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พิมพ์ที่ บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด โทร. 0-2313-4413-4

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

เริ่มต้นท�ำธุรกิจด้วย Passion จะไปรอดหรือไม่?

หำกไม่มี Passion แล้วจะสำมำรถท�ำธุรกิจได้ยำวนำนหรือไม่?

เชือ่ว่ามหีลายคนทเีดยีวทีค่ดิวนเวยีนกับค�าว่า Passion และการท�าธรุกจิ เมือ่คดิจะเดนิตามความฝันของตวัเอง แน่นอนว่าการมี 

Passion หรือความรักอย่างลุ่มหลง ย่อมจะเป็นแรงขับส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิดความพยายาม ยอมทุ่มเท ยอมที่จะท�างานหนักขึ้น        

ยอมเหนื่อยกับมันอย่างเอาเป็นเอาตาย ยอมที่จะล้มแล้วล้มอีกแล้วลุกเพื่อให้สิ่งที่คิดฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่ถ้าไม่มีใจกับสิ่งที่ท�า 

ก็จะไม่ได้ท�าด้วยความสุข ไม่ได้รู้สึกสนุกสนานในสิ่งที่ท�า สุดท้ายก็ไม่มีความหมายอะไร และด้วยเหตุนี้ Passion จึงเป็นทุนตั้งต้น   

ที่ส�าคัญในการเริ่มต้นท�าอะไรก็ตาม    

ศิวัช วสันตสิงห์ เป็นตัวอย่างหน่ึงของท�าธุรกิจตาม Passion ของตนเอง นั่นคือความบ้าฟุตบอล จนเปิดร้านที่ขายแต่สินค้า      

เกี่ยวกับฟุตบอล ท่ามกลางเสียงห้ามเตือนจากคนรอบตัว แต่ธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของเขากลับเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเขา

ฟันธงว่า Key Success ก็คือ Passion ของเขาล้วนๆ 

อย่างไรก็ตาม หลายคนอดตั้งค�าถามไม่ได้ว่าแล้ว Passion ของตัวเองล่ะคืออะไร ต้องยอมรับว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่า Passion 

ของตนเองคืออะไร ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะเป็นสิ่งที่ยากที่จะหา Passion เนื่องจากไม่ค่อยรู้จักตนเอง แต่เชื่อว่าถ้าได้ลองค้นหา    

ตัวเอง ได้มีโอกาสลองผิดลองถูก แล้วจะค่อยๆ รู้จักตัวเราเอง รู้ว่าอะไรคือความชอบ อะไรคือความเช่ียวชาญที่สามารถท�าได้        

อะไรคือจุดแข็งจุดอ่อน... เพียงแต่คงต้องรีบหาตั้งแต่วันนี้!

Passion กับการท�าธุรกิจ

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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แนะน�ำ ซอลบิง แฟรนไชส์ขนมหวำนนิยำมใหม่ สไตล์เกำหลี                  
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ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.smethailandclub.com หรือ โทร. 0-2270-1123-4 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2559

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญ 

ผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่าสินค้า หรือบริการของคุณเป็น 

ผลงานนวัตกรรมไม่ซ�้าแบบใคร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

ในโครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 ชงิโล่รางวลั 

และของรางวัลต่างๆ มากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.	 ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต	ภาคการค้า	และภาคบริการ	

2.	 ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	3	ปี	(ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์	ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	1	ปี)

3.	 สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ

4.	 เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

5.	 เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง	1-3	ปีที่ผ่านมา

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา 

1.	 รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

2.	 รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

3.	 รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์

4.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	Reuse/Recycle	

5.	 รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	

6.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์

7.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

8.	 รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์

9.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

10.	รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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อินสตาแกรม ดีกว่าเฟซบุ๊ก?

บทเรียนที่ผู้ประกอบการเรียนรู้จาก Tom Hanks

www.deathandtaxesmag.com

อย่างที่รู้กันว่า เฟซบุ๊กได้จ�ากัดการมองเห็นโพสต์ หากต้องการให้โพสต์ถูกมองเห็นเหมือนเคยก็จ�าต้องซื้อโฆษณา          
เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ประกอบการจึงหันไปให้ความสนใจอินสตาแกรม โซเชียลมีเดียที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตอนนี้                 
ซึ่ง selfstartr.com เว็บไซต์เกี่ยวกับอี-คอมเมิร์ซ เผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในปี พ.ศ.2555 ผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กสามารถมองเห็น
เนื้อหาต่างๆ ที่เพจโพสต์ 11 เปอร์เซ็นต์ ปี พ.ศ.2556 ลดเหลือ 6 เปอร์เซ็นต์ และปี พ.ศ.2557 เหลือเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ 
ขณะที่ปี 2555 ผู้ติดตามอินสตาแกรมมองเห็นการอัพเดตต่างๆ 13 เปอร์เซ็นต์ ปี 2556 เพิ่มเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ และปี 2557 
เพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์ รวมแล้วตั้งแต่ปี 2555-2557 อินสตาแกรมเข้าถึงผู้ติดตาม 200 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีส่วนร่วมต่อโฆษณาต่างๆ เพียง 32 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ใช้อินสตาแกรมจะมีส่วนร่วมต่อโฆษณา 
68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าเฟซบุ๊กถึง 58 เท่า อย่างไรก็ตาม แม้ในวันนี้นักการตลาดจะเลือกใช้เฟซบุ๊กมากกว่าโดย             
นักการตลาด 93 เปอร์เซ็นต์เลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางสื่อสารแบรนด์ไปยังผู้บริโภค และมีนักการตลาดเพียง 36 เปอร์เซ็นต์
ที่เลือกใช้อินสตาแกรม แต่เปอร์เซ็นต์การมองเห็นโพสต์ต่างๆ ที่ทางแบรนด์อัพเดตของเฟซบุ๊กนั้นน้อยกว่า กล่าวคือ           
หากเป็นเฟซบุ๊ก ผู้ติดตามมีโอกาสเห็นเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ และผู้ติดตามอินสตาแกรมสามารถเห็นโพสต์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนมูลค่าการซื้อสินค้าต่อคร้ังบนโซเชียลมีเดียท้ังสอง ผู้ใช้เฟซบุ๊กซ้ือสินค้าต่อคร้ังเพียง 55 ดอลลาร์สหรัฐฯและผู้ใช้            
อินสตาแกรมซื้อสินค้าต่อครั้ง 65 ดอลลาร์ฯ

คงถึงเวลาต้องเปลี่ยนช่องทางการขายแล้วละ

As the CeO, I hAve tO 
tAke CAre Of the shOrt 
term, mId term And 
the lOng term.
-- Carlos Ghosn ซอีโีอ Nissan --

ในฐานะของซีอีโอ ฉันต้องดูแลธุรกิทั้ง    

ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

การได้ท�างานในบรษิทัทีดี่ทัง้วฒันธรรมองค์กร สวสัดกิาร และสภาพแวดล้อม
ย่อมท�าให้พนักงานเกิดความภาคภมูิใจทีเ่ป็นส่วนหนึ่งขององคก์รนั้น สว่นใคร
ท่ีก�าลังมองหางานใหม่ เว็บไซต์หางานจากแคลิฟอร์เนียอย่าง Glassdoor       
ได้จัดอันดับ 10 บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในปี พ.ศ.2559 โดยคะแนนที่ใช้
ในการจัดอันดับมาจากพนักงานบริษัทต่างๆ ที่สมัครใจให้คะแนนโดย             
ไม่เปิดเผยชื่อ โดยบริษัทที่น่าท�างานที่สุดอันดับ 3 คือ Guidwire บริษัทพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส�าหรบัธรุกจิประกนัภยั ซึง่สิง่ทีท่�าให้ Guidwire ติดอนัดับคอื บรษิทั
มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีค่าตอบแทนท่ีดี และสภาพแวดล้อมมีความ
หลากหลาย นอกจากนี้ Guidwire ยังมีกลิ่นอายความเป็นบริษัทขนาดเล็ก    
คือ พนักงานสามารถพูดคุยกับทุกคนในบริษัทได้ 

ส่วนบริษัทที่มาเป็นอันดับ 2 คือ Bain & Company บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การจัดการธุรกิจ ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจคือ ให้การสนับสนุนในการ
ท�าสิ่งต่างๆ ให้ค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการท�างาน และส�าหรับม้ามืดท่ีข้ึน    
อนัดบั 1 แซงหน้าบรษิทัในฝันของใครหลายคนอย่าง Google และ Facebook        
คือ Airbnb เว็บไซต์ค้นหาที่พักและให้เช่าอพาร์ตเมนต์ส�าหรับนักท่องเที่ยว 
โดยสถานที่ท�างานออกแบบให้เป็นบ้านที่มีหลายห้อง และเต็มไปด้วยความ      
มีชีวิตชีวา เพราะแต่ละห้องได้รับการตกแต่งที่ต่างกันไป สามารถน�าสัตว์เลี้ยง
เข้ามาในบริษัทได้ รวมท้ังมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหนือชั้นอย่างการมีผู้น�า            
ที่ดี เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร และแรงงานที่มีความหลากหลาย 

เชื่อว่าหลายคนคงคิดจะหย่อนใบสมัครงานไปบริษัทเหล่านี้

3 บริษัทน่าร่วมงานในปี 2559

รู้หรือไม่ พนักงานที่เป็นพิษต่อบริษัทสังเกตได้ง่ายๆ คือ พวกเขา    
จะต่อต้านการเปล่ียนแปลงต่างๆ เป็นคนก้าวร้าว ไม่มีความเป็นระเบยีบ 
และขาดความเชื่อถือ ซึ่งผลส�ารวจของ Comerstone OnDemand 
บริษัทที่ช่วยด้านการฝึกอบรมและการบริหารจัดการบุคคลแก่องค์กร
ต่างๆ เผยว่า หากในทมี 20 คน มพีนกังานท่ีเป็นพษิต่อบรษัิทอยู่ 1 คน 
ผูป้ระกอบการจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ท้ังทีมมากถงึ 12,800 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
ขณะทีห่ากท้ัง 20 คนเป็นพนกังานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ผูป้ระกอบการจะ
จ่ายค่าจ้างทั้งหมดเพียง 4,000 ดอลลาร์ฯ

ส�าหรบัเทคนคิการมองหาพนกังานทีไ่ม่เป็นพิษต่อบรษิทัคือ มองหา
พนกังานทีมี่คณุค่าเหมาะสมกบับรษิทั นัน่คอืมคีวามเข้าใจในวฒันธรรม
องค์กร และประสงค์จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ดียิ่งข้ึน รวมท้ังมองหา
พนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบในงาน และมีศักยภาพ

ระยะยาวในการท�างาน เพราะการจ้างงานพนักงานใหม่แต่ละครั้ง ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก 
แล้วพนักงานของคุณล่ะ มีพิษหรือเปล่า?

เทคนิคมองหาพนักงานไร้พิษ

Tom Hanks ไม่เพียงแต่เป็นนักแสดง หากแต่ยังเป็นนักเขียน โปรดิวเซอร์ ผู้ก�ากับ และนักพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยนอกจากความสามารถในสายงาน
บันเทิง เขายังมีความเป็นผู้ประกอบการในตัวสูง เพราะชอบเสี่ยง มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในสิ่งที่ท�า และมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ 

Tom Hanks เคยให้สัมภาษณ์ว่า ความกลัวคือสิ่งที่ท�าให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวา ดังนั้น เขาจึงโอบกอดความกลัวไว้ เพราะมันมักมาพร้อมโอกาส ซึ่งการท�า
ธุรกิจก็เหมือนกัน หลายคนกลัวการเริ่มต้น กลัวความเสียหาย และกลัวความเสี่ยงต่างๆ แต่รู้หรือไม่ เมื่อเอาชนะความกลัวได้ ผู้ประกอบการจะรู้สึกภูมิใจ
มากในความส�าเร็จที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ต้องไม่ปล่อยให้ความส�าเร็จท�าให้เกิดความเกียจคร้าน ผู้ประกอบการหลายคนรู้สึกภูมิใจในความส�าเร็จที่เกิด      
และคิดว่า “ฉันเก่ง ฉันท�าได้” แต่ Hanks ไม่แนะน�าให้คิดเช่นนั้น เพราะไม่มีใครการันตีได้ว่าความส�าเร็จนั้นจะอยู่ตลอดไป และอย่าคาดหวังว่าจะได้อะไร
มาง่ายๆ เพราะ Hanks เองก็เคยผ่านช่วงว่างงาน และได้เป็นนักแสดงในหนังทุนต�่าก่อนจะประสบความส�าเร็จในอาชีพนักแสดง ดังนั้น ผู้ประกอบการ     
ก็พึงตระหนักว่า ความส�าเร็จของธุรกิจต้องแลกมาด้วยความเต็มใจในการท�างานหนัก และกล้าเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ 

ทั้งนี้ ต้องจ�าให้ขึ้นใจว่า ต�านานไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว บางคนฝันอยากท�าอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือน Facebook แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ แต่ต้องใช้
เวลาพอควร และแม้ธุรกิจที่ท�าจะประสบความส�าเร็จ แต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะประสบความส�าเร็จต่อไปเรื่อยๆ เช่นกัน ฉะนั้นต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
และอยู่กับความเป็นจริง 

เห็นไหม...บทเรียนของผู้ประกอบการก็เรียนรู้ได้จากนักแสดง
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ผู้ใช้งานอินสตาแกรม

แอ็กทิฟต่อเดือน

ล้านคนทั่วโลก

ล้านคน

ผู้ใช้งานอินสตาแกรมไทย

คือจ�านวนผู้ใช้งานที่แอ็กทิฟต่อเดือน

หญิง ชาย

มีอายุระหว่าง

18-34 ปี

ส�าเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

และมีรายได้สูงกว่าผู้ใช้งาน

สมาร์ตโฟนทั่วไป 1.5 เท่า

คอมเมนต์

และแท็กเพื่อนๆ

ในโพสต์ที่น่าสนใจ

คนไทยใช้อินสตาแกรมเพื่อ

ความรู้สึกต่อแบรนด์บนอินสตาแกรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าบนอินสตาแกรม 

ค้นคว้าหาแรงบันดาลใจ

ค้นหาสินค้าและบริการ

ตามแบรนด์อย่างน้อยหนึ่งแบรนด์

ยินดีกับการน�าเสนอโฆษณา

ตราบใดที่รูปภาพที่ปรากฏมีความสร้างสรรค์

เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ

รับรู้ถึงแบรนด์และสินค้าใหม่ๆ

มองว่าแบรนด์ต้องน�าเสนอคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์

ชอบโฆษณาวิดีโอสั้นๆ ที่มาพร้อมกับค�าบรรยาย

ท�าให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ก�าลังเติบโต เปลี่ยนแปลง

ซื้อสินค้า

พร้อมที่จะตอบสนองกับแบรนด์ หากคอนเทนต์

หรือสินค้าเกี่ยวข้องกับเขา

ต้องการให้โพสต์โฆษณาต่างๆ มีปุ่มที่สามารถ

คลิกไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์ได้โดยตรง
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สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม กล่าวว่า Intelligent Entrepreneurs 

จะเป็นค�าตอบของผู ้ประกอบการในวันนี้             

ท่ีจะสามารถสร้างธุรกจิให้อยูร่อดได้อย่างยัง่ยนื 

เพราะผูป้ระกอบการยคุใหม่ต้องไม่เพยีงแค่ฉลาด

หรือเก่งเท่านั้น  

อธบิดีกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมมองว่าธรุกจิ

ในอนาคตก็เหมือนกับน�้า ไม่มีใครรู้ว่าจะไหล 

ยังไง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับภาชนะ     

ที่ใส่หรือในสภาพแวดล้อมนั้นๆ แต่ส่ิงท่ี             

ผู้ประกอบการต้องคิดคือ การท่ีจะอยู่รอดได้   

ในอนาคต ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพพอ

ในการทีจ่ะปรับเปลีย่นตวัเองตามสภาพแวดล้อม

ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต เพราะเราไม่สามารถ

เปลีย่นสภาพแวดล้อมได้ แต่เราสามารถเปล่ียน

ตวัเองให้สามารถเข้าไปอยู่ในสภาพนัน้ได้ ฉะนัน้

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีสื่อสารท�าให้ผู ้ประกอบการ      

ส่วนหนึง่เปลีย่นตวัเองเบนเข็มเข้าสูก่ารท�าธรุกิจ

บนออนไลน์มากขึน้ ซึง่กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมเอง

จะมกีารขบัเคลือ่นในเรือ่งนี ้ 2 ส่วนคอื ส่วนแรก 

คอื ผูป้ระกอบการทีต้่องการท�าธรุกจิด้านดจิติอล 

เป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่       

ผูป้ระกอบการธรุกจิ IT โดยร่วมมือกบัส�านกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ (SIPA) เพื่อสนับสนุนด้านความรู้การ

บริหารจัดการด้านธุรกิจ เรื่องบัญชี การตลาด 

และส่วนที่สอง คือ การสนับสนุนการน�า IT มา

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท�างาน เช่น ระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

หรือระบบบัญชีแบบ E-Accounting เป็นต้น 

“วันน้ีผู้ประกอบการด้านดิจิตอลมีมากขึ้น

เรื่อยๆ แต่ว่าอาจจะไม่มีความรู้ครบทุกมิติ       

ซึ่งวันนี้รู้กว้างอย่างเดียวไม่พอ ต้องลึกด้วย      

ไม่อย่างนัน้ ไม่สามารถจะวเิคราะห์ธรุกจิได้เอง

ตลอด เราจะไปเตมิเตม็ให้เขา ขณะเดยีวกนัคน

รุ่นใหม่ ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเห็น    

ช่องทางนี้ก็เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์มากขึ้น แต่ต้อง

เข้าใจว่า มนัเป็นธรุกจิทีเ่ข้าง่ายออกง่าย  ความเสีย่ง

ไม่มาก แต่ความยั่งยืนมีมั้ย ก็ยังไม่เห็น ที่ผ่าน

มาเราได้เห็นธรุกจิออนไลน์ท่ีประสบความส�าเรจ็

เยอะมาก แต่ต่อมาท�าไมเขาเริ่มสูญเสีย เพราะ

ตราบใดที่เข้ามาง่ายแล้วท�าก�าไรได้ ก็จะท�าให้

คนอื่นกระโดดเข้ามาง่ายตามไปด้วย ดังนั้น      

ตวัเขาเองกต้็องมีความเข้าใจในเรือ่งการบรหิาร

จัดการลูกค้า การบริหารจัดการซัพพลายเชน 

ต้องลงไปท่ีโปรดักต์ดีไซน์ ต้องสร้างความ      

แตกต่าง จะบริหารช่องทางจ�าหน่ายอย่างไร       

สิง่เหล่านีก้ต้็องรู ้ไม่อย่างนัน้ก็จะไม่ยัง่ยนื อย่าง

ตอนน้ีมีคนขายครีมบนออนไลน์กันเยอะมาก 

ค�าถามคือครีมคุณต่างจากครีมคนอื่นอย่างไร 

สิ่งที่พยายามท�าคือ นอกจากจะมีแบรนด์อื่นมา

ขายแล้วเขาก็จะมีแบรนด์ของเขาเอง เราก็สอน

ให้เขารู้เรื่องการสร้างแบรนด์ จะบริหารจัดการ

แบรนด์อย่างไร สิ่งเหล่านี้เราคงไม่ไปบอกว่า    

จะต้องผลติสนิค้าเอง แต่ให้เขาเรยีนรูว่้าทศิทาง

แนวทางและการด�าเนินงานที่น่าจะท�า”

ทั้งนี้ทั้งนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กล่าวว่า สุดท้ายธุรกิจจะยั่งยืนได้ SME ก็ต้อง

ท�าตัวให้เป็น Intelligent Entrepreneurs อย่างที่

กล่าวไว้ข้างต้น นัน่คือต้องพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง

ตัวเองอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว เพราะโลกธุรกจิ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 

ตลาด ระเบยีบการค้าการผลติในโลก และสดุท้าย

พฤติกรรมผู้บริโภค 

IntellIgent
EntrEprEnEurs
นิยามผู้ประกอบการยุคใหม่

เพราะการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นได้ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในโลกของการท�าธุรกิจ

ยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มีมากเท่าไหร่ ผู้ประกอบการ

ก็จ�าเป็นที่จะต้องปรับตัว

และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

ตัวเองตลอดเวลา

ผู้ประกอบการยุคนี้จึงต้องเป็นคนที่สามารถ     

จะเรียนรู้ต่อเน่ืองได้ และพร้อมปรับตัวกับ      

การเปลี่ยนแปลงนั้น

“ทางกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมจงึวางกลยทุธ์

ทีจ่ะพฒันาผูป้ระกอบการ SME ให้เป็น Intelligent 

Entrepreneurs หรือ iEntrepreneurs เพื่อให้มี

ศักยภาพที่จะบริหารจัดการธุรกิจได้ในทุก

สถานการณ์ โดย Intelligent Entrepreneurs 

จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Intelligent SMEs 

หรือ iSMEs ซึง่มอียูด้่วยกนั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

iProduct, iProcess  iNetwork และ iEntrepreneurs” 

ผูบ้รโิภคปัจจบุนัมีทางเลอืกมากขึน้ ความภกัดี

ต่อแบรนด์น้อยลง เนือ่งจากเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร

ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและถูกลง ท�าให้เกิดการ     

เปรยีบเทยีบสนิค้าตลอดเวลา เพราะผูบ้รโิภครูว่้า

สินค้านี้มีใครขายบ้าง ราคาเท่าไหร่ หาซื้อได้ 

ที่ไหน จึงสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา  

“การท�าธุรกิจปัจจุบันอย่าคิดว่ามีโปรดักต์

ดีแล้วธุรกิจจะอยู่ได้ตลอดไป เพราะในวันน้ี     

โปรดกัต์เราอยูไ่ด้ แต่วนัหนึง่ข้างหน้ากต้็องหมด

ยุคสมัย ฉะน้ันเราก็ต้องเปลี่ยนโปรดักต์ เพื่อ

ตอบโจทย์ลกูค้าใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ด้วยเหตนีุ้

ความเป็น Intelligent Entrepreneurs จึงเป็น

เร่ืองจ�าเป็น และ Intelligent Entrepreneurs 

เท่านั้นที่จะท�าให้ธุรกิจยั่งยืน”

