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

 ลกูไม้ใต้ต้น เรามกัจะได้ยินค�านีอ้ยู่บ่อยครัง้ จากการเจรญิรอยตามความส�าเรจ็ของผูเ้ป็นพ่อและแม่ ซึง่ด้วยการปลกูฝังและซมึซบั

จากการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ได้ท�าให้ลูกไม้ใต้ต้นที่เริ่มผลิดอกออกผล สามารถเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงได้ในอนาคต 

 

 ด้วยเตบิโตมาในครอบครวัท่ีเป็นทัง้นักการเมืองและนักธรุกิจทีป่ระสบความส�าเร็จ จงึไม่แปลกใจที ่แนน-ชิดชนก ชิดชอบ ลูกสาว

คนเดียวของเนวิน และกรุณา ชิดชอบ จะหนีไม่พ้นความตั้งใจที่จะก้าวตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อและแม่ ในฐานะทายาท ซึ่งด้วยวิธี

การปลกูฝังให้คลกุคลกีบัการท�างานของพ่อท่ีเริม่หล่อหลอมมาตัง้แต่เดก็ ไม่ว่าจะเป็นการพาไปเยีย่มชาวบ้านในช่วงหาเสียงเลือกตัง้ 

การได้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็นในการท�าธรุกจิ การได้เหน็ทัง้วธิกีารท�างานของผูเ้ป็นพ่อและแม่ทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่าง

สุดขั้ว รวมถึงการได้ลงมือท�างานอย่างจริงจัง ล้วนเป็นวิธีการสอนการที่ให้เธอได้เรียนรู้ ซึมซับ และกลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่า  

ที่เมื่อถึงวันที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลสานต่อธุรกิจ ก็สามารถเข้ามาจัดการต่อได้อย่างไม่มีปัญหา

 

 อย่างไรก็ตาม นอกจากการปลูกฝังจากผู้เป็นพ่อและแม่แล้ว ก็ยังต้องอาศัยความรู้ความสามารถของตัวเอง อีกทั้งยังต้องเตรียม

รับมือกับความกดดันและความคาดหวังจากคนรอบข้างอีกด้วย ดังนั้น แม้จะไม่ได้เริ่มต้นท�าธุรกิจจากศูนย์ แต่การที่จะท�าธุรกิจที่มี

อยู่แล้วให้เติบโตต่อเนื่องไปอีกก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ฝีมือต่อไปว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นจริงหรือไม่

ลูกไม้ใต้ต้น

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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บรรณาธกิารอ�านวยการ สจุติรา บณุยขจร บรรณาธกิาร รชัน ีพันธ์รุ่งจติติ กองบรรณาธิการ นิตยา สเุรียมมา กฤษณา สงัข์วงค์ เจษฎา 
ปุรินทวรกุล ขนิษฐา สุวรรณธรรมา บรรณาธิการเว็บไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดินทร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงานภายใน  
สชุนัษา แก้วโคตร ฝ่ายประสานงานกองบรรณาธิการ จติุพร โลจายะ หวัหน้าฝ่ายภาพ ชาครติ ยศสุวรรณ์ ฝ่ายภาพ กฤษฎา  
ศิลปไชย เจษฎา ยอดสุรางค์ บรรณาธิการฝ่ายศลิปกรรม กมลศักดิ ์ เสยีงสนัน่ หวัหน้าฝ่ายพสิจูน์อกัษร อดุม วรจารวุรรณ  
พิสูจน์อักษร วรนุช โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782 หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและการตลาด  
ศิริพรรณ บญุวันต์ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด ธญัวรรณ แก้วหน ูศรณัย์ นวลด ี กัญชพร คูตระกูล ผู้จดัการฝ่ายการตลาด  
วีระชาต ิขวานเพชร ฝ่ายการตลาด สกล สุขโสภณ ฝ่ายสมาชกิ อมรรตัน์ ยาไทย หวัหน้าฝ่ายบัญชแีละการเงนิ นติยา สงัทพิย์  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศิรินาฎ ลินจงรัตน์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร
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กลยุทธ์ทางการตลาดสำาหรับผู้ประกอบการใหม่

ที่จะช่วยให้คุณพบกับการตลาดรูปแบบใหม่ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเข้าใจ

พบกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำาเร็จระดับประเทศ  
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What’s up

	 จากการส�ารวจระหว่างปี	พ.ศ.	2545-2555	พบว่า	ธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกามี	GDP	ลดลงจากร้อยละ	48.3	เหลือร้อยละ	

44.6	ขณะทีจ่�านวนการท�างานด้วยตนเอง	เพ่ิมขึน้มากกว่าร้อยละ	14	ของการจ้างงานผูอ้ืน่	ส่วนการจ้างงานฟรีแลนซ์ก็เพิม่ข้ึน

เช่นกัน	โดยข้อมูลจาก	Upwork.com	เว็บไซต์ที่รวบรวมฟรีแลนซ์ไว้หลากหลายอาชีพ	ระบุ	ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	ฟรีแลนซ์

สมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อประกาศหางานกว่า	1.5	ล้านราย	และตอนนี้เพิ่มเป็น	10	ล้านราย	โดยการเพิ่มจ�านวนฟรีแลนซ์

ชี้ให้เห็นว่า	ผู้ประกอบการหันมาจ้างงานฟรีแลนซ์มากขึ้นเพราะต้องการลดรายจ่ายในการจ้างพนักงานประจ�า	ขณะเดียวกัน	

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีจะลดลงและธุรกิจขนาดเล็กจะย้ายข้อมูลขึ้นไปอยู่บนคลาวด์กันมากขึ้น	 เพราะมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล	อีกทั้งช่วยลดต้นทุน	ลดเวลา	และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการด้านไอทีอีกด้วย

	 แน่นอนว่าแนวโน้มเช่นนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะในอเมริกา	แต่เกิดขึ้นทั่วโลก

	 นอกจากต้องอดออมแล้ว	 ผู้ที่หวังจะสร้างเนื้อสร้างตัว	 

ขอแนะน�านิสัยที่ควรมี	5	ประการ	เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน

ให้บรรลุถึงเป้าหมาย	ดังนี้	1.ไม่พูดจาซับซ้อน	เลือกใช้ถ้อยค�า

ง่ายๆ	 แต่มีความหมายลึกซ้ึงในการส่งต่อข้อความไปยังผู้อื่น

และไม่ใช้ค�าฟุ่มเฟือย	 2.นิสัยท้ิงของเก่า	 เช่น	 ถ้าต้องการม ี

ความคิดเชิงบวกกต้็องก�าจดัความคดิเชงิลบท่ีเคยมี	โดยหมาย

รวมถึงนิสัยเชิงลบด้วย	 3.มีความสุขกับสิ่งท่ีท�า	 แม้หลายคน 

จะบอกว่าไม่สามารถมีความสุขไปพร้อมกับการท�าธุรกิจได	้ 

แต่หากธุรกิจคือส่ิงที่รัก	 แน่นอนว่าย่อมมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อ

ได้ท�าในสิ่งที่รัก	4.ต้องกล้าตัดสินใจ	โดยคนที่ตัดสินใจได้มากครั้งที่สุด	(นับรวมทั้งการตัดสินใจน้อยใหญ่และการตัดสินใจที่

ล้มเหลว)	จะเป็นผูช้นะ	เพราะได้เรยีนรูเ้รือ่งต่างๆ	เรว็กว่าคนอืน่	5.ต้องเป็นคนช่างถาม	ถามเพือ่ให้รู้ข้อเทจ็จริงของส่ิงทีส่งสยั	

แต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าถามเพราะกลัวค�าตอบที่อาจท�าให้เกิดความยากล�าบากตามมา

	 จริงๆ	 แล้ว	 นิสัยเหล่านี้ล้วนมีผลดีกับตัวเอง	 สามารถสร้างความส�าเร็จได้ในการท�างาน	 แม้จะไม่ได้ต้องการเป็นเศรษฐี

ก็ตาม

	 มหาเศรษฐีที่ก�าลังจะพูดถึงต่อไปนี้คือ	 ผู้ที่มีรายได้มากกว่า	 160,000	

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ต่อปี	 และมีสินทรัพย์	 3.2	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 

ซึ่ง	NowSourcing	บริษัทการตลาดในสหรัฐฯ	เผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า	ในปี	

พ.ศ.	 2556	 สหรัฐฯ	 มีเศรษฐี	 จ�านวน	 31,680,000	 คน	 และมหาเศรษฐี 

จ�านวน	1,426	คน	โดยในจ�านวนมหาเศรษฐทีัง้หมดนีจ้ะมพีฤตกิรรมในการ

เซ็ตเป้าหมายของตนเองที่น่าสนใจคือ	 67	 เปอร์เซ็นต์จะเขียนเป้าหมาย 

ของตนเองอย่างชัดเจน	ขณะที่	 80	 	 เปอร์เซ็นต์จะโฟกัสเป้าหมายพิเศษที่

ประสบความส�าเร็จ	และ	86		เปอร์เซ็นต์เชื่อในการเรียนรู้ทั้งชีวิตเพื่อที่จะ

ได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	ส่วน	84	เปอร์เซ็นต์เชื่อว่า	นิสัยที่ดีจะช่วย

สร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ	และ	76	เปอร์เซน็ต์	เชือ่ว่า	นสิยัทีไ่ม่ดจีะท�าให้

เกิดผลกระทบด้านลบได้	 นอกจากนี้	 81	 เปอร์เซ็นต์ยังเขียน	 To-do	 list	 

ทุกวัน	

	 ส�าหรับเคล็ดลับการสอนลูกที่เหล่ามหาเศรษฐีท�านั้น	 74	 เปอร์เซ็นต์ 

สอนนิสัยดีๆ	ให้กับลูกทุกวัน	70	เปอร์เซ็นต์ให้ลูกๆ	เข้าร่วมกิจกรรมอาสา	

10	 ชั่วโมงต่อเดือน	 และ	 63	 เปอร์เซ็นต์ให้ลูกอ่านหนังสือสารคดี	 2	 เล่ม 

ต่อเดือน

	 ฝึกก่อน	เป็นมหาเศรษฐีก่อน

5 นิสัยที่มีผลต่อการสร้างเนื้อสร้างตัว

พฤติกรรมการเซ็ตเป้าหมายของมหาเศรษฐี

มาทำาความรู้จักกับ Gen Z กันเถอะ

ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกา

	 เพราะตอนนี้	Gen	Z	(กลุ่มคนที่เกิดหลังปี	พ.ศ.2538)	มีจ�านวนมากขึ้น	อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ	ซึ่งท�าให้มีทัศนคติที่ต่างกัน	พวกเขา

ชื่นชอบเทคโนโลยีและมีแนวโน้มตัดสินใจซื้อสินค้าจากประสบการณ์จริงของลูกค้าที่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย	 มากกว่าชื่อแบรนด์	 ฉะน้ันทุกธุรกิจ 

จึงควรเตรียมพร้อมรับมือการมาถึงของยุค	Gen	Z	ผ่านการศึกษาพฤติกรรมที่ใช้มือถือมากกว่า	Gen	Y	ถึง	2	เท่า	ซึ่งจากการวิจัยพบว่า	79	เปอร์เซ็นต์

ของ	Gen	Z	รู้สึกหดหู่เมื่อต้องอยู่ห่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	และ	Gen	Z	ยังมีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านมือถือมากกว่า	Gen	Y	ดังนั้น	ทุกธุรกิจจึงควรมี

เว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดีบนมือถือ	นอกจากนี้	ในหนึ่งวัน	Gen	Z	ใช้เวลาบนยูทูบประมาณ	2-4	ชั่วโมง	ขณะที่ดูโทรทัศน์น้อยกว่า	1	ชั่วโมง	และจากการ

ศึกษาของ	Defy	Magazine	ในปี	พ.ศ.2558		พบว่า	63	เปอร์เซ็นต์ของหลายธุรกิจเลือกโฆษณาสินค้าและบริการบนยูทูบ	เพราะเข้าถึง	Gen	Z	ได้ดีกว่า

โฆษณาผ่านโทรทัศน์

	 ไม่เพียงเท่านี้	ส�าหรับ	Gen	Z	แล้ว	พวกเขามองว่าการส่งอีเมลเป็นการสื่อสารที่ล้าสมัย	โดย	Jaclyn	Ling	กรรมการผู้จัดการฝ่ายแฟชั่นและบริการ 

ค้าปลีกของแอพฯ	แช็ตยอดนิยมอย่าง	Kik	เผยว่า	Gen	Z	ชอบสื่อสารผ่านแอพฯ	แช็ตเพราะมีการแจ้งเตือนทันทีที่มีข้อความตอบกลับ	โดยแอพฯ	แช็ต 

ที่นิยม	ได้แก่	Messenger	ของเฟซบุ๊ก	Hangouts	ของกูเกิล	iMessage	ของแอปเปิ้ล	WhatsApp	Instagram	Direct	และ	WeChat	เช่นนั้นเพื่อให้สินค้า

และบริการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้	ทุกธุรกิจจ�าเป็นต้องโฆษณาสินค้าและบริการผ่านแอพฯ	แช็ตเหล่านี้ด้วย

	 รู้จัก	Gen	Z	ไว้จะได้รับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Forgive your 
enemies, but never 
Forget their names.
จงให้อภัยศัตรู แต่อย่าลืมชื่อพวกเขาเด็ดขาด

- John F. Kennedy ประธานาธิบดีคนท่ี 35 ของสหรัฐฯ
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นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญ 

ผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่าสินค้า หรือบริการของคุณเป็น 

ผลงานนวัตกรรมไม่ซ�้าแบบใคร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

ในโครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 ชงิโล่รางวลั 

และของรางวัลต่างๆ มากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.	 ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต	ภาคการค้า	และภาคบริการ	

2.	 ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	3	ปี	(ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์	ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	1	ปี)

3.	 สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ

4.	 เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

5.	 เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง	1-3	ปีที่ผ่านมา

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา 

1.	 รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

2.	 รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

3.	 รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์

4.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	Reuse/Recycle	

5.	 รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	

6.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์

7.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

8.	 รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์

9.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

10.	รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.smethailandclub.com

 โทร. 0-2270-1123-4 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

นายวินัย วิโรจน์จริยากร

กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	เพนนินซูลาร์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 

ผู้อ�านวยการ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

นายอนุชิต ปัญญาวัชระ 

ผู้บริหาร 

บริษัท	ยินดีออกแบบ	จ�ากัด

สุดยอด! 

เอสเอ็มอีไทย
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Nice to Know

ที่มา : Kaidee

ส่วนใหญ่เลือกจะน�ำ

ของที่ไม่ใช้แล้วไปบริจำค

หรือทิ้งมำกกว่ำจะน�ำ

ไปขำย มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะขำย 

สินค้าที่รู้สึกสะดวกในการขายออนไลน์

สินค้าที่ต้องการ

ขายออนไลน์

มากที่สุด

โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์/

แล็บท็อป/แท็บเล็ต

53% 47% 39% 32% 

รองเท้า

66% 
กลุ่มอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

53% 
กลุ่มสินค้า

แฟชั่น 

29% 
ยานพาหนะ

และของตกแต่ง

มูลค่ำสิ่งของไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภำพดี

1.2 พันล้ำนบำท

โทรศัพท์มือถือ

263.2 ล้ำนบำท

เครื่องเสียงและเครื่องเล่นวีดิทัศน์

202.6 ล้ำนบำท

เครื่องครัว

114.8 ล้ำนบำท

กระเป๋า

205.6 ล้ำนบำท

รองเท้า

285.9 ล้ำนบำท

เสื้อผ้า

26.6 ล้ำนบำท

ซีดี/วีซีดี/ดีวีดี

58.5 ล้ำนบำท

หนังสือและนิตยสาร

268.5 ล้ำนบำท

เครื่องใช้ในบ้าน

127.2 ล้ำนบำท

เฟอร์นิเจอร์

ของเหลือใช้สภำพดีแต่ถูกทิ้ง

ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ มูลค่ำกว่ำ

12,000 ล้ำนบำท

สินค้ามือ 2 ที่สร้างรายได้
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เรื่องลับๆ กับอี-คอมเมิร์ซไทย 

และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต 

ผู้อำานวยการอาวุโส สำานักส่งเสริมธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

เคล็ด(ไม่)ลับกับกลยุทธ์  

Marketing Online สไตล์ SME

คุณสุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล 

นักวางกลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล 

บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำากัด

กลเม็ดเคล็ดลับป้ัน

ธุรกิจพันล้าน

พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 

เจ้าของแบรนด์ Karmart  

ธุรกิจนำาเข้า-ส่งออกเครื่องสำาอาง

เปิดสูตรลับการตลาด

ธุรกิจร้อยล้าน

ชนิสรา โททอง 

เจ้าของแบรนด์ Diamond Grains 

โรงแรมดวงตะวัน  

เชียงใหม่

26  

พฤษภาคม 

2559

โรงแรมประจักษ์ตรา

อุดรธานี

โรงแรมหรรษา เจบี

หาดใหญ่

5  

กรกฎาคม 

2559

28 

กรกฎาคม 

2559

สัมมนาที่จะพาคุณไปไขความสำาเร็จธุรกิจเงินล้าน

สอบถามรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที่ 0-2270-1123-4 ต่อ 304

www.smethailandclub.com

สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำานวนจำากัด)

ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ตึกสยามกลการ

กรุงเทพมหานคร

28 เมษายน 2559
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

การเปิดสาขาแรก ธุรกิจร้านคัพเค้กของมีอา

ขยายไป 17 สาขาทั่วนิวยอร์ก และกว่า 30 สาขา

ในรัฐใหญ่ทั่วประเทศ ติดอันดับ 500 บริษัท          

ในอเมรกิาท่ีโตเรว็สุด และท้ายทีส่ดุกเ็ข้าจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์นวิยอร์ก ยังผลให้บรษิทัมมีลูค่า 

66 ล้านดอลลาร์ฯ หรือกว่า 2,000 ล้านบาท มาดู

ทีม่าทีไ่ปของ CRUMBS กันวา่มีจดุเริม่ตน้อย่างไร

เริม่มาจาก มอีา ทนายความสาว ลกูจ้างประจ�า

เทศบาลนครนิวยอร์กคิดอยากเปล่ียนเส้นทาง

อาชพี แม้จะรกัในการเป็นทนายแต่ก็อยากลองท�า

อะไรที่ท้าทาย เธอฝันจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 

และสิง่ทีเ่ลง็ไว้คอืการเปิดร้านเบเกอรเีน่ืองจากเธอ

หลงใหลการท�าขนมอบมาแต่เดก็ และส่ังสมความ

ช�านาญเรือ่ยมาโดยไม่เคยเข้าคอร์สเรยีนทีไ่หนเลย 

เม่ือได้ค�าปรึกษาจากเจสัน แฟนหนุ่มที่ต่อมา    

กลายเป็นสาม ีทัง้คูจ่งึลงขนักนัเปิดร้าน CRUMBS 

จ�าหน่ายขนมอบจ�าพวกเค้ก โดยมอีาลงมอืท�าเอง

ช่วงแรกเป็นสนิค้าเบเกอรีท่ัวไป รวมถึงคพัเค้ก

ที่มี 2-3 รส ปรากฏว่าคัพเค้กขายหมดเร็วมาก    

และขายดีทุกวัน โดยเฉพาะรสวานิลลามะพร้าว   

ที่กลายมาเป็นสินค้าเด่นของร้าน มีอาจึงลองท�า

คัพเค้กรสอื่นๆ ออกมาเพิ่มเป็น 12 รส ไม่กี่เดือน

หลังเปิดร้านก็รู้รสนิยมของลูกค้า จึงเบนเข็มมาที่

ธุรกิจคัพเค้กอย่างจริงจัง จังหวะดีเนื่องจาก        

ช่วงน้ันวัฒนธรรมการกินคัพเค้กเป็นขนมหวาน

ก�าลงัเริม่บมูอนัเป็นอทิธพิลจากซรีส์ีเรือ่ง Sex and 

the City ไม่ใช่แค่แม่บ้านที่ออกมาซื้อหาคัพเค้ก

กลับไปรับประทาน เหล่าคนท�างานออฟฟิศ           

ก็เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่เช่นกัน 

CRUMBS ไม่ใช่เจ้าแรกทีข่ายคพัเค้ก เพือ่สร้าง

ความแตกต่างจากคู่แข่งที่มีไม่กี่แบรนด์ มีอา      

และเจสนัจงึวางกลยทุธ์ เช่น เลอืกเปิดร้านในย่าน

คนมีสตางค์ แหล่งทีม่คีนอาศยัหนาแน่น มอีาคาร

ส�านักงานเยอะ เมื่อมีการขยายสาขาใหม่               

ในรัฐอื่น จะใช้วิธีจ ้างผู ้ผลิตในพื้นที่นั้น                 

ผลิตขนมให้ วิธีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือ     

อปุกรณ์เบเกอรทีีม่รีาคาแพง ท�าให้ต้นทุนการขยาย

ร้านไม่สูงมาก อยู่ที่ประมาณ 300,000 ดอลลาร์ฯ 

ต่อร้าน นอกจากนัน้ ทกุครัง้ทีม่กีารเปิดสาขาใหม่           

ลูกค้า 100 คนแรกจะได้รับแจกขนมไปชิมฟรี     

คนละกล่อง หรือไม่ก็จะมีการฝากขนมให้เพื่อน

หรือคนรู้จักน�าไปแจกจ่ายกันชิมในส�านักงาน      

เพื่อเป็นการโปรโมตร้าน

ส�าหรับกลยุทธ์สร้างความแตกต่างในตัว

ผลิตภัณฑ์ มีอาสร้างจุดขายด้วยการผลิตคัพเค้ก

ให้ลูกค้าเลือก 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก (ส�าหรับ

ชิม) ขนาดกลางซึ่งเป็นขนาดทั่วไป และขนาด

ใหญ่ 4.5 นิ้ว ซ่ึงขายดีที่สุดและเป็นสัญลักษณ์      

ของ CRUMBS ไปแล้ว เนื่องจากร้านอื่นไม่ได้ท�า 

นอกจากนั้น สินค้าของที่ร้านยังได้รับ “โคเชอร์” 

ตรารับรองมาตรฐานอาหารยิว เฉกเช่นอาหาร     

ทีจ่�าหน่ายให้ชาวมุสลมิทีค่วรต้องมีตรา “ฮาลาล” 

