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เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดไม่จ�าเป็น     
ต้องเห็นด้วย

 น้อยคนนกัทีจ่ะเริม่ต้นธุรกจิแล้วประสบความส�าเรจ็ต้ังแต่ก้าวแรก บางคนล้มแล้วกเ็ลิก ขณะทีบ่างคนล้มแล้วลุกแล้วเดินต่อ หลายคน

ต้องผ่านการลองผิดลองถูก เพื่อพยายามค้นหาสิ่งที่ใช่ ดังเช่น ชิดชญา โชดกวิเศษณ์ เจ้าของแบรนด์บาบาร่า ที่เริ่มต้นเรียนรู้การ 

ท�าธุรกิจด้วยตัวเองตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ�้าไปว่าแบรนด์คืออะไร จนสร้างแบรนด์ของตนเองข้ึนมา และพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม

ประสบการณ์ที่ได้รับ เปลี่ยนโปรดักต์แล้วโปรดักต์เล่าจนมาพบโปรดักต์ที่ใช่ นั่นคือแป้งบาบาร่า ซึ่งนับเป็นแบรนด์ที่ 8 ในการท�า

ธุรกิจของเธอ 

 ทัศนคติในการท�าธุรกิจของชิดชญาน่าสนใจตรงที่เธอบอกว่า “ต้องขยันให้ถูกที่ ถูกจังหวะ ถูกเวลา ไม่ใช่แบบว่าไปขยันในเรื่อง

ฝืน แบรนด์นี้ไปไม่ได้แล้วฉันก็จะพิสูจน์ว่ามันจะไปได้ เราต้องมองว่ามันไปได้หรือไม่ได้ มันท�าให้เราเสียเวลาอยู่หรือเปล่า จะทิ้งเพื่อ

ไปเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าม้ัย” ซึ่งด้วยทัศนคติเช่นนี้จึงท�าให้เธอไม่เคยยึดติดหรืออาลัยอาวรณ์กับโปรดักต์ใดถ้าประเมินในใจแล้วว่ามัน

ไม่เวิร์ก และจะเป็นตัวฉุดรั้งให้เกิดการขาดทุนได้ แต่เธอจะตัดใจเลิกโดยเร็ว แล้วเริ่มค้นหา เริ่มต้นใหม่กับโปรดักต์ใหม่ แบรนด์ใหม่ 

ซึง่ท้ังหลายทัง้ปวงอาจจะต้องรอเวลา และต้องมคีวามกล้าในการตดัสนิใจ กล้าทีจ่ะเร่ิมต้นลองใหม่ กล้าทีจ่ะอดทน อนัเป็นคณุสมบตัิ

ที่ส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่เธอมีอย่างเต็มเปี่ยม…อยากรู้วิถีการท�าธุรกิจของเธอโดยละเอียดอ่านได้ในบทสัมภาษณ์เล่มนี้

ค้นหาสิ่งที่ใช่

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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30 
HEAD START

ปพนธ์ มังคละธนะกุล กับข้อคิดดีๆ “จตุปัจจัย...ส�าหรับ Startup”

24
17

ติดตามข่าวสารและข้อมูลท่ีน่าสนใจได้ใน
 SME Startup

10
21

p3 editor'note.indd   3 8/3/2559 BE   7:16 PM



SS035006TY  TRIM260X345  28-7-59

2/8/59      bo



  ซูเปอร์ฮีโร่ที่เห็นในหนังมีลักษณะเหมือนๆ กันคือ ซื่อสัตย์ เชื่อมั่นในความดี อ่อนน้อมถ่อมตน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

และเกิดบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือถูกแมงมุมกัด แต่อย่างไรก็ตาม แม้เราไม่ได้เกิดนอกโลกแต่ก็สามารถเป็นผู้น�าที่ดีได้

เพียงชอบสังเกต โดยเหล่าฮีโร่สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดกับโลกได้เพียงเห็นบางส่ิงบางอย่างผิดแปลกไปจากเดิม  

ซึ่งผู้ประกอบการเองก็ควรหมั่นสังเกตอยู่ตลอดว่า มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือไม่ หากมีจะมีแผนรับมืออย่างไร  

ทั้งนี้ แผนที่ใช้รับมือต้องท�าให้ธุรกิจเสียหายน้อยที่สุด

 นอกจากนี ้ผูน้�าท่ีดต้ีองโน้มน้าวใจเก่งเหมือนอย่างท่ีซเูปอร์ฮโีร่ท�าให้ผูค้นคล้อยตามส่ิงทีพ่วกเขาพดู โดยเคล็ดลับคอื 

พูดให้น่าเชื่อถือ และขณะพูดใช้ภาษากายท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีพูดร่วมด้วย พร้อมกันนี้ ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ให้เกดิกับคนนบัร้อยนบัพันให้ได้ เพราะพวกเขาจะปฏบิตัติามส่ิงทีผู่น้�าพูดก็ต่อเม่ือรู้สึกดด้ีวย และผูน้�าต้องหม่ันสร้างผล

งานให้คนจดจ�า แต่ไม่จ�าเป็นต้องประกาศว่าใครเป็นผู้ท�า

 เอาเยี่ยงอย่างซูเปอร์ฮีโร่หน่อยแล้วกัน

เรียนรู้การเป็นผู้นำาจากซูเปอร์ฮีโร่

มารู้จัก Pokémon GO กันเถอะ 

 แม้ Gen Y จะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความอดทน ชอบเรียกร้องสิทธิ์ และพร้อมฉีกกฎต่างๆ แต่จากการศึกษาของ

สถาบันการเงิน Wells Fargo พบว่า Gen Y ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความมุ่งมั่นในการท�าธุรกิจมากกว่าเจ้าของธุรกิจ

ขนาดเล็กรุ่นเก่า แต่ถึงอย่างนั้น 80 เปอร์เซ็นต์ของ Gen Y ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และ 66 เปอร์เซ็นต์ของเจ้าของธุรกิจ

ขนาดเล็กรุ่นเก่าต่างหวังให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แม้ธุรกิจจะอยู่ในมือของลูกหลานแล้วก็ตาม

 ทั้งนี้ 77 เปอร์เซ็นต์ของ Gen Y ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะปรับปรุงธุรกิจทุกๆ 12 เดือน และ 41 เปอร์เซ็นต์ก�าลัง 

มองหาช่องทางการกู้เงิน เพื่อหาเงินมาลงทุนธุรกิจในอนาคต โดยมองว่าเงินที่กู้ยืมมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 63 เปอร์เซ็นต์  

และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงิน 67 เปอร์เซ็นต์ 

 ไม่เพยีงเท่านี ้หนึง่ส่ิงทีไ่ด้จากการศึกษาคอื Gen Y ทีเ่ป็นเจ้าของธรุกจิขนาดเลก็มองว่า ตนเองท�าธรุกจิในบทบาทผูป้ระกอบการ 

28 เปอร์เซ็นต์ เจ้าของธุรกิจ 59 เปอร์เซ็นต์ และฟรีแลนซ์ 16 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กรุ่นเก่ามองว่า ตนท�าธุรกิจ

ในบทบาทผู้ประกอบการ 11 เปอร์เซ็นต์ เจ้าของธุรกิจ 67 เปอร์เซ็นต์ และฟรีแลนซ์ 8 เปอร์เซ็นต์

 Gen Y พร้อมเสี่ยงกันหรือยัง?

Gen Y กับความเสี่ยงในการทำาธุรกิจขนาดเล็ก

สุนัขนำาทางสอนอะไรผู้ประกอบการ?

 กว่าสนุขัน�าทางหนึง่ตวัจะสามารถให้ความช่วยเหลอืผูพ้กิารได้ สนัุขต้องผ่าน

การฝึกอย่างหนักเพื่อให้อยู่ภายใต้ค�าสั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถควบคุม

อารมณ์และความรู้สึกไม่ให้หวั่นไหวไปกับสิ่งเร้าต่างๆ และต้องมีความอดทนสูง 

ซึง่ทกัษะพืน้ฐานทัว่ไปของสนุขัน�าทางทีส่ามารถน�ามาเป็นแม่แบบให้ผูป้ระกอบการ

ปฏิบัติตามได้ คือ 1. ทราบถึงเป้าหมายของสิ่งที่ท�า เช่น ท�าธุรกิจอาหาร  

เพราะต้องการเป็นผู้น�าระดับต้นๆ ในวงการอาหาร 2. มีแผนที่ช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายที่วางไว้ 3. เดินตามแผนอย่างรวดเร็ว หากพบข้อผิดพลาดให้รีบแก้ไข

โดยด่วน 4. มีแผนส�ารองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน และ 5. พร้อมเรียนรู้และปรับตัว

ให้ทันยุคทันสมัย

 อย่างไรก็ดี นอกจาก 5 ทักษะพื้นฐานที่กล่าวไปข้างต้น สุนัขน�าทางยังมี 

ความอดทนเป็นเลศิ ซึง่ผูป้ระกอบการกค็วรม ีเพราะธรุกิจไม่สามารถเตบิโตอย่าง

มั่นคงได้ในวันเดียว ดังนั้น ผู้ประกอบการควรท�าธุรกิจอย่างใจเย็น แต่สามารถ

ท�าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ธุรกิจอยู่รอดได้หากผู้ประกอบการสร้างทักษะเหล่านี้ให้เกิดกับตัว

Freedom is nothing else 
but a chance to do better.

อิสรภาพไม่ใช่สิ่งอื่นใด  

หากแต่เป็นโอกาสที่จะทำาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

- Albert Camus นักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

 นาทีนี้เกม Pokéémon GO มาแรงจริงๆ เพราะเพียง 

ไม่กี่วันมียอดดาวน์โหลดเกินกว่า 15 ล้านดาวน์โหลด  

ซึ่งมากกว่ายอดดาวน์โหลดอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ 

เสยีอกี และสิง่ทีท่�าให้เกมน้ีได้รบัความนิยมคือ การได้ออก

ตามล่าโปเกมอนในโลกจรงิ ซึง่เป็นฝันทีแ่ฟนการ์ตนูโปเกมอน

รอคอยให้เป็นจรงิ แต่อย่างไรเสีย เม่ือ Pokéémon GO ได้รบั

ความสนใจอย่างมาก สถานท่ีท่ีมีโปเกมอนกก็ลายเป็นท่ีรูจ้กั 

และผู้ประกอบการก็ควรใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มยอดขาย 

ให้กบัแบรนด์ เช่น วางจ�าหน่ายสนิค้าของตนในสถานท่ีน้ัน หรอืบางคนเลือกเปิดร้านรับชาร์จแบตฯ โทรศพัท์ เพราะเกมนี้

ค่อนข้างกินแบตฯ และผู้เล่นจะยอมจ่ายแน่นอน เพราะพวกเขาก็ไม่ต้องการพลาดการเก็บโปเกมอนตัวส�าคัญเช่นกัน 

ขณะที่แบรนด์ใหญ่ๆ อาจใช้กระแสนี้ให้เป็นประโยชน์ทางการตลาดในส่วนของการ Tie-in เพื่อสร้างแบรนด์ก็ยังได้ 

 ส�าหรบัแผนต่อไปท่ี Nintendo และ Niantic ผู้สร้างเกม Pokéémon GO วางไว้คอื สร้างแพลตฟอร์มโฆษณาของตนเอง 

โดยเป็นในลักษณะโฆษณาเชิญชวนให้ผู้เล่นเกมไปยังสถานที่ที่มีโปเกมอน 

 อย่าพลาดที่จะลองหาช่องทางโอกาสเกาะไปกับกระแส Pokéémon GO
ภาพ : www.youtube.com/watch?v=2sj2iQyBTQs
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	 “เนื่องในโอกาสครบรอบ	3	ปีของบริษัท	เรามีโครงการ
เล็กๆ	 ที่จะท�าคือ	 มอบสมุดวาดภาพและสีเทียนให้กับ
มลูนธิหินงัสอืเพือ่เดก็	ด้วยเหน็ว่าการสือ่สารผ่านการเขยีน
และงานศิลปะเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมจินตนาการ
และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก”
		 เมื่อเป็นบริษัทที่ท�าเกี่ยวกับการส่ือสารและการสร้าง
แบรนด์	 เธอจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบ 
และผลติชิ้นงานด้วยตัวเอง		จงึต้องการเครือ่งมือทีจ่ะชว่ย
ตอบโจทย์ดังกล่าว
	 “ในการท�ากจิกรรมเราอยากท�าเสือ้ทมีและท�าสตกิเกอร์
โลโก้บริษัทและสติกเกอร์ภาพต้นไม้รูปหัวใจ	 ซึ่งเป็นภาพ
สัญลักษณ์ครบรอบ	3	ปีของบริษัทติดบนสมุดภาพที่มอบ
ให้น้องๆ	เราเลยใช้เครื่อง	ScanNCut	รุ่น	CM700	เข้ามา
เป็นตวัช่วย	ซึง่ในส่วนของการตกแต่งหน้าปกสมดุวาดภาพนัน้	
เราใช้เครื่องในการตัด	 โดยเคร่ืองนี้ช่วยย่นระยะเวลา 
การตดัสตกิเกอร์ให้เรว็ข้ึนและตดัขอบภาพได้คม	นอกจากนี	้
เรายังใช้เครื่องนี้ในการตัดตัวรีดเป็นชื่อบริษัทและน�ามา 
รีดติดกับเสื้อยืด	 เพื่อท�าเป็นเสื้อทีมมอบให้กับพนักงาน	
โดยเครื่องนี้สามารถตัดตัวอักษรออกมาได้อย่างสวยงาม
และถูกต้องตามรูปแบบที่ต้องการ	 ท�าให้ช่วยลดรายจ่าย 
ในการสั่งท�าเสื้อทีมได้มากทีเดียว”
		 ทั้งสมุดติดสติกเกอร์ภาพต้นไม้รูปหัวใจ	 และเสื้อยืดนี้	
ปองกมลและทีมงานได้ลงมือท�าด้วยตนเองผ่านเครื่อง 
ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากคือ

	 การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่

ได้	การสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ	น่าสนใจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการท�าธุรกิจของ	SME	ยุคนี้	ปองกมล	ศรีสืบ	Project	

Director	บริษัท	มีนนิ่งมี	จ�ากัด	บริษัทให้ค�าปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์	

เป็นอีกบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้	

ScanNCut รุ่น	CM700
ตัวช่วยสุดล�้ำ เนรมิตไอเดียให้เป็นจริง

	 เครือ่งตดัอเนกประสงค์	ScanNCut	รุน่	CM700	นอกจากใช้งานง่ายแล้ว	ยังเป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีจ่ะเข้ามาช่วยให้แบรนด์ถ่ายทอดไอเดยีสดุสร้างสรรค์
มาสู่กลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายๆ	 ด้วยเป็นการน�าเทคโนโลยีด้านการตัดมาติดตั้งภายในตัวสแกนเนอร์	 ท�าให้	SME	 สามารถออกแบบและผลิตสินค้าของ
ตนเองหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วยตนเอง

	 ขั้นที่	 1 เลือกภาพที่ต้องการโดย Brother 

ScanNCut  รุ่น  CM700  ได้บรรจุลวดลาย 

และแบบตวัอกัษรไว้ภายในตวัเคร่ืองกว่า 631 รูป 

ลายควลิท์ 100 ลาย และฟอนต์อกัษร 7 ฟอนต์ 

ซ่ึงผูใ้ช้สามารถเลอืกลวดลายเหล่านีผ่้านทางหน้า

จอสีแบบสัมผัสที่สามารถปรับแต่งได้ตั้งแต ่ 

การปรับองศา การเชื่อมต่อ การปรับขนาด และ

การจัดการ หรือหากไม่ต้องการภาพทีม่ใีนเครือ่ง

ก็สามารถเลอืกภาพไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพสเกตช์ 

หรือภาพเขียน ทัง้จากงานพิมพ์หรอืภาพผ่านทาง

ออนไลน์เพื่อน�ามาสแกนได้ด้วยเครื่องนี้

	 ขั้นที่	 2 คือการสแกนภาพถ่าย  ภาพพิมพ ์

หรือภาพสเกตช์  เพียงสแกนภาพที่ต้องการตัด

ด้วยสแกนเนอร์ Built-in ทีม่คีวามละเอยีด 300 dpi 

นอกจากนี้  ยังสามารถเสียบแฟลชไดรฟ์ที่ 

How To
ช่อง USB ข้างเครื่อง เพื่อ

สั่งตัดภาพไฟล์  SVG  และ 

FCM  (ถ้าต้องการใช้ภาพ

ไฟล์อื่นต้องแปลงไฟล์ผ่าน

เวบ็ไซต์ scanncutcanvas.

brother.com/en)  โดย 

ภาพที่สแกนเสร็จเรียบร้อย

สามารถเซฟเก็บไว้ในเครื่องได้  ท�าให้สะดวก 

ในการน�าภาพมาใช้ในครั้งต่อไป 

  ขั้นที่	3 การตัด  หลังจากได้ภาพที่ต้องการ

ตัดและจดัวางต�าแหนง่ภาพตรงตามต้องการแล้ว 

ข้ันตอนต่อไปคือเลือกรูปแบบการตัด  โดยม ี

ให้เลอืกทัง้ตดัคอมพิวเตอร์แบบ out line ตดัแบบ

เจาะโปร่ง ตดัตามเส้น และตดัโดยเว้นระยะห่างจาก

ขอบภาพ  สามารถเลือกตัดวัสดุต่างๆ  เช่น 

กระดาษ ผ้า  ไวนิล  เพียงติดวัสดุที่ต้องการตัด

ลงบนแผ่น Mat  (แผ่นรองตัด)  และกดให้แน่น 

เพ่ือป้องกันวสัดเุลือ่นหลดุขณะเคร่ืองท�าการตดั 

ทั้งนี้ หากต้องการตัดผ้า แนะน�าว่าให้รีดแผ่นกาว

ไว้ด้านหลังผ้าเสียก่อน  ไม่เช่นนั้นอาจท�าให้ผ้า

เลื่อนหลุดจากแผ่น  Mat  ได้  จากนั้นกดค�าสั่ง 

Cut ทีห่น้าจอ LCD เป็นอนัเสร็จเรยีบร้อย ทัง้นี ้

หากไม่มั่นใจว่าใบมีดจะตัดวัสดุขาดหรือไม่ แนะน�า

ให้ใช้ฟังก์ชันทดลองตัดก่อนสั่งตัดจริง
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การเติบโตของ Startup

สาเหตุที่ท�าให้ Startup แป้ก

ปริมาณ

เงินลงทุน

ในไทย

ปริมาณ

เงินลงทุน

ในไทย

2558

2557

2556

2555

2554

1.0

2.1

9.7

42.7

32.1

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

25%
ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตาม

ความต้องการของ

22%
ขาดโมเดลทางธุรกิจที่ดี

21%
ประสบปัญหาด้านการเงิน

9%
จังหวะเวลาไม่เหมาะสม

9%
ประเด็นด้านต้นทุนและราคาสินค้า

9%
ประเด็นด้านกฎหมาย

8%
ไม่สามารถแข่งขันได้

7%
ไม่มีนักลงทุนให้ความสนใจ

6%
ปัญหาด้านทีมงาน

1

2554 2555

3

2556

16

2557

25

2558

23

Startup จ�านวนมากไปไม่ถึงดวงดาว

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)ปี 2558

ปี 2554

เงินหมดแป้ก ไม่สามารถ

ท�าเงินได้เท่าที่คาด

ปริมาณเงินลงทุน

ในธุรกิจ
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	 ใครจะเชือ่ว่าไอเดยีทีเ่กดิขึน้ในงานปาร์ตีจ้ะกลายมา

เป็นธุรกิจที่รับเสิร์ฟหอยนางรมถึงบ้านเจ้าแรกในเมือง

ไทย	แถมยงัเป็นหอยนางรมท่ีตวัใหญ่เกอืบเท่าฝ่ามอืจาก

สุราษฎร์ธานีที่ใครเห็นก็ต้องตื่นตาตื่นใจ	

	 “เป็นคนที่ชอบกินหอยนางรมอยู่แล้ว	 แต่เวลาไปกิน

ทีร้่านอาหารมกัจะเจอว่ามันไม่สด	ทีนีต้วัเองเป็นคนชอบ

ปาร์ตี้	มักจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านบ่อยๆ	และเมนูหนึ่งที่ต้องมี

คือหอยนางรม	 ซึ่งพอเพื่อนๆ	 มาปาร์ตี้เห็นหอยนางรม

ตัวใหญ่	มีการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย	ก็มีการถามกันว่า

ซื้อที่ไหน	น่ากินมาก	ถามกันเยอะมาก	เลยเกิดไอเดียว่า

เราน่าจะท�าขายดกีว่า	ซ่ึงโชคดท่ีีมีเพ่ือนเขาท�าฟาร์มหอย

นางรมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเราเลยสั่งตรงจากฟาร์มของ

เพื่อน	ขายพร้อมเครื่อง	จัดใส่ลังไม้แบบเท่ๆ	ยกเสิร์ฟถึง

บ้าน” ปภังกร ฐิติวณิชกุล	เล่าถึงที่มาของ	Oyster	Bay	

Bangkok	

	 Oyster	 Bay	 Bangkok	 เป็นร้านที่เสิร์ฟเฉพาะเมนู

หอยนางรมสดผ่านทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม	 โดย

หอยนางรมนีจ้ะเป็นหอยนางรมคดัไซส์พเิศษและสัง่ตรง

จากสุราษฎร์ฯ	 แบบวันต่อวัน	 จึงมีความสดอร่อย	 ซึ่ง

ลูกค้าจะต้องสั่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน	

	 “เราให้ความส�าคัญกับการคัดหอยนางรมท่ีต้องสด	

บางทีส่งมา	 100	 ตัวเราจะคัดเหลือใช้ได้เพื่อส่งต่อให้

ลกูค้าแค่	60-70	ตวั	โดยจะท�าความสะอาด	แกะและแรป็

ตัวหอยพร้อมฝาเพื่อรักษารสชาติและสะดวกในการกิน	

เสร็จแล้วค่อยแช่ในน�้าแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิให้สดใหม่

How to Guides

Biz opportunity

รับมือกับความรับผิดชอบ

ที่มากขึ้นได้หรือไม่? 

