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เท่านัน้ และข้อเขยีน บทความ รวมทัง้ข้อคดิเหน็ใดๆ ทีต่พีมิพ์
ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคดิเหน็ส่วนบคุคล บรษิทั 
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย

ISSUE 21 / 5 DECEMBER 2015

บรรณาธิการอ�านวยการ  สุจิตรา บุณยขจร
บรรณาธิการ   รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ
กองบรรณาธิการ   นิตยา สุเรียมมา กฤษณา สังข์วงค์  
   เจษฎา ปุรินทวรกุล 
บรรณาธิการเว็บไซต์  แกล้วกล้า ธาดาบดินทร์
ประสานงานกองบรรณาธิการ  สุชันษา แก้วโคตร
หัวหน้าฝ่ายภาพ   ชาคริต ยศสุวรรณ์
ฝ่ายภาพ    กฤษฎา ศิลปไชย
บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม  ศุภธาดา น�าอ�านวย
หัวหน้าฝ่ายพิสูจน์อักษร  อุดม วรจารุวรรณ
พิสูจน์อักษร   วรนุช โต้ตอบ
ผู้จดัการฝ่ายโฆษณาและการตลาด	สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782

หวัหน้าฝ่ายโฆษณาและการตลาด  นันท์นภสั ชาวเวยีงจนัทร์ โทร.09-1105-5510

ฝ่ายโฆษณาและการตลาด		 ศรัณย์ นวลดี โทร.08-7314-5671

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษและส่งเสริมการตลาด วีระชาติ ขวานเพชร
ฝ่ายสมาชิก   อมรรัตน์ ยาไทย
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน  นิตยา สังทิพย์
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ศิรินาฎ ลินจงรัตน์
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  วินัย วิโรจน์จริยากร

CONTENTS

Photo : Otto

ติดตามข่าวสารและข้อมูลท่ีน่าสนใจได้ใน
 SME Startup

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

10

9

18

17

19
20

24

16-

INTERVIEW

พบกับบทสัมภาษณ์        

พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 

ผู้บัญญัติค�าว่าคางกุ้ง และ

สรรหากรรมวิธี เสริมเติม

รสชาติ จนกลายเป็น         

ขนมขบเคี้ยวที่อร่อยถูกปาก    

คนไทยภายใต้แบรนด์ Okusno   

YOUNG MONEY MAKER

“ผู้ที่มองเห็นโอกาสก่อนย่อมได้เปรียบกว่าเสมอ” ค�าพูดนี้

สะท้อนความส�าเร็จของคนท�าธุรกิจวิสัยทัศน์ไกลที่มองเห็น

โอกาสแล้วลงมือท�าก่อนใครอื่น และ ฌอน เบลนิค       

แห่ง Bizchair.com เป็นเช่นนั้น

MARKETING & IDEA

รู้จัก Pinkoi เว็บไซต์ซื้อ-ขายงานดีไซน์ออนไลน์จาก

ประเทศไต้หวันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

TECT STARTUP

เปิดมุมมอง Startup ไทย                        

ผ่านนายกสมาคม Tech Startup

INSPIRE ME

อมตา จิตตะเสนีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ แพรี่พาย     

เมคอัพอาร์ทิสต์สาวที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้

กับแรงบันดาลใจของเธอ

TRAVEL

ภูหินร่องกล้าขุนเขาอุดมการณ์ กลางม่านหมอกและดง

ดอกไม้

SELF-EMPLOYED

Make a Move เกิดจาก      

ความตั้งใจอยากท�ารองเท้าแตะไม้  

ที่สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส

ของสองสาวดีไซเนอร์      

ศริณญา ประเสริฐสรรค์ และ 

เพ็ญธิดา งามมณีวัฒน์          

และเรื่องราวของ Nella          

เริ่มต้นมาจากอยากได้        

กางเกงโยคะดีๆ สักตัวมาใส่      

ของอมรรัตน์ ธรรมบูรณวิทย์ 

และ พัชกมล พฤกษะวัน 

การท�าธุรกิจแบบ Me Too ที่แห่กันท�าธุรกิจแบบซ�้าๆ เหมือนๆ กันนั้น ได้ถูก

พสิจูน์ให้เหน็มาหลายครัง้หลายคราแล้วว่าจะเป็นเพยีงกระแสให้ตืน่ตาตืน่ใจกนัเพยีง

ชั่วครู่ แล้วก็จะหายไปจากตลาดในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ประกอบการที่วิ่งไปตามกระแส

จงึไม่อาจอยูใ่นตลาดได้นานและไม่ใช่ตวัจรงิในการท�าธรุกจิ ในทางกลบักนัหากธรุกจิ

ไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างไม่เหมือนใครได้ก็จะมีโอกาสสูงที่จะอยู่รอด และ

เติบโตต่อไปได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างความแปลกใหม่เข้าสู่ตลาดนั้น 

จะเป็นอีกเครื่องมือส�าคัญในการน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 

แต่แน่นอนว่า การที่จะคิดต่างได้สิ่งนี้จะต้องอาศัยการเป็นคนกล้าคิดกล้าท�าด้วย 

ยิ่งเมื่อความต้องการของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งยังเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจึงอาจไม่ใช่แค่ราคา   

หรือคุณภาพ ส่ิงนี้จึงถือเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการจะต้องตอบโจทย์และตาม

ให้ทันผู้บริโภคในยุคนี้ 

ใครจะเชื่อว่า หัวกุ้งที่เหลือทิ้ง ไม่มีคนกิน จะถูกหยิบจับเอาส่วนข้างใต้ มาสร้าง

มูลค่าเพิ่มเป็นขนมขบเคี้ยวที่มีแคลเซียม และวางขายในห้างสรรพสินค้าได้ และเคย

ได้ยินมั้ยกับกลยุทธ์แบบน�้าล้นตุ่ม น่ีคือตัวอย่างความคิดต่างของ พิมพ์มาดา            

พัฒนปรัชญาพงศ์ ที่ท�าให้เธอประสบความส�าเร็จมาแล้ว

คิดต่างแบบสร้างสรรค์

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
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What’s up

หากใครบอกว่า จะเป็นเศรษฐีได้ต้องรอจนแก่ ขอโต้ว่าไม่จริง เพราะดูอย่าง Mark Zuckerberg ผู้มีมูลค่าทรัพย์สิน 46.1 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวัย 31 ปี และรู้หรือไม่ว่า ก่อนหน้านี้เขาเคยสร้างซอฟต์แวร์ชื่อ synapse ซึ่งไมโครซอฟท์กับ AOL เคยเสนอราคา

ซื้อ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เขาไม่ตัดสินใจขาย ต่อมา MTV ขอซื้อเฟซบุ๊กในราคา 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเขาก็ไม่ขายเช่นกัน 

ขณะที่ Dustin Moskovitz วัย 31 ปี เคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเฟซบุ๊ก ก่อนจะแยกตัวออกมาท�า Asana แอพฯ ที่ช่วยให้ผู้ร่วมงาน

ท�างานร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีอีเมล มีมูลค่าทรัพย์สิน 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วน Brian Chesky หนุ่มวัย 33 ปีที่มีมูลค่าทรัพย์สิน 

3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Airbnb เว็บไซต์ค้นหาที่พักที่มีที่พักจากทั่วโลกให้เลือกมากกว่า 2 ล้านที่พัก และมี

สมาชิกบนเว็บไซต์มากกว่า 60 ล้านคน

ที่ส�าคัญทั้งหมดนี้สร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ด้วยตัวเองทั้งสิ้น !

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เข้าใจถงึคณุค่าของการพกัผ่อน แต่พวกเขาหลายคนกลบัไม่มเีวลามากพอให้กบัสิง่นี ้ ซึง่การพกัผ่อนไม่ได้หมายถงึ

การนอนหลับเพียงอย่างเดียว หากแต่หมายถึงการออกก�าลังกายด้วย โดยการเล่นโยคะนอกจากท�าให้มีสติ สมาธิ และขจัดความเครียดได้

แล้ว ยังมีประโยชน์ด้านอื่นต่อผู้ประกอบการ เช่น ฝึกความอดทน การท�าธุรกิจเหมือนการเล่นโยคะตรงที่ความคืบหน้าจะเป็นไปอย่างช้าๆ 

ไม่ใช่จะประสบความส�าเร็จชั่วข้ามคืน อีกทั้งโยคะยังเตือนให้รู้ว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถท�าธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น ควร

พักผ่อนเสียบ้าง เพราะเมื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่จะท�าให้เกิดความคิดดีๆ ส�าหรับใช้ในการท�าธุรกิจ และจิตใจที่เงียบสงบซึ่งเกิดจากการเล่น

โยคะยังช่วยให้ท�าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะสติท�าให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการท�างาน ไม่สะเพร่า

แม้จะมีผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส�าเรจ็มากมายในการท�าธรุกจิทัง้ๆ 

ท่ีเรยีนไม่จบมหาวทิยาลยั ไม่ว่าจะเป็น สตฟี จอบส์ หรอืมาร์ค ซคัเกอร์เบร์ิก 

แต่ในความเป็นจรงิแล้วความรูน้ัน้กเ็ป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากในการเป็นผูป้ระกอบการ 

เพียงแต่ความรู้ในที่น้ีอาจจะไม่ได้หมายความถึงใบปริญญา แต่เป็น          

ความรูท้ีเ่รียนรูด้้วยตวัเองจากประสบการณ์ คนรอบข้าง ยิง่ในโลกการแข่งขนั

และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ ยิง่ต้องเปิดหเูปิดตา เพือ่น�าพา

องค์กรให้เติบโต อย่าง Russell Sarder ซีอีโอ NetCom Learning เว็บไซต์

ที่ให้บริการด้านการจัดการเรียนรู้นั้น บอกว่า เขาต้องอ่านหนังสือทุกวัน  

แม้แต่ช่วงสัปดาห์การท�างาน เขายังอ่านหนงัสือ 1-2 ชัว่โมง เพราะตระหนกัว่า 

การอ่านหนังสือเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ช่วยให้มีข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ 

ในการท�าธุรกิจ ท�าให้รู้เท่าทันสถานการณ์และคู่แข่งขัน 

และแม้ว่าธุรกิจจะเติบโตมั่นคงแล้วก็จะไม่ยอมเปล่ียนนิสัยการเรียนรู้

อย่างเด็ดขาด

เพราะโซเชียลมีเดียช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร 

ดังนั้น หลายๆ บริษัทจึงน�าโซเชียลมีเดียมาใช้ โดยข้อมูลจากอินโฟกราฟิก

ของ blogging4jobs.com ระบ ุมากกว่า 81 เปอร์เซ็นต์ของพนกังานท�างาน

โดยใช้ Mobile Devices ส่วนตัว 33 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานชาวอเมริกัน

ใช้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ในการท�างาน และ 91 เปอร์เซ็นต์ของนายหน้าใช้

โซเชียลมีเดียในการหาพนกังานใหม่ นอกจากนี ้จากการส�ารวจพบว่า บรษิทั

ที่วางแผนน�าเทคโนโลยีทางสังคมมาใช้ภายในปีหน้ามี 36 เปอร์เซ็นต์ ขณะ

ที่ 67 เปอร์เซ็นต์น�าเทคโนโลยีสังคมมาใช้ในองค์กรแล้ว และเครื่องมือ        

ทีนิ่ยมใช้ในองค์กร ได้แก่ Jive ซอฟต์แวร์ส�าหรับส่ือสารภายในองค์กร Yammer 

เครือข่ายสังคมที่สามารถเชื่อมต่อ จัดระเบียบโครงการ และแชร์ข้อมูล

ระหว่างทีมได้ และ Chatter เครือข่ายสังคมที่เชื่อมต่อพนักงานเข้ากับไฟล์

งาน ข้อมูลต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาต้องการ

อย่างไรก็ตาม การน�าโซเชียลมีเดียมาใช้ในบริษัทยังมีอุปสรรคที่ท�าให้

สิง่นีไ้ม่เป็นทีย่อมรับ ซึง่ 46 เปอร์เซน็ต์ของเจ้านายเกดิความกงัวลว่า พนกังาน

จะใช้โซเชียลมีเดียในทางท่ีผิด 42 เปอร์เซ็นต์ของหลายๆ บริษัทขาดงบ

ประมาณในส่วนนี้ และกังวลเรื่องความปลอดภัยของระบบ ไม่เพียงเท่านี้ 

43 เปอร์เซ็นต์ของหลายๆ บรษิทัไม่มกีารตรวจสอบโซเชยีลมเีดยีของบรษิทั 

และ 54 เปอร์เซ็นต์ของหลายบริษัทบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ในช่วง

เวลาท�างาน

นีแ่หละอทิธพิลของโซเชยีลมเีดยี แม้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน 

แต่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคการท�างานด้วยเช่นเดียวกัน

Put your heart, mind, 
intellect and soul even to 
your smallest acts. this is 
the secret of success.
-- Swami Sivananda นกัปราชญ์และโยคขีองอนิเดยียคุใหม่

ผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการก่อตัง้ Sivananda Yoga Vedanta Centres --

ใส่หัวใจของคุณ ความคิด สติปัญญา 

และจิตวิญญาณลงไปในสิ่งท�าที่แม้จะเป็น

สิ่งเล็กๆ เพราะนี่คือความลับของความส�าเร็จ

โยคะสอนอะไรผู้ประกอบการ

มหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดในโลก

โซเชียลมีเดียกับการสื่อสารในองค์กร

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

www.curejoy.com
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Nice to Know

ผ่านช่องทางออนไลน์

ถงึเวลา e-Commerce

ที่มา :  ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

มูลค่า e-Commerce (ล้านบาท)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อเมริกา

เกาหลีใต้

จีน

ไทย

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

สิงคโปร์

768,014.0

2,033,493.4

2,107,692.9

359.3

25.4

322.1

11.7

118.59

9.6

3.45

มูลค่า e-Commerce (B2C)

ประเทศต่างๆ (พันล้านดอลลาร์ฯ)

ประเภทผู้ประกอบการ

71.74%

27.68%

0.58%

ช่องทางการขาย

ผ่านช่องทางออนไลน์

และมีหน้าร้าน

ธุรกิจอุตสาหกรรม (ล้านบาท)

การให้บริการที่พัก

การผลิต ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

การค้าปลีกและการค้าส่ง

บริการด้านอื่น
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Startup

BIZ OPPORTUNITY HOw TO GUIde

จากจุดเริ่มต้นที่อยากท�ารองเท้าแบรนด์ตัวเองออกขาย ฐิติรัชต์ ฐานานุษักดิ์ หรือ หนุ่ย ชายหนุ่มวัยใกล้ยี่สิบต้นๆ ก็ต้องเก็บพับความฝันเอาไว้ 

เนื่องจากปัจจัยที่ไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งเงินทุน การหาช่างผู้ผลิต ไปจนถึงแนวโน้มตลาดส�าหรับรองเท้าแตะหนังผู้ชายที่ไม่น่าจะสดใส             

สักเท่าไหร่ ด้วยองค์ความรู้ท่ีได้มาระหว่างทางจากการว่ิงไปวิ่งมาเพ่ือหาแหล่งผลิต เขาจึงเปล่ียนแผนความคิดจากเจ้าของแบรนด์รองเท้า ที่ต้อง

ผลิตเพื่อน�าไปขายผู้อื่น มาเป็นผู้รับจ้างผลิตรองเท้าที่รอรับงานอยู่กับที่ก็มีคนน�างานมาให้แทน

“ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อนครับ ตอนนั้นก�าลังจะจบ อยากท�าแบรนด์รองเท้าของตัวเองกับเพื่อน เป็นรองเท้าแตะหนังของผู้ชาย ตอนนั้นช่างหายาก

มาก คือ มันมีอยู่ แต่เราไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน และพอถึงรู้เราก็ไม่รู้อีกว่าเขาท�างานยังไง เคยเอาไปให้เขาลองท�า โดนโกงมาก็มี ขอเบิกเงินไปซื้อของ 

แต่ไม่ซื้อมาก็มี ทุกอย่างมันดูไม่พร้อม ก็เลยลองเปลี่ยนแผนว่า ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) เพราะเราเองก็เคยประสบปัญหาหาช่าง

ยากมากมาก่อน ถ้ามสีกัทีห่น่ึงทีเ่ขาเปิดตวัว่าเป็นผูร้บัจ้างผลติชดัเจน และก็รบัผลติเริม่ทีจ่�านวนไม่เยอะเกนิไป ส�าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ทีอ่ยาก

ลองท�าธุรกิจ ก็น่าจะดีนะ เพราะเราเองยังไม่เจอเลย ซึ่งจากช่วงแรกที่คิดจะท�าแบรนด์ ท�าให้เราได้รู้จักช่าง รู้แหล่งผลิตต่างๆ มากขึ้น”

จากความคิดที่คิดไว้ หนุ่ยเริ่มต้นเซ็ตรูปแบบของธุรกิจรับจ้างผลิตรองเท้าทันที ด้วยเงินทุนที่ไม่ได้มีมากมายเหมือนเช่นเดิม เขาใช้วิธีเปิดหน้า   

เฟซบุ๊กเพจขึ้นมา ภายใต้ชื่อ “Made In Brooklyn” ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ค่อยมีใครเปิดตัวว่ารับจ้างผลิตรองเท้า ในส่วนด้านการผลิต ใช้วิธีหาช่าง

ประจ�าจากหลายๆ ที่ที่ช�านาญงานอยู่แล้ว โดยใช้วิธีน�างานไปป้อนให้ในลักษณะของซัพพลายเออร์ ไม่ได้จ้างประจ�าโรงงาน เพราะโดยปกติช่าง   

เหล่านี้รับงานจากหลายๆ ที่อยู่แล้ว โดยท�างานอยู่กับบ้าน โดยหนุ่ยจะท�าหน้าที่เป็นคนประสานงานทุกอย่าง ติดต่อพูดคุยความต้องการกับลูกค้า 

เฟ้นหาวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนควบคุมการผลิต น�างานมาถ่ายทอดให้กับช่าง เพื่อให้ได้งานออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

โดยหนุ่ยอธิบายให้ฟังว่า การผลิตรองเท้าจะมีกระบวนการหลักๆ อยู่ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การตัดเย็บแบบในส่วนของชิ้นหนัง หรือผ้าด้านบน  

ที่ใช้ห่อหุ้มเท้า ในส่วนนี้เขาจะส่งให้ช่างข้างนอกท�า ส่วนที่สอง คือ การประกอบขึ้นเป็นรองเท้า โดยน�าส่วนแรกที่ได้มาประกอบเข้ากับพืน้รองเท้า 

เป็นขัน้ตอนส�าคัญ ค่อนข้างต้องใช้ความละเอยีด แม่นย�า รองเท้าทีเ่ขารบัผลิตอยูน่ัน้ ส่วนใหญ่เป็นรองเท้าแฟชัน่สุภาพสตร ีมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 

90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับรองเท้าอื่นๆ ในส่วนของการรับจ้างผลิตที่เขารับอยู่นั้น ขั้นต�่าอยู่ที่ 30 คู่ต่อหนึ่งแบบ สามารถคละสีและไซส์ได้ โดยหนุ่ย

มองว่าน่าจะเป็นจ�านวนที่พอดี ไม่มากเกินไป ส�าหรับผู้เริ่มต้นลองท�าธุรกิจใหม่

“ด้วยความที่เราเคยประสบปัญหามาก่อน ทั้งการหาช่าง หรือจ�านวนการจ้างผลิตที่ค่อนข้างสูง เราจึงพยายามปรับทุกอย่าง เพื่อตอบโจทย์         

ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีอยากเริ่มต้นท�าธุรกิจ รวมถึงการที่เราลงสื่อออนไลน์ว่า เราคือผู้รับจ้างผลิตรองเท้านะ ท�าให้ลูกค้าเข้ามาหาเรามากขึ้น 

เพราะเดี๋ยวนี้จะเริ่มท�าอะไร ทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาข้อมูลก่อน เป็นจุดท่ีท�าให้เราได้เปรียบผู้ผลิตรองเท้ารุ่นก่อน ที่ติดต่อกับลูกค้า          

จากหน้าร้านเพียงทางเดียว”

หนุ่ยให้ข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการที่มาจ้างให้เขาผลิตส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี แสดงให้เห็นว่าคนสนใจท�าธุรกิจต้ังแต่อายุ       

ยังน้อยมากขึ้น ซึ่งเขาได้ฝากข้อคิดการเลือกใช้ OEM หรือผู้รับจ้างผลิตว่า เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจส�าหรับผู้เริ่มต้นท�าธุรกิจ เนื่องจากไม่ต้องลงทุน

