลน์ รอน ฟินลีย์ (Ron Finley) อดีตแฟชัน
่ ดีไซเนอร์ ผูผ
้ น
ั ตัว
มาเป็นเกษตรกรในนาม Gangsta Gardener ชิงพื้นที่วา่ งในที่รกร้างหรือแม้แต่ทางเท้าที่มี
แต่ขยะ มาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารให้แก่คนไร้บ้านในแอลเอ การท�ำสวนให้ผค
ู้ น
ในชุมชนของฟินลีย์ ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชน เขาสอนการปลูกต้นไม้ในบริบทพื้นที่ที่
แตกต่างกัน อีกทั้งยังส่งต่อความรูน
้ ี้ให้แก่ผค
ู้ นทางออนไลน์ ด้วยการเป็นหนึ่งในโค้ชสอนบน
แพลตฟอร์ม MasterClass เพื่อสร้างแนวคิดการปลูกอาหารด้วยตนเอง การดูแลพืชผักไป
ด้วยกันกับชุมชนท�ำให้สามารถเด็ดวัตถุดิบมากินได้เมื่อถึงเวลาอาหารพร้อมสุก เสมือนการ
สัง่ อาหารแบบ Drive-Thru ที่สะดวกรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
กระแสบนสื่อออนไลน์จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ดึงดูดให้ผค
ู้ นหันมาท�ำงานอดิเรกอย่างการ
ดูแลต้นไม้ภายในบ้าน ส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์จด
ั สวนภายในบ้านเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี
2018 ยูทบ
ู เบอร์และอินสตาแกรมเมอร์หลายคน ผันตัวจากสไตล์มน
ิ ิมอล มาเพิม
่ ลูกเล่นด้วย
การน�ำเสนอวิถช
ี วี ต
ิ ผ่านการปลูกต้นไม้ อย่างแอคเคานต์ Jamie’s Jungle ทีเ่ นรมิตการท�ำงาน
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ที่บา้ นให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วยการปรับภูมท
ิ ัศน์ของพื้นที่ด้วยต้นไม้ และหาทิศทางของแสงแดดใน
ช่วงเช้า-เย็นของแต่ละฤดู ซึ่งน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผนัง หน้าต่าง หรือแม้แต่หลังคา
บ้านที่เหมาะกับต้นไม้ อีกคนที่มีการคัดสรรพันธุไ์ ม้ได้อย่างน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจบนสื่อ
โซเชียลคือ ซัมเมอร์ เรย์เน โอ๊คส์ (Summer Rayne Oakes) เธอเป็นเหมือนต้นแบบของสาวอีโค ผู้
ผันตัวจากวงการนางแบบอเมริกน
ั มาเป็นนักเขียนผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่เธอ
เคยเรียนก่อนจะเข้าวงการนางแบบ ซัมเมอร์โด่งดังในฐานะยูทบ
ู เบอร์และผูด
้ ำ� เนินรายการ Plant One
On Me ทางช่องยูทบ
ู Homestead Brooklyn เพื่อตอบค�ำถามเกี่ยวกับการดูแลพันธุไ์ ม้ภายในบ้าน
ก่อนที่จะมีแฟนคลับติดตามในช่อง Summer Rayne Oakes ซึ่งเป็นแอคเคานต์ของเธอเองที่มีผู้
ติดตามกว่า 2.5 แสนคน กระแสต้นไม้ในร่มได้สร้างคาแรกเตอร์และกิจกรรมใหม่ๆ ให้เหล่าอินฟลูเอน
เซอร์ ทีพ
่ ร้อมน�ำมาผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว การปลูกต้นไม้เป็นหนึ่งในวิธส
ี ร้างแรงจูงใจจาก
สัญชาตญาณดิบของมนุษย์ ผูท
้ อ
ี่ ยูอ
่ าศัยใกล้ชด
ิ กับต้นไม้จะได้รบ
ั การบ�ำบัดสุขภาพจิตและร่างกายด้วย
ธรรมชาติ (Biophilia) และนั่นคือการหวนกลับคืนสูส
่ ญ
ั ชาตญาณเดิมของมนุษย์ในแบบที่ควรจะเป็น
ที่มา:
บทความ “ร้านสะดวกซื้อร่วม
มาตรการ Social Distancing
จำ�กัดจำ�นวนลูกค้าเข้าร้าน เพื่อ
สร้างระยะห่างของลูกค้า”
จาก marketingoops.com

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

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

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

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

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

บทความ “Papaya Dog Became
a Hair Care Pop-Up Shop for
Fashion Week” โดย Addison
Knies จาก nyulocal.com
บทความ “Permission to Do
Nothing: The Dutch Concept
of 'Niksen'” โดย Kate ParasSantiago จาก metro.style
บทความ “The World's First
Cityas a Service” โดย Abby
Sullivan จาก profitwell.com
บทความ “What Are the
Supermarket Social Distancing
Rules?” โดย Louise Whitbread
จาก independent.co.uk

ที่มาภาพ:
ec30clean.com
ginlane.com
hodune vlog, youtube
homesteadbrooklyn.com
localoptimist.com
madhappy.com
manami sasaki, instagram
muji.com
mymyro.com
ratihome.com
timeout.com
theguardian.com
twinstarbeauty.com
ziqianqian, instagram
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ระยะเวลา 5 ปีที่ผา่ นมา ผูค
้ นให้ความสนใจเรือ
่ งการสร้างธุรกิจมากขึ้น เมื่อ
การตลาดเข้าสูร่ ะบบดิจท
ิ ัล นั่นท�ำให้หลายคนมองว่าการริเริม
่ ธุรกิจอาจไม่ใช่
เรือ
่ งยากอย่างที่คิด ส่งผลให้เกิดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่เติบโตบนสื่อดิจิทัล
เป็นจ�ำนวนมาก ยิ่งการท�ำธุรกิจเกิดขึ้นได้งา่ ย ยิ่งท�ำให้ผู้บริโภคตื่นตัวและ
สรรหาแหล่งสินค้าที่มค
ี ณ
ุ ภาพมากขึ้น รายงาน Building Consumer Trust
in Brands in a Post-Truth Era โดยทีมวิจย
ั จาก STIR กล่าวไว้ในปี 2017
ว่าผูบ
้ ริโภคมีทัศนคติต่อการจับจ่ายสินค้าที่เปลีย
่ นไป เริม
่ ตื่นตัวกับที่มาของ
สินค้าว่าผลิตจากที่ไหนและผลิตขึ้นอย่างไร รวมถึงสร้างผลกระทบต่อสังคม
ในรูปแบบใดบ้าง โดยให้ความเห็นและขยายขอบเขตบนพื้นทีเ่ ครือข่ายโซเชียล
มีเดียให้กว้างขึ้น ความเชื่อเดิมทีเ่ คยเชื่อมาหลายสิบปี อาจกลายเป็นประเด็น
ข้อข้องใจขึ้นมาใหม่อีกครัง้ แม้แต่เรือ
่ งที่เคยถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์
มาแล้ว อย่างการส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์ในปี 1969 ก็ถก
ู หยิบยกมา
ตัง้ ข้อสังเกตอีกครัง้ ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นความจริงหรือแค่การจัดฉากชวนเชือ
่
จนท�ำให้นิตยสาร National Geographic ถึงกับร่วมมือกับ NASA น�ำเสนอ
สารคดีทเี่ ผยภาพถ่ายโครงการอะพอลโลร�ำลึก 49 ปีแห่งการขึ้นไปเหยียบดวง
จันทร์อก
ี ครัง้ เพื่อตอกย้�ำความจริงเดิมให้กลายเป็นความจริงครัง้ ใหม่ ทีส
่ ร้าง
ความเชื่อมัน
่ ห้แก่ผค
ู้ นมากยิง่ ขึ้น
ปี 2017 เป็นการเริม
ุ คน
่ ต้นของยุค Post-Truth หรือยุคหลังความจริงที่ทก
สรรหาความจริงจากข้อมูลบนโลกออนไลน์ หลังจากนั้นจึงเริม
่ เกิดพฤติกรรม
Post-Authenticity ทีส
่ รรหาของแท้หนึ่งเดียวรุน
่ ลิมเิ ต็ด หรือแม้แต่การกลับ
คืนสูส
่ ามัญด้วยการใกล้ชด
ิ กับธรรมชาติ หลังจากนั้นต่อมาคือยุคแห่ง PostGrowth และ Post-Purpose ที่เปลีย
่ นการขายของจากไอดอลหรืออินฟลู
เอนเซอร์ธรรมดา ให้มีคาแรกเตอร์ที่หลากหลาย กลายเป็นยุคบุกเบิกของ
เหล่าโค้ช ผูส
้ ร้างแรงบันดาลใจ และผูม
้ อบแนวคิดหรือความเชื่อใหม่ๆ เพื่อ
น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามไลฟ์สไตล์ จุดประกายให้ผบ
ู้ ริโภคได้ทดลองใช้
สินค้าใหม่ๆ ด้วยทัศนคติที่ต่างออกไป เช่น การหันมาใช้แก้วน้�ำส�ำหรับเติม
มากยิง่ ขึ้น จากตอนแรกที่อาจใช้เพียงเพราะเป็นสไตล์หรือความนิยมในช่วง
สัน
้ ๆ แต่หลังจากที่ได้ปรับทัศนคติด้านสิง่ แวดล้อม บวกกับสไตล์ที่เข้ากันกับ
แบรนด์สน
ิ ค้า จึงท�ำให้การใช้แก้วน้�ำหรือขวดน้�ำแบบเติม เข้ามาแทนที่การใช้
แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งมากขึ้น โดยผูบ
้ ริโภคปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมด้วย
ความเต็มใจ และยินดีที่จะเปลีย
่ นการใช้ชว
ี ต
ิ จากรูปแบบเดิมไปเป็นรูปแบบ
ใหม่เพื่อช่วยให้โลกใบนี้ดีและน่าอยูย
่ งิ่ ขึ้น
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ปี 2021 เป็นการเดินทางมาถึงของยุค Post-Consumer รายงาน Trust Barometer
ปี 2020 โดย Edelman คาดการณ์แนวโน้มประชากรกับทัศนคติตอ
่ ของสินค้า ว่าการ
เข้าถึงความจริงจากข้อมูลบนสื่อโซเชียล ท�ำให้ผค
ู้ นในยุคปัจจุบน
ั 50% รูส
้ ก
ึ ไม่เชื่อใจ
ธุรกิจที่มีนโยบายเพื่อสังคม ยิ่งไปกว่านั้น คือไม่สามารถเชื่อใจในค�ำแถลงหรือการ
แสดงออกผ่านสื่อของภาครัฐ ผูบ
้ ริโภคที่เรียกตัวเองว่า Post-Consumer จึงมอง
หาการใช้ชวี ต
ิ ในรูปแบบพึ่งพาตนเองมากขึ้น โฆษณาชวนเชื่อไม่มผ
ี ลต่อการตัดสินใจ
เกิดกระแส Anti-Brand ซึ่งต่อต้านการน�ำเสนอแบรนด์สน
ิ ค้าที่ไม่ตระหนักถึงสังคม
หรือสิง่ แวดล้อม และเขียนกฎของเทรนด์หรือแฟชัน
่ ขึ้นมาใหม่ มีความเป็นตัวเองที่ดี
ยิง่ ขึ้น ด้วยการท�ำเพื่อสังคม สิง่ แวดล้อม และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

