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บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
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ต้องเห็นด้วย

 ชาร์ลส์ ดาร์วนิ นกัธรรมชาตวิทิยาชาวองักฤษได้น�าเสนอทฤษฎีววิฒันาการโดยการคดัเลือกตามธรรมชาต ิซึง่สามารถขยายความ

ได้ว่า สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดจะสามารถด�ารงชีวิตอยู่และสามารถถ่ายทอดลักษณะที่เหมาะสมนั้น

ต่อไปได้ ธุรกจิเองกเ็ป็นเช่นนัน้ เพราะหากโลกธุรกจิหมนุไปอย่างรวดเรว็เท่าไหร่ องค์กรธรุกจิกต้็องหมุนตวัเองให้ทนักบักระแสความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้เท่าน้ันจงึจะอยูร่อด ไม่ว่าความเปลีย่นแปลงนัน้จะมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการส่ือสาร พฤตกิรรม

และไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป การเปิดกว้างของตลาดทีไ่ม่ได้ถูกจ�ากัดอยูแ่ค่พ้ืนทีใ่ดพ้ืนทีห่น่ึงเท่าน้ันแต่สามารถ

เชื่อมโยงเข้าถึงกัน การเกิดขึ้นของคู่แข่งขันหน้าใหม่ๆ ฯลฯ 

 ทั้งนี้ ตัวอย่างมีให้เห็นมากมายว่า บริษัทที่ประสบความส�าเร็จรุ่งโรจน์ในอดีตแต่กลับล้มเหลวในปัจจุบัน และนั่นก็หมายความว่า

บริษัทที่ประสบความส�าเร็จในวันนี้ ก็ใช่ว่าจะประสบความส�าเร็จในอนาคต หากไม่สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถ

ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ ทุกธุรกิจจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่งอยู่

กับที่ เพื่อมองเห็นกระแสสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพราะหากพลาดที่จะปรับตัวก็อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นธุรกิจที่ล้าสมัยและรอวันตาย 

 พิมพเณศร์ เอกวานิช แม้จะเติบโตในครอบครัวนักธุรกิจแถวหน้าของภูเก็ต แต่เลือกที่จะลงมือสร้างอาณาจักรของตนเองกับ

โรงแรม O’nya (อ้นหยา) ผู้หญิงคนนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจ และมีโอกาสเรียนรู้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจครอบครัวมาถึง  

3 ธุรกิจก่อนที่จะส่งไม้ต่อๆ กันมา เธอจึงให้ความส�าคัญกับการปรับตัวและไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลง...ติดตามเรื่องราวของเธอไป

พร้อมๆ กันได้ในฉบับนี้

ธุรกิจต้องปรับตัวตลอดเวลา

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ
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บรรณาธิการเวบ็ไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดนิทร์ หวัหน้าฝ่ายประสานงานภายใน สชุนัษา แก้วโคตร หวัหน้าฝ่ายภาพ ชาครติ ยศสวุรรณ์  
ฝ่ายภาพ กฤษฎา ศิลปไชย บรรณาธิการฝ่ายศลิปกรรม กมลศักดิ ์ เสยีงสนัน่ หวัหน้าฝ่ายพิสจูน์อกัษร อดุม วรจารวุรรณ  
พิสูจน์อักษร วรนุช โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782 หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและการตลาด  
ศิรพิรรณ บญุวันต์ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด ธญัวรรณ แก้วหน ูศรัณย์ นวลด ี กัญชพร คูตระกูล หวัหน้าฝ่ายการตลาด  
คริษฐา ทองมาก ฝ่ายการตลาด จตุพิร โลจายะ ฝ่ายสมาชกิ อมรรตัน์ ยาไทย หวัหน้าฝ่ายบัญชแีละการเงนิ นติยา สงัทพิย์  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศิรินาฎ ลินจงรัตน์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร
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เลียนแบบผู้นำ�ทห�ร

เรียกเวล�ที่ห�ยไปกลับคืน

	 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ลดความส�าคัญของระบบบัญชีลง	และไปให้ความส�าคัญกับการตลาด	การออกแบบเว็บไซต์	และ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 ซึ่งในความเป็นจริง	 ระบบบัญชีมีความส�าคัญมากต่อธุรกิจ	 เพราะหากระบบบัญชีไม่ดี	 ธุรกิจอาจพังได้	 ดังนั้น	 

เพือ่ให้ธรุกจิอยู่รอด	ผู้ประกอบการไม่ควรท�าสิง่ท่ีเป็นปัญหาต่อระบบบญัช	ีเช่น	การใช้ระบบป้อนข้อมลูอตัโนมตั	ิซึง่แม้จะมข้ีอดคีอื	ช่วยย่นระยะเวลา

การป้อนข้อมลูบญัชลีงในระบบให้เรว็ขึน้	แต่ข้อเสยีคือ	ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูไม่ละเอยีดเท่านกับญัชี	รวมทัง้ค่าจ้างนกับัญชีถกูกว่า

ราคาระบบ	50-70	เปอร์เซน็ต์	และหากไม่จ�าเป็นจริงๆ	ไม่ควรส่งข้อมลูบญัชใีห้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์	แต่ให้นดัเจอจะดีกว่า	เพราะลูกค้าจะได้เช็ก

ความถูกต้องของข้อมูลในทันที	และได้พูดคุยถึงภาพรวมของสถานะทางการเงินและแผนธุรกิจ

	 นอกจากน้ี	 ไม่ควรดัดแปลงซอฟต์แวร์บัญชีใช้เอง	 เพราะระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลอาจไม่ได้มาตรฐานเท่าซอฟต์แวร์ต้นแบบ	 และแม ้

นักบญัชีจะมคีวามสามารถในการจดัเรยีงข้อมลูและน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	แต่กระนัน้ก็ควรเรียนรู้เคร่ืองมอืทีช่่วยให้เข้าถึงข้อมลู

เชิงลึกแบบ	Realtime	ด้วย	เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจได้

	 พยายามเลี่ยงสิ่งที่สร้างปัญหาให้ระบบบัญชีเป็นอันดีที่สุด

	 การก้าวขึน้เป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส�าเรจ็มเีคลด็ลบัง่ายๆ	คอื	ท�าสิง่ที่

ผู้น�าทหารท�า	นั่นคือ	ต้องมีวิสัยทัศน์และแผนที่ชัดเจน	เพราะเมื่อผู้ประกอบการ

ท�าสองสิ่งนี้ให้ชัดเจนได้	 พนักงานและลูกค้าก็ย่อมเกิดความเชื่อมั่นว่า	 องค์กร 

จะเติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน	

	 ถดัมา	ต้องเหน็ความส�าคญัของทกุคนในทมี	เพราะพนกังานทกุคนคอื	ฟันเฟือง

ส�าคญัทีช่่วยให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็	ต้องให้ความสนทิสนม	ความเหน็อกเหน็ใจ	

ตลอดจนความไว้วางใจกบัพวกเขา	และพวกเขาจะให้ความจงรกัภกัดกีลบัคนืมา

	 ท้ายสุด	 ต้องวางแผนอนาคตทางการเงินเพราะมีผลโดยตรงต่อความส�าเร็จ

ของธุรกิจ	 ซึ่งการเขียนรายละเอียดทางการเงินอย่างต้นทุนและรายจ่ายในช่วง	 

2	 ปีแรกของการท�าธุรกิจจะท�าให้ผู้ประกอบการประมาณการได้ว่า	 ใน	 1	 ปี	 

ธุรกิจมีรายรับและรายจ่ายเท่าใด

	 ทหารสอนได้ทั้งเรื่องรบและธุรกิจ

สิ่งที่สร้�งปัญห�ให้ระบบบัญชี

500,000 โฆษณ�บน IG

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	อินสตาแกรมเผยในเวลาเพียง	6	เดือน	อินสตาแกรม

มโีฆษณาจากแบรนด์ต่างๆ	มากกว่า	500,000	โฆษณา	โดย	5	ประเทศ

ที่ลงโฆษณาบนอินสตาแกรมมากที่สุด	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	บราซิล	

อังกฤษ	 ออสเตรเลีย	 และแคนาดา	 ส่วนพฤติกรรมของผู ้ใช ้ 

อนิสตาแกรมทีเ่กดิหลงัจากเห็นโฆษณา	คอื	50	เปอร์เซน็ต์กดตดิตาม

แบรนด์	 75	 เปอร์เซ็นต์เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแบรนด์	 ค้นหา

แบรนด์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆ	 ตัดสินใจซื้อสินค้าที่เห็นในโฆษณา	 

รวมถงึแชร์โฆษณาให้เพือ่น	และมากกว่า	60	เปอร์เซน็ต์	ระบุพวกเขา

รู้จักสินค้าและบริการใหม่ของแบรนด์จากโฆษณาบนอินสตาแกรม

	 ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนท่ีผ่านมา	 โฆษณาต่างๆ	 บน 

อินสตาแกรมได้รับฟีดแบ็กจากผู้ใช้อินสตาแกรมมากกว่า	1,000	ล้านฟีดแบ็ก	และในตอนนี้มีมากกว่า	1.5	ล้านแบรนด์

ที่พร้อมลงโฆษณากับอินสตาแกรม	

	 ลงโฆษณาบน	IG	ก็เวิร์กนะ

First say to yourselF what 
you would be, and then do 

what you have to do.

อันดับแรกบอกกับตัวเองว่า ต้องการเป็นอะไร 

จากนั้นทำาในสิ่งที่ต้องทำา

- Epictetus-นักปราชญ์ชาวกรีก

	 ในทุกๆ	 เช้า	 หลายคนมักเสียเวลาอย่างน้อย	 1	 ชั่วโมงไปกับการคิดว่า	 วันน้ีต้องท�าอะไร	 จะใส่ชุดอะไร	 และ 

มีนัดหมายหรือเปล่า	 ซึ่งเวลา	 1	 ชั่วโมงที่เสียไปนี้สามารถท�าให้ตารางกิจกรรมในวันนั้นคลาดเคลื่อนได้	 ดังนั้น	 

หากต้องการเรียกเวลาที่สูญไปโดยเปล่าประโยชน์กลับคืนมา	ขอแนะน�าว่า	ทุกคืนก่อนนอนให้วางแผนว่า	 เช้าวันรุ่งขึ้น

จะท�าอะไรบ้าง	และหลังตื่นนอนให้คิดทบทวนอีกครั้งว่า	กิจกรรมที่ต้องท�าในวันนี้มีอะไร	ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง

ของทวิตเตอร์	ดิสนีย์	และเป๊ปซี่ท�าเป็นประจ�า	

	 ส่วนวธิเีรยีกพลงัการท�างานในเช้าวนัใหม่ท�าได้ง่ายๆ	คอื	ไม่กดเลือ่นนาฬิกาปลกุ	เพราะท�าให้ขาดความกระฉับกระเฉง

เมื่อตื่น	อย่าเครียดในช่วงเช้า	เพราะสมองจะไม่แล่นและรู้สึกไม่แจ่มใส	นอกจากนี้	ควรออกก�าลังกายหลังจากตื่นนอน	

เพราะท�าให้เลือดสูบฉีดได้ด	ีช่วยให้หลบัสบายในช่วงกลางคนื	และจากการศึกษายังพบว่า	การออกก�าลังกายหลังตืน่นอน

ท�าให้รู้สึกตื่นตัวและมีพลังในการท�างาน

	 จัดตารางเวลาในแต่ละวันให้ดีก็เพียงพอ
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จับกระแสฟูดออนไลน์

Nice to Know

เพื่อนบอกต่อ

ผู้บริโภคจะเลิกสั่งซื้อฟูดออนไลน์เมื่อ...

อาหารไม่ตรงตามโฆษณา

และที่ตกลงกันไว้

ร้านค้าไม่มีความรับผิดชอบ

เมื่อเกิดความผิดพลาด

ได้รับสินค้า

ช้ากว่าที่กำาหนด

อาหารได้รับ

ความเสียหาย 

การต้อนรับ

ของพนักงานไม่สุภาพ

ปริมาณอาหาร

ไม่ตรงตามที่โฆษณา

ส่งอาหารผิด

ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง

29%

63%

58%

19%

23%

20%

22% 19%

36%

37%

12%

35%

21%

8%

17% 16% 15% 8% 7% 5%

เหตุผลที่สั่งซื้อฟูดออนไลน์

ลูกค้าฟูดออนไลน์คือใคร

เหตุผลที่หลายคนไม่ซื้อฟูดออนไลน์

ประหยัดเวลา

ในการเดินทาง

ชอบเดินเลือกอาหาร

เห็นอาหารก่อน

รับประทาน

มูลค่าอาหารสูง

ต้องรับประทาน

ทันทีที่หิว

รู้สึกยุ่งยากในการ

สั่งรับประทาน 

ไม่ชอบหา

ข้อมูลอาหาร

รู้สึกยุ่งยาก

ในการจ่ายเงิน

ไม่พิถีพิถันในการเลือก

รับประทานอาหาร

หาซื้อสะดวก อยากลอง

สินค้าหายาก มีเอกลักษณ์

70%
ผู้หญิง

76%
Gen Y

18%
Gen X 

6%
Gen B

พฤติกรรมในการสั่งอาหารออนไลน์

นิยมโทรศัพท์สั่ง ใช้วิธีชำาระเงินโดยการ

จ่ายเงินปลายทาง

มกีารซือ้ซำา้ 

62%45% 93%

ผู้บริโภคสะดุดตาฟูดออนไลน์ที่อะไร

รูปภาพ รีวิว วิดีโอคลิป

26%58% 9%

ผู้บริโภครู้จักฟูดออนไลน์ได้อย่างไร

เฟซบุ๊ก โฆษณา

และเพื่อนแชร์

เว็บไซต์ 

ค้นหาจากกูเกิล

อินสตาแกรม 

จากการที่ติดตามดารา

56% 9%17%
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เรียนรู้เทคนิคการเปิดร้านค้า ท�าอย่างไรให้ยอดขายพุ่งจากเครื่องมือต่างๆ บนโลกออนไลน์ 

เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการขาย โดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ 

ที่มีประสบการณ์จริงในสนามกว่า 10 ปี

www.smethailandclub.com/SMEsGoOnline
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 08-6797-1153, 08-5144-5511, 08-5116-3886, 08-4905-5503

ดูรายละเอียดการอบรมและสมัครที่ 

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิเป็นวิทยากรอาสา  

พร้อมค่าตอบแทน

ชลบุรี

1-2 ต.ค. 2559

โรงแรมชลอินเตอร์

พิษณุโลก

8-9 ต.ค. 2559

โรงแรมเดอะพาร์ค

พระนครศรีอยุธยา

12-13 ต.ค. 2559

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

เพชรบุรี 

19-20 ต.ค. 59 

โรงแรมโนโวเทล

หัวหิน ชะอ�า บีชรีสอร์ทแอนด์สปา

นครราชสีมา 

16-17 พ.ย. 59 

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช

บุรีรัมย์ 

4-5 พ.ย. 59 

โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

นครสวรรค์ 

10-11 พ.ย. 59 

โรงแรมเดอะพาราดิโซ  

เจเค ดีไซน์ นครสวรรค์

สุราษฎร์ธานี 

24-25 พ.ย. 59 

โรงแรมบรรจงบุรี

ขอนแก่น 

16-17 ม.ค. 60 

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล  

แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ราชบุรี 

24-25 ม.ค. 60 

โรงแรม ณ เวลา โฮเทล  

แอนด์ แบงเคว็ท ราชบุรี

อุดรธานี 

12-13 ม.ค. 60

โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์  

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรศัพท์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

น่าน 

30 พ.ย.-1 ธ.ค. 59 

โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน
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	 ข้ึนช่ือว่าเป็นอาหารหรู	 ราคาแพง	 ก็มักต้องมีอยู่ในภัตตาคาร	

หรือโรงแรมเท่านั้น	 แต่ด้วยความท่ีออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือ 

ในการท�าธุรกิจที่ทรงประสิทธิภาพ	 จึงท�าให้เรามีอาหารทะเล 

ระดับพรีเมียมอย่างล็อบสเตอร์ส่งตรงถึงบ้านกันเลยทีเดียว

	 “เกิดจากการที่เราได้ไปเท่ียวต่างประเทศ	 ได้กินล็อบสเตอร์

อาหารทะเลต่างๆ	 แล้วทีนี้พอกลับมาอยู ่บ ้านก็นึกอยากกิน 

อย่างนั้นอีก	 แต่มันหายากมาก	 คือล็อบสเตอร์ก็จะมีอยู่ท่ีโรงแรม	

ร้านอาหารแพงๆ	 ที่อยู่ในเมือง	 ซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากเข้าเมือง	 

แล้วเวลาท่ีไปโรงแรมก็ต้องแต่งตวัดีๆ 	หาทีจ่อดรถอกี	กค็ดิว่าท�าไม

มนัยากจงั	เลยลองหาข้อมลูกพ็บว่า	มซีพัพลายเออร์ส่งอาหารทะเล

พวกนี้อยู่	ก็ลองโทร.ไปคุยได้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า	หากจะสั่งของ

ในแต่ละคร้ังต้องมีจ�านวนขั้นต�่า	 แล้วเขาก็ไม่มาส่งถ้าสั่งจ�านวน 

ไม่มากพอ	 คือต่อให้มีที่ซื้อก็ยังล�าบากอีก	 แต่ก็ลองสั่งโดยการ 

รวบรวมออร์เดอร์จากคนท่ีรู้จัก	 เพื่อให้ได้จ�านวนเยอะๆ	 แล้วก็ 

สั่งมากิน	แต่ก็จริงๆ	จ�านวนที่สั่งมันก็ไม่ได้มากพอ	ขณะเดียวกัน 

ก็คิดว่าจะต้องมีคนอย่างพวกเราอีกคือ	 อยากกินแต่รู้สึกล�าบาก	 

ซึ่งแสดงว่ามันมีตลาดอยู่	 เลยคิดว่าน่าจะลองเปิดขายล็อบสเตอร์

บนเฟซบุ๊กดู”	 ภูริภัทร์ ปิตกานันท์	 เล่าถึงท่ีมาของการเปิดขาย

ล็อบสเตอร์บนออนไลน์	ภายใต้ชื่อ	Lobster	Gangsters	ซึ่งเขาท�า

ร่วมกับหุ้นส่วน	มณทิรา เจริญวัลย์

	 Lobster	Gangsters	ถอืเป็นรายแรกๆ	ของไทยท่ีน�าลอ็บสเตอร์

มาปรุงส�าเร็จพร้อมรบัประทาน	บรกิารส่งตรงถงึท่ี	ท้ังรปูแบบนึง่สด	

หรือน�าไปอบกระเทียม	 อบชีส	 ซึ่งจริงๆ	 แล้ว	 ในช่วงแรกภูริภัทร์

ตั้งใจจะขายแค่ล็อบสเตอร์สดให้กับลูกค้าเพื่อน�าไปปรุงอาหาร 

ต่อเองที่บ้าน	แต่กลับพบว่า	ลูกค้ามีความต้องการอาหารประเภท

พร้อมรับประทานมากกว่า	 ซ่ึงท้ังภูริภัทร์และมณทิรา	 ไม่มีใคร 

ท�าอาหารเป็นเลย	 พวกเขาจึงอาศัยการเปิดยูทูบหาข้อมูลแล้วก็

How to Guides

Biz opportunity

1. มีไฟที่พร้อมจะลุยทุกอย่าง 

	 หลายคนเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมีความฝัน	มีความ

รู้สดๆ	 ใหม่ๆ	 ท�าให้อยากลอง	 จึงเกิดเป็นแรงกระตุ้นชั้นดี 

ที่พร้อมจะลุยไปข้างหน้า	 และที่ส�าคัญไม่เพียงจะท�าให้เกิด

ความกระตือรือร้นในการท�าธุรกิจ	 ไม่ท้อถอยง่ายๆ	 เท่าน้ัน	

หากเจ้าไฟนียั้งเป็นบ่อเกดิของความคิดสร้างสรรค์ดีๆ 	อกีด้วย

 09-0236-2393
 Lobster Gangsters
 @LobsterGangsters

Lobster GanGsters 
ถึงจะแพงแต่ก็มีขายออนไลน์

ลงมือท�ากันเอง	ดังนั้น	Lobster	Gangsters	จึงเพิ่มทางเลือกให้กับ

ลูกค้าด้วยเมนูอาหารส�าเร็จรูปด้วย	 ถามว่าท�าไมภูริภัทร์จึงไม่จ้าง

เชฟท�าอาหารเลย	เขาบอกว่าไม่อยากลงทนุมาก	เพราะในระยะแรก

ก็ไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่า	 ผลตอบรับจะเป็นอย่างไร	 ดังน้ัน	 อะไร 

ที่ท�าเองได้ก็ต้องท�าเอง	ซึ่งปรากฏว่าแม้ในช่วงเดือนแรกๆ	รายได้

ของ	Lobster	Gangsters	จะอยู่แค่	20,000-30,000	บาทต่อเดือน	

แต่เช่ือหรือไม่หลังจากน้ัน	ในช่วงพกีสุดเขาสามารถสร้างรายได้ถึง	

1.6	ล้านบาทต่อเดือนทีเดียว	

	 อย่างไรกต็าม	การขายสนิค้าพรเีมยีมราคาแพงบนออนไลน์นัน้

กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงแรกทีย่งัไม่ค่อยมคีนรูจ้กั	

ในเรื่องนี้ภูริภัทร์ได้เล่ากลยุทธ์การท�าธุรกิจให้ฟังว่า

	 “ช่วงแรกลกูค้าจะไม่กล้าสัง่ซือ้เพราะราคาแพง	ซึง่เราขายตาม

น�า้หนกั	กโิลละ	1,600	บาท	จะชัง่แล้วกถ่็ายรปูส่งไปให้ลกูค้าดกู่อนว่า

โอเคหรือเปล่า	 เราจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการเก็บ 

เงนิปลายทาง	และหากอาหารมปัีญหาจากการขนส่ง	หรอืมปัีญหา

ทีค่วามสดเราจะเปลีย่นให้ทนัท	ีนอกจากนี	้เราจะมอีเีวนต์ทีจ่ดัขึน้

ไตรมาสละครั้งเรียกว่า	 Private	 Dinner	 โดยการเชิญลูกค้าที่สั่ง

อาหารกับเราประจ�ามากินอาหารฝีมือเชฟชั้นน�า	10	เมนู	ในราคา

เพียง	 2,000	 บาทเท่าน้ัน	 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับลูกค้า	

