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	 ในอดีตเม่ือนานมาแล้ว	มนษุย์เราถกูสอนและเชือ่ต่อๆ	
กันมาว่า	โลกนั้นเป็นรูปทรงแบน	และหากใครไม่เชื่อ	หรือ 
มแีนวคดิทีแ่ตกต่าง	กจ็ะถกูมองว่าเป็นพวกนอกรีต	เป็นพวก
ขวางโลก	จนในบางครัง้กอ็าจถกูท�าโทษ	เพราะมแีนวคดิที่ 
ขัดกับความเชื่อทางศาสนา	พวกเรายังเคยเชื่อกันอีกว่า 
หากออกเดนิทางจนถงึสดุขอบทะเล	ผูเ้ดนิทางกจ็ะตกและ 
หลุดออกนอกโลก	ด้วยความเช่ือนีเ้อง	นกัเดินทางในสมยัก่อน 
จงึไม่กล้าออกเดนิทางไกลไปทางเรือ	เพราะเกรงว่าหากไปถงึ 
จดุส้ินสดุหรอืขอบโลกแล้ว	พวกเขาจะตกและหลุดออกไป 
จากโลกจริงๆ	จนกระทั่งมีชายผู ้กล้าคนหนึ่งที่ชื่อว่า	 
คริสโตเฟอร์	โคลัมบัส	เชื่อว่าโลกนั้นเป็นทรงกลม	และ
ต้องการท่ีจะพิสูจน์ว่าดินแดนของโลกนั้นยังมีทวีปอื่นๆ	 
อยู่อกี	นอกเหนอืจากทวปียโุรป	เขาได้ออกเดนิทางและค้นพบ
ทวปีอเมรกิา	กบัความจริงท่ีว่าโลกน้ันเป็นทรงกลม	ความจริง 
ที่เราเคยเชื่อว่าโลกเป็นทรงแบนก็ค่อยๆ	ถูกท�าลายลง 
และแทนท่ีไปในทีสุ่ด	และนัน่เองเป็นสัญญาณเริม่ต้นทีบ่อก
ว่ามนุษย์เรานั้นได้ก้าวเข้าสู่ยุคการติดต่อแบบไร้พรมแดน	
(Globalization)	เรยีบร้อยแล้ว

 สิ่งที่เรำเชื่อว่ำจริงมำตลอด อำจเป็นเรื่องโกหก สิ่งที่เรำเคยถูกสอนว่ำไม่จริง อำจเปลี่ยนแปลงเป็นควำมจริง 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและกำรเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งที่สร้ำงควำมเปล่ียนแปลงบนโลกแห่งควำมจริง เรำก�ำลังอยู ่

ในยุคทีโ่ลกถูกขบัเคลือ่นด้วย ‘ควำมจริงทีถ่กูปรงุแต่ง’ (Post-truth) ยคุทีม่มุมองค�ำว่ำ ‘ควำมจรงิ’ นัน้เป็นมำกกว่ำ

ค�ำว่ำถูกหรือผิด ยุคที่กำรรับรู้ควำมจริงของเรำถูกใครบำงคนน�ำพำ หรือคนบำงกลุ่มก�ำหนด ยุคที่ข้อมูลข่ำวสำร 

ของเรำก�ำลังถูกจ�ำกัด หรือมีใครบำงคนเลือกที่จะให้เรำรับรู้ในสิ่งที่เขำต้องกำร

 มนุษย์มีแนวโน้มควำมต้องกำรที่จะหลุดออกจำกกำรถูกป้อนข้อมูล และกำรจ�ำกัดข้อมูลที่ได้รับเพิ่มมำกขึ้น 

เรำต้องกำรทีจ่ะรับรู้ถึงควำมจรงิในเบือ้งลกึ ควำมจรงิทีโ่ปร่งใส และรบัรูไ้ด้ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิแบบมองทะลปุรโุปร่ง 

ไม่ใช่กำรรับรู้เพียงผลลัพธ์ปลำยทำงเท่ำนั้น



 จำกผลส�ำรวจของ Havas บรษิัทช้ันน�ำผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรตลำดและโฆษณำ พบว่ำจำกกลุ่มตวัอย่ำงผูบ้รโิภค 10,000 คน 

