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บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตาม
กฎหมาย การจะน�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็น      
ลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั เพนนนิซลูาร์ แอสโซซเิอทส์ จ�ากดั
เท่านัน้ และข้อเขยีน บทความ รวมทัง้ข้อคดิเหน็ใดๆ ทีต่พีมิพ์
ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคดิเหน็ส่วนบคุคล บรษิทั 
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย
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INTERVIEW

เมื่อคิดว่าไม่มีความรู้            

ไม่มีประสบการณ์การท�าธุรกิจ    

มาก่อน ท�าให้หลายคนขยาดกลัว

การท�าธุรกิจ แต่จริงๆ แล้ว      

ไม่มีอะไรยากเกินไปหากมี       

ความตั้งใจ ดังเช่น                

ชาช่า-ริต์ตา รามณรงค์           

ที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเมื่ออายุ

เพียง 19 ปีเท่านั้น และได้พิสูจน์

แล้วว่าการท�าธุรกิจที่เริ่มต้น     

จากศูนย์ ศูนย์ในแง่ความรู้       

และประสบการณ์นั้นสามารถ       

เกิดขึ้นได้จริง  

STARTUP

เรื่องราวของ Korea Street Food ติ่งเกาหลี          

กับฝันที่เป็นจริง และ 4 วิธี ไม่ให้เสียเพื่อน              

เมื่อเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

MONEY

4 เคล็ดลับ จ่ายเงินให้คุ้มค่าและคุ้มทุน และรู้จักกับ 

MEEFUND อีกทางเลือกของการระดมทุน 

INSPIRED ME

ความส�าเร็จฉบับ Zaab Eli…วริษา ภาสกรนที

TECH STARTUP

สุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์ แห่งเอไอเอส กับการบ่มเพาะ 

Startup ไทย

THE GUEST

ถึงเวลาของ Mobile Marketing กับสรรเสริญ 

สมัยสุต แห่งเอ้ก ดิจิทัล 

TRAVEL

พาไปเยือนเมืองปาน ชีวิตหลากหลายในซอกมุมหุบเขา

SELF-EMPLOYED

พบกับ ภัคปภัทร์ รักษาทรัพย์ ที่

น�าเสนอเรื่องราวลงบนปกสมุดสี

น�้าตาล เพื่อสร้างสีสันให้สมุดได้มี

ชีวิตชีวาขึ้นมา ในนาม LUKE 

STORY และโอกาสของการเริ่ม

ต้นธุรกิจที่มาจากความหลงใหลใน

การท�างานแฮนด์เมดของ ลภัส

ศรันธ์ ฉันทจิตปรีชา ผู้น�าดอกไม้

แห้งและตุ๊กตามาจัดในขวดโหลเพื่อ

เป็นของขวัญให้กับคนรู้จัก ภาย

ใต้แบรนด์ Holdmewithlove 

เพราะคนเราใช่ว่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางไปเสียทุกเรื่อง ดังนั้น จึงไม่มีเส้นทางใด         

ที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดทั้งสาย หลายครั้งที่ต้องเจอปัญหาอุปสรรค ไม่เป็นไป

ตามความคาดหวัง แต่หากไม่ยอมแพ้ รู้จักที่จะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแก้ไขระหว่างทาง 

แบบเรียนรู้ไปปฏิบัติไป ก็ย่อมจะมีโอกาสที่จะก้าวข้ามก�าแพงอุปสรรคนั้น ดูอย่าง      

โทมัส อัลวา เอดิสัน ที่เพียรทดลองอยู่หลายครั้งกว่าจะประสบความส�าเร็จ                   

ในการประดษิฐ์หลอดไฟ ซึง่เม่ือมคีนถามเขาว่า เขาไม่รูสึ้กท้อแท้และล้มเหลวบ้างหรอื

เมื่อต้องพยายามลองผิดลองถูกกว่า 700 ครั้ง เอดิสันกลับตอบว่า เขาไม่รู้สึกท้อแท้

และล้มเหลว เพราะได้เรียนรู้แล้วว่า การทดลองกว่า 700 ครั้งนั้น ผิดพลาดเพราะ

อะไร ที่ส�าคัญท�าให้ได้รู้ว่ามีกว่า 700 วิธีที่ไม่ใช่ ก็เพียงแค่หาวิธีที่ใช่ต่อไป

การพยายามเรียนรู้เป็นหัวใจของการท�าธุรกิจ ซึ่งหลายคนใช้ความไม่รู ้นี้              

เป็นข้ออ้างในการไม่ท�าธุรกิจ แต่ไม่ใช่ส�าหรับ ชาช่า-ริต์ตา รามณรงค์ ด้วยเธอเริ่มต้น

ธุรกิจจากศูนย์เมื่ออายุแค่ 19 ปี กล่าวคือไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกับการท�าธุรกิจ อาศัย

เพียงมีความชอบและเห็นโอกาสที่จะลอง ดังนั้น ตลอดเส้นทางเธอจึงเจอปัญหา

อุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความที่เธอชอบการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก จึงท�าให้มีธุรกิจ

ในวันนี้ ทุกอย่างเป็นการ Learning by doing เรียนรู้ ทดลอง ลงมือท�าจริง และ      

เมื่อผิดพลาดก็หาวิธีแก้ไข และท�าต่อไปเท่านั้นเอง

Learning by doing

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
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What’s up

ในทุกๆ วันมีคนมากกว่า 1,000 ล้านคนเข้าสู่ระบบเฟซบุ๊ก

ทั้งที่ตั้งใจเข้าไปโพสต์ภาพเซลฟี่สวยๆ หรือบ้างก็เพียงอ่านข่าว

รายวัน แต่ทราบหรือไม่ว่า ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมักมีความพึงพอใจ

ในชวีติต�า่ โดยผลการวจิยัเมือ่ปี พ.ศ.2557 ซึง่ตพิีมพ์ใน Computers 

in Human Behavior ระบุมีเพียงผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 9 เปอร์เซ็นต์

เท่านัน้ทีใ่ช้เฟซบุก๊เพือ่ติดต่อสือ่สารกบัผู้อืน่ ขณะทีค่นส่วนใหญ่

ใช้เฟซบุ๊กเพื่อดูเรื่องราวต่างๆ ที่แสดงบน News Feed และ    

เม่ือโพสต์อะไรไปแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง พวกเขาจะรู้สึก

เศร้าและมองว่าตนไม่ส�าคัญ และเม่ือออกจากระบบเฟซบุ๊ก    

ผู้คนเหล่านี้จะรู้สึกเสียดายเวลาที่สูญไปกับการนั่งรอคอมเมนต์

และยอดไลก์

ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Current Opinion in Psychology เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ระบุความอิจฉาที่เกิดบน           

เฟซบุ๊กมักมาจากการเห็นเพื่อนโพสต์ภาพวันหยุดแสนสนุก ภาพครอบครัวสุขสันต์ หรือการอัพเดตสถานะความสัมพันธ์            

ซึ่งพวกเขาอาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้ หากน�าสิ่งที่เห็นไปเปรียบเทียบกับตนเองแล้วรู้สึกว่าตนด้อยกว่า

ว่าแล้วก็ปิดเฟซบุ๊กแล้วออกไปท�ากิจกรรมอื่นบ้างดีกว่า!

ในปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ มียอดขายโทรศัพท์มือถือท้ังส้ิน 104.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7 จาก               

75.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2557 ส่วน Michael Hewson จาก CMC Markets บริษัทผู้ให้บริการชั้นน�าด้าน         

CFD Trading ในอังกฤษ เผยว่า แบรนด์ต่างๆ ในอังกฤษอย่าง Inditex และ Ted Baker ต่างเปิดร้านค้าออนไลน์เพราะ           

สร้างยอดขายได้มากกว่าการขายผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว และในเอเชีย จากการจัดโครงการ The 2016 Mobile 500 พบว่า 

ยอดขายโทรศัพท์มือถือจากร้านค้าปลีก 14 ร้านในเอเชียเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ถึง 249.3 เปอร์เซ็นต์

จากการเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นเรื่องท้าทายใหม่ส�าหรับร้านค้าปลีกอี-คอมเมิร์ซ เพราะต้องเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการค้นหาร้านค้าด้วยเสียง รวมทั้งเนื้อหาที่โพสต์ต้องสามารถเข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ วิดีโอยังคงเป็นกุญแจ

ส�าคัญในการแชร์เรื่องราวของแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้า อย่าง Hootsuite แอพพลิเคชันส�าหรับจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย ได้จัดท�า

วิดีโอ Game of Social Thrones ศึกชิงบัลลังก์โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นวิดีโอโฆษณาแบรนด์ที่ล้อเลียนฉากเปิดซีรีส์ดัง Game of 

Thrones ซึ่งตามรายงานของ Practical eCommerce ระบุชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.6 ชั่วโมงต่อวันไปกับการใช้งาน        

สื่อดิจิตอล และใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อวันไปกับการใช้งานสื่อดิจิตอลบนโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น นี่จึงเป็นแรงกดดันใหม่                      

ของแบรนด์ว่าจะสร้างเนื้อหาอย่างไรให้น่าสนใจกว่าเนื้อหาบนสื่อดิจิตอล

ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องตามเทรนด์ให้ทัน เพื่อให้ตนได้เปรียบคู่แข่ง

ความส�าเร็จบางครั้งอาจต้องรอนานเป็นปี สองปี หรือมากกว่านั้น 

แต่เชื่อเถอะว่า ความสุขอย่างมากจะเกิดขึ้นเมื่อได้ลิ้มรสความส�าเร็จ    

ในส่วนของ Gen Y ความส�าเร็จเริ่มต้นได้จากกิจวัตรประจ�าวันท่ีท�า    

บ่อยครั้งจนกลายเป็นนิสัยอย่างการพักผ่อนให้เพียงพอ โดย Gen Y 

อาจมองว่าการนอนหลับคือส่วนหน่ึงของงาน หากต้องการท�างานนี้      

ให้ส�าเร็จก็จงนอนหลับให้ได้อย่างน้อย 533 นาทีต่อคืน หรือประมาณ     

9 ชัว่โมง ส�าหรบัเรือ่งเทคโนโลย ีGen Y 74 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า เทคโนโลยี

ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึงใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ เพราะ

หวังจะเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีด้วย และ 67 เปอร์เซ็นต์ของ Gen Y 

ต้องการเป็นผูป้ระกอบการ เพราะมนีสิยัรกัอสิระและมองว่าประสบการณ์

มีค่ากว่าเงิน แม้จะมีความเสี่ยงมากก็ตาม

ไม่เพยีงเท่านี ้Gen Y ควรรูค้ณุค่าของความยืดหยุ่น โดย 77 เปอร์เซ็นต์

ของ Gen Y บอกว่า ความยืดหยุ่นในการท�างานช่วยส่งเสริมความ

สามารถในการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ และ Gen Y ควรท�างาน        

ให้ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยระบุ ในระยะเวลา 

1 ชั่วโมงที่ไม่ได้ท�างาน Gen Y ใช้สื่อต่างๆ สลับไปมา 27 ครั้ง และ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในช่วงวัยเด็กของพวกเขาช่วยให้พวกเขา

สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ถือว่ายังไม่สายที่วันนี้ Gen Y จะเริ่มสร้างนิสัยเหล่านี้

I never fall down.   
I always fIght.
-- Gianni Versace ผูก่้อตัง้ Gianni Versace S.p.A. --

ผมไม่เคยล้มเพราะผมสู้อยู่เสมอ

เทรนด์ Mobile e-Commerce ปี 2559

นิสัยที่สร้างความส�าเร็จให้ Gen Y ได้อย่างสูงสุด

กลยุทธ์การใช้สื่อของ Donald Trump

ท�าไมเฟซบุ๊กท�าให้เศร้า

นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก Donald Trump เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยเพียงเวลาไม่นานเขาสามารถ

ท�าให้ทุกคนรู้จัก นั่นเพราะเขามีกลยุทธ์ในการใช้สื่อ ซึ่ง Michael Simmons ได้เขียนวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้สื่อของ Donald Trump         

ไว้ว่า Donald Trump มักไม่อายที่จะพูดผ่านสื่อถึงสิ่งที่เขาคิด ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งก็ตามที และหากสิ่งที่น�าเสนอผ่าน

สื่อไปพาดพิงบุคคลอื่น เขาก็พร้อมรับผิดชอบ

นอกจากนี้ แม้ Donald Trump จะเป็นคนพูดจาโผงผาง แต่เมื่อพูดอะไรแล้วก็ลงมือท�าจริง อีกทั้งเขายังแบ่งปันแนวคิดต่างๆ ผ่านสื่อ

ด้วยความมั่นใจ เพราะความม่ันใจช่วยเสริมให้แนวคิดมีความน่าเชื่อถือและท�าให้ผู้รับสื่อมองว่า เขาคือผู้รู้จริงในแนวคิดน้ันๆ และเมื่อ       

มคีนถามค�าถามแต่ไม่สามารถตอบได้ Donald Trump จะพลกิสถานการณ์ให้ตนกลายเป็นผู้สัมภาษณ์ โดยเขาจะถามค�าถามท่ีเป็นประโยชน์

ต่อตนเอง

ขอเพียงใช้สื่อให้เป็นก็มีชัยไปกว่าครึ่ง
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สัมมนาฟรี!(จำานวนจำากัด)

สอบถามรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที ่ 

0-2270-1123-4

28 เมษายน 2559
ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ตึกสยามกลการ 

กรุงเทพมหานคร

เรื่องลับๆ กับอี-คอมเมิร์ซไทย 

และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต 

ผู้อำานวยการอาวุโส สำานักส่งเสริมธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

เคล็ด(ไม่)ลับกับกลยุทธ์  

Marketing Online สไตล์ SME

คุณสุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล 

นักวางกลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล 

บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำากัด

กลเม็ดเคล็ดลับป้ัน

ธุรกิจพันล้าน

พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 

เจ้าของแบรนด์ Karmart  

ธุรกิจนำาเข้า-ส่งออกเครื่องสำาอาง

สูตรลับเงินล้าน 

ฉบับคลีนฟูด 

ชนิสรา โททอง 

เจ้าของแบรนด์ Diamond Grains 

โรงแรมดวงตะวัน  

เชียงใหม่

26  

พฤษภาคม 

2559

โรงแรมประจักษ์ตรา

อุดรธานี

โรงแรมหรรษา เจบี

หาดใหญ่

5  

กรกฎาคม 

2559

28 

กรกฎาคม 

2559

สัมมนาที่จะพาคุณไปไขความสำาเร็จธุรกิจเงินล้าน
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ทุ ก วั น

Nice to Know

FACEBOOK

คนไทยส่งข้อความทางเฟซบุ๊กถึงแบรนด์ต่างๆ

คนไทย

ล้   า   น   ค   น

ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก

ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก

คนไทยใช้เวลาบนเฟซบุ๊ก

 ชั่วโมง/วัน

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กไทย

คนไทยใช้เฟซบุ๊กเพื่อ

SME ไทยกับเฟซบุ๊ก

94%

85%

74%

65%

70%

78%

69%

ใช้ผ่านมือถือ

ติดตามเพจอย่างน้อยหนึ่งเพจ

จะมีการติดต่อเชื่อมโยง

กับธุรกิจ SME อย่างน้อยหนึ่งราย

เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนรู้จัก

และเพื่อนร่วมงาน

เพื่อติดต่อญาติและเพื่อนสนิท

เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นของตนเอง

เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

แบรนด์สินค้าต่างๆ

SME ไทยเกือบเท่าตัว

มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

ในแต่ละเดือน

ที่มา : Facebook

มีแฟนเพจเพื่อขายสินค้าและใช้สร้างแบรนด์ในเฟซบุ๊ก

ล้านราย
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Startup

ฝันที่เป็นจริงคอเกาหลีเมืองไทย

KorEa StrEEt Food

Text : numnim

Turning poinT

กับร้านอาหารเกาหลีริมทางที่จ�าลองภาพเสมือนหลุดออกมาจากซีรีส์เรื่องดังในชื่อว่า “ติ่งเกำหลี” โดนใจคอเกาหลีท้ังหลาย                   

ไม่ต้องบินไกลถึงกรุงโซลหรือเกาะนามิ ก็สามารถสัมผัสกลิ่นอายความเป็นเกาหลีได้เหมือนกัน

ในมุมหนึ่งของตลาดหัวมุม Market & More ฝั่งตรงข้าม The Walk คอมมูนิตี้มอลล์ย่านเกษตรนวมินทร์ คือ จุดก�าเนิดแรกของ Korea 

Street Food ในเมืองไทย เฟรม-ณัฐพล เครือกนก ฟรีแลนซ์หนุ่มด้านโปรดักชั่นภาพยนตร์โฆษณา วัย 26 ปี เล่าที่มาของไอเดีย Korea 

Street Food ให้ฟังว่าเริ่มต้นมาจากที่เขาและแฟนสาว จูเนียร์-สวลี จิรพันธ์พิพัฒน์ ชอบดูซีรีส์เกาหลีมาก จนกระท่ังวันหน่ึงไปเห็น        

ฉากๆ หนึ่งที่พระเอกนางเอกก�าลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารริมทางแห่งหนึ่ง จึงคิดกันว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากไปนั่งกินแบบนั้นสักครั้ง 

และจู่ๆ ความคิดก็แวบเข้ามาในหัว แล้วท�าไมจะต้องบินไปกินไกลถึงเกาหลีด้วยล่ะ ถ้าเราลองเอามาท�าเองจะได้ไหม จากแค่ภาพฝัน       

จึงกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียธุรกิจที่เขาเชื่อลึกๆ ในใจว่าวันหนึ่งจะต้องประสบความส�าเร็จ

“พอคิดขึ้นได้ตอนนั้น มันอยากลองท�าเลย ผมเชื่อแน่ว่ามันต้องบูม คนต้องให้ความสนใจ เพราะยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน ทั้งที่จริงๆ 

มคีนต้องการอยูม่าก ขอเพยีงแค่มคีนเหน็เราเท่านัน้ พอคดิได้กล็องท�าเลย จริงๆ ตอนนัน้เป็นฟรแีลนซ์ท�าโปรดกัช่ันพวกภาพยนตร์โฆษณา 

ก็ได้เงินดีอยู่ แม่ก็ไม่อยากให้ท�า ส่งเรียนมาสูงๆ จะไปค้าขายท�าไม แต่ผมก็แอบท�า เพราะความอยากลองและเราเชื่อว่ามันจะต้องไปได้ 

ตอนน้ันไม่มีเงินทุนเลย ต้องเอาคอมพิวเตอร์ที่แม่ซ้ือมาให้ใช้ไปจ�าน�าหาทุนมาเปิดร้าน ตอนแรกผมกับแฟนก็ไม่มีใครท�าอะไรเป็นเลย       

เราใช้วิธีหาข้อมูลและตระเวนชิมไปเรื่อยๆ แกะรสชาติไปด้วย หัดท�าไปด้วย จนเริ่มโอเคก็ลองหาที่เปิดร้าน ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายเลย แต่สุดท้าย

โชคดีก็มาได้ที่นี่”

“เราท�ารูปแบบแบบเดียวกับที่เห็นในซีรีส์เลย แฟนเป็นคนดูแลเรื่องสูตร ผมรับหน้าที่เป็นพ่อครัว และก็มาได้ที่นี่ ช่วงแรกตลาดเพิ่งเปิด

คนยังไม่เยอะ ขายได้ไม่กี่ร้อยบาท จนมีคนเร่ิมบอกกันปากต่อปาก บวกกับผมเอาไปลงแนะน�าในทวิตเตอร์ด้วยและก็เริ่มติดป้ายร้าน        

คนก็รู้จักมากขึ้นขายดีขึ้นเรื่อยๆ จากหลักร้อยมาเป็นหลักพัน บางคนบินมาไกลจากภูเก็ต จนกระทั่งมีคนเอาไปลงแนะน�าในพันทิป            

อีกรอบหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ไม่มีแล้วคืนละพันสองพัน มันเพิ่มขึ้นมาหลายสิบเท่าตัว ท�าให้เราต้องปรับแผนใหม่ จากท�ายังไงให้

ขายได้ดี กลายเป็นท�ายังไงให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงพอ”

ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน จากร้านเล็กๆ ที่อยากแค่ให้เป็นท่ีรู้จัก เฟรมตัดสินใจเปิดแฟรนไชส์ข้ึนมา เพื่อรองรับความต้องการ          

ของผู้บริโภคที่มีมาอย่างล้นหลาม ไม่น่าเช่ือเวลาเพียงแค่ธันวาคมเพียงเดือนเดียว เขาสามารถเปิดแฟรนไชส์ได้ถึง 7 สาขา สร้างชื่อ          

ให้ติ่งเกาหลีเป็นที่รู้จักไปทั่วไทย

“ถึงจะเป็นร้านอาหารริมทาง แต่เราก็เน้นเรื่องคุณภาพ เราไม่ได้ท�าแค่ตัวร้านให้เหมือน อาหารแต่ละเมนูเราก็ให้ความส�าคัญด้วย 

วัตถุดิบทุกอย่างเราน�าเข้ามาจากเกาหลีไม่ต่างจากร้านใหญ่ๆ แต่เราขายได้ในราคานี้ เพราะต้นทุนเรื่องสถานที่เราถูกกว่า ไหนๆ ท�าแล้ว

ก็ต้องท�าให้ดี เขาอุตส่าห์ตั้งใจมาหาเรา”

กบัความส�าเรจ็ทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็ จนบางครัง้ไม่ทนัตัง้ตวั เฟรมมองว่าทีเ่ขามาถงึจดุนีไ้ด้ เป็นเพราะการมองเหน็ความแตกต่าง และ

เลือกท�าในสิ่งที่ชอบ

“ผมคิดว่าความแตกต่างท�าให้เรามีจุดยืน ขอเพียงแตกต่างคนก็จะมองเห็นเราได้ง่ายขึ้น ที่ส�าคัญหากได้ท�าในสิ่งที่รักและชอบด้วยแล้ว 

ยิ่งท�าให้เรามีความสุข การได้ใช้ชีวิตท�าในสิ่งที่ชอบ และมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ด้วย ผมว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉานะ” 

เราอาจเคยไดย้นิหลายๆ ค�ากลา่วที่ว่า “อยา่เอาเพือ่น

มาท�าธุรกิจ” แต่จุดเริ่มต้นของการท�าธุรกิจของหลายคน 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ที่มักไม่เคย

ท�าธุรกิจมาก่อน สิ่งหนึ่งที่เรามักต้องการก็คือ “เพื่อน”      

ดังน้ัน หลายธุรกิจจึงเสี่ยงที่จะชวนเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วน

เร่ิมต้นท�าธุรกิจไปด้วยกัน แต่จะมีวิธีใดบ้างที่สามารถ       

น�าเพือ่นมาเป็นหุน้ส่วนธรุกิจได้ ขณะเดยีวกนักไ็ม่เสยีเพือ่น 

SME Startup มีค�าตอบดังนี้

ถามหาจุดมุ่งหมายการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจร่วมกัน

 แต่ละคนถงึแม้อยากท�าธรุกจิ แต่กไ็ม่ได้มีจดุมุ่งหมาย

ที่เท่ากันเสมอไป บางคนอาจอยากท�าเพราะรายได้           

บางคนอาจแค่อยากมีธุรกิจของตัวเองเฉยๆ ไม่สามารถ

ลงแรงได้ แต่มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือด้านเงินทุน         

ส่ิงเหล่านี้ต้องถามกันให้ชัดเจน แน่ชัด เพื่อจะได้ไม่มา     

ขัดแย้งกันในภายหลัง

แจกแจงหน้าที่ สิ่งที่ต้องท�าทุกอย่าง

หลังตัดสินใจท�าธุรกิจร่วมกัน และรู้ถึงเป้าหมาย         

และข้อจ�ากัดของหุ้นส่วนแต่ละคนแล้ว ควรแจกแจง         

รายละเอียดของสิ่งที่จะต้องท�าทั้งหมด เพ่ือให้มองเห็น    

ภาพรวมของธุรกิจ และรู้ว่าจะต้องท�าอะไรบ้าง ใคร           

รับผิดชอบอะไร หรือหากไม่สามารถหาคนรับผิดชอบได้ 

จะแก้ปัญหาด้วยวิธใีดได้บ้าง เพ่ือให้ธรุกิจด�าเนนิไปได้ด้วยดี

ลงลายลักษณ์อักษร

หลายคนที่ท�าธุรกิจร่วมกันกับเพื่อน แต่ไม่อยาก         

ท�าสัญญา หรือลงลายลักษณ์อักษร เพราะเชื่อในความ    

เป็นเพือ่น เกรงใจ แต่ความจรงิแล้วการลงลายลกัษณ์อกัษร 

เพ่ือบอกถงึหน้าทีที่ต้่องท�าของแต่ละคน หรอืผลประโยชน์

ท่ีจะได้รับอย่างชดัเจน กลับท�าให้เกดิความสบายใจ มัน่ใจ 

เพราะเป็นกฎเกณฑ์ข้อตกลงท่ีแต่ละคนได้ยอมรับแล้ว       

ดีกว่าตกลงกันด้วยปากเปล่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา           

อาจท�าให้ยากที่จะบอกหรือพูดคุย

ชัดเจนในหน้าที่ทางธุรกิจและมั่นคงในความเป็นเพื่อน

ขอเพียงตั้งใจไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้ง

อะไรขึ้นมาก็จะมั่นคงในความเป็นเพื่อน หน้าที่ทางธุรกิจ

ก็ว่ากันไปตามถูกผิด มิตรภาพก็ยังคงอยู่ตลอดไป

06-1995-2123
ติ่งเกาหลี

ติ่งเกาหลี

จากภาพๆ หนึ่งในซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่ง

ฉากพระเอกนางเอกก�าลังนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารริมทาง

ที่ตกแต่งด้วยเต็นท์ผ้าใบสีแดง มีโต๊ะนั่งอยู่เพียงไม่กี่โต๊ะ ใครเลยจะคิดว่านี่คือ

จุดเริ่มต้นของธุรกิจสุดฮอตที่ก�าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

How To guides

ไม่ให้เสียเพื่อน
เมื่อเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ
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ความเสีย่ง 5 ประการ  

ท่ีผูป้ระกอบการทุกคนต้องแบกรบั

ความเส่ียงกบัการท�าธรุกจินัน้เป็นของคูก่นั  และถอืเป็นภยัคกุคามด้านความมัน่คงในการประกอบธรุกจิ แม้ในแต่ละ

ธรุกจิจะมรูีปแบบธรุกจิ เป้าหมาย รวมถงึวัตถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ความเสีย่งในแต่ละธรุกจิจงึไม่เหมอืนกนั 

แต่จดุร่วมทีเ่หมอืนกนักย็งัมอียู ่ผูป้ระกอบการจงึต้องพร้อมทีจ่ะรับมอืความเสีย่งเหล่านัน้

สูญเสียงานประจ�าที่มั่นคง

แม้ว่าการมีชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือน 
จะเหนื่อย แต่กม็รีายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน

ในแต่ละเดือน แถมสิ้นปียังมีโบนัสอีกต่างหาก แต่
เมื่อคณุเลอืกเสยีสละงานประจ�ามาท�าธรุกจิของตวัเอง 
วันนั้นคือความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับด้วยตัวเอง
ทั้งหมด เงินทุกบาทคือสิ่งส�าคัญมากๆ ในชีวิตคุณ 
และหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากไม่ขาดทนุ เงนิ
ที่เหลือจะกลายเป็นก�าไร ซึ่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่า  
รายได้ตลอดปีของคณุนั้นจะมากกว่าเงนิเดอืน และ
โบนสัที่จะได้รบัหรอืเปล่า

เสี่ยงกับเงินที่ใช้ลงทุน      
ในบางธุรกิจจ�าเป็นต้องมีเงินลงทุนจ�านวน
ที่ค่อนข้างสูง เราอาจไปขอหยิบยืมเพื่อน

มา ครอบครัวช่วยเหลือมาให้อีกส่วน ที่เหลือกู้
ธนาคารมาสานฝัน แต่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเงิน
ลงทุนจากตัวเอง เงินส่วนนั้นอาจเป็นเงินเก็บทั้งชีวิต 
ที่ส�าคัญอย่าลืมว่าการจะไปขอยืมเงินจากใครก็ไม่ใช่
เรื่องง่าย อาจมีเรื่องของสัญญา การค�้าประกัน  
หนี้สิน ดอกเบี้ย ที่เราต้องแบกรับ ซึ่งเราต้องค�านวณ
ให้ดีว่ารายได้จากธุรกิจเพียงพอกับการช�าระเงินยืม
คืนหรือไม่ และความส�าเร็จจากธุรกิจนั้น คุ้มค่า 
ที่จะเสี่ยงหรือไม่

1

2

วางแผนผิดกับความเป็นจริง

ก่อนที่คุณจะเริ่มท�าธุรกิจ คุณอาจวางแผน
เอาไวจ้นทกุอย่างดดูมีากๆ อะไรๆ กส็มบรูณ์ 

ปัญหามทีางแก้ แต่ในความเป็นจรงิ ไม่ว่าความคดิจะดูดี
แค่ไหน มนักอ็าจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคดิเสมอไป ดงันั้น 
ต้องพยายามอย่าฝันไปไกลเกินความเป็นจริงมากนัก 
ค�านึงจากทรัพยากรที่เรามี และความเป็นไปได้ว่า 
ธรุกจิจะไปถงึขั้นนั้นได้หรอืเปล่า ไม่ผดิที่คณุจะฝัน แต่
ในช่วงแรกสิ่งที่คุณต้องคิดวางแผนและโฟกัสควรเป็น
เรื่องอะไร ดูยังไงก็ไม่น่าใช่เรื่องซื้อรถกับจ้างพนักงาน
หรอก ถูกไหม หลังจากแบรนด์คุณดัง มีคุณภาพแล้ว  
จะพฒันาไปให้ถงึระดบัประเทศกย็งัไม่สาย 

คาดถึงพฤติกรรมและผลลัพธ์

พนกังาน ลูกจ้าง ลูกน้อง ไม่ว่าคณุจะเรยีก
เขาว่าอะไร แต่คนที่คณุจ้างเขามาท�างานด้วย 

จะอยู่หรอืไป ทกุอย่างอยู่ในก�ามอืของนายจ้างอย่างเรา
แล้ว ดงันั้น การค�านวณเงนิหมนุเวยีนทางธรุกจิ เป็นสิ่ง
ที่พลาดไม่ได้เลย ส่วนนกัการตลาดต้องวเิคราะห์พฤตกิรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยที่จะส่งผลรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อให้ได ้ฝา่ยผลติหรอืโรงงานที่ผลติกต็อ้งผลติสนิคา้ที่มี
คณุภาพ หากคณุเป็นธรุกจิขนาดเลก็ ทั้งหมดนี้คณุต้อง
ท�าเอง คิดเอง วางแผนเอง ค�านวณและวิเคราะห์เอง 
และอาจต้องผลิตเองด้วย (อย่างดีก็มีลูกจ้างช่วยคิด)  
นั่นหมายความว่า ถ้าพลาดขึ้นมากเ็จบ็และได้รบัผลกระทบ
ไปตามๆ กนั

ต้องไว้วางใจหุ้นส่วน 

และเพื่อนร่วมงาน 

ไม่มีใครสร้างธุรกิจได้จากอากาศธาตุ เรา
จ�าเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นๆ เช่น การขอค�าแนะน�าจาก 
ที่ปรกึษาทางธรุกจิ พึ่งพาหุ้นส่วนหรอืคนรู้จกัที่สามารถ
แนะน�าบรษิทัโลจสิตกิส์ดีๆ  ให้กบัเราได้ ต้องพึ่งพาพนกังาน
ให้ด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของเราได้ และอีกหลายๆ 
เรื่อง ความล้มเหลวในความสมัพนัธ์กบัคนกลุ่มนี้ อาจ
เป็นสาเหตใุห้ธรุกจิของเราต้องได้รบัผลกระทบในทางลบ
ได้ง่ายๆ วธิลีดความเสี่ยงคอื พยายามรกัษาความสมัพนัธ์
ที่ดแีละสร้างความน่าเชื่อถอืกบัพวกเขา แม้ว่าจะมโีอกาส
ที่พวกเขาจะจากเราไปหรอืมเีหตใุห้ต้องจบความสมัพนัธ์
ในการท�าธรุกจิร่วมกนั กด็กีว่าที่เราจะไม่ท�าอะไรเลย 

4

5

3
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ชาช่า-ริต์ตา รามณรงค์

ก้าวแรกของการเป็น

ผู้ประกอบการมักจะยากเสมอ

ยิ่งไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์การท�าธุรกิจมาก่อน

ท�าให้หลายคนหวั่นๆ ไม่กล้ากระโดดเข้ามาเต็มร้อย

หรือบางคนก็แค่คิด แต่ไม่กล้าที่จะลงมือท�า จริงๆ แล้ว

ไม่มีอะไรยากเกินไปหากมีความตั้งใจเป็นทุนตั้งต้น

ดังเช่น ชาช่า-ริต์ตา รามณรงค์

ที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเมื่ออายุเพียง 19 ปีเท่านั้น

และ 5 ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้พิสูนจ์แล้วว่า

การท�าธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์ ศูนย์ทั้งในแง่ความรู้ 

ความคุ้นเคย ความช�านาญ และประสบการณ์

แต่ก็สามารถที่จะผลักดันให้ธุรกิจ

เติบโตได้อย่างที่ต้องการ
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Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto, กฤษฎา ศิลปไชย

ทั้งนี้คัมภีร์ที่ชาช่ายึดถือในการท�าธุรกิจ            

ก็คือ ทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ เป็นการเรียนรู้

จากการลงมอืปฏิบติัจรงิ หรอื Learning by Doing 

เมื่อเจอปัญหาอุปสรรค ก็หาทางแก้ไข ลองผิด   

ลองถกู จ�าเป็นบทเรยีน แล้วน�ามาใช้ในการท�าธรุกจิ 

วนวียนเช่นนี้เรื่อยไปตลอด 5 ปีของการท�าธุรกิจ 

และด้วยเหตนุี ้Sugar Moustache หรือเจ้าหนวด

หวานที่หมายถึงการผสมผสานของผู้หญิง และ

ผู้ชายอย่างลงตัว จึงไม่ใช่เป็นแค่ปฐมบทของการ

ท�าธุรกิจของชาช่าเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้

การท�าธุรกิจที่หาไม่ได้ในต�าราเล่มใดๆ อีกด้วย 

ชาช่า และแนวทางการท�าธุรกิจของเธอ          

จึงเป็นอีกตัวอย่างของผู้ประกอบการที่จะช่วยให้

คุณเกิดความกล้าที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ        

มือใหม่บ้าง

ตอนนี้คุณท�ำธุรกิจอะไรบ้ำง

ตอนนี้ที่ช่าท�าอยู่มีร้าน Sugar Moustache 

ซึ่งมีสินค้าที่ผลิตและจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์   

Sugar Moustache หลายชนดิทัง้เสือ้ผ้า เคสมือถอื 

แอกเซสซอรี นาฬิกา กระเป๋า เป็นต้น Sugar 

Moustache นีเ่ริม่มาเม่ือ 5 ปีทีแ่ล้ว จากออนไลน์

กม็าสูอ่อนกราวนด์ มี 3 สาขาคอืที ่สยามสแควร์วนั 

เอเชียทีค และเทอร์มินอล 21 แล้วเร็วๆ นี้จะเปิด

ที่โคราชเพิ่มอีกหนึ่งสาขาด้วย นอกจากนี้ ก็ยังมี

ร้านหน้ายิม้ทีเ่พิง่เปิดเมือ่ปลายปีทีผ่่านมา เป็นร้าน

ที่ขายขนมปังเย็นและเครื่องดื่ม อยู่ที่ซอยจุฬา 48  

แล้วก็มีท�าเสื้อผ้าตุ๊กตาขายผ่านออนไลน์ชื่อ        

Pixiedust เริ่มมาเมื่อกลางปีท่ีแล้ว แต่อันน้ี          

ถือว่าเป็นกึ่งงานอดิเรกมากกว่า 

 

Sugar Moustache เป็นธุรกิจแรกที่คุณ

เริ่มใช่มั้ย

Sugar Moustache ถือเป็นธุรกิจแรกที่ช่า    

เริม่ท�า เมือ่ตอนอาย ุ19 ปี จรงิๆ เลยเริม่แรกไม่ได้

ตัง้ใจว่าจะท�าเป็นธรุกจิเป็นเรือ่งเป็นราว แต่เกดิจาก

ความชอบส่วนตัวคือช่าชอบหนวดก็เลยลองวาด

เล่นๆ  จากนัน้กล็องเอาหนวดมาท�าเป็นเสือ้ และ

แหวนโพสต์รปูลงในอนิสตาแกรมปรากฏว่ามคีนชอบ

และเริม่ถามว่ามีสนิค้าอย่างอืน่อกีหรอืเปล่า กเ็ลย

พัฒนาไปท�าเป็นเคสมือถือ และอื่นๆ หลายอย่าง 

พอดว่ีาในตอนนัน้เราได้ไปออกงานทเีชิต้ เฟสตวิลั

ที่เมืองทองธานี ก็เอาเสื้อที่ท�าไปทดลองขายด้วย 

ซึ่งขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว ตอนนั้นก็คิดว่า   

ถ้าท�าเป็นธุรกิจน่าจะไปได้ดี 

ย้อนไปตอนนั้นเมื่อ 5 ปีที่แล้วอินสตาแกรม

เพิง่มา เรากไ็ม่รูห้รอกว่ามนัสามารถท�าการตลาดได้ 

แต่ด้วยความทีอ่อนไลน์เป็นช่องทางทีมี่ความเสีย่ง

น้อย ไม่มีปัญหาต้นทุนเรื่องหน้าร้าน และไม่ต้อง

เก็บสต๊อกสินค้า เลยช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจ      

ได้ง่าย โพสต์อะไรขึน้ปุบ๊เหน็กันไปทัว่โลก สามารถ

แชร์ ไลก์ กันได้กระจายเป็นลูกโซ่ พอช่าเห็นว่า

มันมีเอฟเฟ็กต์แบบนี้ก็เลยลอง แต่ก็กลัวเขาด่า

เหมือนกันเพราะมันยังไม่มีใครท�าการตลาด         

ในนั้นเลย พอเริ่มจากตรงน้ันมันก็เติบโตได้ดี     

จากนั้นเราก็ท�าเว็บไซต์เป็นเรื่องเป็นราว และเริ่ม

ขยบัขยายธรุกจิ เปิดเป็นหน้าร้านของตัวเอง เพราะ

ด้วยธรรมชาติการซื้อเสื้อผ้า ลูกค้าย่อมมี           

ความอยากเห็นและทดลองใส่จริง 

 

นั่นท�ำให้คุณติดใจกำรท�ำธุรกิจ

ใช่มันสนุก ทุกอย่างมันเริ่มมาจากความชอบ 

เป็นคนชอบออกแบบ ชอบหนวด ชอบใส่ทีเชิ้ต 

ชอบเปลี่ยนเคสโทรศัพท์บ่อย ด้วยความชอบ        

ก็ท�าให้เราลุยแล้วก็สนุก ช่าจะไปเดินซื้อผ้าเอง

แถววัดสน ไปจับไปเลือกผ้าด้วยตัวเอง อันไหน

ไม่รูก้ถ็ามคนขาย หาช่างตัดเสือ้เอง วางแพตเทิร์น

เอง โดยเอาเสื้อตัวหนึ่งมาวางแล้วก็ตัดตามนั้น 

แต่จรงิๆ ด้วยความทีไ่ม่มคีวามรูธ้รุกจิเลย เริม่ต้น

จากศูนย์ แรกๆ ก็มีปัญหาเยอะมาก เชื่อมั้ย       

เริ่มต้นเลยก็แพ็กของส่งกันไม่ทัน ส่งผิดส่งถูก    

บางคนได้กล่องเปล่าไปกม็ ีฉะน้ันถามว่าท�าธรุกจิ

สนกุมัย้ กส็นกุนะ แต่กย็ากส�าหรบัคนทีไ่ม่เคยท�า

มาก่อนแล้วไม่มีความรู้อะไรเลย ฉะนั้นอาจจะ   

บอกได้ธุรกิจของช่ามันโตมาได้ด้วยการลองผิด

ลองถูกจนทุกอย่างลงตัว คือตอนหลังเริ่มเซ็ต      

ทกุอย่างเป็นระบบมากขึน้ มซีพัพลายเออร์มาช่วย

วิ่งงานให้ ก็ท�าให้เราเบาลงแล้วเอาเวลาไปโฟกัส

เรื่องอื่นแทน 

 

