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รู้ในสิ่งที่ท�ำ
นอกจากความรักและความถนัดจะเป็นหัวใจทีท่ ำ� ให้มโี อกาสสูงทีจ่ ะประสบความสาํ เร็จในการเริม่ ต้นท�ำธุรกิจแล้ว ความรูใ้ นสิง่ ทีท่ ำ�
ก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะความรักจะท�ำให้มีแรงฝ่าฟันอุปสรรค และมีใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ความรู้
ก็สามารถท�ำให้คิดพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อได้
ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่เพียงความรู้ในต�ำราเรียนเท่านั้น แต่เป็นความรอบรู้และรู้จริงที่อาจจะได้จากการอ่าน การได้มีโอกาสพบเจอ
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นประสบการณ์ที่ส่ังสมมาเรื่อยๆ ซึ่งการรู้จักในสินค้าหรือบริการของตนเองอย่างลึกซึ้ง นอกจากจะท�ำให้
สามารถอธิบาย พูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับลูกค้าจนท�ำให้เกิดความพึงพอใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ธุรกิจ
อีกด้วย โดยในแง่การท�ำธุรกิจความรู้รอบและลึกก็จะท�ำให้มองเห็นหนทางที่จะต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีก
ปิยชาติ ไตรถาวร เป็นตัวอย่างหนึ่งของการท�ำธุรกิจจากความรักและความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าสั่งสมประสบการณ์ที่ได้มีโอกาส
ไปพบเห็น จนกระทัง่ เมือ่ คิดว่าความรูน้ นั้ มากพอ จึงเปิดร้าน Gallery กาแฟดริป ทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขาบอกว่า
ปัจจัยที่ท�ำให้ธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆ ประสบความส�ำเร็จ นอกจากรสชาติกาแฟ ท�ำเล สถานที่เก๋ๆ เท่ๆ แล้ว เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ
การร่วมพูดคุยกับลูกค้าที่เขามักจะเล่าสิ่งที่รู้เกี่ยวกับกาแฟจากประสบการณ์ของตัวเอง ตั้งแต่ต้นน�้ำยันปลายน�้ำให้ลูกค้าฟัง โดยอาจ
กล่าวได้ว่าถ้าลูกค้าถามอะไรเขาก็สามารถตอบได้หมด จึงท�ำให้ท่ีนี่เป็นมากกว่าการเสิร์ฟกาแฟไปแล้วเอาเงินมา ที่ส�ำคัญยังกลาย
เป็นความเชื่อใจและเชื่อถือของร้านไปในท้ายที่สุด

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ
nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุจติ รา บุณยขจร บรรณาธิการ รัชนี พันธ์รงุ่ จิตติ กองบรรณาธิการ นิตยา สุเรียมมา กฤษณา สังข์วงค์ เจษฎา
ปุรินทวรกุล ขนิษฐา สุวรรณธรรมา บรรณาธิการเว็บไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดินทร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงานฝ่ายใน
สุชนั ษา แก้วโคตร ฝ่ายประสานงานกองบรรณาธิการ จุตพ
ิ ร โลจายะ หัวหน้าฝ่ายภาพ ชาคริต ยศสุวรรณ์ ฝ่ายภาพ กฤษฎา
ศิลปไชย เจษฎา ยอดสุรางค์ บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนัน่ หัวหน้าฝ่ายพิสจู น์อกั ษร อุดม วรจารุวรรณ
พิสูจน์อักษร วรนุช โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วิทยา ชื่นอุบล โทร.08-1937-1903 สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782
หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและการตลาด ศิรพ
ิ รรณ บุญวันต์ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด ธัญวรรณ แก้วหนู ศรัณย์ นวลดี กัญชพร
คูตระกูล ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด วีระชาติ ขวานเพชร ฝ่ายการตลาด สกล สุขโสภณ ฝ่ายสมาชิก อมรรัตน์ ยาไทย หัวหน้าฝ่ายบัญชี
และการเงิน นิตยา สังทิพย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศิรนิ าฎ ลินจงรัตน์ บรรณาธิการผูพ
้ มิ พ์ผ้โู ฆษณา วินยั วิโรจน์จริยากร
ส�ำนักงาน บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com
Facebook : SME Startup
แยกสี
พิมพ์ที่

กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588
บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�ำไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดไม่จ�ำเป็น
ต้องเห็นด้วย
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นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญ
ผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่าสินค้า หรือบริการของคุณเป็น
ผลงานนวั ต กรรมไม่ ซ�้ำ แบบใคร ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มประกวด
ในโครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 ชิงโล่รางวัล
และของรางวัลต่างๆ มากมาย