แล้วยงัพยายามทีจ่ะตอบสนองความต้องการใหม่ๆ	ของลกูค้า	เช่น	

ลูกค้าอยากกินปลาซัมมะสด	จากฮอกไกโด	ซึ่งมีแค่บางฤดูเท่านั้น	

เราก็จะหามาส่งให้	และพยายามเพิ่มเมนูใหม่ที่หายากมาให้ลูกค้า

ได้ลิ้มลองเรื่อยๆ”

	 ทัง้นี	้สดุท้ายแล้ว	ภรูภิทัร์ยงับอกถงึการท�าธรุกจิบนออนไลน์ว่า	

ข้อดีของออนไลน์คอืสามารถวดัผลได้	มเีครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้เข้าใจ

และเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น	แม้แต่การคอมเมนต์	หรือการคลิกไลค์	

แชร์	 ก็ถือเป็นช่องทางในการท�าความเข้าใจลูกค้า	 ท�าให้รู้ความ

ต้องการของลูกค้า	ดังนั้น	หากจะท�าธุรกิจออนไลน์จริงๆ	ก็ควรจะ

ต้องศึกษา	 อ่าน	 ท�าความเข้าใจ	 ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะสามารถ

เซิร์ชหาความรู้เหล่านี้ได้ง่ายๆ	 และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่		

ข้อดีของการเริ่มต้นธุรกิจเมื่ออายุน้อย
เดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็เห็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ที่อายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆ แถมยังประสบความส�าเร็จอีกต่างหาก 

ซึ่งหากจะว่าไปการท�าธุรกิจก็ไม่มีข้อจ�ากัดว่าจะต้องเริ่มต้นเมื่ออายุเท่าไหร่ถึงจะดี เพราะแม้จะอายุน้อย ถูกมองว่าไม่มีประสบการณ์ 

และไม่มีทุนมากพอ แต่อย่างน้อยการเริ่มต้นท�าธุรกิจเมื่ออายุน้อยก็ท�าให้มีข้อดีที่น่าจะลองดู 

3. เริ่มก่อนย่อมมีโอกาสก่อน 

	 โอกาสในท่ีนี้หมายความถึงท้ังโอกาสทางธุรกิจในการท่ีจะ

ไขว่คว้าความส�าเร็จ	 สร้างรายได้มากกว่าคนอื่น	 และโอกาส 

ในการสะสมประสบการณ์ความรู	้ซึง่แน่นอนว่า	ในการท�าธรุกิจ

บ่อยครั้งจะต้องเจอกับปัญหาสารพัด	 การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในแต่ละครัง้ถอืเป็นบทเรยีนชัน้ยอดทีจ่ะน�ามาใช้ต่อได้ในอนาคต	

และหากธุรกิจล้มเหลวก็จะสามารถลุกขึน้ได้อีกครัง้ในเวลาอัน

รวดเร็วอีกด้วย   

2. ใกล้ชิดเทคโนโลยี เรียนรู้เร็ว 

	 ข้อดีของผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือ	 เติบโตมาพร้อมๆ	 กับ

เทคโนโลย	ีไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์	แอพพลิเคชนั	รวมทัง้โซเชยีลมี

เดียต่างๆ	ซึ่งหากสามารถน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาประยุกต์ใช้

กับธุรกิจของตนเองได้	ก็ย่อมจะสามารถท�าให้ธุรกิจนั้นเข้าถึง

ลูกค้าได้ง่ายขึ้น	มีประสิทธิภาพในการท�างานมากขึ้น	จึงเป็น

เสมือนทางลัดที่จะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

จากน้ันอธิบายลักษณะและคุณสมบัติรถ ก�าหนดโลเกชั่นในการ

รับ-คนืรถ และแจ้งตารางวนั/เวลาทีร่ถว่างให้เช่า ส่วนรายละเอยีด

ต่างๆ จะส่งให้ผูเ้ช่าภายหลัง เสร็จสรรพ Getaround จะอพัโหลด

รูปรถลงในเว็บไซต์และแอพพลิเคชันให้ ด้านผู้ใช้บริการก็ต้อง

เข้าไปลงทะเบียนเช่นกันเพื่อแจ้งข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ และ 

เครดิตการ์ด ก่อนจะเลือกรถที่ต้องการเช่า โดยสามารถเช่าทั้ง 

รายชั่วโมงและรายวัน ในการเช่ารถนี้ ลูกค้าไม่เสียค่าธรรมเนียม 

และระหว่างใช้บริการมปีระกันคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงไม่ว่าจะเป็น

ประกันอุบัติเหตุ ประกันความเสียหาย และประกันถูกขโมย 

 กล่าวส�าหรับ Getaround นอกจากรายได้จากการหักเงิน

เจ้าของรถ 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด (รวมค่าใช้จ่ายเรื่อง

ประกันแล้ว) บริษัทยังท�าเงินจากติดตั้งระบบ Car Kit เทคโนโลยี

ที่เอ้ือให้เจ้าของรถสามารถก�าหนดพิกัดในการส่งมอบและรับรถ 

ติดตามรถ และยังใช้เป็นกุญแจดิจิตอลได้ เปิด-ปิด และสตาร์ตรถ

ด้วยสมาร์ทโฟนได้ นอกจากนั้น ระบบยังท�าให้เจ้าของรถสามารถ

เช็กประวัติการขับรถของผู้เช่า ยืนยันตัวตนที่แท้จริงผ่านเฟซบุ๊ก 

และตรวจสอบข้อมลูการช�าระสินเช่ือของผูเ้ช่าได้ด้วย ซึง่ส่วนใหญ่

ผูล้งทะเบยีนให้บริการกับ Getaround ยอมจ่ายเงนิ 99 ดอลลาร์ฯ 

ซือ้ Car Kit พร้อมค่าธรรมเนยีมรายเดือนอกีเดือนละ 20 ดอลลาร์ฯ 

เพื่ออ�านวยความสะดวก คือหลังจากที่ใช้ระบบ Digital Key  

ผ่านโทรศัพท์มือถือ เจ้าของรถเลือกที่จะเจอหรือไม่เจอผู้เช่าก็ได้ 

ไม่ต้องส่งมอบกุญแจให้กันเหมือนที่ผ่านมา 

  “โดยเฉลี่ยเจ้าของรถท�ารายได้ราว 300 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน 

บางเจ้าได้มากถึงปีละ 10,000 ดอลลาร์ฯ ทางเราจ่ายให้ทุกวันที่ 

15 ของเดือน เราต้องแน่ใจว่า เจ้าของรถได้รับเงินสม�่าเสมอเพื่อที่

พวกเขาจะได้มกี�าลงัใจและปล่อยเช่าไปเรือ่ยๆ นอกจากสร้างรายได้

เสรมิแล้ว เจ้าของรถยงัสามารถประหยดัเงนิได้ปีละ 8,000 ดอลลาร์ฯ 

เลยทีเดียว” 

 หลังเปิดบริการปีนี้เป็นปีที่ 4 รายได้เข้าบริษัทคิดเป็นตัวเลข  

2 หลัก ปัจจุบัน Getaround มีพนักงาน 40 คน ส่วนใหญ่เป็น

วิศวกร มีเจ้าของรถลงทะเบียนกับบริษัทราว 25,000 คน และม ี

Young Money Maker

ธุรกิจท�ำเงินจำกกำร “แบ่งรถให้ใช้”

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ที่ 

เจสสิกา สกอร์ปิโอ นักธุรกิจสาววัย 29 

เจ้าของบริษัท Getaround ค้นพบระหว่าง

เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยซิงกูลาริตี้ 

รัฐแคลิฟอร์เนีย คือ ปริมาณรถยนต์ทั่วโลก

มีอยู่ราว 1,000 ล้านคัน (คาดว่าจะเพิ่มเป็น 

2,000 ล้านคันในอีก 20 ปีข้างหน้า) 

92 เปอร์ซ็นต์ของรถยนต์จ�านวนดังกล่าว

จอดอยู่เฉยๆ (วันละ 22 ชั่วโมง หรือเท่ากับ

เสียการใช้งานไป 20,000 ล้านชั่วโมงต่อวัน) 

ความคิดของเจสสิกาในขณะนั้นคือ อยากเห็น

ปริมาณรถยนต์ลดน้อยลง รถติดน้อยลง 

และมลพิษเบาบางลง

 ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2554 ในงานประชุม TechCrunch Disrupt 

ซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่นครซานฟรานซิสโก (และอีกหลายเมืองใหญ ่

ทัว่โลก) ถอืเป็นเวทบีรรดาหนุม่สาวท่ีใฝ่ฝันจะเป็นผูป้ระกอบการได้

น�าเสนอไอเดียธุรกิจเพื่อขอทุนจาก VC (Venture Capital)  

ทัง้หลาย เจสสกิากเ็ป็นหนึง่ในนัน้ เธอส่งแผนธรุกิจเกีย่วกบับริการ

ให้เช่ารถยนต์ส่วนบุคคลหรือ Car Sharing Service ซึ่งเป็น 

“แนวคิดที่จะส่งผลด้านบวกต่อผู้คนนับพันล้านชีวิตในระยะเวลา 

10 ปีข้างหน้า” ตามโจทย์ที่ได้รับมา ผลปรากฏว่าแผนธุรกิจ 

ของเธอได้ชนะการประกวดและได้รับรางวัลเป็นเงิน 50,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ปีถัดมา เจสสิกาน�าไอเดียธุรกิจท่ีว่ามาท�าให้เป็นรูปเป็นร่าง  

โดยเธอจบัมอืกับหุน้ส่วนอีก 2 คนคอื แซม ซาอดิ และ เอลเลยีต ครู 

ก่อตั้งบริษัท Getaround ท�าเว็บไซต์และแอพพลิเคชันเพื่อให้

บริการเช่ารถ เอลเลียตซึ่งเป็นอดีตวิศวกรกูเกิลทีม Street View 

รับหน้าที่พัฒนาแอพพลิเคชัน ขณะท่ีแซมดูแลงานด้านการตลาด 

แนวคิดของเจสสิกาจะเหมือน Airbnb เว็บไซต์ชื่อดังท่ีให้บริการ

ห้องพักทั่วโลก คือเจ้าของรถยนต์ที่ไม่อยากจอดรถทิ้งไว้เฉยๆ 

สามารถน�ามาปล่อยเช่าได้เมือ่ไม่ได้ใช้งาน โดยการประกาศให้เช่า

และก�าหนดราคาเองเสรจ็สรรพผ่านแอพพลเิคชนัของ Getaround 

ด้านคนเช่ารถเองกใ็ช้แอพฯ เดยีวกนัมองหารถว่างทีอ่ยูใ่กล้ท่ีสุดได้

 ในช่วงแรกของการด�าเนนิธรุกจิ เจสสกิาสามารถระดมทนุจาก

ผู้สนับสนุนได้ 3.4 ล้านดอลลาร์ฯ และมีคนลงทะเบียนเข้าร่วม 

กว่า 5,000 คน ธรุกจิของเธอเปิดตวัในซานฟรานซสิโกเป็นแห่งแรก 

เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น ยกตัวอย่าง Zipcar บริษัทเช่ารถ 

ทีมี่เครอืข่ายใหญ่สุดในโลก เจสสกิากล่าวว่า “ความแตกต่างทีเ่หน็

อย่างชัดเจนคือ Zipcar ให้บริการแค่บางพ้ืนที่ในซานฟรานซิสโก 

ส่วนใหญ่เป็นย่านทีมี่ประชาชนอาศัยอยูห่นาแน่น เช่น กลางใจเมือง 

แต่ของเราพ้ืนที่ครอบคลุมกว่าเพราะเรามีสมาชิกกระจายทั้ง 

ทางเหนือ ตะวันออก และทางใต้ของเมือง”

 ส�าหรับรูปแบบธุรกิจของ Getaround คือเจ้าของรถมา 

ลงทะเบียนกับทางเว็บและตั้งชื่อรถ เช่น getaround.com/ชื่อรถ 

ผู้ใช้บริการกว่า 200,000 คน ธุรกิจของบริษัทขยับขยายจาก 

ซานฟรานซิสโกไปยังเมืองและรัฐอื่น ได้แก่ ออสติน พอร์ตแลนด์ 

ซานดิเอโก และชิคาโก 

 ความส�าเรจ็ของ Getaround ท�าให้ถกูเรยีกขานว่าเป็น Airbnb 

แห่งวงการให้เช่ารถยนต์ ขณะท่ีเจสสิกาเองก็กลายเป็นผู้ประกอบการ

หน้าใหม่ท่ีถูกจับตามองจากส่ือหลายแขนง เจสสิกากล่าวถึง 

การท�างานท่ีผ่านมาว่า “บทเรียนท่ี Startup หลายคนเรียนรู้คือ 

ไม่จ�าเป็นเสมอไปที่ต้องเป๊ะตั้งแต่เริ่มต้น อย่าง Getaround เองก็

มกีารปรบัปรงุบรกิารตลอดเวลา ตัง้แต่การจ�ากดัรุน่รถเป็นการเลอืก

รถรุ่นไหนก็ได้ตามต้องการ หรือจากระบบกุญแจธรรมดาก็พัฒนา

เป็นกุญแจดิจิตอล” 

 Car Sharing Service เป็นแนวคิดที่เรียกว่า Sharing  

Economy หรือการแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คนอื่นใช้ อันเป็น 

เทรนด์ที่ก�าลังมาแรง โดย Car Sharing ต่างจากบริการให้เช่ารถ

ทัว่ไปตรงทีก่ารจองรถ (ผ่านหลายช่องทาง) การรบั/คนืรถเป็นแบบ 

Self-Service รถสามารถเช่าเป็นนาทีหรือชั่วโมง ผู้เช่าต้องลง

ทะเบียนในระบบ และผ่านการตรวจสอบประวัติแล้ว จุดรับรถ

กระจายเป็นวงกว้าง มักอยู่ตามแนวระบบขนส่งมวลชน บริการ 

แบบนี้มีใน 27 ประเทศ และมีสมาชิกราว 1.7 ล้านคนทั่วโลก  

โดยที่ครึ่งหนึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

 มีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2564 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า ตลาด 

Car Sharing ทั่วโลกจะมีมูลค่า 6,200 ล้านดอลลาร์ฯ และมีผู้ใช้

บริการมากกว่า 12 ล้านคน ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ธุรกิจนี้เติบโต 

คือสภาพการจราจรที่ติดขัดท�าให้ผู้คนเปลี่ยนความคิดที่จะเป็น 

เจ้าของรถ ค่าใช้จ่ายในการครอบครองรถสูงขึ้น และการเกิดใหม่

ของรปูแบบธรุกจิท่ีท�าให้การเช่ารถเป็นเรือ่งง่ายและสะดวก ส�าหรบั

บ้านเรา การแบ่งรถยนต์ส่วนบุคคลให้คนอื่นใช้ยังเป็นเรื่องใหม่

เพราะส่วนใหญ่จะหวงรถยนต์ แต่ถ้าอยากเป็นผูป้ระกอบการจรงิๆ 

ลองคิดดูว่าด้วยโมเดล Sharing Economy มีทรัพย์สินใดอีกบ้างที่

สามารถท�าเงินโดยน�ามาแบ่งปันการใช้งานกับผู้อื่น  
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	 ...โชคดีที่เธอค้นหาความฝันของตัวเองได้เร็ว	

	 ...โชคดีที่เธอมีก�าลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัว

	 ...โชคดีที่เธอได้รับการหล่อหลอมของครอบครัวนักธุรกิจ	

	 ...โชคดีที่เธอมีโอกาสเรียนรู้มองเห็นความเปลี่ยนของธุรกิจ

ครอบครัวที่ส่งไม้ต่อๆ	กันมา

	 แต่ล�าพังความโชคดีทั้งหลายเหล่านั้น	 ก็ไม่อาจท�าให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จข้ึนมาได้หากปราศจากความมุ ่งมั่นที่จะ 

สานความฝันของตัวเองให้ส�าเร็จ	 กับความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม 

ที่จะท�าโรงแรมในแบบฉบับของตนเองที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวออกมาให้ส�าเร็จจงได้	 ที่ส�าคัญคือ	 การลงมือท�า

ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง	แม้โรงแรม	O’nya	จะเป็นโรงแรมสไตล์

ชิโนโปรตุกีสเล็กๆ	ขนาด	24	ห้อง	แต่ก็เป็นทางที่เธอเลือกในการ

ก้าวสู่ธุรกิจของตัวเองตามความฝันที่มี

	 บทสนทนาต่อไปน้ีสะท้อนถึงวิธีคิดและมุมมองการท�าธุรกิจ 

ที่เติบโตเกินอายุและประสบการณ์...ติดตามเรื่องราวของเธอได้ 

ไปพร้อมกัน

แม้จะเติบโตในครอบครัวนักธุรกิจแถวหน้าของภูเก็ตแต่ พิมพเณศร์ เอกวานิช กลับมีแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่

ที่อยากท�าธุรกิจของตัวเองมากกว่า และเมื่อมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการท�าความฝันให้เป็นจริง เธอจึงมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อ

ในด้าน Hospitality Management เลือกฝึกงานและท�างานในธุรกิจโรงแรมกับเครือใหญ่เพื่อเก็บสะสมประสบการณ์ 

ก่อนที่จะลงมือสร้างอาณาจักรของตนเองกับโรงแรม O’nya (อ้นหยา)

อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้คุณเลือกท�ำธุรกิจโรงแรม 

	 ครอบครัวเป็นคนภูเก็ตเป็นคนจีนฮกเก้ียนมาจากเมืองจีน	 

ตอนทีม่าอยูภ่เูกต็กเ็ริม่จากเป็นลกูจ้างท�างานในเหมอืงแร่จนกระทัง่

เก็บเงินได้รับสัมปทานท�าเหมืองแร่ตั้งแต่ยุคแร่ดีบุกก�าลังรุ่งเรือง	 

ซึ่งพอยุคของแร่ดีบุกหมดไปการที่จะท�าเหมืองแร่ต่อเพื่อให้ได้

แร่ดบีกุมนัไม่คุม้ค่า	กจ็ะเข้าสูย่คุของยางพารา	ครอบครวักผ็นัธรุกจิ

พืน้ทีต่รงนัน้มาปลกูยางพาราแทน	แต่เมือ่ยคุสมัยเปลีย่นไม่นานนกั	

ภูเก็ตเองก็ผันตัวเองจากธุรกิจยางพารามาเป็นธุรกิจท่องเที่ยว	

ครอบครัวเราก็ปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงนั้น	 โดยการท�า 

ธุรกิจโรงแรม	 ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนภูเก็ต	 ก็มีความตั้งใจ 

ตัง้แต่แรกแล้วว่า	เม่ือเรยีนจบจะกลบัไปท�าธรุกจิทีบ้่าน	เลยพยายาม

มองว่าอะไรคอืโอกาสบ้างในการท�าธรุกจิทีภ่เูกต็	กแ็น่นอนว่า	ภเูกต็

เป็นเมอืงท่องเทีย่วแล้วกย็งัสามารถเตบิโตได้อกีคอืน่าจะยงัไม่ตาย

ในช่วงอายขุองเรา	ตอนทีเ่รยีนนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

ก็คิดว่าถ้าเราเรียนมาทางนี้มันเหมือนจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ีภูเก็ต	 

ดังน้ัน	 พอมีความตั้งใจว่าจะกลับไปท�าธุรกิจโรงแรมหลังจากที่ 

เรียนจบก็เลยไปเรียนต่อด้าน	 Hospitality	 Management	 

ที่สวิตเซอร์แลนด์	 ซึ่งไม่ใช่จะเกี่ยวแค่โรงแรมอย่างเดียวแต่รวม

ธรุกจิท่องเทีย่วร้านอาหารด้วย	ถอืว่าค่อนข้างกว้างในแง่อตุสาหกรรม

การบริการ	 หลังจากเรียบจบได้มีโอกาสไปฝึกงานที	่ เดอะ	 ริทซ์-

คาร์ลตัน	มิลเลเนีย	สิงคโปร์	ประมาณ	7-8	เดือนก็กลับมาที่ภูเก็ต	

พอกลับมาที่ภูเก็ตก็มาท�างานที่โรงแรมอื่นอีกประมาณปีกว่า	 

เรยีกว่าเป็นการเรียนรูส้ะสมประสบการณ์	จากนัน้กค็ดิว่าได้เวลาแล้ว

ก็เปิด	O’nya	โรงแรมของตัวเอง	

แสดงว่ำคุณมีเป้ำหมำยแล้วก็เดินตำมเป้ำหมำยนั้น 

	 ใช่	 คือพอเรารู ้เป้าหมายของตัวเองว่าจะท�าธุรกิจโรงแรม 

ก็เลือกไปเรียนต่อด้านนี้แล้วก็ฝึกท�างานด้านนี้เลย	 เพราะมองว่า

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต้องเจอคนส่วนใหญ่	 ดังนั้น	 การเจอคน	 

การมีประสบการณ์มากกว่าย่อมได้เปรียบกว่าการมีความรู้ที่เป็น

ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว	 อย่างการฝึกงานท่ีสิงคโปร์ก็เลือกโรงแรม

ระดับ	6	ดาว	ถึงเราจะไม่ท�าโรงแรมระดับนั้น	แต่อย่างน้อยให้รู้ว่า

มาตรฐานระดับโลกเป็นยงัไง	ฝึกงานต้ังแต่แม่บ้าน	ซปุเปอร์ไวเซอร์	

ฟอนต์ออฟฟิศ	 เปลี่ยนไปเรื่อยๆ	 ที่สิงคโปร์ดีตรงที่ว่าเขาจะมี 

คนท่ีเป็นพี่เลี้ยงเราไปด้วย	 1	 เดือน	 จากนั้นก็ให้เราท�างานเอง	

เหมือนว่าเราได้ท�างานจริงๆ	 พอกลับมาก็เลือกท�างานที่เครือ

โรงแรมลากูนา	 ซึ่งถือว่าเป็นเครือใหญ่ที่สุดในภูเก็ต	 เหตุผลที ่

เลือกท�างานที่นี่ก็เพราะว่า	 ชอบไอเดียของเขาตรงที่เอาโรงแรม

ทั้งหมด	 5-6	 โรงแรมมาอยู ่ในที่ที่เดียวกันแล้วแชร์สิ่งอ�านวย 

ความสะดวกต่างๆ	 ด้วยกัน	 การโอเปอร์เรตของเขาก็เป็นระบบ	 

ซึ่งความคิดนี้มีมาเกือบ	30	ปีแล้ว	

พิมพเณศร์ เอกวานิช
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เมื่อมำท�ำโรงแรมของตัวเองคุณวำงคอนเซปต์อย่ำงไร

