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ดร.ลักษมี 

ปลั่งแสงมาศ
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน จ�าเป็นต้องอาศัยงานทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

แต่ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่อาจลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไม่มากนัก 

เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จึงเข้ามาเป็นกลไกที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของภาคธุรกิจในส่วนนี้

	 ดร.ลักษมี	 ปล่ังแสงมาศ	 ผู้ว่าการ	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	(วว.) กล่าวถงึบทบาทหน้าทีข่อง วว. 

ใน 3 ภารกิจหลักว่า ภารกิจแรก คืองานด้านการวิจัยพัฒนาทาง

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ภารกจิท่ีสอง เป็นการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการผลกัดนัการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ไปใช้ในเชิงพาณชิย์และเชงิสังคม โดย วว.พร้อมท่ีจะถ่ายทอดผลงาน

ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเชิงสังคม ส่วนภารกิจที่สาม คือการ

ท�างานบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กล่าวคือการให้บริการการ

วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมไปถึงงานสอบเทียบ

เครือ่งมอืวดัในอตุสาหกรรม ซึง่จะเป็นการช่วยเพ่ิมขดีความสามารถ

ทางการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรมของประเทศให้ผลติสนิค้าทีม่ี

คณุภาพมเีครือ่งมอืวดัท่ีถกูต้อง ฉะน้ันกลุม่เป้าหมายของ วว. ถ้าเป็น

ด้านการถ่ายทอดงานวจัิยและพัฒนากคื็อผู้ประกอบการ SME และ

โอทอป แต่ถ้าเป็นงานบริการกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นภาค

อุตสาหกรรม 

 ส�าหรับปีน้ีด้วยโจทย์ของรัฐบาลท่ีให้ความส�าคัญกับการท�างาน

ในลักษณะคลัสเตอร์ ในส่วนของ วว.จึงมุ่งเน้นในคลัสเตอร์อาหาร

แปรรปูโดยก�าลงัจดัตัง้ศูนย์เชีย่วชาญด้านนวตักรรมอาหารสขุภาพ

ที่ครอบคลุมงานวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ใน 2 กลุม่ซ่ึงเป็นเทรนด์ของโลก น่ันคืออาหารสขุภาพ และผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร  

 “ทีผ่่านมา วว.มีผลงานวจิยัพฒันาด้านอาหารแปรรปูมาต่อเนือ่ง

เป็นเวลานาน เรามองงานวจิยัน่าจะมุ่งไปท่ีอาหารเพือ่สขุภาพซึง่จะ

ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตได้ เช่น อาหารส�าหรับคนที่เป็น

โรค ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด หรือสังคมผู้สูงอายุ

ก�าลังใกล้เข้ามา อาหารส�าหรับผู้สูงอายุก็จะมีความส�าคัญด้วย 

นอกจากนี้ เราท�าวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรท่ีมีอยู ่ในท้องถิ่น

ประเทศไทยมานาน จนกระทัง่เกดิเป็นผลติภณัฑ์เสรมิอาหารหลายตัว 

ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านั้นก�าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

ฉะนั้นจะเห็นว่าเราท�าเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์อนาคต”

 ขณะเดยีวกนั ในปีน้ียังได้มีกลไกใหม่เพิม่เข้ามาโดยเป็นกลไกที่

เกิดขึน้ในภาพรวมของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนัน่คือ 

“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นการบูรณาการในหน่วยงานกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่ง วว.เป็นแกนหลัก โดยผู้ว่าการ 

วว.บอกรายละเอียดในการท�างานว่า จะมีการน�านักวิจัยไปจับคู่

ธุรกิจกับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น SME โอทอป หรือชุมชน ซึ่งมี

โจทย์ความต้องการที่หลากหลายมิติ เช่น ด้านวัตถุดิบ การพัฒนา

กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครื่องมือ

เคร่ืองจกัร บรรจภัุณฑ์ เป็นต้น และเมือ่ทราบโจทย์ของผูป้ระกอบการ

แล้ว นกัวจิยัจะเขียนข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการของกระทรวง

พิจารณาอนุมัติ 

 “คปูองมหีลายระดับ แต่เราไม่ได้ให้เป็นเงนิสด สมมติโครงการน้ี

ผ่านการอนุมัติ เขียนโครงการมาต้องการเงินเพื่อการพัฒนามา 

200,000 บาท เขาจะให้คูปองไปมูลค่า 200,000 บาทเป็นค่าใช้จ่าย

ในการท�าตามโปรเจกต์ดังกล่าว แต่ก็จะมีผู้ประกอบการออกค่าใช้

จ่ายบางส่วน เช่น ผู้ประกอบการออก 30 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจจะ

ไม่ออกเงนิแต่ให้เป็นมลูค่าวตัถุดบิทีใ่ช้ หรือแรงงาน แต่สรุปแล้วเขา

จะได้โอกาสในการเอานวัตกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยที่มีคน

สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งในปีนี้เราอนุมัติคูปองไป 200 กว่าราย

แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และ

บรรจุภัณฑ์”

 นอกจากนี้ หากกล่าวถึงโครงการส�าคัญท่ีสนับสนุนโอทอปอีก

โครงการหนึ่ง คือการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากโครงการ “ยกระดับ

โอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 5 

ภูมิภาค ซึ่ง วว.ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่นักวิจัย

จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อประสานงานกับจังหวัดแล้วเอา

โจทย์จากผู้ประกอบการ SME โอทอปแต่ละจังหวัดมาจับคู่กับนัก

วิจัยเพื่อน�าความรู้นวัตกรรมไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่ติดขัดของ 

ผู้ประกอบการ SME และโอทอป ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือได้ตรงกับ

ความต้องการอย่างแท้จริง 

 อย่างไรก็ตาม แม้ท่ีผ่านมา วว.จะพยายามเตมิเตม็ความต้องการ

ของผู้ประกอบการในด้านการวิจัยและพัฒนา แต่ต้องยอมรับว่า ก็

ยงัมช่ีองว่างส�าหรบั SME ในการน�างานวิจยัไปใช้ประโยชน์ทางธรุกิจ 

เนือ่งจากการทีผู่ป้ระกอบการ SME จะน�าเอาเทคโนโลยไีปลงทนุท�า

ในเชิงพาณิชย์เองเลยนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้เงิน

ลงทุนจ�านวนมาก และผู้ประกอบการเองบางครั้งก็ยังไม่มีความ

มั่นใจ วว.จึงมีการสร้าง Demonstration Pilot Plant หรือโรงงาน

สาธิตน�าทางขึ้น ซึ่งก�าลังจะแล้วเสร็จในปีหน้าคือ สายการผลิต

อาหารแช่อ่ิมอบแห้งและเคร่ืองด่ืม และศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อ

จุลินทรีย์   

 “สมมติผู้ประกอบการมาดงูานวิจยัแล้วคดิว่าจะเอางานวจิยันีไ้ป

ผลิตเครื่องดื่มสักตัวหนึ่ง แทนที่จะไปซื้อที่ดิน ลงทุนติดตั้ง

เครื่องจักรก็ไม่ต้อง สามารถมาใช้ที่ Demonstration Pilot Plant 

ซึง่ข้อดคีอื จะมนีกัวจิยัเหมอืนเป็นพีเ่ลีย้งให้ด้วยตลอดกระบวนการ 

โครงการนีจ้ะช่วยให้ผูป้ระกอบการ SME เริม่ต้นได้ง่ายขึน้ และหลงั

จากท่ีเขาแข็งแรง มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะออกไปท�าเอง

ได้”

 ท้ังหมดนี้คือ งานบางส่วนในปีนี้และเป็นทิศทางของ วว.ซึ่ง

สุดท้ายแล้ว ผู้ว่าการ วว.บอกว่า วว.เป็นองค์กรที่จะต้องตอบโจทย์

ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก การที่ วว.จะเลือกวิจัย 

และพัฒนางานใด ต้องน�าความต้องการของภาครัฐและภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมมาคิดโจทย์ในการท�าวิจัย เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นงาน

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

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

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

 SME Startup เล่มเดือนนี้ เป็นเล่มที่ครบรอบ 2 ปี ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 

แต่ต้องยอมรบัว่าในโลกของธรุกจิ SME มีเรือ่งราวต่างๆ เกดิขึน้มากมาย เทคโนโลยมีกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็ ดจิติอลท�าให้โอกาส

ทางการท�าธุรกิจมีมากขึ้น รูปแบบการท�าธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดเทรนด์การด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ คนรุ่นใหม่สนใจอยากจะ

เป็นนายตัวเองมากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือน ซึ่งท�าให้เราได้เห็นผู้ประกอบการอายุน้อยจ�านวนมากที่ก่อร่างสร้างตัวในโลกของ

ธุรกิจ ทั้งที่ประสบความส�าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และล้มลุกคลุกคลาน ขณะเดียวกันก็มีหลายๆ ธุรกิจทีเดียวที่เกิดข้ึนใหม่จาก

พฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนรุ่นใหม่ 

 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทีมงาน SME Startup มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับ SME หลายราย แวะเวียนไปดูธุรกิจของ SME มากมาย 

ทีล้่วนแต่เป็นคนรุน่ใหม่ โดยบางคนเริม่ต้นธรุกิจตัง้แต่ยังเรยีนมหาวทิยาลัยด้วยซ�า้ ซ่ึงพบว่าส่ิงหน่ึงทีท่กุคนมีเหมือนกันคือความกล้า

ที่จะลงมือท�า เพราะถ้าพวกเขาไม่ลอง ไม่ลงมือท�า โอกาสส�าเร็จจะเป็น 0 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยหลายคนไม่ได้มีความรู้ทางธุรกิจ

เลย ขณะที่หลายคนเริ่มต้นจากเงินส่วนตัวอันน้อยนิด เพียงแต่พวกเขามีแรงบันดาลใจ มองเห็นลู่ทางและอาศัยความตั้งใจจึงท�าให้

ประสบความส�าเร็จ ดังนั้น จริงๆ แล้ว ไม่ว่าโลกธุรกิจจะหมุนเปลี่ยนแปลงอย่างไร หากรู้จักมองหาโอกาสและคว้าเอาไว้คุณก็จะเป็น

ผู้ประกอบการเต็มตัวได้ 

มาเป็น SME เต็มตัวกันเถอะ

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup

ISSUE 34/  jULY 2016

บรรณาธิการอ�านวยการ สจิุตรา บณุยขจร บรรณาธิการ รชัน ีพันธ์รุง่จติติ กองบรรณาธิการ กฤษณา สังข์วงค์ เจษฎา ปริุนทวรกุล  
บรรณาธิการเวบ็ไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดนิทร์ หวัหน้าฝ่ายประสานงานภายใน สชุนัษา แก้วโคตร หวัหน้าฝ่ายภาพ ชาครติ ยศสวุรรณ์  
ฝ่ายภาพ กฤษฎา ศิลปไชย บรรณาธิการฝ่ายศลิปกรรม กมลศักดิ ์ เสยีงสนัน่ หวัหน้าฝ่ายพิสจูน์อกัษร อดุม วรจารวุรรณ  
พิสูจน์อักษร วรนุช โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782 หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและการตลาด  
ศิรพิรรณ บญุวันต์ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด ธญัวรรณ แก้วหน ูศรัณย์ นวลด ี กัญชพร คูตระกูล หวัหน้าฝ่ายการตลาด  
คริษฐา ทองมาก ฝ่ายการตลาด จตุพิร โลจายะ ฝ่ายสมาชกิ อมรรตัน์ ยาไทย หวัหน้าฝ่ายบัญชแีละการเงนิ นติยา สงัทพิย์  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศิรินาฎ ลินจงรัตน์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร

CONTENTS

Photo : Otto

10 
YOUNG MONEY MAKER 

จากเงินลงทุน 300 ดอลลาร์ฯ ฮาร์ท เมน ไม่คาดคิดว่า 

ธุรกิจเทียนหอมที่เขาริเริ่มเมื่ออายุเพียง 13 ปี  

จะท�าให้เขากลายเป็นผู้ผลิตเทียนหอมกลิ่นพิเศษส�าหรับผู้ชาย 

ที่ท�ายอดขายเกือบ 300,000 กระป๋องต่อปี 

12 
ScOOp 

แต่ไหนแต่ไรมา การท�าโฆษณาในรูปแบบเดิมๆ มักใช้ดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์  

แต่ในวันนี้การมีโซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนการมีสื่ออยู่ในมือ 

จึงท�าให้การท�าตลาดเปลี่ยนแปลงไป และมีกลยุทธ์  

Influencer Marketing การท�าการตลาดบนออนไลน์ 

ที่ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ และปั่นยอดขายให้ฮิตติดลมบน 

14 
MONEY

อยากปรับกลยุทธ์ หรือขยายตลาด ต้องไม่พลาดเรื่องค�านวณต้นทุน

16-17 
SELF-EMpLOYED 

พบกับ สิริกุล สมเรือง กับ BRAVEBABE  

ชุดชั้นในลูกไม้ของสาวมีสไตล์ และ บุศยา หมั้นทรัพย์  

ผู้สร้าง PAPERS ให้สวยงามในความเรียบง่าย

21 
HEALTH 

มาเข้าใจระบบเผาผลาญแต่ละวัย และเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตอาจเปลี่ยน

22 
LIFE STYLE  

PENCAVE Co-Working Space ในป่า

24 
TRAVEL 

บ้านป่าแป๋...ชีวิตหยัดยืนด้วยเรื่องราวพืชพรรณ

30 
THE GUEST 

วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ เจ้าของ Foto Hotel กับข้อคิดเรื่อง  

“แบรนด์” เหนื่อยตอนเริ่มต้น แต่เก็บกินได้ยาวนาน

24

16

ติดตามข่าวสารและข้อมูลท่ีน่าสนใจได้ใน
 SME Startup

22

12

p3 editor'note.indd   3 7/4/2559 BE   10:39 PM



	 การท�างานเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนญี่ปุ ่นรุ ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย	 จากที่เคยยึดติด	 Lifetime	 Employment	 

หรือการท�างานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งตั้งแต่แรกจนเกษียณอย่างที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เคยท�า	 ก็เปลี่ยนมาเป็นท�างานระยะสั้น	 เก็บเงินได้

ก้อนหนึ่ง	 ออกเดินทางท่องเท่ียวหาประสบการณ์	 เมื่อเงินหมดก็กลับมาหางานท�าใหม่	 เก็บเงิน	 และลาออก	 วนอยู่อย่างนี้	 แต่ช่วง	 

4-5	ปีที่ผ่านมา	กระแสการเป็นเจ้าของกิจการเริ่มมาแรง	

	 รายงานของเจแปน	 ไฟแนนซ์	 คอร์ปอเรชั่น	 สถาบันการเงินสังกัดรัฐบาลญี่ปุ่นระบุแม้	 83	 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ 

ในวงการไอทีจะเป็นผู้ชาย	แต่ระยะหลังจ�านวนผู้หญิงเริ่มมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สาเหตุอาจจะมาจากการท�างานในบริษัทแบบดั้งเดิม

หาความก้าวหน้าได้ยาก	 บวกกับบริษัทญี่ปุ่นขาดความยืดหยุ่น	 ท�าให้สาวๆ	 ท่ีมีความสามารถยอมเส่ียงท่ีจะไปแสวงหาโอกาส 

ในต่างประเทศ	ในงาน	Slush	Asia	2016	ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	ใกล้กรุงโตเกียว	มี	Startup	110	รายจาก	15	ประเทศ 

เข้าร่วมเพื่อเสนอโครงงานธุรกิจกับผู้สนับสนุนทุน	 หรือ	 VC	 (Venture	 Capital)	 ปรากฏว่า	 3	 ใน	 5	 ของผู้ชนะเลิศอันดับต้นๆ	 

เป็นผู้ประกอบการหญิง	อย่างไรก็ตาม	การเข้าหาผู้สนับสนุนทุน	หรือ	VC	ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับ	Startup	จากญี่ปุ่น	

	 เห็นไหมว่า	สาวๆ	เก่งไม่แพ้ผู้ชายเลย

	 การออกแบบส�านักงานก็มีเทรนด์กับเขาเหมือนกัน	 ประธาน	 ธีระธาดา	 บรรณาธิการบริหารนิตยสาร	 ART4D	 

พูดในงาน	Modernform	Trend	Forum	2016	เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบส�านักงานที่กลายเป็นกระแส	ประกอบด้วย	

4	เทรนด์ด้วยกัน	ได้แก่	1.Reimagine	the	Old	คือการฟื้นฟูอาคารเก่า	โกดังเก่า	ตึกเก่า	ให้กลับมามีชีวิตใหม่	อาจจะ

ไม่ใช่เทรนด์ใหม่	แต่ปี	พ.ศ.2559-2560	กระแส	Home-Coming	(ท้องถิ่นนิยม)	จะแทรกเข้ามาเมื่อผู้คนที่ท�างานในเมือง

เริ่มเบื่อหน่ายและหวนคืนสู่บ้านเกิด	 2.Collaboration	 คือการออกแบบออฟฟิศสไตล์	 Me	 and	We	 คือที่มีทั้งพื้นที่ 

ส่วนตัวส�าหรับพนักงานแต่ละคน	 และต้องจัดสรรพื้นที่ส่วนรวมท่ีกว้างขวางพอสมควรให้ทุกคนได้นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

	 เทรนด์ที่	 3.Into	 the	 Wild	 เป็นแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติที่พัฒนามาจากเร่ืองของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อดึงธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศ	 เช่น	 การสร้างพื้นที่ท�างานกลางสวนที่เปิดโล่ง 

มองออกไปเห็นต้นไม้และธรรมชาติ	 และ	 4.Experimental	 คือออฟฟิศแบบทดลองที่ไม่เหมือนใคร	 คือออกแบบตาม 

ที่ตัวเองต้องการ	เช่น	การดีไซน์โต๊ะท�างานแบบแปลกแหวกแนวที่สามารถนอน	หรือยืนท�างานได้	เป็นต้น	

	 ออฟฟิศใครเกาะกระแสไปกับเทรนด์เหล่านี้บ้าง?

Workplace Trend 2016

ภาษาแห่งอนาคต

สถิติผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเอเชีย

สาวญี่ปุ่นสนใจ Startup มากขึ้น

	 Vserv	เผยผลส�ารวจการใช้สมาร์ทโฟนใน	4	ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

ได้แก่	 ไทย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และฟิลิปปินส์	 โดยมีการส�ารวจตลอดปี	 

พ.ศ.2558	ทีผ่่านมา	และมกีารคาดการณ์ว่าผูใ้ช้สมาร์ทโฟนในไทยปีนีจ้ะมจี�านวน	

20	ล้านคน	มาเลเซีย	11	ล้านคน	อินโดนีเซีย	65.2	ล้านคน	ซึ่งเป็นจ�านวนสูงสุด	

และฟิลิปปินส์	 29.9	ล้านคน	Vserv	ยังพบอีกว่า	แม้มาเลเซียจะมีผู้ครอบครอง

สมาร์ทโฟนน้อยสุดคือ	 11	 ล้านคนแต่ผู ้คนกลับใช้เวลาไปกับมันมากสุด 

เมื่อเทียบกับ	3	ประเทศ	คือเฉลี่ยวันละ	187	นาที	หรือ	3	ชั่วโมง	7	นาที	

	 ด้านเอเชยีน	วอลล์สตรที	เจอร์นลั	เผยฟิลปิปินส์มกีารส่งข้อความผ่านโทรศัพท์

มากที่สุดในภูมิภาค	 ขณะที่อินโดนีเซียทวิตมากที่สุด	 ความนิยมในสมาร์ทโฟน 

ส่งผลต่อการเตบิโตของตลาดอ-ีคอมเมร์ิซในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยผู้บรโิภค

กว่า	100	ล้านคนจากจ�านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด	250	ล้านคนจับจ่ายสินค้า

ทางออนไลน์	 และ	 150	 ล้านคนเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทางอินเทอร์เน็ต	

ปัจจบุนัตลาดช้อปป้ิงออนไลน์เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มมีลูค่า	6,000	ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	โดย	24	เปอร์เซน็ต์เป็นการช้อปป้ิงเสือ้ผ้าและรองเท้า	และ	18	เปอร์เซ็นต์

เป็นสินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

	 ยิ่งมีคนใช้สมาร์ทโฟนมากๆ	 นั่นหมายความว่า	 โอกาสการเติบโตของ 

อี-คอมเมิร์ซก็ยิ่งมากตามไปด้วย

The besT preparaTion 
for Tomorrow is doing 

your besT Today.
การเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดสำาหรับวันพรุ่งนี้คือการทำาวันนี้ ให้ดีที่สุด

- เอช. แจ็คสัน บราวน์ จูเนียร์ นักเขียนอเมริกัน

	 แน่นอนว่าภาษาสากลทีใ่ช้สือ่สารทัว่โลกทีไ่ด้รบัความนยิมอนัดบั	 1	

ยังคงเป็น	“ภาษาอังกฤษ”	ที่แม้จะมีผู้ใช้งาน	527	ล้านคนจากจ�านวน

ประชากรโลกทั้งหมด	7,200	ล้านคน	แต่ก็ถือเป็นภาษาที่ทรงอิทธิพล

ตลอดกาล	และยังเป็น	Business	Language	หรือภาษาธุรกิจที่ใช้กัน

แพร่หลายสดุ	ล่าสดุบทความในหนงัสอืพมิพ์วอชงิตันโพสต์	คาดการณ์ 

อีก	3	ภาษาที่จะมีคนใช้งานมากที่สุดในอนาคต	ปี	พ.ศ.2593	ได้แก่	

1.	ภาษาจนี	ในทีน่ีห้มายถงึจีนกลางท่ีมีคนใช้ประมาณ	1,390	ล้านคน	

มากกว่าภาษาองักฤษ	3	เท่า	2.	ภาษาสเปน	เป็นภาษาท่ีแพร่หลายมาก

เป็นอนัดบั	2	รองจากภาษาองักฤษอยูแ่ล้ว	อกีท้ังยงัเป็นภาษาทีป่ระเทศ

ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐฯ	ใช้ควบคู่กับภาษาอังกฤษ	

	 3.	 ภาษาฝร่ังเศส	 ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา	 ภาษาฝรั่งเศสเสื่อม 

