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

 “...การท�างานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรอืเลก็ ควรอย่างยิง่ทีจ่ะตัง้เป้าหมาย ขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลส�าเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า

ทกุอย่างได้สิน้เชิง และเมือ่ปฏบิตัดิ�าเนนิงานสูเ่ป้าหมายนัน้ ผูมี้การศกึษาต้องไม่ละทิง้หลักวชิา ไม่ละทิง้ความคดิพิจารณาตามเหตผุล

และความชอบธรรมถูกต้อง...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2530  

 หลังเหตุการณ์สูญเสียครั้งย่ิงใหญ่ท่ีสุดของชาวไทย เราได้เห็นพลังความรักที่ย่ิงใหญ่ของคนไทยท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายวันแล้ว แต่ความเศร้าโศกของเราชาวไทยก็ไม่ได้ลดน้อย 

ลงไปแต่อย่างใด เรายังคงระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ โดยตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษที่ผ่านมา พระองค์ทรงท�าเพื่อเรา 

คนไทยอย่างมากมายในทุกๆ ด้าน จนเกิดโครงการในพระราชด�ารินับไม่ถ้วน ที่ล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งส้ิน  

พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ ก็ล้วนทรงคุณค่าที่เราได้น้อมน�าไปเป็นแนวทาง

ประพฤติปฏิบัติตนเสมอมา พระองค์จึงทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจที่จะท�าให้เราท�าส่ิงดีๆ และก้าวเดินตามรอยพ่อหลวง 

ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 นิตยสาร SME Startup ขอน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันหำที่สุดมิได้

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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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 แก้วหนู ศรัณย์ นวลด ี กัญชพร คูตระกูล ฝ่ายการตลาด จติุพร โลจายะ  
ฝ่ายสมาชิก อมรรัตน์ ยาไทย หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน นิตยา สังทิพย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศิรินาฎ ลินจงรัตน์  
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร
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โครงการหลวง

	 “เมือ่ต้นปี	2513	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงขับรถพระท่ีนัง่ไปบ้านแม้ว
บนดอยปยุใกล้พระต�าหนักภพิูงคราชนเิวศน์	และได้ทอดพระเนตรต้นท้อ	(Peach)	
ที่แม้วเอากิ่งพันธุ์ดีมาต่อกับต้นตอพื้นเมืองตามโครงการแต่ปีก่อน	 และมีรับสั่ง
ถามเจ้าของว่าปลูกฝิ่นได้เงินเท่าไร	 และเก็บท้อพื้นเมือง	(ลูกเล็ก)	 ขายได้กี่บาท	
ก็ทรงทราบว่าฝิ่นกับท้อพื้นเมืองท�าเงินให้เกษตรกรเท่าๆ	กัน

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงคดิว่า	ถ้าลกูท้อนดิๆ	ยงัท�าเงนิให้เกษตรกร
ได้ดเีท่าฝ่ินแล้ว	เราก็ควรเปลีย่นยอดให้ออกลูกมาเป็นท้อใหญ่	หวานฉ�า่	สีชมพเูร่ือ
ดงักับแก้มสาวในนทิานจนี	เมือ่รายได้จากท้อและผลไม้อืน่สงูกว่าฝ่ินแล้ว	ฝ่ินกจ็ะ
สาบสูญไปเองตามธรรมชาติ	ไม่ต้องใช้ก�าลังผลักดันแต่อย่างใด

	 จากวันนั้นเอง	วันที่	 28	 มกราคม	2513	 ก็มีรับสั่งให้ด�าเนินการ	 และ
พระราชทานเงิน	200,000	บาทแก่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ซึง่มีสถานีวจิยัน้อยๆ	
ใกล้พระต�าหนัก	เพื่อซื้อสวนใหญ่ใกล้ๆ	กัน	เพื่อเป็นสิริมงคล	สวนนี้จึงได้ชื่อว่า
สวนสองแสน	และคณะ	3M	ก็ขยายกจิการอันในทีส่ดุ	กลายเป็น	“โครงการหลวง”

(จากหนังสือโครงการหลวงกับในหลวง	ที่บอกเล่าส่วนหนึ่งความเป็นมาของโครงการหลวง

โดย	หม่อมเจ้าภีศเดช	รัชนี	ประธานมูลนิธิโครงการหลวง)

	 และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เปล่ียนสภาพจากพ้ืนท่ีบนดอยสูงที่ทุรกันดาร	 
อีกท้ังยังเป็นพ้ืนที่สีชมพู	 อุดมไปด้วยต้นฝิ่น	 ที่ในวันนี้ไม่เพียงแต่จะไม่มีต้นฝิ่น 
แม้สักต้นเดียว	 หากยังอุดมไปด้วย	 ไม้ผล	 พืชผัก	 แหล่งอาหารพืชเมืองหนาว 
ของประเทศอีกด้วย	

เริ่มต้นที่การแก้ปัญหา ลงท้ายด้วยผลตอบแทนมหาศาล

	 เพียงการเริ่มต้นก็มีปัญหาสารพัด	เพราะการปลูกพืชเมืองหนาวในประเทศ
ร้อนชื้นอย่างบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่าย	 แต่การแก้ปัญหานี้	 ในหลวงรับสั่งให้แก ้
โดยการท�าวจิยั	และค้นคว้าสิง่ใหม่ๆ	เพือ่สร้างความแตกต่าง	ไม่ไปแข่งขันกนัเอง
กับคนพื้นราบ	 โครงการหลวงจึงมีงานวิจัยที่ผ่านการลองผิดลองถูกมานับครั้ง 
ไม่ถ้วน	และให้ผลส�าเร็จบ้าง	ไม่ให้ผลส�าเร็จแต่ได้องค์ความรู้กลับมาบ้าง

	 ในวันนี้ โครงการหลวงมีผักที่ผลิตและจ�าหน่ายจากดอยต่างๆ	 เกือบ	 
200	ชนิด	ผลไม้อีกกว่า	30	ชนิด	ดอกไม้นานาพันธุ์	 รวมไปถึงปลาที่มีมูลค่าสูง	
อย่างปลาเทราต์สายรุ้ง		

	 แม้ว่าก�าไรจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของโครงการหลวง	 เพราะที่นี่ไม่ได้ท�าธุรกิจ	
แต่กระนั้น	 ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีผลผลิตก็ต้องจ�าหน่าย	 ซึ่งในเบื้องหลังแล้ว
โครงการหลวงกม็กีารเสรมิทัพด้วยฝ่ายตลาด	ท่ีจะต้องคอยดสูถานการณ์ว่าอะไร
เป็นที่ต้องการ	 อะไรที่มีแนวโน้มราคาดี	 อะไรที่มีมากเกินไป	 คู่แข่งมีอะไรบ้าง	 
เพื่อที่การผลิตจะได้สอดคล้องไปกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง	

	 ดังนั้น	จึงไม่แปลกใจเลยท่ีแม้ชาวเขาอ่างขาง	จะได้รับการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อท�ากินเพียง	1	 ไร่ต่อครอบครัว	 แต่กลับมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นได้	 นั่นก็เพราะ 
การเลือกปลูกผลผลิตที่มีมูลค่าสูง	และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ในพื้นที่
ที่ทรัพยากรมีจ�ากัด	

	 นี่แหละ	โครงการหลวง	ของโครงการของพ่อหลวงที่เริ่มต้นที่การแก้ปัญหา	
แต่ลงท้ายด้วยผลตอบแทนมหาศาล

SS038007NW_TR_N1.indd   3 11/4/2559 BE   6:14 PM



ความจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวคุณสมบัติของนักธุรกิจสมาร์ท

	 ทราบหรือไม่ว่าในเวลาเพียง	18	ปี	Google	สามารถสร้างมูลค่าตลาดได้มากถึง	530	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	และที่ส�าคัญ	

Google	 ยังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราด้วย	 นั่นคือจากการท่ี	 Google	 ท�าให้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสมอภาค	 ไม่ว่าคุณ 

จะเป็นใครมาจากไหน	จะร�่ารวยที่สุดหรือจนที่สุดในโลกก็สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน	Google	ได้ทุกที่ทุกเวลา	และวิธีการ

ค้นหายังท�าได้ง่าย	เพียงพิมพ์สิ่งที่ต้องการรู้หรือค�าที่ใกล้เคียงลงในช่องค้นหาและกดค้นหา

	 อีกหนึ่งเหตุผลที่	Google	จะเปลี่ยนโลกได้คือ	การน�าโลกแห่งความจริงเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์	เช่น	สามารถเห็นภาพจริง

ของสถานที่ที่ค้นหาใน	Google	Maps	แบบ	360	�º	ด้วย	Google	Streetview	

	 นอกจากนี	้Google	ยงัเข้ามาเปล่ียนแปลงการด�าเนนิธรุกิจของสือ่ส่ิงพมิพ์อย่างการลงโฆษณา	ซึง่แบรนด์ต่างๆ	เลอืกลงโฆษณา

บน	Google	มากกว่า	เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็ว	และโฆษณาตามติดไปทุกเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับ	Google

	 Google	ไม่ธรรมดาจริงๆ

	 สูตรลับตายตัวของการท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จคือ	 กล้าเสี่ยง	 และ 

ท�าธุรกจิด้วยความกระตอืรอืร้น	แต่ถึงกระนัน้ผู้ประกอบการหลายรายก็ยงัไม่กล้า

ท�าตามสูตรลับนี้	เพราะกลัวความล้มเหลว!

	 Peter	Gasca	นักเขียนประจ�าเว็บไซต์	www.entrepreneur.com	ได้พูดถึง

ความจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวว่า	 ความล้มเหลวอาจน�ามาซึ่งความส�าเร็จ	 

เพราะเม่ือพบความล้มเหลว	 ผู้ประกอบการจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท�าให้เกิดความ 

ล้มเหลว	และจะพยายามเลีย่งหรอืแก้ไขสิง่นัน้เพือ่ไม่ให้เจอความล้มเหลวอกีคร้ัง	

และความล้มเหลวยงัท�าให้ผู้ประกอบการมีภมูต้ิานทาน	สามารถฟ้ืนตวัจากความ

ล้มเหลวได้ง่ายขึ้น

	 ท้ายสุดจ�าไว้เสมอว่า	ไม่มีใครอยากให้ความล้มเหลวเกิดขึ้น	เพราะในขณะที่

ผูป้ระกอบการกลัวความล้มเหลว	ผู้ท่ีมส่ีวนได้เสียในธรุกิจจะมีความกลัวมากกว่า	

ดงันัน้	เพือ่ป้องกันมใิห้ความล้มเหลวเกิดขึน้	ผู้ประกอบการควรพูดถึงส่ิงท่ีต้องการ

ท�ากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ซึ่งพวกเขาอาจมีค�าแนะน�าที่ดีให้

	 ถ้ามัวแต่กลัว	ภาพผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จก็จะอยู่แค่ในฝัน

วิธีเปลี่ยนแปลงโลกของ Google

ทำาไมต้องจ้างงาน Gen Y 

	 เรามักได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ	Gen	Y	ในท�านองที่ว่า	พวกเขาไม่มีความจงรักภักดีต่อนายจ้าง	ใช้เวลาโดยมากไปกับ

โซเชียลมีเดีย	และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใคร	นี่จึงท�าให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า	ท�าไมบริษัทต่างๆ	จึงจ้างงาน	Gen	Y?

	 จากการศึกษาของ	 Deloitte	 บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	 ระบุ	 ร้อยละ	 90	 ของ	 Gen	 Y	 มักน�าทักษะ 

ที่โดดเด่นของตนเองมาใช้กับงานที่ท�า	อยากให้บริษัทให้ความส�าคัญกับตนเอง	และมองที่ผลงานเป็นส�าคัญ	นอกจากนี้	

Gen	 Y	 ยังต้องการให้บริษัทจัดประชุมเป็นประจ�าเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการท�างานของแต่ละคน	 พูดคุยถึงความคืบหน้า 

ของงาน	และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

	 ทั้งนี้	จากการศึกษาของ	Intelligence	Group	ยังระบุว่า	ร้อยละ	79	ของ	Gen	Y	ต้องการหัวหน้าที่มีความฉลาด 

ทางอารมณ์	และสามารถให้ค�าปรกึษาเรือ่งต่างๆ	ได้	พร้อมกนัน้ี	พวกเขายงัต้องการท�างานในบรษิทัทีม่วีฒันธรรมองค์กร

ที่ดี	และมีพนักงานทุกเพศทุกวัย	เพราะจะได้เรียนรู้วิธีการท�างานที่แตกต่างกันของคนแต่ละรุ่น

	 ต้องพิจารณา	Gen	Y	ใหม่แล้ว

IT IS NEVER TOO LATE 
TO BE WHAT YOU MIGHT 

HAVE BEEN.
ไม่มีคำ�ว่� ส�ยเกินไป ในสิ่งที่อย�กเป็น

- George Eliot นักเขียนชาวอังกฤษ

	 ธุรกิจใดมีนักธุรกิจสมาร์ทร่วมทีม	 ธุรกิจนั้นจะเข้าใกล้ค�าว่าประสบ

ความส�าเร็จ	 เพราะค�าว่านักธุรกิจสมาร์ทนั้น	 ไม่ใช่เพียงแค่การเป็น 

คนฉลาดมไีอควิสงูเท่านัน้	หากยงัต้องมคุีณสมบตัอิืน่ๆ	ซึง่ด้วยคณุสมบัติ

เหล่านั้นจะช่วยในการท�าธุรกิจได้ดีทีเดียว	 เช่น	 การมีสติในการท�างาน	

ท�างานตามแผนที่วางไว้	 สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่จะ

แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ	 ได้ดี	 ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ 

เรื่องต่างๆ	 และตัดสินใจได้รวดเร็ว	 เข้าใจการเปลี่ยนแปลง	 และพร้อม

ปรับตัว	 ชอบแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่	 เพราะ 

จะได้พัฒนาตนเองอยูเ่สมอ	ส่งผลให้มคีวามก้าวหน้าในหน้าท่ีการท�างาน	

และสามารถน�าเครื่องมือต่างๆ	ที่มีในมือมาใช้โน้มน้าวใจผู้บริโภคได้	

	 ไม่เพียงเท่านี้	 นักธุรกิจสมาร์ทยังมีบุคลิกน่าเชื่อถือ	 มีความศรัทธา

และเชื่อมั่นในตนเอง	 เพราะเชื่อว่าหากเราศรัทธาตนเอง	 ผู้อื่นก็ย่อม

ศรัทธาเราด้วย	 กล้าเสี่ยงและพร้อมรับมือกับความล้มเหลว	 ไม่ยึดติด 

กับอดีต	 มักน�าประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตมาใช้กับสถานการณ์ที่เจอในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม	 เคารพผู้อ่ืน	 

มีกาลเทศะ	และใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

	 องค์กรคุณมีคนแบบนี้กี่คน?
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เจาะลึกพฤติกรรมผู้ชม YouTube

Nice to Know

48%
Skip ทุกโฆษณา

ที่สามารถทำาได้

52%
เลือกดูโฆษณา 

หรือ Skip 

บางโฆษณาเท่านั้น

47%
จดจำาโฆษณาแบบ 

5 วินาทีแรกได้

63%
เพลงไทย

61%
บันเทิง

คนในเมืองชม 

YouTube

33
นาที/ครั้ง

คนในเมืองชม 

YouTube

1.8
ชั่วโมง/วัน

คนต่างจังหวัดชม 

YouTube

2.1
ชั่วโมง/วัน

คนต่างจังหวัดชม 

YouTube

39
นาที/ครั้ง

โฆษณาบน 

YouTubeคอนเทนต์ยอดนิยม

46%
ตลก

53%
เพลงสากล

60%
ภาพยนตร์

83%
YouTube เป็นหนึ่งใน

เว็บไซต์ที่พวกเขาชื่นชอบ

61%
เลือกดู YouTube 

มากกว่าโทรทัศน์

81%
YouTube คือที่แรก

ที่จะเข้าไปชมวิดีโอ

ระหว่างสัปดาห์ คนไทยชม 

YouTube มากกว่าโทรทัศน์ถึง 

จาก 

24 ชั่วโมง14 ชั่วโมง

6

ที่มา : Google ประเทศไทย ส�ารวจโดย TNS
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สามารถหาซื้อหนังสือของส�านักพิมพ์ pannbooks ได้ที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

และร้านหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอนนี่ โทร. 0-2270-1123-4

ทุกคนสามารถเป็นผู้น�าได้  

แต่ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ 

มีแค่ไหน

เมือ่ก้าวข้ึนมาเป็นนายคนแล้ว สิง่ทีต้่องท�าเพือ่ให้เส้นทาง 

การเป็นนายสร้างผลส�าเร็จให้กับตวัคณุ และองค์กร คอื

การปลุกพลังความเป็นผู้น�าในตัวคุณออกมา เร่ืองเล่า

จากประสบการณ์ที่กลั่นกรองออกมาเป็นเทคนิคที่ง่าย

ต่อการปฏิบัติของอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ที่ปรึกษาด้าน

การพัฒนาภาวะผู้น�าให้กับบริษัทช้ันน�าในประเทศไทย 

จะช่วยให้คุณมีเส้นทางลัดในการฝึกฝนเพ่ือเรียกภาวะ

ผู้น�าในตัวคุณออกมาได้ไม่ยากนัก

ท้าให้คุณขยับไปข้างหน้าอีกก้าว เพ่ือจะได้เห็นในมุมท่ี

คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็น

ท้าให้คุณคิดในองศาที่ต่างออกไป

ท้าให้คุณออกแบบเส้นทางธุรกิจในแบบของคุณเอง

เมื่อโลกธุรกิจเต็มไปด้วย

ความท้าทาย

เสน่ห์ของแบรนด์ทีอ่ยูใ่นร้านจะเป็นส่ิงเดยีวทีล่อกเลยีน

แบบกันได้ยาก ถ้าเราคิดอยากจะสร้างเสน่ห์ให้กับร้าน

ของตัวเอง ควรต้องท�าอย่างไรดี 

ผลงานการเขียนของ แมธธ์-สุวิทย์ เอ้ือศักด์ิชัย  

นกัสร้างแบรนด์ทีผ่่านประสบการณ์การสร้างแบรนด์ทัง้

เล็ก และใหญ่มาอย่างโชกโชน

เมือ่ธุรกจิร้านค้ามกีารแข่งขันกนั

ที่เปลือกนอกมากขึ้น



  และเพราะความรักในน้องแมวน่ีเอง ท�าให้แพรศิรค้ินคว้า

หาความรู้เพิ่มเติมจนพบกับฟีโรโมนสังเคราะห์ ที่ว่ากันว่า

จะช่วยท�าให้แมวรู้สึกปลอดภัย แต่น่ันก็ใช้ไม่ได้กับแมว 

ทุกตัว เพราะจากการศึกษาเอกสารทางการแพทย์ และ

สัมภาษณ์คุณหมอสัตวแพทย์ ท�าให้รู้เพิ่มเติมอีกว่า จริงๆ 

แล้วแมวทุกตวัจะมฟีีโรโมนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของใครของมัน 

พอรู้ต้นตอตรงนี้ แพรจึงเกิดไอเดียท�ากระเป๋าท่ีเป็นทั้ง

ส�าหรับให้น้องแมวได้นอนเล่นเพื่อเก็บฟีโรโมนและส�าหรับ

ขนย้ายน้องแมวเมื่อยามเดินทาง และนี่ก็กลายเป็นหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ สาขาโปรดักต์ดีไซน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในจังหวะเวลาที่พอดิบพอดี 

 “เป็นความเข้าใจของคนทัว่ไปว่า ถ้าน้องแมวคุน้เคยกบั

สิ่งใดแล้วจะท�าให้เขาไม่กลัวไม่ตื่นตกใจ แต่ตามหลัก

วิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องของฟีโรโมนนั่นเอง กระเป๋า 

ทีท่�าตอนท�าวทิยานิพนธ์จะออกแบบเป็นทัง้ทีน่อนเล่น เผือ่ทีว่่า

ถ้าเขาไปนอนเล่นมีปฏิสัมพันธ์กับกระเป๋า ทุกๆ ครั้งก็จะ

เป็นการเก็บฟีโรโมนของเขาไว้ท่ีกระเป๋าด้วย ฉะนั้นเวลาท่ี

เอาเขาใส่กระเป๋าใบนีอ้อกไปข้างนอก เขากจ็ะรูส้กึปลอดภยั 

ไม่ตื่นกลัว”

