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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

 ปีนีเ้ชือ่ว่าผูป้ระกอบการ SME หลายคนต้องเจอกบัเรือ่งราวต่างๆ มากมาย โดยทีส่�าหรบับางคนอาจจะเป็นปีทีด่ ีบางคนกเ็ริม่ต้น

ตั้งหลักธุรกิจได้ บางคนธุรกิจก�าลังเดินหน้าไปได้สวย ขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกตรงกันข้าม เพราะดูเหมือนว่าเส้นทางที่ก�าลังเดิน 

อยู่นี้ จะขรุขระเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรค บางคนก็เจ็บเนื้อเจ็บตัว บางคนเจอสารพัดปัญหา แต่สุดท้ายก็สามารถฝ่าฟัน 

เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้นมาจนได้

 ไม่ว่าผู ้ประกอบการ SME จะพบเจอกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม อาจจะถือโอกาสนี้ในการทบทวน วิเคราะห์ส่ิงที่เกิดขึ้น 

ตลอดทั้งปีว่า ที่ว่าดีน้ันดีเพราะอะไร และจะท�าอย่างไรจึงจะดีกว่าน้ันได้อีก ส่วนที่ว่าไม่ดีเป็นเพราะขาดอะไร หรือคิดตัดสินใจ 

ผิดพลาดตรงไหน เพื่อที่จะได้แก้ไขปรับปรุง และรับมือหากมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึน และที่ส�าคัญ อย่าลืมที่จะมองปัจจัยต่างๆ  

รอบตวัทีอ่าจจะเกดิขึน้ในปีข้างหน้า ท้ังแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศ สถานการณ์ประเทศเพือ่นบ้าน เทรนด์การตลาดอะไร

ที่ก�าลังมาอะไรที่เอาต์ไปแล้ว ไลฟ์สไตล์พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งนี้เพื่อที่จะใช้ในการวางแผน และคิดสร้างสรรค์

สินค้าและบริการใหม่ๆ ต่อไป    

 แม้ปีนี้ภาพรวมอาจจะไม่สดใสเท่าใดนัก แต่ในปีหน้า 2560 ก็หวังว่าผู้ประกอบการ SME จะไปพบเจอสิ่งดีๆ บ้างไม่มากก็น้อย

ทบทวนและเตรียมพร้อมเริ่มต้นใหม่

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ
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รู้หรือยัง? ความจริงของโซเชียลฯข้อคิดดีๆ จากทรัมป์

	 วนัอาทติย์เป็นวนัทีค่นส่วนใหญ่แยกตวัออกจากสมาร์ทโฟนและท�ากจิกรรมอืน่เพือ่ผ่อนคลายความเครยีดทีส่ะสมมาทัง้สปัดาห์	

หากเป็นเช่นนี้	การส่ง	e-mail	Marketing	ในวันอาทิตย์จะเวิร์กจริงเหรอ?	

	 ทุกวันนี้โซเชียลมีเดีย	 กลายเป็นพื้นท่ีขายของและเป็นช่องทางส่งข่าวสาร 

ของแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้า	 ซึ่งการรู้ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ 

ก้าวน�าคู่แข่งได้

	 Skilled	 ผู้ให้บริการด้านการแก้ปัญหาแรงงานในออสเตรเลีย	 ได้เปิดเผย 

ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับโซเชียลฯ	 ว่า	 เฟซบุ๊กมีผู้ใช้มากที่สุด	 1.59	 พันล้านคน	

อินสตาแกรม	 400	 ล้านคน	 และทวิตเตอร์	 320	 ล้านคน	 ซึ่งผู้หญิงใช้โซเชียลฯ	 

ที่กล่าวไปข้างต้นมากกว่าผู้ชาย	 ในขณะที่ผู้ชายใช้ยูทูบมากกว่า	 และ	 Gen	 Y	 

68	 เปอร์เซ็นต์อ่านข่าวบนเฟซบุ๊ก	 ส่วนวัยรุ่น	 ม.ปลาย	 24	 เปอร์เซ็นต์อัพเดต

ข่าวสารบนอินสตาแกรม	

	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อลงลึกถึงพฤติกรรมการช้อปออนไลน์พบว่า	 ทวิตเตอร ์

มีสินค้าที่นักช้อปต้องการมากท่ีสุด	 และพวกเขามักรีวิวสินค้าลงในโซเชียลฯ	 นี้	

ส่วนช่องทางที่ใช้ค้นหาข้อมูลสินค้าคือ	Pinterest	และช่องทางติดตามโปรโมชัน

ของแบรนด์คือ	เฟซบุ๊ก

	 ไม่เพียงเท่านี้	 73	 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทต่างๆ	 ประสบความส�าเร็จในการ 

หาพนักงานท่ีต้องการบนโซเชียลฯ	 โดยเฟซบุ๊กมีโพสต์รับสมัครงานมากถึง	 

83	เปอร์เซ็นต์	ทวิตเตอร์	40	เปอร์เซ็นต์	และ	LinkedIn	36	เปอร์เซ็นต์	หากบริษัท

ต้องการพนักงานอายุ	 45	 ปีขึ้นไปแนะน�าให้โพสต์รับสมัครงานในเฟซบุ ๊ก 

และ	LinkedIn	หากต้องการพนักงาน	Gen	Y	ให้โพสต์ในทวิตเตอร์	เพราะมีผู้ใช้

อายุ	18-29	ปีมากถึง	45	เปอร์เซ็นต์

	 หยิบข้อมูลนี้ไปปรับใช้กับแบรนด์ดูซิ

จะดีเหรอ...ส่ง E-MAIL MARKETING วันอาทิตย์

CO-LIVING SPACE เทรนด์ใหม่ก�าลังมา!!

	 หลายปีมานี้ตามเมืองใหญ่ๆ	 ทั่วโลกมี	 Co-Working	 Space	 เกิดขึ้นมากมาย	 นั่นเพราะคนรุ่นใหม่ผันตัวมาเป็น 

ฟรีแลนซ์	และท�า	Startup	กันเยอะขึ้น	แต่กระนั้น	ในเวลานี้สถานที่ท�างานรูปแบบนี้อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ

พวกเขา	นี่จึงเป็นสาเหตุท�าให้เกิดสถานที่ท�างานรูปแบบใหม่อย่าง	Co-Living	Space	ที่ผู้ใช้บริการสามารถท�างาน	กิน	

และนอนได้ในที่เดียว	โดยในต่างประเทศมี	Co-Living	Space	มาสักพักแล้วอย่าง	WeLive	ในสหรัฐฯ	ที่มีทั้งห้องนอน	

พื้นที่ท�างาน	และพื้นที่ส่วนรวมอย่างครัว	ห้องซักผ้า	ห้องโยคะ	และ	Krash	ก็เป็นอีกหนึ่ง	Co-Living	Space	ที่ได้รับ

ความนิยมไม่แพ้กัน	 โดยตอนนี้มีมากกว่า	 20	 สาขาทั่วโลก	 และแต่ละสาขาก็มีความต่างกันไป	 เช่น	 ห้องนอนรวม	 

ห้องนอนส่วนตัว	 และชั้นดาดฟ้าส�าหรับน่ังท�างาน	 ส่วนในไทยเร่ิมมี	 Co-Living	 Space	 ให้เห็นบ้างแล้วอย่าง	 Muse	

Foundation	ที่	อ.ปาย	ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปีหน้า

“Do not be too timiD anD 
squeamish about your actions. 

all life is an experiment.”

อย่ากลัวและตระหนกในสิ่งที่ทำา 

เพราะทุกอย่างคือประสบการณ์

- Ralph Waldo Emerson กวีชาวอเมริกัน

	 ผู้ประกอบการสามารถน�าตัวตนของ	 โดนัลด์	 ทรัมป	์

ชายทีพู่ดจาโผงผาง	แต่พดูแล้วลงมอืท�า	และมีความมัน่ใจ

ในตนเองมาเป็นบทเรียนการท�าธรุกิจได้	โดยบทเรียนแรก	

ทรัมป์เข้าใจดีว่า	เขาไม่สามารถดึงความสนใจของทุกคน

ได้	 และการท�าธุรกิจก็เช่นกัน	 ตัวอย่างเช่น	 iPhone	 ที่มี

ทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ	 ดังนั้น	 Apple	 จึงมุ ่งผลิต	 

iPhone	ทีด่ทีีส่ดุเพือ่กลุม่ลกูค้าทีภ่กัดต่ีอแบรนด์	และหวงั

ให้คนท่ีไม่ชอบเปลีย่นใจมาชอบ	และบทเรียนทีส่อง	ความ

มั่นใจคือ	 พระเจ้า	 ทรัมป์มีความมั่นใจในตนเองสูงมาก	

เพราะเขาเชื่อว่าความมั่นใจเป็นแรงผลักดันชั้นดีที่ท�าให้

	 ผลการศึกษาในปี	พ.ศ.2557	ของ	GetResponse	เว็บไซต์ส่งจดหมายข่าวผ่านอีเมล	และ	Dan	Zarella	ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย	ระบุ 

วันเสาร์และอาทิตย์มีจ�านวนการเปิดอีเมลและคลิกลิงก์ที่แนบมาในอีเมลมากกว่าวันธรรมดา	ส่วนข้อมูลจาก	MailerMailer	ผูใ้ห้บรกิารด้านการส่ง	

e-mail	Marketing	และจดหมายข่าว	ระบุวันอาทิตย์มีอีเมลถูกเปิดน้อยที่สุด	แต่จ�านวนการคลิกลิงก์ที่แนบมาในอีเมลกลับสูงที่สุด	

	 ทัง้นี	้Experian	บริษทัทีป่รึกษาด้านการบรหิารจดัการ	ให้ข้อมลูว่า	นกัการตลาดส่วนใหญ่ส่ง	e-mail	Marketing	ถึงลูกค้าในวนัจนัทร์-พฤหัสบดี	

ซึ่งหมายถึงว่า	 ในวันดังกล่าวลูกค้าได้รับอีเมลเยอะมาก	 และแน่นอนว่าพวกเขาไม่เปิดมัน	 ดังนั้น	 เพื่อไม่ให้อีเมลถูกเมิน	 นักการตลาดควรส่ง 

ในวันอาทิตย์	เพราะเป็นวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลไม่มากและมีเวลาว่างที่จะเปิดอ่าน

	 เริ่มส่ง	e-mail	Marketing	วันอาทิตย์นี้เลยไหม?

อยากท�าสิ่งนั้นๆ	ให้ส�าเร็จ	

	 ส�าหรับบทเรียนสุดท้าย	สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดตั้งแต่ช่วงแรก	ในช่วงเริ่มต้นหาเสียง	ทรัมป์ประกาศชัดว่า	จะท�าให้

อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง	และตลอดการหาเสียงเขาพูดนโยบายที่สนับสนุนค�าพูดข้างต้นอยู่ตลอด	ซึ่งการท�าเช่นนี้

ท�าให้ชาวอเมรกินัเกิดความเชือ่ม่ันว่า	เขาสามารถท�าตามท่ีพดูได้	และในมมุของการท�าธรุกจิ	ผูป้ระกอบการควรสร้างแบรนด์

ให้แข็งแกร่งตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้น	ควรรูว่้าแบรนด์จะอยูต่�าแหน่งใดของตลาด	และรู้ว่าเป้าหมายของธุรกิจคอือะไร	ซึง่หากท�าได้	

แบรนด์จะมีโอกาสประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น	

	 เดินตาม	ทรัมป์	บ้างก็ท้าทายดี
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Nice to Know

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม

ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม

21%

อาหารเสริม

ความงาม

78%

อาหารเสริม

สุขภาพและรักษาโรค

1%

อาหารเสริม

เพิ่มสมรรถภาพ

ร่างกาย

อายุต�่ากว่า 30 ปี อายุมากกว่า 30 ปี

ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายปัจจุบันงบค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ งบค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้

น้อยกว่า 

1,000 บาท52% 44%

4,000 บาท41% 49%
มากกว่า 

4,000 บาท7% 7%

63% 57%น้อยกว่า 

1,000 บาท

34% 39%4,000 บาท

3% 3%มากกว่า 

4,000 บาท

ยี่ห้อ ยี่ห้อ ยี่ห้อ

คุณค่า

ทางโภชนาการ

คุณค่า

ทางโภชนาการ

คุณค่า

ทางโภชนาการ

ราคา ราคา ราคา12%

11%

14%

11%

10%

15%

10%

12%

18%

อายุ 20-29 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตลาดอาหารเสริม

ความงามมีมูลค่าราว

ความท้าทายในตลาดอาหารเสริมความงาม

6

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์
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 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

กล่าวว่า เป้าหมายหลกัท่ีส�าคญัของรฐับาลในการส่งเสรมิและพัฒนา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คอืการเพิม่ข้ึนของมูลค่า

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรอื GDP ให้สงูเทียบเท่ากบัประเทศ

ท่ีมีเศรษฐกิจม่ันคง ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้หลุดพ้นจากประเทศท่ีมี

สถานะรายได้ปานกลาง และก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีมี 

รายได้สงู โดยในการส่งเสรมิจ�าเป็นต้องยกระดบัและพฒันาศกัยภาพ 

ผู้ประกอบการที่ถือเป็นเสาหลัก และมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่าง 

เข้มแข็ง และมีเสถยีรภาพ อันเป็นท่ีมาของโครงการ SMEs Spring Up

 ท้ังนี้ จากการด�าเนินงานจนมาถึงรุ ่นท่ี 3 ความส�าเร็จท่ีได ้

และเห็นผลอย่างเด่นชัด คือการรวมกลุ ่มกันสร้างเครือข่ายท่ี

แข็งแกร่ง อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้ภารกิจของกระทรวง 

บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง โดยเช่ือม่ันว่าผลประกอบการ 

ของกลุม่ SME ต้นแบบเหล่านีจ้ะมีมลูค่าเพิม่ไม่ต�า่กว่า 100 ล้านบาท  

และจะเป็นตัวช้ีวัดถึงความส�าเร็จได้อย่างชัดเจน ซ่ึงกระทรวงฯ 

มีแผนเดินหน้าจัดท�าโครงการอย่างต่อเนื่อง

 “เราอาจยังพดูถงึความส�าเรจ็ให้เห็นเป็นรปูธรรมไม่ได้ชัดเจนนกั 

ในตอนนี ้เพราะการอบรมท้ัง 3 รุน่เพิง่ผ่านมาไม่นาน แต่คดิว่าภายใน 

ปีหน้าก็จะเริ่มเห็นผลแล้วจากมูลค่าธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนไม่ต�่ากว่า 100 ล้านบาท 

อย่างไรกต็าม เบ้ืองต้นเราเห็นถงึความกระตอืรอืร้น และความสนใจ

ในการพฒันาตวัเอง ผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมกีารรวมกลุม่กนั 

เป็นเครอืข่าย คอยช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีเราอยากเห็น 

เป็นอย่างยิ่ง เพราะการเติบโตในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ไม่มีใครที่ไปได้

อย่างโดดเดี่ยวเพียงล�าพัง เราต้องโตไปพร้อมกันจึงจะมีพลังสร้าง 

ผลงานท่ียิง่ใหญ่ได้ ผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ บางท่านท�าธรุกจิ 

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ไม่คิดจะแข่งขันกัน กลับมีใจ 

คดิช่วยเหลอืกนั อย่างกลุม่อุตสาหกรรมสิง่ทอ สมาชิกในกลุม่ช่วยกนั 

คิดออกแบบสิ่งทอดีไซน์เก๋ๆ ไปแข่งในตลาดโลก ปรากฏการณ์นี้

ท�าให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีที่เราจะเดินหน้าต่อ”

 รมว.อุตสาหกรรมกล่าวต่อว่า กลุ่มผู้ประกอบการ SME ท่ี 

เข้าร่วมโครงการจะเป็นนกัรบพนัธุ์ใหม่ท่ีมคีวามสมาร์ท คอืมีความรู้ 

และเชีย่วชาญในการใช้เทคโนโลย ีท่ีส�าคญัมีทักษะสงูในการปรบัตวั

รับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

 “เราหวังว่าหลังจากท่ีเราติดอาวุธให้กับผู้เข้าอบรมเหล่านี้แล้ว  

พวกเขาจะน�าองค์ความรู ้ และเครือข่ายท่ีได้ไปต่อยอดให้เกิด

ประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศ โดยการผลกัดนัธุรกิจ 

ของพวกเขาด้วยกนัเองให้เตบิโตแขง็แกร่ง และให้ความช่วยเหลอืกนั 

เพื่อจูงมือกันก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ที่ส�าคัญคือการขยาย 

เครือข่ายความแข็งแกร่งนี้ไปยังผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ด้วย 

อีกเรือ่งหนึง่ท่ีเป็นความคาดหวงัของเรากค็อื ผลพวงจากโครงการนี้

จะท�าให้เกดิสายใยท่ีจะท�าให้ภาครฐัและเอกชนพฒันาความสมัพนัธ์

ท่ีดีต่อกันอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการผลักดันเศรษฐกิจ

ของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก”

 ทางด้าน ณฐันรนิทร์ เนยีมประดษิฐ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสรมิ 

และพัฒนาธุรกิจ SME หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ SMEs Spring 

Up รุ่นที่ 3 กล่าวว่า สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรม คือประสบการณ์ 

ท่ีประเมินค่าไม่ได้ ซ่ึงนอกจากองค์ความรู้ท่ีได้รับแล้ว มิตรภาพ

จากเพือ่นร่วมโครงการช่วยให้เกดิความเช่ือม่ันมากขึน้ในการด�าเนนิ

ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า

 “ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ล้วนเป็นคนเก่ง 

และมากความสามารถ ท�าให้เรารู ้เทคนิคในการบริหารจัดการ  

ซ่ึงนอกจากองค์ความรู ้ท่ีได้รับแล้วก็ยังได้เพื่อนผู้ประกอบการ 

ซ่ึงแต่ละคนมีแนวคิดดีๆ ท่ีท�าให้เราได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกนั ท�าให้วิธกีารมองปัญหาของเราแตกต่างไปจากเดมิ 

เรามีหลกัในการมองปัญหาอย่างรอบด้านมากข้ึน ผมบอกได้เลยว่า 

พวกเราจะเป็น Spring Up หรือ SME ท่ีพร้อมจะก้าวกระโดด 

อย่างที่ผู้จัดโครงการตั้งความคาดหวังกับเราไว้”

 ณฐันรนิทร์กล่าวเสรมิในตอนท้ายว่า การอบรมครัง้นี้ไม่ได้จบลง

เพยีงแค่รบัใบประกาศนยีบัตร แต่หลายคนมคีวามตัง้ใจจะน�าเอางาน

ท่ีร่วมกันคิดขณะท�าเวิร์กช็อปเสนอกรรมการโครงการมาร่วมกัน 

ผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดจริงๆ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดรวมกลุ่ม 

ช่วยเหลือกันในด้านธุรกิจ ซ่ึงอาจหมายถึงการร่วมอุดหนุนเป็น 

คู่ค้าที่ดีต่อกันด้วย 

 ทั้งนี้ โครงการ SMEs Spring Up เป็นโครงการเพิ่มผลิตภาพ 

นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมแก่ SME ผ่านหลักสูตร 

การอบรมระดับสูงท่ีรวบรวมผู ้บริหารองค ์กรเอกชนช้ันน�า 

ของประเทศมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  

โดยด�าเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2559 ให้การอบรมผู้ประกอบการ SME มาแล้ว 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 3  

มผีูป้ระกอบการผ่านการอบรมและเข้ารบัใบประกาศนยีบัตรจ�านวน 

110 ราย ผลส�าเรจ็จากโครงการน�าร่องนี ้ท�าให้กระทรวงอตุสาหกรรม

มีแผนด�าเนินโครงการฝึกอบรม SMEs Spring Up รุ ่นต่อไป 

อย่างต่อเนื่องในปี 2560

	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของกลุ ่มธุรกิจ	 SME	 

ต่อการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง	

กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 

ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 จัดท�าโครงการ	

SMEs	Spring	Up	รุ่นที่	3	ขึ้น	 เพื่อสร้างผู้ประกอบการ

สายพันธุ ์ ใหม ่ที่มี ขีดความสามารถในการแข ่งขันแบบ 

ก้าวกระโดด	 โดยคาดหวังให้เป็นต้นแบบแก่ผู้ประกอบการ	

SME	 ทั่วประเทศ	 และเกิดการรวมกลุ่มสร้างพลัง	 SME	 

ยกระดบัการแข่งขันของภาคอตุสาหกรรม	โดยมผีูป้ระกอบการ

ผ่านการอบรมในครั้งนี้	 110	 ราย	 ทั้งหมดพร้อมเดินหน้า

สานต่อพันธกิจพาเศรษฐกิจประเทศสู่ความมั่นคง	

ยกระดับเศรษฐกิจประเทศสู
่ความมั่นคง

กระทรวงอุตฯ	มั่นใจ	SMEs Spring Up

AdvertoriAl



	 อันที่จริง	 โดยสรรพคุณของน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นนั้น	 

มีประโยชน์ต่อสุขภำพอย่ำงน่ำทึ่ง	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับประทำน 

ที่ช่วยบ�ำรุงก�ำลัง	 บ�ำรุงกระดูก	 หรือกำรทำผิวเพื่อบ�ำรุงผิวพรรณ 

ให้เปล่งปลั่ง	 แต่กระนั้นด้วยภำพลักษณ์ของน�้ำมันมะพร้ำว 

สกัดเย็น	ที่มักจะถูกมองไปว่ำเป็นสินค้ำพื้นบ้ำน	ประกอบกับกำร 

น�ำมำใช้ที่ค่อนข้ำงยำก	 ท�ำให้น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นถูกเมินจำก 

คนรุ่นใหม่	และจำกควำมคิดที่ต้องกำรท�ำน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 

ให้เข้ำถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มำกขึ้น	 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ ปวีย์ธิดา  

อิสรีย์นเรศ	 เปิดตัวผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิว	 แฮนด์ครีม	 และ 

เจลอำบน�้ำที่ท�ำจำกน�้ำมะพร้ำวสกัดเย็น	ภำยใต้แบรนด์	PUSANA

		 “น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นมีสรรพคุณท่ีมีประโยชน์มำกมำย	 

แต่เวลำที่เรำเอำไปออกงำนขำย	 กลับไม่ค่อยได้รับควำมนิยม	 

ท�ำให้เรำต้องมำคดิต่อว่ำปัญหำคอือะไร	แล้วจะท�ำยงัไง”	ปวย์ีธดิำ

ค่อยๆ	ถ่ำยทอดจุดเริ่มต้นของ	PUSANA	ออกมำให้เรำได้ฟัง	

	 “ด้วยควำมที่ครอบครัวท�ำโรงงำนผลิตน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น

อยู่แล้ว	เรำมีผลิตภัณฑ์น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นที่คุณแม่ท�ำขำยอยู่	

ซึ่งเวลำที่เรำเอำน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นนี้ไปออกบู๊ธขำยตำมงำน 

ก็มักจะไม่ค่อยได้รับควำมสนใจ	 โดยเฉพำะกลุ่มคนรุ่นใหม่	 คือ 

เขำจะมองว่ำมันเป็นของโอท็อป	 บ้ำนๆ	 เป็นของใกล้ตัวหำ 

ที่ไหนก็ได้	 ยิ่งตอนน้ันเม่ือ	 2-3	 ปีก่อนควำมรู้ในเรื่องประโยชน ์

ของน�ำ้มนัมะพร้ำวไม่แพร่หลำย	ควำมเข้ำใจของคนกน้็อย	อกีอย่ำง

คือจะไม่ชอบกล่ินของน�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นกัน	 ซ่ึงถึงแม้ 

ของเรำจะถูกพัฒนำมำแล้วระดับหนึ่งกลิ่นดีขึ้น	 แต่คนก็ยังยึดติด
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นามบัตร อะไรที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำ

อย่าลืมอัพเดตข้อมูล 

ในนามบัตร 

	 เมือ่มีกำรเปล่ียนแปลง	เพือ่จะได้

ไม ่พลำดกำรติดต ่อส่ือสำรกับ 

ลกูค้ำ  

PUSANA 
คิดเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนควำมคิด

ถึงแม้ว่านามบัตรจะเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเล็กๆ ที่บอกข้อมูลการติดต่อสื่อสาร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจ้ากระดาษแผ่นเล็กๆ นี้ก็มีความส�าคัญไม่ใช่น้อย เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของผู้

