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ถ้าหากจะพูดถึงอนาคต…
 
ตัวแทนท่ีจะบอกเล่าได้ดีท่ีสุดก็คือเด็กท่ี
กําลังคลานเตาะแตะอยู่ในตอนนี้
 
เจนเนอเรช่ันอัลฟ่า (Alpha Generation) เจนแรก
แห่งศตวรรษที่ 21 หรือประชากรที่เกิดระหว่างปี 
2010-2024 ในปี 2025 โลกจะมีจำานวนประชากร
ของเจนนี้มากถึง 2 พันล้านคน เด็กน้อยอายุยัง
ไม่ถึง 10 ขวบที่กำาลังกุมอำานาจการเปลี่ยนโลก 
ในศตวรรษที่กำาลังมาถึง เข็มทิศจะหมุนตาม 
ความต้องการของวัยกำ า ลั งคลานในวันนี้ 
ที่จะเติบโตพร้อมด้วยกำาลังซื้อในวันข้างหน้า 
 
เจนอัลฟ่าคุ้นเคยกับเทคโนโลยีตั้งแต่ฟันนำ้านม 
ซี่แรกยังไม่ขึ้น จำานวน 3 ใน 4 จะมีสมาร์ทโฟน 
เป็นของตัวเอง เมื่อเป็นวัยรุ่น พวกเขาจะสามารถ 
เดินทางท่องโลกออกสำารวจเสน่ห์ผ่านตรอก
ซอยในอินเดีย ด้วย Virtual Reality (VR) ทั้งยัง 
เข้าห้องเรียนในมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับไอวี่ลีก
ด้วยเทคโนโลยี Augment Reality (AR) ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพของพ่อแม่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยการ Livestream อยู่ที่บ้าน เจนเนอเรชั่นท่ี
สามารถเป็นดีไซเนอร์ได้ในวัยเพียง 4 ขวบ ท่ี
แฟชั่นวีคระดับโลกต้องจับจองท่ีนั่งแถวหน้าสุด

ไว้ให้ เพราะการมองเห็นของพวกเขาคือ มูลค่า 
มหาศาลของว่าท่ีลูกค้าในอนาคต รวมถึงก้าว 
ขึ้นเป็นเน็ตไอดอลในวัยกำาลังเดินด้วยจำานวน 
ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียนับแสน 
 
นี่คือเจนที่ได้รับคำานิยามว่า “The Next Next 
Generation” พวกเขาจะมีเชื้อชาติมากกว่าหนึ่ง 
และอาจมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มี 5 สัญชาติใน 
คนเดียว วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์จะเป็นเรื่องราว 
ที่อยู่ในหนังสือ เป็นเรื่องเล่าขานที่ถูกหยิบจับมา 
สร้างสรรค์ผลงานไม่รู ้จบ ค่านิยมท่ีเจนอัลฟ่า 
คุ้นเคยคือวัฒนธรรมย่อย (sub-culture) ท่ี 
เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเชื่อวัน พวกเขามีนิทาน 
ก่อนนอนเป็นซินเดอเรลล่าที่นางเอกเป็น
คนเม็กซิ กันหรือราพันเซลท่ีสวมชุดสาหรี่ 
ส่งตรงจากอินเดีย เจนอัลฟ่าจะเห็นภาพประเทศ 
มหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยคน
ละติน คนผิวดำา และคนเอเชีย โดยคนผิวขาวเป็น 
เพียงคนกลุ่มน้อย ทั้งยังเติบโตมากับเพศท่ี 
เลื่อนไหลท่ามกลางสังคมที่เปิดกว้าง เพราะสินค้า
แบรนด์ดังพร้อมใจกันนำาสัญลักษณ์ท่ีระบุถึง 
เด็กชาย-หญิงออกจากช้ันวาง เปลี่ยนมาจัดหมวด
หมู่สินค้าด้วยความสนใจมากกว่าเรื่องเพศ 
สนับสนุนแบรนด์แฟช่ันอย่างเวยัส (Vejas) เพราะ 
นำาเสนอประเด็นเรื่องเพศเลื่อนไหลด้วยการใช้
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การพร่าเลือนจากบรรทัดฐานทางสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตเดิม สู่อนาคต 
ใหม่ท่ีเปิดกว้าง ไร้การแบ่งแยก
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นายแบบและนางแบบที่มคีวามหลากหลายท้ังเพศ
และเชื้อชาติ เจนอัลฟ่ายังสนใจการเปลี่ยนแปลง
สังคมพอๆ กับเรื่องของตนเอง พวกเขาพลิก
ประวัติศาสตร์ด้วยแฮชแท็กหรือใช้ภาพโฮโลแกรม
เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทุกที่
ทุกเวลา
 
ในขณะทีถ่กูเรยีกว่า “Screenager” เพราะเตบิโต 
มาอยา่งเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี หากพวกเขา 
ต้องการเข้าใกล้มากพอกับอยากออกห่างเพราะ
โหยหาความเป็นส่วนตัว ใช้ชีวิตในเมืองด้วยความ 
รีบเร่งพร้อมกับหยุดพักเพื่อแบ่งเวลาไปทำาดิจิทัล 
ดีท็อกซ์ ตลอดจนการค้นหาจิตใจเบื้องลึกผ่าน
ศิลปะ ดนตรี การเต้นรำา การพูดคุย เพื่อเชื่อมโยง 
ระหว่างผู้คน ธรรมชาติ ไปจนถึงจิตวิญญาณที่
สมดุลและยั่งยืนที่สุด
 

เพราะเทรนด์คืออนาคตที่เป็นผลจากปัจจุบัน 
ตัวอย่างข้างต้นหาใช่การคาดการณ์เกินจริง แต่
ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นและก้าวขึ้น 
มาเป็นกระแสหลักของวันพรุ่งน้ี นี่คืออนาคตท่ีมา 
พร้อมกับเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้
ทุกคนได้เข้าใจ เตรียมตัว และนำาไปปรับใช้ได ้
อย่างเหมาะสม ทุกข่าวสาร ทุกเหตุการณ์ ทุกกรณี 
ศึกษา เป็นเหมือนตัวบอกใบ้ท่ีกำาลังเผยถึงโอกาส 
ขยายความถึงภาพผู้คน สังคม เศรษฐกิจที่กำาลัง
เปิดกว้าง

ทั้งหมดนี้เกิดข้ึนพร้อมกับการฉายภาพเส้นแบ่ง
ของประเทศ-เขตแดน มหานคร-ชนบท ความจริง- 
เสมือนจริง ตลอดจนเธอและเขาท่ีกำาลังพร่าเลือน 
ลง จนกลายเป็น ‘เรา’ มากขึ้นทุกขณะ

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
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 จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 
โดยที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาดสหรัฐฯ ดีเอ็มเอ็นทรี 
เปิดเผยว่า 82.3% ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เข้าใช ้
โซเซียลมีเดียอย่างน้อยหนึ่งเว็บไซต์ เฟซบุ๊กคือ 
ส่ิงท่ีได้รบัความนิยมสูงสุด เช่นเดียวกับการศึกษา 
ก่อนหน้านี้จากโกลบอล เว็บอินเด็กส์ ท่ีพบว่า 
อย่างน้อย 70% ของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์มีข้อมูลใน 
เฟซบุ๊ก  31% ใช้ทวิตเตอร์ มากกว่า 15.5% ของกลุ่ม
ศึกษายังใช้เวลามากกว่า 11 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
กับเฟซบุ๊ก และมากกว่าคร่ึงใช้โซเชียลมีเดีย หรือ 
เว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล

BABY BOOMER
(ปี 1945-1960)

 บริษัท เอเออาร์พี ประมาณการว่า กลุ่มเบบ้ี
บูมเมอร์ใช้จ่ายมากกว่า 120 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ แต่ละปีสำาหรับการเดินทางพักผ่อน ไม่ว่า 
จะเป็นการเยี่ยมครอบครัว ล่องเรือ หรือท่องเท่ียว
ในจุดหมายที่วาดฝัน

 เบบี้บูมเมอร์ (อายุ 51-70 ปี) เชื่อว่า
ประสบการณ์คือส่วนสำาคัญในการเติมเต็มชีวิต 
และกว่า 44% ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดงสดมากกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน
และ 38% กล่าวว่ากิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ตนเอง
สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเจเนอเรชั่นที่อายุน้อย
กว่าได้
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 แม้ว่าบ่อยคร้ังเจนเอ็กซ์  (Gen X) จะถูกเรียกว่า 
เจเนอเรชั่นที่ถูกลืม (Forgotten Generation) 
แต่บางรายงานกล่าวว่า เจนเนอเรชั่นนี้เป็นกลุ่ม 
ที่มีความม่ันคงทางการเงิน มากกว่า 25% สามารถ
สร้างรายได้มากกว่ากลุ่มบี้บูมเมอร์ และกลุ่ม
มิลเลเนียล ในกลุ่มงานเดียวกัน

 เมื่อเจนเอ็กซ์ เป็นเจเนอเรชั่นที่อยู่ระหว่าง
กลางระหว่างกลุ่มบ้ีบูมเมอร์และกลุ่มมิลเลเนียล 
จึงนับเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลและให้การสนับสนุน
เจเนอเรชั่นอื่นๆ พิว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ ระบุว่า 
47% ของเจเนอเรชั่นนี้จะสนับสนุนด้านการเงิน
แก่พ่อแม่หรือดูแลคนที่อายุน้อยกว่า ด้วยเหตุนี ้

GENERATION X
(ปี 1961-1981)

เจนเอ็กซ์จึงได้รับขนานนามว่าเป็น ผู้ทำาการตัดสินใจ 
(Decision-Maker)

 การสำารวจของเวิร์คฟรอนท์ พบว่าเจนเอ็กซ์ 
เป็นเจเนอเรชั่นที่ทำางานหนักที่สุด ด้วยเหตุนี ้ 
พวกเขาจึงปรารถนาการพักผ่อนหย่อนใจ ที่จัดอยู ่
ในประเภทพักและผ่อนคลาย (Rest & Relaxation) 
ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบกิจกรรม คอนเสิร์ต หรือ
เทศกาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลศึกษาที่พบว่า 
เจนเอ็กซ์มักอุทิศตนเป็นอาสาสมัคร ผู้หญิงเจนน้ี 
91% และชาย 76% จะสนับสนุนกิจกรรมใน 
ท้องถิ่นหรืองานสาธารณประโยชน์ผ่านงานที่ทำา
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 กลุ่มมิลเลเนียลถือเป็นหน่ึงในคนกลุ่มใหญ่ 
ของเจเนอเรช่ัน สถาบันตลาดเกิดใหม่ มูลนิธิเฮด 
และยูนิเวอร์ซัม  สำารวจข้อมูลและพบว่า คนกลุ่มน้ี 
กำาลังจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ในที่ทำางาน ซ่ึงคน 
กลุ่มนี้ให้คุณค่ากับการพัฒนาตนเอง การจัดสมดุล 
การงาน-ชีวิตมากกว่าเงินตราและสถานภาพ 
ทางสังคม จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากคนกลุ่มน้ี 
จะเลือกทำางานแบบฟรีแลนด์ท่ีสามารถปรับ 
เปลี่ยนตารางการทำางานได้อย่างเสรี

 กลุ่มมิลเลนเนียลผลักดันและให้ความสำาคัญ 
เรื่องการสำารวจและผจญภัยจนเป็นไลฟ์สไตล์ 
อันดับต้นๆ มากกว่า 14.7 ล้านคนของคนกลุ่มนี้เข้า 
ร่วมเทศกาลดนตรีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
 

MILLENNIALS
(ปี 1982-2004)

 กลุ่มคนที่อยู่ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ระหว่างแอนะล็อกสู่ดิจิทัล ประเด็นเหล่าน้ีจึงมัก 
ถูกนำามาใช้หลักสำาหรับแบรนด์สินค้า ด้วยการนำา 
คุณลักษณะจากอดีตมาสร้างสรรค์หรือเปลี่ยน
วิธีการใช้ใหม่จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์แบบเรโทร 
(Retro) เก่าคือความสดใหม่สำาหรับคนกลุ่มนี้

 ด้วยเป็นกลุ่มที่มองหาประสบการณ์ การใช้ 
เวลาที่มีคุณภาพมากกว่าคลั่งไคล้ในวัตถุนิยม  
นอกจากคนกลุ่มน้ีจะนำาวัฒนธรรมการเพาะปลูก 
กลับเข้าสู่กระแสหลักแล้วยังปฏิเสธการขับรถยนต์ 
โดยในสหรัฐฯ ผู้คนมีความต้องการใช้บริการ 
การแชร์รถ (Car-sharing Services) มากกว่า
การครอบครองรถยนต์
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 เจนซีเกิดมาในขณะที่เทคโนโลยี วายฟาย 
และสมาร์ทโฟนพร้อมสรรพ บางครั้งถูกเรียกว่า 
Digital Native กลุ่มเจนซี จ ึงมีความเป็น 
ปัจเจก เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเฉพาะ 
เจาะจงท่ีแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ข้อมูลจาก 
บิสสิเนสทูคอมมิวนิตี้ ระบุว่า 53% ของเจนซ ี
ยังต้องการช่องทางการส่ือสารที่เป็นส่วนตัว 
หรือ เป็นแบบตัวต่อตัวมากกว่า ช่องทาง ท่ี
สาธารณะ

 ไอเจน (iGen) อีกชื่อเรียกหนึ่งของเจนซ ี
เป็นกลุ่มที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวมากกว่า 
มีรายงานจากสถาบันเจเนอเรชั ่น คิเนติกส์ 
เซ็นเตอร์ ระบุว่า เด็กเจเนอเรชั่นนี้มักเลือกใช ้
แพลตฟอร์ มออนไลน์ที่ มีค วาม เป็ นส่ วน  
อย่างสแนปแชต มากกว่าเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ 
นอกจากนี้ 38% ยังกังวลเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
ข้อความที่ส่งผ่านออนไลน์ว่าจะสร้างผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียน 

GENERATION Z
(ปี 2005-2009)

 เจเนอเรช่ันน้ียังถือว่าเป็นผู้เสนอวัฒนธรรม 
แบบ ดีไอวาย (DIY Culture) ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่ม
มิลเลเนียล เนื่องจากมีความรอบคอบเรื่อง 
การใช้จ่ายมากกว่า หรือเรียกได้ว่ามีหัวใจของ 
ผู้ประกอบการ ถือเป็นเจเนอเรชั่นแรกที่เติบโต
ในช่วงที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มี
ความละเอียดลออ รวมถึงเข้าใจเทคโนโลยีที่จะ
เข้ามามีบทบาทกับการดำาเนินชีวิต

 ความสามารถในการเข้าถึงข่าวสาร และ 
รายล้อมด้วยส่ือดิจิทัลรอบด้าน จึงเป็นเจเนอเรช่ัน 
ที่เปิดกว้าง เชื่อมั่นในความเท่าเทียมทางเพศ 
รวมถึงเข้าใจความหลากหลายของผู้คน พวกเขา 
ต้องการสร้างความแตกต่าง และเชื่อในตัวเอง 
โดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่มีอายุตำา่กว่า 25 
เริ่มออกแบบสินค้าจากทัศนคติของผู้ใช้งาน 
มากกว่าเรื่องเพศสภาพ
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 อัลฟ่า คือเจเนอเรชั่นของผู้คนทีเ่กิดใน 
ศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริง เจเนอเรช่ันน้ีสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีต้ังแต่ยังเล็กมากกว่า
เจนเนอเรชั่นอื่นๆ จนมีผู ้กล่าวว่า เด็กกลุ่มนี ้
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์แท็ปเล็ตก่อนการเรียนรู้
การใช้ห้องนำ้าเสียอีก (Tablet-training before 
Toilet-training) เพราะพวกเขาไม่คดิว่าเทคโนโลยี
เป็นเพียงเครื่องมือ แต่พวกเขารวมเทคโนโลยี
เหล่านั้นไว้เป็นสิ่งเดียวกับการใช้ชีวิต ด้วยเหตุนี้ 
จึงถูกเรียกว่า Screenagers หรือ Generation 
Glass

ALPHA GENERATION
(ปี 2010-2025)

 คอมมอน เซนส์ มีเดียรายงานว่า มากกว่า 
30% ของของเล่นชิ้นแรกสำาหรับวัยหัดเดินคือ 
อุปกรณ์สื่อสารแม้ในยามพวกเขาหลับ ดังนั้น 
หน่ึงในรายการของเล่นท่ีตรงใจกับเจเนอเรช่ัน 
นี้จึงจัดอยู่ในกลุ่ม Ed-tech หรือของเล่นจำาพวก
เทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้ 

 ด้วยเจนอัลฟ่าเกิดในช่วงที่มีเทคโนโลยี
ด้านการประเมินตนเอง  ส่วนหนึ่งทำาให้เจเนอเรช่ัน 
น้ีมีความตระหนักถึงตนเองมากกว่าเจนเนอเรช่ัน 
อื่น ซึ่งคงเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอัลฟ่าเป็นคนรุ่น
ใหม่ที่แต่งตัวดีที่สุด แต่มีความเป็นไปได้เพราะ
สื่อโซเซียลมีเดียทุกวันนี้ มีผู้นำาแฟชั่นรุ่นเยาว์
มากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายเจน
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Key Idea

กระแสโลกาภิ วัตน์และโซเ ซียลมี เ ดีย 
ไม่เพียงทําให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงและ
ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วเท่านั้น แต่
ความเป็นไปท่ีเปิดกว้างน้ี ยังช่วยทําให้ผู้คน
กล้าเปิดเผยตัวตน และคลี่คลายเงื่อนปมที่
สังคมเคยรัดตรึงไว้ บางครอบครัว พ่ออยู่
กับบ้านดูแลลูก ส่วนแม่ทํางานนอกบ้าน 
บางครอบครัวมีพ่อและแม่เป็นกลุ่มคน
ข้ามเพศ เด็กผู้ชายสวมใส่เสื้อยืดคล้าย 
เดรสพร้อมแต่งหน้าสวยงาม
 

Key Idea
 

 ทัศนคติและความต้องการของคนรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะเจนซี (Gen Z) ให้ความสำาคัญในเร่ือง
การแสดงออกของผู้คนมากกว่าเรื่องเพศสภาพ 
การระบุตัวตนเรื่องเพศว่ามีเพียงหญิง-ชาย 
กำาลังถูกพร่าเลือนด้วยความเล่ือนไหลทางเพศ 
(Gender Fluid)

 การวิจัยด้านการตลาดปี 2015 โดย เอ็น พี ดี 
กรุ๊ป (NPD Group) ส่วนหน่ึงระบุว่า นักช้อปต้องการ
ซื้อสินค้ามากขึ้น หากประสบการณ์การซื้อไม่ถูก 
แบ่งชัดเรื่องเพศ เพราะคล้ายกับการสร้างพื้นท่ี
ปลอดภัย (Comfort Zone) สำาหรับผู้คนท่ีไม่ต้องการ
ถูกบรรจุเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 

 ภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น ทำาให้สถิติจำานวน 
ครัวเรือนแบบหลายเจเนอเรชั่นเพิม่ขึ้น ในสหรัฐฯ 
ระหว่างปี 1980-2012 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ขณะ
ที่ในอังกฤษตั้งแต่ปี 2005-2015 จำานวนเพิ่มขึ้น 
46% รวมไปถึงจำานวนผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 21-34 ปี 
ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวเพ่ิมข้ึน 32% และมากกว่า 
57% ย้ายกลับมาอยู่รวมกับครอบครัวเพื่อลดค่า
ใช้จ่าย

 กลุ่มเด็กที่เกิดระหว่างปี 2010-2025 คือ 
กลุ่มเจเนอเรชั่นอัลฟ่า (Alpha) เจเนอเรชั่นท่ี 
รายล้อมด้วยเทคโนโลยีแต่แรกเกิด ส่วนหน่ึงทำาให้ 
เจเนอเรช่ันน้ีมีความตระหนักถึงตนเองมากกว่า
เจนเนอเรช่ันอ่ืน ซ่ึงคงเร็วเกินไปท่ีจะบอกว่าอัลฟ่า
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีแต่งตัวดีท่ีสุด
 

 ในปี 2014 การสำารวจโดยบริษัท พิว รีเสิร์ช 
เซ็นเตอร์ (Pew Research Center) พบว่า 37% 
ของชาวอเมริกันจัดกลุ่มตนเองอยู่ในประเภท
กลุ่มผู้สนใจเรื่องจิตวิญญาณแต่ไม่สนใจศาสนา 
(spiritual but not religious) การรวมตัวในกิจกรรม
ทางศาสนาลดลง แต่ความสนใจด้านจิตใจ และ 
การสร้างจิตวิญญาณที่ดีกำาลังเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหมายถึง 
ว่าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับท้ังร่างกายและจิตใจเติบโต
ขึ้นถึง 390 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 

 อีเวนท์ไบร์ท (Eventbrite) เปิดเผยข้อมูลว่า 
91% ของเบบี้บูมเมอร์ (อายุ 51-70 ปี) และ 94% 
ของกลุ่มมิลเลนเนียล (อายุ 18-34 ปี) เชื่อว่า 
ประสบการณ์มีส่วนสำาคัญในการเติมเต็มชีวิต และ 
กว่า 44% ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เข้าร่วมกิจกรรม 
การแสดงสดมากกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน และอีก 38% 
กล่าวว่ากิจกรรมเหล่าน้ีช่วยให้ตนเองสามารถ
เช่ือมต่อกับกลุ่มเจเนอเรชั่นที่อายุน้อยกว่าได้
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Color Theme - แนวความคิดด้านสี

VEILED ROSE
Pantone 12-1212 TPX
CMYK 0, 16, 18, 3

DUSTY CORAL
Pantone 15-1322 TPX
CMYK 0, 25, 38, 18

PRISM PINK
Pantone 14-2311 TPX
CMYK 0, 31, 16, 6

AMERICAN BEAUTY
Pantone 19-1759 TPX
CMYK 0, 67, 57, 36

LAVENDER
Pantone 15-3817 TPX
CMYK 16, 23, 0, 17

RUSSET ORANGE
Pantone 16-1255 TPX
CMYK 0, 48, 86, 10

PRIMROSE YELLOW
Pantone 13-0755 TPX
CMYK 0, 15, 65, 5

HONEY GOLD
Pantone 15-1142 TPX
CMYK 0, 24, 66, 16

ETHEREAL BLUE
Pantone 15-4323 TPX
CMYK 56, 20, 0, 16

BLACK OLIVE
Pantone 19-0608 TPX
CMYK 0, 6, 14, 75
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CORE IDEA
 

GENDER FLUID
ความเลื่อนไหลทางเพศ

+ Zero Gender : เพศเท่ากับศูนย์
+ Neutral Aesthetics : สุนทรียะที่เป็นกลาง
+ Fourth-Wave Feminism : คลื่นลูกที่สี่แห่งเฟมินิสต์
+ Open Gender Living : การเป็นอยู่ที่เปิดกว้าง
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CORE IDEA : Gender Fluid
ความเลื่อนไหลทางเพศ

การระบุคําเรียกสถานะทาง 
เพศของบุคคลจะเปลี่ยนแปลง 
ไปตามยุคสมัย โดยในยุคของ 
คนเจนซี เพศสภาพจะมีความ 
หลากหลายและเป็นกลาง
มากขึ้น
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มิลเลนเนียลที่มีมากถึง 54% นอกจากนี้ ยังระบุ 
อย่างชัดเจนว่า พื้นที่สาธารณะจำาต้องมีห้องนำ้า 
แบบกลาง (Gender Neutral Bathroom) ถึง 70% 
แม้ช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วงเวลาในการค้นหาเรื่อง 
เพศสภาพของตน แต่ดูเหมือนกับว่าเพศสภาพ 
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แม้มิลเลนเนียลจะ 
ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้น้อยไปกว่าเจนซี แต่ด้วย
การเผชิญประสบการณ์ในโลกท่ีระบุขอบเขต
ทำาให้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเพศน้อยกว่า
 
ทัศนคติและความต้องการของคนรุ่นใหม่ กำาลัง
เป็นแรงผลักดันสำาคัญ ตั้งแต่เรื่องห้องนำ้า หอพัก 
ของโรงเรียนที่เคยตรึงด้วยวิธีคิดแบบแบ่งแยกชัดเจน 
ออนย่า ดักแกน (Aine Duggan) ผู้อำานวยการ 
ของรีเจนเดอร์ (Re: Gender) องค์กรที่ทำาหน้าที่ 
เกี่ยวกับการยุติความไม่เท่าเทียมด้านเพศใน 
สหรัฐฯ กล่าวว่า “บ่อยคร้ังท่ีผู้คนใช้คำาว่า เพศสภาพ 
เ ม่ือพวกเขาหมายถึงเพศในแบบชีววิทยา 
อะไรคือสิ่งท่ีพวกเรามองเห็น ณ เวลาน้ี ลักษณะ 
ทางเพศไม่ได้สอดคล้องไปกับชีววิทยาท่ีปรากฏ 
ผู้คนต้องการรู้สึกอิสระ เปิดกว้าง และเล่ือนไหล 
ระหว่างความเป็นชายและหญิงด้วยสิทธิ์ที่ 
พวกเขาพึงมี” ซึ่งท้ายที่สุด มันคือส่วนสำาคัญของ 
ความเท่าเทียมกันและไร้การแบ่งแยก แตกต่าง 
หรือแค่ขาวกับดำา

ปฏิบัติจึงเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมทางเพศ 
ที่จะไม่มีเพศใดดีกว่าหรืออยู่เหนือกว่าเพศอื่นๆ 
คำาอธิบายดังกล่าวปูทางสู่การทำาความเข้าใจ
เรื่องเพศในฐานะการแสดงออก รูปแบบความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล บริบทของ “ความสัมพันธ์” 
ที่ เน้นการแสดงออกที่สัมพันธ์กับสังคมและ
วัฒนธรรม สัมพันธ์กับอำานาจ โอกาส ทางเลือก 
ความเป็นส่วนตัว พื้นที่สาธารณะ รสนิยม และ
อารมณ์ความรู้สึก ไม่ได้มองเพียงพฤติกรรมหรือ 
การกระทำาเป็นหลัก เพิ่มทางเลือกให้กับสถานะ
ทางเพศ ความอิสระในการเลือกระบุตัวตนทาง
เพศ โดยไม่ถูกกำาหนดสถานะจากสังคม 
 
นักวิชาการให้เหตุผลว่า การระบุคำาเรียกสถานะ
ทางเพศของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
โดยในยุคของคนเจนซี เพศสภาพจะมีความ 
หลากหลายและเป็นกลางมากข้ึน ผลการศึกษาของ 
ดิ อินโนเวชั่น กรุ๊ป (The Innovation Group) 
จากวัยรุ่นจำานวน 1,000 คนรวมถึงกลุ่มมิลเลนเนียล 
(อายุระหว่าง 21-34 ปี) พบว่า 56% ของกลุ่มคน 
อายุ 13-20 ปี รู้จักใช้ภาษาในการสื่อสารอย่าง 
เป็นกลางต่อเพศภาวะ อาทิ พวกเขา/เธอ และ 
มากกว่า 3 เท่าของเจนซี ตอบสนองอย่างชัดเจน 
ว่าเพศมิได้ระบุถึงตัวบุคคล รวมท้ังยังปฏิเสธข้าวของ 
ที่ระบุเพศขณะซื้อสินค้า มีเพียง 44% ที่ซื้อเสื้อผ้า 
ที่ออกแบบมาเพ่ือเพศตนเอง เปรียบเทียบกับกลุ่ม 
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เฟซบุ๊ก สื่อกระแสหลักอันดับต้นๆ ที่มีสมาชิก
กว่า 1.5 พันล้านคนในปี 2014 บรรจุคำาว่า 
Gender Fluid เป็นหนึ่งในกว่า 50 เพศทางเลือก
สำาหรับผู้ใช้งานในสหรัฐฯ (70 ช่องทางเลือกใน
อังกฤษ) มหาวิทยาลัยเวอร์มอนท์ (University of 
Vermont) จัดให้มีห้องนำา้แบบ Gender Neutral  
สำาหรับนักศึกษา ไม่ต่างกับแคมเปญของพรรค 
แรงงานในอังกฤษเมื่อปี 2015 ที่เสนอช่องทาง
เลือก Gender X บนพาสปอร์ตสำาหรับผู้ที่ไม ่
ต้องการระบุเพศสภาพของตนลงในเล่มพาสปอร์ต 
The Face Thailand ปี 2016 เปิดโอกาสให้ทุก
เพศสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ขอเพียงมาพร้อม
ความม่ันใจ หรือนักร้องคนดัง ไมลี่ ไซรัส (Miley 
Cyrus) ให้สัมภาษณ์ว่า เธอเป็น Pansexual ซึ่ง 
หมายถึงการมีความรักแบบไร้ขอบเขตทางเพศ 
พร้อมกล่าวในนิตยสารเปเปอร์ (Paper Magazine) 
ว่า “เธอไม่เกี่ยงว่าจะเป็นชายหรือหญิง และไม่
เคยตั้งความหวังว่าคู่ชีวิตของเธอจะเป็นเพศใด”
 
ข้อมูลบนหน้าข่าวเหล่านี้กำาลังแสดงให้เห็น
ความหลากหลายทางเพศท่ีปรากฏบนหน้า 
สื่อสาธารณะที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ พร้อมสั่นคลอน
ช่องว่างทางวิทยาศาสตร์ท่ีเคยอธิบายเพศของ
มนุษย์ในฐานะการแสดงออกถึงความต้องการ
ทางเพศเท่าน้ัน ตลอดจนการวิพากษ์วิธีการจัด 
ประเภท (Categorization) หรือการจำาแนก “เพศ” 

ของมนุษย์ให้อยู่เป็นกลุ่มก้อน ทำาให้ประสบการณ์ 
ชีวิตทางเพศของมนุษย์กลายเป็นสิ่งเหมารวม 
วิลเลียม ไซม่อนส์ (William Simons) นักเพศศึกษา 
กล่าวว่าเพศเป็นเรื่องความซับซ้อนของประสบการณ์ 
ชีวิตของมนุษย์ การแสดงความรู้สึกเปิดโอกาส
ให้บุคคลสร้างและเปล่ียนแปลงเร่ืองราวทางเพศ 
ของตัวเอง และการแสดงออกดังกล่าวก็ซับซ้อน 
และคาดเดาไม่ได้ ส่งผลให้เรื่องราวชีวิตทางเพศ 
ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ ด้วยเหตุนี้การระบุ 
ตัวตนจึงไม่สามารถระบุด้วยเพศสภาพเท่านั้น 
ป้ายฉลากแบบตายตัวกำาลังพร่าเลือนสู่ร่มเงา 
ของความหลากหลายทางเพศ (Multigender) 
กลุ่มคนที่อยู่นอกเหนือระบบสองเพศชาย-หญิง 
(Nonbinary) กลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
กลุ่มคนรักหลายเพศ (Pansexual) รวมไปถึง 
กลุ่มคนที่มีความเล่ือนไหลทางเพศ (Gender Fluid) 
ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
 
ความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ เริ่มต้น 
จากการต่อสู้ของกลุ่มคนที่ถูกมองว่า “ผิดปกต ิ
ทางเพศ” ไม่ว่าจะเป็นเกย์ กะเทย เลสเบี้ยน 
ไบเซ็กชวล ฯลฯ เป็นความพยายามที่จะนำาความคิด 
แบบ “พหุลักษณ์” มาใช้อธิบายสิทธิของตนเอง
ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคม ซึ่งอธิบาย
ว่าตนเองคือ “คนกลุ่มน้อยทางเพศ” (Sexual 
Minority) ที่ถูกคนกลุ่มใหญ่กดขี่ข่มเหงและเลือก 
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คอลเล็กชันฤดูร้อนปี 2016 ที่ผ่านมาอเลสซานโดร 
มิเคเล (Alessandro Michele) ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ 
แบรนด์กุซซี (Gucci) เปิดตัวรันเวย์ภายใต้แนวคิด 
แบบ Genderless ด้วยบทใหม่ของแฟชั่นเสื้อผ้า 
บุรุษท่ีมาพร้อมความโรแมนติคของโบว์ขนาดใหญ่ 
ผ้าลูกไม้สีหวาน ลายพิมพ์ดอกไม้และสไตล ์
โบฮีเมียน พร้อมนายแบบ/นางแบบสลับสับเปลี่ยน 
ในโชว์เดียว แม้กุซซี จะไม่ใช่ไฮแฟชั่นแบรนด์
แรกท่ีตอบรับเร่ืองเพศแต่นับเป็นผู้นำาท่ีมีอิทธิพล 
หนึ่งบทสนทนาหลังเวที นักออกแบบกล่าวว่า 
“เขาศึกษาอย่างพิถีพิถันว่าเพศท่ีคลุมเครือมาจาก 
กระแสของคนเจเนอเรชั่นใหม่ เขามุ่งหวังที่จะ 
สร้างสรรค์ทุกชุดเส้ือผ้าท่ีมีเอกลกัษณ์” แม้กระท่ัง 
ในแบรนด์ฟาสต์แฟชั่นอย่าง เอชแอนด์เอ็ม (H&M) 
ก็เลือกใช้นางแบบ/นายแบบข้ามเพศ ได้แก่ ฮารี 
เนฟ (Hari Nef) และวาเลนทิจน์ เดอร์ แองค์ 
(Valentijn De Hingh) ในแคมเปญประชาสัมพันธ์ 
สำาหรับแอนด์ โอเทอร์ สตอรี่ (& Other Stories) 
ตลอดจนทีมงานสร้างสรรค์ท้ังหมดต่างก็เป็น 
กลุ่มคนข้ามเพศ ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพ สไตลิสต์ 
ไปจนถึงช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ซึ่งท้ายสุดจะ
รวบรวมเป็นภาพยนตร์ขนาดส้ันในช่ือ The Gaze 
& Other Stories โดย ซาร่า ฮิลเดน เบงท์ซอน 
(Sara Hildén Bengtsson) ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ 
ชี้ให้เห็นว่าแคมเปญที่ผลิตโดยกลุ่มคนข้ามเพศ 
ผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างจากแคมเปญแฟช่ันอื่นๆ 
ที่เราชม เช่นเดียวกับ วาเลนทิจน์ เดอร์ แองค์ 

นางแบบข้ามเพศชาวดัตช์ท่ี เ ช่ื อ ว่าการใช้ 
นางแบบ/นายแบบข้ามเพศเพิ่มขึ้นย่อมเป็นข้อดี 
แต่หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏเห็นได้บ่อยๆ
 
ดูเหมือนกลุ่มคนข้ามเพศจะถูกสปอตไลท์มากข้ึน 
หลังเซเลบริตี้อย่างเคทลิน เจนเนอร์ (Caitlyn 
Jenner) กล่าวเมื่อได้รับรางวัลเกียรติยศอาร์เธอร์ 
แอช และสัมภาษณ์ผ่านส่ือหลายฉบับ จนเป็น
แรงผลักดันสู่คอลเล็กชันเสื้อผ้า แคมเปญ และ
แฟช่ันโชว์ท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเพศ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ (ส่วนมากอายุ 
ตำา่กว่า 25 ปี) เร่ิมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ 
ของแต่ละบุคคลมากกว่าเรื่องเพศสภาพ ตัวอย่างเช่น 
แบรนด์เส้ือผ้าที่ผลิตจากเดนิม ในชื่อ 69 ประกาศ 
อย่างชัดเจนว่า เป็นแบรนด์ท่ีไร้เพศ (No Gender) 
ไม่มีเรื่องประชากร (No Demographic) เพราะ
ตั้งแต่แคมเปญและการนำาเสนอล้วนสะท้อน
ความหลากหลายทางเพศ อายุ เผ่าพันธ์ุ มากกว่า
จะใช้นางแบบทั่วไป เน้นเสื้อผ้าท่ีสวมใส่สบาย  
ใช้ผ้าเดนิมเป็นหลัก รูปทรงเรียบง่ายและการตกแต่ง 
น้อย แบรนด์เวยัส (VEJAS) ภายใต้การออกแบบ 
ของดีไซเนอร์วัยเพียง 18 ปี นอกจากเสื้อผ้าที่มี 
รูปแบบเฉพาะตัวแล้ว ยังใช้แคมเปญแบบเพศ 
เล่ือนไหลท่ีนำาเสนอด้วยกลุ่มวัยรุ่นท่ีหลากหลายท้ัง 
เพศและเช้ือชาติ สำาหรับเขาแล้วความหลากหลายคือ 
ธรรมชาติ ผู้คนคือเพื่อน ความรักคือหน่ึงเดียว แฟชั่น 
ของเขาจึงเสมือนอิสรภาพที่ส่งผ่านลงบนเสื้อผ้า
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การวิจัยด้านการตลาดปี 2015 โดย เอ็น พี ดี 
กรุ๊ป (NPD Group) ในหัวข้อ BLURRED LINES: 
How Retail is becoming less gendered, and 
why you should care ส่วนหนึ่งระบุว่า นักช้อป 
ต้องการซ้ือสินค้ามากข้ึนหากประสบการณ์การ
ซื้อไม่ถูกแบ่งชัดเรื่องเพศ เนื่องจากในโลกที่เปิด
กว้าง การไม่ระบุชี้ชัดจึงเสมือนการสร้างพื้นที่
ปลอดภัย (Comfort Zone) สำาหรับผู้คนที่ไม่
ต้องการถูกบรรจุเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่าง 
ที่เห็นชัดเจน ในปี 2015 ห้างเซลฟริดจ์ส (Selfridge) 
ร่วมมือกับสตูดิโอทูกู๊ด (TOOGOOD) ทดลอง 

คอนเซ็ปต์สโตร์ชื่อ Agender ภายใต้หัวข้อหลัก 
คือ ไม่มีแบรนด์สินค้า และไม่มีเพศ ลินดา ฮิวสัน 
(Linda Hewson) ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของห้างฯ 
กล่าวว่า “นี่คือพื้นที่สำาหรับทุกเพศของเจเนอเรช่ัน 
น้ี ภายใต้แนวคิดไม่ระบุเพศ หรือ Co-ed Dressing 
เน้นเข้าถึงง่ายและสร้างผลเชิงการค้า จึงเป็นมาก 
กว่าเทรนด์แฟช่ัน และเก่ียวข้องกับการเปล่ียนผ่าน 
ทางวัฒนธรรม การยอมรับความแตกต่างในการ 
แสดงออก เป้าหมายของเราคือความกล้า และส่ิง 
ท่ีพวกเราได้รับจากโปรเจกต์น้ีจะสามารถเป็นแรง 
ส่ันไหวต่อแนวทางการสร้างสรรค์ห้างในอนาคต”
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คอนเซ็ปต์สโตร์ Agender ในห้างเซลฟริดจ์ส
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Neutral Aesthetics : สุนทรียะที่เป็นกลาง

แนวคิดแบบไม่ระบุเพศ ทำาให้การแต่งกายสุด 
เรียบง่ายอย่างนอร์มคอร์  (Normcore) และเส้ือผ้า 
แนวสปอร์ตท่ีดูกลางๆ ยังคงอยู่ในกระแส แบรนด์ 
ซาร่า (Zara) ออกสินค้าใหม่ภายใต้ช่ือ Ungendered 
ในปี 2016 ด้วยเส้ือผ้า 16 รายการต้ังแต่ เส้ือยืด 
เส้ือสเวตเตอร์จนถึงกางเกงยีนส์ ที่เน้นความเป็น 
พ้ืนฐาน ท้ังสี รูปแบบ ด้วยผ้าฝ้ายนุ่มสบายที่ทุกคน 
สามารถสวมใส่ได้ เช่นเดียวกับแบรนด์เกสส ์
(Guess) ปล่อยสินค้าแรกในชื่อ His+Hers ในกลุ่ม 
คอลเล็กชันยูนิเซ็กซ์ ด้วยสีโทนกลาง และวัสดุเน้ือดี 
วิกเตอร์ เฮอร์เรโร (Victor Herrero) ซีอีโอแบรนด์ 
เกสส์ กล่าวว่า “เมื่อปีที่ผ่านมา เส้นแบ่งเพศใน 
ธุรกิจแฟชั่นเริ่มบางลง แร็ปเปอร์อย่าง ยัง ทัก 
(Young Thug) และเจเด็น สมิธ (Jaden Smith) 
สวมชุดกระโปรงผู้หญิงเดินบนรันเวย์ในโชว์ 
เสื้อผ้าบุรุษ นี่จึงเป็นเทรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ 
ในคอลเล็กชันนี้เขาเสริมอีกว่า พวกเราใช้ความงาม 
แบบเป็นกลางในการออกแบบ เราได้รับแรงส่ันไหว 
ทางวัฒนธรรมและต้องการเป็นส่วนหน่ึงใน 
ปรากฏการณ์ยูนิเซ็กซ์น้ี” ไม่เพียงเฉพาะส่วนเสื้อผ้า 
ปี 2014 แบรนด์แอคเน่ (Acne) ออกชุดช้ันในแบบ 
สวมใส่ได้ทั้งชาย-หญิงแบบยูนิเซ็กซ์ จากไอเดีย 
ชุดช้ันในรุ่นบุกเบิกอย่างเควิน ไคลน์ (Calvin Klein) 
ช่วงยุค 90s กลุ่มสินค้าประกอบด้วยชุดชั้นใน 
กางเกงบ็อกเซอร์ ใช้โทนสีกลาง ซึ่งกลุ่มสินค้า 
ดังกล่าวน่าจะดึงดูดใจกลุ่มมิลเลนเนียลและ 

ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ใช้ตู้เสื้อผ้า 
ใบเดียวกัน  สอดคล้องกับข้อมูลจากห้างค้าปลีก 
รายใหญ่ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ (Marks & Spencer) 
ท่ีระบุว่า 50% ของชุดชั้นในชาย ซื้อโดยกลุ่มสตรี 
เป็นเหตุผลให้ต้องพิจารณาถึงกลุ่มผู้ซ้ือสตรีใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้ชายร่วมด้วย ทำาให้เห็นว่าการซ้ือ
ชุดชั้นในชายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจไม่ต้องคำานึง
ว่าพวกเธอนำาไปใช้เองหรือไม่
 
อีกด้านหน่ึงร็อกซ์ บราวน์ (Rox Brown) สไตลิสต์ 
แห่งวีไฟล์ (VFILES) กล่าวว่า เสื้อผ้าแนวสปอร์ตทำาให้ 
เรื่องยูนิเซ็กซ์เกิดข้ึน ถ้าคุณคิดถึง สเวตเตอร์ เส้ือฮู๊ด 
เลกกิ้ง นี่คือสิ่งของด้านกีฬาที่กำาลังเปิดสู่ประตู 
บานใหม่ ข้อมูลสถิติจากยูโรมอนิเตอร์ (Euromonitor) 
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ชุดช้ันในแบบสวมใส่ได้ท้ังชาย-หญิง แบรนด์แอคเน่ (Acne)
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ปี 2015 ระบุว่า ตลาดสินค้าสปอร์ตแวร์เติบโตจาก 
263 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2013 คาดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 351 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2017 
โดยยีซี่ ซีซัน 1 (Yeezy Season 1) ถือเป็นอีก 
ปรากฏการณ์ด้านแฟช่ันชุดเส้ือผ้าท่ีขยับจาก 
สปอร์ตแวร์ท่ัวไปสู่คอลเล็กชันแนวสปอร์ตแวร์ไฮเอนด์ 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคานเย่ เวสต์ (Kanye 
West) และอาดิดาส ออริจินัล (Adidas Originals) 
เน้นเร่ืองความเท่าเทียม เป็นกลาง พร้อมฟังก์ชัน 
แบบไร้รอยต่อที่ผู้ใช้สามารถสวมใส่ได้ในทุกกิจกรรม 
ตลอดวัน เช่นเดียวกับแบรนด์จากนิวยอร์ก เทลฟาร์ 

โดยเทลฟาร์ คลีเมนส์  (Telfar Clemens) ที่สร้าง 
ความฮือฮาตั้งแต่คอลเล็กชันในปี 2014 ในชื่อ 
MAINSTREAM:FLUID ชุดเสื้อผ้าที่ให้ความสำาคัญ 
ด้านการใช้งานที่เรียบง่าย ซึ่งคอลเล็กชัน 2017 
ล่าสุดยังคงให้ความสำาคัญกับความธรรมดา 
สวมใส่ได้ทุกเพศ (Androgynous Basics) เรียบง่าย 
ด้วยสีนำ้าเงินกรมท่า ส้ม และมะนาว เขากล่าวว่า 
“ไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่ผู ้หญิง ไม่ใช่แค่ชุดกีฬา ไม่ใช่ 
สตรีทแวร์ ไม่ใช่แค่ชุดลำาลอง มันคือการแต่งกาย 
และด้านหนึ่งคือประชาธิปไตยบนรันเวย์”
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ผลงานคอลเล็กชันเสื้อผ้าแบรนด์เทลฟาร์ (Telfar)

ยีซี่ ซีซั่น 1 (Yeezy Season 1)
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Key Word
Fourth-Wave Feminism : คลื่นลูกที่สี่แห่งเฟมินิสต์

สิทธิสตรีหรือนักสิทธิสตรี ยังคงเป็นหัวข้อใน 
บทสนทนาเรื่องความเท่าเทียม หากนับปรากฏการณ์ 
ตั้งแต่คลื่นลูกแรกในช่วงศตวรรษที่ 19 คือการ
เรียกร้องอิสระจากการควบคุม การเรียกร้องสิทธิใน
เร่ืองต่างๆ คล่ืนลูกที่สอง ในช่วงปี 1960s เกี่ยวเนื่อง
กับการแก้กฎหมาย การสร้างความเท่าเทียม ต่อ 
ด้วยการพัดเข้ามาของคลื่นลูกท่ีสามในช่วงปี 
1990s ที่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง 
ความงามคืออำานาจ ให้ความสำาคัญกับสิทธิสตรี 
และครอบคลุมไปถึงกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
ซึ่งมีแนวโน้มการเคล่ือนไหวเป็นไปในด้านบวก
มากข้ึน ส่งต่อสู่คล่ืนลูกที่ส่ี ที่สร้างความเป็นไปได้ 
ใหม่ๆ จากกลุ่มมิลเลนเนียลด้วยช่องทางดิจิทัล 
ท้ังการโปรโมต นำาเสนอภาพ บอกเล่าความคิดเห็น 
การสร้าง แฮชแท็กที่สามารถสร้างพลังจาก
เครือข่ายอันมหาศาล เอ็มมา วัตสัน (Emma 
Watson) นักแสดงสาวแห่งฮอลลีวูดนับเป็น 
คลื่นลูกใหม่ หรือเรียกได้ว่าเป็นนักสิทธิสตรีแห่ง 
มิลเลนเนียล (Millenial Feminist) เธอได้รับการ
แต่งตั้งจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
ให้เป็นทูตสันถวไมตรี และเป็นสตรีหน้าใหม่ใน 
การเคลื่อนไหวซึ่งเริ่มต้นจากการตั้งแฮชแท็ก 
#HeforShe เพ่ือให้กลุ่มผู้ชายเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง 
ในการสร้างความเท่าเทียมกัน และได้รับการ
สนับสนุนอย่างท่วมท้น ตั้งแต่ฮิลลารี คลินตัน 

(Hillary Clinton) โยโกะ โอโนะ (Yoko Ono) 
ไปจนถึงเจ้าชายแฮรี่ (Prince Harry) ที่ประสาน
ความร่วมมือกันภายใต้ #HeforShe โดยมีกลุ่ม 
ผู้ชายร่วมลงความเห็นทางออนไลน์กว่า 404,111 
รายจากทั่วโลก และมีการใช้แฮชแท็กนี้มากกว่า 
1.2 พันล้านครั้งในทวิตเตอร์ กลุ่มคลื่นลูกที่สี่ต่าง 
ใช้สารสาระเดิมในบริบทโลกใหม่ด้วยความ
เข้าใจเครื่องมือในการสร้างความสั่นสะเทือน 
ไม่ว่าจะเป็น อินสตาแกรม ทัมเบลอร์ เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ บล็อก และการใช้แฮชแท็ก  
 
นอกจากนี้ เจเนอเรชั่นใหม่อย่างกลุ่ม Instagirl 
ได้สร้างความเสมอภาคทางเพศด้วยความกล้า
เปิดเผยบางส่วนของร่างกาย เช่น ขนในที่ลับ 
ช่วงขา ขอบบิกิน่ี พร้อมต่อต้านความสมบูรณ์แบบ 
ของการจัดวางหรือรูปแบบทั่วไป อาทิ ขาที่เรียบ 
เนียน สีผิวท่ีสมำา่เสมอ โดยเน้นแนวทางการนำาเสนอ 
ภาพท่ีตรงไปตรงมา ไม่ผ่านการรีทัช ใช้แสง
ธรรมชาติ เพื่อสร้างคอนเซ็ปต์ด้านความงามอีก 
รูปแบบ พร้อมชูเสียงที่ดังขึ้นถึงภาพแนววาบหวิว 
ว่าเป็นสิ่งปกติจากข้อห้ามที่เคยเป็นมา เช่นเดียว 
กับอินสตาแกรมของนักสร้างสรรค์บางกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็น @Renhangrenhang @harleyweir 
ที่แสดงเรือนร่างแบบเปลือยเปล่าด้วยท่าทาง
สวยงามเยี่ยงงานศิลปะ ไม่เว้นแม้แต่สื่อกระแสหลัก 
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อย่างภาพยนตร์ Handmaiden ที่ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมอังกฤษเรื่อง Fingersmith กำากับโดย 
ปาร์ก ชานวุก (Park Chan-wook) ที่ฉายภาพ 
ความสัมพันธ์อันเร่าร้อนระหว่างตัวละคร  
ท้ังยังเป็นภาพยนตร์ท่ีได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก 
ในเทศกาลหนังเมืองคานส์ ในปี 2016 อิทธิพล 
ของสตรีหรือคล่ืนลูกที่ส่ียังไม่จบอยู่เท่าน้ัน แบรนด์ 
เครื่องประดับจากฝร่ังเศสในชื่อคูวคูวซูแซทต์ 
(Coucousuzette) ยังนำาลักษณะพลังสตรี (Girl 
Power) ศิลปะแบบป๊อปอาร์ตและคิทซ์ (Kitsch) 
มาเป็นองค์ประกอบหลักในชิ้นงานอีกด้วย

หากอีกด้านพื้นท่ีอินเทอร์เน็ตกลับเป็นพื้นท่ีท่ี
สตรีถูกล่วงลำ้า วิพากษ์วิจารณ์อย่างไร้สาระ ถูก
กระทำารุนแรงไม่ต่างจากวัตถุ ภาพยนตร์สารคดี 
The F Word กำากับโดย โรเบิร์ต อดันโต (Robert 
Adanto) ศิลปินร่วมสมัยที่ใช้สื่อสมัยใหม่ในการ 
นำาเร่ืองคลื่นลูกท่ีส่ีของสิทธิสตรีไปสู่สายตาโลก 
เพื่อสะท้อนให้เห็นผ่านภาพยนตร์ว่า แม้ผู้หญิง
คนน้ันจะเป็นอย่างไร จะมากรัก เจ้าระเบียบ เป็น 
นักกีฬาแถวหน้า ดาราหนังโป๊ เสพติดเซลฟี่ เคร่ง
ศาสนา เป็นนักทฤษฎี เชียร์ลีดเดอร์ พวกเธอต่าง 
ก็เชื่อว่าทางเลือกเดียวสำาหรับสิทธิสตรีที่แท้จริง
คือ การที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถทำาอะไรได้อย่าง 
เป็นอิสระสำาหรับตัวเธอเอง
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@Renhangrenhang

ภาพส่วนหนึ่งจากสารคดี The F Word.