ท่ัวโลก 78% มีควำมเห็นตรงกันว่ำ ‘เป็นสิ่งส�ำคัญมำกที่บริษัทและผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมโปร่งใส’ นอกจำกนี้  

70% ของกลุ่มตัวอย่ำงยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับทรำบข้อมูลของบริษัทที่พวกเขำซื้อสินค้ำ นอกเหนือจำกควำมสนใจในตัว

สินค้ำเพียงอย่ำงเดียว

◉ STELLA McCARTNEY
การบอกถงึความชัว่ทีต่นได้ก่อขึน้	เปรยีบเสมอืนการออกมายดือกยอมรบัความผดิแทนทีจ่ะปกปิด
 

 แนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องกำรจะรับรู้ควำมจริงที่โปร่งใส (Truth of Transparency) และเรื่องอื่นๆ ที่ลึกมำกขึ้น  

ส่งผลให้บรษัิทหลำยแห่งต่ำงพำกันให้ควำมส�ำคัญและเริม่ทีจ่ะปรบัตวัให้เข้ำกบัเรือ่งนีแ้ล้ว ยกตวัอย่ำงธรุกจิเสือ้ผ้ำ High-end  

สัญชำตอิงักฤษทีน่่ำจบัตำมอง อย่ำงแบรนด์ STELLA McCARTNEY ของลกูสำวนกัร้องน�ำวง The Beatles (Paul McCartney) 

 STELLA McCARTNEY เป็นบริษัทแห่งแรกของโลกที่ริเริ่มกำรจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลบัญชีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของบริษัท ซึ่งภำยในรำยงำนนี้จะชี้แจงถึงปัญหำที่บริษัทได้ท�ำ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 6 ประกำร ประกอบด้วย 

 l แก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 

 l การปล่อยแก๊ส (Gas Emission) 

 l มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) 

 l มลภาวะทางน�้า (Water Pollution) 

 l กระบวนการก�าจัดของเสีย (Waste Disposal) 

 l การเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ (Changes in Ecosystem) 

 หำกมองในครั้งแรก กำรที่บริษัทออกมำแสดงควำมโปร่งใสในสิ่งที่ก่อขึ้นก็ดูเหมือนจะเป็นกำรประจำนตนเองอยู่บ้ำง 

เพรำะกำรผลิตเสื้อผ้ำนั้นสร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ในทำงกลับกัน กำรออกมำแสดงถึงข้อมูลผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อม กำรบอกถึงควำมช่ัวทีต่นได้ก่อขึน้ ก็เปรยีบเหมอืนกำรออกมำยดือกยอมรบัควำมผดิแทนทีจ่ะปกปิด จงึกลำยเป็น 

กำรสร้ำงภำพในแง่บวกที่ดีเยี่ยมให้กับบริษัทแทน

 นอกจำกนี้แล้วบริษัทยังอำศัยควำมเข้ำใจในเทรนด์ควำมต้องกำรนี้พลิกแพลงท�ำควำมผิดของพวกเขำให้กลำยเป็นกำร

พยำยำมท�ำควำมดเีสยีอกี ด้วยกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ให้เป็นแบรนด์เสือ้ผ้ำ High-end ทีร่กัษ์โลก และประกำศทีจ่ะลดปรมิำณ

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทกุๆ ปี ท�ำให้เปลีย่นจำกผูร้้ำยกลำยเป็นพระเอกพทิกัษ์โลกขึน้มำทนัท ีเป็นกำรปรบัตวัตำมแนวโน้ม 

กำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่น่ำสนใจจริงๆ ส�ำหรับใครที่สนใจ มีเงินเหลือ และต้องกำรจะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แฟชั่น

รักษ์โลก สำมำรถแวะไปเยี่ยมชมร้ำนของเธอได้ในประเทศไทย ที่ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำ Erawan Bangkok

 ส�ำหรับธุรกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแล้ว ควำมโปร่งใสเป็นเรื่องที่ต้องให้ควำมส�ำคัญเช่นเดียวกัน เห็นได้ 

จำกกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรและโรงแรม ในสมัยก่อนหลำยๆ คนอำจมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่ำอำหำรและเครื่องดื่มของ 

