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บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

ถ้�ห�กลองค้นห�คำ�แนะนำ�จ�กหล�ยผู้เ ช่ียวช�ญสำ�หรับก�รรับมือกับ

สถ�นก�รณ์ทีก่ำ�ลงัเกดิข้ึนในป ี2021  จ�กก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน� 

2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังไม่สงบลงด้วยยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่� 80 ล้�นคน 

และเพิม่คว�มหนกัหนว่งของสถ�นก�รณ์จ�กก�รกล�ยพนัธ์ุ จนทำ�ใหม้�ตรก�ร

ล็อกด�วน์เมืองและประเทศต้องวนกลับม�จนกล�ยเป็นนิวนอร์มอลของชีวิต 

อีกคร้ัง ในด้�นหนึ่ง ก�รปรับตัวเข้�กับเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเป็นพระเอกใน

ก�รใช้ชวีติทีล่ดก�รสมัผสัและเวน้ระยะห�่ง ระหว�่งทีย่งัรอคว�มหวงัจ�กวคัซนี 

ก�รห�เลี้ยงชีวิตยังต้องดำ�เนินไป ก�รติดต�ม วิเคร�ะห์ข้อมูลและก�รเพิ่ม

ทักษะใหม่ ๆ  ยังจำ�เป็นสำ�หรับก�รว�งแผนที่รอบคอบ ก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยง

ของแหล่งร�ยได้ และพร้อมเปลี่ยนแผนเพื่อรับสถ�นก�รณ์ และถ้�ห�กเกิด

คว�มลม้เหลวขึน้ อกีหน่ึงคยีเ์วร์ิดสำ�คญัแหง่ป ีคอื “Resilience” หรือก�รทำ�ให้

ตัวเองพร้อมจะกลับม�เดินหน้�อีกคร้ังด้วยฮ�วทูเชิงจิตวิทย�เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ของจิตใจ  

 ในอีกด้�นหนึ่ง ง�นวิจัยของ เกเบรียล เลโพรี (Gabriele Lepori) จ�ก

มห�วิทย�ลัยธุรกิจโคเปนฮ�เกน กล่�วว่� ก�รพึ่งพ�สิ่งลี้ลับหรือไสยศ�สตร์ 

(Superstition) เป็นสิ่งที่เร�ทำ�ม�กขึ้นเมื่อต้องเจอกับคว�มไม่แน่นอนหรือสิ่งที่

อยู่เหนือก�รควบคุม เข�ใช้ตล�ดหุ้นเป็นสน�มทดลองโดยก�รรวบรวมสถิติ 

ก�รเกิดข้ึนของสุริยคร�สและจันทคร�สในระหว่�งปี 1928 - 2008 จำ�นวน  

362 คร้ัง ม�เทียบกับ 4 ดัชนีซื้อข�ยหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริก� ด�วโจนส์ 

อินดัสเทรียล ด�วโจนส์คอมโพสิต นิวยอร์กคอมโพสิต และเอสแอนด์พี 500 

แล้วพบว่� ทุกครั้งที่เกิดคร�ส ซึ่งหล�ยคนเชื่อว่�เป็นล�งร้�ยนั้น ทั้ง 4 ตล�ด

จะมีผลตอบแทนต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ยจ�กวันปกติ ซ่ึงก�รวิจัยเพื่อห�คว�มสัมพันธ์

เช่นน้ีมีม�กข้ึนหลังจ�กวิกฤตก�รเงินเม่ือปี 2008 ที่มีก�รศึกษ�พฤติกรรม 

ก�รลงทนุของลกูค�้ และช้ีใหเ้หน็ว�่เหล�่ทีป่รึกษ�ท�งก�รเงนิทีน่ั่งทบักองข้อมลู

คงต้องทบทวนถึงปัจจัยแบบข้ัวตรงข้�มในมิติของส่ิงล้ีลับท่ีส่งผลต่อก�รตัดสินใจ

ของลูกค้� ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติสำ�หรับธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์และส�ยก�รบินบ�งแห่ง 

ท่ีแม้จะก่อสร้�งหรือประกอบข้ึนด้วยเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด แต่ก็ยังยอมยกเว้นให้กับ

หม�ยเลข 13 เพื่อคว�มสบ�ยใจของทุกฝ่�ย 

 ในก�รก้�วสู่ปี 2021 ก�รเตรียมคว�มพร้อมอ�จจะไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่เร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง ก�รใส่เส้ือสีต�มวัน ก�รพกเคร่ืองร�ง ก�รตรวจดวงชะต� และก�รตระเวน

ขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสถ�นที่ต่�ง ๆ  รวมถึงงดเว้นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล  ควบคู่ไปกับ 

ก�รว�งแผนและระมัดระวังอย่�งเต็มที่ ก็ช่วยเพิ่มคว�มหวังและเติมแรงฮึด 

ให้เร�ผ่�นปีนี้ไปจนได้ 

HAPPY NEW PREPARING YEAR 
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ
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Creative Update : คิดทันโลก 

ใครที่กำ�ลังรู้สึกดวงตกทั้งเร่ืองก�รง�นหรือคว�มรัก อ�จเคยเจอคนทักว่�เป็นเพร�ะด�วประจำ�ตัวหลุดวงโคจร หรือโดนทับจ�กด�วอื่นที่เป็นอริกันอยู่บ้�ง 

ใช่ไหม

 ในยุคสมัยที่เร�ส�ม�รถดูและพกคำ�พย�กรณ์ติดตัวได้บนโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องไปวิ่งวุ่นไปห�โหรแม่น ๆ  หรือรอร�ยก�รดูดวงประจำ�สัปด�ห์เวียน

ม�ถึง ก�รเช็กตำ�แหน่งของดวงด�วที่ส่งผลต่อดวงชะต�ของคุณจึงง่�ยขึ้นเป็นทวีคูณ 

เปิดความลับจากดวงดาว 
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

เสริมดวงให้กับทุกส่วนของร่างกาย
เรื่อง : นพกร คนไว

ห�กใครเคยไปญ่ีปุน่ก็คงคุน้ต�กับ “โอะมะโมะริ” (Omamori) หรือเคร่ืองร�ง

ญี่ปุ่นกันเป็นอย่�งดี ด้วยขน�ดที่เล็กกะทัดรัด จึงทั้งพกพ�ง่�ย แถมยังมี 

รูปแบบและสีสันสวยง�ม เมื่อประกอบกับคว�มหล�กหล�ยของคุณสมบัติ

ของโอะมะโมะริแต่ละแบบท่ีให้โชคล�ภในเร่ืองต่�ง ๆ เช่น คว�มรัก ก�รง�น 

ก�รศึกษ� ก�รเดินท�ง ฯลฯ เลยย่ิงทำ�ให้โอะมะโมะริกล�ยเป็นสินค้�ยอดนิยม 

ที่เป็นได้ทั้งเครื่องร�งของขลังและเป็นของสะสมได้อีกด้วย 

 ท่ีวัด นิฮง ไดอิจิ คุม�โนะ (Nihon Daiichi Kumano) ในเมืองโอก�ย�มะ 

นับเป็นวัดที่มีโอะมะโมะริที่แปลกและพิเศษไปกว�่ทุก ๆ วัด เพร�ะที่น่ีมี 

โอะมะโมะริที่ถูกสร้�งสรรค์ข้ึนเพื่อทุกส่วนในร่�งก�ย โดยต้นกำ�เนิดของ

แนวคิดนี้เริ่มม�จ�กหลวงพ่อมิตซูยูกิ ซ�โต้ (Mitsuyuki Sato) เจ้�อ�ว�สวัย 

74 ปี ที่ในอดีตเคยเผชิญกับโรคหัวใจ

และโรคตับม�ก่อน จนได้แรงบันด�ลใจ

ในก�รสร้�งเครือ่งร�งสำ�หรับก�รดแูล

รักษ�สุขภ�พร่�งก�ยแบบเจ�ะลึก

แต่ละอวัยวะ โดยในปี 2007 ท�งวัดได้

จำ�หน่�ยโอะมะโมะริสำ�หรับส่งเสริม 

สุขภ�พปอด ตับ หัวใจ ไต และม้�ม 

ซึ่งเป็นอวัยวะที่คนทั่วไปมักมีปัญห�

คว�มเจ็บป่วยได้บ่อย ซึ่งหลวงพ่อ 

มิตซูยูกิได้ข้อมูลน้ีม�จ�กก�รพูดคุยกับ

ผู้คนที่เข้�ม�กร�บไหว้ที่วัด รวมไปถึง

บรรด�เจ้�หน้�ที่ในโรงพย�บ�ล
ที่ม� : บทคว�ม “Japanese shrine offers charms to protect each body part”  
(1 พ.ย. 2020) โดย KYODO NEWS จ�ก english.kyodonews.net

 ตำ�ร�ดูดวงส่วนใหญ่น้ันมักจะถ�มแค่เดือนหรือปีเกิด แต่สำ�หรับ Co-Star 

แอพพลเิคชนัรวมศ�สตรแ์ห่งก�รพย�กรณด์วงชะต�สำ�หรบัศตวรรษที ่21 นี้

จะถ�มคุณแม้กระทั่งเวล�เกิดเป็นหน่วยน�ที! ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีเอไอ  

ดึงเอ�ข้อมูลจ�กน�ซ�ม�ผสมรวมกับหลักวิช�ท�งโหร�ศ�สตร์ ทำ�ให้คำ�ทำ�น�ย

จ�กแอพฯ น้ีมีคว�มเฉพ�ะตัวและแม่นยำ�สำ�หรับแต่ละบุคคลม�กที่สุด  

ต่�งจ�กคอลัมน์ดูดวงท่ัวไปทีมั่กจะทำ�น�ยแบบกว้�ง ๆ  แถมแอพฯ ยังมีฟีเจอร์

เพิ่มเพื่อน ให้เร�ได้ไปแอบส่องดวงประจำ�วันของสม�ชิกในก๊วนได้อีกด้วย 

 “โหร�ศ�สตร์คือก�รทำ�คว�มเข้�ใจตัวเองให้ดีข้ึน” อเล็กซ� รอสซี 

(Alexa Rossi) สื่อส�วช�วนิวยอร์กวัย 28 ปีกล่�ว โดยเธอเป็นหนึ่งในลูกค้�

ข�ประจำ�ของแอพฯ Co-Star โดยมักจะเลือกรับคำ�ทำ�น�ยจ�กหน้�จอ

 “เร�มีเคร่ืองร�งม�กกว่�แผนกต่�ง ๆ ในโรงพย�บ�ลเสียอีก” หลวงพ่อ

กล่�ว โดยหวังว่�เคร่ืองร�งเหล่�น้ีจะช่วยส่งเสริมสุขภ�พที่ดีให้แก่ผู้คน  

และนอกจ�กเคร่ืองร�งสำ�หรับอวัยวะต่�ง ๆ ของร่�งก�ยแล้ว ที่วัดยังมี

เคร่ืองร�งสำ�หรับเซลล์ที่สำ�คัญในกลไกของร่�งก�ยอีกด้วย อย่�งเช่น

เคร่ืองร�งสำ�หรับซิแนปส์ (Synapse) ซ่ึงเป็นเซลล์ประส�ทท่ีช่วยในก�รส่ือส�ร

และถ�่ยทอดข้อมูลในก�รทำ�ง�นของระบบประส�ท โดยหลวงพอ่มติซยูกูไิด้

เล่�ถึงเมื่อครั้งที่เข้�ไปตรวจภ�วะสมองเสื่อม แล้วคุณหมอได้ให้คว�มรู้เรื่อง

ก�รทำ�ง�นของสมอง จึงได้ไอเดียว่�ควรจะมีเครื่องร�งที่ช่วยในจุดเล็ก ๆ  

ตัง้แตร่ะดบัเซลลเ์หล�่น้ีดว้ย ซึง่เมือ่เคร่ืองร�งน้ีไดอ้อกว�งจำ�หน่�ยในป ี2019 

กไ็ดรั้บคว�มนิยมอย่�งม�ก ทัง้จ�กกลุม่ผูท้ีมี่ปญัห�เร่ืองคว�มจำ�เสือ่ม และ

เหล่�ผู้ปกครองที่อย�กให้บุตรหล�นได้คะแนนสอบดี ๆ  ที่ต่�งก็ไปห�ซื้อม�

เสริมโชคในด้�นก�รเรียนกันถ้วนหน้�

 ปัจจุบัน เครื่องร�งของวัดมีม�กถึง 50 ชนิด แบ่งไปต�มอวัยวะต่�ง ๆ  

ของร่�งก�ย โดยมีร�ค�ชิ้นละ 600 เยน หรือ 170 บ�ทเท่�นั้น นอกจ�กนี้ 

ท�งวัดยังเตรียมออกเคร่ืองร�งชนิดใหม่สำ�หรับป้องกันเล็บมือและสำ�หรับ

รักษ�ระดับคอเลสเตอรอลในร่�งก�ย และเมื่อเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม�ที่ 

ก�รระบ�ดของโควิด-19 พุ่งสูงข้ึนม�กในญี่ปุ่น ท�งวัดยังได้แจกจ่�ยยันต์

สำ�หรับปัดเป่�โรคระบ�ดไปกว่� 20,000 ชิ้น โดยหลวงพ่อมิตซูยูกิได้กล่�ว

ถงึคว�มตัง้ใจของก�รทำ�เคร่ืองร�งเหล�่นีไ้วว้�่ “อ�ตม�หวงัว�่จะช่วยใหผู้้คน

ที่กังวัลเร่ืองปัญห�สุขภ�พ จะส�ม�รถเร่ิมต้นปีใหม่ได้ในอ�รมณ์ท่ีเบิกบ�น”
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https://english.kyodonews.net/news/2020/11/bbc0053c9259-japanese-shrine-offers-charms-to-protect-each-body-part.html
https://www.costarastrology.com
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ที่ม� : costarastrology.com / nuitapp.com / บทคว�ม “What’s Co-Star? Meet the Astrology App That’s Intriguing  
Millennials Everywhere” (กนัย�ยน 2019) โดย Audrey Noble จ�ก vogue.com / บทคว�ม “Astrology dating app is here to pair 
star-crossed lovers” โดย Natalia Manzocco จ�ก nowtoronto.com

พยากรณ์โรคอนาคตด้วยรหัสพันธุกรรม
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

“คว�มไม่มีโรคเป็นล�ภอันประเสริฐ” นับเป็นพุทธสุภ�ษิตระดับคล�สสิกที่

ไม่ว่�ใคร ๆ ก็เข้�ใจและเห็นชอบด้วยกับคำ�กล่�วนี้ ยิ่งผู้ที่เคยผ่�นโรคร้�ย

เฉียดต�ยม�ก่อน หรือแม้แต่เจ็บป่วยธรรมด�ที่ทรม�นทั้งร่�งก�ยและจิตใจ 

น่�จะมองเห็นสัจธรรมที่เป็นใครก็เลี่ยงได้ย�กนี้อย่�งแน่นอน

 ไม่มีใครรู้ว่�อน�คตเร�ต้องเจอกับโรคอะไร หรือเป็นอะไรบ้�ง  

แต่ร่�งก�ยของเร�กำ�ลังบอกได้แล้ว เมื่อเทคโนโลยีก�รตรวจโรคไปไกล 

ถงึข้ันทีส่�ม�รถตรวจลงลกึถงึระดบัพนัธุกรรม พร้อมวเิคร�ะหแ์ละค�ดก�รณ์

โรคได้อย่�งแม่นยำ�ร�วกับมีแม่หมอม�คอยกระซิบข้�งหูให้เร�รู้ล่วงหน้�ว่� 

อน�คตเร�ต้องเจอกับโรคร้�ยหรือไม่ และควรปรับก�รใช้ชีวิตอย่�งไรให้สมดุล

 Genetic Testing หรือก�รตรวจยีนเพื่อค้นห�โรคท�งพันธุกรรม  

คือก�รตรวจห�คว�มผิดปกติของยีนในร่�งก�ยที่ลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ 

ซึ่งอ�จเป็นส�เหตุของโรคร้�ย เพื่อให้ส�ม�รถพย�กรณ์อน�คตของสุขภ�พ

ได้อย่�งแม่นยำ� เพียงแค่เก็บตัวอย่�งยีนทั้งจ�กเยื่อบุในป�กหรือน้ำ�ล�ย 

เพื่อนำ�ไปตรวจวินิจฉัย เร�ก็จะรู้คว�มเสี่ยงล่วงหน้� เพื่อห�แนวท�งป้องกัน

และลดคว�มเสี่ยงในก�รเกิดโรคของแต่ละคนได้อย่�งเหม�ะสม อย่�งเช่น 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พ ก�รออกกำ�ลังก�ย เสริมโภชน�ก�ร กระทั่ง

สภ�พแวดล้อมที่ใช้ชีวิต ทั้งนี้โรคที่ตรวจได้จ�กวิธีน้ี จะต้องเป็นโรคที่

ถ่�ยทอดท�งพันธุกรรมหรือโรคที่เกิดจ�กก�รกล�ยพันธ์ุของยีนซึ่งมี 

ม�กกว่� 300 โรค เช่น โรคหัวใจ โรคเบ�หว�น โรคมะเร็ง (บ�งชนิด) รวมถึง 

คว�มผิดปกติแต่กำ�เนิดด้วย

 แม้แต่บ�งคนที่อย�กดูแลสุขภ�พในเชิงป้องกัน ก�รตรวจน้ีก็ส�ม�รถ

บอกได้ว่� เร�ควรกินอะไรถึงไม่อ้วน หรือก�รออกกำ�ลังก�ยแบบไหนจะ

เหม�ะสมกับร่�งก�ยของเร�ม�กที่สุด จึงช่วยให้เร�ออกแบบชีวิตได้ถูกท�ง 

หรือคนที่กำ�ลังว�งแผนครอบครัวและมีลูกก็ส�ม�รถตรวจเพื่อทำ�น�ย 

คว�มผดิปกตทิีอ่�จเกดิข้ึนกับลกูน้อยจ�กพนัธกุรรมของพอ่และแมไ่ดเ้ช่นกัน 

 เพร�ะก�รป้องกันที่ดีที่สุด คือก�รตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ  ทุกวันนี้เร� 

ไม่จำ�เป็นต้องรอตั้งรับให้โรคเกิดก่อนแล้วค่อยตรวจรักษ�อีกต่อไป 

แค่ผลตรวจพันธุกรรมที่ในอน�คตจะยิ่งถูกพัฒน�ให้เข้�ถึงกลุ่มประช�กร 

ในวงกว้�งได้ ก็ส�ม�รถทำ�น�ยโรค (ที่อ�จเกิด) ในอน�คตได้ เพื่อให้เร�

เลือกแผนป้องกันและดูแลรักษ�ตัวเองให้ปร�ศจ�กโรคภัยใด ๆ เท่�นี้ชีวิต 

ก็เหมือนกับได้ล�ภดังเช่นพุทธภ�ษิตที่กล่�วเอ�ไว้ในตอนต้นแล้ว

ที่ม� : amprohealth.com / betterbeingthailand.com / bumrungrad.com

โทรศัพท์ทุกวัน และใช้มันเสมือนเป็นคำ�แนะนำ�ในก�รตัดสินใจต่�ง ๆ ในชีวิต ซ่ึงเคล็ดลับของทีมง�น Co-Star  

กค็อื ก�รทำ�ใหแ้พลตฟอร์มพดูคยุกบัผูใ้ช้ง�นเปน็เหมอืนกบัช่องท�งสือ่ส�รทีเ่พือ่นใช้คยุกบัเพือ่นผ�่นเทคโนโลยี

ปัญญ�ประดิษฐ์ โดยคอนเทนต์ที่แจ้งเตือน ก็สร้�งข้ึนจ�กคว�มสร้�งสรรค์ของทีมนักเขียนและผู้เช่ียวช�ญ 

ด้�นโหร�ศ�สตร์จริง ๆ 

 ขณะที่ NUiT ก็เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลท�งโหร�ศ�สตร์ตะวันตกม�ผนวกเข้�กับเทคโนโลยี และ

พัฒน�เป็น “แอพฯ ห�คู่” ด้วยวิธีก�รจับคู่ พบปะ และเชื่อมต่อแบบใหม่ ๆ ผ่�นอัลกอริธึมที่ใช้กลไกก�รผูกดวง

ชะต�เกดิของคูรั่ก (Natal Chart Synasty) โดยใช้แผนภมิู แผนที ่องศ�ของด�วเคร�ะห์ในระบบสุริยะและตำ�แหน่ง

ในจักรร�ศี จ�กก�รเปรียบเทียบดวงชะต�เกิดของคน 2 คน อ้�งอิงจ�กร�ยละเอียดวันเกิดที่ผู้ใช้เคยกรอกไว้  

แล้วระบบก็จะแปลงค่�เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่อิงต�มระบบจักรว�ล (เช่น ลัคน�ร�ศี) ก่อนที่จะห�คนที่มี

คะแนนดวงด�วใกล้เคียงกับของเร� และแน่นอน ทีมง�นก็ไม่ลืมท่ีจะมีฟังก์ชันคอมมูนิต้ีของช�ว LGBTQ+ และ 

กลุ่มคนไร้เพศ (Non-Binary) ด้วย นอกจ�กน้ี NUiT ยังมีก�รส่งแจ้งเตือนดวงประจำ�วัน อัพเดตต่�ง ๆ เก่ียวกับ 

ก�รพย�กรณ์ท�งโหร�ศ�สตร์ทั่วไปเช่นกัน

 ก�รโคจรม�เจอกันของโหร�ศ�สตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนโฉมหน้�ก�รพย�กรณ์แบบเดิม ๆ  ให้ม ี

คว�มเฉพ�ะกลุ่ม เจ�ะเป็นร�ยบุคคลม�กขึ้นจ�กก�รประมวลผลที่แม่นยำ�ของเอไอ แต่สิ่งที่ยังคงไว้ คือ 

คำ�พย�กรณ์จ�กศ�สตร์โบร�ณ ทีอ่ย�่งน้อยก็ช่วยใหค้นบ�งกลุม่ไดอุ้น่ใจ เมือ่ไดรั้บคำ�แนะนำ�เหล�่น้ีจ�กวงโคจร

ของด�วแต่ละดวง
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : ปวีณ� ด�วขนอน, ศิรภัสสร ศิลปชัย และ อสิ ทิมเขียว

FEAT U RED BOOK
The Future of (Almost) Everything
โดย Patrick Dixon           

คุณมองก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คตไว้อย่�งไร คว�มเจริญรุ่งเรืองท�งเศรษฐกิจ ก�รมีครอบครัวที่ดี หรือจะเป็นโลกที่ดีกว่�นี้

 เร�กำ�ลังจะเร่งคว�มเร็วพุ่งเข้�สู่อน�คตไปยังปีถัดไป โดยที่ไม่รู้เลยว่� สิ่งที่เร�จะเจอต่อจ�กนี้จะเป็นอย่�งไร The Future of (Almost) Everything เป็น

หนังสือที่ถ่�ยทอดมุมมองของแพทริก ดิกสัน (Patrick Dixon) ต่ออน�คตที่จะเกิดขึ้นข้�งหน้�ในหล�ยปีต่อจ�กนี้ โดยทุกก�รสันนิษฐ�นจะถูกรองรับด้วยเหตุ

และปัจจัยต่�ง ๆ เสมอ อ�ทิ ก�รเข้�ม�แทนที่สกุลเงินตร�ของบิตคอยน์หรือสกุลเงินดิจิทัล ก�รที่แอฟริก�จะเติบโตข้ึนทั้งด้�นอิทธิพลและคว�มมั่งคั่ง  

ก�รก่อก�รร้�ยท�งไซเบอร์จะถูกควบคุมอย่�งเข้มงวดภ�ยใต้ก�รดูแลของรัฐ หรือก�รที่ผู้คนต้องก�รคว�มเป็นส่วนตัวม�กขึ้น ผู้เขียนยังคงแบ่งเรื่องร�วของ

อน�คตออกเป็น 6 ด้�นต�มตัวสะกดของคำ�ว่� FUTURE คือ Fast Urban Tribal Universal Radical และ Ethical เช่นเดียวกับในหนังสือ Futurewise ที่เข�

เคยเขียนไว้เม่ือปี 2007 ท้ังน้ีก็เพ่ืออธิบ�ยถึงคว�มเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้�นผ่�นปัจจัยต่�ง ๆ เช่น ก�รใช้ชีวิตของผู้คน เทคโนโลยีใหม่ ๆ วิธีคิดของคนสมัยน้ี  

หรือแม้กระทั่งธรรมช�ติท�งอ�รมณ์

 อย่�งไรก็ต�ม แม้จะมีก�รนำ�เอ�ปัจจัยต่�ง ๆ หรือคว�มน่�จะเป็นม�ประมวลผลอย่�งถี่ถ้วนเพื่อทำ�น�ยอน�คต แต่ในคว�มเป็นจริง เร�ก็ไม่อ�จรู้ได้

แน่ชัดว่�จะมีเหตุก�รณ์หรือปร�กฏก�รณ์ใหม่ๆ ที่พังทล�ยทุกคำ�ทำ�น�ยในอน�คตน้ันหรือไม่ เช่น ภัยคุกค�มจ�กก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสที่เร่ิมต้นต้ังแต่ 

ปีที่ผ่�นม�

 เมื่ออน�คตย่อมเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจเติบโตขึ้นทุกชั่วโมง และเทคโนโลยีพัฒน�อยู่ตลอดเวล� ก�รมองอน�คตและก้�วให้ทัน จึงยังเป็นคว�มจำ�เป็น

อย่�งยิ่งต่อทุกก�รตัดสินใจและก�รสร้�งภูมิคุ้มกันนับจ�กนี้ ที่จะช่วยสร้�งแรงขับเคลื่อนและทำ�ให้เร�ก้�วต่อไปได้อย่�งปลอดภัยในอน�คตข้�งหน้� เช่นที่ 

แพทริกเคยกล่�วไว้ว่� “Take hold of the future or the future will take hold of you.”
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

 FILM  
 Ready Player One (2018)
 โดย Steven spielberg            

“โลกทีเ่ตม็ไปดว้ยคว�มวุ่นว�ยและลม่สล�ย” อ�จเปน็คำ�อธิบ�ยเร่ืองร�วของ

ภ�พยนตร์ Ready Player One ท่ีถ่�ยทอดโลกอน�คตในปี 2045 ณ ช่วงเวล�

ที่โลกเสื่อมโทรม ผู้คนย�กไร้ และทรัพย�กรโลกกำ�ลังจะหมด เมื่อมนุษย์ที่

ถอดใจกับก�รใช้ชีวิต ได้เข้�ไปอยู่ในโลกเสมือนจริงผ่�นเทคโนโลยี VR ที่จะ

ส�ม�รถเป็นใครก็ได้ ไปที่ไหนก็ได้ หรือทำ�อะไรก็ได้ ผ่�นดินแดนที่เรียกว่� 

OASIS โลกเสมือนจริงอันแสนสมบูรณ์แบบที่เช่ือมต่อถึงกันเพื่อห�หนท�ง

ใหมใ่หกั้บชวีติ ภ�พยนตร์เร่ืองน้ีอ�จสะทอ้นถงึก�รใช้ชีวติของผูค้นในอน�คต

ที่ไม่ไกลจ�กคว�มจริงในปัจจุบันนักกับโลกที่เต็มไปด้วยปัญห� และแม้จะ

เป็นไปได้ย�กที่เร�จะว�งแผนอน�คตต่อจ�กน้ี แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ Ready 