ผลงานเครื่องประดับจากแบรนด์ Coucousuzette
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Key Word
Open Gender Living : การเป็นอยู่ที่เปิดกว้าง

“สีฟ้าสำาหรับเด็กผู้ชาย สีชมพูสำาหรับเด็กผู้หญิง” 
การใช้สีแบ่งแยกของเล่นตามเพศกำาลังเป็น
คัมภีร์เล่มเก่า แคมเปญ No Gender December 
และแคมเปญ Let Toys Be Toys ในปี 2012 
ต้นแบบท่ีชี้ให้เห็นว่าของเล่นแบบแบ่งเพศแบบ
ตายตัวอาจเป็นการจำากัดความคิดสร้างสรรค์
ของเด็ก แคมเปญดังกล่าวร่วมมือกับร้านค้าปลีก 
รายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบู๊ทส์  (Boots),  ทอยส์ อาร์ อัส 
(Toys R Us) และมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ (Marks & 
Spencer) ในการนำาสัญลักษณ์ที่ระบุถึงเด็กชาย- 
หญิงออกจากชั้นวาง ห้างพยายามเริ่มต้นจัด 
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ด้วยหัวเร่ืองหรือความสนใจ 
มากกว่าเรื่องเพศ และไม่นานมานี้ห้างทาร์เก็ต 
(Target) และดิสนีย์ (Disney) ก็ได้นำาป้ายระบุ 
เพศออกจากชุดฮาโลวีน เช่นเดียวกับบาร์บ้ีของเล่น 
ที่มีตราประทับเพศชัดเจน ในปี 2015 ที่ผ่านมา 
นับเป็นครั้งแรกที่บาร์บี้ใช้เด็กผู้ชายหน้าตา 
น่ารักทรงผมสุดเปรี้ยวในการโฆษณาตุ๊กตา 
ร่วมกับเด็กผู้หญิงสองคนในแคมเปญ Moschino 
Barbie สำาหรับคอลเล็กชันพิเศษแบบผลิตจำานวน 
จำากัดซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่สำาหรับการ
ทลายกรอบด้านเพศในผลิตภัณฑ์เด็กท่ีมีภาพ
ลักษณ์ชัดเจนอย่างบาร์บี้

อีกปัญหาหนึ่งเรื่องของเล่นแบบระบุเพศคือการ 
จำากัดความสนใจของเด็ก ชิ ออนวูราห์ (Chi 
Onwurah) วิศวกรที่ทำางานมาร่วม 10 ปี มองว่า 
การจำากัดของเล่นแบบตายตัวด้านเพศ อาทิ การ 
ให้เด็กหญิงสัมผัสแต่ดอกไม้ เจ้าหญิง คือประเด็น 
ท่ีน่ากังวลด้านเศรษฐกิจ เม่ือเธอเริ่มต้นทำางาน 
วิศวกรมีสตรี 12% และ 30 ปีต่อมา สัดส่วนลดลง 
เหลือเพียง 8% เรากำาลังขาดแคลนคนทำางานด้าน 
วิศวกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นผู้หญิง ตลอดจน 
ในเวลาน้ีสัดส่วนสตรีในยุโรปท่ีเป็นวิศวกรก็ลดตำา่ลง 
เธอกลา่ววา่ “เธอเตบิโตมากบัการเลน่ขากระโดด 
(Pogo Stick) และการปั่นจักรยาน และของขวัญ 
ที่เธอชื่นชอบที่ได้รับตอนอายุ 9 ขวบคือ กล้อง 
จุลทรรศน์ ของเล่นคือสิ่งสำาคัญและคือการริเริ่ม 
สำาหรับเธอแล้ว ของเล่นยังเกี่ยวข้องกับหน้าที่
การงานในอนาคตอีกด้วย”
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แคมเปญ Moschino Barbie
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เส้นแบ่งเรื่องเพศยังขยายไปยังเรื่องอื่นๆ ทุกวันน้ี 
คงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป หากบุรุษจะถือแก้ว 
ไวน์พร้อมเคร่ืองด่ืมสีชมพูอย่างโรเซ่ในงานปาร์ต้ี 
เพราะปรากฏการณ์แห่งบุรุษและโรเซ่ (Brose) ได้เป็น 
กระแสไปในหลายประเทศท่ัวโลก จากรายงานของ 
เลอ แพน (Le Pan) โดยการวิจัยของ The Provence 
Wine Council (CIVP) พบว่า ในสหรัฐฯ รัสเซีย 
ออสเตรเลีย ปัจจุบันมีจำานวนผู้ดื่มโรเซ่เป็นบุรุษ 
พอๆ กับสตรี การศึกษายังพบอีกว่าช่องว่างเรื่อง 
เพศกำาลังแคบลง อย่างโรเซ่ที่เคยเป็นเครื่องดื่ม 
สำาหรับสตรี ในอังกฤษการจำาหน่ายโรเซ่พุ่งทะยาน 
ไปถึง 250% มากกว่าเม่ือ 12 ปีก่อน การผลิตโรเซ่ 
ในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวกว่า 12 ปีท่ีแล้ว 
เช่นเดียวกับในสหรัฐฯ ที่ความต้องการไวน์สีชมพู 
เพิ ่มขึ ้น มีสถิติการดื่มมากถึง 320 ล้านลิตร 
ในปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับรายงานของนีลสัน 
(Nielsen) ปี 2015 ที่พบว่า ร้านค้าในสหรัฐฯ 
จำาหน่ายโรเซ่นำาเข้าช้ันดีได้เพ่ิมข้ึนถึง 41% ในเชิง 

ปริมาณ และ 53% เชิงมูลค่า ปี 2014 วิคตอเรีย 
มัวร์ (Victoria Moore) ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เขียน 
ระบุไว้ว่า “ทุกวันน้ี โรเซ่ คือสัญลักษณ์ทางสถานภาพ 
ท้ังความรำา่รวย แรงบันดาลใจ และความปรารถนา 
ในการด่ืม การระบุเพศที่ครั้งหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า 
ไวน์สีชมพูสำาหรับสตรีและชุดกระโปรงยาวได้จาก 
ไปนานแล้ว” แม้โรเซ่จะเคยเป็นไวน์ที่ถูกมองข้าม 
โดยนักด่ืม เพราะแอลกอฮอล์น้อย รสชาติหวานชวน 
ให้นึกถึงเครื่องดื่มสำาหรับเด็ก แต่ห้างสรรพสินค้า 
และพ่อค้าไวน์ต่างมีความเห็นเป็นอีกฝ่ังและเพ่ิม 
พื้นที่ในร้านให้โรเซ่หลากหลายชนิดขึ้น พร้อมยัง 
ได้เสียงตอบรับจากกลุ่มหนุ่มนักดื่มท่ีมีรสนิยม 
นักแสดงหนุ่มแซม ดาลีย์ (Sam Daly) เคยกล่าว 
ในนิตยสารว่า “อะไรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งไม ่
ถูกต้องจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ มันกำาลัง 
กลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลท้ัง
สำาหรับหญิงและชาย มันไม่แตกต่างจากเรื่องของ
เบียร์และไวน์”
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MULTI GENERATION
ความหลากหลายของเจเนอเรชั่น

+ Across Multiple Generation : อยู่ร่วมอย่างลงตัว
+ Multigen Travel : ไปด้วยกัน
+ Alpha Generation : เจเนอเรชั่นอัลฟ่า

เ มืองขนาดใหญ่มีสัดส่วน
ของครอบครัวแบบหลาย 
เจเนอเรช่ันมากกว่า โดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับรายได้ 
น้อย หรือมีเด็กอาศัยร่วมกับ
ผู้สูงวัยแบบ 3 เจเนอเรชั่น 
ภายในบ้านเดียวกัน ซึ่งมีบาง
ครอบครัวท่ีผู้สูงวัยรับหน้าที่
ดูแลบุตรหลาน หรือเป็นผู้นํา
หลักของครอบครัว



46 47

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
DEMOGRAPHIC BLUR
CORE IDEA : Multi Generation
ความหลากหลายของเจเนอเรชั่น

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
DEMOGRAPHIC BLUR

CORE IDEA : Multi Generation
ความหลากหลายของเจเนอเรชั่น

และมาเรีย แอดเวิร์ธ (Maria Edgeworth) 
นักการศึกษาซึ่งเป็นบุตรสาวคนโต ท่ีนับเป็นผู ้
บุกเบิกทฤษฎีการศึกษาที่สนับสนุนความสำาคัญ 
ของการเล่าเรียนผ่านการเลน่ การรวมตัวของ 
เจเนอเรชั่น รวมถึงความสำาคัญของเด็กภายใน
ครอบครัวใหญ่
 
เมื่อกล่าวถึงกลุ่มเด็กแล้ว กลุ่มเจนอัลฟ่า  (Alpha) 
ท่ีเกิดต้ังแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ถือเป็นยุคแหง่การ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ แม้จะยังคงดำาเนิน
ตามศาสตร์ในระบบการตั้งชื่อตามตัวอักษร เมื่อ
สิ้นสุดด้วยเจนซี (Gen Z) และพิจารณาว่าอัลฟ่า 
คือเจนของผู้คนที่เกิดในศตวรรษที่ 21 อย่าง
แท้จริงทั้งเจเนอเรชั่น จึงเป็นสิ่งที่ดีในการเริ่มต้น
ใหม่ด้วยตัวอักษรแรก ทุกวันนี้มีเด็กเกิดใหม่กว่า 
2.5 ล้านคนท่ัวโลกในทุกสัปดาห์ ถ้านับถึงปี 2025 
จะมีเด็กเกิดรวมกันกว่า 2 พันล้านคน ซึ่งมีส่วน
ในการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรโลก ตัวอย่าง 
เช่น อย่างเร็วที่สุดในปี 2028 ประชากรของอินเดีย 
จะแซงหน้าจีนและกลายเป็นประเทศท่ีมีประชากร
มากที่สุดในโลก สอดคล้องกับฐานข้อมูลของ 
องค์การสหประชาชาติที่คำานวณไว้ก่อนหน้านี้ 
แม้ตราประทับเร่ืองเจเนอเรช่ันจะเป็นปรากฏการณ์ 
จากฝ่ังยุโรป อย่างเบบ้ีบูมเมอร์ให้ช่ือตามการกำาเนิด 
ในสหรัฐฯ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หากเจน 
อัลฟ่าเป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถส่ือสารได้อย่าง 
ครอบคลุมในเจนนี้

อินเดียและจีนจะกลายเป็นศูนย์กลางแรงดึงดูด 
ของโลก มาร์ก แมกครินเดิล (Mark McCrindle) 
นักวิจัยด้านสังคมชาวออสเตรเลียระบุไว้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ตั้งแต่จีนยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว 
รวมถึงการมีเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเด็กมีโอกาส 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม คุณค่าแบบตะวันออกมากกว่า 
การเสพติดเทคโนโลยีและไอเดียจากทั่วโลกเพียง 
อย่างเดียว
 
แม้เทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยอันดับต้นท่ีกำาหนด
ความเป็นกลุ่มมิลเลนเนียลและมากข้ึนสำาหรับ 
เจนซี ท้ังสแนปแชต ไอโฟน ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
แต่เจนอัลฟ่าเป็นส่วนหน่ึงของท้ังความไม่ต้ังใจและ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีแต่หน้าจอสัมผัสต้ังแต่ยังเล็ก 
ที่ช่วยสร้างทั้งความบันเทิงและการเรียนรู้ จนมี 
ผู้กล่าวว่า เจเนอเรชั่นนี้เรียนรู้การใช้อุปกรณ ์
แท็ปเล็ตก่อนการเรียนรู้การใช้ห้องนำ้าเสียอีกด้วย 
เป็นเด็กที่เกิดช่วงปี 2010 ปีที่ไอแพดถูกแนะนำา 
ในท้องตลาด อินสตาแกรมถูกสร้างสรรค์ และ 
แอปพลิเคชันเป็นคำาศัพท์แห่งปี ด้วยเหตุน้ีพวกเขา 
จึงถูกยกให้เป็น Screenagers เพื่อขยายความ 
มากกว่าการติดหน้าจออย่างในอดีต แต่เป็นการ
ใช้งานที่สะดวกสบายขึ้น หรือบางครั้งก็เรียกว่า 
Generation Glass ด้วยเหตุนี้นอกจากรูปแบบ 
ของบ้าน และกิจกรรมท่ีจะเป็นการดึงผู้คนในแต่ละ 
เจเนอเรช่ันเข้าหากันแล้ว เทคโนโลยียังเป็นตัวเช่ือม 
และส่งผ่านข้อมูลและความรู้สึกถึงกันอีกด้วย 

จำานวนครัวเรือนแบบหลายเจเนอเรชัน่ (Multi 
Generation) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทุกขณะ ระหว่าง 
ปี 1980 และ 2012 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ถึง 57 
ล้านคนหรือคิดเป็น 18.1% ของประชากรทั้งหมด 
ท้ังด้วยเหตุผลเร่ืองเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2007-2009 
ทำาให้แต่ละครอบครัวจำาเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย 
ท้ังราคาค่าเช่า การดูแลเด็กและคนชราจึงต้องย้าย 
มารวมอยู่ด้วยกันภายใต้หลังคาเดียว และไม่ใช่
เพียงกลุ่มคนสูงวัยที่ย้ายกลับมาอยู่ร่วมกับลูกหลาน
เท่านั้น  ความจริงกลุ่มวัยรุ่นก็เลือกกลับมาอยู่กับ 
ครอบครัวเช่นกัน  นอกเหนือไปจากเร่ืองเศรษฐกิจ
แล้ว ปัจจัยด้านวัฒนธรรมก็เป็นอีกส่วนหน่ึง กลุ่ม 
ครอบครัวเอเชียน-อเมริกัน และกลุ่มละตินอเมริกัน 
ส่วนใหญ่มักอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เพราะ 
มีพื้นหลังชีวิตร่วมกัน ตลอดจนกลุ่มคนอเมริกัน 
ที่แต่งงานช้า ส่วนใหญ่จะเลือกย้ายกลับเข้ามาอยู่
กับครอบครัว หรือบางส่วนก็นำาลูกกลับมาด้วย 
ย่ิงเพ่ิมความหลากหลายของเจเนอเรชั่นเข้าไปอีก 
จากการจัดลำาดับของสมาร์ทแอซเซ็ท (SmartAsset) 
พบว่าเมืองขนาดใหญ่มีสัดส่วนของครอบครัวแบบ 
หลายเจเนอเรชั่นมากกว่า โดยเฉพาะครัวเรือนที่อยู ่
ในระดับรายได้น้อย หรือมีเด็กอาศัยร่วมกับผู้สูงวัย 
แบบ 3 เจเนอเรชั่นภายในบ้านเดียวกัน ซึ่งมีบาง 
ครอบครัวที่ผู้สูงวัยรับหน้าที่ดูแลบุตรหลาน หรือ 
เป็นผู้นำาหลักของครอบครัว เช่นเดียวกับในอังกฤษ 
ข้อมูลจากอาวิว่าดอทคอม (aviva.com) ระบุว่า 
ราคาบ้านในอังกฤษเพ่ิมข้ึน 52% ต้ังแต่ปี 2005-2015 

ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับจำานวนครัวเรือนแบบหลาย 
เจเนอเรชั่นที่เพิ่มขึ้น 46% รวมไปถึงจำานวนผู้ท่ีมี 
อายุระหว่าง 21-34 ปี ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว 
เพ่ิมข้ึน 32% และมากกว่า 57% ย้ายกลับมาอยู่รวม 
กับครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลักษณะครอบครัว 
แบบดังกล่าวยังคงเติบโตต่อเน่ืองในขณะที่ราคา 
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเช่นนี้ รวมทั้งรายงาน 
ล่าสุดยังคาดการณ์ว่า จะมีผู ้คนกว่า 2.2 ล้าน
คนอาศัยรวมเป็นครอบครัวใหญ่ และ 3.8 ล้าน
คนที่มีอายุระหว่าง 21-34 ปีจะอาศัยร่วมกับพ่อ
และแม่ ในปี 2025 
 
แนวคิดแบบเป็นมิตรท้ังครอบครัว (Family Friendly 
Option) จึงนับเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย 
และผู้คนหลายเจเนอเรชั่น ตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัย 
ที่ควรสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่วัยชรา วัยทำางาน หรือเด็ก การมีพื้นที ่
ส่วนรวมในการพบปะ แชร์เร่ืองราวของกันและกัน 
ตลอดจนพื้นท่ีส่วนตัวอย่างห้องนอน ห้องทำางาน 
แม้กระทั่งเรื่องอาหารที่ควรจัดสรรให้เป็นกลาง 
และกินได้ครบทั้งครอบครัว อาทิ เมนูอาหาร 
สุขภาพ ตลอดจนชีวิตนอกบ้าน อย่างการท่องเที่ยว 
การสังสรรค์ วิธีคิดแบบนี ้ไม่ต่างกับหนังสือ 
Practical Education ในปี 1798 หรือบางคนอาจ 
จดจำาผ่านภาพวาดชื่อ The Edgeworth Family 
ผลงานหนังสือดังกล่าวเขียนโดยริชาร์ด โลเวลล์ 
แอดเวิร์ธ (Richard Lovell Edgeworth) วิศวกร 
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Key Word
Across Multiple Generation : อยู่ร่วมอย่างลงตัว

ภาวะเศรษฐกิจที่บีบค้ัน ทำาให้สถิติจำานวนครัวเรือน 
แบบหลายเจเนอเรชั่นเพิ่มขึ้น หลายโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ได้เริ่มปรับตัวเพื่อรองรับเทรนด์ 
ดังกล่าว ตั้งแต่โครงการขนาดใหญ่ภายในเมือง
อย่าง Gen-KL ในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ที่ใช้ 
คำาโปรยโครงการว่า A Lifestyle Connecting 
Generations อาคารจำานวน 30 ช้ัน 332 ยูนิตของ 
โครงการต้ังใจท่ีจะลดช่องว่างระหว่างเจเนอเรช่ัน 
และนำาครอบครัวกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้ง 
ด้วยตระหนักว่าคนรุ่นใหม่เห็นความสำาคัญของ 
ครอบครัวและต้องการดูแลใส่ใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน 
โครงการจึงออกแบบท่ีพักแบบหลายเจเนอเรช่ัน
สำาหรับหนึ่งครอบครัว (Multigenerational 
Families) ที่ยังคงรักษาพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่
หลักที่จำาเป็นสำาหรับการใช้งานของแต่ละกลุ่ม
วัยไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องโยคะ ลานจักรยาน สวน
แบบเซน และคอร์ทแบดมินตันสำาหรับผู้สูงวัย 
รวมถึงห้องกิจกรรมของเด็กทั้งภายในและลาน
สนาม โครงการ EM2N อพาร์ทเมนต์แบบหลาย
เจเนอเรชั่น ในสวิตเซอแลนด์ หรือโครงการบ้าน
พักส่วนตัว โดยสถาปนิก Coy + Yiontis ที่ฟื้นฟู
พร้อมขยายบ้านเก่าในเขตชานเมืองของเมลเบิร์น 
ออสเตรเลีย โครงการต้องการให้บ้านดูร่วมสมัย
มากข้ึน พร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับความต้องการของ
ครอบครัว พื้นที่บ้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอย่าง
ระมัดระวัง คือส่วนเก่าและใหม่ เชื่อมด้วยลาน

กลางบ้านขนาดใหญ่และเช่ือมต่อโดยทางเดิน
กระจก ชั้นสองของบ้านขยายกว้างขึ้น ส่วน
ชั้นล่างออกแบบให้เปิดโล่งสำาหรับพื้นท่ีใช้สอย
กลาง ด้วยพื้นหินอ่อนจนถึงส่วนใช้งานภายนอก
อาคารผ่านประตูบานเลื่อน พื้นที่เต็มไปด้วยแสง 
ธรรมชาติ สมดุลระหว่างพื้นท่ีเดิมและส่วนที ่
ออกแบบใหม่ เพื่อความสะดวกสบาย สำาหรับ
ครอบครัวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยการใช้งานท่ี
หลากหลาย
 
ในสหรัฐฯ การศึกษาล่าสุดจากพิว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ 
(Pew Research Center) ยิ่งตอกยำ้าให้เห็นชัดว่า 
ชาวอเมริกัน 57 ล้านคน หรือราว 18.8% ของ 
ประชากรอาศัยอยู่ ในครอบครัวแบบหลาย 
เจเนอเรช่ันในปี 2012 ซ่ึงเพ่ิมเป็นเท่าตัวจากปี 1980 
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยต่างตอบสนอง 
อย่างรวดเร็ว เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ (The New York 
Time) กล่าวว่า ทุกวันนี้ครอบครัวแบบหลาย 
เจเนอเรชั่นต้องการความคิดสร้างสรรค์และ 
การผสมผสาน ตลอดจนการตอบรบัแนวทางการ 
ออกแบบเพื่อมวลชน ท่ีหมายถึงความแตกต่าง 
ท่ีเท่าเทียม พ้ืนทีท่ี่เอ้ือให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างสะดวกสบาย ภายใต้ 5 องค์ประกอบ
ที่น่าสนใจ ตั้งแต่ 1.การเข้าถึงแบบเสรี (Open 
Access) แม้จะเน้นพื้นที่เปิดโล่ง แต่ควรคำานึง
ถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยสำาหรับเด็ก (Baby Proof) 
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อาทิ พื้นที่ในครัว พื้นที่โล่งกว้างสำาหรับผู้สูงวัย 
2. เจ้าของบ้านหลายคน (Multiple Masters) 
หากมีพื้นที่โล่งสำาหรับผู้สูงวัยแล้ว ควรแบ่งพื้นที่ 
เรียนรู้ ส่วนตัวสำาหรับกลุ่มมิลเลนเนียลรวม 
อยู่ด้วย 3. เพิ่มเติมห้องสูท (Suite Additions) 
เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวแบบพร้อมสรรพในห้องเดียว 
4. ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Factors) 
การมีพื้นที่กลางสำาหรับหลายเจเนอเรชั่นเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์แล้ว เพื่อรักษาสมดุลควรจัด 
พ้ืนท่ีส่วนบุคคล หรือเหมาะกับเจเนอเรช่ันเฉพาะ 
ไว้ร่วมด้วย และ 5. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
(Flex Potential) บ้านที่เต็มไปด้วยคนหลายวัยจึง 

ควรเน้นการตกแต่งห้องที่สามารถปรับเปลี่ยน
การใช้งานได้ ซึ่งบ้านในรูปแบบดังกล่าวนอกจาก 
การพักอาศัยแล้ว ยังแฝงไปด้วยความต้องการ 
แรงสนับสนุนเพื่อเติบโตและเปล่ียนแปลงไปด้วยกัน 
อีกด้วย นอกจากบ้านส่วนตัว ตึกสูงในบรู๊คลิน 
นิวยอร์ก ต่างบรรจุห้องสันทนาการ ห้องเกม และ 
โซนสำาหรับความบันเทิงเป็นมาตรฐานสำาหรับ
อาคาร ตลอดจนพื้นที่เด่นๆ อย่างจังเกิ้ลยิม การ 
ปีนผาสำาหรับเด็กโต ไปจนถึงห้องสำาหรับกลุ่มทวีน 
(Tween) สำาหรับโซนการศึกษา ห้องงานฝีมือ และ 
ห้องผู้สูงอายุ อย่างห้องแห่งการบำาบัด สำาหรับ
การอยู่กับปัจจุบันขณะและการพักผ่อนท่ีเงียบสงบ
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โครงการอพาร์ทเมนต์แบบหลายเจเนอเรชั่น ชื่อ EM3 ในสวิตเซอแลนด์

โครงการบ้านพักส่วนตัว ในเขตชานเมืองเมลเบิร์นที่ขยายและปรับจากบ้านเก่า โดยสถาปนิก Coy & Yiontis เพื่อรองรับ
ความต้องการที่หลากหลายของครอบครัว



Key Word
Multigen Travel : ไปด้วยกัน

การศึกษาตั้งแต่ปี 2015 โดยเอ็มเอ็มจีวาย การ 
นำาเสนอนักท่องเที่ยวอเมริกันท่ัวโลก พบว่า มากกว่า 
40% ของชาวอเมริกันท่องเที่ยวกันแบบครอบครัว 
ใหญ่ และมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการ
ศึกษายังคาดการณ์ไว้ว่า การท่องเที่ยวแบบนี้จะ
เพิ่มขึ้นอีก 7% ในปี 2016 นี้ โดย 1 ใน 4 ของ
ชาวอเมริกันที่ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มครอบครัวจะ
ประกอบไปด้วย 3 เจเนอเรชั่น ซึ่งจะท่องเที่ยว
พร้อมเด็กและผู้สูงวัย และอีก 5% จะท่องเที่ยว
กับรุ่นคุณปู่คุณย่า และอีก 15% มักนำาลูกหลาน
มาด้วยในการท่องเที่ยว ทุกวันนี้คนสูงอายุมัก
กระตือรือร้นและสนุกสนานกับการสำารวจโลก 
มากข้ึน กล่าวโดย วิลเลียม ซูเฮอร์แลนด์ รองประธาน 
บริษัท AAA บริษัทบริการด้านการท่องเท่ียว 
พวกเขาให้คุณค่ากับการใช้เวลากับลูกหลาน  
การเดินทางจึงเป็นเหมือนโอกาสในการใช้เวลา
ท่ีมีคุณภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ระหว่างคนในครอบครัว การวางแผน 
การเดินทางจึงดูเหมือนเร่ืองน่ากังวลในเรื่อง
ความหลากหลายทั้งอายุ ความสนใจ แต่ทุกวันนี้ 
มี ตัวเ ลือกมากมายสำาหรับการท่องเ ท่ียวท่ี
สามารถอำานวยความสะดวกได้กับคนทั้งกลุ่ม 
ท้ังในลักษณะกลุ่มทัวร์ส่วนบุคคลแบบผ่านเอเจนซ่ี  
หรือจัดการบริหารด้วยตนเอง จากการสำารวจโดย 
ดีเค ชีฟเฟลต แอนด์ แอสโซซิเอท ในปี 2014 พบว่า
หากกลุ่มสูงวัยเป็นผู้จ่ายท้ังหมด มีประมาณ 33% 

ของทริป พวกเขาจะมองหารูปแบบของทริปท่ี 
ทุกคนสามารถใช้เวลาด้วยกันได้ อย่างการเดินทาง 
ล่องเรือ พร้อมที่พัก ไกด์ทัวร์ และผู้ดูแลเด็กจึง 
เป็นตัวเลือกในฝัน หรือทริปที่หนีจากเมืองใหญ่ 
ก็ เป็นทริปยอดนิยมสำาหรับครอบครัวใหญ่ 
เพราะทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วม 
และตัวเลือกท่ีหลากหลายร่วมกัน อาทิ สวนสนุก 
เลค คอมเพาซ์ เปิดตัวครั้งแรกในปี 1846 ใน 
คอนเนตทิกัต ความบันเทิงในรูปแบบสวนสนุก 
ไม่ต่างจากวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากอดีต 
เน่ืองจากการเท่ียวสวนสนุกน้ันง่ายต่อการจัดการ 
งบประมาณสำาหรับครอบครัวใหญ่ ไม่มีเร่ืองฤดูกาล 
รวมทั้งบางที่ยังมีโรงแรม และแพคเก็จที่น่าสนใจ 
ด้วย รัฐโคโรลาโดดูเหมือนเป็นศูนย์กลางของ 
ธีมพาร์ก ปี 2014 มีผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ 
กว่า 62 ล้านคน หรือการล่องเรือสำาราญก็เป็นอีก 
หนึ่งการท่องเท่ียวแบบครอบครัวท่ีน่าสนใจ 
เพราะรวมม้ืออาหาร ความบันเทิง ท่ีพักไว้ท้ังหมด 
เหนือไปกว่าน้ันหลายทริปล่องเรือยังเป็นแบบมี
กิจกรรมต่อเนื่อง ห้องรับรองพิเศษ ร้านอาหาร 
พื้นท่ีสันทนาการท่ีทุกคนสามารถมาร่วมสนุกได้ 
รวมไปถึงความสะดวกสบายอื่นๆ เช่น คาร์นิวัล 
ครูซ บริษัทท่ีทำาธุรกิจการล่องเรือสำาราญมีเรือ 
24 ลำา และรับรองผู้โดยสารกว่า 10 ล้านคนใน 
แต่ละปี พร้อมความบันเทิงนานาชนิดสำาหรับ 
ครอบครัว หรือ ดิสนีย์ ครูซ ด้วยเรือเดินสมุทร 
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4 ลำาขนาดใหญ่ ที่ไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่เด็กๆ จะ 
สามารถแปลงร่างเป็นโจรสลัดหรือเจ้าหญิงได้
เท่านั้น แต่เด็กๆ ยังมีตัวเลือกอื่นๆ ในการเล่น 
สนุกอีกสารพัด ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ในครอบครัว 
ก็สามารถย้อนวัยเด็ก นั่งดื่มในบาร์หรือร้านอาหาร 
ที่จดัเตรียมไว้อย่างเป็นสัดส่วน เช่นเดียวกับกลุ่ม 
รีสอร์ตที่มอบการพักผ่อนสำาหรับทั้งครอบครัว 
ในกลุ่มราคาที่สอดคล้องกับงบประมาณซึ่ ง 
สามารถพักผ่อนพร้อมความบันเทิง มื้ออาหาร 
และห้องพักสำาหรับทั้งครอบครัว ตัวอย่างเช่น 
ฮอลิเดย์ อิน ในจีนที่เสนอห้องสูทขนาดใหญ่ มี 
ห้องที่เปิดเชื่อมต่อกันได้ โดยมีกลุ่มลูกค้าอย่าง 
ครอบครัวในบราซิลและอินเดียเลือกใช้จ่าย 
เพื่ อสร้ า งประสบการณ์ ในการท่ อง เ ท่ี ยว 
พร้อมครอบครัวด้วยการเช่าพื้นท่ีพิเศษหรือ 
ปิดบางส่วนแบบเป็นส่วนตัว โรงแรมหรูอย่าง 
อินเตอร์ คอนติเนนตัล สมุย ในไทย อนุญาตให้กรุ๊ป 
ครอบครัวสามารถเช่าวิลล่า และแชร์สระว่ายนำา้ใน 
พ้ืนท่ีส่วนรวมได้ สำาหรับครอบครัวท่ีมีงบประมาณ 
จำากัด Airbnb ยังมีแคมเปญพิเศษเรียกว่า All in 
the Family ท่ีเปิดพ้ืนที่การพักผ่อนสำาหรับครอบครัว 
ได้ทั่วโลก มีพื้นที่กลางสำาหรับการสังสรรค์ ไปถึง 
กิจกรรมนอกบ้าน 
 
ไม่เพียงรูปแบบการท่องเท่ียวเท่านั้นท่ีปรับตัว 
ร้านอาหารก็เช่นกันที่พยายามเลือกและพัฒนา

เมนูอาหารให้ตอบรับกับความหลากหลายของ
ทุกช่วงวัย และเป็นเมนูท่ีสามารถกินได้ทุกคน 
ในร้านเดียวกัน ดาราสาวและคุณแม่รุ ่นใหม่ 
เจสสิกา เบล (Jessica Biel) เปิดตัวร้านอาหาร
ในชื่อ Au Fudge ด้วยเมนูสุขภาพออร์แกนิก ที่ 
เหมาะสมกับท้ังกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ พ้ืนท่ียังอนุญาต 
ให้ทั้งครอบครัวได้มีพื้นที่สำาหรับตนเอง ทั้งเพลง 
บรรเลงแบบฝรั่งเศส ส่วนของเล่นที่เต็มไปด้วย 
ตัวต่อเลโก้และคลาสเรียนทำาอาหาร เช่นเดียว
กับร้าน Birdie Num Nums Café ในเมลเบิร์น 
ที่เด็กๆ จะมีพื้นที่เล่นสนุกและบ่อทรายสำาหรับ
ตัวเอง ในขณะที่ผูใ้หญส่ามารถด่ืมและจิบไวน์ได้ 
เมนูอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูที่ไม่มีโปรตีนกลูเตน 
ซ่ึงเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ หรือเมนูง่ายๆ อย่าง
แซนด์วิชแฮมชีส และแพนเค้ก
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ร้านอาหาร Au Fudge ร้านที่เหมาะสมกับทั้งกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่

แคมเปญ All in the Family

ร้าน Birdie Num Nums Café พ้ืนท่ีน่ังเล่นสำาหรับเด็กๆ และจิบไวน์สำาหรับผู้ใหญ่
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Key Word
Alpha Generation : เจเนอเรชั่นอัลฟ่า

เด็กเกิดใหม่ในนาม “อัลฟ่า” เติบโตมาพร้อม 
ไอโฟนในมือ ไม่เคยปล่อยมือจากสมาร์ทโฟน และ 
มีความสามารถในการส่งต่อความนึกคิดผ่าน
ออนไลน์เพียงเสี้ยววินาที พวกเขาเกิดในระหว่าง 
ช่วงความเคลื่อนไหวด้านการประเมินตนเอง 
(Quantified Self) ทั้งยังใช้ชีว ิตอยู่ในโลกที ่
รายล้อมด้วยโลกเสมือนจริง ถือเป็นเจเนอเรช่ัน 
ที่อยู่ในช่วงการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างมหาศาล แมกครินเดิลจึงให้ความเห็นว่า 
เจเนอเรชั่นนี้จะเป็นเจเนอเรช่ันท่ีปรับเปล่ียน 
ตัวเองอยู่เสมอกว่าที่เคยมีมา ซ่ึงความเชื่อมต่อได้ 
กระโดดจากเจนซีสู่อัลฟ่า มากกว่าช่วงเบบ้ีบูมเมอร์ 
สู่เจนเอ็กซ์ผู้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เสียด้วยซำ้า 
เนื่องจากในยุคดังกล่าว คอมพิวเตอร์ยังเป็นส่ิง
ใหม่เอี่ยม เป็นเครื่องจักรกลและใช้มือประกอบ 
แต่เมื่อทุกคนมีโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยีนี้ได้เปลี่ยน 
จากการได้ยินและเห็นภาพสู่กระบวนการเคล่ือนไหว 
จากคอมพิวเตอร์แบบแป้นพิมพ์สู่จอสัมผัส 
เจนอัลฟ่าจึงสามารถปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
ตั้งแต่ยังเล็กมากกว่าเจนเนอเรชั่นอื่นๆ พวกเขา
ไม่คิดว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมอื แต่พวกเขา 
รวมเทคโนโลยี เหล่านั้นไว้ เป็นสิ่ ง เดียวกับ 
การใช้ชีวิต คอมมอน เซนส์ มีเดีย รายงานว่า 
มากกว่า 30% ของของเล่นชิ้นแรกสำาหรับวัย 
หัดเดินคืออุปกรณ์ส่ือสาร แม้ในยามพวกเขาหลับ 
เช่นเดียวกับข้อมูลจาก วารสารพีเดียทริค ที่สรุป 

ว่าเด็กส่วนใหญ่เริ่มต้นใช้อุปกรณ์สื่อสารก่อน
ท่ีจะอายุหน่ึงขวบ และเม่ืออายุ 3 ขวบ เด็กๆ 
สามารถใช้อุปกรณ์โดยไม่จำาเป็นต้องมีผู้ช่วย
อย่างพ่อและแม่ โดยมีการวิจัยก่อนหน้านี้จาก 
มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ซึ่งศึกษาว่า การใช้ 
แท็ปเล็ตสามารถกระตุ้นสมองสำาหรับเด็กมากกว่า 
หนังสือและทักษะเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ 
รวดเร็วข้ึน หัวหน้านักวิจัยแอนเน็ตต์ คาร์มิลอฟฟ์- 
สมิธ (Annette Karmiloff-Smith) กล่าวกับ 
ซันเดย์ ไทมส์ ว่าเด็กควรจะได้รับแท็ปเล็ตต้ังแต่เกิด 
อย่างไรก็ดี มาร์ทีน โอเกลอทรอพ (Martine 
Oglethorpe) นักเขียนจาก เดอะ โมเดิร์น พาเรนท์ 
แนะนำาว่า หากพ่อแม่ตอบสนองเด็กๆ ด้วยการ
ให้ไอแพดทุกๆ ครั้ง เด็กๆ จะไม่มีทางเลือกใน 
การเรียนรู้หรือวิธีการควบคุมพฤติกรรม จึงควร
หาทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เด็กๆ สงบ ก่อนที่จะ
ตามใจและนำาไปสู่อารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อไม่ได้
เทคโนโลยีตามต้องการ 
 
Ed-tech หรือของเล่นจำาพวกเทคโนโลยีสร้างการ 
เรียนรู้ กำาลังเติบโต มาร์ก ฟรานซิส  (Mark Francis) 
จากอินเทล อธิบายว่า ข้าวของที่จับต้องได้อย่าง
ของเล่น ตุ๊กตา หุ่นยนต์  สิ่งเหล่านี้ได้ถูกฝังด้วย
เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล อย่างสมาร์ทโฟน 
แท็ปแล็ต ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างสรรค์อย่างแนบเนียน 
ของประสบการณ์ในการเล่นสนุก ตัวอย่างเช่น  
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ตุ๊กตา Lyka ที่มาพร้อมแอปพลิเคชั่นและเกมใน 
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
ส่ิงแวดล้อมสำาหรับเด็ก หน่ึงในผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ที่มีมูลค่าธุรกิจกว่า 45 ล้านปอนด์ ฟิลิปโป ยาคอบ 
(Filippo Yacob) จากของเล่นในช่ือ Primo ที่ออก 
สู่ตลาดในปี 2013 เน้นการสร้างของเล่นดิจิทัลผ่าน 
เทคโนโลยีที่เป็นมิตร ในปี 2016 บริษัทได้เปิดตัว 
Cubetto ของเล่นแบบ IoT (Internet of Things) 
ที่ให้เด็กๆ ฝึกการโคดดิ้งโดยไม่ต้องผ่านหน้าจอ 
เช่นเดียวกับโรงเรียน ที่กำาลังเบนเข็มสู่ห้องเรียน
แบบขยายความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี Augmented 
Reality หรือ AR มาช่วย สิ่งสำาคัญอยู่ที่เด็กจะ 
สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ 
กับการเล่นสนุก ซ่ึงจะเป็นกุญแจหลักในการจัดเก็บ
ความรู้ ขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการสร้าง
ความสมดุลของเด็กระหว่างเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
และเร่ืองสุขภาพอย่างเป็นธรรมชาติ การเรียนแบบ
นอกห้องเรียนหรือโรงเรียนแบบทางเลือกจึงเป็น
ตัวเลือกที่น่าสนใจในยุคนี้ 
 
ด้วยเจนอัลฟ่าเกิดในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวด้าน
การประเมินตนเอง ส่วนหนึ่งทำาให้เจเนอเรชั่นนี้ 
มีความตระหนักถึงตนเองมากกว่าเจนเนอเรช่ัน 
อ่ืน แต่คงเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอัลฟ่าเป็นคนรุ่น 
ใหม่ที่แต่งตัวดีที่สุด แต่ด้วยทั้งเทคโนโลยี และ 
แรงบันดาลใจมหาศาลท่ีอยู่รอบตัวจากผู้นำาแฟช่ัน

รุ่นเยาว์ก็มีความเป็นไปได้สูง แอมบิกา ซูทจ ิ
(Ambika Zutshi) ซีอีโอของ Fashionbi กล่าวว่า 
เด็กทุกวันนี้ต้องการเสื้อผ้าย่อส่วนของผู้ใหญ่ 
และเด็กทุกวันน้ีต่างเปิดเผยตัวเองมากกว่าแต่ก่อน 
ที่จะเป็นเซเลบริตี้หรือผู้นำาแฟชั่น ปี 2015 ตลาด
เสื้อผ้าเด็กในสหรัฐฯ อยู่ที่ 156.8 พันล้านเหรียญ 
และอังกฤษคาดว่าจะแตะ 8.5 พันล้านเหรียญใน 
ปี 2017 นักออกแบบช่ือดังอย่างคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ 
และแบรนด์บัลแมง เร่ิมลงทุนในตลาดท่ีกำาลังเติบโต 
น้ี ด้วยคอลเล็กชันเสื้อผ้าหรูสำาหรับเด็กที่ไม่ต่าง
จากเสื้อผ้าผู้ใหญ่ ซึ่งนอกจากเวทีฟอนต์โรว์แล้ว 
อิทธิพลของแฟช่ันไอคอนเด็กที่มีอายุไม่ถึง 6 ขวบ 
เหล่านี้ยังมาจากชุดภาพถ่ายกิจกรรมแต่ละวัน
ที่ผู้ปกครองเป็นช่างภาพ ก่อนจะแพร่กระจาย
ความนิยมผ่านอินสตาแกรมโดยมีเหล่าแฟนๆ 
ติดตามจำานวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อย 
บลู ไอวี่ (Blue Ivy) ลูกสาวของนักร้องชื่อดัง 
อย่างเจซีและบียองเซ่ ไอลา (Aila) หลานสาว 
ของอเล็กซานเดอร์ แวง (Alexander Wang) 
หนุ่มน้อยฟาครู เจมส์ (Farouk James) ท่ีมาพร้อม 
ทรงผมและการแต่งกายที่ทันสมัย โอลีฟ เอลิเซ 
อะเบอร์ครอมบี (Olive Elise Abercrombie) 
สาวน้อยที่แต่งกายสไตล์วินเทจที่มีผู้ติดตาม
ในไอจีกว่า 178,000 คน หรือหนุ่มน้อยฝาแฝด 
ไมเคิล (Michael) และแดเนียล (Daniel) ที่มา
พร้อมสไตล์สตรีทจากไอจี @2yungkings 
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ตัวอย่างของเล่นในกลุ่มเทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้ Ed-Tech ที่กำาลังเติบโต

แบรนด์เสื้อผ้าไฮเอนอย่างบัลแมง (Balmain) เริ่ม
ออกเสื้อผ้าหรูสำาหรับเด็กไม่ต่างจากเสื้อผ้าผู้ใหญ่

ไอลา  (Aila) ไอดอลการแต่งตัวสำาหรับเด็กคน 
สำาคัญ

หนุ่มน้อยฟาครู เจมส์  (Fatouk 
James) พร้อมทรงผมและ
การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์
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SPIRITUAL ISLAND
เกาะแห่งจิตวิญญาณ

+ SpaStrology : สปา-โหราศาสตร์
+ Live in Moment : อยู่กับปัจจุบัน
+ Restival is the Great Escape : เมื่อเทศกาลกลายเป็นการพักผ่อน

เราทุกคนต่างใคร่ครวญถึง
ความหมายของทุกสิ่ง ตั้งแต่
การรับมือกับเพื่อนร่วมงาน
ไปจนถึงความเชื่อเก่ียวกับ
จุดประสงค์ของการมีชี วิต 
อยู่ การแก้ปัญหา ความ 
รู้สึกพึงพอใจ ความสุขกับ 
ประสบการณ์ทุกเรื่องราว 
ในชีวิตประจําวัน และเรื่องของ
จิตวิญญาณก็มีรูปแบบของ
กระบวนการคิดไม่ต่างกัน
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เ ร่ื องความเชื่ อทางศาสนาที่ ทำ า ให้ผู้ คนมี 
สุขภาพดีและมีความสุข เขาคิดว่าเป็นไปได้ท่ี 
ระบบความเชื่อจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ จิตใจ 
ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความเชื่อเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมด้วย
 
ความไม่แน่นอนของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ยิ่งกระหนำ่าให้ผู้คนมองหาทางออกหรือมุมมอง
ด้านจิตใจ จิตวิญญาณให้คลายความตึงเครียด  
ในปี 2014 การสำารวจโดยบริษัท พิว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ 
พบว่า 37% ของชาวอเมริกันจัดกลุ่มตนเองอยู่ใน 
ประเภทกลุ่มผู้สนใจเรื่องจิตวิญญาณแต่ไม่
สนใจศาสนา (Spiritual but not Religious) การ 
รวมตัวในกิจกรรมทางศาสนาลดลง แต่ความสนใจ 
ด้านจิตใจ และการสร้างจิตวิญญาณท่ีดีกำาลังเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งหมายถึงว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งร่างกาย
และจิตใจเติบโตขึ้นถึง 390 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
มีตั้งแต่สิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือ Belief Without 
Borders: Inside the Minds of the Spiritual 
But Not Religious โดยลินดา เอ. แมร์คาดันเต 
(Linda A. Mercadante) ท่ีกล่าวถึงประสบการณ์
ความเชื่อ ความหลากหลายไร้พรมแดน และ
ความหมายของจิตใจ สอดคล้องกับกระแสโยคะ 
หรือกิจกรรมโยคะหมู่ที่ปรากฏให้เห็นทั่วโลก 
ในเดือนมิถุนายน 2016 ที่ผ่านมา ผู้หลงใหล
ในโยคะจำานวนหลายพันคนรวมตัวกัน ณ ย่าน

ไทม์สแควร์ นิวยอร์ก ในวันโยคะสากล ครั้งที่ 2 
รวมถึงผู้ก่อต้ังมูลนิธิวิสชา และผู้นำาทางจิตวิญญาณ 
จักรี วสุเดฟ (Jaggi Vasudev) มิสอเมริกา 
ปี 2014 นินา ดาวูลูริ (Nina Davuluri) รวมถงึ 
นักการทูตและเจ้าหน้าที่ สหประชาชาติที่ 
เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันโยคะ ซึ่งดักลาสส ์
สจ๊วต (Douglass Stewart) ผู้ร่วมก่อต้ัง Solstice 
สตูดิโอโยคะในไทม์สแควร์กล่าวว่า การรวมตัวกัน 
ของผู้เล่นโยคะนับเป็นเรื่องสากลท่ีเช่ือมโยง 
ให้ผู้คนอยู่ในจังหวะเดียวกัน หลักการของโยคะ 
คือช่ วยเ พ่ิมความสามารถของเราในการ 
ตอบสนองต่อเร่ืองสุขภาพ เร่ืองสันติภาพ ที่กลาย 
เป็นเรื่องส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเรา 
และโลกของเรา ตลอดจนการปรับตัวของเทศกาล
ดนตรตีา่งๆ  ทีมุ่่งเน้นเรือ่งผู้คน จิตวิญญาณ และ 
ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อย่างเทศกาลการเฉลิมฉลอง 
ซันไรส์ เทศกาลดนตรีท่ีผู้จัดงานยังเรียกว่าเป็น 
Festival Micronation พื้นท่ีแห่งอิสรภาพที่มา
จากหลักจริยธรรมของผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน 
เน้นเรื่องการสร้างความสะอาดและความใส่ใจ
สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมี Green Talks 
Dome เพื่อจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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“ทุกคนมีหลักปรัชญาของตนเอง” นักประสาท 
วิทยา ดร.แอนดริว นิวเบิร์ก (Dr. Andrew 
Newberg) เขียนระบุไว้ในหนังสือเล่มล่าสุด ชื่อ 
The Metaphysical Mind: Probing the Biology 
of Philosophical Thought เราทุกคนต่างใคร่ครวญ 
ถึงความหมายของทุกสิ่ง ตั้งแต่การรับมือกับ 
เพื่ อนร่วมงานไปจนถึงความเชื่ อ เกี่ ยวกับ 
จุดประสงค์ของการมีช ีวิตอยู่ การแก้ปัญหา 
ความรู้สึกพึงพอใจ ความสุขกับประสบการณ์ 
ทุกเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน และเรื่องของ 
จิต วิญญาณก็มี รูปแบบของกระบวนการ 
คิดไม่ต่างกัน นิวเบิร์กคิดว่าเป็นเรื่องสำาคัญใน
การตรวจสอบว่าผู้คนมีประสบการณ์เร่ืองของ
จิตวิญญาณอย่างไรเพื่อให้เข้าใจวิธีการทำางาน
ของสมอง ก่อนมองไปที่คำาถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ
การนำาไปใช้ปรับปรุงสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
นิวเบิร์กนับเป็นผู้บุกเบิกด้านระบบประสาท
รวมกับการศึกษาประสบการณ์ศาสนาและเรื่อง 
จิตวิญญาณ ในปี 1990 เขาเริ่มสแกนสมองของ 
ผู้คน เพื่อมองหาสิ่งที่เกิดข้ึนในขณะที่ผู้คนน่ังสมาธิ 
เพราะคือการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณที่ค่อนข้าง
ง่ายต่อการตรวจสอบ ต้ังแต่น้ันเขาก็เร่ิมเก็บข้อมูล
จากการสแกนศีรษะผู้คนกว่า 150 คน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา แม่ชี ผู้ท่ีไม่เช่ือในพระเจ้า 
กลุ่มนิกายย่อยของศาสนาคริสต์ นิวเบิร์กกล่าว 
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง ขึ้นอยู่กับระดับของการ

ปฏิบัติ ซึ่งวิธีปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับการจดจ่ออยู่ 
กับบางสิ่งบางอย่างซำ้าแล้วซำ้าอีก ทั้งผ่านการ 
สวดมนต์หรือทำาสมาธิ มีแนวโน้มที่สมองส่วน 
หน้าจะเปิดใช้งาน ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะตอบสนอง 
โดยตรงกับความสนใจ การควบคุมสติ และการ
แสดงออก
 
นิวเบิร์กเชื่อว่าทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ 
จากการปฏิบัติสมาธิ โดยทั่วไปการปฏิบัติเหล่านี้ 
ลดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวลและความเครียด ข้อมูล 
วิจัยจากศูนย์การบำาบัดแบบบูรณาการ ไมร์นา 
ไบร์ด ยังเสริมอีกว่าการทำาสมาธิสามารถพัฒนา 
เรื่องการจดจำาและความสนใจได้ แต่ยังเป็นเรื่อง 
ที่ถกเถียงกันว่า การปฏิบัติเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพ 
ม าก ข้ึน เ ม่ือ ต้ัง อ ยู่ บ น พ้ืน ฐ า นค ว าม เ ชื่ อ 
ทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ ดร. ดีน เฮเมอร ์
(Dr. Dean Hamer) ผู้เขียนหนังสือ The God 
Gene: How Faith is Hardwired into our Genes 
พบว่าอาสาสมัครมียีนบางอย่างที่มีความอ่อนแอ
มากขึ้น เม่ืออยู่นอกเหนือประสบการณ์ทาง 
จิตวิญญาณ นิวเบิร์กยอมรับว่าความเชื่อที่ลึกซึ้ง 
ทางจิตวิญญาณได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม 
ของบุคคล สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติสมาธิ 
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้น 
จากกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม 
เขากล่าวว่านักวิจัยยังคงศึกษาต่อไปไม่ว่าจะเป็น 
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Key Word 
SpaStrology : สปา-โหราศาสตร์

หน่ึงในบทสรุปข้อมูลเทรนด์ด้านสปาและสุขภาพ
ปี 2016 จากบริษัท สปาฟายเดอร์ เวลเนส จำากัด
ที่ได้สำารวจและสัมภาษณ์ผู้ใช้และเยี่ยมชมสปา 
ธุรกิจด้านสุขภาพ รวมถึงผู้ให้บริการด้านความงาม 
กว่า 25,000 แห่ง พบว่า ผู้หญิงรับมือเร่ืองสุขภาพ 
ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ ้น สอดคล้องกับสถิติจาก 
ดัชนีพฤติกรรมด้านสุขภาพสตรีจากเว็บไซต์ 
เฮลวูเมน (healthwomen.org) ท่ีระบุว่า 72% ของ 
ผู้หญิงสำารวจตนเองไม่ต่างจากนักสุขภาพแบบ 
DIY คือหาข้อมูลสุขภาพด้วยตนเอง ทดลอง 
ใช้ยารักษาโรคแบบทางเลือก อาทิ นำ้ามันสกัด 
ใช้เทคโนโลยีประเมินสุขภาพ มากกว่า 90% 
ศึกษาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนไปพบแพทย์ 
เหตุผลหลักบางส่วนมาจากต้องการทางลัดก่อน
ไปพบแพทย์รวมถึงกลัวการเจ็บป่วยขณะรอ 
พบแพทย์ในห้องรอที่เต็มไปด้วยคนป่วย และ
ข้อมูลต่างๆ ก็ง่ายต่อการเข้าถึงมากข้ึน ส่วนหน่ึง 
แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงให้ความสำาคัญกับสุขภาพ
มากขึ้น ซึ่งผูกไปกับเรื่องการดูแลตัวเองที่มักมา
พร้อมแพคเก็จใหญ่ทั้งเรื่องสุขภาพ ความงาม 
ของร่างกายและจิตใจร่วมกัน 
 
รีสอร์ตอย่างแอล โดราโด รอย์ล ริเวร่า มายา 
ในเม็กซิโกท่ีได้นำาวิถีพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน
โบราณนับพันปีในชื่อ Temazcal มาปรับสู่สปา
ผ่อนคลายแนวทางเลือกที่เหมาะสำาหรับทุกเพศ 

ด้วยการใช้ความร้อน ไอนำ้า สมุนไพรหอม พร้อม
บทสวดโบราณเพื่อเช่ือมโยงโลกและจิตวิญญาณ 
เข้าหากันและสร้างความผ่อนคลาย ขณะที่บริการ 
ไบโอเมดิส ัน เทอราพี ณ โรงแรมโฟร์ซีซั ่น 
ในลอสแอนเจลิส ที่ใช้เทคนิคการนวดบำาบัดเพื่อ 
สร้างพลังงานท่ีถูกปิดกั้น หรือการนวดสครับ 
ด้วยไดมอน แมกเนติก บริการจากโรงแรม 
ริทซ์-คาร์ลตัน ในบาร์เรน เพื่อนำาผิวเสื่อมสภาพ
และพลังด้านลบออกด้วยการใช้พลังอนุภาค 
แม่เหล็กขนาดเล็กและผงเพชร ไม่เพียงเท่านั้น 
โรส เธโอโดรา (Rose Theodora) นักพยากรณ์ 
ผู้แนะนำาสีท่ีเหมาะกับผู้คน (Color Astrology) 
ประจำาร้านทำาเล็บอินาเมล ดิคชั่น ในลอสแอนเจลิส 
ก็ได้ทำางานร่วมกับเทคนิคเร่ืองเล็บในการเลือกสี 
ด้วยการคำานวณวัน เวลา และสถานที่เกิดของ
ลูกค้า ก่อนจะส่งชาร์ตสีที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
แต่ละคน เช่นเดียวกับคอลัมน์ในนิตยสารอินสไตล์ 
เดือนมกราคม 2016 ที่คัดเลือกเครื่องสำาอางสี
เฉพาะที่เหมาะกับสาวแต่ละราศี เพราะแท้ที่จริง
แล้ว สีในแต่ละฤดูกาลอาจไม่ใช่เรื่องสำาคัญเท่า
สีท่ีเหมาะกับบุคลิก หรือส่งเสริมเร่ืองงาน การเงิน 
และความรักของแต่ละราศี 
 
ไม่เพียงแค่เรื่องความสวยงาม ไม่กี่ปีมานี้ สตรี 
มิลเลนเนียลในจีน มาเลเซีย และไต้หวัน นิยมสวมใส่ 
เคร่ืองรางท้ังยัง เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถ 
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นำาเรื่องที่ดีมาให้ ตามที่หวาง เล่ย (Wang Lei) 
ผู้ค้าเครื่องรางในปักกิ่ง ระบุว่า ราคาเครื่องราง
เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวในปี 2013 ในระดับราคาต้ังแต่ 
500 หยวน จนถึง 1,000,000 หยวนสำาหรับชิ้น 
ที่หรูหราและหายาก ผู้สวมใส่ส่วนใหญ่คิดว่า 
เคร่ืองรางเหล่านี้มีประสิทธิผลในการนำาเอา
ความโชคดีต่างๆ มาให้ ถึงแม้ว่ากว่า 50% จะ
ไม่ได้เป็นชาวพุทธ สำาหรับในฝั่งตะวันตก แหวน
หินสีแบบยุค 1970 และ 1990 กลับมาอีกครั้งด้วย
ความพิเศษกว่าเดิม และราคาที่สูงขึ้น ตัวอย่าง 
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เช่น บนรันเวย์ฤดูหนาวปี 2016 แบรนด์หรูอย่าง  
เอลี ซาบ นำาหินสีมาใช้ในเครื่องประดับทั ้ง 
สร้อยคอ ต่างหู โดยเล่นกับเฉดสีม่วงกว่า 50 
เฉด หรือแบรนด์อเล็กซิส โมไบล์ ผนึกหินสีฟ้า
รูปทรงกลมร่วมกับห่วงทองแดงเป็นสร้อยคอ 
รวมถึงแบรนด์โพรเอนซ่า สคูลเลอร์, ไดร์ วาน 
โนเท็น และเควิน ไคลน์ กระแสดังกล่าวยังส่งต่อ 
มายังแบรนด์แฟช่ันกระแสหลักอย่างท็อปช็อป 
หรือเอซอส ท่ีมีเครื่องประดับดังกล่าวอยู่ในรายการ 
สินค้า

บรรยากาศร้านทำาเล็บอินาเมล ดิคชั่น (Enamel Diction) ในลอสแอนเจลิส
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Key Word
Live in Moment : อยู่กับปัจจุบัน

“พวกเรารู้สึกผิดเมื่อเรายังคงเชื่อมต่อ” สมาร์ทโฟน 
ทำาให้เราสนใจเรื่องต่างๆ น้อยลง การหม่ันเช็กอีเมล 
ทวิตเตอร์บ่อยๆ ทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางาน
ลดลง และแทบไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัว 
ผลการศึกษาบางส่วนแสดงให้เห็นว่าโซเซียล 
มี เดียมีส่ วนทำ าให้ผู้ คนหลงใหลในตนเอง 
นอนไม่หลับ และมีส่วนทำาให้เด็กๆ สมาธิลดลง 
บริษัท โคเวิร์ธ ดีไซน์ ก่อตั้งในปี 2013 โดยเคท 
อันสเวิร์ธ (Kate Unsworth) ในลอนดอนและ
นิวยอร์ก เพือ่กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 
สังคม บริษัทดำาเนินการไม่ต่างจากองค์กรวิจัย มี 
20 คนในทีม ประกอบด้วย นักประสาทวิทยา 
นักจิตวิทยา นักปรัชญาร่วมออกแบบการทดลอง 
เพ่ือเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
ทางร่างกายและพฤติกรรมของผู้คนอย่างไร 
โดยใช้การศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
สำาหรับวางขอบเขตการเข้าถึงเทคโนโลยี ตั้งแต่
เคร่ืองประดับแบบสวมใส่ (Wearable Accessories) 
สมาร์ทโฟน ก่อนออกแบบทริปการเดินทางสู่
โมร็อกโกแบบไร้เทคโนโลยีใดๆ พร้อมทีมศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางทั้งหมด เพื่อขยาย
การเข้าถึงของผู้ร่วมทริป วันแรกของการเดินทาง 
ไม่ต่างจากวันแรกพบ และทุกคนสามารถใช ้
สมาร์ทโฟนได้ และอีก 4 วันท่ีเหลือทุกคนจะ 
ออกเดินทางไปในส่วนทะลทราย โดยมีนักประสาท 
วิทยาประกบติดตลอดทริปเพื่อสังเกตพฤติกรรม 

ศึกษาสีหน้า ท่าทาง การแสดงออก รวมถึงวิธีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ร่วมทริป ผลการ 
สังเกตเบื้องต้นพบว่า ผู้ร่วมทริปมีทัศนคติดีขึ้น 
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นแนบแน่นข้ึน พัฒนาความจำา 
เพิ่มประสิทธิภาพในการหลับ ผู้ร่วมทริปกล่าวว่า 
คงเป็นการดีหากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เสพติดการเช่ือมต่อได้อย่างถาวร น่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของข้อดีของการทำา Digital Detox เพื่อสร้าง
พฤติกรรมในแต่ละวันที่ดีขึ้นในเรื่องเทคโนโลยี 
 
ไม่ใช่เพียงการบำาบัดเรื่องการเสพติดการเชื่อม
ต่อเท่านั้น เพราะการสร้างประสบการณ์ด้วยการ 
ส่งเสริมด้านจิตใจและพลังภายในกำาลังเพิ่มข้ึน
ทุกขณะ คำาว่า Après-skiing เป็นแนวคิดดั้งเดิม
เก่ียวกับงานค็อกเทลและปาร์ตี้หลังจากการ 
เล่นสกี ซ่ึงเทรนด์ล่าสุดไดผ้นวกการผจญภัยแบบ 
สุดเหวี่ยงลงไปเป็นคำาว่า Après-adrenaline คือ 
การผ่อนคลายหลังจากการปล่อยอะดรีนาลีน 
แบบเต็มที่ นักวิทยาศาสตร์บำาบัดเปิดเผยว่า นี่ 
คือการบำาบัดแบบข้ัวตรงข้ามด้วยการกระตุ้น 
อะดรีนาลีนก่อนตามด้วยการผ่อนคลายแบบเซน 
เพื่อวางระบบและความสงบให้กับร่างกาย 
มีโปรแกรมมากมายที่ทำาตามแนวทางดังกล่าว 
อาทิ  ทริปป่ันจักรยานในเส้นทางป่าแถบแอตแลนติก 
บร ิ เวณชายฝั่งไอร์แลนด์ ก่อนจะตามด้วย 
คอร์สสปาบำาบัดท่ีศูนย์คิลลี่ ธาลาสโซเทอราพ ี
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ธุรกิจครอบครัวที่ดำาเนินการด้านสปาสุขภาพ 
และนับเป็นหนึ่งในรีสอร์ตพักผ่อนท่ีเก่าแก่ของ
ไอร์แลนด์ อีกรูปแบบหนึ่งของการบำาบัดคือ การ 
ใช้เสียงเพ่ือการผ่อนคลายและการสมาธิ การศึกษา 
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยโตรอนโต มหาวิทยาลัย 
วิลฟาร์ด ลอรีเอล และโรงพยาบาลเบย์เครสท ์
เซ็นเตอร์ ในโตรอนโต พบว่า จากการศึกษาจาก 
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จำานวน 18 คนระดับความ
เจ็บป่วยตำ่า ปานกลาง และรุนแรง การกระตุ้น 
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ด้วยเสียงระดับความถ่ี 40 
เฮิร์ทอย่างสมำ่าเสมอ จะทำาให้ผู ้ป่วยที่มีความ 
เจ็บป่วยระดับตำ่าและปานกลาง รู้สึกตื่นตัวและ 
มีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งน่ีอาจจะเป็นแนวทางหน่ึง 
ในการลดความทรมานของผู้ป่วย เอมี คลีเมนต์ส- 
คอร์เตส (Amy Clements-Cortes) นักเขียนและ 
นักดนตรีบำาบัดกล่าวว่า การทดลองดังกล่าวนับ 
เป็นความหวังใหม่สำาหรับแนวทางการรักษา 
สำาหรับอนาคต และการใช้เสียงสำาหรับการบำาบัด 
ก็ไม่ได้จำากัดอยู่ในรูปแบบการรักษาผู้ป่วยเท่าน้ัน 
ทุกวันนี้การบำาบัดด้วยคล่ืนเสียงจากถ้วยคริสตัล 
(Crystal Bowl) มีอยู่ท่ัวโลกจนแทบเป็นกระแสหลัก 
ต้ังแต่โตเกียว อัมสเตอร์ดัม หรือบาร์เซโลนา มีสถาบัน 
และสตูดิโอที่นำาคลื่นเสียงไปช่วยในการบำาบัด 
และสร้างสมาธิสำาหรับผู้คน ตัวอย่างเช่น ซาวน์  
แอนด์ เฮล เซ็นเตอร์ (Sounds & Health Center) 
ในโคลัมเบีย ดำาเนินการ โดยอเล็กฮานโด วิลลาลบา 

(Alejandro Villalba) นักดนตรีและนักดนตรีบำาบัด 
แนวทางเหล่าน้ีเหมาะสมสำาหรับผู้คนยุคใหม่ท่ีกำาลัง 
มองหาสถานท่ีท่ีสามารถกระตุ้นประสบการณ์ด้าน 
ประสาทสัมผัส สถานที่ที่เสียงมาพร้อมกับเรื่อง
ของสุขภาพ และสัมผัสที่นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ซาวน์ ฮิลลิ่ง อคาเดมี ในดับลิน เปิดคอร์ส 
มากมายสำาหรับเรื่องเสียงในการสร้างความสุข 
การบำาบัดด้วยเสียงน้ีสามารถสร้างประสบการณ์ 
ท้ั ง เ ป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียวหรือแบบมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม หากเป็นฝ่ายรับการบำาบัด 
ผู้เข้าร่วมจะต้องนอนลงพร้อมกำาหนดลมหายใจ 
เพ่ือเตรียมตัวในการรับสัญญาณเสียง ซึ่งเริ่มจาก 
ความช้า เงียบสงบก่อน ถึงช่วยสร้างสมาธิ สำาหรับ 
บางกิจกรรมมีการใช้เครื่องมือตั้งแต่เสียงร้อง 
เสียงกลอง ดนตรีพื้นเมือง ซึ่งการปรับเสียงร้อง 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ล้วนส่งผลท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และการสร้างสมดุลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แตกต่างกัน
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Key Word
Restival is the Great Escape : เมื่อเทศกาลกลายเป็นการพักผ่อน