	 การท�าธุรกจิไม่ได้หมายความว่า

จะรับผิดชอบเพียงแต่ตัวเองและ

ธุรกจิเท่านัน้	แต่ยงัรวมถงึทกุคนทีม่ี

ส่วนได้ส่วนเสียในธรุกจินัน้	ไม่ว่าจะ

เป็นพนักงานและครอบครัวของเขา	

หุ้นส่วน	พันธมิตรทางธุรกิจ	และยัง

อาจรวมไปถึงชุมชนในที่ที่ด�าเนิน

ธุรกิจด้วย

Oyster Bay BangkOk

 09-6891-2353
 Oysterbaybangkok
 Oysterbaybangkok
 @oysterbaybangkok

มาแล้ว!!! หอยนางรมไซส์ใหญ่เสิร์ฟถึงบ้าน

ประทบัใจให้กับลกูค้าได้	เช่น	ถ้าเป็นวนัเกิด	เราจะมกีาร

พ่นชื่อและค�าอวยพรท่ีลังไม้ให้	 เป็นต้น	 มันเหมือน 

ซื้อหอยนางรมแถมแพ็กเกจจิ้ง	 และท�าให้กลายเป็นว่า 

คนเห็นลังไม้ก็คิดถึงเรา”

	 จากการขายมา	1	ปี	Oyster	Bay	Bangkok	ก็ได้รับ

ผลตอบรบัดเีกนิคาด	แม้จะเป็นร้านทีอ่ยูบ่นออนไลน์	และ

ขายเฉพาะหอยนางรมสดเท่านั้นก็ตาม	 ซึ่งด้วยความ

ส�าเรจ็ดงักล่าว	ท�าให้ปภงักรมีไอเดยีทีจ่ะขยายธรุกจิจาก

หอยนางรมสด	 มาเป็นหอยโฮตาเตะซึ่งเป็นหอยเชลล์

ญีปุ่น่	และเช่นเดยีวกนัความพเิศษของธรุกจินีไ้ม่ได้อยูท่ี่

หอยโฮตาเตะเท่านั้น	หากอยู่ที่ที่ย่างหอยที่เขาคิดค้นขึ้น

เอง

	 “หอยสดน�าเข้าจากญีปุ่น่	มเีครือ่งปรงุพร้อม	ขายเป็น

แพ็กพร ้อมกับท่ีย ่างท่ีคิดขึ้นมาเอง	 แล ้วเราจะมี

แอลกอฮอล์ให้ไปด้วย	ซึ่งถ้าเรากินไปย่างไปมันจะได้ทั้ง

บรรยากาศ	ความร่อย	และกลิ่นที่หอมมาก	จึงเชื่อว่าคน

จะชอบไอเดียใหม่นี้”

	 ไอเดียสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เสมอ		

ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงมือของลูกค้า	ดังนั้น	เมื่อหอยนางรมไปถึงมือลูกค้า	ลูกค้าก็กิน

ได้เลย	ไม่ต้องท�าอะไรอีก	เรียกว่า	Ready	to	Eat”	

	 จดุเด่นของ	Oyster	Bay	Bangkok	ไม่ใช่แค่หอยนางรมคัดไซส์พิเศษและมีความสด

เท่านัน้	หากยงัมคีวามเท่ตรงแพก็เกจจิง้ทีเ่ป็นลงัไม้อดัน�า้แขง็	ซึง่ปภงักรบอกว่า	เป็นการ

สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์	 Oyster	 Bay	 Bangkok	 ได้เป็น

อย่างดี

	 “จริงๆ	 ตอนที่คิดจะท�าเป็นธุรกิจ	 สิ่งแรกที่คิดถึงก่อนคือแพ็กเกจจ้ิงว่าจะท�าออก

มายงัไง	เพราะเราไม่อยากใส่กล่องโฟมอัดน�า้แข็งทีใ่ครๆ	ก็ท�าเหมือนกันไปหมด	อยาก

ท�าแพก็เกจจิง้ทีอ่อกมาแล้วดเูป็นธรรมชาต	ิสือ่ว่ามาจากทะเล	มคีวามสวยงามและคลาสสกิ	

ซึ่งโดยส่วนตัวครอบครัวท�าธุรกิจด้านก่อสร้างอยู่แล้ว	 เลยคิดท�าเป็นลังไม้ขึ้นมา	ลังไม้

ใส่น�้าแข็งได้และก็ดูสวยงามมีคุณค่า	 แถมยังเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้	 บางคนเอาไป 

ปลูกต้นไม้	 เป็นที่ใส่ของแต่งบ้าน	 ที่ส�าคัญเรายังสามารถสร้างกิมมิกเพื่อสร้างความ

อะไรคือเหตุผลในการท�า

ธุรกิจ? 

	 มีหลายเหตุผลที่ท�าธุรกิจ	ซึ่งถ้า

เอารายได้เป็นตัวตั้ง	 โอกาสที่จะ

ถอดใจในระยะเวลาอันสั้นก็มีมาก	

เพราะบางธุรกิจกว่าจะตั้งหลักได ้

ก็ต ้องใช ้เวลา	 แต่ถ ้าท�าเพราะ	 

Passion	 แล้ว	 ถ้ามีปัญหาอุปสรรค	 

กจ็ะไม่ย่อท้อแถมยงัเป็นแรงกระตุน้

ชั้นดีที่จะท�าให้ส�าเร็จอีกด้วย  

พร้อมยอมรับ

เมื่อรู้ว่าผิด? 

	 ไม ่ มี ใครชอบเจ ้ านายที่ ไม ่

สามารถยอมรับเมื่อท�าผิดได้	 หรือ

เจ้านายที่ชอบโยนความผิดให้กับ

คนอืน่	หรือสิง่อืน่ๆ	ดงันัน้	หากก�าลงั

น�าทีมไปในทิศทางที่ผิดและมีผู้ที่ชี้

ให้เห็นกต้็องรูจ้กัทีจ่ะฟังและยอมรบั

มัน	

ตัดสินใจภายใต้ความ

กดดันได้หรือไม่? 

	 เมือ่เริม่ต้นท�าธรุกจิเลีย่งไม่พ้นที่

จะต้องจัดการกับปัญหาที่ไม่คาด

คดิมาก่อน	และจะต้องมกีารตดัสนิใจ

ในทุกคร้ังและทุกรายละเอียด	 ซ่ึง

หมายความว่าจะต้องรู้จักประเมิน

สถานการณ์	 มีเหตุมีผลในการชั่ง 

น�า้หนกัข้อดีข้อเสีย	และอาจจะต้อง

มีความเด็ดขาดในบางครั้งด้วย	

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจมักจะมีการตั้งค�าถามกันว่าจะหาเงินทุนจากไหน คู่แข่งคือใคร สินค้าจะขายได้หรือเปล่า ค�าถามเหล่านี้เป็นค�าถามทางธุรกิจ แต่จริงๆ แล้ว 

ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้น ลองตั้งค�าถามกับตัวเองเกี่ยวกับความสามารถและความเป็นผู้น�า เพื่อเช็กความพร้อมและหาค�าตอบให้กับตัวเองก่อนเริ่มต้นท�าความฝันกัน 

พร้อมที่จะเสียสละ

หรือไม่? 

	 การเริม่ต้นธุรกจิหมายถงึจะต้อง

เสียสละหลายอย่าง	 เช่น	 ช่วงเวลา

นอนหลับ	งานอดิเรก	การออกก�าลัง

กาย	วันหยุดพักผ่อน	อันเป็นผลมา

จากหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีเพิ่ม

มากขึน้	ดงันัน้	อาจจะต้องถามตวัเอง

ก่อนว่า	 สิ่งที่จะท�าน้ันคุ้มค่าที่จะ 

เสียสละหรือไม่

เช็กความพร้อมก่อนเริ่มต้นธุรกิจ
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	 จากเด็กสาวต่างจังหวัดที่เดินทางมาเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

ในกรุงเทพฯ...ชิดชญา โชดกวิเศษณ์	 ได้กลายมาเป็นนักธุรกิจ 

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ตัง้แต่อายยัุงน้อย	กบัแบรนด์บาบาร่า	ด้วยความ

เข้าใจในความต้องการของสาวไทยกับความงามที่ไม่มีใครปฏิเสธ	

เธอจึงพยายามตอบโจทย์เพื่อเสกสรรความงามให้กับผู ้หญิง 

ทกุคน	แต่ก่อนจะมาถงึวนัน้ี	เธอประสบท้ังความส�าเรจ็และล้มเหลว

มาหลายคร้ังในธุรกิจเกี่ยวกับความงาม	 บางแบรนด์สร้างชื่อเสียง	

รายได้เป็นกอบเป็นก�า	บางแบรนด์กมี็อายแุสนสัน้เพราะล้อไปตาม

กระแส	บางแบรนด์ล้มไปแล้วก็กู้กลับมาได้อีกครั้ง	เพราะอุปสรรค

เหล่านีไ้ม่ท�าให้เธอท้อถอยแต่อย่างใด	จนกระทัง่ทกุวนันี.้..แป้งพฟั

แบรนด์บาบาร่า	ท่ีแม้จะมีอายเุพยีง	2	ปี	กลบัมียอดขายถงึเดอืนละ	

9	หมื่นตลับ	

	 อะไรคือสิง่ทีท่�าให้ผูห้ญงิคนนีป้ระสบความส�าเรจ็ในช่วงอายุแค่	

28	 ปี	 แน่นอนว่าไม่ใช่แค่โชค	 แต่คือมุมมองและแนวคิดในการ 

ท�าธุรกิจที่พร้อมจะมองหาความท้าทายใหม่ๆ	อยู่เสมอ	ซึ่งเชื่อว่า

หากอ่านบทสัมภาษณ์ของเธอจบลง	จะได้ค�าตอบอย่างแน่นอน	

คุณเริ่มต้นท�ำธุรกิจเป็นของตนเองตั้งแต่เมื่อไหร่

	 ต้องเล่าย้อนไปว่า	 เราเริ่มต้นหาเงินโดยการขายของออนไลน์

ตัง้แต่เรยีนอยู่ปี	2	มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยแล้ว	ตอนน้ันก็จะขาย

พวกครมีแล้วก็คอนแทกต์เลนส์	คอืด้วยความท่ีเป็นเดก็ต่างจงัหวดั

ที่มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ	 แต่ชอบแต่งตัว	 ตามแฟชั่น	 เพื่อนๆ	

ที่อยู่เพชรบูรณ์เห็นเราใช้อะไร	 แต่งตัวอะไร	 เขาก็จะชอบฝากซื้อ	

เราเลยโพสต์ขายใน	Hi	 5	 แล้วก็ส่งของทางไปรษณีย์	 พอหมดยุค

จาก	Hi	5	กเ็ปลีย่นมาขายทางเฟซบุก๊ต่อ	ท่ีน่ีพอช่วงปี	3	มีเหตกุารณ์

“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” 

ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไรส�านวนนี้ก็ยังคงใช้ได้

กับผู้หญิงทุกยุคทุกสมัย และด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจว่า

ท�าไมธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามจึงโตวันโตคืน

ที่เราท�าผิดมากๆ	คือด้วยความที่ว่ามัวแต่ขายของออนไลน์	ท�าให้

ไม่มีเวลาอ่านหนงัสอืสอบ	เลยแอบจดโพยเข้าห้องสอบ	แต่อาจารย์

จับได้ท�าให้โดนพักการเรียน	 1	 ปี	 ซ่ึงช่วงที่ว่างหน่ึงปีนั้นก็ไม่รู้ 

จะท�าอะไร	 แต่ไม่อยากกลับบ้าน	 เลยขอเงินแม่มาท�าทุนเซ้งร้าน

หลังมหาวิทยาลัยเพื่อขายเส้ือผ้า	 อันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�า 

ธุรกิจเอง	 พอท�าไปสักพักก็รู้สึกว่าการขายเส้ือผ้ามันเหนื่อยตรงที่

เราต้องวิ่งตามแฟชั่นตลอดเวลา	ซึ่งแฟชั่นมันจะมาไวไปไว	ถ้าเรา

ขายออกไม่ทันมนัก็จะค้างสตอ็ก	รู้สึกธรุกิจเส้ือผ้าไม่ตอบโจทย์แล้ว	

เลยลองเปลี่ยนใหม่ไปจับธุรกิจขายพวกสกินแคร์แทนโดยใช้วิธ ี

ไปรับของคนอื่นมาขาย	 ซึ่งช่วงนั้นเด็กมหาวิทยาลัยก�าลังฮิต	 

อย่างบีบีทาตัวขาวเด็กมหาวิทยาลัยจะชอบมาก	 ปรากฏว่าขายดี

กว่าเส้ือผ้าอกี	ขายง่าย	ไม่ต้องพดูเยอะ	คนซือ้นีเ่ดนิเข้ามาหยบิแล้ว

จ่ายเงนิเลย	แล้วเวลาสินค้าหมด	ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเลือกแบบเอง

เหมอืนเสือ้ผ้า	แค่โทรศพัท์ไปสัง่แล้วค่อยไปเอาทีร้่าน	หรอืถ้าสัง่เยอะ

เขาจะมาส่งถึงที่	 และเพราะเราเป็นเด็กมหาวิทยาลัย	 เราจะรู้ว่า 

เดก็มหาวทิยาลยัชอบอะไร	ไม่ชอบอะไร	เลยจบัของมาขายถกูตลาด	

ขายดีมากทุกอย่าง	 แต่พอเร่ิมกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยต่อปี	 4	 

กต้็องจ้างเด็กมาขายแทน	แล้วกลายเป็นว่าเรยีนปี	4	ต้องท�าโปรเจกต์

เยอะมากไม่ค่อยมเีวลามาดรู้าน	เดก็ทีจ้่างมากเ็ริม่มีปัญหาตดิแฟน

ไปโน่นไปนี่ไม่ยอมอยู่เฝ้าร้าน	เรายืมจมูกคนอื่นหายใจก็ไม่เหมือน

เราท�าเอง	 อีกอย่างแม่ก็บอกให้กลับมาเรียนจริงๆ	 จังๆ	 ให้จบ	 

ถ้าจบแล้วจะท�าอะไรค่อยว่ากัน	เลยตัดสินใจปิดร้าน

	 ทีนี้ช่วงที่เรียนอยู่ปี	4	สาขาการตลาด	อาจารย์ให้ท�าโปรเจกต์	

สมมติให้เราเป็นเจ้าของแบรนด์ท�าสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วจะท�า 

ชิดชญา โชดกวิเศษณ์

ยงัไงให้สนิค้าตวันัน้ขายได้	กส็อนให้ท�ากลยทุธ์การตลาด	สร้างแบรนด์	

ซึง่ตอนนัน้กเ็ลอืกท่ีจะท�าโปรเจกต์สนิค้าเครือ่งส�าอาง	เรยีนแล้วรูส้กึ

สนกุ	เลยคดิว่าท�าไมไม่ลองท�าแบรนด์เป็นของตวัเองด	ูรูส้กึว่าการท�า

แบรนด์ของตนเองมันท�าให้เราได้มีอิสระทางความคิดมากกว่า 

ไปเอาของคนอืน่มาขาย	เราอยากให้สนิค้าเป็นยังไง	หน้าตาเป็นยงัไง

เราสามารถครีเอตมันออกมาได้เลย

นั่นเป็นแรงบันดำลใจให้คุณตัดสินใจสร้ำงแบรนด์สินค้ำ 

สกินแคร์ขึ้นมำ

	 ใช่	 พอเรียนจบก็ท�าเลย	 โปรดักต์แรกเป็นโลชั่นทาผิวท่ัวไป 

เป็นแบรนด์ของเราเอง	 แต่ด้วยความท่ีเพิ่งเริ่มต้นไม่รู้เรื่องโรงงาน

ผลิต	 เลยใช้วิธีไปเอาของพี่ที่รู ้จักคนหนึ่งที่เขาท�าอยู่แล้วมาท�า 

เป็นแบรนด์ตัวเอง	 ไปส่งตามตลาด	 ช่วงแรกกระแสตอบรับไปได	้

แม้จะไม่มากมายแต่มันก็เกินคาดกว่าที่เด็กเพิ่งจบมหาวิทยาลัย 

จะท�าได้	 ก็เลยเริ่มติดใจ	 แต่ปัญหาคือเราจับตลาดกลุ่มวัยรุ ่น	 

ซึ่งวัยรุ่นเปลี่ยนใจง่าย	 เขาจะไม่ใช้แบรนด์แบรนด์เดียวไปตลอด	 

ดังนั้น	 พอแบรนด์ที่เราท�าคนซ้ือเริ่มซาลง	 เราก็เร่ิมไปท�าตัวอื่น 

แต่ยังอยู่ในกลุ่มสกินแคร์	คือเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อย	ทีนี้มีช่วงหนึ่ง

แฟนกแ็นะน�าว่า	น่าจะลองมาจบัสนิค้าทีส่ามารถสร้างมลูค่าให้เรา

จริงๆ	 จะดีกว่า	 เลยเปลี่ยนมาท�าครีมส�าหรับมาร์กหน้า	 ตอนนั้น

เริ่มมีไอจี	 เรามีคอนเน็กชันกับดารา	 พี่ท่ีรู้จักเอาครีมมาร์กหน้า 

ไปให้ดาราใช้	 ปรากฏว่าแบรนด์นี้เกิดบูมขึ้นมาเลยภายในเวลา 

แป๊บเดียวเอง	 ขายดีมากถือเป็นสินค้าตัวแรกที่คนรู้จักในวงกว้าง

และขายดีมาจนวันนี้
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แล้วแป้งบาบาร่าล่ะมีที่มายังไง

	 จรงิๆ	ก่อนหน้าทีจ่ะท�าแป้งบาบาร่า	เราท�าแบรนด์สินค้าสกินแคร์

และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู ่หลายแบรนด์	 อย่างที่บอกพอ 

ท�าแบรนด์ไหนไปสกัพกัแล้วมนัขายได้ยากขึน้	เรากห็าสนิค้าใหม่ๆ	

เปลี่ยนแบรนด์ไป	 แต่บางแบรนด์ก็ยังมีอยู่	 อย่างครีมมาร์กหน้า 

นี่ยังมีขายอยู่	 แต่บางแบรนด์ก็เลิกไปเลย	 แป้งบาบาร่าถือเป็น

แบรนด์ที	่8	ส�าหรบัตวัเอง	เราก็เรยีนรูแ้ละพฒันาตลอดเวลา	จากที่

เริ่มต้นเอาของคนอื่นมาติดแบรนด์เรา	 ก็รู้แล้วว่าเราต้องเข้าหา

โรงงานเองโดยทีไ่ม่ผ่านคนกลาง	เพราะไม่อย่างน้ันจะโดนเขาบวก

อกีทอดหน่ึง	เราเลยตดิต่อกบัโรงงานเอง	เพือ่จะบอกว่าเราต้องการ

อะไร	 ราคาจะได้ถูกลง	 ก็ใช้วิธีเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งถือว่า 

โชคดีมากที่เราเกิดมาในโลกท่ีมีอินเทอร์เน็ต	 กูเกิล	 ไลน์	 เฟซบุ๊ก	

ธุรกิจเลยไปได้เร็ว	คือหลังจากท�าสกินแคร์	อาหารเสริม	ก็เลยรู้ว่า

สนิค้าประเภทสกนิแคร์อายสุัน้	อายขุองมนัเตม็ทีไ่ม่เกนิ	1	ปีกไ็ปแล้ว	

ถ้าแบรนด์เราไม่แข็งแรงจริง	หรือครีมเราไม่ถูกใจจริงๆ	ก็อยู่ไม่ได้	

ต่อให้เรามีสินค้าท่ีดีก็ตาม	 คนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นสินค้า 

ทีท่�าก�าไรได้มากมาย	แต่ส�าหรบัตวัเราไม่ได้มองเรือ่งเงิน	แต่อยากมี

แบรนด์ที่อยู่ระยะยาวมากกว่า	อยากมีสินค้าที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้า

เรื่อยๆ	 เลยเริ่มมองหาสินค้าใหม่ๆ	 ท่ีเป็นสินค้าเกิดการซื้อซ�้า	 

แล้วอยู่ได้นานจริงๆ	 วันหนึ่งนั่งแต่งหน้าอยู่	 ก็คิดขึ้นมาว่าท�าไม 

ไม่ท�าสินค้าพวกเมกอัพดูล่ะ	ผู้หญิงต้องใช้ทุกวัน	อย่างครีมบางวัน

ไม่ทาก็ได้	 แต่แต่งหน้าไม่ได้	 ทาแป้งนิดหน่ึงก็ยังดี	 เลยไปคุยกับ

โรงงานหลายที่	ไปเจอที่หนึ่งที่ชอบการท�างานของเขาคือ	เขาเป็น

คนพูดตรงไปตรงมา	 ส่งเนื้อมาให้เราลองเยอะมาก	 เป็นโรงงาน 

ไม่ใหญ่มากเป็นธุรกิจครอบครัว	 ก็ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนอะไร 

ตามทีเ่ราต้องการได้ทุกอย่าง	ซึง่เน่ืองจากเราเป็นคนชอบแต่งหน้า

อยูแ่ล้ว	จะรูปั้ญหาของผู้หญิงท่ีต้องแต่งหน้าว่า	จรงิๆ	แล้วต้องการ

อะไรกันแน่	คือ	1.	ต้องการปกปิดจุดที่ไม่ดีบนใบหน้า	2.ต้องการ

ให้ทาแป้งแล้วหน้าออกมาสวย	3.	บ้านเราร้อน	ดังนั้น	ทาแป้งแล้ว

ต้องไม่เป็นคราบ	 4.	 ต้องไม่ดรอป	 เลยเอาโจทย์นี้ให้โรงงานท�า	 

เขากท็�าออกมาให้เรา	มันกเ็ทสต์หลายครัง้	ส่งให้หลายคนใช้จนมา

เป็นตัวนี้แป้งบาบาร่า

ท�าไมถึงใช้แม่มดมาเป็นคาแร็กเตอร์ของแบรนด์

	 จากทีผ่่านมาไม่เคยท�าแบรนด์ท่ีมีคาแรก็เตอร์เลย	นีเ่ป็นแบรนด์แรก

ที่มีคาแร็กเตอร์	ซึ่งคาแร็กเตอร์ของเขาคือแม่มด	คนเห็นแว่บแรก

จ�าได้บาบาร่าคือแม่มด	 สีม่วง	 เป็นแป้งพัฟตัวหน่ึง	 ท�าไมสร้าง 

คาแร็กเตอร์เป็นแม่มดคือ	 ผู้หญิงอยากจะสวยแบบท่ีตัวเองเป็น	 

บางคนอยากเป็นสาวแบ๊ว	สาวเซก็ซี	่บางคนอยากเป็นสาวลคุหรูหรา	

แต่จริงๆ	 เมกอัพสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้เป็นอีกคนหนึ่งได้	

เลยใช้แม่มดมาเสกให้แต่ละคนได้เป็นแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น	 