 ในตอนที่ท�าวิทยานิพนธ์ แพรศิริคิดเพียงว่า จะเอาไป

ท�าให้แมวทีบ้่านและคนรู้จกัรอบตวัได้ใช้ด้วยเท่าน้ัน แต่เม่ือ

ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการวิทยานิพนธ์ รวมถึงเวที

อื่นๆ กลับพบว่า มีคนเข้ามาถามมากมายว่าจะขายมั้ย นั่น

จึงท�าให้เธอรู้ว่า มีความต้องการอยู่จริง และเป็นจุดเปลี่ยน

ท�าให้ตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการเต็มตัว

 “ด้วยความท่ีกระเป๋าน้องแมวท่ีเราท�าเป็นวัสดุหนังแท้ 

แล้วก็มีส่วนผ้าแคนวาสกันน�้ากันฝุ่น และสามารถพับได้ 

ท�าให้สะดวกในการเกบ็เม่ือไม่ได้ใช้งาน แล้วทุกครัง้ท่ีเราไป

ประกวดไม่ว่าจะทีไ่หนก็จะมคีนเข้ามาถามตลอดว่าขายมัย้ 

How to Guides

turninG Point

PURRU 
จุดประกายจากความรัก

 ในการท�าธรุกจิจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมไีอเดยี ยิง่ไอเดยีนัน้

มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากทั่วๆ ไป โอกาสในการที่จะ

ประสบความส�าเร็จก็จะยิ่งมีมาก แต่ท�าไมไอเดียใหม่ๆ ที่คิดว่า

เจ๋งแล้ว ส�ารวจแล้วยังไม่มีใครเคยท�ามาก่อน กลับล้มเหลว 

ไม่เป็นท่า นั่นก็เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

	 	 ขาดความมุ่งมั่น	

 ปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือมีไอเดียดีก็จริง แต่ไม่ได้มีความ

มุ่งมั่นมากพอท่ีจะท�าให้เป็นจริง ซึ่งถ้าคุณมีความเชื่อมั่นใน 

ไอเดียนั้น อาจจะต้องลองสร้างกรอบวินัยให้กับตัวเองเพื่อเป็น

แรงผลักให้ไอเดียนั้นส�าเร็จขึ้นมาได้ 

	 	 ไม่ท�าวิจัย	

 ข้อผิดพลาดร้ายแรงส�าหรับหลายคน คือการที่ไม่ให้ความ

ส�าคัญกับการท�าวิจัยอย่างถูกต้อง ซึ่งอันที่จริงแล้วอาจท�าวิจัย

ง่ายๆ เพือ่ศกึษาสภาพตลาด การแข่งขนั กลุม่เป้าหมาย ดคูวาม

ต้องการที่แท้จริง เพื่อที่จะมีข้อมูลมากพอในการประกอบการ

ตัดสินใจ 

	 	 จังหวะเวลา	

 บ่อยครั้งที่ไอเดียดีๆ ต้องเจอกับความล้มเหลวเพราะเข้ามา

ในจังหวะเวลาที่ไม่ใช่ เช่น เข้ามาในตลาดเร็วเกินไป ในขณะที่

ผู้บริโภคยังไม่สนใจหรือยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ หรืออาจจะช้า

เกินไปจนท�าให้มีผู้เล่นมากราย ดังนั้น ก่อนที่จะแปลงไอเดียมา

ใช้จริง ต้องดูจังหวะความต้องการของผู้บริโภคด้วยว่าก�าลังไป

ในทศิทางใด และอาจต้องรูจ้กัท่ีจะอดทนรอเวลาจนกว่าจะแน่ใจว่า 

ตลาดจะตอบสนองต่อไอเดียนั้นจริงๆ 

	 	 ไม่มีกลยุทธ์	

 ขาดการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในแง่ของงบประมาณ 

การท�าการตลาด ฯลฯ ซึง่ถ้าไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่งเหล่านี ้อาจ

ท�าให้เกิดปัญหาตามมาได้

 

	 	 กลัวความล้มเหลว	

 สุดท้ายและส�าคญัท่ีสุดคอื ความกลัว หลายคนกลัวความล้ม

เหลว พาลท�าให้ไม่กล้าลงมือท�า แต่ถ้ามองว่าความล้มเหลวคือ 

โอกาสที่จะเรียนรู ้และเติบโตแล้วก็ไม่ต้องกลัวท่ีจะล้มเหลว 

เพราะอย่างน้อยการลงมอืท�าย่อมจะมโีอกาสประสบความส�าเรจ็

มากกว่าคนที่ไม่เคยท�าอะไรเลย   

ไอเดียเจ๋ง 

แต่ท�าไมล้มเหลว

ส�ำหรับใครที่เป็นทำสแมว จะรู้ดีว่ำเวลำที่ต้องเอำน้องแมวเดินทำงไปข้ำงนอกด้วยนั้น 

แสนจะเป็นควำมเครียด เพรำะเจ้ำเหมียวมักจะมีอำกำรตื่นกลัว และเกิดควำมเครียดค่อนข้ำงง่ำย 

เช่นเดียวกับ แพรศิริ ศิลป์ศรีกุล ที่จะมีควำมกังวลทุกครั้งที่พำน้องแมวไปหำหมอ 

จนเกิดค�ำถำมขึ้นมำว่ำ ท�ำไมจึงไม่มีสินค้ำที่จะช่วยแก้ปัญหำนี้ได้?

ขายเท่าไหร่ จะซือ้ เพราะว่าตอนนัน้เรามีแค่กระเป๋าต้นแบบ

เท่านัน้ กเ็ลยคดิว่ามนัมคีวามต้องการอยู ่ฉะนัน้เราควรต้อง

ท�า เลยตดัสินใจทีจ่ะท�าขาย แล้วได้มโีอกาสร่วมงานกับกรม

ส่งเสริมการส่งออก เขาให้ไปออกบู๊ธที่ศูนย์การประชุมแห่ง

ชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรก เอากระเป๋าไป 20 ใบ ทีแรกคิดว่า

จะเอาไปแค่โชว์ ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มาก เพราะขายหมด

เกลี้ยง ทั้งที่เราขายใบละ 3,890 บาท ก็ถือว่าไม่ถูก แต่มีคน

ซื้อ แสดงว่าคนไทยที่รักแมวก็ยอมที่จะควักกระเป๋าจ่าย ยิ่ง

ตอกย�้าเราว่า มันใช่มาถูกทางแล้ว ก็เลยท�ามาเป็นเรื่องเป็น

ราว มไีปเรยีนเพิม่เตมิด้วย ซ่ึงถ้าดใูนตลาดตอนนีจ้ะมสิีนค้า

ส�าหรบัน้องหมา หรอืไม่กเ็ป็นสนิค้าของน้องหมากบัน้องแมว

รวมกัน แต่ไม่ค่อยมใีครท�าสินค้าเฉพาะส�าหรับน้องแมว ซึง่

มีความต้องการที่พิเศษเฉพาะเจาะจงกว่าน้องหมา ท�าให้มี

ช่องว่างในตลาด”

 ทัง้นี ้แพรศริบิอกด้วยว่า เธอตัง้ใจจะพฒันาสนิค้าทีเ่น้น

ความเซ็นซิทีฟของน้องแมวไปเรื่อยๆ เพราะตลาดนี้ยัง 

ไม่ค่อยมีใครสนใจ และแน่นอนว่าในเม่ือเธอเป็นคนไทย ก็ย่อม

อยากจะดีไซน์สินค้าให้คนไทยใช้ด้วย   
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เรียนรู้เทคนิคการเปิดร้านค้า ท�าอย่างไรให้ยอดขายพุ่งจากเครื่องมือต่างๆ บนโลกออนไลน์ 

เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการขาย โดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ 

ที่มีประสบการณ์จริงในสนามกว่า 10 ปี

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

ดูรายละเอียดการอบรมและสมัครที่ 

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิเป็นวิทยากรอาสา  

พร้อมค่าตอบแทน

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

สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรศัพท์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

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

น่าน 

1-2 ธ.ค. 59

โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน
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	 หลายคนคุน้หน้าคุน้ตาเธอตามข่าวสงัคมในหน้าหนงัสอืพมิพ์	หรือนติยสาร

ต่างๆ	หลายคนรูจ้กัเธอในฐานะพธีิกรรายการโทรทศัน์	ดเีจ	นัน่เป็นเพยีงบทบาท

บางส่วนของเธอเท่านั้น	

	 ในวัย	 24	 ปี	 แพร-พิมพิศา จิราธิวัฒน์	 เพิ่มบทบาทใหม่ให้กับตัวเอง 

กับการลงมือท�า	 2	 แบรนด์ที่เติบโตมาจากความคิดและน�้าพักน�้าแรงของเธอ	

ลิปสติก	Boyfriend	และชุดออกก�าลังกาย	Girlsnation

	 การที่เธออยากสร้างธุรกิจของตัวเองแบบเล็กๆ	ค่อยเป็นค่อยไป	แต่กระนั้นด้วยนามสกุลที่ต่อท้าย	ท�าให้ถูก

มองว่า	 เธอมีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่น	ซึ่งแน่นอนว่าด้วยต้นทุนที่ดีย่อมท�าให้การเริ่มต้นธุรกิจนั้นไม่ยาก	แต่การที่จะ

ท�าได้ตลอดรอดฝั่งนี่สิยากกว่า	 เราจะพาไปคุยกับเธอทุกเรื่องราว	 และมุมมองในการก่อร่างสร้างธุรกิจเล็กๆ	 

ของตัวเอง

ในเมื่อคุณมีทุกอย่างรองรับอยู่มากมาย ท�าไมต้องมาเหนื่อยท�าอะไรของตัวเองที่จะต้องมาเริ่มต้น 

นับหนึ่งใหม่ 

	 จริงๆ	 แล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปธุรกิจของที่บ้านนะ	 เพียงแต่ว่าไม่ใช่ต้องท�าเดี๋ยวน้ี	 แพรก็ขอเรียนจบ 

ปริญญาโทก่อน	แล้วก็ขอไว้ว่า	เรามีโปรเจกต์ที่เราอยากท�าก็คือมี	2	ธุรกิจที่ก�าลังท�าอยู่	เป็นการท�ากับเพื่อนสนิท	

อย่างแรกคือ	ลิปสติก	Boyfriend	ส่วนอีกธุรกิจที่เพิ่งเริ่มมาได้เดือนกว่าๆ	คือ	Girlsnation	เป็นชุดออกก�าลังกาย	

ทีเ่ราเลอืกทีจ่ะเริม่ต้นขายผ่านออนไลน์แทนท่ีจะเข้าไปขายในห้างซึง่จะท�าอย่างนัน้กท็�าได้	แต่แพรไม่เคยท�าธรุกจิ

ในรูปแบบจริงจังมาก่อน	 อันนี้เป็นครั้งแรก	 ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมด	 แพรท�างานในวงการมาตั้งแต่อายุ	 14	 ปี 

ถ่ายโฆษณา	แพรกมี็เงินเกบ็ประมาณหนึง่	แล้วเราเริม่จากสเกลเล็ก	ถงึเลือกทีจ่ะขายออนไลน์	ซึง่ถามว่าการลงทนุ

มีความเสี่ยงมั้ย	 ก็มี	 แต่เราก็เลือกท�าในสเกลท่ีเราคิดว่าเราไหว	 ถ้ามันไม่ส�าเร็จเราก็ไม่เจ็บ	 อันนี้คือคิดกันไว ้

ตั้งแต่แรก	 ก็เลยเริ่มจากเล็กๆ	 ก่อนแล้วค่อยให้มันโตไปตามสเตปที่มันควรจะเป็นดีกว่า	 บางทีส่ิงท่ีเราคิด	 

อาจจะดีส�าหรับเรา	 แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ดีส�าหรับคนอ่ืน	 อันนี้ก็บอกไม่ได้ว่า	 ส่ิงที่เราคิดผิด 

หรือถูก	 เพราะว่าเราก็ต้องเชื่อว่าเราคิดมาดี	 แต่บางทีมีสถานการณ์ต่างๆ	 อย่างสภาพเศรษฐกิจ	 การแข่งขัน 

เข้ามาประกอบกันด้วยมันก็อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด	

	 ส่วนพ่อกับแม่ก็ไม่เข้ามายุ่งว่าต้องท�ายังไง	 เขาค่อนข้างปล่อย	 เพราะเราไม่ได้ไปใช้เงินเขา	 แล้วเขาก็คิดว่า 

มันเป็นประสบการณ์ของเราไม่ว่าจะถูกหรือผิด	 แพรเคยถามพ่อว่าจะต้องรีบหาเงินมาหมุนเพราะจะท�า 

โปรดักต์ใหม่	พ่อบอกก็เขียนโครงการไปกู้แบงก์สิ	 เราก็จบค่ะ	จริงๆ	ถ้าขอเขาให้อยู่แล้ว	แต่เราไม่ขอเพราะเรา 

หาเรื่องท�าเอง	ซึ่งการที่ท�าธุรกิจนี้แพรไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นที่หนึ่ง	จะต้องมีรายได้เท่าโน้นเท่านี้	เราท�ากับเพื่อน

ก็เป็นเด็กจบใหม่ทั้งคู่	ประสบการณ์ก็น้อยในการท�าธุรกิจ	ฉะนั้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า

ท�าไมถึงต้องเป็น Boyfriend กับ Girlsnation 

	 Boyfriend	อยากท�าเพราะเป็นคนชอบเคร่ืองส�าอาง	กเ็ลอืกจากความชอบและอะไรทีต่วัเองท�าได้	เราอยากท�า

โปรดักต์ที่ราคาไม่สูง	แต่มีคอนเซปต์มีความสนุกสนาน	ซึ่งลิปสติกก็ตอบโจทย์	แต่เราก็อยากให้มันเป็นมากกว่า

ลิปสติก	 คืออยากให้เป็นไลฟ์สไตล์	 เพราะฉะน้ันเลยเป็นที่มาของคอนเซปต์	 Boyfriend	 โดยเราจะ 

พิมพิศา จิราธิวัฒน์
Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย
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ใส่ชื่อผู ้ชายให้กับของท่ีเป็นผู้หญิง เหมือนการเล่นเรื่องความ  

Contrast ในราคาท่ีจับต้องได้ เรารูว่้าผู้หญิงอยากมีลิปสตกิหลายสี 

แต่จะให้ซื้อแท่งละเป็นพันบาทมันก็ไม่ไหว ก็เลยอยากท�าของ 

ทีซ่ือ้ได้ง่ายๆ ราคาไม่แพง ราคาชิน้หนึง่ 390 บาท ซือ้ออนไลน์ได้  

ส่วนคุณภาพเราก็หาโรงงานที่ถนัดทางด้านลิปสติกจริงๆ ไม่ใช่

โรงงานทั่วไป

 ส่วนชดุออกก�าลงักาย Girlsnation จรงิๆ อนันีไ้ม่ได้เป็นโปรเจกต์

ที่ตั้งใจจะท�าตั้งแต่แรก เกิดจากว่ารู้จักรุ่นพี่ที่เขาท�าโรงงานชุด 

ออกก�าลังกาย แล้วเขาก็ถามแพรมานานแล้วว่า อยากท�ามั้ย 

หรือมีใครจะแนะน�ามั้ย เพราะเขาอยากมีลูกค้า เราก็ว่าจะถามให้  

ส่วนตัวไม่อยากท�าเพราะรู้สึกว่าการท�าเสื้อผ้ามันวุ่นวาย จ�าค�าพูด

ของตัวเองในวันนั้นได้ ทีนี้แพรไปเล ่าให้หุ ้นส ่วนแพรที่ท�า 

ลิปสติกด้วยกันฟัง เพราะเห็นว่าน้องชายเขาชอบปั่นจักรยาน 

เผื่อสนใจจะไปท�าขาย เขาก็บอกขึ้นมาว่าแล้วท�าไมเราไม่ท�าเอง 

แพรก็ว่าจะดีเหรอ ยังลังเลอยู ่ แต่ส่วนตัวเป็นคนชอบซื้อชุด 

ออกก�าลังกายมาก เพราะเล่นพิลาทีส แล้วสมมติวันนี้จะไป 

ออกก�าลังกายจะใส่ชุดออกก�าลังกายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น คือ  

แพรรู้สึกว่าชุดออกก�าลังกายมันสบายแล้วมันก็เป็นแฟชั่นด้วย  

ยิ่งเวลาใส่กับรองเท้าผ้าใบรุ่นหายากมันยิ่งดูเท่ เพื่อนก็ว่าน่าจะ 

ลองไปคุยกับเขาดู พอไปคุยเราก็พอมองเห็นศักยภาพว่าตรงนี ้

มันไปได้ แต่ก็จะติดปัญหาเรื่องจ�านวนขั้นต�่าท่ีต้องสั่งทั้งผ้า  

ทั้งการตัดเย็บท�าให้เราคิดหนัก และเพราะโปรเจกต์นี้ไม่ได้ 

เป็นความตั้งใจว่าชีวิตนี้จะต้องมีแบรนด์นี้ตั้งแต่แรก ก็เริ่มไม่ค่อย

แน่ใจ ทีนี้หุ้นส่วนแพรก็ไปคุยกับเพื่อนเขาซึ่งมีโรงงานเหมือนกัน 

ปรากฏว่าเขาจะท�าให้โดยไม่มีจ�านวนขั้นต�่า เราก็เปลี่ยนโรงงาน 

คือ มันเป็นอะไรที่บังเอิญมาก แล้วเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย  

ต้องไปโรงงานเกอืบทกุอาทติย์ เพือ่ทีไ่ปด ูคือเราให้เขาท�าแพตเทร์ิน 

แพรก็จะแก้ตามความชอบ เอาตวัเรามาใส่ เราออกก�าลงักายก็จะมี

ความเห็นไปว่าปรับแก้ตรงไหน ก็เลยเกิดแบรนด์ Girlsnation  

ขึ้นมา

วางคอนเซปต์ของแต่ละแบรนด์อย่างไร

 ค�าว่า Boyfriend ช่ือเข้าใจง่าย แต่กจ็ะมีการถามกนัว่า ท�าไมถึง

ใช้ชื่อนี้ มันก็จะมี Story ขึ้นมา แล้วเราจะมีชื่อสีแต่ละสีเป็นชื่อ 

ผู้ชาย เช่น มาร์ค อดัม โดยเราจะเลือกชื่อให้ตรงกับคาแร็กเตอร์สี 

พอพูดชื่อปุ๊บคนก็จะเข้าใจว่า มันคือสีประมาณนี้ อย่างเช่น สีแดง

ก็อยากให้มันฮอต ก็เป็นอดัม ก็มาจาก อดัม เลอวีน แต่ถ้าสีนู้ด 

เราก็ใช้ชื่อ ชาลี อะไรที่ดูเนิร์ดๆ ตอนนี้มี 14 สี ปีหน้าออกมาอีก 

6 สี ก็จะมี 20 สี คือจริงๆ ถ้าพูดเรื่องสีสัน คิดว่าทุกแบรนด์ท�าได้

เหมือนกันหมด แต่ของเราเป็นเทกเจอร์ที่เป็น Semi-Matte สีชัด

แต่ไม่ท�าให้ปากแห้ง ลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ�้าเยอะมาก จะมี

ลูกค้าคนหนึ่งซื้อทุกเดือน เดือนละสี 

 ส�าหรับชุดออกก�าลังกายในเมืองไทยมันน้อย แล้วก็เชื่อว่า 

มีคนจ�านวนมากท่ีไม่อยากใส่ชุดออกก�าลังกายที่มันแมนเกินไป  

แต่ขณะเดยีวกนัเรากไ็ม่อยากดหูวานเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างนัน้ 

เรามองว่าเรา No so basic คือทุกอย่างดูเรียบแต่มันมีดีเทล  

แล้วเลอืกโทนส ีขาว ด�า น�า้ตาล เขยีวกจ็ะไม่ใช่เขยีวแปร๋น จะเขยีว

ที่ดูเป็นธรรมชาติ อันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของแบรนด์คือ เรา 

สามารถดูดีในยิม แล้วออกไปข้างนอกก็ยังดูดี เพราะแต่ก่อน 

คนออกก�าลงักายกจ็ะคดิว่าใส่เสือ้ยดืแถมๆ เด๋ียวน้ีมันไม่ใช่ มันเป็น

แฟชั่น ฉันต้องสวย

 โดยส่วนตวัแพรรูส้กึว่างานอะไรทีม่คีอนเซปต์จะท�าให้สร้างภาพ

รวมแบรนดิ้งได้ชัดเจน ฉะนั้นเวลาออกมาเป็นโปรดักต์ แคมเปญ

ต่างๆ กราฟิก มูดส์แอนด์โทนมันก็จะลิงก์กันไปเอง 

คุณคาดหวังกับทั้ง 2 แบรนด์อย่างไร

 ถึงจะลงทุนไม่เยอะ แต่ก็จริงจังนะ อันนี้แพรจดเป็นบริษัทเลย 

ซึ่งเป็นเหมือนสัญญากับตัวเอง ก็ต้องพยายามให้ถึงท่ีสุด จะเลิก 

ก็ต่อเมื่อเรารู ้สึกว่ามันเหนื่อยไปแล้ว มันไม่ได้รีเทิร์นกลับมา 

อย่างที่ควรจะเป็น ปัญหามีไว้แก้ ไม่มีอะไรหรอกที่ท�าแล้วไม่มี

ปัญหา ซึ่งมันก็ดีคือเราได้ฝึกตัวเองก่อนที่จะได้มาท�าของที่บ้าน  

ซึ่งอันนั้นความรับผิดชอบมันเยอะกว่าเยอะ ทั้งในเรื่องมูลค่า  

แบรนดิ้ง ความไว้วางใจทุกอย่างเพราะมันเป็นบริษัทมหาชน 

ผลตอบรับที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

 ตัว Boyfriend เปิดตัวไปเม่ือต้นปี ฟีดแบ็กดีในช่วงแรกๆ  

ทุกอย่างเราคุมคอนเซปต์ คุณภาพให้ได้ อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์

