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

 “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อยครั้ง” หลักค�าสอนของนักยุทธศาสตร์จีนนามอุโฆษ ซุ่น หวู เมื่อกว่าพันปีก่อนโน้น กลับเป็น

ค�าสอนทีเ่หมาะอย่างยิง่ในยคุดจิิตอล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการท�าธรุกจิทีจ่ะต้องรูตั้วเอง รูคู้แ่ข่งขนั รวมถงึเทรนด์ความเปลีย่นแปลง

ต่างๆ เพื่อจะได้สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น สินค้าทดแทนที่มีจ�านวนมากขึ้น และการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภค

ที่ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและสร้างยอดขายได้มากกว่าคู่แข่ง 

 

 สุขภาพและความงาม เป็นอีกเทรนด์ธุรกิจหนึ่งที่คาดการณ์กันว่าจะยังคงฮิตต่อเนื่องไปอีกในปีนี้ ด้วยว่าพฤติกรรมของคนไทย

หันมาใส่ใจสุขภาพ ดูแลตัวเองทั้งในเรื่องอาหารการกิน การออกก�าลังกาย การบ�ารุงรักษาต่างๆ มากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจที่อิงไปกับ 

เทรนด์นี้จึงมีแต้มต่อ มีโอกาสเติบโต ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ เจ้าของแบรนด์สาหร่ายพวงองุ่น แบรนด์ชาวเล จังหวัดภูเก็ต ทราบดี 

ถึงเทรนด์นี้ เพราะเป็นโอกาสท�าให้สาหร่ายพวงองุ่นชาวเลสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และท�าให้เขาพยายามต่อยอดไปสู่สินค้า

สุขภาพความงามอื่นๆ ภายใต้สาหร่ายพวงองุ่นอีก เช่น บิวตี้ดริงก์ สบู่ ครีมบ�ารุงผิว ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพราะเขารู้จักตัวเองว่าธุรกิจนี้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมไหน สถานการณ์เป็นอย่างไร อะไรที่เป็นจุดแข็ง และมีข้อจ�ากัดอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือการรู้เขา 

การรู้จักแบรนด์ต่างๆ ในตลาด และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่ง เพื่อที่จะได้เอาจุดอ่อนนั้นมาเสริมเป็นจุดแข็งของตนเอง  

และวางแผนการแข่งขนั เพ่ือสร้างความส�าเรจ็ทางธุรกจิให้กับเขา ธร์ีนภัทธ์จงึเป็นกรณีตวัอย่างของผูป้ระกอบการ SME ทีน่่าตดิตาม
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เทรนด์ธุรกิจขนาดเล็ก ปี 2560 จะไปทางไหน?

Solopreneur คืออะไร

	 ตอนนี้	 Emoji	 ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในโพสต์และแชต	 เพราะช่วยให้คู่สนทนาเข้าใจอารมณ์ของอีกฝ่ายได้มาก 

ยิ่งขึ้น	แต่กระนั้นแต่ละประเทศก็ตีความหมาย	Emoji	แต่ละตัวแตกต่างกันไป	จึงท�าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารไม่น้อย	

เช่น	Emoji	“Face	With	Tears	Of	Joy”	ชาวตะวันตกใช้แสดงอารมณ์หัวเราะทั้งน�้าตา	ขณะที่ชาวตะวันออกใช้แสดง

อารมณ์เศร้าโศก	จากปัญหาข้างต้นจึงท�าให้เกิดอาชีพใหม่อย่างนักแปล	Emoji	ที่ตอนนี้มีผู้สมัครกว่า	100	คนทั่วโลก	 

มีอัตราค่าจ้างอยู่ที่	64-140	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อการแปล	1,000	ค�า	และผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบออนไลน์เสียก่อน

จึงจะเริ่มท�างานได้	 โดยในแบบทดสอบจะให้แปล	 Emoji	 เป็นข้อความภาษาอังกฤษ	 เช่น	 อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ+ 

เครื่องบิน	=	New	York	Jets

	 คุณเข้าใจความหมาย	Emoji	ตรงกับเพื่อนแล้วรึยัง?

	 เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มต้นท�าธุรกิจขนาดเล็กในปี	 พ.ศ.2560	

ลองมาดูกันว่า	 ธุรกิจขนาดเล็กจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ	 ที่น่าสนใจ 

กันบ้าง	เทรนด์แรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ	โซเชียลมีเดีย	โดยปีนี้โซเชียลฯ	ยังคงเป็น

ช่องทางหลกัท่ีแบรนด์ใช้ตดิต่อลูกค้า	และลูกค้าก็ใช้โซเชยีลฯ	ในการค้นหาข้อมลู

สนิค้าทีส่นใจ	ฉะนัน้ส่ิงท่ีแบรนด์ต้องท�าคอื	สร้างความน่าเชือ่ถือให้เพจของแบรนด์	

โดยเริ่มจากแก้ปัญหาที่ถูกร้องเรียนให้ดีขึ้น	และพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น	

	 เทรนด์ถัดมาคือ	การจ้างงานฟรีแลนซ์	ในปี	พ.ศ.2560	หลายบริษัทจ้างงาน

ฟรีแลนซ์มากขึ้น	เพราะช่วยประหยัดค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าเช่าออฟฟิศ	และค่าใช้จ่าย 

อ่ืนๆ	 ท�าให้ได้งานที่มีคุณภาพ	 เพราะไม่มีเพื่อนร่วมงานคอยรบกวนสติ	 และ 

ไม่ต้องเสยีเวลาเดนิทางมาออฟฟิศ	จงึท�าให้มเีวลาท�างานมากกว่าพนกังานประจ�า	

และปีนี้	 Gen	 Y	 ส่วนใหญ่เลือกท�างานกับบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า	 100	 คน	

เพราะมองว่าธุรกิจขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นในการท�างาน	 ไม่มีกฎระเบียบ 

มากนัก	และท�างานที่ไหนก็ได้	

	 อกีหนึง่เทรนด์ทีน่่าสนใจไม่แพ้กนัคอื	การเปลีย่นมาใช้บตัรเครดติตดิชปิการ์ด

และมีเทคโนโลยี	 EMV	 เพราะมีความปลอดภัยสูง	 เข้าถึงรหัสข้อมูลได้ยาก 

จึงยากต่อการปลอมแปลงบัตร	 รองรับการท�าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ	 และ

ท�างานในโหมดออฟไลน์ได้	และเทรนด์สุดท้ายคือ	การใช้คลาวด์ในธุรกิจ	ในปีนี้

ธุรกิจขนาดเล็กใช้คลาวด์กันมากขึ้น	 เพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วย

ป้องกันการรัว่ไหลของข้อมลู	สามารถเข้าถงึไฟล์งานได้ทกุทีท่กุเวลา	และท�างาน

ร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้

	 รู้เทรนด์ก่อน	ได้เปรียบ

อาชีพใหม่...นักแปล Emoji

Greenery สีแห่งปี 2560

	 Pantone	 บริษัทสีชื่อดังและผู้ก�าหนดเทรนด์สีประจ�าปีได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า	 สีประจ�าปี	 2560	 คือ	 

สี	 Greenery	 (สีเขียวอมเหลือง)	 ซ่ึง	 Executive	 Director	 ประจ�า	 Pantone	 อย่าง	 Leatrice	 Eiseman	 อธิบายว่า	 

Greenery	เป็นสีที่จะช่วยให้คนในสังคมไม่ตึงเครียด	เพราะเป็นสีแห่งความหวัง	การเชื่อมต่อกับธรรมชาติ	การเริ่มต้น

สิ่งใหม่	การฟื้นฟู	และความเจริญรุ่งเรือง	

	 ทั้งนี้	ในปีที่ผ่านมา	Pantone	ได้ก�าหนดให้สีชมพู	Rose	Quartz	และสีฟ้า	Serenity	เป็นคู่สีประจ�าปี	ดังนั้น	เราจึง

ได้เห็นหลายๆ	แบรนด์หยิบสองสีนี้มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน	เช่น	ยาทาเล็บสีชมพูและสีฟ้าของแบรนด์	O.P.I	กระเป๋า

สีชมพูแบรนด์	Fjallraven	Kanken	และ	iPhone	6s	สี	Rose	Gold

	 รอดูกันว่า	แบรนด์ต่างๆ	จะหยิบสี	Greenery	มาใช้อย่างไร

“LIFE MOVES PRETTY FAST. 
IF YOU DON’T STOP AND LOOK 

AROUND ONCE IN A WHILE, 
YOU COULD MISS IT.”

เพราะชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว หากไม่ลองหยุด

และมองไปรอบๆ บ้าง อาจทำาให้พลาดบางสิ่ง

- คำ�คมจ�กภ�พยนตร์เรื่อง Ferris Bueller’s Day Off

	 เดี๋ยวนี้เราอาจจะเริ่มได้ยินค�าว่า	 Solopreneur	 กันมากข้ึน	 ท�าให้อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าคืออะไรแล้วแตกต่างจาก	

Entrepreneur	ที่เราคุ้นเคยกันอย่างไรบ้าง	

	 Solopreneur	กค็อืผูป้ระกอบการนีแ่หละ	แต่จะมีลกัษณะการท�าธรุกจิแตกต่างกบั	Entrepreneur	ตรงที	่Solopreneur	

จะท�าธุรกิจแรกให้ประสบความส�าเร็จก่อนแล้วจึงเริ่มท�าธุรกิจใหม่	ขณะที่	Entrepreneur	มักกู้ยืมเงินมาเพื่อท�าธุรกิจให้

มีขนาดใหญ่	และลงมือท�าธุรกิจที่สองโดยไม่รอให้ธุรกิจแรกประสบความส�าเร็จ	และความต่างที่สอง	คือ	Solopreneur	

ใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างม่ันคง	 ขณะที่ผู้ประกอบการเลือกที่จะออกไปพบปะผู้คนเพ่ือ 

สร้างคอนเน็กชัน	และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่ท�าให้คนเหล่านั้นได้รู้

	 นอกจากนี้	Solopreneur	ไม่นิยมจ้างพนักงาน	เพราะมองว่าเมื่อท�าธุรกิจคนเดียวได้ก็ย่อมดูแลธุรกิจคนเดียวได้เช่น

กัน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 หากจ�าเป็นต้องจ้างพนักงาน	 พวกเขาจะมองว่าตนเป็นสมาชิกของทีมท่ีต้องท�างานตามหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย	ส่วน	Entrepreneur	มักจะมองว่าตนคือผู้จัดการทีม

	 เห็นความต่างหรือยัง?

ที่มา : www.pantone.com
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	 ต้องยอมรับจริงๆ	ว่า	 เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายย่ิงขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	
การอ่านหนังสือที่เมื่อก่อนต้องพกหนังสือติดตัวไปด้วย	 แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องพกหนังสือก็
สามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรอือบีุก๊มาไว้บนมอืถอื	โดยหนึง่ในแอพพลเิคชนัอีบุก๊ทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างมากในขณะนีม้ชีือ่ว่า	
Ookbee	ของหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง หมู-ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ความมุง่มัน่
ในการท�างานของผมทกุวันนี้

มสีองอย่าง	อย่างแรก	ผมอยากท�า
ความฝันให้ส�าเร็จทัง้เร่ืองของ	

Ookbee	และการพัฒนา	Startup	
ผมพยายามส่งต่อพลังเหล่านี	้
รวมถึงเร่ืองเงนิทนุไปให้คนอืน่ๆ	

และอย่างทีส่อง	คือ	อยากให้วงการ	
Startup	ไทยเกิดขึน้จริงๆ
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	 ต้องยอมรับจริงๆ	ว่า	 เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายย่ิงขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	
การอ่านหนังสือที่เมื่อก่อนต้องพกหนังสือติดตัวไปด้วย	 แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องพกหนังสือก็
สามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรอือบีุก๊มาไว้บนมอืถอื	โดยหนึง่ในแอพพลเิคชนัอีบุก๊ทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างมากในขณะนีม้ชีือ่ว่า	
Ookbee	ของหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง หมู-ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ความมุง่มัน่
ในการท�างานของผมทกุวันนี้

มสีองอย่าง	อย่างแรก	ผมอยากท�า
ความฝันให้ส�าเร็จทัง้เร่ืองของ	

Ookbee	และการพัฒนา	Startup	
ผมพยายามส่งต่อพลังเหล่านี	้
รวมถึงเร่ืองเงนิทนุไปให้คนอืน่ๆ	

และอย่างทีส่อง	คือ	อยากให้วงการ	
Startup	ไทยเกิดขึน้จริงๆ
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Nice to Know

81%

58%

40% 30%

21% 39%

24% 44%

รู้จัก ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่

GEN Y

สิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยี

กับการทำาธุรกิจ

เทคโนโลยีช่วยให้

การทำาธุรกิจง่ายขึ้น

เชื่อว่าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

ทำาให้เข้าถึงลูกค้าได้

Role Model

มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก พ่อแม่

BABY 

BOOMER

GEN X

50%
GEN Y 

มุ่งที่จะ

เริ่มต้นทำาธุรกิจ

หรือเป็น

นายของตัวเอง

38%
GEN X 

มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และ

สร้างอาชีพ

ด้วยตนเอง

21%
BABY  

BOOMER 

วางแผน

ที่จะเป็น

ผู้ประกอบการ

17%
เงิน

41%
เวลา

8

ที่มา : www.GoDaddy’s.com
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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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Text : กองบรรณาธิการ

	 วรามล	 ชุนชาติประเสริฐ หนึ่งในผู้สร้างสรรค์ไซรัปแบรนด์  

Stir Well เล่าที่มาของแนวคิดไซรัปทางเลือกใหม่ว่า เน่ืองจาก 

เธอเคยเปิดร้านคาเฟ่มาก่อน จึงเห็นช่องว่างตลาดไซรัปที่ม ี

ความต้องการจริง ท้ังจากร้านคาเฟ่และผู ้ชื่นชอบการผสม 

เครื่องดื่มเพื่อรับประทานเองท่ีบ้าน เพียงแต่ไซรัปท่ีมีอยู่ในตลาด

มักจะเป็นไซรัปรสชาติมาตรฐานทั่วไป เธอจึงรวมตัวกับกลุ่ม

เพื่อนๆ อีก 3 คน ท�าไซรัปภายใต้แบรนด์ Stir Well ขึ้นมา โดยมี

คอนเซปต์ที่ความแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปถึง 2 ด้าน คือ การใช้

วัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิก และรสชาติที่ไม่เหมือนใคร 

 “การที่เราได้ท�าธุรกิจคาเฟ่มาก่อน ท�าให้เราเห็นว่ามันมีโอกาส 

ไซรัปที่มีใช้กันในร้านคาเฟ่ส่วนใหญ่จะมีไม่กี่แบรนด์ แล้วเป็น

รสชาติธรรมดาทั่วไป ดังนั้น ถ้าเราท�าไซรัปขึ้นมาก็จะต้อง 

สร้างความแตกต่าง ซึ่งทุกวันนี้ไซรัปที่ใช้มักจะใส่สารปรุงแต่ง  

สารสงัเคราะห์ เราจึงอยากท�าเป็นไซรปัออร์แกนิก วตัถุดบิทัง้หมด

ที่เลือกใช้ล้วนมาจากธรรมชาติ อีกทั้งยังไม่ใส่สารหรือวัตถุกันเสีย

ใดๆ ซึ่งโชคดีที่หุ้นส่วนคนหนึ่งท�าธุรกิจน�าเข้าวัตถุดิบ มีไลเซนส์

วัตถุดิบออร์แกนิก การหาวัตถุดิบก็เลยง่าย”

 ไซรัป Stir Well นอกจากจะมีความแตกต่างตรงที่เป็น 

ออร์แกนกิแล้ว ยงัมีจดุเด่นตรงท่ีรสชาติแปลกใหม่ ซ่ึงวรามลบอกวา่

อยากให้เป็นทางเลือกใหม่ เพ่ือหลกีหนีความจ�าเจในรปูแบบเดิมๆ 

โดยใช้เวลาในการพัฒนาสูตรถึง 5 เดือน 

 “เราพยายามท�ารสชาติทีไ่ม่เหมอืนใคร ตอนนีม้ ี3 รสชาตหิลักๆ 

คือ Spices Masala Chai Syrup ชาอินเดีย ผสมเครื่องเทศ เช่น 

First step

How to Guides

ตั้งเป้าหมายอย่างไร ไปให้ถึง

Stir Well ก้าวแรกของไซรัปคนให้ดีๆ

การลงมือท�าอะไรสักอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน ท�าธุรกิจ สุขภาพ การเงิน สิ่งส�าคัญนั้นจะต้องมีเป้าหมายเพื่อเป็นหลักชัยไปสู่ความส�าเร็จ  

แต่เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอภาวะตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างดี แต่กลับท�าไม่ได้สักที จนรู้สึกท้อแท้ เราจึงมีค�าแนะน�าการตั้งเป้าหมายว่าควรจะท�าอย่างไรเพื่อท�าให้ส�าเร็จ

ทรงแบนๆ เพือ่ให้ได้อารมณ์แนวเรโท เป็นความตัง้ใจให้ดแูตกต่าง 

และมีความเป็นยูนีช โดยเจาะตลาดร้านคาเฟ่ และกลุ่มคนรัก 

การปรุงเครื่องดื่ม ผ่านช่องทางอินสตาแกรม และออกบู ๊ธ 

ในงานต่างๆ 

 “ร้านคาเฟ่ ส่วนใหญ่ต้องใช้ไซรัปอยู่แล้ว ส่วนคนที่รักการด่ืม

การปรุงเครื่องดื่มมีจ�านวนไม่น้อย คนกลุ่มนี้ชื่นชอบความแปลก

ใหม่ ชอบการลองผสมเครือ่งดืม่ใหม่ๆ ซึง่ Stir Well นัน้มปีระโยชน์

มากมาย สามารถใส่ในเครื่องด่ืมได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 

นม กาแฟ โซดา หรอืคอ็กเทล ตามแต่จะสร้างสรรค์ ซึง่การมไีซรปั

ที่ให้รสแปลกใหม่ จะท�าให้นักปรุงเครื่องด่ืมรู ้สึกสนุกสนาน  

โดยทางเราก็จะมีการแนะน�าสูตรบางสูตรให้ลองไปท�าท่ีบ้านด้วย 

นอกจากเครื่องดื่มแล้ว ยังน�าไปใช้กับอาหาร อย่างไอศกรีม หรือ

ขนมเบเกอรีก็ได้ ซึ่งคนที่ซื้อไปครั้งแรกจะกลับมาซื้อซ�้าอีกครั้ง” 

 อย่างไรก็ตาม แม้จะเพิ่งลอนช์ Stir Well สู่ตลาดได้ไม่กี่เดือน 

จึงไม่ได้ท�าตลาดเต็มที่ แต่เมื่อมีก้าวแรกแล้ว ก้าวที่สองที่จะ 

ต่อยอดจากก้าวแรกก็ตามมาติดๆ โดยวรามลบอกว่า เธอและ

เพื่อนๆ มีไอเดียที่จะท�าโชว์รูมส�าหรับต้มไซรัป ด้วยการตกแต่ง 

ร้านสวยๆ แถวเอกมยั เพือ่ให้คนทีร่กัการดืม่ได้มโีอกาสสร้างสรรค์

ไซรัปในแบบฉบับของตนเองได้ในเร็วๆ นี้  

พริก ชาไทย จะออกแนวเครื่องเทศ ดื่มแล้วรู้สึกเผ็ดนิดๆ ร้อนคอ 

Green Herbal Syrup อันนี้เป็นแนวสมุนไพร มีส่วนผสม 

ของตะไคร้ ใบมะกรูด โหระพา และ Rhubarb Rose Hip Syrup 

แนวดอกไม้”

 เมื่อทุกอย่างลงตัว ก้าวแรกของการลอนช์ Stir Well สู่ตลาด 

ก็เกิดขึ้น เริ่มต้นด้วยชื่อแบรนด์ Stir Well ที่แปลว่าคนให้ดีๆ  

ที่สะท้อนความเป็นแบรนด์ไซรัปได้เป็นอย่างดี การเลือกใช้ขวด 

 @stirwellbkk 
 stirwellbangkok

ล�ำพังกำรสร้ำงแบรนด์ Stir Well ไซรัปของคนไทยก็น่ำแปลกใจอยู่แล้ว แต่กำรเป็นไซรัปที่มีรสชำติแปลกใหม่ อย่ำงประเภทเครื่องเทศ สมุนไพร 

รวมถึงดอกไม้ ที่คำดไม่ถึงกลับยิ่งสร้ำงควำมประหลำดใจ กับแบรนด์น้องใหม่ ไซรัปทำงเลือกที่เหมำะส�ำหรับคนที่อยำกลองของใหม่

ลงมือท�ำ 

 ความส�าเรจ็ตามเป้าหมายจะเกดิขึน้

ได้หรือไม่ ก็ต้องลงมือท�าอย่างตั้งใจ 

และจริงจัง  

ก�ำหนดระยะเวลำเป้ำหมำย 

 ว่าจะท�าส�าเร็จตรงตามเป้าหมายในวัน 

เดือน หรอืปีใด แต่ทัง้นีจ้ะต้องสอดคล้องกบั

ความเป็นจริงที่สามารถท�าได้ด้วย ซึ่งหาก

ปราศจากก�าหนดกรอบเวลา กจ็ะท�าให้ไม่มี

แรงกดดันเพื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้น

วำงแผน 

 การวางแผนจะต้องสอดคล้องกับการก�าหนด 

เป้าหมายด้วย ซึง่ข้อดีของการวางแผนนอกจากจะเป็น

เสมือนการสร้างข้อผูกมัดว่าต้องท�าให้ส�าเร็จแล้ว ยัง

เป็นการล�าดับสิ่งที่ต้องท�าก่อนหลัง  ที่ส�าคัญยังท�าให้

มองเหน็ปัญหาอปุสรรค ทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพือ่ทีจ่ะได้มี

แผนส�ารองเผื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ตั้งเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจง

  มีความเป็นไปได้ ชัดเจนในสิ่งที่จะท�า ไม่

ควรตั้งเป้าหมายเกินความสามารถมากๆ จน

เป็นเหมอืนความฝันมากกว่าความจรงิ เพราะ

หากท�าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ได้ ก็จะกลาย

เป็นการบัน่ทอนก�าลงักายก�าลงัใจในการคดิจะ

ท�าอะไรในครั้งต่อๆ ไป
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

ผันมาท�าธุรกิจให้ค�าปรึกษาด้านการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