298

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC
CORE IDEA : ENVIRONMENT

ความท้ า ทายนี้ ส่ ง ผลต่ อ ยอดการซื้ อ ขายสิ น ค้ า แฟชั่ น แบรนด์ เ นม โดยเฉพาะ
แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า เครื่อ งแต่ ง กาย ซึ่ ง ถื อ เป็ น กลุ่ ม ที่ ต้ อ งปรับ ตั ว กั บ กระแสนี้ ค่ อ น
ข้ า งมาก หากสร้า งสรรค์ ค อนเซ็ ป ต์ ข องแบรนด์ ห รือ เปิ ด ตั ว สิ น ค้ า มาเพื่ อ ใช้
งานระยะสั้ น จะส่ ง ผลให้ มี สิ น ค้ า ค้ า งสต๊ อ กในระยะยาว การค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า
ของสิ น ค้ า มากกว่ า ผลก� ำ ไร ถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ รู ป แบบใหม่ ที่ ส ามารถสื่ อ สารให้
เข้ า ถึ ง ผู้บ ริโ ภคได้ ใ นระยะยาว รวมทั้ ง การสื่ อ สารผ่ า นผู้บ ริโ ภคเฉพาะกลุ่ม ทาง
ออนไลน์ (Niche Online Communities) ที่ให้ความรูส
้ ึกด้านการบริการอย่าง
เป็ น มิ ต รและใกล้ ชิ ด กั บ ลูก ค้ า แม้ ก ารตลาดประเภทนี้ จ ะตี ก รอบลูก ค้ า ให้ แ คบ
ลงแต่ นับว่ามี ข้อดี ตรงที่ สามารถทราบความพึ งพอใจหรือความต้ องการเชิงลึก
เพื่ อ ที่ จ ะตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งตรงจุ ด และเพิ่ ม จ� ำ นวน
ลู ก ค้ า แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป อย่ า งเช่ น การตลาดของแบรนด์ สิ น ค้ า แนวสตรีท
แม้สไตล์ของสินค้าจะจ�ำกัดแค่คนเฉพาะกลุ่มซึ่งอิงจากวัฒนธรรมย่อย (Subculture) แต่สามารถเพิม
่ ฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ด้วยการออกแบบลายสกรีนหรือกราฟิก
บนเครือ
่ งแต่งกาย ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประเด็นทางสังคมทีม
่ ก
ั ถูกละเลย และเป็น
หัวข้อทีไ่ ม่ได้ถก
ู พูดถึงในวงกว้าง เรียกการสื่อสารทางสังคมประเภทนีว
้ า่ Hyperlocal
รายงานจาก WGSN เผยว่าผูเ้ ข้าใช้แอคเคานต์อน
ิ สตาแกรมจ�ำนวน 81% ทีแ
่ ม้จะกด
ปุม
่ ติดตามแอคเคานต์ของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไปหลายพันคนแล้วก็ตาม แต่กลับ
ชอบที่จะติดตามหรือค้นหาแอคเคานต์ของคนที่ต้องการเห็นจริงๆ เพียงไม่กี่สบ
ิ คน
เท่านั้น เมื่อประเด็นทางสังคมที่ถก
ู มองข้ามเข้ามาอยูใ่ นโลกของผูบ
้ ริโภคที่ให้ความ
ส�ำคัญในเรือ
่ งเดียวกัน ความชัดเจนของแบรนด์ที่สามารถจับทางประเด็นทางสังคม
ได้ จะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุม
่ อื่น จากตลาด Niche สูร่ ะดับตลาด
Micro Brand ที่ควบกระแสฝั่ งแฟชัน
่ และฝั่ งสังคมไปพร้อมกัน เช่น ลวดลายพีซ
(Peace) ทีแ
่ สดงถึงความสันติ ลวดลายสกรีนสีรงุ ้ ทีส
่ นับสนุนกลุม
่ คนทีม
่ ค
ี วามหลาก
หลายทางเพศ (LGBT) หรือลายก�ำปั้ นมือของคนผิวสีทส
ี่ นับสนุนความเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวสี Black Lives Matter ที่กลายเป็นสินค้ามวลชน
ตามท้องตลาดไปโดยปริยาย
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แม้จะมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาและวาทกรรมที่วา่ สินค้านั้นๆ
เป็นสินค้าที่ต้องมี แต่พฤติกรรมของผูบ
้ ริโภคที่ไม่เคยเปลีย
่ นแปลง
คื อ การถู ก เบี่ ย งเบนความสนใจด้ ว ยสิ น ค้ า ลดราคา แอมะซอน
(Amazon) หนึ่งในบริษัททีเ่ ติบโตขึ้นจากปี 2019 ด้วยการตลาดแบบ
Flash Sale โมเดลการขายของลดราคาพิเศษในช่วงระยะเวลา 36
ชัว
่ โมง ได้กลายเป็นแม่แบบของกลยุทธ์การค้าออนไลน์ยุคใหม่ให้
แก่แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Lazada, Shopee และ Alibaba การเพิม
่
ระยะจ�ำกัดส�ำหรับสินค้าลดราคาในช่วงชั่วโมงหรือรายวันที่หลาก
หลาย สามารถสร้างภาพจ�ำการตลาดให้กบ
ั แพลตฟอร์ม กลยุทธ์นไี้ ด้
ส่งต่อไปยังร้านค้าปลีกมากมายบนตลาดออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์ม
น้องใหม่ทก
ี่ ำ� ลังได้รบ
ั ความนิยมในสหรัฐอเมริกาอย่าง Series ซึ่งน�ำ
การลดราคา Flash Sale มาจับคู่กบ
ั สินค้าจากตู้เสื้อผ้าของเหล่าคน
ดังหรือแบรนด์ดัง โดยร่วมมือกับคู่ค้าในการน�ำสินค้าส่วนเกิน ค้าง
สต๊อก หรือไม่ถก
ู ใช้งาน มาขายใหม่อีกครัง้ เรียกว่าเป็นตลาดแบบ
Resale Market ภายใต้แนวคิด Access to the Excess ท�ำให้สน
ิ ค้า
เฉพาะกลุม
่ ไปไกลถึงตลาดมวลชนในราคาทีค
่ ม
ุ้ ค่า สามารถเรียกการ
ตลาดประเภทนี้วา่ ตลาดคู่ค้าขายต่อ (Resale Partner) เซเลบริตี้
จากครอบครัวคาร์ดาเชียนก็ไม่พลาดกระแสนี้ จึงได้น�ำเสื้อผ้าจาก
ตู้เสื้อผ้าของตนเองมาขายออนไลน์ โดยสร้างวัฒนธรรมการขาย
สินค้ามือสองแบบมีรสนิยมในโปรเจ็กต์ Kardashian Kloset การ
ขายสินค้าขายต่อหรือสินค้ามือสองยังเติบโตขึ้นในอีกหลายเว็บไซต์
อย่าง Poshmark ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแนะน�ำสินค้าจากสไตล์ของ
คนดัง โดยเน้นสินค้าหรูหราเป็นพิเศษ หรือ ThredUP แพลตฟอร์ม
สินค้ามือสองรายใหญ่ที่สุดในโลกออนไลน์ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่น
ตารางวันส�ำหรับขายต่อสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ โดยมีการก�ำหนด
อัตราราคาสินค้าทีผ
่ ข
ู้ ายต้องการน�ำมาขายต่อให้กบ
ั บริษท
ั ThredUP
เพื่อให้บริษัทน�ำไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล (Upcycle) แล้วขายต่อได้
อย่างมีมาตรฐาน เพียงคลิกปุม
่ Clean Out Kit เครือ
่ งมือส�ำหรับ
แพ็คของจะถูกส่งตรงไปถึงบ้าน ให้เราแพ็คของและส่งกลับไปยัง
บริษัท หลังจากนั้น 7 วัน จึงจะได้รบ
ั ค่าสินค้าที่ขายต่อในราคาตาม
อัตราทีต
่ งั้ ไว้ ปัจจุบน
ั มีแพลตฟอร์มทีท
่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น Selling Services
ให้บริการพื้นที่แก่สินค้าขายต่อ เพื่อเสริมความไว้วางใจด้านราคา
และเข้าถึงผูค
้ นได้หลากหลายมากขึ้น
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Poshmark รายงานว่า ผู้บ ริโ ภคยุ ค นี้ รู ส
้ ึ ก ผ่ อ นคลายกั บ
การซื้อสินค้าต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นจากเดิมถึง
58% โดยผูบ
้ ริโภคจ�ำนวน 75% ยินดีซ้อ
ื สินค้าออนไลน์ หาก
แพลตฟอร์มนั้นมีชอ
่ งทางการติดต่อกับผู้ขายโดยตรง จึง
เกิดแพลตฟอร์มกลางผูเ้ ป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ามือสอง
ขึ้น อย่างเช่นสินค้าวัยรุน
่ สไตล์สตรีท ซึ่งยึดพื้นที่สินค้ามือ
สองบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างท่วมท้น
รายงานการตลาดของบริษัท Market Makers เผยว่าตั้งแต่ปลายปี 2019 ที่ผา่ นมา สินค้าสไตล์สตรีท
ได้รบ
ั ความนิยมในร้านค้าออนไลน์ค่อนข้างสูง และกลุม
่ ผูบ
้ ริโภคที่ทำ� ให้ตลาดสินค้ากลุม
่ นี้เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วคือกลุม
่ เจเนอเรชันซี โดยมีการน�ำของใช้สว่ นตัววางจ�ำหน่ายบนสือ
่ อินสตาแกรมส่วนตัวรวม
ถึงสร้างแอคเคานต์อน
ิ สตาแกรมเฉพาะส�ำหรับขายของ เพื่อจ�ำหน่ายผ่านช่องทางแอพพลิเคชันกลาง
ซึ่งท�ำหน้าทีเ่ ป็นสื่อกลางส�ำหรับวัยรุน
่ ทีม
่ ส
ี ไตล์ใกล้เคียงกัน อย่าง Depop แอพพลิเคชันชีเ้ ป้าร้านค้าบน
อินสตาแกรมซึ่งขายเสื้อผ้าส�ำหรับคนรุน
่ ใหม่ที่น�ำเสนอ ที่น�ำเสนอสไตล์ผา่ นไอคอนที่ได้รบ
ั ความนิยม
ในกลุม
่ เจนซีและมิลเลนเนียลตอนปลาย ร้านค้าบนอินสตาแกรมที่ต้องการขายต่อเสื้อผ้าหรือของใช้
มือสอง จะต้องสร้างสไตล์ที่ชด
ั เจนและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่ผซ
ู้ ้อ
ื รวมถึงสร้างสรรค์ทัศนคติท่ีดี
ต่อสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ถือเป็นชุมชนออนไลน์ที่แสดงถึงจิตวิญญาณของคนรุน
่ ใหม่ที่มีต่อ
โลกในทางสร้างสรรค์และไม่ตึงเครียดจนเกินไป ผูซ
้ ้อ
ื สามารถติดต่อผูข
้ ายได้โดยตรง ทุกร้านที่เข้าลง
ทะเบียนจะได้รบ
ั การรับรองคุณภาพและของแท้ ด้วยระบบการจ่ายเงินทีม
่ ม
ี าตรฐานเดียวกันบนระบบ
Depop Payments โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม Depop ยังได้รบ
ั ความไว้วางใจจากแบรนด์ใหญ่ๆ
อย่าง Ralph Lauren ซึ่งเข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์จำ� หน่ายสินค้าค้างสต๊อกที่กลายเป็นของวินเทจไปแล้ว
กว่า 150 รายการ ให้กลับมามีมล
ู ค่าอีกครัง้ ภายใต้ช่อ
ื แคมเปญ Re/Sourced
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การซื้อสินค้า โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลของสินค้าเป็นหลัก รายงานวิจย
ั Schroders Global
Investor Study จาก MIT AgeLab ระบุวา่ ความรอบคอบของผูบ
้ ริโภคกลุม
่ นี้ มีสว
่ นส�ำคัญต่อการ
เติบโตของตลาดสินค้ามือสอง เพราะคนกลุ่มนี้ไม่เข้มงวดในการใช้ของต่อจากผู้อ่ืน หรือต้องการ
ครอบครองสินค้าเป็นของตนเอง อีกทั้งยังยินดีจะใช้สินค้ารักษ์โลกเพิ่มขึ้นจากสถิติในปี 2019 ถึง
69% รายงาน Social Commerce Report จาก Poshmark ปี 2020 เผยว่าผูบ
้ ริโภคเจนเอ็กซ์ชาว
อเมริกันจ�ำนวน 46% ยินดีซ้อ
ื สินค้าจากร้านขายของ Resale หรือซื้อของต่อจากผูข
้ ายต่อ (Reseller)
ในจ�ำนวนนี้มช
ี าวเจนเอ็กซ์ 14% ที่ช่น
ื ชอบการสะสมสินค้ามือสอง ซึ่งเป็นแบรนด์ในราคาที่เอื้อมถึง แม้
จะมีกำ� ลังทรัพย์ในการซื้อสินค้ามือหนึ่งก็ตาม โดยแบรนด์ทไี่ ด้รบ
ั ความนิยมสูงสุด ได้แก่ Tory Burch,
Kate Spade และ Patagonia จากพฤติกรรมของชาวเจนเอ็กซ์และการขายของมือสองออนไลน์ของ
ชาวเจนซีดังกล่าว คาดการณ์ได้วา่ ตลาดของสินค้ามือสองและสินค้าล้างสต๊อกจะเติบโตและท�ำราย
ได้เป็น 3 เท่า หรือเท่ากับ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2023 โดยผูท
้ �ำธุรกิจให้บริการสินค้ามือ
สองจ�ำเป็นต้องปรับตัวเรือ
่ งการให้บริการสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ อ�ำนวยความสะดวกด้านข้อมูลที่มาของ
สินค้า รับประกันของแท้ และค�ำนึงถึงความสะอาดของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง
สังคมการขายบนโลกออนไลน์แพร่หลายมานานแล้ว แต่การท�ำให้ผซ
ู้ อ
้ื เชือ
่ ใจในสินค้าและบริการเหล่า
นั้นได้ กลายเป็นความท้าทายใหม่สำ� หรับเทคโนโลยีที่เข้ามาบริการให้การขายเป็นไปได้งา่ ยขึ้นอย่าง
แพลตฟอร์ม Storr ที่น�ำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาผนวกเข้ากับชุมชนร้านค้าออนไลน์ ผูท
้ ี่ลงทะเบียน
สามารถเข้ามาเปิดร้านค้าขายสินค้าส่วนตัวได้ โดยมีเงือ
่ นไขว่าต้องอยูใ่ นแบรนด์ทเี่ ข้าร่วมเป็นคูค
่ า้ กับ
แฟลตฟอร์ม Storr เท่านั้น เพียงเท่านี้สน
ิ ค้าที่น�ำลงขายจึงจะถูกตรวจสอบโดยแบรนด์ผเู้ ป็นเจ้าของ
และการันตีของแท้ได้อก
ี ขัน
้ หนึ่ง ล่าสุด Adidas ได้เข้าเป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์ของแพลตฟอร์ม ให้ผค
ู้ น
สามารถน�ำสินค้าของ Adidas ไม่วา่ จะเป็นรองเท้า เสื้อผ้า หรืออุปกรณ์กฬ
ี า มาขายต่อลงในแพลตฟอร์ม
นี้ได้ พร้อมทั้งให้ค่าคอมมิชชัน
่ 6% ในทุกการขายสินค้าของ Adidas หรือสามารถเลือกบริจาคค่า
คอมมิชชั่นเข้าองค์ กรการกุศลได้เช่นกัน เรียกแพลตฟอร์มประเภทนี้ ในอีกชื่อหนึ่ งว่า Creators
Club คลับส�ำหรับผูส
้ ร้าง ทั้งนี้ผค
ู้ นในคลับออนไลน์สามารถเป็นผูส
้ ร้างสิง่ ดีๆ ให้แก่สงั คมได้ เริม
่ ต้น
จากการหารายได้จากการขายของต่อ สร้างสิ่งดีให้แก่ส่ิงแวดล้อมโดยการไม่เพิ่มขยะเสื้อผ้าลงใน
หลุมฝังกลบ รวมถึงบริจาคเงินเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ขาดแคลน แบรนด์ที่เข้าร่วมเป็น
พาร์ตเนอร์จงึ ยิง่ ได้รบ
ั ความเชื่อใจ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสิง่ ที่ดีและให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยวาง
เป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่ดียงิ่ ขึ้น
บทบาทของผู้ซ้ืออาจกลายเป็นผู้ขาย ผู้ขายกลายเป็นผู้ให้ บริการแพลตฟอร์มส� ำหรับ
จ�ำหน่ายสินค้า การลื่นไหลของสถานะผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านให้เป็นสตูดิโอ
ส�ำหรับขายสินค้า หรือถ่ายภาพส�ำหรับวางขายบนช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะผูข
้ ายชาว
เจนซีที่มท
ี ัศนคติการขายของที่เน้นเรือ
่ งภาพแสดงสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าเป็นส่วน
ส�ำคัญทีส
่ ด
ุ ทีจ
่ ะสร้างแรงจูงใจในการซือ
้ ขยับภาพมาทีผ
่ บ
ู้ ริโภคชาวเจนเอ็กซ์ซ่งึ มีวฒ
ั นธรรม
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สถานการณ์ชว่ งวิกฤตไวรัสที่ผา่ นมาในปี 2020 ยิง่ ท�ำให้ความสะอาด
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจเลือกซือ
้ สินค้าของผูบ
้ ริโภค
หลายแบรนด์ เปิดใจรับมือกั บความท้ าทายดั งกล่าว อย่างแบรนด์
Christopher Raeburn สัญชาติอังกฤษ ที่นอกจากจะท�ำการตลาด
ด้ วยสินค้ าที่ เน้ นเรื่องคุณภาพในการสวมใส่ต่อสรีระแล้ว ยังสร้าง
ตลาดความรูใ้ ห้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางออนไลน์ ด้วยการส่งต่อข้อมูล
การดูแลเสื้อผ้าในสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นหนึ่งในค่านิยมใหม่
ส�ำหรับการใช้ชวี ต
ิ ภายใต้ช่อ
ื ซีรส
ี ์ What Is COVID-19 Teaching Us?
โดยให้ขอ
้ มูลเรือ
่ งต่างๆ เช่น การดูแลเสื้อผ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อผ้า
ไม่ถก
ู ฆ่าเชื้อจากแสงยูว,ี การ DIY เสื้อผ้าเก่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือการ
อัพไซเคิลเสื้อผ้าให้กลับมาสวมใส่ได้อย่างมีสไตล์ เช่นเดียวกับบริษัท
Bossa ในตุรกี ซึ่งท�ำการส�ำรวจว่าสินค้าเสื้อผ้าประเภท Fast Fashion
มีความเสีย
่ งต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ถึง 3-4% ซึ่งมากกว่าร้าน
ค้าทีจ
่ ำ� หน่ายสินค้าพรีเมียมหรือร้านค้าขนาดเล็กแต่เน้นเรือ
่ งคุณภาพ
เป็นหลัก บริษัท Bossa จึงเริม
่ ปรับแผนการขายจากสินค้าขายมาไป
เร็ว โดยเปลีย
่ นเป็นสินค้าพรีออเดอร์ลว่ งหน้าทางออนไลน์จำ� นวน 15%
ของสินค้าทั้งหมด หรือต้องใช้เวลาการผลิตที่นานขึ้น เพื่อจัดการกับ
สินค้าค้างสต๊อกที่รา้ นค้าตามสาขา
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จี น ถื อ เป็ น ประเทศที่ เ ผชิ ญ กั บ วิก ฤตการณ์ ไวรัส
เป็นประเทศแรก ส่งผลให้อต
ุ สาหกรรมแฟชัน
่ หรือ
สายพานการผลิตทัง้ หมดหยุดชะงัก เอมี่ หวัง (Amy
Wang) ผูจ
้ ด
ั การทัว
่ ไปของบริษท
ั Advance Denim
บริษั ท ผลิ ต ยี น ส์ ยั ก ษ์ ใหญ่ ใ นจี น เล็ ง เห็ น ว่า การ
พลิกผันทางเศรษฐกิจชีเ้ ป้าให้เห็นรูปแบบใหม่ทาง
การค้าทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความสะอาดมากกว่าเรือ
่ ง
ของสไตล์หรือแผนการขายรูปแบบเดิมๆ บริษท
ั จึงหัน
มาจับแนวทางด้านนวัตกรรมสิง่ ทอ โดยพัฒนาผ้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้สวม
ใส่ วิจย
ั การผลิตเส้นใยผ้าร่วมกับศาสตร์การยับยัง้
แบคที เรียทางชีวภาพ ลงทุนด้ านนวัตกรรมการ
ป้องกันแบคทีเรียหรือเชื้อโรคในกลุม
่ สินค้าผ้ายีนส์
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ้ส
ู วมใส่มักไม่กังวลเรือ
่ งความ
สะอาดมากที่สด
ุ เพราะต้องการยืดอายุการใช้งาน
เนื่ องจากยี นส์ ที่ซักบ่ อยมั กจะหดหรือย้ วย สี ซีด
และไม่เกิดรอยเฟดจากการใส่ อย่างไรก็ตาม ยีนส์
กลับเป็นสินค้าที่ผค
ู้ นสวมใส่บอ
่ ยมากที่สด
ุ แบรนด์
ยีนส์ชน
ั้ น�ำอย่าง Diesel ก็ไม่น้อยหน้า เปิดตัวสิน
ค้าคอลเล็กชัน
่ Upfreshing ซึ่งมีทั้งกางเกงยีนส์
เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ที่เพิ่มคุณสมบัติชั้นเคลือบ
พิเศษ ท�ำให้เนื้อผ้าสะอาดได้นานขึ้น โดยซิลิโคน
จากเทคโนโลยี NearChimica จะถูกเคลือบบน
เส้นใยผ้าตั้งแต่ขน
ั้ ตอนการทอ ท�ำหน้าที่เป็นเกราะ
ป้องกันต้านจุลน
ิ ทรีย์หรือแบคทีเรียที่มาจากไรฝุน
่
รา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการก่อภูมแ
ิ พ้ และยังเพิม
่
ประสิทธิภาพการยืดหยุน
่ จึงช่วยให้อากาศถ่ายเท
ไม่อบ
ั หรือสะสมความชืน
้ ในเนื้อผ้า สามารถยืดเวลา
การใช้เสื้อผ้าให้นานยิง่ ขึ้นได้
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เทคโนโลยีเคลือบบนเนื้อผ้าเพื่อป้องกันน้�ำหรือไรฝุน
่ อาจไม่เพียงพอส�ำหรับ New
Normal ยุคที่ซ่งึ ความสะอาดคือหัวใจส�ำคัญ นวัตกรรมสิง่ ทอคือเกราะป้องกัน
อั นดั บแรกในการต้ านสิ่งสกปรกที่ จะเข้ามายังร่างกาย เห็ นได้ ชัดจากการใส่
หน้ากากอนามัยทีก
่ ลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ นวัตกรรมบล็อกเชือ
้ ไวรัสจึงขึ้นอันดับ
เป็นนวัตกรรมแห่งปีที่หลายแล็บวิจย
ั ก�ำลังคิดค้น เทคโนโลยี Viroblock NPJ03
คือหนึ่งในนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท HeiQ เทคโนโลยี
นี้เกิดจากสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) ซึ่งเป็นสารที่น�ำมาใช้ปกป้องและรักษา
ผิวหนัง นิยมใช้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียจากบาดแผลบนผิวหนัง หรือเคลือบบนพื้น
ผิวเซรามิก ยาง พลาสติก หรือแก้ว เพื่อลดการยึดเกาะ เมื่อสารชนิดนี้ได้ถก
ู เพิม
่
เข้ามาในฟังก์ชน
ั่ ของผ้า จึงท�ำให้เนื้อผ้ามีคณ
ุ สมบัติต้านไวรัสและแบคทีเรีย ใช้
ผลิตเป็นหน้ากากส�ำหรับใช้ในวงการแพทย์ได้ รวมถึงผลิตเป็นเสื้อผ้าและของใช้
ในครัวเรือนทีไ่ ด้มาตรฐาน ISO 20743 สามารถต้านไวรัสได้ในระยะเวลา 2-5 นาที
หลังจากนัน
้ สารเคลือบจะฆ่าเชือ
้ โรคบนผิวผ้าได้ดว
้ ยตัวเอง ด้วยประสิทธิภาพของ
สารนาโนซิลเวอร์ (Nano Silver) ซึ่งช่วยในการออกซิเดชัน
่ กับเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อราจนท�ำให้เซลล์ของเชื้อตายลง นวัตกรรมนี้จงึ ถูกน�ำไปใช้ผลิตเป็นหน้ากาก
Suzhou Bolisi ในจีน และพัฒนาต่อเนื่องในสถาบันวิจย
ั สิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม
ฮ่องกง (HKRITA) เพื่อผลิตเป็นหน้ากากให้แก่นักเรียนและผูส
้ งู อายุในฮ่องกง

บริษัท Zaber & Zubair Fabrics ซึ่งมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าใหญ่ที่สด
ุ ใน บังกลาเทศ ผลิตเสื้อผ้า
เพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดส่งสินค้าโดยไร้เชื้อโรค
จึงคิดค้นวิธท
ี �ำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาด เพื่อป้องกันพนักงานจ�ำนวนกว่า 9 หมื่นคน
ให้ปลอดจากเชื้อไวรัสด้วยประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์ สารนาโนซิลเวอร์มักนิยมน�ำไปใช้
เป็นส่วนประกอบของน้�ำยาซักผ้า เพราะมีฤทธิต
์ ้านแบคทีเรียได้ดี โดยสามารถจับประจุของ
ไวรัสและกระตุ้นให้เกิดการเกาะตัว เป็นกลุ่มก�ำมะถัน และท�ำลายเยื้อหุ้มของเซลล์ไวรัส
เหล่านั้นได้ในเวลาต่อมา
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นวัตกรรมไม่เพียงถูกน� ำมาใช้ในช่วงการระบาดของไวรัส แต่ยังสร้างความ
ปกติรูปแบบใหม่ให้กับสินค้าทุกประเภทที่ต้องถูกผลิตขึ้นในอนาคต การร่วม
มือระหว่างบริษัทผู้ผลิตเส้นใยกับบริษัทชีวการแพทย์ คือการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ส�ำคัญส�ำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อย่างการร่วมมือระหว่าง
บริษัทสิ่งทอเครือ Marzotto Group กับบริษัทชีวการแพทย์สัญชาติสวีเดน
Polygiene ที่มองว่าสินค้าที่ผลิตจากอุตสาหกรรมสิง่ ทอควรมีการทรีตเมนต์
เส้นใยจึงคิดค้นนวัตกรรมผ้า ViralOff ซึ่งผ่านการทรีตเมนต์เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง
เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสทุกประเภทได้ 99% นวัตกรรมของบริษัท Polygiene มีการ
พัฒนามาตลอดระยะเวลา 10 ปี เพื่อสร้างเส้นใยที่สามารถท�ำความสะอาด
ตัวเองได้ หรือลดปริมาณการซักด้วยน้�ำให้ได้มากที่สด
ุ ซึ่งบริษัทยังร่วมมือกับ
แบรนด์สินค้ามากมายกว่า 140 แบรนด์ทั่วโลก เช่น Patagonia, Adidas,
Tommy Hilfiger และแบรนด์ดังอื่นๆ เพื่อพัฒนาสินค้าที่มค
ี ณ
ุ ภาพและเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากที่สด
ุ
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ก๊าซโอโซน (Ozone) เป็นก๊าซทีถ
่ ก
ู ใช้เพื่อฆ่าเชือ
้ โรคและสารพิษในวงการแพทย์มานานนับ
ศตวรรษ ย้อนกลับไปเมื่อปี 2010 บริษัท Tonello สัญชาติอิตาลี ได้น�ำเทคโนโลยีโอโซน
เคมีมาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตกางเกงยีนส์วน
ิ เทจ ด้วยการสร้างหัวฉี ดเลเซอร์ใน
เครือ
่ งซักผ้าพลังโอโซน ท�ำให้ยน
ี ส์มรี อยเฟดเหมือนใส่มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งที่ความ
จริงเป็นยีนส์ใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ทไี่ ด้นอกจากความเฟด คือกระบวนการโอโซนสามารถฆ่าเชือ
้
แบคทีเรียบนผ้ายีนส์ได้ถงึ 99% เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ไวรัส ความสะอาดได้กลายเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของการด�ำรงชีวต
ิ Tonello จึงออกแบบตู้ SaniCare ที่สามารถฆ่าเชื้อเสื้อผ้าและ
ของใช้ เพียงน�ำของเข้าตู้เพื่ออบโอโซนเป็นเวลา 15 นาที สิง่ ของที่น�ำเข้าตู้จะถูกฆ่าเชื้อโรค
โดยทีย
่ งั คงรักษาคุณภาพของเสื้อผ้าหรือข้าวของให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ตู้ SaniCare ทีม
่ ี
ขนาดหลากหลาย สามารถน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของใช้ได้หลายรูปแบบ ตัง้ แต่
โรงงานไปจนถึงการใช้ในร้านค้า เพื่อฆ่าเชื้อสินค้าและสร้างความมัน
่ ใจเรือ
่ งความสะอาด
ให้แก่ลก
ู ค้ามากยิง่ ขึ้น เช่นเดียวกับบริษัท Jeanologia ที่ผพ
ู้ ฒ
ั นาตู้ฆา่ เชื้อด้วยนวัตกรรม
โอโซนภายใต้ช่อ
ื G2 Dynamic ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสบนหน้ากากพลาสติก
ที่ใช้ในโรงพยาบาลได้ G2 Dynamic 1 ตู้ สามารถฆ่าเชื้อหน้ากากได้จำ� นวน 1 แสนชิน
้
ต่อสัปดาห์ ท�ำให้สามารถมีหน้ากากอนามัยไปใช้ต่อโดยไม่สร้างขยะให้แก่ส่ิงแวดล้อม
บริษัท Jeanologia ได้ออกมาแสดงจุดยืนว่านวัตกรรมนี้ จะเป็นการเริม
่ ต้นยุคใหม่ของ
การท�ำความสะอาด เปลีย
่ นสินค้ารีไซเคิลหรือสินค้ามือสองให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ด้วย
วิธก
ี ารฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ยังลดการใช้น้�ำได้ถงึ 80% จึงสร้างมลพิษทางน้�ำได้น้อยกว่าการ
ท�ำความสะอาดในรูปแบบเดิม
การท�ำงานของพลังโอโซนไม่ได้ถก
ู ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม
หรือร้านค้าเท่านั้น แต่ยงั เข้าถึงภาคครัวเรือนในรูปแบบตูเ้ สื้อผ้า
อัจฉริยะ แบรนด์ Samsung ถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่รายแรกที่
ขยายนวัตกรรมโรงงานไปสู่การใช้งานในบ้าน ด้วยเครือ
่ ง AirDresser ที่มข
ี นาดเท่าตู้เสื้อผ้า สามารถท�ำความสะอาดเสื้อผ้า
ได้เพียงการแขวนไว้ในตู้ จากนั้นระบบจะปล่อยลมไอน้�ำในรูป
แบบ JetSteam เพื่อท�ำความสะอาดคราบ ดับกลิน
่ รวมทั้งฆ่า
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสารก่อภูมแ
ิ พ้ที่มากับฝุน
่ ไปจนถึงการ
รีดด้วยไอน้�ำที่ชว
่ ยลดรอยยับในชุดที่ยับง่ายหรือต้องการความ
เรียบเป็นพิเศษอย่างชุดสูท ฟีเจอร์ของ AirDresser สามารถ
ท�ำความสะอาดตัวเองได้ ดังนั้นจึงมัน
่ ใจได้วา่ จะไม่มเี ศษฝุน
่ หรือ
กลิน
่ ตู้มาติดที่เสื้อผ้า