ที่ขายได้เยอะ แต่อยากให้คนที่ซื้อของเราไปแล้วรู้สึกสนุกสนาน  

แต่พอมาช่วงกลางปีมันก็เริ่มสโลว์แล้ว มันก็เป็นไปตามภาวะ

เศรษฐกิจ แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรายังไม่มีโปรดักต์ใหม่ออกมา

ด้วย ก็พยายามหาช่องทางท่ีจะท�าให้แบรนด์โดดเด่นข้ึน อย่าง 

ตอนนี้ Boyfriend นอกจากจะขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว  

ก็เริ่มมีวางที่ร้าน เช่น BEAUTRIUM และ SOS ทองหล่อ  

 ส�าหรับ Girlsnation เพ่ิงเปิดตัวไปเม่ือเดือนกว่าๆ ขายผ่าน

ออนไลน์อย่างเดียว ปรากฏว่าผิดคาดมาก ลอ็ตแรกขายเกือบหมดแล้ว 

คืนทุนแล้วด้วย ยังตกใจอยู่เลย แต่ตอนนี้ก็เครียดอยู่ว่าล็อตต่อไป

จะขายดีเหมือนล็อตแรกม้ัย ที่ขายดีแพรว่าเป็นเพราะทางเลือก 

มันน้อยคือ ชุดออกก�าลังกายในไทยที่เป็นสเกลโรงงานตัดเย็บ 

ชดุออกก�าลงักายจรงิๆ มไีม่ถงึ 10 เจ้า ทีด่เูป็นแบรนด์แฟชัน่หน่อย 

เรามอง Girlsnation เป็นแฟชั่นบวกฟังก์ชัน มันเลยโตเร็ว แล้วมัน

เป็นเทรนด์ด้วย ตอนแรกก็กลัวว่าจะเป็นกระแสประเดี๋ยวประด๋าว

หรือเปล่า แต่เท่าที่เคยคุยกับหลายคนแพรมองว่า กีฬาเป็นธุรกิจ 

ที่ไม่มีวันตาย ตั้งแต่สมัยกรีกก็มีโอลิมปิก เพราะมันเป็นเอนเตอร์ 

เทนเมนต์อย่างหนึ่ง กีฬาเดียวเล่นกันมาเป็น 100 ปี คนก็ยัง 

เล่นอยู่ แพรเลยรู้สึกว่ากีฬาเป็นอะไรที่คนสามารถมีส่วนร่วม 

ด้วยง่าย ไม่ต้องสร้าง Story อะไรเยอะ แล้วเทรนด์สุขภาพมาแรง  

ทุกคนอยากแข็งแรง สุขภาพใช้เงินซื้อไม่ได้ ทุกคนก็เลยต้อง 

ออกก�าลังกาย แล้วออกก�าลังกายจะใส่เสื้อผ้าธรรมดาไปได้มั้ย  

ทกุคนรกัสวยรักงาม ก็เหมอืนธรุกิจบวิตี ้ท�าไมมนัถึงโตขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ก็เพราะทุกคนอยากสวย 

 สรุปว่า Girlsnation นี่แฮปปี้มาก ส่วน Boyfriend ตอนนี้ก็ 

โอเค เพราะว่ายอดซื้อออฟไลน์ดีขึ้นเยอะ จากการไปฝากขาย 

เพราะคนได้เทสต์ แต่ถ้าในแง่ฟีดแบ็กที่คนพูดถึงแบรนด์ก็แฮปปี้ 

ทั้ง 2 แบรนด์ อย่าง Boyfriend มีแต่ในด้านบวก 100 เปอร์เซ็นต์ 

แพรไม่เคยเจอคอมเมนต์ทีเ่ป็นลบเลย เรือ่งคณุภาพสนิค้ามปัีญหา

ก็ไม่เคยเจอ แพ็กเกจจิ้งก็ไม่มีเพราะเราทุ่มมาก 

ปรับตัวอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

 มาเจอเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยอมรับว่าเครียด คุยกับหลายคน 

บอกว่าปีนี้ค่อนข้างโหด ก็เสียก�าลังใจนิดหนึ่ง แต่ไม่ถึงข้ันว่า 

ไม่ท�าอะไรเลย ต้องสู้ต่อไป คนอ่ืนก็เป็นเหมือนกัน คือมันก็ต้อง

พยายามคิดอะไรออกมาใหม่ๆ อย่างบางทีของ Boyfriend แพรก็

จะเจออุปสรรคเยอะเพราะมันเป็นตลาดที่ใหญ่ คนเล่นเยอะ  

แต่ก็เจ็บตัวกันเยอะเหมือนกัน เพราะมันแข่งกันด้วยราคา เราโดน

ตัดราคา แต่แพรกับเพื่อนก็มองว่า อย่างนี้เรายิ่งต้องท�าให้ตัวเอง

โดดเด่นออกมา เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีงบไปลงมาร์เก็ตต้ิง

เยอะๆ แต่ยังไงเราก็ต้องพยายามท�ามาร์เก็ตติ้ง เช่น มีกิจกรรม 

ให้ลูกค้าตั้งชื่อลิปสติก คุณอยากได้ผู้ชายคนไหน ก็มามโนกัน 

ได้เต็มที่ นี่คือการท�าการตลาด เราก็พยายามท�าทุกช่องทาง 

นอกจากนี้ แพรจะลงไปกับเร่ืองอิมเมจค่อนข้างเยอะ ถ้าสังเกต 

ในอนิสตาแกรมแพรถ่ายแบบอย่างจริงจงัมาก ภาพทกุอย่างมนัต้อง

ดเูท่าอนิเตอร์เนชัน่แนลแบรนด์ นีคื่อมาตรฐานของแพร แล้วปีหน้า

จะพยายามโฟกัสโปรดักต์เกี่ยวกับปาก เฉพาะแค่ลิปสติกนี่ก็ม ี

เป็น 10 ประเภทแล้ว 

การบริการลกูค้าจะไม่มใีคร

ท�าดเีท่าเจ้าของแบรนด์ 

เพราะเราเป็นเจ้าของแบรนด์

เราจะรกัในแบรนด์ ถ้าเรา

ให้คนอืน่ท�า เขาจะไม่ได้

มาร่วมทกุข์ร่วมสขุ

กับเราตัง้แต่แรก เขาอาจจะ

ไม่เข้าใจแบรนด์เรา
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ส�ำหรับแบรนด์เล็กอิมเมจแบรนด์ส�ำคัญอย่ำงไร

	 ถ้าพดูกนัตรงๆ	เวลาเจอใคร	คนเราจะตดัสนิจากภายนอกก่อน	

มันเป็นเรื่องอาจจะฟังดูแย่	 แต่มันเป็น	 First	 Impression	 สมมต ิ

คนกดเข้ามาในอินสตาแกรมเจอรูปสวยๆ	ก็อยากซื้อแล้ว	ซึ่งแพร

จะดูเองหมดทั้งรูป	กราฟิก	เวิร์ดดิ้ง	โทนสี	ที่ใช้ให้มันลิงก์กันหมด	

แพรไม่ได้มีทีมงานอลังการอะไรเลย	 ทุกอย่างเป็นแพรกับหุ้นส่วน

ท�ากันอยู่	2	คน	นอกนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์	เวลาที่แพรให้ฟรีแลนซ์ท�า

แพรจะเขียนคอนเซปต์ชัดเจนเลยว่า	 ธีมรูปเป็นแบบไหน	 เช่น	 

เดือนตุลาคม	 แพรจะท�าธีมเป็นเรื่องท่องเที่ยว	 ฉะนั้นคอนเซปต์

ลปิสตกิของเราคอืจะไปเทีย่วตามทีต่่างๆ	คอืเราจะไม่ใช่แค่ถ่ายรปู

โปรดักต์แล้วขาย	 อย่างเว็บไซต์แพรก็ออกแบบเอง	 ถึงแม้เราจะ 

ไม่ได้ยอดขายจากเว็บไซต์	 เพราะคนไทยชอบซื้อของจากเฟซบุ๊ก	

อินสตาแกรมมากกว่า	 แต่เราก็ท�า	 และถ้า	 Girlsnation	 มี 

โปรดักต์มากขึ้นจะเน้นเว็บไซต์เพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่า	ไม่ได้ขาย

แค่ประเทศไทยเท่านั้น	อยากไปขายต่างประเทศด้วย	อย่างตอนนี้	

Boyfriend	 มีลูกค้าต่างประเทศบ้าง	 เป็นในแถบๆ	 อาเซียน	 แล้ว 

ก็มีออสเตรเลียนิดหน่อย	 แต่ของ	 Girlsnation	 ก็มีจีนมาถามบ้าง	

แต่เรายังไม่ได้ท�า	

ได้เรียนรู้อะไรจำกกำรท�ำธุรกิจเล็กๆ 

	 แพรจะตอบค�าถามลูกค้าเอง	 แต่จะไม่ค่อยบอกใครว่าเป็น 

แอดมนิ	คอืรูส้กึว่าเรือ่งการบรกิารลกูค้าจะไม่มใีครท�าดเีท่าเจ้าของ

แบรนด์	 เพราะเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราจะรักในแบรนด์	 ถ้าเรา 

ให้คนอื่นท�า	 เขาจะไม่ได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราตั้งแต่แรก	 

เขาอาจจะไม่เข้าใจแบรนด์เรา	แพรรู้สึกว่าขายของออนไลน์ใครๆ	

ก็ขายได้	 ที่อื่นราคาถูกกว่าเราก็มี	 ฉะนั้นมันต้องมีอะไรอย่างนี ้

ทีจ่ะท�าให้เขารูส้กึรกัประทบัใจ	แล้วอยากจะซือ้ของเราต่อ	คอือะไร

ท่ีสามารถเซอร์วิสลูกค้าโดยท่ีท�าแล้วเราไม่ติดลบก็จะท�า	 อย่าง	

Girlsnation	 จะมีออฟเฟอร์ให้ด้วยว่าสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ 

ภายในกีว่นั	เพราะบางร้านเขาคงอยากขายของ	กจ็ะขายแล้วขายเลย	

ไม่มีให้เปลีย่นไซส์ได้	แต่เรารูส้กึว่าเราท�าอะไรเลก็ๆ	 น้อยๆ	แบบน้ี	

มันท�าให้เขากลับมาซื้อต่อ	สิ่งที่ได้มันได้กลับมาเยอะกว่า	

อะไรคือควำมท้ำทำยในกำรท�ำธุรกิจ

	 มีคนอยากท�าสินค้าเครื่องส�าอางเยอะมาก	 ตอนนี้ปัญหา 

ท่ีแพรคิดคือคนขายออนไลน์มันเยอะ	 สมัยก่อนราคาจะค่อนข้าง 

เกาะกนั	แต่ตอนนีเ้ริม่มคีนดมัพ์ราคา	คราวนีซ้วยกนัหมด	ลปิสตกิ

แท่งหนึ่งก�าไรหลักร้อย	 บางทีถ้าเขาดัมพ์เยอะๆ	 นี่ก�าไรเหลือ 

หลกัสบินะ	ถงึแม้จะขายได้จ�านวนเยอะจรงิ	แต่ก�าไรได้น้อยกว่ามากๆ	

แถมยังเหนื่อยเท่ากัน	 อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการที่ลงมาเล่น

ราคาต้องคิด	 ส�าหรับแพรเวลาที่เราเจอการดัมพ์ราคาเราก็จะท�า

โปรโมชัน	แต่ไม่ใช่ท�าโปรโมชันโหดมาก	คือคุณแม่ท�ารีเทลมาก่อน	

ก็จะถามคุณแม่เหมือนกันว่า	 ควรจะท�าโปรโมชันยังไง	 แม่เคยท�า

โปรโมชันอะไรบ้าง	 มันมีวิธียังไงในการท�ามาร์เก็ตติ้ง	 ส่วนใหญ ่

ถ้ามีปัญหาก็ค่อยถาม	 แต่ที่ส�าคัญเราจะไม่ลงไปเล่นเรื่องราคา

แน่นอน	เพราะเรากอ็ยากจะรกัษาอมิเมจแบรนด์	เรือ่งนีแ้พรมองว่า	

มันเป็นความท้าทาย	เพราะมันต้องปรับตัวตลอด	ไม่มีสูตรตายตัว

ท�าอย่างนี้แล้วจะขายดี	 แล้วบางทีเราคิดว่าเราท�าอย่างนี้แล้วจะ 

ขายดี	 เดือนนี้อาจจะขายดีจริง	 แต่พอเดือนหน้าอาจจะขายไม่ได้

ก็ได้ใครจะไปรู้	 ปีหน้า	 Boyfriend	 จะมีการปรับตัว	 ตอนนี้ตลาด

เครื่องส�าอางคนท�าเยอะมากแล้ว	 เลยคิดว่า	 หรือเราจะท�าเฉพาะ

โปรดักต์ที่มันคัลเลอร์แล้วเน้นปากไปเลย	

	 นอกจากนี	้ตอนทีท่�า	Girlsnation	แพรก็เจออะไรทีเ่ป็นบทเรยีน

เหมือนกัน	คือเราท�าแค่คอลเลกชั่นแรกออกมา	แล้วก็ไม่ได้คิดเผื่อ

คอลเลกชั่นที่สองอะไรเลย	 แต่ปรากฏว่าฟีดแบ็กมันดี	 ก็ซวยแล้ว	

เพราะกว่าจะท�าเสร็จแต่ละคอลเลกชั่น	ต้องใช้เวลา	กว่าจะท�าตัว

อย่าง	เลือกสีผ้า	เทสต์สี	เทสต์คุณสมบัติ	ท�าแพตเทิร์น	จนได้ชุด
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ออกก�ำลังกำยนี่ทั้งกระบวนกำรใช้เวลำประมำณ 4-5 เดือน  

ตรงนี้เรำไม่ได้วำงแผนมำก่อน ก็ท�ำให้เสียโอกำสทำงธุรกิจไป

เหมือนกัน ของเก่ำไม่พอขำย คอลเลกชั่นใหม่ก็ยังไม่ได้เริ่ม  

ตอนนี้เลยวำงแผนกันใหม่ แล้วก�ำลังท�ำคอลเลกชั่นที่ 2 แล้วก็

วำงแผนไปถึงคอลเลกช่ันที ่3 ซ่ึงเป็นคอลเลกช่ันของปี 2560 ด้วย 

มีวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองยังไงบ้าง 

 แพรเป็นคนชอบอ่ำนบล็อก ไปเที่ยว ถ้ำสมมติช่วงไหนเหนื่อย

ก็ชวนเพื่อนไปเที่ยว ที่แพรท�ำงำนเยอะอย่ำงนี้ไม่ใช่เพรำะอะไร 

แพรอยำกเที่ยวรอบโลก แพรอยำกไปอยู่ตำมประเทศต่ำงๆ  

โดยใช้เงนิตวัเอง เป็นคนชอบทีส่วยๆ คอืเวลำไปเทีย่วแพรไม่ค่อย

ช้อปปิ้ง แต่จะอยู่โรงแรมดีๆ แต่ก็ไม่ได้เว่อร์มำก แพรมองว่ำ

เป็นกำรไปหำประสบกำรณ์ เมอืงไทยเป็นเมอืงทีไ่ม่เหมำะกบักำร

ท�ำงำนดีไซน์ พดูตรงๆ เพรำะว่ำ Source มนัน้อย คอืมนัม ีTCDC 

แต่มันมีแค่ TCDC ซึ่งแพรเสียดำยเพรำะประเทศเรำมีวัฒนธรรม 

มีควำมสวย แต่เหมือนมันยังไม่ได้ถูกโฟกัสเต็มที่ ย่ิงแพรท�ำทั้ง 

Boyfriend และ Girlsnation มันเกี่ยวกับกำรดีไซน์ เลยรู้สึกว่ำ 

กำรได้เดินทำงท�ำให้เรำได้เห็นอะไรๆ จะสร้ำงแรงบันดำลใจ 

ได้ดีกว่ำถ้ำเรำอยู่ที่เดิม หรือลองจับดีไซเนอร์ที่เก่งๆ ที่สุดในโลก

มำอยูห้่องสีเ่หลีย่ม เขำกค็ดิอะไรไม่ออก เพรำะทกุอย่ำงมนัเกดิจำก

สิ่งที่เรำเคยเห็น แล้วเรำเอำมำท�ำใหม่ ตีควำมใหม่

ไม่มสีตูรตายตวั

ท�าอย่างนีแ้ล้วจะขายดี 

แล้วบางทเีราคดิว่า

เราท�าอย่างนีแ้ล้วจะขายดี

เดอืนนีอ้าจจะขายดจีริง 

แต่พอเดอืนหน้า

อาจจะขายไม่ได้ก็ได้ 

ใครจะไปรู้

วางอนาคตธุรกิจของตัวเองไว้อย่างไร

 คิดว่ำปีหน้ำธุรกิจจะต้องโตขึ้น Boyfriend จะถูกวำงค่อนข้ำง

เป็นนชิ คอืรำคำมนัแมส แต่กย็งัเฉพำะกลุม่ ด้วยควำมทีอ่ยำกให้

มันมีควำม Cool อยู่ แต่ Girlsnation ต้ังใจเป็นแมสไปเลย  

แล้วปีหน้ำจะมชีดุออกก�ำลงักำยอกีไลน์หนึง่แต่ยงัอยูใ่นชือ่แบรนด์ 

Girlsnation คือแพรอยำกมองให้เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ ไม่จ�ำเป็น

ต้องเป็นชุดออกก�ำลังกำยอย่ำงเดียว เดี๋ยวนี้มันมีเส้นเบลอมำกๆ 

ส�ำหรับเสื้อผ้ำแต่ละประเภท ชุดออกก�ำลังกำยเดี๋ยวน้ียังเหมือน

ชดุแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์คนเปลีย่นไป คนไม่จ�ำเป็นต้องแต่งตัวตำมลคุ 

อย่ำงนี้เป๊ะๆ แพรเป็นอีกหนึ่งทำงเลือก Every day look คือ 

ใส่ได้ทุกวันโดยที่ไม่ได้ดูแฟชั่นจ๋ำหรือเรียบเกินไป 

 ส่วน Boyfriend ขอเป็นทลีะสเตป คอืมนัเป็นธรุกจิใช้เงนิเยอะ

มำกๆ ต้องท�ำมำร์เก็ตติง้เยอะ แต่เรำก็พอใจอย่ำงนี ้อยำกให้เวลำ

คนพดูถงึลปิสติก Boyfriend กร็ูว่้ำแบรนด์นีมี้อมิเมจแบบนี ้ใช้ดนีะ 

ปีนี้ถ้ำทันจะมีบลัชออนออกมำ ซึ่งอันนี้ก็จะมีกิมมิกอีก คือเป็น

บลัชออนท่ีเทกเจอร์เวลำทำไปจะแห้ง ไม่มัน เพรำะเมืองไทย

อำกำศร้อน หน้ำจะมันง่ำย แต่อันนี้จะให้เทกเจอร์วำวแต่ไม่มัน 

เรำก็ใช้เวลำพัฒนำสูตรขึ้นมำเกือบปี แล้วเรำจะไม่ใช้ชื่อผู้ชำย 

มำตัง้เป็นชือ่สเีหมอืนลปิสตกิ แต่จะใช้ชือ่แอก็ชัน่ อยำกจะให้เขำ

ท�ำอะไรกับเรำ อันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เรำพยำยำมคิดลูกเล่น 

ตลอดเวลำ แพรอยำกท�ำอะไรที่ท�ำสนุกคิดแล้วต่อยอดได้  

14
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บริหารจัดการการขายผิดพลาด

	 การจะท�าธรุกิจได้อย่างยัง่ยนื	ต้องมรีายได้และก�าไร	

ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 แต่หลายธุรกิจ 

ก็พลาดเรื่องการบริหารจัดการในส่วนนี้	เช่น

	 1)	 เล่นสงครามราคา	 ให้ใกล้เคียง	 เท่ากับ	 หรือต�่ากว่าคู่แข่ง 

เพือ่ให้ขายได้	ซึง่ในความเป็นจรงิ	เราควรสร้างจุดเด่นให้กบัสนิค้า	

เพือ่ให้สามารถขายได้ในราคาท่ีสงูขึน้	และมีก�าไรเพิม่ขึน้	เพราะฉะนัน้

อย่าขายสินค้า	 1,000	 ชิ้น	 เพื่อให้ได้ก�าไร	 10,000	 บาท	 แต่ต้อง 

หาวิธีขายสินค้า	100	ชิ้น	เพื่อสร้างก�าไร	10,000	บาทให้ได้

	 2)	 มีรายรับทางเดียว	 การมีรายรับจากคู่ค้าเพียงทางเดียว 

ถือเป็นความเส่ียง	 หากวันใดลูกค้าเลิกรับสินค้าจากเราไปขาย	 

งบการเงินของเราได้มีปัญหาในวันถัดไปแน่นอน	 เพราะฉะนั้น

พยายามหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ	ช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ	ที่จะช่วย