Just Talk
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8 มกราคม ที่ผ่านมา ไห่เทียน (HAITIAN) ผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกรายใหญ่ที่สุดของโลก      

จากยอดการส่งออกไปยงักว่า 130 ประเทศท่ัวโลก จบัมอืร่วมกบั บรษิทั เอสพ ีอินเตอร์แมค จ�ากดั 

(SPI) ผู้แทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของเคร่ืองฉีดพลาสติกยี่ห้อ HAITIAN เปิดตัว                    

บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอร่ี (ประเทศไทย) จ�ากัด โชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกของไห่เทียน          

แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านการขายและงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งตอกย�้าความเป็นผู้น�าตลาดในประเทศไทย รวมถึง         

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพและการเตบิโตของวงการพลาสตกิไทย โดยงานนีไ้ด้รบัเกยีรติ

จาก Mr.Zhang Jianming, CEO of Haitian International Holding Ltd., Mr.Zhang Jianfeng, 

CEO of Haitian Plastics Machinert Group Ltd., Mr.Shi Zheng, GM of Haitian Machinery 

(Thailand) Co., Ltd. และนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ากัด 

ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพธิ ีพร้อมพาเย่ียมชมโชว์รมูเครือ่งฉดีพลาสตกิแห่งใหม่ โดยมผีูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมพลาสตกิของไทยและสือ่มวลชนเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก โดยอุตสาหกรรมพลาสตกิ

ของไทย ถอืเป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุนในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ ล้วนต้องใช้พลาสติก                   

เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ดังน้ันจึงถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ         

ของประเทศ

HAITIAN จับมือ SPI

เปิด “ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่”

โชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียนแห่งแรกของไทย
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จากกระแสความนิยมในชนชาติเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้อง ซีรีส์ละคร เพลง อาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ ไปจนถึง

ด้านการท่องเที่ยว ท�าให้เกิดความเชื่อว่า “อะไรที่เป็นเกาหลีสามารถขายได้ไม่ยากในเมืองไทย” และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล      

ที่ท�าให้ “ซอลบิง” แฟรนไชส์ต้นต�ารับน�้าแข็งไสเกล็ดหิมะและคาเฟ่ขนมหวานสไตล์เกาหลี ซึ่งก�าลังเป็นที่ฮอตฮิตในเกาหลี       

อยู่ในขณะนี้ มองเห็นโอกาสและตัดสินใจมาลงทุนเปิดร้านขยายสาขาอยู่ในเมืองไทย 

Lee Youg-Jin ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ซอลบงิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เล่าถึงทีม่าของแฟรนไชส์ดังกล่าวว่า เริม่ต้น

มาจาก Jung Sun Hee ผู้ก่อตั้งซอลบิง ซึ่งจบการศึกษาด้านเอกการท�าอาหารและโภชนาการ ได้เดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมด้าน

การท�าอาหารที่ประเทศญ่ีปุ่น จากครั้งนั้นท�าให้เห็นมุมมองว่าขนมหวานในประเทศญี่ปุ่น มีสีสันที่สวยงามชวนให้รับประทาน 

เมื่อกลับมาจึงได้ไอเดียน�ามาพัฒนาขนมหวานเกาหลีบ้าง ในรูปแบบของ Fusion Rice Cake Caféé ซึ่ง Rice Cake หรือ         

ในภาษาเกาหลีเรียกว่า “ต๊อก” เป็นขนมมงคลประจ�าชาติของเกาหลี น�ามาดัดแปลงผสมรวมกับอาหารรูปแบบใหม่ๆ อย่าง     

น�้าแข็งไส ขนมปัง กลายเป็นเมนูขนมหวานรสชาติแปลกใหม่ โดยใช้ชื่อร้านว่า “SIRU” ในปี พ.ศ.2553 ต่อมาเมื่อได้รับความ

นิยมมากขึ้น จึงขยายแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ “ซอลบิง” ซึ่งแปลว่า เกล็ดหิมะ ในภาษาเกาหลี โดยปัจจุบันมีมากถึง 490 สาขา     

ทั่วประเทศ และก�าลังขยายสาขาไปอีกกว่า 16 ประเทศทั่วโลก

โดยเมนูแรกที่น�ามาท�าจนประสบความส�าเร็จกลายเป็น Signature ของร้าน คือ Injeolmi Sulbing (ซอลบิงอินจอลมี) ด้วย

การน�าเอาแป้งต๊อกอินจอลมี (Rice Cake) มาท�าเป็นขนมหวาน ผสมกับผงถั่ว นมข้นหวาน และเกล็ดน�้าแข็งไสแบบละเอียด

ราวกับหิมะ หลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาเมนูเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ซอลบิงสตรอเบอร์รี่      

ซอลบงิชสี ซอลบงิเรยีลชอ็กโก้ ซอลบงิมะม่วงชสี ซอลบงิโยเกิร์ตเมล่อน นอกจากน�า้แขง็ไสยังน�ามาท�าเป็นเมนูโทสต์และขนมปัง

หน้าต่างๆ ด้วย เช่น โทสต์อินจอลมี โทสต์อินจอลมีเนยน�้าผึ้ง โทสต์มะม่วงและกะทิ

“ซอลบงิ คอื การผสมผสานระหว่างอาหารประจ�าชาตขิองเกาหลีทีเ่ป็นอาหารมงคล อย่างเช่น ต๊อก (Rice Cake) และผงถ่ัว 

กบัอาหารในรปูแบบใหม่ๆ อย่างขนมปัง น�า้แขง็ไส หรอืชสี ซึง่การผสมผสานทีเ่รียกว่าฟิวช่ันนี ้ท�าให้เกดิเมนขูนมหวานทีร่สชาติ

ที่แปลกใหม่ เป็นการสร้างนิยามใหม่ของตลาดน�้าแข็งไสเกล็ดหิมะสไตล์เกาหลี รวมถึงขนมหวานต่างๆ ของเกาหลี โดยเราตั้ง

เป้าหมายอยากให้ซอลบิงเป็นร้านขนมหวานส�าหรับครอบครัว เหมาะกับลูกค้าทุกเพศทุกวัย เพราะนอกจากความอร่อย เรายัง

มกีารคดัสรรวตัถดุบิจากธรรมชาตอิย่างดตีามฤดกูาล เพือ่ให้ได้วตัถดุบิทีส่ดสะอาด ผสมผสานกนัอย่างลงตัวกบัวตัถดุบิพืน้เมอืง

ทีค่นเกาหลนี�ามาท�าขนมหวานดัง้เดมิ อย่างเช่น แป้งข้าวเหนยีว (Rice Cake) ถัว่แดงบด ผงถัว่ ดงันัน้ จงึเป็นอาหารเพือ่สขุภาพ

ไปในตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมหวานสไตล์เกาหลี ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและประโยชน์ที่ได้ ซอลบิงน่าจะเป็นที่นิยม         

ในเมืองไทยได้ไม่ยาก และยังเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ที่เบื่อหน่ายความจ�าเจของร้านกาแฟและเบเกอรีรูปแบบเดิมๆ”

ปัจจุบันซอลบิงเปิดตัวในเมืองไทยแล้ว 2 สาขา คือ สยามสแควร์ ซอย 11 และศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น G ส�าหรับ

ใครที่สนใจอยากเป็นแฟรนไชส์ ในปีนี้ซอลบิงได้ตั้งเป้าไว้ส�าหรับตลาดเมืองไทย คือ 50 สาขาทั่วประเทศ ส่วนรูปแบบของ        

แฟรนไชส์นั้นยังไม่มีการก�าหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านต่างๆ ทั้งงบประมาณการลงทุนของลูกค้าในแต่ละคน ท�าเลที่ตั้ง 

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแบบ Stand Alone หรือตามศูนย์การค้าใหญ่ๆ ซึ่งผู้สนใจต้องเข้ามาพูดคุย ปรึกษาเป็น

รายๆ ไป เพื่อประเมินรูปแบบการลงทุน รวมถึงความเป็นไปได้ร่วมกัน 

แฟรนไชส์ขนมหวานสไตล์เกาหลี

โทร. 0-2261-7553
www.sulbing.co.th

ซอลบิง

CHO-I-CE แฟรนไชส์รองเท้าแตะแฟชั่น ที่สามารถเลือกสีสัน พื้น หูรองเท้า รวมถึงท็อปปิ้งน่ารักๆ ที่น�ามาตกแต่งรองเท้าได้ด้วยตนเอง ค่าแฟรนไชส์ 30,000 บาท  08-1101-3352  CHO.I.CE.FANPAGE

J & Ray Sock แฟรนไชส์ถุงเท้าราคาถูก ที่มีการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง ด้วยแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามและกลยุทธ์ด้านราคาที่ขายเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงคู่ละ 10 บาท  09-9515-3835  www.jandraysock.com  J & RAY SOCK

Teddy House ร้านขายตุ๊กตาหมีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี จุดเด่นอยู่ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกสรรตุ๊กตาหมีที่ชอบ รวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ด้วยตัวเอง  09-0972-4177  www.Teddyhouse.com  General.M.TDH

Kid Able สถาบันสอนภาษาส�าหรับเด็ก 1.5-12 ปี ที่เน้นสอนสองภาษาควบคู่กันไป ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน ค่าแฟรนไชส์ 250,000-300,000 บาท  0-2667-4657, 08-9201-1107  www.kidablethailand.com

Breakaway แหล่งสันทนาการรูปแบบใหม่ที่น�าเสนอรูปแบบความบันเทิงผ่านการเล่นเกมหลบหนี โดยการจ�าลองห้องขังปริศนาในรูปแบบต่างๆ เช่น บ้านแม่มด คริสต์มาส นักผจญเพลิง ค่าแฟรนไชส์ 500,000 บาท  08-5192-4007  www.breakaway.co.th

แฟรนไชส์น่าโดน...

ในการเริ่มต้นธุรกิจ แฟรนไชส์อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้

ทีย่งัไม่มปีระสบการณ์ หรอืโนว์ฮาวในการท�าธรุกจินัน้ สามารถเริม่

ต้นธุรกจิได้ เป็นช่องทางท่ีง่าย สะดวก รวดเรว็ ย่นระยะเวลาในการ

ลองผิดลองถูก เรียกได้ว่าส�าเร็จมาเกือบครึ่งทาง แต่การตัดสินใจ

ท�าธุรกิจแฟรนไชส์สักตัว ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงขนาดที่คิดจะซ้ือ         

แฟรนไชส์อะไรก็ได้มาท�า แล้วจะประสบความส�าเรจ็หมดทกุอย่าง 

ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นองค์ประกอบของความส�าเร็จ   

ดังนั้น ก่อนจะเลือกแฟรนไชส์สักตัวควรท�าอย่างไร

ส�ารวจต้นทุนที่มี

ทั้งเงินทุนและปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานที่ขาย แรงงาน เวลาที่มี 

เพ่ือจะได้รู้ว่าควรเลือกแฟรนไชส์รูปแบบใด จะเป็นคีออสเล็กๆ 

หรือร้านค้า

เลือกที่ชอบและมีโอกาสเติบโต

เมื่อรู้ถึงต้นทุนที่มี มาถึงประเภทของแฟรนไชส์ หากสามารถ

เลือกแฟรนไชส์ที่ชอบได้ด้วย และมีโอกาสเติบโตได้ด้วย โดย

พิจารณาจากจุดเด่นและความแตกต่าง ก็น่าจะช่วยให้ท�างานได้

อย่างมีความสุข

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

เมือ่รูแ้ล้วว่าจะเลอืกท�าแฟรนไชส์เกีย่วกบัอะไร ลองเปรยีบเทยีบ

ข้อดี ข้อเสียจากหลายบริษัท รวมถึงสอบถามข้อมูลจากแฟรนไชซี

รายอื่นๆ และเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด

มีองค์ความรู้ที่ดี

ควรเลอืกแฟรนไชส์ทีม่คีวามรูแ้ละระบบการจดัการท่ีดี ประสบการณ์

ทีย่าวนานอาจบอกถงึความน่าเชือ่ถอืของแฟรนไชส์ได้ แต่บางครัง้

แฟรนไชส์ใหม่ๆ ก็สร้างสีสันและเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้น 

จงึควรพจิารณาจากองค์ความรู ้ระบบการจัดการบรหิารทีแ่ฟรนไชส์

นั้นๆ มี รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือหลังการขาย เพราะบาง    

แฟรนไชส์สนิค้ามีจุดเด่น แต่ไม่มีการบริหารจัดการทีด่ ีกไ็ม่สามารถ

น�าพาธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้

เลือกแฟรนไชส์อย่างไร

ไม่ให้เจ๊ง
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ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30-16.00 น.  
ทาง NatioN tV (Digital Ch.22) และช่อง 32 ส�าหรับระบบดาวเทียม

เคเบิ้ลทีวี และทางทรูวิชั่น

อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณคิด....
เป็นเพียงแค่ความฝัน
รายการ "เซยีนธุรกจิ" ตามหา Dreamer ในช่วง 
"คยุกบัเซยีน" ไม่ว่าคณุจะฝันอยากเริม่ต้นธุรกจิ 
หรือประสบปัญหาในธุรกิจที่ท�าอยู่ 
อยากได้ค�าชี้แนะจากกูรูผู้รู้จริง เพียงเขียนเรื่อง
ราวธุรกิจในฝัน หรือปัญหาที่ประสบอยู่ส่งมาที่ 
e-mail : sme_thailand@yahoo.com หรือ
ฝากข้อความในแฟนเพจ "เซียนธุรกิจ"
เราอาสาพาคุณไปจับเข่าคุยกับกูรูธุรกิจแบบ 
ตัวต่อตัว...ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
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ศิวัช วสันตสิงห์ เริ่มต้นธุรกิจของเขาด้วย     

ความคล่ังไคล้ เขาบอกว่าตัวเองบ้าฟุตบอล         

มาตั้งแต่เด็ก จนคิดอยากท�าร้านที่ขายแต่สินค้า

เกี่ยวกับฟุตบอล ความคิดที่มาจากอารมณ์ล้วนๆ 

เช่นนี้ถูกห้ามเตือนจากคนรอบตัว โดยเฉพาะ       

ผู้เป็นพ่อท่ีหมายมั่นปั้นมือให้เขาเข้ารับราชการ 

แต่เสียงเตอืนก็ไม่อาจต้านพลังแห่งความหลงใหล

ทีมี่อยูใ่นตวัเขา ทีสุ่ดผู้เป็นพ่อเองยอมควกัเงนิล้าน

ให้ศวัิชได้ท�าตามความฝัน โดยคาดหวงัว่าเมือ่ลอง

แล้วล้ม ค่อยกล่อมให้กลับมาสู่เส้นทางที่พ่อวาด

ไว้ให้ ทว่าผิดคาดธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล

ของศวิชัเตบิโตอย่างรวดเรว็ น�าพาความภาคภมูใิจ

มาให้ จนพ่อเองต้องยอมถอย แล้วปล่อยให้ลูกชาย

เป็นผู้วางแผนชีวิตของเขาเอง

วันน้ี พ่อของศวิชัไม่เพยีงยอมรบัในตวัลกูชาย

อย่างหมดใจ แต่ยงัมกัแนะน�าเขาให้ใครๆ ได้รูจ้กั

ในฐานะผู้ก่อตั้ง “Ari” Football Concept Store

อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ควำมบ้ำบอล      

กลำยเป็นธุรกิจท�ำเงินขึ้นมำได้

จะว่าไปผมก็เหมือนกับเด็กผู้ชายทั่วไปที่บ้า

ฟุตบอล แต่อาจมากกว่านิดหน่อย ผมอินกับเรื่อง

ฟุตบอลตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ได้แค่ชอบดู แต่ชอบ

เล่นลงเตะ แล้วยังบ้าอปุกรณ์เกีย่วกบัฟตุบอลด้วย 

ซึ่งสมัยเด็กๆ หาซื้อยากมากต้องฝากเขาไปซื้อ    

ทีเ่มอืงนอก โตขึน้มาก็ยังรู้สึกว่ามันยังยากอยู่ก็เลย

คุยกบัเพ่ือนว่า น่าจะมสีกัสถานทีห่นึง่ทีข่ายเฉพาะ

ของให้กับคนบ้าฟุตบอล ประมาณปี พ.ศ.2552     

กต็ดัสนิใจหุน้กบัเพือ่นเปิดร้านเลก็ๆ พอดว่ีาเพือ่น

รู้จักกับคุณตัน โออิชิ ซึ่งตอนนั้นคุณตันเพิ่งเปิด

สนามฟตุบอลอารน่ีาเทน ในซอยทองหล่อ เราเลย

ได้ที่ที่ถูกมาก ของท่ีเอามาขายช่วงแรกๆ กว่า        

ศิวัช วสันตสิงห์
being Ari, be more passionate, become rich

Passion ในความหมายแบบไทยๆ

อาจหมายถึง ความหลงใหลคลั่งไคล้ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความขาดสติ

เป็นตัวหลอกล่อให้เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งมากเกิน

จนมองข้ามสิ่งส�าคัญอีกมากมายหลายอย่างรอบตัว

ซึ่งไม่เหมาะเอาเสียเลยกับการท�าธุรกิจที่ต้องอาศัยกระบวนคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

หากแต่ส�าหรับคนรุ่นใหม่ Passion

กลับเป็นจุดเริ่มของการท�าธุรกิจในฝันที่มีแต้มต่อสู่โอกาสแห่งความส�าเร็จ

90 เปอร์เซน็ต์ สัง่ตรงมาจากบรษิทัในประเทศไทย 

ผมเข้าไปคุยกับแบรนด์ตรงๆ ว่าอยากจะท�า       

เขาก็เลยช่วย 

เปิดมาได้ 3 เดือนแรกต้องบอกว่ายอดขาย   

มาจากคนรูจ้กัล้วนๆ ใช้เวลาเป็นปีกว่าร้านจะเริม่

มีคนรู้จัก โชคดีว่าผมมีเพื่อนเตะบอลเยอะ ก็จะ

พยายามคยุกับเพือ่นๆ ว่า เราเปิดร้านนะ ต�าราเรยีน

ด้านธุรกิจจะบอกว่าท�าธุรกิจหากรอดปีแรกมาได้

ก็เก่งแล้ว เพราะ 80 เปอร์เซน็ต์จะเจ๊งตัง้แต่ปีแรก 

แต่ส�าหรบัเราปีแรกอยู่ได้ ผมท�าเองทกุอย่างท�าให้

ต้นทุนไม่ค่อยมีอะไรมาก และคงเป็นความโชคดี

ของเราด้วยที่มาเปิดในช่วงยุคโซเชียลมีเดีย       

ก�าลงัโตพอด ีซึง่เราใช้โซเชยีลมเีดยีท�าตลาดค่อน

ข้างมาก ต้องบอกว่า จริงๆ Ari แทบไม่ได้ใช้เงิน

โฆษณาอะไรเลย แล้วกโ็ตมากบัโซเชยีลมเีดยีจรงิๆ

พอผ่านปีแรกมาได้ ปีที่ 2 เราก็เปิดร้านเล็กๆ 

อีกแห่งหนึ่งอยู่ใต้ตึกสยามกิตติ์ อยู่แบบนี้มา

ประมาณ 2-3 ปีจนรู้สึกว่า คนเข้าร้านเยอะมาก

จนร้านดูเล็กลง คงถึงเวลาต้องขยายใหญ่ขึ้นแล้ว 

และเราเองกอ็ยากได้ของดจีากแบรนด์มาขายด้วย 

ซึ่งร้านเราต้องตอบโจทย์เขา คือร้านต้องสวย     

ต้องใหญ่ เลยตัดสินใจเปิดที่สยามสแควร์ซอย      

6 เปิดเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2555 ประมาณ 

3 ปีจากร้านแรก พอมาเปิดที่นี่ก็ดังเลย คนเริ่ม

รู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆ 

คิดว่ำ Passion เป็นปัจจัยที่ท�ำให้คุณ      

ประสบควำมส�ำเร็จในธุรกิจไหม

คงเป็นเพราะร้านเรามีขนาดใหญ่แล้วเป็นช่วง

จังหวะเดยีวกบัทีบ่อลไทยเพิง่เร่ิมมาบมู สโมสรไทย

เริ่มดัง โซเชียลมีเดียคนก็เร่ิมหันมาใช้กันช่วงนี้ 

มนัเป็นโชคและจงัหวะจรงิๆ แต่สิง่ทีผ่มได้เปรยีบ

กว่าคนอื่นก็คือ ผมมี Passion ที่ท�าให้ตัวเองรู้ลึก

รูจ้รงิ เวลาโพสต์อะไรลงไปบนเฟซบุก๊ คนสมัผสัได้ 

เวลาลูกค้ามาที่ร้าน เราสามารถตอบเขาได้หมด 

แล้วระหว่างนี้ผมมีเปิดนิตยสาร Hattrick ด้วย 

เป็นนิตยสารแจกฟรี ท�าด้วย Passion อีกเช่นกัน 

คือรู้สึกว่าบอลไทยมันเท่ได้มากกว่านี้ อยากให้มี 

Local Hero ไม่ต้องไปดูแต่ฮีโร่เมืองนอก อันน้ี  

คิดปุ๊บก็ท�าเลยไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้น

3 ปีแรกของการเริ่มต้น เหมือนผมได้สร้าง

ชุมชนข้ึนมามากกว่าร้านค้า ลูกค้าสามารถเดิน

เข้ามาคุยกันแล้วเดินออกไปโดยไม่ต้องซื้ออะไร

เลยก็ได้ ที่น่ีเหมือนเป็นที่คนบ้าบอลเดินเข้ามา    

แต่เน้นไปในทางขายสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอล คนที่

เดนิเข้ามากจ็ะถามหาข้อมลูเพือ่ตดัสนิใจเลอืกซือ้

สินค้า ซึ่งเราก็มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ด้วย 

ฟังดเูหมอืนกำรท�ำธรุกจิของคุณเป็นเรือ่งง่ำย

ไม่มอีะไรง่ายเลย ช่วงแรกเป็นอะไรท่ียากมาก 

ผมไม่เคยท�าธุรกิจเลย ปัญหามีตลอด 24 ชั่วโมง 

และทกุปัญหามาลงทีเ่ราหมด ท�าให้รู้อย่างหน่ึงว่า 

การเป็นเจ้าของธุรกิจจะไม่มีเวลาเลิกงานเลย    

คนอาจจะมองว่าเจ้าของธุรกิจสามารถบริหาร

จัดการเวลาได้ง่ายกว่า จะเข้างานสายยังไงก็ได้ 

แต่จรงิๆ เราเลือกไม่ได้ขนาดน้ันหรอก เพราะเมือ่

มปัีญหาเกดิขึน้มาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรคุณต้อง

พร้อมที่จะอยู่แก้ไข ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นอย่างนี้มา