307

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

เจาะเทรนด์โลก 2021 โดย TCDC

CORE IDEA : ENVIRONMENT

CORE IDEA : ENVIRONMENT

หุ่นโดรน Little Peanut ที่ท�ำหน้าที่สง่ อาหารไปยังเมืองหางโจวให้แก่ผก
ู้ ักตัวจาก
เชื้อไวรัสในเวลากลางวัน และสามารถบินเพื่อฆ่าเชื้อด้วยแสงยูว-ี ซีในเวลากลางคืน
ทางด้านห้างและร้านค้าต่างก็ตอ
้ งปรับตัวกับวิถช
ี วี ต
ิ แนวใหม่นี้ อย่างบริษท
ั เซ็นทรัล
ฟูด
้ ฮอลล์ ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่มองหานวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลก
ู ค้า
และพนักงาน โดยน�ำหุ่นยนต์ฆา่ เชื้อด้วยรังสียว
ู -ี ซี (UV-C Disinfection Robots)
ซึ่งได้รบ
ั การวิจัยและรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง มาใช้เสริม
ศักยภาพในการท�ำความสะอาดภายในร้าน และลดการแพร่กระจายของไวรัส

จากนวัตกรรมครือ
่ งท�ำความสะอาดด้วยโอโซน สานฝันต่อด้วยตูเ้ สื้อผ้าแบบประกอบด้วยงานผล
งานดีไซน์ Pura-Case ของคาร์โล ราตติ (Carlo Ratti) ที่ออกแบบการท�ำความสะอาดด้วยพลัง
โอโซน อุปกรณ์นี้ถก
ู ออกแบบให้สามารถน�ำไปประกอบเข้ากับราวแขวนหรือตู้เสื้อผ้าเดิม โดยมี
รูปร่างหน้าตาเหมือนซองใส่เสื้อสูทแบบขยายข้าง มีไฟ LED ด้านบนเพื่อเชื่อมต่อกับฟังก์ชน
ั่ การ
สั่งการด้วยแอพพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟน เพื่อทราบการท�ำงานของเครือ
่ งในระยะเวลาที่
ต่างกันตามความสกปรกและเนื้อผ้าแต่ละชนิด งานดีไซน์ชน
ู ออกแบบร่วมกับสถาบัน MIT
้ิ นี้ถก
ซึ่งวางขายในเว็บไซต์ระดมทุน Kickstarter นับเป็นการลงทุนเพื่อก้าวใหม่ของวงการเครือ
่ งใช้
ภายในครัวเรือนที่พงึ มีสำ� หรับอนาคตข้างหน้า
เมื่อพลังไอน้�ำคือก้าวใหม่ในสินค้าเสื้อผ้าและสิง่ ทออย่างไม่ต้องสงสัย รังสียวู ก
ี ค
็ ือพลังนวัตกรรมแห่ง
สุขภาวะส�ำหรับคนยุคนี้เช่นกัน รังสียว
ู -ี ซี (UV-C) คือรังสีที่มก
ั ใช้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านความ
ปลอดภัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และ
จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายชนิดอื่นๆ รวมทั้งลดความผิดพลาดในกระบวนการท�ำงานในห้องแล็บ ในปี
2020 นวัตกรรมนี้ได้กลายเป็นที่พด
ู ถึงในฐานะอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในสถานที่สาธารณะ อย่างการใช้
แสงยูว-ี ซี ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในรถบัสและรถไฟฟ้าของเซีย
่ งไฮ้ หรือการผนึกก�ำลังรังสียวู -ี ซีเข้า
กับนวัตกรรมหุ่นยนต์และโดรน เพื่อความสะดวกในการฆ่าเชื้อในบริเวณที่ต้องการเข้าถึงเป็นพิเศษ
ในจีนมีการใช้ระบบนี้ในการเข้าถึงไวรัสก่อนประชาชน อย่างหุ่นยนต์ UVD ซึ่งผลิตโดยบริษัท Sunay
Healthcare เปลีย
่ นอุปกรณ์ฆา่ เชื้อด้วยรังสีเดิมที่เคยใช้ฆา่ เชื้อในห้องผ่าตัด มาแปลงร่างเป็นหุน
่ ยนต์
ซึ่งท�ำหน้าทีเ่ ป็นพนักงานท�ำความสะอาดเชือ
้ ไวรัสในโรงพยาบาลทีก
่ ก
ั ตัวผูต
้ ด
ิ เชือ
้ ไวรัส COVID-19 หรือ
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การปรับตั วให้ เข้ากั บยุคใหม่นี้อาจไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่ คิด เนื่ องจากโลกมี
เทคโนโลยีทม
ี่ ค
ี วามพร้อมส�ำหรับใช้งานมารับมือ ทัง้ สื่อดิจท
ิ ล
ั และนวัตกรรมสุดล้�ำ
เพียงแต่การใช้งานนั้นอาจต้องเปลีย
่ นแปลงไปตามบริบทต่างๆ อย่างการเปลีย
่ น
จากบริบทแพทย์มายังอุตสาหกรรมการผลิต หรือจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มายัง
ร้านค้ารายย่อย ทั้งนี้ต้องอาศัยการร่วมมือของนวัตกรรมและมันสมองของคนรุน
่
นี้ ที่จะจัดการและท�ำให้วธ
ิ ป
ี ฏิบัตินี้กลายเป็นความธรรมดาใหม่ที่ไม่ย่งุ ยากอีกต่อ
ไป ในฐานะผูบ
้ ริโภคยุค Post-Consumer การจัดการความสะอาดของสินค้ากับ
เรือ
่ งสิง่ แวดล้อม หรือแม้แต่ประเด็นทางสังคมอาจกลายเป็นเรือ
่ งเดียวกัน ที่หล่อ
หลอมวัฒนธรรมใหม่แห่งการใช้ชวี ต
ิ ในอนาคตก็เป็นได้
ที่มา:
บทความ “Be Cool, Stay
Safe – How Fashion Bets on
Protection” โดย Siddique Islam
และ Maria Cristina Pavarini จาก
sportswear-international.com
บทความ “Central Food Hall
Gets Innovative with UV-C
Disinfection Robots” จาก
nationthailand.com
บทความ “Drones and SelfDriving Robots Used to Fight
Coronavirus in China” โดย India
Block จาก dezeen.com

ที่มาภาพ:
บทความ “Krakow Tests UV
Technology for Disinfection
of Public Transport” จาก
themayor.eu
บทความ “Pura-Case by Carlo
Ratti Uses Ozone to Purify
Your Clothes from Virus and
Bacteria” จาก designboom.com
บทความ “thredUP Shows How
Clothing Habits Contribute to
Climate Change” โดย Laura
McQuarrie จาก trendhunter.
com

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

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

มิตรภาพพลาสติก ยาวนานไม่รู้จบ

CORE IDEA : ENVIRONMENT

ย้อนกลับไปในปี 2012 ปีแรกของการจัดการขยะทางทะเลโดยพาร์ลย
ี ์ (Parley)
องค์กรด้านการอนุรก
ั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางทะเล ทีร่ ว่ มมือกับบริษัท Adidas ปัจจุบน
ั
นับเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้วทีร่ องเท้าอาดิดาสคูแ
่ รก ได้เปลีย
่ นแปลงการผลิตแบบ
เดิมและเดินหน้าสูส
่ ายพานการผลิตในระบบรีไซเคิล ด้วยเส้นใยจากขยะพลาสติก
ในท้องทะเล ซีรล
ิ ล์ กัตช์ (Cyrill Gutsch) ผูก
้ อ
่ ตัง้ พาร์ลย
ี ์ กล่าวว่าไม่วา่ อย่างไรก็จะ
ไม่หยุดเดินหน้าก�ำจัดขยะเหล่านี้ และตั้งเป้าสร้างความเปลีย
่ นแปลงให้แก่ระบบ
นิเวศทางทะเลให้ชด
ั เจนขึ้นภายในปี 2040 แน่นอนว่าการรีไซเคิลอาจไม่ใช่วธ
ิ ท
ี ด
ี่ ี
ที่สด
ุ ในการจัดการขยะทั้งระบบ แต่สำ� หรับตอนนี้คงไม่มใี ครสามารถขนย้ายขยะ
กองใหญ่ออกไปนอกโลก หรือก�ำจัดขยะที่ลน
้ โลกให้หายไปได้ในพริบตา ซีรล
ิ ล์จงึ
คิดว่าการรีไซเคิลคือสิง่ ที่ดีที่สด
ุ ที่ทก
ุ คนสามารถท�ำได้ในตอนนี้
ขยะพลาสติกในทะเลทีถ
่ ก
ู เก็บได้ ส่วนใหญ่
จัดอยู่ในพลาสติกประเภท Biodegradable Plastic ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดว
้ ย
การใช้ความชื้นและแสงยูวี อย่างไรก็ตาม
กระบวนการย่อยสลายกลายเป็นก๊าซ กลับ
กลายเป็นกระบวนการปล่อยก๊าซมีเทนให้
แก่ ชั้นบรรยากาศ รายงานจากองค์ การ
สหประชาชาติ ระบุ ว่า พลาสติ ก ที่ ถูก ฝั ง
อยูใ่ นหลุมฝังกลบทั้งหมด สามารถปล่อย
ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกไปในชัน
้
บรรยากาศ และมีศักยภาพมากกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่า
ดังนั้นการน�ำพลาสติกมารีไซเคิลอาจต้องเพิ่มประสิทธิภาพ (Upcycle) ใน
เชิงวัสดุมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พลาสติกที่น�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสิ่ง
ทอใหม่ สามารถใช้งานได้โดยไม่ท้ิงก๊าซพิษกลับไปในชัน
้ บรรยากาศได้อีกใน
ภายหลัง AIR คือแผนรีไซเคิลที่องค์กรพาร์ลย
ี ไ์ ด้จด
ั ท�ำขึ้น กลยุทธ์ใหม่นี้วาง
เดิมพันชีวต
ิ ของพลาสติกส�ำหรับอนาคตไว้เป็นเวลา 10 ปี พาร์ลย
ี ไ์ ด้รว่ มลงทุน
กับบริษัทผูน
้ �ำด้านการจัดการขยะอย่าง Wamco เพื่อวิจย
ั วัสดุรไี ซเคิลที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การออกแบบโครงสร้างการผลิตทีเ่ ป็นมิตร ไปจนถึง
การท�ำความสะอาดสารตกค้างทางทะเลจากขยะพลาสติกด้วยวิธต
ี ่างๆ ทั้งนี้
มีโรงเรียนมากกว่า 70 แห่ง ให้การตอบรับแนวคิดนี้และน�ำไปใช้ต่อ เพื่อเรียน
รูก
้ ารรีไซเคิลตั้งแต่ขน
้ั ต้นจนถึงปลายทางของผลิตภัณฑ์
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Break Free From Plastic (BFFP) ได้ท�ำการส�ำรวจจ�ำนวนขยะพลาสติกทั่วโลก
โดยใช้อาสาสมัคร 72,000 คน จาก 50 ประเทศ กระจายตาม 6 ทวีป จัดกิจกรรม
เก็บขยะจ�ำนวน 84 ครัง้ ตามชายหาด ท้องทะเล แม่น้�ำ ท้องถนน และแหล่ง
ชุมชน พบว่าขยะทั้งหมดที่เก็บได้จำ� นวน 476,423 ชิน
้ เป็นขยะที่มาจากสินค้า
ของบริษัทโคคา-โคลา (Coca-Cola) เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือบริษัทเนสท์เล่
(Nestle) และบริษัทเป๊ปซีโ่ ค (PepsiCo) นอกจากนี้ยงั พบแก้วน้�ำพลาสติกเป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะแก้วน้�ำทีม
่ าจากแบรนด์สตาร์บค
ั ส์ (Starbucks) มากทีส
่ ด
ุ
ในทวีปอเมริกาเหนือ สถิติดังกล่าวท�ำให้บริษัทโคคา-โคลาไม่นิ่งนอนใจ จึงกว้าน
เก็บขยะจากหาดในสเปนและโปรตุเกสจ�ำนวน 84 หาด มารีไซเคิลใหม่เป็นขวด
รีไซเคิลล็อตแรก และจ�ำหน่ายจริงในปี 2020 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยงั วางแผน
วงจรการผลิตซึ่งน�ำระบบรีไซเคิลมาเป็นหลักส�ำคัญของบริษัทในอนาคตอีกด้วย
สารเคมีจากพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง
ทะเล ปี 2020 ที่ผา่ นมามีขา่ วดีจากรายงานคอลัมน์ Breakthrough ซึ่งตีพม
ิ พ์
ในวารสาร Nature เผยว่าแล็บของบริษัท Carbios ค้นพบเอนไซม์แบคทีเรีย
กลายพันธุท
์ ี่สามารถย่อยสลายพลาสติกเพื่อรีไซเคิลได้ในระยะเวลาไม่กี่ชว
ั่ โมง
แบคทีเรียตัวนี้ถก
ู ค้นพบจากสารอินทรียใ์ นปุย
๋ หมักตั้งแต่ปี 2012 จากนั้นบริษัท
ได้วจ
ิ ย
ั เพื่อคัดกรองจุลน
ิ ทรียก
์ ว่า 1 แสนชนิด จนในที่สด
ุ ค้นพบหนึ่งในจุลน
ิ ทรีย์
ที่สามารถลดปริมาณสารเคมีในขวดพลาสติกประเภท PET ได้ นอกจากนี้จาก
การทดลองเพิม
่ อุณหภูมใิ ห้อยูใ่ นระดับ 72 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งการท�ำงานของ
เอนไซม์ พบว่าขวดพลาสติกมีขนาดเล็กลง 90% ภายใน 10 ชัว่ โมง ซึ่งส่วนทีเ่ หลือ
อยู่จะกลายเป็นวัตถุดิบพลาสติกที่มีคณ
ุ ภาพสูงและปราศจากสารเคมีอันตราย
พร้อมส�ำหรับน� ำไปรีไซเคิ ลเป็นขวดพลาสติ กชิ้นใหม่ต่อไป มาร์ติน สเตฟาน
(Martin Stephan) รองหัวหน้าศูนย์คาดการณ์วา่ หากน�ำเทคโนโลยีชวี ภาพนี้มา
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครือ
่ งดื่ม จะช่วยลดปริมาณขยะในท้องทะเล
ได้หลายเท่า จึงตั้งเป้าหมายกระจายนวัตกรรมสู่ตลาดรายใหญ่ทั่วโลกภายในปี
2025 ปัจจุบน
ั มีบริษัทผูร้ ว่ มเข้าโปรเจ็กต์นแ
ี้ ล้วหลายบริษัท เช่น Nestle, Ribena,
Lucozade, Suntory และ L’Oréal โดยคาดหวังว่าจะสามารถเปลีย
่ นทิศทางของ
ขยะพลาสติกให้ไปในทางที่ดีข้ ึน ทั้งในแง่ของการลดมลภาวะในระบบนิเวศและ
การเปลีย
่ นสถานะพลาสติกให้กลายเป็นทรัพยากรชนิดใหม่ท่ีเติบโตขึ้นได้อย่าง
เป็นมิตร
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ทุกวันนี้พลาสติกกลายเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ แบรนด์ไฮสตรีทส่วนใหญ่เริม
่ ลดการใช้เส้นใยพืช ไนลอน หนัง หรือ
ขนสัตว์ แล้วหันมาเอาดีกับการทอเส้นใยจากพลาสติกรีไซเคิ ล PostConsumer Recycled (PCR) แทน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแฟชัน
่ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่พ่ ึงพานวัตกรรมพลาสติกใช้แล้วทิ้ง (SingleUse Plastic) มากที่สด
ุ อย่างแบรนด์กีฬาอาดิดาส (Adidas) หรือไนกี้
(Nike) ที่นอกจากจะน�ำเส้นใยจากขยะพลาสติกมาใช้ในการผลิตสินค้า
บางรุน
่ แล้ว ยังลดคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริม
่
ต้นจนถึงปลายทาง เพื่อให้สินค้าประเภทนั้นได้จัดอยู่ในสินค้ารักษ์ โลก
อย่างเต็มรูปแบบ เช่น รุน
่ Space Hippie ของไนกี้ที่อัพเกรดมาจาก
รุน
่ Flyknit ซึ่งใช้ผ้าทอจากขวดพลาสติก 100% หรืออาดิดาสรุน
่ FUTURECRAFT.LOOP ที่ ประกาศตั วว่าเป็นการก้ าวหน้ าทางนวัตกรรม
เฟสที่ 2 ของแบรนด์ สร้า งค่ า นิ ย มในสิ น ค้ า ใหม่ โดยมี
จุ ดเด่ นของสินค้ าอยู่ที่ความไม่สมบูรณ์ แบบในเนื้ อสีของ
รองเท้า ไม่ใช่สีขาวสว่างหรือสีสดใสเหมือนที่เคยออกแบบ
แต่ เ น้ น สี ที่ ไ ด้ จ ากการรีไ ซเคิ ล โดยหลั ก การ Circular
แบบครบวงจร จึงอาจมีสิ่งปนเปื้อนจากขั้นตอนที่ไม่ฟอก
หรือเคลือบสี แต่สำ� หรับประสิทธิภาพการใช้งาน อาดิดาส
ยืนยันว่ายังคงคุณภาพด้วยแพตเทิรน
์ และวัสดุที่แข็งแรง
อย่างแน่นอน แบรนด์ไฮเอนด์เริม
ั ถุดิบ
่ ปรับตัวกับการใช้วต
ใหม่มากขึ้น อย่างพราด้า (Prada) และสเตลลา แมคคาร์ตนีย์
(Stella McCartney) ซึ่ ง เคยเป็ น แบรนด์ ที่ ข้ ึ น ชื่ อ เรื่อ ง
เครือ
่ งหนังและขนสัตว์ ช่วง 2-3 ปีที่ผา่ นมา ทางแบรนด์ได้
เพิม
่ สินค้าใหม่ ซึ่งเป็นกลุม
่ สินค้ากระเป๋าทีผ
่ ลิตจากวัสดุ
่ กลุม
ไนลอนจากการรีไซเคิล โดยเฉพาะพราด้าทีป
่ ระกาศตัวว่าจะ
ใช้วส
ั ดุซ่งึ ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลทัง้ หมดในสินค้าของ
แบรนด์ภายในปี 2021
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การใช้งานวัตถุดิบพลาสติกได้น�ำประสบการณ์ใหม่มาสู่ผู้
บริโภค นอกจากคุณสมบัติของพลาสติกที่สามารถกันน้�ำ
ยืดหยุน
่ หรือแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานแล้ว ยังมีการค้น
พบคุณสมบัตข
ิ องพลาสติกอีกข้อหนึ่ง นัน
่ คือการดูดซับเสียง
Ecopixel บริษท
ั สัญชาติอต
ิ าลีผพ
ู้ ฒ
ั นาวัสดุพลาสติกส�ำหรับ
งานออกแบบและสถาปัตยกรรม ได้วจ
ิ ย
ั และออกแบบวัสดุ
จากพลาสติกเหลือทิ้งภายใต้คอนเซ็ปต์ Multiple Layer
สร้างล�ำโพงสเตอริโอแบบบลูทูธที่มีเสียงหลากหลายจาก
วัสดุชนิ ดเดียว ภายใต้ช่ือรุน
่ Ghetto Blaster ผลิตโดย
การหลอมและอัดพลาสติกเป็นชัน
้ ๆ โดยแต่ละชัน
้ มีความ
หนาแน่นที่ต่างกันห่อหุ้มล�ำโพงไว้ ดังนั้นเสียงที่ออกมาจาก
ล�ำโพงจะมีการกระจายเสียงหรือเก็บเสียงได้ต่างกัน หาก
พลาสติกมีความหนาแน่นน้อย หรือวัสดุภายในเป็นพลาสติก
ที่ยด
ื หยุน
่ จะท�ำให้เสียงออกมานุ่มแบบกระจายเสียง หาก
พลาสติกมีความหนาแน่ นมาก จะสามารถเก็บเสียงและ
ลดการกระจายเสียงได้ นอกจากนี้รูปทรงของพลาสติกที่
ต่างกันยังให้เสียงที่ต่างกันด้วย เท่านี้งานสร้างสรรค์เครือ
่ ง
ดนตรีก็มีตัวเลือกในการผลิตอุปกรณ์ที่สร้างเสียงได้หลาก
หลายด้วยวัสดุจากขยะพลาสติกแล้ว