คุณคิดว่ำเพรำะอะไร Sugar Moustache 

ถึงเติบโตเร็ว

จุดเด่นของ Sugar Moustache ที่เราตั้งใจ

ตั้งแต่แรกคือ ตั้งราคาไม่สูงมาก แต่เน้นวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพดี เพ่ือให้คนตัดสินใจซื้อได้ง่าย          

การเอาหนวดมาเล่นก็เป็นสิ่งใหม่ ยังไม่มีใครท�า 

ด้วยมนัเป็นสิง่ทีใ่หม่อยู่ คนกเ็ลยชอบในตอนแรกๆ 

แต่ตอนนีต้้องยอมรบัว่าพอมนัรูส้กึว่ามนัไม่ใหม่แล้ว 

ช่ากต้็องหาทางปรบัเปลีย่น คอนเซ็ปต์ร้านก็ปลีย่น  

มโีลโก้เป็นผูช้ายมหีนวด  จะไม่มอีะไรทีข่ายหนวด

เดี่ยวๆ แล้ว แต่ถ้าคนนึกถึงหนวดก็จะนึกถึง     

ร้านเราอยู่

จริงๆ มอียูช่่วงหน่ึงทีช่่าเหน็ว่าคนขายครีมกนั

เยอะแล้วก็ไปได้ดี ก็เลยลองท�าดู ท�าเป็นแบรนด์

ของเราเองเลย ขายได้อยู่ประมาณปีหนึ่ง ก็ขาย   

ดมีาก แต่มันท�าให้ไม่มีเวลาให้กบั Sugar Moustache 

เลยเลิกท�า เหมือนสุดท้ายมันจะต้องเลือกว่า       

จะเอาอนัไหนระหว่างครมีกับ Sugar Moustache 

ซึ่งตอนนั้น Sugar Moustache เติบโตมาแล้ว

ระยะหนึ่ง เห็นพัฒนาการของธุรกิจแล้ว แต่ครีม

มีคู่แข่งขันเยอะมาก คนขายเยอะมาก คนเราก็มี

แค่หน้าเดียวเวลาใช้ก็ใช้ครีมแบรนด์เดียว ถ้าเขา

ไปเจอแบรนด์ไหนท่ีถูกใจมากกว่าเขาก็พร้อม     

จะเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์ใหม่ ฉะนั้นมันยากกว่า

การท�า Sugar Moustache ที่ส�าคัญมันเล่นกับ

หน้าคน ถ้าเกิดปัญหาอะไรกับหน้าเขาขึ้นมา        

กล็�าบาก ช่าเลยตดัสนิใจเลอืกกลบัมาดแูล Sugar 

Moustache แบบเต็มที่ดีกว่า

ร้ำนหน้ำยิ้มมีที่มำอย่ำงไร

ร้านหน้ายิ้มจะช่วยกันกับคุณแม่และพี่เลโอ 

โซสเซย์ เริ่มจากคุณแม่อยากท�าขนม อยากเปิด
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มันสนุกมากกว่า

มีอะไรให้ท�า เวลาว่างแทนที่จะไปดูหนัง ช้อปปิ้ง

ก็ไปดูร้าน ไปเดินหาผ้า ออกแบบเสื้อ

มันมี Activity ให้ท�า

ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตและอนาคต

คอฟฟี ่ช็อป ตอนนั้นช ่าเรียนปริญญาโท                

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ก็จะเดินผ่านร้านนี้       

ซอยจุฬา 48 เห็นว่าห้องนี้ว่างตลอด ท�าเลก็ดี       

มีนักเรียนสาธิต นักศึกษา และก็ผู้ปกครอง ก็เลย

ติดต่อขอเช่า ได้ร้านก่อนจากนัน้กค็ดิว่าจะท�าอะไร 

คือคุณแม่อยากขายขนมอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะขนม

อะไร ก็เลยพยายามหาว่าขนมอะไรจะเหมาะกับ

คนแถวนี้ สรุปก็มาเปิดเป็นร้านเครื่องดื่มแล้วก็

ขนมปังเย็น ซึ่งย่านนั้นยังไม่มีร้านแบบนี้ แต ่      

ทั้งตัวคุณแม่ พี่เลโอ และช่า ไม่มีใครท�าขนม       

เป็นเลย เราก็ไปเรียนด้วยกัน 

ช่วงแรกทีเ่ปิดร้านใหม่ๆ มคีนเข้าร้านน้อยมาก 

ก็กังวลเหมือนกัน คิดกับตัวเองว่าวันหนึ่งได้แค่นี้

เองเหรอ ช่วง 2-3 เดือนแรกขาดทุนเยอะมาก       

เป็นแสน ตกใจว่าจะอยู่ไหวเหรอ  นี่เราท�าเหนื่อย

มากเลยนะกว่าจะเปิดร้านได้ ยอมรับว่าถึงขั้นคิด

จะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่น แต่อีกใจก็ว่าลองดู       

ต่อไปก่อนแล้วกัน แล้วเราก็พยายามคดิแก้ปัญหา 

คือตอนแรกท่ีร้านไม่มีเมนูกาแฟเลย ก็มาคิดว่า

คนแถวนีกิ้นกาแฟ แล้วถ้าเขากินแล้วจะกลบัมาอกี

เพื่อจะมากินกาแฟทุกเช้าๆ ก็เลยเพิ่มเมนูกาแฟ

ที่หลากหลายขึ้น ปรากฏว่ามันก็ช่วยได้ มีคนเข้า

ร้านมากขึน้ คอืเราต้องหาด้วยว่าร้านเราขาดอะไร 

แล้วคนแถวน้ีเขาน่าจะกินอะไร เอาเข้ามาเสริม 

ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ  แต่มันก็อาจจะช้าหน่อย

เท่านั้นเอง

คุณวางแผนอย่างไรกับการโตของร้าน       

หน้ายิ้มบ้าง 

ถ้าร้านนี้ไปได้ดี ก็ต้ังใจจะเปิดอีกสาขาหนึ่ง 

แต่จริงๆ ร้านน้ีเพิง่เปิดเม่ือปลายปีทีแ่ล้ว ช่ายงัไม่ได้

ประชาสมัพนัธ์อะไรมาก คดิว่าต่อจากนีจ้ะเร่ิมลยุ

เรื่องการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น อาจจะมี      

ให้รายการมาถ่าย มารีวิว แล้วก็เร่ิมท�าโซเชียล   

มเีดยีอย่างจรงิจัง ซึง่โดยภาพของปังเยน็ชอ็กโกแลต 

เป็นอะไรที่คนชอบไลก์ชอบแชร์กันอยู่แล้ว อันน้ี

เลยคิดว่าไม่น่ายาก คือเคยลองซ้ือเฟซบุ๊กแอด   

คนแชร์ คนไลก์เป็นพันเยอะมาก เพราะภาพ       

ปังเย็นมันน่ากิน ยุคน้ีทุกคนไปกินอะไรสักอย่าง 

ก็ต้องถ่ายรูปแชร์กัน ซึ่งการใช้โซเชียลมีเดีย        

กับอาหารจะง่ายกว่าสินค้าประเภทเสื้อผ้าซ่ึงมัน 

Unique แล้วแต่คนว่าจะชอบหรือไม่ชอบ 

นอกจากนี ้ถ้าเป็นอะไรเกีย่วกบัอาหาร คณุภาพ

และการควบคุมคุณภาพจะส�าคัญมาก วัตถุดิบ   

เราเลอืกคอืใช้ของทีด่ีหมดเลย ซึง่ขนมปังแผน่ละ 

6-7 บาท ท็อปปิ ้ง ช็อกโกแลตเฮอร์ชีส์คือ             

ของน�าเข้า เวลากินก็จะรู้ว่ามันอร่อย ไม่ใช่เอา

ชอ็กโกแลตทีเ่ขาผสมเองมาทาบางๆ ทุกอย่างเน้น

คุณภาพ  ช่าคิดว่าเราต้องท�าให้ดี เพราะวันหนึ่ง

เขาเข้ามาแล้วชอบ เขาจะกลับมาอีก แล้วถ้า      

เขากลับมากินอกีก็ต้องรักษาความอร่อยให้เหมอืน

เดิมด้วย เพราะถ้ามันไม่เหมือนเดิม เขาก็จะ        

ไม่กลบัมาอกีเลย สมมตุช่ิากนิอาหารร้านหน่ึงแล้ว

มันไม่อร่อย ช่าก็จะไม่เข้าไปอีกเลย ไม่กลับไป    

ลองใหม่ด้วย ฉะนั้น คุณภาพส�าคัญมากแล้วต้อง

รักษาคุณภาพให้ได้ตลอดด้วย นอกจากนี้ ก็จะ

ต้องพยายามคิดหาเมนูใหม่ๆ ตลอดเวลา เมนู     

ที่เป็น Unique ของเรา คนต้องมาที่น่ีเพื่อกิน       

อันนี้ซึ่งที่อื่นไม่มี ตอนนี้ช่ากับคุณแม่แล้วพี่เลโอ

ก�าลังท�าอยู่หลายเมนูมากลองผิดลองถูกกันอยู่ 

เพราะเราอยากให้คนมาที่นี่แล้วหาที่ไหนไม่ได้     

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกัน

แล้ว Pixiedust ล่ะ  

ช่าเป็นคนชอบเล่นของเล่น โมเดลต่างๆ แล้ว

ก็ชอบสะสมตุ๊กตามากๆ เวลาที่ซื้อตุ๊กตาใช้เงิน

เยอะมาก ก็หาวิธีแบ่งเบาเงินที่หมดไปกับตรงนี้ 

เลยท�าชุดเสื้อผ้าตุ๊กตาขาย ออกแบบเอง หาช่าง 

หาผ้าเอง สไตล์ก็จะเป็นตัวของเราเอง เน้นเป็น

กางเกงขาสัน้ ขายาว เสือ้ยดื ใส่แล้วเท่ๆ มากกว่า

แบบกระโปรงฟฟู่องเหมอืนแบรนด์อืน่ ใช้ชือ่แบรนด์ 

Pixiedust เริม่ท�าเม่ือกลางปีทีแ่ล้ว ขายบนเฟซบุก๊ 

อย่างเดียว คือช่ามองว่าในโลกเฟซบุ๊กยังมีกลุ่ม

คนที่เล่นตุ๊กตา เขาก็จะเข้ามาซื้อตลอด ถามว่า

เป็นธรุกิจเลยมัย้ก็ไม่ใช่ซะทเีดยีว เป็นการตอบสนอง

ความชอบส่วนตวัมากๆ  เหมือนงานอดเิรกมากกว่า 

แต่เป็นงานอดเิรกทีท่�าแล้วได้เงนิ แล้วทีส่�าคัญคือ

มันเวิร์กอย่างน่าตกใจ เพราะคนที่ซื้อตุ๊กตา          

ได้นี่ต้องมีก�าลังซื้อระดับหนึ่งเพราะราคามันแพง 

ดังน้ัน การที่เขาจะตัดสินใจยอมควักกระเป๋าซ้ือ

ชุดตุ๊กตาที่ราคาก็ไม่ได้ถูกมากก็ไม่ใช่เร่ืองยาก 

เวลาที่เขาซื้อก็จะซื้อๆ ๆ เลย

งานในวงการกยั็งมตีลอด ท�าไมต้องท�าอะไร

เยอะแยะขนาดนี้ 

มนัสนกุมากกว่า มอีะไรให้ท�า เวลาว่างแทนที่

จะไปดูหนัง ช้อปปิ้งก็ไปดูร้าน ไปเดินหาผ้า 

ออกแบบเสื้อ มันมี Activity ให้ท�าที่มีประโยชน์

ต่อชวีติและอนาคต วนัหนึง่ถ้างานแสดงในวงการ

น้อยลง เราก็ยังมีธุรกิจของเราซึ่งมันอยู ่ได้           

แล้วช่าคิดว่าอายุไม่ได้เป็นข้อจ�ากัดการท�าธุรกิจ  

ยิ่งท�าเร็วยิ่งดี เพราะยิ่งมีเวลาเรียนรู้เยอะ สมมุติ

รอจนโตแล้วค่อยมาเริ่มต้น เวลาก็น้อยลง โอกาส

ก็น้อยลง

อกีอย่างช่าท�างานในวงการมาตัง้แต่เดก็มากๆ 

ก็เลยไม่คิดว่าการท�างานต้องรออายุเยอะๆ          

แล้วค่อยท�า พอมาท�าธุรกจิมนัสนกุเพราะไม่มใีคร

ในครอบครัวมีแบ็กกราวนด์ด้านนี้เลย ลุยเอง        

เรียนรู้เองหมดเลย ปีที่แล้วเร่ิมท�าดีเจด้วย            

จดัรายการตัง้แต่ตห้ีาถงึแปดโมงเช้า ต้องตืน่นอน

ตอนตสีีท่กุวนั แต่ทกุวนันีค้นเราอยู่กบัมอืถอืตลอด 

ก็ใช้มือถือนี่แหละท�างานติดต่อ เช็กโน่นนี่ แต่     

ในแง่การออกแบบจะท�าได้จริงๆ จังๆ กับหน้า

คอมพิวเตอร์ก็อาศัยว่าเป็นคนนอนดึก กลางคืน   

ก็จะนั่งออกแบบไปเรื่อยๆ กลางวันวันไหนมีเวลา

ก็จะเข้าไปที่ช็อปบ้าง

อย่างไรกต็าม ถงึจะท�างานมาตัง้แต่เดก็แต่ในแง่

ธรุกิจทีบ้่านไม่มีใครท�ามาก่อนนะ คุณพ่อเป็นนักบนิ 
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คุณแม่เป็นแม่บ้านคอยดูแลทุกคนในครอบครัว 

แต่สิ่งนี้อาจอยู่ใน DNA หรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะ

ตอนนี้คุณแม่ก็มาท�าด้วยกัน ท่ีบ้านไม่มีใคร         

ท�าอาหารเก่ง แต่ชอบ กไ็ปเรยีน ท�าไปเรยีนรูก้นัไป 

แต่ด้วยที่บ้านเลี้ยงช่ามาแบบให้อิสระเยอะ อยาก

ท�าอะไรกท็�าไปเถอะถ้าท�าแล้วไม่เดอืดร้อนคนอืน่

ก็เลยท�าให้กล้าที่จะลองท�าโน่นนี่

อะไรเป็นจุดแข็งของคุณในการท�าธุรกิจ

เราอยู่ในเทรนด์ตลอดเวลา เราไม่ล้าหลงั อะไร

ที่มาใหม่เราตามตลอด สินค้าใหม่ๆ ที่เมืองไทย

ยังไม่มี เราก็จะมาผลิตเป็นแบรนด์เราแล้วขาย    

ในไทย อะไรทีเ่อาต์เทรนด์ไปแล้ว คนกจ็ะไม่สนใจ 

หรอืล�า้เทรนด์เกนิไปคนกร็บัไม่ไหวเช่นกนั แต่เรา

อยู่ในเทรนด์อันน้ีท�าให้เราสามารถตอบโจทย์    

ความต้องการของตลาด แต่การอยู่ในเทรนด์       

กเ็สีย่งกบัการโดนก๊อบป้ี อย่าง Sugar Moustache 

โดนก๊อบปี้เยอะมาก เชื่อมั้ยบางครั้งเพิ่งวาด       

แบบใหม่เสร็จ มีคนเอาไปท�าเสื้อก่อนเราอีก        

ลายนี้เรายังไม่ได้เอาไปท�าเสื้อเลย ก็รู้สึกตกใจ      

แต่ก็คิดบวกไปว่าแบรนด์เราคงดังเขาเลยท�าตาม 

มลีายหนึง่ช่าวาดเองกบัมอื แล้วไปเดนิทีส่ยามสแควร์ 

เข้าไปมีร้านหนึ่งมีลายเหมือนที่เราออกแบบเลย

เปล่ียนแค่นดิเดียวแต่เรารู ้ กท็�าเลยถ่ายรปูเอามา

ดูเล่นๆ

เป็นนักแสดงมาท�าธุรกิจ แถมคุณยังเด็กอีก 

คุณจริงจังแค่ไหน

อันที่จริงทั้ง Sugar Moustache และร้าน    

หน้ายิ้ม ช่าพยายามที่จะไม่ออกตัวว่าเป็นของช่า

ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือมีช่วยโปรโมตได้ แต่พยายาม

ไม่ออกตวัจริงจงั อย่างร้านนีเ้พิง่เปิดกม็คีนเข้ามา

ถามก็บอกแต่ไม่ออกตัวจริงจัง เพราะไม่อยากให้

มันยึดติดกับตัวช่า แต่อยากให้อยู ่ด้วยตัว             

ของมนัเองมากกว่า ซ่ึงการท่ีธรุกจิจะอยูไ่ด้ด้วยตวั             

ของมันเองกต้็องเริม่ต้นทีค่ณุภาพ อย่างเสือ้ Sugar 

Moustache ช่าก็ไปเดินเลือกผ้าเองที่แหล่งขาย

ผ้า สกรีนเองทุกอย่าง เลือกสิ่งท่ีดี คือพยายาม    

ท�าทุกอย่างให้มันดีด้วยตัวของมันเอง เพราะสิ่งนี้

จะแสดงให้เห็นว่าช่าจริงจังแค่ไหน

ตอนนี้ลูกค้า Sugar Moustache เป็นคนจีน 

80 เปอร์เซ็นต์ เขาเข้าร้านมาทีจะซื้อเยอะมาก      

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อง่ายนะ มีการพลิกเสื้อดูตะเข็บ

กันจริงจังเลย คือตรวจความเรียบร้อย คุณภาพ 

และเขาจะถามเลยว่าแบรนด์ไทยหรือเปล่า           

ถ้าของไทยเขาจะซื้อเลย เขาชอบแบรนด์ไทย     

แล้วทเีชิต้มนัขายง่ายด้วย คอืลกูค้าชาวจนีจะรูจ้กั

เราผ่านอินสตาแกรมในตอนแรกๆ เวลามา      

เมืองไทยก็อยากจะมาร้านนี้ แต่ว่าในระยะหลังๆ 

จะได้ลกูค้าจนีจากทีเ่ขาเดนิ เพราะทัง้เทอร์มินอล 

และเอเชียทีค จะเป็นแหล่งทัวร์ลง ส่วนคนไทย

กลุ ่มที่ชอบเป็นลูกค้าประจ�า ลูกค้าใหม่                    

ก็มีบ้าง ตอนนี้ช่าขยายตลาดไปกลุ่มเด็ก มีไซส์    

เด็กด้วย
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เราท�าแบบ

Learning by Doing มากกว่า

ผิดก็แก้ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ

ซึ่งคิดว่าการลองผิดลองถูกนี่ดีที่สุด

เพราะเราได้เรียนรู้เอง

ได้แก้ไขเองว่ามันผิดจากตรงไหน

การท�าธรุกจิให้ประสบการณ์อะไรกบัคุณบ้าง

ท�าให้ได้เรียนรู้เยอะมากเพราะเราเร่ิมต้น       

จากศูนย์จริงๆ Sugar Moustache ท�าเอง         

ทุกอย่าง มันยังเล็กมากๆ เป็นเหมือนธุรกิจ 

ครอบครัวมากกว่า มีแค่ช่า แม่ พี่เลโอ พี่ขวัญ        

(ผู้จัดการส่วนตัว) แค่นี้ นอกนั้นก็เป็นน้องในร้าน 

ไม่มีออฟฟิศ แล้วเราก็เริ่มจากออนไลน์ซึ่งต้นทุน

ต�่าก่อนที่จะมาโตบนออนกราวนด์ ที่ผ่านมาเรียก

ได้ว่าเราท�าแบบ Learning by Doing มากกว่า 

ผิดก็แก้ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ซึ่งคิดว่าการ    

ลองผิดลองถูกนี่ดีที่สุดเพราะเราได้เรียนรู้เองได ้

แก้ไขเองว่ามันผิดจากตรงไหน ปัญหาทีเ่จออาจจะ

ยงัไม่ใหญ่มาก ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งการท�างานท่ีอาจจะ