โดยตลอด จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ สิ่งที่เรียนรู้

จริงๆ เลยคือเรียนรู้เกี่ยวกับธรุกิจรีเทลว่า การท�า

ร้านค้าต้องท�าอย่างไร การบริหารจัดการลูกค้า

ต้องท�ายงัไง หรือแม้กระทัง่การบริหารจดัการเงนิ 

จะหมุนเงินอย่างไร เพราะรีเทลคือการบริหาร

จดัการกระแสเงนิสด และสนิค้าคงคลงั ต้องบรหิาร

จัดการสองส่วนนี้ให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้มีก�าไร

3 ปีแรกเหมือนเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้

ล้วนๆ เลย มีพนักงานอยู่ไม่เกิน 8 คน ผมต้อง

ท�าเองทุกอย่าง ส่งของเอง ท�าบัญชีเอง คือ         

ทุกอย่างเลย แต่พอ 3 ปีหลังต้องใช้คน ถ้าถาม

ผม...ผมชอบอยู่หน้าร้านคุยเรื่องบอลกับลูกค้า

มากกว่า แต่เมื่อธุรกิจโตขึ้น เราก็ต้องปล่อยวาง

ให้คนอ่ืนได้ท�าแทน แล้วหนัไปโฟกสักบัสิง่ทีส่�าคัญ

กว่า ในการบริหารจัดการลูกน้อง แรกๆ ผมจะ

ไม่เข้าใจว่า ท�าไมเขาท�าได้ไม่เหมอืนเรา ท�าไมเขา

ใส่ไม่เต็มร้อยเหมือนเรา สุดท้ายก็มาตระหนักรู้    

ได้ว่าเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของธรุกจิ คอืผมว่าในการ

เป็นหัวหน้าคนมันไม่ใช่แค่ใช้ค�าว่าท�าได้หรือท�า

ไม่ได้ มันต้องใช้คนให้ถูก ถ้าเราไปบังคับให้เขา

ท�าในสิ่งที่เขาไม่เก่ง เขาก็ไม่มีความสุขกับการ

ท�างาน ผมมองว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง คือเรา

ต้องมองคนให้ออกว่าเขาเก่งอะไร แล้วเราจะใช้

ให้เขาท�าอะไรให้ 

ช่วงหลังๆ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ผมว่าเทิร์น

โอเวอร์ผมน้อยมาก คนที่อยู่กับผมตอนนี้ อยู่กับ

ผมตั้งแต่เริ่มมาด้วยกันเยอะมาก แต่ตอนน้ีมี    

ปัญหาว่าคนใหม่ๆ ท่ีเข้ามาเหมือนไกลตัวเรา     

ออกไป เพราะเราไม่สามารถสนิทกับทุกคน          

ได้อยู่แล้วก็อาจมีเทิร์นโอเวอร์บ้าง 

ตอนทีคิ่ดจะเริม่ท�ำธรุกจิ เคยคิดถงึควำมเสีย่ง

บ้ำงไหม มีปรึกษำกับใครบ้ำง

ก่อนจะเริ่มท�า ผมปรึกษากับหลายคนมาก  

และทุกคนเตือนไม่ให้ท�า ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พีน้่อง 

หลายคนเตือนผมว่า อย่าเอา Passion มารวมกับ

การท�าธรุกิจ ตอนแรกๆ ผมก็มีสะดุดคิดตามบ้าง
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Text : ขวัญดวง แซ่เตีย / Photo : Otto
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สิ่งที่ผม

ได้เปรียบกว่าคนอื่นก็คือ

ผมมี Passion

ที่ท�าให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริง

เวลาโพสต์อะไรลงไปบนเฟซบุ๊ก

คนสัมผัสได้ เวลาลูกค้ามาที่ร้าน

เราสามารถตอบเขาได้หมด
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สิ่งที่เรียนรู้จริงๆ เลย

คือเรียนรู้เกี่ยวกับ

ธุรกิจรีเทลว่า

การท�าร้านค้า

ต้องท�าอย่างไร

การบริหารจัดการลูกค้า

ต้องท�ายังไง

หรือแม้กระทั่ง

การบริหารจัดการเงิน

จะหมุนเงินอย่างไร

เพราะรีเทล

คือการบริหารจัดการ

กระแสเงินสด

และสินค้าคงคลัง

ต้องบริหารจัดการ

สองส่วนนี้ให้สัมพันธ์กัน 

เพื่อให้มีก�าไร

เหมอืนกัน แต่ความเป็นเด็กในตอนน้ันก็ท�าให้เรา

ดื้อพอจะไม่ฟังใคร ถึงวันนี้...จากประสบการณ์   

ที่ได้ท�าธุรกิจที่ผ่านมา ท�าให้ผมมีมุมมองฟันธง

กลบัด้านกบัค�าเตอืน ผมมองว่าถ้าคณุจะท�าธรุกิจ

อะไรสักอย่าง คุณต้องมี Passion กับมัน ถ้าไม่มี

บอกเลยว่ายากมากที่จะ Success เพราะ              

ในกระบวนการท�าธุรกจิคณุเรยีนรูไ้ด้หมดทกุอย่าง 

แต่ถ้าคุณไม่มีใจกับมัน สุดท้ายก็ไม่มีความหมาย

อะไร เมื่อคุณมีใจให้คุณจะยอมท�าทุกอย่าง ยอม

ท่ีจะท�างานหนักขึน้ ยอมเหนือ่ยกับมนั โดยท่ีไม่ได้

คิดอยากได้อะไรตอบแทน คิดแค่ว่าอยากท�าให้

มันออกมาดีเท่านั้น แล้วทุกอย่างมันมาเอง สิ่งที่

ส�าคญัคอืเรามคีวามสขุกับมนั ก่อนนอนผมจะคดิว่า 

พรุ่งน้ีต้องท�าอะไรบ้าง ตื่นเช้ามาก็รู้สึกอยากไป

ท�างาน ไม่เคยคิดว่าวันจันทร์อีกแล้วเหรอ ไม่เคย

มีความรู้สึกแบบนี้ในหัวเลย

ผมมองว่าเป็นความโชคดทีีผ่มบ้าในสิง่ทีผ่มท�า 

การได้ลองท�าในสิ่งที่ผมอยากจะท�า เป็นเหตุผล

ทีท่�าให้เรากล้าโดยไม่ต้องห่วงอะไร อาจเป็นเพราะ

ตอนนัน้ผมยงัเด็กอยู ่ยงัล้มได้เพราะยงัมเีวลามาก

พอที่จะลุกขึ้นมาใหม่ ยังไปท�างานที่อื่นได้ ถ้าเรา

เริ่มตอนอายุ 40 ปี มีครอบครัวแล้ว คงเป็นเรื่อง

ยากที่จะล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ 

ตอนนี้คุณแตกธุรกิจมาเป็น Ari Running 

ขายของเกี่ยวกับการวิ่งอย่างเดียว ท�าไม   

ต้องเป็นร้านขายของอย่างเดียวด้วย

เรามองว่าฟุตบอลค่อนข้างติดกับฤดูกาล       

จะขายดีเป็นช่วงๆ แต่การวิ่งจะขายได้เร่ือยๆ      

ก็เลยอยากลอง Ari Running คอนเซ็ปต์เหมือน 

Ari Football คอืขายแต่อปุกรณ์กีฬาวิง่อย่างเดยีว

เลย เพราะผมคิดว่าการที่เราจะไปแข่งทุกอย่าง

ทกุเรือ่งมนัยาก การโฟกสัไปในเร่ืองเดียวจะท�าให้

เราท�าได้ดีกว่า คือมองว่าสุดท้ายแล้ว ร้านขาย

อุปกรณ์กีฬาต้องแยกประเภท เพราะกีฬายิ่งยาก 

คนยิ่งอยากได้อะไรที่เป็นเทคนิค อยากรู้ อยาก

เปรยีบเทยีบ ยิง่เราโฟกสัอย่างเดยีวเรากม็ขีองเยอะ 

หลากหลายยีห้่อมากกว่า แล้ววธีิคดิแบบนีส้อดคล้อง

กับทิศทางของแบรนด์ดังๆ ไม่ว่าจะเป็นไนกี้       

อดดิาส กส่็งเสรมิร้านขายสนิค้าเฉพาะทางอยูแ่ล้ว 

โชคดีที่ไอเดียเรากับไอเดียเขาตรงกันพอดี ท�าให้

เขามองว่าเราน่าจะเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีกับเขาได้ 

ทุกแบรนด์ที่เข้ามาช่วยเราเยอะมาก เป็นอีกแรง  

ที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จเกินคาด

นอกจาก Ari Running แล้วอนาคต           

จะมีกีฬาอย่างอื่นอีกไหม

คงต้องหา Passion ในกีฬาใหม่ๆ ให้ได้เสีย

ก่อน พูดตรงๆ อย่าง Ari Running ถ้าให้ผม      

ท�าเอง ผมคงท�าได้ไม่ดีเท่าฟุตบอล พอดีว่า

พาร์ตเนอร์ผมมี Passion ในเรื่องนี้ เขาก็ท�าได้    

ถ้าเรามีพาร์ตเนอร์ที่ชอบอย่างอื่น หรือเราเปลี่ยน

ไปชอบอย่างอื่น ก็อาจจะท�าร้านกีฬาชนิดอื่นเพิ่ม

ขึ้นก็ได้ คือผมไม่อยากท�าอะไรที่รู้สึกว่าตัวเอง

ท�าได้ไม่ด ีตอนนีค้งยงัโฟกสัอยูก่บัสองกฬีานีก่้อน

ความส�าเร็จในวันนี้ เป็นสิ่งที่คุณคาดเอาไว้

แต่แรกหรือเปล่า

จริงๆ ทุกคนก็คิดอยากประสบความส�าเร็จ   

ทั้งนั้น ตัวผมเองก็คิด แต่ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไกล

ขนาดน้ี ตอนพ้น 3 ปีแรกมา เราก็เริ่มมองเห็น

โอกาสการเติบโตแล้ว แต่ไม่ได้คิดว่าจะโตเร็ว  

ขนาดนี้ คือแค่มองออกว่าเราต้องขยายสาขา แต่

เอาเข้าจริงๆ ก็เป็นการเติบโตที่เหนื่อยเอาการ

เหมอืนกนัเพราะเราขยายสาขาในเวลาทีห่ลงับ้าน

ยงัไม่แน่นพอ ซึง่ท�าให้มีปัญหาตามมา ทกุวนัน้ีกยั็ง

ต้องไล่แก้ปัญหาไปทีละเปลาะ ทัง้ปัญหาหลงับ้าน

และหน้าบ้านที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละวันไปพร้อมกัน 

ยิ่งมาไกลมากเท่าไร ปัญหาใหม่ๆ ก็มีมาให้

เราได้แก้ทุกวัน อย่างช่วงที่มีการประท้วงกันแถว

ราชประสงค์ เซ็นทรัลเวิลด์ปิด ท�าให้ร้านเราต้อง

ปิดตามไปด้วย ของขายไม่ได้ขณะที่ยังต้องจ่าย

ค่าท่ีอยู ่สดุท้ายเรากต้็องตัดสนิใจเอาสนิค้ามาขาย

ลดราคา ทุกอย่างมันท้าทายการตัดสินใจของเรา 

ท�าให้เราได้เติบโต ได้เรยีนรู ้Ari แตะหลกัร้อยล้าน

เมือ่ปีท่ีเปิดท่ีสยาม แต่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายกเ็พิม่ขึน้

ด้วยเหมอืนกนันะ พนกังานกเ็ยอะขึน้ คอืพอธรุกิจ

มันโตเราก็ต้วมเตี้ยมขึ้น คือเมื่อก่อนเรามี 10 คน 

เดีย๋วนีม้เีป็น 100 คนกไ็ม่ได้หมายความว่างานจะ

เร็วขึ้นเป็น 10 เท่า อาจจะเร็วขึ้นมาแค่ 3-4 เท่า 

แต่มันก็จ�าเป็นต้องจ้างเพ่ิมข้ึน ตอนนี้เรามี Ari 

Football 6 สาขา มี Ari Running 1 และ Outlet 

1 ปลายปีนี้น่าจะจบที่ 12 สาขา ตอนนี้มีอีก          

4 สาขารอเปิดอยู่ มี Outlet ที่เมืองทองฯ               

ทีฟิ่วเจอร์พาร์ค รงัสติ เซน็ทรลั ป่ินเกล้า ทัง้ฟตุบอล

และรันนิ่งเลย แล้วปีหน้ามีเปิดอีกหลายสาขา   

อย่างน้อยๆ ที่แน่ๆ ก็อีก 2-3 สาขาที่ได้รับการ

ตอบรับจากเจ้าของสถานที่มาแล้ว 

ค�าว่า Ari นี่มาจากไหน

จริงๆ ไม่มีความหมายอะไรเลย ตอนคิด       

ชื่อร้านผมอยากได้ชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่มีความหมาย

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือที่จะต่อยอด

ได้ ถ้าตั้งชื่อที่สื่อออกมาเป็นฟุตบอลจ๋าเลย        

ตอนนี้เราคงไม่มี Ari Running คือรู้สึกว่าการไป

ล็อกชื่อกับความหมายใดความหมายหนึ่งเหมือน

ไปล็อกตัวเองเอาไว้ ที่บอกว่าชื่อแบรนด์จะต้อง

สะท้อนถึงตัวสินค้า ผมมองว่าไม่จ�าเป็น แค่เรา

สร้าง Experience แล้วคดิช่ือทีมั่นนิง่แล้วสะท้อน 

Experience ที่เราสร้างออกมาได้ อย่างถ้าเราตั้ง

ไว้ว่า Ari จะเป็นประมาณนี้ แล้วเรายืนให้เป็น

ประมาณนี้ไปเรื่อยๆ ผมว่าสร้างแบรนด์ได้นะ    

ผมว่าชื่อแบรนด์ที่เมืองนอก 95 เปอร์เซ็นต์ไม่มี

ความหมาย แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไร     

จากมัน แล้วสร้างภาพให้ชัดเจน ไปในทิศทาง

เดียวกัน แบรนด์ก็สร้างได้ไม่น่ายากอะไร แต่ถ้า

ชื่อมีความหมายน่าจะยากกว่านะ 

คิดจะท�า e-Commerce ด้วยไหม

จริงๆ เราเคยท�าเว็บไซต์มา 2 ครั้งแล้ว แต่

เหมือนยังไม่ชัดเจนทั้งสองครั้ง ผมมองว่าคนไทย

ยังไม่เชื่อในการซื้อของราคาแพงๆ ทางออนไลน์

เท่าไร รองเท้าคู่เป็นหมื่นยังมีความรู้สึกอยากเข้า

มาลองก่อนซื้อ ซึ่งผมมองว่าต้องแก้เรื่อง Return 

Opportunity การเปลี่ยนไซส์ให้ได้ขนาด ต้อง

ท�าให้มันง่ายขึ้นในการเลือกให้ได้ไซส์ที่ตรงกับ

ขนาดเท้าของลูกค้าแต่ละราย ปกตริองเท้าหาไซส์

ที่ตรงกันค่อนข้างยากอยู่แล้ว โดยเฉพาะรองเท้า

กีฬา ไซส์เดียวกันแต่ละแบรนด์ก็ไม่เท่ากัน แต่ก็

จะพยายาม เพราะอยากท�า e-Commerce และ
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จากที่เคยบ่นว่าเรียนจบปริญญาตั้ง 3-4 ใบ

ท�าไมไปขายรองเท้า

หลังๆ พ่อจะแนะน�าผมกับเพื่อนๆ เขาว่า

นี่เจ้าของ Ari นะ ซึ่งเราดีใจมากว่า

สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับ

จะท�าแน่นอนไม่ปลายปีนี้ก็ปีหน้าเพราะมันเป็น  

สิ่งที่ต้องมา โดยจะต้องท�าควบคู่กันไป เพราะ    

ยงัไงผมกม็องว่า การมหีน้าร้านเป็นอะไรท่ีตอบโจทย์

คนไทย 

อกีเรือ่งคอืคนไทยมกัจะคดิว่า สนิค้าออนไลน์

จะต้องถูกกว่าออฟไลน์ ซ่ึงจรงิๆ ถ้าเป็นเมอืงนอก 

สนิค้าออนไลน์จะราคาเตม็เพราะคณุไม่ต้องเดนิทาง

ไปไหน แค่นั่งหน้าจอสั่ง ของก็มาให้ถึงที่บ้าน แต่

คนไทยจะมองว่า คณุไม่ต้องเช่าหน้าร้านต้องขาย

ถูกกว่า ซ่ึงผมรับของจากแบรนด์มาขายโดยตรง 

จะมาขายลดราคาไม่ได้ ผมต้องขายตามราคา   

ที่ตกลงกันไว้ มันอยู่ในเงื่อนไขของสัญญา เขาจะ

ก�าหนดว่า 3 เดอืนลดได้เท่าไร 6 เดอืนลดได้เท่าไร 

เพราะในแง่ของแบรนด์เขาต้องคุมให้คู่ค้าทุกคน

แข่งขันในสิ่งที่เท่าเทียมกัน ถ้าที่ไหนลดเยอะกว่า

มาก หรือลดก่อนก็ผดิ แต่ก็ข้ึนอยูกั่บว่าเขาจะจบัได้

หรอืเปล่าด้วยนะ แต่ด้วยความที ่Ari ค่อนข้างใหญ่

ในโลกโซเชียล และคนเมืองนอกค่อนข้างตาม

ตรวจสอบเยอะมาก เราท�าแบบนี้ไม่ได้เลย ผิดวัน

ผิดราคาแป๊บเดียวโดนฟ้อง ทุกอย่างต้องถูกต้อง

เป๊ะ ซึ่งตอนนี้ Ari ฟุตบอลอยู่ในกลุ่มท็อป          

ระดับโลก คือหากแบรนด์ดังออกสินค้าลิมิเตด   

ออกมา เราเป็นหนึง่ในไม่ก่ีประเทศทีจ่ะได้สนิค้านี้

มาขาย มีสทิธิเ์ทยีบเท่ากบัร้านดงัในองักฤษ เยอรมนี 

อเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น 

ตอนนี้ Ari มีคู่แข่งขันไหม   

ถ้าคู่แข่งโดยตรงเลยไม่ค่อยมี เพราะเราขาย

กีฬาชนิดเดียว ตอนแรกเรามีกลัวบ้างวา่ตลาดจะ

มีคู่แข่ง แต่สุดท้ายแล้วตลาดเปิดใครจะเข้ามา   

เมื่อไหร่ก็ได้ แทนที่เราจะไปคอยกลัว สู้เอาเวลา

มาท�าของเราให้ดีท่ีสุด ท�าให้มั่นใจว่าลูกค้าที่อยู่

กับเราจะอยู่กับเราต่อไปนานๆ ผมมองอย่างนี้

มากกว่าที่จะไปคอยห่วงว่าเดี๋ยวใครจะเข้ามา     

แล้วเขาจะมีอะไรทีดี่กว่าเรา ผมว่ามันเหนือ่ย ตลาด

ทีเ่ปิดมากๆ แบบนีม้นัยากทีจ่ะไปบลอ็กเขา เราแค่

อยูใ่นจดุทีค่นซือ้ง่ายทีส่ดุ คอืการขยายสาขา และ

มี e-Commerce และท�าทุกอย่างให้ดีดีกว่า

Ari จดุขายทีเ่ราต่างจากคนอืน่ คอืประสบการณ์

ที่ลูกค้าจะได้รับ เราไม่ได้ขายแค่สินค้า เราขาย

ประสบการณ์ด้วย คณุจะได้เข้ามาสัมผสักับร้านสวย 

ของมีให้เลือกเยอะ ลองสินค้าได้จริง และได้รับ

การแนะน�าทีถ่กูต้อง เราพยายามสร้างประสบการณ์

ที่ลูกค้าจะไม่ได้จากที่อ่ืน ท�าให้ลูกค้าภูมิใจที่ได้

ถือถุงของแบรนด์เรา

ลูกค้าของ Ari ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน

พัฒนามาเรื่อยๆ นะ แต่แรกมองเฉพาะ            

คนท่ีชอบรองเท้า โชคดว่ีาคนชอบรองเท้าฟตุบอล

กันเยอะ มันเป็นเหมือนของสะสม ส่วนตัว           

ของผมเองมีเป็นร้อยคู่ ซึ่งบางคู่ไม่ได้ใส่ด้วยนะ 

แต่ซื้อเก็บไว้ เหมือนของเล่นเด็กผู้ชาย แต่ละคู่     

กม็เีรือ่งเล่าของมัน ซึง่คนทีส่ะสมของทกุอย่างเขา

ซือ้ที ่Story ของมนัมากกว่า สนิค้าของเรามีลขิสทิธิ์

และสามารถเคลมได้ ลกูค้าไม่ต้องเสีย่งเวลาสนิค้า

มีปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาร้านเราจะ         

อยากได้บริการท่ีดี สินค้ามีคุณภาพ มากกว่า       

จะคิดถึงเรื่องราคาเป็นหลัก 

ความบ้าบอลของคนไทยต่างกบัเมอืงนอกไหม

จริงๆ มีแค่อย่างเดียวท่ีคนไทยต่างไปจาก   

เมอืงนอก ซึง่ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองกฬีาเท่านัน้ แต่เป็น

