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ส�ำนักงำน บริษัท เพนนินซูลำร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด 
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. : 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125 
e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com
Facebook : SME Startup

แยกสี กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด โทร. 0-2215-1588
พิมพ์ที่ บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดไม่จ�าเป็น     
ต้องเห็นด้วย

 นอกจากความรักและความถนัดจะเป็นหัวใจท่ีท�าให้มีโอกาสสูงทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในการเริม่ต้นท�าธรุกิจแล้ว ความรูใ้นส่ิงทีท่�า

ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะความรักจะท�าให้มีแรงฝ่าฟันอุปสรรค และมีใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ความรู้ 

ก็สามารถท�าให้คิดพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อได้

 ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่เพียงความรู้ในต�าราเรียนเท่านั้น แต่เป็นความรอบรู้และรู้จริงที่อาจจะได้จากการอ่าน การได้มีโอกาสพบเจอ

พูดคุยกับผู้เช่ียวชาญ เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาเรื่อยๆ ซึ่งการรู้จักในสินค้าหรือบริการของตนเองอย่างลึกซึ้ง นอกจากจะท�าให้

สามารถอธบิาย พดูคยุ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัลกูค้าจนท�าให้เกดิความพงึพอใจแล้ว ยงัเป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัธรุกจิ

อีกด้วย โดยในแง่การท�าธุรกิจความรู้รอบและลึกก็จะท�าให้มองเห็นหนทางที่จะต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีก    

 ปิยชาติ ไตรถาวร เป็นตัวอย่างหนึ่งของการท�าธุรกิจจากความรักและความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าสั่งสมประสบการณ์ที่ได้มีโอกาส

ไปพบเหน็ จนกระทัง่เม่ือคดิว่าความรูน้ั้นมากพอ จึงเปิดร้าน Gallery กาแฟดรปิ ทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร เขาบอกว่า

ปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆ ประสบความส�าเร็จ นอกจากรสชาติกาแฟ ท�าเล สถานท่ีเก๋ๆ เท่ๆ แล้ว เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ 

การร่วมพูดคุยกับลูกค้าที่เขามักจะเล่าสิ่งที่รู้เกี่ยวกับกาแฟจากประสบการณ์ของตัวเอง ตั้งแต่ต้นน�้ายันปลายน�้าให้ลูกค้าฟัง โดยอาจ

กล่าวได้ว่าถ้าลูกค้าถามอะไรเขาก็สามารถตอบได้หมด จึงท�าให้ที่น่ีเป็นมากกว่าการเสิร์ฟกาแฟไปแล้วเอาเงินมา ที่ส�าคัญยังกลาย

เป็นความเชื่อใจและเชื่อถือของร้านไปในท้ายที่สุด

รู้ในสิ่งที่ท�ำ 

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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บรรณาธกิารอ�านวยการ สจุติรา บณุยขจร บรรณาธกิาร รชัน ีพันธ์รุ่งจติติ กองบรรณาธิการ นิตยา สเุรียมมา กฤษณา สงัข์วงค์ เจษฎา 
ปุรินทวรกุล ขนิษฐา สุวรรณธรรมา บรรณาธิการเว็บไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดินทร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงานฝ่ายใน  
สชุนัษา แก้วโคตร ฝ่ายประสานงานกองบรรณาธิการ จติุพร โลจายะ หวัหน้าฝ่ายภาพ ชาครติ ยศสุวรรณ์ ฝ่ายภาพ กฤษฎา  
ศิลปไชย เจษฎา ยอดสุรางค์ บรรณาธิการฝ่ายศลิปกรรม กมลศักดิ ์ เสยีงสนัน่ หวัหน้าฝ่ายพสิจูน์อกัษร อดุม วรจารวุรรณ  
พิสูจน์อักษร วรนุช โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วิทยา ชื่นอุบล โทร.08-1937-1903 สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782  
หวัหน้าฝ่ายโฆษณาและการตลาด ศิริพรรณ บญุวันต์ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด ธญัวรรณ แก้วหน ูศรัณย์ นวลด ี กัญชพร  
คูตระกูล ผู้จดัการฝ่ายการตลาด วรีะชาติ ขวานเพชร ฝ่ายการตลาด สกล สขุโสภณ ฝ่ายสมาชกิ อมรรตัน์ ยาไทย หวัหน้าฝ่ายบัญช ี
และการเงนิ นติยา สงัทพิย์ ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ ศิรนิาฎ ลนิจงรัตน์ บรรณาธิการผู้พมิพ์ผู้โฆษณา วินยั วิโรจน์จริยากร
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นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญ 

ผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่าสินค้า หรือบริการของคุณเป็น 

ผลงานนวัตกรรมไม่ซ�้าแบบใคร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

ในโครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 ชงิโล่รางวลั 

และของรางวัลต่างๆ มากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.	 ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต	ภาคการค้า	และภาคบริการ	

2.	 ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	3	ปี	(ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์	ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	1	ปี)

3.	 สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ

4.	 เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

5.	 เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง	1-3	ปีที่ผ่านมา

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา 

1.	 รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

2.	 รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

3.	 รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์

4.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	Reuse/Recycle	

5.	 รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	

6.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์

7.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

8.	 รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์

9.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

10.	รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.smethailandclub.com

 โทร. 0-2270-1123-4 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

นายวินัย วิโรจน์จริยากร

กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	เพนนินซูลาร์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 

ผู้อ�านวยการ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

นายอนุชิต ปัญญาวัชระ 

ผู้บริหาร 

บริษัท	ยินดีออกแบบ	จ�ากัด

สุดยอด! 

เอสเอ็มอีไทย
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What’s up

ผ่านไปแล้วกับงานประกาศผลรางวลัออสการ์ ปี 2016 ทีน่อกจาก

ผู้ชมจะนั่งลุ้นจนตัวเกร็งว่า ดาราคนโปรดจะได้รับรางวัลหรือไม่  

งานคร้ังนี้ยังมีสิ่งให้ได้เรียนรู้อย่างการได้รับรางวัลสาขา Best 

Animated Feature ของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Inside Out นั้น 

Pete Docter ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กล่าวสั้นๆ บนเวทีถึง 

การสนับสนุนให้ทุกคนกล้าท�าในสิ่งที่พิเศษและมีเอกลักษณ์ เพราะ

มันคือการสร้างความแตกต่างให้กับโลก ขณะเดียวกันการได้รับ

รางวัลสาขา Best Visual Effects ของภาพยนตร์เรื่อง Ex Machina 

ท�าให้เห็นว่า ความส�าเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนเสมอไป เพราะ

ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเอาชนะภาพยนตร์เรื่อง Star Wars :  

The Force Awakens ได้ทั้งที่มีทุนสร้างที่ต�่ากว่า 

ส�าหรบัการท�าหน้าท่ีพธิกีรของ Chris Rock กเ็ป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพราะเขาช่วยลดความกดดันทีผู่ร่้วมงานมด้ีวยค�าพดูทีค่มคาย

แต่แฝงด้วยความสนุกสนาน ไม่เพียงเท่านี้เขายังมองเห็นโอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเนตรนารี (ซึ่งลูกสาวของเขา

ก็อยู่ในกลุ่มนี้) ด้วยการขายคุกกี้เนตรนารีให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเขาสามารถขายได้เงินทั้งสิ้น 65,243 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทีเดียว 

หากดูด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าจะงานไหนๆ ก็มีสิ่งให้ได้เรียนรู้

ธรุกิจจะประสบความส�าเรจ็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างสนบัสนนุ เช่น นสัิยส่วนตวัทีช่อบท�าธรุกิจ มคีวามเป็นผูป้ระกอบการ 

กล้าเสี่ยงและชอบแข่งขัน แต่กระนั้นหากต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ดีต้องเอาชนะนิสัยส่วนตัวบางอย่างให้ได้ เช่น ไม่ใช้ 

อารมณ์ในการตดัสนิใจ เพราะการตดัสนิใจทางธรุกจิต้องอยูบ่นพ้ืนฐานของข้อเทจ็จรงิและการวจัิย ดงันัน้ เมือ่ต้องเผชญิสถานการณ์

ที่ยากต่อการตัดสินใจและรู้สึกว่าก�าลังเครียด American Institute of Stress สถาบันความเครียดแห่งอเมริกา แนะให้หลับตา

แล้วหายใจเข้าลึกๆ เพราะการหายใจเข้าลึกๆ ช่วยลดความดันเลือด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและท�าให้อารมณ์สงบลง 

นอกจากน้ี การไม่ยอมรับความผิดพลาดเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท�าให้ธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จ ฉะน้ันควรเลิกนิสัยน้ี 

และน�าความผดิพลาดท่ีเกิดขึน้มาเป็นบทเรียน เพือ่ไม่ให้ท�าผดิซ�า้และหากความผดิพลาดน้ันเกิดขึน้อกีครัง้ ผูป้ระกอบการจะมวีธิี

รับมือที่ชาญฉลาดขึ้น และอีกหนึ่งนิสัยที่ควรเลิกคือนิสัยขี้อิจฉา เพราะความอิจฉาเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหลุดจากเป้าหมาย

ของธรุกจิทีว่างไว้ โดยวธิจีดัการความอจิฉาท�าได้โดยลงมอืท�าธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็มากกว่าหรอืเทยีบเท่ากบัธรุกจิของคน

ที่เรารู้สึกอิจฉา

นิสัย...แม้จะเปลี่ยนยาก แต่สามารถเปลี่ยนได้

ธรุกจิขนาดเลก็มกัเตม็ไปด้วยปัญหารอบด้าน ยิง่หากเป็นผูป้ระกอบการ

มือใหม่ด้วยแล้ว โอกาสที่จะเจอสารพัดปัญหาก็จะยิ่งมากตามไปด้วย  

ดังนั้นแล้ว หากผู้ประกอบการอยากอยู่รอดตลอดฝั่ง นอกเหนือจาก 

ความรู้ความสามารถแล้วขอแนะน�าว่าต้องมี 3 คุณสมบัติต่อไปนี้ด้วย 

คณุสมบตัแิรก การเป็นนกัปรบัตวัทีด่ ีซึง่เป็นคณุสมบตัสิ�าคญัทีจ่ะช่วยให้

ธุรกิจอยู่รอดในสภาพสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ 

ต้องรู้จักมองสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตามแนวโน้มต่างๆ ในอนาคต

เพื่อเตรียมรับมือและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที ถัดมาเป็นคุณสมบัติเรื่อง

ความต้ังใจ มุ่งมั่น แม้ธุรกิจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ เช่น  

สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ พนักงานท่ีดีลาออก และมีคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น  

แต่ถ้าผู้ประกอบการยังท�าธุรกิจต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม 

หาหนทางแก้ปัญหา เช่ือว่าจะท�าให้สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค 

เหล่านั้นได้ ส�าหรับคุณสมบัติสุดท้ายคือ ความอดทนที่จะท�างานหนัก 

เพราะการท�าธุรกิจขนาดเล็กเป็นเรื่องยาก ผู้ประกอบการต้องอดทน 

ท�างานหนักกว่า 8 ชั่วโมง และอาจต้องติดต่องานด้วยตนเองตลอดทั้งวัน

ทั้งคืน ที่ส�าคัญ บางธุรกิจอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะตั้งหลักได้อย่าง

มั่นคง 

แม้ธุรกิจขนาดเล็กจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่หากสามารถรับมือ

ได้ โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความส�าเร็จก็มีสูง

ผู้ประกอบการที่ดีต้องไม่มีนิสัยแบบนี้

3 คุณสมบัติของผู้ประกอบการขนาดเล็ก

Reactions ท�าให้นักการตลาดท�างานยากขึ้น

สิ่งที่ได้จากงานมอบรางวัล Oscar 2016

เมื่อเฟซบุ๊กมีปุ่มกด Reactions ถึง 6 รูปแบบ ที่สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลายมากขึ้น ทั้ง Like, Love, HaHa, Sad, 

Wow และ Angry เพื่อจะได้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าการกด Like ธรรมดาในรูปแบบเดิม ส�าหรับคนทั่วไปอาจ 

รู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับปุ่มเหล่านี้ แต่ส�าหรับนักการตลาดแล้วปุ่มเหล่าน้ี อาจสร้างความยากล�าบากยิ่งข้ึนไปอีก เพราะน่ัน

หมายความว่า การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของแฟนเพจเพื่อน�าไปประเมินความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์นั้นยากขึ้น อีกทั้งยังอาจจะ

ต้องมีปัญหาแยกแยะด้วยว่าแฟนเพจไม่พอใจแบรนด์หรือไม่พอใจคอนเทนต์กันแน่ ยกตัวอย่างเช่น หากแฟนเพจกดปุ่ม Angry 

การน�าเสนอข่าวสิงโต Cecil ถูกฆ่าตาย แน่นอนว่า ความโกรธนี้เป็นความโกรธที่มีต่อตัวคอนเทนต์ แต่ถ้าแบรนด์นั้นแชร ์

ภาพข่าวโปรโมชั่นใหม่ และมีแฟนเพจกดปุ่มโกรธ ย่อมแสดงว่าเขาไม่พอใจโปรโมชั่นนั้น  ขณะเดียวกัน ส�าหรับคนที่กดปุ่มไลก์ 

ก็อาจจะต้องประเมินด้วยว่า ไลก์เพราะอะไร ถูกใจ หรือจริงๆ เพราะไม่ชอบใช้ปุ่มแสดงอารมณ์อื่นๆ  

นี่คือสิ่งที่นักการตลาดควรค�านึงถึงและเตรียมรับมือ เพื่อน�าข้อมูลไปปรับใช้

If you can do what you do 
best and be happy, you’re 
further along In lIfe 
than most people.

หากท�าบางสิ่งอย่างเต็มที่และมีความสุขกับมัน 

นั่นหมายความว่า คุณเดินมาไกลกว่าคนอื่น

- Leonardo DiCaprio
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28 เมษายน 2559
ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ตึกสยามกลการ 

กรุงเทพมหานคร

เรื่องลับๆ กับอี-คอมเมิร์ซไทย 

และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต 

ผู้อำานวยการอาวุโส สำานักส่งเสริมธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

เคล็ด(ไม่)ลับกับกลยุทธ์  

Marketing Online สไตล์ SME

คุณสุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล 

นักวางกลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล 

บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำากัด

กลเม็ดเคล็ดลับป้ัน

ธุรกิจพันล้าน

พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 

เจ้าของแบรนด์ Karmart  

ธุรกิจนำาเข้า-ส่งออกเครื่องสำาอาง

เปิดสูตรลับการตลาด

ธุรกิจร้อยล้าน

ชนิสรา โททอง 

เจ้าของแบรนด์ Diamond Grains 

โรงแรมดวงตะวัน  

เชียงใหม่

26  

พฤษภาคม 

2559

โรงแรมประจักษ์ตรา

อุดรธานี

โรงแรมหรรษา เจบี

หาดใหญ่
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กรกฎาคม 
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สัมมนาที่จะพาคุณไปไขความสำาเร็จธุรกิจเงินล้าน

สอบถามรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที่ 0-2270-1123-4 ต่อ 304

www.smethailandclub.com

สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำานวนจำากัด)

SS027001MG_TR_N1.indd   1 3/9/59 BE   3:59 PM



ที่มา : www.entrepreneur.com/article/250163

 เพือ่ให้ลูกค้าหนัมาสนใจโฆษณากนัมากขึน้ นกัการตลาดจึงต้องพยายามหาข้อความดีๆ  เนือ้หาโดนๆ 

ออกมาสือ่สารกับกลุม่เป้าหมายโดยตรง ซึง่ถ้าธรุกิจขนาดเลก็ต้องการสือ่สารด้านการตลาดและโฆษณา

กับลกูค้าโดยไม่ให้กลุ่มเป้าหมายหลบเล่ียงการรับชมโฆษณา กจ็�าเป็นต้องมีการพฒันาคอนเทนต์ (Content 

Marketing) โดย Content Marketing คือการสร้างเนื้อหาบนโลกออนไลน์ให้ดี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ท่ีเป็นประโยชน์และมีคณุค่า ซึง่จะช่วยดงึดดูกลุม่เป้าหมายให้มาท�าความรู้จกั สร้างความสมัพนัธ์ ทดลอง

ซื้อสินค้า ไปจนถึงการรักษาลูกค้าในระยะยาว โดยมีวิธีการดังนี้

โดยปกติถ้าลกูค้ายังไม่ได้มคีวาม

ต้องการท่ีจะซื้อสินค้าในทันที พวกเขาจะ 

ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ เช่น เดี๋ยวพรุ่งนี้

ค่อยซ้ือ เดี๋ยวมาดูอีกที แต่ถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดี 

สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าได้ด้วย

การรวีวิสนิค้าจากผู้ทีเ่คยใช้ มีการให้คะแนนสนิค้า

จากผู้ใช้จริง หรือสามารถตอบค�าถามได้อย่าง

ชัดเจนจนลูกค้าคลายความสงสัย ก็จะสามารถ

กระตุ้นความต้องการให้พวกเขาควักกระเป๋า 

จ่ายเงินได้ในที่สุด

กระตุ้นให้
ลูกค้าสนใจซื้อ

สร้าง Brand Awareness
ความต่อเนื่องคือหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้ Content 

Marketing ประสบความส�าเร็จได้ เพราะการลง

บทความทีส่ดใหม่ มปีระโยชน์ต่อกลุม่ลกูค้าด้วยความสม�า่เสมอ 

จะช่วยสร้างโอกาสการรบัรูแ้บรนด์ เมือ่กลุม่ลกูค้าเหน็ชือ่บรษิทั

หรือแบรนด์ก็จะเริ่มมีความคุ้นเคยและจดจ�าเราได้

www.smeknowledge.comติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

การโฆษณาจะประสบความส�าเร็จก็ต่อเมื่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้ความสนใจ รับชมหรืออ่านโฆษณาเหล่านั้น 

แต่ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้ามักหลบเลี่ยงการรับชมโฆษณา
ซะเป็นส่วนใหญ่ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์

ก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่น วิทยุก็หมุนไปฟังคลื่นอื่น 
ทางอินเทอร์เน็ตก็พยายามหาโปรแกรมต่างๆ 

มาลงเพื่อช่วยลบโฆษณาต่างๆ เป็นต้น

สร้างตัวตนให้มี
ความน่าเชื่อถือ
สมมุติว่ามีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 

10 ร้าน แต่มีเพยีงร้านคณุร้านเดียวเท่านัน้ท่ีสามารถ

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงลึกได้ ให้ข้อมูลเชิง

วชิาการเกีย่วกบัการตดิตัง้ ซ่อมบ�ารงุ หรือวธิแีก้ไข

แม้ว่าโซเชยีลมีเดยีจะเข้ามามีส่วนในการเข้าถงึข้อมูลของผูบ้ริโภคมากขึน้ แต่สุดท้ายแล้ว

บางคนก็ยังต้องการข้อมูลในเว็บไซต์เพิ่มเติมเพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจอยู่ดี ดังนั้น 

เว็บไซต์ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ และลูกค้าที่ก�าลัง

ตัดสินใจซื้อ หากได้เห็นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันก็จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น หรือได้เห็นข้อมูล 

สนิค้าใหม่ๆ ภายในเวบ็ไซต์กอ็าจตดัสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าเพิม่เตมิ หรอือาจตดัสนิใจซือ้ในอนาคต

ก็ได้ แต่ย่อมดีกว่าเวบ็ไซต์ทีม่ข้ีอมลูเก่า ไม่มอีะไรอพัเดต ไม่มคีวามน่าสนใจ แบบนัน้จะท�าให้

ลูกค้าเลือกจากไปและอาจไม่หวนกลับมาอีกเลย

 ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ว่า ท�าไม Content Marketing จึงส�าคัญกับธุรกิจของคุณ

อัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา

	 จากภารกิจหลักหน่ึงของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	คือ	การจัดฝึกอบรมให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	แนะน�าด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถน�ากลับไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน	แต่ยังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้น	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดท�าเว็บไซต์	www.smeknowledge.com	 เป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้	และข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	เพื่อผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย

การสร้างเนื้อหาหรือ Content ดีๆ มีความส�าคัญ

มากกว่าที่คิด ซึ่งจะช่วยดึงผู้คนเข้าสู่ Website ของคุณได้เป็น

อย่างดี และหน่ึงในนั้นอาจจะเป็นลูกค้าของคุณก็ได้ การสร้าง 

Content ที่น่าแชร์เริ่มจากความหลากหลายของเนื้อหา มีความ

เนื้อหาน่าแชร์
ดึงดูดลูกค้าถึงหน้าประตู

ปัญหาต่างๆ ได้ แบรนด์ของคุณก็จะโดดเด่น ดูมีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือ

มากกว่าคูแ่ข่ง ซ่ึงการสร้างแบรนด์ทีด่ต้ีองท�าให้ลกูค้าเห็นถงึความเชีย่วชาญและความเป็น

มอือาชพีของเราให้ได้ ลกูค้าจงึจะสนใจ ไว้วางใจ และกล้าซือ้สินค้าจากเรา นอกจากนั้น 

ธุรกิจขนาดย่อมที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการให้ความรู้กับลูกค้าโดยท่ีเขาไม่ต้องไป

เสียเงินจ้างที่ปรึกษา จะท�าให้เราได้รับความประทับใจ และไว้วางใจเพิ่มขึ้นด้วย

สดใหม่และน่าสนใจ รวมถงึยงัต้องมเีหตผุลมากพอให้ผูค้นเปิดอ่านและแชร์ต่อ ดงันัน้ เนือ้หาของ

คณุจะต้องมปีระโยชน์ต่อพวกเขาไม่มากกน้็อย นอกจากนี ้เนือ้หาทีถ่กูแชร์ยงัจะช่วยให้ Website 

ของคุณติดอันดับการค้นหาใน Search Engine และยังเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณ

ได้เร็วกว่าคู่แข่งอีกด้วย

Adver Sme Knowledge cs6.indd   6 3/9/2559 BE   7:23 PM



SS026005KB  TRIM 260X345  23-02-59

เพราะความส�าเร็จของธุรกิจคือการเรียนรู้

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ร่วมหาค�าตอบที่จะน�าพาธุรกิจของคุณก้าวสู่ความส�าเร็จ



Nice to Know

ของ GEN Y 

นิยมใช้จ่าย

ผ่านบัตร

มากกว่าเงินสด

ที่มา : วีซ่า (Visa Consumer Payment Attitudes Study 2015)

ซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทความงามและเครื่องส�าอาง

ผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเท่าน้ัน

หลังจากเร่ิมช�าระเงินสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

ซื้อสินค้าในร้านค้าแต่ช�าระเงินผ่าน

สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

บัตรเครดิต

ของ GEN X 

นิยมใช้จ่าย

ผ่านบัตร

มากกว่าเงินสด

ใช้แอพพลิเคชันเพื่อช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้งออนไลน์ (สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต)

ช�าระเงินผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

การช�าระเงินออนไลน์ ปัจจัยเลือก

จ่ายเงินออนไลน์

แค่หนึ่งปี

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์

ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต

และเทศกาลงานต่างๆ

GEN X GEN Y

ซื้ออาหารออนไลน์
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	 อยากลองผลติสนิค้าขึน้มาขายสกัตวั	แต่ท�าอย่างไรถงึจะถกูใจ

ผู้บริโภค?	แบบไหนถึงจะขายได้	และขายดี	SME	Startup	ฉบับนี้

มี	 4	 ข้อคิดให้คุณตรวจสอบไอเดียก่อนลงมือผลิตสินค้าจริงว่า	 

แบบไหนถึงจะตรงใจผู้บริโภคมาฝากกัน

 

มีประโยชน์ 

	 สินค้าที่ดีต้องมีประโยชน์	ช่วยอ�านวยความสะดวก	สบาย	หรือ

สามารถแก้ไขปัญหา	ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้	อาจ

เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน	หรือสินค้าเดิมที่มีอยู่	แต่ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้ดีมากย่ิงขึ้น	 ซึ่งประโยชน์ของสินค้าน้ีเองที่จะช่วย

ให้เกิดการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนือ่งและยั่งยนืจากผู้บรโิภค	และอยู่