เป็นเจ้าของและแบรนด์ รวมถึงยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกด้วย ลองมาดูกันว่าการออกแบบนามบัตรนั้น อะไรที่ควรท�าและไม่ควรท�า 

ควรท�าให้อ่านง่าย 

	 เพรำะนำมบัตรเป็นโอกำสแรก 

ที่จะสร้ำงควำมประทับใจให้กับ 

คนที่ได้รับ	 จึงควรเลือกใช้ฟอนต์ 

ที่สำมำรถอ่ำนได้ง่ำย	 ชัดเจน	 และ 

มีกำรจัดวำงทุกองค์ประกอบเป็น

ระเบียบลงตัว

ควรมีข้อมูลครบถ้วน 

	 ไม่ว ่ำจะเป็นช่ือและต�ำแหน่ง	

โลโก้แบรนด์	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	

อีเมล	 เว็บไซต์	 รวมถึงช่องทำง 

กำรสื่อสำรอื่นๆ	ที่มี	

ควรมีมากกว่า 1 ภาษา 

	 เพรำะหำกต้องติดต่อท�ำธุรกิจ

กับชำวต่ำงชำต	ิก็ควรมีภำษำอังกฤษ	

หรือจะเป็นภำษำของประเทศที ่

ท�ำธุรกิจด้วยกัน	 เพื่อควำมสะดวก

ในกำรติดต่อ

อย่าใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ 

	 เพรำะนำมบัตรเป็นเรื่องของ

ควำมน่ำเชื่อถือด้วย	ดังนั้น	จึงควร

เลีย่งกำรใช้กระดำษท่ีไม่มคีณุภำพ	

รำคำถูกเกินไป	

สิง่ควรท�า สิ่งควรระวัง

ในต่ำงประเทศด้วย	ก็ลองไปหำรีเซิร์ชอ่ำนเยอะมำก	จนได้ข้อสรุป

ท�ำผลติภณัฑ์โลชัน่	เจลอำบน�ำ้	แฮนด์ครมี	ภำยใต้แบรนด์	PUSANA”

	 ปวีย์ธิดำน้ันโชคดีที่ครอบครัวนอกจำกจะมีโรงงำนน�้ำมัน

มะพร้ำวสกัดเย็นแล้ว	 ยังมีโรงงำนผลิตเครื่องส�ำอำงอีกด้วย	 

จึงท�ำให ้กระบวนกำรวิจัยพัฒนำไม ่ยุ ่ งยำก	 ได ้ผลิตภัณฑ์ 

ท่ีตรงควำมต้องกำร	 แต่กระนั้นเมื่อตั้งโจทย์เอำไว้ว่ำต้องกำรให้

ผลิตภัณฑ์นี้เข ้ำถึงกลุ ่มคนรุ ่นใหม่	 คุณภำพผลิตภัณฑ์เพียง 

อย่ำงเดียวจึงยังไม่ตอบโจทย์	 หำกยังต้องใส่ใจกำรออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ให้โดนใจด้วย	

	 “เดมิเรำท�ำน�ำ้มันมะพร้ำวสกดัเยน็	กม็ำนัง่ดฉูลำก	มนักเ็รยีบๆ	

ธรรมดำ	รู้สึกเลยว่ำมันเรียบไป	ไม่ดึงดูดสำยตำ	ทีนี้เรำมีโจทย์ว่ำ 

จะเข้ำถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่	 คน	 Gen	 Y	 ซึ่งคนกลุ่มนี้เขำนิยมใช ้

ของต่ำงประเทศ	 ขณะเดียวกันเรำเองก็อยำกจะโกอินเตอร์ด้วย	

อยำกให้นกัท่องเทีย่วทีม่ำเมอืงไทยได้ซือ้ของแบรนด์เรำกลบัไปเป็น

ของฝำก	 ฉะนั้นวิธีคิดก็ต้องมีควำมเป็นอินเตอร์ด้วย	 ก็เลยต้อง

ออกแบบฉลำกใหม่ให้ดทูนัสมยัขึน้	สร้ำงภำพลกัษณ์ใหม่	ซึง่ภำยหลงั

ทีไ่ปวำงขำยกม็ลีกูค้ำมำถำมหลำยคนว่ำเมดอนิไทยแลนด์หรอืเปล่ำ	

นี่ก็แสดงว่ำที่เรำท�ำมันใช่”

	 ในวันนี้	 ปวีย์ธิดำนอกจำกจะพัฒนำผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 เพิ่ม 

ภำยใต้แบรนด์	 PUSANA	 แล้วยังได้แตกแบรนด์ใหม่	 SAPAYAA	

เพื่อจับกลุ่มครอบครัวอีกด้วย	 จึงนับเป็นควำมส�ำเร็จกับกำร 

คิดใหม่เพื่อเปลี่ยนควำมคิดของคนอื่นจนน�ำมำสู่กำรสร้ำงแบรนด	์

PUSANA		

ควำมคิดเดิม	ซึ่งส่วนตัวเรำรู้ว่ำมันดียังไง	ถ้ำได้ลองใช้	เลยรู้สึกว่ำ

เรำต้องท�ำอะไรแล้วล่ะเพื่อแก้ปัญหำน้ี	 จะท�ำยังไงที่จะท�ำให้ 

น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นที่เรำมีอยู่	 ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนใช้ง่ำย	 

เข้ำถึงคนได้มำกขึน้	ก็เลยช่วยกันคดิกับทีบ้่ำนจะท�ำยงัไงให้สำมำรถ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับน�้ำมะพร้ำวสกัดเย็นที่มีอยู่ขึ้นมำ	 ต่อยอด 

ออกมำเป็นผลติภณัฑ์อืน่ๆ	ทีเ่ข้ำถงึคนได้ง่ำย	และให้เป็นทีย่อมรบั
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	 จากการเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตท่ีสูงข้ึนดังกล่าว	 นอร์ติส	

กรุ๊ป	(Nortis	Group)	กลุ่มผู้พัฒนา	ผู้ลงทุน	และผู้เชี่ยวชาญด้าน

พลงังานหมุนเวยีน	(Renewable	Energy)	ในไทยและต่างประเทศ	จงึ 

ผลกัดนัพลงังานแสงอาทิตย์	หรอืโซลาร์เซลล์	(Solar	Cell)	เข้าสูต่ลาด 

อี-คอมเมิร์ซ	ด้วยการเปิดตัวแอพพลิเคชัน	“โซลาร์ลา” (Solarlaa) 

ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชันท่ีจะเป็นท้ังมาร์เก็ตเพลส	(Marketplace)	

ส�าหรับโซลาร์เซลล์เจ้าแรกในไทย	 และเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ 

ผู้ใช้โซลาร์เซลล์	 เพื่อผลักดันให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทางเลือก 

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 ประภารัตน์ ตังควัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นอร์ติส	กรุ๊ป	

กล่าวว่า	“ท�าไมเราต้องซ้ือไฟฟ้าหน่วยละ	4	บาท	เมือ่มีทางเลอืกอ่ืน

ท่ีท�าให้ประหยดักว่า	ซ่ึงหากใช้โซลาร์เซลล์แล้วจะสามารถประหยัด

ค่าไฟฟ้าได้ถึง	20-30	 เปอร์เซ็นต์	 หากมีการใช้ไฟฟ้าในเวลา 

กลางวันด้วย	 ดังนั้น	 ในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการท�างาน 

ในเวลากลางวันอยู่แล้ว	 ย่อมจะสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้เต็มท่ี 

และประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากยิ่งข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 ต้องยอมรับว่า 

ท่ีผ่านมา	คนไทยยังขาดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งโซลาร์เซลล์	อีกท้ัง 

ยังมีความกงัวลเรือ่งการตดิตัง้อยู่มาก	 ท้ังเรื่องราคา	 ความคุ้มทุน	

เราจึงพัฒนาแอพพลิเคชัน	 ‘โซลาร์ลา’	(Solarlaa)	 ขึ้นมา	 โดยยึด 

แนวคิด	 ‘User	Friendly’	 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน	 ท�าให้ใช้งาน 

ได้สะดวกและง่ายท่ีสดุ	เพ่ือเข้าถงึกลุม่คนใช้ท่ีเป็น	End	User	จรงิๆ	

โดยจะโฟกัสไปยังตลาดบ้านเดี่ยวหรือหน่วยงานย่อย	 เพราะเป็น 

ฐานผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ของประเทศ”

	 ท้ังนี	้หากมองถงึความต้องการของคนท่ัวไปในเรือ่งโซลาร์เซลล์	

จะพบว่ามี	3	ส่วน	คอื	ต้องการความรู	้ต้องการการบรกิาร	และต้องการ

โปรดกัต์	ดงันัน้	แอพพลเิคชนัโซลาร์ลา	จะตอบโจทย์ความต้องการ

ครอบคลมุท้ัง	3	ส่วน	กล่าวคอื	การเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ	ให้ผูท่ี้สนใจ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือผู้ท่ีต้องการหาความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

สามารถเข้ามาใช้ได้ฟรโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย	นอกจากนี	้ส�าหรบั

ผูท่ี้ยังกงัวลเรือ่งการตดิตัง้อยู่มาก	ท้ังเรือ่งราคา	ความคุม้ทุน	ปัญหา

การตดิตัง้	โซลาร์ลากจ็ะช่วยในการค�านวณค่าใช้จ่าย	ความประหยัด	

และความคุ้มทุน	 รวมถึงหน่วยปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง	 

และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์อีกด้วย

	 ไม่เพยีงแต่จะช่วยสร้างความรูค้วามเข้าใจเท่านัน้	แอพพลเิคชัน

โซลาร์ลายังเป็นมาร์เก็ตเพลสออนไลน์	 เปิดช่องทางธุรกิจให้กับ

ตลาดสนิค้าท่ีเกีย่วข้องกบัการตดิตัง้โซลาร์เซลล์	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์	 ตัวแทนจ�าหน่าย	 บริษัทออกแบบติดตั้ง	 และบริษัท

ผู้รับเหมา	 โดยผู้ใช้สามารถหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาได้เอง

เบ็ดเสร็จภายในแอพฯ	เดียว	และในอนาคตแอพพลิเคชันโซลาร์ลา

จะพัฒนาเป็น	“โซลาร์	คอมมิวนิตี้”	(Solar	Community)	เพื่อเป็น

พืน้ท่ีส�าหรบัท้ังผูใ้ช้และผูท่ี้ไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์มาแชร์ประสบการณ์

และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	

	 ส�าหรับการใช้งาน	“โซลาร์ลา”	นั้น	สามารถใช้งานได้ง่ายๆ	ทั้ง

รปูแบบของเวบ็ไซต์	(www.solarlaa.com)	และโมไบล์แอพพลเิคชนั	

(Mobile	Application)	 ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเพลย์สโตร์	

(Play	Store)	 บนระบบแอนดรอยด์	 (Android)	 และแอพสโตร	์ 

(App	Store)	บนระบบ	iOS	นอกจากนี้	ยังสามารถเข้าใช้ผ่านทาง

โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมได้อีกด้วย	

	 โดยมีวิธีใช้ง่ายๆ	 เพียงแค่	3	 ข้ันตอนเท่านั้น	 ได้แก่	1.เลือก

รูปแบบการติดตั้ง	เช่น	โรงงาน	หลังคา	บ้าน	2.ใส่ข้อมูลค่าไฟฟ้า

แต่ละเดือน	 หรือขนาดพื้นท่ีติดตั้ง	(ตารางเมตร)	 และ	3.สถานท่ี 

ติดตั้ง	 (จังหวัดหรืออ�าเภอ)	 โดยโปรแกรมจะช่วยค�านวณขนาด 

การติดตั้ง	 จ�านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้รายเดือน	

รายปี	 และแสดงผลเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	

หลอดไฟ	แอร์	ตูเ้ยน็	ทีวี	นอกจากนี	้ยังช่วยค�านวณต้นทุนการตดิตัง้	

ระยะเวลาคืนทุน	และผลตอบแทนการลงทุนตลอดการใช้งาน	และ

ยังสามารถขอใบเสนอบรกิารเตม็รปูแบบของการตดิตัง้โซลาร์เซลล์	

พร้อมท้ังให้ค�าปรกึษาเพือ่ให้ผูใ้ช้สามารถตดัสนิใจท่ีจะใช้บรกิารจาก

ผู้ติดตั้งท่ีดีท่ีสุดอีกด้วย	 โดยข้อมูลท้ังหมดจะแสดงผลเป็นกราฟิก 

ที่สวยงามเข้าใจง่าย	

	 “หลงัจากท่ีเราเปิดตวัแอพพลเิคชนันีเ้ม่ือเดอืนกนัยายน	ปรากฏว่า

มกีารดาวน์โหลดแอพฯ	ไปแล้ว	1.4	หม่ืนครัง้	และคาดว่าจะเพิม่ข้ึน

เรือ่ยๆ	ท่ีผ่านมาคนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ	และมองว่าการตดิตัง้

โซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนท่ีสงู	ไม่คุม้ค่า	แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีพฒันา

ไปอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ราคาลดลงเรื่อยๆ	 ซ่ึงจริงๆ	 แล้ว	 เพียงแค่	 

3	-	4	ปีหลงัจากตดิตัง้กค็ุม้ค่าแล้ว	การท่ีแอพฯ	มกีารค�านวณต้นทุน

การติดตั้ง	การคืนทุนเพื่อให้เห็นระยะเวลาความคุ้มค่าโดยละเอียด	 

ก็จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ผู้คิดจะใช้โซลาร์เซลล์ตัดสินใจได้ง่ายข้ึน	

และจะช่วยผลกัดนัให้คนไทยหันมาใช้โซลาร์เซลล์พลงังานทางเลอืกนี้ 

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต”	ประภารัตน์กล่าวในตอนท้าย

มาร์เก็ตเพลสโซลาร์เซลล์เจ้าแรกของไทย

นอร์ติส กรุ๊ป เปิดตัวแอพฯ “โซลาร์ลา”

ปัญหาภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนทรัพยากรเป็นปัจจัยที่ท�าให้ทั่วโลกหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน และเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งด้วยภูมิประเทศของไทยที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร ท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูง ประกอบกับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาอย่างรุดหน้า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดลงเรื่อยๆ บุคคลทั่วไปจึงหันมาสนใจพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
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บางคนอาจคิดว่า ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการท�าให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้  

เป็นปัญหาที่หนักและยากเกินก�าลังที่คนไม่กี่คนจะสามารถท�าได้ แต่ความคิดที่อยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้นี้ ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีที่ท�าให้เกิด Startup  

น้องใหม่ที่เติบโตเร็วในระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี!

	 ท�ำไปได้	 2-3	 เดือน	 มีงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ชิ้นหนึ่งออกมำบอกว่ำ	 ปัญหำที่หนักที่สุดของไทย	 อันดับหนึ่งคือ	

กำรเมือง	อันดับสองคือ	ภำษำอังกฤษ	ซึ่งอันดับหนึ่งกับอันดับสอง

นี่ห่ำงกันแค่	2	เปอร์เซ็นต์เอง	เลยอยำกจะมุ่งมั่นกับมันสัก	10	ปี 

ว่ำจะเปล่ียนแปลงปัญหำนี้ได้ม้ัย	 จนกลำยเป็น	 Inspiration	 ของ 

ตัวเรำเองไปแล้ว	

คิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ต้องเป็นคุณ

 ทรอย :	 ตอนนั้นผมท�ำไอแซคที่ติดลบให้มันโตขึ้นมำได้	 

30	 เปอร์เซ็นต์	 เพรำะผมท�ำเป็นธุรกิจ	 แต่จริงๆ	 มันเป็น	 Social	

Enterprise	 100	 เปอร์เซ็นต์	 ได้เงินเดือนเดือนละ	 8,000	 บำท	 

แล้วตอนท�ำมีทีมฟูลไทม์	 4	 คน	 เป็นคนมองโกเลีย	 อินโดนีเซีย	

มำเลเซีย	 และคนไทย	 คือจริงๆ	 ก่อนหน้ำนี้ไอแซครันองค์กร 

แบบอนิเตอร์เนชัน่แนลมำตลอด	ไม่เคยรนัแบบโลคลั	ประธำนก่อนหน้ำ

กเ็ป็นคนต่ำงชำต	ิช่วงก่อนหน้ำผมมสึีนำมด้ิวย	ทกุคนกระจดักระจำย

เลิกท�ำกันหมด	 ผมก็ท�ำข้ึนมำจำกแบ็กกรำวนด์ที่งงๆ	 เพรำะผม

เรียนฟิล์มมำ	เป็นประธำนที่เด็กที่สุดในโลก	ซึ่งคีย์หลักของไอแซค

คอื	กำรท�ำนกัศึกษำแลกเปล่ียนระหว่ำงประเทศ	คนไทยไม่เข้ำใจว่ำ

ท�ำไมจะต้องแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ	 ผมเลยเปลี่ยน	 Key	

Message	 ใหม่คือ	 เรำสร้ำง	 Local	 Leader	 เพื่อมำเปลี่ยน

ประเทศไทย	ฉะนั้นถ้ำเขำสมัครเข้ำมำ	เรำเปลี่ยนชีวิตเขำ	แล้วเขำ

ไปเปลี่ยนสังคมที่โน่น	 เอำคนที่โน่นเข้ำมำเปลี่ยนสังคมไทย	 

สิ่งที่จะได้คือ	ได้พัฒนำตัวเองจำกข้ำงใน		

 ทรอย-ธกานต์ อานันโทไทย	 และ จุ๊ย-ชื่นชีวัน วงษ์เสรี	 คือ

ตัวอย่ำงหนุ่มสำวรุ่นใหม่	 ที่ประสบควำมส�ำเร็จจำกกำรเริ่มต้น 

ท�ำธุรกิจที่ใช้แรงบันดำลใจหล่อเลี้ยง	 ท�ำให้ทั้งคู ่กลำยมำเป็น	 

Co-Founder	ของ	Globish	Academia	สถำบนัเรยีนภำษำองักฤษ

ออนไลน์…จำกจุดเริม่ต้นท่ีไม่มใีครรูจ้กั	มนีกัเรยีนไม่กีค่น	มำถึงวนันี	้

Globish	 นอกจำกจะมีนักเรียนเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองแล้ว	 

ยังเป็น	EdTech	เพียงไม่กี่รำยที่พร้อมจะทะยำนออกต่ำงประเทศ

อีกด้วย

อะไรท�าให้คุณก้าวสู่การเป็น Startup 

 ทรอย :	 จริงๆ	 เริ่มจำกตอนที่ผมเป็นประธำนชมรมไอแซค	

(AIESEC)	เป็นองค์กรทีพ่ฒันำและแลกเปลีย่นผูน้�ำนกัศึกษำระหว่ำง

ประเทศ	 ตอนนั้นมีสมำชิกประมำณ	 300	 คน	 ช่วงนั้นได้มีโอกำส 

พบกับคุณมำซำฮิโระ	 ซำกำตะ	 ซึ่งเป็นนักธุรกิจชำวญี่ปุ่นอำยุกว่ำ	

70	ปี	เขำบนิมำเมอืงไทยมำดวู่ำองค์กรน้ี	50	ปีพฒันำเป็นยงัไงบ้ำง	

เขำก็มำเจอผม	 เขำก็เลยมำเล่ำไอเดียกำรสอนภำษำอังกฤษแบบ 

ตัวต่อตัวของชำวเอเชียกับชำวยุโรปท่ีญี่ปุ่นว่ำ	 มันประสบควำม

ส�ำเร็จมำก	 ผมฟังแล้วก็คิดว่ำน่ำสนใจดี	 เขำก็เริ่มท�ำของเขำไป 

โดยเรำกใ็ห้คอนเนก็ชนัทีม่	ีเช่น	มเีพือ่นชำวฟิลปิปินส์	กำรจดบรษิทั

ในประเทศไทยต้องท�ำที่ไหน	 ผ่ำนไป	 6-7	 เดือน	 ผมหมดเทอม 

กำรเป็นประธำนไอแซคพอดี	ก็เลยได้กลับมำคุยกันต่อ	เขำบอกว่ำ

ยังไม่มีซีอีโอผมสนใจมั้ย	ผมก็เลยมำชวนจุ๊ยแล้วก็เริ่มไปพร้อมกัน

ธกานต์ อานันโทไทย

ชื่นชีวัน วงษ์เสรี

	 ถำมว่ำ	แล้วท�ำไมผมถึงสนใจเข้ำมำที่ไอแซค	ตอนที่เรียนฟิล์ม	

อำจำรย์บอกว่ำ	 ถ้ำอยำกเป็นผู้ก�ำกับฯ	 ท่ีเก่ง	 ต้องไปเจอโลก 

เจอคนเยอะๆ	ตอนน้ันเพิง่กลับจำกเยอรมนเีป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่น

ที่เยอรมนีปีหนึ่ง	 แล้วมำเจอองค์กรนี้โปรโมตเรื่องควำมเป็นผู้น�ำ	 

ก็คิดว่ำอยำกจะท�ำงำนท่ีไม่ตำมใคร	 บังเอิญภำษำอังกฤษผมด	ี 

ก็เลยมำท�ำงำนที่นี่ตั้งแต่เรียนมหำวิทยำลัย	

	 ส�ำหรับคุณมำซำฮิโระ	 ซำกำตะนี้	 เขำท�ำธุรกิจในเมืองไทย 

มำเกอืบ	20	ปี	ทีจ่รงิทีเ่ขำเริม่ท�ำเพรำะเขำอยำกแก้ปัญหำด้ำนกำร

ศึกษำให้เมืองไทย	 แล้วเขำคิดว่ำอยำกท�ำอะไรสักอย่ำง	 แต่ด้วย 

อำยุเขำท�ำเองไม่ได้	 ก็เลยหำเด็กรุ่นใหม่มำท�ำแทน	 โดยเขำลงทุน	

ซึง่ผมถูกใจแนวคิดของคนญีปุ่น่	อยำกรูว่้ำถ้ำจะประสบควำมส�ำเรจ็

ให้ได้เหมือนคนญี่ปุ่นจะต้องท�ำยังไง	ผมกึ่งๆ	เป็นลูกแหง่เดินตำม

รุ่นพี่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่รุ่นพี่ท�ำเอำไว้	

ช่วงที่ได้ท�างานกับคุณมาซาฮิโระ ซากาตะ 

คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

 ทรอย :	เยอะมำก	ได้รู้ทั้งข้อดีและข้อเสีย	ข้อเสียคือ	รู้ว่ำอะไร

ท่ีมันใช้ไม่ได้	 เช่น	 กำรเดินเข้ำเสนอโปรเจกต์นี้ในมหำวิทยำลัย

ต่ำงๆ	 โดยมีแค็ตตำล็อก	 แล้วท�ำอย่ำงน้ีไปเรื่อยๆ	 ซึ่งมันเหมือน 

กำรท�ำงำนของโตโยต้ำที่เน้นให้โรงงำนท�ำเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ	 แต่มัน

ไม่เวิร์ก	กำรเดินเข้ำมหำวิทยำลัยมนัอำจจะได้ผล	ซึง่ท่ีญีปุ่่นพอเขำ

เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เขำจะเปิดรับมำกกว่ำ	 แต่ไม่เหมำะกับนิสัย

คนไทย	 ที่ไทยคณบดีเขำจะมองว่ำ	 เขำมีคลำสภำษำอังกฤษอยู ่
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เงินที่ได้จากการระดมทุนคุณเอาไปลงทุนอะไรบ้าง 

 ทรอย : เอาไปขยายทีม เดิมทีมมีแค่ 4 คน ตอนนี้มี 20 คน 

แล้วมีคนต่างชาติด้วย ท�าให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้มากขึ้น  

ไปซื้อคอนเซปต์มาจากอเมริกา ทางเทคโนโลยีก็มีวีดิโอคอล  

ระบบบุ๊กก้ิงเป็นแบบเรียลไทม์ ท�าโฆษณาในเฟซบุ๊กกับ Google 

แล้วปีหน้าเราจะมีแอพพลิเคชัน 

การพลิกมาเป็น Startup ท�าให้คุณต้องปรับตัวยังไงบ้าง 

 ทรอย : จริงๆ Startup เป็นการเบิร์นเงินให้โตให้เร็วท่ีสุด  

แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เราโอเปอเรตแบบไหน เราโอเปอเรตแบบ  