Player One กำ�ลังส่งส�รม�ถึงก็คือ “โลกคว�มจริง คือสิ่งเดียวที่เป็นจริง” 

และเร�คือผู้ที่มีส่วนในก�รสร้�งคว�มจริงนั้นที่ต้องก�ร

ANIM ATION
The Simpsons (1989 - present)
โดย Matt Groening           

ถ้�พูดถึงก�รทำ�น�ยอน�คตแล้วล่ะก็ ก�ร์ตูน เสียดสีสังคมชนช้ันกล�งของ

อเมริกันชนที่ทำ�น�ยอน�คตได้อย่�งตรงเผ็งจนน่�ขนลุกคงหนีไม่พ้น  

The Simpsons ซีรีส์ก�ร์ตูน ท่ีออกฉ�ยคร้ังแรกเม่ือ 30 ปีก่อน และมุขตลกเสียดสี

สังคมในเร่ืองได้กล�ยม�เป็นคว�มจริงในปี 2000 หลังจ�กที่ตอนหน่ึงของ

เร่ืองท่ีช่ือว่� Bart To The Future ได้ฉ�ยภ�พก�รท่ีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล�ยเป็น

ประธ�น�ธิบดี ของสหรัฐ อเมริก� จนเหมือนกับว่�มันส�ม�รถหยั่ง รู้อน�คต

ได้จริง อย่�งไรก็ดี มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่�เป็นเพร�ะ The Simpsons เป็นก�ร์ตูน

ท่ีสะท้อนภ�พคว�มเป็นจริงและวิถีชีวิตของคนในสังคมม�ย�วน�น นอกจ�กน้ัน

ยงัผสมผส�นกบัแนวคดิสมยัใหม่ทีส่อดแทรกผ�่นตวัละคร ม�กกว�่ก�รรักษ�

คุณค่�เก่�ที่สงัคมเคยยึดถือ น่ีจึงอ�จเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ The Simpsons บอกเล่�

เร่ืองร�วเสมือนรู้อน�คต เพร�ะเร่ืองตลกในจินตน�ก�รก็มักจะกล�ยเป็น

เรื่องจริงได้ในแบบที่เร�ไม่ค�ดคิดนั่นเอง

BOOK
Superforecasting: The Art and Science of Prediction
โดย Philip E. Tetlock และ Dan Gardner           

จะเป็นอย่�งไรห�กเร�ส�ม�รถค�ดก�รณ์อน�คตได้... หนังสือเล่มน้ีว่�ด้วยก�รศึกษ�กลุ่มคนที่เข้�ร่วม 

โครงก�รแข่งขัน Forecasting Tournament - IARPA ของทมี Good Judgment Project (GJP) จำ�นวน

ม�กกว่� 2,800 คน หลังจ�กก�รค�ดก�รณ์หล�ย ๆ เหตุก�รณ์ ทำ�ให้กลุ่มคนจำ�นวน 58 คนถูกจับต�มอง 

ในฐ�นะ “SuperForeCasting” ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รค�ดก�รณ์ได้อย่�งถูกต้องและแม่นยำ�ม�กถึง 

60% โดยเนื้อห�กล่�วถึงร�ยละเอียดต่�ง ๆ ของคนกลุ่มนี้ ทั้งข้อมูลพื้นฐ�นอย่�งอ�ชีพ และข้อมูล 

ท่ีลงลึกเก่ียวกับก�รค�ดก�รณ์ อ�ทิ วิธีที่ใช้ คว�มส�ม�รถพิเศษ คุณสมบัติที่แตกต่�งจ�ก 

คนทัว่ไป หรือแมแ้ตก่ระบวนก�รคดิทีใ่ช้ในก�รค�ดก�รณ์ต่�ง ๆ  โดยผูเ้ขียนไดร้วบรวมเทคนิคทีท่ำ�ให้

คนกลุม่น้ีมเีปอร์เซน็ตค์ว�มถกูต้องในก�รค�ดก�รณ์สงูไว้อย�่งครบถว้น ใครสนใจอย�กมีทกัษะพเิศษ

แบบ “SuperForeCasting” ต้องไม่พล�ดห�ม�อ่�นกัน
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

วกิฤตก�รณ์ทีเ่กิดข้ึนตลอดช่วงเวล�ทีผ่�่นม�น้ัน ไมว่�่จะเปน็ก�รแพร่ระบ�ด

ของเช้ือไวรัส ปัญห�ท�งก�รเมือง หรือเศรษฐกิจที่ซบเซ� อ�จยังทำ�ให้

บรรย�ก�ศในช่วงเทศก�ลปีใหม่น้ีดำ�เนินไปด้วยคว�มรู้สึกไม่สบ�ยใจ  

เกิดคว�มกังวล และก่อเกิดเป็นคว�มเครียดสะสม ซึ่งล้วนส่งผลต่อกลไก 

ก�รทำ�ง�นภ�ยในร่�งก�ยอย่�งเช่น “ระบบประส�ทและฮอร์โมน” เกิดเป็น 

อ�ก�รปวดหัว ปวดท้อง ปวดหลัง แต่ห�กจะแก้อ�ก�รเหล่�น้ันด้วยก�รใช้ย�

เพื่อระงับทุกคร้ังที่อ�ก�รกำ�เริบก็คงไม่ดีแน่ ดังน้ัน นวัตกรรมก�รแพทย์ 

ท�งเลือกจึงเกิดข้ึนและเป็นที่นิยมม�กข้ึนในปัจจุบัน ไม่ว่�จะเป็นก�รนวด 

ประคบ กดจดุ หรือก�รฝงัเข็ม เพือ่ผอ่นคล�ยคว�มเมือ่ยล�้และคว�มเครียด 

รวมถึงช่วยกระตุ้นก�รทำ�ง�นของระบบประส�ท

 แต่เมื่อไม่น�นม�น้ี ได้มีก�รพัฒน�นวัตกรรมที่นำ�เทคโนโลยีม�ช่วย

ดูแลรักษ�ให้ผู้ใช้ง�นมีสุขภ�พดียิ่งข้ึน โดยคอนสแตนตินอส อล�ต�ริส 

(Konstantinos Alataris) ผู้ก่อตั้งบริษัท Nēsos ได้เปิดตัวหูฟังไร้ส�ยที่ไม่ได้

มไีวส้ำ�หรับเลน่เพลงหรือใหเ้สยีงใด ๆ  แตห่ฟูงัน้ีจะทำ�หน้�ทีส่ง่ผ�่นพลงัง�น

ไฟฟ้�ไปยังหูช้ันใน เพื่อบรรเท�อ�ก�รอักเสบและคว�มเจ็บปวดจ�ก 

โรคข้ออักเสบรูม�ตอยด์ได้โดยไม่ต้องทำ�ก�รผ่�ตัดหรือฝังเข็ม อุปกรณ์นี้จะ

ทำ�ก�รกระตุ้นและปรับก�รทำ�ง�นของระบบประส�ทเพื่อฟื้นฟูให้ระบบ 

กลับม�ทำ�ง�นได้อย่�งสมบูรณ์ ช่วยลดอ�ก�รอักเสบให้ค่อย ๆ ดีขึ้นได้  

ด้วยก�รใช้ง�นประม�ณครึ่งชั่วโมงต่อวัน น�นร�ว 12 สัปด�ห์ และแม้ว่�จะ

ไมไ่ดเ้หน็ผลชัดเจนหรือรวดเร็วเท�่กบัย�แผนปจัจบุนั แตจ่�กก�รศกึษ�อย�่ง

ตอ่เน่ือง ทำ�ใหพ้บว�่ ก�รใชค้ลืน่ไฟฟ�้ในก�รรักษ�น้ีสง่ผลข้�งเคยีงน้อยกว�่

ก�รกินย�อย่�งมีนัยสำ�คัญ

 ทีมผู้พัฒน�กำ�ลังศึกษ�ถึงคว�มเป็นไปได้ในก�รปรับปรุงให้ส�ม�รถ 

ใช้ง�นระบบนี้ในก�รรักษ�อ�ก�รซึมเศร้� ปวดหลัง รวมถึงไมเกรน ซึ่งห�ก

ส�ม�รถทำ�ได ้จะช่วยใหผู้ป้ว่ยไมจ่ำ�เปน็ตอ้งใช้ย�ในก�รรักษ� ลดคว�มเสีย่ง

ในก�รเสพติดย� แต่ท้ังน้ีก�รจะรักษ�อ�ก�รเหล่�น้ีได้ จำ�เป็นต้องทำ�ก�รจูน 

ก�รทำ�ง�นของ Nēsos ให้เข้�กับแต่ละบุคคล จึงทำ�ให้ท�งบริษัทผู้พัฒน�

ต้องรอได้รับก�รอนุมัติจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.)  

เสียก่อน เพื่อให้ส�ม�รถทำ�ก�รทดลองในมนุษย์ได้อย่�งปลอดภัยที่สุด 

เนื่องจ�กร่�งก�ยของมนุษย์แต่ละคนจะมีก�รตอบสนองไม่เหมือนกัน และ

ด้วยประเด็นคว�มปลอดภัยท�งข้อมูลอัตชีวภ�พ 

 ถึงอย่�งน้ัน นวัตกรรมที่ว่�นี้ก็นับเป็นท�งเลือกใหม่ที่น่�สนใจไม่น้อย

สำ�หรับอุปกรณ์เพื่อสุขภ�พอย่�งก�รรักษ�ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�เฉพ�ะ

บุคคล เพื่อว่�อย่�งน้อย ๆ  ในอน�คต เวล�ที่เร�ปวดหัวไมเกรน ก็ไม่จำ�เป็น

ต้องไปต�มห�เพลย์ลิสต์ม�ฟังคล�ยเครียดเอง แต่แค่ใช้หูฟังที่ไม่ได้ฟังน้ี

รักษ� อ�ก�รร้�ย ๆ ก็อ�จดีขึ้นได้ทันหูทันต� 

หูฟังที่ไม่ได้ฟัง

ที่ม� : บทคว�ม “Brain Stimulation Via Earbuds: Unobtrusive Technology Could Treat 
a Variety of Diseases” โดย Emily Waltz จ�ก spectrum.ieee.org และบทคว�ม “These 
brain-stimulating earbuds could ease pain caused by rheumatoid arthritis” โดย 
Ruth Reader จ�ก fastcompany.com
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Creative District: ย่านความคิด

เรื่องและภาพ : รัชด�ภรณ์ เหมจินด�

จะแต่งง�น ไหว้บรรพบุรุษ ข้ึนบ้�นใหม่ หรือ

แม้แต่ก�รเปิดร้�นทำ�ธุรกิจ ทุกช่วงเวล�แห่ง 

ก�รเปลี่ยนผ่�นและก�รเร่ิมต้นใหม่เหล่�น้ีล้วนมี

เรื่อง “คว�มเชื่อ” เข้�ม�เกี่ยวข้องเสมอ ไม่ว่�จะ

ม�ในแบบข้�วของเคร่ืองใช้ ขนมค�วหว�น ไปจนถึง

รูปประติม�กรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญท่ี

ข�ดไม่ได้ต�มธรรมเนียมและวัฒนธรรมท่ีสืบทอด

กันม�อย่�งย�วน�น แม้แต่ในหมู่คนรุ่นใหม่ก็ 

ไม่ละทิ้งคว�มเชื่อเหล่�นี้ และยังได้กล�ยม�เป็น

ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วัน ด้วยเชื่อในคว�มเป็น

สริิมงคลและก�รเปน็สญัญ�ณแหง่ก�รเร่ิมต้นใหม่

โดยเฉพ�ะในยุคท่ีต้องปรับตัวให้เร็วและทันต่อ

สถ�นก�รณ์

 เมื่อคว�มต้องก�รวัตถุท�งคว�มเช่ือและ

พิธีกรรมมีม�กข้ึนและมีหล�กหล�ยกลุ่มคนที่เข้�ม�

เก่ียวข้อง “ธุรกิจท้องถ่ิน” ในฐ�นะผู้ผลิตและ

จำ�หน่�ยจึงยังคงอยู่ได้ และไม่อ�จถูกแทนที่ด้วย

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใด ๆ 

 

 บ้านครุฑ...องค์ครุฑระดับช่างฝีมือ
กับความเชื่ออันน่าเกรงขาม
พกิดั : ชุมชนตรอกหมอเพชรหมอพลอย สีพ่ระยา

 ก�รมอบเคร่ืองหม�ยตร�ต้ังน้ีมีม�ต้ังแต่รัชสมัย

พระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล�้เจ�้อยหูวั ซึง่จะ

มอบให้เฉพ�ะร้�นค้�และกิจก�รท่ีประกอบก�รค้�

กับพระร�ชสำ�นักเท่�น้ัน แต่ในรัชสมัยต่อ ๆ  ม�ได้

ขย�ยขอบเขตก�รพระร�ชท�นตร�ต้ังห้�ง โดยจะ

พระร�ชท�นต�มพระร�ชอัธย�ศัย เพ่ือเป็นกำ�ลังใจ

แก่ผู้ประกอบก�รในรูปแบบต่�ง ๆ  และส่งเสริมให้

เกดิก�รประกอบกิจก�รภ�ยในประเทศ ประหน่ึง

เปน็ก�รรับรองห�้งร�้นทีป่ระกอบกจิก�รด ีเปน็ที่

ยอมรับนับถือ และฐ�นะมั่นคง 

 บ�้นทำ�ตร�ตัง้ครุฑเจ�้แรกและเจ้�เดยีวแหง่

ย่�นเจริญกรุงน้ี ได้รับคว�มไว้ว�งใจให้เป็นร้�น

ทำ�ตร�ครุฑอันดับต้น ๆ ของประเทศ และเป็น

ร้�นทีส่ำ�นกัพระร�ชวงัแนะนำ�ใหก้บับริษัทต�่ง ๆ  

ก�รสร้�งครุฑจะใช้ก�รแกะสลักไม้ ต่อม�จึงถูก

แทนทีด่ว้ยก�รหลอ่เรซนิและไฟเบอร์กล�ส ทำ�ให้

ผลิตได้เร็ว ร�ค�ย่อมเย� และมีน้ำ�หนักเบ�กว่� 

 ปจัจบุนัตร�ครุฑทีป่ัน้ทีบ่�้นน้ีไดก้ล�ยเปน็ที่

เค�รพศรัทธ�ของคนม�กม�ย โดยประณีตในทกุ

มิติ ทั้งรูปทรง ก�รผลิต และก�รติดตั้ง เพื่อให้มี

ลักษณะที่ส่งเสริมง�นและธุรกิจโดยเฉพ�ะ

 

 แต้เล่าจิ้นเส็ง...ตำานานขนมหวาน
คู่เทศกาลมงคลจีน
พิกัด ตลาดน้อย เจริญกรุง 

 ขนม เปน็สว่นประกอบหน่ึงของก�รเซน่ไหว้

ในเทศก�ลและประเพณีของคนจีน เช่น ตรุษจีน 

ศ�สตร์จีน กินเจ ไหว้พระจันทร์ แต่งง�น คนจีน

เชือ่ว�่ขนมคอืตวัแทนของคว�มอดุมสมบรูณ์และ

คว�มเป็นสิริมงคล เมื่อไปตั้งถิ่นฐ�นที่่ีใดจึงมักมี

ร้�นขนมอยู่ด้วย เดิมบรรพบุรุษของ “ตระกูล 

ตฤติยศิริ” เป็นคนทำ�ขนมฝีมือดีจ�กเมืองซัวเถ� 

เมื่อประม�ณปี 2443 (ค.ศ.1900) ช่วงที่เกิดคว�ม

ไม่สงบภ�ยในจีน จึงอพยพม�อยู่ที่สำ�เพ็ง และ

ก่อตั้งร้�นขนมมงคลน�มว่� “แต้เล่�จิ้นเส็ง” ขึ้น

ในย่�นเย�วร�ช เมื่อกิจก�รเติบโตจึงเปิดอีกร้�น

ที่ตล�ดน้อย และใช้เป็นโรงง�นทำ�ขนมม�จนถึง

ปัจจุบัน 

 แต้เล�่จิน้เสง็ในวนัน้ีอยูภ่�ยใตก้�รดแูลของ 

เสริมชัย ตฤติยศิริ ท�ย�ทรุ่นท่ี 3 ผลิตขนมสดใหม่

ออกจำ�หน่�ยทุกวันเกือบ 40 ชนิด อ�ทิ ขนมเป๊ียะเล็ก 

ขนมเปีย๊ะใหญ ่ขนมไหวพ้ระจนัทร์ ขนมหน้�แตก 

ถัว่ตัด ง�ตัด เปน็ตน้ รวมทัง้รับจดัขนมขันหม�ก

สำ�หรับพิธีแต่งง�นต�มธรรมเนียมจีน โดยท�งร้�น

ยังคงรักษ�สูตรขนมดั้งเดิมเอ�ไว้เพื่อให้ลูกค้�ได้

สัมผัสกับรสช�ติที่คุ้นเคย 

	 เจริญไชย...สารพัดของใช้ในพิธีจีน
ถ้าไม่มีที่นี่	ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นแล้ว
พิกัด ซอยเจริญกรุง 23 ใกล้กับวัดเล่งเน่ยยี่ 

 “ชุมชนเจริญไชย” คือชื่อที่มักถูกพูดขึ้นม�

เม่ือเร�นึกถึงของไหว้เจ้�อย่�ง “กระด�ษสีแดง

และสีทอง” ในชว่งเทศก�ลตรษุจีน รวมถงึสินค�้

แทบทกุชนิดทีใ่ช้ในก�รประกอบพธิกีรรมไม่ว�่จะ

เป็นง�นตรุษ ง�นแต่ง ง�นไหว้พระจันทร์ หรือ

ง�นเช็งเม้ง 

 โดยเฉพ�ะกระด�ษไหว้หล�กหล�ยสีและ 

รูปทรงของท่ีน่ีท่ีถือเป็นง�นทำ�มือซ่ึงต้องย้อมสีและ

ฉลุลวดล�ยต่�ง ๆ อย่�งประณีตบรรจง สะท้อน

ถงึคณุภ�พทีส่งัเกตไดจ้�กลวดล�ยทีชั่ดเจน สสีนั

ที่สดใส และก�รติดแปะหรือก�รพับกระด�ษที่

สวยง�มได้รูป พร้อมให้ลูกหล�นช�วจีนได้ส่ง

กระด�ษเงินกระด�ษทองอันเป็นตัวแทนของเงิน

ทองไปให้บรรพบุรุษที่ “อิมกัง” หรือดินแดนอีก

ภพหน่ึง เพื่อแสดงคว�มกตัญญูและยังเป็น 

ก�รเสริมสิริมงคลให้ลูกหล�นด้วยนั่นเอง 

บ้�นครุฑ

แต้เล่�จิ้นเส็ง

ชุมชนเจริญไชย
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Cover Story : เรื่องจากปก

2020 เป็นปีพิเศษที่ไม่เหมือนปีไหน ๆ ปีที่อยู่เหนือทุกความคาดหมาย ชนิดที่เรา
ไม่จาํเป็นต้องอธิบายกันอีกแล้วว่า ความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความเปล่ียนแปลง 
(Resilience) นั้นสําคัญอย่างไร 
 ในขณะที่ทุกคนจับตาดูความเคล่ือนไหวใน “โลกภายนอก” อย่างใกล้ชิด  
จนกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อหากใครสักคนพูดถึงเรื่องที่รู้กันทั่วไปว่า ธุรกิจที่ต้องการ
อยู่รอดต้องปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ หรือเปลี่ยนแผนธุรกิจเพื่อสร้างกระแสเงิน
หล่อเล้ียงพนกังาน หรอืตอ้งปรบัตัวใหส้อดรบักับการทาํงานจากบ้านอยา่งไรบ้าง

เรื่อง : ณัฏฐนิช ตัณม�นะศิริ

กูเกิลพยากรณ์
5 เทรนด์ผู้บริโภคจากคําค้นหายอดฮิตปี 2020
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แต่เร่ืองที่ไม่ง่�ยที่จะล่วงรู้ก็คือ ในช่วงหน่ึงปีที่

หนักหน่วงนี้ เกิดอะไรขึ้นกับ “โลกภ�ยใน” ของ

ผูบ้ริโภคบ�้ง พวกเข�มทีศันคตแิละคว�มคดิทีจ่ะ

ส่งผลถึงพฤติกรรมก�รบริโภคอย่�งไรบ้�ง

 โชคดีก็คือ ในช่วงเวล�ทีพ่ฤติกรรมก�รจับจ่�ย

ในตล�ด และบทสนทน�ระหว�่งผูค้นในทีท่ำ�ง�น 

ร้�นก�แฟ ถกูจำ�กดัดว้ยม�ตรก�รรักษ�ระยะห�่ง

และก�รลอ็กด�วน์ “เสร์ิชเอน็จนิ” คอืเครือ่งมอืที่

ผูค้นทัว่โลกต�่งกห็นัไปพึง่พ� ทัง้เพือ่คน้ห�สนิค�้

บริก�ร และแสวงห�คำ�ตอบให้กับคำ�ถ�มม�กม�ยท่ี

เกิดข้ึนในใจ ก�รอ่�นใจผู้บริโภคจ�กสิ่งที่พิมพ์ลงใน

ช่องเสิร์ชในปีท่ีผ่�นม� จึงเป็นเร่ืองน่�สนใจอย่�งย่ิง

 เมือ่เร็วๆ น้ี กเูกลิไดเ้ปดิเผยร�ยง�น “Year 

in Search 2020” ที่รวบรวมคำ�ค้นห�ยอดนิยม

บนกูเกิลเสิร์ชของผู้ใช้ง�นในเอเชียแปซิฟิก ที่มี

ก�รค้นห�สูงขึ้นจ�กปี 2019 อย่�งมีนัยสำ�คัญ 

“ก�รสำ�รวจส่ิงที่ ผู้คนค้นห�ในเคร่ืองมือเสิร์ช 

ทำ�ให้เร�ได้มุมมองท่ีพิเศษว่� พวกเข�มีพฤติกรรม

และคว�มต้องก�รท่ีเปล่ียนไปอย่�งไร มีคว�มกังวล

และคว�มใฝฝ่นัอะไรใหม ่ๆ  เกดิข้ึนบ�้ง พวกเข�

สงสัยใคร่รู้ และต้ังคว�มหวังกับเร่ืองอะไรสูงข้ึนบ้�ง” 

ไชฟ�ลี น�ธ�น (Shaifali Nathan) ผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยก�รตล�ดโฆษณ�ของกูเกิลเอเชียแปซิฟิกกล่�ว

 หลงัจ�กนำ�คำ�คน้ห�เหล�่น้ันม�จดักลุม่และ

วิเคร�ะห์เพื่อมองห�คว�มหม�ยที่ซ่อนอยู่ จึงได้

กล่ันกรองออกม�เป็นบทพย�กรณ์เทรนด์คว�มคิด

ของผู้บริโภคในวันน้ี ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด  

ข้ึนอยู่กบัว่�ใครจะตีคว�มระหว่�งบรรทัด และนำ�ไป

ปรับใช้ต่อในธุรกิจอย่�งไร

1_Individual Matters 
คำาค้นหามาแรงปี	2020
+20%	 “reduce	stress”	(เวียดนาม)
+35%	 “body	positivity”	(ฟลิิปปนิส์)
+25%	 “gender	equality”	(อินโดนีเซีย)
+2,200%	 “employing	 people	 with	 
	 	 disabilities”	(ออสเตรเลีย)
+250%	 “what	to	say	to	someone	 
	 	 depressed”	(ฟิลิปปินส์)
 

 คว�มจริงข้อหน่ึงที่ปร�กฏชัดต่อหน้�

ประช�กรโลกในวันที่โรคระบ�ดเร่ิมแผลงฤทธ์ิ 

ก็คือ แม้ว่�เร�ทุกคนจะกำ�ลังฟันฝ่�พ�ยุลูกนี้ 

ไปด้วยกัน แต่เร�ไม่ได้อยู่บนเรือลำ�เดียวกัน 

 โควิด-19 นับเป็นเหตุก�รณ์ประวัติศ�สตร์ 

ท่ีทำ�ให้เกิดคว�มเปล่ียนแปลงและข้อจำ�กัดใหม่ ๆ 

ที่ไม่เคยมีม�ก่อน ข้อมูลข่�วส�รจ�กทั่วทุกมุม

โลกทีเ่กีย่วข้องกบัโรคอบุตัใิหมแ่ละก�รรับมอืของ

แต่ละประเทศถูกร�ยง�นอย่�งต่อเน่ือง ก�รได้รับรู้

ถึงประสบก�รณ์ พฤติกรรม วัฒนธรรม และ

คว�มเช่ือของเพื่อนร่วมโลก ที่ทั้งแตกต่�งและ

หล�กหล�ย ทำ�ให้ผู้คนตระหนักว่�บนโลกนี้ไม่มี

ใครเหมือนใคร คว�มต้องก�รของคนคนหนึ่งจึง

ไม่จำ�เป็นต้องเป็นไปต�มค่�นิยมที่สังคมยึดถือ

 ขณะเดียวกัน ปัญห�สุขภ�พจิตในทุกประเทศ

ก็พุ่งสูงเป็นประวัติก�รณ์ สถิติคำ�ค้นห�ที่เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับสุขภ�พจิต (เพิ่มขึ้น 40% ในฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย) คว�มเครียด 

อ�ก�รซึมเศร้� รวมถึงปัญห�อื่น ๆ ที่เกิดจ�ก

ก�รกดทับจ�กสังคม เช่น คว�มไม่เท่�เทียมท�ง

เพศและก�รล้อเลียนรูปลักษณ์ (Body Shaming) 