ไม่เป็นระบบ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต แต่พอเจอปัญหา

เราก็เรียนรู ้แล้วก็สร้างระบบเพื่อแก้ปัญหา              

ขึน้มา ซึ่งอนันี้เป็นเรือ่งด ีสิง่ทีไ่ดค้อืประสบการณ์

ได้รู้อะไรเยอะแยะ บางทีเจอลูกค้าต่อว่าเด็ก           

ที่ร้านว่าไม่น่ารกัพูดจาไม่ด ี เรากไ็ด้เรยีนรูเ้ร่ือง        

การจดัการคน สอนน้องที่ร้านเร่ืองการบริการ       

วิธีการพูด 

คุณมแีรงบนัดาลใจมาจากไหนในการออกแบบ

มหีลายครัง้ทีค่ดิไม่ออก คดิลายทีจ่ะออกแบบ

ไปไม่ออก คิดแบบเสื้อไม่ออก จะเอาแบบไหนดี 

มาถึงทางตนัก็ม ีซ่ึงเรือ่งนีจ้ะส�าคญัมากส�าหรบัช่า 

ช่าก็จะหาแรงบันดาลใจ บางครั้งก็ไปเดินดูผ้า   

เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆ บางครั้งก็ไปต่างประเทศ

เห็นโน่นเห็นน่ีเผื่อลองเอามาแมตช์กัน เป็น            

ไอเดียว่าถ้าเป็นแบรนด์เราจะออกมาเป็นแนวไหน 

 

คุณมี Role Model ในทางธุรกิจมั้ย

ไม่มี แต่ช่าชอบดูรายการ Shark Tank ของ

ต่างประเทศ เป็นรายการทีม่นัีกลงทนุ 5 คนมานัง่

ในรายการ เพือ่ฟังผู้ประกอบการ SME ท่ีต้องการเงนิ

ไปลงทุนต่อยอดธุรกิจของเขา ซึ่ง SME ก็จะต้อง

พรีเซ้นต์ธุรกิจของตัวเอง มียอดขายเท่าไหร่        

ถ้านักลงทนุสนใจเหน็ด้วยกับแนวคิด SME ก็จะได้

เงินลงทุนไป แต่ถ้าแนวคิดไม่ดีก็จะโดนด่าเลย   

แต่เขาก็จะชี้ให้เห็นช่องโหว่ทางธุรกิจต่างๆ เขา

สอนมาร์เก็ตติ้งด้วย ท�าไมขายได้น้อยมาก สินค้า

แบบนี้ต้องขายแบบนี้ เขาก็มีแนะน�า ซึ่งมันไม่ได้

เป็นรายการทีเ่ป็นธรุกิจอย่างเดยีว มนัมคีวามตลก 

สนุก ที่ส�าคัญคือได้ความรู้ด้วย 

คุณวางเป้าหมายทางธุรกิจไว้อย่างไรบ้าง

ช่าอยากขยายสาขาทั้ง Sugar Moustache 

และร้านหน้ายิม้ ส�าหรบัร้านหน้ายิม้ถ้าทีแ่รกลงตวั

กจ็ะลองหาท�าเลอกีทีห่นึง่เร็วๆ นี ้แต่คงไม่เปิดเป็น

แฟรนไชส์ เพราะเรายังเป็นระบบครอบครวั ระบบ

ไว้ใจกนั คดิว่าจะเปิดเองไปก่อน ส่วนแบรนด์ใหม่ 

อยากให้แบรนด์ท่ีมีอยู่แข็งแรงกว่านี้ ก็น่าจะมี   

อะไรใหม่ๆ ออกมาอีก แต่เอาจริงๆ ช่ามคีวามฝัน

อยากเปิดร้านขายของเล่น เพราะเป็นคนชอบ    

ของเล่นมาก แต่คิดแล้วว่าน่าจะยุ่งยาก เพราะ

สเกลใหญ่กว่าที่ท�าอยู่แล้วมีเรื่องการอิมพอร์ต    

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยเพียงแค่คิด

คุณจะแนะน�าคนรุน่ใหม่ทีท่�าธุรกจิอย่างไรบ้าง

ต้องท�าในสิ่งที่ชอบ เพราะจะท�าให้ไม่เบื่อง่าย 

เชือ่ว่าหลายคนทีท่�าธรุกจิแล้วไม่รอดนีเ่ป็นเพราะ

เขาเบื่อ อย่างตัวช่าเป็นคนเบื่อทุกอย่างง่ายมาก 

แต่ถ้าเราท�าสิ่งท่ีรักตั้งแต่แรก ท�ามันมากับมือ      

เราจะไม่อยากให้มนัพังทลายลงไป เหมอืนชอบรัก

ตัง้แต่ต้น ขณะเดยีวกนัถ้ามัวแต่คดิแล้วไม่ท�าซะที 

ก็จะไม่ได้ท�าเลย ยิ่งเวลาผ่านไปสักวันอาจจะมี   

คนอืน่ทีค่ดิเหมอืนเราแต่เขาลงมือท�าไปแล้ว ไอเดยี

ทีเ่ราคดิเอาไว้กจ็ะเป็นไอเดยีเก่า ไม่น่าเอามาท�าอกี 

ถามว่าเสี่ยงมั้ย ก็เสี่ยงนะ แต่ว่ามันคือการเรียนรู้ 

อย่างช่าก็ถือว่าโตทีละสเตป ระวังตัวพอสมควร 

ก็ท�าให้ลดความเสี่ยงได้ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีใครท�า

อะไรแล้วสมบูรณ์สวยงามตลอดทางหรอก 

คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เก่ง ช่าก็อยากเห็นเมืองไทย

มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เยอะๆ เพราะเดี๋ยวน้ี

มันต่างจากเม่ือก่อน โอกาสโตง่ายกว่า แถมไม่ยุง่ยาก 

แต่ก่อนคดิว่าคนไม่ค่อยท�าธรุกจิกนัเพราะการจะ

ท�าธุรกิจสักอย่างหรือเป็นเจ้าของร้านสักร้าน        

มันดูยุ่งยากมาก แต่เดี๋ยวนี้ใครจะเปิดร้านอะไร

ก็ได้แค่มีไอเดียเจ๋งจริงๆ เริ่มจากออนไลน์             

ซึ่งใช้ทุนน้อยก่อนแล้วพอมีทุนมากพอเห็นแวว    

การเติบโตก็ค่อยขยับมาเป็นออนกราวนด์อย่าง 

Sugar Moustache 
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Text :  เจษฎา ปุรินทวรกุล

อย่าลืมค�านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment-ROI)

ต้องบอกก่อนว่าในการท�าธุรกิจ เรามีรายจ่าย 2 แบบด้วยกัน รายจ่ายแบบแรกคือ การใช้เงินจ่ายไปแล้ว ไม่ได้อะไรกลับมา หรือจ่ายแล้วจ่ายเลย สิ่งนี้เรียกว่า “ค่าใช้จ่าย (Expense)” รายจ่ายอีกแบบหนึ่งคือ           
การจ่ายเงินเพื่อ “ลงทุน (Investment)” ซึ่งในแง่ของการท�าธุรกิจก็คือ การซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต ลงทุนพัฒนาโรงงานเพื่อขอมาตรฐาน อย. ลงทุนพัฒนาแพ็กเกจจิ้ง เป็นต้น   

ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการมือใหม่ ย่อมต้องมีทั้งรายจ่ายและการลงทุน แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะนึกถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ยกตัวอย่างเช่น ต้องการซื้อเครื่องจักรในการผลิตขึ้นมาใหม่ 
ผู้ประกอบการต้องคิดแล้วว่า จ�าเป็นหรือไม่ จ�าเป็นมากแค่ไหน สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้วันละเท่าไร และหลังจากซื้อมาแล้วกี่วันจึงจะคืนทุน เป็นต้น การค�านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนจะช่วยให้เราควบคุม
การใช้เงินที่สะเปะสะปะได้ เพราะบางคนซื้อของตามใจตัวเอง เช่น อยากได้ iPhone 6s โดยอ้างว่าน�ามาใช้ด�าเนินธุรกิจเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารและเพิ่มความสะดวกสบายในด้านอื่นๆ หรือต้องการซื้อเครื่องจักร
ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจโดยตรง แต่ไม่เคยค�านึงถึงความคุ้มค่า และ ROI เมื่อท�าบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัยก็จะท�าให้ธุรกิจต้องสิ้นเปลืองเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์ไม่เต็มที่และไม่ตรงจุด 

MEEFUND เป็นคลาวด์ฟันดิงของไทยในรูปแบบของ Reward-Base หรือการระดมทุนโดยมีของรางวัลแลกเปลี่ยน 

ภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.MEEFUND.com เพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมทุน จากผู้ที่ต้องการสนับสนุนผลงาน

ของนักสร้างสรรค์ให้สามารถผลิตผลงานเกิดขึ้นได้จริง 

โดยกระบวนการระดมทุนของ MEEFUND นั้น เริ่มจากการที่ผู้สร้างผลงานหรือเจ้าของโครงการโชว์ผลงานเป็นคลิป

วิดีโอ และรายละเอียดบนเว็บไซต์ MEEFUND พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่า ต้องการเงินทุนเท่าไร ภายในระยะเวลาเท่าไร 

รวมไปถึงรายการรางวัลตอบแทน (Reward) ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับตามระดับขั้นหากเข้าไปลงทุน ซึ่งหากครบระยะเวลา

ที่ก�าหนดแล้วโครงการนั้นยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนครบตามจ�านวนท่ีต้องการก็จะต้องยกเลิกโครงการ และคืนเงิน             

ให้แก่ผู้สนับสนุน แต่หากได้เงินทุนครบก็จะท�าให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีเงินทุนไปด�าเนินการต่อ ในขณะที่ผู้สนับสนุน        

ก็จะได้รับรางวัลตอบแทนตามที่ได้ระบุไว้ โดย MEEFUND ในฐานะตัวกลางจะคิดค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ           

อยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินระดมทุนที่ได้ นอกจากนี้ ผู้ระดมทุนยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการช�าระเงินผ่าน

ช่องทางบัตรเครดิตอีก 4 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ MEEFUND เปิดกว้างส�าหรับโครงการที่เกิดจากการสร้างสรรค์ในหลายประเภท เช่น งานศิลปะ แฟชั่น อาหาร 

เกม สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี สุขภาพ ภาพยนตร์ เพลง เป็นต้น 

นอกจากนี ้MEEFUND ยงัมจีดุเด่นตรงทีมี่บริการให้ปรึกษาผู้ทีต้่องการจะระดมทนุ ทัง้ในแง่ความเป็นไปได้ของโครงการ 

การวางแผนการระดมทุน รวมถึงการวางแผนทางธุรกิจ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานได้รับการยอมรับด้วย

ยอมจ่ายแพงกว่า เพื่อให้ได้จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

วิธีนี้เป็นการลงทุนเพ่ือให้ลูกค้ามีโอกาสเห็นเรามากขึ้น พบเราบ่อยขึ้น เช่น ยอมจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อให้ได้ท�าเลท่ีดีกว่าเดิม 
อาจเป็นหัวมุมถนน ใกล้รถไฟฟ้า หรือหากเป็นการออกบู๊ธตามงานก็เล็งท�าเลหัวมุมในจุดที่คนมีโอกาสผ่านบ่อยๆ เพราะถ้าเรา
จัดแต่งร้านดีๆ มีผลิตภัณฑ์ที่ใช่ บริการที่โดน โอกาสในการขายย่อมมากกว่าการไปอยู่ในจุดที่ลูกค้าเข้าถึงได้ยาก ทั้งนี้              
ต้องอย่าลืมค�านวณราคาด้วยว่า ท�าเลหัวมุมที่เราต้องการนั้น คุ้มค่าหรือแพงเกินกว่ารายรับที่เรามีแนวโน้มว่าจะท�าได้                  
ในแต่ละเดือน ทั้งนี้การจ่ายแพงกว่านั้นรวมถึงเรื่องโซเชียลมีเดีย มาร์เก็ตติ้งด้วย

จ้างบริษัท PR

ในกรณีที่องค์กรของคุณมีเงินลงทุนสูง และสามารถกันงบประมาณไว้ลงทุนกับบริษัทประชาสัมพันธ์ได้ ลองคิดถึงบริษัท
ประชาสัมพันธ์ดูสักนิด เพราะนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของเรา สร้างความน่าเชื่อถือและช่องทาง            
ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ แล้ว บริษัทประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ก็มักมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับวงการสื่อ ซึ่งอาจเป็นช่องทาง           
ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเดินทางไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น

สร้าง Mobile Site ให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น

Mobile Site คือ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
มือถือมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ด้วยตัวเลขที่สูงขนาดน้ี การลงทุนสร้างเว็บไซต์ของแบรนด์ให้สามารถตอบสนอง        
กลุ่มลูกค้าออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็น และคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

พัฒนาแพ็กเกจจิ้ง

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง สภุาษติไทยน้ียังคงฮอตฮติและใช้ได้เหมาะกับทกุยคุทกุสมัย เพราะสนิค้าต่อให้มคีณุภาพ
ดี หรือมีรสชาติอร่อย แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งไม่น่าหยิบ สีสันไม่สวยไม่น่าซื้อ โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อไปทดลอง
ใช้ย่อมต�่าตามลงไปด้วย เทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ธรรมดา รสชาติปกติ แต่แพ็กเกจจิ้งสวยงาม หรือใส่ไอเดียลงไปเพื่อให้แพ็กเกจจิ้ง
เป็นได้มากกว่ากล่องใส่ของซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้งานต่อได้

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของผู้ประกอบการในขั้น Startup นั้น

คงหนีไม่พ้นเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน

เพราะนอกจากจะเป็นความท้าทาย

ในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือลงทุนไปกับอะไร

ภายใต้งบประมาณหรือเงินทุนที่จ�ากัดแล้ว

ยังต้องคิดถึงเรื่องผลตอบแทนของการลงทุน

ความคุ้มค่าและคุ้มทุนอีกด้วย

โดยเคล็ดลับด้านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

และให้ผลตอบแทนกลับมาได้เป็นอย่างดี มีดังนี้

อีกทางเลือกของการระดมทุน

MEEFUND

จ่ายเงินให้คุ้มค่าและคุ้มทุน

เ ค ล็ ด ลั บ
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LUKESTORY
lukestory.s
09-0880-3838

เหมือนกับที่ มิว-ภัคปภัทร์ รักษำทรัพย์ อดีตนักศึกษาจบใหม่มหาวิทยาลัย               

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้น�าเสนอเรื่องราวต่างๆ            

ลงบนปกสมดุสนี�า้ตาล ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร กลบีใบไม้ประดษิฐ์ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

เพื่อเติมแต่งเรื่องราว สร้างสีสันให้สมุดได้มีชีวิตชีวาขึ้นมา ภายใต้ชื่อแบรนด์           

LUKE STORY

“เริ่มจากเราเป็นคนชอบท�าสมุดมาก่อน ตั้งแต่ตอนเรียนก็ลองท�าไปวางขาย         

ที่ตลาดนัดหน้าห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ตอนนั้นท�าเป็นปกผ้า ซื้อผ้าลายต่างๆ 

และมาห่อท�าปก ใช้ชื่อแบรนด์ว่า LUKE BOOK แปลว่า สว่าง สดใส แต่ตอนนั้น            

ยังไม่ได้คิดท�าแบรนด์จริงจัง จนกระท่ังเร่ิมท�างานได้ไปเจอรุ่นพี่คนหน่ึงเปิดโรงพิมพ์อยู่      

เขาแนะน�าว่าเขามีสมุดส�าเร็จรูปขายจะลองเอามาท�าอะไรไหม เราเลยเริ่มปรับใหม่หมดทุกอย่าง 

สร้างคาแร็กเตอร์ใหม่ให้แบรนด์ ใช้เป็นสมุดปกสีน�้าตาลอย่างเดียวให้เป็นเอกลักษณ์ และเติมเรื่องราว

ต่างๆ ลงไปด้วยการตกแต่งเป็นธีมต่างๆ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น LUKE STORY คือ การสร้างเรื่องราว

ให้สมุดไปเรื่อยๆ” มิวเล่าถึงที่มาของสมุดงานประดิษฐ์ที่เธอชอบให้ฟัง

หลงัจากปรบัลกุส์ใหม่ให้สมุด เธอเริม่หนัมาให้ความส�าคญักบัการสร้างแบรนด์ และขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึ้น แต่เนื่องจากเป็นมือใหม่ ช่วงแรกจึงยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าที่ควร มิวพยายาม            

สร้างเรื่องราวให้กับสมุดขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ท�าธีมเกี่ยวกับใบไม้ขึ้นมา ชื่อเสียงของ LUKE STORY 

ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

“เราก็พยายามท�าเป็นธีมต่างๆ โพสต์และแชร์ออกมาเรื่อยๆ วาดเป็นรูปภาพบ้าง วาดลายเส้นบ้าง 

ออกแบบสติกเกอร์มาแปะบ้าง ก็ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร จนกระท่ังเอาใบไม้ประดิษฐ์          

มาลองปักลงบนสมุด ท�าเป็นธีมเกี่ยวกับใบไม้ ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจมากข้ึน เร่ิมสั่งซื้อเข้ามา

หลายคน พอเห็นว่าเริ่มไปได้ ก็ลงทุนซื้อโปรโมตในอินสตาแกรมเลย มีคนเข้ามากดไลก์เพิ่มขึ้นเป็น     

ร้อย คนเห็นเรามากขึ้น จนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จากรายย่อย ก็เริ่มมีออร์เดอร์ใหญ่เข้ามา สั่งทีหลายๆ เล่ม 

เอาไปใช้เป็นของช�าร่วยในงานต่างๆ บ้าง บรษิทัซือ้ไปแจกลกูค้าบ้าง เช่น Watson, Unilever Thailand”

นอกจากการสร้างเรื่องราวต่างๆ ให้กับสินค้า มิวกล่าวว่า รูปถ่ายก็เป็นอีกส่วนประกอบส�าคัญ             

ที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวความน่าสนใจของสินค้าให้ลูกค้าได้รับรู้ โดยเฉพาะสินค้าออนไลน์ ที่ลูกค้าไม่ได้

มาเห็นสินค้าจริงด้วยตัวเอง

“ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามา ส่วนหนึ่งเพราะเขาสะดุดกับรูปถ่ายของเราที่พยายามน�าเสนอออกไป          

เราไม่ได้มีแค่รูปสินค้าส�าเร็จเพียงอย่างเดียว เรามีการเล่าเรื่อง มีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ               

เข้ามาด้วย มีการคุมโทนของภาพ คุมคอนเซ็ปต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คาแร็กเตอร์            

ของแบรนด์ของเราให้ชัดเจนขึ้น”

มิวเล่าว่า สมุดของ LUKE STORY ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลักๆ ด้วยกัน 3 ธีม คือ แบบ       

เบสิก-สมุดเปล่า แบบปั๊มตัวอักษร และแบบปักใบไม้ มีให้เลือกตั้งแต่ไซส์ A6 จนถึง A4 ราคาเริ่มต้น

ตั้งแต่ 45-115 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานที่สั่ง โดยสามารถสั่งเป็นสมุดเปล่าไปใช้หรือให้ผูกโบ