ในทุกส่วน

“ผมเชือ่ว่าผูป้ระกอบการใหม่ ร้อยละ 50 ต้องติดปัญหาเร่ืองเงนิทนุ คือ ยงัมเีงนิทนุไม่เยอะ การท่ีเราจะไปลงทนุทกุอย่างให้ครบแล้วค่อยเริม่ต้นธรุกจิ 

บางทกีเ็ป็นต้นทนุทีส่งูเกนิไป วิธกีารจ้างผลติอาจจะดแูพงกว่าเอามาท�าเอง แต่ท�าให้เราไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ เพือ่ไปลงทนุส่วนต่างๆ เพราะความจริง

เราเองกย็งัไม่รูว่้าตลาดจะตอบรับดไีหม เราสามารถปรบัเปล่ียนได้ทนั หรอืแม้แต่อยากเปล่ียนใจไปท�าอย่างอืน่ เราก็เสียแค่เงนิก้อนนี”้ 

Made In Brooklyn
08-5045-4588

บริษัท อิเทอร์นัล เฮิร์บ จ�ำกัด บริษัทผู้ผลิตสบู่สมุนไพรเก่าแก่ของไทย รับผลิตสบู่สมุนไพร ดอกไม้ ผลไม้ แบบ One Stop Service  08-5044-5005  www.eternalsoap.com

Redlipsdress รับตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น ส�าหรับผู้ที่ต้องการมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเอง ตั้งแต่ ออกแบบ สร้างแพตเทิร์น ตัด เย็บ พร้อมส่ง แบบ One Stop Service  08-6602-0605  
 www.redlipsdress.com

Genuine Team รับผลิตสั่งตัดกระเป๋าหนังแท้และเครื่องหนัง ส�าหรับผู้ต้องการมีแบรนด์ของตัวเอง เริ่มต้นจ�านวนไม่มาก  genuine.thailand@gmail.com  www.genuine.in.th

บริษัท รอยัล ว็อช แอนด์ คล็อค จ�ำกัด รับผลิตนาฬิกาทุกชนิด แขวนผนัง ตั้งโต๊ะ ข้อมือ สามารถสั่งท�าในแบบและโลโก้ของคุณได้  08-6335-4112  www.rwc2009.com

บริษัท วีวีเอ็ม สวิมแวร์ จ�ำกัด รับผลิตชุดว่ายน�้า ตัดบิกินี สร้างแบรนด์ชุดว่ายน�้าคุณภาพดี  โรงงานรับผลิตชุดว่ายน�้า ตัดบิกินี  bikinihiend

บริษัท ฟู๊ด ฟอร์ ออล จ�ำกัด รับท�า OEM ผลิตอาหารแปรรูปที่มาจากผัก ผลไม้  0-2581-6361  www.foodforall.co.th

ในการเริ่มต้นธุรกิจมีหลายวิธีด้วยกัน บางคน
เลือกผลิตในส่ิงท่ีตัวเองชอบหรือถนัด แต่ก็มี       
บางคนท่ีมีไอเดยี แนวคิด แต่ไม่ถนดัด้านการผลติ 
หรอืบางคนอาจสามารถผลิตเองได้ แต่เม่ือปรมิาณ
มากขึน้ กไ็ม่สามารถผลติได้ทนั จากเหตผุลหลาย
ประการที่กล่าวมา ธุรกิจรับจ้างผลิต หรือ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) จึงเป็น   
อีกทางเลือกให้กับผู ้ประกอบการหน้าใหม่          
หลายคน อย่างน้อยๆ กไ็ม่ต้องไปลงทนุเองทกุขัน้ตอน 
แถมยังมผีูเ้ชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษาในด้านการผลิต
ให้ด้วย เวลาทีเ่หลอืจงึสามารถน�าไปบรหิารจดัการ
เรื่องอื่นๆ การสร้างแบรนด์ การหาลูกค้าได้ ฯลฯ 
โดยวธิกีารเลอืก OEM ให้เหมาะกับธรุกิจนัน้ มอียู่
หลายข้อด้วยกันดังนี้

ทบทวนข้อมูลของสินค้า

ส�ารวจข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการ
ท�าอีกครั้ง ถึงจุดเด่น จุดด้อย รายละเอียดเฉพาะ
ของสินค้า รวมถึงภาพรวมของแบรนด์ที่ท�า เพื่อ
หาความต้องการที่แท้จริง จะได้เลือก OEM ได้
ตรงกับสิ่งที่อยากได้

ส�ารวจเงินทุนและขอบเขตสิ่งที่ท�า

เพื่อเลือก OEM ให้เหมาะกับขนาดของธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

บรษิทั OEM แต่ละประเภทมใีห้เลอืกมากมาย 
ควรหาข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย พูดคุยราย
ละเอียด เงื่อนไขการท�างานให้มากที่สุด ก่อน     
ตัดสินใจเลือก

ไว้ใจได้

เลือก OEM ที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานผลิต
ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ทางเลือกส�าหรับ

SME หัดเดิน

อยากท�ารองเท้าต้องมาที่นี่

อยากท�าอะไร มาทางนี้...

Text : numnim

เลือก OEM
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Gen C

“ผู้ที่มองเห็นโอกาสก่อนย่อมได้เปรียบกว่าเสมอ”

ค�าพูดนี้สะท้อนความส�าเร็จของคนท�าธุรกิจ

วิสัยทัศน์ไกลที่มองเห็นโอกาส

แล้วลงมือท�าก่อนใครอื่น

คนเหล่านี้มักมีแต้มต่อเหนือกว่าคู่แข่ง

ฌอน เบลนิค ชายหนุ่มวัย 29 ปีจากเมืองแอตแลนตา      

รฐัจอร์เจยีกเ็ป็นหน่ึงในน้ัน ย้อนกลบัไปเม่ือ 15 ปีก่อน ตอนท่ีฌอน

ยังเป็นนักเรียนเกรด 9 (ม.3) ในขณะที่เพื่อนวัยเดียวกัน         

มวัสนใจเกมกฬีาเบสบอส หรือวดีิโอเกม ฌอนกลับมุ่งม่ันกบัการ

หารายได้ ไม่ว่าจะรับจ้างตัดหญ้า แจกโบรชัวร์ และรับไพ่     

โปเกมอนมาในราคาถูกแล้วน�าไปโพสต์ขายบนอีเบย์ท�าก�าไร 

จดุเริม่ต้นของการสร้างความม่ังค่ังมาจากช่วงปิดภาคฤดูร้อน 

ฌอนได้มีโอกาสติดตามแกรี่ เกลเซอร์ พ่อเลี้ยงซึ่งเป็นเซลส์    

ให้กับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์หลายแห่งไปดูการท�างาน เม่ือ

เหน็ข้ันตอนการซ้ือ-ขายสนิค้า ฌอนก็กลบัมาครุน่คดิ โดยทัว่ไป

ลูกค้าต้องเดินทางไปที่ร้านเพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการ จากนั้น

ทางร้านจะน�าออร์เดอร์ลูกค้ามาแจ้งที่โรงงานเพื่อให้โรงงาน  

จดัส่งให้ ฌอนมองว่ามนัสามารถลดัขัน้ตอนได้ ลกูค้าสามารถ

สั่งซื้อสินค้าผ่านจอคอมพ์โดยไม่ต้องเสียเวลาแวะมาที่ร้าน

ในยุค 10 กว่าปีก่อน เป็นช่วงที่ธุรกิจดอทคอมก�าลังฟักตัว 

การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์เป็นอะไรที่ยังใหม่ ฌอนซึ่งได้

คอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะเป็นของขวญัวนัเกดิครบรอบ 10 ขวบ ศกึษา

เรือ่งการสร้างเวบ็ไซต์มาระยะหน่ึงแล้ว เขาจงึปรึกษาพ่อเลีย้งว่า

อยากท�าเว็บไซต์จ�าหน่ายเก้าอี้ ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ ธุรกิจ

ภายใต้ชื่อ Bizchair.com ก็ถือก�าเนิดในห้องนอนของเด็กชาย

วัย 14 ปีด้วยเงินลงทุน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ฌอนใช้เครดิตของพ่อเล้ียงส่งออร์เดอร์ลูกค้าให้โรงงาน

โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท�าให้สินค้ามีราคาถูก      

คอนเซป็ต์ของเขาคอื การขายเก้าอีส้�านกังานอย่างเดยีวเท่านัน้ 

รปูแบบการท�าธรุกจิคือไม่มกีารสต๊อกสนิค้า ไม่ต้องดลีกบัลกูค้า

แบบตัวต่อตัว แค่เอาแคต็ตาล็อกจากโรงงานมาโพสต์ลงเวบ็ไซต์ 

เมื่อรับออร์เดอร์จากลูกค้า ก็มีหน้าที่ส่งต่อออร์เดอร์นั้น           

ให้โรงงาน ทางโรงงานจะจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าเอง เป็นการ     

ท�าธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต�่า

ฌอนใช้เวลาช่วงหลงัเลิกเรยีนและช่วงปิดเทอมรบัออร์เดอร์

จากลูกค้า จากเก้าอี้ส�านักงานไม่ก่ีตัว ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ

ทะลทุะลวง สามปีหลงัด�าเนนิธุรกิจ Bizchair.com เตบิโตแบบ

ก้าวกระโดด ท�ายอดขายเก้าอีก้ว่า 40,000 ตวั และมลีกูค้าเกนิ

ครึ่งล้านราย จากที่ท�างานกัน 3 คน คือตัวฌอน แม่ของเขา 

และพ่อเลี้ยง บริษัทต้องจ้างพนักงาน 165 คน และสร้างโกดัง

เก็บสินค้าพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร รายได้บริษัทในช่วงแรก

อยู่ท่ี 10 กว่าล้านดอลลาร์ฯ ก่อนเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก   

ทุกปี พร้อมกับพื้นที่โกดังเก็บสินค้าก็ถูกขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วยัรุน่หลายคนเมือ่สามารถท�าเงนิจนพลกิสถานะเป็นเศรษฐไีด้ 

มกัละทิง้การเรียนแล้วหนัมาเอาดด้ีานธรุกจิ แต่ฌอนไม่คดิเช่นน้ัน 

เขาเป็นคนประเภทกระหายความรู้ตลอดเวลา มองว่าความ

ส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่ได้จบลงแค่นั้น แต่เป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้น

ต่างหาก ยงัมอีกีหลายสิง่หลายอย่างทีเ่ขายงัไม่รู ้เช่น การท�าบัญชี 

การอ่านงบดุลบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี ้

ฌอนจึงรามือจากธุรกิจแล้วให้พ่อเลี้ยงดูแลบริษัทแทน เพื่อที่

เขาจะได้เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยอีมอรีย์

หลงัจบการศกึษาในปี พ.ศ.2552 ฌอนกลบัมานัง่เก้าอี ้CEO 

บรหิาร Bizchair.com อย่างเตม็ก�าลัง ตลอด 4-5 ปีทีเ่ขาวางใจ

ให้แกรี่ พ่อเลี้ยงของเขากุมบังเหียนบริษัท ยอดขายเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมออยู่แล้ว และในช่วงที่ฌอนกลับมา      

แตะมือกับพ่อเลี้ยงนั้น เขาสามารถดันยอดขายเพิ่มขึ้นอีก       

30 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 58 ล้านดอลลาร์ฯ โดยใช้กลยุทธ์ขยาย

ไลน์สินค้าจากเก้าอี้ส�านักงานทุกแบบ ไปยังโต๊ะท�างาน           

โต๊ะประชุม เฟอร์นเิจอร์ส�าหรับร้านอาหาร โรงเรียน และโบสถ์ 

รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การขยายไลน์สินค้านี่เองที่ท�าให้ต้องสร้างโกดังเพิ่ม           

เพ่ือสต๊อกสินค้า ซ่ึงสินค้าส่วนใหญ่ที่สต๊อกเป็นสินค้าขายดี 

และสินค้าลดราคาจากโรงงาน ซึ่งเกินคร่ึงของออร์เดอร์เป็น

รายการสั่งซื้อสินค้าที่สต๊อกไว้นี่เอง อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ฌอน      

น�ามาใช้เพื่อสยบคู่แข่งหน้าใหม่คือบริการส่งสินค้าฟรี และ      

รบัประกนัสนิค้า 60 วนั หากไม่พอใจ ยนิดคีนืเงนิ นอกจากนัน้ 

ฌอนยงัมองหาคูค้่าทีเ่ป็นโรงงานเฟอร์นเิจอร์ในเอเชยีมาเสรมิทพั

ร่วมกับโรงงานในสหรัฐฯ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายขึ้น 

“ธุรกิจเติบโตขึ้นเท่าไร ผมก็ยิ่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทุกวัน 

ผมเชื่อในเรื่องการเติบโตที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลง นั่นเป็น

เหตุผลที่ท�าให้เราต้องปรับตลอดเวลาเพื่อรับการแข่งขัน            

ที่สูงขึ้น” CEO หนุ่มกล่าว Bizchair.com ถือเป็นรายแรกๆ    

ที่บุกเบิกตลาดเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์สหรัฐฯ และกลายเป็น     

หน่ึงในผู้น�าท่ีมีส่วนแบ่งชิ้นใหญ่ในตลาดแห่งนี้ ลูกค้า               

ของ Bizchair.com มีตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึง

องค์กรใหญ่ เช่น กระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ บรษิทัไมโครซอฟท์ 

บริษัทกูเกิล เป็นต้น 

ปัจจบุนั ส�านกังานใหญ่ Bizchair.com ตัง้อยูท่ีเ่มอืงแคนตนั 

รฐัจอร์เจยี พร้อมโกดังพ้ืนทีเ่กอืบ 1 ล้านตารางฟตุ ยงัไม่นบัรวม

โกดังอีกแห่งในเมืองรีโน รัฐเนวาดา จากเงินลงทุนเพียง           

500 ดอลลาร์ฯ ของเด็กอาย ุ14 ปี ณ ขณะนีม้ลูค่าบรษิทัเพิม่มา

อยู่ที่ 72 ล้านดอลลาร์ฯ Bizchair.com ยังได้รับการจัดอันดับ

มากมาย เช่น 1 ใน 500 บริษัทที่เติบโตเร็วสุด ผู้ค้าปลีก       

ทางออนไลน์ที่โตเร็วสุด และท็อป 100 บริษัทค้าปลีก 

ในการท�าธุรกิจ อาจมีบ้างที่โชคเข้ามาเก่ียวข้อง แต่กว่า    

จะมาถึงจุดนี้ได้ นั่นหมายถึงการต้องท�างานหนัก “โชคมีส่วน

นิดหน่อย แต่โดยรวมแล้ว ความส�าเร็จเกิดจากหลายปัจจัย   

รวมถึงการมีสัญชาตญาณในการเป็นผู้น�า การด�าเนินกลยุทธ์

ที่มีประสิทธิภาพ สินค้า และบริการต้องเป็นที่พึงใจลูกค้า 

ส�าหรับคนทีเ่ร่ิมท�าธรุกจิ อย่ากลัวเร่ืองความเสีย่ง มนัเป็นธุรกิจ

ของคุณ และคุณก็มีเวลาทั้งชีวิตที่จะท�ามันให้ส�าเร็จ ขอเพียง

วางแผนให้ดีและอย่าเสี่ยงแบบประมาท ที่ส�าคัญควรมีแผน

ส�ารองไว้เสมอในกรณท่ีีเกดิความผดิพลาดขึน้” เป็นค�าแนะน�า

ทิง้ท้ายของฌอน เบลนคิ CEO หนุม่ผูร้�า่รวยจากการขายเก้าอี้

ออนไลน์ 

Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Bizchair.com
เศรษฐีเก้าอี้ออนไลน์
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Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto

คุณมีวิธีสร้างความเข้าใจเรื่องคางกุ้งอย่างไร

 ค�าว่าคางกุ้ง นี่กลายเป็นอุปสรรคด่านแรกของเราเลย เพราะ

พอได้ยินคนก็จะสงสัยว่ามันคือส่วนไหน แล้วก็จะเกิดความกลัว   

ไม่กล้ากิน เราเลยใช้ค�าว่าแคลเซียมมาตอบโจทย์อีกที คือมันมี

แคลเซียมสูง คนก็จะเกิดความสงสัยและลองชิม เพราะว่ามันเป็น

สนิค้าทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของกุง้ ไม่ใช่สิง่ทีน่่าขยะแขยง ไม่ใช่แมลงแต่เป็น

กุ้งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นแค่ส่วนที่คนมองข้ามไปเท่านั้นเอง 

ต้องยอมรบัว่ามนัเป็นสนิค้าใหม่ทีค่นไม่รูจ้กัจรงิๆ มนัเป็นโจทย์

ค่อนข้างยาก เราเลยพยายามใช้สื่อค่อนข้างเยอะ ให้คนรู้จักก่อน 

จากการไปออกรายการ สมัภาษณ์ และอย่างน้อยเราจะต้องออกบูธ๊

เดือนละ 1-2 คร้ัง เพ่ือจะได้อธิบายให้เขาเข้าใจได้ ซึ่งคนจะเดิน   

เข้ามาหาเราเพราะสงสัยว่าคางกุ้งคืออะไร พอเขาสงสัยเราก็ให้    

เขาชิม บอกว่าเป็นส่วนนี้ พอชิมแล้ว 80-90 เปอร์เซ็นต์จะซื้อทันที 

เพราะว่าอร่อย มีแคลเซียม และแปลก เลยค้นพบว่าเราจะท�ายังไง

ก็ได้ให้คนได้ชิมก่อน แล้วเขาถึงจะซื้อ ส่วนคนที่ไม่ซื้อนี่บอกเลยว่า

คือคนที่ไม่ชอบของทอดกับคนที่แพ้กุ้ง  

นี่เป็นการเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกของคุณ

ใช่ค่ะ เพราะตอนเรียนจบจากวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ ก็ได้ทุนไปท�างานทีป่ระเทศสโลวเีนยี 

ด้านกราฟิกดีไซน์ตามที่เรียนมา ซึ่งพอได้ท�างานก็ท�าให้รู้ว่าเรา      

ไม่เหมาะกบัการท�างานประจ�าแบบน้ี ต้องเจอลูกค้าเจอรายละเอียด

งานค่อนข้างเยอะ มีความกดดันสูง คือไม่ชอบเลย ดังนั้น พอหมด

ทุนกลับมาอยู่ที่บ้านก็คิดว่าจะไม่ท�างานประจ�าแล้ว เลยพยายาม    

ที่จะหาอะไรท�า ก็เริ่มจากท�าไอศกรีมสับปะรด คือเป็นไอศกรีม       

ทีบ่รรจใุนลูกสับปะรดเลย เอาไปฝากขายท่ีร้านชาบนูางใน กบัแหลมเจรญิ

ซีฟู้ดทุกสาขา โดยใช้เงินเก็บของตัวเองมาลงทุน ซึ่งก็ไปได้ดี ทีนี้

พอดีวันหนึ่ง ประจวบเหมาะว่าคุณแม่เป็นคนชอบท�ากับข้าว เขาก็

ผูท้ีข่อบญัญัตศิพัท์เรยีกส่วนทีอ่ยูใ่ต้หวักุ้งขึน้มาเองว่าคางกุ้ง และ

สรรหากรรมวิธี เสริมเติมรสชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเหลือทิ้ง      

ไร้ประโยชน์แล้ว จนกลายเป็นขนมขบเคี้ยวท่ีอร่อยถูกปากคนไทย

ภายใต้แบรนด์ Okusno   

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโปรดักต์ดีมีคุณภาพ แถมยังแตกต่าง       

ไม่เหมือนใคร แต่หากวางหมากทางการตลาดไม่เป็นก็ย่อม            

เป็นไปได้ยากที่จะแจ้งเกิดแบรนด์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

พมิพ์มาดาไม่ได้ร�า่เรยีนทางสายธรุกจิ แต่อาศยัวธิคีดินอกกรอบ 

ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดทีส่วนทางกบัคนอืน่ จนท�าให้แบรนด์ Okusno 

เป็นโปรดักต์ที่ติดหูติดตาและติดใจในรสชาติ 

ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เพราะดวงหรือความบังเอิญ แต่เป็นฝีมือ      

และใจล้วนๆ 

สินค้าของคุณคือคางกุ้งทอด คางกุ้งคืออะไร อยู่ตรง       

ส่วนไหนของกุ้ง 

ตอนที่ท�าเราก็ไม่รู้ว่าส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไร มันเป็นส่วนที่อยู่ใต้