	 พอเราเร่ิมคิดว่าจะท�าโรงแรมแล้วก็เริ่มจากการส�ารวจตลาด	

ส�ารวจคูแ่ข่ง	นกัท่องเทีย่วทีม่าส่วนใหญ่เป็นกลุม่ไหน	กลุม่เป้าหมาย

ของเราคือใคร	นอกจากนี้	เราก็มองว่าจริงๆ	แล้ว	ภูเก็ตไม่ได้สวย

เพราะมทีะเลและชายหาดแค่น้ัน	แต่มันมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของภเูก็ตจรงิๆ	กค็อืว่ามคีวามเป็นเปอรานากนั	คอืลกูครึง่มลาย-ูจนี

ทีม่วีฒันธรรมผสมผสานกนั	ตกึของชาวเปอรานากนักจ็ะเป็นสไตล์

ชโินโปรตกุสี	คอืมคีวามเป็นลกูครึง่ระหว่างยโุรปกบัจนี	ซ่ึงจากการ

ส�ารวจดถูงึแม้จะมท่ีีพกัสไตล์ชโินโปรตกีุสอยูบ้่าง	แต่กไ็ม่เยอะมาก	

รูปแบบภายนอกอาจจะดูเป็นชิโนโปรตุกีส	 แต่พอเปิดประตูเข้าไป

จริงๆ	 มันก็ไม่ใช่	 ก็เลยเอาข้อด้อยตรงนี้มาท�าเป็นจุดเด่นของเรา

คือว่า	 เรามีตึกเก่าอยู ่แล้วเป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นสไตล์ชิโน 

โปรตุกีสก็เลยเอามารีโนเวต	และท�าให้ทุกๆ	Touch	Point	ที่ลูกค้า

จะพบในการเข้าไปใช้บริการในโรงแรมมีความเป็นชิโนโปรตุกีส 

หมดเลย	 แต่ทั้งนี้เราไม่ได้ขายความเก่านะ	 แต่ขายการระลึกถึง

วฒันธรรม	เพราะยงัคงมคีวามเป็น	Modern	เข้ามาด้วย	ชือ่โรงแรม

คอื	O’nya	(อ้นหยา)	มาจากค�าว่า	Nyonya	(ย่าหยา)	เป็นช่ือเรียก

หญิงสาวชาวเปอรานากัน	 ซ่ึงด้วยความผูกพันและการซึมซับ

วัฒนธรรมต่างๆ	 จากครอบครัว	 ท�าให้รู ้สึกเหมือนกับว่าเราก็ 

เป็นหญิงสาวเปอรานากันคนหนึ่งที่มีเรื่องราวมากมายพร้อมจะ 

เล่าให้ฟังผ่านโรงแรม	O’nya	แห่งนี้	

ทรำบว่ำคุณทุ่มเทและดูแลทุกอย่ำงด้วยตัวเองทั้งหมด

	 โรงแรมอ้นหยาม	ี24	ห้อง	3	ประเภทห้องพกั	เพราะเป็นโรงแรม

ขนาดเล็กเราเลยได้มีโอกาสท�าเองทุกอย่างถือว่าเป็นโรงเรียน 

อกีโรงเรียนหน่ึงส�าหรบัเรา	คอืเรยีนรูต้ัง้แต่การดแูบบ	การออกแบบ

โลโก้	 สี	 เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เอง	 รวมถึงการเริ่มอะไรใหม่ๆ	 เช่น	

การวางระเบียบ	 การเซ็ตระบบทุกอย่าง	 อย่างช่วงแรกๆ	 ก็ยัง 

น่ังหน้าฟอนต์เองด้วย	 ดังนั้น	 จึงได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก	 แล้ว 

โดยเราเป็นคนภูเก็ตก็อยากถ่ายทอดความเป็นภูเก็ตให้กับแขก 

ผู้มาพักได้รับรู ้	 เหมือนกับว่าเอาตึกใหม่มาจ�าลองวิถีชีวิตของ 

ชาวภูเก็ตมาไว้ที่นั่น	 เขาจะรับรู้ความเป็นภูเก็ตก็คุยกับสถาปนิก 

ถึงสิ่งที่อยากได้	 เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งทุกอย่างก็เลือกเอง 

โดยไปเลือกเองที่เมืองจีน	 คือเราไม่อยากใช้เฟอร์นิเจอร์เหมือน 

คนอื่น	 เพราะถ้าเราท�าเหมือนคนอื่นผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือน 

คนอื่น	 พอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่จังหวัด

ขอนแก่น	 เขาก็แนะน�ามาว่าให้ลองไปดูที่เมืองจีน	 ที่นั่นเป็น 

แหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ส�าคัญราคาไม่แพงด้วย	 ก็เลยหาข้อมูล 

พบว่า	มเีมอืงหนึง่ในกวางโจวท่ีขายเฟอร์นเิจอร์ท้ังหมดเลย	ก่อนไป 

ก็คิดว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย	 แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได ้

เปิดหูเปิดตาว่าเมืองจีนตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้ว	 แต่พอไปถึง 

รู้เลยว่า	 เรามีตัวเลือกท่ีดีเพราะโรงแรมเราเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีส	

คือว่าเราได้ของที่มีคุณภาพดีกว่าเน่ืองจากเมืองจีนจะใช้ไม้จริง 

ในการท�าเฟอร์นิเจอร์	 แล้วอย่างท่ีรู้กันว่าเฟอร์นิเจอร์โรงแรม 

จะถูกผลัดเปลี่ยนมือการใช้ค่อนข้างเยอะ	ดังนั้น	การเลือกใช้ของ

จะต้องใช้ของที่ค่อนข้างทน	 ที่ส�าคัญคือ	 ราคาเฟอร์นิเจอร์ที่จีน 

ถูกกว่าของเมืองไทยถึง	 50	 เปอร์เซ็นต์	 บวกค่าชิปปิ้งมาไม่เกิน	 

30	 เปอร์เซ็นต์	 ยังไงก็ถือว่าถูกกว่าอยู่ดี	 ช่วงนั้นก็เหนื่อยนิดหน่ึง

เพราะเราไม่มีความรู้เร่ืองชิปปิ้งเลย	 แล้วเราต้องไปชิปปิ้งมาจาก

เมอืงจนี	กท็�าไปเรียนรูไ้ป	ซึง่สดุท้ายกไ็ด้ของกลบัมาตามทีต้่องการ	

คุณสร้ำงแบรนด์อ้นหยำอย่ำงไรบ้ำง

	 การสร้างแบรนด์เร่ิมตัง้แต่ไอเดยีว่า	เรามีความเป็นชิโนโปรตกีุส	

ดังนั้น	 วิธีการท�างานของเราจะโฟกัสแค่อย่างเดียว	 ถ้าเป็นบริษัท

เรียกว่า	Corporate	Identity	พยายามให้	Identity	ของเราชัดเจน

เพราะมองว่า	 แบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่เราพูดว่ามันคืออะไร	 แต่คือสิ่งที่

ลูกค้ารับรู้ว่าเราคืออะไร	Identity	ของเราคือ	ขายความเป็นภูเก็ต

ทีไ่ม่ได้เป็นในเร่ืองความเก่าแก่	แต่คือการถ่ายทอดความเป็นภูเก็ต

ของคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่เติบโตมากับวัฒนธรรมของภูเก็ตให้ 

กับคนภายนอกได้รับรู้	 ไม่ว่าจะเป็นโลโก้	 สี	 ทุก	 Touch	 Point	 

ตั้งแต่เช็กอินเข้ามา	เขาจะรู้สึกถึงความเป็นภูเก็ต	ยกตัวอย่าง	เรา

มีหม้อถึง	 (น�้าตาลกวน-ลูกอมโบราณของภูเก็ต)	 ใส่ในเชิงหมาก 

ซ่ึงเป็นที่ใส่อาหารของภูเก็ตไว้ให้เขา	 กลายเป็นขนมพื้นเมืองที่

หลายๆ	 คนก็มาถามจะขอซ้ือได้ม้ัย	 แล้วในห้องนอนมองข้ึนไป 

มีระแนงไม้ที่เหมือนบ้านที่ภูเก็ต	 ซึ่งด้วยความที่เราเป็นคนภูเก็ต 

ก็ช่วยได้เยอะ	 อย่างน้อยส่ิงที่สะท้อนมาคือ	 สะท้อนจากเราเอง 

มันก็เลยง่าย	 เราเติบโตมาจากวัฒนธรรมแบบนี้	 เลยรู้ว่าอย่างน้ี 

คือใช่	อย่างนี้คือไม่ใช่	

ท�ำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงไว้ใจให้เงินคุณมำลงทุน

	 ย้อนกลับไปตอนที่เริ่มท�าโรงแรมตอนนั้นอายุ	25	ปี	ก็เคยถาม

คุณพ่อคุณแม่นะว่า	 ท�าไมให้เงินก้อนนี้มาแล้วไว้ใจให้เราท�าเอง	 

เขาบอกว่าเล้ียงเรามาเขารูว่้าเราเป็นคนยงัไง	รูว่้าเราสามารถท�าได้

แค่ไหน	แล้วตัวเขาจะไม่ค่อยเข้ามายุ่ง	ให้เราตัดสินใจเองทุกอย่าง	

แต่ก็จะดูอยู่ห่างๆ	 ซึ่งทุกครั้งที่มีปัญหามือที่ยื่นเข้ามาช่วยเรา 

แก้ปัญหาก็คือ	คุณพ่อคุณแม่นี่แหละ	ส่วนตัวก็คิดว่าดีใจที่มีพ่อแม่

ที่สนับสนุนตลอดเวลา	 สิ่งหนึ่งที่เป็นค�าสอนของพ่อแม่เขาจะสอน

เรื่องคน	 ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไว้ใจ	 แต่ไม่ควรตัดสินใจเร็วเกินไป 

ในเรื่องคนคือควรมีระยะห่างนิดหนึ่ง	 เพราะว่าตอนแรกที่ท�า

ก่อสร้างก็ไว้ใจคนมากเกินไป	 ท�าให้ได้ข้อคิดว่า	 ไม่มีอะไรที่ใคร 

จะมาท�าให้เราฟรีๆ	 ทุกอย่างท่ีเป็นธุรกิจจะมีผลต่างตอบแทน	 

อีกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนคือ	 เรื่องธรรมะ	 ครอบครัวจะไป

ปฏบิตัธิรรม	ฝึกสตกินัเป็นประจ�า	การทีเ่ราเป็นผูบ้รหิารหรอืท�างาน

O’nya (อ้นหยา) 

มาจากค�าว่า Nyonya (ย่าหยา) 

เป็นชือ่เรยีกหญิงสาวชาวเปอรานากัน 

ซ่ึงด้วยความผูกพันและการซึมซับ

วฒันธรรมต่างๆ จากครอบครัว 

ท�าให้รู้สกึเหมอืนกับว่าเราก็เป็น

หญิงสาวเปอรานากันคนหนึง่

ทีม่เีร่ืองราวมากมายพร้อมจะ

เล่าให้ฟังผ่านโรงแรมอ้นหยาแห่งนี้
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อะไรก็แล้วแต่	 การมีอีคิวค่อนข้างส�าคัญซ่ึงธรรมะค่อนข้างที่จะ 

ช่วยได้เยอะ	 คือคนอาจจะเจอปัญหาเหมือนกัน	 แต่สิ่งที่แตกต่าง

คือ	ความคิดที่ว่าเรามองปัญหานั้นอย่างไร	คนหนึ่งอาจจะมองว่า

สิ่งนี้แย่	 ขณะท่ีอีกคนอาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้	 ซ่ึงตรงนี้ต้อง

ขอบคุณคุณแม่ที่ท�าให้เราได้มารู้จักธรรมะ	 รู้สติว่า	 ณ	 ตอนนี้เรา

ก�าลังมีอารมณ์ยังไง

แล้วหลักธรรมอะไรที่คุณเอำมำใช้ในกำรท�ำธุรกิจ

	 สิ่งที่คิดว่าได้จากการปฏิบัติธรรมคือเรื่องของอนิจจัง	 คือ	 

ทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆ	 ตอนนี้ยังแฮปปี ้	 เย็นนี้ 

อาจจะเจออะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้	ดังนั้น	เราต้องท�าตัวเองให้พร้อม	

ท�าสติให้พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งอื่นที่จะเข้ามา	ธุรกิจก็เช่นเดียวกัน

มันไม่มีความแน่นอน	 จากที่เห็นในช่วงแค่	 10	 ปีมาน้ีธุรกิจ 

เปลีย่นรปูแบบเยอะมาก	คนท่ีปรบัตวัไม่ทันคอื	คนท่ีจะต้องออกไป

จากระบบ	ตอนเด็กๆ	เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาเกือบแสน	ตอนนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง	แถมยังถูกลงๆ	เมื่อก่อนจะต้อง

มีเซิร์ฟเวอร์ตู้หนึ่งที่เก็บข้อมูลของแขกทุกคน	 ทุกวันนี้ทุกอย่าง 

อยู่บนคลาวด์	ดังนั้น	มันต้องปรับตัว	พระพุทธเจ้ายังบอกทุกอย่าง

ไม่มีความแน่นอน	ดังนั้น	ธุรกิจจะยั่งยืนได้หรือ

ธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กที่ภูเก็ตกำรแข่งขันสูงมั้ย

	 โรงแรมที่ภูเก็ตที่เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีส	 O’nya	 สามารถ 

แข่งได้ตรงทีว่่ามเีอกลกัษณ์และมีกลิน่อายภเูกต็จรงิๆ	ในตอนแรก

กลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้คือชาวต่างชาติ	 แต่กลายเป็นว่าตอนน้ี

เป็นกลุ่มคนไทยเข้ามาเยอะ	 เราเป็นซิตี้โฮเต็ลอยู่ในเมือง	 คนไทย

เดีย๋วนีก้ม็าเทีย่วในเมอืงเพราะในเมอืงมย่ีานเมอืงเก่าแล้วกค่็อยไป

เท่ียวต่อที่ชายหาด	 แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู ่กับซีซันด้วยว่าซีซันไหน 

นักท่องเที่ยวชาติไหนมา	 ถ้าช่วงหน้าไฮซีซันเดือนพฤศจิกายน-

กมุภาพนัธ์เป็นฝรัง่กจ็ะอยูย่าวบางทกีอ็ยู	่2	อาทติย์	ส่วนนกัท่องเทีย่ว

ไทยมาเร่ือยๆ	 ตลอดปี	 ที่ส�าคัญคือ	 เรามีลูกค้าที่กลับมาพักอีก 

ค่อนข้างเยอะ	เจอลูกค้าคนหนึ่งบอกว่า	มีเพื่อนแนะน�ามาก็เลยมา

พักที่นี่	 น้องรู ้มั้ย?	 มันเหมือนพี่มาพักที่บ้านกับเพื่อนที่เป็นคน 

ภูเก็ตจริงๆ	 รู ้สึกดีปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน	 ลูกค้ารู ้สึกอย่างนี ้

เราก็ดีใจเพราะอย่างน้อยสิ่งที่เราพยายามถ่ายทอด	 สิ่งที่เราท�าให้

โรงแรมเหมือนบ้านน้ันมันได้มาถึงเป้าหมายแล้ว	ธรุกิจโรงแรมเป็น

ธุรกิจที่ขายประสบการณ์	 ฟีดแบ็กของลูกค้าที่มีกลับมาเร่ือยๆ	 

เป็นส่ิงส�าคัญ	เราก็เอาฟีดแบก็นัน้มาปรบัปรงุเพือ่สร้างประสบการณ์

ที่ท�าให้เขากลับมาพักอีกรอบ	 เพราะการหาลูกค้าใหม่นั้นยากกว่า

การที่ลูกค้าเก่ากลับมาพักอีกครั้ง	

คุณพอใจกับตัวเลขของอ้นหยำแค่ไหน

	 เป้าหมายของอ้นหยาทางตัวเลขถือว่าใช้ได้	 หน้าไฮซีซัน 

ค่อนข้างเตม็	ตอนนีเ้ปิดมาปีหนึง่เราเหน็ลูกค้าแล้วว่ามเีท่านี	้ดงันัน้	

สเตปต่อไปก็ต้องพยายามขยายฐานกลุ่มลูกค้า	 โดยเราจะมุ่งไปที่

กลุ่มลูกค้าที่	 Niche	มากขึ้น	 เพราะคิดว่าตอนนี้ไม่มีค�าว่า	Mass	

Product	แล้ว	คือทุกอย่างมันจะต้อง	Niche	มากขึ้น	ทีนี้ใครล่ะ 

ที่เป็นลูกค้าเรา	 ที่คิดเอาไว้คือเราก�าลังเจาะเข้าไปในกลุ่มเวดดิ้ง	 

ซ่ึงดูแล้วเป็นกลุ่มท่ีจะท�าให้เราได้ลูกค้าทัง้ปี	แล้วก็ได้ในแง่ช่ือเสียง

ของโรงแรมด้วย	 นอกจากนี้	 เดี๋ยวปีหน้าจะไปออกบู๊ธขายที่พัก 

ในงานไทยเที่ยวไทยแล้ว	เพื่อให้มีกลุ่มลูกค้ามากขึ้น	คือตอนนี้เรา

อยู่น่ิงๆ	 มีขายผ่านออนไลน์บ้าง	 แต่ยังไม่ได้ท�าอะไรมากมาย	 

ก็อยากจะลองเดินไปอีกสักสเตปหนึ่งเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น	 

เรยีกว่าพยายามหาช่องว่างเลก็ๆ	น้อยๆ	ทีม่อียูแ่ล้วกเ็ข้าไปตรงนัน้	

	 ทีนี้ก็คิดว่าอีก	3	ปีข้างหน้า	O’nya	พยายามขยายกลุ่มลูกค้าที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น	ตัวโรงแรมคงขยายไม่ได้	แต่ก�าลังมองไปที่

ตลาดในอาเซียน	เราเคยมีแขกทีเ่ป็นมาเลย์มาพัก	ซ่ึงเขามีวฒันธรรม

ทีเ่ป็นเปอรานากนัเช่นกัน	แล้วเขากช็อบอ้นหยา	กเ็ลยมคีวามคิดว่า

น่าจะขยายไปตลาดตรงนี้ด้วย

	 สุดท้ายในอนาคตเลยท่ีคิดเอาไว้คือมองว่า	 ถ้ามีโรงแรม 

อีกโรงแรมหนึ่ง	 ก็อยากมีโรงแรมท่ีไม่ต้องมีรีเซฟช่ันเลย	 ทุกอย่าง

ใช้คีย์การ์ด	 เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ฉลาดมาก	 ลูกค้ามีคีย์การ์ดอันนี้ 

เช็กอินได้เมื่อไหร่	 เพราะเดี๋ยวนี้มีเทรนด์	 24	 ชั่วโมง	 จากเดิม 

ต้องเช็กอินบ่าย	 2	 ก็ไม่ต้องแล้ว	 ไม่ว่าจะเช็กอินเมื่อไหร่ก็นับไป	 

24	 ชั่วโมง	 ดังนั้น	 จะกลายเป็นว่ามันสามารถโอเปอร์เรตได้โดย 

ไม่ต้องมีรีเซฟชั่น	 ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย	 อันนี้อาจเป็นอีก 

โมเดลหนึ่งที่คิดเอาไว้เป็นเหมือนเป้าหมายระยะไกลหน่อย

คุณรู้สึกยังไงที่ท�ำธุรกิจแรกก็ประสบควำมส�ำเร็จแล้ว

	 เคยฝันว่าอยากมีโรงแรมเล็กๆ	 ของตัวเอง	 ตอนอายุ	 30	 ปี	 

ตอนนี้ความฝันนั้นเป็นจริงแล้ว	แถมยังมีตอนที่อายุ	25	ปี	ดังนั้น	

ก็ต้องดีใจ	 ยิ่งฟีดแบ็กของลูกค้าท่ีมาพักดีก็หายเหนื่อย	 แต่ตอน 

ที่เริ่มท�าต้องบอกว่าเราอายุยังน้อยก็กดดันเยอะเพราะไม่เคยท�า

ธุรกิจของตนเองที่ต้องดูแลตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้	และยังต้องติดต่อ

งานกับคนเยอะมาก	 ยิ่งงานก่อสร้างแล้วเราเป็นผู ้หญิงด้วยก็ 

ยากนิดหนึ่ง	แต่จะใช้วิธีว่าตอนสั่งงานจะสั่งแค่คนคนเดียวแล้วให้

เขากระจายงานต่อ	 อย่างในเรื่องการก่อสร้างเหมือนกันเราม ี

ที่ปรึกษา	 เราก็ไม่จ�าเป็นต้องลงไปดูเองขนาดนั้น	 เราบอกเขา	 

เขาสามารถถ่ายทอดได้ดีกว่าด้วยซ�้า	 คือพยายามใช้มืออาชีพ

จัดการจะดีกว่าจะได้ผลงานที่ดีกว่าด้วย

ตอนทีเ่ริม่ต้นท�ำธุรกจิคุณมแีผนส�ำรองเผ่ือเอำไว้หรอืไม่ว่ำ

ถ้ำมันไม่ส�ำเร็จจะท�ำยังไง 

	 จริงๆ	 ถามว่ากลัวม้ัย?	 ส�าหรับการท�าโรงแรมว่าจะไม่ส�าเร็จ	 

ก็กลัวนะ	 แต่ว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้	 แล้วก็ได้มีการคิดเผื่อเอาไว้ว่า	 
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ถ้ามันไม่ส�าเร็จจะท�ายังไง	 ก็คือมีแผนส�ารองว่าจะปรับไปท�าเป็น

อพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายเดือน	 ซึ่งคิดว่าคนท่ีท�าธุรกิจก็จะต้องมี 

แผนส�ารองเผื่อเอาไว้ทั้งนั้น	 แต่ตอนนี้หลังจากเปิดมาปีกว่าแผน

ส�ารองที่คิดไว้ก็ไม่ต้องมีแล้ว	 ทุกวันน้ีโรงแรม	 O’nya	 สามารถ 

รนัไปได้ด้วยตวัของเขาเอง	ซ่ึงตัง้แต่แรกท่ีบอกเดก็ๆ	ท่ีท�างานด้วย

กันว่า	 เราจะพยายามสร้างระบบ	 เพราะมองว่าธุรกิจที่ดีคือ	 

ธุรกิจที่ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยตัวของมันเอง	 โดยไม่จ�าเป็นว่าจะ

ต้องมีเจ้าของเข้ามาดูแลตลอดเวลา	 ดังน้ัน	 เราเลยพยายาม 

สร้างระบบให้มันรัดกุม	 และพยายามใช้เรื่องดิจิทัลไลฟ์เซช่ัน 

เข้ามาด้วยทุกอย่าง	เราท�างานบนคลาวด์หมดเลย	ไม่จ�าเป็นต้อง

อยู่ที่โรงแรมก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้หมด	ดังนั้น	เราก็ไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องไปนั่งอยู่ที่โรงแรมตลอด