สร้างยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โยนใบเสร็จทิ้ง

	 แม้เราจะอยู่ในโลกที่มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้น 

ทุกวัน	 แต่ใบเสร็จท่ีเป็นกระดาษก็ยังจ�าเป็นต้องเก็บรักษาเอาไว้

อย่างดี	 เพื่อให้เราสามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง 

และใช้เป็นหลักฐานกับกรมสรรพากรได้ด้วย

ไว้วางใจเทคโนโลยี หรือ

ใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไป

	 	 แม้ว่าเราควรจะจ่ายเงนิเพือ่จ้างพนกังานบญัช	ี หรอื 

ซื้อซอฟต์แวร์บัญชีมาใช้	 แต่ก็ไม่ควรไว้วางใจสิ่งเหล่านี้มากจน 

เกินไป	ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าองค์กร	จึงควรตรวจสอบรายงาน

ทางการเงิน	 เพื่อท�าความเข้าใจและวางแผนการด�าเนินงาน 

อย่างเป็นระบบด้วย	

	 หากตัวเลขไม่เป็นไปตามที่เราประเมินเอาไว้	 ลองสอบถามที่

ปรึกษาทางการเงินหรือพนักงานบัญชี	 เพื่อให้เขาสรุปรายงานท่ีดู

ง่ายมาให้เราดูก็ได้	 เช่น	ยอดเงินคงเหลือในธนาคาร	 ใบแจ้งหนี้ที่

ค้างช�าระ	ประมาณการกระแสเงินสดใน	3	เดือนหน้า	เป็นต้น

	 ส่วนซอฟต์แวร์บัญชี	มักมีรายงานและกราฟข้อมูลเอาไว้ให้เรา

อยู่แล้ว	 แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะไร้ประโยชน์หากเราไม่เคยใช้เวลา

ตรวจสอบหรือท�าความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้นเลย		

	 แล้วความผิดพลาดการเงินแบบไหนกันล่ะท่ีผู ้ประกอบการ 

มักมองข้ามไป	 และเราสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ให้เหมาะสมได้อย่างไร	 ลองมาเรียนรู้จากความผิดพลาดก่อน 

ก้าวเท้าลงสู่กับดักทางการเงินเหล่านี้ดู

ไม่บันทึกข้อมูลลงในบัญชี

	 การท�าบัญชีอาจไม่ใช่เรื่องน่าสนุกหรือน่าตื่นเต้น	

หากแต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ	 เช่นเดียวกัน 

ถ้าเราไม่ท�าการตลาดให้ด	ีกจ็ะขายสนิค้าได้ยาก	โดยผู้ประกอบการ

ควรมีความรู ้การบัญชีขั้นพื้นฐาน	 การตรวจสอบบัญชีรายรับ- 

รายจ่าย	เงนิหมุนเวยีนทางธรุกจิ	งบบตัรเครดติ	การตดิตามใบแจ้ง

หนีท่ี้ค้างช�าระ	และการจ่ายภาษ	ีท้ังหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีเราต้องมคีวามรู้

ติดตัวเอาไว้	และพยายามสรุปบัญชีทุก	1	สัปดาห์

เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรโดยไม่จ�าเป็น

	 ในชีวิตส่วนตัว	 หากเราท�างานมีเงินเดือนประจ�า	

สัปดาห์ไหนหรือเดือนไหนเราอาจไปรับประทานข้าวร้านหรูๆ	 

ซือ้เสือ้ผ้าใหม่ๆ	สกัชดุ	หรอืลงทุนซ้ือเครือ่งเสยีงอย่างดมีาใช้ดหูนงั

เพือ่คลายเครยีดได้แบบไม่ต้องกงัวลอะไรมาก	แต่เมือ่เป็นการท�าธรุกจิ	

การเพิม่ต้นทนุให้กบัองค์กร	เช่น	ออฟฟิศขนาดใหญ่	อปุกรณ์ชัน้เลิศ

แบบใหม่แกะกล่องยกเซต็	โต๊ะและเก้าอีแ้บรนด์เนมชัน้เลศิ	ทัง้หมดนี้

เป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองเกินความจ�าเป็น	 ดังนั้น	 ควรวิเคราะห ์

ให้ดีว่า	 สิ่งของแต่ละชิ้นจ�าเป็นต้องซื้อหรือไม่	 หากเป็นอุปกรณ์ที่

เกี่ยวกับการผลิตก็อาจมองถึงเรื่องความคุ้มค่าและคุ้มทุน

ไม่ได้ค�านึงถึงต้นทุนแฝง

	 บางครัง้พอเราเร่ิมต้นท�าบญัช	ีเรากจ็ะมองแต่ตวัเลข

ในกระดาษ	 โดยลืมคิดไปว่า	 การท�าธุรกิจ	 มีเรื่องของต้นทุนแฝง 

อยูด้่วย	ไม่ว่าจะเป็น	อตัราการเข้า-ออกของพนกังาน	ภาษีเงนิเดอืน	

(Payroll	 Tax)	 ค่าใบอนุญาตต่างๆ	 ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต	 

หรือบัตรเครดิต	 ค่าธรรมเนียมเมื่อช�าระเงินล่าช้า	 ค่าเสื่อมราคา

เครื่องจักร	ค่าบริการจ้างงานจากภายนอก	เช่น	ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ	

ค่าทนาย	 และพนักงานท�าความสะอาด	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 

ที่เราคิดไปไม่ถึง	ทั้งหมดนี้คือ	ต้นทุนแฝง	หากไม่วางแผนบริหาร

จัดการให้ดี	 เงินที่เคยคิดว่าจะได้ก�าไรจากการท�าธุรกิจอาจต้อง 

น�าไปจ่ายให้กับต้นทุนแฝงจนหมดก็ได้

พลาดการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ด้านบัญชี 

	 ซอฟต์แวร์ด้านบัญชีได้กลายเป็นตัวช่วยช้ันยอด

ส�าหรับนกัธรุกิจมอืใหม่หลายต่อหลายราย	ซึง่สามารถจดัการเร่ือง

ค�านวณงบประมาณ	เงนิเดอืน	รวมถงึเรือ่งของภาษไีด้อย่างแม่นย�า	

แต่น่าเสียดายที่ผู้ประกอบการหลายๆ	 คนยังไม่สามารถแบ่งเวลา

มาเรียนรู้ซอฟต์แวร์เหล่านี้

จ�าแนกพนักงานผิดประเภท

	 คุณทราบความแตกต่างระหว่าง	ผูร้บัจ้าง	กบัพนกังาน	

หรือไม่?	 ถ้าไม่	 แปลว่า	 คุณอาจจะก�าลังเสียเงินจ้างพนักงาน 

เต็มเวลาโดยไม่จ�าเป็นด้วยซ�้าไป

	 ผู้รับจ้าง	 ให้พูดตรงๆ	 ก็เหมือนกับฟรีแลนซ์	 หรือผู้รับเหมา	 

ซ่ึงรับงานของเราไปท�าโดยอิสระและบริหารเวลาด้วยตวัเอง	ดังน้ัน	

เราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีและสวัสดิการของเขาสักเท่าไหร่

	 ส่วนพนกังาน	เรามหีน้าทีด่แูลเรือ่งภาษแีละสวัสดิการให้กบัเขา	

เพราะเขาท�างานให้กับเราโดยตรง

	 พยายามท�าความเข้าใจความแตกต่าง	ข้อดข้ีอเสยี	และรายจ่าย

ที่จะเกิดข้ึนกับพนักงานทั้ง	 2	 ประเภท	 เพื่อจ้างงานให้เหมาะสม 

ต่อต�าแหน่งในองค์กรของเรา

ไม่ส�ารองเงินไว้จ่ายภาษี

	 หากใครท�าธรุกจิมานานปีแล้ว	ยงัไม่เคยเข้าไปข้องแวะ

กับกรมสรรพากร	 ต้องบอกว่า	 นี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุด 

ในชวิีตการท�าธุรกิจของคณุ	เพราะถ้าวนัหนึง่วนัใดเราถูกตรวจสอบ

ย้อนหลังข้ึนมาละก็	 ธุรกิจที่ไปได้สวยแบบไม่เคยสะดุดอาจต้อง 

ถึงคราวติดขัดกันบ้างก็งานนี้แหละ	ดังนั้น	พยายามยื่นช�าระภาษี

ให้ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละปีด้วย

น�าสินทรัพย์ส่วนบุคคล

และขององค์กรมาปนกัน

	 	 เคยมผีูป้ระกอบการบางรายน�าบตัรเครดิตขององค์กร

ไปใช้ซื้อโทรทัศน์ส่วนตัว	 และใช้จ่ายรูดบัตรตอนไปพักร้อน 

กับครอบครัว	 และน�ากลับมาใช้ยื่นภาษีในส่วนงบค่าใช้จ่าย 

ของบริษัท	 สุดท้ายก็ต้องมาปวดหัวแก้ปัญหากันไป	 เพราะฉะน้ัน

พยายามแยกบัญชีส่วนบุคคลกับองค์กรออกจากกัน	 จะช่วยให ้

การท�าบัญชีปราศจากความซับซ้อน

Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

	 ผู้ประกอบการมักคิดถึงเรื่องท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จจากการขาย	 

ท�าการตลาด	 และสร้างชื่อเสียง	 โดยลืมมองย้อนกลับมาที่รากฐานอันส�าคัญ 

ที่ชื่อว่า	 “การเงิน”	 และด้วยการบริหารจัดการการเงินที่ผิดพลาดก็กลายเป็น

เหตุผลหลักที่ท�าให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องพังทลายลง
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	 มีหลายธุรกิจทีเดียวที่ เริ่มต้นมาจากการตอบสนองความต้องการ 

ของตนเอง	 ที่อยากมีอยากใช้ในสิ่งที่ถูกใจมีประโยชน์ต่อการใช้งานจริง	 

รวมถึง	JAP	FAC	กระเป๋าผ้าทีเ่รยีบง่ายแต่ใช้งานได้มากกว่าหนึง่แบบของ

สองหนุม่สาวเพือ่นซี ้คณสันนัท์ เขม็ทอง	และ เจนจริา ทรพัย์สกลุ	ทีเ่ริม่ต้น

ท�าในสิง่ทีต่อบโจทย์การใช้งานของตนเอง	จากนัน้จงึต่อยอดพฒันาเรือ่ยมา

จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย	

	 “เริ่มมาจากว่าตอนที่เราทั้งคู่เรียนอยู่ปี	2	คณะมัณฑนศิลป์	มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	 เรามีของพวกอุปกรณ์การเรียนการออกแบบที่ต้องใส่กระเป๋าเยอะ	 

ก็อยากได้กระเป๋าที่มีฟังก์ชันส�าหรับใส่ของ	เลยลองออกแบบกระเป๋าขึ้นมากันเอง	

โดยเร่ิมขายที่งานกิฟต์ของคณะซึ่งก็ขายได้	 จากนั้นก็ไปขายตามงานอื่นๆ	 แล้วก็

เริ่มลงขายทางออนไลน์	 โดยกระเป๋าของเราจะเลือกใช้ผ้าแคนวาสกับผ้ายีนส์เป็นหลัก	 ซึ่งเป็น

ความชอบส่วนตัว	 อย่างผ้ายีนส์จะมีความพิเศษในตัว	 คือมันจะเปล่ียนไปตามลักษณะของผู้ใช้	

เวลาเราใส่ก็จะเป็นร้ิวรอยของเรา	 กระเป๋าก็เช่นกันเราใช้ชีวิตยังไง	 มีประสบการณ์แบบไหน 

มันบ่งบอกตัวเราเองได้จากริ้วรอยนั้น”	 คณัสนันท์เล่าจุดเริ่มต้น	 และแนวคิดการท�ากระเป๋าผ้า	

JAP	FAC

	 คอนเซปต์ของกระเป๋า	 JAP	 FAC	 นี้นอกจากจะเลือกใช้ผ้าแคนวาสกับผ้ายีนส์เป็นหลักแล้ว	

เจนจิราอธิบายต่อว่า	 ถ้ามองจากภายนอกก็จะเป็นกระเป๋าท่ีมีรูปทรงเรียบง่าย	 แต่จริงๆ	 แล้ว 

ส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า	 1	 ฟังก์ชัน	 เช่น	 เป็นเป้ก็ได้	 หรือจะเลือกใช้สายท่ีจะ 

สะพายข้างก็ได้	 เป็นต้น	 เวลาที่สะพายกระเป๋าทรงหนึ่งก็จะดูไม่ออกเลยว่ากระเป๋านี้เคยเป็น 

ทรงอืน่มาก่อน	ซึง่เป็นการตอบโจทย์การใช้ชวีติ	โดยทุกๆ	แบบกว่าจะออกวางจ�าหน่ายจะทดลอง

ใช้เองก่อนทุกครั้ง	

	 “กระเป๋าทุกใบเราจะช่วยกันออกแบบ	 วาดขึ้นมาจากกระดาษแล้วแชร์กันว่าจะเพิ่มลด 

ตรงไหน	แล้วกล็องท�าขึน้มาก่อน	พอเห็นของจรงิแล้วเราก็ช่วยแก้กันอีกที	แล้วเราจะท�าตวัเหมอืน

เป็นลูกค้า	คือจะเอากระเป๋าต้นแบบนั้นมาลองใช้เอง	ถ้าเกิดปัญหาก็ปรับแก้ไขในจุดนั้น	กระเป๋า

บางแบบต้องแก้ไข	 2-3	 รอบกว่าจะเอาออกมาขาย	 ซึ่งเราเองก็โชคดีท่ีได้ช่างเย็บกระเป๋าท่ีเขา 

มีประสบการณ์มาก	 เขาก็จะช่วยดูอีกทีก่อนว่าแบบที่เราคิดน้ัน	 เวลาท�าเวลาใช้จะติดขัดอะไร 

หรือเปล่า	 เพราะบางทีความคิดฝ่ายเดียวของเรามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้	 เพราะเรามองแต่ในฝั่ง

ของการออกแบบ”

	 อย่างไรก็ตาม	 คณัสนันท์ยอมรับว่า	 ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในเวลานี้	 ประกอบกับ 

การที่มีผู้ค้าบนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น	จากคนที่เคยซื้อก็มาเป็นคนขาย	ท�าให้ปีนี้	JAP	FAC	ได้รับ

ผลกระทบมียอดขายลดลงบ้าง	 แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อพยายามแก้ปัญหาโดยการหาช่องทางการขาย

เพิ่มขึ้น	ทั้งออฟไลน์	ฝากวางในร้านมัลติแบรนด์ต่างๆ	และออนไลน์ในแอพพลิเคชันที่ขายสินค้า

ออนไลน์	

	 “แต่ก่อนเราขายแต่ออนไลน์แล้วก็ออกบู๊ธตามงาน	 Flea	 Market	 แต่ตอนนี้ก็มีเอาไปฝาก 

ตามร้านต่างๆ	และก็มีไปขายที่เว็บไซต์	 Pinkoi	ของไต้หวัน	ซึ่งเว็บไซต์นี้มีข้อดีคือ	 เขามองเรา

เป็นดีไซเนอร์	 เขาไม่ได้มองเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์	 เวลาท�าอะไรเราก็ค่อนข้างภูมิใจ	 

มีการจัดเวิร์กช็อปให้ดีไซเนอร์ได้รู้จักกัน	 แชร์ประสบการณ์กัน	 แล้วเชิญเราไปออกงานแฟร ์

ทีไ่ต้หวนั	ของเราทีไ่ปขายทีน่ัน่กไ็ม่ได้แพงส�าหรบัเขา	ท�าให้เราได้ลูกค้าเพิม่กลบัมาด้วย	จนตอนนี้

ถ้านับรายได้จากคนไทยน้อยลง	แต่สัดส่วนของต่างชาติเพิ่มขึ้น	ต่อไปเราก็คิดกันว่า	อยากจะท�า

แบรนด์	 JAP	 FAC	 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ซึ่งไม่ใช่แค่ไปโปรโมตว่า	 เราขายกระเป๋า	แต่อยากไป 

ขายในหลายๆ	ที่	อยากออกไปงานแฟร์ใหญ่ๆ	ด้วย”

	 ทั้งนี้	 ในช่วงเวลาอันใกล้ท้ังคู่วางแผนท่ีจะออกแบบกระเป๋าท่ีมีการใช้งานเฉพาะมากขึ้น	 

อย่างเช่น	กระเป๋าใส่กล้อง	เพื่อเป็นอีกทางเลือกส�าหรับผู้สนใจกระเป๋าที่มีคอนเซปต์ในแบบฉบับ

ของ	JAP	FAC		

JAP FAC
All About Bag Factory

Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo :  Otto

กระเป๋า	JAP	FAC	นี้นอกจากจะเลือกใช้

ผ้าแคนวาสกับผ้ายีนส์เป็นหลักแล้ว 

ถ้ามองจากภายนอกก็จะเป็น

กระเป๋าที่มีรูปทรงเรียบง่าย 

แต่จริงๆ	แล้วส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันการใช้งาน

มากกว่า	1	ฟังก์ชัน	เช่น	เป็นเป้ก็ได้	

หรือจะเลือกใช้สายที่จะสะพายข้างก็ได้

 09-5752-9099, 08-6339-0955
 Facebook.com/japfac
 Jap Fac
 @ japfac
 janejaneiira@gmail.com
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	 “เราให้ชาวบ้านปลกูข้าวบนท่ีนาของเราโดยไม่ต้องเสยีค่าเช่า	ส่วนชาวบ้าน

จะตอบแทนน�้าใจด้วยการให้ข้าวเราตลอด	 อีกทั้งยังน�าข้าวที่ได้ไปท�าเป็น

ขนมข้าวแต๋นมาให้เราด้วย	 ซึ่งชาวบ้านท�าขนมข้าวแต๋นอร่อยมาก	 ดังนั้น	

เมื่อวันหนึ่งที่อิมและพี่ชายคิดจะท�าธุรกิจ	 พวกเราจึงนึกถึงขนมข้าวแต๋น 

เป็นอย่างแรก	เพราะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทั้งคู่ต่างก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก”	 

อิมกล่าว

	 ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะท�าให้ขนมข้าวแต๋น 

กลายเป็นที่รู้จัก	และหวังช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่	ดังนั้น	อิมและเบลล์จึงเห็น

ตรงกันว่า	 หลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านไม่ต้องน�าข้าวมาให้แล้ว	 เพราะพวกเขาจะรับซื้อ

ข้าวท้ังหมดทีช่าวบ้านปลูกในราคาท่ีเป็นธรรมเพือ่น�ามาท�าเป็นขนมข้าวแต๋น	พร้อมท้ังยังจ้างงาน

ชาวบ้านด้วยการให้เป็นคนท�าขนมข้าวแต๋นด้วย

	 “ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้ไม่ใช่ขนมข้าวแต๋นราดน�้าอ้อยเหมือนที่ทุกคนคุ้นเคย	 แต่เป็นขนม 

ข้าวแต๋นสายพนัธุใ์หม่ทีร่บัประทานได้ทุกเพศทุกวัย	มขีนาดชิน้พอดีค�า	และมใีห้เลอืกถงึ	7	รสชาติ	

ได้แก่	 รสบาบีคิว	 รสปลาหมึกย่าง	 รสต้มย�ากุ้ง	 รสโนริสาหร่าย	 รสชีส	 รสข้าวโพดอบเนย	 และ 

รสซาวครีม	ส่วนแพ็กเกจจิ้งเป็นกระปุกพลาสติกใสที่มีความแข็งแรง	และฝากระปุกมี	2	ชั้น	คือ	

ฝาพลาสติก	 และฝาอะลูมิเนียม	 ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีฝาอะลูมิเนียม	 เพราะจะช่วยกันไม่ให้อากาศ

เข้าไปในกระปุก	ท�าให้ขนมกรอบนานยิ่งขึ้น”	เบลล์กล่าว

	 อย่างไรเสีย	 เพื่อเพิ่มกิมมิกให้ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้น่าสนใจยิ่งขึ้น	 สองพี่น้องจึงเลือกใช้

คีย์เวิร์ด	 กินแล้วดีด	 เพื่อส่ือถึงความคึกคัก	 ความสนุกสนานเวลารับประทานขนม	 เพราะขนม 

ข้าวแต๋นสวิงริงโก้ต้องเขย่าก่อนกินเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