หัวกุ้ง เราเลยเรียกว่าคางกุ้ง ดังนั้น จะบอกว่าเราเป็นคนคิดค�านี้  

ขึน้มาเองกไ็ด้ เพราะจรงิๆ กย็งัไม่เคยได้ยนิใครเรยีกคางกุง้มาก่อน 

ชื่อแบรนด์เราจะใช้ค�าว่าคางกุ้ง by okuno ค�าว่า okusno แปลว่า

อร่อย เป็นภาษาสโลวีเนีย ท่ีเราใช้ค�านี้เพราะเป็นจุดเปล่ียนว่าเรา

ไม่อยากท�างานประจ�าแล้ว อันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ได้       

มาจากประเทศไทย นอกนั้นวัตถุดิบทุกส่วนในสินค้าเรามาจาก    

เมืองไทยทั้งหมด

ส�าหรับกุ้งเราจะรับมาจากเกษตรกรและโรงแกะกุ้งที่ส่งกุ้งออก 

ตอนที่เราศึกษาเรื่องกุ้ง พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าประเทศไทยส่งออก

กุ้งมากที่สุด 1 ใน 3 ของเอเชีย คือเรามีวัตถุดิบที่มากอยู่แล้ว        

แล้ววตัถดุบิทกุอย่างมาจากประเทศไทยหมดเลย ผงปรงุรส รสชาติ

อาหาร ซอง แม้แต่เครื่องจักรก็ใช้ของไทย

หากพลิกพจนานุกรมเพื่อจะไล่หาค�าว่าคางกุ้ง

รับรองได้ว่าจะไม่เจอค�าค�านี้ อย่างแน่นอน  

แต่ในวันนี้คางกุ้งก�าลังเป็นค�าที่เริ่มคุ้นหูคนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้วยฝีไม้ฝีมือของ พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
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ท�ำอะไรที่แตกต่ำง

เพรำะกำรท�ำอะไรที่แตกต่ำง

ท�ำให้มีโอกำสมำกกว่ำคนอื่น

แต่แตกต่ำงแล้วก็ต้องรู้ว่ำมีประโยชน์

หรือตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคได้ด้วย

ทิง้ส่วนหวักุง้ เราเห็นกเ็ลยเอามาแงะดูเล่น คดิเล่นๆ ว่า ส่วนนีจ้รงิๆ 

แล้วก็น่าจะเอาไปท�าอะไรได้ ก็เลยเอาไปลองท�าหลายอย่างมาก     

ทั้งอบ ทอด ย่าง ทดลองอยู่ประมาณ 3-4 เดือน จริงๆ กว่าที่เรา   

จะพัฒนาขึ้นมาจนเป็น คางกุ้ง by okuno เราก็ลองผิดลองถูกมา

เยอะมาก เจอสารพัดปัญหา อย่างปัญหาหนึ่งคือจะอมน�้ามันเยอะ 

พอเราใส่ซองทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หน่ึง น�้ามันจะเยิ้มออกมาเลย 

แต่เช่ือมัย้เราแก้ปัญหานีไ้ด้จากการทีไ่ด้ทดลองอะไรพิเรนทร์ๆ กเ็ลย

ได้ออกมาเป็นแบบทุกวันนี้คือแห้งมากแล้วไม่อมน�้ามันเลย เก็บได้

ประมาณ 1 ปี อันนี้ถือเป็นเคล็ดลับที่คิดว่าไม่มีใครท�าได้อย่างเรา 

ก็ชวนน้องชายมาท�าด้วยกัน แล้วก็เอาไปให้คนชิม มีฟีดแบ็ก         

กลบัมา กพ็ฒันาจนได้สูตรทีค่ดิว่าใช้ได้แล้ว เลยตดัสนิใจว่าจะท�าเป็น

สินค้าขึ้นมา โดยเอาเงินเก็บกับเงินที่ท�าไอศกรีมสับปะรด ไปเช่า   

โกดังเล็กๆ เพื่อจะปรับปรุงให้เป็นส่วนผลิต แต่ก็ปิดไม่ให้พ่อกับแม่

รู้ เพราะกลัวว่าเขาจะห้าม ไม่สนับสนุน

อะไรที่ท�าให้คุณมั่นใจ จนยอมลงทุนสร้างโรงงานขึ้นมา 

เป็นเพราะได้ไปเจอคนคนหนึ่ง เขาบอกว่าน้องไปท�ามาเลย    

เดีย๋วเขาจะช่วยหาตลาดทีป่ระเทศจนีให้ เขาเอาไปให้คนจนีชมิแล้ว

ถกูใจมาก เรากเ็ลยคิดว่าต้องท�าโรงงานทีไ่ด้มาตรฐานเพือ่จะส่งออก

ได้ แต่ต้องยอมรบัว่าเราเด็กมาก ไม่เคยท�าอะไรทีใ่หญ่โตแบบนี ้ไม่รู้

อะไรเลย แต่เป็นคนชอบที่จะเสี่ยงแล้วท�าให้มันสุดๆ ไปเลย เลยไป

เช่าโกดัง เพื่อสร้างเป็นห้องส�าหรับผลิตสินค้าข้ึนมา ก็ใช้วิธีง่ายๆ 

คอืวาดใส่กระดาษเป็นผงัห้องต่างๆ ขึน้มาตามมาตรฐานของ อย.แล้ว

กเ็ดนิเข้าไปหา อย.ท่ีสมุทรปราการ เพือ่ให้เขาดวู่าเราจะสร้างแบบนี้

จะผ่านมั้ย ถ้าไม่ผ่านก็ให้เขาแนะน�าให้ด้วยว่าจะต้องท�ายังไง         

จะได้สร้างทีเดียว จากนั้นก็สร้างขึ้นมา  

แต่จริงๆ แล้วเราโดนหลอกเพราะอ่อนประสบการณ์ คอืปรากฏว่า

ผู้หญิงคนนั้น อยู่ๆ ก็หายไปเลย ยิ่งไปกว่านั้นปรากฏว่าพวกห้อง

ต่างๆ ทีส่ร้างข้ึนมาเกดิปัญหา พืน้ทรดุ แตก มรีอยร้าว ท�าอะไรไม่ได้ 

ถือว่าเป็นช่วงที่รู้สึกแย่มากๆ เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นก็เจอเรื่องแบบนี้ 

ทั้งโดนหลอกเรื่องจะส่งออกแล้วโรงงานที่ท�าขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้อีก    

ตอนนั้นลงทุนไปประมาณ 3-4 แสนบาท ท่ีส�าคัญคือพ่อกับแม่      

ไม่รู้ด้วย แต่สุดท้ายพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็ต้องไปสารภาพกับท่ีบ้าน 

เราบอกเขาว่า เราคิดว่าเรามีของท่ีคิดว่าจะขายได้ เราเชื่อว่ามัน   

ขายได้ แล้วเราอยากที่จะท�าต่อ นอกจากนี้ ก็ต้องคุยกับเจ้าของ

โกดัง เพราะมนัเป็นความผิดของเขา ซึง่เขากย็อมคนืเงนิให้ เราเลย

ไปหาที่ใหม่ซึ่งก็คือที่ปัจจุบันที่ท�าอยู่ 

กับสินค้าที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด คุณท�าการตลาดอย่างไร

ด้วยความที่เรียนวารสารศาสตร์มาเลยชอบคิดอะไรไม่เหมือน

คนอื่น ตอนแรกคิดเอาไว้ว่าจะท�าอย่างไรที่จะดึงดูดความสนใจได้ 

มองว่าการคิดต่างน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่า ช่วงน้ันมีประโยคหน่ึง      

ที่ทุกคนจะพูดค�าว่าสวนทางบ่อยๆ เราเห็นค�านี้เลยคิดว่าลองท�า

อะไรทีส่วนทางกบัคนอื่นดีมัย้ คนอื่นจะเริ่มขายจากเล็กๆ หรือขาย

ออนไลน์ก่อนแล้วค่อยเข้าโมเดิร์นเทรด เราเข้าโมเดิร์นเทรดก่อน

แล้วค่อยมาออนไลน์ เดนิเข้าไปหาเดอะมอลล์กรุป๊เลย สิง่แรกทีม่อง

คืออยากวางในสยามพารากอน เพราะเป็นจุดที่มีชาวต่างชาติมา

เดนิเยอะทีส่ดุ ถ้าเขาเห็นของเราอาจจะเป็นโอกาสทีด่ใีนการส่งออก 

ซึ่งก่อนหน้าน้ีเราไปยืนหน้าเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มองดู      

แพ็กเกจจ้ิงของขนมต่างๆ ทีเ่รียงอยู ่พบว่าทกุแบรนด์แพ็กเกจจิง้จะเป็น

สีหมดเลย  แล้วซองก็จะเงาๆ ดูแล้วไม่โดดเด่น ทีแรกซองของเรา

ก็เป็นสีเงินๆ เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วหน้าซองใช้วาดเป็นภาพ      

ลายเส้นข้ึนมา ฟ้อนต์เลอืกทีต่่าง ไม่ใช่ฟ้อนต์ทีท่กุคนใช้กนั คอืจะเป็น

ฟ้อนต์ลายมือเขียน นี่คือใช้วิชาวารสารศาสตร์ที่เรียนมา จากนั้น

หันมาท�าออนไลน์แล้วส่งทางไปรษณีย์ควบคู่กันได้ นอกจากนี้      

บางคนใช้วัตถุดิบน�าเข้า เราใช้ในประเทศไทยหมด บางคนเริ่มจาก

ใช้ OEM เราเริ่มจากท�าโรงงานเล็กๆ ของเราเองเลย ทุกคนจะมี

กลยุทธ์ว่าเป็นป่าล้อมเมือง เราไม่ใช่ ของเราคิดขึ้นมาเองเรียกว่า

น�้าล้นโอ่ง คือเราตั้งใจเติมในเมืองให้เต็มก่อน พอมันล้นแล้วค่อย

ออกไปต่างจังหวัด ซึ่งทั้งหมดนี้เราวางแผนตั้งแต่แรก  

เคยคิดไหมว่าถ้าคางกุ้งเป็นที่รู้จักในวงกว้าง วันหนึ่งอาจ      

มีคนท�าคางกุ้งทอดเลียนแบบคุณขึ้นมา  

เขาต้องใช้ค�าอืน่แล้ว เพราะเราจดเคร่ืองหมายการค้าค�าน้ีไว้แล้ว 

จรงิๆ เราไม่สามารถสูยั้กษ์ใหญ่ได้อยู่แล้ว โรงงานเราเริม่จากเลก็ๆ 

แต่เรามัน่ใจ คิดเอง ไม่ได้ไปก๊อบป้ีใครมา เราคิดมาด้วยความสงสยั

ของตวัเอง ตรงนีน่้าจะเป็นจดุหนึง่ทีค่นไทยน่าจะเข้าใจ แต่ด้วยความที่

สินค้าอร่อยอาจจะก๊อบป้ีได้ แต่ก็เช่ือว่าจะก๊อบป้ีได้ยาก อย่างทีบ่อกว่า

มนัเป็นส่วนท่ีอมน�า้มนั เราท�าไม่ให้อมน�า้มนัได้ เราทดลองอยู่นานมาก 

อนันีม้นัเป็นเคลด็ลบัทีค่นอืน่ถ้าจะท�ากเ็ลยีนแบบยาก อกีอย่างเราสร้าง 

Brand Awareness คนจะติดค�าว่าคางกุ้งจากเราไปก่อนหน้านี้

คุณวางเป้าหมายของ Okusno เอาไว้อย่างไรบ้าง

อยากส่งออก ตอนน้ีมีไปบ้างแต่เป็นกมัพชูา ลาว ฮ่องกง ไม่เยอะ 

แต่อยากส่งออกมากกว่านี้ อยากให้คนรู้ว่าคนไทยคิดได้ว่าส่วนนี้

ของกุ้งสามารถเอามาท�าอย่างอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มได้ เราเป็นเจ้าแรก

ในโลก ตอนนี้ Okusno มี 3 รส คือรสดั้งเดิม ต้มย�า และเขียวหวาน 

ซึ่งที่เราศึกษาแทบจะไม่มีขนมแบรนด์ไหนที่มีรสต้มย�าเลย  อาจจะ

เป็นเพราะว่ามันท�ายาก ส่วนรสแกงเขียวหวาน เราเห็นว่าประเทศ

ญีปุ่น่และเกาหล ีแกงเขยีวหวานก�าลงัดงัมาก เราเลยท�าแกงเขยีวหวาน

เพิ่มขึ้นมา จริงๆ เรื่องรสชาติก็ถือว่าเราท�าสวนตลาดเหมือนกัน      

คอืเริม่จากรสชาติอาหารไทย ถ้าเป็นขนมแบรนด์อืน่ทีเ่หน็มกัจะเริม่

จากรสยอดนยิมทีเ่ป็นต่างชาตก่ิอน แต่เรามองว่าอาหารไทยค่อนข้าง

ขึน้ชือ่อยู่แล้ว ย่ิงรสต้มย�าฝร่ังเคยพดูเอาไว้ว่าเป็นรสชาติทีก่ลมกล่อม

ท่ีสุดคอืเข้าปากแล้วเหมอืนแตกในล้ิน  เป็นรสชาติทีค่รบรส เราเลย

ท�าต้มย�าก่อน เม่ือไหร่ที่เราส่งออก เราคงต้องมีรสชาติอื่นอีก         

เพื่อให้เข้ากับประเทศเขา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับเรา

นอกจากนี้ ตอนแรกเลยที่เราท�าออกมาจะเป็นซองใหญ่ ราคา 

35 บาท พอเราขายไปแป๊บหนึ่งพบว่าขนาดใหญ่เกินไป คนที่ซื้อไป

มักจะกินไม่หมดแล้วราคาก็สูง เราเลยกลับมาเปลี่ยนไซส์และลด

ราคาลงมาเหลือ 25 บาท ซึ่งสมราคา มันเป็นกุ้งไม่ใช่แป้ง ไม่มี

ผงชรูส ได้คณุค่าได้ประโยชน์ ซึง่ด้วยราคาทีส่งูเราเลยเน้นเป็นตลาด

กลางกบัตลาดบน และเรว็ๆ นีจ้ะออกเป็นไซส์เลก็ลงอกี ราคา 20 บาท

จะมีโปรดักต์อื่นเพิ่มเติมหรือไม่

อันที่จริงตั้งใจที่จะท�าสินค้าตัวใหม่ด้วย เพราะทุกวันนี้เราท�า    

คางกุง้ ตรงส่วนใต้หวัจะมขีา ซึง่ต้องร่อนขาออกอยู่แล้ว ไม่อย่างนัน้

เวลากินมันจะแทงเหงือก ก็เลยมีไอเดียว่าจะเอาส่วนขาที่ร่อน       

ออกไปท�าอะไรอกีได้ เราศกึษาวจัิยอยู่นานมาก คดิว่าอนาคตจะน�าเอา

ขาที่ร่อนออกมาท�าเป็นผงปรุงรส เป็นผงโรยข้าว รสต้มย�า แกง   

เขยีวหวาน แต่เป็นตลาดส่งออก เช่น ญีปุ่น่ เกาหล ีเพราะประเทศไทย

วัฒนธรรมเราคงไม่ใช้รับประทานโรยข้าว
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ค�ำว่ำคำงกุ้ง

นี่กลำยเป็นอุปสรรคด่ำนแรก

ของเรำเลย

เพรำะพอได้ยิน

คนก็จะสงสัยว่ำมันคือส่วนไหน

แล้วก็จะเกิดควำมกลัวไม่กล้ำกิน

เรำเลยใช้ค�ำว่ำแคลเซียม

มำตอบโจทย์อีกที

คือมันมีแคลเซียมสูง

คนก็จะเกิดควำมสงสัยและลองชิม
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ควำมเสี่ยง

ก็เป็นสิ่งที่ถ้ำไม่ท�ำ

ก็จะไม่รู้ว่ำมันจะไปทำงไหน

ดังนั้น เรำก็เลยยอมที่จะเสี่ยง

แต่ถ้ำมันไม่เป็นไปตำมที่คิด

เรำก็ต้องหำทำงออก

แต่เรำไม่มีทำงที่จะถอยหลังกลับ

เพรำะเรำเชื่อและมั่นใจ

ว่ำมันจะไปได้

จากจุดเริ่มต้น อะไรที่ท�าให้ธุรกิจของคุณโตมาได้ขนาดนี้

อาจจะเป็นเพราะเป็นคนชอบท�าอะไรเต็มที่  ท�าให้มันสุดๆ ไป

เลย แล้วพอถ้ามนัสดุจรงิๆ เรามองย้อนกลบัมาแม้จะไม่ถงึเป้าหมาย

ที่คิดไว้ ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่ท�า แต่ถ้าเราท�าไม่สุดไม่เต็มที่ ยังมี

โอกาสท่ีจะท�าได้มากกว่าน้ันอีกก็คงจะต้องเสียดาย ขณะเดียวกัน

ความเส่ียงก็เป็นสิ่งที่ถ้าไม่ท�าก็จะไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหน ดังนั้น 

เรากเ็ลยยอมทีจ่ะเสีย่ง แต่ถ้ามนัไม่เป็นไปตามทีค่ดิเรากต้็องหาทางออก 

แต่เราไม่มีทางที่จะถอยหลังกลับ เพราะเราเชื่อและมั่นใจว่ามันจะ

ไปได้ สิ่งนี้คิดว่าเป็นปัจจัยที่ท�าให้ Okusno เกิดขึ้นมาได้ คือ ท�าให้

สุด กับมองข้ามความกลัว อย่ากลัวในสิ่งที่เราไม่เคยลอง

ตลอดระยะ 1 ปีทีผ่่านมา คุณคิดว่าตวัเองเดนิมาถงึจดุไหนแล้ว

คิดว่าก�าลังอยู่ในช่วงก�าลังโต คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นจากการที่

เราไปออกรายการ SME ตีแตก ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดที่สุด 

เมื่อก่อนทางเดอะมอลล์สั่งแค่เดือนละ 2 ครั้ง แต่ตอนนี้สั่งอาทิตย์

ละครั้ง เมื่อก่อนครั้งละไม่ถึง 10 กล่องเดี๋ยวนี้ 30 กล่อง เราเองก็

ตกใจเพ่ิมข้ึนเยอะมากจนทางฝ่ายจัดซ้ือเดอะมอลล์ถึงกับถามว่า

น้องไปท�าอะไรมา

อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีก่�าลงัจะขยาย แต่กไ็ม่ได้อยาก

เข้าทุกที่ คือเรามองว่าถ้าเข้าทุกที่แต่เรายังไม่ได้ท�าการตลาดที่ดี     

ก็ไม่เป็นผลดี สมมุติเราเข้าโมเดิร์นเทรดสักท่ีมีค่าแรกเข้าเป็น        

แสนบาท เราก็ต้องคิดหนักเพราะธุรกิจเราถือว่าก�าลังอยู่ในช่วง     

เริ่มต้น แต่การท่ีมีคนรู้จักมากขึ้น การเจรจาต่อรองก็ง่ายขึ้นกว่า   

เม่ือก่อน ตอนนี้เราขยายไปท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต และปั๊มน�้ามัน   

พที ีอกีอย่างทีต่ระหนกัตลอดเวลาคอื ถงึวนัหนึง่เราจะขยาย แต่เรา

ยงัต้องพฒันาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เราเหน็ตวัอย่างมาแล้วว่าบางคน

เร่งผลิตแต่คณุภาพไม่ได้ เราเลยไม่อยากเป็นแบบนัน้ เราค่อยๆ ไป 

แต่เป้าหมายเรามีอยู่ว่าจะไปถึงไหน

ส่วนออนไลน์ขายดีมาก จริงๆ ตอนที่ท�าออนไลน์ขึ้นมาเพราะ

เรายังมีช่องทางจ�าหน่ายน้อย เลยต้องหาช่องทางอื่นมาช่วย ช่วง    

2 เดือนที่ผ่านมาส�าหรับช่องทางออนไลน์ เราส่งไปประมาณเกือบ 

300 ที่ แต่ละที่ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ในกรุงเทพฯ มีแค่ประมาณ 

10 เปอร์เซน็ต์ สิง่นีท้�าให้เราเหน็ว่าต่างจงัหวดัก็เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ

แล้วเขาก็สนใจเรา ดังนั้น การบ้านต่อไปของเราคือต้องไปหา         

ช่องทางจัดจ�าหน่ายต่างจังหวัดด้วย  

ทุกวันนี้ทุกคนจะต้องมีโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสื่อสาร             