	 ลูกค้ากลุ่มแรกๆ	เป็นธุรกิจขนาดเล็ก	เนือ่งจากช่วงน้ันเศรษฐกิจ

อเมริกาก�าลังถดถอย	ธุรกิจขนาดเล็กจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้

อยู่รอดและยินดีทดลองท�าการตลาดดิจิตอลซึ่งถือเป็นของใหม	่

ลูกค้ารายแรกของชามาเป็นร้านจ�าหน่ายอาหารสัตว์เลีย้งออนไลน์	

ส่ิงทีเ่ธอบริการคือ	การให้ค�าปรึกษาเร่ืองการท�าบล็อก	การท�าเวบ็ไซต์	

การท�าการตลาดบนสังคมออนไลน์	 และ	 SOE	 (Search	 Engine	

Optimization)	 หรือการท�าให้เว็บไซต์หรือชื่อเว็บไซต์ปรากฏอยู ่

ในต�าแหน่งที่ดีที่สุดเมื่อค้นหาผ่านเซิร์ชเอนจิน	

	 เมือ่ลูกค้าประทบัใจในบรกิารจงึบอกกนัปากต่อปาก	ระยะเวลา

เพียง	 2	 เดือน	ลูกค้าหลั่งไหลมาใช้บริการ	 จากที่ท�างานคนเดียว	

ชามาเร่ิมจ้างพนักงานไม่ประจ�ามาช่วย	 เน่ืองจากเป็นธุรกิจ	 

Infopreneur	 หรือธุรกิจขายความรู้ความช�านาญและโนว์ฮาว	 

จึงไม่มีต้นทุนที่สูงนัก	 เดือนแรกของการด�าเนินธุรกิจให้ค�าปรึกษา

จงึท�าก�าไรงาม	หลังเปิดบริษัทได้ปีเดียว	เพือ่พอกพนูความน่าเช่ือถือ

ให้ตัวเองและองค์กร	 ชามาก็เร่ิมเขียนหนังสือโดยเป็นหนังสือ 

ในรูปอีบุ๊ก	 ชื่อ	 The	 Zen	 of	 Social	Marketing	 ที่เธอลงทุนเอง	

ปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก	 คนอ่านยอมจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลด	 

ไม่นานก็มีส�านักพิมพ์ติดต่อมา	 นอกจากเป็นหนังสือขายดีตีพิมพ์

หลายครั้ง	 ยังถูกน�ามาใช้เป็นต�าราเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ	 

ทั่วโลกที่มีการเรียนการสอนวิชาสังคมออนไลน์อีกด้วย	

	 พลันที่ประสบความส�าเร็จจากหนังสือ	ชามาก็เปลี่ยนชื่อบริษัท

จาก	 S	 Corp	 เป็น	 Marketing	 Zen	 Group	 พร้อมกับสร้างช่ือ 

ด้วยการเป็นผู้เชีย่วชาญด้านการตลาด	ปัจจบุนั	Marketing	Zen	Group	

กลายเป็นบริษัทให้ค�าปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ ์

ทางออนไลน์ทีค่รบวงจรท่ีสดุ	โดยให้บรกิารครอบคลุมตัง้แต่จัดอบรม

เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์	 ดูแลเว็บไซต์และการตลาดให้ลูกค้า	 

(80	เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าใช้บริการนี้)	สิ่งที่ลูกค้าได้รับคือ	การดูแล

เนื้อหา	 (Content)	บนเว็บไซต์	 การท�าให้เว็บไซต์หรือชื่อเว็บไซต์

ปรากฏอยู่ในต�าแหน่งที่ดีที่สุดเมื่อค้นหาผ่านเซิร์ชเอนจิน	การดูแล

ภาพลักษณ์องค์กร	 การท�าแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล	 การ

ประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์	รวมไปถึงการท�าบล็อก

ท�าเว็บไซต์

Young Money Maker

	 ชามาสวมหมวกหลายใบ	เธอเป็นซอีโีอ	Marketing	Zen	Group	

หน่ึงในบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องบริการงานด้านการตลาดดิจิตอล

และสังคมออนไลน์แบบครบวงจร	 เป็นนักเขียน	 เจ้าของหนังสือ 

ชื่อยาวเหยียด	“The	Zen	of	Social	Marketing	:	An	Easier	way	

to	build	Credibility,	Generate	Buzz	and	Increase	Revenue”	

เป็นนกัพดู/วทิยากรท่ีได้รบัเชญิจากบรษิทัต่างๆ	สถานศึกษา	และ

องค์กรไม่แสวงก�าไรให้ไปบรรยายเรื่องการตลาด	และหมวกอีกใบ

ที่สวมคือ	 เป็นคนในวงการสื่อสารมวลชน	 นอกจากเขียนคอลัมน์

ธุรกิจให้นิตยสารฟอร์บส์	และ	Inc	แล้ว	เธอยังจัดรายการ	Shama	

TV	รายการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตที่น�าเสนอเนื้อหากลยุทธ์การตลาด	

เทรนด์และเทคโนโลยีต่างๆ	

	 ปมูหลงัของชามาคอื	เป็นลกูของผูอ้พยพชาวอนิเดยี	เธอตดิตาม

พ่อแม่มาอยู่ที่เมืองดัลลัส	 รัฐเท็กซัสต้ังแต่	 9	 ขวบ	 จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรแีละโทด้านการส่ือสารภายในองค์กรจากมหาวทิยาลัย 

เท็กซัส	 ด้วยเกรดเฉลี่ย	 4.00	 หลังเรียนจบด้วยวัยเพียง	 23	 

เธอร่อนใบสมัครงานตามบริษัทท่ีปรึกษาข้ามชาติในต�าแหน่ง	 

“ที่ปรึกษาด้านการตลาดสื่อสังคมออนไลน์”	แต่ล้มเหลวเนื่องจาก

ไม่มีใครเข้าใจว่าต�าแหน่งที่เธอสมัครคืออะไร

	 ช่วงที่ชามาเรียนจบและก�าลังหางานท�า	 สังคมออนไลน์ยัง 

ไม่แพร่หลาย	เฟซบุ๊กเพิ่งจะท�ายอดผู้ใช้แซงหน้ามายสเปซ	ขณะที่ 

ทวิตเตอร์เองก็ยังไม่แจ้งเกิดเนื่องจากมีคนใช้งานแค่	 2,000	 คน	

ไม่ใช่หลกัร้อยล้านเช่นทุกวนัน้ี	ชามามองว่า	สงัคมออนไลน์จะเป็น

แหล่งสร้างรายได้ในอนาคต	 แต่เน่ืองจากการสื่อสารผ่านสังคม

ออนไลน์ในยุคเกือบ	 10	 ปีก่อนยังไม่เป็นที่นิยม	 จึงไม่แปลกที่เธอ

จะถูกปฏิเสธงาน

	 เมือ่ไม่ประสบความส�าเรจ็ในการหางานท�า	ชามากคิ็ดท�าธรุกิจ

ของตัวเอง	 ในวัย	 24	 ปี	 ด้วยเงินเก็บ	 1,500	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 

เธอเริ่มด้วยการท�าบล็อกชื่อ	After	the	Launch	เธอเขียนทุกอย่าง	

ถ่ายทอดทกุสิง่ทีรู่	้เช่น	การตลาดแบบดจิติอล	การน�าเสนอแบรนด์

บนสื่อออนไลน์	 การค้นหากลุ่มเป้าหมาย	 เป็นการแนะน�ากว้างๆ	

ทัว่ไปไม่เจาะจงไปทีธ่รุกจิใดธรุกจิหนึง่	เนือ่งจากไม่ต้องการให้เป็น

บล็อกเฉพาะกลุ่ม	 แต่จะเน้นที่ข้อมูลการตลาดเพราะเป็นสิ่งที ่

คนสนใจ	 ตอนหลังเร่ิมมีคนอ่านบล็อกมาขอค�าปรึกษา	 ชามาจึง 

	 ย้อนกลับไปช่วงริเริ่มธุรกิจ	 บริษัทและองค์กรต่างๆ	 ยัง 

ไม่ตระหนกัถึงพลงัโซเชยีล	แต่ชามาเชือ่ในสัญชาตญาณของเธอว่า	

สังคมออนไลน์จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ	่ 

เธอบอกกับตัวเองว่า	 ไม่มีอะไรจะเสีย	 หากประเมินผิดก็ไม่เป็นไร

เพราะเธออายุยังน้อย	 ก็เริ่มต้นใหม่ได้อยู่แล้ว	 สังคมออนไลน ์

เป็นสงัคมทีเ่ชือ่มโยงผูค้นด้วยอารมณ์	และความรูส้กึ	ผูใ้ช้สือ่ออนไลน์

มักต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 จึงปรารถนาจะให้ผู้คนได้ยิน	

ได้เห็น	และเข้าใจในสิง่ท่ีพวกเขาท�า	ชามาเข้าใจจดุนี	้การท�าการตลาด

ออนไลน์จึงเป็นงานที่เธอถนัด	

	 ภายในระยะเวลา	 6	 ปีของการก่อตั้งบริษัท	 ธุรกิจของชามา 

เติบโตถึง	 400	 เปอร์เซ็นต์	 ลูกค้าก็มีตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ 

ติดอันดับรายชื่อ	1,000	บริษัทของนิตยสารฟอร์จูน	ไปจนถึงธุรกิจ

ขนาดเลก็และขนาดกลาง	และองค์กรต่างๆ	ลกูค้า	Marketing	Zen	

Group	กระจายอยู่ทั่วโลก	ทั้งในยุโรป	เอเชีย	อเมริกากลาง	และ

อเมริกาใต้	 พนักงานบริษัทมีกว่า	 30	 คนท�างานในเมืองต่างๆ	 

ของสหรัฐฯ	 และในต่างประเทศโดยท่ีชามาสามารถบริหารงาน 

ทางไกล	และท�างานกบัทีมอย่างใกล้ชดิไม่ว่าจะอยูม่มุไหนของโลก	 

โดยไม่มีแม้กระทั่งส�านักงานเป็นของตัวเอง	

	 ชามาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น�าเทรนด์ในวงการการตลาด

ดิจิตอล	 และได้รับรางวัลมากมายจากส่ือและองค์กรต่างๆ	 

ค�าแนะน�าจากเจ้าแม่การตลาดออนไลน์ถงึผู้ประกอบการหน้าใหม่

คือ	 อย่าลอกเลียนแบบโมเดลธุรกิจของคนอื่นเพียงเพราะเห็นว่า 

เขาท�าแล้วประสบความส�าเร็จ	 เว้นแต่ว่าคุณจะชื่นชอบไอเดียนั้น

จริงๆ	และตื่นเต้นกับมันมากๆ	แต่หากคุณมีไอเดียเป็นของตัวเอง	 

ดึงมันออกมาใช้	วางแผนว่า	จะท�าให้ออกมาดีอย่างไร	ในการท�างาน	

ขอให้มองเลยจากผลประกอบการไปยังสิ่งที่จะก่อให้เกิดผล 

อันยิ่งใหญ่	 การท�าการตลาดในยุคสื่อออนไลน์แล้วล้มเหลว 

เป็นอะไรที่เห็นได้ทั่วไป	 บางแบรนด์พินาศเพราะสร้างสรรค์

แคมเปญที่ท�าให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดจนกลายเป็นประเด็น

วิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ	ทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากการสื่อสาร	หากใช้

ผิดวิธีหรือท�าให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน	 ก็จะส่งผล 

กระทบใหญ่หลวงตามมา	  

Queen of Social Media
 ชามา ไฮเดอร์

การแจ้งเกิดของ ชามา ไฮเดอร์ 

หญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย

วัย 31 ผู้ได้ฉายา 

“ราชินีแห่งสังคมออนไลน์” 

และ 

“ปรมาจารย์ด้านการตลาด” 

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนถึง

การมีวิสัยทัศน์ มองแนวโน้ม

ทะลุปรุโปร่งจนน�าไปสู่

การสร้างธุรกิจที่ท�าเงิน
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หลายคนเลือกเดินเข้าสู่วิถีชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือน เพียงเพราะมองว่าการท�างานบริษัทใหญ่ๆ ที่มีความมั่นคง

หมายถึงความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิต ชายหนุ่มคนนี้จุดเริ่มต้นอาจไม่แตกต่างจากคนอื่น หากแต่ความฝันที่เขามี

กลับเป็นตัวเร่งเร้าให้เขาต้องคิดต่าง ด้วยไอเดียล้นเหลือในการที่จะคิดพลิกแพลงต่อยอด และเป็นนักคิดค้นเพื่อแก้ปัญหา 

จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาได้ ดังนั้น เมื่อเริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจจากสิ่งเล็กๆ ที่บ่มเพาะมา เขาจึงไม่รีรอ

ที่ละทิ้งงานในสายการบินที่ใหญ่โตมั่นคง ก้าวออกจาก Comfort Zone มาลุยท�าธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มตัว   

 ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ เติบโตมากับครอบครัวเกษตรที่มี

พ่อท�าฟาร์มกุ้ง และทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 

ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากในภาคใต้ เนื่องจาก

เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ธีร์นภัทธ์น�าสิ่งที่

อยู่ในฟาร์มมาสร้างให้เกิดมูลค่าทางการตลาด ภายใต้

แบรนด์ชาวเล ฟังดูอาจจะธรรมดาก็แค่ขายสาหร่ายพวง

องุ่น 

 แต่ชายหนุ่มคนนี้สามารถท�าให้สาหร่ายที่เขาไม่ได้

ผลิตออกมาเพียงเจ้าเดียว สามารถขายในราคาที่สูงกว่า

ท้องตลาดเท่าตัว อะไรท่ีท�าให้เขาสามารถท่ีจะวางแผน

สร้างอาณาจกัรเลก็ๆ จากสาหร่ายพวงองุ่น เราจะพาคณุ

ไปหาค�าตอบด้วยกัน

การตดัสนิใจก้าวออกจาก Comfort Zone ยาก 

แค่ไหน 

 จริงๆ เชื่อว่าทุกคนก็ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง เราก็

เช่นเดียวกัน มีงานประจ�าท�า มีเงินเดือนทุกเดือน ก็รู้สึก

สบาย ไม่ต้องดิน้รนอะไร ตอนท่ีตดัสนิใจลาออกกค็ดิหนกั

มาก เครียดมาก แล้วก็กลัวเหมือนกัน แม้ว่ารายได้จาก

การขายสาหร่ายพวงองุน่จะมากกว่าเงนิเดอืนในตอนนัน้

ก็ตาม แต่เราก็กลัวความไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะ

ยังขายได้แบบนี้หรือเปล่า ดังนั้น ก่อนที่จะลาออก จะนั่ง

คดิเลยว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แล้วในแต่ละวนัจะต้อง

มรีายได้เข้ามาเท่าไหร่ถงึจะครอบคลมุค่าใช้จ่าย อนันีเ้ป็น

เรื่องทางการเงิน แต่พอมาคิดอีกด้านหนึ่งเราท�างานเป็น 

กราวนด์สายการบนิ ซึง่จะท�างานช่วงกลางคนืเข้างานทุม่

หนึ่ง เลิกงานตี 5 แล้วตอนนั้นเราเริ่มท�าธุรกิจคือขาย

สาหร่ายพวงองุ่นควบคู่กันไป ซึ่งมันเหนื่อยมาก พอกลับ

มาจากงาน นอนได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องตื่นเพื่อไปส่ง

สาหร่ายพวงองุน่ทีม่อีอร์เดอร์เข้ามาแต่ละวนั แล้วเราเป็น

คนที่ท�าเองทั้งหมดเลยตั้งแต่รับออร์เดอร์ เตรียมของ ส่ง

ของลูกค้า ท�าให้รูสึ้กเหนือ่ยมาก ร่างกายกไ็ม่ไหว หน้าตา

เราเหมอืนซอมบีเ้ข้าไปทกุท ีขณะทีค่วามต้องการสาหร่าย

พวงองุ่นก็โตขึ้นไปเรื่อยๆ ยอดออร์เดอร์เพิ่มขึ้น แล้วตัว

เราก็มแีผนทีจ่ะต่อยอดอะไรอยูเ่ยอะแยะ กช็ัง่น�า้หนกัแล้วว่า

ถ้าฝืนต่อไปจะท�าไหวเหรอ ณ วันนี้ยังโชคดีที่ยังไม่ได ้

เจอปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงานประจ�าที่ท�าหรือธุรกิจที่ก�าลัง

โต แต่เรารู ้ดีว่าการที่ท�าอะไรสองอย่างควบคู่กันไปก็

เหมือนว่าเราไม่ได้ท�าเต็มที่ในอะไรสักอย่าง ที่ส�าคัญเรา

มองเห็นแล้วว่าทิศทางของธุรกิจน้ีน่าจะเติบโตได้ เลย

ตัดสินใจลาออกมาแล้วมาท�าธุรกิจของเราให้เต็มที่ดีกว่า 

ซึ่งใช้เวลาคิดอยู่ 3 เดือน 

หลงัจากตดัสนิใจแล้ว คุณคิดว่าเป็นไปตามทีคิ่ดเอา

ไว้หรอืไม่ 

 เชื่อมั้ยตั้งแต่ท�างานมา 8 ปี ไม่เคยมีเงินเก็บเลย เรา

ใช้ชีวิตแบบกินเที่ยวช้อปปิ้ง คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมด 

ตอนเราเริ่มต้นธุรกิจจึงไม่มีเงินทุนอะไรเลย อาศัยว่าเอา

สาหร่ายพวงองุน่จากฟาร์มของพ่อทีป่ลกูเอาไว้มาใส่ถงุไป

ขายที่ท�างาน แล้วต้นทุนก็คืนคุณพ่อ ส่วนก�าไรก็ค่อยๆ 

เก็บมา แล้วเงินตรงนั้นนั่นแหละที่เอามาสร้างธุรกิจนี้ขึ้น

มา แต่พอมาคิดจะเอาจริงเอาจังกับการท�าธุรกิจของ

ตนเองท�าให้เราเห็นคุณค่าของเงินมาก กว่าจะหามาได้

แต่ละบาท ก็ท�าให้เริ่มช้อปปิ้งน้อยลง เริ่มมีเงินเก็บ คือ

พอเราเรียนรู้หาเงินเอง มันจะรู้สึกว่าเราเสียดายที่จะใช้ 

นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการท�าธุรกิจ

 นอกเหนือจากการได้เงิน การท�าธุรกิจครั้งนี้ของเรา

มนัท�าให้ได้ชวีติบางอย่างคนืมามากกว่า ตอนท�างานอย่าง

ที่บอกเราท�างานช่วงกลางคืน แทบไม่ได้เจอหน้าหรือท�า

กิจกรรมอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เลย พอทุกวันนี้ถึงแม้ว่า

การออกมาลุยธุรกิจจะเป็นงานท่ีหนักและท�าให้เราต้อง

คอยคดิอะไรตลอดเวลา หยดุนิง่ไม่ได้ แต่จากทีเ่ราไม่เคย

กินข้าวเช้ากับพ่อก็ได้กิน ได้ไปวัดวันพระ ได้ตื่นมา

ตักบาตร ท�าให้เราได้ชีวิตแบบนี้คืนมา แล้วถ้าย้อนกลับ

ไป ตอนที่เรียนจบมหาวิทยาลัย เราสอบได้สจวร์ดของ

สายการบนิสวสิแอร์เรยีบร้อยแล้ว ตอนท่ีสอบได้ ดีใจมาก

เพราะเราอยากท�างานนี ้แต่พอพ่อโทร.มา บอกว่ากลับมา

อยู่บ้านไม่ได้เหรอ ก็เลยมานั่งคิดทบทวน เป้าหมายใน

ชีวิตของเราคืออะไร ก็ตอบตัวเองได้ไม่ยาก คุณพ่อคุณ

แม่คือที่สุดของชีวิต ก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้าน  

แต่คุณกต้็องเหน็โอกาสของธรุกจินีด้้วยถงึตดัสนิใจ

 สาหร่ายพวงองุ่น เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 

มแีคลอรตี�า่ และกากใยสงูป้องกนัท้องผกู มปีระโยชน์ต่อ

สุขภาพเหมาะส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันสูง 

และโรคหัวใจ ก็เลยมีกระแสที่มาแรง ยิ่งเทรนด์สุขภาพ

ก�าลังมา ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการ แล้วเราเห็นว่ามันมีความ

ต้องการจริง ลองคิดดูเริ่มจากว่าคุณพ่อเอาสาหร่ายพวง

องุ่นมาเพาะเลีย้งในฟาร์ม แล้วกใ็ห้เราลองกนิ พ่อกถ็ามว่า

ถ้าเอาไปขาย ขายได้มั้ย ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันขาย 

ได้หรือเปล่า เลยเอาใส่เป็นถุงธรรมดา ขายเพื่อนๆ ที่

ท�างานกิโลกรัมละ 200 บาท เพราะตอนนั้นไม่รู้เลยว่า

ราคาตลาดจรงิเท่าไหร่ พอเร่ิมขายก็เริม่มีออร์เดอร์เข้ามา

เรื่อยๆ จากที่เริ่มจากเอาไปขายกับเพื่อนๆ ที่ท�างาน ก็

เปิดเฟซบุก๊ขายเป็นพรอีอร์เดอร์ แล้วกเ็อาไปวางขายร้าน

อาหารกข็ายด ีคอืขายมากขึน้เรือ่ยๆ เพราะสาหร่ายพวง

องุ่นของเราสะอาดจริง ไม่คาว แล้วพอมันขายได้ก็เลย

ต้องการหาช่องทางท่ีจะขายได้มากขึน้ จากท่ีเร่ิมต้นวันนี้

มียอดขายโดยเฉลี่ยส ่งปกติในแต่ละวันจะขายอยู ่  

100 กิโลกรมั ราคาขายส่งร้านอาหารกิโลกรมัละ 400 บาท 

แต่ของเราราคาค่อนข้างสงูกว่าตลาด เราเน้นเรือ่งคณุภาพ 

แต่ถ้าขายปลกีจะใส่แพก็เกจจ้ิงอย่างดมีโีลโก้ชาวเล จะใส่

ประมาณ 4 ขีด ขาย 200 บาท 
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ยอดขายวนัละ 100 กโิลกรมั คุณมกีลยุทธ์การตลาดอย่างไร