รอดในตลาดได้

มีความโดดเด่น 

	 แตกต่างจากผลิตภณัฑ์ทีม่	ีผลติภณัฑ์ทีแ่ตกต่างจะท�าให้เป็นที่

รบัรู้และจดจ�าแก่ผูบ้รโิภคได้ง่ายกว่าผลติภัณฑ์ท่ีท�าออกมาเหมือนๆ	

กนั	ซึง่การสร้างความแตกต่างให้ผลติภัณฑ์นัน้อาจมาจากคณุสมบตัิ

ที่โดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เอง	 หรือรูปลักษณ์	 สีสัน	 เอกลักษณ์

ต่างๆ	ที่ท�าให้แตกต่างกันออกไป

ราคาที่เหมาะสม 

	 เม่ือผลติภณัฑ์ด	ีมปีระโยชน์	แถมมคีวามโดดเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ	 ที่เคยมีมาแล้ว	 การประสบความส�าเร็จ

ย่อมไม่ไกลเกินไป	ยิง่หากมีราคาทีเ่หมาะสม	ตรงกับกลุม่เป้าหมาย

ทีว่างไว้ด้วยแล้ว	กย็ิง่ไม่มเีหตุผลใดทีจ่ะปฏเิสธผลติภณัฑ์ดีๆ 	ราคา

เหมาะสมได้เลย

เข้าถึงจิตใจผู้บริโภค

	 นอกจากตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้แล้ว	การเข้าถงึ

จิตใจผูบ้รโิภคให้ลกึลงไปอกี	โดยการใส่ใจรายละเอยีดทีม่ากยิง่ขึน้

อกีขัน้หนึง่	จะท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิความประทบัใจ	และจงรกัภกัดกีบั

สินค้าหรอืแบรนด์มากย่ิงขึน้	เพราะสามารถรบัรูไ้ด้ถึงความเอาใจใส่

ที่ผู้ผลิตมอบให้	 การเพ่ิมฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่าหนึ่งอย่าง	 

หรือการลงรายละเอียดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 เก้าอี้ที่มีที่วางแก้ว	

หรือมดีทีด่อีาจไม่ได้หมายถงึแค่มีดทีค่ม	แต่มด้ีามจบัทีก่ระชบัถนัด

มือด้วยก็เป็นได้

Turning PoinT How To guide

Text : Kritsana S. / Photo : Otto

	 หากย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้	ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์การ์เมนต์ของครอบครัวสรวยจิรวัฒน์เป็นธุรกิจหลักที่เติบโตด้วย

ดมีาตลอด	แต่วันหนึง่เมือ่โดนผู้แข่งจากแดนมังกรบกุตตีลาดด้วยราคาทีถ่กูกว่า	กท็�าให้ธรุกจินีเ้ร่ิมสัน่คลอน	ยอดขายหด	สินค้า

ค้างสต๊อกจ�านวนมาก	แต่กระนั้นวิกฤตกลับกลายเป็นโอกาสให้กับ	เถียน-ณัฐณิชา สรวยจิรวัฒน์	ในการต่อยอดธุรกิจใหม่		

	 “ช่วงนั้นสินค้าอุปกรณ์การ์เมนต์ค้างสต๊อกเยอะมาก	ไม่มีลูกค้า	เพราะโดนสินค้าจากจีนมาเข้าตีตลาด	เราก็พยายามคิดหา

ทางแก้ปัญหาว่าจะท�าอย่างไรดี	พอดีตอนนั้นเราอยากให้ของขวัญกับลูกค้าที่มาซื้อของ	 เลยออกแบบกระเป๋าผลไม้เก๋ๆ	ซึ่งใช้

ของที่มีอยู่ในสต๊อกมาท�า	ปรากฏว่าลูกค้าชอบ	ถามถึงกันมากเลยคิดกับคุณแม่ว่านี่แหละคือโอกาสในการลดสินค้าค้างสต๊อก	

เลยสร้างแบรนด์กระเป๋าผลไม้	 Candy	 Cane	 ขึ้นมา	 ซึ่งเหตุผลที่เลือกกระเป๋าผลไม้ก็เพราะเราลองส�ารวจดูในท้องตลาดยัง

ไม่มีขาย	และยังไม่มีใครท�าแบบเราคือผ้าโพลีเอสเตอร์ทอลาย	ตอนแรกเป็นกระเป๋าทรงมะม่วงก่อน	จากนั้นเพิ่มชนิดของผลไม้

เรื่อยๆ	จนตอนนี้มีกระเป๋าผลไม้กว่า	20	ชนิด	เช่น	เชอร์รี	กีวี	มังคุด	และแอปเปิ้ลเขียว	ขายผ่านออนไลน์อินสตาแกรม	และ

เฟซบุ๊ก

	 “กระเป๋า	Candy	Cane	คือ	ผ้าโพลีเอสเตอร์ทอลาย	เป็นสินค้าในสต๊อก	ซึ่งไม่มีใครสามารถท�าได้เหมือนและไม่มีขายตาม

ท้องตลาดเพราะลายผ้าเราต้ังเอง	จงึท�าให้ได้ลวดลายทีแ่ตกต่าง	เน้ือผ้ามนี�า้หนกัเบา	แขง็แรง	ทนทาน	อีกทัง้สไีม่ตกและสามารถ

รีดได้	ตัวกระเป๋าใช้จักรเย็บเพื่อความคงทน	และลวดลายด้านนอกปักด้วยมืออันเป็นเสน่ห์ของแบรนด์	เช่น	เมล็ดส้มและใยส้ม

ทีเ่ป็นลวดลายของกระเป๋าส้มผ่าซีก	นอกจากน้ี	กระเป๋าผลไม้บางชนดิยงัมกีารเล่นสีเพือ่ความสวยงาม	อย่างกระเป๋าสตรอเบอร์รี 

ที่ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์สีแดงและขาวผสมกัน”

	 ด้วยความแปลกใหม่ทัง้วสัดทุีใ่ช้และการออกแบบ	ท�าให้ธรุกจิกระเป๋า	Candy	Cane	ใช้เวลาไม่นานกไ็ด้รบัความนยิมอย่าง

รวดเร็ว	 โดยนอกจากจะได้ลูกค้าชาวไทยแล้ว	 ยังมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างอเมริกา	 จีน	 และไต้หวันให้ความสนใจด้วย	 โดย

ณัฐณิชาบอกว่า	ลูกค้าต่างชาติตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะรู้ว่าจ�านวนเงินที่จ่ายนั้นคุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้า	ส่วนลูกค้าไทยซื้อ

สินค้าตามดาราหรือเทรนด์และมีแนวโน้มเปลี่ยนใจไม่ซื้อได้โดยง่ายเมื่อทราบราคา	

	 “เวลาออกบู๊ธสินค้าเราจะได้รับความสนใจจากต่างชาติมากกว่า	 คนไทยอาจจะติดปัญหาเรื่องราคา	 ซึ่งเราก็พยายามแก้

ปัญหา	เพราะถ้าจะให้ลดราคาก็ไม่คุ้มกับค่าแรง	ดังนั้น	เพื่อกระตุ้นยอดขาย	ในช่วงเทศกาลพิเศษอย่างคริสต์มาสหรือปีใหม่ที่

ผ่านมา	บนอินสตาแกรมของแบรนด์จึงจัดโปรโมชั่นซื้อ	2	แถม	1	หรือหากไปออกบู๊ธตามงานอีเวนต์	เราก็จัดโปรโมชั่นลดราคา

สินค้า	40	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งจากการจัดโปรโมชั่นนี้ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากทีเดียว	และลูกค้าหลายคนก็ตามกลับมาซื้อใหม่เพราะ

พึงพอใจในคุณภาพของสินค้า”

	 Candy	Cane	ไม่เพียงมีแต่กระเป๋าผลไม้เท่านั้น	หากยังมีกระเป๋า	Cross	Body	และกระเป๋า	Duffle	Bag	ซึ่งผลิตจากเส้น

เอ็นโมโนฟิลาเมนต์ที่มีน�้าหนักเบา	ทนทาน	และเหนียวแน่น	จึงไม่ขาดง่ายและสามารถรองรับน�้าหนักได้มากกว่า	5	กิโลกรัม	

ซึ่งเส้นเอ็นโมโนฟิลาเมนต์นี้ก็เป็นสินค้าในสต๊อกเช่นเดียวกัน	

น่ีแหละวกิฤตทีส่ามารถพลกิเป็นโอกาสทางธรุกจิได้	หากไม่หยดุนิง่	พยายามค้นหาทางแก้ไข	โอกาสนัน้ก็อยูไ่ม่ไกลเกินเอ้ือม	

Startup

CANDY CANE 
ต่อยอดธุรกิจจากวิกฤต

  Candy Candycane

  Candycane_official

 Candycane56

ก่อนผลิตสินค้าอย่างไรให้ขายได้
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The 
Journey 

of 
Drip 

King

	 ร้านกาแฟเล็กๆ	 แห่งนี้	 มีผู้คนแวะเวียนเข้าไปชิมรสชาติกาแฟดริปและพูดคุย

ฟังค�าบอกเล่าเกี่ยวกับกาแฟจากปิยชาติไม่ขาดสาย	 เก้าอี้ในร้านไม่เคยร้างลาจาก

ผู้คน	ซึ่งท่ามกลางร้านกาแฟมากมาย	Gallery	กาแฟดริป	กลับสามารถแทรกตัว

แจ้งเกิดขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 ไม่เพียงแต่จะเป็นร้านกาแฟดริปแห่งแรกของ

กรุงเทพฯ	 ที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับคอกาแฟ	 แต่ยังปลุกให้กระแสกาแฟดริป 

กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

	 นอกเหนือจากการเป็นผู้บุกเบิกกาแฟดริป	 และน�าความรู้ที่สั่งสมมาเผยแพร่ 

ผ่านร้านกาแฟดริปแล้ว	 ล่าสุด	 ปิยชาติยังถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั้น 

ผ่านตวัหนงัสือ	กบัผลงานพอ็กเกตบุก๊ล่าสดุของเขา	“เพือ่น	ผม	และอารมณ์กาแฟดรปิ”	

อีกด้วย		

	 ไม่ว่าจะเป็นคอกาแฟ	หรือไม่ใช่คอกาแฟก็ตาม	เชื่อว่าบทสัมภาษณ์ของปิยชาติ

ต่อจากนี้จะช่วยเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านได้อย่างแน่นอน

 

จุดเริ่มของความรักกาแฟ

	 เริม่จากสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั	ตอนนัน้เรยีนทีเ่ทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	

เป็นคนที่ชอบท�ากิจกรรม	 ก็จะมีกลุ่มเพ่ือนๆ	 ที่ท�ากิจกรรมด้วยกัน	 ซึ่งกลุ่มนี้มีส่ิง 

ท่ีชอบๆ	 เหมือนกันในวงเวลาน่ังประชุมคือกาแฟ	 ตอนน้ันก็กินกาแฟส�าเร็จรูป	 

ฉีกซอง	 ใส่ครีมเทียม	 น�้าตาล	 นมข้นทุกอย่าง	 ฉะนั้นเวลานั่งคุยกันก็จะมีกระติก 

ใบใหญ่ที่ใส่กาแฟปักหลอด	 7-8	 อันตั้งไว้กลางวง	 ถึงมันจะเป็นกาแฟส�าเร็จรูป	 

แต่เราก็พยายามหาอะไรมาเล่นกับมัน	 เช่น	 ใช้น�้ายี่ห้อนี้จะต่างจากยี่ห้อนี้ยังไง	 

ไม่ใส่นมข้น	เปลีย่นเป็นนมสด	หรอืเวลาไปเทีย่วในป่า	เอาน�า้ในล�าธารมาจะชงกาแฟ	

ก็เคยคิดเล่นๆ	ว่า	ถ้าเอาน�้านี้ไปชงกาแฟขาย	จะเป็นยังไง	ท�าอย่างนี้จนเลิกเรียน	

ไม่ได้ใช้ค�าว่าเรียนจบ	 เพราะท�ากิจกรรมเยอะจนไปเบียดบังเวลาเรียน	 แล้วก็ต้อง

ออกจากมหาวิทยาลัยก่อน	 จากนั้นได้มาท�างานเป็นช่างภาพ	 ก็ท�าให้มีโอกาสได้ 

เดินทางไปที่โน่นที่นี่	 ตามพี่ที่เป็นนักเขียน	 (อรุษา	 กิตติวัฒน์)	 ไปเจอโลกใหม่ๆ	 

ที่ส�าคัญคือพี่เขาเป็นคนชอบกินกาแฟ	รู้เรื่องกาแฟมาก	การได้ติดสอยห้อยตามทั้ง

ที่ไปท�างานและไม่ได้ไปท�างาน	 ท�าให้ได้ไปร้านกาแฟ	 ไปนั่งคุยกับเจ้าของ	 และ 

บางครั้งก็ไปถึงแหล่งปลูกกาแฟ	 สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆ	 สะสมมาเรื่อยๆ	 จนเป็น 

ความรู้	พอมีความรู้มากขึ้น	ก็เริ่มหาอะไรที่แปลกใหม่ด้วยตนเอง	เช่น	มีกาแฟอะไร

อีกที่เราไม่เคยกินแล้วอยากกิน	 ก็เลยเป็นที่มาของการพกอุปกรณ์ติดตัวไปทุกที	่ 

เช่น	 มีที่ชงกาแฟ	 ที่บดกาแฟ	 กาน�้าร้อน	 มีทุกอย่าง	 ประมาณว่าถ้าไปที่ไหนไม่มี 

ร้านกาแฟให้เราเข้าไปนั่งกิน	เราก็ช่วยเหลือตัวเองได้

	 จนกระทัง่วนัหนึง่	เรารูส้กึว่าความรู้และประสบการณ์เกีย่วกบักาแฟทีเ่ราม	ีเพือ่นฝงู

ทีเ่ก่ียวข้องกับกาแฟกเ็ยอะพอสมควร	แล้วก่อนหน้านีบ้างทเีราไปร้านกาแฟทีเ่รารูจั้ก	

เราก็ไม่ได้ไปซ้ือกาแฟเขา	 แต่เอาของเราไปแบ่งกันกินกับเขา	 แล้วก็เรียกเพื่อน 

คนอื่นมาร่วมกินกัน	โดยเฉพาะกาแฟบางตัวที่หายากๆ	ต้องสั่งมาจากต่างประเทศ	

มันก็เลยท�าให้รู้สึกว่าน่าจะมีที่สักที่ของเราเองที่ท�าให้การรวมตัวง่ายขึ้น

  

Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto, กฤษฎา ศิลปไชย

Interview

เช่นเดียวกับการดริปกาแฟ ที่ต้องใช้ทั้งฝีมือ ความประณีต 

และการรอคอย เพื่อให้ได้มาซึ่งกาแฟที่หอมกรุ่น รสชาติ

กลมกล่อมถูกใจ ด้วยจะต้องค่อยๆ รินน�้าร้อนผ่านเมล็ดกาแฟ

บดที่อยู่ในฟิลเตอร์ในลักษณะวนเป็นก้นหอยจากข้างนอกเข้าสู่

จุดศูนย์กลาง จากนั้นก็รอคอยปล่อยให้น�้ากาแฟนั้นค่อยๆ 

หยดลงสู่แก้วที่รองรับอยู่ด้านล่าง ชีวิตและการเดินทาง

บนเส้นทางสายกาแฟของ ปิยชาติ ไตรถาวร ผู้ได้รับการ

ขนานนามว่า ดริปคิง ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ

เคี่ยวกร�าฝีมือ ค่อยๆ สะสมองค์ความรู้ และประสบการณ์ 

จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อตกผลึกได้ที่ จึงผันตัวเอง

ออกมาเปิดร้าน Gallery กาแฟดริป ที่หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร

ปิยชาติ ไตรถาวร
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เพราะร้านเราทุกร้าน

จึงมีกาแฟดริป

แบบจริงจังขึ้น 

แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่า

จะฮิต 

แค่คิดว่าทุกคนจะต้อง

รู้จักกาแฟดริป
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การเป็นมนษุย์เงนิเดอืนทีวั่นหนึง่จะต้องก้าวออกจาก Comfort 

Zone คุณกลัวมั้ย

	 ชีวิตผมผ่านช่วงเสี่ยงมาตลอด	 ต่อให้เราท�างานประจ�าก็ไม่ได้ 

มีเงินมากพออยู่แล้ว	 ก็เลยไม่รู้สึกว่าถ้าเจ๊งแล้วจะท�าให้เรามีชีวิต 

อยู่ไม่ได้	แต่ก็คิดว่าถ้าเริ่มต้นไม่ได้	ก็อาจจะไปได้ไม่ดี	เพราะตอน

ยังเป็นช่างภาพเต็มตัว	เคยเปิดร้านโดยการเอาภาพที่ถ่ายใส่กรอบ

ขาย	 แต่เป็นการท�าโดยไม่ได้คิดอะไรมาก	 ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง	

เรียกว่าเจ๊งก็ได้	ก็เลยไม่รู้สึกกังวลว่ามันจะเจ๊ง	แต่ทุกอย่างก็ท�าให้

เรามั่นใจพอสมควรกับการท�าร้านกาแฟน้ี	 เช่น	 ช่วงน้ันโตมากับ

สังคมโซเชียลมีเดีย	 ช่างภาพก็จะลงรูปใน	 Multiply	 ลงรูปก็เป็น 

การสือ่สารในออนไลน์ทีท่�าให้เรามเีพ่ือนมากขึน้ไปอีก	พอถงึวนัหนึง่

อยู่ดีๆ	 ไม่ได้โพสต์รูปท่องเที่ยว	 เปลี่ยนเป็นเรื่องกาแฟ	 แล้วก็ 

มามีเฟซบุ๊กเข้ามาด้วย	คนก็เลยรู้จักติดตามเรามากขึ้น	จากการที่

เราเป็นคนบ้ากาแฟ	 บ้าที่บดกาแฟมือหมุน	 เป็นช่างภาพถ่ายรูป

กาแฟ	จนวนัทีคิ่ดว่าจะเปิดร้าน	กเ็ชก็กบัคนทีต่ดิตามเราเหมอืนกนั

ว่า	 จะเปิดร้านกาแฟดริปแบบนี้เขาจะมามั้ย	 ก็มีเสียงตอบรับที่ดี	

เพราะตอนนั้นไม่มีใครกล้าเปิดร้านกาแฟแบบที่เราเปิดคือกาแฟท่ี

ไม่ใช้เครือ่ง	ชงด้วยมือ	เพราะใครๆ	จะคิดว่ามันช้า	ชงไม่ทัน	คนจะ

รอกินมั้ย	 ซึ่งถ้าถามใครก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะประสบความ

ส�าเร็จหรือเปล่า	แต่มีคนบอกว่าจะมา	ก็คิดว่าน่าจะไปได้	

	 จริงๆ	 โดยความรู้เกี่ยวกับกาแฟคิดว่าพร้อมจะเปิดมาหลายปี

แล้ว	แต่เรากไ็ม่ได้เก่งขนาดเปิดทีไ่หนกไ็ด้	โชคดทีีท่ีเ่ราอยากมาอยู่

เป็นที่ที่ค่อนข้างดี	 แม้หลายคนจะมองว่าหอศิลป์กรุงเทพฯ	 จะดู

เงียบ	คนไทยไม่ค่อยมาเดิน	แต่เราเห็นแล้วเราชอบ	สมัยที่ตัวเอง

เป็นศิลปินถ่ายภาพอยากไปแสดงงานที่หอศิลป์	 แต่เราเป็นศิลปิน

โนเนม	 เขาคงไม่ได้สนใจงานเราหรอก	 วันที่ไปเดินหอศิลป์ฯ	 

วันสุดท้าย	 ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาแสดงงานท่ีนี่	 แต่มา 

เปิดร้านกาแฟแทนล่ะ	 ที่ส�าคัญมันคือแยกปทุมวันที่ค่าเช่า 

ในมาบุญครอง	 ในสยามแพงมากๆ	 แต่ตรงน้ีเป็นเขตพิเศษ	 

เป็นหอศิลป์กรุงเทพฯ	และแม้จะอยู่ในหอศิลป์แต่ท�าเลอยู่ใจกลาง

เมือง	ไปง่าย	อยู่ในย่านที่คนเยอะมาก	ทั้งไทย	ฝรั่ง	มีทุกประเทศ	

แถวนัน้มีจดุทีน่กัท่องเทีย่วต้องมาพกัคอืโรงแรมเยอะมาก	แล้วใครๆ	

กอ็ยากไปอยูช่ัน้บนซึง่เป็นชัน้ทีม่ทีางเชือ่มกบัรถไฟฟ้า	แต่ด้วยความ

ที่เราเป็นช่างภาพ	 เลยเลือกห้องข้างล่างซึ่งห้องนั้นแสงมันด	ี 

มีแสงธรรมชาติเข้ามา	 เป็นห้องที่เห็นข้างนอกได้	 ก็ท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จได้เร็วขึ้นไปอีก

การทีคุ่ณเลอืกท�ากาแฟดรปิชงมอื เป็นเพราะต้องการสร้าง

ความแตกต่างหรือเปล่า 

	 เรื่องการสร้างความความแตกต่างมาทีหลัง	 แต่ที่เราเลือกเปิด

ร้านกาแฟชงมือก็เพราะเราเลือกที่จะกินกาแฟแบบนั้น	 ซึ่งในชีวิต

จรงิเราไม่มีเงนิซือ้เคร่ืองชงกาแฟ	เราจะกนิกาแฟจากเคร่ืองเราต้อง

ซื้อเขา	 ซึ่งเราก็คิดว่ามันต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะเราถนัดท่ีจะ 

ท�าแบบนี	้	ถงึเวลาเลอืกท่ีจะเปิดร้านชดัเจนมากว่าจะใช้วธินีี	้แล้วมา

คิดได้ทีหลังว่า	จริงๆ	แล้วเราไม่จ�าเป็นต้องมีเครื่องก็ได้	ถึงที่สุดก็

ไม่ต้องมเีครือ่งถงึจะขายดมีากๆ	ท�าให้เราชดัเจนมากว่าเราเป็นตวั

จริงเรื่องการชงกาแฟรูปแบบนี้	

	 เสน่ห์ของกาแฟชงมือ	คือมันเป็นวิธีที่เรียบง่าย	แต่ท�าให้กาแฟ

อร่อยได้ขนาดที่คิดไม่ถึง	คุณมีเงินแค่ไม่เกิน	1	พันบาทก็พร้อมที่

จะชงกาแฟอร่อยๆ	ได้แล้ว	ขณะที่อยากกินเอสเพรสโซจากเครื่อง

ให้อร่อยมากๆ	เราต้องใช้เงนิหลายหมืน่	หรอืเครือ่งรุน่ไฮเอน็ด์เป็น

แสนก็มี	

ถือว่าคุณเปิดร้านกาแฟดริปเป็นเจ้าแรกหรือเปล่า 

	 ถ้าในกรุงเทพฯ	 พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นร้านแรก	 แต่ใน 

ต่างจงัหวัดอาจจะมปีระปรายบ้าง	แต่เขาไม่มแีนวคดิทีจ่ะท�าให้มนั

ขายดี	เขาท�าเพราะอยู่ที่นั่น	มีความสุขกับการกินกาแฟ	ซึ่งถ้าพูด

มากกว่านัน้คือเปน็ร้านกาแฟทีท่�าให้ทกุคนได้รู้จักกาแฟดริปจริงๆ	

ซึง่น�าไปสู่ที่ว่าทุกรา้นก็จะมกีารชงแบบนี้อยูใ่นรา้นของตัวเองไมว่า่

จะมีเครื่องหรือไม่มีก็ตาม	

 