SME เราพยายาม Break Even ไม่ได้พยายามหา User Growth 

แต่อยาก Break Even ให้ได้ต้นปีหน้า ถ้า Break Even ได้ มูลค่า

บริษัทสูงข้ึน ก็พร้อมจะดมทนุรอบใหม่เพือ่ท�าให้บริษัทเราโตอีก คอื

โดยวิถีทางธุรกิจเราเป็น Startup เราระดมทุนเพื่อท�าให้ธุรกิจโต 

เพียงแต่การบริหารไม่ได้บริหารแบบ Startup ที่ต้องเร่งโต  

เราบริหารแบบ SME เพราะถ้าเป็น Startup ก็ดู User อย่างเดียว 

ท�ายงัไงให้คนรูจ้กั แต่ SME คอืดูว่าสถานการณ์ตอนนัน้อะไรส�าคญั

ที่สุดกับบริษัท ถ้าตอนนั้นเป็นเรื่องการท�า Break Even Point ได้ 

กเ็ป็นเรือ่งนัน้ ถ้าตอนนัน้เป็นเรือ่งการพฒันาโปรดกัต์กต้็องพฒันา

โปรดักต์ แต่ง่ายๆ เลยนะเราเป็นไฮบริด

 

การตลาด 3,000 บาทในช่วงเริม่ต้นท�าอย่างไร และได้ผลแค่ไหน 

 ทรอย : ในตอนแรกเลยผมไปขอเงินจากนักลงทุนมานิดหนึ่ง

แล้วให้คนเรียนฟรี 20 คน แล้วหวังให้ 20 คนนี้บอกต่อ จากนั้น 

เราก็เก็บเงินคลาสละ 80 บาทต่อ 25 นาที ซึ่งถูกมาก ตอนนั้น 

กเ็ริม่ได้ฟีดแบ็ก แล้วก็เริ่มบอกต่อ แล้วก็โทร.จองกันเองในเอ็กเซล 

จากนัน้ระหว่างรอลกูค้าเข้ามากว็ิง่ตามมหาวทิยาลยั 20 มหาวทิยาลัย 

ผมไปเจออธิการบดี คณบดีมาหมด มันเป็นกลยุทธ์ของคนญี่ปุ่น 

ที่ว่าเราต้องปลั๊กอินเข้าไปในระบบการศึกษาให้ได้ 

 จุย๊ : เราเคยไปออกบูธ๊ทีเ่จ้าของสถาบนัการศกึษามาประชมุกนั

ที่อุดรธานี แล้วเราก็ไปแนะน�าโปรดักต์เรา แต่ไม่มีที่ไหนรับเลย 

นอกจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลักสูตรอินเตอร์ที่เขาไปเจอ

ปัญหาว่า เด็กไทยเรียนหลักสูตรอินเตอร์แล้วปรับตัวไม่ได้ เขาซื้อ

โปรดกัต์เราคอืให้เราเข้าไปรนัการเรยีนออนไลน์ให้เลยในมหาวทิยาลยั 

ถือเป็น B2B เป็นเจ้าแรก ตอนนั้นก็เลยช่วยได้เยอะ จากนั้นเราก็

ไปหาสถาบนัสอนภาษา Mind English ทีม่ ี20 กว่าสาขา หน้าเวบ็ไซต์

เขาเขียนว่า อยากปฏิวตักิารศึกษาไทย ก็ขอเข้าไปเจอ คุยกับเขาว่า

เรามั่นใจว่าคนที่มาเรียนที่นี่กลับบ้านไปไม่ท�าอะไร เอาอย่างนี้มั้ย 

มาฝึกภาษาอังกฤษกับเรา เราขายให้ราคาเท่าทุนเลย ก�าไรทางนี้

เอาไป ที่เราท�าอย่างนี้ก็เพราะแค่อยากท�าให้ Globish เป็นที่รู้จัก

เฉยๆ 

 หลังจากที่เรายอมเก็บเงินค่าคลาสละ 80 บาท พอนักเรียน 

เริ่มมากขึ้นๆ เราก็ค่อยๆ ขยับขึ้นราคาไปเรื่อยๆ เป็น 120 บาท 

160 บาท 180 บาท จนตอนนี้ 200 บาทต่อ 25 นาที ซึ่งระบบเรา

ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามไปด้วย 

ท่ามกลางสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีอยู่มากมาย ในฐานะ

ทีคุ่ณเป็นมวยรองและเงนิทนุน้อย มคีวามยากล�าบากในช่วง

เริ่มต้นอย่างไรบ้าง

 ทรอย : จรงิๆ ในตอนเริม่ต้นนีก็่ยากพอๆ กบัตอนนี ้คอืในช่วงแรก

อาจจะต้องใช้พลังใจเยอะหน่อย ใช้พลังสมองน้อยหน่อย แต่ตอนน้ี

เราใช้สมองเยอะหน่อย เหมือนว่ิงมาราธอนตอนแรกยังได้ชมทาง

ชมอะไรอยู่ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ต้องหาวิธีที่จะวิ่งต่อไปอีก

 จุ๊ย : ตอนนั้นอาจจะเร่ิมท�าก็ถือว่าได้เรียนรู้ เจ๊งก็ไม่เป็นไร  

แต่ตอนนีถ้้าเจ๊งมามคีนอกี 20 คนอยูกั่บเราด้วย ฉะนัน้มนัก็ยากกว่า

แล้วตอนนั้นท�าไมจุ๊ยเลือกมาท�างานกับทรอย 

 จุ๊ย : ตอนที่ทรอยมาชวนจุ๊ย จุ๊ยท�างานที่ยูนิโคล่มีเงินดือน 

40,000-50,000 บาท อย่างหนึ่งเพราะคิดว่าอยากเก่งเร็วๆ  

เคยอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าหลังเรียนจบสิ่งส�าคัญท่ีสุดไม่ใช ่

เรื่องการหาเงิน แต่ว่าต้องท�ายังไงให้ตัวเองเติบโต ให้ได้เรียนรู้  

และเก่งท่ีสุด พอเจอทรอยก็คิดว่า เท่ว่ะ เป็นประธานองค์กร  

พอเจอกันก็รู้ว่าอยู่กับคนนี้เก่งชัวร์ เขาอยากท�าอะไรเพื่อสังคม  

โปรดักต์ที่ท�า Globish ก็ตอบสนองเรา เราเองก็อยากพูดภาษา

อังกฤษได้ ก็เลยท�า พอได้ท�างานไปเรื่อยๆ เขาเป็นคนท่ีให ้

ความส�าคญักบัคนมากๆ Globish คือคนทีม่ารวมกนัไม่ใช่บสิซิเนส

โมเดล ไม่ไช่โปรดักต์ คนที่มีคุณภาพ หาเงินเดือนละหลายแสนได้ 

คนที่จบมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลกมาแต่มารับเงินเดือน 

ไม่กี่หมื่นบาท เพราะเห็น Value เพราะทรอยพัฒนาคนได้ รู้ว่า 

ถ้าอยู่ท่ีนี่มันเปล่ียนแปลงได้ เขาสามารถท�าให้คนเชื่อตรงนี้ได้  

แล้วเป็นคนที่คิดกลยุทธ์เก่งมาก มีความครีเอทิฟแบบผู้ก�ากับฯ

 แต่เหตผุลท่ีทรอยให้จุย๊มาอยูใ่น Globish คอืจุ๊ยพดูภาษาองักฤษ

ไม่ได้ตอนแรก ทั้งๆ ที่จุ๊ยเป็นคนเรียนเก่ง เรียนได้เกรด 4 ตลอด 

ภาษาอังกฤษคะแนนสอบดีมาก แต่พอวันแรกที่มาเจอเพื่อนทรอย

ที่เป็นคนอินโดนีเซียเราพูดไม่ได้เลย เพราะเราคิดค�าศัพท์ไม่ทัน 

เขาก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมจุ๊ยถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เลยอยากให้มา

ท�างานด้วยกันเพือ่จะได้รูว่้าท�าไม แต่พอท�างานใน Globish ปีกว่าๆ 

จะเจอคนต่างชาติเยอะๆ ได้คุยกับโค้ช ลองเรียนด้วยตัวเองด้วย

จะได้รู้ว่าโค้ชคนไหนสอนเก่งไม่เก่ง เราก็ค่อยพัฒนาจนตอนนี้ 

พูดบนเวทีได้ 

 ทรอย : ผมออกแนวเป็นผูก้�ากับฯ ต้องหานกัแสดง ท�าไมเลอืกจุย๊ 

คนมองเข้ามาเขาจ�าไม่ได้หรอกว่าผูก้�ากับฯ เป็นใคร ผมเจอจุย๊กว่็า

นีค่อื Globish เพราะ Globish ต้องเป็นคนทีม่พีลงัเยอะๆ พร้อมจะ

ช่วยเหลือ อันนั้นเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ แต่จริงๆ เขาเป็นคน 

มีพลังจริงๆ โปรเจ็กต์ 3-4 โปรเจ็กต์ เขาเป็นคนเดียวที่ท�างานด้วย

ตั้งแต่ 7 โมงเช้าแล้วผมหลับไปก่อน คือพลังท่ีจะท�ามันเลย 

ผมไปแล้ว เขาไม่ธรรมดาต่อให้เป็นดารา คนก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่

ดารา ผมอยากได้คนทีไ่ม่ธรรมดามาอยูก่บัคนทีเ่รยีนภาษาองักฤษ

 แล้วจุ๊ยเสียสละเงินเดือน 40,000-50,000 บาทท่ีท�างานอยู่ 

ยูนิโคล่ มารับเงินเดือน 8,000 บาทในช่วงแรก และไม่ได้เงินอีก  

4-5 เดือนเต็ม ช่วงที่เปลี่ยนจาก SME มาเป็น Startup ผมไม่เอา

เงินเดือนเลย เป็นช่วงที่เราให้คุณมาซาฮิโระหยุดลงทุนแล้ว 

เราพยายามดแูลตวัเองแล้วหาเงนิลงทนุก้อนใหม่แล้วเป็น Startup 

ช่วงนัน้ไม่มเีงนิเดือน ผมไม่ค่อยล�าบาก ผมเรยีนปรญิญาโทไปด้วย

แล้วพ่อแม่จ้างผมเรียน จุ๊ยใช้เงินเก็บท่ีท�าจากยูนิโคล่ 4 เดือน  

ครึ่งปีที่ไม่มีเงินเดือน 

 จุ ๊ย : ตอนนั้นจุ๊ยคิดว่าจะไปหางานพิเศษดีมั้ย แต่ในวันท่ี 

เงินเก็บมาเป็นแสนหมด วันน้ันร้องไห้หนกัมาก พ่อแม่เห็น ก็คยุกับ

พ่อว่าจะขายหุ้นท่ีจุ๊ยมีอยู่ให้ทรอยเอาเงินมาใช้ต่อ พ่อก็บอกว่า 

ไม่ต้องขายหุน้หรอกท�ามาขนาดนีแ้ล้ว เดีย๋วช่วยซพัพอร์ตเดอืนละ

หมื่น แต่พอเริ่มมีเงินจากลูกค้ามาเลี้ยงเราบ้าง แล้วพอมีเงินจาก 

Startup เข้ามาก็สบายบ้าง 

แนวคิดในการท�างานขององค์กรที่คนรุ่นใหม่บริหาร

เป็นยังไงบ้าง

 จุย๊ : ช่วงแรกๆ เลย เรานัง่ท�างานกนัทีร้่านกาแฟ เหมือนคยุกัน

แค่ว่าอยากท�างานทีท่กุวนัตืน่เช้ามาอยากลกุขึน้มาท�างาน ผ่านมา 

2 ปีกว่าๆ เราก็ยังอยากลืมตามาท�างานอยู่ทุกวัน พออยากท�างาน

ในวัฒนธรรมวัยรุ่นมันสนุก อยากเรียนรู้ตลอดเวลา ถ้ามันไม่มี

บริษัทไหนที่มีวัฒนธรรมแบบน้ันเราก็สร้างวัฒนธรรมแบบนั้น 

ขึ้นมากันเอง ฉะนั้นวัฒนธรรมของ Globish คือทุกคนที่มาท�างาน 

Globish ไม่ใช่เพราะอยากรวย แต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ในสังคม อีกเรื่องหนึ่งคือ Learning ทุกคนมาเพราะอยากเรียนรู้ 

ทุกคนเป็นเด็กจบใหม่ บางคนยังไม่จบเลยด้วยซ�้า แต่มาท�าท่ีนี่ 

ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน พอเราจะบุกตลาด B2B ก็ไม่มี

ใครรู้หรอกว่าต้องท�ายังไง เราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน อีกอันคือ 

แล้วท�าไมต้องมาเรียนเพิ่ม แล้วเขามองว่าเรายังไม่มีฐานลูกค้า  

เลยยงัไม่มใีครกล้าท่ีจะใช้ของเรา ผมเลยบอกกบัคุณมาซาฮิโระว่า 

เราต้องไปหาลูกค้าจาก B2C ก่อนนะ ถ้าเราได้ลูกค้ามาระดับหนึ่ง

ถงึจะไปโชว์ B2B ได้ว่า มันเวร์ิกแล้ว แต่คณุมาซาฮโิระเขาจะบอกว่า 

เรายังพยายามไม่มากพอ แล้วการท�าตลาด B2C จะต้องใช้งบ 

การตลาดเยอะ นอกจากน้ี ทางคุณมาซาฮโิระ เขาจะเน้นความพร้อม

มากๆ รอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยท�า เรามีครูเกือบ 300 คน  

ทั้งๆ ที่ตอนนั้นแทบจะยังไม่มีนักเรียนเลย แต่หลังจากที่ท�าไป 

สักพัก เราก็บอกเขาว่าเราต้องท�าในแบบใหม่ แต่เขาไม่เข้าใจว่า 

Digital Economy ว่าเป็นยังไง เขาไม่เข้าใจโมเดล Startup  

เป็นยังไง แต่ผมบอกเขาว่า ถ้าเราเป็น SME ต่อไปคงไม่รอด  

เพราะถ้าเราไม่ท�าให้คนรูจ้กัเราเรว็ทีส่ดุโดยเอาเงนินอกระบบเข้ามา

เราตายแน่ พอเราพลิกตัวจาก SME เป็น Startup เขาก็เหลือหุ้น

นดิหน่อย ฉะนัน้นีคื่อสิง่ท่ีรูส้กึว่าไม่เวร์ิก แต่สิง่ท่ีรูส้กึว่าเวร์ิกมากๆ 

คอืไลฟ์สไตล์ ผมมีโอกาสบนิไปเปิดบรษิทัท่ีฟิลปิปินส์กบัเขา เขาจะ

ตืน่ต ี5 เพือ่ออกก�าลงักาย น่ังส่งอเีมล 6 โมงถงึ 7 โมงเช้า จากนั้น

จะไล่มตีติง้ทัง้หมด วันหนึง่มปีระมาณ 5-6 มตีติง้ แล้วจะเชก็อีเมล

ประมาณวันละ 3 ครั้ง ที่ส�าคัญคือ เวลาที่เขาคุยกับผม เขาจะสอน

เหมือนเปิดโลกให้เรา ท�าให้ผมเห็นภาพใหญ่มากๆ  

แล้วคุณท�าอย่างไร จงึท�าให้คุณมาซาฮโิระ ซากาตะ ยอมเปล่ียน

มาเป็น Startup เพราะเขาก็ต้องลดหุ้นตัวเองลงมาเหลือ

นิดเดียว 

 ทรอย : ผมใช้เวลา 4 เดือนเต็มในการพูดกับคุณมาซาฮิโระ  

ซากาตะ ก็บอกเขาไปว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินเดือนผม มันเหมือนกับ

การละลายแม่น�้า เพราะมันจะหายไปเลย เราต้องเอาทุนจากที่อื่น

เข้ามา แล้วเขาต้องยอมลดหุ้นเราลง ไม่อย่างนั้นทีมเราจะตาย  

เขากจ็ะบอกว่า ให้ผมลองดกู่อน ท�าตามท่ีเขาบอก ซึง่ผมกท็�าตาม

เขาบอกหมด ท�ามา 2 เดือนมันก็ไม่เวิร์ก จริงๆ สุดท้ายเลย 

ผมยื่นค�าขาดว่า ถ้าสิ้นเดือนนี้ไม่เวิร์ก ผมไม่อยากท�าแล้ว ค�าว่า 

ไม่อยากท�าหมายถึงผมจะไม่คุมทีม ยอมเป็นลูกจ้างเขา แต่จะ 

ไม่เอาใครมาเสี่ยงด้วย สุดท้ายเขาก็ยอม เขามีหุ้นเหลือประมาณ 

10 เปอร์เซ็นต์ โดยเขาก็ขอว่า ถ้ามันจะเปลี่ยนเขาขอคงความเป็น

ผู้ก่อตั้งอยู่นะ ผมก็ตกลง ถ้าจะมีการอ้างอิงว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งก็จะ

ต้องเป็นเขา ซึ่งผมคิดว่าตัวเขาไม่ได้เสียใจที่โดนลดหุ้นนะ แต่เขา

ไม่แน่ใจว่า ผมจะท�าได้มากกว่า คือ Startup เป็นรูปแบบที่เขา 

ไม่ถนดั เขาชอบทีจ่ะคุมคนเดยีว แต่คราวน้ีผมต้องคมุ เขากถ็ามว่า

คุณท�าไหวเหรอ ผมก็ว่าไหวไม่ไหวไม่รู้ แต่ที่ผ่านมามันไม่เวิร์ก 

อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ท�าให้คุณพลิกมาเป็น Startup 

 จุ๊ย : จริงๆ จังหวะน้ันมีอีเมลส่งมาเชิญให้ไป Pitching คือ 

เขาเอา Startup จากสิงคโปร์มา Pitch ในเมืองไทย เขาอยากได้

คนจากเมืองไทยไป Pitch ด้วย อาจารย์ที่เป็นซีอีโอรู้จักกับจุ๊ยก็ว่า

มาลองดูเล่นๆ เราก็นึกว่าเล่นๆ เราก็ไปแบบเด็กๆ เลย วาดไป

เป็นกระดาษเลย ไปพรีเซ้นต์ 

 ทรอย : เราไป Pitch แล้วเขาก็ถามอยากได้เงินเท่าไหร่  

ผมก็มานี่มาขอเงินเหรอ ผมก็บอกผมไม่รู้แล้วจะให้เท่าไหร่ล่ะ 

เขาหัวเราะกันหมดเลย คือตอนที่ไป ผมแค่อยากหาไอเดีย ไม่ได้

คิดถึงเรื่องการขอเงิน แต่เขาก็สนใจเรียกเราเข้าไปคุยอีกรอบหนึ่ง 

เขาก็ถามว่าเราใช้งบมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่ เราก็บอกว่าใช้ไป  

3,000 บาท ได้นักเรียนมาแล้ว 100 คน เขาบอกท�ากันได้ยังไง  

เราก็บอกไม่มีสตางค์ก็เข้าตามมหาวิทยาลัยเอา แล้วก็วิ่งตาม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษท่ีอื่นขอเอาโปรดักต์เข้าไป เว็บไซต์ก็ 

ยังไม่เสร็จดี เขาบอกใช้ระบบอะไร ก็ใช้เอ็กเซลจัดการ มีทีมกี่คน 

มีฟูลไทม์ 2 คน พาร์ตไทม์ 2 คน แล้วเขาก็ช่วยปั้นเรามา 8 เดือน 

ส่งเราไปออกรายการเสือติดปีกแล้วได้เงินมา

 จุ๊ย : เราได้เงินมา 3 ก้อน จากรายการเสือติดปีก จาก VC  

และ Angle รวมๆ 7 ล้านบาท 
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Team Plerk มาจาก Play+Work คือเราท�างานไปเล่นไป ท�างาน

แล้วมีความสุข

 ทรอย : ผมจะไม่รับใครเข้ามาท�างานกับ Globish ถ้าไม่ท�า 

ให้ชีวิตเขาดีขึ้น ผมจะดูว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไร  

ถ้าเป้าหมายในชีวิตเขามีส่วนที่ Globish สามารถตอบโจทย์ได ้

ก็ยินดีที่จะท�างานกับเขา ถ้าเขาไม่อยากท�า Globish แต่ผมไปรู้ว่า

เขามี Passion ด้านนี้ เขาสามารถมาตอบโจทย์ผมได้ ผมสามารถ

เซลล์ไอเดียว่า เราอยู่ในจุดที่จะท�าให้เขาไปได้ไกลกว่านี้ ผมจะ 

บอกว่า Globish เป็นปุ่มเร่งโต ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบ Globish 

เก่งขึ้นแน่ๆ และเปลี่ยนแปลงได้ ซ่ึงถ้าเขาไม่อินกับตรงนี้เจ๋ง 

แค่ไหนเราก็ไม่รับ

 

ผมมองว่า

สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุไม่ใช่เป้าหมาย 

แต่สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื การเตบิโต 

ถ้าเราอยากได้ 100 บาท 

เราอาจจะไม่ได้ 100 บาท

ภายใน 10 วนั แต่เราจะรู้ว่า

ทีผ่่านมาเราโตก่ีเปอร์เซ็นต์

ต้องให้สัดส่วนระหว่าง B2C และ B2B เป็น 50:50 ให้ได้ คือ 

ในตอนแรกเราคาดว่านักเรียนของเราจะเป็นนักศึกษา แต่ไม่ใช่ 

ลูกค้าจะเป็นพนกังานออฟฟิศท่ีต้องการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ

เพือ่เลือ่นขัน้ ฉะนัน้เราคดิว่าถ้าเราเจาะเข้าลกัษณะ B2B จะตรงกว่า 

คุณคาดหวังการเติบโตของ Globish ไว้อย่างไรบ้าง 

 ทรอย : ทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาชีวิตต้องมา 

เรียนที่ Globish ปีหน้าเราจะขึ้นเป็นผู้น�า ในความเป็นจริง ถามว่า

เราเล็กมั้ย ปีที่แล้วแทบไม่มีคนรู้จักเราเลย แต่ปีนี้ถ้าใครพูดถึง 

EdTech ชื่อ Globish เป็นชื่อแรกๆ ตอนนี้วงการ Startup รู้จัก 

เราหมด บอร์ดบริหารของบริษัทใหญ่ๆ อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ 

มัน่ใจว่ารูจ้กัเราหมดแล้ว ฉะนัน้ปีหน้าถ้าเราได้เข้าโปรโมตในบรษิทั

เหล่านั้นได้เม่ือไหร่ เราก็จะเป็นผู้น�า นี่คือเหตุผลท่ีท�าให้คิดว่า 

เราจะเป็นผู้น�าได้ 

 ส่วนเป้าหมาย Globish ในอาเซียน ผมต้องการให้ Globish 

ต้องเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ในปี พ.ศ.2563 โดย Globish จะโต

แบบร้านอาหารจีน ไม่ใช่โตแบบฟูจิ คือเอาแนวคิดโนว์ฮาวทั้งหมด

ไปแล้วหาพาร์ตเนอร์ท่ีเป็นโลคัลให้เป็นผู้ท�า โดยจะเริ่มปีหน้า 

ประเทศเป้าหมายในปีหน้าคือ ประเทศอินโดนีเซียกับเวียดนาม 

จากนัน้กจ็นี เพราะคนพดูถงึเยอะกน่็าจะลองด ูถ้าเข้าจีนได้อาจจะ

ท�าให้เราเพิม่ภาษาจนีเข้าไปใน Globish ด้วยนอกจากภาษาองักฤษ 

เพราะเราเองกไ็ม่ได้โฟกสัแค่ให้คนพดูภาษาองักฤษได้ แต่โฟกัสให้

คนมีทักษะทางภาษาที่สามารถเอาไปใช้สู้กับคนอื่นได้

หลักสูตร Globish มีแนวคิดอย่างไร

 ทรอย : ตอนแรกเลยเราจ้างคนที่จบด้านนี้ที่ฟ ิลิปปินส ์

ท�าหลักสูตรให้หมดเงนิไปเยอะ แต่ตอนนีเ้ปล่ียนแล้ว ผมได้คนเก่ง

เป็นเพือ่นชาวมองโกเลียทีเ่คยท�าหลักสูตรเทรนนิง่เมอืงไทยมาก่อน 

แล้วจับกับไลเซนส์ที่ไปซื้อของ Globish มา เอาตรงนี้มารวมกัน 

แล้วเป็นหลักสูตรของเราเอง เอาที่มันส�าเร็จใน 25 ประเทศ 

ทั่วโลกมา แล้วเอามาใส่ความเป็นไทยมากขึ้น คือผมมองเห็นว่า 

มันต ้องมีหัวใจ แล ้วหัวใจคือต ้องพูดภาษาอังกฤษให ้ได ้  

ด้วยอาจารย์อย่างเดียวมันอาจไม่ได้ฉับพลัน มันอาจต้องมีทิศทาง

ที่จะไป มีมาตรฐาน 

 คอนเซปต์ของ Globish คือภาษาอังกฤษที่อยู่นอกห้องเรียน 

ภาษาอังกฤษที่คน 95 เปอร์เซ็นต์ท่ัวโลกใช้กันจริงๆ ไปคุยกัน

แกรมมาถูกผิดบ้าง ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เรียนไป 12 ปี แล้วจ�าได้