 โดยหลักๆ ช่องทางการขายคือร้านอาหารในจังหวัดพังงา  

และภูเก็ต และรับออร์เดอร์ผ่านออนไลน์ เฟซบุ๊ก ซ่ึงจากวันที่ 

เร่ิมท�าเราจะดูฟีดแบ็กของลูกค้า เก็บข้อมูลแล้วเอามาปรับ 

ตลอดเวลา อย่างปกติเราจะขายสาหร่ายพวงองุ่นใส่ถุงโดยจะใส่

ประมาณ 4 ขีด ราคาขายที่ 200 บาท ซึ่งถ้าเป็นคนท้องถิ่น 

ส่วนใหญ่จะชอบซ้ือไปกินกับน�้าพริกกะปิ แต่ก็มีลูกค้าบางส่วน 

บ่นว่าซื้อสาหร่ายพวงองุ่นของเราไปแล้ว เขาจะต้องไปท�าน�้าย�า  

น�้าจิ้มเอง บางคนก็ท�าไม่เป็น ตอนแรกๆ เลยเราก็แนะน�าไปว่าให้

เอาน�้าย�าส้มต�าก็ได้ แต่มันก็ไม่สะดวก เราก็เลยคิดว่าจะท�ายังไง 

ให้เขาสามารถกินสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมน�้าย�าได้เลย เพื่อความ

สะดวกส�าหรบัลกูค้า เลยคิดแพ็กเกจออกมาท�าเป็นกล่อง ใส่สาหร่าย

ประมาณขดีหนึง่แล้วมีน�า้ย�าใส่เป็นถ้วยแยก แล้วมีสายคาดกล่องด้วย 

คือท�าแพ็กเกจจิ้งให้สวยงามด้วย เริ่มจากเปิดพรีออร์เดอร์ ผ่าน 

เฟซบุ๊กใครจะสั่งบ้าง ตอนแรกตั้งราคาขายกล่องละ 120 บาท  

ก็มาคิดว่ามันแพงไปส�าหรับคนตัดสินใจซ้ือ บางคนอยากกิน  

2 กล่องก็ต้องจ่าย 240 บาท การตัดสินใจก็ยาก ตอนหลังเลย

พยายามไปลดต้นทุนแพ็กเกจจ้ิง ท�าให้สามารถลดราคาได้เหลือ 

กล่องละ 99 บาท ท�าให้ขายง่ายขึน้ คือเราพยายามท่ีจะตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า แล้วคิดอะไรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้กบัสาหร่ายพวงองุ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงตอนหลงัคูแ่ข่ง

เร่ิมเยอะมากขึ้น เรื่องราคาจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ 

ของลกูค้า อย่างเวลานีเ้จ้าอืน่ขายเหมอืนดมัพ์ราคาขายกโิลกรมัละ 

250 บาท ขณะที่เราขายกิโลกรัมละ 400 บาท แต่เราก็จะยังขาย

ในราคานี้ เพราะเราเน้นคุณภาพความสะอาดเป็นจุดแข็งของเรา 

ท�าไมราคาของคุณต่างจากคนอืน่เยอะมากแต่คุณยังขายได้

 โดยทัว่ไปคนเลีย้งสาหร่ายพวงองุ่นนยิมเลีย้งในบ่อดนิขนาดใหญ่ 

จะได้ผลผลิตจ�านวนมาก แต่มันก็จะมีข้อเสีย คือเวลาที่เอาขึ้นมา

จากบ่อสาหร่ายพวงองุ่นจะคาว มีกลิ่นดินอยู่เยอะ และมีวัชพืชน�้า

มหีนอนตดิมาด้วย เราเลยจบัจดุตรงนีว่้า ถ้าเราท�าให้มคีวามสะอาด

มากข้ึนก็จะสามารถสร้างคุณภาพ ท�าให้สาหร่ายพวงองุ่นของเรา

มคีวามแตกต่างจากแบรนด์อืน่และท�าให้ขายได้ในราคาทีแ่พงกว่า

คนอื่นได้ โดยกรรมวิธีของเราจะเยอะกว่าคนอื่น มีการท�าความ

สะอาดบ่อ ฆ่าเชือ้ก่อน หลงัจากน้ันกค่็อยปล่อยน�า้ลงบ่อ พอปล่อย

ไปแล้วช่วงปล่อยน�้าลงบ่อเราจะมีการกรองอีกคร้ังหนึ่งด้วย แล้ว

ตอนที่ตัดสาหร่ายขึ้นมา เราจะเอามาฟอกคือพ่นน�้าเพื่อท�าความ

สะอาด ตอนนีส้าหร่ายทีไ่ด้จะเห่ียวยงัขายไม่ได้ทนัท ีเราต้องเอาไป

อนุบาลอีก 2 วัน น�้าหนักก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิม

 นอกจากนี้ เราก็พยายามดูคู่แข่งตลอดเวลา ตอนท่ีเริ่มใหม่ๆ 

คู่แข่งไม่เยอะ แต่ในวันนี้ผ่านมา 1 ปี มีคู่แข่งมากขึ้น เราก็จะท�า 

รีเซิร์ชตลอดเวลา ลิสต์รายช่ือมาเลยทัง้ทีมี่แบรนด์และไม่มีแบรนด์ 

แล้วดูว่าแต่ละแบรนด์เขามีช่องทางการขายอย่างไร จุดอ่อนของ

เขาคอือะไร จุดแข็งคอือะไร แล้วเอาจดุอ่อนของเขามาเป็นจดุแข็ง

ของเรา เช่น เราท�าโปรโมชันส่งฟรีในพังงาและภูเก็ต เป็นต้น  

แล้วเท่าที่ดูแบรนด์อื่นจะยังไม่มีการตลาดอย่างจริงจัง แต่ชาวเลนี่

เป็นแบรนด์ท่ีท�าการตลาดตลอดเวลา เราพยายามท�าแบรนด์ให้ 

เป็นที่รู้จัก สร้างเพจขึ้นมา ซื้อโฆษณาในกูเกิล เป็นต้น 

การได้พบ

ผู้ประกอบการคนอืน่

ยังเป็นเหมอืนเช้ือไฟ

ช่วยดนัเราไปให้ถึงจุดหมายได้ 

ท�าให้เรามพีลงัเพ่ิมมากข้ึน 

ทีส่�าคญัยงัได้ช่วยเหลอืกัน

เอือ้ต่อการขยายตลาด

เมือ่การแข่งขันสงูข้ึน ถ้าไม่อยากเข้าสูต่ลาด Red Ocean 

คุณจะท�าอย่างไร 

 โดยส่วนตัวก็คิดเอาไว้เหมือนกันว่า ถ้าคู ่แข่งดัมพ์ราคา 

ลงมามากๆ หรือมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น เราอาจจะล�าบาก หรือต่อไป

ถ้าสาหร่ายพวงองุ่นเกิดราคาต�่าลง แล้วเราจะท�ายังไงเลยมีไอเดีย

ขยายธุรกิจเอาไว้แล้วหลายอย่าง อย่างแรกเลยอยากท�าท่องเที่ยว

เชิงเกษตรกรรม อันมีแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 คือมีโอกาสอ่าน 

และดูเรื่องราวของพระองค์ท ่านโดยเฉพาะโครงการต่างๆ  

ของพระองค์ท่าน เลยอยากท�าการเกษตรท่ีเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

คือเรามีที่ดิน 14 ไร่ โดยจะมีส่วนที่ติดทะเล 2 ไร่ ฟาร์มนี้ 

ก็เพาะเลี้ยงทั้งสาหร่ายพวงองุ่น และกุ้ง มีความคิดที่จะเปิดคาเฟ่

เล็กๆ ท่ีมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาหร่ายและโปรดักต์ท่ีเราพัฒนา 

ขึ้นมา ตรงนี้อยากท�าเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ให้ความรู ้

และได้ท่องเที่ยวด้วย โดยต้นปีนี้จะไปดูฟาร์มที่โอกินาวา ประเทศ

ญี่ปุ่นก่อนเพื่อมาปรับปรุงฟาร์มของเรา พอท�าฟาร์มใหม่เรียบร้อย

ก็จะเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

 นอกจากนี้ อย่างที่รู ้กันว่าตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

จะมาแรง สาหร่ายพวงองุ่นก็มีคุณค่ามากมาย เลยคิดที่จะเอามา

ต่อยอดท�าผลติภัณฑ์อืน่ๆ เกีย่วกบัความงาม เช่น สบู ่ครมี ซึง่ได้มี

โอกาสไปเรียนคอร์สเก่ียวกับเรื่องกล่ินท่ีประเทศฝรั่งเศส เพราะ

ต้องการเอามาแอพพลายกับสาหร่ายพวงองุ ่น ตอนนี้ก็ก�าลัง 

อยู่ในขั้นทดลองท�าสบู่จากสาหร่ายพวงองุ่น ก่อนหน้านี้เคยเอา

สาหร่ายพวงองุ่นมาปั่น แล้วเอาไปผสมกับโยเกิร์ตเอามาพอกหน้า

ก็รู้สึกว่าหน้าเรารีเฟรชขึ้น นอกจากนี้ ก็เคยลองเอาไปปั่นเป็น 

น�้าเอามาดื่ม ซึ่งรสชาติมันเหม็นเขียวมากแต่ไม่ค่อยคาว รสชาติ

แปลกๆ ปะแล่มๆ คือคิดอยากจะท�าผลิตภัณฑ์บิวตี้ดริงก์จาก

สาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งก็เพิ่งได้ไปคุยกับบริษัทที่ท�าวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ออกมาให้ 

 คือด้วยความที่เป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆ อยู่แล้ว เวลาที่ 

เราคิดแล้ว น่าจะท�าอันนี้ได้มั้ย เราก็จะทดลอง เหมือนเรื่องที่จะ

ท�าสบู่ ก็ทดลองเอาน�้ามันมะกอกแล้วเอาสาหร่ายลงไปแช่ ดูว่า

สาหร่ายเปล่ียนรูปไหม แล้วมองว่าอะไรก็ได้ท่ีเราท�าแล้วมีกิมมิก

ของมัน เป็นโฮมเมด ตลาดตอนนี้อะไรที่เป็นเทรนด์สุขภาพ 

ค่อนข้างมาแรง 

 นอกจากนี้ มีความคิดที่จะท�าเป็นรถที่เป็นแบรนด์สาหร่ายพวง

องุน่ชาวเล มโีลโก้ตดิทีร่ถด้วย ภายในรถเราจะมถัีงทีเ่ราใส่น�า้ทะเล

แล้วก็ใส่สาหร่ายเอาไว้ เหมือนว่าเราอนุบาลสาหร่ายพวงองุ่น  

เวลาที่จะไปส่งสาหร่ายพวงองุ่น เราก็จะขับรถคันนี้ไปส่งถึงที่ แล้ว

พอไปถึงเราก็ค่อยหยิบสาหร่ายพวงองุ่นใส่ถุงให้ คือเราอยากให้

ลูกค้าได้ความรู้สึกของความสดใหม่จริงๆ ณ ตอนนั้น แล้วก็ยังได้

เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ชาวเลด้วย 

ด้วยอายุการเก็บรักษาสาหร่ายพวงองุ่นที่สั้นเป็นอุปสรรค 

ในการท�าตลาดแค่ไหน แล้วคุณมวีธิแีก้ปัญหานีอ้ย่างไร

 สิ่งที่ยากในการท�าธุรกิจสาหร่ายพวงองุ ่นคือ อายุการเก็บ 

ของสาหร่ายพวงองุน่จะสัน้ ถ้าเอาไปแช่ตูเ้ยน็จะลบีแตกเป็นน�า้เลย 

ถ้าในอุณหภูมิปกติอยู่ได้ 3-5 วัน แต่คุณภาพ รสชาติมันจะลดลง

ไปเรื่อยๆ ดังนั้น เราจะแจ้งลูกค้าให้เก็บได้แค่ 2-3 วันเท่านั้น  

เพราะต้องการให้ลูกค้าบริโภคเลย ซึ่งด้วยความที่อายุการเก็บของ

สาหร่ายพวงองุ ่นที่สั้น ก็ท�าให้เรามีปัญหาเร่ืองการขนส่งไป 

ต่างจังหวัด อย่างเคยมีลูกค้าส่ังให้ไปส่งท่ีกรุงเทพฯ เราเคยส่ง

คาร์โก้ไม่เคยใช้ไปรษณีย์ เลยลองส่งทางไปรษณีย์ดู ปรากฏว่า 

ส่งแบบด่วนแล้ว แต่กว่าจะไปถึงก็ 5 วันก็เลยเป็นปัญหา หรือเรา

อยากเพิ่มช่องทางตลาดโดยการขยายไปในร้านอาหาร ก็ยัง 

ติดปัญหาเรื่องอายุที่สั้นของสาหร่ายพวงองุ่น ตรงนี้ที่ผ่านมาเรา 

ก็ทดลองตลอดว่า มีวิธีไหนบ้างท่ีจะท�าให้อายุการเก็บรักษามัน

ยาวนานขึ้น ท่ีผ่านมาเราเคยลองเอาสาหร่ายพวงองุ่นใส่ขวดแก้ว
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แล้วใส่น�้าทะเลลงไปด้วย เอาไปแช่ตู้เย็นว่าสาหร่ายพวงองุ่นอยู่ได้

นานมั้ย ก็ปรากฏว่าสาหร่ายอยู่ได้ แต่เวลาท่ีเราเปิดฝาออกมา  

มันจะมีกลิ่นนิดหนึ่ง 

 แต่ล่าสุดเราคิดได้แล้วว่าจะยืดอายุสาหร่ายพวงองุ่นยังไง  

มันเหมือนมายากล โดยช่วยกันคิดกับคุณพ่อ คือเราจะดึงน�้า 

ออกจากสาหร่ายก่อน ซึ่งจะได้สาหร่ายที่เหี่ยวๆ จากนั้นก็แพ็ก 

ใส่ถุงทึบ ไม่โชว์ให้เห็นเพราะมันไม่สวย เวลาจะกินก็ค่อยตัด 

ออกมาเฉพาะทีจ่ะกนิ เอาน�า้เย็นเทใส่ลงไป กจ็ะได้สาหร่ายทีป่กติ 

ซึ่งสาหร่ายที่เหลือก็เก็บใส่ถุงแช่ตู้เย็นต่อไปได้นาน 2 สัปดาห์  

ตอนนี้เราก็จะหมดปัญหาเรื่องอายุการเก็บที่สั้น ซ่ึงจะท�าให้เรา

สามารถขยายตลาดได้เพิ่มอีกเยอะ 

นอกจากตลาดในประเทศแล้วคุณมองเรือ่งส่งออกเอาไว้บ้าง

หรอืเปล่า

 จริงๆ ล่าสุดมีคนญี่ปุ ่นซึ่งเป็นเพื่อนคุณพ่อมาหาที่บ ้าน  

เขาก็ลองกนิสาหร่ายพวงองุน่ของเรา เขาบอกใช้ได้ สะอาด ไม่คาว 

ก็ถามเราว่าคิดจะท�าส่งออกหรือเปล่า เพราะท่ีญ่ีปุ่นสาหร่าย 

พวงองุ ่นราคาประมาณกิโลกรัมละ 3,000 บาท แต่ที่ญี่ปุ ่น 

เขาจะรับซื้อสาหร่ายพวงองุ่นที่เพาะเลี้ยงในระบบฟาร์มคือเป็น 

บ่อปิดเท่านั้น อีกอย่างเขาก็บอกด้วยว่าถ้าเขาจะซื้อต้องเพาะเลี้ยง

สาหร่ายพวงองุ่นนี้ในพ้ืนที่พังงาหรือภูเก็ตเท่านั้น เราก็ถามเขาว่า

ท�าไม เขาบอกว่าทะเลอ่าวไทยมีสารโลหะหนักในน�้าทะเลเยอะ  

เขาก็เลยจะไม่รับซื้อในพื้นที่อื่น ฉะนั้นถามว่าแล้วจะส่งออกมั้ย  

กค็ดิว่าน่าจะเดนิหน้าในเรือ่งนี ้ทนีีถ้ามว่าแล้วจะสูก้บัสาหร่ายพวง

องุ่นของญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงมากอยู่แล้วได้มั้ย ก็ต้องลองดู เราต้อง

ลองพัฒนาของเราดูว่าจะสามารถสู้เขาได้ม้ัย การส่งออกก็อยู่ 

ในแผนที่วางไว้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นไปได้

คุณคิดว่าสิง่ส�าคัญในการท�าธรุกจิคืออะไร

 อย่างแรกเป็นเรื่องเงินทุน ซึ่งแน่นนอนว่าเราต้องมี แต่อีกอย่าง

ที่คิดว่าส�าคัญมากแล้วเห็นตัวอย่างจากตัวเองคือคอนเน็กชัน  

ซึ่งผู้ประกอบการ SME ควรจะรู้จักที่จะสร้างคอนเน็กชัน ไปพบปะ

นักธุรกิจด้วยกัน ซ่ึงตรงนี้นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความคิด

พัฒนาโปรดักต์ยังไง ทุกอย่างจะถูกคิดเอาไว้ล่วงหน้า เป็นแผน 

เอาไว้ เพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าถ้าจะท�าตามแผนนั้นจะต้องท�ายังไง เช่น 

ไปเรียนอะไรเพิ่มเติม ไปดูงานต่างประเทศ จะเริ่มเมื่อไหร่  

นอกจากวางแผนระยะยาวแล้วก็ยังชอบท่ีจะวางแผนในแต่ละวัน

ด้วยว่า วันนี้จะต้องท�าอะไรบ้าง ซึ่งคิดว่าการวางแผนเป็นเรื่องดี 

ช่วยให้เราไม่หลงลืมอะไร และมีเป้าหมาย มีทิศทางท่ีชัดเจน  

อันนี้เป็นแนวทางการท�างาน อีกอย่างคือจะมีความคิดว่า เราจะ

ต้องท�าให้เป็นทุกอย่างทุกหน้าที่ เพราะปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหา

ส�าคญัในองค์กร เราต้องเป็นต้นแบบให้ลกูน้อง แล้วสอนลกูน้องให้

ท�างานได้  

เราก็จะท�ารีเซิร์ชตลอดเวลา 

ลสิต์รายชือ่มาเลยทัง้ที่

มแีบรนด์และไม่มแีบรนด์ 

แล้วดวู่าแต่ละแบรนด์เขามช่ีอง

ทางการขายอย่างไร 

จุดอ่อนของเขาคอือะไร 

จุดแข็งคอือะไร แล้วเอาจุดอ่อน

ของเขามาเป็นจุดแข็งของเรา

ประสบการณ์กันแล้ว การได้พบผูป้ระกอบการคนอ่ืนยงัเป็นเหมอืน

เชื้อไฟช่วยดันเราไปให้ถึงจุดหมายได้ ท�าให้เรามีพลังเพิ่มมากขึ้น 

ที่ส�าคัญยังได้ช่วยเหลือกันเอ้ือต่อการขยายตลาด อย่างสาหร่าย

พวงองุ่นชาวเล ได้เอาไปวางขายในร้านอาหาร ซ่ึงเป็นช่องทางการ

ตลาดที่ส�าคัญ ก็เพราะได้มีโอกาสไปเจอพ่ีเจ้าของร้านจากการ 

เข้าร่วมอบรมต่างๆ ด้วย นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับเพื่อนซ่ึงเขา 

เปิดป๊อปอพัขายอาหารคลีน เรากไ็ด้เอาสาหร่ายพวงองุน่ของเราไป

ใส่ในกล่องอาหารคลีนของเขา เป็นการเพิ่มช่องทางตลาดของเรา

อีกทางหนึ่ง 

คุณมแีนวทางการท�างานอย่างไรบ้าง 

 เป็นคนที่ชอบวางแผนมาก ก่อนที่จะออกจากงานประจ�าก็จะ

วางแผนเอาไว้ เรื่องรายรับ รายจ่าย จะท�าตลาดยังไง จะต่อยอด
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	 มีทีมที่ครบรอบด้าน	โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์		

	 ต้องเข้าใจตลาดให้ชัดเจน	 ไม่ใช่เห็นแค่ตัวเรา	 

	 แต่ไม่เห็นคนอื่น	 ต้องรู้ว่าคู่แข่งคือใคร	 ท�าไมเรา

ถึงจะอยู่รอดได้	เช่น	ถ้าท�าธุรกิจที่มีผู้เล่นอยู่แล้ว	แล้ว

ยงัมคีนอืน่ทีจ่ะเข้ามาอกีเยอะ	กต้็องคดิว่าถ้าเขาเข้ามาแล้ว

จะท�ายังไง	จะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร		

	 Startup	 หลายคนเป็นเด็ก	 ซึ่งไม่เคยท�าธุรกิจ 

	 มาก่อน	 จึงไม่มีประสบการณ์	 ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้

ต้องหาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาในทีม

	 “ไม่เคยคิดเรื่องรีเทิร์น	เราเป็น	Angel	คิดแต่	Lost	มากกว่า”

 กฤษณ์ ณ ล�ำเลียง	 หนึ่งใน	 Angel	 Investor	 คนไทย	 กล่าว

ออกตัวเมื่อถามถึงความเสี่ยงในการลงทุนกับ	 Startup	 ซึ่งเจ้าตัว

อธบิายต่อด้วยว่า	“เม่ือตดัสนิใจลงทุนกบั	Startup	ไปแล้วกไ็ม่คิดว่า

จะได้อะไร	และถ้าจะต้องเสียก็ไม่โกรธ	อย่างล่าสุดก็มีอยู่รายหนึ่ง

ทีเ่ราลงทนุด้วยปิดไปแล้ว	กแ็ค่คยุกนัถอืว่าพีล่งทนุผดิ	น้องกจ็งัหวะ

เวลาไม่ดี	แค่นั้น”

	 Angel	Investor	เป็นนักลงทุนรายอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวในการ

ลงทุนในธุรกิจ	 Startup	 ซึ่งด้วยความที่	 Startup	 ในช่วงที่เริ่มต้น

ธุรกิจอาจจะมีขนาดธุรกิจเล็ก	ท�าให้	 VC	 (Venture	Capital)	ที่

เป็นลักษณะองค์กรใหญ่	 ซึ่งจะมีกฎเกณฑ์เง่ือนไขการลงทุน

มากมาย	 ไม่สามารถเข้ามาลงทุนในระยะนี้ได้	 ดังนั้น	Angel	 In-

vestor	จึงเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับ	Startup	แต่กระนั้นด้วยความ