และขายของ แต่ส�าหรบัเรา พยายามไม่ใช้โซเชยีลมเีดยีเพือ่ขายของ

อย่างเดียว เราแค่อยากให้คนติดภาพซองแบรนด์ Okusno ดังนั้น 

ส่วนใหญ่รูปที่เราน�ามาโพสต์ เราจะถือ Okusno แล้วภาพข้างหลัง

เป็นสถานที่ต่างๆ เช่น วัดพระแก้ว หอไอเฟล คืออยากให้คนรู้ว่า

ขนมอันนีไ้ปได้ทกุที ่แล้วรปูทีเ่ราลงจะบอกประวตัขิองสถานทีน่ัน้ๆ 

เป็นข้อมูล พอเห็นรูปเขาก็จะเห็นขนมเรา เราลงคอนเทนต์ที่เป็น

ความรู้ให้คุณค่ากับคนอ่าน แต่ให้เห็นแบรนด์เราด้วย ดีกว่าท�า      

โปรโมชั่นขายของอย่างเดียว

คุณมีใครเป็นต้นแบบในการท�างาน 

Amancio Ortega ผู้ที่สร้างแบรนด์ ZARA เคยอ่านแล้วเขาเคย

บอกว่า เสื้อผ้าของเขาทุกตัวสร้างขึ้นมาต้องการให้คนใส่แค่            

2-3 ครั้งแล้วซ้ือใหม่ ท�าให้ของเขาติดตลาดเร็วมาก ปัจจุบันเสื้อ 

ZARA จะมี 3 เกรด พอคนติดแล้วก็จะซื้อเกรดดี ส�าหรับเราเอามา

ประยุกต์คือท�ายังไงก็ได้ให้คนได้ชิม เพราะโจทย์แรกที่เราต้อง       

แก้ปัญหาคือ ให้คนนึกภาพคางกุ้งออก แล้วท�ายังไงก็ได้ให้สินค้า

เราเข้าปากเขา เพราะเรามั่นใจว่า ถ้ามันเข้าปากเขาแล้วเขาจะซื้อ  

คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

ท�าอะไรที่แตกต่าง เพราะการท�าอะไรที่แตกต่างท�าให้มีโอกาส

มากกว่าคนอืน่ แต่แตกต่างแล้วกต้็องรูว่้ามีประโยชน์หรอืตอบสนอง

ความต้องการของผูบ้ริโภคได้ด้วย  อีกอย่างท่ีอยากจะบอกผูป้ระกอบการ

ที่เพิ่งเริ่มต้นท�าธุรกิจทุกคนว่า การเป็นพันธมิตรกันเป็นเรื่องส�าคัญ

มาก หลายคนอาจจะมองว่าการท�าธุรกิจคือการแข่งขันที่จะต้อง    

ได้ผลก�าไรตามเป้า แต่จากการทีไ่ด้มโีอกาสไปพบปะผูป้ระกอบการ

ท่านอืน่ๆ ท�าให้ได้ไอเดยีการเป็นพันธมิตรเพ่ือช่วยส่งเสรมิสนับสนุน

ซ่ึงกันและกัน มองว่าการท�าธรุกิจในปัจจบุนัมันจะเป็นยคุของพวกเรา

แล้วในอีก 5 ปีข้างหน้า การท�าธุรกิจในประเทศไทยอาจจะไม่ต้อง

มีการแข่งขันกันเอง แต่เป็นการช่วยเหลือกัน พากันเดินไป อาจจะ

ส่งออก พฒันากนัไปทางใดทางหนึง่ การท�าแบบนีจ้ะเป็นผลประโยชน์

ที ่Win-Win ทัง้คู ่ไม่มใีครเสยี เพราะคนท่ีล้มจากธรุกจิก็ย่อมจะต้องมี 

ซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องดี ดังนั้น ควรจะช่วยกันมากกว่า ไม่ใช่ท�าเพื่อ

จะฆ่าธุรกิจของอีกคน อย่างที่เราได้ไปออกรายการ SME ตีแตก ได้

เจอผู้ประกอบการท่านอ่ืน ก็มีความสนิทกันช่วยเหลือกัน ล่าสุด    

ท�าโปรโมชั่นกับซาลาเปาฟีนิกซ์ ลาวา คุยกันภายใน 1 วันจบ         

แล้ววันรุ่งขึ้นเดินงานต่อได้เลย เราท�าโปรโมชั่นซื้อ Okusno เอา   

ซองเปล่าเราไปลดซาลาเปา 10 บาทอันนี้คือตัวอย่าง 

  

จากประสบการณ์ทีผ่่านมา คุณค้นพบสจัธรรมทางธรุกจิอะไรบ้าง

คนท�าธรุกจิม ี2 ประเภท คอื คดิว่าอยากท�า แต่ไม่ได้ท�า กบัคดิว่า

อยากท�าแล้วท�าเลย คนที่คิดแล้วท�าเลยอาจจะมีจ�านวนน้อยกว่า   

คนท่ีคิดแล้วไม่ท�า แต่คนท่ีคิดแล้วท�าเลยบางทีมักจะมองอะไร      

ด้านเดียว ไม่ได้มองอะไรรอบๆ ตัว คือลุยเลยไม่มองผลกระทบ    

หรอืปัญหาอะไรทีอ่าจจะเกดิขึน้ ท�าให้พอเวลาเจอปัญหากต็ดัสนิใจ

ถอยไม่คิดท�าต่อ  

อย่างท่ีเราท�าธรุกิจตวันี ้สิง่แรกท่ีเราเจอคือขาดความรู้ การสร้าง

โรงงาน การขอมาตรฐานต่างๆ ซึ่งทีแรกทุกคนจะมองว่าเป็นเรื่อง

ยุ่งยาก กลัวท�าไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่กล้า ไม่ลองหาข้อมูล ไม่คิดที่จะ

เดินเข้าไปถามเขา เราก็ไม่มีทางที่จะรู้ ซึ่งสุดท้ายเราก็เลยจุด      

ความกลัวนั้นมาได้ หรือเจอปัญหาโรงงานทรุด เป็นเพราะเรา         

ไม่รอบคอบ ไม่มองอะไรเผ่ือเอาไว้ เพียงแต่เราไม่ถอย พยายาม         

แก้ปัญหา แล้วมนักก็ลายเป็นบทเรยีนทีท่�าให้ทกุวนันีเ้วลาจะท�าอะไร

จะคดิหน้าคดิหลัง มองไปรอบๆ ก่อน เช่น จากทีไ่ม่รู้อะไรเลย กลาย

เป็นว่ารู้ทุกอย่าง อย่างเช่นอุปกรณ์ก่อสร้าง กระจกควรจะเป็น     

แบบไหน พื้นชนิดไหน จะซื้อเครื่องจักรมาอีกหนึ่งตัว มันจะใช้ได้

จริงม้ัย เราต้องไปลองก่อนว่ามันเข้ากบัของเราหรือเปล่า อย่างลูกค้า

เราก็มองก่อนว่าคนที่ชอบ Okusno จริงๆ คือใคร เพราะถ้าไม่มอง

เลยจะขายอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ หรือเรื่องช่องทางจัดจ�าหน่าย 

จริงๆ ก็มีวางแผนเอาไว้แล้วว่า เราจะไปตลาดไหนบ้าง หรือถ้า     

ไม่ได้จะท�ายังไง คือเราจะมีแผนส�ารองตลอด 
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บางคนอาจมไีอเดยีดีๆ  มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ 

แต่ขาดเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือหาก   

จะพอมีเงินอยู่บ้าง แต่เม่ือได้ค�านวณต้นทุน     

ทีต้่องใช้ในแต่ละเดือนจรงิๆ แล้วกเ็ริม่ถอดใจ

และปล่อยให้โอกาสหลดุลอยไปอย่างน่าเสยีดาย 

แต่เชื่อหรือไม่ว่า อันที่จริงเราทุกคนสามารถ

เริ่มต้นท�าธุรกิจได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเงิน แล้ว    

ท�ายังไงล่ะ…ไปดูเคล็ดลับเหล่านี้กัน

แยกเงินเก็บให้ชัดเจน 

ถ้าคณุไม่ต้องการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ

เพื่อไปท�าธุรกิจ นั่นหมายความว่าคุณต้องใช้

เงนิทีเ่ก็บสะสมเอาไว้มาใช้ในการลงทุน ดงันัน้ 

ต้องแยกเงนิทีจ่ะน�าไปลงทุนในธุรกจิเอาไว้อกี

บัญชีแต่เนิ่นๆ เลย และใส่เงินเพื่อให้เงิน        

ในบญัชเีพิม่ขึน้ตลอดเวลา ทีส่�าคัญ ต้องท�าให้

แน่ใจว่าเราจะไม่ใช้เงินในบัญชีนั้นเพื่อไป     

ช้อปปิ้ง เอาไปใช้เพื่อการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ 

ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีตั้งใจจะท�าโดย         

เด็ดขาด ซึ่งเงินในบัญชีนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ      

จนมาถึงวันที่คุณมีความสนใจและลงมือ         

ท่ีจะท�าธุรกิจอย่างจรงิจงั กจ็ะได้มทีนุรอนเอา

ไว้ใช้ในการเริ่มต้นท�าธุรกิจ

ท�างานอื่นควบคู่กันไปด้วย 

จากข้อ 1 เมื่อถึงวันที่คุณพร้อมที่จะท�า

ธุรกิจแล้ว อย่าเพ่ิงรีบลาออกจากงานประจ�า

โดยเด็ดขาด เพราะการที่ชีวิตของคุณยังมี     

เงินเดือนคอยประคับประคองเอาไว้ในขณะที่

ท�าธรุกจิไปด้วยจะเป็นสิง่ทีดี่มากๆ และจ�าไว้ว่า

ในช่วงเดือนแรกๆ ของการท�าธุรกิจน้ัน        

อาจไปได้ไม่สวยนัก ยอดขายไม่ดีตาม           

เป้าหมายท่ีวางไว้ ก�าไรไม่พอจ่ายค่าแรง        

ตวัเอง แถมยงัมปัีญหาต่างๆ ตามมาอกีสารพดั 

ซึ่งเงินเดือนนี้จะสามารถช่วยลดความกดดัน

ให้กับตัวเราเองได้มากทีเดียว นอกจากนั้น 

ประโยชน์ของการท�างานควบคู ่ไปด้วย            

อีกประการท่ีหลายๆ คนมักจะมองข้ามก็คือ 

เรื่องสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกัน

สุขภาพ โบนัส และคอนเน็กชันภายใน       

หน่วยงาน ซ่ึงอาจช่วยให้เราหาลูกค้าได้        

เพิ่มมากขึ้น 

ทั้งน้ี ธุรกิจที่คุณท�าอาจไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่

มาก อาจมคีนในครอบครวัหรอืเพือ่นสนิทช่วย

ดูแลได้ (เพราะถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับ

องค์กร เรากต้็องคอยดแูลลกูน้องแล้วละ) และ

งานทีท่�าควบคูก่นัไปกอ็าจจะไม่ใช่งานประจ�า

ก็ได้ กล่าวคือ อาจเป็นงานเสริม เช่น งาน

ออกแบบกราฟิก งานแปลภาษา งานพิสูจน์

อักษร งานรับจ้างเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่งถ้า

คุณเปิดร้านขายของ หรือเปิดร้านออนไลน์ 

ระหว่างวันหากพอมีเวลาว่างก็ยังสามารถ

ท�างานเสริมเพื่อหารายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ใช้ก�าไรไปลงทุนเรื่องอื่นๆ 

เราอาจคิดว่าการพัฒนาธุรกิจต้องใช้เงิน 

แต่ลองนึกภาพว่าร้านค้าของเราเริ่มไปได้ดี 

เริม่มกี�าไรในระดบัหนึง่ เราควรเลือกทีจ่ะเกบ็

เงินไว้เฉยๆ หรือน�าเงินไปลงทนุเพือ่ให้เมด็เงนิ

เหล่านั้นงอกเงยออกดอกออกผลให้เรามาก   

ยิง่ขึน้ด ีแน่นอนว่าควรน�าเงนินัน้ไปลงทุน หรอื

เอาเงนิส่วนท่ีก�าไรไปหักลบกลบหน้ีเก่าเสยีก่อน 

จากน้ันจึงน�าเงินในส่วนที่เป็นก�าไรไปลงทุน

เพิ่ม โดยอาจจะเป็นการลงทุนในส่วนของ   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การท�าการตลาด 

การโฆษณา เทคโนโลยี หรือพนักงาน ทั้งนี้   

กเ็พือ่ให้ธรุกิจสามารถขยายเตบิโตได้อย่างต่อ

เนื่อง และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาอย่าง

สม�่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความยั่งยืน

มากกว่าการที่จะกอดเงินเอาไว้เฉยๆ และ

สุดท้ายก็โดนคู่แข่งแซงหน้าไปเพราะเรา         

ไม่กล้าลงทุนเพื่อพัฒนาอะไรเลย        

 

ดแูลค่าใช้จ่ายทางธรุกจิให้อยู่ในระดบัทีต่�า่    

ข้อดขีองการเร่ิมต้นธรุกจิจากขัน้เลก็ๆ และ

ค่อยๆ เติบโตขึ้นไปทีละนิด จะท�าให้เรา         

ไม่ต้องไปกู้เงินให้เป็นภาระแต่อย่างใด            

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ ช่วงแรกๆ รายได้

ของคุณจะมีไม่มาก ถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายที่สูง    

ในหลายๆ ส่วน ไม่รูจั้กประหยัดหรอือดออมเงนิ 

ไปซื้อของที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสูง       

มาใช้ คณุย่อมมีหนีส้นิท่ีต้องช�าระรายเดอืนสงู 

เงินย่อมฝืดและการเติบโตก็มีโอกาสช้าตาม   

ไปด้วย แต่หากคุณค่อยๆ ปล่อยให้ธุรกิจโต

ไปในแบบที่ควรจะเป็น ไม่ลงทุนอะไรเกินแรง 

เม่ือถึงจุดหนึง่ทีมี่ก�าไรมากพอ มีรายได้สม�า่เสมอ 

คุณก็สามารถลงทุนค่าใช้จ่ายมหาศาลได้      

โดยไม่ท�าให้ธุรกิจสะดุดหรือต้องชะลอตัวลง

 

ทัง้หมดนี ้คอื วธิกีารเริม่ต้นธรุกจิโดยไม่ต้อง

ไปกู้ยืมใคร ซึ่งแม้ว่าการเริ่มต้นธุรกิจโดยไม่กู้

เงิน ไม่มีเงินลงทุนมหาศาล อาจท�าให้เรามี   

ขีดจ�ากัดส�าหรับการท�าธุรกิจในหลายๆ ด้าน 

แต่ความเสีย่งกน้็อย เพราะหากผดิพลาดขึน้มา

ก็ไม่เจ็บตัวหนัก เหตุผลอีกประการก็คือ เป็น  

การทดสอบว่าเราเหมาะที่จะก้าวเข้าสู่โลก   

ของผูป้ระกอบการหรือไม่ ได้ลองส่ิงต่างๆ ด้วย   

ไอเดียของตัวเอง ทดสอบและก�าหนดตลาด

ด้วยตัวเอง และมีความมั่นใจมากขึ้นจากการ

ได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดด้วยตัวเอง 

Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

ในยุคที่โลกแห่งการค้าการท�าธุรกิจมีความเป็นไปได้ในหลายๆ ช่องทาง ตั้งแต่การเปิดร้าน

เช่าสถานที่ตามตลาดนัด การฝากขาย หรือแม้กระทั่งการขายสินค้าบนโลกออนไลน์

คนจ�านวนไม่น้อยจึงมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ที่จะสามารถผันตัวจากผู้ว่างงานหรือพนักงานบริษัท

มาเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ด้วยการลองขายสินค้าหรือท�าธุรกิจดูสักคร้ัง แต่เมื่อคิดจะเร่ิมต้น

หลายๆ คนก็เป็นอันต้องเดินมาสะดุดกับความกังวลที่เรียกว่า “การกู้ยืมเงิน”

ไม่ต้องกู้เงิน

ลดความเสี่ยงด้วยการเริ่มต้นธุรกิจแบบ
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Nella Yoga and More
Nella_Yoga
@nella

หล่าน-อมรรตัน์ ธรรมบรูณวทิย์ และ เนต็-พชักมล พฤกษะวนั สองสาวเพือ่นซีท้ีช่ื่นชอบ

การเล่นโยคะเป็นชวีติจิตใจ เล่าถงึท่ีมาของธุรกจิตวัแทนจ�าหน่ายกางเกงโยคะแบรนด์ดงั

จากหลายทีท่ัว่โลก ภายใต้ชือ่ “Nella” หลงัจากขึน้เป็นเบอร์หนึง่ของตวัแทนจ�าหน่าย

กางเกงโยคะออนไลน์ในเมืองไทยภายในระยะเวลาแค่เพียง 1 ปี

“หล่านกับพีเ่น็ตเราเป็นคนชอบฝึกโยคะทัง้คู ่คนฝึกโยคะก็อยากใส่อะไรทีส่วยงาม 

เราอยากได้กางเกงดีๆ สักตัวมาใส่ แต่ในเมืองไทยมีให้เลือกน้อยมาก ราคาก็แพง 

ลองไปดูของต่างประเทศ เห็นพวกกูรูโยคะ เขาแต่งตัวสวยๆ กัน แล้วท�าไมที่บ้านเรา

ไม่มีบ้าง เลยลองเซิร์ชหายี่ห้อ ก็เจอแบรนด์หนึ่งชื่อ Zuvi เป็นแบรนด์อเมริกา พอเจอ      

ก็ไปคุยกับพี่เน็ต พี่เน็ตเองท�างานด้านติดต่อกับต่างประเทศอยู่แล้ว ก็คิดกันว่าถ้าสั่งมาใส่

แค่ตัวสองตัวไม่คุ้มแน่ เลยลองถามจ�านวนต�่าสุดที่เขาสามารถให้เราได้ ปรากฏเขาให้มา 40 ตัว 

จากนั้นเราก็ตั้งชื่อแบรนด์ โดยเอาชื่อเราสองคนมารวมกันกลายเป็น ‘Nella’  ปรากฏพอเอามาลองขาย 

คนชอบกันมาก เพราะยังไม่เคยมีมาก่อนในไทย ขายหมดภายใน 2 สัปดาห์ เราใช้วิธีหิ้วไปขายบ้าง 

ลงเฟซบุ๊ก ไอจีบ้าง เมื่อล็อตแรกผ่านไปได้ด้วยดี เราก็ลุยล็อต 2 กันต่อเลย แต่คราวนี้ไม่เหมือนครั้งแรก 

เราถามเขาเลยว่าถ้าคราวนี้เราขอเป็นตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวในเมืองไทย ต้องท�ายังไงบ้าง 

ต้องมียอดเท่าไหร่ เพราะเราเชื่อว่าอีกไม่นานต้องมีคนท�าตาม ซึ่งเขาก็ตั้งข้อเสนอมาและยอมให้เรา

ทดลองดู ปรากฏว่าเราสามารถท�าได้มากกว่าที่เขาต้องการอีก”

จากแบรนด์แรก หล่านและเนต็เริม่มองหาแบรนด์อ่ืนๆ เพิม่เข้ามาเรือ่ยๆ เพือ่สร้างความหลากหลาย

ของสินค้า เช่น แบรนด์ Dharmabums Active, Liqido Active, Hipwidth, Glyder โดยแบ่งหน้าที่     

กันท�า หล่านจะท�าหน้าท่ีดูแลลูกค้า ต้ังแต่การตอบค�าถาม เช็กยอดการสั่งซื้อไปจนถึงจัดส่งสินค้า         

ให้ลูกค้า ส่วนเน็ตท�าหน้าท่ีหลักในการดูแลหลังบ้าน ติดต่อพูดคุยผู้ผลิตต่างประเทศในแบรนด์ต่างๆ 

รวมถึงการน�าเข้าและกระจายสินค้า โดยวิธีการขายของ Nella ไม่ใช่แค่การโพสต์รูปสินค้าและก็ขาย 

แต่จะพยายามบอกถึงวิธีการใช้ที่ไม่ใช่แค่การเล่นโยคะด้วย

“เราพยายามท�าให้ลูกค้าเห็นว่า มันสามารถใส่ได้ทุกที่นะ ไม่ใช่แค่เล่นโยคะ เพราะเป็นกางเกงที่ใส่

สบายและสีสันสวยงาม สามารถใส่เป็นแฟช่ันได้เลย ทุกวันนี้หล่านและพี่เน็ตก็ใส่กันเป็นประจ�าทุกวัน 

เราก็พยายามถ่ายรปูและโพสต์ให้เขาเห็น ใส่ไปเที่ยว ใสไ่ปว่ายน�้า คนทีเ่ขาซื้อไปก็เริม่ท�าตาม ใส่ไปไหน

มาไหนกันมากขึน้ จนกลายเป็นแฟชัน่ ซึง่หล่านว่าส�าคญัส�าหรบัการขายของออนไลน์ คอื บางทีเขาไม่รู้ว่า

มนัจะใส่ยงัไงได้บ้าง ถ้าได้เหน็รปูเหน็ตวัอย่างเขากจ็ะชอบ ยิง่เหน็รปูเพือ่นๆ ทีซ้ื่อไปโพสต์ลงกย็ิง่ชอบ    

