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เมื่อความหรูหรา
อาจไม่ ได้อลังการเสมอไป

พบกับนิยามใหม่ที่ทำ�ให้งานไมซ์น่าจดจำ�
3 MINUTES READ
โลกร้อนและโควิด-19 คือปัจจัยหลัก
ทีเ่ ขย่าความหรูหราให้ตอ้ งเปลีย่ นนิยาม
ใหม่
เพราะการจัดงานไมซ์ทด่ี อู ลังการอาจ
กลายเป็นความหรูหราในรูปแบบเดิมๆ
ที่ไม่อาจสัน่ ไหวหัวใจคนเจนวายและซี
ได้อกี ต่อไปแล้ว
หลักใหญ่ของ ‘ความหรูใหม่’ ที่
น่าประทับใจมี 3 ดี ได้แก่ ดีตอ่ ตน
ดีตอ่ สังคม และดีตอ่ โลก

ความหรูหราไม่ใช่เรื่องมูลค่าเพราะ
ราคาแพงเท่าใด เงินในโลกนี้มีพอจ่ายได้
แต่ความหรูหราที่แท้เป็นเรื่องของ ‘อารมณ์
และความรู้สึก’ ซึ่งไม่มีขีดจำ�กัดและฝังใจจำ�
ได้นานแสนนาน
ผู้จัดงานไมซ์ที่อยากจัดงานหรูหราจึง
ต้องใคร่ครวญการสร้าง ‘ความรู้สึก’ ให้ดี
และต้องแน่ใจว่า หลังเสร็จสิ้นงานไมซ์
ผู้ร่วมงานจะพกความรู้สึกในแง่ดีติดตัว
กลับไป
แล้วจะใช้รปู แบบ เครือ่ งมือและกลวิธใี ด
มาสร้างความรู้สึกหรูหราแบบเกินมูลค่าได้
ลองไล่อ่านแต่ละข้อดังต่อไปนี้

ความหรูหรา = ความปลอดภัย

เพราะโควิด-19 ท�ำให้ผู้คนจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญในชีวิตกันใหม่ ความมั่นคงไม่มี ความ
มั่งคั่งไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีชีวิต และความ
หรูหราที่แสดงออกผ่านความทองอร่ามหรือ
ความวิบวับ นั่นคือความหรูหรา 3.0 ที่
นักจิตวิทยากล่าวว่า ‘เป็นการแก้แค้นที่ใช้ได้ใน
ช่วงสั้นๆ แต่ในระยะยาวแล้ว นี่ไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืน’
ซึ่งเคยใช้ได้ผลในยุค 1930 ช่วงมหาวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลก ช่วงสงครามโลก
และช่วงเกิดวินาศกรรม 9/11 ที่ผู้คนแสดง
ความหรูหราร�ำ่ รวยเพือ่ แสดงให้โลกใบนี้ (และ
ตัวเอง) เห็นว่า ‘ฉันไม่เป็นไร ฉันอยู่ได้สบายดี’
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‘จำ�นวนจำ�กัดเพียง XXX คนเท่านั้น’ ที่ชวนให้
รู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษ คือผู้ที่ถูกเลือกเฟ้นแล้ว
เฟ้นอีกว่าเป็นคนสำ�คัญสุดๆ ของที่สุด ติดป้าย
VVVVIP ให้ไปเลย เพราะทุกงานบนโลกล้วน
ต้องลดขนาดและจำ�นวนคนลงไปกว่าครึ่ง

ความหรูหรา = ความยัง่ ยืน

ความหรูหรา = ความเล็ก

แต่วิกฤตโควิด-19 ความหรูหราเช่นนั้น
อาจไม่ได้ผล เพราะครั้งนี้คือวิกฤตที่มนุษยชาติ
ไม่เคยพบเจอ และเข้ามาทำ�ให้ผู้คนทั้งโลก
ยกความปลอดภัยและสุขภาพเป็นเรื่องสำ�คัญ
อันดับแรกอย่างพร้อมเพรียงกัน
ตัวอย่างง่ายๆ ใกล้ตัวที่สุดคือ ทุกวันนี้ไม่มี
ใครไม่ออกจากบ้านโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย
และไม่มีแอลกอฮอล์ล้างมือในกระเป๋า นี่คือ
ตัวบ่งชี้ถึงความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและ
สุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล
เมื่อมาถึงการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ สิ่งแรก
ที่นักเดินทางไมซ์สังเกตเห็น ต้องเห็นและควร
จะเห็นก็คือ จุดคัดกรองก่อนเข้างาน มีจุดวาง
แอลกอฮอล์กระจายอยู่ทั่วงาน มีเครื่องฟอก
อากาศ มีคนวัดอุณหภูมิหรือตั้งเครื่องสแกน
ความร้อนของร่างกายและแปะสติกเกอร์
ให้เห็นโดดเด่นว่า ‘ฉันไม่มีไข้’ ซึ่งสุขภาพกาย
มีผลอย่างแรงกล้าต่อสุขภาพจิตที่แสดงให้เห็น
ว่า ‘ฉันปลอดภัย’