ที่	Angel	เข้าลงทุนในขณะที่เริ่มต้นหรือบางครั้งมีแค่ไอเดีย	ซึ่งยัง

ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้า	 ธุรกิจนั้นจะประสบความส�าเร็จหรือไม	่

จึงท�าให้มคีวามเสีย่งจากการลงทนุสงูตามไปด้วย	ทัง้นี	้กฤษณ์บอกว่า	

ณ	ปัจจุบัน	Angel	Investor	ไทยมีจ�านวนน้อยมาก	ส�าหรับตัวเขา

เริ่มต้นเป็นนักลงทุนอิสระเมื่อ	4-5	ปีที่แล้ว	และในช่วงเวลาที่ผ่าน

มาได้ลงทุนกับ	Startup	จ�านวน	4-5	ราย	เช่น	ShopSpot,	Wash-

box,	Page365,	HipFlat	และ	Fastwork	เป็นต้น	

	 ต่อค�าถามที่ว่า	เมื่อรู้ว่าการลงทุนมีโอกาสที่จะสูญเสียมากกว่า

แล้วท�าไมยังเลือกที่จะลงทุนอีก	กฤษณ์ให้เหตุผลว่า	

	 “คือส่วนตัวผม	ตอนที่กลับจากอเมริกาใหม่ๆ	 เมื่อ	15	ปีก่อน	

กอ็ยากท�า	Startup	มากแต่มันไม่มีโอกาส	เพราะตอนน้ัน	Eco-Sys-

tem	ไม่มีอะไรเลย	ส�าหรับตอนนี้ก็มีความตั้งใจอยากให้	Startup	

ได้เกิดกัน	เพราะเราเจอเคสเจ๋งๆ	เยอะ	อย่างเช่น	Washbox	หรือ	

Page365	 แต่เราช่วยได้แค่เป็นลักษณะของ	 Seed	 Funding	 แค่	

2,000,000-3,000,000	บาท	โดยการไปรวมกับกลุม่เพือ่นๆ	มาลงทนุ	

แน่นอนว่าการลงทุนใน	 Startup	 นั้นมีเส่ียงสูง	 รีเทิร์นไม่แน่นอน	

แถมถ้าได้รีเทิร์นแล้วก็ยังต้องโดนภาษีอีก	 แต่จริงๆ	 เวลาลงทุนก็

จะดูเป็นพอร์ต	คือมีหลายตัว	ตอนนี้ทั้งพอร์ตยังไม่	Lost	ทั้งหมด	

บางตัวอาจจะได้ก็ได้	 ตัวที่ได้ก็อาจจะไปโปะตัวที่เสีย	 พอบวกลบ

แล้วแค่เท่าทุนเราก็แฮปปี้แล้ว”	

	 กฤษณ์บอกด้วยว่า	การเลอืกลงทนุกบั	Startup	เขาจะดทูี	่“คน”	

เป็นหลัก	 โดยจะดูว่ามีไฟมีความกระตือรือร้นมากแค่ไหน	 และ

แน่นอนว่าต้องมีความเก่งในระดับหนึ่ง	 ไม่ได้ท�าธุรกิจเพื่อเป็น	

Startup	ซึง่เด๋ียวนีม้หีลายคนทเีดยีวทีท่�า	Startup	เพราะเป็นแฟชัน่	

คดิว่าเท่	แต่เมือ่ดูจริงๆ	แล้วไม่ได้มคีวามช�านาญอะไรสักอย่าง	ซึง่

อย่างนั้นเขาก็เจอมาเยอะ	 ถัดจากนั้นก็ดูเรื่องทีม	 มีทีมที่ครบด้าน	

โดยอย่างน้อยต้องมีโปรแกรมเมอร์	เพราะถ้าไม่มีโปรแกรมเมอร์	ก็

เหมอืนไม่มโีปรดกัต์	ซึง่จากการพดูคยุกันกพ็อจะทราบได้ว่า	Start-

up	 รายนั้นเป็นอย่างไร	 ส่วนประเภทธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจประเภท 

อ-ีคอมเมร์ิซ	เขาจะไม่ลงทนุ	เพราะไม่เชือ่ว่าธรุกิจประเภทนีจ้ะไปได้

ตลอดรอดฝั่ง	แต่สนใจลงทุนในธุรกิจประเภทเกม	เพราะคนไทยมี 

ครีเอทิวิตีระดับหนึ่งและคนไทยเล่นเกมเยอะ	ตลาดจึงมีอยู่จริง		

	 “Startup	ที่ไปไม่รอด	ส่วนหนึ่งก็เพราะ	Eco-System	ของเรา

ยังไม่สมบูรณ์	ยังขาดนักลงทุนระหว่าง	Seed	กับซีรีส์	A	คือจริงๆ	

แล้ว	ซีรีส์	A	เมืองไทยมันจะอยู่ระหว่าง	Seed	กับซีรีส์	A	มันไม่ใช่

การระดมทุนระดับซีรีส์	A	แบบในต่างประเทศ	ตอนนี้ทุกคนไปยึด

ต่างประเทศเป็นหลักซ่ึงเราไปไม่ถึง	ในต่างประเทศนระดบั	ซีรีส์	A	

น้ันต้องประมาณล้านดอลลาร์ฯ	ข้ึนไป	ดังน้ัน	จาก	Seed	ประมาณ	

3	ล้านบาท	จะไประดบัซรีส์ี	A	ซึง่จะต้องระดมทนุที	่15-30	ล้านบาท	

จึงยาก	ฉะนั้น	Eco-System	จึงยังไม่ดี	คือถามว่าใครเป็น	Angel	

บ้างกย็งันบัคนได้อยู	่ขณะที	่Angel	เองกร็อการช่วยเหลือเรือ่งภาษี

จากรัฐบาลอยู่นานมาก	 แต่ข้อดีในตอนนี้คือมี	 VC	 ต่างประเทศ 

เข้ามาเยอะพอสมควร	นอกจากนี้	ก็ยังมีปัญหาโปรแกรมเมอร์ไทย

ท่ียังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่	 แล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษ	 ท่ีส�าคัญตลาด 

ในเมืองไทยก็ยังเล็ก	ส่วนมากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังจ�ากัดอยู่ที่

ทาร์เก็ตกรุ๊ป	A	และ	B	ขึ้นไป	ฉะนั้นถามว่าเยอะมั้ย	ก็ไม่เยอะมาก	

แล้วก็คนไทยไม่ค่อยเหมาะกับ	 Startup	 เท่าไหร่	 เพราะไม่โหด	 

ไม่ยอมไล่คนออก	 ถ้าเป็นฝรั่งใครท�างานไม่มีประสิทธิภาพก็ต้อง 

ไล่ออกเลย	จึงจะสามารถปรับตัวได้เร็ว”

	 อย่างไรก็ตาม	ในตอนสุดท้าย	กฤษณ์ให้ค�าแนะน�ากับ	Startup	

ว่าต้องอดทน	 และที่ส�าคัญต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินให้เป็นให้

รัดกุม	เพราะถ้าขยายเร็วไปหรือช้าไปก็มีผลต่อธุรกิจ	กล่าวคือเมื่อ

ใช้เงินแล้วธุรกิจก็ต้องโต	 แต่ถ้าโตเร็วแล้วไม่ได้เงินกลับมาธุรกิจก็

ไปไม่รอด	ซึง่ธรุกิจบางประเภทอาจค่อยๆ	เตบิโตได้	ในขณะท่ีธรุกิจ

อกีประเภทจ�าเป็นต้องโตเรว็	ฉะนัน้จะต้องค�านวณและวางแผนการ

ใช้เงินดีๆ		

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

กฤษณ์	ณ	ล�าเลียง

Startup

ที่น่าสนใจ
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	 ดังนั้น	 เมื่อเห็นปัญหาการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาต	ิ 
ในขณะทีท่ัง้	จิรนนัท์ ทรพัย์ศรโีสภา, จิรพงศ์ ทรพัย์ศรโีสภา	และ	
ธนากร เตอืนวชาต ิก�าลงัเรยีนอยูท่ีป่ระเทศองักฤษ	ทัง้ในแง่ค่า
รกัษาพยาบาลท่ีแพง	และการท่ีต้องรอควินาน	จงึมองเห็นโอกาส
ของธรุกิจท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	(Medical	Tourism)	ในการเป็นสือ่
กลางช่วยนกัท่องเทีย่วต่างชาตค้ินหาข้อมลูด้านการแพทย์	การ
รกัษาพยาบาลในประเทศไทย	
	 “ในต่างประเทศค่ารกัษาพยาบาลแพงมาก	แถมบางครัง้ยงั
ต้องรอควินาน	 อย่างตัวเองจะท�าเลสกิ	 ลองไปเช็กราคาปรากฏว่า 
ที่ประเทศไทยราคาถูกกว่าเยอะมาก	 ก็เลยต้องบินกลับมา
ท�าที่ไทย	 ซึ่งคุ้มกว่า	 แล้วพอได้มาท�ารีเซิร์ชเราก็พบอีกว่า	 
20	เปอร์เซน็ต์ของคนทัว่โลกเลอืกทีจ่ะเดนิทางมาท่ีประเทศไทย
เพราะค่ารักษาถูกแล้วยังได้ท่องเท่ียวอีกด้วย	 บางคนบินมา
เทีย่วทีภ่เูกต็แล้วกม็าผ่าฟันคดุด้วย	รวมค่าเครือ่งบนิ	ค่าท�าฟัน	
ค่าที่พักแล้วยังถูกกว่าผ่าฟันคุดท่ีประเทศเขา	 ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยกม็คีวามพร้อม	 ทัง้ในเรือ่งของศกัยภาพด้านระบบ
การรกัษาพยาบาล	 ค่าใช้จ่ายทีต่�า่กว่าหลายประเทศ”	 จรินนัท์
เล่าถงึทีม่าของแนวคดิก่อนทีจ่ะน�ามาสู	่Healthticket
	 เมื่อมองเห็นโอกาสดังกล่าว	 ทั้ง	 3	 คนจึงร่วมกันคิด 
และปลกุป้ัน	Healthticket	ให้เป็นรปูเป็นร่างขึน้	โดยการพฒันา	
Healthticket	 ให้เป็นเว็บไซต์ท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ 
กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามารับบริการทางการแพทย ์
และรกัษาพยาบาล	เพือ่ทีจ่ะเลอืกสถานพยาบาล	แพทย์ผูร้กัษา	
ค่าใช้จ่าย	ข้อมูลทางการแพทย์	ตลอดจนการให้คะแนน	และการ
รวีวิจากผูท้ีเ่คยมารกัษาเพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ		
	 ธนากร	 ผู้รับหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์	Healthticket	 อธิบาย
แนวคดิของ	Healthticket	 เพิม่เตมิว่า	Healthticket	 มโีมเดล
คล้ายกับเวบ็ไซต์	Agoda	ทีใ่ห้บรกิารส�ารองห้องพกัทางออนไลน์
	 “การที่จะตัดสินใจเลือกแพทย์	 สถานพยาบาล	 จะต้องม ี
ข้อมลูมากๆ	เราเลยท�าให้ง่ายขึน้	โดยการพยายามให้ข้อมลูต่างๆ	
รอบด้าน	 เพ่ือให้เขาสามารถเข้าถึงและตัดสินใจได้ง่าย	 โดย 
การติดต่อผ่านเรา	เราช่วยนัดหมายแพทย์	โรงพยาบาลให้	แม้ว่า
โมเดลธรุกิจลกัษณะนีจ้ะยงัไม่มใีนประเทศไทย	แต่การเป็นธรุกจิ 
อยู่บนออนไลน์	 ก็ถือว่ามีคู่แข่งเยอะท่ัวโลก	 ลูกค้าสามารถ 
เปิดเวบ็ไซต์ได้ทัว่โลก	 การตดัสนิใจจะเลอืกเราหรอืไม่เลอืกเรา 
แค่คลกิเปิดหน้าต่างเท่านัน้	ดงันัน้	เวลาเราพฒันาโปรดกัต์	กต้็อง
ฟังลกูค้าตลอด	ซึง่ด้วยโปรแกรมท�าให้เราสามารถเหน็พฤตกิรรม
และวเิคราะห์พฤตกิรรมลกูค้าได้	เช่น	ลกูค้าเข้ามาหน้าเวบ็ไซต์
นีแ้ล้วออกเลย	ท�าไมถงึออกเลย	ฟังก์ชนัไม่พอหรอืเปล่า	เราต้อง
คอยดแูละพฒันาเวบ็ไซต์ตลอดเวลาเพือ่ให้เขาอยูใ่นเวบ็ไซต์เรา
ได้นานทีส่ดุ	 นอกจากนี	้ ในระยะยาวเรากต้็องหาจดุต่าง	 และ 
เพิม่มลูค่าให้กบัโปรดกัต์เราด้วย”
	 ในส่วนของการเลอืกสถานพยาบาลซึง่ถอืเป็นหวัใจของการ
ตดัสนิใจของลกูค้านัน้	จริพงศ์กล่าวว่า	Healthticket	จะเลอืก

สถานพยาบาลท่ีได้รบัมาตรฐาน	JCI	(The	Joint	Commission	International) 
ของสหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีทั่วโลกยอมรับเป็นหลักเท่านั้น	 โดย 
ในขณะนีม้สีถานพยาบาลเข้าร่วมกบั	Healthticket	กว่า	50	แห่ง	ครอบคลมุเมอืง
ส�าคญัๆ	เช่น	เชยีงใหม่	ภเูกต็	เป็นต้น	โดย	Healthticket	จะให้บรกิาร	4	กลุม่	
คอื	Dental	Cosmetic	Health	Check-up	และ	Spa/Wellness	
	 “คือตอนแรกเลยเราเน้นเรื่องการรักษาพยาบาล	 แต่บางอย่างจะติดขัด 
ในเรือ่งกฎหมาย	และมีรายละเอยีดเยอะ	เช่น	การเสรมิหน้าอกจะต้องมกีารส่งรปู
หน้าอกมาให้คณุหมอดกู่อนว่าจะผ่าตดัอย่างไร	ราคาเท่าไหร่	และใช้เวลาแค่ไหน	
ตรงนีลู้กค้าหลายคนจะมคีวามกงัวล	ท�าให้ไม่มลูีกค้ากล้าส่งรปูมาให้	ตอนนีเ้รา
รูแ้ล้วว่าถ้าเป็นเรือ่งอย่างนีจ้ะค่อนข้างยาก	กเ็ลยขยายไปบรกิารในกลุม่สปา	ที่
ง่ายกว่าแต่ยงัเป็น	Medical	Tourism	เพิม่ขึน้มาด้วย”

จองตัว๋ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพผ่านออนไลน์
HealtHticket
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อย่างทีท่ราบกันด ีMedical Hub หรือศนูย์กลางสขุภาพระดบันานาชาติ 

เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ของรัฐบาลทกุยคุทกุสมยั เนือ่งด้วยประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบทีส่�าคญัคือ 

มแีพทย์ทีม่ชีือ่เสยีงในการรักษาพยาบาลในหลายๆ ด้าน มสีถานพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐานสากล 

และค่ารักษาพยาบาลทีถู่กกว่าเมือ่เปรียบเทยีบกับประเทศอืน่ๆ

	 ทมี	Healthticket	 ถอืว่าเป็นเยาวชนคนรุน่ใหม่	 ทีเ่พิง่ได้รบัรางวลัชนะเลศิ
โครงการประกวด	 “ออมสนิ	 สดุยอดแนวคดิพลกิธรุกจิไทย”	 จาก	1,300	 ทมี 
ทีเ่ข้าร่วมเวทปีระกวด	 ซึง่ภายหลงัจากทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิแล้ว	 จรินนัท์บอกว่า 
ได้น�าเงนิรางวลัไปต่อยอดธรุกจิอีกขัน้หนึง่	 โดยการเดนิทางไปร่วมงาน	9th	World’s	 
Medical	 Tourism	Congress	 ที่จัดขึ้นที่รัฐ	Washington	D.C.	 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	 เพือ่ประชาสมัพันธ์	Healthticket	 และขยายพนัธมติรเพ่ิมเตมิ
กบัประเทศต่างๆ	ทีส่�าคญั	Healthticket	ยงัได้รบัใบประกาศนยีบตัร	Certified	
Medical	Tourism	Professional	ทีไ่ด้รบัการรับรองจากองค์กร	Medical	Tourism	
Association	 เพื่อแสดงว่า	Healthticket	 ได้เข้าใจถึงการให้บริการธุรกิจการ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 อันเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือให้กับ	Healthticket	
อกีด้วย
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	 	 	 ก่อนเริ่มต้นท�ำแบรนด์	 Juvel	 Store	 วรพลเคยท�ำธุรกิจส่งออก 

เครื่องประดับมำก่อน	 แต่เพรำะในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	 จีนเข้ำมำตีตลำด

ท�ำให้ต้องแข่งขันในเรื่องรำคำ	 คุณภำพสินค้ำ	 และระยะเวลำในกำรผลิต	

ซึง่เมือ่มองแล้วว่ำธรุกจิไปต่อได้ล�ำบำก	เขำจงึเลอืกทีจ่ะหยดุ	และเดินหน้ำ

สร้ำงแบรนด์เครื่องประดับของตนเอง	โดยเน้นขำยสำวไทยเป็นหลัก

	 	 	 “เครื่องประดับทุกชิ้นเน้นไปที่งำนท�ำมือ	 และน�ำเครื่องจักรมำใช้บ้ำง 

ในบำงขั้นตอน	 แต่จะไม่ใช้เครื่องจักรท�ำท้ังหมด	 เพรำะเครื่องประดับ 

ที่ท�ำด้วยเครื่องจักรไม่มีควำมประณีตเท่ำมือท�ำ	 ส่วนคริสตัลที่ใช้เป็นคริสตัล 

ของ	 Swarovski	 ซึ่งมีควำมโดดเด่นในเร่ืองควำมหลำกหลำยของสี	 เหล่ียมมุม 

ได้สมมำตร	และคงควำมวำว	ควำมสวยงำมได้นำนกว่ำคริสตัลแบรนด์อื่น”	

	 เครื่องประดับ	Juvel	Store	ถูกออกแบบให้มีควำมเรียบหรู	สวยงำม	สำมำรถสวมใส่ได้ทุกวัน	

เพรำะแมตช์กับเสื้อผ้ำชุดต่ำงๆ	 ได้ง่ำย	 ส�ำหรับคอลเลกชั่นที่ขำยดีที่สุดคือ	 Juvel	 Gatsby	 

ซึ่งได้แรงบันดำลใจกำรออกแบบจำกกำรพันผ้ำพันคอ	 และ	 The	 Fancy	 คอลเลกชั่นล่ำสุด 

ทีอ่อกแบบภำยใต้คอนเซปต์	 ควำมเพอร์เฟ็กต์ในควำมไม่เพอร์เฟ็กต์	 ครสิตัลทีใ่ช้ในคอลเลกชัน่นี้

มีชื่อว่ำ	 Kaputt	 Fancy	 เป็นคริสตัลที่มีเหลี่ยมมุมไม่เท่ำกัน	 ท�ำให้แต่ละเหลี่ยมมุมมีสีที่ต่ำงกัน	

เวลำสวมใส่จึงให้ควำมรู้สึกเหมือนคริสตัลขยับตำมจังหวะที่ก้ำวเดิน	

	 ทั้งนี้	อีกหนึ่งควำมพิเศษของเครื่องประดับ	Juvel	Store	คือ	ลูกเล่น	อย่ำงคอลเลกชั่น	Juvel	

Gatsby	 น้ันสำมำรถพันสร้อยแบบไหนก็ได้	 ผู้สวมใส่จึงรู ้สึกสนุกไปกับกำรดีไซน์กำรใส่ให้ 

เหมำะสมกับสไตล์ของตนเอง	 ส่วนคอลเลกชั่น	 The	 Fancy	 มีให้เลือก	 2	 แบบ	 คือ	 Fancy	 

และ	Fancy	Double	ที่ออกแบบให้จี้คริสตัลใหญ่และเล็กติดกัน	ดังนั้น	ด้ำนหลังของจี้คริสตัล 

จึงมีห่วงจับ	2	ห่วง	เพื่อให้ผู้สวมใส่สลับกำรคล้องสร้อยกับจี้คริสตัลใหญ่ไปเป็นจี้คริสตัลเล็กได้	

	 ไม่เพียงเท่ำนี้	วรพลยังใส่ใจถึงกำรออกแบบกล่องเก็บเครื่องประดับด้วย	โดยกล่องซิกเนเจอร์

ที่มำกับคอลเลกช่ัน	 Juvel	 Gatsby	 และ	 The	 Fancy	 เป็นกล่องทูพีซบุด้วยผ้ำก�ำมะหยี่สีด�ำ	 

ด้ำนในมีหมอนส�ำหรับเก็บสร้อยและก�ำไล	 และเสียบก้ำนต่ำงหู	 และกล่องยังติดแม่เหล็ก 

เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรง”

	 แม้จะตระหนักดีว่ำ	 ลูกค้ำย่อมอยำกเห็นเครื่องประดับจริงก่อนตัดสินใจซื้อ	 แต่กระนั้น 

วรพลก็ยืนยันหนักแน่นที่จะขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์	 เพรำะนอกจำกช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำร 

จ้ำงพนักงำนและเช่ำพื้นที่ได้แล้ว	 ยังท�ำให้ลูกค้ำได้รับประสบกำรณ์ท่ีเหมือนกัน	 นั่นคือ	 ลูกค้ำ 

ที่ไปยังหน้ำร้ำนในสำขำต่ำงๆ	 จะเห็นสินค้ำไม่เหมือนกัน	 ไม่ได้พูดคุยกับพนักงำนคนเดียวกัน	 

แต่หำกซ้ือสินค้ำบนช่องทำงออนไลน์	 เช่น	 เว็บไซต์	 ลูกค้ำทุกคนจะได้รับประสบกำรณ์ 

ที่เหมือนกันคือ	ลูกค้ำทุกคนจะเห็นข้อมูลและรูปภำพสินค้ำเหมือนกัน

	 “เมื่อเลือกที่จะขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์	เรำก็ต้องใส่ใจในเรื่องควำมสวยงำมและใช้งำนง่ำย