จึงท�าให้ฐานลูกค้าของร้านกว้างขวางขึ้น 

จุดเด่นอีกประการของคัพเค้กร้าน CRUMBS 

คอืรสชาตแิละทอ็ปป้ิงแต่งหน้าเค้กทีม่หีลากหลาย

ในเลือกอย่างจุใจมากกว่า 50 รส โดยมีอาจะเป็น

คนควบคุมและดูแลสูตรขนมเองท้ังหมด                 

75 เปอร์เซน็ต์เป็นสตูรทีเ่ธอคดิค้นเอง ทีเ่หลือเป็น

ข้อเสนอของพนกังานและลกูค้า มกีารจดัประกวด

รสชาติคัพเค้กให้ลูกค้าส่งไอเดียเข้ามาด้วย          

จุดแข็งที่น�ามาซึ่งความส�าเร็จของ CRUMBS คือ

การบริการ มีอาเน้นตรงจุดนี้มาก ขนมอร่อย      

อย่างเดียวไม่พอ พนักงานจะต้องบริการลูกค้า

อย่างอบอุ่นและเป็นมิตร 

ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้ดี หลังจาก            

ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเม่ือปี พ.ศ.2554       

CRUMBS ก็ขึ้นแท่นเป็นเชนร้านคัพเค้กที่ใหญ่   

ทีส่ดุในอเมรกิาด้วยจ�านวนร้าน 79 สาขาใน 10 รฐั 

แต่สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน ความฝัน       

ของพวกเขาดับวูบเมื่อสถานการณ์พลิกผัน         

ตลาดคพัเค้กอิม่ตวัเนือ่งจากมคีูแ่ข่งเกดิขึน้มากมาย 

ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น

ยอดขายหด บรษัิทขาดทนุและขาดสภาพคล่อง

ท�าให้ต้องทยอยปิดร้านในบางพื้นที่หลังจากที่ผล

ประกอบการขาดทุนเกือบ 20 ล้านดอลลาร์ฯ     

ราคาหุน้ CRUMBS ทีเ่คยซือ้-ขายกนัที ่13 ดอลลาร์ฯ 

ร่วงมาอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ฯ กว่าๆ บริษัทพยายาม

เพิ่มทุนแต่ไม่เป็นผล สุดท้ายตลาดหุ้นแนสแด็ก    

กห็ยดุการซือ้-ขายหุน้ CRUMBS ในเดอืนกรกฎาคม 

2557 ขณะทีบ่รษิทักย็ืน่ค�าร้องต่อศาลขอเป็นบรษิทั

ล้มละลายและประกาศปิดกจิการทัง้หมดเป็นการ

ชั่วคราวเพื่อให้มีการตรวจสอบภายใน 

บทเรียนที่บรรดาผู้ประกอบการได้เรียนรู้จาก

กรณีของ CRUMBS คืออย่ายึดติดกับ Passion 

หรอืความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกลา้

มากเกนิไป ไม่ใช่ตัง้หน้าตัง้ตาขยายร้านไปเรือ่ยๆ 

โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง สิ่งที่ CRUMBS เผชิญคือ 

การผดุขึน้จ�านวนมากของคูแ่ข่งทางธรุกิจ เมือ่ใด

ที่คู่แข่งสามารถผลิตสินค้าได้ทัดเทียมหรือดีกว่า 

ส่วนแบ่งการตลาดย่อมหดหายไป จุดอ่อน          

ของ CRUMBS คือไม่สามารถก�าจัดคู่แข่งขันได้

อกีบทเรยีนหนึง่คอื การให้ความส�าคัญกบัเรือ่ง

เทรนด์หรือกระแส สินค้าอาหารก็มีเทรนด์ไม่ต่าง

จากสินค้าอื่นๆ มันจะมาเป็นพักๆ ดังจะเห็นได้

จากบางตัวอย่าง เช่น คุกกี้ Mrs.Fields หรือโดนัท 

Krispy Kreme ที่กระแสซาลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ

คัพเค้กเองก็เช่นกัน เมื่อมี “โต” สักวันก็ “แตก” 

ได้เหมือนฟองสบู่ สิ่งที่ควรท�าคือ การเตรียมแผน

ส�ารองและมีสินค้าทางเลือกอื่นไว้รองรับกรณีที่

ธุรกิจส่อแววไปไม่รอด

อย่างไรก็ตาม การล้มของ CRUMBS ครั้งนี้

อาจไม่ใช่ถาวร หลบเลียแผลใจได้ไม่กี่เดือน          

ผู้บริหารของ CRUMBS ก็มีมติให้เปิดร้านใหม่      

อีกครั้ง โดยเริ่มที่สาขาบรอดเวย์ นิวยอร์กเป็น     

แห่งแรก และมีแผนทยอยเปิดเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าการกลับมาอีกครั้ง            

จะมัน่คงและย่ังยืนแค่ไหนหลงัจากทีผ่่านประสบการณ์

สูงสุดกลับสู่สามัญมาแล้ว 

บทเรียนจาก CRUMBS Bake Shop

อาณาจักรคัพเค้กพันล้าน

เมื่อปี พ.ศ.2546 หรือ 13 ปีก่อนที่ มีอา และ เจสัน โบเออร์

แฟนหนุ่มตัดสินใจเปิดร้านเบเกอรีในย่านอัพเปอร์เวสต์ไซด์ ชุมชนชาวยิวในนิวยอร์ก

พวกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าการมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง

แต่ CRUMBS Bake Shop กลับเติบโตเกินจากที่คิดไว้มากมายนัก ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกปี ปี 2553

ทะยานพุ่งไปอยู่ที่ 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์มาจากคัพเค้ก ที่เหลือเป็นรายได้จากเครื่องดื่มและสินค้าอื่น
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Text : กองบรรณาธิการ

SIAM CRAFT MINIATURES

กับก้าวแรกในไทย

	 อันทีจ่รงิความผดิพลาดของผูป้ระกอบการมอืใหม่ในช่วงเริม่ต้นธุรกจิ

มีไม่ใช่น้อย	 ซึ่งบางครั้งความผิดพลาดดังกล่าวได้สร้างความเสียหาย 

ทางธุรกิจ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความผิดพลาดทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การขายสินค้าและบรกิาร	มาดูกันว่าอะไรคอืความผิดพลาดทางการตลาด

ที่ท�าให้ธุรกิจเจอปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

	 แม้งานฝีมือทหารจิ๋วเหมือนจริงย่อส่วน	 อาจเป็นตลาดที่จ�ากัดเฉพาะกลุ่มคนที่รักงานอดิเรกเล่น	 Figure	 Model	 

แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถปั้นเป็นธุรกิจขึ้นมาได้	 ยิ่งเมื่อเป็นแบรนด์ไทยที่มีผลงานการันตีจากการได้ท�าต้นแบบ	 Figure	

Model	ส่งบริษัทชั้นน�าในต่างประเทศมานาน	การลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เองในชื่อ	SIAM	CRAFT	MINIATURES	ก็ไม่ใช่

เรื่องยาก

	 “ปั้นตัวต้นแบบงาน	 Figure	 Model	 หรือบุคคลจ�าลอง	 จาก	 Epoxy	 แล้วก็ส่งให้บริษัทต่างประเทศเพื่อเอาไปหล่อ 

อีกทีหนึ่ง	 โดยบริษัทที่ส่งให้ก็อย่างเช่น	 Alpine	 Miniatures	 ซึ่งจะมีทั้งปั้นจากแบบที่บริษัทส่งมาให้และบางแบบเราก ็

คดิขึน้มาเองแล้วกเ็สนอไป	ด้วยความท่ีเราท�างานละเอยีด	เรยีบร้อย	และส่งตรงเวลา	คอืรอยต่อทีจ่ะต้องน�ามาประกอบกัน

จะสนิทลงตัวเป๊ะกระดาษแทรกไม่ได้	 ซ่ึงบริษัทต่างประเทศนี้มีข้อดีคือเขาจะให้เครดิตศิลปินที่ปั้นงาน	 เขียนชื่อเอาไว้ 

หน้ากล่องเลยว่าแบบนี้ปั้นโดยใคร	 แล้วก็มีส่งงานท่ีเราปั้นเข้าประกวดงานระดับโลกในชื่อเราด้วย	 ท�าให้เราเป็นที่รู้จัก 

ในกลุ่มคนเล่น	Figure	Model” พงศธร กันทาบุญ	ศิลปินและเจ้าของแบรนด์	SIAM	CRAFT	MINIATURES	เล่าถึงงาน

ก่อนหน้าที่จะสร้างแบรนด์	SIAM	CRAFT	MINIATURES	

	 ทั้งนี้	 การที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในกลุ่มคนเล่น	 Figure	Model	 ท�าให้พงศธรได้รับเชิญไปร่วมงาน	Malaysia	

Scale	Hobby	Show	2016	ที่ปีนัง	และท�าให้เขาคิดว่าถึงเวลาที่จะท�างาน	Figure	Model	ในแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา

อย่างจริงจัง	โดยเขาจะปั้นและหล่องานจากเรซิ่นใน	2	ลักษณะ	คือ	1.	Military	งานปั้นทหารสมจริงในหลายมาตราส่วน	

และ	2.	Historical	Figure	งานปั้นบุคคลในประวัติศาสตร์	เช่น	ทหารโรมัน	เป็นต้น	โดยจะปั้นใน	3	ขนาดคือ		1	:	32	

(54	มิลลิเมตร)	1	:	35	(5	เซนติเมตร)	และ	1	:	16	(11	เซนติเมตร)	ซึ่งตลาดนี้	พงศธรยอมรับว่าเป็นกลุ่มเล็กๆ	แต่ 

ผู้ผลิตแบรนด์ไทยก็แทบจะไม่มี	โดยอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นแบรนด์แรกในไทย		

	 “บางคนอาจจะท�าพวกซูเปอร์	ฮีโร่	แต่นั่นจะติดปัญหาลิขสิทธิ์	แต่งานของเราจะออกแบบขึ้นมาเองเลย	ซึ่งผู้ซื้องาน

ประเภทนีจ้ะมงีานอดเิรกเล่นของพวกนี	้ซึง่ท่ีเราท�าจะท�าแค่เป็นตวัโมเดลเท่าน้ัน	แล้วให้ลูกค้าเพ้นต์สีแบบเอง	เพ่ือให้เขา

รู้สึกว่ามีส่วนร่วมและมีความภูมิใจในผลงาน	โดยที่แต่ละคนจะเพ้นต์สีลายที่แตกต่างกัน	ก็จะน�าไปสู่การอวดกันแข่งกัน	

และสุดท้ายจะเกิดเป็นสังคมเล็กๆ	 ของกลุ่มคนที่ชอบงาน	 Figure	 Model	 ขึ้นมา	 ส�าหรับราคาที่ตั้งไว้จะอิงกับสากล 

ไม่ต่างกันมากนัก	เพราะของเราก็เป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพมีความประณีตละเอียดไม่แพ้ของต่างประเทศ	โดยบางชิ้นอาจ

จะมีราคาสูงกว่าด้วยซ�้า	เช่น	งานลิมิเต็ด	100	กล่องที่มีใบรับรอง	ลายเซ็น	และในอนาคตจะท�าคอลเลกชั่นเพื่อนักสะสม	

เป็นช้ินงานที่เพ้นต์ให้เรียบร้อย	 รวมถึงขยายสู่งานปั้นครึ่งตัว	 Bust	 ที่มีแค่หัวและไหล่	 ขนาดเล็กที่เน้นแสดงอารมณ	์ 

ความรู้สึกที่ใบหน้า	ซึ่งในต่างประเทศก�าลังได้รับความนิยมอย่างมาก”

	 ส�าหรับช่องทางการจ�าหน่าย	 พงศธรใช้ช่องทางจ�าหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก	 และเชื่อว่าเมื่อได้ร่วมงาน	 Malaysia	 Scale	

Hobby	 Show	 ที่เชิญเขาไปสาธิต	 ก็จะมีโอกาสพบปะผู้ประกอบการร้านต่างๆ	 ที่มาในงาน	 ซึ่งจะเป็นช่องทางในการ 

เปิดตลาดต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง	

	 ตลาดแม้จะเล็ก	แต่ก็มีโอกาสเสมอหากสินค้าตอบโจทย์ความต้องการได้	และกล้าที่ก้าวเข้าไปลอง		

First step
How to Guides

  SIAM CRAFT MINIATURES

ความผิดพลาด
การท�าตลาด

ไม่ดูผลตอบรับด้านการตลาด 

	 บางคนท�าวิจัยมาแล้ว	 และได้ทดสอบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ใช้แล้ว	

เมือ่เปิดตวัสนิค้ากไ็ด้รบัการตอบรบัทีด่	ีจงึคดิว่ามาถกูทางแล้วสามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้	ละเลยที่จะติดตามผลตอบรับใน

ระยะยาว	และไม่ตดิตามสถานการณ์ตลาดว่ามกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่	

ซึ่งผู ้ประกอบการที่ดีต้องติดตามผลตอบรับของตลาด	 และปรับตัว 

ตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา		

ไม่ทดสอบสินค้า 

	 นอกจากผลิตสินค้าออกมาขายโดยท่ียังไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายท่ี

ชัดเจน	 และความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงแล้ว	 หลายคนยัง 

ไม่มีการทดสอบสินค้าก่อนปล่อยออกสู่ตลาด	 จึงไม่รู ้ว่าสินค้านั้นม ี

ข้อบกพร่องหรือไม่	ดังนั้น	จึงควรเปิดให้ลูกค้าได้ทดลองใช้	 เพื่อรับฟัง

ความคดิเหน็หรอืค�าแนะน�าจากกลุม่เป้าหมายแล้วน�าไปปรบัปรงุ	ก่อนท่ีจะ

ผลิตสินค้าออกสู่ตลาด	

ไม่รู้กลุ่มเป้าหมาย 

	 หลายคนมกัเริม่ต้นการท�าธรุกจิจากความชอบของตวัเอง	ท�าให้ผลติ

สินค้าหรือบริการขึ้นมาโดยคิดเอาเองว่าผู้บริโภคต้องการ	 หรือฟังคน

เพียงไม่ก่ีคนท่ีบอกว่าน่าจะท�าส่ิงนั้นส่ิงน้ี	 โดยท่ีไม่รู ้ว่าคนส่วนใหญ่

ต้องการอะไร	 สุดท้ายสิ่งที่ท�ามาก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง

ของผู้บริโภค	ท�าให้ขายสินค้าไม่ได้	เพราะฉะนั้นก่อนเริ่มต้นธุรกิจใดๆ	

ก็ตาม	 ให้ลองส�ารวจความคิดเห็นจากคนหลายๆ	คนเสียก่อน	 เพื่อให้

ได้ข้อมลูท่ีชดัเจน	เช่น	หาค�าตอบว่ากลุ่มเป้าหมายคอืใคร	ต้องการอะไร

จากผลิตภัณฑ์	 ท�าความเข้าใจตลาด	 เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าหรือบริการ

ตอบโจทย์จริงๆ

Startup
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	 ใครเลยจะคิดว่าบรุรีมัย์	คาสเซิลท่ีแสนใหญ่โต	คอมนนูติีม้อลล์

ทีม่กีารจ�าลองปราสาทหินพนมรุ้งมาไว้ภายในนัน้	หรอืการรเิริม่ท�า	

Sport	Casual	ภายใต้บรุรีมัย์	ยไูนเตด็	จะมจีดุเริม่ต้นมาจากความคดิ

ของเธอ	ในขณะที่ก�าลังเรียนมหาวิทยาลัย	

	 อย่างไรกต็าม	ภายหลงัจากเรยีนจบด้าน	Interior	Design	จาก

ประเทศองักฤษ	เธอได้รบัมอบหมายให้เข้ามารบัผดิชอบดแูลธรุกจิ

สนิค้าทีร่ะลึกของบรุรีมัย์	ยไูนเตด็	ท่ีก�าลงัได้รบัความนยิมอย่างมาก	

ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นความท้าทายที่จะต้องท�าให้ส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

กว่าเดมิเท่านัน้	หากการร�า่เรยีนมาทางสายศลิปะ	แถมยงัมีความทสิต์

อยูใ่นตวัเองอกี	เมือ่ต้องมานัง่เก้าอีบ้รหิารงานด้านธรุกจิ	กนั็บเป็น

ความท้าทายส�าหรับตัวเองอีกขั้นท่ีจะต้องท�าให้บรรลุเป้าหมายที่

วางไว้	

	 ลกูไม้ทีห่ล่นใต้ต้นน้ีจะมีวธิกีารท�างานอย่างไร...ตดิตามมมุมอง

ความคิดที่สะท้อนตัวตนของเธอได้จากบทสัมภาษณ์นี้

คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูและปลูกฝังอะไรคุณบ้าง

	 พ่อแม่ชอบใช้ค�าว่าเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟต์	คือมีอะไรก็ต้องหากิน

เอาเอง	ไม่ได้เลีย้งแบบให้เป็นคณุหนู	แต่แนนจะพเิศษกว่าลกูคนอืน่

นิดหนึ่งเพราะเป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวคนเดียว	โตมากับพี่น้องญาติ

ทีส่่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	กเ็ลยออกห้าวๆ	ลยุๆ	ง่ายๆ	สมัยเดก็ๆ	ทีพ่่อ

เล่นการเมอืง	เวลาออกไปหาเสยีงแนนกจ็ะนัง่ตดิรถไปด้วย	คอืไม่ใช่

น่ังสวยๆ	 อยู่ในบ้าน	 ไม่ได้โดนสปอยล์	 ซึ่งพอมาคิดดูก็เป็นมุมที่

เขาได้เปิดโลกให้เราด้วย	ได้เหน็ได้เข้าใจคนทีพ่ืน้ฐานไม่เหมือนเรา	

เพราะแนนเรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็ก	 ก็เห็นสังคมไทย

ที่อยู่ในนั้น	หรือสังคมฝรั่งที่มาอยู่ไทย	ซึ่งจะแตกต่างจากที่ไปเห็น	

มันคงเป็นแบบนี้การเลี้ยงแบบบุฟเฟต์	ถ้าเลี้ยงแบบ	A	La	Carte	

ก็คงสั่งอะไรมา	นั่งอยู่หน้าจานแล้วก็กินได้เลย	แต่นี่เราได้ไปเดิน

ได้ไปเห็นทั้งบุฟเฟต์ขนมปัง	ข้าวเหนียวก็มีด้วย	

	 แต่ในด้านการเรียนโดยส่วนตัวแนนชอบศิลปะ	 อยากเรียน

ศิลปะมาก	 แต่ตอนนั้นพ่อว่าเรียนท�าไมศิลปะ	 เขาอยากให้เรียน

เศรษฐศาสตร์หรอืท่ีเก่ียวกบัธรุกจิมากกว่า	จ�าได้มทีะเลาะกนัด้วย	

แนนร้องไห้	 พ่อถามว่าเธอเรียนศิลปะจบแล้วจะไปท�าอะไร	 ซึ่ง 

เป็นธรรมดาที่พ่อแม่สวนใหญ่ก็ฝันอยากให้ลูกท�าธุรกิจ	 เป็นหมอ	

เป็นวิศวกรซึ่งดูมั่นคง	 แต่พอดีที่บ้านที่เชียงใหม่ท�าธุรกิจก่อสร้าง	

แล้วมีโรงแรมด้วย	 แนนก็เลยบอกพ่อว่าจะเรียนไปทาง	 Interior 

Design	 เพ่ือที่จะได้กลับไปช่วยงานด้านโรงแรมได้	 ซ่ึงใจจริง 

แนนไม่ได้ชอบ	 Interior	Design	 เท่าไหร่	 อยากเรียน	 Fine	 Art	

มากกว่า	เขากย็อมให้ไปเรียน	เพราะเราท�าใหเ้ขาเหน็ว่ามันเอาไป

ใช้ประโยชน์ได้	 

การเลี้ยงแบบบุฟเฟต์หรือเปล่าที่ท�าให้คุณเริ่มท�างาน

ตั้งแต่เด็ก

	 ประมาณนั้น	โดยส่วนตัวแนนไม่เคยเห็นว่ามันเป็นการท�างาน	

คอืพ่อส่งไปเรยีนโรงเรยีนประจ�าทีอ่งักฤษตัง้แต่อาย	ุ13	ปี	กไ็ม่ค่อย

มเีพือ่นคนไทย	ตอนกลบัมาช่วงปิดเทอม	จงึใช้เวลาอยูกั่บครอบครวั

เป็นส่วนใหญ่	พ่อแม่ไปท�างาน	ก็เลยลงเอยด้วยการไปช่วยพ่อแม่

ท�างาน	 ด้วยความที่เขาเลี้ยงเรามาแบบบุฟเฟต์	 ก็ต้องร่วมด้วย 

ช่วยกนัท�า	ทนีีใ้นช่วงปิดเทอมตอนทีอ่ยูป่ระมาณปี	2	มหาวทิยาลัย	

ช่วงนั้นมีกระแสว่าแฟนบอลเราเป็นทีมบ้านนอก	เซาะกราว	ก็เลย

มีไอเดียว่าจะท�าแฟชั่นแบรนด์	 แล้วเรามีฐานแฟนบอลอยู่แล้ว 

จะได้โชว์ให้ทัง้ประเทศเห็นว่าบรุรัีมย์	ยไูนเตด็	ไม่ได้บ้านนอก	แต่มี	

Sport	 Casual	 ที่ทันสมัย	 แนนเลยออกแบบเอง	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 

ตอนนั้นแนนไม่ได ้คิดถึงเร่ืองธุรกิจ	 คือตัวแนนเองไม่ได ้มี 

หวัธรุกิจเลย	แต่แนนมองในเร่ืองของ	Opportunity	กับ	Creativity	

มากกว่า	ไม่ได้เริม่ต้นจากการคดิว่าจะหาเงินเพิม่ยังไง	แต่คดิเรือ่ง

ภาพลักษณ์	เหมือนกับว่าอย่ามาดถููกเรานะ	ก็เลยเริม่ท�า	แล้วไม่ได้

ท�าเล่นๆ	มีความตัง้ใจทีจ่ะท�าออกมาให้ด	ีท�าให้แฟนบอลจบัต้องได้	

ไม่ได้คดิอยากเป็นดไีซเนอร์เท่ๆ	แล้วเอาไปขายราคาแพง	ซึง่พอท�า

ออกมาแล้วก็ตกใจ	 ไม่คิดว่าแฟนบอลบุรีรัมย์จะให้การตอบรับ 

ดีขนาดนี้	 เพียงแต่ตอนนั้นไม่ได้ท�าเต็มตัวคือ	 พอเปิดเทอมก็จบ	

แบบเสื้อก็เลยมีแค่นั้น	

แล้วบุรีรัมย์ คาสเซิล ล่ะ ทราบมาว่าเป็นไอเดียของคุณ

	 ดว้ยความเปน็ลูกสาวคนเดียวของครอบครัว	ความสัมพันธ์กบั

พ่อจะดีกว่า	 คือจะสนิทแล้วก็จะคุยจิ๊จ๊ะกันมากกว่า	 แล้วแนน 

เป็นคนชอบหาประสบการณ์	 อยากเรียนรู้โลกด้วย	 มีอะไรก็จะ 

คุยกับพ่อ	 ตอนนั้นพ่อก�าลังมีโปรเจ็กต์จะท�าสนามแข่งรถ	 (ช้าง	

อินเตอร์เนชั่นแนล	เซอร์กิต)	และสวนน�้า	เขามีความคิดอยากท�า

สวนน�้าเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งตัวแนนเอง 

มอีะไรกจ็ะคยุกบัพ่อตลอด	กท็กัพ่อไปว่าการท�าธรุกจิมนัต้องมกี�าไร	

แต่โอเปอร์เรชัน่การท�าสวนน�า้สงูมาก	เปลีย่นมาเป็นคอมมนูติีม้อลล์

ดีกว่ามั้ย	 ซึ่งตอนนั้นคิดเพียงว่าเวลาที่คนมาดูบอลที่บุรีรัมย์แล้ว	

เราไม่มทีีใ่ห้คนได้ไปกนิไปเดนิเทีย่วต่อ	เพราะปราสาทหนิพนมรุง้

กอ็ยูไ่กลเกนิไป	ซึง่พอได้คยุกนัพ่อกเ็หน็ด้วย	เราเลยท�าเป็น	บรุรีมัย์	

คาสเซิล	 ซึ่งที่แนนคิดก็คือว่า	 คนที่มาบุรีรัมย์ต้องการอะไร	

วฒันธรรมเรายงัมอีะไรอีกเยอะเยอะทีใ่ห้ท�า	ทีน่่าโชว์เป็นจุดขายได้	

เลยเสนอไอเดียจ�าลองปราสาทหินพนมรุ้งมาไว้ที่นี	่คนที่ไม่มีเวลา

ไปพนมรุ้งก็จะได้เห็น	 ซึ่งแนนได้ไปดูไปคุยกับอาจารย์ท่ีบูรณะ

ปราสาทหินพนมรุ้ง	 ดูว่าแผนผังเขาเป็นยังไง	 แล้วก็ได้ไปดูเขา 

ทอผ้าไหมกันด้วย	คือ	ตัวแนนเองมี	Passion	ในการที่จะเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว	 คิดว่าเป็นอะไรที่สวยงาม	ควรเอามา