แจ็ก หม่า เจ้าพ่ออาลีบาบาเชื่อมานาน
แล้วว่า ความเล็กคือความสวยงาม (Small is
beautiful) ซึ่งเขาหมายถึงคน (ร้านค้า) ตัวเล็ก
ตัวน้อยที่รวมตัวกันจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่
แข็งแรง
ผูจ้ ดั ไมซ์นำ�แนวคิดนีม้ าใช้ได้และเหมาะสม
อย่างยิ่งในยุค Social Distancing ซึ่งงาน
อีเวนต์ที่มีคนรวมตัวกันมากๆ เป็นคลื่นมหาชน
นั้น โลกจะไม่ได้เห็นภาพนั้นไปอีกนาน
เดิมทีความหรูหราก็คือความเฉพาะกลุ่ม
ไม่ใช่อะไรที่คนฮิตกันมากๆ อยู่แล้ว ซึ่งคำ�นี้
‘Exclusive’ ถูกใช้บ่อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า
‘คุณคือคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่คู่ควรกับ
สิ่งที่ผ่านการเลือกสรรมาเป็นอย่างดีนี้’
ยิ่งคนน้อยยิ่งหรูหรามาก
ทว่าความหมายของ Exclusive ในยุคหลัง
โควิด-19 นั้นเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการจำ�กัด
จำ�นวนคน จัดงานเล็กๆ มีผู้ร่วมงานไม่กี่คน
มีป้าย ลูกศรหรือตีเส้นที่พื้นให้เห็นเด่นชัดว่า
เข้าทางนี้ วนออกทางนั้น จุดนี้คือพื้นที่ยืน
จุดนี้คือพื้นที่เว้นระยะ เพื่อให้การเคลื่อนตัว
ของผู้ร่วมงานลื่นไหล การจราจรไม่คับคั่ง เพื่อ
ไม่ให้เกิดภาพคนแออัดไหล่เกยกันเป็นอันขาด
ในช่วงเวลานี้ หากใครได้รับเชิญไปร่วมงาน
ซึ่งผู้จัดงานมักใส่ประโยคศักดิ์สิทธิ์นี้ไปด้วยว่า

รายงานการตลาดทั่วโลกล้วนกล่าวตรงกัน
ว่า ผู้บริโภคหลักของโลกคือคนเจนวาย
(มิลเลนเนียล) และเจนซี ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน
อย่างยิ่งยวด งานใดหรือแบรนด์ไหนที่ไม่ดี
ต่อตน ดีต่อสังคม และดีต่อโลก ย่อมถูกเมิน
และถูกลืมในที่สุด
ความยั่งยืนจึงเป็นความหรูหราใหม่
ที่ผู้จัดงานไมซ์ควรขมีขมันแสดงออกเป็น
รูปธรรมในทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียดและ
ที่สำ�คัญที่สุดคือ ทำ�ด้วยความซื่อสัตย์และ
ความเชื่อมั่นจริงๆ ไม่ใช่ตามกระแสหรือ
ปฏิบัติเพียงแค่เปลือกนอกแต่เนื้อในไม่ยั่งยืน
ความยั่งยืนที่แท้ต้องยั่งยืนตั้งแต่ต้นน�้ำ
จนถึงปลายน�้ำ เช่น เลือกสถานที่จัดงาน
ที่เดินทางไปได้โดยรถสาธารณะหรือจัด
ยานพาหนะรับ-ส่งที่ใช้พลังงานหมุนเวียน
ใช้บัตรเชิญแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-card) หรือ
พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติบนกระดาษรีไซเคิล
อาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกในงานมา
จากชุมชนเพื่อกระจายรายได้ ทีมงานไปจนถึง
Supplier ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรม อุปกรณ์
ในงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไปจนถึงของตกแต่ง
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ความหรูหรา = ความโปร่งใส