ของเว็บไซต์	และรูปภำพที่ใช้ต้องสวยและไม่แต่งภำพจนเพี้ยนไปจำกสินค้ำจริง	ต้องลองลงขำย

สินค้ำและลงโฆษณำในช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ	เพื่อดูว่ำช่องทำงไหนดีที่สุด	อย่ำงแบรนด์ของเรำ

ก็ขำยผ่ำนทุกช่องทำงออนไลน์	แต่เมื่อดูข้อมูลใน	Google	Analytics	กลับพบว่ำ	ลูกค้ำโดยมำก

ติดต่อสอบถำมและสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนเว็บไซต์มำกกว่ำช่องทำงอื่น”

	 นอกจำกนี้	วรพลได้แนะน�ำทริกส�ำหรับใช้ดึงดูดลูกค้ำใหม่เมื่อไปออกบู๊ธว่ำ	หำกต้องออกบู๊ธ	

3	 วัน	 ทั้ง	 3	 วันจะจัดบู๊ธไม่เหมือนกัน	 ซึ่งผลที่เขำได้จำกกำรจัดบู๊ธใหม่ทุกวันคือ	 วันแรก	 

คนทีเ่ดินในงำนไม่ได้หยดุดูสนิค้ำ	วนัท่ีสอง	พวกเขำเปลีย่นจำกเดนิผ่ำนเป็นหยดุด	ูและวันท่ีสำม	 

ตัดสินใจเข้ำมำสอบถำมข้อมูลสินค้ำ

	 “ผมไม่เชื่อที่บอกว่ำ	 ธุรกิจนี้ตำยแล้ว	 คนไม่ท�ำกันแล้ว	 แต่ผมเชื่อว่ำทุกธุรกิจสำมำรถ 

เติบโตได้	 หำกผู้ประกอบกำรรู้ว่ำจะเข้ำไปอยู่ในตลำดนั้นได้อย่ำงไร	 เข้ำไปแล้วจะอยู่ล�ำบำก 

หรือไม่	และจะสูคู้แ่ข่งได้หรอืเปล่ำ	หำกสู้ไม่ได้ต้องกล้ำท่ีจะเปล่ียนตลำด	เปล่ียนช่องทำงกำรขำย	 

ต้องลองจนกว่ำจะเจอสิ่งที่เวิร์กส�ำหรับธุรกิจเรำ”	วรพลกล่ำวปิดท้ำย		

JUVEL STORE 
เครื่องประดับหญิงที่ออกแบบโดยชาย

Text : Kritsana S. / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

เป็นที่แปลกใจไม่น้อยเมื่อได้ทราบว่า 

เครื่องประดับผู้หญิงส่วนใหญ่ออกแบบโดยฝีมือผู้ชาย 

และ วรพล อัทธายุ เจ้าของแบรนด์ Juvel Store 

ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเขาให้เหตุผลว่า 

ผู้ชายจะมองเห็นความงามในมุมที่

ต่างจากสายตาของผู้หญิงด้วยกันเอง ดังนั้น พวกเขาจึงรู้ว่า

อะไรที่ผู้หญิงใส่แล้วสวย

 www.juvelstore.com
 juvelstore
 @juvelstore
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Something Simple
Handmade Handbags

Text : Ratchanee / Photo :  Otto

	 “ตอนแรกทีบ้่านไม่มใีครสนบัสนนุ	ทกุคนคดิว่ามนัจะขายได้เหรอ	ลองเริม่

ท�ามาแค่	20	ใบ	ออกแบบเอง	นั่งตอกป้ายเองด้วย	เอาไปขาย	Flea	Market	

ก็ขายได้หมด	 ตอนนี้น้องสาวคือตาล	 เลยลงมาช่วยด้วย	 แล้วเขาเรียนมา

ทางการตลาดพอดี	 ก็เลยแบ่งหน้าที่กันชัดเจน	 เหมือนมีสมองคนละซีก	 

เขาก็มาช่วยท�าการตลาดซึ่งเราไม่ถนัดเลย	 มาช่วยสร้างไอจี	 เฟซบุ๊ก	 

ซึ่งโชคดีท่ีเร่ิมเร็วถือเป็นธุรกิจที่เร่ิมได้เวลาเหมาะเจาะ	 ช่วงนั้นเฟซบุ๊กยัง 

ไม่บล็อกเยอะขนาดนี้	กลุ่มลูกค้าเข้าถึงเร็วมาก”	

	 Something	Simple	ถูกวางคอนเซปต์เอาไว้ว่า	เป็นกระเป๋าที่มีความเรียบ

ง่าย	ปรับใช้ได้หลายแบบ	ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกวันทุกโอกาส	เน้นใช้ผ้าแคนวาส

เป็นวัสดุหลัก	 โดยจะซื้อผ้าขาวแล้วน�าไปย้อมเอง	 เพื่อให้ได้สีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร	 

ทีส่�าคญัทกุอย่างจะใช้วสัดจุากธรรมชาต	ิและมคีวามเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ในขณะทีก่ารท�าการ

ตลาดนั้น	 ตาล-อภิญญา ลือชาพัฒนพร	 บอกว่า	 เข้าใจพลังของโซเชียลมีเดียดี	 จึงพยายาม 

สร้างความแตกต่างในทุกๆ	ด้าน	

	 “ถ้ารูปเราไปอยู่ข้างๆ	 รูปคนอ่ืน	 ก็จะต้องแตกต่าง	 เราจึงต้องท�าให้	 Something	 Simple	 

มีความชัดเจนตั้งแต่ต้น	 เริ่มตั้งแต่ตัวโปรดักต์มีดีไซน์ท่ีเน้นความเรียบง่ายแต่ไม่เหมือนใคร	 

การส่ือสารต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 เช่น	 สี	 ก็จะไม่ฉูดฉาด	 ภาษาที่ใช้จะไม่ฮาร์ดเซล	

พยายามเคลียร์ข้อมูลกับลูกค้าให้ชัดเจนที่สุดตั้งแต่ก่อนซื้อ	 มีข้อมูลให้มากที่สุด	 อยากรู้อะไร	 

เราตอบให้หมด	นอกจากนี้	ถ้าไปออกบู๊ธงาน	Flea	Market	เราจะไม่พยายามจ้างใครไปเฝ้าบู๊ธ	

แต่เราจะไปกันเอง	เพราะนอกจากจะได้คุยกับลูกค้าได้ถูกต้องแล้ว	หลายครั้งที่โอกาสดีๆ	ก็เข้า

มาจากการไปออกบู๊ธ	เช่น	การรบัผลติ	OEM	รวมถงึการได้ข้อมลูดีๆ 	จากลกูค้าเพือ่กลบัมาพฒันา

โปรดักต์ต่อ

	 “สังเกตว่าลูกค้ากว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าต้องเห็นโปรดักต์หรือสนใจดูอย่างน้อยสองครั้ง	 

ด้วยแพลตฟอร์มที่ต่างกัน	เช่น	เคยเห็นเราในไอจี	อาจจะชอบแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ	แต่ถ้าเดินเจอ

เราใน	 Flea	Market	 ก็จะนึกว่าอันนี้เคยเจอในไอจี	 ก็จะตัดสินใจซื้อเลย	 การที่เราเอาสินค้าไป 

วางขายในที่ต่างๆ	 ก็จะกระตุ้นยอดขายได้	 ให้คนตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น	 ฉะนั้นเราไม่ปิดโอกาส

เลย	ถ้ามีช่องทางที่ท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น	เราก็ไปอย่างแอพพลิเคชันที่เป็นแหล่งช้อปปิ้ง

ต่างๆ	เพียงแต่ต้องเลือกให้เข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเท่านั้น”	

	 อย่างไรก็ตาม	จากการทีไ่ด้มโีอกาสเป็นหนึง่ในผูป้ระกอบการ	SME	ทีก่รมส่งเสรมิอตุสาหกรรม	

พาไปจัดแสดงสินค้าที่ฮ่องกงถึง	 2	ปี	ท�าให้	 Something	 Simple	มีฐานลูกค้าที่เป็นชาวฮ่องกง 

เพิ่มขึ้น	 และท�าให้มีพอร์ตโฟลิโอการส่งออกท�าให้มีลูกค้าจากประเทศอื่นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 

ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนี้	อภิญญาจึงมีแนวคิดที่จะบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น	

	 “ต่างชาติชอบงานผ้า	เข้าใจความเป็นแคนวาสว่าคืออะไร	แต่ตลาดคนไทยจะชอบหนังเทียม

พียู	 การขยายไปต่างประเทศเราก็พยายามให้เป็นโฮลเซล	 แต่รีเทลก็ไม่ท้ิง	 เรียกว่ารีเทลก็ได้	 

โฮลเซลก็เอา	ความจริงโอกาสเข้าหาตลอดเวลา	แต่เราต้องเตรยีมความพร้อม	เช่น	ถ้าเขาถามมา

แล้วเราไม่ตั้งใจตอบเขาก็จะหลุดไปเลย	แต่ถ้าเราท�าการบ้านดีๆ	รีเซิร์ชก่อนว่าเขาชอบแนวไหน	

แล้วเราน�าเสนอในแบบทีเ่ขาชอบ	นีค่อืคนละเรือ่งเลย	ตรงนีท้�าให้เรารูว่้า	เราเองก็ต้องท�างานหนกั	

ต้องท�าการบ้านก่อนว่า	เขาจะไปขายใคร	ขายช่องทางไหน	ถ้าเป็นเวบ็ไซต์	รปูบนเวบ็ไซต์เขาเป็น

แนวไหน	เพื่อที่จะส่งรูปไปให้ตรงกับเว็บไซต์เขา	จะสั่งอย่างละนิดอย่างละหน่อย	ล็อตกลาง	หรือ

ล็อตใหญ่	เสนอให้หลากหลายให้เขามีทางเลือก”	

	 Something	Simple	เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการ	ที่เริ่มต้นจากเล็กๆ	ลงทุนครั้งแรกด้วย

เงินเพียง	 20,000	 บาทจากเงินเก็บของลลิตา	 แต่สามารถสร้างการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป	

พร้อมๆ	 ไปกับการเรียนรู้การท�าธุรกิจ	การท�าการตลาด	และการพัฒนาโปรดักต์	 อีกทั้งในวันนี้ 

ยังสามารถขยับขยายธุรกิจจนสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้	

 Something Simple
 @somethingsimple.shop 
 somethingsimple.th@gmail.com
 www.somethingsimpleshop.net/

เมื่อสามารถท�ากระเป๋าขายจนมีรายได้มากกว่านั่งท�างานประจ�าแล้ว 

ก็น่าจะท�าให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยจะดีกว่า 

ความคิดนี้ของ ตอง-ลลิตา ลือชาพัฒนพร เกิดขึ้นเมื่อเธอลองน�ากระเป๋า 

และเสื้อยืดที่ออกแบบเองไปขายในงานที่มหาวิทยาลัย แล้วปรากฏว่าขายดีมาก 

จนรายได้จากการขายในวันนั้น มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับทั้งเดือนเสียอีก 

จึงท�าให้เธอตัดสินใจลาออกจากงานและมาลุยท�ากระเป๋าในแบบฉบับของตัวเอง 

ภายใต้แบรนด์ Something Simple

21

Self-Employed

p20-21 Self employed.indd   21 1/6/2560 BE   8:42 AM



	 	 การใช้น�้าเสียง	(Voice	Tone)
 

	 น�ำ้เสยีงท่ีควรหลกีเลีย่งคอื	“กำรตะโกน”	เพรำะจะท�ำให้ผู้เข้ำ

ฟังรูส้กึร�ำคำญและน�ำ้เสยีงทีค่วรระวงัคอื	“กำรเน้นค�ำ”	ซึง่ในกำร

เน้นค�ำนีค้วรดูด้วยว่ำเนือ้หำท่ีเรำจะเน้นค�ำนัน้ส�ำคญัและเหมำะสม

ที่จะใช้กำรเน้นค�ำหรือไม่	 ส่วนใหญ่เนื้อหำที่ควรใช้กำรเน้นค�ำ 

มกัจะเป็นข้อมูลของตวั	Product	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึควำมแตกต่ำง

ระหว่ำง	Product	ที่น�ำเสนอกับ	Product	ของคู่แข่งขัน

	 	 ต�าแหน่งการยืน	(Positioning)
 

	 เมื่อเรำต้องมีกำรยืนหน้ำจอ	Projector	ให้เรำดูว่ำเรำถนัดมือ

ไหน	 เช่น	หำกเรำถนัดมือขวำในกำรถือไมโครโฟน	 ให้เรำยืนอยู่

ด้ำนซ้ำยมือของจอเพ่ือที่เรำจะได้ใช้มือขวำในกำรถือไมโครโฟน

และใช้มือซ้ำยในกำรใช้	Pointer	เปลี่ยน	Pitch	Deck	เพรำะจะ

ท�ำให้กำรใช้มือในกำรถือไมโครโฟน	และ	Pointer	ดูเป็นระเบียบ

ไม่ข้ำมไปข้ำมมำ		

	 	 เนื้อหาที่น�าเสนอ
 

	 ในกำรจัดท�ำ	Pitch	Deck	นั้น	ควรจัดท�ำเป็นรูปภำพมำกกว่ำ

ตวัหนงัสอื	และควรท�ำเป็นหวัข้อมำไม่เกนิ	5	หวัข้อในแต่ละ	Slide	

เนื่องจำกเวลำที่เรำน�ำเสนอ	Pitch	Deck	ผู้รับชมจะจดจ�ำหัวข้อ

ที่เป็นตัวหนังสือสั้นๆ	 หรือรูปภำพ	 ได้มำกกว่ำกำรใส่ข้อมูลตัว

หนังสือเข้ำไปเยอะๆ	จนเต็ม	Slide

	 	 การสังเกตผู้เข้าฟัง	

	 กำรจัดกำรกับผู้เข้ำฟัง	 Pitching	 ท่ีก�ำลังท�ำกิจกรรมอื่นอยู่ 

และไม่สนใจกำรฟัง	เช่น	เล่นโทรศัพท์มือถือ	เรำจะต้องท�ำให้เขำ

หยุดพฤติกรรมนั้นให้ได้เพรำะไม่อย่ำงนั้นเมื่อคนอื่นๆ	 เห็นก็จะ 

ท�ำตำมครำวนี้ก็จะท�ำให้มีผู้ที่ไม่สนใจฟังเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ	สิ่งที่

ควรท�ำคือกำรจ้องไปท่ีคนคนนั้น	 ให้เห็นว่ำเรำก�ำลังสนใจเขำอยู่

เพื่อที่เขำจะได้หยุดท�ำกิจกรรมนั้นเสีย	 และหำกเขำยังไม่หยุด

พฤตกิรรมนัน้เรำอำจใช้กำรยงิค�ำถำมไปยงัคนคนนัน้ได้เพ่ือเตอืน

ให้เขำหยุดก็ได้

	 	 การทักทาย	(Greeting)
 

	 หำกเรำเลอืกท่ีจะกล่ำวทักทำยผู้เข้ำฟังและคณะกรรมกำรด้วย

กำรสวสัด	ีเรำควรยกมอืไหว้และก้มศรีษะให้เสรจ็ก่อนหลงัจำกนัน้

ค่อยกล่ำวทักทำยว่ำ	 “สวัสดีครับ/ค่ะ”	 เพรำะหำกเรำยกมือไหว้

พร้อมก้มศรีษะแล้วพดูประโยคสวสัดไีปด้วย	 จะเหมอืนกบัเรำก้ม

หน้ำและสวสัดกีบัพืน้ห้อง	ไม่ได้สวสัดผู้ีเข้ำฟังและคณะกรรมกำร

	 	 การแสดงท่าทางประกอบ	

	 	 (Action)
 

	 กำรใช้มอืเพือ่ประกอบท่ำทำง	เช่น	กำรผำยมือ	กำรนบัจ�ำนวน	

กำรช้ีนิ้ว	 ควรมีแต่ไม่ควรใช้มำกไปเพรำะจะท�ำให้ผู้เข้ำฟังเสีย

สมำธิและรู้สึกร�ำคำญได้	 ส่วนใหญ่ควรใช้ในเรื่องของกำรเน้นย�้ำ

เนือ้หำส่วนทีเ่ป็นข้อมลูหรอืตวัเลขใน	Pitch	Deck	ทีก่�ำลงัน�ำเสนอ	

กำรชีน้ิว้ต้องระวงัเป็นพเิศษเพรำะบำงครัง้จะท�ำให้ผูเ้ข้ำฟังรูสึ้กว่ำ	

ก�ำลังถูกต่อว่ำหรือถูกส่ังอยูไ่ด้	บริเวณทีจ่ะแสดงท่ำทำงกำรใช้มอื

ได้ดีทีสุ่ดคอื	ระหว่ำงใต้คำงและไม่ต�ำ่กว่ำบรเิวณหน้ำอกเพรำะจะ

สอดรับกับท่ำยืนแบบ	V	Shape	ได้ดีที่สุด

	 	 ค�าฟุ่มเฟือย	(Wordiness)
 

	 ไม่ควรใช้ค�ำฟุ่มเฟือยมำกเกินไป	เช่น	ค�ำว่ำ	“นะครับ”,	“เอ่อ”	

เนื่องจำกในกำร	Pitching	มีเวลำสั้นๆ	แค่	5-7	นำที

	 	 การสบตาผู้ฟัง	

	 	 (Eye	Contact)	

	 ในขณะที่ก�ำลังท�ำกำร	Pitching	ผู้น�ำเสนอควรสบตำผู้ฟังเป็น

ระยะๆ	ให้ทั่วบริเวณรอบห้อง	แต่ไม่ควร	“จ้อง”	ไปที่ผู้ฟังคนใด

คนหนึ่งนำนเป็นพิเศษ	 เพรำะผู้ถูกจ้องจะรู้สึกกดดันท�ำให้เกิด

อำกำรไม่อยำกฟังขึ้น

น�ำเสนอดีมีชัยไปกว่ำครึ่ง

The PiTching Technic
Text : Mr.Natthapat Wichianchai (Pop)

Founder & CEO-EazySwop Founder & CEO-Cemshalls

	 อย่ำงที่เรำรู้กันว่ำ	“กำรน�ำเสนอ	หรือ	Pitching”	นั้น	ถือเป็น

อกีส่วนทีส่�ำคญัส�ำหรบั	Startup	เนือ่งจำกกำรน�ำเสนอทีด่จีะท�ำให้

ผูร้บัฟังเข้ำใจเกีย่วกบัธุรกจิของ	Startup	รำยน้ันได้ตัง้แต่ครัง้แรก

ในกำรรับฟัง

	 ในบำงครัง้กำรน�ำเสนอ	หรอื	Pitching	กเ็ป็นกำรตดัสนิอนำคต

ของ	Startup	ได้เลย	ม	ีStartup	หลำยรำยทีม่ผีลติภณัฑ์ด	ีแผนกำร

ตลำดด	ีแผนธรุกจิด	ีแต่พอขึน้ไป	Pitching	กลบัเกดิอำกำรตืน่เต้น	

ประหม่ำ	น�ำเสนอผิดๆ	ถกูๆ	เรยีงล�ำดบัเน้ือหำท่ีจะน�ำเสนอไม่ได้	

และใส่รำยละเอียดใน	Pitch	Deck	มำกเกินไป	จนท�ำให้น�ำเสนอ

ได้ไม่ดี	ไม่ทันเวลำ

	 กำรน�ำเสนอที่ดีนั้นจะท�ำให้ผู้รับฟังเกิด	First	Impression	และ

รูส้กึเปิดใจให้กบัธรุกจิได้ง่ำย	เนือ่งจำกโดยธรรมชำตขิองผูเ้ข้ำฟัง

กำรน�ำเสนอนัน้มกัจะจดจ�ำ	“ประสบกำรณ์ท่ีเขำได้รบัจำกกำรน�ำ

เสนอในครั้งแรก”	ได้ดีที่สุด	และจะสร้ำง	Mindset	 ไว้ในใจของ

ตนเองทันทีว่ำได้รับสิ่งที่	“ดี”	หรือ	“ไม่ดี”	จำกกำรรับฟังกำรน�ำ

เสนอในครั้งนั้น

	 สิ่งส�ำคัญที่สุดในกำร	 Pitching	 ที่ต้องค�ำนึงถึงคือเรื่องของ	

“เวลำ”	ทีโ่ดยส่วนใหญ่จะมีให้น�ำเสนอเพยีงแค่ประมำณ	5-7	นำที	

และยังไม่นับรวมทักษะในส่วนของกำรท�ำ	 Elevator	 Pitch	 ที่มี

เวลำเพียงแค่	1-2	นำที	

	 Class	 หน่ึงที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร	 True	 Incube	

Innovation	 Weekend	 2	 คือ	 Class	 ของกำรอบรมเกี่ยวกับ

บุคลิกภำพและเทคนิคในกำรน�ำเสนอแผนงำน	 ซึ่งทำงวิทยำกร 

จะเน้นให้ผูน้�ำเสนอคือเหล่ำ	Startup	น�ำเสนอเน้ือหำให้ตรงประเด็น

มำกท่ีสุด	 และพยำยำมรักษำเวลำอยู่เสมอ	 โดยสำมำรถสรุปได้

เป็นข้อๆ	ดังนี้

03
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07

	 	 การเคลื่อนที่	(Movement)	

	 ในขณะทีท่�ำกำร	Pitching	บนเวที	Startup	ควรมีกำรเคลือ่นที่

บ้ำง	 เพื่อสร้ำงจุดสนใจให้กับผู้เข้ำฟัง	 และเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ

ของผู้น�ำเสนอให้ดูเป็นคน	Active	มำกขึ้น	หลักในกำรเคลื่อนที่

คือ	 ก่อนที่เรำจะเดินไปในทิศทำงใดของเวทีที่น�ำเสนอ	 ให้เรำใช้

สำยตำช�ำเลอืงมองไปยังจุดหมำยก่อน	จำกน้ันค่อยๆ	เดนิไปอย่ำง

ช้ำๆ	ไม่เร็วจนเกินไป	สำยตำให้มองผู้ฟังเป็นระยะๆ	อีกทั้งควรดู

ควำมเหมำะสมของเนือ้หำด้วยว่ำจงัหวะทีเ่รำก�ำลงัน�ำเสนอเนือ้หำ

ตอนนั้นเหมำะสมที่จะเดินหรือไม่

02

	 	 ลักษณะท่าทางการยืน	

	 ในขณะเตรียมตัว	 Pitching	 ควรยืนให้อยู่ในลักษณะ	 “V	

Shape”	โดยกำรยนืแยกขำออกให้มีขนำดกว้ำงเท่ำหัวไหล่	ซึง่ท่ำนี้

จะท�ำให้ผู้น�ำเสนอไม่รู้สึกเมื่อย	 เอียงไปเอียงมำ	 หรือทิ้งน�้ำหนัก 

ลงขำใดขำหนึ่งจนเสียบุคลิก	เป็นท่ำยืนมำตรฐำนในกำรน�ำเสนอ

ที่ท�ำให้ผู้น�ำเสนอดูดีที่สุด

01
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Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

FABBRIGADE เสิร์ฟความงามถึงบ้าน

	 ซึ่งเมื่อ	สุพัตรา	โบรมิโลว์	และ	ดาลัด	ตันติประสงค์ชัย	รู้ดีถึง

ปัญหาดงักล่าวจงึพฒันาแอพพลเิคชนั	FABbrigade	เพือ่ตอบโจทย์

ความต้องการด้านความงามและการดูแลตัวเอง	 โดยการส่งตรง 

มืออาชีพด้านความงามและสุขภาพมาให้บริการถึงบ้าน	เพียงจอง

บริการผ่านแอพพลิเคชัน	

	 สุพัตรา	 โบรมิโลว์	 หรือซุป	 บอกว่า	 ไอเดียนี้เกิดขึ้นเมื่อดาลัด

เพื่อนสนิทซึ่งเป็น	Co-Founder	มองเห็นความยุ่งยาก	 ไม่สะดวก	

ในการหาช่างแต่งหน้าท�าผม	 การเสียเวลาเดินทาง	 จึงคิดท�า

แพลตฟอร์มที่เชื่อมผู้ให้บริการด้านความสวยความงามส่งตรงถึง 

ผู้ใช้บริการ	กับช่างที่ต้องการหาลูกค้าให้มาเจอกันโดยง่ายขึ้น

	 “พอเราได้ไอเดยีนีก้เ็ริม่ศกึษาตลาดดวู่ามใีครท�าหรอืยงั	 ก็เหน็ว่า 

ทีอ่เมริกาและองักฤษมบีรกิารประเภทนีอ้ยู	่ เรากด็วู่าของเขาเป็นยงัไง	

แล้วก็เริ่มศึกษาตลาดในเมืองไทย	 เช็กคอนเซปต์นี้กับหลายคนว่า

ถ้ามบีรกิารแบบน้ีเขาจะใช้บริการหรอืเปล่า	คยุกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	

จนสุดท้ายก็พัฒนา	FABbrigade	ขึ้นมาเมื่อต้นปีนี้"	

มองไปถึงตลาดในภูมิภาคเอเชียด้วย	 คือเราจะไปเมืองใหญ่ๆ	 

ของประเทศอืน่	เช่น	อนิโดนเีซยี	ฮ่องกง	ดไูบ	อย่างทีด่ไูบเรามคียุกบั

พาร์ตเนอร์บ้างแล้ว	นอกจากนี	้เราจะขยายบรกิารไปด้านอ่ืนอกี	เช่น	

แว็กขน	หรือฟิตเนส	เทรนเนอร์	เป็นต้น	เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ

ที่หลากหลายขึ้น”	 สุพัตรากล่าวถึงเป้าหมายของ	 FABbrigade	 

การบริการความงามและสุขภาพเพียงคลิกปลายนิ้ว		

	 ใครๆ	ก็อยากสวยอยากงาม	ยิ่งถ้าจะต้องไปออกงานแล้ว

ละก็	ยิ่งต้องเป๊ะ	 แต่หลายครั้งที่กว่าจะเนรมิตรความสวยงาม

นัน้ได้	กต้็องเจอกบัความยากล�าบาก	ตัง้แต่การหาช่างแต่งหน้า

ท�าผมฝีมือดี	 การเสียเวลาเดินทางไปร้าน	 แถมบางทีต้องไป

แต่งหน้าที่หนึ่งท�าผมอีกที่หนึ่ง	การนัดหมายวันเวลา	ฯลฯ

	 FABbrigade	จะมบีริการด้านความงามและสุขภาพประกอบด้วย	

บริการแต่งหน้า	ท�าผม	ตกแต่งเล็บ	บริการสปา	เรียนโยคะพิลาทีส

แบบส่วนตัว	 โดยสุพัตราบอกว่าจะคัดเลือกช่างจากผลงาน	 และ

ประสบการณ์	มีการแบ่งช่างไว้	3	ระดับ	ได้แก่	ช่างแต่งหน้าท�าผม

รุ่นใหม่	 ช่างแต่งหน้าท�าผมมืออาชีพ	 ช่างแต่งหน้าท�าผมมือฉมัง	

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า	

	 “ช่างแต่งหน้าท�าผมแบ่งเป็น	2	กลุ่มคือช่างฟรีแลนซ์	กับเป็นช่าง

ที่อยู่ในวงการอยู่แล้ว	 เราจะคัดเลือกสัมภาษณ์ทุกคน	 เช็กผลงาน	

ช่างแต่งหน้าท�าผมต้องขอดูเคร่ืองส�าอางอุปกรณ์ที่เขาใช้ด้วย	

เพราะเราเป็นพรีเมยีมเซอร์วสิ	ตอนเปิดตวัเราคดิว่าจะท�าให้ง่ายๆ	

ด้วยการมรีาคาเดยีว	แต่ฟีดแบก็ทีไ่ด้มาจากลกูค้าพบว่าการแต่งหน้า

ท�าผมในแต่ละโอกาสจะไม่เหมอืนกัน	 เช่น	 เพือ่นเจ้าสาว	 อเีวนต์	 

รับปริญญา	 เราจึงแบ่งราคาเป็น	 3	 ระดับตามลักษณะงานกับ

ประสบการณ์ช่าง”	

	 ด้วยไอเดยีดีๆ 	เช่นนี	้ท�าให้	FABbrigade	โชคดไีด้เงนิลงทนุมา

ตัง้แต่ยงัเป็นแค่ไอเดยีจาก	Angle	Investor	และในปีหน้ายงัมแีผน 

ที่จะระดมทุนอีกครั้ง	พร้อมกับการขยายตลาดไปต่างประเทศ

	 “FABbrigade	เป็นบรกิารด้านความงามและสขุภาพออนดมีานด์	

คอืส่งบรกิารตรงถึงลูกค้า	ซึง่แน่นอนว่าธรุกิจอย่างนีต้ลาดไม่ได้แมส	

แต่เป็นบริการที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆ	มากกว่า	ดังนั้น	ตั้งแต่วันแรก

ที่เราเปิด	FABbrigade	เราไม่ได้มองแค่กรุงเทพฯ	เท่านั้น	 เราจะ
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	 รู้หรือไม่	Content	Marketing	เป็นเครื่องมือส่งเสริม

การขายที่ดีที่สุด	 เพราะคอนเทนต์ท่ีดีและมีคุณภาพช่วย

ให้โฆษณาออนไลน์ของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

โฆษณาบนวิทยุ	 โทรทัศน์	 บิลบอร์ด	 นิตยสาร	 และ

หนังสือพิมพ์	 นี่จึงเป็นเหตุผลส�าคัญท่ีแบรนด์ควรมีงบ

ส�าหรับท�า	Content	Marketing	โดยเฉพาะ	และเพื่อให้	

Content	Marketing	ที่ท�าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด	

นักการตลาดควรรู้เทรนด์ต่อไปนี้

วิดีโอครองแชมป์ 

Content Marketing ที่ดีที่สุด 

	 การถ่ายทอดเร่ืองราวของแบรนด์ผ่านวดิโีอเป็นท่ีนิยม

มากในปีทีผ่่านมา	และปีนีก้ม็แีนวโน้มได้รบัความนยิมเช่น

กัน	โดยเหตุผลที่ท�าให้วิดีโอได้รับความนิยมคือ	สามารถ

สร้างการมส่ีวนร่วมและสร้างยอดขายได้มากกว่าคอนเทนต์

ประเภทอืน่	และผลการศกึษายังระบวุ่า	ผูท้ีด่วูดิโีอมแีนวโน้ม

ตัดสินใจซื้อสินค้าหลังดูวิดีโอจบ	 และอีเมลการตลาด 

จะถูกเปิดอ่านมากขึ้นหากแนบวิดีโอไปด้วย

อย่าลืมคอนเทนต์

ประเภทอื่น

	 แม้ตอนน้ีวิดีโอได้รับความนิยมมาก	 แต่นักการตลาด

ก็ควรให้ความส�าคัญกับคอนเทนต์ประเภทอื่น	 (รูปภาพ	

อินโฟกราฟิก	และ	Slide	Presentations)	ด้วย	เพราะมี

ส่วนช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างยอดขายได้เช่นกัน	

ซึ่งสิ่งที่นักการตลาดต้องท�า	 คือ	 1.พยายามโพสต์ภาพท่ี

ถ่ายเองมากกว่าภาพท่ีซื้อจากเว็บไซต์ขายภาพ	 2.โพสต์

ภาพมากกว่าข้อความ	เพราะคนส่วนใหญ่ชอบดูมากกว่า

อ่าน	 และ	 3.ภาพท่ีโพสต์ต้องสวยงาม	 เพราะช่วยดึงดูด

ความสนใจและกระตุน้ให้ลกูค้าคลกิไปยังเวบ็ไซต์และเพจ

เพื่อดูภาพอื่นๆ	เพิ่มเติม

 

Text : Kritsana S.

SEO 
ท�ำเองได้ แถมได้ผล

CONTENT MARKETING 2017

	 หลายคนอาจคิดว่าการท�า	 SEO	 (Search	 Engine	 

Optimization)	 ให้ประสบความส�าเร็จต้องให้นักการตลาด 

มากฝีมือเป็นผู้ท�าเท่านั้น	 แต่ในความเป็นจริง	 เราสามารถท�า	

SEO	 ได้ด้วยตนเอง	 และมีโอกาสประสบความส�าเร็จไม่น้อย 

ไปกว ่าการท�า	 SEO	 แบบเสียเงิน	 ซึ่งทริกส�าคัญของ 

การท�า	SEO	ด้วยตนเองให้ได้ผลนั้น เมธปริยา ค�านวนวุฒิ 

Marketing	Manager	 บริษัท	 แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป	 จ�ากัด	 

ได้แนะน�าดังนี้

เตรียมรับมือ เทรนด์

คอนเทนต์ที่ดีควรเขียนขั้นต�่า	1,000	ค�า	ต้องตั้งชื่อเรื่อง

ให้น่าสนใจ	 และในหนึ่งบทความไม่ควรเขียนคีย์เวิร์ด

หลักเกิน	3	เปอร์เซ็นต์	 เพราะเว็บ	Search	Engine	จะมองว่าเป็น

บทความที่ไม่น่าสนใจ	ดูไม่เป็นธรรมชาติ	และจงใจอยากให้คนค้น

เจอคีย์เวิร์ดนั้นมากเกินไป	ทั้งนี้สามารถเขียนคีย์เวิร์ดเสริมกระจาย

ในบทความได้	เช่น	คีย์เวิร์ดหลักในบทความคือ	ค�าว่า	Bean	Bag	

คีย์เวิร์ดเสริมก็ควรเป็นค�าว่า	 Bean	 Bag	ทรงหยดน�้า	 และ	 Bean	

Bag	สีน�้าตาล	เป็นต้น

ลิงก์เว็บไซต์ถูกแชร์โดยเว็บไซต์อื่น

	 เมื่อเปรียบเว็บไซต์คือบ้าน	 คอนเทนต์ย่อมเป็นของแต่งบ้านให้

สวยงาม	 และลิงก์ก็คือถนนที่น�าพาผู้คนมายังบ้าน	 ส�าหรับวิธีท�าให้

คนมายังบ้านให้ได้มากที่สุด	คือ	ลิงก์เว็บไซต์ถูกแชร์โดยเว็บไซต์อื่น

ที่มีชื่อเสียง	เช่น	เว็บไซต์	Sanook	เขียนบทความเรื่องเก้าอี้	Bean	

Bag	 และแนบลิงก์เว็บไซต์ของแบรนด์ลงไป	 บทความที่เขียนโดย

เว็บไซต์	 Sanook	 จะมีคนเห็นมากกว่าบทความที่เขียนโดยเว็บไซต์

บุคคลท่ัวไป	 ดังนั้น	 จึงดึงดูดความสนใจได้มากและส่งผลให้ลิงก์

เว็บไซต์ของแบรนด์ถูกคลิกมากตามไปด้วย		

คอนเทนต์ต้องโดนใจผู้บริโภค

	 ข้ันตอนแรกของการเขยีนคอนเทนต์ให้โดนใจผูบ้รโิภคคอื	ศกึษา

พฤติกรรมของผู้บริโภคผ่าน	Google	Analytics	ว่า	พวกเขาอยู่บน

เวบ็ไซต์นานเท่าใด	และใช้เวลาไปกบัคอนเทนต์ใดนานทีส่ดุ	ขัน้ตอน

ถัดมาคือ	เขยีนคอนเทนต์ให้ตรงตามทีพ่วกเขาต้องการอ่านหรอืชอบ

อ่าน	ซึง่ข้อมลูทีน่�ามาเขยีนต้องมคีวามสดใหม่	ไม่ซ�า้ใคร	และมคีวาม

ครบถ้วนของข้อมูล	 ไม่ควรน�าข้อมูลเก่ามาเขียน	 เพราะนอกจาก

ท�าให้คอนเทนต์ไม่น่าสนใจแล้ว	 ยังท�าให้เว็บไซต์ไม่ติดอันดับต้นๆ	

ของเว็บ	Search	Engine	ด้วย	

 Note :	 แบรนด์ควรโพสต์คอนเทนต์ที่สดใหม่	 

(Evergreen	 Content)	 บ่อยๆ	 เพราะช่วยชักน�าให้คน 

เข้ามายงัเพจและเวบ็ไซต์มากขึน้	และการโต้ตอบกับลกูค้า

ไม่ว่าจะเป็นการไลค์	แชร์	และตอบกลับคอมเมนต์ยังเป็น

อกีหนึง่เทรนด์ทีม่าแรง	เพราะท�าให้ลกูค้ารูส้กึเป็นคนส�าคญั

และเกิดความผูกพันกับแบรนด์	 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม 

ให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดี

Influencer Marketing 

ฮิตไม่เลิก

	 การใช้คนดังในแคมเปญเป็นวิธีท�าการตลาดยอดฮิต

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2016	 เพราะท�าให้แคมเปญเข้าถึงคนหมู่

มากในเวลาอันรวดเร็ว	และขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มมูลค่า

และสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์	 ส�าหรับทริกการท�า

กลยุทธ์นี้ให้ประสบความส�าเร็จคือ	 เลือกใช้คนดังที่มี

บุคลิกและแนวความคิดตรงกับแบรนด์	 เพราะลูกค้าจะ

รู้สึกเช่ือในส่ิงทีพ่วกเขาน�าเสนอ	และจะน�ามาซ่ึงการตดัสินใจ

ซื้อสินค้าในที่สุด

คอนเทนต์เปิดได้บน 

Mobile Device

	 ในปี	พ.ศ.2017	นกัการตลาดต้องท�าคอนเทนต์ทกุรปูแบบ

ให้สามารถเปิดได้บน	 Mobile	 Device	 เพราะข้อมูล 

จากเวบ็ไซต์	socialmediatoday.com	ระบ	ุปี	พ.ศ.2012-

2015	คอนเทนต์ประเภทวิดโีอถูกเปิดบน	Mobile	Device	

มากถึง	844	เปอร์เซ็นต์	โดยในเวลาเพียง	1	ปี	(ปี	2014-

2015)	 คอนเทนต์ประเภทนี้ถูกเปิดบน	Mobile	 Device	

74	 เปอร์เซ็นต์	 และคอนเทนต์ประเภทอื่นก็ถูกเปิดบน	

Mobile	Device	มากขึ้นตามไปด้วย  

2

24

Marketing

p24 Marketing.indd   24 1/6/2560 BE   8:39



Text : Kritsana S. 

เมื่อพูดถึงกระเป๋าแฮนด์เมดสไตล์ญี่ปุ่น แบรนด์ Wanasu ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ผู้รักกระเป๋าแฮนด์เมดต่างรู้จัก โดยจุดเด่นของกระเป๋าแบรนด์นี้อยู่ที่

ความประณีตในทุกขั้นตอนการผลิต กระเป๋าทุกใบเป็นงานแฮนด์เมด และวัสดุที่ใช้ท�ากระเป๋าก็ล้วนแต่มีคุณภาพและเป็นวัสดุที่อยู่ในเมืองไทยทั้งสิ้น 

ไม่เพียงเท่านี้ Wanasu ยังเอาใจผู้ที่ต้องการใช้กระเป๋าที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเองด้วยการออกคอลเลกชั่น Name ซึ่งลูกค้าสามารถดีไซน์กระเป๋าได้เอง 

และปักชื่อตนเองลงบนกระเป๋าได้ ทั้งนี้ แบรนด์ Wanasu ของ วรรณกนก ติยะวรบุญ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดสิ่งเหล่านี้

ภาพยนตร์เรื่อง The Intern

	 “ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงการท�างานร่วมกันระหว่างชายวัย

เกษียณที่ตัดสินใจช้า	 ค่อยคิดค่อยท�า	 กับคนยุคใหม่ที่ตัดสินใจ

รวดเร็ว	 ท�างานเร็ว	 และงานยุ่งอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งคู่ต้องปรับตัว

เข้าหากนัเพือ่ให้สามารถท�างานร่วมกนัได้	เม่ือดูภาพยนตร์เรือ่งนี้

ก็ท�าให้นึกถึงตัวเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงและอยากท�ากระเป๋า

แบบใหม่ๆ	กบักลุม่แม่บ้านในชมุชนทีเ่คยตดัเยบ็แต่กระเป๋าแบบ

เดิมๆ	แต่ทัง้เราและเขาก็ต้องปรบัตวัเพ่ือให้ท�างานร่วมกนัได้ด้วย

ด	ีนอกจากน้ี	ภาพยนตร์เรือ่งนีย้งัสอนให้รูค้ณุค่าของตวัเอง	สอน

ให้รู้ว่าเราสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอายุ

เท่าใดก็ตาม”

งานแฮนด์เมด

	 “เราชอบใช้กระเป๋าแฮนด์เมด	เพราะเป็นกระเป๋าทีมี่คณุค่า	มี

คุณภาพ	 และท�าให้เห็นถึงความตั้งใจท�าของคนท�า	 โดยส่วนตัว

ชอบกระเป๋าแฮนด์เมดของญี่ปุ่น	 เพราะมีเสน่ห์ตรงที่ความน่ารัก

ซึง่เกดิจากการเลอืกใช้โทนสพีาสเทลและขณะเดียวกนักดู็คลาสสกิ 

ด้วย	 แต่ในเรื่องของราคานั้นก็สูงทีเดียว	 ดังนั้น	 เราจึงอยากท�า

กระเป๋าแฮนด์เมดสไตล์ญี่ปุ่นที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่า	 โดย

เรามองว่ากระเป๋าที่ท�าจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไทย

ที่ชื่นชอบกระเป๋าแฮนด์เมดสไตล์ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี”

ค�าสอนของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 “เมื่อก่อนท�างานที่กรุงเทพฯ	 เราก็รู้สึกแฮปปี้มากกับการใช้ชีวิต 

ในสังคมเมือง	ได้ซื้อของตามต้องการ	ได้เที่ยวตามใจ	แต่แล้ววันหนึ่ง

ก็คิดได้ว่า	จริงๆ	แล้วเราอยากเจอความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุข

ทีย่นืยาวจงึตดัสนิใจกลบัไปท�าแบรนด์	Wanasu	ทีบ้่านเกดิ	(เชยีงใหม่)	

และเราตัง้ใจอยากไปสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชมุชนด้วยจงึเลอืก

จ้างงานกลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่มีฝีมือด้านการตัดเย็บกระเป๋า	และยัง

ยึดเอาหลักการท�างานของในหลวง	รัชกาลที่	9	ที่ว่าด้วยเรื่องการพูด

แล้วลงมือท�าจริงมาเป็นแบบอย่างในการท�างาน”

ครอบครัว

	 “เราอยากกลับมาท�าธุรกิจที่บ้าน	

เพราะอยากอยูก่บัครอบครวั	เมือ่ตดัสนิใจย้ายมาแล้วกต้ั็งใจ

ท�าแบรนด์อย่างเตม็ที	่เพราะอยากให้พ่อแม่ภมิูใจและเห็นว่า

เราสามารถท�าแบรนด์ให้อยู่รอดได้	 ส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็น

แรงหนุนส�าคัญ	คือ	สามีที่คอยช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา

อยู่ตลอด	 เขาเป็นก�าลังส�าคัญที่ท�าให้แบรนด์เติบโตอย่าง

รวดเร็ว	 ท�าให้แบรนด์ที่เกิดจากออนไลน์สามารถเข้าไปอยู่

ในห้างได้	และมียอดขายที่น่าพึงพอใจ”

The beginning of Wanasu

วรรณกนก ติยะวรบุญ

การท่องเที่ยว

	 “เราชอบเดนิทางท่องเทีย่วมาก	เพราะช่วยเปิดโลกทศัน์

ให้กว้างขึ้น	 ท�าให้ได้เห็นวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคน 

ในแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไร	และยงัช่วยเกือ้หนนุมมุมอง

ในด้านการท�าธุรกิจด้วย	 เช่น	 ได้เห็นไอเดียการท�าธุรกิจ 

ของประเทศต่างๆ	 ซึ่งบางไอเดียสามารถน�ามาปรับใช้กับ

ธุรกิจของเราได้	ทั้งนี้	ในแต่ละปีเราจะมี	Dream	Destina-

tion	ท่ีชดัเจนว่าจะไปท่ีไหน	และจะตัง้เป้าว่าเมือ่ไปถงึท่ีนัน่

แล้วจะไปสัมผัสกับอะไร	เช่น	สัมผัสกับบรรยากาศที่แปลก

ใหม่	หรือวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย	เป็นต้น”
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Fit and Fabulous

