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

ในยุคที่โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ใครที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าย่อมมีความได้เปรียบ และ              

ไม่แปลกใจเลยที่เน็ตไอดอลซึ่งมีแฟนคลับติดตามจ�านวนมาก จะมีสินค้าต่างๆ ส่งมาให้รีวิวกันเป็นทิวแถว และส่วนหนึ่งก็ผันตัวเอง    

มาท�าธุรกิจบนออนไลน์กัน โดยอาศัยฐานแฟนคลับที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากเป็นช่องทางที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้     

เป็นอย่างดี เน็ตไอดอลจึงเป็นใบเบิกทางในการตั้งต้นธุรกิจได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว แต่ก็ใช่ว่าเน็ตไอดอลทุกคนจะประสบ          

ความส�าเร็จได้ในระยะยาว เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า การท�าธุรกิจยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย  

ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา เธอไม่อยากให้เรียกเธอว่าเน็ตไอดอล แต่กระนั้นก็ยอมรับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จากการที่มี  

คนติดตามเธอในเฟซบุ๊กกว่า 500,000 คน เป็นตัวอย่างของคนที่แจ้งเกิดธุรกิจครีมกันแดดบนออนไลน์ โดยใช้เวลาเพียง 1 ปี        

สร้างแบรนด์และยอดขายแบบถล่มทลาย แน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งเพราะเธออาจโชคดีที่มีแฟนคลับติดตามจ�านวนมาก ท�าให้สามารถ

เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อย่างรวดเรว็ แต่เบือ้งหลงัความส�าเรจ็น้ัน ในทกุๆ ก้าวก็ต้องผ่านการคดิและการท�างานหนกัไม่น้อย ซึง่เป็นเรือ่ง

ที่น่าสนใจว่า กระบวนการท�าธุรกิจบนออนไลน์ของเธอมีวิธีการอย่างไร?

The Power of Social Media

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ 

มีอิทธิพลในโซเชียลฯ ท�าให้สามารถสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมา               

ได้อย่างรวดเร็ว แต่เชื่อเถอะว่าความส�าเร็จเหล่านี้                          

ย่อมไม่ใช่เพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียว 
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ของ พิชชากร มีเดช และ มัลลิกา อินทจินดา
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สูตรลับความส�าเร็จของ ปิยะเลิศ ใบหยก
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ข้อแนะน�าความดันต�่าต้องท�าอย่างไร และพฤติกรรมอันเป็นพิษมีอะไรบ้าง 
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พาไปเที่ยวปากน�้าประแส

บรรณาธิการอ�านวยการ สจิุตรา บณุยขจร บรรณาธิการ รชัน ีพันธ์รุง่จติติ กองบรรณาธิการ กฤษณา สังข์วงค์ เจษฎา ปริุนทวรกุล  
บรรณาธิการเวบ็ไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดนิทร์ หวัหน้าฝ่ายประสานงานภายใน สชุนัษา แก้วโคตร หวัหน้าฝ่ายภาพ ชาครติ ยศสวุรรณ์  
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พสิจูน์อกัษร วรนชุ โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สนุสิา บณุยขจร โทร.08-5661-4782 ฝ่ายโฆษณาและการตลาด ธญัวรรณ แก้วหนู  
กัญชพร คูตระกูล ฝ่ายการตลาด จติุพร โลจายะ ฝ่ายสมาชกิ อมรรตัน์ ยาไทย หวัหน้าฝ่ายบัญชแีละการเงนิ นติยา สงัทพิย์  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศิรินาฎ ลินจงรัตน์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร
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Pinterest ร้อนแรงไม่เบา

จับตากระแสโซเชียลฯ อะไรฮิต?การมาของ Facebook Live

นามบัตรยังส�าคัญวันยันค�่า

CLG Digital Marketing บริษัทดิจิทัล มาร์เก็ตต้ิงในฟิลิปปินส์       
เผย 4 เทรนด์โซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นแน่นอนในปี พ.ศ.2560 โดยเทรนด์
แรกคือ Live Streaming Video ที่มียอดคนดูมากกว่าวิดีโอบนยูทูบ     
โดย Live Streaming Video ที่ฮิตสุดในตอนนี้ ได้แก่ Facebook Live 
(ดูย้อนหลังได้) Instagram’s Stories (วิดีโอจะถูกลบหลังจากถ่ายทอด
สดจบ) และ Twitter’s Periscope ส่วนอีกเทรนด์ที่มาแรงตั้งแต่ปีที่แล้ว 
คือ การ Influencer หรือผู้ทรงอิทธิพลบนออนไลน์ เทรนด์นี้มีแนวโน้ม
บมูต่อเน่ือง เพราะคนดังช่วยให้โฆษณาของแบรนด์น่าสนใจข้ึน และจาก
การศกึษาพบว่า ผูป้ระกอบการ 84 เปอร์เซน็ต์ใช้คนดงัอย่างน้อยหนึง่คน 
ในแคมเปญของแบรนด์

นอกจากนี้ ยังมีเทรนด์คอนเทนต์ 24 ชั่วโมง ซึ่งเหตุผลที่ท�าให้       
คอนเทนต์ประเภทนีไ้ด้รบัความนยิม คอื ไม่ท�าให้หน้าฟีดรก (คอนเทนต์
จะถูกลบเมื่อครบ 24 ชั่วโมง) ผู้ประกอบการสามารถท�าคอนเทนต์        
24 ชั่วโมงได้ฟรีๆ ในฟีเจอร์ Stories ของ Snapchat และฟีเจอร์ 
Instagram’s Stories และเทรนด์สุดท้าย คือ Augmented Reality หรือ 
AR (การจ�าลองสภาพแวดล้อมจรงิเข้ากบัวัตถเุสมือน เช่น เกม Pokemon 
Go) ในปีนี้จะเห็นหลายๆ โฆษณาใช้เทคโนโลยี AR เพราะท�าให้คนดู
อินกับสิ่งที่ได้ดู และ Facebook เองก็ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีนี้กับ 
Facebook Live แล้วด้วย

รู้เทรนด์ก่อน ก้าวก่อน

แม้การท�าธุรกิจในปัจจุบันจะอยู่บนออนไลน์ซะมากกว่า ทั้งการพบปะ พูดคุยธุรกิจ จนท�าให้หลายคนไม่เห็นความส�าคัญ    
ของนามบัตรและเลิกที่จะพกนามบัตรติดตัวไปด้วย แต่จริงๆ แล้วในการท�าธุรกิจนามบัตรก็ยังเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอยู่ เพราะ
นามบัตรจะช่วยยืนยันการมีตัวตนจริงของผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการต้องได้พบเจอกับคู่ค้าและมีโอกาสได้สนทนากัน     
ซึ่งแน่นอนว่า การสนทนาแบบเจอหน้าเจอตากันย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ นามบัตรท่ีออกแบบ           
ไม่ซ�้าใครยังช่วยสร้างความประทับใจแรกให้กับคู่ค้า ท�าให้มีหัวข้อสนทนาเพิ่ม และกระตุ้นให้คู่ค้าอยากบอกต่อคนอื่นถึงความ
พิเศษของนามบัตร ที่ส�าคัญการพกนามบัตรติดตัวเสมอ ยังแสดงออกถึงการเตรียมพร้อม และความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

อย่าเผลอลืมนามบัตรเชียวละ

ถ้าถามถึงแหล่งรวมแรงบันดาลใจและที่ช้อปปิ้งออนไลน์ใหม่ของ Gen Y ชื่อแรกที่ได้ยินคงเป็น Pinterest โซเชียลฯ รูปตัว P สีขาวบนพื้นแดงที่มีผู้ใช้
มากถึง 175 ล้านคนต่อเดือน โดยข้อมูลจาก Business.pinterest.com ระบุ 1 ใน 2 ของจ�านวน Gen Y ทั้งหมดในสหรัฐฯ ใช้งาน Pinterest 7 ใน 10        
เป็นผู้ใช้เพศหญิง และ 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ใช้ Facebook ร่วมด้วย

เมื่อส�ารวจจ�านวนผู้ใช้ Pinterest ทั้งหมดในสหรัฐฯ พบว่า 40 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ใช้เพศชาย 68 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ใช้เพศหญิงวัย 25-54 ปี โดย 8 ใน 10 
เป็นหญิงฐานะดี และ 7 ใน 10 เป็นคุณแม่ลูกอ่อน ส่วนคุณพ่อลูกอ่อนใช้งาน Pinterest แค่ 1 ใน 3 

ในส่วนของพฤตกิรรมการใช้งาน ผูใ้ช้ 67 เปอร์เซน็ต์ดูภาพสินค้าทีปั่กหมุดไว้ไปพร้อมกบัการเลอืกซือ้สนิค้านัน้ในร้านค้า 55 เปอร์เซน็ต์ช้อปผ่าน Pinterest 
และ 84 เปอร์เซ็นต์บอกว่ารู้จักสินค้าใหม่ๆ จากโซเชียลฯ นี้

เข้าไปดูสักครั้งแล้วจะติดใจ

Salesforce บริษัทผู้ให้บริการระบบ CRM อันดับ
หนึ่งของโลก ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook Live ว่า 
หลงัจากฟีเจอร์นีเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการในเดอืนเมษายน 
ปี พ.ศ.2559 ในเดอืนมถินุายนปีเดยีวกนั เพจธุรกจิโพสต์ 
Live Video มากถึง 200 วิดีโอซึ่งมากกว่าจ�านวนวิดีโอ
ทั้งหมดในเดือนมกราคมถึง 6 เท่า และตั้งแต่วันที่ 15 
พฤษภาคม-15 มิถุนายนมีวิดีโอถูกอัพโหลดข้ึนบน 
Facebook มากกว่า 5,000 วิดีโอ ส่วนผู้ใช้ Facebook 
ดู Live Video นานกว่าวิดีโอทั่วไป และดูมากกว่า           
3 ครั้งต่อวัน

ส�าหรับตัวอย่างความส�าเร็จของเพจที่ใช้ฟีเจอร์นี้     
คือ GMA News เว็บไซต์ข่าวออนไลน์จากฟิลิปปินส์ 
โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เพจ GMA News ได้โพสต์ 
Live Video มากถึง 218 วิดีโอ และมีจ�านวนการมี      
ส่วนร่วมจากผู้ติดตามมากกว่า 2 ล้านครั้ง

เพจของคุณ Live แล้วหรือยัง?

Never give advice 
iN a crowd.
-- Pope Paul VI --

อย่าให้ค�าแนะน�าผู้อื่นท่ามกลางฝูงชน
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อ่านออนไลน์รีวิว

เกี่ยวกับร้านอาหาร

ผู้หญิงจะไม่ไปร้านอาหาร

ที่โดนรีวิวเรื่องความสะอาด

คุณเชื่อใน

รีวิวออนไลน์แค่ไหน?

ธุรกิจอะไรที่จะต้องอ่านออนไลน์รีวิว

ร้านอาหาร

โรงแรม

เฮลท์แคร์

ร้านเสื้อ

ร้านเสริมสวย

ร้านขายของช�า

ออโต้เซอร์วิส

ร้านอาหารท่องเที่ยว สุขภาพ

TV

การรีวิวสินค้า

ช่วยเพิ่มยอดขายได้

เชื่อออนไลน์รีวิวมากเท่ากับการแนะน�าจากบุคคล

ของคนไข้อ่านออนไลน์รีวิว

ในการหาหมอคนใหม่

การรีวิวมีผลต่อ

การตัดสินใจจองท่องเที่ยว

แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวบนออนไลน์

เชื่อการรีวิวบนออนไลน์

ของมิลเลนเนียลส์

โฆษณา
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ค�ำนวณต้นทุนผิดพลำด

บางคนไม่รู้ว่าต้นทนุนัน้ต้องรวมอะไรบ้าง หลกัๆ ต้นทนุ

จะมี 2 ประเภทคือ ต้นทุนสินค้าซ่ึงเป็นต้นทุนคงท่ี และ

ต้นทุนแฝงซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกันไป ถ้า         

ไม่ค�านวณออกมาให้ชัดเจนถูกต้อง แล้วไปตั้งราคาต�่ากว่า      

ที่ควรจะเป็นก็ท�าให้ได้ก�าไรน้อยหรือขาดทุนก็เป็นได้

สต็อกสินค้ำมำกจนเกินไป

การทีส่นิค้าขายดอีย่างรวดเรว็ อาจท�าให้ผูป้ระกอบการ

เกิดความย่ามใจ ผลิตสินค้าเข้ามาสต็อกเอาไว้เป็นจ�านวน

มาก ซึ่งนั่นหมายความว่าเงินที่จมอยู่ในนั้น แล้วถ้าเกิด      

การขายสนิค้าสะดดุไม่ดเีหมอืนเดมิ หรอืถ้าเป็นสนิค้าทีเ่ล่น

กับกระแส ซึ่งจะมาไวไปไว ถ้าไม่คาดการณ์ให้ดีแล้วสินค้า

อาจขายไม่หมดได้

ไม่ท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย

ซึง่ท�าให้ไม่เหน็สภาพความเป็นจรงิว่า แต่ละวนัจ่ายอะไร

ไปเท่าไหร่ มรีายรบัจากการขายเท่าไหร่ และเหลอืเงนิใช้ได้

อีกเท่าไหร่ ผู้ประกอบการบางรายไม่เคร่งครัดกับรายจ่าย 

ซึ่งถ้าท�าบัญชีรายจ่ายจะท�าให้เห็นว่า รายจ่ายบางรายการ

อาจไม่จ�าเป็น ที่ส�าคัญต้องแยกแยะเงินของธุรกิจออกจาก

เงินส่วนตัว และตั้งเงินเดือนตัวเองเหมือนที่ตั้งเงินเดือน

พนักงาน รวมถึงห้ามหยิบเงินไปใช้ส่วนตัว ไม่เช่นนั้นแม้จะ

ขายดีอย่างไรก็มีสิทธิ์เจ๊งได้ง่าย

NAMETAG

Text : กองบรรณาธิการ

กระเป๋าปักช่ือใบเดียวในโลก

สังเกตไหมว่า เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคช่างเลือกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเลือกหาสิ่งที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น หากเป็นอะไรที่ไม่ซ�้าแบบ

กับใครก็จะยิ่งชื่นชอบมากเป็นพิเศษ ซึ่ง NAMETAG กระเป๋าปักชื่อเจ้าของกระเป๋าใบเดียวในโลกก็มาได้ถูกจังหวะเวลาพอดิบพอดี 

จึงท�าให้การเริ่มต้นแบบข�าๆ กลายเป็นธุรกิจจริงจังขึ้นมา 

“เกิดจากการที่เราไปเที่ยวอิตาลี เวลาลงเรือเขาจะเอากระเป๋าของพวกเราไปกองรวมกัน เห็นแล้วก็คิดในใจว่า ถ้ากระเป๋า         

มีชื่อเราด้วยก็ดีสิ พอกลับมาก็ลองท�าดูเลย พอดีเรามีร้านเสื้อผ้าวินเทจชื่อ Again & Again ซึ่งจะมีการปักที่ชุดอยู่แล้ว ก็คิดว่า     

ไม่น่ายาก แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราคิดท�าเล่นๆ ไม่แน่ใจว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าก็เลยคุยกับโรงงานที่รู้จักกันขอให้เขาท�าขั้นต�่าให้ 

ซึ่งเขาก็ท�าให้ 20 ใบ ก็คิดว่า 20 ใบนี้ถ้าท�าแล้วขายไม่ได้ ยังไงแค่เพื่อนๆ และคนในครอบครัวก็น่าจะขายหมด แต่บังเอิญทุกอย่าง

มันง่ายในโลกออนไลน์ เราสร้าง IG ก็มีคนมา Follow เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ขายได้มากขึ้นเรื่อยๆ” มาสิริ ตามสกุล เจ้าของ

แบรนด์ NAMETAG เล่าถึงที่มาของของกระเป๋าใบเดียวในโลก

มาสิริยอมรับว่า การเปิดตลาดของ NAMETAG นั้นเกินความคาดหมาย ดังนั้น ด้วยความเป็นดีไซเนอร์ที่มีความเข้าใจตลาดว่า 

เมื่อจุดกระแสกระเป๋าใบเดียวในโลกขึ้นมาได้แล้ว ถ้าหยุดเพียงแค่แบบเดียวแล้วจะมีประโยชน์อะไร ที่ส�าคัญอย่างไรเสียคนคนหนึ่ง

ย่อมมีกระเป๋าได้หลายใบ เธอจึงออกแบบกระเป๋าใบเล็กๆ และแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา โดยมีหลักว่าจะไม่เน้นแฟชั่นจ๋าแต่ออกแบบให้

เป็นไลฟ์สไตล์มากกว่า ดังนั้น แบบกระเป๋าของ NAMETAG จึงไม่มีวันเอาต์จากตลาด 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ท�าให้ NAMETAG ประสบความส�าเร็จคือ การปักชื่อ ซึ่งเป็น Personalized ที่ตอบสนองความต้องการ        

ของลูกค้าที่ไม่เหมือนกันได้ จึงท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่า สินค้านี้ท�าขึ้นมาเฉพาะตัวเองเท่านั้น ซึ่งการท�า Personalized ไม่ใช่เรื่องง่าย      

ซะทีเดียว เพราะต้องรู้และเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรด้วย  

 “เราจะฟังลูกค้าว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ถามหาอะไร แล้วน�ามาออกแบบกระเป๋า เช่น จากการใช้ผ้าแคนวาสที่มีความทนทาน

ใช้งานง่ายเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บ ล่าสุดก็ท�าเป็นหนังแกะ ส่วนหนึ่งเป็นการหนีการก๊อบปี้ เลยคิดที่จะท�าอะไรให้ยากขึ้น แล้ว

ของเรางานปักจะยากกว่า เพราะโดยทั่วไปจะปักชื่อบนกระเป๋าเลย ท�าให้กระเป๋ามีซับในไม่ได้ แต่ของเราในเบื้องต้นจะออกแบบตัว

หนังสือให้ก่อน แต่ถ้าลูกค้าจะขอให้เปลี่ยนสี ต้องการตัวหนังสือใหญ่เล็กเราก็ตามใจ แล้วเราจะปักบนชิ้นผ้าหรือหนังก่อนที่จะเย็บ

เป็นกระเป๋า ฉะนั้นตัวหนังสือจะถูกวางในต�าแหน่งที่เป๊ะกว่าและลงตัวสวยงามกว่า นอกจากนี้ เราใช้การขึ้นสะดึงปักจักร ไม่ใช่ปัก

คอมพิวเตอร์ ฝีเข็มจึงประณีตกว่า แล้วต่อไปเราจะท�าให้มีซิกเนเจอร์ของแบรนด์มากขึ้น เช่น อะไหล่ที่ใช้จะเป็นของแบรนด์โดย

เฉพาะ เป็นต้น”

ทกุฝีเขม็ทีปั่กชือ่เจ้าของกระเป๋า ท�าให้กระเป๋าของ NAMETAG เป็นสนิค้าทีม่คีวามพเิศษระดบับคุคลมากขึน้ ซึง่บนความต้องการ

ที่แตกต่างนี้เอง จึงท�าให้แบรนด์ NAMETAG เข้าไปอยู่ในใจของคนที่ชอบความพิเศษเฉพาะตัวอย่างแท้จริง 