สะท้อนว่� คนจำ�นวนม�กกำ�ลังเผชิญหน้�และ

เรียนรู้วธีิก�รรับมอืกบับ�ดแผลทีเ่กิดข้ึนกบัตวัเอง

อย่�งเป็นเหตุเป็นผล (ไม่เว้นแม้แต่เร่ืองที่สังคม

เคยมองว่�เป็นเรื่องต้องห้�ม) ในขณะที่คำ�ค้นห�

ยอดนิยมอย่�ง “ก�รจ้�งผู้พิก�ร” หรือ “พูดกับผู้ป่วย

ซมึเศร้�อย�่งไร” กแ็สดงถงึคว�มเคลือ่นไหวของ

คนจำ�นวนไม่น้อยที่มองเห็นคว�มบิดเบี้ยวใน

สังคม และพย�ย�มจะช่วยเหลือในแบบที่ตนเอง

จะทำ�ได้ 

ธุรกิจทำาอะไรได้บ้าง
นอกจ�กก�รให้คว�มสำ�คัญกับเร่ืองคว�มหล�กหล�ย 

(Diversity) คว�มเท่�เทียม (Equality) และก�รมี 

สว่นร่วม (Inclusivity) ในทกุมติแิลว้ ธรุกจิยงัตอ้ง

ทำ�คว�มเข้�ใจลูกค้�อย่�งลึกซึ้ง (Empathy) ว่�

ในระหว่�งกระบวนก�รซื้อสินค้�และก�รเข้�รับ

บริก�รของลูกค้� (Customer Journey) พวกเข�

แต่ละคนมีอ�รมณ์คว�มรู้สึกและคว�มต้องก�ร

เฉพ�ะอย่�งไรบ้�ง มีสถ�นก�รณ์อะไรที่เป็น

อุปสรรคขัดขว�งก�รใช้บริก�รของลูกค้�บ�งกลุ่มบ้�ง 

เพื่อห�หนท�งตอบสนองคว�มต้องก�รเหล่�น้ัน 

และสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่มีคว�มหม�ย

 สำ�หรับอิเกีย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่�มักจะเลือก

ทำ�เลที่ต้ังส�ข�บริเวณช�นเมือง ทำ�ให้ลูกค้�

หล�ยคนต้องใช้คว�มทุม่เทม�กในก�รเดนิท�งม�

ที่ร้�น เมื่อต้นปี 2020 อิเกียส�ข�ดูไบจึงได้ออก

แคมเปญ Buy With Your Time เพ่ือตอบแทนลูกค้� 

โดยเปดิโอก�สใหส้�ม�รถเลอืกจ�่ยค�่สนิค�้ดว้ย 

“เวล�” ที่แต่ละคนใช้ในก�รเดินท�งม�ที่ส�ข� 

สินค้�ทุกชิ้นในร้�นจะติดป้�ยร�ค�ที่มีหน่วยเป็น

เวล� คู่กับป้�ยร�ค�ปกติ ช้ันว�งของร�ค�ประม�ณ 

3,400 บ�ทจึงส�ม�รถซื้อได้ด้วยเวล�เดินท�ง 4 

ชั่วโมง 3 น�ที ขณะที่โต๊ะหน้�โซฟ� 1,800 บ�ท

มีค่�เท่�กับ 2 ชั่วโมง 9 น�ที ส่วนใครที่ม�จ�กที่

ใกล ้ๆ  กส็�ม�รถซือ้ฮอตดอ็กหน่ึงช้ินไดด้ว้ยเวล� 

5 น�ที ขั้นตอนก�รจ่�ยเงินก็ง่�ยด�ย เพียงแค่
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https://www.youtube.com/watch?v=_MSwBOiuFwc
https://www.youtube.com/watch?v=_MSwBOiuFwc
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แสดงบนัทกึก�รเดนิท�งม�อเิกยีบนแอพพลเิคชัน

กูเกิลแม็ปส์ เพื่อให้พนักง�นคำ�นวณเป็นค่�เงิน 

เดอร์แฮมสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ 

 ร�ยง�นของกูเกิลยังแนะนำ�ด้วยว่� ห�กแบรนด์

ธุรกิจคิดจะหยิบจับประเด็นท่ีเปร�ะบ�งในบ�ง

สังคม เช่น เรื่องเพศที่ส�มม�สื่อส�ร ก็อย่�ลืมว่�

ต้องระมัดระวังเรื่องวิธีก�รสื่อส�ร น้ำ�เสียง และ

จังหวะเวล�เป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ดูพย�ย�มม�ก

เกินไป หนึ่งในตัวอย่�งที่ดีและทำ�ได้ง่�ย ๆ คือ 

The W Hotel ในสิงคโปร์ ที่ใช้วิธีรีแชร์ภ�พจ�ก

โพสต์ต้นท�งของคู่รักเพศเดียวกันที่ม�เข้�พักใน

โรงแรม เพื่อเป็นก�รแสดงออกถึงก�รสนับสนุน

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ กเูกลิมองว�่วธีิน้ีทำ�ให้

คว�มหม�ยท่ีส่ือออกไปดูจริงใจและเป็นธรรมช�ติ

ม�กกว�่ก�รทีโ่รงแรมจะสร้�งแคมเปญข้ึนม�เอง 

เพร�ะมีโอก�สที่ข้อคว�มที่สื่อส�รออกไปจะผ�่น

ก�รเรียบเรียงจนดูตั้งใจเกินไป 

2_Higher	Purpose	 
คำาค้นหามาแรงปี	2020
+1,000%	 “eco-friendly	mask”	(ไต้หวัน)
+125%	 “eco-friendly	 packaging”	 
	 	 (ฟิลิปปินส์)	
+2,000%	 “find	volunteer	activities”	 
	 	 (เกาหลีใต้)
+150%	 “donate”	(อินโดนีเซีย)
+90%	 “local	purchasing”	
	 	 (ออสเตรเลีย)
+75%	 “how	to	help”	(อินเดีย)
 

 ไม่ผิดนักห�กจะพูดว่� วิกฤตโคโรน�ไวรัส

ได้กล�ยเป็นบททดสอบคร้ังสำ�คัญที่ท้�ท�ย

มนุษยธรรมและคุณค่�ที่ผู้คนยึดถือ มิติแรกคือ

เร่ืองสิ่งแวดล้อม ก�รล็อกด�วน์ทำ�ให้ผู้คนมอง

เห็นพฤติกรรมก�รบริโภคและกองขยะที่ตัวเอง

สร้�งข้ึนในแต่ละวันแบบเต็มต� หล�ยคนจึงหันม�

ปรับก�รบริโภคเพือ่ใหเ้ปน็มติรกบัโลก ร�ยง�นป ี

2020 ของ Global Web Index ระบุว่� 86% ของ

ผู้ตอบแบบสำ�รวจในเอเชียแปซิฟิกยอมรับว่�  

ก�รแพร่ระบ�ดของโคโรน�ไวรัส ทำ�ให้พวกเข�

ตระหนกัถงึผลกระทบที่พวกเข�มีตอ่สิ่งแวดล้อม

ม�กขึ้น ขณะที่ Trendwatching ก็วิเคร�ะห์ว่� 

แม้คว�มตระหนักในเร่ืองสิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่ 

เร่ืองใหม่ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ ผู้บริโภคไม่ได้

มองว่�ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมเป็นแค่ “ท�งเลือก” 

ที่ทำ�แล้วดูดี (Eco-Status) อีกแล้ว แต่เป็น “สิ่งที่ 

ต้องทำ�” เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองรู้สึกละอ�ย 

(Eco-Shame) 

 มิติทีส่องคือคว�มสัมพันธ์กับชุมชน  ม�ตรก�ร

รักษ�ระยะห�่งเพือ่หยุดก�รแพร่กระจ�ยของเช้ือ 

ทำ�ให้ผู้คนโหยห�ก�รมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่�น

ก�รช่วยเหลอืในรูปแบบทีพ่อจะทำ�ได ้คนจำ�นวน

ม�กเร่ิมมองห�วิธีก�รที่จะช่วยเหลือชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม และพวกเข�ก็ค�ดหวังว่�ภ�คธุรกิจ

จะทำ�อย่�งนั้นเช่นกัน 

 แบรนด์ธุรกิจกำ�ลังตกเป็นเป้�ทีผู่บ้ริโภคจับจ้อง 

คนจำ�นวนม�กมองว่�ในฐ�นะผู้ผลิต ภ�คธุรกิจ

ต้องเข้�ม�มีบทบ�ทม�กขึ้นในก�รรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบท�งสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีส่นิค�้และ

บริก�รของพวกเข�สร้�งขึ้นม� ร�ยง�น 2020 

Zeno Strength of Purpose ของ Zeno Group 

พบว่� เอเชียเป็นภูมิภ�คที่ผู้บริโภคมีวัฒนธรรม

ก�รคว่ำ�บ�ตร (Cancel Culture) เข้มข้นท่ีสุดในโลก 

โดยผู้บริโภค 92% ในจีน  91% ในม�เลเซีย และ 

89% ในสิงคโปร์ มีแนวโน้มที่จะเลิกซื้อของจ�ก

แบรนด์ที่พวกเข�ไม่เห็นด้วยหรือข�ดจริยธรรม 

ย่ิงไปกว่�น้ันคือ ผู้บริโภคเหล่�น้ียังพย�ย�มโน้มน้�ว

ให้คนรอบตัวทำ�แบบเดียวกันด้วย

 ธุรกิจจึงต้องก้�วข้�มก�รทำ�โปรเจ็กต์เพื่อ

สังคม หรือ CSR แบบเดิม ๆ  แล้วหันม�ดำ�เนินธุรกิจ

บนพ้ืนฐ�นของคว�มย่ังยืนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม

อย่�งแท้จริง เพร�ะสำ�หรับผู้บริโภคยุคน้ี ข่�ว

ประช�สัมพันธ์ทีบ่รรจงเขียนเพือ่สร้�งภ�พลักษณ์น้ัน 

ไมไ่ดม้พีลงัและคว�มน�่เช่ือถอืเท�่กับก�รสือ่ส�ร

คุณค่�ที่ธุรกิจยึดถือ ด้วยก�รเปิดเผยเบื้องหลัง

ของกระบวนก�รดำ�เนินง�นอย�่งโปร่งใสในทกุ ๆ  

ขั้นตอนอย่�งจริงใจ 

ธุรกิจทำาอะไรได้บ้าง
เดือนสิงห�คมท่ีผ่�นม� Selfridges ห้�งสรรพสินค้�

เก่�แก่ของอังกฤษได้เปิดตัวโครงก�ร Project Earth 

ให้ลูกค้�ส�ม�รถเช่�เส้ือผ้�ไฮเอ็นด์ในร�ค�จับต้องได้ 

ด้วยร�ค�เช่�เริ่มต้นที่ 700 บ�ทสำ�หรับกระเป๋�

มูลค่� 5,600 บ�ท ไปจนถึง 9,000 บ�ท สำ�หรับ

ชุดไปง�นมูลค่� 175,000 บ�ท ในระยะเวล�เช่� 

4-20 วัน พร้อมด้วยแพลตฟอร์ม Resellfridges 
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สำ�หรับซ้ือข�ยคอลเล็กชันสินค้�มือสองทีเ่พ่ิงเร่ิมเปิด

ให้บริก�รสำ�หรับลูกค้�ในสหร�ชอ�ณ�จักรและ

บ�งประเทศในยุโรป โดยส�ม�รถนำ�เสื้อผ้� 

กระเป๋� น�ฬิก� และเคร่ืองประดับแบรนด์หรู

อย่�งว�เลนติโน แอร์เมส ค�ร์เทียร์ ฯลฯ ที่ยังอยู่

ในสภ�พดีม�ให้ Selfridges ข�ยต่อ แลกกับเครดิต

เพ่ือซ้ือสินค้�อ่ืน ๆ  ภ�ยในห้�ง นอกจ�กน้ี บ�งส�ข�

ยังมีบริก�รซ่อมและทำ�คว�มสะอ�ดกระเป๋� 

รองเท้� และแอกเซสซอรี พร้อมบริก�รรับส่งสินค้�

จ�กบ้�นอีกด้วย 

 ส่วนธุรกิจอ�ห�รอย่�งแมคโดนัลด์ในสเปน 

หนึง่ในสบิประเทศทีม่ตีวัเลขผูติ้ดเช้ือโคโรน�ไวรัส

สูงที่สุดในโลก ก็เพิ่งจะเปิดตัวเมนูเบอร์เกอร์  

Big Good ที่ผลิตจ�กวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด 

เพือ่สนบัสนุนเกษตรกรทอ้งถิน่ซึง่ไดรั้บผลกระทบ 

โดยใช้เน้ือวัวจ�กเมืองโทเลโด ชีสที่ผลิตด้วยนมวัว

จ�กก�ลิเซีย นมแกะจ�กกัสติย�-ล�มันช� และ

นมแพะจ�กม�ดริด ผักก�ดบ�ต�เวียจ�กน�ว�ร์ร�

และเมอร์เซีย มะเขือเทศและหัวหอมจ�กฟลอเร็ตต์ 

ขณะทีส่ว่นผสมขนมปงัไดม้�จ�กค�สตีล เลออน 

ค�ต�โลเนีย และม�ดริด สว่นซอสเมดเิตอเรเนียน

ทำ�จ�กน้ำ�มันมะกอกและมะเขือเทศจ�กล�สเวกัส 

เดลกัวเดียน� โดยแมคโดนัลด์บอกว่�เบอร์เกอร์

สูตรใหม่น้ีจะช่วยสร้�งร�ยได้ให้แก่เกษตรกรท้องถ่ิน

ม�กกว่� 2,000 ร�ย 

3_Whole	Self	
คำาค้นหามาแรงปี	2020
+130%	 “kids	at	home”	(ออสเตรเลีย)
+35%	 “childcare”	(เกาหลีใต้)
+60%	 “to	do	list”	(ฟิลิปปินส์)
+80%	 “how	to	be	productive”	
	 	 (อินเดีย)
 เมื่อคนจำ�นวนม�กต้องเปลี่ยนม�ทำ�ง�น

จ�กบ้�น เส้นแบ่งระหว่�งแต่ละบทบ�ทในชีวิตก็

เริ่มพร่�เลือน จ�กเดิมที่บทบ�ทของบ�งคนอ�จ

แบ่งแยกชัดเจนด้วยเวล� ระหว่�งก�รเป็น

พนกัง�นบริษทัในตอนกล�งวนั กับก�รเปน็พอ่แม่

ตอนกล�งคืน ก�รบริห�รจัดก�รเวล�กล�ยเป็น

โจทย์ใหม่ท่ีท้�ท�ยและสร้�งแรงกดดันให้คนทำ�ง�น 

พวกเข�มองห�วิธีที่จะใช้เวล�ให้มีประสิทธิภ�พ

ทีส่ดุเท�่ทีจ่ะเปน็ไปได ้และค�ดหวงัว�่แบรนดจ์ะ

ปรับตัวให้สอดรับกับวิถีชีวิตของพวกเข�

 ผู้บริโภคยุคน้ีมีแนวโน้มสูงข้ึนทีจ่ะค�ดหวังว่�

ธุรกิจจะเช่ือมโยงกับ “ตัวตนท้ังหมด” ของพวกเข�  

ไม่ใช่แค่ตัวตนส่วนที่จะสร้�งผลกำ�ไรโดยตรงให้

ธุรกิจ ยกตัวอย่�งเช่น ธุรกิจคว�มง�มจะมองลูกค้�

เป็นแค่ “ผู้บริโภคสินค้�คว�มง�ม” อย่�งเดียวไม่ได้ 

แต่ตอ้งพจิ�รณ�ไปถงึคว�มเช่ือและคว�มช่ืนชอบ

ส่วนตัวของพวกเข�ด้วย เช่น ไลฟ์สไตล์วีแกนที่

ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่

ทดลองกับสัตว์ทุกชนิด ซึ่งแน่นอนว่�มีผลต่อ 

ก�รตัดสินใจซื้อสินค้� แบรนด์ธุรกิจจึงต้องเพิ่ม

คว�มโปร่งใสในกระบวนก�รผลิตเพื่อตอบโจทย์

คนกลุ่มนี้ด้วย

 ปีท่ีผ่�นม� สถิติก�รเสิร์ชคำ�ค้นท่ีเก่ียวข้องกับ

คว�มต้องก�รและวัฒนธรรมเฉพ�ะกลุ่มสูงข้ึนม�ก 

ในม�เลเซียมีก�รเสิร์ชห�สินค้�ฮ�ล�ลจ�กแบรนด์

ยอดนิยม เช่น “Toblerone Halal” เพิ่มขึ้น 550% 

และ “Ovaltine Halal” เพ่ิมข้ึน 450% จ�กปีก่อนหน้� 

เช่นเดียวกับอินเดียและญี่ปุ่นที่ “Plant-based” 

กำ�ลังเป็นหนึ่งในคำ�ค้นห�ยอดนิยม 

 นอกจ�กน้ี ก�รคน้ห�คำ�แปลข้อคว�มภ�ษ�

อังกฤษเป็นภ�ษ�ท้องถิ่น เช่น ภ�ษ�ฮินดี ภ�ษ�

อนิโดนเีซยี กเ็พิม่ข้ึนอย่�งเหน็ไดชั้ดเช่นกัน ภ�ษ�

ท้องถ่ินจึงเป็นอีกหน่ึงช่องว่�งท�งธุรกิจที่รอคอย

ก�รเติมเต็ม เพร�ะก�รสำ�รวจล่�สุดของ CSA พบว่� 

75% ของนักช้อปออนไลน์นิยมเลือกซื้อสินค้�ที่มี

ข้อมูลในภ�ษ�แม่ และมีนักช้อปถึง 40% ท่ีบอกว่�

จะไม่ซื้อสินค้�ที่ ไม่มี ข้อมูลในภ�ษ�แม่เลย  

ในขณะทีค่อนเทนตบ์นโลกออนไลน์ในปจัจบุนัน้ัน

เป็นภ�ษ�อังกฤษถึง 60% ท้ัง ๆ  ท่ีมีประช�กรบนโลก

เพียง 5.4% เท่�นั้นที่มีภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�แม่

 
ธุรกิจทำาอะไรได้บ้าง
ในโอก�สที่มูจิเปิดตัวส�ข�ใหม่ซึ่งเป็นส�ข�ที่มี

พื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเดือนกรกฎ�คมปี 2020 

ท่ีย่�นน�โอะเอ็ทสึ จังหวัดนีงะตะ ชุมชนทีส่่วนใหญ่

อ�ศยัอยูบ่นพืน้ทีเ่นินเข�และมจีำ�นวนไม่น้อยเปน็

ผู้สูงอ�ยุ มูจิได้ริเร่ิมแปลงร่�งรสบัสท่องเที่ยวที่ 

ไม่ใช้ง�นแล้วให้กล�ยเป็นร้�นค้�เคลื่อนที่ นำ�สินค้�

ประเภทเส้ือผ้� เคร่ืองเขียน อ�ห�ร ของใช้ในบ้�น 

และของใช้จำ�เปน็ต่�ง ๆ  ไปนำ�เสนอและจำ�หน่�ย

ให้แก่กลุ่มเป้�หม�ยถึงหน้�ประตูบ้�น ถือเป็น 

ก�รก้�วข้�มข้อจำ�กัดของร้�นค้�แบบเดิม ทั้งยัง

ได้สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีในระยะย�ว พร้อมรับ

ฟังคว�มกังวลและคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย

ในพืน้ที ่เช่น ผูส้งูอ�ยทุีม่อีปุสรรคในก�รเดนิท�ง

ไปซื้อของไกล ๆ โดยมูจิมีแผนจะขย�ยบริก�ร

ร้�นเคลื่อนทีแ่บบเดียวกันนี้ไปยังเมืองอื่น ๆ  ใน

ญี่ปุ่นด้วย
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4_Sweet	Relief	
คำาค้นหามาแรงปี	2020
+1,900%	 “staycation”	(ฮ่องกง)
+700%	 “drive-in	theatre”	(ญี่ปุ่น)
+600%	 “massage	gun”	(ออสเตรเลีย)		
+125%	 “เก้าอี้เกมมิ่ง”	(ไทย)
+55%	 “mukbang”	 (รายการกินโชว์ 
	 	 สไตล์เกาหลี)	(มาเลเซีย)
 

 จริงอยู่ว่�ก�รทำ�ให้ผู้บริโภครู้สึกดี เป็นภ�รกิจ

ลำ�ดบัแรก ๆ  ทีค่นทำ�ธุรกจิใหค้ว�มสำ�คญัอยูแ่ลว้ 

แต่หลังโคโรน�ไวรัสเร่ิมแพร่ระบ�ดไม่น�น  

Global Web Index ได้ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มเห็น

ของกลุ่มตัวอย่�งท่ัวโลกโดยต้ังคำ�ถ�มว่� อะไรคือ

ส่ิงที่สำ�คัญทีสุ่ดสำ�หรับพวกเข� ผู้ตอบแบบสอบถ�ม

ส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกเลือก “ก�รมองโลกใน

แงบ่วก” เปน็อนัดบัแรก ต�มม�ดว้ย “ก�รใช้เวล�

กับครอบครัว” และ “ก�รมีสถ�นะก�รเงินท่ีม่ันคง” 

สะท้อนให้เห็นว่�กิจกรรมที่สร้�งคว�มประทับใจ

และคว�มสุขให้ลูกค้� เป็นสิ่งที่พวกเข�ต้องก�ร

และให้ค่�ยิ่งกว่�เวล�ไหน ๆ 

 เม่ือต้องเว้นระยะห่�งกับคนรอบตัวและใช้เวล�

อยู่ที่บ้�นม�กข้ึน ผู้คนจึงเร่ิมแสวงห�คว�มสุข

จ�กเร่ืองง่�ย ๆ  รอบตัว ไม่ว่�จะเป็นก�รทำ�อ�ห�ร 

ดูร�ยก�รบันเทิง เล่นเกม หรือก�รใช้เวล�ใน

โรงแรมและที่พักใหม่ ๆ เพื่อเปลี่ยนบรรย�ก�ศ 

ปีที่ผ่�นม� ในฟิลิปปินส์มีก�รเสิร์ชคำ�ค้นห�ที่

เกี่ยวกับก�รปลูกต้นไม้สูงข้ึนจ�กปีก่อนหน้�ถึง 

65% ส่วนช�วป�กีสถ�นก็ค้นห� “ช็อกโกแลต” 

กันม�กขึ้น 25% 

 ในเวล�เดียวกัน คำ�ค้นห�ยอดนิยมอย่�ง 

“บริก�รส่งลูกโป่ง” ในสิงคโปร์ “บริก�รส่งดอกไม้” 

และ “รับเล้ียงลูกสุนัข” ในออสเตรเลีย ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 

95% 70% และ 50% ต�มลำ�ดับ ก็สะท้อนให้เห็นว่� 

ผู้คนต้องก�รและพย�ย�มห�วิธีแสดงคว�มรัก

คว�มห่วงใยไปถึงเพื่อนและครอบครัวม�กข้ึน  

ในช่วงเวล�ท่ีไม่ส�ม�รถนัดพบปะหรือทำ�กิจกรรม

ร่วมกันได้เหมือนเคย

ธุรกิจทำาอะไรได้บ้าง
เม่ือนิวซีแลนด์ประก�ศล็อกด�วน์ เจมส์ ฟิตส์เจอรัลด์

(James Fitzgerald) จ�ก Rotorua Canopy Tours 

ธุรกิจท่องเท่ียวแบบผจญภัยซึ่งได้รับผลกระทบ

อย่�งจัง จึงเกิดไอเดียก่อต้ังสต�ร์ตอัพช่ือ Chuffed 

Gifts เพือ่ประคองกจิก�รและสร้�งแรงบนัด�ลใจ

ให้ช�วนิวซีแลนด์ออกไปสัมผัสประสบก�รณ์ใหม่ ๆ  

จ�กก�รเที่ยวในประเทศบ้�นเกิดของพวกเข�เอง 

Chuffed Gifts ข�ยแพ็กเกจท่องเที่ยวในรูปแบบ

บัตรของขวัญ โดยลูกค้�ส�ม�รถเลือกกิจกรรมที่

อย�กมอบเปน็ของขวญัใหเ้พือ่น คนในครอบครัว 

หรือคู่ค้�ท�งธุรกิจ ได้สูงสุดถึง 22 กิจกรรมต่อ

บัตรของขวัญหน่ึงใบ แล้วให้ผู้รับของขวัญเป็น 

คนตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ต้องก�รไปสัมผัส

หลังคล�ยล็อกด�วน์ด้วยตัวเอง

 บัตรของขวัญร�ค�เร่ิมต้นประม�ณ 1,000 

บ�ทน้ี จะถกูบรรจุในกลอ่งทรงกระบอกล�ยสดใส

ซึ่งทำ�จ�กวัสดุรีไซเคิล พร้อมด้วยคำ�บรรย�ย

ประสบก�รณ์สนุก ๆ  ทีจ่ะได้รับจ�กแต่ละกิจกรรม

ในแพ็กเกจ เช่น กิจกรรมขี่ม้�บนห�ดทร�ยสีดำ�

ในเมืองแรกลัน กระโดดร่มที่ทัวรังก� หรือพ�ยเรือที่

วิเทียงก� นอกจ�กจะเป็นก�รส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่ว

ในประเทศแล้ว ยังช่วยตัดปัญห�ก�รเลือกซื้อ 

ของขวัญท่ีเลือกเท่�ไรก็ไม่ตรงใจผู้รับสักทีได้อีกด้วย 
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5_Future	Proofing	
คำาค้นหามาแรงปี	2020
+400%	 “fundamentals	 of	 digital	 
	 	 marketing”	(อินเดีย)	
+215%	 “side	business	remote”	(ญีปุ่่น)
+100%	 “top	online	learning	platforms”	 
	 	 (มาเลเซีย)
+200%	 “normal	pulse”	(อินเดีย)
+160%	 “maintain	health”	(อินโดนีเซีย)
+116%	 “blue	light	glasses”	
	 	 (ออสเตรเลีย)
 

 ปี  2020 เป็นปีที่ เ รียกได้ ว่�อยู่ เหนือ 

คว�มค�ดเด�อย่�งแท้จริง คว�มไม่แน่นอนใน 

ทุกมิติของชีวิตทำ�ให้ผู้คนแสวงห�คว�มรู้สึก

ปลอดภัย หลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยง และต้องก�รรู้สึก