กระแสของการจัดเทศกาลท่ัวโลกกำาลังเปลี่ยน 
ภาพจากคลื่นผู้คนเมามายไร้สติ เสียงดังโวยวาย 
สู่สถานที่พัฒนาจิตใจ (Mind-Makeover) ผล
การสำารวจโดยโมเมนตัม เวิร์ลไวด์ และ เออีจ ี
ไลฟ์ พบว่า มากกว่า 14.7 ล้านคนของกลุ่ม 
มิลเลนเนียล (อายุ 18-34 ปี) เข้าร่วมเทศกาล
ดนตรีอย่างน้อยปีละครั้ง และใช้จ่ายกว่า 1.34 
พันล้านเหรียญในกิจกรรมดนตรีและเทศกาลดนตรี
ในปี 2014 ตลอดจนการศึกษาของ Eventbrite 
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านช่องทางการจองตั๋วกิจกรรม
ด้วยตนเอง เปิดเผยข้อมูลว่า 91% ของเบบ้ีบูมเมอร์ 
(อายุ 51-70 ปี) และ 94% ของกลุ่มมิลเลนเนียล 
(อายุ 18-34 ปี) เชื่อว่าประสบการณ์มีส่วน
สำาคัญในการเติมเต็มชีวิต และกว่า 44% ของ 
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงสด
มากกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน ขณะที่ 38% กล่าวว่า 
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ตนเองสามารถเชื่อมต่อ 
กับกลุ่มเจเนอเรช่ันท่ีอายุน้อยกว่าได้ จูเลีย ฮาร์ตซ 
(Julia Hartz) ผู้ร่วมก่อต้ังและประธานบริษัท ระบุ 
อีกว่า เบบี้บูมเมอร์และลูกหลานของเขาอาจ
ประหลาดใจเมื่อพบว่ากำาลังเข้าร่วมกิจกรรม
เดียวกัน พร้อมกล่าวว่า เบบี้บูมเมอร์เป็นสัดส่วน
ใหญ่ในการเติบโตของเทรนด์เกี่ยวกับการใช้
ประสบการณ์มากกว่าสิ่งของ
 

ในช่วงฤดูร้อน ปี 2016 ผู้คนกว่า 1,000 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม The Big Quiet กลุ่มฝึกสมาธิ
ขนาดใหญ่ ณ เซ็นทรัลพาร์ก กลางมหานคร
นิวยอร์ก จุดประสงค์หลักของกิจกรรมคือ การ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำาสมาธิสำาหรับ 
ผู้เข้าร่วมกระแสหลัก เพื่อดึงกลุ่มผู้คนเข้าหากัน
ภายใต้กิจกรรมที่ลึกซึ้งขึ้น เฉลิมฉลองการมีชีวิต
ที่ดี และตั้งใจให้มีกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นบนโลก 
หลังกิจกรรมทำาสมาธิ ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุย
กลุ่มย่อย มีตลาดที่สามารถเลือกซื้อนำ้ามันหอม 
ระเหย อาหารสุขภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์แบบ 
ครบทุกด้าน นอกจากรูปแบบกิจกรรมแล้ว เทศกาล
ดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ ฟรีโรเทชั่น ในอังกฤษ 
ยังใช้ระบบการขายต๋ัวแบบปากต่อปาก ผู้เข้าร่วม 
สามารถซ้ือตั๋วเข้าชมหากเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
และจะเป็นสมาชิกได้ ก็ ต่อเ ม่ือถูกเ ช้ือเ ชิญ 
โดยสมาชิกเดิมเท่านั้น ไม่มีการโฆษณา ไม่มีผู้
สนับสนุน นับเป็นแนวทางการสร้างกิจกรรมที่ใช้
ระบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความแน่นแฟ้นและเป็น
ธรรมชาติท่ีสุด ความสำาคัญจึงอาจไม่ได้อยู่แค่
เพียงกิจกรรมที่เราเข้าร่วม แต่เป็นประสบการณ์
ท่ีผู้คนรู้สึกมากกว่า เทศกาลท่ีสามารถพาผู้คน 
หลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจำาวัน สู่คุณภาพ 
ชีวิตที่ด ีต้ังแต่ร่างกายจนไปถึงความย่ังยืนของโลก 
ตัวอย่างเทศกาลรูปแบบดังกล่าวเร่ิมปรากฏให้
เห็นทั่วไป ตั้งแต่ เทศกาลยูวิต้า ในคอสตาริกา 
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เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้เข้าร่วมนับพันจะ 
เปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งทางใต้แห่งนี้เป็นสวรรค์ของ 
การเล่นโยคะ การค้นหาจิตใจเบ้ืองลึกผ่านศลิปะ 
ดนตรี การเต้นรำา การพูดคุย นับเป็นการเช่ือมโยง 
ระหว่างผู้คน ธรรมชาติ จิตใจจนไปถึงจิตวิญญาณ 
ที่สมดุล เทศกาลบาหลี สปิริต ในบาหลี เป็นอีก 
หน่ึงกิจกรรมเฉลิมฉลองจำานวน 5 วัน ท่ีนำาผู้เข้าร่วม 
ดื่มดำ่าไปกับวัฒนธรรมที่มีสีสันการมีสุขภาพ 
ที่ดีแบบองค์รวม และการปลุกความเบิกบานด้าน 
จิตใจผ่านเพลง กิจกรรม และเวิร์คช็อป ส่วนเทศกาล 
งานดนตรีวันเดอร์ฟรุ๊ต (Wonderfruit Festival) 
ในไทย ก็ได้ปลุกกระแสเทศกาล ด้วยรูปแบบ 
ประสบการณ์แบบครบครันต้ังแต่ด้านเพลง ศิลปะ 
และการตระหนักเรื่องสุขภาพ ไปจนถึงเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมและการพึ่งพาตนเอง คล้ายคลึงกับ 
วันเดอร์ลัส เทศกาลที่สื่อสารตรงตัวกับช่ือ คือการ 
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ปรารถนาการเดินทาง พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ 
ตัวอย่างเช่น การเล่นโยคะริมทะเลสาบเกรท เลค 
ทูธ ในนิวซีแลนด์ โดยไม่จำากัดเพศ อายุ ทักษะ 
การเล่น เพราะเทศกาลต้องการสร้างโอกาสในการ 
เติบโตของผู้เข้าร่วม ความใกล้ชิดและปฏิสัมพันธ ์
ของคนในกลุ่ม และเรสติวัล เทศกาลท่ีผนวก 
คำาว่า การผ่อนคลาย (Retreat) และเทศกาล  
(Festival) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนได้ลองปิดสวิทช์ 
และลดการเสพติดเทคโนโลยี ก่อนก้าวเข้าสู ่
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ  
ท้ังร่างกายและจิตใจ จากเทศกาลท้ังหมดเป็นภาพ 
สะท้อนชัดเจนอย่างยิ่งว่า เทศกาลแบบปราศจาก
แอลกอฮอล์ เน้นการสร้างประสบการณ์ผ่าน 
กิจกรรม และส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างผู้คน
กำาลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะสำาหรับคน
ทุกกลุ่ม ทุกวัย

เทศกาล Restival ที่ผนวกคำาว่า การผ่อนคลาย (Retreat) กับเทศกาล (Festival) จนเป็นมิติใหม่ของเทศกาล

บรรยากาศจากงานเทศกาล Wanderlust
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Influencer
กลุ่มคนที่น่าจับตามอง
 Catlyn Jenner
 Emma Watson #HeforShe
 Mark McCrinde
 Andrew Newberg
 Aila Wang
 Blue Ivy
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Style & Fashion
 H&M, The Gaze &

 other stories
 Agender (Selfridge) 

 และ Studio
 TOOGOOD
 Zara, Ungendered
 Yeezy season 1
 Balmain Kids

Art
 @Renhangrenhang
 @harleyweir

Product
 Moschino Barbie
 Lyka
 Primo
 Cubetto

Space & Lifestyle
 Gen Kl
 House 3 (Coy+ Yiontis)
 Disney Cruise
 Intercontinental Samui
 Au Fudge
 Temazcal, El Dorado
 Enamel Diction (Color  

 Astrology)
 Sounds & Health Center
 The Big Quiet
 Wonderfruit
 Restival

TREND CARTOGRAM
ตารางสรุปแนวโน้ม

Material

Polymers MC#3679-03   
เส้นใยผสมจากโพลีเอสเตอร์ (PET) อะคริลิก และ 
วิสโคส มีคุณสมบัติเปล่ียนสถานะได้ (PCM) 
ยืดหยุ่นได้ดี เหมาะสำาหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ เช่น เครื่องนอน ชุดกีฬา ชุดชั้นใน และ
รองเท้า

Cement-Based MC#6855-04
วั สดุ ยาแนวไหลตั ว ง่ ายและคงสภาพเร็ ว 
ประกอบด้วยซีเมนต์อะลูมินา 45% ที่ช่วยลดการ 
เกิดฝ้าขาวและเพ่ิมความคงทน เหมาะใช้งานทั้ง
ภายในและนอกอาคาร เช่น ปูพื้น เคาน์เตอร์ ผนัง 
เพดาน ห้องอาบนำ้า สระว่ายนำ้า และห้องซาวน่า
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Key Idea

เม่ือเส้นแบ่งของเขตแดนในแผนท่ีเริ่ม 
พร่าเลือน เหล่าพลเมืองโลกเริ่มมีความ 
ซับซ้อนทางอัตลักษณ์มากกว่าหน่ึงหรือ 
สอง เกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
ที่เปลี่ยนการรับรู้ไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเมือง
ใหญ่ขยับตัวและเมืองเล็กเติบโตแบบก้าว
กระโดด การหลอมรวมทั้งในเชิงกายภาพ
และชีวภาพจะทําให้โลกหมุนไปในทิศทาง
ไหน เกิดโอกาสหรือความท้าทายใหม่อะไร
บ้างท่ีจะเป็นอนาคตของโลกในวันข้างหน้า
 

Key Idea
 

 ในปี 2017 จะมีมหานครจำานวน 32 เมือง 
ท่ัวโลก โดยทวีปทีน่่าจับตามองมากที่สดุในอนาคต 
อันใกล้นี้ก็คือแอฟริกาและบางประเทศในทวีป
เอเชีย

 ในปี 2030 จำานวนชนชั้นกลางในอินเดีย
จะเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 90 ล้านคน (จาก 74 ล้าน
คนในปี 2014) ตัวเลขน้ีบ่งชี้ว่าอินเดียยังคงรักษา
ตำาแหน่งประเทศที่มีจำานวนประชากรชนช้ันกลาง
มากเป็นอันดับ 2 ของโลก
 

 Afro-Brazilian เป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหม่ 
ซึ่งจะเปล่ียนหน้าประวัติศาสตร์ของบราซิลไป
ตลอดกาล ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความ
เคล่ือนไหวอย่าง Curl Power Movement 
ผ่านผลงานสร้างสรรค์ทั้งเทศกาลแฟชั่นหรือ 
การเคลื่อนไหวในโลกดิจิทัล

 วัฒนธรรมการอ่านของชาวจีนรุ่นใหม่
แข็งแกร่งมากกว่าก่อนที่ ทั้งการเปิดตัวร้าน 
หนังสือและสินค้าไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่จาก
ไต้หวันอย่างร้านเอสไลท์ (Eslite) ในเมืองซูโจว  
หรือการเปิดตัวร้านมูจิ (Muji) และรีมูจิ (Remuji ) 
ในเซี่ยงไฮ้
 

 Ruiniologist ผู้ฟื้นคืนชีวิตให้อาคารเก่า เป็น 
กลุ่มคนที่กลับไป ‘Reactive’ มอบชีวิตใหม่ให้
กับอาคารร้าง พื้นที่เก่า หรือย่านที่ไม่ถูกใช้งาน 
ด้วยความสนใจเรื่องราวความเป็นมาของอาคาร
แต่ละแห่ง
 

 Thoughtful Travel นักท่องเท่ียวต้องการ
สื่อสารและใกล้ชิดกับคนในพ้ืนที่มากกว่าสถานที่ 
มองหาธรรมชาติที่เป็นเนื้อแท้ สัมผัสกับสิ่งที่เป็น 
ตามจริง โดยไม่มุ่งทำาลายหรือทำาให้ด่างพร้อย
ด้วยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
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MINK
Pantone 19-1430 TPX
CMYK 0, 33, 40, 55
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TOMATO
Pantone 18-1660 TPX
CMYK 0, 80, 70, 20

PICANTE
Pantone 19-1250 TPX
CMYK 0, 57, 67, 45

BOYSENBERRY
Pantone 19-2431 TPX
CMYK 0, 63, 29, 47

ROYAL LILAC
Pantone 18-3531 TPX
CMYK 19, 47, 0, 44

MAZARINE BLUE
Pantone 19-3864 TPX
CMYK 59, 48, 0, 52

RASBERRY ROSE
Pantone 18-2333 TPX
CMYK 0, 65, 30, 22

DUSTY ORANGE
Pantone 16-1344 TPX
CMYK 0, 46, 64, 10

GUMDROP GREEN
Pantone 16-5825 TPX
CMYK 71, 0, 20, 32

GALAPAGOS GREEN
Pantone 18-5725 TPX
CMYK 76, 0, 13, 62



CORE IDEA 
 

ERA OF MEGACITIES
ยุคแห่งมหานคร

+ India - A Land of Infinite Variety : อินเดีย ดินแดนแห่งความหลากหลายไม่สิ้นสุด
+ Brazil - Different and Proud of It : บราซิล แตกต่าง และจงภาคภูมิใจ
+ China The Big Shift : เมื่อแดนมังกรขยับตัว

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
BOUNDARY BLUR

CORE IDEA : Era of Megacities
ยุคแห่งมหานคร

เมืองสําคัญต่างๆ ท่ัวโลกกําลัง 
ก้าวเข้าสู่การเป็น “มหานคร 
(Megacity)” เพ่ิมมากข้ึนตาม 
สัดส่วนจํานวนประชากร ในปี 
2017 จะมีมหานครจํานวน 32 
เมืองทั่วโลก
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เมืองสำาคัญต่างๆ ทั่วโลกกำาลังก้าวเข้าสู่การเป็น 
“มหานคร  (Megacity)” เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วน 
จำานวนประชากร ในปี 2017 จะมีมหานครจำานวน 
32 เมืองทั่วโลก โดยทวีปและประเทศที่น่าจับตา 
มองมากที่ สุดในอนาคตอันใกล้นี้ คื อทวีป
แอฟริกาและบางประเทศในทวีปเอเชีย ตัวอย่าง
เช่น กรุงเทพมหานคร ที่จะก้าวขึ้นเป็นมหานคร
อย่างเต็มรูปแบบในปี 2020 ข้อมูลจากองค์การ
สหประชาชาติระบุว่าการเพ่ิมจำานวนประชากร
และการขยายตัวของเมืองเป็นองค์ประกอบที่ 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจบริการใน 
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม 
หรืออินโดนีเซีย ที่กำาลังพัฒนาสู่การเป็นมหานคร 
ประเทศเหล่านี้จำาเป็นต้องวางแผนเพ่ือรับมือกับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคต แม้ต้องเผชิญ
กับความวุ่นวาย หรือความแออัดที่ยากต่อการ 
จัดการ แต่ภาคธุรกิจในประเทศเหล่าน้ีก็ต้องพร้อม 
ท่ีจะกำาหนดกลยุทธ์ในทุกๆ ด้านสำาหรับผู้อยู่อาศัย 
เดิมและดึงดูดผู้เข้ามาอยู่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ความสะดวกสบายหรือนโยบายลดค่าใช้จ่าย เพื่อ 
เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที
 
รายงานจากองค์การสหประชาชาติประมาณการ 
ว่า 99% ของประชากรโลกทั้งหมดที่เพิ่มจำานวน
ขึ้นในช่วงระหว่างปี 2010 จนถึงปี 2100 จะเข้า 
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ไปอยู่อาศัยพื้นท่ีในประเทศกำาลังพัฒนาเป็น 
ส่วนมาก โดยแอฟริกาจะครอบครองสัดส่วนไป
ได้มากถึง 83% ตามมาด้วยทวีปเอเชียอีก 13%  
การเติบโตของเมืองจึงเป็นเร่ืองของการกระจาย 
สิ่งอำานวยความสะดวกให้ทั่วถึง ไม่ใช่การจำากัด
การเข้าถึงไว้เพียงใจกลางเมืองเท่านั้น แต่เมือง
ยังต้องนำาเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นสำาหรับ
การขยายเมืองในอนาคต พื้นที่ ความเป็นส่วนตัว
และการใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดังท่ีนักวิทยาศาสตร์
อย่าง โรเบิร์ต โอบุนโฮ (Robert Obudho) กล่าวว่า  
การพัฒนาของเมืองใหญ่นั้นจำาเป็นต้องพึ่งพา 
ตนเองได้ ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด และ
ให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมเพื่อเป้าหมายในการ 
สร้างเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเ รืองพร้อมกับ
ประชากรที่มีความเป็นอยู่ที่ดี
 
ไม่ใช่แค่เพียงประเทศที่เป็นมหานครเท่าน้ัน 
แต่เส้นทางท่ีเชื่อมต่อมหานครของสองทวีปก็
สำาคัญไม่แพ้กัน
 
เม่ือการค้าขายตั้งแต่ในอดีตถูกปลุกให้ตื่นขึ้น 
อีกครั้ง จุดเชื่อมต่อทางอารยธรรมระหว่างยุโรป
กับเอเชียอย่างยูเรเซีย (Eurasia) จะเบนเข็มทิศ 
คร้ังสำาคัญให้กับเศรษฐกิจโลก เกิดการแลกเปล่ียน 
วัฒนธรรม เกิดผู้บริโภคหน้าใหม่ขึ้นทุกเขตแดน 
ลองจินตนาการถึงการกลับมาของทวีปยูเรเซีย

จากโปรเจกต์ Imagining New Eurasia ซึ่ง
เป็นโครงการวิจัยเพ่ือค้นหาแนวคิดเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนและการหลอมรวมทางวัฒนธรรม 
จัดแสดงครั้งแรกที่ Asia Culture Centre เมือง
กวางจู เกาหลีใต้ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทาง 
วัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างยุโรปกับเอเชีย 
และยกตัวอย่างคำานิยามใหม่ของความเป็นหนึ่ง
ในยูเรเซีย ผ่านการฉายภาพพาโนรามาให้เห็น 
ทิวทัศน์ของยูเรเซีย ภายในนิทรรศการยังแสดง
การแบ่งแยกความแตกต่างผ่านโครงสร้างทาง 
วัฒนธรรมของยุโรปและเอเชีย พร้อมแสดงให้เห็น 
ความเป็นหน่ึงเดียวของทวีปท่ีผสมสองเขตแดนน้ี 
ไว้ด้วยกันภายในยูเรเซีย ที่ท่ีนิยามว่าเป็น “A New 
Shared Land”
 
เป็นเวลากว่าทศวรรษที่เอเชียและยุโรปได้คิด 
ว่าทั้งสองพื้นที่นั้นแยกขาดจากกัน แม้เส้นทาง 
สายไหมในอดีตจะพยายามพิสูจน ์แล ้วว ่า 
ภูมิศาสตร์ของสองพ้ืนที่นี้แท้จริงเป็นหนึ่งเดียว 
กัน และในวันนี้รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรียและ 
สะพานนวิ ยเูรเซียน แลนด์ (New Eurasian Land)
ได้เชือ่มต่อเมอืงท่าของจนีอย่างเมืองเหลียนยนุกาง 
(Lianyungang) ไปจนถึงเมืองรอตเตอร์ดามใน 
เนเธอร์แลนด์ เพื่อเปิดทางให้สะดวกต่อการขนส่ง
ทางเรือจากจีนสู่ยุโรป นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ทางรถไฟในอนาคตที่เชื่อมต่อจีน อินเดีย และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ด้วยกัน ขณะเดียวกับ 
ที่รัฐบาลรัสเซียกำาลังนำาเสนอโครงการสร้าง
อโุมงค์และสะพานที่เชื่อมระหว่างช่องแคบแบริ่ง 
(Bering Strait) จนถึงทวีปอเมริกาเหนือ มากไป 
กว่านั้นคือโครงการสร้างท่อนำ้ามันและท่อก๊าซ
เพ่ือขนส่งทรัพยากรนี้จากตะวันออกกลางเข้า
ตรงถึงเอเชียกลาง เพื่อเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยน 
 
แม้จะเป็นเพียงโปรเจกต์จัดแสดงนิทรรศการ
เท่านั้น แต่ Imagining New Eurasia ก็แสดงให้ 
เห็นถึงความสำาคัญของเมือง เครือข่าย รวมถึง 
เขตแดนในโลกใหม่ แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ของ
ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจการค้า การอพยพของ
ประชากร และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ที่
จะสร้างความสมดุลให้กับประชากร สร้างความ
สัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างสังคมที่มีความ
แตกต่างกัน และช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ
โลกาภิวัตน์ได้



Key Word 1
India - A Land of Infinite Variety :
อินเดีย ดินแดนแห่งความหลากหลายไม่สิ้นสุดศูนย์

เมื่อความหลากหลายรวมเป็นหนึ่ง ในวันท่ีเส้น 
แบ่งความหมายของชนชั้นและสถานะเริ่ม 
พร่าเลือน 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่าอินเดียมีจำานวนประชากร
มากเป็นอันดับ 2 ของโลก (1.3 พันล้านคน) โดย
จำานวน 440 ล้านนั้นเป็นกลุ่มมิลเลนเนียล และ  
390 ล้านอยู่ในกลุ่มเจนซี อนาคตของอินเดีย 
ตั ้งแต่การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ 
วัฒนธรรม ท้ังหมดน้ีจึงข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของ 
คนรุ่นใหม่เหล่านี้ 
 
พลังของคนรุ่นใหม่กำาลังสร้างการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ให้กับอินเดียในทศวรรษหน้า การปะทะ 
กันของขนบวิถีจากคนรุ่นก่อนและทัศนคติที่ 
เปล่ียนไปของคนรุ่นใหม่จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ 
ที่โลกต้องจับตามอง เมื่อวันนี้หากเดินผ่านย่าน
ชุมชนใจกลางเมืองมุมไบอาจจะได้ยินเสียงเพลง
ฮิปฮอปจากนักร้องอย่าง Desi หรือ Hindi Rap  
ขนานไปกับเสียงสวดมนต์ท่ีเต็มเป่ียมด้วยความ 
ศรัทธาของชาวฮินดู หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมือง 
ใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องความหลากหลาย 
ทางเพศไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือท่ีทำางานก็สามารถ 
เปิดเผยเพศสภาพได้อย่างปกติ คนในกลุ่ม 
มิลเลนเนียลที่แม้จะคุ้นเคยกับความเป็นไปของ
โลกผ่านโซเชียลมีเดีย แต่พวกเขาก็ยังไปส่งคู่เดท 

หรือคู่รักที่หน้าบ้านตามวิถีปฏิบัติเดิม ที่สำาคัญ
คือประเด็นเรื่องความเท่าเทียมและการยอมรับ
กันในสังคมเริ่มมีทิศทางที่ค่อยๆ ดีขึ้นในเมือง
ส่าหรีแห่งนี้ 
 
ไม่อาจมองข้ามได้ว่าคนรุ่นใหม่ในอินเดียคือ
ปัจจัยสำาคัญที่จะกำาหนดทิศทางของประเทศ 
โดยเฉพาะเรื่องการเมืองในอินเดีย นับตั้งแต่ปี 
2014 อัตราส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งมีจำานวนมากเป็นปรากฏการณ์คือ 150 
ล้านคน และในปีนี้ก็ดูเหมือนพลังของพวกเขาจะ 
เพิ่มทวีคูณอย่างไม่หยุดย้ัง ไม่จำากัดแค่เพียงแวดวง 
การเมืองเท่านั้น แต่คนรุ่นใหม่ในอินเดียยังเป็น 
กลุ่มตลาดสำาคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ การบริโภค 
ของพวกเขาคืออนาคตใหม่สำาหรับหลายธุรกิจ 
การเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มชนชั้นกลางใน
อินเดียท่ีครอบคลุมถึงการเป็นนักช้อปสายพันธุ์ 
M-Commerce การที่อินเดียติดอันดับ 1 ใน 5  
ประเทศท่ีเติบโตรวดเร็วมากท่ีสุดในโลก และ
สามารถสร้างรายรับสำาหรับประชากรต่อหัวได้
ไม่น้อย ในช่วงระหว่างปี 2015-2030 ค่าเฉล่ีย
รายได้ของประชากรอินเดียต่อหนึ่งสำามะโนครัว
น้ันเพ่ิมมากข้ึนถึง 89.8% เฉล่ียเป็นเงินราว 10,073 
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 352,555 บาทไทย) 
ในช่วงอีก 15 ปีต่อจากนี้ รายรับของประชากร
อินเดียท่ีเพิ่มขึ้นจะไม่เพียงทำาให้ชนช้ันกลางมี 
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กำาลังซ้ือมากข้ึนเท่าน้ัน แต่จะเปลี่ยนแปลงตลาด 
ของกลุ่มผู้บริโภคจาก “ฐานพีระมิด” สู่การเป็น
ชนชั้นกลางที่มีรสนิยม มีอำานาจในการตัดสินใจ 
ด้วยความต้องการที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
ในปี 2030 จำานวนชนชั้นกลางในอินเดียจะเพิ่ม
มากขึ้นถึง 90 ล้านคน (จาก 74 ล้านคนในป ี
2014) ตัวเลขน้ีบ่งชี้ว่าอินเดียยังคงรักษาตำาแหน่ง 
ประเทศท่ีมีจำานวนประชากรชนช้ันกลางมากเป็น 
อันดับ 2 ของโลกเอาไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 
น้ีของอินเดียก็ยังเป็นรองพ่ีใหญ่แดนมังกรอย่างจีน 
แสดงให้เห็นว่า ประชากรชนชั้นกลางชาวอินเดีย 
ยังเพิ่มอัตราได้มากขึ้น ผ่านนโยบายการกระจาย 
รายได้ของรัฐที่ต้องถูกปรับใช้ให้ท่ัวถึงมากกว่า 
ที่เคย
 
ย้อนกลับไปในปี 2014 รัฐบาลอินเดียตระหนัก 
ถึงจำานวนของ “Hijra” ทีห่มายถึงผู้อยู ่ระหว่าง 
สองเพศ ถูกใช้เป็นคำานิยามกลุ่มเพศทางเลือกหรือ 
คนข้ามเพศที่เพิ่มจำานวนมากขึ้น แม้ในปัจจุบัน 
สังคมอินเดียจะยังมีคนบางกลุ่มท่ีต่อต้านหรือ
ไม่เห็นด้วย แบ่งแยก ดูถูก แสดงท่าทีรังเกียจ  
ไปจนถึงทำาให้เกิดความรุนแรง แต่ทัศนคติของ 
คนส่วนมากกลับเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น หลาย 
ธุรกิจเริ่มหันมากระตุ้นความเข้าใจและแสดง 
ความคิดเห็นเ ร่ืองความเท่าเทียมทางเพศ 

มากข้ึน เกิดการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกัน 
เปลี่ยนแปลงขนบเก่าแบบเดิมสู่ประวัติศาสตร์ 
บทใหม่ เกิดภาพยนตร์ส้ันที่สร้างข้ึนเพื่อสนับสนุน 
คอมมูนิตี ้ LGBT ผลิตขึ้นโดย Urbanclap  
สตาร์ทอัพสัญชาติอินเดียท่ีทำาแคมเปญเพื่อ
สนับสนุนเรื่องการมีคู่รักเป็นเพศเดียวกัน อย่างที่ 
อภิราช บะฮาล (Abhiraj Bhal) ผู้ก่อต้ังคอมมูนิต้ี 
น้ี กล่าวว่า “พวกเราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับสิทธิ
ในการมีความรักกับใครก็ตามที่ต้องการ เพราะ
นั่นคือสิทธิพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์”
 
ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มเพศทางเลือกเท่าน้ัน กลุ่มผู้หญิง 
ที่ไม่เคยมีปากมีเสียง ก็กำาลังสื่อความหมายถึง 
การมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมด้วยข้อจำากัด 
ทางสังคม ผู้หญิงกลุ่มน้ีก็เร่ิมจับกลุ่มกันเพ่ือแสดง 
จุดยืนด้วยความต้องการต่อต้านความรุนแรง 
ในรูปแบบต่างๆ เรียกร้องสิทธิในการเดินในที ่
สาธารณะอย่างปราศจากความกลัว รู้สึกปลอดภัย 
ได้รับความยุติธรรม การเกิดขึ้นของ กูลาบิ แก๊งค์ 
(Gulabi Gang) กลุ่มผู้หญิงที่รวมตัวกันจำานวน
กว่า 2,500 คน จึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ผ่าน 
กิจกรรมและสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
ด้วยการแสดงออกให้เห็นความหมายของเสรีภาพ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำาให้ผู้หญิงออกเดินทาง 
ท่องเที่ยวอย่างสบายใจ ปลอดภัยเมื่อต้องเข้าถึง
พื้นที่สาธารณะในเมือง
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กูลาบิ แก๊งค์ ใช้ส่าหรีสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออก



Key Word
Brazil - Different and Proud of It : บราซิล แตกต่างและจงภาคภูมิใจ

นับตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ในการจัดงาน 
ฟุตบอลโลกในปี 2014 (FIFA World Cup 2014) 
มาจนถึงการจัดงานโอลิมปิกหรือริโอเกมในปี 
2016 ทั้งการออกแบบโลโก้ที่ได้รับแรงบันดาลใจ 
จากความหลากหลายทางเชื้อชาติ ตลอดจนงาน 
พธิเีปดิภายใตธ้มี “Global    Diversity” ความมุง่มัน่ 
ตั้งใจนี้แสดงให้เห็นว่าโลกต้องหันมองบราซิล
ด้วยสายตาแบบไหนในทุกครั้ง
 
ด้วยจำานวนประชากรราว 210 ล้านคนในบราซิล 
ประเทศแห่งความหลากหลายและมีชีวิตชีวา
มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ถ้ากำาหนดขอบเขต
ลงไปในแผนท่ี หนึ่งพื้นที่จะสามารถพบกบัคน
เช้ือชาติบราซิลแท้ ยุโรป เอเชีย ไปจนถึงแอฟริกัน 
ที่ผสมปนเปกันอยู่อย่างหลากหลาย และคนแอฟริกัน 
เองคือเชื้อชาติที่ครองจำานวนมากท่ีสุดในบรรดา
ทั้งหมด ประเทศที่ประชาชนนิยามตัวเองว่าเป็น  
“ลูกผสม” ด้วยความภาคภูมิใจ และไม่ใช่แค่เพียง 
อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว แต่ความหลากหลายในที่นี้ 
ยังเป็นส่ิงที่เปล่ียนทัศนคติเก่ียวกับเช้ือชาติและ
สีผิวในบราซิลอย่างต่อเนื่อง 
 
การผสมผสานทางเชื้อชาติของบราซิลนั้นมีมา
อย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ เพราะบราซิล
เป็นหนึ่งในประเทศที่นำาเข้าและค้าขายทาส
จำานวนมากในอดีต ที่แตะตัวเลขอยู่ที่ 4 ล้าน

คน เป็นตัวเลขที่มากกว่าสหรัฐอเมริกา การมี
อยู่อย่างยาวนานของทาสท่ีกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ี 
ตั้งแต่การมาถึงของผู้บุกเบิกอาณานิคมชาว 
โปรตุเกสในครั้งอดีต การอพยพเข้ามาของคนยุโรป 
และคนญี่ปุ่นเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ ผลลัพธ์คือการ 
ผสมทางเชื้อชาติที่หลากหลาย เกิดเป็นประชากร 
ที่ไม่ได้มีอัตลักษณ์เพียงหนึ่ง
 
นับตั้งแต่ช่วงปี 1970 ที่รัฐบาลได้ออกแบบสำารวจ 
ถามประชากรในประเด็นการนิยามตัวเองจาก 
สีผิว คำาตอบที่ได้นั้นมีความหลากหลายอย่างไม่
น่าเชื่อ นิยามสีผิวของประชากรชาวบราซิลมีถึง  
134 รายการ อาทิ “ขาวแบบแดดไหม้” “ขาวแบบ
ตกกระ” หรือ “ขาวอย่างขนมเมอแรงก์” บ้างก็
นิยามสีผิวของตัวเองเหมือนกับซินนามอนหรือ
สีนำ ้าตาลท้อฟฟี่ หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจคือ
สองพี่น้องพ่อแม่เดียวกนัอย่างฟรานเซีย กราวินา  
(Francine Gravina) และเฟอนันดา กราวินา  
(Fernanda  Gravina) ที่คนหน่ึงผิวขาวผมบลอนด์  
นัยน์ตาสีฟ้าสว่าง สำาหรับอีกคนผิวสีนำ้าตาล ผม
ดำาสนิท ฟรานเซีย ผู้พี่เรียกตัวเองได้เต็มปากว่า
เป็นคนผิวขาว ในขณะที่ เฟอนันดา คนน้องนิยาม
ตัวเองว่าเป็น “Morena” หรือคนผิวสี ทั้งสองคน 
มีเชื้อชาติเยอรมัน อิตาลี แอฟริกันตกทอดมา 
ทางเช้ือชาติ เพียงแค่พันธุกรรมเลือกแสดงออกมา 
แตกต่างกันเท่านั้น 
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ทำาไมประเด็นความหลากหลายทางเช้ือชาติถึง 
เป็นที่ถูกพูดถึงในตอนนี้? คำาตอบคือ เพราะด้วย 
ปัจจัยอย่างการเพ่ิมข้ึนของคนหลากหลายเช้ือชาติ 
ความหลากหลายทางศาสนา และการแต่งงานของ 
คนหลายเชื้อชาติและการเชื่อมต่อกันผ่านโลก 
ดิจิทัล แม้ในวันนี้บราซิลอาจจะยังไม่ใช่ดินแดน 
ในฝันในฐานะเมืองแห่งความหลากหลายทาง 
เช้ือชาติเต็มรูปแบบ เพราะปัญหาเรื่องการแบ่งแยก 
ความแตกต่างยังคงเป็นประเด็นที่ไม่หายไป
อย่างสมบูรณ์ แต่ในภาพรวม สังคมบราซิลกำาลัง 
ค่อยๆ เติบโตอย่างช้าๆ เพื่อรวมและยอมรับ 
วัฒนธรรมผสมผสานที่หลากหลายมากขึ้นใน 
วงกว้าง 
 
ความแตกต่างทางเชื้อชาติกลายเป็นประเด็นท่ี 
ถูกพูดถึงในวงกว้างทั้งโลกจริงและโลกออนไลน์ 
ตัวอย่างจากเด็กชายสัญชาติบราซิลวัย 4 ขวบ 
อย่างมาติยาส เมกิยาเดส (Matias Melquíades) 
ถ่ายรูปคู่กับหุ่นคาแรกเตอร์ “ฟิน” (Finn) จาก
ภาพยนตร์เรื่องสตาร์ วอร์ส พร้อมคำาพูดว่า “ผม 
เห็นว่าหุ่นตัวนี้หล่อมากเหมือนผม และผิวสีเดียว 
กันกับผมด้วย (I saw a doll very handsome 
like me and pretinho (black) like me.)” 
ความภาคภูมิใจในนำ้าเสียงคือเรื่องราวมาก
คุณค่า และเมื่อภาพนี้ไปถึงหูของนักแสดงจอห์น  
โบเยก้า (John Boyega) เขาได้โพสต์ภาพตอบ 

กลับผ่านชองทางอินสตาแกรมของเขาว่า “ผมรู้สึก 
ขอบคุณ สำาหรับส่ิงท่ีหนูถืออยู่ในมือและความรู้สึก 
ภายในจิตใจ ยอดเยี่ยมไปเลย หนุ่มน้อย” ไม่ใช่ 
แค่เพียงประเด็นในเรื่องความน่าชื่นชมเท่านั้น 
แม้เด็กชายจะไม่รู้ด้วยซำ้าว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ 
คืออะไร การที่เขาเลือกหุ่นตัวนี้เพราะมีความ 
“เหมือน” ในส่ิงท่ีเขาเป็น ก็เป็นการตอบรับสวนทาง 
ไปยังกระแสของการเหยียดสีผิวจากคนบางกลุ่ม 
ที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องสตาร์ วอร์ส ในประเด็นที่
ว่าไม่ควรมีคนผิวสีรับบทฮีโร่นั่นเอง
 
นอกจากน้ียังหมายถึงความเคล่ือนไหวท่ีต้องการ 
สื่อถึงการเปล่ียนแปลงสังคมผ่านโลกออนไลน์ 
ไฮซา นิกาซิโอ (Rayza Nicácio) วล็อกเกอร์สาว 
ชาวบราซิล ที่มีผลงานวิดีโอในการเปลี่ยนแปลง
จากผมตรงมาเป็นผมหยิกลอน ปรากฏว่าคลิป 
วิดีโอของเธอมีผู้ชมกว่าล้านวิวและได้รับการ 
สนับสนุนและเสียงให้กำาลังใจจากผู้คนท่ัวโลก ทำาให้ 
ไฮซาเป็นตัวจุดประกายในการสร้างความเคลื่อนไหว 
ขนาดใหญ่ให้กับกลุ่มนักกิจกรรมและผู้เคล่ือนไหว 
ทางการเมือง ในการเลือกใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆ ต่อไป โดยหน่ึงในผลลัพธ์ 
หลังจากนั้นคือแคมเปญที่ชื่อว่า Virtual Racism 
Real Consequences ซ่ึงเป็นการนำาสเตตัสจาก 
บนโลกออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ท่ีมี 
ข้อความเชิงดูถูกหรือเหยียดหมิ่นทางเชื้อชาติ 
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สีผิว หรือเพศ มาขยายลงบนป้ายบิลบอร์ดขนาด 
ยักษ์ แล้วนำาไปต้ังในบริเวณพ้ืนท่ีของต้นทางสเตตัส 
น้ัน เป็นการนำาข้อความเหยียดท่ีปรากฏในเฟซบุ๊กน้ัน 
มาขยายแปะให้เห็นกันชัดๆ ในโลกจริง หรืออย่าง 
กระแสการเกิดข้ึนของแฮชแท็ก #WeAreAllMaju 
เพื่อสนับสนุน Maju Coutinho ซึ่งเป็นผู้ประกาศ
ข่าวพยากรณ์อากาศคนแรกของบราซิลที่เป็น
คนผิวดำา ซึ่งเป็นผู้ประกาศสาวที่ถูกไซเบอร์บูลลี่
ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างรุนแรง
 
ตลอดจนการนำาวัฒนธรรมเฉพาะตัวขับเคลื่อนสู่
โลกแห่งแฟชั่นด้วย “Afro-Brazilian” ที่กำาลังเป็น 
การเปล่ียนแปลงครั้งใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนหน้า 
ประวัติศาสตร์ของบราซิลไปตลอดกาล ท่ามกลาง 
การรวมพลังของ Curl Power Movement ผ่าน
ผลงานสร้างสรรค์ท้ังเทศกาลแฟชั่นหรือการ
เคล่ือนไหวในโลกดิจิทัล และเป็น Afro-Brazilian 
นี้เองที่เป็นอิทธิพลใหม่ที่ส่ันสะเทือนโลกแฟช่ัน 
ความสวยงาม งานดีไซน์ และวัฒนธรรม โดย 
วัฒนธรรมนี้กำาลังค่อยๆ ขยายตัวไปสู่วงการแฟช่ัน 
ชั้นสูง อยา่งเช่นการข้ึนปกของนางแบบสาวอย่าง 
จัวร์แดน ดันน์ (Jourdan Dunn) บนนิตยสาร 
โว้ก (Vogue) ฉบับประเทศบราซิล เป็นการฉาย 
สปอตไลท์ให้โลกเห็นอัตลักษณ์นี้ แม้ว่าจัวร์แดน 
จะไม่ใช่ Afro-Brazilian แต่การขึ้นหน้าปกใน 
คร้ังน้ีก็เป็นการสะท้อนให้เห็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ

ผ่านวัฒนธรรมในโลกแฟชั่น นอกจากนี้ยังเป็น 
กระแสต่อเนื่องอย่างฉุดไม่อยู่ เมื่อนางแบบรุ่น 
ใหญ่ระดับโลกอย่างนาโอมิ แคมป์เบล (Naomi 
Campbell) โพสต์ท่วงท่าบนปกนิตยสารโว้ก 
ฉบับประเทศบราซิล ในเดือนพฤษภาคม 2016 ที ่
มาพร้อมกับธีม Black Issue เพื่อเฉลิมฉลองให้กับ 
สตรีผิวสีทุกคนที่ เ ป็นส่วนหน่ึงในการสร้ า ง 
ประวัติศาสตร์โลก หรือคลิปวิดีโอ Behind Brazil’s 
Extreme Beauty Addiction หนึ่งในซีรีส์ของ 
นิตยสาร i-D ท่ีออกเดินทางไปสำารวจความสวยงาม 
ของแต่ละประเทศท่ัวโลก ดำาเนินรายการโดยแทททู 
อาร์ทิสต์อย่างเกรซ นิวเทริล (Grace Neutral) 
ท่ีออกเดินทางไปยังเมืองเซา เปาโล เพื่อค้นหา
ค่านิยมบางอย่างเกี่ยวกับความสวยงามตาม
มาตรฐานกับความสวยงามแบบเฉพาะของ 
คนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านกระแสหลักของหญิงสาว 
ชาวบราซิล ในตอนแรกเกรซพาไปดูเรื่องราวและ 
คำานิยามของ “ร่างกายท่ีสมบูรณ์แบบ” ท้ังการทำา 
ศัลยกรรมหน้าอก การเล่นฟิตเนสอย่างหนัก หรือ 
ความนิยมในการมีผมยาวตรงสลวย เกรซแลก 
เปลี่ ยนบทสนทนากับเด็กหญิงวัยรุ่ นจนถึ ง 
หญิงสาวเพื่อหาค่ากลางของการรับรู้ในมิติ 
เฟมินิสต์ และอัตลักษณ์ท่ีเปล่ียนไปของความงาม
แบบบราซิล
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Key Word
China The Big Shift : เมื่อแดนมังกรขยับตัว

โลกต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อเส้นทางสายไหม 
(Silk Road) จะถูกฟ้ืนคืนลมหายใจจากในอดีตให้ 
กลับมามีชีวิต ไม่ใชแ่ค่การค้าขายในเชิงกายภาพ 
ตามนโยบายของสี จ้ินผิง (Xi Jinping) แต่หมายถึง 
การค้า e-commerce ที่ทุกผลิตภัณฑ์จะถูกสั่ง
ทางออนไลน์และขนส่งตามเส้นทาง ในทางกลับกัน 
ไม่ใช่แค่เพียงในโลกดิจิทัล แต่เครือข่ายแบบ 
ตัวต่อตัวนั้นก็เป็นจริง ผู้นำาแดนมังกรได้ริเริ่ม 
โครงการ “One Belt, One Road” (OBOR) 
เส้นทางการค้าระหว่างจีนและยุโรป เชื่อมต่อ 2 
ทวีปเข้าหากันด้วยเส้นทางทางบกท่ีเรียกว่า 
“Silk Road Economic Belt” และการเดินทาง 
ทางทะเลหรือ “Maritime Silk Road” วิสัยทัศน์ 
ของสี จิ้นผิงคือการผสมผสานพื้นที่ต่างๆ เข้าสู่ 
การเป็นเขตแดนทางการค้า ด้วยระบบพื้นฐาน 
และส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ จะช่วยเพิ่มการ 
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมและการค้าระหว่าง 
ประเทศ ในปี 2016 สี จิ้นผิงลงทุนทำาการค้า 
ระหว่าง 3 ชาติ สู่ตะวันออกกลางเพื่อเริ่มต้น
โครงสร้าง OBOR
 
การปรากฏตัวของเส้นทางการค้าในอดีต ที่เริ่ม 
จากเมืองฉางอันของจีน ตัดผ่านเอเซียกลางเข้าสู่ 
ยุโรป และลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่งผลให้เมือง 
โบราณตอนกลางยูเรเซียกลายเป็นจุดขนถ่าย 
สินค้าทางบกและการเคล่ือนทัพของมหาอำานาจ 

ยุคโบราณ นอกจากน้ียังมีเส้นทางอ่ืนๆ ที่ถูกขยาย 
ต่อไป ภายใน 10 ปีหลังจากการลงทุนแรกของ OBOR 
เร่ิมต้นข้ึน โครงการคลองปานามา (Panama Canal 
Expansion) จะดำาเนินการต่อ การขยายส่วนนี้จะ 
เป็นความคาดหวังใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อน 
การค้าให้เติบโต โดยเฉพาะกับการค้าสู่อเมริกา 
นอกจากน้ียังมีการก้าวเข้ามารับเป็นเจ้าภาพ 
ในงานโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ที่ปักกิ่ง ในฐานะ 
เมืองหลวงท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม พร้อมกับพัฒนาเมืองให้ทันสมัย 
เพื่อดึงดูดความสนใจจากเหล่านักท่องเที่ยว 
ได้เสมอ จีนแสดงความพร้อมอีกคร้ังด้วยการเป็น 
เจ้าภาพในอีเวนท์ระดับโลก โดยงานโอลิมปิก 2022 
ที่จะถึงนี้แบ่งเป็น 3 โซนตามพื้นที่ ได้แก่ ปักก่ิง 
ฉางเจียโกว และหยางฉิง โดยโซนปักกิ่งจะเป็น 
พื้นที่ในส่วนพิธีเปิดและพิธีปิดของโอลิมปิกที่
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สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง หยางฉิงเป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขันรถเล่ือนหิมะ แข่งกีฬาประเภท
ลานนำ้าแข็ง นอกจากนั้นจีนยังจะลงมือก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อปักกิ่งกับเขต 
หุบเขาอันเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อร่นระยะ 
เวลาในการเดินทางเหลือเพียง 50 นาทีอีกด้วย 
สำาหรับเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน
ทั้งหมด จีนระบุว่า 90% จะมาจากแหล่งเงิน
ทุนนอกรัฐบาล เป็นงบประมาณรวมราว 4 พัน
ล้านบาท โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ครั้งนี้ จีน
ประกาศให้โลกรับรู้ว่าจะยกให้นโยบายเร่ืองการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญ โปรโมทผ่าน 
ทุกกระบวนการ สร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีแท้จริง 
ท้ังการสร้างอาคาร การพัฒนาระบบการคมนาคม 
กีฬา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นำาเสนอไลฟ์สไตล์ 
ที่ดีและมีจุดเด่นเรื่องจิตสำานึกในการรักษา 
สิ่งแวดล้อมของประชาชนทุกคน 
 
จีนวางบทบาทตัวเองให้เป็นผู้เล่นคนสำาคัญใน
ระดับโลกได้อย่างประสบความสำาเร็จโดยไม่มี
ข้อแม้ การบริโภคที่เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวของ
ประชากรได้กลายเป็นปัจจัยในการพัฒนาตลาด
ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ทั้งจากการท่องเที่ยว 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการบริโภควัฒนธรรม 
ป๊อปจากประเทศอื่น) ไม่ใช่แค่เพียงออกเดินทาง
ไกลโดยไม่หันหลังกลับมามองบ้านเกิด เพราะ

เมื่อจีนเห็นโลกมากขึ้นเท่าไหร่ วัฒนธรรมดั้งเดิม 
ของจีนก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น 
 
ลองหลับตาลืมสื่อเก่าแล้วโอบรับเอาโอกาสจาก 
สื่อใหม่ เมื่อเว็บไซต์โซเชียลมีเดียยอดนิยมในจีน 
อย่าง WeChat คือไลฟ์สไตล์ใหม่ท่ีมาพร้อมเน้ือหา 
ให้คนหนุ่มสาวได้เล่นไป เสพความรู้ใหม่กันไป 
อย่างไม่ส้ินสุด ตัวอย่างไมโครบล็อกสุดฮิตมีต้ังแต่ 
Gai Bian Zi Ji ที่ให้ความหมายว่า เปลี่ยนแปลง
ตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มมิลเลนเนียลในจีนนั้น 
ค่อยๆ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อยในทุกวัน 
เพราะย่ิงจีนมีเศรษฐกิจที่เติบโตข้ึนมากเท่าไหร่ 
หนุ่มสาวที่เป็นกำาลังสำาคัญยิ่งต้องรู้จัก หยุดพัก 
เพื่อสำารวจภายในจิตใจตัวเองกันบ่อยขึ้นเท่านั้น 
หรือไมโครบล็อก Yu Er Bai Ke ท่ีเป็นคู่มือเกี่ยวกับ 
การมีครอบครัวและการเลี้ยงลูก นำาเสนอด้วย 
ภาษาทันสมัยเพื่อให้การเลี้ยงดูลูกน้อยใน 
เมืองใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป นอกจากนี้ 
ยังมีการกลับมาให้ความสนใจในวัฒนธรรม 
ด้ังเดิมอย่างการเขียนตัวอักษรวิจิตร (Calligraphy) 
ให้กลับมาเป็นเรื่องฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่ รวมถึง 
แบรนด์ดังท่ีต้องการขยายตลาดสู่ประเทศจีน 
อย่างแอปเปิ้ล (Apple) ก็เลือกใช้การเขียนตัว 
อักษรจีนของหวาง ตงหลิง (Wang Dongling) ศิลปิน 
นักเขียนอักษรจีนมากฝีมือ ในงานเปิดตัวร้าน 
แอปเป้ิลสาขาเมืองหางโจว เป็นการนำาเสนอทักษะ 
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ด้ังเดิมของจีนภายใต้บริบทใหม่ที่น่าสนใจ รวมถึง 
วัฒนธรรมการอ่านของคนรุ่นใหม่ชาวจีนที่เพ่ิม 
มากขึ้น ทั้งการเปิดตัวร้านหนังสือและสินค้า 
ไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่จากไต้หวันอย่างร้าน 
เอสไลท์ (Eslite) ในเมืองซูโจว หรือการเปิดตัวร้าน 
มูจิ (Muji) และรีมูจิ (Remuji) ในเซ่ียงไฮ้ เพื่อจัด 
จำาหน่ายสินค้าท้ังผลิตภัณฑ์อาหาร หนังสือ และ 
สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เหล่าลูกค้าชาวจีนได้
เลือกสรร
 
เมื่อพ้นจากคำาครหาว่าเป็นประเทศ “รวยใหม่” 
จีนก็ตระหนักได้ถึงความมีรสนิยม คำาว่า “การใช้ 
ชีวิต” กลายเป็นคำามากคุณค่าท่ีหลายคนเดินหน้า 
ออกไปสัมผัส ไปให้ไกลกว่าความต้องการสร้าง 
ความพึงพอใจขั้นพื้นฐาน พวกเขาเรียนรู้ที่จะ 
จ่ายเงินหรือใช้เวลาไปมากกว่าเพ่ือเก็บเกี่ยว 
และทำาความรู้จักกับความสวยงามของชีวิต และ 
คำาว่าไลฟ์สไตล์นี้เอง ที่เป็นกุญแจสำาคัญที่แบรนด์ 
ทั่วโลกต่างจับจ้องมองก้าวเดินครั้งต่อไปของจีน 
ท่ามกลางกลุ่มคนชนช้ันกลางระดับสูงของจีน 
มีจำานวนของคนโสดในเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะ
สำาคัญ ในขณะเดียวกันก็เกิดกลุ่มคนท่ีเรียกว่า 
DINKs (Double Income, No Kids รายได ้
สองเท่า, ไม่มีลูก) กลุ่มคู่รักแต่งงานใหม่เร่ิมพร้อมใจ 
กันไม่มีลูกเพราะไม่ต้องการให้เป็นภาระ และมี
ทัศนคติมองว่าต้องการอิสรภาพทั้งทางการเงิน 

และทางเวลา โดยไม่มีลูกมาเป็นส่วนแบ่งรายได้ 
ในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ย ังมีกลุ่มคนที่เร ียกว่า 
Wealthness (มาจากคำาว่า Heal th และ 
Wellness) และสำาหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้แสดงสถานะได้อยู่
เช่นเดิม 

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
BOUNDARY BLUR
CORE IDEA : Era of Megacities
ยุคแห่งมหานคร

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
BOUNDARY BLUR

CORE IDEA : Era of Megacities
ยุคแห่งมหานคร

บรรยากาศภายในร้านเอสไลท์



CORE IDEA
 

PLANET OF SUBURBS
จักรวาลชานเมือง

+ Nomadic Innocence : ออกเดินทางด้วยสายตาไร้เดียงสา
+ Creative Archives : บันทึกไว้ให้อนาคต
+ Real Realism Aesthetic : สุนทรียะแห่งความจริงแท้

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
BOUNDARY BLUR

CORE IDEA : Planet of Suburbs
จักรวาลชานเมือง

ความเป็นเมืองหลวงนั้นเริ่ม 
พร่าเลือนมากข้ึน และชานเมือง 
กําลังมีโครงสร้างเปล่ียนไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ 
สังคมและการบริโภคของผู้คน 
วิถีความเป็นอยู่และการทํางาน
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ตามรายงานของสถาบันที่ดินในเขตเมือง 
(Urban Land Institute) หน่วยงานวิจัยไม่แสวงหา 
กำาไรที่มีเป้าหมายในการรับหน้าที่เป็นผู้นำาเพื่อ 
รับผิดชอบเรื่องท่ีดินและสร้างความยั่งยืนให้กับ 
ชุมชนทั่วโลก ได้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นเมืองหลวง 
นั้นเริ่มพร่าเลือนมากขึ้น และชานเมืองกำาลังม ี
โครงสร้างเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ส่งผล 
ต่อสังคมและการบริโภคของผู้คน วิถีความเป็น 
อยู่และการทำางาน 
 
นับต้ังแต่ในช่วงปี 1870s การผลิตแบบอุตสาหกรรม 
เกิดขึ้นมาพร้อมเขตอุตสาหกรรมเป็นคร้ังแรก 
คร้ังท่ีสอง เกิดข้ึนเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกตำา่คร้ังใหญ ่
(Great Depression) เมื่อปี 1929 เป็นเหตุการณ์ 
เศรษฐกิจตกตำ่ าที่ เ กิดในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปยุโรป ทำาให้เกิดการเติบโตของพื้นที ่
ชานเมืองเป็นจำานวนมากในช่วงระหว่างปี 
1950-1960 จนมาถึงในปัจจุบัน เกิดปรากฏการณ์ 
ที่เรียกว่า “Great Suburbanization” หรือพื้นที่ 
นอกใจกลางเมืองที่สามารถพัฒนาได้เร็วกว่า 
พ้ืนท่ีในเมือง ผลลัพธ์คือการเกิดจักรวาลชานเมือง 
แม้พื้ นที่ ชานเ มือง ยัง ต้องเผชิญกับปัญหา 
เรื่องระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดมลพิษ 
และระบบเศรษฐกิจที่ไมเ่สถียรอยู่ก็ตาม แต่ก็เป็น 
ทางเลือกที่ประชากรผู้เบือนหน้าหนีความแออัด 

นั้นเลือกเป็นทางออกอยู่เสมอ โดยวิทยาลัย 
เศรษฐศาสตร์เมืองแห่งลอนดอน (The London 
School of Economics Cities) รายงานว่า 
สหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านล้านเหรียญ 
สหรัฐต่อปี ในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การสร้างงานสาธารณะ ขับเคลื่อน สวัสดิการ 
สุขภาพของทั้งประเทศ ซึ่งล้วนเป็นผลจากการ 
เติบโตอย่างรวดเร็วของพื้นที่ชานเมือง และการ 
ที่ภูมิภาคต่างๆ ถูกฟื้นคืนจากความซึมเศร้าด้วย 
การหลั่งไหลเข้ามาของเหล่านักสร้างสรรค์ 
ตัวอย่างจากการเปิดตัวของแกลเลอรี่ร่วมสมัย 
เทอร์เนอร์ (Turner Contemporary Gallery) 
ที่มาพร้อมกับการเปิดตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
ไปยังเมืองมาร์เกท (Margate) เมืองติดทะเลฝั่ง 
ตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ท่ีได้กลายเป็น 
ศูนย์กลางของศิลปินร่วมสมัย หรือการฟื้นคืน 
ย่านวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาอย่างเมืองแนชวิลล์ 
ในรัฐเทนเนสซี, เมืองนิวออร์ลีน เมืองท่าสำาคัญ
ในรัฐหลุยเซียน่า หรือเมืองแอตแลนตา เมืองหลวง 
ของรัฐจอร์เจีย ที่มีอัตราการเพิ่มของประชากร 
มากขึ้นทุกปี 
 
จากเมืองเล็กๆ นอกสายตาก็ได้รับความสนใจและ 
กลายเป็นเมืองที่น่าจับตามองในปี 2017 ประกอบ 
ไปด้วยเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) ประเทศบัลแกเรีย 

เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาของอิตาลีอย่างมาเตรา 
(Matera) ทั ้งสองเมืองนี้ถูกแนะนำาในฐานะ 
เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ประจำาป ี
2019 (European Capitals of Culture for 2019) 
เมืองฮัลล์ (Hull) ประเทศอังกฤษที่ได้รับคัดเลือก
เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมประจำาปี 2017 หรือ
เมืองคลูช (Cluj) ประเทศโรมาเนีย ที่ถูกระบุไว้ 
ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะสำาหรับศิลปินดาวรุ่ ง 
เจเนอเรชั่นต่อไป 
 
ใช่ว่าจะต้องเป็นพื้นที่ใหม่ในชานเมืองเท่านั้นที่ 
เหมาะสำาหรับใช้งาน แต่การเลือกฟื้นคืนลมหายใจ 
ให้สถานที่ที่ถูกลืมก็เป็นอีกหน่ึงทางออกเช่นกัน 
เมื่อโปรเจกต์ของมิเกล เบินรอสโตร (Miguel 
Buenrostro) ที่ชื่อว่า “Reactivando Espacios” 
ซึ่งเป็นการกลับไป ‘Reactive’ มอบชีวิตใหม่ให้ 
กับอาคารร้าง พื้นที่เก่า หรือย่านที่ไม่ถูกใช้งาน 
ด้วยความสนใจในเรื่องราวที่มาของอาคาร 
แต่ละแห่ง ไปจนถึงสาเหตุของการถูกลืม ทำาให้
เขาเริ่มออกเดินทางตามเมืองต่างๆ เพื่อค้นหา 
เรื่องราวเหล่านี้จากคำาบอกเล่าของผู้คนและ 
จากเพียงแค่บันทึกภาพถ่าย มิเกลเริ่มมองเห็น 
โอกาสบางอย่างจากอาคารและเรื่องราวท่ีได้ยิน 
เขาจึงเริ่มต้นออกแบบโปรแกรมท่ีทำาให้ผู้คน
กลับมาใช้งานอาคารเหล่านี้อีกครั้ง โดยเขาเอง 

ไม่ได้เป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบ แต่เขานิยาม 
ตัวเองว่าเป็น “Ruiniologist” หรือผู้ฟื้นคืนชีวิตให้ 
อาคารเก่า โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นและทำางานภายใต้ 
3 แนวคิดคือ Reusing Revival และ Reactivation 
ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคนกับอาคาร
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Key Word
Nomadic Innocence: ออกเดินทางด้วยสายตาไร้เดียงสา