จะได้รู้ว่าคนอื่นเขาใส่กันยังไงบ้าง อันนี้เป็นนิสัยเฉพาะของคนไทยเลย ซ่ึงกางเกงของเราหากมีต�าหนิ

หรือใส่ไม่ได้สามารถส่งคืน และเปลี่ยนได้ด้วย นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ลูกค้าเขาไว้ใจที่จะซื้อกับเรา”

อีกจุดเด่นที่ท�าให้ Nella ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ ราคาขายที่การันตีเท่ากับหน้าเว็บไซต์

ของแบรนด์เอง ท�าให้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเมืองนอก แต่ก็ได้ราคาเท่ากัน

ในด้านแบรนด์ต่างประเทศท่ีเนต็ดแูลอยู ่Nella ค่อนข้างเป็นทีย่อมรับ และเป็นลกูค้าคนส�าคญั เพราะ

มียอดการสั่งซื้อที่สม�่าเสมอและปริมาณมาก และบางแบรนด์ถึงขั้นยกให้เป็นลูกค้าเบอร์ 1 ด้วยซ�้า

“ทุกวันน้ี เดือนเดือนหนึ่ง เราสั่งสินค้าประมาณ 400-500 ตัว ซึ่งสามารถกระจายได้หมด ไม่มี        

ค้างสต๊อก แบรนด์ต่างๆ เขาค่อนข้างยอมรับเรา เขาถือว่าเราเป็นคนเปิดตลาดในเมืองไทยให้กับเขา 

หลายแบรนด์ทีเ่ราเป็นลกูค้าเบอร์ 1 ของเขาส�าหรบัตลาดในไทย และก็มบีางแบรนด์อย่าง Dharmabums 

Active เขาบอกว่า เราเป็นนัมเบอร์วันของธุรกิจเขาเลย ไม่ใช่เฉพาะแต่ในเมืองไทย ซึ่งถือว่าเรา          

ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อธุรกิจของเขาเช่นกัน มีอะไรออกใหม่ เขาจะเก็บไว้ให้เราเลือกก่อนเอาขึ้นโชว์       

หน้าเว็บ ล่าสุดเจ้าของแบรนด์ Zuvi พร้อมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขาบินมาเยี่ยมเราที่เมืองไทย 

และน�าสินค้าลิมิเตดที่ผลิตออกมาไม่กี่ตัวในโลกมาให้เราขาย ภูมิใจค่ะ” เน็ตกล่าว

ในแผนอนาคตต่อไปที่คิดไว้ส�าหรับ Nella หล่านและเน็ตกล่าวไว้ว่าอาจจะมีการเพิ่มสินค้าให้         

หลากหลายมากขึ้น 

“นอกจากกางเกงโยคะ ตอนนีเ้ราเริม่มเีสือ้และบราส�าหรบัเล่นโยคะ รวมถงึอปุกรณ์การเล่นโยคะบางตวั

เราจะน�าเข้าด้วย เพือ่ตอบสนองความต้องการลกูค้าได้ครบมากขึน้ แต่สนิค้าหลกัของเรากย็งัเป็นกางเกง

โยคะอยู่ อนาคตเราจะท�ากางเกงโยคะแบรนด์ของเราเองด้วยเป็นสีพื้น แต่เน้นสีสันสดใส คือ เราอยู่กับ

โยคะอยูแ่ล้ว ดังน้ัน ไม่ว่าอะไรทีเ่ก่ียวกบัโยคะท่ีได้ท�าเรากร็ูสึ้กสนกุทกุอย่าง มนัเป็นชวิีตเราค่ะ” สองสาว 

Nella กล่าวทิ้งท้าย 

มันเริ่มต้นมาจาก

อยากได้กางเกงโยคะดีๆ

สักตัวมาใส่

Nella
Fashion of Yoga

Text : นิตยา สุเรียมมา  / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย
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Self-Employed

makeamove.sandals
makeamove_sandals
makeamove_sandals
makeamove.sandals@gmail.com

พูดถึง “รองเท้าไม้”

เป็นต้องนึกถึงรองเท้าหนักๆ

ที่ใส่แล้วไม่สบายเท้า

อีกทั้งยังมีเสียงดังเวลาเดิน

แต่ Make a Move แบรนด์รองเท้าแตะไม้

สไตล์มินิมอลที่ให้ลุกส์แคชชวล

ผสมก่ึงทางการกลับลบความรู้สึกนั้นไป

Make a Move เกิดจากความตั้งใจอยากท�ารองเท้าที่สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส

ของสองสาวดีไซเนอร์ ส้ม-ศริณญา ประเสริฐสรรค์ และ อุ้ย-เพ็ญธิดา งามมณีวัฒน์      

ซ่ึงรองเท้าท่ีพวกเธอตดัสนิใจเลอืกท�าคอื รองเท้าแตะไม้ทีแ่มตช์ได้กบัเสือ้ผ้าหลายชดุ 

และให้ลุกส์ค่อนข้างแคชชวลไปจนถึงกึ่งทางการ

“Make a Move มีเอกลักษณ์เด่นตรงที่น�าไม้ฉ�าฉา ซึ่งเป็นไม้น�้าหนักเบามาท�า

รองเท้า จึงท�าให้เดินสบาย ไม่รู้สึกหนัก และแม้จะใส่ลุยฝน รองเท้าก็ไม่ขึ้นรา         

และไม่บวมน�้า เพราะไม้ถูกเคลือบด้วยแว็กซ์กันน�้า ส่วนพื้นรองเท้าโชว์ให้เห็นลายไม้

ชดัเจน โดยรองเท้าแต่ละคูม่ลีายไม้ท่ีต่างกนัแม้จะเป็นไม้จากต้นเดยีวกนั ส่วนเอกลกัษณ์

อีกข้อคือ ไม่น�าวัสดุอื่นมาตกแต่งรองเท้า เพราะต้องการเน้นความเรียบง่าย พร้อมทั้งโชว์

กิมมิกของรองเท้าแต่ละคอลเลกชัน่ เช่น เทคนคิการจบัจบีหนงั และโชว์ความสวยงามของหนงัววัแท้

และหนงักลับทีน่�ามาท�าตวัรองเท้าและสายรองเท้า นอกจากนี ้รองเท้ายงัถกูดไีซน์ให้ออกมาก่ึงแคชชวล

ผสมกึ่งทางการ จึงสามารถสวมใส่ได้ทั้งในวันท�างานและวันหยุดพักผ่อน” ส้มกล่าว

 ด้วยความทีเ่ป็นรองเท้าไม้แฮนด์เมด และวสัดทุีใ่ช้ในการท�ารองเท้ากล้็วนแต่คุณภาพด ีจึงไม่แปลก

ที่รองเท้าจะมีราคาสูงตามวัสดุที่ใช้ แต่เพื่อให้กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นสาวๆ วัยเรียนและวัยท�างานจับต้อง

สินค้าได้ง่ายขึ้น และสองสาวต้องไม่ขาดทุนจนเจ็บตัว พวกเธอจึงก�าหนดราคาเริ่มต้นในระดับกลาง    

ไปจนถึงราคาที่สูงประมาณหนึ่ง

“เราไม่ได้ต้องการขายรองเท้าราคาสูง แต่ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตรองเท้าต้ังแต่ขั้นตอน

แรกจนแล้วเสรจ็นัน้ค่อนข้างเยอะ ซึง่เมือ่คดิค�านวณแล้วต้องตัง้ราคารองเท้า XXX บาทจงึจะไม่ขาดทุน 

แต่ด้วยราคาระดับนี้ค่อนข้างสูง ท�าให้ขายยาก เราจ�าต้องตั้งราคาให้ต�่าลงอีกหน่อย อาจยอมเจ็บตัว

เล็กน้อย แต่ต้องไม่เจ็บมาก ไม่เช่นนั้นธุรกิจก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย” อุ้ยกล่าว

ในช่วงแรกของการท�าธุรกิจ อุ้ยยอมรับว่า เร่ืองท่ียากรองลงมาจากการดีไซน์รองเท้าให้โดนใจ       

กลุ่มเป้าหมาย คือการท�าอย่างไรให้พวกเขายอมซื้อรองเท้า ซึ่งการออกบู๊ธตามงานอีเวนต์ท�าให้เธอ    

เห็นปฏิกิริยาท่ีผู้คนมีต่อสินค้าอย่างชัดเจน เช่น บางคนชมว่ารองเท้าสวย น่ารัก แต่ไม่ซ้ือ ขณะ           

ที่บางคนตัดสินใจไม่ซื้อเมื่อทราบราคา 

“เมื่อท�าให้คนชอบรองเท้าได้แล้ว แต่ยังท�าให้ตัดสินใจซื้อรองเท้าไม่ได้ นี่จึงกลายเป็นความท้าทาย

ว่าจะเปลี่ยนพวกเขามาเป็นผู้ซ้ือได้อย่างไร อย่างแรกเลยเรามองที่ช่องทางการขาย ด้วยความที่เน้น

ขายออนไลน์ การบริการจึงต้องประทับใจลูกค้า โดยเราพยายามตอบค�าถามของลูกค้าให้เร็วที่สุด     

เท่าที่จะท�าได้ และแนะน�าวิธีการวัดเท้าที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการสั่งรองเท้าผิดไซส์ แต่หากสั่ง

ไปแล้วใส่ไม่ได้กย็นิดเีปลีย่นให้ ถดัมาคอื การออกบู๊ธ เราเลือกงานอเีวนต์ทีจั่ดในสถานทีท่ีมี่กลุ่มลูกค้า

อย่างเซ็นทรัลเวิลด์ เพราะมีทั้งชาวไทยและต่างชาติเดิน ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขามีก�าลังซื้อ ท้ายสุดเรา

กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของกลุม่เป้าหมายด้วยการจดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ  และรบัสัง่รองเท้า

แบบ Made to Order เช่น เปลี่ยนสีหนัง แต่ต้องเป็นหนังที่เรามี หรือปรับขนาดไซส์รองเท้า” ส้มกล่าว

นอกจากสองสาวจะใช้วิธีข้างต้นในการเปลี่ยนผู้ติดตามอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กเพจ และผู้คน      

ทีเ่ดนิผ่านไปมาในงานอเีวนต์ให้กลายเป็นผูซ้ือ้ การพัฒนาและปรบัปรงุรองเท้าให้ตอบโจทย์ความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้าก็เป็นสิ่งที่พึงท�าเช่นกัน โดยอุ้ยแนะน�าว่า ผู้ขายต้องยอมรับฟังค�าแนะน�าและข้อติชม

ของลกูค้า เพราะแม้จะม่ันใจแล้วว่า สนิค้าไม่มข้ีอบกพร่องใดๆ แต่ถงึอย่างไร ลกูค้าบางรายอาจมองเหน็

ข้อบกพร่องบางอย่าง เช่น การโชว์พื้นรองเท้าให้เห็นลายไม้นั้น พื้นรองเท้าจะแข็ง ลูกค้าบางราย        

จึงรู้สึกใส่ไม่สบายเท่าไรนัก ดังนั้น จึงตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาด้วยการเพิ่มพื้นรองเท้าให้

นุ่มขึ้น หากแต่ยังมีรองเท้ารุ่นโชว์ลายไม้เช่นเดิม และส�าหรับผู้ที่ชอบใส่รองเท้ารัดส้นและรองเท้าแตะ 

แต่ไม่อยากพกหลายคู่ สามารถเลือกซื้อรองเท้ารุ่นที่ถอดสายรัดส้นได้ เพราะเมื่อถอดสายรัดส้นออก 

ก็จะได้รองเท้าแตะไม้ที่ช่วยขับลุกส์ให้ดูสบายขึ้น 

Make a Move
รองเท้าไม้ในความรู้สึกใหม่

Text : กฤษณา สังข์วงค์  / Photo : Otto
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เปิดใจ ไผท ผดุงถิ่น

Startup ไทย
เปิดแนวคิด

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Tech Startup ไทย     

มีความตื่นตัวและเป็นที่จับตามองอย่างมาก ยิ่งมี 

Startup ต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็ เตบิโตสร้าง

มูลค่าทางธุรกิจได้สูงให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ            

คนรุน่ใหม่ๆ กย็ิง่อยากเข้าสูว่งการธุรกจิน้ีมากข้ึน

ไปอกี แต่แน่นอนว่า การเป็นธรุกจินวตักรรม และ

เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ย่อมไม่เหมือน 

Business Model การก่อร่างสร้างตัวของธุรกิจ    

ท่ีผ่านมาในอดีต และเมื่อมีผู ้ส�าเร็จก็ย่อมมี             

ผู้ล้มเหลว ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีจ�านวนมากกว่า      

ด้วยซ�า้ไป และเมือ่มีโอกาสพดูคยุกบั ไผท ผดุงถิน่ 

นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ

เทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup 

Association) จึงได้เปิดมุมมองของเขาที่มีต่อ 

Startup ไทย และสิ่งที่สมาคมฯ ท�า

 แบ่งปันความรู้

ประมาณการกันว่า จากจ�านวน Startup ไทย 

100 คนน้ัน จะมีผู้ที่ล้มเหลวถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 

และมีผู้สามารถอยู่รอดได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์     

ซึง่ในจ�านวนผู้อยูร่อดนัน้ 9 เปอร์เซน็ต์ ยงัอยูใ่นช่วง

เริ่มต้นหรือยังเติบโตไม่มาก มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์

เท่านัน้ท่ีอาจจะเป็นยนูคิอร์นหรอืประสบความส�าเรจ็ 

อย่างไรก็ตาม แม้จะล้มเหลวถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 

แต่สิ่งที่จะได้กลับมาคือ ประสบการณ์ความรู้ที่ดี

ทีจ่ะเร่ิมต้นใหม่อีกครัง้ เพราะนัน่เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ของ Startup ซึ่งใช้เวลาไม่นาน  

ไผทอธิบายว่า อย่างทีท่ราบกนัดว่ีา ธรรมชาติ

ของ Startup เกิดขึ้นมาเร็วแล้วก็ตายเร็ว ดังนั้น 

สิง่ทีส่มาคมฯ ต้องการรู้คอื ไดนามกิของการตัง้อยู่

และดับไปว่าเป็นยังไง ในขณะที่คนอื่นอาจจะ    

บอกว่าคนพวกนีโ้ง่ท�าธรุกจิแล้วเจ๊ง แต่จรงิๆ แล้ว

เป็นกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงสิง่ที ่Startup ห่วงทีส่ดุ 

ไม่ใช่เงนิแต่เป็นเวลา ถ้าอยากท�าอะไรสกัอย่างซ่ึง

ใหม่มาก สามารถแก้ปัญหาในสังคม และสร้าง

เป็นธรุกิจได้ แต่ไม่มสีตูรส�าเร็จให้เดนิตามมากนกั

ก็ต้องทดลอง ถ้าทดลองแล้วไม่ใช่ก็หยุด ไม่เสีย

เวลา แต่ถ้าได้ก็ท�าต่อๆ ไปกอ็าจจะเป็นการสร้าง   

อิมแพ็กต์ให้สังคม และสร้างเป็นธุรกิจขึ้นมาได้

“วันนี้จะให้เปิดโรงงานปลาป่นก็เปิดได้ แผน

ธุรกิจก็เขียนได้ คนที่ท�าแบบนั้นก็ท�าไป แต่มีคน

อีกกลุ่มท่ีเชื่อว่าวันน้ีธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปไม่เหมือน

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เป็นธุรกิจที่เติบโตไวที่เราเรียกว่า 

Hyper Growth อย่างไลน์ท�าธุรกิจเป็นหมื่นล้าน

ได้ภายใน 4 ปี หรือถ้าจะไปเปิดคิวแท็กซี่เหมือน

เมือ่ก่อน ก็คงเป็นธรุกิจได้ แต่การเตบิโตไม่สูง วนันี้

มีแอพฯ ท่ีเรียกแท็กซี่แล้วระดมทุนได้มากกว่า 

สร้างรถไฟฟ้า 10 สายในประเทศไทยอีก อูเบอร์

มีมูลค่าธุรกิจ 1.7 ล้านล้านบาท ใหญ่กว่าเมกะ

โปรเจ็กต์ไหนๆ ถ้าคิดแบบเดิมก็คงได้แบบเดิม 

เราต้องคิดแบบสมมุติฐานไม่เหมือนเดิมแล้ว         

ใช้ประโยชน์จากดจิติอล และพฤตกิรรมคนสมยัใหม่

ได้อย่างไรบ้าง”

 ไผทมีโอกาสไปซิลิคอน แวลลีย์ จึงได้เหน็และได้

ความรู้อะไรหลายอย่างที่เขาเล่าว่า ถ้ารู้อย่างน้ี  

จะไม่เสียเวลาช่วงแรกของการเป็น Startup เลย 

“แต่ก่อนเราคิดไปเองหลายๆ เรื่อง อ่านแต่

เรือ่งของคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ แต่ของจรงิไม่ใช่

อย่างนั้น ที่ซิลิคอน แวลลีย์ คนเดินคอตก ระดม

ทนุไม่ได้ ต้องปิดบรษัิทมใีห้เหน็แทบทกุวนั ซ่ึงคน

พวกนี้ไม่เคยไปเขียนหนังสือให้เราอ่าน แต่ที่โน่น

มกีารแชริง่กนัเยอะมาก ล้มเหลวกม็าแชร์ วัฒนธรรม

พื้นฐานต่างกันฟ้ากับเหว ซิลิคอน แวลลีย์ เป็น   

ที่ที่ให้โอกาส และการให้ฟีดแบ็ก ดีไม่ดีจะได้     

ฟีดแบก็มาทนัท ีนีค่อืสองอย่างทีส่�าคญัทีส่ดุทีซิ่ลคิอน 

แวลลย์ีมี เลยท�าให้มกีารพัฒนานวัตกรรมมาอย่าง

ต่อเนือ่ง พอมกีารพฒันาใหม่ก็มคีนลองใหม่ โอกาส

ก็ได้มาอีก นั่นคือความเป็นจริงที่เราเจอ”  

“อย่างบรษิทัผม ท�าแอพฯ ทีเ่กีย่วกับการก่อสร้าง 

ใช้เวลาพฒันาปีเศษๆ ไม่เคยลอนช์ออกไปในตลาด

เลย เพราะมัน่ใจในความคดิ ซึง่เมือ่ลอนช์ออกไป

ในตอนแรกไม่มคีนใช้เลย แล้วพอมคีนเข้ามาใช้ได้

นดิหน่อยกพ็บว่า 80 เปอร์เซน็ต์ของสิง่ทีเ่ขียนมานัน้

ไม่มคีนใช้ นัน่หมายความว่า เราคดิไปเอง ไม่เข้าใจ

ลูกค้า ซึ่งการเข้าใจลูกค้าถ้าเป็นวิธีแบบสมัยก่อน

กค็งออกไปท�าแบบสอบถาม แต่วนัน้ีวธีิของ Startup 

คือฝังอะไรบางอย่างในโค้ด ท�าให้สามารถรู้

พฤตกิรรมคนได้หมดเลย ดงัน้ัน เปลีย่นวธิคีดิใหม่ 

แทนทีจ่ะท�าจนพร้อมทกุอย่างแล้วลอนช์ ก็ค่อยๆ 

ลอนช์ออกไปทีละหน่อย แล้วไปวัดผล ถ้าไม่ใช่

อาทติย์ถัดไปก็เปลีย่น คอืต้องเร็ว ค�าว่าเรว็ตอนแรก

เราคิดไม่ออกว่าจะเร็วได้ขนาดไหน เราไปเจอ

ซลิคิอน แวลลย์ี เร็วกนัเป็นวนั ซึง่ถ้ารูอ้ย่างนีต้ั้งแต่แรก

คงไม่เสียเวลาท�า Builk 2 ปี”