พลาสติกมีคุณสมบัติที่พิเศษและหลากหลายจน
สามารถโลดแล่นอยู่ในวงการออกแบบได้ไม่รูจ
้ บ
ปัจจุ บันพลาสติ กได้ กลายเป็นส่ วนหนึ่ งของวัสดุ
ในวงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน นอกจากมี
คุณสมบัติดูดซับเสียงได้ ดีแล้ว ยังสามารถดูแล
รักษาพื้นผิวได้งา่ ย ร้านค้ าป๊อปอัพที่ แต่เดิมเคย
ใช้ไม้หรือกระดาษอัดแข็ง ได้น�ำพลาสติกรีไซเคิล
มาเป็นตัวเลือกใหม่ในการออกแบบ อย่างร้านขาย
แว่นตา Ace & Tate เมืองแอนต์เวิรป
์ ในเบลเยียม
ที่เปลีย
่ นการตกแต่งร้านจากที่ใช้หน
ิ ขัดทั่วไป มาใช้
พลาสติกรีไซเคิลหลากสีสำ� หรับประดับและตกแต่ง
ทั้งร้าน ตั้งแต่บริเวณผนั ง เคาน์ เตอร์ ตลอดจน
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ชั้นวาง ออกแบบโดยบริษัทสตาร์ทอัพ Plasticiet ในอัมสเตอร์ดัม บริษัทผู้ผลิตกับแบรนด์สินค้า
ไม่เพี ยงร่วมมือกั นออกแบบวัสดุให้ คล้ายกั บหิ นอ่ อนหรือหิ นแกรนิ ตเท่ านั้ น แต่ ยังต่ อยอดสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์รว่ มกัน น� ำมาสู่การสร้างสรรค์แว่นตาซึ่งผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ
100% หรือรีไซเคิลจากพลาสติก โดยมีเป้าหมายว่าจะเป็นร้านแว่นตาร้านแรกที่สามารถลดปริมาณ
คาร์บอนฟุตพรินต์ให้ได้ภายในปี 2030 โยสต์ ดิงมานส์ (Joost Dingmans) ดีไซเนอร์ชาวดัตช์กล่าวว่า
วัสดุโพลีเอทิลน
ี ประเภทนี้ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กบ
ั ทุกอุตสาหกรรมการออกแบบ ในอนาคตเรา
จะเห็นหน้าตาและสีสน
ั ของพลาสติกทีห
่ ลากหลายบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ของเล่น เครือ
่ งครัว หรือแม้แต่ฝาบ้าน
ทั้งหมดนี้คือสิง่ ที่วส
ั ดุประเภทนี้สามารถท�ำได้ มนุษย์ในยุคต่อจากนี้อาจกลายเป็น Post-Consumer
หรือผูบ
้ ริโภคของใช้จากการรีไซเคิลหรือแปลงวัตถุดิบเดิมให้กลับมาใช้งานได้อีกครัง้ แบบไม่รจ
ู้ บ
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ขัน
้ ตอนต่างๆ ไม่ยากเกินความสามารถของ
คนทั่ วไป เช่นเดียวกั บที่ มีการกล่าวไว้ใน
หนังสือThe CHEA MARTS Cookbook
ซึ่งพิมพ์โดยเหล่านักศึกษาวิชาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยอัลโต (Aalto University) ในฟินแลนด์ ว่าวิธก
ี ารเหล่านีไ้ ม่จำ� กัด
อยูเ่ พียงในห้อง แล็บ แต่สามารถทดลอง
และประดิษฐ์ได้ภ ายในบ้าน หนังสือเล่มนี้
ตั้ งค� ำถามถึ งควา มเป็ นไปได้ของวัสดุใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เราสามารถสร้างวัสดุที่
ท�ำจากไม้ให้มค
ี วามยืดหยุน
่ และโปร่งใสได้
อย่ า งไร การใช้ นวั ตกรรมจากเซลลูโ ลส
สามารถทดแทนวัส ดุข องเราได้ ห รือไม่
หนังสือน�ำเสนอความคิดเชิงทดลองและ
ผลลัพธ์ที่นา่ สนใจ โดยมุง่ เน้นที่วต
ั ถุดบ
ิ ซึ่ง
ผ่านกระบวนการทางเค มี หรือทางกลไก
จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เส้นใย เปลือก
ไม้ สารสกัดจากต้นไม้ ฯลฯ

ผลงานสร้างสรรค์ Craft Plastic ในบรรดาสินค้า Post-Consumer ในปีที่ผา่ นมา ได้เป็นจุดเริม
่ ต้น
เส้นทางของเหล่าดีไซเนอร์ชว
ี ภาพ (Bio-Designer) มากมายจากหลากหลายวิชาชีพ อย่างเช่นโปร
เจ็กต์เปลีย
่ นขยะอาหารเป็นบรรจุภัณฑ์ของเอ็มม่า ซิเชอร์ (Emma Sicher) ภายใต้ช่อ
ื From Peel to
Peel, โรซ่า จานัซ (Roza Janusz) กับโปรเจ็กต์ SCOBY จากขยะภาคเกษตรกรรม, แล็บของมาร์กา
ริตา ตาเลป (Margarita Talep) ซึ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์จากพืชตระกูลสาหร่าย หรือในห้องทดลอง
ของมหาวิทยาลัยซส
ั เซ็กส์ในอังกฤษ ดีไซเนอร์ลซ
ู ี่ ฮิวจ์ส (Lucy Hughes) ได้เปลีย
่ นเจลาตินจากหนัง
ปลาให้เป็นพลาสติกทางเลือก ที่สามารถย่อยสลายจนหมดในถังขยะได้ภายใน 4-6 สัปดาห์ ผลงาน
ของเธอได้รบ
ั รางวัล James Dyson Award ในปี 2019 และเธอเดินหน้าพัฒนาวัสดุชวี ภาพที่ให้ผล
ใกล้เคียงกับวัตถุดบ
ิ หนังปลา จนกระทั่งค้นพบว่าพืชตระกูลสาหร่ายแดงทะเล ซึ่งเป็นพืชโมเลกุลใหญ่
ในลักษณะพอลีแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) มีคณ
ุ สมบัตค
ิ งตัว ไม่ตกผลึก สามารถปรับความคงทน
ให้สามารถย่อยสลายได้ในอากาศในระยะเวลาอันสัน
้ เพียงไม่กเี่ ดือน อีกทั้งยังกักเก็บกลิน
่ รสให้คงที่ใน
ระยะเวลาอันยาวนานเทียบเท่าโพลิเมอร์ จึงเหมาะแก่การน�ำมาออกแบบเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับอาหาร
ได้ดี ลูซก
ี่ ล่าวว่าพลาสติกจากสาหร่ายนี้สามารถผลิตได้แม้ในห้องครัวธรรมดาหรือภายในบ้านเพราะ
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ในสถานการณ์การระบา ดของเชื้อไวรัสที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
สินค้าใช้แล้วทิ้งตามท้องตลาดมากมาย เพื่อตัดวงจรการติดเชือ
้ จากข้าวของ
เครือ
่ งใช้สค
ู่ นและ คนสูค
่ น หน้ากากอนามัยนับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถก
ู น�ำมาใช้
อย่างสิ้นเปลือง โด ยเฉพาะในสายงานทางการแพทย์ Sum Studio คือ
หนึ่งในทีมทีพ
่ ยายามหาทางออกเกีย
่ วกับวัสดุทางเลือกเพือ
่ ผลิตเป็นหน้ากาก
จึงออกแบบหน้ากากจา กจุลินทรีย์ซ่งึ เติบโตจากแบคทีเรียในพืชที่เรียกว่า
Acetobacter xylinum (A. xylinum) ถือเป็นเซลลูโลสทีม
่ ค
ี วามบริสท
ุ ธิส
์ งู
สามารถเติบโตได้ในอ ากาศโดยไม่ท�ำให้เกิดโรค จากนั้นน�ำมาผสมเข้ากับ
น้�ำชา น้�ำตาล เพื่อ เลีย
้ งให้แบคทีเรียเกาะตัวคล้ายเส้นใย เมื่อเซลลูโลสมี
ความหนาเพียงพอ จึงน�ำมาตากให้แห้ง แล้วน�ำไปอัดเป็นทรง 3D โดยเครือ
่ ง
3D Printing กระบวน ก า รนี้คล้ายกับวิธก
ี ารผลิตหน้ากาก N95 ทีใ่ ช้การ
อัดอนุพันธ์พลาสติก ใ ห้แน่น จนมีความหนาเพียงพอต่อการกรองเชื้อโรค
หน้ากากชีวภาพนี้ มี ค ว ามแข็งแรงและหนาเพียงพอที่จะป้องกั นเชื้อโรค
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จากการระบาด อีกทั้ งยังให้เนื้อสัมผัสที่นุ่ม เบาสบาย ยืดหยุ่น กันน้�ำ และไม่มก
ี ลิน
่
แม้วธ
ิ น
ี ้ีจะใช้เวลาผลิตหน้ากากจากการปลูกแบคทีเรียราว 2 สัปดาห์ แต่หากมีการ
วางแผนในเชิงอุตสาห ก ร รมเพื่อการแพทย์ การเร่งเวลาเติบโตก็สามารถมีความ
เป็นไปได้ ในขณะเดี ย ว กันวิธน
ี ี้สามารถผลิตได้ในครัวเรือน เท่านี้ทก
ุ บ้านก็สามารถ
สร้างสรรค์วส
ั ดุทดแทนด้วยผีมอ
ื ของตนเอง ไม่ต่างจากการท�ำงานคราฟต์ทั่วไป

การเปลีย
่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญของวัสดุทางเลือก ขึ้นอยูก
่ บ
ั ตัวแปรอย่างต้นทุน หากต้นทุน
ไม่สงู มาก ก็จะสามารถเข้าถึงกลุม
่ คนได้อย่างแพร่หลาย แล็บจากสตูดโิ อ Porto สัญชาติ
โปรตุเกสจึงคิดค้นต้นทุนจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้กลับมามีคณ
ุ ค่าขึ้นได้ อย่างไมซีเลียม
(Mycelium) หรือที่เรียกกันว่าเส้นใยของเห็ดรา ราที่ข้น
ึ จากเห็ดนี้มค
ี ณ
ุ สมบัติในการยึด
เกาะเนื้อเยื่อได้ดี ทีมผูค
้ ิดค้นจึงทดลองน�ำรามาใช้แทนปูนฉาบผนังบ้าน ความทนทาน
ของราท�ำให้ผนังแข็งแรงเทียบเท่าคอนกรีต กระบวนการผลิตท�ำได้เพียงน�ำขีเ้ ลื่อย หญ้า
ฟาง เศษกระดาษ ทิชชู่ หรือส�ำลี มาเป็นตัวน�ำเชื้อในบล็อก เมื่อราขึ้นเต็มจึงน�ำไปอบ
ในอุณหภูมริ อ
้ น จากนั้นราที่เกาะบนตัวน�ำเชื้อจะถูกสตาฟไว้ให้แข็ง แล้วจึงน�ำออกจาก
บล็อกไปใช้งานได้ตามปกติ เมื่อจุ ดเด่นของการเพาะเชื้อราคือการใช้ต้นทุนน้อยกว่า
วัสดุชวี ภาพชนิดอื่น จึงถูกน�ำไปใช้สร้างหลังคาและปรับปรุงโรงเรียนตามชนบท ช่วยลด
ขัน
้ ตอนการขนส่งปูนหรือใช้ดินปริมาณมากๆ ในการซ่อมแซมอาคารในพื้นที่เข้าถึงยาก
ทางฝั่ งเอเชี ย ก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า เรื่อ งรา ในเกาหลี ใ ต้ สตู ดิ โ อ Craft Combine ผู้
เชี่ ย วชาญการประดิ ษ ฐ์วัส ดุ ใหม่ ๆ ได้ เปลี่ ย นเครื่อ งปั้ นเซรามิ ก จากเดิ ม ที่ ท� ำ ด้ ว ย
ดิ น มาขึ้ น รู ป ด้ ว ยเห็ ด รา เนื่ อ งจากราชนิ ด นี้ เ ป็ น วั ส ดุ ค อมโพสิ ต (Composite
Material) ที่สามารถเติบโตได้เองตามธรรมชาติจากการท�ำปฏิกิรย
ิ าของวัสดุ 2 ชนิด
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ขึ้นไป หากก�ำหนดตัวแปรของวัสดุตั้งต้นได้ ก็สามารถสร้าง
ราที่เป็นเนื้อเดียวกันได้ ดังนั้นสตูดโิ อจึงทดลองเพาะเชื้อใน
บล็อกของเครือ
่ ง 3D Printing ในรูปทรงต่างๆ เริม
่ จากทรง
ถ้วยปากกว้าง แคบ แล ะ มีความหนาต่างกัน ได้ผลส�ำเร็จ
ออกมาเป็นชุดเครือ
่ ง ค รัว Mycelium Ware ที่มีหน้าตา
คล้ายเครือ
่ งปั้ นดินเผายุคโบราณ นวัตกรรมของมนุษย์เริม
่
ต้นด้วยเครือ
่ งปั้ นดิ น เผามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
สิง่ นี้เป็นหลักฐานทางสัณฐานวิทยาเรือ
่ งความก้าวหน้าของ
มนุษย์ ดังนั้นเมื่อ วั สดุชว
ี ภาพชนิดนี้ได้มาถึง นั่นเท่ากับว่า
ชีวต
ิ ของมนุษย์ต่อจากนี้ ขึ้นอยูก
่ ับงานฝีมอ
ื จากวัสดุชวี ภาพ
นี้แล้ว
วัสดุชว
ี ภาพไม่ได้ถก
ู จ�ำกัดแค่ในสินค้าเครือ
่ งครัวหรือบรรจุ
ภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเท่านั้น แต่ยงั สามารถไปไกลได้ถึงดาว
อังคาร ศูนย์วจ
ิ ย
ั NASA’s Ames Research Center ในซิ
ลิคอนแวลลีย์ ก�ำลังอยู่ในกระบวนการคิดค้นโครงสร้างที่
อยู่อาศัย ซึ่งจะถูกน�ำไปผลิตและสร้างได้บนดวงจันทร์ จึง
พัฒนาเชื้อราที่สามารถเติบโตได้เสถียรในภูมิอากาศที่ต่าง
ไปจากพื้นผิวโลก โดยการส่งเชื้อราชนิด Mycelia ขึ้นไปยัง
ดวงจันทร์ล่วงหน้า เมื่อระยะเวลาผ่านไป เห็ดราจะเติบโต
คลุมโครงสร้างอาคารรูปโดมที่เตรียมไว้ เมื่อนักบินอวกาศ
เดินทางไปถึง จะได้ที่อยู่อาศัยที่กันแสงแดด กันความชื้น
และแข็งแรงเพียงพอต่อการเป็นทีก
่ ำ� บังส�ำหรับนักบินได้ นัก
วิจย
ั ลินน์ รอธไชลด์ (Lynn Rothschild) กล่าวว่านอกจาก
ส่วนของโดมอาคารทีอ
่ าศัยจะยึดเกาะกันจากความแข็งแรง
ของเห็ดราแล้ว มันยังมีความเหนียวเหมือนยางและความ
แข็งแรงคล้ายหนังสัตว์ จึงท�ำให้วส
ั ดุชวี ภาพชนิดนี้สามารถ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้บนดวงจันทร์ได้ด้วยวิธน
ี ี้ เช่น
กัน การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของวัสดุชวี ภาพ น�ำมาซึ่ง
วิถีชวี ต
ิ ของมนุษย์ที่เปลีย
่ นไป กระบวนการผลิตอาจยุง่ ยาก
ขึ้นเมื่อน�ำมาผนวกกับศาสตร์ด้านชีวภาพ หากแต่เพื่อเป็น
หนึ่งในเดิมพันของชีวต
ิ มนุษย์ การพัฒนาวัสดุที่ใช้งานได้
อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว จึงมาก่อนความสะดวกสบายเพียง
ระยะสัน
้