จัดส่งเป็นของขวัญก็ได้ นอกจากสมุดมิวยังพยายามหาสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาด้วย เพื่อเพิ่มทาง

เลือกให้กบัลูกค้า รวมถงึรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ตามไปด้วย ได้แก่ ดนิสอไม้ ไม้บรรทดัไม้ กระเป๋าใส่เคร่ืองเขยีน 

โดยอนาคตใฝ่ฝันไว้ว่าถ้าเป็นไปได้วันหนึ่งเธออยากท�าเวิร์กช็อปสอนแต่งหน้าสมุดเล็กๆ ขึ้นมา เพื่อให้

ทุกคนได้ลองสนุกกับการออกไอเดียตกแต่งสมุดด้วยตัวเอง และท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

“คิดไว้เหมือนกันนะ หลายคนอาจจะมองว่างานที่เราท�านั้นง่าย ส่ังสมุดมาและก็ปั๊มๆ วันหนึ่ง        

อาจจะมีคนท�าเหมือนกัน แต่จริงๆ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ถึงจะส�าเร็จรูปมาแล้วขั้นหนึ่ง แต่ก็เป็นงาน

ที่ต้องใช้เวลา ใช้ความประณีต ที่ส�าคัญต้องมีไอเดีย ซึ่งไอเดียน่ีแหละที่จะท�าให้แบรนด์เราเข้มแข็ง        

จะพยายามพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ เพิ่มลูกเล่นรูปแบบให้มากขึ้น ซึ่งเรายังมีไอเดียดีๆ อีกเยอะ             

ที่คิดจะท�า เชื่อว่าสิ่งนี้จะท�าให้ลูกค้าเข้าใจ และรู้ว่า LUKE STORY คืออะไร” 

การสร้างสินค้าดีๆ ข้ึนมาสักชิ้นหนึ่ง

เพื่อดึงดูดใจลูกค้า อาจไม่ได้หมายความว่า

ต้องท�าข้ึนมาเองหมดทุกอย่างตั้งแต่ข้ันตอนแรก

หากแต่สามารถสร้างเร่ืองราว ดัดแปลง ปรับแต่ง

ให้มีความน่าสนใจ ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจ

ดึงดูดความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน

LUKE STORY
สมุดมีเรื่องเล่า

Text : nittaya / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย
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Self-Employed

holdmewithlove
holdmewithlove
08-7100-0272
wangwawa.c

โอกาสของการเร่ิมต้นธุรกิจ

บางคร้ังก็มาจากจุดเล็กๆ

อย่างความหลงใหลในการท�างานแฮนด์เมด

ของ วาวา-ลภัสศรันธ์ ฉันทจิตปรีชา

ซึ่งนิสัยส่วนตัวของเธอไม่ใช่คนชอบซื้อของขวัญให้กับใคร

แต่กลับชอบท�าของขวัญแฮนด์เมดให้

ด้วยเห็นว่ามีความพิเศษมากกว่า

ของที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด

ของขวญัทีเ่ธอท�าไม่เพยีงมีเสน่ห์ทีเ่ป็นงานแฮนด์เมดเท่านัน้ หากยังแฝงด้วยความหมาย

ดีๆ อย่างสวนในขวดโหลที่เธอตั้งใจน�าดอกไม้แห้งและตุ๊กตามาจัดในขวดโหล              

เพ่ือเป็นของขวัญให้กับคนรู้จัก เมื่อหลายคนได้เห็นและเกิดการถามถึง เธอจึง            

ถือโอกาสนี้สร้างแบรนด์ Holdmewithlove ขึ้น

“ก่อนหน้านี้วาซื้อตุ๊กตาเซรามิกมาแต่งห้องอยู่แล้ว วันหนึ่งจึงเกิดความคิด      

อยากน�าตุ๊กตาเหล่านี้ไปจัดในขวดโหลบ้าง คงน่ารักดี วาเลยลองจัดตุ๊กตาเซรามิก   

รูปสัตว์ หญ้า และดอกไม้แห้งลงในขวดโหลเพื่อท�าเป็นของขวัญมอบให้เพื่อน              

ในวันรับปริญญา เมื่อเพื่อนได้รับของขวัญชิ้นนี้เพื่อนก็ชอบ คนที่ได้เห็นก็ชอบและเกิด

การถามถึง วาจึงตัดสินใจลองท�าขายในอินสตาแกรมโดยใช้ชื่อแบรนด์ Holdmewithlove 

ซึ่งผลตอบรับที่ได้ถือว่าดีทีเดียว” 

ในช่วงเริ่มต้น เธอยอมรับว่ายังไม่มีคู่แข่งมากนัก แต่เมื่อการจัดสวนในขวดแก้วกลายเป็นเทรนด์ 

หลายๆ แบรนด์จึงเริ่มหาเอกลักษณ์ให้กับสินค้าเพื่อให้ขายได้ อย่าง Holdmewithlove เองก็เลือกดึง

ความงามตามธรรมชาตขิองดอกไม้แห้งและหญ้ามาใช้ในการจดั โดยดอกไม้แห้งทีใ่ช้ต่างมคีวามหมาย

ทั้งสิ้น อย่างดอกสแตติส มีความหมายว่า ความทรงจ�าที่ดี ส่วนหญ้าที่ใช้ก็เป็นหญ้าจริงท่ีถูกน�ามา     

ดูดความชื้นก่อนย้อมสีให้สด ไม่เพียงเท่านี้ ตุ๊กตาที่ใช้ตกแต่งนอกจากจะน่ารักแล้วยังสื่อความหมาย

ดีๆ ด้วย เช่น ตุ๊กตานกฮูกสื่อถึงความเฉลียวฉลาด และตุ๊กตาแมวสื่อถึงความขี้อ้อน 

“สวนในขวดโหลของ Holdmewithlove เป็นของขวญัทีเ่หมาะจะมอบให้คนพเิศษได้ทกุช่วงเทศกาล 

อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าเป็นของขวัญที่ไม่ซ�้าใครแน่นอน เพราะรับท�าแบบ Made to Order โดยลูกค้า

เลือกดอกไม้แห้ง ข้อความ และตุ๊กตารูปสัตว์กว่า 20 แบบได้ตามชอบ หรือหากต้องการเปลี่ยนแบบ

ตุ๊กตา เช่น ต้องการตุ๊กตารูปชายหญิงก็สามารถสั่งได้ ทั้งนี้ถ้าลูกค้ามีตุ๊กตามาเอง ราคาที่ต้องจ่าย     

จะถูกกว่าราคาปกติมากทีเดียว”

Holdmewithlove ไม่เพยีงมหีน้าร้านบนอนิสตาแกรมเท่านัน้ หากแต่มหีน้าร้านบนเฟซบุก๊ เวบ็ไซต์

ตลาดออนไลน์งานแฮนด์เมดอย่าง Blisby และแอพฯ ช้อปปิ้ง Shopee ซึ่งช่องทางเหล่านี้ท�าให้แบรนด์

เป็นที่รู้จัก 

นอกจากการมีหน้าร้านออนไลน์ท่ีหลากหลายท�าให้จ�านวนลูกค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้ว 

Holdmewithlove ยงักลายเป็นทีรู้่จกัของชาวสิงคโปร์ท่ีชืน่ชอบงานแฮนด์เมด โดยมกีารตดิต่อน�าสินค้า

ไปวางขายที่สิงคโปร์ แต่ด้วยความที่เป็นสินค้าแฮนด์เมดจึงไม่มีสต๊อกเพียงพอ เธอจึงปฏิเสธโอกาส    

คร้ังนีไ้ป แต่ถึงกระนัน้เธอยงัโชคดท่ีีมลีกูค้าชาวมาเลเซยีและเกาหลสีนใจน�าสนิค้าไปวางขายในประเทศ

ของพวกเขา ซึ่งจ�านวนสินค้าที่ต้องการไม่มากเกินก�าลังการผลิตของเธอ เธอจึงตอบตกลง และนี่       

จึงกลายเป็นจุดเริ่มในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ส่วนในอนาคตเธอตั้งใจขยายตลาดไปยัง

ประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นประเทศที่ชื่นชอบงานไอเดีย จึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะบุกตลาดนี้

 “วามองว่า การโปรโมตเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์ สังเกตจากช่วงแรกที่ไม่โปรโมต 

สินค้าจะขายยากมากเพราะคนไม่รู้จัก แต่เม่ือลองโปรโมตทั้งการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับสินค้า      

และการติดแท็กร้านท่ีรับโปรโมตฟรี จ�านวนผู้ติดตามแบรนด์และยอดขายก็เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี            

อินสตาแกรมเป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นรูปภาพเป็นหลัก ดังนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ภาพต้องสวยเพื่อดึงดูด

ความสนใจของลูกค้า”

 ในช่วงที่กระแสสินค้าแฮนด์เมดก�าลังเป็นที่นิยมเช่นน้ี ไม่แปลกที่สินค้าแฮนด์เมดจะกลายเป็น       

ท่ีต้องการท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ฉะนั้นในฐานะของผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงควร

แสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแบรนด์ มิใช่วิ่งตามกระแสจนลืมตัวตนของแบรนด์ ต้องมองหา        

แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพส�าหรับใช้ในการสร้างงาน เพราะแม้สินค้าแฮนด์เมดจะมีราคาสูง แต่หาก

คุณภาพสินค้าดี ผู้ซื้อก็ยินดีที่จะจ่าย และท้ายสุดต้องไม่เกียจคร้านที่จะพัฒนาฝีมือตนเองอยู่ตลอด

เพื่อให้สินค้าออกมาดีที่สุด 

HOLdmEwiTHLOvE
ใส่ความหมายให้ของขวัญ

Text : ขนิษฐา สุวรรณธรรมา  / Photo : Otto
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“วันนี้รูปแบบการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไป ถ้ามีความรู้ความ

สามารถระดับหนึ่ง น�าเสนอผลงานแล้วมีนักลงทุนสนใจ เชื่อว่า

สิ่งน้ีน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกแล้วจะประสบความส�าเร็จในอนาคต    

ก็จะมีเงินมาลงทุนให้ น่ีคือวิวัฒนาการการท�าธุรกิจที่เปลี่ยนไป 

จากสมัยก่อนต้องลงทุน ต้องกู้แบงก์ รับความเสี่ยงเองทั้งหมด 

แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว และนี่คือเหตุผลที่คิดว่าท�าให้ Startup ไทย

เตบิโตขึน้อย่างมาก นกัลงทนุทีห่วงัผลระยะยาวเริม่มอง Startup 

เพราะว่า Startup ที่ดีที่ส�าเร็จจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน

มหาศาล” สุวิทย์ อำรยะวิไลพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ

อาวุโส ส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์ เอไอเอส กล่าวถึงสถานการณ์

ของ Startup ไทย

เอไอเอสคือหนึ่งในผู้บ่มเพาะสนับสนุน Startup ไทยผ่าน

โครงการ AIS Startup ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดย สุวิทย์

กล่าวว่า เอไอเอสไม่ได้ท�าธุรกิจเป็นแค่ผู้ให้บรกิารทางด้านสือ่สาร

อย่างเดียว แต่ยังต้องมีแอพพลิเคชันต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย          

ซึ่งการให้บริการเดต้านี้จ�าเป็นท่ีจะต้องมีพาร์ตเนอร์หรือผู้ร่วม     

ให้บริการ ด้วยเหตุน้ี Startup จึงเป็นพาร์ตเนอร์ที่ส�าคัญ            

ของเอไอเอสในอนาคต 

“รปูแบบการสนับสนนุในโครงการ AIS Startup คอืให้ความรู้

ในเรื่องของวิธีการต่างๆ ที่จะท�าให้ Startup ประสบความส�าเร็จ 

และถ้าเป็นไปได้คือการร่วมให้บริการ หมายความว่า Startup 

เขาให้บรกิารตามวถิทีางทีเ่ขามอียู่แล้ว ถ้าเขาสามารถเอามาเชือ่มโยง

กับโอเปอร์เตอร์อย่างเรา ก็จะน�าไปสู่การท�าตลาดร่วมกัน เรามี

ตวัช่วยท�าธรุกจิหลายอย่าง เช่น ถ้าต้องเกบ็เงนิเอง วางอนิวอยซ์เอง

ก็ล�าบาก แต่ตรงน้ีเป็นธุรกิจปกติของเอไอเอสที่ท�าอยู่แล้ว            

ถ้าเขาเชื่อมต่อกับเราก็ไม่จ�าเป็นต้องไปเชื่อมต่อกับแบงก์ต่างๆ 

ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นไปได้เราจะช่วยยกระดับเขาให้ได้ไปท�า

ตลาดต่างประเทศด้วย เช่น ล่าสุดพาทีมจาก AIS Startup ไป   

จาการ์ตาเพือ่ไปพรเีซ้นต์งานให้กบักลุม่ SingTel Inno 8 ฟัง ฉะนัน้

เรามีสเตปในประเทศและต่อยอดออกไปโกอินเตอร์ด้วย”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีหลายโปรเจ็กต์จากโครงการ AIS Startup      

ทเีดยีวทีไ่ด้รบัความสนใจนกัลงทนุ ซึง่สวุทิย์ให้ความเหน็ว่า ขณะที่ 

Startup ต้องการเงินลงทุน ในส่วนของนักลงทุนก็จะดูที่โอกาส

ความส�าเร็จ ดังนั้น โปรเจ็กต์ที่ Startup สร้างสรรค์ขึ้นจึงต้อง

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ณ ปัจจุบันว่า ผู้บริโภค      

มีความต้องการอะไร ผู้บริโภคได้ประโยชน์อะไรเมื่อน�าไปใช้       

ที่ส�าคัญหากสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในประเทศอื่นได้ โอกาส

ในการสร้างความส�าเร็จในต่างประเทศก็จะตามมาอีกมาก 

“โปรเจ็กต์แบบไหนที่จะมีโอกาสประสบความส�าเร็จ ก็คือ 

Jobs-to-be-done คือมีงานที่อยากให้มีคนท�าให้ แต่ยังไม่มีใคร

ท�าให้สกัท ีแล้ว Innovation พยายามจะคดิว่าสิง่นีม้นัอยูต่รงไหน 

จะไปท�าตรงนี้มาได้ยังไง เพ่ือน�ามาเสนอเป็นผลงานโซลูชั่น      

ตรงนีน้กัลงทนุก็ต้องดูด้วยว่ามนัตอบโจทย์หรอืเปล่า บางคนท�าไป

อาจจะเป็นประเภท Me Too เห็นเขาท�าก็ท�าตาม ซึ่งโอกาสที่จะ

ประสบความส�าเรจ็ทางธรุกจิอาจจะไม่มเีท่าไหร่ บางคนท�าเพราะ

เทคนิคมันดูว้าว ดูหวือหวา ดูเทคนิคดี แต่ไม่ตอบโจทย์สังคม    

ไม่ได้มีคนอยากใช้ ก็ยากที่จะประสบความส�าเร็จ ฉะนั้นอย่าให้

น�้าหนักกับความว้าว แต่ถ้าท�าอะไรท่ีตอบ Jobs-to-be-done 

อะไรที่ไม่มีใครท�ามาก่อนแล้วคุณท�าแล้วมันใช่ อันนี้คือมีโอกาส

ที่จะประสบความส�าเร็จ นักลงทุนเองก็คงมองตรงนี้ด้วย        

เหมือนกันว่า โปรเจ็กต์นั้นมีโอกาสตอบสนองความต้องการของ

ผู้บรโิภค มโีอกาสประสบความส�าเรจ็หรอืเปล่า ต้องยอมรบัอย่าง

หนึ่งว่า เวลาที่ท�า Innovation Service เราท�าภายใต้สมมุติฐาน

บางอย่าง คงต้องเป็นอย่างน้ัน คงต้องคิดอย่างนี ้เพราะถ้ารู้เรือ่งดี

กไ็ม่ม ีInnovation ฉะน้ันส่ิงทีเ่ราคิดขึน้มาแล้วเราคิดว่าตอบโจทย์

อาจจะตอบโจทย์หรือไม่ก็ได้ ทุกอย่างจึงมีความเสี่ยงทั้งสิ้น” 

สุวิทย์ย�้าว่า Startup ที่เพิ่งเริ่มต้นมักจะมีความเสี่ยง เพราะ

ยงัไม่รู้ว่าโปรเจก็ต์ท่ีท�าน้ันจะตอบโจทย์ Jobs-to-be-done หรือไม่ 

ซึง่การเข้ามาในจงัหวะนีข้องนกัลงทนุ กจ็ะเป็นในลกัษณะขอลอง 

ขอมีส่วนร่วมเพื่อตามไปดูว่าเป็นอย่างไร ฉะนั้น Startup ที่ดีจึง

ต้องมกีารปรบัโปรเจ็กต์ของตวัเองอยูต่ลอดเวลา แต่ในบางสเตป  

ที่ Startup ติดตลาดมาแล้วระดับหนึ่ง นักลงทุนอาจจะดูผล

ตอบแทนเป็นหลกั เพราะเริม่เหน็แล้วว่าโปรเจก็ต์นัน้ตอบโจทย์มี

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริง ฉะนั้น นักลงทุนก็จะต้องดูจังหวะของ 

Startup ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Startup หลายคนที่เก่ง

เทคนคิแต่กลบัขายงานหรอืพรเีซ้นต์งานไม่เป็นกม็ปัีญหาเหมอืนกนั 

“Startup ไทยเก่งมีความรู้ความสามารถไอเดียดีไม่ด้อยกว่า

ใคร เพียงแต่ทีผ่่านมาอาจจะพลาดเรือ่งของการพรเีซ้นต์ ศาสตร์

การน�าเสนอจงึเป็นอกีหนึง่เรือ่งที ่Startup ไทยควรศกึษา พรเีซ้นต์

อย่างไรให้โดนใจนกัลงทนุในเวลาทีจ่�ากดั จดุไหนทีน่กัลงทนุสนใจ

ให้ความส�าคญั ฉะนัน้ในส่วนนี ้Startup กต้็องท�าการบ้านอย่างหนกั

ด้วยเช่นเดียวกัน” 

ถ้าวัดชีพจรของ Startup ไทย จากจ�านวน Startup

ก็อาจจะบอกได้ว่า ณ ชั่วโมงนี้ชีพจรของ Startup ไทย

ก�าลังขยับอย่างตื่นเต้น โดยจากดัชนีตัวเลขของ Startup

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ AIS Startup

ที่มีเพียงกว่า 10 ทีม ในปี 2554 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถึงกว่า 300 ทีมในปีที่ผ่านมา

AIS StArtUp
ที่นี่บ่มเพาะ Startup

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto
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การเชญิคนมาติดตามเฟซบุก๊ท�าได้ไม่ยาก เพียงคลกิทีจ่�านวนไลก์ 

รายชื่อผู้ไลก์โพสต์ก็จะแสดงขึ้นมา หากผู้ใดยังไม่กดติดตามจะมี

ปุ่ม Invite แสดง เพียงกดปุ่มนี้ เฟซบุ๊กจะส่งข้อความเชิญบุคคลนั้น

ให้มากดติดตามเฟซบุ๊ก ในส่วนของการแสดงความคิดเห็น โพสต์

ทีป่ระสบความส�าเรจ็สงัเกตง่ายๆ คอืมคีนเข้ามาแสดงความคดิเหน็

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งหากเจอความคิดเห็นที่เป็นลบ เช่น เว็บไซต์นี้

หลอกลวง ควรเลอืกทีจ่ะชีแ้จงถงึสิง่ทีพ่วกเขาเข้าใจผดิแทนการลบ

ความคิดเห็นนั้น ส่วนความคิดเห็นอื่นๆ ก็ควรจะเข้าไปแสดง      

การขอบคุณ เช่น ขอบคุณส�าหรับการแชร์ เราหวังว่าคุณจะชอบ 

เป็นต้น

อย่างทีรู่ว่้าเฟซบุก๊สามารถก�าหนดได้ว่า ต้องการให้ใครเหน็โฆษณา 

ดังนั้น ก่อนท�าการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก จึงควรท�าวิจัยเกี่ยวกับ       

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ทั้งนี้

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแล้วประสบความส�าเร็จคือ 

Reader’s Legacy เว็บไซต์ที่สามารถสร้างรายได้จากทุกกิจกรรม

ทีเ่ก่ียวกบัหนงัสอื เช่น การอ่าน การกดตดิตามนกัเขยีน และการแชร์

ลิงก์ไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่ง Reader’s Legacy ได้ส�ารวจชาย

และหญิงในอเมริกาและแคนาดาวัย 35-60 ปี พบว่า 75 เปอร์เซ็นต์

ของนกัอ่านเป็นผูห้ญงิ ดงันัน้ Reader’s Legacy จงึตดัสนิใจก�าหนด

ผู้เหน็โฆษณาบนเฟซบุก๊เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย และนีจ่งึท�าให้

การโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการ

ควรเลือกดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่กดติดตาม               

เฟซบุ๊กด้วยการน�าเสนอคุณค่าที่แท้จริงของเว็บไซต์ ด้วยการจัด    

โปรโมชั่น ยกตัวอย่าง Reader’s Legacy จัดโปรโมชั่นส�าหรับ         

ผู้ใช้งานใหม่ทุกคนจะได้รับ Litcoins ในจ�านวนที่สามารถน�าไปซื้อ

หนังสือบนเว็บไซต์ได้ และหากเชิญผู้อื่นมาใช้งานเว็บไซต์ได้ส�าเร็จ

จะได้รับ Litcoins เพ่ิมเพ่ือซื้อหนังสือเล่มที่สอง ส�าหรับกลยุทธ์นี้

คล้ายกับกลยุทธ์ของ PayPal นั่นเอง กล่าวคือ ผู้ใช้งานใหม่ทุกคน

จะได้รับ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส�าหรับสร้างบัญชี ซึ่ง PayPal           

จ่ายมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการท�ากลยุทธ์นี้ แต่ผลที่ได้

รับกลับมาถือว่าคุ้มค่าทีเดียว

ตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน น�าเสนอคุณค่าที่แท้จริงของเว็บไซต์ มีส่วนร่วมกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์

โฆษณาบนโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ได้ผล
Text : Kritsana S.
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Text : Kritsana S.