สุดยอด!
เอสเอ็มอีไทย

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา

1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
2. รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ
3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse/Recycle
5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
8. รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์
9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

นายวินัย วิโรจน์จริยากร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.smethailandclub.com
โทร. 0-2270-1123-4

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

นายอนุชิต ปัญญาวัชระ

ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้บริหาร
บริษัท ยินดีออกแบบ จ�ำกัด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ
2. ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)
3. สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ
4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย
5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา
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What’s up
สิ่งที่ได้จากงานมอบรางวัล Oscar 2016
ผ่านไปแล้วกับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ปี 2016 ทีน่ อกจาก
ผู้ชมจะนั่งลุ้นจนตัวเกร็งว่า ดาราคนโปรดจะได้รับรางวัลหรือไม่
งานครั้งนี้ยังมีสิ่งให้ได้เรียนรู้อย่างการได้รับรางวัลสาขา Best
Animated Feature ของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Inside Out นั้น
Pete Docter ผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กล่าวสั้นๆ บนเวทีถึง
การสนับสนุนให้ทุกคนกล้าท�ำในสิ่งที่พิเศษและมีเอกลักษณ์ เพราะ
มันคือการสร้างความแตกต่างให้กับโลก ขณะเดียวกันการได้รับ
รางวัลสาขา Best Visual Effects ของภาพยนตร์เรื่อง Ex Machina
ท�ำให้เห็นว่า ความส�ำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนเสมอไป เพราะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเอาชนะภาพยนตร์เรื่อง Star Wars :
The Force Awakens ได้ทั้งที่มีทุนสร้างที่ต�่ำกว่า
ส�ำหรับการท�ำหน้าทีพ่ ธิ กี รของ Chris Rock ก็เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ เพราะเขาช่วยลดความกดดันทีผ่ รู้ ว่ มงานมีดว้ ยค�ำพูดทีค่ มคาย
แต่แฝงด้วยความสนุกสนาน ไม่เพียงเท่านี้เขายังมองเห็นโอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเนตรนารี (ซึ่งลูกสาวของเขา
ก็อยู่ในกลุ่มนี้) ด้วยการขายคุกกี้เนตรนารีให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเขาสามารถขายได้เงินทั้งสิ้น 65,243 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทีเดียว
หากดูด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าจะงานไหนๆ ก็มีสิ่งให้ได้เรียนรู้

ผู้ประกอบการที่ดีต้องไม่มีนิสัยแบบนี้

ธุรกิจจะประสบความส�ำเร็จต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างสนับสนุน เช่น นิสยั ส่วนตัวทีช่ อบท�ำธุรกิจ มีความเป็นผูป้ ระกอบการ
กล้าเสี่ยงและชอบแข่งขัน แต่กระนั้นหากต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ดีต้องเอาชนะนิสัยส่วนตัวบางอย่างให้ได้ เช่น ไม่ใช้
อารมณ์ในการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจทางธุรกิจต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงและการวิจยั ดังนัน้ เมือ่ ต้องเผชิญสถานการณ์
ที่ยากต่อการตัดสินใจและรู้สึกว่าก�ำลังเครียด American Institute of Stress สถาบันความเครียดแห่งอเมริกา แนะให้หลับตา
แล้วหายใจเข้าลึกๆ เพราะการหายใจเข้าลึกๆ ช่วยลดความดันเลือด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและท�ำให้อารมณ์สงบลง
นอกจากนี้ การไม่ยอมรับความผิดพลาดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท�ำให้ธุรกิจไม่ประสบความส�ำเร็จ ฉะนั้นควรเลิกนิสัยนี้
และน�ำความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มาเป็นบทเรียน เพือ่ ไม่ให้ทำ� ผิดซ�ำ้ และหากความผิดพลาดนัน้ เกิดขึน้ อีกครัง้ ผูป้ ระกอบการจะมีวธิ ี
รับมือที่ชาญฉลาดขึ้น และอีกหนึ่งนิสัยที่ควรเลิกคือนิสัยขี้อิจฉา เพราะความอิจฉาเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหลุดจากเป้าหมาย
ของธุรกิจทีว่ างไว้ โดยวิธจี ดั การความอิจฉาท�ำได้โดยลงมือท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จมากกว่าหรือเทียบเท่ากับธุรกิจของคน
ที่เรารู้สึกอิจฉา
นิสัย...แม้จะเปลี่ยนยาก แต่สามารถเปลี่ยนได้