การเป็นรายแรกทีเ่ปิดตลาดมข้ีอดคืีอยังไม่มใีครท�า แต่ความ

ยากคือไม่มีใครรู้จัก คุณท�ายังไงกับเรื่องนี้

	 จรงิๆ	ความใหม่และความแปลกท�าให้มีคนสนใจมากขึน้	เพยีง

แต่เราจะต้องท�าให้เขาได้รู้ว่าเรามตีวัตนอยู	่ซ่ึงเราใช้สือ่	แต่เป็นสือ่

ท่ีไม่ต้องควักเงิน	 คือมีข้อได้เปรียบเพราะเราเป็นสื่อมวลชน	 ก็มี

เพือ่นเป็นนกัข่าว	ช่างภาพ	มาสมัภาษณ์ตัง้แต่ยงัไม่เปิดร้านด้วยซ�า้	

สัมภาษณ์เรื่องการชงกาแฟดริปซึ่งไม่ค่อยมีใครเคยเห็น	พอมันเริ่ม

ขยายวงไป	สื่อก็เริ่มสนใจก็มากันเอง	นอกจากนี้	ก็ใช้สื่อออนไลน์		

แต่หัวใจคือเราไม่ได้ท�าร้านแค่เก๋ๆ	เท่ๆ	สวยๆ	แต่เราบอกเขาว่า

เราจริงจัง	เรามีความสามารถในเรื่องกาแฟ	คือคนที่มาก็เชื่อ	ถาม

อะไรก็ตอบได้หมด	 แล้วเราก็พยายามท�าอะไรที่มากกว่าแค่เสิร์ฟ

กาแฟไปเอาเงนิมา	เราท�ามากกว่านัน้	เช่น	เชญิชวนกนัมาชมิกาแฟ

ทีเดียว	30	ตัว	จัดทริปไปเที่ยวไปเก็บกาแฟ	ก็เพิ่มความน่าเชื่อถือ

อีก	ซึ่งก็ท�าให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟทั่วไป	

คุณพอใจตัวเลขทางธุรกิจร้านกาแฟมั้ย

	 ก็ถือว่าพอใจ	 จริงๆ	 ถ้าเราเลือกที่จะใช้พนักงานค่าแรงขั้นต�่า

ก็ได้	 ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนไม่สูงเท่าน้ี	 แต่ตอนน้ีเหมือนมีผู้บริหารอยู	่ 

5	คน	ทุกคนท�าแทนกันได้หมด	เพราะเป็นเรา	เป็นเพื่อน	เป็นแฟน	

เป็นน้อง	 เหตุผลที่เราไม่จ้างพนักงานมาเป็นคนชงกาแฟ	ก็เพราะ

เราไม่ไว้ใจคนอ่ืน	ห่วงเรือ่งการสือ่สารกบัลกูค้า	ทกุวนัน้ีจดุขายหนึง่

ของร้าน	 คือเราอยู่ที่ร้านคนกินกาแฟจะมาคุยกับเรา	 แต่ถ้าเรา 

ไม่อยู่เขากจ็ะมองหาคนอ่ืนซึง่เขาสามารถคยุด้วยได้	มนัเหมอืนเป็น

หน้าตาของร้านด้วย	แต่ถ้าเป็นพนกังานทัว่ไป	ก็จะกลายเป็นน้องๆ	

ที่ไม่รู้จัก	 เราก็ไม่อยากให้เขามาชงกาแฟให้คนอื่นกิน	 มันเรื่อง 

ความเชื่อใจด้วย

คิดยังไงกับการที่คุณเป็นผู้บุกเบิกแล้วท�าให้กาแฟดริป 

มันเป็นกระแสขึ้นมา  

	 รู้สึกดีกบัตัวเองและกบัวงการกาแฟโดยรวม	พดูได้เต็มปากเลยว่า

เพราะร้านเราทุกร้านจึงมีกาแฟดริปแบบจริงจังขึ้น	 แต่ตอนนั้นก ็

ไม่คิดว่าจะฮิต	 แค่คิดว่าทุกคนจะต้องรู้จักกาแฟดริปเพราะเรา	 

ซึ่งมันไปไกลเกินประเทศไทยแล้ว	เพราะมีทั้งเกาหลี	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	

ไต้หวัน	 ที่ตั้งใจมาตามไกด์บุ๊ก	 อย่างล่าสุดในไกด์บุ๊กเกาหลี	 

The	Best	Cafe′	in	Bangkok	มีร้านเราอยู่ด้วย	หรือถ้าเซิร์ชค�าว่า

ดริปคอฟฟี่แน่นอนว่าก็จะต้องมีเรา	 นั่นก็แสดงว่ามันไปไกลแล้ว	

นอกจากนี้	 ก็ไม่คิดว่าทุกร้านจะหันมาจริงจังกับการสื่อสารกับ 

คนกินมากขึ้น	 ถ้าเป็นเม่ือก่อนพูดได้เลยกาแฟไปตังค์มา	 คนชง

กาแฟไม่ได้สื่อสารอะไรกับคนกินมากมาย	 คนกินไม่รู้ว่ากาแฟ 

ที่กินเป็นกาแฟอะไรด้วยซ�้า	มันหยาบมากคือมีแค่กาแฟด�า	กาแฟ

นม	 หวานมากหวานน้อย	 เม่ือก่อนกาแฟก็แค่กาแฟ	 กินแก้ง่วง	 

แต่ตอนนี้ไม่ใช่	มันมากกว่านั้น	เดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นว่าเกษตรกรที่ปลูก

กาแฟชื่ออะไร	 บ้านไหน	 ดอยไหน	 มันเป็นเรื่องที่พอเราท�าแล้ว 

มันเห็นผล	 พอมีคนเห็นการท�าแบบนี้ก็เป็นเรื่องดี	 เพราะว่ามัน 

สร้างคนกินสร้างร้านกาแฟให้มีเรื่องราวสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น	

การชงกาแฟด้วยมือเป็นข้อจ�ากัดที่ท�าให้ท�าได้ปริมาณน้อย 

หรือเปล่าเมื่อเทียบกับเครื่อง

	 มันมี	Know	How	คือเนือ่งจากยงัไม่เคยมีใครท�ากาแฟดริปแล้ว

ขายดีแบบนี้มาก่อน	แต่เราค่อยๆ	สะสม	Know	How	ตอนแรกเลย

เป็นที่บดกาแฟมือ	 ผ่านไปสักพักไม่ไหว	 แสดงว่าเราช้าไปต้องมี 

ที่บดไฟฟ้ามาช่วยจะได้เร็วขึ้น	 แล้วตอนแรกชงทีละแก้ว	 ร้อยคน 

กช็งร้อยคร้ัง	ผ่านไปไม่กีว่นัไม่ไหว	ท�าไมเราต้องชงทลีะแก้ว	สมมตุิ

สั่งลาเต้เย็น	 4	 แก้วเราก็ชงทีเดียว	 4	 แก้ว	มันเร็วขึ้น	 4	 เท่าแล้ว	

นอกจากนี	้อยูท่ีก่ารจดัระเบียบเมนดู้วย	เพราะถ้าเมนมัูนเยอะเกินไป

ก็ไม่ไหว	ที่ร้านคิดอยู่แล้วว่าต้องใช้คนเท่านี้	เพราะฉะนั้นก็จัดเมนู

ที่พอดีกับคนที่มีอยู่ด้วย	ตัดบางเมนูที่ยุ่งยากออกไป	นี่เป็นเทคนิค

หนึ่งที่เราใช้	แต่ข้อจ�ากัดจริงๆ	ของที่ร้านคือร้านเล็ก	ฉะนั้นที่นั่งก็

มแีค่นี	้คนทีม่าถ้าเขาไม่มทีีน่ัง่	กอ็าจจะตดัสนิใจไปท�าอย่างอืน่ก่อน

แล้วเด๋ียวค่อยกลับมา	 ฉะนั้นก็มีข้อจ�ากัดท่ีควบคุมปริมาณคนได ้

พอสมควร	ใครที่ไม่มีที่นั่งอยากจะกินก็มายืนรอ			

คุณคิดยังไงที่ไลฟ์สไตล์คนไทยชอบกินกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆ

	 กาแฟเป็นสิ่งจ�าเป็นมานานแล้ว	 เพียงแต่เป็นอีกรูปแบบหน่ึง	

อาจจะเป็นกาแฟโบราณ	 ร้านอาโกเก่าๆ	 แต่ยุคน้ีเป็นยุคที่มีเชน 

ต่างประเทศเข้ามา	กท็�าให้รปูแบบของร้านกาแฟเปลีย่นไป	อย่าลมืว่า

บ้านเราปลูกกาแฟมานานแล้ว	ฉะนั้นมันก็เหมาะสมที่จะเป็นเมือง

กาแฟได้	และไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะหันมาชอบกาแฟมากขึ้น	

เพราะในโลกนี้ประเทศที่มีครบทุกอย่างตั้งแต่ปลูกได้จนถึง 

ชงออกมาเป็นแก้ว	 ไม่ได้มีเยอะ	 แล้วประเทศท่ีบ้ากินกาแฟ 

หลายประเทศไม่มีต้นกาแฟ		

	 กาแฟเป็นอะไรทีพิ่เศษมาก	นกัศกึษา	คนทีอ่ยากจะลาออกจาก

งาน	สิ่งแรกที่คิดจะท�าก็คือร้านกาแฟ	เพราะฉะนั้นกาแฟเป็นอะไร

ที่ต่อให้เกิดสงครามโลก	มีปัญหาเศรษฐกิจ	คนก็ยังกินกาแฟ	คิด

อะไรไม่ออกกินกาแฟ	กาแฟเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตของคนทุกคนอยู่

แล้ว	คนไม่ได้กนิข้าวด้วยอารมณ์ศลิปะหรอืกนิเพือ่แนวคดิบางอย่าง	

แต่กาแฟมันไปอยู่ในอารมณ์นั้น	

วันนี้มีร้านกาแฟเกิดข้ึนมากมาย ที่เจ๊งก็เยอะ ถ้าจะอยู่รอด

ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง

	 แน่นอนต้องรักมนัมากๆ	รกัแบบมคีวามรูด้้วย	เพราะว่าทกุวันนี้

เป็นโลกที่เราต้องส่ือสารอย่างจริงจัง	 คนจะท�าร้านกาแฟ 

ต้องมคีวามรูแ้ละเข้าใจเรือ่งกาแฟจรงิๆ	เพือ่จะได้สือ่สารความรู้นัน้

ไปสู่ผู้บริโภค	 ที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นไฟต์บังคับ	 เช่น	 

มีเงินทนุ	เลอืกท�าเลทีด่	ีต้ังราคาให้เหมาะสม	คือต้องมีองค์ประกอบ

เหล่านี้รวมกัน	 ต่อให้ร้านกาแฟดี	 คนมีความรู้แต่ไปอยู่ท่ีท่ีมัน 

ไปยาก	ก็จะท�าให้ไม่อยากไป	ขณะเดียวกันเป็นร้านที่อยู่ในย่านที่

ดีๆ	 แต่ไม่มีความรู้ไม่ได้สื่อสารอะไรกับคนกิน	 ก็จะมีแต่ขาจร	 

คงขายดีระดับหนึ่ง	แต่จะไม่โตไปไหน	ฉะนั้นร้านที่มีองค์ประกอบ

ท่ีดีครบก็จะอยู่ได้	 แต่ถ้าสตาร์ตแล้วไม่มีแรงส่งขึ้นไปมันก็จะร่วง

เร็ว	 เราต้องหาอะไรให้มันเป็นแรงส่งแล้วส่งมันไปเรื่อยๆ	 อาจจะ 

ไม่สูงมาก	แต่มันก็ติดลมบนแล้ว

แรงส่งที่ว่าคืออะไรบ้าง

	 แรงส่งก็เช่น	 คุณต้องมีคนรู้จัก	 มีเรื่องราวที่คนติดตามก่อน	 

มีความรู้ที่จะมีเรื่องเล่า	นอกจากนี้	ก็เป็นเรื่องที่จะสื่อสารกับผู้คน

ยังไง	มีอะไรที่เขาติดต่อได้นอกจากการมาร้าน	เช่น	เฟซบุ๊ก	ไลน์	

ไอจี	ซึ่งส�าคัญมาก	ถ้าเปิดร้านแล้วมันไม่ท�าให้คนอยากมา	อาศัย

แต่คนหลงทางอย่างเดียวมันก็ยาก	 มันต้องท�าให้คนตั้งใจมากลุ่ม

หนึง่ก่อน	พอคนกลุม่นีม้า	กจ็ะเป็นอะไรท่ีเขาจะถามกนัเอง	ลองไป

ร้านนี้หรือยัง	 เพราะสังเกตว่าช่วง	 2-3	 ปีหลัง	 ร้านที่เปิดใหม่แล้ว

ทรงดีๆ 	คอืมสีิง่ทีบ่อกจะไปได้ด	ีมกัจะถกูพดูถงึแนะน�ากนัต่อๆ	ไป	

เพราะสังคมกาแฟ	คนท่ีจริงจังเร่ืองกาแฟมนัมากขึน้	แล้วย่ิงมนัง่าย

ที่จะได้เห็นจากไอจี	เฟซบุ๊ก	ก็ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์

ดูหมือนระยะหลังร้านกาแฟแนวอินดี้เกิดขึ้นเยอะมาก

	 ค�าว่าอินดี้มีมานานพอสมควรแล้ว	 ตั้งแต่ยุคที่มีร้านใหญ่ๆ	 

แต่พอมาถึงวันน้ีก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆ	 เมื่อก่อนอินด๊ีอินด้ี	 

เดี๋ยวมันกึ่งๆ	 เหมือนจะอินดี้	 แต่ก็ยังเป็นภาพเดิมร้านทางเลือก

ใหม่ๆ	 เพราะว่าคนพยายามหาอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้น	 มีความ

รู้สึกว่าไม่ชอบซ�้ากับคนอื่น	 ก็เลยเกิดการแบ่งเกรดแบ่งลักษณะ	 

บางคนไม่กินกาแฟแบรนด์ใหญ่	 เพราะรู้สึกว่าแพง	รสชาติก็ไม่ได้

อร่อยขนาดต้องจ่ายเงินในราคานั้น	 บางคนเลือกกินกาแฟร้าน 

Interview

13

p.10-14 Interview CS6.indd   13 3/8/2559 BE   10:23 PM



ที่ตัวเองว่าอร่อย	 บางคนกินที่ราคา	 บางคนเป็นพนักงานออฟฟิศ	 เช้าก่อนเข้าออฟฟิศต้องกินกาแฟ	 

กลางวันก็ต้องกิน	กินวันละ	2	แก้ว	เขาก็อาจต้องเลือกร้านกาแฟจากราคา	บางคนมีชีวิตกับการต้องไป

นั่งร้านกาแฟ		ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟจึงค่อนข้างหลากหลาย	เลยมีตัวเลือกส�าหรับผู้บริโภคมากขึ้น		

คุณวางแผนทางเดินเกี่ยวกับกาแฟของคุณยังไงบ้าง 

	 อยากเปิดร้านเพิ่ม	แต่พอร้านแรกประสบความส�าเร็จ	กลายเป็นว่าการจะเปิดร้านที่สองกลับรู้สึกกลัว

กว่าการเปิดร้านแรกอีก	เป็นอารมณ์ที่แปลกมาก	เหมือนเรายังไม่เชื่อมั่นการขยายสาขาโดยที่เราไม่ได้ไป

ท�าเอง	ถ้าเราขยายสาขาก็อยากท�าเอง	กลัวว่าถ้าไม่ไปยืนชงกาแฟเองคนจะมาร้านมั้ย	ทุกวันนี้พยายาม

มองหาว่าคนที่ช่วยได้จริงๆ	 แล้วเราเชื่อมั่นเขา	 โดยที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง	 แต่ก็ไม่คิดจะขยายสาขาเยอะ	 

อาจจะมีแค่	1	หรือ	2	สาขาเท่านั้น	เพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะใหญ่โตด้วยการมีสาขาเยอะๆ	แต่มันอาจจะ

โตด้วยการที่เราท�าให้มันแน่นข้ึน	 คือเราอาจจะไม่ได้มีหลายๆ	 สาขาแล้วท�าให้มันเป็นก้อนใหญ	่ 

แต่เราอาจจะมีแค่	1	หรือ	2	สาขาแต่มันก็ใหญ่	หมายถึงท�าให้แข็งแรงขึ้น	จากที่ทุกวันนี้คั่วกาแฟขายได้

นอ้ยเพราะใช้เครือ่งเล็กๆ	กข็ยายการคัว่กาแฟให้มากขึน้	ท�าเวบ็ไซตเ์พื่อส�าหรับใหค้นมาซือ้กาแฟสง่ออก

ไปทั่วโลก	 ซึ่งวันนี้ก็มีส่งเมล็ดกาแฟ	 อุปกรณ์ทางไปรษณีย์	 แต่ใช้เฟซบุ๊กเป็นส่ือกลาง	 ต่อไปเราอาจจะ

พัฒนาเป็นเว็บไซต์	 แล้วทุกวันนี้ได้มีโอกาสท�างานกับคนหลายกลุ่มท่ีเป็นพันธมิตรกัน	 เช่น	 ท�างานกับ

เกษตรกร	 ท�างานกับร้านกาแฟอื่นๆ	 ดังนั้นแล้ว	 อาจจะมีกิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยท�าให้มัน

แข็งแรงขึ้นได้หมด	

	 นอกจากนี้	มีเรื่องอื่นที่อยากท�าอีกหลายเรื่อง	เช่น	มีแผนที่จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของกาแฟ	คือคิดที่

จะท�าไร่กาแฟของตัวเอง	โดยอาจจะร่วมกับเกษตรกร	เอาความรู้เอาเมล็ดพันธุ์ดีๆ	ไปให้	แล้วมันก็อาจ

จะมีวันหน่ึงที่ปิดร้านที่กรุงเทพฯ	 แล้วไปเปิดร้านบนดอย	 ไม่ได้ปิดถาวร	 ปิดเพื่อให้คนที่อยากกินกาแฟ	

ตามไปกินบนโน่นเป็นกาแฟพิเศษ	ซึ่งก็จะมีคนตามไปกินชัวร์	(หัวเราะ)	

ท�าไมถึงคิดไปท�าไร่กาแฟ

	 เพราะมันย่ังยืนกว่า	 วันนี้เราถูกเรียกว่า	 Drip	 King	 แสดงว่าเราเป็นเบอร์หน่ึงในเรื่องการชงกาแฟ	 

ฉะนั้นเราจะท�าอะไรคนก็มองอยู่	 การไปร่วมกับเกษตรกรที่เขาท�าอยู่แล้ว	 โดยการเอาความรู้ไปให้	ก็คิด

ว่าน่าจะท�าให้มันแข็งแรงขึ้น	 คือวันหนึ่งถ้ากาแฟที่เราใช้มันห่วยลงหรือไม่อร่อย	ก็จะท�าให้ลูกค้าหายไป

เรื่อยๆ	ตอนนี้มองไปถึงว่าเป็นศักดิ์ศรีอยากให้เท่าเทียมกาแฟประเทศอื่นหลายตัว	ในอดีตกาแฟบ้านเรา

ถกูพฒันามาในแนวทางแบบหนึง่	 คอืรฐัส่งเสรมิเกษตรกรรมเขาจะเน้นปรมิาณ	 แต่ทกุวนันีเ้ริม่มีการพดูถึง

คุณภาพ	 พูดถึงกาแฟพิเศษ	 ดังนั้น	 ก็ต้องมาดูว่าท่ีท�ากันมาอยู่นั้นไปได้แค่ไหน	 แล้วท�าไมเราไม่ลองท�า 

อกีแบบ	เช่น	ปลกูกาแฟสายพนัธุอ์ืน่ๆ	ทีใ่ห้รสชาตอิกีแบบ	แล้วดตูวัอย่างจากประเทศอืน่ทีเ่ขาใช้สายพนัธุ์

ประมาณนี้	 แล้วมันได้รสชาติที่ดี	 ขายได้ราคาสูง	 ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ลูกดกเหมือนสายพันธุ์ที่เราปลูกมา	

แต่ถามว่าบ้านเราท�าได้มั้ยก็ต้องท�าได้	ก็อยากไปท�าตรงนั้นมากกว่า	แล้วมันจะต่อยอดไปสู่อะไรก็ว่าไป

  

สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคนอ่าน

	 ร้านกาแฟเปิดไม่ยากแต่ท�าให้อยู่รอดได้นั้นยาก	 มีปัจจัยที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอ	 ต้องรวมๆ	 กัน 

หลายอย่าง	 แต่ที่ส�าคัญคือต้องมีความตั้งใจ	 มีความบ้า	 มีการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์	 และ 

ความรู	้ท่ีเหลอืกค่็อยตามมาทีหลงัได้	ไม่ว่าจะเป็น	ท�าเล	ทนุ	ทกุวนันีค้นทีจ่ะท�าธุรกจิกาแฟไม่ได้โดดเดีย่ว

เหมือนเมื่อก่อน	ถ้าเปิดแล้วเตรียมทุกอย่างให้พร้อมให้ดี	คนก็จะกลับมากินเรื่อยๆ		

	 ถ้ามองจากคนที่ไม่รู้เรื่องกาแฟอะไรเลย	 อาจจะมองว่า	 วันนี้มีร้านกาแฟเยอะแยะเต็มไปหมด	 

แต่ถ้าเป็นผมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับกาแฟมองกลับรู้สึกว่ายังมีอะไรที่จะท�าได้อีกมากมาย	ยังมีช่องว่างให้

สามารถเปิดร้านกาแฟใหม่ๆ	ได้อีก	แต่อาจจะต้องไปคิดรูปแบบว่ามันจะท�าอะไรได้	แต่เชื่อว่าอะไรก็ตาม

ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟมันท�าได้อีกเยอะ		

	 ถนนระยะร้อยเมตรจะมีร้านกาแฟเปิดตดิๆ	กนั	8-10	ร้านก็เป็นจริงได้	เพราะถ้าดปูระเทศอืน่มีอย่างน้ี

จริง	 ที่ประเทศญี่ปุ่นมีร้านกาแฟเยอะมากแถมแต่ละร้านก็ดีๆ	 อเมริกา	 ออสเตรเลียก็เช่นกัน	 ดูง่ายๆ	

ประเทศเราถนนแถวเสาชิงช้ามีร้านขายพระพุทธรูปติดๆ	กันเต็มไปหมด	ท�าไมเขายังอยู่กันได้	

คนจะท�าร้านกาแฟ

ต้องมีความรู้และเข้าใจ

เรื่องกาแฟจริงๆ เพื่อจะได้สื่อสาร

ความรู้นั้นไปสู่ผู้บริโภค ที่เหลือ

ก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นไฟต์บังคับ 

เช่น มีเงินทุน เลือกท�าเลที่ดี

 ตั้งราคาให้เหมาะสม
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1. ท�ำงำนที่บ้ำน

	 ในช่วงเริม่ต้นธรุกจิ	เราอาจยงัไม่จ�าเป็นต้องเช่าออฟฟิศ	หรอื

มองหาหน้าร้านเพื่อขายของ	เพราะเราสามารถวางแผนในเรื่อง

ต่างๆ	ได้จากที่บ้าน	เช่น	เขียนแผนธุรกิจ	วางแผนออกแบบร้าน	

อาจเปลี่ยนบรรยากาศไปน่ังตามร้านกาแฟ	 หรือสถานที่ต่างๆ	

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ	ซึ่งการท�างานที่บ้านในระยะแรกจะช่วย

ให้เราประหยดัเงนิค่าเช่าออฟฟิศ	ค่าเดนิทาง	และเงนิส่วนต่างๆ	

ไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว

2. เรียนรู้เพื่อสร้ำงเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

	 ทุกวันน้ีการสร้างเว็บไซต์นับเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าสมัยก่อน 

นบัพนัเท่า	เพราะมเีวบ็ไซต์ส�าเรจ็เข้ามาเป็นตวัช่วย	เจ้าของธรุกจิ

ในช่วงที่เราเริ่มต้นท�าธุรกิจ นับว่าเป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้ ก่อร่างสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ และใช้เงินลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนมีความคุ้มค่า และสามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต 

แต่ในแง่ของการลงทุนท�าธุรกิจ การประหยัดเงินเพื่อให้มีก�าไรเหลือเพิ่มขึ้น หรือการประหยัดเงินเพื่อท�าให้ธุรกิจไม่ต้องพบกับสภาวะขาดทุน ก็นับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนควร

ให้ความส�าคัญเช่นเดียวกัน เอาเป็นว่าลองมาดูไอเดียในการเริ่มต้นท�าธุรกิจโดยพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายกันดีกว่าว่ามีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรดีๆ บ้าง

แน่นอนว่า	 มันเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับการลงทุน	 แต่หากคุณเป็น 

มือใหม่หรือเพิ่งเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก	 การลดภาระค่าใช้จ่าย 

และเรียนรูส้ิง่ต่างๆ	ด้วยตนเองกเ็ป็นสิง่ทีมี่ความจ�าเป็นไม่แพ้กนั

6. ใช้จ่ำยค่ำโทรศัพท์ให้น้อยลง

	 ความสะดวกสบายด้านการสื่อสารในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ 

