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 ว่ากนัว่า การเป็นเจ้าแรกในตลาดจะสร้างโอกาสในการหาลกูค้าใหม่ได้ก่อนใคร แต่กระนัน้เรือ่งความเรว็กย็งัไม่ใช่ค�าตอบท้ังหมด 

หากยงัเป็นเรือ่งจงัหวะเวลาและสนิค้าทีต้่องตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าได้ด้วยต่างหาก เพราะในบางคร้ังการมาก่อนกาล หรือยงัเป็น

สิ่งใหม่เกินไปก็อาจจะท�าให้ลูกค้ารับไม่ได้ ไม่สนใจ หรือด้วยความเป็นสิ่งใหม่ที่จ�าเป็นต้องอาศัยการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กบัลกูค้า ถ้าไม่สามารถท�าให้ลกูค้าเข้าใจได้โดยง่าย กจ็ะไม่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน และทีส่�าคญัแม้จะมาถูกจงัหวะเวลาแต่

หากโปรดักต์นั้นไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผู้ที่มาเป็นคนแรกอาจจะเหนื่อยเปล่าด้วยซ�้าไป เพราะจะกลายเป็นว่าเป็น 

ผู้บุกเบิกสร้างตลาดให้คนที่มาทีหลังมาท�าตลาดต่อไปได้ง่ายขึ้น   

 นันทวัฒน์ สุรวัติเสถียร ผู้ผลิตกรีก โยเกิร์ต ภายใต้แบรนด์ Innocentcow เป็น First Mover ในตลาดกรีก โยเกิร์ตที่เมื่อ 3-4 ปี

ที่แล้วคนไทยน้อยคนนักจะรู้ว่ากรีก โยเกิร์ตคืออะไร มีความแตกต่างจากโยเกิร์ตธรรมดายังไง แต่ด้วยจังหวะของเทรนด์สุขภาพที่

ท�าให้คนรุน่ใหม่ๆ หันมาดแูลสขุภาพตวัเองกนัมากขึน้ และกลายเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชวิีตอย่างหนึง่ทีก่�าลังเริม่มา จงึส่งผลให้โปรดักต์

ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งของสขุภาพรวมถงึกรกี โยเกร์ิต ได้รบัความสนใจ และท�าให้ Innocentcow ได้รับการยอมรับในเวลาอันรวดเร็ว...

อยากรู้เรื่องราวของ First Mover อย่าง Innocentcow ต้องไม่พลาดอ่านเล่มนี้ 

The FirsT Mover

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ
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เรียนรู้การสร้างแบรนด์จากธุรกิจไม่แสวงหากำาไร

สไตล์การแต่งตัวของผู้ประสบความสำาเร็จ

	 สิ่งที่ท�ำให้	 Gen	 Y	 ตัดสินใจซื้อสินค้ำไม่ได้มีเพียงแค่ภำพถ่ำยที่สวยงำม	 ควำมครบถ้วนของข้อมูล	 และรีวิวจำกผู้ใช้จริง

เท่ำน้ัน	 หำกแต่ข้อมูลจำก	 USC	 Dornsife	 ระบุว่ำ	 มือถือเป็นช่องทำงที่ดีที่สุดในกำรเข้ำถึง	 Gen	 Y	 เพรำะพวกเขำมีมือถือ 

ในครอบครองมำกกว่ำ	Gen	อื่น	ดังนั้น	จึงควรโฆษณำแบรนด์บนแพลตฟอร์มที่สำมำรถแสดงบนมือถือและอุปกรณ์อื่นๆ	ได้

	 นอกจำกนี้	1	ใน	3	ของ	Gen	Y	จะศึกษำข้อมูลสินค้ำบนบล็อกก่อนตัดสินใจซื้อ	ซึ่งข้อมูลบนบล็อกกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อ

ของพวกเขำได้มำกกว่ำข้อมูลที่น�ำเสนอบนโทรทัศน์หรือนิตยสำร	ส่วนสินค้ำที่	Gen	Y	กว่ำ	85	เปอร์เซ็นต์เลือกซื้อคือ	สินค้ำ 

ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	 ไม่ซ�้ำใคร	และ	62	 เปอร์เซ็นต์ใช้โซเชียลมีเดียในกำรบอกต่อข้อมูลสินค้ำนั้นๆ	ทั้งนี้	พวกเขำชอบแชร์

โฆษณำที่มีควำมสร้ำงสรรค์	ไม่หลอกลวง	และจะเพิกเฉยกับโฆษณำที่เกินจริง	ไร้ซึ่งควำมน่ำเชื่อถือ	

	 จับจุด	Gen	Y	ได้หรือยัง?

	 ธุรกิจไม่แสวงหำก�ำไรจ�ำเป็นต้องสร้ำงแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียง 

ในทำงท่ีดี	 เพื่อให้คนในสังคมเกิดควำมเชื่อมั่นและพร้อมเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง 

กับธุรกิจ	 ซ่ึงธุรกิจท่ีไม่แสวงหำก�ำไรนี้ยังเป็นกรณีศึกษำท่ีน่ำสนใจ	 โดยเริ่มจำก

กำรท่ีผู้คนมักจะนึกถึงธุรกิจนี้ก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤต	 เช่น	 เกิดภัยธรรมชำติ	 หรือ 

เกิดภำวะขำดแคลนอำหำร	ซึง่นีค่อืสิง่ทีธ่รุกจินีต้ัง้ใจให้เป็น	ฉะนัน้ธรุกจิอืน่กอ็ำจ

สร้ำงภำวะเร่งด่วนเช่นเดียวกัน	 เช่น	 จัดโปรโมชั่นลดรำคำสินค้ำในช่วงปลำย

ฤดูกำล	 โดยเมื่อถึงช่วงเวลำนี้ลูกค้ำจะนึกถึงแบรนด์ทันที	 ท้ังนี้ในภำวะเร่งด่วน

ต้องมคีวำมพิเศษซ่อนอยูด้่วย	เช่น	จดัส่งฟรเีฉพำะลกูค้ำทีส่ัง่ซือ้บนเวบ็ไซต์ภำยใน	

5	นำที

	 ถัดมำคือ	 ธุรกิจไม่แสวงหำก�ำไรกระตุ้นให้ผู ้คนบริจำคเงินหรือร่วมเป็น 

อำสำสมัครผ่ำนกำรส่งข้อควำมที่ให้ควำมหวังและสร้ำงแรงบันดำลใจ	 รวมทั้ง 

จัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมเกิดควำมรู้สึกดีต่อธุรกิจ	 ดังนั้น	 ธุรกิจอื่นก็ควร 

ส่งข้อควำมหรือจัดท�ำโฆษณำที่บอกเล่ำถึงเรื่องรำวดีๆ	 ที่แบรนด์ตั้งใจท�ำเพื่อ 

ลูกค้ำ	 หรือจัดกิจกรรมที่ลูกค้ำเข้ำมำมีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้อย่ำงเต็มที่	 และ 

บทเรียนสุดท้ำยคือ	 ธุรกิจไม่แสวงหำก�ำไรมักให้ควำมช่วยเหลือผู้คนระดับล่ำง	

ส่วนธุรกิจอื่นก็สำมำรถท�ำเช่นนี้ได้	 เช่น	 บริจำครำยได้ส่วนหน่ึงที่ได้จำกกำร 

ขำยสินค้ำให้กับมูลนิธิต่ำงๆ	เป็นต้น

	 อ่ำนจบแล้ว	อย่ำลืมน�ำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจนะ

เทคนิคสร้างยอดขายจาก Gen Y

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแบรนด์ใช้ Emoji?

	 กำรใช้	 Emoji	 ในข้อควำมจะช่วยให้บทสนทนำ 

มคีวำมน่ำสนใจและสนกุยิง่ขึน้	และ	92	เปอร์เซน็ต์ของลกูค้ำ

ออนไลน์นิยมใช้	Emoji	ในข้อควำม	ดังนั้น	หลำยๆ	แบรนด์

จึงเกิดค�ำถำมข้ึนว่ำ	 หำกแบรนด์ใช้	 Emoji	 ในโพสต์ต่ำงๆ	

บนโซเชียลมีเดียบ้ำง	ลูกค้ำจะรู้สึกอย่ำงไร?

	 ล่ำสุด	Appboy	บริษัทด้ำนกำรพฒันำแอพพลิเคชัน	

เผยรำยงำนเกี่ยวกับมุมมองที่ลูกค้ำชำวสหรัฐฯ	 และ 

ชำวอังกฤษ	 500	 คนมีต่อแบรนด์ที่ใช้	 Emoji	 ในข้อควำม 

บนโซเชียลมีเดียว ่ำ	 ลูกค้ำ	 52	 เปอร์เซ็นต์รู ้ สึกสนุก 

และมองว่ำแบรนด์มีควำมเป็นกันเอง	ขณะที่	23	เปอร์เซ็นต์มองว่ำ	ไม่เหมำะสมและท�ำให้แบรนด์ดูเด็ก	อย่ำงไรก็ตำม	

จำกกลุ่มลูกค้ำทั้ง	500	คน	ลูกค้ำหญิงชอบที่แบรนด์ใช้	Emoji	ในข้อควำมมำกกว่ำลูกค้ำชำย	และ	Emoji	เหมำะจะใช้

ในข้อควำมบนโซเชียลมีเดียมำกกว่ำข้อควำมในอีเมล

	 ลองใช้	Emoji	ในโพสต์บ้ำงดีกว่ำ

“The fuTure belongs To 
Those who believe in The 
beauTy of Their dreams.”

อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝัน

- Eleanor Roosevelt สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐฯ 

	 ควำมเป็นตัวเองนอกจำกแสดงออกผ่ำนผลงำนที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบกำรใช้ชีวิตแล้ว	 สไตล์กำรแต่งตัว 

ยังบอกตัวตนของคนน้ันๆ	 ได้เป็นอย่ำงดี	 และผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จหลำยรำยก็ล้วนมีสไตล์กำรแต่งตัว 

ที่ชัดเจน	 และเน้นควำมเรียบง่ำย	 เพรำะพวกเขำไม่ต้องกำรเสียเวลำกำรท�ำงำนไปกับกำรเลือกชุดสวมใส่ในแต่ละวัน	

ตัวอย่ำงเช่น	 Mark	 Zuckerberg	 ซีอีโอแห่ง	 Facebook	 ที่ใส่ฮู้ดสีด�ำทับเส้ือยืดสีเทำและสวมรองเท้ำแตะ	 Adidas	 

เป็นประจ�ำ	และ	Elon	Musk	ซีอีโอ	Tesla	บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ำ	ที่มักสวมชุดเก่งอย่ำง	Sport	Coat	ทับเสื้อเชิ้ตปลดกระดุม

คอและสวมกำงเกง	Designer	Jeans

	 ส่วน	Bill	Gates	นั้นแต่งตัวเรียบง่ำยไม่แพ้กัน	โดยเขำมักใส่	Sweater	คอวีทับเสื้อเชิ้ตมีกระดุมปกเสื้อ	ด้ำน	Richard	

Branson	ผู้ก่อตั้ง	Virgin	Group	ชอบสวม	Sport	Coat	สีด�ำทับเสื้อเชิ้ตสีขำวปลดกระดุมคอ	และ	Evan	Spiegel	ซีอีโอ	

Snapchat	กับกำรแต่งตัวที่เป็นซิกเนเจอร์อย่ำงกำรใส่	Sport	Coat	สีด�ำทับเสื้อเชิ้ตสีขำวและไม่ผูกเนคไท

	 แล้วผู้ประกอบกำรอย่ำงเรำจะมัวเสียเวลำไปกับกำรเลือกชุดอยู่ท�ำไม!
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96.1%

โซเชียล

เน็ตเวิร์ก

79.7%
ค้นหาข้อมูล

75.8%
รับ-ส่งอีเมล

55.5%
เล่นเกมออนไลน์

58.8%

ท�าธุรกรรม

ทางการเงิน

59%
ช้อปปิ้งออนไลน์

70.8%

ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์/เพลง

/ละคร/เกม 

72.8%

ดูโทรทัศน์

/ภาพยนตร์

/วิทยุออนไลน์ 

33.8%

ขายสินค้า

และบริการ

35.9%
ภาษีออนไลน์

37.6%

ดูข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับหุ้น

49.3%

จอง/ซื้อตั๋ว

โดยสารออนไลน์

50.8%
เรียนออนไลน์

76.7%

อ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์

Nice to Know

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA

THAILAND INTERNET 
USER PROFILE 2016

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby Boomer

สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม ราย Gen

91.4%

97.2%

96.2%

91.5%

93.8%

97.9%

93.9%

86.5%

98.6%

98.8%

95.3%

89.3%

ช่วงเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมยอดฮิต

ในการใช้

อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมยอดฮิต

ในการใช้

อินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์

ช้อปปิ้ง

ออนไลน์38.4% 33.0%

ขายของ

ออนไลน์22.3% 17.0%

e-Payment45.9% 24.0%

เสียภาษี

ออนไลน์
9.8% 27.8%

e-Learning18.1% 38.9%

การใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของ Gen ต่างๆ

Gen Z

ชั่วโมง/สัปดาห์

40.2
ชั่วโมง/สัปดาห์

53.2
Gen Y

ชั่วโมง/สัปดาห์

44.3
Gen X

ชั่วโมง/สัปดาห์

31.8
Baby 

Boomer

นิยมท�ากิจกรรมผ่านทางอุปกรณ์ใด

08.00-12.00 น.

76.0%
12.01-16.00 น.

75.2%
16.01-20.00 น.

76.6%
20.01-24.00 น.

70.3%
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How - To
เครือ่งตัดอเนกประสงค์ Brother ScanNCut รุน่ CM700 

นอกจากมีขัน้ตอนการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยาก นัน่คือ

1. เลือกภาพที่ต้องการตัดจากเครื่องหรือสแกนภาพที่ต้องการตัด

ลงในเครื่อง 

2. ติดวัสดุที่ต้องการตัดลงบนแผ่น Mat และสั่งตัดภาพ ผู้ใช้งาน

ยงัสามารถใช้งานผ่านเวบ็ไซต์ได้ในกรณทีีต้่องการสัง่ตดัภาพไฟล์อืน่ 

ที่ไม่ใช่ไฟล์ SVG และ FCM ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียน เว็บไซต์ scanncutcanvas.brother.com 

เปิดใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และ 

OS X, แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android, iPhone 6 Plus และ 

iPad โดยก่อนเข้าใช้งานต้องลงทะเบียนผ่านอีเมลเสียก่อน ซึ่งหนึ่ง

อีเมลลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เพียงหนึ่งแอ็คเคานต์เท่านั้น

 งานแฮนด์เมดเป็นงานที่มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ด้วยความตั้งใจของคนท�าจากชิ้นสู่ชิ้นยิ่งท�าให้ผู้หลงใหล

งานแฮนด์เมดยินดีที่จะควักกระเป๋าจ่ายในราคาที่แพงกว่า 

และท�าให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หลายรายหันมาสร้างรายได้

ผ่านงานแฮนด์เมดมากขึ้น

ขั้นที่ 3 สั่งตัด  เมื่อได้ชิ้นงานที่โดนใจแล้วให้คลิก Save the Project 

ตามด้วยคลิก Download เพื่อเลือกค�าสั่ง Download to PC ในกรณี 

ที่ต้องการบันทึกไฟล์ชิ้นงานไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือเลือกค�าสั่ง ScanNCut 

Transfer หากต้องการสั่งตัดชิ้นงานทันที (อย่าลืมเปิด 

Wi-Fi ทีต่วัเคร่ือง) และเมือ่ไฟล์ชิน้งานส่งไปยงัตวัเคร่ือง

ได้ส�าเร็จจะมีข้อความแสดงบนหน้าจอ LCD ที่ตัวเครื่อง 

หลังจากนั้นจึงเลือกค�าสั่ง Cut เพื่อตัดชิ้นงาน

 เครื่อง Brother ScanNCut รุ่น CM700 ด้วย

ความที่มีขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยาก ทั้งการใช้

งานผ่านตัวเครื่องโดยตรง และการใช้งานผ่าน

เว็บไซต์ จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่จะยกให้เป็นสุดยอดผู้ช่วยที่ส�าคัญในการ

สร้างสรรค์ชิ้นงานของแบรนด์

ขั้นที่ 2 สร้างสรรค์ชิ้นงาน  คลิกค�าสั่ง 

My Project เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ จากนั้นจัด

วางรูปภาพและข้อความที่ต้องการตัดตาม

ต้องการ (ในเว็บไซต์มีลายควิลท์ ฟอนต์อักษร 

รูปต่างๆ และโลโก้ให้ใช้ฟรี) หากต้องการแก้ไขชิ้น

งาน เช่น คัดลอก และเพิ่ม-ลดขนาดของภาพ 

ให้เลือกค�าสั่ง Edit ทั้งนี้ สามารถเลือกใช้ภาพ

ไฟล์อื่น เช่น JPG, PNG, GIF และ BMP 

โดยคลิกค�าสั่ง Image Tracing และภาพที่ใช้

ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

 ป๊อบ-สทิธพิงษ์ อารยางกรู เจ้าของ KorjokeClub แบรนด์กระเป๋าแฮนด์
เมดจากผ้าญีปุ่่นเป็นอกีคนท่ีรกัและสามารถสร้างแบรนด์กระเป๋าแฮนด์เมด 
KorjokeClub จนได้รับการยอมรับในกลุ่มคนที่รักกระเป๋าแฮนด์เมด และ
สามารถท�าในสิ่งที่ตัวเองรักเป็นอาชีพได้อย่างจริงจัง 
 จุดเด่นของกระเป๋าแฮนด์เมดจากผ้าญี่ปุ่น KorjokeClub คือกระเป๋าทุก
ใบใช้ 3 เทคนิคการด้น ได้แก่ งานควลิท์ (Quilt) งานแพตซ์เวร์ิก (Patchwork) 
ใช้ในการเย็บต่อผ้ารูปทรงเรขาคณิตด้านข้างกระเป๋า และงานแอพปลิเก้ 
(Applique) ส�าหรับเย็บตกแต่งลวดลายด้านหน้ากระเป๋า นอกจากนี้ ยัง
รบัสัง่ท�ากระเป๋าแบบ Made to Order โดยลูกค้าเลือกรูปทรงกระเป๋า สีสัน 
และลวดลายได้ตามชอบ หรอืจะออกแบบลวดลายกระเป๋าเองกไ็ด้ และแม้
กระเป๋าของแบรนด์จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่น แต่ป๊อบยังได้ปรับเปล่ียนเพื่อให้
เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ชาวไทย อย่างเช่น การเพิ่มซิปปิดปากกระเป๋า
เพราะให้ความรู้สึกปลอดภัยกว่าปากกระเป๋าที่ไม่มีซิป 
 เพราะกระเป๋าทุกใบของ KorjokeClub เป็นงานแฮนด์เมด ป๊อบจึงต้อง
ใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันในการท�ากระเป๋าหน่ึงใบ และหากช่วงไหนมอีอร์เดอร์
เข้ามาล้นมือกต้็องใช้เวลาในการท�ากระเป๋านานขึน้ โดยกระเป๋าในแต่ละแบบ
จะถูกสร้างแพตเทิร์นขึ้นมาเฉพาะตัว เดิมงานเหล่านี้จะถูกท�ามือทีละชิ้น 
ซึ่งป๊อบบอกว่า ต้องใช้เวลากับการสร้างแพตเทิร์นไม่น้อย แต่หลังจาก 
ได้ทดลองใช้เครื่องตัดอเนกประสงค์ Brother ScanNCut รุ่น CM700  
เขาพบว่าได้เจอผู้ช่วยเข้ามาตอบโจทย์การท�างานแฮนด์เมดได้เป็นอย่างดี 
 “เครือ่งนีเ้ป็นผูช่้วยทีด่มีากในการท�างานควิลท์ เพราะช่วยให้เราท�างาน
ได้รวดเรว็ขึน้ อย่างในตวัเครือ่งมลีายควลิท์พืน้ฐานให้เลอืกใช้กว่า 100 ลาย 
หากชอบลายไหนก็สั่งตัดเพื่อน�ามาใช้งานได้เลย สามารถสั่งตัดแพตเทิร์น
ได้ทุกรูป ทุกขนาด และตัดออกมาได้ขอบท่ีคมเน้ียบต่างจากการน่ังตัด 
แพตเทิร์นด้วยมอืทีต้่องใช้เวลาอย่างน้อยครึง่วนัในการตดั และแพตเทร์ินอาจ
เสยีหายได้เพราะตดัเบีย้ว ตดัไม่ตรง ทีส่�าคญัหากต้องการส่ังตัดแพตเทร์ิน 
ที่ออกแบบเองก็ท�าได้ง่ายแค่ใช้ฟังก์ชันสแกนเนอร์ หรืออัพโหลดภาพ 
แพตเทิร์นในเว็บไซต์และส่งมายังเครื่องเพื่อสั่งตัด นอกจากนี้ เครื่องนี้ยัง
ตัง้ค่าการตดัแบบเผือ่ขอบส�าหรบัเยบ็ได้ เราจงึไม่ต้องเสยีเวลามานัง่วดัขอบ
ส�าหรับเย็บอีกต่อไป” ป๊อบกล่าว
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 พริมา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เจ้าของร้าน IceDEA มักจะพยายามสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ให้กับร้านอยู่ตลอดเวลา 

และเมื่อเห็นความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไปที่ร้านและถามหาไอศกรีมทุเรียนอยู่เร่ือยๆ จึงเกิดไอเดีย 

ท�าไอศกรีมทุเรียน แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนักออกแบบไอศกรีม การที่จะท�าไอศกรีมทุเรียนเป็นลูกกลมธรรมดาๆ ก็ใช่ที่ 

เธอจึงคิดท�าไอศกรีมทุเรียนที่มีหน้าตารูปทรงเป็นทุเรียนจริงๆ 

 “มีลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติมาที่ร้านอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอเชีย ก็จะถามถึงไอศกรีมรสทุเรียน 

กันบ่อยๆ เลยตั้งใจว่าจะท�าไอศกรีมทุเรียนออกมา และต้องเป็นไอศกรีมในแบบฉบับของ IceDEA ซึ่งด้วยความที่เรา

มเีทคนิคและโนว์ฮาวในการท�าไอศกรมีอยูแ่ล้ว เลยท�าให้ใช้เวลาไม่นานในการพฒันา โดยรสชาตใินส่วนของพูจะเป็น

ไอศกรีมทุเรียนหมอนทอง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการแต่งกล่ิน แต่ในส่วนเปลือกทุเรียนจะผสมชาเขียวเพ่ือให้ได้สี  

แต่จะเป็นในสัดส่วนที่ท�าให้รสชาติกลมกลืนกันไปไม่โดดออกมา โดยรสแรกจะให้ความรู้สึกทุเรียนแต่หางของรส 

จะให้ความรู้สึกว่าเป็นชาเชียว นอกจากนี้ เรามีการผสมถั่วอัลมอนด์เพื่อให้ได้เทกเจอร์และมีความกรุบกรอบเข้ากับ

ไอศกรีมรูปทรงหนามทุเรียนอีกด้วย”

 หน้าตาของ IceDEA Thai Durian Ice Cream จึงออกมาเหมือนทุเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ มีทั้งในส่วนของพูเนื้อ 

สีเหลืองน่ารับประทาน เปลือกและเม็ดครบถ้วน โดยทั้งหมดยังให้ความรู้สึกเหมือนรับประทานทุเรียนจริงๆ ซึ่งการ

