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“I RAISE MY VOICE
NOT SO THAT I CAN SHOUT,  

BUT SO THAT 
THOSE WITHOUT A VOICE

CAN BE HEARD.”
ที่ฉันส่งเสียงไม่ใช่เพราะอยากมีตัวตน

แต่เพื่อให้ผู้คนได้ยินเสียงของคนที่ถูกมองข้าม 

Malala Yousafzai
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่มีอายุน้อยที่สุดในโลก และนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวปากีสถาน
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อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

จัดทำ�โดย l สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA)
1160 อ�ค�รไปรษณีย์กล�ง ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02 105 7400 แฟกซ์. 02 105 7450

ติดต่อลงโฆษณ� : Commu.Dept@tcdc.or.th

จัดทำ�ภ�ยใต้โครงก�ร “Creative Thailand สร้�งเศรษฐกิจไทยด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์” โดยสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจ 
สร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA) ซึ่งมีเป้�หม�ยในก�รเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (Creative Economy) 
และผลักดันก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

บรรณ�ธิก�รท่ีปรึกษ� l อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร l มนฑิณี ยงวิกุล ท่ีปรึกษ� l เลอช�ติ ธรรมธีรเสถียร บรรณ�ธิก�รบริห�ร l พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์  

กองบรรณ�ธิก�ร l พิพัฒน์พงศ์ จิตพยัค, ภ�ชินี เหลืองเพิ่มสกุล และ ฐนกร พินธุวัฒน์ เลข�กองบรรณ�ธิก�ร l ณัฐช� ตะวันน�โชติ ศิลปกรรม l ชิดชน นินน�ทนนท์  

ประส�นง�นกองบรรณ�ธิก�ร l  วนบุษป์ ยุพเกษตร เว็บไซต์ l นพกร คนไว
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

เม่ือช�วมิลเลนเนียลและเจนซีเกิดม�ในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเบ่งบ�น ด้วยบุคลิกที่แตกต่�งไปจ�กเจเนอเรชันอ่ืน จึงทำ�ให้พวกเข�ดูเหมือนจะได้รับฉ�ย�ท่ีรุนแรงม�กกว่� 

คนรุ่นก่อนหน้� แต่จ�กบทคว�มของสำ�นักข่�วบีบีซีเร่ือง People have always whinged about young adults. Here’s proof (2017) ที่รวบรวมบทคว�มจ�กสองระยะ 

เวล�ม�เทียบกันให้เห็นว่� ไม่ว่�คุณจะอยู่เจเนอเรชันไหน คนรุ่นก่อนก็มองได้ว่�คุณรักสบ�ย มั่นใจเกินเหตุ ค�ดหวังสูง และต้องโทษพ่อแม่ที่เลี้ยงม�แบบนี้

เด็กสมัยนี้... 

 บทคว�มเหล�่น้ีทำ�ใหเ้ร�นึกถงึคำ�ข้ึนตน้ว�่ “เดก็สมยัน้ี...” ซึง่คงไมไ่ดห้ม�ยถงึแคส่มยัเดยีว แตท่กุสมยัต�่งกม็บีริบทในก�รเตบิโตทีแ่ตกต�่งกนั อ�ก�รขดัใจ

กับสิ่งที่เคยเจอในอดีตกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเวล�ผ่�นไป คนรุ่นใหม่เข้�ม�แทนที่ บริบทในก�รติติงก็จะเปลี่ยนไปต�มสถ�นก�รณ์ 

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับวัฏจักรนี้ อ�จจะไม่ได้ทำ�ให้ช่องว่�งระหว่�งวัยแคบลงทันต�เห็น แต่อย่�งน้อยก็พอให้คิดได้ว่� เร�เองก็เคยเป็นเด็ก และก็คงมีบ้�งที่จะถูก

เรียกว่� “เด็กสมัยนี้...” อยู่เหมือนกัน 

อดีต
“เด็กสมัยน้ีได้รับก�รประคบประหงมจนทำ�ให้พวกเข�ลืมไปแล้วว่� มันมี 

ส่ิงท่ีเรียกว่�ก�รเดิน พวกเข�เลือกจะข้ึนรถบัสแบบไม่ต้องคิด...เว้นแต่ว่� 

พวกเข�จะต้องทำ�บ�งอย่�ง อน�คตของก�รเดินช่�งน่�สงส�รเสียจริง”

จ�กบทคว�ม Scottish Rights of Way:

More Young People Should Use Them” Falkirk Herald (1951)

“คนหนุ่มส�วมักมีคว�มคิดที่สูงส่งเพร�ะชีวิตพวกเข�

ยังไม่ถูกทำ�ร้�ย หรือมีประสบก�รณ์จ�กสถ�นก�รณ์บีบบังคับ”

จ�ก Rhetoric, Aristotle (400 ปีก่อนคริสตกาล)

“คว�มปร�รถน�ของน�ยจ้�งที่แสนดีในก�รจ้�งง�นเพื่อให้เลี้ยงตัวได้

เหมือนจะค่อย ๆ ห�ยไป เพร�ะพวกเข�หลีกเลี่ยง

ง�นระดับล่�งที่ไม่ได้ท้�ท�ยสติปัญญ�”

จ�กบทคว�ม Meet Generation X, Financial Times (1995)

พ่อแม่มักเป็นต้นเหตุของคว�มยุ่งย�กหล�ยอย่�ง ทั้งที่เป็นหน้�ที่

แต่พวกเข�ล้มเหลวในก�รสอนลูกให้รู้จักควบคุมตัวเองและมีวินัย”

จ�กบทคว�ม Problems of Young People, Leeds Mercury (1938)

วันนี้
“เด็กยุคน้ีออกจะข้ีเกียจแล้วคิดว่�ง�นท่ัวไปง่�ยเกินกว่�ทักษะของพวกเข�” 

จ�กบทคว�ม A Generation With a Huge Sense of Entitlement, 

Daily Mail (2017) 

 

“ตล�ดแรงง�นทุกวันนี้เต็มไปด้วยมิลเลนเนียล

ที่มีคว�มมั่นใจม�กกว่�คว�มส�ม�รถ”

จ�กบทคว�ม Millennials: ‘Their overconfidence at work

can look delusional’, Irish Independent (2017)

“เจนว�ย...เป็นพวกเปลี่ยนง�นไปเรื่อย เพร�ะคิดว่�อยู่เหนือกว่�

ที่จะม�เริ่มต้นทำ�ง�นตั้งแต่ระดับล่�ง เรียกได้ว่�พวกเข�เป็นพนักง�น

ที่ไม่น่�ปร�รถน�”

จ�กบทคว�ม The 40-hour weeks…I think it’s slowly killing you, 

Independent (2017)

“ถ้�ห�กมิลเลียนเนียลคิดถึงแต่ตัวเอง และค�ดหวังว่�โลกจะต้อง

เคลื่อนม�ห� แล้วก็ยังมีพ่อแม่ที่คอยทำ�คว�มสะอ�ดห้องให้ลูก

จนถึงอ�ยุ 20 เร�ก็คงโทษใครไม่ได้นอกจ�กตัวเร� โดยเฉพ�ะแม่

และพ่อของเร�”

จ�กบทคว�ม Millennials Are Selfish and Entitled, and Helicopter 

Parents Are to Blame, Time (2014) 
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Creative Update : คิดทันโลก 

ก�รเป็น Digital Native ของคนรุ่นใหม่มีส่วนช่วยให้กลุ่มเย�วชนที่มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศ (LGBTQ+) ส�ม�รถเข้�ถึงคว�มรู้และคำ�แนะนำ�ก�รใช้ชีวิต

ในท�งเลือกที่ตัวเองต้องก�ร อีกทั้งยังส�ม�รถแชร์เร่ืองร�วของตัวเองเพื่อ 

ส่งต่อแรงบันด�ลใจและคว�มกล้�ให้กับคนรุ่นเดียวกันทั่วโลกได้ 

 ยูทูบเบอร์อย่�งเชลล� แมน (Chella Man) ช�ยข้�มเพศผู้พิก�รท�ง 

ก�รได้ยินวัย 22 ปี มีอ�ชีพเป็นทั้งนักแสดง น�ยแบบ และศิลปิน รวมทั้งยัง

เป็นกระบอกเสียงของคนข้�มเพศและผู้พิก�ร แมนสูญเสียก�รได้ยินตั้งแต่

อ�ยุได้ 4 ขวบ และได้รับก�รผ่�ตัดฝังประส�ทหูเทียมถึงสองคร้ังในชีวิต 

ตลอดม�เข�ต้องเผชิญกับภ�วะทุกข์ใจในเพศสภ�พ (Gender Dysphoria) 

จนกระทั้งปี 2017 เข�ตัดสินใจเริ่มต้นกระบวนก�รเปลี่ยนเพศ (Transition) 

เป็นผู้ช�ย ตั้งแต่ก�รผ่�ตัดหน้�อก ก�รใช้ฮอร์โมนบำ�บัดเพื่อก�รข้�มเพศ 

และได้บันทึกก�รเปลี่ยนแปลงของร่�งก�ยผ่�นโซเชียลมีเดียเป็นประจำ� 

ปัจจุบันเชลล� แมน มีผู้ติดต�มบนยูทูบ 260,000 คน และอินสต�แกรมถึง 

460,000 คน เข�ยังได้รับบทในซีรีส์ Titans ของค่�ยดีซีคอมมิกส์ ในบทบ�ท 

เจริโก (Jericho) ซูเปอร์ฮีโร่ผู้เป็นใบ้ ไม่เพียงแค่แมน แต่กลุ่มคนข้�มเพศ 

ทั้งวัยมิลเลนเนียลและเจนซีต่�งก็ใช้ยูทูบเพื่อแสดงตัวตนและชีวิตประจำ�วัน

ของตัวเอง ทั้ง เจมี เรเนส (Jamie Raines) และ สเตฟ ซ�นจ�ติ (Stef 

Sanjati) ที่ขึ้นแท่นเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดต�มม�กม�ย 

 สั�นักวิจัยพิว (Pew Research Center) เผยว่�ในปี 2018 กว่� 85% ของ

วัยรุ่นท่ีมีอ�ยุระหว่�ง 13-17 ปี เข้�ใช้ยูทูบเป็นประจำ� ประกอบกับช่องท�ง 

ดังกล่�วมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รรวบรวมเนื้อห�ที่มีคว�มหล�กหล�ย รวมถึง

เนื้อห�ที่ผลิตจ�กคนข้�มเพศที่ต้องก�รแบ่งปันคว�มรู้ ให้กำ�ลังใจ บอกเล่�

คุณค่าของแพลตฟอร์มออนไลน์กับกลุ่มเยาวชน LGBTQ+ 
เรื่อง : นพกร คนไว

ครคูนใหม่ของศษิย์เจนซี
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ผลโหวตรวมก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น “อย�กให้ภ�ษีไปไหน” ในง�น 

iTAX2020 เมื่อช่วงเดือนตุล�คมที่ผ่�นม� ชี้ชัดว่�คนส่วนม�กเทคะแนนให้ 

“ก�รศึกษ�” ม�เป็นอันดับหนึ่ง (และจริง ๆ ก็เป็นอย่�งนั้นม�โดยตลอด)

 ขณะท่ีก�รเรียนนอกห้องเรียนถูกเพ่ิมคว�มสำ�คัญม�กข้ึน เพร�ะหล�ย ๆ  

อย่�งพิสูจน์แล้วว่�คว�มรู้ในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อก�รใช้ชีวิตในโลก

ภ�ยนอก แต่ก�รเรียนในระบบก็ยังจำ�เป็นและสำ�คัญ แม้จะไม่ก�รันตีทุกอย่�ง

ในชีวติกต็�ม ลองม�ดตูวัอย�่งกลุม่คนทีอ่ย�กเหน็ระบบก�รศกึษ�ดขึีน้และ

พย�ย�มผลักดันเพื่อให้ภ�พคว�มเท่�เทียมท�งก�รเรียนรู้ชัดเจนกว่�เดิม 

ทั้งจ�กกลุ่มคนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนเอง และกลุ่มของผู้สอนด้วย 

 

 StartDee แพลตฟอร์มก�รเรียนสำ�หรับ 

 เจนซีโดยเฉพ�ะ (ป. 4 - ม. 6) ที่ส�ม�รถ 

 เลือก กำ�หนด และปรับก�รเรียนได้เอง 

 ต�มใจชอบใน 7 วิช�หลักในโรงเรียน  

 พ่วงด้วยคว�มรู้นอกห้องเรียน ท้ังบทคว�ม 

 ข่�ว เกร็ดคว�มรู้ และเร่ืองร�วสนุก ๆ  ซ่ึง 

 มีเป้�หม�ยเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�ง 

 ก�รศึกษ� โดยมีหลักสำ�คัญ 3 ประก�ร คือ  

 ก�รศึกษ�ดี เข้�ถึงง่�ย และสบ�ยกระเป�๋ 

 

 MoreSheet แหล่งรวมชีทสรุปข�ยจ�ก 
 มห�วิทย�ลัยทั่วประเทศให้ประโยชน์ 

 แก่ผู้ ซื้ อและสร้�งร�ยได้เสริมให้กับ 

 ผู้ข�ย ธุรกิจเล็ก ๆ ท่ีเร่ิมต้นโดยนักศึกษ� 

 มห�วทิย�ลยัทีม่องเหน็คว�มเปน็ไปไดใ้น ที่ม� : blog.startdee.com, inskru.com และ moresheet.co

tw
itt
er
.c
om

/c
he

lla
m
an

ar
t

 ก�รขย�ยและแบ่ งปันคว�มรู้ สู่ เพื่ อน 

 ร่วมช้ันเรียน ปัจจุบันมีหล�ยส�ข�ต�ม 

 มห�วทิย�ลยัทัว่ประเทศเพือ่ใหเ้ช่ือมโยงกบั 

 วิช�เรียนของแต่ละที่ ชีทเหล่�น้ีเหม�ะ 

 สำ�หรับก�รอ่�นเพื่อสรุปคว�มและทบทวน 

 ก่อนสอบ ภ�ยใต้สโลแกน “เพื่อนย�มย�ก 

 ทุกก�รสอบ”

 

 InsKru พื้นที่แบ่งปันไอเดียก�รสอนที่ 

 เปิดให้คุณครูทั่วประเทศเข้�ม�ร่วมแบ่งปัน  

 เพร�ะอย�กเห็นภ�พหอ้งเรยีนที่เตม็ไปด้วย 

 คว�มคิดสร้�งสรรค์ ก�รสอนแบบใหม่ ๆ  

 ที่กระตุ้นก�รเรียนรู้ให้กับนักเรียน รวมถึง 

 เปิดมุมมองก�รเรียนก�รสอนที่อ�จนำ�ไป 

 ปรับใช้กับช้ันเรียนได้ ทั้งหมดน้ีก็เพื่อให้ 

 เด็กไทยได้สัมผัสห้องเรียนคุณภ�พจ�ก 

 คุณครูของตัวเอง โดยไม่ต้องไปขวนขว�ย 

 ห�จ�กโรงเรียนสอนพิเศษที่ไหน

 

 ถึงแม้ระบบก�รศึกษ�ไทยอ�จจะพัฒน�และปรับปรุงไม่ทันกับก�รเรียนรู้

ของคนรุ่นใหม่ แต่เร�ก็ยังมีคว�มหวังกับพลังของทั้งเหล่�เย�วชน รวมถึง

กลุ่มคนที่พย�ย�มเข้�ใจก�รเปลี่ยนแปลง และดึงคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ออกม�ใช้อย่�งหล�กหล�ย เพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตม�เป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน 

วันหน้� เพร�ะอน�คตที่ดีเริ่มต้นที่ก�รศึกษ�ที่ดี

https://startdee.com
https://moresheet.co
https://inskru.com
https://startdee.com
https://moresheet.co
https://inskru.com
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ชีวิตและประสบก�รณ์ส่วนตัว จนถึงก�รแนะนำ�เรื่องก�รแปลงเพศที่ถูกต้อง

ให้กับผู้ที่สนใจเหมือน ๆ  กัน ทำ�ให้ยูทูบกล�ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์

อย่�งยิ่งสำ�หรับเย�วชนที่อยู่ท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมไม่เอื้ออำ�นวย ข�ดคน

คอยให้คำ�ปรึกษ� ซึ่งเป็นส�เหตุหลักของคว�มวิตกกังวล ซึมเศร้� และอ�จ

ถึงขึ้นทำ�ร้�ยตนเอง

 เช่นเดียวกับ TikTok อีกแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้ง�นเป็นเจนซีม�กที่สุด  

Tik Tok เปน็เสมอืนพืน้ทีใ่นก�รปลดปลอ่ยและเปดิเผยเพศสภ�พไดอ้ย�่งเปน็

อิสระ เช่น เทรนด์ก�รเปิดตัว (Coming Out) ถึงรสนิยมท�งเพศของตัวเอง

ให้กับครอบครัวและเพื่อน ในรูปแบบของก�รร้องเพลงที่มีคว�มหม�ยแทน

คว�มในใจ หรือก�รบันทึกวิดีโอวิน�ทีที่ตัวเองเปิดเผยตัวเองให้ผู้ปกครองรับทร�บ 

ซ่ึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเร�ะ คว�มประหล�ดใจ และโมเมนต์ดี ๆ ที่ชวนให้รู้สึก

อบอุ่น

 ก�รไดรั้บคำ�ปรึกษ� มพีืน้ทีใ่หป้รับทกุข์ และไดรั้บก�รยอมรับจ�กสงัคม 

นับเป็นส่วนสำ�คัญที่ส�ม�รถลดอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยในเย�วชนได้ ร�ยง�น

จ�ก Trevor Project องค์กรป้องกันก�รฆ่�ตัวต�ยในเย�วชนกลุ่ม LGBTQ+ 

เก็บข้อมูลวัยรุ่นอ�ยุระหว่�ง 13-24 ปี จำ�นวน 40,000 คน พบว่� 68% เป็น

โรควิตกกังวล และถึง 40% เคยคิดถึงก�รฆ่�ตัวต�ยอย่�งจริงจัง ซึ่งเกิด 

จ�กประสบก�รณ์ของก�รถูกปฏิเสธ ก�รตกเป็นเหยื่อ และก�รถูกดูถูก 

เหยียดหย�ม ทีล่ว้นเปน็ปญัห�จ�กภ�ยนอก สภ�พแวดล้อมจงึเปน็สิง่สำ�คญั

ทีจ่ะช่วยใหเ้ย�วชนเหล�่นีม้ชีีวติในแบบทีพ่วกเข�ตอ้งก�รไดอ้ย�่งมคีว�มสขุ

ที่ม� : บทคว�ม “18 Things to Know About Chella Man” โดย Emily Burack จ�ก 
heyalma.com / บทคว�ม “For Many Young Trans People, YouTube Is a Mentor” 
โดย Mary Retta / บทคว�ม “Identity” จ�ก vice.com / บทคว�ม “National Survey 
on LGBTQ Youth Mental Health 2020” โดย thetrevorproject.org / บทคว�ม “Teens, 
Social Media & Technology 2018” โดย pewresearch.org
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เปิดลิสต์เพลงของชาวเจนซี 
เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

“59% ของคนรุ่นใหม่1 ใช้เสียงดนตรีเยียวย�จิตใจในย�มเศร้�” 

 ตล�ดก�รให้บริก�รฟังเพลงออนไลน์ หรือ มิวสิก สตรีมมิง (Music 

Streaming) ทั่วโลกกำ�ลังเติบโตอย่�งต่อเน่ืองโดยเฉพ�ะในหมู่ช�วเจนซี 

ข้อมูลจ�ก GlobalWebIndex ระบุว่� ในแต่ละวันพวกเข�ใช้เวล�ไปกับ 

ก�รฟังดนตรีผ่�นสตรีมมิงเฉลี่ยวันละ 1 ช่ัวโมง 45 น�ที ซึ่งน�นที่สุดใน 

คนทุกช่วยวัย จึงนำ�ม�สู่ก�รแข่งขันของเหล่�ผู้ให้บริก�รสตรีมมิงยักษ์ใหญ่

อย่�ง Spotify และ Apple Music ท่ีต่�งพ�กันงัดกลยุทธ์ใหม่ ๆ ออกม�ซ้ือใจ

เหล่�นักฟังเพลงเจนซีกันอย่�งต่อเนื่อง

 ล่�สุด Apple Music ได้ปล่อย 10 เพลย์ลิสตท์ีต้ั่งใจสร้�งข้ึนเพ่ือตอบสนอง

คว�มต้องก�รของผู้ใช้ช�วเจนซีโดยเฉพ�ะ (แต่คนเจนอ่ืนก็ฟังได้) ซ่ึงครอบคลุม

ทัง้เพลงฮิตแหง่ยคุ เพลงจ�กศลิปนิหน้�ใหม ่เพลงทีช่่วยสร้�งคว�มรู้สกึแบบ

ต่�ง ๆ  รวมไปถึงเพลงที่ช่วยคล�ยเครียด ตัวอย่�งเพลย์ลิสต์ที่น่�สนใจ เช่น 

 Viral Hits รวมฮิตเพลงไวรัลที่กำ�ลังโด่งดังในโลกโซเชียล โดยเฉพ�ะ  

 TikTok แพลตฟอร์มขวัญใจช�วเจนซี ม�พร้อมคอนเทนต์วิดีโอฉบับสั้น 

 ที่สร้�งกระแสไวรัลได้ในช่ัวข้�มคืน และมักม�คู่กับเพลงติดหูทั้ง 

 เก่�-ใหม่ (บ่อยครั้งก็ไวรัลขึ้นท็อปช�ร์ตไปด้วยกัน) 

 Glow เพลย์ลิสต์หรับใครที่อย�กอ�รมณ์ดีและต้องก�รเติมพลังบวก 

 ในก�รใช้ชีวิต  

 Do Not Disturb เพลย์ลิสต์ที่เอ�ไว้เตือนใจว่�เร�ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว 

 บนโลกใบน้ี แม้บ�งคร้ังเร�จะรู้สึกแบบน้ันก็ต�ม ซ่ึงเพลงในเพลย์ลิสต์น้ี 

 ถูกสร้�งข้ึนสำ�หรับผู้ท่ีต้องก�รคว�มช่วยเหลือในย�มที่จิตใจอ่อนแอ 

 หรือกำ�ลังต่อสู้และรับมือกับปัญห�ท�งใจ 

 The Sound เพลย์ลิสต์ที่นำ�เสนอเพลงร็อกใหม่ ๆ ที่สะท้อนถึงคว�มเป็น 

 คนรุ่นใหม่ นำ�เสนอเร่ืองร�วของคว�มเจ็บปวดและคว�มขบถที่ยังคง 

 คว�มเก๋�แต่ก็สดใหม่ไปพร้อมกัน

  

 ในขณะเดียวกันเพลย์ลิสต์ของท�ง Spotify เองก็ไม่น้อยหน้� เพร�ะ

นอกจ�กจะมี AI ที่แนะนำ�เพลงได้อย่�งช�ญฉล�ดแล้ว คว�มหล�กหล�ย

ของเพลย์ลิสต์ยังครอบคลุมผู้ฟังเพลงทุกแนว และหนึ่งในเพลย์ลิสต์ที่กำ�ลัง

ได้รับคว�มสนใจในหมู่เจนซีอย่�งกว้�งขว�งก็คือเพลย์ลิสต์ Lorem ที่สร้�งข้ึน

เมื่อปี 2019 ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ติดต�มถึง 8.4 แสนคนแล้ว คว�มพิเศษของ

เพลย์ลิสต์น้ีคือเพลงต่�ง ๆ ที่ถูกเลือกม�น้ันจะไม่ได้ถูกจำ�กัดอยู่ในกรอบของ

แนวเพลง (Genre) เหมือนเพลย์ลิสต์ส่วนใหญ่ แต่ Lorem ให้คว�มสำ�คัญกับ

คว�มรู้สกึ (Vibe) ม�กกว�่ ดงันัน้เพลงในเพลย์ลสิตน้ี์จึงมีคว�มหล�กหล�ย

ทัง้ในแง่ของภ�ษ� แนวเพลง และช่วงเวล� (มทีัง้เพลงของเดอะ บเีทลิส ์จ�ก

ยุค 60s ไปจนถึงเพลงของบิลลี ไอลิช (Billie Eilish) นักร้องส�วเจ้�ของร�งวัล

เพลงแห่งปี 2020 จ�กเวทีแกรมมีอวอร์ด) ซึ่งทั้งหมดน้ีก็สะท้อนถึงตัวตน 

อันเปิดกว้�งของนักฟังเพลงช�วเจนซีได้เป็นอย่�งดี เหมือนที่ลิสซี ซ�โบ 

(Lizzy Szabo) ผู้นำ�ทีมดูแลเพลย์ลิสต์ Lorem จ�ก Spotify กล่�วไว้ว่�  

“ในหล�ย ๆ มิติ เร�กำ�ลังสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม ที่เส้นแบ่งของ 

สิ่งต่�ง ๆ เริ่มจ�งลง”

ท่ีม� : บทคว�ม “Cents and Sounds: How Music Streaming Makes Money” โดย Katie 
Jones จ�ก visualcapitalist.com / บทคว�ม “Apple Music adds 10 new playlists aimed 
at Gen Z, including one with TikTok hits” โดย Sarah Perez จ�ก techcrunch.com /
บทคว�ม “Spotify Loves You. Will Everyone Else?” โดย Rob Nowill จ�ก hypebeast.com

1 
ข้อมูลจ�กร�ยง�น “Culture Next” โดย Spotify จ�กกลุ่มตัวอย่�งเจนซี อ�ยุ 15 – 24 และเจนว�ย อ�ยุ 25 – 38 ปี (ในปี 2019) ช�วอเมริกัน

https://music.apple.com/us/playlist/viral-hits/pl.3de89e62aa3340038e08fa325c3f3f01
https://music.apple.com/us/playlist/glow/pl.3bbc643eb5f442f2924a31b9c67abb26
https://music.apple.com/us/playlist/do-not-disturb/pl.effcaf18365d4e9f9b066765a0d51573
https://music.apple.com/us/playlist/the-sound/pl.4966d0a3899a4ce791e74b793a012379
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXdwmD5Q7Gxah
https://music.apple.com/us/playlist/viral-hits/pl.3de89e62aa3340038e08fa325c3f3f01
https://music.apple.com/us/playlist/the-sound/pl.4966d0a3899a4ce791e74b793a012379
https://music.apple.com/us/playlist/glow/pl.3bbc643eb5f442f2924a31b9c67abb26
https://music.apple.com/us/playlist/do-not-disturb/pl.effcaf18365d4e9f9b066765a0d51573
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : นคร เจียมเรืองจรัส และ อำ�ภ� น้อยศรี