Text : Morning Dew

Good liFe

Text : น�้ำค้ำง

	 ลูกสาวเพื่อนมีอาการแพ้เหงื่อตัวเอง	 อาการคือจะเกิดผดผื่นขึ้น

เวลามเีหง่ือออก	และคนัตามจดุทีม่เีหงือ่ออกมาก	เช่น	ใบหน้า	ล�าคอ	

และข้อพับต่างๆ	 คุณหมอบอกเป็นภูมิแพ้ชนิดหนึ่งเนื่องจากร่างกาย

ไวต่อเหงื่อตัวเองเป็นพิเศษจึงท�าให้เกิดการต่อต้าน	 อาการแพ้เหงื่อ 

แม้จะเกิดแค่ช่วงระยะท่ีมีเหง่ือออก	 แล้วสักพักยุบไปเอง	 แต่ก็สร้าง

ความร�าคาญไม่น้อย	การจะออกก�าลังกายแบบท่ัวไปทีเ่หงือ่ไหลโทรมร่าง	

จึงไม่สะดวกอย่างยิ่ง	 แต่คุณแม่คนน้ีไม่ย่อท้อ	 เธอคิดหาวิธีให้ลูกได้

ออกก�าลังกาย	และทางเลือกที่ดีที่สุดคือ	“ว่ายน�้า”

	 หลังจากที่ว่ายน�้ามาหลายปี	 ลูกสาวเพื่อนมีสุขภาพพลานามัย 

แข็งแรง	และตอนนี้ก็กลายเป็นนักกีฬาว่ายน�้าไปแล้ว

	 ในการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสมองขณะก�าลังว่ายน�้า	 โดย 

นักวจัิยจากมหาวทิยาลยัเวสเทิร์น	ออสเตรเลยี	มผีลออกมาว่า	การว่ายน�า้

คือการออกก�าลังกายแบบที่ท�าสมาธิไปด้วย	ซึ่งเป็นการกระตุ้นสมอง

ให้สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ทดแทนเซลล์ที่ถูกท�าลายช่วงที่เราเผชิญกับ

ภาวะเครยีด	ผลคอืท�าให้การท�างานของสมองดขีึน้	นกัวจิยัอธบิายว่า

เม่ือร่างกายเราสัมผัสกับน�้า	 ความเย็นของน�้าจะท�าให้รู ้สึกสดชื่น	

บรรเทาความเหนื่อยล้าและผ่อนคลายขึ้น	

	 ไม่เพยีงเท่านัน้	การว่ายน�า้ยงัท�าให้สขุภาพจติดเีพราะขณะทีว่่ายน�า้

หรอืด�าดิง่อยูใ่ต้น�า้	เราจะไม่ได้ยนิสรรพเสียงจากภายนอก	ส่ิงท่ีสัมผัส

ได้ในขณะนัน้คือแรงดันของน�า้ท่ีปะทะกับผิวกาย	ขณะท่ีตวัเราก็จดจ่อ

อยู่กับการหายใจ	ซึง่ก็เท่ากับการท�าสมาธกิลายๆ	การว่ายน�า้เป็นการ

ออกก�าลังกายที่ปลอดภัยต่อกล้ามเนื้อ	 ข้อต่อและอวัยวะต่างๆ	

เนือ่งจากเรามมีวลน�า้ในสระคอยพยงุน�า้หนักร่างกาย	ท�าให้ไม่กดดนั

ข้อต่อมากมายนกั	การว่ายน�า้เป็นการบริหารกล้ามเนือ้หวัใจ	และปอด

ได้เป็นอย่างดี	

	 การว่ายน�้าจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลายส่วน	 และสามารถ 

เผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้	 475-750	 แคลอรีต่อชั่วโมงเลยทีเดียว	

ขึน้อยู่กบัท่าว่ายน�า้แต่ละท่า	ท่าทีเ่บร์ินได้มากสดุคอื	ท่าผเีสือ้ประมาณ	

700	แคลอรีขึ้นไป	(ย�้าว่าว่ายเป็นเวลา	1	ชั่วโมง)	กล้ามเนื้อส่วนที่ได้

คือ	ไหล่และหลงั	ส่วนท่าฟรสีไตล์ยอดฮติ	เบร์ินได้ไม่ต�า่กว่า	400	แคลอรี	

และเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพก	 หน้าท้องและไหล่	 ขณะที ่

ท่ากบสามารถเบิร์นได้กว่า	500	แคลอรีและบริหารส่วนอก	ขา	และ

ไหล่	 ส่วนท่ากรรเชียง	 นอกจากสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อท้อง	

หลัง	ขา	แขนและไหล่	ยังเบิร์นได้พอๆ	กับท่าฟรีสไตล์

	 	 แล้วถ้าคนท่ีแพ้เหงื่อตัวเองแต่ว่ายน�้าไม่เป็นล่ะ	 ค�าตอบคือ

สามารถออกก�าลังกายด้วยการเดินหรือว่ิงในน�้า	 การเดิน/วิ่งในน�้าก็

เป็นการออกก�าลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง	 โดยขณะเดิน/วิ่งควรให้น�้าสูง

ระดับคอหรอืหน้าอก	และในการก้าวเท้าแต่ละก้าวให้ยดืหลงัตรง	และ

อย่าเอนหรือค้อมตัวไปข้างหน้ามากนักเพราะจะเป็นการเพิ่มน�้าหนัก

ให้กล้ามเนือ้และกระดูกสันหลังส่วนบน	ในการก้าวเท้า	พยายามก้าวยาวๆ	

และหากเป็นไปได้ลองสลับกับการเดินถอยหลัง	 (อย่างระมัดระวัง)	

หรือจะสลบักบัการเตะขาในน�า้กไ็ด้	หาเวลาออกก�าลงักาย	และท�าให้

ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	วัน	นอกจากร่างกายแข็งแรง	ยังเป็นการ

บ�าบัดความเครียดได้เป็นอย่างดี		

	 หลายคนสงสัย	 ใช้เฟซบุ๊กบ่อยๆ	 แล้วเป็นยังไงในเมื่อมันเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิง	 ท�าให้คลายเครียดได	้ 

มนัจะไม่เป็นไรเลย	หากเราไม่หมกมุ่นกบัมันมากเกนิไปจนส่งผลกระทบต่อกจิกรรมในชวีติประจ�าวนั	แทนทีจ่ะท�างาน

ได้	 10	 อย่าง	 อาจได้น้อยลงเพราะมัวแต่สนใจหน้าจอ	 บางทีเราคิดว่า	 ขอเช็กเฟซบุ๊กแป๊บหนึ่ง	 5-10	 นาที	 แต่พอ 

ได้เข้าไปแล้ว	 เหมือนเขาวงกต	 วนเลื่อนหน้าจออยู่อย่างน้ันจนเพลิน	 รู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงก็มี	 ลองส�ารวจ 

ตัวเองกันดีไหม	ไปดูกันว่า	มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่า	เราก�าลังเสพติดเฟซบุ๊กงอมแงม

	 แชร์ทุกเรื่องราวให้โลกรู้แม้กระทั่งเรื่องที่ส่วนตัวมากๆ	 หรือความลับท่ีควรเก็บง�า	 เพราะนั่นแสดงว่าเราเสพติด 

เฟซบุ๊กจนขาดวิจารณญาณว่าอะไรควรหรือไม่ควรแชร์	

	 เช็กเฟซบุ๊กตลอดเวลา	 แม้แต่ช่วงเวลาที่อยู่บนโต๊ะอาหาร	 หรือก�าลังสังสรรค์กับเพื่อนฝูง	 เฟซบุ๊กก�าลังท�าให้เรา 

ห่างจากการมีปฏิสัมพันธ์	เราสนใจคนรอบข้างและสิ่งต่างๆ	น้อยลง	

	 กังวลภาพลักษณ์ที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กและกระหาย	“ไลค์”	มากเกินไป	เคยไหมที่ใช้เวลานานหลายสิบนาทีในการ

ประดิษฐ์ถ้อยค�าเพื่อโพสต์ลงหน้าวอลล์	 หมกมุ่นอยู่กับการสรรหาสิ่งท่ีจะประดับหน้าวอลล์เพ่ือสร้างความประทับใจ

และอยากให้คนอื่นมากดไลค์	กดเลิฟ

	 รายงานทุกนาทีว่าก�าลังท�าอะไร	แม้กระทั่งกิจกรรมพื้นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	 เช็กอินที่บ้าน	ที่ท�างาน	ลงรูปเซลฟี

ของตัวเองตลอดเวลาจนกลายเป็นน่าเบื่อในสายตาคนอื่น	 แต่เจ้าตัวไม่รู ้เพราะลึกๆ	 แล้ว	 นี่เป็นการเรียกร้อง 

ความสนใจ	

	 ยินดีรับเพื่อนโดยไม่คัดกรอง	 โดยเข้าใจว่าการมีเพื่อนในเฟซบุ๊กเยอะคือการสร้างเครือข่าย	 สร้างบารมี	 ท�าให้ 

เป็นคนป๊อปปูลาร์	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 ปริมาณไม่ส�าคัญเท่าคุณภาพ	 ลองถามตัวเองดูว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กที่มีมากมายนั้น	 

มีสักกี่คนที่คอยอยู่เคียงข้างในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 หากสังเกตตัวเองแล้ว	เข้าข่ายทั้งหมด	ค�าถามคือจะก้าวข้ามอาการเสพติดเฟซบุ๊กได้อย่างไร	ก่อนอื่นต้องยอมรับ

ก่อนว่าตัวเองมีปัญหา	จากนั้นก็วางแผนการใช้เฟซบุ๊ก	เช่น	ก�าหนดเวลาในการเล่นเฟซบุ๊ก	ปิดเสียงเตือน	และถ้าจะ

ให้ดี	ลองหยุดใช้เฟซบุ๊กชั่วคราวแล้ววิเคราะห์ถึงต้นตอว่าอะไรที่ท�าให้ติด	ท�าไมถึงติด	แล้วแก้ที่ต้นเหตุ	เช่น	บางคน

อาจว่างเกินไป	ก็ลองหากิจกรรมอื่นท�า	เป็นต้น		

ออกก�ำลังกำยอย่ำงไร

ถ้ำ “แพ้เหงื่อ”

ในบรรดาเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อที่ครองใจคนไทยมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก โดยไทยรั้งต�าแหน่งประเทศที่มี 

ผู้ใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน (รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) คือมี 41 ล้านบัญชีด้วยกัน  

หลายคนเกิดอาการเสพติดเฟซบุ๊กที่เป็นทั้งช่องทางสื่อสาร บันเทิง และสาระ

เช็ก! เช็ก! เช็ก! 

คุณเสพติดเฟซบุ๊กหรือเปล่ำ
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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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Life Style

	 ในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าแทบทุกย่านในกรุงเทพฯ	 ต่างเต็มไปด้วยคาเฟ่สุนัขที่มี 

คอนเซปต์การตกแต่งที่แตกต่างกันไป	 แต่คาเฟ่ที่จะพูดถึงในวันนี้ไม่มีสุนัขอยู่ประจ�าท่ีร้าน	 

แต่สามารถมาเล่นกับสุนัขของคนอื่นหรือจะพาสุนัขของตนเองมาด้วยก็ได้	

	 ส�าหรับคาเฟ่ทีพ่ดูถงึไปข้างต้นมชีือ่น่ารักๆ	ว่า	โกโฮ่ง	ซึง่	เป้ิล-สุภาภรณ์ สุธรรมโกศล	เจ้าของร้าน	

ตั้งใจให้เป็นแหล่งรวมตัวของคนรักสัตว์โดยเฉพาะสุนัข	 ซ่ึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่พาสุนัข 

มารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์คริสตัล	 เพ็ท	 และลูกค้าอีกกลุ่มเป็นพนักงานออฟฟิศและครอบครัว 

ที่พักอาศัยในละแวกนี้	ส่วนที่มาของชื่อร้าน	เปิ้ลบอกกับเราว่า	ค�าว่า	โก	มาจากค�าสั่งสุนัข	และ

ค�าว่า	 โฮ่ง	 คือเสียงเห่าของสุนัข	 ซ่ึงเม่ือน�าสองค�าน้ีมารวมกันจะได้ชื่อร้านที่ฟังง่ายและสะท้อน 

ตัวตนของร้านได้อย่างชัดเจน

	 ทนัททีีม่าถงึหน้าร้านจะสะดดุตากับโครงสร้างท่ีดไีซน์เป็นรูปสุนขั	และเม่ือผลักประตไูม้ทีด่ไีซน์

เป็นรปูจมกูสนุขัเข้าไปจะพบกบัภาพวาดสนุขัหลากหลายสายพนัธุบ์นผนงัสีเทา	การตกแต่งภายใน

เป็นสไตล์ลอฟต์ที่เน้นใช้สีเทาเป็นหลัก	 ผนังด้านหนึ่งของร้านเป็นผนังก่ออิฐโชว์แนว	 ขณะที่ผนัง

อีกด้านเป็นหน้าต่างกระจกใสบานใหญ่	ส่วนมุมนั่งชิวมีให้เลือกนั่ง	2	มุม	มุมแรกอยู่ติดเคาน์เตอร์

เป็นโต๊ะไม้ยาวทีมี่ต้นกระบองเพชรวางประดบัตกแต่ง	และอกีมมุอยูต่ดิหน้าต่างกระจกเป็นโต๊ะไม้

ญี่ปุ่นที่มาพร้อมเบาะหลากสีสัน	

	 อย่างไรกต็าม	ด้วยความทีโ่กโฮ่งเป็นคาเฟ่ทีพ่าสนุขัเข้ามาได้	เป้ิลจงึค�านึงถึงเร่ืองความสะอาด

เป็นส�าคัญ	โดยทัง้อาหารคาว	ขนมหวาน	และเครือ่งดืม่ต่างบรรจุในภาชนะทีมี่ฝาปิดสนทิ	มเีครือ่ง

ฟอกอากาศตัง้ภายในร้าน	และกวาดถอูย่างน้อย	4-5	ครัง้ต่อวนั	ส่วนเร่ืองความปลอดภัยของสุนขั

เธอเองกไ็ม่มองข้าม	อย่างพ้ืนในบรเิวณท่ีตัง้โต๊ะไม้ญ่ีปุ่นกปู็พืน้ด้วยพืน้ยางกนัลืน่	เพราะช่วยป้องกนั

ไม่ให้สุนัขลื่นขณะเดิน	 อีกทั้งพื้นยางนี้ยังไม่เป็นรอยเมื่อโดนสุนัขข่วน	 และสุนัขทุกตัวที่จะเข้ามา

ในร้านต้องเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดี	ไม่มีโรค	และเป็นมิตร	

	 เมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่างโกโฮ่งกับคาเฟ่สุนัขที่อื่นๆ	เปิ้ลให้ค�าตอบว่า	ที่นี่จะไม่มีสุนัข

ประจ�าอยู่ที่ร้าน	 เพราะเธอเองก็เป็นคนเลี้ยงสุนัขจึงเข้าใจดีว่า	 โดยปกติสุนัขต้องนอนประมาณ	 

18	 ชั่วโมงต่อวัน	 แต่การน�าสุนัขมาคอยต้อนรับแขกที่ร้านจะท�าให้สุนัขเหนื่อยจนเกินไป	 ดังน้ัน	 

เธอจึงเลือกท�าคาเฟ่ที่ผู้เข้าใช้บริการสามารถน�าสุนัขเข้ามาได้	หรือหากเป็นคนรักสุนัขแต่ไม่เลี้ยง

สุนัขก็สามารถมาที่ร้านเพื่อเล่นกับสุนัขของคนอื่นได้	

	 โกโฮ่ง	 ไม่เพียงแต่มีคอนเซปต์ร้านท่ีน่าสนใจเท่านั้น	 หากแต่รสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมก็ 

ไม่เป็นรองใคร	 อย่างเมนูอาหารคาวก็มีให้เลือกอิ่มท้องหลายเมนู	 เช่น	 ข้าวไก่ตุ๋น	 ข้าวหมูอบ	

สปาเกตตี	 และสเต๊ก	 ส่วนใครท่ีโปรดมันบดอบชีสรับรองไม่ผิดหวัง	 เพราะมันบดของทางร้านม ี

เนือ้เนยีน	มรีสจดัจ้านของพรกิไทยด�าซ่อนอยู	่และได้รสชาตขิองชสีเตม็ๆ	และใครทีอ่ยากล้างคาว

ด้วยขนมหวานก็สามารถเดินไปเลือกท่ีหน้าเคาน์เตอร์ได้เลย	 โดยซิกเนเจอร์ที่อยากแนะน�าคือ	 

ชีสเค้กที่มีให้เลือกหลายหน้า	และเค้กมะพร้าวที่อัดแน่นด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน		

Decoration  Text : Duckkiez / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

ซ.รามอินทรา 34 แยก 14 (ในบริเวณโรงพยาบาลสัตว์คริสตัล เพ็ท) เปิดบริการทุกวัน 09.00-20.00 น.
  09-9339-5577, 08-1995-4388    Gohongcafe    Gohongcafe
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	 Shugaa	 บาร์ขนมหวานสีพาสเทลพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเมนูขนมหวานที่โดดเด่นในเร่ืองรสชาติ

และการจัดตกแต่งจานที่สวยงาม	แรงบันดาลใจในการตกแต่งร้านมาจากผลึกก้อนน�้าตาล	เช่น	บันไดผลึก

ใส	และก�าแพงโพลีกอน	นอกจากนี้	บริเวณชั้นสองของร้านยังเป็นพื้นที่จัดเวิร์กช็อป	Fondant	Icing	D.I.Y.	

อีกด้วย

 

	 มาเยือนบาร์ขนมหวานแห่งนี้ทั้งท่ีต้องสั่งเมนูซิกเนเจอร์อย่าง Shugaa	 มาลิ้มลอง	 เค้กชาเขียวเนื้อนุ่ม	

ท็อปด้วยลาวาเกาลัดญี่ปุ่น	 อร่อยลงตัวกับไอศกรีมโฮมเมดรสชาเขียวมัทฉะ	 เมลอนมูส	 ชาโคลครัมเบิล	 

ถั่วแดงกวนรสหวานก�าลังดี	และตัดเลี่ยนด้วยซอสมิไตราชิรสออกเปรี้ยว	ถัดมาเป็น	Crump B’	ขนมหวาน

รูปเห็ดสีชมพู	ดอกเห็ดท�าจากวานิลลามูสเนื้อเนียนนุ่ม	โคนเห็ดท�าจากสปันจ์เค้กสอดไส้แอปเปิลคาราเมล

ไลซ์	 และฐานรองเป็นเอิร์ลเกย์ครัมเบิล	 และ Ryokucha	 สปันจ์เค้กญี่ปุ่นสอดไส้เกาลัด	 ท็อปด้วยเจนไม 

ครัมเบิ้ล	และเพิ่มรสเปรี้ยวอมหวานด้วยแยมส้มยูสุ

 

 S.W.A.G	เครื่องดื่มสีสวยรสเปรี้ยวอมหวาน	แบล็กเคอร์แรนต์ปั่นผสมโยเกิร์ต	เลมอน	และนม	แต่งหน้า

ด้วยครีมชีสและเอิร์ลเกรย์ครัมเบิล

	 The	Residence	ซ.สุขุมวิท	 61	 เปิดบริการทุกวัน	08.30-20.30	น.	 และชั้น	B	ห้างสรรพสินค้า	 
Emquartier	เปิดให้บริการกุมภาพันธ์นี้		
   	0-2381-5940		    shugaadessertbar   shugaa_dessertbar

Relax  Text : Duckkiez

MANDARA SPA

	 มนต์ขลงัแห่งความเป็นเอเชยีทีอ่บอวลไปด้วยน�า้มนัหอมระเหย

กล่ินตะไคร้อันชวนให้นึกย้อนไปถึงถ่ินก�าเนดิอนิโดนเีซยี	ผูม้าเยือน

จะได้สมัผสักบัประสบการณ์อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมนัดารา	

สปา	โดยเริ่มจากการขัดผิวด้วยจาวานีส	ลูลู่	แช่น�้านม	Honey	&	

Milk	Bath	ก่อนจบด้วยการนวดตัวสไตล์บาหลี	ไม่เพียงเท่านี้	ที่นี่

ยังมีห้องสปาสวีทส่วนตัวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของแม่น�้าเจ้าพระยาได้ในมุมสูง

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

	 คนรักดอกไม ้และผู ้ที่ มีความสนใจในศิลป

วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมดอกไม้ไทย

พลาดไม่ได้ที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	 ที่นี่ 

แบ่งห้องจัดแสดงวัฒนธรรมดอกไม้ออกเป็น	6	ห้อง	

โดยมีให้ชมท้ังวัฒนธรรมดอกไม้ของไทย	 และ 

ต่างชาติ	เช่น	อินเดีย	ญี่ปุ่น	จีน	และลาว	เป็นต้น

ชั้น	3	โรงแรม	รอยัล	ออคิด	เชอราตัน	โฮเต็ล	แอนด์	ทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	เปิดบริการทุกวัน	10.00-22.00	น.

		0-2639-5477			 		@MandaraSpaBangkok

ซ.สามเสน	28	เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์	10.00-18.00	น.