ดีมากๆ	 เพราะเราเชื่อมต่อกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต	 ดังนั้น	

พยายามใช้ค่าโทรศัพท์ให้น้อยลง	 แล้วหันไปใช้โปรแกรม	 หรือ

แอพพลิเคชันสื่อสารที่ไม่ต้องเสียเงิน	 ทั้ง	 ไลน์	 (Line)	 สไกป์	

(Skype)	แทงโก้	(Tango)	และอืน่ๆ	อกีมากมาย	ทัง้นีก้ต้็องระวงั

เรื่องการวางแผนใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับแพ็กเกจจากค่าย

โทรศัพท์ที่เราเลือกด้วย	 บางคนเลือกโทรศัพท์เยอะแต่ใช้ 

อนิเทอร์เนต็น้อย	ต้องพยายามดวู่าใช้อนิเทอร์เนต็ไปเกนิหรอืยงั	

บางคนโทรศัพท์น้อย	เน้นใช้อินเทอร์เน็ตเยอะ	ก็ต้องระวังไม่ให้

เสียส่วนต่างค่าโทรศัพท์เพิ่ม

7. ใช้บัตรเครดิตด้วยควำมระมัดระวัง 

	 บางทเีรากใ็ช้บตัรเครดิตเพยีงเพราะมนัจะท�าให้เราได้รบัแต้ม

สะสมมากขึ้น	 มีส่วนลดเป็นเหยื่อล่อ	 เพื่อได้รางวัล	 ได้รับของ

ตอบแทน	ไดเ้งนิคืน	ฯลฯ	แตท่ั้งนีต้อ้งถามวา่	คณุได้หาข้อมลูมา

หรือยงัว่าบตัรเครดติประเภทใดทีเ่หมาะกบัการท�าธุรกจิของคณุ

มากที่สุด	 ยกตัวอย่างเช่น	 ธุรกิจของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการ 

เดนิทาง	เพราะฉะน้ันบตัรเครดติทีใ่ช้สะสมแต้มไมล์ก็ไม่มีประโยชน์

สกัเท่าไหร่	แต่ถ้าเป็นบตัรเครดติทีม่อบส่วนลดตามโมเดร์ินเทรด	

หรือให้	Cash	Back	รูปแบบนี้น่าจะมีประโยชน์กว่า	เป็นต้น

	 ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวด้วย	

เพราะการมีหนี้สินในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ	 ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดี 

สกัเท่าไหร่	ดังน้ัน	พยายามใช้บตัรเครดิตเพือ่ให้เกดิผลประโยชน์

ทางธรุกจิจรงิๆ	ไม่ใช่ใช้แล้วย้อนกลบัมาท�าลายท้ังเราและธรุกจิ

ที่อุตส่าห์สร้างขึ้นมา

	 นี่คือวิธีประหยัดเงินในช่วงแรกของการท�าธุรกิจ	 ซึ่งยิ่งเรา

ประหยัดเงินได้มากเท่าไหร่	ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับการท�าธุรกิจ

ในระยะยาวได้มากขึ้นเท่านั้น 

Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

เร่ิมต้นธุรกิจด้วยความประหยัด

รายใหม่สามารถมองหาเว็บไซต์ส�าเร็จรูป	 เช่น	 WordPress	

(https://wordpress.com)	โดยจะมีธมีและรปูแบบหน้าตาเวบ็ไซต์

ให้เราเลือกใช้เยอะมากๆ	ที่ส�าคัญคือ	ฟรี	เราจึงไม่ต้องจ้างเว็บ

ดีไซเนอร์มาออกแบบ	 ซ่ึงท�าให้ประหยัดต้นทุนในส่วนน้ีได	้ 

ที่ส�าคัญในช่วงเริ่มต้นนั้นเราควรเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 เมื่อธุรกิจ

เติบโตมีเงิน	มีก�าไร	แล้วต้องการอัพเดตให้สวยงาม	หรือพัฒนา

ให้มีความทันสมัยกว่าเดิมก็ยังทัน

3. เริ่มจำกเล็กๆ

	 การเริ่มธุรกิจในสเกลขนาดเล็ก	 จะท�าให้ความเสี่ยงอยู่ใน

เกณฑ์ที่ค่อนข้างต�่า	 ใช้เงินลงทุนไม่สูง	 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อย	

เวลาล้มก็ล้มไม่ดัง	 ไม่เจ็บตัวมาก	 ที่ส�าคัญท�าให้เราสามารถ

ประเมนิได้ว่าอะไรส�าคัญและไม่ส�าคัญกบัธุรกจิก่อนทีจ่ะตัดสนิใจ

ลงทุนเพิ่มขึ้นในก้าวต่อไป	 และเวลาที่เราต้องจ้างพนักงาน	 

ก็สามารถใช้งานแบบฟรีแลนซ์ได้	ไม่จ�าเป็นต้องมองหาคนหลายๆ	

คนเพื่อมาท�างานในออฟฟิศ	 ไม่ต้องมีภาระค่าจ้างรายเดือน	

สวัสดิการ	และโบนัส

4. ใช้ประโยชน์จำกโซเชียลมีเดีย

	 ช่องทางการตลาดที่มีราคาถูก	 (หรืออาจฟรีส�าหรับบางคน)	

ในยุคนี้คงไม่พ้นสื่อโซเชียลมีเดีย	 ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ ๊ก 

หรืออินสตาแกรม	 ซ่ึงโซเชียลมีเดียนับเป็นช่องทางการแบ่งปัน 

เรือ่งราวของแบรนด์	สนิค้าหรอืบรกิารของเราไปสูก่ลุม่เป้าหมาย	

สร้างการรับรูแ้บรนด์	การท�าโปรโมช่ัน	และอ่ืนๆ	หลายกระบวนการ

จนน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อ	 รวมไปถึงการสร้างความจงรักภักดี

ให้กับแบรนด์	 และการตัดสินใจซื้อซ�้า	 ทั้งหมดนี้เกิดข้ึนได้ด้วย

การตลาดโซเชียลมีเดีย	(หรือการตลาดออนไลน์)

5. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

	 เมื่อคุณเริ่มต้นท�าธุรกิจ	 อย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินเพื่อจ้างใคร 

มาท�าบัญชีหรือดูแลเรื่องการเงินเป็นพิเศษ	 ลองพยายามเรียนรู้

ด้วยตัวเองผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์ก่อน	 หรือขอค�าแนะน�า 

ค�าปรึกษาจากคนใกล้ชิด	หรือทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหาร

จัดการด้านการเงิน	 บัญชี	 และภาษีดู	 คุณอาจคิดว่าการได ้

มืออาชีพหรือคนที่คอยให้ค�าแนะน�าได้ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ด	ี
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	จากแหล่งวตัถุดิบทรพัยากรถิน่อสีาน	อนัเป็นถ่ินก�าเนดิ	ภายใต้แบรนด์	“Nuaynard”	

โดยเน้นวิธีการผลิตแบบเรียบง่าย	 และเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์	 “ปุ้มเป็นคน

ชอบท�าของใช้เองอยู่แล้ว	 จากแต่ก่อนเราใช้เครื่องส�าอางจากเคาน์เตอร์ 

แบรนด์ดัง	 แต่ด้วยราคาที่สูงท�าให้เร่ิมมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ

มาใช้ทดแทน	ซึ่งได้ผลเหมือนกัน	แต่ราคาถูกกว่า	และบ้านเราก็เป็นแหล่งปลูก

สมุนไพรด้วย	 แต่พอเริ่มศึกษาจริงๆ	 ก็ท�าให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีขายอยู ่

ในท้องตลาดนั้นมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมจริงอยู่แค่	 2-3	 เปอร์เซ็นต์	 จึงเริ่มม ี

ความคดิว่าถ้าอยากใช้สมุนไพรท้ังหมดจะต้องท�ายงัไง	จงึเร่ิมศกึษาการท�าสบู่แฮนด์

เมดและทดลองท�าด้วยตัวเอง	 เพื่อน�ามาใช้เองที่บ้าน	 จนมีโอกาสรู้จักน้องคนหนึ่ง	 

ซึ่งเป็นภูมิเเพ้ผิวหนังใช้น�้าเปล่าอาบน�้าได้อย่างเดียว	 ก็ทดลองเอาไปให้เขาใช้	 ปรากฏว่าเขา

สามารถใช้ได้	จากจุดนั้นเลยท�าให้เกิดความคิดว่าน่าจะท�าออกมาขายได้	เพราะมีคนต้องการ

ใช้แบบนี้เหมือนกัน”

ปุ้มและว่านเล่าว่า	 หลังจากที่มีความคิดอยากท�าผลิตภัณฑ์ออกมาขาย	 ทั้งคู่ก็เริ่มมองหา 

คอนเซป็ต์	เพือ่สร้างจดุเด่นและเรือ่งราวให้กบัสนิค้า	โดยเริม่มาจากการคดิหาส่วนผสมทีจ่ะน�า

มาใช้เป็นวัตถุดิบ	 ซึ่งโดยปกติสบู่แฮนด์เมดที่ท�าไว้ใช้เองอยู่แล้วก็ผลิตมาจากน�้าบริสุทธ์ิอย่าง

น�้าฝน	จึงนึกไปถึงบ้านที่โคราช	หมู่บ้านซับศรีจันทร์	อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งมีการ

รองน�้าฝนเอาไว้ใช้	กอปรกับหลังบ้านมี	“ตาน�้า”	หรือที่คนอีสานเรียกว่าน�้าซับ	ที่ผุดขึ้นมาจาก

ใต้ดนิ	ปุม้และว่านจึงคิดน�าเอาน�า้ฝนและน�า้ซบัมาใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในการผลติสบู	่เพราะ

คิดว่าเป็นส่วนผสมที่ยากจะเลียนแบบ

“พอเราได้วัตถุดิบหลัก	คือ	น�้าฝนกับน�้าซับ	ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนที่อื่น	ท�าให้ง่าย

ต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ในส่วนอืน่ๆ	โดยเราใช้ยดึเป็นแนวทางเลย	คอื	ใช้วตัถดิุบทีม่าจากภาค

อสีาน	จากน�า้ฝนน�า้ซบัเราก็เริม่มองหาส่วนประกอบอืน่ทีม่าจากอสีานเพิม่เตมิเข้ามาอกี	เช่น	ไวน์

หมากเม่า	เหล้าอุ	ซึ่งยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อนเหมือนกัน	จากตัวสบู่เราก็มาคิดเรื่องแพ็กเกจจิ้ง	

เรานึกไปถึงงานจักสาน	อย่างกระติ๊บข้าว	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน”	ว่านกล่าว

นอกจากใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วน	Nuaynard	ยังใช้วิธีผลิตที่เรียบง่ายแบบโบราณ	คือ	 

ใช้วธิกีวนมอื	และปล่อยให้แห้งตามธรรมชาต	ิไม่ใช้เครือ่งจกัรหนกั	รวมถึงวตัถดุบิต่างๆ	ทีเ่ลือก

ใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในไทย	และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	เช่น	น�้ามันมะพร้าว	น�้ามันร�าข้าว	

น�้ามันละหุ่ง	โดยเน้นเจาะกลุ่มไปที่คนรักสุขภาพและชอบสินค้าจากธรรมชาติ	โดยเริ่มต้นจาก

ขายออนไลน์ในเฟซบุ๊กก่อน	จากนั้นจึงเริ่มออกบู๊ธตามงานแฮนด์เมดและงานที่น�าเสนอสินค้า

ธรรมชาติ	 และวางจ�าหน่ายในร้านค้าเพื่อสุขภาพ	 เนื่องจากผู้ซื้อกลุ่มนี้มีความเข้าใจและเห็น

คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้ว

จากการเลอืกวธิกีารท�างานและกระบวนการผลติทีเ่รยีบง่าย	แต่ใช้เวลานาน	จงึมผีลในเรือ่ง

ก�าลังการผลิตที่ไม่สามารถผลิตได้คราวละมากๆ	 ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า	 ปุ้ม 

และว่านรู้ในข้อจ�ากัดในส่วนนี้ดี

“ปัญหาทีเ่ราเจอตอนนี	้ คอื	 เรือ่งก�าลงัการผลติ	พอเริม่เปิดตวั	 มร้ีานค้าสัง่ของเข้ามาเยอะขึน้	 

บางครั้งถ้าเจอออร์เดอร์ใหญ่ๆ	 เราก็ไม่สามารถผลิตให้ได้ทัน	 เรารู้ข้อจ�ากัดในส่วนนี้ดี	 แต่ก็

พยายามหาทางแก้ไข	 ตอนนี้เราก�าลังท�าแผนการเงินอยู่	 เพื่อจะได้รู้รายรับ-รายจ่ายที่แท้จริง	

จากน้ันเราจะได้รู้ว่าต้องจ้างก�าลงัการผลติเพิม่อกีเท่าไหร่	รปูแบบไหน	เพราะยงัไงเรากย็งัเลอืก

ที่จะผลิตงานในรูปแบบแฮนด์คราฟต์ต่อไป”	ว่านกล่าว

ท้ายสุดปุ้มและว่านได้ฝากแง่คิดว่า	 มีหลายคนที่เคยบอกว่าอย่าเอาสิ่งท่ีชอบมาท�าธุรกิจ	

เพราะถึงจุดหนึ่งเมื่อมีเรื่องของธุรกิจเข้ามา	 สิ่งที่ชอบอาจไม่สนุกเหมือนเคย	 แต่ปุ้มและว่าน

กลับมองว่า	การน�าสิ่งที่ชอบมาท�าธุรกิจนั้น	คือ	ความเชี่ยวชาญ	ความรู้เฉพาะทางที่ได้สั่งสม

มา	ไม่ต้องเสียต้นทุนในการหาคนอื่นมาท�างานให้	โดยปัจจุบันนอกจากจะมีสบู่ถึง	7	สูตรแล้ว	

Nuaynard	 ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย	 เช่น	 คลีนซิงค์เช็ดเครื่องส�าอาง	 เซรั่ม	 

ลิปทาปาก	

NUAYNARD 
งดงาม เนิบช้า แบบอีสานสไตล์

Text : ขนิษฐา สุวรรณธรรมา / Photo  Otto, เจษฎา ยอดสุรางค์

Self-Employed

เร่ิมต้นจากการมองหาผลิตภัณฑ์ถนอมผิว

สมุนไพรดีๆ สักตัวมาใช้ แต่กลับพบว่าไม่มีอย่างที่ต้องการ

 จึงน�าไปสู่การศึกษา ค้นคว้า และทดลองผลิตด้วยตัวเอง 

จากท่ีเคยคิดแค่ท�าไว้ใช้เอง 

วันหนึ่งด้วยเวลาและโอกาสที่พอเหมาะ 

ปุ้ม-รัตติกาล พูลสวัสด์ิ และ ว่าน-ปกาสิต เนตรนคร 

สองหนุ่มสาวฟรีแลนซ์ที่หลงใหลไลฟ์สไตล์เรียบง่าย 

จึงหยิบเอาความชอบมาแปรเปลี่ยนเป็นธุรกิจ

สบู่และผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวที่มีเอกลักษณ์

09-8858-5505
 nuaynardhandcraft
nuaynardhandcraft
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Self-Employed

แต่จะท�ำยังไงให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้ คือ เรื่องจริงที่ต้องรอกำรพิสูจน์ แพน- 

ชวิกา ศรีสวน ดีไซเนอร์สำววัย 26 ปี อดีตนักศึกษำมหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำ

ธนบุรี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ เอกออกแบบนิเทศศิลป์

เจ้ำของแบรนด์กระเป๋ำ A Pale Petal ที่สร้ำงสรรค์ผลงำนจำกผ้ำพลีต 

จนกลำยเป็นเอกลักษณ์ คือ หนึ่งในผู้ที่เคยผ่ำนบททดสอบครั้งส�ำคัญนี ้

มำแล้ว 

“A Pale Petal เรำไม่ได้เริ่มต้นมำจำกว่ำต้องท�ำเป็นกระเป๋ำหรืออะไร

ตัง้แต่แรก แต่มนัเกิดขึน้มำจำกแรงบนัดำลใจบำงอย่ำงทีเ่รำไปสมัผสัหรอืกระทบ

กับมัน จำกนั้นจึงน�ำมำทดลองผลิตในวัสดุต่ำงๆ ว่ำ เรำอยำกพรีเซ้นต์ให้เป็นอะไร 

ของแต่งบ้ำน เครื่องแต่งกำย อย่ำงตอนแรกเรำก็ทดลองท�ำบนปูนปลำสเตอร์ เรซิน 

จนมำเป็นผ้ำ ซึ่งเรำก็มำเจอกับเทคนิคกำรท�ำพลีตเป็นเทคนิคที่โบรำณมำก แต่ยังอยู่

มำได้จนทุกวันนี้ ซ่ึงจุดเด่นของพลีตมันมีมูฟเมนต์ในตัวเอง ปรับเปลี่ยนฟอร์มตำม

กำรใช้งำน ดังนั้น A Pale Petal คือ นิยำมควำมคิดของเรำที่เป็นเหมือนกลีบดอกไม้ ที่ไม่ว่ำจะ 

แปรเปลี่ยนสภำพไปตำมกำลเวลำยังไง จำกสดมำเหี่ยว จนแห้ง ก็ยังเป็นดอกไม้อยู่ดี”

จำกกำรเรยีนทีถ่กูฝึกมำให้คิดออกแบบเพยีงอย่ำงเดียว กำรเร่ิมต้นช่วงแรกจึงค่อนข้ำงมีอปุสรรค

ที่จะแปลงควำมคิดให้ออกมำเป็นชิ้นงำน แพนใช้เวลำอยู่พักใหญ่เพื่อสื่อสำรสิ่งที่ต้องกำรให้ออกมำ

เป็นรูปเป็นร่ำง

“เรำถูกฝึกให้คิดอย่ำงเดียว ไม่ได้มีทักษะพื้นฐำนแฟชั่นอะไรมำเลย ไม่รู้ว่ำผ้ำมีก่ีแบบ ไม่รู้ว่ำ 

ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้ำง ใช้วิธีสร้ำงแพตเทิร์นจำกกระดำษ ซึ่งพอท�ำเข้ำจริงแล้วไม่ง่ำยเลย เรำคิด

ออกมำแบบนี้ แต่ช่ำงจะท�ำได้ไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และด้วยควำมที่เป็นกระเป๋ำมันไม่เหมือน

เสื้อผ้ำที่เย็บมำแล้วใส่ได้เลย กระเป๋ำต้องกำรควำมมีน�้ำหนักเพื่อให้เป็นทรง ใช้เวลำกับกำรทดลอง

นำนมำกกว่ำจะผลิตล็อตแรกออกมำ”

หลังจำกใช้เวลำทดลองหำวธิกีำรอยูน่ำนแรมปี แพนกท็ดลองผลติกระเป๋ำลอ็ตแรกออกมำ 60 ใบ

คละแบบ ปรำกฏว่ำใช้เวลำเพียงสองอำทิตย์ก็สำมำรถขำยหมด

“ตอนนั้นรู้สึกรวยมำก คนอื่นท�ำงำนท้ังเดือนถึงจะได้เงิน แต่เรำใช้เวลำแค่แป๊บเดียวก็สำมำรถ

ขำยหมด โดยลืมคิดไปว่ำเรำใช้เวลำกับมันไปเท่ำไหร่ถึงจะท�ำออกมำได้ ที่ส�ำคัญลืมคิดถึงเรื่อง 

กำรท�ำธุรกิจว่ำจะท�ำยังไงให้สำมำรถรันสินค้ำออกมำได้เร่ือยๆ หลังจำกท�ำล็อตแรกเสร็จไป  

ซึ่งก็ยังไม่ดีเท่ำที่ควร เรำใช้เวลำอีก 2-3 เดือนเพื่อพัฒนำสินค้ำให้ดี ทั้งวิธีกำรผลิต เรื่องช่ำง กำรหำ

ซัพพลำยเออร์ในส่วนต่ำงๆ กว่ำทุกอย่ำงจะลงตัว อย่ำงตัวสำยเรำก็เสียเวลำคิดอยู่นำนท�ำยังไง 

ถึงจะหำวิธีปรับได้และเข้ำกับงำนของเรำ ลูกค้ำก็ทักเข้ำมำเร่ือยๆ เรำก็ต้องบอกปัดไปให้เขำรอ  

แต่โชคดีที่ลูกค้ำมีกำรสื่อสำรกับเรำอยู่เรื่อยๆ ส่งรูปสินค้ำมำให้ดูบ้ำง จึงท�ำให้แบรนด์ยังไม่หำยไป”

แพนเล่ำว่ำ เมื่อล็อตที่สองออกมำท�ำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมำกขึ้น จำกกำรได้รับโอกำสดีๆ จำก

หน่วยงำนและโครงกำรต่ำงๆ อย่ำง TCDC, โครงกำร Designer’s Room 2015 กรมส่งเสริม 

กำรส่งออกด้วย ท�ำให้ได้วำงขำยสินค้ำในร้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรออกงำนอีเวนต์ ทั้งในเมืองไทย  

และต่ำงประเทศ ท�ำให้งำนเป็นท่ียอมรบัมำกขึน้ จนกระทัง่มลีกูค้ำจำกสงิคโปร์บนิมำขอเป็นดสิทรบิวิเตอร์ 

ช่วยกระจำยสินค้ำให้ในตลำดต่ำงประเทศ โดยงำนของ A Pale Petal มีด้วยกันหลำยรูปแบบ ได้แก่ 

Cross Body Bag (ฐำนกลมและเหลี่ยม) Hand Bag และ Tote Bag โดยเน้นใช้โทนสีพื้นอย่ำง ขำว 

ด�ำ เทำเข้ม เทำอ่อน และโทนสีพำสเทล ไม่เน้นสีฉูดฉำด เหมำะกับทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่น วัยท�ำงำน  

วัยผู้ใหญ่ รำคำอยู่ที่ 1,500-3,000 บำท

แพนเล่ำถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงโลกดีไซน์ที่ต้องปรับมำเป็นโลกธุรกิจ จำกที่มีเพียงตัวเอง ต้อง

คิดถึงคนอื่น ซึ่งคือลูกค้ำด้วย

“แต่ก่อนท�ำงำนดีไซน์มีแค่ตัวเรำ แต่พอเป็นสินค้ำออกมำขำย มีคนใช้จริง ต้องมีกำรแชร์กับ 

คนอื่นด้วย ลูกค้ำเป็นเหมือนกำรรีเซิร์ชอีกทำงให้กับสิ่งที่เรำคิดออกมำและช่วยท�ำให้งำนพัฒนำ 

ต่อไป มันไม่ใช่แค่กำรท�ำออกมำแล้วเสร็จเหมือนแต่ก่อน โลกของธุรกิจส�ำเร็จไม่ส�ำเร็จวัดกันที ่

คุณจะสำมำรถรันต่อไปได้เรื่อยๆ ไหม อยู่รอดหรือเปล่ำ เมื่อก่อนงำนเสร็จก็มีควำมสุขแล้ว ตอนนี้

ขำยได้ก็ยิ่งมีควำมสุข และมีควำมสุขมำกขึ้นไปอีกเวลำลูกค้ำที่ถ่ำยรูปกลับมำให้ดู เป็นควำมสุขที่ 

ได้เห็นคนใช้งำนของเรำและเขำมีควำมสุข” 

A PAle PetAl
ความงดงามจากโลกดีไซน์ สู่โลกธุรกิจจริง

Text : nittaya / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

08-6356-4793
a.Pale Petal
a Pale Petal

โลกของไอเดียความคิดสร้างสรรค ์ 

อาจจบลงที่ชิ้นงานที่สามารถผลิตออกมา 

ได้ตรงความรู้สึกนึกคิดที่เราอยากท�า 

แต่ในโลกธุรกิจน้ัน 

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เรามีสินค้าดีๆ
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ONLINE MARKETING

	 Beanr	แอพพลิเคชันหาร้านกาแฟ	ร้านเบเกอรี	ส�าหรับผู้ใช้งานมือถือ	iPhone	ที่ไม่เพียงแต่ช่วยแนะน�า

ร้านกาแฟ	แต่ยังสามารถสั่งและช�าระเงินผ่านมือถือได้เพียงเครื่องเดียว	

	 โดยการท�างานของ	Beanr	เริม่ต้นจากการท่ีลกูค้ากดเข้าไปทีแ่อพพลเิคชนัเพือ่ค้นหาร้าน	จากนัน้แอพฯ	

จะแสดงร้านกาแฟทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุในละแวกใกล้เคยีงขึน้มาให้เลอืก	5	ร้าน	โดยแต่ละร้านจะแสดงแต้มคะแนน

สะสมให้ลกูค้าสามารถเลอืกเข้าไปใช้บรกิารได้	โดยหากสะสมครบ	60	คะแนนจะสามารถน�ามาแลกสนิค้า

ได้	1	รายการจากร้านใดก็ได้ที่เป็นสมาชิก	หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกร้านแล้ว	เพียงแค่กดปุ่มน�าทาง	

แอพฯ	จะน�าทางพาไปยังจุดหมายทนัที	และเมือ่เข้ามาถึงในบรเิวณร้าน	Beanr	จะเปลีย่นเป็นหน้าของร้าน

ให้อัตโนมัติ	แสดงเมนูที่ร้านเลือกมาโปรโมตให้เลือก	ลูกค้าสามารถสั่งผ่านแอพฯ	และช�าระเงินผ่านมือถือ

โดยใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตได้ทันที

	 ไม่เพียงแต่	User	เท่านั้นที่ได้ประโยชน์	Beanr	ยังเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้กับร้านกาแฟ

เพื่อช่วยในการจูงใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นด้วย	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร้าน	 และอัพเดต

ข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	

ร้านค้าทีส่นใจเข้าร่วมเป็นสมาชกิ	ไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	แต่รายได้ของแอพพลเิคชนัจะมาจากเปอร์เซน็ต์

รายได้ที่ลูกค้าเข้ามาสั่งอาหาร	 เครื่องดื่ม	 ผ่านแอพฯ	 Beanr	 ซึ่งทางร้านสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งให้กี่

เปอร์เซ็นต์	หากให้มากคะแนนแต้มสะสมของร้านก็จะมากขึ้นตามไปด้วย	ท�าให้สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้

มาใช้บริการได้มากขึ้นเช่นกัน 

เป็นเวลานานที่หลายคนเชื่อว่า การตัดสินใจด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ควรท�า แต่ในปัจจุบันผู้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า อารมณ์ทั้งด้านบวกและลบมีผลต่อการตัดสินใจปฏิเสธ 

หรือเลือกท�าตามความต้องการของตนเอง ซึ่งจากการศึกษาของ Antonio Damasio ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยา พบว่า ผู้ปราศจากอารมณ์และความรู้สึกมักตัดสินใจ

ด้วยความยากล�าบากในทุกเรื่อง รวมทั้งการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วย ดังนั้น ในแง่มุมของการท�าธุรกิจ ข้อมูลของแบรนด์ทั้งบนเว็บไซต์ อีเมล 

หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ อาจสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามได้ ด้วยกลยุทธ์ต่อไปนี้

Text : Kritsana S.