FEAT U RED DOCU M EN TARY FILM
Joshua: Teenager vs. Superpower (2017)
โดย Joe Piscatella           

Joshua: Teenager vs. Superpower ภ�พยนตร์ส�รคดีจ�ก Netflix ที่พ�เร�ไปเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ เข้�ใจที่ม�ที่ไปของฮ่องกง พร้อมถ่�ยทอดเรื่องร�วผ่�น

มุมมองของ “โจชัว หว่อง” นักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ที่ลุกข้ึนม�ท้�ท�ยและต่อกรกับอำ�น�จของรัฐบ�ลจีน เข�ยังเป็นผู้จุดประก�ยให้กับก�รเคลื่อนไหวท�ง 

ก�รเมืองในหล�ย ๆ ประเทศ และเป็นดั่งสัญลักษณ์ของก�รต่อสู้ท�งก�รเมืองครั้งประวัติศ�สตร์ครั้งหนึ่งในฮ่องกง 

 จุดเริ่มต้นของเด็กอ�ยุ 14 ปีที่กล�ยม�เป็นผู้นำ�ขบวนก�รประท้วงของฮ่องกงคนนี้ เริ่มต้นจ�กก�รที่เข�รวมกลุ่มกับเพื่อนนักเรียนก่อตั้งองค์กรนักศึกษ� 

“Scholarism” ข้ึนเพื่อเรียกร้องและต่อต้�นก�รบรรจุหลักสูตรก�รศึกษ�แห่งช�ติที่ถูกมองว่�แอบแฝงคว�มต้องก�รในก�รเข้�ครอบงำ�และปลูกฝังแนวคิด

ช�ตินิยมให้กับเย�วชนช�วฮ่องกง ก�รประท้วงคร้ังน้ัน มีนักเรียนและผู้สนับสนุนเข้�ร่วมด้วยเป็นจำ�นวนม�ก จนรัฐบ�ลจีนยอมผ่อนผันไม่บังคับใช้ 

หลักสูตรนี้ในที่สุด 

 ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นสำ�คัญที่ก่อให้เกิดก�รต่อต้�นของมวลชนจนยกระดับกล�ยเป็นก�รปฏิวัติร่ม (Umbrella Movement) ที่ย�วน�นร่วมส�มเดือน 

ก็คือ ก�รที่ช�วฮ่องกงไม่มีสิทธิ์เลือกผู้นำ�ของตนเอง ถึงเลือกได้ ก็ต้องเลือกจ�กคนที่คัดเลือกไว้ให้เท่�นั้น ทั้งยังมีก�รนำ�เสนอภ�พของก�รสล�ยก�รชุมนุม

ของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจที่ใช้คว�มรุนแรง ทั้งก�รนำ�กระบองฟ�ดหรือยิงก๊�ซนำ้�ต�ใส่ประช�ชน สะท้อนให้เห็นว่�กลุ่มคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงน้ันไม่ยอมรับต่อ 

วิธีปฏิบัติของรัฐบ�ลจีนและต้องก�รเรียกร้องเพื่อนำ�ประช�ธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนม�

 ส�รคดีจ�ก Netflix เรื่องนี้ มีก�รเรียบเรียงตัดต่อและถ่�ยทอดสถ�นก�รณ์ก�รต่อสู้กับอำ�น�จหรือระบบซึ่งลิดรอนสิทธิพลเมืองออกม�ได้อย่�งทรงพลัง 

และมีประเด็นชวนให้ขบคิดอีกหล�ยเรื่องหล�ยมุม ตั้งแต่ก�รฉ�ยภ�พคว�มใสซื่อของเด็ก ๆ  ที่ต้องก�รส่งเสียงของตัวเองออกม�เพื่อแสดงคว�มคิดเห็นและ

ตั้งคำ�ถ�มในก�รบริห�รบ�้นเมือง ซึ่งแน่นอนว่� ก�รต่อสู้ในฮ่องกงยังคงดำ�เนินต่อไปและน่�จะไม่จบลงง�่ย ๆ แต่สิ่งที่เกิดข้ึนน้ีก็ได้แสดงให้ผู้คนทั่วโลก 

ได้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ ที่จะนำ�พ�พวกเร�ไปสู่อน�คตที่ดีขึ้นได้อย่�งแน่นอน
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

CONSU M ER INSIGHT
Gen Z: Digital Community Building
โดย WGSN            

จ�กก�รสำ�รวจพบว่�เจเนอเรชันซี (Gen Z) ไม่ได้มองว่�สื่อ

สังคมออนไลน์เป็นเพียงแค่ช่องท�งก�รสื่อส�ร แต่มองว่�

เป็นบริก�รหน่ึงที่ช่วยสร้�งชุมชนที่พวกเข�ส�ม�รถแสดง 

ตัวตน แบ่งปันข้อมูล แสดงคว�มคิดเห็น มีส่วนร่วม และมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ทุกที่ทุกเวล� Gen Z เช่ือว่�พวกเข�เป็น

คนรุ่นใหม่ทีมี่คว�มคดิสร้�งสรรคท์ีส่ดุในปจัจบุนั ดว้ยเหตุน้ี

เองพวกเข�จึงต้องก�รพื้นที่ดิจิทัลที่ส่งเสริมก�รทำ�ง�น  

ก�รแสดงออก ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รท�งอ�รมณ์ 

โดยที่แพลตฟอร์มที่ใช้น้ัน ยังต้องส�ม�รถรองรับก�รขับเคลื่อน

คว�มคิดสร้�งสรรค์ ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่ช่วยเชื่อมโยงเหล่�

สม�ชิกภ�ยในคอมมูนิตี้บนพื้นฐ�นคว�มรู้สึกที่พวกเข�มี 

ร่วมกันได้ด้วย

BOOK
Why We Post ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดีย ผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล
โดย Daniel Miller I แปล ฐณฐ จินด�นนท์           

Why We Post นำ�เสนอประเด็นก�รศึกษ�เชิงวิพ�กษ์ของเน้ือห�บนโซเชียลมีเดีย เจ�ะลึกในประเด็นหลัก ๆ 10 หัวข้อ 

โดยไม่เจ�ะจงแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหน่ึง ว่�ทำ�ไมโซเชียลมีเดียถึงมีคว�มสำ�คัญนัก และส่งผลกระทบต่อ

พฤตกิรรมของมนุษยท์ัง้บวกและลบอย�่งไร นอกจ�กนี ้ยงัมกี�รต้ังคำ�ถ�มถงึคว�มเท�่เทยีมกนัในโลกโซเชียลมเีดยี

ว่�มีจริงหรือไม่ และสุขหรือทุกข์กันแน่ท่ีเร�ได้รับ ไปจนถึงคว�มน่�สนใจของขอบเขตก�รใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องท�ง 

ก�รส่ือส�รเพื่อพลิกโฉมก�รเมือง หรือแม้แต่คำ�ตอบที่น่�สนใจอย่�งโพสต์ “สวัสดีวันจันทร์” มีเบื้องหลังในเชิง

ม�นุษยวิทย�อย่�งไร

 
 
 
เสียดายแย่ ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน – The Book You Wish Your Parents Had Read 
(and Your Children Will be Glad That You Did)
โดย Philippa Perry I แปล ดลพร รุจิรวงศ์           

ก�รเรียนรู้ของเดก็เปรียบเหมอืนฟองน้ำ�ทีด่ดูซบัทกุสิง่รอบตัว ผู้ปกครองบ�งคนไมเ่คยรู้ว�่พฤตกิรรมและก�รเลีย้งดู

ของตัวเองน้ันส่งผลกระทบต่อเด็กอย่�งไรบ้�ง ผู้เขียนจึงได้ถ่�ยทอดคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กในรูปแบบ

ต่�ง ๆ ว่�มีก�รส่ือส�รกันอย่�งไร รวมถึงประเด็นอย่�งก�รจัดก�รคว�มรู้สึกของตัวพ่อแม่เองและเด็ก พร้อมคำ�แนะนำ�

ที่เหม�ะสมกับแต่ละสถ�นก�รณ์ เช่น อะไรคือสิ่งที่สำ�คัญต่อเด็กจริง ๆ  หรืออะไรบ้�งที่ควรหลีกเลี่ยง ที่สำ�คัญ 

ในฐ�นะผู้ปกครองต้องเปิดใจยอมรับคว�มผิดพล�ดที่จะเกิดขึ้น แล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่� เด็กๆ ยินดีให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติ

อย่�งไรต่อพวกเข� 
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

หล�กหล�ยคว�มเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนในปจัจบุนั โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ปญัห�

ท�งด้�นสิ่งแวดล้อม ทั้งภ�วะโลกร้อน ฝุ่นควัน รวมไปถึงมลพิษจ�ก

อุตส�หกรรม อ�จส่งผลให้มนุษย์มีภ�วะคว�มเครียดสะสมได้โดยไม่รู้ตัว และ

ด้วยคว�มท้�ท�ยเหล่�น้ีกลับย่ิงเป็นอัตร�เร่งในก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ท่ี

ออกแบบม�เพ่ือตอบโจทย์ให้ผู้ใช้ง�นดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้สะดวกม�กย่ิงข้ึน 

 

 ออกแดดปลอดภัยกว่�ที่เคยด้วย “LogicInk UV” จ�ก LogicInk  

 Corporation ที่ส�ม�รถบ่งบอกระดับคว�มเข้มและปริม�ณรังสียูวีที่ 

 สะสมอยู่บนผิวหนัง ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ที่จะเปลี่ยนสีเมื่อได้รับ 

 ก�รกระตุ้นด้วยรังสียูวีในปริม�ณต่�ง ๆ โดยไม่ต้องอ�ศัยอุปกรณ์ 

 อเิลก็ทรอนิกส ์ร่วมกบัก�รออกแบบใหพ้กพ�และใช้ง�นง�่ยดว้ยรูปแบบ 

 ของ “แทททู” (Tattoo) โดยสีของแทททูจะค่อย ๆ  เปลี่ยนไปเพื่อเตือน 

 ให้ผู้ใช้ง�นทร�บถึงปริม�ณรังสียูวีที่ได้รับ ซึ่งนอกจ�กก�รตรวจวัด 

 ปริม�ณรังสียูวี ท�งบริษัทยังได้พัฒน�แทททูที่ใช้หลักก�รทำ�ง�น 

 เดียวกันเพื่อตรวจวัดสิ่งอื่น ๆ เช่น ปริม�ณฝุ่นควันขน�ดเล็ก PM2.5  

 ระดบัคว�มชุ่มช้ืนของร่�งก�ย ระดบัแอลกอฮอลใ์นเสน้เลอืด หรือแมแ้ต ่

 ก�รตรวจวัดปริม�ณก�รรับคลื่นแสงที่อ�จมีผลกระทบต่อผิวหนังหรือ 

 ดวงต� (เช่น แสงสีฟ้�จ�กจออิเล็กทรอนิกส์) ได้อีกด้วย

 

 สูดอ�ก�ศอย่�งม่ันใจด้วยนวัตกรรมผ้�ฟอกอ�ก�ศ “The Breath®”  

 จ�ก Anemotech ผ้�ที่ส�ม�รถดูดซับและสล�ยโมเลกุลของส�รก่อ 

 มลพิษจ�กสภ�พแวดล้อมทั้งในและนอกอ�ค�ร ประกอบไปด้วยวัสดุ  

 3 ชั้น มีชั้นผิวสองชั้นผลิตจ�กโพลิเอสเตอร์เคลือบซิงค์และเงิน และ 

 ช้ันต�ข่�ยค�ร์บอน ซึ่งวัสดุทั้ง 3 ช้ันน้ีจะทำ�ง�นร่วมกันในก�รกำ�จัด 

 สิง่สกปรกไดร้อบทศิท�ง เมือ่มอี�ก�ศไหลผ�่นช้ันต�ข่�ย เหล�่โมเลกลุ 

 ขน�ดน�โนภ�ยในช้ันแกนน้ีจะคอยดกัจับโมเลกลุของส�รก่อมลพษิ เช่น  

 ส�รประกอบอินทรีย์ระเหยง่�ย มลพิษอ�ก�ศ ไนโตรเจนออกไซด์  

 ซลัเฟอร์ออกไซด ์และโอโซน แมจ้ะใช้เพยีงพืน้ทีเ่ลก็กย็งัช่วยลดจำ�นวน 

 แบคทีเรียในอ�ก�ศเมื่อม�สัมผัสกับเส้นใยได้อย่�งเป็นระบบ วัสดุน้ี 

 ไม่เพียงช่วยป้องกันและลดกลิ่นอับเท่�นั้น แต่ยังช่วยดูดซับและกำ�จัด 

 ส�รระเหยที่ไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งดูดซับเสียงได้ด้วย อ�ก�ศที่ 

 ไหลเวยีนอยูจ่งึสะอ�ดและห�ยใจเข้�ไดอ้ย�่งปลอดภัย นับเปน็ก�รฟอก 

 อ�ก�ศได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้� วัสดุน้ียังนำ�ไปพิมพ์ได้ทั้งด้�นหน้�และ 

 ด้�นหลังโดยใช้หมึกสูตรน้ำ� เหม�ะสำ�หรับใช้ปิดพื้นผิวภ�ยในอ�ค�ร  

 ทำ�เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นในพื้นที่พักอ�ศัย โรงแรม โรงเรียน หรือทำ� 

 ป้�ยโฆษณ� ป้�ยประก�ศ หรือใช้ในง�นสถ�ปัตยกรรม

 

 เปลี่ยนบ้�นให้เป็นพื้นที่พักผ่อนอย่�งเต็มรูปแบบ ด้วย “P+ Emotions”  

 จ�ก Bloomati นวัตกรรมก�รเคลือบผิวผ้�ที่ผลิตจ�กเซร�มิกและ 

 แร่ธ�ตธุรรมช�ต ิมสีว่นช่วยลดอ�ก�รออ่นล�้และช่วยบำ�รุงสขุภ�พจ�ก 

 สภ�วะที่ร�ยล้อมไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีประจุบวกสะสม 

 ในปริม�ณสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดคว�มเหน่ือยล้�และคว�มเครียดสูงข้ึน  

 โดย P+ Emotions จะทำ�หน้�ที่สร้�งอนุภ�คประจุลบที่มีคุณสมบัติ 

 ลดคว�มเครียดและคว�มเหน่ือยล้�จ�กกิจวัตรประจำ�วัน และยังมี 

 ส�รเคลือบ “Top Energy” ซึ่งมีก�แฟเป็นองค์ประกอบพื้นฐ�น  

 ช่วยกระตุ้นสม�ธิและเพิ่มประสิทธิภ�พท�งก�ยภ�พ รวมทั้งช่วยเร่ง 

 ก�รฟื้นฟูระบบต่�ง ๆ ต�มธรรมช�ติด้วย ส�รเคลือบผิวเหล่�นี้ใช้ได้ 

 กับเส้นใยทุกประเภท ท้ังธรรมช�ติ สังเคร�ะห์ และเส้นใยผสม เหม�ะนำ�ไป 

 ทำ�เครื่องแต่งก�ยที่สวมสัมผัสกับผิวหนังหรือสิ่งทอตกแต่งบ้�นต่�งๆ 

 

 ถึงแม้ว่�นวัตกรรมเหล่�นี้จะถูกออกแบบม�เพื่อช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิต

ท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมอันโหดร้�ยในปัจจุบันได้สะดวกม�ข้ึนเพียงใด  

แต่อย่�ลืมว่�ก�รแก้ไขปัญห�ที่ยั่งยืนม�กที่สุดก็คือ ก�รที่เร�ทุกคนนั้น 

ร่วมมือกันปรับแนวคว�มคิด และลงมือดูแลรักษ�ธรรมช�ติให้อยู่ต่อไปได้

อีกตร�บน�นเท่�น�น 

อยู่ยากแต่อยู่ได้
ด้วยนวัตกรรมทางเลือกที่ออกแบบมา 
เพื่อให้มนุษย์อยู่ง่ายขึ้น 

ที่ม� : “MC8785-01 LogicInk UV MC9209-01 The Breath® และ MC10867-02 P+ 
Emotions and Top Energy” จ�กฐ�นข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®

ส�ม�รถสืบค้นและพบกับตัวอย่�งนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพิ่มเติมได้ที่ช้ัน 2 ห้อง Material 
& Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ
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Creative District: ย่านความคิด

เรื่องและภาพ : รัชด�ภรณ์ เหมจินด�

ผู้สืบทอดกิจการรุ่นสองกับความท้าทายบนเส้นทางธุรกิจครอบครัว

หน่ึงในคำาถามท่ีเหล่าเด็กจบใหม่ผู้กำาลังก้าวเข้าสู่วัยทำางานมักประสบอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้อง 
น่ันก็คือ “ทำางานท่ีไหน/ได้งานหรือยัง” บางคนเลือกเล่าถึงงานใหม่ท่ีทำาอยู่ ขณะท่ีบางคนบอกเพียงว่า “ทำางานท่ีบ้าน” ซ่ึงดูจะเป็น 
คำาตอบชวิีตท่ีงา่ยดาย และเปน็เสน้ทางในการหลบหนีจากความกดดนัและความคาดหวังจากสงัคมภายนอก จากการมีธรุกิจ
ของตัวเองทีค่รอบครวับุกเบิกและปูทางไว้ให ้สวนทางกับความเป็นจรงิในปัจจบัุน ทีใ่ครหลายคนเลือกท่ีจะไขว่คว้าและมุ่งสรา้ง
ความสำาเร็จด้วยตนเองเสียมากกว่า  

แต่คว�มเป็นจริงในอีกฟ�กฝั่งหน่ึง เสียงและ 

มุมมองของบุคคลที่เรียกตัวเองว่� “เจเนอเรชัน 

ที่สอง” ในฐ�นะท�ย�ทที่สืบทอดกิจก�รม�จ�ก

รุ่นก่อตั้งน้ัน ก�รส�นต่อธุรกิจของครอบครัว 

กลับไม่ใช่หนท�งหลบหนีอุปสรรค แต่คือ 

คว�มท้�ท�ยท่ีพวกเข�ต้องสร้�งคว�มสำ�เร็จให้ได้ 

จ�กก�รตอ่ยอดและสบืส�นสิง่ทีรุ่่นพอ่แมส่ร้�งไว้

ด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์ของคนรุ่นลูก 

 ล่�สุด เร่ืองร�วและคำ�บอกเล่�ถึงเบื้องลึก

เบือ้งหลงั ตลอดจนประสบก�รณ์ทีเ่กิดข้ึนจริงของ

คนเจนท่ีสองท่ีต้องรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวเหล่�น้ี

ได้ถูกนำ�เสนอผ่�นนิทรรศก�ร “ทำ�ง�นที่บ้�น 

suckcessors” ซึ่งถ่�ยทอดเรื่องร�วของ 4 ธุรกิจ 

โดย 4 ครอบครัว เริ่มจ�ก 

 

 ครอบครัวโชคทวีศักด์ิ ผู้ก่อตั้ง C&S  

 Superior (2532) บริษัทรับจ้�งผลิตง�นปัก 

 แบบอุตส�หกรรมสู่ Ease Studio (2557) ที่ 

 ก่อต้ังโดยท�ย�ทคนโตของโรงง�นคือ 

 คุณวนัส โชคทวีศักดิ์ ที่ได้ผสมผส�นง�น 

 ปักผ้�อุตส�หกรรมอ�ยุกว่� 30 ปี เข้�กับ 

 ง�นหัตถกรรมและง�นออกแบบ จนกล�ยเป็น 

 เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้�นทีน่่�สนใจ 

 ครอบครัวอรรถการวงศ์ ผู้ ก่ อตั้ ง  

 เล็กแกลเลอรี่ (2518) ที่ข�ยง�นศิลปะและ 

 ของเก่�เจ้�แรก ๆ  ในย่�นเจริญกรุง สู่ก�รก่อต้ัง  

 ATT19 (2562) โดยลูกสอง คนสุดท้องคือ  

 คุณพันธ์ทิพย์และพรทิพย์ อรรถก�รวงศ์  

 ท่ีเลือกต่อยอดธุรกิจแกลเลอร่ี ซึ่งไม่ได้ข�ย 

 แค่ง�นศิลปะ แต่เป็นพื้นที่สำ�หรับส่งเสริม 

 ผลง�นของศิลปินหน้�ใหม่และก�รจัด 

 กิจกรรมสร้�งสรรค์อื่น ๆ            

 

 ครอบครัวจิรชัยสกุล ผู้ก่อตั้ งบริษัท 

 ดูรีเฟล็กซ์ จำ�กัด (2526) จ�กผู้จำ�หน่�ย 

 เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น ขยับขย�ยไปเป็น 

 สตูดิโอเซร�มิกโดย คุณโม จิรชัยสกุล  

 ท�ย�ทที่นำ �คว�ม รู้ เ ร่ืองง�นเซร�มิก 

 ม�พัฒน�เทคนิคก�รทำ�เฟอร์นิเจอร์ให้ 

 หล�กหล�ยและกล�ยเป็นง�นศิลปะ 

 ครอบครัววัชระ ผู้ก่อต้ัง เจ.เอส.ฟล�วเวอร์  
 (2533) บริษัทผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ด้วย 

 ก�รสร้�งผวิสมัผสัเสมอืนจริงไดเ้ปน็เจ�้แรก 

 ของโลก สู่บริษัท Permaflora (2543) ที่ 

 ก่อตั้งโดยลูกส�วคือ คุณกัญญ�ภัทร วัชระ  

 ซึง่ไดต่้อยอดก�รผลติดว้ยง�นออกแบบและ 

 นวัตกรรม เพื่อทำ�ให้ดอกไม้ประดิษฐ์ไปได้ 

 ไกลกว่�ก�รผลิตแบบอุตส�หกรรม

 

 เ ร่ืองร�วธุรกิจของทั้ง 4 ครอบครัวน้ี  

ถูกบอกเล่�โดยคนเจนสองผ่�นโต๊ะทำ�ง�นและ

อุปกรณ์ที่ใช้ทำ�ง�นที่บ้�น ซึ่งถูกยกม�จัดแสดง

จริงในนิทรรศก�ร เผยให้เห็นคว�มจริงต้ังแต่ 

จดุเร่ิมต้นของก�รรับช่วงตอ่ธุรกจิทีไ่ม่ไดโ้รยดว้ย

กลีบกุหล�บ ห�กแต่เป็นหนท�งในก�รพิสูจน์ 

ตัวตนของคนรุ่นลูก ที่ต้องอ�ศัยก�รเรียนรู้ร่วมกับ

คนรุ่นพ่อแม่ตั้งแต่ต้นนำ้�ถึงปล�ยนำ้� รวมไปถึง

อุปสรรคอย่�งคว�มกดดันที่ไม่อย�กให้พ่อแม่ 

ผิดหวัง ซึ่งกล�ยม�เป็นแรงผลักดันในทุก ๆ วัน 

ไปจนถึงก�รร่วมมือกันระหว่�งสองธุรกิจเพื่อให้

เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนำ�เสนอผ่�นผลง�นที่ทั้ง 

4 ธุรกจิไดร่้วมกนัออกแบบดว้ยเทคนคิทีแ่ต่ละคน

เชี่ยวช�ญ ถือเป็นวิธีก�รทดลองที่คนเจนสองได้

คิดและลงมือทำ�ในรูปแบบใหม่ เพื่อแสดงให้เห็น

โอก�สในก�รต่อยอดและแตกแขนงคว�มเป็นไปได้

ในธุรกิจอีกม�กม�ยในอน�คต ทั้งหมดไม่เพียง

น่�สนใจ แต่ยังทำ�ให้เร�ได้เข้�ใจคนเจเนอเรชันสอง

ผู้เป็นตัวแทนและคว�มหวังใหม่ของครอบครัว

ม�กยิ่งขึ้น 

ที่ม� : นิทรรศก�ร “ทำ�ง�นที่บ้�น suckcessors” จัดแสดงท่ี 
ATT19 ซ. เจริญกรุง 30 ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป (ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย)
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Cover Story : เรื่องจากปก

เรื่อง : ณัฏฐ� เกียรติสกุลเดช�
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น่ีอ�จหน่ึงในรูปแบบก�รใช้ชีวิตประจำ�วันที่คุ้นเคย

สำ�หรับหล�ย ๆ คน แต่ก็อ�จจะเป็นเร่ืองแปลกใหม่

สำ�หรับอีกหล�ยคนเช่นกัน บทคว�มน้ีชวนม�

สำ�รวจว่�อะไรคือส�เหตุทีท่ำ�ให้เกิดก�รเปลีย่นแปลง 

และแตกต่�งของผู้คนในแต่ละเจเนอเรชันของวันน้ี 

พร้อมสำ�รวจบริบทโดยรอบที่จะช่วยให้เร� 

“เข้�ใจกัน” ม�กยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเปลี่ยนคน
หรือคนเปลี่ยนเทคโนโลยี
จ�กกระด�ษสูห่น้�จอ เมือ่เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต

เข้�ม�มีบทบ�ทม�กข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยู่ 

ตลอดเวล� วิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนต�มไปด้วย 

ก�รเข้�ถึงและก�รใชเ้ครอืงมือสื่อส�รเหล่�นีข้อง

คนแต่ละช่วงวัยก็แตกต่�งกัน และคว�มต่�งของ

พฤติกรรมน้ีเองที่เป็นส่วนสำ�คัญหน่ึงซึ่งทำ�ให้คน

มีคว�มคิดและมุมมองท่ีต่�งกัน ห�กมองไปรอบตัว 

ไม่ว่�จะเป็นคนอ�ยุม�กหรืออ�ยุน้อยต่�งก็ใช้

อินเทอร์เน็ตกันอย่�งแพร่หล�ย แม้แต่ก�รใช้

แอพพลิเคชันเดียวกันก็ยังมีลักษณะก�รใช้ง�น 

ไมเ่หมอืนกนั ห�กลองนึกถงึกลุม่ไลน์กลุม่ต�่ง ๆ  

เชน่ กลุ่มครอบครัวที่มีคนหล�ยวัย กลุ่มเพื่อนวัย 

เดียวกัน ก็จะเห็นถึงวิธีก�รใช้เคร่ืองมือส่ือส�รน้ีท่ี

ต่�งกันไป “ผู้ใหญ่ชอบส่งลิงก์หรือแชร์ข่�วส�รย�ว ๆ ”  