ขึน้รูปทเุรยีนแบบนี ้พรมิาบอกว่า จะเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดก็ได้ เพราะข้ันตอนการข้ึนรูปจะใช้แรงงานคนเป็นหลัก 

ฉะนั้นกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นจึงใช้เวลานานพอสมควร

 หลังจากที่จ�าหน่าย IceDEA Thai Durian Ice Cream ปรากฏว่าได้รับความสนใจไม่เพียงเฉพาะลูกค้าต่างชาติ

เท่านั้น แต่ลูกค้าคนไทยก็เข้ามาถามหาตลอดเวลา จนท�าให้ในช่วงแรกๆ แทบจะผลิตไม่ทันขาย และในตอนนี้เธอ

ต้องพยายามสต็อกทุเรียนให้มากพอเพื่อให้สามารถผลิตไอศกรีมทุเรียนต่อไปได้อีก และแม้จะหมดหน้าทุเรียนแล้ว 

เธอยังได้วางแผนท่ีจะสร้างสรรค์ไอศกรีมในรูปแบบผลไม้ชนิดอื่นอีกที่มาจากความต้องการของลูกค้า เพราะได้เห็น

ตัวอย่างความส�าเร็จจากไอศกรีมทุเรียนมาแล้ว 

 นี่เป็นตัวอย่างของการใช้งานดีไซน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโปรดักต์ ที่พริมาบอกว่า งานดีไซน์ท�าให้โปรดักต์นั้นมี

ความเป็นยนูคี และมคีวามแตกต่าง ซึง่เมือ่มคีวามแตกต่างก็จะท�าให้คนหนัมาสนใจและเป็นทีจ่ดจ�ามากข้ึน ทีส่�าคัญ

หากรักษาคุณภาพได้ก็จะท�าให้เกิดการกลับมาซื้อซ�้าอีกครั้ง  

How to Guides
Business idea

 อย่างทีท่ราบกนัดว่ีา ค่าใช้จ่ายในการหาลกูค้าใหม่นัน้จะสงูกว่าการขาย

ให้กับลูกค้าเดิมท่ีเคยซื้อสินค้าไปแล้ว ดังน้ัน ผู้ประกอบการหลายรายจึง

พยายามสร้างความประทบัใจและความพงึพอใจให้กบัลกูค้า เพือ่ให้ลกูค้า

จดจ�าและนึกถึงเมื่อต้องการซื้อสินค้านั้นอีกครั้ง เพราะนั่นหมายความว่า 

จะมโีอกาสสงูทีล่กูค้าจะกลบัมาซือ้ซ�า้ทีร้่านเดมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ร้านค้า

บนออนไลน์ท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายไม่ได้เห็นหน้าตากัน การสร้างความประทับ

เพื่อมัดใจลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ลองมาดูกันว่าจะมีวิธีการอะไรบ้าง

ที่มัดใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้า

สินค้ามีคุณภาพและมีรายละเอียดครบถ้วน 

 โดยมีการแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ให้ข้อมูลคุณสมบัติสินค้าอย่าง

ละเอียด และตัวสินค้าก็ต้องมีความครบสมบูรณ์ตามท่ีได้ระบุไว้ในราย

ละเอียดของสินค้า ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ โดยก่อนที่จะส่ง

สินค้าให้กับลูกค้าควรมีการตรวจสอบคุณภาพ ความครบถ้วน และความ

ถูกต้องอีกครั้ง เพราะหากส่งสินค้าไปแล้วลูกค้าขอเปล่ียน น่ันย่อมแสดง

ให้เห็นว่า ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจแล้ว 

ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 

 ถึงแม้ว่าลกูค้าจะซือ้สินค้าไปแล้ว แต่หากยงัมกีารสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการถามถงึความพงึพอใจในสนิค้า ปัญหา หรอืการแจ้งข่าวให้

โดยตรงเมือ่จะมีโปรโมชัน่พเิศษ ตรงนีน้อกจากจะท�าให้ลกูค้ารูส้กึดถีงึความ

ใส่ใจแล้ว อาจจะได้ข้อมูลน�ากลับมาพัฒนาสินค้าและบริการต่อก็ได้

บริการก่อนและหลังการขาย 

 การบริการก่อนการขายก็เช่น การอธิบาย การให้ค�าแนะน�าอย่าง 

เป็นมิตร กระตือรือร้น และรวดเร็ว ส่วนการบริการหลังการขาย เช่น  

การรับประกันสินค้า การรับเปล่ียนหรือคืนสินค้า รวมถึงการซ่อมแซม 

หากใช้ไปแล้วเกิดการช�ารดุสกึหรอ เหล่าน้ีล้วนจะท�าให้เกดิความประทับใจ

และเพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ�้าได้

สัญญาแล้วต้องท�าให้ได้ 

 ความน่าเชื่อถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะช่วยมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อซ�้า 

เพราะเป็นเรื่องของความไว้วางใจ ดังน้ัน ต้องมั่นใจว่าสามารถท�าได้จริง

หากจะให้สญัญาใดๆ กบัลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นวนัทีล่กูค้าจะได้รบัสนิค้า การ

สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ เป็นต้น  

ทุเรียนอะไรรับประทานเปลือกได้!!

 IceDEA

มัดใจลูกค้าให้กลับมาซ้ือซ�า้

4 กลยุทธ์

ทุเรียนอะไรรับประทานเปลือกและเม็ดได้!!!

เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะเป็นไอศกรีมทุเรียนจากร้าน IceDEA 

ที่ให้ความใส่ใจไม่ใช่แค่รสชาติ แต่ให้ความส�าคัญกับการออกแบบหน้าตา

เหมือนจริงจนกระทั่งท�าให้มีความรู้สึกในการรับประทานยิ่งขึ้นไปอีก
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	 ดังนั้น	 ทีเอ็มบี	 ซึ่งเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อการ 
ท�าธุรกรรมระหว่างประเทศส�าหรับลูกค้าธุรกิจ	 จึงตอบโจทย์
ความต้องการดังกล่าวด้วยการเปิดบริการช่องทางการส่ือสาร
ส�าหรบัลูกค้า	SME	ให้เข้าถงึข้อมลูได้สะดวกขึน้
	 ศรัณย์	 ภู่พัฒน์	 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจตลาดเงิน 
ทีเอ็มบี	 บอกว่า	 กรอบหลักของการเปิดบริการช่องทาง 
การส่ือสารให้ลูกค้า	SME	เข้าถงึข้อมลูการท�าธรุกรรมระหว่าง
ประเทศนี้	 จะเป็นการให้ค�าปรึกษาด้านบริการโอนเงินเพื่อ 
การค้าระหว่างประเทศ	ข้อมลูอัตราแลกเปล่ียน	การท�าธรุกรรม
ระหว่างประเทศ	 ค�าแนะน�าเรื่องวงเงินสินเชื่อเพื่อการน�าเข้า- 
ส่งออก		รวมถงึการอัพเดตสถานการณ์ท่ีเกีย่วข้อง	ซึง่เป็นการ
ย�า้จดุยนืของทีเอ็มบใีนการเป็นธนาคารเพือ่ธรุกรรมทางการเงนิ
ท่ีตอบโจทย์ลูกค้าธรุกจิทุกกลุ่ม
	 “ปัญหาของผูป้ระกอบการ	 SME	นอกจากลูกค้าส่วนใหญ่
ขาดความรูใ้นการท�าธรุกรรมระหว่างประเทศแล้ว	ยงัไม่สามารถ
เข้าถงึข้อมลูท่ีจะช่วยเอือ้ต่อการท�าธรุกรรมระหว่างประเทศด้วย	
ในขณะท่ีลูกค้ารายใหญ่ธนาคารจะมเีจ้าหน้าท่ีดูแลเป็นการเฉพาะ 
ลูกค้ามปัีญหาอะไรหรอืต้องการสอบถามอะไรกส็ามารถตดิต่อ
กบัเจ้าหน้าท่ีนัน้ได้โดยตรง	แต่ถ้าเป็นลูกค้า	SME	ซึง่มจี�านวน
เยอะมากไม่สามารถให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้	 ฉะนั้น	
SME	จงึเข้าถงึข้อมลูค่อนข้างยาก	ทีเอ็มบีจงึเหน็ถงึความจ�าเป็น
ท่ีจะสร้างความสะดวกในการเข้าถงึข้อมลูให้กบัลูกค้า	SME”
	 ท้ังนี	้ ส่ิงท่ีทีเอ็มบสีนบัสนนุให้	SME	สามารถเข้าถงึข้อมลู
ธรุกรรมระหว่างประเทศได้สะดวกขึน้	ได้แก่การเปิด	สายด่วน	
SME	เพือ่การโอนเงนิตราต่างประเทศและน�าเข้า-ส่งออก	การเปิด	
LINE	Official	Account	-	TMB	Business	Insight		รวมถงึโครงการ	
SME	Trade	Expert	Program	by	TMB	หลักสูตรอบรมเพือ่สร้าง

ความรูค้วามเข้าใจให้กบั	SME	ซึง่อาจกล่าวได้ว่า	ทีเอ็มบี
เป็นธนาคารแรกท่ีช่วยเหลือ	SME	ในลักษณะนี้
	 โดยในส่วนของสายด่วน	 SME	 เพื่อการโอนเงินตรา 
ต่างประเทศและน�าเข้า-ส่งออกนั้น	 ศรัณย์บอกว่า 
การท�าธรุกรรมระหว่างประเทศ	ส่ิงส�าคัญท่ีผูป้ระกอบการ
ต้องค�านึงถึงคือเรื่องอัตราแลกเปล่ียน	 เนื่องจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนอาจส่งผลกระทบต่อก�าไร
ขาดทุนของบรษัิทได้	 ดังนัน้	 การเปิดสายด่วนขึน้มาจงึเป็น 
การช่วยให้ผูป้ระกอบการ	SME	สามารถท�าการค้าระหว่าง
ประเทศได้อย่างมัน่ใจ	และลดความเส่ียงหรอืความสูญเสีย
ท่ีอาจเกดิขึน้	เพยีง	โทร.	02-676-8030	
	 “หลังจากเปิดสายด่วน	 4-5	 เดือน	 เฉล่ียแล้ว	 SME	
โทร.เข้ามา	 10-30	 สายต่อวัน	 มท้ัีงโทร.เข้ามาสอบถาม 
ขัน้ตอนน�าเข้าส่งออกกบัทีเอ็มบที�ายงัไงบ้าง	การเปิด	L/C	
(Letter	 of	 Credit)	 การขอวงเงินในการท�าธุรกรรม 
ระหว่างประเทศ	 การขอค�าแนะน�าเรือ่งอตัราแลกเปล่ียน	 
ซึ่งทุกเรื่องและทุกสายท่ีโทร.เข้ามาจะมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี 
ความรูค้วามสามารถมาคอยให้ค�าแนะน�า”
	 ขณะท่ี	LINE	Official	 Account	 -	 TMB	Business	
Insight	 เป็นช่องทางการอัพเดตข่าวสารโดยเฉพาะ 
ข่าวท่ีจะส่งผลต่อตลาดเงินและธุรกิจท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก	 
โดยจะท�าในลักษณะคลิปเสียงรายการ	“TMB	One	Click	
One	Minute	ทันโลก”	ในรปูแบบท่ีส้ันและกระชับ	แต่สามารถ
ให้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ได้ภายใน	1	นาทีเท่านั้น	
	 “บางครัง้เศรษฐกจิผนัผวนมาก	 SME	 อยากตดิตาม
ข่าวสาร	หรอือัพเดตความเคล่ือนไหวท่ีเกดิขึน้ท่ัวโลกท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อธุรกิจ	 ซึ่งท่ีผ่านมา	 SME	 ไม่มีช่องทาง 

นี้เลย	 ทีเอ็มบีเลยเปิดช่องทางผ่านทาง	 LINE	 ขึ้นมา	 
โดยสามารถเข้าไปคลิกฟังข่าวได้ทุกวัน	 ทุกท่ี	 ทุกเวลา 
เพือ่ตดัสินใจว่าควรจะป้องกนัความเส่ียงหรอืไม่	เช่น	ลูกค้า
ขบัรถไปท�างานระหว่างทางกส็ามารถกดฟังได้	 ใช้เวลาส้ันๆ	
แล้วเราจะคัดข่าวท่ีมผีลต่อการเคล่ือนไหวอัตราแลกเปล่ียน	
และในระยะต่อไปเราอาจจะเพิม่รปูแบบให้มผีูเ้ช่ียวชาญมาท�า
วิดีโอไลฟ์กบัลูกค้า	 แล้วลูกค้าสามารถแชตเข้ามาถามตอบ
ได้ในขณะนัน้เลย”
	 ส�าหรับ	 SME	 Trade	 Expert	 Program	 by	 TMB	 
เป็นโครงการอบรมด้านธรุกรรมน�าเข้า-ส่งออก	 เพือ่	 SME	
โดยจะเปิดถงึ	5	หลักสูตร	ตัง้แต่ระดับพืน้ฐานด้านธรุกรรม
การเงินระหว่างประเทศ	 ไปจนถึงเจาะลึกด้านธุรกรรม 
การเงนิระหว่างประเทศ	โดยผูท่ี้เข้ามาเรยีนอาจจะประเมนิ
ตวัเองก่อนว่ามคีวามรูร้ะดับไหน	จากนัน้กม็าเลือกคอร์สเรยีน
ท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง	
	 “จากท่ีได้ท�าการส�ารวจความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัธุรกรรม
ระหว่างประเทศของ	SME	พบว่า	ลูกค้า	SME	เป็นกลุ่มท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียงน้อยท่ีสุด	สาเหตท่ีุเขาไม่ท�าการป้องกนั
ความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนกเ็พราะว่า	30-40	เปอร์เซน็ต์
ไม่ทราบว่าสามารถท�าธรุกรรมประกนัความเส่ียงได้	จากตรงนี้
ท�าให้เราเหน็ว่า	SME	ต้องการช่องทางท่ีให้ความรูค้วามเข้าใจ
ในเรื่องธุรกรรมระหว่างประเทศอีกมาก	 โครงการ	 SME	
Trade	 Expert	 จงึสอนท้ังวิธีการท�าการค้าระหว่างประเทศ	
การป้องกนัความเส่ียง	และเรือ่งอ่ืนๆ	ตัง้แต่พืน้ฐานไปจนถงึ
การเจาะลึก	เพือ่จะได้เอาความรูท่ี้ได้ไปต่อยอดธรุกจิได้จรงิ”	
ศรณัย์กล่าวในตอนท้าย

	 เพราะว่าพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการ	 
SME	 น้ันต่างไปจากผู้ประกอบการรายใหญ่	ปัญหาทางการเงิน 
ของผู้ประกอบการ	SME	มีมากมาย	โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการ
เข้าถงึข้อมูล	และขาดความรูค้วามเข้าใจในการท�าธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ	 เนื่องจากเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและมีความซับซ้อน	จึงกลาย
เป็นอุปสรรคในการท�าธุรกิจเพ่ือการน�าเข้าและส่งออก	 ท้ังน้ีจาก
ผลการศึกษาความต้องการของ	SME	 และผู้ประกอบการด้าน 
น�าเข้า-ส่งออกของทีเอ็มบี	พบว่า	ลูกค้ารายเล็กต้องการธนาคาร
ที่รับฟัง	และพร้อมที่จะให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

กลางวันของเด็กนักเรียนในทวีปอเมริกาเหนือ ในฐานะหน้าที่ทูต

ตัวแทนโซเด็กโซ่ หน้าที่ของเรมมี่คือท�างานร่วมกับเชฟมืออาชีพ 

ราว 500 คน รณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  

และสาธติการปรงุอาหารให้ชม 

 นอกจากเดนิสายเป็นวทิยากรไปทัว่ประเทศ คลปิสอนท�าอาหาร

ของเธอมอีทิธพิลต่อเดก็นกัเรยีนกว่า 3 ล้านคน ว่ากนัว่า วดิโีอสอน

ท�าอาหารผลงานของเรมมีผ่่านสายตาของนกัเรยีนราว 3.5 ล้านคน

ต่อวนั ไม่เพยีงเท่านัน้ สูตรอาหารทีเ่ธอคดิค้นขึน้ ถกูน�าไปปรงุให้

เด็กนักเรยีนรับประทานกว่า 400 โรงเรยีน นอกจากน้ี เรมมีย่งัจดัท�า

ต�าราอาหาร “Global Cooking for Kids” ท่ีวางตามห้องสมดุของ

โรงเรยีนทีโ่ซเด็กโซ่ดแูล “เป็นต�าราอาหารทีใ่ห้ทัง้ความรูแ้ละความ

บนัเทงิในแง่มมุของวฒันธรรมอาหารจากประเทศต่างๆ หนใูช้เวลา 

1 ปีในการรวบรวมข้อมูล และใช้เวลาช่วงเสาร์-อาทิตย์ในการ 

ทดลองสูตรจนกว่าจะลงตวัและน�ามาเผยแพร่” เชฟสาวน้อยกล่าว 

 เรมมี่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น “สุดยอด 

ผู้ประกอบการ 20 อันดับแรก” จาก Teen Business “20 คน 

หนุม่สาวผูเ้ปล่ียนระบบอาหาร” จาก Food Tank “คนรุ่นใหม่ผูค้้น

พบวิธีเล้ียงชาวโลก” จาก NationsWell และ “20 คลื่นลูกใหม ่

ทีน่่าจบัตามอง” จาก The Century Council 

 แม้จะอายเุพยีง 16 ปี และก�าลังเรยีนระดับมธัยมศกึษา เรมมี ่

มีโอกาสได้สวมหมวกหลายใบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ 

เจ้าของต�าราอาหารขายดี ทูตตัวแทนโซเด็กโซ่ และทูตรณรงค์

โครงการ No Kids Hungry พธิกีรรายการอาหาร Cook Time with 

Remmi และ The Culinary Kid นอกจากนี ้เรมมีอ่าศยัทกัษะการ

เป็นเชฟต่อยอดไปยงัธรุกิจการผลิตสนิค้าอาหารออกจ�าหน่าย ได้แก่ 

ธุรกิจผลิตน�้าสลัดอิตาเลียนซึ่งวางจ�าหน่ายท่ีร้าน Whole Foods 

Market ร้าน Reasor’s และร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพอืน่ๆ 
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ความส�าเร็จของ “เรมมี่ สมิธ”

เชฟวัยใสสวมหมวกหลายใบ

ผู้ประกอบการหลายคนเริ่มต้นธุรกิจจาก

จุดที่เรียกว่า “ต้องการแก้ปัญหา” 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเองเคยประสบ 

หรือปัญหาในสังคม “เรมมี่ สมิธ” 

สาวน้อยวัย 16 ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน

ก็เช่นกัน เมื่อครั้งที่โรคอ้วนก�าลังระบาด

ในอเมริกา แล้วรัฐบาลเริ่มรณรงค์

เรื่องการป้องกันโรคอ้วน เรมมี่ในขณะนั้นก�าลัง

เรียนชั้นประถมตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรคอ้วนเผยแพร่ออกมาเยอะมาก 

แต่เธอไม่เห็นว่ามีรายการทีวีเกี่ยวกับการ

ท�าอาหารส�าหรับเด็กโดยเฉพาะออนแอร์เลย เรมมี่

จึงปรึกษาแม่ว่าอยากท�ารายการอาหาร

โดยมีจุดประสงค์ 2 อย่าง คือส่งเสริมเด็ก

อเมริกันให้สนใจท�าอาหาร และเป็นต้นแบบ

ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

 เรมมีเ่ป็นเดก็หญงิชาวจนี (ชือ่เดมิ หยาง ฟู ่ ชนุ) ท่ีครอบครวั

สมธิในเมอืงทลุซา รฐัโอคลาโฮมา รับเป็นบตุรบญุธรรม เธอค้นพบ

ตวัเองว่าชอบท�าอาหารมาตลอด ขณะทีเ่ดก็คนอืน่เพิง่เรยีนรูท้ีจ่ะจบั

ส้อมรบัประทานอาหารเอง เรมมีใ่นวยั 4 ขวบหัดช่วยงานในครัวแล้ว 

พรสววรค์ที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด ท�าให้มารดาเลี้ยงไม่ลังเลเมื่อ 

บุตรสาวแสดงความจ�านงอยากมีรายการอาหารเป็นของตัวเอง 

เพราะเธอเช่ือมัน่ว่าเรมม่ีท�าได้

 เดือนเมษายน 2552 รายการ “Cook Time with Remmi”  

กอ็อกอากาศครัง้แรกบนเวบ็ไซต์ www.cooktimewithremmi.com 

เรมมี่ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 10 ขวบด�าเนินรายการเอง รายการนี ้

ถอืเป็นเวททีีท่�าให้เดก็หญงิได้แสดงทักษะการท�าอาหาร และชีแ้นะ

วถิชีวีติเพ่ือสขุภาพให้ผูช้มทีก่ลุ่มเป้าหมายคอืเดก็ ผลคือรายการได้

รับความสนใจเป็นอย่างดี แต่ปัญหาในการท�าธุรกิจคือ “ทุน”  

แม้ไอเดียจะดีแต่การเป็นผู้ประกอบการเด็กก็ยากจะท�าให้ได้รับ

ความไว้เนื้อเช่ือใจจากผู้สนับสนุน หลายคนเกรงว่าเรมมี่อาจท�า 

รายการเล่นๆ คงไม่ยนืยาว

 ในการท�ารายการ แม้จะเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ แต่กม็ค่ีาใช้จ่าย

คือค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายส�าหรับตากล้อง 

ทีถ่่ายท�ารายการ เรมมีแ่ก้ปัญหาด้วยการให้ตากล้องมหีุน้ในธรุกิจ 

และแบ่งผลประโยชน์กนั จนท�าให้รายการด�าเนนิต่อไปได้ กระทัง่

มาถงึจุดที ่Cook Time with Remmi ประสบความส�าเรจ็ระดบัที่

เคเบิลทีวีท้องถ่ินเสนอเวลาให้ เมื่อมีพื้นท่ีส�าหรับรายการ ชื่อของ 

เรมมีก่เ็ร่ิมเป็นทีรู้่จกัมากขึน้

 ไม่นาน เรมมี่ก็ขึ้นแท่น Celebrity Chef เชฟคนดังหลัง 

เซน็สญัญากบัโซเดก็โซ่ บรษิทัข้ามชาตจิากฝรัง่เศส ผู้น�าด้านการ

บริการเพ่ือคุณภาพชีวิตของโลก โซเด็กโซ ่ด�าเนินธุรกิจใน  

80 ประเทศทั่วโลก หนึ่งในธุรกิจของบริษัทคือ เป็นผู้ดูแลอาหาร 

และธุรกิจบรกิารอาหารว่างเพือ่สุขภาพ Chef Club Box ซึง่เป็น

อาหารว่างปลอดแคลอรทีีส่่งตรงถงึประตบู้านลกูค้า โดยลกูค้าต้อง

สมัครสมาชิกรายเดือน นอกจากอาหารเพื่อสุขภาพท่ีสามารถ 

เกบ็รบัประทานได้นาน สมาชกิ Chef Club Box ยงัได้รบัการ์ดที่

เป็นสตูรอาหาร จดหมายข่าวในรปูคลปิท่ีสอนเทคนคิการท�าอาหาร 

รวมถงึของแถมจากสปอนเซอร ์ เชน่ ถ้วยตวง หรอืเชอืกกระโดด

ส�าหรบัออกก�าลงักาย

 เธอเล่าถึงประสบการณ์ในการมาถึงจุดนี้ว่า “ก่อนอื่นก็ต้อง

ส�ารวจว่าความฝันของคุณคืออะไร จากนั้นก็พยายามท�าฝัน 

ให้เป็นจรงิ มองหาหุ้นส่วนท่ีเขาจะได้ประโยชน์จากคุณ การท�าธรุกจิ

ตั้งแต่ยังเด็กมีข้อดีคือมีเวลาได้ลองผิดลองถูก ถึงล้มเหลวก็ยังมี

โอกาสได้ลกุมาเริม่ต้นใหม่ตลอดเวลา” โชคดท่ีีกลุม่เป้าหมายของ

เรมมีเ่ป็นเดก็เหมอืนกนั จงึเหมอืนคนวัยเดยีวกันสือ่สารกนัรูเ้รือ่ง 

 จากการได้รบัเชญิให้เป็น “พีเ่ลีย้ง” หรอืเมนเตอร์ที ่ Thrive15 

.com สถาบันท่ีสอนและแนะแนวการท�าธุรกิจ โดยเรมมี่เป็น 

เมนเตอร์คนเดียวท่ีอายุน้อยสุด เธอเล่าให้ฟังว่า “มักมีคนมาขอ 

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัไอเดยีธรุกจิ ส่วนใหญ่อยากรูว่้าไอเดยีของพวก