แต่แกรมมาแล้วไม่ได้ใช้ คอนเซปต์คือท�าให้พูดภาษาอังกฤษได้  

เราไม่ใช่สถาบนักวดวชิา แต่เป็นการเสรมิทกัษะทีเ่ขาขาด แล้วเรยีน

ออนไลน์ที่บ้าน ของเราเป็นบริษัทไทยเกือบเจ้าเดียวที่ท�าตอนนี้  

สถานการณ์ ณ วันนี้ ของ Globish เป็นยังไงบ้าง 

 จุ๊ย : ตอนนี้เรามีนักเรียนประมาณ 2,000-3,000 คน แต่ที ่

แอ็กทีฟเร่ือยๆ เดือนละ 400-500 คน ช่วงเวลาประมาณ 2 ปี  

เราโตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 

 ทรอย : ตอนแรกเราตั้งใจจะให้เป็น B2B แต่พอออกรายการ

เสือติดปีกมันชิฟไป B2C หมดเลย ตอนนี้สัดส่วนที่เป็น B2C 

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่เราตั้งเป้าหมายว่าก่อนกลางปีหน้า 

13

p10-14 Interview.indd   13 12/7/2559 BE   7:14 PM



โดยวถีิทางธรุกิจเราเป็น 

Startup เราระดมทนุ

เพ่ือท�าให้ธุรกิจโต เพียงแต่

การบริหารไม่ได้บริหารแบบ 

Startup ทีต้่องเร่งโต 

เราบริหารแบบ SME 

เพราะถ้าเป็น Startup 

ก็ด ูUser อย่างเดยีว 

ท�ายังไงให้คนรู้จัก

เป้าหมายของการท�าธุรกิจคือเรื่องเงิน แต่ดูเหมือนคุณ 

ไม่ได้คิดเช่นนั้น

 ทรอย : ผมมองว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดไม่ใช่เป้าหมาย แต่สิ่งส�าคัญ

ทีส่ดุคือการเตบิโต ถ้าเราอยากได้ 100 บาท เราอาจจะไม่ได้ 100 บาท

ภายใน 10 วัน แต่เราจะรู้ว่าที่ผ่านมาเราโตกี่เปอร์เซ็นต์ ผมจะคุย

กับทีมตลอดว่า ที่ผ่านมาโตได้อย่างไร อยากโตไปทางไหน บริษัท

โตไปทางน้ีอยู่ เพราะถ้าเราไม่โตเรากไ็ม่มคีวามสขุ ต่อให้บรษิทัเจ๊ง

แต่เราเติบโตเราก็มีความสุขได้

แล้วตอนนี้ทรอยยังอยากกลับไปเป็นผู้ก�ากับหนัง

อยู่หรือเปล่า 

 ทรอย : อย่างทีบ่อกผมตัง้เป้าไว้ว่าเม่ือไหร่ท่ีผมแก้ปัญหาอนัดบัสอง

ของประเทศได้จะกลบัไปท�าหนงั การเป็นผูก้�ากบัฯ เป็นเป้าหมาย 

ในชีวิตผม ผมอยากถ่ายทอดความคิดผมให้คนได้รับไปพัฒนา 

ตัวเอง แต่เมื่อเรียนมาทางฟิล์มก็ต้องถ่ายทอดออกมาทางหนัง  

ซึ่งอาจจะได้เห็นหนังของผมตอนท่ีผมอายุ 50 ปี หรือ 60 ปี  

ก็ยังไม่สาย ระหว่างน้ีอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมไปเรื่อยๆ  

เพราะอย่างทีบ่อกครบูอกว่าถ้าอยากเป็นผูก้�ากบัฯ ทีเ่ก่ง กต้็องไปเจอ

อะไรเยอะ การท�าหนังไปเรื่อยๆ เป็นการปิดตัวเอง เห็นแต่โลก 

ของหนังอยู่แต่ในกองถ่าย ฉะนั้นการท�าไอแซคเป็นการเปิดทั้งโลก

ในการท�างาน ได้ลงไปช่วยชุมชนจริงๆ ด้วย เลยเห็นว่าคนจน 

เป็นยังไง คนต่างชาติเป็นยังไง ส่วน Globish มันคือการผจญภัย

จริงๆ เพราะต้องเจอคนใหม่ๆ ตลอด ท�าอะไรที่ไม่เคยท�า ฉะนั้น

ตอนนี้โจทย์อาจจะเปลี่ยน แต่ก่อนบอกว่าเจอประสบการณ ์

เพื่อไปท�าหนัง ตอนนี้เป็นว่าช่วยสังคมก่อนแล้วค่อยไปท�าสิ่งที ่

ตัวเองชอบ 

  

ตอนนี้ Globish เป็น Startup ที่ดังมาก 

คุณรู้สึกกดดันมั้ย 

 จุย๊ : เรามาท�า Globish หลงัจากเรยีนจบ ไม่เคยมีประสบการณ์

ในการท�าธุรกิจของตนเองมาก่อน แล้วพอออกสื่อเยอะก็ได้รับ 

ค�าชม ท�าไม 2 ปีโตเร็วขนาดนี้ ท�าให้ความคาดหวังของคนอ่ืน 

ต่อเราสูง ความคาดหวังต่อตัวเราเองก็สูง แล้วพอเรารับค�าชม 

มากเกินไป ก็เกิดอาการว่าจริงหรือ พอมาท�า B2B ท�าไมไม่โต 

อย่างท่ีคิดแล้วท�าไมคนอื่นชมเรา เราห่วยจัง จนมันบั่นทอนเรา 

ไปเรื่อยๆ เหมือนความเครียดสะสมมากกว่า 

คนที่จะเป็น Startup มีปัจจัยอะไรที่จะผลักดันให้ส�าเร็จได้

 ทรอย : เขาต้องเห็นความเสี่ยงที่จะไม่ท�าสูงว่าความเส่ียง 

ที่จะท�า ถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ท�าตอนน้ีเขาเสียใจแน่ๆ เขาอาจจะ 

เห็นโอกาสทางธุรกิจ หรือคนเห็นปัญหาอย่างเรา 

สุดท้ายแล้วโดยโมเดลของ Startup ก็จะมีการ Exit  

คุณคิดไปถึงตรงนั้นไหม

 ทรอย : ก็คิดถึงตอนสุดท้ายเอาไว้บ้าง แต่มองว่ามันไม่ได้ 

เป็นเรือ่งใหญ่โตอะไร ถ้าธรุกจิมนัสามารถรนัไปได้กท็�าต่อไปเรือ่ยๆ 

แต่ถ้ามีใครที่สนใจอยากจะมาเทกโอเวอร์ เพ่ือประชาชนคนไทย 

ได้เรียนภาษาอังกฤษก็โอเค พวกผมก็ไปแก้ปัญหาสังคมด้านอื่น 

ต่อไป นีก่ย็งัคยุเล่นๆ กบัจุย๊ว่า ช่วงนีค้นซึมเศร้ากันเยอะ เราไปช่วย

คนเป็นโรคซึมเศร้าก็น่าจะดี แต่ถ้าถามว่าแล้วผมไม่ผูกพันกับ 

ส่ิงท่ีสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือ คิดว่าผมผูกพันกับทีมและลูกค้า 

ซึง่คอืนกัเรยีนมากกว่า ซึง่ส�าหรบันกัเรยีนแล้วไม่ว่าจะอยูแ่บรนด์ไหน

เขาก็ไม่สนใจเท่าว่าแบรนด์นั้นให้อะไรเขา ผมว่าบริษัทมันไม่ม ี

ตัวตน มันอยู่ที่คนที่บริษัทกับคนที่เราให้ Value เขามากกว่า

 จุ ๊ย : เราคิดว่าตอนเริ่มมันสนุกกว่าตอนท่ีมันอยู ่ตัวแล้ว  

ตอนเริ่มที่เรายังไม่รู้อะไรเลย มันต้องเป็นตาบอดคล�าทาง มันมัน

กว่าเยอะ 

คุณจะระดมทุนครั้งต่อไปเมื่อไหร่ 

 ทรอย : นักลงทุนที่ลงให้ในรอบนี้ มีอีก 5 ก้อน มี VC  

ต่างประเทศที่ลงด้านการศึกษาอีก 2 เจ้าที่ใหญ่ๆ ก็เล็งเราอยู่  

นักลงทุนเดิมก็สนใจ รอบที่ 3 ที่ตั้งใจไว้อย่างน้อย 15 ล้านบาท 

อาจวิ่งไปถึง 35 ล้านบาท น่าจะเริ่มปีหน้า  
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	 N-VEST	 Venture	 เป็น	 VC	 ที่เข้ามาบริหารเงินให้กับ	 SMEs	

Private	Equity	Trust	Fund	ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนของธนาคาร

ออมสิน	มีวงเงินรวมไม่เกิน	2,000	ล้านบาท	โดยน�าร่องกองแรกนี้

เป็นความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 วงเงิน	 

500	ล้านบาท	ซึ่งกองทุนนี้ได้ร่วมลงทุนกับ	Startup	ไปแล้ว	4	ราย	

มูลค่าการลงทุนกว่า	100	ล้านบาท		

	 “2	ปีที่แล้วเหมือนเพิ่งเริ่ม	ยังไม่มีอะไร	เงินก็หายาก	จะระดม

ทุนในเมืองไทยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้	 ทุกวันนี้	 Startup	 เป็นฝ่าย

เลือกนักลงทุนเพราะมีให้เลือกเยอะมาก	 เม่ือก่อนคนท่ีจะลงทุน 

ใน	Startup	คอื	VC	ตอนน้ันเมืองไทยมี	VC	นับหัวได้เลย	แต่วนันี้

เราเป็น	VC	เราก�าลงัดลีกนัอยู	่ปรากฏว่าม	ีVC	จากเมอืงนอกเข้ามา

ขโมยดลีแล้ว	นัน่เพราะเขารูว่้าการลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุน

จริง	เห็นภาพว่ามันโตได้จริงๆ”	พจน์ สุพรหมจักร	Director	ของ	

N-VEST	Venture	ฉายให้เห็นภาพการลงทุนใน	Startup	ที่ในวันนี้	

Eco-System	ไปไกลจากอดีตมาก	และเมื่อ	Eco-System	ไปไกล	

โอกาสการเติบโตของ	Startup	ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	

	 ส�าหรับการที่ได้เข้ามาดูแล	SMEs	Private	Equity	Trust	Fund	

นั้น ณัฐนันท์ เจริญจิตต์กุล	 Investment	 Manager	 เปิดเผยว่า	

N-VEST	 จะเลือกลงทุนตั้งแต่	 10	 ล้านถึง	 50	 ล้านบาท	 แต่จะ 

ไม ่เข ้าไปถือหุ ้นถึง	 49	 เปอร ์เซ็นต ์	 โดยมากท่ีสุดจะอยู ่ที	่ 

25-30	เปอร์เซ็นต์	เพราะต้องการให้	Startup	เหลือหุ้นของตนเอง	

เพื่อจะได้ระดมทุนในรอบต่อไป	 โดยวางเป้าหมายไว้ว่าจะลงทุน	

4-5	โครงการต่อปี	และใช้เงินลงทุนประมาณปีละ	100-150	ล้านบาท		

	 ทั้งนี้	 N-VEST	 จะโฟกัสรูปแบบการลงทุนโดยดูที่เซ็กเตอร์เป็น

หลัก	 โดยกระบวนการดีลของ	 N-VEST	 ไม่ได้เริ่มต้นที่คน	 แต่เริ่ม

จากการดูว่าเซ็กเตอร์ไหนที่น่าสนใจ	

	 “เซ็กเตอร์ไหนท่ีน่าสนใจ	 เราก็จะเข้าไปดูว่ามีใครในเซ็กเตอร์

นัน้บ้าง	หน้าใหม่ๆ	มใีคร	คนเก่าทีพ่ฒันาตวัเองมใีครแล้วเรากเ็ลอืก	

4-5	ราย	จากนั้นก็กรองมาเรื่อยๆ	จนเจอ	Startup	ที่เราชอบ	แต่

พอลงท�า	Due	Diligence	จริงๆ	อย่างแรกที่ดูคือคน	เพราะข้อมูล

ต่างๆ	 ของบริษัทก็พอเห็นแล้วว่าเป็นยังไง	 เรื่องคนนี่ถ้าสอบตกก็

คือตกเลยถึงบริษัทจะก�าไรแค่ไหน	 ดีแค่ไหนเราก็ท�าอะไรไม่ได้	

เพราะว่าเคยไปลงทุนบริษัทที่น่าสนใจบริษัทหนึ่ง	 ซึ่งข้างในคนแย่

มาก	 แล้วเราก็คิดว่าเราจะไปเปล่ียนเขาได้	 แต่จริงๆ	 แล้วเราจะ

เปลี่ยนวิธีคิด	เปลี่ยนคนไม่ได้เลย”	พจน์กล่าว	

	 ส�าหรับเซ็กเตอร์เป้าหมาย	ที่พจน์เปิดเผยให้ฟังนั้นคือโครงการ

ที่เกี่ยวกับ	Big	Data	ด้วยเพราะในอนาคตพจน์เชื่อว่าไม่มีเส้นแบ่ง

ระหว่างอี-คอมเมิร์ซกับออฟไลน์คอมเมิร์ซอย่างแน่นอน	

	 “อนาคตไม่นานอี-คอมเมิร์ซกับออฟไลน์คอมเมิร์ซจะต้องรวม

กนั	หนึง่ในข้อดขีองการท�าออนไลน์กค็อืเราได้ดาต้ากลบัมา	ฉะนัน้

คนที่วิเคราะห์ดาต้าเหล่านี้	หรือสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มที่ข้าม

ระหว่างกัน	เอาออฟไลน์ดาต้ามาข้ึนออนไลน์	ส่งออนไลน์ดาต้ามา

ให้กับออฟไลน์จะมคีวามส�าคญัมาก	ฉะนัน้ถ้าเป็นโครงการทีเ่ก่ียวกับ

ดาต้าอย่างนี้เราชอบมาก”

 ศิระ พลภาณุมาศ	Investment	Manager	กล่าวเสริมว่า	การ

ลงทุนของ	N-VEST	จะแตกต่างจาก	VC	อื่นๆ	เพราะ	N-VEST	จะ

เข้าไปช่วยท�างานหลังบ้านให้กับ	Startup	ที่ร่วมลงทุนด้วย	โดยจะ

ใช้ทกุส่ิงทกุอย่างที	่N-VEST	ม	ีไม่ว่าจะเป็นคอนเนก็ชนั	ความรู้	หรอื

อื่นๆ	เข้าไปช่วยสนับสนุน	Startup	

	 จากที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยมีบริษัท	 Startup	 ที่ท�าการระดม

ทุนไปแล้วเป็นมูลค่าหลักพันล้านบาท	 แต่ส่ิงที่	 Startup	 ขาด 

และท�าให้ไม่สามารถเตบิโตต่อไปได้นัน้	ณฐันนัท์เผยว่าคอื	Scalable	

และ	Repeatable	โดย	Startup	ควรคดิถึงเร่ืองของการปรับขนาด

และท�าซ�้าเพื่อให้เติบโตได้ตั้งแต่วันแรก

	 “ถ้าท�าธุรกิจขึ้นมาแล้วไม่มี	Scale	หรือ	Repeat	ก็ไปไม่รอด	

สมมติมีแค่	 Repeat	 อย่างเดียวก็เหมือนกับร้านถ่ายเอกสาร	 คือ

ธุรกิจสามารถอยู่ได้เรื่อยๆ	แต่ไม่สามารถ	Scale	เพื่อระดมทุนได้	

ก็ท�าให้ไปไม่รอด”

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

1. ต้องท�ำจริงจัง

	 จริงๆ	แล้วการมีเวลาคุยเพียงแค่	5	นาทีก็สามารถรู้

แล้วว่า	Startup	นั้น	ท�าจริงหรือไม่ท�าจริง	Startup	ที่มี

แต่ไอเดีย	 หรือว่าท�ามาแล้วแต่ไม่ได้จริงจัง	 นักลงทุน 

จะดูออก	 ซึ่งถ้าไม่ท�าจริงจังก็ไม่มีทางไปต่อได้	 ไอเดียด ี

แค่ไหนก็ไม่เวิร์ก	 ลองสังเกตบริษัทที่เติบโตจ�านวนมาก	

หลายบริษัทก็ไม่ใช่บริษัทที่มีไอเดียเลิศหรูอะไรเลย	

2. อย่ำมุ่งแต่จะพีอำร์ 

	 Startup	 เมืองไทยหลายทีมมัวแต่ไปเน้นว่าจะท�าอะไร

เพื่อให้ได้ออกสื่อ	จะท�าอะไรให้ตัวเองดูดี	แต่ไม่ย้อนกลับ

มาดวู่า	จะท�ายงัไงให้บริษทัอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง	ซึง่เดก็รุ่นใหม่

ที่ท�า	Startup	ครั้งแรกมักจะเน้นเรื่องพีอาร์	 เพื่ออยาก

ระดมทุนมากกว่า	

	 นอกจากนี้	พจน์ยังให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมว่า	“มีคนชอบบอกว่า	

Passion	ต้องมาก่อน	ไม่ต้องก�าไรก็ได้	เอา	User	มาเยอะๆ	จะได้

โตได้เป็นยูนิคอร์นได้	 จริงๆ	 แนวคิดอย่างนี้มันใช้ได้กับไม่กี่ธุรกิจ	

Startup	 ต้องมองให้ออกเป็น	 Technology	 Provider,	Service	

Provider	หรือเป็นแพลตฟอร์ม	 เช่น	 มาร์เก็ตเพลส	 ซึ่งพวกนี้คือ 

คนต่อคน	คือยอมขาดทุนได้เพื่อเอาคนมา	แต่พวก	Technology	

Provider	ดนัเอาแนวคดิน้ีมาใช้ซึง่มนัไม่ใช่	สดุท้ายกไ็ปไม่รอด”		

Startup	แม้มีไอเดียดี	มีความตั้งใจ	

จริงจังแค่ไหน	ก็มีโอกาสเกิดและไปต่อไม่ได้	

หากปราศจากแรงผลักดันจากเงินทุน		

คุณสมบั ติ Startup ที่ 

N-VEST ต้องกำร

พจน์ สุพรหมจักรณัฐนันท์ เจริญจิตต์กุลศิระ พลภาณุมาศ
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	 Wunder	Kammer	แบรนด์กระถางต้นไม้เซรามิก	ที่ผ่านกระบวนการคิด

มาอย่างใส่ใจนั้น	 วาสิทเล่าให้ฟังว่า	 ในช่วงแรกท่ีท�าเป็นการลองเล่นๆ	

มากกว่า	 เพราะที่มหาวิทยาลัยมีงานจึงคิดว่าน่าจะท�าอะไรไปขาย	 

โดยมองสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือเป็นคนชอบปลูกต้นไม้	 แล้วภาคภูมิก ็

เรียนด้านเซรามิก	 ตัวเองก็หาซื้อกระถางต้นไม้ที่ถูกใจไม่ค่อยได้	 จึงท�า

กระถางต้นไม้เซรามิก	 โดยในการออกแบบจะท�าตามสไตล์ที่อยากได	้ 

ไม่ได้คิดอะไรมาก	 แต่ปรากฏว่าขายดี	 และมีรุ่นพี่มาเห็นก็ชวนไปออกงาน

บ้านและสวน	 ซึ่งพอน�า	 Wunder	 Kammer	 ไปขายในงานก็ขายได้ดีเกินคาด	

จากที่คิดว่าจะท�าเล่นๆ	จึงต้องท�าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา

	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงแรกท่ีเริ่มต้นท้ังคู่ต้องพบเจออุปสรรคหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปสรรคจากกระบวนการผลิต	อันเนื่องมาจากการไม่มีเตาเผาเป็นของตนเอง	

	 “ตอนเร่ิมท�าไม่มีเตาเผาก็ต้องไปเช่าเตาเผาข้างนอก	 ซึ่งจะเป็นเตาเผาท่ีใหญ่	 ฉะนั้นเพื่อให ้

คุ้มค่า	 เราก็ต้องท�ากันไว้เยอะๆ	 แล้วค่อยเอาไปเผาทีเดียว	 การขนของกันไปก็ล�าบาก	 ลูกค้า 

บางคนต้องการในลักษณะที่เป็น	 Made	 to	 Order	 เราก็ไม่สามารถท�าให้ได้	 เพราะมีปัญหา 

เร่ืองเวลา	 ด้วยความท่ีเราต้องรอให้เยอะๆ	 บางที	 2	 เดือนกว่าจะได้เอาไปเผา	 เขาก็รอไม่ได	้ 

แถมบางทีเอาไปเผาแล้วเกิดแตกเสียหาย	ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีก	ท�าให้เราต้องเสียโอกาสลูกค้า

ประเภทนี้	ทีนี้พอท�ามาระยะหนึ่งมีลูกค้ามากขึ้น	เราก็มีปัญหาเรื่องผลิตไม่ทันอีก	เพราะงานเรา

เป็นงานคราฟต์	ไม่ใช่งานอุตสาหกรรม	แล้วเราก็ท�ากันเอง	2	คน	ก็ต้องท�าไปแก้ปัญหากันไป”	

วาสิทกล่าว

	 เมื่ออุปสรรคด้านการผลิตผ่านพ้น	 ก็ต้องมาเจอปัญหาอีกด่านหนึ่ง	 นั่นคือการท�าการตลาด	 

ที่ภาคภูมิบอกว่า	พวกเขาไม่มีความรู้ทางการตลาด	จึงต้องคอยสังเกตและเรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 “ที่ขายได้ทุกวันนี้คือประสบการณ์ท่ีท�ากันมา	 บางอย่างเป็นเรื่องเล็กๆ	 แต่ส�าคัญ	 เราก็ไม่รู	้

เช่น	การจดัวางของเวลาไปออกบูธ๊เมือ่ก่อนเราจดัแบบสวยในมุมมองของเรา	แต่ปรากฏว่ามนัรก	

มันลายตา	 พอท�าไปเรื่อยๆ	 ก็เห็นว่าร้านโน่นท�าไมขายดี	 อ๋อเขาจัดร้านแบบนี้	 เราก็เริ่มท�าบ้าง	

ส่วนเรื่องการตั้งราคา	 เราก็ตั้งตามความยากง่ายของงาน	 ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่น	 เขาบอกว่า 

เราขายถูกไป	 ราคาเริ่มต้น	 199	 บาท	 เพราะส่วนใหญ่แบรนด์อื่นๆ	 ที่ท�าลักษณะเดียวกัน	 

เขาขายราคาค่อนข้างสูง	 แต่เรามองแล้วว่ามันสมเหตุสมผลกับความยากง่ายที่ท�า	 บางตัว 

ทีร่าคาแพงกม็	ีเราแค่พยายามท�าสินค้าให้ราคามนัแตะง่ายขึน้	มสิีนค้าหลากหลายราคา	หลากหลาย

รูปแบบ	ท�าให้เข้าถึงคนกว้างขึ้น”

	 ส�าหรับจุดเด่นของกระถางต้นไม้เซรามิกอย่าง	Wunder	Kammer	นั่นคือ	การเป็นกระถาง

ต้นไม้ที่มีคาแร็กเตอร์ชัดเจน	

	 “ไม่ใช่แค่กระถางต้นไม้เรียบๆ	 แต่เป็นกระถางต้นไม้ท่ีมีรูปทรงคาแร็กเตอร์	 ถ้ามองให้ชัด 

จะมี	 2	 แบบ	 คือ	 รูปแบบแรกจะเป็นดีไซน์ที่มีหนวดเข้ามาเป็นส่วนประกอบ	 อีกรูปแบบหนึ่ง 