ความนิยมไปเยอะในยุโรป	 แต่เชื่อว่ามีแนวโน้มจะกลับมานิยมใหม ่

เมื่อตลาดแอฟริกาตะวันตกที่ใช้ภาษานี้เป็นหลักมีความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจขึ้น	วาณิชธนกิจ	Natixis	ถึงขั้น

ท�านายอีก	 34	ปีข้างหน้า	ฝรั่งเศสจะกลายเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกอันเนื่องมาจากการเติบโตของประชากร

ในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก

	 เตรียมพร้อมฝึกปรืออีกสักภาษาหนึ่งท่าจะดี
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ของผู้ใช้เฟซบุ๊กไทย

2 เรื่องยอดฮิตในเทคโนโลยี

3 เรื่องยอดฮิตในการช้อปปิ้งและแฟชั่น

3 เรื่องยอดฮิตในความบันเทิง

คนไทย

สนใจอะไร

มากที่สุด

การช้อปปิ้ง

และแฟชั่น

อาหาร

และเครื่องดื่ม

การออกก�าลังกาย

และความเป็นอยู่ที่ดี

กีฬาและกิจกรรม

กลางแจ้ง

ครอบครัว

และความสัมพันธ์

งานอดิเรก

และกิจกรรม

เทคโนโลยี ธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

ความบันเทิง

อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์

เครื่องแต่งกาย

เกม

ช้อปปิ้ง

ดนตรี

ความงาม

ภาพยนตร์

โทรศัพท์มือถือ 

92.9%

ตื่นเต้น

57.7%

เพลงร็อก

67.5%

วิดีโอเกม

80%

สปา

92%

ร้านขายสินค้าลดราคา

78.6%

เสื้อผ้าผู้ชาย

84.6%

เครื่องส�าอาง

87.5%

ช้อปปิ้งออนไลน์

81.3%

เสื้อผ้าสตรี

94.1%

การ์ตูน

63.3%

เพลงร็อก

76.9%

วิดีโอเกม

53.3%

ซอฟต์แวร์

91.7%

ซอฟต์แวร์

91.7%

โทรศัพท์มือถือ

93.3%

ความสนใจ

ยอดฮิตของผู้ชาย

1. ความบันเทิง

2. การช้อปปิ้งและแฟชั่น

3. เทคโนโลยี

ความสนใจ

ยอดฮิตของผู้หญิง

1. การช้อปปิ้งและแฟชั่น

2. ครอบครัวและความสัมพันธ์

3. ความบันเทิง
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	 Brother	ScanNCut	รุ่น	CM700	คือเครื่องตัดที่สามารถตัดได้ทั้งกระดาษ	หนัง	พลาสติก	ผ้า	และแผ่นโฟม

ชนิดบางให้ได้รูปทรงตามต้องการคล้ายการท�างานของเครื่องตัดสติกเกอร์	 แต่สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น 

การสั่งงาน	 แก้ไข	ผ่านจอ	LCD	แบบสัมผัสได้เลย	 โดยไม่ต้องต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์	 เพราะมีสแกนเนอร์	

Built-in	ในตัวเครื่อง	ท�าให้สามารถท�างานได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว

	 CakeCodeCafe	 ร้านเบเกอรีที่พร้อมเสิร์ฟทั้งเมนูเคร่ืองดื่มและเบเกอรีโฮมเมด	 ที่มี	 ก้องกฤษณ์	 

นิลวิเชียร	 เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง	 เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้มีโอกาสทดลองใช้เครื่อง	 ScanNCut	 รุ่น	 CM700	 

โดยก้องกฤษณ์เลือกที่จะเอาเครื่องตัวนี้มาแต่งหน้ากาแฟลาเต้อาร์ต	ด้วยการดีไซน์แบบเป็นชื่อร้านตามโลโก้	 แล้วใช้

เคร่ืองนี้	 ตัดแบบออกมาตามที่ต้องการ	 และได้กาแฟลาเต้อาร์ตที่มีชื่อร้านอยู่บนฟองนม	 แบบเก๋ไก๋ไม่ซ�้าใคร	 

ไว้รับประทานกับเค้กมะพร้าวอ่อน	ซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้าน	

	 “เครื่องนี้ใช้งานไม่ยาก	 เป็นตัวช่วยที่ดีต่อธุรกิจของผมอย่างมากในด้านการสร้าง	 Branding	 เพราะนอกจาก

ลูกค้าจะรับประทานเค้กและชา	 กาแฟที่มีรสชาติอร่อยให้อิ่มท้องแล้ว	 ลูกค้ายังต้องการอาหารตาที่สวยงาม 

และมีความคิดสร้างสรรค์	 ซึ่งการแต่งหน้าเค้กและเครื่องดื่มด้วยลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ช่วยดึงดูด 

ความสนใจของลกูค้าได้มาก	ท�าให้เกดิการบอกต่อทัง้แบบปากต่อปากและโพสต์บนโซเชยีลมเีดยีต่างๆ	รวมทัง้เกดิการ

จดจ�าได้ว่า	 ลายบนหน้าเค้กและเครื่องดื่มลายนี้เป็นของร้านไหน	 เคร่ือง	 ScanNCut	 ช่วยให้การท�าแม่พิมพ์ 

ส�าหรับแต่งหน้าเค้กและเคร่ืองดื่มกลายเป็นเร่ืองง่ายข้ึน	 เพียงสแกนแบบที่ต้องการเข้าเคร่ือง	 เลือกรูปแบบการตัด 

ที่ต้องการ	 และสั่งตัดได้เลย	 ผมยังได้ทดลองตัดสติกเกอร์โลโก้ร้าน	 และการท�าการ์ดส�าหรับมอบให้ลูกค้าก็ไม่ยาก	 

และเสร็จในเวลาอันรวดเร็วด้วย”

	 เคร่ือง	 ScanNCut	 รุ่น	 CM700	 มีจุดเด่นที่การตัดขอบชิ้นงานได้คม	 เนี้ยบ	 ยิ่งกว่าการใช้มือตัด	 

และยังเลือกได้ว่าต้องการตัดภาพแบบไหน	เช่น	ตัดคอมพิวเตอร์แบบ	out	line	ตัดแบบเจาะโปร่ง	ตัดตามเส้น	

หรือตดัโดยเว้นระยะห่างจากขอบภาพ	และยงัสามารถตัง้ค่าความเร็วในการตดั	ปรับขนาดของภาพ	เพิม่จ�านวน

ภาพที่ต้องการตัดได้ตามต้องการ	และมีฟังก์ชันทดลองตัด	เพื่อป้องกันความผิดพลาดเกิดกับชิ้นงาน

	 นอกจากงานตัดแล้ว	 เครื่องนี้ยังมีฟังก์ชันสแกนในตัวเครื่องที่สแกนได้ทั้งภาพวาดและภาพถ่ายทั้งภาพ

ขาวด�าและภาพสีที่มีความละเอียด	 300	 dpi	 หรือเลือกใช้ภาพที่มีในเครื่องก็ได้	 ซึ่งมีภาพให้เลือกใช้กว่า	 

600	รูป	ลายแพตเทิร์น	100	ลาย	ฟอนต์อักษร	7	ฟอนต์	ที่ส�าคัญ	และยังมีช่องเสียบ	USB	ข้างเครื่อง	

ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการตัดสั่งภาพไฟล์	SVG,	fCM	ที่บันทึกไว้ในแฟลตไดร์	(เครื่อง	 

ScanNCut	รุ่น	CM700	อ่านได้เฉพาะไฟล์	SVG,	fCM	ถ้าต้องการใช้ภาพไฟล์อื่นต้องแปลงไฟล์ผ่าน

เว็บไซต์	scanncutcanvas.brother.com/en)

	 เคร่ืองนี้นอกจากใช้งานง่ายแล้ว	 การดูแลรักษาตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ที่ใช้	 เช่น	 แผ่น	Mat	 ก็ท�าได้ง่าย 

แค่ใช้ทิชชู่เปียกชนิดไร้แอลกอฮอล์เช็ดอย่างเบามือให้ทั่วแผ่น	 ไม่ควรเช็ดหรือถูโดยลงน�้าหนักมือมาก	 

เพราะจะท�าให้กาวที่ติดกับแผ่น	 Mat	 หลุด	 จากนั้นใช้แผ่นพลาสติกใสปิดแผ่น	 Mat	 ไว้เพื่อป้องกันฝุ่น 

และสิ่งสกปรกอื่นๆ	เกาะติดแผ่น	Mat	

	 นอกจากร้านกาแฟและเบเกอรีที่ต้องการแม่พิมพ์ที่สร้างสรรค์ตกแต่งศิลปะบนหน้ากาแฟและเบเกอรีแล้ว	

ธุรกิจอื่นๆ	 ก็สามารถน�าเคร่ือง	 ScanNCut	 รุ่น	 CM700	 ไปใช้ได้	 เช่น	 ร้านสติกเกอร์ที่ต้องการ 

ย่นระยะเวลาการตัด	 เครื่องนี้ช่วยให้ท�างานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน	 รวมไปถึงร้านนามบัตร	 ร้านอิงค์เจ็ต 

รวมถึงธุรกิจงานฝีมือ	 อย่างงานควิลท์ก็สามารถน�าเครื่องนี้ไปเป็นผู้ช่วยให้การท�าธุรกิจสะดวกรวดเร็ว 

มากยิ่งขึ้น

	 การท�าธุรกิจในยุคปัจจุบันการสร้างความแตกต่าง	 หรือท�าอย่างไรให้ 

สินค้าหรือบริการมีความน่าสนใจ	 กลายเป็นเรื่องท่ีแต่ละธุรกิจต้องให้ความ

ส�าคัญ	เทคโนโลยีจึงเป็นตัวช่วยส�าคัญที่ท�าให้ไอเดียต่างๆ	กลายเป็นรูปธรรม

มากขึ้น	 ScanNCut	 รุ่น	 CM700	 เครื่องตัดอเนกประสงค์	 จาก	 Brother	 

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มาตอบโจทย์การสร้างความต่างให้ธุรกิจอย่างง่ายๆ	

ScanNCut รุ่น	CM700
ตัวช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ร้านค้า
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เพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่และช่องทางใหม่

	 “เราอยากท�าเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองมานานแล้ว	 เมื่อมองแนวโน้มตลาดในตอนนี้ก็เห็นว่า	 ธุรกิจเสื้อผ้าก�าลังเป็นที่นิยม	

ผูค้นเลอืกซือ้เสือ้ผ้าทีไ่ม่ใช่แบรนด์ห้างกนัมากขึน้	ฉะน้ันน่ีจงึถึงเวลาทีค่วรลงมอืท�าแบรนด์ตวัเอง	เพราะเรามข้ีอได้เปรียบ

หลายอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า	 การเลือกสรรวัสดุ	 และแรงงานที่มีพร้อมทั้งช่างตัดเย็บ 

และช่างแพตเทิร์น	 ท�าให้ไม่ต้องเสียเงินไปจ้างช่างข้างนอกให้วุ่นวาย	 ไม่ต้องเสียเวลาไปหาช่าง	 และยังม่ันใจได้ว่างาน 

จะออกมามีคุณภาพและตรงตามความต้องการ	เพราะเราเป็นผู้ควบคุมดูแลเองทั้งหมด”

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะมีความได้เปรียบจากพื้นฐานดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอ	 เพราะสินค้าที่จะตอบโจทย์ความต้องการ 

ผูบ้รโิภคในยคุนีไ้ด้จะต้องมีความแตกต่าง	มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้วย	นัน่จงึท�าให้เธอเลือกท�าเส้ือผ้าผูห้ญงิสีพาสเทลทีใ่ห้

ลุคหรูหรา	สวยงาม	แต่ราคาเอื้อมถึง	ภายใต้ชื่อแบรนด์	Guywan	และขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก	เพราะเข้าถึง

กลุ่มสาวๆ	วัย	18-30	ปี	ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

	 “คอลเลกชัน่แรกท่ีท�าชือ่	Winter	of	Love	ได้รบัการตอบรับดมีาก	เพราะนอกจากมใีห้เลือกทัง้ไซส์	S,	M,	L	และ	XL	แล้ว	

ผ้าที่ใช้ตัดและลายผ้ายังแตกต่างจากเสื้อผ้าแบรนด์อื่นในท้องตลาด	 โดยเราตั้งใจเดินเส้นลายผ้าแบบตาราง	 และตัดชุด

ด้วยผ้ายู่ยี่	 ซึ่งให้สัมผัสนุ่มและนิ่มเพราะบุด้วยฟองน�้า	 และทุกชุดมีซับใน	 ท�าให้ไม่ระคายผิวเวลาสวมใส	่ ไม่เพียงเท่านี	้ 

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น	เรารับตัดชุดแบบ	Made	to	Order	ด้วย	โดยลูกค้าเลือกแบบ	สี	และไซส์

ได้ตามต้องการ	แต่สีและแบบต้องเป็นของคอลเลกชั่นนั้นๆ”

	 แม้จะรับตัดแบบ	Made	 to	Order	 และมีเสื้อผ้าในสต๊อกหลายไซส์	 แต่กระนั้น	 เธอก็ไม่กังวลเรื่องสินค้าค้างสต๊อก	

เพราะสั่งตัดชุดแต่ละไซส์ในจ�านวนไม่มาก	หากไซส์หมดก็สั่งตัดได้ตลอด	ส่วนการตัดแบบ	Made	to	Order	ก็ท�าได้ง่าย	

เพราะมีช่างตัดเย็บและช่างแพตเทิร์นของตนเอง

	 ไม่เพียงเท่านั้น	 เธอยังให้ความส�าคัญการท�าการตลาด	 โดยจะมีทีมดูแลการตลาดออนไลน์	 รวมถึงเรื่องการคัดเลือก

ภาพส�าหรับโพสต์ด้วย	โดยจะเลือกใช้นางแบบเอเชียเป็นส่วนใหญ่	เพราะต้องการขยายตลาดไปประเทศต่างๆ	ในเอเชีย	

นอกจากภาพ	 Lookbook	 แล้ว	 เธอยังใช้วิดีโอโฆษณาที่มีความยาวไม่เกิน	 1	 นาทีมาดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วย	 

เพราะมองว่าวิดีโอจะท�าให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า	เมื่อใส่ชุดแล้วจะสวยไหม	ใส่แล้วเดินจะเป็นยังไง	และเมื่อลูกค้า

ได้เห็นรายละเอียดของสินค้าเยอะขึ้น	พวกเขาก็ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นตามไปด้วย		

Biz OppOrtunity

4 วิธี
รับมือเศรษฐกิจแย่

	 ในทุกช่วงจงัหวะของการท�าธรุกจิไม่ได้ราบรืน่เสมอไป	บางครัง้

อาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรค	 ทั้งที่มาจากภายในและภายนอก

องค์กร	ท�าให้เส้นทางไม่เป็นอย่างใจคดิ	ยิง่ในภาวะเศรษฐกจิเช่นนี้	

ผู้ประกอบการไซส์เล็กท่ีสายป่านไม่ยาวอาจยิ่งล�าบาก	 แต่กระนั้น

หากมีความอดทน	 รู้จักปรับตัว	 มองหาลู่ทางใหม่อยู่ตลอดเวลา	 

ก็จะสามารถกลับมาเข้มแข็งได้อีกคร้ัง	 ลองมาดูกันว่ามีวิธีรับมือ

ภาวะเศรษฐกิจแย่ๆ	อย่างไรได้บ้าง

	 จริงๆ	 แล้วในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนี้ก็คงไม่ได้มีแค่ธุรกิจใดธุรกิจ

หนึ่งที่มีความเดือดร้อน	 ลองหันไปมองรอบๆ	ตัวแล้วหาพันธมิตร

ทางธรุกจิ	โดยอาจจะจบัมอืร่วมกนัท�าการตลาด	พาไปหาช่องทางใหม่	

ไปต่างประเทศด้วยกัน	เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย	เป็นต้น

GUYWAN
พลิกความได้เปรียบมาสร้างแบรนด์ใหม่

Text : Kritsana s. / Photo : Otto

 guywanofficial
 guywanofficial
 guywanofficial

	 โดยใช้นวัตกรรม	เศรษฐกิจไม่ดีไม่ได้หมายความว่า	เราจะต้อง

หยดุพฒันาสินค้า	ท�าการตลาด	เพราะบ่อยครัง้ท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกจิ	

จะกลายเป็นความกดดันให้ดิ้นรนเพ่ือสร้างทางรอด	 เราจึงได้เห็น

สินค้า	หรือการท�าการตลาดที่แปลกใหม่เสมอ  

	 ลดรายจ่ายเท่าที่จะสามารถท�าได้	โดยต้องดูว่าต้นทุนอะไรบ้าง

ที่สามารถปรับลดได้	 เช่น	 หากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

เพื่อติดต่องาน	 ประชุม	 ลองหันมาใช้วิธีการสื่อสารผ่านออนไลน์	

หรือปรับลดขนาดของสต๊อกลง	 ถ้าสินค้าชนิดไหนดูทีท่าแล้วจะ 

ขายไม่ดีก็ลองจัดโปรโมชั่น	 เพื่อเคลียร์ให้เป็นเงินสดไว้ก่อนดีกว่า	

หรอืของบางอย่างทีเ่คย	Outsource	ออกไป	กจ็ะต้องเริม่เอากลบัมา

ท�าเอง	เป็นต้น

	 แม้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่า	 การขยายฐานลูกค้าใหม่จะท�าได้

ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่จะละเลยไม่ได้	 โดยอาจลองหันมาใช้ 

ช่องทางออนไลน์ซึง่ต้นทุนต�า่	หรอืออกไปหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ	

เป็นต้น

การปรับแผนค่าใช้จ่าย

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

มองหาวิธีการใหม่ๆ 

	 หากครอบครัวท�าธุรกิจอยู่แล้วการคิดจะต่อยอดสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมา	ย่อมมีความได้เปรียบ	เพราะจะมีทั้งองค์ความรู้	

ซัพพลายเออร์	แรงงาน	ประสบการณ์	เพียบพร้อม	ซึ่ง กนกวรรณ แสงวงศ์	เป็นคนหนึ่งที่มองเห็นโอกาสจากธุรกิจ

ครอบครัวที่รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า	รวมถึงยูนิฟอร์มของบริษัทต่างๆ	มานานกว่า	10	ปี	ประกอบกับเห็นแนวโน้มพฤติกรรม

ลูกค้าที่อยู่บนออนไลน์มากขึ้น	จึงตัดสินใจใช้ความได้เปรียบดังกล่าวลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ของตนเอง
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

	 เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน	 ถือว่าฮาร์ทประสบความส�าเร็จ

อย่างมาก	 น่ันเป็นเพราะความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะ

ลงมอืท�า	เรือ่งราวเริม่ต้นจากการเหน็น้องสาวท�าเทยีนหอมขายเพือ่

หาเงินให้โรงเรียน	เขาจึงตั้งค�าถามว่า	“ท�าไมเทียนหอมที่ขายจึงมี

แต่กลิ่นหวานๆ	กลิ่นผู้หญิงๆ	อย่างกลิ่นวานิลลา	กลิ่นดอกไม้	มี

ใครคิดจะท�าเทียนหอมส�าหรับผู้ชายบ้างไหม	 กล่ินที่ไม่มีขายมา

ก่อน”	 ฮาร์ทยอมรับว่า	 เขาตั้งค�าถามกวนๆ	 เพื่อแหย่น้องสาวไป

อย่างนั้นเอง	แต่พ่อกับแม่กลับยุให้เขาท�าจริงๆ

	 ด้วยความที่อยากหารายได้เสริมเพื่อซื้อจักรยานวิบากคันละ	

1,200	 ดอลลาร์ฯ	 ที่หมายตาไว้	 เขาจึงยอมทุบกระปุกน�าเงินเก็บ	

100	ดอลลาร์ฯ	และหยิบยืมจากพ่อแม่อีก	200	ดอลลาร์ฯ	รวมเป็น	

300	ดอลลาร์ฯ	ลงทุนท�าเทียนขาย	นอกจากวางแผนไว้ว่ากล่ินของ

เทียนต้องแตกต่างจากทั่วไปและเจาะกลุ่มผู้ชาย	 ภาชนะที่บรรจุ

เทียนก็ต้องไม่ใช่แก้ว	 เซรามิกหรือวัสดุเหมือนคนอื่น	 แต่ต้องเป็น

อะไรทีร่ไีซเคลิได้และหาได้ง่ายทัว่ไป	ขณะทีน่ัง่ในครวั	ฮาร์ทเหลอืบ

เห็นกระป๋องซุป	 จึงเกิดไอเดียว่าจะน�ากระป๋องซุปนี่แหละมาท�า

บรรจุภัณฑ์เทียนหอมเพราะขนาดก�าลังเหมาะ

	 ฮาร์ทติดต่อซื้อวัตถุดิบ	เช่น	แว็กซ์	และเคมีต่างๆ	ที่สร้างกลิ่น

จากซพัพลายเออร์	เกบ็กระป๋องซปุทีใ่ช้แล้วมาล้างท�าความสะอาด	

และลงมือท�าเทียนในครัว	เขาแบ่งกลิ่นเทียนออกเป็น	3	หมวดหมู่

คือ	กลิ่นอาหาร	กลิ่นธรรมชาติ	และกลิ่นที่ท�าให้นึกถึงอดีต	กลิ่นที่

เขาออกแบบมาได้แก่	 กลิ่นพิซซา	กลิ่นกาแฟ	กลิ่นดิน	กลิ่นหญ้า

เพิ่งถูกตัด	กลิ่นกองไฟ	กลิ่นถุงมือหนัง	และกลิ่นไปป์	เป็นต้น	

	 ฮาร์ทขายเทยีนหอมให้เพือ่นๆ	คนรูจ้กั	และเปิดเวบ็ไซต์	www.