Marketing&Idea

1. บอกเล่าเรื่องราว

หนึ่งในสิ่งที่ท�าให้แบรนด์น่าสนใจคือ	 เรื่องราวของแบรนด	์ 

ผู้ประกอบการควรสร้างสรรค์เรื่องราวให้ลูกค้าเกิดอารมณ ์

คล้อยตาม	 อย่างการใส่มุกตลกลงในเร่ืองท่ีเล่าก็ช่วยให้ลูกค้า

รู้สึกมีความสุขขณะฟัง	 หรือการน�าเสนอเร่ืองราวที่มีความ 

ดรามาจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงเรื่องราวนั้นได้ง่าย	 เพราะคนเรา 

มักมีเรื่องดรามาเกิดขึ้นกับชีวิต	และเมื่อลูกค้ามีอารมณ์ร่วมกับ

เรือ่งราวนัน้	แนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สนิค้าหรอืบริการกม็มีากขึน้	

ทั้งนี้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการก็สามารถ

น�ามาบอกเล่าได้เช่นกัน

ส�าหรับเทคนิคเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจนั้น	ผู้เล่าควรเล่าเรื่อง

ทีผู่ฟั้งคุน้เคยเพราะท�าให้เกดิอารมณ์ร่วมได้ง่ายกว่าการเล่าเรือ่ง

ใหม่ๆ	 โดยเรื่องราวนั้นควรมีความน่าเชื่อถือ	 และเป็นเร่ืองที่

สามารถเข้าถึงง่าย	

2. ท�าให้ลูกค้าชอบแบรนด์

การมอบอารมณ์และความรู้สึกด้านบวกให้กับลูกค้าจะท�าให้

ลูกค้าอยากมีส่วนร่วมกับแบรนด์ไปเร่ือยๆ	 ส�าหรับการสร้าง

อารมณ์และความรู้สึกดีๆ	นี้	สามารถท�าได้โดยการใช้หลักการ

การแลกเปลี่ยน	เช่น	มอบคูปองส่วนลดให้กับลูกค้าทั่วไป	และ

ลูกค้าประจ�า	รับประกันคุณภาพสินค้า	มอบของขวัญในโอกาส

พิเศษ	และการน�าเสนอของฟรี	เช่น	ฟรีค่าจัดส่ง	ซึ่งการน�าเสนอ

ของฟรหีรอืข้อเสนอพเิศษช่วยกระตุน้ให้ลูกค้าอยากเข้าถงึรางวลั

และเกิดความพึงพอใจเพราะรู้สึกมีความสุข	 ขณะเดียวกัน 
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เครื่องมือการตลาดโดนๆ ส�าหรับร้านกาแฟ

Beanr

ผู้ประกอบการจะได้บางส่ิงจากลูกค้า	 นั่นคือการตัดสินใจซื้อ

สนิค้าหรอืบรกิารและได้รบัฟังข้อเสนอแนะทีพ่วกเขามต่ีอแบรนด์	

3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นอกจากความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจงตามลักษณะธุรกจิแล้ว	

ลกูค้ายงัมคีวามต้องการทัว่ไปตามหลกัความต้องการของ	Maslow	

นั่นคือ	ความปลอดภัย	ความภาคภูมิใจ	และความสมบูรณ์ของ

ชีวติ	ซึง่ความปลอดภยัสร้างได้โดยการย�า้ให้ลกูค้ารูส้กึว่า	สนิค้า

และบริการไม่เป็นอันตราย	 มีความปลอดภัยเมื่อใช้	 ส่วนความ

ภาคภมูใิจสร้างโดยการท�าให้ลกูค้ารูส้กึว่าได้ใช้สนิค้าหรือบรกิาร

ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าแบรนด์อื่น	และความสมบูรณ์

ของชวีติสร้างโดยการแสดงให้ลกูค้ารบัรูว่้า	แบรนด์ประสบความ

ส�าเร็จในการท�าธุรกิจและมีภาพลักษณ์ที่ดี	 ซ่ึงเมื่อใช้สินค้า 

หรือบริการของแบรนด์	ผู้ใช้ก็จะมีภาพลักษณ์ดีตามไปด้วย

4.แสดงให้ลูกค้าเห็นอีกด้านของธุรกิจ

ในทางจติวทิยา	คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มทีจ่ะเชือ่ถอืบคุคลทีม่ี

บุคลิกดี	 เพราะดูมีอ�านาจและมีความเป็นมืออาชีพ	 ซ่ึงการท�า

ธุรกิจก็เหมือนกัน	 ผู้ประกอบการต้องแสดงด้านดีของพนักงาน

ให้ลูกค้าได้เห็น	 เพราะพนักงานที่ดีถือเป็นคุณภาพเชิงบวกที่มี

ผลให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไว้วางใจในบริษัท	โดยอาจโพสต์ภาพ

กิจกรรมการกุศล	 การท�างาน	 หรืองานอดิเรกที่สร้างสรรค์ที่

พนักงานท�าลงบนสื่อออนไลน์เพ่ือให้คนหมู่มากได้เห็นคุณภาพ

เชิงบวกของบริษัท

5. ง่ายและเร็ว

นีค่อืความจรงิว่า	คนสมยันีม้คีวามพยายามน้อยและไม่ต้องการ

คิดอะไรเยอะ	 ดังน้ัน	 พวกเขาจึงไม่อยากเสียเวลาอยู่บนหน้า

เว็บไซต์ที่ไม่มีข้อมูลที่ต้องการหรือใช้เวลาในการซื้อสินค้านาน	

ดงันัน้	เว็บไซต์และช่องทางซือ้สนิค้าออนไลน์ของแบรนด์จงึควร

เข้าถึงง่าย	 ข้อมูลดาวน์โหลดอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน

ตามที่ลูกค้าต้องการ	ทั้งนี้การใช้ค�าว่า	“รวดเร็ว”	“ทันที”	หรือ

ค�าอื่นๆ	ที่ให้ความหมายเดียวกัน	ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ต้องใช้

เวลารอนานและเห็นว่าแบรนด์มีขั้นตอนการท�างานที่ง่าย 

และรวดเร็ว 

กลยุทธ์ใช้อารมณ์กระตุ้นยอดขาย
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	 “ธุรกิจ	 Startup	 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 มีสถิติที่น่าสนใจเกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.

2558	คือมีการลงทุนในกลุ่ม	Startup	ไทยประมาณ	35-40	

ลา้นดอลลารฯ์	หรือประมาณ	1,260-1,440	ลา้นบาท	ดว้ยดีล

ในการร่วมลงทุนในธุรกิจกว่า	20	ดีล	และยังมีอีกหลายดีล

ที่ไม่เปิดเผย	 รวมทั้งหมดแล้วคาดการณ์มูลค่าในการลงทุน

ประมาณ	50	ล้านดอลลาร์ฯ	หรือ	1,800	ล้านบาท”	

	 แอนดริว	 กวาลเซท	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กลุ่ม	

Strategy	และ	Innovation	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็สคอมมูนิ

เคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือดีแทค	กล่าวถึงการเติบโตของ	

Startup	 ไทย	 ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่น่าจับตามองและ 

ไม่แปลกใจที่ดีแทคเปิดโครงการ	dtac	accelerate	ปีที่	4	

ด้วยความเข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมา	 โดยแอนดริวบอกว่าปีนี้ 

ตัง้เป้าหมายทีจ่ะยกระดบั	dtac	accelerate	สูเ่วท	ีStartup	

โลก	 ซึ่ง	 3	 ปีที่ผ่านมาได้สร้างธุรกิจแบบโตเร็วให้กับทีมที ่

เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	11	ทีม	จนประสบความส�าเร็จใน

ธุรกิจ	และสามารถขยายสเกลสู่ตลาดต่างประเทศ	

เดินหน้าปั้นสตาร์ตอัพไทย

dtac accelerate batch 4

	 ณัฐธิดา	สงวนสิน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บัซซี่บีส์	จ�ากัด	กล่าวว่า	บัซซี่บีส์	 เป็นเพียงผู้ให้บริการรายเดียวในไทย	และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการแพลตฟอร์ม	CRM	โดยเกิดจาการมองเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจนี้	ลักษณะการบริการจะเป็น

ระบบอ�านวยความสะดวกในการสร้างร้านค้าและรบัสทิธปิระโยชน์จากร้านค้าแบบง่าย	โดยท่ีร้านค้าและแบรนด์สามารถสร้างรปูแบบ

ใช้งาน	ท�าให้ความนยิมในการเข้าไปดวูดิโีอ	สตรมีม่ิง	มากขึน้	

และ	VR	Technology	หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง	ก็ก�าลังถูก

เอามาท�าในเชิงพาณิชย์มากขึ้นต่อไป	 ส�าหรับ	 IOT	 หรือ	

Internet	of	Thing	และอปุกรณ์	เครือ่งจกัร	เครือ่งยนต์ต่างๆ	

ก็เรียนรู้ไปพร้อมกับ	 AgriTech	 ที่ก�าลังเป็นเป็นแนวโน้มใน

อนาคต”	

	 ท้ังน้ี	รปูแบบโครงการในปีน้ียงัคงคล้ายกบัปีก่อนๆ	กล่าว

คือ	 เปิดรับ	 Startup	 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเป็นเวลา	 

4	 เดอืน	 โดยมี	 Mentor	 ได้แก่	 อริยะ	 พนมยงค์,	 ภาวุธ	 

พงษ์วิทยภานุ,	ทวิา	ยอร์ค,	ณฐัวฒุ	ิพงึเจรญิพงศ์,	ไผท	ผดงุถิน่	

และ	 กิตตินันท์	 อนุพันธ์	 และวิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก 

ต่างประเทศ	 ส�าหรับส่ิงท่ีพิเศษในปีนี้คือ	 จะมีทีม	 Startup 

จาก	Digi	Malaysia	และ	Telenor	Myanmar	มาร่วมอบรม

ด้วย	 เพื่อให้	 Startupไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

ทีมจากประเทศเพื่อนบ้าน  

บัซซ่ีบีส์ (Buzzebees) เป็น Startup 

ที่ให้บริการแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

ด้วยการออกแบบพัฒนา 

CRM Platform แบบ Tailor-made 

ให้กับองค์กรต่างๆ ในลักษณะสะสมคะแนน

เพ่ือแลกซ้ือสินค้าและบริการ

	 “ผลงานของทีมที่เข้าร่วม	dtac	accelerate	ในปีก่อนๆ	ทีม

ทีผ่่านโครงการ	dtac	accelerate	จะโตขึน้	3-15	เท่า	ด้วยมลูค่า

ประมาณ	1	พันล้านบาท	โดย	70	เปอร์เซ็นต์ได้รับเงินลงทุน	ใน

ขณะท่ี	Startup	ในตลาดได้รบัเงินลงทุนเฉลีย่เพียง	20	เปอร์เซ็นต์

เท่านัน้	นอกจากนี	้500	TukTuks	ซ่ึงเป็นนกัลงทุนรายใหญ่ในระดับ

โลก	 และมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด	 มีพอร์ตการลงทุนถึง	 50	

เปอร์เซ็นต์ใน	 dtac	 accelerate	 และ	 ClaimDi	 ซอฟต์แวร์ที่

ปฏวิตัวิงการประกนัภยั	สามารถระดมทนุจากนกัลงทุนระดบัโลก	

ในรอบ	Series	A	เป็นเงินทั้งสิ้น	2	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ”

	 ทางด้าน		สมโภชน์	จนัทร์สมบรูณ์	ผูอ้�านวยการฝ่ายนวตักรรม

ธรุกจิ	และ	dtac	accelerate	กล่าวถงึเทรนด์ซึง่จะเป็นโอกาสของ	

Startup	 ไทยว่า	 “FINTECH	 ก�าลังร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ใน

ขณะที่	HealthTech	ก็ก�าลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก	จากการ

ที่โลกก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	ส่วน	EdTech	เป็นแอพพลิเคชัน

ทีจ่ะช่วยพฒันาการศกึษาทีช่่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา	

ขณะเดียวกันการขยายโครงข่าย	 4G	 ให้ครอบคลุมพื้นที่การ 

 Tech Startup

การใช้งานต่างๆ	 ในแบบที่เป็นแบรนด์ของตนเองได้	 เช่น	 

การสร้างสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของแบรนด์	 การสร้างแบรนด	์

Loyalty	 การเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า	 และการเพิ่มขึ้นของ

การรับรู้แบรนด์	 ซึ่งด้วยรูปแบบเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างร้านค้า

หรือแลกรับสิทธิประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว

	 “การพัฒนาซอฟต์แวร์	 ระบบบริหารจัดการลูกค้า	 เราจะท�า

ตั้งแต่การท�าโฆษณาแนะน�าสินค้าใหม่	 การเปิดร้านค้าออนไลน์	

ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้า	ซึ่งจะช่วย

ลดขั้นตอนการท�างานที่ยุ่งยากให้กับลูกค้าได้	ณ	 วันนี้	 บัซซี่บีส ์

มีรายการพรีวิลเลจและบริการ	 20,000	แคมเปญ	และมีสมาชิก

เข้ามาชมสิทธิพิเศษต่างๆ	20	ล้านคร้ังต่อเดือน	 และมีผู้เข้าชม

มากกว่า	200,000	คนต่อวัน	ที่ผ่านมามีสมาชิกน�าคะแนนสะสม

มาแลกสิทธิพิเศษไปแล้วกว่า	1	พันล้านแต้ม	 โดยตั้งเป้าไว้ 

ในปี	พ.ศ.2559	จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น	30	องค์กร”

	 ทั้งนี้นับตั้งแต่บัซซี่บีส์เปิดตัวในเดือนธันวาคม	 พ.ศ.2555	 

บัซซี่บีส์	 สามารถออกแบบพัฒนา	 CRM	 Platform	 แบบ	 

Tailor-made	ให้กับองค์กรต่างๆ	มีผู้เข้าใช้งานถึง	15	ล้านคน	

ซึ่งนับเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ

มีพันธมิตรทางธุรกิจกว่า	 20	 องค์กร	 ขยายตัวออกไปยังตลาด

ต่างประเทศ	 7	 ประเทศ	 ได้แก่	 เมียนมา	 สปป.ลาว	 กัมพูชา	

แอฟริกา	กานา	แคมารูน	ไอวอรี่โคสต์

	 ปัจจุบัน	บัซซี่บีส์มีบริการต่างๆ	แบ่งออกเป็น	5	ส่วนส�าคัญ	

ได้แก่	 1.CRM	Mobile	 Privilege	 2.Privilege	 Marketplace	

(e-Commerce)	3.Online	Survey	&	Digital	Media	4.E-Wallet	

และ	5.Application	Installation 

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto
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Text : Kritsana S.

ปาล์ม-ชมพลอย หลีระพันธ์ สาวสวยทายาทเจ้าของบริษัท 

มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จ�ากัด ที่มี 6 ธุรกิจอาหารในเครือ 

ได้แก่ เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์, 

ร้าน อ.มัลลิการ์, เรือนมัลลิการ์, ปาป้าปอนด์ พิซซ่า พาย 

แอนด์ พาสต้า, ปังยิ้ม และคุ้มกะตังค์ ซึ่งเธอได้เข้ามาช่วย

ดูแลธุรกิจของครอบครัวในต�าแหน่ง Chief Operations 

Officer ที่มีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

วางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต 

ระบบการจัดเก็บและการกระจายสินค้า รวมถึงระบบไอที 

โดยสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของการท�างาน

ในทุกๆ วัน มาจากสิ่งเหล่านี้

	 “คณุแม่เป็น	Role	Model	ในการท�างานของปาล์ม	

ต้ังแต่เด็กๆ	 ปาล์มจะติดตามคุณแม่เพื่อไปช่วยงาน

อยูเ่ป็นประจ�า	ดังนัน้	ปาล์มจึงซึมซบัและเข้าใจความ

เป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จรงิ	โดยคุณแม่สอนให้รูจ้กั

ภาวะผู้น�าที่ต้องกล้าตัดสินใจ	 ลุยถึงไหนถึงกัน	 

ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค	 และรักลูกน้องให้มาก	 ให้ใจ

กับลูกน้องจริงๆ	เพราะพนักงานทุกคนเหมือนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน	 นั่นคือ	“ครอบครัวมัลลิการ์”	 ถ้า 

ลกูน้องเหนือ่ยหนกั	เรากต้็องเหนือ่ยด้วย	ต้องไม่ปล่อย

ให้ลกูน้องรูส้กึท้อแท้เหมอืนโดนทอดทิง้	และต้องพสิจูน์

ให้เขาเห็นว่า	 เมื่อเราสามารถท�าได้	 เขาก็ต้องท�าได้

เช่นกัน	แม้แต่การช่วยล้างจานหรือล้างตัดแต่งผักบุ้ง

ในช่วงที่ร้านยุ่งๆ	 ถ้าลูกน้องท�าไม่ทัน	เราก็จะเข้าไป

ช่วยงานจนแล้วเสร็จ”

	 “ค�าชมของลูกค้าคือแรงผลักดันที่ดี	ทุกครั้ง

ทีไ่ด้รบัค�าชม	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งบรรยากาศ	รสชาติ	

และคณุภาพของอาหารอย่าง	“อร่อยจงั”	“อาหาร

เข้มข้น	รสจัด”	และ	“อาหารคุณภาพดี”	ท�าให้

ปาล์มภูมิใจและมีก�าลังใจในการสร้างสรรค ์

สิ่งดีๆ	 เพราะลูกค้ารับรู้ถึงความตั้งใจและ 

ความใส่ใจทีเ่ราทุม่เทลงไปในอาหารทุกจาน	และ

ทุกครั้งท่ีได้รับค�าวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ 

จากลูกค้า	ปาล์มจะรู้สึกดีใจเพราะท�าให้ได้รู้ว่า

พวกเขามีความหวังดีต่อร้าน	อยากบอก	อยาก

แนะน�าเพื่อให้เราได้พัฒนาและปรับปรุงร้านให้

ดียิ่งขึ้น”

	 “การที่มีครอบครัวที่อบอุ่น	 ทุกคนอยู่พร้อมหน้า 

พร้อมตากันและคอยให้ค�าปรึกษา	ให้ก�าลังใจ	และมี

กันและกันเสมอ	 ท�าให้ปาล์มมีความสุขและมีพลัง 

ในการท�างานในทุกๆ	 วัน	 โดยการได้เห็นคุณพ่อ 

คอยห่วงใย	ดูแล	และมารับคุณแม่ที่ร้านหลังเลิกงาน	

อีกทั้งไม่ว่าคุณแม่จะไปที่ไหน	 คุณพ่อก็จะไปด้วย	 

ไม่เคยทิ้งกัน	 และรอรับประทานข้าวกับคุณแม่แทบ 

ทุกวัน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�าให้ปาล์มรู้ว่า	 ไม่ว่าเวลาจะ 

ผ่านไปนานก่ีปี	 ความใส่ใจและความรักที่มั่นคงของ

คุณพ่อที่มีต่อคุณแม่และครอบครัว	 ท�าให้คนที่ได้รับ

ความรักนั้นมีชีวิตที่ดีและส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตใน

ด้านอื่นๆ	เช่น	การท�างานด้วย”

	 “การได้เดนิทางไปยงัสถานทีใ่หม่ๆ	ท�าให้ปาล์มได้เปิดมมุมอง	ได้เหน็

โลกในมุมใหม่	ได้รู้จักคนใหม่ๆ	และได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต	

โดยเฉพาะการด�าน�า้	กจิกรรมทีท่�าให้รูส้กึเหมอืนอยูอ่กีโลกหนึง่	นอกจากนี้	

สิ่งที่ได้จากการท่องเที่ยวคือ	ได้เห็นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการกิน

อาหารที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง	แต่ละประเทศ	ส�าหรับ

ปาล์มในแต่ละปีไม่ค่อยมเีวลาไปสงัสรรค์บ่อยนกั	ดงันัน้	การท่องเทีย่ว

เป็นทริปจริงจงัเพียงคร้ังเดียวกเ็หมือนร่างกายได้พักผ่อน	ได้เสริมสร้าง

พลังเหมือนได้	Recharge	ตัวเอง”

	 “พี่เป้เป็นรุ่นพี่ที่ปาล์มนับถือและคอยติดตาม

พัฒนาการของธุรกิจครอบครัวพี่เป้อย่าง	 บาร์บีคิว	

พลาซ่า	จากรุ่นพ่อสูรุ่่นลกูอยูต่ลอด	ซ่ึงพีเ่ป้เป็นผู้หญงิ

เก่ง	ไฟแรง	กล้าคิดกล้าท�า	สามารถสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่	 และมีวิธีคิด

ท่ีดีเย่ียมท่ีท�าให้เกิดการพลิกโฉมองค์กรได้อย่าง 

น่าทึ่ง	ท�าให้ธุรกิจเจริญเติบโต	และ	Active	มากกว่า

สมัยก่อน	 จากส่ิงเหล่านี้ท�าให้ปาล์มรู้สึกช่ืนชมและ

คอยตดิตามผลงานของพ่ีเป้และทมี	เพราะท�าให้ปาล์ม

มีแรงบนัดาลใจในการพฒันาธรุกจิของครอบครัวอย่าง	

มัลลิการ์	อินเตอร์ฟู๊ด	จ�ากัด	ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

และแข็งแรง”

ครอบครัวที่อบอุ่น 

ค�ำติชมจำกลูกค้ำ

กำรเดนิทำงและด�ำน�ำ้

พี่เป้ ชำตยำ ชูพจน์เจริญ

คุณแม่ อ.มัลลิกำร์ ธรรมวัฒนะ

Inspired me

ชมพลอย หลีระพันธ์

แรงบันดาลใจสานต่อเย็นตาโฟเงินล้าน
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Fit and FabULOUS