	 “เหตุผลที่เลือกใช้คีย์เวิร์ด	กินแล้วดีด	เพราะสามารถบ่งบอกตัวตนของขนมได้ดี	และเพื่อให้

ทุกคนรู้สึกดีด	 รู้สึกสนุกไปกับขนมของเราจริงๆ	 ข้างกระปุกจึงติดเนื้อเพลงสวิงริงโก้	 ซึ่งท�าให ้

ทุกคนได้สนุกไปกับการเขย่ากระปุกขนมไปพร้อมๆ	 กับร้องเพลงของเรา	 ส่วนตัวการ์ตูนที่ติด 

ด้านหน้ากระปุกก็ถอดแบบมาจากคาแร็กเตอร์ของเราท้ังสอง	 และสีท่ีเลือกใช้ก็เป็นสีท่ีสดใส	 

จี๊ดจ๊าด”	เบลล์กล่าว

	 นอกจากนี้	 อิมยังกล่าวเสริมอีกว่า	 ช่องทางท่ีท�าให้ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้กลายเป็นท่ีรู้จัก 

ในเวลาอันรวดเร็ว	 คือ	 โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก	 และอินสตาแกรม	 ส่วนยูทูบก็เป็นอีกหนึ่ง 

ช่องทางที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของคนดูได้เป็นอย่างดี	 โดยหลังจากท่ีเธอปล่อยเอ็มวีเพลง 

สวิงริงโก้	ที่มีฉากเขย่ากระปุกขนมข้าวแต๋นไปพร้อมๆ	กับการเต้นลงในยูทูบก็มีคนติดต่อเข้ามา

เพื่อสั่งซื้อขนม	 และหลังจากนั้นลูกค้าที่สั่งซื้อขนมไปก็ท�าคลิปเต้นประกอบเพลงสวิงริงโก้บ้าง	 

โดยในคลิปมีฉากเขย่ากระปุกขนมข้าวแต๋นเหมือนในเอ็มวีด้วย

	 ท้ายสุด	 อิมได้แนะเคล็ดลับในการท�าให้ขนมพื้นบ้านอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ว่า	

นอกจากต้องผลิตขนมในขั้นตอนที่สะอาด	 ถูกสุขอนามัยแล้ว	 ต้องใส่ใจในรสชาติของขนมด้วย	

โดยขนมต้องมีรสชาติที่อร่อยถูกปาก	 มีรสชาติที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า	 

มีหน้าตาน่ารับประทาน	และมีขนาดชิ้นพอค�าเพื่อความสะดวกในการรับประทาน	

	 ไม่เพียงเท่านี้	 ผู้ประกอบการต้องขยันท�าการตลาดเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก	 โดยอาจเริ่มท�า 

การตลาดบนโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่นิยมเข้าใช้งาน	 และต้องไม่มองข้ามเรื่องแพ็กเกจจิ้ง 

อย่างเด็ดขาด	 เพราะเหตุผลหน่ึงท่ีท�าให้ขนมพื้นบ้านไม่ได้รับความสนใจคือ	 แพ็กเกจจิ้ง 

ที่ไม่สวยงามนั่นเอง

	 “ขนมพื้นบ้านของเราอร่อยๆ	ทั้งนั้น	แต่ที่ขายไม่ได้	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแพ็กเกจจิ้งไม่ดึงดูด

สายตา	ผูป้ระกอบการหลายรายยงัคงมองข้ามเรือ่งการท�าแพ็กเกจจ้ิงเพราะมองว่าไม่ใช่เรือ่งส�าคญั	

แต่จริงๆ	 แล้วส�าคัญมาก	 โดยเทคนิคการออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้น่าหยิบนั้นมีขั้นตอนง่ายๆ	 คือ	

หาค�าตอบให้ได้ว่าตัวตนของสินค้าคืออะไร	 เช่น	 เป็นขนมที่กินแล้วมีความสุข	 จากนั้นจึงท�า 

แพ็กเกจจิ้งให้สื่อถึงตัวตนของสินค้า”	อิมกล่าวปิดท้าย	

สวิงริงโก้ ข้าวแต๋น GEN ใหม่

Text : Kritsana S. / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

	 เฟี้ยว์ฟ้าว	สุดสวิงริงโก้,	ฟ้าว์เฟี้ยว	สุดสวิงริงโก้	เบลล์
	 feawfoaw,	foawfeaw
 impoffice
 06-2626-4595

เพราะอยากให้ขนมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ 

อย่างขนมข้าวแต๋นกลายเป็นที่รู้จัก 

กอปรกับอยากสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน 

สองพี่น้องตระกูลสุดสวิงริงโก้ 

อิม-เฟี้ยว์ฟ้าว และ เบลล์-ฟ้าว์เฟี้ยว สุดสวิงริงโก้ 

จึงเปิดโรงงานผลิตขนมข้าวแต๋นขึ้น 

และจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่ให้เป็นผู้ท�าขนมข้าวแต๋น
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Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

Text : Kritsana S. 

 1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้ทั่วโลก

	 รู้หรือไม่ว่า	 คนบางคนไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเพื่อท่องโลกอินเทอร์เน็ตมานานมากแล้ว	 ขณะที่

จ�านวนผูใ้ช้อปุกรณ์พกพาเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต	โดยเฉพาะโทรศัพท์มอืถือมแีต่จะเพิม่ข้ึนทกุวนั	แถมระยะเวลา

ทีก่ลุ่มเป้าหมายใช้สมาร์ทโฟนก็ยาวนานขึน้เรือ่ยๆ	อกีด้วย	ดงันัน้	หากเราไม่เร่ิมต้นการตลาดบนโทรศพัท์มอืถือ	

ก็จะไม่มีโอกาสได้พบกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเหล่านี้

 2. โฆษณารองรับแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย

	 เฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียชนิดต่างๆ	 ล้วนรับรู้ถึงศักยภาพทางการตลาดบนโทรศัพท์มือถือ	 จึงพัฒนา

แพลตฟอร์มโฆษณาให้เราสามารถก�าหนดกลุม่เป้าหมาย	ช่วงอาย	ุเพศ	รายได้	ความชอบ	ฯลฯ	เพือ่เข้าถึงโฆษณา

ของเราได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  

	 หากมีคนพบแบรนด์ของเราจากการสืบค้นบนคอมพิวเตอร์	 จ�าไว้เลยว่า	 พวกเขามีโอกาสค้นหาเราจาก

โทรศพัท์มอืถอืทีเ่ชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ตด้วยเช่นกนั	บางครัง้เราจงึต้องใช้เวลา	ความพยายาม	หรือกลยทุธ์ต่างๆ	

เพื่อสร้างการรับรู้	สร้างความรู้สึกดีๆ	ต่อกลุ่มเป้าหมาย	จนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนจากรู้จักเป็นสนใจ	ต่อยอด

ไปจนถึงการทดลองซื้อ	 และกลายเป็นลูกค้าประจ�า	 ดังนั้น	 หากพลาดจากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ทางคอมพวิเตอร์	 กยั็งสามารถเข้าถงึลกูค้าทางโทรศัพท์มือถอืได้	 ซึง่กลุม่เป้าหมายสามารถหยบิโทรศพัท์ขึน้มา

ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะระหว่างเดินทางไปท�างาน	 พักเที่ยง	 หรืออยู่ไกลจากบ้านเกิด 

ถึงครึ่งซีกโลกก็ตาม

 4. โอกาสขายสินค้าสูงมาก

	 จากผลส�ารวจการใช้โทรศัพท์มือถือเพือ่การช้อปป้ิงในสหรฐัฯ	พบว่า	ชาวอเมรกินัมพีฤตกิรรมใช้สมาร์ทโฟน

ในการซื้อสินค้าสูงกว่า	80	เปอร์เซ็นต์	และกว่า	70	เปอร์เซ็นต์	เมื่อพบสินค้าที่ถูกใจแล้วจะตัดสินใจช�าระเงิน

ในระยะเวลาไม่เกนิ	1	ชัว่โมงอกีด้วย	ซึง่ข้อมูลจากผลส�ารวจดังกล่าวกไ็ม่ต่างกบัพฤตกิรรมการช้อปป้ิงออนไลน์

ในประเทศไทยสักเท่าไหร่	 เพราะเมื่อเรามีอ�านาจการจับจ่ายอยู่เพียงแค่ปลายนิ้ว	ก็ท�าให้เราสามารถเลือกซื้อ

เสื้อผ้าสวยๆ	ผ่านโทรศัพท์ได้แม้จะเป็นเวลาตี	3	แล้วก็ตาม

 5. ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว 

	 แบรนด์ต่างๆ	ย่อมมีความต้องการใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย	แต่ในแง่จิตวิทยาแล้ว	พบว่า	ความพยายาม

เหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นได้ยากหากมีจอคอมพิวเตอร์เป็นก�าแพงก้ันกลางระหว่างแบรนด์และลูกค้า	 แต่เม่ือเป็น

โทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป	 เพราะโทรศัพท์มือถือเปรียบเสมือนอวัยวะที่	 33	 

ซึ่งต้องอยู่ติดตัวตลอดเวลา	เมื่อมีการพูดคุยระหว่างแบรนด์เกิดขึ้นผ่านทางช่องแชตบนโทรศัพท์มือถือ	เราจึง

มักจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวกว่าการพูดคุยผ่านทางคอมพิวเตอร์	เป็นต้น		

	 เม่ือเร็วๆ	นี	้Sprout	Social	เผย	2	สาเหตทุีท่�าให้ผูต้อบแบบส�ารวจ	1,000	คน

เลิกติดตามเพจธุรกิจบนโซเชียลมีเดีย	 คือ	 1.โพสต์โฆษณาเยอะจนพวกเขา

ร�าคาญ	และ	2.เนื้อหาของโพสต์ไม่มีประโยชน์	ซึ่ง	5	สิ่งต่อไปนี้ได้สร้างความ

ร�าคาญให้พวกเขามากที่สุด

โพสต์โปรโมชันมากเกินไป 

	 ผูต้อบแบบส�ารวจส่วนใหญ่ระบโุซเชียลมเีดียคอื	แพลตฟอร์มท่ีเหมาะส�าหรบั

ใช้สนทนามากกว่าใช้เป็นช่องทางหลักในการโฆษณาสินค้าหรือโปรโมชัน	 

และจ�านวนโพสต์บนเพจระหว่างโพสต์โฆษณาและโพสต์ทีไ่ม่เกีย่วกับการขาย

ควรสมดุลกัน

ใช้ค�าสแลงและศัพท์เฉพาะในโพสต์ 

	 เมือ่ตรวจสอบโพสต์ของโปรไฟล์ธรุกจิบนทวติเตอร์	พบว่า	โดยมากใช้ค�าสแลง

ในโพสต์ด้วยหวงัจะดงึดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้า	Gen	Y	แต่ในความเป็นจรงิ	

การใช้ค�าสแลงมีผลให้โพสต์ดูไม่น่าเชื่อถือ	 ส่วนการใช้ศัพท์เฉพาะจะท�าให้ 

ยากต่อการเข้าใจในสิง่ทีแ่บรนด์ต้องการส่ือ	

เพจไม่มีความน่าสนใจ 

	 ผูต้ดิตามมกัเลกิตดิตามเพจธุรกจิทีโ่พสต์ข้อความอตัโนมตั	ิแชร์โพสต์จาก

เพจอืน่	รวมทัง้โพสต์ข้อความสร้างแรงบนัดาลใจ	แต่ไม่ระบวุ่า	ใครเป็นเจ้าของ

ข้อความ	เพราะพวกเขามองว่า	แบรนด์ไม่มกีารเตรยีมพร้อมข้อมลูส�าหรบัโพสต์	

และไม่มีเป้าหมายในการท�าเพจ

พยายามเขียนโพสต์ให้ตลก แต่มันไม่ตลก 

	 หลายๆ	 แบรนด์พยายามดึงความสนใจของผู้ติดตามด้วยการใช้ค�าตลก 

ในโพสต์	 แต่เม่ือผู้ติดตามรู้สึกว่า	 สิ่งท่ีแบรนด์โพสต์ไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริงของ

แบรนด์	พวกเขาจะเลิกติดตามเพจทันที

ไม่ตอบข้อความ 

	 โดยมากผู้ติดตามเพจจะส่งข้อความหาผู้ดูแลเพจก็ต่อเมื่อมีข้อสงสัย 

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	ต้องการชื่นชมหรือต�าหนิติเตียน	แต่หากผู้ดูแลเพจ

ไม่ตอบข้อความ	พวกเขาจะรู้สึกว่าถูกละเลย	ไม่ได้รับความสนใจ	และกดเลิก

ติดตามเพจในที่สุด

	 นอกจากนี้	Sprout	Social	ยังเผยเหตุผลที่ผู้ตอบแบบส�ารวจทั้ง	1,000	คน

กดติดตามเพจธุรกิจบนโซเชียลมีเดียว่า	 73.4	 เปอร์เซ็นต์กดติดตามเพจ 

เพราะสนใจสินค้าหรอืบรกิาร	58.8	เปอร์เซน็ต์สนใจโปรโมชนั	51.3	เปอร์เซน็ต์

รู้สึกสนุกไปกับสิ่งท่ีแบรนด์โพสต์	 25.1	 เปอร์เซ็นต์ต้องการสื่อสารกับแบรนด	์

และ	 21	 เปอร์เซ็นต์กดติดตามตามเพื่อน	 ทั้งนี้	 75.3	 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบ 

แบบส�ารวจทั้งหมดตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะโพสต์บนเพจ		

ท�ำไมลูกค้ำเลิกติดตำมเพจ

	 ในปัจจุบันการตลาดบนโทรศัพท์มือถือ	 (Mobile	Marketing)	 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด 

ทีท่รงพลงัมากๆ	หากผูป้ระกอบการรายใดยงัไม่ได้เร่ิมต้นหรือทดลองใช้	 รับรองได้ว่ามโีอกาสถกูคูแ่ข่ง

ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเอาได้ง่ายๆ	และนี่คือเหตุผลส�าคัญ	5	ประการที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่	

ต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการตลาดบนโทรศัพท์มือถืออย่างจริงจัง

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

ที่ SME ต้องให้ความส�าคัญกับ

Mobile Marketing
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 Tech Startup
Text : กองบรรณาธิการ

	 ความท้าทายที่	Startup	ก�าลังเผชิญ	ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตอบ

โจทย์	รูปแบบธุรกิจท่ีไม่ชัดเจน	 และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ

ขยายธุรกจิ	เหล่านีค้อืปัญหาท่ีท�าให้	Startup	ไม่เตบิโต	จากมมุมอง	ธนาคาร

ยูโอบี	(ไทย)	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ลงมาสนับสนุน	Startup	

 เจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	Channels	&	

Digitalisation	ธนาคารยูโอบี	(ไทย)	ประเมินตัวเลข	Startup	ไทยเอาไว้ว่า	

น่าจะมีอยู่ราว	 2,500	ราย	โดยมี	 5	กลุ่มธุรกิจท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด	 คือ	

อี-คอมเมิร์ซ	ฟินเทค	โลจิสติกส์	เพย์เมนต์	และเกม	 ซึ่งถ้ามองตัวเลขรวม

ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ	 

70	ล้านคน	สิงคโปร์มีประชากรกว่า	5	ล้านคน	แต่จ�านวน	Startup	ที่มีการ

ระดมทุนไปแล้วมีความแตกต่างกันมาก	ยกตัวอย่าง	ตัวเลขในไตรมาสที่	2	

ปีนี้	มีการระดมทุนในเมืองไทยราว	108	ล้านดอลลาร์ฯ	ขณะที่ในสิงคโปร์มี

ถึงกว่าพันล้านดอลลาร์ฯ

	 ส�าหรับยูโอบี	มีความพร้อมที่จะสนับสนุน	Startup	ในแพลตฟอร์มหลัก	

3	ด้าน	คอื	การจดัตัง้แหล่งบ่มเพาะ	Startup	(Training	and	Mentorship)	 

โอกาสในการระดมทุน	(Funding	 Channels)	 และความแข็งแกร่ง	 และ

ศักยภาพของเครือข่ายในระดับภูมิภาค	(Regional	Partnerships)

	 	 โครงการบ่มเพาะสตาร์ตอพั	The	 FinLab	 Accelerator	 Programme 

เป็นการค้นหา	 Startup	 ในกลุ่มฟินเทค	 เพื่อไปบ่มเพาะที่ประเทศสิงคโปร์

เป็นเวลา	3	เดือน	ซึ่งที่สิงคโปร์นี้	 Startup	 ไทยจะได้รับค�าแนะน�าจาก	 

The	 FinLab	 จนสามารถพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์	 รวมท้ังบริการ 

ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและธุรกิจทั้งในประเทศและขยายไปในตลาดต่าง

ประเทศได้	

	 ขณะที่โอกาสในการระดมทุน	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายส�าคัญของ	

Startup	 นั้น	 ยูโอบีเปิดโอกาสในการลงทุนแก่	 Startup	 กลุ่มอื่นที่ไม่ใช ่

ฟินเทคด้วย	 โดยยโูอบไีด้ลงทุนใน	OurCrouwd	ราว	10	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการระดมทุนผ่านการถือหุ้นของรายย่อยผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต	หรือท่ีเรียกว่า	 Crowdfunding	 นอกจากนี้	 ยังมีบริการเงินกู้ 

ในรปูแบบ	Venture	Debt	ผ่าน	InnoVen	Capital	(InnoVen)	ซึง่เป็นบรษิทั 

ร่วมลงทุนระหว่างยูโอบีและบริษัทเทมาเส็ก	 โฮลดิงส์	 ของรัฐบาลสิงคโปร	์ 

ทีจ่ะให้บริการเงนิกูใ้นรปูแบบ	Venture	Debt	แก่	Startup	ในภมูภิาคเอเชยี

ที่มีศักยภาพในการเติบโตในหลายภาคส่วน	 เช่น	 สินค้าอุปโภคบริโภค	

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ	 และเทคโนโลยีสะอาด	 โดยการกู้เงิน	

Startup	 จะช่วยให้	 Startup	 ได้ทุนเพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของหุ้น

บริษัทตัวเองได้	โดยไม่ต้องเสียหุ้นที่บริษัทตัวเองถือครองอยู่   

ยูโอบี หนุน Startup 

ด้วย 3 แพลตฟอร์ม

	 มร.ไคลี่	 อึ้ง	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	 500	 Startups	 ชี้ให้เห็นว่า	 Startup	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น	 ไม่แตกต่าง 

หรอืด้อยกว่า	Startup	ระดบัโลกท่ีตัง้อยูใ่นซิลคิอน	วลัเลย์	โดยกว่า	60	เปอร์เซน็ต์ของ	Startup	ในซลิิคอน	วลัเลย์

มาจากนักพัฒนาประเทศอื่นที่ไม่ใช่นักพัฒนาชาวสหรัฐอเมริกาด้วยซ�้าไป	

	 ในมุมมองของไคลี่ที่มีต่อสถานการณ์	Startup	ในประเทศไทยนั้น	 เขาบอกว่า	Startup	สามารถเริ่มต้นได้

ง่ายขึน้	เพราะมคีวามพร้อมทางด้านองค์ความรู	้เงินทุน	และโอกาสมากข้ึนกว่าเดมิ	แต่การเร่ิมต้นทีง่่ายก็ท�าให้

เกดิปัญหาขึน้มาได้เช่นเดยีวกนั	น่ันคอืความลงัเลในการโฟกสัธรุกจิ	เช่น	การทีไ่ด้เหน็ไอเดยีของผูอ้ืน่	แล้วท�าให้

เกิดความลังเลในการพัฒนาธุรกิจตนเอง	เขาจึงแนะน�าว่า	

	 “ให้เร่ิมต้นด้วยการคิดค้นเพียงหนึ่งไอเดียท่ีตอบโจทย์ผู ้บริโภคหนึ่งคน	 จากนั้นจึงเริ่มหาพาร์ตเนอร	์ 

พัฒนาโปรดักต์	และพยายามขายให้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น	เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นของลูกค้ากลับมา	เพื่อขยาย

การขายไปยังเป้าหมายอื่นๆ	เพิ่มเติม”

		 อย่างไรก็ตาม	ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากว่า	Startup	ต้องเป็นวิศวกร	หรือโปรแกรมเมอร์เท่านั้น	แต่แท้จริง

แล้วหน่ึงในปัจจัยส�าคญัของ	Startup	คอื	นกัออกแบบ	หรอืดไีซเนอร์	ซึง่จะเหน็ได้จากหลากหลายตวัอย่างความ

ส�าเร็จ	 เช่น	พินเทอเรส	 (Pinterest)	ฟลิกเกอร์	 (Flickr)	ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่มีการออกแบบเป็นหัวใจหลัก	ทั้งนี้ 

กเ็พราะว่าการออกแบบธรุกจิไม่ได้แตกต่างกบัการออกแบบผลติภณัฑ์	การออกแบบผลติภณัฑ์เป็นการออกแบบ