ขณะที่ “เด็กชอบพิมพ์สั้น ๆ” เป็นต้น

 สือ่สมัยใหมเ่หล่�น้ีถูกใช้ง�นอย่�งหล�กหล�ย 

นอกจ�กใช้เพือ่ตดิตอ่สือ่ส�รกบัคนรู้จกั หล�ยคน

ยังใช้เพื่อสื่อส�รคว�มคิดและคว�มต้องก�ร 

ให้คนอืน่ ๆ  ได้รับรู ้ ไปจนถึงเพือ่นำ�ไปสูค่ว�ม

เปลี่ ยนแปลงในสังคมในท�งที่ดี ข้ึนแบบที่ 

พวกเข�เช่ือ ทุกวันน้ีผู้คนกำ�ลังเปล่ียนจ�กก�รเป็น 

ผู้รับส�รจ�กสื่อช่องท�งหลักอย่�งเดียว ม�เป็น 

ผูส้ร้�งเน้ือห� และเปน็ผูส้ง่ส�รดว้ยก�รพมิพแ์ละ

โพสต์ และเมือ่คนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปต�ม

ก�รเกิดข้ึนของโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกันโซเชียล 

มีเดียก็ไม่หยุดพัฒน�ระบบเพื่อดึงดูดผู้ใช้ง�น 

เช่น ก�รใช้อัลกอริทึมในก�รนำ�เสนอเนื้อห�ให้ 

ผู้ใช้แต่ละคน เจฟฟ์ โอโฟลวสกี (Jeff Oflowski) 

ผู้สร้�งส�รคดี The Social Dilemma (2020) ได้

พูดถึงผลของโซเชียลมีเดียที่ทำ�ให้คนอยู่ในเก�ะ

แห่งคว�มคิดของตัวเอง และเป็นเร่ืองย�กที่จะ

เข้�ถึงโลกที่แตกต่�งไปของคนอื่น เมื่อคว�มจริง

ของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แตกต่�งกันออกไป  

ก�รทบทวนใตร่ตรองข่�วส�รท่ีรับม�จ�กโซเชียล 

มีเดีย (รวมไปถึงช่องท�งอ่ืน ๆ) จึงเป็นส่ิงที่ทกุคน 

ควรให้คว�มสำ�คัญ

แรงกระเพื่อมจากปลายนิ้ว
เมือ่คนทีม่คีว�มคดิเหน็ของตวัเองม�เจอกบัพืน้ที่

ที่ส�ม�รถโยนคว�มคิดไปให้คนอื่น ๆ เห็นได้ ผู้คน

จึงสื่อส�รคว�มต้องก�รและคว�มคิดของตัวเอง

ลงในโลกออนไลน์ ด้วยจุดมุ่งหม�ยที่ตัวเอง

ต้องก�ร อย่�งเช่นเม่ือมีเร่ืองให้ไม่พอใจ หรือได้รับ

คว�มเดือดร้อนจ�กก�รใช้สินค้�หรือบริก�รของ

แบรนด์ต่�ง ๆ ก็โพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย โดย

ค�ดหวังว่�เม่ือเร่ืองแพร่หล�ยออกไป จะส่งผลต่อ

ภ�พลักษณ์ของแบรนด์ และจะได้รับก�รตอบสนอง

หรือแก้ไขอย่�งรวดเร็ว 

 ไม่เพียงแต่คว�มคิดเห็นต่อเร่ืองของตัวเอง

คนเดียวเท่�น้ัน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�มีน้ี มีก�ร

เปลีย่นแปลงม�กม�ยทีเ่ร่ิมตน้ข้ึนจ�กคนธรรมด� 

คนที่ไม่ได้มีบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ในเร่ืองที่เป็น

ปญัห�น้ันโดยตรง คนทีอ่�จไม่ไดม่ั้นใจว�่ทำ�อะไร

ไปแล้วเกิดก�รเปลีย่นแปลง  แต่ยังมีหวังและส่งเสียง

ออกม� อย่�งเมื่อเร็ว ๆ  นี้ ที่จังหวัดนครร�ชสีม� 

มีเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมขังอุโมงค์ลอดท�งรถไฟเป็น

เวล�น�นและไม่ได้รับก�รแก้ไข กระทั่งมีคนม�

โพสต์ภ�พที่ไปนอนอ�บแดด เล่นน้ำ�ทีท่ว่มตรงน้ัน 

จนแพร่หล�ยเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ทำ�ให้

ปญัห�น้ีไดรั้บก�รแกไ้ขจ�กหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง

ภ�ยในเวล�ไม่กี่วัน จนอ�จเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่� 

แรงกระเพือ่มจ�กปล�ยน้ิวเหล�่น้ี แมว้�่จะไมอ่�จ

เปล่ียนแปลงให้เป็นไปต�มอุดมคติได้ในช่ัวพริบต� 

แต่ก�รได้เร่ิมส่งเสียงและแสดงออก ก็ดูจะเป็น 

จุดเริ่มต้นที่แต่ละคนเริ่มทำ�ได้ด้วยตัวเอง

สังคมแห่งการถกเถียง
เม่ือทุกคนมีคว�มคิดเห็น และมีพ้ืนท่ีอย่�งโซเชียล 

มีเดียให้ได้แสดงออก โลกออนไลน์จึงเต็มไปด้วย

ก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ ถกเถียง ต้ังคำ�ถ�ม หรือท้�ท�ย

ตอ่ชุดคว�มคดิ ค�่นิยม ตลอดจนคว�มเช่ือทีเ่คย

พจนานุกรมให้ความหมายของคำาว่า “ใหม่”  ไว้ว่า เพิ่งมี หรือไม่เคยประสบมาก่อน “คนรุ่นใหม่” จึงอาจหมายถึงคนอายุ 
ยังน้อยที่เพิ่งจะเกิดและใช้ชีวิตอยู่ในสังคม หรือแบ่งลักษณะของคนตามช่วงปีเกิดอย่างเจเนอเรชันวายหรือเจเนอเรชันซี  
แต่หากมองว่าการแบ่งกลุ่มคนจากปีเกิดน้ี เป็นสิ่งท่ีเชื่อมโยงกับความเปล่ียนแปลงของผู้คนท่ีเกิดขึ้น ก็อาจไม่ได้เป็นจริง 
ไปทั้งหมด เหมือนที่  อ. พิเศษ วีรังคบุตร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า “เราอาจไม่ใช้คำาว่า New Gen แต่เป็น New Thinker” 
พร้อมให้ความเห็นว่า ความเปล่ียนแปลงของผู้คนท่ีเห็นอยู่ในขณะน้ี เกิดจากการท่ีคนเหล่าน้ันได้รับรู้อะไรใหม่ และเริ่มมี 
ความคิดต่อสิ่งที่เป็นอยู่ต่างไปจากความเป็นอยู่หรือความเชื่อเดิม

ตื่นเช้�ข้ึนม�เปิดทวิตเตอร์ ดูว่�คนในประเทศกำ�ลังพูดเร่ืองอะไรกันอยู่ ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวท�ง 

ก�รเมืองในไทย ออกจ�กบ้�นไปเจอกับดักท�งเท้�น้ำ�กระเด็น ถ่�ยรูปลงสตอร่ีในอินสต�แกรม ใส่ฟิลเตอร์ 

“ถ้�ก�รเมืองดี” ให้คนเห็นสิ่งที่เร�อย�กให้ได้รับก�รแก้ไข เดินไปรอรถเมล์ที่มีป้�ยบอกเส้นท�งข้อมูล

ก�รเดินรถท่ีเข้�ใจง่�ยข้ึน ผลง�นโดยกลุ่มคนท่ีอย�กพัฒน�ให้ระบบขนส่งส�ธ�รณะดีข้ึนอย่�ง MAYDAY 

ไปทำ�ง�นกับบริษัทสต�ร์ตอัพท่ีกำ�ลังพย�ย�มพัฒน�ระบบก�รศึกษ�ไทยจ�กนอกระบบร�ชก�ร กลับบ้�น 

กอ่นนอนติดต�มเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิข้ึนทัว่โลก และไมพ่ล�ดร่วมสง่เสยีงแสดงคว�มคดิเหน็ เพือ่แสดงจดุยนื

ต่อคว�มเท่�เทียมและก�รเลือกปฏิบัติในประเด็น #BlackLivesMatter ในโลกออนไลน์ 
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ดูเหมือนว่�จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัย 

หรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีเสียงแย้งม�ก่อนในช่วง 

เวล�หน่ึง สังคมท่ีมีก�รถกเถียงกันเช่นน้ี อ�จเป็น

สถ�นก�รณ์ฝึกหัดให้ช�วเน็ตได้ฝึกคิดวิเคร�ะห์

กันอยู่ตลอดเวล� และอ�จจะพบคว�มจริงว่�  

ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองอะไร เร�ไม่ได้มีคำ�ตอบแค่ถูก

หรือผิดเท่�นั้น แต่ยังมีคว�มคิดเห็นอื่น ๆ ที่ 

แตกแขนงไปได้อีกม�ก 

 และเมื่อก�รสื่อส�รในโลกออนไลน์ไม่ได้

จำ�กัดอยู่แค่กับคนรู้จัก เร�จึงได้รับรู้ถึงเร่ืองร�ว

ของคนอืน่ ๆ  คว�มคิดเห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับ

คนอืน่ และสิง่ทีเ่กิดข้ึนในสงัคมในพืน้ทีอ่ืน่ทัว่โลก

ดว้ยเช่นกนั วธีิก�รแสดงออกแบบน้ีเองกอ็�จเปน็

สิง่ทีต่�่งไปจ�กยุคสมัยก่อน ๆ  ทีก่�รส่งเสียงไม่ได้ 

ทำ�ไดง่้�ยและไปไกลแบบน้ี และกล�ยเปน็เหตุผล

ใหค้นรุ่นทีเ่กิดและโตม�ในยคุทีโ่ลกออนไลน์ไมไ่ด้

เป็นส่วนสำ�คัญในชีวิตอย่�งในขณะน้ี อ�จมอง

ก�รแสดงออกเหล่�นี้ในมุมมองที่ต่�งออกไป

 เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตเปิดโอก�สให้เร�ท่อง

โลกกว้�ง โดยไม่ถูกขว�งกั้นด้วยเขตแดนและ

พื้นที่เชิงก�ยภ�พ ไม่ว่�เร�จะอยู่ที่ไหน เป็นคน

รู้จักกันหรือคนแปลกหน้� เพียงแค่มีสัญญ�ณ

อินเทอร์เน็ตท่ีไม่ถูกปิดกันก�รเข้�ถึง เร�ก็ส�ม�รถ

รับรู้ถงึสถ�นก�รณ์ คว�มเคลือ่นไหวของผูค้นจ�ก

ทั่วโลกได้ และเพร�ะว่�โลกออนไลน์ไม่ได้มี 

เพียงก�รรับข่�วส�รเท่�น้ัน แต่โซเชียลมีเดีย

แพลตฟอร์มยังเอื้อให้เกิดก�รสื่อส�รสิ่งที่เร�คิด 

เปิดโอก�สให้เร�ได้โต้ตอบกับคนอื่น และส่งต่อ

เผยแพร่คว�มคิดเห็นม�กม�ยไปสู่คนอื่น ๆ อีก

เป็นจำ�นวนม�ก พรมแดนแห่งคว�มคิดเห็นและ

ก�รแสดงออกจึงไมไ่ด้ถูกแบง่แยกด้วยกฎเกณฑ์เดิม 

คนที่เกิดม�ในยุคที่มีเทคโนโลยีเหล่�นี้ จึงเติบโต

ม�กับก�รรับรู้และมีส่วนร่วมในคว�มเป็นไป 

ของโลก ไม่จำ�กัดอยู่ที่ว่�จะให้คว�มสนใจ หรือ

ตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ภ�ยในประเทศเท่�นั้น

New Movement จากความคิดเห็น
สู่การเคลื่อนไหวทางสังคม
Social Movement หรือก�รเคลือ่นไหวท�งสงัคม 

กล�ยเป็นคำ�ที่เร�ได้ยินบ่อยขึ้น โดยเฉพ�ะ 

คว�มเคล่ือนไหวของคนรุ่นใหม่ซ่ึงมีวิธีก�ร

แสดงออกที่หล�กหล�ยและแปลกใหม่ม�กข้ึน 

แทจ้ริงพวกเข�เหล�่น้ีเปน็ใคร ออกม�เคลือ่นไหว

ไปทำ�ไม และกำ�ลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่

 ในขณะน้ี ทกุคนคงจะไดรั้บรู้ถงึสถ�นก�รณ์

ก�รเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองจ�กช่องท�งต่�ง ๆ 

กนัม�บ�้ง เปน็เร่ืองน่�สนใจว�่ กลุม่คนทีอ่อกม�

มีบทบ�ทในตอนน้ีน้ันเป็นกลุ่มของเย�วชน 

คนรุ่นใหม่ ไม่ว่�จะเป็นกลุ่ม “เย�วชนปลดแอก” 

กลุ่ม “นักเรียนเลว” และกลุ่ม “Young Designer 

for Democracy” ไปจนถึงผู้ทีอ่อกม�ร่วมกิจกรรม

หรือแสดงออกในประเด็นท�งก�รเมืองในช่วงที่

ผ่�นม�นี้ ก็พบเย�วชนเป็นจำ�นวนม�กที่ออกม�

ส่งเสียงถึงอน�คตที่พวกเข�อย�กให้เป็น อย�ก

ให้พัฒน� หรืออย�กให้แก้ไขผ่�นแฮชแท็ก  

#ถ้�ก�รเมืองดี และ #ให้มันจบที่รุ่นเร� 

 แม้หล�ยคนอ�จมองว่� “เด็ก” ยังไม่เก่ียวข้อง

และยังไม่ควรจะม�มีส่วนร่วมในเร่ืองท�งก�รเมือง 

แต่เย�วชนคนรุ่นใหมใ่นวนัน้ีกลบัมคีว�มสนใจใน

ประเด็นท�งก�รเมือง และมองว่�ก�รเมืองนั้น

เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน ส่งผลถึง

ก�รศึกษ� และก�รใช้ชีวิตของพวกเข� ดังน้ัน 

ก�รใหค้ว�มสำ�คญัและใสใ่จกบัสงัคมทีต่วัเองอยู ่

ก็เป็นก�รเตรียมตัวสู่ก�รเติบโตไปในอน�คตที่ 

ดีกว่� สิ่งเหล่�น้ีทำ�ให้เร�ได้เห็นก�รแสดงออก

และสื่อส�รคว�มคิดเห็นของพวกเข�ม�กข้ึน 

เพร�ะเช่ือว่�ก�รออกม�ร่วมกิจกรรมท�งสังคม 

ก็ เป็ นท�งห น่ึ งที่ พวก เข�มุ่ งหวั ง ให้ ไป ถึ ง 

คว�มเปลีย่นแปลงและก�รพฒัน�อย�่งทีต้่องก�ร 

เช่นเดียวกับก็มีเย�วชนอีกหล�ยคน ที่ต้องก�ร 

ให้เกิดก�รพัฒน�เหมือนกัน แต่อ�จเลือกวิธีก�ร

อื่น ๆ ที่แตกต่�งกันออกไป
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 ธฤดี ศรีม่ัน (อันด�) ได้เล่�ถึงก�รรวมตัวกัน

ของกลุ่มเย�วชน TEDxYouth@Bangkok ที่ให้

คุณค่�กับไอเดียของเด็ก และร่วมกันสร้�งพื้นที่

ปลอดภัยที่รับฟัง เพื่อให้เด็กได้ม�แชร์ และเมื่อ

พวกเข�รู้สึกปลอดภัย ส�ม�รถพูดในสิ่งที่ไม่เคย

พูดอย่�งสบ�ยใจได้ หรือพูดในสิ่งที่เข�เชื่อว่�จะ

ส่ิงน้ีจะไปช่วยเหลือคนอ่ืนได้ น่ันก็จะเป็นจุดเร่ิมต้น

ที่เด็กจะสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง

คนรุ่นใหม่ในไทยและทั่วโลก
กำาลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่
ไม่ใช่แค่ในไทยเท่�น้ัน แต่ทั่วโลกก็มีคนที่กำ�ลัง

พย�ย�มขับเคลื่อนสังคมจ�กส่ิงที่เคยเป็นอยู่ 

ม�น�นเช่นกัน 

 คว�มเท่�เทียม คือประเด็นสำ�คัญประเด็นหน่ึง

ที่แตกแขนงออกไปสู่กลุ่มคนที่เคยถูกเหม�รวม

และเลือกปฏิบัติ อย่�งประเด็นคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศ เช้ือช�ติ หรือสีผิว ไปจนถึงก�รต้ังคำ�ถ�ม

ต่อค่�นิยมหรือนิย�มท่ีเคยมีม� เช่น ก�รต้ังคำ�ถ�ม

ต่อม�ตรฐ�นคว�มง�ม รูปร่�ง ภ�พลักษณ์

ภ�ยนอก โดยเมื่อปี 2019 ที่ผ่�นม� ไต้หวันได้

ผ่�นร่�งกฎหม�ยก�รแต่งง�นระหว่�งคู่รักเพศ

เดียวกัน พร้อมจัดขบวน Pride Parade ที่ไม่ได้

มีเพียงกลุ่มคนที่ประสบกับคว�มไม่เท่�เทียม

เท่�นั้นที่ออกม�สื่อส�รเรื่องนี้ แต่จะเป็นใครก็ได้

ที่มีคว�มเชื่อในคว�มเท่�เทียมของมนุษย์ 

 ประเด็นก�รล่วงละเมิดท�งเพศเป็นอีก 

เร่ืองหน่ึงที่หล�ยประเทศทั่วโลกเร่ิมตระหนักถึง 

และเร่ิมมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน เมื่อปี 2018 

ช�วอเมริก�และท่ัวโลก ได้ใช้แฮชแท็ก #MeToo  

ส่งเสียงถึงก�รถูกคุกค�มท�งเพศ ในขณะที่ใน

เก�หลีใต้ก็ได้มีคนออกม�เปิดเผยถึงเหตุก�รณ์ที่

ตนเองถูกล่วงละเมิดจ�กหล�กหล�ยวงก�รเช่นกัน 

รวมไปถึงในโรงเรียนจนมีก�รสร้�งแฮชแท็ก 

#SchoolMeToo และด้วยกระแสคว�มเปลีย่นแปลง

ของผูถ้กูกระทำ� ทีก่ล�้จะออกม�เปดิเผยเร่ืองร�ว

เหล่�นี้ ก็ทำ�ให้เกิดก�รตอบสนองจ�กหน่วยง�น

ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจ�กก�รประก�ศว่�จะ

ตรวจสอบและดำ�เนินคดีอย่�งจริงจัง และก�รเพ่ิม

โทษสูงสุดของผู้กระทำ�ผิดด้วย 

 ขณะที่ประเด็นด้�นสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีก

ประเดน็ทีท่ัว่โลกกำ�ลงัเผชิญอยูร่่วมกนั และมคีน

ม�กข้ึนเร่ือย ๆ  หันม�ให้คว�มสนใจและถกเถียงกัน

ในวงกว้�ง จ�กเรื่องก�รจัดก�รขยะ ก�รรีไซเคิล 

ไปจนถึงเร่ืองฟ�สต์แฟช่ันที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิง่แวดลอ้ม โดยมกี�รรวมกลุม่ของคนจ�กทัว่โลก

ที่ใช้ช่ือว่� Fashion Revolution เพ่ือดำ�เนินก�ร 

ขับเคลือ่นประเดน็ด�้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วข้องกับ

อุตส�หกรรมแฟช่ัน ขณะที่ในไทย ก็ได้มีก�รจัด

กิจกรรมที่เรียกว่� Clothes Swap ซึ่งเชื้อเชิญให้

คนไดเ้อ�เสือ้ผ�้ม�แลกเปลีย่นกนั เพือ่ลดก�รซือ้

เสื้อผ้�ที่ผลิตขึ้นใหม่

 เพร�ะสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองของเร�ทุกคน 

และก�รที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญห� 

ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ (Climate Change) 

ที่เกิดข้ึนในขณะน้ีได้ นอกจ�กเร่ิมที่ก�รรักษ� 

สิ่งแวดล้อมในฐ�นะผู้บริโภคคนหน่ึงแล้ว ก็ต้อง

อ�ศัยก�รทำ�ง�นของนักก�รเมืองผู้มีบทบ�ท

ส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ปัญห�ได้ด้วย เกรต� ธันเบิร์ก 

(Greta Thunberg) เย�วชนช�วสวีเดนวัย 17 ปี 

ได้เร่ิมกิจกรรมประท้วงด้วยก�รหยุดเรียนทุก 

วันศุกร์ (Friday fo Future) ที่หน้�รัฐสภ�เม่ือ 

สองปีก่อน ด้วยคว�มต้องก�รให้นักก�รเมืองให้

คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ปัญห�น้ี “...ฉันจะเรียนรู้

อะไรได้จ�กโรงเรียน เม่ือคว�มจริงไม่ได้สำ�คัญเลย 

นักก�รเมืองก็ไม่ฟังสิ่งที่นักวิทย�ศ�สตร์แนะนำ�” 

เธอได้เป็นแรงบันด�ลใจให้กับเย�วชนในหล�ย

พื้นที่ทั่วโลก ที่ออกม�ส่งเสียงเรียกร้องท�งด้�น

ส่ิงแวดล้อม และถึงแม้ว่�ต้ังแต่ช่วงต้นปีทีผ่�่นม�น้ี 

จะมีก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็น 

ข้อจำ�กัดในก�รรวมกลุ่มในที่ส�ธ�รณะ แต่ก�ร

เรียกร้องของเย�วชนกลุ่มน้ีก็ไม่ได้หยุดต�มไป

ด้วย แต่เป็นก�รแสดงออกรูปแบบใหม่ ผ่�นท�ง

โลกออนไลน์ ด้วยก�รโพสต์รูปที่ถือป้�ย และติด

แฮชแท็ก #ClimateStrikeOnline

 ก�รขับเคลื่อนเหล่�น้ีเองที่นำ�ไปสู่ก�ร

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนม�กขึ้น คนเริ่มตื่นตัวที่จะ

เป็นผู้บริโภคที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม  

เลือกซื้อสินค้�หรือใช้บริก�รจ�กแบรนด์ที่ให้

คุณค่�ต่อสิ่งเดียวกันกับที่พวกเข�เชื่อ และเลือก

ที่จะแบน เมื่อเห็นว่�ไม่ตรงกับหลักก�รเหล่�น้ี 

หล�ยแบรนด์เร่ิมตอบสนองต่อโลกทีเ่ปล่ียนแปลงน้ี  

อย�่งแบรนดท์ีเ่ลกิใช้คำ�ว�่ “Whitening” ในกลุม่

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว ซึ่งไม่เพียงแต่ภ�คธุรกิจ

เท่�น้ัน แต่ภ�ครัฐก็มีส่วนสำ�คัญที่จะส่งเสริมใน

เร่ืองเหล่�น้ีได้ เช่น ก�รปรับหลักสูตรก�รเรียน

ก�รสอนเร่ืองเพศศึกษ�เพื่อให้เด็กเติบโตข้ึน 

ม�อย่�งไม่มีอคติท�งเพศของรัฐบ�ลอังกฤษ 

เป็นต้น
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ไปก่อนไม่รอแล้วนะ
Start Up, Start Now
รอบโลก รอบตัวเร�น้ันเต็มไปด้วยปัญห�และ

คว�มท�้ท�ยทีร่อก�รแก้ไขและพฒัน�ตลอดเวล� 

แล้วเร�จะแค่รอหรือลงมือทำ� 

 “ยคุน้ีเปน็ยคุทีเ่ร็วและทำ�อะไรไดง้�่ยข้ึนกว�่

แต่ก่อน เพร�ะมีเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดคอมมูนิต้ี” 

ชลิพ� ดุลย�กร (นะโม) คือหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่

มองเห็นปัญห�และคว�มท้�ท�ยในวงก�รก�รศึกษ� 

แล้วจึงลงมือทำ�ริเริ่มสร้�งเว็บไซต์ “InsKru” พื้นที่ี่

ที่ เ ปิ ด ให้ ค รู ได้ แลก เป ล่ียนไอ เดี ยและห� 

แรงบันด�ลใจในก�รสร้�งก�รเรียนรู้ เธอได้เล่�

ถึงโปรเจ็กต์น้ีไว้ว่� “ก�รเร่ิมต้นทำ�อะไรใหม่ ๆ 

หล�ยคนต่�งก็มีไอเดียที่ตัวเองสนใจ มีสิ่งที่ 

อย�กทำ� แลว้มนักเ็กดิแนวท�งทีซ่้ำ�กนั แต่พอเร�

มีโซเชียลมีเดีย พอเร�สนใจประเด็นไหน ก็ส�ม�รถ

เสิร์ชห�ได้เลยว่� มีใครเคยได้พูดถึง หรือเคยมี

เร่ืองที่เร�สนใจเกิดข้ึนที่ไหนบ้�ง เช่นก�รเสิร์ช 

ห�กรุ๊ปในเฟซบุ๊ก หรือโพสต์ถ�มขอคว�มรู้ 

ขอคว�มช่วยเหลือ ส่ิงน้ีทำ�ให้เร�เข้�ถึง คนท่ีสนใจ

ประเด็นเดียวกันได้ง่�ยด�ย พอเกิดคอมมูนิต้ี  

ก็จะเกิดเป็นวงจรก�รทำ�ง�นใหมเ่ร่ือย ๆ  เร�ส�ม�รถ

เอ�ของคนนั้นคนนี้ม�ปะติดปะต่อ และทำ�อะไร

ตอ่ไดเ้ร่ือย ๆ  อ�จไมถ่งึกบัเปน็ยคุทอง แต่กท็ำ�ให้

ก�รแก้ปัญห�สังคมเกิดขึ้นได้ง่�ยขึ้น”

 
Please Mind the Gap
Between Generation
สต�ร์ตอัพหรือบริษัทเปิดใหม่อ�จเต็มไปด้วย 

คนอ�ยุน้อย ๆ หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำ�ง�นซึ่งยังคง