ที่มา:
บทความ “Ace & Tate Embraces Responsible Retail
with Store Made of Actual Rubbish” โดย Aim e
McLaughlin จาก creativereview.co.uk
บทความ “Coca-Cola Introduces First Bottles Made
Using Ocean Plastic Waste” จาก designboom.com
บทความ “Coca-Cola Named the World’s Most
Polluting Brand in Global Audit of Plastic Waste”
โดย Trevor Nace จาก forbes.com
บทความ “Craft Combine Creates a Homeware
Collection Made from Mushroom Mycelium”
จาก designboom.com
บทความ “Critical Change Explores Using Mushroom
Mycelium as a Homegrown Insulation Material” จาก
designboom.com
บทความ “NASA Exploring Future Homes on Mars and
the Moon Made of Fungi” โดย Mike จาก hypelist.ca
บทความ “Nike Designs Space Hippie Footwear to
Have “Lowest Carbon Footprint Scores Ever” ”
โดย Natashah Hitti จาก dezeen.com
บทความ “ ‘Recycling Is Only a Bandaid’ Says
Parley for the Oceans Founder Cyrill Gutsch”
จาก designboom.com
บทความ “Scientists Create Mutant Enzyme That
Recycles Plastic Bottles in Hours” โดย Damian
Carrington จาก theguardian.com
บทความ “Sum Studio’s Home-Grown Cellulose
Mask Promotes the Benefits of Biodesign”
จาก designboom.com
บทความ “ ‘The CHEMARTS Cookbook’ Offers Fun
Recipes for Cellulosic Material Experimentation”
จาก designboom.com
ที่มาภาพ:
bdcnetwork.com
dezeen.com
ecopixel.eu
linkedin.com/Allan Cheng
news.adidas.com
nike.com/space-hippie
pradagroup.com
research.unimelb.edu.au
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ECONOMY OF
ACCLIMATIZATION

เศรษฐศาตร์การปรับตัว

ในยุคที่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นตัวชีว
้ ด
ั ความน่าเชื่อถือต่อ
แบรนด์สน
ิ ค้าได้ จริยธรรมในการผลิตที่พร้อมเปิดเผย ส่งผลให้ผบ
ู้ ริโภคหัน
มาให้ความสนใจกับสินค้าที่ผลิตอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาก
ขึ้น โดยเริม
ิ จนท�ำให้หลายบริษัทไม่สามารถปกปิดที่มา
่ สนใจที่มาของวัตถุดบ
และเส้นทางการผลิตทีไ่ ม่โปร่งใสได้ รายงานจาก World Bank เผยว่าหากการ
บริโภคของประชากรโลกยังเติบโตในอัตราเร่งเท่าปัจจุบัน โลกเราจะต้องใช้
ทรัพยากรมากขึ้นเป็น 2 เท่าก่อนถึงปี 2050 จากสถิติพบว่าประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ว มีการบริโภคทรัพยากรมากกว่าประเทศก�ำลังพัฒนาถึง 10 เท่า ซึ่งอาจ
ต้องมีโลกอีกใบครึง่ จึงจะมีทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ แต่
โลกนี้มเี พียง 1 ใบ หากยังมีการบริโภคในรูปแบบนี้ สุดท้ายแล้วโลกจะถึงคราว
ขาดแคลน โอกาสของการกอบกู้โลกใบเก่าให้รอดพ้นจากอุปสงค์ที่ลน
้ หลาม
ส�ำหรับยุคนี้ จึงต้องพึ่งพาหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยเฉพาะภาคเอกชนผูค
้ ว่�ำหวอดเรือ
่ งการปรับตัวในสินค้าและบริการ ทั้งยัง
เป็นผูท
้ ี่ปรับตัวกับสถานการณ์วก
ิ ฤตได้ดท
ี ี่สด
ุ จากบทเรียน COVID-19 ที่ผา่ น
มา จึงถือเป็นความหวังเพื่อบุกเบิกโลกที่ดีข้ น
ึ ในวันนี้และภายภาคหน้า
รายงานจาก World Bank ปี 2019 เผยว่าอัตราการลงทุนในช่วงปีงบประมาณที่
ผ่านมา มีการลงทุนซึ่งจัดอยูใ่ นอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมถึง
50% เครือข่าย The Task Force on Climate Related Financial Disclosures
(TCFD) กลุม
่ ผูน
้ �ำเรือ
่ งการลงทุนและกู้ยืมระดับโลกให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลดัง
กล่าว ว่าการผลักดันบริษัททีเ่ กีย
่ วข้องกับการแก้ปญ
ั หาภาวะโลกร้อน ถือเป็นจุดแข็ง
ทางการตลาดส�ำหรับยุคนี้ เนื่องจากราคาความเสีย
่ งจากผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
มีผลต่อชีวต
ิ ผูค
้ นในทุกระดับ ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ในอีก 50 ปีต่อจากนี้ ขึ้นอยู่
กับว่าจะสามารถผลักดันเป้าหมายของแบรนด์สน
ิ ค้าให้รบ
ั มือกับความขาดแคลนของ
ทรัพยากรได้หรือไม่ Starbucks เป็นหนึ่งในแบรนด์กาแฟทีใ่ ช้วต
ั ถุดบ
ิ จากธรรมชาติ
ในปริมาณมาก การถูกเพ่งเล็งจากตลาดกาแฟและองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้
แบรนด์ปล่อยแผนโครงการ 10 ปี โดยทุม
่ งบประมาน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อ
วิจย
ั เรือ
่ งการฟื้นฟูเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งจัดอบรมชาวสวนและผูเ้ ชีย
่ วชาญประจ�ำศูนย์
ทุกพื้นที่ทั่ว 3 ทวีป โดยจัดให้มก
ี ารปลูกข้าวบาร์เลย์คลุมดินสลับกับการปลูกเมล็ด
กาแฟ นอกจากข้าวบาร์เลย์ที่ปลูกได้จะช่วยฟื้นฟูหน้าดินและสารอินทรียใ์ นดิน ยัง
สามารถบ่มเป็นเบียร์เพื่อผลิตเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งของ Starbucks ได้อก
ี ด้วย
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หมวดหมู่ ความงามและแฟชั่น, สุขภาพและความเป็นอยู่, ร้านค้าแห่งอนาคต
(อุตสาหกรรมค้าปลีก), สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง, สื่อและความบันเทิง
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ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมเป็นตัวแปรส�ำคัญที่จะน�ำพาอนาคตของธุรกิจให้อยูร่ อด การ
ลงทุนประเภทนี้ยงั เพิม
่ คงในการขออนุมต
ั ิเงินกู้ ยื่นหลักประกัน หรือ
่ เครดิตความมัน
แม้แต่สร้างความมั่นใจให้แก่ผ้รู ว่ มลงทุนด้วยกันเอง เพราะการจัดการความเสี่ยง
ด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ต้องอาศัยเครือข่ายธุรกิจจากหลากหลาย
สาขา โดยเฉพาะการลงทุ น ทางด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development: R&D) ควบคู่กับเทคโนโลยีเพื่อปฏิรป
ู ตลอดสายพานการผลิต การ
ร่วมมือกับคู่แข่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ถก
ู น�ำไปประยุกต์ใช้ เพื่อมองหาผลประโยชน์
ร่วมกันในการลงทุนด้านนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก
จึงจะสามารถพัฒนาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสูงขึ้นจากเดิมได้ ตัวอย่างเช่นการ
ร่วมมือของบริษัทแรงเลอร์ (Wrangler) และวอลมาร์ต (Walmart) ทั้งสองบริษัทได้
ร่วมลงทุนเพื่อการวิจย
ั และพัฒนากับสถาบันเทคโนโลยี Texas Tech University
ออกแบบนวัตกรรมเพื่อลดการใช้น้�ำ (Water Free) ในกระบวนการฟอกสีบนผ้ายีน
ให้ได้มากทีส
่ ด
ุ ถึง 99% หรือการร่วมมือของสตาร์บค
ั ส์ (Starbucks) และแมคโดนัลด์
(McDonald’s) ในการพัฒนาแก้วกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลขยะเกษตรกรรม
ภายใต้ช่อ
ื โปรเจ็กต์ Next Gen Cup Challenge ซึ่งวางเป้าหมายท�ำให้สำ� เร็จภายใน
ปี 2020 ด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม
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OpenIDEO เปิดโอกาสให้นักออกแบบสามารถน�ำเสนอแนวคิดทีเ่ กีย
่ วข้องกับงานวิจย
ั เพื่อ
ให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ด้านสิง่ แวดล้อมและการใช้งานของผูบ
้ ริโภคไปพร้อมๆ กัน
ปัจจุบน
ั โปรเจ็กต์ Next Gen Cup Challenge ได้เปิดรับผูร้ ว่ มอุดมการณ์เดียวกันจากบริษท
ั
ในเครือสินค้าเครือ
่ งดื่มโคคา-โคลา (Coca-Cola), ยัม! แบรนด์ส (Yum! Brands) และ
เวนดี้ส์ (Wendy’s) วิจย
ั ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ปา่ โลกสากล (World Wildlife Fund:
WWF) จนกลายเป็นเครือข่ายบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและน่าจับตามอง
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ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นกลยุทธ์ทางการ
ตลาด เพื่อบริหารทรัพยากรการผลิตให้คงอยูใ่ นระยะยาว กระบวนการ
ผลิตที่ครบวงจร (Closed- Loop) ตั้งแต่ต้นจนส่งถึงมือผูบ
้ ริโภค หรือ
การมองหาวัสดุที่แข็งแรงเหมาะต่อการใช้ซ้ำ� มีส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ก�ำไรให้แก่ผบ
ู้ ริโภคได้อีกทางหนึ่ง อย่างบริษัทอิเกีย (IKEA) กับนโยบาย
การออกแบบสินค้าโดยไร้ขยะเหลือทิ้ง ทุกวันนี้ทางแบรนด์จึงพัฒนา
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์แทบทุกชิน
้ ให้สามารถน�ำกลับมาใช้ซ้ำ� (Reuse)
ภายใต้บริบทใหม่ๆ ได้เสมอ อย่างการคืนชีพกระสอบใส่ของให้กลายเป็น
ถุงจ่ายตลาด หรือการเปิดให้ผบ
ู้ ริโภค DIY เป็นหน้ากากป้องกันเชื้อโรค
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
หวังจื้อจวิน (Zhijun Wang) คือดีไซเนอร์ชาวจีนผูเ้ ป็นไอดอลด้านออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
อิเกีย หลังจากที่เคยดีไซน์กระเป๋าอิเกียในปี 2013 และท�ำให้ถงุ ช้อปปิ้งกลับมาเป็นที่นิยมอีก
ครัง้ ในปี 2017 ในปี 2020 หวังจื้อจวินได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟรัคต้า (Frakta) ถุง
กระสอบใส่ของจากอิเกีย โดยออกแบบเป็นหน้ากากป้องกันไวรัส นอกจากแรงจูงใจในการ
ประดิษฐ์เพื่อป้องกันมลภาวะทางอากาศแล้ว หวังจื้อจวินยังหวังว่าหน้ากากนี้จะเป็นหนึ่งใน
ไอเท็มส�ำหรับเหล่าไอคอนคนดังได้ สินค้าชนิดนี้ถือเป็นสินค้าใช้ซ้ำ� แต่ยงั เป็นที่ต้องการของ
ตลาดในบริบทอื่นได้อย่างไม่รูจ
้ บ เช่นเดียวกับบริษัทซัมซุงที่ออกแบบบรรจุ ภัณฑ์รก
ั ษ์โลก
(Eco-Packaging) กล่องบรรจุ ภัณฑ์ที่ท�ำจากกระดาษที่มีคุณภาพและดูแข็งแรง เป็นได้
มากกว่าแค่ บรรจุ สิ น ค้ า อย่ า งโทรทั ศ น์ แต่ ยั ง สามารถเนรมิ ต บ้ า นแมว ชั้นวางของหรือ

ที่เก็บหนังสือแสนเก๋สไตล์มน
ิ ิมอล อีกทั้งแพตเทิรน
์ ที่ได้รบ
ั
การออกแบบมาเป็นอย่างดี ยังช่วยให้ผซ
้ ู ้อ
ื สามารถน�ำกล่อง
บรรจุภัณฑ์ไปใช้งานได้จริงในระยะยาวอีกด้วย
เช่นเดียวกับแมคโดนัลด์ในอังกฤษและไอร์แลนด์ ทีว
่ างแผน
ก�ำจัดพลาสติกจากอาหารชุด Happy Meal และเปลีย
่ นมาใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ทท
ี่ ำ� จากกระดาษรีไซเคิลทัง้ หมด โดยสร้างลูกเล่น
ด้วยการออกแบบและดัดแปลงเป็นชุดหนังสือการ์ตน
ู ชุด

ระบายสี หรือแพตเทิรน
์ กระดาษส�ำหรับพับเป็นของเล่น เพื่อ
ปลูกฝังการรีไซเคิลให้แก่เด็กๆ จากการทดลองขายสินค้าไร้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ พบว่าลูกค้า
รูจ
้ ก
ั วิธก
ี ารรีไซเคิลบรรจุภณ
ั ฑ์มากขึ้น อีกทัง้ ยังปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติกในกรณีอ่น
ื ๆ ด้วยเช่นกัน แมคโดนัลด์จงึ วางแผน
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในส่วนของชุดอาหารอื่นๆ เพื่อให้กลาย
เป็นร้านไร้พลาสติ กภายในปี 2021 ไม่เพียงแมคโดนั ลด์
เท่านั้นที่ต่ืนตัวกับกระแสธุรกิจรักษ์โลก รายงาน Market
Best Practice โดย Mass ปี 2018 ยังคาดการณ์ไว้วา่ บริษัท
ผูจ
้ ำ� หน่ายอาหารฟาสต์ฟด
ู้ จ�ำนวนไม่น้อย ร่วมมือกับบริษัท
วิจย
ั เพื่อมองหาทางออกของบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับอนาคต โดย
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เฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วกระดาษ ซึ่งจะมีการผลิตและรีไซเคิลมากขึ้นตัง้ แต่ปี 2021
เป็นต้นไป
การลดขยะในหลุมฝังกลบ คือเป้าหมายที่หลายบริษัทจ�ำเป็นต้องจัดการมาก
ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับแผนเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทยูนิลเี วอร์นับเป็นหนึ่งในบริษัทผูผ
้ ลิต
ยักษ์ใหญ่ของโลก ที่ออกมาประกาศว่าจะจัดการกับขยะในเครือของบริษัท ด้วย
การแปลงขยะหรือบรรจุภัณฑ์เหลือทิ้งให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
ทัง้ หมด หลังการประกาศ 6 ปี ปัจจุบน
ั บริษท
ั ยูนล
ิ เี วอร์ได้ผลก�ำไรจากการผลิตเพิม
่
ขึ้นจากเดิมถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทัง้ ยังลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกได้
ถึง 43% เมื่อเทียบกับปี 2008 ส�ำหรับสาขาแฟชัน
่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
ที่เหลือทิ้งในหลุมฝังกลบไม่น้อยไปกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ รายงานการประชุม
Copenhagen Fashion Summit ปี 2019 ระบุวา่ ทุกๆ ปีจะมีขยะเสื้อผ้าถูกทิ้ง
ในหลุมฝังกลบทั่วโลกราว 92 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากสินค้า Fast Fashion ที่
เติบโตรวดเร็ว หากมีคณ
ุ ภาพและราคาต่�ำ จึงถูกใช้งานเพียงไม่กี่ครัง้ คล้ายถุง
พลาสติก จากการถูกเพ่งเล็งของสายตาชาวโลก Inditex หนึ่งในบริษัทซึ่งเป็น
เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าประเภท Fast Fashion สัญชาติสเปนอย่าง Zara จึงออก
มาแถลงกลยุทธ์ใหม่ด้านความยั่งยืนในปี 2019 ว่าจะน�ำเทคโนโลยีและวิธก
ี าร
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อประยุกต์ใช้กับวัสดุรไี ซเคิล และร่วมกัน
สร้างสรรค์วส
ั ดุใหม่ๆ ที่สามารถน�ำมาใช้ได้ภายในปี 2025 เช่น วัสดุออร์แกนิกที่
สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ 100% ทางฝั่ งแบรนด์เสื้อผ้า H&M ก็เปิดตัวแบรนด์ลก
ู
ภายใต้ชอ
่ื Treadler จ�ำหน่ายสินค้าแฟชัน
่ ทีม
่ าจากการรีไซเคิล 100% โดยร่วมมือ
กับบริษัทที่ด�ำเนินตามนโยบายเพื่อสิง่ แวดล้อม และประกาศตัวว่าเป็นแบรนด์ที่
ค�ำนึงถึงจริยธรรมแรงงาน แบรนด์ Treadler นี้จะกลายเป็นใบเบิกทางสูก
่ ารเป็น
สินค้าเพื่อความยัง่ ยืนส�ำหรับอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ H&M ยังเตรียมปรับ
กลยุทธ์การผลิตทัง้ หมดของแบรนด์ จากสายพานการผลิตจ�ำนวน 2,383 โรงงาน
ให้ใช้วส
ั ดุทม
ี่ าจากการรีไซเคิลทัง้ หมด รวมถึงคัดเลือกเส้นใยจากธรรมชาติทป
ี่ ลูก
ด้วยวิธท
ี ี่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
องค์การสหประชาชาติรายงานว่าทุกๆ ปี อาหารที่ผลิตขึ้นถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะ
อาหารถึง 1 ใน 3 หรือจ�ำนวน 1.3 พันล้านตัน โดยกระบวนการคัดทิ้งเริม
่ ต้นตั้งแต่
กระบวนการคั ดสรรในขยะเกษตรกรรม กระบวนการคั ดเลือกจากชั้นวางสินค้ า
กระบวนการปรุงอาหาร ไปจนถึงขยะอาหารที่เหลือทิ้งลงถังขยะประจ�ำบ้าน สิงคโปร์
นับเป็นหนึ่งในประเทศทีต
่ ระหนักเรือ
่ งความมัน
่ คงทางอาหารเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
นับตัง้ แต่กอ
่ ตัง้ องค์กร National Environment Agency (NEA) ในปี 2017 สิงคโปร์
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สามารถลดปริมาณขยะอาหารในประเทศได้ครึง่ หนึ่ง ซึ่งรัฐบาลของสิงคโปร์วางเป้าหมาย
ว่า สิงคโปร์จะต้องก้าวไปสูค
่ วามยัง่ ยืนด้านอาหารภายในปี 2030 โดยออกแบบพิมพ์เขียว
ดิจท
ิ ัล (Blueprint) เพื่อติดตามการเดินทางของอาหารตั้งแต่เริม
่ ต้นจนถึงลงถัง เริม
่ จาก
การแยกขยะและทิง้ ขยะให้ลงถังด้วยถุงขยะทีไ่ ด้มาตรฐาน แม้วา่ บริบทของสังคมจะท้าทาย
การท�ำงานของรัฐ แต่การให้ประชาชนจ่ายค่าทิง้ ขยะ (Pay-As-You-Throw) ในจ�ำนวนเงินที่
เหมาะสม ถือเป็นจุดเริม
่ นแปลงในครัวเรือนทีช
่ ด
ั เจน การจ่ายเงินเท่ากับ
่ ต้นของความเปลีย
ที่ท้ิงไปเกิดขึ้นในไต้หวันและเกาหลีใต้ ระบบการจ่ายเงินนี้ ในไต้หวัน ผูอ
้ ยูอ
่ าศัยต้องซื้อถุง
ขยะมาตรฐานเพื่อแยกอาหาร จึงจะไม่ถก
ู เรียกเก็บค่าใช้จา่ ย ส่วนในเกาหลีใต้ ชุมชนที่อยู่
อาศัยบางแห่งมีนโยบายแจกถุงขยะที่ได้มาตรฐาน ในขณะที่บางพื้นที่มถ
ี งั ขยะส่วนกลางที่
ใช้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) ซึ่งเป็นนวัตกรรมถังขยะทีส
่ ามารถ
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามปริมาณของน้�ำหนักขยะ
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ในสิงคโปร์การให้ ผู้อยู่อาศัยจ่ายเงินให้ กับขยะอาหารยังไม่เป็นที่ ยอมรับในบริบทของ
สังคม เพราะฉะนั้นภาครัฐจึงพยายามมองหาวิธแ
ี ก้ไขอื่นๆ สิง่ ที่ตามมาคือการตื่นตัวของ
เหล่าสตาร์ทอัพผูค
้ ิดค้นบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อย่างบริษัท TRIA ใน
สิงคโปร์ ผูค
้ ิดค้นบรรจุภัณฑ์ Bio24 ที่มีแนวคิดส�ำคัญคือการน�ำขยะอาหารซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอาหารจากภาคเกษตรกรรม มาผลิตเป็นบรรจุ ภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน
เวลาเพียง 24 ชัว่ โมง เมื่อน�ำบรรจุภัณฑ์ Bio24 พร้อมกับเศษอาหารมาวางลงในอุปกรณ์
ย่อย Bio24 อุปกรณ์จะสามารถย่อยทั้งบรรจุภัณฑ์และอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ นั่น
หมายความว่าร้านอาหารจะประหยัดเวลา ก�ำลังคน และค่าใช้จา่ ยในการแยกขยะ ทั้งยัง
ได้ปย
ุ๋ ส่งกลับไปยังภาคเกษตรกรรม เกิดเป็นวงจรไม่รจ
ู ้ บของอาหารโดยไม่สร้างขยะให้แก่
สิง่ แวดล้อม เนื่องจากปุย
๋ เหล่านี้ไม่มส
ี ารเคมีเจือปน ปัจจุบน
ั บริษัท TRIA ได้สง่ ปุย
๋ ให้แก่
ชาวสวนหรือผูป
้ ลูกพืชผักในชุมชนของสิงคโปร์จำ� นวน 10,000 ตันต่อปี ระบบนี้ชว
่ ยลด
ขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์ไปได้ถึงครึง่ หนึ่ง
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นอกจาก Bio24 สิงคโปร์ยงั มีนวัตกรรมหลายชนิดทีค
่ ด
ิ ค้นขึ้นเพื่อลดขยะอาหาร อย่าง
นวัตกรรมการรักษาอาหารในตู้เย็นหรืออาหารที่ซ้อ
ื มาให้เก็บไว้ได้นานขึ้น ลดการถูก
ทิ้งลงในถังขยะ เช่นนวัตกรรม PLA ที่คิดค้นโดยบริษัท BioFreshPak มีลก
ั ษณะเป็น
ฟิลม
์ ใสคล้ายแผ่นฟิลม
์ ถนอมอาหารทัว
่ ไป แต่ทำ� จากกรดของมันส�ำปะหลังเกรดสอง
ทีถ
่ ก
ู คัดทิง้ เป็นขยะจากภาคเกษตรกรรม หากห่อแผ่นฟิลม
์ ทีใ่ ช้งานไว้กบ
ั ผักหรือผลไม้
จะช่วยชะลอการสุกของผักผลไม้ได้ หากห่ออาหารจ�ำพวกปรุงสุก จะสามารถควบคุม
ความชืน
้ และรักษาความสดใหม่ของสารอาหารได้นานขึ้นหลายวัน หากต้องการขนส่ง
อาหารภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอณ
ุ หภูมิสงู อาหารเหล่านั้นจะยังคงถูกยืดเวลาให้
คงสภาพไว้ได้หลายชัว่ โมงมากกว่าการไม่ได้ห่อ อาหารบางชนิด เช่น ขนมปัง ผลไม้
หรือผักจ�ำพวกเห็ด หากห่อด้วยฟิลม
์ PLA จะสามารถเก็บรักษาในสภาพที่กินได้ 2-5
วันแม้ไม่แช่ในตู้เย็น แต่หากแช่ในตู้เย็น ก็จะสามารถคงความสดไว้ได้นานขึ้นไปอีก
นอกจากนีฟ
้ ล
ิ ม
์ PLA ยังสามารถย่อยสลายได้เองแม้ในอุณหภูมห
ิ อ
้ งภายในระยะเวลา
180 วัน ซึ่งขึ้นอยูก
่ ับการใช้งาน