หลังจำกนี้คุณคิดที่จะท�ำธุรกิจอะไรอีก

	 ณ	ตอนนี	้มน้ีองก�าลงัจะท�าอกีธุรกจิหน่ึงคอืฟิตเนส	นอกจากนี้	

เราก็ก�าลังมองเรื่องร้านอาหารด้วย	 แล้วเม่ือมีหลายธุรกิจเข้ามา	

ก็คิดว่าถ้าทุกธุรกิจมันสามารถเชื่อมโยงกันด้วยอะไรสักอย่างก็ด	ี

เช่น	 มองว่าอ้นหยามีความเชื่อมโยงในเรื่องของวัฒนธรรม	 

มีความเป็นโลคัล	 ที่นี่เนื่องจากตึกที่จะเอามาท�าฟิตเนสตรงนั้น 

มันเคยปลูกยางพารามาก่อน	 ก็คิดว่าจะใช้คอนเซปต์ยางพารา 

มาใช้ในการออกแบบตึก	ท�าออกมาเป็นเส้นๆ	คล้ายเส้นกรีดยาง	

คล้ายเส้นกล้ามเนื้อ	 อันนี้เราก็เข้าไปช่วยตอนนี้อยู่ในขั้นตอน 

การออกแบบก่อสร้าง	ส่วนร้านอาหารกพ็ยายามใช้ความเป็นโลคลั

เหมือนกัน	แต่อยู่ในขั้นการคิดในไอเดียว่า	จะท�ายังไงดี	

คุณคิดว่ำได้เรียนรู้อะไรบ้ำงในกำรท�ำโรงแรมครั้งนี้

	 สิ่งที่มองเห็นคือธุรกิจสมัยนี้ต ้องปรับตัว	 ธุรกิจทุกอย่าง 

แม้แต่ตัวเราเองถ้าเราปรับตัวยิ่งเร็วท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับตัวเรา

เท่านั้น	 อย่ามองว่า	 สิ่งที่เราท�าอยู่มันจะสามารถคงอยู่อย่างนั้น 

ได้ตลอดกาล	วนันีด้แีต่วนัหน้าอาจจะไม่ดแีล้วกไ็ด้	สิง่นีไ้ด้มาจาก

การที่ได้ลงมือท�าธุรกิจเองและเห็นความเปล่ียนของการท�าธุรกิจ

ของครอบครัว	ซึ่งมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆ	รุ่นที่	1-2	บุกเบิกเหมืองแร่	

ซึ่งยุคที่เหมืองแร่ตายเป็นช่วงที่คุณพ่อเกิดพอดี	 ช่วงยุคยางพารา

มันค่อนข้างสั้นกินเวลาแค่	20-30	ปีก็หมดยุคของมันแล้ว	ก็มาสู่

ยคุอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	 มนัเปลีย่นเยอะมาก	 ดงัน้ัน	 เลยมองว่า 

การปรับตัวส�าคัญที่สุดในการท�าธุรกิจ	 เราต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน

และอย่ากลวักบัการเปลีย่นแปลง	เพราะเราไม่รูว่้าข้างหน้าจะเป็น

ยังไง	แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ย�่าอยู่กับที่	

มองธุรกิจท่องเที่ยวของภูเก็ตในอนำคตอย่ำงไรบ้ำง

	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต	 เท่าที่ทราบตอนนี้มีโรงแรม 

ที่จะเปิดใหม่ปี	พ.ศ.	2560-2561	ประมาณ	1,000	ห้อง	แสดงว่า 

เขายังเห็นศักยภาพของภูเก็ตที่จะเติบโตได้อีก	 แต่ส�าหรับตัวเอง

ก�าลังมองว่าโรงแรมที่เปิดบริการในช่วงแรกๆ	 นั้นมันคุ้มทุน 

ไปนานแล้ว	และทกุวนันีลู้กค้าหรือนกัท่องเทีย่วก็ไม่ได้ใช้จ่ายเยอะ

ขนาดนั้น	 ดังนั้น	 ก็เป็นค�าถามว่า	 จริงๆ	 แล้ว	 ธุรกิจโรงแรม 

ของภูเก็ตมันถึงจดุอ่ิมตวัหรือยงั	เพราะทกุวนันีลู้กค้าจากเมือ่ก่อน

เป็นกลุ่มสแกนดเินเวยี	ซึง่จะเป็นกลุ่มทีใ่ช้จ่ายเยอะมาก	แต่ตอนนี้

ไม่ใช่แล้วค่าใช้จ่ายต่อหวัของลูกค้าทีเ่ขาจ่ายมนัเท่าไหร่	อกีอย่าง

การปรับตวัส�าคญัทีส่ดุในการท�าธรุกิจ 

เราต้องปรบัเปลีย่นให้ทนั

และอย่ากลวักับการเปลีย่นแปลง 

เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยงัไง 

แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ย�า่อยูกั่บที่

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอะไรท่ีค่อนข้างกระทบง่ายท้ังปัจจัย

ภายในและภายนอกประเทศ	ในเรือ่งแรงงานเองก็หายาก	เมือ่ก่อน

เป็นอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรเยอะ	 แต่วันที่

ขยายมาเป็นอุตสาหกรรมการบริการแล้วต้องมีเซอร์วิสมายด	์ 

ทุกวันนี้ภูเก็ตก�าลังขยายสนามบิน	 น่าจะมีนักท่องเที่ยวมากว่า	 

10	 ล้านคนต่อปี	 แต่เราห่วงเรื่องการจัดการว่า	 ภูเก็ตสามารถ

รองรบันกัท่องเทีย่วได้เยอะขนาดนัน้มัย้	คอืทกุวนันีป้ระชากรทีอ่ยู่

กบัประชากรทีท่�างาน	นกัท่องเทีย่วอกี	การจดัการมนัดพีอหรอืเปล่า	

ก็เป็นเรื่องที่น่าคิด

คุณคิดว่ำในยุคนี้กำรท�ำธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จ

ควรจะท�ำอย่ำงไรบ้ำง

	 เดี๋ยวนี้โอกาสทางธุรกิจแยะ	ทุกคนก็อยากเป็นผู้ประกอบการ	

โดยอาจจะมองว่าทุกอย่างมันสวยงาม	ซึง่กด็ท่ีีเรามองโลกในแง่ดี	

แต่มองโลกในแง่ดีแล้วต้องมองโลกในความเป็นจริงด้วย	 เช่น 

ทุกวันนี้เราคิดได้คนอ่ืนเขาก็คิดได้เช่นกัน	 ส่ิงท่ีส�าคัญในการ 

สร้างสนิค้าคอื	ความแตกต่าง	ท�าไมเขาถงึต้องเลอืกใช้ของเรา	ถ้าเรา

ตอบค�าถามนี้ได้คิดว่าแบรนด์ท่ีมันสตรองอยู่แล้ว	 ขายความเป็น

ตัวของมันได้อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะท�าได้		
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	 หลังจากที่พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.2558	ได้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	โดยทีเอ็มบีเป็นธนาคารแรก

ทีอ่อกสนิเชือ่หลกัประกนัทางธรุกจิมาช่วยเพิม่โอกาสทางธรุกจิให้กบัผูป้ระกอบการขนาดกลาง	ในวนันีที้เอม็บไีด้ต่อยอดพฒันาผลติภณัฑ์

สินเชื่อเพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการขนาดเล็ก	 โดยจากการส�ารวจความต้องการของผู้ประกอบการกลุ่มนี้	พบว่า	 เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโต

ขึ้นท�าให้เขาต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม	และต้องใช้หลักประกันเพิ่มในการขอวงเงิน	แต่	SME	ขนาดเล็กมีหลักประกันที่จ�ากัด	ดังนั้น	 

ทีเอ็มบี	สินเชื่อ	ทีเอ็มบี	เอสเอ็มอี	3	เท่า	พร้อมเพิ่ม	จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อปลดล็อกอุปสรรคด้านหลักประกันของ	SME	ขนาดเล็ก	โดยใช้

หลกัเกณฑ์ของ	พ.ร.บ.หลกัประกนัทางธุรกจิเช่นกนั	ได้แก่	ลกูหนีก้ารค้า	สตอ็กสนิค้า	เครือ่งจกัร	มาจดทะเบยีนเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร	

ท�าให้ได้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นทันที	 เม่ือรวมกับวงเงินสูงสุด	 3	 เท่าของมูลค่าหลักประกันเดิมก็จะท�าให้	 SME	 ขนาดเล็กได้รับโอกาส 

ทางธุรกิจมาก		

TMB ปลดล็อก SME รายเล็ก 

สินเชื่อ SME สไตล์...ธนาคารออมสิน
แม้ว่าภาพของธนาคารออมสินจะถูกมองว่าเป็นธนาคารของเด็กๆ แต่แท้จริงแล้ว ธนาคารออมสินท�าธุรกรรมทางการเงินแทบทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือสังคม

และเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ SME รวมไปถึงโครงการขนาดใหญ่หรือการปล่อยสินเชื่อให้กับโปรเจกต์ของรัฐบาล 

และหากสังเกตจะเห็นว่าในเวลานี้ ธนาคารออมสินก�าลังให้ความส�าคัญกับ SME Startup เป็นอย่างมาก

	 โดยเรือ่งนีไ้ด้รบัการเปิดเผยจาก	ชาตชิาย พยหุนาวชียั 

ผูอ้�านวยการธนาคารออมสิน	ซ่ึงกล่าวว่า	ธนาคารออมสนิ

มีความต้องการที่จะช่วยเหลือ	SME	Startup	โดย	SME	

Startup	ในทีน่ีม้คีวามหมายถงึเดก็หรอืเยาวชนทีช่่วยกัน

คิดหานวัตกรรม	 ซึ่งธนาคารออมสินไม่ต้องการสร้าง 

สตีฟ	จอบส์	10	คนในเมืองไทยแล้วมีคนรวย	10	คนใน

เมืองไทย	 แต่ต้องการสร้างธุรกิจฐานรากในเมืองไทย	 

ซึ่งอาจจะอยู่ต�่ากว่า	 SME	 หรือสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้ให้

สามารถเติบโตขึ้นมาได้	

	 “จะเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่	 หรือเป็นธุรกิจเก่าที ่

ท�าอยูแ่ล้ว	แต่ในวนันีม้นีวตักรรมใส่เข้าไป	เช่น	เคยปลกู

สับปะรดเอาสับปะรดมาหั่นแล้วใส่กระป๋องแต่เราจะท�า

ยังไงให้มีนวัตกรรมมากกว่านี้	 เพื่อเพิ่มแวลลูมากขึ้น	 

หรือเมื่อก่อนผลิตน�้าดื่มธรรมดา	 ก็อาจจะใส่อะไรพิเศษ

มากข้ึน	แพก็เกจจิง้ให้ดูดี	เป็นการใช้นวตักรรมเข้าไปช่วย	

จากเดิมขายได้ขวดละ	7	บาท	ท�านวัตกรรมเพิ่มขายได้

เป็น	10	บาท	อย่างนีเ้ราก็อยากจะส่งเสริมให้กับพวกเขา	

เพราะเชือ่ว่าสิง่นีจ้ะช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกจิไทยก้าวข้าม

กับดักรายได้ปานกลางได้”

	 ส�าหรับการสนับสนุน	SME	Startup	นั้น	แม่ทัพใหญ่

อย่างชาติชายกล่าวว่า	 จะท�าอย่างเป็นจริงเป็นจัง	 โดย

ธนาคารออมสินจะจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อดูแล	

SME	 Startup	 โดยตรง	 เร่ิมตั้งแต่หาโปรดักต์	 มีการ 

ส่งเสริมการประกวดแนวคิดธุรกิจต่างๆ	 จากนั้นก็จะมี

การคดักรอง	เพือ่ทีจ่ะส่งให้กับอีกฝ่ายงานป้ัน	SME	Startup	

เหล่าน้ีข้ึนมาให้มีความพร้อม	 มีการเตรียมการเรื่อง 

การขออนุญาตต่างๆ	 การจดทะเบียน	 การหาทุน	 และ

เมื่อโปรดักต์มีศักยภาพพร้อม	 ก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่ง

เข้าไปดูแลให้สินเชื่อ	 จากนั้นจะมีหน่วยงานที่จะคอย

มอนิเตอร์ต่อด้วยว่า	 SME	 Startup	 เติบโตอย่างไร	

ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง	 ทั้งหมดนี้เป็นการ

ดูแล	SME	Startup	ทัง้กระบวนการ	ซึง่จะเป็นการผลกัดัน	

SME	Startup	ให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย

	 เมือ่ถามถงึผลติภณัฑ์ทางการเงนิเกีย่วกบัผูป้ระกอบการ	

SME	 ชาติชายอธิบายว่า	 มีอยู ่หลายโปรดักต์ทีเดียว	 

ซึ่งแต่ละโปรดักต์จะรองรับ	 SME	 ในที่มีศักยภาพต่างๆ	

กัน	อย่างเช่น	โปรดักต์	SMEs	Startup	เป็นการส่งเสริม

ให้ลกูค้าทีม่กีารใช้นวตักรรม	ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าเก่า	ใหม่	

หรือลูกค้าที่เพิ่งจดทะเบียนไม่เกิน	 3	 ปี	 วงเงินสินเชื่อ 

ไม่เกิน	 10	 ล้าน	 ดอกเบี้ย	 3.99	 เปอร์เซ็นต์	 2	 ป	ี 

หลังจากนั้นก็เป็นไปตามปกติ	 นอกจากนี้	 มีสินเชื่อ	 

SMEs	 ดีเวอร์	 สินเช่ือ	 GSB	 SMEs	 ส่งเสริมศักยภาพ 

ธุรกิจไทย	 เน้นผู้ประกอบการ	 SME	 ที่เริ่มมีศักยภาพ	

วงเงนิกูไ้ม่เกนิ	 50	 ล้าน	 อกีโปรดกัต์ทีส่่งเสรมิ	 และเป็น

นโยบายกระทรวงการคลังคือ	 GSB	 บัญชีสีขาว	 คือ 

สนิเชือ่ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	SME	ทีจ่ดัท�าบญัชชีดุเดยีว		

	 “ตอนแรกเราตัง้เป้าว่า	ปีนีจ้ะปล่อยสนิเชือ่ผูป้ระกอบการ 

SME	 30,000	 ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็นเป้าครึ่งปีแรก	 

40	เปอร์เซน็ต์	เป้าครึง่ปีหลงั	60	เปอร์เซน็ต์	แต่ปรากฏว่า

ครึง่ปีผ่านมา	ธนาคารออมสนิสามารถปล่อยสนิเช่ือไปได้	

60	 เปอร์เซ็นต์	 หรือกว่า	 1.8	 พันล้านบาท	 ฉะนั้นจึง 

เชื่อว่าปีนี้เราจะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยผ่าน 

การช่วยเหลือผู้ประกอบการ	SME	ได้มากขึ้น”

	 อย่างไรก็ตาม	ต้องยอมรับว่าในรอบปี	พ.ศ.2559	นี้	

ความกังวลของผู ้ประกอบการ	 SME	 ท่ีมีต่อสภาพ

เศรษฐกิจมีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว	 ด้วยภาวะเศรษฐกิจ 

ที่ชะลอตัว	 ได้ส่งผลกระทบต่อผู ้ประกอบการ	 SME	 

ในมุมมองของแม่ทัพใหญ่อย่างชาติชาย	แนะน�าว่า	สิ่งที่ 

จะท�าให้ผูป้ระกอบการ	SME	อยูร่อดตลอดฝ่ังคอื	จะต้อง

มกีารปรบัเปลีย่นการท�าธรุกจิ	กล่าวคอืจะต้องมนีวตักรรม	

โดยอาจจะคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ	ออกมา	หรือ

น�าผลิตภัณฑ์เก่ามาปรับปรุง	 หรือเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อ

ท�าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้	

	 ดงันัน้	ถงึเวลาแล้วทีผู่ป้ระกอบการ	SME	จะต้องปรบัตวั	

เพราะถ้ายังคิดท�าแบบเดิมๆ	 ผลลัพธ์ก็ย่อมจะออกมา

เป็นแบบเดิมนั่นเอง		
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     “จริงๆ เปียวเริ่มหารายได้ให้กับตัวเองด้วยการท�ากระเป๋าถุงผ้าขาย 

ตั้งแต่เรียนมัธยม โดยเริ่มจากขายให้คนรู้จักแล้วก็ท�าต่อเนื่องมาเร่ือยๆ  

พอเข้ามหาวิทยาลัยก็เลิกไปพักหนึ่ง แล้วก็กลับมาท�าต่อตอนอยู่ปี 2  

แต่ต่อยอดจากกระเป๋าถุงผ้าธรรมดาก็ออกแบบมาเป็นแนวโบฮีเมียน  

ติดภู ่ มีสายสะพาย ตอนนั้นตัดเย็บกันเองกับแม่ พอมีงาน Gift  

ที่มหาวิทยาลัยก็เอาออกมาขาย แต่คนไทยไม่อินกับงานแฮนด์เมด มักจะ

บอกว่าราคาสูง ก็เลยรู ้สึกเหนื่อย เลยคิดไปท�าอย่างอื่น ก็หันไปขาย 

พรีออร์เดอร์เสื้อผ้าเกาหลี ท�าไปท�ามาก็เจอปัญหาอีกว่าใช้เวลาในการสั่งและส่ง

ของนาน ลูกค้ารอนาน มีปัญหาหลายอย่างที่เราคุมไม่ได้ ก็มานั่งคิดใหม่ว่า น่าจะ 

ท�าอะไรที่เพิ่มยอดขายอย่างจริงจัง ก็ตัดสินใจเอาเงินจากท่ีท�ากระเป๋าแฮนด์เมด 

นี่แหละมาท�ารองเท้า ชื่อแบรนด์ว่า Thara”

 เปียวเริ่มท�ารองเท้า Thara โดยอาศัยความชอบรองเท้าเป็นการส่วนตัว และความชอบ 

งานดีไซน์ เริ่มต้นจากที่ไม่รู้อะไรเลย เพราะเรียนมาทางสาขาเท็กซ์ไทล์ อาร์ต เริ่มวางขาย 

ในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม สนิค้าทุกช้ินเปียวมกีารดไีซน์และออกแบบเอง โดยสไตล์ของแบรนด์ 

จะเน้นไปท่ีความเรียบง่ายใส่ได้ในชีวิตประจ�าวันในแบบ Minimal และให้คนรู้สึกสนุกสนาน 

กับการมิกซ์แอนด์แมตช์ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเด่นของแบรนด์

 “รองเท้ารายละเอียดเยอะ ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว แต่ต้องใส่แล้วสบาย ดีไซน์อาจดูเรียบง่าย 

แต่เน้นวัสดุที่ใส่สบาย ถ้าสวยงามแล้วใส่ไม่สบายก็ไม่ท�าขาย อีกอย่างเน้นให้ใช้งานได้อย่าง 

คุ้มค่า เช่น บางรุ่นใส่ได้ 2 แบบ คือ มีสายรัดเท้าและสามารถถอดสายออก เป็นรองเท้าแตะก็ได้ 

ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากตอนท�ารองเท้ารุ ่นแรกๆ ขาย ลูกค้าบางคนก็บอกว่าอยากได ้

แบบไม่มีสาย บางคนก็ชอบให้มีสาย เลยเอาความต้องการของลูกค้ามาลองดีไซน์ให้สามารถ 

ใส่ได้ทั้ง 2 แบบ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งออกแบบยากเพราะมีข้อจ�ากัด 

ในการดีไซน์ ความยากอีกอย่างของการท�ารองเท้าคือ ด้วยความที่มีหลายไซส์ตอนแรก 

กลัวขายไม่ได้ก็ใช้วิธีให้พรีออร์เดอร์ แต่พอเริ่มออกบู๊ธเราจะรู้เลยว่า ลูกค้าใส่ไซส์ไหนกันเยอะ 

นอกจากนี ้ลกูค้าบางคนมีปัญหาเรือ่งไซส์มาก แม้จะมีวธิกีารเทียบไซส์ แต่ก็ไม่เป๊ะ 100 เปอร์เซน็ต์ 

บางทีวัดเท้าผิดจุดนิดเดียว ไซส์ก็ผิดแล้ว บางคนไม่กล้าซื้อ ถ้าไม่ได้ลอง จะไปรอตอนออกบู๊ธ 

ก็นาน เลยตัดสินใจเอาไปวางขายในร้านประเภท Multibrand เช่น ร้าน SOS สยามสแควร์  

และเซ็นทรัล ลาดพร้าว ร้าน FABLAB เซ็นทรัล อีสต์ วิว”

 แม้ตอนน้ีแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงอย่าง Thara จะยังไม่ขึ้นแท่นแบรนด์ท่ีโด่งดังในไทย  

แต่เปียวก็ภูมิใจเพราะไม่คิดว่า สิ่งท่ีท�าเพื่อหารายได้ให้ตัวเองในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย  

จะกลับกลายเป็นธรุกิจทีเ่ป็นรปูเป็นร่างขึน้มา และเป็นแบรนด์ทีห่ลายคนชืน่ชอบ ยิง่เมือ่เรยีนจบ 

ได้มโีอกาสไปเรยีนเพิม่เตมิทีส่ถาบนัแฟชัน่เพือ่สะสมความรูม้ากขึน้ และท�าให้มเีวลาเตม็ตวัมากขึน้

ในการโฟกัสธุรกิจนี้ ก็ท�าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และในตอนนี้ Thara ก็กลายเป็นธุรกิจ

ของครอบครัวไปแล้ว อกีทัง้ยงัขยายไปท�าเสือ้ผ้าภายใต้แบรนด์เดยีวกนั ด้วยคอนเซปต์ Minimal 

เดียวกันอีกด้วย 

 “กลายเป็นเหมือนธุรกิจของครอบครัวคือ ท้ังพ่อ แม่ พี่ชายก็มาช่วยกัน แม่ช่วยดูบัญชี  

การเงิน พ่อกับพี่ช่วยเรื่องส่งของ แล้วก็มีโอกาสขยายไปวางขายในเว็บไซต์ Pinkoi ซึ่งตอนแรกๆ 

ที่เอาไปขายในเว็บไซต์นี้ก็เงียบๆ แต่พอเขาช่วยโปรโมตเอาไปอยู่ในหน้าแนะน�าก็มีคนเข้ามา

เร่ือยๆ ท�าให้เป็นการเปิดตลาดต่างประเทศไปด้วย ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบงานดีไซน์ เขาบอก 