ค้นห�และเปลี่ยนแปลงวิธีก�รทำ�ง�นไปเร่ือย ๆ 

แต่ยังมีองค์กรอีกม�กม�ยที่อยู่ม�น�นแล้ว หรือ

อยู่ในช่วงท่ีผู้คนในองค์กรกำ�ลังเปล่ียนผ่�น เร่ิมมี

คนอ�ยุน้อย หรือเด็กจบใหม่เข้�ม�ทำ�ง�นม�กข้ึน 

เมือ่เปน็เช่นน้ี  แลว้สิง่ทีเ่ปน็ม�หรือวธีิทำ�ง�นแบบ

เดิม ๆ เหล่�นี้ จะเป็นอย่�งไรต่อไป 

 อ�จไมใ่ช่ทกุคนทีม่คีว�มคดิหรือก�รทำ�ง�น

แบบแบ่งต�มรุ่นอ�ยุ แต่เร�ก็มักได้ยินคำ�ว่�  

“เด็กสมัยน้ี” กับ “พวกผู้ใหญ”่ อยูบ่อ่ย ๆ  พอดแคสต์

ร�ยก�ร I HATE MY JOB ได้ชวนพูดคุยถึง

สถ�นก�รณ์ในที่ทำ�ง�นในประเด็น “เด็กสมัยน้ี

ทำ�ง�นไม่อดทน ไม่ทุ่มเท” หรือ “พวกผู้ใหญ่ยึดติด

ไม่ยอมเปล่ียนแปลง” ห�กลองมองย้อนถึงที่ม� 

ก็อ�จพอเข้�ใจได้ว่� ทำ�ไมเด็กทำ�แบบนี้ ทำ�ไม

ผู้ใหญ่ทำ�แบบน้ัน เช่น ผู้ใหญ่อ�จรู้สึกว่� ด้วยก�ร

ทำ�ง�นแบบเดิมที่ผ่�นม� บริษัทก็ไปได้ดี แต่คน

ที่อ�ยุยังน้อย เพิ่งเรียนจบหรือเร่ิมง�นไม่น�น 

แต่เติบโตม�พร้อมกับเทคโนโลยีและเคร่ืองไม้

เครื่องมือสมัยใหม่ เมื่อไม่เคยได้สัมผัสกับสังคม

ที่มีคนหล�กหล�ยช่วงวัยนอกมห�วิทย�ลัยซึ่งมี

วิ ธีก�รทำ�ง�นต่�งกับตัวเอง ก็อ�จเกิดเป็น 

คว�มขัดใจระหว่�งคนแต่ละวัยในองค์กรได้

 ในร�ยก�รยงัไดบ้อกเล�่ถงึเร่ืองร�วในบริษทั

ที่ทำ�แคมเปญหนึ่ง โดยให้พนักง�นที่อ�ยุง�นยัง

น้อยม�ช่วยกนัคดิว�่โอก�สท�งธุรกจิของบริษทัที่

อยู่ม�น�นหล�ยสิบปีน้ันมีอะไรที่เป็นไปได้บ้�ง 

จ�กน้ันก็ให้คนรุ่นใหม่เหล่�น้ีม�นำ�เสนอแนวคิด

กับรุ่นพี่ในที่ทำ�ง�น ซึ่งก็พบว่�ผู้ใหญ่ในที่ทำ�ง�น

หล�ยคนที่เห็นว่�สิ่งที่เสนอม�น้ันเป็นไอเดียที่

สร้�งสรรค ์และไม่เคยคดิกนัไดจ้�กทมีง�นทีเ่ปน็

คนเดิม ๆ หรือวิธีก�รทำ�ง�นด้วยก�รนั่งประชุม 

แบบเดิม ๆ  ดังน้ันไม่ว่�จะเป็นคนรุ่นไหนในองค์กร 

ต่�งก็ส�ม�รถที่จะเรียนรู้จ�กคนวัยอื่นได้ และ 

Ph
ot
o 

by
 B
en

ja
m
in
 R
an

ge
r o

n 
Un

sp
la
sh

Ph
ot
o 
by

 Y
ou

 X
 V
en

tu
re
s o

n 
Un

sp
la
sh



CREATIVE THAILAND  I  17

ไม่เพียงแค่เร่ืองก�รทำ�ง�นเท่�น้ัน แต่ยังรวมไปถึง

ก�รใช้ชีวิต และเมื่อเร�ไม่ตัดสินคนจ�กเพียงแค่

อ�ยุ หรือเหม�รวมว่�ใครเป็นคนแบบไหน แต่เปิดใจ

รับฟังคว�มแตกต่�ง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

คว�มต่�งท�งมุมมองเหล่�น้ีก็อ�จยิ่งส่งผลดีต่อ

ก�รทำ�ง�นระหว่�งคนต่�งรุ่นกันได้ โดยเทคนิค

ในก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่มีคนต่�งรุ่นให้

ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

และส�ม�รถสร้�งสรรคผ์ลติภัณฑ์หรือบริก�รใหม่

ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ง�นอย่�งได้ผล ก็เช่น

 

• เปิดให้คนมามีส่วนร่วม
พย�ย�มให้คนที่มีคว�มหล�กหล�ยม�ทำ�ง�น

ร่วมกัน ทั้งคว�มแตกต่�งของวัย ประสบก�รณ์ 

และคว�มเช่ียวช�ญ โดยใหม้�ร่วมกันคดิ ร่วมกนั

ทำ�ง�นในทีม เพื่อให้มีมุมมองที่หล�กหล�ย  

สง่เสริมตอ่ยอดจ�กคว�มคดิเหน็ทีแ่ตกต่�งกนัได ้

ทั้งยังเป็นก�รให้พื้นที่กับคนรุ่นใหม่ในองค์กร 

ได้แสดงคว�มคิดเห็นและเสนอแนวท�งท่ีแตกต่�ง

ออกไป นอกจ�กนี้ ก�รให้คนนอกองค์กรได้ม� 

มีส่วนร่วมในกระบวนก�รทำ�ง�นบ้�ง เช่น  

กลุ่มผู้ใช้ หรือลูกค้�ขององค์กร ก็เป็นสิ่งท่ี

ส�ม�รถช่วยเปน็แรงบนัด�ลใจในก�รปรับเปลีย่น

ส่ิงท่ีองค์กรกำ�ลังทำ�อยู่ได้ เพร�ะก�รจะสร้�งสรรค์

ผลติภัณฑห์รือบริก�รใหม ่ๆ  ใหก้บัใคร เร�กต็อ้ง

มีคว�มเข้�ใจผู้คนเหล่�น้ัน อ�จใช้วิธีออกไปพูดคุย

กับผู้คน เพื่อเข้�ใจถึงวิถีชีวิตและคว�มต้องก�ร

ของพวกเข� หรือเปิดให้คนเหล่�น้ันเข้�ม�มี 

ส่วนร่วมในก�รออกไอเดียและให้คว�มคิดเห็น

เพื่อปรับเปลี่ยนไอเดียที่ท�งทีมง�นนำ�เสนอ 

ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของพวกเข�

ได้ดีที่สุด 

 
• ทดลองก่อน
ก่อนทีจ่ะลงทนุสร้�งหรือเปลีย่นแปลงเพือ่นำ�เสนอ

ส่ิงใหม่ ๆ  ออกม� ท้ังภ�คธุรกิจและภ�ครัฐจะรู้ได้ 

อย่�งไรว่� ส่ิงที่ทีมง�นคิดว่�ดี จะได้รับผลตอบรับ

จ�กผู้ ใ ช้ที่ เป็นลูกค้�หรือประช�ชนอย่�งที่ 

ค�ดก�รณ์ไว้ ก�รทดลองก่อนที่จะลงทุนจริง

ทัง้หมด จงึเปน็ข้ันตอนทีจ่ะช่วยใหรู้้ถงึผลตอบรับ 

คว�มคิดเห็นของผู้คน และส�ม�รถนำ�ม� 

ปรับเปล่ียนได้ โดยที่ยังไม่ได้ใช้ทรัพย�กร  

ทั้งงบประม�ณ แรงง�น และเวล� ทั้งหมดที่

ว�งแผนไว้ 

 ในบทคว�ม What is Business Design?  

ได้เล่�ถึงเคสที่ IDEO ซ่ึงเป็นบริษัทด้�นก�รออกแบบ 

ทำ�ร่วมกับบริษัทหน่ึงที่ต้องก�รจะสื่อส�รให้คน 

ลดก�รใช้พลัง�น แต่ไม่แน่ใจว่�ข้อคว�มไหนจะ

โดนใจคนกันแน่ ทีมง�นจึงเอ�ป้�ยข้อคว�มที่ 

ต่�งกัน ไปติดไว้ที่ประตูของตึกในบริเวณใกล้เคียง 

แล้วเปลี่ยนข้อคว�มไปทุกสัปด�ห์ โดยข้อคว�มแรก

บอกเกี่ยวกับก�รประหยัดเงิน ข้อคว�มที่สอง 

บอกเร่ืองช่วยสิ่งแวดล้อม และข้อคว�มที่ส�ม 

บอกถึงก�รประหยัดพลังง�นให้ได้ม�กกว่�เพ่ือนบ้�น

ของคุณ ปร�กฏว่�ข้อคว�มที่ส�มได้รับผลตอบรับ

ม�กที่สุด ก�รทดลองด้วยต้นแบบในกลุ่มเล็ก ๆ 

ใช้งบประม�ณไมม่�กน้ี จะช่วยใหบ้ริษทัมทีศิท�ง

ในก�รออกแบบก่อนที่จะปล่อยของจริงออกไป 

และเป็นวิ ธีก�รแบบที่ส�ม�รถเร่ิมต้นทำ�ได้ 

ไม่ย�ก

 
• ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม
เพร�ะลูกค้�หรือประช�ชนคนรุ่นใหม่น้ันมักมี

คว�มใส่ใจต่อข้อมูล ก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูล และ

วิพ�กษ์วิจ�รณ์แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งหล�กหล�ย 

เม่ือติดใจสงสัย หรือพบว่�ผลิตภัณฑ์หรือองค์กรไหน

ทำ�ในส่ิงที่ขัดต่อหลักก�รคว�มเช่ือของพวกเข�ก็จะ

เกิดก�รตอบสนองด้วยก�รเลือกที่จะไม่ซื้อ ไม่ใช้

บริก�ร รวมถึงก�รบอกต่อ หรือก�รโต้ตอบด้วย

วิธีก�รอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อองค์กร ดังน้ันไม่ว่�จะเป็น

ผู้ประกอบก�รในธุรกิจด้�นไหน หรือทำ�ง�น 

อยู่ในหน่วยง�นใดก็ต�ม ก�รใส่ใจและรับผิดชอบ 

ต่อสังคม จึงเป็นสิ่งที่ควรจะมีเพิ่มให้ม�กข้ึน 

เร่ือย ๆ อย่�งรอบด้�น ท้ังต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน 

แรงง�น คว�มยุติธรรม คว�มเท่�เทียม สิทธิ

เสรีภ�พ คว�มโปร่งใส ที่สำ�คัญคือต้องไม่เป็น 

เพียงแค่ก�รแสดงว่�ทำ� แต่ต้องทำ�ด้วยคว�มเชื่อ

ในเรื่องนั้นจริง ๆ 

ที่ม� : บทคว�ม “FASHION REVOLUTION THAILAND” 
จ�ก fashionrevolution.org ร�ยก�ร “I HATE MY JOB” 
จ�ก thestandard.co / บทคว�ม “Mayday ออกแบบ
ป้�ยรถเมล์รูปแบบใหม่ เข้�ถึงได้ เข้�ใจง่�ยกว่�เดิม” จ�ก 
creativecitizen.com / บทคว�ม “LGBT: สภ�ไต้หวัน
ผ่�นกฎหม�ยแต่งง�นเพศเดียวกันครั้งแรกในเอเชีย” จ�ก 
bbc.com / บทคว�ม “L’Oreal to remove words like 
‘whitening’ from skin products” จ�ก foxbusiness.com /
บทคว�ม “This Netflix doc tries to explain everything wrong 
with social media right now” จ�ก fastcompany.com / 
บทคว�ม “What is Business Design?” จ�ก ideou.com /
ข่�ว “แก้ไขแล้วน้ำ�ท่วมท�งลอด หลังถูกหนุ่มโพสต์ประชดแรง” 
จ�ก dailynews.co.th / บทคว�ม “The Swedish 15-year-old  
who’s cutting class to fight the climate crisis” จ�ก 
theguardian.com / บทคว�ม “10 protests that have 
defined 2020 so far” จ�ก sea.mashable.com / บทคว�ม 
“สังคมนิยมช�ยถูกสั่นคลอน เม่ือเก�หลีใต้ ส่งเสียงเคล่ือนไหว 
กับแคมเปญ #MeToo” จ�ก thematter.coPh
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

WHY ARE THEY ANGRY?
เบื้องหลังความเฟียซของ Gen Z

“เกิดตอนวิกฤตต้มยำากุ้ง โตในครอบครั้วชนชั้นกลาง ใช้ชีวิตช่วงมัธยมต้นควบคู่ไปกับสถานการณ์ไม่สงบทางการเมือง 
ช่วงเตรียมเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยก็เกิดเหตุรัฐประหารยึดอำานาจอีก ไม่พอ หลังจากเรียนจบและกำาลังจะเริ่มทำางานก็ดันเกิด 
โรคระบาดที่ทำาให้เศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงัก นี่ยังไม่นับสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดูจะเลวร้ายขึ้นทุกวัน แบบนี้จะมอง
อนาคตออกได้ยังไง”

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

ท้ังหมดน้ีอ�จจะเป็นแคปชันคำ�บรรย�ยชีวิตของคน

รุ่น Gen Z คนหน่ึงที่กำ�ลังเดินหน้�เรียกร้องอน�คต

อย่�งที่ตัวเองต้องก�ร ในขณะเดียวกันคำ�ว่�  

“เด็กรุ่นใหม่” ในส�ยต�คนรุ่นก่อน ๆ ก็มักถูก

ปร�ม�ศว่�เป็นกลุ่มท่ีมี “คว�มอดทนต่ำ�” “ใจร้อน” 

และ “ก้�วร้�ว” ทำ�ไมจึงเป็นเช่นน้ัน...ร่วมห�คำ�ตอบ

ผ่�นบริบทท�งสังคมทีห้่อมล้อมและบ่มเพ�ะช�วเซอร์ 

(Zer) ให้เติบโตม�พร้อมกับโลกทัศน์ที่แตกต่�ง 

พร้อมทำ�คว�มเข้�ใจคว�มตอ้งก�รของพวกเข�ที่

กำ�ลังเกิดขึ้นในวันนี้เพื่ออน�คตของเร�ทุกคน

คนรุ่นใหม่ (ยุคใหม่)
“คนรุ่นใหม่” เคยเป็นคำ�ที่ใช้อธิบ�ยถึงช�ว 

มิลเลนเนียล (Gen Y) ตลอดหล�ยปีที่ผ่�นม�  

แต่ในปัจจุบัน Gen Z กำ�ลังกล�ยม�เป็นคนรุ่นใหม่

แห่งยุคปัจจุบันอย่�งเต็มตัว จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สัดส่วนจำ�นวนประช�กรขององค์ก�รสหประช�ช�ติ

พบว่� ในปี 2020 นี้ ประช�กรโลกที่มีอ�ยุ 24 ปี 

หรือน้อยกว่�จะคิดเป็นสัดส่วนถึง 41% และค�ดว่�

ช�ว Gen Z (ท่ีเกิดระหว่�งปีค.ศ. 1997 - 2020)1 

จะมีจำ�นวนร�ว 2 พันล้�นคน (หรือคิดเป็นร�ว 27% 

จ�กประช�กรโลกทั้งหมด 7.7 ล้�นคน)

เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน
(จนฉันตามไม่ทันแล้วพี่บัวลอย)
เฮร�คลิตุส (Heraclitus) นักปรัชญ�ช�วกรีก

โบร�ณเคยกล่�วไว้ว่� “ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไป 

นอกจ�กก�รเปลี่ยนแปลง” ไม่มีใครหนีจ�ก 

ก�รเปลี่ยนแปลงพ้น และเร�กำ�ลังใช้ชีวิตอยู่ใน

ยุคที่ก�รเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนรวดเร็วที่สุดยุคหน่ึง

ในประวัติศ�สตร์ ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่�หน่ึงใน

ตัวแปรสำ�คัญที่เข้�ม�เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน  

(ทุกช่วงวัย) ในปัจจุบัน คือก�รพัฒน�อย่�ง 

ก้�วกระโดดของเทคโนโลยี 

 เจเนอเรชันซ ีนับเปน็กลุม่คนรุ่นแรกทีเ่ตบิโต

ม�แบบ Digital Native คือใช้ชีวิตอยู่ในยุค

เทคโนโลยีดิจิทัลม�ตั้งแต่เกิด คุ้นเคยกับก�รใช้

อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่�งดี 

ทำ�ให้พวกเข�ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้จ�กทุกที่

และเช่ือมต่อกับโลกออนไลน์ได้ทุกเวล� แปลว่�

ข้อมลูและสือ่ต�่ง ๆ  ทีพ่วกเข�รับรู้ไมไ่ดจ้ำ�กัดอยู่

แค่ขอบเขตของสื่อแบบดั้งเดิมอย่�งหนังสือพิมพ์

หรือช่องโทรทัศน์อีกต่อไป แต่สังคมของเข�เช่ือมต่อ

กับ “โลก” จนกล�ยเป็นเรื่องปกติ ก�รเติบโตม�

ในฐ�นะ “พลเมอืงโลก” ทีเ่ปดิรับคณุค�่แหง่คว�ม

หล�กหล�ยและเค�รพในคว�มเสมอภ�ค นำ�ม�สู่

ก�รเปรียบเทียบระหว่�งสังคมท่ีพวกเข�ใช้ชีวิตอยู่

กับบริบทส�กลม�กขึ้น ซึ่งเปิดโอก�สให้เกิดก�ร

ต้ังคำ�ถ�มถึงคว�มไม่ปกติต่�ง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 

ไมว่�่จะเปน็ประเดน็เร่ืองคว�มเท�่เทยีม เสรีภ�พ 

สิทธิมนุษยชน ก�รศึกษ� สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

คํานิยามของแต่ละเจนเนอเรชัน

1920 19401960 1980 2000 2020

เจนซี
อายุ 8 - 23

มิลเลนเนียล
อายุ 24 - 39

เจนเอ็กซ์
อายุ 40 - 55

บูมเมอร์
อายุ 56 - 74

ไซเลนต์
อายุ 75 - 92

อายุของแต่ละเจน
ในปี 2020

เกิด 1928-45

เกิด 1946-64

เกิด 1965-80

เกิด 1981-96

เกิด 1997-2012

1 ต�มคำ�นิย�มของ Pew Research Center
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คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง
ท่�มกล�งคลื่นแห่งคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั่วโลก กลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพ�ะที่อยู่ในช่วงมัธยมฯ ไปจนถึงเพิ่งจบมห�วิทย�ลัย กำ�ลังเป็นแรงขับเคลื่อน

สำ�คัญในก�รออกม�เรียกร้องสิทธิและปกป้องอน�คตของพวกเข� ไม่ว่�จะเป็น เกรต� ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเคลื่อนไหวด้�นสิ่งแวดล้อม ผู้สร้�ง

ปร�กฏก�รณ์ระดับโลกจ�กก�รเคลื่อนไหวประท้วงเพื่อลดภ�วะโลกร้อนในวัย 15 ปี หรือม�ล�ล� ยูซ�ฟไซ (Malala Yousafzai) เจ้�ของร�งวัลร�งวัลโนเบล

ส�ข�สันติภ�พท่ีมีอ�ยุน้อยท่ีสุดในโลกในวัย 17 ปีจ�กก�รต่อสู้เพื่อก�รศึกษ�ของเด็ก ๆ  ในประเทศป�กีสถ�น แม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีกลุ่มเย�วชนที่กำ�ลัง 

ออกม�เรียกร้องก�รปฏิรูประบบก�รศึกษ�ในน�มของกลุ่ม “นักเรียนเลว” เพื่อสะท้อนถึงปัญห�และผลักดันให้เกิดก�รศึกษ�ท่ีมีเสรีภ�พ เค�รพสิทธิมนุษยชน 

และเท่�ทันกับคว�มเป็นไปของยุคสมัยม�กขึ้น

 แม้ก�รออกม�เรียกร้องของเหล่�คนรุ่นใหม่ท้ังในไทยและท่ัวโลกจะมีส�เหตุที่แตกต่�งและหล�กหล�ย และแน่นอนว่�มีย่อมท้ังผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

แต่จุดร่วมหน่ึงทีน่่�สนใจคือ ก�รเคล่ือนไหวเหล่�น้ีล้วนเป็นปฏิกิริย�ตอบสนองต่อคว�มไม่ปกติหรือคว�มป่วยไข้ในสงัคมทีเ่คยถกูซกุซอ่นอยูต่�มซอกหลบืต่�ง ๆ  

ม�น�น จนบ�งคร้ังถูกมองว่�เป็นเร่ืองปกติ และเม่ือพวกเข�ตระหนักถึงก�รมีอยู่ของปัญห� น่ีจึงนำ�ม�สู่คว�มหวังและคว�มฝันท่ีจะสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงเพ่ือ 

ปกป้องอน�คตของพวกเข�ด้วยมือของพวกเข�เอง เหมือนกับที่ผู้ใหญท่กุคนต่�งก็เคยเป็น “คนรุ่นใหม่” ผู้เคยมีคว�มฝันท่ีจะมีอน�คตที่ดกีว่�ที่เคยเป็นม� 

ที่ม� : ร�ยง�น “World Population Prospects 2019” โดย United Nations / บทคว�ม “Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins” โดย Michael Dimock 
จ�ก pewresearch.org / วิดีโอ “Generation Z: Making a Difference Their Way” โดย Corey Seemiller โดย TEDx Talks / เสวน�วิช�ก�ร “เข้�ใจคนรุ่นใหม่ท่�มกล�งโลกแห่ง 
ก�รเปลี่ยนแปลง” โดย ภ�ควิช�ก�รปกครอง คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

1998 
Google ก่อตั้ง

2000 
วิกฤต Dot.com

2005 
YouTube ก่อตั้ง

2007 
 Apple เปิดตัว
iPhone รุ่นแรก
 Netflix ให้บริก�ร

สตรีมมิง

2008 
วิกฤต

Subprime

2013 
เริ่มเกิดกระแส

#BlackLivesMatter

2015 
เริ่มเกิดกระแส
#AllLivesMatter

2016 
AlphaGO
ครั้งแรกที่ AI
ชนะมนุษย์

2017 
เริ่มเกิดกระแส

#MeToo

2018 
ประท้วง Climate Strike
นำ�โดย Greta Thunberg

2006 
Twitter ก่อตั้ง

2010 
Instagram ก่อตั้ง

2012 
Facebook มีผู้ใช้ 

ม�กกว่� 1 พันล้�นคน

2015 
Paris Agreement
ลดก�รปล่อย CO2

2016 
TikTok
ก่อตั้ง

2019 
 พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก

ในหลวงรัชก�ลที่ 10
 เหตุก�รณ์ประท้วงในฮ่องกง

1995 
อินเทอร์เน็ต

แพร่หล�ยในไทย

1997 
วิกฤตต้มยำ�กุ้ง

2020 
โควิด-19

2004 
สึน�มิ

ถล่มเอเชีย

2005
-

2010 
วิกฤตก�รณ์
ก�รเมืองไทย

(พ.ศ. 2548 - 2553)

2014 
รัฐประห�ร
โดย คสช.

2006 
รัฐประห�ร
โดย คปค.

2011 
มห�อุทกภัย

2016 
คนไทยเกินครึ่ง
ใช้สม�ร์ตโฟน

2016 
ในหลวงรัชก�ลที่ 9

เสด็จสวรรคต

1997 
Gen Z

รุ่นแรกเกิด

อนุบ�ล ประถม มัธยม มห�วิทย�ลัย

2000

2019 
เริ่มเข้�สู่

ตล�ดแรงง�น

20032002 20182015201420092008

ไทม์ไลน์ของเจนซีรุ่นแรก (เกิด ค.ศ. 1997) ที่เรียนสายสามัญจนถึงปริญญาตรี

บริบทสังคมโลก

บริบทสังคมไทย

2001 
 วิน�ศกรรม 9/11
 Wikipedia ก่อตั้ง
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

โปรฯ 1 แถม 1 ช่างยั่วยวนนัก แต่ติดตรงท่ีอยากได้อันเดียวน่ีสิ ยิ่งช่วงเทศกาลลดกระหน่ำาทีไรไม่เคยรอด บางทีถึงกับ 
ต้องตัดใจซ้ือยกโปรฯ...ใครเป็นแบบนี้อยู่ไม่ต้องแปลกใจ เพราะมีอีกหลายคนท่ีเป็นเหมือนคุณและถามหาคนมาช่วยหาร 
อยู่เช่นกัน 
 “เรามองเห็นว่าไอเดียของปาร์ตี้หารน่าจะมีศักยภาพ ไม่งั้นกรรมการคงไม่เห็นอะไรบางอย่างจนต้องให้รางวัลมา”  
เกรท - อภิชิต รุ่งจิราภิรัตน์ Product Owner ของโปรเจ็กต์ปาร์ตี้หารที่ดำาเนินงานภายใต้ทีมงาน Venture Builder 
แห่ง SCB10x เริ่มเล่าถึงจุดกำาเนิดของแอพพลิเคชัน ‘ปาร์ต้ีหาร’ (PartyHaan) ให้เราฟัง หลังจากเขาและทีมคว้ารางวัล 
ในการประกวด LINE HACK 2019 มาเมื่อไม่นานนี้

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ปาร์ตี้หาร ชุมชนของคนชอบตี้
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แอพฯ ที่ว่�ไม่ใช่แค่แอพฯ ที่ได้ร�งวัล แต่มันยังสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภค

ของแอพฯ ที่ส่วนม�กเป็นคนรุ่นใหม่ เพร�ะกว่� 80% ของผู้ใช้มีอ�ยุอยู่ 

ในระหว่�ง 18-24 ปี ว่�พวกเข�คิดกันอย่�งไร แล้วธุรกิจควรจะมีวิธีคิด 

ก�รจัดก�รและบริห�รอย่�งไรเพื่อเสิร์ฟคว�มต้องก�รให้ลูกค้�กลุ่มน้ีได้ 

ตรงใจที่สุด

หารกัน ประหยัดกว่า (จริงหรือเปล่า)
“ผมเริ่มจ�กคำ�ถ�มง่�ย ๆ เลยครับว่� ‘คนมีปัญห�นี้จริงมั้ย แล้วมันคุ้มค่� 

ที่เร�จะเสียเวล�ไปแก้หรือเปล่�’ ถ้�ยังคิดคำ�ตอบตรงน้ีไม่ได้ ก็อย่�คิดไป

สร้�งโซลูชันอะไรเลย” เกรทตั้งคำ�ถ�มและเร่ิมห�คำ�ตอบในสิ่งที่เข�สงสัย 

เพร�ะแม้จะได้ร�งวัลก�รันตีผลง�นม�แล้วก็ต�ม ตัวเข�เองก็ยังรู้สึกว่�มี 

สิ่งที่ต้องพัฒน�ต่อ ซึ่งเป็นไปต�มหลักกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) ที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กล�ง (User Centric)