ท�าไมขายดี

@nametag.bkk
nametagbag
08-1936-5599

แต่เจ๊ง
เคยสงสัยไหมว่า

สินค้าซึ่งขายดิบขายดีจนผลิตแทบไม่ทัน

แต่ท�าไมสุดท้ายแล้วถึงไปไม่รอด

จรงิๆ แล้วในเรือ่งนีแ้ม้สนิค้าดีมีคุณภาพ เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย

ได้เป็นอย่างดี แต่หากไม่รู้จักบริหารจัดการโดยเฉพาะ     

อย่างยิง่การจดัการทางการเงนิให้ดแีล้วกอ็าจจะเจ๊งได้ง่ายๆ 

ลองมาดูกันว่า เพราะอะไรขายดีแต่เจ๊ง
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

จุดเริ่มต้นจาก แอนโทนี่ เพน หนุ่มลอนดอน

ท่ีเพิง่แตกหกัจากแฟนสาวถงึขนาดต้องคอนเวร์ิส

ทางใครทางมัน แอนโทนี่ต้องขนย้ายข้าวของ     

ออกจากอพาร์ตเมนต์ทีเ่คยอยู่ร่วมกบัคนรกั ปัญหา

คือระหว่างตระเวนหาที่พักใหม่ เขาจะเอาสมบัติ

ประดามีทัง้หลายแหล่ไปไว้ทีใ่ด เมือ่ส�ารวจบรษิทั

เอกชนที่ให้บริการเช่าโกดังเก็บของก็พบว่า        

อัตราค่าบริการนั้นสูงเหลือเกิน แอนโทนี่คิดว่า     

ในละแวกใกล้เคียงกันนี้จะต้องมีบ้านของใคร      

คนหนึ่งที่มีพื้นที่เหลือ และยินดีรับฝากของ แต่ก็

นั่นแหละ เขาจะไปหาเจ้าของบ้านแบบนี้ที่ไหน 

จะให้ไปเดินเคาะถามตามบ้านก็คงไม่ใช่ ปัญหา

ที่แอนโทนี่เผชิญอยู่ในตอนนั้นกลับกลายเป็น       

ไอเดียในการก่อตั้งธุรกิจในเวลาต่อมา 

แอนโทนี่ได้ชักชวน เดวิด แมนเทิล มาเป็น       

หุ ้นส่วนในการก่อต้ังบริษัท Stashbee ขึ้น            

ในลอนดอน โดยเลียนแบบแนวคิดของ Airbnb 

เว็บไซต์ที่เปิดให้ใครก็ได้มาลงโฆษณาแบ่งห้อง    

ในที่อยู่อาศัยให้คนเดินทางเช่าพักชั่วคราว หรือ 

Uber ที่ผู้คนสามารถน�ารถยนต์ไปแชร์กับคนอื่น 

ซึ่งรูปแบบนี้ก็คือโมเดล Sharing Economy หรือ

การน�าทรัพยากรที่มีอยู่มาแปรเป็นรายได้โดย     

การแบ่งให้คนในสังคมเช่าใช้ รูปแบบของ     

Stashbee นั้นจ�าลองมาจาก Airbnb แต่เปลี่ยน

จากเช่าห้องพักเป็นเช่าพื้นท่ีว่างเพื่อเก็บของ       

เดวดิกล่าวว่า โดยส่วนใหญ่เรามกัได้รบัการปลกูฝัง

มาแต่เล็กให้ระวังคนแปลกหน้า แต่ Sharing 

Economy ท�าให้คนแปลกหน้าใกล้ชดิและไว้วางใจ

กันมากขึ้น 

ความจริงแล้ว ธุรกิจให้เช่าโกดังเก็บของ         

ในอังกฤษเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มูลค่าปีละถึง     

จุดเด่นของ Stashbee คือเป็น Community 

Marketplace ส�าหรับโฮสต์และผู้ใช้บริการ         

มาเจอกัน สะดวกส�าหรับผู้เช่าในการหาโฮสต์ที่มี

โลเกชัน่ใกล้ๆ หรอืตามทีต้่องการ ผูเ้ช่าหลายราย

เลือกโฮสต์ที่ใกล้แบบสามารถเดินถึงกันได้ อีกทั้ง

ราคาก็ไม่แพง ส่วนโฮสต์เองก็จะได้รายได้เพิ่ม     

ดีกว่าปล่อยพ้ืนท่ีทิ้งไว้เฉยๆ อีกอย่างหนึ่งโฮสต์   

มสีทิธิป์ฏเิสธลกูค้าหากรูส้กึไม่สบายใจ ไม่ถกูชะตา

หรือไม่ต้องการให้บริการ กล่าวส�าหรับลูกค้า 

Stashbee อ้างว่า ค่าบริการบางเคสราคาถูกกว่า

เช่ากับบริษัทใหญ่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับ      

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการคือ คนที่ก�าลังย้ายบ้าน 

หรอืมองหาทีอ่ยูใ่หม่ คนทีเ่ดนิทางบ่อย คนทีท่ีอ่ยู่

อาศัยคับแคบจนท่ีเก็บของไม่พอ หรอืคนทีต้่องการ

ซ่อมแซมหรือตกแต่งบ้านใหม่ 

ผู้บริหาร Stashbee กล่าวว่า ของที่น�ามาฝาก

ส่วนใหญ่เป็นเสือ้ผ้า รองเท้า หนงัสอื และเอกสาร 

บริษัทมีกฎที่จะปฏิเสธการรับฝากของดังต่อไปนี้ 

อาวธุทกุชนดิ วตัถุไวไฟ เช่น ก๊าซ น�า้มนั สทีาบ้าน 

ของผิดกฎหมายทุกชนิด อาหารและเครื่องดื่ม      

สิง่มชีีวติ (สตัว์และพชื) วตัถมุพีษิ ของทีก่่อให้เกดิ

เสียงดังและความร้อน ของที่มีกลิ่นรุนแรง และ  

ที่ไม่รับฝากอีกอย่างคือเงินสด 

ทั้งแอนโทนี่และเดวิดเคยเป็นมนุษย์เงินเดือน

มาก่อน โดยทั้งคู่ท�างานเป็นที่ปรึกษาด้านงาน

บรหิาร (Management Consultant) แอนโทนน่ี

เคยพยายามสร้างธรุกิจมาครัง้หนึง่แต่ไม่ประสบผล 

Stashbee คอืความพยายามครัง้ทีส่อง ส่วนเดวิด

ท�างานกินเงินเดือนมาหลายปีจนเริ่มเบื่อเพราะ

เป็นงานที่ต้องเดินทางตลอดแทบไม่ได้อยู่บ้าน 

ไม่มีเวลาเจอเพื่อนหรือคนในครอบครัว เคยคิด

อยากท�าธรุกจิแต่กก็ล้าๆ กลวัๆ ทีจ่ะก้าวออกจาก 

Comfort Zone เนื่องจากไม่มั่นใจหากต้องออก

จากงานที่มีรายได้ประจ�าที่มั่นคง 

แต่ท้ายที่สุด หุ้นส่วนทั้งสองก็ชักชวนกันออก

มาก่อตั้งธุรกิจจนได้ แอนโทนี่เล่าว่า สิ่งที่ยากคือ 

ช่วงเดือนแรกของการลาออกจากงานแล้วไอเดีย

ธรุกจิทีค่ดิไว้ยงัไม่เหน็เป็นรปูธรรม กจ็ะมแีว่บหนึง่

ทีค่ดิลงัเล สบัสน และสงสยัในตวัเอง แต่หลงัจาก

ทีมุ่ง่ความสนใจไปทีว่สิยัทศัน์ในอนาคตของบรษิทั 

ค่อยๆ ก้าวเดินไป มีปัญหาก็แก้ไขไป ทุกอย่าง  

ก็ค่อยๆ เข้าที่เข้าทาง แอนโทนี่คิดว่าสิ่งที่ท�าให้

ฝ่าความล�าบากมาได้คือ ทัศนคติที่มองปัญหา  

เป็นเรื่องท้าทาย ด้านเดวิดมองว่า การท�าธุรกิจ

ส�าหรับเขาคือ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ แต่เมื่อ     

มาถึงจุดหนึ่งที่เหมือนปีนขึ้นไปถึงยอดเขา เมื่อ

มองลงมาจะรู้สึกดี ที่ผ่านมาได้เพราะหุ้นส่วน    

และทีมงานร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกัน  

การได้ออกส่ือต่างๆ ท้ังโทรทัศน์และสือ่สิง่พมิพ์

อาจเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ Stashbee เป็นทีรู่จ้กั

ไปในตัว และดูเหมือนบริษัทจะเติบโตข้ึน เนื่อง

เพราะเห็นมีการพัฒนา ปรับปรุงบริการ และ

ประกาศรับพนักงานเข้ามาช่วยงานบริษัทเพ่ิม 

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติที่การด�าเนินธุรกิจ  

จะต้องมีการแข่งขันในวงการ เนื่องจากลอนดอน

เป็นมหานครขนาดใหญ่ ย่อมมีบริษัทน้อยใหญ่   

เข้ามาชงิส่วนแบ่งในตลาด การเผชญิกบัการแข่งขนั

ทางธุรกิจกับเจ้าอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น Costockage 

จากฝรัง่เศส Storemates บรษิทัองักฤษเอง Roost 

จากอเมรกิา และ Spacer จากออสเตรเลยี คู่แข่ง

เหล่านีจ้ะเป็นปัจจยักระตุ้นให้ Stashbee ยิง่พฒันา

ตัวเองและไม่อาจนิ่งเฉยได้ 

440 ล้านปอนด์ แต่โดยมากจะมีบริษัทใหญ่ครอง

ตลาดอยู่ เช่น บริษัท Public Storage และบริษัท 

Big Yellow ซึ่งคิดค่าบริการในราคาที่ไม่ถูกนัก 

การเปิดตวั Stashbee จงึเป็นอกีทางเลอืกให้ลกูค้า 

เป็นเสมอืนแหล่งชุมนมุทางออนไลน์ของคนให้เช่า

พืน้ทีก่บัคนเช่า แม้จะก่อตัง้ได้ไม่นานและให้บรกิาร

เฉพาะในตวัเมอืงลอนดอน โฮสต์ หรอืเจ้าของบ้าน

ทีร่่วมท�าธรุกจิกบั Stashbee กม็กีว่า 30 ราย โฮสต์

ไหนมพีืน้ทีเ่กบ็ของได้สัก 20 ลงั กจ็ะท�ารายได้

ประมาณ 900 ปอนด์ต่อปี ส่วนโฮสต์ที่มีโรงรถ

กว้างๆ หากวางของจนเต็ม อาจท�าเงินได้ปีละ

เกิน 2,000 ปอนด์เลยทีเดียว

ส�าหรับปัญหาช่วงต้นๆ ที่เผชิญคือ เรื่องของ

ความไว้เนื้อเชื่อใจ ลูกค้าอาจมีค�าถามโฮสต์        

ทีป่ล่อยเช่าพืน้ทีเ่หล่านีม้คีวามน่าไว้วางใจเหมอืน

บริษัทใหญ่หรือไม่ จะแน่ใจได้อย่างไรว่า ของที่

ฝากไว้ไม่ถูกขโมย หรือมีการแอบน�าไปใช้ ในเรือ่งนี้ 

Stashbee มีระบบตรวจสอบปูมหลังของโฮสต์   

ให้และมีอินชัวรันซ์ที่ประกันความเสียหาย          

หรือสูญหายของทรัพย์สิน โดยลูกค้าสามารถ    

จ่ายค่าประกันเพิ่มไม่ถึง 4 ปอนด์ต่อเดือน            

ในวงเงินประกันสูงสุด 1,500 ปอนด์

ส่วนสนนราคาค่าบรกิารจะม ี2 แบบคอื คดิเป็น

จ�านวนชิน้กบัคดิราคาต่อตารางฟตุ ถ้าคดิเป็นชิน้

กเ็ช่นลงัมาตรฐานขนาดไม่เกนิ 50x50x50 เซนตเิมตร 

น�้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ค่าบริการจะอยู่ท่ี     

ลังละ 5 ปอนด์ต่อเดือน ถ้าลังใหญ่กว่านี้ ราคา

ขยับเป็น 8 ปอนด์ หรือเป็นของชิ้นใหญ่อย่าง 

จักรยาน เตียง เครื่องซักผ้า ก็ชิ้นละ 12 ปอนด์  

ถ้าเช่าพ้ืนที่แบบตารางฟุตจะอยู่ที่ 9 ปอนด์         

ต่อตารางฟุตต่อสัปดาห์ 

 ธุรกิจพื้นที่ว่างให้เช่าเก็บของ

ก�ำเนิด StaShbee
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ธนัว์ธรส เจรญิชยัพฤกษา

อะไรคือความน่าสนใจของสาวสวย

ที่ชื่อ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา

เพราะหากจะว่าไป เธอก็เป็นแค่เน็ตไอดอล

ค�าที่เธอไม่อยากให้เรียกอย่างนั้น

แต่การที่มีคนติดตามเธอในเฟซบุ๊ก

กว่า 500,000 คน ก็คงพอจะบ่งบอกได้ว่า

เธอมีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียไม่ใช่น้อย

ซึง่แม้ความเป็นผู้มอีทิธพิลในโซเชยีลฯ จะเป็น

ด่ังใบเบิกทางที่จะท�าให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่าง

รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครีมกันแดด Missy      

ใช้เวลาเพียง 1 ปีสร้างแบรนด์และยอดขายแบบ

ถล่มทลาย รวมถงึร้านเสือ้ Huhh ทีส่ยามสแควร์ วนั 

ที่เปิดเพียงไม่ก่ีเดือนแต่ก็ขายจนไม่มีของจะขาย 

เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลใน    

โซเชยีลฯ ท�าให้คนทีติ่ดตามเชือ่ถือในตัวเธอได้ และ

สามารถสร้างธรุกิจของตนเองขึน้มาได้อย่างรวดเรว็ 

แน่นอนว่าความส�าเร็จเหล่านี้ย่อมไม่ใช่เพราะ     

โชคช่วยเพียงอย่างเดียว 

จากเนต็ไอดอลเข้ามาสูก่ารท�าธุรกจิได้อย่างไร 

จริงๆ เริ่มต้นจากท�าเพื่อใช้เอง เพราะว่า      

เกิดจากการแพ้ คือท�าอาชีพนางแบบรับถ่ายแบบ

ร้านเสื้อผ้า จากแพลทินัม ใบหยก สวนจตุจักร  

ซึ่งจะมีร้านเส้ือผ้าขายส่ง เขาจะจ้างทุกสัปดาห์ 

เราก็ถ่ายให้หลายร้าน การท�างานแบบน้ีเรา         

ต้องใช้เครื่องส�าอาง แต่งหน้าเอง มีวันหนึ่งถ่าย

เอาต์ดอร์ก็ใช้ครีมกันแดดแล้วมันแพ้ เลยเหมือน

เป็นจุดพลิก ก็มานั่งคิดว่าแต่ก่อนท�าไมไม่เคยแพ้

อะไรเลย ท�าไมมาใช้ตัวนี้แล้วแพ้ เลยพยายาม    

หาสาเหตุ แล้วก็คิดไปถึงว่าถ้าใช้แล้วแพ้ ท�าไม   

ไม่ลองท�าในส่ิงที่เราใช้แล้วไม่แพ้ และในเม่ือเรา

ประสบปัญหาน้ี คนอืน่อกีหลายคนกต้็องเจอปัญหา

นี้เหมือนเรา ก็ปรึกษากับเพื่อนคนหน่ึงซึ่งเขาท�า

ธุรกิจขนมออนไลน์อยู่ เขาก็แนะน�าโรงงานให้   

ตอนนัน้ขอสัง่ขัน้ต�า่สดุทีโ่รงงานจะท�าให้ได้ ได้มา

ก็เก็บไว้ใช้เอง แล้วขายญาติๆ เพื่อนๆ แป๊บเดียว

ก็หมด แค่นั้นเองจริงๆ หลังจากนั้นก็กลายเป็น

ธุรกิจขึ้นมารวดเร็วมาก

เพราะอะไรถึงกลายเป็นธุรกิจที่โตเร็วมาก

คือด้วยความที่เราเป็นที่มีคนติดตามเยอะ    

แต่ก็ไม่อยากใช้ค�าว่าเน็ตไอดอล เราไม่เคยมอง

ตวัเองว่าเป็นเนต็ไอดอล เพราะเนต็ไอดอลสมัยก่อน

เขาจะต้องเป็นดาวโรงเรียน เรียนเก่ง แต่สมัยนี้

ไม่ใช่ เราจะค่อนข้างเลีย่งค�านี ้ ทนีีก้ารเป็นเนต็ไอดอล 

มันก็มทีัง้ข้อดีและข้อเสยี มท้ัีงคนชอบและไม่ชอบ 

ข้อดีคอื เหมอืนเป็นใบเบกิทางให้เราประสบความ

ส�าเรจ็ไวกว่าคนอืน่ คนอืน่ท�าธรุกจิอาจจะเริม่จาก

ศนูย์ ศนูย์นีไ่ม่ได้หมายถึงเงนิทนุ แต่หมายถงึช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายเขาต้องเริ่มจากศูนย์ แต่เราเริ่ม

จาก 50 หรือ 100 ได้เลย เรามีหน้าโซเชียลฯ ของเรา

เป็นสือ่ เราสามารถเอาไปโพสต์ก็ขายได้แล้ว ฉะนัน้

เรามีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่น อันนี้คือข้อดี ส่วน       

ข้อเสยีคอื เราเป็นคนท่ีอยู่ในท่ีสว่าง ฉะนัน้ท�าอะไร

ต้องระมัดระวงัมาก สมมตคินอืน่ทีท่�าครมีกนัแดด

เหมือนเรา เขาไม่เป็นที่รู้จัก แต่มีคนใช้แล้วแพ้

ครีมกันแดดที่เขาท�า มันก็จะไม่มีเรื่องราวที่เป็น

ดราม่าเกดิขึน้ จะไม่มข่ีาวหรอือะไรท่ีกระทบกบัเขา

โดยตรง แต่ถ้ามีแค่คนหนึ่งที่แพ้ครีมกันแดด      

ของเรา จะต้องมีคนเอามาโพสต์ ผู้ติดตามเรา

เยอะเขากจ็ะเหน็ทันทีก็จะไม่ดีต่อตวัเราและแบรนด์ 

ฉะน้ันตัวเราเองเวลาจะท�าอะไรลงไปหรือโพสต์

อะไรลงไปต้องคิดเยอะมากๆ

หมายความว่าการเป็นเนต็ไอดอลท�าให้ธรุกจิ

คุณเติบโตเร็ว 

แต่ตอนเร่ิมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ  คดิว่าเป็นเนต็ไอดอล 

มีคนติดตามเยอะน่าจะขายได้แค่นั้นนะ ต้องคิด

เยอะ ตอนที่คิดจะท�าก็เพราะว่ามีคนมาขอราคา

ขายส่งเยอะ อย่างแรกคอื พอคดิว่าจะท�าก็คดิเลยว่า

กลุ่มเป้าหมายจะเป็นใคร เพราะตอนที่เราท�าใช้

เองไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัดเป็นแค่คนรอบตัว 

ซึ่งถ้าเรารู ้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นคนแบบไหน         
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เราไม่ถนัดในธุรกิจนั้น