ว่�ควบคุมชีวิตตัวเองได้ เพื่อรับประกันอน�คต 

ที่ยังม�ไม่ถึง

 ในด้�นก�รเงิน คนจำ�นวนม�กพย�ย�ม

รักษ�คว�มมั่นคงด้วยก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ใน 

ก�รบริห�รจัดก�รเงิน ห�ร�ยได้เพิ่มเติมจ�ก

ธุรกจิเสริม และพฒัน�ทกัษะก�รทำ�ง�นทีจ่ำ�เปน็

สำ�หรับโลกยุคใหม่ เช่น “ก�รลงทุนในหุ้น” ใน

เวียดน�มที่มีอัตร�ก�รค้นห�เพิ่มข้ึน 35% ทั้งที่

สถิติในปี 2019 ลดลง 10% หรือ “พื้นฐ�น 

ก�รตล�ดดิจิทัล” ในอินเดีย ที่เพิ่มข้ึน 400%  

จ�กที่มีก�รเติบโตแบบคงที่ในปีก่อนหน้�

 ส่วนด้�นสุขภ�พ ได้รับผลพวงโดยตรงจ�ก

ก�รแพร่ระบ�ดของโคน�ไวรัส ผู้คนต่ืนตัว 

ในก�รเอ�ใจใสส่ขุภ�พก�ยและสขุภ�พใจม�กข้ึน

เป็นพิเศษ โดยเฉพ�ะก�รดูแลสุขภ�พเชิงรุก  

เพือ่ปอ้งกนัก�รเจบ็ปว่ยในอน�คตแทนทีจ่ะรอให้

เกิดอ�ก�รก่อน

 แบรนด์ธุรกิจอ�จลองสำ�รวจบทบ�ทของ 

ตัวเองว่� จะส�ม�รถช่วยให้กลุ่มเป้�หม�ยได้

เรียนรู้และพัฒน�ทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

ในก�รทำ�ง�น หรือสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมอย่�งไร 

พร้อมกบัห�หนท�งนำ�เสนอสนิค�้และบริก�รทีใ่ห้

ผลลัพธ์ท่ีย่ังยืนในระยะย�ว และช่วยลดคว�มเส่ียง

ให้ลูกค้�อย่�งสร้�งสรรค์ 

ธุรกิจทำาอะไรได้บ้าง
ก�รซื้อบ้�นสักหลังเป็นเร่ืองใหญ่ โดยเฉพ�ะ

สำ�หรับคนทำ�ง�นยุคนี้ที่ เศรษฐกิจฝืดเคือง  

EcoWorld Malaysia ผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ใน

ม�เลเซียจึงร่วมมือกับ Maybank สร้�งนวัตกรรม

ก�รข�ยบ้�น HOPE เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้�หม�ย 

ได้เป็นเจ้�ของบ้�นในฝันง่�ยข้ึน โดยลูกค้�

ส�ม�รถเลือกเช่�บ้�นเพื่อทดลองอยู่และสัมผัส

บรรย�ก�ศในบ้�นก่อนตัดสินใจได้เป็นเวล� 3 เดือน 

ห�กตดัสนิใจซือ้ เงินค�่เช่�อย่�งน้อย 30% จะถกู

แปลงเป็นเงินออมเพื่อก�รซื้อบ้�น โมเดลธุรกิจนี้

ช่วยใหค้นทำ�ง�นอ�ยนุ้อยทีฐ่�นเงนิเดอืนยงัไมส่งู 

มีเงินเก็บไม่ม�ก หรือยังไม่มีประวัติเครดิตที่ 

แขง็แรงพอจะขอสนิเช่ือบ�้นจ�กธน�ค�รมีโอก�ส

ครอบครองบ้�นได้เร็วขึ้น

 ส่วนธุรกิจโรงพย�บ�ลในปัจจุบัน ก็มี 

ก�รออกแบบแพ็กเกจตรวจสุขภ�พท่ีนำ�เทคโนโลยี

ข้ันสูงม�ใช้เพื่อประเมินสุขภ�พในเชิงลึก เช่น 

ตรวจคว�มผิดปกติในพันธุกรรม (Genetic 

Screening) เฉพ�ะบุคคล ที่ส�ม�รถตรวจสอบ

ก�รเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่�งก�ย และ

พย�กรณ์คว�มเสี่ยงที่จะเกิดโรคบ�งชนิด เช่น 

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ เพื่อให้เตรียมพร้อม

รับมือกับคว�มเสี่ยงในอน�คตได้ดียิ่งขึ้น 

ที่ม� : ร�ยง�น “Year in Search 2020” โดย Think with Google 
จ�ก thinkwithgoogle.com / บทคว�ม “The Selfridges 
Rental Collection Offers Eco-Conscious Luxury at  
Affordable Prices” โดย Clara Olshansky จ�ก psfk.com /
บทคว�ม “Mcdonald’s Made the ‘Big Good’ Burger 
to Help Covid-stricken Farms in Spain” โดย Alexandra 
Jardine จ�ก adage.com / chuffedgifts.co.nz
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

เปิดที่มาและไทม์ไลน์
ของศาสตร์แห่งการทำานายทั่วโลก

อาจกล่าวได้ว่า ศาสตร์แห่งการทํานายมีจุดเร่ิมต้นต้ังแต่มนุษย์เร่ิมศึกษาการเดินทางของดวงดาวบนท้องฟ้า  
แม้เป็นศาสตร์ท่ีอิงเร่ืองความเช่ือเป็นหลัก แต่ก็นับว่าเป็นส่ิงท่ีช่วยเยียวยาจิตใจและนําความสบายใจมาสู่ชีวิตเรา
นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ย่ิงในช่วงเวลาท่ีคนเราต้องการความแน่นอน หรือเกิดคําถามข้ึนในใจ ท้ังเร่ือง 
การงาน ความรัก และสุขภาพ หรืออนาคต ศาสตร์แห่งการทํานายก็จะย่ิงได้รับความนิยมไปจนถึงข้ันพ่ึงพามากข้ึน 
เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว จะมีอะไรสบายใจไปกว่าการเสาะหาวิธีการพยากรณ์ท่ีถูกชะตาและแม่นยําราวกับตาเห็น

เรื่อง : ชนิสร� กตัญญูทวีทิพย์

ใบชาและกาแฟ
“ใบช�” และ “ก�แฟ” ไม่ได้เป็นแค่เคร่ืองด่ืม 

ยอดนิยมของมนุษยช�ติ ทว่�ยังมีคุณสมบัติใน 

ก�รทำ�น�ยชะต�ชีวิตของมนุษย์ในหล�ยวัฒนธรรม

อีกด้วย ว่�กันว่�คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นใบช� 

มักจะส่งต่อจ�กรุ่นสู่รุ่น ครอบครัวท่ีมีบรรพบุรุษที่

มคีว�มส�ม�รถในก�รอ่�นใบช� จะมีเปอร์เซ็นต์สูง

ท่ีจะส่งต่อคว�มส�ม�รถน้ันสู่รุ่นลูกรุ่นหล�น 

 จุดกำ�เนิดของก�รอ่�นใบช�เกิดข้ึนเมื่อ

ประม�ณศตวรรษที ่17 ในช่วงทีก่�รค�้ข�ยช�ของ

จีนเร่ิมเข้�ม�สู่สังคมยุโรป ส่วนก�รทำ�น�ยน้ัน 

จะเร่ิมจ�กก�รเทใบช�ทีต้่มไวล้งในถว้ยโดยไมใ่ช้

ท่ีกรอง หลังจ�กน้ันให้ผู้รับคำ�ทำ�น�ยด่ืมช�จนเหลือ

น้ำ�เพียงเล็กน้อย เมื่อเทน้ำ�ที่เหลือออกก็จะเห็น

ลวดล�ยจ�กใบช�ที่ก้นถ้วย และผู้ทำ�น�ยจะ

ทำ�ก�รแปลคว�มหม�ยจ�กลวดล�ยของใบช�ว่�

ออกม�ในรูปแบบใด ท้ังน้ี กรรมวิธีของก�รทำ�น�ย

จ�กใบช�จะมีลักษณะเดียวกับก�รทำ�น�ยจ�ก

ก�แฟ แต่ศ�สตร์ก�รทำ�น�ยจ�กก�แฟจะเป็นที่

นิยมแพร่หล�ยท�งแถบประเทศตุรกีและกรีซ 

เน่ืองจ�กวธีิก�รชงก�แฟต�มแบบฉบบัช�วตรุกมีี

ประวัติศ�สตร์อันย�วน�นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 

ก�รทำ�น�ยเกิดจ�กก�รอ่�นลวดล�ยของคร�บ

ตะกอนก�แฟที่ติดอยู่ในถ้วย ซึ่งนอกจ�กรูปแบบ

ของลวดล�ยแล้ว บริเวณที่คร�บก�แฟติดอยู่ก็มี

ส่วนสำ�คัญในก�รทำ�น�ยเช่นกัน

ลายมือ
เช่ือว่�ส�วๆ ส�ยมูเตลูคงจะคุ้นเคยกับวิธีก�รดู

ล�ยมือเป็นอย่�งดี แต่หล�ยคนอ�จจะสงสัยว่�

ทำ�ไมเวล�ดลู�ยมอืถงึตอ้งดทูัง้มือซ�้ยและมอืขว� 

น่ันเป็นเพร�ะก�รทำ�น�ยด้วยล�ยมือน้ันต้องประกอบ

รวมทั้งล�ยมือบนมือข้�งที่เร�ถนัดซึ่งจะบ่งบอก

ถึงสิ่งที่เร�สร้�งขึ้นม�ด้วยตัวเอง บวกกับล�ยมือ

บนมือข้�งที่เร�ไม่ถนัด เพื่อบ่งบอกถึงโชคชะต�

ทีอ่�จถกูลขิิตม�แลว้ เมือ่ประกอบรวมล�ยมอืทัง้

สองข้�ง จะส�ม�รถทำ�น�ยได้ทั้งเหตุก�รณ์ที่ 

เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงเหตุก�รณ์ที่ยังม�ไม่ถึง 

 ศ�สตร์ก�รทำ�น�ยจ�กล�ยมอืน้ี มีตน้กำ�เนิด

ม�จ�กโหร�ศ�สตร์แบบอินเดียและก�รทำ�น�ย

โชคชะต�ของยิปซี ก�รทำ�น�ยโดยหลัก ๆ  จะดูจ�ก

เส้นบนล�ยมือทั้งสี่ ได้แก่ เส้นหัวใจ เส้นสมอง 

เส้นชีวิต และเส้นว�สน� นอกจ�กนี้ ขน�ดและ

คว�มย�วของฝ�่มือก็ยังนำ�ไปตีคว�มในลักษณะ

ของธ�ตุต่�ง ๆ  ทั้งธ�ตุดิน ธ�ตุลม ธ�ตุน้ำ� และ

ธ�ตุไฟ ได้อีกด้วย

ดอกไม้
“รัก...ไม่รัก...รัก...ไม่รัก” แค่ได้ยินประโยคข้�งต้น 

หล�ยคนคงจะจนิตน�ก�รถงึภ�พหญงิส�วน่ังเดด็

กลีบกุหล�บลอยม�แต่ไกล เพร�ะก�รเด็ดกลีบ

ดอกกุหล�บน้ันเป็นหน่ึงในก�รทำ�น�ยดวงชะต�

เร่ืองคว�มรักที่ได้รับคว�มนิยมม�กที่สุดวิธีหน่ึง 

ในโลก นอกจ�กจะทำ�น�ยเร่ืองคว�มรักแล้ว ดอกไม้

หล�กหล�ยส�ยพันธ์ุยังทำ�หน้�ที่เป็นดอกไม้

ประจำ�ร�ศเีกดิ ทีส่�ม�รถบง่บอกถงึลักษณะนิสยั

และชีวิตโดยรวมของแต่ละบุคคล ตัวอย่�งเช่น 

ดอกบัว แสดงถึงคว�มสวยสงบและอ่อนหว�น 

เป็นดอกไม้ประจำ�ร�ศีกรกฎ ดอกท�นตะวัน 

แสดงออกถึงคว�มร่�เริง สนุกสน�น คือดอกไม้

ประจำ�ร�ศีสิงห์ และดอกกุหล�บ ที่แสดงออกถึง

คว�มโรแมนตกิ คว�มประณีตงดง�ม คอืดอกไม้

ประจำ�ร�ศีตุลย์ 

 นอกจ�กน้ี ผู้ทำ�น�ยบ�งท่�นยังผสมรวม

ศ�สตร์ก�รทำ�น�ยด้วยไพ่และก�รทำ�น�ยด้วย

ดอกไม้เข้�ด้วยกัน จนเกิดเป็น “ไพ่ดอกไม้” ที่มี

คว�มใกล้เคียงกับก�รเปิดไพ่ท�โรต์ แตกต่�งกัน

เพียงรูปที่อยู่บนหน้�ไพ่จะออกม�เป็นรูปดอกไม้

หล�กหล�ยส�ยพันธุ์นั่นเอง

 
ไพ่ทาโรต์
“ไพท่�โรต”์ คอือกีหน่ึงศ�สตร์ก�รทำ�น�ยทีไ่ดรั้บ

คว�มนิยมม�อย่�งย�วน�น ในก�รเปิดไพ่แต่ละ

คร้ังน้ันไม่เพียงบ่งบอกถึงคว�มเป็นไปในชีวิตของผู้ถูก

ทำ�น�ย แต่ยังส�ม�รถล่วงรู้เข้�ไปถึงคว�มซับซ้อน

ที่ซ่อนอยู่ภ�ยในจิตใจ โดยไพ่ “ไรเดอร์เวท” 

(Rider-Waite) คอืไพช่ดุทีนั่กพย�กรณ์นิยมใช้กัน

ทั่วโลก ในหนึ่งสำ�รับจะมีไพ่รวมทั้งหมด 78 ใบ 
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ที่ม� : theculturetrip.com / sanook.com / horauranian.com / silpa-mag.com / dga.or.th / 
mindbodygreen.com / nbcnews.com
1 จักรร�ศีแบบส�ยนะ (Tropical Astrology) คือ ระบบโหร�ศ�สตร์ต�มแบบตะวันตกท่ีอ้�งอิง
ต�มฤดูก�ลเป็นหลัก ก�รเปลี่ยนร�ศีจะเริ่มประม�ณวันที่ 21 ของทุกเดือน แตกต่�งจ�ก
จักรร�ศีแบบนิร�ยนะ (Sidereal Astrology) ซึ่งเป็นระบบโหร�ศ�สตร์ท�งฝั่งตะวันออกที่
อ้�งอิงต�มกลุ่มด�วฤกษ์บนท้องฟ้� และก�รเปลี่ยนร�ศีจะเริ่มประม�ณวันที่ 13-15 ของ
ทุกเดือน

แยกออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ไพ่ชุดใหญ่ 

(Major Arcana) มีทั้งหมด 22 ใบ 

โดยไพ่ชุดใหญ่น้ีมีคว�มสำ�คัญใน 

ก�รบ่งบอกถึงภ�พรวมของชีวิต  

ส่วนไพ่ชุดเล็ก (Minor Arcana) มี

ทั้งหมด 56 ใบ คือส่วนท่ีเจ�ะลึกลงไป

เปิดไทม์ไลน์ศาสตร์แห่งการทำานาย
รู้หรือไมว่�่ มนุษย์เร�อยู่คู่กับศ�สตร์แห่งก�รทำ�น�ยท�ยทักม�ย�วน�นแค่ไหน 

และวัฒนธรรมใดบ้�งที่ครอบครองชะต�ชีวิตของผู้คนกว่�คร่ึงค่อนโลก  

นับตัง้แตค่ร้ังทีเ่ร�ยงัไม่มีเคร่ืองมือช่วยตดัสนิใจทีแ่มน่ยำ� และชีวติข้ึนอยูก่บั

อิทธิพลจ�กปร�กฏก�รณ์หรือฤดูก�ลท�งธรรมช�ติที่กำ�หนดไม่ได้ กระทั่ง

วันนี้ที่แม้เทคโนโลยีและองค์คว�มรู้จะพัฒน�ไปม�กแล้ว แต่มนุษย์ก็ยังคง

พึ่งพ�ศ�สตร์แห่งก�รทำ�น�ยอยู่ด้วยหล�กหล�ยเหตุผลที่แตกต่�งกันไป

 เม่ือม�ถึงศตวรรษที่ 21 โหร�ศ�สตร์กล�ยร่�งม�เป็นคว�มบันเทิงที่ 

เข้�ถึงได้ง่�ย ใคร ๆ  ก็ส�ม�รถตรวจสอบดวงชะต�ของตนเองได้ผ่�นสื่อออนไลน์ 

ตัวอย่�งเช่น “a ดวง” เว็บไซต์ทำ�น�ยดวงชะต�ของไทยที่ได้รับคว�มนิยม

เปน็อย�่งม�ก เพยีงเข้�ไปเลอืกนักพย�กรณ์และศ�สตร์ก�รพย�กรณ์ทีส่นใจ 

แค่นี้ก็ส�ม�รถรับคำ�ทำ�น�ยจ�กหมอดูมืออ�ชีพได้อย่�งง่�ยด�ย 

ประมาณ	500	ปี
ก่อนคริสตกาล

จักรร�ศี 12 ร�ศีถือกำ�เนิดขึ้น
ในดินแดนเมโสโปเตเมีย

ประมาณ	334	ปี
ก่อนคริสตกาล
อียิปต์กล�ยเป็นศูนย์กล�ง
ของโหร�ศ�สตร์ประมาณ	300	ปี

ก่อนคริสตกาล
ลำ�ดับของด�วเคร�ะห์

ได้ถูกพัฒน�ขึ้น ก่อกำ�เนิด
เป็นชื่อวันทั้งเจ็ด

ค.ศ.	410
คริสตจักรต่อต้�นศ�สตร์ก�รทำ�น�ย

ทำ�ให้โหร�ศ�สตร์แทบสูญห�ย
เมื่ออ�ณ�จักรโรมันถูกทำ�ล�ย 

โหร�ศ�สตร์จึงกลับไปรุ่งเรืองอีกคร้ัง
ในอ�ณ�จักรอิสล�ม โดยตำ�ร�
โหร�ศ�สตร์จำ�นวนม�กได้รับ

ก�รแปลเป็นภ�ษ�อ�หรับ เน่ืองจ�ก 
ช�วตะวันตกมีก�รติดต่อค้�ข�ย

กับช�วอ�หรับเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึง
เกิดก�รแลกเปล่ียนท�งวัฒนธรรม  
รวมถึงก�รแลกเปลี่ยนท�งด้�น
ง�นวิช�ก�รผ่�นก�รแปลภ�ษ� ค.ศ.	1433-1499

โหร�ศ�สตร์ได้รับก�รฟ้ืนฟูในอิต�ลี 
โดยเฉพ�ะโหร�ศ�สตร์ก�รแพทย์
เช่น ก�รรักษ�โรคโดยใช้โหร�ศ�สตร์
และดนตรี รวมถึงก�รนำ�โหร�ศ�สตร์
ไปใช้ร่วมกับเวทมนตร์และ
เคร่ืองร�งของขลัง

ค.ศ.	1795-1832
ปฏิทินโหรถือกำ�เนิดขึ้น
โดย “ร�ฟ�เอล”
และได้รับก�รตีพิมพ์
ตั้งแต่ ค.ศ. 1821
จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ค.ศ.	100-178
ตำ�ร�โหร�ศ�สตร์ “เตตร�บิโบลส” 
(Tetrabiblos) ถือกำ�เนิดขึ้น
โดยนักโหร�ศ�สตร์น�มว่� “ทอเลมี” 
ในตำ�ร�กล่�วถึงธ�ตุทั้งสี่ จักรร�ศี
แบบส�ยนะ (Tropical Astrology)1

และก�รผูกดวงชะต� ณ เวล�
ปฏิสนธิและเวล�เกิด

ค.ศ.	1138
ตำ�ร�โหร�ศ�สตร์ภ�ษ�อ�หรับ
ได้รับก�รแปลกลับม�เป็นภ�ษ�ละติน 
นักโหร�ศ�สตร์ในยุโรปได้กลับม�เรียนรู้
ศ�สตร์แห่งก�รทำ�น�ยนี้อีกครั้ง
จ�กช�วอ�หรับ

ค.ศ.	1503-1566
ต้นกำ�เนิด “นอสตร�ด�มุส”

ผู้พย�กรณ์เหตุก�รณ์สำ�คัญต่�ง ๆ  
ผ่�นตัวอักษร “เลพรอเฟซี”

(Les Prophéties) คือหนังสือ
คำ�ทำ�น�ยที่สร้�งชื่อให้เข�กล�ยเป็น

นักพย�กรณ์เอกของโลก

ค.ศ.	1875-1961
ในศตวรรษที่ 20 นักโหร�ศ�สตร์

ได้นำ�คว�มรู้ท�งจิตวิทย�ม�ผสมผส�น 
ซึ่งเป็นศ�สตร์ที่นักจิตแพทย์ชื่อดัง
อย่�ง “ค�ร์ล จุง” นำ�ม�ประยุกต์ใช้ 

เช่น ทฤษฎีจิตไร้สำ�นึกร่วม
(Collective Unconsciousness)
และระบบต้นแบบ (Archetype)

ที่อยู่ภ�ยใต้ทฤษฎีเรื่องจิตไร้สำ�นึก

ถึงเหตุก�รณ์ คว�มรู้สึก และคว�มนึกคิดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำ�วัน ก�รอ่�นไพ่

แต่ละใบต้องประกอบรวมศ�สตร์คว�มรู้ที่หล�กหล�ยเพื่อก�รทำ�น�ยที่

แม่นยำ� ทั้งศ�สตร์ด้�นตัวเลข โหร�ศ�สตร์ ศ�สนศ�สตร์ รวมถึงก�รอ่�น

สัญลักษณ์บนหน้�ไพ่ที่อ�ศัยคว�มรู้ด้�นตำ�น�นโบร�ณของช�วกรีก 

 ก�รทำ�น�ยด้วยไพ่ท�โรต์ยังมีคว�มเก่ียวข้องกับธ�ตุต่�ง ๆ เช่นเดียวกับ

ก�รทำ�น�ยด้วยล�ยมือ โดยไพ่ชุดเล็กน้ันประกอบไปด้วยไพ่ 4 ชุดหลัก  

แบ่งต�มธ�ตุทั้งสี่ ได้แก่:

 ธ�ตุไฟ = ไพ่ไม้เท้� (Wands) หม�ยถึง คว�มมุ่งมั่นตั้งใจ พลังง�น 

และคว�มคิดสร้�งสรรค์

 ธ�ตุน้ำ� = ไพ่ถ้วย (Cups) หม�ยถึง คว�มรัก อ�รมณ์คว�มรู้สึก และ

ก�รหยั่งรู้

 ธ�ตุลม = ไพ่ด�บ (Swords) หม�ยถึง คว�มคิดอ่�น คำ�พูด และก�รกระทำ�

 ธ�ตุดิน = ไพ่เหรียญ (Pentacles) หม�ยถึง ก�รเงิน ก�รง�น และ

ทรัพย์สินเงินทอง

โหงวเฮ้ง
หลักก�รวิเคร�ะห์ลักษณะบนใบหน้�หรือที่เรียกว่� 

“โหงวเฮ้ง” คือศ�สตร์ท่ีช�วจีนเร่ิมศึกษ�เม่ือหล�ยพัน 

ปีก่อน เพื่อวิเคร�ะห์อุปนิสัยใจคอของแต่ละบุคคล 

คำ�ว่� “โหงว” แปลว่� “ห้�” ส่วนคำ�ว่� “เฮ้ง” แปลว่� 

“คุณลักษณะ” เมื่อนำ�คำ�ทั้งสองม�รวมกันจึงแปล 

ออกม�ได้ว่� “คุณลักษณะท้ังห้�” ซึ่งในที่นี้หม�ยถึงลักษณะบนใบหน้�ที่เกิด

จ�กธ�ตุทั้งห้�ต�มหลักก�รของช�วจีน ได้แก่ ธ�ตุทอง (หูซ้�ย) ธ�ตุไม้  

(หูขว�) ธ�ตุไฟ (หน้�ผ�ก) ธ�ตุดิน (จมูก) และธ�ตุน้ำ� (ป�ก) ก�รวิเคร�ะห์

ลักษณะบนใบหน้�น้ันถือเป็นก�รเก็บรวบรวมสถิติในอีกรูปแบบหน่ึง เรียกได้ว่�

เป็นวิช�สถิติศ�สตร์ท่ีนักปร�ชญ์และแพทย์ช�วจีนในสมัยก่อนทำ�ก�รศึกษ�  

เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รคัดเลือกคนให้เหม�ะสมกับตำ�แหน่งท�งร�ชก�ร รวมถึง

วิเคร�ะห์คู่ต่อสู้ในก�รทำ�ศึกสงคร�มด้วยเช่นกัน

 ไม่น่�แปลกใจเลย ที่ในปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่หล�ย ๆ  ที่ยังคงเลือกใช้ 

ศ�สตร์แห่งโหงวเฮ้งในก�รคัดเลือกผู้บริห�ร ถือเป็นยุทธวิธีในก�รวิเคร�ะห์

คว�มคิดและจิตใจคนเพ่ือผลประโยชน์ท�งธุรกิจ อีกท้ังยังช่วยลดปัญห�ต่�ง ๆ  

ระหว่�งบุคคลในองค์กรและสร้�งคว�มเข้�ใจให้แก่ผู้ร่วมง�นได้อีกด้วย
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

ปัญหารุมเร้า เศร้า เครียด เรื่องกลุ้มใจที่ผู้คนพบเจอทุกวัน เมื่อหาทางออกไม่ได้ ที่พึ่งของหลายคนคงหนีไม่พ้นการดูดวง 
เมื่อเห็นโอกาสในการเริ่มธุรกิจตรงนี้ “a ดวง” ชุมชนดูดวงออนไลน์ ภายใต้การดูแลของ Ookbee บริษัทท่ีคนส่วนใหญ่ 
คุ้นเคยในมุมของการเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ แต่ท่ีจริงแล้ว ภายใต้ Ookbee ยังมีชุมชนเล็กๆ อยู่อีกมากมาย ไม่ว่า 
จะเป็น ธัญวลัย ชุมชนออนไลน์สําหรับคนรักการอ่านนิยาย หรือจอยลดา ชุมชนท่ีพานักเขียนและนักอ่านมาเจอกัน  
จึงเกิดขึ้น

เรื่อง : ปล�ยฝน เชียรวิชัย l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

และเพือ่ใหก้�รเร่ิมตน้ปใีหมน้ี่เต็มไปดว้บคว�มพร้อมและคว�มมัน่ใจ เร�จงึ

ได้ม�คุยกับกิตติคุณ ยอดรัก หรือคุณบี กรรมก�รผู้จัดก�ร (Managing  

Director) ของ a ดวง ชุมชนน้องใหม่ที่กำ�ลังม�แรงแซงโค้งในตอนน้ี  

“ตอนเร่ิมต้นที่ได้โจทย์ม�ให้ทำ�เกี่ยวกับตล�ดก�รดูดวง เร�ก็เร่ิมศึกษ�ทั้ง

ตล�ดไทยและตล�ดต่�งประเทศ เร�ก็เริ่มเห็นตล�ดต่�งประเทศอย่�งญี่ปุ่น 

หรือจีน ท่ีมีตล�ดเร่ืองดวงท่ีใหญ่ม�ก ในส่วนของตล�ดในไทย จริง ๆ  ก็มีตล�ด

ตรงน้ีอยู่เดิม เช่น เม่ือก่อนก็จะมีก�รโทรดูดวงต�มเบอร์ 1900 ซ่ึงคนส�ม�รถเข้�ถึง

ก�รพย�กรณ์ได้ดีในระดับหน่ึงอยู่แล้ว แต่เน่ืองจ�กเร�เป็นบริษัท Tech Startup 

เร�จงึมองไปทีก่�รทำ�ธรุกจิทีส่�ม�รถขย�ยใหโ้ตตอ่ไปไดเ้ร่ือย ๆ  เร�จงึเลอืก

ทำ�ธุรกิจนี้ในรูปแบบออนไลน์”  

