
สารบัญ

บทน�ำ  โอชิของคุณจะเปลี่ยนโลก 13

บทที ่1
เหตุผลท่ี  “โอชิ”  จะกลายเป็น

ทักษะในการเอาตัวรอดของยุคเรวะ
ยุคแห่งการมีนักข่าวนับร้อยล้านคน

กับความหมายของการเปลี่ยนความชอบเป็นถ้อยค�า

ณ ตอนนี้ที่อินเทอร์เน็ตก�ำลังใกล้ถึงขีดจ�ำกัด
แล้วนี่แหละที่กำรพูดออกไปว่ำ  “ชอบอะไร”  
หรือ  “ชอบใคร”  มีควำมหมำย 25

ควำมปรำรถนำอยำกดันโอชิของมนุษย์ที่เห็นได้จำก  
“วิวำทะว่ำด้วยใครตลกกว่ำใน  ‘M-1’ ”  และอิทธิพลของ  “โอชิ”  
ที่ก้ำวข้ำมควำมเป็นเพียงแค่ศัพท์สแลงในอินเทอร์เน็ต 28

ผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจของ  “โอชิ”  
ที่แม้แต่บริษัทใหญ่ ๆ หรือบริษัทโฆษณำก็ยังสู้ ไม่ได้ 31

SAMPLE



กำรตลำดของบริษัทระดับโลกอย่ำงนินเทนโด
กับวิธีดันเอง  “โดยตรง” 34

พอเห็นคนอื่นเล่นเกมแล้วก็ชักอยำก
ซื้อเกมมำเล่นบ้ำง  นี่คือเหตุผลที่นินเทนโด
ยอมให้คนทั่วไป  “สตรีมเกม”  ได้อย่ำงอิสระ 39

กำรโหมโฆษณำเพื่อกระตุ้นให้ซื้อใช้ ไม่ได้ผลอีกต่อไป  
จำกยุคแห่งกำรโฆษณำสู่ยุคแห่งกำรมีคนมำโฆษณำให ้ 42

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จที่เกิดจำกกำรมองกำรณ์ ไกล
แล้วตัดสินใจเลือกท�ำกำรตลำดบนอินเทอร์เน็ต : เวิร์กแมน 44

หัวใจของกำร  “ดัน”  อยู่ที่คนธรรมดำอย่ำงพวกเรำ  
มำคุยเรื่อง  “ท�ำอย่ำงไรถึงจะให้คนอื่นรู้สึกร่วมไปกับเรำได้” 48

บทที ่2
เตรียมความพร้อม
ในการเขียนดันโอชิ

สิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ  ผู้คน  
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ก�าลังรอคุณดันให้อยู่

สิ่งที่ต้องกำรไม่ใช่แค่เพื่อนที่เล่นเกมด้วยได้  
แต่เป็นเพื่อนที่  “คุย”  ด้วยได้
ควำมเหงำของกำรอยำกคุยแต่คุยไม่ได ้ 55

อะไรคือสิ่งที่คุณ  “ชอบ”  จนอยำกเปลี่ยนควำมรู้สึกนั้น
เป็นถ้อยค�ำเพื่อท�ำให้คนจ�ำนวนมำกรู้สึกร่วมกันไปด้วย  57

SAMPLE



บทควำมที่พลิกชะตำบล็อกที่ไม่มีคนอำ่น  
“จริงด้วยสิ  แค่ดันของที่เรำชอบก็พอ” 59

สิ่งที่ต้องตระหนักไว้เวลำอยำกท�ำให้
คนอื่นรู้สึกร่วมไปด้วย 61

กระบวนกำรดันโอชิ  
“ค้นพบ” → “ประทับใจ” → 
“บอกต่อ” → “สะท้อนร่วม” 63

ขั้นตอนที่ ①  “ค้นพบ”

ถ้ำอยำกเจอเลมอนก็ต้องกล้ำคว้ำเลมอน 67

ขั้นตอนที่ ②  “ประทับใจ”

ควำมประทับใจไม่ใช่สิ่งที่เรำ  “ท�ำ”  
แต่เป็นสิ่งที่  “ถูกท�ำ” 71

ขั้นตอนที่ ③  “บอกต่อ”