ก็ต้องหาพาร์ตเนอร์ที่เขาเคยท�ามาก่อน

เพื่อให้ได้ประสบการณ์

เรียกว่าเพื่อนอยู่เบื้องหลัง เราอยู่เบื้องหน้า

เขาบริหารในส่วนที่เราอ่อน

เราจะได้คิดราคาที่เขาจะรับได้ ก็เลยตั้งกลุ่ม      

เป้าหมายว่าจะเน้นไปทางนกัศกึษา ซ่ึงมีการตัดสนิใจ

ซื้อค่อนข้างง่าย ไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เขาหาเงินได้

เยอะแล้ว เขาจะคิดก่อนซ้ือ จะใช้สินค้าที่เป็น

เคาน์เตอร์แบรนด์มากกว่า  

นอกจากนี้ มีการท�ารีเซิร์ชเล็กๆ ด้วยว่า        

คนส่วนใหญ่จะแพ้อะไร ชอบกลิ่นแบบไหน         

ไม่ชอบกลิน่แบบไหน เร่ิมถามจากคนรอบตวัก่อน 

ก็พบว่ามร้ีอยแปดความคดิ หลังจากน้ันกอ็าศยัว่า

เรามีคนติดตามเยอะก็น่าจะเอามาท�าให้เป็น

ประโยชน์ เรากเ็ลยฟังเสยีงจากทีเ่ราโพสต์สเตตสั

ว่า ถ้าเราจะท�าอะไรแบบนีจ้ะมคีนไปต่อกับเรามัย้ 

ต้องการดฟีูดแบก็ว่ามคีนสนบัสนนุเราม้ัย ถ้ามีคน

บอกว่าท�าต่อ เราก็จะ Inbox ไปถามเขาต่อว่า 

อยากได้ประมาณแบบไหน คือพูดคุยกับเขา ก็ได้

ข้อมูลมาจ�านวนหนึ่งซึ่งไม่มาก พอดีว่าตอนที่คิด

จะท�าเม่ือปีที่แล้วก�าลังเรียนต่อปริญญาโท ก็ถือ

โอกาสรเีซร์ิชจากน้องๆ ในมหาวทิยาลยั ได้ข้อมูล

มาอีกว่า น้องๆ นักศึกษาจะเป็นกลุ่มคนที่ซื้อง่าย 

ตัดสินใจเร็ว ต้องการใช้สินค้าที่เห็นผลเลย โดยที่

ไม่ค�านงึถงึว่ามนัจะอนัตรายหรอืไม่อนัตรายแต่ใช้

แล้วต้องเห็นผล ตรงนี้เราถึงเอาครีมกันแดดเรา

ผสมรองพื้นเข้าไปนิดหนึ่งเพ่ือให้มันเห็นผลว่า    

ทาแล้วเนียนเลย ซึ่งปกติครีมกันแดดท่ีขาย          

ในตลาดจะไม่ผสมรองพื้น ใช้เพ่ือปกป้องแดด

อย่างเดียว เราก็เอาตรงนี้ไปบอกโรงงานว่า สูตร

ที่เราต้องการประมาณน้ี โรงงานจะท�าให้เทสต์

ก่อน ก็เทสต์เองเลย ครั้งแรกไม่ผ่านเพราะ          

เนือ้ครมีมนัเหลวไป ไม่เหมาะกับบ้านเราท่ีอากาศ

ร้อน เราก็ปรับไปเร่ือยจนครั้งที่ 3 ได้สูตรที่เป็น   

อันนี้มา แล้วเราก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่า Missy

คิดถงึเรือ่งความเสีย่งบ้างมัย้ว่าถ้าไม่ส�าเรจ็ล่ะ

จรงิๆ แล้วเป็นคนไม่กล้าเสีย่งเท่าไหร่ แล้วทีบ้่าน

ไม่เคยท�าธุรกิจหรืออะไรเลย ก็เลยชวนเพ่ือน       

มาท�าด้วยกัน เพราะเม่ือเราไม่มีประสบการณ์       

ก็อาศัยใช้ประสบการณ์เพ่ือน ซึ่งเพื่อนคนนี้         

คือคนที่เราปรึกษาต้ังแต่แรก แล้วเขาขายของ

ออนไลน์มาก่อน คอืเขาท�าขนมพวกคอร์นเฟลกส์

คาราเมลขายออนไลน์ นอกจากจะได้ประสบการณ์

ของเขาแล้ว ยังยกโมเดลของเขาซึ่งท�าอยู่ และ

ประสบความส�าเร็จอยู่แล้วมาปรับใช้กับธุรกิจเรา 

แต่แน่นอนว่าขนมกบัครมีกันแดดมนักค็นละเรือ่ง

กันอยู่แล้ว เราก็เอามาปรับใช้ มันเลยไปรวดเร็ว

มากภายใน 3 เดือนเรามีตัวแทนร้อยกว่าคน

เป็นการใช้ระบบขายตรง

จะว่าเป็นระบบขายตรงก็ไม่ใช่ คล้ายๆ MLM 

แต่ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้น เรารู้ว่าตัวแทนเขาจะอยู่

ไม่นาน ถ้าเขารู้สึกว่าไม่ได้อะไรจากเรา หรือเมื่อ

ขายไม่ได้เขาก็เปลีย่นไปขายแบรนด์อืน่แทน ฉะนัน้

เราต้องมีของและมีแรงจูงใจให้เขาอยู่กับเรา ให้

เขาเข้าถึงเรา เช่น แจกทอง ต้องพยายามคิด

โปรโมชันแบบนี้ทุกเดือนเพื่อดึงให้เขาอยู่กับเรา 

แล้วเราวางระบบเอาไว้ว่า เรามแีม่ทมี 2 คน แต่ละ

คนก็แตกออกไปเรื่อยๆ ก่อนที่เราจะสั่งผลิตของ

ต้องคุยกับแม่ทีมว่าล็อตนี้จะรับเท่าไหร่ แล้วเรา

จะปล่อยของในมือให้หมดทีเดียวเพื่อเอาเงินไป

ท�าการตลาดต่อ ถ้าค่อยๆ ปล่อยของทุนจะจม 

แล้วเราจะไม่มีเงินก้อนไปท�าโปรฯ ให้กับตัวแทน 

ฉะน้ันเราจะได้เงินครั้งเดียวจากแม่ทีมท่ีเอาของ

จากบริษัทไป แต่ทั้งนี้แม่ทีมต้องไปดูแล้วว่าใคร

จะเอาเท่าไหร่ สมมติเขาเอาไป 5,000 ก็ไม่ได ้   

กองอยู่กับเขา 5,000 เขาจะปล่อยออกไปให้        

ลกูทมี แล้วเราจะก�าหนดด้วยว่า ลอ็ตหน่ึงจะปล่อย

กี่เดือน คุณต้องคิดแล้วว่าจะสต็อกสินค้าเท่าไหร่

ให้พอดี เราจะไม่มีการเปิดจองแล้วเอาเงิน          

ของทุกคนมาผลิต 

แต่ระบบขายตรงมีข่าวเสียหายเยอะ กลัว      

จะพังมั้ย 

เราขายตรงแต่ไม่ได้ขายฝัน เราขายตรงอยูกั่บ

ความเป็นจรงิ เราขายตรงในจุดท่ีเราเป็นคนสว่าง 

คนมองเห็น ฉะนั้นเขาเลือกเองว่าจะเข้ามาลงทุน

กับเราหรือไม่ เราเลยไม่กลัว ถ้าเห็นว่ากระแสตก 

ไม่ดเีขาก็ไม่ลงทุน คอืมองว่าธรุกจิแบบนีมั้น Win-Win 

เราได้เขาก็ได้ เราไม่ได้ให้เขาสต็อกของของเรา 

แต่สิ่งที่เราจะท�าคือ เราต้องสร้างแบรนด์ให้ปัง    

ให้คนอยากได้อยากใช้ หลงัจากนัน้ เราแทบไม่ต้อง 

หาใครมาเป็นตัวแทนเลย เขาจะวิ่งเข้ามาหา       

เราเอง ยิง่ตามต่างจงัหวดั หาซือ้ค่อนข้างยากการใช้

ระบบตัวแทนก็จะท�าให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น  

แล้วจริงๆ แบรนด์ของคุณปังจากตรงไหน

ถ้าจะพูดคือปังจากตัวเรา คือเราใช้ตัวเอง    

เป็นแมสคอตของแบรนด์ เราไม่จ้างดารา หรือ    

เน็ตไอดอล กลุ่มแฟนคลับก็ค่อนข้างตรงกับกลุ่ม

เป้าหมายของแบรนด์อยูแ่ล้ว เรากเ็ลยใช้แมสคอต 

ด้วยการไลฟ์หรือถ่ายรูปว่า เราใช้มันจริงๆ แล้ว

ด้วยความท่ีเป็นคนท่ีผวิค่อนข้างขาว มนัค่อนข้าง

สร้างความน่าเช่ือถือกับครีมไปอีก เราไลฟ์สด     

ให้ดูเลยว่าเราใช้จริง หลังจากน้ันคนก็แชร์ต่อ     

กันไป จากคนท่ีชื่นชอบเราเขาไปให้ญาติใช้ก็

กระจายต่อไปค่อนข้างไว

อะไรคือจุดเด่นที่ท�าให้มีคนติดตามคุณเยอะ

คือเราไม่เคยคิดว่าเรามีจุดเด่นอะไรท่ีคนจะ

มาติดตามเราขนาดนั้น แต่ที่มาติดตามเพิ่มขึ้น

ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากไลฟ์สไตล์เราที่ไม่เหมือน

คนอื่น เราท�างาน เรียนหนังสือ แล้วเราโพสต์เป็น

แรงบนัดาลใจให้คนรุ่นใหม่ คอืเราอยากให้คนมอง

เน็ตไอดอลใหม่ ไม่ใช่เป็นเหมือนคนที่คนอื่น      

เหมารวม เลยค่อนข้างระวังเรื่องภาพของตนเอง

เวลาจะลงอะไร พอดเีรยีนนเิทศศาสตร์สายพีอาร์ 

แต่ถามว่าเราถนดัเขยีนข่าวกไ็ม่ใช่ เราถนดัในการ

พูดมากกว่า มีจิตวิทยาในการพูด ซึ่งการที่เรารู้

จุดแข็งของตัวเราเองแล้วมาท�างานด้านโซเชียลฯ 

ท�าให้เรารู้ว่าจะต้องท�าคอนเทนต์แบบไหน เรา

ค่อนข้างโชคดีกว่าคนอื่น

แล้วคอนเทนต์แบบไหนที่คนชอบ

คอนเทนต์ส่วนตัวเราจะเป็นคนครีเอตเอง      

คอืการท�าคอนเทนต์ขึน้อยูกั่บกลุม่เป้าหมาย ซึง่กลุม่

เป้าหมายของเราเป็นสไตล์วัยรุ่นใสๆ ฉะนั้นเขา

จะชอบเราเรื่องความงาม ชอบให้เราสดใส ร่าเริง 

เขาชอบไลฟ์สไตล์ ชอบทีเ่ราพาเขาไปไหน ฉะนัน้
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คลิปเราต้องสดใส มีเรื่องแต่งหน้า มีเรื่องสวยๆ 

งามๆ ซึง่ถ้าเป็นเรือ่งพวกนีย้อดววิวดีิโอเป็นแสนๆ 

แล้วปกตจิะเป็นคนค่อนข้างมพีืน้ทีส่่วนตัวมากๆ เมือ่

เทยีบกบัคนอ่ืน บางอย่างไม่เคยบอกเลยว่าเราใช้อะไร 

แล้วพอวันหนึ่งมาท�าคลิปวิดีโอใช้โน่นนีน่ัน่ เขายิง่

รู้สกึตืน่เต้น เลยยิง่ได้รบัความสนใจ ตวัเรากเ็หน็ว่า

เป็นอย่างนีเ้ลยเลอืกทีจ่ะต่อยอดอาชพีนี้   

  

แต่เหมอืนคุณเล่นกบักระแส จะมปัีญหาท�าให้

ธุรกิจไปได้ไม่ไกลมั้ย

เราก็ปรึกษากับเพ่ือนเหมือนกันว่า เราคิดว่า

มนัจะเป็นกระแสแค่ชัว่วบู เวลากระแสมาคนกแ็ห่

ไปตรงน้ัน แต่สดุท้ายมันอยู่ไม่นาน เราเลยพยายาม

วางวิชัน่เพ่ือให้มันอยูไ่ด้ด้วยตวัมนัเอง เราต้องการ

ทีจ่ะขายผูบ้รโิภค ขณะเดียวกันในเมือ่เราเลอืกท�า

ระบบการขายแบบนี้ก็ต้องใส่ใจทั้งคู่ให้ไปด้วยกัน

ให้ได้ เราเลยเลอืกคณุภาพ หลงัจากคณุภาพดแีล้ว

ตัวแทนก็จะมาหาเราเอง ซึ่งเมื่อกลางปีเราเจอ

วิกฤตคือ เราคิดว่าของมีคุณภาพยังไงก็ขายได้ 

แล้วมุ่งไปที่ส่งตรงถึงผู้บริโภค ไม่ต้องการให้ของ

ไปกองอยู่กับตัวแทน แต่เราลืมมองไปว่าเราขาย

ได้ทุกวันนี้เพราะตัวแทน มันเหมือนเรามองข้าม

ไป เพราะตัวแทนเริ่มไม่แอ็กทิฟกับแบรนด์แล้ว

ท�าให้ยอดขายลดลงมาก กค่็อนข้างวิกฤต เราเลย

ต้องมองใหม่ วางแผนใหม่ให้ควบคู่ไปด้วยกันคือ 

เราสร้างโปรฯ ใหม่ จากแต่ก่อนนานๆ จะมีโปรฯ 

เดยีวแจกทองคร้ังเดยีวจบ แต่ตอนน้ีเราสร้างโปรฯ 

ทุกเดือนแล้วให้มากขึ้น เช่น สต็อกแค่ 50 หลอด

ได้แล้วแหวน 1 วง จากแต่ก่อนต้องเปิดบลิจ�านวน

มาก รวมแล้วมีตัวแทนเกือบ 600 คน 

แต่สุดท้ายจริงๆ ถ้าวันใดท่ีกระแสมันหาย 

ตัวแทนยอดขายลดลงในวันนั้นเราวางแผนที่จะ

ไปสูอ่อฟไลน์ เช่น เข้าร้านอฟีแอนด์บอยหรอืไปท่ีอืน่ 

ซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะไปตรงนั้นต่อได้

    

อะไรคือสิง่ทีย่ากทีส่ดุในการท�าธรุกจิของคุณ

ยากทีสุ่ดคอืจะท�ายงัไงให้ธรุกจิอยูไ่ปได้นานๆ 

เป็นสิ่งที่กังวลมาก เพราะเราไม่มีพื้นฐาน ความรู้

เกีย่วกบัธรุกจิน้อยมาก เลยต้องอาศัยคอยถามคน

อืน่ๆ ถามญาติๆ คนรอบตวัท่ีท�างานอยู่แล้ว แล้ว

เป็นคนที่ไม่มีความเป็นนักธุรกิจเลย ไม่กล้าเสี่ยง

กบัอะไรเลย ต้องการความชวัร์ทกุเรือ่ง เลยต้องหา

หุ้นส่วนคือท้ังครีมกันแดดก็เป็นเพื่อนมาหุ้นด้วย 

ตอนหลังเปิดร้านขายเสื้อที่สยามสแควร์ วัน ก็ได้

พีค่นหนึง่มาหุน้ด้วย เพราะเราไม่ถนดัในธรุกจินัน้

ก็ต้องหาพาร์ตเนอร์ที่เขาเคยท�ามาก่อนเพื่อให้ได้

ประสบการณ์ เรียกว่าเพื่อนอยู่เบื้องหลัง เราอยู่

เบือ้งหน้า เขาบริหารในสว่นที่เราอ่อน สว่นตวัเรา

ถนดัเรือ่งการโปรโมต การตลาดกท็�าในส่วนน้ันไป 

แต่โดยส่วนตวัคนทีท่�าอะไรวางแผนนะ ทัง้ส่วนตวั

และธุรกิจแล้วก็เดินตามนั้น อย่างเวลาจะออกไป

ข้างนอกกต้็องวางแผนว่าจะออกไปกีโ่มง ไปถงึแล้ว

ท�าอะไรบ้าง การท�าธรุกจิก็จะคดิและวางแผนก่อน

อย่างที่เล่า คือเราถูกเลี้ยงมาแบบนี้ด้วย 

คุณคิดว่าตัวเองมาไกลมากมั้ย 

ไกลมาก มันเกินฝันไปมาก อายุ 24 ปี เรามา

ยืนจุดที่เป็นซีอีโอ มีบริษัทของตนเอง ตอนแรก
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เหมือนเป็นใบเบิกทาง