 น่ันจึงเป็นเหตุผลสำ�คัญทีท่ำ�ให้ a ดวง คือแพลตฟอร์มท่ีผนวกก�รดูดวง

เข้�กบัโลกดจิิทลัโดยสมบรูณ์ พร้อมตัง้เป�้เปน็ม�ร์เกต็เพลส เพือ่เปน็ตวักล�ง

ท่ีพ�ให้นักพย�กรณ์และคนท่ีต้องก�รดูดวงม�เจอกันด้วยเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ

อำ�นวยคว�มสะดวกบนโลกดิจิทัล และมุ่งเน้นเจ�ะตล�ดกลุ่มวัยรุ่นและ 

กลุ่มคนเริ่มต้นวัยทำ�ง�น 

a	ดวง
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จุดเริ่มต้น ชุมชนพยากรณ์ศาสตร์
คุณบีเล่�ให้ฟังถึงก�รเร่ิมต้น a ดวง ซึ่งมีรูปแบบที่คล้�ยกับก�รเร่ิมต้น 

ธุรกิจสต�ร์ตอัพอื่น ๆ นั่นคือก�รทดลองลงมือทำ�ทันทีหลังจ�กได้แนวคิดที่

ต้องก�รแล้ว “เร�เริ่มจ�กเปิดเฟซบุ๊กเพจ a ดวง ขึ้นม�ก่อนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว 

และชวนนักพย�กรณ์ทีรู้่จกักนัม�ทำ�ดว้ย ช่วงแรก ๆ  เร�บริห�รโดยมแีอดมนิ

คอยตอบคำ�ถ�มลูกค้� และทำ�นัดเวล�ให้แบบแมนวล รวมถึงทำ�คอนเทนต์

ควบคู่ไปด้วย ทำ�แบบนั้นอยู่ 6 เดือน ปร�กฏว่�เพจโตขึ้นม�ก มียอดคน

ติดต�มกว่�หนึ่งแสนคน”

 เมื่อมีแนวโน้มไปในเชิงบวกทีมง�นจึงเร่งเคร่ืองต่อในธุรกิจน้ีอย่�ง 

ต่อเน่ือง “เร�ลองรีเสิร์ชดูแล้วพบว่� ก�รให้นักพย�กรณ์เปิดไพ่แทนลูกค้� 

ผลก็ยังแม่นยำ�อยู่ ทำ�ให้เร�รู้ว่�มันไม่มีข้อจำ�กัดของก�รดูดวงบนโลก

ออนไลน์ เร�จึงเริ่มปั้นนักพย�กรณ์ขึ้นม�เอง โดยมีก�รเทรนนิ่งให้กับคนที่

สนใจ ทั้งเร่ืองศ�สตร์ของก�รพย�กรณ์และวิธีก�รที่จะเข้�สู่แพลตฟอร์ม 

ของเร� ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี นักพย�กรณ์บ�งท่�นมีแฟนคลับติดต�ม

ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงทุกวันน้ี หลังจ�กน้ัน จึงเร่ิมขย�ยช่องท�งก�รติดต�ม 

เพิ่มทีมนักพัฒน� และทำ�รีเสิร์ชเพิ่มเติมว่� ปกติคนดูดวงเข�ต้องก�รดูดวง

แบบไหน สนใจวิธีก�รแบบไหนม�กทีส่ดุ ต้องดเูรียลไทมรึ์เปล�่ ฝ�กคำ�ถ�ม

ได้หรือไม่ และต้องดูกับนักพย�กรณ์แบบตัวต่อตัวไหม ซึ่งผลที่ออกม�  

คำ�ตอบทั้งหมดคือไม่จำ�เป็น ขอแค่ผลลัพธ์ยังแม่นยำ�ก็พอ” 

ดาวเสาร์ย้ายเข้าทับเรือนพระศุกร์ ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจ
ถึงหล�ยคนจะสนใจในศ�สตร์ของก�รทำ�น�ย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่� ศ�สตร์

ดังกล่�วนั้นยังมีข้อจำ�กัดที่ทำ�ให้คนรุ่นใหม่เข้�ถึงได้ไม่ง่�ยนัก “ผมคิดว่�  

คนรุ่นใหม่ ลึก ๆ แล้วเข�มีคว�มเช่ือเร่ืองก�รดูฤกษ์ ดูดวงอยู่แล้ว  

แต่ก�รดูดวงแบบเก่�มักใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจย�ก คนรุ่นใหม่เข้�ไม่ถึง รวมถึง

ก�รเขียนอธิบ�ยที่ยืดย�ว ไม่เข้�ประเด็น ท�งทีมจึงเอ�จุดนี้ม�แก้ไข โดย

ก�รทำ�คอนเทนต์ให้เสพง่�ย กระชับ และตรงประเด็น เพื่อให้คนอ่�นเข้�ใจ

ได้ทันทีว่�ดวงดีหรือไม่ดี แล้วควรจะทำ�อย่�งไรต่อไป” 

 “ก�รทำ�คอนเทนต์ให้ร่วมสมัย ต�มเทรนด์ รวมถึงก�รทำ�อ�ร์ตเวิร์ก 

ใหน่้�สนใจ กช่็วยใหเ้ข้�ถงึกลุม่เป�้หม�ยไดด้ขึีน้เช่นกนั” ทัง้น้ี ส�ม�รถสรุป

รูปแบบที่จะทำ�ให้คอนเทนต์นั้น ๆ “ป็อป” ในกลุ่มเป้�หม�ยได้ว่� ต้องเป็น

คอนเทนต์ที่เหม�ะกับกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยเริ่มทำ�ง�น ควรเป็นก�รเขียนที่สั้น 

มีรูปประกอบที่ดึงดูด และอัพเดตเร่ืองร�วให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่�งเช่น  

ช่วงที่ผ่�นม�เกิดเหตุก�รณ์โควิด-19 หรือ PM 2.5 ท�งทีมง�นก็จะหยิบยก

คำ�พย�กรณ์ทีเ่กีย่วข้องม�เขียนใหท้นักบัสถ�นก�รณ์ทีค่นกำ�ลงักงัวลใจ หรือ

อย�กรู้สเต็ปต่อไปของอน�คตในวันพรุ่งนี้

โหราศาสตร์ ไทย เปิดไพ่ ดูลายมือ ถือเคล็ดแบบไหน  
ก็ใช้บริการได้
สำ�หรับรูปแบบบริก�รบนแพลตฟอร์มของ a ดวงนั้น ไม่ได้มีเพียงแค ่

ก�รเปิดไพ่ทำ�น�ยเท่�น้ัน แต่ยังมีทั้งก�รดูล�ยมือ ดูฤกษ์ย�ม ดูเลขเบอร์

โทรศัพท์มือถือ หรือก�รดูดวงต�มหลักโหร�ศ�สตร์ไทย ที่ลูกค้�ส�ม�รถ

เลอืกไดว้�่ตอ้งก�รดดูวงแบบไหน จ�กหมอดทู�่นใด โดยส�ม�รถแบง่บริก�ร

ก�รดูดวงได้ 3 แบบหลักๆ คือ

 1. Live Broadcast ก�รดดูวงแบบทีนั่กพย�กรณ์จะเปดิหอ้งไลฟส์ด  

  ให้ลูกค้�ส�ม�รถถ�มคำ�ตอบได้แบบเรียลไทม์

 2. One-on-One ก�รดูดวงแบบตัวต่อตัวกับนักพย�กรณ์ โดยมี 

  ค่�ใช้จ่�ยต�มแพ็กเกจที่นักพย�กรณ์ตั้งร�ค�ไว้

 3. คอนเทนต์ดวงรายวัน/รายสัปดาห์ ก�รดูดวงแบบกว้�งๆ ที่เปิด 

  ให้เข้�ม�อ่�นคำ�พย�กรณ์ได้โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย

  

 ซึ่งรูปแบบก�รบริก�รทั้ง 3 แบบน้ัน จะครอบคลุมหัวข้อก�รดูดวงที่

หล�กหล�ย ต้ังแต่เร่ืองก�รเรียน ก�รง�น สุขภ�พ ไปจนถึงคว�มรัก “ก่อนหน้�น้ี 

หัวข้อที่คนส่วนใหญ่เลือกเข้�ม�ดูดวงจะเป็นเร่ืองคว�มรัก แต่พอเกิดสถ�นก�รณ์

อย่�งโควิด-19 เร่ืองที่คนเข้�ม�ดูกลับเปลี่ยนเป็นเร่ืองก�รง�น และ 

ก�รเงินแทน” คุณบีอัพเดต

 

หากมีวิชา ก็มาสมัครเป็นนักพยากรณ์ด้วยกัน
ไม่ใช่แค่ฝ่ังลูกค้�เท่�น้ัน แต่ a ดวง ยังได้รับคว�มสนใจจ�กบรรด� 

พ่อหมอแม่หมอและคนมีของท่ัวประเทศอีกด้วย และห�กคุณต้องก�รสมัคร 

เป็นนักพย�กรณ์บนแพลตฟอร์ม ก็สมัครได้ง่�ยๆ ผ่�นเว็บไซต์ aduang.com 

ซ่ึงปัจจุบัน a ดวง มีนักพย�กรณ์แล้วกว่� 4,500 คน จ�กท่ัวประเทศ ต้ังแต่ 

นักพย�กรณ์หน้�ใหม่ท่ีกำ�ลังฝึกปรือ ไปจนถึงนักพย�กรณ์ม�กประสบก�รณ์  

ซ่ึงมีอ�ยุอยู่ระหว่�ง 25 - 34 ปี ท้ังผู้ช�ยและผู้หญิงในอัตร�เท่� ๆ กัน

 สำ�หรับใครท่ีเป็นมือใหม่หัดดูดวงและไม่รู้จะเร่ิมต้นกับนักพย�กรณ์คนไหน 

ท�งแพลตฟอร์มก็ได้ทำ�หน้�ประวัติของนักพย�กรณ์แต่ละร�ยให้ลูกค้�เข้�ไป

ส่องได้ก่อน โดยระบุข้อมูลต้ังแต่ศ�สตร์ท่ีนักพย�กรณ์ท่�นน้ัน ๆ  มีคว�มชำ�น�ญ 

ซึ่งนักพย�กรณ์ 1 คน ส�ม�รถให้บริก�รดูดวงได้ทุกประเภท นอกจ�กน้ี  

ยังแสดงจำ�นวนคำ�ถ�มที่นักพย�กรณ์เคยตอบ รวมถึงเรตติ้งที่เคยได้รับจ�ก

ลูกค้�คนก่อนๆ ไว้เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจอีกด้วย “เร�มีคว�มต้ังใจให้ a ดวง 

เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มร�ยได้ให้กับนักพย�กรณ์ และส�ม�รถทำ�เป็น

อ�ชีพที่ห�เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้” คุณบีกล่�วถึงเป้�หม�ยสำ�คัญอีก

หน่ึงประก�ร “เดมิท ีนักพย�กรณ์สว่นใหญจ่ะอยู่แต่ทีห่น้�ร้�น และไดล้กูค�้

แค่ในบริเวณที่ตัวเองอยู่ แต่ก�รม�อยู่บน a ดวง จะช่วยให้นักพย�กรณ์ได้
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เจอกับลูกค้�ใหม่ ๆ มีโอก�สรับลูกค้�ม�กขึ้น สะดวกขึ้น เช่น กล�งวันอยู่

หน้�ร้�น กล�งคืนก็เพิ่มโอก�สในก�รดูแบบออนไลน์ได้ ได้เจอลูกค้�ใหม่ ๆ  

รวมถึงลูกค้�ต่�งจังหวัด หรือในต่�งประเทศด้วยก็มี” 

 
เปิด Business Model ตามตํารา a ดวง
ในส่วนก�รบริห�รและก�รจัดก�รร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของ a ดวง จะคล้�ยคลึง

กบัธุรกจิม�ร์เกต็เพลสร�ยอืน่ ๆ  น่ันคอืเปน็ระบบก�รเกบ็ค�่คอมมชิชัน โดย

ทุกก�รดูดวงแต่ละร�ยก�รที่เกิดข้ึน ท�ง a ดวง จะเก็บค่�คอมมิชชันที่  

30 - 50% แล้วแต่ประเภทคอนเทนต์ที่นักพย�กรณ์ หรือผู้สร้�งคอนเทนต์ 

อื่น ๆ ได้สร้�งขึ้นนั่นเอง

 “เร�มีอัตร�ก�รเก็บคอมมิชชันโดยพิจ�รณ�จ�กลักษณะก�รให้บริก�ร

ของนักพย�กรณ์ เช่น ก�รทำ�คอนเทนต์บ�งประเภทเป็นก�รสร้�งร�ยได้ 

แบบต่อเนื่องโดยไม่ได้ผลิตใหม่ (Passive Income) คือทำ�แค่คร้ังเดียว  

แต่ได้ร�ยได้ทุกคร้ังท่ีมีคนเข้�ม�อ่�นม�ดู เช่น ก�รเขียนคอนเทนต์ แต่ก�รทำ�

คอนเทนต์บ�งอย่�งก็เป็น Active Income คือต้องทำ�ใหม่ทุกครั้งถึงจะได้

รับร�ยได้ อย่�งก�รดูดวงแบบตัวต่อตัว ซึ่งคอนเทนต์ทั้งสองประเภท จะมี

ก�รเรียกเก็บค่�คอมมิชชันที่แตกต่�งกัน” 

 สำ�หรับก�รจัดก�รค่�ใช้จ่�ย จะใช้ระบบกระเป๋�สต�งค์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Wallet) โดยลูกค้�จะต้องแลกเงินเป็น ‘a ดวงคอยน์’ เพื่อใช้บริก�รบน

แพลตฟอร์ม และนักพย�กรณ์แต่ละคนจะต้ังร�ค�ว่�ต้องใช้ก่ีคอยน์ เช่น  

3 คำ�ถ�ม 19 คอยน์ ซึ่งท�ง a ดวง จะทำ�ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�บริก�รไว้เป็น

ระดับร�ค�เพื่อไม่ให้เกิดก�รตัดร�ค�กันข้ึน มีระดับร�ค�ต่ำ�สุดอยู่ที่ 19  

คอยน์ (19 บ�ท) และไล่ระดับขึ้นไปเร่ือย ๆ เมื่อลูกค้�จ่�ยเงินม�แล้ว  

เงินจะพักอยู่ที่ a ดวง ก่อน และมีก�รจ่�ยออกไปเป็นรอบ ๆ  ซึ่งท�งทีมง�น

จะใช้เวล�ช่วงนี้เพื่อตรวจสอบ กรณีที่มีก�รรีพอร์ตข้อผิดพล�ดต่�ง ๆ จ�ก

ก�รบริก�รลูกค้� เช่น นักพย�กรณ์ดูดวงให้ไม่ครบแล้วห�ยไป ท�งทีมง�น

จะทำ�ก�รคืนเงินให้กับลูกค้�ทันที

 นอกจ�กนี้ a ดวง ยังสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมจ�กก�รรับทำ�เนื้อห�โฆษณ� 

(Advertorial) บนแพลตฟอร์ม a ดวง โดยทีมนักเขียนจะผูกเรื่องร�วของ

สินค้�ให้เข้�กับศ�สตร์ของก�รพย�กรณ์ เพ่ือให้มีคว�มน่�สนใจและดึงดูดใจ

กลุ่มเป้�หม�ย  

 
ชุมชนดูดวงออนไลน์ ที่ไม่หยุดแค่โลกออนไลน์
นอกจ�กก�รดูดวงออนไลน์แล้ว a ดวง ยังมีก�รจัดอีเวนต์นอกสถ�นที่  

ซ่ึงท่ีผ่�นม� ท�งทีมได้เข้�ไปสร้�งสีสันให้กับง�นอีเวนต์อื่น ๆ  แล้วหล�ยคร้ัง 

ในลักษณะก�รให้บริก�รจัดซุ้มดูดวงให้กับแขกที่ม�ร่วมง�น พร้อมขย�ยไป

ทำ�บริก�รอ่ืน ๆ  เช่น บริก�รรับแก้ชง ซ่ึงเป็นบริก�รแบบออนไลน์ผสมกับออฟไลน์ 

ทีล่กูค�้ส�ม�รถติดตอ่เข้�ม�ใหท้มีง�นไปทำ�ก�รแก้ชงใหโ้ดยไมต่อ้งเดนิท�ง

ไปด้วยตนเอง “ทีมง�นของเร�มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ รู้วิธีก�รที่ถูกต้องใน 

ก�รแก้ชง เช่น ก�รจัดของไหว้ ก�รขอพร ก�รไหว้ต�มจุดต่�ง ๆ ในวัด ซ่ึงเร� 

จะมกี�รสง่รูปใหล้กูค�้ดเูพือ่คว�มสบ�ยใจ และสง่ของมงคลกลบัไปใหล้กูค�้

ไดด้ว้ย เช่น ของมงคลทีใ่หไ้วเ้กบ็ติดตัว หรือผลไมไ้หวเ้จ�้ กส็�ม�รถสง่กลบั

ไปใหล้กูค�้รบัประท�นเพือ่คว�มเปน็สริิมงคลได ้ผมมองว่�ตรงนีช่้วยใหเ้ร่ือง

ก�รดูดวง ก�รแก้ชง เหม�ะกับคนรุ่นใหม่ม�กขึ้นม�ก”

a ดวง มีเกณฑ์จะขยายธุรกิจ
สำ�หรับก้�วต่อไปของ a ดวง คือ นอกจ�กก�รบริห�รคอนเทนต์ให้ตรงกับ

คว�มตอ้งก�รของลกูค�้ม�กข้ึน และอำ�นวยคว�มสะดวกใหก้บันักพย�กรณ์ 

เช่น เทคโนโลยีก�รแกะเส้นล�ยมือให้ดูง่�ยข้ึน หรือโปรแกรมช่วยคำ�นวณ

ด้�นโหร�ศ�สตร์แล้ว อีกก้�วสำ�คัญที่ทีม a ดวงกำ�ลังทำ�อยู่ตลอดก็คือ  

ก�รชักชวนนักพย�กรณ์ให้ม�เข้�ร่วมและขย�ยชุมชน a ดวง ให้เติบโตเป็น

คอมมูนิตี้ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

 “เร�อย�กขย�ยผูใ้ช้บริก�รในประเทศใหโ้ตกว�่เดมิ ทำ�อย�่งไรใหค้นที่

ไม่ชอบดูดวง หันม�สนใจก�รดูดวงม�กข้ึน ม�ฟัง ม�อ่�นให้ม�กข้ึน บ่อยข้ึน 

ท�งทมีเองกพ็ย�ย�มพฒัน�คอนเทนตใ์หส้มเหตสุมผล เพือ่ใหค้นสนใจและ

ติดต�ม พอคนสนใจม�กขึ้น ก็จะอย�กเรียน เมื่อเรียนแล้วก็ม�สอนต่อได้ 

และผันตัวม�เป็นนักพย�กรณ์บนแพลตฟอร์ม เกิดเป็นนิเวศของธุรกิจท่ีย่ังยืน” 

นอกเหนือจ�กก�รขย�ยผู้ใช้ง�นแล้ว ทีมง�นยังมุ่งพัฒน�แอพพลิเคชันให้ 

ใช้ง�นง่�ย ปรับให้ผู้ใช้เข้�ถึงคอนเทนต์ได้อย่�งรวดเร็ว อีกทั้งยังมีแผนก�ร

สร้�งพื้นที่ให้ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ม�พูดคุยกันเองได้ม�กข้ึน เช่น ก�รสร้�ง 

ห้องแชตให้ผู้ใช้ง�นถ�ม-ตอบกันเองได้ และให้นักพย�กรณ์เข้�ม�ร่วม 

บทสนทน�ได้ด้วยเช่นกัน

 “สิง่ทีอ่ย�กขย�ยเพิม่เตมินอกเหนือเปน็แพลตฟอร์มดดูวงทีเ่ร�ว�งแผน

ไว้ก็คือก�รทำ� E-Commerce ซึ่งในปัจจุบันก็ได้เริ่มต้นม�บ้�งแล้ว เช่น  

ก�รข�ยเสื้อต�ร�งสีมงคล สมุด และอุปกรณ์เกี่ยวกับดวงอื่น ๆ ในอน�คต 

a ดวงยังมีแผนก�รทำ� ‘a ดวง Academy’ สำ�หรับจัดหลักสูตรต่�ง ๆ บน

แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสอนและแนะนำ�นักพย�กรณ์ให้เข้�ม�อยู่บน

แพลตฟอร์มได้ง่�ยข้ึน ซึ่งท�งเร�เองก็มีทีมง�นที่พร้อมให้คว�มช่วยเหลือ 

นักพย�กรณ์ในส่วนนี้” 

คุณมีดวงจะ Go Inter
เมื่อถ�มถึงแผนระยะย�วที่ทีม a ดวง ว�งไว้ คุณบีกล่�วว่� “เร�อย�กจะ

ขย�ยไปต่�งประเทศ จริง ๆ ในปัจจุบัน a ดวง ได้เร่ิมขย�ยก�รใช้ง�นแอพฯ 

ไปท่ีประเทศเวียดน�มแล้ว ซ่ึงท�งทีมเวียดน�มได้นำ�คอนเทนต์จ�กไทยไปแปล 

และเรียบเรียงลงเว็บไซต์ที่นั่น แต่แผนของ a ดวง คือเร�ต้องก�รพ�นักพย�กรณ์

ไปใหไ้กลกว�่น้ัน โดยท�งทมีอย�กช่วยใหนั้กพย�กรณ์ส�ม�รถ Go Inter ได้

จริง ๆ  เพ่ือขย�ยฐ�นลูกค้� เช่น ส�ม�รถให้บริก�รดูดวงให้กับช�วต่�งช�ติได้ 

ซึ่งสิ่งที่สำ�คัญที่ต้องทำ�ต่อไปสำ�หรับแผนก�รน้ีคือ ก�รลดกำ�แพงท�งภ�ษ� 

โดยตั้งใจจะพัฒน�ให้มีระบบก�รแปลภ�ษ�แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มโอก�ส

ให้นักพย�กรณ์ และเพิ่มผู้ใช้ง�น ให้แพลตฟอร์ม a ดวง เข้�ถึงทุกคนได้

อย่�งแท้จริง 

...อีกก้าวสำาคัญท่ีทีม a ดวงกำาลังทำาอยู่
ตลอดก็คือ การชักชวนนักพยากรณ์ 
ให้มาเข้าร่วมและขยายชุมชน a ดวง  
ให้เติบโตเป็นคอมมูนิต้ีท่ีย่ังยืนไปด้วยกัน
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How To : ถอดวิธีคิด

ในขณะที่โลกกำ�ลังเผชิญวิกฤตก�รณ์รุมเร้� 

รอบด้�น ข้อจำ�กัดในก�รใช้ชีวิตมีเพ่ิมม�กข้ึน 

ในทุกสภ�พสังคม ผู้คนต่�งมองห�วิธีก�รรับมือ

กับคว�มเครียดและคว�มต่ืนตระหนกกับ 

อน�คตที่ไม่แน่นอนและไม่ส�ม�รถควบคุมได้ 

ก�รเปล่ียนแปลงท�งคว�มคิดน้ีกำ�ลังกระตุ้นให้เกิด

มุมมองก�รใช้ชีวิตใหม่ และก�รมองห�คว�มสุข

จ�กช่วงเวล�เล็ก ๆ  ในชีวิตประจำ�วันทีเ่รียกว่� 

“Micro Moments” ทีไ่ดก้ล�ยม�เปน็สิง่ทีเ่ยยีวย�

สุขภ�พใจได้เป็นอย่�งดี 

 

เมื่อความสุขเล็ก	ๆ
คือโมเมนต์อันยิ่งใหญ่
จ�กก�รสำ�รวจข้อมลูของ WGSN Insight ในกลุม่

ผู้ใช้ง�นอินสต�แกรม กว่� 1,400 คน พบว่� 67% 

ของผู้ที่ตอบแบบสำ�รวจบอกว่� คว�มหม�ยของ

คว�มสุขของพวกเข�เปล่ียนไปหลังจ�กโควิด-19 

ระบ�ด และอกี 77% ระบวุ�่มกี�รใช้โซเชียลมเีดยี

อย่�งต่อเ น่ืองตลอดเวล�ที่ ต้องอยู่แ ต่บ้�น  

ซึ่งกล�ยเป็นกิจกรรมหลักเพียงไม่กี่อย่�งที่

ส�ม�รถช่วยใหพ้วกเข�ไดส้ือ่ส�รกบัโลกภ�ยนอก 

และบรรเท�ภ�วะท�งจิตใจได้ดีที่สุด 

 Micro Breaks คือมุมมองก�รแสวงห�คว�มสุข

รูปแบบใหม่จ�กสิ่งต่�ง ๆ รอบตัว หรือช่วงเวล�

เล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ�ทิ ก�รทำ�อ�ห�ร

กินเอง หรือก�รได้นอนดูซีรีส์ที่บ�้น แม้แต่หลักสูตร

ออนไลน์ของมห�วิทย�ลัยเยลในสหรัฐอเมริก�ก็ได้

ออกแบบหลกัสตูร “The Science of Well-Being” 

ซึง่เปน็ร�ยวชิ�ทีเ่กีย่วข้องกบั “ก�รสร้�งคว�มสขุ

และสุขภ�วะที่ดี” โดยมีผู้สมัครเรียนม�กถึง 1.5 

ล้�นคนในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� เมื่อหันมองไปอีก

ฟ�กโลก ประเทศเก�หลีใต้เลือกใช้วิธีก�รโพสต์

ภ�พถ่�ยธรรมด� ๆ  อย่�งภ�พแมวในสวนส�ธ�รณะ 

ซึ ่งเป็นโครงก�รของ “The No Stimulation  

Contents Lab” เพื่อลดปริม�ณก�รเล่นเฟซบุ๊ก 

ที่ม�กเกินไปด้วยก�รใช้เทคนิคสร้�งภ�พที่ 

ผ่อนคล�ย (Visual ASMR) ให้ดูทดแทน 

ในด้�นของสินค้�และบริก�รที่ตอบรับกับกระแส Micro Breaks นี้ก็เช่น ชุดอุปกรณ์ก�รสกัดน้ำ�หอม 