การลดอาหารเน่าเสียเป็นหนทางเริม
่ ารแก้ไขปัญหาขยะอาหารอย่างยัง่ ยืน ซึ่งเชือ
่ มโยงถึงปัญหา
่ ต้นสูก
ความมัน
่ คงทางอาหารและการขาดแคลนทรัพยากร หากในทุกการปลูกได้ท้ิงผลิตผลไป 30% นั่นไม่
ได้หมายความว่าสูญเสียอาหาร 30% เท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึงการสูญเสียทรัพยากรดิน น้�ำ และ
เชื้อเพลิงไปกับการปลูกอาหารเหล่านั้นด้วย มุมมองการออกแบบบรรจุภัณฑ์จงึ มีส่วนส�ำคัญต่อการ
ป้องกันอาหารจากการถูกทิ้งโดยไม่จำ� เป็น อีกหนึ่งวิธท
ี ี่เป็นที่นิยมคือการรับซื้อขยะอาหารเหลือทิ้งมา
ปรุงสุกใหม่ อย่างในช่วงการระบาดของ COVID-19 ประชากรไม่ต่�ำกว่า 60% ของโลกตกอยูใ่ นสภาวะ
ขาดแคลนอาหาร รายงานจากองค์การสหประชาชาติระบุวา่ สถานการณ์ระบาดของไวรัสอาจท�ำให้ผค
ู้ น
ราว 265 ล้านคน มีความเสีย
่ งเสียชีวต
ิ จากการขาดอาหาร นับเป็นปัญหาใหญ่สำ� หรับมนุษยชาติ ซึ่ง
สวนทางกับปริมาณอาหารจ�ำนวน 1.6 พันล้านตันที่ต้องกลายเป็นขยะอาหารเมื่อไม่สามารถน�ำส่งถึง
ผูบ
้ ริโภคได้ รายงานในมณฑลหูเป่ยของจีนกล่าวว่า มีอาหารถูกทิ้งเพราะขายไม่ได้จำ� นวนหลายพันตัน
จากการล็อกดาวน์ท่ีเกิดขึ้นครัง้ แรกในวันที่ 25 มีนาคม จากนั้นเมื่อมีการประกาศเรือ
่ งการระบาดของ
โรค นับว่าโชคดีทม
ี่ ห
ี น่วยงานจากภาครัฐและเอกชนจากมณฑลอื่นของจีน รับซือ
้ อาหารไปแปรรูป เพื่อ
เยียวยาเศรษฐกิจและกูว
้ ก
ิ ฤตปัญหาขยะอาหารที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นครัง้ ใหญ่ ทั้งยังส่งต่ออาหารเหล่านั้น
ไปให้แก่คนยากจนและผูป
้ ว
่ ยในโรงพยาบาล
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สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มย
ี อดผูต
้ ิดเชื้อไวรัส COVID-19 สูง
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก การประกาศล็อกดาวน์ทำ� ให้ประชาชนชาว
อเมริกันจ�ำนวน 40 ล้านคน กลายเป็นผู้เสี่ยงต่อการขาดแคลน
อาหารภายใน 1 สัปดาห์ ReFED กลุ่มเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผล
ก�ำไรและจัดการเกี่ยวกับขยะอาหาร ได้มองหาทางออกของปัญหา
ความขาดแคลนนี้ จึงออกแบบแผนความมั่นคงทางอาหารจาก
ขยะอาหารต่อสัปดาห์ เพียงสัปดาห์เดียว ReFED ได้รบ
ั เงินจากการ
ระดมทุนในแพลตฟอร์ม GoFundMe จ�ำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ReFED รับซือ
้ อาหารทีถ
่ ก
ู ทิง้ จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การผลิตต่างๆ แต่ยงั อยูใ่ นสภาพที่กินได้จำ� นวน 10 ล้านปอนด์ ซึ่ง
อาหารเหล่านัน
้ ถูกน�ำมาปรุงใหม่เป็นอาหารจ�ำนวน 8.3 ล้านมื้อ เพื่อ
มอบให้แก่ผย
ู้ ากไร้ โดยผูป
้ รุงอาหารเป็นร้านค้าที่เข้าไปลงทะเบียน
ตามแหล่งใกล้เคียงของขยะอาหารทีซ
่ อ
้ื ไว้ เมื่อปรุงเสร็จจะน�ำอาหาร
ไปแจกจ่ายให้แก่ผย
ู้ ากไร้ตามชุมชนใกล้เคียง ขณะเดียวกันทางร้าน
ค้าจะแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับปรุงจ�ำหน่ายเพื่อให้มีรายได้ใน
ช่วงวิกฤตนี้ด้วย เวลาผ่านไป 1 เดือน ReFED สามารถลดจ�ำนวน
อาหารจากการกลายเป็นขยะอาหารได้มากถึง 250 ล้านตันจาก
เครือข่ายอาหารที่เข้าร่วม โดยไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินต์จาก
การขนส่งทางไกล เพราะแหล่งวัตถุดิบ สถานที่ปรุงอาหาร และ
ชุมชนที่ต้องการอาหาร ต่างถูกแบ่งพื้นที่ให้อยู่ในข้อจ�ำกัดของฟูด
้
ไมล์ตามเขตนั้นๆ ไว้แล้ว ReFED ยังกล่าวว่าการเป็นแพลตฟอร์ม
กลางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบเหลือทิ้งกับผู้ผลิต จะยังคงเป็น
โมเดลที่ท�ำได้ต่อไป แม้เราจะไม่ได้ตกอยูใ่ นสถานการณ์ระบาดของ
เชื้อไวรัสแล้วก็ตาม
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ทักษะการปรุงอาหารมีส่วนส�ำคัญต่อการปรับตัวของผูบ
้ ริโภค สถิติในสหราชอาณาจักรระบุวา่ มีขยะ
อาหารจากการกินเหลือจ�ำนวน 1 แสนตันต่อปี ถึงแม้วา่ ในจ�ำนวนนี้จะรวมถึงร้านค้าปลีก ซึ่งน�ำสินค้า
ส่วนทีเ่ หลือไปแจกจ่ายเป็นจ�ำนวน 43,000 ตันแล้วก็ตาม เทสโก้ โลตัส จึงออกแบบแคมเปญโรงเรียน
สอนปรุงอาหารจากสูตรอาหารกว่า 1,000 เมนู ซึ่งออกแบบโดยเชฟชื่อดัง เจมี่ โอลิเวอร์ (Jamie
Oliver) ทัง้ เขายังจัดคอร์สสอนท�ำอาหารจากอาหารเหลือทิง้ ให้แก่พนักงานโลตัสและบุคคลภายนอกที่
สนใจ ปัจจุบน
ั เมนูที่ได้จากการปรุงใหม่ของโลตัส ถูกน�ำไปบริจาคให้แก่องค์กร FareShare เพื่อเป็น
มื้ออาหารให้แก่ผย
ู้ ากไร้หรือโรงพยาบาล แม้วต
ั ถุดบ
ิ จะมาจากอาหารเหลือทิง้ แต่อาหารทีผ
่ า่ นการปรุง
ใหม่กม
็ ห
ี น้าตาไม่ตา่ งจากอาหารทัว
่ ไป ทัง้ ยังมีสารอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ การพัฒนาระบบการ
ท�ำอาหารอาจไม่ใช่สงิ่ ทีฝ
่ ก
ึ ฝนกันได้งา่ ยๆ ปัจจุบน
ั จึงมีเทคโนโลยีผช
ู้ ว่ ยออกแบบอาหารเพื่อปรุงอาหาร
ได้คม
ุ้ ค่ายิง่ ขึ้น อย่างนวัตกรรมเครือ
่ งสแกนอาหาร Winnow อุปกรณ์ชนิดนี้ ได้เปลีย
่ นห้องครัวธรรมดา
ให้กลายเป็นห้องครัวอัจริยะ (Smart Kitchen) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยตรวจจับวัตถุดิบ
ที่ต้องการปรุงอาหารและแนะน�ำการปรุงแบบไม่เหลือทิ้ง หรือสแกนข้อมูลของเศษอาหาร แล้วน�ำไป
ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุทิศทางของอาหารจานนั้นว่าเหมาะสมกับการน�ำไปสร้างสรรค์
ในรูปแบบใด วิธเี หล่านี้ชว
่ ยให้พอ
่ ครัวสามารถลดต้นทุนอาหารได้ จากการค�ำนวณของ AI ประหยัด
เวลาในการแยกขยะ และตัดสินใจว่าจะโยนอาหารลงในถังขยะประเภทใด ข้อมูลของขยะอาหารจะถูก
บันทึกไว้ในระบบ เพื่อประมวลการประกอบอาหารใหม่ที่มป
ี ระสิทธิภาพมากกว่าเดิม นวัตกรรมนี้ถก
ู ใช้
งานในร้านอาหารที่มรี ะบบ Restaurant Lab ทั่วโลก เพื่อจัดการกับขยะอาหารเหลือทิ้ง และวางเป้า
หมายในการพัฒนาระบบให้เหมาะแก่การใช้งานในภาคครัวเรือนให้มากขึ้น
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ขยะอาหารไม่ ได้ มีบั้นปลายชีวิตเป็นเพี ยงปุ๋ยให้ ต้นไม้ แต่
ยังเป็นพลังงานทางเลือกอื่นๆ ส�ำหรับบ้านได้อีกด้วย อย่าง
HomeBiogas บริษัทผูผ
้ ลิตอุปกรณ์ท�ำก๊าซชีวภาพจากขยะ
อาหารภายในครัวเรือน คิดค้นอุปกรณ์ทม
ี่ ล
ี ก
ั ษณะคล้ายเต็นท์
ซึ่งเหมาะกับการวางไว้บริเวณหลังบ้าน เพียงน�ำอาหารทีเ่ หลือ
จากการปรุงใส่ลงไป เครื่อง HomeBiogas จะสลายสาร
อินทรียใ์ ห้กลายเป็นปุย
๋ นี่คือการรีไซเคิลขัน
้ แรก ขัน
้ ต่อไปเมื่อ
ปุย
๋ นั้นไม่ถก
ู น�ำไปใช้งาน ก็จะถูกน�ำไปเข้ากระบวนการหมักให้
กลายเป็นก๊าซชีวภาพต่อไป ขยะ 10 ส่วนเต็มถังหมัก สามารถ
ใช้เวลากลัน
่ ภายใน 2 ชัว่ โมง เป็นก๊าซออกมาได้ 3 ส่วน น�ำมา
เก็บไว้ในถุงก๊าซ ปัจจุบน
ั 90 ประเทศทั่วโลกได้หันมาใช้ก๊าซ
ชีวภาพเพื่อปรุงอาหารในครัวเรือน และ HomeBiogas คือ
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถจัดการกับขยะ
ภายในบ้าน และสร้างเชือ
้ เพลิงส�ำหรับใช้ในครัวเรือนได้ภายใต้
รูปแบบ Off Grid ซึ่งเป็นระบบที่ไม่พ่งึ พาไฟฟ้าจากส่วนกลาง
ส่วนประกอบหลักของขยะอาหารคือน้�ำ หากเทียบกับจ�ำนวน
อาหารที่ถก
ู ทิ้งทั่วโลกในปริมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เท่ากับต่อ
ปีเราเทน้�ำ 45 ล้านล้านแกลลอนทิ้งไปอย่างสูญเปล่า บริษัท
Ambrosia จึงมองเห็นโอกาสที่จะปรับตัวธุรกิจให้เติบโตจาก
ปัญหานี้ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเปลีย
่ นขยะอาหารให้กลาย
เป็นน้�ำยาท�ำความสะอาดภายใต้ช่อ
ื Veles ซึ่งประกอบด้วย
เศษอาหาร 97% น้�ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์ สะระแหน่
และมะกรูด 3% เพื่อรักษาสภาพของกลิน
่ ไว้ ส่วนผสมทีไ่ ด้ของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ มีฤทธิเ์ ป็นกรดเทียบเท่ากับน้�ำยาท�ำความ
สะอาดบ้ า นทั่ ว ไป ที่ มี ก รดอะซิ ติ ก และกรดแลคติ ก ซึ่ ง มี
คุณสมบัติเป็นแอลกอฮอล์ส�ำหรับฆ่าเชื้อ จึงสามารถใช้งาน
ได้กับทุกพื้นที่ เช่น เคาน์เตอร์ ครัว โต๊ะ กระจก หรือบริเวณ
ที่ต้องการท�ำความสะอาดเป็นพิเศษ โดยไม่มีสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย Veles จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น�ำเอาขยะ
อาหารมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำ� หรับใช้ในครัวเรือน
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ขยะอาหารเป็ น เหมื อ นภั ย ร้า ยที่ ป กคลุม พื้ นดิ น
มลภาวะทางอากาศเป็นเหมือนอันตรายที่อยูร่ อบ
ตัว โดยปกติอากาศมักมีไอน้�ำหรือความชืน
้ อยูเ่ ช่น
เดียวกับหลักการของขยะอาหาร บริษัท Air Co.
สตาร์ทอัพในนิวยอร์ก จึงผุดไอเดียเนรมิตอากาศ
ทีเ่ ป็นพิษให้กลายเป็นเจลล้างมือในช่วงการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการสร้างนวัตกรรม
เปลี่ยนก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานมา
กลั่ น รวมกั บ เหล้ า วอดก้ า คาร์บ อนไดออกไซด์
ประจุลบจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของวอดก้า และ
เปลีย
่ นวอดก้านัน
้ ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์บริสท
ุ ธิ์
เมื่อวอดก้าเจอกับออกซิเจน จะท�ำให้คณ
ุ สมบัติ
ในการเป็นแอลกอฮอล์คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง จึง
สามารถน�ำไปแปรรูปเป็นเจลล้างมือต่อไปได้ เพียง
เท่านี้เราก็สามารถจัดการกับวิกฤตมลภาวะทาง
อากาศและการระบาดของไวรัสไปได้พร้อมๆ กัน
ทุกวันนี้ ยังคงมีสตาร์ทอั พหลายรายที่ พยายาม
มองหาความเป็นไปได้ในวัตถุดบ
ิ ขยะและมลภาวะ
เพราะนอกจากสามารถสร้างก� ำไรจากวัตถุดิบ
เหล่านั้ นได้ ยังสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ ึนไปพร้อม
กัน เช่นเดียวกับสตาร์ทอัพ Kenoteq สัญชาติ
สกอตแลนด์ ผู้ คิ ด ค้ น นวั ต กรรม K-Briq อิ ฐ
ส�ำหรับใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งผลิตจากการ
รีไซเคิ ลขยะหลุมฝังกลบในแฮมิลตั น นอกจาก
สามารถก�ำจัดขยะในกลุม
่ ฝังกลบ อิฐชนิดนีย
้ งั เพิม
่
คุณสมบัติลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในระหว่างใช้งานบนตัวอาคารด้วยเช่นกัน ถือเป็น
ก�ำไร 2 ต่อส�ำหรับสิง่ แวดล้อม
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ปี 2020 ผลกระทบของ COVID-19 ได้ก่อให้เกิดมาตรการพิเศษไปทั่วโลก อย่าง
การอนุญาตให้ใช้หน้ากากใช้แล้วทิ้ง หรือผลิตเฟซชิลด์จนล้นตลาด ท�ำให้เกิด
ค�ำถามทีย
่ ากส�ำหรับผูท
้ ท
ี่ ำ� งานต่อสูก
้ บ
ั มลพิษพลาสติก ว่าจะสนับสนุนพฤติกรรม
ดังกล่าว ด้วยการลดการระบาดระหว่างมนุษย์ แต่ยงั เยียวยาชีวต
ิ ของธรรมชาติไว้
ได้อย่างไร ความเสีย
่ งของคนงานคัดแยกขยะต่อวิกฤตนี้จะเป็นไปในทิศทางไหน
อย่างผู้ที่ท�ำหน้าที่แยกขยะในอินโดนีเซีย ผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังของการจัดการ
ขยะพลาสติกปีละ 1 ล้านตัน เพื่อน�ำไปรีไซเคิล พริส พอลลี่ (Pris Polly) ประธาน
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส
้ ์ (IPI) ให้ความเห็นว่าในอินโดนีเซียมี
ประชากรจ�ำนวน 3.7 ล้านคน ที่ท�ำหน้าที่แยกขยะเป็นอาชีพ แต่พวกเขากลับไม่
ปลอดภัยที่ต้องท�ำงานนี้ในช่วงวิกฤต ท�ำให้เอกชนจากหลายภาคส่วนจ�ำเป็นต้อง
เข้ามาช่วยเหลือบุคคลทีท
่ ำ� หน้าทีส
่ ำ� คัญของประเทศ หนึ่งในนัน
้ คือบริษท
ั ผูผ
้ ลิตน้�ำ
ดื่ม Pam Jaya ทีช
่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกเรือ
่ งน้�ำดื่มและการจัดหาหน้ากาก และ
บริษัทยูนิลเี วอร์ (Unilever) ทีเ่ ข้าไปแจกจ่ายสบูส
่ ำ� หรับล้างมือ และจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่ชม
ุ ชนผูแ
้ ยกขยะทัง้ ระบบ หลายบริษัทพยายามลดการใช้
พลาสติกโดยไม่จำ� เป็น แม้จะอยูใ่ นสถานการณ์ที่ลำ� บาก
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เนื่องจากการเติบโตของสินค้าเดลิเวอรีเ่ พื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ขณะเดียวกัน ราคาน้� ำมันที่ต่�ำลงส่งผลต่อมูลค่าพลาสติก ว่าอาจไม่คุ้มค่าส�ำหรับการ
รีไซเคิล บริษัทรีไซเคิลจึงต้องรับศึกหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงรับมือกับความ
เสี่ยงจากขยะที่น�ำมารีไซเคิล หลายประเทศมีการปรับตัวเรือ
่ งการใช้ชว
ี ต
ิ อย่างมีสข
ุ ภาวะ
ภายใต้การบริการที่เข้าถึงทุกคน เช่น ศูนย์กระจายสินค้าผักผลไม้ในเขตโอตะ กรุงโตเกียว
และเมืองชิบะ ซึ่งถือเป็นแหล่งค้าส่งผลไม้ที่มช
ี ่อ
ื เสียง ได้ออกแบบการให้บริการจ�ำหน่าย
ผักผลไม้ดว
้ ยวิธก
ี ารไดรฟ์ทรู (Drive-Thru) นั่นคือการให้ผซ
้ ู ้อ
ื ขับรถเข้าซื้อผ่านช่องส�ำหรับ
สัง่ ชุดผักผลไม้น้�ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม จากนั้นจึงเคลื่อนรถไปยังจุดต่อคิว เมื่อถึงคิวให้
ผูซ
้ ้อ
ื ขับรถไปจอดบริเวณจุดรับสินค้า จะมีพนักงานสวมชุดรัดกุมใส่หน้ากากและถุงมือ ขน
ลังผักผลไม้มาไว้บริเวณท้ายของรถยนต์ กล่องลังที่ใช้เป็นกล่องรีไซเคิลทั้งหมด เพียงผูซ
้ ้อ
ื
จ่ายเงินในจ�ำนวน 5,000 เยน ก็จะได้ชด
ุ ผักผลไม้พร้อมข้าวสาร โดยไม่ตอ
้ งเข้าจุดคัดกรอง
หรือใกล้ชด
ิ กับบุคคลอื่นได้อย่างปลอดภัย บริษัทกล่าวว่าการให้บริการระบบนี้สามารถลด
จ�ำนวนขยะจากถุงพลาสติกเดิมที่เตรียมไว้ให้ผซ
ู้ ้ อ
ื หยิบเองหลายเท่า นอกจากนี้การใส่ใน
กล่องจะไม่ท�ำให้ผก
ั ช้�ำ จึงช่วยลดการใช้ถงุ พลาสติกไปได้ถึง 80% จากระบบเดิม
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เมื่อไม่นานมานี้ รัฐแคลิฟอร์เนียได้กลายเป็นหนึ่งใน
รัฐล่าสุดที่ยกเลิกการสัง่ ห้ามใช้ถงุ พลาสติกแบบใช้
ครัง้ เดียว ในขณะทีน
่ ว
ิ ยอร์ก นิวเจอร์ซย
ี ์ และสหราช
อาณาจักร ได้เลื่อนการห้ามใช้ถงุ พลาสติกออกไป
เนื่องจากมีข้อสันนิษฐานว่าวัสดุพลาสติกมีโอกาส
น้ อยที่จะติดเชื้อไวรัส ในขณะที่ประชาชนจ�ำนวน
มากก�ำลังสัง่ ซื้ออาหารออนไลน์ และใช้วส
ั ดุใช้แล้ว
ทิง้ เพือ
่ ความมัน
่ ใจ แต่ในทีส
่ ด
ุ กลับมีงานวิจย
ั แนะน�ำ
ในทางตรงกันข้าม ว่าจากเดิมทีไ่ วรัสสามารถมีชวี ต
ิ
อยู่ได้นานถึง 24 ชั่วโมงบนกระดาษแข็งและผ้า
แต่สามารถมีชีวต
ิ ได้นานถึง 72 ชั่วโมงบนพื้นผิว
พลาสติกและวัสดุที่เงางามอื่นๆ การจัดการขยะ
พลาสติกทีใ่ ช้เพียงครัง้ เดียวเป็นความท้าทายระดับ
ประเทศ เพราะพลาสติกเหล่านั้นได้ผด
ุ ออกมาจาก
ใจกลางเมืองและหลัง่ ไหลสูร่ ะบบนิเวศในเมืองมาก
ขึ้น กลายเป็นวิกฤตพลาสติกซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ก�ำจัดถึง 10 ปี ในรายงานจากสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum) จึงแนะน�ำแนวทาง
การใช้ชีวต
ิ ในระยะยาวของมนุษย์ ว่าแม้จะอยู่ใน
ช่ว งของการระบาดระยะใดก็ ต าม การเดิ น หน้ า
จัดการขยะยังคงด�ำเนินต่อไป เพราะเส้นทางสูก
่ าร
มีสข
ุ ภาวะที่ดีสำ� หรับทุกชีวต
ิ ในระบบนิเวศ ยังต้อง
พึ่งพาการรีไซเคิลอย่างยัง่ ยืน จึงแนะน�ำให้รา้ นค้า
ลดการใช้ถงุ พลาสติก ผูบ
้ ริโภคใช้ถงุ ผ้าส�ำหรับจับ
จ่ายสินค้า และท�ำความสะอาดทุกครัง้ เมื่อใช้งาน มี
ความรับผิดชอบในการทิ้งผลิตภัณฑ์ เช่น หน้ากาก
ถุงมือ โดยแยกขยะกลุม
่ นี้เป็นพิเศษ รวมถึงไม่ท้ิง
ในถังขยะสาธารณะที่มข
ี ยะประเภทอื่นรวมอยูด
่ ้วย
ตระหนักและไม่ลืมมองเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
ของทุกชีวิต เพราะเราไม่ได้ ยืนอยู่บนทางแยกที่
ต้องเลือกการปรับตัวระหว่างเพื่อสุขภาพหรือสิ่ง
แวดล้อม แต่มน
ั คือการปรับตัวบนเส้นทางเดียวกัน
ส�ำหรับทุกชีวต
ิ บนโลกใบนี้