ท่ำมกลำงตัวเลือกมำกมำยนับไม่ถ้วน  
คุณจะไปบอกต่อที่ไหนดี  74

ขั้นตอนที่ ④  “สะท้อนร่วม”

จำกนี้ไปอินฟลูเอนเซอร ์
จะเป็นคนที่อยู่  “ระหว่ำงวง” 77

แค่ชอบหรือรู้ลึกยังไม่พอ  สิ่งส�ำคัญที่สุด
ในกำรดันโอชิคือ  “ใจ”  กับ  “ควำมเข้ำใจ” 79SAMPLE



บทที ่3
เทคนิคเขียนดัน

18 เทคนิคการเขียนเรียกอารมณ์ร่วม
ที่คิดค้นโดยโอตาคุผู้ดันโอชิมาอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคเขียนดัน ①

กำรบอกไปตรง ๆ ว่ำ  “เริ่ด!”  ไม่ช่วยให้คนอื่นเข้ำใจ  
เพรำะเริ่ดนี่แหละถึงต้องดันแบบอ้อม ๆ  ลองคิดดูว่ำ
โอชิของคุณคล้ำยกับอะไรบ้ำง  นี่คือเทคนิค  “ดันด้วยอุปมำ” 87

เทคนิคเขียนดัน ②

“ดัน 3 เรื่อง”  ที่เป็นจุดที่ชอบ 92

เทคนิคเขียนดัน ③

อะไรที่ไม่ควรเขียนก็อยำ่เขียน
ตัดชื่อเฉพำะกับค�ำคุณศัพท์ออกแล้ว  “แทนที่” 96

เทคนิคเขียนดัน ④  รวมรูปแบบประโยคเด็ด I

พลังแห่งควำมตรงไปตรงมำของ  
“ตอนนี้ลดเหลือแค่ครึ่งรำคำ...” 101

เทคนิคเขียนดัน ⑤  รวมรูปแบบประโยคเด็ด II

ดันด้วยเสน่ห์ของ  “คนมีชื่อเสียง”
“คนนั้นน่ะเป็นตัวเอก...” 104

เทคนิคเขียนดัน ⑥  รวมรูปแบบประโยคเด็ด III

เทคนิค  “ดันด้วยกระแสนิยม”   107

SAMPLE



เทคนิคเขียนดัน ⑦

เลำ่  “เรื่องรำวของตัวเอง”  ได้เลย  
หำกโอชิเป็นสิ่งที่  “ใคร ๆ ก็รู้จัก”    109

เทคนิคเขียนดัน ⑧

ลงรำยละเอียดให้เห็นภำพตำมด้วยเทคนิค
“ดันด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5” 115

เทคนิคเขียนดัน ⑨

ชนะใจโอตำคุด้วยกันด้วยเทคนิค  “ดันด้วยกำรตีควำม”   120

เทคนิคเขียนดัน ⑩

เทคนิค  “ดันด้วยกำรจัดอันดับ”  
ที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพ 125

เทคนิคเขียนดัน ⑪

เพรำะเป็นโอชิถึงได้โกรธ
เทคนิค  “ดันแบบขวำนผำ่ซำก”  ที่จะท�ำให้โอตำคุด้วยกันเชื่อถือ   128

เทคนิคเขียนดัน ⑫

“ดันด้วยอำรมณ์ขัน”  ที่แค่ดันก็ฮำแล้ว 130

เทคนิคเขียนดัน ⑬

ยิ่งเร็วยิ่งดี!
ควำมรู้สึกก็เหมือนของสด  
หำกอยำกดันขึ้นมำก็  “ดันทันที”  อยำ่ลังเล 134SAMPLE



เทคนิคเขียนดัน ⑭

ถ้ำดันแบบตรงไปตรงมำไม่ได้
ก็ต้องรู้จักพลิกแพลงด้วยกำรใช้เทคนิค  
“ดันด้วยควำมต่ำง” 137