ที่ให้คนภายนอกหรือผู้บริโภคประทับใจ	แต่การออกแบบธุรกิจ	ต้องออกแบบทั้งภายนอกและภายใน	

	 ไคลีก่ล่าวด้วยวา่	การที่จะท�าให	้Startup	ประสบความส�าเรจ็ระดับนานาชาตคิือ	เปน็แพลตฟอร์มระดบัโลก	

(Global	 Platform)	 โดยธุรกิจต้องได้รับการออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้เข้ากับบริบทของประเทศต่างๆ	 

ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม	

	 เมือ่อ่านความคดิของไคลี	่อึง้	สรปุได้ว่า	Startup	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ยงัมีโอกาสเตบิโตได้อีกมาก	แต่

จะโตอย่างไรนั้น	 ฝั่ง	 Startup	 เองก็ต้องเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการ	 และฝันให้ไกล	 ที่ส�าคัญถ้าเจาะแค่

ประเทศไทย	ช่องว่างที่	Startup	จะส่งบริการใหม่มาตอบโจทย์ก็ยังมี	เพียงแต่ต้องจับจุดพฤติกรรมผู้บริโภคให้

ได้	และต้องอาศัยทีมงานที่แข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจให้เติบโต	และก้าวสู่	Unicorn	ได้		

ในปี พ.ศ.2544 นั้น 4 ใน 5 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใดๆ เลย 

แต่ในปัจจุบัน ปี 2559 ปรากฏว่า 5 บริษัทใหญ่ล้วนเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีทั้งสิ้น 

อันได้แก่ เฟซบุ๊ก ไมโครซอฟท์ แอปเปิล อะเมซอน และ อัลฟาเบ็ต (Alphabet) 

ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงการเติบโตด้านเทคโนโลยีที่ยากจะปฏิเสธ

ในมุมมองของ “ไคล่ี อ้ึง”

Startup ไทย
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Text : Kritsana S. / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

เราเชื่อว่าแรงผลักดันชั้นดีในการท�างาน

ของแทบทุกคนนั้นมาจากสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด อาหารการกิน 

การเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนภาพยนตร์ที่ชอบ 

หรือเพลงที่ฟังบ่อย เช่นเดียวกับ นริศ วิทยาวรากรณ์ 

ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงที่ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยินตัน จ�ากัด 

ที่เลือกหยิบเอาสิ่งใกล้ตัวมาเป็นพลังในการท�างาน

ประเทศญี่ปุ่น

	 “ผมชอบประเทศญี่ปุ่นมาก	เพราะเป็นประเทศที่ผสมผสานวัฒนธรรม

และนวตักรรมเข้าด้วยกนัได้อย่างลงตวั	ในหนึง่ปีผมจะไปญีปุ่น่ไม่น้อยกว่า	

5	ครั้ง	ผมชอบทุกเมืองของญี่ปุ่นเพราะมีความสวยงามแตกต่างกันไป	แต่

สองเมืองที่ชอบที่สุด	 คือ	 เกียวโต	 ซึ่งเป็นเมืองโบราณ	 เมืองเก่าที่มีความ

งดงามทางสถาปัตยกรรม	 และโอซากา	 เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความ

สดใส	การไปญีปุ่น่บ่อยๆ	ยงัท�าให้ผมได้เหน็นวตักรรมใหม่ๆ	และอยากน�า

นวัตกรรมเหล่านั้นเข้ามาให้คนไทยได้ใช้	 หรือน�ามาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์

ทีม่	ีเพราะนวตักรรมของญีปุ่น่เข้ามาช่วยให้การใช้ชวีติกลายเป็นเรือ่งทีง่่าย

ขึ้น	และสะดวกขึ้น	อย่าง	Nude	ยาสีฟันชนิดน�้าที่ช่วยให้การแปรงฟันท�า

ได้เร็วข้ึน	และสะอาดข้ึน	เพราะท�าความสะอาดช่องปากได้ด	ีไม่ท�าลายผวิ

เคลือบฟัน	เพราะไม่มีสารขัดฟัน	ฟันจึงไม่สึก	ไม่บาง”

ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล

	 “ท่านเป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อ	 และผมนับถือท่าน

เหมือนคุณปู่ของผม	 ตอนเด็กๆ	 ผมจะเจอท่านบ่อยมาก	

เพราะผมต้องไปตกีอล์ฟกบัคณุพ่อ	ท่านมกัเล่าประสบการณ์

การท�างานให้ฟังอยู่เสมอ	 แต่เรื่องหนึ่งที่ท่านพูดอยู่ตลอด	

คือ	 ต้องรักษาเครดิตไว้ให้ดี	 ห้ามท�าอะไรให้เสียเครดิต	

สัญญาอะไรแล้วต้องท�าให้ได้	 และส่ิงหนึ่งที่ผมชอบ	 และ

อยากท�าให้ได้เหมอืนท่าน	คอื	ท่านเป็นคนท่ีมเีมตตาสูงมาก	

ไม่ถือตัว	 มีความเป็นกันเอง	 และไม่เคยดุลูกน้องหรือใคร 

เลยสักครั้ง	ซึ่งนี่คือสิ่งที่ท�าให้ทุกคนรักท่าน”

ครอบครัว

	 “ครอบครัวของผมไม่ได้ร�่ารวยมาตั้งแต่ต้น	 หรือ 

จะเรียกว่าติดลบเลยก็ได้	 ดังนั้น	 ภาพท่ีผมเห็นจนชินตา 

มาตั้งแต่เด็ก	คือ	ความขยันท�างานของคุณพ่อและคุณแม่	

ซึง่ความขยนัของท่านทัง้สองได้กลายมาเป็นแรงกระตุน้ให้

ผมต้องขยันท�างานให้มากๆ	 ผมและคุณพ่อค่อนข้าง 

สนทิกนั	เวลารบัประทานอาหารร่วมกัน	เรามกัคยุกันเรือ่ง

ธรุกจิและเรือ่งส่วนตวั	คณุพ่อชอบเล่าประสบการณ์การท�า

ธุรกิจให้ฟังเป็นประจ�า	 และยังสอนวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ	

ในการท�าธุรกิจด้วย	 เช่น	 การติดต่องานกับญี่ปุ่น	 ผมจะ

รู้สกึอดึอดัมากเม่ือต้องประชมุกบัคนญีปุ่่น	เพราะคนญีปุ่่น

จะไม่ตัดสินใจอะไรในทันที	คุณพ่อจึงแนะน�าให้จดบันทึก

เรื่องที่ประชุมอยู่เสมอ	 เมื่อประชุมเสร็จให้ส่งบันทึกที่จด 

ไปให้เขา	 และรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร	 แต่หากเรา 

ไม่จดบันทึกสิ่งที่คุยกับเขาในห้องประชุม	 เมื่อเขากลับไป

เขาอาจเปลี่ยนความคิดได้	 ทั้งนี้การไม่ได้รับค�าตอบ 

ในทันทีก็เป็นเรื่องดี	เพราะเราจะมีเวลาในการกลับมาคิด

ทบทวนว่า	จริงๆ	แล้วเราต้องการค�าตอบแบบไหน”

ภาพยนตร์

	 “ผมชอบดูหนงั	เพราะช่วยผ่อน

คลายความเครียดได้ดี	 ผมดูหนังได้ทุกประเภท	

ยกเว้นหนังผี	 แต่ท่ีชอบดูมาก	 คือ	 หนังประเภท 

คอมเมดีท้ัง้ของไทยและต่างชาต	ิและหนงัอกีหนึง่เรือ่ง

ทีผ่มชอบมาก	คอื	The	Imitation	Game	หนงัเรือ่งนี้

พดูถึงผู้สร้างคอมพวิเตอร์คนแรกของโลก	เขาเป็นคน

ท่ีอจัฉรยิะมาก	แต่เพราะเป็นเกย์จงึได้รบัโทษประหาร	

เพราะสมัยก่อนผู้คนยังรับเรื่องนี้ไม่ได้”

นริศ วิทยาวรากรณ์

สิ่งใกล้ตัว = แรงผลักดัน

หนังสือค�าสอนของ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม 

	 “ผมชอบอ่านหนังสอืค�าสอนของหลวงพ่อจรญั	ซ่ึงหนังสอืของท่าน

ไม่ใช่หนังสือธรรมะอย่างเดียว	 แต่ยังสอดแทรกเรื่องราวเก่ียวกับ

ประวัติของท่าน	 และเรื่องปาฏิหาริย์ด้วย	 โดยส่วนตัวผมชอบอ่าน

หนังสือ	 เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม	 เมื่ออ่านแล้วท�าให้ผม

อยากปฏิบัติตนเป็นคนดี	 เพราะเรื่องราวในหนังสือเขียนถึงผลกรรม

ของแต่ละกรรม	 ซึ่งน่ากลัวมาก	 นอกจากนี้	 ผมยังชอบอ่านหนังสือ

ชีวประวัติด้วย	ส่วนหนังสือธุรกิจนั้นอ่านน้อยมาก	แต่ถึงกระนั้น	ผม

ก็มีหนังสือธุรกิจที่ชอบ	 นั่นคือ	 หนังสือเรื่อง	 ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ	 ของ	

ตุ้ม-สรกล	อดุลยานนท์	เจ้าของนามปากกา	หนุ่มเมืองจันท์”
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Happy mind

Text : Morning Dew

HealtHy Body

Text : น�้ำค้ำง

	 บ้านเมืองเราในเวลานี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศโศกเศร้าและอาลัย

อาวรณ์อันเนื่องมาจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย 

ทั้งประเทศ	 นั่นคือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชฯ	เมือ่วันท่ี	13	ตลุาคม	ทีผ่่านมา	อนัความเศร้าโศกนัน้

เป็นปฏิกิรยิาตอบสนองทีเ่กดิขึน้หลังจากทีเ่กดิการสูญเสยีขึน้	ซึง่แต่ละคน

มรีะดบัการท�าใจไม่เหมอืนกนั	ทีเ่วบ็ไซต์พนัทปิ	มผีูต้ัง้กระทูถ้ามถงึวธิที�าใจ

เมือ่ต้องเผชญิการสญูเสยีบคุคลท่ีรกั	“คณุสวยเริด่ไปวนัวัน”	เจ้าของกระทู้	

สูญเสียลูกพี่ลูกน้องที่รักมาก	 (เหตุเกิดเมื่อ	 3	 ปีก่อน)	 ไล่อ่านค�าตอบ 

แล้วเหน็ว่ามีประโยชน์และเป็นความเห็นท่ีไม่ล้าสมัย	จงึขออนญุาตคดัลอก

บางส่วนมาให้อ่าน	เผือ่เป็นประโยชน์กบัทุกท่าน	ไปดกูนัว่าแต่ละลอ็กอนิ	

(สมาชิกพันทิป)	มีวิธีรับมือกับการสูญเสียอย่างไร

	 “ความตายเป็นของเทีย่ง	 คนตายไปแล้วจะให้ฟ้ืนมาไม่ได้	 จ�าความดี

ของเขาไว้	ท่ีว่าเขาด	ีดยีงัไง	เอาความดีของเขามาท�าบ้าง	จ�าสิง่ดดีทีีเ่ขาท�าไว้	

เอาส่ิงดีดเีหล่านัน้ไปท�าต่อให้ผูอ่ื้น	ให้รูว่้า	คนทีต่ายไปเขาดแีบบนีล้ะ”	

คุณ I am come from The Moon 

 

	 “ร้องไห้เถอะครับ	ร้องไห้ให้เต็มที่	แต่ร้องแค่วันแรกพอนะครับ	แล้วก็

หยุดร้องไห้	 แล้วเข้มแข็งครับ	 อย่าท�าให้คนที่เขาจากไปต้องเป็นห่วง	 

เราต้องส่งเขาไปสูท่ีด่ีๆ 	เพราะฉะนัน้เราต้องยิม้ส่งเขาครบั	ถงึจะไม่ได้ไป

งานศพแต่เราก็ท�าบุญส่งไปได้	สู้ๆ	นะครับ	เป็นก�าลังให้อีก	1	คน”	

คุณสมาชิกหมายเลข 839829 

	 “การเกดิเป็นคน	กต้็องมพีบ	มพีราก	การเกดิ	ตาย	เป็นสิง่ทีต้่องพบครบั	

คนเราหรือคุณ	 ผม	 จะตายเมื่อไร	 ไม่มีคนรู้ครับ	 อย่างผมนี่หลังพิมพ์ 

กดส่งกระทู้ท่ีตอบไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไร	 ขอให้ตัดใจครับ 

วันนี้เราร้องไห้เสยีใจ	วัน	เวลาต่อไปอาจเป็นเราก็ได้ครบั	รกัห่วงหาอาวรณ์ 

ก็ท�าบุญอุทิศส่วนกุศล	 ไม่แน่ใจเขาจะได้รับหรือไม่	 แต่หากท�าไปแล้ว

สบายใจก็ท�าครบั”	

คุณ hamzabahrain

	 “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ	พยายามคิดว่า	ไม่มีบ้านไหนที่ไม่มี

คนตาย	 เขาตายไปเพื่อไปเกิดค่ะ...ส่วนตัวเราก็หมั่นท�าบุญ	 ท�ากุศล	 

แล้วอุทิศให้เขา...และวิธีท่ีจะได้กุศลมากคือการปฏิบัติธรรม	 เพราะการ

ปฏิบัตธิรรมเป็นมหากุศลจะได้ครบท้ังทาน...ศลี...และภาวนา	(แล้วแต่ว่า

จะมีเวลาไปปฏิบัติได้กี่วัน	 และควรเลือกสถานที่ให้ดี)	 เมื่อจิตเป็นบุญ 

เป็นกุศล	 แล้วอุทิศให้เขาได้...แล้วตัวเราเองก็จะรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง 

ขึน้มาด้วยการภาวนา...และยงัจะท�าให้เกดิปัญญา	เข้าใจการเกิด	การตาย	 

เป็นเรื่องธรรมดา...แม้จะไม่ท�าให้หายเศร้าได้	 แต่ก็จะช่วยให้ดีขึ้น

แน่นอน...และเมื่ออยู่บ้านก็สามารถสวดมนต์	 แผ่เมตตา	 อุทิศส่วนบุญ 

ให้เขาได้ทุกวัน...เป็นความรู้สึกดีๆ	ที่ส่งให้...”	

คุณสมาชิกหมายเลข 859985 

	 ต�าราจติวทิยาระบปุฏกิิรยิาเศร้าโศกแบ่งเป็นหลายระยะ	ระยะท่ีส�าคัญ

สุดที่จะท�าให้ชีวิตของเรากลับสู่ภาวะปกติคือ	 “การยอมรับความจริง”	 

การเสียใจ	 และร้องไห้เป็นเรื่องปกติเมื่อเราสูญเสียบุคคลผู้เป็นท่ีรัก	 

แต่อย่าปล่อยให้ความโศกาอาดรูน่ันอ้อยอิง่เนิน่นานเกนิไปจนกระทบต่อการ

ใช้ชีวิตประจ�าวัน	ท�าใจให้เข้มแข็ง	ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	ก้าวเดินต่อไป	

และท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด		

	 นอกจากนี้	 ยังมีอาหารชนิดอื่นที่ไม่เพียงแต่บ�ารุง

ร่างกายแต่ยังช่วยด้านจิตใจ	 เช่น	 ธัญพืชทั้งหลาย	 

ถั่วเมล็ดแห้งสีต่างๆ	ไข่	หอยนางรม	กล้วย	และโยเกิร์ต	

ทีส่�าคัญยงัมีปัจจยัอ่ืนทีส่ามารถปรับอารมณ์เช่นกัน	เช่น	

การออกก�าลังกาย	 การท�างานอดิเรกที่ชื่นชอบ	 หรือ 

การได้อยูท่่ามกลางแวดล้อมของมติรและครอบครวัทีร่กั	

เม่ือประกอบกันหลายปัจจัยก็มีส่วนอย่างมากต่อความ

แข็งแรงทั้งทางกายและทางใจ		

เมื่อดอกโศกบานในใจ

เมื่อดอกโศกบาน

ในใจ

	 มีค�ำกล่ำวที่ว่ำชีวิตไม่ใช่รำยกำรเกมโชว์ที่จะมีแต่ควำมบันเทิงตลอดเวลำ	 เพรำะมนุษย์ไม่ได้มีแค่อำรมณ์เดียว	 

มบ้ีำงเป็นบำงครำวทีเ่รำอำจถกูครอบง�ำด้วยควำมรู้สกึไม่แจ่มใส	หดหู	่เศร้ำหมอง	หม่นมวั	ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุดกต็ำม	

ควำมรู้สึกเหล่ำนี้ถือเป็นมลพิษทำงอำรมณ์ที่สมควรถูกก�ำจัด	 กำรปรับอำรมณ์ให้ปกติหรือแม้กระทั่งให้เริงร่ืน 

มีควำมสุขขึ้นอยู่กับวิธีกำรแตกต่ำงกันไป	 สิ่งหนึ่งที่ใช้ได้ผลส�ำหรับใครหลำยคนคือกำรรับประทำน	 ว่ำกันว่ำอำหำร 

ที่กระตุ้นให้อำรมณ์ดี	ที่หำรับประทำนได้ง่ำย	ประกอบด้วย

มะพร้าว

	 เน้ือมะพร้าวและน�้ากะทิอุดมด้วยไขมันดีที่ช ่วย

ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและส่งเสริมระบบการท�างานของ

ร่างกาย	ส่วนน�า้มะพร้าวกมี็แร่ธาตแุละสารอาหารต่างๆ	

ทีช่่วยเพิม่ก�าลงัวงัชาให้ร่างกาย	อย่างไรกต็าม	ควรบรโิภค

แต่พอประมาณ	 โดยเฉพาะกะทิและเน้ือมะพร้าวมี 

ไขมันสูงที่แม้จะเป็นไขมันดีก็อาจท�าให้น�้าหนักเพิ่มได้

ชีส 

	 อุดมด้วยธาตุเหล็กซ่ึงคุณสมบัติส�าคัญคือ	 การต่อสู้

กับอารมณ์ซึมเศร้า	 ทั้งยังช่วยพัฒนาเซลล์ในร่างกาย	

บ�ารุงผิวและเส้นผม	ท�าให้ความจ�าดีขึ้น	

ดาร์กช็อกโกแลต 

	 มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่ช่วยบ�ารุงเลือด	 และ

ป้องกันการแก่ก่อนวัย	โกโก้ในช็อกโกแลตประกอบด้วย

สารเซโรโทนิน	 สารโดปามีน	 และสารเฟนิลเอทิลอามีน 

ทีดี่ต่อระบบประสาท	กระตุน้อารมณ์แจ่มใส	ระงบัอารมณ์

หดหู่ได้ชะงัก

แซลมอน 

	 ทราบกันดีว่าปลาชนิดนี้มีกรดไขมันโอเมก้า	 3	 สูง	 

แม้จะมไีขมนัสงูแต่กจ็ดัเป็นไขมนัดทีีบ่�ารงุระบบประสาท

และสมอง	 เมื่อร่างกายแข็งแรง	 จิตใจย่อมเบิกบาน 

เป็นธรรมดา		

มะเขือเทศเชอร์รี

	 มคีณุสมบัตลิดความรู้สึกซึมเศร้าหดหูล่งได้เนือ่งจาก

สารไลโคปีนในมะเขอืเทศช่วยกระตุน้ให้อารมณ์สดใสขึน้	

ควรปรงุมะเขือเทศให้สกุและใช้น�า้มันเลก็น้อยเพือ่ท�าให้

ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดี	 ทั้งนี้มะเขือเทศชนิดอื่น 

ก็ใช้ได้ผลดีเช่นกัน

ผักปวยเล้ง หรือผักโขม 

และหน่อไม้ฝรั่ง 

	 ผกัทัง้สองมธีาตุเหลก็และกรดโฟลกิ	(วติามินบ	ี9)	สงู	

กรดโฟลิกมีคุณสมบัติในการดูแลเซลล์เม็ดเลือดแดง 

และระบบภมูคิุม้กนัร่างกาย	ทัง้ยงัปกป้องเราจากอารมณ์

ที่หดหู่	ในหน่อไม้ฝรั่งยังมีสารเซโรโทนินที่ท�าให้อารมณ์

เสถียรอีกด้วย

น�้าผึ้ง 

	 สาร	 2	 ชนิดในน�้าผึ้ง	 ได้แก่	 Kaempferol	 และ	

Quercetin	 ช่วยบ�ารุงสมอง	 และลดอาการอักเสบ 

ในสมอง	น�้าผึ้งสามารถใช้แทนน�้าตาลได้	
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Life Style

	 ช่วงนีค้อขนมหวานอาจเริม่รูส้กึไม่อนิกบัคาเฟ่สไตล์ลอฟต์	สไตล์โมเดร์ิน	หรอืสไตล์ญีปุ่น่กนั

เท่าไหร่นัก	เพราะมีให้เห็นค่อนข้างมาก	ฉบับนี้เราจึงพาทุกคนไปเช็กอินที่	Sugar	House	Cafeé	