คิดแบบนี้เลยเลือกใช้คาแร็กเตอร์แม่มด	

คุณคิดว่าเพราะอะไรแป้งบาบาร่าถึงได้รับความนิยม

อย่างเร็วมาก 

	 จากตอนเริ่มต้นมาถึงตอนนี้แป้งบาบาร่ามีอายุเกือบ	 2	 ปี	 

มียอดขายประมาณ	 9	 หม่ืนตลับต่อเดือน	 อาจเป็นเพราะเรา 

เอาโจทย์ปัญหาผิวคนไทยมาแก้	 เรารู้ว่าเด็กวัยรุ่นไทยอยากสวย

เหมือนสาวเกาหลี	 เหมือนดาราคนนั้นคนนี้	 แต่ไม่ได้มองว่าผิว 

คนไทยเป็นยังไง	 เขาไปใช้แป้งเกาหลี	 หรือแป้งเคาน์เตอร์แบรนด์

ยุโรป	 อเมริกา	 แต่ผิวเราออกโทนขาวเหลือง	 ผิวเกาหลีขาวชมพ	ู 

พอเราทากจ็ะกลายเป็นวอก	พอไปใช้ของแถบยุโรปอเมรกิากจ็ะดรอป	

กลายเป็นว่าทาไปแล้วก็ไม่สวยสักที	 แม้เน้ือแป้งมันจะดีก็ตาม	 

แป้งบาบาร่าเป็นการแก้ปัญหาโดยการเอาปัญหาคนไทยไปตีโจทย์	

ด้วยจุดเด่นมันเป็นเนื้อซิลิโคน	 เวลาทาไปแล้วเหมือนมีฟิล์มบางๆ	

มาเคลือบผิวหน้า	 สมมติไปโดนแดดโดนฝนมันก็จะอยู่อย่างนี	้ 

ต่อให้มีเหงื่อออก	ผิวจะยิ่งสวยด้วยซ�้า	ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ท�าให้

แป้งตัวนี้ถูกใจวัยรุ่น	 คือรู้ว่าคนไทยต้องการให้ผิวออกมาฉ�่าๆ	

เหมือนสาวเกาหลี	 เลยไปคุยกับโรงงาน	 เราตีโจทย์ออกมาว่า	 

พอเหงื่อออกมาแล้วจะต้องย่ิงสวย	 แล้วแป้งนี่เป็นสิ่งที่ทาแล้วมัน

เหน็เลยว่าสวยไม่สวย	ดไีม่ดี	เหมาะกบัหน้าเราหรอืเปล่า	ไม่เหมอืน

กับครีมหรืออาหารเสริมท่ีต้องรอเวลามโนว่าฉันขาวหรือยัง	 

กินแล้วผอมหรือยัง	

	 ในแง่การท�าการตลาดตอนแรกที่ลอนช์แป้งบาบาร่า	คิดเลยว่า

เรามีหน้าที่ท�ายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเห็นสินค้าแล้วกลับมาซื้อให้ได	้

ออนไลน์น่ีใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางโฆษณา	 ยิงโฆษณาเฟซบุ๊ก 

เจาะกลุ่มเป้าหมายตรงคือ	กลุ่มวัยรุ่น	นักศึกษา	พนักงานท�างาน

ออฟฟิศให้เขาเห็นโฆษณาให้เยอะที่สุด	 แรกๆ	 ยังไม่ได้หวังว่า 

จะขายได้ในทันทีที่เขาเห็นโฆษณา	 แต่ว่าเราอยากให้เขาเห็นเรา

ก่อนแล้วหยิบลองให้ได้	 คือท�ายังไงก็ได้ให้เขาลองใช้เราก่อน	 

แล้วจากนั้นเขาจะเปิดใจ	

	 ในขณะเดียวกันช่องทางการขายเราจะมีเอเย่นต์แค่	 5	 ราย

เท่านั้น	 ที่เราเลือกแค่นี้เพราะก่อนหน้านี้รับเอเย่นต์แบบไม่จ�ากัด	

ใครจะสมัครมาเลยเราเปิดรับหมด	แต่มันท�าให้เราดูแลเขาไม่ทัว่ถึง	

การทีเ่ราจะสือ่สารข้อมลู	พดูคยุมปัีญหา	เราเลยตดัสนิใจมตีวัแทน

แค่	 5	 รายพอ	 แต่	 5	 รายนี้จะต้องเป็นคนที่เราเลือกมาแล้วว่า 

มีศักยภาพในการปล่อยสินค้าจริง	 เป็นคนท่ีค้าขายกับเรามานาน	

ก็คุยกับเขาให้เขามาช่วยเราขาย	 เอเย่นต์	 3	 รายจะเป็นค้าส่ง

กระจายสินค้าออกไป	อีก	2	รายขายในออนไลน์	ซึ่งทั้ง	5	รายนี้

บอกได้เลยว่าเป็นคนที่พร้อมจะเป็นทีมกับเรา	เพราะการท�าตลาด

บาบาร่าเราจะให้ความส�าคัญกบัทมีงานมาก	เราไม่สามารถท�าอะไร

ด้วยตัวคนเดียวได้อยู ่แล้ว	 เขาต้องเป็นทีมที่ท�ากับเราด้วยใจ	 

ถ้าเขาท�าด้วยใจแล้วผลงานจะออกมาดี	

ตอนเริ่มต้นคุณใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ 

	 ย้อนไปตอนที่เปิดร้านขายเสื้อ	 แม่ช่วยลงทุนให้	 เพราะยังไม่มี

เงินเก็บ	แถวมหาวิทยาลัยเป็นท�าเลทอง	ค่าเซ้งก็แพง	คือตอนนั้น

แม่กลัวเราจะเครียด	พอโทรศัพท์ไปบอกเขาเรื่องโดนพักการเรียน	

เขาก็ถามจะย้ายที่เรียนมั้ย	 ก็บอกไม่ย้าย	 ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม	่

เรามีเพ่ือนอยู่แล้วอีกแค่ปีเดียว	 แต่ขอท�าอะไรระหว่างรอปีหนึ่ง	 

ก็ขอเขาเปิดร้านเส้ือผ้า	 หลังจากที่ร้านปิดก็คืนทุนแม่ไป	 แต่เก็บ 

ส่วนของก�าไรไว้	ตอนนั้นมีก�าไรไม่เยอะแค่ประมาณ	40,000	บาท	

แฟนเขามีเงินเก็บ	 60,000	 บาท	 ก็เอามาหุ้นเปิดร้านขายพวก 

ครีมต่อ	 เพราะมีการย้ายร้านใหม่ด้วย	 ตอนนั้นก็ต้องขอเขาจ่าย

เฉพาะเงินมัดจ�า	 ส่วนค่าเช่าล่วงหน้านี่เราต้องขอเขาว่าให้ขาย 

เดือนนี้ก่อนแล้วค่อยจ่าย	 ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มต้นจากเงินก้อนนั้น

มาจนถึงเดี๋ยวนี้	

  

คุณกลัวมั้ยว่ามันจะเหมือนสินค้าสกินแคร์ที่ว่ามาเร็วไปเร็ว

	 ไม่นะ	 เพราะแป้งพัฟเป็นอะไรที่คลาสสิก	 ใช้มาตั้งแต่รุ่นแม ่

ยันทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่	คือในตอนนี้มีแป้งหลากหลายมาก	แต่จากที่

ด้วยอากาศบ้านเราต้องใช้แป้งท่ีเป็นแป้งฝุ่นแบบนีเ้ท่านัน้ถงึจะหน้า

สวยยันเยน็	ถ้าอยากจะใช้แป้งอย่างอืน่มนัจะมอีายุของมนั	อยูไ่ด้แค่	

3-5	ชั่วโมง	แต่การันตีได้ว่าบาบาร่าท�าให้สวยได้ตั้งเช้ายันเย็น	

การท�าธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยคุณมีปัญหาความน่าเชื่อถือ 

ในการติดต่อกับโรงงานหรือเปล่า 

	 เอาเข้าจริงๆ	 แรกๆ	 ที่ท�า	 เวลาไปติดต่อกับโรงงานเขาก็คง 

ไม่ค่อยเชือ่ถอืเราเท่าไหร่หรอก	แต่ด้วยประสบการณ์ทีผ่่านมาจากที่

ท�าสินค้ามาก็เริ่มมีคู่ค้าท่ีเคยค้าขายกับเรามาหลายเจ้า	 และมี

พันธมิตรทางการค้าที่ค่อนข้างแข็งแรง	ชื่อเสียงมันก็ค่อยๆ	สะสม

มาพอสมควร	 อย่างแป้งบาบาร่าตอนไปคุยกับโรงงานก็ไปเอง	

เพราะเราเริม่รูส้เตปหลายอย่างแล้ว	เลยคยุเอง	แรกๆ	เขาก็ไม่ค่อย

ยอมรับ	 เพราะคิดว่าจะมาขายแป้งพัฟสู้แบรนด์ใหญ่ๆ	 ได้ยังไง	 

คือจริงๆ	แล้ว	SME	ไม่ค่อยมีใครท�าสินค้าที่เป็นเมกอัพนะ	ก็เลย

บอกลองด	ูกว่าจะเป็นแป้งตวันีเ้รากช่็วยเขาพฒันาสตูรขึน้มาใช้เวลา

พอสมควร	 แต่เรามั่นใจในแป้งตัวนี้ก่อนที่เราจะท�าตลาดด้วยซ�้า	

เลยบอกว่าขอสูตรนี้เป็นของแบรนด์เราได้ม้ัย	 เขาบอกว่าไปท�าให้

ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดกัน	 เขาคงเห็นเราเป็นเด็ก	 แต่มันก็เป็น 

แรงผลักดันว่าแล้วฉันจะท�าให้ดู	 ตอนนี้เขาก็ให้สูตรนี้กับเรา

หมายความว่าเขาจะไม่เอาสูตรนี้ไปท�าให้ใครอีก

คุณท�าธุรกิจมาตั้งแต่อายุ 20 ปี คุณได้ข้อคิดอะไร

ทางธุรกิจบ้าง

	 จากที่ท�ามาทุกอย่างทุกแบรนด์	 สิ่งหนึ่งเรารู้คือต้องซ่ือสัตย ์

กับลูกค้า	 และจริงใจในการพูด	 การโฆษณา	 คือสินค้าเราเป็น 

แบบไหนเรากต้็องพดูไปแบบนัน้	แล้วเรากต้็องซือ่สตัย์กบัลกูค้าด้วย

การรักษาคุณภาพ	 ท�ายังไงให ้สินค ้ามีคุณภาพดีเสมอต้น 

เสมอปลาย	นัน่จงึจะท�าให้ได้ใจเขา	เขาถึงจะไม่เปลีย่นใจ	เหมอืนเรา 

ใช้สินค้าตัวหนึ่งท่ีดีมากๆ	 แล้วเราก็คงไม่อยากเปล่ียนไปใช้ 

แบรนด์อื่น	ต่อให้แบรนด์อื่นดีก็จริง	ต่อให้วันหนึ่งแบรนด์นี้ไม่มีเรา

กย็งันกึถึงแบรนด์นีอ้ยู	่เพราะสดุท้ายแล้วแบรนด์ทกุแบรนด์สามารถ

เกิดมาได้ไม่ยาก	แต่สิ่งที่จะอยู่ได้จริงๆ	คือคุณภาพ	ถ้าคุณภาพดี

จริงจะเป็นสิ่งที่พูดแทนแบรนด์ทุกอย่าง	

	 อีกอย่างคืออย่าไปยึดติด	 ถ้ารู้สึกว่าสินค้าตัวไหนมันไปไม่ได้

แล้วจริงๆ	 หรือดูไม่ค่อยมีอนาคตก็ควรจะปล่อยไป	 อย่ายื้อ	 

เพราะถ้าฝืนไปก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่า	 สู้ไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่า	

คิดไปว่าสักวันเราต้องเจอตัวที่ใช่	 เพียงแต่	ณ	ตอนนั้นมันอาจจะ

ยงัไม่ถึงเวลาของมนั	แล้วเราก็แค่อย่าไปท้อว่าท�าไมตวันีเ้จ๊งอีกแล้ว	

ไปไม่ได้อีกแล้ว	อย่าคิดว่านั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิต	หรือคิดว่ามัน

คือจุดจบในชีวิตเราแล้ว	 ต้องคิดว่าชีวิตเราเริ่มต้นได้เสมอ	 ดีไม่ดี

อาจเป็นเพราะมนัไม่ใช่วนัของเรา	ไม่ใช่ตวัท่ีเราก�าลังมองหาอยูก่ไ็ด้	

จดุจบท่ีผ่านไปแล้ว	อาจจะเป็นโอกาสท่ีเราได้ไปเริม่ต้นเจอส่ิงใหม่ๆ	

ท่ีดีกว่าตวัเดิมก็ได้	เหมอืนท่ีเรากว่าจะเจอแป้งบาบาร่าก็เป็นแบรนด์

ท่ี	8	แล้ว	ดงันัน้	พดูได้เลยว่า	ตัง้แต่ท�าธรุกจิมาไม่เคยมขีาดทุนเลย	

เพราะเราเป็นคนประเภทว่าท�าธุรกิจต้องไม่ขาดทุนเพื่อท่ีจะท�าให้

ตัวเราไปต่อได้	 ไม่งั้นถ้าท�าธุรกิจขาดทุนก็เหนื่อย	 ธุรกิจไหนที่ไป 

ไม่ได้หรอืฝืนทีจ่ะท�าจะไม่ยือ้เอาไว้โดยไม่เสยีดายเลย	 เพราะรูส้กึว่า

ท�าไปก็เจ็บตัว	สู้รีบปล่อยตั้งแต่ยังไม่เป็นไรเลยจะดีกว่า	

ทกุธรุกิจแข่งขันสงูอยูแ่ล้ว 

แต่อย่าไปมองว่ามนัคอื

การแข่งขนั 

เราต้องมองว่า

จุดมุง่หมายเราคอือะไร 

เราต้องการไปตรงไหน

 ฉะนัน้อย่าไปสนใจอะไรรอบข้าง 

มุง่เดนิไปทีท่ีเ่ราจะไปเป็นพอ
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คุณเจอบทเรียนอะไรที่หนักๆ บ้างในการท�าธุรกิจ

	 ตอนที่ท�ำครีมมำร์กหน้ำที่ขำยดีๆ	 เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มำก	

สอนทุกอย่ำงในกำรท�ำธุรกิจ	 คือตอนท่ีเรำออกครีมมำร์กหน้ำมำ	

เรำจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่ำง	ผ่ำน	อย.เรียบร้อย	ทีนี้ด้วยควำมที่

มันขำยดีมำก	 เลยมีของปลอมออกมำเยอะเรำก็เลยคิดว่ำจะท�ำ 

ไม่ท้อ	 จะเป็นคนตั้งเป้ำแล้วต้องเอำชนะให้ได้	 เป็นคนกล้ำลงทุน	

กล้ำคิดกล้ำตัดสินใจ	 แต่ในควำมใจกล้ำก็มีข้อเสียบ้ำง	 คือท�ำให้ 

ไม่ละเอียดรอบคอบเท่ำไหร่	 เรำรู้ตัวก็จะหำคนที่มำคอยปิดจุด 

พวกนี้ให้เรำ	คือ	มีแฟนและที่บ้ำนคอยเบรก	คอยเตือนอยู่

คุณวางเป้าหมายทางธุรกิจเอาไว้ยังไงบ้าง

	 	ส�ำหรบัแป้งบำบำร่ำ	ปีนีเ้รำตัง้เป้ำหมำยยอดขำยที	่1	ล้ำนตลบั	

แล้วภำยใต้แบรนด์บำบำร่ำกม็สีนิค้ำอ่ืน	ลปิสตกิ	บบีคีรมี	ขนตำปลอม	

อำหำรเสรมิ	แต่ปีนีจ้ะได้เหน็อะไรอกีเยอะแยะมำกมำย	จะมโีปรดกัต์

เกีย่วกบัคลัเลอร์ออกมำเยอะมำก	ไม่ว่ำจะเป็นอำยแชโดว์	บลชัออน	

ไฮไลต์	 อะไรที่เกี่ยวกับออพชั่นบนหน้ำ	 และจำกนี้อีก	 3	ปี	 ตั้งใจ

อยำกให้บำบำร่ำเป็นแบรนด์ติดท็อป	5	ของไทย	แล้วอยำกมีช็อป

เป็นของเรำเองทีน่่ำรกัๆ	เหมือนไปเกำหลแีล้วเหน็ร้ำนเครือ่งส�ำอำง

น่ำรักๆ	

	 แต่จริงๆ	 เป้ำหมำยสูงสุด	 ภำพในหัวคืออยำกให้แบรนด์ไทย

สำมำรถไปเติบโตได้ในต่ำงประเทศ	 คือท�ำไมต่ำงประเทศยังมำ 

ขำยสนิค้ำในบ้ำนเรำได้เลย	แล้วท�ำไมเรำจะไปขำยในต่ำงประเทศ

บ้ำงไม่ได้	มันเป็นเรื่องท้ำทำยส�ำหรับตัวเอง	ที่อยำกไปร้ำนดิวตี้ฟรี

ที่ไหน	 ก็ได้เห็นบำบำร่ำทุกที่ที่นั่น	 อยำกมีตลำดกว้ำงเหมือนอีทูดี้	

มองว่ำอีทูดี้เป็นแบรนด์ที่มีคำแร็กเตอร์	 เป็นสำวหวำนแบ๊ว	แต่เรำ

ก็ไม่ได้ส่ือว่ำเรำจะเป็นแบบนั้น	 เรำสำมำรถเสกให้ทุกคนเป็นได้ 

ในทุกแบบที่เขำอยำกจะเป็นมำกกว่ำ	

คุณมีค�าแนะน�าอะไรกับคนที่อยากท�าธุรกิจบ้าง

	 ต้องขยันให้ถูกท่ี	 ถูกจังหวะ	 ถูกเวลำ	 ไม่ใช่แบบว่ำไปขยัน 

ในเรือ่งฝืน	แบรนด์นีไ้ปไม่ได้แล้วฉนัก็จะพสิจูน์ว่ำมนัจะไปได้	เรำต้อง

มองว่ำมันไปได้หรือไม่ได้	มันท�ำให้เรำเสียเวลำอยู่หรือเปล่ำ	จะทิ้ง

เพือ่ไปเริม่ต้นใหม่ท่ีดกีว่ำมัย้	แล้วอยำกให้คนทีก่�ำลงัคดิจะท�ำธรุกจิว่ำ	

อย่ำไปคิดว่ำก็เพรำะเขำรวย	มีเงินทุนก็สบำยท�ำธุรกิจได้	อย่ำงเรำ

ก็เริ่มต้นด้วยเงินไม่กี่หมื่นบำทเอง		

ยงัไงให้เป็นจดุสงัเกตให้ลกูค้ำเหน็ว่ำอนัไหนของแท้อนัไหนของปลอม	

ก็เลยเปล่ียนชื่อนิดหน่อย	 โดยที่เรำไม่รู้ว่ำกำรเปล่ียนชื่อนั้นแม้จะ

นิดหน่อยก็ตำม	ก็ต้องไปยื่นแก้ไขกับ	อย.ก่อน	ก็ยอมรับว่ำ	นั่นคือ

ควำมผิดของเรำเอง	 ทีนี้มันก็มีประเด็นว่ำโดนคู่แข่งไปแจ้งกับ	

อย.ว่ำ	 สินค้ำเรำเป็นอันตรำย	 ไม่ผ่ำน	 อย.ประโคมข่ำวใหญ่โต	 

จนออกข่ำว	 3	 มิติด้วยซ�้ำ	 ตอนนั้นก็น็อกไปเลย	 ทุกอย่ำงหำยไป

ภำยในพริบตำหลังจำกที่ข่ำวออกไป	 รู้สึกท้อมำกเรำรู้สึกว่ำมัน 

ไม่จริง	 เรำโดนกระท�ำ	 พอตั้งสติได้เลยกลำยเป็นงำนท้ำทำยว่ำ	 

จะท�ำยังไงที่จะท�ำให้แบรนด์นี้กลับมำได้อีกครั้ง	 กู้ชื่อเสียงของ 

ตวัเองด้วย	เลยอยำกเอำสินค้ำตวันีเ้ข้ำไปวำงขำยในจดุทีย่ำกทีสุ่ด	

เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ	เลยเอำไปเสนอวำงขำยใน	7-Eleven	

เพื่อพิสูจน์ว่ำ	 สินค้ำตัวนี้มันไม่ได้เป็นอะไร	 ใช้เวลำท�ำเรื่องนี้

ประมำณ	6	เดือน	คือท�ำให้ถูกต้อง	เอำเรื่องรำวไปเสนอ	7-Eleven	

ซึ่ง	 7-Eleven	 เขำจะค่อนข้ำงเข้มงวดในกำรตรวจเอกสำรอยู่แล้ว	

เรำก็เอำเอกสำรทุกชิ้นที่มีกำรตรวจสอบว่ำครีมมำร์กน้ีปลอดภัย 

ไปให้เขำดู	 แล้วเขำก็ไปเข้ำที่ประชุม	ซึ่งเป็นกำรแก้ภำพลักษณ์ว่ำ

มันยังไปขำยใน	7-Eleven	ได้แสดงว่ำมันปลอดภัย	ซึ่งทุกวันนี้ก็มี

วำงขำยใน	7-Eleven	อยู่

	 บทเรียนนี้	มันจะท�ำให้เรำท�ำงำนละเอียดรอบคอบ	คิดมำกขึ้น	

และมันสอนถึงกำรแก้ปัญหำ	 ไม่ท้อถอย	 ช่วงที่ท�ำธุรกิจแรกๆ	 

อำจจะด้วยประสบกำรณ์น้อย	 ควำมแข็งแกร่งในกำรแก้ปัญหำ 

ยังไม่เยอะ	พอไปเจอปัญหำเรำก็ท้อ	ไม่ค่อยที่จะสู้กับมัน		

ดูเหมือนตลาดเครื่องส�าอางการแข่งขันสูงมาก 

ทั้งแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็ก คุณกลัวมั้ย

	 ทุกธุรกิจแข่งขันสูงอยู่แล้ว	 แต่อย่ำไปมองว่ำมันคือกำรแข่งขัน	

เรำต้องมองว่ำจุดมุ่งหมำยเรำคืออะไร	 เรำต้องกำรไปตรงไหน	

ฉะนั้นอย่ำไปสนใจอะไรรอบข้ำง	 มุ่งเดินไปที่ที่เรำจะไปเป็นพอ	 

ซ่ึงด้วยควำมที่เป็นคนที่ว่ำถ้ำคิดจะไปอยู่ตรงน้ีก็จะไปให้ถึงให้ได้	

นั่นคือสิ่งที่พูดกับตัวเองทุกวัน	 นี่เป็นข้อดีของตัวเองคือเป็นคน 

ต้ังแต่ท�ำธรุกิจมำไม่เคยมขีำดทนุเลย

เพรำะเรำเป็นคนประเภทว่ำท�ำธรุกิจ

ต้องไม่ขาดทุน

เพือ่ทีจ่ะท�ำให้ตวัเรำไปต่อได้ 

ไม่งัน้ถ้ำท�ำธรุกิจขำดทนุก็เหนือ่ย 

ธรุกิจไหนทีไ่ปไม่ได้หรือฝืนทีจ่ะท�ำจะ

ไม่ย้ือเอำไว้โดยไม่เสยีดำยเลย 

เพรำะรู้สกึว่ำท�ำไปก็เจ็บตวั 

สูรี้บปล่อยตัง้แต่ยงัไม่เป็นไรเลย

จะดีกว่า 
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Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