Reactions ท�ำให้นักการตลาดท�ำงานยากขึ้น
เมื่อเฟซบุ๊กมีปุ่มกด Reactions ถึง 6 รูปแบบ ที่สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลายมากขึ้น ทั้ง Like, Love, HaHa, Sad,
Wow และ Angry เพื่อจะได้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าการกด Like ธรรมดาในรูปแบบเดิม ส�ำหรับคนทั่วไปอาจ
รู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับปุ่มเหล่านี้ แต่ส�ำหรับนักการตลาดแล้วปุ่มเหล่านี้ อาจสร้างความยากล�ำบากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะนั่น
หมายความว่า การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของแฟนเพจเพื่อน�ำไปประเมินความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์นั้นยากขึ้น อีกทั้งยังอาจจะ
ต้องมีปัญหาแยกแยะด้วยว่าแฟนเพจไม่พอใจแบรนด์หรือไม่พอใจคอนเทนต์กันแน่ ยกตัวอย่างเช่น หากแฟนเพจกดปุ่ม Angry
การน�ำเสนอข่าวสิงโต Cecil ถูกฆ่าตาย แน่นอนว่า ความโกรธนี้เป็นความโกรธที่มีต่อตัวคอนเทนต์ แต่ถ้าแบรนด์นั้นแชร์
ภาพข่าวโปรโมชั่นใหม่ และมีแฟนเพจกดปุ่มโกรธ ย่อมแสดงว่าเขาไม่พอใจโปรโมชั่นนั้น ขณะเดียวกัน ส�ำหรับคนที่กดปุ่มไลก์
ก็อาจจะต้องประเมินด้วยว่า ไลก์เพราะอะไร ถูกใจ หรือจริงๆ เพราะไม่ชอบใช้ปุ่มแสดงอารมณ์อื่นๆ
นี่คือสิ่งที่นักการตลาดควรค�ำนึงถึงและเตรียมรับมือ เพื่อน�ำข้อมูลไปปรับใช้

3 คุณสมบัติของผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็กมักเต็มไปด้วยปัญหารอบด้าน ยิง่ หากเป็นผูป้ ระกอบการ
มือใหม่ด้วยแล้ว โอกาสที่จะเจอสารพัดปัญหาก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
ดังนั้นแล้ว หากผู้ประกอบการอยากอยู่รอดตลอดฝั่ง นอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถแล้วขอแนะน�ำว่าต้องมี 3 คุณสมบัติต่อไปนี้ด้วย
คุณสมบัตแิ รก การเป็นนักปรับตัวทีด่ ี ซึง่ เป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้
ธุรกิจอยู่รอดในสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้
ต้องรู้จักมองสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตามแนวโน้มต่างๆ ในอนาคต
เพื่อเตรียมรับมือและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที ถัดมาเป็นคุณสมบัติเรื่อง
ความตั้งใจ มุ่งมั่น แม้ธุรกิจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ เช่น
สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ พนักงานที่ดีลาออก และมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
แต่ถ้าผู้ประกอบการยังท�ำธุรกิจต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม
หาหนทางแก้ปัญหา เชื่อว่าจะท�ำให้สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค
เหล่านั้นได้ ส�ำหรับคุณสมบัติสุดท้ายคือ ความอดทนที่จะท�ำงานหนัก
เพราะการท�ำธุรกิจขนาดเล็กเป็นเรื่องยาก ผู้ประกอบการต้องอดทน
ท�ำงานหนักกว่า 8 ชั่วโมง และอาจต้องติดต่องานด้วยตนเองตลอดทั้งวัน
ทั้งคืน ที่ส�ำคัญ บางธุรกิจอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะตั้งหลักได้อย่าง
มั่นคง
แม้ธุรกิจขนาดเล็กจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่หากสามารถรับมือ
ได้ โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความส�ำเร็จก็มีสูง

If you can do what you do
best and be happy, you’re
further along in life
than most people.