man-cans.com	จ�าหน่ายทางออนไลน์	นอกจากนั้น	ยังน�าเทียน

ไปเสนอขายตามร้าน	 ซึ่งเป็นโชคของฮาร์ทที่ร้านค้าส่วนใหญ่รับ

เทยีนเขาไว้ขาย	อาจเป็นเพราะเป็นของแปลก	และราคาไม่แพง	แค่

กระป๋องละ	5	ดอลลาร์ฯ	ระยะเวลาไม่ถึงปี	

	 ช่วงแรกๆ	ยอดขายอยู่ที่ประมาณ	300	กระป๋องต่อสัปดาห์	แต่

หลังจากที่หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินน�าเสนอเร่ืองราวของฮาร์ท	 อีกทั้ง

ส�านกัข่าวเอพยีงัน�าไปเผยแพร่	ท�าให้ฮาร์ทเป็นทีรู่จ้กั	ส่งผลให้ยอด

ขายเพิม่ขึน้จากไม่กีร้่อย	เป็นครึง่หมืน่ช้ินในชัว่ข้ามคนื	เมือ่ออร์เดอร์

เพิ่ม	 ฮาร์ทจึงขยับขยายสถานที่ผลิตจากในครัวที่บ้าน	 เป็นการ 

เช่าพื้นที่โกดังและจ้างคนงาน	5	คนมาช่วยผลิต	และใช้วิธีบริจาค

ซุปกระป๋องให้โรงทานเพื่อคนจรจัดหลายโรงทานใน	 4	 รัฐ	 ได้แก	่

โอไฮโอ	เพนซิลเวเนีย	มิชิแกน	และเวสต์เวอร์จิเนีย	หลังจากนั้นก็

ทยอยเก็บกระป๋องเปล่าจากโรงทานเหล่านั้นมาใช้	 เรียกได้ว่า

กระป๋องใส่เทียน	Man	Can	ทุกกระป๋องมาจากการบริจาคซุปให้

ผู้ยากไร้	และกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไป

 อย่างไรกต็าม	ธรุกจิทีเ่ตบิใหญ่ขึน้ท�าให้	Man	Can	ต้องเปล่ียน

วธิกีาร	คอืหนัไปจับมือเป็นพนัธมิตรกับบริษัทบเีวอร์	ครีก	แคนเด้ิล	

โค	ซึง่พนกังานส่วนใหญ่เป็นผูพ้กิารเป็นผูผ้ลติเทยีนให้	และยกเลกิ

การบริจาคซปุแล้วใช้กระป๋องทีผ่ลิตขึน้มาใหม่เพือ่การนี	้ถึงตอนนี	้

เทียนหอม	Man	Can	ก็วางจ�าหน่ายใน	150	ร้านค้าทั่วประเทศ	

และราคาถูกปรับขึ้นเป็นชิ้นละ	10	ดอลลาร์ฯ	โดยทุก	1	กระป๋องที่

ขายได้จะถกูหกั	75	เซนต์บรจิาคให้โรงทานเพือ่ช่วยเหลอืคนไร้บ้าน	

ที่ผ่านมา	Man	Can	บริจาคซุปไปแล้วกว่า	1	แสนกระป๋อง	และ

ให้เงินช่วยเหลือราว	35,000	ดอลลาร์ฯ

	 	ส�าหรบัยอดขาย	ปีทีผ่่านมา	Man	Can	จ�าหน่ายเทียนประมาณ	

260,000	กระป๋อง	สดัส่วนลกูค้าระหว่างชายกบัหญงิคอืครึง่ต่อครึง่	

ส่วนกลิ่นที่ได้รับความนิยมที่สุด	 ได้แก่	 กลิ่นหญ้าเพิ่งถูกตัด	กลิ่น

กองไฟ	กลิ่นที่ขายดี	คือกลิ่นเบคอน	กลิ่นรูทเบียร์	 กลิ่นดิน	และ

Young Money Maker

ซีอีโอวัยรุ่นกับธุรกิจเทียนหอมกลิ่นแมนๆ

กลิ่นบาร์บีคิว	 จากที่ขายทางออนไลน์	 และกระจายตามร้านค้า	

Man	 Can	 ยังเพิ่มช่องทางการขายคือรับผลิตเทียนหอมเพื่อเป็น

สนิค้าระดมทนุ	และผลติให้องค์กร	และบรษัิทต่างๆ	ไว้ส�าหรบัแจก

ลูกค้า	

	 ฮาร์ทเพิง่เข้าเรยีนมหาวิทยาลัยในปีนีเ้ป็นปีแรก	เขาจงึรามอืจาก

ธุรกิจ	โดยให้พ่อกับแม่ช่วยดูแลเป็นหลัก	เพื่อที่เขาจะทุ่มเทให้การ

เรียนเต็มท่ี	 แม้จะยังไม่ละทิ้งธุรกิจนี้	 แต่ฮาร์ทตั้งเป้าแล้วว่าต้อง

เรียนให้จบและอาจมองหาสิ่งใหม่ๆ	 ท่ีท้าทาย	 เช่น	 การท�าธุรกิจ

เอเย่นต์นกักฬีา	จากเดก็เกรด	8	ขีอ้าย	ไม่กล้าพดูต่อหน้าคนเยอะๆ	

ประสบการณ์ในฐานะนักธุรกิจรุ่นเยาว์บ่มเพาะให้ฮาร์ทมีความ

มัน่ใจขึน้	“ความจรงิผมขีอ้ายมาก	แต่การท�าธรุกจิท�าให้ผมได้ออก

จาก	Comfort	 Zone	 หรือพื้นที่สบาย	 ได้เปิดโลกทัศน์และมั่นใจ

มากขึ้น”	นอกเหนือจากการให้สัมภาษณ์สื่อ	ฮาร์ทยังเดินสายเป็น

วิทยากรตามโรงเรียนต่างๆ	บอกเล่าประสบการณ์ในการท�าธุรกิจ

ให้นักเรียน	400-500	คนฟัง		

	 ล่าสุดเขาได้รับรางวัลผู้ประกอบการอายุน้อยแห่งปี	 ประจ�าปี	

2558	จากสมาพันธ์อาชีพอิสระแห่งชาติ	และยังร่วมกับเครก	เมน	

คณุพ่อของเขา	เขยีนหนงัสอื	“One	Candle,	One	Meal”	ถ่ายทอด

ประสบการณ์การท�าธรุกจิ	และผลกัดนัคนอืน่ให้รเิริม่ธรุกิจเป็นของ

ตวัเอง	“ผมได้รบัอีเมลจากเด็กวยัเดียวกับผมจ�านวนมากท่ีเขียนมา

ถาม	เขียนมาขอค�าแนะน�า	ซึ่งผมเองก็พยายามจะตอบค�าถามให้

ดีท่ีสุด	 และผมมักจะบอกพวกเขาว่าอย่าจ�ากัดตัวเอง	 หรือคิดว่า 

ตวัเองยงัไม่โตพอท่ีจะสร้างความแตกต่าง	หาโอกาสทางการตลาด

ให้เจอ	 แล้วคุณจะได้ลูกค้า	 และคืนก�าไรสู่สังคม	 แล้วสังคมจะ

สนับสนุนคุณ”		

จากเงินลงทุนเบื้องต้น 

300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฮาร์ท เมน 

เด็กหนุ่มจากรัฐโอไฮโอไม่คาดคิดว่า

ธุรกิจเทียนหอมที่เขาริเริ่ม

เมื่อ 6 ปีก่อน ตอนที่เขาอายุเพียง 

13 ปีจะประสบความส�าเร็จ

เกินความคาดหมาย 

จากเด็กนักเรียนเกรด 8 

ปัจจุบันฮาร์ทซึ่งอยู่ในวัย 19 

ยังคงนั่งเก้าอี้ซีอีโอ

บริษัท Man Cans 

ผู้ผลิตเทียนหอมกลิ่นพิเศษ

ส�าหรับผู้ชายที่ท�ายอดขายเกือบ 

300,000 กระป๋องหรือราว 

3 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อปี 

พร้อมควบสถานะนักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

ที่มหาวิทยาลัยเคนต์ สเตท
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28 กรกฎาคม 2559

วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์

ผู้สร้างแบรนด์ Foto Hotel 

จนฮิตติดตลาด ด้วยวิธีคิดที่แตกต่าง

ส่งผลให้ประสบความสำาเร็จจนยากจะเลียนแบบ

ชนิสรา โททอง

เจ้าของแบรนด์ Diamond Grains

ผู้ปั้นแบรนด์อาหารคลีนออนไลน์ ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 

มียอดขายกว่าร้อยล้านบาทต่อปีในเวลาอันรวดเร็ว

สัมมน
า

สอบถามรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที ่

0-2270-1123-4 ต่อ 201, 202

www.smethailandclub.com

ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.



INFLUENCER
M A R K E T I N G

แต่ไหนแต่ไรมา การท�าโฆษณาในรูปแบบเดิมๆ มักใช้ดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์ แต่ในวันนี้การมีโซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนการมีสื่ออยู่ในมือ

จึงท�าให้การท�าตลาดเปลี่ยนแปลงไป เพราะต้องยอมรับว่าผู้บริโภคมีชีวิตผูกติดกับโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต 

ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือเพื่อเข้าเฟซบุ๊ก ไอจีตลอดเวลา บวกรวมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่จะต้องหาข้อมูล

ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า จึงท�าให้ Influencer หรือผู้ทรงอิทธิพลบนออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

 Influencer เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น เซเลบริตี ดารา เน็ตไอดอล 

หรอืแม้กระทัง่บลอ็กเกอร์ ล้วนมีฐานผูติ้ดตามเป็นจ�านวนมาก เมือ่

ถ่ายรูปคู่กับสินค้า เขียนคอนเทนต์แล้วโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก ไอจี 

โดยท�าให้รู้สึกว่ามีประสบการณ์ใช้สินค้าจริง รู้จริง จึงมีความน่า

เช่ือถือกว่าแบรนด์มาโฆษณาขายสนิค้าเอง และนีค่อืส่วนหนึง่ของ 

Influencer Marketing การท�าการตลาดบนออนไลน์ที่ช่วยสร้าง

การรับรู้แบรนด์ และปั่นยอดขายให้ฮิตติดลมบน 

 ข้อดีของการใช้กลยุทธ์การตลาด Influencer Marketing ก็คือ

การช่วยประหยดัเวลา เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ว 

ปั้นแบรนด์ ปั่นยอดขาย… แรงพอมั้ย

ใช้งบประมาณไม่สูงเม่ือเทียบกับการโฆษณา ด้วยเพราะจ�านวน 

ผูต้ดิตามที ่Influencer มอียูใ่นมอื และอทิธิพลของ Influencer เอง 
ทีจ่ะส่งผลต่อความรูส้กึ ความคดิ พฤตกิรรม รวมถึงการตดัสนิใจ

ของกลุ่มเป้าหมายได้ จงึท�าให้มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า

ของผู้ติดตาม 

 ดร.สุทธภัิทร อศัววชิยัโรจน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร คณะการ

สร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

บอกว่า เคยมีการส�ารวจพบว่า การใช้กลยทุธ์ Influencer Market- 
ing นี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับแบรนด์ได้ถึง 650 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่ามันมีผลในการส่งต่อข้อมูล ท�าให้

เกิดการแชร์ต่อกันไปเรือ่ยๆ จงึเป็นวิธกีารสร้างลกูค้าใหม่เพิม่ยอด

ขายได้อย่างรวดเร็ว โดยแม้ว่าเทรนด์ Influencer Marketing จะ
เริม่มาแล้วพกัใหญ่ แต่ตราบใดทีไ่ลฟ์สไตล์ของคนยคุนีย้งัอยูห่น้า

จอมือถือกลยุทธ์นี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่

  “Influencer Marketing นี้ถือว่ามีบทบาทมาก เพราะต้อง

ยอมรบัว่าเดีย๋วนี ้คนไม่ค่อยดโูทรทศัน์กนัแล้วด้วย แล้วพฤตกิรรม

ของผู้บรโิภคถ้าจะซือ้ของสักอย่างก็ต้องเซร์ิช (Search) อ่านข้อมลู

ก่อน ดจูากทีม่คีนรวีวิไว้ อย่างพนัทปิทีเ่ราเคยเหน็บางทกีจ็ะมหีน้า
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ท�ำอย่ำงไรให้ได้ผล

คอนเทนต์ร่วมกันระหว่างแบรนด์ และ Influencer เป็นคอนเทนต์

ที่ใส่ความเป็นตัวตนของ Influencer ใส่ความคิดของ Influencer 
ไปด้วย ซ่ึงจะท�าให้ตวัแบรนด์และสินค้านัน้เข้าไปอยู่ในคอนเทนต์นัน้

ได้อย่างเนียนๆ   

 	 เลือก	Influencer	ให้ตรงกับสินค้า	

  ถ้าแบรนด์เลือก Influencer ไม่ตรงกับสินค้าก็จะท�าให้

การสื่อสารออกไปไม่ชัดเจน หรือ Influencer บางคนรับงานเยอะ

หลากหลายเกินไป วันนี้ถ่ายรูปโพสต์แบรนด์ตัวนี้ อีกวันโพสต์อีก

แบรนด์ผูบ้ริโภคจะรู้สึกสับสน ภาพไม่ชัด เกิดตัง้ข้อสงสัยได้ว่าใช้

สินค้าหรือได้ใช้บริการแบรนด์นั้นจริงหรือไม่ นอกจากนี้ ยังม ี

Influencer มากมาย เช่น ผูเ้ชีย่วชาญด้านไอที มอือาชพีด้านความ

งาม ซึ่งแต่ละ Influencer มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคต่างกัน ที่

ส�าคัญต้องดูด้วยว่าคนที่ติดตาม Influencer เป็นใคร ใช่กลุ่ม 

เป้าหมายหรอืไม่ ซึง่จะต้องเลอืกให้ Influencer ตรงกบัสนิค้าด้วย 

เช่น เซเลบริตีจะท�าให้แบรนด์น่าเชื่อถือ สร้างกระแสได้ดี ส่วน

เน็ตไอดอลสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้ดี เป็นต้น 

	 	 ความน่าเชื่อถือของ	Influencer	

  ความน่าเช่ือถอืเป็นเหมือนดาบสองคม ซึง่เราไม่มตีวักรอง 

Influencer โดยเฉพาะเน็ตไอดอลที่มีอยู่มากมาย แค่ถ่ายรูป 

เขียนคอนเทนต์แล้วก็โพสต์เชียร์ ท�าให้ความน่าเชื่อถืออาจน้อย

ลง ขณะที่บล็อกเกอร์อาจจะเขียนบอกจุดดีจุดด้อย ให้ข้อมูล  

2 ด้านได้ดกีว่า ซึง่หากใช้ Influencer ทีไ่ม่มคีวามน่าเชือ่ถือแล้วจะ

ส่งผลมายังแบรนด์ท�าให้ไม่น่าเชื่อถือตามไปด้วย เพราะเหล่า 

ผู้ติดตามจากที่เคยมอง Influencer คนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้จริง 

กลับมองว่าเป็นการรับจ้างโฆษณาไป

›› เลือก	Influencer	ให้โดน
 นกัการตลาดมกัจะเลอืก Influencer จากชือ่เสยีงความดงั และ

ฐานผู้ติดตามเป็นหลัก ยิ่ง Influencer คนไหนคนติดตามเยอะก็

จะยิง่ด ีแต่ทีจ่รงิแล้ว การเลอืก Influencer ต้องมปัีจจยัอืน่ประกอบ

ด้วย เพราะ Influencer แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ทั้งไลฟ์

สไตล์ บคุลกิ ความเชีย่วชาญ รวมถึงจ�านวนแฟนทีต่ดิตาม ดงันั้น 

ทีผ่่านมาเราจะเหน็ว่าบางคนโพสต์สนิค้าอย่างหนึง่ ส่งผลดสีนิค้า

ขายได้ แต่บางสินค้ากลับขายไม่ได้เลยก็มี 

 การเลือก Influencer จึงเป็นหัวใจของกลยุทธ์นี้ โดย  

ดร.สทุธภิทัรให้ค�าแนะน�าว่า “หลักการเลือก Influencer คอืจะดวู่า

เป็นสนิค้าประเภทไหน Positioning สนิค้าเป็นอย่างไร กลุม่ลกูค้า

เป้าหมาย บคุลกิภาพของ Influencer ว่า มจีดุเด่นอะไร มคีวามรู้

ความเชี่ยวชาญเรื่องอะไร และต้องดูความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้ติดตามด้วย”

	 	 Positioning	สินค้า	

  ในการเลือก Influencer ก็ต้องคัดเลือกด้วยว่าเป็นคนมี

ภาพลักษณ์ที่ดี และเหมาะกับสินค้าหรือไม่ เช่น สินค้าพรีเมียม

ราคาแพง ก็ต้องเลือกใช้เซเลบริตี ถ้าเป็นพวกแฟชั่น การใช ้

เซเลบริตีและเน็ตไอดอล จะเหมาะท่ีสุด แต่ถ้าสินค้านั้นต้องให้

ความรูเ้ยอะมากขึน้ ต้องให้เป็นหน้าทีข่องบลอ็กเกอร์ เพราะจะมี

ความรู้เฉพาะด้าน

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  คือใคร เน็ตไอดอล เซเลบริตี บล็อกเกอร์ มีกลุ่มคน

ติดตามไปไม่เหมือนกัน เช่น เน็ตไอดอล ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น 

บล็อกเกอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจจะเป็นเน้นสินค้าไอที 

ความงาม ที่ส�าคัญคืออย่าลืมดูประวัติ ผลงานของ Influencer 
ประกอบด้วย

 	 มี	Personality	อย่างไร	

  ตวัตนหรอืจดุเด่นทีส่งัคมและผูต้ดิตามยอมรบั เหมาะกบั

สินค้าหรือไม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับ Positioning ของแบรนด์  

และไลฟ์สไตล์ของ Influencer ซึ่งถ้า Personality ไม่ได้มีอะไรที่

เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับสินค้าเลย แม้จะโพสต์โปรโมตบ่อยแค่ไหน

ก็คงไม่มีใครเชื่อ

 

 หากเลือก Influencer ให้โดน วางคอนเทนต์ท่ีเหมาะสมแน่นอน
ว่า กลยุทธ ์Influencer Marketing ก็จะทรงพลังขึ้นมาได้  

Influencer 
MarketIng

มี Personality อย่างไร 

เหมาะกับสินค้าหรือไม่

ดู Positioning สินค้าเป็นอย่างไร 

เพื่อเลือก Influencer ให้เหมาะสม

ดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร 

เพราะ Influencer มีกลุ่มคน

ติดตามไปไม่เหมือนกัน

คอนเทนต์ต้องมีคุณภาพ 

ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปกับสินค้า

แล้วจบ 

เลือก Influencer 

ให้ตรงกับสินค้า เพื่อให้

ภาพการสื่อสารชัดเจน 

เลือก Influencer ให้โดน

ความน่าเชื่อถือของ 

Influencer
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0202

0303

ม้ามารีวิวสินค้า เพราะคนจะเชื่อกับคนท่ีเป็นลูกค้าด้วยกัน

มากกว่า ตรงนี้ท�าให้เกิด Word of Mouth มันสร้างกระแสได้แรง

กว่าการใช้พรีเซ็นเตอร์โฆษณา หลายครั้งแบรนด์ไม่ใช้งบโฆษณา 

แต่ใช้ Influencer Marketing ก็เกิดกระแสได้ เพราะ Influencer 
เขามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมาก ใส่คอนเทนต์ให้ข้อมูลเพื่อจูงใจ  

ผูบ้รโิภคกช็อบเพราะเขารูส้กึว่ามนัจบัต้องได้จริง อย่างถ้าเป็นการ

โฆษณาผู้บริโภครู้แล้วว่าดาราไม่ใช้จริง แต่ถ้ามารีวิวผ่านบล็อก

เกอร์ ไอจี เฟซบุ๊ก จะรู้สึกว่าเขาใช้จริง เกิดความน่าเชื่อถือ เกิด

จับต้องได้มากขึ้น เห็นความชัดเจนในสินค้ามากขึ้น เกิดกระแส 

ท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิผกูพนักับแบรนด์ เหมอืนมส่ีวนร่วม โดยในการ

เปิดตัวสินค้า มักจะเป็นช่วงเวลาที่เลือกใช ้Influencer Marketing 
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในสินค้าใหม่”

 อย่างไรก็ตาม อย่างท่ีทราบกนัดี การใช้ Influencer ช่วยท�าการ

ตลาดให้จะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน กล่าวคือถ้าเป็นแบบไม่ต้อง

ควกักระเป๋าจ่ายนีส่้วนใหญ่จะใช้คอนเนก็ชนั การรู้จกักนั ส่งสนิค้า

ไปให้ใช้ฟรี หรืออาจจะให้ชิมฟรี เพ่ือจะได้น�าไปโพสต์รูปลง 

เฟซบุ๊ก ไอจี ส่วนการเสียเงินก็อาจจะท�าให้สามารถตั้งเง่ือนไข 

บางอย่างได้  

  ทั้งน้ี อย่างที่เห็นกันสินค้าฮอตฮิตในการท�า Influencer  
Marketing ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทแฟชั่นและความงาม 

เช่น เสื้อผ้า เครื่องส�าอาง สกินแคร์ นอกจากนี้ ก็มีสินค้าเกี่ยวกับ

ไอที และแก็ดเจ็ต 

 ส�าหรับ SME ดร.สุทธิภัทรบอกว่า กลยุทธ์ Influencer Market-
ing ก็เป็นการท�าการตลาดแบบ Below the Line ซ่ึงเหมาะกับ  

SME ทีเ่พิม่เริม่ต้นธรุกจิ เพราะใช้งบประมาณน้อยกว่าการโฆษณา

ทัว่ไป ขณะท่ี Influencer จะมีฐานผู้ตดิตามอยูแ่ล้ว ถ้าใช้กลยทุธ์น้ี

ช่วยกระจายข้อมูลสินค้าก็จะเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายโดยตรง 

เป็นการประหยดัต้นทุน ท่ีส�าคญัเป็นช่องทางการสือ่สารกบัลกูค้า

แบบสองทางจึงท�าให้สามารถเอาคอมเมนต์มาพัฒนาสินค้าต่อ 

ในอนาคตได้   

 “Influencer Marketing เหมาะกับ SME เป็นกลยุทธ์ที่ถือว่าคุ้ม 

เพราะสามารถน�าเสนอสินค้าถึงลูกค้าได้ง่าย และเร็ว ต้นทุนไม่

สูง ซึ่งถ้าโฆษณาทั่วไปอาจจะไม่มีใครดู แต่จะใช้กลยุทธ์นี้ได้ผล

ก็ต้องดูโปรไฟล์ของ Influencer ด้วย”