เทคนิคเขียนดัน ⑮

ถ้ำเจอ  “โอชิระดับเทพ”  ให้ดันด้วย  
“ปรำกำรแห่งควำมชอบ”   141

เทคนิคเขียนดัน ⑯

ยิ่งสั้นยิ่งเขำ้ใจงำ่ย
เทคนิค  “ดันด้วยควำมเรียบง่ำย”    145

เทคนิคเขียนดัน ⑰

ถ้ำท�ำให้เห็นภำพได้ถือว่ำส�ำเร็จ
เทคนิค  “ดันด้วยกำรท�ำให้เห็นภำพ” 150

เทคนิคเขียนดัน ⑱

อุปสรรคที่เลี่ยงไม่ได้ของโซเชียลมีเดีย
เมื่อไม่เข้ำใจ  “ควำมรู้สึกของทุกคน”  ก็จงดันเพื่อคน 1 คน 153

วิธีเตรียมใจเพื่อการดัน ①

จงเชื่อในโอชิ 158

วิธีเตรียมใจเพื่อการดัน ②

โอชิของอีกฝ่ำยก็เริ่ด 161

วิธีเตรียมใจเพื่อการดัน ③

สนุกกับกำรดัน 162

SAMPLE



บทส่งท้าย

การชอบอะไรสักอย่างได้จากใจจริง
ถือเป็นพรสวรรค์

แค่ดันสิ่งที่ชอบก็เปลี่ยนชีวิตได้

แด่ทุกคนที่รักสิ่งที่  “มนุษย์สร้ำง” 167

ผลงำนชั้นเยี่ยมล้วนสนุกแทบจะร้อยทั้งร้อย 169

ควำมเจ็บใจที่ตะโกนออกไปดัง ๆ ไม่ได้ว่ำชอบ 172

ทักษะกำรเขียนที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ 175

ผลลัพธ์ของกำร  “ดันโอชิ”  
เป็นสิ่งที่ไม่อำจประเมินได้ด้วยตัวเลข 178

ก้ำวข้ำมอุปสรรคด้วยกำรดันโอชิที่คุณค่ำ 181

เพื่ออัจฉริยะที่ไม่มีใครรู้จักนอกจำกเรำ 184

ควำมยำกแบบคำดไม่ถึงของกำรบอกว่ำ  “เยี่ยม”  แบบตรง ๆ 187

จำกผู้เขียน  การดันโอชิคือการรู้จักตัวเอง 191

ประวัติผู้เขียน 197SAMPLE



SAMPLE



13

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020  เกิดปรากฏการณ์

กระดาษช�าระอันตรธานหายวับไปจากร้านค้าทั่วญี่ปุ่น

สาเหตุนั้นเนื่องมาจากข่าวปลอมที่แพร่สะพัดใน 

โซเชยีลมเีดยีในช่วงทีเ่ริม่มกีารระบาดของโควดิ-19  ท�าให้

ญีปุ่น่ตกอยูใ่นความหวาดกลวัไวรสัสายพนัธุใ์หม่ทีย่งัไม่เป็น

ที่รู้จักดีในขณะนั้น  

ในช่วงแรก ๆ  ของทีถ่กูกว้านซือ้ไปขายต่อตามเวบ็ไซต์

หรอืแอพพลเิคชัน่ประมลูในราคาสูงลิบก่อนใครเพือ่นคอืของ

ที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยและ

เจลแอลกอฮอล์  จากนั้นก็เริ่มมีการพูดกันในโซเชียลมีเดีย

อย่างทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊กว่า  “กระดาษช�าระกับผ้าอนามัย

จะหายเป็นอย่างต่อไป”  แน่นอนว่านี่เป็นข่าวปลอมที่ไม่มี

บทนำ�

โอชิของคุณจะเปลี่ยนโลก

SAMPLE
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มูลความจริงเลยแม้แต่น้อย  แต่ไม่ว่ากระทรวงเศรษฐกิจ  