จะผสมวัสดุอื่นเข้าไป	 เล่นเรื่องวัสดุหลายอย่าง	 เช่น	 ไม้	 เหล็ก	 ทองแดง	 คือตัวกระถางเป็น 

เซรามิกแล้วมีขาเป็นไม้	 เพราะว่าจุดประสงค์คืออยากให้คนท่ีซื้อไปแล้วตั้งเป็นของตกแต่งบ้าน 

ได้เลย	มหีลายคนอยากปลูกอยากมต้ีนไม้ในบ้าน	ซือ้ต้นไม้มากไ็ด้กระถางพลาสตกิด�าๆ	เขาไม่รู้

จะไปหากระถางที่ไหนอีก”	

	 เรยีกได้ว่า	 จากจดุเริม่ต้นเลก็ๆ	 ลองท�าขายเล่นๆ	 แม้ต้องเผชญิกบัข้อจ�ากดัมากมาย	 แต่ทัง้คู่ 

ก็ไม่ย่อท้อแต่อย่างใด	ในทางกลบักนัพวกเขากลบัท�าด้วยความสนกุสนาน	และด้วยความคดิทีว่่า

อยากจะท�า	 ท�าให้กลายเป็นแรงผลักดันในการสรรค์สร้างงานกระถางต้นไม้เซรามิกที่มีสไตล์ 

เป็นของตนเอง	 โดยไม่จ�าเป็นต้องวิ่งตามใคร	 ซึ่งภาคภูมิยังแนะน�าในตอนท้ายด้วยว่า	 ถ้าคิด 

จะท�าอะไรก็ต้องเริ่มให้เร็วที่สุด	

	 “ของพวกนีจ้ะมอีอกมาเร่ือยๆ	ถ้าไม่เริม่เลยวนัหนึง่อาจมีคนท�าแล้วก็ได้	เหมอืนตอนผมท�างาน

สมัยเรียน	 ซึ่งงานเซรามิกมีไม่ก่ีอย่างท่ีท�าได้	 บางอย่างคิดได้แต่ไม่ท�า	 หันไปอีกทีมีคนท�าแล้ว	 

ไม่ได้ก๊อบนะ	 แต่เขาก็คิดได้เหมือนกันเพราะมันมีไม่กี่อย่าง	 ฉะนั้นถ้าคิดแล้วไม่เริ่มก็จะ 

ช้าไปเรือ่ยๆ	ถ้าคดิแล้วต้องลองท�าเลย	เริม่จากเลก็ๆ	นีแ่หละ	เพราะพอท�าแล้วจะเริม่รูว่้ามปัีญหา

อะไรตรงไหน	แล้วก็จะเริ่มเห็นทิศทางของแบรนด์ชัดเจนขึ้น”		

WUNDER KAMMER
กระถางต้นไม้มีคาแร็กเตอร์

Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

งานคราฟต์ เป็นงานที่มีเสน่ห์ในตัวเอง 

ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร แต่หลายคน

ที่ไม่เข้าใจมักจะบ่นว่ามีราคาแพง ท�าให้คนท�างานคราฟต์หลายคน

หมดก�าลังใจไปง่ายๆ แต่กระนั้นส�าหรับ วาสิท จินดาพร

และ ภาคภูมิ นรังศิยา สองเพื่อนซี้ผู้รังสรรค์

งานกระถางต้นไม้เซรามิก กลับไม่ท้อถอย และยังคงสนุกสนานกับ

การได้ออกแบบงานกระถางต้นไม้เซรามิกที่รักต่อไป

 wunderkammer.studio
 wkm.studio
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KOE’
เสื้อผ้าแฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดชาวเขา

Text : Kritsana S. / Photo :  ศุภสิทธิ์ สุโกมล

	 แบรนด์เสือ้ผ้าของคนรุน่ใหม่ทีม่กีลิน่อายวฒันธรรมจากภาคเหนอื	สวมใส่

ได้ง่ายและใส่ได้จรงิเพราะเป็นเสือ้ผ้าสไตล์สตรที	อกีทัง้ยงัแมตช์กบัไอเทม็อืน่

ได้ไม่ยาก	เพราะมีความมินิมอลร่วมด้วย	

			“หมอกอยากท�า	Koe’	ตั้งแต่เมื่อ	2	ปีที่แล้ว	ตอนนั้นคิดชื่อแบรนด์	โลโก้	

คอนเซปต์	 และเปิดเพจเฟซบุ๊กไว้แล้วด้วย	 แต่แล้วความฝันก็ถูกพับเก็บ	

เพราะยังไม่มั่นใจว่าสินค้าจะขายได้จริง	กลัวคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อออก

ไป	ดงันัน้	จงึตดัสนิใจเลือ่นเวลาเปิดแบรนด์ออกไป	ซึง่ในช่วงทีร่อเปิดแบรนด์	

หมอกคิดได้อย่างหนึ่งว่า	 เราต้องท�าให้ความชอบกับธุรกิจเดินไปด้วยกันให้ได้	

หมอกเลยเริ่มศึกษากลุ่มลูกค้าอย่างจริงจังว่า	พวกเขาชอบอะไร	ไม่ชอบอะไร	และน�า

ข้อมลูทีไ่ด้มาปรบัให้เข้ากบัสิง่ทีเ่ราชอบ	สิง่ทีเ่ราอยากท�า	นัน่คอื	ท�าสองไลน์สนิค้า	ภายใต้แบรนด์	

Koe’	และผลิตในระบบพรีออร์เดอร์”

	 ไลน์สินค้าของ	 Koe’	 แบ่งออกเป็น	 Koe’	 Original	 ซึ่งเสื้อผ้าในไลน์นี้ได้แรงบันดาลใจจาก

เครื่องแต่งกายทางภาคเหนือ	ตัวอย่างเช่น	กางเกง	ได้แรงบันดาลใจจากร่มสันก�าแพง	ผ้าที่เลือก

ใช้จึงเป็นผ้าหนังกลับที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนกระดาษสาและน�ามาอัดพีซเอง	 และจั๊มสูท	 ได้แรง

บนัดาลใจจากเสือ้กะเหร่ียงตวัยาว	แต่เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัเวลาใส่	จงึออกแบบให้เป็นจัม๊สูท

ตัดจากผ้ายีนฟอกสี	เพิ่มความสตรีทด้วยการตอกตาไก่	ติดโบว์	และดึงขุยให้ฟู	ซึ่งได้แรงบันดาล

ใจมาจากชายตุง	

	 ส่วนอีกหนึ่งไลน์สินค้า	 คือ	 Koe’	 by	 Yourastyle	 เสื้อผ้าไลน์นี้ใส่ได้ง่ายกว่าเสื้อผ้าไลน์แรก	

เพราะมีความเป็นสตรีทสไตล์มากกว่า	 และรูปทรงของเสื้อผ้าก็เป็นแบบทั่วไป	 เช่น	 เสื้อยืด	 เสื้อ

คลุม	แต่กระนั้นก็ยังคงความโดดเด่นและความเป็นแฟชั่นไว้	เช่น	กางเกงขายาวแหวกข้างติดซิป

ที่สามารถรูดซิปขึ้นลงตามรอยแหวกได้

	 ทั้งนี้	ทั้งสองไลน์สินค้ายังมีความพิเศษต่างกัน	โดย	Koe’	Original	สั่งตัดตามไซส์ได้	แต่แบบ

ของชุดต้องเป็นของ	Koe’	Original	เท่านั้น	ส่วน	Koe’	by	Yourastyle	เลือกเนื้อผ้าส�าหรับตัด

ได้	และตัดได้ทั้งชุดแบบ	Koe’	Original	และ	Koe’	by	Yourastyle

	 “หมอกอยากให้แบรนด์มีความพิเศษ	จึงเลือกผลิตในระบบพรีออร์เดอร์ที่สั่งตัดตัวต่อตัว	และ

ใช้เวลารอสินค้าประมาณ	2	สัปดาห์	ลูกค้าส่วนใหญ่ยินดีที่จะรอ	เพราะรู้สึกว่าสินค้าที่ได้รับนั้นมี

คุณภาพและคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย	 ส่วนเหตุผลที่ไม่ท�าสต็อกสินค้า	 เพราะโดยส่วนตัวรู้สึกเสียดาย

เส้ือผ้าหากต้องน�ามาลดราคาช่วงกลางปีและปลายปีเพือ่ระบายสนิค้าค้างสตอ็ก	แต่อย่างไรกต็าม	

หากมอีอร์เดอร์เข้ามาเยอะจนช่างประจ�าตัดเยบ็ไม่ทนั	หมอกตัง้ใจจะเลอืกใช้ฐานผลติทีบ้่านอย่าง

กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านที่มีฝีมือด้านการตัดเย็บ”

	 ด้วยความท่ีเป็นแบรนด์น้องใหม่	 และต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าไทยและต่างชาติที่มีความเป็น

แฟชั่นนิสต้าในตัว	หมอกจึงเลือกขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม	 เพราะเข้าถึงลูกค้าทั้ง

สองกลุ่มได้ไม่ยาก	 และหลังจากท�าการตลาดไปได้สักระยะก็เห็นถึงความแตกต่าง	 โดยเฟซบุ๊ก

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย	แต่โพสต์มักเลื่อนหายไปตาม	Timeline	ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของลูกค้า	ส่วนอนิสตาแกรมเข้าถึงลกูค้าได้ตรงกลุม่มากกว่า	รปูภาพท่ีโพสต์ไม่เลือ่น

หาย	 และรูปภาพจะโพสต์ต่อกันเหมือนแค็ตตาล็อกสินค้า	 อีกท้ังยังค้นหาแบรนด์ได้ท้ังจากชื่อ

แบรนด์และแฮชแทก็	โดยแฮชแทก็ประจ�าแบรนด์	Koe’	คอื	#homesickwear	ซึง่ให้ความหมายว่า	

เส้ือผ้าที่ท�าให้เกิดความรู้สึกคิดถึงบ้าน	 และแฮชแท็กที่ท�าให้ลูกค้าต่างชาติค้นเจอแบรนด์	 คือ	

#thaiculture	#thaidesigner	และ	#thiastreet

	 	เมื่อพูดถึงอนาคตของแบรนด์	หมอกบอกกับเราว่า	เมื่อแบรนด์	Koe’	กลายเป็นที่จดจ�า	เธอ

ตั้งใจจะน�าวัฒนธรรม	ประเพณีทุกภาคของไทย	ตลอดทั้งสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี	เช่น	รถ

ตุ๊กตุ๊ก	 รถเมล์	 หรือแม้แต่คลองแสนแสบมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย	

เพราะเธอหวงัเป็นส่วนเลก็ๆ	ในการช่วยเผยแพร่เอกลกัษณ์ของเมอืงไทยให้ชาวไทยและต่างชาติ

ได้รู้จัก	

 08-8228-3435
 Koebrandthailand
 Koe.brand
 Koebrand
 koebrand@gmail.com

เมื่อพูดถึงชุดชาวเขา หลายคนจะนึกถึงเสื้อกะเหรี่ยง 

หรือเสื้อม้งที่ดูไม่เก๋ ไม่ทันสมัยเท่าไหร่นัก 

แต่ หมอก-ชนิตา ยูระสิทธิ ์สาวเหนือจากเชียงราย 

ผู้ซึ่งคุ้นเคยกับชุดเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก 

อยากให้ทุกคนใส่โดยไม่รู้สึกเคอะเขิน 

เธอจึงหยิบเอาชุดชาวเขามาเป็นแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ Koe’ (อ่านว่า โคะ เป็นค�าอุทานของคนเหนือ)
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Text : Kritsana S.

1. สื่อสารกับลูกค้า 

	 ไม่ว่าจะปีไหนๆ	 การสื่อสารยังเป็นเรื่องส�าคัญโดยเฉพาะกับ	

Gen	Y	ทีต้่องการให้แบรนด์พดูคยุกบัพวกเขา	เพราะท�าให้รูสึ้กเป็น

ส่วนหนึ่งกับแบรนด์	ซึ่งวิธีพูดคุยกับ	Gen	Y	คือ	1.โพสต์ค�าถามที่

น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 2.เริ่มต้นบทสนทนาด้วยค�าถาม

ง่ายๆ	เช่น	เจ้าของร้านอาหารมังสวิรัติโพสต์ค�าถามลงในโซเชียล 

มเีดยีว่า	อาหารเจแบบไหนทีค่ณุชอบ?	จากนัน้กร็อให้ลกูค้ามาตอบ	

และ	3.เมื่อ	Gen	Y	พูดถึงแบรนด์	แบรนด์ก็ควรเข้าไปมีส่วนร่วม

ในบทสนทนา	เพราะท�าให้รู้สึกว่าแบรนด์ใส่ใจพวกเขา

	 ปัจจุบันจะเห็นแบรนด์ต่างๆ	 บนโลกออนไลน์

เลอืกใช้เนต็ไอดอล	เซเลบรติ	ีและคนดงัมาโปรโมต

สินค้า	 ซึ่งน่ันเป็นเพราะ	 Influencer	 เหล่านี้ช่วยให้

ลกูค้าตดัสนิใจซ้ือสนิค้าเรว็ขึน้	ท�าให้แบรนด์ได้ลกูค้า

กลุม่ใหม่	และช่วยให้ฐานลกูค้าขยายกว้าง	นอกจากนี	้

eBrandz	ผูใ้ห้บรกิารด้าน	Search	Engine	Market-

ing	 ยังเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า	 Influencer	 สร้าง 

ผลตอบแทนให้แบรนด์มากถึง	650	เปอร์เซ็นต์	และ

สร้างการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์หรือโซเชียลฯ	 ของ

แบรนด์ถงึ	90	เปอร์เซ็นต์	แต่อย่างไรกต็าม	ไม่ใช่ทุก

แบรนด์ทีใ่ช้	Influencer	แล้วประสบความส�าเร็จ	ดังนัน้ 

เพื่อไม่ให้สูญเงินจ้างงาน	 Influencer	 ไปโดยเปล่า

ประโยชน์	แบรนด์ควรรูข้้อมูลต่อไปนี้

INFLUENCER ผู้ช่วยที่แบรนด์ออนไลน์ต้องมี

	 อย่างทีรู้่กนัว่า	การท�าการตลาดเพือ่	Gen	Y	เป็นเร่ืองยาก	

เพราะพวกเขาเลือกเยอะ	 ตัดสินใจซื้อยาก	 และจ�ากัดงบ 

ในการจ่าย	 แต่ถึงกระนั้นจะไม่ท�าการตลาดเพื่อลูกค้ากลุ่มนี ้

ก็ไม่ได้	 เพราะในปี	 พ.ศ.2560	 พวกเขาจะกลายเป็นกลุ่ม 

ผูบ้รโิภคหลกั	และเคลด็	(ไม่)	ลบัต่อไปนีจ้ะเข้ามาช่วยให้แบรนด์

ท�าการตลาดได้ง่ายขึ้น

MARKETING ส�ำหรับ GEN Y ในปี 2560

2. สินค้าสะท้อนตัวตน 

	 Gen	Y	60	เปอร์เซ็นต์บอกว่า	พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าจาก

แบรนด์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์ของพวกเขา	และ	40	 เปอร์เซ็นต์

ยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าที่บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวตนของพวกเขา

เป็นเช่นไร

 Tips :	การศกึษาตวัตนของ	Gen	Y	ท�าได้โดยศกึษาสไตล์การ
แต่งตวั	เคร่ืองประดบัทีช่อบใส่	และการแต่งหน้า	เป็นต้น	นอกจากนี้	

อาจใช้วธิสีร้างกิจกรรมบนเพจของแบรนด์	เช่น	เชญิชวนให้	Gen	Y	

โพสต์ภาพถ่ายที่บอกเล่าถึงตัวตนและแนวความคิดของพวกเขา

3. เคารพความแตกต่าง 

	 Gen	Y	จะต่อต้านการตลาดทีม่เีนือ้หาเหมารวม	เพราะพวกเขา

ไม่ชอบให้คนคิดเหมารวมว่า	 พวกเขาทุกคนเสพติดการเซลฟี	 

ขาดความรับผิดชอบ	 และไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 ดังนั้น	 

การตลาดที่จะท�าให้	Gen	Y	รู้สึกพึงพอใจและไว้วางใจในแบรนด์

จึงควรเป็นการตลาดที่แสดงให้เห็นว่า	แบรนด์เคารพในความต่าง

ของทุกคน	

4. สร้างประสบการณ์ใหม่ 

	 มากกว่า	78	เปอร์เซ็นต์ของ	Gen	Y	มองว่า	ประสบการณ์เป็น

สิง่มค่ีา	และพวกเขาพร้อมจ่ายให้กบัสิง่ทีส่ร้างประสบการณ์ใหม่ให้

แก่พวกเขา	ฉะนัน้แบรนด์ต้องสนบัสนนุงานอเีวนต์ต่างๆ	เพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ที่นอกเหนือจากประสบการณ์ท่ีได้จากการใช้

สนิค้า	หรอืสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปป้ิงออนไลน์ด้วยการ

ท�าเว็บไซต์ให้สวยงามและใช้งานง่าย	

5. ต้องมีรีวิว 

	 ก่อนซื้อสินค้า	Gen	Y	กว่า	80	เปอร์เซ็นต์จะอ่านรีวิวไม่ต�่ากว่า	

10	 รีวิว	 เพราะต้องการแน่ใจว่าสินค้ามีความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งสิ่งที่

แบรนด์ต้องท�า	 คือ	 เช็กรีวิวลูกค้าว่า	 พวกเขาคิดเห็นอย่างไร 

ต่อสินค้า	 และเชิญชวนให้ลูกค้าโพสต์รีวิวลงบนโซเชียลฯ	 ซึ่งรีวิว

เชิงบวกมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า	 ในขณะท่ีรีวิวเชิงลบ 

ช่วยให้แบรนด์รู ้ว ่าควรปรับปรุงสิ่งใดเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ	

นอกจากนี	้รวิีวจากบคุคลทีม่ชีือ่เสียงยงัช่วยให้	Gen	Y	ตดัสนิใจซือ้

เร็วขึ้นด้วย		

• ติดต่อผ่านเว็บไซต์ บล็อก  

 หรือโซเชียลฯ ของพวกเขา

• ติดต่อผ่านอีเมล และเนื้อหาในอีเมล  

 ต้องเขียนวัตถุประสงค์การจ้างงาน 

 ให้ชัดเจน

• ค้นหา Influencer ผ่านเว็บไซต์  

 Impactana

• ค้นหา Influencer ยอดนิยม 

 และคอนเทนต์ดีๆ ผ่านเว็บไซต์   

    BuzzSumo

เข้าถึง 

Influencer 

ไม่ใช่เรื่องยาก

	 เลือก	 Influencer	 ที่คุณภาพงาน	

ความน่าเช่ือถือ	 สปิริตในการท�างาน	

และความเหมาะสมกับแบรนด ์

มากกว่ายอดผูต้ดิตาม

 

	 หนึง่วธิทีีท่�าให้	Influencer	ทีเ่ป็นที่

ต้องการของหลายธรุกจิตดัสนิใจร่วม

งานกบัแบรนด์คอืการแสดงให้เหน็ว่า

แบรนด์ต้องการร่วมงานกบัเขาจรงิๆ

	 อธบิายถึงคอนเซปต์งานให้ชัดเจน	

และเปิดโอกาสให้	Influencer	ได้เสนอ

ความคดิเหน็

	 หาก	 Influencer	 ต้องการท�าอะไร

หรืออยากได้ส่ิงใดเพิ่มเติม	 แบรนด์

ควรจดัหาให้	เพราะการได้ท�าในสิง่ที่

ต ้องการมีผลให้การแสดงออกมา

สมจริง	 และการแสดงที่สมจริงมัก

ท�าให้ลูกค้าคล้อยตาม

	 บอก	 Influencer	 ถึงฟีดแบ็กของ

งาน	โดยเริม่จากบอกให้รูถ้งึความคดิ

เห็นของลูกค้า	 จ�านวนการแชร์ไปยัง

โซเชยีลฯ	 ต่างๆ	และการตดิต่อกลบั

มายงัแบรนด์		
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 Tech Startup

	 สิ่งส�ำคัญที่ผู ้ท่ีจะเข้ำมำท�ำ	 Startup	 ทุกคนต้องเข้ำใจคือ	 
“เมื่อไหร่ก็ตำมที่เรำลงมือสร้ำง	 Startup	 ของเรำเอง	 นั่นแสดงว่ำ
เมื่อนั้นเรำก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ชีวิตกำรท�ำธุรกิจอย่ำงเต็มตัว”	 เพรำะ	
Product	 ต่อให้ดีแค่ไหนแต่ถ้ำขำดรำยได้	 ท�ำไปแล้วไม่มีคนใช้	
สุดท้ำยก็จะไม่ได้อะไรกลับมำ	
	 ปกติแล้วในกำรจัดต้ังบริษัทเพื่อท�ำธุรกิจโดยทั่วไปที่มักจะต้อง
มีกำรท�ำ	Business	Plan	กันก่อนอย่ำงละเอียดเพื่อวิเครำะห์ธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์กันอย่ำงรอบด้ำนและครบถ้วน	 เพ่ือให้ธุรกิจบรรลุ
เป้ำหมำยสูงสุดน่ันคือ	 “ผลก�ำไร”	 ท่ีจะท�ำให้บริษัทไม่ขำดทุน	 
อยูร่อด	และประสบควำมส�ำเรจ็ได้ในทีส่ดุ	ซึง่ข้อน้ีหลำยๆ	Startup	
มักเมินเฉยกันเสียเป็นส่วนใหญ่	 และไป	 Focus	 โดยยึดควำมคิด
ของตนเองเป็นหลักว่ำ	 Product	 ของตัวเองนั้นดี	 คนน่ำจะใช	้ 
น่ำอย่ำงนั้น	 น่ำอย่ำงนี้	 วำงแผนด้ำนเทคนิคเพื่อพัฒนำ	 Product	
กนัอย่ำงเต็มทีโ่ดยปรำศจำกกำรวำงแผนทำงธรุกิจท่ีเป็นส่วนส�ำคญั
ในกำรหำรำยได้ซึ่งเป็นหัวใจของควำมส�ำเร็จอย่ำงหนึ่ง	
	 อย่ำงไรก็ตำม	 หำกจะให้แต่ละ	 Startup	 ที่ต้องกำรท�ำธุรกิจ 
เร่ิมต้นโดยกำรเขียนแผนธุรกิจ	 หรือ	 Business	 Plan	 คำดว่ำ	 
Founder	 ที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนธุรกิจมำก่อนคงนอนเอำมือก่ำยหน้ำ
ผำกเป็นแน่	 แต่วันน้ีผมมีเครื่องมือตัวหน่ึงท่ีสำมำรถใช้วำงแผน
ธุรกิจได้ในเบ้ืองต้นและยุ่งยำกน้อยกว่ำกำรเขียน	 Business	 Plan	
ซึง่ผมอยำกลองให้เหล่ำ	Startup	พจิำรณำด	ูเครือ่งมอืตวัน้ีเรียกว่ำ	
BMC	 (Business	 Model	 Canvas)	 ซึ่งอำจเรียกได้ว่ำเป็นกำรย่อ	
Business	Plan	ที่หนำเป็นปึกๆ	มำไว้ในกระดำษเพียงแผ่นเดียว	

Text : Mr.Natthapat Wichianchai (Pop)