มองหาแหล่งเงินกู้ส�ารองฉุกเฉิน

แม้ว่าในปัจจุบัน กระแสเงินสดของเราจะยังไม่ติดขัด  

แต่การท�าธุรกิจย่อมไม่ราบเรียบเสมอไป ดังนั้น ผู้ประกอบการ 

ควรท�าการบ้านโดยการหาข้อมูลและรายละเอียดแหล่งเงินกู ้

ประเภทต่างๆ เอาไว้เผื่อมีเรื่องให้ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน จะได้

สามารถแก้ปัญหาให้กับธุรกิจได้ทันท่วงที วิธีนี้เปรียบเสมือนการ 

เตรียมแผนรับมอืเอาไว้ล่วงหน้า ซึง่ย่อมดกีว่าเราไม่มแีผนอะไรเลย 

อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังเงื่อนไขหรือสัญญาลับของการ 

กู้ยืมเงินฉุกเฉินให้ดี เพราะผู้ให้กู้ยืมเงินบางแห่งปล่อยเงินกู้ง่าย  

แต่ดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขการช�าระเงินก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน

ท�าธุรกิจด้วยนโยบายเชิงรุก

เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการท�าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการหา

ลูกค้า ส่งสินค้าไปขาย และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการ

เหน็ว่ามคีณุค่ามากกว่าการมานัง่สนใจหรือคอยดแูลกระแสเงินสด 

เพราะเรามักให้เวลาและความส�าคัญกับการท�าธุรกิจมากกว่า

นั่นเอง แต่หากมองในมุมกลับ เราจะมีสมาธิท�าธุรกิจได้อย่างไร 

	 ความน่าปวดหัวของการไม่มีเงินมาใช้จ่ายในการท�าธุรกิจ	หรือชักหน้าไม่ถึงหลังจะเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้อย่างตรงเวลา	

พลาดการช�าระหนี้จนต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าปรับเพิ่ม	 และอีกหลายต่อหลายเหตุผล	 ทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ท�าให้ธุรกิจหลายต่อหลายแห่ง 

ต้องปิดกิจการลง	แล้วเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหม่ๆ	จะระมัดระวังตัวไม่ให้กระแสเงินสดต้องสะดุดตัวลงได้อย่างไร	มาดูกลวิธีเหล่านี้กัน

3 กฎเหล็ก พร้อมรับมือกระแสเงินสดขาดมือ

หากต้องคอยแก้ปัญหาการเงินที่รุมเร้าไม่หยุดหย่อน

 ดงันัน้ หากธรุกิจของเรายังไม่มีปัญหาเรือ่งกระแสเงนิสดขาดมอื 

ควรรีบด�าเนินธุรกิจในเชิงรุก หาโอกาสในการขาย หาช่องทางใน

การท�าเงิน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับองค์กร เพราะไม่ว่าเราจะมี

พนักงาน 1 คน หรือ 1,000 คน ธุรกิจอย่างไรก็ต้องเดินหน้าต่อไป

ด้วยเงินอยู่ดี ไม่ใช่นั่งท�างานเงียบๆ ในออฟฟิศอย่างเดียว รอเวลา

ประชุม สั่งงาน และรอดูผลงาน

รู้จักทางเลือกของตัวเอง

ผู ้ประกอบการที่มีประสบการณ์จะรู ้ ดีว ่าหากธุรกิจ 

ขนาดเล็กขาดเงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจ หรือกระแสเงินสด 

เริ่มขาดมือเกิน 3 เดือน ก็เตรียมตัวสะกดค�าว่า “เจ๊ง” กันได้เลย

 แต่ก่อนที่จะถึงจุดวิกฤต เรายังมีทางเลือกในการช่วยแก้

สถานการณ์ได้ 3 ทาง ดังนี้ 

	 •	เสนอส่วนลดให้ผู้ขาย	หรือผู้แทนจ�าหน่าย

 หากรูต้วัว่าเงนิสดในมอืเริม่ร่อยหลอ อาจเพราะตดิช่วงเทศกาล 

หรือหยดุยาว ท�าให้คนสัง่ของน้อย ตวัแทนจ�าหน่ายก็ท�าการตลาด

ไม่รุ่ง หรือขายได้ไม่ค่อยดี ลองปรับกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการ

มอบส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ขายหรือตัวแทนจ�าหน่าย

ท่ีช�าระเงนิทันทีท่ีส่ังสินค้าจากเรา หรอืหากช�าระเงนิก่อนครบก�าหนด

ในใบส่งของ (Invoice) จะลดราคาสินค้าให้ 2-5 เปอร์เซ็นต์

	 •	วงเงินสินเชื่อทางธุรกิจ

 ในกรณทีีม่โีอกาสขยายตวัทางธรุกจิ แต่เงนิไม่พอ วงเงนิสนิเชือ่

ทางธุรกิจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้เราบริหารจัดการเงิน

ได้คล่องตัวขึ้น

	 •	ใช้บริการแฟ็กทอริ่ง	(Factoring)

 แฟ็กทอริ่ง หรือ แฟ็กทอริ่งคอมพานี (Factoring Company) 

คอื การซือ้-ขายลกูหนีท้างการค้า โดยเราส่งมอบใบก�ากบัสนิค้าให้

กับ Factoring Company ซึ่งปกติแล้ว Factoring Company  

จะจ่ายเงินสดให้กับเราล่วงหน้าจ�านวนหนึ่ง และเมื่อ Factoring 

Company ทวงตดิตามการช�าระเงนิกบัลกูหนีไ้ด้ครบแล้วจงึจะให้

เงินอีกส่วนกับเราโดยหักค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนไป วิธีนี้เรา 

ไม่ต้องเหนื่อยทวงเงินเอง แถมยังได้เงินส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายให้เกิด

สภาพคล่องให้กับองค์กรได้ด้วย  

1
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	 อย่างไรก็ดี	วธันน์ได้เล่าย้อนให้เราฟังว่า	ก่อนหน้านี้	2	ปี	 เขาและพี่สาว

เคยท�าแบรนด์กระเป๋า	Browithsisbag	โดยเริม่จากท�ากระเป๋าผ้าก่อนเปลีย่น

เป็นกระเป๋าหนัง	 ซึ่งหลังจากได้ลองท�าธุรกิจกระเป๋า	 ท้ังคู ่ก็มองว่า	 

แม้กระเป๋าจะมรีายละเอยีดไม่ซบัซ้อน	แต่ต้องใส่ใจอย่างมากในการเลอืกหนัง	

ซึ่งหนังมีหลายประเภท	แต่ใช่ว่าจะน�ามาตัดเป็นกระเป๋าได้ทั้งหมด	อีกทั้ง

ราคาหนังยังสูง	 ถ้าตัดกระเป๋าออกมาไม่ตรงตามต้องการก็ต้องทิ้ง	 ท�าให้ 

สูญเงินเปล่า	 ต่างจากเสื้อผ้าท่ีแก้แบบได้บ่อยครั้ง	 และขายได้ง่ายกว่า	 

เพราะผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าบ่อย	และกล้าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น

	 เมือ่มองว่าธรุกจิกระเป๋าไม่อาจเดนิต่อไปได้	พีน้่องคูน่ีจ้งึหนัมาท�าแบรนด์

เสื้อผ้าผู้หญิง	Browithsis	 เพราะต่างคนต่างมีความสามารถที่ท�าให้แบรนด์เติบโตได้	

อย่างวธันน์จะถนัดในส่วนของการออกแบบชุด	ออกแบบลวดลาย	อีกทั้งยังได้เรียนรู้

เพิ่มเติมเก่ียวกับผ้าชนิดต่างๆ	 และการตัดเย็บ	 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท�าแบรนด์	 

ส่วนไภศวรรย์ดูแลเรื่องการตลาด	การโปรโมตแบรนด์เป็นหลัก

	 ส�าหรับเอกลักษณ์เด่นของ	Browithsis	ที่ท�าให้สาวๆ	อยากเป็นเจ้าของแทบทุกคอลเลกชั่นคือ	

1.เนื้อผ้า	 โดยเลือกใช้ผ้าที่เหมาะสมกับฤดูกาลของไทย	 อย่างหน้าฝนใช้ผ้าซาติน	 ผ้าไหมอิตาลี	

และหน้าร้อนใช้ผ้าเนื้อบางเบา	 สวมใส่สบาย	 2.โทนสี	 เส้ือผ้าทุกคอลเลกชั่นคุมโทนด้วยสีขาว 

ไล่ไปจนถึงสีด�า	และเลือกใช้คู่สีที่ตัดกัน	เช่น	สีน�้าตาลตัดกับสีกรม	3.ลวดลาย	เน้นเป็นลายทาง

มากกว่าลายขวาง	 และตัดเส้นด้วยสีขาวหรือสีด�า	 และ	 4.Mix	 &	Match	 กับเส้ือผ้าอ่ืนได้ง่าย	 

ใส่ได้ทุกโอกาส

	 “เราตั้งใจออกแบบเสื้อผ้าให้สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส	 ไม่ใช่ใส่เฉพาะงานพิเศษหรืองาน

แฟช่ัน	 และชุดของเราจะไม่ดูแฟชั่นจ๋าเกินไป	 เพราะท�าให้ใส่ได้ไม่บ่อยครั้ง	 Mix	 &	 Match	 

กับเสื้อผ้าอื่นได้ยาก	และเมื่อหมดเทรนด์ก็หมดความน่าสนใจ”	วธันน์กล่าว

	 พร้อมกนันี	้ด้วยความทีข่ายผ่านช่องทางออนไลน์	จงึจ�าเป็นต้องท�าให้แบรนด์มกีารเคลือ่นไหว

ตลอด	ดังนั้น	พวกเขาจึงเลือกใช้	2	กลยุทธ์ต่อไปนี้	 1.โพสต์ภาพ	Lookbook	บนเฟซบุ๊ก	และ 

อินสตาแกรมเป็นประจ�า	 โดยเลือกใช้นางแบบที่มีบุคลิกเหมาะกับแบรนด์	 และไม่เลือกนางแบบ

ที่สวยเกินไป	 เพราะท�าให้ลูกค้าเป็นกังวลว่า	 สวมใส่เสื้อผ้าชุดนั้นแล้วจะไม่สวยเหมือนนางแบบ	

และ	 2.Browithsis	 ออกคอลเลกชั่นใหม่ทุกเดือน	 โดยในหนึ่งคอลเลกชั่นมีเสื้อผ้าอย่างน้อย	 

3-4	แบบ	เช่น	เสื้อครอป	เดรส	และกางเกง	ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ยินดีซื้อทั้งคอลเลกชั่น	เพื่อจะได้

เข้าชุดกัน

	 “ด้วยความทีเ่ราออกคอลเลกชัน่ใหม่ทกุเดอืน	ปัญหาสนิค้าค้างสต๊อกจงึเป็นสิง่ทีก่งัวล	ดงันัน้	

จึงแก้ปัญหาน้ีด้วยการตัดเสื้อผ้าตามไซส์มาตรฐานหญิงไทยอย่างไซส์	 S	 และ	 M	 ส่วนเดรส 

ตัดแบบฟรีไซส์	 โดยเลือกใช้ผ้ายืดเป็นส่วนใหญ่	 เพราะใส่แล้วเข้ารูป	 และก�าหนดขนาดช่วงอก 

ไม่เกิน	 30-36	นอกจากนี้	 ยังลงขายผ่านแอพฯ	ช้อปปิ้ง	 เพราะมีโปรโมชั่นลดราคาจัดอยู่ตลอด	

แต่กระน้ันเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอคอยที่จะซ้ือผ่านแอพฯ	 เพียงอย่างเดียว	 เราจึงลงคอลเลกชั่นใหม่

ในเฟซบุ๊กและอนิสตาแกรมก่อน	เพือ่ให้สทิธิก์บัลกูค้าหน้าร้าน	หลงัจากนัน้สองอาทติย์จงึลงขาย

ในแอพฯ”	ไภศวรรย์กล่าว

	 ทั้งนี้	ไภศวรรย์กล่าวเสริมอีกว่า	การตั้งราคาเสื้อผ้าไม่เกินหลักพันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ได้

ผล	เพราะ	Browithsis	ออกคอลเลกชัน่ทุกเดอืน	ฉะนัน้หากตัง้ราคาหลกัพนัจะท�าให้ลกูค้าตดัสนิใจ

ซือ้ยากขึน้	และเกดิการเปรยีบเทยีบว่า	ราคาระดบันีเ้หมาะจะซ้ือเสือ้ผ้าในห้างสรรพสนิค้ามากกว่า

	 “แม้ตอนนี้แบรนด์เสื้อผ้าจะเกิดขึ้นมาก	 แต่หากมีไอเดียท่ีม่ันใจว่าสู้คนอื่นได้ก็ลงมือท�าเลย	

เพราะไอเดียมาง่ายไปง่าย	 ถ้าไม่ท�า	 คนอื่นก็ท�า	 หรือไม่ไอเดียนั้นก็หายไป	 ส่วนเรื่องการตลาด 

ก็ส�าคัญ	ยิ่งขยันโปรโมต	แบรนด์ก็ยิ่งเป็นที่รู้จัก	และอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือ	การเลือกช่าง	

ช่างแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน	 บางคนถนัดตัดเย็บผ้าซาติน	 บางคนถนัดตัดเย็บผ้ายืด	 

ดังนัน้	ต้องเลือกช่างให้เหมาะกบังานและเข้าใจงานของเราเป็นอย่างด”ี	วธนัน์กล่าวในตอนท้าย		

BROWITHSIS 
เสื้อผ้าโทนเข้มแฝงความสวยเก๋

Text :  Kritsana S. / Photo : Otto

ทุกวันนี้แม้จะมีแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเกิดขึ้นใหม่มากมาย 

และมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์ แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ท�าให้สองพี่น้อง 

ไภศวรรย์ ค�ำคอนสำร และ วธันน์ อำเถียน 

ล้มเลิกความตั้งใจที่จะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเอง 

เพรำะทั้งคู่ต่ำงมั่นใจในเอกลักษณ์

ของแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากพอจะแข่งขันกับเจ้าอื่นได้

 browithsisbag
 @browithsiss
 bunnycrazy
 trhzz
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  ด้วยความท่ีหลงใหลในเสน่ห์ของดอกไม้มาตัง้แต่เดก็ จงึมกัจะหยบิดอกไม้

มาจัดวางให้สวยงามอยู่เสมอ จนเมื่อวันหนึ่งได้น�าดอกไม้ที่จัดวางอย่าง 

สวยงามโพสต์ลงเฟซบุ๊ก และมีเพื่อนๆ ชื่นชอบและถามกันมามากมายว่า

รบัจดัดอกไม้มัย้ นัน่จงึเป็นแรงผลกัดนัให้มนีธริาเปิดรบัออร์เดอร์จดัดอกไม้

แห้งที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์

 “ช่วงคริสต์มาส ลองซื้อดอกไม้กลับมาลองจัดเล่นๆ ดู แล้วโพสต์รูปลง 

เฟซบุ๊ก ตอนนั้นมีคนมาถามเยอะมากว่า สวย อยากได้ ก็เลยลองท�าขายดู 

แต่ทีท่�าดอกไม้แห้งในขวดซึง่ตอนน้ีเป็นเหมอืนซกิเนเจอร์ของแบรนด์ Summer  

sunde’ มาจากที่พี่สาวเป็นโรคภูมิแพ้ แพ้เกสรดอกไม้ แต่เราอยากท�าดอกไม้ให้เป็น

ของขวญัพีส่าว ก็คดิว่าจะให้ยงัไงดี เลยได้ไอเดยี ท�าเป็นดอกไม้แห้ง เอาดอกไม้สดไปอบ แล้วจัด

ใส่ขวดสวยๆ ปรากฏว่าพี่สาวชอบเพราะท�าให้เขาไม่แพ้ แล้วก็เก็บได้นาน กลายเป็นของประดับ

แต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่งไป ซึ่งในความคิดของเราดอกไม้สดช่อหนึ่งราคา 2,000-3,000 บาท แล้วอยู่

ได้ไม่กีว่นักแ็ห้งเหีย่วแล้ว เสยีดายเงนิ แต่ถ้าเป็นดอกไม้แห้ง ถ้าเราเอามาจดัวางเลอืกใส่กบัภาชนะ

ทีแ่ปลกๆ สวยงามมันก็อยูไ่ด้นานแล้วสามารถน�าไปแต่งบ้านต่อได้ด้วย ฉะนัน้ Summer sunde’ 

ก็จะเน้นไปที่ดอกไม้แห้งเป็นหลัก”

 นอกจากดอกไม้แห้งในขวดโหลแล้ว ดอกไม้แห้งในถุงกระดาษก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของ 

Summer sunde’ ที่ท�าให้ดอกไม้ดูเก๋ไปอีกแบบ ไม่เพียงเท่านั้น การรับจัดดอกไม้แห้งของ 

มีนธิรายังท�าเป็นในลักษณะ Custom-Made ด้วย โดยลูกค้าสามารถเลือกดอกไม้ สี การ์ด  

ได้ด้วยตนเอง เพื่อที่ว่าดอกไม้ที่เป็นเสมือนของขวัญแต่ละชิ้นจะได้มีความหมายไม่เหมือนกัน  

โดยสไตล์ของ Summer sunde’ จะแตกต่างจากร้านดอกไม้ท่ัวไป ตรงท่ีเน้นความเท่ ความดิบๆ 

ของธรรมชาติ ซึ่งเธอจะเลือกดอกไม้เอง และน�ามาอบบ้างหรือปล่อยให้แห้งบ้าง โดยกว่าจะได้

ดอกไม้แห้งเช่นนีเ้ธอเองก็ต้องทดลองน�าดอกไม้มาอบเพือ่ดวู่าดอกไม้ชนดิไหนจะต้องอบอย่างไร

เพื่อให้สวยงามคงรูปเดิม และพยายามจับดอกไม้แห้งนั้นมามิกซ์แอนด์แมตช์ให้ดูลงตัว 

 หลังจากที ่Summer sunde’ ได้เป็นทีรู่จั้กไม่นาน ด้วยความแปลกใหม่ในสไตล์การจดัดอกไม้ 

ท�าให้หลายคนช่ืนชอบในไอเดีย มีนธิราจึงเล็งเห็นโอกาสในการขยับขยายธุรกิจ โดยการ 

เปิดเวิร์กช็อปรับสอนการจัดดอกไม้แห้ง รวมถึงรับจัดดอกไม้ในงานอีเวนต์และงานแต่งงาน 

มากขึ้นเรื่อยๆ 

 “คนเห็นแล้วก็ชอบ เลยเปิดเป็นเวิร์กช็อป ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายทอดความรู้อยู่แล้ว 

ก็เป็นอีกงานที่ชอบ ด้วยความที่สไตล์ Summer sunde’ จะดูดิบๆ เท่ๆ ท�าให้เราได้ตลาด 

กลุ่มผูช้ายมาเรยีนด้วย นอกจากนี ้พอคนเหน็การจดัดอกไม้ของเราเขากช็อบถามว่ารับงานอเีวนต์

งานแต่งงานมั้ย เราก็เลยลองดู แต่งานนี้จะใช้ดอกไม้สด ซึ่งงานพวกนี้ต้องใช้ไอเดีย ส่วนมาก

กลุ่มลูกค้าที่ให้เราท�าก็จะชอบสไตล์ของ Summer sunde’ อยู่แล้ว ดังนั้น แม้เราจะเด็ก แต่เขา

ให้โอกาส โดยเราจะใช้ครีเอทิฟ สร้างความแตกต่าง และท�าออกมาให้ตรงกับความต้องการ 

มากที่สุด มีงานแต่งงานงานหนึ่งท่ีเราได้จัดดอกไม้ให้  พอจบงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่ิงมากอด 

บอกว่าดีใจชอบมาก เราเองก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาประทับใจเพราะมันเป็นวันดีๆ ของเขา”  

 ส�าหรับอนาคตมีนธิราวางแผนเอาไว้ว่า จะเปิดเป็นบริษัทหรือสตูดิโอของตัวเองอย่างจริงจัง 

เพราะมีงานเพิ่มเข้ามามากข้ึนเรื่อยๆ ขณะเดียวกันเธอได้ตัดสินใจลาออกมาจากงานครีเอทิฟ 

บริษัทเอเยนซี่โฆษณาเพื่อมาท�างานที่ตัวเองรักอย่างเต็มตัวแล้ว ดังนั้น จึงอยากจะรับงานที่ 

หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ อย่างคุณแม่หรือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งหลายคน

จะไม่ชอบสไตล์การจัดดอกไม้แบบนี้ และมักจะเกิดค�าถามว่าท�าไมใช้แต่ดอกไม้ช่อเล็กๆ  

เพราะพวกเขาชอบดอกไม้ดอกใหญ่และสสีดๆ โดยตรงนีเ้ธอจะลองหาไอเดียการจัดดอกไม้ใหม่ๆ 

เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับตนเอง และการเขยิบธุรกิจ

จากเดิมที่รับจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน มาเป็นออร์แกไนซ์งานแต่งงานทั้งหมด เป็นต้น  

Summer Sunde’
Life is like the Sunday of summer

Text : Ratchanee / Photo : Otto

ดอกไม้แห้งที่ถูกจัดวางใส่ขวดอย่างมีศิลปะสวยงาม 

ไม่เพียงแต่จะเป็นไอเดียที่ดูมีเสน่ห์แปลกตาเท่านั้น 

หากยังกลายเป็นธุรกิจบนออนไลน์ได้ 

และที่ส�าคัญยังสามารถต่อยอดธุรกิจออกไปอย่างมากมาย 

ให้กับ มีน-มีนธิรา วชิรเดชกุล

 เจ้าของแบรนด์ Summer sunde’

 Summer sunde’ 
 summer.sunde
 summersunde.bkk@gmail.com
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Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

	 เมื่อพูดถึงการตลาดบนโลกออนไลน์	 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

หรือผู ้ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู ่โลกธุรกิจอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว	 

และข่าวลืออีกนานาประการที่อาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 

การตลาดบนโลกออนไลน์	 แต่ไม่ว่าเราจะเป็นผู ้เริ่มต้นธุรกิจ	 

ผู้ประกอบการท้องถิ่น	 ร้านค้าขนาดเล็ก	 สิ่งส�าคัญคือต้องท�า 

ความเข้าใจกับบริบทของรูปแบบการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป	 

รวมถึงท�าความเข้าใจกับ	 “นิยาย”	 ท่ีถกูสร้างและต่อเตมิ	 จนท�าให้

การตลาดบนโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม	 นิยาย 

อันแสนสนุกเหล่านั้น	ก็คือ

ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่

เท่านั้นแหละ!!!