 ช�ยหนุ่มไม่รีรอที่จะออกไปเทสต์ตล�ดในทันที ด้วยเคร่ืองมือและ 

คอนเน็กชันที่มีอยู่ในมือ เข�เริ่มส่งข้อคว�มไปต�มกลุ่มไลน์เพื่อต�มห�คน

ที่มีปัญห�แบบเดียวกันให้ม�รวมอยู่ในที่เดียว คือก�รห�คนม�ช่วยกันห�ร 

ค่�ใช้จ่�ย “ผมค�ดหวังว่�ถ้�มีคนตอบเข้�ม�อย่�งน้อย ๆ 10-20 คน เร�ก็

ถือว่�มันเป็นปัญห�ม�กแล้วนะ ปร�กฏว่�เปิดไปแค่วันเดียว โอ้โฮ คนเข้�ม�

ส�มสี่ร้อยคนเลย เร�ก็รู้แล้วว่�คนมีปัญห�นี้จริง ๆ” 

 เกรทเร่ิมดึงดีไซเนอร์ม�ช่วยออกแบบหน้�ต�อินเทอร์เฟซ (User  

Interface) ออกม�เป็นหน้�ต�แอพฯ เพื่อไปทดสอบอีกครั้งว่�ใช้ง�นได้จริง

หรือเปล่� เข�คอยปรับเปลี่ยนหน้�ต�ก�รใช้ง�นให้เป็นไปต�มที่ผู้ใช้ง�น

ชอบใจ “ตอนน้ันมันทำ�ให้รู้สึกว่�เร�เช่ือในไอเดียน้ีม�ก เพร�ะเร�เห็นแววต�

ของคนที่ลองใช้ง�นแล้วพูดกับเร� ‘พี่ ทำ�ออกม�พรุ่งนี้เลยได้ไหม หนูอย�ก

ห�รค่�เครื่องสำ�อ�งแล้ว’” จ�กที่เข�ได้ไปสัมผัสผู้ใช้ง�นจริง ๆ  ยิ่งย้ำ�ให้เข�

รู้ว่�เข�และทีมม�ถูกท�งแล้ว “ตอนน้ันเร�ก็รู้สึกสนุกม�กเลย และรู้สึกว่�

ตัวเองกำ�ลังมีประโยชน์กับสังคม (หัวเร�ะ)”

ตั้งโจทย์ให้ถูก
“ในระหว่�งก�รพัฒน�โปรดักต์ เร�พูดคุยกับผู้ใช้ และต�มติดพวกเข� 

ตลอดเวล� เพร�ะเร�เช่ือว่�ถ้�เร�ชนะใจผู้ใช้ได้เร็วที่สุด เร�ก็ไม่ต้องม�

มอนิเตอร์แลว้” พอเจอปญัห�อกีหล�ยเร่ืองทีไ่ม่ลงตัวในก�รพฒัน�ผลติภณัฑ ์

เกรทและทมีป�ร์ตีห้�รจงึตดัสนิใจย�้ยจ�กไลน์ม�เปดิเปน็แอพพลเิคชันของ

ตัวเองแทน

 “เร�ต้องมีคว�มเข้�อกเข้�ใจ (Empathy) ผู้ใช้ง�นให้ม�กที่สุด ซึ่งสิ่งที่

ทำ�ให้เข้�ใจเข�ม�กที่สุดคือก�รม�น่ังคุยกัน ถ้�มีแอพฯ ก็ให้เข�เล่นให้ดู  

แล้วสังเกตก�รณ์ หรือสัมภ�ษณ์ แม้แต่ลองไปเป็นคนใช้ง�นดูบ้�งก็มี”  

สิ่งน้ีคือพื้นฐ�นก�รคิดเพื่อรู้สึกในสิ่งที่คนอื่นรู้สึก และเป็นอีกหน่ึงบทเรียน 

ที่ทำ�ให้ป�ร์ตี้ห�รก้�วเข้�ไปนั่งอยู่ในใจลูกค้�วัยใสได้สบ�ย ๆ

 ทีมง�นใส่ใจในข้อมูลที่ได้จ�กก�รสำ�รวจและก�รพูดคุยกับผู้ใช้ง�น 

พวกเข�คดัเลอืกอย�่งถ่ีถว้นเพือ่ใหไ้ดม้�ซึง่ข้อมูลทีถ่กูตอ้งและตรงใจ “สำ�คญั

คือวิธีก�รตั้งคำ�ถ�มครับ ว่�เร�จะตั้งคำ�ถ�มอะไร รวมถึงตอนที่เร�ได้ข้อมูล

ม�แล้วด้วยว่� เร�จะแปลคว�มหม�ย หรือนิย�มมันยังไง” แม้จะเปิดเป็น

แอพฯ ของตัวเองแล้ว เกรทก็ยังดูแลผู้ใช้ง�นอยู่ไม่ข�ด เพื่อประโยชน์ใน 

ก�รพัฒน�ชุมชน ‘ส�ยตี้’ ต่อไปของเข�และทีม

คนรุ่นใหม่ชอบบวก
“ฉันสนใจสิ่งนี้ คงมีคนสนใจเหมือนกัน ก็เอ�ม�แชร์” นี่คือพฤติกรรมของ

คนรุ่นใหม่ท่ีประเด็นเร่ืองคว�มน่�เช่ือถือ (Trust Issue) กล�ยเป็นเร่ืองข้ีปะต๋ิว

สำ�หรับพวกเข� แต่ก�รพัฒน�ระบบก�รจ่�ยเงินให้น่�เช่ือก็ยังจำ�เป็นอยู่ดี 

ห�กต้องพัฒน�แอพพลิเคชันต่อไป “เร�เป็นตัวกล�ง ช่วยรับรอง ก�รันตีว่�

คุณจะไม่โดนโกงแน่นอน ถ้�ห�รไม่สำ�เร็จเร�จะคืนเงินให้” เกรทใหค้ำ�ม่ัน

 ก่อนหน้�นี้ ทีมง�นสำ�รวจคว�มเห็นทั้งจ�กผู้ใหญ่และเปรียบเทียบกับ

พฤติกรรมของกลุม่ผูใ้ช้ง�นทีเ่ข�สมัผสัม� พบว่�ประเดน็ทีว่�่น้ีของคนแต่ละ

เจเนอเรชันต่�งกันอย่�งเห็นได้ชัด คือ ขณะทีผู่ใ้หญ่มีคว�มกังวล แต่คนรุ่นใหม่

ไมค่อ่ยเปน็หว่งตรงจดุน้ีสกัเท�่ไร “เข�มองว�่ถ�้เข�โดนโกงหรือเกิดอะไรข้ึน

กบัสิง่ทีเ่ข�ใช้ง�นอยู ่เข�กล้�ทีจ่ะพดูหรือแสดงคว�มคดิเหน็ออกม� (Speak 

out) เข�มีสิทธิ์ที่จะทำ�แบบนั้น และเข�ส�ม�รถทำ�ให้ ‘ทัวร์ลง’ จนทำ�ให้เร�

อ�จจะเจ๊งไปเลยก็ได้” ต้องยอมรับว่�ปร�กฏก�รณ์ที่เร�ก็พบเห็นอยู่บ่อย ๆ  ต�ม

โซเชียลมีเดีย เมื่อมีผู้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันเป็นกลุ่ม และม�รุม

วิจ�รณ์กัน กล�ยเป็นเรื่องที่เจ้�ของธุรกิจก็ต้องระวังไว้เช่นเดียวกัน

เราต้องมีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 
ผู้ใช้งานให้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่ทำาให้เข้าใจเขา
มากท่ีสุดคือการมาน่ังคุยกัน ถ้ามีแอพฯ 
ก็ให้เขาเล่นให้ดู แล้วสังเกตการณ์ หรือ
สัมภาษณ์ แม้แต่ลองไปเป็นคนใช้งาน 
ดูบ้างก็มี
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 “ฉะนัน้เรือ่งของคว�มเรว็ ก�รตอบสนอง หรอืก�รระดมไอเดียระหว�่ง

ท�งกับพวกเข�ตลอดเวล�คือเร่ืองสำ�คัญม�ก ๆ” ฟังก์ชันก�รใช้ง�นส่วนใหญ่

ม�จ�กผูใ้ช้ทัง้ส้ิน และเกรทกม็องว�่มนัคอืก�รตอบโจทยอ์ย�่งตรงไปตรงม�

และรวดเร็วม�กทีสุ่ด “พวกเข�ท้ังคิดแทนและคิดเผ่ือด้วย น่ีคือส่ิงท่ีคนรุ่นน้ีเป็น 

เท่�ที่ผมสัมผัสม�นะครับ” ช�ยหนุ่มจบประโยค

ตลาดย้ายข้าง
“เดก็รุ่นใหมจ่ะมคีว�มเปน็คอมมนิูต้ีสงูม�กและเตม็ทีก่บัทกุสิง่ เช่น เร่ืองติง่ 

ไปคนเดียวเจอใครก็ไม่รู้ แต่ก็จะไป เพร�ะได้ไปเจอคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ  กัน 

ประเด็นหลักท�งธุรกิจจึงอ�จจะไม่ข้ึนอยู่กับตัวธุรกิจหรือสิ่งที่เร�คิด 

อย่�งเดียวแล้ว” เกรทสรุปคว�มจ�กภ�พท่ีตัวเองเห็นและอ้�งอิงหลักก�รตล�ด

จ�กหนังสือ Marketing 4.0 ของฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) 

 ในหนังสืออธิบ�ยว่� เม่ือก่อนตล�ดเป็นแบบแนวด่ิง (Vertical) แต่ตอนน้ี

กล�ยเป็นแบบแนวนอน (Horizontal) แปลว่� สินค้�อย่�งเดียว หรือ ส่ือเดียว

ที่ผลิตสิ่งนั้น ๆ จะไม่ได้มีอิทธิพลม�กเท่�เดิม คนส�ม�รถบริโภคในระดับ

ที่เฉพ�ะกลุ่ม (Niche) แค่ไหนก็ได้ เกรทขย�ยต่อคว�มว่� “กลุ่มเฟซบุ๊กจึง

เกิดขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งเป็นลักษณะก�รตล�ดห�งย�ว (Long Tail) ม�กขึ้น 

เท่�กับว่� One size fits all ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว”

 “พอมีเทคโนโลยีก็ทำ�ให้เร�ห�กลุ่มลูกค้�ร�ยแรก ๆ (Early Adopter) 

ไดง้�่ยข้ึน คอื พออย�กรู้ว่�คนห�อะไรหรืออย�กไดอ้ะไร เร�เข้�ไปดแูฮชแทก็

ในทวิตเตอร์ได้ทันทีเลย” น่ีคือสิ่งทีส่ะท้อนว่�วิธีก�รทำ�ธุรกิจสำ�หรับคนรุ่นใหม่

ก็จะต่�งออกไป เทคโนโลยีกำ�ลังช่วยให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเจ�ะคว�มต้องก�ร

ของลูกค้�ส่วนใหญ่ได้เร็วขึ้น “เมื่อก่อนเป็นแบบ One to many บริษัทผลิต

ของออกม�ทีเดียว แล้วลุ้นเอ�ว่�จะเกิดไม่เกิด ตอนน้ีต้องเจ�ะเลย ยิ่งถ้� 

Personalized (เฉพ�ะเจ�ะจงในคว�มต้องก�รแบบปัจเจก) ได้นี่คอืสุดยอดครับ” 

 
สมการหลายตัวแปร
แน่นอนว่�ก�รทำ�ง�นย่อมมีอุปสรรค ก�รจัดให้คนม�ป�ร์ตี้เพื่อห�รค่�นู่นนี่

น่ันน้ีก็เช่นกัน แต่เกรทก็ยังมองว่�พวกเข�ส�ม�รถข้�มผ่�นเร่ืองเหล่�น้ีได้ 

เพร�ะมีปัญห�ที่ยิ่งใหญ่กว่� คือก�รเอ�ชนะใจผู้ใช้และตอบโจทย์พวกเข� 

ให้เร็ว...และนี่คือสิ่งที่เข�เรียกว่�อุปสรรคระหว่�งท�ง

 1. สภาพจิตใจ “บ�งทีช่วงที่โดนฟีดแบ็กด้�นลบประเดประดังเข้�ม� 

มันแย่ม�ก ก็ต้องจัดก�รตัวเองเยอะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่�จะโดนอย่�งเดียว  

คนที่ชมเร�ก็มีเหมือนกัน” 

 2. ความเร็วและเวลา “บริษัทต้องก�รให้เร�ทำ�อะไรก็ได้ให้มันทดสอบ 

ได้จริงเร็ว ๆ  เพร�ะเป้�หม�ยของท่ีน่ีคือก�รสร้�งธุรกิจท่ีเป็นยูนิคอร์นได้ เร�จึง

ตอ้งแข่งกบัเวล�อย�่งม�ก เพือ่ใหม้โีปรดกัต์ออกไปตอบโจทยล์กูค�้เร็วทีส่ดุ”

 3. หน้าตาบริษัท “คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง (Reputation Risk) เป็น 

เร่ืองอ่อนไหวม�กครับ เพร�ะเร�ทำ�แอพฯ ออกไปในฐ�นะของธน�ค�ร ถ้�ทำ�

อะไรแล้วไปกระทบต่อภ�พลักษณ์ขององค์กร ก็อ�จมีปัญห�ต�มม�”  

 
ปาร์ตี้หาร กำาลังสอง
ต้นแบบเส้นท�งในอน�คตของแอพฯ คือ PinDuoDuo อีคอมเมิร์ซน้องใหม่

ไฟแรงจ�กแดนมังกร ที่มีรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจคล้�ยกันคือก�รซื้อ 

แบบกลุ่ม (Group Buying)

 โดยปกติป�ร์ต้ีห�รเติบโตไปอย่�งออร์แกนิก คือ ไปเจอโปรฯ ม�  

ไม่มีเพื่อน ก็ม�เปิดป�ร์ตี้ตั้งห�ร ทำ�ให้ธุรกิจเดินหน้�ได้ไม่รวดเร็วเท่�ที่ควร 

แต่เกรทก็ใช้คว�มเข้�ใจในตัวผู้บริโภคและตล�ดอย่�งเป็นประโยชน์  

ด้วยก�รห�โปรโมชันจ�กร้�นรวงและชักชวนให้ม�ร่วมวงห�รก่อนเลย  

“เร�ก็จะไปคุยกับร้�นค้�ว่�ให้ร�ค�พิเศษหน่อย แล้วเร�จะช่วยดึงลูกค้�ม�ให้ 

เช่น ซื้อปลีกในร�ค�ข�ยส่ง แบบน้ีลูกค้�เร�ก็ไม่ต้องไปห�โปรฯ ม�ห�ร

กันเองแล้ว กล�ยเป็นว่�เร�ไปสร้�งดีม�นด์ขึ้นม�เองเลย แล้วก็เป็นก�รช่วย

ผู้ประกอบก�รในยุคที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงข�ลงได้ด้วย” เข�ว่�พล�งยิ้ม

 “ส่วนเร่ืองขย�ยฐ�นกลุ่มเป้�หม�ย ต้องดูว่�กลุ่มลูกค้�ของร้�นค้�เป็นใคร 

มันก็จะลิงก์กับเรื่องนั้น ๆ  ปัจจุบันเร�จึงโฟกัสอยูท่ีก่ลุ่มลูกค้�ของร้�นค้�

ม�กกว่�” ดูท่�ว่�อน�คตของป�ร์ตี้ห�รจะค่อย ๆ ขย�ยวงออกไป เพร�ะ

เกรทเช่ือว�่ ไมว่�่วยัไหน ยงัไงก็ตอ้งซือ้ของอยูด่ ีแถมก�รซือ้ไดอ้ย�่งสบ�ยใจ

และสบ�ยกระเป๋�ก็ยิ่งดีที่สุด เพร�ะไม่ต้องคอยถ�มห�คนม�ช่วยห�รที่ไหน

อีกแล้ว 

ข้อมูลเพิ่มเติม partyhaan.com และ facebook.com/partyhaan

ชวนเพื่อนมาหารกัน! 
3 ข้ันตอนร่วมต้ี หา ป�ร์ต้ีที่สนใจ / แชท คุยร�ยละเอียดกับเจ้�ของป�ร์ต้ี / 

หาร กดเข้�ร่วมป�ร์ตี้ พร้อมชำ�ระเงิน 

3 ข้ันตอนสร้างต้ี กด สร้�ง ป�ร์ตี้ / กรอก ร�ยละเอียด / รอ เพ่ือน ๆ  เข้�ร่วม

จนครบ

อย่างนี้ก็ (หาร) ได้เหรอ
ไอเดียสุดครีเอทีฟจ�กคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ได้ม�เพ่ือห�ร แต่ม�เพ่ือห� (เพ่ือน และ

อ่ืนๆ เท่�ท่ีจะจินตน�ก�รได้) เช่น ห�เพ่ือนรดน้ำ�ต้นไม้ในแอพฯ เล่นเกมและ

คอยน์ หรือ ชวนไปเดินถ่�ยรูปต�มสถ�นที่ฮิป ๆ แม้แต่ห�เพื่อนลง Rank 

ROV ก็มีม�แล้ว ซึ่งขอบอกว่�ตี้แบบนี้ เปิดให้คนม�ห�รเยอะแค่ไหนก็เต็ม!
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How To : ถอดวิธีคิด

ร�ว 24% ของแรงง�นท่ัวโลกอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชันซี 

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่กำ�ลังเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ และ

นอกจ�กคว�มแตกต่�งด้�นอ�ยุ พวกเข�ยังมี 

คว�มแตกต่�งท้ังท�งด้�นทักษะ พฤติกรรม และ

ทัศนคติไปจ�กคนรุ่นอ่ืน ๆ  องค์กรและสังคมยุคใหม ่

จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนคว�มคิดและ

คว�มเข้�ใจเก่ียวกับประเด็นและบรรทัดฐ�นใหม่ ๆ   

ที่คนกลุ่มนี้ให้คว�มสำ�คัญ...เหล่�นีค้ือประเด็นที่

เร�ทุกคนควรเปิดรับและทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกัน 

เพื่อที่จะเข้�ใจ “คนรุ่นใหม่” ให้ม�กขึ้น

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และวิธีคิดเชิงอนุรักษ์
เจนซีนับเป็นคนรุ่นแรก ๆ ที่ลุกขึ้นม�มีบทบ�ท

ในก�รรับมือกับปัญห�สิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจัง 

ดำ�เนินชีวิตในแบบ Eco Lifestyle และ Green 

Mindset ที่คำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นสำ�คัญ ยอมจ่�ย

ในร�ค�ทีส่งูกว�่เพือ่สนิค�้ทีเ่ปน็มติรต่อธรรมช�ติ 

ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะใช้บริก�รแบบใช้ง�นร่วมกัน 

หรือทำ�ง�นในองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือสภ�วะ

แวดล้อมโดยรวม 

 ก�รเลือกตั้งคร้ังล่�สุดของสหรัฐอเมริก� 

ยิ่งตอกย้ำ�ถึงคว�มจริงข้อน้ี นโยบ�ยในประเด็น

สภ�พภูมิอ�ก�ศเปลี่ยนแปลงของ โจ ไบเดิน 

(Joe Biden) คือแรงจูงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้วัยรุ่น

อเมริกันออกม�ใช้สิทธิของตัวเอง 40% ของผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังในอเมริก�น้ันอยู่ในกลุ่มคนวัยมิลเลนเนียล

และเจนซ ีซึง่เปน็สองกลุม่ประช�กรทีต่ระหนักว�่

พวกเข�คือกลุ่มคนที่ได้ผลกระทบม�กที่สุดจ�ก

ปญัห�โลกร้อนในอน�คต และเสยีงสนับสนนุของ

พวกเข�ก็คือตัวช่วยสำ�คัญที่ทำ�ให้ โจ ไบเดิน  

ก้�วเข้�สู่ตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีคนล่�สุดของ

สหรัฐอเมริก�

ความหลากหลาย เชื้อชาติ
และความเท่าเทียม
อีกหน่ึงคว�มสำ�คัญท่ีแยกเจนซีให้โดดเด่นออกจ�ก

คนวัยอื่นก็คือคว�มคิดเร่ืองคว�มหล�กหล�ย 

โดยเฉพ�ะคว�มพึงพอใจในก�รเลือกเพศสภ�พ

ของตน 59% ของเจนซีช�วอเมริกันเห็นว่�  

แบบฟอร์มต่�ง ๆ  ควรมีตัวเลือกเพศท่ีม�กกว่� ช�ย 

และ หญิง อีกทั้งยังคิดว่�สังคมควรยอมรับคนที่

มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศให้ม�กข้ึน พวกเข� 

ต่อต้�นก�รเหม�รวมหรือก�รดูหมิ่นเพศสภ�พ 

และไมย่อมรับพฤติกรรมแบบ Toxic Masculinity* 

 ก�รเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) 

ช�วอเมริกันเช้ือส�ยแอฟริกัน ได้นำ�ไปสู่ก�รประท้วง

ของประช�ชนช�วอเมริกันทั่วทั้งประเทศ และ 

คนวัยเจนซีก็มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รลุกข้ึนสู้กับปัญห�

ก�รเหยียดเช้ือช�ติ ผลสำ�รวจจ�กผู้ใช้ง�นวัยเจนซี

ของแอพพลิเคชัน Yubo พบว่� 88% ในจำ�นวน 

38,919 คน เห็นตรงกันว่�ประช�ชนช�วแอฟริกัน-

อเมริกันน้ันถูกปฏิบัติอย่�งไม่เท่�เทียมเหมือน 

คนทั่วไป และยังสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวท�ง

สังคมอย่�ง Black Lives Matter 

ปรับความเข้าใจตัวเอง 
ก่อนเข้าใจคนรุ่นใหม่

 เช่นเดียวกับคนวัยเจนซีในไทย เช่น กลุ่ม

เย�วชนปลดแอก และกลุม่นักเรียนเลว ทีอ่อกม�

พูดเร่ืองสิทธิและคว�มเท่�เทียมที่ประช�ชนควร

ไดรั้บในมติติ�่ง ๆ  โดยหล�ยคว�มเคลือ่นไหวได้

กล�ยเป็นแรงผลักดันให้ประช�ชนวัยอื่นออกม�

แสดงจุดยืนร่วมกันเพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย 

 
ความเป็นส่วนตัว
และความเข้าใจเทคโนโลยี
ผู้ปกครองหล�ยคนคงเคยถูกปฎิเสธคำ�ขอเป็น

เพื่อนจ�กลูก ๆ ในโซเชียลมีเดีย หรือถูกบล็อก

ก�รมองเหน็ในเฟซบุก๊ แทจ้รงิแลว้ พวกเข�ไมไ่ด้

รังเกียจหรือไม่ต้องก�รมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ 

แต่โซเชียลมีเดียคือพ้ืนท่ีในก�รแสดงออกถึงตัวตน 

และพวกเข�ใช้พื้นที่ น้ีเพื่อคัดเลือกผู้คนที่เข�

สบ�ยใจที่จะเปิดเผยคว�มเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่คนรุ่นใหม่ให้คว�มสำ�คัญและต้องก�รเป็น 

พื้นฐ�นในก�รดำ�เนินชีวิต

 ส่ิงหน่ึงท่ีปฏิเสธไม่ได้คือประช�กรกลุ่มเจนซี

เป็น Digital Native พวกเข�เติบโตม�กับ

เทคโนโลยี เข้�ใจก�รใช้ง�น ข้อดีข้อเสีย และ

เลือกรับข่�วส�รที่มีอยู่มห�ศ�ลในโลกออนไลน์ 

ได้เป็นอย่�งดี ฉะน้ัน ก�รอ้�งข้อมูลที่ส่งต่อกัน 

ในแบบ “เข�บอกว�่” จงึไมม่น้ีำ�หนักม�กพอทีจ่ะ

เชื่อถือสำ�หรับคนรุ่นใหม่ 

 มมุมองของผูใ้หญท่ีค่ดิว�่คนรุ่นใหมก่�้วร้�ว

หรือชอบต้ังคำ�ถ�มในเร่ืองที่ไม่เหม�ะสม ห�กลอง

มองอีกมุมหน่ึง ปัญห�ที่พวกเข�เผชิญและ 

เรียกร้องให้แก้ไข ต่�งก็เป็นปัญห�ที่เร�ทุกคนเผชิญ 

อยู่ตลอดม� ก�รเติบโตของคนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้

จ�กคว�มวุ่นว�ย ขัดแย้ง และย�กลำ�บ�ก แล้วหัน

ม�พูดถึงปัญห�อย�่งตรงไปตรงม� แท้จริงก็เป็นไป

เพื่ออน�คตที่ดีสำ�หรับคนทุกวัยเช่นกัน 

เรื่อง : นพกร คนไว
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ที่ม� : unlockmen.com / บทคว�ม “On the Cusp of 
Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We 
Know About Gen Z So Far” โดย KIM PARKER AND RUTH  
IGIELNIK จ�ก pewsocialtrends.org / บทคว�ม “THE ACTION 
GENERATION: How Gen Z really feels about race, equality, 
and its role in the historic George Floyd protests, based on 
a survey of 39,000 young Americans” โดย Dominic-Madori 
Davis จ�ก businessinsider.com / บทคว�ม “The climate crisis 
spawned a generation of young activists. Now they’re 
voters.” โดย Sarah Kaplan จ�ก washingtonpost.com / 
ง�นเสวน� “Future Generations and Their Impact on the 
Future of Living” โดย FutureTales LAB by MQDC / ง�นวิจัย 
Millennial Careers: 2020 Vision โดย ManpowerGroup 
จ�ก manpowergroup.com

* Toxic Masculinity หม�ยถึง วัฒนธรรมคว�มเป็นลูกผู้ช�ย  
 เช่น ก�รสอนให้เด็กผู้ช�ยต้องทำ�ตัวเป็นลูกผู้ช�ย โดยก�รห้�ม 
 แสดงอ�รมณ์ อีกท้ังส่งเสริมค่�นิยมแบบผิดๆ เช่น เจ้�อ�รมณ์  
 และนิ่งเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อผู้ช�ยเองและสังคมรอบตัว
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เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

เพราะอะไร “ลิสบอน” (Lisbon) เมืองเล็ก ๆ ในยุโรปใต้และเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส ชาติแห่งนักเดินเรือที่ไม่เคยอยู่น่ิง 
และขยันออกเดินทางสำารวจและขยายอาณานิคมในดินแดนใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่ 15 หรือยุคแห่งการสำารวจ 
(Age of Discovery) ถึงได้เป็นเมืองอันดับหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวหลายช่วงวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ในวันนี้ ลิสบอนแค่อยู่เฉย ๆ  
นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกก็พร้อมจะเก็บกระเป๋าเดินทางมาหาแบบไม่ลังเล ผลสำารวจจาก müvTravel บริษัทวางแผนการท่องเท่ียว 
ยุคดิจิทัลรายงานว่า ลิสบอนคือจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ท่ีคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะชาวมิลเลนเนียลเลือกเดินทางมา 
ท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2019
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เหตุผลหลัก ๆ น่�จะอยู่ที่บรรย�ก�ศของเมืองที่