หากท�ำบางสิ่งอย่างเต็มที่และมีความสุขกับมัน
นั่นหมายความว่า คุณเดินมาไกลกว่าคนอื่น
- Leonardo DiCaprio

สัมมนาที่จะพาคุณไปไขความสำ�เร็จธุรกิจเงินล้าน

28 เมษายน 2559

ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ตึกสยามกลการ
กรุงเทพมหานคร
เรื่องลับๆ กับอี-คอมเมิรซ์ ไทย
เคล็ด(ไม่)ลับกับกลยุทธ์
และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคออนไลน์ Marketing Online สไตล์ SME

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

ผู้อำ�นวยการอาวุโส สำ�นักส่งเสริมธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

เจ้าของแบรนด์ Karmart
ธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออกเครื่องสำ�อาง

นักวางกลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล
บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำ�กัด
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พฤษภาคม
2559
โรงแรมดวงตะวัน
เชียงใหม่

กลเม็ดเคล็ดลับปัน้
ธุรกิจพันล้าน

5

กรกฎาคม
2559

เปิดสูตรลับการตลาด
ธุรกิจร้อยล้าน

28

กรกฎาคม
2559

โรงแรมประจักษ์ตรา โรงแรมหรรษา เจบี
อุดรธานี
หาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดและสำ�รองที่นั่งได้ที่ 0-2270-1123-4 ต่อ 304
www.smethailandclub.com

สัมมนาฟรี! ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย (รับจำ�นวนจำ�กัด)

ชนิสรา โททอง

เจ้าของแบรนด์ Diamond Grains

จากภารกิจหลักหนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถน�ำกลับไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน แต่ยังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดท�ำเว็บไซต์ www.smeknowledge.com เป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย

การโฆษณาจะประสบความส�ำเร็จก็ต่อเมื่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้ความสนใจ รับชมหรืออ่านโฆษณาเหล่านั้น
แต่ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้ามักหลบเลี่ยงการรับชมโฆษณา
ซะเป็นส่วนใหญ่ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์
ก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่น วิทยุก็หมุนไปฟังคลื่นอื่น
ทางอินเทอร์เน็ตก็พยายามหาโปรแกรมต่างๆ
มาลงเพื่อช่วยลบโฆษณาต่างๆ เป็นต้น

เพือ่ ให้ลกู ค้าหันมาสนใจโฆษณากันมากขึน้ นักการตลาดจึงต้องพยายามหาข้อความดีๆ เนือ้ หาโดนๆ
ออกมาสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายโดยตรง ซึง่ ถ้าธุรกิจขนาดเล็กต้องการสือ่ สารด้านการตลาดและโฆษณา
กับลูกค้าโดยไม่ให้กลุม่ เป้าหมายหลบเลีย่ งการรับชมโฆษณา ก็จำ� เป็นต้องมีการพัฒนาคอนเทนต์ (Content
Marketing) โดย Content Marketing คือการสร้างเนื้อหาบนโลกออนไลน์ให้ดี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ ป็นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า ซึง่ จะช่วยดึงดูดกลุม่ เป้าหมายให้มาท�ำความรูจ้ กั สร้างความสัมพันธ์ ทดลอง
ซื้อสินค้า ไปจนถึงการรักษาลูกค้าในระยะยาว โดยมีวิธีการดังนี้

สร้าง Brand Awareness
ความต่อเนื่องคือหัวใจส�ำคัญที่จะท�ำให้ Content
Marketing ประสบความส�ำเร็จได้ เพราะการลง
บทความทีส่ ดใหม่ มีประโยชน์ตอ่ กลุม่ ลูกค้าด้วยความสม�ำ่ เสมอ
จะช่วยสร้างโอกาสการรับรูแ้ บรนด์ เมือ่ กลุม่ ลูกค้าเห็นชือ่ บริษทั
หรือแบรนด์ก็จะเริ่มมีความคุ้นเคยและจดจ�ำเราได้

เนื้อหาน่าแชร์
ดึงดูดลูกค้าถึงหน้าประตู

การสร้างเนื้อหาหรือ Content ดีๆ มีความส�ำคัญ
มากกว่าที่คิด ซึ่งจะช่วยดึงผู้คนเข้าสู่ Website ของคุณได้เป็น
อย่างดี และหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นลูกค้าของคุณก็ได้ การสร้าง
Content ที่น่าแชร์เริ่มจากความหลากหลายของเนื้อหา มีความ
สดใหม่และน่าสนใจ รวมถึงยังต้องมีเหตุผลมากพอให้ผคู้ นเปิดอ่านและแชร์ตอ่ ดังนัน้ เนือ้ หาของ
คุณจะต้องมีประโยชน์ตอ่ พวกเขาไม่มากก็นอ้ ย นอกจากนี้ เนือ้ หาทีถ่ กู แชร์ยงั จะช่วยให้ Website
ของคุณติดอันดับการค้นหาใน Search Engine และยังเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณ
ได้เร็วกว่าคู่แข่งอีกด้วย