ที่มา:
บทความ “COVID-19 | Impactson Food Waste” โดย
Madhura Rao และ Dr. Alie de Boer จาก foodunfolded.com
บทความ “Exclusive: Starbucks and McDonald’s Team Up
to Rethink Cups” โดย Mark Wilson จาก fastcompany.com
บทความ “Food Supply holesaler Launches ‘DriveThrough Greengrocer’ in Tokyo” โดย Claire Williamson
จาก japantimes.co.jp
บทความ “Food Waste Management in Singapore:
Envisioning the Possibilities of a Zero Waste Nation” โดย
Cheryl Low และ Julienne Chen จาก lkycic.sutd.edu.sg
บทความ “H&M Pilots Supply Chain Service Treadler
to Improve Industry Sustainability” โดย S.L. Fuller จาก
supplychaindive.com
บทความ “Kenoteq Launches Brick Made Almost Entirely
of Construction Waste” โดย Rima Sabina Aouf จาก
dezeen.com
บทความ “New Startup Sells Food Waste Product That
Can Clean Your Home” โดย Esha Chhabra
จาก forbes.com
บทความ “Reducing Food Waste Takes Innovation and a
Change in Mindset” โดย Professor Edward Kosior
จาก newfoodmagazine.com
บทความ “Tesco Launches Community Cookery School
to Tackle Food Waste” โดย Ben Stevens
จาก retailgazette.co.uk
บทความ “TRIA: Growing Sustainably with Earth-Friendly
Food Packaging” จาก validus.sg
บทความ “Zhijun Wang Transforms IKEA’s FRAKTA
Shopping Bag into Face Mask” จาก designboom.com
บทความ “23 Organizations Eliminating Food Waste During
COVID-19” จาก foodtank.com
ที่มาภาพ
asahi.com
behance.net/ AMIT THAKUR
ciwm-journal.co.uk
dezeen.com
foodtank.com
geometria.sg
global-changemakers.net

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

ฟื้นคืนความแข็งแกร่งให้ธรรมชาติ
เพิ่มสุขภาพดีให้ทุกชีวิต

การค้นหาล�ำดับดีเอ็นเอของสิง่ มีชวี ต
ิ เริม
่ ต้นในยุค 1990 ยุคนั้นชีววิทยาถือเป็นศาสตร์ที่
ค่อนข้างใหม่ในสายตาของชาวโลก ต่อมาช่วงปลายทศวรรษ 1990 ผูค
้ นเริม
่ หันมาสนใจ
เรือ
่ งการหาล�ำดับพันธุกรรมมากขึ้น หลังจากพบว่ามีล�ำดับดีเอ็นเอปริศนาที่สามารถ
เปลีย
่ นโลกได้ ดีเอ็นเอกลุม
่ นี้มก
ั ปรากฏในรหัสพันธุกรรมซ้�ำๆ หลายๆ รอบ โดยมีระยะ
ห่างสม่�ำเสมอกัน นักชีววิทยาจึงเรียกแพตเทิรน
์ ดีเอ็นเอนี้วา่ คริสเปอร์ (CRISPR) ย่อ
มาจาก Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats หลังจาก
นั้นโลกก็ค้นพบวิธส
ี ร้างระบบภูมค
ิ ้ม
ุ กันในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งน�ำพาความหวังในการ
รักษาโรคทางพันธุกรรม และสามารถก�ำหนดพันธุกรรมในสิง่ มีชวี ต
ิ ได้
่ เครือ
“ในระบบดีเอ็นเอ รหัสพันธุกรรมก็เหมือนดัง
่ งประมวลค�ำ
ในคอมพิวเตอร์ จุดใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัดทิง
้
้ ก็สามารถพิมพ์ค�ำใหม่เข้าไปได้”
จุดนัน
เฝิงจาง (Feng Zhang) นักพันธุวศ
ิ วกรรมจากสถาบัน Broad ได้กล่าว
ไว้ในสารคดี Human Nature (2019)
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หมวดหมู่ สุขภาพและความเป็นอยู่, อาหาร
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ในเวลานั้นภายในห้องแล็บของบริษัทวิจย
ั อาหาร Danisco น�ำโดยโรดอล์ฟ บาร์ราง
กู (Rodolphe Barrangou) ผูอ
้ �ำนวยการด้านจีโนมิกส์ ได้สร้างการค้นพบครัง้ ยิ่ง
ใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร นั่นคือการค้นพบวิธท
ี ี่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสในแบคทีเรีย
ในโยเกิรต
์ ได้ ด้วยกระบวนการเดียวกันกับการสร้างภูมค
ิ ้ม
ุ กันในร่างกายมนุษย์ด้วย
คริสเปอร์ (CRISPR) จากนั้นเป็นต้นมา Danisco ได้กลายเป็นบริษัทที่ขายจุลน
ิ ทรีย์
ให้ แก่ คนที่ อยู่ในธุรกิ จอาหารทั่ วโลก โดยเฉพาะการผลิตแบคที เรียส�ำหรับผลิต
โยเกิรต
์ แบคทีเรียดังกล่าวสร้างภูมค
ิ ้ม
ุ กันตนเองได้ดว
้ ยการจับคู่รหัสจีโนมจุลน
ิ ทรีย์
ที่รบ
ั ล�ำดับดีเอ็นเอของไวรัสเข้ามาเป็นหนึ่งของรหัสพันธุกรรม จากนั้นจีโนมดังกล่าว
ก็จะสามารถต้านการบุกรุกของไวรัสเข้ามาในดีเอ็นเอได้ มีการกล่าวถึงคริสเปอร์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์มากมายในช่วงปี 2007 ว่าคือระบบภูมค
ิ ้ม
ุ กันของสิง่ มีชวี ต
ิ ยุค
ใหม่ และกลายเป็นทางรอดด้านอาหารของมนุษยชาติ นักวิทยาศาสตร์ใช้คริสเปอร์
เพื่อก�ำจัดไวรัสในหมู ซึ่งขัดขวางการปลูกถ่ายอวัยวะของหมูให้กบ
ั มนุษย์ ในขณะทีน
่ ัก
นิเวศวิทยาค้นหาวิธใี ช้เทคโนโลยีนเี้ พื่อปกป้องสิง่ มีชวี ต
ิ ชนิดต่างๆ ทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ และ
นักชีววิทยาพืชที่วจ
ิ ย
ั พืชผลทางการเกษตรหลายชนิด ลงมือก�ำจัดยีนที่ดึงดูดแมลง
ศัตรูพช
ื โดยใช้ชวี วิทยาแทนที่จะพึ่งพาสารเคมีในยาฆ่าแมลง
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หลายโปรเจ็กต์ด้านวิศวกรรมพันธุศาสตร์สมัยใหม่ เปรียบ
เสมือนการแฮ็กเข้าระบบเซลล์ แล้วมอบความแข็งแกร่งให้
แก่พืชพันธุ์ ในอดีตเทคนิคการแก้ไขยีน (Gene-Editing
Techniques) ในพั นธุ์พืช ถูกน� ำมาใช้เพื่ อเพิ่ มแนวทาง
ความมั่นคงทางอาหาร อย่างผลงานวิจย
ั โดยศาตราจารย์
คิมจินซู (Kim Jin-Soo) ชาวเกาหลีใต้ ที่ท�ำให้เกาหลีเหนือ
ต้องยอมรับเทคโนโลยีนี้เร็วกว่าประเทศใดในโลก เพราะ
สามารถช่วยให้เกาหลีเหนือเผชิญหน้าและแก้ปญ
ั หาความ
ขาดแคลนทางอาหารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นผลลัพธ์ที่
ชัดเจน ภายหลังในปี 1999 คิมจินซูจงึ กลับมาก่อตั้งบริษัท
ToolGen ในเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตัดแต่ง
จีโนม เป็นเวลาเดียวกันกับช่วงที่ฝงยุ
ั่ โรปค้นพบชีวโมเลกุล
ของคริสเปอร์ (CRISPR) และเอนไซม์แคสไนน์ (Cas9) ซึ่งได้
รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีตด
ั แต่งนีส
้ ามารถ
ช่วยเหลือผูป
้ ว
่ ยที่เป็นโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่กำ� เนิดได้ ใน
สายตาชาวโลก โดยเฉพาะเกาหลีใต้ จึงตีพม
ิ พ์ผลงานของ
บริษท
ั ToolGen ลงในวารสารพันธุกรรมระดับชาติ และมอบ
สิทธิบต
ั รเป็นเจ้าของเทคโนโลยี CRISPR/Cas9
ในหลายประเทศ ซึ่งสร้างผลงานทั้ งในวงการแพทย์และ
เกษตรกรรม ในยุคที่สภาพอากาศไม่แน่นอน เกาหลีใต้ได้
เปิดใจถึงเรือ
่ งนี้ และจัดตัง้ ศูนย์แห่งชาติสำ� หรับพืชดัดแปลง
พันธุกรรม (National Center for GM Crops: NCGC)
เพื่อเพิม
่ คงด้านอาหารของประเทศ โดยพัฒนาพืช
่ ความมัน
ดัดแปลงพันธุกรรม 81 ลักษณะจากพืช 13 ชนิด เช่น กะหล่�ำปลี
ที่ทนต่อแมลงศัตรู พริกไทย แตงกวาที่ต้านทานต่อไวรัส
โมเสค ข้าวที่สร้างเบต้าแคโรทีน ข้าวที่ปอ
้ งกันโรคเบาหวาน
ฯลฯ ส่งผลให้มีการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชน้อยลง และมีการ
สูญเสียของผลผลิตน้อยลง
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นอกจากการเพิม
ื พันธุ์ งานวิจย
ั คริสเปอร์ยงั เปลีย
่ นโทษให้กลายเป็นดีข้น
ึ ได้ดว
้ ย
่ ความแข็งแกร่งให้พช
โปรเจ็กต์ Newcotiana ซึ่งทุ่มทุนไป 7.2 ล้านยูโร เพื่อสร้างโมเดลฟาร์มใบยาสูบ (Tobacco) แห่ง
อนาคตด้วยเทคโนโลยีวธ
ิ ค
ี ริสเปอร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนายาเส้นให้มป
ี ระสิทธิผลด้านความงาม
และยารักษาโรค ในขณะเดียวกัน ก็มงุ่ หวังว่าพืชชนิดนี้จะเผยพันธุกรรมซ่อนเร้นในฐานะพืชซึ่งให้คณ
ุ
ประโยชน์แก่รา่ งกายมากกว่าเป็นโทษ Newcotiana คือก้าวใหม่ของโลกสมุนไพร ซึ่งได้รบ
ั ความร่วม
มือจาก 7 ประเทศในยุโรป ร่วมวิจย
ั โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (Technology University of Queensland) ในออสเตรเลีย และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและเซลล์พช
ื (Institute
of Molecular and Cellular Biology of Plants) ในบาเลนเซีย สเปน น�ำมาสูเ่ ทคนิค New Plant
Breeding Techniques (NPBTs) ซึ่งถือเป็นกระบวนการชีวภาพที่ถก
ู ต้องตามกฎหมายความยัง่ ยืน
ทางเกษตรกรรมในสหภาพยุโรป และส่งผลต่อความเปลีย
่ นแปลงด้านการแพทย์และอาหารส�ำหรับ
อนาคต