มทีัง้คว�มชิคและคลู ว�่กนัว่�ลสิบอนเปน็เมอืงที่

ผสมผส�นเสน่ห์ของซ�นฟร�นซิสโกและป�รีส 

เข้�ไว้ด้วยกันอย่�งลงตัว แต่กลับมีค่�ครองชีพที่

ไม่เจ็บกระเป๋�สต�งค์นักท่องเที่ยว อีกท้ังในหล�ยปี 

ที่ผ่�นม� ลิสบอนยังเป็นเมืองที่พย�ย�มเติบโต

อย่�งยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคงไว้ซึ่ง

อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่คนวัยมิลเลนเนียลต่�ง 

ให้ค่�และถวิลห�

From Tourists to Residents
23 ร�งวลั คอืจำ�นวนก�รันตทีีล่สิบอลคว้�ชัยชนะ

ม�ได้ในเวที World Travel Awards กับก�รเป็น

เมืองแห่งก�รท่องเท่ียวดีเด่นด้�นต่�ง ๆ ประจำ�ปี 

2020 โดยมีร�งวัลเด่นที่ไม่มีทีท่�ว่�จะลงจ�ก

ตำ�แหน่งง่�ย ๆ  อย�่งก�รเป็น “เมืองแห่งก�รท่องเทีย่ว

ที่ดีที่สุดในยุโรป” (European Tourist Destination) 

ซ่ึงลิสบอนได้รับชัยชนะติดต่อกันม�แล้วถึง 4 ปีซ้อน 

และห�กไม่นับสถ�นก�รณ์ที่ทั้งโลกเผชิญเร่ือง

ก�รแพร่ระบ�ดของโควดิ-19 ลสิบอนในย�มปกติ

จะอ้�แขนรับนักท่องเที่ยวจ�กทั่วโลกเฉลี่ยเป็น

จำ�นวนถึง 12 ล้�นคนต่อปีเลยทีเดียว โดยจุดหม�ย

สำ�คัญที่นักท่องเที่ยวช่ืนชอบก็คือช�ยห�ดอัน

สวยง�มของทะเลแอตแลนติกทีอ่ยูล่อ้มรอบลิสบอน 

บวกกับอ�ก�ศที่ค่อนข้�งอบอุ่น และฤดูหน�วที่

ไมห่น�วเยน็จนเกินไป ทำ�ใหท้ีน่ี่กล�ยเปน็ดนิแดน

สวรรค์ในช่วงพักร้อนของนักท่องเที่ยวจ�กทั่วทุก

ส�รทิศ

 แต่นอกเหนือจ�กเร่ืองดินฟ้�อ�ก�ศและ

คว�มงดง�มของเมืองแล้ว ดูเหมือนว่�สิ่งถูกใจ

ช�วมิลเลนเนียลอยู่ไม่น้อยก็คือ “คุณภ�พชีวิต” 

(Quality of Life) ของผู้อยู่อ�ศัยในลิสบอน โดย

ล่�สุดนิตยส�รสัญช�ติอังกฤษช่ือดังอย่�ง Monocle 

ยกย่องให้ลิสบอนเป็นเมืองที่ผู้คนมีคุณภ�พชีวิต

อยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 

ก�รตัดสนิหลกั ๆ  จ�กคณุภ�พของก�รคมน�คม 

คว�มรุ่มรวยท�งวัฒนธรรม จำ�นวนพื้นที่สีเขียว 

ร�ค�ท่ีอยู่อ�ศัย และโอก�สท�งธุรกิจ (3 เมืองแรก

ที่มีคุณภ�พชีวิตดีที่สุด ได้แก่ ซูริค โตเกียว และ

มิวนิก) จึงไม่น่�แปลกใจที่ในยุคของ Gig Economy 

หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยคนทำ�ง�นอิสระ  

ซ่ึงส่วนม�กเป็นช�วมิลเลนเนียลท่ีบ้�งก็เรียกตัวเอง

ว่�ดิจิทัล โนแมด (Digital Nomad) เลือกท่ีจะ 

ปักหลักอยู่ ท่ีลิสบอนแห่งน้ีหลังจ�กติดใจจ�ก

แผนที่ว่�จะม�ท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ

 ลอเรน จูลิฟฟ์ (Lauren Juliff) นักท่องเท่ียว

อ�ชีพและนักเขียนอิสระสัญช�ติอังกฤษ คือหนึ่ง

ในช�วมิลเลนเนียลท่ีตัดสินใจปักหลักอยู่ท่ีลิสบอน

กับแฟนหนุ่ม หลังจ�กที่เธอเดินท�งท่องเที่ยว 

ม�แล้วกว่� 70 ประเทศ โดยเธอให้คว�มเห็นไว้ว่� 

ลสิบอนเปน็เมืองทีส่มบรูณ์แบบทัง้คว�มสวยง�ม

ของเมือง อ�ก�ศ ค่�ครองชีพที่สมเหตุสมผล 

และยังมีบรรย�ก�ศของฮับสต�ร์ตอัพน�น�ช�ติ

ท่ีกำ�ลังเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ  แถมคนท้องถ่ินยังส�ม�รถ

พูดภ�ษ�อังกฤษได้ดี เธอจึงห�เพื่อนใหม่ได้ 

ไม่ย�ก โดยเธอยังเล่�ในบล็อกส่วนตัวอีกว่� ใน 18 

เดือนที่เธออ�ศัยอยู่ที่ลิสบอน เธอใช้รถไฟฟ้� 

ไปแค่ 1 ครั้งเท่�นั้น นั่นเป็นเพร�ะว่�ลิสบอนเป็น

เมอืงขน�ดกะทดัรัดทีส่�ม�รถเดนิได ้(Walkable 

City) และก�รเดินเท้�ภ�ยใน 5 น�ทีละแวก

อพ�ร์ตเมนต์ของเธอ ยังพ�ให้เธอได้จะพบกับ 

ร้�นอ�ห�รน�น�ช�ติทั้ งสัญช�ติอิต�เลียน  

เม็กซิกัน เปรูเวียน ญี่ปุ่น อ�ร์เจนติเนียน และ

เนป�ลิส ซึ่งน่�จะสะท้อนให้เห็นได้ว่� ลิสบอน

เป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ม�ใหม่ 

ได้เป็นอย่�งดี เช่นเดียวกับ คริส ซ�เวอร์  

(Chris Savor) โปรดิวเซอร์เพลงวัย 30 ต้น ๆ ที่

กต็ดัสนิใจอยูต่อ่หลงัจ�กม�เยอืนลิสบอนในขณะ

ทำ�เพลงให้กับเทศก�ลสัปด�ห์แฟช่ันลิสบอน 

(Lisbon Fashion Week) โดยเข�ให้เหตุผลว่�  

ทีน่ี่เปน็เมอืงทีม่อี�ก�ศด ีเข�รักในสถ�ปตัยกรรม

เก่�ของเมือง หลงเสน่ห์กับถนนหนท�งที่ปูด้วย

หินช�ดห�ย และดนตรีสดแสนคึกคักทีมั่กจัดแสดง

อยู่ทั่วทั้งเมือง

รู้หรือไม่
ช�วมิลเลนเนียลอ�ยุระหว่�ง 18-35 ปีจำ�นวน 

ร�ว 60% มีคว�มคิดที่จะย้�ยไปอยู่ต่�งประเทศ

เพื่อห�ประสบก�รณ์ใหม่ ๆ  และโอก�สในหน้�ที่

ก�รง�นที่ดีขึ้น แม้คว�มคิดในก�รลองไปใช้ชีวิต

ต่�งแดนสำ�หรับวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจะมี

อยู่ทุกยุคสมัย แต่ดูเหมือนว่�ช�วมิลเลนเนียล 

จะมีคว�มคิดน้ีม�กกว่�คนวัยอื่นที่เคยเป็นวัยรุ่น

ม�ก่อน เหตุส่วนหน่ึงเป็นเพร�ะวัยมิลเลนเนียน

ไม่นิยมใช้จ่�ยหรือลงทุนในระยะย�วอย่�ง 

ก�รซื้อบ้�นเหมือนกับคนรุ่นพ่อแม่ ก�รไม่มี 

ชนักตดิหลงัทีบ่�้นเกดิทำ�ใหช้�วมิลเลนเนียลรู้สกึ

อิสระและอย�กห�โอก�สที่ดีกว่�ในถิ่นฐ�นใหม่ 

โดยผลก�รสำ�รวจช�วมลิเลนเนียลทีม่คีว�มคดิจะ

ย้�ยไปอยู่ต่�งประเทศจำ�นวนร�ว 20,000 คน 

จ�ก MoveHub ร�ยง�นว่� พวกเข�ต้องก�รห�

โอก�สที่ดีกว่�ในหน้�ที่ก�รง�น และปัจจัยที่

สำ�คัญที่สุดที่ช�วมิลเลนเนียลให้คว�มสำ�คัญ 

ก็คือ “ค่�ครองชีพ” ของประเทศที่จะย้�ยไปอยู่ 

ทำ�ให้ 3 ประเทศหลักที่คนวัยทำ�ง�นเคยอย�ก 

ย้�ยเข้�ไปอยู่ม�กที่สุดอย่�ง สหรัฐอเมริก�  

สหร�ชอ�ณ�จักร และออสเตรเลีย กำ�ลังได้รับ

คว�มนิยมที่ลดลง เนื่องจ�กทั้งส�มประเทศนี้มี

ค่�ครองชีพที่สูงม�กเกินกำ�ลังของช�วมิลเลนเนียล 

บ�งส่วน

Ph
ot
o 
by

 C
la
ud

io
 S
ch

w
ar
z|

@
pu

rz
lb
au

m
 o
n 
Un

sp
la
sh

Ph
ot
o 
by

 J
ul
ia
n 
Di
k 
on

 U
ns
pl
as

h

Ph
ot
o 
by

 D
en

ni
s F

lin
se
nb

er
g 
on

 U
ns
pl
as

h



CREATIVE THAILAND  I  26

Building a People-Friendly City
นอกจ�กก�รเป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน 

แห่งก�รใช้ชีวิตสำ�หรับคนรุ่นใหม่แล้ว ที่ลิสบอน

ยังมีมุมใหญ่ที่เงียบสงบและผ่อนคล�ยผู้อ�ศัย 

ไดด้ีไมแ่พเ้มอืงไหนในโลก เพร�ะรอ้ยละ 85 ของ

ประช�กรที่อยู่ในลิสบอนส�ม�รถเข้�ถึงพื้นที่ 

สเีขียวในเมอืงไดภ้�ยในระยะท�งเพยีง 300 เมตร

เท่�น้ัน และน่ีเองอ�จจะเป็นคว�มลงตัวของ 

ก�รใช้ชีวิตในเมืองที่คนรุ่นใหม่กำ�ลังต�มห�

 ลิสบอนมีพื้นที่ธรรมช�ติม�กกว่� 750 

เอเคอร์ หรือประม�ณ 3 ล�้นตร.ม. ซึง่หน่ึงในน้ัน

เป็นทีต้ั่งของ “Monsanto Park” หน่ึงในป่�ในเมือง

ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ได้รับก�รข้ึนทะเบียนจ�ก 

Forest Stewardship Council (FSC) องค์กรที่มี

ม�ตรฐ�นสูงสุดด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและ

ป่�ไม้ นอกจ�กน้ี ลิสบอนยังสร้�งโปรเจ็กต์ 

ท�งเดินสีเขียวท้ังหมด 9 แห่งท่ัวเมือง โดยท�งเดิน

ที่มีช่ือเสียงม�กที่สุดคือ “Vale de Alcântara 

Green Corridor” ท�งเดินสีเขียวระยะท�ง 3 

กิโลเมตรที่เชื่อมจุดศูนย์กล�งของป่� Monsanto 

ไปยังแม่น้ำ�เทกัส (Tagus River) ซึ่งมีจุดประสงค์

ให้ผู้คนส�ม�รถปั่นจักรย�นหรือเดินเล่นพักผ่อน

หย่อนใจได้อย่�งสะดวกและง่�ยด�ย และแน่นอน

ว่�รัฐบ�ลยังมีแผนก�รสนับสนุนให้ประช�ชนใช้

จักรย�นเดินท�งเป็นหลักไม่ต่�งจ�กเมืองเจริญ

อื่น ๆ ในยุโรป โดยต้ังแต่ปี 2017 ท�งก�รได้เปิดตัว

โปรเจก็ต์ “Bike Sharing” ทีแ่บง่ปนัจกัรย�นไฟฟ�้

เพ่ือให้ประช�ชนได้สัญจรไปม�แบบกรีน ๆ  พร้อม

มีจุดช�ร์ตไฟฟ้�ให้บริก�รถึง 516 แห่งทั่วเมือง 

ขณะนี้มีจักรย�นไฟฟ้�ที่ใช้ได้ร่วมกันม�กกว่� 

600 คนั มเีลนจกัรย�นระยะท�งม�กกว่� 56 ไมล ์

และลิสบอนยังมีแผนจำ�กัดพื้นที่ก�รใช้รถยนต์ 

เพื่อกระตุ้นให้ประช�ชนเดินท�งโดยก�รเดิน  

ปั่นจักรย�น หรือก�รใช้บริก�รขนส่งส�ธ�รณะ

แทนอีกด้วย

 แนวท�งก�รสร้�งเมืองสีเขียวข้�งต้นนี้ 

ไม่ได้เพิ่งเร่ิมต้น แต่ลิสบอนใช้เวล�กว่� 10 ปี 

ในก�รพย�ย�มสร้�งเมืองของพวกเข�ให้ยั่งยืน 

โดยเริ่มต้นม�ตั้งแต่ปี 2008 ช่วงที่โลกเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ ในตอนน้ันโปรตุเกสเป็นประเทศที่ 

จัดว่�มีค่�แรงข้ันต่ำ�ท่ีน้อยม�กเม่ือเทียบกับประเทศ

อื่น ๆ  ในยุโรป คนหนุ่มส�วจึงนิยมย้�ยออกนอก

ประเทศเพื่อเส�ะห�โอก�สท�งก�รง�นและ 

ก�รเงินที่ดีกว่� รัฐบ�ลจึงมีแผนพัฒน�ประเทศ

ใหมโ่ดยก�รลงทนุสร้�งเมอืงใหย้ัง่ยนื เพร�ะเมอืง

ที่ยั่งยืนนำ�ม�ซึ่งคุณภ�พชีวิตที่ดีของประช�ชน 

และน่ันก็ส�ม�รถเรียกให้ประช�ชนของพวกเข�

กลับม�พร้อม ๆ กับเหล่�ผู้ม�เยือนและผู้อ�ศัย

หน้�ใหม่ ๆ เช่นกัน ซึ่งตลอดเวล�กว่� 10 ปีกับ

ก�รพัฒน�เมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้คนและส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันลิสบอนก็ได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหลวง

สีเขียวของยุโรป” ประจำ�ปี 2020 ซึ่งลิสบอน 

นำ�เสนอคอนเซ็ปต์ของก�รสร้�งเมืองสีเขียวของ

พวกเข�ไว้ว่� “เลือกท่ีจะพัฒน�” (Choose to 

Evolve) แม้จะมีข้อจำ�กัดท�งด้�นเงินทุนและ

ทรัพย�กร แต่พวกเข�ก็เลือกที่จะพัฒน�ในแนวท�ง

ที่เรียบง่�ย แต่ก็ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้

เช่นกัน โดยภ�ยหลังจ�กที่ลิสบอนได้รับเลือก 

ให้เป็นเมืองหลวงสีเขียวของยุโรปเพียง 2 วัน  

ช�วเมืองกว่� 4,500 คนก็ได้เฉลิมฉลองโดย 

ก�รปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบเมืองเป็นจำ�นวน 

20,000 ต้น พร้อมก�รประก�ศว่�ลิสบอนจะเป็น

เมืองที่ปลอดก๊�ซค�ร์บอนแบบ 100% ให้ได้

ภ�ยในปี 2050 และจะทยอยปลูกต้นไม้เพิ่มเป็น 

100,000 ต้นตลอดปีอีกด้วย

รุ่นนี้ที่รักษ์โลก
รู้หรือไม่ว่�ช�วมิลเลนเลียลที่ตอนน้ีถือเป็น

ประช�ชนคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลก กำ�ลังให้

คว�มสนับสนุนและขับเคลื่อนเร่ืองคว�มยั่งยืน

ม�กท่ีสุด ซ่ึงน่ันรวมถึงประเด็นด้�นคว�มเท่�เทียม 

โลกร้อน สันติภ�พ และคว�มเสมอภ�ค โดยนิตยสาร

ฟอร์บส์ร�ยง�นว่� 79% ของคนทำ�ง�นวัยมิลเลนเนียล

จะภักดีกับบริษัทท่ีใส่ใจเร่ืองสังคมและส่ิงแวดล้อม 

เพร�ะพวกเข�เชื่อว่�สังคมจะเปลี่ยนได้ ต้องเริ่ม

จ�กองค์กรที่ให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นดังกล่�ว 

อีกทั้งผลสำ�รวจโดย Nielsen Poll ยังบอกอีกว่� 

ช�วมิลเลนเนียลถึง 73% ยินดีที่จะจ่�ยม�กข้ึน

เพ่ือซ้ือสินค้�จ�กแบรนด์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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พาทัวร์ 3 แหล่งฮิปสุดชิคในลิสบอน
ม�ถึงตรงน้ี หล�ยคนอ�จจะยังนึกบรรย�ก�ศ

คว�มเจ๋งของเมืองน้ีไม่ออก ว่�ทำ�ไมลิสบอนจึง

ครองใจวยัมลิเลนเนียลไดอ้ย�่งอยูห่มดั ม�ดพูืน้ที่

สร้�งสรรคต์�่ง ๆ  ทีเ่ปน็ทีนิ่ยมในหมูน่กัทอ่งเทีย่ว

รุ่นใหม่และยังสร้�งโอก�สท�งธุรกิจให้เกิดข้ึนใน

ท้องถิ่นไปได้พร้อม ๆ กัน

 
Baixa and Rossio
ย่�นที่เป็นมิตรและฮิตสุดในหมู่นักท่องเที่ยว  

ทีน่ี่ถือเปน็หน่ึงในแลนดม์�ร์กและย�่นก�รค�้ของ

ลสิบอน เพร�ะอยูใ่จกล�งเมอืงและลอ้บรอบดว้ย

ตึกเก่�ม�กม�ยในสไตล์นีโอคล�สสิก ซึ่งได้รับ

ก�รบูรณะข้ึนใหม่หลังเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่

เมื่อปี 1755 ตึกที่โดดเด่นสุดคงไม่พ้นจัตุรัส 

ก�รค้�ปร�ซ�ดูกูแมร์ซียู (Praça do Comércio) 

ซึง่เดมิเคยเปน็พระร�ชวงัม�กอ่น ทีน่ี่มลี�นกว้�ง

ริมแม่น้ำ�เทกัสอันโอ่อ่� ทำ�ให้เป็นอีกหน่ึงท่ีเช็กอิน 

ของนักท่องเทีย่ว และ Baixa & Rossio ยังเป็นย่�น 

เดินเท้�ยอดนิยมของคนท้องถ่ินและนักท่องเที่ยว 

เพร�ะท่ีน่ีเป็นท้ังแหล่งช้อปป้ิง ศูนย์รวมร้�นอ�ห�ร

ซีฟู้ดท้องถ่ินและร้�นอ�ห�รน�น�ช�ติ ร้�นข�ยของ

ที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์

แฟช่ันและง�นศิลปะ และยังเป็นทีต้ั่งของ Livraria 

Bertrand ร้�นหนังสอืทีเ่ก่�แก่ทีส่ดุในโลกทีค่นรัก

หนังสอือย�กเดนิท�งม�เยีย่มเยอืนสกัคร้ังในชีวติ 

ซ่ึงรับหน้�ทีเ่ป็นเจ้�ภ�พจัดง�นหนังสือของประเทศ

โปรตุเกสทุกปีอีกด้วย

 

Bairro Alto
อีกหน่ึงย่�นฮิตที่มีบรรย�ก�ศแบบโบฮีเมียน  

ว่�กันว่�ถ้�คืนวันเส�ร์แล้วลิสบอนดูเงียบเหง�ให้

ตั้งข้อสงสัยได้เลยว่� ผู้คนแห่ม�ท่องร�ตรีที่ 

ย่�นนี้! แม้จะเป็นย่�นที่มีลักษณะชันเป็นเชิงเข� 

แต่นักท่องเที่ยวและวัยรุ่นก็ไม่ท้อที่จะเดินข้ึนม�

สมัผสักับประสบก�รณ์ไนตไ์ลฟส์ดุฮิตทีเ่ตม็เปีย่ม

ไปด้วยสีสัน ที่นี่เต็มไปด้วยสตรีทอ�ร์ตข้ึนช่ือ  

มีทั้งบรรด�บ�ร์ม�กม�ยที่มักเล่นเพลง Fado ซึ่ง

เป็นแนวดนตรีเฉพ�ะของโปรตุเกส ร้�นอ�ห�ร 

ค�เฟ่ ร้�นสัก โรงแรมและอพ�ร์ตเมนต์สุดแนวที่

มีคอนเซ็ปต์รักษ์โลกถูกใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่

อย�กม�พักในย่�นฮิป ๆ  ก็อัดแน่นอยู่ที่นี่คอยรอ

รับผู้ม�เยือนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

 

ที่ม� : บทคว�ม “After 70 Countries, Why I Moved to Lisbon, 
Portugal” (สิงห�คม 2020) จ�ก neverendingfootsteps.com /
บทคว�ม “Evolution Is a Choice for Lisbon, the New 
2020 Green European Capital” (กุมภ�พันธ์ 2020) จ�ก 
usgrdco.com / บทคว�ม “Lisbon emigration: Why 
millennials are moving to the Portuguese capital in 
their droves” (ตุล�คม 2017) จ�ก independent.co.uk / 
บทคว�ม “Lisbon is the 10th city with the best quality of 
life in the world, regarding Monocle.” ( มิถุน�ยน 2019) 
จ�ก lisbob.net / บทคว�ม “Portugal named Europe’s 
Leading Destination at World Travel Awards” (พฤศจิก�ยน 
2020) จ�ก euronews.com / บทคว�ม “The ‘No Nation’ 
Generation - Global Moving Trends” (กุมภ�พันธ์ 2020) 
จ�ก movehub.com / บทคว�ม “The 10 Coolest  
Neighbourhoods in Lisbon” (พฤศจิก�ยน 2018)  
theculturetrip.com
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รู้หรือไม่
 นอกจ�กจะเป็นที่ต้ังของร้�นหนังสือเก่�แก่ที่สุดในโลกแล้ว ลิสบอนยังมี 

 ร้�นหนังสือที่จัดว่�เล็กที่สดุในโลกด้วยเช่นกัน ร้�นน้ันมีช่ือว่� “Livraria  

 do Simão” ทีท่ัง้ร้�นมหีนังสอืรวมกนัประม�ณ 4,000 เลม่ แต่มีพ้ืนท่ี 

 น้อยกว่� 4 ตร.ม. จึงส�ม�รถรับลูกค้�ได้แค่ครั้งละ 1-2 คนเท่�นั้น
 

 ท�ร์ตไข่อ�จเป็นของหว�นยอดฮิตในม�เก๊� แต่จริง ๆ แล้ว ท�ร์ตไข่ 

 มีต้นกำ�เนิดที่ลิสบอนนี่เอง โดยว่�กันว่�มีเพียง 3 คนในโลกเท่�นั้น 

 ที่รู้สูตรลับก�รทำ�ท�ร์ตไข่แบบดั้งเดิม โดยหนึ่งในผู้รู้ได้ทำ�ท�ร์ตไข่ 

 สูตรดั้งเดิมน้ีข�ยที่ร้�น Pastéis de Belém ซึ่งมียอดข�ยเฉลี่ยถึง  

 50,000 ชิ้นต่อวัน

Alcântara
อีกหน่ึงย่�นสุดชิลล์ริมนำ้�ที่เป็นแหล่งรวมคน 

คลู ๆ  ม�ไวด้ว้ยกนั ทีน่ี่ข้ึนช่ือในด�้นก�รเปน็ย่�น

สร้�งสรรค์ เพร�ะท่�เรือเก่�อย่�ง Docas de 

Santo Amaro ถูกเนรมติใหมใ่หเ้ปน็พืน้ทีพ่กัผอ่น

รมิน้ำ� ที่เดก็ ๆ  จะไดม้พีืน้ที่ให้วิง่เล่น และผูใ้หญ่

ก็มีที่ให้แฮงก์เอ�ต์ ไว้กินดื่มในร้�นอ�ห�รและ

บ�ร์เก๋ ๆ ที่อยู่โดยรอบ อีกทั้งย่�นนี้ยังเป็นที่ตั้ง

ของแหล่งฮิปใหม่ล่�สุดที่โรงง�นอุตส�หกรรม 

สิ่งทอเก่�ชื่อว่� LX Factory ได้รับก�รบูรณะใหม่

ใหเ้ปน็อ�ค�รทีม่รูีปแบบผสมผส�น (Mixed-use) 

ซึง่ประกอบไปดว้ยร้�นค�้ ร้�นหนังสอื ร้�นอ�ห�ร 

โชวรู์มสำ�หรับง�นด�้นวฒันธรรมและศลิปะ และ

ออฟฟิศ โดยภ�ยนอกอ�ค�รยังจัดตล�ดนัด 

ที่ส�ม�รถดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น 

ใหม้�จับจ่�ยสนิค�้จ�กผูป้ระกอบก�รสร้�งสรรค์

ได้อย่�งคึกคักอีกด้วย 
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : ศันสนีย์ เล้�อรุณ และ พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

จากการเป็นหนึง่ในผูก้ำากับของจทีีเอชท่ีตอนนีก้ลายมาเป็นจดีีเอช มาวันนี ้ยง้-ทรงยศ สุขมากอนันต ์รัง้ตำาแหนง่กรรมการ
ผู้จัดการของนาดาว บางกอก บริษัทดูแลและพัฒนาศิลปิน บริษัทลูกของจีดีเอชมาสู่ปีที่ 11 แล้ว เขาทำางานร่วมกับ แท้ด- 
รดีนภิส โกสิยะจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร และทีมงานคนอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์
ผลงานรสมือนาดาว ท้ังหนงั ซรีสี ์ละคร และงานเพลง ท่ีล้วนตอบโจทย ์New Gen เสมอมา ท้ังยงัคลุกคลีกับศิลปินในสงักัด
ท่ีส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ จนเข้าใจและเรียนรู้วิธีการพูดคุยกับเด็ก ๆ นำาไปสู่การสร้างนาดาวให้เป็นบริษัทที่ทำางาน 
ด้วยใจที่เปิดกว้าง มีเหตุผล ให้อิสระ และเข้าใจมุมมองของคนรุ่นใหม่ทั้งที่เป็นศิลปินในสังกัดและกลุ่มคนดู โดยไม่ลืมใส่ใจ
ความคิดเห็นของคนทุกเจน ท้ังหมดนี้ส่งให้นาดาวกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มอบความสุขให้แก่คนทำางาน ศิลปิน และผู้ชม
ของพวกเขา ด้วยวิธีการทำางานแบบเป็นพี่เป็นน้องและครอบครัวที่แม้สมาชิกจะแตกต่างหลากหลาย แต่ก็เติบโตไปด้วยกัน
ได้อย่างราบรื่น