สิ่งที่ไผทยกตัวอย่างเป็นหนึ่งในกระบวนการ

เรียนรู้ที่ได้จากการเข้า ซิลิคอน แวลลีย์ และเป็น

หนึ่งในองค์ความรู้ที่น�ามาแบ่งปันให้กับ Startup 

เพื่อท�าให้มีโอกาสที่อยู่รอดได้  

 ต้องไล่ตามให้ทัน

ต้องยอมรับ Eco-System ของไทยนั้นเกิดช้า 

แม้ในวนันี ้Eco-System จะมีความพร้อมแล้ว ไม่มี

ส่วนไหนขาด ไม่ว่าจะเป็น VC Startup องค์ความรู้ 

ฯลฯ เพียงแต่เป็น Eco-System เล็กๆ ที่มีครบ  

พอจะโตได้ ดังน้ัน มิชช่ันหน่ึงของสมาคมฯ จึง

ต้องการสร้างความเรว็เพือ่ Catch up กับประเทศ

เพือ่นบ้าน สงิคโปร์ มาเลเซยีให้ทนั และเอา Startup 

ไทย ไปปักบนแผนที่โลกให้ได้ว่าที่นี่ก็มีดี 

 “รฐับาลไม่เข้าใจและไม่มีการส่งเสรมิต่อเนือ่ง 

เราเลยคิดว่าเราต้องรวมตัวกันเอง มองประเทศ

เพื่อนบ้านแล้วก็อิจฉา มาเลเซีย สิงคโปร์ รัฐบาล

ส่งเสรมิมาต่อเน่ือง ประเทศอ่ืนกห็วัเราะเราทัง้นัน้

ตอนท่ีตั้งสมาคมฯ ขึ้นมา ท�าไมต้องมีสมาคมฯ 

เราก็ตอบว่าเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์ก

หรือไม่เวิร์ก ตัวสมาคม Startup เองก็เป็นเหมือน 

Startup นั่นแหละ คือคนที่ยังไม่รู้อะไร ว่าจะต้อง

ท�ายังไง สมาคมฯ เองก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แต่มันดี

ตรงที่ว่าไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปก่ีสมัย เราก็มี

จุดยืนของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ชัดเจนขึ้น” 

“เราตามหลังมาเลเซีย 3-4 ปี ตามสิงคโปร์    

10 ปี แต่มนักไ็ม่ได้แปลว่าปีแบบเวลาปฏทินิ เพราะ

เวลาในโลกดิจิตอลก็อาจจะ Catch up กันได้ 

บงัเอญิยคุนีเ้ป็นยคุทีม่เีทคโนโลย ีแปลว่ากระบวนการ

ทดลองสามารถท�าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่า 

จากแต่ก่อนจะท�าปลาป่นก็ต้องไปตัง้โรงงานผลติ 

ท�าแพ็กเกจจิ้ง ส่งไปขาย วันนี้โลกไม่ต้อง               

ท�าอย่างนั้น มีไอทีมาช่วย รู้ว่าคนชอบไม่ชอบ

ภายในไม่กี่วัน”

เมื่อองค์ประกอบครบ ก็เพียงแต่รอเวลา ซึ่ง

ไผทเชื่อว่า เมื่อมีวัชพืชบางตัวตายไปก่อนก็จะ

กลายเป็นปุ๋ยช้ันดี ท่ีจะท�าให้กลับมาเติบโตได้    

อีกครั้ง และถ้าท�าให้ถูกทิศถูกทาง ในอีก 2 ปี     

ข้างหน้าก็น่าจะเห็น Startup ไทย เติบโตตามทัน

ประเทศอื่น 
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Text : กฤษณา สังข์วงค์

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประยูร ออคิดส์ เป็นบริษัทผลิตเนื้อเยื่อกล้วยไม้ส่งออก 

หรือหากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ คือ การโคลนนิ่งกล้วยไม้ โดยเป็นผู้ผลิต

กล้วยไม้เมืองหนาวและส่งออกต้นกล้วยไม้อ่อนในขวดแก้วไปยังตลาด            

ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และบราซิล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ประยรู พลอยพรหมมาศ ผูจ้ดัการห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ประยรู ออคดิส์ กล่าวถงึ

การเริ่มต้นท�าธุรกิจเพาะเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อส่งออกว่า “คุ้นเคยกับกล้วยไม้ 

มานานตัง้แต่เด็กเพราะมาช่วยคณุอาทีท่�าธรุกจิส่งออกกล้วยไม้ เรยีกว่าโตมากบั

กล้วยไม้ แต่เมื่อวันหนึ่งที่เมื่อคิดจะท�าธุรกิจเป็นของตัวเอง ภาพที่เห็นคือ       

การส่งออกกล้วยไม้จะมีปัญหาการกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ แมลง    

สารตกค้าง หรือถ้าจะส่งออกต้นกลว้ยไม้กต็้องมหีนงัสือรับรองไซเตส (CITES) 

ท�าให้รู้ว่า ปัญหาความยุ่งยากของการส่งออกดอกและต้นกล้วยไม้คืออะไร        

แต่ถ้าเราเอากล้วยไม้มาอยู่ในขวดแก้วก็จะปลอดเชื้อ 100 เปอร์เซ็นต์ จะไม่มี

ปัญหา  การส่งออกกเ็ลยหนัมาท�าแลบ็เพาะเนือ้เยือ่กล้วยไม้เพือ่ส่งออก ซึง่เป็น

สายธุรกิจที่หินที่สุด เพราะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย” 

ท้ังนี้ ประยูรบอกว่า ความแตกต่างของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้     

ของห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ประยรู ออคดิส์กบับรษิทัอ่ืนๆ คอื เทคนคิการเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อในห้องมืด ซึ่งคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเองและเทคนิคนี้ท�าให้ลดการใช้

ทรัพยากรหลายอย่าง ส่งผลให้มีต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งต่างประเทศที่แม้จะมี

เทคโนโลยีสงูกว่า อกีทัง้ยังสามารถน�าเทคนคินีไ้ปใช้เพ่ือการส่งต้นอ่อนกล้วยไม้

ทางเรือ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งได้อีกด้วย

“โดยกระบวนการท�างานของเรา คอื ลกูค้าจะส่งสายพนัธุก์ล้วยไม้ทีต้่องการ

ให้เราเพาะเลี้ยงมาให้ โดยอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับรางวัลประกวดชนะเลิศ 

หน้าท่ีเราก็คือผลติตามออร์เดอร์แล้วส่งกลบัไปให้ ซ่ึงกระบวนการเพาะเลีย้งก็อาจจะ  

มเีทคนิคท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบริษทั ของเราใช้การขยายพันธุใ์นห้องมดืท�าให้

ลดต้นทนุการใช้ทรพัยากรไฟฟ้า ซึง่เป็นนวตักรรมทีเ่ราพัฒนาขึน้มาเองและยังไม่มี

ใครท�าได้ นอกจากนี ้เรายงัต่อยอดพัฒนาด้านการขนส่งต้นอ่อนกล้วยไม้ จากเดิม

ที่บรรจุขวดใส่กล่องอัดด้วยโฟม มาเป็นการบรรจุกล่องกันกระแทกด้วยลูกฟูก

แล้วส่งไปทางเรือแทน ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศไม่มีแสงสว่าง ซึ่งเรา

สามารถท�าได้เพราะเทคนิคการเพาะเล้ียงเราท�าในห้องมืดมาต้ังแต่เริ่มต้น 

ท�าให้เราสามารถส่งทางเรอืทีอ่ยูใ่นห้องมดืหลายวนัได้โดยไม่เกดิความเสยีหาย 

และเทคนิคนี้ท�าให้ลูกค้าที่อเมริกาลดต้นทุนการขนส่งได้ปีละ 45 ล้านบาท”

เนื่องจากประยูร ออคิดส์ มีแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ถึง 3 แห่ง คือ 

ที่คลอง 4 ที่คลอง 11 และจังหวัดล�าปาง นอกจากนี้ ยังมีสวนกล้วยไม้             

เพื่อส่งออกที่เขาใหญ่ด้วย ดังนั้น ประยูรจึงบอกว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร          

มีความจ�าเป็นมากในการบริหารจัดการงานที่อยู่ต่างที่กัน ซึ่งท�าให้ไม่ว่า            

เขาจะอยู่ ณ ที่ใดก็สามารถพูดคุยและติดตามความเคล่ือนไหวของแต่ละ    

หน่วยงานแต่ละที่ได้อย่างสะดวกแบบเรียลไทม์

“เทคโนโลยีการสื่อสารท�าให้เราท�างานง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยเรา

ประหยัดได้ด้วย โดยเราใช้แพ็กเกจเอสเอ็มอีของดีแทคท่ีมี โทร.ฟรีในกลุ่ม     

แล้วกม็กีารตัง้กลุม่แต่ละหน่วยงานในไลน์ ซึง่ทกุคนทีเ่ก่ียวข้องจะต้องรายงาน

การท�างาน ความคืบหน้าต่างๆ ตลอดเวลา เช่น ที่หน่วยงานที่เขาใหญ่ ก็จะ

มีกลุ่มไลน์เพ่ือจะรีเช็กงานกัน จะรดน�้ากล้วยไม้มีการวัดค่าน�้า และอุณหภูมิ

แจ้งมายังกลุ่มก่อน ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องเมื่อเห็นค่าต่างๆ ก็จะแจ้งกลับว่าให้

รดน�้าได้ เป็นการรีเช็กเพื่อความถูกต้อง หรือวัดอุณหภูมิมีความร้อนเท่านี้        

ก็จะมีการคอนเฟิร์มกลับไปในกลุ่มว่า ควรขึงตาข่ายชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 มั้ย       

ซึ่งเราเองก็จะเห็นการท�างานแบบเรียลไทม์ในทุกกลุ่มงาน”

ประยูร ออคดิส์

สร้างนวัตกรรมเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เมืองหนาว

Pinkoi ชุมชนของคนรักงานดีไซน์

หากก�าลังมองหาแหล่งรวมงานดีไซน์เจ๋งๆ อยู่ละก็ Pinkoi (พินข่อย) คือชุมชนงานดีไซน์ที่มองข้ามไม่ได้เลย!

Pinkoi เว็บไซต์ซื้อ-ขายงานดีไซน์ออนไลน์จากประเทศไต้หวันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดย ณ ชั่วโมงนี้ มีสมาชิกบนเว็บไซต์กว่า 6 แสนคน มีงานดีไซน์ให้เลือกช้อปมากกว่า 4 แสนชิ้น

และมีจ�านวนแบรนด์กว่า 25,000 แบรนด์จากหลากหลายประเทศ ในจ�านวนนี้มีสินค้าจากไทยเข้าร่วมกว่า 300 แบรนด์

ท�ำอย่ำงไร

ถงึจะมคีนซือ้สนิค้ำ?

ข้อดขีองเว็บไซต์นี ้รองรบัภาษาทัง้หมด 5 ภาษา 

ได้แก่ ภาษาจีนตัวเต็ม ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการบุกตลาดดีไซน์นานาชาติ โดย

จะมีผู้ที่ช่วยแปลภาษาเพื่อบรรยายสินค้าให้ด้วย 

ซึ่งหากลองเข้าไปที่เว็บไซต์นี้จะพบว่าบนเว็บไซต์

ไม่มีโฆษณาใดๆ จึงไม่มีการขายโฆษณาบนเว็บ

กบัผูป้ระกอบการ เมือ่ลกูค้าเข้ามาเย่ียมชมเวบ็ไซต์ 

งานดีไซน์จึงเป็นสิ่งแรกท่ีได้เห็น อีกทั้ง Pinkoi    

ยังจะมีการจัดงานตลาดนัดดีไซน์ในย่านศิลปะ

ของไต้หวนั ซึง่ทีผ่่านมามสีนิค้าไทยหลายแบรนด์     

ที่ได้ไปออกงานนี้และได้ลูกค้ากลับมา

อยำกขำยสนิค้ำบน Pinkoi ต้องท�ำอย่ำงไร?

ผู้ทีส่นใจเปิดสตดูโิอและวางขายสนิค้าใน Pinkoi 

สามารถกรอกใบสมคัรผ่านทางเวบ็ไซต์ โดยสนิค้า

ที่น�ามาขายต้องเป็นสินค้าออกแบบเอง หรือเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายอย่างถูกต้อง และหากเป็น        

ของเก่าต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป เมื่อกรอกใบสมัคร

เรยีบร้อย ทางทมีงานจะตรวจสอบเรือ่งการละเมดิ

ลิขสิทธิ์และภาพสินค้า เม่ือผ่านการคัดเลือก       

จะได้รับอีเมลยืนยันจากทีมงาน และสามารถ     

เริ่มขายสินค้าใน Pinkoi ได้ทันที 

ทั้งนี้ ทางผู้ขายต้องเสียค่าบริการดูแลจัดการ 

 2  โปรโมตสินค้า

นอกจากต้องกระตุ้นความสนใจของลูกค้าด้วยการอัพเดตสินค้าใหม่อยู่เสมอ 

และเขยีนค�าอธบิายสนิค้าให้น่าสนใจ ทาง Pinkoi ยงัพร้อมช่วยผูข้ายโปรโมตสนิค้า

ด้วยวธีิการต่างๆ เช่น เลอืกรปูสนิค้ามาแสดงบนหน้าแรกของเวบ็ไซต์ โปรโมตสนิค้า

ผ่าน Fanpage หลายภาษาของ Pinkoi จัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาล โดย      

ผู้ขายสามารถเข้าร่วมได้ และเขียนบทความบันทึกดีไซน์ พร้อมทั้งเขียนแนะน�า     

งานดีไซน์ที่น่าสนใจลงใน Pinkoi เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จัก

 1  มอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้า

ควรตอบกลบัข้อความของลกูค้าอย่างรวดเรว็ รวมถงึต้องสร้าง

ความประทับใจให้เกิดกับลูกค้าด้วยบริการหลังการขายที่ดี ทั้งนี้ 

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าของลูกค้ายังมีผลต่อความ

น่าเช่ือถือของแบรนด์ด้วย เพราะหากลูกค้ามีความพึงพอใจที่ดี

ต่อแบรนด์ แบรนด์จะได้รับความน่าเชื่อถือและติดแบรนด์          

ยอดนิยมของ Pinkoi

10 เปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ขายได้ (ไม่รวม             

ค่าธรรมเนียม) โดยเมื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

เรยีบร้อย เงนิทัง้หมดจะถกูโอนเข้าบญัชขีอง Pinkoi 

โดยทีมงานจะค�านวณและหักค่าบริการทั้งหมด   

ให้แล้วเสรจ็ในวนัสิน้เดอืน หลงัจากนัน้จึงโอนเงนิ

ให้ผู้ขายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และ Pinkoi 

จะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อรายได้ของเดือนนั้น

มากกว่า 1,000 บาท (หลงัหกัค่าบรกิารดแูลจดัการ) 
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“ตอนที่ท�ำ Pearypie Around The World นั้นได้มำกกว่ำ

แค่กำรท่องเที่ยว กำรเรียนรู้วัฒนธรรม หรือกำรรับประทำน

อำหำรรสชำติใหม่ เพรำะแพรได้ทั้ง Connection และได้เห็น

มุมมองที่แปลกใหม่ เช่น เมืองไทยมีค่ำนิยมที่ไม่กล้ำแต่งตัว 

เพรำะกลัวแตกต่ำง แต่เมื่อไปอยู่เมืองนอก เรำได้เห็นว่ำผู้คน

ที่นั่นกล้ำที่จะแต่งตัว หรือบำงครั้งที่ไปท�ำงำนเมืองนอก เรำได้

เจอกับเจ้ำของแบรนด์แบรนด์หนึง่ ได้เจอกับคนทีเ่ป็นผูน้�ำแฟชัน่

ของประเทศนัน้ และได้รู้ว่ำแต่ละประเทศตคีวำมหมำยของค�ำว่ำ 

Everyday Look ต่ำงกัน อย่ำง Everyday Look ของคนไทย

คือต้องติดขนตำ และคิ้วต้องเป๊ะ ญี่ปุ่นจะเน้นใสๆ อังกฤษ     

จะมคีวำมชกิ ฝรัง่เศสเน้นสบำยๆ และอเมรกิำแทบไม่แต่งหน้ำ

เลย ซึง่สิง่ต่ำงๆ ท่ีพบเจอได้กลำยมำเป็นแรงบนัดำลใจให้อยำก

บอกต่อกับคนที่ติดตำมเรำ”

“แพรได้เจอเคร่ืองส�ำอำงหลำกหลำยแบรนด์

และเครือ่งส�ำอำงแต่ละคอลเลกชัน่จะมทีีม่ำทีไ่ป

แตกต่ำงกัน ซึ่งแพรเองก็มักน�ำข้อมูลเหล่ำนี้มำ

เป็นแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำน เช่น ลิปสติกสี

แดง แพรจะไม่มองแค่ว่ำเป็นสีท่ีอินเทรนด์อยู่

ตอนนีห้รอืเหมำะจะใช้แต่ง Everyday Look แต่

แพรจะมองลึกถึงที่มำของสีว่ำ สีแดงนี้เกิดจำก

กำรสร้ำงสรรค์ของศิลปินคนไหนหรือเป็นกำร

ร่วมงำนกนัระหว่ำงแบรนด์กบัดำรำคนใด เพรำะ

เม่ือรู้ว่ำลิปสติกสีนี้เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ของ

ใคร หรอืสแีดงนีแ้ตกต่ำงจำกสแีดงทัว่ไป เพรำะ

เป็นสีแดงอมส้ม ซึ่งเป็นสีของฤดูใบไม้ร่วง แพร

กจ็ะรูส้กึว่ำลปิสตกิแท่งนีเ้ป็นมำกกว่ำแค่ลปิสตกิ 

เพรำะมันมีคุณค่ำให้เรำเก็บสะสมด้วย”

“แพรจะไม่สำมำรถเป็นแพรได้อย่ำงทุกวันนี้หำกขำดแรง

บนัดำลใจทีส่�ำคญัท่ีสดุอย่ำงแรงบนัดำลใจใกล้ๆ ตวั ซ่ึงไม่ว่ำ

จะเป็นครอบครัว เพื่อน น้องๆ ที่ท�ำงำน แฟนคลับ และ     

ทกุคนทีค่อยสนบัสนนุแพรมำตลอด โดยคณุพ่อคณุแม่จะเป็น

ที่ปรึกษำที่ส�ำคัญในตอนที่แพรมีปัญหำเรื่องกำรท�ำงำน หรือ

ตอนทีเ่กดิควำมไม่แน่ใจว่ำจะตอบค�ำถำมของแฟนคลบัอย่ำงไร 

และในตอนที่ต้องตัดสินใจเรื่องส�ำคัญ ส่วนกำรได้อยู่ร่วมกับ

เพื่อนๆ และน้องๆ ที่ท�ำงำน ท�ำให้แพรได้เห็นมุมมองต่ำงๆ 

ทัง้ทีเ่ป็นมมุมองทีคุ้่นเคยและมุมมองท่ีไม่เห็นด้วย ซึง่หำกเจอ

มุมมองที่ไม่ตรงกัน พวกเรำจะปรึกษำและช่วยกันหำค�ำตอบ

ของมุมมองนั้น”

“แรงบันดำลใจที่ดีของแพรอีกอย่ำงมำจำกส่ิงที่ชอบซึ่งไม่ใช่แค่

เครื่องส�ำอำง แต่เป็นกำรใช้ชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นกำรกิน กำรฟังเพลง 

กำรไปดูหนัง กำรได้พูดคุยกับเพ่ือน หรือกำรได้พบเจอคนใหม่ๆ 

และแม้ว่ำกำรสื่อสำรในยุคนี้จะรวดเร็ว แต่ถึงอย่ำงไรแพรยังมองว่ำ 

กำรพดูคยุแบบพบหน้ำกนัยงัให้ควำมรูส้กึทีพ่เิศษกว่ำ Text จำกไลน์

หรือเฟซบุ๊ก ซ่ึงกำรพูดคุยกับผู้อื่นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรื่องรำวต่ำงๆ     

ในชีวิต เช่น บำงคนประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตได้ทั้งที่ไม่ได้ท�ำใน 

ส่ิงทีช่อบ หรือเร่ิมต้นจำกกำรลองผดิลองถูก เม่ือได้ฟังเรือ่งรำวเหล่ำนี้

ท�ำให้ต้องกลับมำย้อนมองตวัเองว่ำ ตอนนีช้วีติเรำเป็นอย่ำงไร และ

จะน�ำเรื่องรำวที่ได้ฟังมำประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่ำงไร”

“เฟซบุ๊กเพจเป็นช่องทำงกำรติดต่อระหว่ำง

แพรกับแฟนคลับ ซึ่งนอกจำกค�ำถำมว่ำ ต้องใช้

รองพืน้ยังไง และใช้ของแบรนด์อะไร ยังมบีำงคน

เข้ำมำขอค�ำแนะน�ำเรื่องอื่นด้วย เช่น อยำกไป

เรียนต่อต่ำงประเทศแต่ไม่รู้จะไปประเทศไหน 

หรอืจะท�ำ Portfolio ยงัไงให้น่ำสนใจ และบำงคน

ก็เข้ำมำปรึกษำเรื่องครอบครัว ด้วยมองว่ำเรำ

สำมำรถให้ค�ำตอบพวกเขำได้ทุกเรื่อง แต่จริงๆ 

แล้วบำงเร่ืองแพรกไ็ม่รู ้เช่น กำรเขยีนคิว้แบบกนั

น�ำ้ ดงันัน้ เมือ่ไม่รู้กต้็องหำข้อมลูเพือ่มำตอบพวก

เขำ นีจ่งึกลำยเป็นว่ำพวกเขำมำสร้ำงแรงบันดำลใจ

ให้เรำอยำกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มำกขึ้น เพื่อจะ   

ได้ตอบค�ำถำมพวกเขำให้ได้”