ท�าที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่าย	ก็เลยอยากท�าตรงนี้ให้ดีที่สุด		

	 นอกจากนี้	 แนนก็ยังเสนอไอเดียอีกด้วยว่า	 คือตอนนั้นสนาม

แข่งรถก�าลังขึ้น	 มีโรงแรม	 มีสนามฟุตบอลทุกอย่างเป็นสีน�้าเงิน

หมดเลย	 มีการถอนต้นไม้ทิ้งเพื่อท�าที่จอดรถ	 มันร้อนมาก	 แนน

เลยบอกพ่อว่าไม่เอาสไตล์สีน�้าเงินแล้ว	เราควรจะต้องเปลี่ยนบ้าง	

มสีวนสาธารณะ	มต้ีนไม้	เพือ่ให้คนไปพกัผ่อน	มทีีใ่ห้คนสามารถไป

เดินได้โดยไม่ต้องเสียเงิน	 แนนก็จะเสนอเป็นไอเดียแล้วก็ลงมือ 

วาดผังอะไรเอง	 โดยโปรเจ็กต์นี้เริ่มท�าช่วงที่แนนปิดเทอมกลับมา

อยูบ้่าน	แต่ด้วยความทีม่นัเป็นโปรเจก็ต์ใหญ่กอ็ยากจะท�าต่อเนือ่ง	

แนนเลยขอดรอปเรียนที่มหาวิทยาลัย	 1	 ปี	 เพื่อมาท�าโครงการนี้	

แต่กไ็ม่ได้อยูจ่นโครงการเสรจ็สมบรูณ์	เพราะพอครบปีแนนกก็ลบัไป

เรียนต่อ	มีทีมงานเข้ามาสานงานท�าต่อไป

แล้วตอนนี้คุณเข้ามารับผิดชอบด้านไหนเป็นหลัก

	 แนนเพิง่จบมาปีนีก้ไ็ด้รบัมอบหมายให้มาดใูนส่วนของสนิค้าที่

ระลึกที่ เราผลิตทุกอย่าง	 คือ	 เรามีแผนที่จะเอาบริษัทเข ้า

ตลาดหลักทรัพย์ปี	 2561	 ตอนนี้แนนเลยมาโฟกัสระบบหลังบ้าน

มากกว่า	 โอเปอร์เรชั่นหลังบ้านต้องเป๊ะให้ได้มาตรฐาน	 ไม่ใช่ว่า

เมือ่ก่อนทีท่�ามาไม่มมีาตรฐาน	แต่ท�ามาในสไตล์บ้านๆ	ซือ้มาขาย

ไปมากกว่า	แต่เนื่องจากแนนเรียนมาทางสายศิลปะ	แล้วส่วนตัว

บอกได้เลยว่าทิสต์แตกมาตั้งแต่เด็ก	 พอมาธุรกิจก็รู ้ตัวว่าต้อง	

Learning	on	the	Job	

“เธอจะหลอกใครได้ว่าเธอเป็นลูกใคร” 

ค�ำพูดที่พ่อ เนวิน ชิดชอบ มักจะล้อลูกสำวอยู่เสมอๆ ซึ่งประโยคนี้ก็อำจบอกได้เป็นนัยว่ำ แนน-ชิดชนก ชิดชอบ 

เหมือนผู้เป็นพ่อเพียงใด นอกจำกรูปร่ำงหน้ำตำจะละม้ำยคล้ำยกันแล้ว เธอยังเป็นคนที่มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ติดดิน 

คิดเป็นท�ำเป็นและพร้อมที่จะลุยงำน อันเป็นผลมำจำกกำรซึมซับที่ได้ติดสอยห้อยตำมท�ำงำนร่วมกัน 

รวมถึงกำรปลูกฝังกำรเลี้ยงดูแบบบุฟเฟต์ที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันท�ำตั้งแต่เด็ก 

Like father, Like daughter
[ ชิดชนก ชิดชอบ ]
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แนนไม่ได้เข้ามา

เพราะเป็นลูกเจ้าของแล้ว

เป็นผู้บริหารนั่งสวยๆ 

เข้าออฟฟิศสายๆ 

ไม่ใช่อย่างนั้น 

ก็ต้องท�างาน 

แต่อย่างที่บอก

ด้วยความที่เรา

เรียนมาทางสายอาร์ต

มีความทิสต์อยู่ในตัว

ก็ต้องค่อยๆ เรียนรู้
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ตอนที่ดรอปเรียน 1 ปีเพ่ือท�ำโปรเจ็กต์บุรีรัมย์ คำสเซิล 

คุณได้เรียนรู้อะไรบ้ำง 

	 มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะมีโอกาสน้อยมากที่พ่อแม่

จะลงทุนโครงการใหญ่ๆ	 ขนาดนี้	 ตอนกลับไปเรียนต่ออาจารย์ 

ถามว่าไปท�าอะไรมาบ้าง	 แนนบอกกับอาจารย์ว่าปูถนน	 ขับ	 F1	

เป็นแล้ว	นั่นคือพูดเล่นๆ	กับอาจารย์	แต่จริงๆ	แล้ว	แนนก็รู้หมด

เลย	 คิดว่าส่ิงที่ได้	 คือมันเป็นการเรียนรู้วิธีการท�างาน	 ซ่ึงไม่ได ้

บอกว่าเป็นการเรียนรู้การท�างานที่ถูกหรือผิด	 แต่มันเป็นของ 

ของเรา	 เราก็ต้องดูต้องท�าจริง	 เพราะพ่อเป็นคนลงไปคุมเอง

ทัง้หมด	กก็ลบัมาทีก่ารเลีย้งแบบบฟุเฟต์	แนนกไ็ปช่วยท�างานด้วย	

เขาไปคุมงานทุกวัน	กินข้าวกล่องในสนามแข่งรถทุกวัน	บางวันก็

ยืนตากฝน	 ก็เรียนรู้มา	 ท�าให้มี	 Passion	 อย่างหนึ่งว่า	 ท�าอะไร 

ไม่ต้องถือตัว	ที่ส�าคัญ	คือเราเห็นวิธีการท�างานของทั้งพ่อและแม่

ทีมี่ความแตกต่างกันมาก	คือพ่อจะเป็นสไตล์ดูภาพรวมและพุง่ไป

ข้างหน้า	ม	ีInnovation	ตลอดเวลา	ขณะทีแ่ม่เป็นคนละเอยีดมาก	

คอยตามเก็บสิ่งที่พ่อท�า	 ท�าให้แนนได้เห็นข้อดีของแต่ละสไตล์ 

การท�างาน	และเรียนรู้ที่จะบาลานซ์สองอย่างนี้เข้าด้วยกัน

	 แต่สุดท้ายแนนก็ไม่แน่ใจว่า	 การที่ดรอปเรียนแล้วกลับไป 

เรยีนต่อ	มนัเป็นไอเดียทีถ่กูหรอืเปล่า	เพราะตอนทีก่ลับไปเรยีนต่อ

รู้สึกว่ามันยากมาก	การปรับจาก	Work	Mode	ไปเป็น	Student	

Mode	 อีกอย่างแนนรู้สึกว่าเหมือนโปรเจ็กต์ท่ีเราท�า	 เรามีความ 

รับผิดชอบ	 แต่ต้องทิ้งเพื่อกลับไปเอากระดาษหนึ่งใบ	 อันนี้ก็เป็น

ประเด็นว่าตอนนี้ยังไม่อยากเรียนต่อปริญญาโท	

  

ทรำบว่ำคุณท�ำค่ำยมวย บุรีรัมย์ บี บ๊อกซิ่ง เองด้วย

	 บุรีรัมย์	บี	 บ๊อกซ่ิง	เป็น	 Passion	 ส่วนตัว	 คือช่วงปิดเทอมที ่

กลับมาอยู่บุรีรัมย์สักประมาณปี	1	มีเวลาว่างเยอะไม่รู้จะท�าอะไร	

ก็เลยออกก�าลังกายพอดใีนแคมป์มีเทรนเนอร์อยู่แล้ว	เขาก็มาช่วย

ทีบ่อกคณุทสิต์มำก แล้วพอมำบรหิำรงำนธรุกจิมปัีญหำมัย้

	 พอกลับมาท�างานแนนเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น	 ก็นิ่ง 

มากขึ้น	แนนคิดว่าก็กลบมันได้ระดับหนึ่ง	อีกอย่างหนึ่งบริษัทเรา

อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง	 แนนเข้ามาท�างานในจังหวะน้ีพอด	ี 

ซึง่ด้วยความทีเ่ราไม่รูว่้าเดมิทเีขาเคยท�ามาเป็นยงัไง	เลยไม่มปัีญหา

ในการปรับตวัเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง	เป็นการมาเรยีนรูพ้ร้อม

กับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า	 ซ่ึงถ้าสังเกตในออฟฟิศเราจะเป็น 

คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่	ตัวแนนแม้จะดูทิสต์ๆ	ชิวๆ	แต่พอเป็นเรื่อง

งานกเ็อาจริงเอาจงั	ถ้าจะต้องต	ิหรอืดก็ุท�า	แต่สิง่ท่ีเราท�ามันมเีหตุ

มีผลหมด	ตรงนี้แนนมองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี	

	 ตอนนี้จะเป็นลักษณะ	 Learning	 on	 the	 Job	 ช่วงแรกๆ	 

นี่ท�าเองทุกอย่าง	ถามว่าเหนื่อยมั้ย	เหนื่อยมากเลย	ขายเสื้อปีละ	

5	 แสนตัว	 มีพนักงาน	 2	 คนรวมตัวเอง	 มันก็ไม่ใช่	 แต่ก็ต้องท�า	 

เพราะแนนไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบท่ีว่าเข้ามาเพราะเป็นลูกเจ้าของ

แล้วเป็นผูบ้รหิารนัง่สวยๆ	เข้าออฟฟิศสายๆ	ไม่ใช่อย่างนัน้	ก็ต้อง

ท�างาน	 แต่อย่างท่ีบอกด้วยความท่ีเราเรียนมาทางสายอาร์ต 

มีความทิสต์อยู่ในตัวก็ต้องค่อยๆ	เรียนรู้	ซึ่งคิดว่าหลักๆ	คือการ

ปรับตวั	เพราะไม่เคยท�างานมาก่อน	ก่อนหน้าน้ีอยูเ่มืองนอกตัง้แต่

อายุ	 13	 ปี	 ตอนนี้อายุ	 23	 ปี	 เปลี่ยนวัฒนธรรม	 เปลี่ยนอะไร 

หลายอย่าง	ชีวิตในเมืองแต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกัน	ด้วยความที่มี

อารมณ์ทิสต์ด้วย	 ไม่ได้มาสายธุรกิจตั้งแต่แรก	 ตัวเองไม่เคยเป็น

เจ้านาย	แล้วก็ไม่มีเจ้านายมาก่อน	การที่เรามานั่งท�างาน	ก็ต้องมี

การปรับตัวค่อนข้างเยอะ	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยความเป็นกิจการ

ครอบครัวเราเราก็จะต้องมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอยู่มาก	

จึงมีความตั้งใจมากกว่าคนอื่นด้วยซ�้าท่ีอยากจะท�าให้มันด	ี

นอกจากนี้	เราเป็น	Family	Business	แนนจึงไม่รู้สึกอึดอัด	ไม่กลัว

ทีจ่ะถาม	ไม่รูอ้ะไรกถ็ามเลย	แล้วบอกทกุคนตรงๆ	เลยว่า	เราไม่เคย

ท�าอะไรแบบนี้มาก่อน	

ล่อเป้าให้	 ก็รู ้สึกสนุกได้ปลดปล่อยเวลาเครียดๆ	 เลยคิดว่า 

น่าจะลองเรียนชกมวยจริงจังดู	ก็ได้มีโอกาสเรียนกับครูที่นี่	ทีนี้มี 

ช่วงหนึ่งครูไปแข่งซีเกมส์	 แล้วก็มีอะไรให้ท�าต่อ	 ด้วยความท่ีครู 

อยู ่จังหวัดสุรินทร์ด้วยต้องนั่งรถมาสอน	 แนนก็เลยคิดว่ามา 

ท�าเองดีกว่า	 มันก็กลับไปเริ่มท่ี	 Opportunity	 คือแนนเห็นว่า 

สนามไอ-โมบายมีคนมาออกก�าลังกายเยอะแยะไปหมด	 วิ่งบ้าง	 

ปั่นจักรยานบ้าง	 มันเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่คนมาออกก�าลัง

กายอยู่แล้ว	 ก็เลยคิดว่าถ้ามีค่ายมวยตรงนี้	 น่าจะมีคนสนใจ 

มาเรียนมวย	คงจะมีคนที่มีความคิดเหมือนเรา	คือชอบออกก�าลัง

กายโดยการชกมวยบ้าง	 เลยไปคุยกับพี่ที่เขามีค่ายมวยอยู่แล้ว 

ชื่อเจ้าแม่ไทรทอง	 แต่มันเล็กๆ	 บ้านๆ	 เราเห็นว่าสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกสบายไม่ค่อยมี	 แต่เราสามารถท�าได้แล้วให้เขามา 

ช่วยสอน	ก็เลยชวนเขามาท�า	ไม่ได้เป็นการลงทุนอะไรที่มหาศาล	

ถามว่าก�าไรมากมัย้	กไ็ม่	คอืตวัสนามมนัค่อนข้างไกลจากตวัเมอืง	

แต่คนที่มาจะรู้ว่ามันดีจริง	เพราะช่วงที่แนนมาอยู่กรุงเทพฯ	ได้มี

โอกาสเรียนมวยท่ีกรุงเทพฯ	 ซึ่งมันก็ไม่สนุกเท่า	 มันก็เป็นสิ่งท่ี 

แนนภูมิใจ	เรียกว่าเป็นความส�าเร็จทางใจส�าหรับแนนก็ได้

คุณรูส้กึกดดนัมัย้กบักำรทีต้่องมำดงูำนสนิค้ำทีร่ะลกึ ซึง่ได้

รับควำมนิยมมำกในวันนี้ 

	 ในทุกปีที่ออกเสื้อแข่งแบบใหม่ในบุรีรัมย์ก็มีการต่อแถวกัน 

เพื่อซื้อเสื้ออยู่แล้ว	แต่พอมาเปิดช็อปที่สยามสแควร์	เราก็โดนทาง

จุฬาฯ	 เรียกไปคุย	 เพราะโดนร้านอื่นต่อว่า	 เร่ืองการต่อคิวแล้ว 

ไปบังหน้าร้านเขา	 แน่นอนว่าเราอยู ่บุรีรัมย์ก็รู ้ว ่ากระแสมัน 

เป็นยงัไง	แต่ท่ีกรงุเทพฯ	ไม่แน่ใจ	ดงันัน้	กร็ูส้กึภมูใิจ	ซึง่เราไม่เคย

คิดว่ามันจะโตได้ขนาดนี้	
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  แม้กระแสจะดี ได้รับความนิยมมาก แนนก็ไม่ได้มองว่าการ

ท�างานตรงน้ีจะเป็นความกดดนั แต่เป็นความท้าทายมากกว่า เพราะว่า

จริงๆ แล้วเราเป็นหลังบ้านขายผลิตภัณฑ์ แต่คิดว่าผลฟุตบอล 

เป็นส่วนหน้าบ้านซึ่งจะต้องมีความกดดันเพราะจะต้องเอาชนะ  

แฟนบอลมาซือ้เสือ้เพราะต้องการสนบัสนนุทีมเรา เรามีหน้าทีท่ี่ท�าให้

ดีให้คุ้มค่ากับใจกับเงินที่แฟนบอลให้เรามา 

 ปีที่แล้วขายเสื้อแข่งได้ 5 แสนตัว ฉะนั้นปีนี้ต้องมากกว่าปีที่แล้ว 

เราสั่งเสื้อไปแล้ว 6 แสนตัว ซึ่งผ่านมา 3-4 เดือนนี้ดูจากยอดขาย

แล้ว ก็ต้องมีการเขยิบเป้าตัวเลขออกไปจาก 6 แสนตัวอีก อันนี้ 

กเ็ป็นความท้าทายไม่ใช่เฉพาะของแนน แต่เป็นของทกุคน ซึง่จริงๆ 

แล้วเราไม่ได้ออกแบบเสือ้เพ่ือท่ีจะมีอะไรให้คนพดูถงึ แต่เราตัง้ใจที่

จะท�าให้เป็นสนิค้าท่ีดท่ีีเหมาะสม ท่ีตอบสนองความต้องการมากกว่า 

ซึ่งในทุกปีก็จะมีคนบอกว่าเป็นเสื้อคอปกอีกแล้วเหมือนเดิมเลย  

ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ท่ียากขึ้นว่าแล้วปีหน้าจะท�าอะไร จะท�าให้มัน 

ดีกว่านี้ยังไง ปีที่แล้วก็ว่าสวยแล้ว ปีหน้าก็ต้องให้มันสวยกว่า 

และมีความแตกต่าง ซ่ึงบางคนอาจมองว่าก็เสื้อบอลธรรมดาๆ 

คล้ายกันทุกปี แต่ถ้าดูในรายละเอียดจะเห็นว่ามันมีความแตกต่าง

กันทุกปี ไซส์ตัวหนังสือ การปัก แถบข้างๆ มันละเอียดอ่อนจริงๆ 

และนี่คือความท้าทายมากๆ

อะไรคือ Key Success ของสินค้าบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

 คิดว่ามันมีหลายอย่างประกอบกัน ท่ีส�าคัญคือผลการแข่งขัน

ฟุตบอลเป็นหลักใหญ่เลย แน่นอนใครอยากจะเชียร์ทีมที่แพ้ตลอด 

คนเราก็อยากอยู่กับทีมชนะ มันมีความสุข ได้เฮทุกครั้งที่ดูบอล  

อีกอย่างความที่เรามีเป้าหมายที่ว่าต้องไปเอเอฟซีทุกปี ซ่ึงจะมี 

แฟนบอลในไทยที่เชียร์ทีมอื่นอยู่แต่พอเราไปแข่งกับประเทศอ่ืน  

เขากม็าเชยีร์เรา ท�าให้เราได้ฐานแฟนคลบัเพิม่ เรามโีปรดกัชัน่เฮาส์

ในบริษัท ท�าวิดีโอคลิปด้วย 

 ส�าหรับสินค้าคือตัวเสื้อแข่ง เราก็มี Motto ของเราอยู่แล้ว คือ

คุณภาพต้องดี ราคาไม่เอาเปรียบแฟนบอล ถ้าเราไม่อยากใส่แล้ว

ใครจะอยากใส่ ซึ่งการที่แนนเป็นเด็กอาร์ตคนเดียวในบ้าน พ่อก็จะ

ดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบเสื้อค่อนข้างนานพอสมควร 

ได้มาเห็นกระบวนการ ได้เข้าประชุม ได้รู้ว่าประเด็นที่เขาท�าเป็น 

เสื้อมีคอปก ก็เพื่อให้ดูเรียบร้อยเพ่ือที่ว่าคนที่จะซื้อเสื้อเราจะได้ 

ไม่ใส่แค่เฉพาะเวลาไปดฟูตุบอลเท่านัน้ แต่สามารถใส่ในโอกาสอืน่ๆ 

ได้อีก ชาวบ้านที่อาจจะไม่ได้มีเงินมากนัก เขาซื้อเสื้อแข่งตัวนี ้ 

ก็สามารถก็เอาไปใส่ท�างานได้ ใส่ได้ทุกที่ ซึ่งการท�าแบบนี้  

มันเป็นการเพิ่ม Value ให้กับเสื้อของเราด้วย 

คุณได้ออกแบบเสื้อเองบ้างไหม

 พอเห็นไอเดียอะไร ก็มีวาดๆ แล้วส่งต่อให้คนอื่นช่วยด ู

เวิร์กต่อ แต่เรื่องปรู๊ฟแบบนี่แนนต้องเป็นคนท�าอยู่แล้ว เพียงแต่

ตอนนี้ยังไม่ได้ลงไปเต็มตัว เรายังใช้วิธี Outsource อยู่ แล้วเรา

กยั็งไม่ได้มแีผนทีจ่ะออกเป็นคอลเลกชัน่ เพราะทกุปีเรารูอ้ยูแ่ล้ว

ต้องมีเสื้อซ้อม เสื้อแข่ง 

คุณวางเป้าหมายการท�างานอย่างไรบ้าง

 คือเรามีเป้าหมายที่จะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ปี  

พ.ศ.2561 อันน้ีเป็นเป้าหมายรวมของทัง้บริษัท ส่วนแต่ละแผนก

กจ็ะมเีป้าหมายของตวัเอง เช่น ทมีฟตุบอล มเีป้าหมายเป็น Top 

5 ของเอเชีย แล้วฟุตบอลเป็นกีฬาที่เป็นทีม เราก็ต้องท�างานกัน

เป็นทีม แต่ละแผนกก็ต้องเดินตามเป้าหมายของตัวเองให้ได้ 

ส่วนแนนเองก็จะตัง้เป้าหมายของตวัเองเอาไว้ แล้วมนัจะมีความ

ท้าทายทีจ่ะต้องไปให้ถงึเป้าหมาย ซึง่เป้าหมายนีก้จ็ะมีทัง้รายได้ 

จ�านวนเสื้อ หรือการท�างาน 

 ส่วนเรือ่งทีว่่า แต่ก่อนแนนอยากจะสร้างภาพใหม่ ไม่อยากให้

ใครมาว่าทีมเราเป็นบ้านนอก เซาะกราว ตอนนี้แนนเปลี่ยน 

วธิคีดิแล้ว คอืจากตอนนัน้ทีเ่ราคดิว่าเขาด่าเรา เราเปล่ียนวธิคีดิ

ของเราเองว่า ก็เราเป็นอย่างนี้ เราลูกทุ่ง แล้วจะท�าไม เราก็ยัง 

เซาะกราวอยูจ่รงิๆ แนนกลบัมองว่ามนัไม่ได้เป็นข้อเสีย แต่มนัเป็น 

กิมมิกของเราเองที่ท�าให้คนรู้จักและจดจ�าทีมของเราได้  

ตอนนี้มีอะไรที่คุณอยากท�าแต่ยังไม่ได้ท�าบ้าง

 ส�าหรับแนนความฝันยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ที่แน่ๆ แนนเป็น

คนชอบสร้างประสบการณ์ให้กบัตวัเอง เป้าหมายคอืสร้างประสบการณ์ 

ด้วยการท่องเที่ยวไปในโลกใบนี้ ได้ไปดูศิลปวัฒนธรรม ได้ไปเห็น

ความสวยงามแปลกตาในประเทศต่างๆ เที่ยวแบบแบ็กแพ็ก 

ก็อยากท�า แต่อาจจะต้องหาเงินก่อน คือแนนอยากเป็นคนที่  

Rich in Experience ไม่ใช่ Rich with Money นอกจากนี้ เท่าที่

แนนเห็นคือ Art Design ในประเทศไทยยังไปไม่ไกล คนไทยเอง

มองศิลปะอย่างไม่เข้าใจ กอ็ยากสนับสนนุตรงน้ี ถ้าวันหน่ึงถงึจดุที่

แนนมเีสยีงพอทีจ่ะช่วยได้ในด้านนี ้ส่วนตวัคดิว่าเป็นอะไรทีส่�าคญั 

แนนอาจจะท�าเป็นสถานที่ หรือแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างที่ท�าให้

คนท่ีรู้สึกอึดอัดกับการท่ีคนไทยยังไม่ยอมรับอะไรแบบนี้ได้ท�าให้

เขารู้สึกสบายใจ อันนี้เป็นแค่ความคิด เลยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็น 

รูปแบบไหน อาจเป็นสถานที่ให้คนสไตล์นี้ได้มาพบปะพูดคุยกัน

แลกเปลี่ยนไอเดีย และสามารถร่วมกันท�าโปรเจ็กต์ ส�าหรับแนน

คดิว่าเป็น 2 อย่างนี ้คอืเรือ่งประสบการณ์และการหาแพลตฟอร์ม

ส�าหรับคนท�างานศิลปะเป็นความฝันที่แนนอยากท�า ซึ่งดูแล้วมัน

เกี่ยวกับ Mind and Soul มากกว่า 

“คือตัวแนนเอง

ไม่ได้มีหัวธุรกิจเลย 

แต่แนนมองในเรื่องของ 

Opportunity กับ 

Creativity มากกว่า 

ไม่ได้เริ่มต้นจากการคิดว่า

จะหาเงินเพิ่มยังไง 

แต่คิดเรื่องภาพลักษณ์”
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ท�ำไมกำรท�ำธุรกิจถึงต้องกำรเงิน ? 