CONVINCE ME IF YOU CAN 
ถอดรหัสความคิดคนรุ่นใหม่

ผ่านมุมมองของย้ง-ทรงยศ และแท้ด-รดีนภิส
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มาร่วมงานในฐานะผู้บริหารของนาดาวได้อย่างไร
ยง้ : ผมเร่ิมตน้จ�กก�รเปน็หนึง่ในผูก้ำ�กบัหนังแฟนฉนัของจทีเีอช ซึง่จทีเีอช

เป็นบริษัทผลิตหนัง จึงมีนักแสดงที่แจ้งเกิดจ�กก�รเล่นหนัง ส่วนใหญ่เป็น

คนรุ่นใหม่ท่ีไม่มีผู้จัดก�รหรือสังกัด พอนักแสดงม�ร่วมง�นกับเร� ช่วงแรก ๆ 

เร�เลยดูแลง�นให้น้อง ๆ ไปก่อน แต่ระยะหลังเร่ิมมีนักแสดงม�กข้ึน พี่จิน� 

โอสถศิลป์ หน่ึงในผู้บริห�รของจีทีเอชจึงคิดอย�กทำ�น�ด�ว เพ่ือเป็นบริษัทย่อย

ดูแลและพัฒน�ศิลปิน แล้วชวนผมม�ทำ� แต่ผมก็ขอพี่เข�ว่�ขอทำ�น�ด�ว 

ในวิธีของเร�นะ คือไม่อย�กกดปุ่มสั่งก�รหรือบังคับให้ใครทำ�สิ่งที่เข� 

ไม่อย�กทำ� ตอนแรกคิดว่�คงทำ�ได้ไม่น�น แต่ถึงตอนนี้ก็เข้�สู่ปีที่ 11 แล้ว 

(หัวเร�ะ)

 

พอเร่ิมมีนักแสดงในสังกัดมากข้ึนและช่วงอายุต่างกัน มีวิธี
ส่ือสารกับแต่ละเจนอย่างไร 
ย้ง : ทุกวันน้ีน�ด�วมีศิลปินในสังกัด 39 คน มีตั้งแต่ระดับประถมจนถึง 

โตสุด 39 ปี มีช่วงหนึ่งที่เร�รู้สึกว่�คุยกับกลุ่มหน่ึงได้ไม่รู้เร่ืองเท่�คุยกับ 

อีกกลุ่ม และมีกลุ่มหนึ่งที่คุยไม่ได้ลึกซึ้งหรือผูกพันเท่�กับอีกกลุ่ม นักแสดง

แต่ละเจนก็แตกต่�งกันไป เช่น ถ้�เป็นรุ่นโตๆ อย่�งพี่ซันน่ี (ซันน่ี  

สุวรรณเมธ�นนท์) พี่เต๋อ (ฉันทวิชช์ ธนะเสวี) พี่เปอร์ (สุวิกรม อัมระนันทน์) 

เร�คุยกันน้อยม�ก อ�จเพร�ะเข�โตกันหมดแล้ว มีคว�มคิดและ

ประสบก�รณ์ที่เป็นของตัวเองม�กพอ ต่อให้เร�แนะนำ�อะไรไป ถ้�เข�มี 

คว�มคิดหรือคว�มเช่ือบ�งอย่�ง มันไม่ได้แปลว่�จะไปเปลี่ยนเข�ได้  

เข�ชัดเจนแล้วว่�อะไรเหม�ะหรือไม่เหม�ะกับเข� แต่ก็ไม่ได้เกิดปัญห� 

อะไรนะ กลุ่มต่อม�คือกลุ่ม Hormones วัยว้�วุ่น Season 1 ซึ่งเร�ค่อนข้�ง

มีอิทธิพลต่อชีวิตเข� เช่น ต่อ (ธนภพ ลีรัตนขจร) โอบ (โอบนิธิ  

วิวรรธนวร�งค์) กันต์ (กันต์ ชุณหวัตร) ไมเคิล (ศิรชัช เจียรถ�วร) ฝน  

(ศนนัธฉตัร ธนพฒัน์พศิ�ล) เบลล ์(เขมศิร� พลเดช) ต้ัว (เสฎฐวุฒ ิอนุสทิธิ)์ 

ท็อป (ณภัทร โชคจินด�ชัย) เป็นกลุ่มที่อยู่ด้วยกันม�ตั้งแต่เข�ยังไม่เป็นที่

รู้จัก ทำ�ง�นที่ย�กลำ�บ�กม�ด้วยกัน จนกระทั่งค่อย ๆ ประสบคว�มสำ�เร็จ 

กลุ่มน้ีดูเหมือนสนิทและโตม�ด้วยกัน แต่จริง ๆ พอคุยกันแล้วไม่ได้ง่�ย

เท่�ไร แล้วอีกกลุ่มคือกลุ่มนักแสดงที่คัดเลือกจ�กโครงก�ร Hormones  

The Next Gen เพื่อค้นห�นักแสดงหน้�ใหม่ม�รับบทสมทบใน Hormones 

วัยว้�วุ่น Season 2 และเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น แบงค์ (ธิติ มห�โยธ�รักษ์) ต้�เหนิง 

(กัญญ�วีร์ สองเมือง) แพรว� (ณิช�ภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์) สก�ย (วงศ์รวี นทีธร) 

กลุม่นีม้ไีมเ่ช่ือ เถยีง งอแง ดือ้บ�้ง แต่กล�ยเปน็ว่�เปน็กลุม่ทีเ่ร�คยุกนัเยอะ

ในทุก ๆ  ดีเทลม�กที่สุด พอคุยกันด้วยเหตุผล เข�กลับรับฟังเร�ที่สุด อ�จเพร�ะ

เร�เหมือนทำ�คลอดเข�ม� จ�กที่เป็นเด็กธรรมด� แล้วจู่ ๆ เข้�ม�อยู่ใน

วงก�รบนัเทงิ มนัคอืก�รเกดิใหมแ่ละชีวิตทีเ่ปลีย่นไป แต่ถ้�พดูถงึคว�มสนิท

และผูกพัน เผลอ ๆ เร�สนิทและผูกพันกับ Hormones Season 1 ม�กกว่�

ด้วยซ้ำ� แต่ถ้�เป็นเรื่องคว�มเชื่อฟัง รุ่น Hormones The Next Gen เชื่อ

ม�กกว่� แต่ใช่ว่�จะไม่ดื้อนะ เวล�ดื้อ ดื้อม�กกว่�ด้วยซ้ำ� (หัวเร�ะ)

 

แท้ด : มันอ�จไม่ใช่เร่ืองคลิกไม่คลิก แต่เป็นเร่ืองของมุมมองก�รทำ�ง�น อย่�ง 

Hormones Season 1 เหมือนเร�เจอเข�ในวันทีเ่ข�มีประสบก�รณ์ชีวิตม�แล้ว

ส่วนหนึ่ง แล้วก็เติบโตต่อไปด้วยกัน แต่กับรุ่น Hormones The Next Gen 

เข�อยู่กับเร�ม�ตั้งแต่วันแรก สอนกันม�ทุกอย่�ง ถ้�เป็นเรื่องคว�มคลิกกับ

น้อง ๆ เร�ก็คลิกกับทุก ๆ คนนั่นล่ะ ไม่มีคว�มสัมพันธ์อะไรที่ไม่ลงตัว 

มีกฎในการอยู่ร่วมกันไหม นิยามคำาว่าเด็กด้ือของคุณคืออะไร
แท้ด : แท้ดไม่ค่อยนิย�มน้องว่�ดื้อหรือไม่ดื้อ แต่ถ้�เทียบว่�ก�รดื้อคือ 

ก�รไม่ได้เห็นด้วยกับเร� จริง ๆ เร�ชอบทำ�ง�นกับเด็กดื้อด้วยซ้ำ� แท้ดว่�

หน่ึงในข้อดขีองนักแสดงน�ด�วทกุคนคอืเข�กล�้พดูในสิง่ทีค่ดิ เวล�เร�บอก

ให้เข�ทำ�อะไร เข�จะถ�มเร�ว่�ทำ�ไมต้องทำ� ถ้�พูดแล้วเข�เก็ตเลย เข�จะทำ� 

แต่ถ้�เร�พูดแล้วเข�ยังไม่เก็ต เข�ก็จะถ�มว่�ทำ�ไม สุดท้�ยถ้�ไม่เห็นด้วย 

เข�ก็จะพย�ย�มพูดว่�ไม่เห็นด้วยเพร�ะอะไร จนกว่�จะตกลงกันได้ว่�ตรงไหน

คือตรงกล�ง หล�ยคร้ังเร�ค้นพบว่�จริง ๆ เร�อ�จไม่ได้มองในมุมของเข�ไว้ 

พอได้เห็นมุมมองคว�มคิดของเข�บ้�ง น่ันก็ดีกับก�รทำ�ง�นเหมือนกัน 

อย่�งไรก็ต�ม มันอ�จน่�หงุดหงิดตรงที่เร�ต้องเปลี่ยนจ�กจุดที่เร�อธิบ�ย

ม�เป็นจุดที่เร�ต้องทำ�ให้เข�แน่ใจ (Convince) แทน เร�ก็จะรู้สึกว่�ทำ�ไม

ต้องม�นั่งคอนวินซ์น้อง ๆ ด้วย แต่พอได้พูดคุยกันด้วยเหตุผล มันก็โอเค

และห�ข้อสรุปได้ 

 

ย้ง : คำ�ว่�ดื้อของเร�คือก�รพูดแล้วไม่ฟัง ไม่ได้มองว่�คว�มดื้อเป็นเรื่องแย่ 

เพร�ะตัวเองก็เป็นคนดื้อคนหน่ึง (หัวเร�ะ) เลยเข้�ใจ แต่แค่บ�งทีมันถึง 

จุดที่แบบว่�เร�ใช้พลังในก�รอธิบ�ยกับน้องอย่�งเต็มที่แล้ว ทำ�ไมยังไม่เข้�ใจอีก 

ดือ้จงัวะ เหน่ือยแล้วนะ แตส่ำ�หรับเร� เร�แนะนำ�สิง่ทีด่ทีีส่ดุจ�กมมุมองของ
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เร�กับน้องในฐ�นะพ่ีคนหน่ึง ซ่ึงก็ไม่แน่ใจหรอกว่�มันถูกต้อง 100% หรือเปล่� 

แต่วันนี้ที่เร�มีประสบก�รณ์และเข้�ใจแบบนี้ พี่แนะนำ�น้องได้แบบนี้ มันน่�

จะเปน็ประโยชน์กบัน้อง แตส่ดุท�้ยนอ้งจะฟงัหรือไมฟ่งัน้ัน จดุหน่ึงในใจเร�

ก็รู้สึกว่�ไม่อย�กไปบังคับเข� แล้วเร�ก็ต้องรู้จักปล่อยว�งด้วย 

เม่ือมีความเห็นท่ีแตกต่าง ในฐานะผู้บริหารซ่ึงเป็นผู้ใหญ่กว่า 
มีวิธีจัดการอย่างไร 
แท้ด : ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องที่ใครคนหนึ่งจะต้องคอนวินซ์อีกคน มันเป็นเรื่อง

ที่ว่�ทั้งทีมง�นและนักแสดงต่�งต้องคอนวินซ์กันและกันให้ได้ พี่โอ๊ต พี่ใน 

น�ด�วเคยสอนแท้ด เข�มักพูดในห้องประชุมว่�น้องก็ต้องคอนวินซ์พี่ให้ได้

เหมือนกัน หม�ยถึงว่�ถ้�เข�กับเร�เห็นไม่ตรงกัน มันมี 2 ท�ง คือพี่อธิบ�ย

มุมของพี่ไปแล้ว ถ้�น้องไม่เชื่อ น้องก็ต้องอธิบ�ยในมุมของน้องให้ได้  

เร�รู้สึกว่�ถ้�เปิดใจฟังเด็กเจนใหม่จริง ๆ เข�อธิบ�ยอยู่นะ บ�งทีอ�จด้วย

วุฒิภ�วะที่ทำ�ให้เข�อธิบ�ยสิ่งที่คิดออกม�ไม่ได้ชัดเจนขน�ดนั้น แต่จริง ๆ 

เข�มีประเด็นที่จะพูดอยู่ เพียงแต่เร�ต้องฟังและพย�ย�มจับประเด็นหน่อย 

แต่ไม่ใช่ไปเค้นให้เข�ตอบ ซึ่งน่ันจะทำ�ให้เข�เร่ิมกลัวโดนดุ แล้วก็จะปิด 

ก�รสื่อส�ร หลัก ๆ ต้องมีวิธีตะล่อมให้พูด เช่น พี่ย้งเป็นคนพูดคนสุดท้�ย 

ห้�มพูดก่อน ส่วนตัวแท้ดเป็นคนชอบฟังคว�มคิดเห็น เพร�ะมันจะมีอีกมุม

ที่บ�งทีเร�ก็โตม�กแล้วจนอ�จลืมไปว่�วัยเข�คิดอย่�งน้ัน กลุ่มเป้�หม�ย 

ก็เป็นวัยเข�ไหมล่ะ เร�เลยต้องฟังเข�เหมือนกัน เอ�จริง ๆ ต้องขอบคุณ

น้อง ๆ ด้วย เพร�ะถ้�ไม่มีมุมมองบ�งอย่�งของเข� วันนี้น�ด�วอ�จโดน

ดร�ม่�อะไรบ�งอย่�งไปแล้วก็ได้

 

ย้ง : โชคดีทีเ่วล�ทำ�ง�น เร�มักชอบฟังคว�มเห็นของน้อง ๆ  ไมช่อบก�รประชุม

ทีท่กุคนเงยีบ เชน่ เปดิตัวอย�่งซรีีสใ์หท้กุคนด ูเพร�ะอย�กฟงัคว�มเหน็แลว้

นำ�ไปปรบัแก ้ถ�้ทกุคนน่ังเงยีบจะหงดุหงดิม�กเลย เพร�ะไมม่ที�งทีจ่ะไม่มี

คว�มเห็น ช่วงแรก ๆ  มีเป็นอย่�งนั้นอยู่บ้�ง แต่พอเร�พย�ย�มปรับ หลัง ๆ  

น้องทกุคนก็แสดงคว�มคดิเหน็ มนัเลยกล�ยเปน็กึง่ๆ วฒันธรรมของน�ด�ว

ไปแล้วที่อย�กให้ทุกคนกล้�แสดงคว�มคิดเห็น เพื่อห�มุมมองตรงกล�ง  

มุมมองใหม่ ๆ หรือมุมมองที่แตกต่�ง แต่ห�กมีคว�มคิดเห็นไม่ตรงกัน 

สุดท้�ยเร�ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจ ก็จะขอสิทธ์ิว่�ถ้�น้องคอนวินซ์พี่ไม่ได้  

พีจ่ะขอเปน็คนเค�ะนะ แตบ่�งทพีอเค�ะไปเสร็จแลว้ ปร�กฏว�่น้อง ๆ  รู้สกึ

ว่�ไม่ได้ ยังไม่ใช่ เข�ก็จะไปรวมตัวคุยกันม�ก่อน แล้วม�คุยกับเร�อีกทีก็มี 

แต่ก�รรวมพลังกันม�อย่�งเดียวไม่ช่วยอะไรนะครับ (หัวเร�ะ) ต้องเป็น 

ก�รรวมพลังกันม�แล้วห�เหตุผลม�ให้ได้ว่�ทำ�ไมเร�ถึงต้องเปลี่ยนก�รตัดสินใจ 

ถ้�ฟังขึ้น มีเหตุผล ชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและเร�เข้�ใจได้ เร�ก็

พร้อมเปลี่ยนในที่สุด 

ถามถึงภาคสังคมในตอนน้ี การที่คนรุ่นใหม่ออกมาแสดง 
คิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น นาดาวมีวิธีรับมืออย่างไร
ย้ง : ที่ผ่�นม�เร�เป็นห่วงน้องเร� เพร�ะเข�เป็นคนที่อยู่กับสื่อ สังคม และ

ต้องทำ�ง�นกับพ�ร์ตเนอร์หล�ยเจ้�ที่มีกฎกติก�บ�งอย่�ง โดยระบบหรือ 

หลักก�ร เร�จะเตือนน้องว่�อะไรที่มันสุ่มเสี่ยง อย่�พ�ตัวเองไปพูดถึงหรือ

อยู่ในจุดนั้นเลย ส่วนตัวเร�ไม่ชอบเร่ืองก�รเหม�รวม เป็นต้นว่�ห�กใคร 

คนหน่ึงพูด ก็เหม�ไปว่�ทั้งน�ด�วพูดและคิดแบบน้ี ช่วงแรก ๆ มันเป็น 

แบบน้ัน เร�เลยรู้สกึว�่ท�งออกคอืไม่ควรมใีครสกัคนออกไปพดู ทัง้ทีจ่ริง ๆ  

คนในน�ด�วมี 40-50 คน และไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคน ผมมองว่�นี่คือ 

ข้อเสียของสังคมนะ พอเกิดก�รเหม�รวม กล�ยเป็นว่�เมื่อคนหนึ่งพูดอะไร

ออกไป คนในบริษัทเดียวกันก็จะถูกแปะป้�ยว่�คิดแบบเดียวกัน ซ่ึงมันไม่แฟร์ 

ช่วง 3-4 ปีก่อนหน้�นี้ เร�ไม่รู้จะแก้ปัญห�อย่�งไร เลยแนะนำ�น้องไปว่� 

ไม่ควรออกไปพูด เตือนว่�ถ้�ทำ�สิ่งนี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไร ไม่ได้บอกว่�

อะไรถกูหรือผดิ เพยีงแตรู้่สึกว�่มนักไ็มแ่ฟร์สำ�หรับคนทีไ่ม่ไดอ้อกไปพดูและ

ถูกเหม�รวมว่�คิดแบบน้ันเหมือนกัน แต่พอม�ถึงจุดหน่ึง น้องเข�เร่ิมทน 

ไม่ไหวแล้ว เลยออกไปแสดงคว�มคิดเห็นอะไรบ�งอย่�ง ซึ่งก็เข้�ใจเข�ล่ะ 

เร�เองก็ทนไม่ไหว (หัวเร�ะ) เลยตระหนักได้ว่�หรือจริง ๆ ก็อย่�ไปฝืนเลย 

มันไม่ยั่งยืน เร�ไม่ส�ม�รถต�มไปตรวจสอบหรือเป็นห่วงน้องได้ตลอดเวล� 

นั่นไม่ใช่วิธีที่จะทำ�ให้เข�มีชีวิตรอดอยู่ในสังคม 

 ถงึจุดหน่ึงเลยเรียกทกุคนม�นัง่คยุกัน ว�่มีคว�มเหน็กบัเร่ืองน้ีและอย�ก

ทำ�อย่�งไร ม�แชร์คว�มคิดและโหวตกันหน่อย ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เร�ย่อม

มคีว�มคดิเหน็ทีแ่ตกต�่ง บ�งคนอย�กพดู บ�งคนไมอ่ย�กพดู บ�งคนอย�ก 

แต่ยังศึกษ�และไม่เข้�ใจดีพอ เลยยังไม่มั่นใจที่จะออกไปพูด ซึ่งตรงน้ี 

เร�ชอบม�ก ถงึจดุหน่ึงของก�รพดูคยุ เร�คน้พบว�่ตอ่ไปน้ีเร�จะไมห่�้มและ

จะไม่สนใจก�รเหม�รวมแล้ว เร�จะให้อิสระแก่ทุกคนในก�รแสดงหรือ 

ไม่แสดงคว�มคิดเห็นในเร่ืองน้ี แต่เร�ขอทุกคนเลยว่� ไม่ว่�จะแสดง 

คว�มคิดเห็นอะไร อย�่ทำ�อะไรก็ต�มจ�กคว�มกดดันหรือต�มกระแส ขอให้ 

อ่�น ศึกษ� ทำ�คว�มเข้�ใจอย่�งดีเสียก่อน แล้วค่อยออกไปแสดงคว�มคิด

เห็นในแบบที่เป็นตัวเร� ถึงตอนน้ันน้องจะพูดได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรและ 

ไม่เสียใจกับสิ่งที่พูด ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เข�พูดและ 

โปรดักต์ของลูกค้�ที่เข�ถืออยู่ด้วย  

 

แทด้ : เร่ืองนีน้ำ�ไปประยกุตใ์ช้ไดก้บัทกุเร่ืองนะ เร�อย�กใหน้้องพดูเร่ืองอะไร

ก็ต�มจ�กคว�มรู้จริง อย่�แค่ว่�เรื่องนี้กำ�ลังเป็นกระแส เข�พูดกัน ฉันควร

จะพูดด้วย หรือฉันโดนกดดันม� ฉันควรจะต้องออกม�พูด เพร�ะถ้�ทำ� 

แบบนั้น มันจะไม่ยั่งยืนเท่�กับก�รที่เข�พูดออกม�จ�กคว�มเข้�ใจจริง ๆ

เราจะใหอ้สิระแกทุ่กคนในการแสดงหรอื 
ไมแ่สดงความคิดเห็นในเรือ่งน้ี แต่เราขอ 
ทุกคนเลยว่า ไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็น
อะไร อย่าทำาอะไรก็ตามจากความกดดัน
หรือตามกระแส ขอให้อ่าน ศึกษา 
ทำาความเข้าใจอย่างดีเสียก่อน แล้วค่อย
ออกไปแสดงความคิดเห็นในแบบท่ีเป็น
ตัวเรา
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กับไลน์ทีวีอีกเรื่องไปเลย เพื่อซัพพอร์ตน้อง ๆ  ไม่ต้องม�กังวล ทั้งที่ตอนนั้น

เร�เครียดกับเลือดข้นคนจ�งม�ก ๆ อยู่แลว้นะ แต่ผลคือคว�มกังวลห�ยไปเลย 

(หัวเร�ะ)

 

แท้ด : ทุกโปรเจ็กต์มักมีโจทย์ตั้งต้นม�เสมอ อย่�งแปลรักฉันด้วยใจเธอ  

ด้วยคว�มทีต่ัวละครเต่�กับทิวเข�ท่ีบิวก้ินกับพีพีนำ�แสดงใน My Ambulance 

รักฉดุใจน�ยฉกุเฉนิ มคีนรักเยอะ เร�เลยใหผู้ก้ำ�กับไปลองตอ่ยอดดวู�่จะทำ�

อย่�งไรต่อไปอีก ผู้กำ�กับก็จะไปรีเสิร์ชม�แล้วบอกเร�ว่�เข�อย�กทำ� 

คอนเทนต์แบบไหน จ�กน้ันถึงจะกลับม�สู่คำ�ถ�มว่�คอนเทนต์น้ัน ๆ  เร�ทำ�ให้

ใครดู และจะทำ�อย่�งไรให้ไปถึงกลุ่มเป้�หม�ยที่ต้องก�ร ข้ันตอนจะเป็น 

แบบนี้ม�กกว่�

คีย์เวิร์ดการทำางานของนาดาวคืออะไร  
ย้ง : ไม่ทำ�อะไรซำ้�เดิมอย่�งที่เคยทำ�ม�ก่อน อย่�ง Hormones มันสนุกที่ได้ 

ทำ�นะ เพร�ะเด็กเดี๋ยวนี้แค่ 3-4 ปี ยุคสมัยเปลี่ยน ทัศนคติก็เปลี่ยน ได้เจอ

เจนใหม่ที่สนุกและพร้อมเล่�เร่ืองใหม่ ๆ  แล้ว แต่ใช้พลังก�ยและคนเยอะม�ก 

พอจบโปรเจ็กต์ เร�ก็คิดกันว่�ทำ�อะไรต่อดีที่ไม่ซ้ำ�กับโปรเจ็กต์ Hormones 

เลยเป็นที่ม�ของ Project S The Series เพร�ะอย�กทำ�ซีรีส์กีฬ� รวมทั้ง 

มีคว�มคิดว่�อย�กให้โอก�สน้อง ๆ ที่เคยช่วยเร�ทำ�ง�นในพ�ร์ตโปรดักชัน 

ทั้งเขียนบทและในกองถ่�ยด้วย เร�อย�กสร้�งผู้กำ�กับรุ่นใหม่ เลยโยนโจทย์

ไปว�่อย�กทำ�ซรีีสก์ฬี� และใหน้้อง ๆ  4 คนทีเ่ร�อย�กพฒัน�เข�เปน็ผูก้ำ�กบั

รุ่นใหม่ ไปคิดต่อว่�อย�กทำ�ซีรีส์กีฬ�แบบไหน เลยเกิดเป็น Project S  

The Series ข้ึนม� ซึง่ผลง�นทีอ่อกม�ก็ไมใ่ช่ซรีีสก์ฬี�แท ้ๆ  แตม่คีว�มดร�ม่�

ผสมอยู่ ก็โดดเด่นและแตกต่�งกันไปต�มสไตล์ของผู้กำ�กับแต่คน

ค่ายเพลง นาดาว มิวสิก อยากเติบโตไปในทิศทางไหน  
แท้ด : น�ด�ว มิวสิก เกิดจ�กก�รที่เร�เห็นน้อง ๆ  หล�ยคนร้องเพลงได้ และ 

ดว้ยคว�มทีน่�ด�วเปน็บริษัทพฒัน�และดแูลศลิปนิ เมือ่เหน็ว�่ก�รร้องเพลง

เปน็สิง่ทีเ่ข�มีคว�มส�ม�รถและทำ�ได้ เร�ก็อย�กส่งเสริมเข�ในด้�นนี้ด้วย 

มีวิธีการสื่อสารกับกลุ่มคนดูของนาดาวที่เป็นคนรุ่นใหม่
อย่างไร 
แท้ด : จริง ๆ  เร�อย�กทำ�คอนเทนต์สำ�หรับเจนใหม่ แต่บ�งเร่ือง เร�ก็พย�ย�ม

ทำ�ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดูได้ด้วยกัน เช่น เลือดข้นคนจ�ง ปกติน�ด�ว 