แปลกดี แล้วการที่มีเวลาเต็มท่ีในการโฟกัสตรงนี้ หลังจากเรียนจบ ท�าให้รู้เลยว่าถ้าเรามีเวลา

ใส่ใจเต็มที่กับธุรกิจคือ ขยันโพสต์มากขึ้น ท�าอะไรหลายอย่างมากขึ้น ก็จะสามารถช่วยดัน 

ยอดขายขึน้มาได้ เพราะว่าตอนเรยีนกจ็ะไม่ค่อยมเีวลามันเลยเป็นการท�าไปเรือ่ยๆ ดงันัน้ หากคิด

จะท�าธุรกิจ การโฟกัส การให้เวลาเต็มที่กับมันเป็นสิ่งส�าคัญมาก” เปียวกล่าวในตอนท้าย 

THARA
Minimal Street Style

Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบแฟชั่นแนวสไตล์ Minimal 

แบรนด์ Thara น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะแบรนด์นี้บ่งบอกชัดเจนว่า

เป็นแนว Minimal Street Style

 เปียว-กนกพรรณ ธราสุวรรณ เริ่มต้นสร้างแบรนด์รองเท้า Thara 

ตั้งแต่เรียนอยู่ปี 2 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยเพราะ 

เป็นคนชอบซื้อรองเท้า จึงหันมาลองออกแบบเอง และหาโรงงานด้วยตัวเอง 

ทั้งๆ ที่เธอก็ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์มาก่อนด้วยซ�้า

 Facebook.com/ tharabypeau
 tharabypeau
 thara_thailand
 mm.minimalism@gmail.com
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	 “Earring	 Cuff	 เป็นเครื่องประดับท่ีสวมใส่ง่ายเพียงแค่น�ามาหนีบหรือ 

เกี่ยวกับหู	ดังนั้น	สาวๆ	ที่ไม่เจาะหูก็สามารถใส่ได้เช่นกัน	ทั้งนี้	โดยส่วนตัว

ทั้งเราและหุ้นส่วน	(ร่มปรางค์	อารีกุล	และ	นุธิดา	ทรัพย์บริบูรณ์)	ชอบใส่	

Earring	Cuff	กันอยู่แล้ว	 เพราะเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่บ่งบอกตัวตน

ของเราในแต่ละวันได้ดี	และเมื่อมองไปในตลาดยังไม่ค่อยมี	Earring	Cuff	

ดีไซน์เรียบ	 แต่สวยเท่ขายมากเท่าไรนัก	 เราและหุ้นส่วนจึงตกลงกันว่า	 

จะท�า	 Earring	 Cuff	 ออกจ�าหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์	 The	 Hash	 แบรนด์ 

เครื่องประดับท่ีพวกเราท�าร่วมกัน	 โดยก่อนหน้านี้แบรนด์มีเคร่ืองประดับ 

ออกจ�าหน่ายแล้ว	2	คอลเลกชัน่	คอื	คอลเลกชัน่แหวนและแหวนข้อนิว้	และคอลเลกชั่น

แหวนเล็บ	Coquettish” เจสสิกา ภาสะพันธุ์	สาวสวยแห่ง	The	Hash	กล่าว

	 Earring	 Cuff	 คอลเลกช่ันล่าสุดจากแบรนด์	 The	 Hash	 ท�าจากเงินแท้	 92.5	 เปอร์เซ็นต์	 

จึงมั่นใจได้ว่าสวมใส่แล้วจะไม่เกิดอาการแพ้	 และเพราะเงินแท้มีความนุ่มจึงสามารถบีบ 

เพื่อปรับไซส์ให้เหมาะกับขนาดของหูได้อย่างง่ายดาย	 อีกทั้งยังไม่ท�าให้หูเป็นรอย	 ส่วนสีของ	

Earring	Cuff	ทั้ง	3	แบบ	ได้แก่	Tyler,	Luke	และ	Jaden	มีให้เลือกทั้งสีด�าและสีเงิน	ส่วนดีไซน์

จะเน้นเรียบๆ	แต่สวยเก๋	ท�าให้สามารถ	Mix&Match	กับชุดต่างๆ	ได้ง่าย	สาวๆ	จึงรู้สึกสนุกกับ

การแต่งตัวมากยิ่งขึ้น	

	 ทั้งนี้	ด้วยความที่แบรนด์มีเครื่องประดับออกจ�าหน่ายแล้ว	2	คอลเลกชั่น	การท�าคอลเลกชั่น

ล่าสุดให้กลายเป็นทีรู้่จกัและถกูพดูถงึจงึไม่ใช่เรือ่งยากเท่าไหร่นกั	เพราะแบรนด์มกีลุม่ลกูค้าเดมิ

อยู่แล้วจ�านวนหนึ่ง	 และยังมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจใน	 Earring	 Cuff	 โดยลูกค้าใหม ่

กลุ่มน้ีแบ่งเป็นลูกค้าไทย	 95	 เปอร์เซ็นต์	 และอีก	 5	 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นลูกค้าต่างประเทศ	 

ซึ่งมีท้ังลูกค้าจากฮ่องกง	 สิงคโปร์	 และสหรัฐฯ	 โดยทั้งหมดรู้จักแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ทั้งสิ้น	

	 “เราเน้นขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก	 ฉะนั้นการท�าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักจึงเป็น

เร่ืองที่ส�าคัญมาก	 แต่โชคดีท่ีเจสสิกาเป็นคนในวงการบันเทิง	 การโปรโมตแบรนด์จึงท�าได้ง่าย 

และท�าให้ประหยัดค่าโฆษณาไปได้มาก	ซึ่งนอกจากกลุ่มลูกค้าหลักๆ	อย่างสาวๆ	ที่ชอบแต่งตัว

และชอบสวมใส่	Earring	Cuff	แล้ว	เรายังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของเจสสิกาและแฟนคลับ

ของดาราคนอื่นๆ	ที่ช่วยลงภาพโปรโมต	Earring	Cuff	ของเราในอินสตาแกรม”	นุธิดากล่าว

	 อย่างไรก็ตาม	แม้แบรนด์จะมีกลุ่มลูกค้าตรงตามที่ต้องการ	แต่กระนั้น	ร่มปรางค์ยังกังวลว่า	

ลูกค้าอาจลดลงหรือหายไป	 เนื่องด้วยแบรนด์ออกคอลเลกช่ันใหม่ไม่บ่อยนักและท้ิงช่วงนาน	 

ดังนั้น	 เธอและเพื่อนสาวจึงวางแผนที่จะออกคอลเลกชั่นให้ถี่ขึ้น	 และมีคุณภาพมากกว่า 

หรือเท่ากับคอลเลกช่ันที่ผ่านมา	 รวมท้ังยังเน้นออกแบบคอลเลกชั่นใหม่ๆ	 ให้เป็นสไตล์มินิมอล 

เหมือนเดิม

	 นอกจากความกังวลข้างต้น	 ร่มปรางค์ได้เล่าถึงปัญหาท่ีพบในการท�าแบรนด์	 The	 Hash	 

ให้เราฟังว่า	การท�าเครือ่งประดบัจากเงนิแท้	92.5	เปอร์เซน็ต์นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย	เพราะถ้าท�าออกมา

บางเกินไปจะท�าให้เคร่ืองประดบัออกมาผดิทรง	ในขณะทีห่ากท�าออกมาหนาเกนิไปจะไม่สามารถ

ดัดเครื่องประดับได้	 และเพราะเป็นเครื่องประดับที่ท�าจากเงินแท้	 ต้นทุนจึงค่อนข้างสูง	 ฉะนั้น 

เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องสินค้าค้างสต็อก	พวกเธอจึงเลือกท�าเครื่องประดับที่ปรับขนาดได้

	 “เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าค้างสต็อก	 เราจึงเลือกใช้เงินแท้เป็นวัสดุในการท�าเครื่องประดับ	

เพราะสามารถบีบเพื่อปรับขนาดได้ตามต้องการ	 อย่างคอลเลกชั่น	 Earring	 Cuff	 เราท�า 

ขนาดตามไซส์มาตรฐานหูของคนเรา	 นั่นคือ	 ประมาณ	 3-4	 เซนติเมตร	 แต่เพราะหูของ 

แต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน	 เราจึงเพิ่มลูกเล่นเข้าไป	 คือ	 สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับหู 

ของแต่ละคนได้ง่ายๆ	เพียงแค่บีบหรือกางออก	เหมือนอย่างคอลเลกชั่นแหวนเล็บ	Coquettish	 

ที่สามารถบีบเพื่อปรับขนาดได้เช่นกัน	 และหากไม่เพิ่มลูกเล่นน้ีเข้าไป	 เราต้องท�าแหวน	 

และ	 Earring	 Cuff	 หลายไซส์มาก	 ถ้าขายไม่หมดก็เป็นพวกเราเองที่ล�าบาก”	 ร่มปรางค์กล่าว 

ปิดท้าย	

THE HASH…EARRING CUFF
ของสาวชิก

Text : Kritsana S. / Photo : Otto

 thehashstore 
 thehashstore
 @thehashstore
 the_hash@hotmail.com

ความชิกของสาวๆ 

ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้าสุดคูลเท่านั้น 

หากแต่เครื่องประดับอย่างสร้อย แหวน ก�าไล และต่างหู 

ยังบอกระดับของความชิกของสาวแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 

และ Earring Cuff หรือต่างหูแบบสวม

ก็เป็นอีกหนึ่งไอเท็มเด็ดที่สาวๆ 

ต่างหยิบมาสวมใส่เพื่อเพิ่มความชิกความเปรี้ยวให้ตัวเอง
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Text : Kritsana S. 

Digital Marketing

 1. ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ 

 ความเชือ่นีผ้ดิ เพราะ Digital Marketing เป็นเพยีงหนึง่ในวธิที�าการตลาด และวธิที�าการตลาดแบบด้ังเดิม 

เช่น โฆษณาแบรนด์ผ่านโทรทัศน์ นิตยสาร และป้ายประกาศยังใช้ได้ผล เพราะมีลูกค้าจ�านวนไม่น้อย 

ที่เชื่อข้อมูลในสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต

 2. เข้าถึงลูกค้าเร็ว 

 ในยุคน้ีลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ ของแบรนด์ได้ทันทีหลังจากที่แบรนด์กดโพสต์ แต่การเข้าถึง 

อย่างรวดเร็วนีก้ม็ข้ีอเสยี นัน่คอื ภาพลกัษณ์ของแบรนด์จะถกูท�าลายเรว็เช่นกัน หากพวกเขาเกิดความไม่พอใจ

ในแบรนด์ หรือไม่เห็นด้วยกับข้อมูลท่ีแบรนด์น�าเสนอ และการท�า Digital Marketing ให้ได้ผลต้องอาศัย 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการมีส่วนร่วม เช่น การแชร์หรือไลค์เพื่อให้โพสต์แสดงบนหน้าฟีดของบุคคลอื่น

 3. ต้องเป็นไวรัล 

 การตลาดแบบ Digital Marketing ไม่ได้จบแค่โพสต์แคมเปญในโซเชียลมีเดีย แต่ต้องท�าให้เป็นไวรัลด้วย 

ซึ่งการจะเป็นไวรัลได้นั้น เนื้อหาต้องโดนใจลูกค้า ต้องมีแผนด�าเนินงาน รวมทั้งแผนโปรโมตที่ดี และต้องใช้

เวลาพอสมควร เพราะไม่ใช่ทุกแคมเปญที่จะกลายเป็นไวรัลได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน

 4. ฟรี 

 ความเช่ือที่ว่าสามารถท�า Digital Marketing ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ใช่ความเชื่อที่ผิด แต่หาก

ต้องการให้โพสต์ถูกเห็นมากก็ต้องซื้อโฆษณา โดยข้อมูลจาก HubSpot ผู้น�าด้านซอฟต์แวร์ส�าหรับการท�า  

Inbound Marketing ระบุ แบรนด์ต่างๆ มีงบส�าหรับท�า Digital Marketing 28 เปอร์เซ็นต์จาก 35 เปอร์เซ็นต์

ของงบการตลาดทั้งหมดในปี 2559

 5. ได้ผลตอบแทนทันที 

 นักการตลาดมักเชือ่ว่า ทันทีท่ีปล่อยแคมเปญไปบนโลกออนไลน์ พวกเขาจะได้ก�าไรอย่างน้อย 3-4 เท่าทนัที 

แต่จากการศึกษาพบว่า มีนักการตลาดเพียง 45 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถท�าได้ 

 6. ยอดไลค์ ยอดแชร์ยิ่งเยอะยิ่งดี 

 นักการตลาดส่วนใหญ่สนใจเพียงว่า ท�าอย่างไรให้โพสต์และวิดีโอมียอดไลค์ ยอดแชร์ และยอดวิวมากๆ 

ดงันัน้ พวกเขาจงึเลือกน�าเสนอข้อมูลท่ีถูกพดูถึงในขณะน้ันเป็นหลัก และไม่สนใจว่าข้อมลูทีน่�าเสนอจะเชือ่มโยง

กับแบรนด์หรือไม่ ซึ่งการท�าเช่นนี้แม้จะเรียกยอดไลค์ ยอดแชร์ได้ แต่ก็ไม่สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ได้ 

 7. ใช้ได้ผลเฉพาะกับวัยรุ่น 

 ความเชื่อนี้ผิด เพราะคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการตลาดแบบ Digital Marketing ได้ โดยข้อมูลจาก 

Emarketer เว็บไซต์รวมรวบข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับการท�าตลาดออนไลน์ ระบุ ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่ม ี

อายุระหว่าง 25-34 ปี มีเพยีง 29.7 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานท้ังหมด และข้อมลูจาก International Business Times 

เว็บไซต์ข่าวธุรกิจของสหรัฐฯ ระบุ กลุ่มคนที่มีก�าลังซื้อมากที่สุด คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปี  

ทวิตเตอร์ไม่เพียงเป็นโซเชียลมีเดียที่เหมาะส�าหรับใช้อัพเดตข่าวสาร 

และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น หากแต่แบรนด์ต่างๆ 

ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสทางการขายได้

เพียงปฏิบัติตามเคล็ดลับที่ทวิตเตอร์แนะน�า

เขียนให้สั้น เข้าใจง่าย แพลตฟอร์มของทวิตเตอร์ถูกออกแบบให้

เหมาะกับการส่งข้อความที่สั้น กระชับ และจากการศึกษาของ 

ทวิตเตอร์พบว่า การทวิตข้อความสั้นๆ สร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่าการ 

ทวิตข้อความยาวๆ โดยทวิตที่มีน้อยกว่า 50 ตัวอักษรสร้างการมีส่วนร่วมได้

มากกว่าทวิตที่มี 50-100 ตัวอักษรถึง 56 เปอร์เซ็นต์

 นอกจากนี้ แบรนด์ต้องกล้าท่ีจะทวิตถามลูกค้าว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไร 

เช่น ทวิตของ McDonald’s Australia ที่ให้ลูกค้าเลือกระหว่าง #Team 

FrozenCoke และ #TeamWaffleCone และหากลงท้ายทวิตว่า “Please 

ReTweet” จะช่วยเพิ่มยอด ReTweet ได้ถึง 4 เท่า 

  การใส่แฮชแท็กช่วยให้ทวิตถูกเห็นในวงกว้าง และแฮชแท็กท่ีใช้

ต้องสอดคล้องกับข้อความที่ทวิตด้วย ทั้งนี้ ทวิตที่ใช้มากกว่า 2 แฮชแท็ก  

การมีส่วนร่วมจะลดลง 17 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ทวิตที่ใช้ 1-2 แฮชแท็ก การมี

ส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์

ใช้ส่ืออ่ืนร่วมด้วย ทวิตท่ีมีความโดดเด่น น่าสนใจ และถูก 

ReTweet มากที่สุดไม่ใช่เพียงทวิตที่เป็นข้อความเท่านั้น  

แต่ยังเป็นทวิตที่แนบสื่ออื่นๆ เช่น ทวิตที่แนบวิดีโอความยาว 140 วินาที  

ทวิตที่แชร์วิดีโอ 6 วินาทีจากแอพฯ Vine ทวิตที่ใส่ Emoji ประกอบ ทวิตที่ 

เผยแพร่ภาพสดผ่านแอพฯ Periscope และการแนบภาพ GIFs ในทวิต  

ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจได้มากทีเดียว 

  ต้องท�าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกร่วมไปกับสิ่งท่ีแบรนด์ทวิตด้วย 

เพราะโดยมากพวกเขาจะกด Like และ ReTweet ทวิตที่เข้าถึงอารมณ ์

ของพวกเขาเท่านั้น  

พูดคุยกับลูกค้า ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มส�าหรับใช้ในการ

สนทนา ดังนั้น หากต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

แบรนด์ต้องทวิตข้อความอ่ืนๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้พูดคุยกับแบรนด์ 

ในเร่ืองที่ไม่เก่ียวกับสินค้าบ้าง อีกทั้งวิธีนี้ยังท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่า แบรนด์ คือ 

เพื่อนคนหนึ่งของพวกเขา

  การให้ความรู้ คือ หนึ่งในวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และ

ช่วยเพิม่มลูค่าให้ทวติ โดยข้อความในทวติต้องมคีวามถกูต้อง เหมาะสมกบัลกูค้า 

และตรงกับเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ เช่น เวลา 21.30 น. ของวันส่งท้ายปี  

Samsung ทวิตข้อความเกี่ยวกับวิธีถ่ายภาพดอกไม้ไฟในวันปีใหม่ เป็นต้น

ทริก เขียน Tweet 

ให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึง Digital Marketing นักการตลาดจ�านวนไม่น้อยต่างเชื่อว่า 

การตลาดวิธีนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ ท�าได้ง่ายกว่าการตลาดวิธีเดิมๆ 

และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ฯลฯ แต่ความเชื่อที่กล่าวมานี้จะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดมีค�าตอบ

ความจริง

เกี่ยวกับ
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 Tech Startup
Text : กองบรรณาธิการ

	 ดร.ธรีะพล	ถนอมศักดิยุ์ทธ	หัวหน้าคณะผู้บรหิารด้านนวตักรรม

และความย่ังยืนองค์กร	บมจ.ทรคูอร์ปอเรชัน่	กล่าวถงึรปูแบบธรุกจิ

ของ	 Startup	 ที่แตกต่างจากการท�าธุรกิจแบบเดิมๆ	 รวมถึง 

การให้ความส�าคัญในการบ่มเพาะ	 Startup	 สัญชาติไทย	 ภายใต้	 

True	 Incube	 โดยนโยบายหลักของทรูน้ัน	 จะมุ่งเน้นที่การ 

สร้าง	 Ecosystem	 ซ่ึง	 ดร.ธีระพลมองว่า	 โอกาสท่ี	 Startup	 

จะประสบความส�าเร็จมีมากหากการด�าเนินธุรกิจนั้นมีระบบนิเวศ 

ทีเ่อือ้อ�านวย	

	 “เหมือนต้นไม้ในป่า	 ต้องมีต้นไม้ใหญ่	 ต้นไม้กลาง	 ต้นไม้เล็ก	

ไม่มีป่าไหนมีแต่ต้นไม้ใหญ่อย่างเดียว	 ไม่มีป่าไหนมีต้นไม้เล็ก 

อย่างเดียว	 ทั้งหมดท่ีเราท�ามันเกิดจากความเชื่อท่ีว่า	 บริษัทใหญ่

มีหน้าที่สร้าง	Ecosystem	ให้	Startup	ไทย	สามารถที่จะลุกขึ้นมา

ได้	 สามารถไปแข่งท่ีต่างประเทศได้	 เราจะแค่ไปเก็บผลไม้ที่เป็น 

ผลไม้คณุภาพดีไม่ได้	แต่ต้องไปปลกูเมลด็พนัธุเ์พือ่ให้จ�านวนต้นไม้

เยอะพอ	 เพราะ	 Startup	 100	 คน	 จะลอนช์โปรดักต์ได้แค่	 10	 

จะประสบความส�าเร็จได้แค่	 1-2	 เท่านั้นเอง	 วันนี้โจทย์ของเรา 

ชัดแล้ว	เราไม่ใช่แค่จะเอารีเทิร์นจาก	Startup	แต่เรามีภารกิจหนึ่ง

คือ	การสร้าง	Ecosystem	พอเป็นค�าว่า	Ecosystem	ค�าถามต่อมา

คือมันใหญ่แค่ไหน	แล้ว	Ecosystem	มันประกอบด้วยอะไร”

	 ทั้งนี้หนึ่งในแนวทางการสร้าง	Ecosystem	ของ	True	Incube	 

ก็คือการพัฒนา	 Startup	 ไปให้ถึงฝั่งฝัน	 โดยจะมี	 4	 โปรแกรม	 

ที่เรียกว่า	 4i	 ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่	 Startup	 ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง 

จนกระทั่งเติบโต	ประกอบด้วย

	 1.	Inspire	เป็น	Inspire	ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย	

โดย	 ดร.ธีระพลอธิบายว่า	 บนโลกความจริง	 Startup	 มีสิ่งหนึ่ง 

ที่เหมือน	 SME	 คือต้องมีความอดทน	 เพราะจะต้องเจอกับสภาพ

หมายความว่า	 ถ้าคุณด�าน�้าคุณต้องโผล่มาหายใจให้ได้ภายใน	 

7	แสน	ดังนั้น	อย่างน้อย	3	เดือนจะต้องมีลูกค้ารายแรกแล้ว”

	 4.	Invest	เป็นลักษณะการลงทุน	โดยทรูจะลงทุนกับ	Startup	

ท่ีมศีกัยภาพและน่าสนใจท้ังในและต่างประเทศ	โดยวางเป้าหมาย

เงินลงทุนเบื้องต้น	30	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ใน	5	ปี	

	 นอกจากโปรแกรม	4i	แล้ว	True	Incube	ยงัจดัเพือ่นที	่Incube	

Space	ซึ่งเป็น	Co-Working	Space	ให้กับ	Startup	ที่เซ็นเตอร์

พอยท์	สยามสแควร์	นอกจากนี้	ยังมีโครงการ	True	Digital	Park	

at	Whizdom	101	เมอืงดจิทิลั	ทีจ่ะแวดล้อมด้วยระบบนเิวศส�าหรบั	

Startup	 เช่น	 มี	 Co-Working	 Space	มีศูนย์	DATA	 Center	 

มีบริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทที่นี่	เป็นต้น	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ	