	 การออกก�าลงักายในปัจจุบันจะไม่เป็นไปตามมตีามเกดิอย่างทีเ่คยเพราะเราสามารถดาวน์โหลด

แอพพลิเคชันต่างๆ	 มาช่วยท�าให้เห็นทิศทางการออกก�าลังกายชัดเจนและบรรลุเป้าประสงค์ได้ดี

ขึ้น	วันนี้มีแอพฯ	น่าสนใจมาแนะน�า	ชอบอันไหน	ลองโหลดมาใช้งานดู	หลายแอพฯ	ดาวน์โหลด

ฟรี	แต่บางแอพฯ	ก็เสียตังค์ 

 • Endomondo เป็นแอพฯ	ที่แทร็กการเคลื่อนไหว	เช่น	วิ่ง	ปั่นจักรยาน	และกิจกรรมอื่นๆ	

ด้วยตวัเลขทีแ่ม่นย�า	และใช้งานง่าย	ถ้ายอมจ่ายเพิม่	จะได้รับบริการพรีเมยีมทีม่แีผนการเทรน	และ

การแนะน�าจากเทรนเนอร์ให้ด้วย

 • Charity Miles แอพฯ	ฟรี	ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆ	แค่เลือกสปอนเซอร์จาก

รายชื่อที่แอพฯ	ให้มา	เมื่อใดที่เราออกก�าลังกาย	ไม่ว่าจะวิ่ง	เดิน	ปั่นจักรยาน	ทุกๆ	ไมล์ที่เราท�าได้	

สปอนเซอร์ที่เราเลือกจะบริจาคเงินตามระยะทางเข้าการกุศล

 • Cyclemeter ส�าหรับผู้ใช้ไอโฟนเท่านั้น	 ว่ากันว่าเป็นแอพฯ	ปั่นจักรยานที่ดีที่สุดเพราะ

บันทึกข้อมูลละเอียดยิบและแม่นย�า	มีฟังก์ชันการใช้งานเยอะ	ทั้งยังเหมาะกับคนที่ออกก�าลังกาย

หลากหลายอย่าง	นอกจากปั่นจักรยาน	ยังแทร็ก	การเดิน	วิ่ง	และกิจกรรมอื่นๆ	ได้

 • DigiFit iCardio หากต้องการรู้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆ	ต้องดาวน์โหลดแอพฯ	นี้มาใช้	

เพราะจะบอกถึงอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก�าลังกายด้วยดิจิฟิต

 • Jefit Workout เหมาะส�าหรับผู้เล่นบอดี้เวท	 สามารถบันทึกจ�านวนเซ็ต	 จ�านวนแรป	 

มีตารางก�าหนดวันออกก�าลังกาย	 วันพัก	 วันไหนเล่นส่วนไหน	 ฟังก์ชันอาจจะไม่มาก	 แต่ส�าหรับ 

คนที่มุ่งบริหารกล้ามเนื้อ	เพาะกาย	แอพฯ	นี้ใช้ได้ไม่เลวนัก

 • The Johnson & Johnson Official 7 min Workout ส�าหรับคนที่ไม่มีเวลา	

แอพฯ	นี้แนะวิธีออกก�าลังกายที่ใช้เวลาเพียง	 7	 นาที	 อุปกรณ์มีเพียงเก้าอี้	 1	 ตัว	 วิธีคือแค่ท�าท่า

ต่างๆ	ตามแอพฯ	ท�าได้ทุกที่	แม้แต่ในออฟฟิศ	

 • Lost it! เป็นแอพฯ	ฟร	ีออกแบบมาส�าหรบันบัแคลอร	ีและ	Logging	Exercise	ซึง่ก็คอืการ

ออกก�าลงักายหรอืท�ากิจกรรมต่างๆ	ท่ีก�าหนดเวลาไว้	เช่น	วิง่คร่ึงช่ัวโมง	แอพฯ	จะบอกได้ว่าเผาผลาญ

แคลอรไีปเท่าใด	Lose	it!	ใช้ร่วมกับแอพฯ	อ่ืน	เช่น	Nike+,	Fuelband,	Fitbit	และ	Jawbone	UP

 • MyFitnessPal สามารถประเมินได้ว่าเรากินมากหรือน้อยแค่ไหน	และเวลาท�ากิจกรรม

ต่างๆ	เราเบิร์นแคลอรีไปได้เท่าไร	ว่ากันว่าเป็นแอพฯ	ใช้งานง่ายสุด	และมาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ

แคลอรีในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ	

 • Runmeter แอพฯ	ส�าหรับคนรักการวิ่ง	สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ	ได้มากๆ	โหลดฟรี	

แต่ถ้าอยากใช้เวอร์ชั่น	Elite	ก็จ่ายค่าสมาชิกเพียงปีละ	4.99	ดอลลาร์ฯ	ถือเป็นแอพฯ	ที่ราคาถูกสุด

เท่าที่เคยมีมาหากไม่นับแอพฯ	ฟรีอื่นๆ	ข้อเสียคือใช้กับระบบไอโอเอสเท่านั้น

 • Runtastic Six Pax Abs เหมาะกับคนที่เน้นบริหารหน้าท้องและต้องการลดพุง	 

เพราะสามารถแนะน�าท่า	 ก�าหนดโปรแกรมและเลเวลให้เลือก	 ระหว่างบริหาร	 แอพฯ	จะส่งเสียง

นับ	Rep	และ	Set	ให้	ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้ท�าท่าที่ถูกต้องด้วย

 • Spotify เป็นแอพฯ	เพลงต่อเนื่องที่ออกแบบมาให้เข้ากับการออกก�าลังกาย	เช่น	ถ้าก�าลัง

วิ่งออกก�าลังกาย	 แอพฯ	 จะค้นหาเพลงที่ที่มีจังหวะเหมาะสมให้	 หรือจะเลือกเพลงเองจากอัลบั้ม	

Running	Original	และ	DJ-Mixed	เป็นต้น	แอพฯ	นี้ต้องจ่ายรายเดือน	9.99	ดอลลาร์ฯ

 • UP Coffee แอพฯ	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย	ที่ช่วยบอกว่าปริมาณกาเฟอีนที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย	

ระดับไหนส่งผลต่อความรู้สึกเหน่ือยล้า	 และสร้างความยากล�าบากมากน้อยแค่ไหนในการ 

ออกก�าลังกาย	ก่อนใช้งาน	ต้องท�าการเชื่อมต่อกับแอพฯ	Jawbone	UP	24	หรือแอพฯ	อื่นในเครือ	

Jawbone	ก่อน		

Health

Text : น�้ำค้ำง

คู่มือช่วยออกก�ำลังกำย

ฉบับแอพฯ

ผู้เขียนไปเดินห้างเพ่ิงเปิดใหม่ไม่ก่ีเดือนแถวเลียบทางด่วนรามอินทรา	 พบว่า 

เป็นห้างที่อนุญาตให้ลูกค้าน�าสุนัข	แมวหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้	แถมทางห้างยังจัด

รถเขน็ส�าหรบัสตัว์เลีย้งมีทีปิ่ดมดิชดิกนัขนฟุง้กระจายไว้บรกิารด้วย	กม็ลีกูค้าจ�านวน

มากมาเดนิเทีย่วพร้อมสตัว์เลีย้ง	ส่วนใหญ่เป็นสนุขัทีไ่ด้รบัการดูแลด	ีสะอาดสะอ้าน	

แต่ใจผู้เขียนกลับประหวัดไปถึงบทความจากนิตยสารหัวนอกที่เคยอ่านเกี่ยวกับ 

ผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งที่ตาบอดเพราะสุนัขที่เธอเลี้ยง

ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ถูกสุนัขท�าร้าย	 หากแต่สาเหตุมาจากพยาธิในตัวของสุนัข	

พยาธินั้นมีชื่อว่า	Toxocara	อาศัยอยู่ในอุจจาระสัตว์	ทั้งสุนัขและแมว	เจ้าของสุนัข

มักเข้าใจว่าแค่เก็บกวาดอุจจาระสุนัขก็โอเคแล้ว	แต่	Toxocara	เป็นพยาธิทนทาน

ในเกอืบทกุสภาวะ	เว้นเสยีแต่จะราดด้วยน�า้ยาล้างห้องน�า้หรอืน�า้กรด	ดงันัน้	แม้เก็บ

มูลสุนัขไปแล้ว	แต่พยาธิก็อาจติดตามพื้น	และสนามหญ้าก็เป็นได้

เจ้าของสัตว์หลายคนอาจบอกว่า	 พวกเขาท�าความสะอาดสุนัขเป็นอย่างดี	 

ต่อให้สะอาดแค่ไหน	 แต่ความเป็นไปได้ท่ีพยาธิจะติดตามขนโดยเฉพาะบริเวณ

บั้นท้ายมีสูงมาก	ยิ่งบ้านที่เลี้ยงสุนัขในบ้าน	ปล่อยให้เล่น	ให้นอนในบ้าน	มีโอกาส

ที่พยาธิจะติดตามโซฟา	และที่ต่างๆ	และกับคนที่รักสุนัขราวกับลูก	สามารถจูจุ๊บ

มันได้แบบสนิทใจ	 เราไม่รู้หรอกว่ามันไปกินหรือไปเลียอะไรมาบ้าง	 จะมีพยาธิ 

หรือไข่พยาธิติดมาด้วยหรือเปล่า

ข้อมูลระบุเมื่อไข่พยาธิหลุดรอดเข้าร่างกายเรา	 ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนและฝังตัว

กบัผนงัระบบทางเดนิอาหาร	ถ้าโชคร้ายมนัชอนไชไปถงึนยัน์ตากจ็ะท�าให้เกดิอาการ

ระคายเคือง	ตาพล่ามัว	มองไม่ชัด	จนถึงตาบอด	ที่ส�าคัญพยาธิชนิดนี้ฝังอยู่ในตัว

เราได้นานหลายปี	เคยมเีคสทีเ่ด็กรับไข่พยาธเิข้าไปตอน	1	ขวบ	แต่อาการแสดงออก

ในอีก	5	ปีต่อมา	และเด็กคนนี้ก็ตาบอดสนิท

บ้านเราอาจไม่ค่อยเจอเคสแบบนี้	แต่ที่อเมริกา	ข้อมูลระบุมีคนได้รับผลกระทบ

จากพยาธิ	Toxocara	ราวหมื่นรายเลยทีเดียว	นี่	ดังนั้น	หมั่นท�าความสะอาดสุนัข	

พาไปถ่ายพยาธิบ้าง	 และเวลาเล่นกับสัตว์เลี้ยงเสร็จต้องล้างมือทุกครั้ง	 คืออย่า

ประมาทและปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดีที่สุด		

Text : Morning Dew

ภัยจากสัตว์เลี้ยง
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	 เพราะไม่อยากให้อาหารไทยถูกหลงลมืไปตามกาลเวลา	แวน-อายษุกร อารยางค์กรู	จงึหยบิสตูรอาหารไทยดัง้เดมิของ

คุณยายมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารไทยหน้าตาร่วมสมัย	 แต่คงไว้ซึ่งรสชาติต้นต�ารับ	 นอกจากนี้	 เพื่อให้อินกับการเปิด	

AEC	ทางร้านยังมีเมนูอาหารชื่อดังของแต่ละชาติในอาเซียนให้ได้ลิ้มลอง	 โดยรสชาติของอาหารเหมือนต้นต�ารับไม่มี

ผิดเพี้ยน

	 เมนูแรกทีอ่ยากแนะน�าเป็น	ข้าวแช่ชาววงั	ทีเ่สร์ิฟพร้อมเครือ่งเคียงอย่างหอมแดงทอดสอดไส้ปลาแห้ง	ลัน่ทมทอดสอดไส้

ปลา	หมูฝอยที่ท�าจากหมูพะโล้ตุ๋นจนเปื่อยฉีกฝอยแล้วน�าไปทอด	กะปิทอดที่ไร้ซึ่งกลิ่นกะปิ	และหัวไชโป๊ผัดหวานที่รส

ไม่หวานจัดและเป็นความหวานที่ได้จากน�้าตาลปี๊บ	ถัดมาเป็นอาหารสัญชาติเวียดนามอย่าง	ปลานึ่งใบตอง	ปลากะพง

ขาวสดๆ	ราดซอสผักชี	ซึ่งมีความคล้ายน�้าย�าของไทยแต่รสชาติไม่เผ็ด	จากนั้นห่อปลาด้วยใบตองแล้วน�าไปนึ่งจนสุก	

จานนี้รับประทานคู่ผักดองเวียดนามและสลัดผัก	 อีกจานที่อยากให้ลองเป็น	 ชาก๋วยเตี๋ยว	 อาหารจากปีนัง	 ประเทศ

มาเลเซีย	 เส้นใหญ่ผัดกับซอสกะปิ	น�้าตาลปี๊บ	 และเครื่องทะเลอย่างหอยแครง	ปลาหมึก	และกุ้ง	 ส่วนคนรักสุขภาพ

เห็นจะเหมาะกับ	 ย�าหัวปลี	 หัวปลีหั่นฝอยแช่ในน�้าสลัดย�ารวมกับหอมแดง	 ใบสะระแหน่	 และผักชีฝรั่ง	 โรยหน้าด้วย

หอมแดงเจียว	

	 ล้างคาวกนัหน่อยด้วยขนมไทยโบราณอย่าง	ปลากรมิไข่เต่า	ทีเ่สร์ิฟมาในหม้อดนิเผา	โดยแยกเสร์ิฟเป็นหม้อปลากรมิ

และหม้อไข่เต่า	แป้งนิ่ม	หอมกลิ่นคาราเมล	และท�าสดแบบที่ต่อที่

	 ช่วงเทีย่งและเยน็	คนจะเยอะเป็นพิเศษ	ควรโทรศพัท์จองล่วงหน้า	และอาหารบางเมนทู�าเพียงไม่ก่ีทีต่่อวนัและท�าสด

แบบที่ต่อที่	เช่น	ข้าวแช่ชาววัง	ที่ท�าเพียง	6	ที่ต่อวันเท่านั้น	หากมาหลายคนต้องโทรศัพท์สั่งล่วงหน้า

OSITO UNIQUE SPANISH 
สนุกลิ้นกับอาหารสเปน รสชวนติดใจ

MARIE GUIMAR 
อาหารไทยดั้งเดิมรสคุ้นเคย

ซ.ทองหล่อ 15 เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.    0-2712-8036

Eating Out Text : Duckkiez / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์
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แนะน�าร้านอาหารเข้ามาได้ที่	smestartupfreecopy@gmail.com

	 เพราะในกรงุเทพฯ	ยงัไม่มร้ีานอาหารสเปนให้ได้ลิม้รสความอร่อยมากนกั	เจ้าของร้านจงึตดัสนิใจเปิดร้านอาหาร	

El	Osito	ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ	Osito	และได้เชฟฝีมือดีอย่างเชฟ	Daniel	Bucher	จากโรงแรม	Plaza	Athenee	

มาเติมแต่งรสชาติของอาหารสเปนให้อร่อยย่ิงขึ้น	 โดยเชฟได้พลิกแพลงอาหารสเปนรสดั้งเดิมให้ออกมากึ่งฟิวชั่น

นิดๆ	และคัดสรรวัตถุดิบออร์แกนิกที่มีในท้องถิ่นไทยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

	 เริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูยอดนิยมอย่าง	Paella	de	Mariscos	ข้าวผัดสเปนที่รสชาติไม่จัดจ้านนัก	ข้าวเมล็ด

โตมีสีเหลืองทองจาก	Saffron	และชูรสเค็มด้วยมะกอก	ส่วนซีฟูดที่น�าไปผัดกับข้าวมีทั้งหอยตลับ	กุ้ง	และปลาหมึก	

แนะน�าให้บีบเลมอนลงบนข้าวก่อนรับประทานจะได้รสอร่อยไปอีกแบบ	ส�าหรับใครอยากสร้างความตื่นเต้นบนโต๊ะ

อาหารต้องสั่ง	Pincho	Pintxo	Set	12	Pieces	เมนูที่ชวนลุ้นว่าท็อปปิ้งต่างๆ	ทั้ง	12	หน้าบนขนมปังโฮมเมดหั่นชิ้น

พอดีค�าจะรสชาติเป็นอย่างไร	และเมนูปิดท้าย	Almejas	a	la	‘conserva’	หอยตลับผัดซอสสูตรเฉพาะที่เสิร์ฟมา

ในกระป๋อง	โรยหน้าด้วยเบคอนกรอบและสาหร่ายพวงองุ่น	หากรับประทานกับขนมปังโฮมเมดจะเข้ากันดีไม่น้อย

	 เพื่อความสมบูรณ์แบบของม้ืออาหาร	 ผู้ไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเลือกปิดท้ายมื้อด้วยม็อกเทลเย็นๆ	 สัก

แก้ว	ส่วนนกัดืม่	ทางร้านมเีหล้าจนิให้เลอืกกว่า	50	แบรนด์	และคอ็กเทลรสเยีย่มจากฝีมอืบาร์เทนเดอร์แถวหน้าของ

เมืองไทย

	 Osito	สามารถรองรบัได้	70	ทีน่ัง่ทัง้ชัน้บนและล่าง	ถ้าต้องการความเป็นส่วนตวั	เลอืกนัง่บรเิวณช้ันสองของร้านได้	

หากมาในช่วงเย็นของวัน	ควรโทรศัพท์จองล่วงหน้า

อาคารมหาทุน พลาซ่า ถ.เพลินจิต เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 10.30-24.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-24.00 น.  
  0-2651-4399    OsitoBKK   www.ositobkk.com
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ART WALK  Text : Duckkiez

MY HOMETOWN

			นิทรรศการผลงานศิลปะของ	เพลิง	วัตสาร	ที่

บนัทกึเรือ่งราวอันดงีามของวถีิชวีติผูค้นในสงัคม

เกษตรกรรมที่ท�านาไร่แบบพออยู่พอกิน	 ซึ่งต่าง

จากทกุวนันีท้ีผู่ค้นท�าเกษตรกรรมเคมีกนัมากข้ึน	

และการแผ้วถางท�าลายป่ายังเกดิขึน้อย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน	 ดังนั้น	 ศิลปินจึงต้องการบันทึกเรื่องราวดีงามในอดีตไว้	 เพ่ือให้ลูก

หลานได้ศึกษาเรียนรู้ในวันข้างหน้า

MY TRUE LOVE

	 หอศลิป์สมบตัเิพิม่พนู	แกลลอร	ีมคีวามภมิูใจน�าเสนอนิทรรศการ

ภาพเขียนจาก	พิมพ์จิต	ตปนียะ	และ	ปิ่นนุช	ปิ่นจินดา	ศิลปินหญิง

นักเล่าเรื่อง	ผู้อยู่ในวงการศิลปะภาพประกอบมากว่า	15	ปี	ผลงาน

ภาพเขียนขนาดกะทัดรัดกว่า	 50	 ชิ้น	 สะท้อนให้เห็นถึงการค้นหา

ความหมายของชีวิตในหนทางท่ีต่างกันของคนบนโลก	 โดยศิลปิน

ทั้งสองได้ค้นเจอความสุขที่เกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อลูกสาว	 และ

การท�างานศิลปะ

TRAveL & ReLAx  Text : Duckkiez shopping Text : ขนิษฐา สุวรรณธรรมา / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

	 บรรยากาศแดดร่มลมตกของวนัหยดุสดุสปัดาห์ช่างเหมาะกบัการเดนิช้อปชวิชวิ	ทีต่ลาดนดินดิ	ตลาดขนาดเลก็น่ารัก

ที่จัด	ณ	ลานด้านหน้าโรงแรมบ้านชาติ	โรงแรมกลางเมืองเก่าข้าวสาร	ตลาดเก๋ๆ	แห่งนี้รวมไว้ซึ่งงานคราฟต์แปลกตา

และสนิค้าออร์แกนกิอย่างสบูแ่ละพชืผกัปลอดสารพษิ	ภายในงานไม่เพยีงมแีต่คนไทยเท่านัน้	หากยงัคกึคกัไปด้วยชาวต่างชาติ

ที่เดินสวนกันไปมาเต็มลานด้านหน้าโรงแรม	 ในส่วนของสินค้ามีความเก๋จนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะจับจองช้ินไหนดี	 

อย่างงานเพ้นต์มือแบรนด์	Mon	Studio	ที่ต้องมองเหลียวหลังเลยทีเดียว	เพราะเสื้อ	กระเป๋า	และถ้วยชามเซรามิกนั้นมี

ลวดลายแปลกตาจรงิๆ	หากชอบผลติภณัฑ์จากธรรมชาต	ิไม่ควรเดนิเลยผ่านร้าน	VIYA	essence	ทีมี่สนิค้าขนาดทดลอง

แจกฟรีด้วย	ส่วนใครเป็นสายออร์แกนิก	ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้และธัญพืชต้องแวะร้าน	Rai	Pak	Hom	หรือเดินเลยมาอีก

หน่อยจะพบร้าน	 Thailand	 Young	 Farmer	 และสาวๆ	คนไหนชอบรับประทานแต่ไม่อยากอ้วน	 ขนมปังโฮลวีต	 100	

เปอร์เซ็นต์จากร้าน	Craft	Bread	รับรองไม่ท�าให้ผิดหวัง

อัพเดตความเคลื่อนไหวของตลาดนิดนิดได้ทาง    nichenicheweekend 

Life Style

หอศิลป์ Chamchuri Art Gallery จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันนี้-7 เมษายน 2559 หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูน แกลลอรี ซ.สุขุมวิท 1 จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2559

MOROC HOME RESORT

	 ท่ีพักสุดฮิปเพียงหนึ่งเดียวบน

เกาะสชัีงทีช่วนให้หลงใหลในมนต์เสน่ห์

ของสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโก	

อนิเดยี	ทีม่สีสีนัเด่นสะดดุตา	ห้องพกั

ทั้ง	 20	 ห้องตั้งอยู่บนตึกโมร็อกโก	 

4	 ตึก	 ซึ่งแต่ละตึกแตกต่างกันที่ 

วิวทิวทัศน์และพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง	 และ	 Moroc	 Home	 Resort	 

ยังมีรีสอร์ตแนวราบอีก	3	หลังไว้คอยบริการด้วย	

อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
 09-5756-7656, 09-9191-0101 
 Moroc Home Koh Sichang

SHERATON HUA HIN RESORT & SPA 

	 รสีอร์ตหรรูะดบัห้าดาวรมิชายหาดชะอ�า

ที่มีห้องพักเชื่อมต่อโดยตรงกับสระว่ายน�้า

แบบลากูน	ความยาว	560	เมตร	ที่ทอดตัว

ลดเลีย้วไปตลอดแนวของรสีอร์ต	ผูม้าเยอืน

นอกจากได้เพลิดเพลินกับวิวทะเล	ท้องฟ้า

สีคราม	 และชายหาดอันงดงามแล้ว	 ยังได้

สัมผัสการบริการแบบไทยที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม	ความเป็นมิตร	และความ

รู้สึกอบอุ่นเสมือนพักผ่อนที่บ้านตนเอง

อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 
 0-3270-8000 
 www.sheratonhuahin.com

THEO LIVING YOGA 

	 สถาบันสอนโยคะเพื่อสุขภาพแห่งใหม่ท่ี

น�าเสนอ	Chakra	Balancing	Yoga	คลาส

โยคะพิเศษทีจ่ะช่วยให้ค้นพบสมดลุในร่างกาย

และจติใจด้วยศาสตร์แห่งโยคะและพลงัจักระ

ในท่วงท่าเฉพาะของแต่ละบคุคล	นอกจากนี้	

บรรยากาศในคลาสยังเน้นความสบาย	สงบ

และการกระตุ้นพลังงานจักระด้วยศาสตร์ของกลิ่นและเสียงบ�าบัด	 เพื่อ

ให้จิตใจได้ผ่อนคลายและปรับร่างกายให้สมดุล	

ชั้น 2 ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ ซ.สุขุมวิท 20 
เปิดบริการทุกวัน 11.00-18.00 น.