เร่ิมสร้�งคอนเทนต์จ�กก�รดูว่�ผู้กำ�กับอย�กทำ�อะไร หัวข้อไหน และพอ 

ทกุอย�่งเร่ิมตัง้ตน้ได ้เร�ถงึคอ่ยม�ดวู�่คอนเทนตท์ีก่ำ�ลงัจะทำ�น้ันเหม�ะกบั

กลุ่มคนดูแบบไหนต่อ สำ�หรับเลือดข้นคนจ�ง พอพี่บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ชวนทำ�ละครให้ช่องวัน เร�มองว่�ถ้�ทำ�ละคร จะมองแค่วัยรุ่นไม่ได้ เพร�ะ

สุดท้�ยแล้วช่องทีวี กลุ่มคนดูยังไม่ใช่วัยรุ่นทั้งหมด พี่ย้งเลยห�ท�งว่�ทำ�

อย�่งไรใหเ้มือ่ทำ�ละครเร่ืองน้ีเสร็จ น�ด�วจะจนูไปถึงกลุม่คนดเูป�้หม�ยของ

ละครได้

 

ย้ง : ไม่รู้เป็นเพร�ะอะไรที่พอสุดท้�ยผลง�นออกม� มันทำ�ให้คนเช่ือและ

เข้�ใจว่�เร�ตีโจทย์วัยรุ่นแตก เข้�ใจคนรุ่นใหม่ แต่ทุกครั้งที่ทำ� บอกตรง ๆ 

ว่�ไม่เคยคิดไปถึงสิ่งนั้นเลย ถ้�ถ�มว่�ทำ�ไมเร�มีแต่ผลง�นวัยรุ่น คงเพร�ะ

น�ด�วเป็นบริษัทดูแลและพัฒน�ศิลปิน และศิลปินส่วนใหญ่ของเร�ก็เป็น 

วัยรุ่น มีรุ่นโต ๆ อยู่ไม่กี่คน ง�นของเร�จึงต้องตอบโจทย์บริษัทที่ดูแล 

ศลิปนิดว้ย ตอ้งไดน้ำ�ศลิปนิไปใช้ ผลง�นสว่นใหญท่ีอ่อกม�จงึเปน็ง�นวัยรุ่น

อย่�งที่เห็น 

 เมื่อเร�จะเร่ิมต้นจะทำ�อะไร เร�ลงไปศึกษ�อย่�งเต็มที่ทุกคร้ัง เช่น 

เลือดข้นคนจ�ง พอรู้ว่�น่ีคือก�รทำ�ละครเร่ืองแรก ทั้งยังเป็นละครในช่วง 

ไพรม์ไทม์ของช่องวันด้วย ตอนน้ันเร�กลับม�ศึกษ�เยอะม�กว่�ละครที่

ประสบคว�มสำ�เร็จ เข�ทำ�กันอย�่งไร รู้สกึว่�ตัวเองออ่นหดัม�กเลยกบัละคร 

ไม่อย�กทำ�พล�ด และไม่อย�กทำ�ละครที่ไม่ตอบโจทย์แรกที่จะต้องตอบ 

ให้ได้ นั่นคือส่งเสริมน้อง ๆ  ศิลปิน 9x9 ทั้ง 9 คนที่เร�กับ 4NOLOGUE เป็น

พ�ร์ตเนอร์กัน ก�รศึกษ�ทุกเรื่องที่ทำ�อย่�งจริงจังนี่ล่ะมั้งที่ทำ�ให้พอน�ด�ว

จะทำ�โปรเจ็กต์อะไร มันเลยจูนติดหมด พอทำ�เลือดข้นคนจ�งเสร็จ ช่องวัน

แฮปปี้ ชวนเร�ทำ�เร่ืองต่อไป ก็เลยเกิดเป็น My Ambulance รักฉุดใจ 

น�ยฉุกเฉิน เมื่อออนแอร์จบ ปร�กฏว่�มันดันส่ง 2 ตัวละครสมทบขึ้นม�  

ซึ่งก็คือเต่�กับทิวเข� (นำ�แสดงโดยบิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และพีพี-

กฤษฏ์ อำ�นวยเดชกร) มีแฟน ๆ รักทั้งคู่เยอะ เร�คุยกันว่�มันแปลกม�กที่

ตัวละคร 2 ตัวน้ีดันมีเสน่ห์หรือมีชีวิตม�กพอท่ีทำ�ให้คนดูรักได้ ง้ันลองต่อยอด

กันหน่อยไหม เลยกล�ยเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์แนวโรแมนติก Coming of 

Age เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ ที่ทั้งคู่นำ�แสดงในเวล�ต่อม�ในที่สุด

นาดาวนำาไอเดยีในการสรา้งสรรคแ์ต่ละคอนเทนต์มาจากไหน 
ย้ง : ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รตั้งโจทย์ข้ึนม� แล้วตั้งต้นสร้�งคอนเทนต์จ�ก 

ตรงนั้น เช่น Hormones ม�จ�กก�รที่เร�มีนักแสดงวัยรุ่นเยอะ ก็คิดจ�ก 

สิ่งที่มีอยู่ เหม�ะกับน้องเร� จ�กนั้นน�ด�วได้ร่วมง�นกับไลน์ทีวี ก็ต้องทำ�

คอนเทนต์ที่ไม่เจอในละครไทย โปรเจ็กต์ I Hate You, I Love You หรือ 

STAY ซ�กะ..ฉันจะคิดถึงเธอ เลยเกิดข้ึนม� ซึ่งก็ประสบคว�มสำ�เร็จทั้ง  

2 เรื่อง ส่วน Great Men Academy มันเกิดจ�กก�รที่เร�เครียดและกังวล

ว่�เลือดข้นคนจ�งจะส่งน้อง 9x9 ให้มีเสน่ห์ได้ม�กพอไหม ตอบโจทย์หรือ

เปล่� เลยแก้ปัญห�ด้วยก�รทำ� Great Men Academy สุภ�พบุรุษสุดที่เลิฟ 
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ย้ง : เวล�ทำ�ง�น เร�ไม่เคยมองเร่ืองธุรกิจเป็นจุดต้ังต้นเลย ไม่เคยมองว่�มัน

จะทำ�เงินอย่�งไร แต่เร�รู้ว่�น้องเข�ชอบร้องเพลง น้องหล�ยคนอย�กทำ�ส่ิงน้ี 

กเ็หมอืนถงึจดุทีน่�ด�วตอ้งลองดไูหมกบัก�รทำ�สิง่นีเ้พือ่ซพัพอร์ตน้อง เพร�ะ

เร�เปน็บริษทัดแูลและพฒัน�ศลิปนิ จงึเปน็ทีม่�ของน�ด�ว มวิสกิ ทีจ่ะช่วย

พัฒน�น้องในท�งนี้ ซึ่งเมื่อคิดจะทำ� เร�ก็จะทำ�มันอย่�งเต็มที่ ลงไปศึกษ�

และทำ�คว�มเข้�ใจตล�ดเพลงและทุกอย่�ง ถ้�เร�ไม่ทำ�คว�มเข้�ใจมัน  

เร�ก็จะพล�ดและเจ็บตัว ซึ่งเร�ไม่อย�กเป็นแบบนั้น 

มีการต้ังเป้าหมายไว้ไหมว่าแต่ละปีนาดาวต้องมีรายได้เท่าไร 
วางแผนการทำางานอย่างไร
แท้ด : ในฐ�นะที่แท้ดทำ�ง�นส�ยก�รตล�ดม�แล้วหล�ยที่ ต้องบอกว่�ที่นี่ 

เป็นออฟฟิศที่ไม่เคยตั้งเป้�เร่ืองม�ร์เก็ตติง พี่ย้งเคยบอกแค่ว่�ปีน้ีอย่�เจ๊ง 

จริง ๆ  คือเร�ก็คุยกันว่�สุดท้�ยปีน้ีเร�อย�กได้อะไร ซ่ึงมันอ�จไม่ใช่เร่ืองตัวเลข

เท่�นั้น แต่เร�อย�กส่งน้องไปที่ไหน เร�ไม่เคยม�น่ังคุยกันในเชิงธุรกิจที่

จริงจังขน�ดน้ัน แต่ถ้�พูดในแง่คอนเทนต์ น�ด�วว�งแผนไกลและละเอียดม�ก 

คนภ�ยนอกอ�จมองว่�ทำ�ง�นกันชิลล์ ๆ แต่เร�ทำ�ง�นกันหนักม�ก ทุกวันน้ี 

แท้ดรู้แล้วว่�อีก 2 ปีข้�งหน้�เร�จะมีโปรดักชันอะไรบ้�ง มันจึงเป็น 

ก�รว�งแผนตรงนัน้ก่อน แลว้คอ่ยม�คยุกันว่�ในเชิงธรุกจิรอดไหม ถ้�ไมร่อด

ต้องทำ�อะไรเพิ่มเพื่อให้รอด ส่วนที่เหลือคือก�รลงดีเทล ซึ่งพอลงดีเทลแล้ว 

เดี๋ยวก็จะมีอะไรที่อย�กทำ�งอกขึ้นม�เรื่อย ๆ  

 

ย้ง : ที่จริงเร�ว�งแผนไกลและค่อนข้�งละเอียด เป็นก�รว�งแผนว่�เร�จะห�

ร�ยได้ม�ซัพพอร์ตโปรเจ็กต์น้ันอย่�งไรให้ครอบคลุม และจะทำ�อย่�งไรให้

สุดท้�ยปล�ยปีบริษัทอยู่ได้ ทั้งหมดนี้เร�ว�งครบครับ พอถึงจังหวะทำ�ก็ใส่

ไม่ยั้งแบบปกติที่เคยทำ�ม� และโชคดีที่ก�รใส่ไม่ยั้งของเร� ทำ�ให้เร�มีอะไร

ที่ค�ดไม่ถึงออกม�ให้ทำ�ต�มม�ด้วย เร�เชื่อว่�เวล�ทำ�อะไร ถ้�ลงดีเทลกับ

มันม�ก ๆ  อินกับมัน เร�จะเข้�ใจมันไปโดยปริย�ย แล้วเด๋ียวมันจะบอกเร�เอง

ว่�ต้องก�รอะไรในก�รขย�ยมันต่อ พอทำ�ง�นม�สักพัก เร�พบว่�ตัวเอง 

ไมช่อบก�รทำ�ง�นเปน็ลปูหรือแพตเทร์ิน เช่ือว�่ก�รโปรโมตผลง�นแต่ละเร่ือง

ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งเหมอืนกันหมดดว้ย อย�่งเลอืดข้นคนจ�งกไ็มไ่ดม้เีพลงโปรโมต 

หรืออย่�งแปลรักฉันด้วยใจเธอ จริง ๆ เร�มีเพลงโปรโมตคือ “กีดกัน” ที่ 

บิวก้ินร้อง และมีเพลงภ�ษ�จีน “หรูเหอ” พอถึงจังหวะหน่ึงปุ๊บ ด้วยคว�มท่ี 

เร�อยู่กับมันม�ก ๆ ออกกองทุกคิว ฟังเพลงโปรโมตทุกเช้� และเก็บข้อมูล

ม�ตลอด เลยปิ๊งไอเดียว่�อย�กให้พีพีม�ร้องเพลงน้ี และถ่�ยเอ็มวีใหม่ 

โดยมีภูเก็ตซึ่งเป็นสถ�นที่ถ่�ยทำ�เป็นฉ�ก เพร�ะเบื่อกับเอ็มวีเดิม ๆ ที่นำ�

ฟุตเทจม�ตัดผสมกับไลน์ซิงค์ แล้วเร�ก็ถ่�ยเอ็มวีเพลง “หรูเหอ” นี้เสร็จ

ภ�ยใน 1 สัปด�ห์ครึ่ง ผลปร�กฏว่�กระแสตอบรับดีม�ก ซึ่งอ�จเพร�ะเร�

อยู่กับมันม�น�นจนอินและเข้�ใจ มันเลยไม่ค่อยผิด 

CREATIVE 
INGREDIENTS
งบโปรโมตของนาดาว
แท้ด : เร�เคยคุยกันว่�ไม่ควรเกิน 10 % ของค่�โปรดักชัน ซ่ึงรวมทุกอย่�งนะ 

ทั้งง�นแถลงข่�ว เอ็มวีโปรโมต คีย์วิชวล ฯลฯ เพร�ะเร�รู้สึกว่�สำ�หรับง�น

คอนเทนต ์เร�ควรทำ�ง�นของเร�ใหด้จีนมคีนอย�กพดูถงึ แลว้สนิค�้ประเภท

คอนเทนต์ ด�ต้�และคว�มจริงจ�กผู้บริโภคเป็นเรื่องสำ�คัญ 

 

ย้ง: เพร�ะเร�เป็นคนสนใจฟีดแบ็กม�ก แต่ถ้�ด�ต้�ที่ได้ม�มันไม่ออร์แกนิก 

เร�กเ็อ�ไปใช้ไมไ่ด ้100% ปจัจบุนัสิง่สำ�คญัทีส่ดุคอืเร�ทำ�ง�นโปรโมตทกุคร้ัง

จ�กก�รเก็บด�ต้�ที่เกิดขึ้น เก็บเองหมด สนใจทุกด�ต้� เพร�ะเร�อย�กรู้ว่�

ซีนไหนส่งนักแสดงของเร�ให้มีคนชอบได้จริง ๆ  ซีนไหนไม่ส่ง แล้วจะแก้ไข

อย่�งไรต่อ

วิธีเข้าใกล้เป้าหมายในแบบนาดาว
แท้ด : แท้ดกับพี่ย้งนั่งอ่�นทุกฟีดแบ็ก เร�ลงร�ยละเอียดกับข้อมูลม�ก เช็ก

ไปตลอด เก็บด�ต้� แล้วทำ�ใหม่ พอเร�เร่ิมรู้ทิศแล้วว่�ซีนน้ีเด๋ียวมันต้องส่ง  

แต่ปร�กฏว่�มันไม่ม� ง�นโปรโมตต้องช่วยแล้ว หรือคนดูเร่ิมรู้สึกว่�เครียดไป 

ชิ้นง�นโปรโมตก็ต้องตลกหน่อย

 

ย้ง : อย่�งแปลรักฉันด้วยใจเธอ ตอนแรกเครียดม�ก ตัวละครร้องไห้แทบ 

ทุกซีน เร�ก็คิดตลอดเวล�ว่�ทำ�อย่�งไรดีให้คนดูมีคว�มสุขบ้�ง เร�ก็ให้ผู้กำ�กับ

ใส่เต็มที่ของเข�ไปนะ แต่เร�ม�แก้ไขข้�งนอกผ่�นก�รโปรโมตแทน เช่น  

ถ้�ซีรีส์ดร�ม่�ม�ก เร�ก็หยิบช้ินง�นตลก ๆ  ม�ให้คนดูดูบ้�ง ให้เห็นคว�มบันเทิง

ในกองถ่�ยบ้�ง หรือทำ�เอ็มวีท่ีตอนจบให้คว�มสุขกับเข�จริง ๆ บ้�ง ในคว�ม

ดร�ม่�ของเน้ือห� เร�จึงยังได้มอบคว�มสุขให้คนดูผ่�นก�รโปรโมตและ

คว�มเข้�ใจชิ้นง�นในแบบของเร�ได้อีกท�งหนึ่ง



Creative Space  ช้ัน 5 
อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

การจัดแสดงวัสดุ

10.30 - 19.00 น.
      (ปิดวันจันทร์)

0 1 .1 1 . 2 0
-

28.02 .21

https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30402


CREATIVE THAILAND  I  34

Creative Solution : คิดทางออก

สังคมท่ีทุกคนเท่าเทียมและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 
คือความฝันที่คนจำานวนมากบนโลกวาดหวัง 
 

แนวคิดเร่ือง “Political Correctness (PC)” ซึ่งหม�ยถึงก�รใช้ภ�ษ�  

ก�รแสดงคว�มเห็น และพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ตีคว�มได้ว่�เป็น 

ก�รดูหมิ่นหรือเหยียดเพศ ผิว วัฒนธรรม ช�ติพันธุ์ ศ�สน� หรือที่เรียกกัน

ง่�ยๆ ว่� “ก�รห้�มเหยียด” จึงเป็นผลผลิตจ�กคว�มฝันที่ว่� และเป็น 

หนึ่งในประเด็นที่คนยุคนี้ให้คว�มสำ�คัญไม่แพ้เรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อม

 จริงอยู่ว่�เป้�หม�ยตั้งต้นของพีซีเป็นเรื่องน่�ภูมิใจของยุคสมัย เพร�ะ

น่ีคือหลักฐ�นว่�ผู้คนกำ�ลังพย�ย�มสร้�งคว�มเข้�ใจในสังคมว่�ตอนน้ีมี 

คนกลุม่ไหนบ�้งทีไ่มไ่ดรั้บคว�มเท�่เทยีม และมปีญัห�อะไรบ�้งทีค่วรไดรั้บ

ก�รแก้ไข แต่หล�ยคร้ังขบวนก�รพีซีกลับไม่ได้ช่วยให้ปัญห�บรรเท�ลง  

ซ้ำ�ยังให้ผลในท�งตรงข้�ม คือสร้�งคว�มขัดแย้งจ�กก�รที่คนห้�มเหยียด

กลับแสดงอ�ก�รเหยียดเสียเอง ยังไม่นับเร่ืองคว�มกำ�กวมที่ย�กจะเข้�ใจ

ตรงกันว่�แค่ไหนถึงเรียกว่�เหยียด แค่ไหนที่ไม่ควรถือส� เมื่อม�ตรวัดของ

แต่ละคนไม่เท่�กัน จึงเกิดข้อถกเถียงร้อนแรงทั้งจ�กฝ่�ยที่สนับสนุนและ 

ต่อต้�นพีซีในหล�ยประเทศเช่นในสหรัฐอเมริก� ส่วนไทยเองแม้จะไม่ 

ดเุดอืดเท�่ แตก่ม็กี�รหยบิยกเร่ืองก�รเหยยีดม�พดูกันบอ่ยข้ึน...แลว้ท�งออก 

คืออะไร

โลกจริงเป็นสีเทา ดําขาวแค่มายา
บทคว�มจ�ก Harvard Business Review ระบวุ�่ แนวคดิเร่ืองพซีน้ัีนบัน่ทอน

บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นในหล�ยบริษัทของสหรัฐฯ ผู้จัดก�รผิวข�วไม่กล้�

วิจ�รณ์ก�รทำ�ง�นของลูกน้องเช้ือส�ยละตินเพร�ะกลัวจะถูกกล่�วห�ว่�

เหยียดผิว วิศวกรผิวดำ�ลังเลที่จะเอ่ยถ�มบริษัทเมื่อสงสัยว่�ก�รที่เข�ไม่ได้

เลื่อนข้ัน เพร�ะไม่อย�กถูกมองว่�หยิบยกสิทธิของก�รเป็นคนกลุ่มน้อย 

ม�ใช้ คว�มกลัวทำ�ให้ผู้คนละล้�ละลังที่จะพูดถึงปัญห�อย่�งตรงไปตรงม� 

ก�รถกเถียงและแก้ปัญห�จึงไม่เกิดข้ึน บ่มเพ�ะเป็นคว�มเข้�ใจผิด  

ไม่ไว้ว�งใจ และคว�มขัดแย้งระหว่�งพนักง�น ที่กระทบถึงประสิทธิภ�พ 

ในก�รทำ�ง�นขององค์กรในท้�ยที่สุด เพร�ะแม้พีซีจะเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้อง

คว�มเท่�เทียมให้คนตัวเล็กตัวน้อย แต่หล�ยคร้ังกระบวนก�รห้�มเหยียด

กลับทำ�ให้เกิดภ�พก�รแบ่งแยกคนเป็น 2 กลุ่มแบบเหม�รวมโดยอัตโนมัติ 

คือ “คนข้�งบน” ผู้ได้รับอภิสิทธิ์และน่�ละอ�ย กับ “คนข้�งล่�ง” ผู้อ่อนแอ

และถูกโครงสร้�งท�งสังคมกดข่ี ท้ัง ๆ  ท่ีในคว�มเป็นจริงไม่มีใครท่ีช่ัวไปหมด

หรือดีไร้ที่ติ ก�รห้�มเหยียดที่ล้นเกิน (Too Politically Correct) จึงส่งผล

ให้ก�รติเตียนคนข้�งล่�งกล�ยเป็นเรื่องน่�กระอักกระอ่วน 

 สล�วอย ชิเชค (Slavoj Zizek) นักปรัชญ�ก�รเมืองฝ่�ยซ้�ยเคยวิจ�รณ์

ปัญห�ที่เกิดจ�กพีซีโดยยกตัวอย่�งเร่ืองก�รเหยียดผู้ลี้ ภัยในยุโรปว่�  

เข�ไม่ไดเ้หน็ดว้ยกบัก�รเหยยีดช�ตพินัธุ ์แตก่ไ็ม่เหน็ดว้ยทีฝ่�่ยซ�้ยบ�งสว่น

เลือกจะไม่ยอมรับคว�มจริงท่ีว่�มีผู้ล้ีภัยท่ีประสบกับคว�มย�กจนจนกล�ยเป็น

อ�ชญ�กรจริง ๆ “ทำ�ไมเร�ต้องทำ�กับพวกเข�เหมือนเป็นเด็ก ก�รเน้น

ปกป้องผู้ลี้ภัยและไม่ยอมรับปัญห�ท�งสังคมที่พวกเข�ก่อข้ึนต่�งห�กที่

อันตร�ยและเหยียดช�ติพันธุ์” 

 เพร�ะห�กตอ้งก�รสร้�งสงัคมทีท่กุคนเท�่เทยีมกัน น่ันแปลว�่นอกจ�ก

จะต้องไม่มีใครที่ถูกกดทับให้ตำ่�ต้อยแล้ว ก็ต้องไม่มีใครที่ได้รับก�รยกยอ 

ให้สูงจนแตะต้องไม่ได้เพียงเพร�ะเข�คือผู้ถูกกระทำ�ที่น่�สงส�รเช่นกัน

 

เจตนาดีที่ก้าวร้าว คือชัยชนะที่ไปไม่ถึง
อีกหน่ึงปัญห�สำ�คัญของพีซีน้ันไม่ได้อยู่ท่ีหลักก�ร แต่อยู่ท่ีท่�ทีของผู้ท่ีออกม� 

บอกว่�ใคร “ไม่พีซี” The School of Life องค์กรเผยแพร่องค์คว�มรู้เพื่อ 

ก�รใช้ชีวิตนำ�เสนอว่� ถ้�ไม่นับแนวคิดเร่ืองพีซี ที่ผ่�นม�คนส่วนใหญ่ 

บนโลกล้วนได้รับก�รปลูกฝังหลักคิดที่มีจุดประสงค์คล้�ยกับพีซีม�แล้ว 

ตั้งแต่เด็ก นั่นคือแนวคิดเรื่อง “คว�มสุภ�พ” (Politeness)

 ก�รสอนเร่ืองคว�มสภุ�พ มีเป�้หม�ยเพือ่สร้�งสงัคมทีท่กุคนใหเ้กยีรติ

และเห็นอกเห็นใจกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สนฐ�นะ เชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ 

สีผิว ทั้งยังครอบคลุมบริบทที่กว้�งกว่�พีซี เพร�ะไม่ได้ยึดโยงกับก�รเมือง 

แต่พูดถึงก�รใช้ชีวิตทุกมิติ จึงไม่มีใครถูกตีตร�หรือกีดกันออกจ�กวง ไม่มีใคร

รู้สึกขุ่นข้องหมองใจ และโอก�สเกิดคว�มขัดแย้งก็น้อยกว่� โดยจุดแข็งที่

สำ�คัญที่สุดของแนวคิดเร่ืองคว�มสุภ�พ คือผู้ที่เช่ือในคว�มสุภ�พจะสอน

เร่ืองคว�มสุภ�พกับผู้อื่นด้วยท่�ทีที่ให้เกียรติ พวกเข�จะไม่ทำ�ให้ใครต้อง 

รู้สึกผิดกับก�รกระทำ�ของตัวเอง จึงทำ�ให้คว�มสุภ�พเป็นเร่ืองน่�ดึงดูดที่ 

ผู้อื่นอย�กทำ�ต�ม

 คงเป็นเร่ืองน่�เศร้� ถ้�ผู้ที่เช่ือในพีซีซึ่งต้องก�รสร้�งสังคมที่ไม่กดข่ี 

คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง กลับเลือกใช้วิธีสั่งสอนคนที่ไม่พีซีด้วยก�รตีตร�ด่�ทอ

และดูหมิ่นเหยียดหย�ม หรือโจมตีแบบ “ทัวร์ลง” ซึ่งพบเห็นกันบ่อยคร้ัง 

บนโลกออนไลน์ เพร�ะน่ันย่อมขัดแย้งกับคว�มต้ังใจสูงสุดท่ีฝ่�ยพีซีว�ดหวัง...

คว�มปร�รถน�ท่ีจะให้ผู้คนปฏิบัติต่อกันและกันอย่�งเค�รพและให้เกียรติ 

ที่ม� : บทคว�ม “Rethinking Political Correctness” โดย Robin J. Ely จ�ก hbr.org /
วิดีโอ “Is there an Alternative to Political Correctness?” โดย The School of Life จ�ก 
youtube.com / วิดีโอ “Political Correctness Works For No One” โดย Jonathan Kay  
จ�ก ted.com / วิดีโอ “หม�ยเหตุประเพทไทย #113 Political Correctness” โดย prachatai 
จ�ก youtube.com

เรื่อง : ณัฏฐนิช ตัณม�นะศิริ

ทางออกของ PC
ห้ามเหยียดอย่างไร
ให้ไม่ดราม่า
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An exhibition of illustration and comic works of artists from different cultures
who face the same panic, mislaying, survival, and hope

during COVID-19 pandemic.

นิทรรศการภาพประกอบและผลงานการตูนของศิลปนตางวัฒนธรรม

ที่ตองเผชิญกับความตื่นกลัว ความกังวล การเอาตัวรอด แตก็ยังมีความหวัง

เฉกเชนเดียวกันในชวงการแพรระบาดของโคว�ค-19 

THAI x ISRAELI

https://web.tcdc.or.th/th/Exhibition/Detail/Thai-x-Israeli
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กา้วตอ่ ไปสูค่วาม

 เป
น็

ไป
ได

ใ้ห
ม

่ 21 Sep 
     15 Oct

OPEN CALL
FOR APPLICATIONS

apply.bangkokdesignweek.com 

โอกาสเข้ารว่มเป็นส่วนหน่ึงของ "เทศกาลงานออกแบบ" แห่งปี
หากคณุเปน็นักสรา้งสรรค์ ผู้ประกอบการ รา้นค้า ผู้ผลิต ศิลปิน 
หน่วยงาน และคนทํางานในอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
มารว่มกันนําเสนอวสัิยทัศน์และผลงานท่ีชว่ยเสรมิสรา้งศักยภาพ
ใหม่ให้กับกรุงเทพฯ 

APPLY

https://bangkokdesignweek.com