สร้างตัวตนให้มี
ความน่าเชื่อถือ
สมมุติว่ามีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
10 ร้าน แต่มเี พียงร้านคุณร้านเดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงลึกได้ ให้ข้อมูลเชิง
วิชาการเกีย่ วกับการติดตัง้ ซ่อมบ�ำรุง หรือวิธแี ก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ แบรนด์ของคุณก็จะโดดเด่น ดูมีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าคูแ่ ข่ง ซึง่ การสร้างแบรนด์ทดี่ ตี อ้ งท�ำให้ลกู ค้าเห็นถึงความเชีย่ วชาญและความเป็น
มืออาชีพของเราให้ได้ ลูกค้าจึงจะสนใจ ไว้วางใจ และกล้าซือ้ สินค้าจากเรา นอกจากนั้น
ธุรกิจขนาดย่อมที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการให้ความรู้กับลูกค้าโดยที่เขาไม่ต้องไป
เสียเงินจ้างที่ปรึกษา จะท�ำให้เราได้รับความประทับใจ และไว้วางใจเพิ่มขึ้นด้วย

กระตุ้นให้
ลูกค้าสนใจซื้อ

โดยปกติถา้ ลูกค้ายังไม่ได้มคี วาม
ต้องการที่จะซื้อสินค้าในทันที พวกเขาจะ
ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ เช่น เดี๋ยวพรุ่งนี้
ค่อยซื้อ เดี๋ยวมาดูอีกที แต่ถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดี
สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าได้ด้วย
การรีววิ สินค้าจากผูท้ เี่ คยใช้ มีการให้คะแนนสินค้า
จากผู้ใช้จริง หรือสามารถตอบค�ำถามได้อย่าง
ชัดเจนจนลูกค้าคลายความสงสัย ก็จะสามารถ
กระตุ้นความต้องการให้พวกเขาควักกระเป๋า
จ่ายเงินได้ในที่สุด

อัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา
แม้วา่ โซเชียลมีเดียจะเข้ามามีสว่ นในการเข้าถึงข้อมูลของผูบ้ ริโภคมากขึน้ แต่สดุ ท้ายแล้ว
บางคนก็ยังต้องการข้อมูลในเว็บไซต์เพิ่มเติมเพื่อน�ำไปประกอบการตัดสินใจอยู่ดี ดังนั้น
เว็บไซต์ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ และลูกค้าที่ก�ำลัง
ตัดสินใจซื้อ หากได้เห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันก็จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น หรือได้เห็นข้อมูล
สินค้าใหม่ๆ ภายในเว็บไซต์กอ็ าจตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าเพิม่ เติม หรืออาจตัดสินใจซือ้ ในอนาคต
ก็ได้ แต่ยอ่ มดีกว่าเว็บไซต์ทมี่ ขี อ้ มูลเก่า ไม่มอี ะไรอัพเดต ไม่มคี วามน่าสนใจ แบบนัน้ จะท�ำให้
ลูกค้าเลือกจากไปและอาจไม่หวนกลับมาอีกเลย
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ว่า ท�ำไม Content Marketing จึงส�ำคัญกับธุรกิจของคุณ
ที่มา : www.entrepreneur.com/article/250163

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.smeknowledge.com

เพราะความส�ำเร็จของธุรกิจคือการเรียนรู้
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ร่วมหาค�ำตอบที่จะน�ำพาธุรกิจของคุณก้าวสู่ความส�ำเร็จ
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Nice to Know

บัตรเครดิต

ช้อปปิ้งออนไลน์ (สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต)
GEN X

GEN Y

ซื้ออาหารออนไลน์

ของ GEN X
นิยมใช้จ่าย
ผ่านบัตร
มากกว่าเงินสด

ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต
และเทศกาลงานต่างๆ

ของ GEN Y
นิยมใช้จ่าย
ผ่านบัตร
มากกว่าเงินสด

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์

ใช้แอพพลิเคชันเพื่อช้อปปิ้ง

การช�ำระเงินออนไลน์

ช�ำระเงินผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทความงามและเครื่องส�ำอาง

ผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเท่านั้น

ปัจจัยเลือก
จ่ายเงินออนไลน์

ซื้อสินค้าในร้านค้าแต่ช�ำระเงินผ่าน

สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

หลังจากเริ่มช�ำระเงินสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

แค่หนึ่งปี

ที่มา : วีซ่า (Visa Consumer Payment Attitudes Study 2015)
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Startup
Turning Point