คาเฟ่ทีโ่ดดเด่นในเรือ่งการออกแบบตกแต่ง	และรสชาตขินมหวาน	อาหารคาว	รวมทัง้เคร่ืองด่ืม

ก็ไม่เป็นสองรองใคร

	 เอ้-ธนจักร	 เทศะเวศ	 เจ้าของและผู้ออกแบบตกแต่ง	 ได้หยิบเอาคอนเซปต์โกดังน�้าตาล 

มาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่ง	โดยร้านมีสองโซนให้เลือกนั่งตามชอบ	โซน	Outdoor	นั้น

ร่มร่ืนด้วยแมกไม้สีเขียว	 ท�าให้ได้บรรยากาศเหมือนนั่งชิลเอาต์กับกลุ่มเพ่ือนในสวน	 ข้างๆ	 มี	

Glass	House	หนึง่หลงัท่ีใช้เป็นโรงปลกูผัก	โดยผักท่ีปลกูมีทัง้โหระพา	กระเพา	และพริกไทยสด	

และทางร้านยงัได้น�าผักท่ีปลกูมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ	ด้วย	ส่วนในยามค�า่คนืโซนนีจ้ะเปิด

ไฟสีส้มดวงกลมที่ห้อยระย้าอยู่โดยรอบ

	 ส�าหรับโซน	 Indoor	 ตกแต่งในสไตล์วินเทจไอริชท่ีเน้นใช้ไม้	 อิฐ	 และเหล็กเป็นวัสดุหลัก 

ในการตกแต่ง	 เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ท่ีท�าให้เหมือนเก่า	 เช่น	 เหล็กที่ถูกท�าให ้

เป็นสนิม	เป็นต้น	โดยรอบมีหน้าต่างกระจก	และมีเสียงเพลงโฟล์กคลอเบาๆ	บรรยากาศจึงดู 

ผ่อนคลาย	 ไม่อึดอัด	 ทั้งนี้	 บนชั้นลอยเหนือโต๊ะไม้ยาวที่มีกระสอบวางซ้อนทับกันอยู่ก็เป็น 

อีกหนึ่งจุดที่สะดุดตาอย่างมากเมื่อเดินเข้ามาในร้าน

	 มาเยอืนคาเฟ่ทัง้ทจีะไม่พดูถึงขนมหวานและเครือ่งดืม่กก็ระไรอยู	่ส�าหรบัซกิเนเจอร์ดชิในหมวด

ขนมหวานยกให้กับ	 Brownie	 Waffflle	 Strawberry	 Crumble	 วอฟเฟิลท�าจากแป้งบราวนี	 

เสิร์ฟอุ่นๆ	กับไอศกรีมช็อกโกแลตชิป	สตรอว์เบอร์รีสด	และคุกกี้ครัมเบิ้ล	ส่วนใครที่อยากดื่ม

เคร่ืองด่ืมเย็นๆ	 เพ่ือเรียกความสดชื่น	 ขอแนะน�า	 Lychee	 Mojito	 อิตาเลียนโซดาสีหวาน	 

ท็อปด้วยลิ้นจี่ลูกโต	นอกจากนี้	ทางร้านยังมีเมนูเบาท้องอย่างสลัดปลาดอลลีให้สั่งด้วย

	 “ตอนนี้มีคาเฟ่เปิดใหม่เยอะมาก	ดังนั้น	ร้านของเราจึงต้องมีจุดเด่นเพื่อเรียกลูกค้า	นั่นคือ	

การตกแต่งท่ีสวยงาม	 ความอร่อยของอาหารและเคร่ืองดื่ม	 การบริการที่ดี	 และราคาที่ลูกค้า

เอื้อมถึงได้	 ร้านของเรามีเมนูอาหาร	 ขนมหวาน	 และเครื่องดื่มที่ค่อนข้างหลากหลาย	 และยัง

เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียมในการปรุงอาหาร	 เพราะเราอยากให้ลูกค้าได ้

รับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพดี	 รสชาติอร่อย	 แต่ราคาไม่สูง	 อย่างสปาเกตตี 

เส้นด�ากุ้งแม่น�้า	 เราเลือกใช้กุ้งแม่น�้าสดๆ	 ที่สั่งตรงจากเจ้าที่ดีที่สุด	 ขณะที่สปาเกตตีเส้นด�า 

เลือกใช้ของร้านชื่อดังที่มั่นใจได้ในความอร่อย”

	 อย่างไรก็ดี	 เพื่อให้	 Sugar	 House	 Cafeé	 มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย	 เอ้จึงให้คาเฟ่แห่งนี ้

เป็นท้ังร้านขนมหวานและร้านแฮงเอาต์	และเพ่ือรองรบันักดืม่ทีเ่ป็นคอคราฟท์เบยีร์ไทย	ทางร้าน

จึงมีคราฟท์เบียร์ไทยหลายแบรนด์ไว้บริการ	แต่ที่ขายดีที่สุดเห็นจะเป็น	Jo+Beer	คราฟท์เบียร์

จากเชียงคาน	 และเพื่อความไม่จ�าเจ	 ทุกๆ	 เดือนจะมีคราฟท์เบียร์ไทยแบรนด์ใหม่ๆ	 มาให ้

ลิ้มลองด้วย		

Decoration  Text : Duckkiez / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

SUGAR HOUSE CAFÉ 
คาเฟ่วินเทจไอริช

ซ.ลาดพร้าว 101 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 16.00-01.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 12.00-01.00 น. 
  09-5789-6593    sugarhousecafe101
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Relax  Text : Duckkiez

SILAVADEE WELLNESS SPA

	 สปาหรท่ีูผสมผสานเทคนคิการนวดแบบไทยโบราณ	และ

ตะวันตกสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว	 โดยซิกเนเจอร์

ทรีตเมนต์ที่ไม่ควรพลาด	 คือ	 Silavadee	 Journey	 ที่นวด 

ในสไตล์	 Hawaiian	 Lomi	 Lomi	 Massage	 ช่วยบรรเทา

อาการปวดเมื่อย	และผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี	

IN HER DREAM 

	 นทิรรศการศิลปะร่วมของ	กาญจนา	ข�าครฑุ	

ที่เล่าเร่ืองราว	 In	 Her	 Dream	 ผ่านเด็กสาวท่ี 

ดูเปราะบางในวัยแรกแย้ม	 ไร้เดียงสา	 แต่ซ่อน

ความรู้สึกไว้แบบผู้ใหญ่	 และ	 ปรางค์	 จรเขต	 

ที่เล่าเรื่องราวผ่านหญิงสาวโตเต็มวัย	 มั่นใจ	 สนุกกับประสบการณ์ต่างๆ	

และแสดงความรู้สึกตรงไปตรงมา	ไม่มีนัยซ่อนเร้น

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

	 ปราสาทเวทมนตร์แห่งนี้เป็นคาเฟ่ขนมหวานในช่วงกลางวัน	 และในยามราตรีจะถูกเนรมิตให้เป็นบาร์

ค็อกเทล	ซึ่ง	เจี้ยน-กฤษฎา อัศวพรสกุล	และเพื่อนตั้งใจตกแต่งร้านให้เป็นปราสาทเก่าที่มีบรรยากาศสลัว	

โดยรอบประดับด้วยหุ่นอัศวิน	 และเน้นใช้สีโทนด�าเป็นหลัก	 ส่วนวิธีน�าเสนอเมนูก็เก๋ไม่เบา	 โดยจะแบ่ง 

เมนูขนมหวานและเครื่องดื่มออกเป็น	3	Chapter	แต่ละ	Chapter	จะอิงกับฤดูกาลของเมืองไทย	ดังนั้น	 

ในแต่ละ	Chapter	จึงมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มพิเศษที่ท�าจากวัตถุดิบเด่นของฤดูกาลนั้นๆ

 

	 ขนมหวานทุกเมนูได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องดังหลายเรื่อง	อย่างภูเขาไฟ Inferno Mountain 

นั้นได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง	The	Lord	of	The	Rings	ซึ่งวิธีทลายภูเขาไฟง่ายนิดเดียว	ขั้นแรก	ราดซอส

ราสเบอร์รีรสเปรี้ยวอมหวานลงบนภูเขาไฟ	จากนั้นราดเหล้าส้มและจุดไฟ	เมื่อภูเขาไฟช็อกโกแลตละลาย

จะพบกับบราวนีโฮมเมดชิน้พอดีค�า	และไอศกรีมโฮมเมด	3	รสชาติ	ถัดมาเอาใจนักล่าสมบัติด้วย	The Lost 

Treasure	ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง	Pirates	of	the	Caribbean	ขนมปังด�าที่ท�าจากหมึกของปลาหมึก

ถูกน�ามาท�าเป็นหีบสมบัติท่ีอัดแน่นไปด้วยกล้วยเช่ือม	 ส้มเชื่อม	 เหรียญทองค�าท�าจากคุกกี้	 สร้อยไข่มุก 

ท�าจากมาร์ชเมลโล่	 และซอสชาไทยรสหวานก�าลังดี	 เมนูนี้เสิร์ฟพร้อมเมเปิ้ลไซรัป	 และไอศกรีมโฮมเมด	 

2	รสชาติ	ส่วนเมนูเครื่องดื่มที่พลาดไม่ได้	คือ Guinevere	กาแฟเย็นรสหวานมัน	ท็อปด้วยคุกกี้ครัมเบิ้ล	

แต่งปากแก้วด้วยมาร์ชเมลโล่ราดซอสคาราเมล	 และ Green Valley	 สมูตตี้คะน้าที่ปั่นผสมกับสับปะรด	

เสาวรส	และไอศกรีมโฮมเมดรสนม

 

	 ในช่วงเย็นของทุกวัน	 ร้านจะเปลี่ยนเป็นบาร์ค็อกเทลที่คลอเคล้าด้วยเสียงเพลงแนว	 Deep	 House	 

และมีดนตรีสดเล่นทุกวันพุธ-ศุกร์	ส่วนคนที่ชอบจิบค็อกเทล	ขอแนะน�า	Magic Light	เหล้าพีซผสม	Gin	

ให้รสเปรี้ยวนิดๆ	 หอมกลิ่นกุหลาบหน่อยๆ	 เมนูนี้ได้แรงบันดาลใจจากตะเกียงเวทมนตร์ในเร่ือง	 Harry	

Potter	

	 โครงการ	Maze	ชั้น	G	ซ.ทองหล่อ	4	เปิดบริการทุกวัน	11.00-01.00	น.		
		08-3386-6992		   mockingtales

Life Style

Silavadee	Pool	Spa	Resort	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	

		0-7796-0555		 		www.silavadeeresort.com

สกายล็อบบี้	ชั้น	23	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-10	ธันวาคม	2559

กินดี ผักดี สุขภาพ

	 ร้านอาหารที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบ

คณุภาพดี	พถีิพถัินในความสะอาด	และ

อาหารทุกเมนูไม่ใส ่ผงชูรสและสาร 

ปรุงรสใดๆ	 ส่วนการตกแต่งร้านเน้น

เรียบง่าย	ให้ความรูส้กึเป็นกนัเองเหมอืน

นัง่รับประทานอาหารทีบ้่านกบัครอบครวั	

ด้านเมนูซิกเนเจอร์ยกให้กับข้าวน�้าพริก

ปลาทูเห็ด	ข้าวน�้าพริกอ่องปลา	 และ

ขนมจีนแกงเขียวหวาน

ซ.ลาดพร้าว	71	เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์	10.00-20.00	น.	 
วันอาทิตย์	10.00-16.00	น.	หยุดทุกวันจันทร์ที่	3	และ	4	ของเดือน	 

  09-4942-9526		 		kindee.healthyfood		 		kindee.organic

TOBY’S

	 คาเฟ่บรรยากาศอบอุน่ทีม่อีาหาร

เช้าให้เลือกรับประทานหลายเมนู	

อย่าง	Classic	Crispy	French	Toast	

ขนมปังบริยอชชุ่มเนย	 กรอบนอก 

นุม่ใน	รบัประทานคูไ่อศกรมีโฮมเมด 

รสวานลิลา	ตดัเลีย่นด้วยเบอร์รีนานาชนดิเเละเมเป้ิลไซรปั	และ	Baked	

Egg	ไข่กระทะอินเตอร์รับประทานคู่ขนมปังหมัก	Sourdough	

ซ.สุขุมวิท	38	เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์	09.00-22.30	น.	 
 0-2712-1774		 		tobysk38

TOHSANG KHONGJIAM RESORT

	 รีสอร ์ตแห ่งนี้ล ้อมรอบด ้วยแหล ่งท ่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 

และประวัตศิาสตร์ตามแนวแม่น�า้โขง	 มส่ิีงอ�านวยความสะดวกครบครนั	

และมห้ีองพักให้เลอืกถึง	5	แบบ	ได้แก่	

ห้องพักสุพีเรีย	 ริเวอร์วิว	 ห้องพัก 

เดอร์ลักซ์	 ริเวอร์วิว	ห้องพักการ์เด้น	

วลิล่า	ห้องพกัแม่โขง	วิลล่า	และห้องพกั

รเิวอร์	วิลล่า

อ.โขงเจียม	จ.อุบลราชธานี	 
 	โทร.	0-4535-1174-6
		www.tohsang.com

MOCKING TALES 
เวทมนตร์แสนอร่อย
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Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  / Photo : ธีระพงษ์ พลรักษ์

โลกใบเล็กของผู้คนแห่งขุนเขา
	 ระหว่างหนทางบนถนนสายเล็กกลางขุนเขา	 โลกบางใบมีอยู่จริง	 มันคอย

กระตุ้นเตือนให้ใครสักคนที่ดั้นด้นข้ึนมาสัมผัสได้รับรู้ว่า	 นาทีจริงแท้ของคน 

กับภูเขานั้นแสนอบอุ่นงดงาม

	 สายน�้า	 แมกไม้	 ตลอดจนเนื้อหินและดินล้วนมากไปด้วยเร่ืองราวของ 

คนืวนั	ทัง้การปักหลกัดิน้รน	ต่อเนือ่งถึงความผสมกลมกลนืทีพ่ร้อมจะก้าวเดนิ 

ร่วมกันกับคนอื่นๆ	ผ่านเข็มนาทีปัจจุบัน

	 แม้ว่าหนทางรอบด้านจะชักน�าสิ่งใดก้าวล�้าล่วงเลยขึ้นมา

24
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	 ยามเช้าต้นฤดูฝนพาเราออกจากตัวเมืองแพร่ท่ามกลาง 

ความเงยีบสงบของประตสููล้่านนาตะวนัออก	ภมิูประเทศแอ่งทีร่าบ 

กลางขุนเขาชักน�าให้เลือกสวนความสูงขึ้นไปหาป่าเขียวช่ืน 

กลางนาทีฉ�่าฝน

	 รอบด้านรายทางคอืโมงยามแรกเริม่ในผนืนา	กล้าข้าวแตกยอด

ประปรายเป็นเส้นสีเขยีวบนแผ่นดนิท่ีถูกพลกิฟ้ืน	ขณะรถจ๊ีปคนัเลก็

ค่อยๆ	ไต่ระดับขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกับภูเขา

	 ถนนเลก็ๆ	สายน้ันผันเปลีย่นไปในนามของชวีติท่ีดงีาม	เตบิโต	

มันน�าพาผู้คนมาสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ	 ราบเรียบงดงาม 

ไร้ทีต่	ิขณะท่ีผูค้นสองฟากฝ่ังกยั็งจดจ�าตลาดเลก็ๆ	อนัเป็นท่ีพบกนั 

ระหว่างเมืองและป่าเขา	ณ	ต�าบลแห่งนี้ได้ดี

	 “แต่ก่อนเราลงไปค้าขายกันที่ตลาดช่อแฮเป็นหลักนั่นละ”	 

นาทท่ีีเราขึน้ไปถงึบ้านนาตอง	หมูบ้่านในหบุเขาทีเ่คยเป็นดงัทีท่าง

อนัหลบเร้นในนทิานเมือ่สมยัก่อน	ณ	 นาททีีเ่ขม็ปัจจบุนัเวยีนมาถงึ	

ไม่มีใครฟูมฟายถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแผ่นผืนสีเขียว

ของขุนเขา

	 ทางหลวงหมายเลข	 1022	 ผันเปล่ียนไปจากสิบปีที่แล้วอย่าง 

สิ้นเชิง	 ทางดินและหลุมบ่อหมาดโคลนคอยฉุดรั้งรถไร้ก�าลัง 

ถูกทดแทนด้วยพื้นผิวแอสฟัลต์ราบเรียบ	 ลัดเลาะลงสู่หมู่บ้านที่มี

ห้วยน�้าก๋อนไหลผ่านกลางอย่างเย็นรื่น

	 รอบด้านคือทีร่าบกลางหบุเขาอันน่าหลงใหลเม่ือไปถึง	หมู่บ้าน

ในนิทานคล้ายปรากฏตรงหน้าอีกคร้ัง	 ล�าห้วยสายโบราณที่เรา 

เคยมาถึงแผ่กว้างและเติบโตด้วยการชลประทาน	บ้านเรือนมั่นคง

แข็งแรงทดแทนกระท่อมแบบดั้งเดิม

	 “ที่นี่มันเก่าแก่มาหลายรุ่น”	 ประหยัด	 แก้วมณี	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่

บ้านบ้านนาตองเดินน�าเราไปตามสวนผลไม้ตามไหล่เขา	 ลัดเลาะ

ลงไปในความเก่าแก่ของผืนแผ่นดินและป่าโบราณ	 เมื่อไปถึง 

แหล่งโบราณคดีชุมชนบ้านนาตอง	 โถงถ�้าตรงหน้าก็ชัดเจนด้วย 

หลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์โบราณ

	 หน้าถ�้าปู่ปันตาหมีคือ	 ร่องรอยของภูเขาที่เคยมีมนุษย์โบราณ

พกัพิงอาศัย	เครือ่งมอืหนิ	โครงกระดกู	การฝังศพ	และเครือ่งประดบั

บ่งบอกว่าในถ�้าแห่งนี้เคยมีมนุษย์โบราณอย่างน้อย	8	คน	ไล่เรียง

อายุตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่	 รายรอบพบกระดูกสัตว์อย่างเต่า	ปู	หอย	

ที่พวกเขาใช้เป็นอาหารตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่

	 “เด็กๆ	 ที่นี่เรียนรู ้และรู้จักความส�าคัญของโบราณคดีกัน 

ตั้งแต่เล็กๆ”	 ผู้ช่วยประหยัดเล่าว่า	 หากใครมาเยือนบ้านนาตอง	

มัคคุเทศก์ชั้นดีคือนักเรียนท่ีเป็นลูกหลาน	 พวกเขาเติบโตมา 

กลางขุนเขาอันเก่าแก่ของคนรุ ่นปู ่ย่า	 มีคืนวันและการเรียนรู ้

ท�าความเข้าใจแผ่นดินที่เป็นบ้านอย่างถ่องแท้
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How to Get tHere
บ้านนาตอง	จากเมอืงแพร่	ใช้ทางหลวงหมายเลข	1022	

ผ่านพระธาตุช่อแฮ	 ต�าบลช่อแฮ	 ข้ึนเขาสู่บ้านนาตอง	

ราว	20	กิโลเมตร

ContaCt
	 หมูบ้่านนาตองมบีริการต้อนรับนกัท่องเทีย่วแบบ

โฮมสเตย์	 พักค้างแรมกับชาวบ้าน	 ชิมอาหารพ้ืนถ่ิน	

ท่องเทีย่วธรรมชาต	ิรวมไปถึงเรียนรูอ้าชพีต่างๆ	ผ่าน

กิจกรรมมากมาย	ตดิต่อชมรมการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์

บ้านนาตอง		 		0-5452-9060-1

	 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ	ททท.	ส�านกังานแพร่		

		0-5452-1127	

		www.tourismthailand.org/phrae

	 กลุ่มถ�้าอันเป็นแหล่งเรียนรู้แยกย่อยอย่างถ�้าพระ	 ถ�้าเก๊กอุ๊น	 

ถ�้ารันตู	 แตกย่อยเป็นความงดงามของโพรงหินและเหลื่อมลาย	 

ขณะที่พิพิธภัณฑ์บ้านนาตองในโรงเรียนกลางหมู่บ้านกลับฉายชัด

ภาพเก่าแก่ในโถงถ�้าออกมาอย่างเด่นชัด

	 ในห้องเรยีนเรยีบง่าย	โครงกระดกูของ	“นาตอง	แมน”	ทีไ่ด้รบั

การยืนยันจากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์	(SPAFA)	ว่า	

อายุของมนุษย์โบราณคนนี้เก่าแก่ราว	 4,500	 ปี	 นอนอยู่ในแสง

บ่ายไล้ผ่านหน้าต่างไม้	ขวานหิน	ค้อนหิน	รวมไปถึง	“หินโดนัต”	 