“Scentiment” ที่ออกแบบโดยเท็ดดี้ ชูเยอร์ส (Teddy Schuyers) ซึ่งทำ�ให้เร�ส�ม�รถประดิษฐ์น้ำ�หอม

ของตัวเอง โดยใช้เปลือกผลไม้แห้งและอ�ห�รที่มีกลิ่นหอมอื่น ๆ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำ�เสนอวิธีก�ร

และรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคล�ยจิตใจได้ดี ส่วน Sainsbury’s ซูเปอร์ม�ร์เก็ตในอังกฤษ ก็ได้ออก

แคมเปญก�รเดินซื้อสินค้�ที่เรียกว่� “Slow Shopping” สำ�หรับลูกค้�ที่ต้องก�รเลือกซื้อสินค้�น�นเป็น

พิเศษ รวมถึงเพ่ิมช่องก�รชำ�ระสินค้�ท่ีเรียกว่� “Relaxed Lane” ท่ีสะท้อนถึงคว�มใส่ใจในคว�มต้องก�ร

ของลกูค�้และก�รสร้�งประสบก�รณ์ในก�รใช้บริก�รทีไ่มเ่พยีงสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รท�งก�ยภ�พ 

แต่ยังมองลึกไปถึงอ�รมณ์และคว�มรู้สึกของลูกค้�ด้วย

 

 

7	เทคนคิเอาตวัรอดในปี	2021	แบบ	Safe	and	Sound
 

เร�อ�จไมส่�ม�รถรู้ลว่งหน้�ไดว้�่ ในปน้ีีจะต้องเจอกบัคว�มท�้ท�ยอะไรและเร�จะใช้ชีวติไดอ้ย�่งปกติ

ม�กน้อยเพียงใด แต่สิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้คือก�รมองห�หนท�งที่จะอยู่รอดในรูปแบบของตนเอง เหล่�นี้คือ

เทคนิคที่อ�จช่วยให้เร�รอดพ้นไปจ�กคว�มรู้สึกไม่แน่นอนในใจ เพื่อให้เร�ได้เร่ิมต้นปีใหม่ที่ดีที่สุด 

ไปด้วยกัน

MICRO	BREAKS,	
SMALL	HAPPINESS
เรื่อง : ฐิติญ�ณ สนธิเกษตริน 

ที่ม� : บทคว�ม “Creating Tomorrow: The Happiness Spectrum”, บทคว�ม “Coronavirus: Mindfulness” และบทคว�ม 
“Macro Forecast: Future Innovations 2021” จ�ก wgsn.com

มองห�คุณค่�
และจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

สิ่งต่�ง ๆ รอบตัว

พร้อมรับ
คว�มเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ

มีมุมมองก�รใช้ชีวิต
ที่มีคว�มยืดหยุ่น
ท�งภ�วะจิตใจ

(Mental Resilience)
มองโลกในแง่บวก
(Positive Thinking)

โฟกัสในสิ่งที่
ส�ม�รถควบคุมได้

ให้เวล�กับชีวิตม�กขึ้น
พร้อมสร้�งวิถีชีวิต

แบบใหม่

รู้จักเห็นอกเห็นใจ
ในตัวเอง

(Self-compassion)



Creative Place : พื้นที่สร้างสรรค์
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เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

“ขอให้เฮง ๆ ขอให้ร่ํารวย ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้มีความสุข”
 หากคําอธิษฐานส่งเสียงได้ เราคงได้ยินถ้อยคําเหล่าน้ีนับครั้งไม่ถ้วน โดยเฉพาะบริเวณศาลเจ้าหรือวัดจีนในช่วงปีใหม่ 
ถึงตรุษจีนที่หลาย ๆ คนเดินทางไปไหว้พระ ไหว้เทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล บ้างก็ไปทําบุญ บ้างก็ไปแก้ชง หรือบ้างก็ไป
เสริมสร้างความม่ันคงทางใจ เพ่ือเตรียมตัวสําหรับเร่ิมต้นปีใหม่ท่ีกําลังจะมาถึง แต่ไม่ว่าใครจะไปเยือนสถานท่ีแห่งศรัทธาน้ี 
ด้วยสาเหตุอะไร “ศาลเจ้า” ก็เป็นพื้นที่ที่เปิดรับผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติ และยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางความเชื่อของ
ชาวจนีท่ีอยูคู่กั่บสงัคมไทยมาอย่างเหนียวแน่นและกลมกลืน บทความนีจ้ะพาไปสํารวจเรือ่งราวของศาลเจา้และวัดจนีบางแหง่
ในย่านเก่าแก่ของเมืองกรุงอย่างเจริญกรุง เยาวราช และกุฎีจีน พร้อมเจาะลึกเรื่องราวของความเชื่อที่น่าสนใจ

ศาลเจ้า
พ้ืนที่แห่งศรัทธาและหัวใจของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน
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ชาวจีนโพ้นทะเล
“เส่ือผืน หมอนใบ” มักถูกใช้เกร่ินนำ�เวล�จะเล่�ถึง

เร่ืองร�วของบรรพบุรุษช�วจีนผู้เดินท�งข้�มน้ำ�

ข้�มทะเลม�ต้ังรกร�กที่เมืองไทย ห�กย้อนไปดู

ในประวัติศ�สตร์ เร�จะพบว่�ช�วจีนไปม�ห�สู่

กบัสย�มประเทศม�หล�ยร้อยปแีลว้ ซึง่หลกัฐ�น

แรก ๆ  น้ัน พบต้ังแต่ในสมัยสุโขทัย มีก�รเดินท�ง 

เกิดขึ้นเป็นระลอก และยุคที่ช�วจีนออกเดินท�ง

ม�เสี่ยงโชคที่ต่�งแดนม�กที่สุดยุคหน่ึงก็คือ  

เมือ่คร้ังทีป่ระเทศจีนมีก�รเปลีย่นแปลงก�รปกครอง

ในช่วงปี พ.ศ. 2454 คว�มไม่สงบของบ้�นเมือง

ในเวล�น้ัน ทำ�ให้หนุ่มส�วช�วจีนต้องอพยพออกไป

เสี่ยงโชคและเร่ิมต้นชีวิตใหม่ยังดินแดนอื่น  

ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหมุดหม�ยสำ�คัญใน 

ก�รออกเดินท�งของพวกเข�

 แม้จะดูเหมือนว่�เดินท�งม�แต่ตัว แต่สิ่งที่

บรรพบุรุษช�วจีนพกติดตัวม�ด้วย (นอกจ�กเสื่อ

และหมอน) ก็คือ ภ�ษ� วัฒนธรรม และคว�มเช่ือ 

สังเกตได้ว่�เมื่อพวกเข�ไปลงหลักปักฐ�นอ�ศัย

อยูท่ีใ่ด ก็มกัปร�กฏ “ศ�ลเจ�้” เปน็ทีป่ระดษิฐ�น

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจำ�ชุมชน คอยทำ�หน้�ที่เป็น

ศูนย์กล�งของคว�มศรัทธ� และเป็นตัวแทนใน

ก�รมีอยู่ของชุมชนช�วจีน ซึ่งช�วจีนโพ้นทะเลที่

อพยพม�อ�ศัยอยู่ในเมืองไทยน้ันมีหล�ยกลุ่ม 

และส�ม�รถแบง่ต�มรูปแบบของภ�ษ�พดูไดเ้ปน็ 

5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ แต้จิ๋ว กว�งตุ้ง ฮกเกี้ยน แคะ 

และไหหลำ� 

 
กรุงเทพฯ	กับศาลเจ้า	
แนวคิดเร่ือง “ศ�ลเจ้�” เป็นสิ่งที่พบแพร่หล�ย 

ในเกือบทุกศ�สน�ในโลก อย่�งคนไทยเองก็มี

คว�มเช่ือและคุน้เคยกบัแนวคดิเร่ืองศ�ลพระภูม ิ

ซึ่งคล้�ยคลึงกับคว�มเช่ือของช�วจีน คือเป็น

พื้นที่สำ�หรับอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเค�รพ
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นับถือ (ในที่น้ีคือเทพเจ้�) ม�ประทับในศ�ล  

เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลชุมชนบริเวณนั้น และ 

ใช้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน�ต่�ง ๆ 

ซึ่งในกรุงเทพฯ เองมีศ�สนสถ�นต�มคว�มเช่ือ

ของช�วจีนอยู่ม�กถึง 227 แห่ง แบ่งเป็นวัดจีน 

13 แห่ง เป็นศ�ลเจ้� 163 แห่ง และเป็นโรงเจ  

51 แห่ง และแน่นอนว่� เขตที่มีศ�ลเจ้�จีนอยู่ 

ม�กท่ีสุดในกรุงเทพฯ ก็คือเขตท่ีต้ังของไชน่�ท�วน์

ในเมืองไทยอย่�ง “เย�วร�ช” ซึ่งตั้งอยู่ในเขต

สัมพันธวงศ์ โดยมีศ�ลเจ้�ม�กถึง 22 แห่ง 

พื้นที่แห่งศรัทธา
แมว่้�เดมิทฟีงักชั์นหลกัของก�รมีอยูข่องศ�ลเจ�้

จะเป็น “ก�รไหว้เจ้�” เพื่อแสดงคว�มเค�รพต่อ

องค์เทพต่�ง ๆ ต�มธรรมเนียมปฏิบัติของช�วจีน 

แต่วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงก็ส่งผล

ให้ศ�ลเจ้�กล�ยเป็นพื้นที่แห่งคว�มหล�กหล�ย 

ไม่ว่�จะเป็นที่สำ�หรับเตรียมคว�มพร้อมด้�น

จิตใจ ค�ดก�รณ์อน�คต หรือเชื่อมโยงผู้คนใน

ชุมชนให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน 

 

 ไหว้วันนี้	คุ้มครองตลอดปี 
คนไทยและคนจีนมกัคุน้เคยกบัก�รนับปเีกดิเปน็

ปีนักษัตร พอใกล้ปีใหม่ หล�ยคนก็นำ�แนวคิดนี้

ไปผนวกกับคว�มเชื่อเรื่อง “ปีชง” (冲) ต�มหลัก

โหร�ศ�สตร์จีน อันเป็นพื้นฐ�นม�จ�กปรัชญ�

หยินหย�ง ธ�ตุท้ัง 5 (ไม้ ไฟ ดิน โลหะ และน้ำ�) เทพ

ประจำ�ปเีกดิ และเทพแหง่เคร�ะห ์ทีจ่ะหมนุเวียน

ในก�รส่งเสริมหรือขัดแย้งกันเปลี่ยนไปทุกปี 

ทำ�ใหเ้ช่ือกนัว�่ คนทีเ่กดิในปชีงของปน้ัีนอ�จเกดิ

วัดจีน	VS	ศาลเจ้า
 วัดจีน มีคว�มเกีย่วข้องกับพุทธศ�สน� 

 นิก�ยมห�ย�น และมักมีนักบวช 

 จำ�พรรษ�อยู่ในบริเวณวัด 

 ศาลเจ้า มีคว�มสัมพันธ์กับเทพเจ้�ใน 

 ลัทธิเต๋�และคว�มเช่ือพ้ืนบ้�นของจีน  

 มักมีผู้ดูแลศ�ลเจ้� แต่ไม่มีนักบวช 

 ประจำ�วัด

เคร�ะหก์รรม นำ�ม�สูก่�รเกดิข้ึนของ “พธีิแกช้ง” 

เพื่อบรรเท�เคร�ะห์ร้�ยต่�ง ๆ  วัดเล่งเน่ยยี่ หรือ 

วัดมังกรกมล�ว�ส มักเป็นชื่อแรก ๆ  ที่หล�ยคน

นึกถงึ เมือ่กล�่วถงึเร่ืองก�รแกช้ง เพร�ะนอกจ�ก

จะเป็นวัดจีนเก่�แก่นิก�ยมห�ย�นที่สร้�งข้ึน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414 แล้ว ยังประดิษฐ�นองค์เทพ 

“ไท่ส่วยเอี๊ย” หรือเทพเจ้�แห่งดวงชะต� และมี

บริก�รสำ�หรับผู้ท่ีต้องก�รแก้ชงด้วยก�ร “ฝ�กดวง” 

ไว้ที่วัดเพื่อให้องค์เทพคุ้มครองอีกด้วย 

องค์เทพไท่ส่วยเอี๊ย ณ วัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมล�ว�ส)

วิธีฝากดวงเทพไท่ส่วยเอี๊ย
 เขียนช่ือ อ�ยุ วัน เดือน ปี เกิด  

 เวล�ตกฟ�ก ปีนักษัตร (ลงใน 

 กระด�ษสีแดง)

 นำ�ชุดไหว้ไปไหว้เทพไท่ส่วยเอี๊ย

 อ ธิษฐ�นขอบ�รมี คุ้มครองใ ห้ 

 แคล้วคล�ดจ�กภัยอันตร�ย

 นำ�ชุดไหว้ปัดตัว 12 คร้ัง (ถ้�ทำ� 

 แทนผู้อื่นไม่ต้องปัด)

 นำ�ชุดไหวว้�งไวห้น้�องคไ์ทส่ว่ยเอีย๊  

 (ไม่ต้องเผ� เพร�ะปล�ยปีท�งวัด 

 จะทำ�พิธีเผ�ชุดไหว้พร้อมกัน)

 แนวคิดก�รไหว้เจ้�เพื่อขอคว�มคุ้มครองประจำ�

ปีของช�วจีนน้ัน ไม่ได้มีแค่ไหว้แก้ชงเท่�นั้น แต่ที่

ศ�ลเจ้�โจวซือกง (วัดซุนเล่งย่ี) ของช�วจีนฮกเก้ียน

ท่ีต้ังอยู่ในชุมชนตล�ดน้อย ก็มีก�รทำ�พิธี “ป๋ออุ่ง” 

เพื่อคุ้มครองดวงชะต� ซึ่งจะมีลักษณะเป็นม้วน

กระด�ษไหว้เจ้�จำ�นวน 12 แผ่น โดยคนไหว้จะ

ต้องเขียนชื่อ-น�มสกุล วัน เดือน ปีเกิด แล้วไป

ถว�ยให้หลวงปู่โจวซือกง ซ่ึงท�งศ�ลเจ้�จะเก็บไว้ 

1 ปีจึงนำ�ไปเผ� 
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 ลุงจอร์จผู้ดูแลศ�ลบอกกับเร�ว่� “คำ�ว่� 

‘ป๋ออุ่ง’ หม�ยถึงก�รคุ้มครอง กระด�ษ 12 แผ่น

ก็หม�ยถึง 12 เดือน ซึ่งตรงนี้ไม่ว่�ใครก็ส�ม�รถ

ม�ทำ�ได้ ไม่เก่ียวกับปีชงหรือไม่ชง แต่เป็นก�รขอ

คว�มคุ้มครองและฝ�กดวงให้หลวงปู่โจวซือกง 

ดูแล พอครบปีก็ม�ทำ�ใหม่” ซ่ึงช่ือเสียงของศ�ลเจ้�

โจวซือกงน้ัน ไม่ได้โด่งดังแค่เฉพ�ะในเมืองไทย 

แต่ลุงจอร์จยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่� “ช�วจีน 

จ�กจีนแผ่นดินใหญ่ก็บินม�ไหว้ที่น่ีเป็นประจำ� 

แม้ช่วงที่มีก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 จะทำ�ให้

เดินท�งม�สักก�ระเองไม่ได้ แต่ก็มีผู้ศรัทธ�ใน

เมืองไทยที่ติดต่อกันผ่�นช่องท�งออนไลน์  

คอยรับอ�ส�ม�บริก�รทำ�พธีิปอ๋อุง่แทนญ�ตมิติร

ที่อยู่เมืองจีนอยู่บ่อยครั้ง”

 อีกหน่ึงคว�มเช่ือเร่ืองก�รขอให้เทพเจ้�

คุม้ครองคอืคว�มเช่ือเร่ือง “ยนัต์” ใครทีม่โีอก�ส

ได้ไปศ�ลเจ้�ไต่ฮงกง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) ก็มักจะ

ได้รับยันต์กระด�ษสีแดงที่เขียนด้วยตัวอักษรจีน

สีดำ�เรียกว่� “ยันต์ไต่ฮงกง” กลับม�ด้วย ซึ่งคน

จีนมีคว�มเช่ือว่�ยันต์น้ี จะช่วยปกปักษ์รักษ�

เคหสถ�นและขับไล่ส่ิงช่ัวร้�ย จึงมักอัญเชิญยันต์น้ี

ไปตดิทีห่น้�ประตบู�้น หรือร้�นค�้เพือ่คว�มเปน็

สิริมงคล และเมื่อครบปีถึงวันตรุษจีน ก็ส�ม�รถ

อัญเชิญยันต์เดิมม�เผ�ท่ีศ�ลเจ้� และเชิญยันต์ใหม่

กลับบ้�นเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองต่อไป

 

 การเสี่ยงทายและทำานายอนาคต 

“เซียมซี”1 มีที่ม�จ�กภ�ษ�จีนแต้จิ๋ว (เซียม  

แปลว่� ไม้ต้ิว หรือ ไม้แผ่นเล็ก ๆ และ ซี แปลว่� 

คำ�กลอน) โดยรวมหม�ยถึงสล�กบอกคำ�ทำ�น�ย

ที่เขยีนเปน็คำ�กลอน แม้ในปัจจุบันเซียมซีจะเป็น

ที่นิยมกว้�งขว�งทั้งในหมู่คนไทยและคนจีน  

แต่เดิมที คำ�กลอนจะเขียนเป็นภ�ษ�จีนเท่�น้ัน 

ซึ่งเซียมซีที่ มีก�รแปลเป็นภ�ษ�ไทยใบแรก 

สันนิษฐ�นว่�เกิดข้ึนในสมัยรัชก�ลที่ 5 ที่ 

วัดกลัย�ณมติรวรมห�วหิ�ร (วดัซำ�ปอกง) ซึง่เปน็

วัดทีช่�วจนีเค�รพนับถอืกนัม�ก ต่อม�คว�มนิยม

ของคำ�ทำ�น�ยจ�กใบเซียมซีที่ได้รับก�รแปลน้ี 

ก็แพร่หล�ยไปยังวัดต่�ง ๆ  ทั้งวัดไทยและจีน 

ทัว่ประเทศ นอกจ�กน้ีในปจัจบุนั ก�รทำ�น�ยดว้ย

วิธีน้ียังมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบไปต�มยุคสมัย 

อย่�งที่วัดกัลย�ณมิตรวรมห�วิห�รเอง แม้จะ 

เป็นวัดเก่�แก่ แต่ก็มีก�รนำ�คิวอ�ร์โค้ดม�ใช้ใน 

ก�รบอกคำ�ทำ�น�ยเพื่อลดก�รใช้กระด�ษ และ

เหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

ม�กขึ้น

บน : ป๋ออุ่ง I ล่�ง : ยันต์ไต่ฮงกง 

นอกจ�กก�รใช้เซียมซีเพื่อทำ�น�ยดวงชะต�แล้ว 

ทีศ่�ลเจ�้หลตีีเมีย้วกม็ ี“เซยีมซยี�” หรือก�รเสีย่ง

เซียมซีขอย�รักษ�โรค โดยผู้ที่มีปัญห�ด้�น

สขุภ�พส�ม�รถม�เสีย่งเซยีมซโีดยตัง้จติอธษิฐ�น

เกี่ยวกับปัญห�สุขภ�พ ซึ่งกระบอกเซียมซีจะ 

แบ่งเป็นย�บุรุษ เซียมซีย�สตรี เซียมซีย�กุม�ร 

เซียมซีย�จักษุ และเซียมซีย�ภ�ยนอก จ�กนั้น

นำ�หม�ยเลขทีไ่ด้ไปแจ้งทีแ่ผนกจ่�ยย�ของศ�ลเจ้� 

จะมีซินแสคอยจัดย�ให้ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรจีนที่

นอกจ�กจะส�ม�รถช่วยปรับสมดุลของร่�งก�ยให้

ร่�งก�ยแข็งแรงข้ึนแล้ว ยังช่วยเสริมสร้�งกำ�ลังใจ

ของผู้ป่วยอีกด้วย

 

 ศาลเจ้าและชุมชน
อย่�งที่ได้กล่�วไปว่� ศ�ลเจ้�เป็นสัญลักษณ์

สำ�คัญของชุมชนช�วจีน แม้ในปัจจุบันคว�มเชื่อ

บ�งอย่�งอ�จสูญห�ยไปต�มก�ลเวล� และศ�ลเจ้�

บ�งแห่งก็ได้ถูกทิ้งร้�งไปเน่ืองจ�กไม่มีผู้อุปถัมป์ 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่� “ศ�ลเจ้�” หล�ยแห่งน้ัน 

เต็มไปด้วยเร่ืองร�วท�งประวัติศ�สตร์และยังคง

เป็นศูนย์รวมของจิตใจของชุมชนเสมอม� 

 หน่ึงในชุมชนที่เติบโตม�คู่กับศ�ลเจ้�คือ 

“ชุมชนเจริญไชย” ย่�นทำ�กระด�ษไหว้เจ้�ของ

1 
ก�รทำ�น�ยดวงชะต�ด้วยก�รเขย่�ภ�ชนะที่บรรจุไม้แผ่นเล็กที่ระบุหม�ยเลข จ�กนั้นนำ�ไม้ที่หล่นลงม�แท่งแรกไปตรวจสอบหม�ยเลขกับคำ�ทำ�น�ย
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ช�วจีนที่เก่�แก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ตั้งอยู่

ในย่�นเย�วร�ชท่ีร�ยล้อมไปด้วยศ�ลเจ้�ถึง 5  

แห่ง ได้แก่ วัดมังกรกมล�ว�ส ศ�ลเจ้�กว�งตุ้ง 

ศ�ลหลีตีเม้ียว ศ�ลเจ้�เล่งบ๊วยเอ๊ีย และศ�ลเจ้� 

ไต่ฮงกง (มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง) แม้ชุมชนเก�่แก่แห่งน้ี

จะกำ�ลังถูกท้�ท�ยด้วยก�รเติบโตและพัฒน� 

ของย่�น แต่คว�มตั้งใจที่จะส่งต่อเร่ืองร�วและ

มรดกท�งวฒันธรรมทีก่ำ�ลงัจะเลอืนห�ยไป ทำ�ให้

ผูค้นในชมุชนรวมตัวกันจดัตัง้ “กลุม่อนุรกัษแ์ละ

ฟื้นฟูชุมชนเจริญไชย” และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ 

ขน�ดย่อมท่ีมีช่ือว่� “บ้�นเก่�เล่�เร่ือง” ข้ึนบน 

ตึกเก่�ที่เคยเป็นที่พักของคณะง้ิวจีนเพื่อบอกเล�่

ประวัติศ�สตร์ของชุมชน 

 ชุมชนตล�ดน้อย เป็นอีกพื้นที่เก่�แก่ที่มี 

ช�วจนีอ�ศยัอยูม่�ก เกดิข้ึนจ�กก�รขย�ยตวัของ

ตล�ดสำ�เพ็งที่เดิมทีถือเป็นตล�ดใหญ่เพร�ะเป็น

ศูนย์กล�งก�รค�้ ส่วนตล�ดแห่งใหม่ที่เกิดข้ึนน้ี

ถูกเรียกว่� “ตะลักเกี้ยะ” ซึ่งแปลเป็นไทยว่� 

“ตล�ดน้อย” นอกจ�กร้�นรวงแล้ว ย่�นตล�ดน้อย

ก็ร�ยล้อมไปด้วยศ�ลเจ้�ม�กม�ยไม่แพ้กัน  

หน่ึงในน้ันก็คือ ศ�ลเจ้�โรงเกือก (ศ�ลเจ้�ฮ้อนหว่อง) 

ศูนย์รวมใจของช�วจีนแคะอ�ยุกว่�สองร้อยปี 

ที่ต้ังอยู่ริมแม่น้ำ�เจ้�พระย� แม้จะไม่เป็นที่รู้จัก

ม�กเท่�กับศ�ลเจ้�ใหญ่ ๆ  แต่ศ�ลเจ้�เล็ก ๆ  แห่งน้ี

ก็ปรับตัวรับกับคว�มเปลี่ยนแปลงอย่�งเปิดกว้�ง 

เน่ืองจ�กปัจจุบันมีก�รเข้�ม�พัฒน�และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี

จ�กทั้งท�งภ�ครัฐและเอกชน ทำ�ให้ย่�นเก่�แก่

อย่�งย่�นตล�ดน้อยและเจริญกรุงได้รับคว�มนิยม

ในหมู่คนรุ่นใหม่ม�กข้ึน ศ�ลเจ้�โรงเกือกเอง 

นอกจ�กจะเป็นศ�สนสถ�นที่ผู้คนในชุมชนให้

คว�มเค�รพนับถือแล้ว ก็ยังร่วมเป็นสถ�นที่ 

ในก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ  ที่เกิดขึ้นในย่�น ไม่ว่�

จะเป็นพื้นที่จัดแสดงสตรีตอ�ร์ต หรือจัดแสดง

ง�นล้ำ�ๆ อย่�งง�น Awakening Bangkok ที่โชว์

เทคนิคและคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รจัดแสงสี 

ทีน่่�ตืน่ต�ตืน่ใจ หรือแมแ้ตเ่ทศก�ลง�นออกแบบ

กรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) ทีผ่สมผส�น

แนวคิดของคนรุ่นใหม่ คว�มเป็นอยู่ของชุมชน 

และหัวใจของก�รเป็นศ�ลเจ้�เอ�ไว้ได้อย่�ง 

ลงตัว 

ขอขอบคุณ : ลุงจอร์จ (คุณสมช�ย เกตุมณี) ผู้ดูแลศ�ลเจ้�โจวซือกง / ลุงไท ผู้ดูแลศ�ลเจ้� 
โรงเกือก (ศ�ลเจ้�ฮ้อนหว่อง) / คุณเตีย บักเล้ง ช�วจีนแต้จ๋ิวผู้เติบโตในเมืองไทยและเช่ียวช�ญ
ก�รไปศ�ลเจ้�รอบกรุงเทพม�หล�ยสิบปี

ที่ม� : หนังสือ “ศาลเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ” โดย ผศ. ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พ�นิช / หนังสือ 
“ศาลเจ้า ศาลจีน ในกรุงเทพฯ” โดย กุลศิริ อรุณภ�คย์ / หนังสือ “ที่เรียกว่า แต้จิ๋ว” โดย 
เสี่ยวจิว / หนังสือ “ความรู้เรื่องชงและเรื่องน่ารู้ จีน - ไทย” โดย ถ�วร สิกขโกศล / 
บทคว�ม “วิถี ‘ตล�ดน้อย’ ยุคต้ังต้น ชุมชน ‘จีน’ กับคว�มเฟ่ืองฟูที่ถูกผนวกรวมกับย่�นสำ�เพ็ง” 
จ�ก silpa-mag.com / บทคว�ม “วัดกัลย�ณมิตรเป็นต้นแบบเซียมซีในสำ�นักต่�ง ๆ” โดย 
สม�น สุดโต จ�ก posttoday.com / บทคว�ม “ศ�ลเจ้�จีน : ศรัทธ�สถ�นในสังคมไทย” 
โดย เจษฎ� นิลสงวนเดชะ
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ศาลเจ้าไต่ฮงกง
(มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง)