	 ถ้าเป็นหลายปีก่อน	 ค�าตอบอาจเป็น	 “ใช่”	 แต่ในยุคปัจจุบัน	 

ที่โลกถูกย่อส่วนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตโดยเราสามารถค้นหาข้อมูล

ออนไลน์ได้ด้วยปลายน้ิว	คงต้องบอกว่า	“ไม่จ�าเป็นเสมอไป”	เพราะ

เทคโนโลยไีด้รบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง	 ซอฟต์แวร์และค่าโฮสติง้ 

มีราคาถูกลง	หรือแม้แต่เว็บไซต์ส�าเร็จรูปที่ฟรีก็มีอยู่มากมาย	

	 ที่ส�าคัญ	 อย่าคิดเอาเองว่าเราต้องมีเงินนับแสนนับล้านส�าหรับ

เริม่ต้นดจิิตอลมาร์เกต็ติง้	เพราะในความเป็นจรงิหลายๆ	แคมเปญ

ทีใ่ช้งบประมาณน้อย	แต่สามารถประสบความส�าเรจ็ได้	จ�านวนเงนิ

จึงไม่ใช่สิ่งที่จะน�ามาใช้รับรองโอกาสในการประสบความส�าเร็จ

5 ความเชื่อเรื่อง 

Digital Marketing ที่ SME มักเข้าใจผิด

เห็นผลตอบรับทันที

การท�าการตลาด	เราจะเหน็ผลลัพธ์	2	แบบหลักๆ	ด้วยกัน	

คือ	1.	เมื่อแคมเปญเริ่มต้นขึ้น	ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักคิดว่า

ขั้นตอนนี้คือผลตอบรับ	 แต่ในความจริงแล้วผลตอบรับนั้นอยู่ใน 

ข้ันที่	 2.เร่ิมเห็นผลหลังจากท�าการตลาดไปแล้ว	 ยกตัวอย่างเช่น	

เมือ่ท�าการตลาดผ่านเฟซบุ๊กเพือ่ขายสินค้า	บางคนมักเข้าใจผดิว่า	

ผลตอบรับคือ	 มีกลุ ่มลูกค้ามากดไลค์	 แชร์	 หรือคอมเมนต์	 

แต่นักการตลาดจะมองว่า	 ผลตอบรับที่แท้จริงจะเกิดข้ึนต่อเม่ือ

ลูกค้าซ้ือสินค้า	และกลับมาซ้ือซ�า้	ซ่ึงอาจต้องใช้เวลานานนับเดือน

กว่าจะประเมินผลความส�าเร็จจากแคมเปญได้	เป็นต้น

Traffic ยิ่งสูง ยิ่งได้เงินมาก

จ�านวน	Trafffi	ic	หมายถงึจ�านวนคนทีเ่ข้ามาเยีย่มชมเวบ็ไซต์

ของเรา	 ซึ่งในเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา	 มักมีแนวคิดที่ว่ายิ่งมีคนเข้า

เวบ็ไซต์มากเท่าไหร่	โอกาสในการขายและการท�ายอดขายจะสูงขึน้

ตามไปด้วย	แต่จริงๆ	แล้ว	ก่อนเริ่มท�าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง	เราควร

ท�าความเข้าใจ	 ศึกษา	 และท�าความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายให้ด	ี 

ยกตวัอย่างให้เหน็ภาพชัดๆ	คอื	ถ้าจ�านวนคนเข้าเวบ็ไซต์	1,000	คน

ต่อวนั	แต่คนเหล่านัน้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย	เราจะขายสนิค้าได้หรอืไม่	

กับอกีเวบ็ไซต์หน่ึงทีม่ผู้ีเข้าชมเวบ็ไซต์	300	คนต่อวนั	แต่คนกลุ่มนัน้

คือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	 แล้วเว็บไหนที่มีโอกาสขายสินค้าได้สูง

กว่ากัน	ค�าตอบค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว	ใช่ไหมเอ่ย

การตลาดด้วยอีเมล คือ สแปม!!!

หากเราคุยกับนักการตลาดของต่างประเทศ	 เช ่น	 

ในสหรัฐอเมริกา	 พวกเขาจะบอกว่า	 การตลาดด้วยอีเมล	 

เป็นการตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตลาดดิจิตอลที่ให้

ผลตอบแทนจากการลงทุน	 (ROI)	 สูงสุด	 แต่น่าเสียดายท่ีอีเมล 

ได้รับ	 “ชื่อเสีย”	 เรื่องสแปม	 ท�าให้เกิดความเชื่อท่ีว่าการตลาด

ประเภทนี้ไม่มีประโยชน์	 ดังนั้น	หากเราใช้การตลาดด้วยอีเมลให้

เป็น	เลือกส่งคูปองส่วนลด	หรือแจ้งโปรโมชั่น	ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีถกูต้อง	ถกูเวลา	การตลาดชนดินีอ้าจเกดิประสทิธภิาพชนดิท่ีเรา

คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ต้องใช้โซเชียลมีเดียให้ครบทุกประเภท

การตลาดดิจติอล	เปรยีบเสมอืนการค้นหากลุ่มเป้าหมาย

ที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต	 ดังนั้น	 สิ่งส�าคัญในการเลือกใช้โซเชียล 

มีเดียเพื่อท�าธุรกิจ	 คือ	 การส�ารวจกลุ่มเป้าหมายว่าพวกเขาใช ้

โซเชียลมีเดียประเภทใดบ่อยท่ีสุด	 เพื่อให้เราสามารถหาช่องทาง 

ในการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเป้าหมาย	 การใช้งาน

โซเชียลมีเดีย	2-3	ชนิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	100	เปอร์เซ็นต์	

ย่อมดีกว่าพยายามใช้โซเชียลมีเดียครบทุกประเภท	 แต่ท�าได้แบบ

ไม่เต็มที่สักอย่าง  
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SHOP SECTION
เครื่องมือใหม่ โดนใจแม่ค้าเฟซบุ๊ก

Text : Kritsana S. / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

	 เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าไทยได้เป็นอย่างดี	 และยังมีเคร่ืองมือ

เด่นๆ	 หลายตัวที่ช่วยให้การขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ท�าได้สะดวก	รวดเรว็ขึน้	เช่น	เครือ่งมือ	Call-to-Action	และ	Shop	

Section	 เคร่ืองมือใหม่ล่าสุดที่ผู้ขายสามารถสร้างแค็ตตาล็อก

สินค้าได้	และโพสต์ไม่เลื่อนหายไปตาม	Timeline	

	 ทัง้นี	้ในส่วนของลูกค้า	เมือ่คลิกทีภ่าพสินค้า	รายละเอยีดสินค้า	

เช่น	ชื่อสินค้า	ราคา	และโปรโมชั่นจะแสดงทั้งหมด	หากต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกปุ่มข้อความที่อยู่ถัดจากภาพสินค้า	

และภาพสินค้านัน้จะแนบไปกบัข้อความโดยอตัโนมตั	ิท�าให้ไม่ต้อง

เสียเวลาแคปหน้าจอหรือบันทึกภาพสินค้าเพื่อส่งต่อให้กับผู้ขาย	

	 นอกจากนี้	 Shop	 Section	 ยังช่วยให้การโปรโมตสินค้าเป็น 

เรื่องง่าย	 เพียงคลิกปุ่ม	 “ผลิตภัณฑ์ที่แนะน�า”	 ก็สามารถโปรโมต

สินค้าได้ทั้งแค็ตตาล็อกหรือเลือกโปรโมตสินค้าเพียงชิ้นเดียว	 

ส่วนเมนู	 Save	 Replie	 ช่วยให้ตอบกลับข้อความลูกค้าได้เร็วขึ้น	

เพราะเป็นเมนูตอบกลับข้อความอัตโนมัติ	 และผู้ขายยังแชร์เพจ 

ร้านค้าหรือสินค้าไปยังหน้า	 Timeline	 ของตน	 เพื่อน	 กลุ่ม	 

งานกิจกรรม	หรือเพจอื่นที่ดูแลได้เช่นกัน

	 พรรณทิพา	มงคลล่า	และ	ตวงทอง	อนันต์เดชไพศาล	สองสาว

เจ้าของ	N.IX	Studio	แบรนด์นาฬิกาสไตล์มินิมอลที่มีผู้ติดตามใน

เพจเฟซบุ๊กกว่า	115,560	คน	ได้เล่าถึงผลลัพธ์ที่ได้หลังจาก

ใช้เคร่ืองมอื	Shop	Section	ว่า	เดมิที	N.IX	Studio	ใช้เฟซบุ๊ก

เป็นช่องทางหลักในการจ�าหน่ายสินค้า	 และใช้เครื่องมือ

ต่างๆ	ของเฟซบุก๊ในการท�าการตลาด	เช่น	การโปรโมตโพสต์	

เพ่ือเพิ่มจ�านวนการเข้าถึงและยอดขาย	 รวมทั้งใช้	 Shop	

Section	เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเพจร้านค้า

	 “เพจของเรานอกจากดึงดูดลูกค้าด้วยภาพถ่ายสวยๆ	

คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์	และโปรโมชั่นแล้ว	การใช้	Shop	

Section	ยังช่วยเพิ่มยอดขายได้มากทีเดียว	เพราะเราลงรูป

สินค้าได้หลากหลายมุม	โพสต์รายละเอียดสินค้าได้ครบถ้วน	

และลูกค้าไม่ต้องเสียเวลานั่งไล่ดูโพสต์เก่าๆ	 รวมทั้งเรา 

ไม่ต้องเสียเวลาโพสต์ภาพสินค้าใหม่อีกรอบ	 เพราะโพสต ์

จะอยู่แถบด้านบนตลอด	 ไม่เพียงเท่านี้	 เมนู	 Save	Replie	

ยงัช่วยให้เราตอบข้อความลูกค้าได้เรว็ขึน้	โดยเฉพาะค�าถาม

ที่ลูกค้าถามบ่อย	 เช่น	 จัดส่งอย่างไร	 หรือเลขบัญชีอะไร	 

เพยีงเรากดใช้งานเมนนูี	้เฟซบุก๊กจ็ะตอบค�าถามให้อตัโนมตั	ิ

ซึ่งจากความสะดวกสบายนี้ท�าให้ลูกค้ากว่า	 50	 เปอร์เซ็นต์

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาเร็วขึ้น”	พรรณทิพากล่าว		

เฟซบุ๊กได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเฟซบุ๊ก

ของคนไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า 

มียอดผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า 40 ล้านคน 

ในจ�านวนนี้ใช้งานเฟซบุ๊กผ่านมือถือมากกว่า 

38 ล้านคน และกว่า 74 เปอร์เซ็นต์

เป็นสมาชิกเพจร้านค้าอย่างน้อย 1 เพจ 

จากข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า เฟซบุ๊กเป็นช่องทาง

ยอดนิยมของร้านค้าออนไลน์
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 Tech Startup
Text : กองบรรณาธิการ

	 1	ใน	3	ของบรษิทัในอเมรกิาเลอืกจ้างฟรแีลนซ์อย่างน้อยเดอืนละ	
1	 คร้ัง	 และ	 2	 ใน	 3	 ของฟรีแลนซ์ทั่วโลกมีรายได้มากกว่าคน 
ที่ท�างานประจ�า	ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นเทรนด์การเติบโตของกลุ่ม
คนรักงานอิสระได้เป็นอย่างดี	 แต่เม่ือเหลียวกลับมาดูท่ีเมืองไทย
กลับพบว่า	1	ใน	4	ของผู้ว่าจ้างเลือกจ้างฟรีแลนซ์เดือนละ	1	ครั้ง	
ทั้งๆ	 ที่ประเมินกันว่าเมืองไทยมีฟรีแลนซ์ถึงประมาณ	 400,000-
500,000	คนทีเดียว	ซึ่งปัจจัยหลักที่ท�าให้ตลาดฟรีแลนซ์เมืองไทย
ไม่เติบโตเท่าที่ควรมาจากการที่ฟรีแลนซ์หาลูกค้าไม่ได้	ไม่รู้จะหา
ลูกค้าจากไหน	และความน่าเชื่อถือ
	 และนี่คือเหตุผลที่ท�าให้ อาพร พลานุเวช	และ วสะ สุภาโชค  
เอีย่มสรีุย์	เปิดเวบ็ไซต์	fastwork.co	เพือ่เป็นตลาดกลางของฟรีแลนซ์	
ที่ท่ีผู้ว่าจ้างจะสามารถหาฟรีแลนซ์ได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือ	 
โดย	 fastwork.co	 ซึ่งเป็น	 Startup	 น้องใหม่นี้หลังจากเร่ิมเปิด
บริการเมื่อปลายปีที่แล้ว	เพียง	9	สัปดาห์	ก็ได้เงินลงทุนจาก	500	
Tuktuks	เรยีกได้ว่า	เป็น	Startup	ทีไ่ด้รบัเงินลงทนุจาก	500	Tuktuks	 
เร็วที่สุด	
	 “เทรนด์ของโลกคอืบริษัทเน้นทีจ่ะจ้างพนกังานท่ีเป็นพาร์ตไทม์
หรอืฟรแีลนซ์มากกว่า	เพราะคนเหล่าน้ีมีความเชีย่วชาญเฉพาะทาง	
แล้วเราก็สามารถที่จะโยกย้ายเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ตรงนี ้
เป็นใครก็ได้เพ่ือที่จะมารองรับความต้องการของบริษัท	 ส�าหรับ 
ในเมอืงไทยยงัไม่มพ้ืีนท่ีหรอืไม่มีมาร์เกต็เพลสส�าหรบัคนกลุม่นี	้สมมติ
ผมเป็นฟรีแลนซ์หน้าใหม่	 แล้วอยากจะหางาน	 ผมไม่มีช่องทาง
เพราะไม่รู้จักใครเลยก็จะยาก	 เราเลยคิดว่าจะท�าพื้นที่ตรงน้ีเพ่ือ 

ประวตักิารท�างาน	เงือ่นไขในการท�างาน	เรตติง้	และรวีวิจากผูจ้้าง
งานครั้งก่อน	 และการตกลงว่าจ้างฟรีแลนซ์สามารถแช็ตผ่าน
เว็บไซต์ของเราเลย	ซึง่เมือ่ได้ข้อตกลงกนัแล้ว	ผูว่้าจ้างจะต้องช�าระ
เงนิเป็นจ�านวนเตม็มาให้	fastwork.co	โดย	fastwork.co	จะถือเงิน
เอาไว้จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับงานจากฟรีแลนซ์”	อาพรกล่าว
		 หลังจากเปิดเว็บไซต์	fastwork.co	วสะบอกว่า	มาถึงวนันีม้กีาร
จ้างฟรแีลนซ์ผ่าน	fastwork.co	แล้วกว่า	3,000	งาน	โดยผูว่้าจ้างกว่า	
80	 เปอร์เซ็นต์เป็น	 SME	 และมีฟรีแลนซ์ที่อยู่ใน	 fastwork.co	
ประมาณ	 4,500	 ราย	 จากที่มีฟรีแลนซ์สมัครมากว่าหมื่นราย	 
ในส่วนของงานฟรีแลนซ์ที่	 fastwork.co	 เปิดให้บริการรับงาน	 
มี	 5	 ประเภทคือ	 งานวาดและกราฟิก	 งานเขียนและแปล	 
งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน	 งานวิดีโอและสื่อมัลติมีเดีย	 และ
งานการตลาดออนไลน์	
	 “1	ใน	3	ของผูว่้าจ้างกลบัจ้างฟรีแลนซ์ใหม่	การกลบัมาจ้างอีก
แสดงว่าผูว่้าจ้างได้รบัประสบการณ์การจ้างท่ีด	ี เขาค้นพบว่าเว็บไซต์นี้
รวมทุกอย่างที่เขาต้องการไว้	เราตอบโจทย์ครบวงจร	เข้ามาได้ทั้ง
ออกแบบโลโก้	นามบัตร	เขียนคอนเทนต์	โปรโมตเพจก็มี	พอธุรกิจ
โตอยากให้ท�าวิดโีอ	เว็บไซต์	แอพพลเิคชนั	ท่ีนีก่มี็	เขากจ็ะวนเวยีน
อยู่ในนี้เพราะมันมีครบทุกอย่างส�าหรับธุรกิจ”	วสะกล่าวเสริม
	 ด้วยการตอบโจทย์ท่ีครอบคลุมเช่นนี้	 ท�าให้	 fastwork.co	 
มีการเติบโตสัปดาห์ละ	 20-30	 เปอร์เซ็นต์	 และในเดือนหน้า 
จะเปิดให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน	 โดยคาดว่าในส้ินปีนี้จะมีการ
จ้างฟรีแลนซ์ผ่าน	fastwork.co	เกิดขึ้นกว่าหมื่นงาน			

Fastwork.co ตลาดนี้เป็นของฟรีแลนซ์

ผู้ประกอบการกับฟรีแลนซ์ที่พร้อมจะท�างานให้เขามาเจอกัน”	 
อาพรบอกเล่าถึงไอเดียที่มาของ	fastwork.co
	 อย่างไรก็ตาม	 อย่างที่ทราบดีว่าปัญหาหน่ึงของการรับงาน 
ฟรีแลนซ์คือความน่าเชื่อถือ	 ดังนั้น	 fastwork.co	 จึงเป็นเหมือน
ออนไลน์โซลูชั่นให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยสร้างความ 
น่าเช่ือถือให้กับฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้าง	 โดยการถือเงินของทั้งสอง
ฝ่ายเอาไว้	
	 “ปัญหาของการจ้างงานฟรีแลนซ์มีสองอย่างคือ	 ผู ้ว่าจ้าง 
ไม่จ่ายเงนิและฟรแีลนซ์รบัเงนิไปแล้วไม่ส่งงาน	 เราเป็นระบบทีช่่วย
ให้ฟรีแลนซ์ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	 ในขณะเดยีวกนั 
ผู้ว่าจ้างเองก็สามารถจ้างได้อย่างมีความมั่นใจในการจ้าง	 ดังน้ัน	
ใน	 fastwork.co	 จะมีตัวบ่งช้ีของฟรีแลนซ์	 คือมีทั้งผลงาน	
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Text : Kritsana S.

จารุจิต ใบหยก สาวสวยทายาทนักธุรกิจชื่อดัง 

พันธ์เลิศ ใบหยก ซึ่งปัจจุบันเธอไม่เพียงเป็น

ผู้ช่วยประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมใบหยกเท่านั้น 

หากยังพ่วงต�าแหน่งผู้บริหารโรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ 

และต�าแหน่ง MD ของร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟชื่อดังสัญชาติ

เกาหลีอย่าง Sweet Monster ด้วย 

ของแต่งบ้าน

 

	 “ช่วงที่ว่างจากการท�างานจะชอบไปเดินดูของแต่งบ้าน 

ที่ร้าน	 Antique	 เล็กๆ	 อย่างร้าน	 Habitat	 และร้าน	 Hay	

เพราะจะได้ของแต่งบ้านสไตล์วินเทจท่ีไม่เหมือนใคร	 โดย 

ของแต่งบ้านที่ซื้อบ่อยๆ	 จะเป็นจาน	 ชาม	 และเชิงเทียน	 

ซึ่งซื้อมาวางโชว์	วางตกแต่งในโรงแรมด้วย	เพราะเหมาะกับ

สไตล์ของโรงแรมที่เป็นบูติกโฮเต็ล	ส่วนเหตุผลที่ชอบซื้อของ

แต่งบ้านจากร้าน	 Antique	 เล็กๆ	 ก็เพราะของแต่ละชิ้น 

มีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน	 มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 บางชิ้นเป็นของ 

ท�ามอื	และบางชิน้เกดิจากความผดิพลาด	แต่กลบัมคีวามสวย

เด่น	ซึ่งคนอื่นๆ	จะซื้อตามก็ไม่ได้	เพราะมีเพียงชิ้นเดียว”

หนังสือดีไซน์

 

	 “เราอ่านหนังสือดีไซน์ทุกประเภท	 ไม่ว่าจะเป็น	 Interior	 Design,	 

Graphic	Design	หรือแม้กระทั่ง	Package	Design	แต่ที่ชอบอ่านที่สุดคือ	

หนังสือ	 Food	Packaging	Designs	ของญี่ปุ่น	 เพราะเขารวบรวมเรื่องราว

ของงานดีไซน์ไว้อย่างละเอียด	 โดยจะพูดตั้งแต่เรื่องการออกแบบรูปทรง

ตะเกียบ	 เมนู	 และโลโก้ร้านให้เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับอาหารท่ีเสิร์ฟ	 

เราสนใจเรื่องแพ็กเกจจิ้งมาตั้งแต่เด็ก	 อย่างตอนเด็กจะชอบแพ็กเกจจิ้งของ	

Ladurée	มาก	เพราะมีความโดดเด่น	สวยงาม	มีเอกลักษณ์เฉพาะ	พอโตขึ้น

ได้มาดูแลในส่วนของ	 Food	 &	 Beverage	 ก็หยิบเรื่องราวของ	 Food	 

Packaging	Designs	มาใช้เช่นกนั	อย่างการปรบัเปลีย่นเมนใูห้มดีไีซน์เดียวกัน

หมด	ท�าให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	และมีความสวยงาม”

ครอบครัว

 

	 “ทุกคนในบ้านจะสนิทกันมาก	อย่างพี่น้องผู้หญิง	 3	คน 

ก็มีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน	 ไปเท่ียวก็ไปด้วยกัน	 คุณแม่จะเป็น 

ทีป่รกึษาทีด่	ีพร้อมรบัฟังทุกปัญหาท้ังของลกูและเพ่ือนๆ	ลกู	

คุณพ่อเป็นคนชอบท�างานและไม่ใช่สไตล์นั่งสอนว่าต้องท�า

ธรุกจิอย่างไร	แต่จะท�าให้เหน็	จะพาไปอยูใ่นสถานการณ์จริง	

เช่น	เวลาไปไซส์งาน	คณุพ่อจะให้ไปด้วย	ไปนัง่ฟังว่าเวลาคยุ

งานหรือต่อราคากับผู้รับเหมาต้องคุยอย่างไร	ส่วนพี่ชายเป็น

คนชอบท�างานเหมือนคุณพ่อ	 คอยสนับสนุน	 และให้ความ 

ช่วยเหลือในส่วนที่เขาเห็นว่าเราท�าไม่ได้	 อย่างร้าน	 Sweet	

Monster	 ในช่วงแรกเราท�าคนเดียวทั้งหมด	ทั้งเรื่องเอกสาร	

การเซ็นสัญญา	การก่อสร้าง	 การเช่าพื้นที่	 และการขอ	อย.	