ให้เราประสบความส�าเร็จไวกว่าคนอื่น

คนอื่นท�าธุรกิจอาจจะเริ่มจากศูนย์

ศูนย์นี่ไม่ได้หมายถึงเงินทุน

แต่หมายถึงช่องทางการจัดจ�าหน่าย

เขาต้องเริ่มจากศูนย์

แต่เราเริ่มจาก 50 หรือ 100 ได้เลย

วางแผนชีวิตว่าเรียนจบปริญญาตรี จะเรียนต่อ

ปริญญาโทแล้วจะสอบแอร์โฮสเตส เพราะเรา      

ไม่ได้มธุีรกจิของครอบครวั จะเริม่ธรุกจิยงัไงกไ็ม่รู้ 

เรากว็างแผนชีวติเราอย่างนี ้แล้วเหมอืนชวีติพลกิ

มข่ีาวเรือ่งนัน้ กลายเป็นมาท�างานในโลกโซเชียลฯ 

ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยว่าการท�างานในโลก        

โซเชียลฯ จะได้เงนิ เราไม่รูว่้ามเีรือ่งแบบนีด้้วยเหรอ 

พอวันหนึ่งเราเข้ามาท�าก็มองว่า คงไม่ได้เป็น     

แอร์โฮสเตสแล้ว เอาจริงๆ นะเป็นแอร์โฮสเตส    

ได้เงินน้อยกว่าที่ท�าทุกวันนี้ แม้งานออนไลน์        

ไม่มั่นคงเราก็ต้องต่อยอดไปท�าอะไรท่ีค่อนข้าง

มั่นคงและได้เงินมากกว่า มาถึงจุดนี้ก็ภูมิใจมาก

เล่าเรื่องร้านเสื้อหน่อย

เพิ่งเริ่มเดือนกว่าๆ ทุกอย่างที่ท�าต่อยอดจาก

สิ่งที่ตัวเราเองถนัด อย่างอยู่ในวงการถ่ายเสื้อผ้า 

จะรู้ว่าร้านนี้เอาเสื้อจากตรงไหน ราคาตรงนี้เท่า

ไหร่ ซึ่งพี่ๆ ที่ท�างานด้วยเขาใจดีไม่มีกั๊ก เราก็จะ

รู้หมด ทน้ีีพออยากเปิดร้านเสือ้ผ้า กคิ็ดว่าออนไลน์

มาเยอะแล้ว เลยเบื่อออนไลน์ไม่อยากเริ่มจาก

ออนไลน์ เราอยากมีหน้าร้านรู้สึกว่ามันมั่นคง     

อันนี้ก็ค่อนข้างสวนทางกับคนอื่นที่ส่วนใหญ่เขา

จะเริ่มจากออนไลน์ก่อนแล้วค่อยไปออฟไลน์ แต่

กไ็ม่รูอ้กีว่าการทีม่หีน้าร้านจะต้องท�าอะไรบ้าง เรา

โชคดีไปปรกึษาพีท่ี่อยูใ่นวงการ เขาก็ให้ค�าแนะน�า 

เราก็เริ่มรู้แล้วก็เริ่มท�า แต่คิดแล้วล�าพังแค่ตัวคน

เดียวไม่รุ่งแน่ เพราะอย่างที่บอกเป็นคนไม่กล้า

เสีย่งแล้วกก็ลวัว่า เราจะรูไ้ม่พอ ไม่มปีระสบการณ์ 

เลยชวนพี่ที่เขาเปิดร้านอยู่แล้วที่สยามฯ มาเป็น

พาร์ตเนอร์เปิดร้านเสือ้ชือ่ Huhh ทีส่ยามสแควร์ วนั 

ด้วยกัน พอเปิดเป็นร้านคนก็ถามว่าไม่ขายบน

ออนไลน์เหรอ เขาอยู่ต่างจังหวดัไม่สะดวกเลย กเ็ลย

เปิดออนไลน์ พอมีออนไลน์ก็มีเข้ามาถามอีกว่า  

ไม่ขายส่งเหรอ เราก็ไม่อยากขายส่ง เพราะถ้า

ขายส่งมนัต้องสตอ็กของเยอะมาก ไม่ได้อยากท�า

แบบนั้น ล่าสุดมีมาขอซื้อแฟรนไชส์ คือมันเป็น

โอกาสมากกว่า เราไม่ได้อยากท�า แต่มีคนเข้ามา

ติดต่อจะทิ้งได้ไง เพราะเราได้เปรียบตรงที่เรามี

อทิธพิลในโซเชียลฯ เขาให้ความสนใจไลฟ์สไตล์เรา 

เขาจะค่อนข้างเชื่อม่ันในตัวเรา เช่ือม่ันในสไตล์

ของเรา มันเลยท�าให้ทุกอย่างดูง่ายไปหมด

คุณรู้สึกกดดันมั้ยกับการเป็นเน็ตไอดอล     

มาท�าธุรกิจ

คนติดตามเยอะก็เป็นข้อดีในการท�าธุรกิจ     

แต่ก็กดดันในเรื่องภาพลักษณ์ของเน็ตไอดอล         

ทีไ่ม่ดี เราไม่อยากให้ใครมองว่าเราเป็นเน็ตไอดอล

เลยจริงๆ เพราะเวลาที่พูดถึงเน็ตไอดอลภาพมัน

จะออกมาเป็นด้านลบ เราจะวางตัวไม่เหมือน    

คนอืน่ เราอยากให้มองเราอีกแบบ มองว่าเราตัง้ใจ

เรียน อยากให้เขาตั้งใจเรียนแบบเรา ท�าธุรกิจ   

แบบเรา วันหนึ่งเขาก็อาจจะเป็นเน็ตไอดอลได้   

แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ทุกคนอยากที่จะดังไว   

แล้วเวลามีคนต่อว่าหรือคอมเมนต์ด้านลบ

คุณรับมือยังไง

อย่างการท�าครีมกนัแดดถามว่า มนัมคีนแพ้มัย้ 

มันมีอยู่แล้ว อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์อาจจะมี 

ฉะนั้นเราจะมีวิธีรับมือ แต่ยังไงก็ตามก่อนหน้าที่

เราจะเข้าไปจดัการอะไร เขากจ็ะต้องว่าเราสาดเสีย

เทเสยีเรยีบร้อยแล้ว ทีเ่ราท�าคอืเราจะยืน่ข้อเสนอ

พาเขาไปทดสอบที่โรงพยาบาล ถ้าอยู่ต่างจังหวัด

จะมีรถไปรับเขาเลย คือเราต้องการรู้ว่าเขาแพ้   

ของเราจริงหรือเปล่า ซึ่งถ้าทดสอบแล้วว่าที่แพ้

ไม่ใช่จากครมีกนัแดดของเรา เขาต้องขอโทษแล้ว

มาโพสต์บอกคนอื่น แต่ถ้าแพ้จริงๆ ในกรณีที่เรา

ต้องรักษาคุณ เรายินดีจ่ายให้จนกว่าหน้าคุณ       

จะหาย ที่ผ่านมาก็มีเคสอยู่ต่างจังหวัด เรายื่น     

ข้อเสนอว่าให้เขาข้ึนมากรุงเทพฯ เขาไม่สะดวก

มา เขาขอเบิกเงินไปซื้อร้านขายยามาใช้เอง       

เราก็ให้เงินไปซื้อ 

ต่อจากนี้คุณจะท�าอะไรอีกบ้าง

ตอนนี้เราก�าลังจะท�าครีมกันแดดให้เป็น          

ฮาลาล เพราะต้องการขยายกลุ่มลูกค้าไปยัง       

คนมุสลิม ซึ่งจากที่เราศึกษามาคนกลุ่มนี้จะมี

จ�านวนมากแล้วเขาก็แต่งหน้า ตอนนีค้รีมกันแดด

ออกเพิ่มเป็นทาตัวมาก็ท�าระบบเดิม คือเรา           

จะมีสินค้าตัวเดียวแล้วเงียบๆ ไปเลยไม่ได้ เราก็

ต้องพยายามหาอะไรมาให้ตัวแทนจ�าหน่ายเพ่ิม

อีกเพื่อที่เขาจะไม่หันไปมองแบรนด์อื่น แต่ก่อน

หน้าน้ีเราก็รีเซิร์ชก่อนแล้วว่าตัวแทนเราต้องการ

ขายอะไร 
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ท�ำให้เรำสำมำรถโฟกัสกับกำรท�ำธุรกิจได้อย่ำงเต็มที่ 

ในช่วงเริ่มต้น ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการวาง

รากฐานของธุรกิจให้แข็งแรง สร้างแนวคิดเรื่องการบริการ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีความแตกต่างกับคู่แข่งในท้องตลาด เวลา

ที่อยู่ในมือของเรา จึงควรทุ่มไปที่การวางแผนบริหารจัดการภายใน

องค์กร กลยุทธ์ด้านการตลาด และเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเราต้องบรหิารจดัการ

ในรายวัน

หลีกเลี่ยงจำกสิ่งที่เรำไม่รู้ และยำกที่จะเข้ำใจ

ไม่ใช่ว่าเรือ่งการเงนิการบญัชไีม่มคีวามส�าคัญ แต่ศาสตร์ประเภทน้ี

เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ ช่วงแรกในการท�าธุรกิจ เราอาจยัง    

ไม่จ�าเป็นต้องเรยีนรูอ้ย่างลกึซึง้ แต่กค็วรมพีนกังานหรอืผูเ้ช่ียวชาญ

ด�าเนินงานด้านเอกสารให้อย่างเป็นระบบ และเรียบร้อย ภายหลัง

จากท่ีธุรกิจหรือร้านค้าเริ่มตั้งตัวได้ เราค่อยหันกลับมาศึกษา         

และท�าความเข้าใจทีละนิดก็ยังไม่สาย

ด้วยวิธีนี้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจะลดลง บางคนมองว่า         

ไม่ต้องการเสยีเงนิจ้างพนักงาน ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาด้านการเงนิ 

แต่ไม่เคยมองอีกมุมว่า หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา สิ่งที่เราต้อง

ชดเชยนอกจากตัวเงิน (ที่อาจจะมากกว่าค่าจ้าง) แล้วยังมีเรื่อง      

ชื่อเสียงองค์กร และเครดิตองค์กรด้วย

เหตุผลที่ Startup

แต่รูห้รอืไม่สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีเ่ราต้องคดิและวางแผนให้รอบคอบ

คือเรื่อง “การเงินการบัญชี” ท่ีต่อให้เป็นผู้ประกอบการมือเก๋า           

ทีโ่ชกโชนในวงการมานาน กอ็าจไม่สามารถท�าความเข้าใจได้ถ่องแท้

ทั้งหมด ดังน้ัน สิ่งที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรท�าคือ ต้ังใจศึกษา

เรือ่งการเงนิการบญัชใีห้ด ีแต่ถ้ามเีวลาไม่เพยีงพอ หรือมเีรือ่งทีต้่อง

ให้คดิและตดัสนิใจรออยูอ่กีมาก ลองจ้างพนกังานการเงนิและบญัชี 

หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชีมาช่วยเหลือ ก็เป็นทางออก    

ที่ดีไม่น้อย โดย 8 เหตุผลที่เราควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน          

การบัญชีในช่วงเริ่มต้นของการท�าธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ในช่วงแรกของการเริ่มต้นท�าธุรกิจ เวลาทุกนาทีนั้นมีคุณค่า  

อย่างมาก เราควรใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่องส�าคัญ เพื่อวางรากฐาน

ให้เข้มแขง็ สามารถสร้างรายได้และยกระดบัธรุกจิต่อไป ซึง่พนักงาน

การเงินและบัญชีจะช่วยให้เรามีเวลาบริหารจัดการเรื่องต่างๆ       

ของธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น  

ใครที่ก�ำลังใฝ่ฝันว่ำจะเลือกเส้นทำงชีวิต

มำเป็นผู้ประกอบกำรอย่ำงเต็มตัว คงมีเรื่องที่ต้องเก็บไปคิด

กันมำกมำยแน่นอน ไหนจะเรื่องเงินลงทุน ค้นหำท�ำเลที่ตั้ง 

ก�ำหนดรำคำ คิดโปรโมชัน ค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน 

วำงแผนธุรกิจ เรียกได้ว่ำมีหลำยอย่ำงที่จะเข้ำมำวนเวียนอยู่

รอบกำยให้เรำต้องใช้ควำมคิดยู่ตลอดเวลำ

ปรับสมดุลชีวิตกำรท�ำงำน 

หลงัจากทีเ่ราทุม่เทเรือ่งการท�าธรุกจิด้วยตวัคนเดยีวตลอดเวลา 

เราจะพบว่าเมื่อถึงช่วงเย็น ช่วงค�่า หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เราแทบ

จะไม่มีเวลาเหลือให้กับตัวเองหรือคนที่เรารักเลย การแบ่งงานให้    

ผู้อืน่ดแูลรับผิดชอบจะท�าให้เรามเีวลาดแูลร่างกายและจิตใจของตวัเอง

ให้มีความพร้อมในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีมุมมองที่แตกต่ำงคอยช่วยคิด

เราอาจคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองดีที่สุดแล้ว แต่          

เชื่อเถอะว่า การมีคนช่วยคิดและมองในมุมที่แตกต่างนั้น เป็นเรื่อง

ที่ดีและมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก

พนักงานบัญชีจะช่วยน�าข้อมูลทางการเงินมาสรุปให้เราได้       

เห็นว่า ในแต่ละเดือนเราได้รับเงินมาจากใครบ้าง จ่ายค่าอะไรไป

บ้าง ใครติด Credit Term กับเราบ้าง ติดอยู่กี่รายและรวมเป็น

จ�านวนเงินกี่บาท เงินหมุนเวียนทางธุรกิจมีเท่าไหร่ เงินสดในมือ

เหลอือยูเ่ท่าใด ท้ังหมดนีเ้พือ่ท�าให้เราได้คดิวเิคราะห์อย่างรอบด้าน

อีกครั้งว่า ควรท�าอะไรก่อนหลัง เครื่องจักรต้องรีบซื้อหรือไม่ ถ้าซื้อ

ไปเงินจะพอจ่ายค่าแรงพนักงานกี่เดือน ต้องติดตามเงินกับลูกค้า

รายใดบ้าง และจะได้เงินมาในช่วงวันที่เท่าใด ซึ่งข้อมูลและตัวเลข

เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญชนิดที่เราคิดไม่ถึงทีเดียว

มั่นใจได้ว่ำ กำรจ่ำยเงินของเรำจะตรงเวลำ

บางทีเราอาจต้องเดินทางไปพบลูกค้า มีนัดด่วน มีธุระส่วนตัว 

จนลืมจ่ายเงินหรือลืมไปรับเงินจากคู่ค้า แน่นอนว่า ไม่มีใครอยาก

ได้รบัผลกระทบจากการช�าระเงนิล่าช้าหรอืถกูเราลมืนดั เพราะฉะนัน้

พนักงานด้านการเงินจะช่วยให้เราเบาแรงและเบาใจในเรื่องนี้             

ได้เป็นอย่างดี

มั่นใจเรื่องแบบฟอร์มภำษี

ภาษ ีนบัว่าเป็นเรือ่งทีย่ากทีส่ดุส�าหรบัผูป้ระกอบการ และส�าหรบั

หลายๆ คน น่ีคือเรื่องที่ยากท่ีสุดในการท�าธุรกิจ แต่เราจะหมด

ปัญหาเรื่องแบบฟอร์มภาษี เอกสารแนบ การกรอก ขั้นตอนการยื่น 

ฯลฯ เพียงแค่เราจ้างพนักงานเอาไว้เท่านั้นเอง 

แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์กับหุ้นส่วน

หากเรามีหุ้นส่วนในการท�าธุรกิจมากกว่า 1 คน มีโอกาสท่ี    

ความคิดเรื่องการใช้จ่ายเงินจะไม่ตรงกันค่อนข้างสูง บางคนอาจ  

มองเรื่องการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรในการผลิต อีกคนมองเรื่อง

การตลาดออนไลน์ ขณะทีอ่กีคนมองว่ามยีอดขายสูง แต่ท�าไมเงนิสด

ถึงเหลืออยู่ในบัญชีไม่มาก ทั้งหมดนี้ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น พนักงานการเงินและบัญชีสามารถให้   

ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เหล่าน้ีกบัหุน้ส่วนทกุคนเพือ่ให้สามารถท�าความ

เข้าใจได้ตรงกัน

ช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

แม้ว่าเราจะคิดว่าเราช่วยประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับ

องค์กรหรือการท�าธุรกิจในทุกๆ ทางจนสุดความสามารถแล้ว แต่

เชื่อเถอะว่า พนักงานการเงินและบัญชีช่วยได้มากกว่านั้น เพราะ

เขามีความรู้ ช่วยอุดช่องว่างความผิดพลาดจาก Human Error ใน

เรื่องต่างๆ จากเจ้าของธุรกิจที่ยังไม่ช�านาญได้อย่างแน่นอน

ควรมีพนักงำนกำรเงินและบัญชี

Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล
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เพื่อนสนิท 3 คน ได้แก่ วริศรา ตันตราธิวุฒิ, ธนัญญา เครือบัว  และ นิธิ สัจจทิพวรรณ 

จึงร่วมมือกันเปิด COOKIT ชุดท�ำอำหำรเสิร์ฟถึงบ้ำนขึ้นมำ 

 “เร่ิมจำกท่ีนิธิเขำไปเรียนต่อที่อเมริกำและเข้ำใจควำมต้องกำรของคนที่อยู่        

คนเดียวว่ำ เวลำจะท�ำอำหำรเองแต่ละครั้งท�ำแล้วจะมีของเหลือใช้ไม่หมด เขำเลย

ลองสั่งบริกำรแบบนี้ซึ่งท่ีอเมริกำมีอยู่เยอะมำกมำลองท�ำดูก็ชอบมำก พอกลับมำ

เมืองไทยเห็นว่ำยังไม่มีใครท�ำ เรำก็เลยรวมตัวกันเปิดเว็บไซต์ cookitdelivery เพื่อ

ส่งชดุท�ำอำหำรถึงบ้ำน ซึง่จรงิๆ แล้วตลำดนีท้ีอ่เมรกิำเป็นตลำดใหญ่มำก มเีจ้ำใหญ่ๆ 

ประมำณ 10 เจ้ำ แต่ที่โน่นจะวำงโพสิชันนิ่งว่ำ กำรสั่งชุดท�ำอำหำรจะเป็นกำรประหยัด

เงิน เพรำะท�ำที่บ้ำนจะถูกกว่ำออกไปกินนอกบ้ำน แต่ของเรำจะต่ำงออกไปคือ เรำวำง       

โพสิชันนิ่งว่ำเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ ท�ำอำหำรเองจะได้ของที่มีคุณภำพและมีประสบกำรณ์

ที่ดีกว่ำ” วริศรำเล่ำที่มำของ COOKIT 

ส�ำหรับข้อดีของชุดท�ำอำหำรดิลิเวอรีนั้น ธนัญญำ อธิบำยว่ำคือกำรที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงิน

ซื้อวัตถุดิบจ�ำนวนมำก ซึ่งกำรซื้อวัตถุดิบบำงตัวจะต้องซ้ือมำยกขวดบ้ำง ยกแพ็กบ้ำง ท�ำให้       

มีของเหลือใช้ไม่หมด หรือบำงครั้งก็หำซื้อวัตถุดิบไม่ได้ เพรำะ COOKIT จะชั่ง ตวง วัดวัตถุดิบ

ให้พอดปีรมิำณเท่ำทีจ่�ำเป็น ช่วยลดเวลำเตรยีมวตัถุดบิต่ำงๆ และยังช่วยลดเวลำในกำรเก็บกวำด    

ของเหลือ ที่ส�ำคัญคือ ยังมีวิธีท�ำโดยละเอียดพร้อมภำพประกอบให้ด้วย ซึ่งสูตรอำหำรน้ี             

จะมำจำก 2 ส่วนคือ เชฟของ COOKIT เอง และสูตรจำกร้ำนอำหำรที่เป็นพำร์ตเนอร์ เช่น      

ร้ำนอำหำร Kloset Cafe ร้ำน Kin-d! เป็นต้น

“ในช่วงแรกนั้นผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่ำไหร่ เพรำะเมนูที่คิดไม่ตอบโจทย์คนไทยคือ เรำมีเมนู

อำหำรไทย แต่ผู้บริโภคคนไทยคิดว่ำเมนูพวกนี้สำมำรถหำซื้อกินง่ำย ไปที่ไหนก็เจอ เรำเลย

พยำยำมปรับเปลี่ยนเมนูให้มีควำมเป็นนำนำชำติมำกขึ้น เป็นเมนูอำหำรที่วัตถุดิบไม่ค่อยมี      

ติดบ้ำน หลังจำกน้ันผลตอบรับก็ดีขึ้น เพรำะคนเห็นว่ำมันมีควำมแปลกใหม่ เมนูเรำตอนนี้         

มีเกือบ 100 เมนูท้ังไทย ญี่ปุ่น เกำหลี อินเดีย หลำกหลำยมำก และจะมีใหม่เข้ำมำเรื่อยๆ      

ขณะที่ลูกค้ำจะมี 2 แบบคือ แบบทั่วไป ซึ่งจะต้องสั่งล่วงหน้ำ 1 วัน และแบบสมำชิกซึ่งสมัคร

เป็นรำยเดือน เดือนหนึ่งส่ง 4 สัปดำห์  ตอนนี้เรำมีออร์เดอร์ประมำณ 200 ออร์เดอร์ต่อสัปดำห์” 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ธุรกิจจะเริ่มไปได้ดีแต่กำรท�ำธุรกิจนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย ซึ่งธนัญญำแชร์ข้อมูล

ให้ฟังว่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหำเรื่องกำรจัดกำร โดยเฉพำะของสดที่จะต้องพยำยำมส่งให้เร็ว

ที่สุด โดยตอนนี้กำรสั่งของจะใช้วิธีเปิดรับออร์เดอร์ก่อนหนึ่งวัน และเมื่อปิดรับออร์เดอร์ ก็จะ