ปี	พ.ศ.2561	

	 อย่างไรก็ตาม	 การที่	 Startup	 จะไปถึงฝั่งฝันได้	 ดร.ธีระพล	 

ย�า้ว่า	“ต้องอยูบ่นโลกแห่งความเป็นจรงิ	คอืทกุคนมกัจะคดิเข้าข้าง

ตัวเองว่าไอเดียตัวเองดี	ทุกอย่างดี	แต่จริงๆ	บางไอเดียเขาลอนช์

กันไปทั่วโลกแล้ว	 ฉะนั้นต้องหมั่นอัพเดตตัวเองให้ทันโลกด้วย	

นอกจากนี้	 อย่าคิดท�าเพียงคนเดียวที่บ้าน	 ถามว่าท�าไมต้องมี	

Co-Working	Space	ก็เพราะการท�างานต้องมีคอมมูนิตี้	เป็นการ

เติมไฟซ่ึงกันและกัน	 ที่ส�าคัญต้องมีความอดทน	 Startup	 ไม่ได้

ประสบความส�าเร็จเมื่ออายุ	 24-25	 ปี	 เป็นเพราะเราไปดู	 มาร์ค	 

ซคัเกอร์เบร์ิก	จรงิๆ	ถ้าเราด	ูStartup	ทัว่ไปอายเุฉล่ียอยูท่ี	่35-40	ปี	

ซึ่งคนพวกนี้ผ่านการเปิดบริษัทซอฟต์แวร์	ผ่านการเป็นเอาต์ซอร์ซ	

ผ่านการเป็น	SME	ท�างานมาไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะมาถึงวันนี้	ฉะนั้น

จงึต้องมคีวามอดทน	เรยีนรู	้ลองผดิลองถกู	และพร้อมทีจ่ะเริม่ต้นใหม่

ได้ตลอด”		

ล้มลุกคลุกคลานอย่างแน่นอน	ดังนัน้	True	Incube	จะเพิม่จ�านวน	

Startup	บนพื้นที่ที่เขาต้องรู้เรื่องต่างๆ	ให้ครบ	โดยจะมีโปรแกรม

ให้ความรูใ้นเรือ่งต่างๆ	เช่น	ดไีซน์	ฟินเทค	โรบอตตกิ	เดอืนละครัง้	

ส�าหรับใครอยากเป็น	 Startup	 ก็สามารถมาฟังได้	 ถัดจากนั้น 

ก็มีหลักสูตร	 Design	 Thinking	 ที่จะจัดเดือนละครั้งเช่นกัน	 

โดยโปรแกรมนี้มีคอนเซปต์ที่ว่าอย่าเร่ิมคิดอะไรจากตัวเราเอง	 

แต่ให้เริม่จากความต้องการของคนอืน่	ดพูฤตกิรรมว่า	เขาต้องการ

อะไร	 กล่าวคือเป็นการคิดจากลูกค้าออกมาเพื่อพัฒนาโปรดักต์	

และสุดท้ายเป็นหลักสูตรส�าหรับคนที่ไม่มีครีเอทิวิตี้	 ก็จะสอน

เทคนิคต่างๆ	ให้	ทัง้หมดน้ีเป็นการเตมิความรู้ในบางเร่ือง	และทีส่�าคญั

คือเรียนฟรีหมด		

	 2.	 Innovate	 เป็นโปรแกรมศุกร์-เสาร์-อาทิตย์	 ซึ่งจะคัดเลือก

โดยการให้มกีารพทิชิง่จากไอเดยี	เหตผุลทีเ่ลือกจัดเลือกโปรแกรมน้ี

เป็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์	ก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับงานประจ�า

ที่ท�าอยู่และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในไอเดียนั้นจริงๆ	

	 “คนที่จะเข้าโปรแกรมนี้อย่างน้อยต้องมี	 2	 อย่างคือ	 ไอเดีย 

กับ	 Passion	 ขณะเดียวกันการท�าธุรกิจก็มีความเสี่ยง	 ฉะนั้นเรา 

จะให้เขาได้มีโอกาสลองท�าการตลาดกับลูกค้าทรู	 ทรูเรามีลูกค้า

แบบน้ีจะลองตรงไหนกับกลุ่มลูกค้าเรา	เพือ่จะได้ลดความเส่ียงก่อน”

 

	 3.	Incubate	ในขั้นนี้	Startup	จะต้องมีสินค้าหรือบริการ	และ

ฐานลกูค้าในเบือ้งต้นมาแล้ว	โดยจะมกีารพทิช่ิงเพือ่รบั	Seed	Fund	

เป็นเงิน	700,000	บาท	ซึ่งจะคัดเลือกเหลือ	5-8	ทีมเท่านั้น	

	 “เราให้	 700,000	 บาทคุณต้องไปลาออกจากงาน	 เพราะต้อง

ท�างานเต็มเวลาเพื่อได้ผลงานดีท่ีสุด	 มี	 Mentor	 ให้ค�าแนะน�า	 

โดยจะแบ่งจ่ายภายใน	 3	 เดือน	 700,000	 บาท	 คือ	 ออกซิเจน	

“Startup ไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาท�าธุรกิจ แต่คือพวก Disruptor 

คือพวกที่จะมา Disrupt ทุกธุรกิจ หมายความว่าเทคโนโลยีทุกอย่าง

ท�าให้ธุรกิจรูปแบบเดิมอยู่ไม่ได้ ที่ส�าคัญคือไม่ใช่ว่า Startup คิดที่ประเทศนี้ 

แล้วจะเข้ามาอีกประเทศไม่ได้ สมัยก่อนธุรกิจคิดที่ประเทศหนึ่ง 

กว่าจะกระจายตัวไปประเทศอื่นต้องใช้เวลา เดี๋ยวนี้เวลาคุยกับ Startup 

เดือนหน้าเขาก็ไปขึ้นอีก 2 ประเทศแล้ว ไปเร็วมาก 

คราวนี้เราจะท�ายังไงถึงจะสร้าง Disruptor ที่เป็นสัญชาติไทยได้”

สร้าง Ecosystem

ให้ Startup

True 
Incube
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Text : Kritsana S.

นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หรือ คุณหมอแอร์ 

ไม่เพียงแต่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 

และนักกีฬาไตรกีฬาเท่านั้น หากยังด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ Avarin Multisport Store 

ตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์กีฬา Sports Outdoor 

น�าเข้ากว่า 10 แบรนด์ และปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ 

Sports Triton สาขาสยาม Avarin Multisport Store 

สาขาราชพฤกษ์ Avarin Multisport Store สาขา

เลียบทางด่วนรามอินทรา และ Avarin Multisport Store 

สาขา Porto Chino โดยสิ่งที่เป็นเสมือนพลังให้คุณหมอแอร์

ท�างานที่รักได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 5 สิ่งต่อไปนี้

เพิ่มพลังให้สังคม

	 “ผมภูมิใจที่	Avarin	Multisport	Store	ได้เป็นส่วนเล็กๆ	

ในการช่วยให้คนไทยออกก�าลงักายอย่างถกูวธิ	ีได้ใช้อปุกรณ์

กีฬาที่มีคุณภาพในการออกก�าลังกาย	 เพราะช่วยให้ผลลัพธ ์

ทีไ่ด้จากการออกก�าลงักายมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	และดีใจทีไ่ด้

สนับสนุนนักกีฬาเยาวชนไทย	 รวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติไทย

เท่าที่สามารถท�าได้	 ไม่เพียงเท่าน้ี	 อีกหน่ึงสิ่งท่ีเป็นแรง 

ผลกัดันชัน้เยีย่มให้ผมอยากพฒันา	Avarin	Multisport	Store	

ให้กลายเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพคือ	 ไลฟ์สไตล์

ของคนไทยที่หันมาออกก�าลังกายกันมากขึ้น	 เพราะต่าง

ต้องการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

ครอบครัว 

	 “แหล่งเติมพลังที่ช่วยให้ผมหายเหนื่อยจากการท�างาน	 และ 

เป็นแรงผลักดันให้ท�างานด้วยความตั้งใจ	และอยากสร้างธุรกิจให้

มีความยั่งยืนและมั่นคง	คือ	ครอบครัวและคนข้างหลังที่ต้องดูแล	

ส่วนการได้ใช้เวลากับลูก	เช่น	สอนในส่ิงทีผ่มรู	้หรอืถ่ายทอดในส่ิงที่

ผมถนัดและท�าได้ดีให้กับลูก	 เช่น	 การเล่นกีฬาอย่างว่ายน�้า	 และ

วิ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างความสุขและความภูมิใจให้กับผม”

เติมเต็ม Work-Life Balance

 

	 “หากต้องการจะท�างานได้อย่างมีพลัง	 มีประสิทธิภาพ	

และท�างานได้ดีในระยะยาว	 เราต้องเริ่มจากการท�างานที่รัก

อย่างมีความสุข	 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 มีเวลาให้กับครอบครัว	 

มเีวลาส�าหรบัท่องเทีย่วและเล่นกฬีา	มเีวลาพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ	

และมีสุขภาพกายและใจดี	หรือพูดง่ายๆ	คือ	ต้องมีชีวิตแบบ	

Work-Life	Balance	แต่ถึงกระนั้น	งานบางงานก็ท�า	Work-

Life	 Balance	 ได้ยาก	 ในขณะที่งานบางงานท�าได้ง่าย	 

โดยความยากง่ายในการท�า	 Work-Life	 Balance	 ไม่ได ้

ข้ึนอยู่กับลักษณะงานที่ท�าเพียงอย่างเดียว	 หากยังขึ้นอยู่กับ

การจัดสรรเวลาของแต่ละคนด้วยว่ามคีวามเหมาะสมมากน้อย

แค่ไหน”

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

(The Change)

	 “ทุกวันนี้โลกของเราเปล่ียนแปลงเร็วมาก	 โดยเฉพาะ 

เรื่องของนวัตกรรม	 และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่มีส่วนเข้ามา 

ช่วยให้การท�าธุรกิจกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น	 และท�าให้ธุรกิจ

เดินไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น	 เช่น	 การท�าธุรกิจบนโซเชียลมีเดีย

อย่างเฟซบุ๊ก	 โดยจุดเริ่มต้นของ	 Avarin	 Multisport	 Store	 

ก็เริ่มมาจากการขายอุปกรณ์กีฬาบนเฟซบุ๊กก่อนจะขายผ่าน

ช่องทางอื่นด้วย	เช่น	เว็บไซต์	ไลน์	และหน้าร้าน	เพราะผม

ต้องการให้ลูกค้ามีช่องทางการเลือกซ้ือสินค้าที่หลากหลาย	

และโดยส่วนตัวผมมองว่า	 เฟซบุ๊กยังเป็นช่องทางท่ีเหมาะ

ส�าหรับการท�าธุรกิจ	 เพราะเฟซบุ๊กท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก 

ในวงกว้าง	ด้วยเป็นแหล่งรวมคนจากทัว่โลกเข้าด้วยกนั	ท�าให้

แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น	 และช่วยสร้างแต้มต่อ 

ทางธุรกิจให้บริษัทเล็กๆ	สู้กับบริษัทใหญ่ๆ	ได้”

นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา

ความส�าเร็จฉบับคุณหมอนักธุรกิจ

กีฬา

	 “กีฬาเป็นตัวเติมเต็มความสุขอย่างดีส�าหรับผม	 ซึ่ง 

การออกก�าลงักายเพือ่ซ้อมในทกุๆ	เช้าจะช่วยให้สมองมไีอเดยี

ใหม่ๆ	ส�าหรบัใช้ในการท�าธรุกจิ	ท�าให้มคีวามกระฉบักระเฉง

และมีวินัยในการท�างาน	 ตลอดจนมีความพยายามในการ

ท�างานที่อึดกว่าคนทั่วไป	 นอกจากนี้	 กีฬายังเป็นตัวบรรเทา

ความเครียดจากการท�างาน	 และท�าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น	 

โดยส่วนตัวผมชอบไตรกีฬา	 เพราะมีกีฬาถึง	 3	 ประเภท 

ให้แข่งขนั	ท�าให้ได้ใช้กล้ามเนือ้ท่ีส�าคญัทุกส่วน	และได้บรหิาร

หวัใจ	อกีทัง้การไปแข่งขนัไตรกฬีาในสถานทีต่่างๆ	เช่น	ญีปุ่่น	

เยอรมนี	 และอังกฤษ	 ยังถือเป็นการได้ท่องเท่ียวพักผ่อน 

ไปในตัวด้วย”
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Fit and Fabulous

Text : Morning Dew

Good liFe

Text : น�้ำค้ำง

	 เคยอ่านเจอเกี่ยวกับการส�ารวจความเห็นประชากรโลก	

ปณิธานหรือ	 Resolution	 ที่มีการต้ังมากที่สุดคือ	 “การลด 

น�า้หนกั”	ปณิธานนีจ้ะเกดิขึน้รวัๆ	ช่วงต้นปี	หลงัผ่านเทศกาล

เฉลิมฉลองและปาร์ตี้กินดื่มอย่างหนักหน่วง	 ค�าถามคือ 

มสีกักีค่นทีย่งัยดึมัน่ในเป้าหมายทีก่�าหนดได้	เชือ่อกีเช่นกนัว่า	

จ�านวนไม่น้อยประสบความล้มเหลว	 ยกเลิกกลางคัน	 วันนี้

เรามีเทคนิคในการกอบกู้ปณิธานกลับคืนมา	 ท�าอย่างไร 

จึงจะสามารถยึดมั่นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	มาดูกัน

 	 เป้าหมายต้องชัดเจน	ไม่กว้างไป	ไม่คลุมเครือ	เช่น	 

อย่าระบแุค่ว่า	“จะลดน�า้หนกั”	ต้องก�าหนดด้วยว่ากีก่โิลกรมั	

ภายในระยะเวลาเท่าไร	และแผนการลดน�้าหนักต้องท�า

 

 	 ตัง้เป้าหมายองิความเป็นจรงิ	ไม่ใช่ดูเกนิเอือ้มมากไป	

เช่น	 ถ้าไม่เคยเข้ายิมเล่นเวทเลย	 ก็อย่าตั้งเป้าว่าจะเข้ายิม

และยกน�้าหนักทุกวัน	ทุกอย่างต้องเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป	

เช่น	เริ่มจากเล่นเวท	1-2	วันต่อสัปดาห์แล้วค่อยเพิ่มจ�านวน

วนัในภายหลัง	การตัง้เป้าแบบโอเวอร์เกินจรงิแต่ต้นจะท�าให้

ท้อใจได้ง่ายและพาลยกเลิกพันธกิจที่ตั้งไว้

 

 	บริหารเวลาให้ดี	 ถ้าชอบตื่นเช้า	 ตื่นให้เร็วกว่าเดิม 

สกัชัว่โมง	แล้วใช้เวลานัน้ในการออกก�าลงักายก่อนไปท�างาน	

หรือไม่ก็กันเวลาช่วงเย็นหลังเลิกงาน	 และท�าให้ได้ตามท่ี

ก�าหนดไว้จะกี่วันต่อสัปดาห์ก็ไม่เป็นไร	 ข้อส�าคัญคือ	 ต้อง 

ไม่หาข้ออ้าง	และรับผิดชอบภารกิจที่ตัวเองก�าหนดให้ดี

 

 	 สร้างสีสันในการออกก�าลังกาย	 การเอ็กเซอร์ไซส์ 

แบบเดิมๆ	ซ�้าๆ	สัปดาห์ละหลายครั้งต่อวันอาจสร้างความ

จ�าเจ	ดังนั้น	ควรสลับกับการออกก�าลังกายประเภทอื่นด้วย

ตามความเหมาะสม	เช่น	วนันีว่ิ้ง	พรุง่นีว่้ายน�า้	อกีวนัเล่นเวท	

วันถัดมาต่อยมวย	เป็นต้น

 

 	 เปลี่ยนความคิด	 การออกก�าลังกายไม่จ�าเป็นต้อง 

จัดใหญ่	แบบเสื้อผ้าต้องเปลี่ยน	รองเท้าต้องมี	และจ�ากัดว่า

ต้องในยิมหรือสถานออกก�าลังกายเท่านั้น	 การออกแรง

มากกว่าปกติเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน	 กิจกรรม 

ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์	 ท�าความ

สะอาดบ้าน	 ล้างรถก็ถือเป็นการออกก�าลังกายอย่างหนึ่ง

เพราะได้เคลื่อนไหวมากกว่าเดิม

 	 อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเมื่อท�าได้ตามเป้า	 ควรเป็น

รางวัลที่ไม่กระทบต่อผลลัพธ์ที่เพียรกระท�ามาตลอด	 เช่น	 

ลดน�้าหนักได้	 2	 กิโลกรัม	 แต่ให้รางวัลตัวเองด้วยการ 

รบัประทานบฟุเฟต์หมกูระทะ	5	วันรวด	อนันีก้ไ็ม่ไหว	รางวลั

ควรจะประมาณว่าดหูนงัทีช่อบ	เข้าสปา	หรอืไปนวดผ่อนคลาย	

อะไรท�านองนี้		

	 คนไม่น้อยที่ดูแลสุขภาพฉุกคิดและเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกิน	เพราะเชื่อในค�าพูดที่ว่า	You	are	what	you	eat	

อาหารแต่ละค�าที่น�าเข้าปากสามารถส่งผลต่อร่างกายได้ท้ังน้ัน	 หลายคนจึงเข้าครัวมากขึ้น	 ข้อดีของการปรุงอาหารเองคือ	

เราสามารถคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	 และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ	 เช่น	 สารกันบูด	 สีผสมอาหาร	 สารเคมีต่างๆ	 ไขมัน

ทรานส์	ไขมันอิ่มตัว	และสิ่งที่เราแพ้	เรียกว่าหากท�าอาหารเอง	เราจะมองเห็นว่าก�าลังรับประทานอะไรเข้าไป	และที่ส�าคัญ

ช่วยประหยัดเงินได้ด้วย

	 ผู้เขียนมีโอกาสได้เสวนากับเชฟเอฟ-อภินันต์	เศวตวรรณกุล	เจ้าของแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ	Fit	Food	Always	ผู้ดูแล

เมนูอาหารให้กับบรรดาเซเลบริตีที่ร่วมโครงการ	 60	 Days	 Challenge	 เชฟหนุ่มของเราซ่ึงสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพด ี

มองว่า	การท�าอาหารเองไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก	และที่หลายคนคิดว่าแพงกว่าซื้อรับประทานนั้นก็ไม่เป็นความจริง	การท�าอาหาร

เอง	แน่นอนว่าในกรณีที่ซื้อวัตถุดิบครั้งแรก	ท�าเพียงครั้งเดียวที่เหลือทิ้ง	อันนี้ท�าให้แพงจริงค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น	40	เปอร์เซ็นต์

เลยทีเดียว	แต่ถ้าหากรู้จักบริหารและจัดการเป็นจะช่วยประหยัดได้

	 เชฟเอฟแนะว่า	 เวลาซื้อของให้เลือกวัตถุดิบที่ดัดแปลงได้หลายเมนู	 ผักพื้นๆ	 เช่น	 แตงกวา	 แคร์รอต	 ผักกาดหอม	 

มะเขือเทศ	 นอกจากท�าสลัดผักก็ยังน�ามาห่อเป็นปอเปี๊ยะสดหรือสลัดโรล	 รวมถึงน�ามาใส่ในแซนด์วิชได้	 มีผักหลายชนิดที่

ดัดแปลงท�าได้หลายเมนู	ไม่ว่าจะต้ม	ผัด	แกง	ทอด	หรือเนื้อสัตว์	หากซื้อมาในปริมาณเยอะ	วิธีจัดการคือ	ล้างให้สะอาด

แล้วแบ่งเป็นเสิร์ฟๆ	 แช่ช่องฟรีซ	 จะท�าเม่ือไรก็น�าออกมาทีละเสิร์ฟ	 วัตถุดิบเหล่านี้เม่ือซื้อมาแล้วสามารถท�าได้หลายเมนู

หลายครั้ง	รับรองว่าประหยัดกว่าการรับประทานข้าวนอกบ้านแน่นอน

	 ส�าหรับคนที่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลา	 ในการท�าอาหารเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ	 วิธีย่นเวลาคือ	

ถ้าคิดไว้ว่าวันรุ่งเช้าจะท�าข้าวผัดไปรับประทานที่ท�างาน	ตอนเย็นก็เตรียมวัตถุดิบ	เนื้อสัตว์น�าออกจากช่องฟรีซ	ผักล้างหั่น

เตรียมใส่กล่องแช่เย็นไว้	ตอนเช้าตื่นมาตั้งกระทะใส่น�้ามันก็เคาะตะหลิวได้เลย	หรือถ้าเร่งรีบจริงๆ	ก็สามารถเตรียมอาหาร

ง่ายๆ	ที่ไม่ผ่านความร้อน	เช่น	สลัดผัก	หรือแซนด์วิชไปรับประทานก็ได้	

	 ลองศึกษาดูว่า	อาหารประเภทใดเตรียมล่วงหน้าได้	บางเมนูสามารถแช่ช่องฟรีซเก็บไว้รับประทานหลายวันก็ให้ท�าทีละ

เยอะๆ	แล้วแบ่งใส่กล่องเป็นสิร์ฟๆ	แช่แข็งไว้	 แต่ส�าหรับคนที่ท�ากับข้าวไม่เป็น	ถ้าอยากใส่ใจสุขภาพและหัดท�าอาหารเอง	

ก่อนอื่นต้องมีใจมุ่งมั่น	 อาจจะเรียนรู้จากคนรอบตัว	 หรือเซิร์ชจากกูเกิล	 หรือไม่ก็เข้าคอร์สเรียนเป็นเรื่องเป็นราว	 เป็นการ

เรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะการท�าอาหารให้เป็นแต่ยังจะได้เทคนิคต่างๆ	 ในการท�าครัวอีกด้วย	 อาหารท�าเองแม้บางทีไม่เลิศเลอ

มากมายแต่เชื่อเถอะมันเป็นอาหารท่ีดีที่สุดเพราะคนท�าเกิดความภูมิใจ	 ยิ่งท�าให้คนท่ีรักรับประทานด้วยแล้ว	 อาหารที่ว่า 

ก็จะกลายเป็นอาหารแห่งสายใยรักด้วย		

อาหารมื้อทีด่ีที่สุด

กอดฝันน้ันไว้
ให้เหนียวแน่น

	 วถิชีวีติของคนยคุใหม่โดยเฉพาะชาวเมอืงท�าให้การซือ้หาอาหารส�าเร็จรูป	หรือการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นอกีหนึง่

กจิกรรมทีเ่กดิข้ึนบ่อยจนกลายเป็นกจิวตัรประจ�าวนัไปเสยีแล้ว	ภาพแม่บ้านหิว้ตะกร้าไปจ่ายตลาดแล้วกลบัมาปรงุอาหารร้อนๆ	

ให้สมาชิกในบ้านได้รับประทานพร้อมหน้ากันเร่ิมเลือนหายไป	 กลายเป็นเช้ารีบออกจากบ้านไปเสาะหาของกินระหว่างทาง	 

กลางวันรับประทานที่ท�างาน	เย็นแวะซื้อกับข้าวถุงมาอุ่นรับประทานที่บ้าน
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Life Style

	 ภาพโฮสเทลขนาดเล็กในย่านคลองสาน	 ท่ีมาพร้อมกับสไตล์	 Industrial	 Vintage	 เท่ๆ	 

ถ้าไม่บอกว่าที่นี่เคยเป็นโรงเจเก่าก็จะไม่เชื่อ!!