		0-2669-3633-4		 		www.floralmuseum.com

eat/DRink/tRavel  Text : Duckkiez 

WANDERLUST ROOFTOP & BAR

	 ร้านอาหารบนดาดฟ้าใจกลางซอย

ทองหล่อ	 13	 บรรยากาศร้านสบายๆ	

เหมือนนั่ งสั งสรรค ์กับกลุ ่ ม เพื่ อนที ่

สวนบนดาดฟ้าบ้านตัวเอง	 จานเด็ด 

ที่พลาดไม่ได้มีทั้ง	 BBQ	 Pork	 Ribs	 

ซ่ีโครงหมูย่างทาซอส	 BBQ	 สูตรพิเศษ	

และ	Chicken	Rolls	with	Fries	อกไก่ม้วน

กับหัวหอมใหญ่	 มะเขือเทศ	 และเชดดา

ชีส	ปรงุรสด้วยเกลอืและพรกิไทย	เสร์ิฟคู่

เฟรนช์ฟรายส์ทอดร้อนๆ

ซ.ทองหล่อ	13	เปิดบริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์	เวลา	18.00-02.00	น.
  08-8696-9445
		wanderlust.rooftop

FEATHERSTONE

	 ร้านน่านั่งที่รวม	 Cafée	 Bistro	 และ	

Lifestyle	Shop	เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว	

ในโซน	Lifestyle	Shop	มีให้เลือกทั้งของ	

Handmade	และ	Woodcraft	Furniture	

ส่วนอาหารเน้นไปทาง	 Home-cook	

Rustic	Style	Kitchen	ประกอบอาหารด้วยวตัถดุบิคณุภาพด	ีสด	สะอาด	

และปรุงตามสูตรดั้งเดิมของครอบครัว

ซ.เอกมัย	12	เปิดบริการ	10.30-22.00	น.	ปิดทุกวันอังคาร
		09-7058-6846	 
			featherstonecafe

THE BEACH BOUTIQUE RESORT

	 รสีอร์ตบนชายหาดส่วนตวัในหาดยาว	

จังหวัดกระบี่ 	 บรรยากาศเงียบสงบ 

และเป็นส่วนตัวเหมาะอย่างยิ่งแก่การ 

พักผ่อน	 รอบๆ	 รีสอร์ตไม่มีผับหรือบาร์	

แต ่มีร ้านอาหารท ้องถิ่นให ้ได ้ลิ้มรส 

ความอร่อย	ที่นี่มีวิลล่าทั้งหมด	17	วิลล่า	แบ่งเป็น	Deluxe	Villa,	Junior	

Suite	และ	Beach	Front	Pool	Villa

อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่
  0-7581-8111
		www.thebeachboutiqueresort.com

Eating Out  Text : Duckkiez / กฤษฎา ศิลปไชย

SHUGAA 
สวรรค์ของคอขนมหวาน
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ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย

	 เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย	 (Global	Compact	Network	 Thailand)	ซึ่งก่อก�าเนิด

ขึ้นจากการรวมตัวของ	15	องค์กรชั้นน�าของไทย	ที่เป็นสมาชิก	UN	Global	Compact	โดยมีพันธกิจ

หลกัในการส่งเสรมิการบรรลเุป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง	17	ประการ	และการส่งเสริมการท�าธรุกิจ

อย่างยั่งยืน	 จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “ก้าวสู่โกลบอล	 คอมแพ็กประเทศไทย...เพื่อเป้าหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื”	โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือระดมพลงัขบัเคลือ่นภาคธรุกิจของไทยสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	

พร้อมเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเอกชนของไทยมาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย	

ในการนี้มี	ศุภชัย	เจียรวนนท์	รองประธานกรรมการ	เครือเจริญโภคภัณฑ์	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	

และประธานคณะผูบ้รหิาร	ทรคูอร์ปอเรชัน่	ในฐานะประธานคณะกรรมการเครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็

ประเทศไทย	กล่าวสัมมนาในหัวข้อ	“บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ”

EXIM BANK สนับสนุน SMEs

	 วรรธนา	มงคลศร	ีรองกรรมการผู้จดัการ	ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(Exim	

Bank)	นธิศิ	มนญุพร	กรรมการและผูจั้ดการทัว่ไป	บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	

และผู้บริหารสถาบันการเงิน	 18	 แห่ง	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ	 SMEs	ทวีทุน	 เพื่อเพิ่ม

โอกาสผู้ประกอบการ	 SMEs	 ให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น	 ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน	 และ 

สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศ

EGA ลุยงาน ITU Telecom World 2016 

	 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	EGA	หนึ่งในฟันเฟืองส�าคัญการพัฒนา

และบรูณาการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของภาครฐัโดยความร่วมมอืกบัทกุหน่วยงาน

ราชการเพ่ือให้เกดิมติคิวามเชือ่มโยงกนัระหว่างรฐั	เอกชน	ชุมชน	และประชาชน	น�าทพับริการอัจฉริยะ

จากภาครัฐโชว์ในงาน	ITU	Telecom	World	2016	เช่น	Digital	Government	Master	Plan	บริการ

ด้าน	Infrastructure	 as	 a	 service	 (G-IaaS)	และ	GovChannel	ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับ 

ประชาชน
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แอร์เพย์ เปิดตัว AirPay Card 

	 บริษัท	แอร์เพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	จบัมอื	มาสเตอร์การ์ด	และธนาคารธนชาต	

ให้บริการ	AirPay	Card	บตัรเตมิเงนิเสมอืนบตัรเครดติ	เพือ่เพิม่ความสะดวกและลด

ข้อจ�ากัดในการท�าธุรกรรมออนไลน์	 และปูพื้นไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด	โดยหวัง 

ลดข้อจ�ากัดการท�าธุรกรรมออนไลน์ในลูกค้ากลุ่ม	Generation	 Me	 และตั้งเป้า 

ผู้ใช้งานในปี	2560	ถึง	1,000,000	ใบ

วว. รับรางวัลองค์กรภาครัฐดีเด่น

	 ดร.ชุติมา	 เอี่ยมโชติชวลิต	 รองผู้ว่าการบริหารสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	เป็นผู้แทน	วว.	

รับรางวัลองค์กรภาครัฐดีเด่น	 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

และพลงังานทดแทนจากพลอากาศเอก	ประจนิ	จัน่ตอง	รองนายก

รัฐมนตรี	 ประธานในพิธีมอบรางวัล	 Thailand	 Energy	 Awards	

2016	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โตชิบา แถลงนโยบายธุรกิจปี 2560

	 มาซาอากิ	 คิมูระ	 ประธานบริษัท	 โตชิบา	 ไทยแลนด์	 จ�ากัด	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ร่วมแถลง

นโยบายธุรกิจและเผยโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ประจ�าปี	 2560	 ตอกย�้าการเป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น	ณ	บริษัท	โตชิบา	ไทยแลนด์	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)	

กรุงเทพฯ

กรุงศรี ร่วมสร้างฝายดอยตุง

	 โนริอากิ	โกโตะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 น�าทีมผู้บริหารและอาสาสมัครธนาคารและบริษัทในเครือ

กรุงศรี	ได้แก่	กรุงศรี	ออโต้	 เงินติดล้อ	ผู้บริหารจากบริษัทหัตถา	

กักสิกอร์	 ผู้น�าธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของกัมพูชา	 และพันธมิตร 

ทางธุรกิจ	 รวม	 310	 คน	 ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน�้า 

จ�านวน	 43	 ฝาย	ณ	 บ้านป่าซางแสนสุดแดน	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	

จังหวัดเชียงราย	

ออปโป้ มุ่งเป็นเจ้าตลาดในไทย

	 ออปโป้	 บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งในจีน	 ก้าวขึ้นเป็น

แบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ	 3	 ในไทยภายในระยะเวลา	 8	ปี

หลังเข้าตีตลาดอย่างเป็นทางการ	 การข้ึนแท่นเป็นผู้ผลิตสมาร์ท

โฟนอนัดบั	3	ในไทยมเีบือ้งหลงัมาจากความส�าเรจ็ของสมาร์ทโฟน

รุ่น	F1s	ท่ีมียอดขายในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างสม�่าเสมอในทุกเดือน

จนกลายเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นทีม่ยีอดขายสงูทีส่ดุในกลุ่มสมาร์ทโฟน

ราคา	8,000-10,000	บาท	

DTN เปิดตัวแอพฯ DTN Drive 

	 สนุนัทา	กงัวาลกลุกจิ	พร้อมด้วย	สริพิรรณ	ลขิติววัิฒน์	รองอธบิดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	

(DTN)	กระทรวงพาณิชย์	เปิดตัวแอพฯ	DTN	Drive	ซึ่งช่วยให้กลุ่มนักธุรกิจ	เกษตรกร	นักศึกษา	และ

ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก	 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่โมเดล

เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ	ณ	กระทรวงพาณิชย์
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Text / Photo : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร

หุบดอยไกลในพระบารมี
อ่างขาง

ใครสักคนเปรียบเปรยไว้ ชีวิตจะผลิบานงอกงาม ก็ด้วยได้การใส่ใจดูแล พลิกฟื้นฟูมฟัก รวมไปถึงต่อยอดให้เติบโตกับผู้คนกลุ่มเล็กๆ  

กลางหุบดอย ณ ชายแดนไทย-เมียนมาอันแผ่ไพศาล ที่แห่งนั้น ลมหนาวกดหนัก ทะเลหมอกอัดแน่นราวทะเลสีน�้านมในยามเช้า
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	 ผู้คนสามส่ีเช้ือชาติอยู่ร่วมกันกับพืชพรรณไม้ดอกเมืองหนาว	

รวมถึง	“แนวทาง”	หลายอย่างทีใ่ครสกัคนได้วางรากฐานการใช้ชีวติ

ร่วมกับผืนป่าและขุนเขาไว้ให้พวกเขาได้ก้าวเดินตาม

	 จากร้างไร้แผ่นผืนที่หยัดยืนชีวิต	 เหนือขุนเขาคือป่าที่หดหาย

เป็นไร่ฝิ่น	ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ยากกลางสายลมหนาว

	 ณ	 พ.ศ.นี้	 เหนือดอยอ่างขาง	 อ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 

ภาพงดงามของดอกไม้หลากสี	 ผู้คนชาวไทยภูเขาหลายเผ่าพันธุ์	

ก�าลังหลอมรวมกันท่ามกลางความงดงามของฤดูหนาว

	 เป็นความงดงามอนัมีทีม่าจากน�า้พระราชหฤทยัของกษัตรย์ิไทย

พระองค์หนึ่ง

	 กษตัรย์ิทีม่พีระนามว่าพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช

	 ถนนคดโค้งสูงชันที่ทั้งจากด้านอ�าเภอฝางและไชยปราการ 

เต็มไปด้วยความโรแมนติกแห่งฤดูหนาว	 หมอกคลอเคลียภูเขา	 

ทางลาดยางเรียบแน่น	ฟ้ากระจ่างใสเป็นฉากหลัง

	 จากที่ดิน	 10	 กว่าไร่ริมขอบอ่างที่รัชกาลที่	 ๙	 ทรงใช้ทรัพย์ 

ส่วนพระองค์จ�านวน	 1,500	 บาท	 ซื้อจากชาวบ้านเพื่อปลูกสร้าง

เป็นสถานีวจิยัพืชเมืองหนาวทีเ่รียกกันใน	พ.ศ.น้ันว่า	“สวนพันห้า”	 

วันน้ีทั้งหุบเขาไม่เป็นเพียงแดนดินอันหยัดยืนของพืชพรรณ	 

แต่ยงักลายเป็นบ้านกลางขนุเขาอนัแสนอบอุน่ของผูค้นหลากหลาย	 

ทั้งมูเซอ	ปะหล่อง	ไทยใหญ่	และจีนฮ่อ

	 จากบ้านคุ้ม	 ชุมชนชาวจีนฮ่อด้านหน้าสถานีเกษตรหลวง 

อ่างขาง	โลกของดอกไม้เมอืงหนาวขณะประดับน�า้ค้างเหนอืกลบีดอก

นานาพรรณ	โลกกลางหุบเขาแห่งนี้ช่างน่าหลงใหล

	 โครงการหลวงแห่งแรกอย่างอ่างขางไม่เพียงเป็นโรงเรียน 

ทางเกษตรทีสู่งส�าหรับนกัวชิาการการเกษตร	แต่กับคนงานหลายๆ	

ส่วน	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวเขา	ทีน่ีค่ล้ายเป็นทางเดินใหม่ของหนทาง

ชีวิต	 พวกเขาได้รู้ว่าแผ่นดินอันเป็นบ้านที่ผ่านการถูกท�าลายจาก

การด้ินรนต่อสู้กับชะตากรรม	บนดอยสูงนัน้เส่ือมโทรมลงไปแค่ไหน	 

และรู ้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งนั้น 

ยิ่งใหญ่เพียงไร

	 จากการเสดจ็พระราชด�าเนินของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช	พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรม

ราชินีนาถ	 ไปทรงเย่ียมพสกนิกรและชาวไทยภูเขาหลายหมู่บ้าน	

ทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ปลูกฝิ่น	 

แต่ยากจน	 ทัง้ยงัท�าลายทรพัยากรป่าไม้ต้นน�า้ล�าธาร	 ซึง่เป็นแหล่ง

ส�าคญัต่อระบบนิเวศโดยรวมของประเทศชาต	ิทีอ่าจก่อให้เกดิความ

เสียหายต่อประเทศชาติในอนาคตได้	 ดอยอ่างขางก็เกิดปัญหา 

ดังกล่าวที่จ�าเป็นต้องเข้ามาด�าเนินการแก้ไขด้วยเช่นกัน

	 พระองค์ท่านจึงทรงมอบหมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	

ด�าเนินการใช้พื้นท่ีอ่างขางเป็นสถานีทดลองปลูกไม้เมืองหนาว

ให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวเขา	 เพื่อจะได้น�าวิธีการไปใช้เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	 ดังที่พระราชทานไว้ว่า	 “ให้ช่วยเขา	 ช่วยตัวเอง”	 

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาและพัฒนาการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาตไิด้เริม่ต้นขึน้ด้วยโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา	

ตัง้แต่เมือ่ได้โปรดให้จดัตัง้โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์	

เมือ่ปี	พ.ศ.2512	การด�าเนนิงานของดอยอ่างขางก็ได้พฒันามาเป็น

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

	 บนความสูงราว	 1,400	 เมตรจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	 

พรรณไม้หอมทุกชนดิท้ังของไทยและต่างประเทศภายใน	“สวนหอม”	

อย่าง	หอมหมื่นลี้	เนสเตอเตียม	คาร์เนชัน	เยอราเนียม	หญ้าหอม	

ลาเวนเดอร์	 ลาเวนดริน	 และแม็กโนเลียส่งกลิ่นหอมอันไม่เคยคุ้น 

มาแตะจมกู	แม้จะมอุีณหภูมเิท่าเทียมกบัประเทศเจ้าของพรรณไม้	

แต่เนื้อดินและสิ่งรายล้อมล้วนเป็นเอกลักษณ์ของอ่างขาง	

	 ขึ้นสู่ด้านบนด้วยวิวเปิดโล่ง	 “สวน	 80”	 งดงามด้วยสไตล์ 

สวนอังกฤษ	 กะหล�่าประดับ	 เดซี	 ลินาเลีย	 อาบูติลอน	 อวดโฉม 

หลากสีเชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนเลือกมุมต่างๆ	และจมอยู่กับมัน
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How to Get tHere
	 จากเชียงใหม่	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 107	 

(เชียงใหม่-ฝาง)	 ประมาณกิโลเมตรที่	 137	 จะม ี

ทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านยางที่ตลาดแม่ข่าเข้าไป 

อีกประมาณ	 25	 กิโลเมตร	 เป็นทางลาดยาง	 สูง	 

และคดเคี้ยว	ควรใช้รถที่มีสมรรถนะดี

	 มีบริการรถสองแถวน�าเที่ยวดอยอ่างขาง 

พร้อมรับ-ส่ง	โดยจะรบั-ส่งทีป่ากทางข้ึนดอยอ่างขาง	

หลงัจากนัน้จะน�าเทีย่วตามจุดต่างๆ	เช่น	โครงการเกษตร

หลวงดอยอ่างขาง	 จุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึน	 จุดชม

ทะเลหมอก	 ไร่สตอรว์เบอร์รีข้ันบันได	 บ้านขอบด้ง 

และบ้านนอแล

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	สถานีเกษตรหลวง

อ่างขาง		 	0-5345-0107-9	

 www.angkhangstation.com

wHere to Stay & eat
	 ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีที่พัก	 และ 

ลานกางเต็นท์ให้บริการ	 ที่สโมสรอ่างขางเป็นจุดรวม

แห่งอาหารอร่อยอนัมทีีม่าจากพชืผักผลไม้เมอืงหนาว

ที่ปลูกข้ึนภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 รสชาติดี	

เช่น	 สลัดสตรอว์เบอร์รี	 เมนูปลาเทราต์ต่างๆ	 หรือ

กาแฟอาราบิก้าสดใหม่	หอมรื่นรมย์

	 ตรงข้ามกัน	“สวนค�าดอย”	รวบรวมพรรณไม้ดอกตระกูลโรโด

เดรนดรอน	 หรือกุหลาบพันปีไว้อย่างน่าตื่นตา	 ทั้งจากนิวซีแลนด์	

เนเธอร์แลนด์	อังกฤษ	ติดดอกสีเหลือง	ชมพู	แข่งกับพันธุ์พื้นเมือง

ของบ้านเรา	ที่ให้ดอกสีแดง	สีขาว	โลกของคนชอบต้นไม้ละเอียด

อ่อนเช่นนี้เอง	 ใครสักคนเดินดูโรโดเดรนดรอนราวกับมันคือ 

โลกแปลกใหม่	ละเอียดลออ

	 บางคนเปรียบว่าสวรรค์อยู ่ห่างไกล	 คล้ายจับต้องได้เพียง

จินตนาการ	 หากนิยามของมันคือความสุขอันแสนหวาน	 นาทีนี้ 

ในอ่างขางอาจไม่แตกต่าง

	 ถนนสายเลก็อนัคดโค้งพาใครสกัคนออกจากโครงการ	นางพญา

เสือโคร่งห่มดอกสีชมพูไว้ตามต้น	 เกาะกลุ่มกันเป็นหย่อมๆ	 เมื่อ 

แสงสาดไล้ลงมา	 ถนนกลายเป็นความรื่นรมย์ชั้นยอดให้หลายคน

เลือกลงไปยืนอยู่ริมทาง	มองทิวดอยไกลลิบตา

	 ณ	 แอ่งกระทะของขุนเขากว้างไกล	 ที่ริมเขานั้น	 กระท่อมราว	 

60	 หลังคาเรือนวางตัวไต่ระดับอยู ่อย่างคงทน	 ไร้สุ ้มเสียง 

ความเจริญ	มีเพียงภาพจริงของการเป็นอยู่ควบคู่ขุนเขาของพี่น้อง

มูเซอด�าบ้านขอบด้ง

	 บ้านของพวกเขาไล่ระดับและสงบนิ่งเช่นเดียวกับภูเขาที่ 

โอบล้อม	 ควันไฟคลุ้งออกมาจากชองหลังคาที่มุงด้วยหญ้าคา	 

เคล้าอยู ่กับไอหมอกท่ีไม่ยอมจางหาย	 บนลานดิน	 แม่เฒ่า 

กบัหนุม่สาวสีห้่าคนช่วยกนัต�าข้าวอยูอ่ย่างสบายอารมณ์	ชวีติดูง่าย

กว่าที่เราคิดเราเชื่อและผูกโยงหลายต่อหลายอย่างขึ้นมาทบซ้อน

	 ชีวิตผ่านแรงเร้าจากสงครามของคนมูเซอที่อพยพหนีสงคราม

จากรัฐไทยใหญ่ในเมียนมาเข้ามาสู่อ่างขางดูผ่อนคลาย	 รายล้อม

ด้วยความหวัง	 เด็กๆ	 ช่วยคนแก่หอบก้านดอกหญ้าอิปุแคมาวาง

ตรงชานบ้าน	 ก่อนที่พวกเขาจะลงมือสานมันเป็นก�าไลวงเล็กๆ	 

นับสิบนับร้อย

	 ยิ่งสูงขึ้นมาอากาศยิ่งเหน็บหนาว	 ลมกระโชกแรง	 ชายแดน 

ไทย-เมียนมาตั้งอยู่	 ณ	 จุดส้ินสุดของถนน	 มันหุบตัวลงผ่านบ้าน 

นอแลของพี่น้องชาวปะหล่อง	 ที่ว่ากันว่าอพยพเข้าสู่ดินแดนไทย

เป็นชนเผ่าท้ายๆ	 หากเทียบกับชาวเขาเผ่าอื่น	 สีสันเสื้อผ้าของ 

พวกเขาจัดจ้าน	 เขียว	 แดง	 ขลิบส้มที่ปลายแขน	 ตัดสลับกับ 

หน่องหง่อง-โลหะเงินเส้นโตตอกลาย	 ที่คงต้องใช้ทักษะมากมาย

ถึงจะตีขึ้นมาได้

	 บ้านนอแลไล่เรียงไปตามถนนและหล่อเลี้ยงพี่น้องปะหล่อง 

ที่มักเรียกตัวเองว่า	 “ดาระอั้ง”	 กว่า	 700	 ชีวิตไว้สองฟากฝั่ง	 

มีหลายครัวเรือนเหมือนกันที่พาตัวเองไปปักหลักในกระท่อม 

ชายเขาในไร่ผักบางแปลง

	 ณ	 สันดอยชายแดนตรงฐานปฏิบัติการบ้านนอแล	 กว้างไกล

ลิบตานั้นคือรัฐฉานในฝั่งเมียนมา	 กว่า	 20	 ปีที่พ่ีน้องปะหล่อง

เข้ามาปักหลักอยู่ตรงชายขอบของอ่างขาง	 จากการที่รัชกาลที่	 ๙ 

พระราชทานอนุญาตให้พวกเขาได้อยู่ในแผ่นดินไทย	 ว่ากันว่า 

ในวันที่พวกเขาได้มีโอกาสเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าบ้านนั้น	 น�้าตารื้นๆ	

ไหลอาบแก้มผู้เฒ่าหลายคนด้วยความปีติ	

	 ยามเยน็ท่ีไร่สตรอว์เบอร์รกีว้างไกลในหบุดอยอ่างขาง	 ลกูสกุได้

ขนาดวางตัวอยู่บนใบตองตึงกันการกัดกินของเพลี้ยและหนอน	 

ยังมีกุหลาบตัดดอกอีกหลายแปลงที่ผลิดอกตูมอยู ่ในโรงเรือน	 

รอคอยการงานยามเช้าของชาวปะหล่องบ้านนอแลที่จะตัดดอก 

ส่งไปยังโครงการและต่อยอดลงสู่หลายแห่งเบื้องล่างขุนเขา

	 การใช้ชีวิต	หากเป็นด้วยในนามของความรัก	บางคร้ังอาจหอม

หวานราวผลไม้สักลูกที่สุกงอมด้วยการเพาะบ่มจากหัวใจ

	 เป็นชีวิตและหัวใจที่คล้ายพืชพรรณอันก�าเนิดใหม่

	 ก�าเนิดได้ด้วยน�้าพระราชหฤทัยอันชุ่มเย็นของมหากษัตริย์ไทย

พระองค์หนึ่งแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์	
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