ร้ำนอำหำรหรนูัน้จะต้องสะอำดและเป็นของดจีรงิ เครือ่งนอน ผ้ำห่ม ผ้ำขนหนขูองโรงแรมระดบั 5 ดำวนัน้จะต้องสะอำดกว่ำ

โรงแรมดำวน้อยๆ แน่นอน โรงแรมที่ประกำศว่ำช่วยเหลือและอุดหนุนชุมชนก็กระจำยรำยได้ไปถึงชุมชนจริงๆ 

 แต่ในยุคนี้เรำไม่สำมำรถเชื่ออะไรได้ ด้วยกำรแข่งขันที่เข้มข้นมำกขึ้น เศรษฐกิจโลกที่ไม่สดใสเหมือนเช่นก่อน มนุษย์ 

มีควำมเป็นทุนนิยมมำกขึ้น บริษัทต่ำงพำกันลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ภำยในองค์กร โดยส่วนมำกเลือกที่จะปกปิดควำมลับ

กับผู้บริโภค โดยมีแนวคิดอยู่ในหัวว่ำ ‘ถ้ำเรำไม่พูด คนอื่นไม่พูด ก็ไม่มีทำงที่ใครจะรู้’ อำหำรร้ำนหรูเกรดพรีเมียมสมัยนี้ 

หำกลิ้นไม่ดีจริง ไม่ได้เป็นนักชิม เรำจะมั่นใจและรู้หรือไม่ว่ำสะอำด ใช้เนื้อน�ำเข้ำเกรดอย่ำงที่โฆษณำจริง และใช้ผักปลอด

สำรพิษจริงหรือเปล่ำ เครื่องนอนต่ำงๆ กำรท�ำควำมสะอำดของโรงแรมหรูระดับ 5 ดำวนั้นดีมำกน้อยเพียงใด เรำก็ไม่ทรำบ 



 แต่เมื่อผู ้บริโภคมีควำมต้องกำรที่จะทรำบเบื้องลึกของบริษัทและผู ้ประกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น สิ่งที่ผู ้ประกอบกำร 

ด้ำนกำรท่องเที่ยวควรจะท�ำก็คือกำรน�ำเทรนด์นี้มำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 องค์กำรกำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได้อธิบำย

ค�ำว่ำ ‘Transparency’ ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวว่ำคือ ควำมยุติธรรม ควำมซื่อตรง และกำรพูดควำมจริงต่อผู้บริโภค  

ดังน้ันผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวจะอำศัยเทรนด์ควำมนิยมนี้เป็นตัวช่วยได้โดยกำรน�ำเสนอสินค้ำและกำรบริกำรที่เป็น

ควำมจริง ไมใช่กำรโฆษณำที่หลอกลวงหรือเกินควำมเป็นจริง ในส่วนของกำรแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นนั้น สำมำรถท�ำได ้

หลำยวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือกำรท�ำตนเองให้โปร่งใส แสดงให้ผู้บริโภครู้ว่ำพวกคุณเป็นองค์กรแบบไหน สินค้ำนั้นๆ เป็นอย่ำง 

ที่บอกมำจริง ไม่ได้ถูกปรุงแต่งขึ้น ส�ำหรับตัวอย่ำงของธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ประยุกต์เทรนด์นี้มำใช้ร่วมด้วย ได้แก่

n https://www.stellamccartney.com/th?_fp1=ppc_brand&_fp2=261084743&_fp3=18318456983&gclid=
EAIaIQobChMI65ix6Pey1gIVz4ZoCh05Xww3EAAYASAAEgJbifD_BwE&tp=62356