How to Guide

ก่อนผลิตสินค้าอย่างไรให้ขายได้

CANDY
CANE
ต่อยอดธุรกิจจากวิกฤต
Text :

Kritsana S. / Photo : Otto

หากย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้ ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์การ์เมนต์ของครอบครัวสรวยจิรวัฒน์เป็นธุรกิจหลักที่เติบโตด้วย
ดีมาตลอด แต่วนั หนึง่ เมือ่ โดนผูแ้ ข่งจากแดนมังกรบุกตีตลาดด้วยราคาทีถ่ กู กว่า ก็ทำ� ให้ธรุ กิจนีเ้ ริม่ สัน่ คลอน ยอดขายหด สินค้า
ค้างสต๊อกจ�ำนวนมาก แต่กระนั้นวิกฤตกลับกลายเป็นโอกาสให้กับ เถียน-ณัฐณิชา สรวยจิรวัฒน์ ในการต่อยอดธุรกิจใหม่  
“ช่วงนั้นสินค้าอุปกรณ์การ์เมนต์ค้างสต๊อกเยอะมาก ไม่มีลูกค้า เพราะโดนสินค้าจากจีนมาเข้าตีตลาด เราก็พยายามคิดหา
ทางแก้ปัญหาว่าจะท�ำอย่างไรดี พอดีตอนนั้นเราอยากให้ของขวัญกับลูกค้าที่มาซื้อของ เลยออกแบบกระเป๋าผลไม้เก๋ๆ ซึ่งใช้
ของที่มีอยู่ในสต๊อกมาท�ำ  ปรากฏว่าลูกค้าชอบ ถามถึงกันมากเลยคิดกับคุณแม่ว่านี่แหละคือโอกาสในการลดสินค้าค้างสต๊อก
เลยสร้างแบรนด์กระเป๋าผลไม้ Candy Cane ขึ้นมา ซึ่งเหตุผลที่เลือกกระเป๋าผลไม้ก็เพราะเราลองส�ำรวจดูในท้องตลาดยัง
ไม่มีขาย และยังไม่มีใครท�ำแบบเราคือผ้าโพลีเอสเตอร์ทอลาย ตอนแรกเป็นกระเป๋าทรงมะม่วงก่อน จากนั้นเพิ่มชนิดของผลไม้
เรื่อยๆ จนตอนนี้มีกระเป๋าผลไม้กว่า 20 ชนิด เช่น เชอร์รี กีวี มังคุด และแอปเปิ้ลเขียว ขายผ่านออนไลน์อินสตาแกรม และ
เฟซบุ๊ก
“กระเป๋า Candy Cane คือ ผ้าโพลีเอสเตอร์ทอลาย เป็นสินค้าในสต๊อก ซึ่งไม่มีใครสามารถท�ำได้เหมือนและไม่มีขายตาม
ท้องตลาดเพราะลายผ้าเราตัง้ เอง จึงท�ำให้ได้ลวดลายทีแ่ ตกต่าง เนือ้ ผ้ามีนำ�้ หนักเบา แข็งแรง ทนทาน อีกทัง้ สีไม่ตกและสามารถ
รีดได้ ตัวกระเป๋าใช้จักรเย็บเพื่อความคงทน และลวดลายด้านนอกปักด้วยมืออันเป็นเสน่ห์ของแบรนด์ เช่น เมล็ดส้มและใยส้ม
ทีเ่ ป็นลวดลายของกระเป๋าส้มผ่าซีก นอกจากนี้ กระเป๋าผลไม้บางชนิดยังมีการเล่นสีเพือ่ ความสวยงาม อย่างกระเป๋าสตรอเบอร์รี
ที่ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์สีแดงและขาวผสมกัน”
ด้วยความแปลกใหม่ทงั้ วัสดุทใี่ ช้และการออกแบบ ท�ำให้ธรุ กิจกระเป๋า Candy Cane ใช้เวลาไม่นานก็ได้รบั ความนิยมอย่าง
รวดเร็ว โดยนอกจากจะได้ลูกค้าชาวไทยแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างอเมริกา จีน และไต้หวันให้ความสนใจด้วย โดย
ณัฐณิชาบอกว่า ลูกค้าต่างชาติตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะรู้ว่าจ�ำนวนเงินที่จ่ายนั้นคุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้า ส่วนลูกค้าไทยซื้อ
สินค้าตามดาราหรือเทรนด์และมีแนวโน้มเปลี่ยนใจไม่ซื้อได้โดยง่ายเมื่อทราบราคา
“เวลาออกบู๊ธสินค้าเราจะได้รับความสนใจจากต่างชาติมากกว่า คนไทยอาจจะติดปัญหาเรื่องราคา ซึ่งเราก็พยายามแก้
ปัญหา เพราะถ้าจะให้ลดราคาก็ไม่คุ้มกับค่าแรง ดังนั้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย ในช่วงเทศกาลพิเศษอย่างคริสต์มาสหรือปีใหม่ที่
ผ่านมา บนอินสตาแกรมของแบรนด์จึงจัดโปรโมชั่นซื้อ 2 แถม 1 หรือหากไปออกบู๊ธตามงานอีเวนต์ เราก็จัดโปรโมชั่นลดราคา
สินค้า 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการจัดโปรโมชั่นนี้ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากทีเดียว และลูกค้าหลายคนก็ตามกลับมาซื้อใหม่เพราะ
พึงพอใจในคุณภาพของสินค้า”
Candy Cane ไม่เพียงมีแต่กระเป๋าผลไม้เท่านั้น หากยังมีกระเป๋า Cross Body และกระเป๋า Duffle Bag ซึ่งผลิตจากเส้น
เอ็นโมโนฟิลาเมนต์ที่มีน�้ำหนักเบา ทนทาน และเหนียวแน่น จึงไม่ขาดง่ายและสามารถรองรับน�้ำหนักได้มากกว่า 5 กิโลกรัม
ซึ่งเส้นเอ็นโมโนฟิลาเมนต์นี้ก็เป็นสินค้าในสต๊อกเช่นเดียวกัน
นีแ่ หละวิกฤตทีส่ ามารถพลิกเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ หากไม่หยุดนิง่ พยายามค้นหาทางแก้ไข โอกาสนัน้ ก็อยูไ่ ม่ไกลเกินเอือ้ ม
Candy Candycane
Candycane_official
Candycane56