	 สิง่แรกทีเ่ราต้องท�า	คอื	ตรวจสอบดกู่อนเลยว่าธรุกจิต้องการใช้

เงนิลงทนุในเรือ่งอะไรบ้าง	เพราะการเริม่ต้นจรงิๆ	ไม่ได้มีรายจ่าย

ที่แน่นอน	หรือเป็นรูปแบบหนึ่ง	สอง	สาม	สี่	โดยในแต่ละธุรกิจมี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงินแตกต่างกนัไป	การประมาณค่าใช้จ่าย

จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะน�ามาใช้เป็นข้อมลูเพือ่ประเมนิความเป็นไปได้ว่า

เราต้องใช้เงินเพ่ือท�าธรุกจิมากน้อยแค่ไหน	ซึง่เราสามารถพจิารณา

ได้จาก

 ใบอนุญำต	 ธุรกิจของเราต้องมีใบอนุญาตเรื่องใดเป็นพิเศษ 

หรือเปล่า	ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการด�าเนินการนานแค่ไหน

 ค่ำวัตถุดิบ	 มีค่าวัตถุดิบในการผลิตหรือไม่	 หรือเป็นงานที่ต้อง

ใช้คอมพวิเตอร์	สเปกประมาณเท่าไหร่ถงึจะท�างานได้อย่างราบรืน่

 อปุกรณ์	ต้องใช้เครือ่งจักรหรอืเครือ่งมือในการผลติเฉพาะทาง

ไหม	หรือต้องซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์กี่บาท

 พื้นที่ส�ำนักงำน	 นี่คือค่าใช้จ่ายอันมหาศาล	 เพราะนอกจากค่า

เช่ารายเดือนแล้วยังมีค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าโทรศพัท์	ค่าอนิเทอร์เนต็	และ

ค่าตกแต่งอีก

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	ค่าจ้างพนักงาน	เงินเดอืนตวัเอง	ค่า

การตลาด	การประชาสัมพนัธ์	ฯลฯ	

	 จากข้อมูลเบื้องต้น	เราจึงมี	2	ทางเลือกด้วยกัน	คือ	ท�าธุรกิจ

โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต�่าที่สุด	 หรือเพิ่มเงินลงทุนโดยกู้ยืมจาก

แหล่งเงินทุนต่างๆ	ซึ่งเรามี	3	ตัวเลือกดังต่อไปนี้

 1. ลดความจ�าเป็นบางอย่างลง อาจลดขนาดธุรกิจ	หรือ
ความต้องการของเราเองให้เล็กลง	ยกตวัอย่างเช่น	คณุต้องการเปิด

โรงเรียนอบรมขึ้นมา	 ก็อาจลดพนักงานลงหรือเริ่มจากสอนด้วย 

ตัวเองก่อน	หรือถ้าต้องใช้พื้นที่ส�านักงานในการท�าธุรกิจ	อาจลอง

มองว่าเริ่มจากที่บ้านได้ไหม	เป็นต้น

 2. ค่อยเป็นค่อยไป ไม่จ�าเป็นเลยที่ต้องเริ่มธุรกิจอย่างเต็ม	

100	เพราะแทนทีเ่ราจะเดนิหน้าเตม็ก�าลังต้ังแต่แรก	เราอาจเปล่ียน

มาเป็นค่อยๆ	 เริ่มทีละก้าว	 ก�าหนดขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย	 และ

รายรับให้เล็กลงไปอีกนิด	เพื่อให้เงินลงทุนต�่าลง	ยิ่งถ้าเราสามารถ

ท�าทุกอย่างได้เองตั้งแต่แรกก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายหลายๆ	 ส่วนไป

ได้เยอะทีเดียว

 3. Outsource ไม่ใช่เรื่องการจ้างท�างานแบบ	Outsource	

คุณอาจตื่นเต้นที่ได้เริ่มท�าธุรกิจ อาจก�าลังดีใจที่ไอเดียของตัวเอง

ก�าลังจะกลายเป็นธุรกิจได้จริง จึงยอมแบกรับความเสี่ยงบางประการ 

เช่น ออกจากงานประจ�าโดยที่ยังไม่มีรายได้แน่นอน แต่แล้วก็มี

อุปสรรคทางจิตวิทยาเรื่องหนึ่งมาหยุดความฝันของคุณเอาไว้ 

นั่นก็คือ คุณแทบไม่มีเงินเลย

แต่หมายถึงการหาเงนิลงทุนจากภายนอก	ซึง่มอียูด้่วยกนัหลายวธีิ	

เช่น

 • เพื่อน-ครอบครัว	อย่าตั้งกฎอะไรแปลกๆ	ขึ้นมาว่าจะไม่ยืม

เงินจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว	แต่ให้ลองตั้งกฎดูว่า	เมื่อเรายืม

เงินจากคนกลุ่มนี้แล้ว	เราจะตอบแทนพวกเขาอย่างไร

 • Angel	ไม่ได้ให้ขอพรจากนางฟ้าหรอกนะ	เพราะ	Angel	ใน

ที่นี้หมายถึงนักลงทุนอิสระ	 ซึ่งอาจเห็นว่าไอเดียทางธุรกิจของเรา

มีความเป็นไปได้	 จึงให้เงินลงทุน	 โดยผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการ

ตกลง

 • Venture Capital	คือ	ธุรกิจเงินร่วมลงทุน	โดยขึ้นอยู่กับการ

ให้ความช่วยเหลือว่าจะช่วยแค่เงินลงทุน	 หรือให้ค�าปรึกษาด้วย	

ทั้งนี้ปริมาณเงินทุนที่ช่วยเหลือของ	VC	จะค่อนข้างสูงกว่า	Angel

 • Crowd Funding	การระดมทนุจากมวลชน	เป็นวธิทีีก่�าลงัมา

แรง	ซึง่เราสามารถน�าไอเดยีดีๆ 	ของเราไปเปลีย่นเป็นเงนิลงทนุอนั

มหาศาลผ่านโลกไซเบอร์ได้	

 • กูธ้นาคาร	หากวเิคราะห์แล้วว่าแนวคดิทางธรุกจิมคีวามเป็น

ไปได้จรงิ	และเราก็อยากท�าจรงิๆ	คงต้องท�าเรือ่งกู้ธนาคาร	ซึง่กว่า

ธนาคารจะอนุมัติได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะหากแผนธุรกิจไม่ดี	

โอกาสรอดต�่า	 ธนาคารย่อมไม่ปล่อยกู้แน่นอน	 เนื่องจากมีโอกาส

หนี้เสียสูง		

วิธีเริ่มต้นธุรกิจ (แทบจะ) ไม่ต้องใช้เงินลงทุน
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	 ท�ำให้ แก้ว-จณัญญา ทองเสริม	คิดอยำกจะให้คนกรุงเทพฯ	ได้มีโอกำส

ชิมน�้ำมะปี๊ดบ้ำง	 จึงท�ำน�้ำมะปี๊ดใส่ขวดขำยผ่ำนออนไลน์	 ภำยใต้แบรนด	์

Mapeed Chamchan

			“คนกรุงเทพฯ	จะเรียกว่ำส้มจี๊ด	แต่คนจันทบุรีจะเรียกว่ำมะปี๊ด	มีปลูก

แทบทุกบ้ำน	บำงทีก็เอำต�ำน�้ำพริกแทนมะนำว	ท�ำน�้ำมะปี๊ดดื่ม	ซึ่งรสชำติ

จะออกเปร้ียวๆ	 ต้องเอำมำผสมกับน�้ำหวำน	 ซึ่งเรำไปเห็นว่ำน�้ำมะปี๊ด 

นี่ถ้ำท�ำรสชำติดีๆ	 กลมกล่อมก็อร่อย	 เพรำะด่ืมแล้วจะมีรสชำติเหมือน 

ส้มผสมมะนำว	แก้เจ็บคอ	ท�ำให้รูส้กึสดช่ืน	มวิีตำมนิซเีหมอืนมะนำว	เลยคดิว่ำ

น่ำจะลองเอำมำท�ำขำยในกรุงเทพฯ	ดู”

	 จณัญญำจึงเร่ิมหำข้อมูลอย่ำงจริงจัง	 พัฒนำสูตรขึ้นมำ	 และใช้วิธีออกงำน	 Flea	 Market	 

เพื่อทดลองตลำด	 และเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ไปพร้อมๆ	 กัน	 เพรำะเชื่อว่ำหลำยคนจะยังไม่รู้จัก

เจ้ำผลไม้ชนิดนี้	 ซ่ึงปรำกฏว่ำเมื่อลองขำยในงำนแรก	 ก็ขำยดีจนหมดเกลี้ยง	 แถมไม่พอขำย 

อีกต่ำงหำก	 ท�ำให้เธอมั่นใจว่ำน�้ำมะปี๊ดรสชำตินี้ถูกปำกถูกใจคนกรุงเทพฯ	 และสำมำรถท�ำเป็น

ธุรกิจขึ้นมำได้	

	 “คนกรุงเทพฯ	 จะไม่ชอบกินอะไรรสหวำนมำก	 เรำก็พยำยำมปรับสูตรให้ถูกใจคนกรุงเทพฯ	

กำรพัฒนำสูตรก็ค่อนข้ำงยำก	 ต้องเลือกผลไม้ที่ครึ่งสุกครึ่งดิบเท่ำนั้น	 ดิบเกินไปหรือสุกเกินไป 

ก็ไม่ได้	 จำกน้ันน�ำมำผสมกับไซรัป	 เกลือ	 และน�้ำตำลอ้อยจำกจังหวัดจันทบุรี	 โดยจะไม่ใส่ 

วัตถุกันเสีย	 หลังจำกที่เริ่มออกตลำดกำรตอบรับจำกลูกค้ำค่อนข้ำงดี	 มีลูกค้ำทุกเพศทุกวัย	 

ด้วยชื่อที่แปลกและสีของน�้ำมะปี๊ดที่ออกส้มๆ	เหลืองๆ	ท�ำให้สะดุดตำ	คนก็จะสงสัยว่ำคืออะไร	

แล้วก็เข้ำมำคุยกับเรำ	ซึ่งถ้ำเป็นคนชอบน�้ำผลไม้รสเปรี้ยว	น�้ำมะปี๊ดจะตอบโจทย์เลย	ที่ผ่ำนมำ

ถ้ำเป็นเด็กวยัรุ่นจะกล้ำชิมก่อน	แล้วค่อยคยุกนัว่ำเป็นอะไร	แต่ถ้ำเป็นผูใ้หญ่	จะต้องใช้กำรอธิบำย

ก่อนเพื่อจะรู้แล้วถึงค่อยชิม”	

	 เนื่องจำกเป็นสินค้ำแปลกใหม่	 ในช่วงแรก	 จณัญญำจึงเน้นกำรออกบู๊ธกับ	 Flea	 Market	 

เป็นหลัก	 และขำยผ่ำนแอพพลิเคชัน	 Onner	 (ออนเนอร์)	 ซึ่งเป็นช่องทำงขำยอำหำรออนไลน์ 

ของผู้ประกอบกำรไทยช่องทำงหนึ่ง	 โดยใช้วิธีส่งสินค้ำผ่ำน	 GrabBike	 ซึ่งกำรขำยออนไลน์นี ้

ท�ำให้จณัญญำพัฒนำบรรจุภัณฑ์จำกขวดแก้วขนำดเล็กมำเป็นขวดพลำสติกขนำด	 500	 ML	 

เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่และท�ำให้กำรขนส่งสะดวกมำกขึ้น	 นอกจำกนี้	 มีกำรแนะน�ำลูกค้ำ 

เพื่อน�ำเสนอวิธีกำรดื่มท่ีหลำกหลำยมำกขึ้น	 เช่น	 ส�ำหรับผู้ที่ชอบรสซ่ำก็สำมำรถน�ำไปผสมดื่ม 

กับโซดำได้	หรือจะใส่น�้ำผึ้ง	หรือค็อกเทล	เป็นต้น	

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ด้วยควำมที่มะปี๊ดไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ	 จึงไม่ได้มีกำรปลูกกันเป็นเรื่องเป็นรำว	

แต่เป็นกำรปลูกทิ้งไว้เฉยๆ	 หรือปลูกแทรกกับผลไม้ชนิดอื่น	 เพรำะเป็นไม้ผลที่ไม่ต้องดูแลมำก

นัก	 ประกอบกับไม่ใช่ผลไม้ท่ีออกผลตลอดท้ังปี	 บำงช่วงก็จะออกผลมำน้อย	 ท�ำให้ไม่เพียงพอ 

กับควำมต้องกำร	ซึ่งเธอได้วำงแผนเพื่อจะแก้ปัญหำนี้เอำไว้แล้ว		

	 “ทุกอำทิตย์	เรำจะต้องขับรถไปเอำมะปี๊ดจำกจันทบุรี	ซึ่งจะมีคนคอยจัดหำเอำไว้ให้	ครั้งละ	

200-300	 กิโลกรัม	 ที่นี่เรำเร่ิมท�ำเมื่อปลำยปี	 2557	 ในช่วงปี	 2558	 ท�ำให้เรำรู้แล้วว่ำปัญหำคือ 

ผลไม้ขำดช่วง	คือช่วงหน้ำฝนจะออกลูกน้อยมำก	ดังนั้น	ปีนี้เมื่อเรำรู้ปัญหำก็จะพยำยำมบริหำร

จดักำรใหม่	 วำงแผนทีจ่ะสต๊อกมะป๊ีดเอำไว้ล่วงหน้ำ	 แล้วก็เริม่มคีนเข้ำมำช่วยจดัหำให้	 เพือ่จะได้ 

มีสินค้ำขำยต่อเนื่องตลอดท้ังปี	 เพรำะลูกค้ำเริ่มรู้จักแล้ว	 เรำก็ไม่อยำกขำดช่วงหรือหำยไป 

เดี๋ยวลูกค้ำจะลืมเรำ”

	 ก่อนจำกกัน	 จณัญญำทิ้งท้ำยเป้ำหมำยทำงธุรกิจของเธอเอำไว้ว่ำ	 “ต้องกำรเอำ	 Mapeed	

Chamchan	 ไปวำงขำยในซูเปอร์มำร์เก็ต	 ซึ่งในหลำยครั้งท่ีลูกค้ำถำมว่ำจะซื้อต่อได้ท่ีไหน	 

ซึง่นอกจำกผ่ำนออนไลน์แล้วจะได้มช่ีองทำงกำรจ�ำหน่ำยเพิม่ขึน้	ท�ำให้ลกูค้ำเข้ำถงึได้ง่ำย	ส�ำหรบั

รำคำขวดละ	 45	 บำท	 ที่หลำยคนอำจมองว่ำแพง	 แต่ที่แพงเพรำะมีค่ำขนส่งที่ต้องไปเอำเอง 

ทกุสัปดำห์และกำรเป็นพืชทีป่ลกูน้อย	ท�ำให้รำคำค่อนข้ำงผนัผวน	ทีส่�ำคญั	1	ขวดใช้หลำยลกูมำก

เพ่ือให้รสชำติเข้มข้น	 ซ่ึงแม้ในวันนี้คนอำจจะยังไม่รู ้จักแพร่หลำย	 แต่ก็หวังว่ำวันข้ำงหน้ำ 

น�้ำมะปี๊ดจะได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้น”		

Mapeed ChaMChan
ส้ม+มะนาว=มะปี๊ด

Text : Ratchanee / Photo : Otto

Self-Employed

มะปี๊ด ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูคนกรุงเทพฯ เท่าไหร่นัก 

แต่ถ้าที่จังหวัดจันทบุรี มะปี๊ดเป็นผลไม้ที่มีปลูก

แทบทุกบ้าน และจะไม่พลาดที่จะได้ชิมน้ำามะปี๊ด 

น�้ำผลไม้ท่ีมีรสชำติเปรี้ยวหวำนลงตัว

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หากเดินทางไปที่นั ่น 

ซึ่งด้วยพื้นเพเป็นคนจันทบุรี 

ที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าผลไม้ชนิดนี้มานาน

	 น้ำ�มะปี๊ด/MAPEED	JUICE
	 MAPEED.CHAMCHAN
 09-4045-4662
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Self-Employed

      และด้วยเหตนุี ้ปาล์ม-ธรีพล ธนมณฑล และ โมโม-เปลีย่นกาล ไตรคุ้มพนัธุ ์

จึงร่วมกันท�ำเครื่องประดับ Nympheart ที่เป็นกำรหลอมไม้และพลำสติก 

เข้ำด้วยกัน โดยได้แรงบันดำลใจจำกงำนเฟอร์นิเจอร์ของต่ำงประเทศ 

 อย่ำงโต๊ะที่ใช้เทคนิคกำรหลอมอะลูมิเนียมและไม้เข้ำด้วยกัน

“ช่วงแรกลองท�ำเครือ่งประดับจำกกำรหลอมอะลูมเินยีมและไม้เข้ำด้วยกัน 

แต่ท�ำยำกมำก จึงคิดหำวัสดุที่สำมำรถหลอมได้ง่ำยอย่ำงไม้และพลำสติก 

โดยเครือ่งประดบัแรกทีท่�ำออกมำขำยคอื แหวน ซึง่ลอ็ตแรกทีท่�ำออกมำนัน้ 

ขนำดของแหวนใหญ่มำก นั่นเพรำะพวกเรำยังขำดประสบกำรณ์ ดังนั้น จึงเริ่ม

พัฒนำฝีมือมำเร่ือยๆ จนในที่สุดสำมำรถท�ำแหวนออกมำได้ตำมขนำดที่ต้องกำร 

และด้วยควำมที่แหวนต้องท�ำหลำยไซส์ จึงท�ำให้มีปัญหำเรื่องสินค้ำค้ำงสต๊อกตำมมำ  

ในช่วงหลงัจงึเปิดรับท�ำแหวนแบบ Made to Order โดยเปิดรบัเป็นรอบๆ และส่ังได้เฉพำะ

แหวนที่มีเลเยอร์ 2-3 ชั้น ส่วนแหวนที่โชว์ลำยไม้ไม่รับท�ำ เพรำะโดยธรรมชำติต่อให้เป็น 

ไม้ท่อนเดียวกันก็มีลำยไม้ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นจึงไม่สำมำรถท�ำแหวนที่มีลำยไม้เหมือนกัน

เพิ่มได้ นอกจำกนี้ Nympheart ยังท�ำต่ำงหูและจี้ส�ำหรับสร้อยคอและสร้อยข้อมือ โดยจี้

สำมำรถเพิม่ช่ือได้ แต่ต้องไม่เกนิ 9 ตวัอกัษรและรบัท�ำแบบ Made to Order” ปำล์มกล่ำว

 นอกจำกเสน่ห์ของ Nympheart จะเป็นเคร่ืองประดับชิ้นเดียวในโลกแล้ว โมโมได ้

ให้ข้อมูลเพิม่ว่ำ สินค้ำของแบรนด์ส่วนใหญ่ท�ำจำกไม้สัก ซึง่มผีลให้สนิค้ำขำยง่ำย เพรำะทัง้ 

คนไทยและต่ำงชำติต่ำงรู้ดีว่ำเป็นไม้ที่มีค่ำ แต่เพื่อรองรับควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของ

ลูกค้ำ แบรนด์ยังมีเครื่องประดับที่ท�ำจำกไม้ชนิดอื่น ได้แก่ ไม้เมเปิ้ล ไม้วอลนัท และไม้เต็ง 

ไม่เพยีงเท่ำนี ้ทัง้คูย่งัคดิท�ำเครือ่งประดับเรอืงแสงร่วมด้วย โดยมท้ัีงแหวน ก�ำไลมอื จีส้�ำหรบั

สร้อยคอและสร้อยข้อมือ และต่ำงหู ซึ่งตอนนี้ได้กลำยเป็นสินค้ำท็อปในหมู่ลูกค้ำชำวไทย 

ส่วนลูกค้ำต่ำงชำติยังคงชอบเครื่องประดับสีเรียบๆ มำกกว่ำ

 ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ำมีทำงเลือกมำกขึ้น โมโม บอกว่ำ Nympheart จึงได้เพิ่มประเภทของ

สินค้ำโดยมีทั้งเคสโทรศัพท์และนำฬิกำตั้งโต๊ะรูปทรงต่ำงๆ ท่ียังคงใช้วิธีกำรหลอมไม้  

และพลำสติกรวมกันเหมือนกำรท�ำเคร่ืองประดับ และด้วยควำมที่อยำกขยำยตลำดไปยัง 

ต่ำงประเทศ หนุ่มสำวรุ่นใหม่คู่นี้จึงเพิ่มช่องทำงกำรขำยโดยเลือกขำยสินค้ำผ่ำนเว็บไซต์

ของต่ำงประเทศอย่ำง Pinkoi เว็บไซต์ขำยสินค้ำงำนดีไซน์ของประเทศไต้หวัน และ 

Megafash เวบ็ไซต์ขำยสนิค้ำออนไลน์ของประเทศสงิคโปร์ทีมี่ชอ็ปให้ลกูค้ำได้เดนิเลอืกซือ้

สินค้ำด้วย โดย Nympheart เองก็มีโอกำสได้น�ำสินค้ำไปวำงขำยในช็อปนี้เช่นกัน

 “เพรำะสินค้ำของเรำเป็นงำนดีไซน์ทีม่รีำคำค่อนข้ำงสงู ฉะนัน้ต้องเลอืกช่องทำงกำรขำย

ให้เหมำะสมเพื่อให้ได้ลูกค้ำที่ตรงกลุ่ม อย่ำง Pinkoi ก็เป็นเว็บไซต์ที่ขำยเฉพำะงำนดีไซน์ 