เขาจะท�าเงนิหรอืไม่ หนจูะถามกลบัไปเสมอว่าสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ 

ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าหรอืไม่ คอืถ้ามนัเป็นโปรดกัต์ที่

แก้ปัญหาให้ลกูค้าได้ และลกูค้ารูส้กึว่าจะต้องซือ้ มนักเ็ป็นเค้าลาง

ทีด่”ี 

 เรมม่ียังบอกอีกว่า ส่ิงท่ีอยากให้โฟกัสคือ หนึ่งส�ารวจไอเดีย  

กลุม่เป้าหมาย และตัง้ค�าถามมากๆ สองท�าการบ้าน ศกึษาตลาด 

ดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนท่ีผู้บริโภคจะตอบรับ มีสินค้าอื่น 

คล้ายกันไหมในตลาด แนวโน้มเป็นอย่างไร ราคาที่จ�าหน่ายล่ะ  

ท่ีส�าคญัต้องเริม่ท่ีความชอบ ต้องมคีวามมัน่ใจ และเชือ่มัน่ นีค่อื

หวัใจของการเป็นผูป้ระกอบการ  
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	 แต่เมื่อโจทย์ของธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งให้

ความส�าคญักบักลุม่	SME	มาโดยตลอด	ต้องการช่วยเหลอืด้านเงิน

ทุนแก่ผู้ประกอบการ	SME	ให้เพียงพอต่อความต้องการในการท�า

ธุรกิจ	 ประกอบกับการมีจุดแข็งอันเนื่องมาจากความช�านาญด้าน

การปล่อยสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์มานาน	 จึงลดข้อจ�ากัดในการเข้า

ถงึแหล่งเงนิทนุส�าหรบั	SME	ด้วยการออกสินเชือ่	KK SME รถคณู 3 

เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับ	 SME	 ที่ต้องการสินเชื่อในการท�า 

ธุรกิจ	

 ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ประธานสายพัฒนาระบบงาน	ช่องทาง

ขายและผลิตภัณฑ์	 ธนาคารเกียรตินาคิน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

มองภาพปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ	 SME	 อย่างเข้าใจ	 

จากความเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก	และมีสายป่านทางการเงิน

สั้น	 ที่ท�าให้บ่อยครั้งต้องเผชิญปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอต่อการ

ลงทุน	 หรือน�าไปใช้หมุนเวียนในกิจการ	 ยิ่งหากต้องการวงเงินสูง	

ก็มีป ัญหาในเร่ืองต้องมีหลักทรัพย ์ค�้าประกันสูง	 ฉะนั้นจึง 

เป็นอุปสรรคหนึ่งท่ีท�าให้ผู ้ประกอบการ	 SME	 ไทยไม่เติบโต	 

ขณะเดียวกันในมุมมองของธนาคารเกียรตินาคิน	SME	ขนาดเล็ก

ก็ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่	 และเป็นตลาดที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	

ดังนั้น	 หากสามารถช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ 

กับ	 SME	 ได้ย่อมส่งผลให้ธนาคารมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปสู ่

กลุ่มผู้ประกอบการ	 SME	 ขนาดเล็ก	 ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ 

ได้ด้วย	

	 “จากการส�ารวจเราพบว่า	ผู้ประกอบการ	SME	อย่างน้อยจะมี

รถยนต์กันเพือ่ใช้ในการท�าธรุกิจ	ขณะทีธ่นาคารเกียรตนิาคนิเองก็

ท�าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มานาน	 และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว	 

เราจึงเลือกออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่ต่อยอดจากความ

เชี่ยวชาญเรื่องสินเชื่อรถยนต์	 ซึ่งปัญหาทางการเงินของ	 SME	 ที่ 

เข้าถึงแหล่งเงนิทนุไม่ได้เพราะไม่มีหลักทรัพย์ค�า้ประกัน	ก็สามารถ

น�ารถยนต์นัน้มาให้เป็นหลักค�า้ประกันได้	ซึง่สินเช่ือนีเ้ราได้เปิดตวั

มาตัง้แต่เมือ่ต้นปี	ผลจากการทดลองท�าตลาด	พบว่า	ปัจจยัทีล่กูค้า

เลือกใช้บริการรถคูณ	 3	 นั้นเนื่องจากลูกค้าสามารถใช้รถยนต ์

เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันแล้วได้รับวงเงินสูงสุดถึง	 3	 เท่าของ 

ลูกค้ารถ	 นอกจากนี้	 ดอกเบี้ย	 และค่าธรรมเนียมต่างๆ	 ยังอยู่ 

ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อธุรกิจอื่นๆ”

	 ดังนั้น	 KK	 SME	 รถคูณ	 3	 จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึง 

ความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการ	 SME	 ขนาดเล็ก	 

ในแง่หลักค�้าประกันได้อย่างแท้จริง	 และด้วยวงเงินสูงถึง	 3	 เท่า 

ของมลูค่ารถยนต์ทีค่�า้ประกนั	สามารถยืน่ขอสนิเชือ่ได้สงูสดุ	3	คนั

ต่อลูกค้าหนึ่งราย	 ก็จะท�าให้ลูกค้าได้รับวงเงินเพียงพอส�าหรับ 

การต่อยอดธุรกิจ			

	 ขณะเดียวกัน ปพนธ์ มังคละธนะกุล	 ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา

ธุรกิจ	 บริษัท	 ล้มยักษ์	 จ�ากัด	 ที่ปรึกษาของธนาคารเกียรตินาคิน 

ในการพฒันาผลิตภัณฑ์เพือ่	SME	กล่าวเสริมว่า	SME	ไทยมศีกัยภาพ

ในการเตบิโตสูง	หากได้รับการสนับสนุนอย่างครบด้าน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	

	 “KK	 SME	 รถคูณ	 3	 จะช่วยให้	 SME	 เข้าถึงแหล่งเงินทุนได ้

ง่ายขึ้น	 จะช่วยในเรื่องกระแสเงินสดซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ในการต่อยอดธุรกิจ	 ซึ่งกระแสเงินสดก็เหมือนอากาศ	 ถ้า	 SME	 

ขาดก็อาจต้องไปพึ่งเงินนอกระบบ	แต่สินเชื่อตัวนี้เราต้องการช่วย	

SME	ให้หายใจได้สะดวกขึน้	โดยมจีดุเด่นคอืใช้รถเป็นหลกัประกนั	

โดยรถยนต์นีต้้องมอีายกุารใช้งานไม่เกนิ	8	ปี	เป็นการใช้ประโยชน์

จากสินทรัพย์ที่ใช้ในการท�าธุรกิจ	 ไม่ต้องใช้หลักประกันประเภท

อสังหารมิทรพัย์ซึง่มรีาคาสูง	ให้วงเงินสูงถึง	3	เท่าของมลูค่ารถยนต์

ที่พอเพียงส�าหรับธุรกิจ	 ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ย	 แข่งขันได้เมื่อ 

เทียบกับสินเชื่อธุรกิจอื่น	 และมีความรวดเร็วในการอนุมัต	ิ 

เพราะสนิเชือ่นีใ้ช้รถเป็นหลกัประกนั	จะวเิคราะห์เป็นสนิเชือ่ธรุกจิ

ต้องดูบัญชี	 หรือ	 Statement	ประกอบด้วย	 โดยจะเป็นบริษัท 

หรือบุคคลธรรมดาก็ได้”

	 ทั้งนี้	 ในตอนท้าย	 ดร.อนุชิตกล่าวว่า	 ผู้ประกอบการ	 SME	 

โดยธรรมชาตเิป็นนกัสูแ้ละต้องการสูก้บัผูท้ีใ่หญ่กว่าอยูแ่ล้ว	ดงันัน้	

เงินทุนนี้จะเป็นการต่อยอดให้กับการเป็นนักสู้ของ	SME	เช่นเดียว

กับ	 Viral	 Clip	 ชุดใหม่ของธนาคารที่ชื่อว่า	 “พลอยนักสู้”	 (เข้า	

YouTube	 แล้วพิมพ์ค�าว่า	 “พลอยนักสู้	 ธนาคารเกียรตินาคิน”)	 

โดยเป็นเรื่องของพลอย	 เด็กสาวผู้ชื่นชอบการท�าขนม	 แต่ก็มี 

อีกสิ่งที่เป็นความรักคือการเป็นนักมวยหญิง	 โดยได้มุ่งมั่นฝึกซ้อม 

อย่างเต็มที่เพื่อมุ่งสู่ฝัน	 พลอยจะใช้วิธีการชกข้ามรุ่นกับคู่ต่อสู้ 

ที่รุ่นใหญ่กว่า	 เพราะเชื่อว่าจะเป็นการก้าวไปสู่นักมวยอาชีพได้ 

เร็วขึ้น		

KK SME รถคูณ 3 สินเชื่อที่รู้ใจ SME
อย่างที่ทราบกันดี ปัญหาแรกและปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการ SME คือ ปัญหาการจัดการทางการเงินและการไม่สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ด้วยความเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงในการท�าธุรกิจค่อนข้างสูง 

จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้สถาบันการเงินปฏิเสธปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้
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การเปน First Mover ใชความรวดเร็วใหเปนตอ 

เขาไปปกธงในตลาดเปนเจาแรก ยอมมีโอกาสในการทําตลาด

ไดกอนใคร แถมยังเปนการสรางภาพลักษณของแบรนด

ใหลูกคาจดจําแบรนดนั้นเปนลําดับแรก 

และทําใหเกิดการโฆษณาแบบปากตอปาก 

(Word of Mouth) ทุกครั้งที่กลาวถึงสินคาดวย

นันทวัฒน สุรวัติเสถียร

 นันทวัฒน สุรวัติเสถียร ผูผลิตกรีก โยเกิรต ภายใตแบรนด Innocentcow คือตัวอยางที่ชัดเจนของการเปน 

First Mover ในยุคที่ยอนหลังไปเมื่อ 3-4 ปที่แลวที่คนไทยนอยคนนักจะรูจักกรีก โยเกิรตวาคืออะไร แตเขาไมเพียง

ทําให Innocentcow กลายเปนเจาแรกในตลาดกรีก โยเกิรตในบานเราเทาน้ัน หากยังเปนสินคาโฮมเมดเล็กๆ 

ที่เริ่มตนจากครัวในบาน แตกลับกลายเปนผูบุกเบิกตลาด ที่แมจะไมมีประสบการณในการทําธุรกิจมากอน ก็สามารถ

ตอยอดสินคาโฮมเมดเล็กๆ นั้น ใหกลายเปนจุดเริ่มตนของ Innocentcow ขึ้นมาได ที่สําคัญเขายังเปนตัวอยาง

ของการบาลานซงานประจําในธนาคารที่ใชวิชาที่รํ่าเรียนมากับการทําธุรกิจที่ใหความสุขสนุกสนานควบคูกันไปได

อยางลงตัว 

 อะไรคือส่ิงที่ทําใหผู ชายคนนี้ประสบความสําเร็จ ติดตามวิธีคิดการทําธุรกิจที่สะทอนตัวตนของเขาไดจาก

บทสัมภาษณตอไปนี้

Innocentcow มีจุดเริ่มตนมายังไง

 เมื่อ 3 ปที่แลว ไดมีโอกาสเดินทางไปอเมริกา และดวยความที่เปนคนชอบรับประทานอาหารอยูแลว เลยเขาไป

ซูเปอรมารเก็ตดูวามีอาหารอะไรแปลกๆ บาง ก็ไปเจอที่เชลฟตูโยเกิรต เห็นวาโยเกิรตที่อยูบนเชลฟเปนกรีก โยเกิรต 

(Greek Yogurt) หมดเลย ก็งงวามันคืออะไร ลองซื้อมารับประทานดู รสชาติแปลกๆ เนื้อเนียนแนน รับประทานแลว

อิ่มเลยทันที ซ่ึงที่อเมริกาตอนนั้นกรีก โยเกิรต กําลังฮิตมากเพราะวาเปนซูเปอรฟูด เนื่องจากมันมีสารอาหาร

ที่มีประโยชนตอรางกายมากกวาโยเกิรตธรรมดาซึ่งถาดูที่เชลฟแทบจะไมมีโยเกิรตธรรมดาใหเห็นเลย
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 พอกลบัมาเมอืงไทย กเ็ลยศกึษาคนควาด ูโดยดไูปถงึกรรมวธิผีลติ

ซึ่งมันคือการเอาโยเกิรตธรรมดามากรองเอาของเหลวออก ฉะนั้น

เนือ้โยเกริตท่ีไดจะหดตัวลง โดยท่ีสารอาหารท่ีสญูหายไปคอืนํา้ตาล 

แตโปรตีนแรธาตอุืน่ๆ ยงัอยูครบถวน ดงันัน้ ถาเรารบัประทานกรีก 

โยเกริตเขาไปหน่ึงคาํจะไดโปรตีนมากกวาโยเกริตธรรมดา 2-3 เทา 

จากนั้นก็เลยลองทําดวยตนเอง โดยการเริ่มเพาะจุลินทรีย บมเชื้อ

ข้ึนมาเอง ซึง่ก็มาจากการเซริชกเูกลิ ยทููบ แมตวัเองไมมีความรูเลย

เพราะจบบัญชี แลวเรียนตอดานไฟแนนซ ทํางานดานธนาคารมา

ก็สามารถทําได  

 โดยแรกๆ เราก็ไปซ้ือโยเกิรตธรรมดาๆ แตเลือกท่ีดีหนอย 

ตักมานิดหน่ึงถาเปนโยเกิรตไทยจะมีเชื้อจุลินทรียอยู 2 ตัวคือ 

แลคโตบาซิลลัส กับสเตรปโตคอกคัส เราไปเลือกหาโยเกิรต

ทีน่าํเขาจากเมอืงนอกซึง่จะมโีปรไบโอตกิสดวย เอาโยเกริตใสกับนม

แลวท้ิงเอาไวจนมาเปนโยเกริต จากน้ันกเ็อามากรอง ลองผิดลองถูก

อยูไดประมาณ 6 เดือน จนคิดวาไดรสชาติที่ลงตัวแลว ชวงนั้นมี 

Flea Market แนวสขุภาพ กล็องไปเปดบูธขายด ูตอนแรกกไ็มคอย

แนใจวา จะมคีนซือ้หรอืเปลา แพก็เกจจิง้ก็ทําแบบงายท่ีสดุ ทีไ่มตอง

ลงทนุมาก ไปซือ้ถวยพลาสตกิทีส่ามารถซลีได พอซลีเสรจ็กเ็อาผา

ที่เปนเหมือนปายเกๆ มาแปะ ทํามือเองทั้งหมดเลย Flea Market 

ที่ไปออกบูธกลุมเปาหมายคนมาเดินเปนคนตางชาติ เขารูจัก

และรับประทานกรกี โยเกริตอยูแลว ตอนน้ันตัง้ราคาขายกระปกุละ 

100 บาท ซึ่งเปนราคาท่ีแพงสําหรับคนไทย แตดวยความที่เปน

กรีก โยเกิรตซึ่งตนทุนจะสูงกวาโยเกิรตธรรมดามาก เนื่องจากเรา

ใชนมประมาณ 3 เทาของโยเกิรตธรรมดาแลวตนทุนที่หมดไป 

80 เปอรเซ็นตอยูที่นม แตสําหรับตางชาติราคานี้ถูกกวาที่เขาซื้อ

รับประทานที่ต างประเทศเสียอีก และถาไปซื้อในหางราคา 

160-170 บาท เราทาํไปแค 50 กระปกุทาํในหองครวัทีบ่าน ปรากฏวา

เขาเหมาไปหมด เขาลองชิมแลวบอกวารสชาติดี 

 หลังจากนั้นไปออกงาน Flea Market ครั้งที่สองลูกคาเจาเกา

กลับมา เขาบอกวาหาซ้ือที่ไหนไมไดเลย เขาเลยถามวาเรารับ

ดิลิเวอรีมั้ย เราก็เลยรับสงดิลิเวอรี ซึ่งจากที่มีลูกคาไมก่ีราย

ในตอนแรกกเ็พิม่ขึน้เรือ่ยๆ พอเพิม่ขึน้คดิวามนัพอไปได เรากข็ยาย

วงกวางอีก สรางอินสตาแกรมขึ้นมา เริ่มโพสตรูป ทําเสร็จก็

ถายรูปลงอินสตาแกรม แลวก็แนะนําคนวา กรีก โยเกิรตคืออะไร 

รับประทานยังไงไดบาง พออินสตาแกรมเปนท่ีแพรหลาย ลูกคา

ทีซ่ือ้ของเราไปก็โพสตโชวบาง มนัเริม่คลายๆ เปนคอมมนูติีส้าํหรบั

คนรักษาสุขภาพขึ้นมา 

ตอนนั้นกรีก โยเกิรตไมคอยเปนที่รู จักของคนไทย และ

การที่คุณเปนเจาแรกมีความยากงายในการทําธุรกิจยังไง

 ความยากคือตอนนั้นไมคอยมีคนรูจักกรีก โยเกิรต คําถามที่

ทุกคนถามคือกรีก โยเกิรตคืออะไร มันแตกตางจากโยเกิรตทั่วไป

ยังไง ก็ตองใชการอธิบาย ซึ่งพอเขาถามกรีก โยเกิรตคืออะไร 

แลวเราบอกเปนโยเกิรตที่โปรตีนสูง ไมมีไขมันเลย เขาก็สนใจแลว 

ถามตอวาดกีวาโยเกริตธรรมดายงัไง เรากต็องเริม่อธบิายใหเขาฟง 

แลวคําถามสุดทายท่ีทุกคนถามคือราคาเทาไหร พอบอกราคาไป

กต็กใจ ทาํไมแพงจงั เรากต็องคอยๆ อธบิายใหเขาฟง ทีแ่พงเพราะวา

กรรมวธิมีนัเปนอยางนี ้เราไมไดขายโยเกริตธรรมดาท่ีหวานเหมอืน

นํา้เชือ่ม แตเปนโยเกริตท่ีมีโปรตนีสงู ไขมันตํา่ แลวใสโปรไบโอตกิส 

เขามาดวย เขาก็เลยเขาใจ คนบางคนที่คิดวาราคาแพงเกินไป 

ก็ลองซื้อไปรับประทานดู แตคนที่รักษาสุขภาพเขาจะรับประทาน

แบบนี้ แลวโชคดีวาหลังจากนั้นกระแสสุขภาพมาคอนขางเยอะ 

ฉะนั้นคนจะยอมจายเพื่อสุขภาพ  

 การทีเ่ราเปนคนแรกกย็อมมคีวามไดเปรยีบคนอืน่ คนพูดถึงวา

เราเปนคนแรกนะ กเ็กดิเปน Word of Mouth ขึน้มา ทีส่าํคัญการเปน

เจาแรกคนที่จะมาตามจะมีชวงหางคอนขางเยอะ กวาจะพัฒนา

ข้ึนมาได ก็จะตามเราไมทัน และดวยความท่ีมันเปนสตารตอัพ

เลก็ๆ อยู ฉะนัน้การท่ีจะปรับเปลีย่นอะไรเราสามารถทําไดคอนขาง

เรว็ ถาเปนเจาใหญกวาจะทาํ ตองผานมารเกต็ต้ิงรเีซริช ตองจางคน

มาเทสตวาเปนยังไง กวาจะพัฒนาขึ้นมาไดก็ตองใชเวลา

ใชเวลานานมั้ยในการทําตลาดใหคนรูจัก

  ใชเวลาคอนขางนาน มันมีคําถามมาตลอดวากรีก โยเกิรต

คืออะไร ตางจากโยเกิรตทั่วไปยังไง ก็เลยใชวิธีเขียนงายๆ วา 

กรีก โยเกิรตคืออะไร ขอดีของมันอะไร ตางจากโยเกิรตธรรมดา

ยังไง พอคนถามเราก็จะเอาที่ทําไวนี้สงใหเขาเลย เปนฟอรม

ของเรา สงอีเมล หรือ Inbox ตอนที่เราโพสตไอจีแรกๆ เราก็จะ

บอกทกุครัง้วา กรกี โยเกริตมนัดยีงัไง โดยสิง่สาํคญัคอืรปูตองสวย 

อาหารเชาตองดูดีมคีวามสวยงาม คนเห็นรูปสวยๆ ปุบก็จะมาอาน

ขางลางวามันคืออะไร 

 แลวตอนแรกมีรสธรรมชาติรสเดียว ไมมีน้ําตาล ไมมีไขมัน 

พอหลังจากเริ่มทํามาเรื่อยๆ ก็คิดวา คนไทยอาจจะไมชอบ 

เพราะคนไทยติดรับประทานหวาน เลยทํารสวานิลลา ชาเขียว 

ใหมีรสชาติอื่นมากขึ้น นํ้าตาลนอยกวาโยเกิรตทั่วไป จริงๆ อยูบน

ออนไลนไมนานประมาณ 3 เดือน ฟดแบ็กดีลูกคาเยอะมาก 

รานใบเมี่ยงซึ่งเปนรานเพื่อสุขภาพก็ติดตอมา อยากจะเอาไปวาง

จําหนายในราน เราคิดวาดวยความที่เราไมไดมีการทํามารเก็ตติ้ง

อะไร ถาวางบนเชลฟก็อยากใหวางแลวมันเดน เหมือนเปนการทํา

มารเกต็ติง้ไปในตวั เลยดไีซนแพก็เกจจิง้แบบจรงิจงัขึน้มา จากนัน้

ก็มีคนตางชาติไปถามท่ีวิลลาวามีมั้ยยี่หอนี้ ทางวิลลาเลยติดตอ

มาอีก นอกจากนี ้หัวหนาแผนกท็อปส เปนซูเปอรมารเก็ต เขาเปน

คนรักษาสุขภาพอยูแลว เห็นเราในอินสตาแกรมก็ติดตอมาอยาก

เอาไปขายในท็อปส เปนซเูปอรมารเกต็ มันกค็อยๆ ขยายมาเรือ่ยๆ 

ตอนแรกคิดเลยมั้ยวาจะทําเปนธุรกิจ 

 ตอนแรกไมเคยคิดเลย เราอยากทํารับประทานเอง คุณแม

เปนคนชอบทําอาหารอยูแลว ตอนนั้นแมจะรับประทานโยเกิรต

พุดดิ้ง ก็บอกแมไปวาโยเกิรตพวกนี้ไมคอยมีประโยชน เลยทําให

แมรับประทานดู พอออกมามันอรอยก็ทําแจกเพื่อนที่ทํางาน 

คนก็ชอบ แตกรีก โยเกิรต ยังไมมีในไทยเลย เราเปนเจาแรก

และเปนกรีก โยเกิรตของคนไทย แตตอนนี้เริ่มมี 4-5 เจาแลว

ทัง้แบรนดใหญและแบรนดเลก็แบบเรา แตพอเร่ิมทาํยิง่สนกุมากขึ้น 

กลายเปนกลุมลกูคากลุมหลกัเปนกลุมรกัษาสขุภาพ เปนแฟนคลบั 

ก็จะเปนคอมมูนิตี้ หรือแมแตวาคนขายเองก็จะมีกลุมของเรา 

ขายกาโนรา อาหารคลีน เราก็นัดเจอกันหรือเวลาไปออกบูธ

ก็ชวนกันไป จะเหมือนเปนคอมมูนิตี้ ก็ชวยเราในแงการทําธุรกิจ 

เชน จัดเวิรกช็อปก็ชวนเราไปพูดใหคนเขาใจเรามากขึ้น

จุดเดนของ Innocentcow คืออะไร

 จดุเดนทีย่งัเปนจดุขายของเราอยูคอื เรือ่งวาไขมนั 0 เปอรเซน็ต 

แคลอรคีอนขางตํา่ แลวเราจะไมทําใหมรีสชาตเิหมอืนโยเกิรตท่ัวๆ 

ไป แตเนนรสที่ไมมีในทองตลาด เชน รสวานิลลาบีน รสลาเต 

รสมัทชะ หรือสตรอวเบอรรีก็ไมใชสตรอวเบอรรีธรรมดาแตเปน

สตรอวเบอรรีขาวโอต ซ่ึงรสนี้ขายดีที่สุด รับประทานแลวได

โปรตีนและไดไฟเบอรจากขาวโอตดวย ตอนนี้เราจะมีรสใหมเปน

รสบลูเบอรรเีจยีพดุด้ิง คอืกรกี โยเกริต รสบลูเบอรรท่ีีมเีมล็ดเจยีดวย 

ซึ่งสูตรนี้คอนขางยาก เพราะเมล็ดเจียมันมีกลิ่นและตองทํายังไง

ใหรับประทานแลวอรอย ก็ตองปรับสูตรปรับรสเพื่อใหรับประทาน

แลวกลมกลอม อีกอยางหนึ่งกรีก โยเกิรตท่ีทําขึ้นมาครั้งแรก 

เนื้อจะแนนมาก ตักขึ้นมากินจะติดคอดวยซํ้าไป เพราะมันเขมขน

มาก ซึ่งจริงๆ แลวเน้ือโยเกิรตแบบนี้ฝรั่งชอบ แตคนไทยไมชอบ 

พอลูกคามาคอมเมนตมา เราก็ปรับสูตรขึ้นมาจนไดสิ่งที่เหมาะสม

กับคนไทย ฉะนั้นเราก็มีปรับเร่ืองรสชาติและสูตรเพื่อใหถูกปาก

คนไทยตลอดเวลา
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กรีก โยเกิรต มันจะเปนแคแฟชั่นหรือเปลาพอคนเบื่อก็เลิก