ตลาดนิดนิด
ตลาดที่คนรักงาน Arts & Craft ต้องมาเดิน
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Travel

Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  / Photo : สาธิต บัวเทศ

	 ใบหน้าของชาวสวนเต็มไปด้วยรอยยิ้มในพืชพรรณผลไม้ 

หลากหลายที่ผลัดเวียนกันออกผลตามฤดูกาล	 แต่ละเรือกสวน

คล้ายจิกซอว์ชิ้นเล็กๆ	ที่กระจัดกระจายไปตามการหมุนเปลี่ยน

ของวันเวลา	 ทว่าเมื่อเรียงร้อยต่อประสาน	 ภาพของชุมชน	ณ	 

ลุ่มน�้าแห่งหนึ่งของนครปฐมก็กระจ่างชัดคงทน

	 ท่ีต�าบลคลองจนิดา	พีน้่องชาวสวนทีน่ีรู่จ้กัและมัน่ใจว่าสายน�า้

ไม่มวีนัอ่อนแรง	แม้จะห่างพ้นมนัมานาน	ทว่ามนัยงัสมบรูณ์มค่ีา

เสมอกบัต้นไม้ของพวกเขา	และไม่แตกต่างจากผนืแผ่นดินทีโ่อบ

อุ้มและชีวิตให้แข็งแรงยั่งยืน

- 1 -
	 ยามสายสะท้อนแดดแรงร้อนวบิวับลงบนถนนสายย่อยทีล่าก

ผ่านหน้าวัดวังน�้าขาว	 เมื่อเราเข้ามาเยือนพื้นที่กว้างขวางราว	

16,378	ไร่ของต�าบลคลองจินดา	ผืนแผ่นดินที่เปรียบราวตะกร้า

ผลไม้ของคนนครปฐม	

ครรลองเรือกสวน 

ณ คลองจินดา

	 โลกรอบด้านเขยีวครึม้เมือ่เราผ่านพ้นถนนใหญ่และเลียบเลาะ

ตัวเองเข้าริมล�าคลองที่รายล้อมไปด้วยร่องสวน	 กลางฟ้าใสสด

แห่งฤดูร้อน	ความเคลื่อนไหวตกหล่นเรียงรายอยู่ในหมู่บ้านราว	

14	หมู่ของคลองจินดา

	 แผ่นดินโบราณแห่งลุม่น�า้นครชยัศรผืีนนีต้กทอดความเก่าแก่

ไว้ในเวลาหลายร้อยปี	 ด้วยความที่มี	 “ดินด�า	 น�้าดี”	 แผ่นผืน 

ริมคลองจึงสั่งสมเรื่องราวด้วยการหักร้างถางพงเพื่อท�ากิน	จาก

ทุ่งนากว้างไกลไพศาล	สู่แดนดินที่ว่ากันว่าปลูกอะไรก็งอกงาม		

	 ในอดีต	พื้นที่คลองจินดาคือที่ดินของเจ้ามณฑลนครชัยศรีที่

ปล่อยให้ชาวบ้านเช่าท�ากิน	 ก่อนจะมีการซ้ือ-ขายเปลี่ยนแปลง

โฉนดของราษฎรราวสมัยรัชกาลที่	5	ถึงสมัยรัชกาลที่	6	ในยุค

ที่ราคาทองค�ามีราคา	 400	 บาท	 และการซ้ือ-ขายและเปลี่ยน 

เกิดขึน้อย่างง่ายดาย	ว่ากันว่าบางแปลงซือ้-ขายกันด้วยผ้าขาวม้า

เพียงผืนเดียว

ลมบ่ายต้นฤดูร้อนไล้ระบายเนื้อตัว ขณะใครสักคน

ปล่อยตัวเองล่องลอยไปกับล�าคลองสายโบราณ

แห่งอ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	 หากมองกนัด้วยสายตาของนก	โลกอกีใบของคนคลองจนิดา

แยกย่อยออกมาตามสายคลองสาขา	 โดยมีคลองจินดาที่ขุด 

ให้ตัดตรงเพื่อผันน�้าเข้ามาสู่พื้นที่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	5	 เป็น

เส้นสายหลัก	 จากปากคลองท่ีต่อกับแม่น�้าท่าจีนแถบต�าบล 

บางช้าง	 ผ่านพ้นมาถึงที่ตั้งอันแสนสมบูรณ์ของคลองจินดาอัน

เปน็ชว่งกลางคลอง	และด้านปลายคลองคือต�าบลตลาดจินดาที่

ถัดออกไป

	 รองรับนิยามของค�าว่าแดนดินอันแสนสมบูรณ์และเก่าแก	่

ทีม่าของชือ่คลองจนิดาตกทอดอยูใ่นเรือ่งเล่าโบราณทีว่่าชาวบ้าน

แต่เดิมเรียกคลองส�าคัญสายนี้ว่า	คลองสองวา	ด้วยความกว้าง

แต่เดิมอันน้อยนิด	ยามน�้าลงตื้นเขิน	ชาวจีนที่ล่องเรือเข้ามาซื้อ

พชืผลต้องลงเรอืเขน็ไปด่าไป	ชาวบ้านจงึเรียกท่ีนีว่่าคลองจนีด่า	

และเพี้ยนผันเป็นคลองจีนดาในภายหลัง

	 บ้างก็เปรียบเปรยที่นี่ว่าสมบูรณ์ดุจเพชรนิลจินดา	ปลูกสิ่งใด

ก็งอกงาม	 และในเรื่องที่เก่าแก่เคียงคู่ผู้คนของที่น่ี	 คือต�าบลนี้
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ดกดืน่ไปด้วยต้นจนัทน์ และแต่เดมิมชีาวชวาล่องเรอืเข้ามาค้าขายถงึลุม่

น�า้ท่าจนี พวกเขาเรยีกต้นจนัทน์ว่า จนิดาหนา และอาจเป็นชือ่ชมุชนเก่า

แก่แห่งลุ่มน�้าท่าจีนแห่งนี้

 “แต่เดิมคนรุ่นปู่ย่าเขาจับจองท�ากินกันมา ก่อนจะเป็นสวนใหญ่โต

อย่างทุกวันนี้นะ คลองจินดามีแต่ไร่มัน ไร่แตงโม” เราอยู่กันที่หมู่ที่ 5 

กลางสวนฝรั่งของลุงนิเวศน์ พันธุ์จินดา ร่องสวนลากแนวยาวไปตามคัน

ดินที่ขีดแบ่ง แนวมะพร้าวข้ึนอยู่ที่ปลายตาเพื่อยึดโยงคันดิน อันเป็น 

อัตลักษณ์หลักของสวนที่นี่

 “สวนคลองจินดาดูง่ายๆ ต้องมีมะพร้าวขึ้นกันแนวดินตรงคันสวน 

ตามร่องจะมี ‘ค้าง’ ให้ไม้โน้มกิ่งเข้าเกาะหากัน ไม่ค้อมลงเรี่ยน�้า” สวน

ฝรัง่ของลงุนเิวศน์กเ็ช่นกนั มนัตดิฝร่ังกมิจผูลโตผวิเขยีวสวยพร้อมให้เกบ็

ทุกเช้า การงานของพวกเขาดงึเราออกจากโลกอนัรบีเร่งด้านนอก เตม็ไป

ด้วยบรรยากาศโบราณอันมากรายละเอียด

 จากปลูกมันปลูกแตงโมในสมัยคนรุ่นก่อร่างปักหลัก ส่งต่อสู่การขยับ

ขยายยกดินเป็นร่องสวนใหญ่ พืชพันธุผ์ลไม้ยนืต้นหลากหลายได้แทงราก

หยดัยนืกว่า 50 ปี ทัง้มะพร้าวน�า้หอมอนัเลือ่งชือ่ ละมดุ องุน่ไวน์มะละกา 

ส้ม พุทรา มะนาว รวมไปถึงสารพันผักสวนครัว

 “คนที่นี่ปลูกไม้แดกก่อนไม้ดอก” ในโมงยามที่ชมพู่ทับทิมจันทร์ก่าย

กองในเพิงหน้าบ้านลุงบุญลือ สระทองขอ นิยามการปลูกพืชแบบ “รุ่น

เก่า” ของคนคลองจินดาด้วยอารมณ์ขัน และมันเป็นเช่นนั้นจริงหากใคร

สักคนได้ลองพาตัวตนวนเวียนไปในทางสวนอันแสนวกวนท่ีคล้ายจะมี

เพียงพวกเขาที่จ�ามันได้ขึ้นใจ

 “ชมพู่จะหวานอยู่ที่ยกร่องสูง น�้าข้างในจะชุ่ม” ลุงหยิบยื่นน�้าใจผ่าน

ชมพู่ผิวสวย ใครสักคนถามถึงปลายทางของมัน เพื่อท่ีจะรู้ว่าทั้งตลาด

ปฐมมงคลที่อ�าเภอเมืองฯ ปากคลองตลาด และยาวไกลไปถึงตลาดสี่มุม

เมืองและตลาดไท

 “แต่ก่อนดนิดกีว่านีเ้ยอะ น�า้ทะเลยงัเคยหนุนตามน�า้ขึน้น�า้ลง เดีย๋วนี ้

มีประตูน�้าที่ปากคลอง เราต้องเปลี่ยนวิธีดูแลดิน” ลุงว่าแต่เดิมคนคลอง

จินดาชินสภาพสองน�้าที่แร่ธาตุจากน�้าทะเลจะฉายอยู่ตามร่องสวนยาม

น�้าทะเลหนุน ผลไม้ที่นี่จึงมีรสหวาน “เดี๋ยวนี้ต้องใช้เกลือใช้ปุ๋ยแทน” 

 ทว่าแทบทกุนาทผีูค้นในหลายหมูบ้่านของคลองจนิดากม็ชีวีติคล้ายคลงึ

กัน เรือกสวนและเหล่าผลไม้เปรียบดุจลมหายใจ การก้าวเดินและชีวิต

แต่ละวันนั้น ค�าว่าเกษตรกรรมเป็นเหมือนแรงผลักดันให้การก้าวต่อมี

ความหมาย

 เป็นทิศทางชีวติท่ีพวกเลือกหย่อนเมล็ดพันธุแ์ห่งความหวังลงทกุฤดูกาล
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 ภายใต้สแลนครึม้ด�าทีก่รองแสงนัน้คอืโลกอกีใบ โลกท่ีคนอย่าง ส่งเสรมิ 

รอดบ�ารุง มีความสุขยามได้เห็นใบไม้ใบเติบโตงดงาม

 “เราค่อยๆ ท�า เก็บกินไปเรื่อยๆ” ลุงส่งเสริมอาจคล้ายหลายคนใน

คลองจินดา ที่ชีวิตอันผูกพันอยู่กับสวนผลไม้นั้นส่งผลแตกต่อให้มีทาง

เลือกเดนิเป็นของตนเอง ไม้ใบทีใ่ช้ประดบัอย่างพลจีูบ มอนไจแอนท์ ล้วน

เต็มไปด้วยความเอาใจใส่

 “ไม้ใบให้ผลงาม เร็ว แต่ไม่ให้รายได้สูงเหมือนปลูกไม้ผลนะ” ใต ้

สแลนนัน้เตม็ไปด้วยการเรยีนรู ้ไม้ใบใช้ประดบัในงานมงคล จดัช่อดอกไม้ 

ล้วนมีปลายทางเดียวคือปากคลองตลาด การเอาใจใส่ทั้งเรื่องแดด น�้า 

และลม ท�าให้วันๆ ลุงส่งเสริมมีชีวิตอยู่กับลวดลายและความเขียวรื่น

 ลมบ่ายไล้ระบายภายในสวนไม้ใบ ลุงว่าคนคลองจินดาไม่ยึดติด  

บางคนไม่กลัวการสูญเสียสายพันธุ์ผลไม้ หันไปปลูกเพาะไม้พันธุ์กัน 

เป็นล�่าเป็นสัน “มันอยู่นิ่งไม่ได้หรอก การเรียนรู้นั้นส�าคญั” เช่นนัน้เอง

หากเลาะเวยีนไปตามสวนต่างๆ เราจะเหน็ถงึความหลากหลายของการ

เพาะปลกู ไม่นบัผลไม้และผกัทีผ่ลดัเวยีนไปตามฤดูกาล แต่บางสวนนั้น

เน้นหนักไปที่การขายกิ่งพันธุ์และต้นพันธุ์

 ขณะเดินเข้าไปตามสวนของพี่ป้าน้าอา ดูเหมือนโลกใบเล็กของคน

คลองจนิดาจะเตม็ไปด้วยส่วนเสีย้วอนัหลากหลายทีป่ระกอบกนัขึน้ และ

เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

 คืนวันในโลกผลไม้และการเพาะปลูกราวเหรียญสองด้าน  

แม้มวลน�้าในคลองจินดาและคลองย่อยหลากหลายที่หล่อเลี้ยงคนที่นี่ยัง

สะอาดใส ทว่าการเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองทั้งเรื่องการระบายน�้า สวะ 

การปิดก้ันการไหลเวยีนจากการพัฒนารอบนอกท�าให้ดนิตะกอนทีม่ากับ

น�้าหลากอนัเป็นธาตอุาหารลดน้อยถอยหายไปจากร่องสวน “หลายคนต้อง

หนัไปพึง่ปุย๋วทิยาศาสตร์และสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช” 
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How to Get tHere
	 สะดวกทีส่ดุคอืใช้ทางหลวงหมายเลข	4	(เพชรเกษม)	

ผ่านเขตหนองแขม	 พุทธมณฑลสาย	 4	 อ้อมน้อย	 

อ้อมใหญ่	 ข้ามแม่น�้าท่าจีน	 ผ่านแยกอ�าเภอสามพราน	

จากนั้นแยกซ้ายที่แยกคลองใหม่	 แล่นไปตามถนน

คลองใหม่	เมือ่ถึงแยกโรงเรียนนาคประสทิธิ	์เลีย้วขวา

ไปตามป้ายตลาดน�า้คลองจินดา	 อีกราว	 9	 กิโลเมตร	

ถึงต�าบลคลองจินดา

wHere to eat
	 	ที่ต�าบลคลองจินดามีร้านอาหารตามสั่งเจ้าดั้งเดิม	

รสชาติจัดจ้าน	 เมนูปลารสชาติเป็นเลิศ	 แนะน�าร้าน	

ส.โภชนา	ไม่ไกลจาก	อบต.คลองจินดา	

	0-3430-7439

wHere to Stay
	 ปัจจุบนัตลาดน�า้คลองจนิดาปิดให้บรกิาร	แต่สามารถ

ขับรถเที่ยวตามสวนผลไม้ต่างๆ	 และสวนดอกไม้ที ่

เรียงรายอยูใ่นทกุหมูบ้่าน	หรือตดิต่อล่องเรือน�าเทีย่ว

คลองจินดา	 นอนค้างโฮมสเตย์	 สอบถามข้อมูลได้ที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองจินดา	

	0-3430-7988,	0-3439-7060

	 ระหว่างอยู่ในล�าคลองสายโบราณ	 เราพายเรือลัดข้ามคลอง

จินดาไปที่หมู่	7	ลมเย็นชายคลองระบายร้อน	และมันยิ่งเย็นรื่น

เมื่อเราป่ายปีนท่าน�้าเข้าไปในพื้นที่สีเขียวของสวนเตยแห่งหนึ่ง

	 นอกเหนือจากไม้ผล	 หลายต่อหลายคนของต�าบลนี้หันหน้า

เข้ามาหารือและรวมก่อตั้งกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดา	สุพัตรา	

หลงสมบุญ	คือหนึ่งในผู้คนเหล่านั้น

	 “เราท�าสวนฝรัง่การแข่งขันมันสงู	ต้องใส่ใจเยอะ	รายละเอยีด

มาก	 ใช้สารเคมีในปุ๋ยเกือบ	 100	 เปอร์เซ็นต์	 มันจะอยู่อย่างไร

ไหว”	เธอหันมาหาเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางของกลุ่ม	ร่องสวน

ฝรั่งเดิมถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนเตย	 ไร้สารเคมีเปี่ยมพิษร้าย	 

ตามคันดินไม่ได้เตียนโล่งเหมือนสวนผลไม้อื่นๆ	 “ต้องปลูกพืช

คลุมให้แร่ธาตุ	อย่างสวนผลไม้บางแห่งจะโล่งเตียน	เขากลัวมัน

แย่งอาหาร”

	 กลางความร่มรื่นของสวนเตย	 ใครสักคนบอกเล่าถึงหลักคิด

ให้คนนอกที่ห่างไกลเรื่องพืชพรรณได้ท�าความเข้าใจโลกอีกใบที่

พวกเธอเลือกเดิน

	 “หลกัคดิคอืเปลีย่นพชืพรรณ	เปลีย่นเทคนคิ	ค้นหาภมูปัิญญา

ดั้งเดิม”	คล้ายย้อนกลับไปหาคืนวันเก่าก่อน	โลกเกษตรของคน

รุน่ปูย่่าถูกพลกิฟ้ืนส่งต่อ	ทัง้การโกยดนิท�าคนัล้อมร่องสวน	ท�าค้าง

กลางน�า้ให้ไม้ยดึเหนีย่ว	ผกูกิง่แบบไม่ลอ็ก	ให้ลูล่ม	หรอืปลกูหญ้า

เล็บนก	น�้านมราชสีห์	เพื่อคลุมดินทั้งที่หลายคนว่ามันคือวัชพืช

	 ภาพตรงหน้าราวเรือกสวนอุดมคติ	 ยากจะมีอยู่จริงในยุค 

คนืวนัหลากไหลเปลีย่นแปลง	หากแต่ยามเมือ่เราบ่ายหวัรถเข้าสู่

ทางดินเล็กๆ	ในเขตบึงบางช้าง	พื้นที่หลักในคลองจินดาที่พวก

เรียกแทนกายภาพของสายคลองเล็กๆ	มากมายที่ไหลหล่อเลี้ยง

พืน้ท่ีเกษตร	ภาพตรงหน้าก็ราวค�าตอบของหลกัคิดท่ีชตุมิาพยายาม

อธิบาย

	 ทางดนิสายนัน้พาเราเข้าไปสูบ้่านไม้หลงัร่องสวนคร้ึมร่มรกเรือ้	

ทีห่ลงับ้าน	ผกัหญ้านานาถกูเป็นกอบก�า	ลมสวนล�าประโดงเลก็ๆ	

ชวนให้นั่งดูปลาแรดเวียนว่าย	 ขณะที่พืชสวนครัวอย่างกะเพรา	

ใบชะพลู	โหระพา	ต�าลึง	พริก	นั้นมัดรวมกันเป็นกลุ่มๆ	“เดี๋ยวมี

งานเกษตรที่มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา”	เจ้าของสวนคนหนึ่ง

ค่อยๆ	จดัเรยีงมนัราวงานฝีมอื	เธอยิม้ยนืยนัว่ามนัปลอดสารเคมี

อย่างถึงที่สุด

	 รอบบ้านคอืสวนโบราณทีเ่กบ็กนิได้แทบทกุอณ	ูทองหลาง	และ

พลูยืนต้นใหญ่	 พื้นล่างคือพืชสวนนานา	 รวมไปถึงพืชสมุนไพร

อนัพร้อมจะเยยีวยาพวกเขาแทนหยกูยาสมยัใหม่ทีเ่ป่ียมสารเคมี

เยน็ย�า่ระหว่างเดนิออกมาจากสวนสเีขยีวอนัรกเรือ้	คล้ายใครสกัคน

ตรงนั้นบอกกับเราว่า	 ทางเดินของคนที่นี่ล้วนหลากหลาย	 และ

หลอมรวมไปด้วยกนั	ทัง้พชืพรรณ	สายน�า้	และเนือ้ดนิ	เป็นทางเดนิ

ที่มีอยู่จริง	 ทางเดินสีเขียวอันแสนบริสุทธิ์กลางเรือกสวนที่แลดู

สามญัธรรมดา	ไม่รบีเร่ง	ทว่าแสนมัน่คงไร้การโยกคลอนตกหล่น

- 3 -
	 ในโพล้เพล้ของต้นฤดูร้อน	 โลกของเรือกสวนเหนือตลิ่งริม

ล�าคลองจนิดากระจดัชดัเจนด้วยชวีติทีห่ลากไหลไปตามทศิทาง

การเพาะปลูก

	 อาจบางที	 ด้วยดวงตาของผู้อยู่	 ท่ามกลางสวนผลไม้ที่ก�าลัง

ออกผลและปรับเปลี่ยนไปตามการหมุนเคลื่อนของวันเวลา	 

ดูเหมือนผู้คนของที่นี่จะค้นพบทั้งรากเก่าและดอกใบใหม่

	 ท่ีต่างกพ็ร้อมจะแตกยอดเติบโตร่วมกนัไปในคืนวันท่ีพวกเขา

เชื่อว่ามันแสนมั่นคง	
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สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 24 ฉบับ ราคา 350 บาท

ข้อมูลสมาชกิ ชือ่-นามสกุล…………………………….......................................................................

ท่ีอยู่จดัส่งเอกสาร..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................โทรศัพท์.......................................................................

อีเมล............................................................................................................................................