ที่แบรนด์ท�ำขึ้นเอง ไม่ใช่รับมำขำย ส่วนกำรออกบู๊ธก็ต้องเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับงำนดีไซน์ 

งำนฝีมือ และกำรฝำกขำยตำมช็อปต่ำงๆ ก็ต้องเลือกช็อปท่ีขำยเฉพำะงำนดีไซน์ ไม่ใช ่

ขำยสินค้ำที่มีทั่วไปตำมท้องตลำด” ปำล์มกล่ำวเสริม

 อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรเริ่มต้นท�ำธุรกิจจะไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ถึงกระน้ันก็ไม่ยำกเกิน 

ควำมสำมำรถ ซึ่งวัยรุ่นคู่นี้ต้องผ่ำนช่วงลองผิดลองถูกเช่นกันก่อนธุรกิจจะเข้ำที่ อย่ำงกำร

ตั้งรำคำสินค้ำ ในช่วงแรกทั้งคู่เลือกตั้งรำคำต�่ำไว้ก่อน เพรำะอยำกขำยให้หมดเร็วๆ และ

มองว่ำเครื่องมือที่ใช้น้ันยืมมำจำกมหำวิทยำลัยและสินค้ำก็ขำยผ่ำนอินสตำแกรมจึงไม่ม ี

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ แต่เมื่อมองตำมหลักควำมเป็นจริงก็พบว่ำ หำกจะท�ำเป็นธุรกิจจริงจัง 

ต้องขำยของให้ได้ก�ำไร ไม่ใช่ขำยเท่ำทุนหรือขำดทุน ต้องต้ังรำคำให้สมเหตุสมผล 

กับคุณภำพสินค้ำและควำมยำกง่ำยของขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์งำน รวมท้ังต้องเลือกกลุ่ม

ลูกค้ำที่ชื่นชอบงำนดีไซน์ เพรำะพวกเขำจะรู้คุณค่ำของงำน รู้ถึงควำมยำกในขั้นตอนกำร

สร้ำงงำน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้เข้ำใจเหตุผลของกำรตั้งรำคำสินค้ำ  

NYMPHEART
ไม้ + พลาสติก = เครื่องประดับชิ้นเดียวในโลก

Text : Kritsana S. / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

ถ้าเลือกท�าสิ่งที่เหมือนคนอื่น 

แต่สามารถท�าออกมาได้

ดีกว่า เก่งกว่า 

เราก็ท�าสิ่งนั้นเป็นธุรกิจได ้

หรือหากท�าในสิ่งที่ไม่มีใครเคยท�ามาก่อน

และท�าออกมาได้ดี

ก็หยิบสิ่งนั้นมาท�าธุรกิจได้

  nympheart
   nympheart
  momopleankan
  n-ever.wix.com/nympheart
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 Tech Startup
Text : กองบรรณาธิการ

 สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมธุรกิจ 

และดีแทค แอคเซอเลอเรท กล่ำวว่ำในปีแรกของกำรเร่ิมต้น

โครงกำร ดแีทค แอคเซอเลอเรท ท�ำให้เหน็ว่ำเดก็ไทยมคีวำมสำมำรถ 

มแีนวควำมคดิ ม ี Business Model ที่ดี ที่สำมำรถเป็น Startup  

ที่มีศักยภำพได้ ดังนั้น ในปีถัดมำจึงมีกำรปรับรูปแบบโครงกำร 

โดยกำรท�ำเป็นในลักษณะกำรบ่มเพำะ เข้ำอบรมบู๊ธแคมป์กับกูรู  

และ Startup ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนำน 4 เดือน บนพื้นฐำนที่ว่ำ 

Startup ไทยขำดอะไร ก็จะเติมสิ่งนั้นให้

 “พอปีทีส่องเรำรูแ้ล้วว่ำอะไรทีไ่ม่เวร์ิกส�ำหรบัปีก่อนกเ็ปลีย่นใหม่ 

เช่น เอำกฎหมำยเข้ำมำสนับสนุน ซ่ึงเรำจะมี Startup ที่เคย 

เข้ำร่วมโครงกำรมำช่วยดีไซน์ สิ่งท่ีขำดคืออะไร ผู้บริโภคเปล่ียน 

เรำก็ต้องปรับให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเรำจะปรับเนื้อหำ

กำรบ่มเพำะตลอด ส�ำหรับปีนี้เป็นปีที่ 4 สิ่งที่เพิ่มเข้ำมำคือ 

กำรเปิดตลำดเออีซี เรำมี Startup จำกดิจิ มำเลเซีย และเทเลนอร์ 

เมียนมำ ที่จะส่งทีมเข้ำร่วมอบรมบู๊ธแคมป์ตลอด 4 เดือน เพื่อ 

มีสถิติตัวเลขที่แสดงควำมอยู่รอดของ Startup เอำไว้ว่ำ Startup 

รำว 80 เปอร์เซ็นต์จะไปไม่รอดหรือเจ๊ง ขณะท่ี 10 เปอร์เซ็นต ์

จะอยู่ในลักษณะลูกผีลูกคน และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ คือ Startup  

ท่ีสำมำรถอยู่รอดได้ โดยใน 10 เปอร์เซ็นต์ท่ีอยู่รอดนี้จะมีเพียง  

1 เปอร์เซ็นต์เท่ำนั้นที่จะไปได้ไกลถึงระดับโลก ซึ่งเมื่อได้ศึกษำ 

Startup 1 เปอร์เซน็ต์ทีว่่ำในช่วงเริม่ต้นธรุกจิพบว่ำกว่ำ 90 เปอร์เซน็ต์ 

พวกเขำมี 2 อย่ำงท่ีเหมือนกันคือ มี Product/Market Fit ที ่

ถูกต้อง และมี Team ที่ประกอบด้วย 3 Hs คือ Hustler (CEO), 

Hacker (Developer) และ Hipster (UI/UX) 

 “เขำมี Product/Market Fit จำก Pain Point ของเขำ  

จำก Passion ของเขำที่มีอยู่จริง ซึ่งมันมีผลกระทบมหำศำลกับ 

คนเกิน 1 ล้ำนคน แล้วหำโซลูชั่นมำแก้ Pain Point ส่วนที่สองคือ

พวกเขำมีทีม ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ซีอีโอต้องเป็น  

Hustler รู้ธุรกิจ เป็นนักขำย หำเงินลงทุนได้ 2.Hacker คือต้องมี 

Developer เพื่อพัฒนำเทคโนโลยี ซึ่งคนคนนี้จะเป็นเหมือนคู่ชีวิต

ของซีอีโอ และ 3.Hipster คนที่เป็น UI (User Interface) UX (User 

Experience) โดย 2 ส่วนแรกต้องมำก่อน แต่ถ้ำมี 3 ส่วนนี้ตั้งแต่

วันแรกจะดีมำก” 

 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อถำมถึงส่ิงท่ีอยำกเห็นจำก Startup ไทย 

สมโภชน์กล่ำวว่ำ จุดแข็งของ Startup ไทยคือมี Passion สูง  

ดังนั้น เมื่อล้มก็จะไม่รู้สึกว่ำล้ม แต่จริงๆ อยำกให้มี Startup  

ด้ำนกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้น 

 “ภำคเกษตรกรรมคือจุดแข็งของประเทศไทย ประเทศไทย 

มีทุกอย่ำงพร้อมท่ีจะมี Tech Startup ด้ำนกำรเกษตร คือจะ 

เป็นมำร์เก็ตเพลส เป็น FinTeach แล้วจะสู้สิงคโปร์ อเมริกำได้ 

หรือเปล่ำ แต่ที่แน่ๆ ถ้ำเป็นเรื่องเกษตรสู้เขำได้แน่นอน ถ้ำมีคนที่

อยูใ่นวงกำรเกษตรเข้ำมำท�ำ Startup ออกมำลุยจรงิๆ เชือ่ว่ำจะไป

ได้ไกลมำก” 

ต่อยอดขยำยกำรเติบโตธุรกิจเข้ำสู่ตลำดเออีซี ซ่ึง 3 ประเทศนี้ 

รวมกันก็มีฐำนลูกค้ำกว่ำ 60 ล้ำนคน เพรำะเรำมองว่ำที่ผ่ำนมำ 

เรำยังเร็วไม่พอส�ำหรับธุรกิจ Startup ท�ำให้โดนต่ำงชำติเข้ำมำ 

แย่งตลำดเยอะมำก นอกจำกนี้ เรำมีเงินสนับสนุนให้ แต่เรำ 

ไม่ได้เป็น VC เงินทุนนั้นเป็นแค่  Seed Funding เงินเบ้ืองต้น  

แต่ Startup จะเตบิโตได้ส่วนส�ำคัญคอื จะต้องมี VC เข้ำสนับสนุน

ด้วย ซึ่งเรำจะเชิญ VC ต่ำงๆ ทั่วโลกเข้ำมำร่วมงำนกำรน�ำเสนอ

ผลงำนด้วย” 

 ส�ำหรับปีน้ีซ่ึงเป็นปีที่ 4 มี Startup ส่งผลงำนแนวคิดเข้ำ

โครงกำรมำกกว่ำ 500 แอพฯ ซึ่งจำกมุมมองของสมโภชน์  

ตลอด 3 ปี เขำบอกว่ำ Startup ไทย มคีวำมเปล่ียนแปลงอย่ำงมำก

ทั้งในแง่จ�ำนวนและคุณภำพ 

 “หลังมือเป็นหน้ำมือ เปลี่ยนแบบก้ำวกระโดดมำก ปี 2556 

Startup ที่เข้ำร่วมโครงกำร นับจ�ำนวนได้หลักสิบ ปีน้ีเข้ำปีที่ 4  

มี Startup สมัครเข้ำมำไม่ต�่ำกว่ำ 500 แอพฯ ณ วันนี้ Startup  

ในประเทศไทยมีเกิน 2 พันแล้ว คนท่ีเข้ำมำเป็น Startup  

สมัยก่อนจะเป็นคนในวงกำรเทคโนโลยี แล้วมองว่ำมีปัญหำจึงท�ำ

โครงกำรขึ้นมำ แต่ในระยะหลังคนที่เข้ำมำจะเป็นทีมที่อยู่ในธุรกิจ 

อุตสำหกรรมนั้นๆ เป็นผู้เชี่ยวชำญ ที่มองเห็นปัญหำ อยู่กับปัญหำ

มำนำน แล้วกระโดดเข้ำมำเพื่อแก้ไขปัญหำ ฉะนั้นนี่จะตอบโจทย์

ควำมต้องกำรได้ตรงกว่ำและมีโอกำสที่จะไปได้ไกล นอกจำกนี้ 

จำกจ�ำนวน Startup ทีส่่งผลงำนเข้ำมำยงัคงเป็นกลุ่มมำร์เก็ตเพลส 

และอี-คอมเมิร์ซมำกที่สุด แต่ที่เปลี่ยนไปคือ เป็นมำร์เก็ตเพลส 

และอี-คอมเมิร์ซที่เจำะจงเฉพำะธุรกิจมำกข้ึน เหมือนอย่ำงเช่น 

Take me tour ที่เป็นมำร์เก็ตเพลสด้ำนท่องเที่ยว เป็นต้น”

 อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรเติบโตของ Startup ไทยจะเพิ่มขึ้น 

อย่ำงมำก แต่อย่ำงที่ทรำบกัน Startup ที่สำมำรถเติบโตประสบ

ควำมส�ำเรจ็ได้นัน้กลับมจี�ำนวนน้อยมำก ในเร่ืองนี ้สมโภชน์บอกว่ำ 

ดีแทค แอคเซอเลอเรท 

เป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ

ของธุรกิจ Startup ซึ่งเส้นทางของ 

ดีแทค แอคเซอเลอเรท เริ่มต้นเมื่อปี 2556 

สามารถบ่มเพาะให้กับทีมที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 11 ทีม จนประสบความส�าเร็จในธุรกิจ

 และสามารถขยายสเกลสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

โดยมีตัวเลขที่น่าสนใจว่า Startup ภายใต้โครงการ

ดีแทค แอคเซอเลอเรทนี ้มกีารเตบิโตข้ึน 3-15 เท่า 

ด้วยมูลค่าประมาณ 1 พันล้านบาท

สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

ปั้น Startup 

สู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด
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ไม่ดูแลลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย

	ในปี	 พ.ศ.2559	 ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะร้องเรียนเร่ืองต่างๆ	

รวมทัง้กล่าวช่ืนชมแบรนด์ผ่านทวิตเตอร์และเฟซบุก๊มากกว่า	

Webform	หรือโทรศัพท์เข้า	Call	Center	 ซึ่ง	 J.D.	 Power	บริษัท 

ให้ข้อมูลทางการตลาดระดับโลก	เผยว่า	67	เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภค

มองว่า	 การโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ช่วยให้แบรนด์รับรู้ได้

รวดเร็วถงึปัญหาทีเ่กดิ	ดงันัน้	แบรนด์จงึไม่ควรละเลยลูกค้าบนโซเชยีล	

มเีดีย	ควรรบีแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ให้แล้วเสร็จภายในวนัเวลาทีแ่จ้งกบั

ลูกค้า	 ซ่ึงความตรงต่อเวลานี้ช่วยสร้างความประทับใจและส่งผลให้

พวกเขาเกิดความภักดีต่อแบรนด์	

	 ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา	 We	 Are	 Social 

ดิจิตอลเอเยนซ่ี	 ชื่อดังในสิงคโปร์	 เปิดเผยข้อมูลที ่

น่าสนใจว่า	 คนไทย	 96	 เปอร์เซ็นต์มีโทรศัพท์มือถือ	 

(ทุกรุน่)	ในครอบครอง	และ	64	เปอร์เซน็ต์เป็นเจ้าของ

สมาร์ตโฟน	ซึง่จากข้อมลูข้างต้นโทรศพัท์มอืถอืจึงเป็น

เครื่องมือสื่อสารที่ติดตัวผู้บริโภคทุกคนอยู่ตลอด	ด้วย

เหตุนี้	SMS	(Short	Message	Service)	จึงเป็นเครื่อง

มือการตลาดที่ไม่อาจมองข้ามได้	

	 การสื่อสารการตลาดผ่าน	 SMS	 มีข้อดีคือ	 เข้าถึง

กลุ่มลูกค้าได้โดยตรง	 มั่นใจได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็น 

เป้าหมายจะได้รับ	SMS	อย่างแน่นอน	เพราะสามารถ

ก�าหนดกลุ่มผู้รับ	SMS	ได้	และส่ง	SMS	ได้ทุกช่วงเวลา	

นอกจากนี้	 ยังสามารถวัดผลการตอบสนองจากกลุ่ม

ลูกค้าได้	เช่น	น�า	SMS	มาแสดงเพื่อรับส่วนลดในการ

ซ้ือสินค้า	 เป็นต้น	 โดยรูปแบบของการสื่อสาร	 SMS	

สามารถท�าได้ท้ังการสื่อสารทางเดียว	 คือ	 ตรงไปถึง

SMS MARKETING 
การตลาดที่ไม่ควรมองข้าม

 3. มีข้อมูลลูกค้าที่หลากหลาย	นอกจากต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าแล้ว	ควร

มีข้อมูลทั่วไปของพวกเขาด้วย	 เช่น	 เพศ	 อายุ	 รายได้	 ไลฟ์สไตล์	 และความชอบ	

เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้ว่า	ควรออกแบบเนื้อหา	SMS	อย่างไร

ให้โดนใจกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม	

 4. ระบุชื่อผู้รับ SMS	ลงไปในข้อความ	เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและรู้สึก

เป็นส่วนตัวกับแบรนด์	

 5. กลุ่มเป้าหมายชัดเจน	ที่ส�าคัญ	คือ	พิจารณากลุ่มเป้าหมายทุกครั้งว่ามีความ

ต้องการรับ	SMS	หรอืไม่	เพราะยงัมผีูป้ระกอบการหลายรายท่ีเช่ือว่า	ยิง่ส่ง	SMS	ออก

ไปมาก	ธุรกิจก็ยิ่งเป็นที่รู้จัก	ซึ่งนี่เป็นความเชื่อที่ผิด	เพราะหากส่ง	SMS	ไปทุกเบอร์

โทรศพัท์ท่ีมโีดยไม่สนใจว่าเป็นเบอร์โทรศพัท์ของลกูค้าหรอืไม่	จะท�าให้ผูท่ี้ไม่ต้องการ

รับ	SMS	เกิดความร�าคาญและอาจน�าไปสู่ความรู้สึกด้านลบต่อแบรนด์ได้	

ผู้รับ	และการสื่อสาร	2	ทาง	คือ	มีการรับข้อความตอบ

กลับจากผู้รับด้วย			

	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้ทุกธุรกิจท�าการตลาดด้วย	

SMS	Marketing	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กัมพล ธนา

ปัญญาวรคุณ	ประธานเจ้าหน้าที่	 บริษัท	 ไอท้อปพลัส	

จ�ากัด	 ได้แนะเทคนิคการท�า	 SMS	Marketing	 ไว้น่า

สนใจ	ดังนี้

 1. พาดหัวต้องชัด	 เพราะ	 SMS	จ�ากัดตัวอักษรใน

การส่ง	ฉะนัน้ข้อความทีจ่ะส่งไปจงึต้องส้ัน	กระชบั	และ

ดงึดูดความสนใจ	ซึง่อาจใช้วธิพีาดหวัเรือ่งให้แรง	และ

โดน

 2. แนบลิงก์เว็บไซต์	ไปใน	SMS	เพื่อให้ลูกค้าคลิก

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม	โดยลิงก์ที่แนบไปนั้นต้องเชื่อมต่อ

กับหน้าที่ลงเนื้อหานั้นๆ	หรือหากเลือกส่งโปรโมชั่นไป

ยงักลุม่ลกูค้ากค็วรออกแบบโปรโมชัน่ให้กระชบัและน่า

สนใจ	เช่น	ด่วน!	เส้ือลด	90	เปอร์เซน็ต์แค่วนันี	้เป็นต้น

ที่ฆ่าธุรกิจได้
เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนวางแผนการท�าธุรกิจไว้อย่างดี

เพื่อไม่ให้ธุรกิจล้ม แต่จนแล้วจนรอดก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

และข้อผิดพลาดเล็กๆ ต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายดายบนโลกออนไลน์

และอาจท�าให้ธุรกิจพังได้ หากไม่มีวิธีการรับมือที่เหมาะสม

เข้าชมเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ได้

	เพราะกว่า	 51	 เปอร์เซ็นต์ของคนยุคนี้เข้าชม

เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า	 Desktop	

และมแีนวโน้มว่าจะเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการ

ต้องพฒันาเวบ็ไซต์ให้สามารถใช้งานได้บนโทรศพัท์มอืถอื	

โดยนอกจากเน้นเรือ่งการออกแบบท่ีสวยงามแล้ว	ต้องเน้น

เรื่องฟังก์ชันด้วย	 เพราะแม้สินค้าหรือบริการของแบรนด์

จะดมีาก	แต่หากเวบ็ไซต์เปิดบนโทรศพัท์มอืถือไม่ได้	หรอื

เวบ็ไซต์โหลดช้าและไม่สามารถลงิก์ไปยงัหน้าทีต้่องการได้ 

ลกูค้ากพ็ร้อมเปลีย่นใจไปใช้งานเวบ็ไซต์อืน่	และธรุกจิจะ

ถูกตัดสินว่ามีความล้าสมัยในทันที	

 

	 ทั้งนี้	หากผู้ประกอบการอยากมีเว็บไซต์ของตนเองแต่

ไม่มีความรู้ด้านนี้และไม่มีเงินทุนมากนักในการจ้างนัก

สร้างเว็บ	อาจเลือกสร้างเวบ็ไซต์ของตนเองผ่าน	Weebly.

com	ซึ่งใช้งานได้ฟรีและใช้งานได้ทั้งบน	Desktop	และ	

Mobile	Device	โดยมีขั้นตอนง่ายๆ	เพียงตั้งชื่อเว็บไซต์

และจัดวางข้อมูล	 รูปภาพ	 และอื่นๆ	 ที่ต้องการให้มีบน

เว็บไซต์ให้สวยงาม

สิ่งบนโลกออนไลน์

เว็บไซต์เข้าไม่ได้

	บริษัท	 Searchmetrics	 ซึ่งท�าธุรกิจเก่ียวกับ

ข้อมูลที่ได้จากการ	Search	เผยว่า	แม้เว็บไซต์

จะสวยงามและเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ	 แต่หากคลิก

เข้าไปแล้วเจอข้อความ	404	Error	ก็จบกัน	เพราะนัน่แปลว่า

ไม่มีเว็บไซต์ดังกล่าว	 ซึ่งลูกค้าจะไม่เสียเวลาแจ้งไปยัง

แบรนด์ว่าเว็บเสีย	 แต่จะเลือกใช้งานเว็บไซต์อื่นแทน	

ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องหมั่นตรวจเช็กตลอดว่า	เว็บไซต์

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	
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Text : Kritsana S.