 ตอนแรกกค็ดิวา ตรงน้ีเปนเทรนดหรอืเปลา คนอาจจะแคเขามา

เบื่อแลวก็จบกลับไปหรือเปลา ตอนนี้ก็พิสูจนมาแลววา ยอดขาย

เราก็โตขึ้นเร่ือยๆ ฉะนั้นไมไดเปนแคแฟชั่นเฉยๆ เพราะคิดวา

คนจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีหวานๆ หรือไมมี

ประโยชนมาเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนมากขึ้น ต้ังแตแรก

ทีท่าํฉลากขึน้มาจะใสสวนประกอบและขอมลูทางโภชนาการเสมอ 

เพราะวาลกูคาคนท่ีเขามาถามวา มีแคลอรเีทาไหร มีไขมันเทาไหร 

นํ้าตาลก่ีกรัม ทุกคนใหความสนใจตรงนี้มาก ฉะนั้นเราตองใส

ขอมูลโภชนาการใหคนเห็นอยู

คุณคิดวา Key Success ของ Innocentcow คืออะไร

 คดิวาจรงิๆ แลวทุกธุรกจิกค็งเหมือนๆ กนั คือ เราตองซือ่สัตย

กบัผูบรโิภค ไมไดหมายความวา ผูบริโภคเปนพระเจา แตผูบรโิภค

เหมอืนคนในครอบครวั เรากอ็ยากใหคนในครอบครัวไดรบัประทาน

แตสิ่งดีๆ ฉะนั้นการที่เราทําใหผูบริโภครับประทานก็เหมือนทําให

พอแมเรารับประทาน ซึ่งเราเนนมาตลอดวา กรีก โยเกิรตของเรา

ธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต ถึงจะมองวา ราคาแพงแตเราไมได

ตั้งราคาแพงเพื่อจะมีเงินเยอะๆ มันมีที่มาที่ไปวาทําไมถึงแพง 

ของเรามันดียังไง เราเปนโฮมเมดเล็กๆ ใชจุลินทรียจากโยเกิรต

ธรรมดา ซ่ึงเปนจุลินทรยีท่ีมีชวีติอยู แลวเม่ือรบัประทานเขาไปแลว 

ทํางานในลําไสเรา ทําใหลําไสเราสะอาดข้ึน ฉะน้ันเราจะเนน

ตรงจดุๆ น้ี ถาโปรดกัตของเราไมไดมาตรฐาน เราจะเอาออกทนัที

หรือถาลูกคาเจอรสชาติที่รับประทานแลวรูสึกวา รสชาติผิดเพี้ยน 

เราจะสงกลับไปใหเขาใหมทันที เราจะไมไปขี้เหนียวตรงนี้ แลว

อีกดานคือเราจะใสใจผูบริโภค ลูกคาถามมาเราจะคุยกับเขาเปน

เหมือนเพื่อนกันทันที ไมวาจะถามวามีกี่แคลอรีเราก็ตอบเขา 

ถามวารับประทานแลวดียังไง เราจะสอนเขา เราใสใจตรงนี้มาก 

เพราะคิดวาขอมูลที่ใหลูกคาตองถูกตองและรวดเร็ว แมนยํา 

เวลาออกบูธหรอืทาํกจิกรรมทุกครัง้ไดฟดแบก็อะไรมากต็องเอามา

คิดปรับปรุง เชน หวานไป เราก็จะลดลงมา แตลูกคาหลายคน

ก็นานาจิตตังความชอบไมเหมือนกัน ตองพยายามอธิบายใหเขา

ฟง ตรงนี้เหมือนตองมีจิตวิทยา มีความเขาใจลูกคา ใจเขา ใจเรา 

เขาตองการอะไร และทาํไมถงึเปนแบบนัน้ จะพดูยงัไงใหเขาเขาใจ

เราดวย

จากเดมิเปนโฮมเมด ตอนนีล้กูคามากข้ึนมคีวามเปลีย่นแปลง

อยางไร 

 ตอนแรกทํากับแมสองคน พอเริ่มวางจําหนายในท็อปส 

ซเูปอรมารเกต็ เราเริม่ไมไหวแลว เพราะทํางานธนาคารกวาจะกลบั

มาบานก็ 3 ทุมแลวก็มาน่ังบมโยเกิรต ซึ่งดวยความท่ีการบม

โยเกิรตมันใชเวลานาน ทําตอนกลางคืน แลวตอนเชาก็เสร็จ 

ยอดขายเราก็โตข้ึนเรือ่ยๆ 

ฉะนัน้ไมไดเปนแคแฟชัน่เฉยๆ 

เพราะคดิวาคนจะเร่ิมเปลีย่น

พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร

ทีห่วานๆ หรือไมมปีระโยชน

มาเลอืกบริโภคอาหาร

ทีม่ปีระโยชนมากข้ึน

p12-16 Interview cs6.indd   15 9/5/2559 BE   8:30 PM



เปนความตัง้ใจ

ของตวัเองดวยวา 

เราจะเปนเจาแรกเสมอ 

และก็ตองตอบโจทยลกูคา 

เปนสิง่ทีไ่มมใีนประเทศไทย 

เราจะพยายามลองทาํอะไรใหมๆ  

ซ่ึงถาสามารถทาํไดก็ดี 

แตถาทาํไมไดก็ไมเปนไร

พยายามปรับปรุงตนทุนใหตํ่ากวาน้ี ปรับปรุงโอเปอเรชั่นใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เปาหมายคือพยายามลดตนทุนเหลานี้เพื่อ

กดราคาขายใหตํ่าลงเพื่อที่จะขยายตลาดไดเพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนี้ ในเร็วๆ นี้ เรามีเปาหมายท่ีจะออกโปรดักตใหม 

อยางนอย 2 โปรดักต เปนไลนใหม ตอนนี้คิดเอาไวแลว แตดวย

ความที่เราก็ไมไดมี R&D (Research & Development) ใหญโต 

แตทําเอง ศึกษาเอง ปรึกษานักโภชนาการ อาจารยมหาวิทยาลัย

บาง ฉะนั้นก็ตองคอยๆ เปน คอยๆ ไป แตที่แนๆ โปรดักตที่จะ

ทํานี้เราจะเปนเจาแรก เพราะเปนความตั้งใจของตัวเองดวยวา 

เราจะเปนเจาแรกเสมอ และก็ตองตอบโจทยลูกคา เปนสิ่งที่ไมมี

ในประเทศไทย เราจะพยายามลองทําอะไรใหมๆ ซึ่งถาสามารถ

ทําไดก็ดี แตถาทําไมไดก็ไมเปนไร 

 สวนจุดหมายใหญที่ฝนเอาไวคืออยากพัฒนาอาหารคนไทย

ใหเทียบเทากับสากล เชน ของเราดีกวาเพื่อนบานของเราแลว 

แตยังดีไมเทากับฮองกง สิงคโปร หรือแมแตอเมริกาเองก็ตาม 

อยากพัฒนาใหไปถึงจุดๆ นั้น ซึ่งตอนนี้ไดไปดูงานประเทศตางๆ 

เชน เกาหลี ซึ่งนวัตกรรมของเขาคอนขางสูงมาก เขาไปคุยกับ

ซัพพลายเออรเขาวา เขามีวิธีการทํายังไง มีเทคโนโลยีอะไรบาง 

คุณมีคําแนะนําอะไรสําหรับคนทําธุรกิจโฮมเมด

 อยางแรกใจตองรัก ตามมาดวยตองมีความมุงมั่นพยายาม 

ตองมีคอมมิตเมนต บางคนทําเหมือนเปนแฟชั่น ทําฆาเวลา 

ทําแลวเจอปญหา รูสึกยาก ขายไมได ทอแทเลิกดีกวา บางคนก็

ทําขึ้นมา เหนื่อย ไมสบายเลย กลับทํางานออฟฟศดีกวา บางคน

ทํางานออฟฟศมีชวงวันหยุด เสาร-อาทิตยก็ไปเที่ยวเลนดีกวา 

คือคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเทากัน ฉะนั้นเราจะแบงเวลายังไง 

เราไมไดบอกวาตองทุมเทกับงาน 100 เปอรเซ็นต แตอยางนอย

แทนที่จะเอาเวลาไปดูละคร เอาเวลามาอานหนังสือคนควา

หาไอเดียใหมๆ หรือเวลาทองเที่ยวตางประเทศ ถาเราลองใสใจ

สิ่งรอบๆ ขางวาเขามีอะไร ที่ประเทศไทยเราไมมี ที่พอเปน

ชองทางได ควรเก็บเอามาดวย  

แลวพอตัวเราตองมาจมกับงานดานโอเปอเรชั่น เราจะมองแคเปน

วันตอวัน พอเราเริ่มไปเร่ือยๆ จะคิดวามันไมไดแลว เรามองแค

ภาพเล็กๆ ไมไดมองภาพใหญ เราเลยตองคอยๆ สรางระบบขึ้น

มาเพื่อเราจะไดขยายออกมา แลวมาดูภาพกวางมากขึ้น ก็เลย

สรางโรงงานเลก็ๆ ขึน้มา เพราะถาจะขายในท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

ตองมี อย. มีมาตรฐานการผลิต ซึ่งก็เปนขอดีเพราะเราก็ให อย.

เขามาดู ซึ่งเขาแนะนําวาตองสรางยังไง ถาวัตถุดิบเขามาจะตอง

เขามายังไง หองผลิต หองบรรจุ หองสงออก จากนั้นก็สรางเปน

โรงงานเลก็ๆ ข้ึนมา สัง่เครือ่งจกัรเขามาในการทาํ จางพนกังานเพิม่ 

รูวาระบบหางตองมียังไง มีการจายเงิน วางบิลยังไง เราก็เซ็ตอัพ

ทุกอยางขึ้นมาใหเปนระบบ 

 จริงๆ พอเราเซ็ตทุกอยางเปนระบบ มีคุณแมเปนเหมือน

ผูจัดการทั่วไป การบริหารจัดการก็งาย 

มันเดินไปไดดวยตัวมันเอง ตอนน้ี

ยอดขายเดอืนหนึง่ 6,000-7,000 ถวย 

แตเราไมจาํเปนตองมานัง่ 24 ชัว่โมง

กับมัน เวลาก็จะมีมากขึ้นแลว 

กลับมาบานก็ดูบัญชี ใชเวลาวาง

มานั่งวางแผนจะพัฒนาตอยอดวา

จะขยายไปไดยงัไง จะผลติรสใหมๆ  

ขึ้นมา หรือวาจะมีโปรดักตแปลกๆ 

ขึ้นมาดีกวา ซึ่งดวยความที่

ทุกอยางมันถูกเซ็ตใหเปนระบบแบบนั้นจึงยังไมคิดที่จะออกจาก

งานธนาคาร มันอยูท่ีการจัดการ การสรางระบบ ถาทําไดก็จะ

สามารถทํา 2 อยางไดไปพรอมๆ กัน ยิ่งดวยการที่ทํางาน

ไฟแนนซมา เลยสรางระบบที่สามารถติดตามไดตลอด วนันีข้าย

ไดเทาไหร ตนทุนเปนยังไง สาขาไหนยอดขายขึ้น สาขาไหน

ยอดขายลง เพราะอะไร เราจะมานั่งดูตรงนี้มากกวาเพื่อแกไข

จากมนุษยเงินเดือนเมื่อมาทําธุรกิจมีความแตกตางกัน

มากมั้ย

 ตางกนัมากเหมอืนเปนคนละโลก ทาํงานในออฟฟศก็นัง่ทาํงาน 

มีงานเขามา ไปหาลูกคา หรือวาคุยกับเจานาย ก็มีความเครียด

ของมนัระดบัหนึง่ แตถาทาํธรุกจิของตนเองมนัจะมจีดุใหคดิตัง้แต

เชายันเย็น เชน คนงานลาออก หรือวาซัพพลายเออรไมสงของ

เขามา มีเรื่องตองบริหารเงินของเราดวย เชน ถาจะสั่งถวยเขามา 

ก็ตองดูเครดิตเทอมดวย เราสั่งมาเยอะก็ไมไดกําลังเรานอยก็ตอง

เจรจาตอรอง อีกขอหนึ่งเมื่อทําธุรกิจแลวเช่ือวาทุกคนตองเจอ

เหมือนกัน คือตองมีพนักงานที่มาทํางานตอจากเรา เรายังเล็ก 

พนักงานไมเยอะ พนักงานเราอาจจะมีเทิรนโอเวอรคอนขางสูง 

กวาจะเทรนคนข้ึนมา พอเบ่ือก็ออก เราตองพยายามทํายังไง

ใหเขาทํางานอยูกับเรา 

คุณวางเปาหมายเอาไวยังไงบาง

 มาถึงวันนี้ก็ถือว าเกินความคาดหมายมาก ไมคิดว าจะ

สรางแบรนดขึ้นมาจากไมมีอะไรเลย จนตอนนี้เปนที่พูดถึงกัน

มากขึ้น แตวาตอนนี้เราคิดวาเราตองโตไปอีกขั้น ตองทําใหบรรลุ

จุดหมายท่ีเราตั้งเอาไว คือการขยายตลาด ตอนน้ีคนกรุงเทพฯ 

รูจัก Innocentcow คอนขางดีแลว แตคนตางจังหวัดเขาอาจยัง

เขาไมถึงผลิตภัณฑตัวนี้ ดังนั้น ความตั้งใจคืออยากขยายตลาด

ไปตางจังหวัดใหมากข้ึน เพ่ือใหไดยอดขายสักเดือนละลานบาท 

จากวันนี้เราได 400,000 บาท ซึ่งคิดวายิ่งเราขยายไปมากเทาไหร

คนก็ยิ่งรูจักกรีก โยเกิรตมากขึ้น มันก็จะโตขึ้นไปไดอีก โดยตอนนี้
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     ตาล-ณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย ท�ำกระเป๋ำผ้ำเย็บติดกับหวำยขำยครั้งแรก

เมื่อตอนอยู ่ปี 3 โดยเธอตั้งใจท�ำอะไรสักอย่ำงเพื่อขำยในงำน Gift  

ของมหำวิทยำลัย ประจวบเหมำะกับช่วงนั้นที่บ้ำนมีท้ังตะกร้ำหวำย 

และกระเป๋ำผ้ำแคนวำส เธอจึงหยิบสองสิ่งนี้มำเย็บติดกันเป็นกระเป๋ำ 

Bucket Tote ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงดี แต่กระนั้นเมื่อขึ้นปี 4 ก็ได้

หยุดไป และกลับมำลุยงำนกระเป๋ำอีกครั้งหลังเรียนจบโดยใช้ชื่อแบรนด์ 

Nuttiyar ที่สินค้ำหลักยังคงเป็นกระเป๋ำเย็บติดกับหวำย หำกแต่มีควำมพิเศษ

เพิ่มขึ้นอย่ำงควำมหลำกหลำยของทรงกระเป๋ำ และคุณภำพที่ผู้ใช้ต่ำงพอใจ

 “ตอนท�ำกระเป๋ำขำยในงำน Gift เรำเย็บกระเป๋ำติดกับหวำยด้วยมือ ท�ำให้

ในหนึ่งวันเย็บกระเป๋ำได้ไม่กี่ใบ กำรยึดติดระหว่ำงกระเป๋ำกับหวำยยังสู้กำรเย็บ 

ด้วยจักรไม่ได้ และตะกร้ำหวำยที่ขำยในตลำดมีรูปทรงไม่หลำกหลำย ดังนั้น  

เมื่อตัดสินใจจะท�ำแบรนด์อย่ำงจริงจัง เรำจึงเลือกท่ีจะออกแบบตะกร้ำหวำยเองแทนกำรซื้อ 

จำกตลำด และให้ชำวบ้ำนในชุมชนจังหวัดอ่ำงทองเป็นผู้สำน เพรำะพวกเขำสำนกระเช้ำปีใหม ่

กันอยู่แล้ว ส่วนเรำเหมือนเข้ำไปสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้พวกเขำในช่วงกลำงปี และหลังจำกท่ีได้

ช่ำงสำน ขั้นตอนต่อไปคือ หำช่ำงเย็บ ซึ่งช่วงแรกต้องแก้ไขงำนหลำยครั้งมำกกว่ำจะได้กระเป๋ำ 

ที่ถูกใจทั้งในเรื่องดีไซน์และคุณภำพ”

 ส�ำหรบัเรือ่งของคณุภำพกระเป๋ำ เธอบอกกบัเรำว่ำ ตะกร้ำหวำยทกุใบทีน่�ำมำเย็บเป็นก้นกระเป๋ำ

มีควำมแข็งแรง ทนทำน สำมำรถรองรับน�้ำหนักสิ่งของในกระเป๋ำได้ เพรำะมีผ้ำซับในที่ก้นกระเป๋ำ

ช่วยพยุงน�้ำหนักของส่ิงของไว้ ส่วนเหตุผลที่เลือกใช้กระเป๋ำผ้ำแคนวำส เพรำะเนื้อผ้ำแคนวำส 

มีควำมหนำและแข็งแรง เหมำะจะน�ำมำเย็บติดกับหวำยมำกกว่ำผ้ำชนิดอื่น ไม่เพียงเท่ำนี้ กระเป๋ำ 

Nuttiyar ยังท�ำควำมสะอำดและดูแลรักษำง่ำย โดยส่วนที่เป็นกระเป๋ำผ้ำสำมำรถซักเฉพำะจุดได้ 

และหำกก้นกระเป๋ำเปียกน�้ำให้รีบน�ำไปผึ่งให้แห้ง เพรำะไม่เช่นนั้นจะท�ำให้หวำยขึ้นรำ

 กระเป๋ำ Nuttiyar ม ี3 ทรงให้เลือก คือ กระเป๋ำ Bucket Tote เหมำะส�ำหรบัสะพำยในวันสบำยๆ 

โดยมีทั้งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก กระเป๋ำ Square Tote เป็นท่ีนิยมในกลุ่มสำวๆ วัยท�ำงำน  

ตลอดจนรุ่นคุณแม่ เพรำะใส่ Notebook และ iPad ได้ และกระเป๋ำ Cami Tote ที่ลูกค้ำส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ โดยกระเป๋ำทรงนี้ถูกออกแบบให้สำมำรถใส่เอกสำร A4 ได้ ส่วนสีสัน

ของกระเป๋ำมีให้เลือกกว่ำ 7 สี โดยข้อดีของกำรมีกระเป๋ำหลำยสีคือ 1.เป็นกำรเพิ่มตัวเลือกให้กับ

ลูกค้ำ และ 2.ช่วยดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดีเมื่อน�ำมำจัดวำงด้วยกัน ทั้งนี้จำกกำร

สังเกตของเธอพบว่ำ ลูกค้ำไทยนิยมซื้อกระเป๋ำสีกรม ขณะที่ลูกค้ำจีนและไต้หวันชอบกระเป๋ำสีสด 

เช่น สีเหลืองและสีแดง และลูกค้ำญี่ปุ่นชอบกระเป๋ำสีขำวและสีด�ำ

 อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกเธอจะขำยกระเป๋ำ Nuttiyar ผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงเฟซบุ๊ก 

และอินสตำแกรม และฝำกขำยตำมร้ำนขำยสินค้ำงำนดีไซน์ต่ำงๆ ท่ีอยู่ใกล้สถำนท่ีท่องเท่ียว  

เพรำะเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่ท�ำให้ลูกค้ำต่ำงชำติรู้จักแบรนด์ เธอยังเน้นส่งกระเป๋ำเข้ำร่วมประกวด

โครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนดีไซน์ด้วย เพรำะมองว่ำกำรเข้ำร่วมประกวดโครงกำรเหล่ำนี้เป็นอีก

หนึ่งวิธีท่ีช่วยประชำสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู ้จักในกลุ่มคนที่ชื่นชอบงำนดีไซน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 

กลุ่มลูกค้ำหลักของแบรนด์นอกเหนือจำกกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษำ สำวๆ วัยท�ำงำน  

และรุ่นคุณแม่

 “กำรท�ำให้แบรนด์น่ำสนใจและเป็นท่ีรูจ้กันอกจำกท�ำได้ด้วยวธิส่ีงงำนเข้ำประกวด และซือ้โฆษณำ

บนเฟซบุ๊กเพื่อให้คนเห็นเพจของแบรนด์มำกยิ่งขึ้น เรำยังต้องให้ควำมส�ำคัญกับภำพ Lookbook 

ส�ำหรับโพสต์ในช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ ด้วย โดยหลำยคนอำจมองข้ำมเรื่องนี้ เพรำะมองว่ำแบรนด์