◉ Virgin Holidays
สตรมีโฆษณาถ่ายทอดสดจากสถานท่ีท่องเท่ียว	18	แห่งทัว่โลก

 เมือ่เดอืนกนัยำยน 2559 บรษิัทน�ำเทีย่วยกัษ์ใหญ่เครอื Virgin Group ภำยใต้ 

กำรบริหำรของ Sir Richard Branson ได้ออกอำกำศหนึ่งในโฆษณำที่สดและ

ถ่ำยท�ำยำกที่สุด โดยตัดต่อและถ่ำยทอดสดจำกสถำนที่ท่องเที่ยวเด่น 18 แห่ง

รอบโลก ผ่ำนจอโทรทัศน์ภำยในเวลำ 60 วนิำท ีแคมเปญนีป้ระกอบด้วยทมีงำน  

โปรดักชันกว่ำ 90 ทีม ภำยในโฆษณำผู้ชมจะสำมำรถเห็นนักท่องเที่ยวจริง 

ที่ก�ำลังท่องเที่ยวอยู่ในแต่ละสถำนที่แบบถ่ำยทอดสด อำทิ ข่ีม้ำบนเกำะเมำวี 

(เกำะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในหมู่เกำะฮำวำย) ด�ำน�้ำที่ทะเลแคริบเบียน นั่งรถ

ตุ๊กตุ๊กที่ประเทศไทย เป็นต้น 

 ส�ำหรับจุดมุ่งหมำยของแคมเปญน้ีก็คือกำรโปรโมตเส้นทำงท่องเที่ยว 

Long-haul ของบริษัท โดยแสดงถึงควำมเป็นจริงที่นักท่องเที่ยวก�ำลังประสบ 

ในสถำนที่ท่องเที่ยวเหล่ำนั้น ในขณะที่ผู ้ชมก�ำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู ่ที่บ้ำน 

แคมเปญโฆษณำนี้มียอดผู้ชมกว่ำ 16.9 ล้ำนคน และได้รับรำงวัล ‘Campaign 

of the Year’ ในหมวด ‘Best Marketing Activity’ ของ Marketing Week 

ในปี 2560 

◉ Flytographer 
แอปพลิเคชันท่ีจะช่วยให้มีช่างภาพส่วนตัว
ระดับมืออาชีพทุกครั้งที่ไปท่องเที่ยว

 หำกพูดถึงกำร Selfie ในยุคสมัยนี้แล้ว บอกได้ 

ค�ำเดียวว่ำ Out สุดๆ ถึงเวลำแล้วส�ำหรับนักเดินทำงที่

ชืน่ชอบและต้องกำรมภีำพสวยๆ เกบ็ไว้เป็น Collection 

 ควำมทรงจ�ำที่จะต้องมีช่ำงภำพระดับมืออำชีพ 

ทีรู่จ้รงิในแต่ละพ้ืนทีท่ีเ่ดนิทำงไปท่องเทีย่ว รูว่้ำถ่ำยภำพ 

ตรงไหน มุมไหน แล้วภำพจะออกมำสวยและโดดเด่น

เหมอืนหลดุมำจำกปกนติยสำร Flytographer สำมำรถ

ช่วยคุณได้ 

 Flytographer เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือน

จุดศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อระหว่ำงช่ำงภำพมืออำชีพ 

ทัว่โลกและนกัเดนิทำง ผูใ้ช้งำนสำมำรถเลือกใช้บรกิำร

แอปฯ นี้ได้มำกถึง 160 เมืองทั่วโลก 

 วิธีกำรใช้งำนก็แสนง่ำย เริ่มต้นจำกกำรเปิด

แอปฯ ขึน้มำ เลอืกสถำนทีแ่ละช่ำงถ่ำยภำพทีต้่องกำร  

หลังจำกนั้นทำงทีมงำนของ Flytographer จะให ้

ค�ำแนะน�ำและวำงแผนกำรถ่ำยภำพให้ เมือ่วนันดัหมำย

มำถงึ นกัท่องเทีย่วกจ็ะได้พบกบัช่ำงภำพ เมือ่ถ่ำยภำพ

สวยๆ ในสถำนที่ท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยตำมแผนที่

ได้วำงไว้แล้ว หลังจำกนั้น 5 วัน นักท่องเที่ยวจะได้รับ

ภำพถ่ำยทั้งหมดทำง Email

 ประโยชน์ของแอปฯ นีค้อื นอกจำกจะได้ภำพสวย

เก๋มีสไตล์แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะมีช่ำงภำพที่ท�ำหน้ำที่

เป็น Concierge ผู้รู้จริงในพื้นที่อีกด้วย

n https://www.virginholidays.co.uk/

n http://www.flytographer.com/



◉ ICELANDAIR
คู่หูพาเที่ยวส�าหรับนักเดินทางที่หยุดพักระหว่างทาง	(Stopover)	
ในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