น�าเข้า	 ตอนนั้นเหนื่อยมากและรู้สึกท้อ	 แต่โชคดีท่ีได้พี่ชาย

เข้ามาช่วย	 โดยเฉพาะขั้นตอนการก่อสร้าง	 และเขายัง 

เข้าประชุมทุกอาทิตย์ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขา	 นี่จึงท�าให้เรา

เกดิแรงกระตุน้ว่า	ในเมือ่เขาท�าได้	เรากต้็องท�าได้เหมอืนกนั”

แฟชั่น 

	 “เรารู้สึกว่าการแต่งตัวหรือท�าให้ตัวเองดูดีเป็นการ

เพิ่มสีสันให้ชีวิต	 ท�าให้ในแต่ละวันมีอะไรใหม่ๆ	 ให้ได้

สนุก	 อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงตัวตนในวันนั้นๆ	

อย่างวนัทีม่ปีระชมุ	ซึง่ต้องเจอผูใ้หญ่	เราจะแต่งตวัเป็น

ทางการสักหน่อย	 เช่น	 ใส่สูท	 แต่เป็นสูทที่มีดีเทลเก๋ๆ	

แฝงอยู่อย่างแขนสองข้างไม่เท่ากัน	 หรือวันที่ต้องเข้า

ร้าน	 Sweet	 Monster	 ก็จะแต่งตัวในลุคสบายๆ	 แต่ 

ถึงอย่างไรก็ตาม	 แม้จะชอบแต่งตัว	 แต่ก็ไม่วิ่งตาม 

เทรนด์แฟชัน่มากนัก	ชอบอะไรก็ใส่	แต่ต้องถูกกาลเทศะ	

นอกจากนี้	 ค�าว ่า	 แฟชั่น	 ส�าหรับเรายังหมายถึง 

ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตด้วย”

จารุจิต ใบหยก

ความชอบคือแรงกระตุ้นการท�างาน

ขนม 

	 “เราชอบรับประทานขนมหวานอร ่อยๆ	 

และต้องเป ็นขนมหวานท่ีมีหน้าตาสวยงาม	 

เพราะมองว่าขนมเป็นได้ทั้งอาหารท้อง	 และ 

อาหารตา	และเรากห็ยิบความชอบนีม้าสร้างสรรค์

เมนูขนมหวานใหม่ๆ	 ของโรงแรมด้วย	 เช่น	

ไอศกรมีกนิคูท่องม้วนของไทย	ซึง่เราต้องศกึษาว่า

จะจัดจานอย่างไรให้ดูสวยงาม	 ถ้าเปล่ียนสี 

ของขนมเป็นสีอื่นจะสวยไหม	 น่ารับประทาน 

หรือเปล่า	และ	High	Tea	แบบไทย	ซึ่งได้รับการ 

ตอบรับดีมาก	 เพราะเราได้เปล่ียนจากขนมฝร่ัง

อย่างสโคน	มาการอง	และแยมโรลมาเป็นของว่าง

คาว-หวานของไทย	และจัดตกแต่งด้วยมาลัย”
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Fit and Fabulous

Text : Morning Dew

Good liFe

Text : น�้ำค้ำง

	 ช่วงหลังๆ	 มานี้เห็นผู้คนนิยมไปวิ่งมาราธอนกันมาก	 

ไม่ว่าจะเป็นมินิมาราธอนหรือฮาล์ฟมาราธอนไปจนถึง 

อัลตรามาราธอน	 เหตุผลในการวิ่งก็หลากหลาย	 หลักๆ	

คอืเพือ่ออกก�าลงักาย	อยากมสีขุภาพแข็งแรง	และเป็นการ

ทดสอบตวัเอง	จะด้วยเหตผุลใดกต็าม	หากปฏบิตัสิม�า่เสมอ	

การวิง่น�ามาซึง่ประโยชน์ด้านสขุภาพ	เช่น	กล้ามเนือ้	กระดกู

และข้อต่อแข็งแรง	 หัวใจแข็งแกร่งสูบฉีดโลหิตได้ดี	 และ

ท�าให้รูปร่างสมส่วน	

	 การว่ิง	 (Running)	 กับการว่ิงเหยาะๆ	 (Jogging)	 

ต่างกันตรงท่ีการวิ่งจะมีสปีดท่ีเร็วกว่า	 ใช้ก�าลังมากกว่า	

กล้ามเน้ือส่วนต่างๆ	 หัวใจ	 และปอดท�างานหนักกว่า	 

ขณะท่ีการวิง่เหยาะๆ	เป็นการว่ิงช้าๆ	สม�า่เสมอและไปแบบ

เรื่อยๆ	 แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเป็นการออกก�าลังแบบ 

คาร์ดิโอท้ังคู่	 ส่ิงท่ีจะได้จากการวิ่งคือ	 ร่างกายแข็งแรง	

ส�าหรับคนที่สนใจและไม่เคยวิ่งออกก�าลังกายมาก่อน	 

แนะน�าให้เช็กร่างกายก่อนว่ามีภาวะใดที่เสี่ยงหรือไม่	 

โดยเฉพาะคนท่ีอายุ	 40	 ปีขึ้นไป	 คนท่ีมีน�้าหนักตัวเกิน	 

เป็นโรคอ้วน	และมีโรคประจ�าตัว

		 หากเชก็แล้ว	ทกุอย่างโอเค	อาจเร่ิมด้วยการเดนิเรว็ก่อน	

วันละสัก	30	นาทีก็พอ	แล้วค่อยๆ	เพิ่มเวลาขึ้น	จากนั้น

จึงพัฒนาไปสู่การจ๊อกกิ้ง	เมื่อจ๊อกกิ้งจนเริ่มชินก็สามารถ

ปรับเข้าสู่โหมดการวิ่งเต็มที่	 ทั้งหมดทั้งปวงอาจใช้เวลา 

เป็นเดือนกว่าร่างกายจะปรับตัวได้	 หลังจากที่วิ่งได ้

ระยะหนึ่งจนร่างกายรับได้	 แนะน�าให้ออกก�าลังกาย 

อย่างอื่นควบคู่ไปด้วย	 เช่น	 ว่ายน�้า	 บอดี้เวท	 หรือการ 

เล่นกีฬาแบบทีม	เพื่อให้ร่างกายฟิตยิ่งขึ้น	และจะดีขึ้นไป

อีกหากมีการพิถีพิถันกับการกิน	 อาหารที่เลือกควรเน้น 

ผัก	ผลไม้	ธัญพืช	ข้าวกล้อง	โปรตีนมนัน้อย	และอาหาร

ไขมันต�่า	 หลีกเลี่ยงอาหารมัน	 อาหารหวาน	 ขนม 

และเครื่องดื่มน�้าตาลสูง

	 ระหว่างออกก�าลังกาย	 ควรพกขวดน�้าไว้จิบขณะว่ิง	

และหลังวิ่งเสร็จเพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน�้า	 และ 

หากวิ่งติดต่อกัน	5	วัน	ก็ควรทิ้งช่วงสัก	2	วันให้ร่างกาย

ได้พกัเพือ่ซ่อมแซมกล้ามเนือ้ส่วนทีบ่าดเจบ็	อกีอย่างหนึง่ 

เพ่ือเป็นการถนอมเท้าและอวัยวะอื่นๆ	 ควรหารองเท้า 

ทีเ่หมาะสมใส่ว่ิง	รองเท้าทีด่จีะสามารถรองรบัแรงกระแทก	

การใช้รองเท้าผิดประเภทอาจท�าให้เกิดบาดเจ็บได้	

	 อ้อ!	มข้ีอเตอืนให้ระวงันดิหนึง่	ส�าหรบัคนทีน่�า้หนกัเกิน

หรอืเข้าข่ายโรคอ้วน	แนะให้ออกก�าลงักายด้วยการเดนิเรว็

ก่อนดีกว่า	เพราะหากหักโหมลงวิง่เตม็ฝีเท้าเลย	อาจท�าให้ 

ข้อเข่าหรือข้อเท้าบาดเจ็บการกดทับของน�้าหนักตัวได	้ 

แต่ทางท่ีดคีวรปรึกษาผู้เชีย่วชาญก่อนจะปลอดภยักว่า		

กินอย่างไรให้ร่างกายและจิตใจดี

	ก็มีข้อมูลว่าโรคอันดับหนึ่งของคนไทยคือโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด	และคนไทยบริโภคน�้าตาลในปริมาณที่สูงจนน่ากลัว	คือ

เฉลี่ย	30	กิโลกรัมต่อคนต่อปี	ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชี้คนไทยกินน�้าตาลเฉลี่ยวันละ	24	ช้อนชา	ทั้งที่องค์การอนามัยโลก

แนะน�าไม่ควรเกิน	6	ช้อนชาต่อวัน	ไม่แปลกที่โรคเบาหวานจะคุกคาม	กระทั่งเด็กไม่กี่ขวบก็เป็นโรคอ้วน	โรคเบาหวานกันแล้ว

	 อาจารย์ได้ยกตัวอย่างอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 เช่น	 อาหารญี่ปุ่นแถบเกาะโอกินาวา	 และอาหารเมดิเตอร์เรเนียน	 ที่จัดว่าเป็น

อาหารโภชนาการดี	กล่าวคือส่งผลให้สุขภาพดีและอายุยืนยาว	มาดูกันว่าอาหารที่ดีต่อร่างกายมีลักษณะเช่นไร

ท�าไมใครๆ 

ก็ไปวิ่ง

สังเกตไหมว่าคนสมัยนี้ป่วยเป็นโรคกันง่ายและมากขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง จริงอยู่ที่สาเหตุของโรค

เกิดจากหลายปัจจัย ที่แน่ๆ หนึ่งในสาเหตุหลักมาจากอาหารการกินนี่แหละ เมื่อเดือนก่อนผู้เขียนมีโอกาส

ไปร่วมกิจกรรมที่โรงแรมสุโกศลจัดขึ้น ในงานมีวิทยากรคือ ดร.ฉัตรภา หัตโกศล อาจารย์

และนักก�าหนดอาหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้ในหัวข้อ “กินอย่างไรให้ร่างกายและจิตใจดี”

 อาจารย์ฉัตรภายังมีวิธีค�านวณแคลอรีแบบง่ายๆ	มาฝาก	ถ้าเป็นอาหารจ�าพวกข้าว	 แป้ง	 คาร์โบไฮเดรต	ปริมาณ	 1	 ฝ่ามือ 

จะให้พลังงาน	80	แคลอรี	 โปรตีนขนาดสัก	3	นิ้วมือให้	45	แคลอรี	 ไขมัน	1	ช้อนชาเท่ากับ	45	แคลอรี	และผลไม้	1	ฝ่ามือ 

ให้พลังงาน	 60	 แคลอรี	 ทั้งนี้	 ในหนึ่งวันร่างกายต้องการพลังงาน	 1,600-2,800	 แคลอรี	 หรือมากกว่านี้แล้วแต่ความแตกต่าง 

ของเพศ	วัย	และกิจวัตรประจ�าวัน	

 ส่วนการค�านวณน�า้หนักท่ีเหมาะสมกบัรปูร่างน้ัน	นักก�าหนดอาหารของเราให้มา	2	สตูร	สตูรแรกเป็นการค�านวณน�า้หนกัน้อย

สดุทีค่วรจะเป็น	คอื	ความสงู	(เมตร)	ยกก�าลงัสองx18.5	เช่น	ผูเ้ขยีนสูง	160	เซนตเิมตร	ค�านวณออกมาได้ดงันี	้1.6x1.6x18.5=47.3	

น่ันหมายถึงน�้าหนักผู้เขียนไม่ควรต�า่กว่า	 47.3	 กิโลกรัม	 ไม่งั้นอาจดูผอมไป	 อีกสูตรหนึ่งเป็นการค�านวณน�้าหนักมากสุดที่ควร 

จะเป็น	คือ	ความสูง	 (เมตร)	ยกก�าลังสองx22	ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่	นั่นคือน�้าหนักไม่ควรเกินจากนี้	 ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้ว	 

หากจะให้ครบสูตร	ก็อย่าลืมออกก�าลังกายด้วย	สุขภาพจะได้แข็งแรงทั้งกายและใจ  

สร้างวินัยในการกิน 

ยึดหลักทางสายกลาง คือ กินได้ 

แต่อย่าเพลิน กินอย่างมีสติ  

และปฏิเสธความอยากอาหารในบางครั้ง

เมื่อรู้สึกอิ่มแล้ว

รับประทานอาหารเช้า

ควรให้ครบ 5 หมู่ 

มีงานวิจัยระบุการรับประทานอาหารเช้า

สม�า่เสมอจะท�าให้มพีลงั อารมณ์ดี ความจ�าดี 

ส่งผลต่อจิตใจท�าให้สงบมีสมาธิ 

ไม่รับประทานอาหารซ�้า 

ควรรับประทานอาหารหลากหลาย 

หมุนเวียนสลับกันไป การรับประทาน

อาหารชนดิใดชนดิหนึง่ต่อเนือ่งยาวนาน 

ท�าให้สารเคมีและพิษสะสมในร่างกายได้

อาหารตามฤดูกาล 

อาหารที่ปรุงสดใหม่ 

พึงระวังอาหารลดราคาตามห้าง  

และอาหารข้างทาง หากอยู่ในอุณหภูมิ 

ไม่เหมาะสมอาจท�าให้อาหารเป็นพิษได้

อาหารที่ให้พลังงานน้อย 

แต่คุณค่าทางอาหารโภชนาการสูง 

ได้แก่ ธัญพืช ข้าวกล้อง แป้งไม่ขัดสี 

โปรตีนที่ไขมันน้อย ถั่ว ผักและผลไม้

ใช้อุปกรณ์ชั่งตวงวัด

ในการประกอบอาหารจะได้มองเห็นว่า

เราใส่เครื่องปรุงมากน้อยแค่ไหน  

จะได้ลดเครื่องปรุง เช่น เกลือ  

และน�้าตาลลง
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ART WALK  Text : Duckkiez

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ 

	 พพิธิภณัฑ์แห่งแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีจ่ดัแสดง

ร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิค	Plastinated	Human	Bodies	

ซึง่เป็นการแทนทีน่�า้และไขมนัในเน้ือเยือ่ด้วยสารพลาสตกิ

เหลว	 ท�าให้ไม่มีกล่ินเหม็นของน�้ายา	 ไม่มีการเน่าสลาย	

LIFELINES

	 นิทรรศการแสดงผลงาน

ศิลปะภาพวาดของ	กมล	ตามสวีนั	

ที่ถ่ายทอดอารมณ์	 พฤติกรรม	

และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นผ่านฝีแปรงออกมาบนผืนผ้าใบ	ซึง่สือ่ให้เห็นถึงการแสดงออก

ทีต่่างกันในแต่ละบคุคล	บ้างแสดงออกผ่านสีหน้า	ท่าทาง	หรอืบ้างกซ่็อนอารมณ์	ความรูส้กึ

ไว้ภายใน	

EAT/DRinK/TRAvEL  Text : Duckkiez Eating Out  Text : Duckkiez / Photo :  Otto

เพราะรูว่้าสาเหตหุนึง่ของการเกดิโรคภยัมาจากการรับประทานอาหาร อ้ัน-บุญชะนะ เอกวานิช จงึคดิท�า

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ	 โดยเริ่มจากปลูกผักสลัดปลอดสารพิษขายภายใต้ชื่อ	 The	 Secret	 Salad	 Farm	

ก่อนตัดสินใจเปิด	Farmfactory	ร้านสลัดคอนเซปต์	Healthy	Fast	Food	ที่ใช้เวลาเพียง	5	นาทีในการ

ปรุงและจัดจานส�าหรับเสิร์ฟ	 ส่วนวัตถุดิบหลักอย่างผักสลัดเลือกใช้ผักสลัดปลอดสารพิษทั้งหมด	 และ 

น�้าสลัดทั้ง	11	สูตรมีรสชาติแปลกใหม่	แต่เข้ากันดีกับผักสลัดสดๆ	ไม่เพียงเท่านี้	การจัดจานยังโดดเด่น

ไม่เหมือนใคร	 โดยสลัดแต่ละจานจะแบ่งเป็น	 2	 ชั้น	 ชั้นล่างคือผักสลัดคลุกน�้าสลัด	 ชั้นบนคือท็อปปิ้ง 

ของแต่ละเมนูสลัด	และทุกจานเสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียมชิ้นโต

เมนูสลัดของ	Farmfactory	มีให้เลือก	11	เมนู	แต่ละเมนูเสิร์ฟคู่น�้าสลัดที่ทางร้านการันตีว่าเข้ากันสุดๆ	

แต่กระนั้นลูกค้าสามารถเปลี่ยนท็อปปิ้งได้	 2	 อย่าง	 และน�้าสลัด	 1	สูตร	ส�าหรับเมนูสลัดที่แทบทุกโต๊ะ 

ต้องสั่งคือ	Magic	Bowl	ที่อัดแน่นด้วยผักสลัดสดกรอบ	หอมแดง	มะกอกด�า	อัลมอนด์สไลด์	และไก่อบ	

เมนูนี้เสิร์ฟคู่น�้าสลัด	 Hollywood	 Italian	 ที่ให้รสชาติของกระเทียมเต็มๆ	 ถัดมาเอาใจคอมังสวิรัติด้วย	

Avocobb	เมนูสลัดที่มีทั้งข้าวโพด	แคร์รอต	อาโวคาโด	ถั่วพีแคนรสหวานมัน	น�าเข้าจากอเมริกา	และ 

ควินัว	อร่อยลงตัวกับน�้าสลัด	Avocado	รสนุ่ม	หวานมันอาโวคาโด	และ	Smoked	Salmon	อีกหนึ่งเมนู

สลัดที่ต้องลิ้มลองให้ได้	 บีทรูท	 แอปเปิลเขียว	อัลมอนด์สไลด์	 ผักสลัด	และ	Microherd	คลุกเคล้ากับ 

น�้าสลัด	Balsamic	รสเปรี้ยวอมหวาน	ท็อปด้วยแซลมอนรมควันชิ้นโต	จับจีบสวยงาม	

Farmfactory	 มีเมนูน�้าผักผลไม้สกัดเย็น	 100	 เปอร์เซ็นต์ให้ดื่มด้วย	 โดยมีให้เลือก	 6	 รสชาติ	 ได้แก่	 

Forever	Young,	Heart	Beet,	Super	Slim,	Energize,	Deep	Detox	และ	Superboosts	ทั้งนี้	ทุกเมนู

แนะน�าให้ดื่มภายใน	15	นาทีแรกหลังการคั้น	เพราะร่างกายจะได้รับเอนไซม์ที่มีประโยชน์ไปเต็มๆ

 

ชั้น 2 Silom Complex เปิดบริการทุกวัน 10.30-21.00 น. 
  farmfactorythailand    farmfactoryth
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้ชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-16.00 น.  
 0-2218-8635 

Koi Art Gallery ซ.สุขุมวิท 31 นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2559  
  koiartgallerybangkok

WARM WOOD CAFÉ

	 ร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศ

สบาย	 ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งใน

บ้านแถบชานเมือง	 La	 Provence	

ส่วนเมนูอาหารและขนมท�าสดใหม่

จากเตาแบบจานต่อจาน	 เมนูซิก

เนเจอร์ที่ไม่ควรพลาดคือ	 Duck	

and	Wafflf	le	เนือ้น่องเป็ดทอดกรอบ

ราดซอสเกรวี่	รับประทานคู่วอฟเฟิลนุ่มๆ

D’ARK BY PHILLIP DI BELLA

	 คาเฟ่ท่ีแฝงตวัอยูท่่ามกลางความวุน่วาย

ของไลฟ์สไตล์คนเมอืง	อบอวลด้วยกลิน่หอม

จากเมลด็กาแฟแบรนด์	Di	Bella	ทีม่ใีห้เลอืก

ท้ัง	 S ingle	 Or ig in	 เมล็ดกาแฟจาก 

แหล่งก�าเนิดเดียวกัน	 แต่ให้รสชาติต่างกัน

ตามลักษณะภูมิประเทศ	 และ	 Unique	

Blends	 เมล็ดกาแฟจากหลายแหล่งก�าเนิด

อโยธารา วิลเลจ

	 รีสอร ์ตริมแม ่น�้าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	บรรยากาศ

สบาย	 เหมาะแก่การพักผ่อน	 

รีสอร์ตรายล้อมด้วยธรรมชาติ	

และผสมผสานกันอย่างลงตัว

ระหว ่ างห ้องพัก เรื อนไทย 

ไม้สักทอง	 เครื่องอ�านวยความ

สะดวกอันทันสมัย	และการบริการจากใจชาวอโยธารา

FARMFACTORY…
HEALTHY FAST FOOD ของคนใส่ใจสุขภาพ

และคงสภาพอยู่ได้นาน	 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นหมวดหมู่	

เช่น	ร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง	และชิ้นส่วนอวัยวะภายใน	เป็นต้น

ซ.ทองหล่อ 10 เปิดบริการวันจันทร์-พฤหัสบดี 06.30-22.30 น.  
และวันศุกร์-อาทิตย์ 06.30-23.30 น.   