ในทุกเรื่อง คือคนไทยยังเชื่อในของปลอมอยู่ ซึ่ง

ผมมองเป็นเรื่องแปลก เอาง่ายๆ ผมชอบทีม

ฟุตบอลทีมนี้ แต่ท�าไมผมถึงเอาเงินไปให้กับคนที่

เอาเปรยีบทมีฟตุบอลทมีโปรดของผมอยู ่เขามาท�า

ของปลอมขายแล้วเงินเข้ากระเป๋าเขาเต็มๆ คุณ

ภูมิใจเหรอที่ได้ใส่เสื้อตัวนี้ที่คนท�าขโมยความคิด

จากสโมสรที่คุณรักมาท�าขาย หรือแม้แต่วงการ

ดนตรีก็ตาม คุณชอบวงนี้ แต่คุณไปสนับสนุน   

คนที่เขาขโมยความคิดของวงท่ีคุณชอบไป ผม

มองว่าคอนเซ็ปต์มันผิดตั้งแต่แรกเลย คุณไม่ซื้อ

ไม่สนบัสนนุกไ็ม่เป็นไร แต่คุณเอาเงนิไปสนบัสนนุ

ให้แก่คนทีเ่ขาเอาเปรยีบทมีโปรดของคณุ ผมมองว่า

มันตลก เมืองนอกเขาก็มีนะเรื่องอย่างนี้ แต่น้อย

มาก เขาเข้มงวดในเรื่องนี้มาก และสอนให้คน  

ของเขาเข้าใจด้วยว่า การละเมิดลิขสิทธิ์เป็น      

เรื่องที่ผิด แต่ส�าหรับเมืองไทยในช่วง 5 ปีหลังนี้ 

ดีขึ้นมาก แต่ก็ยังเยอะอยู่ ผมเข้าใจนะว่า ราคา

มันต่างกันมากแต่ถ้าเป็นผม ผมไม่ซื้อเลยดีกว่า  

ทีจ่ะไปสนบัสนนุคนทีข่โมยงานของคนทีค่ณุรกัมา

คุณพ่อว่ายังไงบ้าง จากวนัทีบ่อกไม่อยากให้

ท�าธุรกิจ

ถงึพ่อจะไม่อยากให้ผมท�าธรุกจิ แต่เงนิก้อนแรก

ที่เอามาใช้เป็นทุนเปิดร้าน เป็นเงินของคุณพ่อ    

ที่เก็บไว้ให้ผมตั้งแต่เด็ก คือพ่อรักลูกมาก อยาก

ให้ได้ท�าอะไรที่ตัวเองชอบ ช่วงแรกๆ ของปีแรก

ที่เรายังล้มลุกคลุกคลานอยู่ พ่ออยากให้กลับมา

ท�าราชการ คือเขาแค่อยากให้เราได้ลองท�าให้รู้  

ในสิ่งที่อยากท�า ช่วงแรกๆ ที่ยังไม่ส�าเร็จเขาก็ยัง

มีอารมณ์อยากให้เรากลับไปท�าราชการ แต่ก็      

ไม่ได้บอกให้เลกิเลยซะทเีดยีว เพราะรูว่้าเรารกังานนี้ 

ก็อยากให้ท�าเป็นงานอดิเรกคู่ไปกับท�าราชการ 

แต่พอธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆ จนผ่านปีแรกมาได้ 

และได้มาเริ่มขยายในปีที่สอง เขาก็เริ่มไม่พูดถึง

เรื่องนี้แล้ว เริ่มมองอยู่ห่างๆ ตอนนี้แฮปปี้แล้ว 

จากที่เคยบ่นว่าเรียนจบปริญญาตั้ง 3-4 ใบท�าไม

ไปขายรองเท้า หลงัๆ เขาจะแนะน�าผมกบัเพือ่นๆ 

เขาว่า นีเ่จ้าของ Ari นะ ซึง่เราดีใจมากว่า สุดท้าย

แล้วเขาก็ยอมรับ คือตอนแรกอาจจะยอมรับแบบ

ด้วยความรกัลกู ลกูอยากท�าอะไรกใ็ห้ท�า แต่ตอนน้ี

เป็นการยอมรับแบบภูมิใจในสิ่งที่ลูกท�า

มอีะไรอยากแนะน�าส�าหรบัคนทีอ่ยากท�าธุรกจิ

บ้างไหม

การท�าธรุกจิไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย โดยเฉพาะสมยันี้

ที่มีคู่แข่งเยอะแยะไปหมด คุณท�าดี 3 เดือนก็มี

คนก๊อบแล้ว ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแค่มีไอเดียดี

คณุกมี็โอกาสประสบความส�าเร็จ แต่ถ้าคณุอยาก

จะท�า แล้วคณุมี Passion กบัมนัจริงๆ ผมก็อยาก

ให้คุณลอง อย่างน้อยเราก็ได้ท�าในสิ่งที่เราอยาก

ลอง ผมไม่เห็นด้วยกับการที่คนอยากท�าธุรกิจ   

ส่วนตัวเพราะเหตุผลเดียวคืออยากรวย มันไม่ได้

ง่ายขนาดนั้น แล้วสุดท้ายคุณจะล้มเหลว เพราะ

การตัดสินใจของคุณจะขึ้นอยู่กับเงินที่คุณจะได้

มากกว่าความสุขที่จะได้จากการท�างาน 
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Text : กองบรรณาธิการ

อย่างที่ทราบกันว่า Crowdfunding หรือ       

การระดมทุนจากมวลชน คือช่องทางการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ส�าหรับผู้ประกอบการ       

ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ หากแต่ไม่มีเงินทุนในการ

ด�าเนินการ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน     

จากสถาบันการเงินได้ Crowdfunding จึงเป็น

ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจส�าหรับผู้เริ่มต้นท�าธุรกิจ 

เพราะจะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางการระดมทุน      

ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้ที่ต้องการทุนกับผู้ที่มีใจ

อยากจะสนบัสนนุมาเจอกนั ซ่ึงในต่างประเทศนัน้

มีหลายเว็บไซต์ทีเดียว เช่น kickstarter.com, 

indiegogo.com และ rockethub.com โดย

แต่ละเว็บไซต์จะมีคอนเซ็ปต์และเง่ือนไข                 

ที่แตกต่างกัน 

ส�าหรับประเทศไทย  Asiola (เอซิโอล่า) ก�าลัง

เป็นที่พื้นที่ส�าหรับการระดมทุนผ่านออนไลน์         

ที่น่าจับตามอง เพราะเป็น Crowdfunding เพื่อ

ศิลปิน แห่งเดียวในเมืองไทย โดยเน้นใน 4 สาขา

ได้แก่ อาหาร แฟชั่น ศิลปะ และดนตรี  

เช่นเดียวกับ Crowdfunding ทั่วไป วิธีการ

ระดมทุนจากมวลชนของ Asiola เริ่มต้นจากการ

AsiolA
Crowdfunding

ปั้นโปรเจ็กต์ศิลปิน

ทีศ่ลิปินมาน�าเสนอไอเดยีกับ Asiola ถ้าไอเดียนัน้

เป็นไอเดียที่เชื่อว่าจะสามารถให้แรงบันดาลใจ  

และมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนสูง Asiola 

กจ็ะเปิดแคมเปญให้ศิลปินคนนัน้ บนหน้าเวบ็ไซต์

ของ Asiola เพ่ือทีผู่ส้นใจอยากสนบัสนุนในไอเดยี

จะได้มโีอกาสร่วมให้ทนุโดยมผีลตอบแทนของแคมเปญ 

เป็นของแลกเปลี่ยน เงินสนับสนุนทั้งหมดที่ได้    

จะไปช่วยท�าให้ไอเดียของศิลปินเกิดขึ้นได้จริง

อย่างไรกต็าม แต่ละแคมเปญจะมกีารก�าหนด

จ�านวนทุนที่ต้องการและระยะเวลาการระดมทุน

เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างเอาไว้ เมือ่แคมเปญ

แต่ละแคมเปญสิน้สดุระยะเวลาของการระดมทนุ 

ถ้าแคมเปญนัน้ได้รับการสนับสนนุถงึ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ตามเป้าทีต่ัง้ไว้ ผูส้นบัสนนุทกุคนจะได้รบัของตอบแทน 

และไอเดียท่ีอยู่เบื้องหลังแคมเปญน้ันๆ จะถูก

ท�าให้เป็นจริงขึ้นมา แต่ถ้าแคมเปญนั้นไม่ได้รับ

การสนับสนุนเงินทุนตามเป้าที่ตั้งไว้ ผู้สนับสนุน

ทุกคนจะได้รับเงินที่ลงทุนมากลับคืนหมด           

โดย Asiola ในฐานะผูจ้ดัการและดแูลทกุแคมเปญ 

จะเกบ็ค่าบรกิาร 20 เปอร์เซน็ต์  ในทกุการแลกเปลีย่น

ส�าหรับศิลปินจะมาเข้าร่วมในการสานฝัน      

ให้เป็นจรงิกบั Asiola  รายแรก ได้แก่  ไทเทเนยีม 

วงดนตรีฮิพฮอพชื่อดังของเมืองไทย ที่ต้องการ

ระดมทุนในการจัดเวิร์กช็อปเพื่อถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ในวงการดนตรี

ฮิพฮอพสู่แรปเพอร์ไทยรุ่นต่อไป และอีกหนึ่ง

แคมเปญที่แปลกใหม่ นั่นคือ แคมเปญจากร้าน

น็อค ที่ต้องการระดมทุนเพื่อสร้างร้านอาหาร

เคลื่อนที่ พร้อมเสิร์ฟหลังเวลา 5 ทุ่มเป็นต้นไป

เพือ่เอาใจขาปาร์ตีท้ัง้หลายทีม่องหาเบอร์เกอร์ไซส์

มินิสุดอร่อยยามค�่าคืน เป็นต้น 

เพราะเป็นแอพพลิเคชัน ที่ให้บริการช�าระเงินค่าสินค้าหรือ

บรกิารออนไลน์ทีม่าในรปูแบบของกระเป๋าเงนิออนไลน์ (e-Wallet)           

ซ่ึงมีข้ันตอนการใช้งานง่ายๆ เพยีงเตมิเงนิใส่กระเป๋าเงนิออนไลน์

ผ่านช่องทางเติมเงินที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งการเติมเงิน          

ผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การเติมเงินผ่านช่องทางธนาคาร 

เช่น ATM, Mobile Banking และ Internet Banking และการ   

เตมิเงนิผ่านช่องทางเงนิสดทัง้ทางธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

หลังเติมเงินใส่กระเป๋าเงินออนไลน์เรียบร้อยก็สามารถช�าระ         

ค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้ทันที โดยร้านค้าสมาชิกของ         

PayforU จะตัดยอดเงินจากกระเป๋าเงินออนไลน์ตามราคาสินค้า

หรือบริการ ซึ่ง เกศกัญญา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา  Executive Vice 

President บรษิทั ไอพ ีเพย์เมนท์ โซลชูัน่ จ�ากดั ผูพ้ฒันา PayforU 

อธิบายว่า

ท�ำไมต้องใช้ PayforU?

นอกจากผูใ้ช้บรกิารจะสามารถควบคมุการใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง 

กล่าวคอือยากใช้เงนิเท่าไรกเ็ตมิเงนิในกระเป๋าเงนิออนไลน์เท่านัน้ 

และไม่สามารถใช้จ่ายได้เกนิวงเงนิทีม่ ีการใช้กระเป๋าเงนิออนไลน์

ยังช่วยให้การใช้จ่ายท�าได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพราะ 

PayforU มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการเงิน นั่นคือสามารถ

ตรวจสอบประวตักิารท�าธุรกรรมออนไลน์ได้ทาง www.payforu.com 

โดยการ Login User ID หรือตรวจสอบข้อมูลการท�าธุรกรรม

ออนไลน์ผ่านแอพฯ PayforU และดาวน์โหลดรายการการท�าธรุกรรม

ได้ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ทั้งนี้ ทุกครั้งก่อนการใช้จ่าย

จะมข้ีอความแจ้งรหสั OTP (One Time Password) ไปยังหมายเลข

โทรศัพท์มือถือตามที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไว้ ซ่ึงรหัสดังกล่าวใช้

ส�าหรับยืนยันตัวตนก่อนท�าการช�าระเงิน

ร้ำนค้ำสมำชิก PayforU ได้ประโยชน์อะไร?

เมื่อสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกของ PayforU จะมีโอกาสในการ

ขายมากขึ้น เพราะลูกค้าเข้าถึงร้านค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้ง

ค้นหาร้านค้าได้ง่ายและสะดวก เพราะร้านค้าทุกร้านถูกรวบรวม

ไว้ในแอพฯ เดียวและแยกตามหมวดหมู่ของร้านค้าไว้ชัดเจน        

ไม่เพียงเท่านี้ การเป็นร้านค้าสมาชิก PayforU ยังช่วยให้มีฐาน

ลกูค้าเพ่ิมมากข้ึน เพราะสามารถจดัโปรโมช่ันร่วมกบัร้านค้าสมาชิก

ร้านอื่นได้ ส�าหรับการเก็บค่าธรรมเนียม PayforU จะเก็บ              

ค่าธรรมเนยีมร้านค้าสมาชกิจากสนิค้าทีข่ายได้ โดยค่าธรรมเนยีม

จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่ขายได้นั้นราคาเท่าไร 

Text : Kritsana S.

PayforU บริหารค่าใช้จ่ายด้วยกระเป๋าเงินออนไลน์

หลายคนเป็นกังวลไม่น้อยกับการใช้จ่าย

ผ่านระบบออนไลน์ เพราะต้องผูก

เลขบัตรเครดิตหรือเลขบัญชีธนาคารไว้กับ

เว็บไซต์หรือแอพฯ นั้นๆ แต่การใช้จ่ายผ่าน 

PayforU กลับไม่ต้องให้ข้อมูลข้างต้น
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“ตอนนั้นเพิ่งจบมากันใหม่ๆ ก็คิดกันว่านอกจากงานประจ�าแล้ว อยากหาอะไรท�าเป็น

รายได้เสริมไปด้วย ตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะท�าอะไรดี เลยลองไปเดินดูตามตลาดเผื่อได้    

ไอเดียดีๆ ก็ไปสะดุดกับสายผ้าสวยๆ เส้นหนึ่ง พอดีตอนนั้นก�าลังมองหาสายคล้อง

กล้องใหม่อยู่ด้วย แต่มีให้เลือกไม่ค่อยเยอะ ที่สวยๆ ก็เป็นงานน�าเข้ามีราคาแพง 

เลยลองซื้อเอามาดัดแปลงท�าใช้เอง ปรากฏว่ามีแต่คนชอบ อยากได้มาใช้บ้าง           

มีแบบนี้ขายด้วยเหรอ ซ้ือมาจากท่ีไหน เลยได้ไอเดียลองท�าออกมาขาย คิดว่า             

น่าจะพอขายได้ เพราะยังไม่มีใครท�า”

แม้จะเป็นช่องว่างทางตลาดที่น่าสนใจ แต่ด้วยความที่เป็นสินค้าใหม่ ยังไม่ค่อย      

เป็นท่ีรู้จัก บวกกับยังไม่รู้กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน เป็นการขายแบบกระจายเพื่อลองตลาด          

จึงท�าให้ช่วงแรกไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควร

“ตอนแรกไม่รูจ้ะขายทีไ่หนด ีเพราะเป็นสนิค้าใหม่ เลยลงขายท้ิงไว้ในออนไลน์และลองตระเวนไปตาม

ตลาดไปตามแหล่งท่ีมีคนเดินเยอะๆ เริ่มจากแพลทินัม พาลาเดียมแถวประตูน�้า มีฝรั่งเดินเยอะ               

เขาน่าจะสนใจสินค้าของเรา แต่กลายเป็นว่าคนสนใจ ชอบ สีสวยดี แต่เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร        

บางคนกค็ดิว่าเป็นเขม็ขดั เป็นสายเอีย๊มบ้าง ท้ังทีเ่ราก็พยายามถ่ายรปูให้ด ูเอากล้องไปวาง อกีอย่างท�าเล

ที่เลือกเป็นพื้นที่ขายของราคาส่ง แต่ของเราเป็นสินค้าไอเดีย ราคาที่ตั้งไว้จึงอาจดูสูงไปหน่อย                   

จึงท�าให้ยอดขายช่วงแรกไม่ดีเท่าที่ควร”

หลังจากไม่ตอบโจทย์ กวางและปัทลองเปลี่ยนตลาดไปเลย จนได้เริ่มมาออกบู๊ธกับตลาดนัดมีสไตล์

สมัยใหม่ (Flea Market) ที่เน้นขายสินค้าไอเดีย บวกกับกระแสกล้องมิรเรอร์เลสเริ่มเข้ามา YES IDID     

จึงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

“พอเราเริ่มเปลี่ยนตลาดใหม่ ทุกอย่างดีขึ้นเลย มีคนสนใจมากขึ้น จึงท�าให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเรา 

คือ ลูกค้าตลาดกลาง มีความอินดี้นิดๆ กอปรกับตอนนั้นตลาดกล้องมิรเรอร์เลส ซึ่งเป็นการผสมผสาน

ระหว่างกล้องคอมแพคและกล้อง DSLR เริม่เป็นทีน่ิยมมากขึน้ ท�าให้คนหนัมาเล่นกล้องกนัมากขึ้น สนิค้า

ของเราจึงเร่ิมเป็นที่รู้จักมากขึ้น ลูกค้าเริ่มเข้าใจมากข้ึนว่าสินค้าเราคืออะไร เหมือนเข้าไปตอบโจทย์    

ความต้องการของเขาได้พอดี เพราะเขาก็อยากได้อะไรที่แปลกใหม่ด้วย จนเมื่อยอดขายเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ 

จึงตัดสินใจออกจากงานประจ�ากัน ท�าให้เรามีเวลากับธุรกิจมากขึ้น ตลาดออนไลน์ก็เริ่มดีขึ้น”

จุดเด่นของสายคล้องกล้อง YES IDID อยู่ที่ลวดลายและสีสันที่มีให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะ        

ลายปักและถักที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ มีให้เลือก 2 ขนาด คือ สายเล็กและใหญ่ ราคาอยู่ที่        

370-450 บาท นอกจากนี้ ยังสร้างลูกเล่นด้วยบริการรับพิมพ์ชื่อให้ฟรี โดยลูกค้าสามารถเลือกสี เลือก    

ฟ้อนต์ตวัหนงัสอืทีต้่องการได้ นอกจากนี ้ในบางช่วงท่ีเป็นโอกาสพิเศษ ยงัออกแบบลายเองและให้โรงงาน

ผลิตให้ เป็นคอลเลกชั่นพิเศษออกมาด้วย

กวางและปัทเสริมว่าแม้จะเป็นที่ถูกใจในด้านดีไซน์ แต่ก็มีลูกค้าบางส่วนที่ยังสงสัย ไม่มั่นใจในการ  

ใช้งานจริงของสายคล้องกล้อง YES IDID เพราะถูกมองว่าเป็นสินค้าแฟชั่นมากกว่า

“วตัถปุระสงค์การท�าแบรนด์ YES IDID ขึน้มา คอื เราต้องการเพิม่ลกูเล่น สสีนัให้กับคนมกีล้อง แทนที่

จะใช้แต่สายสีด�าธรรมดาท่ีติดมากับตัวกล้อง เหมือนเราเองมีกล้องตัวหนึ่งก็ยังอยากได้สายคล้องกล้อง

ดีๆ  เก๋ๆ ไวใ้ชเ้ลย น่าจะมคีนคิดเหมือนเราบ้าง แต่เรากไ็ม่ลมืถงึวัตถุประสงค์ของการใช้งานจริง คือ ต้อง

ค�านึงถึงความแข็งแรง ทนทาน ใส่สบายด้วย ถึงจะเป็นสินค้ากึ่งแฟชั่น แต่เรามีการเทสต์มาแล้วระดับ

หนึ่งว่าสามารถใช้งานได้จริง กล้องและเลนส์ตัวใหญ่ๆ ก็ใส่ได้สบาย คือ ความสวยงามก็ส่วนหนึ่งที่ท�าให้

ลูกค้าสนใจ แต่สิ่งส�าคัญ คือ การใช้งาน รวมถึงการใส่ใจ ยอมรับข้อติชม รับฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วย”

จากระยะเวลา 2 ปี สิ่งที่ทั้งกวางและปัทได้เรียนรู้จากการท�าธุรกิจ รวมถึงอยากฝากส�าหรับผู้ที่อยาก

เริม่ต้นธรุกจิขึน้มาสกัตวัว่า นอกจากจะมสีนิค้าทีดี่แล้ว ต้องมองตวัเองให้ออกด้วยว่าควรอยูจ่ดุไหน ลกูค้า

กลุ่มเป้าหมายคือใคร  

“ถูกที่ถูกเวลา ค�าๆ นี้เลยที่ท�าให้ธุรกิจเราเติบโตมาได้จนถึงทุกวันน้ี หลักการท�าธุรกิจ 4P ง่ายๆ     

เบื้องต้นที่เรียนกัน Product, Price, Place, Promotion ยังคงเป็นสิ่งที่ใช้ได้ดีเสมอ ถ้าสามารถตอบโจทย์

ตรงนี้ได้ เราก็จะรู้จักธุรกิจเราดียิ่งขึ้น รู้ทิศทางในการเดินสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจ” 

หลายครั้งที่ธุรกิจ มักเร่ิมต้นมาจากจุดเล็กๆ

ใครเลยจะคิดจากความต้องการ

สายคล้องกล้องเก๋ๆ สักเส้น

จะกลับกลายเป็นธุรกิจและช่องทางสร้างรายได้ให้กับ

กวาง-ทัชชญา วชิรบุญเสริม และ

ปัท-สุมาลี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

นักศึกษาจบใหม่ที่ก�าลังมองหาเส้นทางของตัวเอง

จนกลายเป็นผู้ผลิตสายคล้องกล้องแบรนด์แรกๆ

ที่ท�าออกมาวางขาย ภายใต้ชื่อเก๋ๆ อย่าง “YES IDID”

Yesidid.camerastrap
yesidid_camerastrap
yesidid_camerastrap
08-6409-0278, 08-5331-3110

YES IDID
ไอเดียเท่ๆ ที่เป็นธุรกิจได้

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

Sticky On Mars
stickyonmars
08-9174-4511

Welcome to my Galaxy

this is a land of Sticky Rice.