กระเป๋ำไม่ใช่แบรนด์เส้ือผ้ำแฟช่ัน แต่ในควำมเป็นจริง ลูกค้ำไม่ได้ต้องกำรรู้แค่ข้อมูลสินค้ำ แต ่

พวกเขำยังต้องกำรรู ้ว่ำต้องแต่งตัวอย่ำงไรเพื่อให้เข้ำกับกระเป๋ำที่สะพำย และกำรที่แบรนด์ 

ไม่มองข้ำมเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่ำนี้ยังท�ำให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกประทับใจในแบรนด์ด้วย”  

ตำลกล่ำวปิดท้ำย  

NUTTIYAR
งานหัตถกรรม + งานผ้า 

Text :  Kritsana S. / Photo : Otto

เหตุผลหลักที่เลือกหยิบงานหัตถกรรมไทย

อย่างงานหวายมา Mix&Match เข้ากับกระเป๋าผ้าแคนวาส 

เพราะอยากให้ลูกค้าได้ใช้กระเป๋าที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่น ไม่ซ�้ำใคร  

และเกิดควำมรู้สึกหลงรัก

ในงานหวายที่สานอย่างประณีตโดยช่างคนไทย 

 nuttiyartaan
 nuttiyar
 nut_tarn
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 ด้วยควำมที่เป็นคนรักกำรแต่งตัว มีสไตล์กำรแต่งตัวที่จี๊ดจ๊ำด ชอบ 

สวมใส่เครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ขำดไม่ได้คือต่ำงหู 

คู ่ใหญ่ แต่มักจะเจอปัญหำว่ำแม้ต่ำงหูจะสวยถูกใจแค่ไหนแต่ด้วย 

ขนำดท่ีใหญ่จึงท�ำให้มีน�้ำหนักมำกตำมไปด้วย จึงเป็นกำรยำกท่ีจะหำ 

ต่ำงหูถูกใจ จนกระท่ังวันหนึ่งเม่ือเห็นของเล่นเด็กท่ีเป็นพลำสติก 

น�ำ้หนกัเบำ จงึป๊ิงไอเดยีขึน้มำว่ำ น่ำจะลองเอำมำท�ำต่ำงห ูเพรำะนอกจำก

พลำสติกจะน�้ำหนักเบำแล้วยังมีสีสันสดใสถูกใจอีกด้วย 

 “พอได้ไอเดียก็ลองท�ำดูเลย ไปเดินส�ำเพ็งซื้อของเด็กเล่น ชิ้นแรกเริ่มจำก

ของเล่นท่ีเป็นหลอดด้ำย เอำมำติดริบบิ้นเพิ่ม ติดก้ำนเหล็ก ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มี 

เครื่องไม้เครื่องมืออะไร ใช้ของที่อยู่ใกล้ตัวมำตอกมำติด จำกนั้นก็ใส่เลย ปรำกฏมีคนมำทักว่ำ

สวย เก๋ดี ไม่เหมือนใคร ก็เลยลองท�ำขำย แรกๆ เพื่อนที่มำซื้อก็ซื้อเพื่อใส่ไปงำนปำร์ตี้ คนที่เห็น

จำกงำนปำร์ตี้ก็ตำมมำซื้อต่อ มันเป็นลักษณะบอกต่อกันปำกต่อปำก นี่เป็นกำรเริ่มต้นธุรกิจ  

ที่เริ่มมำจำกปัญหำและควำมต้องกำรของตนเอง อยำกมีต่ำงหูชิ้นใหญ่ที่ใส่สบำยไม่หนัก  

และต้องมีดีไซน์เก๋ๆ ตำมสไตล์กำรแต่งตัวของตัวเอง ดังน้ัน มันจึงออกมำเป็นตัวเรำ ซึ่งก็มี 

กลุ่มคนที่เขำแต่งตัวสไตล์แบบนี้อยู่แล้ว เขำก็ชอบ”

 เหตผุลทีปุ่ก๊ก้ีใช้ชือ่แบรนด์ว่ำ Monsterears กส็ะท้อนออกมำในควำมเป็นโปรดกัต์ทีแ่ปลกตำ 

ไม่เหมือนใคร โดยคอนเซปต์ของแบรนด์คือแฟนตำซีบวกจินตนำกำร ซึ่งเธอจะลงมือท�ำเอง 

ทุกชิ้น ทั้งกำรออกแบบ กำรเลือกของเล่นเด็กมำท�ำ กำรตกแต่ง และกำรติดก้ำนเหล็ก ตำ่งหู 

Monsterears จึงเป็นงำนแฮนด์เมดด้วยสมองและสองมือของเธอเองทุกชิ้น   

 ทัง้นี ้ปุก๊ก้ีเริม่สร้ำงสรรค์ต่ำงห ูMonsterears ออกมำขำยพร้อมๆ กบักำรสร้ำงแบรนด์ไปด้วย 

โดยเริ่มจำกขำยผ่ำนทำงอินสตำแกรม เฟซบุ๊ก โดยตัวเธอจะเป็นพรีเซ็นเตอร์เอง จำกลูกค้ำ 

ไม่กีร่ำยทีเ่ข้ำมำซือ้กเ็ริม่มกีำรบอกต่อๆ กนั ต่ำงหแูบรนด์ Monsterears นอกจำกจะมเีอกลกัษณ์

ที่สีสันและขนำดใหญ่สะดุดตำแล้ว ลูกค้ำยังสำมำรถเลือกแบบเลือกสีในแบบเฉพำะที่ตัวเอง

ต้องกำรในรูปแบบของกำรสั่งท�ำได้ด้วย และแม้ต่ำงหูแบรนด์ Monsterears จะมีลูกค้ำ 

เป็นกลุ่มคนที่รักแฟช่ันแต่งตัวจี๊ดจ๊ำดซึ่งเป็นลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม แต่ด้วยควำมที่ไอเดียลักษณะ 

เช่นนี ้ เธอท�ำเป็นเจ้ำแรกจงึท�ำให้สำมำรถครองตลำดได้ แถมยงัท�ำได้ดด้ีวยซ�ำ้ เพรำะท�ำไปท�ำมำ 

ก็ขำยดีจนต้องลำออกจำกงำนมำลุยท�ำ Monsterears อย่ำงเต็มตัว

 “มีลูกค้ำทั้งลูกค้ำไทยและต่ำงชำติพอๆ กัน ซึ่งลูกค้ำต่ำงชำติจะสั่งซื้อทีละมำกๆ เพื่อเอำไป

ขำยต่ออกีท ีงำนแฮนด์เมดคนไทยชอบดูถูก แต่เรำให้ค่ำไอเดียงำนแฮนด์เมดเรำจะไม่เหมอืนใคร 

ซึ่งลูกค้ำต่ำงชำติจะมีก�ำลังซื้อเยอะกว่ำ จุดเด่นอย่ำงหนึ่งที่เรำพยำยำมท�ำคือเป็นต่ำงหูที่เล่นได้ 

เช่น เรำเอำของเล่นเดก็ทีเ่ป็นโซ่มำร้อยเข้ำด้วยกัน 3 ข้อ ถ้ำลกูค้ำเบือ่อำจจะเลอืกเอำออกข้อหนึง่

ให้เหลือแค่ 2 ข้อก็ได้ หรือจะสลับสีกันก็ได้ ดังนั้น ซื้อต่ำงหู 1 คู่แต่เหมือนมี 2 คู่ แล้วตอนหลัง

เรำเปิดรับออร์เดอร์ที่ลูกค้ำสำมำรถส่ังท�ำได้ อย่ำงลูกค้ำจะไปงำนปำร์ตี้ซึ่งธีมปำร์ตี้เป็นสีชมพู 

ก็อยำกให้เรำออกแบบให้ใหม่พิเศษเป็นสีชมพู ใส่ควำมต้องกำรของเขำรวมกับไอเดียของเรำ 

ก็เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้สินค้ำ โดยตัวเรำเองก็จะคอยติดตำมเทรนด์ด้วยว่ำตอนนี้อะไรมำ  

แบรนด์ไฮเอ็นด์เล่นอะไรกัน เช่น ช่วงนี้ดอกไม้ก�ำลังมำ ก็เอำเรื่องรำวของดอกไม้มำท�ำ หรือ 

ถ้ำเป็นเวลำซัมเมอร์ก็จะเน้นสีสัน เช่น ปลำดำวสีส้มสดใส แต่ทุกอย่ำงต้องใส่ควำมเป็นตัวเรำ

เข้ำไปด้วย”

 นอกจำกท�ำต่ำงหูแล้ว ปุ๊กกี้ยังเริ่มท�ำเครื่องประดับอื่นๆ อย่ำงโชคเกอร์ เพิ่มเติมขึ้นมำด้วย 

และในอนำคตเธอตัง้ใจจะสร้ำงแบรนด์ออกไปให้เป็นท่ีรูจ้กัมำกขึน้ เพรำะเชือ่ว่ำยงัมคีนท่ีแต่งตวั

แนวเธออีกมำกทีต้่องกำรเครือ่งประดบัควำมแปลกใหม่ เพยีงแต่ยงัหำไม่เจอ ขณะเดยีวกันลกูค้ำ

ต่ำงประเทศก็มีออร์เดอร์เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้น เป้ำหมำยหนึ่งของเธอในเวลำอันใกล้คือกำร 

เปิดร้ำนเป็นของตนเอง  

MONSTEREARS
ต่างหูคู่ใหญ่แต่โดนใจ

Text : Ratchanee / Photo : Otto

นอกจำกควำมเป็นเจ้ำแม่แฟชั่น 

ที่มีแนวทางการแต่งตัวชัดเจนในแนว Street Style 

ที่ไม่อาจละสายตาเมื่อเจอเธอ ปุ๊กกี้-รมณ สรำญรมย์ 

ยังลุกขึ้นมาท�าแบรนด์ต่างหูที่ใส่ไอเดียแปลกแตกต่าง 

ด้วยการหยิบเอาของเล่นเด็กมาดีไซน์ 

ภำยใต้แบรนด์ Monsterears 

	 รมณ	สราญรมย์	
 @monsterearss
 @ramonesaranrom
 pukkymonsterears 
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Text : Kritsana S. 

รักษาความสนใจของลูกค้า

	 ทุกวันนี้เมื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ 

จะพบกับข้อมูลมากมายท่ีหากจะอ่านให้ครบทุกข้อมูลก็เกรงจะไม่ไหว	

ฉะนั้นหลายคนจึงเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่สนใจ	 และเพิกเฉยกับข้อมูลที ่

ไม่ก่อประโยชน์ให้กับตน	 ทั้งนี้จากการส�ารวจของ	 Microsoft	 เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของมนุษย์	พบว่า	ในปี	พ.ศ.2543	ผู้คนใช้เวลากับข้อมูลที่ตน

สนใจ	12	วินาที	ขณะที่ในปี	พ.ศ.2558	ลดเหลือเพียง	8	วินาที	ซึ่งน้อย

กว่าระยะเวลาที่ปลาทองให้กับสิ่งที่มันสนใจเสียอีก	ดังนั้น	แบรนด์จึงควร

รู้เทคนิคที่ท�าให้ลูกค้าอยู่กับข้อมูลที่แบรนด์น�าเสนอนานที่สุด

เช็กให้ชัวร์ว่าเว็บไซต์โหลดเร็ว

	 	 	 เพราะระยะเวลาในการโหลดเว็บไซต์มีผลอย่างมากต่อความสนใจ 

ของผูเ้ข้าชม	โดยสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้เวบ็ไซต์โหลดช้าคอื	ภาพบนเวบ็ไซต์

ที่มีมากเกินจ�าเป็น	 ท้ังนี้	 มีงานวิจัยหนึ่งระบุ	 ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะกดปิด

เว็บไซต์ที่โหลดนานทันที	เพราะการรอเว็บไซต์โหลด	1	วินาที	ท�าให้พวก

เขาเสียเวลาในการท�าสิ่งต่างๆ	ไป	7	เปอร์เซ็นต์	

 Note :	เวบ็ไซต์ควรเปิดบนมอืถอืได้ด้วย	เพราะผูค้นสมยันีใ้ช้เวลากว่า	

80	เปอร์เซ็นต์ไปกับการใช้งานโซเชียลมีเดียบนมือถือ	โดย	52	เปอร์เซ็นต์

ใช้มือถือในการแชร์ข้อมูลท่ีพบบนโซเชียล	 และ	 41	 เปอร์เซ็นต์ค้นพบ 

แบรนด์ใหม่ๆ	ผ่านการใช้งานโซเชียลบนมือถือ

ดึงดูดความสนใจด้วยภาพ 

		จากการศึกษาพบว่า	สมองของคนเราใช้เวลาเพียง	0.25	วินาทีในการ

ประมวลผลภาพ	 ซึ่งเร็วกว่าการประมวลผลข้อความถึง	 60,000	 เท่า	 

ดังนั้น	 แบรนด์จึงควรน�าเสนอแคมเปญทางการตลาดหรือข้อมูลผ่าน

รูปภาพและกราฟิกเพื่อดึงดูดใจลูกค้า	นอกจากนี้	การน�าเสนอข้อมูลผ่าน

วดิโีอยงัเป็นสิง่ส�าคญัทีค่วรท�า	เพราะผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ใช้เวลา	100	เปอร์เซน็ต์

ในการชมวิดีโอ	และ	85	เปอร์เซ็นต์ตัดสินใจซื้อหลังจากชมวิดีโอแนะน�า

สินค้า

ส่งข้อมูลให้ถึงลูกค้า 

	 นอกจากนักการตลาดต้องสร้างแคมเปญทางการตลาดหรือสร้าง 

รูปแบบการน�าเสนอข้อมูลของแบรนด์ให้น่าสนใจแล้ว	 พวกเขาต้อง 

ไม่เกยีจคร้านท่ีจะส่งมนัไปให้ถึงลกูค้า	และต้องส่งอย่างน้อย	7	ครัง้	เพราะ

จะท�าให้ลูกค้าเกิดความสนใจในแคมเปญหรือข้อมูลท่ีได้รับ	 ซึ่งตรงตาม

ทฤษฎี	 Mere	 Exposure	 Effect	 ท่ีพูดถึงการรู้สึกชอบบางส่ิงบางอย่าง 

เพียงเพราะพบเห็นสิ่งนั้นซ�้าๆ		

เหตุผลที่ท�าให้

อินโฟกราฟิกไม่โดนใจ

ขาดการโปรโมต

แม้อินโฟกราฟิกจะสวยแค่ไหน	 แต่หากไม่ได้รับการโปรโมตก็ย่อมไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร	 

ซึ่งการโปรโมตท�าได้ทั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เช่น	 โพสต์อินโฟกราฟิกบนหน้าเพจเฟซบุ๊กของแบรนด์	และปักหมุด

ไว้บนสุด	แชร์อินโฟกราฟิกไปยังเฟซบุ๊กตนเอง	 เพื่อน	กลุ่ม	และเพจอื่นๆ	ที่ดูแล	และส่งอินโฟกราฟิกไปยังอีเมล

ของลูกค้า	 ส่วนการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กเพื่อโปรโมตโพสต์อินโฟกราฟิก	 โดยวิธีนี้ 

ช่วยให้โพสต์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

ออกแบบไม่น่าสนใจ 
	ไม่มคีวามแปลกใหม่	ขาดความสร้างสรรค์	ใช้ภาพทีไ่ม่สอดคล้องกับเนือ้หา	รวมไปถึงเนือ้หาทีน่�ามาท�า

อินโฟกราฟิกมีความยาวเกินไป	และให้รายละเอียดเยอะเกิน	จึงท�าให้อ่านแล้วรู้สึกเบื่อ	ดังนั้น	ควรเลือกน�าเสนอ

เฉพาะประเดน็หลักๆ	ท่ีส�าคัญ	มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน	และระบุแหล่งทีม่าของเนือ้หาทกุคร้ังเพือ่เสริมความน่าเช่ือถือ

อินโฟกราฟิกเป็นการน�าเสนอข้อมูลที่หลายแบรนด์นิยมน�ามาใช้ เพราะท�าให้ลูกค้าเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล เช่น ความรู้ 

เหตุการณ์ส�าคัญ ข่าวสารประจ�าวัน และเทคนิคต่างๆ ที่แบรนด์ต้องการสื่อได้อย่างง่ายดาย แต่กระนั้นบ่อยครั้ง

ที่แบรนด์มักประสบปัญหาอินโฟกราฟิกไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้

ออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างไรให้น่าสนใจ?

• ตั้งชื่ออินโฟกราฟิกให้สั้นกระชับ แต่น่าสนใจ

• หากเนื้อหาที่ใช้ท�าอินโฟกราฟิกเป็นตัวเลข แนะน�าให้น�าเสนอผ่านกราฟแบบต่างๆ หรือเพิ่มขนาด

ของตัวเลขให้โดดเด่น ส่วนเนื้อหาที่เป็นบทความให้น�าเสนอผ่านภาพพร้อมค�าบรรยายเล็กน้อย  

และเพื่อความสนุกในการอ่าน แนะน�าให้เลือกใช้ภาพที่ดูสนุกและใช้สีสันที่สดใส ทั้งนี้ภาพที่ใช้ 

ควรถูกลิขสิทธิ์ด้วย

• การออกแบบอินโฟกราฟิกแบบ Timeline เหมาะส�าหรับการน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัต ิ

หรือเหตุการณ์ส�าคัญในช่วงเวลาต่างๆ เพราะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายที่สุด

การส่งอินโฟกราฟิกให้เหล่าคนดังช่วยโปรโมตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท�าให้อินโฟกราฟิกถูกแชร์ต่อ 

อย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกันนี้ ในอินโฟกราฟิกควรระบุช่องทางติดต่อแบรนด์  

และฝังลิงก์เว็บไซต์ลงไปด้วย เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้โดยง่ายเพียงคลิกที่ภาพ  
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 Tech Startup
Text : กองบรรณาธิการ

  “ที่บ้านท�าธุรกิจเกษตรคือผลิตเมล็ดพันธุ์ผักส่งให้กับเกษตรกร

และส่งออก ท�าให้มีโอกาสไปเจอเกษตรกรบ่อย พอเรียนจบได้ 

เข้ามาเป็น SME ท�าโรงผักอยู่ที่ตลาดไท ซื้อของสดจากเกษตรกร

แล้วเอามาคัดล้างท�าความสะอาดส่งให้ร้านอาหาร เป็นพ่อค้า

คนกลางเรียกว่าฟูดเซอร์วิส หลังจากที่ท�ามาปีกว่าก็เริ่มเห็นว่า  

มันมีความยุ่งเหยิงอยู่เยอะมาก และเริ่มเห็นภาพใหญ่ว่าจริงๆ  

แล้วตลาดตรงนีม้นักระจดักระจาย เวลาจะไปหาลกูค้าทีร้่านอาหาร

แต่ละทีจะต้องขับรถไปหาถงึท่ี เวลาท่ีเราเจอเขารู้สกึว่า เขาดใีจมาก

ทีไ่ด้เจอเรา เพราะเขาก็หาซพัพลายเออร์ทีม่คีณุภาพยากเหมอืนกนั 

เลยรู้สึกว่าถ้าคนสองคนมันเจอกันยาก ก็น่าจะตอบโจทย์ด้วย

มาร์เก็ตเพลส เอาเทคโนโลยีมาคอนเน็กระหว่างซัพพลายเออร์

ของสดกับกลุ่มร้านอาหาร”

 อนัทีจ่รงิแล้ว พงษ์ลดามีเพียงไอเดยีน้ีเท่าน้ัน แต่การท่ีมีโอกาส

เข้าร่วมโครงการดีแทค แอคเซเลอเรท ท�าให้เธอมั่นใจว่า ไอเดียนี้

สามารถไปต่อได้จริง จึงฟอร์มทีมกับเพื่อนที่ถนัดด้านโปรแกรม  

ใช้เวลา 2 เดือนพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ และท�าเบต้าลอนช ์

แชร์ในเฟซบุ๊ก ปรากฏว่าภายในเวลา 48 ชั่วโมงมีร้านอาหาร 

มาลงทะเบียน 500 ร้าน และมีซัพพลายเออร์ลงทะเบียน 100 ราย 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่มีอยู่จริง 

 “เราโทร.คุยกับร้านอาหารและซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียน 

ทกุคน ท�าให้เราได้เซกเมนต์กลบัมาว่าใครท่ีใช่ ใครท่ีไม่ใช่ โดยกลุ่ม

ซัพพลายเออร์จาก 100 รายนั้นแบ่งได้เป็นกลุ่ม By-Product  

 “เวลาทีร้่านอาหารส่งออร์เดอร์มาให้คอืเวลาปิดร้านแล้ว สีทุ่ม่ถึง

ตีหนึ่งซึ่งเป็นการท�างานกลางคืน ส่งมาทางไลน์ แฟกซ์ อีเมล  

กว่าเราจะรวบรวมออร์เดอร์เสร็จตีหนึ่งตีสองแล้วต้องท�าบิล  

ออกอนิวอยซ์เสร็จตสีี ่ซึง่ตอนนัน้เรามีลกูค้าแค่ 10 ร้านเอง กรู้็สกึว่า

มันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วเหรอ เลยต่อเป็นเวิร์กโฟร์ขึ้นมา ฉะนั้น 

Freshket จึงเป็นมาร์เก็ตเพลสที่ต่อกับเวิร์กโฟร์หลังบ้านเพื่อให ้

ทั้งสองฝั่งท�างานได้สะดวกมากขึ้น”

 ส�าหรบัอนาคต พงษ์ลดาตัง้ใจจะขยาย Freshket ทัง้ในส่วนของ 

อัพสตรีมและอัพสเกล กล่าวคือ ในส่วนของอัพสตรีมเป็นการ 

เข้าถึงกลุม่เกษตรกรโดยตรงให้มากขึน้ โดยในช่วงแรกจะเน้นกลุม่

สมาร์ตฟาร์มเมอร์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี ส่วนการ 

อพัสเกลเป็นการเข้ากลุม่ร้านอาหารทีเ่ป็นเชนมากข้ึน จากนัน้ขยาย

ไปยงักลุม่โฮเตล็ โรงเรยีน โรงงาน โรงพยาบาล รวมถงึกลุม่สุดท้ายคอื 

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก 

 แม้ในตอนนี้ พงษ์ลดาจะเป็น Startup ท่ีเพิ่งเริ่มต้นจริงๆ  

แต่ด้วยแนวคิดของ Freshket ท่ีมีความเฉพาะและมีความเป็นท้ัง

มาร์เก็ตเพลสในลักษณะ B2B ที่ต่อเข้ากับเวิร์กโฟร์หลังบ้านท่ียัง 

ไม่ค่อยมีใครท�า ที่ส�าคัญคือต้องยอมรับว่าสินค้าเกษตรนอกจาก 

จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วยังมีความซับซ้อน ซึ่งหากไม่ได้อยู่ 

ในอุตสาหกรรมนีจ้รงิๆ จะยากในการท�าความเข้าใจ นีจ่งึเป็นจดุแขง็

ของ Freshket ทีพ่งษ์ลดาบอกว่า ท�าให้ Freshket ก�าลงัเป็นทีส่นใจ

ของนักลงทุน   

คือผู้ผลิต ซีอิ๊ว น�้าปลา เป็นเจ้าของโรงงาน เขามองว่าเป็นอีก 

ช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้เขาเข้าถึงร้านอาหารมากข้ึนนอกจาก 

โมเดิร์นเทรด ขณะที่อีกกลุ่มคือเกษตรกร ที่เป็นสมาร์ตฟาร์มเมอร์ 

ซึ่งพยายามหาช่องทางเข้าร้านอาหารอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มที่สาม 

เรียกฟูดเซอร์วิส ก็เป็นคนกลางที่ซื้อของมาแล้วส่งร้านอาหารอีกที 

ที่นี่กลุ่มที่เหมาะกับเราจะเป็นใครก็ได้ แต่เขาต้องยินดีส่งสินค้า 

เข้าร้านอาหารด้วยตนเอง และต้องยอมรบัในเงือ่นไขการรบัประกนั

สินค้า ซึ่งพอเราสกรีนแล้วเหลือ 50 ราย ส�าหรับร้านอาหาร เราก็

โทร.ไปคุยเหมือนกัน เลยได้เซกเมนต์ที่เราต้องการคือกลุ ่ม 

ร้านอาหารที่มีประมาณ 1-3 สาขา ราคาอาหารต่อหัวประมาณ  

300 บาท ซึ่งก็คือกลุ่ม B ขึ้นไป เพราะกลุ่มนี้สามารถบวกราคา 

เพิ่มได้โดยการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มที่มี 

เชนใหญ่เขามีอ�านาจการซื้อสูงในการเรียกซัพพลายเออร์ 20 เจ้า

มาเสนอราคากนัเลย ฉะนัน้ตรงนัน้เราจะไม่ไปแตะ เพราะเบือ้งต้น

เราอยากสร้างตลาดทีมั่นเป็นธรรมชาต ิซึง่ร้านอาหารจาก 500 ราย 

ก็ได้เหลือ 250 ราย” 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่พงษ์ลดาอยู่ในธุรกิจนี้มานาน ท�าให้

รูว่้าแค่ท�าให้ฝ่ังซพัพลายเออร์และร้านอาหารได้มาเจอกนันัน้ไม่พอ 

เพราะยงัมกีารท�างานทีอ่ยูห่ลงับ้านอกีมากทีม่ปัีญหา ดงันัน้ นอกจาก

จะเป็นมาร์เก็ตเพลสซ่ึงเป็นส่วนของหน้าบ้านแล้ว Freshket  

จึงยังเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟร์หลังบ้าน เพื่อให้การท�างานทั้งของ

ซัพพลายเออร์และร้านอาหารสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ภาพความคึกคักของตลาดไทที่มีการซื้อ-ขาย 24 ชั่วโมง มีรถวิ่งเข้า-ออกตลอดเวลา รวมถึงมีการคะเนกันว่า ที่นี่มีมูลค่าการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรกันถึง

วันละ 500 ล้านบาท คงบ่งบอกได้ว่าตลาดสินค้าเกษตรนี้มีมูลค่ามหาศาลเพียงใด ดังนั้น เมื่อได้มาเป็น SME เต็มตัวด้วยการเปิดโรงผักหรือเป็นฟูดเซอร์วิส

ในตลาดไทที่ส่งสินค้าเกษตรให้กับร้านอาหาร ท�าให้ พงษ์ลดา พะเนียงเวทย ์มองเห็นช่องทางการเติบโต จึงผันตัวเองจาก SME มาเป็น Tech Startup 

ท�าแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสที่ท�าให้ผู้ซื้อซึ่งคือร้านอาหาร และผู้ขายคือฝั่งซัพพลายเออร์มาเจอกันได้ง่ายและสะดวกขึ้น 

Freshket
ตลาดสดออนไลน์
ส�ำหรับร้ำนอำหำร
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Text : Kritsana S.