อยากลองผลิตสินค้าขึน้ มาขายสักตัว แต่ทำ� อย่างไรถึงจะถูกใจ
ผู้บริโภค? แบบไหนถึงจะขายได้ และขายดี SME Startup ฉบับนี้
มี 4 ข้อคิดให้คุณตรวจสอบไอเดียก่อนลงมือผลิตสินค้าจริงว่า
แบบไหนถึงจะตรงใจผู้บริโภคมาฝากกัน

มีประโยชน์

สินค้าที่ดีต้องมีประโยชน์ ช่วยอ�ำนวยความสะดวก สบาย หรือ
สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ อาจ
เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือสินค้าเดิมที่มีอยู่ แต่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ของสินค้านี้เองที่จะช่วย
ให้เกิดการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนือ่ งและยั่งยืนจากผู้บริโภค และอยู่
รอดในตลาดได้

มีความโดดเด่น

แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทมี่ ี ผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างจะท�ำให้เป็นที่
รับรูแ้ ละจดจ�ำแก่ผบู้ ริโภคได้งา่ ยกว่าผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� ออกมาเหมือนๆ
กัน ซึง่ การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์นนั้ อาจมาจากคุณสมบัติ
ที่โดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เอง หรือรูปลักษณ์ สีสัน เอกลักษณ์
ต่างๆ ที่ท�ำให้แตกต่างกันออกไป

ราคาที่เหมาะสม

เมือ่ ผลิตภัณฑ์ดี มีประโยชน์ แถมมีความโดดเด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ที่เคยมีมาแล้ว การประสบความส�ำเร็จ
ย่อมไม่ไกลเกินไป ยิง่ หากมีราคาทีเ่ หมาะสม ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
ทีว่ างไว้ดว้ ยแล้ว ก็ยงิ่ ไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะปฏิเสธผลิตภัณฑ์ดๆี ราคา
เหมาะสมได้เลย

เข้าถึงจิตใจผู้บริโภค

นอกจากตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้แล้ว การเข้าถึง
จิตใจผูบ้ ริโภคให้ลกึ ลงไปอีก โดยการใส่ใจรายละเอียดทีม่ ากยิง่ ขึน้
อีกขัน้ หนึง่ จะท�ำให้ผบู้ ริโภคเกิดความประทับใจ และจงรักภักดีกบั
สินค้าหรือแบรนด์มากยิง่ ขึน้ เพราะสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ความเอาใจใส่
ที่ผู้ผลิตมอบให้ การเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่าหนึ่งอย่าง
หรือการลงรายละเอียดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น เก้าอี้ที่มีที่วางแก้ว
หรือมีดทีด่ อี าจไม่ได้หมายถึงแค่มดี ทีค่ ม แต่มดี า้ มจับทีก่ ระชับถนัด
มือด้วยก็เป็นได้
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Interview
Text :