ท�ำกำรสั่งของกับซัพพลำยเออร์และรีบแพ็กจัดส่งให้ลูกค้ำทันที แต่เนื่องจำกว่ำมีลูกค้ำหลำยคน

บ่นว่ำ กำรสั่งล่วงหน้ำหน่ึงวัน ท�ำให้ไม่สะดวกเพรำะไม่แน่ใจว่ำวันนั้นจะกลับบ้ำนเร็วหรือไม่       

ดังนั้น จึงก�ำลังปรับวิธีกำรสั่งอำหำรล่วงหน้ำเหลือ 4-5 ชั่วโมงเท่ำนั้น เพื่อแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ 

นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำต้นทุนวัตถุดิบซึ่งจะเหวี่ยงขึ้นลงตำมฤดูกำล โดยได้แก้ปัญหำด้วยกำร

พยำยำมน�ำเสนอเมนูให้สอดคล้องกับฤดูกำลด้วย   

ทั้งนี้ ธนัญญำบอกว่ำ เนื่องจำกว่ำตอนนี้ COOKIT เป็นเจ้ำเดียวในตลำดและกำรตอบรับ      

ดีมำกขึ้นเรื่อยๆ จึงตั้งใจว่ำภำยในสิ้นปีจะขยำยไปต่ำงจังหวัด โดยจะปักหมุดที่เชียงใหม่         

และภูเก็ตก่อน

“ทัง้ลกูค้ำและพำร์ตเนอร์ต่ำงจงัหวดัเรยีกร้องมำเยอะ คอืมร้ีำนอำหำรทีโ่น่นอยำกท�ำโมเดลน้ี

เหมือนกัน เขำอยำกให้เรำไปท�ำโดยอำจจะเป็นลักษณะแฟรนไชส์หรือพำร์ตเนอร์ ซึ่งถ้ำเรำ       

ได้ไปท�ำก็คิดโมเดลเอำไว้ว่ำ เรำจะรับซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น รับผักออร์แกนิกจำก

เชียงใหม่ นอกจำกนี้ ตอนนี้ก�ำลังขยำยเข้ำไปจับกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติที่ท�ำงำนในไทยด้วย     

ซึ่งต้องเตรียมเพิ่มในเรื่องภำษำ เช่น คนญี่ปุ่นคอนเทนต์ก็ต้องเป็นภำษำญี่ปุ่น เพรำะคนญี่ปุ่น    

มีกำรท�ำอำหำรที่บ้ำนเยอะมำก” วริศรำกล่ำวในตอนท้ำย 

มาตรวัดพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่บ้าน 

อาจดูได้จากจ�านวนอาหารดิลิเวอรีที่ผุดข้ึนมามากมาย

และด้วยเห็นเทรนด์การเติบโตของการรับประทานอาหารที่บ้าน

ที่ยังมีคนอีกกลุ่มที่ชอบลงมือท�าอาหารด้วยตัวเอง

แต่ต้องการความสะดวกสบาย

www.cookitdelivery.com
cookitdelivery
cookitdelivery
@cookitdelivery
08-6038-0556

COOKIT
ชุดท�ำอำหำรเสิร์ฟถึงบ้ำน

Text :Ratchanee  / Photo : Otto
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Self-Employed

ในช่วงปีที่ผ่านมา

ศิลปะการเขียนตัวอักษร Calligraphy

ได้รับความนิยมอย่างมาก

จนในที่สุดก็กลายเป็นกระแส

งานอดิเรกยอดฮิตของคนยุคน้ี

และจากกระแสที่เกิดข้ึนท�าให้ Pica แบรนด์ปากกาคอแร้งแฮนด์เมดสัญชาติไทย        

ของ พิชชากร มีเดช และ มัลลิกา อินทจินดา พลอยขายดีไปด้วย

“เม่ือ 2 ปีก่อนเราเริ่มท�าปากกาคอแร้งขายภายใต้ชื่อแบรนด์ Pica ในช่วงนั้น   

ยอดขายหลักๆ มาจากกลุม่คนทีเ่ขยีน Calligraphy แต่เมือ่ปีทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั 

การเขยีน Calligraphy ได้รบัความสนใจมากขึน้ ปากกาคอแร้งของแบรนด์เลยขายดี

ตามไปด้วย ตอนนี้แบรนด์จึงมียอดขายจาก 2 กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าเดิม และ

กลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มเขียน Calligraphy ส�าหรับจุดเด่นที่ท�าให้ทั้งมือเก่าและมือใหม่      

ในวงการ Calligraphy เลือกใช้ปากกาคอแร้งของเรา คอื 1.ดไีซน์ร่วมสมยั 2.ด้ามปากกา

ท�าจากวสัดทีุเ่ป็นโลหะอย่างทองเหลอืง ทองแดง และสเตนเลส ซึง่หนกักว่าไม้และพลาสตกิ 

ท�าให้เขียนง่ายขึ้นและเขียนได้คมขึ้น และ 3.ตัวด้ามเป็นงานท�ามือทั้งหมด ส่วนหัวปากกา              

เป็นหัวปากกาขนาดมาตรฐานน�าเข้าจากต่างประเทศจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ” พิชชากรกล่าว

ตอนนี้แบรนด์ Pica มีปากกาคอแร้ง 2 แบบให้เลือกซื้อ คือ Dip Pen ปากกาคอแร้งแบบหัวตรง

เหมาะส�าหรับใช้เขียนงานท่ัวไปและวาดรูป และ Oblique Calligraphy Pen ปากกาคอแร้ง          

แบบหัวด้านข้างเหมาะส�าหรับใช้เขียนตัวอักษร Calligraphy นอกจากนี้ ในส่วนปลายด้ามปากกา

ของทั้งสองแบบจะมีส่วนที่เป็นไม้ ซึ่งมีทั้งแบบไม้สั้นและไม้ยาว โดยปากกาที่มีปลายด้ามแบบไม้ยาว

จะมีน�้าหนักเบากว่าปากกาที่มีปลายด้ามแบบไม้สั้น 

“นอกจาก 3 จดุเด่นหลักทีพ่ดูไป ปากกาแบรนด์ Pica ยงัมอีกีหนึง่จุดเด่นทีไ่ม่พดูถงึไม่ได้ นัน่คอื

ปากกาทุกด้ามถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนหัวปากกาได้ ผู้ใช้จึงน�าหัวปากกาขนาดมาตรฐาน

ของแบรนด์อื่นมาเปลี่ยนใช้กับปากกาของเราได้ นอกเหนือจากนี้ยังมีสินค้าอื่นที่ใช้ร่วมกับปากกา

ขายด้วย ซึ่งได้แก่ น�้าหมึกน�าเข้าที่มีความหนืดและความข้นในระดับที่เหมาะส�าหรับใช้ในงานเขียน

ตัวอักษร Pen Holder ที่วางปากกาซึ่งท�าจากหิน มีให้เลือกทั้งสีด�า สีเงิน สีทอง และสีทองแดง และ 

Refill กา ซึ่งเป็นกาแฮนด์เมดส�าหรับใส่น�้าหมึก” มัลลิกากล่าว

อย่างไรก็ดี เมือ่ถามถึงสดัส่วนลกูค้าของแบรนด์ พชิชากรตอบว่า ลกูค้าส่วนใหญ่ยงัคงเป็นคนไทย

ทีซ่ือ้ปากกาคอแร้งไปใช้เองและซือ้เป็นของขวญัให้คนพเิศษ โดยในหนึง่ชดุของขวญัจะประกอบไปด้วย

ปากกาคอแร้ง น�้าหมึก กระดาษโน้ต และ Pen Holder ส่วนชุดปกติจะประกอบด้วยปากกาคอแร้ง 

และแท่นวางปากกาซึ่งท�าจากไม้

“ลกูค้าของเรามาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางแรกเป็นช่องทางออนไลน์ทัง้จากเฟซบุก๊และอนิสตาแกรม 

โดยลูกค้าทีส่ั่งซ้ือผ่านช่องทางนีจ้ะเป็นคนท่ีใช้งานปากกาคอแร้งอยูแ่ล้ว ส่วนช่องทางทีส่อง คอื งานแฟร์

และงาน Flea Market ลูกค้าจากช่องทางนี้จะเป็นคนที่ไม่เคยใช้ปากกาคอแร้งมาก่อนหรือเพิ่งเริ่ม

หัดใช้ และโดยมากจะกลับมาซ้ืออีกครั้งแต่เปลี่ยนเป็นสั่งซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะรู้แล้วว่า   

ตัวเองถนัดใช้ปากกาคอแร้งแบบไหน” 

นอกจากนี ้ มลัลกิายังพดูเสริมถงึกลยทุธ์ทีใ่ช้ในการท�าตลาดออนไลน์ว่า โพสต์ต่างๆ บนโซเชยีล 

มีเดียของแบรนด์ Pica จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โพสต์ที่เกี่ยวกับการขาย และโพสต์ที่ให้ความรู้เรื่อง

การเขียน Calligraphy ไม่เพียงเท่านี้ ทั้งคู่ยังเตรียมจัดเวิร์กช็อปสอนเขียน Calligraphy โดยหวังว่า

จะได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากกลุม่ลกูค้าของแบรนด์และกลุ่มคนท่ียงัไม่เป็นลกูค้าแต่สนใจการเขยีน

ตัวอักษรสไตล์นี้ อีกทั้งการจัดเวิร์กช็อปยังท�าให้แบรนด์ได้ลูกค้าเพิ่ม เพราะผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้ลอง

ใช้ปากกาของแบรนด์ท�าให้เกิดประสบการณ์ที่น�าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อได้

“ช่วงนี้การเขียน Calligraphy ก�าลังอยู่ในกระแส ยอดขายของแบรนด์จึงเป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้า

กระแสซาลง ยอดขายของเราก็ไม่ได้ต่างจากปัจจุบันมากเพราะยังมีกลุ่มคนท่ีรักในการเขียน 

Calligraphy อยู่ แต่เพื่อให้แบรนด์มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เราจึงมีแผนที่จะผลิตเครื่องเขียน

อืน่ๆ ทัง้ทีเ่กีย่วและไม่เกีย่วกบัการเขยีน Calligraphy โดยวสัดทุีใ่ช้ในการผลติยงัคงเน้นวสัดปุระเภท

โลหะและไม้เหมือนเดิม”  

PICA
ปากกา Calligraphy สัญชาติไทย

Text : Kritsana S. / Photo : Otto

www.picastore.in.th
Pica pen 
Pica.pen
picamede@gmail.com
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Jones salad
สร้างความปังให้เพจ

ใครจะคิดว่าร้านสลัดในฟูดคอร์ตอย่าง Jones Salad

จะดังบนโลกโซเชียลมีเดียได้ด้วยการ์ตูนความรู้เรื่องสุขภาพ

ที่น�าเสนอผ่านลุงโจนส์พระเอกของเพจ โดยบางเรื่องมียอดแชร์สูงถึง 49,000 แชร์!

อะไรคือสูตรลับที่ท�าให้การ์ตูนเพจนี้ปัง กล้อง-อาริยะ ค�าภิโล

ซีอีโอและผู้ก่อตั้งร้าน Jones Salad มีค�าตอบให้

Text : Kritsana S.

เขียนสิ่งที่ลูกเพจอยากอ่าน

เจ้าของเพจต้องศึกษาว่า ลูกเพจสนใจเรื่องใดและน�าเรื่องนั้นมาโพสต์ เมื่อเป็นเรื่องที่สนใจ พวกเขา

จะเข้ามามีส่วนร่วมกับโพสต์เอง ตัวอย่างเช่น ลูกเพจ Jones Salad สนใจเรื่องสุขภาพ กล้องจึงโพสต์

ความรู้เรื่องสุขภาพเป็นหลัก

คอนเทนต์ต้องไวรัล

ในช่วงเริ่มต้นท�าเพจต้องหมั่นโพสต์บ่อยๆ เพื่อให้คนเห็น และต้องโพสต์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพคนจึง

จะกดไลค์เพจ ทั้งนี้ ถ้าท�าคอนเทนต์ให้เป็นไวรัลได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจะดีมาก เพราะท�าให้เพจเป็นที่รู้จัก

เร็วขึ้นเหมือนอย่างเพจ Jones Salad ท่ีโด่งดังเพราะการ์ตูนเรื่องความหิวสร้างพุง (ก�าเนิดพิภพพุง)         

ที่กลายเป็นไวรัลหลังจากโพสต์ไปไม่นาน โดยตอนนี้มียอดแชร์มากกว่า 31,000 แชร์ 

ท�าความรู้จักแพลตฟอร์มแต่ละโซเชียลฯ

เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโพสต์ให้เข้าถึงผู้ใช้โซเชียลฯ นั้นๆ ได้มากขึ้น เช่น เฟซบุ๊กโพสต์

ข้อความและภาพร่วมกันได้ อนิสตาแกรมโพสต์รปูภาพเป็นหลกั นอกจากน้ี ต้องโพสต์ให้ถกูช่วงเวลาด้วย 

เช่น วิดีโอควรโพสต์หลังเลิกงาน เพราะลูกเพจต้องใช้เวลาในการดู 

สร้างเอกลักษณ์ให้คอนเทนต์

เพราะท�าให้คนจ�าได้ว่า คอนเทนต์นั้นมาจากเพจไหน โดยวิธีสร้างเอกลกัษณ์ คือ ใช้ฟอนตเ์ดิมทุกครั้ง 

ใช้การ์ตนูตวัเดมิทกุโพสต์ และวางโลโก้ต�าแหน่งเดมิตลอด ส�าหรบัเอกลกัษณ์ทีก่ล้องสร้างให้กบัคอนเทนต์

เพจ Jones Salad คือ น�าเสนอความรู้เรื่องสุขภาพในรูปแบบการ์ตูนเข้าใจง่าย มีมุกฮาสอดแทรก และ

เล่าเรื่องผ่านลุงโจนส์ ตัวการ์ตูนประจ�าแบรนด์ที่มีคาแร็กเตอร์ใจดี ตลก และรักสุขภาพ ไม่เพียงเท่านี้ 

กล้องยังใช้ตัวการ์ตูนแทนศัพท์เฉพาะเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น ใช้การ์ตูนผีสตีฟ จอบส์ส่ือถึง 

Growth Hormones เพราะ Growth ออกเสียงคล้าย Ghost 

เช็กก่อนโพสต์

ถ้าท�าคอนเทนต์ประเภทอินโฟกราฟิกและการ์ตูนต้องเช็กความน่าสนใจก่อนโพสต์ทุกครั้งโดยเช็กได้

ด้วยตัวเองดังน้ี 1.ดีไซน์สวยงาม สีสันชวนอ่าน เช่น การ์ตูนเรื่อง มาเพาะพันธุ์แบคทีเรียในท้องเรา          

กันเถอะ แบคทีเรียในเรื่องกล้องใช้สีเขียวอ่อนเพื่อไม่ให้รู้สึกน่ากลัว ส่วนพื้นหลังเป็นสีน�้าตาลอ่อนเพื่อให้

ข้อความและการ์ตูนเด่น 2.เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เช่น ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง

ความสุข และ 3.เนื้อหามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยเฉพาะเพจเกี่ยวกับสุขภาพที่ต้องเน้นเร่ืองนี้            

เป็นส�าคัญ เพราะหากลูกเพจน�าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปปฏิบัติตามอาจได้รับอันตรายได้

ติดแฮชแท็ก

อย่างไรให้โดน

แบรนด์ออนไลน์ต่างๆ นิยมใช้แฮชแท็กในโพสต์เพราะช่วยเพิ่ม

โอกาสในการมองเห็น แต่กระนั้นก็ใช่ว่าโพสต์ที่ใช้แฮชแท็กจะถูก   

มองเห็นเท่ากัน ซึ่งสาเหตุของจ�านวนการมองเห็นที่ไม่เท่ากันมาจาก

การใช้แฮชแท็กผิดวิธี ถ้าเช่นนั้นมาดูกันว่าต้องใช้แฮชแท็กอย่างไร

ลูกค้าจึงจะค้นเจอโพสต์ของแบรนด์

ใช้แฮชแท็กตรงกลุ่มลูกค้า

การใช้แฮชแทก็ทีเ่จาะจงกลุ่มลูกค้ามผีลให้ลูกค้าตวัจรงิได้เจอกบั

แบรนด์ง่ายข้ึน เช่น ถ้าขายสินค้าแม่และเดก็ให้ใช้ #newmom เพราะ

คุณแม่ที่มีลูกแรกเกิดคือกลุ่มลูกค้าหลัก แต่ถ้าใช้ #parents จะได้

กลุ่มลูกค้าที่เป็นพ่อแม่ของเด็กทุกเพศทุกวัย

 Tips  ถ้ายังไม่รู้ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าหรือยังไม่มีแฮชแท็กประจ�าแบรนด์ แนะน�าให้ใช้

แฮชแท็กที่เกี่ยวกับภาพที่โพสต์ แต่ต้องใช้ไม่เกิน 2 แฮชแท็ก

ใช้แฮชแท็กฮิต

หนังสือเรื่อง The Complete Instagram Hashtag Guide for 

Business ระบุ การใช้แฮชแท็กยอดนิยมจะท�าให้โพสต์ถูกเห็นมากขึ้น 

เพราะผู้ใช้โซเชียลฯ ค้นหาข้อมูลที่สนใจด้วยแฮชแท็กยอดนิยมก่อน

แฮชแทก็อืน่ ส่วนผลลพัธ์การใช้แฮชแทก็ในแต่ละโซเชยีลฯ จะต่างกนั

ไป เช่น ถ้าใช้แฮชแท็กในโพสต์บนยูทูบและอินสตาแกรม ค�าอธิบาย

ภาพและวิดีโอจะได้รับความสนใจ และถ้าใช้แฮชแท็กในทวิตเตอร์ 

หัวข้อสนทนาจะน่าสนใจ

ใช้แฮชแท็กสั้นๆ

เช่น ร้านขาย Avocado Toast ให้ใช้ #avocadotoast หรือ 

#avotoast เพราะอ่านแล้วเข้าใจทนัทวีา่รา้นขายอะไร สว่นแฮชแทก็

ทีไ่ม่แนะน�าให้ใช้ คือ #AvocadoToastLovers เพราะยาวเกนิไป ไม่มี

ใครอยากเสียเวลาพิมพ์ และ #avocadotoasterstrudel เข้าใจยาก

และพิมพ์ยากเพราะใช้ค�าไม่คุ้นเคย ทั้งนี้ ไม่ควรเขียนแฮชแท็กยาว

กว่าแคปชัน เพราะจะถูกมองว่าเป็นสแปม

ไม่ต้องใช้แฮชแท็กกับทุกสิ่ง

อย่างที่รู้กันว่าแฮชแท็กช่วยให้โพสต์ถูกเห็นมากข้ึน แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าต้องใช้ในข้อความตอบกลับลูกค้าและโพสต์ที่แชร์มา 
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Startup ไทย IOt รายแรกรุกตลาดโลก
โพโมะเฮาส์ นบัเป็น Startup ด้าน IOT (Internet 

of Things) สัญชาติไทยรายแรกท่ีสามารถ             

น�าสินเค้าเข้าสู่ตลาดโลกได้ส�าเร็จ ด้วยการพฒันา

นาฬิกาป้องกันเด็กพลัดหลง โดยเปิดตัว          

POMO Kids Watch ในรุ่นแรกเมื่อ 2 ปีก่อน      

ซึ่งในขณะนี้มียอดผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ราย

ใน 20  ประเทศ 

แรงบันดาลใจที่ท�าให้ ฉัตรชัย ตั้งจิตตรง 

กรรมการบริหาร บริษัท โพโมะเฮาส์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ�ากดั (สงิคโปร์) เดนิเข้ามาในสายงานน้ี