การค้า  และอุตสาหกรรมหรอืคนในแวดวงทีเ่กีย่วข้องโดยตรง

จะออกมาปฏิเสธแค่ไหน  การกว้านซื้อเพื่อกกัตุนสินค้าก็ยัง

คงด�าเนินต่อไป  ส่งผลให้คนท่ีจ�าเป็นต้องใช้จริง ๆ ต้อง 

พากันไปต่อควิยาวเหยยีดหน้าซปุเปอร์มาร์เกตทียั่งพอมีของ

ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ

สังคมข้อมูลข่าวสารที่ใคร ๆ ก็พิมพ์และแชร์ข้อมูลให้

กนัได้เป็นสงัคมทีท่�าให้ชวิีตของเราสะดวกสบายขึน้มากก็จริง  

แต่พร้อมกันน้ันมันก็แลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่าย  ดูได้จาก

ตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในเดือนมีนาคมปี 2011 

ที่ข่าวปลอมซ�้าเติมให้เกิดความสับสนอลหม่านเพิ่มขึ้นไม่รู้ 

กี่เท่า  หรือในกรณีที่เลวร้ายมาก ๆ ก็อาจถึงขั้นน�าไปสู่การ

เหยียดหรือกดขี่คนบางกลุ่มบางเพศได้เลยทีเดียว  

ข่าวปลอมที่ยั่วยุและสร้างความเกลียดชังไม่ได้เป็น

ปัญหาแค่ในญีปุ่น่  ทีเ่มอืงหนึง่ของเมก็ซโิกในปี 2018  เกดิ

เหตชุาวบ้านรมุประชาทณัฑ์ชาย 2 คนจนเสยีชวีติเพราะเชือ่

ข่าวปลอมที่ว่ามีการ  “ลักพาตัวเด็กเพื่อเอาอวัยวะไปขาย”  

เหตุการณ์ท�านองเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นที่รัฐอัสสัมของอินเดีย

และเมืองธากาของบังกลาเทศ  และนอกจากนี้  ก็ยังมีกรณี 

ของบริษัทเคมบริดจ์แอนะลิติกา  บริษัทท่ีปรึกษาด้าน

การเมืองของอังกฤษท่ีเอาข ้อมูลส ่วนบุคคลที่ได ้จาก 

โซเชียลมีเดียมาใช้ในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อจนท�าให้ 

SAMPLE
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โดนัลด์ ทรัมป์  ท่ีตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าจะชนะการเลือกตั้ง

กลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้  ส่งผลให้มาร์ก 

ซักเคอร์เบิร์ก  ซีอีโอของเฟซบุ๊กต้องเข้าชี้แจงและกล่าว

ขอโทษต่อหน้าสภาคองเกรส 

ทุกวันนี้คนท่ียังเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย

คือ  “เทคโนโลยีในฝัน”  เหลืออยู่น้อยเต็มที  เพราะเราได้

เห็นแล้วว่ามันสามารถน�าความอ่อนแอของมนุษย์มาใช้

ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง  ไม่ว่าจะเป็นการปั้นน�้าเป็นตัวเพื่อ

สร้างความเกลยีดชงั  การหลอกลวงว่าม ี “วธิเีพิม่รายได้ให้

มากกว่าเดิม 100 เท่า”  การรับจ้างเขียนรีวิวตามใบสั่ง  

หรือการเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างฉ้อฉลจนส่งผล 

กระทบถึงเรื่องใหญ่ระดับการเลือกตั้ง  

จากเหตุการณ์ข้างต้น  ผมเชื่อว่าแม้แต่พวกเราที ่

ใช้ประโยชน์จากสมาร์ตโฟนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็ยังรู ้ดีว่า

เทคโนโลยีนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ที่ดีงามแต่

เพียงอย่างเดียว  

อย่างไรก็ตาม  ในฐานะที่เป็นคนรุ่นดิจิตอลเนทีฟ 

ทีเ่กดิและเตบิโตมาพร้อม ๆ กบัการเฟ่ืองฟขูองอนิเทอร์เนต็  

ผมไม่เห็นด้วยกับการมองอินเทอร์เน็ตในแง่ร้ายสุดโต่งแบบ

ในปัจจบุนั  แน่นอนว่าการท่ีใคร ๆ กส็ามารถพมิพ์และส่งต่อ

ข้อมูลอะไรก็ได้เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา  แต่ถ้ามองอีกมุม  
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การทีใ่คร ๆ  กท็�าได้นีย่้อมหมายถงึเราทกุคนสามารถช่วยกัน