  0-2714-9974    warmwoodcafe

ที่มารวมกันและให้รสชาติ	รสสัมผัสเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ	D’ARK

ศูนย์การค้า Emquartier เปิดบริการ 10.00-22.00 น.  
  darkpiman49

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
  0-3595-0770 และ 08-1930-0770  
  www.ayodhara.com/home
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    กวิสรา เจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ Fresh Me เริ่มบุกเบิกธุรกิจ
ของตัวเองตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยซ�้า และใช้เวลา

ในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี สร้างธุรกิจ Fresh Me จากร้านชานม 
ไข่มุกเล็กๆ ในย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลายมาเป็นธุรกิจที่มี 
แฟรนไชส์กว่า 100 สาขาในปัจจุบัน    
 “ความฝันตั้งแต่เด็กเลยคืออยากเป็นนักธุรกิจ ตอนน้ันก็คิดแล้วว่า
อยากเรียนเก่ียวกับธุรกิจ ก็เลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีน้ีช่วงก่อนเปิดเทอมก็เร่ิมคิดแล้วว่าจะท�า 
ชานมไข่มุกนีแ่หละ เพราะเมอืงไทยเป็นเมอืงร้อนเครือ่งดืม่เยน็ๆ ยงัไงกข็าย
ได้ และโดยส่วนตวักช็อบกนิมากๆ แต่ตอนนัน้ยงัท�าอะไรไม่เป็นเลยใช้วธิี
ไปสงัเกตดท่ีูร้านชานมไข่มกุ โดยไปดตูัง้แต่ร้านข้างถนน ร้านโลคลัแบรนด์ 
ไปจนถึงแบรนด์ท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้า แล้วก็ซื้อเอามาเรียงกันชิมทีละ
แก้ว ดวู่าแต่ละแบรนด์รสชาตเิป็นอย่างไร แตกต่างกนัยงัไง แต่ด้วยความ
ทีเ่ราเป็นคนชอบกนิชานมไข่มกุอยู่แล้ว กพ็อจะรู้ว่าควรจะเป็นรสชาติแบบไหน 
ประกอบกับโชคดีท่ีคุณแม่มีเพ่ือนเป็นชาวไต้หวัน ซึ่งที่น่ันชานมไข่มุก 
กไ็ด้รบัความนยิม พอมโีอกาสได้ไปคยุกบัเขากจ็ะได้ทรคิของไต้หวนัมา ก็
พยายามเอาทั้งหมดมาปรับจนได้รสของ Fresh Me”
  จุดที่ท�า Fresh Me มีความแตกต่างจากแฟรนไชส์เครื่องดื่มอื่นๆ นั้น 
ประการแรก เรือ่งรสชาตขิองชานม ซึง่เป็นไปตามสโลแกนทีว่่า หวานน้อย
กลมกล่อมหอมกล่ินใบชา คือรับประทานค�าแรกไม่ได้หวานน�าแต่หอม

ลงทุนเพิ่มหวังสยายปีกเพิ่มแฟรนไชส
์

	 เครือ่งด่ืมประเภทชานมไข่มกุ	นบัเป็นหนึง่ในแฟรนไชส์ยอดฮติทีไ่ด้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคอย่างมาก

ในยุคน้ี	 เน่ืองเพราะตลาดธุรกิจเคร่ืองดื่มกับเมืองไทยนั้นเป็นของคู่กัน	จากความเป็นเมืองร้อน	จึงท�ให้

สินค้าประเภทเครื่องดื่มเย็นๆ	ขายได้ตลอดเวลา	อย่างไรก็ตาม	แม้จะเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง	ทว่าการ

ที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจะก้าวเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคก็เป็นเรื่องยาก	แต่กระนั้นเชื่อหรือไม่	 Fresh	Me	

แบรนด์ทีป่ลกุป้ันโดย	กวสิรา	จนัทร์สว่าง	ทีม่จีดุเร่ิมต้นในรัว้มหาวทิยาลยั	กลบัสามารถสร้างชือ่และเตบิโต

ได้ในเวลาอันรวดเร็ว	

ขยายการผลติและเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนให้กบัเรา เพราะว่าเราได้ไปคยุกบั
ทางสถานบีรกิารน�า้มนั และห้างสรรพสนิค้าโรบนิสันอกี 17 สาขาไว้แล้วว่า 
จะขยายแฟรนไชส์ไปกับเขา ดังนั้น เราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม 
ในการผลติ ลงทนุซือ้เครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน และเพิม่
ก�าลังการผลิตมากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็มีแผนที่จะขยายแฟรนไชส์ไป 
ต่างประเทศ จากเดมิทีม่ใีนประเทศกมัพชูา ลาว เมยีนมา ขยายสูป่ระเทศ
มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ โรงงานจงึต้องมมีาตรฐานสากล มมีาตรฐานฮาลาล 
ด้วย เรียกว่าท�ารากฐานให้แข็งแกร่งส�าหรับปีหน้าที่คาดว่าจะเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด ที่ส�าคัญเราก�าลังจะแตกแบรนด์ใหม่ออกไปเป็นเครื่องดื่ม
ไทยๆ เพือ่ให้เข้าสูต่ลาดทีแ่มสมากขึน้ ซึง่ตรงนีก้ต้็องใช้เงนิลงทนุเช่นกนั”
 ทั้งนี้กวิสราบอกด้วยว่า ความเป็นผู้ประกอบการรายเล็กท�าให้ปัญหา
แรกและปัญหาใหญ่ที่พบเจอคือ การหาแหล่งเงินทุนที่จะน�ามาใช้ในการ
เริ่มต้นธุรกิจและขยายธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการหลายคนมักไปไม่ถึงฝั่งฝัน
เพราะขาดเงินทุนระหว่างทาง เธอจึงนับว่าโชคดีที่ยังได้รับการสนับสนุน
จาก SME Development Bank
	 “ถ้าเรามีเงินลงทุนเพิ่ม	 ก็ท�าให้เราสามารถขยายธุรกิจได้ตามที่เรา 
คิดไว้	 เหมือนท�าให้เราสยายปีกได้กว้างขึ้น	 ซึ่ง	Fresh	Me	 มีเป้าหมาย 
ที่วางไว้ค่อนข้างใหญ่	เราจะขยายแฟรนไชส์อีกมากมายในปีหน้า	เราเอง
จะต้องท�างานหนักจึงจะไปถึงตรงนั้นได้	 และการได้เงินลงทุนจาก	 
SME	Development	Bank	มาก็ช่วยให้เราเดินไปถึงเป้าหมายนั้นได้”กลมกล่อม นั่นเป็นเพราะเวลาต้มชา จะใช้ชาต้มแค่ครั้งเดียวไม่เอาชาที่

ต้มแล้วกลับมาต้มซ�้า จึงหอมนวลกลมกล่อม นอกจากน้ี Fresh Me  
ไม่ได้มแีค่ชานม แต่จะมชีาผลไม้ ชาสมนุไพร ผลไม้ป่ัน ถงึ 40 เมน ูและมี
ท็อปปิ้งให้เลือกมากมาย ประการที่สอง การควบคุมมาตรฐานให้เป็น
รสชาติเดียวกันตลอดทุกแก้ว และประการที่สาม การดูแลพันธมิตรซึ่งก็
คือแฟรนไชซีที่ดี และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มก�าลังเพื่อช่วยให้เติบโตไป
ด้วยกัน
    แม้อายุของกวิสราจะน้อยซึ่งอาจจะท�าให้หลายคนอาจคิดไปว่า จะ
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้หรือไม่ แต่จริงๆ แล้วด้วยธุรกิจและกลุ่ม
ลูกค้าเป็นวัยเดียวกัน จึงกลายเป็นข้อดีที่ท�าให้เธอเข้าใจผู้บริโภค รู้ว่า 
เทรนด์จะไปทางไหน และควรท�าการตลาดอย่างไรถงึจะเข้าถงึกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายได้ ซึ่งจากในช่วงปีแรกที่เริ่มท�าธุรกิจ Fresh Me มีแฟรนไชซี  
28 สาขา และช่วง 3 ปีกว่านี้สามารถขยายเพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า 100 สาขา 
ทัง้นีก้วสิราได้วางเป้าหมายทีจ่ะขยายแฟรนไชส์เพิม่อกี โดยได้มกีารเจรจา
กับสถานีบริการน�้ามัน และห้างสรรพสินค้าโรบินสันเอาไว้แล้ว ประกอบ
กับที่เธอเรียนจบในปีนี้ ซึ่งท�าให้สามารถทุ่มเทเวลาได้เต็มที่ ในช่วงนี้จึง
เตรียมพร้อมเพื่อวางฐานให้แข็งแกร่งทั้งในด้านการผลิต การตลาด  
การบรหิารจดัการภายใน เพือ่การเตบิโตในการขยายแฟรนไชส์ปีหน้า โดย 
ในการนี้กวิสราได้รับเงินสินเชื่อจาก SME Development Bank
  “SME Development Bank ได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อน�ามาใช้ในด้าน
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มากไปกว่าความเก่าแก่ที่สั่งสมยาวนานของเมืองเปี่ยมอารยธรรม

ของอีสานใต้ หากใครสักคนเลือกจะหันมามองความเก่าแก่และก้าวเดินต่อไป

ข้างหน้าอย่างมั่นคง บุรีรัมย์อาจเป็นค�าตอบอันชัดเจนว่า “ทิศทาง” 

อันผสานรวมหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันนั้นมั่นคงเพียงใด

Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  / Photo : อดุล ตัณฑโกศัย

	 ระหว่างคืนวันต้นฤดูฝน	 ภาพหลากหลายอันกระจัดกระจาย	 และ

ประกอบกันขึ้นเป็นเมืองบุรีรัมย์ค่อยๆ	 เชื้อเชิญให้เราท�าความรู้จักราว

ต่อจิ๊กซอว์อันแสนมีค่า

	 ทีละภาพ…ทีละภาพ…

1
 ใครสักคนก้าวขึ้นไปสู่ปราสาทพนมรุ้ง	 ปราสาทหินภูเขาไฟสีชมพ ู

อันเป็นสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์	 โลกตรงหน้าละเอียดลออและพาเรา 

ย้อนไปสู่คืนวันและประวัติศาสตร์

	 แนวเสานางเรียงทอดยาวอยู่เบื้องล่างภูเขาไฟอันมอดสนิท	 คงทน

ความเก่าแก่และเต็มไปด้วยเรื่องราวของบรรพชน	 เบื้องบนคือ 

สิง่ก่อสร้างอายนุบัพันปีทีถ่วายแด่องค์พระศวิะ	องค์ประกอบและแผนผงั

ของปราสาทพนมรุ ้งท่ีได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นเส้นตรง	 

และเน้นความส�าคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง	 ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่

ศาสนสถานมีอาคารท่ีเรียกว่า	 “พลับพลาเปลื้องเครื่อง”	 ซึ่งเป็นที่พัก 

จัดเตรียมพระองค์ของกษัตริย์ก่อนเสด็จเข้าสักการะเทพเจ้า

	 คุณค่าผ่านพ้นสะพานนาคราชตามความเชื่อระหว่างโลกมนุษย ์

กับเทพเจ้า	จังหวะก้าวเดินพาเราสวนความสูงจากบันได	52	ขั้นขึ้นไป

มองโลกเบือ้งล่างกระจ่างตาเหน็ท้องทุง่นา	และการเพาะปลกูของพีน้่อง

บุรีรัมย์
อดีตและปัจจุบัน ณ อีสานใต้
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บ้านตาเป๊ก	อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิไล่เลยไปถงึปราการขนุเขาทีก่ัน้

เขตแดนไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นสีเขียวครึ้ม

	 ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมฉายชัดอยู่ที่ปรางค์ประธาน

ของปราสาทพนมรุง้	อาคารก่อด้วยหนิทรายสชีมพทูีด้่านหน้าท�าเป็น

มณฑปโดยมีอันตราละ	 หรือฉนวนที่สร้างโดยพระนเรนทราทิตย	์

กษัตริย์ส�าคญัพระองค์หน่ึงในประวตัศิาสตร์ขอม	ภายในเรือนธาต ุ

ตรงกึ่งกลาง	 ปรากฏ	 “ห้องครรภคฤหะ”	 เป็นที่ประดิษฐานรูป

เคารพทีส่�าคญัทีส่ดุ	เชือ่ว่าในทีน่ีค้อื	“ศวิลงึค์”	ซึง่แทนองค์พระศวิะ	 

และมีทางต่อเช่ือมกับท่อโสมสูตร	 คือร่องน�้ามนต์ที่ใช้รับน�้าสรง 

สักการะศิวลึงค์เท่านั้น

	 รายรอบทั้ง	 4	ทิศคือ	ความงดงามของรูปจ�าหลักหินและหน้า

บันอันเล่าเร่ืองราวตามคตคิวามเช่ือทางศาสนาพราหมณ์	 บรรณาลัย	

หรือห้องสมุด	 เรียงรายตามเหลี่ยมมุม	ภาพจ�าหลักแสดงเรื่องราว 

ศิวนาฏราช	 ภาพพิธีกรรมละเอียดลอออยู่ตามเหล่ียมมุมส่วน

ตกแต่งปราสาท

	 และส่ิงที่ดูเป็นหัวใจของพนมรุ้งยามเมื่อเราก้าวข้ึนมาเยือน

อย่างทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ก็ดูจะเล่าเร่ืองราวคติความเชื่อ

ของบรรพชนขอมได้อย่างงดงาม	 ยามแดดไล้ฉายส่อง	 ช่องประตู

ทั้ง	15	ช่องที่วางเรียงเป็นแนวตรงสะท้อนเชิงช่างโบราณที่ตั้งใจให้

ดวงตะวันส่องทะลุเป็นแนวตรง

	 น่ีคือศาสนสถานตามคตแินวเช่ือการนับถือพระศิวะของบรรพชน	 

ทีก้่าวล�า้ข้ามผ่านกาลเวลา	ตกทอดเป็นความงดงามบนยอดภูเขาไฟ

อันดับสนิทของบุรีรัมย์

	 หากพนมรุ้งคือตัวแทนของความเป็นเมืองโบราณในอดีตของ

บุรีรัมย์	 ปราสาทเมืองต�่าท่ีตั้งอยู่เคียงข้างกันที่เบื้องล่างของเมือง

ประโคนชัย	อาจคือภาพชัดของการสร้างสรรค์ของบรรพชน

	 ปราสาทเมอืงต�า่วางตวัเองอยูบ่นเส้นทางอารยธรรมขอม	(เขมร)	

จากเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา	(เสียมเรียบ)	ขึ้นสู่ทางเหนือ

ผ่านเทอืกเขาพนมดงรัก	ผ่านกลุ่มปราสาทตาเมือน	จงัหวดัสุรนิทร์	

ผ่านปราสาทเมืองต�่า	 สู่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง	 ไปสู่ยังปราสาท 

หินพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	และอาจกล่าวได้ว่า	ชุมชนโบราณ

ที่ปราสาทเมืองต�่ามีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้เคียง 

บนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมอืงพระนครสูภ่าคตะวนัออกเฉยีง

เหนือของไทย

	 ภาพตรงหน้าของลานปราสาทหนิเมืองต�า่และสระน�า้	รูปหกัมมุ

ตามแนวของก�าแพงทีว่่างระหว่างสระน�า้เป็นทางเดินทีก่รุศลิาแลง

เรียงเป็นขัน้บนัไดลงถงึก้นสระ	ขอบบนสดุสลกัเป็นล�าตวัพญานาค

หินทรายทอดตัวไปตามแนวของขอบสระชูคอแผ่พังพานท่ีมุม	 

ด้วยศิลปะแบบปาปวน	 งดงามด้วยรายละเอียดตกแต่งอันแสน

เป็นเอกลักษณ์

	 รายละเอียดตามรูปจ�าหลักและทับหลังของปราสาทเมืองต�่า

แสนอ่อนช้อย	 มากด้วยเทคนิคสลักหินโบราณ	 ภายใต้ปราสาท 

หลังเล็กๆ	 แห่งนี้ถือเป็นภาพชัดของศรัทธาของบรรพชนที่มีต่อ

พระศิวะ

	 หากใครสักคนอยากรู้จักโลกโบราณของบุรีรัมย์	 ผ่านพ้นกาล

เวลาและการเรียนรู้	 สิ่งตกทอดตรงหน้าอย่างพนมรุ้งและเมืองต�่า

อาจไม่ได้เป็นแค่กองอิฐปรักหักพังเก่าคร�่า

	 แต่คือโลกใบเดียวกันที่เราน้อมรับมาสู่ทางเดินปัจจุบันอย่าง

เปี่ยมค่าและน่าทะนุถนอม

2
	 คืนวันก้าวข้ามสู่การเปลี่ยนแปลง	 โลกปรับเปลี่ยนสู่สิ่งทันสมัย

และมากมายแรงบันดาลใจ

	 ใครสกัคนอาจพบภาพเช่นนีท่ี้เมอืงบรุรีมัย์	หากเขาท�าความเข้าใจ

และปล่อยหัวใจไปกับวันเวลา

	 เวลาอันแสนเพลิดเพลิน	 อาณาจักรแห่งความรื่นรมย์อย่าง	 

เพ	ลา	เพลินฯ	คือนิยามเช่นนั้น

	 เพ	ลา	เพลิน	บูติค	รีสอร์ท	แอนด์	แอดเวนเจอร์	แคมป์	(PLAY	

LA	 PLOEN	 :	 Boutique	 Resort	 &	 Adventure	 Camp)	 คือ

โลกแห่งการพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบแห่งเดียวใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โลกแห่งสวนดอกไม้	 เครื่องเล่น	 และ 

การเรียนรู้ผ่านแรงบันดาลใจและความสนุกสนานเชื้อเชิญใคร 

หลายคนก้าวเดินเข้าสู่เพ	ลา	เพลินฯ

	 ที่พักงดงามแบ่งแยกโซนออกสู ่การค้นหาแรงบันดาลใจ 

ทั้งสวนสไตล์อังกฤษอันชื่นเย็นละเอียดหวาน	เด็กน้อยเพลินไปกับ

โซนของพวกเขาอย่าง	London	Bus,	Locomotive	Train	ซึ่งเด็ก

เล็กสามารถค้นคว้าและมีมุมให้ความรู้มากมาย	 เช่น	 มุมชั่ง	 ตวง	

วัด	และมุมนิทาน

	 ขณะทีโ่ลกของคนรกัศลิปะฉายชดัอยูท่ีโ่ซนกาลครัง้หนึง่แกลเลอรี	่

นิทรรศการเพื่อการศึกษาเรียนรู้วิวัฒนาการของศิลปะ	วัฒนธรรม	

ประเพณ	ีและของใช้ในชวีติประจ�าวนัของคนรุน่เก่าทีห่าชมได้ยาก

ถูกรวบรวมไว้อย่างน่าทึ่งในรายละเอียด
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How to Get tHere
 ปราสาทพนมรุ้ง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

218 (บุรีรัมย์-นางรอง) ราว 50 กิโลเมตร  

จากนัน้เลีย้วซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 24 

(สีคิ้ว-อุบลราชธานี) ไปจนถึงหมู่บ้านตะโก ประมาณ 

14 กิโลเมตร แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 

2117 ผ่านบ้านตาเป๊ก อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ อีก  

12 กิโลเมตร ถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

 ปราสาทเมืองต�่า จากตัวเมืองบุรีรัมย์ใช้เส้นทาง

สาย 23 มาอ�าเภอประโคนชัย ระยะทาง 44 กิโลเมตร 

ต่อไปยังบ้านจระเข้มาก สังเกตเห็นทางเข้าปราสาท 

เมืองต�่าอยู่ระหว่างทาง

  เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน�า้สนามบนิ ใช้ทางหลวง

หมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ถึงอ�าเภอประโคนชัย 

เลีย้วซ้าย 3 กิโลเมตร ถึงอ่างเก็บน�า้ หรือตามทางหลวง

หมายเลข 219 (บรุรัีมย์-ประโคนชยั) ระยะทางประมาณ 

41 กิโลเมตร 

wHere to eat
 มาบุรีรัมย์ ห้ามพลาดขาหมูนางรอง ที่อ�าเภอ

นางรองมีร้านข้าวขาหมูสูตร “จีนๆ” ให้เลือกลิ้มลอง

หลายร้าน แนะน�าร้านลกัษณาขาหม ู   0-4463-1158 

ร้านจิ้งน�า    0-4463-1473, 08-1790-4808

wHere to Stay
 • เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวน

เจอร์ แคมป์ (PLAY LA PLOEN : Boutique Resort 

& Adventure Camp) ที่พักแสนสบายท่ามกลาง 

สวนดอกไม้ และกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกสนาน

 08-7797-6425, 0-4463-4736-8 

 www.playlaploen.com

 • อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่พักสวย สบาย 

พร่ังพร้อมไปด้วยสิง่อ�านวยความสะดวก ตัง้อยูภ่ายใน

สนามฟุตบอลนิว-ไอโมบาย 

 0-4411-1444 

 www.amari.com/buriram-united

	 ขณะทีโ่ซนแอดเวนเจอร์	แคมป์	จ�าลองมรดกโลก	หรอืสิง่ก่อสร้าง

ที่มีชื่อเสียงของโลก	 เช่น	 ก�าแพงเมืองจีน	 หอไอเฟล	 สะพาน

ทาวเวอร์บริดจ์	หอเอนเมืองปิซา	และสโตนเฮนจ์	ผสานกบักจิกรรม

สุดขั้ว	ทั้งโรยตัว	ฟลายอิงฟ็อกซ์	ขับขี่	ATV	ไปท่ามกลางฉากหลัง

อันงดงามเหล่านั้นอย่างเจาะจงลงตัว

	 หากนิยามของค�าว่ารื่นรมย์จะมีหน้าตาเช่นไร	 นานาความ

สนุกสนาน	งดงาม	และเต็มไปด้วยรายละเอียดของ	เพ	ลา	เพลินฯ	

อาจประกอบกันขึ้นเห็นชัดเหล่านั้น

	 เสยีงโห่ร้องก้องระงมของผูค้นบรุรีมัย์พร้อมภาพเคลือ่นไหวของ

นักฟุตบอลที่สนามนิว	ไอ-โมบาย	หรือธันเดอร์	คาสเซิล	สเตเดียม	

(Thunder	Castle	Stadium)	อาจคือ	“อกีภาพ”	ท่ีเตมิเตม็ให้บรุรีมัย์

เปี่ยมด้วยเรื่องราว

	 เรื่องราวของกีฬา	การพัฒนา	และการก้าวไปข้างหน้า

	 สนามฟุตบอลของสโมสรปราสาทสายฟ้าที่มีความจุ	 24,000	 

ที่นั่ง	 โครงสร้างเหล็กและไฟเบอร์ท่ีสร้างด้วยงบประมาณกว่า	 

500	ล้านบาท	คอืสิง่ทีเ่ปลีย่นภาพของฟตุบอลไทยไปอย่างน่าชืน่ชม

	 สนามฟุตบอลที่ ได ้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนามและผ่านมาตรฐานฟีฟ่า	 เอเอฟซี	 

และเอเอฟเอฟ	 มากมายไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกเท่าที่ 

สนามฟุตบอลมาตรฐานจะพึงมี	ทั้งห้องปฐมพยาบาล	ห้องประชุม

สัมมนา	ห้องจัดเลี้ยง	 ห้องขายของที่ระลึกหลากหลาย	 รวมไปถึง

ภาพกระจ่างตาของเก้าอี้อัฒจันทร์สีน�้าเงินเหยียดกว้างยาวไกล

	 ทัง้หมดฉายชัดหลอมรวมยามนวิ	ไอ-โมบายเปิดสนาม	เตม็ไปด้วย

ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในเกมลูกหนัง	 เสียงโห่ร้องก้องเชียร์ของ

แฟนบอล	และความหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของคนบุรีรัมย์

	 เป็นภาพหน่ึงเดียวอันชัดเจนและพร้อมจะเติบโตไปกับการ 

ก้าวย่างพัฒนาของนาทีปัจจุบัน

3
	 ในเมืองบุรีรัมย์ก้าวล�้าล่วงหน้าไปเช่นไร	หากแต่ภายนอก	โลก

ล้วนเตม็ไปด้วยแง่มมุของความงดงามเรยีบง่าย	ไร้การเปลีย่นแปลง

	 ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้าสนามบิน	 ราวกับตรงนั้นคือ 

โลกแห่งอิสรเสรีของเหล่านกน�้า	 พืชพรรณ	 ดูจะเป็นส่ิงหลงเหลือ 

อันแสนสมบูรณ์ของระหว่างการเปลี่ยนแปลง

	 จากสมัยสงครามโลกครั้งที่	 2	 ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้พื้นที่