›› Influencer	Marketing	ท�าอย่างไรให้ได้ผล
 “แบรนด์ส่วนมากมกัจะมอง Inflflfflluencer ท่ีมคีนตดิตามจ�านวน 

มากๆ เป็นส�าคัญ แต่จริงๆ แล้วการจะท�า Influencer Marketing 
ให้ได้ผลต้องดดู้วยว่า คนท่ีตดิตาม Influencer น้ันตรงกบักลุม่เป้า

หมายม้ัย และบางที Influencer กข็ายสนิค้ามากเกนิไป เขียนเชียร์

สินค้าเยอะเกินไป ซึ่งตรงนี้ผู้บริโภคจะรู้ทันว่ารับเงินมาหรือเปล่า 

ฉะน้ันเลือก Influencer ที่รีวิวเยอะเกิน แถมไม่รู้จริง ไม่ลิงก์กับ

แบรนด์ ลูกค้าก็รู้ว่านี่ไม่ใช่” ดร.สุทธิภัทรกล่าวถึงเหตุผลที่ท�าให้

การท�าการตลาดแบบนี้ไม่ได้ผล

 ถ้าเช่นนัน้แล้ว จะท�าอย่างไรถงึได้ผลล่ะ ในเรือ่งน้ี ดร.สุทธภัิทร

ให้ค�าแนะน�าว่า

	 	 คอนเทนต์ต้องมีคุณภาพ 
  คอนเทนต์เป็นเรื่องส�าคัญมาก คุณภาพของคอนเทนต์

จะเป็นตัวตัดสินว่า สินค้าที่โพสต์นั้นได้ผลหรือไม่ เนื่องเพราะใน

ช่วงแรกๆ ของการท�าการตลาดด้วยกลยุทธ์น้ี ผู้บรโิภคอาจยงัแยก

ไม่ออก ว่าเป็นการรวีวิจริงหรอืรบัจ้างรีววิ จงึท�าให้เกิดความเชือ่ถือ

ได้ง่าย แต่ในปัจจุบันการท�าการตลาดในลักษณะนี้มีมากขึ้น  

คอนเทนต์จึงกลายเป็นส่วนส�าคัญ ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปกับสินค้าแล้ว

จบ แต่กระนัน้ด้วยข้อจ�ากัดคอืความน่าเชือ่ถอืของคอนเทนต์ หาก

ใส่คอนเทนต์มากเกินก็จะฮาร์ดเซล จะรู้ว่าเป็นการโฆษณาสินค้า 

ดังนั้น จึงต้องมีการท�าคอนเทนต์ท่ีครีเอทิฟ โดยเป็นการสร้าง 
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Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล
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 สมมติเราทําการผลิตลูกชิ้นปลา ในแตละวันใชเนื้อปลาสด 

200 กิโลกรัม และวัตถุดิบอื่นๆ เชน แปง เกลือ ผงชูรส ตาม

สัดสวน จึงจะไดลูกชิ้นปลา 300 กิโลกรัม โดยเราสามารถแยก

ตนทุนออกเปน 3 สวนได ดังนี้

1) ตนทุนวัตถุดิบ

 • เนื้อปลาสด 16,000 26.6

 • แปง เกลือ ผงชูรส 600 1

 • ถุงไนลอน 1,200 2

 • สติกเกอร 1,800 3

2) ตนทุนคาแรง

 • คาแรงในการผลิต 900 1.5

 • คาแรงในการบรรจุ 1,200 2

3) คาใชจายในการผลิต 

 • คานํ้า คาไฟ 100 0.16

 • คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 111 0.18

 รวม 21,831 36.44

จากนั้นนําตัวเลขที่ได มาคํานวณตนทุนตอกระปุกได ดังนี้

อยากปรับกลยุทธ หรือขยายตลาด 

ตองไมพลาดเรื่องคํานวณตนทุน

 เราจะไดคาตนทุนการผลิตลูกชิ้นปลาในถุง 500 กรัม เทากับ 

39.44 บาท หากเราตั้งราคาขายเอาไวที่ 45 บาท ก็เทากับวาแทบ

ไมไดกําไรอะไรเลย หากตองจัดสงสินคาไปวางจําหนายที่อื่นไกลๆ 

โดยจายคาน้ํามนัดวยตวัเอง จะคุมคาหรอืไมกไ็มรู เพราะฉะนัน้ถาเรา

คํานวณเอาไวอยางชัดเจน ตั้งราคาลูกชิ้นปลาเอาไวที่ 60-70 บาท 

หรือราคาที่ใกลเคียงกับตลาด เวลาตองตัดสินใจดานโปรโมชั่น เพิ่ม

ชองทางการจําหนาย หรือขยับขยายตลาด ก็จะทําไดสะดวกขึ้น 

เพราะมชีองวางของตนทนุกับกาํไรทีห่างกนั จงึไมตองวิตกกงัวลอะไร

มาก

 สิง่ทีย่งัขาดไปในการคาํนวณตนทนุอยางงายๆ ก็คือ คาการตลาด 

หากเปนแบรนดใหญตองใสเขาไปดวย เชน ในหนึง่ป คิดวาจะทําการ

ตลาดผานเฟซบุก เปนเงิน 36,000 บาท เมื่อนํามาคํานวณเปนคาใช

จายตอเดือนจะอยูที่ 3,000 บาท หรืออยูที่วันละ 100 บาท เปนตน   

 ส่ิงสําคัญในเรื่องของการคํานวณตนทุนก็คือ ตองพยายามจําไว

เสมอวา เราไมมีทางคํานวณตนทุนออกมาไดตรงกับความเปนจริง 

100 เปอรเซ็นต แตก็ยังดีกวาเราไมไดคํานวณออกมาใหเห็นเปนรูป

เปนราง และพยายาม “ประมาณ” จากความรูสึก  

ตนทุนตอ 1 ถุง 

(500 กรัม)

ผลิต 1 วัน 

(ไดลูกชิ้นปลา 300 กิโลกรัม)

รายการ

การคํานวณตนทุน เปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการหลายๆ รายมักมองขาม หรือมักคํานวณผิดพลาด หากเปนธุรกิจซื้อมาขายไป 

การคิดตนทุนก็จะไมยากและไมซับซอนเทากับธุรกิจที่มีการผลิตตอรอบ ตองนํามาคิดเปนเดือน กวาจะคํานวณเปนตนทุนตอชิ้นได ดังนั้น ผูประกอบการสวนใหญ

จึงนิยม “ประมาณ” เอา โดยหารูไมวา บางครั้งราคาสินคาที่ตั้งนั้น ไดกําไรไมเทาที่คิดไว บางครั้งไปตั้งราคาโปรโมชั่น ก็อาจขาดทุนไดโดยไมรูตัว ซึ่งสวนใหญมักลืมคิด 

“คาแรงของตัวเอง” เอาเปนวาลองมาดูวิธีการคํานวณตนทุนการผลิตที่ซับซอนแตสามารถทําความเขาใจไดไมยากกันดีกวา

คาใชจายในการผลิต 

เชน คานํ้า คาไฟ คาเชาสถานที่ตางๆ

• คานํ้า คาไฟ เดือนละ 3,000 บาท ผลิต 1 วัน 

= 100 บาท

• คาเสือ่มราคาเครือ่งจกัร สมมตวิาเราซือ้เครือ่งผลติ

ลูกชิ้น กับเครื่องซีลสุญญากาศมา รวมเปนเงิน 

200,000 บาท โดยอายุการใชงานอยูที่ประมาณ 5 ป 

ตองคํานวณออกมาเปนเดอืน (อยูทีเ่ดือนละประมาณ 

3,333 บาท) แลวบวกเปนตนทุนเพิ่มเขาไปดวย

คาแรง แบงเปนคาแรงพนักงาน 

และคาแรงตัวเอง

• ใชพนักงานรวมตวัเอง เปนจาํนวน 3 คน x 300 บาท 

= 900 บาท

• พนักงานบรรจุเนื้อปลาใสถุง (ในกรณีที่บรรจุ

ดวยมือ) ราคาถุงละ 2 บาท เปนเงิน 600 ถุง x 2 บาท 

= 1,200 บาท

วัตถุดิบ ไดแก เนื้อปลา แปง 

ถุงพลาสติกไนลอน ฉลากสติกเกอร

• วัตถุดิบหลักคือ เน้ือปลากับแปง โดยเนื้อปลาสด 

200 กโิลกรัม กโิลกรมัละ 80 บาท (200 x 80 = 16,000 

บาท) และวัตถุดิบอื่นที่เปนสวนผสม คือ แปง เกลือ 

ผงชูรส มีตนทุนในการผลิตตอวันอยูที่ 600 บาท 

ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดสามารถผลิตเปนลูกชิ้นปลาได 

300 กิโลกรัม 

• ถุงพลาสติกไนลอนขนาด 500 กรัม ราคาใบละ 

2 บาท แปลวา ลูกชิ้นปลา 300 กิโลกรัม สามารถ

นํามาบรรจุใสถุงได 600 ใบ 

• ฉลากสติกเกอร ดวงละ 3 บาท
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	 “คิดมาตั้งแต่ตอนก�าลังเรียนเลยว่า	 อยากท�าธุรกิจก็เลยลงมือท�าแบรนด์

เสื้อยืด	SAGA	แต่ด้วยความที่ต้องเรียนไปด้วยก็ท�าได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่

ก็เลยหยดุไป	พอเรยีนจบกห็ยบิเอามาท�าต่อ	แต่พอท�าไปสกัพกัเห็นเพือ่นๆ	

ท�างานกัน	มีสังคม	มีเพื่อนใหม่	แต่เราไม่มี	คิดมาก	จิตตก	แล้วก็ยังขาย

ไม่ค่อยดีด้วย	 เลยไปสมัครงานหางานท�า	 ท�าไปแล้วไม่ใช่ก็เปล่ียนงาน 

เพื่อหาสิ่งท่ีตัวเองชอบ	 แล้วมีจังหวะหนึ่งคิดจะท�าแบรนด์เสื้อขึ้นมาใหม่	 

แต่คราวน้ีจะไม่ท�าเสือ้ยดืแล้ว	กม็านัง่คดิ	เอาข้อดี	ข้อเสยีตอนท่ีเคยท�า	SAGA	

นัน้มาปรบัใช้กบัแบรนด์ใหม่	PAPERS	เสือ้ผ้าทีเ่น้นความเรยีบง่าย	ขายคนท�างาน	

ซึ่งตอนที่ท�าก็มีงานท�าอยู่ด้วย	 เลยท�าให้ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอะไร	 จริงๆ	 ในใจ 

ก็เลือกแล้วคืออยากออกมาท�าแบรนด์	 PAPERS	 อย่างจริงจัง	 เพียงแต่กลัวที่จะไป 

ไม่ได้	แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจออกมาท�าเต็มตัวเมื่อ	2	ปีที่แล้ว”

	 การท�าแบรนด์	 PAPERS	 ในครั้งน้ี	 บุศยามีประสบการณ์ทั้งจากการท�างาน	 และจากการท�า

แบรนด์	SAGA	มาแล้ว	ท�าให้เมื่อมาสร้างแบรนด์ใหม่	เธอจึงลองเปลี่ยนวิธีคิด	วิธีการท�างานใหม่

หมด	 เช่น	จากที่เคยผลิตเสื้อออกมาเป็นคอลเลกชั่นก็เปลี่ยนมาใช้วิธีทยอยออกมาเรื่อยๆ	แต่มี

ความสม�่าเสมอ	

	 “ไม่อยากออกเป็นคอลเลกชัน่แล้ว	เพราะตอนทีท่�า	SAGA	ท�าเสือ้ออกมาเป็นคอลเลกชัน่แล้ว

รู ้สึกเหมือนมันออกมาตูมเดียวแล้วก็เงียบ	 เราอยากทยอยออกเรื่อยๆ	 จะดีกว่า	 เลยใช้วิธ ี

ไม่ท�าเป็นคอลเลกชั่นแต่ทยอยออกทุกสัปดาห์	ไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่	หรือการท�าซ�้า	แต่เปลี่ยนสี	

คนจะรู้สึกว่าเรามีสินค้าใหม่ตลอดเวลา	แล้วไม่ลมืแบรนด์	PAPERS	นอกจากนี	้จากเดิมเวลาออก

เสื้อผ้าจะมีการคิดคอนเซปต์	 แล้วค่อยแตกคอนเซปต์ออกมาเป็นชุด	 เสื้อลายนี้	 กระโปรงลายนี้	

จะลิงก์ไปกันหมด	 ก็คิดใหม่อีกว่าทุกคนอาจจะไม่ได้อยากใส่แบบต้องเหมือนกันเป็นคอนเซปต์

เดยีวกนั	อาจจะหยบิเสือ้ตวันีแ้ต่ใส่กับกระโปรงอีกแบบก็ได้	มนัก็สามารถมกิซ์แอนด์แมตช์กันได้”

	 จดุเด่นของ	PAPERS	คอืเป็นเสือ้ผ้าท่ีเรยีบง่าย	ใส่ได้เรือ่ยๆ	และราคาไม่แพง	ด้วยเหตนุีบ้ศุยา

จึงเลือกท่ีจะปักหลักการขายบนออนไลน์มากกว่า	 เพื่อจะสามารถตั้งราคาสินค้าไม่สูงมากได้	

อย่างไรก็ตาม	อย่างทีท่ราบกันดว่ีายังมลีกูค้าอกีมากทีไ่ม่มัน่ใจกบัการซือ้สนิค้าออนไลน์	อยากเหน็

สินค้าจริง	และได้ลองสวมใส่ก่อนตัดสินใจซื้อ	ที่ส�าคัญยังมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาถามไถ่

เร่ือยๆ	แต่ต้องการเหน็สินค้าจริง	ท�าให้เธอตดัสนิใจวางสนิค้า	PAPERS	ที	่@camp.bk	สยามสแควร์

ซอย	5	เพื่อที่จะได้ลดการออกบู๊ธลงด้วย		

	 ที่ผ่านมาการเติบโตของ	 PAPERS	 จะเป็นลักษณะกราฟที่ค่อยๆ	 ไต่ขึ้นไป	 ซึ่งจะไม่หวือหวา

มากนัก	 แต่บุศยาก็พอใจกับการเติบโตในลักษณะเช่นนี้	 แต่ยอมรับว่าในช่วงปีนี้ซึ่งเศรษฐกิจ 

ไม่ค่อยดี	 อีกทั้งยังมีร้านเส้ือผ้าออนไลน์เปิดเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 ทั้งที่เป็นลักษณะมีแบรนด์ 

เป็นของตัวเองและรับมาขาย	ท�าให้จากเดิมที่เมื่อออกแบบชุดอะไรมาใหม่ก็สามารถขายหมดได้

ในเวลาอันรวดเร็ว	ก็เริ่มที่จะช้าลง	เธอจึงเริ่มมองหาตลาดต่างประเทศ	ซึ่งก็เป็นเป้าหมายในใจ

ของเธออยู่แล้ว	และเป็นจังหวะดีที่	Pinkoi	เว็บไซต์งานดีไซน์ไต้หวันติดต่อมา	เธอจึงได้มีโอกาส

เอาแบรนด์	 PAPERS	 ไปวางขายในเว็บไซต์	 และยังได้รับเชิญไปร่วมออกงาน	 Pinkoi	 Market	 

ที่ฮ่องกงอีกด้วย		

	 “เขามาชวนนานแล้ว	เรากผ็ลัดไปเรือ่ยๆ	จนเมือ่วันหนึง่ไปวางขายใน	Pinkoi	กข็ายดมีาก	คอื

ถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปนานแล้วพอลงปุ๊บมันอัตโนมัติโดยท่ีเราไม่ต้องท�าอะไรเลย	 ลูกค้าซื้อง่าย	

ตัดสินใจเร็ว	และให้เกียรติงานดีไซน์	คนไทยเสื้อก็คือเสื้อ	ไม่สนใจรายละเอียด	เน้นราคาไม่แพง	

แต่คนต่างชาติจะมองว่างานเรามันคืองานดีไซน์	ไม่ใช่เสื้อผ้า”

	 จากระยะเวลา	2	ปี	บุศยาเรียนรู้อะไรมากมายจากการท�าธุรกิจ	เพราะตัวเธอเองก็ร�่าเรียนมา

ในสายอาร์ต	 ไม่เคยเข้าใจการท�าธุรกิจ	 การท�าการตลาด	 แต่เมื่อมีความตั้งใจ	 ค่อยๆ	 เรียนรู้	 

ลองผิดลองถูกเพื่อหาสิ่งที่ใช่	ก็ท�าให้เธอสามารถตั้งหลักกับแบรนด์	PAPERS	ได้ในท้ายที่สุด		

PAPERS
สวยงามในความเรียบง่าย

Text :  Ratchanee / Photo : Otto

หลายคนมีความฝัน 

บางคนอยากเปิดร้านเบเกอรี ร้านกาแฟ 

บางคนฝันที่จะนั่งท�างานในออฟฟิศหรูๆ สบายๆ 

แพรว-บุศยา หมั้นทรัพย์ ก็เป็นเช่นเดียวกัน

กับหญิงสาวทั่วไปที่มีความฝันมากมาย 

แต่แตกต่างตรงที่เธอลงมือท�า 

และลองท�าหลายอย่างเพื่อหาสิ่งที่ใช่ส�าหรับตัวเอง

 Papers
 papers.official
 papersofficial
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	 หลังจากนัน้ไม่นาน	เธอลาออกจากงานประจ�าทีท่�าอย่างบารสิต้า	และเลอืก

ท�าชุดชั้นในลูกไม้ไร้บรา	เพราะเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ	ด้วยเหตุผลที่ใส่สบาย	สวย	

และแฝงด้วยความเซก็ซี	่อกีท้ังในตลาดออนไลน์ยงัไม่มชีดุชัน้ในประเภทนี้

ขายมากนัก	 ดังนั้น	 นี่จึงเป็นโอกาสที่จะหยิบสิ่งที่ชอบมาสร้างรายได้ 

ให้ตนเอง

	 เม่ือรู ้ว ่าจะท�าอะไรเป็นอาชีพ	 สิ่งแรกที่ท�าคือวางแผนและศึกษาว่า 

กลุ่มลูกค้าคือใคร	 ซึ่งเธอเล็งสาวๆ	 ที่ชอบแต่งตัว	 มีความม่ันใจ	 มีสไตล์ 

ของตนเอง	และมีก�าลังซื้อไว้	ถัดมาคือเรื่องสี	โดยเน้นชุดชั้นในสีขาว	และสีด�า

เป็นหลัก	 เพราะเป็นสีพื้นฐานท่ีคนนิยมซื้อ	 และจะเพิ่มความพิเศษให้บาง 

คอลเลกชั่นด้วยชุดชั้นในสีพิเศษ	 เช่น	 สีไวน์แดง	 (Burgundy)	 ที่เมื่อขายหมดแล้ว 

จะไม่ผลิตซ�้า	 ส่วนเรื่องไซส์	 ท�าไซส์	 S,	 M	 และ	 L	 เพราะมองว่าผู้หญิงที่ไซส์หน้าอก

ประมาณนี้	 เมื่อใส่ชุดชั้นในไร้บราแล้วจะไม่โป๊	 ใส่แล้วสวย	 สุดท้ายคือผ้าลูกไม้	 ซึ่งเธอให ้

ความส�าคัญมากเพราะเป็นวัตถุดิบหลัก	 โดยเลือกใช้ผ้าลูกไม้คุณภาพดี	 ใส่แล้วไม่คัน	 ยืดได้	 

แต่ไม่ย้วย	 และเมื่อมองภาพรวมของธุรกิจออกว่าจะเป็นไปในทิศทางใด	 เธอก็เริ่มลงมือท�า 

ชุดชั้นในภายใต้ชื่อแบรนด์	Bravebabe	ทันที

	 ส�าหรับความพิเศษของชุดชั้นในแบรนด์	Bravebabe	นั้น	นอกจากเป็นชุดชั้นในลูกไม้ไร้บรา

ที่คุณภาพดี	 และมีรูปทรงสวย	 เซ็กซี่แล้ว	 เธอยังตั้งชื่อคอลเลกชั่นด้วยชื่อของนางแบบ 

หรือดาราทีช่ื่นชอบ	และออกแบบชดุชัน้ในแต่ละคอลเลกชัน่ตามบคุลกิเด่นๆ	ของสาวเจ้าของชือ่	 

เช่น	 ชุดชั้นในคอลเลกชั่น	 Angie	 ที่มีความเรียบหรู	 สวยงามเหมือนเช่นดาราสาว	 Angelina	

Jolie	 ชุดชั้นในคอลเลกชั่น	 Cara	 ที่เพิ่มลูกเล่นเพื่อความสนุกในการสวมใส่เหมือนบุคลิกเฮฮา	 

ขี้เล่นของนางแบบสาว	 Cara	 Delevingne	 และคอลเลกชั่น	 Blake	 บอดี้สูทที่สวย	 เซ็กซี	่ 

และมีระดับเหมือน	Blake	Lively

	 “เราต้ังใจขาย	 Bravebabe	 บนออนไลน์เป็นหลัก	 เพราะยังไม่มีชุดชั้นในประเภทนี้ขาย 

มากนัก	และแบรนด์ยงัเป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างด้วย	แต่เพ่ือให้แบรนด์เป็นท่ีรูจ้กัเรว็ขึน้	เราจะออกบูธ๊

ควบคู่ไปกับการขายออนไลน์	 โดยเลือกออกบู๊ธในงานท่ีมีธีมงานตรงกับสไตล์ของแบรนด์	 

อย่างที่ผ่านมาเราออกบู๊ธที่งานศิลป์	 ซึ่งขายได้เยอะมาก	 เพราะคนที่มาเดินงานนี้ต่างมีสไตล ์

ของตนเองและมีก�าลังซื้อ	แต่ถึงกระนั้นจากการสังเกตพบว่า	สาวๆ	หลายคนยังเขินอายที่จะใส่