นอกจากคุ้นหน้าคุ้นตาดาราสาว ครีม-เปรมสินี รัตนโสภา 

กับบทบาทต่างๆ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์แล้ว หลายคน

ยังเห็นเธอในภาพผู้ประกอบการสาวเจ้าของแบรนด์ 

Preedee Cream ครีมบ�ารุงผิวผสมทองค�าแท้

และขนมสมพร อีกหนึ่งธุรกิจล่าสุดที่หยิบสูตรขนมไทย

ของคุณย่ามาปัดฝุ่นใหม่เพราะไม่อยากให้ขนมไทยสูญหายไป

จากสังคมไทย และสิ่งต่อไปนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้น

ของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจขนมไทยของดาราสาวคนนี้

คุณย่า

	 “ครีมค่อนข้างผูกพันกับคุณย่าเพราะตอน

เด็กๆ	ช่วงปิดเทอมหรอืวนัธรรมดาท่ีคณุพ่อคณุแม่

ไม่อยู่บ้านครีมจะไปอยู่กับคุณย่าตลอด	 ตอนนี้

คุณย่าอายุ	87	ปี	ซึ่งอนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	

ครีมเลยอยากท�าอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณย่า 

มีความสุขจึงเลือกท�าขนมไทย	 คุณย่านอกจาก

สอนท�าขนมไทยและสอนให้ครีมมีความอดทน

หากเจอกับลูกค้าที่ชอบก่อกวน	 คุณย่ายังเป็น

ตัวอย่างท่ีดีในเรื่องความขยัน	 เพราะเม่ือคุณปู่ 

เสียชีวิต	 คุณย่าก็เล้ียงลูกเพียงล�าพังและท�า 

ขนมไทยขาย	 โดยสามารถขายขนมไทยจนมีเงิน

ซื้อท่ีดินสิบกว่าไร่	 ดังนั้น	 ครีมต้องมีความขยัน	

และตั้งใจท�าขนมสมพรให้ออกมาดีที่สุด”

ใจอนุรักษ์ขนมไทย

	 “เพราะคนรุ่นหลังหรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกับครีมก็ไม่รู้จัก

ขนมไทยบางชนิด	 เช่น	 ขนมเหนียว	 ขนมแป้งคลุกมะพร้าว

และข้าวพองราดด้วยน�้าตาลเค่ียวเหนียวๆ	 และคนไทย 

ยังรู ้สึกว่าขนมไทยไม่จ�าเป็นต้องจ่ายแพง	 แต่รู ้ไหมว่า 

ขนมไทยมีขั้นตอนการท�า ท่ีพิถีพิถันและท�ายากกว ่า 

ขนมฝรั่ง	 ครีมจึงอยากยกระดับขนมไทยให้คนไทยภูมิใจ 

และเห็นคุณค่าของขนมประจ�าชาติ	 และอยากอนุรักษ์ 

ขนมไทยให้คงอยู่	 ครีมเลยใช้อินสตาแกรมของขนมสมพร 

เป็นช่องทางแนะน�าขนมไทยให้เป็นที่รู ้จักและให้ความรู ้

ควบคู ่ไปด้วย	 อย่างการโพสต์ภาพขนมไทยประกอบ 

ค�าอธบิายว่า	ขนมไทยน้ันๆ	ท�าจากอะไร	เช่น	กล้วยเชือ่มแดง	

ซึ่งคือกล้วยน�้าว้าเชื่อม	แต่หลายคนไม่รู้จักเพราะเคยเห็นแต่

กล้วยเชื่อมเหลืองหรือกล้วยไข่เชื่อม	และโพสต์วิดีโอขั้นตอน

การท�าขนมไทย	 เช่น	 ข้าวต้มมัด	 ขนมไทยที่หลายคนรู้จัก	 

แต่มีคนจ�านวนไม่น้อยไม่รู้วิธีห่อ”

ขนมไทย

	 “การจะท�าอะไรสักอย่าง	 สิ่งที่ต้องมีคือความรัก 

และชอบ	 เพราะจะท�าให้มีความสุขในสิ่งที่ท�า	 และ 

ท�าออกมาได้ดี	 ครีมชอบกินขนมไทยมาตั้งแต่เด็ก 

เพราะคุณย่าชอบท�าให้กิน	 ดังน้ัน	 จึงคุ้นตากับภาพ

คุณย่านั่งท�าขนมไทย	 แต่เม่ือครีมโตขึ้น	 ภาพน้ัน 

ก็ค่อยๆ	 เลือนหายไปเพราะเมื่อคุณย่าย้ายมาอยู ่

กรุงเทพฯ	 ก็ไม่ได้ท�าขนมไทยแล้ว	 วันหนึ่งครีมกับ 

คุณแม่เลยคุยกันว่า	 คุณย่าท�าขนมไทยอร่อย	 และ 

ไม่อยากให้สูตรขนมไทยของคุณย่าหายไป	 ครีมเลย 

ไปเรียนวิธีท�าขนมไทยกับคุณย่าและใช้ชื่อของคุณย่า

เป็นชื่อแบรนด์	 ซึ่งตอนนี้ขนมสมพรมีท้ังขนมไทย 

สูตรคุณย่าและขนมไทยประยุกต์ที่ตั้งใจท�าให้เข้ากับ 

ยุคสมัย	เช่น	วุ้นเป็ด”

สร้างธุรกิจของครอบครัว

	 “ตอนแรกไม่คิดท�าขนมสมพรเป็นธุรกิจจริงจัง	 แต่เมื่อมีคนถาม 

เข้ามามากก็รู้สึกตื่นเต้นที่คนให้ความสนใจกับขนมไทยเลยตัดสินใจ 

ท�าเป็นธุรกิจและอยากท�าให้เป็นธุรกิจของครอบครัว	 เพราะเป็นธุรกิจ 

ทีส่ามารถอยูไ่ด้	ใครๆ	ก็ชอบกินขนม	และจากประสบการณ์การท�าธรุกิจ

ที่ผ่านมาทั้งธุรกิจคอสเมติกอย่างครีม	 Preedee	 Cream	 และน�้ามัน

มะพร้าว	 ท�าให้รู้ว่าธุรกิจขนมท�ายากกว่า	 เพราะธุรกิจครีมไม่จุกจิก	 

พอได้สูตรก็สั่งโรงงานผลิตแล้วเอามาขาย	 แต่ขนมต้องท�าเองทั้งหมด	 

ท�าวันต่อวัน	ท�าครั้งต่อครั้ง	ต้องใส่ใจเยอะ	และมีปัญหาเกิดขึ้นทุกครั้ง	

เช่น	อากาศร้อนท�าให้ขนมทีม่มีะพร้าวและกะทเิป็นส่วนประกอบเน่าเสยี	

หรือขนมเสียเพราะกระบวนการขนส่ง	 ฉะนั้นหากจะให้ธุรกิจอยู่รอด 

ต้องมีเวลาให้ธุรกิจ	มีเวลาแก้ปัญหา	และช่วงนี้ครีมรับงานแสดงน้อยลง

ด้วยเพราะอยากโฟกัสที่ธุรกิจให้มาก”

Inspired me

ครีม-เปรมสินี รัตนโสภา

เพราะคนไทยต้องคู่ขนมไทย

ตนเอง

	 “ครีมท�างานในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ	 19	 ปี	 

ตอนนีจึ้งรูส้กึว่าถงึเวลาต้องปรบัเปลีย่น	เพราะเราจะอยู่

ในวงการบันเทิงได้ไม่นาน	 มันต้องเป็นไปตามวัฏจักร	

ดังน้ัน	 ต้องหาอะไรท�าที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งและอยาก

สร้างธุรกิจของครอบครัวเลยท�าขนมสมพรเพราะ 

อย่างน้อยก็เป็นธุรกิจของที่บ้าน	 เป็นของคุณย่า	 และ

ครีมก็รู้สึกสนุกที่ได้ท�า	 เวลากดเข้าไปดูแฮชแท็กค�าว่า	

ขนมไทย	 ในอินสตาแกรมแล้วเห็นคนลงรูปขนมไทย

เยอะข้ึนก็รู้สึกมีแรงกระตุ้นให้อยากท�าขนมไทยต่อไป

เรื่อยๆ	และรู้สึกดีใจที่ทุกคนรักขนมไทย”
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Fit and FabULOUS

Health

ร้อนนี้ดื่มอะไรดี

	 ส�ำหรับคอกำแฟ	 สสส.ได้สอบถำมสูตรกำแฟจำกร้ำนแห่งหนึ่ง	 พบว่ำเอสเพรสโซ 

จะมีปริมำณนมข้นหวำน	7	ช้อนชำ	แต่ควำมขมของกำแฟอำจท�ำให้ไม่รู้สึกอะไรนัก	

	 นอกจำกกำแฟแล้ว	 บรรดำน�้ำขวดต่ำงๆ	 นี่ไม่ต้องพูดถึง	 แม้จะไม่ระบุค�ำว่ำ	

“น�้ำตำล”	 แต่ค�ำอ่ืน	 เช่น	 ฟรุกโตส	 ซูโครส	 ไซรัป	 น�้ำเชื่อมข้ำวโพด	 เหล่ำนี้ล้วนแต ่

หมำยถึงน�้ำตำลทั้งสิ้น

	 หลำยคนพยำยำมลดเครือ่งดืม่น�ำ้ตำลสงูลง	แต่กไ็ม่ค่อยจะชืน่ชอบน�ำ้เปล่ำและมอง

หำเครื่องดื่มที่มีรสชำติ	มีเครื่องดื่มหลำกหลำยสูตรง่ำยๆ	มำแนะน�ำ	อันแรกคือน�้ำชำ

ผสมน�ำ้เปล่ำ	จะเป็นชำอะไรก็ได้	ชงมำสัก	1	กำ	แล้วเตรยีมน�ำ้แขง็	รนิชำครึง่แก้ว	และ

น�้ำเปล่ำอีกครึ่งลงไปเพื่อเจือจำง	ชุ่มคอ	ดับกระหำยได้ดี	แต่ถ้ำติดเครื่องดื่มซ่ำๆ	แบบ

น�้ำอัดลม	ก็เปลี่ยนเป็น	Tea	Soda	คือชำผสมโซดำแทน	ดื่มแล้วชื่นใจไปอีกแบบ	

	 Sparkling	Fruit	Tea	ชำสูตรแรกปลอดน�้ำตำลอย่ำงสิ้นเชิง	แต่สูตรนี้มีควำมหวำน

ของน�ำ้ผึง้และน�ำ้ผลไม้ช่วยชโูรง	ส่วนผสมม	ีน�ำ้เปล่ำ	2	ถ้วย	น�ำ้ผลไม้	½1/2	ถ้วย	น�ำ้ชำเขยีว

ไร้น�ำ้ตำล	1/2	ถ้วย	โซดำ	1/4	ถ้วย	และน�ำ้ผึง้	2	ช้อนโต๊ะ	ผสมให้เข้ำกนั	ทบุน�ำ้แขง็ใส่

ลงไป	จิบคลำยร้อนได้ไม่เลวเลย

	 Infused	Water	อันนี้จะเป็นประเภทน�้ำกับผลไม้สด	น�้ำเปล่ำหั่นผลไม้ที่ชอบใส่ลง

ไปแช่	เช่น	สตรอว์เบอร์รี	กีวี	สับปะรด	ฯลฯ	ปิดฝำ	แช่ตู้เย็น	4	ชั่วโมงขึ้นไป	แล้วน�ำ

มำดื่ม	เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับควำมนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภำพ

คนทีอ่อกก�ำลงักำยแล้วชอบดืม่สปอร์ตดรงิก์เพือ่เพิม่พลงั	ลองอ่ำนฉลำกด	ูบำงยีห้่อ

น�ำ้ตำลสงูมำก	ทำงเลือกท่ีดคีอืน�ำ้มะพร้ำวอ่อน	ไม่ผสมน�ำ้ตำล	น�ำ้มะพร้ำวเป็นเครือ่งดืม่

ธรรมชำติที่น�้ำตำลต�่ำ	 ทั้งยังเป็นแหล่งโพแทสเซียม	 และแร่ธำตุต่ำงๆ	 นอกจำกดับ

กระหำยแล้ว	ยังท�ำให้ก�ำลังวังชำกลับมำหลังออกก�ำลังกำยอีกด้วย  

Text : Morning Dew

GOOd LiFe

	 ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสักนิดเพรำะสภำพดินฟ้ำอำกำศบ้ำนเรำร้อนอบอ้ำวแทบจะทั้ง

ปี	เครื่องดื่มหวำนๆ	เย็นๆ	จึงช่วยท�ำให้ชื่นใจดีนัก	แต่จะดับกระหำยด้วยหรือไม่	นั่น

อีกเรื่องหนึ่ง

	 องค์กำรอนำมัยโลกแนะน�ำไม่ควรบริโภคน�้ำตำลเกินวันละ	 6	 ช้อนชำ	 ขณะท่ี

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)	ระบุคนไทยกินน�้ำตำลเฉลี่ย

มำกถึงวันละ	25	ช้อนชำ	มำดูกันว่ำในเครื่องดื่มต่ำงๆ	มีน�้ำตำลกี่มำกน้อย

Text : น�้ำค้ำง

ความเชื่อ
ผิดกับความจริง

ข้อมูลจำก	สสส.

ส�าหรับคนที่เริ่มออกก�าลังกาย

หรือแม้แต่คนที่ออกก�าลังกายมานาน 

มักจะมีความเชื่อที่รับฟังกันมา 

ถูกบ้างผิดบ้าง อันไหนจริง 

อันไหนเท็จ บางทีก็ยากจะบอก 

ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น 

วันนี้เรามี “ความเชื่อ” กับ 

“ความจริง” มาน�าเสนอ

 ความเชื่อ เรำสำมำรถลดไขมันเป็นส่วนๆ	 ได้	 โดยกำรเน้นบริหำรตรงจุดที่ต้องกำร	 เช่น	

แขน	ขำ	หรือหน้ำท้อง	

 ความจริง หลำยคนมีปัญหำไขมันหน้ำท้องพอกพูน	ต้องกำรลดรอบเอว	จึงพุ่งเป้ำไปที่กำร

บริหำรหน้ำท้อง	ขอบอกว่ำ	กำรออกก�ำลงักำยเป็นกำรเบร์ินไขมันทัว่ร่ำงกำย	ไม่ใช่แค่จดุใดจดุหนึง่	

สมมุติเรำบริหำรหน้ำท้องจนสำมำรถเผำผลำญพลังงำนไปได้	200	แคลอรี	ไขมันที่ถูกเบิร์นเป็นไข

มันที่กระจำยทั่วร่ำงกำย	ไม่ใช่เฉพำะไขมันหน้ำท้อง	แต่สิ่งที่จะได้คือกล้ำมเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรง

ขึ้น	แข็งแรงพอที่จะดันไขมันไม่ให้ป่องออกมำ

 ความเชื่อ ผู้หญิงไม่ควรเล่นเวทเพรำะจะท�ำให้ล�่ำ	กล้ำมขึ้นเป็นมัดๆ

	 ความจรงิ กำรบรหิำรร่ำงกำยด้วยกำรเล่นเวทคอืกำรออกแรงต้ำนกล้ำมเนือ้	กำรใช้กล้ำมเนือ้

อย่ำงหนักหน่วงส่งผลให้เส้นใยกล้ำมเนื้อถูกกระตุ้น	 ท�ำให้กล้ำมเน้ือโตข้ึน	 แต่เน่ืองจำกผู้ชำย 

มีฮอร์โมนเพศชำยเทสโทสเตอโรนมำกกว่ำผู้หญิง	 20-30	 เท่ำจึงท�ำให้เพำะกล้ำมเน้ือได้เร็วกว่ำ	

ส�ำหรบัผูห้ญงิต่อให้เล่นเวทหนกัแค่ไหน	โอกำสน้อยมำกทีจ่ะบกึบนึเป็นหญิงกล้ำมปแูบบผูช้ำยเน่ือง

เพรำะไม่ได้มีฮอร์โมนตัวนี้ในปริมำณที่สูงนั่นเอง	

 ความเชื่อ คำร์ดิโอส�ำคัญกว่ำกำรฝึกกล้ำมเนื้อหรือเล่นเวท

	 ความจริง ไม่มีอนัไหนส�ำคญักว่ำกนั	ขึน้อยู่กบัว่ำเป้ำหมำยในกำรออกก�ำลังกำยของคณุคอื

อะไร	คำร์ดิโอช่วยเผำผลำญแคลอรีได้มำกกว่ำกำรเล่นเวท	แต่ถ้ำเล่นเวท	หลังเล่นเสร็จร่ำงกำยก็

จะยังเผำผลำญแคลอรต่ีอเน่ืองไปอีกหลำยชัว่โมง	คำร์ดโิอช่วยท�ำให้หวัใจ	ปอดแขง็แรง	และส่งผลดี

ต่อสขุภำพโดยรวม	ขณะท่ีกำรเล่นเวทมีผลต่อมวลกล้ำมเน้ือและกระดกูทีห่นำแน่นข้ึน	 ถ้ำเป็นไปได้ 

กำรออกก�ำลังกำยควรท�ำทั้งสองแบบ	คำร์ดิโอและเวทควบคู่กันจะดีที่สุด

 ความเชื่อ เหงื่อออกมำกๆ	ระหว่ำงออกก�ำลังกำยคือดี

 ความจริง เหง่ือท่ีท่วมท้นไม่ได้บ่งบอกว่ำจะเบร์ินได้มำก	เหงือ่เป็นแค่กลไกลกำรระบำยควำม

ร้อนออกจำกร่ำงกำย	คนท่ีใส่เสือ้ผ้ำหนำๆ	ออกก�ำลงักำยเพือ่ให้เหง่ืออกมำกๆ	หลงัออกก�ำลงักำย

แล้วชัง่น�ำ้หนกั	พบว่ำน�ำ้หนกัลดลง	สิง่ทีห่ำยไปส่วนใหญ่เป็นน�ำ้ในร่ำงกำยทีอ่อกมำในรูปเหง่ือ	แต่

ไขมันจะยังอยู่หำกไม่ออกแรงมำกพอที่จะเผำผลำญพลังงำนส่วนเกิน

 

 ความเชื่อ ผลพวงของกำรออกก�ำลังกำยคือน�้ำหนักต้องลดเสมอ!

 ความจรงิ “น�ำ้หนกั”	เป็นตวัเลขท่ีมำจำกองค์ประกอบหลำยส่วนของร่ำงกำย	ได้แก่	น�ำ้	ไขมัน	

และกล้ำมเนื้อ	 บ่อยครั้งจะพบว่ำคนที่ออกก�ำลังกำย	 ไขมันตำมส่วนต่ำงๆ	 ของร่ำงกำยหำยไป	 

รูปร่ำงกระชับข้ึน	แต่น�ำ้หนกักลบัเพิม่	นัน่เป็นเพรำะกล้ำมเน้ือจะหนกักว่ำไขมนั	เม่ือออกก�ำลงักำย

ไประยะหนึ่ง	 ไขมันสลำยไป	กล้ำมเนื้อถูกสร้ำงมำกขึ้น	 เป็นที่มำของน�้ำหนักเพิ่ม	ดังนั้น	 ไม่ต้อง

สนใจน�้ำหนัก	ให้โฟกัสที่สัดส่วนจะดีกว่ำ		

กำแฟ	3	อิน	1

2.7 ช้อนชา

น�้ำผลไม้กล่อง

10 ช้อนชา

น�้ำผลไม้ผสม	(400	มล.)

10 ช้อนชา

น�้ำผักผลไม้	(300	มล.)

7.7 ช้อนชา

น�้ำอัดลม

8 ช้อนชา

กำแฟสด

7 ช้อนชา

เครื่องดื่มชูก�ำลัง

6.25 ช้อนชา

ชำเขียว	(250	มล.)

3.72-7.65 ช้อนชา

นมเปรี้ยว	(80	มล.)

3.6 ช้อนชา

นมรสหวำน	(250	มล.)

1.8-2 ช้อนชา

นมรสช็อกโกแลต	(250	มล.)

3-4 ช้อนชา

เครื่องดื่มเพิ่มหล่อ	(450	มล.)

11 ช้อนชา

เครื่องดื่มเพิ่มสวย	(360	มล.)

6.5 ช้อนชา
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	 ด้วยความชื่นชอบอาหารอีสาน	 โดยเฉพาะส้มต�า	 ตาล-พิมพ์ชนก พลางกูร สุภัทรพันธุ์	 จึงเปิดร้านต�าทองหล่อเอาใจ 

คนที่มีความชอบในอาหารอีสานเช่นเดียวกับเธอ	 โดยร้านนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อเรื่องส้มต�ารสแซบจัดจ้านถึงรสถึงเครื่องเท่านั้น	 

หากยงัมีเมนูอาหารอสีานอืน่อกีมากทีช่วนน�า้ลายสอไม่แพ้กัน	นอกจากนี	้แม้ร้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ก็อบอวลด้วยกล่ินอาย

ความเป็นอสีานผ่านการแต่งร้านด้วยก�าแพงไม้ไผ่	โคมไฟรปูกระต๊ิบข้าว	และสตกิเกอร์ค�าคมเก๋ๆ	จากท้ายรถสบิล้อทีอ่่านแล้ว

ชวนยิ้มไม่น้อย

	 เมนูส้มต�าของทางร้านมีให้เลือกกว่า	15	เมนู	แต่ต�าทองหล่อได้รบัความนยิมท่ีสดุ	โดยไฮไลต์ของส้มต�าถาดนีอ้ยู่ท่ีกุง้แม่น�า้

ตัวโตย่างสุกก�าลังดีเสิร์ฟเคียงต�าไทยไข่เค็มที่ใช้มะละกอเส้นใหญ่สไลด์บางเพราะดูดซึมรสได้ดีกว่ามะละกอเส้นเล็กและใช ้

ไข่เค็มไชยาส่งตรงจากสุราษฎร์ธานี	 ไม่เพียงเท่านี้	 ยังมีเครื่องเคียงให้เลือกรับประทานหลากหลายทั้งผักสด	 ข้าวโพดหวาน

ต้มสุก	ขนมจีน	แคบหมู	หมูยอและแหนมหม้อส่งตรงจากเชียงใหม่	ต้มแซ่บซูเปอร์	อีกหนึ่งเมนูเปรี้ยวจี๊ด	ซี๊ดปาก	เห็ดออรินจิ

และขาไก่ต้มในน�า้ซปุรสจีด๊จ๊าด	หอมกล่ินเคร่ืองเทศไทย	เพือ่ความแซบ	แนะน�าให้รบัประทานขณะอาหารยงัร้อน	ลาบวุน้เส้น	

วุ้นเส้นเหนียวนุ่มปรุงรสด้วยเครื่องปรุงลาบรสเด็ด	 หากชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยส่ังได้ตามใจ	 และไก่ย่างกะทิ	 ไก่ไซส์กลาง

หมักในน�้ากะทิคั้นสดและคลุกเคล้าสมุนไพรนานาชนิด	 ขณะย่างใช้น�้ามันมะพร้าวทาหนังไก่เพื่อชูรสชาติของไก่ให้หอมมัน 

ยิง่ข้ึน	ก่อนปิดมือ้อาหารขอล้างคาวต่อด้วยไอศกรีมกะททิรงเครือ่ง	ไอศกรมีกะทโิบราณรสเข้มข้นหวานมันเสร์ิฟพร้อมทอ็ปป้ิง

ที่มีให้เลือกตักตามชอบกว่า	10	อย่าง	เช่น	เฉาก๊วย	ฟักทองเชื่อม	ทับทิมกรอบ	และข้าวเหนียวมูน	

	 นอกจากอาหารอีสานรสเลิศที่ไม่ควรพลาด	 ทางร้านยังมีเมนูกุ้งแม่น�้าเผาโดยคัดเฉพาะกุ้งแม่น�้าไซส์ใหญ่เท่านั้น	 ทั้งนี้	 

หากต้องการสั่งกุ้งแม่น�้าเผาไซส์ใหญ่พิเศษ	(2	ตัว/1	กิโลกรัม)	ต้องโทรศัพท์สั่งล่วงหน้าเพราะเพื่อความสด	ทางร้านจะไม่มีกุ้ง

ในสต๊อกมากนัก

	 เอาใจคนโปรดอาหารอสีานแต่ไม่สะดวกมานัง่รับประทานทีร้่านด้วยบรกิารดลิเิวอรทีีค่ดิค่าส่งตามระยะทางและต้องโทรศพัท์

สั่งอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย	1	ชั่วโมง

BANJOO BBQ 
ปิ้งย่างและอาหารฟิวชั่นจากแดนกิมจิ

ต�ำทองหล่อ...
แซบนัวอาหารอีสานใจกลางทองหล่อ

ชั้น 2 โครงการ The Taste Thonglor ซ.ทองหล่อ 11 เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.    09-1874-4999

Eating Out  Text : Duckkiez / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

Life Style

	 เพราะอยู่เมืองไทยมานานกว่า	9	ปี	กอปรกับเห็นว่า	อาหารเกาหลีสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ลอเรนซ์ คิม 

เชฟสาวจากแดนกิมจิจึงเลือกส่งต่อรสชาติของอาหารเกาหลีที่เธอคุ้นเคยผ่านการเปิดร้าน	Banjoo	BBQ	ที่ไม่เพียงมีเมนู

ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเท่านั้น	 หากยังมีอาหารเกาหลีฟิวชั่นหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทาน	 โดยรสชาติของอาหาร 

เน้นรสตามธรรมชาติ	ไม่ใช้ผงชูรส	และคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมมาใช้ในการประกอบอาหาร

	 ถ้าไปเที่ยวเกาหลีต้องไม่พลาดลิ้มลองเมนูปิ้งย่าง	 เช่นนั้นขอเริ่มต้นความอร่อยท่ีเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอย่างปิ้งย่าง

สไตล์เกาหลี	เนื้อส่วนซี่โครง	หรือ	Ribeye	น�้าหนัก	200	กรัม	ย่างด้วยไฟแรงก�าลังดี	รับประทานคู่เครื่องเคียงอย่างกิมจิ

ผักกาดขาว	กิมจิเต้าหู้	ข้าวโพดผัด	และผักสลัดย�า	หรือจะห่อเนื้อด้วย	Red	Oak	หรือ	Rreen	Oak	ที่เสิร์ฟมาในตะกร้า

ผักสดก็เข้าท่า	ส่วนใครไม่รับประทานเนื้อ	ทางร้านมีเมนูหมู	ไก่	และซีฟูดให้เลือกเพิ่มเติม	ถัดมาเป็น	Bibimbob	เมนู 

ต้นต�ารบัอาหารเกาหลทีีเ่สร์ิฟมาในชามหนิร้อน	ข้าวสวยร้อนๆ	แต่งหน้าด้วยเน้ือววัผดัซอสห่ันช้ินพอดคี�า	เหด็หลากชนิด	

เช่น	เห็ดออรินจิและเห็ดด�า	แคร์รอต	ถั่วงอก	ผักโขม	ไข่ออนเซ็น	และเสิร์ฟพร้อมซุป	Dwenjang	Jjigae	ที่มีส่วนผสม

ของเนื้อ	 กิมจิ	 และพริกป่นให้รสชาติเผ็ดร้อน	 และ	 Kimchi	 Pancake	 แป้งเนื้อเหนียวนุ่มอัดแน่นด้วยรสชาติของกิมจิ	

เมนูนี้หากรับประทานคู่ซอสสูตรเฉพาะของทางร้านที่มีรสเปรี้ยวจะช่วยตัดเลี่ยนได้ดี

	 ในช่วงเวลา	 12.00-15.00	 น.	 ของทุกวัน	 ทางร้านมี	 Lunch	 Set	 ไว้บริการ	 ซ่ึงมีให้เลือกทั้งชุด	 BBQ	 เนื้อและหมู	 

เครื่องเคียงมี	Korean	Soup	และ	Creamy	Soup	และมีขนมหวานโฮมเมดเสิร์ฟปิดท้าย

	 Banjoo	BBQ	มี	3	โซนให้เลือกนั่ง	ไม่ว่าจะเป็นโซน	Indoor	และ	Outdoor	ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่	ส่วนใคร

ต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถเลือกนั่งที่	Private	Zone	ได้

ชั้น 2 โครงการ Mille Malle ซ.สุขุมวิท 20 เปิดบริการทุกวัน 12.00-15.00 น. และ 17.00-23.00 น.  
  08-9816-0910 และ 08-7098-5598

แนะน�าร้านอาหารเข้ามาได้ที่	smestartupfreecopy@gmail.com
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Special Report

Text : Kritsana.s  / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย, เจษฎา ยอดสุรางค์

	 เมื่อสายลมร้อนพัดมาทักทาย	 ใจก็พลันเรียกหาท้องทะเล 

และภูเขา	 แต่เพราะปีนี้อยากสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว

ใหม่ให้กับชีวิต	 จึงเลือกปักหมุดไปที่การท่องเที่ยวบนเส้นทาง

เศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก	 ระยอง-ชลบุรี	 เสียเลย...ว้าว!	 