เกดิจากประสบการณ์จรงิทีเ่กอืบจะต้องพลดัหลง

กับลูกสาวในขณะเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้น

เขาจงึรวมทีมงานทีเ่ช่ียวชาญด้านซอฟต์แวร์ส�าหรบั

กลุ่มเด็กและครอบครัว ช่วยกันคิดค้นผลิตภัณฑ์

ที่ป้องกันปัญหาเด็กหายจากต้นเหตุ จึงเป็นที่มา

ของ POMO Kids Watch เมื่อ 2 ปีก่อน ก่อนจะ

ต่อยอดออกมาเป็น POMO Bebe เพื่อขยายไป

ยังกลุ่มเด็กแรกเกิด โดยมีความโดดเด่นอยู่ที่เป็น

เครื่องติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิด และ

ช่วยวัดอุณหภูมิให้กับเด็ก รวมถึงรุ่น Moji, R2    

และ Waffle ซึ่งทั้ง 3 รุ่นนี้ได้ถูกส่งไปตีตลาด       

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว   

ส�าหรับไฮไลต์ที่น่าสนใจในปีนี้คือ รุ่น Waffle 

ซึ่งใช้เวลาในการออกแบบมากว่าปีครึ่งเพื่อให ้   

ออกมาตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้งาน โดยรวม

เอาไฮไลต์เด่นๆ เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสี     

การ DIY หน้าจอได้เอง ฟังก์ชัน Take Me Home 

ทีเ่มือ่เดก็หลงทางสามารถกลบับ้านได้ตามโปรแกรม

ที่เซ็ตไว้ในนาฬิกา นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมมือ

กับ San-X เพื่อน�า Rilakkuma มาสร้างสีสันออก 

Waffle Watch Face และ Watch Band Limited 

Edition รุ่น Rilakkuma ซึ่งนับเป็นครั้งแรก          

ในประเทศไทยอีกด้วย

ทัง้นี ้ฉัตรชัยเลือกท่ีจะเข้าไประดมทนุรุน่ Waffle 

ในคราวด์ฟันดิง้ Kickstarter โดยใช้เวลาเพยีง 30 วนั 

สามารถระดมทุนได้ถึง 1.2 แสนดอลลาร์ฯ จาก 

1,000 Backers ใน 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งฉัตรชัย

บอกว่า น่าจะเป็นคนไทยท่ีสามารถระดมทุนได้

มากที่สุดในแพลตฟอร์ม Kickstarter โดยเหตุผล

ทีเ่ข้าไประดมทนุในคราวด์ฟันดิง้กเ็พราะต้องการ

ทดลองอะไรใหม่ๆ ซึ่งท�าให้เห็นว่า จริงๆ แล้วยัง

มีช่องทางอีกมากมายส�าหรับ Startup ไทยที่จะ

หาเงินทุน และไม่ยากอย่างที่คิด ที่ส�าคัญคือ การ

ระดมทนุ Kickstarter ครัง้นีท้�าให้ได้รบัความสนใจ

จากทางญี่ปุ่นเป็นจ�านวนมาก และได้มีตัวแทน

จ�าหน่ายบางรายได้ตดิต่อมาเพือ่น�า POMO Waffle 

เข้าไปจ�าหน่ายในญี่ปุ่นแล้ว

  หลงัจากประสบความส�าเรจ็ในการท�านาฬิกา

ส�าหรับเด็ก ฉัตรชัยได้วางแผนขยับตัวไปสู่          

การพัฒนานาฬิกาส�าหรับผู้ใหญ่ โดยเปิดเผยว่า 

ทางบริษัทก�าลังอยู่ในช่วงพัฒนา POMO Latte 

นาฬิกาส�าหรับผู ้ใหญ่เพื่อเจาะตลาดสินค้า          

ไลฟ์สไตล์ส�าหรับผู้ใหญ่ในระดับไฮเอ็นด์ ที่เพ่ิม

ฟีเจอร์การตรวจเช็กสุขภาพ เช่น วัดความดัน      

วัดค่าออกซิเจน ฯลฯ และมี 3G ในตัวโดยไม่ต้อง 

เชือ่มต่อกับสมาร์ทโฟน อกีท้ังวางแผนทีจ่ะเข้าไป

ระดมทุนใน Kickstarter อีกครั้งในปีหน้า   

โพโมะเฮาส์
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Text : Kritsana S. / Photo : Otto

สตูรลบัความส�าเร็จของ

ปิยะเลิศ ใบหยก

ปิยะเลิศ ใบหยก เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่คุ้นหน้ากันดีตามหน้าสื่อต่างๆ

ปัจจุบันเขาไม่เพียงด�ารงต�าแหน่งรองประธานกลุ่มใบหยก ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานโรงแรมในกลุ่มโรงแรมใบหยกเท่านั้น

หากยังน�าเข้าแบรนด์อาหารและขนมญี่ปุ่นอีกหลายแบรนด์ซึ่งความส�าเร็จของเขามาจากความลับเหล่านี้

“ผมชอบอาหารและขนมของประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด เพราะ

มีรสชาติอร่อยถูกปาก และจากความชอบนี้ท�าให้ผมเกิดความ

สนใจท่ีจะท�าธุรกิจเก่ียวกับอาหารและขนมญี่ปุ่น ซ่ึงตอนนี้ผม   

น�าเข้าแบรนด์อาหารและขนมญี่ปุ ่นอย่างอิคโคฉะ ราเมน           

ร้านราเมนหมูแผ่อนัดับ 1 ของเมืองฮากาตะ ร้านอาหารญีปุ่น่เซไค 

โนะ ยามะจัง และพาโบล แบรนด์ชีสทาร์ตที่ก�าลังเป็นท่ีนิยม    

ของลูกค้าชาวไทยในขณะนี้ โดยจุดเด่นของชีสทาร์ตแบรนด์นี้   

อยูท่ีร่สชาติอร่อยถูกปากคนไทย เป็นขนมทีร่บัประทานง่าย และ

มีความใกล้ตัวคนไทยมากกว่าขนมฝรั่ง นอกจากน้ี ผมยังท�า

แบรนด์ร้านอาหารญีปุ่น่ในชือ่ อชุดิายะ ราเมน ซึง่เป็นร้านราเมน

ทีไ่ด้เชฟฝีมอืดจีากประเทศญีปุ่น่อย่างเชฟอชุดิะเป็นผูค้ดิค้นสตูร”

“ผมไม่ถนัดท�างานผ่านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สมาร์ทโฟน       

จงึกลายเป็นอปุกรณ์ส�าคญัทีข่าดไม่ได้ ผมท�างานผ่านสมาร์ทโฟน

ตลอด เช่น เช็กตารางงาน เช็กอีเมลและตอบกลับ เช็กความ 

ถูกต้องของงาน ตลอดทั้งสั่งงานก็สั่งผ่านไลน์ สมาร์ทโฟนท�าให้

ผมท�างานได้ง่ายขึ้น เพราะพกติดตัวตลอดจึงสามารถท�างาน     

ได้ทุกที่ ทั้งนี้ อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือกท�างานผ่านสมาร์ทโฟน 

เพราะต้องการพิสูจน์ประโยคที่ว่า ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น      

จะท�างานไม่ได้นั้นจริงหรือไม่ ซ่ึงผลที่ได้จากการพิสูจน์คือ        

ไม่จริง เพราะคุณพ่อของผม รวมทั้งผมเองก็สามารถท�างานได้

โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์”

 “หลงัจากทีเ่รยีนจบผมกเ็ข้ามาท�าธรุกิจของครอบครวัโดยมี

คณุพ่อเป็นผูท้ีค่อยสอนและให้ค�าแนะน�าในเรือ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ

การท�าธุรกิจ โดยส่ิงที่คุณพ่อพูดย�้าอยู่เสมอคือ ต้องควบคุม       

ค่าใช้จ่ายในการท�าธรุกิจ จะลงทนุอะไรต้องรู้ข้อจ�ากัดของบรษิทั 

ต้องมองการณ์ไกล ต้องคิดแผนรับมือกับเคสแย่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

และต้องลงทุนในขอบเขตที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น โปรเจกต์       

รโีนเวตอพาร์ตเมนต์ให้เป็นโรงแรม ผมต้องรโีนเวตอพาร์ตเมนต์ 8 

ชั้นที่มีห้องต่างๆ กว่า 200 ห้องในงบที่จ�ากัด หากรีโนเวตห้อง

ทัง้หมดในครัง้เดียวจะใช้จ่ายเกนิงบอย่างแน่นอน ดังนัน้ จึงเลอืก

รีโนเวตในลักษณะพี่เลี้ยงน้อง นั่นคือ รีโนเวตทีละ 2 ชั้น เมื่อ      

2 ชั้นแรกท�าก�าไรได้ก็น�าก�าไรที่ได้มารีโนเวต 2 ชั้นถัดไป”

 “ธุรกิจของครอบครัวมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นค่อนข้างมาก คุณพ่อ

จึงตัดสินใจส่งผมไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะหาก

ผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็จะส่งผลให้ท�าธุรกิจได้ง่ายขึ้น และการไป

เรียนที่ประเทศญ่ีปุ ่นยังท�าให้ผมแตกต่างจากกลุ ่มเพ่ือน                

ทีส่่วนใหญ่เลอืกไปเรยีนทีป่ระเทศองักฤษ สหรฐัฯ และออสเตรเลยี 

ซึ่งความแตกต่างน้ีได้กลายเป็นแต้มต่อในการท�าธุรกิจกับชาว

ญ่ีปุน่ เพราะผมพูดภาษาญีปุ่่นได้ เข้าใจวฒันธรรมของชาวญีปุ่น่ 

และการได้ไปเรยีนทีป่ระเทศนียั้งท�าให้ผมมีระเบยีบวนิยัด้านการ

ท�างานและการใช้ชีวิตมากขึ้น”

 “ผมเล่นกีฬาเป็นแค่ 2 อย่าง คือ ฟุตบอล และสนุกเกอร์ 

ฟตุบอลเป็นกฬีาทีผ่มเล่นมาตัง้แต่เดก็ แต่เพราะเคยได้รบัอบุตัเิหตุ

ขาหักท้ังสองข้างจากการเล่นฟุตบอล ตอนนี้จึงไม่สามารถเล่น

ฟุตบอลได้จรงิจังเหมือนเมือ่ก่อน ส�าหรบัผมมองว่ากีฬาฟุตบอล

ช่วยสอนเรื่องการท�างานแบบทีมเวิร์ก หากต้องการให้งานที่ท�า

ประสบความส�าเร็จกจ็�าเป็นต้องมทีีมเวร์ิกท่ีดี ส่วนกฬีาสนกุเกอร์

ผมเร่ิมเล่นในช่วงท่ีเรียนปริญญาโทท่ีประเทศอังกฤษ โดย          

คนที่จะเล่นสนุกเกอร์ได้ดีนั้นต้องมีสมาธิในการเล่น ซึ่งเหมือน

กับการท�างาน หากมีสมาธิในการท�างาน งานก็จะออกมาดี      

แต่ถ้าวันไหนสมาธิหลุด งานที่ออกมาก็ย่อมไม่ดีเท่าที่ควร”

คุณพ่อ

สมาร์ทโฟน
ประเทศญี่ปุ่น

กีฬา

อาหาร
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HAPPY MIND

Text : Morning Dew

ปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เผชิญเมื่ออายุมากขึ้นคือ ความดันโลหิตสูง แล้วถ้าเป็นความดันต�่า

ล่ะ ต้องท�าอย่างไร ทีฉ่กุคดิขึน้มาเพราะมคีนใกล้ตวัหลายคนถาม ความจริงความดนัโลหติต�า่ หรอื Hypotension 

ไม่จัดเป็นโรค แต่เป็นภาวะอย่างหนึ่ง ปกติเวลาวัดความดัน จะมีการจดบันทึก 2 ตัวเลข เช่น 120/80 ซึ่งเป็น

ความดันปกติ ตัวเลข 120 คือแรงดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว ส่วนตัวเลข 80 คือแรงดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว 

คนที่ความดันต�่า ตัวเลขจะน้อยกว่า 90/60 

คนที่มีความดันโลหิตต�่าอาจจะมีอาการมึนศีรษะ หน้ามืด วิงเวียนมือเท้าเย็น มีเหงื่อออกมาก แต่บางคนก็

ไม่ออกอาการใดๆ ความดันโลหิตต�่ามีทั้งชนิดที่ต้องการการรักษาและไม่ต้องการการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ    

ทางที่ดีควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย

การดูแลร่างกายหากความดันโลหิตต�่า
 

 แจ้งแพทย์ทุกคร้ังเม่ือรับยาว่ามีอาการความดันต�า่ หากเกดิจากยาทีต้่องรบัประทานเพือ่รกัษาโรคประจ�าตวั
หรือเกิดจากอาหารเสริมบางตัว ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรลดยาหรือหาทางเลือกอื่นในการรักษา

 ด่ืมน�า้ให้เพยีงพอ เพราะความดนัต�า่เกดิจากร่างกายขาดน�า้ (Dehydration) ได้เช่นกนั เม่ือปริมาณของเหลว
ในร่างกายน้อย การไหลเวียนของเลือดลดลง หัวใจจะสูบฉีดโลหิตช้าลงท�าให้เลือดไปเลี้ยงสมอง         
และอวัยวะต่างๆ น้อย

 วธิีเพิม่ความดนัให้ตวัเอง ดืม่เครือ่งดืม่เกลอืแร่ หรอืสปอร์ตดรงิก์ทีม่เีกลอืเป็นส่วนผสม หรอืชงน�า้เกลอื
ดื่มด้วยสัดส่วนน�้า 1 แก้วประมาณ 250 มิลลิลิตรผสมเกลือคร่ึงช้อนชา เคร่ืองดื่มเหล่าน้ีช่วยเพ่ิม      
ความดันโลหิตได้

 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เพราะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะและท�าให้ร่างกายขาดน�้าได้

 พกัผ่อนให้เพยีงพอ หลีกเล่ียงการนอนดึก ความเหนด็เหน่ือยและการนอนไม่หลบัยิง่ท�าให้ความดนัโลหติ
ต�่าลง 

 เมื่ออยู่ในอิริยาบถใดนานๆ หากต้องเปล่ียนท่าควรท�าช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง เช่น เวลานั่งพับเพียบนานๆ 
หรอืก่อนลกุจากทีน่อน อย่าลกุกะทนัหนั อาจท�าให้เกดิอาการหน้ามดืเพราะความดนัตกจากการเปลีย่นท่า 

 หลีกเล่ียงการยนืนานๆ เนือ่งจากท�าให้เลอืดไปคัง่บรเิวณขามากเกนิไป ควรสวมถงุน่องหรอืถงุเท้าแบบ
ซัพพอร์ตเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

 ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรง กระแสโลหิตไหลเวียนทั่วร่างกาย

 โภชนาการก็ส�าคัญ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การขาดสารอาหารประเภทโปรตีน และวิตามิน
บางชนิดโดยเฉพาะวิตามินบีและซีท�าให้หลอดเลือดไม่แข็งแรง 

 หากความดันลดหลังอาหาร ควรเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ จากมือ้ใหญ่ 3 มอืเป็นมือ้ย่อยและถีข่ึน้ เพราะ
หลังรับประทานอาหาร เลือดในร่างกายจะไปสะสมท่ีกระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหาร            
เพื่อช่วยย่อย 

HEALTHY BODY

Text : น�้ำค้ำง

คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ บางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะ แต่เป็นที่ทัศนคติ       

และพฤติกรรม สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวัน บางทีก็บั่นทอนความสุขในชีวิตโดยไม่รู้ตัว           

มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ควรได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อท�าให้ชีวิตดีขึ้น

 จมอยู่กับอดีต

ช่วงเวลาแห่งความสขุหรอืความรูส้กึดีๆ  หลายครัง้ก็มเีหตใุห้ต้องยตุลิง จนท�าให้

หลายคนตกอยูใ่นภาวะสูญเสียและท�าใจไม่ได้ ยังเสียดาย บอกเลยว่าไม่มปีระโยชน์

อะไร สิ่งที่ควรท�าคือยอมรับความจริง ปล่อยวาง แล้วก้าวเดินต่อไป

 จมอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่

ไม่ว่าจะเป็นคู่รกั เพือ่น หรอืคนรูจ้กั เมือ่คบกนัแล้วลองชัง่น�า้หนกัดวู่าระหว่าง

สุขกับทุกข์ อันไหนมีมากกว่ากัน ถ้าคบแล้วไม่สบายใจ บั่นทอนจิตใจ บางครั้ง

อาจถึงเวลาต้องเลือก ตัดความสัมพันธ์ที่ไม่จ�าเป็นทิ้งไป ดีกว่าทนคบแล้วท�าให้

เสียสุขภาพจิต

 แก้ต่างให้ตัวเองเสมอ

บางทีกต้็องยอมรบัว่าปัญหาล้วนเกดิจากตวัเรา เช่น ท�างานไม่ทนัเพราะบริหาร

เวลาไม่ดี ไม่ออกก�าลังกายเพราะขี้เกียจ ไม่ใช่เพราะไม่มีเวลา เป็นคนเฉ่ือยชา

เพราะขาดแรงกระตุ้น แทนที่จะหาข้อแก้ตัวต่างๆ นานาซึ่งเป็นการให้ท้ายตัวเอง 

มาหาวิธีแก้ปัญหาหรือทางออกเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นจะดีกว่า

 กดดันตัวเองมากไป

หลายคนเผชิญภาวะที่ว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไปเสียทั้งหมด บางอย่าง

หากแก้ไขหรอืควบคมุไม่ได้ กจ็งเรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บัมนั หรอือะไรทีดู่แล้วเป็นไปไม่ได้ 

ท�าไม่ได้ อาจต้องยอมถอดใจ ไม่ต้องกลวัเสยีหน้า พ่ายแพ้บ้างกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้อง

ชนะในทุกเรื่อง

 สะสมหนี้

บางคนอาจคิดว่าการมีหนี้หมายถึงเป็นคนมีเครดิต แต่จะดีกว่าไหมหากใช้   

ชีวิตชิวชิว แบบปลอดหนี้ ไม่ต้องมาผ่อนใช้รายเดือน หนี้บางอย่างก็พอรับได้ เช่น 

หนี้บ้าน หนี้รถ แต่หนี้บัตรเครดิตที่รูดแบบไม่บันยะบันยัง แสดงให้เห็นถึงความ

ล้มเหลวในการบริหารเงิน พฤติกรรมนี้สมควรได้รับการจัดระเบียบใหม่

 เห็นการนอนไม่ใช่เรื่องส�าคัญ

การนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด การนอนน้อย นอนดึก นอนหลับ          

แต่ไม่สนิทล้วนท�าให้คุณภาพในการนอนลดลง และแน่นอนส่งผลต่อสุขภาพ    

ระยะยาว พยายามนอนให้เต็มอิ่ม พักผ่อนให้เพียงพอเป็นการเพิ่มพลังเพื่อ        

เริ่มภารกิจในวันต่อไป

 ปล่อยให้ความกลัวบั่นทอนจิตใจ

ความหวาดกลัวบางอย่างเกิดจากจิตใต้ส�านึก และเราอาจต้องการความ      

ช่วยเหลือในการรับมือกับความกลัวเหล่านั้น อย่าลังเลที่จะเอ่ยปากและขอ        

ความช่วยเหลือ ศึกษาวิธีบ�าบัดความกลัว แล้วเลือกมาใช้สักวิธีที่คิดว่าเหมาะสม

กับตัวเอง และการพบจิตแพทย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะอาจท�าให้

ปมแห่งความกลัวนั้นถูกคลายลงได้ 

พฤติกรรม

อันเป็นพิษ

ความดันต�่า

ต้องท�าอย่างไร
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RELAX  Text : Duckkiez

สปาหรูแห่งนี้โดดเด่นด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ          

ของเอเชียอย่างไทย จีน อินเดีย และศาสตร์ร่วมสมัยทั้งในด้าน       

การแพทย์ การนวดบ�าบดั ศาสตร์อายรุเวท อโรมาเธอราพ ีและความ

เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ            

มาสร้างสรรค์เป็นทรีตเมนต์บ�าบัด 14 ประเภท เช่น นวดไทย          

นวดน�้ามัน และอบสมุนไพร เป็นต้น
เซน ทาวเวอร์ ชั้น 12M เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน 10.00-21.00 น. 