ชุดชั้นในแบบนี้	 ด้วยเหตุผลที่ว่า	 กลัวใส่แล้วโป๊	 หรือใส่แล้วไม่สวย	 ดังนั้น	 เราจึงต้องมีบอร์ด 

รวมรูป	Lookbook	ให้ดวู่าใส่แล้วจะเป็นอย่างไร	และเสรมิความมัน่ใจให้พวกเธอด้วยการแนะน�า

วิธีการแต่งตัว	เช่น	ต้องแมตช์กับเสื้อผ้าแบบไหนจึงจะเหมาะ	และใส่อย่างไรให้ดูเซ็กซี่แต่ไม่โป๊”

	 ทั้งนี้	 ด้วยความที่แบรนด์	 Bravebabe	 เน้นขายออนไลน์	 ลูกค้าจึงไม่เห็นสินค้าจริงเหมือน 

ออกบู๊ธ	ฉะนั้นเธอต้องมีเทคนิคดึงดูดใจลูกค้า	ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย	Lookbook	สไตล์	Vintage	

90s	 ที่มีทั้งนางแบบไทยและเทศสวมใส่ชุดชั้นในคอลเลกช่ันต่างๆ	 และโพสท่าอากัปกิริยาที่ 

ต่างกนัไป	โดยภาพทัง้หมดจะสือ่ถงึหญงิสาวทีม่คีวามมัน่ใจ	มสีไตล์ของตนเอง	และหากภาพจาก

ลูกค้าตรงตามคอนเซปต์ก็จะเลือกมาโพสต์บนอินสตาแกรมของร้าน	ส่วนข้อความประกอบภาพ

จะไม่เน้นขายของเกนิไป	เช่น	โพสต์ราคาสินค้า	หรอืข้อความเชญิชวนให้ซือ้	แต่จะโพสต์ข้อความ

ที่มีความเป็นกันเองเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน	และทุกข้อความโพสต์เป็นภาษาอังกฤษ	เพราะเธอ

มีเป้าหมายการตลาดต่างประเทศด้วย

	 “เพราะหวงัขยายตลาดไปต่างประเทศ	เราจึงจ�าเป็นต้องศึกษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าออนไลน์

ของลูกค้าต่างชาติ	 ซ่ึงลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่ของแบรนด์มาจากโซนยุโรปและนิวยอร์ก	 

และพวกเขานิยมส่ังซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์มากกว่าเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม	 ดังนั้น	 แบรนด์	 

Bravebabe	จึงต้องมีเว็บไซต์ที่มีรูปแบบสวยงาม	น่าสนใจ	ข้อมูลต้องอัพเดตอยู่เสมอ	ใช้ภาษา

อังกฤษเป็นหลัก	และตั้งหน่วยราคาของชุดชั้นในเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วย

ส่งเสริมให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ	มีความเป็นมืออาชีพ	และมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น”		

BRAVEBABE 
ชุดชั้นในลูกไม้ของสาวมีสไตล์

Text : Kritsana S. / Photo : Otto

“ลาออกจากงานที่ไม่ใช่เพื่อมาใช้เวลากับตัวเอง 

เมื่อสมองโล่ง เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อยากท�าจริงๆ” 

ประโยคนี้ผุดขึ้นหลังจาก พลอย-สิริกุล สมเรือง 

อยู่กับงานประจ�าที่ไม่ใช่ตัวเองมานานกว่า 4 ปี 

และเริ่มรู้สึกว่าควรท�าอะไรสักอย่างที่ชอบและยึดเป็นอาชีพหลัก 

เพราะจะมีความสุขในทุกขณะที่ได้ท�า

 Bravebabe.com
 Bravebabe.com_intimates
  @bravebabe
 www.bravebabe.com 
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Text : Kritsana S. 

	 หากต้องการดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าด้วยภาพถ่ายสวยๆ	 รวมท้ังวิดีโอ 

ความยาวสั้นๆ	 อินสตาแกรมเห็นจะเป็นโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม	 

แต่อย่างไรเสีย	เพื่อสร้างฟีดแบ็กที่ดี	อันจะท�าให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก

และเกิดการเติบโต	นักการตลาดควรทราบสิ่งต่อไปนี้

	 • โพสต์อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ	เพราะจะท�าให้แบรนด์อยู่ในสายตา

ของผูติ้ดตามตลอด	ซึง่นัน่จะส่งผลให้แบรนด์มีการเติบโต	โดยอาจเริม่ต้น

โพสต์	3	ครั้งต่อสัปดาห์	จากนั้นจึงเพิ่มจ�านวนครั้งการโพสต์ต่อสัปดาห์

ให้ถี่ขึ้น	 และควรสร้างเอกลักษณ์หรือสไตล์ของภาพและวิดีโอท่ีโพสต์ 

ให้ชัดเจน	 เช่น	 การเลือกใช้สี	 ฟิลเตอร์	 หรือรูปแบบการถ่ายภาพที่มี 

ความเฉพาะ	เพราะเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเหล่านี้ช่วยดึงดูดความสนใจของ

ผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี	

 Note :	 เพื่อไม่ให้ผู้ติดตามเกิดความร�าคาญ	ไม่ควรโพสต์เนื้อหาที่

ไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เพียงเพื่อต้องการยอดไลค์หรือยอดฟอลโล	 

และไม่ควรโพสต์ภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวกับธุรกิจมากกว่า	1-3	โพสต์ต่อวัน	

เว้นเสียแต่ว่า	ผู้ติดตามตอบสนองดีต่อการโพสต์จ�านวนมากๆ	

	 •	ระบ ุURL ทีเ่กีย่วข้องกบัแบรนด์ลงในช่อง	Bio	เช่น	ลงิก์ของเวบ็ไซต์	

บล็อก	 เฟซบุ๊ก	 หรือทวิตเตอร์	 เพื่อให้ผู้ติดตามได้ทราบช่องทางอื่นๆ	 

ในการติดต่อแบรนด์	 อีกทั้งยังท�าให้ช่องทางต่างๆ	 เหล่านี้ของแบรนด์

กลายเป็นทีรู่จ้กั	ท้ังนี	้ควรโพสต์ภาพหรอืวิดีโอท่ีกระตุน้ให้ผู้ตดิตามสนใจ

คลิกลิงก์ที่ระบุในช่อง	Bio	ด้วย

	 • มีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม	เช่น	พูดคุยหรือตอบค�าถามของผู้ติดตามที่

คอมเมนต์ถามใต้ภาพ	รวมทั้งที่ส่งค�าถามเข้ามาทาง	Direct	Message	

กล้าท่ีจะถามผู้ตดิตามเกีย่วกบัสิง่ท่ีแบรนด์โพสต์	เช่น	ชอบหรอืไม่กบัภาพ

ทีโ่พสต์	หรอืคดิเห็นอย่างไรกับสินค้าใหม่ของแบรนด์	และสร้าง	Hashtags	

เกี่ยวกับแบรนด์เพื่อใช้ร่วมกันระหว่างแบรนด์กับผู้ติดตาม

 Note :	 ไม่ควรใช้ระบบตอบกลับคอมเมนต์อัตโนมัติ	 เพราะท�าให ้

ผู้ติดตามรู้สึกว่าแบรนด์ไม่ใส่ใจที่จะตอบค�าถามพวกเขา	พร้อมทั้งท�าให้

เกิดความร�าคาญ	เพราะระบบจะตอบกลับค�าตอบเดิมซ�้าๆ		

GooGle 
Display Network 
เครื่องมือสร้างชื่อให้แบรนด์

	 หากอยากให้แบรนด์เป็นที่จดจ�าในเร็ววัน	 หนึ่งเคร่ืองมือที่ช่วยได้เป็นอย่างดีคือ	 Google	 Display	 

Network	 หรือการโฆษณาแบรนด์ในลักษณะของแบนเนอร์	 โดยสามารถน�าเสนอได้	 2	 รูปแบบ	 คือ	 

1.Contextual	Targeting	 และ	2.Placement	Targeting	ซึ่ง	กัมพล	ธนาปัญญาวรคุณ	ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการตลาดออนไลน์	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	 ไอท้อปพลัส	 จ�ากัด	 ได้บอกถึงข้อดีของการใช้	 

Google	Display	Network	ไว้ว่า

iG
กับสิ่งที่ควรรู้

	 ส�าหรับ	 Contextual	 Targeting	 ก็คือก�าหนดให้แบนเนอร์โฆษณาแสดงบนเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับ	 Keywords	 

หลกัของแบรนด์	เช่น	Keywords	หลกัของแบรนด์คอื	กตีาร์	แบนเนอร์โฆษณากจ็ะแสดงบนทกุเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วกบักตีาร์	

โดยข้อมลูจาก	Google	ระบ	ุ92	เปอร์เซน็ต์ของผู้ใช้งานอนิเทอร์เนต็ในสหรฐัฯ	มองว่า	การก�าหนดโฆษณาในรูปแบบนี้

ช่วยให้แบรนด์มลีกูค้าใหม่เพิม่ขึน้และท�าให้ธรุกจิเตบิโตได้ด	ีส่วน	Placement	Targeting	คอืการก�าหนดให้แบนเนอร์

โฆษณาแสดงเฉพาะบนเว็บไซต์ที่ต้องการ	

	 ทั้งนี้	ผู้ใช้	Google	Display	Network	ยังเลือกได้ตามต้องการว่า	จะสร้างแบนเนอร์โฆษณาในรูปแบบของวิดีโอ	

รูปภาพ	ข้อความ	(ประกอบด้วย	พาดหัว	 เนื้อหาที่ไม่เกิน	35	ตัวอักษร	และ	URL)	หรือ	Rich	Media	 (เมื่อคลิกที่

แบนเนอร์แล้วจะลิงก์ไปที่หน้าโฆษณา)	อีกทั้งยังสามารถก�าหนดเวลาในการแสดงแบนเนอร์โฆษณา	ยกเว้นการแสดง

แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ของคู่แข่ง	 และก�าหนดความถี่ในการมองเห็นแบนเนอร์โฆษณาของบุคคลใดบุคคลหน่ึง	

เช่น	ก�าหนดให้	A	เห็นแบนเนอร์โฆษณาเพียงวันละหนึ่งครั้ง	เป็นต้น  

	 เพราะการได้เห็นแบนเนอร์โฆษณาบ่อยๆ	 จะท�าให้ผู้เห็นเกิดการจดจ�าแบรนด์	 เชื่อว่า

แบรนด์ดัง	 มีชื่อเสียง	 และท�าให้เกิดความสนใจในแบรนด์	 โดยกลุ่มธุรกิจที่เหมาะจะใช	้

Google	 Display	 Network	 ในการท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก	 ได้แก่	 ธุรกิจค้าปลีก	 ธุรกิจ 

การศึกษา	ธุรกิจการเงิน	ธุรกิจท่องเที่ยว	และธุรกิจสุขภาพ

ช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้แบรนด์

ช่วยขยายกลุ่มลูกค้า

	 เพราะแบนเนอร์โฆษณาของแบรนด์จะแสดงบนเว็บไซต์ต่างๆ	 ที่เป็นพันธมิตรกับ	 

Google	 เช่น	 YouTube	 เป็นต้น	 โดยผู้ที่เห็นแบนเนอร์โฆษณาจะมีทั้งกลุ่มเป้าหมายหลัก	

(สามารถก�าหนดกลุม่เป้าหมายได้จากอาย	ุเพศ	หรอืความชอบ)	และคนทัว่ไป	ซึง่มแีนวโน้ม

จะเกิดความสนใจในแบรนด์หลังจากได้เห็นแบนเนอร์โฆษณาซ�้าแล้วซ�้าอีก

	 เพื่อไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์	 Hashtags	 ใหม่ทุกครั้งที่โพสต์ภาพ

และวดิโีอบนอนิสตาแกรม	ฟังก์ชนั	Text	Replacement	บน	iPhone	

และ	iPad	ช่วยได้	เพราะสามารถตัง้	Shortcut	ทีร่วบรวม	Hashtags	

ที่ใช้เป็นประจ�าได้มากถึง	30	Hashtags	ใน	Shortcut	1	ค�า	โดยวิธี

ตั้งค่าท�าได้ตามนี้	 กด	 Settings	 (ตั้งค่า)	 >	 General	 (ทั่วไป)	 >	 

Keyboard	(แป้นพมิพ์)	>	Text	Replacement	(การแทนทีข้่อความ)	

>	กด	+	ที่หัวมุมขวาเพื่อเข้าไปเพิ่ม	Hashtags	ลงใน	Phrase	(วลี)	

>	 ตั้งชื่อ	 เช่น	 HashtagBusiness	 ลงใน	 Shortcut	 (ปุ่มลัด)	 

และกด	Save	

	 ส�าหรับวิธีการใช้งานคือ	 พิมพ์ชื่อ	 Shortcut	 ที่ต้องการ	 เช่น	

HashtagBusiness	 ลงในช่องส�าหรับโพสต์ข้อความ	 จากนั้น	 

Hashtags	ต่างๆ	จะแสดงขึ้น	หากต้องการใช้งานให้กด	Space	ทั้งนี้	

สามารถพิมพ์	 Hashtags	 เพิ่มใน	 Shortcut	 เดิมได้	 เพียงกดที	่

Shortcut	นั้นๆ	ในหน้า	Text	Replacement	

Bonus Tips
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 Tech Startup
Text : นเรศ เหล่าพรรณราย

	 ปัจจุบันยังมข้ีอสงสยัพอสมควรว่า	ธรุกิจทีเ่รยีกว่า	“สตาร์ตอพั”	

กับธุรกิจ	 “SME”	 มีความแตกต่างกันอย่างไร	 แม้จะเป็นธุรกิจ 

ขนาดเล็กเหมือนกันแต่มี	“วิธีคิด”	ที่ไม่เหมือนกัน	ไปลองดูกันว่า	

ผู้ที่สนใจจะเป็นสตาร์ตอัพมีวิธีคิดในการสร้างธุรกิจอย่างไร

	 •	 ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนธุรกิจ	 ถ้าเราท�าธุรกิจแบบดั้งเดิม	 

เช่น	ร้านกาแฟ	ร้านค้าปลีก	แบบนี้เรียกว่าธุรกิจ	SME	แต่หากน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชัน	

เทคโนโลยี	 RFID	 หรือแม้แต่หุ่นยนต์	 น่ีคือวิธีการท�าธุรกิจของ 

สตาร์ตอัพ	ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามาท�าให้การท�าธุรกิจง่ายขึ้น	เพราะ

ที่จริงแล้วจุดก�าเนิดของสตาร์ตอัพมาจากซิลิคอนวัลเล่ย์	 ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและของโลก

	 •	 ต้องท้าทายต่อธุรกิจ	 ความเชื่อเดิมๆ	หากเป็นธุรกิจ	 SME	 

วิธีท�าธุรกิจอาจตั้งอยู่บนแนวคิดดั้งเดิม	 (แต่อาจเพิ่มเติมความคิด

สร้างสรรค์ใหม่)	 เช่น	 ธุรกิจโฮสเทล	 ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของธุรกิจ

โรงแรม	แต่	Airbnb	ซึ่งเป็นสตาร์ตอัพที่เป็นศูนย์กลางของการเช่า

ที่อยู่อาศัยต่างแดน	 ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องท�าธุรกิจโรงแรมก็สามารถ 

เข้าร่วมได้	 เพียงแค่มีห้องว่างเท่านั้น	 นี่เป็นตัวอย่างของการคิด

ธุรกิจแบบนอกกรอบ	 ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการเป็นสตาร์ตอัพ	 

(แม้หลายเคสอาจจะขัดกับกฎหมายบ้างก็ตาม)

	 •	 ต้องโตให้เร็ว	 ถ้าด�าเนินธุรกิจแบบปกติ	 อาจจะเริ่มต้นด้วย

ความระมดัระวงัและค่อยๆ	สร้างฐานลกูค้าให้เตบิโตขึน้	แต่ส�าหรบั

วิธีคิดส�ำหรับผู้ที่จะเป็น Startup
	 ค�าถามคือ	 แล้วสตาร์ตอัพจะมีกระแสเงินสดมาเล้ียงกิจการ 

ได้อย่างไร?	 โดยจะมีกองทุนต่างๆ	 รวมถึงนักลงทุนบุคคลเข้ามา

ถอืหุน้	ซึง่อาจจะถอืต่อไปในระยะยาวหรอืขายหุน้ออกไปในอนาคต

ได้เช่นกัน	ซึ่งกระแสเงินสดที่เข้ามาจะช่วยเสริมกิจการให้เดินหน้า

ต่อไปได้	 โดยรายละเอียดของกองทุนดังกล่าวมีรายละเอียด 

พอสมควร	

 •	 มองตลาดภูมิภาคหรือระดับโลก	 การท่ีน�าเทคโนโลยีมาใช้

สนบัสนนุธรุกิจ	ท�าให้สตาร์ตอพัสามารถมองตลาดท่ีไปได้ไกลกว่า

ในประเทศตัวเอง	 เช่น	 Grab	 ท่ีใช้แอพพลิเคชันแบบเดียวกัน	 

แต่ใช้ได้กับทุกประเทศท้ังไทย	สิงคโปร์	มาเลเซยี	รวมถึงสตาร์ตอัพ

ยังมีเครือข่ายธุรกิจที่อยู่ในระดับภูมิภาคและระดับโลก	คนที่จะท�า

สตาร์ตอัพจึงควรต้องออกแบบธุรกิจที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก

	 •	 ต้องเปิดทางให้มีผู้ถือหุ้นรายอื่นเข้ามา	ถ้าเป็นธุรกิจ	 SME	 

ทั่วไปอาจจะมีผู้ถือหุ้นเริ่มต้นและถือหุ้นไปจนกว่าจะเข้าตลาดหุ้น

หรืออะไรก็ตาม	 แต่หากเป็นสตาร์ตอัพ	 เมื่อเริ่มกิจการไปแล้ว	

อนาคตจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายใหม่	 (ซึ่งอาจไม่ใช่คนรู้จัก)	มาถือหุ้น

ด้วยแน่นอน	 ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือกลุ่มบุคคล	 ซึ่งเข้ามาช่วย

สนับสนุนเงินทุนและต่อยอดธุรกิจให้	 จึงไม่แปลกแต่อย่างไร 

ที่ผู้ถือหุ้นดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท	 ท้ายที่สุดแล้วอาจจะเหลือหุ้น 

ไม่ถึง	10	เปอร์เซ็นต์			

ธุรกิจสตาร์ตอัพจ�าเป็นที่จะต้องเร่งสร้างฐานลูกค้าให้มากที่สุด 

ในเวลาอันรวดเร็ว	 เพื่อที่จะชิงความเป็นผู้น�าตลาด	 อย่าลืมว่า 

สตาร์ตอัพอาจจะเป็นธุรกิจแบบใหม่ที่ไม่มีใครท�ามาก่อน	 ดังนั้น	

หากเป็นผู้เร่ิมแล้วจะต้องรีบชิงผู้ใช้งานมาให้มากท่ีสุดเพราะอาจ

จะมีผู้ลอกธุรกิจได้ในเวลารวดเร็ว	

	 •	 อาจจะไม่มีรายได้หรือก�าไรเลยในช่วงแรก	สืบเนื่องจาก 

ข้อที่แล้ว	 การที่จะเร่งธุรกิจให้โตเร็ว	 อาจต้องใช้เงินจ�านวนมาก 

ในการขยายธรุกิจ	ไม่ว่าจะเป็นงบการตลาด	งบด้านการผลิต	ท�าให้

การด�าเนนิธรุกจิในช่วงแรก	กจิการอาจจะไม่มผีลก�าไรเลยกเ็ป็นได้	

เพราะถ้าไม่เร่งขยายธุรกิจ	 โอกาสที่จะยึดตลาดได้ก่อนจะน้อยลง	

ต่างจากธุรกิจ	 SME	 ที่จ�าเป็นต้องมีก�าไรตั้งแต่ต้นเพื่อให้มีกระแส

เงินสดเลี้ยงบริษัทไปได้และมีสินทรัพย์ที่จะใช้ค�้าประกันเงินกู้
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Text : Kritsana S.