โลกาภิวัตน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ยังคงเป็นเรื่องเดิม 
ที่ทำาให้ผู้คนกระหายการออกไปค้นพบเรื่องราว 
ในดินแดนอื่นอยู่เสมอ ตามความต้องการใหม่ 
ของเหล่านักเดินทางที่อยากร่อนเร่และท่องเท่ียว 
รู้จักมองความเคล่ือนไหวตรงหน้าด้วยสายตา 
อันบริสุทธิ์ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่จากโลกใบนี้อย่าง 
ไม่หยุดยั้ง มองหาปลายทางแห่งใหม่ท่ีไม่เคยมี 
ใครเดินทางไปถึงมาก่อน Thoughtful Travel คือ 
การเดินทางรูปแบบใหม่ ไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ที่ออกเดินทางทุกวันหยุด แต่เป็นกลุ่มคนท่ีมองหา 
เรื่องราวจากพื้นที่ ผู้คน และความเคลื่อนไหวที่ 
เกิดข้ึน คือการท่องเท่ียวเชิงลึก ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม 
กับคนอื่นๆ อย่างคนในท้องถิ่นในระดับต่างๆ
 
การเดินทางเป็นเครื่องมือของความคิด เป็นระยะ
ห่างของจิตใจระยะที่เกิดระหว่างตัวของเราเอง
กับสิ่งที่เรารู้
 
นักท่องเท่ียวต้องการที่จะส่ือสารและใกล้ชิดกับคน 
ในพ้ืนที่มากกว่าสถานท่ี เรียกร้องธรรมชาติที่เป็น 
เน้ือแท้ สัมผัสกับส่ิงที่เป็นตามจริง โดยไม่มุ่งทำาลาย 
หรือทำาให้ด่างพร้อยด้วยการโพสต์ลงโซเชียล 
มีเดีย เหล่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะไม่พึ่งไกด์บุ๊ก 
ไม่สนใจรีวิว และมุ่งออกตามหาดินแดนที่ยังไม่มี 
ใครค้นพบ พร้อมเป็นคนแรกที่ไปถึงที่แห่งนั้น

การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ต้องการออกไปเห็นสิ่ง 
ที่ยังไม่ถูกสัมผัส ทำาให้ความต้องการวันหยุดแบบ 
off-the-grid เริ่มมีมากขึ้น เป็นปฏิกิริยาต่อต้าน 
วันหยุดหรือปลายทางที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่าง
ปลอมๆ เมืองที่ไม่เอาอกเอาใจนักท่องเที่ยว แต่ 
นำา เสนอความจริ งแท้อย่างเป็นธรรมชาติ 
อาทิ เมืองพอดกอรีตซา (Podgorica) ประเทศ
มอนเตรเนโก ลองจินตนาการถึงเมืองที่แห้งแล้ง 
ก่ึงทะเลทราย มีเพียงกระจุกของพุ่มไม้กระจายตัว 
อยู่เป็นหย่อมๆ ไม่เขียวชอุ่ม แต่ก็ไม่ร้อนเกินจน 
อาศัยอยู่ไม่ได้ พอดกอรีตซาท่ีถูกสร้างขึ้นใน 
ภูมิประเทศธรรมดาๆ นี้ โดดเด่นด้วยอาคาร
พักอาศัยอย่างอพาร์ทเมนต์ที่ทาด้วยสีสัน
สดใส หน้าตาอาคารเหมือนกันราวกับมาจาก 
แม่พิมพ์เดียวกัน หากความซำ้าซากเหล่านี้กลับ
ไม่ได้ทำาให้เหล่านักท่องเที่ยวมองข้ามหรือคิดว่า
เป็นเมืองที่ไร้ชีวิตชีวา เพราะความธรรมดาของ
พอดกอรีตซากลายเป็นสวรรค์ช้ันสูงของเหล่า 
นักเดินทางจากท่ัวโลก ตัวอย่างเกาะมิเล้ียท (Mljet) 
ในโครเอเชีย ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กกลางทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ที่ไม่มีรถยนต์แม้แต่คันเดียว
บนเกาะ หรืออ่าวสเกเลตัน (Skeleton Coast) ใน 
นามิเบีย อ่าวที่ไม่มีรีสอร์ทต้ังอยู่แม้สักหลัง เงียบ 
สงบ และสามารถรับนักท่องเท่ียวได้เพียง 800 
คนต่อปีเท่านั้น 
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การเดินทางเป็นเรื่องของ “คน” หาใช่เรื่องของ 
สถานที่ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมหลายครั้งผู้คน
ดูเหมือนจะถูกผูกขาดจากตารางการท่องเที่ยว
แบบเดิม ถ้าหากตอบกันตามจริง หลายครั้งท่ี 
การเดินทางของเราแทบจะไม่ได้แลกเปลี่ยนกับ
คนในท้องถิ่น (ยกเว้นพนักงานให้บริการต่างๆ) 
ซึ่งไม่ใช่คนท้องถิ่นหรอกหรือที่เป็นคนรู้เรื่องใน
พื้นที่ดีที่สุด? นิตยสารฮัค ธีม The Adventure 
(เล่มที่ 51) ทำาเรื่องการท่องเที่ยวในนิยามใหม่ 
บรรณาธิการให้คำานิยามว่า “Anthropological 
Adventure” ภายในเล่มมีคอลัมน์ท่ีสัมภาษณ์
แอนดรูว ฟรอสท์ธอเฟล (Andrew Forsthoefel)  
ผู้ชายที่ท่องเที่ยวทั่วอเมริกาเพ่ือเรียนรู้เรื่องราวของ 
คนอื่นๆ ในระหว่างที่เขาออกเดินทาง เขาบันทึก 
บทสนทนาได้กว่า 85 ชั่วโมงเพื่อทำาเป็นชานอล 
พอดแคสต์ แอนดรูวกล่าวว่า “การออกเดินทางคือ 
ห้องเรียนสำาหรับผม และทุกๆ คนท่ีพบคือคร ู
สอนเขาด้วยเรื่องราวของพวกเขาเอง ผมต้องการ 
เฉลิมฉลองให้กับผู้คนเหล่านี้ด้วยการให้เวลาท่ี
จะฟังด้วยความรู้สึกสนใจใคร่รู้ที่แท้จริง”
 
3 ประเทศน้ีคือพ้ืนท่ีท่ีเป็นปลายทางใหม่ของเหล่า
นักเดินทางฉบับ Thoughtful travel ประจำาปี 
2017

อิหร่าน (Iran) พ้ืนท่ีหลังความขัดแย้ง จากดินแดน
ต้องห้ามสู่ดินแดนต้องไป การผจญภัยเพื่อศึกษา
มนุษย์ พูดคุยกับคนที่แตกต่างเพื่อรับรู ้ความ
หลากหลายที่เปี่ยมด้วยความหมาย ตัวอย่างจาก 
เพจ Human of New York ที่ออกเดินทางทั่ว
อิหร่านเพื่อบันทึกภาพและเรื่องราวของผู้คน 
เมื่อเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้น ชีวิตชีวาก็กลับคืนมา
อีกครั้ง อิหร่านจึงเป็นปลายทางใหม่ที่รอเหล่า
นักเดินทางไปค้นพบด้วยตัวเอง 

อินเดีย (India) การเดินทางเพื่อจิตวิญญาณของ 
มนุษย์ หลากชีวิตบนถนนสายแคบ ย่างเท้าก้าวเข้าสู ่
เขตแดนแห่งความศักด์ิสิทธ์ิ สัมผัสประสบการณ์ 
ศาสนาฮินดู วัด และเสียงเพลงท่ีลอยตามลมมาให้ 
ได้ยินในทุกหัวมุมถนน  นี่คือประเทศท่ีบูชาความเช่ือ 
เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างความเป็นและความตาย 
ด้วยเปลวไฟแห่งศรัทธา การเดินทางมาประเทศน้ี 
จะทำาให้ผู้เดินทางสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากภายใน
 
เอธิโอเปีย (Ethiopia) การย้อนเวลาเดินตามปฏิทิน 
อียิปต์ การเดินทางแบบจริงแท้ตามแบบฉบับ 
เอธิโอเปีย ที่พร้อมเปิดต้อนรับเหล่านักเดินทางทุกคน 
ทั้งสัมผัสกับธรรมชาติผ่านกิจกรรมปีนเขา ขับรถ 
จ๊ีปเข้าป่า เที่ยวซาฟารี เข้าถึงสิ่งมหัศจรรย์อย่างโบสถ์ 
ลาลิเบลา แหล่งพักพิงตามธรรมชาติอย่าง ลิมาลิโม
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Key Word 
Creative Archives : บันทึกไว้ให้อนาคต

มองย้อนกลับเพื่อเยี่ยมชมความทรงจำาเดิม เพื่อ
นำามาเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้ปัจจุบัน
 
แบรนด์เก่าแก่สัญชาติฝรั่งเศสอย่าง อีฟ แซงต์ 
โลรองต์ ตัดสินใจเปิดพิพิธภัณฑ์ของตัวเองในเมือง 
มาราเกซ Musée Yves Saint Laurent Marrakech 
(MYSLM) ซ่ึงจะเปิดอย่างเป็นทางการในฤดูใบไม้ผลิ 
ปี 2017 เพ่ือจัดแสดงคอลเล็กชันเส้ือผ้ากว่า 5,000 
ช้ิน เคร่ืองประดับโอร์ กูตูร์ที่ถูกจัดเก็บไว้กว่า 15,000 
รายการ และสมุดสเก็ตช์กว่านับหมื่นเล่มของ 
อีฟ แซงต์ โลรองต์ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นอาคาร
ที่ออกแบบด้วยสีส้มอิฐจากฝีมือของสตูดิโอโค 
(Studio Ko) ภายในแบ่งเป็นห้องนิทรรศการ ห้อง 
ประชุม ร้านหนังสือ รวมถึงห้องสมุดท่ีบรรจหุนังสือ 
หายากไว้กว่า 5,000 เล่ม ผู้ก่อตั้งสตูดิโอกล่าวว่า 
“เราออกแบบฟาซาดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย 
อิฐที่โอบล้อมเอาไว้ เปรียบเหมือนกับถำ้าท่ีมีผ้าม่าน 
ขนาดยักษ์คลุมทับ เพ่ือเป็นการแสดงความนับถือ 
ต่อผลงานจากอดีตจนถึงปัจจุบันของแบรนด์นี้”
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เช่นเดียวกับแกลลอร่ีเสมือนจริงท่ีทุกคนสามารถ
เข้าไปชมการประมวลผลของแต่ละครั้งได้แบบ 
เรียลไทม์ การหาจุดตัดระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบัน 
จนเกิดเป็น Recognition ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับ 
รางวัลจากเวที IK Prize ประจำาปี 2016 โปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Program)  
เปรียบเทียบภาพถ่ายวารสารหรือภาพข่าวเข้ากับ 
คอลเล็กชันผลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์เทท (Tate) 
ในอังกฤษ โดยทำาหน้าที่เป็นแคปซูลเวลาท่ีนำาเสนอ 
การจัดแสดงได้อย่างหลากหลาย โปรแกรมจะจำา 
ภาพจากองค์ประกอบ 4 อย่างคือ วัตถุ ค้นหา 
วัตถุที่อยู่ในภาพข่าว พร้อมค้นหาและจับคู่ให้เข้า 
กับผลงานศิลปะจากคอลเล็กชันของเทท, 
ใบหน้า ระบุใบหน้าของมนุษย์ท่ีปรากฏในภาพ  
จดจำาเป็นอายุ เพศ และการแสดงออกทางอารมณ์, 
ตำาแหน่ง โปรแกรมจะค้นหารูปทรง รูปร่าง โครงสร้าง 
การจัดวางภาพ และสีสันเพ่ือนำาไปจับให้เข้าคู่ และ 
บริบท โปรแกรมจะวิเคราะห์ชื่อภาพ วันที่ หัวข้อ
ข่าว คำาสำาคัญ คำานิยามที่เกี่ยวข้องกับภาพข่าว 
น้ันๆ ด้วยการวิเคราะห์จากตัวหนังสือ ก่อนจะนำา 
มาจับคู่เข้ากับภาพผลงานศิลปะที่ใกล้เคียง 
มากท่ีสุด พิพิธภัณฑ์จากฝ่ังสหรัฐอเมริกาเองก็ไม ่
น้อยหน้าเม่ือพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum 
of Modern Art หรือ MoMA) เปิดโอกาสให ้
ทุกคนสามารถเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ผ่าน 

หน้าจอบนโลกออนไลน์ ท่ีถูกผนวกรวมเข้ากับ 
คอลเล็กชันจัดแสดงถาวรจำานวนกว่า 7,000 ชิ้น 
ถูกทำาให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการที่เคย 
จัดใน MoMA มาตั้งแต่ปี 1929 นอกเหนือจาก
ภาพถ่ายแล้ว สื่อสิ่งพิมพ์หายากและไม่พิมพ์ซำ้า
ก็ยังถูกนำามาเผยแพร่แบบไม่มีค่าใช้จ่าย มีตั้งแต่ 
นิทรรศการแรกของพิพิธภัณฑ์ที่มีผลงานของ
ศิลปินระดับตำานานอย่างปอล เซซาน (Paul 
Cézanne) อ็องรี ปอล โกแก็ง (Henri Paul 
Gauguin) ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา (Georges-Pierre 
Seurat) และวินเซนต์ แวน โก๊ะห์ (Vincent van 
Gogh) มาจนถึงปัจจุบัน MoMA เผยแพร่นิทรรศการ 
ออนไลน์ไปแล้ว 3,538 นิทรรศการ นอกจากนี้ยัง 
มีรายการตรวจสอบวัตถุจัดแสดง ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ที่ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ด ทั้งนี้ยัง
สามารถแยกหมวดหมู่ตามประเภทการจัดแสดง 
เช่น นิทรรศการ ภาพยนตร์ โปรแกรมศิลปะ
การจัดแสดง และศิลปะจัดตั้งอื่นๆ ได้อีกด้วย
 
สำานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า 
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดตั้ง 
ห้องคลังข้อมูลขึ้นเพื่อเป็นท่ีรวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมท้ังหมดของ 
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พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยเฉพาะข้อมูลด้าน 
สถาปัตยกรรมที่จัดเก็บควบคู่ไปกับงานอนุรักษ์ 
และบูรณะโบราณสถาน และข้อมูลระบบนิเวศวิทยา 
ทางทะเลและชายฝ่ัง โดยห้องคลังข้อมูลน้ีสามารถ 
ตอบสนองการใช้สอยตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นห้องทำางานของเจ้าหน้าที่ฝา่ยจัดการ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม ตลอดจนการเป็นแหล่ง 
รวบรวมข้อมูลท้ังในรูปแบบเอกสารประวัติศาสตร์ 
หนังสือ ตัวอย่างช้ินส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
จากงานบูรณะ และข้อมูลใน “โครงการฟ้ืนฟูระบบ 
นิเวศป่าชายหาดบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และการจัดการความรู้ด้านระบบนิเวศ” ทีน่ำา 
ลักษณะทางกายภาพของพรรณไม้แต่ละชนิดมา
ประกอบเข้าด้วยกันผ่านมุมมอง และการตีความ
ของศิลปินในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากใน
ธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทำาให้เกิดมุมมองการรับรู้ 
ใหม่ที่ไม่เป็นเพียงแค่มุมมองที่เป็นลักษณะ 2 มิติ 
แต่เป็นการสร้างประสบการณ์การสำารวจใหม่
ให้กับผู้ชม ผ่านการอ่าน ตีความ และการทำา 
ความเข้าใจ ในเนื้อหาของงานที่นำามาเสนอผ่าน 
บริบทของสถานที่และเวลา
 
การหยิบประวัติศาสตร์มาปัดฝุ่นเล่าเรื่องใหม่ 
ในวงการแฟชั่นเองก็มีปรากฏให้เห็น เม่ือสไตล์ 
ไอคอนอย่าง อเล็กซ่า ชอง (Alexa Chung) 
ตัดสินใจทำางานร่วมกับดีไซเนอร์ของแบรนด์

สัญชาติอังกฤษอย่างมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ 
(Mark & Spencer หรือ M&S) ความพิเศษของ
คอลเล็กชันอยู่ท่ีการตัดสินใจเลือกทำางานและ
ชุบชีวิตใหม่จากผลงานการออกแบบของแบรนด์
นี้ท่ีผ่านมาแล้ว 132 ปี เป็นการมองย้อนกลับ 
ผ่านอดีตและคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่ เกิดขึ้นไป 
แล้ว M&S ภูมิใจในเร่ืองราวที่ผ่านมา คุณค่า
คือประวัติศาสตร์ สะท้อนความหมายของสิ่งที่มี 
อยู่และสิ่งท่ีผ่านไปแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราว 
ของแบรนด์ แต่เป็นกึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศ 
อังกฤษ
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Key Word 
Real Realism Aesthetic : สุนทรียะแห่งความจริงแท้

ถ้าหากสุนทรียศาสตร์คือปรัชญาของการรับรู้ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ธรรมชาติก็เป็นการสร้างสรรค์ 
สูงสุดที่มนุษย์จะชื่นชมและสัมผัสกับความงาม 
นั้นๆ ได้ ผลงาน Curves of Iran กำากับโดย 
สแตนิสลาส จีร็อกซ์ จับภาพสิ่งที่เขาค้นพบและ 
หลงรักในดินแดนแห่งน้ี ความงดงามของหน้าต่าง 
เปิดให้เห็นส่ิงที่เราไม่เคยรู้ อย่างที่เขาบอกว่าเส้น 
โค้งต่างๆ น้ันปรากฏในวัฒนธรรมโลกตะวันออกเต็ม 
ไปหมด ท้ังเส้นตัวอักษรในงานเขียน สถาปัตยกรรม 
เส้นโค้งของโครงสร้างอาคาร ดังคำาท่ีว่า “หาก 
ตะวันออกสร้างมุมฉาก ตะวันตกก็สร้างเส้นสาย” 
หรือคอลเล็กชัน Last of the Free โดยศิลปิน 
ชาวสก็อตอย่างนิก รอส (Nick Ross) ท่ีกลับ 
ไปหาต้นทุนทางวัฒนธรรมด้วยการสร้าง 
ส่ิงประดิษฐ์ร่วมสมัยด้วยดินเผาและหินทราย 
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการค้าขายใน 
เส้นทางจากเมโสโปเตเมียถึงกรีซและแคลิโดเนีย 
(Caledonia) ชุมชนท้องถิ่นในสก็อตแลนด ์
วัฒนธรรมของชาวแคลิโดเนียน ท้ังสถานท่ี สิ่งของ 
ที่มาจากสก็อตแลนด์ ในช่วงระหว่างยุคจักรวรรดิ 
โรมันจะมาถึง ผสมผสานเรื่องเล่าเข้ากับวัตถุ 
อัตลักษณ์ที่มั่นคงของชาติและความปลอดภัย
จากการรุกรานของคนภายนอก โปรเจกต์นี้จึง 
ทวิสต์เอาความต้องการของมนุษย์ที่ต้องผูกกับ 
ประวัติศาสตร์ของตน การรู้จักถิ่นฐานของตัวเอง 
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ดีที่สุด ประวัติศาสตร์มักจะหมุนเวียนอยู่ภายใน
ตัวเรา
 
เช่นเดียวกับโปรเจกต์ Furniture Utopia ที่เป็น 
ส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการ Sight 
Unseen Offsite เมื่อเหล่าดีไซเนอร์ 11 ประเทศ
มาออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านจาก
สไตล์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์
อย่างความเคลื่อนไหว “American Shaker” หรือ 
นิกายทางศาสนาที่ก่อตั้งในอังกฤษช่วงยุค
ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะย้ายไปตั้งรกรากที่หุบเขา
เลบานอนสหร ัฐอเมร ิกา โด่งดังในเรื่องการ 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ขนาดย่อส่วน รองรับไลฟ์สไตล์ 
ที่เรียบง่ายเคลือ่นย้ายสะดวก และผู้ที่มีความเชื่อ 
ก็ทำาขึ้นด้วยความศรัทธา ผลลัพธ์จากนิกายนี้จึง 
เปรียบเหมือนต้นกำาเนิดของสไตล์มินิมอล และ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในยุคสมัยใหม่และ
ร่วมสมัยในปัจจุบัน งานนิทรรศการนี้ไปจัดแสดง 
กันที่หมู่บ้านฮานค็อค เชคเกอร์ และพิพิธภัณฑ์ 
เม้าท์ เลบานอน เชคเกอร์ นักออกแบบจะได้ทำางาน
ร่วมกับภัณฑารักษ์ในการแปลความหมายเพื่อ
ประดิษฐ์และตีความสุนทรียศาสตร์ ให้ออกมาเป็น 
รูปทรงร่วมสมัย และเพื่อให้ผู้คนได้สมัผัสกับงาน 
ออกแบบในบริบทจริง 
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หนึ่งในโบสถ์ ออกแบบโดย สตูดิโอกอร์ม (Studio Gorm)

ชุดตระกร้า ออกแบบโดย สตูดิโอกอร์ม (Studio Gorm) นิกเลือกใช้ไม้อัลเดอร์มาทำาจานหรือถาด เพราะเป็นไม้ชนิดท่ีใช้จริงในยุคน้ัน หรือท่ีรองกระจกจากหินทรายก็เป็นวัสดุจากอดีตเช่นเดียวกัน
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CORE IDEA
 

CULTURAL MULTIPLICITY
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

+ Cultural Rethink : ทบทวนวัฒนธรรมด้วยสายตาใหม่
+ Mixed Identity : เชื้อชาติที่มากกว่าหนึ่ง
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บารัค โอบามา เป็นประธานาธิบดี 
เ ช้ือชาติแอฟริกัน-อเมริกัน
คนแรกในประวัติศาสตร์ของ
สหรัฐฯ เขาจึงมีบทบาทในฐานะ 
ตัวแทนสองด้านระหว่างความ
เจ็บปวดและความงดงาม สะท้อน
ความเป็นหน่ึงเดียวกันของความ
กลัวและความหวัง จากเชื้อชาติ
ท่ี ถูกจัดให้ เป็นทาสสู่การได้ 
เป็นเสรีชน และจากเสรีชนสู่ผู้นํา 
ประเทศ
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“I wake up every morning in a 
house that was built by slaves.”
“ทุกเช้า ฉันตื่นขึ้นมาในบ้านที่สร้างขึ้น
มาจากแรงงานทาส”
 
นี่คือส่วนหน่ึงจากสุนทรพจน์ของสตรีหมายเลข 
หนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกา มิเชล โอบามา (Michelle 
Obama) ในเวทีการประชุมใหญ่ของพรรค 
เดโมแครต ซึ ่งเป็นคำากล่าวหนึ ่งที่ดีที่ส ุดใน 
ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นประโยคที่แสดงให้เห็น 
ถึงเรื่องราวของการแบ่งแยกเชื้อชาติและชนชั้น 
ในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในอดีต เพราะความ 
เป็นสังคมอเมริกันในทุกวันนี้มาจากเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของคนที่เคยถูกเหยียดหยามใน
วันก่อน 
 
การเปิดตัวของ National Museum of African 
American History and Culture หรือ NMAAHC 
เมื่อเดือนกันยายนท่ีผ่านมา บารัค โอบามา 
(Barack Obama) เป็นประธานาธิบดีเชื้อชาติ 
แอฟริกัน-อเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ของ 
สหรัฐฯ เขาจึงมีบทบาทในฐานะตัวแทนสองด้าน 
ระหว่างความเจ็บปวดและควางดงาม สะท้อน 
ความเป็นหน่ึงเดียวกันของความกลัวและความหวัง 
จากเช้ือชาติที่ถูกจัดให้เป็นทาสสู่การได้เป็นเสรีชน 

และจากเสรีชนสู่ผู้นำาประเทศ โดยพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ทำาหน้าที่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์บท
ใหม่ของประเทศสหรัฐฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บรรจ ุ
เ ร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของคนเชื้อชาติ 
แอฟริกัน-อเมริกัน เช้ือชาติท่ีประเทศมหาอำานาจ 
แห่งนี้ทั้งรักทั้งชัง เพราะครั้งหนึ่งในอดีต การ
ปฏิบัติตัวต่อ “คนผิวสี” นั้นเรียกได้ว่ารุนแรงและ 
ก้าวผ่านกันมาอย่างยากเย็น 
 
ภายในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุตได้บรรจุ
ข้อพิสูจน์ชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมา 
มีจำานวนวัตถุจัดแสดงกว่า 36,000 ชิ้น เพื่อให้
ผู้ชมได้จดจำา ศึกษา แบ่งปันความจริงแท้ของ
อดีตอเมริกา และเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะใน 
ปัจจุบัน เปิดตัวในช่วงเวลาท่ีประเด็นเร่ืองเช้ือชาติ 
นั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือด ไม่ห่างจาก 
ช่วงท่ีมีข่าวการยิงคนผิวสีโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
แสดงให้เห็นผ่านการอธิบายยุคของการเรียนรู้ 
สิทธิพลเมือง ผู้เข้าชมจะได้เห็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการเคล่ือนไหวยุค Black Power 
Era ในช่วงปี 1960 และ 1970 กับเหล่านักปฏิบัติ 
ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์คนผิวสีในอเมริกาไป
ตลอดกาลอย่างจอห์น ลิวอิส (John Lewis) และ
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง (Martin Luther King)

ในปี 2043 จะเป็นปีที่ประชากรผิวสีในสหรัฐฯ 
กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ช่องว่างระหว่าง 
เชื้อชาติจะเพิ่มเป็นทวีคูณ โดยความหลากหลาย 
ทางเช้ือชาติน้ีเองที่จะเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือน 
การตัดสินใจในระดับนโยบายรัฐ การเปล่ียนแปลง 
ประชากรในครั้งนี้ของสหรัฐฯ กำาลังเป็นความ 
ท้าทายและโอกาสใหม่สำาหรับกลุ่มคอมมูนิตี้ 
ด้วยเหตุสำาคัญอย่างการเพ่ิมจำานวนผู้อพยพอย่าง 
ฉุดไม่อยู่ในหลายเมืองช้ันนำา เหล่านายกเทศมนตรี 
กำาลังถกเถียงเพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุดสำาหรับ
กลุ่มคนอยู่อาศัยเดิมและผู้อพยพเข้ามาใหม่ 
หากไม่รองรับด้วยนโยบายหรือมองข้าม คำาถาม
คือไม่ใช่กลุ่มคนเหล่านี้หรอกหรือท่ีเป็นคน
กำาหนดชะตาอนาคตของสหรัฐฯในทศวรรษ 
ต่อไป?
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Key Word
Cultural Rethink : ทบทวนวัฒนธรรมด้วยสายตาใหม่

เป็นเร่ืองชวนขบคิดเมื่อหนังสือนิทานเด็กชุด 
Once Upon a World เขียนโดยโคลเอ้ เฟอร์กินส์ 
(Chloe Perkins) นำาเอานิทานคลาสสิคของเด็กๆ 
ท่ัวโลกมาสร้างเรื่องใหม่ใหมี้ความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรมได้อย่างนา่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นสโนว์ไวท์ 
ที่ฉากหลังเป็นประเทศญี่ปุ่น ซินเดอเรลล่าที่เล่า 
เร่ืองในเมืองเม็กซิโก และราพันเซลท่ีสวมชุดส่าหรี 
โดยยังคงเรื่องราวของแม่นมนางฟ้าใจดีกับ 
รองเท้าแก้วไว้อย่างครบถ้วน ไม่ใช่แค่เพียงทวิสต์ 
เล่าเร่ืองด้วยบริบทใหม่ แต่นักเขียนยังเลือกนักวาด 
ภาพประกอบที่เป็นคนชนชาตินั้นๆ มาถ่ายทอด
ลายเส้นอีกด้วย เรื่องเล็กๆ อย่างหนังสือนิทาน 
ชุดน้ีเป็นจุดเริ่มต้นทำาให้เด็กน้อยที่ได้อ่านนั้น
มองเห็นโลกแตกต่างไปจากเดิม 
 
ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ อย่างหนังสือนิทานเท่าน้ัน แต่ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังไปปรากฏ

บนเวทีงานกีฬาโลก “Final Five” คือคำาเรียกทีม
นักกีฬายิมนาสติกหญิง 5 คนท่ีลงแข่งขันโดย
มีธงชาติสหรัฐฯ ติดอยู่บนเสื้อและคว้าเหรียญ
ทองในการแข่งขันโอลิมปิกริโอ 2016 จะไม่น่า
แปลกใจหากทั้งหมดเป็นคนผิวขาวผมบลอนด์ 
ที่เป็นภาพจำาของชาวอเมริกัน แต่กลับเต็มไปด้วย 
ส่วนผสมของเชื้อชาติท่ีหลากหลาย ภายในทีม 
ประกอบด้วยลอเร ียน เฮอนันเดส (Laurie 
Hernández) ทีม่ีเชื้อสายเปอโตริกัน แก้บบี ้
ดักลาส (Gabby Douglas) นักยิมนาสติกผิวสี 
คนแรกท่ีคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันประเภท 
รวมอุปกรณ์ในลอนดอน เกม 2012 หรืออลี- 
เรสแมน (Aly Raisman) นักยิมนาสติกวัย 22 ปี 
ที่มีเชื้อสายยิว อีกสองคนคือแมดิสัน โคเชียน 
(Madison Kocian) และซีโมน ไบลย์ (Simone 
Biles) สาวน้อยท่ีเป็นขวัญใจคนท้ังโลก ท่ีมีเช้ือสาย
เบลีซ-อเมริกัน 
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Key Word
Mixed Identity : เชื้อชาติที่มากกว่าหนึ่ง
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นักเขียนอย่างบอนนี่ ซุ่ย (Bonnie Tsui) เคยเขียน 
บทความในนิตยสารนิวยอร์ก ไทมส์ ไว้ว่าอัตลักษณ์ 
ทางเชื้อชาติของมวลมนุษย์กำาลังจะหลอมรวม 
กันอย่างมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น “ลูกเสี้ยว” จะ 
มีมากกว่า3 หรือ 4 สัญชาติ และจะเพิ่มจำานวน 
ขึ้นเป็นทวีคูณ หนึ่งในตัวอย่างที่สร้างแรงสั่น 
สะเทือนและทำาให้คนทั้งโลกเริ่มตั้งคำาถาม 
กั บ ป ร ะ เ ด็ น คื อ ก า ร ที่ ห น่ึ ง ใ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 
ประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สจากประเทศญ่ีปุ่น แอรีนา 
มิยาโมโตะ (Ariana Miyamoto) และได้ครอง
มงกุฎ มิสยูนิเวอร์ส ปี 2015 แต่การเข้ารับ 
ตำาแหน่งของเธอก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 
ว่า “ไม่เป็นญี่ปุ่น” หรืออย่างที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า  
Hāfu ซึ่งมีความหมายว่า “ลูกครึ่ง” สาวน้อยวัย 
22 ปีลูกผสมระหว่างญ่ีปุ่น แอฟริกัน และอเมริกัน 
คนน้ีจึงเป็นหน่ึงในปรากฏการณ์ท่ีทำาให้เอกลักษณ์ 
หนึ่งเดียวของญ่ีปุ่นต้องพบกับความท้าทายใหม่ 
ไม่ใชแ่ค่เพียงมิยาโมโตะเท่านั้น จาซินทา ลัล 
(Jacinta Lal) สาวผมบลอนด์ ตาสีฟ้า จะดูเป็นคน
ธรรมดาถ้าเธอไม่ได้รับตำาแหน่งนางสาวอินเดีย  
ด้วยเพราะพ่อของจาซินตามีเช้ือชาติฟิเจี้ยน-อินเดีย 
ส่วนแม่เป็นชาวนิวซีแลนด์ หญิงสาวสองคนนี้กำาลัง 
บอกว่าทิศทางของวัฒนธรรมและเชื้อชาติของ
โลกกำาลังเปลี่ยนไป กลายเป็นบันทึกบทใหม่แห่ง 
อนาคต

ความหลากหลายกำาลังกลายเป็นความท้าทาย 
ใหม่ต่อขนบเดิม นิยามของชาตินิยมเร่ิมส่ันคลอน 
ในทุกระดับ การแสดงออก เชื้อชาติ สัญชาติ 
เอกลักษณ์ท่ีเป็นหน่ึงเ ร่ิมสลายการเป็นการ 
ผสมผสานไม่สิ้นสุด Multi-racial and multi- 
cultural unions
 
“ฉันมีเชื้อชาติคิวบา เปอโตริโก โดมินิกัน เป็น 
คร่ึงคนขาวคร่ึงคนผิวสี” หญิงสาวคนหน่ึงในวิดีโอ 
The Struggle Of Being Mixed Race กล่าว
ถึงเชื้อชาติที่ประกอบสร้างเป็นตัวเธอขึ้นมา 
วัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้คอืการแสดงให้เห็นถึงการ 
“ถูกตัดสิน” จากการมองผิวเผินแค่เพยีงภายนอก 
สอดคล้องกับรายงานของพิวรีเสิร์ช เซนเตอร์ ที่ 
พบว่า กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเช้ือชาติรู้สึก 
ว่าสิ่งท่ีเป็นน้ันคือ “ช่องว่าง” หรือ “สะพาน” เช่ือมต่อ 
ระหว่างเชื้อชาติที่แตกต่างกันสองเชื้อชาติ 
หรือมากกว่า 
 
ข้ามมายังดินแดนมังกรที่เมืองไคเฟิง ประเทศจีน 
ท่ีในใจกลางเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางท่ีกลุ่มคนยิว  
(Jewish) อยู่อาศัย ทำาให้ในพื้นท่ีนั้นมีการแชร ์
ความเชื่อมาตั้งแต่เมื่อ 700 ปีก่อน เป็นพื้นที่ที่ 
เราจะได้ยินเสียงสวดภาษาฮิบรูและจีนกลมกลืน 
กันเป็นหนึ่งเดียว ได้เห็นประชากรในประเทศ 
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ขนาดใหญ่อย่างจีนท่ีรับเอาเอกลักษณ์ยิวไว้กับ 
ตัวเอง ผ่านการศึกษาตามหลักความเช่ือของศาสนา 
ยิวและยังคงภาคภูมิใจในวัฒนธรรมจีนท่ีมี ซ่ึงกลุ่ม 
คนยิวในไคเฟิงนี้ค่อนข้างมีความแตกต่างกับยิว 
ในยุโรป เน่ืองจากจะไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่าง 
ในการอยู่ร่วมกัน ทั้งเรือ่งของเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมสามารถผสมผสานกลมกลืมกันได้ 
อย่างเป็นหน่ึงเดียว ในขณะที่ยิวในยุโรปน้ันจะมุ่ง 

แต่แบ่งแยกตัวเองออกมาจากศาสนาคริสต์ 
อย่างเป็นเอกเทศ สำาหรับกลุ่มคนที่นับถือศาสนา 
ยิวยังคงอยู่ได้โดยมีอัตลักษณ์ของตัวเอง แม้จะ 
แชร์บางส่วนกับอัตลักษณ์ความเป็นจีน อาทิ ความ 
กตัญญูรู้คุณ เคารพนับถือผู้สูงอายุ เคารพต่อผู้รู้ 
หรือปราชญ์ และเคารพต่อผู้มีอำานาจด้ังเดิม ทำาให้ 
คนยิวในเมืองไคเฟิงสามารถกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมเก่าแก่ได้อย่างลงตัว
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Influencer
กลุ่มคนที่น่าจับตามอง
 Michelle Elligott
 Alexa Chung 
 Terry Jones
 Michelle Obama
 Rayza Nicácio
 Miguel Buenrostro
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Place/Country
 Plovdiv
 Matera
 Hull
 Cluj
 China 
 Brazil
 India 

Art
 V&A

 (online database)
 Tate (AI programme)
 พระราชนิเวศน์

 มฤคทายวัน
 (Creative Archives) 
 National Museum

 of African American
 History and Culture: 
 NMAAHC

Fashion
 Yves Saint Laurent
 Mark & Spencer

Culture & Lifestyle
 Afro-Brazilian 
 Chinese Caliigraphy
 Micro blog
 Wealthness
 Ruiniologist
 Localist
 Thoughtful travel
 Anthological

 Adventure

TREND CARTOGRAM
ตารางสรุปแนวโน้ม

Material

Naturals MC#7643-01
ประกอบขึ้นจากแถบเส้นด้ายแบนขนาดเล็ก
ละเอียดสานให้มีช่องโปร่งรูปหกเหล่ียมระยะห่าง
เท่าๆ กัน เครื่องจักรที่สามารถทอโครงลักษณะ
นี้ได้มีเพียงสองเครื่องเท่านั้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่ง
ใช้สำาหรับทำาชุดกิโมโน 

Naturals MC#7229-01
Dak-mulberry paper กระดาษสาทำามือลวดลาย 
นูนสามมิติจากเกาหลี คุณสมบัติคงทนรับแสง 
ดูดซับกลิ่นอับและความชื้น ฆ่าเชื้อโรค และเป็น 
ฉนวนได้ดี เหมาะสำาหรับใช้ตกแต่งภายในอาคาร 
ทำาแผ่นกรองอากาศ และผ้าม่านกรองแสง
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Key Idea

ยุคท่ีชีวิตจริงของมนุษย์กลมกลืนกับโลก
เสมือนอย่างมองหาเส้นแบ่งได้ไม่ชัดเจน 
ความเสมือนจริงท่ีหมุนเวียนอยู่ภายใน
เครือข่ายออนไลน์คือความเย้ายวนใจที่
ทําให้เราผละจากความจริงตรงหน้า พร้อม
เต็มใจเดินเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงจินตนาการ
บนพ้ืนฐานของสายสัมพันธ์ท่ีเป็นส่ิงสมมติ 
อัตลักษณ์และความเป็นตัวตนถูกกําหนดได้
ตามนึกคิดและเปล่ียนแปลงได้ตามใจชอบ 
ในวันน้ีท่ีโลกเสมือนกําลังขยายตัวกว้างข้ึน 
สิ่ งสําคัญจึงอยู่ ท่ี ว่ามนุษย์จะสามารถ 
มองเห็นเส้นแบ่งของระยะ และใช้เทคโนโลยี
เหล่านี้มาเพิ่มศักยภาพการใช้ชีวิตและ
ตอบโจทย์เรื่องความสุขในโลกทั้ง 2 ใบนี้
ได้อย่างไร

Key Idea
 

 ในปี 2017 เทคโนโลยีออกแบบมาเพื่อการ
ใช้งานที่ตอบสนองทางด้านจิตใจ อารมณ์ความ
รู้สึก พร้อมปรับความสมดุลเรื่องงานและการใช้
ชีวิตประจำาวันได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2015 
เป็นต้นมา แอปพลิเคชันประเภท Mindful ได้
กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกค้นและได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในสหรัฐฯ 
 

 เมื่อปี 2012 บริษัท โกดัก (Kodak) ปรับ 
โครงสร้างในสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับตลาดของกล้อง 
ดิจิทัล จนกระทั่งต้นปี 2016 ยอดขายได้เพิ่มขึ้น 
เป็นสองเท่าในยุโรปและกำาลังเติบโตข้ึนท่ัวโลก 
จึงตัดสินใจเปิดโรงงานในอินเดียอีกครั้งจน
กลายเป็นที่ฮือฮาทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นปรากฎ
การณ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นทุนแบบแอนะล็อก
 

 เจนซี (Gen Z) หรือท่ีเราเรียกว่าไอเจน (iGen) 
มีความต้องการข้อมูลรูปแบบท่ีเป็นส่วนตัว
มากกว่าเจเนอเรชั่นอื่นๆ รายงานจาก Center 
of Generation Kinetics ระบุว่า เด็กเจเนอเรช่ัน 
ดังกล่าวมักเลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีมีความ 
เป็นส่วนตัวอย่างสแนปแชต มากกว่าเครือข่าย
สาธารณะอย่างเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์

 Livestream ตัวอย่างท่ีชดัเจนซ่ึงเกิดข้ึนจาก 
วิวัฒนาการของส่ือโซเชียลมีเดียแบบตอบสนอง 
เรียลไทม์  Livestream จึงไม่เพียงเป็นการถ่ายทอด 
ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างตัวตนใน 
พ้ืนท่ีโลกออนไลน์ในรูปแบบสาธารณะ การพูดคุย 
โต้ตอบทางไกลกับผู้ที่เข้าชมแบบทันที เป็นการ
วีดีโอคอลทางไกลสำาหรับผู้ที่ยินยอมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์
พร้อมกับโลกแห่งความจริง
 

 มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) 
ซีอีโอของเฟซบุ๊ก กล่าวในบล็อกของตนเองว่า 
“ลองจินตนาการดึงความสนุกท่ีคุณจะได้จากการ 
น่ังดูเกมติดขอบสนาม การได้นั่งเรียนกับนักเรียน 
และอาจารย์จากท่ัวทุกมุมโลก หรือการปรึกษา
กับแพทย์แบบตัวต่อตัว”
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IMPERIAL PALACE
Pantone 18-3615 TPX
CMYK 25, 42, 0, 53

SHADOW PURPLE
Pantone 19-3217 TPX
CMYK 0, 41, 0, 70

JET SET
Pantone 19-5708 TPX
CMYK 13, 0, 0, 78
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Color Theme - แนวความคิดด้านสี

BRIGHT WHITE
Pantone 11-0601 TPX
CMYK 0, 0, 0, 5

CRADEL PINK
Pantone 12-2905 TPX
CMYK 0, 11, 5, 8

PURPLE HEATHER
Pantone 14-3911 TPX
CMYK 13, 14, 0, 15

DAWN BLUE GEYSER
Pantone 13-4303 TPX
CMYK 2, 0, 0, 18

BELGIAN BLOCK
Pantone 15-4306 TPX
CMYK 0, 8, 5, 30

MISTY JADE
Pantone 13-6008 TPX
CMYK 13, 0, 8, 14

BLUE TURQUOISE
Pantone 15-5217 TPX
CMYK 53, 0, 2, 29

NAUTICAL BLUE
Pantone 19-4050 TPX
CMYK 85, 46, 0, 44

VIVID VIOLA
Pantone 18-3339 TPX
CMYK 0, 58, 17, 38
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CORE IDEA 1
 

TECH MIND BODY
เทคโนโลยี/จิตใจ/ร่างกาย

+ Unplugged From Modern Technology : เว้นระยะห่างระหว่างเทคโนโลยี
+ Nostalgia to Analogue : โหยหาแอนะล็อก
+ Emotion Euphoria : เติมเต็มอารมณ์
+ Wearable : อุปกรณ์สวมใสป่
+ Brain to Brain : จากสมองถึงสมอง

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
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CORE IDEA 1: Tech Mind Body
เทคโนโลยี/จิตใจ/ร่างกาย

นวัตกรรมทันสมัยอาจกลาย
เป็นสิ่งธรรมดาสําหรับคน 
ยุคนี ้ เพราะความใหม่อาจ
หมายถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากต้นทุนแบบแอนะล็อก
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ค่าเฉล่ียเวลาทำางานของนิวยอร์กเกอร์ คือ 49 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยเวลาหลับ 
พักผ่อนอยู่ที่ 47 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 
ค่าเฉลี่ยเวลาทำางานของคนญี่ปุ่น 78 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเวลาหลับพักผ่อนอยู่
ที่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
ค่าเฉลี่ยเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในสาเหตุต้นๆ ที่ทำา 
ให้สถิติโรคเครียดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงยังไม่นับปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจภายในประเทศและระดับโลก ในปี 2012 
ฟินแลนด์เก็บข้อมูลจากคนเกือบ 3,000 คน พบว่า
ความเครียดจากการทำางานเป็นผลให้คนแก่ชรา
เร็วกว่าปกติ ทั้งยังมีผลต่อการเกิดโรคหัวใจ จึง
ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่จะพบสถิติคนหัวใจ
วายมากที่สุดในวันจันทร์ วันแรกของการทำางาน
ประจำาสัปดาห์ วันหยุดจึงกลายเป็นช่วงเวลาอัน
แสนพิเศษสำาหรับกลุ่มคนวัยทำางานในการสร้าง 
แผนการพักผ่อน งานเขียนของมาร์ติน ลินด์สตรอม 
(Martin Linstrom) ในหนังสือ Brandwashed 
อธิบายว่า เพื่อให้สมองทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เราควรเว้นว่างจากการทำางานด้วยการผ่อนคลาย 
หรือทำาอย่างอื่นสลับกับงาน เพราะในระหว่างที่ 
เรากำาลังหยุดพักความคิดจากงาน สมองเราจะทำา 
การรีเซตคล้ายกับคอมพิวเตอร์ หลังจากรีเซตระบบ 
สมองจะมีพื้นที่ว่างสำาหรับบรรจุข้อมูลเพิ่ม หาก 

ไม่เคยได้หยุดพัก สมองจะช้าเหมือนคอมพิวเตอร์ 
ที่มีความเร็วแรมพ์ตำ่า ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ทำางานอย่างเต็มที่ 
 
ในปี 2015 พบว่าคนอเมริกันจำานวน 30% มักใช้ 
เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดไปกับโปรแกรมเพื่อ 
สุขภาพ ทำาให้หลายบริษัทในสหรัฐฯ จึงเกิดนโยบาย 
ให้ของขวัญด้วยแพคเก็จเป็นทริปพักผ่อน ภายใต้ 
แนวคิด Work-Life Balance โดย ริชาร์ด แบรนสัน 
(Richard Branson) ผู้บริหารเวอร์จ้ิน (Virgin) เคย 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการทำางานในข่าว
ซีเอ็นเอ็น (CNN) ว่า “การพักผ่อนเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ ปล่อยให้พวกเขาผ่อนคลาย แล้วพวก
เขาจะทำางานได้สำาเร็จลุล่วง” และยังกล่าวอีกว่า 
“หากไม่มีแพคเก็จท่องเที่ยวพักผ่อนแก่พนักงาน
ในบริษัท ที่จะทำาให้พนักงานคาดหวัง พนักงาน
จะไม่เกิดแรงกระตุ้นในการทำางาน ซึ่งอาจเกิด 
ผลกระทบต่องานที่พวกเขาทำาอยู่” นอกจากน้ีเขา 
ยังได้เล่าประสบการณ์จากเพื่อนที่ทำางานในบริษัท 
ภาพยนตร์สตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่างเน็ตฟลิกซ์ 
(Netflix) ว่า “...การใช้ชีวิตรูปแบบเดิมๆ ในทุกๆ 
วัน โดยไม่หาประสบการณ์ เหมือนประสบการณ์ 
ถูกตอกยึดเอาไว้ด้วยตะปู ความคิดสร้างสรรค์
และประสิทธิภาพในการทำางานจะค่อยๆ หายไป 
ทีละนิดจนไม่หลงเหลือเลย”

นโยบาย “20% time” ของบริษัทกูเกิล มีมาตั้งแต่ 
ปี 2002 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานใช้เวลา 20% 
ของการทำางาน หรือ 1 วันเวลางานในแต่ละสัปดาห์ 
ทำางานอะไรก็ได้ที่ไม่เก่ียวข้องกับงานของบริษัท 
ผลของการพักสมองจากเร่ืองงาน ลดความเครียด 
และลดการเร่งรีบ ทำาให้พนักงานเร่ิมรู้จักการเข้าถึง 
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานกูเกิล ซ่ึงส่งผล 
ให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ข้ึนเป็นโปรเจกต์อยา่ง gmail, 
Google News, Google Chrome, Google 
Cardboard และอื่นๆ อีกมากมายที่ตามมา
 
ในปี 2017 เทคโนโลยีออกแบบมาเพื่อการใช้งาน 
ที่ตอบสนองทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ปรับ 
ความสมดุลเรื่องงานและการใช้ชีวิตประจำาวัน 
ได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา 
แอปพลิเคชันประเภท Mindful ได้กลายเป็น 
แอปพลิเคชันท่ีถูกค้นหาและได้รับความนิยมเป็น 
อย่างมากในสหรัฐฯ ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
เรื่องของจิตใจและการผ่อนคลายได้รับความนิยม
และเติบโตอย่างมากในตลาดเทคโนโลยี ไม่ว่าจะ 
เป็นอุปกรณ์ wearable ที่เชื่อมต่อกับร่างกายและ 
ตอบสนองด้านความรู้สึก ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ประเภทสุขภาพและสปา งานออกแบบภายในสำาหรับ 
พื้นที่ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า การออกแบบ
สถานที่ หรือแม้แต่รูปแบบของเทคโนโลยีเองท่ี 
พัฒนาด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะเข้ากับ
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ฟังก์ชันการใช้งาน ตามหลักกยศาสตร์ พร้อม
คงความทันสมัยเพื่อตอบสนองสำาหรับคนเมือง  
 
นวัตกรรมทันสมัยอาจกลายเป็นสิ่งธรรมดา 
สำาหรับคนยุคน้ี เพราะความใหม่อาจหมายถึงการ 
สร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นทุนแบบแอนะล็อก เมื่อปี 
2012 บริษัทโกดัก (Kodak) มีการปรับโครงสร้าง
ในสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับตลาดของกล้องดิจิทัล จน 
กระทั่งต้นปี 2016 ยอดขายกลับเพิ่มขึ้นเป็นสอง 
เท่าในยุโรปและกำาลังเติบโตข้ึนท่ัวโลก จึงตัดสินใจ 
เปิดโรงงานในอินเดียอีกคร้ังจนกลายเป็นท่ีฮือฮา
ทั่วโลก เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มี 
การนำาระบบฟิล์มมาใช้เพื่อคงเอกลักษณ์ในคุณภาพ 
ของภาพฟิล์มไว้ อย่างหนังไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่อง 
Star War ภาค The force awakens หรือ Jurassic 
world 2 ที่กำาลังถ่ายทำาด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม. 
การต่ืนตัวเร่ืองนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีลำ้าหน้า
จึงหมายถึงโอกาสสำาหรับการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่
ทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับทางเทคนิค แม้โลก
ออนไลน์รอบๆ ตัวจะมีอิทธิพลและผลักดันให้คน 
เพิ่มความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น ทำาให้ผู้คนรับเอานิสัย 
ใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วและลืมวิธีเก่าๆ ท่ีเราเคยทำา 
มาก่อน จนบางครั้งอาจคิดได้ว่าเรากำาลังอยู่ใน 
โลกที่ตกเป็นเมืองขึ้นของเทคโนโลยี ความสำาคัญ 
จึงหมายถึงการอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อม
การนำาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมศักยภาพการใช้ชีวิต
ให้ดีขึ้น และสามารถตอบโจทย์เรื่องความสุขได้
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Key Word
Unplugged From Modern Technology :
เว้นระยะห่างระหว่างเทคโนโลยี
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ทศวรรษที่ 1830 อเล็กซีส์ เดอ ท็อคเคอวิลล์ 
(Alexis de Tocqueville) นักเขียนชาวฝรั่งเศส 
ได้กล่าวโทษสัญชาตญาณในการช้อปป้ิงว่า 
เป็นตัวการเพิ่มความเร็วในจังหวะของชีวิต การ
วิเคราะห์ดังกล่าวเป็นจริงมาถึงปัจจุบัน เม่ือโลก 
ท้ังโลกเป็นร้านค้า และผู้คนซึ่งเป็นนักช้อปพยายาม 
บริโภคและมีประสบการณ์มากที่สุดเท่าที่จะ
ทำาได้ นอกเหนือจากการมีการงานท่ีดีแล้ว เรายัง 
ต้องการเข้าคอร์สเรียนศิลปะ ไปออกกำาลังกาย 
ที่ยิม อ่านหนังสือทุกเล่มที่ขายดี ออกไปทานข้าว 
กับเพื่อน เข้าชมรมสโมสร เล่นกีฬา ดูโทรทัศน์
เป็นเวลานานๆ ฟังดนตรี ใช้เวลากับครอบครัว
และคนรัก ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องใช้ใหม่ล่าสุด ไป 
ดูหนังดูละคร มีความสุขกับการได้ไปเท่ียวหรือ 
พักร้อนในท่ีห่างไกล ผลคือต้องกลับมาทุกข์ทรมาน 
กับความไม่เชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งที่ต้องการกับ
สิ่งที่เราสามารถมีได้ในความเป็นจริง การเลือก
ใช้ของที่จำาเป็นและเหมาะสมกับตัวเองท่ีสุดจึง
อาจไม่ใช่ความทันสมัยท่ีสุด แต่คือส่ิงทีต่อบสนอง
การใช้งานได้ดีที่สุดตามสัญชาตญาณความเป็น
มนุษย์
 
รายงาน The Millennial Anti-Hedonists เผยว่า 
กลุ่มคนมิลเลนเนียล 70% ให้ความสนใจเรื่อง
ดิจิทัลดีท็อกซ์ (Digital Detox) และการฝึกสติ 
(Mindful Meditation) เพื่อพุ่งความสนใจไปยัง 

สิ่งที่กำาลังทำาในช่วงเวลาน้ัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม 
การพักผ่อนจากโลกดิจิทัล นำาตนเองเข้าสู่เทคโนโลยี 
เท่าท่ีจำาเป็น หรือเข้าโหมดแอนะล็อกอย่างเต็มตัว 
อย่างในปี 2015 กระแสสมุดภาพระบายสีได้กลาย 
เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนวัยทำางานใน
เอเชียและสหรัฐฯ หนังสือภาพชุด Secret Garden 
ของโจฮันนา บาสฟอร์ด (Johanna Basford) ได้ 
ขึ้นอันดับสินค้าขายดีในเว็บไซต์แอมะซอน 
ในขณะเดียวกันยังทำาให้ยอดขายดินสอสีใน
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.3% ไม่เพียงแค่การนำาตัวเอง
สู่กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนทางจิตใจ แต่ยังส่งผล 
ไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมในท่ีอาศัยให้เกิด
ความสงบเหมือนการพักผ่อนได้ในทุกๆ วัน
 
ในเกาหลีใต้เป็นปรากฎการณ์ที่เห็นเด่นชัด ตั้งแต่ 
ปี 2015 เป็นต้นมา สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง 
ภายในบ้านจากบริษัทใหญ่ๆ มียอดขายลดลง 
ในขณะที่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กหรือสินค้า
ท้องถ่ินประเภททำามือกลับได้รับความนิยมมากข้ึน 
อย่างแบรนด์คาซาเมีย ดูดอท (Casamia Dodot) 
และแรรอว์ (Rareraw) ที่มียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
ถึง 46.6% ส่งผลให้สินค้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน 
บ้านขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันพอเหมาะกับการอยู่อาศัย 
ได้รับความนิยมข้ึนตาม อย่างพัดลมไร้ใบพัดของ 
ไดสัน ที่ประหยัดเนื้อที่ สามารถปรับระบบให้เข้า 
กับแต่ละฤดูกาล หรือฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่าง 

conbox wireless fan
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คอนบ็อกซ์ พัดลมพลัง wireless ควบคุมโดย 
แอปพลิเคชันแต่มีหน้าตาธรรมดา เรียบง่ายท้ัง 
รูปทรงและสี ออกแบบโดยจียุน คิม (Jiyoun Kim) 
ให้สามารถปรับส่วนสูงได้สองระดับ และยังพับเก็บ 
เอาส่วนฐานขึ้นเป็นฝาปิดกันฝุ่นได้ นอกไปจาก
นี้ยังมีเครื่องพิมพ์ Stack จากไอเดียของนัก
ศึกษาช่ือมูจิ ยามาโมโต้ จากมหาวิทยาลัย Ecole 
Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) ใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เครื่องพิมพ์ที่ออกแบบ 
แทนที่การสอดกระดาษ เปล่ียนเป็นการวางเคร่ือง 
พิมพ์ไว้บนกองกระดาษขนาด A4 แทนการสอด 
กระดาษ โดยลูกกล้ิงด้านล่างจะดึงกระดาษข้ึนไป 
และพิมพ์ออกมาทางด้านบน เพื่อเป็นการลดวัสดุ 
และประหยัดพื้นที่ หรือเก้าอี้ Elysium ออกแบบ
โดย เดวิด วิคเกท (David Wickett) เก้าอี้จาก 
การวิจัยถึง 10 ปีเร่ืองกระดูกสันหลัง ก่อน 
ออกแบบและผลิตเป็นเก้าอ้ีด้วยวัสดุคาร์บอน
ไฟเบอร์ เอียงลงได้ 25 องศา ผู้ใช้งานจะรู้สึก 
นำ้าหนักตัวที่เบาลง เสมือนนอนหรือนั่งในภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วง
 
ไม่เพียงบ้านพักเท่านั้น เพราะธุรกิจโรงแรมก ็
ตอบรับกระแสความเรียบง่าย ถอดความทันสมัย 
และใช้เทคโนโลยีเพื่อการบำาบัดจิตใจมากกว่า
ความบันเทิง อย่างโรงแรมมอร์แกนส์ กรุ๊ป (Morgans 
Hotel Group) ในลอนดอน ที่ทำาให้โรงแรมไม่เป็น 
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เพียงที่พักค้างแรม แต่มีจุดขายอยู่ท่ีการให้บริการ 
ด้านสุขภาวะท่ีดีแก่แขกผู้มาพัก ด้วยแอปพลิเคชัน 
buddhify เสนอ 10 รูปแบบการให้บริการ โดยทาง
โรงแรมจะจัดกิจกรรมและให้บริการตามรหัส 
ท่ีผู้พักเลือกไว้ในแอปพลิเคชันตามเวลาท่ีจองไว้ 
หากต้องการใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้านสามารถ 
กดโหมด At Home หากต้องการลดความเครียด 
กดโหมด Feeling Stressed หรือไม่สบายสามารถ 
กดโหมด Pain & Illness ได้ รวมถึงการคดิค้น 
เทคโนโลยีเพื่อลดความตึงเครียดสำาหรับผู้บริการ 
ในกรณีใดๆ อย่างการรอคิวร้านอาหาร ธนาคารหรือ 
ไปรษณีย์ ProPilot Chair เก้าอ้ี 6 ตัวต้นแบบ โดย 
บริษัทนิสสัน (Nissan) ทดลองใช้ในเมืองโยโกฮาม่า 
เป็นที่แรก เก้าอี้นั่งสำาหรับรอคิวที่สามารถเคลื่อน 
ตัวเองได้ด้วยสัญญาณวายฟาย เน้นการใช้งานที่ 
เหมาะสำาหรับคนทุกรูปร่าง โดยไม่ต้องฟังเสียง 
เรียกคิวให้รู้สึกไม่สบายใจอีกต่อไป เพราะเก้าอี้ 
จะเคลื่อนตัวเองตามคิวไปเรื่อยๆ จนถึงคิวของ
ตนเอง