เราจะอร่อยจนไปถึงดาวอังคารกัน

สโลแกนที่ใช้เรียกลูกค้าของ Sticky on Mars ที่ 

สุภาวดี เลาหวรวุฒิกุล คิดขึ้น

เพราะอยากให้ขนมข้าวพองคาราเมล

ที่มีกลิ่นหอมหวานนี้ อร่อยไปไกลถึงดาวอังคารจริงๆ

“พอดีเรียนจบได้มาท�างานด้านดีไซน์ รู้สึกว่ามีเวลาว่างเยอะ เลยคิดอยากจะท�าอะไร

ขายทางออนไลน์เพื่อฆ่าเวลาบ้าง ก็นึกไปถึงสมัยเด็กๆ จ�าได้ว่าเคยท�าขนมข้าวพอง    

มาผสมคาราเมลแล้วก็เพิ่มความหนึบด้วยมาร์ชแมลโลว์ ก็ลองท�าใหม่แล้วก็ปรับสูตร

จนได้ท่ีถูกใจ ที่เลือกท�าอันนี้เพราะเป็นขนมท่ีท�าง่าย สืบตลาดมาก่อนแล้วว่ามีคน

ท�าขนมอะไรขายบ้าง อย่างบราวนี่คนท�าเยอะมาก แต่ข้าวพองคาราเมลยังไม่มี       

คนท�า ก็เลยตัดสินใจท�าขาย ส�าหรับเร่ืองแบรนด์ชื่ออาจจะฟังดูแปลกหน่อย              

แต่ตอนนั้นคิดว่ามันเป็นขนมที่อร่อยจริงๆ เชื่อว่าใครได้กินก็ต้องกินต่อเรื่อยๆ             

จนอยู่บนโลกไม่ได้ ต้องไปกินต่อบนดาวอังคาร ก็คิดธีมออกมาเป็นอวกาศเลย”

เพราะตัง้ใจท�าให้ Sticky on Mars เป็นขนมข้าวพองคาราเมลทียั่งคงความหอมคาราเมล 

แบบสัมผัสได้ทุกครั้งที่หยิบมารับประทาน สุภาวดีจึงเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ขนม

ที่หอมหวาน มีความกรอบ และสามารถเก็บได้หลายวัน โดยมี 4 รสชาติ คือ Original Caramel, 

Chocolate Caramel, White Chocolate Caramel และ Oreo  Caramel 

“S’mores ของว่างเวลาออกแคมป์ในช่วงซัมเมอร์ มาจากค�าว่า Some More ที่แปลว่าเอาอีก 

Sticky on Mars ก็เป็นขนมที่เรียกว่า S’mores หน้าตาอาจดูธรรมดา แต่กินชิ้นเดียวไม่เคยพอ    

กินเพลิน กินสนุก หยุดไม่อยู่ จริงๆ ตอนแรกก็กลัวว่าท�าไปแล้วจะขายได้หรือเปล่า ขนมอะไร  

คนจะรู้จักมั้ย แต่ปรากฏว่าดีกว่าที่คิด เราใช้วัตถุดิบต่างประเทศ ข้าวพองคือ Rice Krispices 

ผสมผสานลงตัวด้วยคาราเมลหอมๆ เพิ่มความหนึบด้วยมาร์ชแมลโลว์แสนอร่อย ได้ออกมาเป็น

เจ้าชิ้นนี้ และก็พัฒนาให้มี 4 รสชาติ ขายในราคาชิ้นละ 45 บาท ซึ่งคุ้มค่ามาก”  

เนือ่งจากยงัท�างานประจ�า สภุาวดีจงึไม่มีเวลาลยุธุรกจิได้เตม็ทีน่กั แต่ด้วยใจรกัและมีความสขุ

ทุกครั้งท่ีได้ท�าเจ้า Sticky on Mars เธอจึงเลือกช่องทางการขายผ่านออนไลน์ และใช้วิธีให้      

ลูกค้าสั่ง Sticky on Mars ผ่านทางเฟซบุ๊ก อินสตาแกรมเป็นรอบๆ ไป แล้วส่งทางไปรษณีย์         

นัดรับแนวรถไฟฟ้าบ้าง ซ่ึงลดปัญหาการผลิตเกินหรือไม่เพียงพอ ที่ส�าคัญคือไม่เสี่ยงต่อการ   

ขาดทุน   

“Sticky on Mars เป็นแบรนด์ที่มีธีมเป็นแนวอวกาศ ต่างดาว อยู่แล้ว ฉะนั้นเวลาอะไรก็ตาม

จะพยายามคงธมีของแบรนด์เอาไว้ พอดเีรยีนด้านการออกแบบมา เลยออกแบบโลโก้ แพก็เกจจิง้      

เองให้ดูเข้ากับแบรนด์ แล้วเวลาที่โพสต์อะไรลงไป จะเน้นรูป ค�าพูดที่มีความสนุกสนานมากกว่า 

เพราะถ้าเราโพสต์อะไรที่สนุก คนที่เข้ามาอ่านก็จะสนุกตามไปด้วย นอกจากจะโพสต์เกี่ยวกับ

ขนมแล้ว บางทีเจอเรือ่งราวอะไรทีน่่าสนใจกเ็อามาโพสตด้์วย ชว่งเวลาทีโ่พสต์กส็�าคญั เคยโพสต์

ช่วงเที่ยง ไม่เวิร์กเลย ก็ใช้การสังเกตเอาเองว่าควรจะโพสต์ช่วงไหนคนที่จะเข้ามาไลก์เยอะ         

เท่าที่ดูจะต้องเป็นตอนเช้ากับก่อนนอน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสินค้าและกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเขา    

เป็นใคร จะเข้ามาโซเชียลมีเดียช่วงไหน”

นอกจากนี้ หากช่วงไหนมีเวลาว่าง สุภาวดีก็จะออกบู๊ธตามงาน Flea Market ต่างๆ เพื่อให้

ผู้คนได้ลิ้มลองรสชาติของ Sticky on Mars เพราะเธอรู้ดีว่าขนมเป็นสิ่งที่ต้องลองชิมก่อนจึงจะ

ตัดสินใจซื้อได้ โดยเฉพาะ Sticky on Mars อาจจะยังดูเป็นขนมที่แปลก แต่หากได้ลองชิมแล้ว

ร้อยทั้งร้อยจะติดใจ ที่ส�าคัญเธอยังเปิดรับออร์เดอร์ตามงานสัมมนา งานโรงเรียน ให้ของขวัญ     

ปีใหม่ หรือเพื่อวันส�าคัญต่างๆ ด้วย

ส�าหรับเป้าหมายนั้น สุภาวดีบอกว่า เนื่องจากในขณะนี้ Sticky on Mars เติบโตขึ้นเรื่อยๆ     

ยอดส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้น ท�าให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในปริมาณมากขึ้น จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้            

ระดับหนึ่ง ขั้นต่อไปเธอจะขอ อย. และมาตรฐานต่างๆ เพื่อน�า Sticky on Mars เข้าไปวาง

จ�าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตให้ได้ 

StIckY On MarS
อร่อยจนไปถึงดาวอังคาร

Text : Ratchanee / Photo : Otto
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ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนสร้างกลยุทธ์ SocIAl MEdIA

เมื่อลองค้นหาแอพฯ ช้อปปิ้งทั้งใน Google Play Store และ App 

Store ก็เห็นจะมีให้เลือกดาวน์โหลดมากมายจากหลากหลายค่าย ซึ่ง

แน่นอนว่าในมุมของผู้ประกอบการ นี่เป็นข้อดีเพราะท�าให้มีช่องทาง    

การค้าขายเพ่ิมมากขึน้ ล่าสุด มีแอพฯ น้องใหม่ท่ีพฒันาโดย ReadyPlanet 

อย่าง Shappy ที่ผู้ประกอบการต้องรีบเข้าไปเปิดร้านค้าโดยเร็ว เพราะ

นอกจากสามารถเปิดร้านได้ฟรีๆ แล้ว ยังสร้างแอพฯ ของร้านค้าได้ด้วย

Shappy เป็นแอพฯ ด้านการตลาดบนโมไบล์ส�าหรับธุรกิจในภาค

บรกิารหรอืค้าปลีก ซ่ึงให้บรกิาร 2 รปูแบบคือ Channeled App (ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย) และ Branded App (เสียค่าใช้จ่าย) โดยทัง้ 2 รูปแบบมาพร้อม

ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน เช่น News ฟังก์ชันส�าหรับส่งข่าวสารและ

โปรโมชั่นแบบบรอดแคสท์ พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือน (Notification) 

ผ่านหน้าจอ ฟังก์ชัน Chat ช่องทางติดต่อกับลูกค้าแบบรายบุคคล 

Local Discovery ฟังก์ชนัค้นหาร้านค้าทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีง และ Poll ฟังก์ชนั

ส�ารวจความคิดเหน็และความพงึพอใจของลกูค้า ซ่ึงร้านค้าสามารถน�าข้อมูล

ทีไ่ด้ไปประกอบการตดัสนิใจทางการตลาด ไม่เพยีงเท่านี ้ Shappy ยังมี

ฟังก์ชันเด่นส�าหรับเพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย

Flash Sale ฟังก์ชันจัดท�าโปรโมชั่นสินค้าแบบจ�ากัดเวลา เช่น 

สร้างโปรโมชั่นรองเท้านาน 6 ชั่วโมง และเมื่อถึงระยะเวลาที่ก�าหนด 

ShAppy

เพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็กจึงยากสักหน่อยที่จะท�าให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก

ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่กระนั้นก็ถือว่าโชคดีที่เราอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดีย

มีอิทธิพลต่อผู้คน ดังนั้น ผู้ประกอบการหลายรายจึงกระโดดเข้าไป

ใช้พื้นที่นี้ในการท�าให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก ซึ่ง Jay Baer นักเขียน 

และประธานบริษัทที่ปรึกษาด้านโซเชียลมีเดีย และ Content Marketing 

อย่างบริษัท Convince & Convert ได้แนะเทคนิคสร้างความส�าเร็จ

ให้กับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียธุรกิจขนาดเล็กใช้ว่า

สร้างทีม : ผู้ประกอบการควรสร้างทีมท่ีเข้าใจในกลยุทธ์โซเชียลมีเดียท่ีจะใช้ เพราะเม่ือทุกคน

เข้าใจในเหตผุลทีเ่ลอืกใช้กลยทุธ์นี ้พวกเขากพ็ร้อมท�าตามกลยุทธ์ทีว่างไว้อย่างเต็มใจ และสามารถ

ด�าเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการอะไรจากกลยุทธ์ : เช็กความต้องการของธุรกิจสักนิดว่า ธุรกิจต้องการอะไรจากการใช้

กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย เช่น ต้องการยอดขาย ต้องการสร้างการรับรู้ หรือต้องการให้เกิดความภักดี

ต่อธุรกจิ โดยผูป้ระกอบการต้องโฟกสัเพยีงหนึง่ความต้องการเท่านัน้ เพราะจะท�าให้รูว่้าเป้าหมาย

หลักของกลยุทธ์คืออะไร

วิเคราะห์ผูติ้ดตาม : ผูป้ระกอบการควรรูว่้า ผูต้ดิตามบนโซเชยีลมเีดยีคอืใคร และจะรบัมอือย่างไร

กับผู้ที่รู้จักธุรกิจแล้ว และผู้ที่ไม่รู้จักเลย อีกทั้งยังต้องมองพฤติกรรมของพวกเขาด้วยว่า เพื่อให้ได้

มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ พวกเขาท�าอย่างไร และข้อความที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นอย่างไร 

ซึ่งการรู้ข้อมูลของผู้ติดตามจะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่า ต้องใช้กลยุทธ์โซเชียลแบบใดจึงจะ      

เหมาะสม

สร้างคุณค่าหลกัให้ธุรกจิ : สินค้าและบรกิารของธรุกจิอาจมมีากมายหลายประเภท แต่พงึตระหนกัว่า 

ธรุกจิควรมคีณุค่าหลกั เพือ่ให้ผูค้นเกิดความสนใจ และเข้าใจธุรกิจด้วยหวัใจ ตวัอย่างเช่น Disney 

ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ แต่มนัคอืความมหศัจรรย์ หรอื Apple ไม่ใช่แค่เทคโนโลย ีแต่มนัคอืนวตักรรม

สร้างช่องทาง : เมื่อรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ธุรกิจต้องการได้รับจากการใช้กลยุทธ์โซเชียล ผู้ประกอบการ

ก็ควรสร้างช่องทางที่เหมาะสม เช่น เลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางท�าให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก เพราะต้อง

การโพสต์บทความเก่ียวกับธุรกิจพร้อมภาพประกอบ หรือหากต้องการให้คนรู้จักธุรกิจผ่าน        

ภาพถ่ายสวยๆ กเ็ลอืกใช้อนิสตาแกรม ซึง่การเลอืกใช้ช่องทางทีเ่หมาะสมจะช่วยสร้างความส�าเรจ็

ให้เกิดกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ใช้ได้

แอพฯ น้องใหม่

กับฟังก์ชันสุดโดนใจ

ข้อความโปรโมชั่นสินค้านั้นก็จะหายไป 

Point ฟังก์ชันสะสมแต้ม ซึ่งลูกค้าสามารถน�าแต้มที่สะสมมาใช้

แลกรบัของรางวัลได้ โดยฟังก์ชนันีช่้วยกระตุน้ให้เกดิการซือ้ซ�า้ และเพิม่

ความภักดีต่อแบรนด์

Shoot ฟังก์ชนัทีช่่วยสร้างยอดขายและการรบัรูแ้บรนด์ไปควบคูก่นั 

โดยเป็นฟังก์ชันประมูลสินค้าแบบราคาลด กล่าวคือ ยิ่งมีการกดแชร์

ภาพสนิค้าทีน่�ามาจดัประมูลมากเท่าใด ราคาสนิค้าชิน้นัน้กย็ิง่ลดลงมาก

เท่านั้น และเมื่อได้ราคาที่ต้องการสามารถกดปุ่ม Shoot เพื่อซื้อสินค้า

ได้ทันที ทั้งนี้ 1 บัญชีผู้ใช้งานแอพฯ สามารถกดแชร์ได้เพียงครั้งเดียว  

ในส่วนของความพิเศษของ Shappy รูปแบบ Branded App คือ 

ร้านค้าจะมีแอพฯ ที่พร้อมใช้งานเป็นของตนเอง โดยชื่อแอพฯ จะเป็น

ช่ือของร้านค้า และดาวน์โหลดได้ท้ังใน App Store และ Google Play Store 

สามารถเปลี่ยนโลโก้ สี รูปภาพ และชื่อต่างๆ ภายในแอพฯ ได้ รวมทั้ง

เลอืกพฒันาฟังก์ชันต่างๆ เพ่ิมเติมได้ตามความต้องการเฉพาะ เช่น ฟังก์ชัน

แผนที ่ฟังก์ชันอลับัม้รปูภาพ และฟังก์ชันปฏทินิ นอกจากนี ้ส�าหรบัธุรกจิ

อบรมสัมมนา Shappy ก็มีฟังก์ชันรองรับธุรกิจประเภทนี้ เช่น ฟังก์ชัน 

Speakers ทีบ่อกถงึประวตัขิองผูท้ีม่าเป็นวทิยากรของสมัมนานัน้ๆ และฟังก์ชนั 

Contacts ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดูได้ว่า ใครมาร่วมสัมมนานี้บ้าง

Text : Kritsana S.
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“เคยท�ำรีเซิร์ชกับจุฬำฯ มีไอเดียว่ำเม่ือเกิดอุบัติเหตุถ้ำมำเร็ว

เคลมเร็วจะช่วยเพิม่ระยะเวลำในกำรช่วยเหลอื  กค็ดิว่ำถ้ำให้ลกูค้ำ

ท�ำเคลมเองก็จะเร็ว ปีที่สองท�ำรีเซิร์ชไปท่ัวโลก เจอ Startup          

ของอเมริกำทีท่�ำแอพพลิเคชนั ประกนัภยั เวลำรถชนถ่ำยควำมเสียหำย    

ส่งให้อู่ ซึ่งจะเลือกอู่ที่อยู่ใกล้ ท�ำประมำณกำรรำคำ ส่งส�ำเนำไป

ประกนัภยั ประกนัภยัเลอืกอูท่ีถ่กูทีส่ดุให้เรำ แต่ของเรำท�ำเยอะกว่ำนัน้       

เรำเอำรเีซร์ิชไปตพีมิพ์หลำยประเทศ ปรำกฏว่ำหลำยประเทศสนใจ” 

กิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO บริษัท Anywhere to go ผู้พัฒนำ Claim 

Di เล่ำถึงจุดเริ่มต้นกำรเป็น Startup 

 อันที่จริงก่อนที่จะเป็น Startup เต็มตัว กิตตินันท์ท�ำธุรกิจ  

บรษิทัซอฟต์แวร์ มีแอพฯ มีลูกค้ำทีเ่ป็นบรษิทัประกนัอยูแ่ล้ว 11 รำย 

แต่ปรำกฏว่ำเมื่อท�ำไปสักพัก เริ่มมีคู่แข่งขันเข้ำมำในตลำดมำกขึ้น 

ท�ำให้ในช่วง 3 ปีไม่มีลูกค้ำใหม่เพิ่มเข้ำมำเลย เขำจึงต้องเริ่มคิดหำ

หนทำงใหม่เพื่อควำมอยู่รอด จนกระทั่งได้มีโอกำสอ่ำนหนังสือ      

ของกระทิง พูนผล และท�ำให้ตัดสินใจเข้ำแข่งขันร่วมโครงกำร     

Dtac Accelerate 

กำรเข้ำโครงกำร Dtac Accelerate นอกจำกจะท�ำให้เขำ    

เรยีนรูก้ำรท�ำงำนแบบ Startup ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรท�ำงำนแบบ SME 

ทีเ่คยท�ำมำกว่ำ 10 ปีโดยสิน้เชงิแล้ว ยงัได้ระดมุทุนในขัน้ Pre Series A  

จ�ำนวน 3.5 แสนดอลลำร์สหรัฐฯ จำก 9 นักลงทุนทั่วโลก ซึ่งเขำใช้

เงินจ�ำนวนนี้ในเวลำ 1 ปีเพื่อหำลูกค้ำเข้ำมำ ท�ำแอพฯ ให้ส�ำเร็จ

เรียบร้อย และหำโมเดลธุรกิจที่ถูกต้อง

ส�ำหรับแอพฯ Claim Di นั้น จะมีฟังก์ชันกำรท�ำงำนส�ำคัญๆ 

คือ ตรวจสอบสภำพรถยนต์ก่อนท�ำประกนัภยั ซ่ึงสำมำรถท�ำได้ด้วย

ตวัเอง  ใช้แจ้งอุบติัเหตกัุบบริษัทประกันภยัเพ่ือส่งพนักงำน Surveyor 

มำทีเ่กิดเหตุซ่ึงรูต้�ำแหน่งจำกระบบ GPS ใช้ท�ำเคลมแบบไม่มคีูก่รณี 

โดยสำมำรถถ่ำยภำพควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นให้บริษัทประกันภัย    