Founder & CEO-EazySwop Founder & CEO-Cemshalls

BMC ส่ิงดีๆ ท่ีไม่ควรพลาด

	 BMC	 หรือ	 Business	 Model	 Canvas	 เริ่มต้นคิดค้นมำจำก	
Dr.Alex	Osterwalder	โดย	BMC	นี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเป็น
ไปได้ของธุรกิจอย่ำงง ่ำยๆ	 และนิยมใช้กันมำกโดยเฉพำะ 
ในต่ำงประเทศ	 บำงบริษัทใช้กำรจัดท�ำกระดำนขนำดใหญ่แล้ว 
ตีตำรำงตำมหัวข้อ	 BMC	 และเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถน�ำ 
ไอเดียของตนเองมำใส่ในช่องต่ำงๆ	 ของ	 BMC	 ซึ่งถือเป็นกำร	 
Brain	 Strom	 อย่ำงหนึ่ง	 ส�ำหรับหัวข้อหลักๆ	 ของ	 BMC	 ผมขอ 
เรียงล�ำดับให้	 Startup	 มือใหม่ที่ไม่เคยท�ำแผนธุรกิจเข้ำใจได ้
ง่ำยขึ้น	ซึ่งจะประกอบไปด้วยรำยละเอียดดังนี้
 1. Value Proposition	“สินค้ำและบริกำรของเรำนัน้มีดอีย่ำงไร?”	
Startup	ต้องตอบค�ำถำมให้ได้ว่ำ	ส่ิงทีเ่รำท�ำนัน้เป็นส่ิงใหม่ทีไ่ม่เคย
มีใครท�ำมำก่อนหรือเป็นส่ิงที่เคยมีมำก่อนหน้ำน้ีแล้วแต่เรำเอำมำ
พัฒนำให้มันดีข้ึน?	 และถ้ำน�ำของเก่ำมำพัฒนำใหม่เรำมีข้อ 
แตกต่ำงอย่ำงไรในตลำด?	หวัข้อนีจ้ะท�ำให้เรำเหน็ข้อได้เปรยีบของ	
Product	ของเรำ	และรู้ว่ำ	“คุณค่ำที่เรำน�ำเสนอต่อผู้ใช้งำนนั้นคือ
อะไร?”	
 2. Customer Segments	กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของเรำคือใคร?	
ก่อนเขียนหัวข้อนี้ขอแนะน�ำว่ำ	 Startup	 ควรจัด	 Segments	 
กลุ่มลูกค้ำให้ลึกที่สุดเท่ำที่จะลึกได้	เพื่อหำกลุ่มผู้ใช้งำนเป้ำหมำย
ที่มีแนวโน้มจะมำใช้	 Product	 ของเรำได้มำกที่สุด	 เช่น	 ถ้ำเรำ
ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของเรำว่ำเป็นกลุ่ม	“Internet	User”	ถ้ำแบ่ง	
Segment	แบบนี้มันจะท�ำให้ตลำดกว้ำงมำกและไม่ชัดเจน	ฉะนั้น
เรำควร	 Segment	 ให้ลึกลงไปอีกโดยอำจเป็นกำรก�ำหนดว่ำ	 
เป็นกลุ่ม	“Internet	User	ที่เป็นกลุ่มผู้ชำย	และมีช่วงอำยุระหว่ำง	
18-50	ปี”	เป็นต้น
 3. Key Activities	กิจกรรมหลักที่ธุรกิจของเรำท�ำ	เรำต้องระบุ 
ให้ได้ว่ำ	 หน้ำทีห่ลกัทีธ่รุกจิของเรำท�ำและเกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์นั้น 
มีอะไรบ้ำง	 เช่น	 ถ้ำเรำท�ำ	 Startup	 ที่เป็น	 Tech	 Startup	 
ตรงนี้	 Key	Activities	ของเรำจะเป็น	 Software	Development	
เป็นกำรพฒันำระบบให้ดีขึน้ไปหรอืให้บรกิำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
ตลอดเวลำ	

	 ผมเชื่อว่าหลายๆ	 คนที่ก�าลังจะเร่ิมต้นเข้ามาท�า	 Startup	

หรือแม้แต่คนที่ก�าลังท�าอยู่	 คงมีความเข้าใจว่า	 Startup	 ที่ดี

และจะประสบความส�าเร็จนัน้คอื	Startup	ทีจ่ะต้องม	ีPlatform	

ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ	Function	การใช้งานที่สวยงาม

และหลากหลายที่ท�าให้ผู้ใช้งานต้องตื่นตาตื่นใจ	 ซึ่งจะว่าไป 

มันก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเสียทั้งหมด

 4. Key Resource	ทรัพยำกรที่เรำมีอยู่แล้ว	ย�้ำว่ำ	“มีอยู่แล้ว”	 
ทัง้ก่อนเริม่ต้นธรุกจิและขณะก�ำลังด�ำเนนิธรุกิจ	มอีะไรแล้วบ้ำง	เช่น	
เรำมีทีม	Developer	หรือนักพัฒนำระบบ,	Software	ของตนเอง	
หรือแม้แต่	Brand	ที่เรำเป็นเจ้ำของอยู่แล้วแบบนี้	เป็นต้น
 5. Key Partnerships	ใครที่เป็น	Partner	กับเรำ?	เนื่องจำกเรำ
ท�ำงำนตรงนั้นเองไม่ได้	 เช่น	 หำกเรำท�ำ	 Startup	 ที่เป็น	Online	
Market	Place	เป็นสถำนที่ขำยสินค้ำ	Online	ในส่วนนี้	Partner	
ของเรำก็จะเป็นบริษัทขนส่ง	 หรือผู้รับช�ำระเงินออนไลน์	 เป็นต้น	
เพรำะเรำไม่สำมำรถท�ำงำนตรงนั้นเองได้
 6. Channels	เรำต้องสำมำรถระบใุห้ได้ว่ำ	“ช่องทำงทีเ่รำจะน�ำเสนอ 
Product	 ของเรำให้เข้ำถึงลูกค้ำทั้งในด้ำนกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ 
และกำรจัดจ�ำหน่ำยคืออะไรบ้ำง”	เช่น	ใช้	Social	Media	ในกำร
สื่อสำร	 และใช้กำรจัดจ�ำหน่ำยแบบ	 Online	 ขำยผ่ำนหน้ำเว็บ	
เป็นต้น
 7. Customer Relationships	เรำจะสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ
ได้อย่ำงไร?	 เพรำะกำรขำยของครั้งแรกนั้นยำก	 แต่กำรที่จะให้
ลกูค้ำทีซ้ื่อของไปแล้วเกดิควำมผกูพนักบัธรุกจิและกลบัมำซือ้ซ�ำ้นัน้
ยำกกว่ำ	 วิธีกำรในหัวข้อนี้ก็เช่น	 กำรจัดท�ำ	 Royalty	 Program,	 
กำรจัดให้มีพนักงำน	 Call	 Center	 ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อลูกค้ำ 
มีปัญหำ	 เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยและควำมรู้สึกผูกพันใน	 Brand	 
ให้เกิดขึ้น	เป็นต้น
 8. Revenue Streams	หัวข้อที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจ	 
นั่นคือแหล่งท่ีมำของรำยได้ว่ำธุรกิจเรำมีรำยได้มำจำกไหนบ้ำง	 
ยกตัวอย่ำงกรณี	Startup	ของเรำเป็นผู้ให้บริกำร	Online	Market	
Place	รำยได้ของเรำก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์	Commission	ที่เรำเรียก
เก็บจำกร้ำนค้ำที่ลงขำยสินค้ำออนไลน์กับเรำ	และสำมำรถขำยได้
ในแต่ละ	Order	เป็นต้น
 9. Cost Structure	ข้อนีเ้รำต้องระบใุห้ได้ว่ำต้นทุนท่ีเรำจะต้องจ่ำยไป	
ที่ส�ำคัญๆ	นั้นมีอะไรบ้ำงเป็นโครงสร้ำงต้นทุนที่เกี่ยวกับ	Product	
ที่เรำท�ำ	 เช่น	 Software	 Development	 ค่ำพัฒนำระบบ	 หรือ	
Marketing	เป็นต้น		

Key 

PartnershiPs

คู่ค้า : 

ใครคือคู่ค้าของธุรกิจ

กิจกรรมหลักที่ธุรกิจท�า : 

หน้าที่หลักของธุรกิจคืออะไร	

และเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

อย่างไร

Key 

activities

ทรัพยากรธุรกิจ : 

ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว

ทั้งก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

และขณะท�าธุรกิจมีอะไรบ้าง

Key resource

คุณค่าของธุรกิจ : 

ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นอย่างไร

value 

ProPositions 

customer 

relationshiPs

ความสัมพันธ์กับลูกค้า : 

มีวิธีสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับลูกค้าอย่างไร

ช่องทางขาย : 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึง

ลูกค้าทั้งด้านการสื่อสาร

และการจัดจ�าหน่าย

ผ่านช่องทางใดบ้าง

channels

customer 

segments

กลุ่มเป้าหมาย : 

จัดกลุ่มเป้าหมายให้ลึก

ว่าใครมีแนวโน้มใช้

ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ

โครงสร้างต้นทุน : 

ต้นทุนส�าคัญที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้าง

cost structure

รายได้หลัก : 

แหล่งที่มาของรายได้มาจากที่ใดบ้าง

revenue streams
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Text : Kritsana S. / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

โน้ต-วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เอชทูโฟลว์ จ�ากัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มคุณภาพ

นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Slin Drink ที่มี 3 รสชาติให้เลือกดื่ม ไม่ว่าจะเป็น Slin Drink B-ERN รสเบอร์รี Slin Drink B-LOC รสชาผสมกาแฟ 

และ Slin Drink B-TOX รสพรุนผสมน�้าองุ่นขาว ซึ่งนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคนนี้ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการท�างาน และใช้ชีวิตแบบ Work-Life Balance เท่านั้น 

หากยังได้น�าค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนค�าสอนของท่าน ว.วชิรเมธี ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ที่ได้จากการพบปะผู้คน และการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการท�างานด้วย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

	 “สถานที่ส�าคัญของเมืองนั้นๆ	 คือ	 สถานท่ีแรกท่ีคนส่วนใหญ ่

จะไปเยือนเมื่อเดินทางไปถึงเมืองต่างๆ	แต่ส�าหรับผม	พิพิธภัณฑ์

ศิลปะ	คือ	สถานที่แรกที่ต้องไป	และสามารถใช้เวลาในพิพิธภัณฑ์

ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เบื่อ	ผมชอบดูงานศิลปะสมัยใหม่	(Modern	

Art)	 เพราะท�าให้ได้เห็นศิลปะในยุคเก่า	 และงานศิลปะร่วมสมัย	

(Contemporary	 Art)	 ซ่ึงท�าให้ได้รู้ถึงมุมมองของศิลปินที่มีต่อ

การเมืองในปัจจุบัน	 และเมื่อดูงานศิลปะทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กัน 

จะท�าให้รู้ว่า	บ้านเมืองของเขาขับเคลื่อนด้วยอะไร	ผู้คนมีทัศนคติ

อย่างไร”

การท่องเที่ยว

	 “วันหยุด	คือ	ช่วงเวลาที่คนท�างานต่างคิดถึง	 เมื่อมีเวลาว่าง	ผมมัก

เลือกพักผ่อนด้วยการออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ	 โดยผมได้ตั้ง 

เป้าหมายไว้ว่า	ในทกุๆ	ปีต้องได้ออกเดนิทางไปยงัเมอืงใหม่ๆ	ได้ไปพบเจอ

ผู้คน	และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ	และการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ	ที่อยู่

ใกล้เคยีงกนั	ผมกเ็ลอืกเดนิทางด้วยการขบัรถมากกว่านัง่เครือ่งบนิ	เพราะ

จะได้เก็บรายละเอียดของสิ่งที่เจอระหว่างทาง	 ได้เห็นทิวทัศน์	 และหาก

พบเจอร้านอาหารหรือร้านค้าที่น่าสนใจก็สามารถแวะไปดูได้	นอกจากนี้	

ผมยังมีอีกสองกิจกรรมที่จะท�าร่วมกับเพื่อนในทุกปี	นั่นคือ	เล่นสกี	และ

ด�าน�า้	ซ่ึงการด�าน�า้เป็นกิจกรรมทีท่�าให้ได้พกัผ่อนอย่างเตม็ที	่เพราะสถานท่ี 

ที่ไปด�าน�้าจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จึงไม่มีใครสามารถโทร.มารบกวน 

ได้	 และขณะด�าน�้าจะโฟกัสเฉพาะเร่ืองการหายใจ	 การเอาตัวรอดใต้น�้า	

จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลย”

ค�าสอนของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และค�าสอนของท่าน ว.วชิรเมธี

	 “ผมชอบค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 เพราะเป็นค�าสอนที่สอนให้

ด�าเนินชีวิตบนทางสายกลาง	ไม่ประมาท	และอยู่กับปัจจุบัน	ส่วน

ค�าสอนของท่าน	 ว.วชิรเมธี	 ผมชอบที่ท่านสอนให้ใช้ชีวิตอยู่กับ

ปัจจุบัน	 โดยท่านได้สมมุติเหตุการณ์ให้เข้าใจความหมายของค�า

สอนน้ีว่า	 สมมุติเราโทร.หาใครคนหนึ่งและถามค�าถามเขา	 เรา 

ไม่ควรคดิเหนอืจากค�าตอบทีเ่ขาตอบกลบัมา	หรือขณะนีก้�าลงัท�าอะไร

อยู่ก็ควรโฟกัสกับสิ่งท่ีท�า	 ไม่นึกถึงเรื่องอื่น	 และไม่ควรกลัวในสิ่ง 

ที่ยังไม่เกิด”

บ้าน

	 “การพักผ่อนอยู่ท่ีบ้านเป็นอีกหนึ่ง

วิธีชาร์จพลังของผม	โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ท�าขณะอยู่

บ้าน	คือ	ดูหนัง	และท�าอาหาร	โดยผมชอบแกะสูตรของ

อาหารท่ีได้ชิมและจะทดลองท�าตามสูตรที่แกะ	 นอก

เหนอืจากนี	้ผมยงัชอบพดูคยุเกีย่วกบัเรือ่งการท�าอาหาร

และงานศิลปะกับคนในครอบครัวและคนที่สนิทใจ	 ซึ่ง

การได้นั่งพูดคุยกันจะท�าให้ได้เห็นมุมมองของคู่สนทนา

ว่า	 คิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนั้นๆ	 ได้เห็นท้ังมุมมองท่ี 

คุน้เคยและมมุมองใหม่ๆ	ท่ีสามารถน�ามาปรบัใช้กับการ

ท�างานได้”

พลังขับเคลื่อนการท�างานของ 

โน้ต-วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์

อาหาร

	 “หลงัจากท�างานเหน่ือยมาทัง้วนั	สิง่หนึง่ทีจ่ะช่วยเตมิ

พลงัให้ผมได้	คอื	อาหารรสชาตอิร่อย	โดยเฉพาะอาหาร

ไทยและอาหารญี่ปุ ่นซึ่งเป็นอาหารที่ผมชอบ	 และ

บรรยากาศร้านทีด่กีช่็วยให้อาหารมือ้นัน้อร่อยยิง่ขึน้ด้วย	

ส่วนตัวชอบลองอาหารใหม่ๆ	 ชิมอาหารมาเยอะจึง 

ค่อนข้างมั่นใจในความเป็นนักชิมของตนเอง	 ถ้าเป็นไป

ได้ทุกเย็นจะไปนั่งร้านอาหารเปิดใหม่	ซึ่งนอกจากจะได้

ชิมอาหารว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนแล้ว	 ยังได้เปลี่ยน

บรรยากาศในการรับประทานอาหารด้วย”
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Fit and Fabulous

Text : Morning Dew

Good liFe

Text : น�้ำค้ำง

	 น้องท่ีรู้จักมาเล่าให้ฟังว่า	 เพิ่งไปสมัครเรียนเต้นซุมบ้ามาด้วยจุด

ประสงค์เพือ่ออกก�าลงักายและควบคมุน�า้หนกั	ถามว่าดไีหม	ชอบไหม	

เธอบอกสนุกดี	ถูกจริตกับเธอ	ว่าแต่ซุมบ้านี่เป็นการเต้นแบบไหนนะ	

หลายคนอาจสงสัย	 ซุมบ้าได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วในต่าง

ประเทศ	บ้านเราเพิ่งจะมีคลาสสอนไม่กี่ปีมานี้เอง	

	 ซุมบ้าคือการออกก�าลังกายแบบคาร์ดิโอ	 เป็นการเต้นท่ีได้รับ

อทิธพิลจากละตนิอเมริกาบวกฮปิฮอปผสมระบ�าหน้าท้องและการเต้น

แอโรบิก	 แต่ถ้าเป็นซุมบ้าแบบดั้งเดิม	 ท่าพื้นฐานจะเป็นการรวม	 4	 

ท่าเต้นสไตล์ละตินเข้าด้วยกัน	ได้แก่	ซาลซ่า	เร็กเก้ตัน	เมอแรง	และ

คัมเบีย	

	 จุดเด่นคือการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วตามจังหวะเพลง	

ประโยชน์หลักๆ	ของการเต้นซมุบ้าคือ	สร้างความแขง็แรงให้กับหลอด

เลือดหัวใจ	 รวมถึงการเบิร์นแคลอรีและไขมันส่วนเกิน	 ยิ่งถ้าท�าต่อ

เนือ่งสม�า่เสมอ	รอบเอวลดลงแน่นอน	การเต้นซมุบ้าแต่ละครัง้สามารถ 

เบิร์นได้	 400-600	แคลอรี	 ขึ้นอยู่กับความแรงในการเต้น	 และระยะ

เวลาที่เต้น	แต่อย่างต�่าต้อง	30	นาทีขึ้นไป	

	 	 เนื่องจากต้องยักย้ายส่ายสะโพกเคล่ือนไหวทุกส่วน	 นอกจาก

เป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อยังท�าให้รูปร่างกระชับได้เช่น

กัน	 นอกจากนั้น	 ยังช่วยลดความเครียดเพราะสมาธิจะไปจดจ่อ 

ทีจ่งัหวะของเพลงและท่าเต้น	ในการเต้นแรกๆ	หลายคนมปัีญหาเต้น

ไม่ทนัเพลง	แต่เมือ่ฝึกบ่อยๆ	จะท�าให้จบัจงัหวะได้	คราวนีล้ะพลิว้เลย	

การต้องก้าวขา	 ยกแขนให้เข้าจังหวะเพลงถือเป็นการฝึกระบบ

ประสาทสัมผัสได้เป็นอย่างดี

 

	 ส�าหรับคนที่สนใจอยากออกก�าลังกายด้วยการเต้นซุมบ้า	 ภาวะ

เศรษฐกิจแบบนี้	ถ้าไม่อยากเสียเงินซื้อคอร์สแพงๆ	ไม่อยากเสียเวลา

เดินทางไปยิม	วิธีที่ประหยัดสุดคือ	การซื้อแผ่นสอนเต้นซุมบ้ามาหัด

เต้นเองที่บ้าน	หรือไม่ก็เปิดยูทูบแล้วเต้นตาม	

	 มีข้อแนะน�าเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายคือ	 สวมเส้ือผ้าที่ท�าให้

เคล่ือนไหวได้คล่องตวั	เช่น	กางเกงผ้ายดื	เสือ้กล้ามหรอืเสือ้ไม่มีแขน	

เพราะเสื้อมีแขนอาจท�าให้เกะกะเวลายกแขน	 ส่วนรองเท้า	 ควรเป็น

รองเท้าที่ใส่สบาย	 กระชับเท้า	 พื้นรองเท้าไม่ควรฝืดเกินไป	 เพราะ 

ท่าเต้นบางทา่มีการสไลด์เท้าด้วย	ที่ส�าคัญก่อนออกก�าลังกายอย่าลืม	

Warm	Up	เพือ่ส่งสญัญาณบอกร่างกายว่า	เราก�าลงัจะใช้งานกล้ามเนือ้

อย่างหนักหน่วง	และเพื่อลดอาการบาดเจ็บ	 เมื่อออกก�าลังกายเสร็จ

ก็ควร	Cool	Down	ด้วยเช่นกนั	ให้การท�างานของหวัใจค่อยๆ	กลบัสู่

ภาวะปกติ		

	 เราได้อะไรจากการเดินทาง	 แน่นอนว่าค�าตอบขึ้นอยู ่กับตัวบุคคล	 และแต่ละคนย่อมดูดซับ	 “สิ่งดีงาม”	 

ได้ไม่เท่ากัน	ประโยชน์ของการแบกกระเป๋าออกไปท่องโลกอย่างหนึ่งคือการได้เปิดโลกทัศน์	ไปเจอผู้คน	วัฒนธรรม	

ไลฟ์สไตล์	 และประสบการณ์ใหม่ๆ	 ความแตกต่างเหล่านั้นท�าให้วิธีการมองโลกเปล่ียนไป	 เปิดใจยอมรับความต่าง 

ได้มากขึ้น

	 การเดินทางโดยเฉพาะคนท่ีเดินทางเองแบบไม่พึ่งพาบริษัททัวร์หรือมัคคุเทศก์จะท�าให้เป็นคนค่อนข้าง 

ตรงต่อเวลาเพราะต้องช่วยเหลือตัวเอง	 และเม่ือเกิดอุปสรรคหรือความไม่สะดวกสบายข้ึน	 สัญชาตญาณในการ 

เอาตัวรอดจะท�าให้คนเหล่านี้แกร่ง	รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยไม่ตื่นตระหนก	นอกจากนั้น	ยังท�าให้เป็นคน

มีมนุษยสัมพันธ์ดี	หลายคนเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นเพื่อนได้มากมาย	

	 การเดินทางไปยังสถานท่ีโอบล้อมด้วยธรรมชาติและใช้เวลาเงียบๆ	 แบบตัดขาดจากการสื่อสารชั่วคราว 

เปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่	 เพิ่มพลังให้ชีวิต	 ใคร่ครวญถึงส่ิงต่างๆ	 ที่ผ่านเข้ามา	 ย่ิงถ้าต้องพาตัวเองไปอยู ่

ในสถานที่ไม่คุ้นเคย	 ความสะดวกสบายในชีวิตถูกลดทอนลง	 อาหารการกินที่ไม่คุ้นลิ้นแต่ก็ต้องกินเพื่ออยู่	 ส�านึก 

รักบ้านเกิดจะบังเกิดทันที	สิ่งเล็กน้อยบางอย่างที่เราเคยมองข้ามความส�าคัญนั้น	เราจะมองเห็นคุณค่าของมันขึ้นมา	

และจะเข้าใจค�าว่า	No	place	like	home	ไม่มีที่ไหนอุ่นใจเท่าบ้าน

	 ข้อดีอีกอย่างของการเป็นนักเดินทางคือเวลาสมัครงาน	 มีโอกาสถูกเลือกสูงกว่าเม่ือเทียบกับคนที่ไม่เดินทาง	 

มงีานวจิยัออกมาว่าในการพจิารณาต�าแหน่งงาน	โอกาสท่ีจะได้งาน	25	เปอร์เซน็ต์มาจากคณุสมบตัแิละประสบการณ์	

และ	75	เปอร์เซ็นต์มาจากทักษะการสื่อสาร	คนที่เดินทางจะได้เปรียบในเรื่องของการสื่อสารเพราะต้องติดต่อพูดคุย

กับคนต่างชาติต่างภาษาอยู่ตลอด	และรู้ว่าต้องพูดอย่างไร	อะไรควรพูด	อะไรควรเลี่ยง

	 หากต้องเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน	 ต่างกันตรงประสบการณ์เดินทาง	 โดยส่วนใหญ่คนที่เดินทาง 

จะได้รับความสนใจกว่าเพราะการเดินทางแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่กล้าออกจาก	 Comfort	 Zone	 ไม่กลัว 

การเปลีย่นแปลงและปรบัตัวง่าย	สิง่เหล่านีส้ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในโลกของการท�างานได้ด้วย	คนเหล่านีม้กัท�างาน

ได้ดี	ไม่ว่าจะเป็นแบบฉายเดี่ยวหรือทีมเวิร์ก	

	 เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน	 การมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าที่วางไว้นั้นเป็นการดี	 แต่ช่วงระหว่างทาง

ควรมีการหยุดพัก	เพิ่มพลังเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้	และหนึ่งในการ	“พักยก”	ที่สมควรถูกพิจารณาคือ	การเดินทาง

เพือ่เกบ็เกีย่วประสบการณ์	เริม่เสยีตัง้แต่อายยุงัน้อยและไม่มภีาระให้แบก	เพราะหากปล่อยเน่ินนานจนสังขารร่วงโรย	

เมื่อถึงตอนนั้นก็ไม่อาจย้อนเวลาได้	 แล้วจะมาเสียดายโอกาสเปล่าๆ	 นิยามการมีชีวิตที่ดีย่อมต้องรวมการเดินทาง

เข้าไปด้วย	ไม่ว่าใกล้หรือไกล	ขอแค่ออกไปจากจุดที่ยืนอยู่	คุณก็จะพบสิ่งใหม่ๆ	ในชีวิต		

เบิร์นไขมันด้วย 

“ซุมบ้า”

มีค�ำกล่ำวที่ว่ำ “โลกคือหนังสือหนึ่งเล่ม คนที่ไม่ออกเดินทำงย่อมอ่ำนอยู่หน้ำเดียว” กำรเดินทำงท่องเที่ยว

อำจไม่ใช่กิจกรรมที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิต และจะว่ำไปหลำยคนชอบอยู่กับที่ ไม่ชอบเดินทำงเลยด้วยซ�้ำ 