แอปพลิเคชัน buddhify
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Key Word
Nostalgia to Analogue : โหยหาแอนะล็อก
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เอ็ดด้ี เรดเมย์น (Eddie Redmayne) นักแสดงชาย
ชาวอังกฤษ เปลี่ยนใจจากไอโฟนไปใช้โทรศัพท์
มือถือธรรมดา เพื่อที่เขาจะได้ไม่จดจ่ออยู่กับ 
ข้อความ อีเมล หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ตลอดเวลา 
เขาได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ ดิ อินดีเพ็นเดนต์
ว่า “ผมพยายามเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ธรรมดา 
โบราณๆ แทนสมาร์ทโฟน มันเป็นปฏิกิริยาต่อต้าน 
การติดไอโฟนตลอดเวลา อีเมลที่ส่งมาจำานวนมาก 
และผมก็พบว่าตัวเองต้องพยายามตามชีวิตจริง
ให้ทัน โดยไม่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเลย” ด้วยเหตุน้ี 
การทำาการตลาดเทคโนโลยีท่ีจะส่งเสริมผู้บริโภค
สินค้ากลุ่มนี้จึงต้องคำานึงถึงความเรียบง่ายที่มา
พร้อมประสิทธิภาพ เพราะคนกลุ่มนี้มองหาตัวเลือก
ที่เหมาะสมกับตนเอง จริงอยู่ที่เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังแก่การใช้ชีวิตในยุคนี้ แต่
บางคร้ังแนวทางแบบแอนะล็อกที่ไม่เชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายใดๆ กลับเป็นคำาตอบ
 
กลุ่มมิลเลนเนียลคือกลุ่มผู้บริโภคท่ีถูกจับตามอง 
สำาหรับการทำาการตลาดยุคน้ี เพราะเติบโตมาพร้อม 
กับวิวัฒนาการของยุคดิจิทัล พร้อมเข้าใจบรรยากาศ 
ของแต่ละยุคสมัยที่ต่างกัน กลุ่มมิลเลนเนียลชอบ 
ความสนุกสนาน และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ
หาประสบการณ์เพื่อตอบสนองความสุข เรโทร 
(Retro) ย่อมาจาก Retrospective แปลว่า “ย้อนยุค” 
กำาลังเป็นกระแสท่ีขบัเคลื่อนโดยกลุ่มคนมิลเลนเนียล 

ที่แพร่กระจายสู่คนทุกกลุ่ม กระท่ังเกิดกระแสของ 
เรโทรสไตล์ในอินเทอร์เน็ต วัยรุ่นหันมาแต่งตัว 
ใส่เสื้อสกรีนลายวงดนตรีสมัยยุค 80 ไม่เพียง
เท่านั้น กระแสของการย้อนยุคยังส่งผลถึงวงการ
ดนตรีระดับโลกอย่างงาน Super Blow ปี 2016 
เชิญแร็ปเปอร์ในตำานานยุค 1990 มิสซ่ี เอลเลียต 
(Missy Elliott) มาร่วมโชว์ของเคที่ เพอร์รี่ (Katy 
Perry) หรือเป็นกระแสปาร์ตี้คอนเสิร์ตในชิคาโก
ที่ชื่อว่า Analog Dream ได้ดีเจโพลาร์ (Polar) 
ร่วมกับวิคเกอร์ พาร์ค (Wicker Park) นำาเพลง 
ในปี 1986 กลับมาโดยผสมผสานบีทอิเล็กทรอนิกส์ 
ในธีม Retrowave เว็บสตรีมม่ิงซีรีสแ์ละภาพยนตร์ 
อย่างเน็ตฟลิกซ์ (Netf l ix) นำาหนังรีบูทอย่าง 
Stranger Thing มียอดดูถึง 8.5 ล้านคนที่เป็นคน 
กลุ่มมิลเลนเนียล นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีจะนำาเร่ือง 
The Gilmore Girl เรื่อง The Magic School Bus 
และอื่นๆ กลับมาฉายอีกครั้ง 
 
กระแสย้อนยุคเริ่มตั้งแต่ปี 2015 โดยเด่นชัดจาก
ปรากฎการณ์ยอดจำาหน่ายแผ่นเสียง 12 ล้านแผ่น
ของค่าย วินนี่ เรคคอร์ด (Vinyl Records) ท่ีได้รับ 
ความนิยมมากกว่าสตรีมม่ิงออนไลน์ ซ่ึงในปี 2016 
ได้ทำารายได้ 12% โดยใช้เวลาเพียงแค่ 6 สัปดาห์ 
ทำาให้อุตสาหกรรมเครื่องเล่นดนตรีท่ีรองรับ 
แผ่นเสียงกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อย่างบริษัทโซนี่ 
(Sony) ท่ีเปิดตัว PS-HX500 turntable ในงาน 

เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง Sony Turntable รุ่น PS-HX500
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CES 2016 เน้นการฟังเพลงด้วยเนื้อเสียงที่แท้จริง 
ไม่ว่าจะระหว่างเล่น หรือเสียงการตีกลับของ 
แผ่นเสียง ถือเป็นมนต์เสน่ห์ท่ีหาได้ยากในยุค
ดิจิทัล หรือการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือชนิดดัมโฟน 
ที่ มีเพียงฟังก์ชันโทรและส่งข้อความเท่าน้ัน 
เหมือนมือถือรุ่นแอนะล็อก หน่ึงในบรรดาโทรศัพท์
ประเภทน้ีท่ีได้รับการตอบรับอย่างดีในรุ่นนำาร่อง
คือพ็องค์ (Punkt) รุ่น MP01 โทรศัพท์มือถือ จาก 
บริษัทพ็องค์ (Punkt) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
ออกแบบโดย แจสเปอร์ มอร์ริสัน (Jasper Morrison) 
ทำาให้ในปี 2015 กระแสมือถือในแบบฟังก์ชัน
เดี่ยวนี้ถีบตัวขึ้นถึง 44 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ
หลังจากน้ันการปรากฎตัวของโทรศัพท์รุ่นฟังก์ชัน
เดี่ยวก็ออกสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยดีไซน์ที ่
เรียบง่ายสวยงาม ผนวกกับแบตเตอรี่ที่อัดแน่น 
ชาร์จเพียงคร้ังเดียวสามารถใช้งานได้ถึง 3 อาทิตย์ 
จึงทำาให้พ๊องค์ เป็นมือถือแอนะล็อกรุ่นแรกๆ ใน 
การบุกเบิกของดั้งเดิมให้กลับมามีชีวิตใหม่ 
อีกครั้ง หรือมือถือโอโฟน (O Phone) ที่ได้รับการ 
ออกแบบโดยใช้วิธี 3D-Printedmobile หน้าตา 
เหมือนสมาร์ทโฟน แต่ใช้ระบบแอนะล็อก ขนาด 
เท่านามบัตร ฟังก์ชันการทำางานของมือถือ มีเพียง 
เพ่ือรองรับการโทรและการส่งข้อความ ไม่ม ี
แอปพลิเคชัน โดยเซอร์เบียน สตูดิโอ อัลเทอร์ 
อีโก้ อาร์คิเทค ผู้ออกแบบได้วางคอนเซปของ 
มือถือรุ่นดังกล่าวว่าเป็น ‘mindless zombies’ 

อุปกรณ์ไร้จิตใจและเป็นเทคโนโลยีรุ่นแอนะล็อก 
ในคราบดิจิทัลมากที่สุด รวมท้ังกระแสกล้องฟิล์ม 
กล้องกระดาษ และกล้องโพลารอยด์ที่เฟื่องฟ ู
เสน่ห์อยู่ที่การกดชัตเตอร์โดยไม่มีโอกาสแก้ไข 
ได้อีก ไลก้า (Leica) ค่ายกล้องคลาสสิกสัญชาติ 
เยอรมัน ออกซีรีส์ MD ตัวแทนกล้องรุ่นบุกเบิก 
ของไลก้า โดยตัวกล้องมีลักษณะคล้ายกับรุ่น 262 
และยังใช้งานได้เหมือนกล้องยุคแรกๆ ท้ังยังให้ 
ความคลาสสิกที่ไม่ได้บันทึกค่าไฟล์เป็น JPEGs 
แต่จะเป็นไฟล์ RAW หรือ .DNG นอกจากนี ้
ในปีท่ีผ่านมายังเปิดตัวกล้องโพลารอยด์ในรูป
ของ Sofort ที่พัฒนาร่วมกับฟูจิฟิล์ม (Fujifilm) 
สามารถถ่ายภาพได้ทั้ง ภาพขาวดำา และ ภาพสี 
พร้อมโหมดก่ึงดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น “Selfie”, “Party”, 
“Sport” และ “Macro” หรือบริษัทโกดัก (Kodak) 
ออกกล้อง Kodak Super 8 หลังจากวางขาย 
ครั้งแรกเมื่อ 50 ปีก่อน ด้วยระบบแอนะล็อกและ
ดิจิทัลในตัวเดียว ฟิล์ม 1 ม้วนถ่ายวีดีโอได้ถึง 3 
นาที โดยหลังจากถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วสามารถส่ง 
ให้ Kodak Lab เพื่อทำาเป็นแผ่นฟิล์ม หรือสามารถ
อัพโหลดไฟล์เป็นวีดีโอขนาด 4K ขึ้นบน Kodak 
Cloud ได้
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โทรศัพท์มือถือ Punkt รุ่น MP01

โทรศัพท์มือถือ O Phone
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เช่นเดียวกับกระแสเกมออนไลน์ท่ีย้อนกลับไป
แอนะล็อกอย่างเกมนินเทนโด (Nintendo Classic 
Mini NES) ท่ีเคยได้รับความนิยมในยุค 1980 
กลับมาพร้อมกับกระแสเกมโปเกมอนโก 
(Pokemon Go) ประสบการณ์การเล่นเกมท่ี 
เพ่ิมระดับการเดินทางเข้าถึงพื้นที่เพื่อหาตัว 
โปเกมอนในท่ีต่างๆ ทำาให้แนวโน้มการเติบโตของ 
สินค้าย้อนยุคกลายเป็นที่สนใจแก่คนหลาย 
กลุ่มตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ ไปจนถึงเจนซี ส่งผลต่อ 
ตลาดอุปกรณ์เสริมสำาหรับสมาร์ทโฟนที่ออก 
สู่ท้องตลาด อย่างเครื่อง Hyperkin Smart Boy 
อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยเร่ิมต้น 

ไอเดียจากการนำาเกมบอยรุ่นเก่ามาล้อเลียนบน 
ยูทูป จากเรื่องสนุกกลับได้ผลตอบรับจนผลิตเป็น 
เครื่องเล่นจรงิ หลังจากน้ันบริษัทจึงพัฒนาเครื่อง 
Hyperkin Smart Boy รุ่น E3 ขึ้นมา สามารถ 
เช่ือมต่อกับแพลตฟอร์มเกมบอยรุ่นเก่าท่ีมีระบบ 
บรรจุตลับเกมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
เพียงการสวมอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ 
สมาร์ทโฟนทุกระบบทั้งไอเอสโอ (ISO) และ 
แอนดรอยด์ (android) ทุกขนาดและโหลด 
แอปพลิเคชันเชื่อมต่อไว้ก็สามารถเข้าโหมด 
แอนะล็อกในอุปกรณ์ระบบดิจิทัลได้อย่าง
ง่ายดาย
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กล้องโพลารอยด์ Leica รุ่น Sofort

เคร่ือง Hyperkin Smart Boy

Nintendo Classic Mini NES
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“คนเรามักจะเบื่ออะไรง่ายๆ ดังนั้นการออกแบบ 
จึงไม่ควรคำานึงเพียงความสวยงามเพียงด้านเดียว 
แต่ต้องกระตุ้นสมองและสัมผัสได้ถึงอารมณ์
และความรู้สึก ความรู้สึกจะเกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัส 
ได้กล่ิน มองเห็น และส่ังการไปยังสมองเพื่อแสดง 
อารมณ์ออกมา” ความเห็นจากเลนสเว็ลท์  (Lensvelt) 
นักออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด ต้ังแต่ Headspace 
แอปพลิเคชันที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารสมอง 
ด้วยการออกแบบโปรแกรมบำาบัดจติใจ ฝึกสมาธิ 
เพ่ือควบคุมอารมณ์และความคิด เสียงท่ีใช้สำาหรับ
แอปพลิเคชันยังเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ผู้ใช้งาน
เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงสีที่ถูกแต่งเติมยัง 
ช่วยขับกล่อมอารมณ์ความรู้สึกได้
 
ร้านเนล อิท ร้านทำาเล็บในแม็กซิโก ตั้งข้อสังเกต
ว่าระยะเวลาที่ให้บริการช้า-เร็วในการทำาเล็บ 
เป็นส่วนสำาคัญต่อระดับความพึงพอใจสำาหรับ 
ลูกค้า ซ่ึงหากทำาให้บรรยากาศภายในร้านบรรเทา 
ความว้าวุ่นใจของคนได้ จะสร้างประสบการณ ์
การทำาเล็บที่ดียิ่งข้ึน สตูดิโอแอลล่า (Estudio Ala) 
นักออกแบบร้านจึงเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ พ้ืน และ 
ผนังเป็นสีขาวด้วยเหตุผลเพ่ือตอบสนองทาง 
จิตใจและลดความกระวนกระวายขณะทำาเล็บ 
พร้อมเลือกใช้สีบนเพดานจากด้ามไม้กวาด 
รีไซเคิลย้อมสีและไล่เรียงเฉดตั้งแต่สีชมพู ม่วง 

นำ้าเงิน และฟ้า ความสงบของห้องสีขาวธรรมดา 
จึงกลายเป็นห้องที่มีพลังได้ โดยไม่ต้องใช้แสงไฟ 
เข้าช่วย เพราะแสงไฟท่ีมากจนเกินไปอาจทำาให้สี 
ของเล็บเพี้ยนไป เช่นเดียวกับงานแสดงใน 
นิทรรศการของห้องเสื้อแบรนด์อิซเซ่ มิยาเกะ 
(Issey Miyake) ที่เนชั่นอาร์ตเซ็นเตอร์ (National  
Art Center) ในโตเกียว โทกุจิน โยชิโอกะ (Tokojin  
Yoshioka) นักออกแบบเลือกใช้หุ่นดิสเพลย์ด้วย
อะคลิลิกพลาสติกใสวางซ้อนแบบ 3 มิติ ความ
โปร่งใสของหุ่นจึงครบสมบูรณ์ด้วยเสื้อผ้าหลาก
สีที่จัดแสดง 
 
เช่นเดียวกับงานออกแบบบ้านจำาลอง Target Open 
House ภายใต้คอนเซปการใช้เฟอร์นิเจอร์อะคลิลิก 
แบบโปร่งแสงท้ังหมด ก่อนปล่อยแสงแอลอีดี ที่มี 
เฉดสีเลียนแบบระบบดิจิทัลเปล่ียนแปลงตาม
พฤติกรรมการใช้งานและกิจกรรมของผู้อาศัย 
จากการส่งสัญญาณผ่านเครื่องสมาร์ทโฟน เป็น 
หนึ่งผลงานจากบาร์ตัน (Barton) ดีไซน์เนอร ์
ชาวนิวยอร์ก ในโลคอล โปรเจกต์ (Local Project) 
ผู้ออกแบบงานนิทรรศการ 9/11 Museum 
Interactive Installation และ Touch Tables ที่ 
พิพิธภัณฑ์เพื่อการออกแบบแห่งชาติคูเปอร์ฮีวิตต์ 
(Cooper-Hewitt, National Design Museum) 
สะท้อนแนวโน้มด้านการลงทุนเก่ียวกับนวัตกรรม 
อัจฉริยะและร้านค้าโดยมุ่งสู่การเชื่อมต่อกับ 

Target Open House / Local Preoject



158 159

ระบบฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตและตัวผลิตภัณฑ์ 
โดยคาดว่าอุตสาหกรรมงานออกแบบร้านค้า 
จะมีการลงทุนถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
ในปี 2020 โดยยกระดับเป้าหมายการจับจ่าย
สินค้าให้กลายเป็นบริการประสบการณ์เพื่อการ 
ซ้ือขาย บอกเล่าเร่ืองราวตัวสินค้าผ่านการออกแบบ 
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจับต้องและสัมผัส 
ถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ นาธาน แอดกิสสัน 
(Nathan Adkisson) ไดเรกเตอร์ โลคอล โปรเจกต ์
กล่าวว่า “ร้านค้ายังต้องเรียนรู้อะไรอกีมากจาก 
พิพิธภัณฑ์ ถ้าหากไม่ตื่นตัวในการปรับเปล่ียน 
กลยุทธ์ สร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ ก็ 
ไม่ต่างจากร้านค้าออนไลน์ตามตลาดอีคอมเมอร์ซ 
ทั่วไป”

The Bristol Biennial นิทรรศการสร้างเฉดสีด้วย 
แสงไฟสีรุ้ง ออกแบบโดยลิสเวสท์ (Liz west) 
สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของสีที่มีผลต่ออารมณ์ 
คน แสงภายในห้องจะเปลี่ยนสีไปตามจุดที่ผู้ชม 
ทำากิจกรรม ไม่ว่าจะพูดคุย เดิน วิ่ง หรือเต้นรำา 
ไม่เพียงเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่นำาเรื่องสีเข้ามา 
เพิ่มความรู้สึกการเลือกใช้แสงยังกระตุ้นความ 
รู้สึกได้เช่นกัน Sun Memories ซึ่งเป็นโคมไฟ 
ที่ให้แสงสว่างเลียนแบบแสงแดดพัฒนาโดย 
โอลีฟ ครีเอทีฟ แลป (Olive Creative Lab) ความ 
พิเศษของโคมไฟนี้อยู่ตรงที่สามารถออกแบบ 
แสงเลียนแบบแสงแดดได้ผ่านแอปพลิเคชันท่ีมี 
แสงในรูปแบบต่างๆ ให้เลือกและออกแบบแสง 
ข้ึนมาใหม่ได้เอง หรือเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการ 
สร้างแสงแดดเทียม โดยบริษัทโคอีลักซ์ (CoeLux) 
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นิทรรศการ The Bristol Biennial

โคมไฟ Sun Memories ออกแบบแสงแดดได้เองผ่านแอปพลิเคชัน
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สัญชาติอิตาลี ซ่ึงเลียนแบบหลักการของ Reylight 
Scattering จำาลองสภาพกลางแจ้งที่แตกต่างกัน 
ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดในตอนเช้า กลางวัน หรือ 
แสงตอนพระอาทิตย์ตกที่สมจริง และสามารถนำา 
ไปใช้กับบ้านที่ไม่มีหน้าต่างได้ 
 
ปัจจุบันเทคโนโลยียังถูกเช่ือมโยงกับทุกกิจกรรม
ในชีวิตประจำาวัน เพื่อส่งเสริมความสมดุลด้าน
ร่างกายและจิตใจ พร้อมกระตุ้นอารมณ์และเพิ่ม 
อรรถรสในการดำารงชีวิต เช่น การสร้างประสบการณ์
ในยิมหรือฟิตเนสที่กระตุ้นผู้ที่มาออกกำาลัง 
ด้วยเสียง ภาพ และแสง จนกลายเป็นไฮไลท์ของ
ตลาดธุรกิจฟิตเนสที่เติบโตอย่างมาก ตั้งแต่ปี 
2015 โดยเฉพาะในกลุ่มเซเลบริตี้ที่ต่างต้องการ 
กิจกรรมที่เหนือระดับกว่าคนทั่วไป ก่อนนำามา 
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ปรับใช้ในยิมท่ัวไปเพื่อแสวงหาประสบการณ์เยี่ยง
เหล่าดารา อย่างเลส มิลส์ (Les Mills) ยิมที่มีสาขา 
จำานวนมาก ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ได ้
นำาเสนอโปรแกรมฟิตเนสที่มีจอฉายขนาดเท่ากับ
โรงภาพยนตร์ รวมทั้งยังใช้เสียงเพลงกระตุ้น 
ผู้ออกกำาลังกายผ่านหน้าจอ หรือไซเคิล (Psycle) 
ยิมในลอนดอนมีบริการปั่นจักรยานพร้อม
เซนเซอร์ตรวจวัดระดับการเผาผลาญพร้อมไป 
กับเสียงเพลงในเวลา 45 นาที เนื่องจากเวลา
ออกกำาลังกาย จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นสิ่ง 
สำาคัญสำาหรับการเผาผลาญไขมันและการเพิ่ม
กล้ามเนื้อ เพลงช้าเร็วที่ถูกดัดแปลงมาจากเพลง 
ของเหล่าศิลปินชื่อดัง ช่วยกระตุ้นการออกกำาลัง 
กายให้ได้ผล และสร้างอารมณ์ร่วมกับเสียงเพลง 
ในขณะออกกำาลังกายการสร้างแสงแดดเทียมโดยใช้หลักการ Raylight Scattering โดยบริษัท Coelux

ยิม Psycle ในลอนดอน
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Sleep with Me คือพอดแคสต์ (Podcast) ฟังเสียง 
นับแกะ ที่มยีอดดาวน์โหลดการฟังถึง 1.3 พันล้าน 
ครั้งภายในไม่กี่เดือน จนติด 50 อันดับพอดแคสต์ 
ยอดนิยม การนอนเป็นหนึ่งในอีกหลายปัญหาที่ 
เกิดขึ้นจากความเครียดและความไม่สมดุล
ระหว่างร่างกายและจิตใจ 65% ของชาวอเมริกัน
ที่เป็นโรคอ้วน มีคนจำานวนมากถึง 63% ที่นอน
หลับไม่ถึง 8 ชั่วโมงต่อคืน และยังฝันน้อยกว่า 
1,460 ครั้งต่อปีจากค่าเฉลี่ยของคนท่ีหลับสนิท 
ชาวอเมริกันสูงวัยอย่างน้อย 20% ต้องใช้ตัวช่วย 
เพ่ือให้ตัวเองง่วงในเวลากลางคืน ไม่ว่าจะด้วยยา 
หรือแม้แต่แอลกอฮอล์ หนึ่งสาเหตุหลักของการ 
พัฒนานวัตกรรมข้ึนมาคือการเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ให้ดีย่ิงข้ึน ความชาญฉลาดของอุปกรณ์ที่สามารถ 
กลายเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับตัวผู้ใช้มากที่สุด 
 
Feel นวัตกรรม ‘Hack Happiness’ ท่ีนักออกแบบ
เชื่อว่าคนเราสามารถปรับความสมดุลในร่างกาย
เพื่อสร้างความสุข โดยการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า
กับผิวหนังเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อวัด
ระดับความเครียดก่อนนำาเสนอกิจกรรมเพื่อเป็น
แนวทางลดความเครียดผ่านแอปพลิเคชัน หรือ 
Oura แหวนอัจฉริยะตรวจวัดและประเมินผลเพื่อ 
ช่วยให้นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตลาดอุปกรณ์ Wearable ในรูปแบบของสมาร์ท 
เทคโนโลยี เพื่อสุขภาพและการใช้ชีวิตถือเป็นกลุ่ม 
สินค้าที่ได้รับความสนใจในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา 
งานประกวด Wearable Technologies Innovation 
World Cup จัดข้ึนมาต้ังแต่ปี 2013 และเป็นกระแส
ตื่นตัวขึ้นอย่างชัดเจนในปลายปี 2015 เนื่องจาก
การเติบโตทางการตลาดของสมาร์ทโฟนและ
แท็ปเล็ตท่ีกำาลังลดตัวลง จนทำาให้หลายบริษัท
หันมาให้ความสนใจกับอุปกรณ์ Wearable ว่าน่า 
จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ถัดไปของเทคโนโลยี ผู้ผลิต
ที่เข้าร่วมประกวดต่างมีนักออกแบบแฟชั่นเป็น 
หนึ่งในทีม เพ่ือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ออกแบบ
เหล่าน้ันจะดูทันสมัยและอยู่ในกระแสตลอดเวลา  
 
บริษัทเมดิกอัลเลิต (MedicAlert Foundation) 
รู้ดีว่าลูกค้าต้องสวมกำาไลข้อมือท่ีดูทันสมัยและ
เป็นเครื่องประดับ มากกว่าการเป็นเทคโนโลยีที่
ดูเทอะทะ เช่นเดียวกับอุปกรณ์เพื่อขอความช่วย
เหลือฉุกเฉิน ตลาดในสหรัฐฯ มียอดจำาหน่าย 
wearable เพิ่มขึ้นจากปี 2014 จำานวนขาย 7.2 
ล้านเครื่อง เป็น 13.4 ล้านเครื่อง ในปี 2015 
จำาหน่ายไปกว่า 1.46 พันล้านเครื่อง ในงาน IFA 
ปี 2016 Sgnl นวัตกรรม Wearable ในรูปแบบ
สายนาฬิกาข้อมือ สามารถเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน 
และทำาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์  ผู้ใช้งาน 
สามารถสนทนาเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วแตะท่ีหู 

แหวน Oura
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สายนาฬิกาจะทำาหน้าที่เป็นไมโครโฟน มีตัวรับ 
และปล่อยเสียง BCU (Body Conduct Unit) 
คลื่นเสียงที่ผ่านทางร่างกายจะมีความชัดเจน 
โดยเสียงพูดของผู้ใช้จะถูกส่งต่อจากไมโครโฟน
ที่ฝังในตัว Sgnl ไปยังสมาร์ทโฟน การใช้งานใน 
ลักษณะน้ีจะทำาให้การสนทนามีความเป็นส่วนตัว 
มากข้ึน ในขณะเดียวกันยังสามารถนำาสายนาฬิกา 
ไปใช้กับนาฬิกาข้อมือทั่วไป ซึ่งการปรับเปล่ียน
ตามความชอบส่วนตัวได้จึงทำาให้ Sgnl เป็น
มากกว่าเทคโนโลยี เช่นเดียวกับบริษัทมิสฟิต 
(Misfit) ออกแบบนาฬิกาสำาหรับผู้หญิงตกแต่ง 
ด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้ ที่ซ่อนเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพไว้ภายในจนแทบมองไม่ออก ล่าสุดออก 
สินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ Ray กำาไลสีโรสโกลด์เจาะ 
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น ขณะที่กำาไล Wisewear ออกมา 
เจาะกลุ่มตลาดไฮเอนด์สูงวัยด้วยพรีเซนเตอร์
อย่างไอริส แอพเฟล (Iris Apfel) เครื่องประดับ
ที่ออกสู่ตลาดนวัตกรรมยังออกมาในรูปแบบท่ี 
หลากหลาย ล่าสุดซัมซุงออก Welt เข็มขัดอัจฉริยะ 
ที่ฝังไมโครยูเอสบี เพื่อควบคุมเรื่องสุขภาพจาก 
การวัดขนาดรอบเอวในกิจกรรมระหว่างวัน 
 
ปัจจุบันการใส่หูฟังกลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้โดย 
ทั่วไป คนเสพติดการเสียบหูฟังเวลาอยู่คนเดียว 
รวมถึงเวลาเดินทางเพ่ือผ่อนคลาย แต่การใส่หูฟัง 
ไม่ว่าจะประเภทครอบหูหรืออินเอียร์เป็นเวลานาน 

ย่อมเกิดผลเสียต่อกล้ามเน้ือหูเช่นกัน Y-BoneTouch 
หูฟังที่ตอบโจทย์ปญัหาด้านสุขภาพของหู พัฒนา 
โดยบริษัท อินดิโกโก โดยนำาเอาส่วนของหูฟังมา
ไว้ข้างนอกและใช้เสียงผ่านคลื่นไฟฟ้า เสียงท่ี 
ได้ยินจะส่งตรงเข้าหูโดยไม่รบกวนผู้อื่น ฟังเพลง 
ได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออาการ 
ปวดหูเหมือนหูฟังทั่วไป เช่นเดียวกับบริษัทแซ็ก 
เปิดตัวหูฟัง Flex Arc ในงาน CES ปี 2016 ท่ีผ่านมา 
ใช้ระบบบลูทูธ อุปกรณ์สวมใส่ด้วยการคาดศีรษะ 
จากทางด้านหลังท่ีมาพร้อมไมค์โครโฟนแฮนด์ฟรี 
หรือแบรนด์อาฟเตอร์ โช๊ก (AfterShokz) ที่เลือก
ใช้หูฟังแบบเปิดเพื่อความสะดวกสำาหรับทุก
กิจกรรมโดยยึดหูฟังไว้กับศีรษะแทนที่หู
 
การ์ทเนอร์ (Gartner) สถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา 
คาดการณ์ว่าอุปกรณ์ wearable จะพัฒนาข้ึนใน 
รูปแบบของเครื่องประดับหรือเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย 
ซึ่งเสื้อผ้าอัจฉริยะเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้าน 
ชิ้น ในปี 2016 โปรเจกต์เสื้อผ้าอัจฉริยะพัฒนา 
ครั้งแรกสู่ตลาดด้วยแบรนด์เสื้อผ้าราฟ ลอเรน 
(Ralph Lauren) ภายใต้ช่ือ Polotech ใช ้
เทคโนโลยีการถักทอผ้าที่เหมาะสมกับขนาดของ 
ผู้สวมใส่ได้พอดี แต่ในปี 2016 น้ี เส้ือผ้าอาจไม่ใช ่
เพียงเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ซ้ือจะคำานึงถึงความสวยงาม 
และขนาดที่เหมาะสมเพียงเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง 
การตอบสนองเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและ 
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Wisewear เข็มขัด Welt จาก Samsung
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ควบคุมเหงื่อรวมถึงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน 
เพื่อทราบข้อมูลร่างกายแบบเรียลไทม์ Google 
Jacquard เป็นโปรเจกต์เสื้อผ้าอัจฉริยะที่พัฒนา 
โดยบริษัทกูเกิล ที่ต้องการเชื่อมต่อเส้ือผ้ากับระบบ 
ของร่างกาย เช่นเดียวกับฝั่งของบริษัทซัมซุง 
(Samsung) ที่เน้นแฟชั่นเพื่อการสวมใส่อย่าง 
แท้จริงในชีวิตประจำาวันภายใต้ช่ือ The Humanfit 
เส้ือสูทท่ีสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน 
 
การทำางานของเทคโนโลยี wearable โดยพ้ืนฐาน 
แล้ว จะทำางานเพื่อตรวจวัดและประเมินผลตาม 
ข้อมูลสุขภาวะของร่างกายก่อนเช่ือมต่อกับ
ระบบประมวลผล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากการ
พัฒนาเทคโนโลยีจะลำ้าหน้าไปอีกข้ันโดยเข้า
ถึงรายละเอียดของข้อมูลร่างกายให้มากยิ่งขึ้น 
การทำาให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย 

อาจหมายถึงการฝังหรือติดกับผิวหนัง My UV  
Patch นวัตกรรมจากบริษัทลอรีอัล (L’Oreal) ร่วมมือ 
กับพีซีเอช (PCH) พัฒนาสติ๊กเกอร์ท่ีสามารถ 
ปกป้องผิวจากมะเร็งผิวหนัง มีความยืดหยุ่นตาม 
ลักษณะผิวของผู้ใช้ สามารถตรวจวัดระดับแสง 
อัลตราไวโอเล็ต เม่ือติดสติ๊กเกอร์ไว้ 3-5 วัน 
เซนเซอร์จะอ่านค่ารังสียูวีและพฤติกรรมของผู้ใช้ 
ในการออกแดด และแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน 
ในสมาร์ทโฟน อีกทางหน่ึงคือ ไบโอเซนเซอร ์
(Biosensors) โดยสามารถปลูก ฝัง ฉีด มีความ 
ซับซ้อนในการปรับใช้ รวมท้ังยังช่วยให้การแก้ปัญหา 
อย่างจริงจังมากข้ึน เพราะระบบเซนเซอร์สามารถ 
ช่วยตรวจสอบ บันทึก และส่งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะทางกายวิภาค บริบท ประชากร สภาพ 
แวดล้อม วิถีชีวิตและหลักสรีรวิทยา (Physiology)
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Key Word
Brain to Brain : จากสมองถึงสมอง
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อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) กล่าวว่า 
“คอมพิวเตอร์นั้นทั้งรวดเร็ว แม่นยำา และงี่เง่า
อย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนมนุษย์ก็เชื่องช้า ไม่แม่นยำา 
และหลักแหลมอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าเอาสองอย่าง
มารวมกัน ย่อมทรงอนุภาพเกินกว่าจะคาดคิด” 
 
การนำาคล่ืนสมองมาเชื่อมโยงกับระบบของ
คอมพิวเตอร์ ส่ิงทีเ่ห็นได้ชัดเจนคือการตรวจคล่ืน 
สมองหรืออีอีจีทางการแพทย์ในรูปแบบสัญญาณ 
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลรวมของกระแสไฟฟ้าของกลุ่ม
เซลล์ในสมอง ผลตรวจจะปรากฏเป็นรูปกราฟบน
แถบกระดาษ หรือในจอมอนิเตอร์ โคริ บาร์กแมน์น 
(Cori Bargmann) รองประธาน The Brain Initiative 
กล่าวว่า “สมอง คืออวัยวะในร่างกายที่ซับซ้อน 
มันจะเยี่ยมแค่ไหน หากเราจะเข้าใจสมองของเรา 
อย่างท่องแท้ได้” ก่อนที่จะร่วมระดมทุนกว่า 4.5 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในโปรเจกต์ Human Brain 
ที่จะเริ่มในปี 2017 โดยนำาอนุภาคความอัจฉริยะ 
ของคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกับสมอง เพื่อเปลี่ยน 
ถ่ายอวัยวะส่วนศีรษะไปยังร่างกายใหม่  แต่ยังคง 
ความทรงจำา นิสัย และลักษณะอารมณ์แต่ละบุคคล
เดิมไว้ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเคยทำาการทดลองกับลิง และ 
พบว่าลิงมีพฤติกรรม และคลื่นสมองท่ีคงตัวไม่ 
แตกต่างไปจากมนุษย์ ทั้งนี ้งานวิจัยและการ 
ทดลองดังกล่าวก็เพื่อการรักษาผู้สูญเสียสมรรถภาพ 
ทางร่างกาย แต่มีเซลล์สมองที่ต้องการร่างกายที่ 

สมบูรณ์มาเชื่อมถึง หากร่างกายสามารถทำางาน 
ได้ปกติ แต่สมองไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม 
ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยอ ัลไซน์เมอร์ เอมม่าคือ 
ห น่ึง ใน เค ร่ือ ง มือที่ อ อกแบบและ พัฒนา 
มาเพื่อตอบสนองกับผู้ป่วยอัลไซน์เมอร์ อุปกรณ์
ดังกล่าวประกอบไปด้วยกำาไลข้อมือและแว่นตา
ที่มีเซนเซอร์อ่านคลื่นสมองและอารมณ์ความ
รู้สึก เคร่ืองมือจะส่งเสียงเตือนเมื่อผู้ใช้งานเกิด 
ความสับสนทางความคิด นี่คือเครื่องมือรักษา 
ในปลายทาง แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถป้องกัน 
อาการที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับเพิ่มเน้ือท่ีบรรจุ
ข้อมูลในเซลล์ประสาทเราได้มากข้ึนไม่ว่าจะ
อายุมากขึ้นแค่ไหน 
 
อีลอน มัสก์ (Elon Musk) กล่าวถึงอันตรายจาก 
AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ 
ในงาน Code Conference 2016 ว่า ในอนาคต 
มนุษย์จะตกเป็นทาส AI เพราะมันจะพัฒนา
ตัวเองจนไม่ต้องพ่ึงพามนุษย์อีกต่อไป แน่นอนว่า 
มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ เพราะ AI จะ
เรียนรู้วิธีการป้องกันระบบต่างๆ ด้วยตัวมันเอง 
เขาจึงเสนอวิธีการป้องกันปัญหาจาก AI ออกมา 
ได้อย่างสุดโต่ง ด้วยการรวมมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับ 
AI หรือพัฒนาให้มนุษย์เป็น AI-human Symbiote 
และหากเป็นเช่นนั้นแล้ว AI จะไม่สามารถมี
สถานะเหนือมนุษย์ได้

EEG Headset
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เมื่อ 17 ปีที่แล้วภาพยนตร์ The Matrix ภาพยนตร์ 
ไซไฟเร่ืองแรกที่นำาข้อมูลในสมองของมนุษย์มา 
สร้างความรู้สึกที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ 
จินตนาการดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเกิน 
ความจริงอีกต่อไป เพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ 
จากสถาบันดาร์ปา (The Department of Defense’s 
Research Arm - DARPA) กำาลังวิจัยและพัฒนา 
โปรเจกต์ RAM ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น 
(University of Melbourne) นวัตกรรมทางการ 
แพทย์ที่เชื่อมข้อมูลในสมองออกมาในรูปแบบ 
ของข้อมูลดิจิทัล และนำามาเช่ือมต่อกับระบบคลืน่ 
กระแสไฟฟ้าให้สั่งการเป็นภาพและเสียงกลับ 
ไปยังสมองได้โดยใช้ไมโครชิปเป็นสื่อกลางเพื่อ 
รักษาผู้ป่วยอัลไซน์เมอร์และผู้ป่วยโรคเครียดจาก 
เหตุการณ์รุนแรง (PTSD) โดยคิดค้นชิปสำาหรับ
ฝังในเซลล์ประสาทสมองสำาหรับเก็บชุดข้อมูล
ในสมองฮิปโปแคมปัสทำาให้ความจำาดังกล่าว
กลายเป็นความจำาระยะยาว การควบคุมสมอง 
ส่วนนี้จะมีผลต่อการทำางานต่อสมองส่วนอื่นๆ 
ในการเคล่ือนไหวร่างกายและตอบสนองทาง
ความรู้สึกได้ ทดลองเป็นเวลา 88 ว ัน โดย 
ผู้ทดลองพิล เคเนดี้ (Phil Kennedy) ผลที่ได้คือ 
ไมโครชิปสามารถทำาให้ความเครียดลดลง ซึ่งมี 
ผลต่อทักษะการจดจำาเรื่องราวต่างๆ ในอดีตและ 
ปัจจุบันได้ โปรเจกต์ดังกล่าวจะนำามาทดลอง 
ต่อไปกับทหารผู้ป่วยพีทีเอสดี (PTSD) หลังจาก 

ผ่านภาวะสงคราม ไม่ต่างกับ Telepathy หรือ 
การสื่อสารที่เราเรียกว่าโทรจิต
 
การรับรู้ผ่านประสาทระหว่างบุคคลโดยไม่ต้องพูด 
สามารถทำาได้แม้จะอยู่ห่างกันหลายพันไมล์ 
ทีมนักฟิสิกส์ระดับผู้เช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) สหรัฐอเมริกา 
ร่วมกับทีมวิจัยจากสเปน สตาร์แลป บาร์เซโลน่า 
และฝรั่งเศส อะซิลัม โรบอทติกส์ ทำาการทดลอง 
โปรเจกต ์Brain to Brain โดยอาศัยเทคโนโลยี 
เท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ เพื่อสื่อสารทางความคิด 
ระหว่างคน 2 คน ซึ่งอยู่ห่างไกล ชายคนแรก
อยู่ในอินเดีย ส่วนอีกคนอยู่ในฝรั่งเศส คำาท่ีใช้ 
สื่อสารเพื่อการทดลองเป็นคำาทักทายง่ายๆ อย่าง 
คำาว่า “โฮลา” (สวัสดี) และ “เชา” (ลาก่อน) ผ่าน 
การสวมเครื่องอ่านคลื่นสมองที่เช่ือมต่ออยู่กับ 
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
จะทำาหน้าที่เปลี่ยนความคิดในสมองของผู้ทดลอง 
ท่ีกล่าวสวัสดี หรืออำาลา ออกเป็นข้อมูลดิจิทัลท่ีใช้ 
ภาษารหัสฐานสอง ส่วนความคิดของผู้ทดลอง
ในอินเดียส่งด้วยระบบอีเมลไปยังผู้รับ อีเมล 
ดังกล่าวจะเข้าสู่อุปกรณ์กระตุ้นสมองด้วยคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้า ผู้รับสารในฝรั่งเศสจะสามารถ
รับสัญญาณโดยปรากฏในลักษณะของแสงวาบ 
ขึ้นในสมอง
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สมองสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ในโปรเจกต์ RAM โดย DARPA

Computer Chips ในสมอง
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นอกจากนี้ คลื่ นสมองยังสามารถส่ือสารกับ 
นักดนตรีเกิดเป็นบทเพลงบรรเลงได้อย่างไพเราะ 
Paramusical Ensemble โปรแกรมกิจกรรม
เช่ือมโยงสมองเข้ากับเสียงเพลงโดยมหาวิทยาลัย 
ไพลเมาท์ (University of Plymouth) และโรงพยาบาล 
เดอะรอยัล (The Royal Hospital) ใหผู้้ป่วยสวม 
เคร่ืองอีอีจี เฮดเซต และจ้องภาพเคลื่อนไหวเหมือน 
น่ังดูโทรทัศน์ คล่ืนสมองที่ปรับเปล่ียนไปตามอารมณ์ 
ความรู้สึกจะแสดงผลผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ 
ที่แปลงเป็นโน้ตดนตรี ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแบบ 
เรียลไทม์ นักดนตรีจึงสามารถเล่นดนตรีตามตัว
โน้ตดังกล่าวไปพร้อมกับความคิดของผู้ป่วยที่
สวมอุปกรณ์เฮดเซตอยู่
 
ในภาพยนตร์ไซไฟอย่าง X-MEN การสื่อสารผ่าน 
สมองอาจไม่ได้เกิดข้ึนเพียงเพ่ือส่ือสารกับคนด้วยกัน 
แต่ยังรวมไปถึงการใช้คล่ืนสมองควบคุมส่ิงของได้ 

ในปีที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโดรนเป็นนวัตกรรม 
ท่ีหลายอุตสาหกรรมต่างให้ความสนใจและความ 
น่าสนใจก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เมื่อโดรนกำาลังกลาย 
มาเป็นกีฬาสำาหรับยุคใหม่ด้วยการพัฒนาให้เช่ือมต่อ 
กับความคิดมนุษย์ได้สำาเร็จ มหาวิทยาลัยฟลอริดา 
(University of Florida) จัดการแข่งขันโดรนขึ้น 
โดยใช้เทคนิค Brain Computer Interface (BCI) 
ซ่ึงความจริงแล้วไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ เพราะมักใช้ 
กับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต แต่ในที่นี้เทคนิคนี้ถูกนำา 
มาพัฒนาเพื่อส่งคล่ืนสมองไปยังโดรนที่บนิไกลถึง 
10 หลา และยังสามารถควบคุมทิศทางการบินถึง 
ข้ันจัดเป็นการแข่งขันโดรนท่ีสั่งการผ่านสมอง ด้วย 
ไอเดียนี้ยังต่อยอดไปถึงระดับนานาชาติได้ด้วย
การสนับสนุนจาก ESPN และ the International 
Drone Racing Association (IDRA) เพื่อจัดการ
แข่งโดรนด้วยสมองในงาน The National Drone 
Racing Championships ทีนิ่วยอร์กในปีที่ผ่านมา
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โปรแกรม Paramusial Ensemble เชื่อมโยงสมองของผู้ป่วยให้กลายเป็นโน้ตดนตรี

การแข่งขัน The National Drone Racing Champion Ships 
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CORE IDEA
 

PRIVACY/PUBLIC
ส่วนตัว/สาธารณะ

+ Personal Narrative real time : เล่าเร่ืองตัวเองแบบเรียลไทม์
+ Data Creative Now : เล่นแร่แปลข้อมูล
+ People Inc. : บริษัทส่วนบุคคล จํากัด
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REALITY BLUR
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ส่วนตัว/สาธารณะ

เพราะ เครือข่ ายออนไลน์  
ในโลกเสมือนน้ีมีขอบเขตท่ี 
กว้างขวางสามารถแพร่หลาย 
และรวด เร็ วก ว่ า โลกแห่ ง
ความจริง ความรวดเร็วและ
ไม่รัดกุมเหล่าน้ียิ่งส่งผลให้
เด็กยุคเจนซี (Gen Z) หรือ
ที่เราเรียกว่าไอเจน (iGen) 
หวงแหนความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลมากกว่าเจเนอเรช่ันอื่นๆ
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Big Data คือผู้เล่นสำาคัญในองค์กรต่างๆ การ
บริหาร วิเคราะห์ และประมวลผลจากฐานข้อมูล  
มีผลให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
บริษัท ผู้ใช้ และองค์กร ที่จะสร้างความปลอดภัย 
และความเป็นส่วนตัวในฐานข้อมูลของตน 
บริษัทอย่างกูเกิล แอปเปิ้ล แอมะซอน และ 
เฟซบุ๊ก ต่างถูกคาดหวังว่าต้องปกป้องข้อมูล 
ป้องกันระบบจากการขโมยข้อมูล และต้องจัดหา 
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสำาหรับผู้ใช้ในการ 
ควบคุมความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยให้สูงที่สุด 
การเลือกลบข้อมูลเป็นแค่ภาพลวงตา เพราะไฟล ์
อีเมล และข้อความที่ถูกลบสามารถกู้คืนได้ และ
แทบไม่เคยถูกลบในคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติ
การมักย้ายรายการของไฟล์จากระบบภายใน 
แต่ยังเก็บเนื้อหาของไฟล์ไว้ที่เดิม แม้ว่าหลังจาก
ไฟล์ถูกเขียนทับแล้วก็ยังเป็นไปได้ที่จะกู้เนื้อหา
ดั้งเดิมบางส่วนขึ้นมา เนื่องจากคุณสมบัติทาง 
แม่เหล็กของดิสก์จัดเก็บข้อมูล ซ่ึงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ 
คอมพิวเตอร์กล่าวว่าเป็น “การหลงเหลือของข้อมูล” 
แม้ทุกวันนี้จะมีการจัดเก็บข้อมูลและนำาการ
ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ข้ึนไปอยู่บนระบบ
คลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud) ย่ิงช่วยเสริมการคงอยู่ 
ตลอดไปของข้อมูล บริษัทต่างๆ โอนย้ายระบบ
งานภายในขึ้นไปบนคลาวด์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเองลง โลก 
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ทั้งโลกกลายเป็นแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท
เทคโนโลยีสารสนเทศ แทนที่จะขายซอฟต์แวร์ก็ 
เปลี่ยนมาให้บริการเช่าใช้ (Software as a Service: 
SaaS) ซ่ึงไม่วา่จะนำารูปภาพข้ึนแสดง รีมิกซ์ดนตรี 
หรือเขียนข้อคิดเห็น เหมือนการฟีดข้อมูล เรื่องราว 
หรือไดอาร่ีของตนเองบนระบบที่สามารถหยิบ
ออกมาเผยเมื่อไหร่ก็ได้ 
 
เว็บไซต์และซอฟต์แวร์เป็นอีกเครื่องมือท่ีช่วย 
ให้ผู้คนเชื่อมโยงและติดต่อถึงกันได้ แค่เฟซบุ๊ก 
เพียงอย่างเดียว ก็มียอดสมาชิกหลายพันล้านคน 
แต่ในอีกมุมหนึ่ง สื่อสังคมออนไลน์ก็ทำาให้ผู้คน 
เปิดเผยตัวตนโดยไม่ทันรู้ตัวจนสูญเสียความเป็น
ส่วนตัวไป กลายเป็นความเสี่ยงของการคุกคาม
แบบใหม่ เช่น การปลอมอัตลักษณ์ (Identity 
Fraud) และการขโมยอัตลักษณ์ (Identity Theft) 
กำาลังแพร่หลายในโลกเครือข่าย เกิดรูปแบบใหม่ 
ของอาชญากรรม การใช้สังคมกดดันที่ทำาโดย 
การกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนมี 
ความสำาคัญ เพราะข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าข้อมูลประวัติ 
ข้อมูลลักษณะพันธุกรรม ประวัติการติดต่อทาง 
ธุรกิจ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ล้วนเป็นอัตลักษณ์ 
ของเราทั้งสิ้น บริษัทเคเบิลและโทรศัพท์รายใหญ่ 
จำานวนมากในทวีปอเมริกาเหนือกำาลังเร่ิมดำาเนินการ 
ด้านความเป็นส่วนตัว เช่นเดียวกับสมาคม 

การตลาดขายตรงของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
ได้พัฒนามาตรการด้านความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นสมาชิก เพื่อ 
สร้างความมั่นใจในธุรกิจ ความเป็นส่วนตัวจึงมี 
ความสำาคัญที่นำาไปสู่ความรับผิดชอบใหม่ๆ 
สำาหรับธุรกิจในปัจจุบัน 
 
ผู้คนเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าข้อมูลส่วนตัว
เหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่ไหน ธุรกิจและบริษัทเกิดใหม่ 
มากมายจึงพยายามเสนอทางแก้ไข ตั้งแต ่
แอปพลิเคชันอย่างสแนปแชต สามารถลบข้อความ 
หรือรูปภาพโดยอัตโนมัติหลังจากสิบวินาที 
จนถึงการเข้าถึงรหัสอีกชั้นและลบข้อมูลได้เร็ว
กว่าเดิม เพราะเครือข่ายออนไลน์ในโลกเสมือนน้ี
มีขอบเขตที่กว้างขวาง สามารถแพร่หลายและ
รวดเร็วกว่าโลกแห่งความจริง ความรวดเร็วและ 
ไม่ รั ดกุม เหล่ านี้ ยิ่ ง ส่ งผลให้ เด็ กยุ ค เจนซี 
หรือที่เราเรียกว่าไอเจน (iGen) หวงแหนความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลมากกว่าเจเนอเรชั่นอื่นๆ 
มีรายงานจากเจเนอเรชั่น คิเนติกส์เซ็นเตอร ์
(Center of Generation Kinetics) ระบุว่า เด็ก 
เจเนอเรชั่นดังกล่าวมักเลือกใช้แพลตฟอร์ม 
ออนไลน์ที่มีความเป็นส่วนตัวอย่างสแนปแชต 
มากกว่าเครือข่ายสาธารณะอย่างเฟซบุ๊กหรือ 
ทวิตเตอร์ เพราะการเติบโตมาในยุคที่ข้อมูลที ่

มาไวไปไว การบันทึกรายงานได้อย่างง่ายดาย พบว่า 
38% กังวลเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อความที่ส่งผ่าน
ออนไลน์ว่าจะสร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิตใน
โรงเรียน  ด้วยประสบการณ์ที่เติบโตมาพร้อมกับ 
ระบบเหล่านี้ทำาให้ เด็กไอเจนเป็นเด็กท่ีมีพฤติกรรม 
หวงแหนข้อมูลของตนเอง นอกจากนี้ในสังคม 
ประชาธิปไตยแบบเปิด การแสดงออกอยา่งอิสระ 
และการปกครองที่กระตุ้นให้สาธารณชน 
สามารถแชทและแชร์ ยิ่งมีข้อมูลของผู้คนมาก 
ในพื้นท่ีท่ีไม่ถูกจำากัดย่ิงช่วยขับกระแสทางสังคม 
สะท้อนความแตกต่างทางความคิดด้วยเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยอย่างโฮโลแกรม (Hologram) หรือ 
อ็อกเมนท์เรียลลิตี้ (Augmented Reality) เพื่อ 
เป็นตัวแทนทางความคิด
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Key Word
Personal Narrative Real Time  : เล่าเรื่องตัวเองแบบเรียลไทม์

นีล โพสต์แมน (Neil Postman) ได้เขียนเอาไว้ใน 
บทความชื่อ “Future Schlock: 500 Channels 
and Nothing On” เมื่อปี 1993 ซึ่งตีพิมพ์ใน 
Toronto Glo & Mail ว่า “ข้อมูลกำาลังเป็นขยะ
ในรูปแบบใหม่ที่พวกเราไม่รู้ว่าควรจะจัดการ 
ควบคุม และกำาจัดมันอย่างไร” แต่เม่ือเกิดการ 
เปล่ียนแปลงส่ือและเครือข่ายให้เป็นดิจิทัล ข้อมูล
ทั้งหมดทั้งที่เป็นเน้ือและเป็นเสยีงหรือวีดีโอ ก็ถูก 
จัดเรียงใหม่และแปลงไปใช้บนส่ือชนิดอ่ืนๆ ได ้
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือวิวัฒนาการของโทรทัศน์ 
เดิมทีเป็นอุปกรณ์แบบแอนะล็อกจากต้นทางสู่ 
ปลายทางเท่านั้น จนพัฒนาเป็นระบบที่ส่งข้อมูล 
เป็นรูปแบบดิจิทัลผ่านทางสายสัญญาณ การเป็น 
ดิจิทัลไม่ได้หมายถึงคุณภาพดีขึ้นหรือเพิ่ม 
ปฏิสัมพันธ์ของคนเท่าน้ัน แต่ยังเป็นพ้ืนฐานสำาหรับ 
โลกใหม่ท่ีระบบงานบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
จัดเก็บข้อมูล จะนำาออกมาใชใ้หม่หรือแชร์ให้ใคร 
เห็นก็ได้
 
ในยุคแรกที่เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
เป็นดิจิทัลยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ข้อมูลท้ัง 4 ประเภท 
คือ ข้อมูล ข้อความ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
จะแยกออกจากกันเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ 
แต่ปัจจุบันสามารถให้ข้อมูลแต่ละประเภทเป็น
ดิจิทัล แล้วรวมเก็บเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลสื่อผสม 

โดยการหลอมรวมข้อมูลเหล่าน้ีเข้าด้วยกันก่อน
นำาเข้าสู่ระบบออนไลน์ท่ีข้อมูลเหล่านั้นสามารถ 
โลดแล่นเปล่ียนผ่านไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก 
ของใครก็ได้บนโลกนี้ ไลฟ์สตรีม (Livestream) 
เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่เกิดข้ึนจากวิวัฒนาการ 
จากสื่อโซเชียลมีเดียแบบตอบสนองเรียลไทม์  
เพราะไลฟ์สตรีมไม่เพียงหมายถึงการถ่ายทอด
ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างตัวตนใน
พ้ืนท่ีโลกออนไลน์ในรูปแบบสาธารณะ การพูดคุย
โต้ตอบทางไกลกับผู้ที่เข้าชมแบบทันที ทำาให้
ไลฟ์สตรีมเป็นมากกว่าวีดีโอทั่วไปที่ยินยอมให้
คนอื่นๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในโลกออนไลน์
พร้อมกับโลกแห่งความจริง ล็อกอิน IHOP สวรรค์ 
ของคนรักแพนเค้กประสบความสำาเร็จสำาหรับ
เทคโนโลยี ไลฟ์สตรีมบนเครือข่ายเฟซบุ๊กสร้าง 
สถิติโดยมียอดผู้ชมถึง 171k ในเวลาเพียงไม่กี่นาที 
การสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดกลายเป็น 
การทำาการตลาดยุคใหม่ในโลกดิจิทัลท่ีส่งตรง
ข้อมูลของแบรนด์สินค้าถึงลูกค้าไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหนเวลาใด

ในวงการแฟช่ันได้นำาไลฟ์สตรีมเข้ามาเป็นโปรโมท 
ในงานเดินแฟช่ันโชว์ แฟนคลับและสาวกท่ีเกาะติด 
เวทีรันเวย์อาจไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศเพื่อ 
ไปดูโชว์ แต่สามารถรับชมผ่านหน้าจอพร้อมแสดง 
ความคิดเห็นต่อโชวไ์ด้อย่างอิสระ รวมถึงการ 

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
REALITY BLUR

CORE IDEA : Privacy/Public
ส่วนตัว/สาธารณะ

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
REALITY BLUR
CORE IDEA : Privacy/Public
ส่วนตัว/สาธารณะ

เว็บไซต์ Panorama Digital ถ่ายทอดการจัดแสดงแฟชั่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าได้ทันที
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โชว์บรรยากาศงานแสดงหรืออีเว้นท์ต่างๆ ด้วย 
เทคโนโลยีกูเกิลสตรีทวิว (Google Street View) 
ถ่ายทอดสดบรรยากาศเรียลไทม์แบบ 360 องศา 
ในงาน Panorama Digital ที่จัดแสดงสินค้า 
แฟชั่นแบรนด์กว่า 60,000 รายการ 700 แบรนด์
ในพื้นที่ 42,000 ตารางเมตร พร้อมข้อมูลสินค้า 
ราคา และโปรโมชั่นในแต่ละรายการเพื่อให้ผู้ชม
ทางเว็บไซต์สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทันที
 
บางครั้งข้อมูลที่สร้างขึ้นในโลกออนไลน์ก็ไม่
ต่างจากสมุดไดอารี่หรือนวนิยายชีวิตตนเอง 
อย่างแอปพลิเคชันสแนปแชต ออกแว่นกันแดด 
Spectacles ที่มุมของแว่นทั้งสองข้างเป็นกล้อง
สำาหรับถ่ายภาพเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าก่อน 
ส่งเข้าสมาร์ทโฟน พร้อมโพสต์ขึ้นแชร์บนแอป
พลิเคชันสแนปแชตได้ทันที การเก็บภาพท่ี 
รวดเร็วและอัพโหลดเร็วทำาให้ข้อมูลต่างๆ เดินทาง 
ออกไปในปริมาณที่มากขึ้น การท่องเท่ียวหรือ 

เก็บเก่ียวประสบการณ์ในสถานที่ต่างๆ ก็ย่ิงกลาย 
เป็นไดอารี่ที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะมากขึ้น 
สายการบินควอนตัส (Qantas Airline) เปิดแคมเปญ
สำาหรับคนชอบแชร์ให้คนออกแบบจดหมาย 
พักร้อน ด้วยการแนบรูปถ่ายขณะท่องเที่ยว เพื่อ 
ถ่ายทอดช่วงเวลาดีๆ ท่ีอยากบอกต่อให้เพือ่น 
ร่วมงานได้ทราบลงในอินสตาแกรม เพียงติด 
#qantasoutofoffice ระบบจะดึงภาพใหม่ๆ ที่
อัพเดทแนบไปกับเนื้อหาแจ้งการลาพักร้อนใน 
อีเมลทันที หรือแพลตฟอร์มท่ีรวบรวมข้อมูล 
ส่วนตัวในสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ก็เป็น 
ไดอารี่ส่วนตัวจากทุกช่องทางท่ีถูกอัพโหลดข้ึน 
อย่างเช่นแอปพลิเคชัน Gaddr สร้างแพลตฟอร์ม
การให้บริการฐานข้อมูล เสมือนหอควบคุมข้อมูล 
ที่เราฟีดลงในส่ือทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเฟซบุ๊ก, 
ทวิตเตอร์, สแนปแชต หรือซาวด์คลาวด์ซ่ึงสามารถ
สะสมข้อมูลได้ถึง 50 โปรไฟล์
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แอปพลิเคชัน Gaddr