ความส�าเร็จฉบับ Zaab Eli

วริษา ภาสกรนที

กิ๊ฟ-วริษา ภาสกรนที สาวสวยคนเก่ง

ที่นอกจากสวมหมวกเจ้าของร้านอาหารอีสานฟิวชั่น

สุดแซบอย่าง Zaab Eli แล้ว เธอยังรับช่วงต่อจาก

คุณพ่อ ตัน ภาสกรนที ในการเข้ามาดูแล Villa Maroc 

รีสอร์ตหรูสไตล์โมร็อกโกริมหาดปราณบุรี 

ซึ่งสิ่งที่คอยกระตุ้นให้เธอลงมือท�างานอย่างตั้งใจ

ในทุกๆ วันมาจากแรงบันดาลใจเหล่านี้

งานศิลปะ 

กีฬาภาพยนตร์เรื่อง Life is Beautiful 

หนังสือ The Power of Now

น้องชาย-น้องสาว

“ก๊ิฟประทับใจภาพยนตร์เรือ่งนีม้าก เนือ้เรือ่งพดูถงึชาย

ชาวยวิท่ีท�าทุกอย่างเพือ่ให้ได้รกักบัผูห้ญงิคนหนึง่ ต่อมาทัง้

คูแ่ต่งงานกนัและมลีกูชาย และเมือ่เกดิเหตกุารณ์กวาดล้าง

เผ่าพันธุ์ยิวในสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเขาจ�าต้องไปอยู่     

ในค่ายกกักนั ซึง่ผูเ้ป็นพ่อได้พยายามสร้างทศันคตทิีด่ใีห้กบั

ลกูชาย เพือ่ให้ลกูมองเหตกุารณ์รา้ยๆ ครัง้นีเ้ป็นภาพความ

ทรงจ�าที่สวยงาม โดยสิ่งที่กิ๊ฟได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้คือ 

หากมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี เราก็สามารถท�าให้ชีวิต

สวยงามได้แม้จะอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ลวร้าย และการท�างาน

ก็เหมือนกัน หากรู้สึกเหนื่อยหรือท้อ ขอแค่เปลี่ยนมุมมอง

ในการท�างานก็ท�าให้เรามีความสุขกับงานต่อไปได้”

“แม้จะเลือกท�าธุรกิจทั้งที่เรียนจบด้านศิลปะ แต่อย่างไร

กิ๊ฟยังสนใจงานศิลปะเหมือนเดิม เพราะการได้เสพงานศิลป์

ก็เหมือนได้เติมแรงบันดาลใจในการท�างาน โดยทุกๆ ปี       

กิ๊ฟจะไปดูงานแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่ชื่นชอบ         

อย่างปีนีร้อไปดงูานแสดงผลงานศลิปะของ Takashi Murakami 

ที่ Mori Art Museum ประเทศญี่ปุ่น และศิลปินอีกคน          

ที่ก๊ิฟติดตามคือ Yayoi Kusama ศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิต      

และผลงานมรีาคาแพงทีส่ดุในโลก โดยผลงานต่างๆ ของเธอ

มสีสีนัทีแ่ปลกตา แหวกแนว และเป็นลายจดุ ซึง่การออกแบบ

ร้าน Zaab Eli ก็ได้แรงบันดาลใจจากงานศิลป์ท่ีกิ๊ฟชอบ        

โดยกิ๊ฟตั้งใจให้เป็นร้านอาหารอีสานที่ไม่เคยมีมาก่อน         

อย่างสาขาแรกจะเน้นสีสันสดใสและเป็นสีที่ตัดกัน                

ส่วนของตกแต่งอย่างโคมไฟจะเป็นงานแฮนด์เมดทีท่�ากนัเอง

กับทีม แต่เมื่อกิ๊ฟโตขึ้น สาขาต่อมาก็มีความเป็นผู้ใหญ ่     

ตามเราด้วย โดยเลอืกใช้สทีีน่ิม่ข้ึนและตกแต่งร้านด้วยครกไม้ 

สาก และกระเบื้องสังกะสี”

“กิ๊ฟเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมาก แต่มีหนังสือไม่กี่เล่ม              

ที่รู้สึกว่าท�าให้ชีวิตเปลี่ยนอย่าง The Power of Now หนังสือ          

ที่ให้มุมมองในการท�างานและการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ผู้เขียน     

เขียนในลักษณะของจิตวิทยาและเขียนถึงการมีสติ ซึ่งเมื่อก่อน      

ก๊ิฟเป็นคนคิดเยอะและวิเคราะห์ตัวเองอยู่ตลอดเวลา พยายาม     

ท�าให้ตัวเองดีที่สุดจนในที่สุดรู้สึกเหนื่อย แต่เมื่อได้อ่านหนังสือ       

เล่มน้ีก็รู้ว่า เราสร้างเอกลักษณ์ได้จากส่ิงที่เราเป็นและไม่จ�าเป็น     

ต้องเหมอืนคนอืน่เพราะทกุคนไม่เหมอืนกนั อย่างการออกแบบร้าน 

Zaab Eli คาแร็กเตอร์ของร้านจะไม่มีทางชัดเจนอย่างทุกวันนี้       

หากเลือกออกแบบตามร้านอื่น”

“ทุกคนมีวิธีเจริญสติที่ต่างกัน บางคนอาจนั่งสมาธิ    

หรอืเข้าวดั ไหว้พระ แต่กิฟ๊เลือกท่ีจะเล่นกฬีาท่ีอยู่กับตัวเอง

อย่างสกีและสเกตน�้าแข็ง ซึ่งการเล่นสกีและสเกตน�้าแข็ง

ไม่เพียงให้ความรู้สึกว่าเราก�าลังอยู่ในโลกที่มีแค่เรา           

แต่ยังช่วยเรื่อง Body and Mind ท�าให้มีสมาธิ ความคิด

ปลอดโปร่ง และรู้สึกเหมือนได้ซ่อมแซมตัวเอง ได้ชาร์จ

พลังให้ชีวิต ส่วนการเล่นโยคะก็ช่วยให้คิดอะไรดีๆ ได้ 

อย่างการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขณะท�างาน บางครั้ง

นั่งคิดนานมากก็คิดไม่ออก แต่เมื่อไปเล่นโยคะ แม้จะเล่น

แค่ 1 ชั่วโมง แต่ก็ช่วยให้คิดวิธีการแก้ปัญหานั้นออก”

“ทุกวันน้ีกิ๊ฟใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับงานและเวลา                

อีกส่วนหนึ่งไปกับการดูแลน้องชายและน้องสาว ซึ่งการ       

ใช้เวลาร่วมกันท�าให้กิ๊ฟได้รู้ถึงความชอบและความรู้เยอะ   

ของพวกเขา อย่างน้องชายชอบอ่านหนังสือและบริโภคสื่อ

เยอะจงึรูเ้รือ่งการเมอืงและสถานการณ์ต่างๆ รอบตวัมากกว่า 

ส่วนน้องสาวชอบท�าเบเกอรีก็จะแนะน�าว่า ยูทูบช่องไหน     

สอนท�าเบเกอรี หรือสีผสมอาหารแบบใดดี แบบใดไม่ดี       

และด้วยความที่กิ๊ฟและน้องสนิทกัน เวลาพวกเขามีปัญหา     

ก็จะคุยกับกิ๊ฟ เพราะกิ๊ฟจะไม่ท�าตัวเป็นผู้ใหญ่ แต่จะเป็น

เพื่อนที่คอยรับฟังว่า พวกเขาแก้ไขปัญหาอย่างไร ท�าไม      

ถึงท�าแบบนี้ และหากมีโอกาสจะค่อยๆ สอนวิธีการ              

แก้ปัญหาว่า ถ้าเป็นพี่กิ๊ฟจะท�าแบบนี้นะ”
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HeALTHY BodY
HAppY Mind

Text : Morning dew

เป็นเรื่องปกติของปุถุชนที่จะมีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง สารพัดอารมณ์ที่ประดังเข้ามา

ในแต่ละวัน อารมณ์ที่หลายคนรับมือยากที่สุดคือความโกรธ หรือความโมโห เพราะมักท�าให้

คนนั้นๆ ขาดสติ จึงมีค�าพูดที่ว่า “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า” มีข้อแนะน�าว่า 10 พฤติกรรม        

ต่อไปนี้ไม่ควรท�าเวลาโมโหโทโส

 อย่าโพสต์อะไรใดๆ ในเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดีย

เพราะเวลาที่โมโหมากๆ เรามักขาดการไตร่ตรอง เช่น กรณีนักร้องคนหนึ่งที่ใช้ถ้อยค�า     

หยาบคายโต้ตอบคนที่เข้ามาแสดงความเห็นกรณีที่เขาไปขีดเขียนบนหลักกิโลเมตรที่ภูชี้ดาว

จนโดนกระแสต่อต้านจากสังคม 

 อย่าตอบอีเมล

เพราะความโกรธน้ันสามารถสะท้อนผ่านตัวอักษร ผ่านส�านวนการเขียน คนรับสาร        

ปลายทางสามารถรับรู้ได้ หากรู้สึกอึดอัดมากๆ ให้เขียนระบายลงบนเศษกระดาษแล้วฉีกทิ้ง

ไป วิธีนี้จะปลอดภัยกว่า

 อย่าดื่มแอลกอฮอล์

หากหวังจะใช้ดับความขุ่นมัว มันไม่ได้ผล มีแต่จะท�าให้ย่ิงปะทุ แอลกอฮอล์ส่งผล             

ต่อการท�างานของสมองส่วนหน้าซ่ึงควบคมุอารมณ์เวลาถูกกระตุน้ การด่ืมแอลกอฮอล์จะท�าให้

สมองควบคุมอารมณ์ได้น้อยลง

 อย่าขับรถ

เป็นอะไรท่ีอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น เพราะเวลาโกรธ เราจะถูก

ครอบคลุมด้วยรังสีท�าลายล้าง การกระโดดขึ้นประจ�าหลังพวงมาลัย แล้วกระทืบคันเร่ง          

ออกไป อาจท�าให้ไม่ได้กลับมาอีก นอกจากน้ัน ความสามารถในการมองเห็นขณะโกรธ          

ยังเปลี่ยนไป คือมักจะมองตรงไปข้างหน้าและไม่สนใจรอบข้าง

 อย่าพร�่าบ่นหรือก่นด่า

การระบายความรู้สึกออกมาดูจะเป็นเรื่องดี ท�าให้หายคับอกคับใจ แต่ควรสังเกตคนรอบ

ข้างด้วยว่าเขาเตม็ใจรบัฟังค�าบ่นของเราหรอืไม่ การบ่นไปเรือ่ย อาจสร้างความร�าคาญยิง่ยวด

ให้เพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัว
 

 อย่าประชดด้วยการกิน

คนทีอ่ยูใ่นอารมณ์โมโหมแีนวโน้มจะกนิไม่เลอืก นอกจากนัน้ ยามท่ีเกดิอารมณ์โกรธ สมอง

จะตีความว่าร่างกายก�าลังตกอยู่ในอันตราย จึงตอบสนองด้วยปฏิกิริยา “สู้หรือหนี” (Fight    

or Flight) อนัเป็นการเตรยีมพร้อมรบัมอืสถานการณ์ฉกุเฉนิ ช่วงนีจ้งึเป็นช่วงทีร่ะบบย่อยอาหาร

ท�างานไม่เต็มประสิทธิภาพ หากกินเยอะๆ อาจท�าให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้

 อย่าต่อล้อต่อถียง

ค�าพูดที่พร่างพรูออกมาขณะโมโหมักไม่ผ่านการคัดกรอง บางค�าพูดอาจท�าร้ายจิตใจ       

คนฟัง เดินออกไปจากตรงนั้น สงบสติอารมณ์ แล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ด้วยเหตุผล

 อย่าผูกใจเจ็บ

และคิดวนเวียนแต่เรื่องที่ไม่สบายใจ การคิดแต่เรื่องเดิมๆ ซ�้าไปซ�้ามาเป็นการสะสม

ความเครียดโดยไม่รู้ตัว

 อย่าละเลยความดันโลหิต

ทุกครั้งที่โมโห สังเกตดูสิว่าใจจะเต้นแรง ความดันโลหิตพุ่ง สองชั่วโมงผ่านไป บางที      

ความดันก็ยังไม่ลดลง การปล่อยให้ความดันโลหิตพุ่งขึ้น-ลงไม่ดีต่อสุขภาพ และเป็นการเพิ่ม

ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดแดง (Stroke) 

 อย่าเข้านอนพร้อมความโกรธ

เพราะนัน่เป็นการสะสมอารมณ์ขุน่มวั ส่งผลต่อคณุภาพการนอน คอืนอนหลบัไม่สนทิ หรอื

นอนน้อย ส่ิงทีต่ามมาคือร่างกายพกัผ่อนไม่เพยีงพอ เมือ่ตืน่นอนจงึไม่รูส้กึสดชืน่กระปรีก้ระเปร่า 

Text : น�้าค้าง

เท้าประกอบด้วยกระดกู 26 ชิน้ เป็นทีร่วมของปลายประสาท กล้ามเนือ้ เอน็ ข้อต่อ มันไม่ได้เป็นแค่อวยัวะ

ที่พาเราเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่ยังเป็นอวัยวะที่แบกรับน�้าหนักร่างกายทั้งหมด และรักษา

สมดุลการทรงตัว เราไม่ค่อยดูแลมัน จนกระท่ังวันไหนท่ีเท้าได้รับบาดเจ็บจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน

นั่นแหละ เมื่อนั้นเราจึงตระหนักถึงความส�าคัญของมัน 

อย่าปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้น มาเริ่มดูแลสุขภาพเท้ากันเถอะ โดยเริ่มจาก

ล้างเท้าให้สะอาดทุกวัน ถ้าอยู่นอกบ้านทั้งวัน เท้าอุดอู้อยู่ในรองเท้า ลองคิดดูเถอะว่าจะหมักหมมแค่ไหน 

ฉะนัน้ ท�าความสะอาดเท้าสกันดิคงไม่ท�าให้เสยีเวลาเพิม่ขึน้สกัเท่าไร หลังอาบน�า้ก็ควรเชด็เท้าให้แห้ง พยายาม

อย่าปล่อยให้เท้าเปียก ชื้น แฉะเพราะอาจท�าให้เชื้อรามาเยือน

เท้าก็ต้องการการบ�ารุง ทาครีมถนอมผิว ทากันแดดเมื่อต้องเปลือยเท้ากลางแดด อย่าปล่อยให้ผิวเท้าแห้ง

เหี่ยวไม่น่ามอง วันหยุดหากมีเวลาลองท�าสปาเท้าแบบง่ายๆ เองที่บ้าน โดยการแช่เท้าในน�้าอุ่น ขัดถูขี้ไคล

และเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออก ทาโลชั่นบ�ารุง หรือไม่ก็ซ้ือแผ่นมาสก์เท้ามาใช้ พอกทิ้งไว้แค่ชั่วโมงเดียว       

เท้านุ่มเนียนทันตาเห็น

เวลาตัดเล็บเท้าต้องระมัดระวัง หากไม่มั่นใจเข้าร้านเสริมสวยให้มืออาชีพตัดแต่งเล็บจะดีกว่า เพราะ      

การตัดเล็บเท้าเองแบบไม่ระวัง บ่อยครั้งท�าให้เกิดเล็บขบ หรือถ้าตัดเข้าเนื้อ นอกจากสร้างความเจ็บปวด        

ยังอาจท�าให้อักเสบลุกลามถึงขั้นต้องถอดเล็บได้ 

ลงทุนซือ้รองเท้าคุณภาพด ีอาจจะราคาแพงหน่อยแต่กด็ต่ีอสขุภาพเท้า และควรซือ้รองเท้าช่วงบ่ายเพราะ

เป็นช่วงที่เท้าขยายตัวมากสุด หากรองเท้าคู่ไหนที่ซื้อมาแล้วใส่ไม่สบาย ตัดใจเสียเถอะ อย่าฝืนใส่เพราะ       

ความเสียดายเพราะหากเท้าพังขึ้นมา ไม่คุ้มกับการรักษาหรอก

ส�าหรับสาวๆ ที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูง หากใส่ออกงานเป็นครั้งเป็นคราวก็พอไหวอยู่ แต่อย่าใส่เป็นประจ�า

ทุกวัน ตั้งแต่เช้ายันเย็นหรือวันละหลายๆ ชั่วโมง เพราะความสูงของรองเท้ามีผลต่อการโค้งงอของกระดูก    

สันหลัง เมื่อนานไป กระดูกสันหลังอาจผิดรูปได้

ส�าหรับคนท�างานที่ต้องยืนตลอดเวลาหรือยืนนานๆ นอกจากรองเท้าท่ีใส่สบายแล้ว ควรหาซ้ือแผ่นรอง    

ในรองเท้ามาเสริมเพื่อช่วยซัพพอร์ตเท้า

กล้ามเนื้อท่ีเท้าก็เหมือนกล้ามเนื้ออื่นๆ คือต้องการการออกก�าลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรง หาเวลา      

เดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้า พื้นดิน พื้นทรายบ้าง หรือหากไม่มีเวลาจริงๆ บริหารเอ็นร้อยหวายและข้อเท้า

ด้วยการยืน เขย่งเท้าจนสุด ค้างไว้ 10 วินาที ลดเท้าลง อาจจะท�าทีละ 2 ข้าง หรือท�าทีละข้างสลับกัน           

ท�าอย่างนี้ติดต่อกันหลายๆ ครั้งจะท�าให้การทรงตัวดีขึ้น และไม่ล้มง่าย

เป็นการดูแลเท้าแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ท�าได้ อาจจะเป็นอวัยวะเบ้ืองล่าง แต่การใส่ใจสุขภาพเท้าก็ส่งผล      