เปลี่ยนแปลงมันได้  เราควรหันมาทบทวนว่าควรใช้งาน 

และรับมือกับอินเทอร์เน็ตอย่างไรกันดูอีกสักตั้ง  และไม่มี

เวลาไหนทีเ่หมาะสมจะท�าแบบนัน้มากไปกว่าในปี 2020 ที่

คนจ�านวนมากเริ่มมีทัศนคติในแง่ลบต่ออินเทอร์เน็ตอีกแล้ว

แต่จะท�าแบบนั้นได้อย่างไรล่ะ  ผมลองคิดดู  แล้ว 

ค�าตอบที่ได้ก็คือ  “โอชิ”  

ค�าว่า  “โอชิ”  เป็นศัพท์สแลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งส่ือ 

ถึงการนิยมชมชอบอะไรบางอย่าง  มันสามารถเป็นได้ทั้ง 

ค�ากริยาที่หมายถึงการผลักดันหรือการแนะน�า  และเป็น 

ค�านามที่หมายถึงสิ่งที่เราคลั่งไคล้  การโอชิอะไรสักอย่างจึง

เป็นการสือ่ให้คนรอบข้างรูถ้งึเสน่ห์และคุณค่าของโอชขิองเรา  

จะเรียกว่าเป็นการ  “ดันโอชิ”  ก็ได้

ทุกอย่างสามารถเป็นโอชิของเราได้  ไม่ว่าจะเป็น

ภาพยนตร์เรือ่งโปรด  คนดงัท่ีนบัถอื  รายการวิทยทุีต่ดิตาม  

หรือร้านเหล้าเจ้าประจ�า  จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับ  แค่  

“ดันโอชิ”  โดยบอกคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียว่าเรา  “ชอบ

สิง่นี”้  จากนัน้พยายามท�าให้พวกเขาสนใจในโอชขิองเราเพือ่

เผยแพร่มันออกไปในวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  ที่จริงแล้วไม่ว่าจะ 

นินเทนโด  เวิร์กแมน  หรือชานมไข่มุกเองก็ล้วนขายดิบ 

ขายดีได้เพราะมีคนท�าแบบนี้บนโซเชียลมีเดียให้นี่แหละ
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ถ้าเราไม่ปล่อยให้โอชขิองตวัเองหยุดอยูแ่ค่ความชอบ

ส่วนตัว  แต่พยายามน�าไปบอกให้คนอื่น ๆ รับรู้  เราจะ

สามารถท�าให้พวกเขารับรู้ถึงความประทับใจแบบเดียวกับที่

เรารู้สึกได้  

ตวัผมเองเริม่ดนัโอชิซึง่คอืเกมทีช่อบอย่างต่อเนื่องใน

บล็อกมาตั้งแต่ปี 2014  ด้วยความที่มีผู้อ่านบล็อกนั้นมาก

ถึง 25 ล้านครั้ง  รายการวิทยุและสื่อต่าง ๆ เลยมาขอให้ 

ผมไปร่วมรายการโดยบอกว่า  “อยากให้มาคุยเรื่องโอชิของ

คุณให้เราฟังหน่อย”  เรื่องนี้เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า  