รายงานจากบริษัท Mintel เผยว่าหลังเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 ผูค
้ นเริม
่ หันมา
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มามากยิ่งขึ้น
ความปลอดภัยของอาหารขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในการเลือกรับประทานโดยเฉพาะในจีน
ส่งผลให้ตลาดอาหารประเภทผัก ผลไม้ และอาหารที่ผลิตจากพืช (Plant-Based)
เพิม
่ ขึ้นจากต้นปี 2019 โดยเติบโตสูงขึ้นถึง 6.1 พันล้านหยวน หรือเท่ากับ 910 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ยงั พบว่ามีผบ
ู้ ริโภคจ�ำนวน 60% ที่หันมาบริโภคผักและผลไม้
ในขณะที่ผู้บริโภคจ�ำนวน 39% ปรับเปลี่ยนมาบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงอย่างชัดเจน
รายงาน National Nutrition Plan จากสถาบันพืชและอาหารของนิวซีแลนด์ ระบุ
ว่าแนวโน้มการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ แท้จริงแล้วเริม
ั ก
ิ น
ั มาตัง้ แต่ปี 2016
่ ปฏิบต
แต่เมื่อวิกฤตการณ์ไวรัสระบาดทัว
่ โลก จึงท�ำให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารลักษณะ
นี้สูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ทางสถาบันคาดการณ์วา่ หากยังเพิ่มสูงขึ้นเรือ
่ ยๆ ภายในปี
2030 ประชากรจีนทั้งประเทศอาจบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพียงครึ่งหนึ่งจาก
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด เจเนอเรชันซีและมิลเลนเนียลถือเป็นกลุม
่ ผู้บริโภคที่ปรับ
ตัวกับอาหารประเภทนี้มากที่สด
ุ จึงท�ำให้ตลาดอาหารในจีน หันมาจับทางสินค้าที่มี
พืชหรือธัญพืชเป็นส่วนผสมมากยิง่ ขึ้น เช่น บริษัท Alibaba ทีเ่ พิม
่ สายการผลิตสินค้า
แช่แข็งส�ำหรับผูบ
้ ริโภคชาววีแกน ในขณะที่ Walmart ริเริม
่ จับทางอาหารสายวีแกน
มาตั้งแต่ปี 2019 ส่วนบริษัท Tencent ได้ลงทุนร่วมกับบริษัท Yonghui เพื่อเพิม
่ ช่อง
จ�ำหน่ายสินค้า Plant-Based เข้ามาในซูเปอร์มาร์เกตโดยเฉพาะ
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หนึ่งในแรงกระตุ้นการบริโภคอาหารทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เกิดจากเทรนด์ดา้ นสุขภาพ
และการลดน้� ำหนั ก พบว่าผู้บริโภคที่ลดเนื้ อสัตว์ส่วนใหญ่ 56.7% มีเหตุผลมาจากความ
ต้องการในการลดน้�ำหนัก โดยเชื่อว่าการเป็นมังสวิรต
ั ค
ิ อ
ื การลดความอ้วน จึงสรรหาอาหารที่
มักระบุขา้ งผลิตภัณฑ์วา่ Low-Fat จนท�ำให้สน
ิ ค้าประเภทนีข
้ ายดีเป็นพิเศษ บริษท
ั Alibaba จับ
พฤติกรรมผูบ
้ ริโภคและร่วมมือกับร้านอาหารทีใ่ ห้บริการเดลิเวอรีบ
่ นแพลตฟอร์ม Koubei และ
Ele.me สร้างทีมสตาร์ทอัพรุน
่ ใหม่ เพื่อออกแบบอาหารจากพืชส�ำหรับอนาคตในแคมเปญชือ
่
The Trendy Eating Wherever เพื่อมองหาอาหารทางเลือกใหม่ที่อร่อยและได้โภชนาการ
เช่นเดียวกับร้าน Starbucks ที่น�ำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Omnipork และ Oatly มาปรุงเป็น
เมนูใหม่ของร้าน Starbucks ในจีน พร้อมทั้งออกแคมเปญปิกนิกให้สำ� หรับลูกค้าที่เลือกเมนู
จ�ำพวก Plant-Based ในเครือ
่ งดื่ม ขนม และอาหาร ทางด้านบริษัทเครือ
่ งดื่ม Pepsi ในจีน
ก็จบ
ั ทางเมนูอาหารจากพืช โดยลงทุนเข้าซื้อกิจการอาหารของบริษัท Bai Cao Wei ในราคา
705 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบรนด์ Bai Cao Wei ถือเป็นผูน
้ �ำด้านผลิตภัณฑ์ขนมทั้งรูปแบบ
คาวและหวาน ซึ่งจ�ำหน่ายทางออนไลน์ เมื่อ Pepsi เข้ามา จึงเริม
่ อาหาร
่ ลงทุนเพิ่มในกลุม
ประเภทไส้กรอกจากธัญพืช ซึ่งรับประทานง่าย ปลอดภัย มีแคลอรีน
่ ้อย คอเรสเตอรอล 0%
ท�ำให้อาหารประเภทนี้กลายเป็นตัวเลือกส�ำคัญส�ำหรับการรักษารูปร่างของคนยุคนี้ ผูบ
้ ริหาร
แทนยา หวัง (Tanya Wang) กล่าวในเว็บไซต์ FoodNavigator-Asia ว่า “แน่นอนว่าโปรตีน
จากพืชทีไ่ ม่ได้มาจากถัว
่ เหลืองจีเอ็มโอ จะกลายเป็นยุคใหม่ของเนื้อสัตว์ (New Era of Meat)
ทีป
่ ลอดภัยแบบไม่รส
ู้ ก
ึ ผิดต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังให้สารอาหารไม่ตา่ งจากอัลมอนด์บาร์ หรือ
อาหารเสริมโปรตีนไฟเบอร์ที่สายรักสุขภาพชื่นชอบ”
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ค�ำตอบของโปรตีนส�ำหรับอนาคตขึ้นอยูก
่ บ
ั ศาสตร์
การเกษตรและชีวภาพ องค์ การสหประชาชาติ
ได้ เ ผยผลส� ำ รวจด้ า นอาหารและสุข ภาพของผู้
บริโภคหลังจากการระบาดของไวรัส ว่าการชะลอ
ทางเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาการกั ก เก็ บ
สเบียงอาหารระหว่างประเทศอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได้
ในขณะทีอ
่ าหารภายในประเทศเอง ต้องถูกเร่งผลิต
เพื่อให้เพียงพอต่อหัวประชากรทั้งหมดอเมริกาใต้
หาทางรอดด้ วยการแปลงอาหารจากถั่ วเหลือง
เป็นโปรตีนทดแทน จ�ำหน่ายและแจกจ่ายให้แก่
ประชาชน ท�ำให้เกษตรกรรมถัว่ และธัญพืชเร่งผลิต
อาหาร จนส่งผลให้ทรัพยากร และระบบนิเวศใน
พื้นที่ที่ปลูกนั้นเสื่อมโทรมภายในไม่กี่เดือน

มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (Oregon State University) ในสหรัฐอเมริกา ได้ท�ำงานวิจย
ั
เกี่ยวกับสาหร่ายทะเลจ�ำพวกสาหร่ายแดง (Red Algae) ที่สามารถน� ำมาแปรสภาพเป็น
อาหารรสชาติใกล้เคียงกับเบคอน และยังให้สารอาหารที่ทดแทนกันได้ เช่นเดียวกับสาหร่าย
ขนาดเล็ก (Microalgae) หรือที่รจ
ู้ ก
ั กันทั่วไปในชื่อแพลงก์ตอน ก็จด
ั อยูใ่ นผลิตภัณฑ์สกัดซึ่ง
ให้โปรตีนสูง ให้กรดโอเมกา 3, 6 และ 7 มีวต
ิ ามิน A, D, E และ B12 นอกจากนี้ยงั สามารถ
ให้โปรตีนสูงสุดถึง 60% ซึ่งมากกว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งให้โปรตีนสูงสุด 40% สาหร่าย
ยังสามารถน�ำมาแปรรูปในรูปแบบผง เพื่อใช้แทนเกลือ เนื่องจากสาหร่ายให้ความเค็มแทน
เกลือสมุทรได้ ขณะเดียวกันก็มโี ซเดียมที่ต่�ำกว่าเกลือ และยังให้สารไอโอดีนไม่ต่างจากเกลือ
สมุทร สาหร่ายยังเป็นอีกหนึ่งวัตถุดบ
ิ ทีเ่ พิม
่ พลังงานให้แก่รา่ งกาย Atlantic Sea Farms ฟาร์ม
สาหร่ายจากสหรัฐอเมริกา ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายอัดก้อนที่มช
ี ่อ
ื เรียกว่า Kelp Cubes ซึ่ง
ให้รสชาติและคุณประโยชน์ที่พอดีกับสมูทตี้ 1 เสิรฟ
์ ผลิตภัณฑ์นี้ยงั สามารถน�ำไปใช้เป็นส่วน
ผสมของซุป ซอสเพสโต้ คุ้กกี้ หรือเป็นวัตถุดิบส�ำหรับท�ำเบเกอรีไ่ ด้อีกด้วย

รายงาน Food Security and Nutrition โดยองค์การสหประชาชาติ เล็งเห็นว่า
ความมัน
่ คงทางอาหารเป็นสิง่ ที่น่ากังวลมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะการส่งเสริมให้
ประชากรได้รบ
ั โภชนาการทีค
่ รบถ้วน จากสถิตต
ิ งั้ แต่ปี 2016 ถึงปี 2018 ทีผ
่ า่ นมา
ถือว่าเป็นจุดที่ตกต่�ำที่สด
ุ โดยพบสถิติผท
ู้ ี่ไม่ได้รบ
ั โภชนาการทางอาหารถึง 821
ล้านคน และในปลายปี 2019 ถึงปี 2020 การระบาดของไวรัสยิง่ ท�ำให้คณ
ุ ภาพ
ทางอาหารของผูบ
้ ริโภคลดลงไปอีก ซุนหวัง (Xun Wang) ซีอโี อจากบริษัท Triton
ผูผ
้ ลิตนวัตกรรมสาหร่ายทะเล ได้ให้สม
ั ภาษณ์นิตยสาร Forbes ว่าทางรอดทาง
อาหารส�ำหรับมนุษย์ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน จ�ำเป็นต้องใช้อาหารที่ใช้ทรัพยากร
เพื่อการผลิตน้อยที่สด
ุ และนั่นคือการน�ำสาหร่ายมาทดแทนมื้ออาหารที่เสียไป
และสาหร่ายจ�ำพวกนี้สามารถเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด อาจอยู่ในหน้าตาของ
พิซซ่า เบอร์เกอร์ หรือแม้แต่ให้รสชาติที่ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนเบคอนก็เป็นได้
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สาหร่ายเป็นได้ทั้งอาหารและเชื้อเพลิงบนอวกาศ ด้วยเทคโนโลยี Photobioreactor เครือ
่ งมือซึ่งท�ำหน้าที่สังเคราะห์แสง และน�ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเลี้ยง
สาหร่ายขนาดเล็กประเภท Chlorella vulgaris เพื่อให้สาหร่ายขนาดเล็กเหล่านี้
ผลิตออกซิเจนและชีวมวลที่สามารถบริโภคเป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้
เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนส�ำหรับการเดินทางของยาน SpaceX Dragon บนเทีย
่ วบิน
อวกาศที่ยาวนาน นวัตกรรมนี้ไม่เพียงส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคาร แต่ยังเพิม
่
คุณภาพการใช้ชวี ต
ิ ของคนบนโลก ให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างมีสข
ุ ภาวะได้เช่นกัน
นวัตกรรม Spira ซึ่งออกแบบโดยร็อบ รัสเซลล์ (Rob Russell) คือเครือ
่ งมือปลูก
สาหร่ายส�ำหรับครัวเรือน มีหน้าตาเหมือนแคปซูล ซึ่งใช้เทคโนโลยี Photobioreactor เช่นเดียวกับบนยาน SpaceX Dragon อุปกรณ์ชนิดนี้เลีย
้ งสาหร่ายด้วยน้�ำเค็ม
และสามารถผลิตสาหร่ายสไปรูลน
ิ าสดต่อวันได้ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ หรือเทียบเท่ากับ
4.5 กรัม ในรูปแบบผง นวัตกรรมช่วยให้ผบ
ู้ ริโภคได้สาหร่ายทีม
่ รี สชาติสดใหม่ ลดไมล์
อาหารจากการขนส่ง ลดการใช้ดินหรือน้�ำในการเพาะปลูกหรือเลีย
้ งสัตว์ประเภทอื่น
และที่สำ� คัญคือได้สรรพคุณของสาหร่ายเพิม
่ เป็นของแถม ซึ่งสามารถกรองอากาศ
ภายในบ้าน เปลีย
่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนบริสท
ุ ธิ์ แม้จะไม่
ได้รบ
ั แสงจากดวงอาทิตย์มากก็ตาม
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เราเชื่อมาตลอดว่าต้นไม้มค
ี วามสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ในทางตรง
กันข้าม สถาบันวิจย
ั Karlsruhe Institute of Technology (KIT) เผยว่ายิง่ อากาศร้อนหรือมี
ความชื้นไม่เพียงพอ ยิง่ ท�ำให้การออกซิเดชัน
่ ก๊าซคาร์บอนในต้นไม้ลดลง คาร์บอนไดออกไซด์
เป็นที่รจ
ู้ ก
ั กันว่าเป็นสารอาหารหลักของพืช ซึ่งใช้ในการดูดซับคาร์โบไฮเดรตและผลิตชีวมวล
ผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่ปจ
ั จุบน
ั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มป
ี ริมาณหนาแน่น ส่งผลให้
อากาศแห้ง ร้อน จนไม่สามารถส่งน้�ำเข้าถึงรากของต้นไม้ได้ ในทางกลับกัน พืชพันธุท
์ ี่อาศัย
ภายใต้สภาวะโลกร้อนสร้างพลังการปรับตัวจากธรรมชาติได้เอง สถาบันวิจย
ั จึงทดลองน�ำ
้
ต้นสนตระกูล Aleppo Pine อายุ 1 ปีครึงมาปลู
่
กในห้องแล็บ โดยเร่งความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จำ� นวน 421 ถึง 867 พีพีเอ็ม และอุณหภูมิสงู สุด 40 องศา เป็นเวลา
10 วัน รดน้�ำเป็นอย่างดี จากนั้นจึงปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 1 เดือน ผลการทดลองพบว่า
ต้นสนมีความร้อน ท�ำให้ต้นไม้ปรับตัวด้วยการเพิม
่ โปรตีนในรากให้สามารถยืนต้นอยูร่ อดได้
แต่ประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเป็นอย่างมาก
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ที่มา:

การปลูกต้นไม้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องเพิม
่ ความชื้น และลดความร้อนภายใน
ชัน
้ บรรยากาศ ต้นไม้จงึ จะมีประสิทธิภาพการกรองอากาศได้สงู สุด ทีมวิจย
ั ของสถาบัน
Salk ในแคลิฟอร์เนีย จึงคิดริเริม
่ น�ำจุดแข็งของต้นไม้ นั่นคือการสร้างโปรตีนที่บริเวณ
รากในช่วงหน้าแล้งของพืชบางชนิด มาใช้ในโปรเจ็กต์ Ideal Plant พัฒนาพืชให้แข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น เพื่อจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก�ำลังเป็นปัญหาทางมลภาวะเป็นจ�ำนวนหลาย
พันล้านตันต่อปีจากบรรยากาศ งานวิจย
ั ใช้กระบวนวิธี CO2 Removal on a Planetary
Scale (CRoPS) และ Coastal Plant Restoration (CPR) เพื่อสร้างยีนทีร่ ะบบรากให้ใหญ่
ขึ้น และกระจายตัวในพื้นดินเป็นวงกว้าง ยิง่ รากสามารถหยัง่ ลึกลงในดินมากเท่าไร ก็จะ
ยิง่ กักเก็บคาร์บอนได้มากขึ้นเท่านั้น ยิง่ มีคาร์บอนมาก ก็ยง่ิ สร้างความสมบูรณ์ให้แก่สาร
อินทรียใ์ นดินได้มากขึ้น โปรเจ็กต์ดังกล่าวได้รบ
ั การสนับสนุนจากองค์กรกว่า 10 องค์กร
และใช้เงินลงทุนราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนบริษัท Hess Corporation ซึ่งลงทุนไปถึง 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูพช
ื ตาม
ชายฝั่ ง ป่าโกงกาง พื้นที่ชม
ุ่ น้�ำ ให้กลายเป็นแหล่งฟอกอากาศชัน
้ ดีที่มป
ี ระสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่า เทคโนโลยี เข้ า มามี ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการฟื้นคื น
ธรรมชาติให้สมบูรณ์ อย่าง BeeHero รังผึ้งอัจฉริยะที่ชว่ ยเพิม
่
ผลผลิตให้แก่พืชพันธุท
์ ี่ปลูกในวงการเกษตรกรรมนวัตกรรมนี้
มีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับอัลกอริทึมการผสมเกสรของแมลง
จึงสามารถคาดการณ์ผลผลิตได้ลว
่ งหน้า หรือติดตามสุขภาพ
ของผึ้งได้แบบเรียลไทม์ นวัตกรรม BeeHero จากบริษัท BeeHero จ�ำนวน 2 ล้านชิน
้ ถูกน�ำมาใช้เพื่อเป็นแรงงานการเกษตร
แห่งอนาคตของสหรัฐอเมริกา ในพื้นที่เพาะปลูกอัลมอนด์ ถั่ว
เหลือง แอปเปิ้ล ฝ้าย และผลไม้ตระกูลเบอร์ร ี่ นอกจากการใช้
แรงงานผึ้งจะช่วยเพิม
่ ผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังสามารถ
ลดการใช้สารก�ำจัดศัตรูพช
ื และเพิม
่ ความสมบูรณ์ให้แก่ระบบ
นิเวศได้อก
ี ด้วย นับเป็นทางออกเพื่อรักษาทรัพยากรในประเทศ
เกษตรกรรมส�ำหรับอนาคต
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บทความ “Australia Spends Billions Planting Trees –
Then Wipes Out Carbon Gains by Bulldozing Them”
โดย Adam Morton และ Anne Davies
จาก theguardian.com
บทความ “Beehero’s Smart Beehives Monitor Hive
Health in Real-Time to Provide Precision Pollination”
จาก designboom.com

การปลูกต้นไม้กลายเป็นเรือ
่ งใหญ่สำ� หรับมนุษยชาติ ตั้งแต่
ปี 2015 เกิดไฟป่าที่คร่าชีวต
ิ สัตว์ปา่ และต้นไม้พ้ืนเมืองใน
ออสเตรเลียไปเป็นจ�ำนวนมหาศาล รัฐบาลออสเตรเลีย
จึงสร้างโปรเจ็กต์ปลูกต้นไม้ทดแทน โดยทุ่มงบประมาณ
1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในชื่อโปรเจ็กต์ 20 Million
Trees โดยเริม
่ จากการเคลียร์พ้ื นที่ ใช้เวลาปรับปรุงดิ น
และสภาพแวดล้อมภายใน 2 ปี หลังจากนั้นจึงเริม
่ หย่อน
เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ภายใน 6 เดื อน มีอาสาสมัครและกลุ่ม
วัยรุน
่ เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นจ�ำนวนมาก ไม่เพียงเท่ านั้ น
รัฐบาลออสเตรเลียยังผลักดันกฎหมายสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็น
วาระแห่งชาติ ทั้งการคุ้มครองระบบนิเวศชายฝั่ ง และพันธุ์
ไม้พ้ืนถิ่นให้กลับมางอกงามอีกครัง้ เพราะเชื่อว่าพันธุ์ไม้
พื้นถิ่นจะแข็งแรงเพียงพอในระบบนิ เวศของออสเตรเลีย
ซึ่ ง เป็ น ทวี ป ที่ มี ส ภาพภู มิ อ ากาศต่ า งกั น ในหลายพื้ น ที่
ออสเตรเลียวางเป้าหมายว่า จะสามารถฟื้นคืนระบบนิเวศ
และสิง่ แวดล้อมให้กลับมาเป็นดังเดิมได้อก
ี ครัง้ และลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จำ� นวน 46 ล้านตัน ให้ได้ภายในปี 2030
การปฏิวต
ั ิอต
ุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นคืนพลังธรรมชาติให้กลับ
มาแข็ ง แกร่ง อี ก ครัง้ ศาสตร์แห่ ง พั น ธุวิศ วกรรม (BioEngineering) จะกลายเป็นส่วนส�ำคัญในการไขปริศนาของ
พลังธรรมชาติ หากธรรมชาติแข็งแรงเพียงพอ ก็จะส่งผล
ต่อระบบนิเวศ และเพิม
ิ ให้แก่มนุษย์ในทุกย่าง
่ คุณภาพชีวต
ก้าว ตั้งแต่อากาศที่ใช้หายใจ อาหารที่ใช้บริโภค ตลอดจน
การมีสข
ุ ภาพที่ดี

บทความ “Gene Identified That Will Help Develop
Plants to Fight Climate Change” จาก salk.edu
บทความ “Genome Editing” จาก newcotiana.org
บทความ “Hess Corporation to Give $12.5 Million
Gift to the Salk Institute to Accelerate Development
of Plant-Based Carbon Capture and Storage” จาก
hess.com
บทความ “Microalgae Is Rich in Protein, Amino Acids,
Fatty Acids, and Vitamins. Should We All Be Eating
It?” โดย Abigail Beall จาก bbc.com
บทความ “New Era of Meat II: China’s Pepsi-Owned
Baicaowei Reveals Plant-Based Sausage Snack”
โดย Pearly Neo จาก foodnavigator-asia.com
บทความ “Spira Countertop Bioreactor Allows Users
to Grow Their Own Algae for Food” โดย Rima Sabina
Aouf จาก dezeen.com
บทความ “Study Shows Trees Hardly Benefit from an
Increased CO2 Level in the Air” จาก designboom.com
บทความ “Yes, Algae Is Green and Slimy – But
It Could Also Be the Future of Food” โดย Brian
Kateman จาก theguardian.com
รายงาน “Impact of COVID-19 on Food Security and
Nutrition (FSN) โดย The High-Level Panel of Experts
on Food Security and nutrition (HLPE)” จาก fao.org
ที่มาภาพ:
abc.net.au
cnbc.com
dezeen.com
designboom.com
foodnavigator-asia.com
hktvmall.com
human Nature, Netflix
i3connect.com
mildura.vic.gov.au

newcotiana.org
phys.org
tipstechnews.com
rottentomatoes.com
space.com
ted.com
twitter.com/Newcotiana
tuasaude.com
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