บริเวณน้ีเป็นท่ีจอดเคร่ืองบิน	 หลังผ่านพ้นสงครามในอินโดจีน	

พืน้ท่ีไพศาลแห่งนีจ้งึถูกปรบัเปล่ียนสร้างเป็นอ่างเก็บน�า้	ไม่เพียงแต่ 

ความช่ืนเย็น	 หากแต่ที่นี่กลายเป็นแหล่งพักพิงของนกน�้ารวมทั้ง 

นกอพยพจากแดนไกลไซบีเรียยามหนีหนาวเป็นจ�านวนมาก

	 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้าสนามบินจึงถูกจัดตั้งขึ้นในป	ี 

พ.ศ.2523	 หลังจากนั้นความสมบูรณ์ชุ ่มจึงเริ่มหวนคืนสู่ที่ราบ 

ขนาด	3,568	ไร่ของบุรีรัมย์

	 มากไปกว่าความงดงามของพืน้ทีแ่ละเหล่านกน�า้นานาชนดิอนัเป็น

สวรรค์ของคนดูนก	การทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุไ์ทย	(Sarus	

Crane)	 นกที่เคยหายสูญจากประเทศไทยไปกว่า	 40	 ปี	 เมื่อป	ี 

พ.ศ.2555	 จ�านวน	 14	 ตัว	 ในพื้นที่ธรรมชาติที่นี่เพื่อทดลองให้ 

เจริญเติบโต	ยังแสดงชัดถึงความหวังอันกลับคืน

	 ชีวิตและปลายปีกอันงามสง่าของพวกเขาผสมผสานไปกับ

ธรรมชาติจริง	และอยู่รอดได้ตราบปัจจุบัน

	 ภาพเล็กๆ	 ของการอยู่ร่วมอย่างกลมกลืนที่พื้นที่ชุ ่มน�้าของ 

อ่างเก็บน�้าสนามบิน	 นกน�้าสักตัวบินร่อน	 กระเรียนสยายปีก 

และเริงร่าในทุ่งหญ้า

	 ภาพเช่นนี้อาจท�าให้ใครสักคนท�าความเข้าใจในความงดงาม

ของยามเช้า	

	 ไม่เพียงพืชพรรณ	 นก	 หรือความก้าวล�้าเจริญเติบโตของเมือง

บุรีรัมย์ที่เป็นตัวแทนแห่งความเปลี่ยนแปลง	หากแต่ภาพบางภาพ

ทีช่ายแดนไทย-กัมพชูา	ของบรีุรมัย์อาจคอืส่ิงท่ีบ่งบอกใครสักคนว่า	

การก้าวย่างเคียงข้างกันนั้นแสนยั่งยืน

	 ที่ด่านพรมแดนช่องสายตะกู	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จากการเป็น

พื้นที่ร่วมกันของผู้คนสองแผ่นดินอันมีรากเหง้าทางวัฒนธรรม

เดียวกัน	 ได้ถูกยกระดับจากจุดแลกเปล่ียนสินค้าเพื่อมนุษยธรรม

ระหว่างไทยและกัมพูชา	เป็น	“จุดผ่อนปรนทางการค้า”

	 โลกแห่งการค้าขายสินค้าและการเดินทางไหลเลื่อนถ่ายเท	

เป็นความสัมพันธ์อันงดงามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของคืนวัน	

ตลาดค้าขายสินค้าคึกคักทั้งผู้คนไทย-กัมพูชา	 นักเดินทาง	 หรือ

แม้แต่เด็กน้อยและชาวบ้าน	 ณ	 ต�าบลแห่งนั้น	 ต�าบลที่ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข	219	ลากไปสิ้นสุดที่ชายแดน

	 ท่ามกลางสินค้าประดามีท่ีเรียงราย	 หากใครสักคนใช้ส่ิงท่ี 

เรยีกว่าหวัใจเพ่งมอง	เขาอาจเหน็ถงึนยิามของค�าว่าความสขุ	และ

มิตรภาพที่หลั่งไหลถ่ายเทอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคง

	 ระหว่างคืนวันต้นฤดูฝน	 ภาพหลากหลายอันกระจัดกระจาย

และประกอบกันขึ้นเป็นเมืองบุรีรัมย์ค่อยๆ	 เชื้อเชิญให้เราท�า 

ความรู้จักราวต่อจิ๊กซอว์อันแสนมีค่า

	 และเมือ่ประกอบกนัขึน้เป็นภาพใหญ่	โลกตรงนัน้กง็ดงามอยูใ่น

แดนดินแห่งหนึ่งของอีสานใต้

	 งดงาม	 เก่าแก่	 มากอยู่ด้วยการพัฒนาเติบโต	 และถึงท่ีสุด 

คืออาจท�าให้ใครสักคนเข้าใจความเป็นแผ่นดินแห่งหนึ่งอย่างถึง 

ที่สุด	
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 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• 24 Owls by Sometime’s 
ซ.เอกมัย 12 (ซอยเจริญใจ) 

• Airport Rail Link   
พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง

• BANN KAFAÉ  
ซ.ท่าข้าม 24 

• BICO  
The Scene Town In Town

• B Story Café  
COCO Walk ราชเทวี 

• Café Amazon
• CafeLittleSpoon  
ซ.สุขุมวิท 21 

• Coffee Cakes  
อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Coffe Model  
ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14

• Dialogue Coffee and Gallery  
แยกผ่านฟ้า

• EL Mello (เอลเมลโล่)  
อาคาร Thai Summit Tower 

• ES/PE/RO  
เอกมัย ซ. 12 C9281:95

• Espresso Gallery  
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• Galleria Café  
ถ.กาญจนภิเษก บางแค 
• Gallery กาแฟดริป  
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร

• Gloria Jean’s Coffees
• Growth Café & Co  
สยามสแควร์ ซ. 2

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Jil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Lighting Café 
ลาดปลาเค้า ซ.60

• Lord of Coffee  

อาคารพักพิงเพลส ซ.รามค�าแหง 164  

• Mezzo

• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• Mitte Coffee (มิตเต้)  

ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 

• My Café the Library  
Nawamin City Avenue 
• Oldman Café  
ซ.บางขุนนนท์ 27

• One Ounce for Onion  
เอกมัย ซ. 12

• Panary Café  
พหลโยธิน 7 ซ.อารีย์

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• Snooze Café  
U-Center ซ.จุฬา 42

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Sweet Pista Bangkok  
สุขุมวิท 31

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• Think TANK (Third Place)  
ถ.นางลิ้นจี่ 

• Timely Coffee  

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่) 

ซ.สุขุมวิท101/1

• Tom n Tom Coffee  
ซ.เพชรเกษม 69 Victory garden

• Treat Cafe & Hang Out  
เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

• Veganerie  
The Mercury Ville Chidlom  4th Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• โครงการ P9  
ซ.พหลโยธิน 9 

• โคโค่ กาแฟสด 

ซ.สายไหม 84

• ผู้ชายขายน�้า 

พาราไดซ์ พาร์ค 
• ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต

• มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

• โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ภาคเหนือ

เชียงราย

• Chivit Thamma Da Coffee 
House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Gloria Jean’s Coffees  
เซ็นทรัล เฟสติเวิล

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday  

ถ.นิมมานเหมินทร์

• อาข่า อ่ามา

แม่ฮ่องสอน

• Coffe In Love 
• Coffee Morning
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย

• ร้าน สรวลกาแฟ

แพร่

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่ 

พะเยา

• Nutsz Coffee 
ล�าพูน

• Blacksmith
• โรงชา

อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• Me Ice cream
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
• “ค�าน�า” 

นครสวรรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee

พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สระบุรี

• The Barista Café
สุโขทัย

• 379 Drip
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND 
COFFEE
• EIGHTS A DAY
นครพนม

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง  เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ. 10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ. 19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Loft Café NK 
อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• Gloria Jean’s Coffees  
โรงแรมซีเทอร์ดีน

ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• ราย็อง

• ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร

• ไอ แอม คอฟฟี่ 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADUAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• The wish coffice
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TUBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CUP
• บางใบไม้ คาเฟ่

พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

27

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................

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

โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................... เพศ     (    ) ชาย       (    ) หญิง 

Where to Find

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

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 member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

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

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

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................
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The Millionaire Secrets เรื่องลับๆ จับเงินล้าน 

เพื่อ SME @อุดรธานี

	 ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วส�าหรับงานสัมมนา	The	Millionaire	Secrets	การตลาดรสแซบ	สูตรเด็ด

จากแบรนด์ดัง”	ที่จัดขึ้นโดยบริษัท	เพนนินซูลาร์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	ผู้ผลิตนิตยสาร	SME	Startup	

ณ	 โรงแรมประจักษ์ตรา	 จังหวัดอุดรธานี	 เมื่อวันที่	 5	 กรกฎาคม	 2559	 ที่ผ่านมา	 งานสัมมนานี้	 

ได้รับเกียรติจาก	 ธนัชชัย	 สามเสน	 รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี	 เป็นประธานเปิดงาน	 

และมีวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้	ประกอบด้วย	พงศ์วิวัฒน์	ทีฆคีรีกุล	ผู้บริหาร	Karmart	ธุรกิจ

น�าเข้า-ส่งออกเครื่องส�าอาง,	กัมพล	ธนาปัญญาวรคุณ	ประธานเจ้าหน้าที่	บริษัท	ไอท้อปพลัส	จ�ากัด,	

กุลวัชร	ภูริชยวโรดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ดิ	ออริจินัล	ฟาร์ม	จ�ากัด	เจ้าของร้านอาหาร

โชวนัน	โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจ�านวนมาก	

Amazing Thailand Grand Sale 2016

 

	 วิบูลย์	 นิมิตรวานิช	 ผู้อ�านวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 พร้อม	 ทัศนีย์	 เทพประเสริฐวังศา	

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด	 บริษัท	 ภูเก็ตสแควร์	 จ�ากัด	 

ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน	ป่าตอง	ภูเก็ต	 และบัตรเครดิตวีซ่า	

จับมือเปิดตัวแคมเปญ	Amazing	 Thailand	 Grand	 Sale	2016	

มหกรรมลดกระหน�่าครั้งใหญ่ประจ�าปี	 โดยศูนย์การค้าจังซีลอน	

ร่วมกับร้านค้ากว่า	 300	 ร้านค้าภายในศูนย์ฯ	 มอบสิทธิพิเศษ 

และส่วนลดมากมาย	

สัมมนาใหญ่ธนาคารกรุงไทย 

	 ธนาคารกรุงไทย	โดย	วรภคั	ธนัยาวงษ์	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

ธนาคารกรุงไทย	 จัดงานสัมมนา	 “คิดก่อน	 คิดต่าง	 สร้างความ

ยั่งยืน”	เพื่อเปิดมุมมองใหม่ทางธุรกิจให้ลูกค้า	และผู้ประกอบการ	

SME	 ได้เจาะลึกเคล็ดลับการสร้างธุรกิจให้แตกต่างและเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืน	โดยวิทยากรท่ีประสบความส�าเร็จเป็นท่ียอมรับ 

ในวงการธุรกิจ	

CPRAM พาชมภาพยนตร์

	 ประดิษฐ์	สรรเพชรศริ	ิผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส	พร้อมด้วย	ชญัญรชั	

พีราวัชร	 ผู้จัดการทั่วไป	 บริษัท	 ซีพีแรม	 จ�ากัด	 ร่วมงาน	 Jade	

Dragon	Fin	in	Movie	#3	“Fin	with	ไอซ์	เอจ	ผจญอุกกาบาตสุด

อลเวง”	พาชมภาพยนตร์รอบพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ	เรื่อง	ไอซ์	เอจ	

ผจญอุกกาบาตสุดอลเวง	 โดยภายในงานมีกิจกรรมสนุกๆ	 ลุ้นรับ

ของรางวัลมากมาย	 และติ่มซ�า	 เจด	 ดราก้อนก็ไม่พลาดที่จะน�า 

ซาลาเปาร้อนๆ	 มาให้ผู้โชคดีทุกท่านได้ลิ้มรสกับความอร่อยกัน

อย่างทั่วถึง	

28
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การบินไทยรับรางวัล

	 จรมัพร	โชตกิเสถยีร	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	รบัมอบรางวลั

สายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์	ประจ�าปี	2016	โดยการบินไทยได้รับ	2	รางวัล	ได้แก่	

รางวัลอันดับที่	1	ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด	และอันดับที่	1	

ประเภทสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม	 นอกจากนี้	 ยังได้รับการจัดอันดับเป็น	 1	 ใน	 3	 

สายการบินที่ให้บริการยอดเยี่ยม	 ได้แก่	 สายการบินท่ีให้บริการอาหารส�าหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม	

สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย	 และสายการบินท่ีให้บริการภาคพ้ืนที่สนามบิน

ยอดเยี่ยม	

SME Provincial Champions

	 กระทรวงพาณิชย์	โดย	ผ่องพรรณ	เจียรวิริยะพันธ์	อธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า	ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 (สสว.)	 จัดงาน	 “สุดยอด	SME	ดีเด่นทั่วไทย”	 

(SME	Provincial	Champion)	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด	SME	จาก	77	จังหวัดทั่วประเทศ	

ได้พบปะเจรจาขยายตลาดกับผู้ค้า	 ผู ้ผลิต	 ทั้งออฟไลน์	 และ

ออนไลน์โดยตรง	 พร้อมทั้งยกขบวนสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่น 

ของแต่ละจังหวัดมาน�าเสนอ	และจัดจ�าหน่าย	

KTC Gen D 

	 พจนีย์พร	 ช�านาญภักดี	 ผู ้อ�านวยการทรัพยากรบุคคล	“เคทีซี”	 ร่วมกับ	ดร.ปณิตา	 ชินวัตร 

รักษาการ	 รองผู ้อ�านวยการ	 และ	วีระยุทธ	 เชื้อไทย	รองผู ้อ�านวยการ	 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 

SMEs	(ออนไลน์)	“สสว.”	เปิดตัวกิจกรรม	“KTC	Gen	D	:	ตอนพลังแห่งความคิด	คิดดี	ท�าดี	SMEs	

Startup”	พร้อมเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ	SMEs	ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ	

ได้แก่	ศิวัช	 วสันตสิงห์	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 ร้าน	Ari	Football	 Concept	 Store,	 อติรัตน์	 

ด่านภัทรวรวัฒน์	เจ้าของรีสอร์ทแพ	500	ไร่,	คมปกรณ์	 ฉายคุณรัฐ	นักธุรกิจ	 e-Commerce	 

และ	ดร.ป๊อป-ฐาวรา	สิริพิพัฒน์	นักเขียนหนุ่มไฟแรง	

“ชมชอบ” แอพฯ รวมพ้อยต์ของนักช็อป

	 บริษัท	 ชมชอบกรุ๊ป	 จ�ากัด	 ได้ท�าการเปิดตัวแอพพลิเคชัน	 

“ชมชอบ”	 (ChomCHOB)	 โดย	 ธัญวรัตม์	 ชัยเลิศ	 ผู ้บริหาร	 

และผู ้ เป ็นต ้นคิดไอเดียแอพพลิ เคชัน	 ทั้ งนี้ 	 “ชมชอบ”	 

เป็นแอพพลิเคชันที่สร้างแพลตฟอร์มการ	 Redeem	 คะแนนจาก

บตัรเครดติ	และบตัรสมาชกิต่างๆ	ในประเทศไทย	รวมไว้เป็นหนึง่

เดียว	 โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�าท่ัวไทย	 เช่น	 ธนาคารต่างๆ	

รวมถึง	 ปตท.,	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์,	 แมคโดนัลด์	 และอีกกว่า	 

1,000	ร้านค้าชื่อดัง

เอไอเอ ไวทัลลิตี้

	 เอไอเอ	 ประเทศไทย	น�าโดย	ซาลูน	 ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	เอไอเอ	ประเทศไทย	และ	แซง	ฮุย	ลี	ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการตลาด	 เอไอเอ	 ประเทศไทย	 ร่วมเปิดตัวโครงการเอไอเอ	 

ไวทัลลิตี้	ซึ่งเป็นโครงการดูแลสุขภาพแนวใหม่	 ที่พัฒนาขึ้นโดย

อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้ความรู้	 สร้างแรงจูงใจ	 

และมอบสทิธปิระโยชน์ส�าหรบัสมาชกิทีร่่วมกจิกรรม	เพือ่สนบัสนนุ

ให้คนไทยเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น	

LH Bank จัดโปรโมชั่น เมื่อผูกบัญชีพร้อมเพย์ 

	 ธนาคารแลนด์	แอนด์	 เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(LH	Bank)	โดย	ศศิธร	พงศธร	(ฉัตรศิริวิชัยกุล)	กรรมการผู้จัดการ	เพื่อสนับสนุน

นโยบายภาครัฐที่ผลักดันระบบการรับ-โอนเงินของประเทศ	 บริการพร้อมเพย์	(PromptPay)	ธนาคารได้ออกโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริม 

บริการพร้อมเพย์	 โดยการมอบสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าที่ผูกบัญชี	LH	 Bank	พร้อมเพย์	 กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	 หรือบัญชีเงินฝาก

กระแสรายวันของ	LH	Bank	โดยลูกค้าสามารถโอนเงินไปต่างธนาคาร	(ORFT)	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม	ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	ส�าหรับ

การโอนเงินผ่านช่องทาง	LH	Bank	Speedy	(Internet	Banking)	และ	LH	Bank	M	Choice	(Mobile	Application)	ตั้งแต่วันนี้-31	

ตุลาคม	2559
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ปัจจัย
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	 แต่การเดินทางบนถนนลูกรังที่ไม่ได้ลาดคอนกรีต	 โรยด้วย 

กลีบกุหลาบของเหล่า	Startup	นั้น	ไม่สามารถไปจนสุดเส้นทางที่

วาดฝัน	หากขาดปัจจยัทีจ่�าเป็นอืน่ๆ	ในการเดนิทางไกลครัง้น้ี	ต่อให้

ไอเดียหรูเลิศอลังการสักแค่ไหนก็ไม่มีทางไปสุดเส้นขอบฟ้าได้

 

				แน่นอนต้องเริ่มต้นที่ไอเดีย	และวิสัยทัศน์	โดยที่

วสิยัทัศน์นัน้ๆ	จะต้องเป็นการแก้ปัญหาจรงิๆ	ในโลก

แห่งความเป็นจริงที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	

หรือการท�างานของคนในสังคม	 หาใช่วิสัยทัศน์เสมือน	 ที่อาจไม่มี

คณุค่าทีแ่ท้จรงิในโลกแห่งความเป็นจรงิเลย	ไอ้ตวัคณุค่าในโลกแห่ง

ความเป็นจริงจะเป็นตัวบอกว่าไอเดียนี้สามารถไปได้ไกลแค่ไหน	

มิใช่เป็นเพียงความวูบวาบที่ฉาบฉวย	แล้วจะจางหายไปอย่างเร็ว	

	 ผมเคยเห็นคนมีไอเดียที่จะท�าตู ้เกมโดยที่ผนวกคู ่กับตู ้แช ่

เครือ่งดืม่ไปด้วยกนั	เพยีงเพราะว่ามไีอเดยีว่า	คนเล่นเกมมกัจะต้อง

ดื่มคู่กันไป	เพื่อให้ครบอรรถรส	เลยเหมารวมว่าการเอาสองอย่างนี้

มาผนวกรวมกันน่าจะเป็นไอเดียที่ดี	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 คน

เล่นเกมให้คุณค่าของเกมหรือเครื่องดื่มมากกว่ากัน	การผนวกสอง

อย่างเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือ

 

	 	 	 เมื่อมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้ว	 ต้องมีองค์ความรู ้ที่ 

เหมาะสมในการผลักดันวิสัยทัศน์นั้นให้เกิดเป็นจริง

ในทางธุรกิจให้ได ้	 องค์ความรู ้นั้นหลากหลาย	 

แล้วแต่ประเภทของธรุกจิทีท่�า	ไล่ตัง้แต่	ความรูเ้รือ่งเทคโนโลยทีีต้่อง

ใช้ในการพัฒนาไอเดยีให้เป็นสินค้า	 ไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร	์

โปรแกรมมิ่ง	 เทคโนโลยีในการผลิต	 ไปจนถึงความเข้าใจในตลาด

ที่จะเข้าไป	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 ช่องทางการกระจายสินค้า	 การ 

ตั้งราคา	ต้นทุนที่เหมาะสม	พูดง่ายๆ	คือ	มีความเข้าใจในบริบท

ของธุรกิจท่ีท�าอย่างถ่องแท้	 หรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า	 “Business	

Acumen”	นั่นเอง

	 	 	 มีสินค้าดีแล้ว	 มีความเข้าใจบริบทต่างๆ	 อย่าง

ถ่องแท้แล้ว	 ต่อไปต้องมีการบริหารภายในที่ดีด้วย	

เป็นการบริหารกระบวนการต่างๆ	 ตั้งแต่ต้นจนจบ

ตั้งแต่	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	การผลิต	การตลาด	การขาย	จนถึง

บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพราะต้นทุน

เปรียบเสมือนอากาศของ	 Startup	 ทั้งหลาย	 บริหารต้นทุนไม่ดี 

มีสิทธิ์ท�าให้บริษัทเจ๊งได้ในทันทีเหมือนขาดลมหายใจก็ไม่ปาน

จตุปัจจัย ส�ำหรับ Startup
Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak

ร้อยทั้งร้อยของผู้กล้าทั้งหลายที่ออกเดินทางบนถนน Startup ล้วนเริ่มจากไอเดีย และวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการแก้ปัญหา 

ริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อเล่นกับโจทย์ความต้องการของมนุษย์เราที่เจ้าตัวรู้สึกว่าไม่มีใครในปัจจุบันนั้นแก้ได้ตรงจุดเสียทีเดียว

 				สดุท้ายแต่ส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าใครกค็อื	“คน”	

นั่นเอง	 เพราะทุกองค์กรเดินได้ด้วยคน	 คนจะมี

พลงังานมหาศาลช่วยกนัฝ่าฟันอปุสรรคนานปัการได้	

คนเหล่านั้นต้องมีเป้าประสงค์เดียวกันที่ชัดเจน	 และแรงกล้า	 

ต้องมคีวามเชื่อในปัจจัยแรกเหมือนกันว่า	ตนก�าลังท�าสิ่งที่มีคุณค่า

อย่างแท้จรงิไม่ใช่ของปลอม	ของเพ้อฝัน	หากปราศจากสิง่นีเ้สียแล้ว	

ก็เหมอืนเคร่ืองยนต์ท่ีไม่มปีระสิทธภิาพ	ใส่เข้าไปเท่าไร	แต่	Output	

ช่างน้อยเสียเหลือเกิน	ต้นทุนก็บานเบอะ	สุดท้าย...จอด

	 จะเห็นว่าไม่มีปัจจัยเรื่อง	“เงิน”	มาเกี่ยวข้องเลย	

	 เพราะเงินคือผล	มิใช่เหตุ	หาก	“จตุปัจจัย”	ข้างต้นดี	“เงิน”	จะ

ตามมาเอง	 

Head Start
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