แต่ส�ำหรับใครบำงคน กำรเดินทำงถือเป็นเครื่องมือที่บ�ำบัดจิตช่วยชะโลมใจได้เป็นอย่ำงดี

ชีวิตที่ดีควรต้องมี

การส�ารวจโลก

21

Health

p21 Health.indd   21 12/1/2559 BE   10:53 PM



Life Style

	 เมื่อฤดูหนาวมาเยือน	 ใจก็นึกอยากออกเดินทางสู่ป่าเขาเพ่ือสัมผัสลมหนาว	 ซ่ึงเขาใหญ่ 

เป็นหน่ึงในสถานท่ีที่หลายคนปักหมุดไว้	 ที่นี่ไม่เพียงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ 

ให้เลือกตามชอบเท่าน้ัน	 หากยังมีท่ีพักให้เลือกเช็กอินอีกหลายที่	 โดยหนึ่งในนั้นคือ	 โบทานิก้า	 

เขาใหญ่	ที่พักหรูสไตล์	Modern	Tropical	ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่รวม	5	ไร่	และอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่	ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่มรดกโลก

	 โบทานิก้า	เขาใหญ่	ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามของเขาใหญ่	

การตกแต่งเน้นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

โดยรอบ	 ส่วนการตกแต่งภายในเป็นสไตล์	 Minimalism	 เน้นความเรียบของวัสดุและรูปแบบ

เฟอร์นิเจอร์	เลอืกใช้โทนสท่ีีให้ความรูส้กึผ่อนคลาย	เน้นความเป็นส่วนตวั	และแต่ละชัน้ของอาคาร

ออกแบบให้มีจ�านวนห้องที่ค่อนข้างน้อย	เพื่อให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนรามิกวิว

	 ที่นี่มีห้องพักทั้งหมด	 116	 ห้อง	 แบ่งออกเป็นห้องโบทานิก้า	 สตูดิโอที่ออกแบบในสไตล	์ 

Modern	ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีหรหูราและทันสมยั	ผูเ้ข้าพักจะได้สมัผสักบับรรยากาศ

อันสดชื่น	พร้อมชมทิวทัศน์อันงดงามของทิวเขาได้จากระเบียงห้องพักส่วนตัว	

	 ส�าหรบัคูร่กั	ขอแนะน�าห้องโบทานิก้า	สวทีท่ีโดดเด่นด้วยห้องนัง่เล่นแบบส่วนตวั	และเพลิดเพลิน

ไปกบัอ่างอาบน�า้กลางแจ้ง	และห้องโบทานิก้า	สตดูโิอ	พร้อมพลังค์พลูส่วนตวั,	ห้องโบทานก้ิา	สวที	

พร้อมพลังค์พูลขนาดเล็กบริเวณชานระเบียง	และห้องนั่งเล่นที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ

	 หากมากบัครอบครวัสามารถเลอืกพักได้ทัง้ห้องแฟมลิี	่สวที	ซึง่เหมาะกบัครอบครวัทีม่เีดก็เลก็	

รองรับผู้เข้าพักได้	4	คน	มีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่	ห้องนอนแยกเป็น	2	ห้อง	และมีเตียงนอนเล่น

บริเวณระเบียง	 ห้องแฟมิลี่	 สวีท	 พร้อมพลังค์พูล	 ภายในห้องมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขนาด	 

2	ห้องนอน	ผูเ้ข้าพกัสามารถเข้าถึงสวนเลก็ๆ	ได้แบบส่วนตวั	และห้องพาโนรามา	สวที	2	ห้องนอน	

ผูเ้ข้าพักจะได้สมัผัสกบัสายลมอนัอบอุน่จากธรรมชาต	ิพร้อมชมทวิทศัน์ของเขาใหญ่ได้จากระเบยีง

ส่วนตัว	

	 พร้อมกันนี้	โบทานิก้า	เขาใหญ่	ยังพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก	เช่น	สระว่ายน�้า	2	สระ	

ประกอบด้วย	สระอนิฟินติี้	ซึง่ตัง้อยูบ่นฟิตเนส	และสระว่ายน�้าหลกั	ห้องฟิตเนสทีเ่พยีบพร้อมด้วย

อปุกรณ์ออกก�าลงักายท่ีมีคณุภาพ	และเทรนเนอร์ท่ีพร้อมให้ค�าปรกึษาเก่ียวกับวธิกีารออกก�าลังกาย

ที่ถูกต้องและปลอดภัย	 ห้องสมุดที่มีทั้งนิตยสารและหนังสือสารประโยชน์ให้อ่านไปพร้อมๆ	 

กับจิบชาและลิ้มรสขนมอบสดใหม่	 Jogging	 Track	 เส้นทางส�าหรับผู้รักการวิ่งจ็อกกิ้ง	 และ	 

Bar	BQ	Pit	ปาร์ตี้บาร์บีคิวยามค�่าคืนในบรรยากาศเป็นกันเอง

	 นอกจากนี้	 ที่นี่ยังมี	 3	 ห้องอาหารไว้บริการ	 ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร	 Tempo	 Restaurant	 

ที่เสิร์ฟทั้งอาหารไทย	 อาหารนานาชาติ	 และขนมหวานที่ยากจะปฏิเสธได้	 ห้องอาหาร	One-Up	

Bar	ที่มาพร้อมเมนูเครื่องดื่มอย่างค็อกเทลและไวน์จากทั่วโลก	และห้องอาหาร	Library	Lounge	

ส�าหรับลูกค้า	VIP		

Decoration  Text : Duckkiez 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  www.botanicakhaoyai.com    0-2260-3888 ต่อ 401-404 และ 044-001-111-20
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Relax  Text : Duckkiez

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

	 แหล่งรวมงานศิลป์อันทรงคุณค่าที่ควรไปเยือน 

สักครั้ง	 ที่นี่แบ่งโซนแสดงงานศิลปะออกเป็นชั้นบน	

จัดแสดงแกลเลอรีศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่าย	

และชัน้ล่างเป็นพืน้ทีท่�างานศลิปะ	เช่น	เครือ่งประดับ	

เป็นต้น	ไม่เพยีงเท่านี	้ทีน่ีย่งัมกีารแสดงหุ่นละครเล็ก

คลองบางหลวงให้ได้ชมอีกด้วย

M FITNESS

	 ฟ ิตเนสคลับท่ีสร ้างนิยามใหม่และประสบการณ  ์

ที่แตกต่างให้กับผู้รักสุขภาพและการออกก�าลังกายภายใต้

แนวคิด	“Social	Community”	ภายใน	M	Fitness	แบ่งเป็น

โซนคาร์ดิโอ	 โซนสเตรนท์ที่เหมาะกับผู้เริ่มออกก�าลังกาย	

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

	 ๘๐/๒๐	เป็นร้านอาหารท่ีหยบิเอากฎ	80	:	20	ของพาเรโตมาปรับใช้ได้อย่างลงตวั	เริม่กันทีก่ารตกแต่งร้าน

ซ่ึงเป็นสไตล์อินดัสเทรียล	 ลอฟต์ที่หยิบเอาวัสดุไทยที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างด	ี อย่างเหล็กดัดลายไทย	

เครื่องจักสาน	 และอิฐช่องลมมาประดับตกแต่งได้อย่างสวยงาม	 ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร	 

80	เปอร์เซ็นต์เป็นวัตถุดิบไทยจากแหล่งต่างๆ	ภายในประเทศ	รวมทั้งจากตลาดในย่านเจริญกรุง	และอีก	

20	เปอร์เซ็นต์ท่ีเหลอืเป็นวตัถดุบิน�าเข้า	นอกจากน้ี	ทางร้านยงัท�าเส้นพาสตา	ไซรปั	หรอืแม้แต่ของดอง	เช่น	

กระเจี๊ยบดอง	และแตงไทยดองเองด้วย

	 เอาใจคนรักเนื้อด้วย	 Grilled	 Butcher’s	 Steak	 in	 Thai	 Marinate	 เนื้อสเต๊กหมักซอสย่างราดซอส 

ใบชะพลู	 เสิร์ฟคู่ถั่วพูผัดแกง	 มะอึกรสเปรี้ยวอมหวาน	 โรยหน้าด้วยผักพื้นบ้านไทยอย่างยอดต�าลึง	 

ดอกกุยช่าย	ใบชะมวง	และผักกาดหิ่น	ถัดมาเป็น	White	Prawn	Ceviche	กุ้งขาวหั่นชิ้นพอดีค�า	ปรุงรส

ด้วยน�้าย�าสูตรเฉพาะของทางร้าน	 ท็อปด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขูด	 ตะไคร้อ่อน	 และมันแกวหั่นแว่น	 

จานนี้มีรสเผ็ดจากพริกแห้ง	และ	 Flavours	of	 Local	 Eggplant	มะเขือย่างรมควัน	 เสิร์ฟเคียงแป้งเกี๊ยว

เหนียวนุ่ม	มิโซะแดง	โอคาระโฮมเมดรสชาติคล้ายควินัว	อิโกมะ	และกุยช่าย	ส่วนใครที่มองหาขนมหวาน

ล้างคาว	ขอแนะน�า	Pumpkin	&	Basil	คุกกี้ชิ้นโตท�าจากแป้งเมล็ดฟักทอง	ท็อปด้วยซอสฟักทองเนื้อเนียน

นุ่ม	 เสิร์ฟคู่ไอศกรีมรสโหระพา	 เนื้อฟักทองห่ันเต๋า	 และแป้งฟักทองรสหวาน	 ตัดเล่ียนด้วยรสเปร้ียวจาก 

เม็ดแมงลักแช่น�้ามะนาว	

	 ต้อนรับหน้าหนาวด้วยเครื่องดื่ม	Chinatown	Mule	น�้าสาลี่ต้มกับขิง	หอมกลิ่นลูกจันทร์อ่อนๆ	แก้วนี้	

มีเนื้อสาลี่ให้เคี้ยวเต็มๆ	และท็อปด้วยโซดาเพื่อเพิ่มความสดชื่น

	 ซอยเจริญกรุง	26	เปิดบริการทุกวันจันทร์	และ	พุธ-ศุกร์	18.00-24.00	น.	
วันเสาร์-อาทิตย์	10.00-14.00	น.	และ	18.00-24.00	น.	   08-7593-1936		   8020bkk

Life Style

ซ.เพชรเกษม	28	เปิดให้เข้าชม	09.00-18.00	น. 
  0-2868-5279		   Baansilapin

เปิดให้บริการ	3	สาขา	:	สาขาตากสิน	สาขาพระราม	2	และสาขามหาชัย 
  Mfitness

BELLA ROCCA

	 ร้านอาหารอิตาเลียนขนานแท้ท่ีพร้อม

เสิร์ฟ	Burrata	Cheese	Salad	สลดัชสีบรูาต้า

และมะเขอืม่วงย่างราดน�า้สลดับลัซามกิ	และ

น�้ามันมะกอก	 Aglio	 Lobster	 Spaghetti	

สปาเกตตีผัดกับล็อบสเตอร์	เนือ้ปู	และเบคอน	

เพิ่มรสจัดจ้านด้วยพริกและกระเทียม	 และ	

Foie	 Gras	 Risotto	 ข้าวอิตาเลียนในซอส

แซฟฟรอน	เสิร์ฟพร้อมฟัวกราส์เต็มค�า	

ชั้น	9	The	Helix	Quartier	ห้างสรรพสินค้า	The	EmQuartier	
เปิดบริการ	10.00-22.00	น.		   0-2003-6273		
		www.bellaroccabkk.com		 		bellaroccabkk

A CUP A CAKE 

 ร้านเค้กสไตล์โฮมเมดที่ เป ิด

บรกิารภายใต้คอนเซปต์	“เค้ก	1	ชิน้	

กับกาแฟ	 1	 แก้ว”	 บรรยากาศ

ภายในร้านอบอุ่นเหมือนมานั่งเล่น

บ้านเพื่อนคนสนิท	 ส่วนเมนูข้ึนชื่อ

ของทางร้าน	 คือ	 Bavarian	 Thai	

Tea	 เค้กชาไทยท่ีตัวเค้กท�าจากสปันจ์ชาไทย	ท็อปด้วยมูสเค้กชาไทย

รสชาติเข้มข้น

ซ.ลาดพร้าว	71	ระหว่าง	ถ.นาคนิวาส	5	กับ	ถ.นาคนิวาส	7
  0-2538-9082		 		www.acupacakecafe.com
		acupacake2010		 		acupacake

SEDHAPURA BY TOHSANG

 รีสอร ์ตบรรยากาศเงียบสงบ	

อบอวลด้วยมนต์ขลังและเสน่ห ์ 

แห่งความมหัศจรรย์ของอารยธรรม 

ลุ ่มแม่น�้าโขง	 ผู ้มาเยือนจะเห็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง

แม่น�้าสองสี	ได้ที่หน้ารีสอร์ต	อีกทั้ง

ยังได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม	 และที่นี่ยังเป็นที่สุดท้าย 

ที่แม่น�้าโขงไหลผ่านประเทศไทยและเข้าสู่ประเทศ	สปป.ลาว

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

๘๐/๒๐ 
อาหารที่ได้แรงบันดาลใจจากกฎพาเรโต

โซนฟรีเวท	 เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพ่ิมขนาดของกล้ามเนื้อ

ในแต่ละส่วน	และ	Group	Exercise	Studio	ที่มีคลาสหมุนเวียนกว่า	20	คลาสต่อสัปดาห์
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Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  / Photo : ธีระพงษ์ พลรักษ์

	 จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม	 แต่มันก็ได้รองรับชีวิตของอดีต 

คนพลดัถิน่กลุม่หนึง่	รวมไปถงึพชืพรรณหลายชนดิทีพ่วกเขาเลือก

หยอดมันลงในผืนดินมาร่วม	 50	 ปี	 หลังร่วมกันตัดสินใจเลือก 

หุบดอย	ณ	พิกัดนี้เป็นบ้านอีกหลัง	จากที่เคยแรมรอนไร้แผ่นดิน

	 ภายใต้หลังคาอาคารสถาปัตยกรรมจีนบนเนินเขา	 ป้ายอักษร

เรียงรายเล่าเรื่องของผู้คนกลุ่มหนึ่ง	 ตรงกลางคือหลุมท่ีรองรับ 

ร่างของชายชราคนส�าคัญของพวกเขา	 ดอกไม้เรียงราย	 ธูปโชย 

ควันอ่อนช้อยในกระถาง	 รวมไปถึงผู้คนมากหน้าหลายตาที่เวียน

มาท�าความเคารพระลึกถึง

	 ชายชราคนหนึ่ง...ไม่ใช่...ท่ีจริงแล้วลึกลงไปใต้ผืนดินของ 

ดอยแม่สลอง	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวดัเชยีงราย	 คือท่ีหลบัใหล 

นิรันดร์ของนายพลท่านหนึ่ง	 ทหารจีนคณะชาติแห่งกองพล	 93	

ผูน้�าพาพ่ีน้องกองพนัที	่5	มาสูแ่ดนดนิดอยไกลอนัเหนบ็หนาวผืนน้ี

นายพลที่ชื่อ	ต้วน	ซี	เหวิน

	 ปลายฤดูฝน	 หมู ่บ้านในหุบดอยแม่สลองก�าลังเคลื่อนไหว 

กลางฝนพร�าสายและฟากฟ้าทึมเทา	 แมกไม้รายล้อมชอุ่มชุ่ม 

อวลไอหมอก	พชืพรรณตามไร่สวนทีก่�าลงัอิม่น�า้	รอคอยวนัเก็บเก่ียว

จากสองมือที่เพาะปลูกมันขึ้นมา

	 ราวกับเมืองชนบทของจีนอันไกลลิบ	 หากใครมาถึงแม่สลอง 

ผ่านพ้นหนทางรบ พานพบทิศทางชีวิต

แม่สลอง
เนื้อดินของแดนดอยแห่งนี้คงแสนอบอุ่น ใครสักคนอาจคิดเช่นนั้น 

ยามเลือกที่จะปักหลักและใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนี้

เมื่อราว	 40	 ปีก่อน	 แดนดอยลึกลับแห่งนี้เปลี่ยนหน้าตาไปจาก 

จุดเริ่มต้นในวันวานอยู่ไม่น้อย	เราเดินลอดโรงแรมซินแซ	โรงแรม

ไม้เก่าแก่ทีส่ร้างคร่อมทางเดนิเข้าตลาด	หลงเหลอืเพยีงฝรัง่แบก็แพก็

ที่ยังคงชื่นชอบโรงแรมเปี่ยมเรื่องราว

	 “แต่เดิมเราเป็นเพยีงหมู่บ้านกองทหาร	โยกย้ายไปเร่ือยๆ	คนทีน่ี่

มกัมอีดตีคล้ายคลงึกนัครบั	ผมเองกเ็กิดและโตระหว่างนัน้”	จ�าเรญิ	

ชีวินเฉลิมโชติ	 ยกป้านชาข้ึนรินลงในจอกสวย	 ชาอู่หลงเบอร์	 17	

กรุ่นหอมเป็นมวลใสสีเหลืองอ่อนอยู่ในนั้น	 หลังจิบแรกพ้นผ่าน	 

เรื่องราวของบรรพบุรุษของคนแม่สลองก็ล่องลอย

	 ในความงดงามเรียบง่ายของผู้คนที่ประกอบกันข้ึนเป็นคนของ

แม่สลอง	 นอกเหนือไปจากอาข่าและชาวเมี่ยน	 ประชากรกลุ่ม

ใหญ่ที่สุดข้างบนนี้เห็นจะเป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่	 หรือท่ีใคร

ต่อใครมักเรียกกันว่าจีนฮ่อ	แต่จะให้ชัดเจนที่สุด	คนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่า 

ของพวกเขาคือ	 อดีตทหารจีนจากพรรคก๊กมินตั๋งของนายพล	 

เจียง	 ไคเชก	 ตัวแทนฝ่ายขุนศึกที่ต ่อสู ้กับกองทหารพรรค

คอมมิวนิสต์จีนของเหมา	เจ๋อตุง

	 การขดัแย้งทางความคดิและอดุมการณ์การเมอืงของจีนในอดตี

ส่งผลให้เกดิการสูร้บรนุแรงขึน้ในจนี	จนกระทัง่เจยีง	ไคเชกแพ้พ่าย	

จ�าต้องหนไีปตัง้พลอยูท่ีเ่กาะฟอร์โมซา	หรอืประเทศไต้หวนั	กองทพั

ภาคใต้	หรอืกองพล	93	กถ็กูตดัขาดจากทัพใหญ่	เปลีย่นแปลงตวัเอง

เป็นทหารไร้สงักดั	กึง่สูก้ึง่ถอยเพือ่หลบหนกีารกวาดล้างหน่วงหนกั

จากฝ่ายคอมมิวนสิต์	จากมณฑลยนูนาน	พวกเขาถอยร่นมาตัง้หลัก

ในพม่า	 ในกองพล	 93	 เต็มไปด้วยนายทหารชั้นสูง	 ทหารเกณฑ์ 

จากรายทาง	รวมไปถึงครอบครวัทัง้ผูห้ญงิและเดก็ๆ	จนจดัตัง้เป็น

รปูแบบกองทัพได้	5	กองทัพ	ภายใต้การบญัชาการของนายพล	หลี	่หมี

	 กองพล	93	รอนแรมทัพเข้าสู่เขตรัฐฉานของพม่า	ความวุ่นวาย

ต่างๆ	จากการสูร้บหาพืน้ทีม่ัน่ส่งผลให้รฐับาลพม่าต้องด�าเนนิการ 

ปราบปรามเหล่าทหารจีนพลัดแผ่นดินอย่างจริงจัง	 หลังพ่ายแพ ้

ให้แก่ทหารพม่าและกองก�าลังสนับสนุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่

สมรภมูเิชยีงลบั	ในปี	พ.ศ.2504	ทัพท่ี	1,	2	และ	4	จ�านวน	4,349	คน	 

ได้อพยพโยกย้ายไปไต้หวัน	 หลงเหลือตกค้างเพียงกองทัพท่ี	 3	 

ของนายพล	หลี	่เหวนิ	ฝาน	และทพัที	่5	ของนายพล	ต้วน	ซ	ีเหวนิ	

ที่ไม่ต้องการอพยพ	นายพลทั้งสองท่านตัดสินใจน�าผู้คนอพยพหนี

การกวาดล้างของพม่า	รอนแรมเข้าสูแ่ผ่นดนิไทย	โดยไร้การสนบัสนนุ

จากไต้หวนั	พวกเขากลายเป็นกองทพัตกค้าง	มรีายได้จากการเกบ็

ค่าคุ้มครองให้ขบวนพ่อค้าฝิ่นต่างๆ	ที่ก�าลังเคลื่อนไหวพลุกพล่าน

แถบดินแดนสามเหลี่ยมทองค�า	ตั้งด่านเก็บภาษีเถื่อน	หรือกระทั่ง

ค้าอาวุธสงคราม
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	 ครั้นตกลงกันไม่ได้	 สหรัฐอเมริกาเสนอตัวเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการเจรจา	 ในปี	 พ.ศ.2513	 รัฐบาลไทยจึงอนุญาตให้กองพล

ทหารจีนอาศัยอยู่ในแดนดินไทยในฐานะผู้อพยพ	แลกกับการเป็น 

กองก�าลังกันชนตามชายแดน	 รวมไปถึงป้องกันการแทรกซึมของ

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยท่ีเร่ิมเคล่ือนไหวตามชายแดน

กินเนื้อที่มากมาย

	 หมู่บ้านสันติคีรี	 คือชื่อหมู่บ้านบนดอยแม่สลองที่ตั้งชื่อโดย 

พลอากาศเอก	ทวี	 บ้านแสนสงบสขุกลางขนุเขาของทัพท่ี	 5	 ท่ีคนจีน

ในยุคนั้นมักเรียกที่นี่ในความหมายเดียวกันว่า	“เหมย	ซือ	เล่อ”	

	 จากการเคลื่อนทัพกลายเป็นหมู ่บ้านทหารกลางแดนดอย	 

กองทหารทัพที่	5	ของนายพล	ต้วน	รวมไปถึงพี่น้องจากทัพอื่นๆ	 

ในอีกหลายดอยได้กลายเป็นกองก�าลังแนวหน้าของกองทัพไทย	

ร่วมต่อสู้ต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	 (ผกค.)	 ในเชียงราย 