ต่อสุขภาพกายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 

เ ว ล า โ ก ร ธ

เท้าเป็นอวัยวะที่เรียกได้ว่าได้รับการใส่ใจน้อยที่สุด

เมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย ทั้งที่ความจริงแล้ว 

ความส�าคัญของมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนอื่นๆ

สุขภาพเท้า

ก็ส�าคัญ

21

Health

StartUp26-03A-16.indd   21 2/23/2559 BE   9:58 PM



decorATion  Taxt : nimchri /Photo : Otto, เจษฎา ยอดสุรางค์

เพราะความหลงใหลในเฟอร์นิเจอร์ และข้าวของเครื่องใช้สไตล์สแกนดิเนเวีย ที่ได้พบเห็นและเก็บสะสม
ไว้ระหว่างเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ กอปรกับเป็นคนชอบท�าอาหาร        
และเคยได้ทดลองเรียนมา ท�าให้วันหน่ึงเม่ือถึงเวลาต้องกลับมาอยู่เมืองไทย แอม-รวินท์ วจะโนภำส           
จึงคิดน�าทั้งสองสิ่งที่ชอบมารวมกัน ด้วยการเปิดเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจที่มีร้านอาหารเล็กๆ 
รวมอยู่ด้วย ในซอยพระรามเก้า 46 ร่วมกับหุ้นส่วนอีกหน่ึงคน กร-พรรณสวลี พิมพ์สมฤดี ภายใต้ชื่อ            
“1 Of A KIND” (Vintage Nordic Furniture)

ทีม่าของชือ่ 1 OF A KIND มาจากจดุเด่นของเฟอร์นิเจอร์แต่ละตวัทีม่เีพียงชิน้เดียว เพราะในการเดนิทาง
แต่ละครัง้ ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะไปพบกบัอะไรบ้าง และจะได้อะไรกลบัมา ของทกุชิน้จงึมเีรือ่งราว
ของตัวเอง โดยตัวร้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ร้านอาหารและโกดังเก็บเฟอร์นิเจอร์ ร้านอาหารตั้งอยู่         
บนเนินสนามหญ้าเล็กๆ ด้านหน้า สร้างด้วยไม้และโครงเหล็ก เพราะตั้งใจอยากให้เป็นบ้านหลังเล็กๆ 
บรรยากาศอบอุ่นเหมือนมากินข้าวบ้าน อาหารที่ท�าเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียน บางเมนูปรับให้ถูกปาก        
คนไทย อย่างมักกะโรนีต้มย�า มี 2 ส่วนให้เลือกนั่ง จะนั่งในร้านหรือชมวิวที่โต๊ะบาร์ด้านนอกก็ได้

ถัดจากร้านอาหาร คือ พื้นที่ของโกดังเก็บเฟอร์นิเจอร์ที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์จากพื้นที่ต่างๆ ในกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก รวมไปถึงไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศ       
ในกลุ่มนอร์ดิก (Nordic) หรือยุโรปเหนือด้วย โดยลักษณะเด่นของเฟอร์นิเจอร์สแกนดิเนเวีย คือ                    
มีความเรียบ เก๋ ไม่เยอะฟู่ฟ่าเหมือนสไตล์หลุยส์ โดยทุกชิ้นล้วนมีที่มาแตกต่างกัน บางชิ้นเป็นผลงาน        
ของศิลปินชื่อดังที่เคยลงในนิตยสาร

โครงสร้างของโกดังทั้งหมดถูกสร้างมาจากโครงเหล็ก สังกะสี กระจก และไม้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ห้องโถงกระจก ผนังเกือบทุกด้านสร้างจากบานหน้าต่างกระจกสามารถมองทะลุไปถึงสวนสีเขียว         
ด้านหลังและเปิดรับลมเย็นจากภายนอกได้ มีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นของสะสมให้เลือกนั่งรับประทาน
อาหารได้ในอกีบรรยากาศหนึง่ ภาพวาดสนี�า้มนับนผนังไม้ด้านหนึง่ช่วยท�าให้ห้องดอูบอุน่และมชีวีติชวีามาก
ยิง่ขึน้ อกีส่วน คอื พืน้ท่ีของโกดงัเกบ็เฟอร์นิเจอร์และบรรดาข้าวของเครือ่งใช้มากมายทีเ่ก็บสะสมมาระหว่าง
อาศัยอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้ โคมไฟ หีบใส่ของ โมเดลหุ่นจ�าลองจากภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น       
Star Wars ผนงัด้านหนึง่ท�าเป็นชัน้วางโชว์เก้าอ้ีในรปูแบบต่างๆ สนใจสามารถสอบถามราคาได้ แต่เนือ่งจาก
เป็นของสะสมบางช้ินท่ีรกัมากจงึอาจไม่ได้ขาย โดยสไตล์การตกแต่งทัง้หมดมาจากความชอบทีผ่สมรวมกนั 
จึงไม่มีนิยามตายตัว ทุกอย่างคิดออกแบบกันเอง ต้ังแต่การวางเลย์เอาต์ ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุ                  
ที่หลากหลาย ทั้งเหล็ก ไม้ สังกะสี แต่ก็สามารถผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว

จากทีไ่ด้สัมผสัรวมๆ แล้ว ไม่ว่าสไตล์การตกแต่ง ทีค่ดิออกแบบกนัเองตามความชอบ รปูแบบร้านทีเ่ลอืก
ท�าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีร้านอาหารเล็กๆ รวมอยู่ด้วย ความพิเศษของเฟอร์นิเจอร์และอาหารทุกอย่าง
เหมาะกับการเป็น 1 Of A KIND คือ มีเพียงหนึ่งเดียวจริงๆ 

ร้านอาหารเล็ก ในร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่

เปิด	11.00-21.30	น.	(หยุดวันพุธ)
 08-1255-0033, 0-2718-3260
 1ofakindstyle
 1ofakindstyle
 1ofakindstyle

1 OF A KIND
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Lifestyle

sHopping@onLine  Text : มุ้มมิ๊ม eAT / drinK / TrAVeL  Text : duckkiez 

Lady Brett tavern

teddy’s Bigger Burgers

mountain fLoat

reLAx  Text : duckkiez

ธารธาราสปาDusaDee + Dusit + Lovers 

+ DeaD ones

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่เป็นทั้งบันทึกความทรงจ�า       

และภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่ศิลปิน ดุษฎี ฮันตระกูล มีต่อ

เพือ่นศลิปินและบคุคลอนัเป็นทีร่กัทัง้ทีย่งัมชีวีติอยูแ่ละทีอ่�าลา

จากโลกนี้ไป ผลงานขนาดย่อมท�าด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น 

เซรามกิ ภาพวาดด้วยดนิสอ หนิบะซอลต์ เงนิธนบตัร แหวนทอง

และพลอยทั้งของศิลปินเองและที่ขอแลกเปลี่ยนมา
หอศิลปวิทยนิทรรศน์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาจัดแสดงงาน	วันนี้-9	เม.ย.2559

 The Art Center - Chula

เดย์สปาแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่โดดเด่นด้วยมนต์เสน่ห์แห่ง     

สปาอย่างแท้จริง โดยซิกเนเจอร์ ทรีตเมนต์ที่อยากแนะน�าคือ          

การนวดท่าไทยโนรา ศาสตร์แห่งการบ�าบัดด้วยท่วงท่าที่บ่งบอกถึง

ความเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยทกัษิณ ช่วยบรรเทาอาการ Office 

Syndrome และลดอาการเม่ือยล้าได้มากกว่าการนวดทั่วไป และ    

หลังสิ้นสุดการท�าทรีตเมนต์ท่านจะได้ลิ้มรสอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

แนวสปาอย่างย�าใบบัวบกแบบไทยทักษิณ 
อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต

 www.tarntaraspa.com

เครื่องประดับจากของจิ๋ว ที่สร้างความสนุกจากการปั้น         

เป็นอาหารชนิดต่างๆ ก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ ผัดไทย ส้มต�า             

ข้าวเหนียวมะม่วง เบอร์เกอร์ เบเกอรี ฯลฯ งานน้ีเรียกว่า             

ทั้งน่ากิน น่าใส่กันเลยทีเดียว

กระเป๋าผ้าแคนวาสแบบสะพายข้างและกระเป๋าซิป

ไว้ใส่ของจุกจิก ในรูปภาพของต้มข่าไก่ ข้าวเม่า              

ปูผัดผงกะหร่ีนี้เป็นผลงานของแบรนด์ Did you see 

any pattern ที่ได้แรงบันดาลใจจากน�าความจ�าเจ      

หรือส่ิงท่ีเราเห็นกันอยู่บ่อยๆ ซ�้าๆ มาสร้างให้เกิด       

งานศลิปะทีส่นกุทีเ่รยีกว่า “Pattern” ผ่านภาพวาดสีน�า้

และภาพถ่าย

DiD you see any pattern

Did you see any pattern ?
Did you see any pattern

GokuDera

Gokudera
gokudera.jw

เรือนแพภูเขาลอยน�้าที่ให้

บรรยากาศเงียบสงบ บ้าน    

แต่ละหลงัเป็นบ้านไม้ ก่อสร้าง

อย่างประณีต แข็งแรง และมี

สิง่อ�านวยความสะดวกครบครัน 

โดยมีบ้านทัง้หมด 4 หลงัให้เลอืก

พกั ไม่ว่าจะเป็นแพพนา 4 ห้องนอน 

ส�าหรับ 12 ท่าน แพโคคนู 3 ห้องนอน ส�าหรบั 6 ท่าน แพซนัชายน์ 3 ห้องนอน 

ส�าหรับ 6 ท่าน และแพซันเดย์ 2 ห้องนอน ส�าหรับ 4 ท่าน
อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่

 08-7070-5050   www.mountainfloat.net

ร้านอาหารสุดฮติในย่านสาทร

ที่เน้นใช้ไม้สีเข้ม เก้าอี้หนัง และ

กระเบื้องสีขาวขุ่นในการตกแต่ง 

ส่วนอาหารของทางร้านเน้นอาหาร

ท�าง่าย แต่อิ่มเอมใจเมื่อได้ลิ้มรส 

โดยเฉพาะเมนู BBQ’ed และ 

Tomahawk Steak สเต๊กเนื้อติด

กระดูกที่ใครมาเป็นต้องสั่ง รวมทั้งมันบดและปลาหมึกย่างก็พลาดไม่ได้ 

เช่นกัน
ซ.สาทร	12	 	 	 	 	 	 	

 0-2635-0405   www.ladybrett.com   LadyBrettTavern 

ร้านเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่จาก     

เกาะฮาวายที่ปรุงสดใหม่           

ทุกออร์เดอร์ เนื้อที่ทางร้าน   

เลือกใช้เป็นเนื้อส่วน Ground 

Chuck 100 เปอร์เซน็ต์ ปลอดสาร

สังเคราะห์และฟิลเลอร์ ขนมปัง

ใช้ Potato Bread ให้สัมผสันุม่

หนบึ รสชาตหิวานมนั และซอส

มีให้เลือก 6 ชนิด ส�าหรับเมนูเบอร์เกอร์มีให้เลือกทั้งเนื้อ หมู ไก่ ปลา และ

เบคอน โดยลูกค้า Mix & Match ได้เองตั้งแต่เนื้อสัตว์ ซอส และท็อปปิ้ง
ชั้น	G	ศูนย์การค้าเกตเวย์	เอกมัย	เปิดบริการทุกวัน	10.00-22.00	น.	 	

 teddysburgersth

ในขณะที่หน้าหนาวก�าลังจะผ่านพ้น หน้าร้อนก�าลังจะมาเยือน นอกจากแสงแดด สายลม อีกสีสันที่ท�าให้เรานึกถึง

บรรยากาศความเป็นฤดูร้อน ก็คือ อาหารการกินที่หลากหลาย ทั้งผักผลไม้ อาหารทะเลสดๆ รสแซบๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ 

Shopping Online ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอสินค้าที่น�าอาหารมาเป็นไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา

FooD For SUMMEr
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เมืองปาน
Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : สาธิต บัวเทศ

ชีวิตหลากหลายในซอกมุมหุบเขา
หนทางสายเล็กหายลับขึ้นไปในขุนเขา

รอยต่อของล�าปาง-เชียงใหม่

กลางฝนปลายฤดูที่ห่มให้ผืนป่า พืชพรรณ

รวมไปถึงผู้คนแห่งภูเขาเต็มไปด้วยความชุ่มเย็น

เราค่อยๆ นึกถึงใครหลายคน

ที่เคยพานพบในซอกมุมแห่งป่าดอยข้างบนนั้น

รอยยิ้มและค�าห่วงใยของบางคนยังอบอุ่นเหมือนท่ีเคยสัมผัส 

หยาดเหงื่อในสวนกลางหุบเขาแตกดอกออกมาเป็นพืชผลอันแสน

สมบูรณ์ 

ภาพเช่นนั้นเรียงรายซุกซ่อนตัวตนอยู่บนทางหลวงหมายเลข 

1252 เส้นทางสายสั้นทว่าเต็มไปด้วยคดโค้งชันดิ่งของขุนเขา

ยามเช้าเย็นตาด้วยไอหมอกขาวตามแอ่งที่ราบกลางขุนเขา         

ที่บรรจุเต็มด้วยนาข้าวราวพรมผืนสีเขียวแผ่ไพศาล พื้นที่เล็กๆ      

แห่งอ�าเภอเมืองปานของล�าปาง อย่างต�าบลแจ้ซ้อนเคลื่อนขยับ      

ตัวเองไปอย่างที่มันเคยเป็นมา

ราวกับกาลเวลาหยดุนิง่ ทีต่ลาดสดประจ�าต�าบล ผูค้นแห่งเมอืงเก่า

กลางขุนเขายังคงฉายภาพสุขสงบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเยือน

ส�าเนียงภาษาเมืองล่องลอยอยู่เงียบๆ สื่อความหมายออกมาได้

ถึงการไถ่ถามทุกข์สุข กลมกลืนไปอย่างไร้ความจอแจประเภท       

นักท่องเที่ยวแบกกล้องดิจิตอลจมจ่อมตื่นเต้นกับบ้านไม้เก่า หรือ      

ผู้เฒ่าในชีวิตสตาฟฟ์

ผักพืชผลไม้และแมลงตามฤดูกาลแทรกตัวอยู่ท้ายตลาด           

ดอกฮังลาวก�าลังบาน แม่ค้าเด็ดมันมาวางขายทั้งดอกและหน่อ      

เธอว่าลวกกินกับน�้าพริกอร่อยนัก มันสดใหม่เช่นเดียวกับปลา         

ในห้วยแม่มอญที่ไหลรินเคียงข้างพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนที่นี่  

มาอย่างยาวนาน

ตลาดแจ้ซ้อนติดตัวเองไปในเช้าหนาวเย็นและความเป็นไป     

ประจ�าวนัของคนทีน่ี ่เมือ่พระสงฆ์รปูท้ายๆ เดนิกลบัจากบิณฑบาต

รอบหมูบ้่าน แม่อุ๊ยหลายคนละจากแผงชัว่คราว บรรจงใส่บาตรอาหาร

ประดามีและรับพรจากตุ๊เจ้า หนึ่งในสิ่งที่เคียงคู่ชุมชนโบราณกลาง

หุบเขาแห่งนีม้าเนิน่นานคือศรทัธาอันเหนยีวแน่นในพระพทุธศาสนา

ก่อนตลาดจะวายพร้อมแดดสายฉายอาบ ภาพเบ้ืองหน้าชดัเจน

ความเรียบง่าย ยืนยันถึงโลกที่สงบเย็น อบอุ่น และแสนงดงาม

กล่าวถงึพระพุทธศาสนา ใครบางคนชกัพาเราข้ามไปสูค่วามเก่าแก่

ของวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ทันทีท่ีพ้นแนวเขตก�าแพงวัด โลกอีกใบ     

ของคนที่นี่ก็ปรากฏ

มันเริ่มจากพ่ออุ ๊ยแม่อุ ๊ยที่ก�าลังง่วนอยู่กับงานกฐินที่ใกล้             

เข้ามาถึงในไม่กี่วันข้างหน้า เสื่อสาดและเครื่องสังฆภัณฑ์ถูก          

ปัดกวาดเช็ดฝุ่น ขันเงินขันทองเงาวับวาวอยู่ในมือของแม่เฒ่า        

เธอปักป่ินและเสยีบดอกไม้หลายชนดิไว้ด้วยกนั มนัไม่ใช่แค่ความงาม 

หากแต่เชื่อมโยงด้วยความเชื่ออันเหนียวแน่นเกี่ยวกับเรื่องขวัญ     

“บนหัวเรามีขวัญหลวง ต้องบูชาด้วยดอกไม้เพื่อเป็นมงคล”             

แม่ว่าถึงความเชื่อของคนล้านนา

แดดสายระบายจับโบสถ์เก่าคร�่า มันชัดเจนทุกความงาม          

อย่างอ่อนช้อย แม้จะผ่านเลยนับพันปีจากปีก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.1215 

แต่คล้ายทุกอย่างยังคงหยุดนิ่ง ตรึงตรา หลังคาไม้ซ้อนกันถึง 4 ชั้น 

ประดับประดาด้วยเคร่ืองไม้แกะสลัก งานปูนปั้นรูปสัตว์หิมพานต์

รวมถงึทวยเทพยาดานัน้เรยีบง่ายตามศลิปะท้องถิน่ “บ้านเรามสีล่า

ดัง้เดมิเยอะ สัง่สอนสบืทอดกนัมา ตรงไหนพงั ตรงไหนทรดุ กท็�าตาม   

อย่างเดิม ไม่เปลี่ยน” เฒ่าชราว่าถึงโบสถ์ของวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน    

ที่เขาคุ้นเคยมาต้ังแต่ละอ่อน มันคือความเก่าแก่กว่า 1,342 ปี            

ที่ฉายชัดอยู่ตรงหน้า

ภาพที่วัดโบราณยังคงเต็มไปด้วยผู้คนที่พร้อมจะหันหน้า           

เข้าทะนุบ�ารุง ตราบเท่าที่ลมหายใจยังถ่ายเทให้ชีวิตวิ่งเต้น
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How to Get tHere
ขับรถท่องเที่ยวบนทางหลวงหมายเลข 1252              

ถือเป็นเส้นทางสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยความงดงาม              

เ ร่ิ มจ ากอ� า เภอ เมืองปาน ต� าบลแจ ้ ซ ้ อน                                 

เที่ยววัดศรีหลวงแจ้ซ้อนอันเก่าแก่ ต่อออกไป           

เที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ข้ึนดอยไปเที่ยว               

บ้านป่าเหมี้ยง ชมการปลูก เก็บ และแปรรูปใบเมี่ยง      

อันหลากหลาย จากนั้นย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่ที่             

อุทยานฯ แจ ้ซ ้อน ข้ึนไปเที่ยวบ ้านแม ่แจ ๋ม                             

ตามทางหลวงหมายเลข 1252 ชิมกาแฟ แมคาเดเมีย 

เสาวรส รวมไปถึงพักค้างโฮมสเตย์บรรยากาศดี

wHere to Stay
ไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท รีสอร์ตสวย บรรยากาศดี    