 ICELANDAIR สำยกำรบนิทีเ่ดินทำงข้ำมมหำสมทุรแอตแลนตกิ (Transatlantic Airline) ได้เฉลมิฉลอง 

ควำมส�ำเร็จในกำรให้บริกำร Stopover Services ส�ำหรับผู้โดยสำรที่เดินทำงแบบหยุดพักระหว่ำงทำง 

(Stopover) ในปีที่ผ่ำนมำ 

 แคมเปญพิเศษนี้มีจุดมุ่งหมำยส�ำคัญคือกำรโปรโมตบริกำรเที่ยวบินแบบ Stopover ของสำยกำรบิน 

และสร้ำงประสบกำรณ์กำรรับรู้ถึงวัฒนธรรมของชำว Iceland ที่แท้จริงผ่ำนกำรให้บริกำรจำกเจ้ำถิ่น  

โดยได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ของสำยกำรบิน ประกอบด้วยพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน นักบิน หรือแม้

กระทั่งประธำนกรรมกำรบริหำร ท�ำหน้ำที่เป็นทีม ‘Stopover Buddies’ ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้ำบ้ำนประจ�ำ

ท้องถิ่นผู้ดูแลและให้บริกำรประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวแบบส่วนตัว และ Exclusive ฟรี เป็นเวลำ 1 วันเต็ม 

ผ่ำนกำรจองบนหน้ำเวบ็ของสำยกำรบนิ เพือ่ช่วยท�ำให้ช่วงเวลำ Stopover ของผูโ้ดยสำรได้รบัประโยชน์จำก

กำรท่องเที่ยวในแบบฉบับของ ‘Real Iceland’ อย่ำงถึงแก่น

 • Mr. Birkir Hólm Guðnason - CEO ของ ICELANDAIR จะพำแขกไปเยือนสถำนที่เล่นสกีที่สวยงำม

และเต็มไปด้วยธรรมชำติ ในแบบฉบับที่ชำว Iceland เท่ำนั้นที่จะเคยไป 

 • Margret พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินที่ท�ำงำนกับสำยกำรบินมำกว่ำ 30 ปี ผู้เชี่ยวชำญด้ำน 

บ่อน�้ำพุร้อน จะน�ำแขกไปชมสภำพภูมิทัศน์ที่ไม่เคยพบเห็นมำก่อน 

 • Inga ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเดินทำงก็จะพำแขกไปพบกับชำวประมง เพื่อเรียนท�ำอำหำรเมนูปลำ 

พื้นเมืองสไตล์ Iceland 

 จำกทั้งสำมตัวอย่ำงที่ไดก้ล่ำวมำ จะเหน็ไดถ้ึงกำรเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มผูบ้รโิภคที่มคีวำมต้องกำร 

จะรับรู้ในสิ่งที่ลึกและเป็นจริงมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมทั้ง

อุตสำหกรรมอื่นๆ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับเทรนด์ดังกล่ำว หำกถำมว่ำถ้ำไม่สนใจแล้วบริษัท 

จะอยู่รอดไหม? ค�ำตอบที่ได้นั้นก็อำจจะมีทั้งบวกและลบ แต่ที่แน่นอนก็คือผู้ประกอบกำรที่สำมำรถปรับตัว 

ให้เข้ำกับเทรนด์นี้จะได้ประโยชน์จำกกำรอำศัยคล่ืนแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงแน่นอน 

ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่สนใจและเห็นว่ำเทรนด์นี้ส�ำคัญ สิ่งที่จะต้องท�ำเป็นอันดับต้นๆ ก็คือกำรตั้งค�ำถำม

กับตนเองก่อนว่ำ “พร้อมหรือไม่ที่จะทลำยก�ำแพงเดิมๆ ที่ปิดบังควำมโปร่งใสภำยในองค์กร เปิดรับ 

แนวคิดใหม่ๆ และต้องกำรจะท�ำให้เกิดควำมโปร่งใสขึ้นในมุมมองใด”

n http://www.icelandair.co.uk/stopover-buddy/