หลายสมรภมู	ิโดยสามารถลดแรงแทรกซมึของ	ผกค.	ในพืน้ทีแ่ถบ

ดอยหลวง	ดอยยาว	ดอยผาหม่น	สมรภูมิผาตั้ง	รวมไปถึงสมรภูมิ

เขาค้อ	อันเป็นภารกิจสุดท้าย	พวกเขาจะได้ชื่อว่า	“กองทหารจีน

คณะชาติ”	ก่อนจะปลดอาวุธให้รัฐบาลไทย

	 เรื่องราวของพี่น้องบนแม่สลองพาเราไปถึงพิพิธภัณฑ์วีรชน 

อดตีทหารจนีคณะชาตภิาคเหนอื	ประเทศไทย	ผ่านพ้นบ่อน�า้ศักดิส์ทิธิ์

เข้าไปภายใต้อาคารชั้นเดียวท่ีราวฉุดดึงเราสู่ฉากภาพยนตร์จีน 

อันคุ้นตา	 โถงด้านในโปร่งโล่ง	 เสาไม้ใหญ่โต	 ป้ายชื่อเหล่าทหาร

กองพล	93	วางเรียงราย	ตามผนังทั้ง	3	ด้าน	คือเรื่องราวที่พวกเขา

พานพบ	การฝึกฝน	ศึกสงคราม	รอยทางการเคลื่อนทัพ	ตลอดจน

คืนวันก่อตั้งหมู่บ้านในอดีต

	 วนัทีเ่สยีงปืนและสมรภมูซิึง่เปรยีบเหมอืนเงาตามตวัได้พ้นผ่าน	

สู่วันที่ผืนแผ่นดิน	แมกไม้	 ไอหมอก	รวมไปถึงการมีชีวิตร่วมผู้คน

เชื้อชาติอื่นบนแดนดอย

	 ค�าถามถงึทางเดนิชวีติอืน่ใดนอกเหนอืไปจากนีก้อ็าจไม่ส�าหลกั

ส�าคัญ

	 เรามาถึงดอยแม่สลองได้	2	วันแล้ว	หลายคนยังไม่ลืมยามเช้า

ที่ถนนสายหลักทอดยาวเป็นลาดเนิน	 มันโอบล้อมด้วยบ้านเรือน	

ร้านชา	รสีอร์ต	ร้านอาหารตัง้แต่เรยีบง่ายไปจนถงึระดบัภตัตาคาร	

ความคกึคกัของยามเช้าอยูต่รงหัวโค้งและเนินเขาทีต่ัง้ของตลาดเช้า	

ผู้คนหลากเชื้อชาติเผ่าพันธุ์	 ทั้งคนจีน	 อาข่า	 และนักท่องเที่ยว 

จากแดนไกล

	 “กองพล	93	เข้ามาทางดอยตุงครับ	แถวบ้านถ�้า	ผมเองก็เกิด 

ที่นั่น”	จ�าเริญว่าถึงพิกัดที่พวกเขาพักพิง	จริงๆ	แล้วหากมองจาก

ทางอากาศ	 หมู่บ้านตามภูเขาในเขตเชียงใหม่-เชียงราย	 ตั้งแต่

อ�าเภอเปียงหลวง	ไชยปราการ	ฝาง	แม่อาย	แม่จัน	และแม่ฟ้าหลวง	

ล้วนเต็มไปด้วยผู้คนจีนที่พลัดถ่ินและลงรากปักหลักเช่นเดียวกับ

ที่แม่สลอง

	 ทัพ	 3	ของนายพล	หลี่	 เหวิน	ฝาน	 เดินทางมาถึงอ�าเภอฝาง

ของเชียงใหม่	 แถบบ้านถ�้าง้อบ	 ขณะที่ทัพ	 5	 ของนายพล	 ต้วน	 

ซี	 เหวิน	 เริ่มพักทัพตั้งหมู่บ้านที่บ้านหัวเมืองงามของเชียงราย	 

ก่อนจะโยกย้ายขึ้นมาหาอากาศสดสะอาดเหนือยอดดอยแม่สลอง	

โดยรัฐบาลไทยในสมัยจอมพล	ถนอม	กิตติขจร	 ได้มอบหมายให้ 

พลอากาศเอก	ทว	ีจลุละทรัพย์	เสนาธกิารทหาร	และพลโท	เกรียงศกัดิ	์

ชมะนนัทน์	รองเสนาธกิารกองบญัชาการสูงสุด	เป็นผูเ้จรจากบัทาง

ไต้หวัน	เพื่อแก้ปัญหากับกองทัพไร้สังกัดเหล่านี้
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How to Get tHere
 จากอ�าเภอเมืองฯ ไปเที่ยวหมู่บ้านอดีตทหารจีน

คณะชาติ กองพล 93 ที่ดอยแม่สลอง ใช้ทางหลวง

หมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากเมืองเชียงราย  

ผ่านอ�าเภอแม่จัน แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข  

1130 ต่อด้วย 1234 มุ่งสู่ดอยแม่สลอง

eat out
 บนดอยแม่สลองมีร้านอาหารยูนนาน และร้านชา

มากมายให้เลือกลิ้มลอง แนะน�าร้านอาหารในแม่สลอง 

วิลล่า ไม่ควรพลาดขาหมู หมั่นโถว ไก่ด�าตุ๋นยาจีน  

ไข่เจียวยูนนาน หมูน�้าค้าง ส่วนร้านชา แนะน�า ร้านชา

หอมหมื่นลี้ ร้านชาหงษ์ฝู่ มีชาทั้งอู่หลง และอัสสัม 

ให้เลือกชิม

 ที่บ้านเลาลี ดอยวาวี มีอาหารยูนนานให้เลือกชิม

ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ มีร้านกาแฟดรีม คอฟฟี่ 

ร้านชามิ่งดี ในพ้ืนที่เดียวกัน มองเห็นวิวบนเนินเขา 

กลางหมู่บ้านวาวี หน้ามัสยิดอัฏฏออะห์ มีข้าวซอย 

และก๋วยเตี๋ยวฮ่อเจ้าอร่อยให้เลือกชิม

wHere to Stay
 • แม่สลอง วิลล่า รีสอร์ตแสนสบาย โอ่โถง  

ในร่มครึ้มของแมกไม้บนไหล่เขา 

  0-5376-5114-5 และ 08-1883- 4875 

  www.maesalong-villa.com

 • หงษ์ฝู่ รีสอร์ท โรงแรมสไตล์จีน-โมเดิร์น 

พร้อมร้านชาบรรยากาศดีที่หน้ารีสอร์ต 

  08-0558-0066 และ 08-6366-1668 

  www.hongfuteas.com

 ตามสันดอยคือไร ่ชาอู ่หลงเรียงรายคล ้ายภู เขาปูด ้วย 

ไหมพรมสีเขียว	 น่าแปลกที่แทบไม่มีใครนึกหน้าตาของหมู่บ้าน 

บนแม่สลองอันแสนเรืองรุ่งเช่นนี้ออก	 หากเทียบไปกับวันที่คนรุ่น

พ่อแม่ของเขาปลดปืนและหันหน้าลงสู่ผืนแผ่นดินท่ีเหมาะสมยิ่ง

กับพืชพรรณเมืองหนาว

	 จากมอืท่ีจบัปืนสูจ่อบเสยีม	 ภเูขาไม่ใช่สมรภมิูรบ	 แต่เป็นแปลง 

พืชผลไม้เมืองหนาวจากโครงการหลวง	 มันเหมือนชีวิตใหม ่

ที่ต้องการการประคบประหงมและงอกงาม

	 “แต่เดิมชาไม่ได้ผลดีนักครับ	 เราเติบโตมาจริงๆ	 นี่ก็ด้วยการ

ท่องเทีย่วอกีเป็นส่วนหลกั”	จ�าเรญิพาเราเดินลงไปในสวนชาอูห่ลง

นอกหมู่บ้าน	 มันไล่ระดับเป็นแนวโค้งสีเขียว	 ชาวอาข่าหลากวัย 

มารับจ้างเก็บชากันตั้งแต่แดดเริ่มทอแสง

	 หลังปี	 พ.ศ.2525	 ที่การท่องเท่ียวเริ่มน�าคนมาสู ่แม่สลอง	 

ฝรัง่จากทวัร์ป่าแถบแม่อาย	ท่าตอน	ตามเส้นทางเชียงราย-เชยีงใหม่	

เริม่อยากขึน้มาเหน็ผู้ท่ีร่วมรบกบั	ผกค.	คนไทยท่ีนิยมเท่ียวบนทาง

ทรหดก็เช่นกันที่ฝ่าฟันทางยากขึ้นมาหาพวกเขา

	 ไม่เพยีงโรงแรมแรกอย่างซนิแซท่ีกลางตลาด	แต่หมายรวมไปถึง 

รีสอร์ตในยุคแรกอย่างแม่สลอง	 รีสอร์ตของนายพล	หลุ่ย	 ยี่เถียน	

คุม้นายพลรสีอร์ตของลกูชายนายพลต้วน	รวมไปถงึแม่สลอง	วลิล่า	

ที่จ�าเริญเป็นเจ้าของแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาเปลี่ยนชีวิตพวกเขา 

ให้งอกงาม	 ราวปี	 พ.ศ.2533	 ตัวแทนจากแม่สลองเดินทางไปถึง

ไต้หวันเพ่ือรับกล้าพันธุ์ชา	 ทั้งอู่หลงเบอร์	 12	 ชิงชิง	 สี่ฤดู	 อู่หลง 

ก้านอ่อน	 มันงอกงามและเต็มไปด้วยวิธีการดูแล	 รวมถึงการชง

อันแสนพิเศษ	 ความเป็นคนจีนถูกถ่ายทอดออกมาให้คนทั่วไป 

ได้สมัผสั	ร้านชา	อาหารเมนูยนูนาน	ส�าเนียงภาษา	ตลอดจนวถีิชวีติ 

ต่างๆ	 เคล้าผสมในสายลมหนาวของแม่สลอง	 ทั้งหมดส่งผลให ้

ภาพปัจจบุนับนถนนสายหลกัเตม็ไปด้วยร้านชาบรรยากาศด	ีรีสอร์ต

สวยสบาย	รวมไปถงึทิศทางใหม่ๆ	ที่พวกเขาเลือกพัฒนา

	 “เดีย๋วน้ีเดก็ๆ	รุน่ใหม่เก่งครบั	ต่อยอดจากโรงงานชาของพ่อแม่ 

ไปได้ไกล”	 บางนาทีเราหลุดเข้าไปในโรงงานชา	 ดูขั้นตอนตั้งแต่

การเก็บ	 บ่ม	 รวมไปถึงการแยกท้ังชนิดและพันธุ์ชาเพ่ือส่งขาย	 

เหล่าซือด้านชาจากไต้หวันที่จ�าเริญเชิญมาทดสอบรสชาติชา 

หยิบยื่นจอกแห่งการเรียนรู้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

	 หน้าคุ้มของนายพล	ต้วน	ซี	เหวิน	คือหนึ่งในดาวน์ทาวน์ของ 

แม่สลอง	 ร้านอาหาร	 ร้านค้าที่ระลึก	 ไม่มีใครไม่คิดถึงเขา	 

หากหมายถึงผู้คนเชื้อสายจีนท่ีเดินเหินหายใจอยู ่บนแม่สลอง	

และอีกหลายหุบดอย	 เราขึ้นไปเคารพสุสานนายพล	 ต้วน	 หนึ่ง 

ในหน้าประวัติศาสตร์ของแม่สลองและทหารจีนคณะชาติ

	 “ใครก็ตามท่ีมาแม่สลองต้องมาเคารพท่านนายพล”	 เหนือ 

เนินดอยที่มองลับลงไปเป็นหมู่บ้านแม่สลองไล่ระดับเหยียดขยาย

ใหญ่โต	เราคิดถึงถ้อยค�าของ	เฉียงไห่	แซ่หมอ	อดีตทหารผ่านศึก

แห่งทัพท่ี	 5	 นอกจากเรื่องราวในสมรภูมิรบ	 ดูเหมือนเฉียงไห่ 

และเพื่อนทหารสามสี่คนท่ีนั่งคุยกันจะเอ่ยชื่อนายพลของพวกเขา

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

	 “ท่านเป็นคนใจดี	 มีเมตตา	 และอยู่กับลูกน้องตลอดเวลา”	 

นายชวาลย์	ค�าลอื	คอืชือ่ไทยของท่านนายพลของคนแม่สลอง	ช่วง

งานศพหลังการจากไปในปี	 พ.ศ.2523	 เฉียงไห่ว่าราวกับทั้งดอย

เต็มไปด้วยเสียงร�่าไห้	นายทหาร	พี่น้องจีนจากดอยจากบ้านอื่นๆ	

ทั้งเดินเท้า	โดยสารรถ	ผ่านหนทางสูงชันขึ้นมาคารวะพิธีฝังศพ

	 “คนจีนเราถือกันเรื่องบุญคุณ”	 เฉียงไห่กล่าวเบาๆ	 ก่อนโขยก

ขาเดินกลับไปในหมู่บ้านของทหารผ่านศึกท่ีตั้งอยู่ตรงเนินดอย 

ทางขึน้พระธาตเุจดย์ีศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรีพีร้อมเพือ่นทหาร

ที่มีบาดแผลจากสงครามติดตัวเป็นชะตากรรม

	 เหนอืเนนิดอยท่ีตัง้ขององค์พระธาตฯุ	มองลงไปเบือ้งล่าง	แสงเยน็ 

สาดส่องจับหมู่บ้านจีนแห่งหนึ่งซ่ึงเติบโตไปจากวันที่บรรพบุรุษ 

ของพวกเขาปักใจเลือกเอาท�าเลตรงหน้าเป็นเรือนตาย

	 คล้ายเรือ่งราวของผู้คนกลุม่หนึง่ทีร่อนแรมยาวไกลหลายแผ่นดนิ 

ก�าลังฉายภาพอบอุ่นอยู่ตรงนั้น	 ณ	 ที่ที่ชีวิตปราศจากเสียงปืน	 

เสียงระเบิด	และไม่ต้องพบเผชิญกับการสู้รบอีกต่อไป

	 ภาพงดงามของแม่สลองแทบทุกวันพาเราย้อนไกลไปถึง 

ที่มาของคนกลุ่มหนึ่งอันมากมายอยู่ทั้งศึกสงคราม	 ความหวัง	 

การดิ้นรนทนสู้	 รวมไปถึงคืนวันอันงดงามเมื่อชีวิตก้าวเดินมา 

สูส่ดุสายปลายทางเป็นทัง้ภาพ	ทัง้เรือ่งเล่า	รวมถงึชวีติทีห่ลงเหลอื	 

ท่ีบอกต่อกับใครต่อใครได้ว่า	 ผืนแผ่นดินท่ีใครสักคนพร้อมจะ 

เรียกมันว่าเป็นบ้านนั้นมีความหมายยิ่งต่อชีวิต	 ไม่ว่าที่ตรงนั้น 

จะเล็กน้อยกระจิริด	หรือแผ่ผืนกว้างไกลไพศาลสักเพียงใด		
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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

27

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

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

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

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

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

Where to Find

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

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

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

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

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

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

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

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

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

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................
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ETDA เดินหน้าจัดสัมมนากลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์ 

	 ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำรมหำชน)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรอีคอมเมิร์ซไทย	สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย	

ในหัวข้อ	“กลยุทธ์รวยทะลุล้ำน	ด้วยร้ำนค้ำออนไลน์”	เพื่อมุ่งให้ควำมรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรสร้ำงร้ำนค้ำออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง	และสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนให้สำมำรถสร้ำงร้ำนค้ำ

ออนไลน์ได้	 โดยมีผู้เชี่ยวชำญและที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำดออนไลน์เป็นวิทยำกร	ทั้งนี้	 กิจกรรมดังกล่ำวจัดต่อเนื่อง	 16	 จังหวัดด้วยกัน	 โดยเมื่อเดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ	 ETDA	 เดินหน้ำจัดกิจกรรมดังกล่ำว 

ใน	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดบุรีรัมย์	อบรมวันที่	4-5	พฤศจิกำยน	2559	ณ	โรงแรมอมำรี	บุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	จังหวัดนครสวรรค์	อบรมวันที่	10-11	พฤศจิกำยน	2559	ณ	โรงแรมเดอะพำรำดิโซ	เจเค	ดีไซน์	นครสวรรค์	

จังหวัดนครรำชสีมำ	อบรมวันที่	16-17	พฤศจิกำยน	2559	ณ	โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส	โครำช	และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	อบรมวันที่	24-25	พฤศจิกำยน	2559	ณ	โรงแรมบรรจงบุรี	โดยได้รับควำมสนใจมีผู้เข้ำร่วม

อบรมอย่ำงล้นหลำม

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครราชสีมา
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COMMART WORK 2016 

	 บมจ.เออาร์ไอพี	 พร้อมด้วยพันธมิตร	 จัดงาน	 COMMART	 WORK	 2016	 ในวันที ่

3-6	พฤศจิกายนที่ผ่านมา	 ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 งานนี้มีครบทั้งฮาร์ดแวร	์

ซอฟต์แวร์	 และอี-สปอร์ต	 โดยโน้ตบุ๊กยังครองยอดขายอันดับหนึ่ง	 ขณะที่คอมพิวเตอร์

ประกอบและแอกเซสซอรีกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากการเติบโตของตลาดเกม

อาคเนย์ประกันภัยจับมือโตโยต้า 

	 โชตพิฒัน์	 พชีานนท์	 ประธานกรรมการบรหิาร	 อาคเนย์	 กลุ่มธรุกจิประกันและการเงิน	 และ	 หลักชัย	 สุทธิชูจิต	

กรรมการผู้จัดการ	 บมจ.อาคเนย์ประกันภัย	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโตโยต้า 

ในประเทศไทย	น�าโดย	มร.เคยีวอจิ	ิทานาดะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

และ	มร.อากิระ	สึโบอ	ิกรรมการผูจั้ดการใหญ่	บรษิทั	โตโยต้า	ลสีซิง่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	ห้อง	TDC	ชัน้	42	CRC	

Tower	อาคาร	All	Season	Place	เร็วๆ	นี้

วว. บริจาคน�้าดื่ม 

	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	

บริจาคน�้าดื่ม	700	โหล	หรือ	8,400	ขวด	โดยมี	นันทวรรณ	ชื่นศิริ	

หัวหน้าผู ้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

เป็นผู ้แทนรับมอบ	 เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมแสดงความ

ไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

ณ	ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์	(สนามม้านางเลิ้ง)

รับ 3 รางวัลเวที Adman Awards 2016

	 สภากาชาดไทย	โดย	นายแพทย์วิศิษฎ์	ฐิตวัฒน์	ผู้อ�านวยการ

ศูนย ์ รับบริจาคอวัยวะ	 ร ่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์	 และ	 

ทรู	คอร์ปอเรชั่น	โดย	รุ่งฟ้า	เกียรติพจน์	ผู้ช่วยบริหารงานประธาน

คณะผู้บริหาร	 ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ	 พร้อมด้วย	

บรษิทั	ชใูจ	กะ	กลัยาณมติร	จ�ากดั	โดย	กติต	ิไชยพร	ผูผ้ลติโฆษณา	

“พินัยกรรมอวัยวะ”	 รับ	 3	 รางวัลจากเวที	 Adman	 Awards	 &	

Symposium	2016

เปิดแคมเปญ MEET IN THE VILLAGE 

	 ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	 (องค์การ

มหาชน)	 จับมือพันธมิตรจัดแคมเปญออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ	 จัดกิจกรรม	Company	

Outing	และ	CSR	 Trip	ในพื้นที่ชุมชน	 ภายใต้ชื่อแคมเปญ	MEET	

IN	 THE	 VILLAGE	 #	 Best	 Company	Outing	 Ever	 เพื่อสร้าง 

รายได้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร ์

สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

พม. เซ็นทรัล และ กทม.  

ส�ารวจสวนลุมฯ 

	 พลต�ารวจเอก	อดลุย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (รมว.พม.)	 

พร้อมด้วย	 บุษบา	 จิราธิวัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่ 

ฝ่ายการสื่อสารองค์กร	 บริษัท	 กลุ่มเซ็นทรัล	 จ�ากัด	 ผู้บริหาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	 ผู ้บริหารกรุงเทพมหานคร	 

นักวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมลงพื้นที่ส�ารวจ

สวนลุมพินีเพื่อปรับปรุงเป็นห้องน�้าต้นแบบหลังแรก	และปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานตะวันยิ้ม
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AD.

	 แต่ช้าก่อน...ยิ่งง่ายน่ี	 ยิ่งต้องละเอียดพิถีพิถัน	 อย่าได้ท�าอะไร

ง่ายๆ	ลวกๆ	เป็นอันขาด

	 โมเดลธุรกิจท่ียึดเอาความสามารถหลักของแบรนด์คือ	 การ

สร้างสรรค์	 การออกแบบ	 และส่งผลิตให้กับโรงงานอื่นเพื่อท�า 

การผลิต	 เพื่อส่งขายไปทั่วโลกนั้น	 ต้นแบบที่เห็นชัดคือ	 ธุรกิจ	 

Fast	Fashion	หรือ	แบรนด์เสื้อผ้าทั้งหลาย

	 โมเดลธุรกิจแบบน้ีคือ	 แบรนด์จะควบคุมเร่ืองการสร้างสรรค์

ทั้งหมดเอง	เพราะธุรกิจประเภทนี้แข่งกันที่ดีไซน์	เพื่อเข้าถึงตลาด	

และทันต่อกระแสแฟชั่น	 ส่วนเรื่องการผลิตก็ส่งต่อให้กับคู ่ค้า 

ในหลายประเทศท�าการผลิตตามสเปกท่ีทางดีไซเนอร์ออกแบบมา	

และใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพในการควบคุมมาตรฐาน 

ของแต่ละโรงงานว่าผลิตออกมาได้ตามแบบที่ส่งไปหรือไม่

	 ดเูผนิๆ	น่าจะเป็นโมเดลธรุกจิทีด่	ีไม่น่าจะมีปัญหาอะไร	โรงงาน

แต่ละแห่งท่ีรับออร์เดอร์ไปก็น่าจะผลิตได้ตามแบบ	 เพราะน่าจะมี

กระบวนการในการควบคุมคุณภาพได้อย่างดี

ท�างานกบัโรงงานอย่างแนบแน่น	และพยายามอย่ามหีลายเจ้า	ต้องเลอืก

เจ้าของท่ีเขาใส่ใจกับคุณภาพจริงๆ	 มิใช่เจ้าของท่ีสักแต่จะรับงาน

เพื่อเอาเงิน	 เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณสามารถที่จะผลิตออกมา

ได้ตามที่คุณดีไซน์ไว้	เพราะนั่นคือ	อัตลักษณ์ของแบรนด์	

	 คุณไม่สามารถท�างานลวกๆ	 ได้อย่างแบรนด์ใหญ่ๆ	 พวกน้ัน

แบรนด์เขาแข็งแกร่ง	 ต่อให้มาตรฐานไม่ได้	 ลูกค้าอย่างมากก็ยอม

แค่เสียเวลาเพิ่ม	 แต่กับแบรนด์เล็กๆ	 ลูกค้าไม่มีความอดทนให้กับ	

“ความไม่เนี้ยบ”	ต่างๆ

	 คิดจะแข่งในสมรภูมิที่ใหญ่	 “ความเนี้ยบ”	 เป็นอีกปัจจัยที่คุณ

ต้องมีควบคู่ไปกับ	“ความคิดสร้างสรรค์”	

	 “ความเนี้ยบ”	ไม่ใช่คุณคนเดียวที่มี	คนที่คุณเลือกคบหาต้องมี	

“ความเนี้ยบ”	เช่นเดียวกัน	จึงจะรอดครับ	  

	 แต่...ความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น	 เวลาที่คุณซื้อสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์

เหล่านี้	ในคอลเลกชั่นเดียวกัน	หากคุณต้องการซื้อเสื้อผ้าแบบหนึ่ง	

หลายๆ	 สี	 คุณอย่าได้ชะล่าใจไป	 ลองแค่ตัวเดียวเพื่อให้รู้ไซส	์ 

และที่เหลือหยิบจากชั้นโชว์ได้เลย

	 ผมเป็นคนหนึ่งที่ท�าแบบนี้	 และส่ิงที่เจอกับตัวเลยคือ	 ไม่ว่าจะ

แบรนด์เล็ก	แบรนด์ใหญ่	หรือไม่มีแบรนด์	(ประเภทรับผลิตตามสั่ง

จ�าพวกเสื้อสถาบันต่างๆ)	 คุณเชื่อมั้ยว่า	 คอลเลกชั่นเดียวกัน	 

แบบเดียวกัน	ไซส์เดียวกัน	เปล่ียนแค่สี	ไซส์กลับไม่เท่ากัน	ขนาดทีว่่า

รู้สึกได้

	 ผมไม่ทราบว่าความผิดพลาดในกระบวนการควบคุมคุณภาพ

เกิดจากตรงส่วนไหนของกระบวนการ	แต่สิ่งที่เกิดคือ	มันไม่เลือก

แบรนด์	เลอืกสัญชาต	ิกระท่ังประเภทของผลติภณัฑ์	ยิง่แบรนด์ใหญ่	

กลับยิ่งมีโอกาสเกิดบ่อย	 เพราะส่งต่อให้โรงงานหลายแห่งผลิต	 

แล้วก็ไม่รู้ว่าโรงงานเหล่านั้นส่งต่อไปให้โรงงานอื่นอีกกี่ทอด	

	 หากจะยึดโมเดลธุรกิจน้ี	 ความเน้ียบเป็นส่ิงที่ต้องมี	 คุณต้อง

ความเนี้ยบ

ด้วยความที่โลกทุกวันนี้เชื่อมต่อถึงกันหมด ธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น โดยอาจมีเพียงแค่ไอเดีย 

และความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถหาแหล่งผลิตได้ทั่วโลก ไม่ต้องอื่นไกล เอาแค่ในประเทศไทยก็มีโรงงานรับผลิตสินค้าต่างๆ 

มากมาย ประเทศเพื่อนบ้านก็เปิดประเทศรอรับช่วงออร์เดอร์จากประเทศไทยอีก แล้วไหนจะมีประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิต

ทุกอย่างของโลกเข้าท�านองคิดอะไรไม่ออก ไปจีนนั่นแหละมีโรงงานผลิตได้หมดทุกอย่าง

Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak
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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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