การศึกษา    (      ) ต�่ากว่าปริญญาตรี   (      ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   (      ) ปริญญาโท    

        (          ) สูงกว่าปริญญาโท

อาชีพ        (      ) รับราชการ   (      ) นักเรียน/นักศึกษา   (      ) พนักงานบริษัท   (     ) เจ้าของธุรกิจ    

        (      ) อาชีพอิสระ   (      ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

วิธีการช�าระเงิน
โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน  เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร 
กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมาที ่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
หรือทาง helloannie_@hotmail.com

พบกันทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

24Owls by Sometime’s -ซ.เอกมยั 12
Airport Rail Link - พญาไท/มกักะสนั/หวัหมาก/รามค�าแหง
A Cup A Cake - ลาดพร้าว 71
Amatissimo caffe - ศรีนครินทร์ (ใกล้ Paradise Park)
appresso coffee house - ถ.ราชบูรณะ 34
BANN KAFAÉ – ซ.ท่าข้าม 24
BICO - ซ.ลาดพร้าว 94
B Story Café - COCO Walk
Bunka Fashion Academy - สีลม
Café Amazon
CafeLittleSpoon - สุขุมวิท 21
Café de Blythe - ลาดพร้าว 71
Cafe To All - เสนานคิม 1
Cataholic Cafe - อาคาร Ozono
Coffee Cakes - อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ 
Coffee Model – ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14
Daddy Dough
Dialogue Coffee and Gallery - แยกผ่านฟ้า
EL Mello (เอลเมลโล่) - อาคาร Thai Summit Tower 
ES/PE/RO - สาทร ซอย 1
Gallerria Café - ถ.กาญจนาภิเษก บางแค
Gallery กาแฟดริป - หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
Gloria Jean’s  Coffee
Happy Espresso - ซ.วงเวยีน 22
Hidden Backyard - ซ.แจ้งวัฒนะ 45
Hor Hidden Cafe - ซ. อารีย์ 1
I-hin Cafe – ซ. ลาดกระบัง 46/3
Jil Coffee - อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ
Lighting Café – ลาดปลาเค้า
Lord of Coffee – อาคารพักพงิเพลส ซ.รามค�าแหง 164 
Mezzo
MhakBuri  Station – ถ.กัลปพฤกษ์ จอมทอง
Mitte Coffee (มิตเต้) - ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33
My Café the Library - Nawamin City Avenue
Never Say Cutz
Oldman Café – ซ.บางขุนนนท์ 27
One Ounce for Onion –  ซ.เอกมัย 12
One to Three afternoon Café  - (วิภาวด ี16/27)
Ristretto Coffee - ลาดพร้าว 71
Panary Café - ซ.อารีย์
PH1b Coffee Bar - ซ.พหลโยธิน 11
Puritan - ซ.อารีย์ 5
Set Café - ลาดพร้าว
Simple Coffee Simple Life - อาคารเรสซเิด้นท์ 49
Size S Coffee & Bakery - พระราม 4
Snooze Café - U Center
Sweet At Home -  ซ.เพชรเกษม 48
Sweets Cafe - ซ.อารีย์ 1
Sweet Pista Bangkok - สุขุมวิท 31
Ta Chance Coffee – เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109
Take a Shot Coffee Bar - ในป๊ัม Shell ซ.เจรญินคร 40
The CAPFEE - ซ. ละลายทรัพย์
Think TANK (Third Place) - ถ. นางลิ้นจี่
Timely Coffee – ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก
TINPRESSO - ซ.สุขุมวิท 101/1
Tom n Tom Coffee – ซ. เพชรเกษม 69 victory garden
Treat Cafe & Hang Out - ระหว่าง ซ.เสนานิคม  17-19
Three Mangoes - ประชาชื่น
Tokyobike - ซ.อารีย์ 2

Veganerie – ชั้น 4  ตึก Mercury Ville
White Rabbit - อารีย์สัมพันธ์ 5
Yesterday ’s Tea Room - ปากซอยสะพานยาว ทรงวาด
กาแฟนรสิงห์ - พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎฯ
พอใจ โฮม คาเฟ่ - ซ.โชคชัยร่วมมิตร
โครงการ P9  ซอยพหลโยธิน 9
โคโค่ กาแฟสด – สายไหม 84
ผู้ชายขายน�้า - พาราไดซ์ พาร์ค
วอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์
โอชา กาแฟ – ซ.นาวงพัฒนา 8 ดอนเมือง
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ห้องสมุด
• ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์,  

เอสพลานาด
สถานศึกษา
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (NEC)
• บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ)
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

คณะบริหารธุรกิจ 
• ปริญญาโท + ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
• สถาบนัสอนภาษา เดอะไพร์มองิลชิ สาขารามอนิทรา

ภาคเหนือ

เชียงราย

Chivit Thamma Da Coffee House
เรียวกังคาเฟ่
สวัสดีเชียงราย

เชียงใหม่

Gloria Jean’s  Coffee
Into the woods
Neo Café
โรงแรม Yesterday - ถ.นิมมานเหมินทร์ 
อาข่า อ่ามา
กราฟ คาเฟ่
ปองกาเนส
อิมเพรสโซ่
กาแฟ(โ)สด (Sode Coffee)
ร้านหนังสือเชียงดาว

แม่ฮ่องสอน

Cofee In Love
Coffee Morning
กาแฟเข้าท่า ปาย
สรวลกาแฟ

น่าน

Coffee Sound

แพร่

Bake Love Homemade Bakery
Buya Coffee
CK Coffee
บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม)
Butlercup
Nutsz Coffee
See U Again 

ล�าปาง

The COCO Lampang
โก๋ กาแฟ
ฮอมสุข

ล�าพูน

Blacksmith
Hhom Café
โรงชา

อุตรดิตถ์

Amezon งิ้วงาม

ภาคกลาง

ชัยนาท

Me Ice Cream 

นครปฐม 

Café De Beau 
Riva Floating Café
Café de Ariya
Pak Pink Bistro

นครสวรรค์

รามเกียรติ์ คอฟฟี่
กาแฟแกะด�า Coffee 

พิษณุโลก

Caffe’ine
Maioak (ไม้โอ๊ค)
Sabaii by sopaphan
กาแฟต้นก้ามปู
พิสต้า คาเฟ่

พิจิตร

โรสกาแฟสด

เพชรบูรณ์

กาแฟ Route 12

ลพบุรี

ฅ.กาแฟ ซดสด 

สมุทรสงคราม

Amphawa bike café & Crafts

สระบุรี

Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย
The Barista Café

สุพรรณบุรี

Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
KC Coffee

สุโขทัย

379 Drip

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River 
Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

Café 2 gether

ขอนแก่น

Café dé forest
Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

BANMORE BAKERY AND COFFEE - ม.ขอนแก่น 
คอฟฟี่ เด้อ หล่า - ม.ขอนแก่น

ชัยภูมิ

Eat Play Love Café

นครพนม

จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

Coffee Bar Korat
Little Spoonz
Sweet Café
โอเชี่ยน คอฟฟี่
เท็ดดี้ คาเฟ่

บุรีรัมย์

Brom Café

มุกดาหาร

Bearista Coffee & Bakery

มหาสารคาม

Bike inn Café
กาแฟรื่นรมย์

เลย

กาแฟสด ฮักเลย
ปล่อยแสง เชียงคาน - ถ.ชายโขง ซอย 10
แม่น�้ามีแก่ง เกสท์เฮ้าส์ - ถ.ชายโขง ซอย 19

ยโสธร

Rider One Motorcycle Cafe shop

สุรินทร์

Sit in

หนองคาย

Loft Café NK
บ้านกาแฟริมโขง

อุดรธานี

Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
Under The Tree
วินัย สตูดิโอ 
คัพออฟโจ

อุบลราชธานี

ซืนวาน

ภาคตะวันออก

จันทบุรี

กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

Betta Café by Desserthakorn
Coffee Brown Sugar
Daddy Dough - สาขา บายพาสชลบุรี
Gloria Jean’s  Coffee
Madam Coffee
Mezzo - โรงพยาบาลเอกชล 
Mezzo - สาขา Japanese Town Sriracha

ปราจีนบุรี

Coffee  Please

ตราด

Gold Coffee by Joy
Kaotaa Coffee (เข้าท่ากาแฟสด)
ร้าน Hotel ฮิ

ระยอง

Dollars House 
ราย็อง
ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ
สุนทรภู่ 

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

The Rabbit Bakery

ตาก

Sweet  Harmony

ประจวบคีรีขันธ์

Gallery กาแฟดรปิ หวัหนิ - ซอยหวัหนิ 51 
inu cafe
Daddy Dough สาขาหัวหิน
โชว์รูม Ford หัวหิน
โมลีแคร์ หัวหิน

เพชรบุรี

ชาปู่ชาย่า - ถ.ด�ารงรักษ์ 
Daddy Dough - สาขา ปตท.เพชรบุรีล�้ายุค
I.L. CAFÉ - ถ.บันไดอิฐ

ราชบุรี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ชมรมธุรกิจ
ท่องเที่ยวอ�าเภอสวนผึ้ง)
Morning Glory Resort & Bakery
IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้

กระบี่

I Coffee
เค้ก ณ นภา

ตรัง

กาแฟทับเที่ยง 
The Wish Coffee
Deeva Cup

นครศรีธรรมราช

A&A Restaurant

ภูเก็ต

กล้วยน�้าว้า - ถ.เยาวราช, ถ.เจ้าฟ้า 
คาเฟ่ เดอ หลาด
Love 2 Eat
มณฑลกาแฟ
Phuket Boat Lagoon 

ระนอง

Jajaa Coffee

สงขลา

Cot
Ma Maison - (หาดใหญ่)
Tempo Café
TUBER
กาแฟ & สเต๊ก บ้านจิตเลขา

สุราษฎร์ธานี

My Cup
กาแฟบ้านปู่
บางใบไม้ คาเฟ่

สตูล

Keith Homemade Bakery since 2008

Where to Find
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ทีซีซี แลนด์ จับมือ แมริออท

	 ทีซีซี	แลนด์	แอสเสท	เวิรด์	หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย	จับมือ	แมริออท	อินเตอร์เนชั่นแนล	

ประกาศความพร้อมและความคืบหน้าก่อนเปิดตัวโรงแรม	และ

รีสอร์ตแห่งใหม่ภายใต้แบรนด์แมริออท	ถึง	3	แห่งในปีนี้	ตั้งเป้า

เป็นผู้น�าธุรกิจโรงแรมเพื่อตอบรับกระแสการเติบโตของธุรกิจ 

ท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา	(MICE)	ในประเทศไทย

Montblanc Nightflight

	 Montblanc	Nightflight	เป็นคอลเลกชัน่เพ่ือการเดิน

ทาง	 ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบทุกความต้องการ

ของนกัเดนิทางช่างส�ารวจทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงให้ได้ตรงใจ	

การออกแบบทีง่ามสง่าไร้ทีต่	ิความหรหูราทีอ่ยู่ในทกุราย

ละเอยีด	และประโยชน์การใช้สอยทีห่ลากหลายล้วนแล้ว

แต่รวมกันออกมาเป็นคอลเลกชั่นเพ่ือการเดินทางที่จะ

ท�าให้ทุกเที่ยวของการเดินทางสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

สนช. สรุปผลคูปองนวัตกรรมฯ ระยะ 2 

	 ดร.พันธุ์อาจ	 ชัยรัตน์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ

(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	ไพโรจน์	สัญญะเดชากลุ	กรรมการผูท้รงคุณวฒุ	ิ

และ	ดร.สภุาพ	อจัฉรยิศรพีงศ์	กรรมการผูท้รงคณุวุฒสิ�านกังานนวตักรรม

แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	ได้จัดแถลงข่าวสรปุผลการพจิารณาโครงการ

คูปองนวัตกรรมฯ	 ระยะ	 2	 รอบแรก	 ที่อนุมัติแล้วรวม	 104	 โครงการ 

คดิเป็นกรอบวงเงนิทีอ่นมุตัริวมกว่า	85	ล้านบาท	จดัแถลงขึน้	ณ	โรงแรม

เดอะสุโกศล	พญาไท	กรุงเทพฯ	

Society

Benz เปิดตัว The new C-Class Coupe

	 บรษิทั	เมอร์เซเดส-เบนซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ย�า้ภาพความ

เป็นผู้น�ายนตรกรรมหรูระดับพรีเมียม	 เดินเกมรุกต่อเน่ือง 

ในไตรมาสแรกด้วยการเปิดตัว	The	 new	C-Class	

Coupée	เจเนอเรชั่นล่าสุดในกลุ่ม	Dream	Car	ที่ได้รับการปรับ

รูปโฉมใหม่ให้เร้าใจยิ่งขึ้น	ด้วยรูปลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในทุก

มิติ	 แต่มีน�้าหนักที่เบาลงจากรุ่นก่อน	 มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่

ตอบสนองทุกการขับข่ีของคนหัวใจสปอร์ตโดยมีให้เลือกสรร

ถึง	2	ดีไซน์ด้วยกัน	ได้แก่	The	 new	 C	 250	 Coupeé	 AMG	

Dynamic	และ	The	new	C	250	Coupée	Edition	1
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True IDC กบัการเป็น Cloud Marketplace

 

	 ทรู	ไอดซี	ีผูน้�ำดำต้ำเซน็เตอร์และผูใ้ห้บรกิำรคลำวด์เตม็รปูแบบ

ครบวงจร	 เผยวิสัยทัศน์มุ่งสู่กำรเป็นผู้น�ำบริกำรคลำวด์อันดับ	 

1	ในประเทศไทย	และเตรียมก้ำวขึ้นไปเป็น	1	ใน	5	ของผู้น�ำใน

ตลำดอำเซียน	 ล่ำสุดเดินหน้ำรุกตลำด	 SME	 อย่ำงต่อเน่ือง	 

เปิดตัว	 Cloud	 Marketplace	 แหล่งรวมสินค้ำและบริกำร 

ด้ำนคลำวด์	ให้ธรุกิจ	SME	และเอน็เตอร์ไพรส์ได้เลือกเเละน�ำมำ

ปรับใช้สร้ำงกำรเติบโตเเก่ธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม

TMB Economic Forum 

	 ธนำคำรทหำรไทย	จ�ำกดั	(มหำชน)	จดัสดุยอดงำน

สมัมนำแห่งปี	“TMB	Economic	Forum	ส่องเศรษฐกจิ

โลก	เจำะธุรกิจไทย	2016”	เพื่อผลักดันธุรกิจ	SME	ให้

เตบิโตได้เตม็ศกัยภำพ	พร้อมเสรมิแกร่งผู้ประกอบกำร	

SME	ด้วยข้อมูลที่เข้มข้นครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจระดับ

โลกที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย	 โดยได้รับเกียรติจำก	

ดร.ศุภชัย	 พำนิชภักด์ิ	 อดีตเลขำธิกำรกำรประชุม

สหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ	 หรือ	 

อังค์ถัด	 (UNCTAD)	กล่ำวปำฐกถำพิเศษ	พร้อมกันนี้

ภำยในงำนยังมีเวทีอภิปรำยทำงเศรษฐกิจโดย	 

ดร.กิริฎำ	 เภำพิจิตร	 ผู้อ�ำนวยกำร	 สถำบันวิจัยเพื่อ 

กำรพัฒนำประเทศไทย	 (TDRI)	 และ	 ดร.เบญจรงค	์

สุวรรณคีรี	 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลยุทธ์องค์กร 

และศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจ	ทีเอ็มบี

กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

	 ฐำกร	ปิยะพนัธ์	ประธำนคณะเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกรุงศรี	คอนซมูเมอร์	

และ	วรรวิมล	กนกธนำพร	กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	บริษัท	บัตร

กรงุศรอียธุยำ	จ�ำกดั	พร้อมด้วย	มร.อชิโิระ	ฮำมำคำว่ำ	President	

and	Chief	Executive	Officer	of	JCB	Co.,	Ltd.	and	Vice	

Chairman	of	JCB	International	Co.,	Ltd.	และผู้บริหำรระดับ

สงูของ	JCB	International	ร่วมงำนแถลงข่ำวเปิดตวั	“บตัรเครดติ	

กรงุศร	ีเจซบี	ีแพลทนิมั”	ทีน่�ำประสบกำรณ์ใหม่สะใจสไตล์ญีปุ่น่

แบบครบครันมำรวมไว้ในบัตรเดียว

DHL ขยายเครือข่ายให้บริการ

	 ดีเอชแอล	เอก็ซ์เพรส	ผูน้�ำระดบัโลกในธุรกจิขนส่งด่วน

ระหว่ำงประเทศ	เปิดเซอร์วิสพอยต์แห่งที่	100	ในไทย	ณ	

“ดิ	 โอลด์	 สยำม”	 ในห้ำงดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ	 เกำะ

รตันโกสนิทร์	โดยเปิดท�ำกำรทกุวนั	ตลอด	7	วนัต่อสปัดำห์	

เพื่อช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำและนักธุรกิจทั้ง

ชำวไทยและต่ำงชำติ

The mai Bangkok Business Challenge
®
 

@ Sasin 

	 ทีม	Animosa	จำก	University	of	Oregon	Lundquist	College	

of	Business	ประเทศสหรฐัอเมริกำ	ได้รบัรำงวลัชนะเลศิถ้วยพระรำชทำน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 โดยมีพลอำกำศเอก	 ชลิต	 พุกผำสุข	

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรำงวัล	 จำกกำรแข่งขันแผนธุรกิจ	

The	mai	Bangkok	Business	Challenge® @	Sasin	2016	ซึ่งสถำบัน

บัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 ร่วมกับ

ตลำดหลักทรัพย์ฯ	จัดขึ้นภำยใต้แนวคิด“	Innovating	For	Good”

Society
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สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

 หรือ “นิ้วกลม” 

ไอดอลที่เราไม่เห็น

ที่เรารู้จักกันดี เจ้าของตัวหนังสือที่สร้าง

แรงบันดาลใจให้กับคนอ่านมากมาย เช่น 

โตเกียวไม่มีขา ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม และอื่นๆ 

เขามักจะหยิบจับเรื่องธรรมดาๆ รอบตัว

มาเล่าผ่านตัวหนังสือที่ ไม่ธรรมดา 

สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ 

ความสนุกสนาน อารมณ์ขัน และแง่

คิดที่เฉียบคม โดยเขาจะสลับมาแบ่งปัน

ประสบการณ์ วิธีคิด และการสร้าง

แรงบันดาลใจที่นี่อย่างต่อเนื่อง

เช่นกันกับการสร้างชีวิตและตัวตนของคนเรา 

หากไม่มี “แบบ” ในใจก็ยากที่จะเริ่มต้นลงมือ

สร้างข้ึนมา เราจึงมักมองหา “คนต้นแบบ”  

อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเผลอหรือโดยรู้ตัวก็ตาม

 สมัยนี้นิยมเรียกคนต้นแบบว่า “ไอดอล”  

มองไปรอบกายจะเหน็ว่ามีไอดอลให้เลอืกช้อป 

มากมายเต็มไปหมด ทั้งดารา นักร้อง นักธุรกิจ 

นักพูด นักวิชาการ อาจารย์ คุณหมอ นักวิทยา 

ศาสตร์ นักออกแบบ ศิลปิน สถาปนิก วิศวกร 

มากมายก่ายกองอีกร้อยแปดแขนง

 เรามักได้แรงบันดาลใจจากไอดอล ก่อเกิด

ความใฝ่ฝัน รู ้สึกมีพลังอยากเดินตามรอย 

เพื่อไปอยู่ในจุดที่พวกเขายืนอยู่

 จดุทีมี่แสงไฟฉายส่อง แววตาชืน่ชมห้อมล้อม 

เสียงปรบมือกระหึ่มดัง หรือสตุ้งสตางค์เต็ม

กระเป๋า

 สิ่งที่รวมเรียกว่า “ความส�าเร็จ”

 แต่ละวันวัยเราอาจมีไอดอลที่แตกต่างกัน 

เราอาจเคยฝันอยากหน้าตาดีเหมือนดารา  

อยากหุ่นดีเหมือนนางแบบ ในสมัยยังเยาว์วัย 

เมือ่เริม่เขยบิเข้าสูว่ยัหนุม่สาว เรากอ็ยากมคีวาม

คิดคมคายเหมือนนักคิด นักกิจกรรม อยาก

ลงมอืท�าบางสิง่ทีจ่ะหมนุโลกให้เปลีย่นแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น พอท�างานเริ่มสร้างรากฐานของ

ครอบครวั เราอาจมไีอดอลเป็นนกัธุรกจิผูป้ระสบ

ความส�าเร็จ บ้างมองไปที่มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก 

บ้างบูชาสตีฟ จอบส์ หรือล่าสุด แจ็ค หม่า ก็ว่า

กันไป

 ไอดอลเหล่านี้มีพลังที่จะกระตุ้นเร้าพลังที ่

นอนน่ิงในตัวเราให้ตื่นขึ้นมา ลุกขึ้นสู้ตามฝัน 

เชือ่มัน่ว่าเรากส็ามารถท�าได้เช่นกนั นัน่เป็นข้อดี

 แต่ในอีกมุมหนึ่ง โลกท่ีเต็มไปด้วยไอดอล

ย่อมท�าให้ผูค้นบนโลกเต็มไปด้วยความไม่พอใจ

ในสิ่งที่ตัวเองเป็น เรามองไปยังไอดอลเสมอ  

การมองเช่นนี้คือการมองไปข้างหน้า หรือไม่ก็

ข้างบน เราต้องมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่สูงส่ง เฉิดฉาย 

อู้ฟู่ ยิ่งใหญ่ สวยงาม หล่อเหลา ร�่ารวย หรือ

อะไรสักอย่างที่สังคมยกย่องว่า นั่นคือคุณค่าที่

คุณคู่ควรในการครอบครอง

 เมือ่วางตวัเองไว้ข้างๆ ไอดอล จะพบว่าสิง่ที่

เราเป็นเรามีอยู่นั้นยังไม่พอ

 เราท�าได้มากกว่านี้ เราเป็นได้ยิ่งกว่านี้

 โลกแวดล้อมเราไปด้วยผู ้คนที่ประสบ 

ความส�าเร็จในแง่มุมต่างๆ ในหน้านิตยสาร 

บนบิลบอร์ด จอทีวี เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม  

ทวิตเตอร์ ต่างพากันประโคม “ความส�าเร็จ” 

สารพัดรูปแบบใส่เราทุกเม่ือเชื่อวัน กระทั่งเรา

ยอมรับไปโดยปริยายว่าคุณค่าของชีวิตคือ  

“ความส�าเร็จ” อย่างที่พบเห็นผ่านสื่อต่างๆ

 ยิ่งสื่อสมัยใหม่ซึ่งสามารถผลิตเนื้อหาได้ 

ทุกวินาที และเปิดโอกาสให้เราท�านั่นท�านี่ได้

สารพดั กย็ิง่กระตุน้เร้าให้เรารูส้กึว่าตวัเองสามารถ

ประสบความส�าเร็จได้ในหลายเวที หลายช่องทาง 

เรากลายเป็นมนษุย์ทีท่�าได้สารพดัอย่าง แถมยงั

ท�าได้ดเีสียด้วย แต่บางครัง้เรากลับลืมสิง่ส�าคญั

อย่างหนึ่งไป นั่นคือความสุขสงบในจิตใจโดย

ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากสายตาคน

อื่น เราอาจได้รับเสียงปรบมือชื่นชม มีรายได้

มากมาย แต่ในใจยงัขาดพร่องตลอดเวลา เพราะ

ยังมีไอดอลคนถัดๆ ไปที่เราต้องปีนป่ายขึ้นไป

ยืนในจุดเดียวกับเขาให้ได้อยู่เสมอ

 หันมองรอบกาย โอกาสที่เราจะได้พบเห็น 

ไอดอลหรือคนต้นแบบอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็น

ไปได้ยากยิ่ง นั่นคือคนที่ตรงข้ามกับไอดอล

กระแสหลักทั้งหลาย คนที่เลือกจะเร้นกาย  

ซ่อนตวั แล้วใช้ชวีติอย่างสงบโดยไม่ต้องการให้

ใครรู้จัก บางคนมีความรู้สูงส่งแต่ไม่ต้องการ 

เด่นดัง บางคนปฏิเสธการออกทีวีทุกรายการ  

ไม่นับรวมถึงคนธรรมดาที่มีความสุขกับชีวิตที่

เรียบง่ายอีกมากมายซ่ึงไม่มีใครสนใจ คุณค่า

ของพวกเขาย่อมมใิช่สิง่ทีเ่รยีกว่า “ความส�าเรจ็” 

หากคือความสงบสขุในจิตใจจากการทีไ่ม่ต้องการ 

“ความส�าเร็จ” ต่างหาก

 ยากเหลือเกินท่ีเราจะได้พบเห็นคนต้นแบบ

เหล่านี ้ราวกบัแบบบ้านทีเ่ราไม่สามารถจนิตนาการ

ไปถึง เราจึงไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ ทั้งที่

บ้านแบบนี้อาจจะอยู่สบายกว่าบ้านหลังใหญ่ที่

เต็มไปด้วยแสงไฟและสายตาของผู้คน

 โลกหมนุไปด้วยความโลภ ความอจิฉารษิยา 

และความไม่รู้จักพอ โลกในยุคสมัยของการค้า 

การบริโภค ย่อมอาศัยความรู้สึกด้านลบเหล่านี้

เป็นแรงขับเคลือ่น จึงไม่แปลกทีเ่ราจะถูกแวดล้อม

ไปด้วยผู้คนที่จะกระตุ้นเร้าให้เราดีขึ้นอีก เก่ง

ขึ้นอีก รวยขึ้นอีก เพราะสิ่งเหล่านั้นท�าให้เรา

บริโภคมากขึ้นอีก เพื่อให้ธุรกิจหมุนไป

 แน่นอนว่า ความขยัน ความมุ่งมั่น ความ

มุมานะเพื่อจุดประสงค์ของชีวิตย่อมเป็นสิ่งท่ีมี

คุณค่า แต่สิ่งที่ควรต้ังค�าถามคือความล้นเกิน

ของสิง่เหล่านีต่้างหากว่า มนัจะน�าเราไปสิน้สดุ

ลงที่ตรงไหน จุดสิ้นสุดนั้นใช่ความสุขในจิตใจ

หรือเปล่า

 ไอดอลส่วนใหญ่มกัเป็นผูป้ระสบความส�าเรจ็ 

แต่ผู้ประสบความส�าเร็จกับผู้ประสบความสุข

เป็นคนเดยีวกนัหรอืไม่ เราอาจไม่ต้องถามไอดอล

เหล่านั้น แต่น่าจะถามใจตัวเอง

 ยังมีต้นแบบอีกอย่างหน่ึงที่ใช้ชีวิตอย่าง 

สุขสงบ เพียงแค่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็น

พวกเขา เหมอืนบ้านบางแบบทีอ่ยู่สบาย ลมโชย

เยน็ๆ แม้ไม่ใหญ่ ไม่หรหูรา ไม่อยูใ่นความสนใจ 

ไม่ได้ขึ้นบิลบอร์ด หากก�าลังออกแบบบ้าน เรา

ก็น่าจะศึกษาแบบบ้านที่หลากหลาย และถาม

ความต้องการลึกๆ ในใจตัวเองให้ถ้วนถี่ว่า เรา

ต้องการมีบ้านเพื่อให้คนอ่ืนชื่นชม หรือมีบ้าน

เพื่อให้ตัวเองอยู่สบาย

 ชีวิตก็เหมือนบ้าน 

หากต้องการสร้างบ้าน สิ่งจ�าเป็นที่เราต้องมีคือแบบบ้าน

ถ้าไม่มีแบบบ้านเสียแล้ว เราย่อมไม่มีทางนึกภาพออกได้เลยว่า

บ้านที่ก�าลังจะสร้างนั้นจะมีหน้าตาเช่นไร
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