Spectacles

ติด #qantasoutofoffice แนบเนื้อหาแจ้งลาพักร้อน



Key Word
Data Creative Now  : เล่นแร่แปลข้อมูล

นักเขียนนวนิยายเรื่อง “The Future, Our Attention 
Will Be Sold” กล่าวว่า “ในเศรษฐกิจยุคใหม่ 
สิ่งที่มีมูลค่าที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเงิน คือ 
ขุมทรัพย์ของชุดความรู้และข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า 
เราจะสามารถควบคุมความสนใจให้คนอื่นเห็น
ได้หรือไม่” นอกจากนี้ยังให้ความเห็นติดตลกว่า 
ทำาไมทุกครั้งที่คิม คาดิเชี่ยนนำาเสนอตัวเองใน 
โลกโซเชียลมีเดีย จะต้องมีเสียงวิพากวิจารณ์
ออกมาในทางตำาหนิอยู่เสมอ ซึ่งในขณะเดียวกัน
คนเราก็ไม่สามารถหยุดติดตามการอัพเดทชีวิต 
ของเธอได้ เพราะแท้จริงข่าวและข้อมูลต่างๆ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนำาเสนอด้วยการใช้จำานวน
เงินมหาศาลแต่ยังหมายถึงการเสนอในลักษณะ
ถูกที่ถูกเวลา และสร้างสรรค์ออกมาให้ข้อมูลมี
คุณค่าและใกล้ตัวกับผู้รับสารมากขึ้น 
 
เว็บไซต์ยูทูปเผยแพร่วีดีโอที่นำาเสนอผลงานซึ่ง
ผ่านการอัพโหลดและเผยแพร่ในโลกออนไลน์สู่
ร้านค้ายูทูปสโตร์ (YouTube Store) โดยรวบรวม 
ข้อมูลของเหล่าดาราบนยูทูปอย่างโซเอล่า (Zoella) 
หรือธัญญ่าเบอร์  (Tanya Burr) ผู้ออกหนังสือเรื่อง
ความสวยความงาม หรือสินค้าสกรีนลวดลายที่
ได้รับความนิยมบนเว็บไซต์ไว้ วีดีโอที่เคยปรากฏ 
ในในโลกดิจิทัลเหล่าน้ีได้ถูกดึงออกมาแปลงเป็น
สินค้าให้คนได้ครอบครองแบบส่วนตัวมากข้ึน 
เช่นเดียวกับกูเกิล ที่เนรมิตล็อบบี้สำานักงานใน 
นิวยอร์กเป็นผนังโชว์รหัสซอฟต์แวร์ในรูปแบบ

พิกเซลเทคโนโลยี ที่แสดงการทำางานของรหัส 
ปฏิบัติการในระบบของบริษัท ซ่ึงนอกจากนี้ยัง 
ตอบสนองระหว่างคนได้ ไม่วา่จะเป็นการเล่นเกม 
วาดรูป หรือเขียน จึงนับเป็นอีกก้าวของกูเกิลที่
ข้อมูลเป็นมากกว่าแค่ระบบที่แสดงในออนไลน์ 
หรืออย่างโปรเจกต์ Histography ออกแบบโดย 
นักศึกษาจาก Bazalel Academy of Art and 
Design สร้างไทม์ไลน์ของข้อมูลในวิกิพีเดีย 
(Wikipedia) ด้วยการนำาเสนอข้อมูลผ่านภาพ 
(Data Visualization) แสดงเหตุการณ์สำาคัญ 14 
พันล้านปี ต้ังแต่เหตุการณ์บ๊ิกแบงไปจนถึงปี 2015 
ด้วยเทคนิคการเขียนจิตรกรรมท่ีใช้จุดเล็กๆ 
ประกอบเป็นภาพ ซึ่งจะเคลื่อนไหวทับซ้อนไปมา 
ไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับความสนใจในจำานวนการสืบค้น 
ข้อมูลนั้นในวิกิพีเดีย
 
เช่นเดียวกับสำานักงานตลาดหลักทรัพย์ในเมือง 
ซีอาน ของจีน เครือ Maike Metal Group นำาเอา 
ข้อมูลตัวเลขจำานวนมากแสดงผ่านแอลอีดี ใน 
ลักษณะโปร่งแสงบนฝาผนัง ที่มาพร้อมกับเสียง 
ประกอบโดยการผนวกงานเทคโนโลยีเชื่อมต่อ 
กับงานสถาปัตยกรรม เพื่อทำาให้ชุดข้อมูลหุ้นถูก 
เพิ่มมูลค่าการใช้งานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ หรือ 
นิทรรศการ Chat Room ที่ Bangkok City City 
Gallery แสดงผลงานของศิลปินบอม กฤษณ 
อิ่มเอมกมล นิทรรศการว่าด้วยการแสดงความ 
คิดเห็นต่อแวดวงดีไซน์ของเมืองไทย ความน่าสนใจ 
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โปรเจกต์ Histography นำาข้อมูลใน Wikipedia มานำาเสนอผ่านภาพ
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ของนิทรรศการอยู่ที่การเปิดเว็บไซต์ให้คนเข้า 
มาแสดงความคิดเห็นความยาวไม่เกิน 2,400 
ตัวอักษร การสนทนาและเสนอแนะบนโลกออนไลน์ 
จะถูกนำามาตีพิมพ์ลงบนโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ 
นำาไปจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน รวมถึง 
ให้บ ริการพิมพ์โปสเตอร์ กับผู้ เป็นเ จ้าของ 
ความคิดเห็นนั้นๆ ได้ทันทีภายในงาน 
 
ข้อมูลของเราอาจเกิดขึ้นทั้งในแบบท่ีตั้งใจ
บันทึกและข้อมูลที่ถูกประมวลผลด้วยระบบ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ งานออกแบบในอะราม 
แกลลอรี่ในลอนดอน จัดการแสดงภายใต้แนวคิด 
การส่ือสารระหว่างร่างกายโดยเช่ือมต่อกับ 
ระบบดิจิทัล โดยปกติคนเรามักจะใช้การสื่อสาร 
ผ่านโซเชียลโดยการพิมพ์ การพูด หรือส่งเสียง
ผ่านวีดีโอ แต่ในนิทรรศการ Fidgety Machines 
ออกแบบโดยเอเจนซี่ซิส เทอร์ตี้ (Sis:Thirty) และ 
นอร์ท สตาร์ (Northstar) ผู้ชมงานสามารถสื่อสาร 
ด้วยอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ข้อมูลที่ถูกใช้กับ 
อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไฟฟ้าแสดงผลผ่านทาง 
จอมอนิเตอร์เป็นรูปแบบของข้อมูลเสียงเฉพาะ 
บุคคลที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการ 
สื่อสารให้คนรอบข้างได้ยิน ไปจนถึงโปรเจกต์ 
Social Shot พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแคมบริจด์ 
สร้างสรรค์เครื่องดื่ม 5 ชนิด แทนบุคคลิกของ
ผู้คนโดยประมวลผลผ่านข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่

บุคลิกอบอุ่นแทนด้วยนำ้าเลมอน บุคลิกเป็นคน 
ใจกว้างแทนด้วยบลูโซดา บุคลิกอ่อนโยนแทน 
ด้วยเหล้าหวาน และบุคลิกซื่อตรงแทนด้วยวอดก้า 
รังสรรค์การปรุงเครื่องดื่มด้วยหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ 
ที่เพ ียงล ็อคอ ินบ ัญช ี เฟซบุ๊ก โปรแกรมจะ 
ประมวลผลข้อมูลที่ฟีดลงไปในเฟซบุ๊กทั้งหมด 
ไม่ว่าจะสถานะ การแสดงความคิดเห็น บทความ 
เพลง หรือคลิปวีดีโอที่แชร์ ซึ่งจะประมวลเป็น
เครื่องดื่มที่ปรุงขึ้นในรสชาติเฉพาะตัวบุคคล
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ตลาดหลักทรัพย์ในเมืองซีอานของจีน

นิทรรศการ Chat Room ที่ Bangkok City City Social shot



Key Word 
People Inc.  : บริษัทส่วนบุคคล จํากัด

Nerve ภาพยนตร์เกี่ยวกับการเล่นเกมในโลก 
ออนไลน์ตามภารกิจที่ได้รับเพื่อแลกกับเงินรางวัล 
ทุกการเคลื่อนไหวและการทำาให้ภารกิจต่างๆ 
ถูกควบคุมด้วยสายตาจากสังคมโลกออนไลน์ 
ที่ไม่สามารถควบคุมข้อมูลต่างๆ ที่รั่วไหลออกสู่ 
สายตาสาธารณชนได้ สะท้อนถึงพฤติกรรมสังคม 
ในปัจจุบันที่โลกออนไลน์กับโลกแห่งความจริง
ห่างกันเพียงแค่ปลายน้ิว เหมือนดังเช่นการตัดสินใจ
เลือกกดปุ่ม Enter หรือปุ่ม Send การลักลอบสอด
ส่องข้อมูลส่วนบุคคลเกิดเป็นปรากฎการณ์ครั้ง
ใหญ่ในสหรัฐฯ ปี 2013 เมื่อเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน 
อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของซีไอเอ เจาะ
เข้าระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทยักษ์ 
ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา 9 แห่ง 
ได้แก่ ไมโครซอฟต์, กูเกิล, เฟซบุ๊ก, ยาฮู, แอปเปิล,  
เอโอแอล, พาลทอล์ค, สไกป์, และยูทูป ซ่ึงยินยอม 
พร้อมใจเปิดช่องทางพิเศษนี้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไป 
ค้นหาข้อมูลทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ภาพถ่าย 
คลิปเสียง หรือคลิปภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึง
การดักฟังโทรศัพท์ วีดีโอ ข้อความแชท และการ
ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ของสไกป์ หรือโปรแกรม
ติดต่อส่ือสารระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย 
ข้อความพร้อมเสียงและภาพจากกล้องเว็บแคม 
(webcam) เรียกได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
ส่วนบุคคลครั้ งใหญ่สุดเป็นประวั ติการณ์ ท่ี 
ถูกเปิดเผย ทั้งกรณีภาพยนตร์เรื่อง Nerve และ 

เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ต่างแสดงให้เห็นว่าการรับผิดชอบ 
ความเป็นส่วนตัวในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้น 
ต้องเกิดข้ึนท้ังสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้เป็นเจ้าของ 
แพลตฟอร์ม รวมถึงตัวผู้ใช้งาน
 
อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมักเปิดช่องโหว่ 
เพื่อให้คนอ่ืนสามารถเข้ามาลุกลำ้าพื้นที่ในบ้าน 
ด้วยการต้ังค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะ 
หน่ึงในวิธีการปกป้องข้อมูลคือการทำาแม่กุญแจบ้าน
ให้แข็งแรง StickyPassword แอปพลิเคชันที ่
ออกแบบแพลตฟอร์มการใช้งานสำาหรับให้บริการ 
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แอปพลิเคชัน StickyPassword
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ลูกค้าดิจิทัล โดยระบบจะวางโปรแกรมซอฟต์แวร์ 
ป้องกันการถูกแฮกข้อมูล รายละเอียดของพาสเวิร์ด 
ที่ ต้ังขึ้นมาเสริมเป็นเกราะคลุมแม่กุญแจไว้ 
อีกขั้นหน่ึงท่ีสามารถใช้กับทุกห้องหรือในทุก 
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันยังสามารถ 
จดจำารหัสตอบสนองอัตโนมัติหากถูกรุกลำ้า เช่น
เดียวกับเครื่องมือ Social Media Moderation 
ที่นำาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คุ้มกัน 
สถานะท่ีเป็นสาธารณะด้วยขอบเขตตามใจผู้ใช้งาน 
ระบบคำาสั่งอัตโนมัติสามารถบล็อกข้อมูลที่ไม่
ต้องการเห็นถ้อยคำาหยาบคายหรือลิ้งก์ที่ถูก
ก่อกวนอย่างโฆษณาหรือสแปมที่เข้ามาโดยไม่ 

สมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นในเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม 
แม้การใช้งานดังกล่าวจะตอบสนองในแบบเรียลไทม์ 
แต่ข้อมูลที่ไม่ต้องการเหล่านั้นก็จะไม่ปรากฎต่อ
สาธารณะได้
 นอกจากการสร้างความปลอดภัยด้านข้อมูล 
แล้ว ยังมีแพลตฟอร์มที่สนับวิธีการทำางานยุคใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฟรีแลนซ์ แอปพลิเคชัน 
StaffHub ซ่ึงผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เชื่อมต่อ 
กับโปรแกรม Office 360 ช่วยออกแบบปฏิทิน
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถวางแผนการทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ฟังก์ชันตอบสนองแบบ 
Two way conversation ซึ่งโต้ตอบ เตือน และ 
ส่งข้อความมายังตัวผู้ใช้งาน ท้ังยังสามารถแชร ์
ข้อมูลโดยการสร้างล็อกอินเพื่อนร่วมงานท่ี
สามารถเข้ามาจัดการกับตารางงานดังกล่าวได้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลายเป็นพ้ืนที่ทำางานบนโลก
ออนไลน์ในแพลตฟอร์มลักษณะนี้ ส่งผลให้เกิด 
พฤติกรรมการทำางานในรูปแบบ Teleworking แบบ 
เต็มรูปแบบ จนเป็นตัวเลือกสำาหรับคนรุ่นใหม ่
ต้องการทำางานและสื่อสารทางไกลแบบไร้ขีดกำาจัด 
แพลตฟอร์มที่ เข้ามารองรับการทำางานโดย
ใช้พ้ืนท่ีออนไลน์เป็นโต๊ะทำางานระหว่างกลุ่ม 
หรือทีมเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงแอปพลิเคชันและ 
แพลตฟอร์มขนาดเล็กที่เข้ามาแข่งขันโดยเน้นระบบ 
คลาวด์ แม้ผู้ใช้งานจะกังวลเรื่องความปลอดภัย 
ในระบบคลาวด์ จนนำาไปสู่การพัฒนาระบบคลาวด์ 
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แอปพลิเคชัน Staffhub

แอปพลิเคชัน Staffhub เชื่อมต่อกับโปรแกรม Office 360 Social Media Moderation
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ตั้งแต่การเข้าไปจัดระบบที่เสริมความปลอดภัย  
ไม่วา่การต้ังพาสเวิร์ดที่เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ส่ือสาร 
การใช้ลายน้ิวมือในการเข้าถึงเพื่อให้ยากต่อ 
การถูกแฮก หรือการเพิ่มเทคโนโลยีสนับสนุนการ 
ใช้งานระบบคลาวด์ให้เกิดความม่ันใจมากข้ึน 
อย่างอุปกรณ์ FlashSelf ได้ไอเดียมาจากตัวบันทึก 
เสียงในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หน้าตาเหมือน 
ยูเอสบีหรือแฟลชไดรฟ์ที่ทำาหน้าที่เก็บข้อมูล
แต่เพิ่มการใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายคน 
คล้ายระบบปฏิบัติการคลาวด์ในแบบท่ีมีบัญชี 
ผู้ใช้ร่วมกัน แต่เปลี่ยนช่องทางการเข้าถึงจาก
เซิฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเป็นการ
เชื่อมต่อได้ทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่าน
เซลลูล่า วายฟาย และเช่ือมต่อแบบออฟไลน์  
สามารถอัพโหลดข้อมูลแบบไร้จำากัดในระบบ 

คลาวด์ที่ปล่อยผ่านอุปกรณ์ จึงทำาให้ FlashSelf 
เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลท่ีมีจุดเด่นเรื่องความ
ปลอดภัยสำาหรับการทำางานของคนยุคใหม่ แม้
ความปลอดภัยของข้อมูลจะเป็นประเด็นหลัก 
แต่ความง่ายและรวดเร็วทันใจในการบริการเข้า
ถึงข้อมูลก็ยังเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับธุรกิจดิจิทัล  
ธนาคารไอซีไอซีไอ ในมุมไบได้พัฒนาเทคโนโลยีการ 
ทำาธุรกรรมการเงินผ่านระบบโทรศัพท์ โดยใช้
เพียงเสียงพูดในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ ซอฟต์แวร์
ท่ีทำาหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลเสียงของผู้ทำาธุรกรรม
จะประมวลผลนำ้าเสียงและคำาพูดเป็นพาสเวิร์ด
ในการเข้าถึงบัญชีธนาคาร ในอนาคตจึงไม่ใช่ 
เร่ืองยาก ถ้าร่างกายของเราจะกลายเป็นส่วนหน่ึง
ในการเข้าถึงข้อมูลหรือแม้แต่ปลดล็อกประตู
บ้านในระบบสมาร์ทโฮม
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CORE IDEA
 

PHYGITAL
เสมือน/จริง

+ Optical Illusion : ลวงตา
+ Digital to Art : ดิจิทัลสู่ศิลปะ
+ Virtual Reality : ภาพเสมือนจริง
+ AI/Bot/Cyborg Subculture  : การมาถึงของวัฒนธรรมหุ่นยนต์
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เครื อข่ าย สั งคมออนไล น์
เป็นหน่ึงในการเข้าถึงโลก
เสมือนท่ีผู้ใช้สามารถกําหนด 
อัตลักษณ์และความเป็นตัวตน 
ซ่ึงอาจจะสะท้อนลักษณะที่  
แท้จริงของผู้ใช้ ในโลกจริง
หรือไม่ก็ได้ 
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ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริง 
ในรูปแบบแว่นสวมศรีษะ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วง
ปีที่ผ่านมา Oculus VR (โอคูลุส วีอา) ถือเป็น
บริษัทผู้ผลิตเฮดเซตน้องใหม่รายแรกๆ ที่ลงทุน
ด้วยเงิน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่มาร์ค 
ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ซีอีโอแห่ง 
เฟซบุ๊กจะได้ซ้ือกิจการไป เขากล่าวในบล็อกส่วนตัว 
ว่า “ลองจินตนาการถึงความสนุกที่คุณจะได้จาก 
การนั่งดูเกมติดขอบสนาม การได้นั่งเรียนกับ
นักเรียนและอาจารย์จากทั่วทุกมุมโลก หรือการ
ปรึกษากับแพทย์แบบตัวต่อตัวเพียงแค่สวมแว่น
อยู่กับบ้านเท่านั้น”
 
โลกเสมือนจริง (Virtual World) เป็นการจำาลอง
โลกที่มีสภาพแวดล้อมตอบสนองการใช้งานของ
ผู้ใช้หลายคนได้พร้อมๆ กันผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
(Share Space) ซึ่งการตอบสนองจะเกิดขึ้นทันที 
(Immediately) ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือ 
สร้างข้อมูลใหม่สามารถทำาได้เอง (Interactivity) 
และจะมีอยู่ต่อไปถึงแม้ผู้ใช้จะไม่ได้เข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในการ 
เข้าถึงโลกเสมือนท่ีผู้ใช้สามารถกำาหนดอัตลักษณ์
และความเป็นตัวตน ซึ่งอาจจะสะท้อนลักษณะ
ที่แท้จริงของผู้ใช้ในโลกจริงหรือไม่ก็ได้ เว็บไซต์
โลกเสมือนจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้

งานของคนทุกเพศทุกวัยจากทุกสถานที่ทั่วโลก 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ากับกลุ่ม
สังคมและหาเพื่อนใหม่ได้ เกมเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ
ที่ถูกนำามาใช้เพื่อให้สมาชิกเข้ามาพบปะหรือมี
สังคมร่วมกับผู้อื่นในโลกเสมือน โดยเลียนแบบ
สิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกจริง หรือ
ทำาให้โลกเสมือนกับโลกจริงสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงกันได้ 
 
เกมโปเกมอนโก นอกจากสร้างเครือข่ายสังคมใหม่
ยงับุกพื้นที่จริงในสถานที่ต่างๆ หรืออย่างเกมใน 
ตำานานสร้างโลกเสมือนในฉบับของเทพนิยาย 
อย่างวอร์คราฟท์ (Warcraft) ในปี 2016 ถูกนำาออก
มามีชีวิตผ่านจอแก้ว เป็นภาพยนตร์ที่ดูสมจริง 
มากข้ึน จนกระท่ังถูกนำามาพัฒนาเป็นเกมอีกคร้ัง 
ในรูปแบบ VR ทำาให้เกมออกสู่โลกแห่งความ
เป็นจริงมากกว่าที่ผ่านมา เช่นเดียวกับกูเกิลที่ได้ 
เปิดตัวแพลตฟอร์มเพ่ือรองรับ VR มากข้ึนเรื่อยๆ 
ไม่ว่าจะเป็นยูทูป, กูเกิลสตรีทวิว, กูเกิลเพลย์มูฟวี่ 
และกูเกิลโฟโต้ ในอนาคตมีการคาดการณ์ว่า VR 
อาจจะถูกพัฒนาให้มีความสมจริงมากกว่าที่
เป็นอยู่ เช่น มีการปล่อยกลิ่นหอมขณะผู้ชมกำาลัง
เพลิดเพลินกับภาพในกล้อง VR มีการปล่อย
ละอองนำา้ มีแรงส่ันสะเทือน หรือมีการปรับอุณหภูมิ
ให้มีความเย็นมากขึ้น ความสามารถของ VR จะ 
ช่วยเปิดโอกาสให้กับหลายๆ วงการ ไม่ว่าจะเป็น 

แวดวงโฆษณา การจัดอีเวนท์ หรือแม้กระท่ังวงการ
การศึกษาก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจาก
เทคโนโลยีนี้เช่นกัน เนื่องจากผู้คนจะได้เห็นภาพ 
เสมือนจริงของส่ิงที่เดินทางไปศึกษาได้ยากลำาบาก 
เช่น พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือแม้แต่การ
ศึกษาดวงดาวในอวกาศ โลกเสมือนจริงยังถูก 
นำาไปสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ แฟชั่น งานโฆษณา 
หรืองานนิทรรศการ Intangible Art พิพิธภัณฑ์ 
The Walker Centre ในเมืองมินนีแอโพลิส ที่ใช้ 
แนวคิด Intangible Art เปิดร้านค้าในรูปแบบ 
ออนไลน์ทีเ่ชื่อมโยงลูกค้ากับศิลปิน โดยให้ผู้ท่ี 
ต้องการสร้างสรรค์ผลงานผ่านไอเดียและ
ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเต้น ร้องเพลง หรือ 
บริการต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัล 
ส่งข้อมูลตนเองในร้านออนไลน์ จากน้ันศิลปิน
จะนำาข้อมูลดิจิทัลดังกล่าวมาสร้างเป็นผลงาน
ออกสู่สายตาผู้คนในพิพิธภัณฑ์และผ่านเว็บไซต์
ต่อไป งานที่ถูกออกแบบมาจะเกิดขึ้นภายใต้ 
แนวคิดของ Digital Art เสมือนเป็นการนำา
ข้อมูลในโลกดิจิทัลมาทำาให้เกิดเป็นรูปร่างจริงๆ 
ที่สัมผัสได้
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Key Word
Optical Illusion : ลวงตา

เมื่อได้ยินว่าภาพลวงตา (Optical illusion) อาจ 
นึกถึงกระบวนการมองเห็นอันผิดพลาด แต่ความ 
จริงแล้วการรับรู้ที่ผิดพลาดนี้ถือเป็นธรรมชาติ
อย่างหนึ่งในการทำางานของสมอง ซึ่งถือเป็นเรื่อง 
ปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนได้  นักจิตวิทยาจำานวนหน่ึง 
เสนอว่า แท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เรามองเห็นล้วนเป็น
ภาพลวงตาทั้งสิ้น สมองจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
ที่เห็นแล้วนำาเอาไปเทียบกับข้อมูลภาพท่ีมีอยู่ใน
ความทรงจำา ทำาให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร รวมไป 
ถึงการตีความตัวชี้นำาด้านภาพตัวอื่นๆ ที่เราเห็น 
เพื่อทำาให้รู้ว่าสิ่งนั้นตั้งอยู่ ณ ตำาแหน่งใด แต่ถ้า
ส่ิงที่เรามองเห็นส่งผลให้การตีความของสมอง
ทำางานผิดพลาด ภาพที่เห็นไม่ได้ตรงกับความ
เป็นจริงของสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ในซีรีส์ชื่อ 
Chelsea Does ตอน Silicon Valley ที่มีสตรีมมิ่ง
ให้ดูทางเน็ตฟลิกซ์ มีการพูดถึงเทคโนโลยีที่มีผล 
ต่อสมอง การแสดงออกของเทคโนโลยีชนิดดังกล่าว 
คล้ายกับยาแอลเอสดีหรือกระดาษเมา ซึ่งใช ้
ประโยชน์ทางการแพทย์ในการนำามาบำาบัด
อาการทางจิตประสาทและลดความเครียด 
อย่างไรก็ดีการใช้ยาไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายท่ี
ทำาให้คนสามารถบรรเทาความเครียด เพราะการ
ผ่อนคลายท่ีแท้จริงจำาเป็นต้องเกิดข้ึนบนพื้นฐาน
ของโลกความจริง
 

ในปี 2016 มีกิจกรรมและสื่อวาไรตี้มากมายที่นำา 
เรื่องการสร้างภาพลวงตามาใช้เพื่อเพิ่มความ 
สนุกสนานในกิจกรรม ล่าสุดในโชว์ของศิลปินจัสติน  
บีเบอร์ ในงาน Billboard Music Award ปี 2016 
นำาการเล่นแสงและฉายภาพบนเวทีท่ีถูกออกแบบ 
เป็นกล่องส่ีเหล่ียมคลุมเวที ภาพท่ีส่องสะท้อน
ผนังเวทีในทุกๆ ด้าน ทำาให้เห็นภาพลวงตาหลาย 
มิติท่ีดูสมจริง หรือในมิวสิควิดีโอเพลง  This Is What 
You Came For ของแคลวิน แฮร์ริส (Calvin 
Harris) ท่ีได้นักร้องสาวรีฮันน่า (Rihanna) มา 
ฟีดเจอร์ริ่ง ได้ใช้โลเคชั่นหลักเพียงฉากในกล่อง
สี่เหลี่ยมที่ฉายภาพเปลี่ยนไปมา ทำาให้ตัวศิลปิน
เหมือนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆ จนแทบมอง
ไม่ออกว่าฉายเพียงในฉากสี่เหลี่ยม ภาพเสมือน
จริงนอกจากจะใช้เทคนิคการฉายภาพจำาลอง
แบบสมจริง ยังก้าวไปอีกระดับโดยการออกแบบ
วัสดุ ใ ห้ มีคุณสมบั ติ ในการสร้ างภาพตาม
เคลื่อนไหวของวัตถุ อย่างนิทรรศการ Onde Pixel 
ของมิเชล เชอวาเลีย (Miguel Chevalier) ที่จัด
ขึ้นในอาคาร อันเครดิต พาวิเลียน (Unicredit 
Pavilion) ในมิลาน นำาเอาภาพศิลปะมาแปลงให้ 
เป็นภาพดิจิทัลบนพื้นขนาด 20 ตารางเมตร 
รูปร่างและลวดลายของพื้นจะเปล่ียนแปลงตาม
จังหวะเสียงดนตรีและการตอบสนองต่อผู้เข้าชม
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นิทรรศการ Onde Pixel ในมิลาน

ภาพจากมิวสิควิดีโอ This is What You Came for
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ที่ยืน เดิน หรือเต้นรำาในทันที ทำาให้ผู้เข้าชมเกิด 
ความเพลิดเพลินและมีความรู้สึกร่วมเหมือนอยู่
ในโลกเสมือนจริง 
 
ในงานแฟชั่นโชว์ Cruise 2017 ของแบรนด์
คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) จัดโชว์เปิดตัว
ภายใต้แนวคิด Mirror Effect การสะท้อนกลับ
ด้วยเทคนิคของแสงที่มีความเข้มและเรืองแสงท่ี
ต่างกัน เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้าหน้าพระราชวัง 
เบลนเฮียม ในปารีส ภายในสวนมีการติดต้ังกระจก 
เงาอะลูมิเนียมสูง 12 เมตร ต้ังเรียงกันเป็นแนวจน 
ทำาให้เห็นความงามของพระราชวัง ท้ังความงดงาม
ที่ปรากฎขึ้นจริงและความงามจากการสะท้อน
กลับบนกระจก ดูลวงตาคล้ายภาพสะท้อนของ 
โลกอีกฝ่ังหน่ึงที่เกิดข้ึนจริง ณ เวลาเดียวกัน ภายใน 
ยังมีรันเวย์ซึ่งติดต้ังกระจกเงาถึง 40 บานเรียงซ้อน 
กันกลางห้องโถง ทำาให้แสงกระทบกับกระจกเงา 
และภาพของนางแบบท่ีเดินรันเวย์พร่าเลือน
ภาพที่เห็นจริงและภาพสะท้อนลวงตา หรืองาน 
นิทรรศการ Forest of Light จัดแสดงท่ีมิลานแฟร์ 
(Milan Fair) ในปี 2016 ผลงานจากแสงไฟที่ส่อง 
ลงมาบนพ้ืนห้องโถงอาคารโรงละครเก่า (Cinema 
Arti) ที่ออกแบบตั้งแต่ยุค 1930 กระจกเงาที ่
รายล้อมห้อง สร้างภาพลวงตาอันน่าพิศวง 
ผสมผสานงานศิลปะจากญี่ ปุ่นรวมเข้ากับ
ภูมิปัญญาจากอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาปนิกชาว

ญี่ปุ่นโซว ฟูจิโมโตะ (Sou Fujimoto) ร่วมมือกับ
แบรนด์แฟช่ันคอส (COS) ผลงานศิลปะจัดวางน้ี 
ได้ติดตั้งโดยมาริโอ เชเรกินี (Mario Cereghini) 
สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นเสมือนการนำาจิต 
วิญญาณของงานศิลปะและงานออกแบบของ
ญี่ปุ่นมารวมไว้ในพื้นที่ของศิลปสถาปัตยกรรม
ตามภูมิปัญญาอิตาเลียน เกิดเป็นแนวคิด Form 
Meet Fluidity หลอมรวมรูปทรงตามความจริง
กับภาพลวงตา นอกจากการใช้เทคนิคเรื่องแสง
ผ่านกระจกแล้ว ยังมีเทคโนโลยีสร้างภาพจำาลอง 
บนกระจก อาทิ ผลงาน Stone Age ของวินเซนต์ 
เลรอย (Vincent Leroy) ประติมากรรมเทคโนโลยี 
ที่นำากระจกรูปทรงที่หลากหลายมาเรียงต่อกัน 
ภาพท่ีฉายบนกระจกจะให้พ้ืนผิว สี และความรู้สึก
ท่ีแตกต่างกันออกไป กระจกยังสามารถสะท้อน
ภาพผู้เข้าชมที่ยืนตรงหน้าและสะท้อนกลับใน 
กระจกอีกบานได้ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ด้วยภาพท่ีไหลลื่นตามจังหวะของวัตถุท่ีสะท้อน
ทำาให้ได้ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างเรา 
เทคโนโลยี พื้นที่นั้นๆ อย่างมีความหมาย
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Dior Cruise 2017

ผลงาน Stone Age ของ Vincent Leroy



Key Word 
Digital to Art : ดิจิทัลสู่ศิลปะ

โรเจอร์ เลเวียน (Roger Levian) จากบริษัทจัดเก็บ 
เอกสารซีร็อกซ์ อธิบายว่าทำาไมกระดาษถึงยังคง 
อยู่ได้เป็นเวลานาน นั่นเป็นเพราะมันมีคุณภาพดี 
พกพาสะดวก ต้นทุนตำ่า และยังคุ้นเคยกับผู้ใช ้
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีกำาลังถึงจุดท่ีข้อดีเหล่าน้ี 
จะไม่ถือเป็นประเด็นอีกต่อไป เลเวียนได้ทำานาย 
ไว้เมื่อสิบปีท่ีแล้วว่าจะมีอุปกรณ์พกพาท่ีมีขนาด 
เท่ากับแผ่นกระดาษ และหนาเท่ากับกระดาษ 100 
แผ่นเกิดขึ้น ในเวลานั้นเขาเรียกมันว่า “Group 
Dynapaper” ซึ่งทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่ง
สามัญที่พบได้ในชีวิตประจำาวัน ต้ังแต่ยุคแอนะล็อก 
จนถึงยุคดิจิทัล ภาพจำาที่ส่ังสมมาไม่ต่างจากต้นทุน 
ที่สามารถนำาไปใช้ในการสร้างสรรค์และดัดแปลง 
บนจอ รวมท้ังในรูปแบบกายภาพท่ีนำาเอาเทคโนโลยี 
มาใช้อย่างเข้าใจความหมายมากกว่าการเป็นแค่ 
ศิลปะดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้
 
สังคมยุค 60 กับวัฒนธรรมป๊อบ ภาพสีสดแบบ
ป๊อบน้ีแน่นอนว่าจงใจสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ 
ขณะเดียวกันก็ยังแฝงด้วยความคิดเห็นและการ
เสียดสีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วงยุคต้นปี 
1960 ที่อุตสาหกรรมกำาลังบูม และสหรัฐฯ ก้าว 
เข้าสู่ยุคทุนนิยมแบบเต็มตัว สื่อ ป้ายโฆษณา 
แบรนด์ และโลโก้ กลายเป็นสิ่งแวดล้อมหลักของ 
มนุษย์ ศิลปินยุคป๊อบอาร์ตได้รับแรงบันดาลใจให้ 
ออกมาวาดและพิมพ์ภาพท่ีมีลักษณะแบน และ

มีสีสดใส หน้าตาเหมือนโฆษณา แต่เมื่อเข้าสู่ยุค 
80 สื่อต่างๆ ถูกแปลงไปเป็นของข้อมูลในโลก 
อินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดจำากัดความ 
สามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จนกลายเป็น 
วีดีโอล้อเลียน (Parody) และดัดแปลงเป็นศิลปะ
ที่จบัอรรถรสของสื่อดิจิทัลได้มากกว่าการล้อเลียน
เพื่อความบันเทิง Net Art หรือเรียกว่าศิลปะ 
สื่อผสมจากอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าจอ เกิดขึ้น 
เป็นกระแสอย่างเด่นชัดในปี 1990 กับรสชาติใหม่
ในรูปแบบของ Post-Internet Art ท่ีเปิดกว้างทาง
ความคิดมากกว่าศิลปะในโลกดิจิทัลแบบเดิมๆ 
มีการนำาเอาวัตถุดิบท่ีต่างกันมาเพ่ิมความสุนทรีย์ 
ด้วยรูปทรง และลวดลายท่ีสื่อความรู้สึก ซ่ึงปัจจุบัน
วัตถุดิบทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับจากข้อมูลในโลก
ดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการส่ือสารกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการเกิดข้ึนของอิโมจิท่ีแปลงจาก
ข้อความธรรมดาเป็นรูปภาพหน้าตาไอคอน 
รวมไปถึงการสื่อสารของศิลปินส่งถึงผู้เข้าชม 
เจ้าของแบรนด์ส่งถึงลูกค้า 
 
อย่างงานศิลปินตัวแม่อย่างอเล็กซานดรา 
ครอกซินกี้ (Alexandra Gorczynski) ที่มีอิทธิพล
ต่อศิลปินรุ่นใหม่อย่างมากในฐานะ Post-Internet 
Artist จนขึ้นชาร์ตอันดับสูงสุดของวงการศิลปะ
ดิจิทัล (Digital Art) ด้วยเทคนิคการเขียนภาพ
แบบส่ือผสมระหว่างลวดลายเลเยอร์ของดิจิทัล 
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ผลงาน Past-Meet-Internet โดย Alexandra Gorczynski

ผลงานศิลปะแบบ Post-Internet-Art โดย Harm Van Den Dorpel
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ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และวัตถุที่จับต้องได้ 
แล้วแปลงเป็นผลงานศิลปะกึ่งภาพเคลื่อนไหว 
โดยมีจุดเด่นคือการเปลี่ยนรูปร่างศิลปะทาง
ประวัติศาสตร์ใหม่ให้มีตัวตนในความรู้สึกแบบ
ดิจิทัล ฮาร์ม วอน เดน ดอร์เปิล (Harm van den 
Dorpel) ศิลปินชาวเยอรมัน ผู้มีจุดยืนในศิลปะ 
แบบ Post-Internet Art เช่นกัน นำาฐานข้อมูลใน
ระบบดิจิทัลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ออกมา
เป็นงานศิลปะดิจิทัลที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มระดับ
ความสมจริงมากขึ้น Digital Hand โปรเจกต์
โดยเนท เอซิส ให้ความสนใจกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่แสดงผลออกมาในรูปแบบดิจิทัล โดยนำาเครื่องมือ 
จับเซนเซอร์อ่านความเคลื่อนไหวของร่างกาย ส่ง
ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์โคเนค แปลงข้อมูล 
ออกมาเป็นผลงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นจาน
ที่มีรูปทรงเหมือนคล่ืนคล้ายเลเยอร์ในรูปแบบ
ดิจิทัล หรือผ้าห่มที่เพิ่มลายดอทตามข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ 
 
นอกจากนี้ในปี 2016 นิตยสาร FRAME ยังได้ 
นำาเสนอผลงานออกแบบภายใต้แนวความคิด 
Phygital Future ในนิทรรศการ What’s the 
Matter? ที่มิลาน ซึ่งไดส้ถาปนิกเจ้าถิ่นแฟร์รุชโช 
ลาวิอานี (Ferruccio Laviani) ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมการตกแต่งภายในของมิลาน ภายใน
งาน La Posteria รวบรวมโปรเจกต์โชว์เคสของ

นักออกแบบรุ่นใหม่ ผลงานสร้างสรรค์ท่ีนำาเอา 
ข้อมูล ลวดลาย และรูปแบบจากโลกดิจิทัลให ้
ปรากฎสู่สายตาสาธารณะ เสมือนการนำาโลก 
ออนไลน์มาเจอกับออฟไลน์  ไม่ว่าจะแสดงออก 
มาเป็นโฟร์ดีแอนิเมชัน ที่แสดงให้เห็นทั้งรูปทรง 
และพ้ืนผิวที่สมจริงหรือวัสดุที่นำาเอาภาพ ลวดลาย 
และอารมณ์ความรู้สึกท่ีดึงออกมาจากโลก
ออนไลน์สู่ ส่ื อดิ จิทั ลและวัตถุที่ จั บต้ องได้ 
 
หรือแม้แต่กระแสโลกออนไลน์ที่กำาลังได้รับ
ความนิยมอย่างโปเกมอนยังถูกนำาไปใช้ในรูปแบบ
ของตัวการ์ตูนดิจิทัลท่ีมีชีวิตบนลวดลายรองเท้า
วิกซอล (Vixole) แบรนด์รองเท้าผ้าใบที่ออกแบบ
โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และแอลอีดีฝังลง 
ในรองเท้า ล่าสุดได้นำาเอากระแสโปเกมอนโก 
มาเพิ่มความสนุกสนานเพื่อให้รองเท้าปรากฎ
ภาพและลวดลายท่ีเคล่ือนไหวไปมาตามจังหวะ
การเดินราวกับตัวการ์ตูนกำาลังวิ่งอยู่บนพื้น
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นิทรรศการ What’s the Matter? ที่มิลาน

รองเท้าแบรนด์ Vixole
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Key Word
Virtual Reality : ภาพเสมือนจริง

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงหรือท่ีเรียกว่า 
อ็อกเมนท์ เรียลลิตี้ (Augmented  Reality) จะ 
นำาผู้คนไปสู่ประสบการณ์ของการสวมใส่ที่
จริงจังมากขึ้น ในปี 2012 กูเกิลเปิดตัวต้นแบบ 
AR หรือ VR ที่เรียกว่าโปรเจกต์กลาส แว่นตาที่
ติดตั้งจอภาพและสามารถส่งข้อมูล สื่อสารโดย
อาศัยคำาสั่งเสียง ถ่ายภาพ และบันทึกวีดีโอผ่าน
ทางกล้อง ในปี 2016 กูเกิลได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม
เพ่ือรองรับ VR มากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็น ยูทูป, 
กูเกิลสตรีทวิว, กูเกิลเพลย์มูฟวี่ และกูเกิลโฟโต้ 
ในเวลาต่อมาบริษัทเอชทีซี (HTC) ได้ออกขาย 
แว่นเฮดเซต โอคูลัส ริฟต์ (Oculus Rift) ที่เชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์เอชทีซี ไวฟ์ (HTC Vive) ซึ่งรองรับ
ประสิทธิภาพในการเล่นเกม โดยสามารถเล่นเกม
ได้เต็มที่ถึง 7 เกมในตัวเครื่อง นอกจากนีเอชทีซี 
ยังได้แยกหน่วยธุรกิจ VR ออกเป็นบริษัทลูก โดย 
ใช้ชื่อว่า HTC Vive Tech Corporation รวมถึง 
ต้ังกลุ่มเครือข่ายเพ่ือลงทุนด้าน VR จำานวน 30 ราย 
เพื่อลงทุนด้าน VR และ Mixed Reality ภายใต้
ชื่อ Virtual Reality Venture Capital Alliance  
 
นอกไปจากนี้ยังรวมถึงตลาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี VR อย่างเจแอลบี (JBL) หนึ่งใน 
ผู้นำาด้านนวัตกรรมหูฟังได้ปรับตลาดสินค้า
ของบริษัทเพ่ือเชื่อมต่อกับเฮตเซตและอุปกรณ์ 
เอชทีซี ไวฟ์ได้ รวมถึงการออกแบบกล้องเพื่อ 

ถ่ายภาพในระดับ 360 องศาอย่างเกียร์ 360 (Gear 
360) เป็นกล้องที่ผลิตโดยบริษัทซัมซุงมีลักษณะ 
คล้ายลูกบอลท่ีหมุนภาพได้รอบทิศ เพื่อทำาให้
ประสบการณ์การถ่ายภาพสมจริงเทียบเท่ากับ
ความสมจริงที่จะได้รับในโหมด VR ท้ังโซนี,่ กูเกิล 
และซัมซุง ต่างก็มีข่าวการทดสอบและพัฒนาแว่น 
VR ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง แต่ท่ีกลายเป็น
ปรากฎการณ์ใหญ่สำาหรับวงการไอทีคือการที่ 
เฟซบุ๊กให้การสนับสนุนแว่นโอคูลัส ริฟต์อยา่งเต็มท่ี 
ในช่วงก่อนรว่มทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ 
ของเฟซบุ๊กให้สามารถสร้างประสบการณ์การ 
เช่ือมต่อคนท้ังโลกได้อย่างเสมือนจริงมากข้ึนไปอีก 
จนไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือโลกโซเชียลหรือ 
โลกแห่งความจริง
 
นอกจากน้ีในตลาดต่างประเทศยังได้มีการพัฒนา
กล้อง VR ให้มีราคาถูกลงและใช้งานง่ายขึ้น 
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตกล้อง VR 
จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีติดบ้านไม่ต่าง 
จากสมาร์ทโฟน อย่าง “Happy Goggles” แว่น VR 
จากแมคโดนัล ท่ีทำาจากกล่องของชุดแฮปปี้มีล 
ทำางานเหมือนกับกูเกิลการ์ดบอร์ด (Google 
Cardboard) ใช้สำาหรับเล่นเกม Slope Stars ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสวีดิช เนชั่นแนล 
สกี ทีมเพื่อปล่อยขายในสวีเดน ซึ่งนอกจากนี้ใน
งาน DAAT DAY 2016 ยังมองว่าปรากฎการณ์  
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แว่น VR “Happy Goggles” จากกล่องชุดแฮปปี้มีล จาก McDonald
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VR กำาลังจะเป็นกระแสในหลายประเทศ เช่นเดียว 
กับงานคานส์ไลออนส์ (Cannes Lions) ท่ีเร่ิมมีการ
แข่งขันกันทางด้าน VR มากขึ้น โดยมีการผลิต
แอปพลิเคชันที่สามารถรองรับคอนเทนต์แบบ 
VR ออกมาหลายตัว สิ่งที่ทำาให้เทคโนโลยี VR 
เป็นท่ีนิยมคือ “ความเสมือนจริง” ซ่ึงทำาให้ผู้บริโภค 
เห็นความน่าสนใจของแบรนด์ตัวเองและได้มี
ส่วนร่วมกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
อย่างเช่นเอไอเอส ผลิตวีอาร์การ์ดบอร์ด (VR 
Cardboard) ให้กับลูกค้าเพื่อนำาสมาร์ทโฟนใส่
เข้าไปในตัวกล้องเพ่ือชมการ์ดเชิญในรูปแบบ VR 
โรงแรมแมริออท กระตุ้นผู้เข้าพักในโรงแรมผ่าน
บริการวีอาร์โพสต์การ์ด (VR Postcard) รวบรวม 
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในสถานท่ีต่างๆ ให้แขก 
ผู้เข้าพักสามารถรับชมได้ทางกล้อง VR ของโรงแรม 
แบรนด์เครื่องสำาอางอย่างอินนิสฟรี (Innisfree) 
เพิ่มความน่าสนใจด้วยการนำาประสบการณ์การ
เดทกับดาราที่มีชือ่เสียงอยา่งลีมินโฮ มาใช้ใน 
แคมเปญเพ่ือโปรโมทผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าจะรู้สึก 
เหมือนได้ออกเดทกับดาราท่ีตนเองช่ืนชอบจริงๆ 
แบรนด์คริสเตียนดิออร์ก็นำาเทคโนโลยีดิออร์
อาย (Dior Eye) มาใช้ในงานกูตูร์ปี 2015 เพื่อ
ถ่ายทอดบรรยากาศเบื้องหลังการทำางานและ
เบ้ืองหลังแฟชั่นโชว์ด้วยประสบการณ์ที่พิเศษ
กว่าคนทั่วไป นอกจากนี้ VR ยังถูกนำามาใช้เป็น

ส่วนหน่ึงสำาหรับการสร้างประสบการณ์แฟช่ันโชว์
ให้ทุกคนเห็นภาพนางแบบบนรันเวย์ไม่ต่างจาก 
การน่ังฟรอนท์โรว์ด้วยแอปพลิเคชัน Democratic 
Front Row ท่ีร่วมมือระหว่างบริษัทเทเลทู (Tele2) 
และสตอกโฮล์มแฟชั่นวีค (Stockholm Fashion 
Week) แจกวีอาร์การ์ดบอร์ดพร้อมบัตรเชิญ เพื่อ 
ดูโชว์อย่างใกล้ชิด การสร้างประสบการณ์ VR ยัง 
บุกเข้าถึงการซ้ือสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ vRetail 
สร้างแพลตฟอร์มการซ้ือของออนไลน์ การได้ลอง 
หรือสัมผัสสินค้าเพ่ิมความม่ันใจสำาหรับลูกค้ามากขึ้น 
ด้วยการนำาเทคโนโลยี VR มาเพิ่มประสบการณ์
การเข้าถึงสินค้าออนไลน์ ไม่ต่างจากการหยิบจับ
สินค้าได้จริงเหมือนเดินเลือกอยู่ในภายในร้าน
 
ช่องทางการรับชมที่ เสมือนจริงยังช่วยเปิด
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ได้ อย่าง
ในเขตโอไดบะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีหุ่นกันดั้มเป็น
แลนมาร์กสำาคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยี VR ยิ่งทำา 
ให้นักท่องเท่ียวสนุกมากขึ้นด้วย การเห็นภาพ 
ตนเองอยู่บนมือของหุ้นกันดั้มพร้อมต่อสู้กับ 
ตัวร้ายในการ์ตูนได้ หรือในงานเทศกาลดนตร ี
Open Air Gampel ที่สวิสเซอร์แลนด์ แบรนด์ 
ไฮนาเก้นเอาใจคอดนตรีด้วยการออกบูธคาราโอเกะ 
ที่นำาเทคโนโลยี VR มาใช้เพื่อเข้าถึงบทเพลงดั่ง
เข้าไปอยู่ในโลกดนตรี หรือเพิ่มประสบการณ์การ
สัมผัสถึงข้าวของในผลงานทางศิลปะอย่างใน
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นิทรรศการ When Objects Dream ซึ่งจัดโดย
โรงเรียนออกแบบจากสวิตเซอร์แลนด์ ÉCAL 
ได้เชื่อมโยงสิ่งของธรรมดาๆ ด้วยเทคโนโลยี VR 
เ พ่ือจินตนาการถึงอนาคตของข้าวของใน
ชีวิตประจำาวันว่าจะสร้างประสบการณ์ส่งผ่าน 
ความรู้สึกจากส่ิงของได้อย่างไร หรือการท่องเท่ียว
ในแบบไร้ขีดจำากัดอย่างการนำา VR มาเชื่อมต่อ 
กับโดรนในนวัตกรรม DJI Drone ที่ร่วมกับบริษัท 
แอร์แมพ ให้บริการการท่องเที่ยวเสมือนบินเหนือ 
ท้องฟ้าด้วยสายการบิน FPV Flight ไร้ขีดจำากัด
ด้วยอุปกรณ์โดรน ที่เชื่อมต่อกับ ZEISS VR ONE 
เฮดเซตที่ฉายภาพสถานที่ซึ่งโดรนบินไปเหมือน
ได้เปิดประสบการณ์การท่องเท่ียวด้วยการบิน 
ไปบนท้องฟ้าได้อย่างสมจริง เหนือไปกว่านั้น VR 
ยังช่วยถ่ายทอดภาพประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ 
สารคดีชื่อ “Defying the Nazis: The Sharps’ 
War” เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของสถานท่ีล้ีภัย 
ชาวฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่เพียง
บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและอุปกรณ์สื่อสาร
เท่านั้นที่พัฒนาช่องทางสำาหรับการเข้าถึงโลก 
เสมือนได้อย่างสมจริง ในวงการจอแก้วผู้ผลิตซีรีส์ 
ช่อง SciFi และช่องอื่นๆ ต่างปรับการตลาดใน 
การเพ่ิมประสบการณ์การชมรูปแบบของ VR มาก 
ขึ้นเรื่อยๆ เช่น ซีรีส์ Mr. Robot ในสหรัฐฯ ยอม
เพิ่มตอนพิเศษ 12 นาทีเพื่อผลิตภาพที่รองรับ 
รูปแบบของ VR เช่นเดียวกับช่อง Fox Sport ที่

จับมือกับบริษัท เน็กซ์ วีอาร์ สร้างแพลตฟอร์มที่ 
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีคเยอรมนี 
ผ่านทางแอปพลิเคชัน Next VR จึงเหมือนดั่ง
เทคโนโลยีที่ทุกวงการต่างจับจ้องและวิ่งตามให้
ทันสำาหรับการเพ่ิมมูลค่าและประสบการณ์การ
ใช้ชีวิตที่ไร้ขอบเขตในโลกแห่งความเป็นจริง
 
ในอดีตนั้น เทคโนโลยีโฮโลแกรม (Hologram) 
อาจเป็นเพียงจินตนาการจากภาพยนตร์เรื่อง 
Star Wars ที่หุ่นยนต์อาร์ทูดีทูสามารถยิงภาพฉาย 
เจ้าหญิงเลอาเพื่อสนทนาทางไกล จนเป็นที่ฮือฮา
สำาหรับวงการภาพยนตร์ในขณะนั้น แต่ปัจจุบัน
โฮโลแกรมหรือการสร้างภาพเสมือนในรูปแบบ
สองมิติหรือสามมิติด้วยเทคโนโลยีโฮโลกราฟฟี 
เพื่อกระจายแสงให้เกิดภาพเสมือน ยังถูกนำามา 
ใช้งานได้จริงอย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีนี้ไม่ต้อง 
สวมแว่นตาเพื่อรับภาพอย่างสมจริงอย่าง VR แต่ 
กลับสร้างภาพเสมือนให้เห็นบนความจริงท่ีปรากฏ
ทางสายตา ซึ่งนอกจากจะมีการนำาเทคโนโลยี
โฮโลแกรมมาใช้ด้านความบันเทิงไม่ว่าการนำา
ศิลปินท่ีอยู่ในความทรงจำาของทุกคนข้ึนมาแสดง
คอนเสิร์ตอย่างเอลวิส เพรสลี่ ไมเคิล แจ็คสัน 
หรือวิทนีย์ ฮุสตัน การใช้ภาพโฮโลแกรมยังถูกนำา 
ไปใช้ในด้านการประชุมทางไกลโดยไม่ต้อง 
เดินทาง ล่าสุดเทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกนำามาเป็น 
ส่วนสำาคัญในเหตุการณ์ของกลุ่มนักเคล่ือนไหว
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นิทรรศการ When Objects Dream
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ทางการเมือง กลุ่มโฮโลแกรมเพื่อสันติภาพใน
สเปนเพ่ือออกมาประท้วงกฎหมายฉบับใหม่ 
กลุ่มนักเคล่ือนไหวจัดประท้วงด้วยการฉาย 
โฮโลแกรมคนประมาณ 80 คน ในบริเวณด้าน
หน้าอาคารรัฐสภา เช่นเดียวกันในเกาหลีใต้การ
สลายการชุมนุมในหลายครั้งท่ีผ่านต้องมีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ องค์การนิรโทษกรรมสากล หรือกลุ่ม
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงจัดการชุมนุม 
ที่จัตุรัสควางฮวามุน โดยใช้วิธีตั้งจอฉายภาพ 
โฮโลแกรมเป็นกลุ่มคนเดินถือป้ายข้อความ

ประท้วงรัฐบาล ซ่ึงกลุ่มยังให้ความคิดเห็นสำาหรับ
การประท้วงในรูปแบบนี้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่ 
ส่วนรวมได้ดีกว่ารูปแบบปกติ เนื่องจากการชุมนุม 
จะทำาให้การจราจรติดขัด แต่ยังได้เสรีภาพใน 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้เช่นกัน 
ในอนาคตต่อไปการสร้างภาพเสมือนอาจ
กลายเป็นเทคโนโลยีเพื่อการเคลื่อนไหวหรือ 
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ประท้วง การบริการโฮโลแกรมดารา หรือแม้แต่ 
โฮโลแกรมสร้างคนในจินตนาการได้ตามต้องการ

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
REALITY BLUR

CORE IDEA : Phygital
เสมือน/จริง

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
REALITY BLUR
CORE IDEA : Phygital
เสมือน/จริง

การประท้วงโดยโฮโลแกรมในสเปน

นวัตกรรม DJI Drone เชื่อมต่อกับ Zeiss VR One

การใช้แว่น VR ในสารคดี Defying the Nazis : The Sharps War



Key Word
AI/Bot/Cyborg Subculture : การมาถึงของวัฒนธรรมหุ่นยนต์

สิริ (Siri) ผู้ช่วยส่วนตัวที่มาพร้อมกับไอโฟน และ 
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์วัตสัน (Watson) ของไอบีเอ็ม 
ที่เอาชนะคนจริงๆ ในการแข่งขันเกมโชว์  Jeopady 
ได้ ล้วนจัดเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ Artificially Intelligent (AI) อยา่งไร 
ก็ดีก็เป็นเพียงการใช้โปรแกรมค้นหาคำาตอบ
หรือค้นหาคีย์เวิร์ด มาใช้แทนแหล่งข้อมูลขนาด 
ใหญ่เหมือนกับระบบปฏิบัติการของกูเกิล แต่ไม่ได ้
อาศัยความเข้าใจในคำาถามเหมือนมนุษย์ แต ่
ความแตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโปรแกรม
อย่างสิริจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ด้วยสมรรถนะที่
สูงขึ้นของคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพในการ
เก็บรักษาข้อมูล 
 
Impossible Thing ภาพยนตร์ที่นำา AI เข้ามาใน 
หนังสยองขวัญ เป็นการฉีกกฎท่ีได้เคยเป็นมา 
การตอบโต้ของปัญญาประดิษฐ์ที่อาจไม่ได้เป็น
เพียงหุ่นยนต์ แต่สามารถสื่อสารและตอบสนอง
โดยเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนได้ และให ้
ความรู้สึกใกล้ชิดเหมือนมีชีวิตจริงๆ ซ่ึงเทคโนโลยี 
AI ที่สามารถตอบสนองยังถูกแปลงให้อยู่ใน 
แพลตฟอร์มที่เหมือนมนุษย์มากขึ้น โดยอยูใ่น 
รูปแบบของแชทบอท (Chat Bot) เพื่อช่วยตอบ
คำาถามหรือให้ข้อมูลกับผู้บริโภค โดยแชทบอท
ได้รับความนิยมหลังจากที่ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก 
(Mark Zuckerberg) และอีลอน มัสก์ (Elon Musk) 

ได้เข้ามาลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ีผ่านทาง 
แอปพลิเคชัน Messenger ของเฟซบุ๊ก และกูเกิล 
ทรานสเลทท่ีจะพัฒนาในรูปแบบของเสียงที่โต้ตอบได้ 
ข้ันตอนการตอบกลับนี้จะทำาโดยใช้แชทบอท
ตอบเองหรือโอนไปยังเจ้าหน้าที่โปรแกรมก็ได้ 
อย่างเช่นบริษัทเบอร์เกอร์คิง (Burger King) ท่ี
ใช้แชทบอทสำาหรับรับสั่งอาหารผ่านการแชท
ในเฟซบุ๊ก พร้อมเจาะโลเคชั่นของผู้สั่งได้ในทันที 
ซีเอ็นเอ็น (CNN) ยังได้พัฒนาให้แชทบอทสามารถ 
เลือกส่งข่าวที่ตรงตามความสนใจของผู้บริโภค
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ี  AI จะเร่ิมมีการพัฒนา 
มากขึ้น โดย AI จะเริ่มเรียนรู้รูปแบบการทำางาน
ของมนุษย์ ไม่ใช่แค่การทำางานตามคำาส่ังแบบเดิมๆ 
 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการแข่งขันโกะที่ AI คว้า
ชัยชนะเหนือมนุษย์ หรือในญี่ปุ่นที่ AI สามารถ
แต่งเรื่องนวนิยายเรื่องสั้นเรื่อง Konpyuta ga 
shosetsu wo kaku hi จนเกือบคว้ารางวัลชนะเลิศ 
ได้สำาเร็จในการแข่งขัน The Hoshi Shinichi Literary 
Award นอกจากนี้ AI ยังพัฒนาความคิดและ 
เรียนรู้ฐานข้อมูลได้อัตโนมัติในเว็บไซต์ goo.ne.jp 
ของญ่ีปุ่น รับบริการตอบปัญหาเรื่องความรัก 
ผ่านหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Corevo สามารถวิเคราะห์ 
คำาตอบได้ถูกต้องรวดเร็วและเหมือนมนุษย์ 
มากที่สุด รวมถึงการนำาเทคโนโลยีหุ่นยนต์
เข้ามาในการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล
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หุ่นยนต์ Atlas
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อย่าง Litlbot ที่ผลิตโดยบริษัท สแลกบอทใช้
ซอฟต์แวร์การตอบโต้แบบเรียลไทม์สำาหรับการ
เรียนการสอน แพลตฟอร์มนี้จะทำาให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ในแบบส่วนตัวและรับฟีดแบค
การสอนจากอาจารย์หุ่นยนต์
 
การประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ประจำาปี 2016 ซึ่ง 
จัดขึ้นที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ 
พูดถึงการเข้ามามีบทบาทท่ีสำาคัญมากข้ึนของ 
หุ่นยนต์จนแทบจะมาแทนท่ีการใช้แรงงานมนุษย์ 
โดยมองว่าจะกระทบต่อการจ้างงาน แต่ทั้งนี้ใน 
ระยะยาวจะส่งผลดี โดยสร้างให้เกิดการบริการท่ีด ี
และยังช่วยลดต้นทุนสินค้า โดยที่ประชุมประเมิน 
ว่าภายในปี 2025 หุ่นยนต์จะมีบทบาทสำาคัญ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ใช้แรงงานจึงต้องหาวิธี 

ปรับตัว ก่อนเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกคร้ัง 
หนึ่งปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2016 ซึ่งเปลี่ยน 
ความคิดครั้งย่ิงใหญ่เรื่องการมีชีวิตของหุ่นยนต์ 
ร่วมกับมนุษย์คือพิธีเปิดกีฬาพาราลิมปิก 2016 
หุ่นยนต์ KUKA ได้เต้นรำาร่วมกับเอมี่เพอร์ดีในเพลง 
สุดพิเศษจากเซอร์กิโอเมนเดส อีกทั้งบริษัทกูเกิล 
ท่ีผลิตหุ่นยนต์ Atlas สำาหรับเป็นผู้ช่วยยกและ 
เคลื่อนย้ายข้าวของภายในบ้าน หรือร้านโดมิโน่ 
(Domino) และพิซซ่าฮัท (Pizza Hut) ในเมือง 
ซิลิคอนวัลเลย์ได้เลือกใช้หุ่นยนต์ทำาอาหารและให้ 
บริการส่งตรงถึงบ้าน พ้ืนท่ีบรกิารขายของจำาลองใน 
ลอนดอน โดยสตูดิโอเฉ่ียวหว่อเก๋อ (Cheungvogl) 
ได้เนรมิตพ้ืนท่ีห้างอูปองรูทจ์ (Au Pont Rouge) 
ที่เก่าแก่กว่า 100 ปี ให้เป็นห้างที่ใช้หุ่นยนต์เป็น 
พนักงานขายทั้งหมด ตั้งแต่ใช้คำาสั่งเสียงแนะนำา 
สินค้า หยิบสินค้า รวมไปถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน 
ประสบการณ์ที่ได้รับผ่านนิทรรศการจำาลอง
ห้างสำาหรับอนาคตนี้จะช่วยบริการลูกค้าบน
มาตรฐานใหม่ท่ีไม่เลือกปฏิบัติและอาจทำาให้ 
ผู้ซื้อรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างเลือกชมสินค้า 
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จำาลองห้างที่ใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดที่ Au Pont Rouge

การเต้นรำาร่วมกับหุ่นยนต์ KUKA ในพิธีเปิดกีฬาพาราลิมปิก 2016
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Influencer
กลุ่มคนที่น่าจับตามอง
 Martin Linstrom
 Richard Branson
 Missy Elliott
 Lensvelt Leroy 
 Nathan Adkisson
 Cori Bargmann
 Elon Musk 
 Mark Zuckerberg
 Alexandra Gorczynski
 Harm van den Dorpel
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Style & Fashion
 Secret Garden / 

  Johanna Basford
 นิทรรศการ 

 Issey Miyake / 
 National Art 
 Center
 ยิม Les Mills
 ยิม Phycle 
 Dior Cruise 2017

Art
 Histography
 นิทรรศการ

 Intangible Art /
  The Walker 
 Centre
 Onde Pixel 
 Digital Hand /

 Nate Asis 
 นิทรรศการ

 When Objects 
 Dream

Product
 Casamia Dodot
 Conbox Fan
 Elysium Chair
 Stack /

 Mugi Yamamoto
 Sun Memories / 

 Olive Creative 
 Lab

Space & Lifestyle
 Morgans   

 Hotel Group
 Glass House /

 Local Project
 Nail It
 The Bristol

 Biennial

Technology
 ProPilot Chair
 Punkt รุ่น MP01
 Kodak Super 8
 Nintendo Classic 
 Mini NES
 CoeLux Sunlight
 Sgnl 
 Humanfit 
 Snap Spectacles
 Social Shot
 HTC Vive
 หุ่นยนต์ Atlas

TREND CARTOGRAM
ตารางสรุปแนวโน้ม

Material

Glasses MC#5939-01
กระจกโปร่งใสและทึบ นำาไปตกแต่งผิวอาคาร ผนัง 
และเฟอร์นิเจอร์ ถูกนำาไปใช้ตกแต่งอาคารสถาบัน 
โสตทัศนวัสดุ Hilversum ในเนเธอร์แลนด์ จำานวน 2244 
แผ่น ซ่ึงแสดงให้เห็นภาพจากฉากในภาพยนตร์ต่างๆ

Polymers MC#6497-02
แผ่นอะคริลิกสีขาวสำาหรับทำาป้ายและโคมไฟ 
คุณสมบัติกระจายแสงและส่งผ่านแสงได้สมำา่เสมอท่ัว
พ้ืนผิว หากใช้ร่วมกับหลอดไฟแอลอีดีจะช่วยลดการใช้ 
พลังงานได้มากกว่าเทคโนโลยีการสอ่งสวา่งแบบเดิมๆ 



218 219



220 221

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
NATURE BLUR
Key Idea

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
NATURE BLUR

Key Idea

ไม่ว่านวัตกรรมล้ําสมัยจะพา
เราไปได้ไกลแค่ไหน ธรรมชาติ
ก็ยังเป็นความจริงแท้ท่ีผู้คน 
โหยหาอยู่เสมอ ในขณะท่ีเราเดิน 
หน้าหาความสะดวกสบาย แต่เรา 
ก็อยากได้อาหารและผลิตภัณฑ์ 
ท่ีปราศจากส่ิงสังเคราะห์ เชยชม 
กับความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพรรณแม้ เ ป็นต้น ไ ม้ ใน 
กระถางเล็กๆ และถ้าหากพอมี 
เวลา เราก็จะไม่อดิออดท่ีจะออก 
ค้นหาสถานที่ใหม่ๆ ผจญภัย 
ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อใช้ชีวิต 
ตามวิถีด้ังเดิม สร้างพ้ืนท่ีสีเขียว 
ด้วยฟาร์มหลังบ้าน และขยาย
ไปถึงสวนขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่
บนตึกระฟ้าท่ีกลายเป็นอาหาร
และปอดสําหรับคนเมือง โดย
นําเรื่องความหลากหลายทาง
ชี วภาพมาปรับ ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตั้งแต่จัดสรรระบบ
เรื่องตนเองในที่อยู่อาศัย ไปจน 
ถึงระบบการผลิตที่ส่ง เสริม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

Key Idea
 

 รายงานจากบริษัทเมอซิเดส เบนซ์ (Mercedes 
Benz) ระบุว่า จำานวนประชากรเฉล่ีย 58% มักเลือก
ใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันในสัปดาห์ออกเดินทางหรือ 
จัดทริปท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ 
ข้อมูลของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวโลก  
ยังระบุว่าในปี 2015 สหรัฐอเมริกามีสถิติการผลิต
หนังสือนำาเที่ยวท่ีระบุที่พักท่ียังคงความสมบูรณ์
ในระบบนิเวศ เพ่ิมข้ึนจาก 11% เป็น 19% ในปี 
2011 โดยส่งผลให้จำานวนโรงแรมที่สร้างพ้ืนที่สีเขียว 
และใกล้ชิดแหล่งธรรมชาติมีเพ่ิมข้ึนถึง 95%
 

 มี 8 ใน 10 คนของชาวบราซิลเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ส่วนผสมจากธรรมชาติ ในขณะที่ชาวอเมริกัน
และอังกฤษเลือกส่วนผสมจากธรรมชาติและนำามา
ปรุงด้วยวิธีตามแบบฉบับของตนเอง จนกลายเป็น
เทรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ รายงานจากโซนาร์ (SONAR) 
กล่าวว่าชาวอเมริกัน 60% และชาวอังกฤษ 46% ที ่
เป็นกลุ่มมิลเลนเนียล เลือกใช้วัตถุดิบออร์แกนิก 
ปรุงเป็นอาหารและทำาผลิตภัณฑ์บำารุงผิวด้วยตนเอง
 

 กระแสของการทำาสวนในเมืองไม่จำากัดอยู่ 
แค่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ เพราะจากรายงาน
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ระบุว่า ประชากรจำานวน 800 ล้านคนมีแนวโน้ม

ที่จะปลูกผักและเล้ียงสัตว์ในเมืองเพิ่มมากขึ้น 
โดยนับรวมเป็น 20% ของผลผลิตอาหารท่ัวโลก 
 

 การทำาอาหารแบบ Extreme Farm-to-Table 
ที่ไม่ใช่แค่เพียงเลือกใช้วัตถุดิบจากฟาร์มท้องถ่ิน
เท่าน้ัน แต่หมายถึงเลือกที่จะสร้างฟาร์มด้วยตัวเอง 
เพ่ือปลูกวัตถุดิบอย่างท่ีต้องการ และไม่ใช่แค่กลุ่ม
เกษตรกร หรือพ่อครัวที่หันมาใส่ใจกับวัตถุดิบใน 
การทำาอาหารเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่นักจัด 
ดอกไม้และชาวสวนปลูกดอกไม้เองก็เร่ิมต้น
หันมาปลูกดอกไม้ในพ้ืนท่ีของตัวเองเพ่ือส่งจัด
จำาหน่ายให้กับคนในพ้ืนท่ี
 

 แม้ว่ากลุ่มมิลเลนเนียลจะต้องเผชิญภาวะ
เศรษฐกิจบีบค้ัน แต่พวกเขายังคงยินดีท่ีจะใช้จ่าย 
เพิ่มเติมสำาหรับการสร้างความยั่งยืน โดยม ี
อัตราส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 2014 เกินกว่าคร่ึง สัดส่วน
ที่เพ่ิมขึ้นชัดเจนคือมีคนกลุ่มอายุระหว่าง 15-20 ปี 
หรือกลุ่มเจนซี ซ่ึงเต็มใจจ่ายเงินสำาหรับผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการที่มาจากบริษัทที่ดำาเนินนโยบาย 
ด้านบวกเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างชัดเจน 
เพิ่มขึ้นจาก 55% ในปี 2014 เป็น 72% ในปี 2015

 วิธีการยอดนิยมอย่างคอนมาริ (Konmari) 
ทำาให้ผู้จำาหน่ายสินค้าในแอปพลิเคชันพอชมาร์ค 
(Poshmark) สร้างรายได้อย่างมหาศาล การ
บริจาคส่ิงของให้แอปพลิเคชันกู๊ดวิลล์ (Goodwill)  
ในนิวยอรก์และนิวเจอร์ซีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 
13.78 ล้านกิโลกรัม เป็น 15.33 ล้านกิโลกรัมใน 
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ (ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2014 ถึงกุมภาพันธ์ 2015) 
 

 รายงานของสภาเศรษฐกิจโลก ปี 2014 
ประมาณการว่า เศรษฐกิจวงรอบ (Circular  
Economy) จะสร้างเม็ดเงินกว่า 500 ล้านเหรียญ 
สหรัฐ จากการลดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ 
ในปี 2025 ซึ่งจะเพิ่มตำาแหน่งงานกว่า 100,000 
ตำาแหน่ง และป้องกันการสร้างขยะ 100 ล้านตัน 
ท่ัวโลกภายใน 5 ปี อย่างท่ีบริษัทลีวายส์ (Levi’s) 
ให้คำาม่ันว่าระบบพื้นฐานการผลิตท้ังหมดจะ
สนับสนุนการผลิตแบบระบบปิด (Closed Loop) 
ภายในปี 2020
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NATURAL
Pantone 16-1310 TPX
CMYK 0, 16, 29, 32
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SPA BLUE
Pantone 12-4305 TPX
CMYK 6, 0, 1, 11

SKYWAY
Pantone 14-4112 TPX
CMYK 21, 12, 0, 15

PETIT FOUR
Pantone 14-4516 TPX
CMYK 38, 8, 0, 16

MARINA
Pantone 17-4041 TPX
CMYK 60, 34, 0, 20

TREETOP
Pantone 18-0135 TPX
CMYK 29, 0, 49, 57

PEACOCK GREEN
Pantone 16-5431 TPX
CMYK 100, 0, 19, 34

FROSTY SPRUCE
Pantone 18-5622 TPX
CMYK 38, 0, 16, 49

BIJOU BLUE
Pantone 18-3921 TPX
CMYK 48, 29, 0, 51

LIMELIGHT
Pantone 12-0740 TPX
CMYK 0, 2, 49, 5



CORE IDEA
 

IMMERSE OURSELF IN NATURE
ทิ้งตัวในธรรมชาติ

+ Native Traveller : เดินทางฉบับพ้ืนเมือง
+ Raw Food : สด ดิบ ดี
+ Farm to Face : ส่งตรงถึงหน้า

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
NATURE BLUR

CORE IDEA : Immerse Ourself in Nature
ทิ้งตัวในธรรมชาติ

ทุกวันนี้ ผู้คนใช้เวลาว่างอย่าง 
เป็นอิสระมากข้ึน ทุกคนสามารถ 
ใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมอะไร
ก็ได้ที่สนใจ ตั้งแต่อ่านหนังสือ 
ฟังเพลง ทําอาหาร ประดิษฐ์
ส่ิงของ DIY หรือแม้แต่เดินเที่ยว
ชมงานศิลปะ การทํายามว่าง
ให้กลายเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด
ของคนยุคน้ียิ่งเป็นการมอง
หาสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
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ต้ังแต่ 2,000 ปีมาแล้วที่อริสโตเติลประกาศว่า 
“สิ่งท้าทายสำาคัญที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้
คือเราจะใช้เวลาว่างอย่างไร” ในประวัติศาสตร์
มีชนชั้นที่เรียกว่า “ชนชั้นที่มีเวลาว่าง” (Leisured 
Classes) คนเหล่าน้ีไม่ต้องทำางานเล้ียงปากท้อง แต่ 
มีเวลาเพลิดเพลินกับการเล่นเกม ออกงานสังคม 
และเล่นกีฬา จนเมื่อในปี 1948 สหประชาชาติได้ 
ประกาศเร่ืองการพักผ่อนให้เป็นสิทธิมนุษยชน 
ข้ันพ้ืนฐาน หลังจากน้ันเป็นต้นมา หนังสือ นิตยสาร 
รายการทีวี และเว็บไซต์ ก็ถ่ายทอดเน้ือหาว่าด้วย 
งานอดิเรกและความบันเทิง จนทุกวันนี้ ผู้คนใช้
เวลาว่างอย่างเป็นอิสระมากขึ้น ทุกคนสามารถ 
ใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่สนใจ 
ตั้งแต่อ่านหนังสือ ฟังเพลง ทำาอาหาร ประดิษฐ์
สิ ่งของ DIY หรือแม้แต่เดินเท่ียวชมงานศลิปะ  
การทำายามว่างให้กลายเป็นช่วงเวลาท่ีดีที่สุด
ของคนยุคน้ียิ่ ง เป็นการมองหาสิ่ งใหม่ที่ ไม่
เหมือนใคร
 
ปัจจุบันคนเราให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพ
การใช้ชีวิตกันมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุที่เกิด 
จากความเครียดหรือต้องการหลีกหนีความ
วุ่นวายจากการเติบโตที่รวดเร็วของเมือง การหนี 
จากความกดดันเพ่ือหาจุดท่ีใช้ชีวิตที่ ดีกว่า 
สิ่งที่ทำาให้ลดความกดดันจากความเครียดใน
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เร่ืองต่างๆ ยังหมายถึงการพักจากส่ิงท่ีเป็นอยู่ แล้ว 
ออกผจญภัยหาความสุขในรูปแบบใหม่ ท่ีไม่จำาเจ 
ธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกสำาหรับคนในยุคนี้ 
เพราะการได้ผ่อนคลายจะส่งผลให้คนเร่ิมเปิดใจ 
ต่อคนรอบข้าง และซึมซับความสงบที่ธรรมชาติ
สร้างขึ้น สถานที่ที่มีฟังก์ชันในการเป็นพื้นที่ชาร์จ 
พลังจิตใจและปรับสมดุลให้ร่างกายได้ อย่าง 
รีสอร์ทวันดาเวกา (Wandawega Resort) ที่พัก
ในลักษณะแคมป์ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้คนเข้า
มาใช้เวลาพบปะสังสรรค์กันท่ามกลางธรรมชาติ
ริมทะเลสาบที่เงียบสงบ ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่า 
การถูกห้อมล้อมโดยธรรมชาติเป็นการบำาบัด
ร่างกายที่ได้ผลวิธีหน่ึง การได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือน 
หรือครอบครัวในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วย
ธรรมชาติจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้
แน่นแฟ้นมากขึ้น หรือแม้แต่คู่รักที่ใช้เวลาไปกับ 
กิจกรรมต่างๆ ท้ังป่ันจักรยาน ว่ายนำา้ในทะเลสาบ 
หรือล้อมวงหน้ากองไฟกินอาหารฝีมือตนเอง 
เปรียบเหมือนการฮันนีมูนภายในบ้านของตัวเอง
 
การท่องเที่ยวเป็นเทรนด์ที่นิยมอย่างมากในช่วง 
3-4 ปีที่ผ่านมา ในปี 2016 แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) 
เว็บไซต์จองท่ีพักระดับโลกได้จัดอันดับที่พัก
ยอดนิยม โดยจัดอันดับจากที่พักกว่า 2 ล้าน
แห่ง จาก 190 ประเทศทั่วโลก ผลที่ออกมา

ปรากฏว่าหนึ่งในที่พักที่คนสนใจได้แก่ ซีคลูดิท 
อินทาวน์ ทรีเฮาส์ หรือบ้านต้นไม้ในเมืองแอตแลนต้า 
รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา บ้านต้นไม้หลังนี้ได้รับ 
การขนานนามว่าเป็นบ้านที่ผู้พักจะได้สัมผัสกับ
ความโรแมนติคท่ามกลางเสียงนกและกลิ่นของ
ความชุ่มช่ืนอุดมสมบูรณ์ภายในป่า หรือ ออฟกริด 
อิท เฮาส์ ท่ีพักท่ามกลางหุบเขาห่างไกลจากชุมชน 
ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ซึ่งมีภูมิอากาศแบบ
ทะเลทรายที่เงียบสงบ นอกจากนี้ในรายงานจาก 
องค์การท่องเท่ียวโลก ยังระบุว่าธุรกิจการท่องเท่ียว 
ท่ัวโลกในช่วงปี 2015 ที่ผ่านมาทำารายได้มากกว่า 
แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ทำาให้การตื่นตัวของอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวอย่างสวนสัตว์แบบเปิดเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น แอฟริกาใต้ โมซัมบิก และซิมบับเว 
เป็น 3 เมืองที่คงความเป็นธรรมชาติทางทรัพยากร 
ป่าและสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ ทำาให้นักธุรกิจเลือก 
ลงทุนกับการท่องเที่ ยวในลักษณะใกล้ชิด
ธรรมชาติและออกไปผจญภัยด้วยความรู้สึก
ท้าทายมากขึ้น กับโอกาสในการได้เรียนรู้เรื่อง
ความยั่งยืนจากระบบนิเวศแห่งนั้นๆ
  
ไม่ใช่แค่เพียงการออกเดินทางเท่านั้นที่ช่วย
ทำาให้สุขภาพของคนดีข้ึนได้ แต่เรื่องอาหารก็เป็น 
อีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญท่ีมีผลต่อสุขภาพของคน 

โดยเฉพาะคนอเมริกันกับอาหารฟาสต์ฟู้ด น่าสังเกต 
ว่า 60% ของสินค้าที่ขายได้ในช่วงปี 2015 เป็น
อาหารประเภทแซนด์วิช เพราะลูกค้ามีความเชื่อ 
ว่าแซนด์วิชมีสารอาหารที่ทำาลายสุขภาพน้อย
กว่าเบอร์เกอร์ รองลงมาคือฮอตดอกและสลัด 
ผู้ประกอบการหลายรายเล็งเห็นความเปล่ียนแปลง 
จากพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงแปลงโฉมเบอร์เกอร์ 
แบบดั้งเดิมให้มีคุณค่าทางโภชนาการยิ่งขึ้น 
ตั้งแต่การเลือกส่วนผสม เพือ่เจาะกลุ่มลูกค้า 
ออร์แกนิกและมังสวิรัติ นอกจากนี้งานศึกษาใน 
สเปนพบว่าอัตราการตายลดลงในกลุ่มผู้บริโภค
อาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นอาหารท่ีมีส่วน
ประกอบจากนำ้ามันมะกอก ผักผลไม้ ถั่ว และ
ธัญพืช พฤติกรรมการกินอาหารของคนรุ่นใหม่
ที่ใส่ใจคุณภาพแพร่ขยายไปจนถึงอาหารจีนที่
ขึ ้นชื ่อเรื่องอาหารที่เป็นดั่งยาอายุวัฒนะ และ 
ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวในลักษณะของการปรุงข้ึนเอง 
ตรงกับความต้องการของกลุ่มคนที่ต้องการเพิ่ม
ความหนุ่มสาวให้กับตัวเอง 



Key Word
Native Traveller : เดินทางฉบับพื้นเมือง

แม้ว่าเราจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว แต่ผู้คน 
ในยุคนี้กลับต้องการชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
มากไม่ต่างจากเดิม ธุรกิจโรงแรมหันมาให้ความ 
สำาคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการออกแบบเพื่อ 
เติมเต็มความรู้สึกของที่พักอาศัย รายงานวิจัย 
ของฮาร์วาร์ด (Harvard) ที่ร่วมมือกับสมาคม 
การพยาบาลอเมริกัน (US-based Nurses) ศึกษา 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของ
คนในเมือง จากผู้หญิงจำานวน 108,630 คน โดย 
วิเคราะห์รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีมีผลต่อสุขภาพ
ตั้งแต่ปี 2000-2008 ผลพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ทำา 
แบบสอบถามที่อาศัยในสภาพแวดล้อมใกล้ชิด 
กับธรรมชาติในรัศมี 250 เมตร จะมีอายุยืน 
มากกว่าผู้ที่อาศัยในอาคารสูงหรือห่างไกลจาก 
ธรรมชาติ โดยผู้ที่อาศัยในแหล่งที่ไม่มีธรรมชาติ 
จะมีอายุยืนยาวน้อยกว่า 12% ส่งผลให้เกิด 
แรงจูงใจในการออกค้นหาสถานที่ใหม่ๆ ที่ยังคง 
รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเพื่อหลีกหนี 
ความวุ่นวายจากเมือง รายงานจากเมอซิเดส เบนซ์ 
(Mercedes Benz) ระบุว่า จำานวนประชากรเฉลี่ย 
58% มักเลือกใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ 
ออกเดินทางหรือจัดทริปท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่างๆ 
นอกจากน้ีข้อมูลของสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวโลก 
ยังระบุว่าในปี 2015 สหรัฐอเมริกามสีถิติการผลิต 
หนังสือนำาเที่ยวที่ระบุที่พักที่ยังคงความสมบูรณ์
ในระบบนิเวศเพิ่มขึ้น 19% จาก 11% ในปี 2011 

โดยส่งผลต่อจำานวนโรงแรมท่ีสร้างพื้นท่ีสีเขียว 
และใกล้ชิดแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น 95%
 
แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) หนึ่งในธุรกิจผู้ให้บริการ
ที่พักแบบแชร์คอมมูนิตี้  เลือกใช้การตลาดธุรกิจ 
แบบใหม่หลายพื้นที่ ท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
มากข้ึน เพื่อให้ผู้พักรู้สึกเหมือนใช้เวลาพักผ่อน
หรือนั่งทำางานพร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ 
ไม่ว่าจะในเกาะส่วนตัวหรือพักในบ้านต้นไม้ จาก 
รายช่ือสถานที่ที่ไม่เคยถูกค้นพบหรือเป็นที่รู้จัก
กันอย่างกว้างขวาง เช่น ห้องพัก คอร์ติน่า 
เทมเพสโซ่ สตาร์ไลท์ อย่างชาวนำา้แข็ง บนพ้ืนท่ี 
สูง 2,055 เมตรจากระดับพ้ืนดินในเทือกเขาโดโลไมท์ 
(Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
เทือกเขาแอลป์ หรือห้องพักท่ีมีเพียงกระจกใส 
ก้ันระหว่างเตียงกับธรรมชาติ ผู้เข้าพักจะได้รับ 
ประสบการณ์การพักผ่อนภายใต้แสงจากธรรมชาติ 
เช่นเดียวกับกิจกรรมโลดโผนสุดเหวี่ยงตาม 
แนวภาพยนตร์เรื ่อง Point Break ภาพยนตร์ 
ชื่อดังในปี 1991 ท่ีนำามาสร้างใหม่อีกครั้งในป ี
2015 โดยดัดแปลงเน้ือเร่ืองจากต้นฉบับท่ีเน้นเร่ือง
กีฬาโต้คล่ืนมาเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแทน ไม่ว่าจะ 
เป็นการโดดร่มดิ่งพสุธา โต้คลื่นขนาดยักษ ์
มอเตอร์ไซค์วิบาก ไต่เขา หรือสโนว์บอร์ดในลาน
ภูเขานำ้าแข็ง กิจกรรมเหล่านี้ถูกปรับให้เข้ากับ 
ยุคสมัยที่กิจกรรมต่างๆ มีความท้าทายมากขึ้น 
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หรือไอซ์แลนด์แอร์ (Icelandair) การท่องเที่ยวที่ 
มีสายการบินให้บริการนำาผู้โดยสารลงจอดใน 
ไอซ์แลนด์ สายการบินที่เชื่อมต่อกับทัวร์และไกด์ 
นำาเที่ยวชาวพ้ืนเมือง ทำาให้สัมผัสกับประสบการณ์
สุดพิเศษอย่างการเล่นสกีในสถานที่ที่ ไม่ ได้ 
ถูกจัดเตรียมไว้และการปีนเขาในรูปแบบที่
ท้าทายมากขึ้น หรือจะเลือกประสบการณ์ลิ้มรส
อาหารและใช้ชีวิตแบบธรรมชาติดั้งเดิม อย่าง
ร้านอาหารอินออนเดอะเลค (Inn on the Lake) 
ในแคนาดา ท่ีให้ลูกค้ารับประทานอาหารที่ใช ้
ศาสตร์การปรุงตามต้นตำาหรับของวัตถุดิบให้
มากที่สุด รับชมแสงเหนือภายใต้ความหนาวบน
เทือกเขา พร้อมดื่มวิสกี้แบบไม่จำากัด ให้ความ
รู้สึกเหมือนงานสังสรรค์ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น
 
กระแสการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ยังส่งผลต่อ
กิจกรรมแปลกใหม่ที่เปิดประสบการณ์ท้าทาย
สุดพิเศษแก่นักท่องเทีย่วจนเกิดกระแส “Dirty 
Dining” หรือการใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่น การ
รับประทานอาหารหรือการกินเลี้ยงในแบบฉบับ 
ของคนป่า การเอาตัวรอดจากวัตถุดิบและอุปกรณ์ 
ที่มีอยู่อย่างจำากัด เชฟดาน บาร์เบอร์ (Dan Barber) 
และฟรานซิส มอลล์แมนน์ (Francis Mallmann) 
ผู้เช่ียวชาญการปรุงอาหารด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ 
ดั้งเดิม ตั้งแต่ออกล่าสัตว์ จับปลา ย่างไฟให้สุก 
ด้วยการก่อฟืนบนพ้ืนดิน รวมถึงตักนำา้จากทะเลสาบ 

ชื่อเสียงด้านความชำานาญที่สั่งสมมาหลายปีจน
มีช่ือเสียงในสารคดี Chef’s Table นี้ได้กลาย
เป็นธุรกิจร้านอาหารแนวใหม่ที่ได้รับความนิยม
ของชาวอเมริกันจนเกิดเป็นธุรกิจให้บริการอีก
มากมาย อย่างร้านอาหารลอส ฟอยโกส ของ
โรงแรมฟาเอน่า (Faena Hotel) ในเมืองไมอามี่ 
เนรมิตรระเบียงโรงแรมเป็นฟืนผิงไฟ ในหนังสือ 
The Third Plate ของดานยังเขียนไว้อีกว่า อาหาร 
ในอนาคตที่ เ ราควร เลื อก กินขึ้ นอยู่ กับว่ า
ธรรมชาติจะมอบอะไรให้เรา
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Key Word
Raw Food : สด ดิบ ดี

“ขอบคุณวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไม่ว่าจะ 
ไอแพด อินสตาแกรม ยูทูป ที่ทำาให้ทุกวันนี้เรื่อง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องท่ีทุกคน
ให้ความตระหนักถึง ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
อาหารและเลือกรับประทาน” ข้อความนี้กล่าว 
โดยมาร์ค ดริสโคลล์ (Mark Driscoll) หัวหน้า
องค์กรแห่งอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจาก 
นีลสัน (Neilsen) ปี 2015 ที่ระบุว่า “การให้ความ 
สนใจเรื่องสุขภาพมีผลต่อปริมาณการจับจ่าย
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น” ทุกวันนี้เด็ก 
วัยรุ่นเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีให้ความสนใจในอาหาร 
ชั้นดีเพื่อสุขภาพ เชฟรุ่นเยาว์ที่มีอิทธิพลสำาหรับ 
วัยรุ่นยุคนี้อย่างเอเลียน่า เดอ ลาส คาซาส 
(Elianade Las Casas) ได้รับรางวัล Best Up 
and Coming Chef in Louisiana ปี 2014 
ด้วยวัย 14 ปี แต่มีผลงานการทำาอาหารผ่านสื่อ 
โทรทัศน์และวิทยุ ส่งผลให้เกิดกระแสเชฟรุ่นเยาว์ 
สำาหรับเด็กชาวอเมริกัน ในปีเดียวกันยังมีรายงาน 
ของไปเปอร์ แจฟเฟรย์ (Piper Jaffray) กล่าวว่า 
เด็กวัยรุ่นชาวอเมริกัน 20.8% หันมาให้ความสนใจ 
เรื่องอาหารมากกว่าเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย 
กลายเป็นแฟชั่นใหม่สำาหรับวัยรุ่นที่ต่อเนื่องมา
ถึงปัจจุบัน รวมทั้งเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังมีอิทธิพล
อย่างมากต่อผู้ใหญ่ ทั้งการแชร์ภาพอาหารผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือขั้นตอน
การทำาที่เป็นสูตรเฉพาะ 

ทุกวันนี้นอกจากกระแสการรักสุขภาพจะได้รับ
ความนิยมสำาหรับคนหลายกลุ่มแล้ว พฤติกรรม 
เหล่าน้ันยังส่งผลมาถึงการเลือกรับประทานอาหาร 
คลีนและอาหารออร์แกนิก ผลสำารวจจาก Innova 
Market Insights ปี 2015 พบว่าจากปี 2013 ถึง
ปี 2015 มีผู้บริโภคอาหารออร์แกนิกเพิ่มขึ้นจาก 
5.9% เป็น 9.3% อาหารมังสวิรัติจาก 7.8% เป็น 
10.5% จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าในปี 2016 
และต่อไปอีก 10 ปี ข้างหน้า เทรนด์อาหารเพื่อ
สุขภาพนี้จะเติบโตสูงข้ึนและจะยิ่งพัฒนากลับสู่
ระบบการผลิตแบบธรรมชาติหรือที่คนอเมริกัน 
มักเรียกว่า “เรียล-ฟู้ด” (Real-Food) ซึ่งมีร้านค้า 
หรือบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในโรงแรมชั้นนำา
อย่างโรงแรมแอค (Ace Hotel) ในนิวยอร์กที่ให้ 
บริการฟิตเนส พร้อมบริการคาเฟ่เพื่อสุขภาพและ 
เคร่ืองด่ืมผลไม้เย็นในแบบบาร์ส่วนตัวท่ีเติมได้ไม่อ้ัน 
เช่นเดียวกับในไทย ร้านบล๊อคโคล่ี เรฟโวลูชั่น 
(Broccoli Revolution) ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่นำาเสนอเมนูอาหารฟิวชั่นและเคร่ืองดื่มที่ทำา 
มาจากวัตถุดิบผักและผลไม้ปลอดสารเคมี ไม่ใช้ 
เน้ือสัตว์และผงชูรส นำา้ผักและผลไม้สกัดเย็นเพ่ือ 
รักษาคุณค่าของสารอาหารไว้อย่างครบถ้วน หรือ 
อาหารรอว์ฟู้ด (Raw Food) จากร้านรัสยานา
คาเฟ่ ท่ีไม่มีส่วนผสมของเน้ือสัตว์ แป้งหรือนำา้ตาล
ขัดขาว เน้นเมนูอาหารที่สร้างความเป็นด่างแก่
ร่างกาย เหมาะกับการล้างพิษและลดนำ้าหนัก 
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ในขณะเดียวกัน กระแสรักสุขภาพในจีนที่เพิ่ม 
มากขึ้นเรื่อยๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารจีนเป็น
ที่ขึ้นช่ือว่าเป็นยารักษาโรค แต่ด้วยเหตุการณ์
ตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหารตั้งแต่นมผงเด็ก 
เนื้อแกะปลอมท่ีทำาจากเนื้อหนู อุตสาหกรรม
อาหารที่ไม่ได้คณุภาพเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้มีฐานะ
หรือกลุ่มคนชนชั้นกลางในจีนหันไปรับประทาน 
อาหารนำาเข้ามากข้ึน ท้ังแอปเป้ิล ลูกแพร มันฝร่ัง 
แตงกวา รวมถึงผักชนิดต่างๆ ต้องนำาเข้าเพื่อหลีก 
เล่ียงสารเคมีจากการเพาะปลูกภายในประเทศ 
หรือในทางกลับกันเลือกที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ 
จากร้านอาหารจีนใดๆ เลย ผนวกกับมาตรการ
สนับสนุนการไม่รับประทานเน้ือสัตว์ในช่วงหนึ่ง
ทำาให้คนจีนลดการบริโภคเนื้อถึง 50% ความ
เหลื่อมลำ้าเรื่องอาหารในจีนจึงไม่ใช่เพียงเรื่อง
การกินอาหารหรูราคาแพง แต่หมายถึงสิทธิที่
ไม่เท่ากันในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย อย่าง
ในเมืองชั้นหนึ่งของจีน ชั้นตักสลัดบาร์ที่การันตี 
เรื่องความปลอดภัยและวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม
คือธุรกิจที่เติบโตขึ้นสำาหรับคนเมือง หรือบริษัท
เป๊ปซี่ (Pepsi) เป็นหนึ่งบริษัทที่เปิดตัวสินค้า  
เควกเกอร์โอ้ต (Quaker Oats) ข้าวโอ๊ตสำาหรับ 
รับประทานกับนมตามแบบฉบับของจีนซึ่ ง
เป็นสินค้าท้องถ่ินที่นำามาคัดสรรวัตถุดิบให้มี
คุณภาพ ก่อนเข้าสู่ตลาดอาหารของคนเมือง
 

ส่วนคนอเมริกันมักเลือกทานอาหารจีนเพื่อไดเอท 
โดยนำาเร่ืองศาสตร์ของหยินหยางเข้ามาเพ่ิมสมดุล
แก่ร่างกาย ทั้งการคัดสรรอาหารตามอุณหภูมิที่
เหมาะกับร่างกายหรือเพิ่มพลังร่างกาย การปรุง
อาหารจีนจึงจัดว่าเป็นศาสตร์ของยาอายุวัฒนะ
ที่ไม่เพียงทำาให้ร่างกายแข็งแรง แต่สร้างความ
หนุ่มสาวแก่ผู้รับประทานทั้งรูปลักษณ์ภายนอก
และระบบอวัยวะภายใน อย่างถ่ัวดำา ขิง ลูกพลัม 
พุทราจีน เห็ดหอม เห็ดหอมญี่ปุ่น เก๋ากี้ ผล
แปะก๊วย หอยเป๋าฮื้อ ข้าวต้มธัญพืช 8 ชนิด 
เหล่านี้เป็นวัตถุดิบในอาหารอายุวัฒนะหลาย
ร้อยรายการท่ีคนอเมริกันนิยมนำามารับประทาน  
มาดาม ซู คิทเช่น ร้านอาหารจีนสไตล์เสฉวนใน
นิวยอร์ก นำาเอาบะหมี่ สัญลักษณ์ของอาหารใน 
วัฒนธรรมจีน และนำ้าชาที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณ 
การผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพ เมื่อบะหมี่
และนำ้าชาถูกนำามาอยู่ในร้านเดียวกัน เมนูอาหาร 
จึงไม่ใช่เพียงเร่ืองของรสชาติเท่าน้ัน แต่เป็นศิลปะ 
ที่เป่ียมสุนทรียะ นอกจากนี้ยังมีเมนูเอาใจคอ 
อาหารมังสวิรัติ ภายในร้านยังจัดตกแต่งด้วย 
ดอกไม้ที่เก็บมาจากฟาร์มดอกไม้หลังบ้าน รวมถึง 
ฮาร์ทบีท จูซเซอรี่ (Heartbeet Juicery) แบรนด์ 
นำา้ผลไม้และอาหารท่ีข้ึนช่ือเรื่องสรรพคุณในการ 
บำารุงหัวใจ เมนูปรุงขึ้นโดยสูตรเฉพาะ รวมเข้า 
กับแนวคิดของรอว์ฟู้ด เมื่ออาหารทำาหน้าท่ีเสมือน 
ยารักษาโรค รักษาอาการอาหารเป็นพิษรวมถึง 
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รักษาความสมดุลในเร่ืองหยินหยาง หรือเคร่ืองด่ืม 
ร้อนที่เลือกใช้นมอัลมอนต์และถั่วเหลืองเป็น 
วัตถุดิบหลัก การบริโภคถั่วยังเป็นแนวทางใหม่ 
สำาหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน ตามงานวิจัยของ 
ริชาร์ด ดี. แมตส์ (Richard D. Mattes) พบว่า 
ผู้ที่บริโภคถั่วมีนำ้าหนักเฉล่ียตำ่ากว่าผู้พยายาม 
หลีกเลี่ยงถั่ว ซึ่งพบว่าการเพิ่มปริมาณถั่วควบคู่ 
ไปกับอาหารประจำาวันจะมีผลต่อปริมาณนำา้หนัก 
ถ่ัวจึงถูกนำามาเป็นหนึ่งทางเลือกในโปรแกรม 
ลดนำ้าหนักและรักษาระดับนำ้าตาลเพื่อลดความ
อยากอาหารได้นานถึง 8-12 ชั่วโมง
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Key Word
Farm-to-Face : ส่งตรงถึงหน้า

อุตสาหกรรมความงามด้วยภาพลักษณ์ของ 
แบรนด์ราคาแพงกำาลังเบนเข็มสู่การเป็นสินค้าท่ี 
เติบโตด้วยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสดจาก 
ฟาร์มหรือออร์แกนิก ในรายงานของไคลน์  (Kline) 
ปี 2015 ระบุว่าตลาดสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าติดต่อกันมาเป็นเวลา 6 ปี 
โดยในปี 2015 ทำารายได้ไป 33 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และคาดว่าจะทะยานขึ้นสูงถึง 5 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2019 ชาวบราซิล 8 ใน 10  
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 
ในขณะท่ีชาวอเมริกันและอังกฤษเลือกส่วนผสม
จากธรรมชาติและนำามาปรุงด้วยวิธีตามแบบ
ฉบับของตนเองจนกลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์
ใหม่ รายงานจากโซนาร์ (SONAR) กล่าวว่าชาว
อเมริกัน 60% และอังกฤษ 46% ที่อยู่ในกลุ่ม 
มิลเลนเนียล เลือกรับประทานวัตถุดิบออร์แกนิก 
ผ่านการปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์บำารุงผิวด้วย
ตนเอง เอมิล่ี (Amelie) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่
ประสบความสำาเร็จ ก่อนจะมีชื่อเสียงมากข้ึนผ่าน 
บล็อก ameliebeauty.com ท่ีแนะนำาเก่ียวกับ
การดูแลตนเองจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยนำา
มาเชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยัง 
มีคอลัมน์พิเศษเก่ียวกับ Farm-to-Face เพ่ือบอก
เล่าการทดลองการออกแบบผลิตภัณฑ์บำารุงผิว 
ตั้งแต่การปลูก สังเกตผล เปรียบเทียบ และเลือก 
สูตรส่วนผสม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ให้

ผลลัพธ์ดีที่สุด ด้วยกระแสเหล่านี้ส่งผลให้ธุรกิจ
ด้านความงามปรับตัวเพื่อตอบรับกับการเติบโต
ของผู้บริโภคท่ีใส่ใจถึงเรื่องความปลอดภัยของ 
วัตถุดิบมากขึ้น อย่างไคพริส (Kypris) แบรนด์
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบ 
ตามแบบฉบับของแต่ละคน หรือยูลิ (Yuli) แบรนด์ 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่การันตีความปลอดภัยของ
สินค้าว่าปลอดภัยจนสามารถนำามารับประทาน
ได้ ตามแนวคิดที่ว่า ”Grows Ingredients Safe 
Enough to Eat” เนื่องจากส่วนผสมมีการปลูก
แบบออร์แกนิก ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร ดอกไม้ 
นำ้ามัน และธัญพืช ซาลอน ไรซ์ เป็นโปรเจกต์ที่ 
ออกแบบแฟชั่นเลิศรสภายใต้แนวคิด Farm-to- 
Fitting-Room ที่เปลี่ยนจาก Farm-to-Table โดย 
ร่วมมือกับฟาร์มชุมชนในเมืองคาวาบะ (Kawaba) 
ท่ีขึ้นชื่อเรื่องแหล่งปลูกข้าวของญี่ปุ่น จำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีทำาจากข้าวท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ
 
Farm-to-Face จงึหมายถงึการเลือกใช้สว่นผสม
วัตถุดิบชั้นดี สะอาด ปลอดจากสารเคมี และ
สดใหม่ ซึ่งแน่นอนวา่สินค้าท่ีออกสู่ตลาดในแต ่
ละปีจะต้องเปลี่ยนส่วนผสมไปตามฤดูกาล 
ก่ อนนำ ามาสร้ า งส ร รค์ เ ป็ นสิ นค้ า โ ดย ไ ม่  
ผ่านกระบวนการเจือปนสารเคมีหรือนำ้าหอม
แต่งกลิ่น ซึ่งนอกจากการนำาวัตถุดิบจากฟาร์มส่ง 
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ตรงถึงผิวหน้าแล้ว การเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบที่ 
คัดสรรมาอย่างดีที่สุดยังเป็นกลยุทธ์การตลาด
ยุคใหม่สำาหรับตลาดสกินแคร์ อย่างเว็บไซต์ The 
Detox Market แหล่งรวบรวมสินค้าบำารุงผิวหน้า 
ที่รับประกันเรื่องที่มาของวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ 
แบรนด์บอร์ดแอนด์แบทเท็น (Board and Batten) 
เลือกใช้นำ้ามันและเกลือจากฟาร์มในรัฐฟลอริดา 
เนื่องจากเป็นฟาร์มที่การันตีเรื่องสุขลักษณะ 
และคำานึงถึงเรื่องระบบนิเวศ มากไปกว่านั้นยังมี 
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยศาสตร์การบำารุงผิว 
เช่น ผลิตภัณฑ์ Herbal Facial with Vitamin E 
Serum เพื่อให้ได้ผลที่ดีจากสมุนไพรหลากชนิด
ที่บรรจงสกัดขึ ้นด้วยมือ ขั้นตอนการใช้จึงม ี
กระบวนการที่เริ่มต้ังแต่เทนำ้าร้อนปริมาณเท่า 
6 ถ้วยชาลงในภาชนะหรือขัน ค่อยๆ โรยสมุนไพร

ที่มีลักษณะเหมือนดอกไม้อบแห้ง ก่อนล้างหน้า
ด้วยนำ้าเย็นและทามอยเจอร์ไรเซอร์ตาม หรือ 
ผลิตภัณฑ์นำา้หอมแบรนด์จูปิเตอร์ ริดจ์ (Juniper 
Ridge) นำาเสนอท่ีมาของวัตถุดิบ การเข้าถึง 
แหล่งที่ปลูก คัดสรรให้ปลอดภัยจนกลายเป็น 
ภาพลักษณ์แบรนด์ หรือแบรนด์เฮิร์บฟาร์มาซ ี
(Herbfarmacy) ที่มีทีมลงพื้นที่ศึกษาและทำาการ 
วิจัยทดลองกับพันธุ์ไม้แต่ละชนิดก่อนจะเข้าสู่
กระบวนการผลิต เหล่านี้จึงไม่ใช่เพียง Farm-to- 
Face ท่ีคัดสรรส่ิงสดปลอดภัยสู่ผิว แต่ยังหมายถึง 
Farm-to-Face-Process ที่เน้นเรื่องกระบวนการ
ที่ได้มาซึ่งความสวยด้วยกระบวนการที่บริสุทธิ์
จากธรรมชาติ                                                                                                 
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CORE IDEA
 

RECONNECT WITH NATURE
เชื่อมโยงกับธรรมชาติิ

+ Starting with Yourself : เร่ิมต้นจากตัวเรา
+ Expand to Community : ขยายสู่ชุมชน
+ Shape the Nation : สร้างชาติด้วยธรรมชาติ
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สวนหลังบ้านนั้นจะมีความ 
หลากหลายมากข้ึน เพราะไม่ใช่ 
แค่เพียงพืชผักสวนครัวอีก 
ต่อไป แต่จะมีการทําปศุสัตว ์
เช่น การเล้ียงไก่หรือผ้ึงมากข้ึน 
รวมถึงความนิยมในแปลง 
ป ลู ก ผั ก ก็ ยั ง เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ป็ น 
เท่าตัว การทําสวนหรือฟาร์ม 
จึงเป็นสิ่งที่ มีมูลค่าทางการ
ตลาดต่อไปในอนาคต
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บางครั้งการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอาจเริ่มที่การ
เลิกตัดหญ้าในสวนหลังบ้าน?
 
ตัวอย่างต้นแบบจากนักนิเวศวิทยาชาวฟินแลนด์
อย่างอิลกา ฮานสกี (Ilkka Hanski) ผู้ทดลอง
เรียนรู้ธรรมชาติง่ายๆ ด้วยตัวเองเพียงแค่หยุด
ตัดหญ้าในสวนเป็นเวลา 3 ปี จนเมื่อเขาสังเกต
เห็นและรู้ว่ามีผู้มาอยู่อาศัยใหม่ โดยตลอดระยะ
เวลาเขาสามารถทำารายการช่ือพืชพรรณต่างๆ 
ท่ีค้นพบมากถึง 375 รายการจากพื้นที่ทดลอง 
ความน่าสนใจที่เกิดขึ้นคือไม่ได้มีเพียงพืชพรรณ
ทั่วไป แต่ยังกลับพบพืชใกล้สูญพันธ์อีกด้วย   
 
นับตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปี 2015 จำานวนฟาร์มใน 
สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 1,755 เป็น 8,476 แห่ง 
การเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ 
ที่ไม่จำากัดอยู่แค่เพียงการใช้ชีวิตแบบปัจเจก
เท่านั้น แต่ยังสร้างผลประโยชน์อันดีให้กับหน่วย 
อื่นๆ ในสังคม ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหาร
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ช่วยให้ความรู้เรื่องความ
ยั่งยืนและเป็นศูนย์รวมของผู้คน เป็นต้นทางของ 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยเฉพาะกับกลุ่มมิลเลนเนียล 
ผู้นำาวัฒนธรรมการทำาสวนกลับมาสู่กระแสหลัก 
อีกครั้ง จากรายงานของสมาคมการทำาสวนแห่ง 
สหรัฐฯ ระบุว่า “ในปี 2013 เจนมิลเลนเนียล 
กว่า 89% เริ่มต้นทำาสวนของตัวเอง สอดคล้อง

กับการรายงานของนิตยสารเรียลเทอ ที่กล่าวว่า 
“สวนหลังบ้านนั้นจะมีความหลากหลายมากข้ึน 
เพราะไม่ใช่แค่เพียงพืชผักสวนครัวอีกต่อไป 
แต่จะมีการทำาปศุสัตว์ เช่นการเลี้ยงไก่หรือผึ้ง
มากขึ้น รวมถึงความนิยมในแปลงปลูกผักก็ยัง 
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว การทำาสวนหรือฟาร์มจึงเป็น 
สิ่งที่มีมูลค่าทางการตลาดต่อไปในอนาคต” และ
กระแสของการทำาสวนในเมืองนั้นไม่จำากัดอยู่แค่ 
เพียงสหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน เพราะจากรายงานของ 
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
กล่าวว่า ประชากรจำานวน 800 ล้านคนมีแนวโน้ม
การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ในเมืองเพิ่มมากข้ึน 
นับรวมเป็นผลผลิตอาหารถึง 20% ท่ัวโลก 
 
ไม่ใช่แค่เฉพาะสวนในเมืองเท่านั้น ยังมีสวน 
แนวตั้ง (Vertical Garden) ทางออกใหม่สำาหรับ
โลกอนาคต เพราะอุณหภูมิ แสงแดด สภาพดิน
สามารถควบคุมได้จากภายใน ทั้งยังเป็นการ
เปลี่ยนพื้นท่ีว่างในอากาศให้เป็นประโยชน์จาก 
หนังสือ The Vertical Farm: Feeding The World 
in the 21st Century เขียนโดยดิกสัน เดสพอมเมียร์ 
(Dickson Despommier) นักจุลชีววิทยาแห่ง 
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กล่าวไว้ว่าภาวะโลกร้อน 
และพื้นที่ในการทำาการเกษตรที่มีน้อยลงเป็น
ปัจจัยบังคับให้เกษตรกรต้องมองหาพ้ืนที่ใหม่ๆ  
ด้วยสายตาของนักสร้างสรรค์ “ตึกระฟ้ากลายมา 

เป็นทางออกของเร่ืองน้ี” ดิกส์สันกล่าว สวนแนวต้ัง 
สามารถเพ่ิมรายรับ สร้างผลิตผลท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกว่า ไม่มีของเสียเหลือจากกระบวนการปลูก 
และช่วยให้คนในท้องถิ่นได้มีทางเลือกที่กลาย
เป็นกระแสหลักในกลุ่มผู้บริโภคในหลายเมือง
ท่ัวโลก ในเมืองใหญ่ช้ันนำาอย่างชิคาโก แมนฮัตตัน 
และนิวเจอร์ซีย์ เป็นเมืองต้นแบบในการทำาสวน 
แนวตั้งที่ประสบความสำาเร็จ โดยเฉพาะในเมือง 
นิวยอร์ก ซึ่งเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนพื้นที่โรงงาน
ผลิตเหล็กที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นพื้นท่ีปลูกพืช
ในระบบแอโรโพนิกส์ (Aeroponicsfarm) ภายใต้ 
ชื่อ “Aero Farms” มุ่งเน้นการปลูกพืชที่ใช้เพียง 
นำา้และอากาศที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ไม่ใช้แสงแดด 
และดิน แต่เลือกใช้ความร้อนจากหลอดไฟแอลอีดี 
ทดแทน ภายในพื้นที่ 69,000 ตารางฟุต สวน
แนวตั้งขนาดยักษ์นี้ก็สามารถให้ผลผลิตมากถึง 
9 แสนกิโลกรัมต่อปี หรือความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึน 
ในซิดนีย์ เมื่อคนหลายกลุ่มเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง
สวนหลังบ้าน ระเบียง และหน้าต่าง ให้กลายเป็น 
พื้นที่สีเขียว ภายใต้แคมเปญ Grow It Local ที่
มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น  
สนับสนุนผู้ ประกอบการรายย่อยในพื้ น ท่ี 
มีเวิร์กช็อปง่ายๆ อย่าง เริ่มต้นทำาฟาร์มไส้เดือน
ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน หรืองานสัมมนากลุ่มย่อย
เรื่องโซล่าเซลล์ ไปจนถึงการปลูกต้นไม้ในฤด ู
ใบไม้ร่วง สำาหรับซิดนีย์ พื้นที่สีเขียวคือความเท่ 

ในอีกรูปแบบ จนเกิดเป็นคอมมูนิตี ้ท่ีสามารถ
สร้างผลผลิตหลายรูปแบบเพื่อจัดจำาหน่ายใน
เทศกาล Local Growers ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
มารีแอล แอนเซลโลน (Marielle Anzelone) เป็น 
นักพฤกษศาสตร์และนักนิเวศวิทยาในเมือง 
เธอมีความต้องการกึ่งความฝันส่วนตัวที่จะปลูก
ป่าในใจกลางเมืองท่ีวุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลกอย่างไทมส์ สแควร์ มารีเอลตัดสินใจตั้งเป็น 
แคมเปญในเว็บไซต์ระดมทุนอย่างคิกสตาร์ทเตอร์ 
จนสามารถระดมทุนได้ตามตัวเลขที่กำาหนด 
เพื่อนำาไปก่อสร้างเป็นโปรเจกต์ต้นแบบใน 
บรูคลินเธอให้ชื่อโปรเจกต์นี้ว่า “PopUP Forest: 
Times Square” กับภารกิจการขนส่งต้นไม้ ดอกไม้ 
และดินใส่ตู้คอนเทนเนอร์เหมือนย้ายป่ามาไว้ใน
เมือง โดยโปรเจกต์นี้มีเป้าประสงค์อยู ่2 ประการคือ 
สร้างโอเอซิสใจกลางเมืองด้วยความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติเพื่อนิวยอร์กเกอร์ทุกคน เป็นจุด
เริ่มต้นให้เกิดความรู้และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
และสองคือ สร้างความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยน
คำานิยามใหม่ให้กับคำาว่า “ความเป็นเมือง” ท่ีไม่ได ้
วัดกันที่จำานวนตึกสูง แต่เป็นการมีอยู่ของพื้นที่ 
สีเขียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ในวันนี้ PopUP 
Forest: Times Square กำาลังอยู่ในขั้นตอนการ 
วางแผนก่อสร้างและทำาการตลาด โดยมีกำาหนด 
การจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม ปี 2017
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Key Word
Starting with Yourself : เริ่มต้นจากตัวเรา

นิตยสารสำาหรับคนรักการออกผจญภัยอย่าง
สเตย์ ไวลด์ (Stay Wild) ได้จัดกิจกรรมให้ใกล้ชิด 
ธรรมชาติมากกว่าการอ่านผ่านตัวหนังสือ 
ด้วย Stay Wild Expo ที่เมืองพอร์ตแลนด์ ใน
สหรฐัอเมริกา กระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหว
สำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับไปใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ ด้วยรูปแบบที่ไม่เหมือนกับงานจัดแสดง
สินค้าทั่วไป เพราะ Stay Wild Expo ไม่เก็บค่า
เข้าชม เปิดรับทุกคนที่สนใจ เพียงมีใจรักและมี 
ยานพาหนะเป็นของตัวเองก็สามารถเป็นส่วน
หนึ่งกับกิจกรรมนี้ได้ ทั้งยังตั้งใจสร้างโอกาสท่ี 
เท่าเทียมให้กับเหล่าผู้ผลิตระดบัท้องถิน่ (Maker) 
ด้วยทริปที่พาท่องเท่ียวไปในป่าเขาดงหิมะ 
จนถึงทะเล Stay Wild Expo ยังออกแบบทริป
และเวิร์กช็อปที่ดึงดูดให้คนที่สนใจได้เข้ามา
ผลิตสินค้าต่างๆ ด้วยตัวเอง ทั้งกางเกงยีนส์ 
คราฟท์เบียร์ หมวกกันน็อค ไปจนถึงเซิร์ฟบอร์ด 
ภายใต้กิจกรรม Makers Market พร้อมกับใน
ทุกจุดแวะพักจะมีการพบปะกับกลุ่มคนใหม่ๆ
บนพ้ืนท่ีท่ีสามารถน่ังชิลล์ กินขนมพร้อมเคร่ืองด่ืม 
และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ผลิตสินค้าต่างๆ
 
ไลฟ์สไตล์ของคนที่หันกลับมาพึ่งพาตัวเองให้ได้ 
มากที่สุดอย่างโฮมสตีดด้ิง (Homesteading) แม้ 
จะมีจุดกำาเนิดมาแล้วตั้งแต่ปี 1862 แต่ไลฟ์สไตล์ 
น้ีก็ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบัน ท้ังการทำาฟาร์ม ทำาสวน 

แปรรูปอาหารด้วยตัวเอง เริ่มต้นผลิตเสื้อผ้า 
และงานฝีมือต่างๆ ด้วยตัวเองเพ่ือใช้งานและ 
นำามาจัดจำาหน่ายให้กับคนในชุมชน โดยเหล่า 
คนพ่ึงพาตัวเอง ยุคใหม่เน้นไปท่ีการรู้จักหมุนเวียน 
พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม ไปจนถึงความชื่นชอบการประกอบ
รถยนต์ด้วยตัวเอง โดยเมืองใหญ่ที่น่าจับตามอง
ในสหรัฐฯ อย่างลอสแองเจลิส นิวยอร์ก ไปจนถึง 
พอร์ตแลนด์ กำาลังมีการเกิดข้ึนของ “Homesteading 
Stores” หรือร้านค้าขายของชำา ที่ขายทุกอย่าง
ตั้งแต่อุปกรณ์ใช้ในครัว ชุดหมักผักดอง ไปจนถึง
เล้าไก่ในราคาย่อมเยา เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนใน
เมืองหันมาทำาการเกษตรด้วยตัวเอง อย่างเช่น 
คิงส์ รูสท์ เป็นร้านเล็กๆ ในย่านซิลเวอร์เลค 
ใจกลางเมืองลอสแองเจลิส ก่อตั ้งโดยโร ซี ่
(Roe Sie) เขาเร่ิมต้นร้านน้ีจากการที่เพ่ือนแนะนำา 
ให้รู้จักประโยชน์จากการกินขนมปังด้วยแป้งที่ 
ทำาเอง ขยายไปจนถึงการปลูกผักอะควาพรอนิกส์ 
และเกษตรกรรมถาวร ก่อนจะเร่ิมต้นเปิดร้านขาย 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างจริงจัง โดยในแต่ละสัปดาห์ 
จะมีเวิร์กช็อปง่ายๆ อย่างเช่นการทำาผักดอง ทำา
เทียนหอมใช้เอง หรือเวิร์กช็อปเรียนรู้วิธีการทำา 
สวนในพื้นที่หลังบ้าน ไม่ต่างจากร้าน Portland 
Homestead Supply Company ในเมือง 
พอร์ตแลนด์ ท่ีเปิดสอนคลาสทำาเทียน ทำาโยเกิร์ต 
นมเปรี้ยว รวมถึงเลี้ยงปศุสัตว์อย่างไก่ กระต่าย 
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และแพะในพ้ืนที่หลังบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิต
วัตถุดิบให้กับชุมชน
 