Text : กฤษณา สังข์วงค์

5 Things That Inspire Me...Pearypie

แพร-อมตา จิตตะเสนีย์

แพร-อมตา จิตตะเสนีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ แพรี่พาย เมคอัพอาร์ทิสต์สาวที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักหลังจาก

มีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยเมคอัพอาร์ทิสต์บนเวทีรันเวย์ระดับโลกอย่าง London Fashion Week และเพียงเวลาไม่นานเธอกลายเป็นขวัญใจสาวๆ ด้วยสไตล์การแต่งหน้าที่มีเอกลักษณ์

ในแบบฉบับของเธอ จากความส�าเร็จที่เกิดขึ้น นอกจากมีที่มาจากความกล้าไล่ตามความฝัน แรงบันดาลใจต่อไปนี้ยังเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เธอประสบความส�าเร็จในสิ่งที่รัก

ครอบครัวและผู้คนรอบข้าง

เครื่องส�าอาง

Life Style & Communication
การท่องเที่ยว

ค�าถามจากแฟนคลับ
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รบัสมัครบุคลากร
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

ผู้ผลิตสื่อนิตยสาร SME Thailand, SME STarTup, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์เซียนธุรกิจและเว็บไซต์ smethailandclub.com

ติดต่อ คุณสุชันษา

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 [ใกล้ BTS (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, อารีย์)] 

โทร. 0-2270-1123 ต่อ 409 | แฟกซ์ 0-2270-1125

อีเมล supanaey@hotmail.com | www.smethailandclub.com

SS021002MG   TRIM_260X172.5   18-11-58

Account ExEcutivE 3 ต�าแหน่ง

รายละเอียดของงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานขายสื่อโฆษณา และโปรดักต์อื่นๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ

• เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

• ประสบการณ์ 1-3 ปี

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

• ชอบพบปะผู้คน มีความขยัน กระตือรือร้น

• มีทักษะการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี

• หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถท�างานภายใต้แรงกดดันได้

• ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนลุยงานได้

• มีความรับผิดชอบสูง

• มีประสบการณ์ด้านงานขายสื่อโฆษณา    

 สื่อสิ่งพิมพ์ EvEnT ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• ท�างานวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้

ฝ่ายกองบรรณาธิการเว็บไซต ์จ�านวน 1 ต�าแหน่ง

คุณสมบัติ

• มีทักษะในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

 และ Social MEdia ต่างๆ

• มีทักษะด้านการเขียนบทความ และเขียนบทความ

 เชิง inTErviEw (ออกไปสัมภาษณ์แหล่งข่าว

 ที่ก�าหนดให้) 

• สามารถแปลบทความภาษาอังกฤษได้

• อายุไม่เกิน 30 ปี

• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

GrAPhic DEsiGn จ�านวน 1 ต�าแหน่ง

คุณสมบัติ

• มีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบ

 อินโฟกราฟิก (info graphic) 

• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดหน้านิตยสาร

• สามารถออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์และโฆษณาต่างๆ ได้

• เข้ากับผู้อื่นได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
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HEALTHY BODY
HAPPY MIND

Text : น�้าค้าง

Text : Morning dew

โรคซึมเศร้ำ

เมื่อคนใกล้ตัวเป็น

เห็นข่าวคนดังในแวดวงฮอลลีวู้ดนับสิบคน รวมถึงแอนเจลีนา โจลี, แบรด พิตต์,              

อูมา เธอร์แมน, จิม แคร์รี่ย์, กวินเน็ธ พัลโทรว์ และอีกหลายคนตบเท้าออกมาเปิดเผย      

เกี่ยวกับ “โรคซึมเศร้า” ที่เป็นอยู่เพื่อเป็นก�าลังใจให้คนที่ก�าลังเผชิญกับโรคนี้เและเป็นการ

สือ่ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสูต้ามล�าพงัแล้ว ผูเ้ขยีนกน็กึถงึบคุคลทีร่กัในครอบครวัซึง่ทรมานจาก

อาการซึมเศร้าเช่นกัน กว่าจะหว่านล้อมให้พบจิตแพทย์ได้ เป็นอะไรที่เหมือนเข็นครก         

ขึน้ภเูขามาก เนือ่งจากกลวัเสยีภาพลกัษณ์เพราะสงัคมไทยยงัมองคนทีไ่ปให้จติแพทย์รกัษา

คือคนบ้า

 ผู้เขียนต้องกรอกหูอยู่เสมอว่า โรคซึมเศร้าเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่ง สามารถรักษา      

ให้หายได้ ถ้าไม่หาหมอ ไม่รับประทานยา ก็มีแต่จะเลวร้ายลง ส�าหรับใครท่ีมีเพื่อน             

คนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัวที่มีอาการหรือสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า มีข้อแนะน�าค่ะ         

สิง่ส�าคญัอนัดบัแรกคอืพาเขาไปรบัการวนิิจฉัยและการรกัษาทีถู่กต้องจากแพทย์ ซึง่ส่วนใหญ่

หมอจะจ่ายยาให้รับประทาน ต้องคอยเตือนให้รับประทานยาสม�่าเสมอด้วยนะคะ ห้าม     

ขาดยา ไม่เช่นนั้นก็ต้องเริ่มต้นรักษาใหม่อยู่ตลอด

ความส�าคัญล�าดับสองคือ การให้ก�าลังใจ หากเพ่ือนหรือคนในบ้านเป็นโรคซึมเศร้า      

สิ่งที่ต้องท�าคือเข้าใจ อดทน  แสดงความรัก และอยู่เคียงข้าง ที่ต้องระวังคือเรื่องของการ

สือ่สาร ต้องรับฟังและพูดคยุกบัพวกเขาอย่างระมดัระวงั อย่าลมืสงัเกตสญัญาณการฆ่าตวัตาย 

อันนี้อันตรายมาก การฆ่าตัวตายมักเกิดขึ้นแบบชั่ววูบ พยายามชวนเขาออกไปท�ากิจกรรม 

ออกก�าลังกาย เดินเล่นในสวนสาธารณะ ดูหนัง หรือหางานอดิเรกท�าร่วมกัน 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อารมณ์ไม่ปกติอยู่แล้ว เราไม่รู้หรอกว่าช่วงไหนท่ีพวกเขามีอารมณ์

อ่อนไหวและเปราะบางมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้น จงระวังค�าพูดค�าจา อย่าประชดประชัน 

อย่าติเตียนว่าพวกเขาแกล้งป่วย ส�าออยหรือเรียกร้องความสนใจ ส่ิงท่ีพวกเขาต้องการ      

คอืความเข้าใจ เหน็อกเห็นใจ หม่ันให้ก�าลงัใจเสมอว่าทุกอย่างจะดขีึน้ แสดงออกให้เขารู้       

ว่าเขามีค่าส�าหรับคนในครอบครัว นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาที่แพทย์ส่ัง คนรอบข้าง   

มีส่วนอย่างมาก อานุภาพของความรักและการใส่ใจซึ่งท�าให้การต่อสู้อาการซึมเศร้า          

บรรลุผลงดงามได้ 

ฉลำดกิน
ลดเสี่ยงโรคได้

เบคอนพนัเหด็เขม็ทองย่างหอมกรุน่จ้ิมน�า้จิม้ซฟีดู อาหารเช้าแบบอเมรกินัเสร์ิฟพร้อมไข่ดาว ไส้กรอก 

และเบคอน สปาเกตตีคาโบนาร่าโรยหน้าด้วยเบคอนชิ้นเล็กทอดกรอบ ไส้กรอกทอดจ้ิมมัสตาร์ด      

และซอสมะเขอืเทศ ย�ารวมมิตรทีม่ส่ีวนผสมของไส้กรอกแดงหัน่เป็นชิน้พอค�า ฝรัง่กอดลาว เมนฟิูวชัน่       

ที่น�าไส้กรอกอีสานมาพันห่อด้วยเบคอนแล้วทอดให้สุกกลายเป็นกับแกล้มเลิศรส ยังไม่นับรวมอาหาร

ประเภทหมูกระทะ ชาบู ปิ้งย่าง ไปจนถึงจิ้มจุ่มที่ไส้กรอกและเบคอน อาหารโปรดของหลายคน        

เข้ามามีส่วนด้วยตลอด 

แต่พลันที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศอย่างเป็นทางการว่า อาหารผ่านกระบวนการอย่าง

เบคอนและไส้กรอกเป็นสาเหตุของการก่อมะเร็งเทียบเท่าบุหรี่ โดยระบุการบริโภคเนื้อแปรรูปวันละ 

50 กรัมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งล�าไส้ 18 เปอร์เซ็นต์ และยังมีการพูดถึงเนื้อแดงด้วยว่า         

อาจเป็นสาเหตุของมะเร็งเช่นกันแต่ยังไม่มีการยืนยันชัดเจน

ต้องยอมรับว่าอาหารแปรรูปประเภทน้ีไม่ดีต่อสุขภาพนัก เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเน้ือแดงมีไขมัน     

อิ่มตัวสูง คอเลสเตอรอลสูง เกลือสูง ไม่นับเครื่องปรุงรสอ่ืนๆ ที่เกินความจ�าเป็นของร่างกาย เช่น     

สารกันบูด ดินประสิว สีผสมอาหาร อย่าว่าแต่ไส้กรอกหรอืเบคอนของฝรัง่เลย อาหารไทยๆ อย่าง

ไส้กรอกอสีาน กุนเชียง หมยูอ แหนม ลูกชิ้นต่างๆ หมูปิ้ง อาหารปิ้งย่างไฟแรงท้ังหลายแหล่ก็มี       

ความเสี่ยงไม่ต่างกัน

อาหารถอืเป็นความสขุทีก่นิได้การตดัใจลาจากของทีเ่คยโปรดปรานอาจท�าให้ความรืน่รมย์ในชวีติ

ถดถอยลง ผูเ้ขยีนขอแนะให้เดนิสายกลาง น่ันคอืการรบัประทานให้สมดุล รบัประทานแบบชาญฉลาด 

มาดูกันว่าต้องท�าอย่างไร

 ลดควำมถี่ในกำรรับประทำน

เหลือสักสัปดาห์ละ 1-2 วนั แต่ละครัง้อย่าจดัหนกั เอาแค่เสร์ิฟเบาๆ กพ็อ และอย่าลมืว่าถ้าสปัดาห์นี้ 

รับประทานอาหารแปรรูปพวกไส้กรอก แฮม เบคอนไปแล้ว ตลอดทั้งสัปดาห์ก็ควรเลี่ยงอาหารแปรรูป

ประเภทอื่น เช่น กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอกอีสาน 

 รับประทำนผักสด ผลไม้ควบคู่ไปด้วย

เพราะในผักผลไม้อุดมด้วยสารอาหาร วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยง       

ของโรค โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีสีสัน ยิ่งจัดจ้านเท่าใด ก็ยิ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากเท่านั้น ผลไม้

หลายชนิดมีวิตามินซีสูงช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย ทั้งยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยดีท็อกซ์ล�าไส้ ลดความเสี่ยง

ของมะเร็งล�าไส้ได้

 อ่ำนฉลำกอำหำร

เพื่อเปรียบเทียบส่วนผสมของแต่ละยี่ห้อ แล้วเลือกยี่ห้อที่ดีท่ีสุด เช่น มีส่วนผสมของเนื้อเยอะ       

ไขมันและเกลือน้อย ถ้าเป็นไปได้ลงมือท�าเองดีกว่า เพราะสูตรต่างๆ ก็หาได้ทั่วไปจากอินเทอร์เน็ต 

การท�าอาหารเองจะท�าให้คัดสรรวัตถุดิบดีๆ รวมไปถึงการควบคุมเครื่องปรุงรสอื่นๆ ตามที่ต้องการ 
 

 กรรมวิธีกำรปรุงอำหำรก็ส�ำคัญ

ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมักเกิดจากอาหารปิ้งย่างที่ใช้ไฟแรง เช่น สเต๊ก บาบีคิว หมูปิ้ง ไก่ย่าง 

สะเต๊ะ น�้าตก คอหมูย่าง ไส้กรอกปิ้ง อย่าย่างจนไหม้เกรียมเกินไป มีข้อมูลว่าเครื่องปรุงที่ใช้หมัก    

หรือผสมกับเนื้อสัตว์ เมื่อน�าไปย่างให้เกิดความร้อนจะแปรสภาพเป็นสารก่อมะเร็ง

โปรตีนเป็นหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ที่ส�าคัญต่อร่างกาย แต่เราไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาโปรตีนจากเนื้อ

สัตว์อย่างเดียว อยากให้ยึดหลักกินแบบหลากหลาย รับโปรตีนจากเนื้อแดงบ้าง เนื้อขาว (เนื้อปลา

และสัตว์ปีก) บ้าง และควรเสริมด้วยโปรตีนจากถั่ว ทั้งถั่วฝักและถั่วเมล็ดแห้งที่ไขมันต�่าและไฟเบอร์

สูงกว่า เน้นพืชผักอาหารไฟเบอร์ทุกม้ือ รับประทานอย่างสมดุล หรือ Balanced Eating อย่าไป

เคร่งครัดมาก ชีวิตมีไว้เพื่อรื่นรมย์ ไม่ใช่เคร่งเครียด
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Lifestyle

SHOPPING  Text : Duckkiez EAT / DRINK / TRAVEL  Text : Duckkiez 
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อัพเดตความฮิปครั้งต่อไปได้ทาง
  playitart

หลังจากเสาะหางานอาร์ตแนวๆ อยู่สักพัก ในที่สุดก็เจอ Play It Art 

เทศกาลรวมพลคนรกัศลิปะ ครัง้ที ่1 ซึง่สถานทีจ่ดังานเก๋กูด้เหมาะแก่การ

ถ่ายรปูมาก เพราะอาคารพสัดขุองสถานรีถไฟหวัล�าโพงถกูเนรมติเป็นลาน

ศิลปะขนาดใหญ่ให้วยัรุน่หวัใจศลิป์ได้ชกัภาพคู่กับผลงานศลิปะ อกีทัง้ยัง

ได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะกับ The Factory Studio & Art House และ

ท�าเวิร์กช็อปน่ารักๆ อย่างจัดสวนจิ๋วที่สอนโดย Holdmewithlove ส่วน

ใครอยากช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด Play It Art ก็ขนมาให้เลือกเพียบ เช่น 

Treerachin เซรามิกที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใสของเหล่าตัวการ์ตูนสี

พาสเทล และ Lunarlike เครื่องประดับหญิงที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์ ครั้นเดิน

เลอืกของได้แป๊บๆ ชกัเริม่หิว แวะโซนอาหารเสยีหน่อยก็ดไีม่น้อย ไหนจะ 

HIT The Road เบอร์เกอร์ที่อัดแน่นด้วยเบคอน บาร์บีคิวซี่โครงหมูอบจาก 

knife&fork Ribs และพิซซ่าโฮมเมดร้าน POMI ยั่วน�้าลายเหลือเกิน หลัง

ช็อปจนหน�าใจ กินจนเต็มพุง ก่อนกลับบ้านนั่งฟัง The 38 years ago 

บรรเลงเพลงเพราะๆ เคล้าลมหนาวสักหน่อย บอกเลย...ฟินหนักมาก 

PLAY IT ART
งานอาร์ตเจ๋งๆ ที่วัยรุ่นหัวใจศิลป์พลาดไม่ได้

โรงแรมขนาดเลก็ในเชยีงใหม่

ทีม่ห้ีองพกัเพียง 10 ห้อง ตวัอาคาร

โดดเด่นด้วยรปูทรงตวัแอล และ

เปิดโล่ง โดยมีสวนและบ่อปลา

คาร์ฟอยู่ตรงกลาง การตกแต่ง

เน้นแนวปูนเปลือย โทนสีอ่อน 

จึงท�าให้ดูสบายตา ส่วน

เฟอร์นเิจอร์ เลอืกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้บชีสขีาว เพือ่ให้เกิดความรูส้กึผ่อนคลาย 

อีกทั้งยังใส่ใจเรื่องความสะอาดและความสบายของเตียงและเครื่องนอน 

เพราะ zzziesta คือบ้านอีกหนึ่งหลังของทุกคน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่     

 09-8808-9406  ZzziestaChiangmai

ร้านอาหารสไตล์ชโินโปรตกุสี

ที่ตั้งใจออกแบบให้กลมกลืนกับ

ชุมชนท่าเตียน เพ่ือรักษาเสน่ห์

ของชมุชนแห่งนีใ้ห้คงอยู ่นอกจาก

จะอิ่มอร่อยกับจานเด็ดอย่าง    

ปลากะพงแดงย่างราดซอสสมนุไพร 

สปาเกตตเีนือ้ปผูดัน�า้มันมะกอก 

และแกงกะหรี่แกะที่เสิร์ฟพร้อมแป้งพิต้าแล้ว ทุกท่านยังจะได้อ่ิมตา             

กับบรรยากาศอันงดงามของพระปรางค์วัดอรุณฯ ด้วย   
เขตพระนคร       

 0-2221-9158-9   www.arunresidence.com 

เมื่อพูดถึงของหวานดับร้อน

เป็นต้องนึกถึงไอศกรีมมีหนวด  

ของร้าน Cream Studio หากชอบ

หม�่าวอฟเฟิลส่ังเมนูวอฟเฟิล        

มาลอง รบัรองไม่ผดิหวงั แต่ถ้ามา

เป็นแก๊งแนะน�าให้สัง่ Takoyaki Setto 

ไอศกรีม 6 ลูกที่มีขนาดเท่าลูก   

ทาโกะยาก ิเสิร์ฟพร้อมสตรอเบอร์ร่ี

สดและกล้วยหอมที่ช่วยตัดเลี่ยน

และเพิ่มความสดชื่นได้ดี
ชั้น 3 Mercury Ville Chidlom     

  0-2658-5556  www.creamstudiothailand.com  creamstudiofanpage
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Texto : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : เสาวนีย์ สมบูรณ์

ขุนเขาอุดมการณ์ 
กลางม่านหมอกและดงดอกไม้
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ณ ทิวดอยแห่งหน่ึง ระหว่างรอยต่อของหลายพืน้ท่ี สายลมหนาว 

หมอกขาว และม่านดอกไม้ห่มคลุมอดีตของผูค้นจ�านวนหนึง่ไว้บนนัน้

ท่ามกลางปัจจบุนัอนังดงาม และอดตีหลากหลายทีต่กหล่นเป็น

เรื่องราวให้หลายต่อหลายคนได้เดินตาม

ทางหลวงหมายเลข 12 ที่ลากขนานกับเทือกเขาสลับซับซ้อน

เบือ้งบนพาเราออกจากกลางเมอืงพิษณุโลก ถนนยกตัวขึน้สู่โอบล้อม

ขุนเขา ผ่านผืนป่าและสายน�้าเบื้องล่างภู ย่านอาหารและรีสอร์ต  

กระจายเรียงตัวไปตามทางหลวงที่เชื่อมภาคเหนือกับอีสาน              

เข้าด้วยกันเส้นนี้

เราแยกเข้าสูอ่�าเภอนครไทย ชมุชนพืน้ราบข้างล่างราวกับทีพ่บกนั

ของเมืองและป่าเขา ตลาดสด รถนักท่องเที่ยว รถกระบะโฟร์วีล     

กร�าฝุ่น รวมไปถึงสินค้านานาทั้งจากเมืองเบื้องล่างหรือพืชผัก       

อย่างกะหล�่าปลี แคร์รอต ที่สะท้อนถึงการเกษตรด้านบน

รวมถึงภาพบางอย่างที่ตกลับไปกับความทรงจ�ามาร่วม 30 ปี

เราขึ้นมาถึงพ้ืนท่ีหนาวเย็นในท่ามกลางภูมิประเทศอันงดงาม 

อุทยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้ากอดเก็บท้ังเรือ่งราวทางประวติัศาสตร์