ติดล�าน�า้แม่มอญ                             

 0-5426-3048    

 www.raiyachaesonresort.com

โฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง   

 08-9852-7092

สุวรรณาการ์เด้น & โฮมสเตย์   

พักค้างคืนที่บ้านแม่แจ๋ม   

 08-5867-5118

ภาพทีน่�าค�าว่าศรทัธาของมวลมนษุย์มาบอกเล่าอย่างละมนุละไม

ในเช้าอบอุ่นของเมืองเล็กๆ ในหุบเขาแห่งหนึ่ง

แอ่งทีร่าบกลางหบุเขาของต�าบลแจ้ซ้อน รวมไปถงึพืน้ทีร่ายรอบ

ล้วนมีตัวตนอยู่ในบทบันทึกทางประวัติศาสตร์

พื้นที่ภายในเขตของอ�าเภอเมืองปานอันแสนสุขสงบแห่งน้ี         

คอืชมุชนทางทศิเหนือของเขลางค์นคร ทีเ่ดมิชาวบ้านเรยีกนัว่า “ทุง่

สามหมวก” หรือ “ทุง่สามโค้ง” อดุมไปด้วยป่าไม้ สายน�า้ และความสมบรูณ์

ยิง่แห่งทรพัยากร มันกลายเป็นเป้าหมายของเมอืงใหญ่อืน่ๆ อย่าง

พม่าและเงีย้ว ทีห่วงัเข้ามายดึทีน่ีใ่ห้เป็นแหล่งบ่มเพาะเสบยีงอาหาร

หลับตานกึถึงเมืองเล็กแห่งนี ้กลางสายลมหนาวแรกๆ ท่ีผ่านมา

เยอืนต้นฤดู ภาพขนุเขาอันห้อมล้อมกป็รากฏ บ้านแจ้ซ้อนขบัเคลือ่น

คืนวันอยู่ด้วยโลกแห่งเกษตรกรรมอันแสนเก่าแก่ ที่ราบตามหุบเขา

คอืผนืนาทีเ่ปลีย่นสีสนัไปตามฤดูกาล ท้ังเขยีวชอุ่มและอร่ามเหลอืง

ข้าวผูกพันกับคนที่นี่มาอย่างแยกกันไม่ออก ไม่ต่างนักกับเมือง

เกษตรกรรมในท้องถิ่นอื่น ทว่าในแอ่งที่ราบแห่งนี้ไม่ได้มีแต่นาข้าว

แผ่ผนือาบคลมุหมอกขาว หากแต่เตม็ไปด้วยชวีติ ความคดิความเชือ่

และการสบืทอดส่งต่อของผูค้นทีห่ายใจอยูเ่คยีงข้างมนั ซึง่พร้อมจะ

ขับเคลื่อนโลกใบเก่าไปเคียงข้างเข็มนาฬิกาของวันพรุ่ง

ถนนเลก็พาใครสักคนผ่านพ้นเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ทางชัน

เรียงรายด้วยข้ีเหล็กเทศสีเหลืองสดใส ต้นเส้ียวป่าผละใบรอวันแตกดอก

ขาวบริสุทธิ์ประดับวันหนาว

16 กโิลเมตรจากทีร่าบกลางทุง่ บ้านป่าเหมีย้งวางตวัอยูอ่ย่างสมถะ

เหนือความสูงกว่า 1,000 กิโลเมตรจากระดับน�้าทะเลปานกลาง 

หมู่บ้านเงยีบเชยีบสมถะ ไล่ระดับไปในเนนิเขาและป่าฉ�า่ชืน้ ธารน�า้

สายหลกัไหลรนิอยูเ่บือ้งล่าง มนัส่งเสยีงพมึพ�าไปเคยีงคูผู่ค้นบนดอยสงู

ในหมู่บ้านเหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่ สวนเม่ียงท่ีกระจายกัน      

ตามป่าเขาดึงดูดให้ผู้คนท่ีเป็นเรี่ยวแรงหลักของแต่ละครอบครัว     

จมหายอยู่กับมันได้ทั้งวัน

“คนที่นี่เติบโตมาด้วยเมี่ยง ว่าอย่างนั้นเลยก็ได้” ชาวบ้านที่นี่ยัง

คงยนืยนัเช่นเดมิ เราเคยพบกนัทีโ่รงเมีย่งกลางหบุเขาแห่งนี ้ใบเมีย่ง

ป้ันเป็นก้อนกลม รัดตอกไผ่ มันเรียงรายทัง้แบบนึง่สด หรือแบบดอง 

นุ่มแฉะและหอมหวนเป็นเอกลักษณ์ ส่วนเรื่องรสชาติ ใครสักคนว่า

มันแตกต่างกันในแต่ละถิ่นปลูก ด้วยเรื่องของความช้ืนและความ

สมบูรณ์ของพื้นที่

หมู่บ้านเก่าแก่เช่นนี้ด�ารงตนมาคล้ายคืนวันการก่อตั้งอย่าง       

ไม่แตกต่าง ท่ีชาวบ้านมกัปล่อยให้บ้านเรอืนไม้แสนสวยเหลอืเพยีงเดก็

และคนแก่ และการปลูก เก็บ ตลอดจนเรื่องราวการน�าพามันลงไป

สู่เบื้องล่างนั้นชัดเจนอยู่ในชีวิตและทุกอณูแห่งป่าเขาเช่นในอดีต

กลางขนุเขาอนัยิง่ใหญ่โอบล้อม ผูค้นและหมูบ้่านเลก็ๆ อยูร่่วมกนั

อย่างกลมกลืน สิ่งใดจะเปี่ยมค่าไปกว่าการได้เห็นชีวิตอีกหลายรุ่น

แตกยอด เติบโต

เตบิโตและหล่อหลอมอยูด้่วยใบไม้ใบเลก็ๆ ท่ีแผ่กระจายข้ึนห่มคลมุ

ผืนภูเขา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1252 ยกตวัจากทีร่าบในต�าบลแจ้ซ้อน 

มันพารถคันเล็กหายลับไปในคดโค้งของขุนเขาหนาวเย็น

ผืนนากลายเป็นจดุเลก็ๆ และลบัตาไปตามความสงูทีเ่พิม่ระดบั 

คนืวนัคล้ายทวนย้อนเมือ่เราขึน้ไปถงึบ้านแม่แจ๋ม อากาศสดสะอาด

อย่างที่มันเคยเป็น สองมือของผู้คนบนน้ันยังเต็มไปด้วยร่องรอย  

ของการงานเพาะปลกูพชืเมอืงหนาว รอยยิม้ของพวกเขาเป่ียมชวีติชวีา

ในความฉ�่าชื่นรื่นเย็น ที่นั่นราวอาณาจักรของพืชเมืองหนาว      

แมคาเดเมยี กาแฟ และผลไม้นานากระจายลัดหล่ันกันไปในสวนทีแ่ทรก

อยูใ่นภเูขา จากบ้านเรอืนแดนดอยทีแ่ต่เดมิฝากความหวงัไว้กบัยาม

หมดฝน เพื่อเดินเท้าบรรทุกเมี่ยงลงไปทั้งฝั่งล�าปางและเชียงใหม่ 

ในยามนี้เต็มไปด้วยสวนกาแฟอาราบิก้าแผ่ขยายคลุมภูเขาเป็น       

สเีขียวเข้ม มันถูกคลมุอกีช้ันด้วยไม้บงัร่มอย่างแมคาเดเมีย เสาวรส

ว่ากันถงึพชืราคาลบิลิว่อย่างแมคาเดเมยี ราคาขายข้างบนดอยนี้

สงูถงึกโิลกรมัละ 1,200 บาทนัน้ มนัเตม็ไปด้วยเรีย่วแรงและการดแูล

ประคบประหงม ตั้งแต่ปลูก ดูแล ขนแบกออกจากป่ามาแปรรูป    

เช่นนัน้เอง ผลติผลแห่งขนุเขาชนดินีจึ้งเต็มไปด้วยชาวบ้านทีเ่ฝ้ารอ

ฤดูเก็บเกี่ยวและส่งขายของกันอย่างเต็มความมุ่งหวัง

จากเมืองแห่งที่ราบสู่บ้านแม่แจ๋มที่เป็นจุดหมายยามขึ้นสู่ภูเขา 

ทีโ่ลกแห่งการเพาะปลูก รวมไปถงึรอยยิม้ในท่ามกลางผลิตผลนานา

จะเติมเต็มทั้งกลิ่นและรสชาติอันแสนรื่นรมย์

อาจเป็นกาแฟร้อนกรุ่นหอม เป็นความสดชื่นในน�้าเสาวรส        

อมเปรีย้วอมหวาน หรอืกรอบมันด้วยค�าเค้ียวในแมคาเดเมียสกัเม็ด

และโดยแท้ ในทุกพื้นที่ระหว่างทาง มันล้วนหลอมรวมอยู่ด้วย

กลิ่นและรสของขุนเขา ผู้คน ซึ่งต่างก็หล่อหลอมพืชพันธุ์สองสาม

ชนิดนี้ขึ้นมาบนทางเดินชีวิต 
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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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ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท

ในกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร รุกหนัก ขยายฐาน

ลูกค้า SME รายเล็ก เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อ          

KK SME รถคูณสาม เป็นธนาคารแรกที่ใช้รถยนต์

เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันสินเชื่อ SME ให้วงเงิน      

สูงสุด 3 เท่าของมูลค่ารถ และสามารถย่ืนขอ        

สนิเชือ่ได้สงูสดุ 3 คนัต่อลูกค้าหน่ึงราย วงเงนิสงูสดุ 

5 ล้านบาทต่อราย ตอบโจทย์ SME ส่วนใหญ่ที่มีรถ

ไว้ใช้ในกิจการ พร้อมตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปี 2559 

ประมาณ 4,000 ล้านบาท

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สลิงชอท กรุ๊ป ขอเสนอ 

“LeaderChief on Stage ตอนผู้น�าต้มย�าน�้าข้น” ซึ่งเป็นการ

พัฒนาภาวะผู้น�าในรูปแบบใหม่ผ่านการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา โค้ชผู้บริหารระดับสูงและวิทยากร

ด้านภาวะความเป็นผู้น�า อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มี

ประสบการณ์ในแวดวงที่ปรึกษาทางธุรกิจมากว่า 20 ปี พร้อม    

เปิดจ�าหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง ThaiTicketMajor

นีโอสุกี้ เอาใจคนชอบสุก้ีสไตล์เต้าหู ้ยี้ ด้วยเทศกาล                    

สุกี้เต้าหู้ยี้ไหหล�า โดยจะได้พบกับเมนูใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเบคอน

สด (ติดมัน) หมักซอสไหหล�า เนื้อหมูด�าพันเห็ดเข็มทอง             

หมักซอสไหหล�า เนื้อวัวหมักซอสไหหล�า ฯลฯ ที่นีโอสุกี้ ทุกสาขา 

วันนี้- 31 พ.ค.นี้

สินเชื่อ KK SME รถคูณสาม

เคทีซีผนึกสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส และ

มาสเตอร์การ์ด จัดโครงการประกวดสุดยอด          

โรงแรมบูติกไทย “Thailand Boutique Awards 

Season 4 (2016-2017)” ครั้งท่ี 4 โดยได้ปรับ

มาตรฐานการประกวดให้ทัดเทียมระดับสากล       

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Colours of Thai” เน้นสีสัน       

ท่ีหลากหลายของความเป็นไทย ท้ังในด้านการบรกิาร 

การน�าวตัถดุบิไทยๆ มาประยกุต์ และการเชือ่มโยง

ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ส�าหรับโรงแรมบูติก                  

ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ทาง      

www.thailandboutiqueawards.com

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) คว้าสิทธ์ิแฟรนไชส์ A&W แบบ               

เอก็ซ์คลซูฟีในประเทศไทย ทุ่มวางแผนชแูบรนด์ดัง

ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยต้ังเป้าหมายภายใน 

5 ปี ขยาย 100 สาขา ทั้งในห้างสรรพสินค้า ชุมชน 

เขตธรุกจิ ป๊ัมน�า้มนั พร้อมเสนอเมนไูก่ทอด Golden 

Aroma หนังกรอบ สีทองและหอมเครื่องเทศ        

เพื่อให้เข้ากับคนไทยด้วย

นิปปอนแพ็ค

คว้าสิทธิ์แฟรนไชส์ A&W

เคทีซีจัดประกวดโรงแรมบูติก

ครั้งที่ 4

เทศกาลสุกี้เต้าหู้ยี้ไหหล�า

LeaderChief on Stage
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WICE มั่นใจธุรกิจโลจิสติกส์คึกคัก

SME Business

Matching Day

วิไลพร วรรณ ประธานสมาพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย (NABBA/WFF Thailand) พร้อม               

มร.พอล โรแชล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน และ อัจฉรา รัตนวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        

บริษัท เมทเทิด รีฟอร์ม มร.เจอร์เก้น แวนเดอลอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แน๊กซอน นูทราซูติคอล             

ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ประกวดเพาะกาย แมตช์แรกแห่งปี ภายใต้ชื่อ “International Muscle         

& Physique Warriors 2016” ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ณ โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน             

ป่าตอง ภูเก็ต

อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

แบบครบวงจร มั่นใจการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ วางแผน        

ขยายงานบริหารคลังสินค้า ขนส่งสินค้าในและต่างประเทศ         

พร้อมเพ่ิมพันธมิตรใหม่บุกตลาดจีน ขณะที่รายได้รวมปีนี้               

900 ล้านบาท เติบโตไม่ต�่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์

ทีเอ็มบี มุ่งสู่การเป็นธนาคารหลักของ SME ในการด�าเนินธุรกิจ เดินหน้าเสริมแกร่ง     

ผู้ประกอบการ SME  จัดงานสัมมนาแห่งปี “TMB Economic Forum ส่องเศรษฐกิจโลก 

เจาะธุรกิจไทย 2016” ช่วยเปิดมุมมองด้านธุรกิจให้กับ SME ด้วยข้อมูลท่ีครอบคลุม           

ทั้งเศรษฐกิจระดับโลก ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และวิเคราะห์ธุรกิจดาวรุ่งและธุรกิจ    

เฝ้าระวังของไทย เพ่ือให้ SME สามารถมองเห็นโอกาส ลู่ทาง และมีความมั่นใจ                   

ในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในปีนี้

พัชร สมะลาภา (กลาง) รองกรรมการ         

ผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย พร้อมด้วยพนัธมติร

และช่องทางการจัดจ�าหน่ายชัน้น�าระดับประเทศ 

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน SME Business 

Matching Day มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ 

ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559      

ณ ห้องบางกอก คอนเวนชนั เซน็เตอร์ ศนูย์การค้า

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ภายในงาน             

พบกิจกรรมจับคู ่ธุรกิจกับพันธมิตรชั้นน�า            

หวงัเพิม่โอกาสสร้างยอดขาย ตลาดใหม่ ตัง้เป้า

มีผู้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ 500 ราย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ อิโตชู คอร์ปอเรชั่น 

(ITOCHU Corporation) และ ซิติก ลิมิเต็ด 

(CITIC Limited) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ

พัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง           

ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายทรัพยากรบุคคล

อนัจะน�าไปสูก่ารผนกึก�าลงัสร้างความแขง็แกร่ง

ให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ภายหลัง            

จากท่ีเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ได้ประกาศจับมอืกบั

อิโตชู คอร์ปอเรชั่น (ITOCHU Corporation) 

บริษัทการค้าชั้นน�าระดับโลกจากญี่ปุ ่น             

ร่วมลงทุนใน ซิติก ลิมิเต็ด (CITIC Limited) 

กลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีน

3 องค์กรร่วมพัฒนาเครือข่าย

ทรัพยากรบุคคล

ประกวดเพาะกาย TMB Economic Forum 2016
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MOBIlE MArKEtINg

ยากที่จะปฏิเสธถึงอิทธิพลของ Mobile ที่มีต่อการใช้ชีวิตของผู้คนยุคสมัยนี้ โดยอิทธิพลของ Mobile นั้น      

เริม่มาจากโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศทีเ่ปลีย่นไป ซ่ึงในทีน่ีห้มายถงึการมาของ 3G และ 4G ทีท่�าให้อนิเทอร์เนต็

ความเร็วสูงสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่โดยที่ไม่ต้องใช้สาย ท�าให้อัตราการเติบโตของ Mobile เพิ่มสูงขึ้นอย่าง    

ต่อเน่ือง จากแต่ก่อนท่ีคนเข้าอนิเทอร์เนต็ครัง้แรกในชวีติผ่านคอมพวิเตอร์ แต่ปัจจบุนัมาเข้าผ่าน Mobile เป็นหลกั 

ประกอบกับด้วยความที่ Mobile เป็นของใกล้ตัว ใช้งานสะดวก และมีศักยภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริการต่างๆ 

เริ่มเบนเข็มเข้าหา Mobile มากขึ้น จึงท�าให้ Mobile กลายเป็น First Screen ในชีวิตประจ�าวันของเรา เป็นหน้า

จอหลักที่คนใช้เฉลี่ยต่อวันมากที่สุด ท�าให้เทรนด์ Small Screen เข้ามาทดแทน Big Screen ไปโดยปริยาย  

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ PC หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาเป็น Mobile ซึ่งเป็น

เทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยความที่ PC มีขนาดที่ใหญ่และพกพาไม่ได้ ในขณะที่ Mobile มีหน้าจอเล็กกว่า     

บวกกับศักยภาพที่มากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ Mobile ท�าหน้าที่แทน PC ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร 

การท�างาน ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิดไฟล์เอกสารต่างๆ ก็ท�าใน Mobile ได้ดีขึ้น และไม่เพียงแต่ PC เท่านั้น 

ปัจจุบัน Mobile ยังเข้าไปกินตลาดแท็บเล็ต บางส่วนอีกด้วย เพราะด้วยความที่ขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น เดี๋ยวนี้อยู่

ที่ประมาณ 5 นิ้ว ซึ่งบางคนถือว่าเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานแล้ว ทั้งยังพกพาสะดวกกว่า                        

จึงไม่แปลกที่ Mobile จะเข้ามาทดแทนการใช้งานของ PC และแท็บเล็ต ในส่วนของการใช้งานพื้นฐาน อย่างไร

ก็ตาม เรายังคงต้องใช้ PC ในส่วนของงานที่ Advance กว่า งานที่ต้องใช้ความละเอียด หรือต้องใช้สเปกครื่อง

สูงๆ เช่น งานกราฟิก หรืองานอื่นๆ ที่ไม่สามารถท�าบน Mobile ได้ 

ด้วยอิทธิพลของ Mobile ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้คนหันมาเซิร์ชหาข้อมูลผ่าน Mobile เป็นหลัก                        

ผู้ประกอบการที่แต่เดิมเน้นท�าเว็บไซต์ให้เข้ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ก็จ�าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาให้ความส�าคัญ

กับการท�าเว็บไซต์ให้เข้ากับหน้าจอโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคเซิร์ชหาและสามารถอ่านผ่านมือถือ             

ได้ง่ายสุด นอกจากนี้ หลายๆ บริษัทก็เริ่มเปลี่ยนมาท�าแอพพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชันเพื่อการให้ข้อมูล 

การท�าแคมเปญ หรือการขายของก็ตาม ดังนั้น การตลาดยุคใหม่จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้อง        

ไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น จากแต่ก่อนที่ทุ่มงบลงโฆษณาแบบ Offline เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น               

ส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา หรือโฆษณาโทรทัศน์ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการโยกงบประมาณการลงโฆษณามายัง

ดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านกูเกิล เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรมก็ตาม น่ันก็เป็นเพราะ    

มือถือถือเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวคนมากที่สุด เป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

ส�าหรับเทคนิคการใช้ Mobile เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการท�าการตลาดนั้น ถ้าพูดถึงเรื่องการส่งเสริมธุรกิจ

ในยุคนี้ ก็จะมองถึงการท�า Mobile Marketing พยายามท�าการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคผ่าน Mobile จากบริการ

ต่างๆ ที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ชผ่านกูเกิล การลงโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ซึ่งข้อดี

ของการลงโฆษณาออนไลน์กค็อื เราสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ง่ายและแม่นย�ากว่าสือ่อืน่ๆ เพราะเราสามารถ

ระบ ุTarget ได้ว่า จะให้เป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ อายเุท่าไหร่ถงึเท่าไหร่ ไลฟ์สไตล์ ความชอบของลกูค้าอย่างไร 

รวมถึงมีการวัดผลท่ีชัดเจน ท่ีส�าคัญยังสามารถควบคุมงบประมาณได้ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลดีต่อธุรกิจ      

เพราะท�าให้เราสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีมากขึ้น รวมถึงยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 

สรรเสริญ สมัยสุต

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บริษัท แอสเซนต์ กรุ๊ป จ�ากัด

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ�ากัด

ถึงเวลาของ
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เพราะความส�าเร็จของธุรกิจคือการเรียนรู้

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ร่วมหาค�าตอบที่จะน�าพาธุรกิจของคุณก้าวสู่ความส�าเร็จ