แต่เมื่อขอบเขตของสวนขนาดเล็กน้ันถูกขยายใหญ ่
ขึ้นถึงระดับสวนในเมือง จนก้าวข้ึนเป็นไลฟ์สไตล์ 
ที่ผลิบานท่ามกลางชีวิตอันเร่งรีบของเมืองใหญ่ 
นับตั้งแต่ปี 2009 ที่สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญหน้า
กับวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ (Subprime Mortgage 
Crisis) เหล่าผู้คนในเมืองก็เริ่มสร้างปรากฏการณ์
ด้วยการเปล่ียนพ้ืนที่ว่างให้กลายเป็นสวนพืชผัก 
ยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มในเมืองอย่างสโตนส์ โทรล 
เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา เปล่ียนพื้นท่ี
รกร้างให้กลายเป็นสวนขนาดเล็ก (Mini-farms) 
รอบเมือง เพื่อปลูกพืชผักและจัดจำาหน่ายให้กับ 
ชุมชนในราคาที่เป็นธรรม สร้างให้เป็นคอมมูนิตี้ 
ที่ให้คนในท้องถิ่นที่สนใจสามารถเริ่มต้นสร้าง
สวนของตัวเองได้ง่ายๆ เกิดเป็นระบบนิเวศขนาด
เล็กที่มีความยั่งยืน สร้างพลังให้กับคนในชุมชน 
เกิดรายได้หมุนเวียน ผลผลิตยังเน้นการปลูกแบบ 
ออร์แกนิก ปลอดสารเคมี ยาฆ่าแมลง และยากำาจัด
วัชพืช ในปี 2014 สำาหรับอดีตเมืองล้มละลาย
อย่างดีทรอยต์ ได้ฟื้นคืนชีวิตชีวากลับมาใหม่ด้วย
สวนในเมืองท่ีสามารถสร้างผลิตผลได้มากถึง 
18,000 กิโลกรัมจากสวนในเมืองจำานวน 1,300 
แห่ง ซึ่งเป็นจำานวนที่มากเพียงพอจะเป็นแหล่ง
อาหารให้กับผู้คนได้มากถึง 60,000 คนที่อาศัย
อยู่ในเมือง ส่วนเมืองแคมเดน ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ 

มีสวนในเมืองเพียง 44 สวน แต่สามารถปลูกผัก 
และผลไม้ได้ถึง 13,000 กิโลกรัมต่อปี หรือ แอด 
วาลู่ ฟาร์ม ฟาร์มที่นำาทีมโดยกลุ่มคนรุ่นใหม ่
ที่ด้อยโอกาสใน บรู๊คลินมุ่งผลิตผักและผลไม้เพื่อ 
จัดจำาหน่ายในราคาย่อมเยาให้กับคนในย่าน
เร้ดฮุ้ค หรือเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน สวนในเมือง 
กลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเมือง แต่ก็มีรูปแบบ 
แตกต่างจากสวนฝั่งตะวันตก เพราะสวนในเมือง 
ท่ีนี่ได้สร้างไลฟ์สไตล์และกลายเป็นความเคลื่อนไหว 
ใหม่ท่ีน่าจับตามอง การพัฒนาเมืองท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วอันเป็นนโยบายจากเทศบาล แผนของ
เมืองท่ีต้องการพัฒนาประชากรในชนบทภายใน 
10 ปีข้างหน้า ที่อยู่อาศัยจะถูกเปลี่ยนเป็นต้นทาง
ของการทำาการเกษตร สร้างสวนลงบนพื้นที่ที่มี 
ศักยภาพในการพัฒนาได้ท่ามกลางการเติบโต
ของอาคารสูงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโต
ของเขตเมือง
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Key Word
Expand to Community : ขยายสู่ชุมชน

คำาว่า Farm-to-Table ในวันน้ีอาจจะไม่ใช่แนวคิด 
ใหม่อีกต่อไปเพราะเราสามารถพบเห็นรูปธรรม
ของแนวคิดนี้ได้จากร้านอาหารแนวสโลว์ฟู้ด 
หรือบนเมนูรายการค็อกเทลในบาร์ชื่ อดัง 
แต่ในปี 2017 น้ี เชฟจากท่ัวโลกเร่ิมคิดค้นรูปแบบ 
การทำาอาหารที่พิเศษกว่าอย่าง “Extreme Farm 
to Table” ที่ไม่เพียงเลือกใช้วัตถุดิบจากฟาร์ม
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่พวกเขาเลือกที่จะสร้างฟาร์ม
ด้วยตัวเองเพ่ือปลูกวัตถุดิบอย่างที่ต้องการ 
อย่างเช่นร้านอาหารระดับมิชเชอแลงสตาร์อย่าง
โนม่า (Noma) ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก เชฟประจำาร้านอย่างเรเน่ เรดเซปี (René 
Redzepi) เร่ิมต้นจากไอเดียท่ีจะค้นหาวัตถุดิบใน 
ท้องถิ่นด้วยตัวเอง ก่อนจะเริ่มต้นทำาร้านอาหาร
แบบ Extreme Farm-to-Table จนเมื่อถึงเทศกาล 
คริสต์มาสในปี 2015 เชฟจึงตัดสินใจปิดร้าน 
อาหารชื่อดังลง เพ่ือเปิดตัวใหม่เป็นฟาร์มในเมือง 
ภายใต้ชื่อเดิมในปี 2017 สวนนี้จะประกอบไป 
ด้วยเรือนกระจกในชั้นดาดฟ้าและสวนลอยนำ้า 
โดยร้านอาหารจะอยู่ภายในอาคารเดียวกันนี้ 
ลักษณะการทำางานในรูปแบบนี้จะทำาให้ร้าน
อาหารสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้
อย่างสมบูรณ์ แม้แต่ในอุตสาหกรรมงานบริการ 
อย่างโรงแรมเองก็ เริ่มมีทิศทางการนำาเอา
ธรรมชาติเข้ามาปรับใช้มากยิ่งขึ้นในหลายมิติ 
อย่างเช่น โรงแรมวัน (1 Hotel) ที่เร่ิมต้นออกแบบ

โรงแรมด้วยแนวคิดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง 
อาคาร ทิวทัศน์โดยรอบ ตลอดจนการตกแต่ง 
ภายในเลือกแสดงออกถึงความสวยงามตาม 
ธรรมชาติให้ได้มากท่ีสุด จากผนังจรดสวนจำาลอง 
ที่อนิเทอร์แอ็คทีฟได้ จิตวิญญาณแห่งความย่ังยืน 
นี้แผ่ขยายไปทุกอณูของการออกแบบในทุกห้อง 
ทั้งแก้วนำ้าจากวัสดุรีไซเคิล ลดการใช้พลาสติก
ด้วยการใช้พวงกุญแจจากไม้รีไซเคิล 5 ชนิด 
เลือกใช้ไม้แขวนเสื้อมาจากวัสดุรีไซเคิล 100% 
งดใช้กระดาษจดโน้ตภายในห้อง แต่เลือกเป็น 
การใช้กระดานดำาขนาดเล็กเพ่ือจดโน้ตส้ันๆ แทน 
โดยทุกห้องจะได้รับเสื่อโยคะเพื่อให้ได้ฝึกลมหายใจ 
แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท้ังบริเวณล็อบบ้ีมีตลาด 
ผลไม้ตามฤดูกาลขนาดย่อม ให้ผู้เข้าพักสามารถ 
หยิบรับประทานได้ตามใจชอบอีกด้วย

ที่เมืองพุดซีย์ ประเทศอังกฤษ อดัม สมิธ (Adam 
Smith) นักรณรงค์และผู้ก่อต้ังโปรเจกต์ Real Junk 
Food ล็อบบี้เปิดโกดังเก็บสินค้าท่ีตั้งอยู่บริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมแกรนน์ฟิลด์ (Grangefield 
Industrial Estate) เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าไปช้อปปิ้ง 
สินค้าท่ีถูก “คัดออก” จากการถูกเลือกไปเข้า 
ชั้นวางเพื่อจัดจำาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
ร้านอาหารต่างๆ โดยราคาของสินค้าที่ส่วนมาก 
เป็นวัตถุดิบอาหารนั้นก็สามารถ “จ่ายตามความ 
รู ้สึก” นอกจากจะเป็นการลดปริมาณของเสีย 
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ในหมวดหมู่อาหารแล้ว ยังเป็นทางเลือกให้กับ 
ครอบครัวรายได้น้อยที่สามารถเข้าถึงวัตถุดิบ
สำาหรับปรุงอาหารม้ือท่ีพิเศษกว่าที่เคย เหตุการณ์ 
น้ีจึงกลายเป็นอีกหน่ึงความเปล่ียนแปลงคร้ัง 
สำาคัญท่ีลดปริมาณขยะลงหลุมฝังกลบและเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงวัตถุดิบอาหารให้กับคนอีก
จำานวนมาก 
 
ไม่ใช่เพียงกลุ่มคนอย่างเกษตรกร หรือพ่อครัว ที่ 
เป็นพลวัตขับเคล่ือนการหันมาทำาการเกษตรหรือ 
ใส่ใจกับวัตถุดิบในการทำาอาหารเพียงกลุ่มเดียว 
เท่าน้ัน แต่นักจัดดอกไม้และชาวสวนปลูกดอกไม ้
เองก็เช่นกัน ด้วยความลำาบากใจกับตัวเลขการนำา 
เข้าดอกไม้กว่า 700 ล้านต้นจากโคลอมเบียมา
อเมริกาในทุกปี จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาหัน 
มาปลูกดอกไม้ในพ้ืนที่ของตัวเองเพื่อส่งจัด
จำาหน่ายให้กับคนในพื้นที่ เช่นเดียวกับในเมือง 
ซีแอตเติล สวนดอกไม้ฟลอเรท ฟลาวเวอร์ ในพ้ืนท่ี 

จำานวน 2 เอเคอร์ เริ ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ใน 
ครอบครัว ก่อนขยายมาเป็นฟาร์ม สตูดิโอออกแบบ 
ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งจัดจำาหน่ายดอกไม้ให้ 
กับร้านค้าในท้องถ่ินเขตแปซิฟิก เซ้าท์เวสต์ กลาย 
เป็นโมเดลต้นแบบในการทำา “Farmer  Florist” คือ 
การเป็นท้ังสวนดอกไม้และสตูดิโอออกแบบ
ดอกไม้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์ท้ังเมล็ด อุปกรณ์ทำาการเกษตร เครื่องมือ 
เหง้าต้นไม้ รวมถึงสิ่งของต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การทำาสวน มีเวิร์กช็อปสอนออกแบบการจัดดอกไม้ 
การจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน การปลูกดอกไม้ 
แต่ละฤดูกาล วิธีการปลูกดอกไม้แบบยั่งยืน 
กลายเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ใหม่ไม่ต่างจากการ
หันมาทำาสวนทั่วไปของคนเมือง หรือการเกิดขึ้น 
ของบล็อก Field to Vase แหล่งข้อมูลที่รวบรวม 
เหล่าผู้ปลูกดอกไม้ในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดการปลูกดอกไม้ในพื้นที่ตามรัฐต่างๆ 
มากขึ้น

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
NATURE BLUR

CORE IDEA : Reconnect with Nature
เชื่อมโยงกับธรรมชาติ

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC
NATURE BLUR
CORE IDEA : Reconnect with Nature
เชื่อมโยงกับธรรมชาติ

ภายในโรงแรมวันท่ีมุ่งเน้นการออกแบบอย่างใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมได้มากท่ีสุด



Key Word
Shape the Nation : สร้างชาติด้วยธรรมชาติ

การท่ีองค์กรไม่แสวงหากำาไรอย่างสำานักงานข่าว
ระดับภูมิภาค (Associated Press) รายงานว่า 
ฝรั่งเศสจะออกกฎหมายห้ามใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติก ทั้งจาน ถ้วย และอุปกรณ์ในครัวต่างๆ 
โดยจะบังคับใช้ให้ได้ภายในปี 2020 ซึ่งอุปกรณ์ที่
เลือกใช้ทั้งหมดน้ันจะต้องทำามาจากวัสดุชีวภาพ
หรือถูกผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ 
50% มากกว่าทำาจากปิโตรเลียม ด้วยความกังวล 
ถึงปลายทางของขยะพลาสติกที่ไปจบลงใน
มหาสมุทร และมีจุดประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศโดยเฉพาะ 
นี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทำาให้เห็นว่าประเทศท่ีม ี
วิสัยทัศน์สามารถกำาหนดอนาคตด้านส่ิงแวดล้อม
ของเมืองได้อย่างไร 
 
พิกัดเหนือระดับนำ้าทะเล พื้นที่เป็นเกาะ เกิด 
เหตุการณ์แผ่นดินไหว และการเพิ่มขึ้นของไต้ฝุ่น 
ทุกๆ ปี คือปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้ญี่ปุ่นต้องระดมพล 
ทุกฝ่ายเข้ามารวมกันกำาหนดกลยุทธ์ที่จะสามารถ
ป้องกันพ้ืนที่รอบอ่าวโตเกียวได้อย่างดีที่สุด 
Next Tokyo 2045 คือรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมรับมือในการเป็นมหานครของโตเกียวด้วย
วิสัยทัศน์ของความยั่งยืน คือการสร้างเมืองใหม่
ให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยความ
ตระหนักรู้ เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการออกแบบ
อย่างใส่ใจส่ิงแวดล้อมด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นได้ 

โครงการนี้จึงต้องมีการใช้งานแบบทวิ คือมีส่วน 
ของพ้ืนท่ีพักผ่อนและส่วนพ้ืนท่ีท่ีรองรับกับจำานวน
ประชากรท่ีอยู่อาศัยได้ ผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์นี ้
เกิดเป็นอาคารสูงในชื่อ Sky Mile Tower อสังหา- 
ริมทรัพย์ริมแม่นำ้าความสูง 1,600 เมตร จำานวน 
420 ชั้น ที่กำาหนดนโยบายให้ผู้อยู่อาศัยสร้างสวน 
ในเมือง เพื่อนำาผลลัพธ์ท่ีได้มาเป็นวัตถุดิบทำาอาหาร 
สำาหรับผู้อาศัยกว่า 55,000 คนในอาคาร นอกจากน้ี 
ยังนำาสาหร่ายในอ่าวมาเป็นต้นทุนในการผลิต
เป็นพลังงานสะอาดเพื่อใช้ในอาคารอีกด้วย
 
สกายฟาร์ม โครงการสร้างอาคารหลายช้ันท่ีก่อสร้าง 
ข้ึนจากไม้ไผ่ ซ่ึงบรรจุเอาสวนและฟาร์มหลากหลาย
รูปแบบไว้ในท่ีเดียว ตั้งแต่การปลูกผักทำาฟาร์ม 
แบบด้ังเดิมไปจนถึงการปลูกพืชแบบอะควาโพนิกส์ 
ทั้งยังเป็นอาคารที่ผลิตพลังงานได้ด้วยตัวเอง 
สตูดิโอที่รับหน้าที่ออกแบบอย่างโรเจอร์ สไตรจ์ 
ฮาร์เบอร์ (Rogers Stirk Harbour) กล่าวว่า 
สกายฟาร์มจะสามารถผสมผสานเข้ากับท่ีว่างในเมือง 
ได้อย่างลงตัว แต่จะย่ิงพอดีเมือ่ถกูนำาไปก่อสร้างใน 
พื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่ชนบท พื้นที่ทุรกันดาร
หรือท่ีมีคุณภาพดินตำา่ก็ไม่เป็นปัญหา อาคารแห่งน้ี 
เหมาะกับการปลูกพืชอายุส้ันอย่างสตรอว์เบอร่ี
หรือผักโขม ผลผลิตง่ายต่อการจัดจำาหน่ายให้กับ 
ตลาดและร้านอาคารในพื้นที่ชั้นล่าง ที่เป็นศูนย์
เรียนรู้สำาหรับผู้ท่ีสนใจไปด้วยในตัว นอกจากนี ้
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อาคารแห่งนี้มีเป้าหมายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
ระบบการเกษตรบนพื้นดิน สนับสนุนต่อระดับ
ของการทำางานเกษตรแบบดั้งเดิม อะควาโพนิกส์ 
หรือการเกษตรแบบแอโรโพนิกส์ พร้อมการเลี้ยง 
ปลาเพ่ือสร้างระบบการผลิตแบบวงรอบ ก็มีระบบ 
มารองรับอย่างครบครัน
 
อีกหนึ่งการก่อสร้างแลนด์มาร์กใหม่ที่หลายคน
รอคอย สะพานสวนพรรณไม้ (Garden Bridge) 
โปรเจกต์ที่เริ่มต้นจากไอเดียง่ายๆ คือการสร้าง
สะพานเชื่อมเหนือแม่นำ้าเทมส์ท่ีมีสวนสวยเรียง
ตลอดแนว สะพานความยาว 336 เมตรนี้จะมี 
ทางเท้าที่ให้ทกุคนสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้ ขนาบ 
ขา้งดว้ยตน้ไมห้ลายสายพนัธุ ์รองรบัสนุทรยีภาพ
เพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ พันธุ์พืชที่เลือกมา 
ล้วนสะท้อนความเป็นลุ่มนำ้าแห่งเซ้าท์แบงค์ อาทิ 
ต้นวิลโลว์ ต้นเบิร์ช ต้นแอลเดอร์ ดอกเจอเรเนียม 
และดอกพริมโรส แต่หากเมื่อเดินข้ามไปฝั่งเหนือ 
เหล่าพืชพรรณจะได้รับเลือกโดยได้รับแรงบันดาลใจ 
จากเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของสวนเทมเปิ้ล 
(Temple Garden) ไม่ว่าจะเป็นเถาวัลย์วิสเทอเรีย 
ไม้ดอกแมกโนเลีย ดอกกุหลาบ ต้นหอม ดอกไอริช 
และดอกเกล็ดหิมะ (Summer Snowflakes) โดย
จะเปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้งานตั้งแต่ 6 โมงเช้าจน 
ถึงเที่ยงคืน สะพานแห่งนี้จะเป็นพื้นท่ีให้ทุกคน
ได้มาพักผ่อน ชะลอฝีเท้าพร้อมสัมผัสกับความ

เป็นธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางความ
วุ่นวายของใจกลางกรุงลอนดอน โดยมีเป้าหมาย
หลักในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพที่
จะช่วยพัฒนาคุณภาพอากาศภายในเมืองให้ได้
มากที่สุด สวนใหม่นี้จะช่วยสร้างความสุขให้กับ 
ประชากรผู้อยูอ่าศัย และจะรับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดโปรแกรมการเป็นช่างฝึกหัด โปรแกรมเพื่อ 
การศึกษาและออกแบบหลักสูตรในการดูแล 
ส่ิงแวดล้อม ไม่ต่างกับประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 
ท่ีเป็นผู้นำาในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่
อย่างสิงคโปร์ เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายในการเป็นเมืองฉลาดของสิงคโปร์และ
วิสัยทัศน์ในการเป็นเมืองสีเขียว ได้อย่างดีที่สุด 
กับโปรเจกต์การพัฒนาสวนจู่ร่งและทะเลสาบ 
ให้งดงามตามธรรมชาติด้วยมุมมองแบบเขียวชอุ่ม 
ท้ังยังเลือกใช้เทคโนโลยีลำา้สมัยเข้ามาผสมผสานกับ 
ธรรมชาติ ภายในสวนจะเลือกใช้เทคโนโลยีระดับ 
สูง อย่างเช่นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 
ไฟฟ้า เพื่อเก็บสะสมพลังงานมาใช้ภายในสวน หรือ 
การมีทางที่รองรับรถยนต์ไร้คนขับ โดยจะเปิด 
ตัวอย่างเป็นทางการในปี 2018 ในฐานะการเป็น
ปอดใหญ่ใจกลางเมืองของสิงคโปร์อีกคร้ัง ภายใต้
ชื่อใหม่อย่างสวนแห่งชาติจู่ร่งเลค
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CORE IDEA
 

SOCIAL INCLUSION AND SUSTAINABILITY
สังคมแห่งความยั่งยืน

+ Marie Kondo : ปรากฏการณ์คอนมาริ (Konmari)
+ Biological Fashion : ไบโอ แฟชั่น
+ Circular Economy : เศรษฐกิจแบบวงรอบ
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ถึงแม้ว่ากลุ่มมิลเลนเนียลจะ
ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจท่ี
บีบคั้น แต่พวกเขายังคงยินดี
ท่ีจะใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับ
การสร้างความยั่งยืน 

258 259



260 261

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิต 
ของผู้คนกำาลังเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาล่าสุดจาก 
นีลสัน พบว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มมิลเลนเนียลจะต้อง 
เผชิญภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น แต่พวกเขายังคง 
ยินดีท่ีจะใช้จ่ายเพิ่มเติมสำาหรับการสร้างความ
ยั่งยืน เพิ่มขึ้นเกินกว่าครึ่งจากปี 2014 สัดส่วน 
ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนคือคนกลุ่มอายุระหว่าง 15-20 ปี 
หรือกลุ่มเจนซี ที่เต็มใจจ่ายเงินสำาหรับผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการที่มาจากบริษัทท่ีดำาเนินนโยบาย
ด้านบวกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
เพิ่มขึ้นจาก 55% ในปี 2014 เป็น 72% ในปี 
2015 โดยนีลสัน กล่าวว่า แบรนด์สินค้าที่แสดง 
ให้เห็นถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงมีโอกาส 
ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มผู้บริโภค 
อายุน้อยในทุกวันนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง 
ความภักดีในแบรนด์สินค้าในหมู่ผู้ มีอำานาจ
ในการใช้จ่ายอย่างกลุ่มมิลเลนเนียลอีกด้วย 
หนึ่งในนโยบายสำาคัญคือ Circular Economy 
หรือเศรษฐกิจแบบวงรอบ ที่เน้นการปรับกลยุทธ์
ทางเศรษฐกิจของมนุษย์ให้สอดคล้องกับระบบ
ธรรมชาติตามระบบห่วงโซ่การผลิตมากขึ้น 
หรือระบบการจัดการของเสียแบบระบบปิด 
(Closed  Loop) ซ่ึงเป็นระบบท่ีไม่มีอะไรสูญเปล่า 
และไร้ของเสียในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นภาค 
นโยบาย อาทิ สหภาพยุโรป ประกาศแนวทาง 
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เศรษฐกิจแบบวงรอบ อันเป็นหนึ่งในแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของประชากร 
เน้นการศึกษาลักษณะของของเสียแต่ประเภท 
และลดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์ภายในปี 
2020 ในสหรัฐฯ แม้ในหนังสือ Garbage Land 
ของอลิซาเบธ รอยต์ (Elizabeth Royte) เคย 
ระบุว่า “ชาวอเมริกันทิ้งข้าวของต่อหัวประชากร 
มากกว่าประเทศใดในโลก” แต่ในวันนี ้เมือง 
ซานฟรานซิสโกต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นเมืองแรก
ในสหรัฐฯ ที่จะมีของเสียเป็นศูนย์ในประมาณปี 
1989 จำานวน 90 % ของขยะในเมืองซานฟรานซิสโก 
มีปลายทางที่หลุมฝังกลบ (ประมาณ 900,000 
ตันต่อปี) แต่ทุกวันนี้สัดส่วนกลับตรงกันข้าม 
ประเทศจีนประกาศวิถีทางใหม่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 21 ไว้อย่าง
ชัดเจน 3 วิถีทางหลัก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ วิถีการ 
พัฒนาอย่างย่ังยืนโดยการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ 
วงรอบ อันหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่มีการใช ้
ประโยชน์จากทรัพยากรและพลังงานอย่าง 
พอเหมาะและเป็นวงจรปิด และวิถีการพัฒนา 
เศรษฐกิจวงรอบน้ีเองที่ เป็นจุดเร่ิมของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศอย่างจริงจัง 
ในประเทศจีน นโยบายน้ียังส่งผลต่อภาคการผลิต 
และแบรนด์สินค้ามากมาย ต้ังแต่ดูปองท์ (DuPont) 
ต้ังเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ อัตรา 

สินค้ามีตำาหนิเป็นศูนย์ และอัตราการบาดเจ็บเป็น 
ศูนย์ ไนก้ี (Nike) ประกาศว่าจะกำาจัดคลอรีนออก 
จากผลิตภัณฑ์ทุกประเภท วอลมาร์ต (Walmart) 
ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% 
นโยบายดังกล่าวยิ่งเห็นภาพชัดเจนและเป็น 
กระแสมากขึ้นเมื่อแบรนด์สินค้าออกแคมเปญ 
หรือกำาหนดหมวดหมู่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะรีเบคกา เบย์ (Rebakka 
Bay) หัวหน้าฝ่ายออกแบบของแบรนด์เอเวอร์เลน 
(Everlane) กล่าวว่า “ด้วยการคุกคามทรัพยากร 
ธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และเรื่องเร่งด่วนด้าน 
สังคม ผู้บริโภคท่ีมีความรับผิดชอบจะคดัค้าน 
การบริโภคแบบบ้าคล่ัง หรือระบบการผลิตสินค้า 
แฟช่ันที่แบ่งย่อยมากมาย ท้ังก่อนฤดูกาล ฤดูกาล 
ต่างๆ ภาพลักษณ์ที่ครบครันบนรันเวย์ และความ 
ต้องการของใหม่อยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ดูไม ่
สัมพันธ์ กั นอย่ า งยิ่ งกั บสิ่ งที่ โ ลก เผชิญอยู่ 
แบรนด์แฟชั่นบางแบรนด์จึงพยายามมองหาสิ่ง
ที่ไกลกว่าแค่เทรนด์ในแต่ละฤดูกาล การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ยาวนาน และใช้วัสดุ 
สิ่งทอที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำาให้
สามารถพัฒนาเส้นใยที่ใช้งานได้นานกว่าทุกวันน้ี  
โดยไม่จำาเป็นต้องซ้ือสินค้าใหม่บ่อยๆ อย่างแบรนด์ 
คิทแอนด์แอค (Kit & Ace) หยิบยืมเทคนิคการ
ผลิตมาจากเส้ือผ้ากีฬา รวมท้ังให้ความสำาคัญกับ

การยกระดับเส้นใยคลาสสิคอย่างแคชเมียร์และ
ไหม ผนวกกับการออกแบบรูปทรงเสื้อผ้าที่ใช้ได้
นาน และสามารถซักได้บ่อยครั้ง
 
การปรับตัวของภาคนโยบาย กระบวนการผลิต หรือ 
แคมเปญต่างๆ ของแบรนด์สินค้า ยิ่งเมื่อผนวก
กับปรากฏการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่
แผ่นดินไหว ภัยแล้ง นำา้ท่วมคร้ังใหญ่ย่ิงทำาให้เร่ือง
สิ่งแวดล้อมเป็นส่ิงที่สำาคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัว
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในญี่ปุ่น หลังภัยพิบัติ
สึนามิครั้งใหญ่ในปี 2011 คนญี่ปุ่นเริ่มตั้งคำาถาม 
ว่า อะไรคือส่ิงท่ีสำาคัญในชีวิต อะไรคือความหมาย 
ของชีวิต หนังสือ The Life-Changing Magic 
of Tidy Up เขียนโดยมาริเอะ คนโดะ (Marie Kondo) 
ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2010 ได้รับการพูดถึงและกลาย 
เป็นท่ีนยิมข้ึนอีกคร้ัง เพราะหนังสือดังกล่าวกลาย 
เป็นสารสาระในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
และการจัดสรรระบบต้ังแต่เรื่องตนเอง ท่ีพัก จนถึง
เรื่องสิ่งแวดล้อมของการอยู่อาศัย หนังสือเล่ม 
ดังกล่าวไม่เพียงได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเท่าน้ัน ยัง 
สร้างแรงส่ันไหวไปท่ัวโลก จำาหน่ายได้มากกว่า 1.5 
ล้านเล่มในสหรัฐฯ และ 4 ล้านเล่มทั่วโลก รวม
ท้ังยังสร้างปรากฏการณ์มากมายให้แก่ระบบ
การจัดการสิ่งของจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม



Key Word
Marie Kondo : ปรากฏการณ์คอนมาริ (Konmari)

กระแสความชื่นชมและตื่นตัวของผู้คนตาม
แนวทางของมาริเอะ คนโดะ เพ่ิมมากขึ้นจนชื่อน้ี 
กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของการสร้าง 
ความสุขและปรัชญาในการดำาเนินชีวิตที่ไม่ 
เพียงจำ านวนยอดขายหนั งสื อ ในญี่ ปุ่นจะ 
เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ในสหรัฐฯ หนังสือ The Life- 
Changing Magic of Tidying Up ติดในรายชื่อ 
หนังสือขายดีถึง 86 สัปดาห์ รวมท้ังยังมีโปรแกรม
ที่ฝึกสอนตามแบบ KonMari ตลอดจนแฮชแท็ก 
#organizetheworld เป็นที่นิยมสำาหรับกลุ่มผู ้
ติดตาม นอกจากวิธีการแบบมาริเอะ คนโดะ จะเป็น 
การจุดประกายความสุขแล้ว อีกด้านหนึ่งยังเป็น 
การส่งสัญญาณเก่ียวกับทัศนคติในโลกแบบใช้
แล้วทิ้งที่ปรับตัวมากขึ้น เมื่อมีอินสตาแกรม และ 
ทวิตเตอร์เกี่ยวกับการจัดการกับเสื้อผ้าที่ไม่ใช้
งานแล้ว ซ่ึงความน่าสนใจหลักของมาริเอะ คนโดะ 
คือการจัดการกับการบริโภคที่เกินความจำาเป็น 
หลายคนใช้แฮชแท็ก #konmari เพื่อการสำารวจ
ข้าวของภายในบ้าน ทั้งเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ ของ
จิปาถะก่อนระบุว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างความสุข 
หากไม่ใช่ก็จำาเป็นต้องท้ิงไป ผู้คนจำานวนมากพอใจ 
กับผลลัพธ์เม่ือปรับหลักการดังกล่าวมาใช้ รวมถึง 
ร้านค้ามือสองด้วย แอปพลิเคชันสินค้ามือสอง 
พอชมาร์ค (Poshmark) มีรายรับกว่า 5 แสนเหรียญ 
สหรัฐ ในไตรมาสแรกของปี 2015 เพิ่มขึ้น 60% 
จากไตรมาสก่อน โฆษกจากพอชมาร์ค กล่าวว่า 

จำานวนส่ิงของเ พ่ิมข้ึนกว่า ท่ีเคยคำานวณไว้ 
แม้กระท่ังในช่วงปีใหม่ท่ีผู้คนส่วนใหญ่มักกำาจัด
ข้าวของออกจากบ้าน ซ่ึงหนึ่งในเหตุผลสำาคัญคือ 
วิธีการท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างคอนมาริ ทำาให้ผู้จำาหน่าย 
สินค้าในพอชมาร์ค สามารถสร้างรายได้อยา่ง 
มหาศาลในปีน้ี การบริจาคส่ิงของให้แอปพลิเคชัน 
กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ในรัฐนิวยอร์ก หรือรัฐนิวเจอร์ซี 
ของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 13.8 ล้านกิโลกรัมจากช่วง
เวลาเดียวกันในปีก่อนหน้านี้ (ช่วงพฤศจิกายน 
2014 ถึงกุมภาพันธ์ 2015) เป็น 15.3 ล้านกิโลกรัม 
แม้กู๊ดวิลล์ จะไม่สามารถยืนยันอย่างแน่ชัดได้ว่า 
การเพ่ิมข้ึนน้ันมาจากหนังสือของมาริเอะ คนโดะ 
แต่เบธ มูน-เบอร์เกส (Beth Moon-Burgess) 
ผู้จัดการร้านบีคอนส์ โคลเซต ท่ีมีชื่อเสียงใน 
สินค้ามือสอง ย่านบล็ูคลินและแมนฮัตตันกล่าว 
ว่า วิธีการแบบคอนมาริ เป็นประเด็นยอดนิยม
มากในแวดวงขายสินค้า ปรากฏการณ์ข้างต้น 
ทำาให้เห็นว่าผู้บริโภคกำาลังปรับตัวสู่การเป็นผู้
ฝากขายสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
ต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงนำาไปสู่ความนิยมในตลาดสินค้า 
มือสองแบบผู้บริโภคถึงผู้บริโภค (Consumer to 
Consumer หรือ C-to-C) ซึ่งหนึ่งในเว็บไซต์
ฝากขายสินค้าไฮเอนด์ชื ่อเดอะ เรียลเรียล ที่
จำาหน่ายกระเป๋าแอร์เมส (Hermes) หรือจิวองชี่ 
(Givenchy) มีสมาชิกมากกว่า 4 ล้านคน และ
เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนกว่า 83 ล้านเหรียญสหรัฐ  ใน
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ปี 2014 ซ่ึงเป็นปีท่ีหนังสือของคนโดะ ออกสู่ตลาด 
เว็บไซต์สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 100 ล้าน
เหรียญสหรัฐ พร้อมทั้งยังมีการขยายสาขาไป 
ยังญี่ปุ่น เช่นเดียวกับตลาดฝากขายสินค้าหรูใน
ฝรั่งเศส อย่างเวติแย คอเลกทีฟ ที่เพิ่มธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนกว่า 67 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
กล่าวว่ามีสมาชิกใหม่จำานวน 100,000 คนใน 
ทุกเดือนกว่า 40 ประเทศ ไม่เพียงเท่าน้ันบางธุรกิจ
อย่างวินโรดเดอร์ (Winroader) ธุรกิจขนย้ายด้วย 
รถบรรทุกและโกดังสินค้าที่เปิดบริการมาต้ังแต่ 
ปี 1950 ทามิฮิโต ทาคาชิมา (Tamihito Takashima) 
ผู้บริหารรุ่นลูก มองเห็นว่ามีข้าวของมากมายที่
ถูกทิ้งเป็นขยะระหว่างการขนย้ายจึงสร้างโอกาส

ใหม่ให้กับของใช้เหล่านี้ โดยเม่ือบริษัททำาการ
ขนย้ายจากบ้านแต่ละหลังจะทำาการถ่ายภาพ
ขึ้นเว็บไซต์อีโค่ ออคชั่น (Eco Auction) เพื่อ 
ส่งต่อสู่เจ้าของใหม่ โดยไม่ต้องเก็บเข้าสู่โกดัง 
ส่วนของท่ีไม่มีคนซ้ือจะถูกส่งไปร้านขายของมือสอง
ในท้องถิ่น ร้านขายหนังสือมือสองวินโรดเดอร์  
หรือส่งไปขายยังต่างประเทศ ในแนวทางเดียวกับ 
บายมีวันซ์ (Buymeonce) เว็บไซต์ช้อปป้ิงที่จำาหน่าย 
ของ ต้ังแต่ตุ๊กตาจนถึงเฟอร์นิเจอร์ โดยแบ่งข้าวของ
เป็นหมวดหมู่ ซึ่งข้าวของเหล่านี้ล้วนเป็นของใช้ 
แล้ว อย่างไรก็ดีทั้งกระแสของคอนมาริ ผนวก
กับเรื่องสิ่งแวดล้อม ต่างกระตุ้นวิถีการบริโภคที่
รับผิดชอบมากขึ้น



Key Word
Biological Fashion : ไบโอ แฟชั่น

องค์กรไม่แสวงหากำาไรอย่างแฟชั่น เรฟโวลูชั่น 
(Fashion Revolution) ในอังกฤษ นับเป็นหนึ่ง
องค์กรสำาคัญที่ผลักดันเร่ืองความโปร่งใสในการ 
ดำาเนินธุรกิจ และการดูแลตรวจสอบเร่ืองการผลิต 
เสื้อผ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดาน โว 
(Dan Vo) นักออกแบบเสื้อผ้าตามแนวทางเศษ
เหลือเป็นศูนย์กล่าวว่า ในอังกฤษ สิ่งทอจำานวน 
20% เท่าน้ันท่ีถูกนำาไปรีไซเคิล สอดคล้องกับข้อมูล 
ของ Wrap UK ที่ระบุถึงปริมาณการบริโภคมีผล 
ต่อปัญหาขยะในปริมาณสูงถึง 350,000 ตันต่อ 
ปี หรือคำานวณเป็นมูลค่าเงินถึง 140 ล้านยูโร 
สถิติการบริโภคจำานวนมหาศาลน้ีมีผลมาจาก 
ตัวแปรของปริมาณตลาดฟาสต์แฟชั่น (Fast 
Fashion) ซึ่งหมายถึงธุรกิจสินค้า เสื้อผ้า หรือ 
เครื่องประดับที่ผลิตในจำานวนครั้งละมากๆ แต่ 
ใช้สอยได้เพียงระยะส้ันๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
พยายามฉายภาพธุรกิจที่มีเบ้ืองหน้าสวยสด 
งดงามหากเบื้องหลังตั้งแต่ต้นนำ้ายันปลายนำ้า 
ต่างสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการ 
เพิ่มขึ้นของสโลว์ แฟชั่นที่ให้ความสำาคัญกับสินค้า 
แฟช่ันที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ในท้องถ่ิน หรือ 
ในแนวทางการค้าท่ีเป็นธรรม (Fair Trade) ปลอด 
จากสารพิษและใช้แรงงานที่ถกูต้องตามกฎหมาย 
และจริยธรรม พร้อมคำานึงถึงเรื่องสุขภาพของ 
ผู้บริโภคและผู้ผลิต เข้าใจความหลากหลายทาง 
ชีวภาพในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจมีการนำาเทคโนโลยี 

มาใช้สนับสนุนความสามารถในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือทำาให้ผลิตภัณฑ์ใช้ได้นานที่สุดและ 
คุ้มค่าที่สุด ผนวกกับแรงกดดันจากผู้บริโภคยุค 
ใหม่ย่ิงส่งผลให้บริษัทต่างๆ ตระหนักถึงจริยธรรม 
ในการประกอบการมากขึ้น บริษัทเอชแอนด์เอ็ม 
(H&M) ซึ่งเป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าฟาสต์แฟช่ัน 
เริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝ้ายออร์แกนิกตั้งแต่ปี 2010 
และต้ังเป้าหมายท่ีจะทำาให้ผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 
ของตนเองใช้ฝ้ายออร์แกนิกภายในปี 2020 รวม 
ถึงแบรนด์ขนาดเล็กดำาเนินธุรกิจแบบสโลว์
แฟชั่นมากขึ้น อาทิ แบรนด์โกว์โตว์ (Kowtow) 
จากนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการการันตีว่าเป็นเสื้อผ้า 
ท่ีผลิตอย่างมีจริยธรรมและย่ังยืน เส้ือผ้าผลิตจาก 
โรงงานผลิตในกัลกัตตา อินเดีย จากเส้นใยฝ้าย 
ออร์แกนิก ลูกจ้างในโรงงานล้วนได้รับค่าจ้าง 
ประกันสุขภาพ ค่าล่วงเวลา ค่าเจ็บป่วย รวมทั้ง
เด็กๆ ที่มีพ่อแม่ทำางานในโรงงาน จะได้รับการ
ศึกษาฟรี แบรนด์เดอะ เซปท์ กระบวนการผลิต 
ทั้งหมดอยู่ในโปรตุเกสและเยอรมันนี เพราะทีม 
ผู้ผลิตเห็นว่า เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการผลิต 
ที่ถูกต้องตามจริยธรรมและมาตรฐานทางส่ิงแวดล้อม 
คริสติน่า บาร์โฮ (Christina Barho) ผู้ก่อต้ังแบรนด์ 
กล่าวว่า “พวกเราต้องการโน้มน้าวให้ลูกค้าของ
เราลดจำานวนของในตู้เส้ือผ้า พร้อมมั่นใจในเร่ือง
คุณภาพ ชิ้นงานที่ทนทาน และออกจากฟาสต์
แฟชั่น” หรือแบรนด์เอเวอร์เลน (Everlane) ซึ่ง
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เน้นยำ้าเรื่องความโปร่งใส และราคาที่แท้จริงของ
ผลิตภัณฑ์พร้อมมาตรฐานในการผลิต
 
นอกจากนี้ บางแบรนด์สินค้าก็ให้ความสำาคัญกับ 
วัสดุ ท่ีสามารถย่อยสลายหรือแปรสภาพได้ 
ให้กลายเป็นต้นทุนใหม่ที่ได้ประโยชน์แบบครบ
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพราะต้นทุนทางการ
ผลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ล้วนมาจากสินทรัพย์
จากธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
คุ้มค่าจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญกว่าการสูญเสียทรัพยากร
ไปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต อาทิ แบรนด์เฟลท์ 
(FEIT) เริ่มใช้หนังที่ผลิตโดยพืชผักขยะจากการ 
เกษตร เศษไม้ ใบไม้ และซากรากไม้เก่า ใช ้
กระบวนการอัดและแปรรูปด้วยวิธีท่ีใช้ชีวมวล 
ของพืชให้กลับมามีชีวิตและสามารถย่อยสลาย 
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ได้ตามธรรมชาติภายใต้อายุของชีวภาพ ซ่ึงตอบโจทย์ 
กลุ่มผู้รักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
กลุ่มวีแกนในอเมริกา จนเกิดเป็นคำาว่า “Bio-Trainer” 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่ผลิตภัณฑ์รองเท้า
ที่ใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมด 100% กระเป๋า MRKT 
(Mad Rabbit Kicking Tiger) ผลิตภัณฑ์ย่อย
สลายได้ 100% โดยใช้วัสดุจากกากมะพร้าวและ 
ยางพาราในการทำาตัวกระเป๋า หูจับผลิตจากไม้ 
ต้นวอลนัท ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติกันนำ้า 
ทนทาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตอย่าง 
เข้าใจในวงจรธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ตลอดจน 
ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ 
Agar Plasticity ภายใต้การดูแลของบริษัทผู ้
สนับสนุนอย่างเลกซัส (Lexus) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
แทนพลาสติกหรือแทนวัสดุโฟมแผ่นและโฟม
เม็ดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ HoneyBee Wrap 
ผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ด้วยส่วนผสมของขี้ผึ้ง ฝ้ายออร์แกนิก นำ้ามัน 
โจโจบา และยางไม้ ทำาให้มีคุณสมบัติทนทาน 
ต่อการใช้งาน
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Key Word
Circular Economy : เศรษฐกิจแบบวงรอบ

ความจำาเป็นในการหล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น 
ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ยิ่งกระตุ้นให้
บริษัทและผู้ผลิตต้องปรับวิธีการดำาเนินธุรกิจ 
ฟราน แวน ฮูเทน (Frans Van Houten) ซีอีโอ 
ของฟิลิปส์ (Philips) กล่าวว่า “ทุกธุรกิจมาถึง 
จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ ที่กำาลังเปลี่ยนจาก 
การดำาเนินเศรษฐกิจแบบเส้นตรงไปสู่เศรษฐกิจ
วงรอบ (Circular Economy) ซึ่งจะเป็นการ 
เปล่ียนแปลงที่ยิ่งใหญ่ หากนักธุรกิจ นักการเมือง 
ผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติเศรษฐกิจ
แบบวงรอบนี้จะทำาให้เศรษฐกิจโลกดำาเนินไป
อย่างเติบโตและยั่งยืน” เจมี่ อีแวนส์ (Jamie 
Evans) ที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั ้ง Circular 
Economy Toolkit กล่าวเพิ่มเติมว่า การเติบโต
ของเศรษฐกิจแบบวงรอบ น่าสนใจตรงที่เป็นการ
สร้างความตระหนักในกระบวนการผลิตของ
แต่ละบริษัท ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างของเสียเป็น 
ศูนย์ตามกฎระเบียบ และอีกด้านยังเป็นการสร้าง
แนวทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีมาพร้อม
ประสิทธิผลและกลยุทธ์ด้านการนำากลับมาใช้ใหม่ 
หนึ่งในรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก ปี 2014 
ประมาณการว่าเศรษฐกิจแบบวงรอบ จะสร้างเม็ด 
เงินกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการลดต้นทุน 
การผลิตด้านวัตถุดิบในปี 2025 เพิ่มตำาแหน่ง
งานกว่า 100,000 ตำาแหน่ง และป้องกันการสร้าง 

ขยะ 100 ล้านตันท่ัวโลกภายใน 5 ปี อย่างบริษัท 
ลวีายส์ ให้คำาม่ันว่าระบบพ้ืนฐานการผลิตท้ังหมด 
จะสนับสนุนการผลิตแบบระบบปิดภายในปี 
2020 หนึ่งในวิสัยทัศน์หลักคือการเปลี่ยนลีวายส์ 
เก่าเป็นลีวายส์ใหม่ โดยจะเป็นการลดผลกระทบ 
ในการผลิตฝ้าย รวมถึงเปลี่ยนข้าวของในตู้ของ 
ผู้คนสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่แทนท่ีหลุมฝังกลบ ซึ่งนับ 
เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและก้าวสู่เศรษฐกิจแบบ 
วงรอบในอนาคต หรือแบรนด์เมดเวลล์ (Madewell) 
คิดโปรโมชั่นพิเศษ The Blue Jeans Go Green 
สำาหรับการกระตุ้นผู้บริโภคเพ่ือนำายีนส์ที่ไม่ได้ 
ใช้งานแล้วมาแลกรับส่วนลด 20 เหรียญสหรัฐ 
สำาหรับซื้อตัวใหม่  โดยยีนส์ที่รับคืนมานั้นจะถูก 
แปรสภาพเป็นฉนวนกันความร้อน เพื่อลดการนำา 
สู่หลุมฝังกลบ เนื่องจากในแต่ละปีชาวอเมริกันทิ้ง 
เส้ือผ้ากว่า 10.5 ล้านตันลงสู่หลุมฝังกลบ หรือ 
โครงการรีมูจิ (ReMUJI) ซ่ึงแบรนด์เส้ือผ้ามูจิ (Muji) 
จับมือกับบริษัทฟุกุ-ฟุกุ (FUKU-FUKU) ท่ีเริ่มตั้งแต่รับ 
บริจาคเส้ือผ้ามือสองของมูจิ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ 
คัดเลือก หากเสื้อผ้ายังอยู่ในสภาพดีจะเข้าสู ่
กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนเส้ือผ้า
ที่ชำารุดจนใช้การไม่ได้แล้วนั้น ก็จะคัดแยกส่งให้
กับโครงการ FUKU-FUKU project by MUJI เพื่อ 
นำาเส้นใยไปรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงไบโอเอทานอล 
ต่อไป 
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ในส่วนบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก (Carlsberg) ออก 
โครงการเร่ิมต้นเร่ืองส่ิงแวดล้อมในชื่อ Carlsberg 
Circular Community (CCC) ใช้หลักการออกแบบ 
ตามแนวทางจากอู่สู่อู่ (Cradle-to-Cradle) พัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่แบบ
ครบวงจร นอกจากนี้ยังพัฒนานวัตกรรมและ 
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีคุณภาพ สร้างผลกระทบ 
เป็นศูนย์ และดำาเนินตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ 
วงรอบในอนาคต โดยมีโครงการชื่อ Green 
Fibre Bottle เพื่อหาความร่วมมือใหม่ในการ 
สร้างความยั่งยืนให้ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงงานเทศกาลหรืองานแฟร์ระดับโลก 
ล่าสุดที่งานอากิเฟส สิงคโปร์ ดีพี อาร์คิเทค (DP 

architects) สร้างสรรคพ์าวิลเลียนจากโครงสร้าง 
เหล็กและแถบริ้วสีที่แตกต่างกัน ภายใต้แนวคิด
แบบขยะเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเสร็จสิ้น
งานแล้ววัสดุทุกชิ้นตั้งแต่โครงเหล็ก แผ่นปูไม้อัด 
ตาข่ายไนล่อนสีจะถูกนำามาใช้ใหม่ตามประเภท
ของวัสดุต่อไป เช่นเดียวกับผลงานของสถาปนิก
อาเลฮันโดร อาราเวนา (Alejandro Aravena) ที่ 
ใช้วัสดุเหลือใช้จากงาน The Venice Architecture 
Biennale ปี 2015 กว่า 100 ตัน มาใช้ในพื้นที่ 
จัดแสดงในงานปีล่าสุด ไม่วา่จะเป็นแผ่นพลาสเตอร์ 
และแผ่นเหล็กซ่ึงแขวนยึดกับโครงอย่างสวยงาม
และมีความหมายในเชิงอนุรักษ์ด้วยความ
สร้างสรรค์
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Influencer
กลุ่มคนที่น่าจับตามอง
 Dan Barber
 Francis Mallmann
 Eliana de Las Casas
 Amaliebeauty
 Ilkka Hanski
 Dickson Despommier
 Marielle Anzelone
 Rene Redzepi
 Adam Smith
 Rogers Stirk Harbour
 Elizabeth Royte
 Marie Kondo
 Dan Vo
 Christina Barho
 Frans Van Houten
 Jamie Evans
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Style & Fashion
 Board and Batten
 Juniper Ridge
 Herbfarmacy
 The life-changing

 Magic of Tidy up
 Poshmark
 Beacon’s Closet
 The Real Real
 Winroader
 Eco Auction
 Buymeone
 Kowtow
 Levi’s
 FUKU FUKU x RE MUJI 

 project

Product
 Nike
 Everlane
 Kit& Ace
 Agar Plasticity
 HoneyBee Wrap
 Carlsberg

 Circular Community (ccc)
 Green Fibre Bottle

Space & Lifestyle
 Airbnb: Cortina d’Ampezzo
 Inn on the Lake
 Grow It Local
 PopUP Forest: 

 Times Square
 Makers Market /

 Stay Wild Expo
 AddedValue Farm
 Floret Flowers
 Next Tokyo 2045
 Skyfarm
 Garden Bridge
 Jurong Lake Gardens West
 Archifest / DP architects
 The Venice /

 Architecture Biennale

Food & Beverage
 Broccoli Revolution
 Madame Zhu’s Kitchen
 Homesteading 
 King’s Roost
 Portland Homestead    

 Supply
 Noma 
 Real Junk Food

TREND CARTOGRAM
ตารางสรุปแนวโน้ม

Material

Naturals MC#7553-01
วัสดุเนื้อก่ึงแข็งขึ้นรูปด้วยมือจากเศษกาแฟบด
ที่ผ่านการใช้งานจากภัตตาคารและร้านกาแฟ
ในสเปน ย่อยสลายง่าย หมักปุ๋ยได้ 100% และ 
มีกล่ินกาแฟ ซึ่งจะคงได้นาน 4 ปี เหมาะสำาหรับ
ทำาเครื่องประดับ ชามใส่อาหาร หรือเครื่องใช้
ในครัวเรือน 

Metals MC#6132-01
โครงตะแกรงเหล็กเชื่อมสามมิติสำาหรับปลูก
ต้นไม้เพื่อสร้างผนังสีเขียวทั้งภายในและนอก
อาคาร แข็งแรงและนำา้หนักเบา สามารถวางซ้อน 
กับกำาแพงหรือเป็นผนังลอยตัว ที่ติดตั้งได้ทั้งใน 
แนวดิ่งและแนวราบ 
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โครงการจัดทำาหนังสือเล่มน้ีเกิดข้ึนโดยมีจุดประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ทรัพยากรความรู้ของ TCDC ออกไปสู่ 
สังคมในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นท่ีข้อมูลเก่ียวกับเทรนด์ 
ซ่ึงหมายถึงความเคลื่อนไหวที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ 
บริโภคท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก ข้อมูลเหล่าน้ี 
จึงเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในหลากหลายสาขา 
อาชีพท้ังในทางตรงและทางอ้อม อาทิ นักออกแบบ 
นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นัก
บริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำาเข้าและส่งออก 
ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ 

บทสรุปเทรนด์ในหนังสือเล่มน้ีเป็นผลลัพธ์จาก
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิโดยบริษัท 
ผู้คาดการณ์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค 
ระด ับ โลก อาทิ Car l in, Nel ly Rodi และ 
Pantone View เพื่อสรุปแนวโน้มหลักๆ ที่หลาย 
สำานักเห็นพ้องกันว่าจะมาแรงในปี 2017 ข้อมูล 
ดังกล่าวรวบรวมมาจากหนังสือเทรนด์กว่าสิบเล่ม 
ซึ่งมักแสดงเนื้อหาเป็นแนวคิดแบบนามธรรม 
ซ่ึงตีความได้ยาก และนิตยสารเกี่ยวกับเทรนด์อีก 

หลายฉบับ มากลั่นกรองและนำาเสนอในรูปแบบ 
ที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง พร้อมกรณีศึกษา เพ่ือ 
ให้ผู้อ่านสามารถนำาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง
เหมาะสม

นอกจากนี้ TCDC ยังคัดเลือกตัวอย่างวัสดุและ 
ส่ือความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเทรนด์หลักๆ มานำาเสนอ 
ประกอบแต่ละเทรนด์ โดยผู้อ่านสามารถค้นคว้า
ข้อมูลเหล่าน้ีเพิ่มเติมได้จากห้องสมุดเฉพาะ
ด้านการออกแบบและห้องสมุดวัสดุเพ่ือการ
ออกแบบ เพื่อต่อยอดความรู้ได้ต่อไป

เกี่ยวกับเนื้อหา
ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาบทสรุปเทรนด์ 
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การวิเคราะห์
(Analyze)

การจัดกลุ่ม
(Categorize)

การคัดกรองส่วนที่เหมือน
(Normalize)

การตีความใหม่ให้เข้าใจง่าย
(Finalize)
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การวิเคราะห์ (Analyze)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเหตุผลของแนวคิด 
เทรนด์กว่า 10 เล่ม เพื่อทำาความเข้าใจในที่มา
ของการกำาหนดเทรนด์ แล้วจึงวิเคราะห์แนวคิด
สำาคัญของทุกเล่มร่วมกัน เพื่อให้ได้ภาพรวม
แนวโน้มเทรนด์ประจำาปี 2017

การจัดกลุ่ม (Categorize)
คัดเลือกหัวข้อเทรนด์แต่ละเล่มที่มีทิศทางตรง
กับภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ท่ีได้จากขั้นตอน
แรก ทำาการคัดเลือก keyword สำาคัญที่มีความ
หมายตรงกับแนวโน้มนั้น แล้วจัดกลุ่ม keyword   
ตามความหมายและคุณลักษณะ กำาหนดช่ือกลุ่ม 
เพื่อสะท้อนความหมายรวม

การคัดกรองส่วนที่เหมือน (Normalize)
ในแต่ละกลุ่ม คัดกรอง keyword ให้เลือกเฉพาะ
คำาสำาคัญที่พูดถึงตรงกันมากที่สุด นำาไปเทียบ
กับ keyword ของหนังสือเทรนด์แต่ละเล่มเพื่อ 
คัดกรองกลุ่มสีที่ใช้ keyword เดียวกันมารวมกัน 
เลือกสีที่ใช้ตรงกันมากท่ีสุดเพื่อให้เป็นสีหลักที่
เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเทรนด์
 
การตีความใหม่ให้เข้าใจง่าย (Finalize)
จัดโครงสร้างและเรียบเรียงเนื้อหาทุกส่วนให้
เป็นระบบและเข้าใจง่าย แปล keyword เป็น
ภาษาไทยเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องตรงกัน 
เทียบคู่สีแต่ละสีกับ pantone เพื่อให้ค่าที่เป็น 
มาตรฐาน รวมถึงหาข้อมูลอ้างอิงและยกตัวอย่าง 
ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มเทรนด์เพื่อให้เห็นภาพ
มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเนื้อหา
รายชื่อหนังสือและนิตยสารเทรนด์ที่ทำาการรวบรวม
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Trend book
1. Carlin Color Spring/Summer 2017

2. Carlin Impulse Spring/Summer 2017

3. Carlin Interior Spring/Summer 2017

4. Nelly Rodi Décor & Atmosphere

 Spring/Summer 2017

5. Nelly Rodi Fabric Spring/Summer 2017

6. Carlin Color Autumn/Winter 16/17

7. Nelly Rodi Color Intelligence

 Autumn/Winter 16/17

8. Nelly Rodi Fabric Autumn/Winter 16/17

9. Nelly Rodi woman’s edition

 Autumn/Winter 16/17

10. Pantone View Color Planner          

 Spring/Summer 2017

11. Pantone View Color Planner

 Autumn/Winter 16/17

12. WGSN Macro Trends Autumn/Winter 16/17

13. WGSN The vision Spring/Summer 2017

นิตยสาร
1. View Textile issue 114
2. View Textile issue 115
3. Viewpoint 36
4. Viewpoint 37
5. Zoom on Fashion Trends issue 56
6. Zoom on Fashion Trends issue 57
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เกี่ยวกับ TCDC
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative 
& Design Center : TCDC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2547 เป็นหน่วยงานภายใต้สำานักงานบริหารและ 
พัฒนาองค์ความรู้ สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย 

TCDC มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกาย 
ความคิดผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล 
ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ งานอบรมและสัมมนา 
การเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์เปี่ยมสาระ ไปจนถึงการ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้า ด้วยบริการห้องสมุด 
เฉพาะด้านการออกแบบที่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง 
ในเอเชีย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือด้านการ
ออกแบบกว่า 50,000 รายการ วารสารกว่า 200  
ชื่อเรื่อง พร้อมสื่อมัลติมีเดียกว่า 7,000 รายการ 
ทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์ สารคดี และบันทึก
ภาพกิจกรรมให้ความรู้ของ TCDC และยังมี
ห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบซึ่งรวบรวมวัสดุที่
ใช้ในการผลิตเพ่ือการออกแบบจากท่ัวโลกกว่า 
4,000 ชิ้น 

นอกจากน้ี TCDC ยังร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศ 35 แห่ง เพื่อให้บริการห้องสมุด

เฉพาะด้านการออกแบบฉบับย่อส่วน เพื่อให้คน 
ไทยในภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงความรู้ด้านการ 
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสืบค้น 
ข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

TCDC เจริญกรุง (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) 
เลขที่ 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
 
TCDC เชียงใหม่
1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำาบลช้างม่อย 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

TCDC Charoenkrung (Thailand Creative & Design Center)
1160 Grand post central building,
Charoenkrung road, Bang Rak,
Bangkok 10510, Thailand  

TCDC Chiang Mai 
1/1 Muang Samut Road, Changmoi Subdistrict, 
Muang District, Chiang Mai 50300
 
www.tcdc.or.th
LINE: @TCDC
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ลิขสิทธิ์

เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์
จัดทำาครั้งแรก ตุลาคม 2559
โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ
เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์.-- กรุงเทพฯ :  
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2559. 
298 หน้า.  
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ISBN 978-616-7789-26-2
 
คำาสงวนสิทธิ์ 
TCDC จัดทำาหนังสือบทสรุปเทรนด์นี้ขึ ้นเพื่อให้ผู ้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำาไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่
สังคมไทย
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Disclaimer 

This trend summary book was produced by TCDC for the interested public to download 
free of charge. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate 
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means without the permission in writing from Thailand Creative & Design Center.

เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC
เกี่ยวกับเนื้อหา



296