หน้าหน่ึงของเมืองไทยไว้กับอากาศหนาวเย็น หมู่สนขึ้นคลุม          

ลานหินเหนือขุนเขา รวมไปถึงผืนป่าที่ค่อยคืนความสมบูรณ์ ความ

หลากหลายทั้งป่าดิบแล้ว ป่าเต็งรังชัดแน่น และเมื่อขึ้นถึงยอดภู     

ป่าสนเขาปรากฏเหนือที่ราบบนสันเขา สะท้อนเป็นสนสามพันปี    

ก่วมแดง (เมเปิ้ล) หว้า และสารภีขึ้นเรียงรายกลางลมหนาว

รอบด้านล้วนเต็มไปด้วยฉากด้านและสิ่งหลงเหลือที่ชวนให้นึก

ย้อนไปถึงผู้คนนับพันที่เคยอยู่ข้างบนนี้ ทั้งพี่น้องชาวไทยภูเขา       

เผ่าม้ง เหล่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงเหล่า

นักศึกษาจากเมืองกรุงที่หวังถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม           

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519

ราวปี พ.ศ.2511-2525 เขตเคลื่อนไหวบนภูหินร่องกล้าล้วน      

เต็มไปด้วยเรื่องราวของความแตกต่างทางอุดมการณ์ กลายเป็น

พื้นที่ท่ีรวมไปถึงฐานที่มั่นบนแดนดอยอันเต็มไปด้วยหนทาง         

ทางการเมือง เรื่องเล่าของเหล่า “สหาย” รวมไปถึงฉากผ่าน          

ของเสียงปืนและความแตกต่าง

สิง่หลงเหลอืพาเราไปเหน็โลกบางด้านในคนืวนับนภหูนิร่องกล้า

ของพวกเขา ท่ีโรงเรยีนการเมอืงการทหาร ปรากฏเป็นกลุม่กระท่อมไม้

ในแวดล้อมของเมเปิ้ลแลป่าสน มันคือโรงเรียนที่พวกเขาใช้ศึกษา

แนวคิดทางการปกครอง เป็นฝ่ายพลเรือน พลาธิการ ฝ่ายทหาร 

รวมไปถึงเรือ่งการสือ่สาร เป็นบ้านพัก สถานพยาบาล เป็นแม้กระท่ัง

โรงพยาบาลขนาดเล็ก

ไม่ไกลกันเพียงข้ามล�าธารเย็นร่ืน กังหันน�้าโบราณผันน�้าจาก

ล�าธารสายเล็ก โดยต่อเข้ากับแกนของครกต�าข้าว ใช้พลังน�้า           

ขับเคลื่อน ที่นี่คือโรงสีข้าวของ พคท.ยามที่หนุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้พาตัวเองขึ้นมาถึงภูหินร่องกล้า

ห่างไปอีกราว 3 กิโลเมตร โลกแห่งการเมืองการทหารในอดีต

เรารู้จักภาพบางภาพ

สัมผัสเรื่องราวบางซอกมุม

หรือดื่มด�่ากับรอยยิ้มของใครสักคน

อาจก็ต่อเมื่อหน้าปฏิทิน

เปลี่ยนผ่านเรื่องราวเหล่านั้นเป็นวันวาน

เป็นภาพที่ตกลับและผ่านพาบางเรื่องให้ลับหาย

ทว่าก็เปลี่ยนผ่านอดีต

สู่ภาพปัจจุบันอันงดงาม
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How to Get tHere
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) 

จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่าน

พระนครศรอียุธยา อา่งทอง ไล่เลยมาถึงนครสวรรค์ 

จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ถึงพิษณุโลก       

จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่าน        

อ�าเภอวังทอง จากนั้นที่สามแยกบ้านแยง แยกซ้าย      

เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 มุ่งหน้าอ�าเภอนครไทย 

จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2331 ข้ึนสู่      

อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า

wHere to eat & Stay
อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า มีสิ่งอ�านวยความสะดวก       

ครบครันไว้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งบ้านพัก 21 หลัง 

ค่ายพักแรม 4 หลัง ลานกางเต็นท์ ห้องน�้า ร้านอาหาร 

และร้านค้าสวัสดิการให้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   

 08-1596-5977   

 www.dnp.go.th   

 Phuh-055@hotmail.com

ของ พคท.ฉายชัดตวัเองอยูท่ีส่�านักอ�านาจรฐั ทีน่ีร่าว “ศนูย์บัญชาการ” 

ที่เป็นหัวใจของพวกเขา มันมีทั้งโรงทอผ้า โรงอาหาร เป็นที่ด�าเนิน

การทางทหารและการจดัการมวลชน เป็นทีตั่ดสินคดคีวามกลางป่า 

ที่คุมขังคนท�าผิดกฎเกณฑ์ต่างๆ

ท่ามกลางอดีตที่ผ่านเลยหลังนโยบาย 66/2523 และค�าสั่งที่ 

65/2525 ในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ใช้ “การเมืองน�าการ

ทหาร” ผูค้นข้างบนล้วนวางปืนและสบืเท้าลงจากภเูขา เหลอืไว้เพียง

เรือ่งราวหน้าหนึง่ของความแตกต่างในอดุมการณ์ และความงดงาม

ที่พวกเขาได้พบเห็นล้วนเปิดโอกาสให้ผู้คนข้างล่างได้สัมผัส

ทางเดนิสายนัน้ทอดไปตามสนัดอย ระหว่างทางทีพ่ชือย่างดสุติา 

กระดมุเงนิ ผลดิอกงาม ลานหนิปุม่สะท้อนภมูทิศัน์แปลกตาอนัเกดิ

จากการกัดเซาะของหยาดน�า้และกระแสลม เป็นผาทีอ่ยูเ่หนือทีร่าบ

นครไทย วิวกว้างไกลเช่นนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักฟื้นไข้ของเหล่า 

พคท. เนื่องจากอากาศสดสะอาดและลมเย็นชื่นเหมาะยิ่งที่จะใช้    

พักผ่อน

ไม่เพียงวิวสูง ทว่าสัณฐานแผ่นผืนภูเขาของภูหินร่องกล้า             

ยังเต็มไปด้วยความหลากหลายและน่าทึ่ง ที่ลานหินแตก แผ่นหิน

ปรากฏรอยแยกเป็นร่องเป็นแนว ราวภูเขาถูกกรีดเป็นร่องเส้น        

บางจุดแคบเพียงให้หญ้าลอดชอนไช ขณะที่บางร่องก็กว้างขวาง     

จนคนก้าวข้ามไม่พ้น

ไม่เพียงแต่ป่าสน อากาศเย็นชื่น และเร่ืองราวของอดีตอัน        

ผ่านเลย ทว่าโลกสีเขียวและเย็นชื่นในเขตอุทยานฯ ภูหินร่องกล้า

ยังมอบความงามของธารน�้าตกหลากหลายที่ซ่อนตัวเองอยู่ตาม

หุบเขา ความชันดิ่งของน�้าตกร่มเกล้า-ภราดร น�้าตกฝาแฝด             

ทีพ่รัง่พรสูายน�า้อยูใ่กล้กนั เป็นความงามแรกๆ ทีใ่ครสกัคนทีม่าถงึ

ภูหินร่องกล้าไม่เคยผ่านเลยที่จะไปสัมผัส

ไล่เรียงไปตามถนนสายป่าเขา น�้าตกหมันแดงถือเป็นหัวใจ      

ของธารน�้าในเขตอุทยานฯ มันพรั่งพรูสายน�้าทั้ง 32 ชั้น อย่างไม่มี

วนัเหอืดแห้ง โขดหนิสะท้อนความชุม่ชืน้ด้วยการห่มมอสสเีขียวเข้ม

อยู่แทบตลอดปี ยิ่งยามที่ดอกลิ้นมังกรผลิบานในหุบลึก ฉากหน้า

สีหวานกับมวลน�้านุ่มเย็นล้วนเป็นภาพตรึงใจที่ได้บากบั่นผ่าน        

ทางชันลงมาพบเห็น

เหนือภูหินร่องกล้า ล้วนกระจัดกระจายอยู่ด้วยความเป็นจริง    

ที่ผันผ่านและตกหล่นเป็นภาพเปี่ยมค่าอันเต็มไปด้วยคืนวัน             

อันน่าจดจ�า

บางภาพสะท้อนคืนวันแห่งความคิดแตกต่างอยู่ในโรงเรือน      

เศษซากอาวุธ รวมไปถึงอดีตของใครสักคนที่เคยอยู่ “ในป่า”

บางภาพกง็ดงามและเต็มไปด้วยรายละเอยีด ราวดอกไม้บนลาน

หญ้าที่ผลิบานยามต้นฝน

ขณะทีภ่าพอกีหลายใบกช็ดัเจนตวัตน ทัง้ในววิเปิดกว้าง สณัฐาน

แปลกตาของภูเขา รวมไปถึงภาพชีวิตเปี่ยมเสน่ห์ของคนม้ง            

แห่งแดนดอย

ที่เมื่อหยิบจับมาเรียงร้อยต่อกัน ก็อาจเห็นคืนวันบนทิวดอย      

แห่งหนึ่งทอดยาวและเต็มไปด้วยความทรงจ�า 
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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
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บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย นิรันดร์ ฐากุลอัครพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป       

ร่วมมือกับ PINN Creative Space เปิดตัวเครื่องพิมพ์หมึกขาวก้าวข้ามขีดจ�ากัดงานออกแบบ

ด้วยหมึกขาว เครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับการพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบและสามารถพิมพ์งาน        

ลงบนวัสดุ Transfer ลงบนผ้า รวมถึงงานพิมพ์ระบบดิจิตอลอื่นๆ เช่น งานพิมพ์บนกระดาษ     

สเีข้ม งานพมิพ์บนแผ่นแม่เหลก็ติดตูเ้ยน็ งานพิมพ์บนพลาสตกิสญุญากาศ การพิมพ์ฉลากสนิค้า

บนพลาสติกสีใส นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “Prototype LAB พื้นที่

สร้างสรรค์ส�าหรับสร้างชิ้นงานต้นแบบ” กับนักออกแบบแฟช่ันและนักออกแบบอัตลักษณ์     

ตราสินค้า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) หรอื ซพีเีอ็น เนรมิต

แคมเปญยิ่งใหญ่ปลายปี “อะ แฮปปี้ แฟรี่เทล” (A Happy 

Fairytale) มอบความสุขให้คนไทยและนักท่องเที่ยว ตกแต่ง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสตวัิล 

ให้เป็นเมืองแห่งเทพนิยายประดับประดาด้วยไฟระยิบระยับ

ตระการตา ลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์        

แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 60 ฟรี

OKI เปิดตัวเครื่องพิมพ์หมึกขาว

สสว. เสริมศักยภาพ OSS แม่สอด

CPN เนรมิตปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปี 

สาลินี วังตาล ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ

ประธานกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 

Bank) เปิดเผยผลการด�าเนินงานศูนย์ให้บริการ 

SME ครบวงจร (SME One Stop Service Center 

: OSS) ในเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด จงัหวดัตาก 

มผีูป้ระกอบการ SME สนใจขอรับบริการจ�านวนมาก

ทุกช่องทางรวมมากกว่า 4,700 ราย ในเวลาเพียง 

3 เดือนเศษที่เปิดด�าเนินการ

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) 

หรือ ETDA แถลงผลการส�ารวจมูลค่าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 เติบโตขึ้น

ถึง 3.7 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่ามีมูลค่ามากถึง       

2.11 ล้านล้านบาท พร้อมกันนี้ร่วมเปิดงานเสวนา 

“ร่วมกันตีโจทย์เพื่อสร้างความพร้อมประเทศไทย

ให้เป็นผู้น�าตลาด E-Commerce ใน AEC”

ETDA เผยผลส�ารวจมูลค่า

อี-คอมเมิร์ซไทยปี ’58
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ฉลองครบรอบ 8 ปี บริษัท ไอท้อปพลัส จ�ากัด (iTopPlus) โดย กัมพล 

ธนาปัญญาวรคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผนึกก�าลังพันธมิตรร่วมกับ

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA 

กูเกิลพาร์ทเนอร์ เอไอเอส ธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

จัดงาน “GConnect 2015” มหกรรมแสดงเครื่องมือการตลาดออนไลน์

ของกูเกิล ที่ครบถ้วนที่สดุในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพ

ผู้ประกอบการ SME ไทยให้แข็งแกร่ง รับมือยุคเศรษฐกิจดิจิตอล กระตุ้น

ยอดขาย ขยายตลาดสู ่AEC นอกจากนวตักรรมการตลาดออนไลน์มากมาย 

ยังมีการเสวนากลยุทธ์ เพื่อผู้ประกอบการจากพันธมิตรชั้นน�า ณ อาคาร

ไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

อเล็กแซนดรอ บิสชินี ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร บริษัทลาซาด้า ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ          

และพันธมิตร ร่วมเสวนาเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการปฏิวัติตลาดอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย ซึ่งเป็นเส้นทางสู่

ความส�าเร็จในการท�าการตลาดเชิงออนไลน์และอื่นๆ  พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านเทรนด์การซื้อสินค้า       

ของผู้บริโภค และอนาคตของตลาดอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย

คริสติน่า-สยาม เศรษฐบุตร เปิดตัวร้าน Bag Solute 

สาขาเดอะไนน์ พระราม 9 เน้นบริการครอบคลุมครบวงจร 

สปารองเท้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และภายในรถยนต์

ด้วยผลิตภัณฑ์ของคัลเลอร์โกล์ บรรยากาศภายในวันงาน 

มีเเขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเซเลบริตีเเละลูกค้าของทางร้าน     

มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

HP เผยโฉมทัพผลิตภัณฑ์รุ่นโปร ซีรีส์ (Pro Series)        

ใหม่ล่าสดุ ได้แก่ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ โน้ตบุก๊ และคอมพวิเตอร์

พีซอีอล-อนิ-วัน ทีส่ามารถรองรับการใช้งานได้เหมาะกบัธรุกจิ

ทุกขนาด ด้วยโซลูชั่นที่เรียบง่ายและลดความซับซ้อน          

รวมถึงน�าเสนอโปรแกรม HP BusinessNow ที่ออกแบบ       

มาเพือ่ช่วยให้ธรุกจิขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถด�าเนนิ

ธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นด้วย

CAT CYFENCE CYBERCOP 

CONTEST 2015

iTopPlus จัดงาน GConnect 2015

ลาซาด้า เสวนาอี-คอมเมิร์ซ

Bag Solute สาขา The Nine HP เผยโฉมพีซีและโปรแกรมรุ่นใหม่

กณัณกิา วรคามิน ผูจั้ดการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT ให้เกียรติมอบรางวัลในงาน 

“CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2015” สุดยอด

มหกรรมการแข่งขันสืบสวนแกะรอยแห่งโลกไอที ปี 2015 

โดยทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “null” จากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นสุดยอดทีม 

Computer Forensics 2015
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โตมร ศุขปรีชา

จุดก�ำเนิดโลกใหม่

นักอ่าน  นักคิด  นักเขียน ในคนๆ เดียว

ที่รักการเดินทาง  ชอบสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว

และสนใจอะไรที่หลากหลาย เป็นคอลัมนิสต์

ที่งานชุก และมีผลงานพ็อกเกตบุ๊กหลายเล่ม

ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักอ่าน...

จะมาประจ�าที่นี่เพื่อแบ่งปันความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

ใครๆ ก็พูดถึงค�าว่า Startup

ค�าถามก็คือ แล้ว Startup แตกต่างจาก 

SME ทั่วไปอย่างไร

ก่อนจะตอบค�าถามนี ้อยากแนะน�าให้คุณ

รู้จักกับวลีฮิตวลีใหม่เสียก่อน 

วลีนั้นคือ Flat White Economy

อย่าเพิ่งงงนะครับ เพราะค�าว่า Flat       

White น้ัน เป็นชื่อของ “วิธี” ชงกาแฟ        

แบบหนึ่งเหมือนๆ กับท่ีเรามีคาปูชิโน         

เอสเพรสโซ หรอืลาเต้น่ันแหละครบั เพียงแต่ 

Flat White เป็นกาแฟใส่นมทีเ่กดิขึน้ในแถบ

ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เท่านั้น

แล้ว Flat White มาเกีย่วอะไรกบั Economy 

ด้วยเล่า

เรื่องของเรื่องก็คือ คุณดักลาส แมค       

วิลเลียมส์ ซึ่งเป็นลูกของอดีตลอร์ดแมร์          

แห่งกรุงลอนดอน เกิดสังเกตเห็นอะไร       

บางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับเขตท่ีเขาอยู่       

ซึ่งก็คือแถบอีสต์ลอนดอน เขตนี้เป็นเขต      

ที่ไม่ได้สลักส�าคัญอะไร ราคาค่าที่อยู่ถูก      

แต ่ด ้วยความที่แมควิลเลียมส ์ เป ็น                      

นกัเศรษฐศาสตร์ บรษิทัของเขาจะวเิคราะห์

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ปรากฏว่าเขาพบ

ความเคลื่อนไหวท่ีน่าประหลาดในแถบที่

บริษัทของเขาต้ังอยู่ นั่นคือมีการเดินทาง     

ไปมาที่มากขึ้น และมีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ ตอนแรกเขาคิดว่าวิธี        

เก็บข้อมูลผิด แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ผิด 

นิตยสาร Wired เคยให้ตวัเลขของบริษทั

ที่ท�างานเก่ียวกับเทคโนโลยีในย่านนี้              

ซึ่งเป็นย่านท่ีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว ่า          

Silicon Roundabout หรือ “วงเวียน      

ซิลิคอน” (เป็นการตั้งชื่อเลียนแบบซิลิคอน

แวลลีย์-หรือหุบเขาซิลิคอน, ของอเมริกา 

หมายถึงบริเวณที่มีบริษัทที่ท�างานเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีมากระจุกตัวกันอยู่) โดยบอกว่า

ในพื้นที่แถบวงเวียนซิลิคอนนั้น ธุรกิจเกี่ยว

กับเทคโนโลยีเพิ่มจ�านวนขึ้นจาก 15 บริษัท

ในปี พ.ศ.2551 มาเป็น 85 ในปี พ.ศ.2553 

และจาก 200 ในปี พ.ศ.2554 มาเป็นกว่า 

5,000 แห่งในปี พ.ศ.2555

นี่คือการเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างยิ่ง!

ธรุกจิเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็นธรุกจิประเภท

ทีเ่รยีกว่า Startup เฉพาะในเขตรหสัไปรษณย์ี 

EC1 แห่งเดียว มีธุรกิจพวกนี้จดทะเบียนกัน

มากถึงเกือบ 32,000 แห่ง ในช่วงระหว่างปี 

พ.ศ.2555-2557 โดยคนท่ีมาอาศัยและท�างาน

อยู่ในย่านนี้ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งพวก 

Generation Y และคนรุ่นหลังจากน้ัน       

พวกเขาเป ็นกลุ ่มคนที่ มีวิถีชีวิตอีก                    

แบบหนึ่ง คืออิงอยู่กับเทคโนโลยีและทักษะ

ของศตวรรษที่ 21

วถิชีวีติของพวกเขาไม่เหมอืนคนยุคก่อน

เลยแม้แต่นิดเดียว!

บุคลิกส�าคัญของคนท่ีเป็น Flat Whiter 

ก็คือการผสมผสาน งานผสมผสานกับ        

การเล่น การใช้ชวีติผสมผสานกบัการท�างาน 

ร้านกาแฟคือบ้านและที่ท�างาน ไม่มีอะไร

แบ่งแยกชัดเจนเป็นขาวเป็นด�าอีกต่อไป       

รูปแบบชีวิตใหม่ๆ ที่ว่านี้ กระจุกตัวกันอยู่

ในย่านอีสต์ลอนดอนที่แมควิลเลียมส์        

สังเกตพบนี่เอง

ในปี พ.ศ.2555 Flat White Economy 

มีขนาดราวๆ 7.6 ปอร์เซ็นต์ของ GDP         

ขององักฤษ คาดว่าพอถงึปี พ.ศ. 2568 ตวัเลข

จะพุ่งไปเป็น 15.8 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จึงมองข้ามไม่ได้      

อย่างยิ่ง พวกเขานั่งร้านกาแฟ ใช้จักรยาน

เป็นพาหนะ แต่งตัวแบบฮิปๆ ธรรมดาๆ      

ไม่ใส่สูท เวลาท�างานก็ท�าไปเล่นไป               

ใช้เทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์ และก่อให้เกดิ

วฒันธรรมใหม่แบบ Maker Culture คอืเป็น

ผูผ้ลติสิง่ของต่างๆ ขึน้มาได้เองผ่านเทคโนโลยี 

เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

ธรุกจิ Startup จงึมนียัแฝงมากกว่า SME 

หลายเรื่อง นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ “ถึงราก

ถึงโคน” ถึง “วิถีชีวิต” และ “วิธีคิด” กันเลย

ทีเดียว

ด้วยเหตุน้ี ทุกคร้ังท่ีเห็นคนรุ่นใหม่              

กับค�าว่า Startup คุณจึงไม่ควรมองข้าม     

พวกเขาเป็นอันขาด! 
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