ท�ำเรือ่งขออนมุติัเคลม จำกนัน้เลอืกอู่ซ่อมและนดัหมำยได้เลย และ

กำรท�ำเคลมแบบชนแล้วแยก โดยถ้ำคู่กรณีใช้ Claim Di ด้วยกัน   

ทั้งสองฝ่ำย ก็สำมำรถน�ำสมำร์ตโฟนมำ Shake กัน ประกันภัย      

จะออกเอกสำรเคลมให้ผ่ำนทำงแอพฯ ทันที

 “เรำได้วิธีกำรคิดแบบ Startup ปกติเวลำมีอุบัติเหตุ บริษัท

ประกันจะส่งพนักงำน Surveyor ไปบริกำร ซึ่งบริษัทจะต้องเสีย   

ค่ำใช้จ่ำย 550 บำทต่อครั้ง เดิมเรำเคยไม่ต้องจ้ำง Surveyor ให้

ลูกค้ำท�ำให้  แล้วเรำจะช่วยโปรโมตกบัลกูค้ำให้ แล้วประกันภัยจ่ำย 

50 บำทให้เรำ ซ่ึงก็เจอปัญหำคือบริษัทประกันภัยที่ไม่กล้ำขอให้

ลูกค้ำท�ำเพรำะกลัวลูกค้ำบ่น Transaction เลยน้อยมำก ก็เปลี่ยน

โมเดลใหม่เป็น Individual Business Model คือให้บรษัิทประกันจ่ำย

ให้เรำ 450 บำท เดีย๋วเรำท�ำให้เหมือนเดมิเลย เรำจะไปจ้ำง Surveyor 

ที่รำคำถูกหน่อย แล้วให้เขำออนไลน์เลย จำกที่กว่ำจะได้รูปที่ถ่ำย  

3-7 วัน แต่เรำได้รูปทันที ปรำกฏว่ำเวิร์ก เลยเกิดอีกโมเดลหนึ่ง คือ

รับจ้ำงเป็น Surveyor ไปด้วย ที่นี่จะไปหำ Surveyor จำกไหน ก็ไป

ประกำศรับสมัครเหมือนคนที่อยำกขับแก๊บแท็กซี่ มีมอเตอร์ไซค์ มี

สมำร์ตโฟน มเีวลำว่ำง ดำวน์โหลดแอพฯ เคยได้จำกบรษัิท 250 บำท 

ผมให้ 350 บำท ซึ่งเรำได้จำกประกันภัย 450 บำท เหลือ 100 บำท 

จำกนั้นเรำก็เร่ิมออกต่ำงจังหวัด ไปเปิดสำขำขอนแก่น รับสมัคร   

เด็กนักศึกษำที่มีมอเตอร์ไซค์ว่ำงๆ ไม่ได้เรียนมำรับงำน”

นอกจำกกำรเปลี่ยนโมเดลธุรกิจโดยกำรรับเป็น Surveyor          

ที่เรียกว่ำ Claim Di Bike แล้ว กิตตินันท์ยังเปิดบริกำรใหม่ภำยใต้ 

แอพฯ Claim Di นั่นคือ  Claim Di Assist  ซึ่งเป็นบริกำรช่วยเหลือ

รถเสียฉุกเฉิน ฟรี 500 บำท และ Claim Di Call บริกำรรับจ้ำง   

เป็นคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ท่ีท�ำงำนแบบตลอดเวลำให้กับ

บริษัทประกันภัยที่ไม่ต้องกำรมีคอลเซ็นเตอร์เป็นของตนเองด้วย 

“สมมุติรถยำงแตก กดแชร์โลเกชั่น เรำจะส่งช่ำงไป ถ้ำช่ำงบอก

รำคำ 600 บำท ลกูค้ำจ่ำยช่ำง 100 บำท ช่ำงจะมำเกบ็ทีเ่รำ 500 บำท 

ถำมว่ำเรำได้อะไร เรำท�ำโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้ำโหลดแอพฯ แล้ว  

ลงทะเบียนรถไว้  แล้วพอใช้ได้ 1 ครั้ง อำจจะรู้สึกประทับใจ เรำก็

จะโทร.กลับไปขำยบริกำรเดอืนละ 1.99 ดอลลำร์สหรัฐฯ แล้วเรำจะให้ 

500 บำทเหมอืนเดิม ส่วนเรำก็ต้องเส่ียงเอำ แต่อย่ำงน้อยได้เดือนละ 

1.99 ดอลลำร์สหรัฐฯ จำกคนที่ซื้อบริกำรนี้ทั้งหมด แล้วตอนหลัง    

เรำท�ำ Line@ ปรำกฏว่ำมันเวิร์ก คนจะมีค�ำถำมเกี่ยวกับประกันภัย

เยอะมำก เรำเลยเกดิไอเดียเปิดอกีบรกิำร คอืเป็นคอลเซน็เตอร์ด้วย”

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

ทั้งนี้ หลังจำกที่กำรเปิดบริกำรใหม่ไปได้ด้วยดี กิตตินันท์            

จึงเริ่มตระเวนคุยกับนักลงทุนทั่วเอเชีย เพื่อระดมทุนรอบใหม่        

จนได้รำยใหญ่ที่สุดจำกญี่ปุ่นและได้นักลงทุนอื่นอีกรวมทั้งหมด       

8 รำย คือ Cyber Agent Venture, Golden Gate Venture, 

500 Startup, 500 Durian, dtac Accelerate, Double A และ   

อีก 2  Thai Private Investor  ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นกิตตินันท์จำกที่เขำไป

ออกรำยกำร SME ตีแตกแล้วโทร.เข้ำมำขอร่วมทุนด้วย                    

โดยกำรระดมทนุในรอบ Series A ทีไ่ด้รับเงนิจ�ำนวน 2 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐฯ และท�ำให้มูลค่ำของ Claim Di  ขยบัขึน้เป็น 10 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐฯ กลำยเป็น Startup สัญชำติไทยอันดับต้นๆ ที่ได้เงินทุน

สนับสนุนจำก VC สูงในระดับ Series A 

ส�ำหรับเงินทุนในรอบนี้ กิตตินันท์วำงแผนเอำไว้ว่ำ  

ประกำรแรก น�ำเงินไปควบรวมกิจกำรบริษัทที่เคย Outsource 

ทั้ง Surveyor และ  Call Center   

ประกำรทีส่อง ขยำยสำขำ 10 สำขำทัว่ประเทศภำยในเดอืนมนีำคม  

ประกำรที่สำม ขยำยตลำดไปต่ำงประเท ศ โดยมองประเทศ

มำเลเซียกับเกำหลี  

“ประเทศไทยมีประชำกร 60 ล้ำนคน ยอดขำยกรมธรรม์             

3 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แต่มำเลเซียมีประชำกร 35 ล้ำนคน            

มยีอดขำย 2 พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ขณะทีเ่กำหลี มยีอดขำยอยู่ที่          

14 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ  ญีปุ่่น 26 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ  เรำก็

จะไปมำเลเซีย และต้ังเป้ำว่ำภำยใน 2 ไตรมำสนี้จะต้องได้           

แล้วบังเอิญมีจำกศรีลังกำกับลำว ท่ีดูรำยกำร SME ตีแตกแล้ว     

สนใจอยำกขอเป็นดีลเลอร์ เรำก็ก�ำลังเวิร์กกันอยู่ ซึ่งแม้ว่ำประเทศ

จะเล็ก แต่เป็นโอกำส เรำก็เอำหมด” 

ในส่วนของเป้ำหมำยที่ตั้งไว้นั้น กิตตินันท์บอกว่ำ เงินทุนจำก  

Series A 2 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  สำมำรถอยู่ได้ 2-3 ปี แต่เขำตั้งใจ

ว่ำจะท�ำให้ส�ำเร็จภำยใน 1 ปีเพ่ือเข้ำสู่กำรระดมทุนใน Series B  

เมื่อถึงตอนนั้นมูลค่ำของ Claim Di จะต้องโตขึ้นอีก 5 เท่ำ           

หรือ 50 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และถ้ำโชคดีอำจจะขยับเพิ่มถึง           

10 เท่ำ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น เขำวำงแผนที่จะ Exit ใน  Series B 

แอพฯ ประกันภัย

Claim di
สู่ SerieS A

เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยของผู้ที่ขับรถยนต์จะต้องเคยเจอประสบการณ์ 

การเรียกประกันเมื่อเจออุบัติเหตุแบบไม่ค่อยประทับใจกันเท่าไหร่

ไม่ว่าจะเป็นต้องรอนาน หลงทาง ซึ่งกว่าจะเคลียร์กันเรียบร้อย

ท�าให้ต้องเสียเวลาไปไม่ใช่น้อย แต่ในยุคดิจิตอลที่มีสมาร์ตโฟน

ใช้กันแทบทุกคน Claim Di (เคลมดิ) แอพพลิเคชัน

ด้านประกันภัย สามารถตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
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Text : Kritsana S.

5 SecretS of SuShi boy

กฤษดา สาระคุณ

เมื่อพูดถึงซูชิสายพานสไตล์ฟิวชั่น หลายคนเป็นต้องนึกถึงร้าน Sushi Boy ของ กฤษดา สาระคุณ ที่โดดเด่นทั้งเรื่องความสดของวัตถุดิบ

ความหลากหลายของเมนูซูชิ รวมทั้งบรรยากาศที่เป็นกันเอง และอย่างที่รู้กันว่า ปัจจุบันธุรกิจอาหารญี่ปุ่นมีการแข่งขันกันสูง

แต่ถึงกระนั้น กฤษดาก็สามารถพา Sushi Boy ก้าวสู่ความส�าเร็จได้ โดยความลับของความส�าเร็จนี้มาจากแรงบันดาลใจทั้ง 5

“คนส�าคัญในครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีคือ คุณพ่อ 

คุณแม่ และภรรยา ซึ่งคุณพ่อนั้นชอบเล่นรถ ขณะที่คุณแม่    

ชอบท�ากับข้าว ดังนั้น ตอนเป็นเด็กช่วงหนึ่งของวันผมจึง       

ไปซ่อมรถ จากนั้นก็กลับมาท�ากับข้าวให้คนที่บ้านกิน แต่เมื่อ

โตขึ้นความชอบทั้งสองอย่างนี้ก็ค่อยๆ ลบเลือนไป จนมาถึง

จุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อผมตัดสินใจไปใช้ชีวิตกับภรรยา             

ที่ต่างประเทศ ผมใช้เวลานี้ค้นหาตัวเองว่า ค�าตอบของชีวิต

คืออะไร และอะไรคือสิ่งที่ชอบหรือท�าแล้วมีความสุขด้วยการ

เป็นพ่อครัวและช่างซ่อมรถ แต่เมื่อมองกลับมาที่เมืองไทย       

ก็เห็นว่า ธุรกิจซ่อมรถหรือแต่งรถไม่เหมาะจะท�าเท่าไรนัก 

เพราะการแข่งขันสูง แต่ธุรกิจอาหารยังสามารถเติบโตได้อีก 

ผมและภรรยาจึงตกลงกันว่าจะกลับมาท�าธุรกิจอาหาร             

ที่เมืองไทย ซึ่งการท�าธุรกิจนั้นก็มีภรรยาที่คอยสนับสนุน”

“การเดินทางเปรียบเหมือนการตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้ถึง     

ซึ่งระหว่างทางที่ผ่านมักมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมากมาย         

ดังนั้น เวลาที่รู้สึกขาดแรงบันดาลใจหรือไอเดียเริ่มตัน ผมก็จะออก

เดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปเติมไอเดีย จินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ โดยผมชอบการเดินทางด้วยการขับรถมากกว่านั่ง      

เครื่องบินหรือรถไฟ อย่างเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็จะขับรถไปเอง 

หรือถ้าไปเที่ยวต่างประเทศก็จะเช่ารถขับ เพราะการขับรถท�าให้    

เข้าถึงทุกๆ จุดที่คนท้องถิ่นไปกัน ต่างจากการนั่งเครื่องบิน           

หรือรถไฟที่ลงระหว่างทางไม่ได้ หากจะลงก็ลงได้เฉพาะที่สถานี 

และการได้ออกเดินทาง โดยเฉพาะการเดินป่าช่วยให้ธุรกิจไม่เกิด

ทางตัน เพราะทุกครั้งที่เดินป่าผมมักได้ความคิดใหม่ๆ กลับมา   

สร้างสรรค์เมนูซูชิหรือเมนูอาหารอยู่เสมอ”

“ผมกนิซชูสิายพานครัง้แรกท่ีออสเตรเลยี ซึง่ผมชอบมาก 

ชอบแบบ Love at first sight นั่นเพราะตอนเด็กๆ ผมพูด

ภาษาอังกฤษไม่ได้ เวลาจะสั่งอาหารกินที่ต่างประเทศเลยมี

ปัญหา เพราะสั่งไม่เป็น แต่ที่ร้านซูชิสายพาน หากอยากกิน

อะไรก็แค่หยิบอาหารบนสายพานแล้วจ่ายเงิน ซึ่งผมรู้สึกว่า

มันเจ๋งมาก หลังจากนั้นก็กลายเป็นคนชอบกินซูชิสายพาน 

ถ้าไปเที่ยวประเทศไหนก็ต้องหาซูชิสายพานกินให้ได้ พอ      

โตข้ึนมโีอกาสไปเทีย่วญีปุ่น่บ่อยข้ึนจึงได้รู้ว่า อาหารญีปุ่น่นัน้

ด้ินได้ โดยเฉพาะซูชิสายพานท่ีวัตถุดิบไม่จ�าเป็นต้องมี        

แบบที่ญ่ีปุ่นมี เพราะมันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์      

ว่าจะเอาอะไรมาทอ็ปป้ิงบนข้าว อย่างครัง้แรกทีก่นิซชูสิายพาน

ทีอ่อสเตรเลยีกเ็ป็นซชูหิน้าแกะและหน้าเนือ้ หรอืประเทศอืน่

ทัว่โลกกม็ซีชู ิหากแต่เป็นซชูทิีน่�าวตัถดุบิทีม่ใีนท้องถิน่มาท�า 

และน่ีจงึกลายมาเป็นไอเดยีในการสร้างจดุแขง็ของร้าน Sushi 

Boy ด้วยการท�าซูชิสายพานสไตล์ฟิวชั่น”

“เมือ่ก่อนอาชพีพ่อครัวถกูมองว่าเป็นอาชพีไม่มีเกียรต ิแต่

เพราะผมรักการท�าอาหารและมนัอยูใ่นสายเลอืดมาตัง้แต่เด็ก 

ผมจึงภูมิใจที่คนเรียกผมว่า เชฟ มากกว่าเรียก นักธุรกิจ จ�า

ได้ว่าครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดพ่อครัว ผมภูมิใจมากและทุกครั้งที่ใส่

ชุดนี้ก็จะรู้สึกฮึกเหิม ทุกวันน้ีใน 1 อาทิตย์ ผมจะมี 1 วัน      

ที่เข้าไปเป็นพ่อครัวที่ร้านสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งการท�าอาหาร

เป็นความสุขที่สัมผัสได้ตรงหน้า ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�า

อาหารให้คนกิน เมื่อพวกเขากินอิ่มก็จะยิ้ม หัวเราะ และมี

ความสุข มพีลงัเพือ่สู้กับงาน หรือคนป่วยเมือ่ได้กนิอาหารดีๆ 

อร่อยๆ ก็จะมีพลังสู้กับอาการป่วย”

“บริษัทของผมมีทีมงานเกือบ 200 คน พวกเขาศรัทธา     

และคาดหวังว่าผมจะพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆ ซึ่ง

หากท�าได้ พวกเขากจ็ะอยูกั่บเราไปเรือ่ยๆ ทมีงานทกุคนตัง้แต่

คนล้างจาน พ่อครัว เด็กเสิร์ฟ พนักงานหน้าร้าน และ Back 

Office อย่างคนขับรถ คนส่งของ ฝ่ายการตลาด และฝ่าย      

พีอาร์ ทุกคนต่างฝากความฝันไว้กับผมและผมก็ต้องช่วยให้

ฝันของพวกเขาเป็นจริง อย่างบางคนฝันอยากมีรถ บางคน

อยากก้าวหน้าในอาชีพ หรือบ้างก็อยากเปิดร้านของตนเอง     

ซึ่งผมก็ไม่เคยปิดโอกาส ผมมีวันนี้ได้เพราะทีมงานทุกคน       

และพวกเขาเป็นแรงบนัดาลใจทีท่�าให้ผมอยากก้าวไปข้างหน้า

ให้ดีที่สุดในสายอาชีพนี้” 

ครอบครัว

การเดินทาง

ทีมงาน 

ซูซิสายพาน

ชุดพ่อครัว
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ช่วงนี้ได้รับแต่ข่าวหดหู่ คนใกล้ตัวหลายคนป่วยเป็นมะเร็ง

เพื่อนคนหนึ่งของผู้เขียนไม่เคยมีอาการผิดปกติใดๆ เลย จนวันหนึ่งรู้สึกท้องอืดและท้องผูกอย่างรุนแรง

เมื่อไปหาหมอ ก็เจอแจ๊กพอต ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งล�าไส้ระยะสุดท้าย

Text : น�้าค้าง

ออกก�าลังกายต้านมะเร็ง

5 เดอืนหลังรูผ้ล มะเรง็ลกุลามเรว็มากจากล�าไส้ใหญ่ไปตบัอ่อน 

ไขสันหลัง และเชิงกราน ล่าสุดเห็นว่าแอดมิดเข้าไอซียูก�าลังต่อสู้

กับความเป็นความตาย

ดูเหมือนมะเร็งจะกลายเป็นโรคทั่วไปส�าหรับคนยุคนี้ไปแล้ว 

ส�าหรับคนทั่วไป อาหารการกินและการออกก�าลังกายมีส่วนอย่าง

มากในการป้องกันมะเร็ง กับผู้ป่วยมะเร็งเอง การออกก�าลังกายก็

ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับการรักษา

จนหายดีแล้ว การออกก�าลังกายจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ�้า 

ประเภทของการออกก�าลงักายทีแ่นะน�าส�าหรบัผูป่้วยมะเรง็ ได้แก่ 

Stretching-การเหยียดยดืกล้ามเน้ือเพือ่เพิม่ความยดืหยุน่ของร่างกาย 

เช่น โยคะ Aerobic Exercise-การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก เช่น 

ปั่นจักรยาน เดินเร็ว จ๊อกกิ้ง หรือว่ายน�้าเพื่อบริหารปอดและหัวใจ 

และ Resistance Training-การออกก�าลังกายประเภทเสริมสร้าง 

กล้ามเนื้อ เช่น การเล่นเวท ถ้าท�าได้ครบทั้ง 3 ประเภทก็จะดีต่อ

สุขภาพโดยรวมมาก

ส�าหรับคนที่ไม่เคยออกก�าลังกายเลย ควรเริ่มจากการค้นหา

กิจกรรมที่ชอบ เริ่มอย่างช้าๆ อย่าหักโหม ค่อยๆ สะสมพลัง ให้

ร่างกายได้ปรับตัวและคุ้นเคยกับกิจกรรมใหม่ ส่วนคนที่ไม่มีเวลา

ไปสถานออกก�าลงักายหรอืสวนสาธารณะกส็ามารถทดแทนได้ด้วย

การเพ่ิมการเคล่ือนไหวให้มากข้ึนในแต่ละวัน เช่น การเดนิข้ึนบนัได

แทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน การฝึกกล้ามเนื้อด้วยการยกของ

หนัก เช่น ถุงข้าวสารขนาดเล็ก แกลลอนน�้าดื่ม เป็นต้น  

แน่นอนว่าการออกก�าลังกายย่อมน�ามาซึ่งความเหน็ดเหน่ือย

เพราะร่างกายก็ล้าจากการต่อสู้โรคร้ายมาก่อนแล้ว เมื่อใดที่รู้สึก

เหนื่อยก็ขอให้พัก เม่ือหายเหนื่อยค่อยเริ่มใหม่ การปฏิบัติเช่นนี้

สม�า่เสมอเป็นการบรหิารกล้ามเนือ้ ในระยะยาวจะท�าให้ก�าลังวงัชา

ฟื้นคืนมาได้ สิ่งที่ต้องระวังในการออกก�าลังกายส�าหรับผู้ป่วยก็      

ไม่ต่างจากข้อควรระวงัในคนทัว่ไป น่ันคอื การบาดเจบ็ของกล้ามเนือ้ 

ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แต่ผู้ป่วยอาจต้องระวังเพิ่ม

เรื่องสภาพหัวใจ เพื่อความปลอดภัยจึงควรปรึกษาแพทย์และเช็ก

สภาพร่างกายว่ามีความพร้อมแค่ไหนส�าหรับการออกก�าลังกาย 

GOOd LiFe

Text : Morning Dew

ปัญหาของการนอนไม่พออย่างหนึ่งคือ การนอนไม่หลับ 

หรือหลับก็ไม่สนิท ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น 

สาเหตุทางอารมณ์ ยาที่รับประทาน  และพฤติกรรมส่วนตัว

ใครอยากนอนหลบัให้สนทิ มีค�าแนะน�าให้สร้างบรรยากาศ

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วงก่อนเวลานอน เป็นต้นว่า

หนึง่ชัว่โมงก่อนการเข้านอน ควรงดใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

ทั้งหลายแหล่ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต      

สมาร์ตโฟน หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ เพราะแสงบลูไลท์จาก

อุปกรณ์เหล่านี้จะรบกวนการหลั่งสารเมลาโทนินของร่างกาย 

สารนี้มีความส�าคัญคือช่วยให้ง่วงและนอนหลับ

หลกีเลีย่งการแชต็กบัเพือ่น เข้าไปส่องในโซเชียลมเีดยี 

หรือสนทนาปัญหาหนักๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด เพราะการ

เข้าเล่นอินเทอร์เน็ตมักท�าให้ติดพัน เบียดบังเวลานอน และ

การคุยเรื่องเครียดๆ ก็ท�าให้รบกวนจิตใจจนส่งผลต่อการนอน

งดอาหารบางอย่าง โดยเฉพาะรสจัดและอาหารที่มีไขมันสูง 

เพราะไขมนัย่อยยากและอาจท�าให้เกดิอาการท้องอดื อาหารไม่ย่อย 

หรือกรดไหลย้อนได้ รวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของดาร์คช็อกโก

แลตที่มีกาเฟอีน กระตุ้นการตื่นตัวของประสาท ควรรับประทาน

อาหารค�่าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อทิ้งช่วงให้ร่างกายได้

มีเวลาย่อย

งดเครื่องดื่มชา กาแฟที่มีกาเฟอีนที่อาจท�าให้ตาค้าง และ

แอลกอฮอล์ท่ีแม้จะท�าให้รู้สกึหลบัง่าย แต่กระบวนการเมตาบอลซิมึ

แอลกอฮอล์จะกระทบต่อรอบของการนอน (REM) ท�าให้ตื่นมา

อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น ที่ส�าคัญทั้งกาเฟอีนและแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับ

ปัสสาวะ ต้องตื่นเข้าห้องน�้ากลางดึก เป็นการรบกวนการนอน และ

การดื่มน�้ามากๆ ก่อนนอน ก็ส่งผลกระทบเดียวกัน จึงพึงระวัง

สร้างบรรยากาศในการนอน ห้องนอนควรสะอาด อากาศ

ถ่ายเท หรือหากติดเร่ืองปรับอากาศ ก็ให้ปรับท่ีอุณหภูมิ      

เหมาะสม แสงไฟไม่มืดหรือจ้าจนเกินไป ไม่ควรน�าสัตว์เลี้ยง 

เช่น สนุขัหรอืแมวมานอนร่วมเตยีง ขนและกลิน่ของสตัว์เลีย้ง

อาจรบกวนการนอนได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้

การนอนหลับแม้จะเป็นกิจกรรมที่เราท�าไปแบบอัตโนมัติ 

แต่คุณภาพการนอนถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

ใครที่มีปัญหาเรื่องการนอน หรือต่ืนนอนครั้งใดก็ยังรู้สึกง่วง

ตลอดเวลา ลองปฏบิตัติามข้อแนะน�า อาจท�าให้ชวิีตดขีึน้อย่าง

เห็นได้ชัดก็เป็นได้

ชาร์จแบตร่างกายด้วยการนอน 

ความหิวเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่าร่างกายต้องการสารอาหาร ความง่วงก็เช่นกัน

เป็นอาการบ่งชี้ว่าร่างกายต้องการพักผ่อน การนอนหลับมีผลต่อสุขภาพของเรา

ไม่ต่างจากการกิน ดื่ม และหายใจ แต่หลายคนมองข้ามความส�าคัญส่วนนี้ไปทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า

การนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนั้นมีประโยชน์มหาศาลเพียงใด
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เพราะโปรดอาหารทะเลเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะล็อบสเตอร์และหอยนางรม ปาริชาติ บาราเน็ค และ มาริอาน        

บาราเน็ค เชฟผู้ช�านาญด้านการท�าอาหารย่างจาก HIX Oyster & Chop House ร้านอาหารทะเลชื่อดังในลอนดอน        

จึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารทะเลในรูปแบบ Grilled Seafood Bar เจ้าแรกของเมืองไทยที่รูปแบบการปรุงอาหารเน้นสไตล์

อังกฤษ ส่วนเรื่องวัตถุดิบนั้นขอการันตีถึงคุณภาพและความสดใหม่ อีกทั้งยังน�าเข้าจากหลายแหล่ง เช่น คานาเดียน

ล็อบสเตอร์ที่น�าเข้าจากแคนาดา และหอยนางรมน�าเข้าจากไอร์แลนด์ และฝรั่งเศส

มาร้านอาหารทะเลท่ีขึน้ชือ่เรือ่งลอ็บสเตอร์กับหอยนางรมทัง้ท ีเมนแูรกเลยขอลอง Kumamoto หอยนางรมสดๆ ส่ังตรง

จากออสเตรเลีย และ Cabanon หอยนางรมจากฝรั่งเศส ก่อนรับประทานแนะน�าให้บีบเลมอนใส่สักนิด ใครใคร่             

รบัประทานกบักระเทียมทอด น�า้จิม้ซฟีดู ซอสญีปุ่น่ ซอสทาบาสโก้ หรอืน�า้จิม้แบบฝรัง่เศสอย่างน�า้ส้มสายชใูส่หอมแดงซอย

ทางร้านก็มีให้ Lobster Roll Served In Brioche & Chips ก้ามล็อบสเตอร์แน่นๆ ประกบด้วยขนมปังบิออช หวานมัน

ด้วยซอสมายองเนสปรุงเอง ลองราด Garlic Butter บนขนมปังสักหน่อยก็อร่อยไปอีกแบบ Bouchot Mussels Steamed 

With White Wine Sauce & Garlic Bread หอยแมลงภู่เกรดพรีเมียมจากบริททานีย์ผัดซอสไวน์ขาว หอมกลิ่นเนยอ่อนๆ 

และ Grilled Lobster ล็อบสเตอร์ตัวโตย่างร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอย่างขนมปังกระเทียม มันบดโฮมเมด และสลัด 

หลงัอิม่หน�าล้างคาวด้วย Sticky Toffee Pudding สปันจ์เค้กราดด้วยทอ็ฟฟ่ีคาราเมลซอสทีค่นโปรดของหวานต้องร้องว้าว

ทุกเดือนทางร้านจะมีเมนูใหม่ๆ ออกมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกรับประทานของลูกค้า ส่วนช่วงเทศกาล

ส�าคัญจะมีเมนูพิเศษที่มีความเฉพาะในแต่ละเทศกาลนั้นๆ ให้ลิ้มลอง และ Special Oysters of the Week ที่คัดสรร

หอยนางรมจากแหล่งต่างๆ มาให้ลิ้มรสความอร่อยแบบไม่ซ�้ากันในแต่ละสัปดาห์

หากจะไปรับประทานมื้อเที่ยงหรือดินเนอร์ แนะน�าให้โทรศัพท์จองโต๊ะล่วงหน้า โดยเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เพราะ

ลูกค้าเต็มตลอด

ด้วยความทีอ่ยากให้พืน้ทีแ่ห่งนี ้ ซึง่เคยเป็นร้านอาหารอสีานมาก่อนและมสีนามหญ้าด้านข้างเป็นแหล่งชวิเอาต์ 

ของกลุ่มเพื่อนฝูงและคนในครอบครัวในบรรยากาศปิ้งย่างในสวน สี่-ธนเดช มีประเสริฐ จึงรีโนเวทตึกเก่าแห่งนี้   

เสียใหม่ให้กลายเป็นร้านอาหารทะเลปิ้งย่าง โดยได้แรงบันดาลใจจากร้านอาหารสไตล์ Food Truck

อาหารทะเลจะเสิร์ฟเป็นเซต็โดยหลักๆ จะมกีุง้ก้ามกราม ปลาหมกึ หอยแมลงภูน่วิซแีลนด์ หอยหวาน หอยแครง 

หอยเซลล์ และหอยหลอด ส่วนเซ็ตกลางจะเพิ่มปูม้า กุ้งลายเสือ และหอยเซลล์ญี่ปุ่น และเซ็ตใหญ่เพิ่มกุ้งมังกร    

น�้าจิ้มมีให้เลือก 2 แบบคือ น�้าจิ้มซีฟู้ดสีแดง รสแซ่บจัดจ้าน และน�้าจิ้มสีเขียว ซึ่งเป็นแบบหวาน ส�าหรับคนโปรด

ชีส สั่งชีสมาท�าฟองดูว์หม�่าร่วมกับอาหารทะเลย่างร้อนๆ อร่อยเพลินใช่เล่น ครั้นอยากได้เมนูกินเล่นแนะน�าให้สั่ง       

เฟรนช์ฟรายญี่ปุ่น ซึ่งไฮไลต์เด็ดอยู่ที่มันฝรั่งหั่นเต๋าทอดร้อนๆ คลุกผงปรุงรสสูตรเฉพาะของทางร้านและโรยหน้า

ด้วยโนริสาหร่าย

Seafood Bomb กุ้ง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และข้าวโพดน�ามาผัดในซอสสูตรเฉพาะจนเข้าเนื้อ รสชาติ         

ของซอสคล้ายแกงกะหรีผ่สมมสัมัน่และจัดจ้านด้วยเครือ่งแกงอนิเดยี ทัง้นี ้เลอืกระดบัความเผด็ร้อนได้ และเปลีย่น

วัตถุดิบจากกุ้งเป็นปลาหมึกได้เช่นกัน ส�าหรับคนที่อยากกินหมูหรือไส้กรอก ทางร้านก็มีเมนูทางเลือกอย่าง     

Sausage Bomb

ถ้าต้องการนัง่รบัลมเยน็ๆ ขณะรบัประทานอาหาร แนะน�าให้ขึน้ไปชัน้ 2 ซ่ึงเป็นแบบ Rooftop และควรโทรศัพท์

จองโต๊ะล่วงหน้าหากมาในวันศุกร์-อาทิตย์

grIlled Seafood bar by london Chef

พิกัดใหม่ของร้านปิ้งย่างทะเล

lobSTER & oySTER

Nawamin City Avenue เปิดบริการวันอังคาร-ศุกร์ 17.00-22.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 12.00-15.00 น. และ 17.00-22.30 น.
 09-3545-1469  lobsterandoyster  lobsterandoyster

GRIll yARd

ซ.ลาดพร้าว 71 เปิดบริการทุกวัน 17.00-24.00 น.
 09-5575-4545  grillyard71  grillyard71

eatinG Out Text : Duckkiez / Photo : Otto
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shopping Text / Photo : มุ้มมิ๊ม

LittLe tree
ตลาดนัดในสวนสวย ที่จัดเพียงปีละครั้ง

สายลมหนาวเริ่มพัดมาผะผิวกาย ก็ถึงเวลาของเทศกาล Little Tree งานตลาดนัดในสวนย่านสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีจัดขึ้น

เพียงปีละหนึ่งครั้ง โดยแต่ละปีจะเปลี่ยนธีมการจัดแตกต่างกันไป อย่างปีนี้จัดขึ้นในกลางเดือนธันวาคม ด้วยธีมงานที่ใช้ชื่อว่า               

“A garden to dye for สวนย้อมสี” ที่รวบรวมเหล่าคนหัวใจรักสีธรรมชาติและงานแฮนด์เมดตัวเล็กๆ มารวมตัวกันออกร้าน            

พบปะผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบเช่นเดียวกัน

โดยเน้นสินค้าผลิตจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการน�าสีสันที่ได้จากดอก ใบ เปลือกของต้นไม้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า สมุดท�ามือ รองเท้า ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว อาหารการกิน ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยไอเดียและดีไซน์เก๋ๆ มากมาย 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมดีๆ อย่างการสาธิตการย้อมสีธรรมชาติบนผืนผ้าและกระดาษ การย้อมสีคราม การปักผ้า นิทรรศการ

แสดงภาพวาด รวมถึงดนตรีเพราะๆ จากศิลปินคลาสสิกมาร่วมขับกล่อมบรรเลงภายในงานกันอย่างเพลิดเพลิน ภายใต้บรรยากาศ

ร่มรื่นใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ คุ้มค่า...คุ้มความสุข สนุก...สมกับที่รอคอยเพียงปีละหนึ่งครั้ง 
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นาทีที่เราอยู่บนทางลูกรังกลางป่าเขา

รอบด้านคือความเป็นจริงอันงดงาม

นอกกรอบ แจ่มชัดเพียงตาเปล่า

เฝ้ามองอย่างถึงที่สุด

ในหนทางร้างไร้สัญจร

ดิบเถื่อน และแปลกเปลี่ยว

โลกก็ยังมีหน้าตาของค�าว่ามิตรภาพ

และการท�าความรู้จักซึ่งกันและกัน

แม้มันจะหมุนเคลื่อนไปโดยความเดียวดาย

วัดจันทร์-แม่อูคอ

Text  : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo  : สาธิต บัวเทศ

Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : สาธิต บัวเทศ

ลมหนาว ขุนเขา และทางไกล
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แดดสายแผดกล้า เมือ่เราบ่ายหน้าออกจากเชียงใหม่ ผ่านแม่รมิ 

แม่แตง แยกซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 1095 ก่อนฤดูรื่นเริงแห่ง

เทศกาลเยือนเมืองหนาวจะมาถึง ทางคดโค้งสูงชันเหวี่ยงเราไปมา

ทุกนาที ลมเย็นเยียบนอกหน้าต่างคลายอาการวิงเวียนของคน        

ที่ปรารถนาจะท�าความรู้จักขุนเขาผ่านการขับรถก่อนถึงปายราว     

13 กิโลเมตร ใครสักคนเลือกแยกซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 1265 

และเพือ่จะพบว่า ระหว่างคลืน่ภูเขาทีเ่ราก�าลงัเคลือ่นผ่านไปนัน้คอื

ความงดงามของต้นฤดูหนาว ฟ้าสีใสสดเข้มคราม เรือนป่าก่อน     

ฤดูผลัดใบยังเขียวชื่นรื่นรมย์

ผ่านพ้น 43 กิโลเมตรเหนือความสูงชัน เราเข้าสู่พื้นท่ีอ�าเภอ

กลัยาณวิฒันาของเชยีงใหม่ บ้านของพีน้่องชาวไทยภเูขาทีส่่วนใหญ่

คือผู้คนปกากะญออันมีชีวิตผูกโยงอยู่กับป่าเขา ที่ราบผืนใหญ่น้อย

ทีส่ลบัแทรกแซมอยูต่ามแอ่งดอยคอืภาพชดัของการเกษตรอนัด�ารง

ตนตามหนทางแห่งบรรพบุรุษ นาขั้นบันไดผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวไป

ได้ไม่ถึงเดือน เหลือเพียงซังตอและลานตีข้าว แปลงสตรอเบอร์ร่ี

พันธุ์ 80 ไม่ห่างหายคนดูแลประคบประหงม

เย็นย�่ายามอากาศเย็นกดหนัก ที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เราพบว่า พื้นที่ราว 6,600 ไร่

ภายใต้การดูแลฟื้นฟูป่าสนกว่า 150,000 ไร่รายรอบนั้นแสนรื่นรมย์

เพียงใด

ยามเช้าที ่ออป. บ้านวดัจนัทร์ บ้านพกั ร้านขายของทีร่ะลกึ รวม

ถงึการจดัการแลนด์สเคปอนัแสนงดงามของทีน่ี่ หลงัล้างลมหายใจ

ในอากาศสดยามรุ่งเช้า แปลงนาอร่ามเหลืองและแดดเช้าไล่หมอก

เหนืออ่างเก็บน�้าให้ฟุ้งฝัน การมานั่งจิบกาแฟและมองหมอกไหล

ผ่านทิวสนก็ท�าให้ใครสักคนผ่านยามเช้าไปอย่างน่าจดจ�า

ห่างจาก ออป.บ้านวดัจนัทร์ไปไม่ไกล ทีร่าบกลางหบุเขาของตวั

บ้านวดัจนัทร์สงบงามอยูอ่ย่างสมถะ ความคกึคกัมีให้เห็นประปราย

ในตลาดเช้า พี่น้องปกากะญอรวมไปถึงคนเมืองจากข้างล่างพบปะ

กันในตลาดเช้า คิวรถสองแถวเล็กๆ มากมายไปด้วยการไถ่ถาม  

สารทุกข์สุกดิบ พ่อค้าเร่ หรือเด็กน้อยรุ่นใหม่ของคนบ้านวัดจันทร์

และป่าเขารายรอบเฝ้ารอการลงไปในเมอืงอย่างมทีศิทาง บ้านวดัจนัทร์

คือปลายทางของการมาถงึกลัยาณวัิฒนาจากหลายทิศทาง ท้ังจาก

อ�าเภอสะเมิง จากแม่แจ่ม หรือจากห้วยปูเลยของแม่ฮ่องสอน         

ซึ่งล้วนต้องผ่านพ้นตัวเองมาจากทางลูกรังคลุ้งฝุ่นโคลน

วิหารเชิงช่างพื้นบ้านท่ีเจาะช่องแสงวงรีเพื่อลดความทึบทึม      

จนคล้าย “วิหารสวมแว่นตา” ของวัดจันทร์ กลายเป็นจุดที่ไม่เคย      

จางคลายผู้มาเยือนวัดจันทร์และกัลยาณิวัฒนา ขณะที่ติดกับวัด    

แม่อุ๊ยชรารวมถึงหญิงสาวจมตัวเองอยู่กับก่ีกระตุกอยู่ในศูนย์         

ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ ผ้าทอลายโบราณค่อยๆ คลี่เหยียดเป็นผืน 

ผ่านเส้นสายใยโยง ประสานแรงมือและจังหวะยกเท้า เป็น            

ความเงียบงันอันงดงามที่สะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมของหญิง     

ชาวปกากะญออย่างชัดเจนที่สุด

แดดสายฉายอาบแปลงพชืผลภายในศนูย์พฒันาโครงการหลวง

วัดจันทร์ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง     

วถิด้ัีงเดมิของคนกบัแผ่นดนิแตกยอดเตบิโตผ่านพชืเมอืงหนาวอย่าง

สาลี่ อาโวคาโด บีทรูท ฤดูกาลผลัดเวียนให้แรงงานของพวกเขา

ออกดอกผล นอกเหนือจากข้าวในไร่นาทีเ่ป็นเหมอืนงานหลกัยงัชพี

ของแต่ละครอบครวั การอยูร่่วมกบัภเูขาและป่าต้นน�า้ข้างบนน้ีล้วน

ได้รบัการดแูลจากผูค้นหลากหลายทีเ่ดินทางข้ึนมาอยู่ร่วมกบัพวกเขา

หากพืชผลแปลกใหม่คือตัวแทนที่น�าพาคนข้างล่างขึ้นมาถึงที่นี่ 

เพื่อพานพบกับหนทางของผู้คนข้างบนภูเขา ดูเหมือนก้าวเดินแห่ง

มิตรภาพระหว่างผู้คนและผืนแผ่นดินก็ได้ก่อรูปร่างขึ้นท่ามกลาง 

ลมหนาวอันแสนเดียวดายมาหลายห้วงเวลา ทุกนาทีผ่านไปอย่าง

ยาวนาน เมื่อเราเลือกเดินอยู่เส้นทางที่ยากจะคาดเดาจุดหมาย

ลมหนาว ขุนเขา และทางไกล
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How to Get tHere
จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ผ่านแม่ริม 

แม่แตง จากนัน้แยกซ้ายเข้าสูท่างหลวงหมายเลข 1095 

มุ่งผ่านความสูงชันคดเคี้ยว ก่อนถึงอ�าเภอปาย        

ของแม่ฮ่องสอนราว 13 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าสู่

ทางหลวงหมายเลข 1265 ผ่านบ้านเหมืองแร่              

จนเข้าสู่อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รวม

ระยะทางจากเชียงใหม่ราว 165 กิโลเมตร เส้นทาง

ลาดยางอย่างดี 

จากบ้านวัดจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา มุ่งสู่เส้นทาง

สายวัดจันทร์-ดอยแม่อูคอ โดยเร่ิมต้นจากบ้านเด่น    

ไปสู่บ้านห้วยตอง ทางลาดยาง 8 กิโลเมตร แยกซ้าย

ที่บ ้านห้วยตองตามทางดินลูกรังเล็กๆ ผ่าน                 

บ้านขุนแม่ละอุบ บ้านน�้าส่อม บ้านก่ิวผักเผ็ด ถึง        

บ้านก่ิวขมิ้น เลือกทางซ้ายที่มุ่งหน้าสู่บ้านห้วยหวาย 

บ้านใหม่ห้วยหวาย บ้านห้วยหมากลาง ถึงบ้านพะนอคี 

ราว 53 กิโลเมตร ทางลูกรังตลอดเส้นทาง ควรใช้   

รถขับเคลื่อนสี่ล้อ

จากบ้านพะนอคี ทางหลวงชนบท มล.4009 ลาดยาง

อย่างดถึีงอทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกแม่สรุนิทร์และวนอทุยาน

ดอยแม่อคูอ ในเขตอ�าเภอขุนยวม จังหวดัแม่ฮ่องสอน

eat & Sleep
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรม  

ป่าไม้ (ออป.) มีบ้านพักและลานกางเต็นท์ชั้นดีให้บริการ 

รวมถึงมีร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืชผักผลไม้     

เมืองหนาวรสชาติดีให้เลือกลิ้มลอง   

 0-5324-9349    

 www.fio.co.th/travel/watchan/

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน�้าตกแม่สุรินทร์ ที่ สร.1 

(น�้าตกแม่สุรินทร์) บริการบ้านพัก ลานกางเต็นท์         

และมีร้านอาหารตามสั่งให้บริการ   

 0-5361-2996 และ 0-5306-1073  

 www.dnp.go.th

ผ่านพ้นถนนด�าจากบ้านเด่น อันเป็นทีต้ั่งของศูนย์พฒันาโครงการ

หลวงฯ 8 กิโลเมตรกลางขุนเขาส่งเราสู่หนทางดินแดงไร้หมายเลข

ก�ากบั บ้านห้วยตองคอืจดุแรกเริม่ส�าหรบัยามสายทีใ่ครสกัคนพยายาม

ตั้งเป้าหมายคร่าวๆ ไว้ที่น�้าตกแม่สุรินทร์ ในเขตอ�าเภอขุนยวม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากบ้านห้วยตอง แยกซ้ายกลางหมู่บ้านที่ดูเหมือนไม่ใช่ถนน 

เพื่อมุ่งผ่านบ้านขุนแม่ละอุบไปสู่บ้านน�้าส่อม ซึ่งหากตรงไปคือทาง

ที่จะลงไปแม่ฮ่องสอนผ่านห้วยปูเลยอันแสนหฤโหด เราผ่านพ้น    

ร่องน�้าเก่าเข้าสู่ความชื้นเย็นของป่าดิบเขา อากาศเย็นอาบคลุม     

การเดินทางอย่างโดดเดี่ยว ทุกคร้ังท่ีบ่ายหัวรถผ่านร่องน�้าเก่า       

และสวนขึ้นสู่ที่สูง กิ่งสนหงิกงอเสริมจินตนาการกว้างไกล

ระหว่าง 13 กโิลเมตรจากบ้านห้วยตองถงึบ้านน�า้ส่อม ตามบ้าน

เรอืนคอืรอยยิม้จากเดก็น้อยและเฒ่าชรา หมู่บ้านปกากะญอเงียบเหงา 

แม้ผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยว ทว่าตามลานดินในนาข้าวคือความคึกคัก