อาร์ม-พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ พิธีกรและดีเจหนุ่มที่เป็น

หนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านอาหารญี่ปุ่นคอนเซปต์เก๋ที่ใช้รถไฟ

ในการเสิร์ฟซูชิอย่างร้าน Tok Q และสวมหมวกผู้บริหาร

บริษัท อาร์มาดิโล่ จ�ากัด บริษัทรับออกแบบผลิตภัณฑ์ 

กราฟิก ดีไซน์ และผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ 

เขายังผลิตรายการ Megamind คิดการใหญ่ รายการวาไรตี้

เกมโชว์ส�าหรับเด็กทางช่องทรูปลูกปัญญาด้วย 

และนี่คือสิ่งที่ช่วยเติมพลังการท�างานของเขา

ช่องว่างทางการตลาด

	 “เหตผุลทีท่�ำร้ำน	Tok	Q	เพรำะธรุกจิร้ำนอำหำรญีปุ่น่สำมำรถเตบิโต

ได้อีก	 สังเกตจำกเวลำให้นึกร้ำนอำหำรท่ีอยำกกิน	 แทบทุกคนนึกถึง 

ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเป็นร้ำนแรก	และด้วยควำมที่คนสมัยนี้ติดซื้ออำหำรใน

ร้ำนสะดวกซื้อที่ท�ำทิ้งไว้ข้ำมวันข้ำมคืน	 เรำจึงอยำกเป็นทำงเลือกใหม่

ให้ผู ้บริโภคได้รับประทำนซูชิที่ท�ำสดใหม่ในรำคำที่ประหยัด	 อีกทั้ง 

ผมเช่ือว่ำ	 เรำสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จในธุรกิจนี้ได้	 หำกรักษำ

คุณภำพของวัตถุดิบให้ดีเสมอต้นเสมอปลำย	 และรำคำอำหำรอยู ่

ในระดับที่ทุกคนเอื้อมถึง”

พิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อ

 	 	 “ก่อนตัดสินใจเปิดร้ำน	 Tok	 Q	 

ผม	พี่ชำย	และหุ้นส่วนได้ลองผิดลองถูกกับสูตรอำหำร

ที่ พวก เรำคิดด ้ วยตนเอง	 และไปออกบู ๊ ธตำม 

ห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ	เป็นเวลำกว่ำ	2	ปี	เพื่อพิสูจน์ว่ำ	

ต้องมีคนชอบอำหำรสูตรของเรำ	 โดยกว่ำแต่ละสูตร 

จะลงตัวใช้เวลำพอสมควรและเรำทุ่มเทท�ำอย่ำงเต็มที	่

อย่ำงกำรต้มไข่ออนเซ็น	 เรำต้มหลำยต่อหลำยครั้ง 

เพื่อให้ไข่ทุกฟองออกมำเหมือนกัน	 และไข่ขำวไม่เละ	

เพรำะไม่เช่นนัน้กข็ำยไม่ได้	และตอนนีแ้ม้จะเปิดร้ำนแล้ว	

แต่เรำยังต้องท�ำร้ำนอย่ำงตั้งใจ	 เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม

ประทับใจในคุณภำพ	รสชำติ	และกำรบริกำร”

จากร้าน ToK Q สู่ร้าน  

Tok Q Kaiseki

	 “ร้ำน	 Tok	 Q	 เป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่นประเภทซูชิท่ีมี 

ลูกเล่นเด่นๆ	คือ	สั่งอำหำรด้วยแท็บเล็ต	และส่งอำหำร

ด้วยรถไฟ	จงึท�ำให้ลกูค้ำสนกุไปกบักำรสัง่และรบัอำหำร	

โดยเหตผุลทีเ่ลอืกท�ำซชู	ิเพรำะเป็นอำหำรทีท่�ำเสรจ็เรว็	

อิ่มท้อง	มีหลำยหน้ำให้เลือก	และหลังจำกร้ำน	Tok	Q	

สำขำสยำมกิตติ์ได้รับกำรตอบรับที่ดี	 เรำจึงเกิดไอเดีย

ในกำรเปิดร้ำนอำหำรญี่ปุ่นสำขำ	Box	Space	รัชโยธิน	

ในช่ือ	 Tok	 Q	 Kaiseki	 ซึ่งเน้นอำหำรญี่ปุ่นแบบเซ็ต	 

เพ่ือให้เหมำะกับกลุ่มลูกค้ำใหม่ท่ีเป็นพนักงำนออฟฟิศ	

โดยเมนูอำหำรของทำงร้ำนเป็นสูตรของเรำเอง	 และมี

ให้เลือกหลำยเมนู	เช่น	Nabe	Seafood	หม้อไฟซีฟูด

สไตล์ญี่ปุ่น	 Gyu	 Kamameshi	 ข้ำวอบหน้ำเนื้อ	 และ	

Kani	Ebiko	Kamameshi	ข้ำวอบหน้ำก้ำมปูไข่กุ้ง”

หนังสือ

	 “ผมอ่ำนหนังสือได้ทุกประเภท	

แต่ที่ชอบที่สุดคือ	Oyster	 Boy	 เด็ก

ชำยหอยนำงรม	 เขียนโดย	 Tim	 Burton	 หนังสือเล่มนี้

รวมเรื่องส้ันไว้หลำยเร่ือง	 และแต่ละเรื่องมีข้อคิด 

แฝงอยู่	 เช่น	 เด็กหญิงที่มีเข็มอยู่เต็มตัว	 ซึ่งทุกครั้งที ่

เข้ำใกล้ใคร	 เข็มจะยิ่งทิ่มแทงบนตัวเธอ	 โดยเด็กหญิง

คนนี้เปรียบเหมือนคนไม่มีควำมพร้อมท่ีเมื่อจะท�ำอะไร

ก็ย่อมท�ำได้ไม่ดี	และผมยงัชอบหนงัสือของ	Jimmy	Liao	

ด้วย	เช่น	หนังสือเรื่อง	Turn	Left,	Turn	Right	ผู้หญิง

เลี้ยวซ้ำย	 ผู้ชำยเลี้ยวขวำ	 และ	 When	 the	 Moon	

Forgot	 ซึ่งผลงำนภำพสีน�้ำในหนังสือของเขำท�ำให้ผม

อยำกลองวำด	ลองฝึกลงสเีหมอืนเขำบ้ำง	และขณะทีท่�ำ

ผมได้รูว่้ำ	ศลิปะช่วยให้มสีมำธไิด้จรงิ	เพรำะผมสำมำรถ

วำดภำพได้โดยลืมสิ่งรอบข้ำงไปเลย”

พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

หนุ่มอาร์ตกับพลังสร้างสรรค์งาน

คุณแม่

	 “หลังจำกสูญเสียคุณแม่ตอนเรียน	 ม.ต้น	 ผมก็มองว่ำ	 

ชีวิตคนเรำไม่ยืนยำว	 แม้เรำตำยไป	 โลกก็ยังหมุน	 ทุกส่ิง 

ยังวิ่งต่อ	 ฉะนั้นอะไรท่ีท�ำได้ในตอนน้ีก็จงท�ำ	 อย่ำงผมเอง

อยำกท�ำในสิง่ทีช่อบและท�ำเพือ่เดก็ๆ	จงึท�ำแบบฝึกหดัศลิปะขึน้

และให้เด็กๆ	 ดำวน์โหลดไปท�ำท่ีบ้ำนได้อย่ำงฟรีๆ	 เช่น	 

แบบฝึกหดัศลิปะเป็นภำพเดก็ชำยคนหนึง่ถอืก้ำนก้ำนหนึง่อยู่

ในมือ	 และมีโจทย์ว่ำ	 ตอนนี้ฝนตก	 วำดร่มให้พี่อำร์มหน่อย	

เด็กๆ	 ก็จะวำดร่มตำมจินตนำกำร	 บำงคนวำดร่มที่มีลำย

เพรำะเห็นพ่อแม่ใช้	 บำงคนเกิดค�ำถำมว่ำ	 ท�ำไมไม่หงำยร่ม

ข้ึนเพื่อรองน�้ำฝน	 หรือวำดร่มขนำดเล็กไป	 ซ่ึงตรงนี้พ่อแม่ 

จะเริ่มเข้ำมำมีส่วนร่วมกับแบบฝึกหัดและเป็นครูสอนลูกว่ำ	

ท�ำไมจึงไม่หงำยร่มรองน�้ำฝน	 หรือต้องวำดร่มขนำดเท่ำใด 

จึงจะท�ำให้ไม่เปียกฝน”
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Happy mind

Text : Morning Dew

HealtHy Body

Text : น�้ำค้ำง

หลายคนคงคุ้นหูกับค�าว่า “ระบบเมตาบอลิซึม” (Metabolism) และรับรู้ว่ายิ่งอายุเยอะ เมตาบอลิซึมก็จะลดลง เมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการเผาผลาญที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เช่น เวลาเรา

รับประทานอาหารเข้าไป ระบบเมตาบอลิซึมจะท�าหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนรูปพลังงานที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย คนแต่ละคนมีเมตาบอลิซึม

ไม่เหมือนกัน เช่น คนที่เป็นโรคไทรอยด์เกิน (Hyperthyroid) ระบบเผาผลาญจะดีมาก หิวบ่อย กินเท่าไรก็ไม่อ้วน และคนในแต่ละวัย การท�างานของเมตาบอลิซึมก็ต่างกัน เช่น

	 เชือ่ไหมว่าทศันคตแิละมมุมองของแต่ละคนส่งผลต่อการ

ใช้ชีวิตของคนคนนั้น	 ถ้าโชคดีมีมิตรสหายหรือคนรอบกาย

ประเสรฐิ	พวกเขาจะเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้ปรบัปรงุตวัเอง	

แต่ถ้าไม่	เราอาจจมอยู่กบัความเชือ่และอตัตาท่ีสงูส่งจนกลาย

เป็นคนไม่น่ารักไปตลอดกาล	 บทความใน	 lifehack.org	 

ได้แนะน�าเกี่ยวกับอุปนิสัยที่ควรฝึกก่อนถึงวัย	30	ปีแต่คนวัย

อืน่ก็น่าจะเปลีย่นได้นะ	ไม่มีอะไรท่ีสายเกนิไปอยูแ่ล้ว	มาดูกัน

ว่ามีอะไรบ้าง

 • ยอมรับตัวเอง	ช่วงวัยรุ่น	หลายคนยังค้นหาตัวเอง

ไม่เจอ	 ไม่รู้จักตัวเองดีพอ	 เม่ือมองย้อนกลับไป	 มักคิดว่า 

เมื่อก่อนท�าไมเราแย่จัง	 เราท�าสิ่งนั้นได้อย่างไรนะ	 ดังนั้น	 

จงพยายามส�ารวจและท�าความเข้าใจตัวเอง	 หากเรียนรู้ 

จดุแขง็	จดุอ่อน	และความสามารถของตวัเองได้	มนัจะส่งผล

ไม่เฉพาะต่อบคุลกิภาพ	หากยงัเลยไปถงึอาชพีการงาน	ความ

สัมพันธ์	และรูปแบบการใช้ชีวิต	

มาเข้าใจระบบเผาผลาญแต่ละวัย

	 เป็นช่วงของการเข้าสู ่วัยทองของคนส่วนใหญ	่ 

ผู้หญิงก็จะเริ่มหมดประจ�าเดือน	 การสร้างฮอร์โมนเพศ 

เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนลดลงตามล�าดับ	 น�าไปสู่

ภาวะสญูเสยีมวลกล้ามเนือ้และกระดกู	และน�า้หนกัขึน้เพราะการเปลีย่นแปลง

ของฮอร์โมน	 เป็นวัยที่ไม่ควรละเลยการออกก�าลังกาย	 การฝึกกล้ามเนื้อ	

เช่น	ยกดัมเบล	ยกน�้าหนักจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก	พยายาม

ลดการรบัประทานอาหารท่ีมแีป้งและน�า้ตาลสงู	แป้งและน�า้ตาลซึง่ถอืเป็น

พลงังานเมือ่ใช้ไม่หมดจะถูกสะสมในรปูไขมนั	เน้นโปรตนีดี	ออกก�าลังกาย

สม�่าเสมอ	เท่านี้ก็จะเป็นการคงระบบเมตาบอลิซึมในร่างกาย  

	 ช่วงวัยนี้มักเผชิญกับภาวะโยโย่จากการลด 

น�้าหนัก	ผลการส�ารวจพบว่า	ระยะเวลาโดยเฉลี่ย

ที่ผู ้หญิงใช้ในการลดน�้าหนักคือมากกว่า	 6	 ปี	 

ซึ่งกว่าจะถึงจุดที่พอใจก็เป็นช่วงที่พวกเธอเข้าสู่วัย	 40	 ปีพอดี	 

หลายคนประสบความส�าเร็จในการควบคุมน�้าหนักตามที่ต้องการ	

แต่ความยากคือท�าอย่างไรจึงจะรักษาตรงนั้นได้ตลอดไป	พออายุ

แตะ	 40	 ปีมีแนวโน้มท่ีน�้าหนักจะเพิ่ม	 วิธี ท่ีใช ้มักเป็นการ 

อดอาหาร	 พออดได้ระยะหนึ่งจนได้น�้าหนักที่ก�าหนด	 พอกลับมา

กินปกติ	 จึงท�าให้เกิดโยโย่ขึ้น	 สิ่งส�าคัญจึงเป็นการคงระดับ 

เมตาบอลิซึมในร่างกาย	 และดูแลเรื่องอาหารมากขึ้น	 ลดหวาน	 

ลดแป้ง	คนที่ออกก�าลังกายเป็นประจ�าเน้นโปรตีนได้เพราะจ�าเป็น

ต่อการสร้างเซลล์กล้ามเน้ือ	ซ่อมแซมส่วนท่ีสกึหรอเพือ่ให้กล้ามเนื้อ

เติบโตอย่างแข็งแรง	

				โดยธรรมชาติในวัยนี้ปัญหาที่พบคือร่างกายผลิตฮอร์โมน

เพือ่การเตบิโต	หรอื	Growth	Hormone	น้อยลง	และกล้ามเนือ้

เริ่มฝ่อลง	ว่ากันว่าในแต่ละปีเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อประมาณ	

1	เปอร์เซน็ต์	ยิง่คนทีไ่ม่ค่อยเคลือ่นไหว	ไม่ออกก�าลงั	ร่างกายจะเริม่สะสม

ไขมันแทน	การแก้ไขคือต้องช่วยร่างกายสร้างกล้ามเนื้อโดยการออกก�าลัง

กายและฝึกกล้ามเนื้อ	 (Weight	 Training)	 วิธีนี้จะเป็นการกระตุ้นการ 

เผาผลาญพลังงานได้ยาวนานข้ามวันเลยทีเดียว	 หาเวลาฝึกกล้ามเนื้อให้

ได้สัก	2-3	ครั้งต่อสัปดาห์รับรองช่วยได้

	 เป็นช่วงที่เมตาบอลิซึมดีมาก	 เน่ืองจากยังอยู่ในวัย 

หนุ่มสาว	 พลังงานล้นเหลือ	 เผาผลาญพลังงานจึงเป็นไป

อย่างรวดเร็ว	 แค่น่ังเฉยๆ	 ก็อาจเบิร์นไปหลายแคลอร	ี 

แต่ก็ข้ึนอยู่กับกิจกรรมของแต่ละคนด้วย	 ยิ่งเคล่ือนไหวมาก	 

ก็ยิ่งเบิร์นมาก

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตอาจเปลี่ยน
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 • เป็นเพื่อนที่ดีของตัวเอง	 ให้ความสนใจกับการ 

สื่อสารกับตัวเอง	อย่าป้อนความคิดแย่ๆ	หรือดูถูกตัวเอง	คิดบวก	 

ให้ก�าลังใจ	และชมเชยตัวเองเข้าไว้	

 • รู้วิธีรับมือกับความเครียด	 ไม่ใช่หันหน้าเข้าหาเหล้า 

และอบายมุขเพื่อดับเครียดตลอดเวลา	 ผู้หญิงบางคนก็ช้อปปิ้ง

ประชดชีวิต	 ยังมีอีกหลายวิธีที่นอกจากสร้างสรรค์แล้วยังดีต่อ 

ตัวเอง	เช่น	ออกก�าลังกาย	ท�าสมาธิ	ปรับทุกข์กับคนที่ไว้ใจ	

 • รู้จักให้อภัย	 การกักเก็บความโกรธตัวเองหรือโกรธผู้อ่ืน

เป็นการท�าร้ายตัวเอง	 การให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตัวเอง 

จากความขมขื่น	 จากอดีตที่ผิดพลาด	 และให้อิสระตัวเองในการ

ก้าวเดินต่อไป

 • อยู่คนเดียวให้เป็น	หลายคนใช้ชีวิตแบบขึ้นอยู่กับคนอื่น

มากเกินไป	 เม่ือต้องอยู่คนเดียวจึงไม่ม่ันใจ	 พยายามท�ากิจกรรม

ต่างๆ	โดยล�าพงับ้าง	เช่น	กนิข้าว	ดูหนงั	เดนิทางท่องเทีย่วคนเดยีว	

การอยู่กับตัวเอง	 ท�าให้มีเวลาทบทวนเร่ืองราวที่ผ่านมา	 และ

ท�าความเข้าใจกับตัวเอง	

 • หัดปฏิเสธเม่ือจ�าเป็น	 การปฏิเสธเป็นทักษะ 

อย่างหนึ่งที่ส�าคัญในการใช้ชีวิต	 ศึกษาพฤติกรรมของคน 

รอบข้างและเรียนรู ้ว ่าคนแบบไหนควรคบ	 ประเภทไหน 

ควรรักษาระยะห่าง	 เมื่อถูกขอให้ช่วยเหลือหรือท�าอะไร	 

หากไม่สะดวกใจ	อย่าฝืน	กล้าที่จะปฏิเสธไปเลย

 • วางแผนเรื่องการเงิน อย่าใช้ชีวิตแบบไร้ซึ่ง 

ความมัน่คงทางการเงิน	ใช้บตัรเครดิตให้ถูกทาง	และรูจ้กัออม

เงินไว้เพื่ออนาคต	 หากชอบความเสี่ยง	 ศึกษาด้านการ 

ลงทุนบ้างก็ดี	 แต่ถ้าไม่ชอบก็หาหนทางอ่ืนท่ีปลอดภัยกว่า	 

ควรตั้งเป้าว่าควรมีเงินออมสักเท่าไรจึงจะท�าให้อุ่นใจ

 • ให้โดยไม่หวังการตอบแทน	 การช่วยเหลือผู้อื่น 

ไม่ว่าจะในรูปแบบใด	 เงินทอง	 ก�าลังใจ	 เวลาท่ีเสียสละไป	 

หากไม่หวังสิ่งตอบแทนก็เท่ากับเป็นการลดความคาดหวัง	

และฝึกให้เป็นคนใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยเมื่อปฏิบัติบ่อยๆ	

จนติดเป็นนิสัย	จะท�าให้กลายเป็นคนน่าคบหา	เมื่อต้องการ

ความช่วยเหลือ	ผู้คนจะยินดียื่นมือช่วยทันที		
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Life Style

 06-2553-5345
 Pencave Co-Working Space

PENCAVE 
Co-Working Space ในป่า

ใครจะเชื่อว่าจากซอยสุขุมวิท 46 เพียง 100 เมตร ท่ามกลางความวุ่นวายและตึกใหญ่น้อย จะมีพื้นที่เล็กๆ 

ที่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเช่นนี้ ซึ่งเพียงแค่ชื่อ Naiipa Art Complex ก็สะท้อนภาพของบริเวณนี้

อย่างชัดเจน นั่นคือเสมือนอยู่ในป่าจริงๆ โดยบริเวณ Naiipa Art Complex นอกจากจะมีออฟฟิศให้เช่า 

และคาเฟ่แล้ว ยังจัดสรรให้เป็นพื้นที่ของ Co-Working Space ที่มีชื่อว่า Pencave อีกด้วย

   Pencave เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว โดยความตั้งใจของ ศาณ์ปัฏ รักษ์ขิตวัน Co-Founder คือตั้งใจอยากให้เป็น 

Community Design 

 “จริงๆ เรามีออฟฟิศให้เช่าในโครงการ Naiipa Art Complex แต่ราคาอาจจะสูง ซึ่งที่ผ่านมามี Startup  

หลายคนเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าแพง พอดีมีตึกเป็นโรงพิมพ์เก่าอยู่ในบริเวณนี้ เลยเอามารีโนเวตท�าเป็น Co-Working 

Space ใช้ช่ือว่า Pencave แปลตามตัวเลยถ�้าปากกา คือที่สุมหัวของคนมีไอเดีย โดยคอนเซปต์การตกแต่งเป็น 

ไอเดียผมทั้งหมด ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็เลยจะตกแต่งในสิ่งที่ตัวเองชอบ สไตล์ตัวเอง เช่น ไม่ชอบท�างานในพื้นที่

สีเ่หลีย่ม หลายครัง้คดิงานออกตอนจะหลบั มีไอเดยีปุ๊บจะต้องรบีลกุมาหากระดาษ ปากกา เลยออกแบบให้มทีัง้พืน้ที่

นั่งท�างานและเป็นเก้าอี้นอน ให้ท�างานแบบสบายๆ และมีที่นั่งเล่น จะเป็น Co-Working Space ที่รองรับ Startup 

และคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีรายได้พอจะมาเช่าพื้นที่ออฟฟิศ”

 ในพื้นที่ตึก 3 ชั้นของ Pencave นั้น จะถูกจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นห้องประชุม 

ขนาด 8-12 คน และ 16-20 คน และ Playroom ซึ่งจะมีโต๊ะปิงปองไว้ให้เล่นผ่อนคลายความเครียด และพื้นที่ 

รับประทานอาหาร ซึ่งในส่วนนี้สามารถปรับเป็นพื้นที่เพื่อจัดสัมมนาได้ถึง 50 คนทีเดียว 

 ถัดขึ้นมาท่ีชั้น 2 ชั้นนี้ถูกตกแต่งให้เป็นพื้นที่ส�าหรับนั่งท�างาน ซ่ึงจะมีท้ังโต๊ะท�างานแบบน่ังรวม แบบน่ังแยก  

ที่น่ีเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สุดเก๋ที่ลงตัวกับสไตล์การตกแต่ง โดยจะเน้นแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลัก และหากลอง

สังเกตดูดีๆ จะมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ แทรกเข้าไปอย่างลงตัว เช่น โคมไฟเก่าญี่ปุ่นส�าหรับแคะหู นาฬิกาติดผนังที่อยู่

บนเรือเดินทะเล เป็นต้น และหากใครที่รู้สึกเมื่อยล้าจากการนั่งท�างานนานๆ ก็ยังมีมุมให้เอนหลังอยู่มากมาย  

ไม่ว่าจะเป็น มุมท�างานที่แปลกไม่เหมือนใคร ด้วยเก้าอี้สไตล์เก้าอี้ชายหาดให้เอนหลังแบบสบายๆ ที่ผสมผสานกับ

โต๊ะท�างานแบบลงตัว มุมเอนหลังแบบส่วนตัวกับเก้าอี้ปรับเอนนอนได้ แถมยังมีบันไดให้ปีนขึ้นไปเปลี่ยนบรรยากาศ

นั่งๆ นอนๆ ชิวชิว บนเปลตาข่ายขนาดใหญ่อีกด้วย   

 เมื่อขึ้นไปชั้น 3 จะแบ่งเป็นห้องส�าหรับ Private Room ซึ่งจะมี 3 ห้องคือ ห้อง Arctic Wolf ส�าหรับนั่งท�างาน  

2-3 คน ห้อง Ringed Seal ส�าหรับนั่งท�างาน 5 คน และห้อง Polar Bear ส�าหรับนั่งท�างาน 10 คน

 “จะเห็นว่าผนังห้องมีท้ังแต่งให้เป็นผนังปูนเปลือย บางมุมเป็นก�าแพงอิฐสีส้มดูดิบๆ ก่ึงเสร็จไม่เสร็จ ตรงนี้คือ

เปรยีบเสมอืนการท�างานทีไ่ม่มีวนัจบ คอืเราจะต้องท�าให้ดกีว่าเดมิไปเรือ่ยๆ เก้าอีบ้างตวัผมกอ็อกแบบเอง เน้นความ