แค่ได้ยินชื่อก็ชวนให้รู้สึกสนุกแล้ว

	 ทริปแบกเป้ออกเที่ยวครั้งนี้	 เราเดินทางไปกับส�ำนักงำน

พัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)	หรือ	BEDO	

ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานชีวภาพ	 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการน�าทรัพยากร 

ความหลากหลายทางชวีภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิควบคู่

ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับ

ประเทศ	

	 ทั้งนี้	 BEDO	 ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ	 และ 

ภาคเอกชน	ได้แก่	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	มหาวิทยาลัย

บูรพา	 มูลนิธิสวัสดีไทย	 เทศบาลเมืองบ้านฉาง	 และสวนเสือ

ศรีราชา	 เพื่อมุ่งหวังยกระดับการท่องเท่ียว	 รวมทั้งบูรณาการ

แนวคิดการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	 เช่น	 การพัฒนา

สนิค้าและบรกิารในพ้ืนที	่การกระตุน้ให้เกดิการเรียนรู้ควบคู่กับ

การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟอูย่างยัง่ยนื	เป็นต้น	โดยได้รเิริม่โครงการ	“เส้นทาง

เศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก”	เพื่อเป็นการวางพื้นฐาน	และ

สร้างต้นแบบการพัฒนาความรู้ในการอนรัุกษ์โดยใช้กลยุทธ์การ

ท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนรวมทั้งสร้างความเข้าใจและพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้ทั้งผู้ใช้สินค้าและบริการเกิดความ

ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	

	 ส�าหรบัสถานทีแ่รกทีไ่ปเยอืนคอื	ฟาร์มกวางปโชตกิาร	อ.วงัจนัทร์	

จ.ระยอง	ซึง่มีระยะทางไม่ไกลจากกรงุเทพฯ	มากนกั	ก่อนถึงฟาร์ม	

เราผ่านสวนยางพาราทีบ้่างก็เรยีงต้นเป็นแนวตรงอย่างมรีะเบยีบ

และบ้างปลายยอดไม้ก็โน้มเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นยาง 

พาราสวยๆ	ให้ได้หยบิกล้องขึน้มาชกัภาพสกั	2-3	ภาพก่อนออก

เดินทางต่อ	

	 จากสวนยางพาราใช้เวลาไม่นานก็ถึงฟาร์มกวางปโชติการ 

ที่ร่มร่ืนด้วยแมกไม้นานาพันธุ์	 ฟาร์มแห่งนี้ใช้เนื้อที่ประมาณ 

42	ไร่ในการเล้ียงกวางรูซ่า	(Rusa	Deer)	กวางทีม่ขีนสีเทาจนถึง

สีน�้าตาลเหลืองและมีขนาดตัวเล็กเพียง	 1	 ใน	 3	 ของกวางป่า	

ส่วนผลผลิตที่ได้	ไม่ว่าจะเป็นหนัง	 เขาอ่อน	และเนื้อกวางล้วน

มคีณุภาพ	เพราะกระบวนการเลีย้งและการจดัการการเกบ็เกีย่ว

ผลผลิตเป็นไปตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์และแนวปฏิบัติทาง 

การเกษตรที่ดี	รวมทั้งฟาร์มได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่	BEDO	

จัดขึ้น	จึงสามารถสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตได้อย่าง

ต่อเนื่อง	 ส�าหรับผลผลิตจากกวางที่ได้รับความนิยมมากคือ	

ผลติภณัฑ์ยาจากเขาอ่อนของกวาง	ทีมี่สรรพคณุช่วยบ�ารงุเส้นเอน็

ให้แข็งแรงและรักษาสมดุลน�้าในหัวเข่าให้คงที่

	 จากฟาร์มกวางปโชติการ	 เราเดินทางต่อไปยังทุ่งโปรงทอง	

อ.แกลง	จ.ระยอง	โดยสองข้างทางของถนนเส้นทีผ่่านสงัเกตเหน็

บ้านเรือนที่ถูกปลูกสร้างอย่างเรียบง่าย	 ซึ่งสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ง่ายๆ	ของคนที่นี่ได้เป็นอย่างดี

	 ไม่นานเกินรอ	ในที่สุดก็มาถึงจุดหมาย	แม้อุณหภูมิของบ่าย

วันนี้จะสูงกว่าทุกวัน	 แต่เมื่อได้เห็นความสมบูรณ์ของพืชป่า 

ชายเลน	กอปรกับมีลมเย็นๆ	พัดผ่านตลอดจึงท�าให้ลืมร้อนไป

เสียสนิท	 ส�าหรับทุ่งโปรงทองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

อนรุกัษ์ท่ีมพีืน้ท่ีกว่า	6,000	ไร่	และมสีะพานเดนิศกึษาธรรมชาติ

ระยะทางกว่า	 2	 กิโลเมตรให้ผู้มาเยือนได้เดินชมความงาม 

ตามธรรมชาติของป่าโกงกาง	 ไม้โปรง	 และไม้ริมชายฝั่ง	 ส่วน

ไฮไลต์เด่นเห็นจะเป็นต้นโปรงที่เมื่อต้องแสงอาทิตย์จะเห็นเป็น

สีเหลืองทองอร่ามชวนให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง

	 คร้ันเชยชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบทุ่งโปรงทอง 

จนอิ่มตาอิ่มใจ	เราตีรถกลับไปชลบุรีเพื่อไปย้อนวันวานเมื่อครั้ง

ยังเด็กที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	มหาวิทยาลัยบูรพา	หรือ

ที่คุ ้นเคยในชื่อ	 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าบางแสน	 แหล่งท่องเที่ยว

นันทนาการและแหล่งเรียนรู ้ชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว ์

ในท้องทะเล	นอกจากจะเพลนิกบัการเดนิชมความน่ารกัของสตัว์

ทะเลสายพนัธุต่์างๆ	เรายงัมโีอกาสได้ศกึษาชีวติของแมงกะพรนุ

ผ่านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุนที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ	

จ�าลองขึ้น	

	 หลงัเดนิวนไปมาในพพิิธภณัฑ์ฯ	ได้ไม่นานกถึ็งเวลาต้องกลบั

กรงุเทพฯ	เสยีแล้ว	และแน่นอนว่ามาถงึชลบรุท้ัีงทีต้องไม่ลมืแวะ

ซื้อข้าวหลามเนื้อเหนียวนุ่ม	รสชาติหวานมันที่ร้านข้าวหลามแม่

เจริญ	เจ้าแรกที่คิดค้นข้าวหลามสอดไส้ที่มีไส้ให้เลือกว่า	10	ไส้	

เช่น	ไส้ส้ม	ไส้ชาเชียว	ไส้เม็ดบัว	และไส้มะพร้าวอ่อน	ไม่เพียง

เท่านี้	ยังมีข้าวหลามไส้ทะลักและข้าวหลามช้อท	(Short)	ให้ซื้อ

ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย		

สายตะวันออกกับ BEDO
เส้นทางชีวภาพท่องไปตาม
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หลายวนัที่สตัหบี ในย่านเก่ารมิทะเลตะวันออก ยามเช้าเย็นเปลีย่นฉากโทนสไีปไม่เคยซ�้า 

ห้องแถวไม้เก่าปรับเปลี่ยนหน้าตาไปตามคืนวัน ซุกซ่อนอดีตอันผ่านพ้นไว้ด้านใน 

หรือซอกมุมเล็กๆ ริมทะเลผืนกว้าง ที่ชีวิตประมงชายฝั่งด�าเนินมา

อย่างไม่ขาดห้วงหายสูญ

	 ระหว่างการหมนุเหวีย่งของวนัเวลา	จดุมุง่หมายของแต่ละคนล้วนถกูตคีวามผ่าน

ทะเลผืนเดิม	หลากนิยาม	หลายค�าจ�ากัดความ	ส�าหรับที่นี่	ยังมีใครอีกหลายคนนั่ง

ลงท่ามกลางซุ่มเสียงแห่งการเปลี่ยนผ่าน	และยินดีจะใฝ่ฟังเสียงหัวใจตนเอง

	 ถนนเลียบชายทะเลเหยียดยาวแนบขนานไปกับผืนทะเลสัตหีบ	ห้องแถวไม้เล็กๆ	

บางชุดยังฉายชัดความงดงามอยู่ตรงส่วนฉลุประดับ	 ขณะดวงตาของผู้เฒ่าเฝ้ามอง

โลกปัจจุบันเคลื่อนหมุน

	 โลกที่ไม่ต้องคึกคักเคลื่อนไหวตัวเองเหมือนทุกเมื่อเชื่อวัน	 อาคารไม้สองชั้นรวม

ไปถงึตกึโบราณรมิทะเลเดนิทางผ่านเดอืนปีอย่างอดทน	มนัรกัษารปูทรงของกาลก่อน

ผสานเข้ากับสีสันของวนัใหม่อย่างกลมกลนื	ไม่ยิง่ใหญ่ฉูดฉาด	แต่กเ็พียงพอจะท�าให้

ใครสักคนพร้อมจะเดินเลียบเลาะและจ้องมองมันในยามเช้า

	 ชุมชนประมงเก่าแก่ที่เติบโตเคียงข้างกับฐานทัพเรือสัตหีบ	 ผู้คนในตลาด	 ชาว

ประมง	 รวมไปถึงทหารเรือและเจ้าหน้าที่ราชการต่างผ่านพ้นวันเวลามาคู่เคียงกัน 

เนิ่นนานจนแยกกันไม่ออก

	 บ้านไม้สีเหลอืงตรงข้ามไปรษณย์ีสตัหบีส่งกลิน่หอมของขนมโบราณพร้อมวนัเวลา

เนิ่นนานของร้านแสงแก้ว	 ลึกเข้าไปถึงหลังบ้านทึบทึมมีทะเลโอบอยู่ด้านหลัง	 ทอง

ม้วนบ้านแสงแก้วไม่เพียงขึ้นชื่อในเรื่องความเข้มข้น	ถึงเครื่องหอมผักชีพริกไทย	แต่

เรื่องอารมณ์ดีของป้าอรสา	 แสงแด้ว	 ผู้เป็นเจ้าของสูตร	 คนสัตหีบมักจดจ�าแกได้ 

ในเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์

เดินผ่านบ้านริมผืนทะเล
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เห็นใครสกัคนยนืมองบ้านไม้เก่าอย่างลุม่หลงสนใจ ไถ่ถามดูสนิค้า

ประดามีแม้ไม่ได้ซื้อหา

 ในตลาดเช้าของสัตหีบ ฝั่งตรงข้ามคือปลายทางของการงาน

กลางทะเลอ้างว้าง หมึกกล้วย หมึกหอม ตัวโตอย่างไม่น่าเชื่อว่า

มันมท่ีีมาจากท้องทะเลอ่าวไทยท่ีหลายคนเฝ้าเป็นห่วง เสียงพดูคุย

ถามไถ่ทกุข์สขุเคล้ากลิน่ทะเลในตลาดระหว่างผูอ้ยูแ่ละแม่ค้าผูม้า

เยือนปนเปไปกับภาพการซ้ือ-ขายง่ายๆ อย่างมีเสน่ห์ มันมีสีสัน

พอๆ กับแรงงานประมงที่นั่งผ่อนคลายตรงริมทะเลหลังผ่านพ้น

คลื่นลมหลายวัน เรือประมงสีฉูดฉาดอิ่มแดดสาย ไม่น่าแปลกใจที่

วถิดีัง้เดมิยงัคงฉายชดัอยูใ่นท้องทะเลสตัหบี ตราบเท่าทีโ่ลกบนฝ่ัง

ยังเฝ้ารอการกลับมาของพวกเขา

 สะพานไม้แห่งหนึง่ทอดยาวสู่ผนืทะเล ยามเยน็ดงึดดูให้หลายคน

มาอยู่ท่ีนั่น เรามา ณ ท่ีนี่กันทุกวัน นั่งมองฟ้าท่ีเปลี่ยนสีสันตาม

จงัหวะของม่านฝนและดวงแดด เรือเลก็ประเภทชายฝ่ังน�าพาความ

ตืน่เต้นของเรา ทว่าคอืความสามญัของพวกเขามาพบปะกนัทีป่ลาย

สะพาน

 แนวหญ้าทะเลเผยสสีนัเขียวตุน่ยามน�า้ลง กระดานโต้คลืน่ท่ีเห็น

ล่องลอยเหนอืผนืน�า้ยามเยน็หาใช่เรือ่งหย่อนใจ หากคอืชวิีตชายฝ่ัง

 ถนนเลยีบชายทะเลผ่านพาการก้าวเท้าไปอย่างทีม่นัควรจะเป็น 

ร้านรวงยังคงเงียบเหงา หลังพระสงฆ์สามสี่รูปเดินลัดลับกลับเข้า

วัดสัตหีบไปไม่นาน ชีวิตประจ�าวันของคนที่นี่ก็ด�าเนิน

 ผ่านแยกหลักที่ตัดกับถนนเทศบาล 7 ห้องแถวที่ขายข้าวของ 

เส้ือผ้า ตราสัญลักษณ์เก่ียวกับทหารเรือเพ่ิงเปิดประตูได้ไม่นาน น่า

ทึ่งที่ว่าจะมีร้านประเภท “เฉพาะทาง” เช่นนี้ในเมืองเล็กๆ หาก 

ไม่เพราะภาพอนัเป็นตัวของตวัเองของสัตหบี อันแสดงถึงการอยูร่่วม

ระหว่างผู้คนและหน่วยงานราชการ คงไม่ใช่เรื่องอื่นไหน

 จนถึงเรือนไม้เลขที่ 0082-0086 ที่ก�าลังอาบแดดอุ่น อายุราว

ร้อยกว่าปีของมันเล่าเร่ืองราวของผู ้คนข้างในที่อยู ่กันมากว่า  

3 รุน่ มองลกึไปด้านใน รปูถ่ายของใครสกัคนเป็นมากกว่าการระลกึ

ถึงบรรพบุรุษชื่อ “ขุนสัตหีบหรรษา (ล็อก) ก้องสมุทร” ก�ากับอยู่ 

ใต้รูปถ่ายชายชราในชุดภูมิฐาน เหรียญตราสัญลักษณ์ และ 

ตราพระราชทานบรรดาศักดิ์วาววามแม้เป็นภาพขาวด�า ยายน้อย 

อังคสุวัฒน์ ผู้เป็นหลานในวัย 93 ปียิ้มละไม คอยเงี่ยหูฟังยามใคร

สักคนถามไถ่ถึงคืนวันอันผ่านพ้น

 “คุณตาท่านเล่าว่าแต่ก่อนสัตหีบเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง

เล็กๆ ขาดแคลนน�้าจืด เป็นที่พักเรือที่ขึ้นล่องระยอง เมืองจันท์ 

เมอืงชลบรีุ” ยายน้อยพูดเบาๆ หนัหลังพิงโอ่งโบราณอายุร่วมไม่ต�า่

กว่า 120 ปี ที่ตั้งเด่นอยู่หน้าบ้าน

 ความขาดแคลนน�า้จืดในอดตีของย่านริมทะเลสัตหบี เนือ่งจาก

อยู ่ไกลแหล่งน�้าหลักอย่างหนองตะเคียน ที่ป ัจจุบันคือสวน

สาธารณะประจ�าท้องถิ่น ท�าให้ที่น่ีได้รับการกล่าวขานว่า “แห้ง

แล้ง” ส�าหรับคนเรือที่แวะพักหาแหล่งน�้าจืด ด้วยความเป็น 

นกัพฒันาของขนุสตัหบีหรรษา โอ่งโบราณตรงหน้าบ้านจงึถกูสร้างขึน้

เพื่อรองรับน�้าฝนให้ผู้คนในย่านตลาดสัตหีบได้กินใช้น�้าฝน

 อารมณ์ละมุนละไมสัมผัสได้ยามเดินอยู่บนถนนเลียบชายหาด 

คนที่นี่ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกกับผู้มาเยือน พวกเขาดูมีความสุขยาม
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How to Get tHere
	 จากกรุงเทพฯ	ใช้ทางหลวงหมายเลข	34	(บางนา-

ตราด)	 มุ่งหน้าสู่ชลบุรี	 ก่อนถึงเมืองชลบุรี	 แยกเข้า

ทางหลวงหมายเลข	7	 (มอเตอร์เวย์)	มุ่งหน้าพัทยา-

ระยอง	เมื่อถึงแยกเขาไม้แก้ว	เข้ามาร่วมกับทางหลวง

หมายเลข	 3	 (สุขุมวิท)	 ตรงเข้าผ่านเมืองพัทยา	 บาง

เสร่	บ้านอ�าเภอ	แล้วแยกขวาเข้าเมืองสัตหีบ

wHere to Stay
	 ริมทะเลสตัหบีมบ้ีานพักสไตล์บตูกิโฮเตล็น่ารักอย่าง

บ้านสตัหบีชายทะเล	เปิดให้บริการ	ด้วยการตกแต่ง	และ

วิวหลังบ้านอันงดงามทั้งยามเช้าและยามเย็น	สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม	บ้านสัตหีบชายทะเล	