ยศสรัล แต้มคงคา ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ทายาทรุ่นที่ 3 

ที่ต้องมารับไม้ต่อการบริหารงานบริษัทที่สั่งสมชื่อเสียง

มายาวนานกว่า 44 ปี อย่างบริษัท โรงงงานผลิตภัณฑ์

อาหารไทย จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

ตราไวไว และตราควิกแสบ ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ฝ่ายการตลาด ซึ่งการได้รับรู้เรื่องราวของคุณปู่ 

พร้อมทั้งความชอบส่วนตัวในเรื่องต่างๆ 

ล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีในการท�างานของเขา

ทะเลมัลดีฟส์

    “เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า หรือต้องการชาร์จพลังให้ตนเอง ผมจะออกเดินทาง

ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ แต่สถานที่ที่ผมชอบไปมากที่สุดคือ ทะเล  

ส�าหรบัผมแล้วการไปเทีย่วทะเลไม่ใช่การไปด�าน�า้ แต่มนัคือการไปนัง่ฟังเสยีง

คลื่น และไปสัมผัสบรรยากาศที่งดงามของทะเล โดยส่วนตัวผมชอบมัลดีฟส์ 

มัลดีฟส์เป็นเกาะเล็กๆ ทีร่ายล้อมด้วยทะเล น�า้ทะเลทีน่ีใ่สมาก อากาศบริสุทธ์ิ 

มีความสมบูรณ์ของโลกใต้ทะเล และเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน ซึ่งการ

ไปเที่ยวทะเลในทุกคร้ังช่วยให้ผมคลายความเครียดจากการท�างานได้มาก 

ทีเดียว ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย และมีพลังกลับมาสู้กับงาน”

เพลงฤดูที่แตกต่าง 

และเพลง Live & Learn

 “ผมชอบฟังเพลงและฟังท้ังเพลงไทยและสากล แต่หาก

เป็นเพลงไทยจะชอบฟังเพลงของ บอย โกสิยพงษ์ เพราะ 

เพลงของเขาหลายเพลงช่วยสร้างก�าลังใจให้กับผมในเวลาที่

รู ้สึกท้อหรือเหนื่อยจากการท�างาน โดยเพลงที่ให้ก�าลังใจ 

ได้เป็นอย่างดีคือ เพลงฤดูท่ีแตกต่าง อัลบัม้ Rhythm & BOYd 

เพลงนี้เล่าถึงการมองหามุมมองดีๆ จากช่วงเวลาท่ีรู้สึกท้อ 

เหนื่อย หมดก�าลังใจ หรือมีความทุกข์ เพราะในช่วงเวลาที่ 

มีความสุขหรือช่วงเวลาที่รู ้สึกทุกข์ที่สุดก็มักมีเรื่องราวดีๆ 

ซ่อนอยู่เสมอ และในไม่ช้าเราจะผ่านความทุกข์ที่เกิดขึ้นไป

ได้ ส่วนเพลง Live & Learn อัลบั้ม Million Ways to Love 

Part 1 เป็นเพลงที่ช่วยให้จิตใจมีพลังยิ่งขึ้น และเป็นเพลงที่

พูดถึงการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราต้อง 

เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัทัง้ความสขุและความทกุข์ท่ีจะต้องเจอ”

คุณปู่

 “คุณปู ่เป็นคนที่ขยันและมีความอดทนในการท�างาน  

เมื่อครั้งที่คุณปู่ยังเด็ก ท่านต้องสูญเสียคุณพ่อไป คุณปู ่

จึงต้องท�างานหาเงินเพื่อส่งน้องๆ เรียนหนังสือ โดยธุรกิจ 

ทีคุ่ณปู่ท�ามทีัง้เปิดร้านค้า ร้านขายของ และท�าโรงงานเกีย่วกับ

ขนม น�้าตาล และบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปตราไวไว หลังจากที่ผม

ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ ของคุณปู่จากคุณพ่อ ท�าให้ได้รู้ว่า 

คุณปู่เป็นคนท่ีเก่งมาก ท่านสามารถสร้างฐานะและสร้าง 

ทุกอย่างให้กับครอบครัว ซึ่งสิ่งท่ีท่านท�าน้ีท�าให้ผมเกิด 

แรงผลกัดนัในการท�างานว่า ผมต้องท�างานให้ได้เทียบเท่ากบั

ที่คุณปู่เคยท�า”

กีฬากอล์ฟ

 “กีฬาแต่ละประเภทมีข้อดีที่แตกต่างกันไป อย่าง 

ผมเองชอบเล่นกีฬาที่ต้องอยู่กับตัวเอง กีฬาที่ต้องเล่น

คนเดียวมากกว่าเล่นเป็นทีม เพราะผลการเล่นจะ 

ออกมาดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู ่กับการเล่นของเราเพียง 

คนเดียว ส�าหรับกีฬาที่ผมชอบเล่นคือ กีฬาเทนนิส 

ที่สอนผมได้ดีในเรื่องความใจเย็น และกีฬากอล์ฟ  

ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความคิด ต้องมีสมาธิ และต้อง

ควบคมุอารมณ์ กอล์ฟเป็นกีฬาท่ีแม้ว่าเราจะตลีกูได้ไกล

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราชนะ แม้หลุมท่ีแล้วจะต ี

ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่า หลุมต่อไปจะตีได้ดี ดังนั้น  

ทุกครั้งที่เล่นกีฬากอล์ฟ เราจึงต้องเล่นด้วยความตั้งใจ

เพื่อให้เกมออกมาดีที่สุด

ยศสรัล แต้มคงคา 

กับสิ่งที่เรียกว่า “แรงผลักดันของทายาทรุ่น 3”

นิตยสาร Forbes

 “โดยปกติผมอ่านหนังสือธุรกิจและนิตยสารอยู ่

หลายเล่ม แต่ทีช่อบอ่านนิตยสาร Forbes เพราะเน้ือหา

ภายในเล่มค่อนข้างมคีวามหลากหลาย ท�าให้ไม่รูส้กึเบือ่

เมื่ออ่าน โดยเน้ือหาที่ว่ามีทั้งแง่คิดในการท�าธุรกิจ  

การบริหารธุรกิจ รวมไปถึงวิธีการและเทคนิคในการ

ลงทุนให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายน้อยที่สุด  

แต่อกีหน่ึงเนือ้หาท่ีโดดเด่นและผมชอบอ่านมากท่ีสดุคือ 

การจัดอันดบับคุคลในเร่ืองต่างๆ เช่น บคุคลทีร่วยทีส่ดุ 

ซึ่งการอ่านสิ่งเหล่านี้ท�าให้ผมได้รับรู ้ข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง ท�าให้ทันกระแสในเรื่องต่างๆ และ

ท�าให้รู้ว่าตอนนี้อันดับต่างๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไป

มากน้อยเพียงใด” 
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Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak

The firsT cuT is The deepesT
ยังจ�ำควำมรักครั้งแรกได้ไหม...

ไม่ว่ำเขำหรือเธอคนนั้นจะเป็นใคร 

สมบูรณ์แบบหรือไม่...คงไม่ใช่ประเด็น

เขำคงมีอะไรสักอย่ำงที่ท�ำให้คุณเทใจให้ 

ถึงแม้อำจมีอะไรที่ขัดหูขัดตำไปบ้ำง

แต่คุณไม่แคร์ เพรำะเขำหรือเธอ

มีอะไรสักอย่ำงที่มันช่ำงโดนจริงๆ

แล้ว...คุณยังจ�ำควำมรู้สึกจำกกำร

อกหักครั้งแรกจำกเขำ 

หรือเธอคนนั้นได้หรือไม่

มันช่ำงเจ็บปวดรวดร้ำว ยำกที่จะลืมเลือน 

และยำกที่จะเปิดใจเริ่มต้นใหม่

ก็เพรำะไอ้อะไรสักอย่ำงที่ท�ำให้คุณ

ตกหลุมรักนั่นแหละ มันท�ำให้ยำกที่จะ

สลัดควำมรู้สึก และเริ่มต้นใหม่

	 แต่สิ่งท่ีออกไปสู ่ตลาดคร้ังแรก	 ต้องเกิด	 Impact	 หรือสร้าง 

แรงกระเพื่อมให้ได้	 ต้องตีเข้าไปจุดที่คันท่ีสุด	 เพื่อให้เขาหันมามอง	 

และลองเปิดใจให้โอกาสคุณ ถ้ำโดนจริง ต่อให้สิ่งอื่นๆ อำจไม่พร้อม  

อำจบกพร่อง นั่นคงไม่ใช่ประเด็น เขำพร้อมที่จะให้โอกำส อุ้มชู และ 

โตไปพร้อมกับคุณ และหำกมีใครคนอื่นพยำยำมที่จะเข้ำมำเรียกร้อง

ควำมสนใจ เขำก็ไม่สนใจ และไม่อยำกแปรเปลี่ยนไป ถึงแม้คนอื่นจะมี

ควำมพร้อมมำกกว่ำ 

 เพรำะ...คุณได้ครอบครองใจเขำไปเสียแล้ว 

 The f irst cut is the deepest ครับ  

 กำรริเริ่มท�ำส่ิงใหม่ๆ ก็คงไม่ต่ำงจำกกำรพยำยำมจะให้ใครสักคน 

มำรักคุณ คุณต้องทุ ่มเทให้กับมันอย่ำงสุดตัว ไม่มีก๊ัก ไม่มีออม  

ไม่กลัวเจ็บ โดยหวังผลให้สิ่งที่คุณน�ำเสนอนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ 

กลุ่มเป้ำหมำย แต่ไม่ว่ำจะทุ่มเทสักเพียงไหน คงยำกที่จะเกิดควำม

สมบูรณ์แบบได้ สิ่งใหม่มักมำพร้อมกับควำมไม่สมบูรณ์แบบ 

 ดังน้ัน...ค�ำถำมของเหล่ำผู ้กล้ำที่ ริจะผจญภัยบนเส้นทำงสำย  

Startup หำใช่จะท�ำอย่ำงไรให้ได้ส่ิงสมบูรณ์แบบไม่ แต่ควรเป็นว่ำ 

จะท�ำอย่ำงไรที่จะฝำกรอยประทับในใจของกลุ่มเป้ำหมำยบนควำม 

ไม่สมบูรณ์แบบ จนยำกจะลืมเลือน และยำกที่จะแปรเปลี่ยน ปันใจ  

ไปหำคนอื่นต่ำงหำก

 หลัก “Lean Startup” ของ Eric Ries บอกว่ำ คุณไม่สำมำรถรอ 

จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบได้ เพรำะคุณไม่มีทำงรู้หรอกว่ำ อะไรคือ

ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองลูกค้ำได้เป๊ะ ทั้งนี้เนื่องจำกคุณก�ำลังต้องกำร 

“ป่วน” ส่ิงที่มีอยู่ในตลำดปัจจุบัน ที่ลูกค้ำมีควำมเคยชิน คุณจะรู้ได้

อย่ำงไรว่ำ อะไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเขำได้ หำกไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมำ

ให้เขำได้ลอง 

 คอนเซปต์ “Minimum Viable Product (MVP)” จึงส�ำคัญมำก  

คุณต้องพัฒนำให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีฟีเจอร์ข้ันต�่ำออกไปให้กลุ่มเป้ำหมำย

ลองให้เร็วที่สุด แต่ไม่ใช่สักแต่เอำเร็ว ถึงแม้ว่ำระหว่ำงทำงจะต้องมีกำร

ปรับเปล่ียนอีกหลำยรอบ เพ่ือขัดเกลำผลิตภัณฑ์ให ้ตอบสนอง 

ควำมต้องกำรให้ได้คมชัดขึ้นเรื่อยๆ

Head Start
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Text : Morning Dew
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Text : น�้ำค้ำง

	 คงไม่มีใครมีความมั่นใจในตัวเองตลอดทุกเวลาทุกนาที	 

แม้กระทัง่กับคนทีม่คีวามม่ันใจสงูปรีด๊	เชือ่ว่าต้องมบีางวนัแหละ

ที่เคยรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปบ้าง	 ช่วงเวลา

แบบนี้	 เรามักไม่อยากแสดงออกให้ใครเห็น	 และแสร้งท�า 

เป็นว่าทุกอย่างดูปกติทั้งที่ความจริงไม่ใช่	 มันมีวิธีที่กอบกู้

ความมั่นใจและท�าให้คนอื่นเห็นว่าเรายังเป็นคนท่ีมั่นใจ 

ในตัวเองเหมือนเดิมอยู่นะ	เทคนิคที่ว่าก็เช่น

	 เลกิมโนว่าคนอืน่ก�าลงัจบัตามองหรอืพูดถงึเรา	เป็นเรือ่ง

ธรรมชาติที่ใครก็อยากได้รับความชื่นชม	แต่พอวันไหนที่เรา

ขาดความมั่นใจ	 เราจะเริ่มระแวงว่าคนอ่ืนจะมองเรายังไง	

ก�าลังนินทาเราอยู่หรือเปล่า	 อันนี้เป็นความคิดที่ผิด	 สิ่งที่ 

ควรท�าคอื	ไม่ต้องใส่ใจ	เพราะความเป็นจรงิแล้ว	คนรอบข้าง

อาจจมด่ิงกับเรื่องตัวเองจนไม่ได้มาสนใจเราก็ได้	 ดังนั้น	 

จงใช้ชีวิตและเสวนากับคนใกล้ตัวตามปกติ

	 สร้างแนวร่วมให้ตวัเอง	ครัง้ใดท่ีท้อแท้	ก�าลงัเผชญิปัญหา

หรือความท้าทายให้มองหาเพื่อน	 สมาชิกครอบครัว	 หรือ 

คนรูใ้จทีเ่ราจะพดูคยุเพือ่ขอก�าลงัใจได้	ความมัน่ใจกเ็หมอืน

แบตเตอรี	่มท้ัีงช่วงท่ีแบตฯ	เตม็	และแบตฯ	อ่อน	คนรอบข้าง

ทีเ่ขารกัเรา	จะเป็นแท่นชาร์จทีด่ใีนการเตมิเตม็สิง่ทีเ่ราก�าลงั

ต้องการ	

	 อย่าปล่อยให้อารมณ์ขันเหือดหาย	 เวลาที่รู ้สึกเครียด	 

ลองหัวเราะกับตัวเอง	 เขาว่าเป็นวิธีคลายความกังวลได้ดี 

ทเีดยีว	ถ้าอยากเพิม่ความม่ันใจให้ตัวเอง	ผูเ้ช่ียวชาญแนะน�า

ให้ดูคลิปหรือวิดีโอตลกๆ	จะท�าให้รู้สึกดีขึ้น	และฝึกหัวเราะ

ให้กับความผิดพลาดเล็กน้อยท่ีตัวเองก่อขึ้น	 ถือเป็นการให้

อภัยตัวเอง	

	 ภาษากายต้องให้เป๊ะ	 อย่าให้คนอื่นจับได้ว่าเราก�าลัง 

อ่อนไหวหรอืหวาดกลวั	 ต้องมีความเป็นมอือาชพี	ของแบบนี้

ฝึกกันได้	เช่น	เวลาเข้าประชุมหรือเสนองาน	การพูดจาต้อง

ฉะฉาน	สบตาผูฟั้ง	ยิม้กว้างจากใจ	ภาษากายนอกจากท�าให้

คนอื่นเชื่อในตัวเรา	ยังท�าให้เราเชื่อมั่นใจตัวเราเองอีกด้วย

	 ขจดัความคดิลบๆ	ออกจากใจ	ข้อมลูระบใุนแต่ละวันจะมี

ความคดิราว	80,000	ความคดิเกดิขึน้ในสมอง	ความคิดท่ีว่า

มทีัง้บวกและลบทีห่ลัง่ไหลมาเป็นสาย	เรยีกว่าถนนสายความคดิ

ทุกสายมุ่งสู่สมอง	 หากเราเลือกสายลบ	 (ความคิดร้ายๆ)	 

ความคิดนั้นจะส่งผลต่อเราไปท้ังวัน	 จึงต้องฝึกภาวนาสต	ิ

เลือกถนนสายอ่ืนท่ีน�าพาความคิดบวก	 มองโลกในแง่ดี	 

หากท�าบ่อยๆ	จะกลายเป็นคนใจเย็นและอารมณ์ดีได้		

	 อ่านเจอบทความเก่ียวกับเรื่องนี้	 และ	 จอย	 ดูบอสต์	 นักก�าหนดอาหาร	 โฆษกสถาบันโภชนาการในวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 

มีความเห็นว่า	ยังไม่มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดรับรองว่าสามารถล้างพิษไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว	แถมเธอยังอธิบาย

เกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับล้างพิษด้วยน�้าผักผลไม้ดังนี้

ในวันที่

เสียเซลฟ์

ดื่มเพื่อดีท็อกซ์?
	 ว่าด้วยน�้าผลไม้ที่คนส่วนใหญ่มองเป็นเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ	 และมีกระแสเป็นระลอกๆ	 เกี่ยวกับการล้างพิษร่างกาย 

ด้วยการงดอาหารและดื่มเฉพาะน�้าผลผักผลไม้	 3	 วัน	 5	 วันก็ว่ากันไป	 น�้าผักผลไม้ที่ว่านี้เป็นน�้าที่ปั่นเองหรือน�้าสกัดเย็น 

แบบไม่ผ่านความร้อน	(จากมอเตอร์เครื่องปั่น)	จึงจะถือว่าคงคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน	แต่สงสัยไหมว่า	น�้าผักผลไม้

รวมไปถึงน�้าต่างๆ	เช่น	น�้าคลอโรฟิลล์	น�้าคั้นจากผักใบเขียวที่มีการระบุว่า	ล้างพิษในร่างกายได้นั้น	มันล้างได้จริงหรือเปล่า

	 ให้นกึสภาพล�าคลองสายหน่ึง	อาจจะมีน�า้เสยี	น�า้คร�าเจือปนมา	การไหลของน�า้คลองเป็นการถ่ายเทมลพษิออกไป	ร่างกาย

คนเราก็เช่นกัน	 เรามีตับ	 ไตคอยขจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น	 ช่วงไหนท่ีรับพิษเข้ามามาก	 ร่างกายก็จะท�างานหนักในการ

ก�าจัดพษิ	แต่เราสามารถลดภาระนัน้ได้โดยการงดแอลกอฮอล์	บุหร่ี	ไม่ใช้ยาแบบพร�า่เพร่ือ	หลีกเล่ียงอาหารปนเป้ือน	อาหาร

ปรุงแต่งสารสังเคราะห์	สารกันบูด	สีผสมอาหาร	และอื่นๆ	หากร่างกายเป็นคลอง	 เราจึงควรน�า	“น�้าดี”	 เข้าไล่	 “น�้าเสีย”	

น�้าดีที่ว่าคือ	 การเลือกสรรอาหารสะอาดปราศจากยาฆ่าแมลงและสารต่างๆ	 ที่เกินความจ�าเป็น	 เลือกรับประทานอาหาร 

ปรุงแต่งให้น้อยที่สุด	เท่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการดีท็อกซ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้ว		

	 ใครๆ	 ก็ล้างพิษ	 แสดงว่ามันต้องดี	 อย่าลืมว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 

ขึ้นอยู่กับ	 เพศ	 วัย	 พฤติกรรมการใช้ชีวิต	 ประวัติครอบครัว	 และความเสี่ยงอื่นๆ	 ที่ส�าคัญความ 

แขง็แรงและภูมิคุม้กนัร่างกายของคนไม่เท่ากนั	 การล้างพษิส�าหรับบางคนอาจให้ผลด	ี แต่หลายคน

อาจไม่ก่อมรรคผลอะไรเลย	ดังนั้น	สูตรการล้างพิษจึงไม่ใช่	One	Size	Fits	All	ที่เหมาะกับทุกคน	
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ความเชื่อที่

ความเชื่อที่

ความเชื่อที่

ความเชื่อที่

	 การล้างพษิด้วยน�า้ผกัผลไม้ช่วยลดน�า้หนัก	การล้างพษิมักมาพร้อมการอดอาหาร	แม้จะไม่ก่ีวนั

ก็อาจจะท�าให้น�้าหนักลดลงได้	 ส่วนใหญ่มาจากการสูญเสียน�้าของร่างกาย	 เมื่อเลิกล้างพิษ	 และ