สบายเป็นหลกั เพราะท่ีน่ีจะเน้นความเป็นมืออาชพี มีเครือ่งอ�านวยความสะดวกครบ เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งพรนิต์ 

และ Wi-Fi ขณะทีร่าคากไ็ม่แพงไปกว่าท่ีอืน่ คอืวนัละ 320 บาท และในช่วงนีม้โีปรโมชัน่ กดไลค์เฟซบุก๊ของ Pencave 

และ Naiipa จะลดเหลือ 260 บาทต่อวัน จะเช่าวันเดียวก็ได้หรือหากเช่าเป็นรายเดือน 

รายปีราคาก็จะถูกลงอีก”

  หากลงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พระโขนง เดินเข้าซอยสุขุมวิท 46 เพียง 100 เมตร  

ก็จะถึง Pencave และ Naiipa Art Complex การเดินทางจึงสะดวกสบาย  

โดย Pencave จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-22.00 น.  
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ART WALK  Text : Duckkiez

ELEPHANT  

POOPOOPAPER PARK

	 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ในบรรยากาศ

ร่มรื่น	 และผสานความคิดเชิงอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน	 โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้

จากฟ้า...ลาดิน

	 นิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมของศิลปิน	 มะนูล	

ขันหล่อ	 ที่ตั้งใจให้ผลงานทั้งหมดที่น�ามาจัดแสดงสื่อถึง

การพบเพื่อจากและคิดถึง	 โดยได้น�าเสนอความงาม 

ของทิวทัศน์	 ศิลปวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณ	ี

และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่

TRAveL & ReLAx  Text : Duckkiez Eating Out  Text : Duckkiez / Photo :  Otto

	 ร้านเบอร์เกอร์สไตล์ไทย-อเมริกันที่พ่ีน้องสองหนุ่ม โบ๊ท-ภาคภูมิ อธิมติชัยกุล	 และ	 กอล์ฟ-ภากร  

อธิมติชัยกุล	 ตั้งใจเสิร์ฟเมนูเบอร์เกอร์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย	 โดยทุกวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของ 

การท�าเบอร์เกอร์ล้วนแต่สด	 สะอาด	 และมคีณุภาพ	 อย่างผกัสดรสหวาน	 กรอบนัน้	 ส่งตรงจากฟาร์มผกั 

ออร์แกนกิในพื้นที่	ชีสน�าเข้าจากฝรั่งเศส	ซึ่งให้ไขมันน้อยกว่าชีสทั่วไปถึง	50	เปอร์เซ็นต์	และแป้งที่ใช้ท�า

ขนมปังเป็นแป้งสาลนี�าเข้าจากญีปุ่น่	ให้กล่ินหอม	รสสมัผสันุม่	หนบึ	กดัแล้วไม่ร่วน	ไม่เพยีงเท่านี	้ขนมปัง 

ของทางร้านยังเป็นแบบหวานน้อย	 และมีค่าดัชนีน�้าตาลปานกลาง	 ท�าให้ระดับน�้าตาลข้ึนช้า	 อ่ิมนาน	 

หิวช้าลง	

	 ทุกเมนูเบอร์เกอร์	 ลูกค้าออกแบบเองได้ว่า	 ต้องการขนมปังแบบใด	 ซึ่งมีให้เลือกทั้งขนมปังออริจินัล	

และขนมปังชาโคลที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ	 ดีต่อระบบขับถ่าย	 เนื้อสัตว์มีทั้งเนื้อโคขุน	 หมู	 ไก่ทอด	 

และแซลมอนรมควัน	ท็อปปิ้งเลือกได้ตามชอบ	เช่น	เบคอน	ชีส	ผักสด	และไข่ดาว	และซอสที่มีทั้งซอส

ท่ัวไป	และซอสโฮมเมดอย่างซอสเทรยิากิน�า้ผึง้	ด้านเมนขูายดียกให้กับ	Double	Cheese	Burger	(Beef)	

และ	Grilled	Pork	Burger	เมนทูางเลอืกส�าหรับผูไ้ม่รับประทานเน้ือ	หมูหมักสไตล์ไทย	หอมกล่ินสมุนไพร

ไทย	และอร่อยลงตัวแม้ไม่จิ้มซอส

	 พิเศษ!!	 ส�าหรับผู้อ่านนิตยสารทุกท่าน	 เพียงแจ้งว่ามาจากนิตยสาร	 SME	 STARTUP	 รับฟรีทันที	 

เฟรนช์ฟรายส์พร้อมชสีพาร์เมซานจากอติาลี	มลูค่า	59	บาท!	โปรโมชัน่นีใ้ช้ได้ตัง้แต่วนันี-้31	สิงหาคม	2559	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์	08-1723-2944

	 สาขา	1	ชั้น	1	ศูนย์การค้าอิออน	ศรีราชา	ช็อปปิ้ง	เซ็นเตอร์	เปิดบริการ	10.30-20.30	น.	หยุดทุกวัน

จันทร์	สาขา	2	ศูนย์การค้าเจพาร์ค	นิฮอนมุระ	ศรีราชา	เปิดบริการวันพุธ-พฤหัสบดี	17.00-20.00	น.	

และวันศุกร์-อาทิตย์	11.00-20.00	น.	Instagram	:	omg.burger
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อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดบริการทุกวัน 08.30-17.30 น.  
  0-5329-9565 และ 08-1882-6640     www.poopoopaperpark.com

ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-26 กรกฎาคม 2559  
  Chamchuri Art Gallery

BLACKJACK CAFFE

 ร้านอาหารและเครื่องด่ืมสไตล	์

Australian	 Cafe	 ที่พร้อมเสิร์ฟ 

อาหารไทยฟิวช่ัน	อาหารนานาชาต	ิ

ขนมหวาน	 และเครื่องด่ืม	 เช่น	

กาแฟจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 

แท้	 100	 เปอร์เซ็นต์	 และชาเขียว 

ถ่ัวแดงปั่น	 ในส่วนของซิกเนเจอร์ดิชยกให้กับเฟตตูชินีหมึกด�าขี้เมา

ทะเล	ข้าวหมูสับซอสญี่ปุ่น	และข้าวหมูเกาหลี	

ซ.เอกชัย 132 เปิดบริการ 08.30-20.00 น.  
  08-2612-6675 
  BLACKJACK caffe

PERHAPS RABBITS’

	 ร้านขนมเค้กหน้าตาน่ารักที่ต่อยอด 

มาจากร้าน	 POP	 ME	 UP	 โดยเมนูเค้ก

ทั้งหมดตั้งใจท�าให้สามารถรับประทานได้

ทุกวัน	และต้องการให้ลูกค้ารู้สึกสนุกไปกับ

ครัวกระต่ายในจินตนาการ	 จึงตกแต่งร้าน

ให้มสีีสนัสดใส	ส�าหรบัเมนเูค้กท่ีพลาดไม่ได้

คือ	Bluebunny	Egg	และ	Keyramisu

รตะธารา รีสอร์ท

	 สถานทีพ่กัผ่อนขนาดกะทดัรดั

ทีแ่ทรกตวัอยูใ่นป่าชายเลนทีอ่ดุม

สมบูรณ์	ห้องพักมีเพียง	19	หลัง	

แบ่งเป็น	Boat	House,	Riverside	

View	 และ	 Mangrove	 Forest	

View	 พร้อมกันนี้	 สามารถนั่ง 

เรือส�าราญท่ีมีให้เลือกถึง	 3	 ขนาดออกไปชมความงดงามของเกาะนก	 

ชมวิถีชีวิตชาวประมง	และถ่ายภาพอาทิตย์อัสดงในเวิ้งน�้าบางปะกงได้	

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
  0-3857-4318 และ 0-3857-3644  
  www.ratathara.com

OMG BURGER 
เบอร์เกอร์ที่ออกแบบเองได้

ซ.เอกมัย 10 เปิดบริการ 09.00-21.00 น.  
  09-6616-3314  
  Perhaps Rabbits’

เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านงานฝีมือที่ประณีต	 ละเอียดลออ	 และมี 

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท�ากระดาษจากมูลช้าง	ม้า	วัว	และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ
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หากจะเรียกหมู่บ้านเล็กๆ สี่ห้าหมู่บนรอยต่อของแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

เหล่านั้นว่าความงดงาม นิยามของมันอาจไร้ความหมาย บางเบา 

และดูเหมือนจะจ�ากัดความอยู่แค่ดวงตาของคนข้างล่างที่เอ่ยอ้างอธิบาย

ชีวิตหยัดยืนด้วยเรื่องราวพืชพรรณ

บ้านป่าแป๋
Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  / Photo : สาธิต บัวเทศ

	 เราอยู่กันตามหนทางดินแดงที่ขีดเวียนตัวเอง

อยู ่ตามสันเขาระหว่างอ�าเภอฮอดของจังหวัด

เชียงใหม่	 และอ�าเภอแม่สะเรียงในแดนดอย

แม่ฮ่องสอน

	 ทางไกลสายนัน้แยกย่อยออกจากบ้านกองลอย 

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 108	 ภาพทะเล

ภูเขาที่ เราเพลิดเพลินระหว่างทางเรียบกริบ 

หายลับไปจากดวงตาเมื่อเราเลือกเข้ามาใช้

ทางหลวงชนบทหมายเลข	 1270	 จากหลุมบ่อ

ค่อยๆ	เปลี่ยนตัวเองสู่หนทางลูกรังหลายพื้นผิว

	 สลับสูงชัน	 รอบด้านคือคล่ืนภูเขาสีเขียว

แห่งปลายฝน	 ไร่ข้าวโพดและกะหล�่าปลีคลี่คลุม	 

ไม้ใหญ่ยืนแห้งตายรอห้วงเวลาเผาถาง	 ราวโลก

อวกาศยามเราผ่านเข้าใกล้เขตอุทยานแห่งชาติ 

แม่โถ	 ภาพทางตาเดินสวนทางกับความเป็น 

จริงเสมอ

	 ผ่านพ้น	 34	 กิโลเมตรที่หน่วงหนัก	 หยอดรถ 

ตวัเองไปตามหลมุบ่อทีเ่พิง่หมาดโคลน	 เราเข้าไปถงึ

เขตบ้านอมพาย	 เพยีงเพือ่ท่ีจะพบว่า	 บางอย่างได้

หยัดยืนและแตกต่างจากภาพด้านนอกราวโลก

คนละใบ

	 ที่ราบผืนใหญ่น้อยที่สลับแทรกแซมอยู ่ตาม 

แอ่งดอยคือภาพชัดของการเกษตรอันด�ารงตน

ตามหนทางแห่งบรรพบรุษุ	นาขัน้บนัไดก�าลงัเข้าสู่ 

ฤดูเก็บเกี่ยว	หากข้าวคือภาพเชื่อมโยงระหว่างคน

ตวัเล็กๆ	กบัผนืแผ่นดนิ	ส�าหรับพวกเขา	ห้วงนาทนีี้ 

คือภาพชัดอันอ่อนโยนระหว่างผู้คนและพื้นท่ีท่ี 

พวกเขาหยัดยืนตัวเองอยู่

	 	 จากหุบดอยที่รายล้อมด้วยผืนป่าและผู้คน 

ของขนุเขา	เรามุง่ตรงไปตามแผนทีง่่ายๆ	กระดาษ

แผ่นเล็กๆ	 ที่ขีดร่างเป็นเส้นทางและหมุดหมาย

โยงใยก�าลังพาเราไปยังอีกหลายหมู่บ้าน
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ตรงลงสู่หมู่บ้านปกาเกอะญอขนาดใหญ่อย่างบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ฟ้ายามบ่ายใสสดเท่าที่มัน 

ควรจะเป็น ที่นี่สุขสงบและเต็มไปด้วยภาพจริงแท้ของความงดงาม ล�าห้วยฮากไม้ใต้อันเป็น 

ต้นน�า้หนึง่ในนบัร้อยสายของแม่สะเรยีงไหลเย็นอย่างไม่มวีนัแห้งขอด บวัตองตดิดอกเหลืองพราว 

เหนือขึ้นไปคือขั้นบันไดของข้าวดอยที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวในวันเก็บเกี่ยว

 เรานั่งมองดูหมู่บ้านปกาเกอะญอแห่งหนึ่งท่ีงดงามราวภาพเขียน หย่อมบ้านเรือน และ 

แปลงผักเมืองหนาวถูกโอบล้อมด้วยผืนนาและป่าเขาทึบแน่น นาทีที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งที่คน 

ข้างล่างเรยีกเอาเองว่าความเจรญิ โลกตรงนีก็้ดจูะมหีนทางและการมชีวิีตอกีรปูแบบทีไ่ม่ต้องการ

การตัดสินตีความ

 ลดัเลาะผ่านบ้านโก๊ะไม้หลู ่เราดิง่ตรงลงสูบ้่านป่าแป๋ หมูบ้่านชาวไทยภเูขาเผ่าละเวอืะ (ลวัะ) 

อันแสนเก่าแก่ อันเป็นที่ตั้งของศูนย์ย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ตัดลงจาก 

ความสูงกว่า 1,000 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ความใหญ่โตของพื้นที่หมู่บ้านที่ไล่เรียงตาม

หลืบดอยสะท้อนคืนวันนับร้อยปีของการมีอยู่แห่งชีวิต

 หลังเราเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรือนผักเมืองหนาวชั้นดีท่ีมีขนาดใหญ่กว่าท่ีบ้านอมพายท่ีเรา 

จากมา คนงานชาวละเวือะเพาะหยอดกล้าพันธุ์ลงหลุมพลาสติกทรงจัตุรัส ฉีดน�้ายาอินทรีย์

ส�าหรับบ่มเพาะกล้า ไม่นานนักเราก็เข้าสู่ความเป็นหมู่บ้านอันเติบโตกลางขุนเขา

 ถนนเล็กๆ ลัดลงหุบเข้าไปสู่หย่อมบ้านป่าแป๋ บ้านไม้แข็งแรงคงทนเต็มไปด้วยแม่เฒ่าในชุด

แสนสวย สร้อยประดับนับสิบเส้นที่คล้องคอเปี่ยมสีสันอันเป็นสัญลักษณ์ของหญิงละเวือะ

 ห้วยอุมลานไหลเย็นผ่านกลางหมู่บ้าน มันหาใช่เพียงความเย็นชื่น เพลินตา หากแต่คือ 

ความสมบรูณ์ของหมู่บ้านแห่งหนึง่กลางป่าเขาทีส่ามารถด�ารงอยูไ่ด้ด้วยการเตบิโตของพชืพรรณ

 ฉางข้าวเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและทิศทางในการด�ารงชีพแห่งหนึ่งคือธนาคารข้าว 

แห่งแรกของโลก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พี่น้องชาวละเวือะบ้านป่าแป๋

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2513 ห้วงยามนั้นเงินพระราชทานอีก 20,000 บาทส�าหรับซื้อข้าวจาก 

ข้างนอกมาให้ชาวบ้านอันแร้นแค้นได้กู้ยืม และลงหลักปักแรงในที่นาของตน ยามเมื่อข้าวดอย

แตกรวงเต็มทุ่ง ก็เก็บเก่ียวมาใช้คืน ระบบเช่นนี้มุ่งหวังให้การพึ่งตนเองก่อเกิดขึ้นทดแทนการ 

หันไปหาพืชท�าเงินและท�าลายป่าอย่างฝิ่นเช่นในอดีต

 การมาถึงของธนาคารข้าวส่งผลให้คนบ้านป่าแป๋รู้จักค�าว่า “สหกรณ์” จากแรกเริ่มที่การ 

กู้ยืมข้าวท�าให้การยังชีพในแต่ละปีนั้นเพียงพอ ทุกวันนี้ส�าหรับค�าว่าข้าวของคนท่ีนี่ นอกจาก 

จะพอกินในแต่ละปี หลายบ้านยังก้าวล�้าไปสู่การขายในนามข้าวของโครงการหลวง

 เครื่องยนต์ของรถคันเก่าๆ ครางกระหึ่ม 

ลมหนาวไล้เนื้อตัวยามลดกระจกลง หนทาง

ลับหายไปในแมกไม้ และหลายสิ่งดูเหมือน 

จะเปลี่ยนแปลงไปเสมอเมื่อเราผ่านพ้นเนินชัน 

โค้งแล้วโค้งเล่า

 ผ่านบ้านสนัติธรรมและหน่วยจัดการต้นน�า้ยาง

อมพาย หากแยกขวา ใครสักคนตรงนั้นบอกว่า 

มันจะพาเราไปลงแม่ลาน้อยด้วยทางทรหด 

 ทางคอนกรีตล�าลองช่วยให้เราผ่านเนินชัน

ตรงบ้านสนัตธิรรมได้ไม่ยาก เมือ่ขึน้ไปถงึสนัดอย  

ไร่กะหล�่าของน้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้งคลี่ขยาย 

พร้อมๆ กับขบวนรถกระบะที่มุ่งลงเขาสวนกัน 

บนความกว้างชนิดที่กระจกรถแนบชิด เห็นได้

ทุกอณูของรอยยิ้ม บางผืนหากจอดรถแวะดูชีวิต

ที่ด�าเนิน พวกเขาปลูกมะเขือเทศและถั่วแดง

สลับเวียน ทว่ามันไม่ได้โยงใยอยู ่ด้วยเหตุผล 

ทางเกษตรกรรม กลับผูกยึดอยู่ด้วยระบบทุนที่ 

ส่งผ่านค�าว่าราคามาจากพื้นล่าง

 ทางป่าเย็นร่ืนกลบกลืนเร่ืองราวของการเกษตร

และปัญหาทบซ้อนที่รอวันแก้ไข พื้นผิวฉ�่าชื้น 

และเป็นหล่มโคลนอยูห่ลายช่วงเพราะเพิง่หมาดฝน 

ไปไม่นาน เราแวะบ้านไก่ด�าของพีน้่องปกาเกอะญอ 

หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่บนสันเนิน ไล่ระดับ

ความเติบโตลึกลงไปข้างล่าง

 ภาพทีเ่หน็สวนทางกับหนทางไม่เกนิ 10 กโิลเมตร

กลางขุนเขาทีพ้่นผ่าน ความเรียบง่ายจากพชืพรรณ

และชีวิตตามแดนดอยตกทอดอยู ่ในนาข้าวที ่

แตกรวง พืชผักตามโรงเรือน และรอยยิ้มจาก 

แม่เฒ่าท่ีอุ้มโอบหลานสาวไว้ในอ้อมแขน ถ้อยค�า

สื่อสารด้วยภาษาไทยพื้นล่างดูจะไม่จ�าเป็น

 ครึ่งทางตามแผนท่ีในกระดาษใบเล็กที่เรา

ยึดถือมันมากกว่าเคร่ืองน�าทางดิจิตอลพาด่ิง
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How to Get tHere
 ง่ายทีส่ดุคอืจากจังหวดัเชยีงใหม่ ใช้ทางหลวง

หมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ถึงแยก

กองลอยในเขตอ�าเภอแม่สะเรยีง ราว 180 กิโลเมตร 

จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1270  

อีก 34 กิโลเมตรถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

แมส่ะเรยีงที่บา้นอมพาย (10 กโิลเมตรสุดทา้ยเปน็

ทางลูกรัง หากเป็นฤดูฝน ยากต่อการเข้าถึง  

ควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ)

wHere to Stay
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้าน 

อมพาย ต�าบลป่าแป๋ อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีบ้านพักและเรือนครัวให้บริการ 

ภายในหมู่บ้านป่าแป๋มีร้านขายของช�าเล็กๆ ทางที่ดี

นักท่องเที่ยวควรเตรียมเสบียงและอาหารแห้ง 

ขึ้นไปเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 0-5307-1304, 08-5716-3518 

 www.royalprojectthailand.com 

 N20.22895 E41.2794

	 บ้านป่าแป๋ฉายชัดชีวิตชีวาอยู่ตามนาขั้นบันไดที่หลังหมู่บ้าน	 

เราเดนิเลาะทางดนิไหล่เขาไปเพือ่จะพบว่า	โมงยามแห่งการลงแขก

เกี่ยวข้าวนั้นแสนรื่นเริง

	 ผูค้นแทบทกุรุน่อายตุัง้แต่ชายหนุม่ก�าย�า	แม่เฒ่าในชดุแสนสวย

ทีส่าวๆ	สมยัใหม่ไม่ค่อยนยิมใส่	หรอืแม้แต่เด็กน้อย	ทกุคนรวมกัน

อยู่ตามลานข้าวที่แตกรวงสุกส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ

	 พวกเขาตข้ีาวกนักลางหบุเขาโดยมข้ีอตกลงกนัง่ายๆ	 เหมอืนเช่น 

อดีตว่าหากไม่เสร็จสิ้นภายในหนึ่งวัน	 ค่าปรับจากเจ้าของนาต้อง

เพิ่มเหล้าอีกหน่ึงขวด	 วงข้าวกลางวันหอมไปด้วย	 “สะเบื๊อก”	

อาหารพ้ืนถิ่นของคนละเวือะ	 หมูสามชั้นต้มสุกและคลุกด้วยพริก	

มะนาว	 ผักกลิ่นหอม	 รสจัดจ้าน	 มันง่ายดายเม่ือกินกับข้าวดอย 

และเหล้าข้าวหมัก	 แม้จะไม่ถนัดนัก	 แต่ส�าหรับการหยิบยื่นราว

ญาติมิตร	เราเองก็ยิ้มรับไมตรีท่ามกลางขุนเขาไปอย่างชื่นมื่น

	 ทีห่น้าส�านกัสงฆ์ป่าแป๋	“เญือะละเวอืะ”	หรอืบ้านของคนละเวือะ

โบราณตั้งหลังคาสอบ	 ใต้ถุนสูง	 แสดงให้เห็นชีวิตในอดีตของ 

พวกเขา	 เตาไฟฟืนตั้งอยู่หน้าชานเรือน	 เต็มไปด้วยความคิด 

ความเชื่อในเรื่องไหว้ผีเรือนที่ตกทอดอยู่ตามผนังบ้าน

	 คนบ้านป่าแป๋ผูกโยงการมีท่ีหยัดยืนในผืนภูเขาไว้กับต�านาน 

มานับพันปี	ทัง้ต�านานของขนุหลวงวลิงัคะ	ท่ีเชือ่กนัว่าเคยปกครอง

เชยีงใหม่และร่วมรบต่อสูก้บัพระนางจามเทวจีนพ่ายแพ้เสือ่มอาคม

ด้วยโดนสวมหมวกลั่นทมแดงอันเปรียบเสมือนเลือดประจ�าเดือน	

จนต้องหนีมาอยู่กลางป่าเขา

	 คนละเวือะท่ีน่ีมีธรรมเนียมการใช้เงินรุ ่นโบราณเป็นค่า

ธรรมเนียมต่างๆ	 เช่น	 ในพิธีแต่งงาน	 พวกเขาจะใช้เงินพดด้วง	

เงินกิ่ง	และเงินครั่ง	ซึ่งเป็นเงินโบราณที่ใช้กันในสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้นถึงล้านนายุคหลัง	หากเป็นค่าปรับต่างๆ	จะใช้เงินรูปีของ