	 หม่อน-ปฐวี	 วีระนนท์	 ผู้เป็นทั้งเจ้าของและผู้ออกแบบ	 J.NO	 14	 แห่งนี้ออกตัวก่อนเร่ิม 

สนทนาว่า	เขาไม่ถนัดเรือ่งการท�าธรุกจิ	การท�าการตลาด	ไม่มคีวามรูเ้รือ่งธรุกจิโรงแรมเลยด้วยซ�า้	

ดงันัน้	หากจะถามในประเดน็เหล่านีอ้าจจะไม่ได้ค�าตอบทีต้่องการ	แต่ถ้าจะถามเรือ่งการออกแบบ	

การตกแต่ง	เขาสามารถตอบได้ทุกค�าถามเพราะเป็นคนคิดและท�าเองกับมือ

	 หม่อนเล่าว่า	 พ้ืนท่ีเดิมตรงน้ีเป็นอาคารพาณิชย์เก่าๆ	 2	 ชั้น	 5	 คูหา	 มีอายุเกือบ	 50	 ปี 

ของครอบครัว	 เคยผ่านการเป็นโรงเจ	 เป็นที่พักอาศัยมาก่อน	 แต่ก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ	 ตาม 

กาลเวลา	ซึ่งด้วยสภาพที่เก่ามากของอาคารพาณิชย์	ครอบครัวจึงคิดกันว่าน่าจะท�าอะไรขึ้นมา	

โดยในตอนแรกคดิกนัถงึการท�าเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายเดือน	 แต่เม่ือคดิไปคดิมาก็เปล่ียนใจ 

มาท�าโรงแรมเล็กๆ	 ให้เช่ารายวันน่าจะดีกว่า	 อีกทั้งในตอนแรกหม่อนมีไอเดียที่จะปรับให้เป็น

อาคาร	3	ชั้น	แต่เมื่อวิศวกรบอกว่าไม่น่าจะได้	ก็เลยท�าแค่	2	ชั้นตามโครงสร้างเดิม	แล้วก็เก็บ

โครงสร้างเก่า	รวมถงึไม้เก่าท่ียงัใช้ได้เอามาใช้ต่อด้วย	โดยใช้เวลาในการรีโนเวทประมาณปีกว่า	

J.NO	14	ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการ	

	 J.NO	 14	 เป็นโฮสเทลขนาด	 10	 ห้อง	 ตกแต่งในสไตล์	 Industrial	 Vintage	 ที่ให้อารมณ์ 

แบบเท่ๆ	 ดิบๆ	 เป็นการผสมผสานจากความชอบส่วนตัวของหม่อน	 ที่ชอบการตกแต่งแนว	 

Industrial	 โรงงานคลาสสิกในยุโรป	 ยิ่งเมื่อบวกรวมกับสไตล์การตกแต่งภายใน	 ความลงตัว 

ของเฟอร์นิเจอร์แนว	Vintage	ที่หม่อนเลือกเองทุกชิ้น	ไล่ตั้งแต่หมวก	โต๊ะ	เก้าอี้	โซฟา	โคมไฟ	

หีบใส่ของ	 เปียโน	 หนังสือ	 รถจักรยาน	 เขาสัตว์	 ภาพวาด	 จึงท�าให้	 J.NO	 14	 เป็นโฮสเทล 

ที่ไม่ธรรมดาและน่ามาพักมากๆ	

	 ด้วยผนังก่ออิฐหยาบๆ	กับโครงเหล็กสีด�า	สอดรับกับพื้นกระเบื้องลายเรโทร	แถมยังมีบันได

วนริมห้องโถง	 สร้างขึ้นไปชั้นลอยเพื่อหามุมสงบส�าหรับใครที่ชอบอ่านหนังสือ	 ขณะที่หน้าต่าง

กระจกบานกว้าง	 และหลังคากระจก	 ก็ท�าให้มีแสงส่องทะลุลงมากระทบกับบรรดาต้นไม้ 

ที่ถูกจัดวางแทรกอยู่ทั่วไป	ท�าให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเรือนกระจกไปในตัว	

	 ส�าหรับห้องพักจะมีอยู่	 2	 แบบคือ	 Standard	 และ	 Deluxe	โดยแต่ละห้องจะตกแต่ง	 

ไม่เหมือนกัน	สีแต่ละห้องก็จะมีความแตกต่างกัน	เช่น	บางห้องสีเทา	บางห้องสีเขียว	ตกแต่ง

ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี	 แต่ไม่ว่ายังไงทั้งหมดก็ยังคุมโทนสไตล์	 Industrial	 

Vintage	อยู่ดี

	 หม่อนบอกว่า	ทีน่ีไ่ม่มทีีจ่อดรถ	แขกทีม่าพกัส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติทีน่ั่งรถไฟฟ้ามาลง

สถานีกรุงธนบุรี	จากนั้นก็เดินเข้ามาเพียง	5	นาทีก็ถึง	J.NO	14		

Decoration  Text : Ratchanee / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

J.NO 14 โฮสเทล 

สไตล์ Industrial Vintage

 08-5122-5249 
 www.facebook.com/jno14.lodgment
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Relax  Text : Duckkiez

MAIIAM CONTEMPORARY  

ART MUSEUM

	 พพิธิภณัฑ์ศลิปะร่วมสมยัทีร่วบรวมไว้ซึง่ผลงานศลิปะของศลิปินไทย

และศลิปินประเทศต่างๆ	ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	ภายในพพิธิภัณฑ์

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ชั้นล่างเป็นที่ตั้งของหอนิทรรศการหมุนเวียน	

ATMOSFEAR  

บรรยากาศมาคุ

	 นทิรรศการของศลิปิน	ยรุ	ีเกนสาค	ูทีว่่าด้วย

เรื่องของบรรยากาศมาคุ	 ซึ่งเกิดขึ้นจากความ

รู้สึกไม่พอใจ	 ความผิดหวัง	 และหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์รอบตัว	 เช่น	 ปัญหาการเมือง	

ปัญหาส่ิงแวดล้อม	 และปัญหาสุขภาพส่วนตัวของศิลปิน	 ส�าหรับเทคนิคการเล่าเรื่องที่

ศิลปินใช้	คือ	เล่าเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรง	และแบ่งย่อยประเด็นออกเป็น	4	ภาค

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

	 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่โปรดอาหารไทยรสชาติต้นต�ารับ	 เราขอแนะน�าห้องอาหารมิสสยาม	ณ	 โรงแรม

หัวช้าง	เฮอรเิทจ	กรงุเทพฯ	ท่ีตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมยั	โดดเด่นด้วยลวดลายดอกบวัฉลบุนประตกูระจก	

และกระเบื้องซีเมนต์พิมพ์ลายโบราณ	 ส่วนเมนูอาหารเป็นอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน	 ครบเครื่องตามสูตร 

ต้นต�ารับ	ซึ่งมีให้เลือกลิ้มรสทั้งอาหารไทยคาว-หวาน	อาหารว่าง	และของหวานไทยหารับประทานยาก

 

	 เริ่มต้นความอร่อยกับสองส�ารับไทยสูตรต้นต�ารับที่เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิร้อนๆ	ในหม้อดินเผาอย่าง	

ส�ารับไทยชุดชบา	ที่มาพร้อมอาหารว่างไทยโบราณอย่าง	ล่าเตียง	รสชาติเค็มน�าหวาน	ต้มย�ากุ้งรสจัดจ้าน

ถึงเครื่อง	มัสมั่นเนื้อ	ผัดวุ้นเส้นเนื้อปู	และของหวานไทยอย่างกล้วยไข่เชื่อม	รสหวานมัน	ส่วน	ส�ารับไทย

ชุดจ�าปา	 มีอาหารไทยให้ลิ้มรสหลายเมนูเช่นกัน	 เช่น	 พล่ากุ้งตะไคร้สด	 ต้มข่าไก่	 หลนเนื้อปูกับปลาฟู	

รสชาติเข้มข้นก�าลังดี	รับประทานแกล้มกับไข่ต้ม	และผักลวก	และปิดท้ายมื้อด้วยผลไม้ตามฤดูกาล	

	 ส�าหรบัใครทีเ่กรงว่าจะรบัประทานไม่หมดหากส่ังส�ารับไทย	ห้องอาหารมสิสยามมเีมนอูาหารจานเดยีว

บริการเช่นกัน	โดย	Signature	Dish	ที่ไม่ควรพลาดคือ	ข้าวผัดลิ้นจี่	ข้าวหอมมะลิเม็ดนุ่มผัดกับไก่	กุ้ง	ลิ้นจี่	

และไข่	 ปรุงรสตามสูตรต้นต�ารับ	 จานนี้เสิร์ฟเคียงไข่ดาวและกุนเชียง	 หากบีบมะนาวจะช่วยตัดรสหวาน

ของลิ้นจี่ได้	และ	แกงเผ็ดปูใบชะพลู	กินแนมกับปลาข้าวสารทอดกรอบ	ไข่เค็ม	กุนเชียง	และหมี่ขาวลวก

 

	 	 สัมผัสสุนทรียรสแห่งการจิบชายามบ่ายไปกับ	 ศรีตอง	 ชาต้นต�ารับจากอังกฤษแบรนด์	 Whittard	 

เข้ากันดีกับขนมไทยรสละมุนลิ้นอย่างลูกชุบ	 ข้าวตังเมี่ยงลาว	 ฝอยทอง	 หม้อแกงถ่ัว	 และสังขยาฟักทอง	

ทั้งนี้	หากไม่ถนัดดื่มชาสามารถเปลี่ยนเป็นกาแฟได้

โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน 11.30-22.30 น. ส�ารองที่นั่งล่วงหน้า  
  0-2217-0777    www.huachangheritagehotel.com  
   HuaChangHeritageHotelBangkok
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อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชม 10.00-18.00 น. หยุดทุกวันอังคาร  
  www.maiiam.com     MAIIAMchiangmai

100 ต้นสน แกลอรี่ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-27 พฤศจิกายน 2559   
  www.100tonsongallery.com    100 Tonson Gallery

TOKYO TEPPANYAKI CUISINE

		 ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์เทปังยากิระดับ

ต�านานที่ เน ้นปรุงอาหารแบบสดใหม ่	 

โดยเชฟบนกระทะเหล็กร้อน	 ซึ่งนอกจาก

เมนูกระทะร้อนอย่างสเต๊กไก่	 หมู	 เนื้อ	 

และปลา	 ยังมีเมนูซีฟูดกระทะร้อน	 เช่น	 

สเต๊กหอยเชลล์	สเต๊กกุ้งใหญ่ลายเสือ	และ

สเต๊กปลาหมึกให้เลือกรับประทานด้วย	

และทุกเซ็ตเสิร์ฟพร้อมเห็ดออรินจิผัดเนย	

ข้าวญี่ปุ่น	ซุปมิโสะ	และชาเขียว

ชั้น 1 โครงการ Mille Malle ซ.สุขุมวิท 20 เปิดบริการทุกวัน 12.00-20.00 น.  
  09-4664-4146 และ 08-7098-5598

KANEMOCHI CAFÉ 

	 คาเฟ่สไตล์ญ่ีปุ่นที่แฝงไปด้วยความ

ทันสมัย	 ที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มและเมนู 

ขนมหวานต่างๆ	 ให้คอขนมหวานได้

ลิ้มรส	 โดยเมนูขึ้นชื่อของร้าน	 คือ	 

โมจิไอศกรีม	 และยังมีเมนูซิกเนเจอร์

อืน่ๆ	ทีไ่ม่ควรพลาดเช่นกนั	เช่น	Kane	

Fondue,	Kane	HK	Waffle	และ	Kane	

Snow	Ice	เป็นต้น

ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน 10.00-21.00 น.  
   Kanemochiicecream

LET’S SEA

	 รสีอร์ตท่ีได้รบัการออกแบบ

ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์วันพักผ่อน

ริมชายหาดหัวหิน	โดยผู้มาพัก

จะได้สัมผัสวันพักผ่อนอันแสน

สบายที่ได้ใกล้ชิดทั้งธรรมชาติ

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 ส่วน

ห้องพักมีให้เลือกทั้ง	Studio	Pier	Pool	Access	ที่มาพร้อมอ่างอาบน�้า

ขนาดใหญ่	และววิของสวนขนาดเลก็ส่วนตวั	และ	Moon	Deck	Duplex	

Suit	เหมาะกับคู่รักที่ต้องการช่วงเวลาส่วนตัวสุดพิเศษ

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
  0-3253-6888    www.letussea.com

มิสสยาม...
ลิ้มรสส�ำรับไทยรสต้นต�ำรับ

ห้องฉายภาพยนตร์	และหอทางเดินสดุดีเจ้าจอมเอี่ยมและประวัติของตระกูลบุนนาค	ส่วนชั้นบนเป็นพื้นที่

นิทรรศการถาวร	และห้องนิทรรศการขนาดเล็ก	2	ห้อง
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เนินมะปราง
ท่ามกลางขุนเขาและเงาฝน

แผ่นดินแห้งกร้าน ไม้ใหญ่หยัดยืนเหนือภูเขาหินปูนหลากรูปทรง 

มันมิได้เขียวชอุ่มชุ่มเย็นสายตาเท่าไรนัก ใครบางคนพร�่าหา

ถึงภาพทุ่งนาเขียวรื่นที่แผ่ผืนกลางม่านฝน

Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  / Photo : ธีระพงษ์ พลรักษ์
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	 เราบดอัดล้อจักรยานลงบนทางลูกรังที่วนเวียนโยงใยเป็น 

เส้นสาย	รอยต่อของฤดรู้อนแสนแล้งไล้กบัต้นฤดฝูนท�าให้การมาถงึ

ผืนแผ่นดินเล็กๆ	เหมือนจะเต็มไปด้วยความคาดหวังนานา

	 เราอยู่กันที่บ้านมุง	 หมู่บ้านเก่าแก่ของอ�าเภอเนินมะปราง	

จังหวัดพิษณุโลก	 จากเช้าจดค�่าของทุกวันที่มาอยู่ที่น่ี	 ภาพแห่ง

การเฝ้ารอการมาถึงซึ่งฤดูฝนตกสะท้อนออกมาในรูปแบบชีวิต 

ที่น่าท�าความเข้าใจ

	 พวกเขาตระเตรียมผืนดินและกล้าพันธุ์	 ไถพรวนผืนนาที่ผ่าน

พ้นการเก็บเกี่ยวพืชไร่พืชสวนหลากหลาย	มันมีไว้ส�าหรับข้าวที่จะ

ใช้กินไปตลอดปี

	 ในป่าเขาก็เช่นกัน	 หลายคนหายขึ้นไปบนนั้น	 เพียงเพื่อที่จะ 

พบว่า	 ของป่าอาจไม่ได้มากมายอย่างยุคบรรพบุรุษของพวกเขา	

แต่น�้าผึ้งคุณภาพดีก็มีราคาอันแสนคุ้มกับการบากบั่นไปบนทาง

ยากเบื้องบน

	 ชีวิตเป็นเรื่องขับเคลื่อนไปตามฤดูกาล	 มันคล้ายบททดสอบ

ของผนืแผ่นดนิ	ใครสกัคนทีห่ยดัยนือยูต่รงนัน้มาเนิน่นานอาจบอก 

สอนผู้มาเยือนได้ว่า	ชีวิตจริงอาจไร้ซึ่งเรื่องเล่าโรแมนติก	และการ

ด้ินรนทนสู้กับมนัต่างหาก	ทีล้่วนน�ามาซึง่ดอกผลแห่งความงดงาม

	 มันเป็นเช้าสดสะอ้าน	ทางแอสฟัลต์เล็กๆ	ทอดดิ่งเป็นเส้นตรง

ไปสู่หมู่เขาหินปูนทับซ้อนรูปทรงหลายชั้นที่ปลายตา	 เรามาถึงที่นี่

พร้อมกับสายฝนหยาดแรกๆ	ของฤดูกาล	ตามบ้านไม้โบราณมีแต่

เสียงพดูคุยยินดถึีงฤดูแล้งทีก่�าลังพ้นผ่าน	ถึงเวลาของการเพาะปลูก

อันเป็นจริงเป็นจัง

	 บ้านมุงเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเนินมะปราง	 ว่ากันไปแล้วมัน

คือพื้นที่แรกๆ	 ที่มีคนเข้ามาอยู่อาศัย	 ถึงแม้หลักฐานทางราชการ 

จะยืนยันการจัดตั้งอ�าเภอเนินมะปรางมาเพียง	 42	 ปี	 ทว่าย้อน 

กลับไปในดวงตาและความทรงจ�าของคนรุ่นปู่ย่าย้อนไปนับร้อยปี	

พืน้ทีร่าว	246	ตารางกิโลเมตรของบ้านมุงทีร่ายล้อมด้วยขุนเขาแห่งนี้ 

คือที่สร้างกกปางและพักแรมของพรานป่าจากหลากหลายแห่ง

	 สัตว์ป่าและพชืพรรณอนัอดุมดงึดูดให้ผูค้นทัง้จากเขตนครไทย	

ด่านซ้าย	 และหล่มสัก	 ให้อพยพย้ายถ่ินมาปักหลักที่บ้านมุง 

และบ้านชมพู	ยังมีคนจากพิจิตร	ก�าแพงเพชร	และอีกหลากหลาย

ที่พาตัวเองมา	 หันหน้าลงสู่ผืนดินในวงล้อมของขุนเขาหินปูน 

ทีม่อีายกุว่า	300	ล้านปี	เถ่ือนถ�า้มากมายถูกค้นพบส�ารวจในนามของ 

การท�ามาหากนิ

	 ความหลากหลายถิน่ทีม่าหลอมรวมปะปนอยูใ่นชวีติของคนทีน่ี	่

ตามบ้านเรือนเต็มไปด้วยส�าเนียงพูดคุยทั้งลาวหล่ม	 หรือส�าเนียง

ลาวแบบด่านซ้าย	 มันสะท้อนภาพวัฒนธรรมผสมผสานไว้ในการ

ละเล่นและประเพณีประจ�าปี	 อย่างการละเล่นนางด้ง	 ประเพณ ี

กวนข้าวทิพย์	 แห่นางแมว	 หรือการก่อเจดีย์ทราย	 ผู้คนของที่นี่

เท่าน้ันทีจ่ะรู้ว่า	ส่ิงทีต่ดิตวัพวกเขามาจากรุ่นปูย่่าน้ันคอืเอกลักษณ์

อันมิอาจลบเลือน

	 ลัดจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยที่เรียกกันว่า	 “แลนด์มาร์ก”	 

มันเป็นเพียงพิกัดทางการท่องเที่ยวของโลกปัจจุบัน	 แต่กับบ้าน

ไม้โบราณและภาพชินตาของคนบ้านมุง	 ชีวิตเริ่มขึ้นต้ังแต่รุ่งสาง	 

หลังบ้านเต็มไปด้วยไฟฟืนโชนควันเป็นสาย	 ย่า	 ยายนั่งรอ 

เหล่าพระสงฆ์จากทั้งวัดบ้านมุงและส�านักสงฆ์ท่ีอยู่ถัดลัดไปตรง 

เชงิเขาหลงัหมูบ้่าน	นาทีแห่งศรทัธาอนัเรยีบง่ายปรากฏขึน้ตรงหน้า	 

มันแสดงภาพเช่นนั้นอยู่ชั่วครู่	 ก่อนชีวิตประจ�าวันของพวกเขา 

จะด�าเนินไปหลังจากนั้น

	 ทางสายเลก็ท้ายบ้านมงุดงึเราให้โถมแรงลงกบัการหมนุของล้อ	

มันลากผ่านพื้นผิวทั้งคอนกรีต	ถนนลาดยาง	รวมไปถึงถนนลูกรัง

อัดแน่น	 ฝนพร�าสายตั้งแต่เมื่อคืนตกทอดเป็นหมอกขาวระเร่ียอยู่

ตามขุนเขา	 ภาพทางตาอันเป็นเอกลักษณ์ของท่ีนี่ปรากฏตรึงตรา	

กลุม่เขาหนิปนูโผล่ผดุเป็นหย่อมๆ	รายล้อมไปทกุทศิทาง	มนัคล้าย

ดินแดนนิรนามในนิทานปรัมปรา

	 กายภาพของบ้านมงุประกอบด้วยพืน้ทีร่าบลุม่ราว	50	เปอร์เซน็ต์	

มนัถกูใช้ผลดัเวยีนไปเป็นนาข้าวทีก่�าลงัจะแผ่ผนืเขยีวชอุม่ยามฝน

จะมาเยือน	อีกครึ่งหนึ่งคือพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบเชิงเขา	พวกเขา

เลือกให้มันเป็นที่เหมาะสมกับพืชไร่อย่างมันส�าปะหลัง	 ข้าวโพด	

อ้อย	รวมไปถงึไม้ผลอย่าง	มะม่วง	ส้มโอ	ท่ีคนเนนิมะปรางมกัรูก้นัว่า	

มะม่วงน�้าดอกไม้และอีกหลายสายพันธุ์ของพวกเขานั้นให้ผลิตผล

ได้มากมายเพียงใด

	 คล้ายเราเป็นสิ่งเคลื่อนไหวเล็กๆ	 กลางภูมิประเทศอันไพศาล

เมื่อแยกจากทางหลักเข้าสู่ทางลูกรังที่เข้าไปสู่พื้นที่เกษตรกรรม

ของบ้านมงุ	มนัราวโครงข่ายใยแมงมมุทีร่อบด้านคอืทีร่าบสนี�า้ตาล	

ปลายตาคือกลุ่มเขาหลากหลายชื่อเรียก

	 เวียนแวะไปตามก�าลงัแรงขา	ไร่นาบางแปลงมชีาวบ้านท่ีไถพรวน

ไปล่วงหน้า	 รอฝนท่ีก�าลังจะพัดพา	 ขณะท่ีอีกหลายต่อหลายเจ้า

ผ่านพ้นแล้งล่าสุดมาด้วยแปลงมะเขือ	 แตงกวา	 ตามมีตามเกิด	 

ไปพร้อมๆ	กับการโบยตีของฤดูแล้งที่ผ่านมา

	 ลัดเลาะกันไปถึงบ้านเนินดินและบ้านดงงู	 อีกสองหมู ่บ้าน

ประชดิตดิกบับ้านมงุ	พวกเขาต่างมชีวีติท่ามกลางฤดกูาลเดยีวกนั	 

สวนมะม่วงเหนือท่ีดอนเรียงรายเป็นระเบียบ	 มันเพิ่งผ่านพ้น 

ช่วงเก็บขาย	 ตามใต้ถุนบ้านหลงเหลือร่องรอยของการขนถ่าย

ผลิตผลที่เคยก่ายกอง	 มะม่วงน�้าดอกไม้และอีกหลายพันธุ ์ 

ของพวกเขาขายส่งออกไปถึงญี่ปุ่น	จีน	ลาว	และเวียดนาม

	 งานฝีมอืตรงแคร่ไม้หน้าบ้านเชือ้เชญิให้เราแวะเข้าไปดยูายสกั

คนสานหวด	จะว่าไปมันเป็นภาพธรรมดาที่ใครหลายคนชาชินกับ

ชีวิตในชนบท	 ทว่าในแต่ละตอกไม้ไผ่ท่ีหญิงชราตรงหน้าขัดสาน

ขึ้น-ลง	 มันก็ล้วนบ่งบอกความหมายบางอย่างกับใครหลายคน 

ที่ผ่านพบว่าทุกนาทีของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยการงานและคุณค่า