กลับมารับประทานเหมือนเดิม	 โดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม	 ทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติ	 เผลอๆ	 

น�า้หนักจะเพ่ิมมากกว่าเดมิด้วยซ�า้	หากระบบเผาผลาญพลังงานเริม่รวน	วธิลีดน�า้หนกัทีถู่กต้องคอื

ควบคุมอาหาร	และออกก�าลังกาย

	 การล้างพิษด้วยน�้าผักผลไม้ช่วยเพิ่มพลังและท�าให้ร่างกายแข็งแรง	 อันที่จริงอาจเป็นแค่ 

ความรูส้กึ	วธิกีารล้างพษิคอื	มีการงดอาหารเข้ามาเกีย่วข้อง	ในช่วง	2-3	วนัแรก	จะเกดิภาวะน�า้ตาล

ในเลือดต�่า	 บวกกับการสูญเสียน�้าในร่างกาย	 เมื่อดื่มน�้าผักผลไม้เข้าไปจึงรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น

เพราะมีน�้าตาลช่วยเพิ่มพลังงาน	แต่ไม่ได้ช่วยล้างพิษแต่อย่างใด

	 คนเราต้องล้างพิษเพื่อให้สุขภาพดี	 ความจริงก็คือโดยธรรมชาติแล้วร่างกายมีกลไกในการ 

ขจัดพิษอยู่แล้วโดยผ่านอวัยวะภายใน	 เช่น	 ตับ	 ไต	 และระบบทางเดินอาหาร	 การขจัดพิษที่ว่า 

เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกวัน	จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการอื่นใดมาเสริมเพื่อล้างพิษเพิ่มเติม
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Life Style

	 ซอยอารีย์เป็นอีกหนึ่งย่านที่หนุ่มสาวนิยมมาเช็กอินในช่วงเย็นกันมากที่สุด	 เพราะที่น่ี 

เต็มไปด้วยร้านอาหารและแหล่งแฮงเอาต์หลากสไตล์	 ส่วนในช่วงเวลากลางวัน	 ย่านนี้คือ 

แหล่งรวมตวัของเหล่าคนโปรดขนมหวานและกาแฟกลิน่หอมกรุ่น	เพราะทัว่ทัง้ซอยเตม็ไปด้วย

คาเฟ่ที่ตกแต่งในสไตล์ท่ีต่างกันไป	 รวมท้ังคาเฟ่สไตล์ญ่ีปุ ่นอย่าง	 Chubby	 Cheeks	 

ของ	น้อยหน่า-สุนิตา พรหมศิริ	ที่น่ารักไม่แพ้คาเฟ่อื่นเลย

	 Chubby	Cheeks	มีจุดเริ่มต้นมาจากความชอบท�าเบเกอรีของน้อยหน่า	 โดยก่อนหน้านี้

เธอท�าเบเกอรขีายผ่านเฟซบุก๊	และเมือ่ได้รบัผลการตอบรบัทีด่	ีเธอจงึขยบัขยายร้านของตนเอง

จากออนไลน์มาสู ่ออนกราวนด์ด้วยการเปิดร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ ่นที่คุมโทนด้วยสีขาว 

และเน้นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อให้เข้ากับตัวบ้าน	

	 บรรยากาศของ	Chubby	Cheeks	นั้น	แสนสบายราวกับมานั่งเล่น	ด้วยเป็นบ้านไม้สีขาว	

ภายในร้านเงยีบสงบเหมาะแก่การนัง่ท�างานและอ่านหนงัสอื	โดยทีร้่านมีหนงัสือหลายประเภท

ให้เลอืกอ่าน	และมทีัง้หนงัสอืภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เช่น	หนงัสอืท่องเทีย่ว	หนงัสอือาหาร	

หนังสืองานออกแบบ	และนวนิยาย	เป็นต้น	

	 นอกจากน้ี	 แม้ร้านจะค่อนข้างเล็ก	 แต่กลับไม่รู้สึกอึดอัดเลย	 เพราะโต๊ะเก้าอี้ภายในร้าน 

ถูกจัดวางอย่างหลวมๆ	 และรอบๆ	 ร้านยังมีหน้าต่างบานน้อยใหญ่ที่ไร้ซึ่งม่านมาบดบัง 

แสงธรรมชาติจึงท�าให้ร้านดูโล่ง	โปร่งสบาย

	 Chubby	 Cheeks	 นอกจากโดดเด่นในสไตล์การแต่งร้านที่เน้นความเรียบง่าย	 และให ้

กลิ่นอายความเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นแล้ว	 เบเกอรีโฮมเมดหน้าตาน่ารับประทานที่น้อยหน่าท�าเอง 

ทุกเมนูยังอร่อยไม่เป็นสองรองใครและมีให้เลือกลิ้มลอง	 9-10	 เมนูต่อวัน	 โดยซิกเนเจอร์ 

ของร้านยกให้กับ	Strawberry	Cheesecake	ชีสเค้กแบบไม่อบเนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม	ฐานเป็น

บิสกิตให้รสเค็ม	 ตรงกลางสอดไส้ครีมชีสรสเปรี้ยว	 และท็อปด้วยสตรอว์เบอร์รีสด	 ส่วนเมนู

เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นชา	 กาแฟ	 และสมูทตี้รสชาติต่างๆ	 ที่ช่วย 

เรียกความสดชื่นได้เป็นอย่างดี

	 “การตกแต่งคาเฟ่ในสไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่น	 นอกจากดึงดูดใจลูกค้าไทยอย่างหนุ่มสาวออฟฟิศ

และนักเรียน	นักศกึษาได้แล้ว	เรายงัได้กลุม่ลกูค้าฝรัง่และญีปุ่น่ทีอ่าศยัอยูใ่นย่านนีเ้พิม่ขึน้ด้วย	

และลูกค้าเกือบทั้งหมดก็กลับมาที่คาเฟ่อีกครั้งหลังจากมาในครั้งแรก	 เพราะติดใจในรสชาติ

ความอร่อยของเบเกอรี	 การบริการ	 และบรรยากาศร้านที่อบอุ่น	 เป็นกันเองเหมือนนั่ง 

รับประทานเบเกอรีและจิบเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมที่บ้านเพื่อน”		

Decoration  Text :Duckkiez / Photo :   กฤษฎา ศิลปไชย

CHUBBY CHEEKS 
คาเฟ่ญี่ปุ่นในอารีย์

ซ.อารีย์ 4 ฝั่งเหนือ เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. 
 08-9121-9700 
 chubbycheeksbakery
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Relax  Text : Duckkiez

พิพิธภัณฑ์สุขสะสม

	 แหล่งเรียนรู ้ด ้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ 

ชาวไทยในสมยัโบราณแห่งน้ีมีพ้ืนทีจ่ดัแสดงทัง้ส้ิน	5	โซน	

ได้แก่	 โซนวิวัฒนาการของเล่น	 โซนข้าวของเครื่องใช้

โบราณ	 โซนสื่อส่ิงพิมพ์โบราณ	 โซนของจิ๋ว	 และโซนชุด

MINIMON

	 นิทรรรศการน�าเสนอช้ินงานศิลปะกึ่งนามธรรม

โดยใช้ภาพวาดอะครีลิกบนผนืผ้าใบ	โดยความโดดเด่น

ของนิทรรศการครั้งนี้คือ	 เรื่องราวของมอนสเตอร ์

ช่ือ	 Minimon	 ที่ซ่อนอยู่ในชิ้นงานศิลปะแต่ละชิ้น	

ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแสดงนิทรรศการจะน�าไปบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยชีวิต 

สัตว์ป่าแห่งประเทศไทย	(WARF)

eat/DRink/tRavel  Text : Duckkiez Eating Out  Text : Duckkiez / Photo :  Otto

	 เชื่อไม่น้อยว่าคนโปรดอาหารไทยไม่มีใครไม่รู ้จัก	 “เสวย”	 ร้านอาหารไทยที่น�าเสนออาหารไทย 

รสชาติกลมกล่อมกว่าร้อยเมนูให้ท้ังคนไทยและต่างชาติได้ล้ิมรสความอร่อยมานานกว่า	 40	 ปี	 

แต่รู้หรือไม่ว่า	 เสวย	นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยแล้ว	ยังมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล

ด้วย	จึงได้เปิดร้านอาหารทะเลในชื่อ	Savoey	Seafood	Co.	ที่คัดสรรอาหารทะเลจากแหล่งวัตถุดิบที่ดี

ที่สุดทั้งในและต่างประเทศมาปรุงเป็นอาหารรสชาติกลมกล่อมตามแบบฉบับเสวย	 ทั้งน้ีทางร้านมีเมนู

อาหารไทยให้ผู้ที่ไม่รับประทานอาหารทะเล	 หรือผู้ที่คิดถึงรสชาติความอร่อยของอาหารไทยต�ารับเสวย

ได้เลือกอิ่มอร่อยด้วย

	 คนโปรดอาหารรสชาติเผ็ดร้อนไม่พลาดส่ัง	 กุ้งมังกรผัดพริกเกลือ	 เน้ือกุ้งมังกรที่ทั้งแน่นและหวาน 

ผดักบัพรกิและกระเทยีมจนหอม	จดัเสร์ิฟอย่างสวยงามในตวักุง้มงักร	และข้าวผดัต้มย�าทะเล	เคร่ืองต้มย�า	

เช่น	 ข่า	 ตะไคร้	 และใบมะกรูดผัดรวมกับข้าวสวยเม็ดนุ่มและอาหารทะเลอย่างกุ้ง	 ปลาหมึก	 และ 

หอยแมลงภู่	จานนี้นอกจากหอมกลิ่นเครื่องต้มย�าแล้ว	รสชาติยังแซบครบรสอีกด้วย	ถัดมาเอาใจคนชอบ

รับประทานปลากับ	 ปลากะพงทอดซอสต้มข่า	 ปลากะพงท้ังตัวน�าไปทอดจนเหลืองกรอบ	 อร่อยลงตัว 

กับซอสต้มข่ารสเข้มข้น	 กลมกล่อมที่ราดบนตัวปลา	 น�้าพริกเสวย	 อีกหน่ึงเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน	 

น�้าพริกพริกเผารสหวาน	 ไม่เผ็ด	 รับประทานคู่เครื่องเคียงหลากชนิด	 ไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดทอดกรอบ	 

ไข่ต้ม	ดอกขจรและดอกโสนลวก	และผักสดอย่าง	แตงกวา	มะเขือเปราะ	และถั่วฝักยาว	ท้ายสุดอย่าลืม

สั่งทอดมันกุ้ง	เมนูขึ้นชื่อที่แทบทุกโต๊ะต้องสั่ง	กุ้งแชบ๊วยเนื้อหวานปรุงรสปั้นชิ้นพอดีค�า	ชุบเกล็ดขนมปัง

บางๆ	 และทอดด้วยไฟอ่อนจนสีเหลืองทอง	 หากจิ้มกับน�้าจิ้มบ๊วยจะช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยได้มาก 

ทีเดียว

	 ใครท่ีชอบรบัประทานขนมไทยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงแนะน�าให้ลอง	น�า้ข้าวเหนยีวมะม่วง	ข้าวเหนยีว

มะม่วงรสหวานมันก�าลังดีปั่นจนเนื้อละเอียด	ท็อปด้วยวิปครีมเนื้อนุ่มและชิ้นมะม่วงสุก

 

 โครงการ A Square ซ.สุขุมวิท 26 เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น.    0-2020-7462 
  savoeyrestaurant  *ช่วงเย็นของทุกวันคนจะเยอะเป็นพิเศษ แนะน�าให้ส�ารองที่นั่ง*

Life Style

เขตทวีวัฒนา เปิดให้เข้าชม 10.30-18.00 น.  
  08-6899-9208 Facebook : พิพิธภัณฑ์สุขสะสม Suksasom museum

Sky Lobby ชั้น 23 Central World Hotel จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-6 ตุลาคม 2559  
  0-2100-1234

STEAK IN KHAOYAI

	 คนโปรดสเต ๊กพลาดไม ่ ได ้กับ	 

Steak	 in	 Khaoyai	 ร้านสเต๊กขั้นเทพ 

ในสโลแกน	“เนื้อนอก	ราคาไทย”	ที่นี่

มีเมนอูาหารให้เลอืกหลากหลายประเภท	

ไม่ว่าจะเป็นเมนอูาหารเรยีกน�า้ย่อยอย่าง

หอยแมลงภูน่วิซแีลนด์อบกระเทยีม	เมนู

สลัดและซุป	 เมนูเส้น	 และเมนูขึ้นชื่อ

ของทางร้านอย่างฟิเลมิยองสเต๊กและสันในหมูห่อเบคอน

FAT BEAVER

	 คาเฟ่สไตล์มินิมอล	 ลิสต์-ลอฟต์ 

ที่ เหมาะแก ่การพบปะสังสรรค ์กับ 

เพ่ือนฝูงและคนพิเศษ	 ขนมหวานของ

ทางร้านมใีห้เลือกล้ิมลองหลายเมน	ูแต่ท่ี

ไม่ควรพลาดคือ	 เค้กมะพร้าวเนื้อนุ ่ม	 

รสหวานน้อย	 ไส ้อัดแน่น	 และเค้ก

ช็อกโกแลตไร้แป้งท่ีรับประทานแบบ

เดี่ยวๆ	ก็อร่อย	หรือจะเลือกรับประทานคู่วิปครีมสดและสตรอว์เบอร์รี

ก็เข้าที

THE TUBKAAK BOUTIQUE RESORT 

	 รีสอร์ตท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวอย่างความร่มร่ืนของต้นไม้

น้อยใหญ่ท่ีผสานกับงานออกแบบ

ทั้งภายนอกและภายในได้อย่าง

ลงตวั	ห้องพกัทกุรปูแบบตกแต่ง

ในสไตล์	Contemporary	ที่ได้

แรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาต	ิเช่น	ภาพกราฟิกบรเิวณผนงั

หัวเตียงซึ่งเป็นลายเส้นรูปใบยาง	ต้นทุ้งฟ้า	และดอกจิก	การน�ากรงนก

มาสร้างสรรค์เป็นโคมไฟ	รวมถงึการใช้เฟอร์นเิจอร์ไม้และหวาย	เพือ่ให้

ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนเป็นบ้านตนเอง

SAVOEY SEAFOOD CO. 
อาหารทะเลสไตล์ไทย-จีนต�ารับเสวย

อาชีพและตลาดโบราณ	ซึ่งของสะสมที่เป็นไฮไลต์เด่นคือ	ตุ๊กตาเล่นมายากล	ก็อดซิลลาพ่นควัน	

เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของไทย	และลอตเตอรี่ใบแรกของไทย	เป็นต้น

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
  08-1548-7941    www.steakinkhaoyai.com

  08-8577-0502    Fat Beaver

อ.เมือง จ.กระบี่  
  0-7562-8456    www.tubkaakresort.com
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Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  / Photo : ธีระพงษ์ พลรักษ์

	 ถนนสายนั้นยังคงทอดเนื่องคดโค้งไปในขุนเขา

	 มนัพาเราออกจากแม่ลาน้อย	ลดัเลาะผ่านคดโค้งสูเ่มอืงไกลอย่างขนุยวม	อ�าเภอเลก็ๆ	

บนเส้นทางแห่งนี้เชื่อมโยงภูเขาและที่ราบเข้าด้วยกันอย่างอบอุ่นละมุนละไม	 เชื้อเชิญให้

คนผ่านทางก้าวเท้าลงจากรถ	ย�่าเดินสัมผัสภาพจริงแท้อย่างที่มันควรจะเป็น

	 บ้านไม้เรียงรายกันอยู่ใจกลางทางหลวงหมายเลข	 108	 ท่ีตัดผ่านลาดเนินใจกลาง

ขนุยวมฉายชดัภาพอ�าเภอแสนสงบเงยีบกลางอากาศฉ�า่เยน็	ของกินในตลาดเลก็ๆ	สะท้อน

ถึงชีวิตและความเป็นผู้คนของที่นี่	ทว่ายามที่เรามาถึง	ทุกอย่างกลับเงียบเชียบ	ทุกอย่าง

หลากไหลไปตามครรลองของมันตั้งแต่เช้ามืด	

บ้านไทยใหญ่
ในอ้อมกอดขุนยวม

ต่อแพ

28

Travel

p28-31 Travel_CS6.indd   28 9/6/2559 BE   3:52 PM



	 แดดสายจางๆ	 ไม่อาจละลายหมอกฝนของหมู่บ้านไทยใหญ่

เล็กๆ	กลางหุบเขาที่มีสายน�้ายวมไหลเอื้อยอิ่มเคียงคู่	 เราจ่อมจม

ตวัเองกนัในบ้านต่อแพ	คุม้บ้านเรยีงรายไปตามซอกซอยท่ามกลาง

ถนนทีส่ะอาดสะอ้าน	มนับรสิทุธิง์ดงามเช่นเดยีวกบัวถิชีวีติอันแสน

เก่าแก่ที่ตกทอดของพวกเขา

	 “เราอยู่กันมานาน”	ลุงณัฐพล	สุวรรณสังข์	เริ่มต้นด้วยประโยค

ง่ายๆ	 ในบ้านไม้โฮมสเตย์แสนน่าอยู่	 ทว่ามันกินความถึงราย

ละเอยีดยิบย่อยนานาอันประกอบขึน้เป็นพวกเขาระหว่างทีเ่ราเพยีร

พาตัวเองมารู้จัก

	 มื้อเที่ยงเรียบง่ายในบ้านของลุงเรียงรายด้วยผัดกระเจี๊ยบ	แกง

บอน	น�้าพริกถั่วเน่า	รวมไปถึงขนมเส้นไทยใหญ่	มันคือรสชาติอัน

น่าท�าความรู้จัก	“คนไทยใหญ่ไม่นิยมกินสัตว์ใหญ่อย่างวัว	กินกัน

ได้ไหม”	 ระหว่างถ้อยทีเอ็นดูเม่ือจบม้ือ	 ลุงชวนให้ลองความหอม

มนัของหรอืขนมฮะละหว่า	ขนมข่างปองเตก็เบิง้	 ท่ีเป็นมะละกอดิบ

ปรุงรสแล้วทอด	“เบิ้ง	คือกระทะที่มันแบนๆ	นั่นละ”	

	 บ้านเรือนที่กระจายกันตามหมู่เล็กๆ	 ที่พวกเขาเรียกกันว่า	

“ป๊อก”	นั้นซุกซ่อนอยู่ด้วยมิติทางความเป็นอยู่อันน่าหลงใหล	เรา

เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าวัดต่อแพ	 ก่อนจะไปพบว่า	 พ่อเฒ่าละอ๋อง	 

เก็ดสถาพร	นั่งสบายอารมณ์อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่เช้า

	 กุบ๊ไต	หรือหมวกสานตามแบบฉบบัคนไทยใหญ่วางเรยีงรายอยู่

ตรงหน้าชายชรา	มนังดงามตามความละเอยีดท่ีผ่านประสบการณ์

อนัยาวนาน	พ่อเฒ่าค่อยๆ	ขึน้ลายเส้นตอก	เป็นลายสอง	ลายสาม	

หรือใบที่ละเอียดลออนั้นก็กลายเป็นกุ๊บลายดอกพิกุล	 “เดี๋ยวนี้หา 

กระดาษสายาก”	พ่อเฒ่าหมายถึงการกรกุระดาษสาด้านในกุบ๊	ซึง่แต่

เดี๋ยวนี้ต้องสั่งซื้อตรงมาจากเชียงใหม่	ไม่ได้หาง่ายเหมือนแต่ก่อน

	 คนไทยใหญ่นยิมสวมกุบ๊กันท้ังหญิงและชาย	มันเป็นภาพงดงาม

ยามที่ใครสักคนเดินสวมมันผ่านสายฝนหรือแดดจัด	 เช่นเดียวกัน

เองที่เราลัดเลาะมาถึงบ้านหลังหนึ่งใกล้ล�าน�้ายวม	 ไร่อ้อยเหยียด 

ขยายเคียงข้างนาข้าว	 พร้อมเสียงเอี๊ยดอ๊าดเป็นจังหวะ	 มัดกล้าม

ของชายกลางคนสะท้อนเงาแสงเป็นมันวาว

	 “เดี๋ยวนี้คนอีดอ้อยน้อยลง	น�้าอ้อยหอมๆ	ดีๆ	ก็หากินกันยาก

แล้ว”	 ต่อหน้าเครื่องอีดอ้อยโบราณอันใหญ่โตท่ีหลงเหลือเพียง

เครื่องเดียวในบ้านต่อแพ	 เรานั่งลงมองภูมิปัญญาทางการเกษตร

ของชาวไทยใหญ่	มันสอดประสานระหว่างคนหมุนคานอันเหยียด

ยาวหนักหน่วง	 และคนที่คอยสอดแท่งอ้อยเข้าไปในเฟืองไม้	 รอ

จนน�้าอ้อย	 หวานหอมค่อยๆ	 ไหลไปลงรางพร้อมเสียงเอ๊ียดอ๊าด

ที่ค่อยๆ	เบาคลาย	“แต่ก่อนท�ามากๆ	ต้องใช้วัวใช้ควายลากคาน	

แรงมันมากนัก”

	 ระหว่างสิง่เลก็ๆ	ทีส่ะท้อนความเป็นอยูใ่นงานกสกิรรมอนัสัง่สม

ในบ้านต่อแพ	ชีวิตกลางไร่นาอันแสนเก่าแก่นั้นผูกพันกับพระพทุธ

ศาสนามาพอๆ	กับการตัง้บ้านเรือน	เราตาม	สุรเดช	วนันะเด็จ	ข้ึนไป

บนดอยเวียง	ทางชันนั้นผ่านไร่สวนและผู้คนที่เฝ้าประคบประหงม

มันในฤดูฝน

	 บนยอดดอยเวียงปรากฏเป็นโบราณสถานในความรกเรื้อของ

แมกไม้	ส่วนปล้องไฉนตกหล่นอยูเ่คยีงข้างฐานอฐิทีก่่อขึน้เป็นเจดย์ี

ล้านนาอันเก่าแก่กว่า	1,900	ปี	ราวพุทธศตวรรษที่	19-24	สะท้อน

ความเป็นเมืองโบราณของบ้านต่อแพ	 และมันไม่จางคลายความ

ส�าคัญอันยึดเหนี่ยวพวกเขาไว้แม้จะผ่านพ้นกาลเวลา

	 “ทกุวนันีค้นทีน่ีย่งัคงไปสกัการะศาลต่างๆ	ทีอ่ยูบ่นดอยเวยีงครบั”	