อังกฤษที่ปกครองอินเดียและพม่ามาใช้จ่าย

	 เงินเก่าแก่ที่ตกทอดในพิธีกรรมเหล่านี้สะท้อนการมีชุมชน 

และการติดต่อกับทางแม่สะเรียงต่อไปถึงพม่ามานับร้อยปี

	 ชีวิตผ่านพ้นทั้งความทุกข์ยากและเติบโตจนมีนาทีปัจจุบัน	 

ว่ากันว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่	 2	 บนแดนดอยบ้านป่าแป๋ 

เต็มไปด้วยโรคระบาดอย่างฝีดาษจนเกือบส้ินหมู่บ้านเม่ือราวป	ี 

พ.ศ.2489	 ยังไม่รวมไฟป่าที่มอดไหม้ในปีถัดมา	 ซ่ึงล้วนอยู่ใน 

ความทรงจ�าของเฒ่าละเวือะแทบทั้งหมู่บ้าน

	 เรามายืนมองหมู ่บ้านเล็กๆ	 อันงดงามในยามเย็นที่โบสถ ์

โปแตสแตนต์ของหมู่บ้าน	 บ้านเรือนอันมั่นคงถาวรเติบโตยั่งยืน	

ส�านกัสงฆ์เล็กๆ	ทีป่ลายตาล้วนบ่งบอกว่า	ทีน่ีค่วามสงบและความคดิ

ความเชื่อต่างๆ	ล้วนผสมกลมกลืน	ทั้งศาสนา	การเพาะปลูก	หรือ

แม้แต่การด�ารงชีวิตในขุนเขาอันเป็นหนึ่งเดียว

	 ค�่าคืนผ่านพ้นกลางเดือนดาวและอากาศหนาวเย็น	 เมื่อตะวัน

แตะตีนฟ้าของวันพรุ ่ง	 ห้วงยามของบ้านป่าแป๋และพืชพรรณ 

ก็ด�าเนินไปเหมือนที่มันควรจะเป็น

	 วนัทัง้วนัของเราดูเหมือนจะเคลือ่นไปตามทศิทางและการด�ารง

ตนเช่นเดียวกับคนบ้านป่าแป๋	 พวกเขาเป็นเช่นเดียวกันกับขุนเขา

และการด�ารงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น	 หากเป็นช่วงเลี้ยงผี	 ทั้งหมู่บ้านราว

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ความคิดความเชื่อจากภายนอกอาจจะยาก

ส�าหรับการก้าวข้ามก�าแพงเข้ามา	 ทว่ายามท่ีต้องก้าวเดินไปกับ

คืนวัน	ความเข้าใจในระบบสมัยใหม่ทั้งเรื่องการตลาด	การเกษตร

ยั่งยืน	หรือการดูแลบ้านกลางขุนเขาให้เติบโตคงทน	พวกเขาล้วน

เข้าใจได้ไม่แตกต่าง

	 ไม่กี่วันที่นี่	 ท่ามกลางทางลูกรังแสนยาวไกลและอาจยากเย็น 

ในโมงยามฤดูฝน	 ที่นี่ราวโลกหลบเร้นอันไกลแสนไกล	 ทั้งที่จริง

มันตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแอสฟัลต์เรียบกริบไม่ถึง	40	กิโลเมตร

	 เร่ืองราวของผืนป่าและสายน�้าแห่งหมู่บ้านเล็กๆ	 แห่งหนึ่ง 

ทอดยาวไหลเวียน	 มากไปด้วยเร่ืองราวทอดยาวสะท้อนรอยทาง 

ก้าวย่าง	อันเรียงรายอยู่ด้วยสิ่งที่พอจะเรียกได้ว่าความสุข

	 ความสขุของใครสกัคนทีไ่ด้เหน็ชีวติเตบิโตไปกบัขนุเขา	นาข้าว	

พืชผักผลไม้ที่แตกใบออกผลเป็นชีวิตที่ดีและเท่าเทียม	
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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	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	(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

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

27

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 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	กด	0		โทรสาร	0-2270-1125
หรือทาง	helloannie_@hotmail.com

พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

Where to Find
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SME Thailand Inno Awards 2016

	 นิตยสาร	 SME	 Thailand	 โดย	 วินัย	 วิโรจน์จริยากร	 กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	 เพนนินซูลาร์	 แอสโซซิเอทส์	 จ�ากัด	 ผู้ผลิตนิตยสาร	 SME	 Thailand	 

ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย	โดย	พิภวัตว์	ภัทรนาวิก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

ธนาคารกสิกรไทย	เปิดตัวโครงการประกวด	SME	Thailand	 Inno	Awards	

2016	เฟ้นหาสุดยอดเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพไทย	ที่ปั้นธุรกิจจนประสบความ

ส�าเร็จด้วยความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม	ส�าหรับรางวลัจากการประกวดนี้

เป็นการเชิดชูและยกย่องผู้ประกอบการ	 SME	 ไทย	ที่พัฒนาธุรกิจจากความ

คิดสร้างสรรค์	จนเกดิเป็นนวตักรรมท่ีท�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็	และเป็น

แรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	 ซึ่งการประกวดในคร้ังนี้จะมี 

พิธีมอบรางวัลส�าหรับผู้ชนะในวันที่	25	สิงหาคม	2559	นี้	

วว.โชว์งานบริการมาตรวิทยา

 

	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (วว.)	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	ดร.ลักษมี	ปลั่งแสงมาศ	

ผู้ว่าการ	 วว.	 โชว์งานบรกิารด้านมาตรวทิยา	 การทดสอบ	 และรบัรอง

คณุภาพ	เพือ่เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคเอกชน

และอุตสาหกรรมไทย	โดยมุง่พฒันาขดีความสามารถด้านการบรกิาร

งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ระบบขนส่งทางรางรถไฟและยานยนต์ขนส่ง	ศนูย์ทดสอบและมาตร

วิทยา	(บางปู)	ส�านักรับรองระบบคุณภาพ	(สรร.)	

28
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กรุงศรี ไรส์ หนุนฟินเทคสตาร์ตอัพ

	 กรุงศรี	 (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท

ในเครือ)	 ร่วมกับ	 RISE	 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ตอัพ	 หรือ	

Corporate	 Accelerator	 แห่งแรกในประเทศไทย	 เปิดตัว

โครงการ	 Krungsri	 RISE	 Fintech	 Accelerator	 ต่อยอดองค์ 

ความรูแ้ละการลงทนุให้ธรุกจิสตาร์ตอพัด้านนวตักรรมเทคโนโลยี

ทางการเงิน	 หรือ	 Fintech	 Startup	 ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 

ไร้ขีดจ�ากัดในโลกธุรกิจยุคดิจิตอล

ซีพีเอฟตอกย�้าความปลอดภัย 

	 บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือซีพีเอฟ	

น�าโดย	ณฤกษ์	มางเขยีว	รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	พร้อมด้วย

ทีมนักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ	 น�าคณะสื่อมวลชน 

เดนิทางร่วมพสิจูน์ความปลอดภยัถงึโรงงานในแคมเปญ	“ไส้กรอก

ซพี	ีเปิดบ้าน	มัน่ใจ	ปลอดภยั	100%”	เพือ่เป็นการตอกย�า้คณุภาพ

สินค้าไส้กรอกซีพี	ที่ผลิตโดยยึดมาตรฐานสากล	

Flash Plus 2 บุกตลาด 

	 ในฐานะสดุยอดผู้น�านวตักรรมสมาร์ทโฟนทีเ่น้นวัสดท่ีุมาจาก

โลหะ	Flash	ได้เปิดตัว	Flash	Plus	2	สู่ท้องตลาด	เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ทัง้ระดับสูงและระดับกลาง	ขณะท่ียงัรกัษา

และคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการถ่ายภาพ	 ทั้งน้ี	 Flash	 Plus	 2	 

น�าเสนอคุณสมบัติหลักที่เน้นไปยังการแนะน�านวัตกรรมใหม่	

พร้อมฟังก์ชันต่างๆ	 เช่น	การสแกนลายนิ้วมือ	 ระบบเสียง	Hi-Fi	

และการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยความเร็ว

GIT ลงนาม MOU ไทย-บาห์เรน

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	โดย	ดร.พรสวาท	วฒันกลู	ร่วมลงนามทางด้าน

วิชาการอัญมณีไทย-บาห์เรน	กับ	GCC	Gold	and	 Jewellery	

Association	โดย	Mr.Mohammad	Sajid,	Chairman	of	GCC	

Gold	and	Jewellery	Association	และได้รับเกียรติจาก	ศิริพล	

ยอดเมืองเจริญ	ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ	และ	ชยพันธ์	

บ�ารุงพงศ์	 เอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงมานามา	 เป็นสักขีพยาน	 

ณ	เมืองมานามา	ราชอาณาจักรบาห์เรน

ซัสโก้ มอบเงินสนับสนุน 

	 ภิมุข	สิมะโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร	พร้อมด้วย	ชัยฤทธิ์	

สิมะโรจน์	 กรรมการผู้จัดการ	 และคณะผู้บริหาร	 บริษัท	 ซัสโก	้

จ�ากัด	(มหาชน)	มอบเงินสนับสนุน	3,000,000	บาท	ที่ได้จากการ

หักเงินบางส่วนของลูกค้าที่เติมน�้ามันภายใต้แคมเปญ	 “น�้ามัน 

ทุกหยดของท่านร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี	สร้างสถาบันการแพทย์	

จักรีนฤบดินทร์”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์นายแพทย์

ปิยะมติร	ศรธีรา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	

ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธริามาธบิด	ีเป็นตวัแทนรบัมอบ

ในครั้งนี้

CS LOXINFO รางวัลยอดขายสูงสุด 

	 ดร.สมชาย	 กิตติชัยกุลกิจ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่าย

การตลาดและการขาย	ขึ้นรับรางวัล	Fortinet	Platinum	Partner	

of	the	Year	Thailand	2015	จาก	Fortinet	ซึ่ง	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	

สามารถท�ายอดขายได้สูงสุดในปี	 2015	 พร้อมทั้งข้ึนบรรยายใน

หัวข้อ	 Key	 Success	 in	 Thailand	Market	 in	Collaboration	

with	 Fortinet	 ในงาน	 Accelerate	 2016	 Fortinet	 Partner	 

Business	Retreat	ณ	เมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	

เคทีซี พราว

	 “เคทซีี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จดัแคมเปญ

ต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการสินเช่ือเงินสดพร้อมใช้ที่มีความ

คล่องตัว	 ครอบคลุมทุกความต้องการ	 ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่าย

ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน	หรือการใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน	เมื่อสมัคร

สินเช่ือพร้อมใช้	 “เคทีซี	 พราว”	 (KTC	 PROUD)	 และได้รับการ

อนุมัติตั้งแต่วันนี้-31	สิงหาคม	2559	รับสิทธิพิเศษจ่ายดอกเบี้ยฯ	

แค่	 10	 เปอร์เซ็นต์ต่อปี	 ส�าหรับรอบบัญชีที่มียอดเงินต้นคงค้าง 

ทุกวันในรอบบัญชีนั้นๆ	ไม่ต�่ากว่า	22,000	บาท	(สูงสุด	2	รอบ

บัญชีแรกนับจากวันอนุมัติการสมัคร)
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	 สิ่งส�ำคัญในกำรท�ำธุรกิจคืออะไร?	

	 หลายคนมักจะตอบว่าต้องขายสินค้าให้ได้จ�านวนมากๆ	เพื่อ

ที่จะคืนทุนได้เร็ว	 ซึ่งในระยะสั้นค�าตอบของค�าถามนี้ก็คงจะใช่	

เพราะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของธรุกจิ	แต่ในระยะยาวแล้ว

ค�าตอบนี้อาจท�าให้ธุรกิจมีปัญหาได้	

	 อันที่จริงทุกคนย่อมรู้ว่าการสร้างแบรนด์นั้นมีความส�าคัญ 

เป็นอย่างมาก	เพียงแต่เรื่องของการสร้างแบรนด์มักจะถูกมองว่า	

ไม่ใช่เรือ่งเร่งด่วนเท่ากบัว่าวนันีจ้ะท�ายงัไงให้ธรุกจิมกี�าไร	จงึท�าให้

หลายคนเพิกเฉยที่จะสร้างแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นการท�าธุรกิจ	 

แต่จริงๆ	 หากไม่เริ่มสร้างแบรนด์ตั้งแต่แรกแล้ว	 ในระยะยาว 

จะท�าให้การท�าธุรกิจยากล�าบากอย่างแน่นอน	 ด้วยเพราะว่า 

จากในวันแรกของการเริ่มต้นธุรกิจท่ีมีพนักงานเพียง	 1-2	 คน	 

การรู้จักแบรนด์	 การเข้าใจในเป้าหมาย	 ตลอดจนการสื่อสาร 

เก่ียวกบัแบรนด์ย่อมจะไปในทิศทางเดยีวกนั	แต่วนัหน่ึงเม่ือธรุกิจ

เติบโตขึ้น	มีพนักงานเพิ่มมากขึ้น	หากไม่สร้างแบรนด์ตั้งแต่แรก	

การที่จะท�าให้ทุกคนรู้จักแบรนด์อย่างเข้าใจย่อมเป็นไปได้ยาก	 

จึงท�าให้การสื่อสารออกไปคนละทิศละทาง	 ซึ่งนั่นหมายความว่า	

แบรนด์ที่สื่อออกไปไม่มีความชัดเจน	

	 วันหนึ่งขณะที่ผมนั่งรับประทานอาหารกับผู้บริหารธนาคาร 

แห่งหนึ่ง	 เขาถามขึ้นมาว่า	 ธุรกิจของคุณคืออะไร	 ผมใช้เวลา

อธิบายค่อนข้างนานจนเขาคงทนไม่ไหวบอกว่า	 ผมมีปัญหาเรื่อง

การสื่อสาร	 พร้อมแนะน�าให้ไปหาคนคนนี้	 เขาจัดระเบียบเรื่อง 

การสื่อสารได้ดี	 ท�าให้ผมได้กลับมาทบทวนและไปศึกษาด	ู 

ซึ่งสุดท้ายท�าให้เข้าใจเลยว่า	อ๋อ!	มันเป็นเรื่องการสื่อสาร	คือเรา

เข้าใจธุรกิจของเราดี	 แต่สื่อสารไม่ได้	 ซึ่งการสร้างแบรนด์ก็คือ 

การสื่อสาร	 เรารู้ตัวเรา	 จัดระเบียบและสื่อสารออกไปเพ่ือหา 

กลุ่มเป้าหมายที่มีภาพร่วมกันให้เข้ามาหาเรา	 ดังนั้น	 ถ้าไม่สร้าง

แบรนด์จะเกดิอะไรขึน้?	คนกจ็ะสร้างให้คณุขึน้มาเอง	ซ่ึงกจ็ะไม่มี

ความชัดเจน	และทีส่�าคญัคนแต่ละคนย่อมจะสร้างไม่เหมอืนกนั	

	 การสร้างแบรนด์แม้จะเป็นเรื่องเสียเวลา	 และเหนื่อยยาก 

ในช่วงแรก	 แต่จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทอง	 และอยู่ได ้

อย่างยาวนาน	 จะสามารถพลิกเกม	 น�าพาธุรกิจให้อยู่รอดได	้ 

จึงได้ลองศึกษาและท�าตามอย่างจริงจัง	 ซึ่งโชคดีที่	 Foto	 Hotel	

เริ่มสร้างแบรนด์ตั้งแต่ในวันแรก	คือโรงแรมใช้เวลาก่อสร้าง	2	ปี

คร่ึง	 เราก็เริ่มท�าตั้งแต่นั้น	 ท�าให้พลังการสื่อสารรวดเร็วมาก	 

มีความชัดเจน	และขยายออกไปปากต่อปาก	โดยเราคิดตั้งแต่ว่า

คุณค่าของแบรนด์คืออะไร	ใครที่มีความรู้สึกคิดตรงกับเรา	 เราก็

ไปหาตรงกลุ่มเป้าหมาย	

The Guest

วีระชัย ปรานวีระไพบูลย ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ แอทติจูด คลับ 

เจ้าของ Foto Hotel 

“แบรนด์”
เหนื่อยตอนเริ่มต้น แต่เก็บกินได้ยาวนาน

	 ทั้งนี้ในตอนแรกต้องคิดเราเป็นใคร	 เป็นโรงแรมประเภทไหน	

เราเป็นไลฟ์สไตล์โฮเต็ล	 ซึ่งตรงนี้เมื่อ	 3-4	 ปีที่แล้วยังมีน้อยมาก	

จึงมีความต้องการอยู ่	 เหมือนสินค้าที่ยังไม่มีในตลาด	 แต่ม ี

ความต้องการของผู ้บริโภครออยู่	 ส�าหรับคุณค่าของแบรนด	์ 

Foto	 Hotel	 คือความทรงจ�าที่แตกต่าง	 ซึ่งจากการรีเซิร์ชพบว่า	

ลูกค้าคือกลุ่มคนชอบท่องเที่ยว	 ซ่ึงเบื่อโรงแรมทั่วไป	 เลยคิดว่า 

ต้องท�าให้แตกต่าง	 และทุกคนทั้งทีมมีความชัดเจนในเร่ืองน้ี	 

สิ่งที่เราท�าคือ	 1.ต้องถ่ายภาพสวยทุกจุด	มีกิมมิก	 2.มีความเป็น

ท้องถ่ิน	 สอดแทรกความเป็นภูเก็ตเข้าไปในโรงแรม	 3.ครีเอทิฟ	

พยายามแปลงโจทย์แต่ละด้าน	 ใส่ความคิดใหม่ๆ	 เข้าไป	 เช่น	 

จากที่ทุกโรงแรมจะก�าหนดเวลาส�าหรับอาหารเช้า	 6-10	 โมงเช้า	

แต่เราคิดกลบัว่าท�าไมล่ะเมือ่มาเทีย่วกต้็องอยากพกัผ่อนตืน่สายๆ	

สบายๆ	 เราเลยก�าหนดเวลาอาหารเช้าเลยไปถึงบ่ายโมง	 ซึ่งเรา 

พบว่าลูกค้ากินอาหารเช้าแล้วจะกินมื้อเที่ยงที่อื่น	 ส่ิงนี้ท�าให ้

ลูกค้าเปลี่ยนใจจากที่ใช้บริการโรงแรมอื่นมาใช้บริการของเรา	 

ซึ่งกระบวนการคิดท้ังหมดนี้เกิดจากความชัดเจนในคุณค่าของ

แบรนด์ตั้งแต่ต้น	 และต้องยอมรับว่ากว่าจะได้ผลเช่นน้ีก็ต้องใช้

เวลานาน	แต่อานิสงส์ก็มากจนทุกวันนี้ก็ยังกินไม่หมด

	 ถามว่าแล้วจะเร่ิมต้นสร้างแบรนด์อย่างไร?	 ที่ผ่านมาพิสูจน์

แล้วว่าการสร้างแบรนด์ไม่มสูีตรส�าเร็จ	วธินีีใ้ช้ได้ผลกับธรุกิจหนึง่	

แต่อาจจะไม่ได้ผลกับอีกธุรกิจ	ดังนั้น	จะต้องลองท�า	โดยเริ่มจาก

อะไรก็ตามที่มีหัวข้อเก่ียวกับแบรนด์อ่านให้มาก	 แล้วทดลองท�า	 

ถ้าท�าแล้วดีใช้ได้ก็ท�าต่อไป	 แต่ถ้าท�าแล้วไม่ดีก็เปลี่ยน	 เพื่อหา 

สิ่งที่ดีที่สุด	 ยกตัวอย่าง	 ตอนที่เราตกแต่งห้องตัวอย่างตั้งแต่ 

ช่วงการก่อสร้างก็ได้พากลุ่มตัวอย่างเข้ามาดู	แล้วเราก็ดูปฏิกิริยา

ของเขา	 ปรากฏว่าเขาไม่ว้าว	 ตาไม่เบิกโพลง	 แค่เดินเข้ามาแล้ว

บอกว่าก็สวยดีนะ	 นั่นหมายความว่า	 มันยังไม่เพียงพอ	 เราก็

พยายามคิดใหม่ท�าใหม่	 แล้วพากลุ่มตัวอย่างมาดูอีกครั้ง	 

รอบนีเ้ขาบอกว่าสวยแต่เหมอืนเซอร์วสิ	อพาร์ตเมนต์

ที่กรุงเทพฯ	 เราก็ท�าให้อีก	 ครั้งท่ี	 3	 นี้เรา 

ใส่ตุ๊กตาหมีเข้าไป	 ปรากฏว่าเขามาเห็นแล้ว 

เข้ามาถ่ายรูป	เราก็รู้เลยว่าจบแล้ว	นีค่อืส่ิงทีใ่ช่	 

จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีสูตรส�าเร็จ	ต้องทดลองกับ

ลูกค้า	 แปลงค�าคอมเมนต์เป็นนวัตกรรม	 คือ 

เอาคอมเมนต์นั้นมาพัฒนาต่อ	 เอาชนะท�าให้ชอบ

ให้ได้	ถ้าท�าให้ก็จะกลายเป็นนวัตกรรม  
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