ทีส่นันษิฐานกนัว่าเป็นเครือ่งมือการเกษตรในยุคหินใหม่บ่งบอกว่า	

พวกเขาไม่เพียงล่าสัตว์	หากยังเพาะปลูกเพื่อด�ารงชีพ

	 ความเก่าแก่ตกทอดส่ังสม	 ด่ังเพาะบ่มให้บ้านกลางขุนเขา 

แห่งนี้มีเรื่องราวและที่มา

	 “คนรุน่ปูย่่าผมมาท�ากนิจากข้างล่าง”	จากแต่เดมิท่ีบ้านนาตอง

เคยเป็นพื้นที่ท�ากินของคนขมุ	 เย้า	 และมลาบรี	 เมื่อคนเมืองจาก

แถบบ้านป่าแดง	บ้านต้นไคร้	และอีกหลายท้องที่ในเขตเมืองแพร่

รู้ว่า	 ที่ดินกลางหุบเขากว่า	 580	 ไร่แห่งนี้แสนสมบูรณ์ด้วยน�้าท่า	 

หมู่บ้านเล็กๆ	จึงเกิดการก่อตั้งมากว่า	150	ปี

	 แผ่นดินถูกปรับเปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอยสู่สวนเมี่ยงอันแสน 

เก่าแก่	นับรวมไปถงึไม้ผลพืน้ถิน่และการเตบิโตของชวีติ	ตามสนัดอย

ปรากฏเป็นสวนเมีย่งโบราณท่ีหล่อเลีย้งให้คนบ้านนาตองเตม็ไปด้วย

ทิศทางท�ากิน

	 “เมี่ยงนาตองก็รสชาติหนึ่ง	ของที่อื่นก็แตกต่างกันไป	อยู่ที่ช่วง

การเก็บและการนึ่งหรือดอง”	สิงคาร	สีทิ	 เล่าผ่านน�้าเสียงนุ่มเย็น	

ระหว่างเราน่ังอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าแก่	 เตานึ่งเม่ียงส่งควันโขมง	 

พืชตระกูลชาชนิดนี้ตกทอดอยู่ในวัฒนธรรมการกินของคนในเขต

ภาคเหนือและอีกหลายหลาก

	 หากเป็นกลางวัน	 หมู่บ้านล้วนสงบเงียบและเป็นบ้านของเฒ่า

ชราและเด็กๆ	 ชาวบ้านหลายคนหายไปในป่าเขา	 และเมื่อเราไต่

ตามความชันดิกขึ้นไปก็พบพวกเขาอยู่ตามสวนเมี่ยงที่ใบได้ขนาด	 

เก็บมันกลงก๋วย	พร้อมจะเป๊อะลงมาตามครัวเรือนเมื่อเย็นย�่า

	 เราเดินข้ามห้วยน�้าก๋อน	 ส่งยิ้มทักทายตามบ้านโน้น	 บ้านนี	้ 

ขณะที่ป่าเขาอันโอบล้อมระบายสีเขียวของฤูดูฝน	 มันดูเป็น

ภาพงดงามเรียบง่ายอันฉายชัดในความเป็นอยู่ของคนกับภูเขา 

อย่างถึงที่สุด

	 เป็นภาพท่ีพวกเขาล้วนหวงแหนและพร้อมจะส่งต่อสู่ลูกหลาน

ไม่ว่าทิศทางของวันพรุ่งจะด�าเนินไปเช่นไร

	 “เราผ่านพ้นวิกฤตอันหนักหนาสาหัส”	 วันที่นั่งอยู่ริมสายน�้า

ใสเย็น	 ใครสักคนก�าลังเพลิดเพลินกับเต่าปูลู-เต่าสายพันธุ์ภูเขา

หางยาว	 ที่พบมากในเขตเขาบ้านนาตอง	 ประหยัดและสิงคาร 

เล่าถึงคืนวันราวฝันร้ายที่คนบ้านนาตองเพิ่งผ่านพ้น

	 เกือบสิบปีหลังจากเราเคยมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้	 ข่าวน�้าป่า 

พาพัดดินโคลนเข้าถมทับบ้านนาตองราวปี	 พ.ศ.2549	 ค่อยเลือน

หายไปตามกาลเวลา	 ห้วยน�้าก๋อนที่เคยคดโค้งและเรียงรายด้วย

บ้านไม้งดงาม	 กลับกลายกว้างขวางด้วยการขุดลอกและปรับเป็น

ฝายชะลอน�้า

	 “หลายหลังย้ายขึ้นไปสร้างใหม่ตามเนินเขา	 คืนนั้นน�้ามัน 

มาเร็ว	กวาดดิน	กวาดบ้านพังเป็นหลังๆ”	สิงคารว่าถึงค�่าคืนหนึ่ง

ที่คนบ้านนาตองไม่เคยลืมเลือน

	 หลังฝันร้ายผ่านพ้น	พวกเขาพบตัวตนแห่งความเสียหาย	และ

การเยียวยา	 ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากภายนอกไม่เพียงพอ 

เท่าการดูแลซึ่งกันและกัน

	 “จากนั้นเราเริ่มต้นกันใหม่	ข้อตกลง	กติกา	 ในการอยู่ร่วมกับ

ป่าเขาที่เป็นป่าต้นน�้าถูกท�าความเข้าใจและตกลงกันในหมู่บ้าน”	

ประหยัดว่าเขาเร่ิมกันตั้งแต่ใส่ใจในห้วยน�้าก๋อน	 ก�าหนดพื้นที ่

ห้ามจบัสตัว์น�า้ในเขตหมูบ้่าน	การห้ามล่าสตัว์และตดัไม้	รวมไปถึง

กรอบกฎที่ทุกคนต้องเคารพร่วมกัน

	 รวมไปถงึการท�างานร่วมกับหน่วยจดัการต้นน�า้แม่ก๋อน-แม่สาย	

ส่วนจัดการต้นน�้า	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	13	(แพร่)	ที่มาตั้ง

ทีท่�าการอยูเ่หนอืยอดเขาใกล้หมูบ้่าน	ไม่เพยีงร่วมกนัดแูลป่าต้นน�า้	

หากยังเลือกทิศทางให้ที่นี่เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้เรื่องราวระหว่าง

คนกับป่าอย่างมีมิติ	 “หลายคนมากางเต็นท์ในหน้าหนาวครับ	 

มาเทีย่ว	มาดคูวามเป็นอยูข่องคนบ้านเรา”	นาททีีข่ึน้ไปบนสนัดอย

อันเป็นที่ตั้งของหน่วยฯ	 แม่ก๋อน-แม่สาย	 บ้านนาตองกระจ่างตา 

อยู่เบื้องล่าง	แดดบ่ายสะท้อนล�าห้วยวาววาม	ขณะป่ารอบด้านคือ

ภาพชัดแห่งการฟื้นคืนว่าไปในความงดงาม	 ชีวิตของคนที่นี่อาจ

เปรยีบคล้ายภเูขา	และสายน�า้ทีห่ล่อหลอม	ทัง้เก่าแก่คงทน	รืน่เยน็

อาร	ีทว่ากผ่็านพ้นทัง้ริว้รอยบาดแผลและการเรยีนรูเ้ยยีวยาตนเอง

จนเกิดเป็นหนทางอันแสนชัดเจน

	 และการหมุนผ่านของคืนวันกลางหุบเขาก็ไม่ใช่เรื่องของการ 

ร้างไร้และเปล่าดาย	
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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  
ล�าพูน

• Blacksmith
• โรงชา

อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• Me Ice cream
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
• “ค�าน�า” 

นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee

พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สระบุรี

• The Barista Café
สุโขทัย

• 379 Drip
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

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

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง  เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Loft Café NK 
อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• Gloria Jean’s Coffees  
โรงแรมซีเทอร์ดีน

ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• ราย็อง

• ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร

• ไอ แอม คอฟฟี่ 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADUAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• The wish coffice
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TUBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CUP
• บางใบไม้ คาเฟ่

พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน
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ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

Where to Find

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

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

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

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

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

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

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

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

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

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................

p24-27 Travel.indd   27 11/3/2559 BE   9:44 PM



ETDA จัดสัมมนากลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์

	 ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำรมหำชน)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรอี-คอมเมิร์ซไทย	สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย	

ในหัวข้อ	 “กลยุทธ์รวยทะลุล้ำน	 ด้วยร้ำนค้ำออนไลน์”	 เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เทคนิคกำรสร้ำงร้ำนค้ำออนไลน์	 และกำรใช้เครื่องมือในกำรท�ำกำรตลำดออนไลน์กับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำดออนไลน ์

ที่มำกประสบกำรณ์	เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy)	และประเทศไทย	4.0	(Thailand	4.0)	ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่ำวจะจัดต่อเนื่อง	16	จังหวัดด้วยกัน	โดยเมื่อเดือนตุลำคม

ที่ผ่ำนมำ	เดินหน้ำจัดใน	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	1-2	ตุลำคม	2559	ณ	โรงแรม	ชลอินเตอร์	จังหวัดพิษณุโลก	เมื่อวันที่	8-9	ตุลำคม	2559	ณ	โรงแรม	เดอะพำร์ค	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 

เมื่อวันที่	12-13	ตุลำคม	2559	ณ	โรงแรม	กรุงศรีริเวอร์	และจังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	19-20	ตุลำคม	2559	ณ	โรงแรม	โนโวเทล	หัวหิน	ชะอ�ำ	บีช	รีสอร์ท	แอนด์	สปำ	ซึ่งได้รับควำมสนใจมีผู้เข้ำร่วมฟังสัมมนำ

อย่ำงคับคั่ง

จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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เปิดตัว Moto Z 

 

	 เลอโนโว	บริษัทแม่ของแบรนด์สมำร์ทโฟนโมโต	เปิดตัว	Moto	

Z	สมำร์ทโฟนบำงที่สุดในโลก	และ	Moto	Z	Play	พร้อมเทคโนโลยี

อุปกรณ์เสริม	Moto	Mods	โดย	Moto	Z	มีระบบสแกนลำยนิ้วมือ	

และหน้ำจอแบบ	QHD	AMOLED	ขนำด	5.5	นิ้ว	พร้อมเทคโนโลยี

กล้องรองรับระบบตรวจจับกำรเคลื่อนไหว	และระบบ	Laser	Auto	

Focus	 ให้กำรถ่ำยภำพได้สวยคมชัดในทุกสภำวะแวดล้อม	 

ส่วน	 Moto	 Z	 Play	โดดเด่นด้วยแบตเตอร่ีสุดอึดควำมจุสูงถึง	 

3510	mAh	สำมำรถใช้งำนได้ยำวนำนถงึ	50	ชัว่โมง	ด้วยกำรชำร์จ

เพียงครั้งเดียว	

ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

	 มร.ฮวิน	ทัน	ฟง	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	กลุ่มเอฟดับบลิวดี	และ	มร.ไมค์	แพล็กซ์ตัน	ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร	น�ำคณะผู้บริหำรและพนักงำน	บริษัท	 เอฟดับบลิวดี	 ประกันชีวิต	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 

ร่วมกันถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ต่อเบ้ืองหน้ำ 

พระบรมฉำยำลักษณ์	 เพื่อน้อมเกล้ำถวำยควำมอำลัย	 และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อำลัย	 ระลึกถึง 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ	 พร้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น 

อันหำที่สุดมิได้	ตลอดระยะเวลำที่ทรงครองรำชย์ยำวนำนกว่ำ	70	ปี	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่	

คืนชีวิตสู่ทะเล

	 ประวิช	จรรยำสิทธิกุล	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	ศูนย์กำรค้ำ

จังซีลอน	ป่ำตอง	ภูเก็ต	ร่วมกับ	รศ.ดร.กฤษณะเดช	เจริญสุธำสินี	

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ควำมรู้เฉพำะด้ำนนิเวศวิทยำพยำกรณ์	 และ 

กำรจัดกำร	(Center	of	Excellence	for	Ecoinformatics)	และ

พนกังำนบรษัิท	 ภูเก็ตสแควร์	 จ�ำกัด	 จดักิจกรรมเพือ่สังคม	 (CSR)	

ด้วยกำรร่วมกันสร้ำงปะกำรังเทียม	 และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำกว่ำ	

10,000	 ตัว	 เพื่ออนุรักษ์และขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลให้เพิ่มขึ้น	 

ณ	เกำะเฮ	จังหวัดภูเก็ต

Hello Churros 

	 เปิดตัวร้ำนขนมชูโรส	 ในรูปแบบรีเทลสุดสร้ำงสรรค์	 ท่ีพร้อม

เสนอรสชำติควำมอร่อยระดับโลก	 ผสมผสำนขนมชูโรสชื่อดัง 

จำกประเทศสเปน	กบัเมนขูองหวำนกนัอย่ำงลงตวั	เพือ่เป็นอกีหนึง่

ทำงเลือกของไลฟ์สไตล์กำรกิน	 ด่ืม	 ท่ีสร้ำงประสบกำรณ์ควำม

เพลิดเพลินไม่รู ้ลืม	 Hello	 Churros	 เปิดให้บริกำรแล้ววันนี้ท้ัง	 

2	สำขำ	เซ็นทรัล	ลำดพร้ำว	และเซ็นทรัล	บำงนำ

MBA CU Drive for transformation

	 สมำคมนิสติเก่ำเอม็บเีอ	คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัช	ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย	โดย	ชำตชิำย	

พยุหนำวีชัย	นำยกสมำคมฯ	ประกำศท�ำงำนภำยใต้คอนเซปต์	“MBA	CU	Drive	for	transformation”	

รวมพลังเอ็มบีเอ	 จุฬำฯ	 สร้ำงสรรค์ขับเคลื่อนสังคมและประเทศ	 ล่ำสุดเตรียมจัดกิจกรรมใหญ	่ 

มอบ	 4	 รำงวัลใหญ่ส�ำหรับผู้น�ำที่มีส่วนขับเคล่ือนสังคม	 เศรษฐกิจและประเทศไทย	 พร้อมเดินหน้ำ 

จัดกิจกรรมเสริมองค์ควำมรู้	 Refresh	 Night	 อัพเดตข้อมูลธุรกิจให้สมำชิกทุก	 2	 เดือน	 และเตรียม 

จัดกิจกรรมกำรกุศล	CSR	ระดมทุนเพื่อเด็กและเยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง	

มูลนิธิมิตซูบิชิฯ มอบทุนการศึกษา 

	 ชนิจิ	ซำซำก	ิรองประธำนกรรมกำร	มลูนธิมิติซูบชิ	ิอเิลค็ทรคิไทย	พร้อมด้วย	เรยีวจ	ิอนัโด	กรรมกำร

มูลนิธิฯ	และ	โอซำมุ	โคชิ	กรรมกำรและเลขำนุกำรมูลนิธิฯ	ร่วมมอบทุนแบบต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ	

โดยไม่มีข้อผูกมัด	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 23	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 1,200,000	 บำท	 ให้แก่นิสิตนักศึกษำ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์	 จำก	 4	 มหำวิทยำลัย	 ประกอบด้วย	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	
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	 ไม่มีอะไรจะร้ายแรงไปกว่า	การคุมก�าเนิดฝัน

หรือการท�าแท้งฝันนั้น	 โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ ์

โดยตัวคุณเอง	

	 การที่พยายามตะบี้ตะบันสร้างฐานลูกค้า 

โดยที่ไม่มีไอเดียที่ชัดเจนในการที่จะหารายได ้

จากฐานลูกค้านั้น	 เพียงเพราะถูกครอบความคิด

ตลอดเวลาว่า	ขนาดของฐานลกูค้าจะเป็นตวัก�าหนด

มูลค่าของธุรกิจ	 ฝันคุณจะใหญ่หรือไม่	 อยู ่ที่ 

ฐานลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ก�าไรหรือไม่	 ไม่ใช่เร่ือง 

คืนทุนเมื่อไร	ฐานลูกค้าเยอะ	แปลว่าศักยภาพสูง	

ซึ่งก็หมายถึงมูลค่าจะสูงตามไปด้วย	 แล้วคุณ 

จะแปลงฝันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้	 ฐานลูกค้า 

ช่างมีความมหัศจรรย์อะไรเช่นนี้

	 ไหนจะเรื่ องการท่ีต ้องพึ่ งแหล ่ง เงินทุน 

จากเหล่านักลงทุนอีกล่ะ	Startup	เหล่านั้นมีชีวิต

อยูร่อดเพือ่รอการลงทุนรอบใหม่ใช่หรอืไม่	แล้วค่อย

ไปลุ้นกันต่อว่า	เมื่อถึงรอบการระดมทุนรอบใหม่	

จะได้เงินมาเพื่อเป่าฐานลูกค้าต่ออีกหรือเปล่า	 

ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นการต่ออายุ	 ฝันของคุณยังมี 

Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak

ได้ด้วยตัวเอง	 คุณต้องท�าให้ธุรกิจของคุณคืนทุน

ให้เร็วท่ีสุด	 คุณต้องคิดถึงก�าไรตั้งแต่วันแรก 

ทีเ่ริม่เดนิทาง	คณุต้องคดิตลอดเวลาว่า	เมือ่ไรธรุกจิ

คณุถงึจะมกี�าไรได้	คณุต้องพึง่พาตนเองให้ได้เรว็

ที่สุด	เงินของคนอื่น	ใช้เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น	อย่า

มองว่าเงินคนอื่นมีเยอะ	เราไม่ใช้คนอื่นก็ได้ไป

	 นีม่นัคอืวธิกีารด�ารงชวีติ	การท�างานตามปกติ

วิสัยไม่ใช่หรือ

	 ท�าไมมันถึงช ่างฟังดูแปลกแยกจากส่ิงที ่

เหล่า	Startup	จากซิลิคอน	วัลเลย์เสียเหลือเกิน	

มันล้าสมัยไปหรือเปล่า	 คิดแบบนี้ไม่มีทางมีฝัน 

ที่ใหญ่ได้หรอก	จะวิ่งตามใครเขาทัน

	 ฝันจะใหญ่หรือไม่	 ตลาดจะเป็นคนบอกเอง	

แต่คุณต้องไม่ตายไปก่อนที่จะถึงบทสรุป	หากยัง

ไม่หมดลมหายใจ	เส้นทางก็ยังทอดยาวไปได้อีก

	 การรู้จักตน	และพอเพียงเท่านั้น	จะท�าให้คุณ

ยังมีลมหายใจอยู่	 เพื่อรอดูบทสรุปของฝันคุณ	

หากคุณจริงจังกับฝันคุณ	 คุณต้อง	 “พอเพียง”	 

ให้เป็น  

SuStainable Startup
ลมหายใจอยู่	 หากไม่ได้ก็เก็บข้าวของ	 หมดลม

หายใจไป	เกิดเป็นฝันร้ายในทันที

	 การสร้างฐานลูกค้าโดยไม่รู ้ว ่าจะได้ก�าไร 

จากฐานลูกค้าเมื่อไร	 ขณะท่ีเอาเงินคนอ่ืนมา 

เผาทิ้ง	 เพื่อสร้างฐานลูกค้า	 ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจ 

อีกนั่นแหละว่าจะก�าไรเม่ือไร	 โดยหวังเพียงว่า	 

เขาจะพิมพ์แบงก์เอามาให้เผาต่อไปได้เรื่อยๆ	

จนกว่าจะถึงวันที่ขายบริษัทให้คนอื่นไป

	 นี่คือการท�าธุรกิจ	หรือ	งานอดิเรก	กันแน่...

	 หากคุณจริงจังกับฝันของคุณ	 หากนั่นคือ 

ชวีติของคณุ	คณุคงไม่อยากให้มันตายลงไปง่ายๆ	

โดยมือของคุณเอง

	 คุณต้องกลับมาสู ่เส้นทางแห่งความยั่งยืน	 

คุณต้องเป็นคนควบคุมการเดินทางเสียเอง	 ส่วน

เส้นทางนีจ้ะทอดยาวไปได้ไกลแค่ไหน	ขึน้อยูก่บัว่า

คุณมีแรงจะไปต่อได้อีกนานเท่าไร	 หาใช่ว่า	 

เหล่านักลงทุนเขายินดีอยากให้คุณเดินทางต่อ

หรือไม่

	 คุณต้องเลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจ	คุณต้องอยู่

ไม่ว่าใครก็ตามที่เลือกเส้นทาง

สาย Startup ทุกคนล้วนต้องการ

สานฝันของตนเอง ไม่ว่าฝันของคุณ

จะเล็กจะใหญ่ จะเป็นอะไร 

คุณคงต้องการเห็นมันเจริญงอกงาม 

เติบโต ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ 

ตลาดและผู้บริโภคจะเป็นคนก�าหนดเองว่า 

ฝันของคุณนั้นเหมาะกับเขาหรือไม่ 

ถ้าโดนจังๆ ฝันคุณก็ใหญ่ได้ 

หากไม่โดนสักเท่าไร ฝันคุณอาจเล็กลง 

แต่คุณก็จะมีโอกาสได้เห็นศักยภาพของมัน

ตามที่ควรจะเป็น
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