การเผยแพร่เทคนิคการอธิบายว่าส่ิงท่ีเราชอบมีดีอย่างไร 

และท�าไมถึงดึงดูดใจผู้คนได้ขนาดนั้นสามารถเป็นงานที่ใช้

เลี้ยงตัวเองได้เช่นกัน  

ทุกวันนี้คนญี่ปุน่ท่ีใช้สมาร์ตโฟนมีอยู่มากถึง 80 

เปอร์เซ็นต์  อาจพูดได้ว่าเรามาถึงจุดอิ่มตัวจนเริ่มสัมผัสได้

ถงึขีดจ�ากัดของสิง่ทีเ่รยีกว่าอนิเทอร์เนต็แล้ว  แต่ในห้วงเวลา

ทีโ่ลกออนไลน์เตม็ไปด้วยข่าวปลอมและความเกลยีดชงัแบบ

ตอนนีน้ีแ่หละทีเ่ราควรใช้อนิเทอร์เนต็เชือ่มต่อกบัคนอืน่แล้ว

แชร์  “ความชอบ”  ร่วมกัน  หากท�าได้มันคงวิเศษมากเลย

ว่าไหมครับ

อาจมีบางคนสงสัยว ่าข ้อมูลดี ๆ มีอยู่มากมาย 

หลากหลายประเภท  ท�าไมผมถงึบอกให้แชร์แค่ความชอบล่ะ
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ค�าตอบคือเพราะ  “ความชอบ”  เป็นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  ในยุคท่ีผู้คนถูกรายล้อมไปด้วยข้อมูล

ปรมิาณมหาศาล  ข้อมลูเกีย่วกบัสิง่ทีช่อบนีแ่หละทีเ่ป็นข้อมลู

ที่มนุษย์แทบทุกคนรู้สึกว่าส�าคัญกับตัวเองจริง ๆ  และคนที่

สามารถถ่ายทอดข้อมูลนั้นออกมาเป็นถ้อยค�าได้จะถือเป็น

บุคลากรที่ล�้าค่า  หรือพูดอีกอย่างก็คือ  คนที่  “ดันเป็น”   

จะกลายเป็นคนเก่งของโลกยุคปัจจุบันนั่นเอง  

ด้วยเหตุนี้  ผมจึงอยากน�าเสนอ  “เทคนิคเขียน 

ดันโอชิ”  ที่จะช่วยสร้างเพื่อนที่รู ้สึกร่วมไปกับเราและ

สามารถทลายได้แม้แต่ข่าวปลอมหรือความเกลียดชังให้กับ

ทุกท่านที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา   

เอาละ  มาดนัสิง่ของ  ผูค้น  หรอืเรือ่งราวทีช่อบแบบ

สุดฝีมือกันเถอะครับ

แทนที่จะพูดถึงของหรือคนที่ไม่ชอบ  มาพูดถึงของ

หรือคนที่ชอบกันดีกว ่า  ผมซึ่ ง เคยมีประสบการณ ์   

“ดันโอชิ”  จนดึงดูดผู้คนได้ถึง 10 ล้านคนมาแล้วจะบอก

เคล็ดลับทั้งหมดให้เอง

แน่นอนว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ช่วยให้คุณมีเงิน

หลายร้อยล้านเยนหรือมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหลายหม่ืนคน

ได้ในพรบิตา  แต่ส่ิงท่ีคุณจะได้อย่างแน่นอนคือทกัษะในการ
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ท�าให้สังคมได้รับรู้และยอมรับในส่ิงท่ีก่อนหน้านี้มีแต่คุณ

เท่านั้นที่รู้ว่ามันดี  คุณจะมีทักษะที่ท�าให้ผู้คนต่างพากันร้อง

ว่า  “ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีอะไรที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ด้วย!”  

ทักษะน้ีจะติดตัวคุณไปและท�าประโยชน์ให้อย่างม่ันคงถาวร

ยิง่กว่าเวบ็ไซต์หรอืยอดผูต้ดิตามทีไ่ม่รูจ้ะหายหน้าไปวนัไหน

แบบเทียบไม่ติด

คุณไม่อยากท�าให้โอชิของตัวเอง  ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน  

ภาพยนตร์  เกม  แอนิเมชั่น  งานอีเวนต์  จักรยานยนต์  

สถานที่  ไอดอล  เหล้า  กีฬา  รถยนต์  เสื้อผ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  เฟอร์นิเจอร์  ครอบครัว  คนรัก  หรือแม้แต่

คนใกล้ตัวที่แสนวิเศษแต่ถูกคนอื่นมองข้ามความยอดเยี่ยม

ไปกลายเป็นที่ยอมรับขึ้นมาเหรอครับ

ถ ้าค�าตอบของคุณคืออยากละก็  มาท�าให ้โลก

อนิเทอร์เน็ตเตม็ไปด้วย  “ไลก์!”  ไปพร้อม ๆ กนักบัผมเลย

ดีกว่าครับ  

เมษายนปี 2020

Jini  เจ้าของบล็อก  “Gamer Nichinichi Shimbun” 
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