 0-2252-5725    www.harnn.com    harnnth

ยิมคลอสฟิตมาตรฐานสูงบนพื้นที่ 500 

ตารางเมตรแห่งนี้มีอุปกรณ์กีฬาครบครัน         

มีคอร์สให้เลือกหลายแบบ และมีทั้งโค้ช        

ชาวไทยและต่างชาตทิีม่ากด้วยประสบการณ์

คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้คลอสฟิตเป็น       

รูปแบบการออกก�าลงักายท่ีช่วยเพ่ิมความฟิต 

ท�าให้ร่างกายแขง็แรง และเหมาะส�าหรับผูท้ีอ่ยากออกก�าลงักายแต่ไม่มเีวลามาก

Training ground BangkokHarnn HeriTage Spa krungTHep

ถ.พระราม 4
 0-2035-8359    www.traininggroundbkk.com

MadaMe shawn
ร้านอาหารไทยจากฝรั่งเศส

หลังจากที่ร้าน Madame Shawn ประสบความส�าเร็จในฐานะร้านอาหารไทยชั้นน�าในประเทศ

ฝรั่งเศส อ๋อย-จิตตินิ วังสินธุ์ เจ้าของร้านก็ตัดสินใจเปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ โดยตกแต่งร้านใน

สไตล์บ้านไทยร่วมสมัย และเสิร์ฟอาหารไทยสูตรต้นต�ารับที่เหมาะจะรับประทานร่วมกับไวน์ชั้นดี

อร่อยจัดเต็มกับ 4 เมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ กุ้งห่มสไบ กุ้งชีแฮ้ตัวใหญ่ห่อด้วยแผ่นแป้งปอเปี๊ยะ ทอด       

ในน�้ามันอุณหภูมิสูงจนสีเหลืองทอง เสิร์ฟร้อนๆ พร้อมน�้าจิ้มรสเด็ด แกงคั่วเนื้อใบชะพลู เครื่องแกง

สตูรพ้ืนบ้านค่ัวกับกะทจินได้แกงน�า้ข้น จากนัน้ใส่เนือ้หมกัและใบชะพลลูงต้มจนสกุ ก่อนเสร์ิฟราดกะทิ

เล็กน้อยและโรยหน้าด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยและพริกชี้ฟ้าหั่นฝอย ย�ำส้มโอ เนื้อส้มโอ กุ้งลวกตัวใหญ่ 

หอมเจียว ถั่วลิสงคั่วบด และมะพร้าวคั่วบดคลุกเคล้าในน�้าปรุงแกงคั่วกะทิที่มีครบทั้งรสชาติเปรี้ยว 

เค็ม หวาน และเสือร้องไห้ เนื้อวัวส่วนอกติดมันหมักซอสปรุงรส ย่างด้วยไฟอ่อนจนสุกก�าลังดี เสิร์ฟ

พร้อมน�้าจิ้มแจ่วสูตรเด็ดประจ�าร้าน จานนี้เหมาะส�าหรับรับประทานเป็นกับแกล้มไวน์แดง

ขอแนะน�า พำนำคอตต้ำทับทิมกรอบ ขนมหวานไทยลูกผสม รสหวานมัน เยลลี่นมผสมกะท ิ    

ท็อปด้วยทับทิมกรอบสีแดงชิ้นพอดีค�า

ซ.สุขุมวิท 49/3
เปิดให้บริการ 2 ช่วง ช่วงกลางวัน 11.00-15.00 น. และช่วงค�่า 18.30-22.30 น.
ส�ารองที่นั่ง   0-2258-1205 mmeshawn.com   madameshawnbkk

EATINg OuT Text : Duckkiez EAT/DRINK/TRAVEL  Text : Duckkiez 

Sophia ReStauRant

GRowth Cafe & Co.

SomewheRe hotel 

บูติกโฮเต็ลน่ารักๆ แห่งนี้

มีห้องพักปรับอากาศให้เลือก

ทัง้ห้องดีลักซ์ ห้องสตดูโิอสวที 

และห้องสวที แต่ละห้องตกแต่ง

ให้เข้ากบับรรยากาศชายทะเล 

และยงัครบครนัด้วยสิง่อ�านวย

ความสะดวกต่างๆ เช่น ทีวี

แอลอดีีจอกว้าง เครือ่งเล่นดวีดี ีและกญุแจห้องแบบคีย์การ์ด เป็นต้น

พเิศษ! ตัง้แต่วนันี-้30 มถินุายน 2560 ราคาห้องพกัเริม่ต้นเพยีง 1,900 บาท/คนื 

(เฉพาะวันจันทร์-พฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่อง)
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี    0-3810-9400 และ 1627     

 www.somewherehotel.com/th    gm@somewhere-kohsichang.com

ร้านอาหารโซเฟียพร้อมเสิร์ฟ

อาหารหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะ

เป็นอาหารไทย จนี ญีปุ่น่ อติาเลยีน 

และยุโรป นอกจากนี้ ทางร้านยัง

พร้อมให้บริการ Catering อย่าง

มอือาชพี มเีมนอูาหารและเครือ่ง

ดืม่ให้เลอืกหลากหลาย เช่น บฟุเฟต์

อาหารไทย บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ อาหารโต๊ะจีน และค็อกเทล เป็นต้น 
รามค�าแหง ซอย 5 เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.   

 0-2314-0039   sophiarestaurantbangkok   sophiarestaurant_official

หลีกหนีความวุ่นวายในสยามมานั่ง

ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ อย่างอิตาเลียนโซดา 

Growth Signature และสั่งขนมหวาน

พร ้อมสปาเกตตีครีมซอสลาวา                     

มารับประทานกับก๊วนเพื่อนได้ ส่วนใคร

ท่ีต้องการอ่านหนังสือและท�างานยาวๆ 

ในบรรยากาศธรรมชาติร่มร่ืนแนะน�า     

ให้เข้าใช้บริการ Co-Working Space     

ที่ตั้งอยู่บนชั้น 3 และชั้น 4
โรงภาพยนตร์ลิโด้ ชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน 07.00-01.00 น.   

 09-5991-4856    www.growth.in.th
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น 42 ชั่วโมง 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเซียนธุรกิจตัวจริง ทั้งด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ, การตลาดออนไลน์ 

และการสร้างนวัตกรรม ที่จะช่วยให้คุณพบการวางแผนการตลาดรูปแบบใหม่ ที่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมั่นใจ 

โทรศัพท์ : 0-2270-1123-4 ต่อ 205 หรือ 08-1614-2611

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มอบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ 

จังหวัดภูเก็ต

สนใจสมัครออนไลน์ 

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.smethailandclub.com/nextstepnec

รวิศ หาญอุตสาหะ

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ศรีจันทร์โอสถ จ�ากัด  

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผงหอมศรีจันทร์

นพชัย วีระมาน 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ พัดลมไอเย็น Masterkool

พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โอคุสโน่ ฟู้ด จ�ากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

Okusno คางกุ้งทอดกรอบ

สุรีรัตน์ ศรีพรหมค�า 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เจคิว ฟู้ดส์ จ�ากัด เจ้าของกิจการ  

เจคิวปูม้านึ่ง

สุรชัย ชาญอนุเดช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ากัด  

เจ้าของแฟรนไชส์ ซานตาเฟ่ สเต๊ก

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 

กรรมการผู้จัดการ  

J.M.Cuisine ร้านอาหารชื่อดังแห่ง 

จังหวัดเพชรบุรี

ทรงพล ชัญมาตรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน)

SS043006ER    TRIM_260x345   31-03-60



Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : ธนดิษ ศรียานงค์

หลังเรือประมงเล็กพาลอบปู

ที่ออกไปวางในผืนทะเลระยองทยอยกลับเข้าฝั่ง

แม่น�้าสายหนึ่งตรงช่วงปากอ่าวเปิดกว้าง

และย่านตลาดเก่าแก่ก็เคลื่อนขยับตัวเอง

มาตั้งแต่ก่อนรุ่งเช้าเช่นที่เคยเป็นมา

ปากน�้าประแส
คืนวันริมฝั่ง

เราอยู่กันที่ปากน�้าประแส อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง หมู่บ้าน

ชาวประมงที่เคยเรืองรุ่งทางเศรษฐกิจ ณ จุดสุดท้ายที่แม่น�้าประแส

หลอมรวมกับทะเลอ่าวไทยฟากด้านตะวันออก สามสี่คืนที่นี่เต็มไป

ด้วยเรื่องเล่าผ่านถ้อยค�าที่ฉายภาพเมืองการค้าการประมงในอดีต

ในวันที่หลายอย่างผ่านพ้น จากการเป็นหนึ่งในชุมทางการค้า

การเดินทางของผู้คนในภาคตะวันออก เคยเต็มไปด้วยชาวประมง 

ไต๋เรือที่กลายเป็นเถ้าแก่ พ่อค้าเร่ เซลส์แมนขายสินค้า รวมไปถึง

การเตบิโตคกึคกัของตลาด สูก่ารหลงเหลอืเพยีงห้องแถวไม้คลาสสกิ

และคืนวันหอมหวานที่ใครต่อใครเฝ้าระลึกถึง

หากลงไปมองหมู่บ้านแห่งนี้จากกลางแม่น�้า ใครสักคนอาจเห็น

การเตบิโตทีฝั่งรากยาวนาน เรอืประมงขนาดใหญ่แนบเกยไปตามตลิง่ 

คานเรือใหญ่โตมีให้เห็นถึงสองสามแห่ง ศาลเจ้าจีนปรากฏตั้งแต่   

หวัถงึท้ายชมุชน ไม่นบับ้านเรอืนแต่ละหลังทีโ่อ่โถงสง่างาม ภาพชวีติ

ร้อยโยงอยู่กับแม่น�้าและผืนทะเลผ่านงานประมงแทบทุกหลัง

ตลาดเช้าของประแสติดมาต้ังแต่ก่อนตีห้า ซ่ึงจะว่าไปมันต่างจาก

เม่ือก่อนลบิลบั ร้านกาแฟเจ้าหน้าตลาดทีต่กทอดเปลีย่นมือมาหลายรุน่
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เดินทางของคนในหัวเมืองตะวันออก ที่นี่เต็มไปด้วยคนทั้งจาก    

ท้องถิ่นใกล้เคียง ไล่เลยไปถึงจังหวัดรายรอบอย่างชลบุรี จันทบุรี

ปากน�้าประแสกลายเป็นที่พบกันระหว่างเมือง ป่า และแม่น�้า เรือ

สินค้าใหญ่ที่มาจากกรุงเทพฯ นั้นมุ่งหมายจะบรรทุกของป่าจ�าพวก

หวาย ชัน น�้ามันยาง หรือสมุนไพรต่างๆ กลับไป ขณะที่ข้าวของ

ทันสมัยจากเมืองกรุงก็เดินทางมาพบกันที่นี่

ประแสไม่ได้มีแต่เรือประมงที่ขวักไขว่ แต่มันเติบโตมาด้วยการ

ซื้อ-ขายสินค้าและคมนาคมทางน�้าอย่างหลากหลาย มีเรือเมล์วิ่ง  

ขึ้นล่องจากหลายพื้นที่ น�าพาสินค้าแปลกๆ และการเดินทาง         

ออกไปสูภ่ายนอกมาให้พวกเขา คนรุน่ปูย่่ายงัจ�าได้ถึงเรอืรดัีงปากพนงั 

เรอืภาณรุงัส ีเรอืนภิา เรอืวลยั ซึง่บางล�านัน้วิง่รบั-ส่งไกลจากกรงุเทพฯ 

ไปถึงสิงคโปร์

เรือเมล์พาผู้คนไปถึงเมืองกรุงได้ถึงท่าเรือตลาดน้อย โลกของ

การเดนิทางน�าพาให้ประแสคกึคกั เรือ่งเล่ายามเรอืต้องเผาหวัเครือ่ง

ดีเซลนับชั่วโมงด้วยฟืนไฟ ตกทอดเป็นความสนุกสนานต่างๆ         

ในตลาดของคนเดินทาง

เรานั่งเล่นกันในร้านตัดเสื้อโบราณ ก่อนท่ีเรือนแถวและภาพ    

การค้าอันตกหล่นมาจากวันวานจะชักพาให้ก้าวเดินไปตามถนน  

สายเล็กที่แต่เดิมเป็นเพียงสะพานไม้เลียบขนานแม่น�้า

ห้องแถวหลังต่างๆ เต็มไปด้วยความสวยงามอย่างท่ีมันเป็น     

ไร้ปรุงแต่ง ปรับเปลี่ยนซ่อมแซมไปตามกาลเวลา ร้านป้าอั้งยังคง

ขายเคยแห้ง กะปิเคยีงคูไ่ปกบัร้านแหม่มทีอ่ยูข้่างๆ ส่วนร้านสมบรูณ์

โอสถของหมอเต๋า ทุกวันนี้หลงเหลือเพียงเรื่องเล่าของร้านขายยา

แผนโบราณให้คนรุ่นหลังได้เพียงไถ่ถามถึงต�ารับยาต่างๆ

ประแสเองเคยมโีรงแรมถงึสองแห่ง คอืโรงแรมสขุสมบรูณ์ตัง้อยู่

ตรงข้ามทางเข้าตลาดท่ีทุกวันนี้กลายเป็นร้านค้าขายของจิปาถะ 

กระเบือ้งหกเหลีย่มสนี�า้ตาลเข้มทีป่พูืน้ยงัคงมนัวาว อกีโรงแรมหนึง่

ที่เป็นโรงแรมแรกนั้นอยู่ถัดออกไปแถบปลายบ้านล่าง คือโรงแรม

แสงมุกดาที่สร้างโดยนายสม มุกดาสนิท ทุกวันนี้คงเหลือเพียง

เค้าโครงความโอ่อ่า ว่ากนัว่ามนัคือศนูย์รวมของชาวประมง เซลส์แมน 

มีอุปกรณ์จับสัตว์น�้าวางกันเรียงรายบ่งบอกถึงแขกผู้มาพัก

เราเลาะลัดผ่านบ้านพิพิธภัณฑ์ เรือนปั้นหยาหลังใหญ่ที่ภายใน

เต็มไปด้วยชายต่างวัย หมูปิ้งของป้าจ�ารัสส่งกลิ่นหอมในเน้ือ           

สีเหลืองนวล ปลาทะเลหลากหลายชนิดเรียงรายอยู่หน้ารอยย้ิม    

และเสียงพดูคุยของแม่ค้า ซ่ึงเธอว่ามันเทียบกบัแต่ก่อนได้ยาก

หากหันหลังให้แม่น�้าและนับตลาดประแสเป็นแลนด์มาร์กหลัก 

หันหน้าประจันกับถนนเทศบาล 4 เลี้ยวขวาไปคือหย่อมบ้านเรือน

ทีพ่วกเขาเรยีกกนัว่า “บ้านบน” เราเดนิผ่านห้องแถวไม้สวยๆ หลายหลัง

ทีเ่รยีงรายมาตัง้แต่บ้านของก๋งจือ้ มศีาลเจ้าพ่อแซ่ต๋ันถดัลกึไปรมิน�า้ 

และมันไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อกื้ออี่ไทรย้อย ที่เป็นส่วนขยายออกไป

ที่เกิดขึ้นมาภายหลัง

“แต่ก่อนเรอืใหญ่เข้าที ประแสคึกคกั เรยีกกันว่าแทบไม่มวีนัหลับ 

ยิ่งเป็นวันเรือเมล์เข้าด้วยนะ คนต่างท่ีต่างถ่ินเดินกันเต็มตลาด” 

เฒ่าชราบางคนเล่าไปย้ิมไป เราพลางนึกถึงคืนวันคึกคักของการ

เดินทางในสมัยนั้น

ข้อจ�ากัดด้วยการมาถึงของถนนสุขุมวิทครั้งที่ตัดเสร็จเมื่อปี    

พ.ศ.2488 ในอดีตนั้นเป็นเพียงถนนลูกรังฝุ่นแดง แม่น�้าและทะเล

ยังคงเป็นหนทางทีพ่วกเขาเลอืกใช้ ว่ากนัว่าประแสเป็นหนึง่ในชุมทางการ
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How to Get tHere
จากกรุงเทพฯ สะดวกที่สุดคือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 7 

(มอเตอร์เวย์) แยกออกที่อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   

จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 344 ผ่านอ�าเภอหนองใหญ่ 

อ�าเภอวงัจันทร์ มาแยกขวาทางหลวงหมายเลข 3 (สขุุมวทิ) 

ที่อ�าเภอแกลง วิ่งต่อไปถึงแยกประแส จากนั้นแยกขวาเข้า

ทางหลวงหมายเลข 3162 ถึงหมู่บ้านปากน�้าประแส

wHere to Stay
บ้านก๋งจ้ือโฮมสเตย์ สะอาดสะอ้าน ห้องพักสะดวกสบาย 

แอร์และห้องน�้าในตัว พร้อมบริการทริปท่องเที่ยวต่างๆ  

ในประแส  09-2252-9618, 08-6111-8117 และ 

08-4873-3883  บ้านก๋งจื้อ โฮมสเตย์ ปากน�้าประแสร์

โฮมสเตย์อื่นๆ ชานสมุทรโฮมสเตย์  08-1209-2108 

แสงมุกดาโฮมสเตย์  08-1399- 8756  

เกดแก้วโฮมสเตย์  08-9244-4267

wHere to eat
ประแสมีของกินเพลินๆ ให้เลือกชิมได้ทั้งวัน ตั้งแต่กาแฟ

โบราณ โจ๊ก ข้าวเหนียวหมูปิ้งป้าจ�ารัส หรือแจงลอนปลา

อินทรีย่างหอมๆ ที่ตลาดเช้า เดินเลาะห้องแถวไปทางบ้าน

ล่าง มีก๋วยเตี๋ยวทะเล ร้านน�้าหวานที่ริมคลอง ร้านเค้กครู

เบญจา ร้านหน่องแซ่บเวอร์ ที่เสิร์ฟอาหารตามสั่ง ข้าวขา

หมู ก๋วยเตี๋ยวทะเลรสจัดจ้าน

บริเวณสามแยกก่อนทางเข้าหมู่บ้านมีร้านครัวย่าฉิม ขาย

อาหารตามสั่ง อาหารทะเลพ้ืนบ้านรสชาติอร่อย แนะน�า

แกงส้มผักกระชับ ปลาอินทรีทอดน�้าปลา หมูผัดกะปิ ฯลฯ

ทกุวนัศกุร์-เสาร์สดุท้ายของเดอืนมกีารจัดงานถนนคนเดิน

ปากน�้าประแส มีของกินอร่อยๆ จากชาวบ้านขายเรียงราย

ตลอดสองฟากห้องแถวไม้ทีส่วยงดงาม พร้อมการแสดง

ทางวัฒนธรรม ดนตรี และการตกแต่งบ้านเรือนงดงาม

จดัแสดงเรือ่งราวของประแสหลากหลายมติ ิมนัอาจดคูล้ายพพิธิภณัฑ์

ชุมชนทั่วไปเมื่อพบเห็น ทว่าเต็มไปด้วยความตั้งใจของคนประแส

เอง ข้าวของและเรื่องเล่าบนผืนผนังไม้จึงเต็มไปด้วยความรื่นรมย์

ภาพงานทอดผ้าป่าทางน�า้นัน้แสนตืน่ตาและน่าจนิตนาการตาม 

เรือหลายสิบล�าลอยอยู่กลางแม่น�้าประแส บรรทุกพระสงฆ์เต็มล�า 

จากแต่เดิมที่หากบ้านใดมีงานบุญ ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง ก็มักนิยม