เลก็ๆ ตอซงัเรยีงราย และผูค้นทีก่�าลงัตข้ีาวในแต่ละแปลงล้วนท�าให้

เราต้องหยุดรถบ่อยขึ้นเพื่อลงไปนั่งมองจังหวะชีวิตของพวกเขา

ทางดินดิ่งลงในหุบ บางช่วงก็เปิดวิวกว้างของแดนดอยลัดหลั่น

สดุลกูหลูกูตา เมือ่ผ่านบ้านก่ิวผกัเผด็ เหนอืความสงูราว 1,235 เมตร

จากระดับน�้าทะเลปานกลาง เราก็ใช้อีก 5 กิโลเมตรตามทางดิน

เล็กๆ สู่บ้านกิ่วขมิ้น ที่เป็นเหมือนจุดแยกใหญ่กลางดงดอย ซึ่งมี

เพียงผู้คนข้างบนนี้เท่านั้นที่พร้อมจะเรียกมันว่าหนทาง

ลมหนาวกรีดโบยยามไต่สันเขา ป่าสนโบราณสะท้อนเสียงไหว

เอน สามช่ัวโมงกว่าๆ วันเรามาถึงบ้านห้วยหวายที่ค่อนข้างหนา

แน่น แม่เฒ่าชราแย้มยิ้มอยู่หน้าประตูบ้านไม้ยกพื้น ฝาขัดแตะ มุง

หลังคาตองตึง หมูป่าด�าขลับส่งเสียงอยู่ไกลๆ ก้อนเส้าไม่เคยจาง

หายความร้อนและฟืนไฟ ชาร้อนๆ คือมิตรภาพเล็กๆ ที่พวกเขา

มอบให้ผ่านการสือ่สารแบบไม่เข้าใจความหมาย ทว่าเป่ียมเตม็ด้วย

ความห่วงใยราวลูกหลาน

5 กโิลเมตรต่อมาเรามาถงึบ้านใหม่ห้วยหวาย เสบยีงง่ายๆ กลาย

เป็นมื้อกลางวันเล็กๆ หน้าโบสถ์ไม้สีขาวหลัวเล็กแสนสงบ หมู่บ้าน

เงียบเชียบ นาขั้นบันไดที่คาดว่าคงงดงามยามเขียวชื่นและเหลือง

ทองไล่ระดับแสนงดงามลงตัวส�าหรับช่างภาพ แต่กับคนท่ีนี่ มัน

เหมอืนวงจรชีวิตท่ี “ผลติซ�า้” ไปอย่างไม่ต้องการค�านยิามหรอืยกยอ

ทางดินลูกรังยังคงกักขังเราอยู่ในวงล้อมของขุนเขาแสนเย็นชื่น 

เมื่อถึงบ้านห้วยหมาก-ลางราว 5 โมงเย็น เลาะผ่านทางยากทีม่ีแนว

เสาไฟฟ้าไล่เรียงทอดยาว บ่งบอกชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขา และเมื่อ

ผ่านพ้นสันเนินสุดท้าย ชีวิตท่ามกลางเสียงยางบดสลับดินแดงคลุ้ง

ฝุน่กผ่็านพ้นเมือ่เราถึงบ้านพะนอค ีหมูบ้่านปกากะญอทีเ่ตบิโตมัน่คง 

ถนนด�าตัดผ่านเข้ามาถึงพร้อมชวีติเท่าเทยีมทีค่นบนแดนดอยมสิีทธิ์

ได้สัมผัสไม่แตกต่างจากคนเบื้องล่าง

ทั้งคนทั้งรถอิดโรยเมื่อเรามาถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

น�้าตกแม่สุรินทร์ ที่ สร.1 (น�้าตกแม่สุรินทร์) ลานกางเต็นท์คึกคัก

ด้วยครอบครัวเล็กๆ และกลุ่มวัยรุ่นที่มาถึงก่อนหน้าเราได้สักครู่ 

ภาพแคมป้ิงง่ายๆ กบัอากาศเหนบ็หนาวดจูะแตกต่างกบัหลากหลาย

ชีวิตที่ผ่านพ้นมานอกหน้าต่างรถตลอดทั้งวัน

น�้าตกแม่สุรินทร์โรยตัวยิ่งใหญ่เหนือผาสูงบนสันเขาใต้หลืบเงา

ยามตะวนัยงัไม่จดัจ้า เราผ่านพ้นค�า่คนืทีอ่ทุยานฯ น�า้ตกแม่สริุนทร์

เพื่อที่จะพบว่า ความเงียบสงบและฉ�่าชื่นยามเช้าช่วยให้น�้าตกที่สูง

ราวๆ 200 เมตรสายนี้ยิ่งงดงาม

ยามสายกลางลมหนาว รถทีย้่อมไปด้วยฝุน่แดงเคลือ่นผ่านตวัเอง

ไปช้าๆ บนพื้นผิวเรียบกริบของทางหลวงชนบท มส.4009 ดอยแม่

อูคอคลี่คลุมพรมสีเหลืองเด่นชัดมาแต่ไกล ไม่นานขบวนรถหลาก

หลายชนดิเริม่ทลายความเงยีบของภเูขาและสายลม กลายเป็นภาพ

มีสีสันระหว่างคนกับธรรมชาติในยามสาย

พื้นที่ราว 514 ไร่ของทุ่งดอกบัวตองมากมายไปด้วยแง่มุมของ

ความงดงาม จากพืชพรรณเล็กๆ ที่รอนแรมมาจากเม็กซิโก ที่เฒ่า

ชาวม้งว่ากนัว่ามนัไม่ได้ไร้ประโยชน์เสียทเีดยีว พวกเขาน�ามนัมาต้ม

ทั้งต้น และได้น�้าที่ว่ามีสรรพคุณทางสมุนไพรที่รักษาโรคผิวหนังได้

ทุกอย่างห่มคลุมอยูท่่ามกลางความงดงามซบัซ้อนของเทือกดอย 

ทั้งผู้คน ดอกไม้ฉูดฉาด เส้นทางแสนสบาย หรือแม้แต่ทางดินเล็กๆ 

คดเคีย้วเวียนวนที่หลายคนไม่อาจเรียกมันได้วา่ถนนเหนือความสูง

ของภเูขาล้วนมากไปด้วยหนทางของการขึน้มาถงึ และนยิามของมัน

ล้วนแตกต่างและมันก็ล้วนมีส่วนขีดร่างและสร้างผู้คนที่เหมาะ      

กับมันขึ้นมาอย่างกลมกลืน 
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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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GIT ประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 9

รพ.เจ้าพระยา สอนป้องกันเบาหวาน รองผู้ว่าฯ มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบ พานาโซนิค เผยโฉมโปรเจ็กเตอร์ 

LB412 Series

โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดกิจกรรมสัมมนาความรู้เรื่อง “โรค     

เบาหวาน...รู้ทันป้องกันได้” โดยมี พญ.พรศิริ สิริธัญญานนท์ 

อายรุแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และ อ.ศรสีมยั วบิลูยานนท์ นกัโภชนาการ

ช�านาญการ ร่วมบรรยาย งานนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ศุภชัย       

ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์   

และ นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน        

ครั้งนี้ ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2                 

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

GIT จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Kaleidoscopic : Design Illusions behind the Lens” โดยมีผลงาน          

จากนักออกแบบทั่วโลก 290 แบบวาด แบ่งเป็นผลงานบุคคลทั่วไป 152 ผลงาน และผลงานผู้เข้าประกวดที่มีอายุระหว่าง 17-24 ปี และมี

สิทธิ์แข่งขันรางวัล Young Blood Designer 138 ผลงาน ซึ่งผู้ชนะเลิศจากการประกวดได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ เงินสด 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักส�าหรับ        

การศึกษาดูงานด้านการออกแบบเครื่องประดับ ณ ประเทศอิตาลี

พานาโซนคิ น�าเสนอโปรเจก็เตอร์แบบพกพารุน่ LB412 

Series เหมาะส�าหรับการใช้งานระดับสถาบันการศึกษา 

ห้องประชุม โฮมออฟฟิศ และธุรกิจในกลุ่ม SME LB412 

Series มีน�้าหนักเบา สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

ถึง 10,000 ชั่วโมง ให้ประสิทธิภาพสูงด้วยความสว่าง    

4,100 ลเูมนซ์ และมาพร้อมฟังก์ชนั Day light view เพือ่ปรบั    

เพิ่มความสว่างของภาพแบบอัตโนมัติ

ขจรเกยีรต ิรกัพานชิมณ ีรองผูว่้าราชการจงัหวดัภเูกต็ ให้เกยีรติ

เป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ        

ในการประกวด “เยาวชนต้นแบบเก่งและดีประจ�าปี 2559 ตัวแทน

ภาคใต้ (TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2016)” ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยผู้ชนะเลิศ             

จะได้เป็นตวัแทนเข้าร่วมประกวดในระดบัประเทศต่อไป ณ ศูนย์การค้า

จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้
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FAN MEETING WITH BOY PAKORN

CPN ฉลองรับปีลิง Thailand Countdown 

2016

เบล เพอร์ฟูมส์ เปิดตัวน�้ำหอม ปู-ไปรยำ ปอร์เช่ 911 ยนตรกรรมสปอร์ตโดดเด่น

DD Cream Mineral Water Drop

บริษัท คาร์มาร์ท  จ�ากัด  (มหาชน)   ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย  เคร่ืองส�าอางทุกประเภทมอบความสุขคืนให้แฟนคลับบอย-ปกรณ์           

และสาวๆ ทั่วประเทศ จัดแฟนมีตติ้งกอด รัด ฟัด ฟิน กับ บอย-ปกรณ์ “FAN MEETING WITH BOY PAKORN” แทนค�าขอบคุณหลังจาก 

Cathy Doll L-Glutathione Magic Cream SFP50 PA+++ หรือเคที่ดอลล์ครีมกันแดดละอองน�้าชุ่มชื่น มียอดขายพุ่งคว้าต�าแหน่งสินค้า

ประเภทกันแดดยอดขายอันดับ 1 ของเคที่ดอลล์

บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา  จ�ากัด   (นชาหม)  จัดแถลงข่าวงาน       

เคาท์ดาวน์ฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีลงิซกุซน THAILAND 

COUNTDOWN 2016 ภายใต้ธีม “Monkey  in Electric Jungle     

สุข  สนุก  สุดล�้ารับปีลิง” โดยมีศิลปินดารามาเป็นแพ็ก  น�าโดย 

พระเอกตี๋  กล้ามบึ้ก  สน-ยุกต์ ส่งไพศาล  ลูกทุ่งสาวเสียงหวาน 

ตั๊กแตน-ชลลดา และหนุ่มๆ มาดเข้มวง Yesterday ร่วมสร้างสีสัน

และนับถอยหลังก้าวสู ่ความสนุกไปพร้อมกับยุคสมัยสุดล�้า              

ของเทคโนโลยีปี 2016

มร.เฟรดเดรกิ เบสซอ็ง ประธานบรษิทั เบล เพอร์ฟมูส์ จ�ากดั 

ผู้ผลิตน�้าหอมเซเลบริตี้อันดับหนึ่งของเมืองไทย  พร้อมด้วย 

นิพนธ์  รักศรีอักษร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ร่วมกับ  บริษัท     

วี  เมน ฟิลส์  (ประเทศไทย) จ�ากัด และ ปู-ไปรยา ลุนด์เบิร์ก 

เปิดตัวน�้าหอม  Angel  Kiss  by  PRAYA  LUNDBERG                

น�้าหอมขวดแรกภายใต้การสร้างสรรค์ของ  ปู-ไปรยา  ที่ได ้      

แรงบันดาลใจจากความหอมหวานแสนบริสุทธิ์ดุจรอยประทับ

จูบแห่งนางฟ้า

สตุ๊ดการ์ท ปอร์เช่ เปิดศักราชใหม่ก้าวเข้าสู่ปี 2016 ด้วย

ยนตรกรรมสปอร์ตท่ีโดดเด่นในงาน  North  American 

International  Auto  Show  เมืองดีทรอยต์  ประเทศสหรัฐฯ 

รถยนต์ที่อยู่บนจุดสูงสุดของปอร์เช่  911  Turbo และ ปอร์เช่ 

911  Turbo  S  ด้วยพละก�าลังที่เพิ่มขึ้นกว่า  20  แรงม้า              

งานออกแบบมีความสง่างามยิ่งขึ้น  และอุปกรณ์อ�านวย         

ความสะดวกทีร่องรบัทุกรสนยิมความต้องการของผูข้บัขีท่ัง้รุ่น

คูเป้และรุ่นเปิดประทุน

เดอร์มา อนิโนเวช่ัน ผูน้�าแห่งนวตักรรมความงามเพือ่คณุ 

ล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวรูปแบบใหม่ที่ผสาน           

การดแูลผวิเอาไว้ในเนือ้ครมีสตูรน�า้แตกลงบนผวิ ท้ังยงัมอบ

ความชุ่มช้ืนสู่ผิวให้เนียนนุ่ม  เรียบเนียน และมาพร้อม         

สารกันแดดท่ีช่วยดูแลให้ผิวรู้สึกเหมือนเกิดใหม่  เนียนใส 

สุขภาพดี อีกทั้งสีของเนื้อครีมยังช่วยท�าให้ผิวกระจ่างใสขึ้น

อีกระดับ
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วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ขายตัว

หลายคนรู้จัก วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ในฐานะนักสัมภาษณ์มืออาชีพ นักเขียน

ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ

ระหว่างการเดินทางผ่านตัวหนังสือ

ทั้งจากบทสัมภาษณ์ บทความ และพ็อกเกตบุ๊ก

ซึ่งหากได้อ่านงานเขียนของเขา

นอกจากถ้อยค�าส�านวนจะชวนให้ลุ่มหลงติดตามแล้ว

ยังสะท้อนความคิดเห็น

และความเป็นไปทางสังคมจนบรรทัดสุดท้าย

อาจมีบ้างที่เป็นสมบัติส่วนตัว เคยซ้ือหา

สะสมมาตลอดเส้นทางชีวิตการเป็นนักอ่าน 

และครูภาษาไทย แต่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ       

ทีไ่ด้รบับรจิาค กระทัง่ถึงทกุวนันี ้หนงัสอืใหม่ๆ 

จากส�านักพิมพ์ใหญ่น้อย หนังสือเก่า/หนังสือ

ดีจากหนอนหนังสือทั่วประเทศ ก็ยังถูก         

แพก็ลงกล่องล�าเลียงสู่ “ห้องสมดุบ้านๆ น่านๆ” 

อยู่ทุกสัปดาห์

ด้วยขอร้องไหม อ้อนวอนไหม หรือต้อง

กราบกรานไหม

เปล่าเลย

ชโลมใจเพียงแจ้ง “ปรารถนา” ไปแต่      

เมื่อแรกที่คิดจะท�าห้องสมุดว่ายินดีรับบริจาค 

หนังสือที่เธอปรารถนาก็คล้ายไหลมาเทมา

พดูกันแบบบ้านๆ บ่อยครัง้ต้องประกาศว่า

งดรับหนังสือบางประเภท เพราะรับมาก็ไม่มี

ที่วาง รับมาก็อาจต้องส่งมอบ/บริจาคให้ที่อื่น 

ชโลมใจไม่ต้องการ “มีทุกอย่าง” มันเป็นไป

ไม่ได้นั้นอย่างหนึ่ง และสอง เธอต้องการ        

น�าเสนอส่ิงท่ีเธอชอบ สิ่งที่เธอเป็น ส่ิงที่เธอ

เห็นว่ามีคุณค่า

เราได้ยนิกันมานาน ฟังกันมาจนเอียนว่า     

คนไทยอ่านหนงัสอืน้อย ตรรกะหรอืการใช้เหตุ

ใช้ผลอ่อนแอ การคิดวิเคราะห์คับแคบ และ

แบน จมอยู่ในเร่ืองเล่าเดิมๆ เราได้ยิน            

อยูเ่สมอว่า ปัญหาส�าคญัมาจากรากการศกึษา

ที่ไม่แข็งแรง ทว่า--ร้อยทั้งร้อยก็เป็นเสียง      

พร�า่บ่น และเจอืจางไปเมือ่ไวน์ในแก้วหมดฤทธิ์

ด้วยอาชีพครูภาษาไทย ชโลมใจตระหนัก

ในศักยภาพของหนังสือ เชื่อมั่นในการอ่าน 

และขณะที่คนจ�านวนมากบ่น เธอลงมือท�า

ท�าด้วยใจปรารถนาจรงิๆ ว่าอยากเหน็คน

มีการศึกษา อยากให้กุลบุตรกุลธิดารู้จักการ

เสพสุนทรียะศิลปะวรรณกรรม

ไม่ใช่คนมเีงนิถงุเงนิถงั เธอเร่ิมต้นด้วยการ

กู้ยืมเงินมาสร้างอาคารห้องสมุด และอย่างที่

กล่าวแล้ว เพยีงแสดงจดุยนื นกัอ่าน นกัเขยีน 

และส�านักพิมพ์ทั่วฟ้าเมืองไทย ก็ส่งหนังสือ

เก่าใหม่มาให้ จนทุกวันนี้แทบจะหาที่วาง     

ไม่พอ

ท่ีน่าปีติยินดี “ห้องสมุดบ้านๆ น่านๆ”   

ห้องสมุดของเอกชน สามัญชนธรรมดาๆ มี

คนทกุเพศทกุวยัเข้ามาใช้บรกิารตลอด ทัง้คน

ท้องถิ่นในเมืองน่าน และนักท่องเที่ยวที่โหย

หาธรรมชาติและวัฒนธรรมจากเมืองกรุง

อ่านกนัจรงิๆ จงัๆ อ่านอย่างหลงรกัหลงใหล 

ในบรรยากาศทีล้่มตวัลงนอนอ่านกไ็ด้ กนิขนม

เค้ก ดื่มน�้าผลไม้ ไกวเปลไปด้วยก็ไม่หวงห้าม 

ตรงกันข้าม ชโลมใจยินดีและเปิดประตูบ้าน

ต้อนรับ

ถามว่าในเมืองไทย เราเห็นภาพเช่นนี้ได้   

ที่ไหนบ้าง

เมืองท่ีมีเงินเยอะกว่า มีคนความรู้สูงๆ 

มากมาย แต่สถานที่เช่นนี้ในกรุงเทพฯ มีไหม 

จังหวัดอื่นๆ มีใครท�าไหม

ยังไม่ปรากฏว่ามี นอกจาก ชโลมใจ          

ชยพนัธนาการ ผูห้ญงิแห่ง “บ้านๆ น่านๆ” คนนี้

ตลอดสีปี่เตม็ๆ ทีท่�ามา ยอดนกัอ่านยงัคง

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับค�าถาม     

ซ�้าๆ ว่าเธอท�าได้อย่างไร

โดยประวัติ ชโลมใจเป็นคนน่าน สอน    

ภาษาไทยอยู่โรงเรียนสตรีศรีน่าน หมุดหมาย       

หลักไมล์ที่ส�าคัญ นอกจาการสอนหนังสือ      

คือชวนนักเรียนเขียนหนังสือ เธอเป็น      

บรรณาธิการ คัดสรรเรื่องราวจากเด็กๆ ท้ัง

กลอนเปล่า บทสัมภาษณ์ บทความ เรื่องสั้น 

การ์ตูน มาซีร็อกซ์เย็บเล่ม และช่วยกันขาย   

ในโรงเรียน

จาก “ฝนหมกึ” ทีเ่คยท�ามาสมยัสอนหนงัสอื

อยูเ่พชรบรูณ์ มาถงึ “ฝ่ังน�า้น่าน” หนงัสอืท�ามือ

ที่เธอชวนนักเรียนท�าประสบความส�าเร็จ       

เป็นอย่างดี ในระดับที่ห้องสมุดรัฐสภา           

ของสหรฐัอเมรกิาตดิต่อขอน�าไปเกบ็เพือ่บนัทกึ

ศึกษา

แน่นอนว่าโดยราก ชโลมใจรกัการอ่าน ห้อง

สมุดทีเ่ธอท�ากเ็พือ่ส่งเสรมิให้คนอ่าน เปิดพืน้ที่

ใหม่ๆ ให้กับการอ่านเขียน ห้องสมุดไม่ใช่

ธุรกิจ สิ่งที่เป็นธุรกิจคือร้านกาแฟ และล่าสุด 

ที่ผุดไอเดีย เปิดมุมขายหนังสือขึ้นมาใหม่

ภายในร้ัวบ้านเดียวกัน บ้านท่ีมีท้ังห้องสมุด

และห้องพักแบบที่เธอใช้ค�าว่า Guest Home 

ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�าก�าลังเติบโตงอกงาม 

คล้ายดอกไม้รอบบ้านที่ผลิบานสะพรั่ง

ถามชัดๆ ตรงๆ อีกสักครั้งว่า ชโลมใจ   

ชยพันธนาการ ท�าได้อย่างไร

ค�าตอบคือเธอท�าในสิ่งท่ีรัก ขายในสิ่งท่ี    

ตัวเองเชื่อมั่นศรัทธา

ขายตัว--อาจจะว่ากันอย่างนั้นก็ได้

ถ้าคนอื่นสนใจ อยากท�าห้องสมุดบ้าน     

ท�าร้านกาแฟ ท�าร้านหนังสือท่ีขายเฉพาะ

แนวทางที่ตัวเองชื่นชอบ การลงทุนหรือธุรกิจ

จะไปรอดไหม

ค�าถามนี้ต้องการรายละเอียดมาก

แต่ถ้าจะต้องตอบสั้นๆ มันอยู่ที่ “ตัว” คน

ท�าคนนั้นว่ามีอะไร “ขาย”

เหนืออื่นใดคือ เขาหรือเธอเพาะสร้างชีวิต

จิตใจมาอย่างไร

น่าสนใจเพยีงพอไหมทีใ่ครๆ กร็ูส้กึว่าอยาก

จะซื้อ 

หนังสือราวสักหมื่นเล่ม

ที่จัดเป็นระบบระเบียบอยู่ในห้องสมุดนั้น

ชโลมใจ ชยพันธนาการ แทบไม่ได้ใช้เงินซื้อหามาเลย
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