ระหว่างแผ่นดินถิ่นเกิดกับตัวเขา	

	 เราขี่วนกลับมาถึงสระหลวง	 แหล่งน�้าชลประทานเก่าแก	่ 

หางนกยูงติดดอกแดงสะพรั่ง	 บ่งบอกถึงความงามของฤดูแล้ง 

ที่ก�าลังจะผ่านพ้น	 จอดจักรยานและเดินลงไปตามคันนา	 ผืนน�้า

สะท้อนทั้งขุนเขา	หนทาง	รวมไปถึงชีวิตเล็กน้อยที่ประดับประดา

ผืนที่ราบกว้างไกลกลายเป็นภาพแปลกตาให้หยุดเพ่งมอง

1
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How to Get tHere
 จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 

(พหลโยธนิ) ถึงวงัน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 

32 (สายเอเชีย) ถึงสิงห์บุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 

(อนิทร์บรุ-ีตากฟ้า) จนถึงอ�าเภอสากเหลก็ จากนัน้แยก

ขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1115 สู่อ�าเภอเนินมะปราง 

รวมระยะทางราว 357 กิโลเมตร

wHere to Stay
 • พ่อแร่ รีสอร์ท ทีพั่กในบรรยากาศสวน สะดวก

สบาย ไม่ไกลจากบ้านมุง

  08-8173-3277, 06-2042-2685 

  พ่อแร่รีสอร์ท

 • หลังเขา cafe@homestay ที่พักเรียบง่ายใน

บรรยากาศโฮมสเตย์ในใจกลางบ้านมุง 

  08-9460-9720 

  หลังเขา cafe@homestay

wHere to eat
 ทีต่ลาดอ�าเภอเนนิมะปรางมอีาหารตามสัง่ ก๋วยเตีย๋ว 

รวมทั้งอาหารพื้นบ้านง่ายๆ ให้บริการหลากหลายร้าน 

ทั้งตอนเช้าและตอนค�่า

 Contact : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ�าเภอ

เนินมะปราง คุณพิษณุชัย ทรงพุฒิ 

 08-5400-1727

	 ฝนยามสายเพิ่มระดับความหนาของหยดหยาด	 ใครหลายคน

ของบ้านมุงยิ้มร่ากับการทักทายต้นฤดู	 ภูเขาอ้อยอิ่งสายหมอกไว้

หลงัจากนัน้	ขณะเราท�าได้เพยีงเฝ้ามองภาพเปลีย่นผ่านของฤดกูาล

ร่วมไปกับพี่น้องบ้านมุงไม่กี่คนที่พบเจอกลางแปลงนาในยามเช้า

	 มันเป็นภาพเดียวกันท่ีอาจจะแตกต่างการตีความ	 และท�า 

ความเข้าใจ

	 เป็นภาพงดงามของปราการขุนเขาโอบล้อมที่ราบอันไพศาล

	 หรือเป็นเพียงภาพธรรมดาท่ีใครสักคนเคยคุ ้นและพร้อม 

จะหันหน้าลงบากบั่นท�ากินไปตามการเปลี่ยนเวียนอันเป็นนิรันดร์

ของฤดูกาล

	 คล้ายเราอยู่ในแดนดินไร้กาลเวลา	 บรรยากาศทึบทึม	 มีเพียง

นกัท่องเทีย่วท้องถิน่ในวนัหยดุเท่านัน้	 ทีน่านๆ	 จะสวนทางผ่านมา	

เพื่อบอกว่า	เราไม่ได้เดินอยู่ในพื้นที่ไร้กาลเวลา

	 จากการยกและยบุตวัรวมไปถงึการเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยา	

พ้ืนทีท่ีเ่คยเป็นทะเลดกึด�าบรรพ์ของอ�าเภอเนนิมะปรางเปล่ียนผ่าน

ตวัเองสูก่ารเป็นบ้านในแอ่งเขาหินปูนในมหายคุพาเลโอซนี	หน้าผา

ทรงเกือกม้าสูงชันเว้าแหว่ง	 โถงถ�้าต่างๆ	 เกิดจากการล่มถล่ม 

และกัดเซาะของน�า้และลม	กลายเป็นโลกใบเก่าในภูเขาให้หลายคน

เพียรเข้ามาหา

	 ไม่ไกลจากบ้านมุงอันเงียบสงบเรียบง่าย	 ใครอีกคนพาเรามา 

เดนิลดัเลาะไปในโลกดกึด�าบรรพ์ทีก่่อเกดิมาก่อนผนืแผ่นดนิแห่งนี้

จะมีชื่อเรียกขาน

	 เราอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ�้าผาท่าพล	 พื้นท่ี 

ราว	 1,775	 ไร่	 ที่นักโบราณคดีศึกษาและจ�าแนกซากดึกด�าบรรพ	์ 

พบว่าท่ีน่ีเคยเป็นทะเลมาก่อน	 โตรกผาหินและผืนภูเขาล้วน 

เกิดจากการทับถมของเปลือกหอย	 พลับพลึงทะเล	 หรือปะการัง	

360-286	 ล้านปี	 มันเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 

และธรณวีทิยาให้ผูศึ้กษาเรยีนรูแ้ละค้นพบ	ทว่ากบัชาวบ้านทีห่ากนิ 

อยูใ่นแถบทีน่ีใ้นเวลาต่อมา	โลกของพืชพรรณ	ของป่า	และสมุนไพร

ดูจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งหล่อหลอมรูปแบบชีวิตปัจจุบันขึ้นมา	 ไฮไลต ์

อันงดงามของแนวหินงอกหินย้อยปรากฏชัดเมื่อเราก้าวเข้าสู ่

ถ�า้เรอื	เพดานทรงโค้งรปูตวัยู	(U)	คล้ายเรือคว�า่	ผนงัถ�า้ถกูกดัเซาะ 

ซ�้าแล้วซ�้าเล่าจากกระแสน�้า	 เราเดินเวียนวนไปในความมืดมิด	

ไฟฉายคาดหวัเผยภาพงดงามทลีะจดุๆ	ทีป่ลายถ�า้	เพดานเว้าแหว่ง

เป็นหลมุเลก็ๆ	นบัล้านนบัพนั	คล้ายผวิน�า้ยามต้องลม	อนัน่าจะเกดิ

จากการกัดเซาะยามน�้ามากมานับเนิ่นนาน

	 เข้าไปยังบริเวณซากดึกด�าบรรพ์	 ร่องรอยความเป็นทะเล 

ของที่นี่ชัดเจนเป็นฟอสซิลรูปทรงแปลกตา	 ทั้งเศษซากปะการัง	 

หอยสองฝาไม่เท่ากัน	หอยตะเกียงยักษ์	สาหร่ายทะเล	มีทั้งที่เป็น

ส่วนนูนและส่วนลึกลงในชั้นหิน	เปิดโลกพรึงเพริดของอดีตกาลให้

มนุษย์ตัวเล็กๆ	ในเวลาหลายล้านปีต่อมาได้ศึกษาเรียนรู้

	 เราผ่านถ�้าเต่าและถ�้าค้างคาว	 ที่เคยพบเต่าเป็นจ�านวนมาก	 

รวมถึงเคยเป็นที่เก็บขี้ค้างคาวไปท�าปุ๋ยชีวภาพชั้นดีของชาวบ้าน

ครั้งก่อนจะมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ฯ	 และที่ปลายทางเดิน	 

แดดบ่ายฉายจับตัวอักษรญ่ีปุ่นที่ปรากฏความหมายว่า	 “ถูกต้อง”	

สลักเสลาอยู่ตรงเพิงผาหน้าถ�้าฝ่ามือแดง	 ด้านในมีการค้นพบ

เศษภาชนะดินเผาลวดลายเชือกทาบ	 เคร่ืองใช้โบราณบอกเล่าถึง 

ความเป็นอยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์นับพันปีให้รับรู้

	 โตรกผาและโถงถ�้าผ่านพ้นหลากหลายฤดูกาล	 ยามแล้งไรน�้า

ปรากฏเป็นทางเดนิให้เราก้าวเข้าไปในแดนดนิทีล่กึลบั	 เตม็ไปด้วย

ปริศนาและร่องรอยแห่งอดีตกาล	 ทั้งการกระท�าของธรรมชาต ิ

หรือผู้มีชีวิตมาก่อนหน้า

	 โลกเต็มไปด้วยหนทางหลากหลายรวมถึงห้วงเวลาที่เหมาะสม	

ในการดุ่มเดินค้นพบ

	 และบางคราวการหมุนวนมาทบัซ้อนของเข็มนาฬิกาแห่งคนืวนั

ก็หาใช่เรื่องบังเอิญ

	 ขุนเขาหินปูนโอบล้อมบ้านมุงไว้ในยามเย็น	 ควันไฟตามเรือน

ครัวล่องลอยพร้อมกับการพบกันของกลางวันและกลางคืน

	 ณ	 โตรกผาโบราณที่ผ ่านวันเวลาและความเปลี่ยนแปลง 

มายาวไกล	 ฝูงค้างคาวนับล้านทยอยบินออกหากินพืชผลไม ้

ในค�่าพลบ	 มันรวมฝูงลากเส้นสายราวกระแสน�้าเคล่ือนไหลเหนือ

ผืนฟ้าสีส้มแดง

	 ทุกอย่างขับเคล่ือนหมุนไปตามคืนวันและฤดูกาลอย่างไร้ 

ข้อกังขาและขัดขืน

2

	 ทั้งผืนป่าที่เฝ้ารอหยาดฝนสู่ความเขียวช่ืนจนปรากฏไอหมอก

งดงามคลอเคลียขุนเขา	 และไม่เว้นแม้กระท่ังผู้คนท่ีตระเตรียม

เมล็ดพันธุ์เพียงเพื่อจะพานพบกับความหวังท่ีผลิดอกออกผล 

มาหล่อหลอมชีวิต		
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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 ................................................................................................................................................. 
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โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................  

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

Where to Find

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

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

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0  โทรสาร 0-2270-1125

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

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

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

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................
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กลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์

	 ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำรมหำชน)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรอีคอมเมิร์ซไทย	เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย	

“กลยุทธ์รวยทะลุล้ำน	 ด้วยร้ำนค้ำออนไลน์”	 เพื่อมุ่งให้ควำมรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรตำมชุมชนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรท�ำธุรกิจ	 ผ่ำนวิทยำกรอำสำ	 ด้วยกำรเปิดเว็บไซต์เพื่อจ�ำหน่ำยสินค้ำ	 

และบริกำรของชุมชนนั้นๆ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดเว็บไซต์ใหม่	หรือกำรพัฒนำต่อยอดจำกเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่	โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น	4	จังหวัด	ได้แก่	วันที่	17-18	กันยำยน	2559	โรงแรม	เชียงใหม่ฮิลล์	

จังหวัดเชียงใหม่	วันที่	20-21	กันยำยน	2559	โรงแรม	เวียงลคอร	จังหวัดล�ำปำง	วันที่	24-25	กันยำยน	2559	โรงแรม	รอยัล	ภูเก็ต	ซิตี้	จังหวัดภูเก็ต	และวันที่	27-28	กันยำยน	2559	โรงแรม	ลี	กำร์เดนส์	

พลำซ่ำ	จังหวัดสงขลำ	โดยผู้เชี่ยวชำญและที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำดออนไลน์ร่วมเป็นวิทยำกร	และได้รับควำมสนใจมีผู้เข้ำร่วมฟังสัมมนำอย่ำงคับคั่ง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�าปาง

จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ต
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กรุงไทยออก 4 แพ็กเกจสินเชื่อ

	 ธนาคารกรุงไทยเปิดตัวสินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย	SME	วงเงิน

รวม	10,000	 ล้านบาท	 สนับสนุนผู้ประกอบการ	SME	ให้เข้าถึง

แหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยต�่าเป็นพิเศษ	 เริ่มต้น	3.75	 เปอร์เซ็นต	์

ลูกค้าชั้นดีลดดอกเบี้ยลงอีก	 0.25	 เปอร์เซ็นต์ต่อปี	 โดยมี	 บสย. 

ร่วมค�้าประกันสินเชื่อเพื่อลดปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ค�้าประกัน	

สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ส�านักงานธุรกิจ	79	แห่ง	และสาขากว่า	

1,200	แห่งทั่วประเทศ

วว.ลงนามข้อตกลง

	 ฉนัทรา	พนูศริ	ิรองผู้ว่าการกลุม่วจัิยและพัฒนาด้านอตุสาหกรรมชีวภาพ	สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	และ	โอฬาร	พิทักษ์	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริม

การเกษตร	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง	 การส่งเสริมการวิจัยและการน�าผลงานวิจัย 

และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรม	 และเพิ่ม 

มูลค่าสินค้าเกษตรไทย	ณ	ห้องรวยเพชร	โรงแรม	มารวยการ์เด้น	กรุงเทพฯ

กลุ่มอินทัชแสดงพลังต้านคอร์รัปชัน

 

	 กลุ ่มอินทัช	ประกอบด้วย	บริษัท	 อินทัช	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 บริษัท	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

บริษัท	 ไทยคม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 ซีเอส	 ล็อกซอินโฟ	

จ�ากัด	(มหาชน)	น�าโดย	ฟิลิป	เชียง	ชอง	แทน	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มอินทัช	พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า	300	คน	

ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รปัชนั	ประจ�าปี	2559	ตอกย�า้แนวทาง

ด�าเนนิธรุกจิของกลุ่มอนิทชัในการบรหิารงานบนพืน้ฐานความเป็น

มืออาชีพ	โปร่งใส	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พาณิชย์เตรียมบุกตลาดออนไลน์

	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 จัดพิธี

เปิดโครงการ	Thaitrade.com	Small	Order	OK	(Thaitrade.com	

SOOK)	โดย	อภิรด	ีตนัตราภรณ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์	

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 นอกจากนี้	 ในพิธีเปิดโครงการ	 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้ลงนามความร่วมมือกับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ	และเพย์พาลอีกด้วย

มูลนิธิมิตซูบิชิฯ เปิดโลกวิทยาศาสตร์

	 เรียวจิ	อันโด	กรรมการ	มูลนิธิมิตซูบิชิ	อิเล็คทริคไทย	พร้อมด้วย	โนริคาสึ	อิชิคาว่า	ประธานบริษัท	

มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	คอนซูมเมอร์	โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ	ฮิเดะอะคิ	ซะไค	จากศูนย์พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล	 มิตซูบิชิ	 อิเล็คทริค	 คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 พร้อมด้วยพนักงานในกลุ่มบริษัท	 

มิตซูบิชิ	 อิเล็คทริค	 ประเทศไทย	 จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์	 เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความสนใจ

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	ณ	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	คอนซูมเมอร์	โปรดักส์	(ประเทศไทย)	นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร	จ.ชลบุรี

อาคเนย์จับมือกรมการค้าภายใน

	 โชติพัฒน์	พีชานนท์	ประธานกรรมการบริหารอาคเนย์	กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน	พร้อมด้วย

คณะผูบ้ริหารให้การต้อนรับ	สุทศันย์ี	ราชเรอืงระบนิ	รองอธบิดกีรมการค้าภายในและคณะ	ซึง่ให้เกยีรติ

เข้าร่วมงานอาคเนย์กรีนมาร์ท	 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอาคเนย์และกรมการค้าภายใน	

กระทรวงพาณชิย์	เพ่ือช่วยส่งเสรมิให้ประชาชนได้บรโิภคสินค้าออร์แกนกิเพือ่สขุภาพ	ณ	อาคารอาคเนย์	

ส�านักงานใหญ่	ถนนสีลม
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AD.

	 Scalability	 คือ	 ความสามารถของกระบวนการ	 ระบบปฏิบัติ

การ	 หรือโมเดลธุรกิจที่จะสามารถรองรับการขยายตัว	 เพื่อรองรับ

ปรมิาณของธรุกรรมทีเ่พิม่มากขึน้ได้	โดยไม่กระทบกบัการตอบสนอง

ต่อลูกค้า

	 ปัจจัยเรื่อง	 Scalability	จะเป็นตัวก�าหนดว่า	 โมเดลธุรกิจใดๆ	

มีลิมิตที่ตรงไหน	 ไปได้ไกลสุดแค่ไหน	 โมเดลธุรกิจที่ดีต้องมี	 

Scalability	ที่สูง	นั่นคือสามารถที่จะเติบโตได้เรื่อยๆ	โดยไม่สะดุด

	 Scalability	มผีลโดยตรงกบัธุรกจิทุกชนิด	ไม่ว่าจะเป็นแบบดัง้เดิม	

ออฟไลน์	 หรือแบบสมัยใหม่	 เน้นไฮเทค	 ออนไลน์	 การออกแบบ

กระบวนการต่างๆ	รวมท้ังระบบงาน	จงึต้องรองรบัการขยายตวัให้ได้	

ตั้งแต่ช่วงแรกของการเริ่มต้น

	 ผมมกัพดูกบัลกูน้องเสมอว่า	เวลาออกแบบกระบวนการส�าหรับ

การออกผลติภณัฑ์ใหม่	ต้องคดิเสมอว่า	เราจะขายดเีป็นเทน�า้เทท่า	

ดังนั้น	 เราต้องมีภาพในใจแล้วว่า	 กระบวนการท่ีดีที่จะรองรับ

ปริมาณธุรกรรมที่มากมายนั้นจะต้องเป็นเช่นไร	 อะไรจะเป็น 

ตัวปัจจัยหลักท่ีจะสกัดกั้นไม่ให้เราสามารถตอบสนองกับปริมาณ

ความต้องการที่มากมายได้	และหาทางแก้ตั้งแต่แรก	ถึงแม้ว่าวันนี้

เรายังไม่มีลูกค้าสักคนเดียวก็ตาม...

	 Scalability	ต้องคูก่บั	Consistency	โมเดลธรุกจิท่ีด	ีต้องขยายได้	

โดยทีไ่ม่กระทบกบัความสม�า่เสมอของประสบการณ์ทีล่กูค้าจะได้รบั	

หากคุณมีธุรกิจแรกที่กรุงเทพฯ	 และก�าลังจะขยายไปต่างจังหวัด	

ลูกค้าที่กรุงเทพฯ	 ได้รับประสบการณ์อย่างไร	 ลูกค้าทีต่่างจงัหวดั	 

ไม่ว่าจะอยู ่ไกลเพียงใด	 ต้องได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับ 

คนกรุงเทพฯ	ต้องไม่มี	2	มาตรฐาน	จึงจะเรียกได้ว่า	โมเดลธุรกิจ

คุณนั้นครอบคลุมทั้งประเทศจริงๆ	

	 ผมมีร้านเบเกอรีร้านประจ�าแถวบ้าน	 ที่ผมมักจะฝากท้อง 

ในช่วงเช้าของวันหยุด	ร้านนี้มีเครือข่ายทั่วประเทศ	ทุกอย่างดูเป็น

Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak

มาตรฐานเดียวกัน	ด้วยนิสัยที่ง่ายๆ	ส่วนใหญ่ผมมักจะสั่งเมนูซ�้าๆ	

ไม่ก่ีอย่างวนไปวนมา	สิง่ทีร่บัประทานกจ็�าพวก	สลดั	แซนด์วชิ	หรอื

ไม่ก็ขนมปังปิ้งธรรมดา	

	 ประสบการณ์ที่ได้รับคือ	 หากเป็นเมนูที่ต้องมีการเตรียม	 ไม่ว่า

จะเป็นแซนด์วิช	 หรือท่ีเบสิกสุดคือ	 ขนมปังปิ้ง	 ผมไม่เคยได้รับ

ประสบการณ์ที่สม�่าเสมอเลย	 เมนูแซนด์วิชที่มีเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งมา	

เมือ่ต้องมาท�าการอุน่ทีห่น้าร้าน	แต่ละครัง้จะได้ความนุม่ของเนือ้สตัว์

ไม่เท่ากัน	กระทัง่ขนมปังชนดิเดยีวกนั	บางครัง้ยงัอบนานไป	กรอบร่วน

ไม่น่ารบัประทาน	วนัไหนแย่หน่อย	เจอทัง้เนือ้สตัว์แห้ง	และขนมปัง

กรอบร่วน	แทบไม่อยากรับประทานเอาเสียเลย	

	 เชนร้านอาหารระดบันี	้ผมเชือ่ว่ามกีระบวนการท�างาน	และคูม่อื

ปฏิบัติท่ีชัดเจนแน่นอน	 แต่ส่ิงท่ีขาดไปคือ	 การอบรมพนักงานให้

เข้าใจวิธีปฏิบัติ	 และการควบคุมให้ปฏิบัติตามคู่มือให้ได้อย่าง

เคร่งครดั	มเิช่นนัน้วธิปีฏบิตังิานและกระบวนการทีไ่ด้มกีารออกแบบ

มาอย่างดี	 ก็เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานอัญเชิญไว้บนหิ้ง	 

แต่ไม่เคยปฏิบัติตาม

	 โมเดลธรุกจิทีจ่ะรองรบัการเตบิโตได้โดยไม่สะดดุ	ต้องมท้ัีงระบบ

งานที่ดี	และการส่งมอบที่สม�่าเสมอควบคู่กันไป	

	 Scalability	ต้องคู่กับ	Consistency	ท่องให้ขึ้นใจครับ	 
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