	0-3843-9304	และ	08-9929-7807	

  BaanSattahipbythesea

ทีห่ยดัยืนอยูก่บัผนืทะเล	พวกเขาล่องกระดานออกมาเกบ็หอยกัน

จนมืดค�่า	เห็นเป็นเงาตะคุ่มไปจนสิ้นแสง	

	 ภาพเช่นนีท้ีส่ตัหบีปรากฏตวัตนของมนัในทกุยามเยน็	ลกูเรอื

ฝึกหัดถูกพร�่าสอนจากประมงชราเรื่องการดูแลเรือหลังกลับจาก

ทะเล	กรอกน�า้เคม็เพ่ือไปยดือายปุลาทีไ่ด้	หรือแม้แต่เก็บข้าวของ

ให้เป็นระบบระเบียบ

	 เป็นนาทีที่ทุกอย่างเคล้าผสมจนเกิดภาพอันจริงแท้	 ส�าหรับ

ผู้คนที่ลืมตาขึ้นมาข้างๆ	 เกลียวคลื่นและแผ่นผืนดินที่มีสายลม

และระดับน�้าขึ้น-ลงเป็นสิ่งบอกคืนวัน

	 ถนนเทศบาลหลายสายตีกรอบและขีดแบ่งเมืองสัตหีบ	 โดย

เฉพาะย่านตลาดให้มีเรื่องราวและภาพเฉพาะตัว	ยามบ่ายไล่ไป

ถึงค�่าคืน	 เสน่ห์ของเมืองเล็กๆ	แห่งนี้ชัดเจนเมื่อใครสักคนผ่าน

พาตัวเองเข้ามาสู่ย่านตลาดของสตัหบี	ปลา	หอย	หมกึ	นอกจาก

จะเดินทางไกลไปสู่เมืองอื่น	 ยังตกทอดอยู่ในของกินเจ้าอร่อยที่

ไม่เคยจางคลายผู้คน

	 แจงลอนเจ้าอร่อยตรงตรอกทางเข้าด้านข้างวัดสตัหบีส่งกล่ิน

หอมฟุ้ง	 ท่าทางระวิงของพ่ีสาวคนขายพลิกหยิบแจงลอนทีละ	 

4	ไม้ตามซอกนิ้ว	คือภาพที่คนที่นี่ชินตา	พี่ร้านทองม้วนมะพร้าว

อ่อนใกล้ๆ	กนัอมย้ิมกบัเพ่ือนของเธอ	ซึง่ทัง้สองต่างกง่็วนอยูห่น้า

เตาไม่แพ้กัน

ผู้ชายท่ีเห็นทะเลเป็นสิ่งชุบชูชีวิต	 แต่ทุกคนในสัตหีบล้วนสัมผัส

มันได้ไม่แตกต่าง

	 ค�่าคืนของย่านโต้รุ่งบรรจุผู้คนและการกินอยู่ของสัตหีบไว้

อย่างมีชีวิตชีวา	 ใครสักคนอาจรู้ว่า	 นาทีของท่ีนี่ไม่ได้มีแต่แผ่น

ผืนของทะเล	หากแต่บรรจุเต็มอยู่ด้วยนาฬิกาชีวิตเรือนเดียวกัน

	 ทัง้เฒ่าทะเลผูแ้รมรอน	หญงิชราในเรอืนไม้คร�า่คร่า	หรอืแม่ค้า

สักคนที่หยัดยืนชีวิตต่อรุ่นมาด้วยอาหารเคยมือ

	 มากไปกว่านั้น	 ท่วงท�านองวิ่งเต้นในหัวใจของพวกเขาอาจ

ด�าเนินอยู่ห้วงจังหวะเดียวกัน		

	 จากแผงแจงลอน	 ข้ามเดินเข้าสู่ถนนเทศบาล	 4	 ศาลเจ้า 

เทยีนดกวางตนอยูท่างขวา	ประตไูม้บ้านสวยแง้มให้เหน็ทวยเทพ	

และควันธูป	 ผู้คนเช้ือสายจีนในสัตหีบเคารพศรัทธาศาลเจ้า 

แห่งนี้พอๆ	กับผืนทะเลหน้าเมือง

	 ความคึกคักมีสีสันปกคลุมตั้งแต่ก้าวแรกที่ผ่านพ้นเข้าสู่ย่าน

ตลาด	ซาลาเปาไชยโยหัวมุมถนนเทศบาล	4	ตัดกับเทศบาล	5	

หอมนุม่	เดก็ๆ	รมุล้อมเนืองแน่นพอๆ	กับลูกชิน้ดอนเมอืง	ทีจ่ใุจ

ผู้คนด้วยผักสดนานาชนิดแกล้มเคียงให้เลือกกันไม่หวาดไหว

	 ยิง่ค�า่มดื	ถนนเทศบาล	4	ยิง่มากมายผู้คน	หน้าร้านโค้วไช้หลี

คือผัดไทยหอยทอดเจ๊หนูอันโด่งดัง	 ลูกค้ามารอคิวต้ังแต่ยังต้ัง

ร้านไม่เสร็จ	 หอยแมลงภู่ตัวอวบอ้วน	 หรือผัดไทยที่ปรุงน�้าผัด

เฉพาะสูตร	ท�าเอาคนต่างถิ่นอย่างเราต้องแวะเวียนมาทุกเย็น

	 “แต่ก่อนยุคอาป๊าฉัน	 ที่นี่รับซื้อเศษเหล็ก	 อะลูมิเนียม	 จาก

ทหารอเมริกัน	 ส่งขายกรุงเทพฯ	 โน่น”	 เจ๊หนูว่า	 ช่วงที่กองทัพ

อเมริกันเลือกพ้ืนทีแ่ถบอู่ตะเภา	สัตหบี	เป็นทีข่ึน้อาวุธยทุโธปกรณ์	

สตัหบีคกึคกักว่านีม้าก	เงนิสะพดัเฟ่ืองฟจูากการค้าขายกบัทหาร

ต่างชาติ	 และความรุ่งเรืองก็ฉายชัดรากฐานอยู่ในเรื่องเล่าที่คน

ยุคเราท�าได้เพียงนั่งฟัง

	 เลีย้วขวาจากร้านเจ๊หน	ูเข้าสู่ถนนเทศบาล	8	หรอืถนนควนินนิ	

ฝั่งตรงข้ามคือก๋วยเตี๋ยวคั่วเจ๊ไก่เจ้าอร่อย	 รวมไปถึงข้าวต้มปลา

อินทรีและโจ๊กหมู	เจ๊ไก่มากมายด้วยอารมณ์ขัน	หยอกล้อลูกค้า

จนเป็นเสน่ห์ไม่แพ้ความอร่อยหอมของก๋วยเตี๋ยวค่ัวที่คั่วกัน 

ทีละชามด้วยไฟแรงร้อน

	 ย่านตลาดกลายเป็นปลายทางของทัง้ทรพัยากรทางทะเล	และ

ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับมันแทบทุกอณู	ปลา	กุ้ง	หมึก	ก่อนที่มันจะเดิน

ทางออกจากแผ่นดินสัตหีบ	 คนที่นี่ย่อมมีสิทธิ์ได้สัมผัสมันก่อน

ใคร	“ของบ้านเราเอง	ถูกแพงหรอืมขีนาดเล็กใหญ่	เรารูกั้นทนัทว่ีา

ทะเลมันเปลี่ยนไปมากไหม”	 เจ๊หนูเปรยในค�่าวันหนึ่ง	 ไม่เพียง
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สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 24 ฉบับ ราคา 350 บาท

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

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

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

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

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

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

        (          ) สูงกว่าปริญญาโท

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

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

วิธีการช�าระเงิน
โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

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

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

พบกันทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

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

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

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

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

ภาคเหนือ

เชียงราย

Chivit Thamma Da Coffee House
เรียวกังคาเฟ่
สวัสดีเชียงราย

เชียงใหม่

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

แม่ฮ่องสอน

Cofee In Love
Coffee Morning
กาแฟเข้าท่า ปาย
สรวลกาแฟ

น่าน

Coffee Sound

แพร่

Bake Love Homemade Bakery
Buya Coffee
CK Coffee
บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม)
Butlercup
Nutsz Coffee
See U Again 

ล�าปาง

The COCO Lampang
โก๋ กาแฟ
ฮอมสุข

ล�าพูน

Blacksmith
Hhom Café
โรงชา

อุตรดิตถ์

Amezon งิ้วงาม

ภาคกลาง

ชัยนาท

Me Ice Cream 

นครปฐม 

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

นครสวรรค์

รามเกียรติ์ คอฟฟี่
กาแฟแกะด�า Coffee 

พิษณุโลก

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

พิจิตร

โรสกาแฟสด

เพชรบูรณ์

กาแฟ Route 12

ลพบุรี

ฅ.กาแฟ ซดสด 

สมุทรสงคราม

Amphawa bike café & Crafts

สระบุรี

Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย
The Barista Café

สุพรรณบุรี

Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
KC Coffee

สุโขทัย

379 Drip

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River 
Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

Café 2 gether

ขอนแก่น

Café dé forest
Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

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

ชัยภูมิ

Eat Play Love Café

นครพนม

จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

Coffee Bar Korat
Little Spoonz
Sweet Café
โอเชี่ยน คอฟฟี่
เท็ดดี้ คาเฟ่

บุรีรัมย์

Brom Café

มุกดาหาร

Bearista Coffee & Bakery

มหาสารคาม

Bike inn Café
กาแฟรื่นรมย์

เลย

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

ยโสธร

Rider One Motorcycle Cafe shop

สุรินทร์

Sit in

หนองคาย

Loft Café NK
บ้านกาแฟริมโขง

อุดรธานี

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

อุบลราชธานี

ซืนวาน

ภาคตะวันออก

จันทบุรี

กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

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

ปราจีนบุรี

Coffee  Please

ตราด

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

ระยอง

Dollars House 
ราย็อง
ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ
สุนทรภู่ 

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

The Rabbit Bakery

ตาก

Sweet  Harmony

ประจวบคีรีขันธ์

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

เพชรบุรี

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

ราชบุรี

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

ภาคใต้

กระบี่

I Coffee
เค้ก ณ นภา

ตรัง

กาแฟทับเที่ยง 
The Wish Coffee
Deeva Cup

นครศรีธรรมราช

A&A Restaurant

ภูเก็ต

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

ระนอง

Jajaa Coffee

สงขลา

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

สุราษฎร์ธานี

My Cup
กาแฟบ้านปู่
บางใบไม้ คาเฟ่

สตูล

Keith Homemade Bakery since 2008

Where to Find
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Society

กลยุทธ์ทางการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการใหม่

	 ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส�าหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตร	 “กลยุทธ์ทางการตลาด

ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่”	โดยส�านักพัฒนาผู้ประกอบการ	ส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ 

ที่ผ่านโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และยังไม่สามารจัดตั้งธุรกิจ	หรือจัดตั้งธุรกิจแล้ว

แต่ยงัไม่เข้มแขง็	หรอืไม่สามารถขยายธุรกจิเดมิได้	มโีอกาสได้ปรบัรปูแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด

ให้ทันสมัย	 มีองค์ความรู้	 ทักษะเฉพาะทางด้านการตลาดแนวใหม่	 สามารถสร้างจุดเด่นของ

สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยก�าหนดจัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี 

จ.ขอนแก่น	ระหว่างวนัที	่12,	13,	19,	20	และ	25-27	มนีาคม	2559	ณ	โรงแรมโฆษะ	จ.	ขอนแก่น	

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	 ประกอบด้วย	 ผู้ที่ผ่านโครงการเสริมสร้าง 

ผู้ประกอบการใหม่	ในปี	2555-2558	และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ	จ�านวน	120	คน

	 ส�าหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภาคทฤษฎี	 และหลักสูตร 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	ใน	3	หัวข้อ	ประกอบด้วย	1.การใช้ความคิดสร้างสรรค์

ในธุรกิจ	(Creative),	2.การท�าตลาดออนไลน์	(Digital	Marketing)	และ	3.การสร้างแบรนด์	

(Branding)	 โดยมีวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงทั้งนักวิชาการและผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินธุรกิจ	ได้แก่	ดร.เกียรติอนันต์	ล้วนแก้ว	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์	 ผศ.ดร.ตระหนักจิต	 ยุตยรรยง	 ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า	

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 สุรศักด์ิ	 เหลืองอุษากุล	 Strategic	 Planning	 Director	 บริษัท	 

แบรนด์เบเกอร์	 จ�ากัด	 ประสิทธิ์	 วรฉัตราวณิช	 อาจารย์ประจ�าวิชา	 Online	 Entrepreneur	

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี	รวิศ	หาญอุตสาหะ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศรีจันทร์โอสถ	

จ�ากัด	ธีรศานต์	สหัสสพาศน์	กรรมการผู้จัดการ	J.M.Cuisine	ชนิสรา	โททอง	เจ้าของธัญพืช

เพื่อสุขภาพ	 Daimond	 Grains	 สุรีรัตน์	 ศรีพรหมค�า	 เจ้าของกิจการเจคิวปูม้านึ่ง	 สุรชัย	 

ชาญอนุเดช	 เจ้าของแฟรนไชส์ซานตาเฟ่	 สเต๊ก	 ศิรุวัฒน์	 ชัชวาลย์	 เจ้าของแฟรนไชส์ต�ามั่ว	 

นริศ	วิทยาวรากรณ์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยยินตัน	จ�ากัด	กรภัคร์	มีสิทธิตา	กรรมการ

ผู้จัดการ	 บริษัท	 ฟาสเทคโน	 จ�ากัด	 วีระชัย	 ปรานวีระไพบูลย์	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 

The	Attitude	Club
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เปิดตัว ทรู วอยซ์

	 ทรู	 ทัช	 ผู ้น�าธุรกิจ	 “ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร”	

ประกาศความส�าเร็จธุรกิจศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร	 

ด้วยยอดรายได้รวมปี	2558	กว่า	500	ล้านบาท	เน้นสร้าง

ความพึงพอใจเหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ	

มั่นใจธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง	พร้อมเปิดตัว	บริษัท	

ทรู	 วอยซ์	 จ�ากัด	 ตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้น	 

ชูจุดเด่นเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรายแรก 

และรายเดียวในไทย	

ถวายเข็มกลัด “ม่วงเทพรัตน์ฯ”

	 ศิริพล	 ยอดเมืองเจริญ	 ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	 ดร.พรสวาท	 วัฒนกูล	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ศักดา	ศิริพันธุ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบัน	น�าทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่จาก	GIT	ทูลเกล้าฯ	ถวายเข็มกลัด	“ม่วงเทพรัตน์ฯ”	จากโครงการวิจัยอัญมณีการผลิตและการออกแบบ

อัจฉริยะเคร่ืองประดับจากนวัตกรรมภูมิปัญญาและบูรณาการแบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน	 (Stone	 Smart	 Style)	 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาส 

ฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา	จังหวัดจันทบุรี

แฟชั่นซัมเมอร์

	 ประวิช	 จรรยาสิทธิกุล	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ศูนย์การค้า 

จงัซลีอน	ป่าตอง	ภเูกต็	และ	สรุเชษฐ	มุง้ทอง	ผูจ้ดัการทัว่ไป	ควกิซลิเวอร์	

ไทยแลนด์	 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน	 “จังซีลอน	 ซัมเมอร์	 เชคอิน	

แฟชัน่โชว์”	(Jungceylon	Summer	Check	In)	พร้อมเปิดตวัซมัเมอร์	

คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดจากควิกซิลเวอร์และร็อคซี่	โดยมีดารานักร้อง

รับเชิญพิเศษ	“ก�าปั้น	บาซู”	และ	“เต้-นันทศัย	พิศัลยบุตร”	ร่วมงาน	

ณ	โซนเดอะพอร์ท	ศูนย์การค้าจังซีลอน	ป่าตอง	ภูเก็ต

สวทช. สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย

	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยส�านักงาน

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ร่วมกับ	

ส�านักนายกรัฐมนตรี	โดย	ส�านักงบประมาณ	และกระทรวง

การคลัง	โดย	กรมบัญชีกลาง	เปิดตัว	“บัญชีนวัตกรรมไทย”	

เข้าถึงตลาดภาครัฐ	 สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย	 หนึ่ง 

ในกลไกภาครัฐท่ีหนุนให้ผลงานวิจัยจากความรู้ของคนไทย	 

มีโอกาสน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	 มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับและยกระดับสู่สากล	 อาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของภาครัฐเป็นตัวน�า	

Society

NPS จัดกิจกรรมให้ความรู้

	 บริษัท	 เนช่ันแนล	 เพาเวอร์	 ซัพพลาย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

หรือ	 เอ็นพีเอส	 ผู ้น�าด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน	 

จดักจิกรรม	“พีส่อนน้องอนรุกัษ์พลงังานสะอาด	ปีที	่6”	ในหัวข้อ	

“วันป่าไม้โลก”	 ให้ความรู้กับเยาวชน	 โรงเรียนบ้านท่าตูม	

ต.ท่าตูม	 อ.ศรีหาโพธิ	 จ.ปราจีนบุรี	 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน 

เหน็ถงึความส�าคญัของป่าไม้และการสร้างพ้ืนทีส่เีขยีวในชมุชน	

ในโอกาสวันป่าไม้โลก
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ความพอ

	 และจ�ำนวนมำกคือวัตถุประสงค์ท่ีจะ

กอบโกยไม่รู้จักพอเพียง

	 ผมคิดว่ำ	 ต้นเหตุของกำรไม่รู้จัก	 “พอ”	

ของคนส่วนใหญ่ในสังคม	 เป็นไปเพรำะ

ต้องกำรสัง่สมทรพัย์สนิให้ได้มำกท่ีสดุ	ไม่ใช่

แค่เพ่ือตัวเอง	 (ซึ่งมีอำยุไม่ถึงร้อยปีหรอก)	

แต่เพ่ือสั่งสมให้ลูกหลำนวงศ์ตระกูลได้ใช้

กนัต่อไป	เพ่ือให้อยูใ่นสถำนะที	่“เหนอื”	กว่ำ

คนอื่นๆ	ไม่รู้จักจบสิ้น

	 พูดอกีอย่ำงหนึง่ก็คอืเพ่ือรกัษำสถำนภำพ

เดิม	 (Status	 Quo)	 เอำไว้	 ทั้งที่หำกเปิด

หนังสือธรรมะง่ำยๆ	สักเล่มดู	ก็จะรู้ว่ำแก่น

ส�ำคัญของชีวิตและจักรวำลก็คือควำม 

ไม่จีรัง

	 หำกอยำกให้เกิด	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้ึนมำอย่ำงจริงจังและจริงใจ	 ไม่ใช่ดีแต่ใช้

ปำกพูด	ผมคิดว่ำต้องมีกำร	“ก�ำกับ”	ด้วย

กำรบังคับใช้	โดยกำรบังคับใช้ส�ำคัญที่สุดที่

ท�ำให้โลกตะวันตกรักษำควำมเท่ำเทียมเอำ

ไว้ได้	 ก็คือสิ่งที่เรียกว่ำ	 ภำษีมรดก	 (Inheri 

tance	Tax)	และภำษีที่ดิน	 (Land	Value	

Tax	หรือ	Estate	Tax)	ซึ่งทั้งสองอย่ำงกล่ำว

กันว่ำเป็นสิ่งซึ่งช่วยให้อเมริกำเป็นประเทศ

ทีด่�ำรงควำมเท่ำเทยีมทำงเศรษฐกจิเอำไว้ได้	

เน่ืองจำกมันเป็นภำษีที่ เก็บจำกคนรวย

มหำศำล	 แล้วเอำเงินนั้นมำใช้ในกำรท�ำนุ

บ�ำรุงประเทศ	สร้ำงสำธำรณูปโภคให้ผู้คน	

	 ในบำงยุค	 (เช่น	 ยุคของประธำนำธิบดี

บุช)	มคีวำมพยำยำมจะเลิกภำษีมรดก	และ

ภำษทีีด่นิในอเมรกิำ	แต่กล่ำวกันว่ำ	จะท�ำให้

ประเทศสญูเสยีรำยได้ไปปีละประมำณแสน

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 โดยมีผู้ได้รับอำนิสงส์

จำกเงินก้อนมโหฬำรก้อนนี้แค่ไม่กี่พันคน	

ซึ่งก็คือเหล่ำเศรษฐีและนำยทุนระดับบนทั้ง

หลำยนั่นเอง	 ภำษีแบบนี้จึงยังไม่ได้ยกเลิก	

ส่วนเมืองไทยนั้นไม่มีภำษีสองชนิดนี้	 จึง

แทบไม่ต้องคดิเลยว่ำ	เงนิมหำศำลจะไปตก

อยู่ที่ใครบ้ำง

	 มีผู้แย้งว่ำ	ภำษีมรดกและภำษีที่ดินมีข้อ

เสียตรงทีจ่ะท�ำให้ธรุกิจต่ำงๆ	ไม่อยำกขยำย

ตัว	เพรำะไม่รู้จะท�ำไปท�ำไม	ท�ำไปก็ถูกเก็บ

ภำษีหมด	 ไม่ได้เหลือตกทอดไปถึงลูกถึง

หลำน	แต่ผมคิดว่ำตรงนี้แหละครับที่ส�ำคัญ	

เพรำะมันจะท�ำให้เรำรู้จักค�ำว่ำ	“พอ”	รู้จัก

หยุดอยู่	ณ	ที่ที่เหมำะสม	ทั้งนี้ควำมรู้จักพอ	

ไม่ได้แปลว่ำต้อง	 “แช่แข็ง”	 ตัวเองหรือแช่

แข็งประเทศอยู่กับที่นะครับ	 เพียงแต่ต้อง

รู ้จักขยำยตัวให้	 “พอดี”	 ไม่ใช่ขยำยตัว

ตะพึดตะพือด้วยกำรกู้	 เพื่อเปลี่ยนธุรกิจให้

ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	

	 ปัญหำก็คอื	นกัธรุกิจใหญ่ๆ	ทีค่รอบครอง

ทรัพยำกรส่วนใหญ่ในเมืองไทย	 (ไม่ว่ำจะ

เป็นระดับไหน)	 ต่อให้ปำกท่องคำถำพอ

เพียง	 แต่ไม่เคยสมำทำนควำมพอเพียง

จริงๆ	คนจ�ำนวนมำกไม่ได้มีส�ำนึกของกำร

ท�ำธุรกิจแบบ	 Social	 Enterprise	 หรือกำร

ประกอบกจิกำรท่ีมสีงัคมเป็นเป้ำหมำยหลกั	

ดังนั้น	แม้กระทั่งกำรท�ำ	CSR	ก็ปรำกฏออก

มำในรูปของกำรลวงโลก

	 ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักพอนั้น	ไม่ใช่เพรำะ

พวกเขำโลภ	 แต่เพรำะเวลำเรำต่อสู้อยู่ใน

ธุรกิจที่ห�้ำหั่นรุนแรง	 เรำมักหยุดไม่ได้	 เรำ

จงึไม่เหน็ว่ำตวัเรำก�ำลงัถล�ำลกึมำกเกินกว่ำ

ที่จะมีควำมสุขหรือเปล่ำ	 ถ้ำคู่แข่งไปข้ำง

หน้ำ	เรำกต้็องไป	และอยำกไปข้ำงหน้ำก่อน

คนอื่นด้วยซ�้ำ	 ที่สุดก็ไปไกลเกินกว่ำจะรู้ตัว	

แต่หำกเรำม	ี“กลไก”	บำงอย่ำง	เช่น	ตวัเลข

ทำงภำษีมำช่วย	 “กั้น”	 เอำไว้	 เรำก็จะ 

ไม่ท�ำงำนมำกเกินคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์	 

ซึ่งมีผลท�ำให้เรำต้องแข่งขันกันมำกขึ้น

เร่ือยๆ	 ทั้งระบบ	 จนที่สุดไม่โกงก็ต้องโกง	

หรือไม่ก็หลอกตัวเองว่ำไม่ได้โกง

	 แน่นอน-ภำษมีรดกและภำษทีีด่นิไม่ใช่ค�ำ

ตอบส�ำเร็จรูป	มันยังต้องกำร	“กลไก”	อื่นๆ	

อีกมำกมำตรวจสอบตัวของมันเอง

	 แต่อย่ำงน้อย	 นี่คือ	 “รูปธรรม”	 ของ

หนทำงแก้ปัญหำ	เพือ่ไม่ให้คนสัง่สมจนเกนิ

พอ

	 แต่คณุคดิว่ำมนัจะเป็นไปได้จริงไหม-กบั

กลไกนี้	ในประเทศนี้!	

คนจ�ำนวนมำกมักพูดถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เหมือนท่องคำถำ แต่ถ้ำมองดูควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ในสังคมไทย เรำจะพบว่ำแม้กระทั่ง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ก็ถูกน�ำมำใช้อย่ำงไม่เพียงพอ เหมือน “วำทกรรม” (Discourse) 

อื่นๆ ที่ถูกน�ำมำ “บิดใช้” เพื่อรองรับวัตถุประสงค์บำงอย่ำง

Breakthrough Thought

โตมร ศุขปรีชำ

นักอ่าน  นักคิด  นักเขียน ในคนๆ เดียว

ที่รักการเดินทาง  ชอบสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว

และสนใจอะไรที่หลากหลาย เป็นคอลัมนิสต์

ที่งานชุก และมีผลงานพ็อกเกตบุ๊กหลายเล่ม

ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักอ่าน...

จะมาประจ�าที่นี่เพื่อแบ่งปันความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร
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ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.00-16.30 น.  

ทาง NatioN tV (Digital Ch.22)  

และช่อง 32 ส�าหรับระบบดาวเทียมเคเบิ้ลทีวี และทางทรูวิชั่น

อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณคิด...
เป็นเพียงแค่ความฝัน
รายการ "เซียนธุรกิจ" ตามหา Dreamer ในช่วง "คุยกับเซียน" ไม่ว่า
คุณจะฝันอยากเริ่มต้นธุรกิจ หรือประสบปัญหาในธุรกิจที่ท�าอยู่ 
อยากได้ค�าชี้แนะจากกูรูผู้รู้จริง เพียงเขียนเรื่องราวธุรกิจในฝัน หรือ
ปัญหาที่ประสบอยู่ส่งมาที่ e-mail : sme_thailand@yahoo.com 
หรอืฝากข้อความในแฟนเพจ "เซยีนธุรกจิ" เราอาสาพาคณุไปจับเข่าคยุ
กับกูรูธุรกิจแบบตัวต่อตัว...ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ตดิตามและชมรายการย้อนหลังได้ทาง พมิพ์ค�าว่า “เซยีนธุรกิจ” 
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