ศาลเจ้าหลีตีเมี้ยว

ศาลเจ้าโจซือกง

ศาลเจ้าโรงเกือก ชุมชนตลาดน้อย

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
(ซำาปอกง)

วัดเล่งเน่ยยี่

ชุมชนเจริญไชย

ชุมชนเจริญชัย
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

จริงหรือไม่ว่า ผู้หยั่งรู้อนาคตยังคงเป็นผู้ที่มีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ เม่ือบรรดาโหราจารย์กําลังถูกท้าทายด้วยอํานาจ
ของ ‘ชดุขอ้มลู’ และความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์อยา่งแมน่ยาํของปญัญาประดิษฐอ์จัฉรยิะ ใครกันแนท่ี่จะเป็น
ผู้หยั่งรู้อนาคต และเป็นผู้ครอบครองการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์ข้างหน้า 
 แมวั้นน้ียงัไมอ่าจตัดสิน แต่หลายต่อหลายคนก็เชือ่ม่ันว่า การมีขอ้มูลอยูกั่บมอืคอืพลังท่ียิง่ใหญ ่ท้ังยงัเป็นขอ้ได้เปรยีบ
ในเชิงธุรกิจหรือแม้แต่การดําเนินชีวิตประจําวัน เช่นเดียวกับท่ี “อุดมศักดิ์	 ดอนขำาไพร” ประธานกรรมการบริษัทด้าน
เทคโนโลยแีหง่ Zanroo บรษัิทผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทํา Social Listening หน่ึงในเครือ่งมอืทางการตลาดท่ีองคก์รทัง้หลาย
ใช้ในการรับฟังเสียงผู้บริโภคไปจนถึงการกําหนดกลยุทธ์ของบริษัทในวันท่ีผู้บริโภคเกินกว่า 70% อยู่บนโลกออนไลน์  
บอกกบัเราวา่ “ขอ้มูลนัน้มหีลายมุมมอง อยูท่ี่เราจะเลือกใชอ้ยา่งไร และด้วยวิธคีดิแบบไหน จงึจะทาํให้เราประสบความสาํเรจ็”

อุดมศักดิ์	ดอนขำาไพร
ผู้กํากับทิศทาง Zanroo ในวันที่ต้องปรับ Mindset
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ตอนน้ีเป็นช่วงท่ีหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบและ 
การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ช่วยอัพเดตสถานการณ์ของ  
Zanroo กับเราได้ไหม
ต้องบอกว่�โชคดีท่ีก่อนโควิด-19 จะม� เร�มีก�รว�งแผนปรับตัวกันไว้อยู่แล้ว  

ด้วยคว�มที่เร�มองตล�ดเร่ืองข้อมูลม�กข้ึนและอย�กจะโตในต่�งประเทศ

ม�กข้ึน จึงมีก�รว�งแผนปรับโครงสร้�งไว้ล่วงหน้� พอเร�กำ�ลังปรับ  

โควิดม� มันเลยเป็นช่วงที่ทุกอย่�งโดนบังคับให้ปรับให้เสร็จทันที  

ซึ่งก�รปรับเปลี่ยนองค์กรในคร้ังน้ี ต้องเรียกว่�ที่เคยสร้�งม�ทั้งหมดน้ัน 

แทบจะใช้ไม่ได้เลย เพร�ะตอนนี้ก�รทำ�ง�นของเร�จะไม่ใช่ก�รบอกแล้วว่�

จะต้องทำ�อะไร 1 2 3 4 เพร�ะข้อมูลมันคือเข็มทิศเท่�นั้น ฉะนั้นก็จะเป็น 

แค่ว่� ปีน้ีเร�อย�กจะโฟกัสเร่ืองด�ต้� แล้วเร�จะทำ�อะไรบ้�ง ก็ค่อยม� 

คุยกัน โอก�สมีไหม ทำ�ได้หรือไม่ได้ ซึ่งผมคิดว่�ก�รปรับตรงน้ีมันคือ 

ก�รปรับไปทีม่�ยดเ์ซต็เลย ยิง่มกี�รเปลีย่นแปลงบอ่ย ม�ยดเ์ซต็ของทมีง�น

ก็ยิ่งสำ�คัญม�ก 

การปรับมายด์เซ็ตของทีมงาน เราปรับกันในระดับไหน
กจ็ะพย�ย�มสือ่ส�รกนัไปต้ังแต่แรกเลยว�่ ปน้ีีเปน็ปขีองก�รเปลีย่นแปลงนะ 

ไม่ใช่แค่ง�นที่จะเปลี่ยน แต่ทุกคนต้องพร้อมที่จะช่วยกันเปลี่ยน พอทุกคน

ช่วยกัน มีม�ยด์เซ็ตที่ยืดหยุ่นม�กขึ้น เร�ก็จะทดลองอะไรใหม่ ๆ  ได้ตลอด 

สมมติอ�ทิตย์น้ีเร�คุยกันว่�แบบน้ีน่�จะเวิร์กนะ ก็ลองไปคุยกับลูกค้�ดูได้

ทันที เพร�ะเมื่อวิกฤตม� มันจะทำ�ให้ทุกคนต่ืนตัว ทั้งพนักง�น หรือ 

ทีมง�นก็ต้องพร้อมจะเปลี่ยนได้ง่�ยข้ึน ผมคิดว่�ถ้�ไม่มีวิกฤตน้ี ทุกคน 

น่�จะใจเย็นกว่�นี้ ก็พย�ย�มมองให้เป็นเหมือนเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้น

แม้แต่คนที่ทําเรื่อง Social Listening มาตลอดอย่าง  
Zanroo ก็ยังต้องทํางานอย่างหนักกับข้อมูลใช่ไหม
ผมคิดว่�สิ่งที่เปลี่ยนที่สุดคือ ทุกวันน้ีเร�ไม่ส�ม�รถจะเช่ือมั่นในข้อมูล 

ได้เป็นเวล�น�น ๆ อีกแล้ว อย่�งแต่ก่อนหลักเวล�อ�จจะเป็นหลักเดือน  

เดือนน้ีคนต�มเร่ืองน้ี เดือนหน้�มีข่�วออกม� คนก็จะเปลี่ยน แต่ทุกวันน้ี 

คนเปลี่ยนคว�มคิดกันตลอดเวล� ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจึงไม่ได้เป็นไปเพื่อ 

ก�รใชง้�นระยะย�วขน�ดน้ัน ต้องอ�ศยัคว�มเร็วในก�รปรับ และก�รทดลอง

ลงมือทำ� พร้อมกับติดต�มและสำ�รวจข้อมูลควบคู่ไปด้วยตลอดเวล� เม่ือก่อน

เร�อ�จจะโอเค คุยกันม�ได้ข้อสรุปละ เร�จะไปท�งนี้นะ แล้วทดลองไปเลย 

3 เดือนท�งเดียว แต่เดี๋ยวนี้มี 10 ท�งที่เร�อ�จจะต้องลองไปพร้อม ๆ กัน  

อกีอย�่งคอืตอนน้ีเร�จะโฟกสัไปทีก่ลุม่ลกูค�้องคก์ร (Enterprise) ซึง่เร�กจ็ะ

เข้�ไปช่วยเซอร์วิสในด้�นของก�รจัดทำ�ข้อมูลเฉพ�ะต�มคว�มต้องก�ร 

ให้กับลูกค้�แต่ละร�ย ดังน้ันก�รออกโปรดักต์ของ Zanroo ตัวใหม่ ๆ จะเป็น 

ก�รเข้�ไปทำ�คว�มเข้�ใจปัญห�ลูกค้�แบบลงลึกม�กข้ึนและแนะนำ�วิธีก�ร

แก้ปัญห�โดยตรง เช่น ผลก�รทำ� Social Listening แบบกว้�ง ๆ อ�จจะ

ไม่พอแล้ว เร�อ�จจะเจ�ะไปที่ข้อกังวลหรือปัญห�ที่ลูกค้�พูดถึงเลย แล้วมองห�

โอก�สหรือโซลูชันในก�รแก้ปัญห�ให้

วิธีการทํางานกับลูกค้าเปลี่ยนไปแค่ไหน
เปลี่ยนเยอะครับ ก่อนหน้�น้ีจะเป็นแบบเดือนหน่ึงเจอกัน ทำ�ร�ยง�นสรุป 

เร�ก็เปลี่ยนเป็นเกือบทุกสัปด�ห์ คือพย�ย�มทำ�ง�นแบบ Proactive คือเร�

ให้ข้อมูลตลอดเลย วันน้ีเป็นแบบน้ี ๆ นะ แล้วลูกค้�เข�ก็จะต่ืนตัว เตรียมตัว 

และรู้สึกว่�ต้องทำ�อะไรสักอย่�งกับเร�แล้ว เพร�ะข้อมูลมันม�แล้ว แต่ถ�มว่�

มีลูกค้�ที่ต�มไม่ทันไหม ก็ต้องบอกว่�ช่วงแรก ๆ ก็มีบ้�ง เพร�ะพอเร�ให้

ข้อมูลเยอะไป กล�ยเป็นข้อมูลมันล้น ง�นอ่ืน ๆ เข�ก็ต้องทำ� แต่พอไปสักพัก 

มันเหมือนกับเร�ยิงไป 10 นัด พอมันโดนนัดหน่ึงที่ทำ�ให้เข�รู้สึกว่�อันน้ี 

มันใช่ มันก็จะทำ�ให้เข�เปลี่ยนทันที แบบโอ้โห! อันนี้มันจำ�เป็นต้องเปลี่ยน

แล้วนะ มันสำ�คัญแล้วจริง ๆ

วิธีการทํางานของ Zanroo ที่จะช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเป็นยังไงบ้าง 
ปกติจะมีลูกค้�อยู่สองประเภท หนึ่งคือลูกค้�มีโจทย์ม�ว่�ต้องก�รรับทร�บ

ข้อมูลชุดใด เร�ก็จะทำ�คว�มเข้�ใจกับโจทย์ เช่น ยอดข�ยตก อย�กจะทำ�

แบบน้ีด้วยก�รแก้แบบน้ี ๆ Zanroo ไปวิเคร�ะห์ข้อมูลม�ให้หน่อย อันน้ี 

ด้วยคว�มที่เร�อยู่กับก�รวิเคร�ะห์ม�น�น เร�ก็จะรู้แล้วว่� โจทย์แบบน้ี 

เอ�จริง ๆ คุณจะม�คิดแบบนี้ไม่ได้แล้ว เช่น คุณข�ยขนมปังแล้วบอกว่� 

“คิดม�ให้หน่อย ทำ�ยังไงดีถึงจะข�ยขนมปังได้เยอะขึ้น” ซึ่งแต่ก่อนเร�ก็จะ

เร่ิมตั้งแต่ต้นเลย คือไปรีเสิร์ชว่�ขนมปังแบบน้ี ทำ�ก�รตล�ดอย่�งไรจะดี  

แล้วก็สนับสนุนด้วยข้อมูลต่�ง ๆ จ�กเคร่ืองมือที่จับได้ แต่ตอนน้ีเร�จะ

เปลีย่นม�บอกลกูค�้ว่� “พี!่ ขนมปงัมนัอ�จจะไมเ่วร์ิกนะ ตอนน้ีต�่งประเทศ 

วิต�มินซีมันม�นะ พี่มีวัตถุดิบทำ�ขนมปังอยู่แล้ว แล้วมีอะไรบ้�งเกี่ยวกับ

วิต�มินซี” เพร�ะเร�รู้ว่�ช่วงโควิด-19 คนเช่ือว่�ถ้�กินวิต�มินซีเยอะก็จะ 

ไม่ป่วย เร�ก็จะให้ข้อมูลพวกนี้กับลูกค้� เพื่อที่จะให้เข�กลับไปคิดไดเร็กชัน

ของเข�ให้ดีก่อน คือเร�ก็จะอยู่ในพ�ร์ตช่วยดูว่�สิ่งที่เข�มีมันโอเคกับตล�ด

หรือยัง หรือฟิตกับข้อมูลที่เร�มีอยู่หรือยัง 

 อีกกรณีคือ ลูกค้�อ�จจะไม่ได้มีโจทย์เข้�ม� แต่ต้องก�รฟังเสียงลูกค้�

บนโลกออนไลน์ที่เก่ียวกับเบรนด์หรือโปรดักส์ อันน้ีเร�ก็ปรับ จ�กที่ 
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ก่อนหน้�น้ีเร�จะทำ�ทั้งลูปเลยจนจบแล้วค่อยไปคุยกับเข� แต่เดี๋ยวน้ีเร�จะ

อัพเดตข้อมูลเร็ว เพื่อไม่ได้ลูกค้�เสียทั้งค่�จ้�งและเสียเวล� และข้อมูลที่เร�

ให้ไปก็ใช้ไม่ได้ คือจะพย�ย�มปรับจูนกันต้ังแต่ต้น เพร�ะว่�ข้อมูลจ�ก 

โซเชียล เวล�คนบ่น ย่อมมีประเด็นซ่อนอยู่ มันอ�จจะยังไม่ใช่ปัญห� แต่ก็

เป็นข้อกังวลเล็ก ๆ ที่วันใดวันหนึ่งมีคนพูดออกม�ในโซเชียล มันก็ส�ม�รถ

ปลุกกระแสขึ้นม�ได้ทันที ดังนั้นเวล�เร�ใช้ Social Listening เร�จะไม่ได้

มองภ�พรวมเยอะ แต่เร�จะมองพวกคว�มกังวลใจของลูกค้�พวกน้ี 

อย่�งเดียวเลย เพื่อเอ�ม�พลิกให้มันเป็นโอก�ส วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร็วกว่�

แล้วกลุ่มที่ต้องการข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ Social Listening 
ยังมีอยู่ไหม
ยงัมอียูเ่ยอะครับ แตจ่ะเปน็ในลกัษณะของก�รทีอ่ย�กรู้ว�่พฤตกิรรมผูบ้ริโภค

เปลี่ยนไปขน�ดไหน อย่�งช่วงต้นปีที่ผ่�นม� เร�บอกว่� ตล�ดเดลิเวอรีโต 

ใคร ๆ  ก็สัง่อ�ห�ร แต่ถ้�ไปดขู้อมลูจริง ๆ  มนัโตเฉพ�ะกลุม่พนักง�นออฟฟศิ 

แต่กลุ่มพนักง�นโรงง�น ส่ังเดลิเวอรีไม่ได้เพร�ะต้องทำ�ง�น สมมติกลุ่มเป้�หม�ย

ลูกค้�เป็นกลุ่มโรงง�น แทนที่จะไปโฟกัสที่ก�รส่งอ�ห�ร ก็อ�จจะต้องไป

สนใจเรื่องโปรโมชันที่ทำ�ให้ซื้อวัตถุดิบได้ถูกม�กขึ้น เช่น ช่วงที่ผ่�นม�ก็จะ

มีแบบแพ็กเกจขน�ดใหญ่ ใช้ได้หนึ่งเดือน ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อที่ว่� ถ้�ล็อกด�วน์

ไปหนึ่งเดือน เข�ก็จะได้อยู่รอด มันก็จะล้อกับโปรโมชันลักษณะนี้ไป ซึ่งถ้�

เป็นข้อมูลลักษณะนี้ เร�ก็จะศึกษ�ให้กว้�ง ๆ ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละ

สถ�นก�รณ์เป็นยังไง 

 สมมติมีลูกค้�ทำ�สบู่เด็ก ถ้�เข�ได้ข้อมูลว่�ช่วงน้ีคนต้องล้�งมือบ่อยม�ก 

ซึ่งสบู่เด็กมันมีข้อดีคือมีคว�มปลอดภัย ล้�งมือได้บ่อย ไม่กัดผิว ก็ส�ม�รถ

ใช้ม�เปน็จดุข�ยได ้ในแง่ของฟงักชั์นก�รเปน็น้ำ�ย�ล�้งมอื ข�ยแพก็ใหญไ่ด ้

เปน็ก�รไปตดิตัง้เปน็ทีล่�้งมอืต�มห�้งหรือสถ�นทีส่�ธ�รณะต่�ง ๆ  และล�้ง 

ได้บ่อย เป็นต้น

Zanroo ให้บริการต่างจากบริษัทวิจัยการตลาดอย่างไร 
อะไรคือจุดเด่นของเรา 
ต้องบอกว่� Zanroo โตม�จ�กโซเชียล เพร�ะเร�ทำ�รีเสิร์ชบนโซเชียล  

แต่ช่วงที่ผ่�นม� เร�ก็มีก�รไปรวมกับออฟไลน์รีเสิร์ชบ้�ง ในลักษณะ O2O 

(Online to Offline) เช่น ก�รทำ�สำ�รวจหรือโฟกัสกรุ๊ป ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มี

ระยะเวล�และต้องก�รทดสอบเร่ืองของก�รรับรู้ (Perception) ท่ีลึก ๆ แต่ถ้�

เป็นเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไปหรือเทรนด์ แค่ออนไลน์ก็ส�ม�รถตอบ 

ได้แล้ว ดังน้ันปกติก็อ�จจะ 6 เดือน ค่อยทำ�ออฟไลน์ให้หน่ึงคร้ัง ควบคู่ 

ไปกบัก�รทำ�ออนไลน์ทกุเดอืน รีเช็กกนัไปตลอด เพร�ะข้อดขีองออนไลน์คอื

มันเป็นเร่ืองที่ทุกคนบ่น แต่ข้อเสียของออนไลน์คือมันจะมีเร่ืองที่อยู่ในใจ 

ทีอ่�จจะไมส่�ม�รถบอกได ้และเปน็ Perception ลกึ ๆ  ทีต่อ้งอ�ศยัวธีิแบบ

ออฟไลน์ช่วย 

 แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของลูกค้�ด้วย เพร�ะก�รทำ�ออฟไลน์

โดยมีออนไลน์ม�คลุมไว้ จะทำ�ให้ต้นทุนลดและมีคว�มแม่นยำ�สูงกว่� หรือ

ส�ม�รถข้�มขั้นตอนไปส่วนที่เร�ต้องก�รรู้ปัญห�จริง ๆ เช่น ถ้�มีออนไลน์

รีเสิร์ชม�สักพักแล้วว่�คนส่วนใหญ่ซื้อรถโดยมีสองปัจจัยคือ สีกับภ�ยใน  

เร�ก็ไม่ต้องลงเซอร์เวย์เองแล้ว ก็ข้�มไปทำ�ออนไลน์เซอร์เวย์ได้เลยว่� 

ส่วนใหญ่ชอบสีอะไร ทำ�ไมชอบสีน้ี แต่ก็ต้องระวังเร่ืองผลลัพธ์ด้วยเพร�ะ

บ�งทีออนไลน์คนบอกชอบสีข�ว แต่จริง ๆ ออฟไลน์คนอ�จจะบอกว่� 

ไม่ได้ชอบสีข�ว แต่รู้สึกว่�สีข�วข�ยดี ซื้อม�ข�ยต่อง่�ย มันก็เป็นผลที่ 

บ�งครั้งต้องอ�ศัยก�รอ่�นข้อมูลคู่กัน  

การทํา Social Listening ของ Zanroo จะช่วยลูกค้า 
ในการทําธุรกิจอย่างไร
คนสว่นใหญจ่ะรู้จกัว�่เร�ทำ� Social Listening อยูแ่ลว้ ซึง่จะเปน็ก�รวเิคร�ะห์

ตล�ดหรือทำ�โปรดักต์รีเสิร์ช  เช่น มีสินค้�ตัวหนึ่งม�จ�กญี่ปุ่น อย�กจะเอ�

เข้�ม�ในไทย เข�ก็อย�กรู้ว่�ควรต้องทำ�ม�ร์เก็ตติงช่องท�งไหน บุคลิกของ

แบรนด์จะเป็นยังไง ร�ค�ควรตั้งเท่�ไหร่ อันน้ีก็จะเป็นของก�รทำ�  

ตล�ดใหม่ สว่นอกีแบบคอืทำ�ก�รพฒัน�สนิค�้ เช่น นมเดก็ ลกูค�้กจ็ะอย�ก

รู้ว่�กลุ่มแม่และเด็กคุยกันยังไงเรื่องนม เช่น ก�รแพ้นมวัว แลคโตส เข�ก็

จะเอ�ข้อมูลตรงนี้ไปพัฒน�สินค้�ต่อ

 นอกจ�กนี้ เร�ก็ยังทำ�ในส่วน Data Driven Marketing หรือช่วยทำ� 

ก�รตล�ดจ�กข้อมูล ส่วนนี้ก็จะเป็นช่วยวิเคร�ะห์แคมเปญต่�ง ๆ  แคมเปญ

คู่แข่ง พร้อมให้คำ�แนะนำ�ว่�เวิร์กไม่เวิร์ก และเทคนิคต่�ง ๆ 

นอกจากทํา Social Listening แล้ว ยังมีบริการอะไรอีกหรือไม่
ก็จะเป็นก�รทำ�ระบบบริก�รลูกค้�ทั้งหมด คือดักข้อมูลที่คนพูดถึงแบรนด์ 

หรือต้องก�รส่ือส�รกับแบรนด์ เช่น มีคนบ่นในเฟซบุ๊ก ในพันทิป ในทวิตเตอร์ 

ระบบกจ็ะดงึตรงน้ีม�ไว้ตรงกล�งเพือ่ใหเ้อเจนตข์องแบรนดใ์ช้ในก�รตอบโต้

กบัลกูค�้ ซึง่ช่วงก�รระบ�ดของโควิด-19 ทีผ่�่นม� นับว�่บริก�รตรงน้ีเติบโต

ขึ้นม�ก เพร�ะลูกค้�กระโดดม�คุยกับแบรนด์ผ่�นออนไลน์หมด แล้วระบบ

เพราะการทำาออฟไลน์โดยมีออนไลน์ 
มาคลุมไว้  จะทำาให้ต้นทุนลดและมี  
ความแม่นยำาสูงกว่า หรือสามารถ 
ข้ามขั้นตอนไปส่วนท่ี เราต้องการรู้
ปัญหาจริง ๆ



CREATIVE THAILAND  I  31

สิ่งที่ Zanroo คิดว่าจะเป็นเทรนด์ใหญ่ของปี 2020 ที่จะ 
ส่งผลถึงปีนี้ 
ถ้�ของปีที่ผ่�นม� ต้องบอกว่�เทรนด์คือทุกอย่�งจะกระโดดม�ออนไลน์ 

เร็วข้ึนและชัดข้ึน ทีน้ีสิ่งที่เร�ยังต้องทำ�คว�มเข้�ใจหรือเตรียมตัวเพิ่มคือ  

ก�รที่ทุกคนอย�กทำ�ออนไลน์ มันจะมีเชิงลึกลงไปอีกนิดว่� คนที่สำ�เร็จ 

บนออนไลน์จริง ๆ  แลว้มีเยอะแคไ่หน แลว้ทำ�ไมคนสว่นใหญย่งัทำ�ไมส่ำ�เร็จ 

คือทุกคนรู้แหละว่�ไปออนไลน์ แต่จะไปยังไง ดังนั้นมันก็จะมีเร่ืองที่ต้อง 

เรียนรู้อยูว่�่เวล�ไปออนไลน์จริง ๆ  มนัไมส่�ม�รถคดิเหมอืนออฟไลน์ไดแ้ลว้ 

ออนไลน์ทกุอย�่งมันคอืคว�มสนุก ถ�้เร�บอกว�่เร�เคยเปน็ออฟไลน์เร�ย�้ย

ม�ทำ�ออนไลน์ แล้วเพจเร�โพสต์เครียดม�กเลย มันก็ไม่ได้ 

 แล้วพอทุกคนทำ�เพจกันหมด ลูกค้�จะเห็นธุรกิจแบบเดียวกันเป็นร้อย

เป็นพัน แต่ใครจะน่�เช่ือถือท่ีสุดท่ีลูกค้�จะคุย น่ันคือก�รสร้�งคว�มน่�เช่ือถือ 

คว�มเข้�ถึงง่�ย คว�มเป็นกันเอง ลูกค้�เข้�ม�คอมเมนต์ต้องรีบพิมพ์ตอบ 

คือเร�ต้องเข้�ใจนิสัยของคนใช้โซเชียลด้วยว่� คนโซเชียลอย�กได้แล้วต้อง

ได้เลย ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมเร่ืองพวกน้ี ก่อนหน้�น้ีทุกคนอ�จจะเก่ง 

ในพื้นที่ที่เป็นของตัวเอง ที่ร้�นของตัวเองอยู่ แต่พอม�ออนไลน์ คุณต้อง

เข้�ใจว�่มนัคอืพืน้ทีเ่ดยีว ก�รจะกล�ยเปน็เบอร์หนึง่ไดต้้องเปน็คนทีท่ำ�ไดด้ี

ที่สุด แล้วต้องให้คว�มสำ�คัญกับมันอย่�งตรงจุดจริง ๆ ถ้�ปีนี้ ใครยังคุย

เร่ืองโซเชียลอยู่คือไม่ทันแล้วนะครับ มันต้องขยับม�ม�คุยเร่ืองว่�อะไรคือ

ม�ยด์เซ็ตในก�รทำ�ง�นที่ถูกต้องจ�กน้ีแล้ว เช่นปีที่แล้วสมมติธุรกิจสินค้�

แตง่รถกระโดดม�ข�ยออนไลน์ โอเคว�่อ�จจะยงัรอดแล้ว แตป่น้ีีอ�จจะตอ้ง

เริ่มมองก�รทดลองข�ยอะไรอย่�งอื่นด้วยไหม เช่น ก�รรับซ่อม หรือจ�ก

เมื่อก่อนเคยข�ยทั้งเซ็ต เปลี่ยนเป็นข�ยช้ินเดียวไหม ก็ต้องเร่ิมทดลอง 

โดยใช้โซเชียลเป็นตัวสื่อส�ร 

 

แล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรจากข้อมูลที่มีอยู่
ก�รเตรียมตัวที่ดีที่สุดที่จะอยู่รอดได้แม้แต่เร่ืองส่วนตัวเอง ก็คือเรื่อง 

ม�ยดเ์ซต็ คอืถ�้เร�ไมพ่ร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง แลว้ก็ไม่มีใครรู้ว�่จะเกิดวกิฤต