สรุเดชเรยีกการสกัการะศาลว่า	“ต่างซอมต่อ”	พวกเขาจะประกอบ

พิธีกันในทุกวันพระและวันส�าคัญทางศาสนา

	 บนดอยลกูเลก็ๆ	อนัสัง่สมเรือ่งราวของผูค้นและวนัเวลา	แม้ว่า

บางอย่างจะเก่ากร่อนพังทลาย	 แต่หากเป็นส่ิงที่วิ่งเต้นหล่อหลอม

อยู่ข้างใน	ดูเหมือนว่ามันจะไม่เคยขาดห้วง

	 ยามบ่ายท่ีสายน�้ายวมไหลรี่มักดึงให้ใครสักคนมานั่งมอง	 ชาว

บ้านสวมกุ๊บกลับจากเก็บผักชีที่ปลูกแซมไว้ในนาข้าว	 พวกเขานั่ง

ล้างมันตรงสันเขื่อน	 สายน�้าสายนี้นี่เองที่เป็นต้นก�าเนิดของชื่อ

หมู่บ้าน	ที่แต่เดิมผู้คนมักเริ่มต่อแพกันที่นี่	ขนข้าวและของป่าล่อง

ลงไปยังแม่สะเรียง	ก่อนจะต่างวัวเดินเท้าไปยังเมืองเชียงใหม่

	 วัดเก่าแก่เสียดยอดแหลมของจอง	 หรือวิหารตามแบบฉบับ

สถาปัตยกรรมไทยใหญ่	หน้าจั่วยกคอสองชั้นนั้นแสนงดงาม	ตาม

เชิงชายสลักเป็นรูปใบไม้และเครือวัลย์ละเอียดลออ

	 ทุกเช้าหลังจากแสงตะวันแตะสันดอยเวียง	ไม่เพียงเราที่มานั่ง

มองชีวิตอันเกี่ยวเน่ืองกับศาสนาอย่างแยกกันไม่ออกของพวกเขา	

ทว่าแม่เฒ่ารวมไปถึงหญิงกลางคนนับสิบต่างทยอยกันเดินตัด

คันนา	 ในมือถือปิ่นโตที่เต็มไปด้วยอาหารคาวหวาน	หลังพวกเธอ

วางกุ๊บลงท่ีหน้าวิหาร	เสียงให้พรจากพระคณุเจ้าด้านบนก็ล่องลอย

ขับกล่อมให้ภาพสงบงามผ่านพ้นไปอีกวัน

	 วัดต่อแพเต็มไปด้วยความเรียบง่ายอันแสนเก่าแก่	 ตั้งแต่ผ้า

ม่านประดับมุกลูกปัดและทับทิมที่ใช้ก้ันในงานบุญท่ีตั้งอยู่ด้านใน
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How to Get tHere
	 จากจังหวัดเชียงใหม่	ใช้ทางหลวงหมายเลข	108	

ผ่านอ�าเภอหางดง	อ�าเภอสันป่าตอง	อ�าเภอจอมทอง	

อ�าเภอฮอด	 เข้าสู่อ�าเภอแม่สะเรียง	 ในเขตจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

	 จากแม่สะเรียง	มุ่งหน้าอ�าเภอแม่ลาน้อยและอ�าเภอ

ขุนยวม	เมื่อถึงขุนยวม	แยกซ้ายไปบ้านต่อแพอีกราว	

5	กิโลเมตร

wHere to Stay
	 •	โรงแรมยุ้น	ขุนยวม	(Yoont	Hotel)	โรงแรม

โบราณเก่าแก่ของขุนยวม	 เรโนเวตใหม่อย่างเท่แสน

สบาย	เต็มไปด้วยมุมสวยเก๋งดงาม	

		0-5362-2086	และ	08-6313-1616	

		Yoont	Hotel

	 •	 โฮมสเตย์ชุมชนบ้านต่อแพ	 บริการท่องเที่ยว

แบบโฮมสเตย์	 รวมที่พัก	 อาหารไทยใหญ่	 การเที่ยว

ชมหมู่บ้านและการแสดงทางวัฒนธรรม	

		08-1980-7743,	08-4803-2561	

และ	08-6994-5015

wHere to eat
	 ครัวน้องกระถิน	 อาหารไทยและอาหารพ้ืนเมือง

แสนอร่อย	วิวภูเขารายล้อมแสนสวย	 แนะน�า	ย�าปลา

ดุกฟู,	 แหนมซ่ีโครงหมู,	 ฉู่ฉ่ีปลาดุก,	 ปลาทับทิมนึ่ง

มะนาว	

	 0-5369-1535

วิหาร	มันเล่าเรื่องตอนส�าคัญในทศชาดก	ตอนพระเวสสันดรเสด็จ

ประพาสอุทยาน	 ผ่านงานปักผ้าอันละเอียดวิจิตร	 ว่ากันว่าเก่าแก่

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2460	และมันยังส�าคัญยิ่งในงานบุญต่างๆ	ของ

คนบ้านต่อแพ	 อย่างงานปอยส่างลองในเดือนมีนาคม	 หรืองาน

ปฏิสันถารพระเถระชั้นผู้ใหญ่

	 สถาปัตยกรรมไทยใหญ่อันละเอียดอ่อนตกทอดอยูท่ัง้ส่วนวหิาร	

ไล่เลยไปถึงศาลาสรงน�้าที่พวกเขาเรียกกันว่า	“จองซอน”	หรือแม้

แต่เว็จกุฏิ	 หรือส้วมของพระสงฆ์ก็ล้วนน่าสนใจด้วยหลังคาทรง 

ปั้นหยายกคอซ้อนสองชั้น	ประณีตงดงามด้วยงานไม้ที่ผนังที่สร้าง

ตีแผ่นไม้เป็นเส้นแนวทแยงสลับมุม

	 แม้ระหว่างเดือนที่เรามาถึงคือช่วงไม่ค่อยมีพิธีส�าคัญทาง

ศาสนา	 อันเนื่องจากเป็นช่วงท�านา	 มีเพียงแม่เฒ่าพ่อเฒ่าที่มา

ถือศีลนอนค้างที่วัดด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งยวด	 ที่พวกเขาเรียกว่า

ประเพณี	 “ปอยจ่าก๊ะ”	 ทว่าภายในวัดก็เต็มไปด้วยความเป็นศูนย์

รวมของผู้คนในทุกเช้า

	 ศาลาไม้โย้เย้ที่หันหน้าเข้าหากันตรงข้างวัดนั้นเปิดวิวเพลินตา

ให้เหน็นาขัน้บนัไดสเีขยีวสดท่ีเบือ้งหลงัเป็นดอยเวยีงห่มหมอก	มนั

บอกเล่าถึงความเช่ือมโยงอันร้อยรัดผูค้นแห่งหมู่บ้านเล็กๆ	ตนีดอย

เวียงแห่งนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น

	 เป็นความเชื่อมโยงระหว่างขุนเขา	การใช้ชีวิต	เชื้อชาติ	ภาษา	

รวมไปถึงส่ิงนึกคิดที่สะท้อนออกมาในนามของค�าว่าความอบอุ่น

ร่มเย็น

	 บ้านหลังนั้นยังคงงดงามและคุ ้มแดดฝนให้คนครอบครัว

ชัยณรงค์มารุ่นต่อรุ่น

	 เราอยู่กันไม่ไกลจากวัดต่อแพ	ใน	“เฮินไต”	หรือบ้านเรือนไทย

ใหญ่หลังเก่าแก่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในบ้านต่อแพ	คุณแม่ทุน	วรสกุล	

ยังคงนั่งมองลูกหลานเติบโตไปจากบ้านไม้ที่เคยมุงหลังคาตองตึง

หลังนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

	 “มันเปลี่ยนไปแต่หลังคานั่นละ	คุ้มแดดฝนไม่ทนเท่าของใหม่”	

บ้านไม้ไทยใหญ่อายุกว่า	 100	 ปีหลังนี้เก่าแก่มาตั้งแต่ยุคพ่อเฒ่า

น้อยยงู	ชยัณรงค์	ทีเ่ป็นผูส้ร้าง	คตกิารต้ังบ้านเรอืนไทยใหญ่ชดัเจน

ทั้งส่วนของห้องนอนหลัก	ห้องนอนลูกหลาน	ส่วนของ	“เติ๋น”	หรือ

พื้นที่ใช้สอยที่ไว้รับแขก	ขณะที่ครัวที่เรียกกันว่า	 “แม่เตาไฟ”	นั้น 

ไม่เคยจางหายควันไฟในเส้าฟืน

	 “ห้องน�้าอยู่หลังบ้านโน่น	 บ้านไทยใหญ่ไม่สร้างห้องน�้าไว้กับ

เรือน”	 ในแม่ทุนเป็นย่าของหลานหลายๆ	 คน	 บ้านโบราณเลขที่	

32	หลงันีก้ลบัเกบ็ง�าเรือ่งราวของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ไว้อย่างเรยีบ

ง่าย	งดงาม

	 หลงักราบไหว้ห้ิงพระเจ้า	หรอืห้ิงพระท่ีแยกส่วนให้พ้นออกจาก

ตัวบ้าน	อันเป็นการสะท้อนความเชื่อเรื่องสิ่งเคารพกับคนธรรมดา

สามัญนั้นต้องแยกจากกัน	 เราออกมายืนเฝ้ามองบ้านหลังโบราณ

ของแม่ทุนกันนอกบ้าน	 ขณะรายรอบล้วนทึมเทาด้วยหยาดฝน 

และอากาศเยียบเย็น

	 และมันเป็นเช่นนี้ในทุกเช้าท่ีเราอยู่กัน	ณ	 บ้านต่อแพ	 เฮินไต

โบราณไม่เคยห่างหายผู้คนมาไถ่ถามสารทุกข์สกุดบิ	และวดัต่อแพ

กย็งัเตม็ไปด้วยผู้คนสวบกุบ๊ใบเก่าคร�า่	หอบห้ิวอาหารคาวหวานไป

ใส่บาตรพระในทุกเช้า

	 เป็นความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับทุกที่ที่ค�าว่าศรัทธาและชีวิต

เรียบง่ายยังคงวิ่งเต้นและด�าเนินตัวตน	
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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

• ร้านสรวลกาแฟ

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” 

นครสวรรค์ 
• 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
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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 ....................................................................................................................................................

p28-31 Travel_CS6.indd   31 9/5/2559 BE   8:28 PM



SME Thailand Inno Awards 2016

	 ปิดฉากไปแล้วกับงานมอบรางวัล	SME	Thailand	Inno	Awards	2016	ที่นิตยสาร	SME	Thailand	

ร่วมกบัธนาคารกสกิรไทยจัดขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นปีที	่5	เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการไทยทีม่แีบบอย่าง

ทางความคิดในการน�าเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 

รูปแบบใหม่ๆ	เพื่อต่อยอดการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ	

	 ทั้งน้ี	 พิธีมอบรางวัลดังกล่าว	 มี	 ดร.อรรชกา	 สีบุญเรือง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล	 และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อนวัตกรรมกับการเติบโตที่ย่ังยืนของ	 SME	

โดยมี	 วินัย	วิโรจน์จริยากร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 เพนนินซูลาร์	 แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	พิภวัตว์	

ภัทรนาวิก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	พร้อมด้วยนักธุรกิจและผู้ประกอบการชั้นน�า

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลอย่างคับคั่ง	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 ณ	 โรงแรมสวิส 

โซเทล	เลอ	คองคอร์ด

ส�ำหรับผู้ได้รับรำงวัล SME Thailand Inno Awards 2016 ใน 10 ประเภท ได้แก่

1.	รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ	:	บริษัท	นกออกเซอร์วิส	จ�ากัด

2.	รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ	:	บริษัท	ดิ	ออริจินัล	ฟาร์ม	จ�ากัด	

3.	รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์	:	บริษัท	โตว่องไว	จ�ากัด	

4.	รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	Reuse/Recycle	:	บริษัท	ริชชี่	(2016)	จ�ากัด	

5.	รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	:	บริษัท	วันทูโกลด์	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	

6.	รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์	:	บริษัท	โทฟุซัง	จ�ากัด	

7.	รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	:	บริษัท	ทักทายกัน	จ�ากัด

8.	รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์	:	บริษัท	บัซซี่บีส์	จ�ากัด	

9.	รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	:	บริษัท	บีนนี่	โปรดักส์	จ�ากัด	

10.	รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์	:	บริษัท	ไข่สุข	จ�ากัด
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The Millionaire Secrets 

เจาะกึ๋นแบรนด์ดัง คิดต่างปั้นธุรกิจโต @หาดใหญ่

	 สมพร	 สิริโปราณานนท์	 ประธานหอการค้า	 จังหวัดสงขลา	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	

สัมมนา	“The	Millionaire	Secrets	เจาะกึ๋นแบรนด์ดัง	คิดต่างปั้นธุรกิจโต”	ที่จัดขึ้นโดยบริษัท	

เพนนินซูลาร์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	ผู้ผลิตนิตยสาร	SME	Startup	มีวิทยากรมาร่วมถ่ายทอด

ความรู้	วีระชัย	ปรานวีระไพบูลย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ดิ	แอทติจูด	คลับ	เจ้าของ	Foto	

Hotel	และ	ชนิสรา	 โททอง	 (อูน)	 เจ้าของแบรนด์	Diamond	Grains	 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม

สัมมนาเป็นจ�านวนมาก	ณ	โรงแรม	หรรษา	เจบี	หาดใหญ่	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2559

CNS Convention Center 

	 บรษัิทหลักทรัพย์	โนมรูะ	พฒันสิน	จ�ากัด	(มหาชน)	หรอื	โนมรูะ	

พัฒนสิน	ผู้ให้บริการด้านการเงินและการลงทุนแบบครบวงจร	ที่มี

มาตรฐานระดับสากล	 จัดพิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อันทันสมัย	

CNS	 Convention	 Center	 บนถนนสาทรใต้	 ถือเป็นศูนย์กลาง

เชื่อมโยงความรู้ที่เป็นประโยชน์จากหลากหลายด้าน	 ตลอดจน 

เป็นศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุน	 สร้างโอกาสต่อยอด

ทางธุรกิจและการลงทุน	

ประกาศรางวัล DEmark 2016 

	 ก้าวสู่ปีที่	9	แล้ว	 ส�าหรับโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการ

ออกแบบด	ีหรอื	DEmark	Award	โดยในปีน้ี	จดัขึน้ภายในแนวคดิ	

“ดีไซน์หมุนโลกธุรกิจ”	 (Design	 Driven	 Business)	 เพ่ือตอกย�้า

ความส�าคัญของการออกแบบ	 ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ 

ผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์ได้เผยโฉม	The	Winner	ผู้คว้า

รางวัล	DEmark	2016	ซึง่ปีนีมี้ผูไ้ด้รบัรางวัล	DEmark	Award	2016 

จ�านวน	67	รายการ	 จาก	 54	 บรษิทั	 แบ่งเป็นประเภทสินค้าท้ังส้ิน 

6	ประเภท	ได้แก่	กลุม่เฟอร์นเิจอร์	กลุม่สนิค้าไลฟ์สไตล์	กลุม่สนิค้า

แฟชั่นและสิ่งทอ	 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	

ผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามและบรรจุภัณฑ์	กลุ่มกราฟิกดีไซน์

FWD ประกาศผลงาน 

	 เอฟดับบลิวดี	 ประกันชีวิต	 ฉลอง	3	ปีของการด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยผลการด�าเนินงานครึง่แรกของปี	2559	ทีย่งัคงเตบิโตแขง็แกร่ง	

สิ้นสุด	 ณ	30	มิถุนายน	2559	บริษัทสามารถผลิตเบี้ยประกันภัย 

รับปีแรกได้รวม	3,409	ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น	63	 เปอร์เซ็นต	์ 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	 โดยมีอัตรา 

การเติบโตเป็นตัวเลข	2	หลักในทุกช่องทางขาย	 ส่งผลให้ปัจจุบัน

บรษิทัมลีกูค้า	750,000	คน	และสามารถขยบัจากบริษทัประกนัชวิีต

อันดับที่	8	ของไทยเมื่อปลายปี	2558	ขึ้นสู่อันดับ	7	ตั้งเป้าหมาย

จะมีลูกค้า	1	ล้านคนภายในสิ้นปีนี้
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	 กว่าที่ผู ้ประกอบการจะประสบความส�าเร็จทางธุรกิจได้นั้น	

หนทางเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรค

นานัปการ	 ล้มลุกคลุกคลานกันมาไม่มากก็น้อย	 ต้องใช้เวลานาน

กว่าจะสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตก้าวไปต่างประเทศได้	 

อย่าง	สมทู	อ	ีเองกใ็ช้เวลาถึง	25	ปีนับจากวนัเร่ิมต้นจนมาถึงวนัน้ี	

วนัท่ีเป็นแบรนด์ทีโ่ด่งดังมีชือ่เสยีงท้ังในระดบัประเทศและระดับโลก	

ซึง่กว่าจะมาถงึวนันีไ้ด้กเ็ริม่ต้นมาจากศูนย์	ผ่านการลองผดิลองถกู

มาด้วยตนเอง	 ถ้าย้อนเวลากลับไป	 ณ	 วันท่ีเริ่มต้นธุรกิจสมูท	 อี	 

หากมีนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จมาให้ค�าแนะน�า	 ชี้ให้เห็น

แนวทางต่างๆ	 ในการท�าธุรกิจ	 ความส�าเร็จท่ีเป็นอยู่วันนี้ของ 

สมูท	อี	อาจใช้เวลาเพียง	10	ปีเท่านั้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่เรียนผิดเรียนถูกจากการท�าธุรกิจได้ถูก 

สั่งสมเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์	ประกอบกับที่เห็นจุดอ่อน 

ของระบบการศึกษาไทย	จุดอ่อนของผู้ประกอบการไทย	ที่แม้จะมี 

จดุแข็งทีค่วามยดืหยุน่	สามารถปรบัตวัเข้ากบัสถานการณ์แวดล้อม

ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 มีทักษะงานฝีมือและบริการ	 

แต่ก็มีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ	ความสามารถในการพัฒนา

สินค้าและบริการ	 รวมถึงความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม	

นอกจากน้ี	การได้มีโอกาสอ่านงานวจิยัเก่ียวกบัการเริม่ต้นท�าธรุกจิ

ที่ว่า	 หากไม่มีนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จทางธุรกิจจริงมาให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าจะเติบโตช้ามาก	 ดังนั้น	 ด้วยความฝันส่วนตัว 

ที่อยากจะสร้างโรงเรียนที่สอนผู้ประกอบการเล็กๆ	 ให้เติบโต	 

นอกเหนือจากความฝันการสร้างแบรนด์ระดับโลกซึ่งท�าได้แล้ว	 

จึงตัดสินใจเปิด	The	Business	Incubation	School	(BIS)	ซึ่งเป็น

โมเดลการศึกษาที่สอนผู้ประกอบการ	SME	ขึ้นมา	

	 The	Business	Incubation	School	เป็นรูปแบบการศึกษาใหม่

ที่มีนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จหรือผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆ	

มาเป็นผูส้อน	และเน้นการปฏบิตัจิรงิ	กล่าวคอืเมือ่มาเรยีนระหว่าง

วันศุกร์-วันอาทิตย์จะต้องน�าสิ่งท่ีได้เรียน	 ค�าปรึกษาแนะน�าไป

ปฏิบัติทันที	 เพราะการเรียนการสอนคือ	 การโค้ชแบบตัวต่อตัว 

กับนักธุรกิจมืออาชีพท่ีประสบความส�าเร็จ	 จะมาจับกลุ่มกับ

นกัเรยีน	ใช้ประสบการณ์ของนักธุรกจิท่ีประสบความส�าเรจ็เหล่านี้

เป็นบทเรยีน	และใช้ปัญหาหรอือปุสรรคท่ีเกดิจากการท�าธุรกิจจรงิๆ	

ของนกัเรยีนเป็นโจทย์	 โดยมีผลประกอบการของผู้ประกอบการที่มา

เรียนเป็นตัวชี้วัด	และวัดผลได้ว่า	สิ่งที่สอนไปแล้วเมื่อน�าไปใช้จริง

The Guest

BIS และ 
Entrepreneur 

Mindset
เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมูท อี จ�ากัด

แล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้าง	 ซ่ึงต่างจากสถาบันการศึกษาทั่วไปที่เน้น

สอนแต่ทฤษฎีเป็นหลัก

	 	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากที่เปิดสอนไปแล้ว	 สิ่งหนึ่งท่ีได้เรียนรู้

กลับมาซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ผู้ประกอบการ	 SME	 ไม่สามารถ

เติบโตข้ึนไปได้คือ	 เร่ืองของ	 Mindset	 หรือกรอบความคิด	 ซึ่ง 

เร่ืองของ	 Entrepreneur	 Mindset	 นับว่าเป็นเร่ืองที่ส�าคัญมาก	

เพราะโดยส่วนใหญ่ผู ้ประกอบการ	 SME	 มักจะคิดไปเองว่า	 

ท�าไม่ได้	หรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะคิดว่าไม่ดี	ไม่ใช่	

ท�าไม่ได้	ยกตัวอย่างเช่น	มีธุรกิจร้านกาแฟที่ก�าแพงเพชรร้านหนึ่ง	

ตกแต่งร้านสไตล์อินดี้	ซึ่งหรูสวยงามและลงทุนมาก	แต่ขายกาแฟ

ได้วนัหนึง่ไม่มากเท่าไหร่	กรอบความคดิของเขาคอื	คนก�าแพงเพชร

ไม่มีเงิน	 คนก�าแพงเพชรไม่กินกาแฟ	 ขายแก้วละ	 40	 บาทก็แพง

แล้วส�าหรับย่านนั้น	 แต่เมื่อส�ารวจดูแล้วแถวนั้นยังไม่มีร้านกาแฟ

แบรนด์ดงั	เลยเสนอแนวให้เขาเปลีย่นเป็นแก้วละ	75	บาท	แต่ท�าเป็น

สูตรพเิศษข้ึนมา	ใช้เวลา	3	เดอืนในการเปล่ียน	Mindset	ทีว่่ากาแฟ

ราคาแพงแล้วขายไม่ได้	ผ่านมาหลังจากนัน้ในวนันีร้ายได้ของร้าน

กาแฟน้ีส่วนใหญ่มาจากกาแฟแก้วละ	 75	 บาท	 น่ีคือการเปล่ียน	

Mindset	ทีม่กัคดิไปเองว่าไม่ใช่	ท�าไม่ได้หรอก	หรอืธรุกจิซาลาเปา

มี	Mindset	ว่า	ซาลาเปาแค่อร่อยก็ขายได้แล้ว	ไม่เชื่อว่า	รูป	รส	

กลิ่น	 เสียงมีส่วนที่จะช่วยท�าให้ซาลาเปาขายดีขึ้น	 ฉะนั้นเขาก็จะ

ยงัคงย�า่อยูก่บัที	่กรอบความคดิเดิมๆ	ถ้าไม่ก้าวข้ามยงัท�าเหมอืนเก่า

ก็จะไม่มีวันเติบโต

	 ถามว่าแล้ว	Entrepreneur	Mindset	ควรเป็นอย่างไร	ส�าหรับ

ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนั้น	ควรมี	Mindset	3	ประการนี้คือ	ประการ

แรก	คดิแล้วต้องลงมือท�าเลย	อย่าคิดและพดูเฉยๆ	เม่ือคดิและพูด

แล้วต้องท�า	ประการที่สอง	คือ	อึด	กรอบความคิดที่ว่าถ้าท�าธุรกิจ

ล้มเหลว	 1	 คร้ัง	 2	 คร้ังแล้วคงจะต้องเลิก	 ก็ต้องเปลี่ยนกรอบ 

ความคดินัน้เสยี	เป็นว่าเชือ่ว่าการล้มคอืการทีเ่ราประสบความส�าเรจ็

ในอนาคต	 เพราะในความเป็นจริงผู้ประกอบการเล็กๆ	 ที่เริ่มต้น

ธุรกิจแล้วประสบความส�าเร็จเลยในทีเดียวนั้นเป็นไปได้ยาก	 

แต่ผิดคือการเรียนรู้	 แล้วรีบยอมรับผิด	 รีบลุกขึ้นมา	

รีบท�าใหม่อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้น	 แทนท่ีจะ	 1	 ใน	 10	 

อาจจะโชคดีเป็น	1	ใน	5	ของผู้ที่ท�าธุรกิจแล้วอยู่รอด

ตลอดฝั ่ง	 และประการที่สาม	 ต้องมีความมุ ่งมั่น 

มากว่าจะต้องท�าให้ส�าเร็จ  
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