น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ อุปกรณ์กนิ ซึง่ ยุคโควิด-19
ควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง ก็เลือกของที่ท�ำจากวัสดุ
รีไซเคิล ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟในงาน เช่น
ไฟ LED ปิดท้ายด้วยการชดเชย Carbon
Footprint ด้วยกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก เป็นต้น
แบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิ
Gucci และ Burberry จัดแฟชั่นโชว์แบบ
Carbon Neutral มีการชดเชยรอยเท้าคาร์บอน
ซึ่งกลายเป็นความหรูหราใหม่ของโลกแฟชั่น
ที่ได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจหรูหราที่สุดในโลก แต่ก็
ปรับตัวให้มีความยั่งยืนได้

สืบเนื่องจากอิทธิพลของคนเจนวายและซี
เช่นกัน ซึ่งกลายเป็นผู้มีอำ�นาจเพราะมีพื้นที่สื่อ
ของตัวเอง ถูกใจ รักมาก ไม่ชอบ ฯลฯ คนยุคนี้
แชร์ทุกอารมณ์ความรู้สึกได้แค่ปลายนิ้ว
(เพราะมี icon บอกอารมณ์ให้เลือกเป็นตับ)
ซึ่งจะพาทัวร์ลงหรือมงลงได้ในเสี้ยววินาที
เพราะมีเทคโนโลยีในมือ คนยุคนี้อีกเช่นกัน
จึงค้นหาข้อมูลและสืบหาความจริงได้ในเวลา
อันสัน้ พวกเขาคุยไปเสิรช์ ไป ได้ยนิ อะไรทีไ่ ม่เคย
ได้ยินมาก่อนก็เสิร์ชทันที และสนใจใคร่รู้
‘เรื่องราว’ อย่างยิ่ง ชนิดที่ข้างซุ้มสลัดหรือ
มุมเครื่องดื่ม ผู้จัดงานไมซ์ควรจัดป้ายให้สแกน
คิวอาร์โค้ดบอกเล่าเรื่องราวของสวนผัก ไร่ชา
ไร่กาแฟที่นำ�มาปรุงในงานด้วยเลย
ความเป็นส่วนตัวอาจจะใช่ความหรูหรา
แต่นั่นเป็นของเก่าเมื่อปีก่อน หากความ
หรูหราใหม่ในปีนี้คือ ความโปร่งใส เปิดเผย
ตรวจสอบได้ ไม่ปิดบัง ผู้จัดงานไมซ์จึงต้อง
ระวังเรื่องการสื่อสารให้มาก ข้อมูลต้องเป๊ะ
ที่มาที่ไปชัดเจน จะมโนสักค�ำเห็นจะไม่ได้
เพราะรายละเอียดของการจัดงานคือสิ่งส�ำคัญ
และเป็นเรื่องที่พวกเขาควรรู้และได้รับความ
กระจ่าง

สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นได้ตั้งแต่
ผู้ร่วมงานอาจถามว่าอาหารในงานนี้เป็น
ออร์แกนิกหรือไม่ ถ้าใช่ มาจากแหล่งปลูกที่ได้
ตรารับรองหรือไม่ ถ้าไม่ใช่-ทำ�ไมไม่ใช้อาหาร
ออร์แกนิก ผู้จัดงานไมซ์ควรเตรียมแผนรับมือ
และเผื่อใจไว้ว่าอาจเจอสถานการณ์แบบนี้ได้
ทุกเมื่อ
หากมนุษย์เจนวายและเจนซีเสิร์ชไม่เจอ
ในอินเทอร์เน็ต พวกเขามีเครือข่ายในโซเชียล
เน็ตเวิร์กให้ถามต่อๆ กันจนความจริงกระจ่าง
ได้ความโปร่งใสจนสบายใจจนได้
และนี่คือนิยามแห่ง ‘ความหรูหราใหม่’
ที่ไมซ์ก็นำ�มาผสมผสานในงานได้...
อ้างอิง :
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2020/03/15/what-the-aftermath-of-theglobal-coronavirus-pandemic-will-mean-forluxury-brands/#b7c52f11e9f9
https://startup-autobahn.com/news/light-afterthe-lockdown-the-new-definition-of-luxury/
https://worldshoppingtourism.com/en/this-willbe-the-luxury-behind-the-effects-of-the-coronaviruspandemic/
https://www.mckinsey.com/industries/retail/
our-insights/a-perspective-for-the-luxury-goodsindustry-during-and-after-coronavirus
https://www.bcg.com/publications/2020/newera-and-new-look-for-luxury