ทอดผ้า เปลี่ยนแปลงไปเป็นปีละครั้ง ทว่ามันไม่เคยลดน้อยลง      

ในเรื่องศรัทธาของผู้คนริมน�้า

จะว่าไปถนนสายสัน้ๆ ทีน่�าพาย่านตลาดประแสให้มอีายยุาวนานนัน้

เต็มไปด้ายเหล่ียมมุมของอดีตที่หลายคนหวงแหนอยู่ตลอด           

เส้นทาง ทุกวันที่อยู่ที่นี่ เราใช้ช่วงเวลาซ�้าๆ กันไม่เปลี่ยนแปลง      

รุ่งเช้าหลังปาท่องโก๋และกาแฟร้อนที่ตลาด เดินทักคุณลุงคุณป้า   

ตามบ้านโน้นบ้านนี้ ไล่เรียงดูข้าวของและกิจการอันหลากหลาย     

ที่ประกอบกันขึ้นเป็นตลาดโบราณแห่งหนึ่งริมสายน�้า

ขณะที่เรื่องเล่าต่างๆ ก็ด�าเนินเคลื่อนผ่านชีวิตจริงของผู้เป็น

เจ้าของ มันอาจดูอ่อนโรยบ้างในบางคราว ทว่ากลับเก็บง�าความ

ภาคภูมิของการต่อสู้ดิ้นรนท�ากินไว้อย่างสุขุมเงียบงัน

เรือล�าเล็กล่องไปตามแม่น�้าประแส ลัดเลาะเข้าสู่สายคลอง        

ที่โอบล้อม เหยี่ยวแดงถลาลมเหนือผืนป่าโกงกางที่แน่นขนัด         

ขณะเราก�าลงัเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในความสมบรูณ์ทีโ่อบล้อมหมูบ้่าน

ชาวประมงที่ปากน�้าแห่งหนึ่งไว้อย่างกลมกลืน

ในความเป็นแผ่นดินตรงเมืองท่า ประแสปรากฏตัวเองชัดเจน

ในฐานะแผ่นดินโบราณในจดหมายเหตุของพระอุบาลีที่เดินทางไป

ชมพูทวปีในแผ่นดนิพระเจ้าอยูห่วับรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อเนือ่ง

มามีการจารึกและสะกดช่ือท่ีต่างออกไป ท้ังประแสร์ หรือกระแส 

ด้วยหาความหมายในทางภาษาไทยไม่พบ ทว่าผูอ้าวโุสสองท่านคอื 

พระครูประภัทรวิริยคุณ และนายระวี ปัญญายิ่ง สองปราชญ์           

ผูเ้ชีย่วชาญภาษาถิน่ได้วเิคราะห์ว่า ค�าว่าประแสน่าจะมาจากค�าว่า 

“ปรีแชร์” หรือ “ฟรีแชร์” ในภาษาของชาวชอง ชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่

อาศัยอยู่แถบพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย โดยเฉพาะระยอง และ

จนัทบรุ ีโดยมคีวามหมายว่าป่าทุง่นา หรอืป่าทีถ่กูถางแล้ว ใช้ส�าหรบั

ปลูกข้าว จะโดยใดก็ตาม ผืนแผ่นดินปากแม่น�้าอย่างประแส            

กเ็ตม็ไปด้วยความสมบรูณ์ มนัเป็นทีร่วมกนัของป่าชายเลน ท่ีราบลุ่ม

ริมแม่น�้า รวมไปถึงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและถิ่นที่มา

ความยาว 26 กิโลเมตรของแม่น�้าประแสที่ก่อเกิดจากป่าเขา   

จากเทือกเขาจันทบุรีพัดพาเอาแร่ธาตุที่มีความส�าคัญในเชิงอาหาร

ของสัตว์น�้ามาตกตะกอนอยู่ ณ ปากอ่าว ชีวิตชาวประมงของคน

ประแสจึงเต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งเรือใหญ่ที่ออกทะเล      

ชาวบ้านยกกุง้เคยทีใ่ต้ถนุบ้าน หรอืเรือวางอวนวางทุ่นหาป ูปลา กุ้ง 

หอยที่ลอยล�ายามเราผ่านไปพบเจอ

เราล่องลึกจากหมู่บ้านทวนย้อนมาสู่ปากคลองแสม ผู้เฒ่าทะเล

ที่ถือหางเสือชี้ชวนให้ดูโรงสีข้าว โรงไม้ โรงเลื่อย ที่รกร้างริมตลิ่ง 

แนวป่าชายเลนทีเ่คยหดหายไปจากสายตาของคนทีน่ีค่รัง้ยคุสมัปทาน

ตัดไม้โกงกางท�าถ่านเฟื่องฟูกลับตื่นฟื้น เราลัดเลาะเข้าไปเป็น     

หนึ่งเดียวกับมันในคลองแสมผู้ ยามสายตกทอดเป็นกลุ่มประมง   

พื้นบ้านนั่งแกะปูม้าจากอวนอยู่ตามชานบ้าน ขณะบางคนจ่อมจม

กบัการขดุหาหอยปากเป็ดในเลนดนิรมิตลิง่ ภาพเช่นนีซ่้อนพรางอยู่

ในอาณาจักรของป่าชายเลนที่โอบล้อมประแสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

จากป่าชายเลนชัน้นอกทีด่กดืน่อยู่ด้วยโกงกางใบใหญ่และโกงกาง

ใบเล็ก ยดึโยงรากราวหนวดเคราของผูเ้ฒ่าในนยิายตะวนัตก เราข้ึนฝ่ัง

และเดินตามกนัไปยังป่าโกงกางชัน้ในสูทุ่ง่โปรงทอง หมดุหมายหนึง่

ของผู้มาเยือนประแสที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดตะเคียนงาม สะพานไม้

พาไปพบกับโลกสีเขียวทองยามต้องแสงพรมเขียวขจี รอบด้านขึ้น

คลุมด้วยไม้ชายเลนอื่นๆ อย่างแสมขาว แสมด�า ล�าพู และถั่วขาว 

วงจรชีวิตอันเกื้อกูลของสังคมป่าเลนริมทะเลตกสะท้อนเป็นภาพ    

สีเขียวราวอาณาจักรลึกเร้น

จากทีร่าบแผ่นดนิ ไล่ลดัถดัเลยผ่านป่าโกงกางสูแ่ม่น�า้และทะเลกว้าง 

คล้ายการงานต่างๆ ค่อยร้อยโยงคนประแสเข้าด้วยกนัอย่างกลมกลนื

ขณะลอยล�าเรือลอดสะพานประแสสิน (ประแส-เนินฆ้อ) ที่เพิ่ง

เปิดใช้และเชื่อมคนสองฝั่งแม่น�้าของประแสเข้าด้วยกัน ลมทะเล

เปิดกว้าง หนุ่มจากฝั่งแหลมสนตกได้หมึกกล้วยตัวเขื่อง เรายิ้ม

ทกัทายและบ่ายหน้าออกไปมองหมูบ้่านประแสจากกลางทะเล เรอืรบ

หลวงประแสจอดนิง่สนทิเป็นพพิธิภณัฑ์ถาวรรบัแดดเย็นอยูป่ากอ่าว

คล้ายโลกอีกใบย่อส่วนและหลอมรวมกันอยู่ตรงปากแม่น�้า       

แห่งนั้น โลกที่ป่าชายเลน แม่น�้า บ้านเรือน และผืนทะเลมีค่า        

เสียจนใครหลายคนสูญเสียมันไปไม่ได้

เป็นโลกเลก็ๆ หนึง่ใบทีห่ล่อหลอมให้ผูค้นในหมูบ้่านชาวประมง

แห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าเป็นของตนเอง 
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พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

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

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

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

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

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

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

 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

• TRuE INCuBE
4

th
 floor Centerpoint SiamSquare 

• 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

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

• r POD Coworking Space
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
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บริษทั เคียวเซร่า ดอ็คควิเม้นท์ โซลชูัน่ส์ ประเทศไทย จ�ากัด จดั

งานสมัมนา Connect Solution for New Business Opportunity 2017 

โดยม ีคุณคมสนั อานนท์วัฒนา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เคยีวเซร่า 

ดอ็คคิวเม้นท์ โซลชูัน่ส์ ประเทศไทย จ�ากดั เป็นประธานในงาน ซึง่งานน้ี

จดัขึน้ 2 จงัหวัดคอืทีโ่รงแรม แคนทาร ี ฮลิล์ จงัหวดัเชยีงใหม่ และ

โรงแรม รัตนา ปาร์ค จงัหวดัพษิณโุลก เพือ่เป็นการอพัเดตความรู้ 

นวตักรรมใหม่ๆ ของเครือ่งพมิพ์เคยีวเซร่าทีส่ามารถลดต้นทนุภายใน

องค์กร และการบรหิารงานเอกสารอย่างง่ายผ่านโปรแกรมท่ีสามารถสัง่

งานด้วยโทรศพัท์มอืถือ เพือ่ทีผู่เ้ข้าร่วมสมัมนาจะได้น�าไปใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ในการท�าธุรกจิต่อไป

เคียวเซร่า เดินสายจัดงาน Connect Solution 

for New Business Opportunity 2017

โรงแรม แคนทาร ีฮลิล์ จ.เชียงใหม่

โรงแรม รตันา ปาร์ค จ.พษิณโุลก
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ประวชิ จรรยาสิทธกุิล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารศนูย์การค้าจงัซลีอน และ ทัศนย์ี เทพประเสรฐิวังศา 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานการตลาด ศูนย์การค้าจงัซลีอน ร่วมเปิดงาน “Jungceylon Delightful 

Celebration” ฉลองครบรอบ 10 ปี ศนูย์การค้าจงัซลีอน ป่าตอง ภเูกต็ โดยม ี“เคลลี ่ธนะพัฒน์” และ

ทมีนกัแสดงจาก Thailand’s Got Talent Season มาร่วมฉลองและสร้างสสีนัให้กบันกัท่องเท่ียว

จนิตนา ใกล้สวุรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่สินเชือ่ 1        

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) และ วทิย์ ตนัติวรวงศ์        

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผู้บรหิารสงูสุดด้านการเงนิ บรษิทั แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมออกแคมแปญสนิเชือ่บ้านพเิศษสุด “ดอกเบีย้

คงที ่10 ปี ไม่มเีปลีย่น ฟรทีกุค่าใช้จ่าย” ส�าหรบัลกูค้าบ้านในโครงการ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์                                      

และคณะนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช พร้อมนักร้องขวัญใจคนไทย ตูน บอดี้สแลม                     

ในโอกาสเดนิทางมาขอบคณุบรษัิททีใ่ห้การสนับสนุนกจิกรรม “1 ล้าน 5 แสนก้าว” วิง่เพ่ือชีวติ           

เชียงใหม่-ศิริราช จ�านวน 9,999,999 บาท เพือ่สมทบทนุสร้างอาคาร นวมนิทร บพติร ๘๔ พรรษา

ศกัดา จันทราสุริยารัตน์ ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ก�ากบัดูแลการปฏบิตังิานเคทซีี พร้อมด้วย  

ณฐพงษ์ พนิติพงศ์กลุ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยบรติชิซเีคียวรติี ้ พริน้ติง้ ร่วมกนัมอบคอมพวิเตอร์       

ต้ังโต๊ะให้กับน้องๆ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ สังกัดกองก�ากับการ                

ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี                     

พันต�ารวจเอกเชน ทรงเดช ผูก้�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่13 เป็นผูแ้ทนรับมอบ

ทรมูฟู เอช น�าโดย ธรีศกัดิ ์อรณุเริม่วฒันะ ผูอ้�านวยการกลุม่

ด ้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา                   

บรษิทั ทร ู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ชวนพรเีซน็เตอร์คูใ่จ      

5 ปีซ้อน “ณเดชน์-ญาญ่า” เปิดแคมเปญใหม่ “รักหมดใจ            

ใครๆ กใ็ช้ทรูมฟู เอช 4G+” พร้อมจดักิจกรรมแฟนมตีติง้จดัเตม็

ความสนกุแบบไม่อัน้

มกรนิ พรหมโยธ ี ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมแคนทาร ี โคราช         

เข้าพบเพื่อแนะน�าตัว และแนะน�าโรงแรมแคนทารี โคราช              

กบันายชชัวาล วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้า จังหวดั

นครราชสีมา

สินเชื่อบ้านสุดพิเศษ แนะน�าโรงแรมแคนทารี รักหมดใจ ใครๆ ก็ใช้ทรูมูฟ เอช 4G+

สมทบทุนสร้างอาคาร “นวมินทร บพิตร ๘๔ พรรษา”

Shred2Share Donation Trip ปีที่ 9 จังซีลอนฉลอง 10 ปี
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AD

Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak

จั่วหัวบทความนี้เป็นหัวข้อที่ลงใน Fan Page ของ Inc. ที่เป็น       

สือ่ช่ือดงัจากฝ่ังอเมรกิา เหน็หวัข้อแล้วต้องรบีน�ามาเขยีนเพราะส่วนตวั

แล้วกังวลอย่างยิ่งว่า หากผู้อ่านได้มีโอกาสไปอ่านเจอ และไม่ได้คิดให้

ครบด้านอาจจะเข้าใจผิด และน�าไปปรับใช้กับธุรกิจจะท�าให้เกิด      

ความวุ่นวายกันไปใหญ่

เน้ือหาในบทความอ้างถึงผลการศึกษาทางวิชาการของ Applied 

Psychology ว่า บรรยากาศการท�างานทีเ่อือ้ให้ร่วมมอืกนั ไม่ว่าจะเป็น 

การจัดที่ท�างานแบบ Open Space ที่ให้นั่งรวมๆ กัน ไม่มีออฟฟิศ

ส่วนตัว มีที่ให้ประชุมกันเยอะๆ เพื่อให้เกิดการประชุมระดมสมองนั้น 

ไม่ได้ช่วยเพิ่มผลิตภาพแต่อย่างใด หน�าซ�้ายังท�าให้พวก “คนเก่ง” หรือ 

“High Performer” รู้สึกแย่ และเกิดความรู้สึกแปลกแยกทางสังคมอีก

ต่างหาก

บทความอ้างว่า ด้วยบรรยากาศทีท่�างานแบบเปิดกว้างนัน้ กลุม่คน

ท่ีมีความสามารถกลางๆ (ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ขององค์กร) จะ

สุมหัวกันรังแกและกลั่นแกล้งคนเก่ง ท�าให้คนเก่งไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม จนรู้สึกแปลกแยก อันน�าไปสู่ผลิตภาพที่ลดลงขององค์กร 

และเป็นต้นเหตุใหญ่ให้คนเก่งอยู่ในองค์กรไม่ได้ 

ผมมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความเห็นของบทความนี้ 

เนื่องจากไม่ได้มีการอ้างว่าผลการศึกษานั้นมีกลุ่มตัวอย่างในองค์กร

แบบใด แต่จากลักษณะที่อธิบายว่า องค์กรใช้นโยบาย Open Space 

และบรรยายลักษณะคนเก่งว่าเป็นพวกที่ไม่ชอบเข้าสังคม ชอบท�างาน

คนเดียว เลยต้ังข้อสันนิษฐานเอาเองว่า น่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับ 

Technology ที่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพวก IT

บทความต้ังใจให้เห็นภาพว่า องค์กรที่ใช้หลัก “Collaboration” 

นัน้ คนเก่งจะเป็นคนแบกองค์กร โดยทีค่นทีเ่ก่งน้อยกว่าลอยตวั ท�างาน

น้อยกว่า แต่ได้รับผลงานไปด้วยกันจากการร่วมมือกันท�างาน ให้ความ

รู้สึกเหมือนเป็นองค์กรสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ อย่างไรบอกไม่ถูก 

“Collaboration” ไม่ได้หมายความว่า ทกุคนเท่ากัน ไม่มหีวั ไม่มผู้ีน�า

ทกุองค์กรยงัต้องการผูน้�า ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วกค็วรจะเป็นคนทีเ่ก่งทีส่ดุ 

แต่อาจไม่ใช่เก่งทีส่ดุในเรือ่งงาน แต่ต้องเก่งทีส่ดุเรือ่งการประสานงาน 

และสามารถน�าพาให้คนเก่งทั้งหลายสามารถท�างานร่วมกันได้ และ    

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

“Collaboration” จึงหมายความถึง การท่ีแต่ละส่วนในองค์กร ต้ังใจ

ท�างาน ท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่   

ขององค์กร 

ผูบ้รหิารทีเ่ก่งจะต้องรูว่้าควรจะใช้คนเก่งทีม่อียูอ่ย่างไรให้ได้ประโยชน์

สูงสุด หากเป็นคนเก่งที่ไม่ชอบสุงสิงกับคน งานที่มอบหมายให้ก็ควร

จะเป็นงานทีส่ามารถท�าคนเดยีวได้ส�าเรจ็ แต่ทัง้นีก้ต้็องให้ไปในแนวทาง

และทิศทางที่องค์กรวางไว้ ไม่ใช่ต่างคนต่างเดิน

ลองนึกภาพว่าหากปล่อยให้คนเก่งที่ไม่ชอบปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น 

ให้ท�างานโดยอิสระ โดยไม่มีการพูดจากัน ต่างคนต่างเดิน ไม่มี         

เป้าหมายร่วมกนั สดุท้ายผลผลิตช้ันยอดจากคนเก่งแต่ละคนเมือ่น�ามา

ประกอบร่าง ก็คงไม่ต่างจากหัวมังกุท้ายมังกร ท่ีของดีเมื่อมาอยู่รวม

กันกลับไร้ซึ่งประโยชน์

ยิ่งมี “คนเก่ง” เยอะเท่าไร ยิ่งต้องมี “Collaboration” สูงมากขึ้น

เป็นทวีคูณ

คนยิ่งเก่ง ยิ่งมีอัตตา หากไม่อยู่ในกรอบเพื่อส่วนรวมเสียแล้ว         

จะพากันหลงทางเสียมากกว่า 

Collaboration Creates MedioCrity, 
Not ExcEllENcE…

SEriouSly???
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