อะไรอกี สิง่ทีด่ทีีส่ดุคอืก�รตอ้งเปดิรับและเรียนรู้ ต�มข้อมูลใหท้นั วเิคร�ะห์

ให้เร็ว เพร�ะว่�พอเทรนด์มันเปลี่ยน หรือมีสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝันม�อีก 

ธุรกิจที่เคยรันได้ก็อ�จจะร่วงไปได้ทันทีเหมือนกัน คือเร�อย่�ไปมองวิกฤต

เป็นปัญห�ก้อนใหญ่ โฟกัสที่ปัญห�ตัวเอง อย่�เพิ่งไปมองทั้งอุตส�หกรรม 

ลองลสิตป์ญัห�ทีเ่ร�เจอออกม� แลว้คอ่ย ๆ  แกไ้ปทลีะขอ้ ถ�้เร�มองปญัห�

ออกแล้วแก้มนัได้ เร�กจ็ะเกง่ขึน้ แล้วกจ็ะอยู่รอด ทั้งก�รใชช้วีติ ธรุกจิ และ

ทุกอย่�ง 

มองวา่อตุสาหกรรมไหนทีน่่าจะรุง่ แลว้อุตสาหกรรมทียั่งตอ้ง
อยู่ในช่วงเอาตัวรอด และจะใช้ข้อมูลมาช่วยได้ยังไง
ผมว�่ปน้ีีน่�จะยงัไม่มีอะไรโดดเดน่ไปม�กกว่�กนั ทกุอย�่งน่�จะผสม ๆ  กนั

ไป เท่�ที่ผมเห็น SMEs หล�ย ๆ  เจ้�ที่อยู่ได้ จริง ๆ  อ�จจะไม่ได้มีฐ�นลูกค้�

เยอะ แต่ฐ�นลูกค้�เข�ค่อนข้�งชัดเจน และธุรกิจเข้�ใจลูกค้�ดี นอกจ�กนี้ 

เร�ก็จะเห็นแม่ค้�ออนไลน์กระโดดข้ึนม�เยอะ แต่มองว่�คงยังไม่มีอะไรที่

เด่นข้ึนม�โต้ง ๆ ถึงจะมีคนบอกว่�ออนไลน์ช้อปปิ้งเหมือนจะกระโดด  

เพร�ะสุดท้�ยแล้ว ผมว่�คว�มเฉพ�ะตัวของสินค้�จะน้อยลง ยิ่งพอเป็นช่วง

มนัอยูบ่นคล�วด ์พนักง�นส�ม�รถทำ�ทีบ่�้นได ้คว�มปลอดภัยกส็งู สว่นอกี

ระบบกจ็ะเปน็สว่นทีต่อ้งใช้เทคโนโลยข้ัีนสงูทีเ่ร�เรียกว่� Data Analytic Hub 

คือก�รเอ�ข้อมูลทุกอย่�งม�วิเคร�ะห์ร่วมกัน ท้ังโซเชียล ไฟแนนซ์ ส่วนบริก�ร

ลูกค้� เพื่อทำ�ก�รค�ดก�รณ์ต่�ง ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจ ซึ่งก็จะต้อง

ใช้เรื่องก�รทำ�วิทย�ศ�สตร์ข้อมูล (Data Science) ร่วมด้วย

แสดงว่าจริง ๆ แล้ว ข้อมูลทุกอย่างสามารถนํามาวิเคราะห์ 
และคาดการณ์อนาคตได้ 
ผมเชื่อว่�ก�รทำ� Social Listening คือก�รรับฟังข้อมูลทั้งประเทศ รวมถึง

เร�ส�ม�รถรู้เทรนด์ใหญ่ ๆ  ได้ นอกจ�กนี้เร�ยังมีข้อมูลในโซน 14 ประเทศ

ในเอเชีย ดังน้ันเร�จะเห็นไกลกว่�ในประเทศ เช่น ตอนน้ีที่อินโดนีเซีย 

เริ่มทำ�แบบนี้แล้ว สักพักเดี๋ยวในไทยม�แน่ เร�ก็จะส�ม�รถบอกลูกค้�ได้ว่�

เดี๋ยวประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ เพร�ะมีบ�งสิ่งบ�งอย่�งคล้�ยกัน เร�ก็จะ

เสนอไป ถ้�ลูกค้�โอเคก็ส�ม�รถตัดสินใจเตรียมทำ�แคมเปญต่อได้เลย

 ทีน้ีแค่มีข้อมูลอย่�งเดียวอ�จจะไม่พอ ต้องมีคว�มส�ม�รถใน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลด้วย เวล�ที่ Zanroo วิเคร�ะห์ เร�จะต้องดูในทุก

แพลตฟอร์ม สมมติเร�เห็นแค่พันทิปอย่�งเดียว คนพันทิปก็อ�จจะมี 

ม�ยด์เซ็ตบ�งอย่�ง คนใช้เฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน 

ฉะน้ันคว�มย�กมันคือเร่ืองพวกน้ีม�กกว่� ต้องเข้�ใจว่�ข้อมูลนั้นมีหล�ย 

มุมมอง อยู่ที่เร�จะเลือกใช้อย่�งไร และด้วยวิธีคิดแบบไหน จึงจะทำ�ให้เร�

ประสบคว�มสำ�เร็จ

ข้อมูลที่เราติดตามเป็นข้อมูลสาธารณะใช่ไหม 
ใช่ครับ ส่วนใหญ่เปิดเป็นส�ธ�รณะครับ แล้วจริง ๆ เวล�ที่มันเกิดเทรนด์

หรือวิกฤตอะไรก็ต�ม ส่วนใหญ่มันอยู่ส�ธ�รณะหมด เร�คงไม่อย�กจะ 

ด่�ใคร แล้วปิดเป็นส่วนตัว เห็นคนเดียว แต่ถ้�เป็นเทรนด์จริง ๆ ต้อง 

เกิดจ�กที่หล�ย ๆ คนพูดแล้วเปิดส�ธ�รณะ เพร�ะคำ�ว่�เทรนด์มันแปลว่�

หล�ย ๆ คนคิดเห็นตรงกัน ดังนั้นก�รเก็บแบบส�ธ�รณะ มันก็โอเคสำ�หรับ

ก�รทำ�ม�ร์เก็ตติงแล้ว ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะไม่มีปัญห�เรื่องก�รละเมิดข้อมูล

ส่วนบุคคลด้วย 
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ที่จะมีก�รเปลี่ยนแปลงเยอะ อะไรก็ต�มที่จะเด่นขึ้นม�ก็คงจะย�กม�ก 

สุดท้�ยถ้�เด่นข้ึนม�จริง ๆ ก็อ�จโดนเทรนด์บ�งอย่�งม�เปลี่ยน เพร�ะ 

ผูบ้ริโภคกเ็ปลีย่นไว มนักล�ยเปน็คว�มว�ไรต้ี ทีถ้่�ใครส�ม�รถใชเ้ทคโนโลยี

และก�รค�ดก�รณ์จ�กข้อมูลได้เก่ง ปรับตัวเร็วก็น่�จะอยู่รอด อีกเร่ืองคือ

ต้องพย�ย�มฟังเสียงสังคม SMEs อ�จจะไม่ต้องถึงข้ันใช้บริก�ร Social 

Listening แต่ก็ส�ม�รถทำ�เองได้นะครับ อย่�งเข้�ไปเสิร์ชเฟซบุ๊กหรือ 

ทวิตเตอร์ เวล�มีคีย์เวิร์ดสำ�คัญ ๆ ก็ลองต�มดู มองเทรนด์โลก เทรนด์ 

ก�รตล�ด พย�ย�มอัพเดตตัวเอง แล้วลองคิดว่�จะนำ�ม�ปรับใช้ยังไงกับ

ธุรกิจของเร� เอ�จริง ๆ  ก�รติดต�มอะไรแบบนี้ ต่�งประเทศไม่เท่�คนไทย

นะครับ คนอ่ืนไม่มีนักสืบออนไลน์ แต่คนไทยเร�ค่อนข้�งได้เปรียบ แค่เปล่ียน

เป็นมุมมองท�งธุรกิจก็ใช้ได้แล้ว (ยิ้ม)

 แม้กระทั่งธุรกิจของ Zanroo เองที่เป็นเร่ืองข้อมูล เร�เคยโดดเด่น 

ม� 2-3 ปี เพร�ะใคร ๆ ก็ตื่นเต้น แต่เอ�จริง ๆ คนที่ใช้ได้และอย�กจะใช้

จริง ๆ ก็มีลิมิตของเข�อยู่ เงินด้�นก�รตล�ดหล�ย ๆ ที่ก็โดนตัดทิ้งหมด 

แต่ถ้�เร�คิดอย่�งน้ันเมื่อไร ธุรกิจเร�จะแย่ทันทีเลย เร�เลยต้องเปลี่ยนไป

มองว่�จริง ๆ ลูกค้�มีปัญห�อะไร ถ้�เร�แก้ปัญห�ให้เข�ได้ เร�จำ�เป็น 

สำ�หรับเข� เป็นโซลูชันให้เข�ได้ เข�ก็จะไม่ตัดเร�ออกแน่นอน ในมุมธุรกิจ

หรือแม้แต่คนทั่วไป ก็ต้องมองให้ได้ว่�ปัญห�มันคืออะไร เร�ก็ไปตรงน้ัน  

เงินก็จะเริ่มหมุน ผมว่�ในเรื่องแย่ ๆ  มันก็ยังมีเรื่องดี ๆ  เกิดขึ้นอยู่ อยู่ที่เร�

จะห�มันเจอไหม

Zanroo ในตลาดต่างประเทศ
ตอนน้ีเร�มีออฟฟิศทั้งหมด 5 ประเทศ คือที่ไทย ม�เลเซีย อินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ แล้วก็ญี่ปุ่น ทุกประเทศก็ยังรันอยู่ แต่ก็มีก�รปรับแผนก�รทำ�ง�น

กันไปต�มสถ�นก�รณ์ แต่ละประเทศก็ปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกัน เพื่อเสิร์ฟ

คว�มต้องก�รของลูกค้�ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ เช่น ลูกค้�ที่อินโดนีเซียจะ

ซีเรียสเร่ืองอินสต�แกรมม�ก เพร�ะที่น่ันฐ�นลูกค้�เข�ใช้อินสต�แกรม 

เป็นหลัก สิ่งที่เร�ต้องทำ�คือ เร�อ�จจะรับทำ�เป็นลักษณะที่ปรึกษ�เร่ือง 

ม�ร์เกตตงิบนอนิสต�แกรม ซึง่ทมีง�นทีน่ั่นกจ็ะมคีว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะท�ง

ตรงน้ี เป้�หม�ยในต่�งประเทศ เร�มี 5 ออฟฟิศก็จริง แต่ลูกค้�มีอยู่ใน  

14 ประเทศ ซึง่กจ็ะใช้เปน็โมเดลของพ�ร์ตเนอร์ไป ถึงอย�่งน้ันเร�กต็อ้งก�ร

พัฒน�ในเร่ืองของก�รรับรู้อินไซต์ของผู้บริโภคแต่ละประเทศให้ม�กข้ึน 

เพร�ะตรงน้ีเป็นเร่ืองสำ�คัญ ยกตัวอย่�งเร่ืองวัฒนธรรมที่สำ�คัญม�ก  

อย่�งคนม�เลเซียเข�จะชอบสีเหลือง คนอินโดนีเซียชอบใส่สีเขียว ถ้�ไป

แนะนำ�ให้เข�ทำ�ก�รตล�ดสีเหลืองท่ีอินโดฯ น่ีจะมีปัญห�ทันทีเลย เร่ืองอินไซต์

อะไรอย�่งน้ีเปน็เร่ืองทีเ่ร�ไมม่ที�งรู้ ตอ้งมทีมีง�นเปน็คนพืน้ถิน่เท�่น้ัน หรือ

อย่�งที่จีน เข�บอกเลยว่�ถ้�ใครโพสต์ไม่ดีถึงเข� เข�จะสั่งลบหมดเลยนะ 

ซ่ึงวัฒนธรรมก็จะต่�งกัน แต่ละที่มันจะมีเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้�เร�ไม่เข้�ใจ

แล้วแนะนำ�ผิดนี่จะเป็นเรื่องย�วเลย (หัวเร�ะ) 

หลักในการทํางาน
ผมเช่ือว่� เร�ควรทำ�ง�นให้ม�กกว่�คนอ่ืน 1 สเต็ป เช่น คนอ่ืนทำ� 5 ชม./วัน 

เร�ต้องทำ� 6 ชม. ผ่�นไป 1,000 วัน เร�จะทำ�เยอะกว่�เข� 1,000 ชั่วโมง

ทันที แล้วก�รทำ�ให้ดีกว่�คนอ่ืน 1 สเต็ปจะไม่ทำ�ให้เร�เหน่ือยเกินไป แต่ต้อง

ทำ�ต่อเนื่อง 

วิธีผ่านพ้นอุปสรรค
คว�มคิดของคนเป็นเหมือนวงจร เวล�เจออุปสรรคที่คิดไม่ออก ผมจะใช้ 

วิธีคิดเยอะ ๆ คิดให้ม�กพอ แล้วพอถึงจุดที่เร�เข้�ใจทุกอย่�ง เร�ก็จะ 

ผ่อนคล�ย หล�ย ๆ คนที่คิดไม่ออก อ�จเพร�ะยังคิดไม่เยอะพอ ต้องลอง

เปลี่ยนวิธี แล้วก็อย่�ไปมองว่�ปัญห�มันใหญ่เกินตัว ให้มองว่�โอเค อันนี้

เป็นปัญห�ก็ต้องแก้ เหมือนน้ำ�หก ก็แค่เช็ดให้แห้ง ไม่ต้องถึงขน�ดเช็ด 

ให้เอี่ยมแค่น้ันเอง ก�รหนีปัญห�ไม่ได้ทำ�ให้ปัญห�มันห�ย แต่ถ�้สู้กับมัน 

แก้มันได้ เร�ก็เก่งขึ้น วันหนึ่งเร�ก็จะกล�ยเป็นคนที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

สไตล์การทํางานแบบ Zanroo 
เน้นพูดคุยกันตรง ๆ แล้วก็เลือกไอเดียไปทำ�ง�นต่อ มีคว�มยืดหยุ่น  

ปรับตัวไว พอสถ�นก�รณ์เปลี่ยน ต้องมีแผนสำ�รองทันที ผมเชื่อว่�มันหมด

ยุคแผนที่แล้ว แต่มันเป็นยุคเข็มทิศ จะทำ�ยังไงต่อ ต้องม�ลุยเอ�เอง และ

ปรับเปลี่ยนได้เสมอ อย่�ง Zanroo ตั้งเป้�จะเป็นยูนิคอร์น ผ่�นไปอีกส�มปี 

ผมอ�จจะไม่ได้พูดแบบนี้แล้วก็ได้ ผมอ�จจะพบโอก�สใหม่กว่� หรือวิธีก�ร

ที่ดีกว่� แล้วไปเริ่มจ�กตรงนั้นแทน

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
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นิทรรศการภาพประกอบและผลงานการตูนของศิลปนตางวัฒนธรรม

ที่ตองเผชิญกับความตื่นกลัว ความกังวล การเอาตัวรอด แตก็ยังมีความหวัง

เฉกเชนเดียวกันในชวงการแพรระบาดของโคว�ค-19 
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https://web.tcdc.or.th/th/Exhibition/Detail/Thai-x-Israeli
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Creative Solution : คิดทางออก

แม้แต่กรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองเทพสร้�งได้ ดังน้ันจึงไม่แปลกท่ีคนไทยจะผูกสมัคร

รักใคร่กับก�รขอทวยเทพเทวด�ม�เน่ินน�น ต้ังแต่คว�มเช่ือว�่เทพคอืผูส้ร้�ง

และบันด�ลสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก หล�ยแห่งของโลกยังเชื่อว่�ส�ยฝนคือ

ของขวัญที่ประท�นม�จ�กเทพเจ้� ขณะที่คว�มแห้งแล้งและอุทกภัยก็เป็น

สัญญ�ณถึงคว�มโกรธเกร้ียวของพระเจ้�อีกด้วย...แล้วในวันที่เร�กำ�ลังเจอ

กับวิกฤตที่แทบจะไม่มีท�งออก พิธี “เทพสัมพันธ์” เหล่�นี้ จะช่วยอะไรเร�

ได้บ้�งหรือไม่ 

 

•	ใครปักตะไคร้!!   
คนไทยเร�คุ้นเคยกันดีกับพิธีปักตะไคร้เพื่อไล่ฝน หรือต้องก�รให้ท้องฟ้�

แจ่มใส ปลอดโปร่งจ�กเมฆฝนท่ีต้ังเค้� แต่ห�กจะถ�มห�ท่ีม�ของคว�มเช่ือน้ี 

กลับไม่มีหลักฐ�นแน่ชัดว่�ม�จ�กที่ใด รู้เพียงแต่ว่�เมื่อไม่ต้องก�รให้ฝนตก

ควรนำ�ตะไคร้ไปปักลงดินกล�งแจ้ง ซึ่งคว�มสำ�คัญของพิธีน้ันไม่ได้อยู่แค่

ก�รปกัตะไคร้โดยหง�ยโคนต้นใหช้ี้ข้ึนฟ�้เท�่น้ัน แต่คณุสมบติัของผูป้ระกอบ

พิธีกรรมน้ี ส่วนใหญ่ต้องเป็นหญิงส�วพรหมจรรย์ที่เกิดวันจันทร์ และเป็น

ลูกส�วคนเล็ก หรือบ�งที่ก็เชื่อว่�ส�ม�รถเลือกใช้ลูกช�ยคนโต หรือแม้แต่

แม่หม้�ยท่ีรักเดียวใจเดียวกับคู่ของตนเท่�น้ันเป็นคนปัก พิธีกรรมน้ีเรียกคะแนน

คว�มนิยมจ�กคนไทยและต่�งช�ติจำ�วนม�ก เห็นได้ท้ังจ�กก�รท่ีมห�วิทย�ลัย

บ�งแหง่ถงึเปดิรับตำ�แหน่ง “เทวสมัพนัธ์” เพือ่คดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัพิร้อม

สำ�หรับก�รปักตะไคร้โดยเฉพ�ะ หรือแม้แต่แบรนด์ไฮเอ็นด์อย่�ง Louis Vuitton 

ทีก็่เคยอนัเชิญผูท้ำ�หน้�ทีเ่ทวสมัพนัธ์ทีเ่รียกว�่ซ�แมน ม�จ�กบร�ซลิเพือ่ม�

ปดัเป�่เมฆฝนใหพ้น้จ�กรันเวยก์ล�งแจง้ในง�นแฟชัน่โชว์ Cruise 2019 ของ

แบรนด์ที่ทำ�ให้เห็นวิธีรับมือสิ่งที่อยู่เหนือก�รควบคุมอย่�งน่�สนใจ

•	ขอฝนเย็นใจ...แล้วเกี่ยวอะไรกับช้างกับแมว
นอกจ�กไล่ฝนแล้ว บ�งครั้งเร�ก็ต้องก�รฝนไม่น้อยไปกว่�กัน ประเทศไทย

เร�จึงมี “ประเพณีขอฝน” ที่นิยมจัดกันในหล�ยภูมิภ�ค เช่น ก�รจุดบั้งไฟ

บูช�พญ�แถนในแถบภ�คอีส�น ซึ่งมีคว�มเชื่อว่�เป็นเทพที่ส�ม�รถทำ�เกิด

ฝนตกต้องต�มฤดูก�ลได้ โดยในบ�งพื้นที่ก็ได้เปลี่ยนจ�กก�รจุดบั้งไฟม�

เปน็ก�รแหน่�งแมวแทน นอกจ�กน้ี ยงัมพีธีิช้�งปจัจยัน�เคนทร์โดยก�รสร้�ง

ช้�งเผือกเพื่อเป็นตัวแทนของช้�งปัจจัยน�เคนทร์ ช้�งคู่บ�รมีพระเวสสันดร

ที่มีอภินิห�รในก�รเกิดฝนต�มฤดูก�ล

•	เรียกฝนอย่างคนชนเผ่า
ชนพ้ืนเมืองมีคว�มสัมพันธ์กับมนุษย์และธรรมช�ติท่ีไม่ได้เป็นเพียงก�รฉกฉวย

ประโยชน์เพียงฝ่�ยเดียวแต่มองธรรมช�ติเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตทีม่คีว�มสัมพันธ์

เก้ือหนุนต่อกัน ดังน้ันชนพ้ืนเมืองในแอฟริกันบ�งเผ่�ท่ีมีตำ�แหน่งเป็นนักปร�ชญ์

หรือฝ่�ยเทพสัมพันธ์น้ัน จะมีก�รประกอบพิธีกรรมเรียกฝนโดยเฉพ�ะ ต่�งเผ่�

ก็มีพิธีเรียกฝนที่แตกต่�งกันไป ในประเทศไนจีเรีย เผ่�อิกโบ (Igbo) มีวิธี

ก�รเผ�สมุนไพรและโบกไมก้ว�ดเพือ่เรียกเทพเจ�้ สว่นเผ�่โคม� (Koma) ที่

อ�ศยัอยูใ่นถ้ำ� กม็คีว�มเช่ือว่�ตอ้งดืม่แต่นมเมือ่อยูใ่นถ้ำ� เมือ่ออกม�แลว้จงึ

ดืม่น้ำ�ได ้เพือ่เปน็วธีิเรียกฝน ขณะทีเ่ผ�่เชอโรค ี(Cherokee) ท�งตะวนัออก

เฉียงใต้ของสหรัฐอเมริก�เช่ือว่� ปริม�ณของน้ำ�ฝนท่ีตกตลอดท้ังปีน้ันเต็มไปด้วย

จิตวิญญ�ณของหัวหน้�เผ่�คนก่อน และเมื่อส�ยฝนตกลงม� วิญญ�ณของ

เหล่�คนสำ�คัญก็จะลงม�ช่วยปัดเป่�คว�มช่ัวร้�ยท่ีอยู่บนพ้ืนดินไปด้วย อย่�งไร

ก็ต�ม ชนพื้นเมืองอเมริกันยังนิยมระบำ�ส�ยฝน (Rain Dance) เพื่อสื่อส�ร

กับพระเจ้�ให้ช่วยบันด�ลส�ยฝนให้แก่พืชผลของพวกพ้อง อีกทั้งยังประดับ

เครื่องแต่งก�ยด้วยขนนกและแร่เทอร์ควอยซ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝนด้วย

•	ตุ๊กตาไล่ฝนแสนเศร้าของอิคคิวซัง	
เร�รู้จักตุ๊กต�ไล่ฝนจ�กก�ร์ตูนอิคคิวซัง เณรน้อยเจ้�ปัญญ� ซึ่งเป็นเสมือน

ตัวแทนท่�นแม่ของอิคคิว แต่ใครจะรู้บ้�งว่�ตุ๊กต�ไล่ฝน Teru Teru Bōzu ซ่ึงมี

คว�มหม�ยว่� “พระหัวล้�นสะท้อนแสงอ�ทิตย์” น้ีมีเบ้ืองหลังท่ีเศร้�เสียย่ิงกว่�

เร่ืองดร�ม�่ของอคิควิเสยีอกี เร่ืองร�วของตุก๊ต�ไลฝ่นถกูกล�่วถงึในบทเพลง

กล่อมเด็กที่แต่งข้ึนในปี 1921 บอกเล่�ชะต�กรรมของตุ๊กต�ไล่ฝน ที่ห�ก

ส�ม�รถทำ�ใหฝ้นหยดุตกได ้มนัจะถกูบชู�ดว้ยเหล�้ส�เก แตห่�กฝนยงัตกลง

ม�อีก เจ้�ตุ๊กต�ก็จะถูกตัดหัวท้ิงเป็นก�รลงโทษ นอกจ�กน้ียังมีอีกหน่ึงตำ�น�น

ที่มีเน้ือห�สอดคล้องกัน โดยเล่�ย้อนไปยังยุคศักดิน�เก่ียวกับ “พระอ�ก�ศดี” 

ซึ่งเป็นพระที่ให้สัญญ�กับพระมห�จักรพรรดิว่�จะช่วยให้ไร่น�ของช�วบ้�น

รอดพ้นจ�กพ�ยุฝนที่ตกติดต่อกันม�หล�ยวัน แต่ฝนก็ยังตกต่อไปโดยไม่มี

ทีท่�ว่�จะหยุด ทำ�ให้พระมห�จักรพรรดิส่ังตัดหัวพระองค์น้ันแล้วนำ�ม�ห่อไว้

ด้วยผ้�สีข�ว ก่อนจะนำ�ไปแขวนไว้ขอพรให้ฝนหยุดตกนั่นเอง

 แม้ปัจจุบัน เร�มีเทคโนโลยีในก�รพย�กรณ์และก�รควบคุมสภ�พอ�ก�ศ

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และคว�มเช่ือในอำ�น�จเหนือธรรมช�ติก็ทยอยถูก

ลบล้�งไปด้วยเหตุผลท�งวิทย�ศ�ตร์ ถึงอย่�งน้ัน พิธีกรรมขอฝนก็ยังคงมีอยู่

ทั่วทุกมุมโลก อย่�งในกลุ่มประเทศแถบบอลข่�นที่มีพิธีขอฝนจ�กเทพเจ้� 

โดโดล� (Dodola) ซึ่งเป็นเทพเจ้�ต�มคว�มเชื่อของช�วสล�ฟ หรือหมอผี

โต๊ะปะหวัง (Pawang) ต�มคว�มเชื่อของช�วม�เลเซียและอินโดนีเซียที่

ส�ม�รถแสดงอภินิห�รสั่งฝนให้หยุดได้ 

ที่ม� : บทคว�ม “ปักตะไคร้ไล่ฝน ทำ�ไมต้องเป็นส�วพรหมจรรย์?” โดย องค์ บรรจุน จ�ก  
silpa-mag.com / บทคว�ม “What is Teru Teru Bozu? The tragic history behind the 
Japanese fine weather doll” โดย Oona McGee จ�ก soranews24.com / บทคว�ม 
“Can We All be Rainmakers?” โดย Azriel ReShel จ�ก brewminate.com / บทคว�ม 
“Native American Rain Dances” โดย Tamara Warta จ�ก lovetoknow.com / 
บทคว�ม “ขอฝนในอีส�น ด้วยก�รฟังเทศน์มห�ช�ติ” โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ จ�ก หน้�ประช�ช่ืน 
มติชนร�ยวัน

เรื่อง : นพกร คนไว

ฝึกสกิล	“เทพสัมพันธ์”
ในวันที่ต้องขอให้เทพช่วย



Creative Space  ช้ัน 5 
อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

การจัดแสดงวัสดุ

10.30 - 19.00 น.
      (ปิดวันจันทร์)
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