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto, กฤษฎา ศิลปไชย

ปิยชาติ ไตรถาวร

The
Journey
of
Drip
King

เช่นเดียวกับการดริปกาแฟ ที่ต้องใช้ทั้งฝีมือ ความประณีต
และการรอคอย เพื่อให้ได้มาซึ่งกาแฟที่หอมกรุ่น รสชาติ
กลมกล่อมถูกใจ ด้วยจะต้องค่อยๆ รินน�้ำร้อนผ่านเมล็ดกาแฟ
บดที่อยู่ในฟิลเตอร์ในลักษณะวนเป็นก้นหอยจากข้างนอกเข้าสู่
จุดศูนย์กลาง จากนั้นก็รอคอยปล่อยให้น�้ำกาแฟนั้นค่อยๆ
หยดลงสู่แก้วที่รองรับอยู่ด้านล่าง ชีวิตและการเดินทาง
บนเส้นทางสายกาแฟของ ปิยชาติ ไตรถาวร ผู้ได้รับการ
ขนานนามว่า ดริปคิง ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เคี่ยวกร�ำฝีมือ ค่อยๆ สะสมองค์ความรู้ และประสบการณ์
จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อตกผลึกได้ที่ จึงผันตัวเอง
ออกมาเปิดร้าน Gallery กาแฟดริป ที่หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
ร้านกาแฟเล็กๆ แห่งนี้ มีผู้คนแวะเวียนเข้าไปชิมรสชาติกาแฟดริปและพูดคุย
ฟังค�ำบอกเล่าเกี่ยวกับกาแฟจากปิยชาติไม่ขาดสาย เก้าอี้ในร้านไม่เคยร้างลาจาก
ผู้คน ซึ่งท่ามกลางร้านกาแฟมากมาย Gallery กาแฟดริป กลับสามารถแทรกตัว
แจ้งเกิดขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่เพียงแต่จะเป็นร้านกาแฟดริปแห่งแรกของ
กรุงเทพฯ ที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับคอกาแฟ แต่ยังปลุกให้กระแสกาแฟดริป
กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
นอกเหนือจากการเป็นผู้บุกเบิกกาแฟดริป และน�ำความรู้ที่สั่งสมมาเผยแพร่
ผ่านร้านกาแฟดริปแล้ว ล่าสุด ปิยชาติยังถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั้น
ผ่านตัวหนังสือ กับผลงานพ็อกเกตบุก๊ ล่าสุดของเขา “เพือ่ น ผม และอารมณ์กาแฟดริป”
อีกด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นคอกาแฟ หรือไม่ใช่คอกาแฟก็ตาม เชื่อว่าบทสัมภาษณ์ของปิยชาติ
ต่อจากนี้จะช่วยเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านได้อย่างแน่นอน

จุดเริ่มของความรักกาแฟ

เริม่ จากสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ตอนนัน้ เรียนทีเ่ ทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นคนที่ชอบท�ำกิจกรรม ก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆ ที่ท�ำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งกลุ่มนี้มีสิ่ง
ที่ชอบๆ เหมือนกันในวงเวลานั่งประชุมคือกาแฟ ตอนนั้นก็กินกาแฟส�ำเร็จรูป
ฉีกซอง ใส่ครีมเทียม น�้ำตาล นมข้นทุกอย่าง ฉะนั้นเวลานั่งคุยกันก็จะมีกระติก
ใบใหญ่ที่ใส่กาแฟปักหลอด 7-8 อันตั้งไว้กลางวง ถึงมันจะเป็นกาแฟส�ำเร็จรูป
แต่เราก็พยายามหาอะไรมาเล่นกับมัน เช่น ใช้น�้ำยี่ห้อนี้จะต่างจากยี่ห้อนี้ยังไง
ไม่ใส่นมข้น เปลีย่ นเป็นนมสด หรือเวลาไปเทีย่ วในป่า เอาน�ำ้ ในล�ำธารมาจะชงกาแฟ
ก็เคยคิดเล่นๆ ว่า ถ้าเอาน�้ำนี้ไปชงกาแฟขาย จะเป็นยังไง ท�ำอย่างนี้จนเลิกเรียน
ไม่ได้ใช้ค�ำว่าเรียนจบ เพราะท�ำกิจกรรมเยอะจนไปเบียดบังเวลาเรียน แล้วก็ต้อง
ออกจากมหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นได้มาท�ำงานเป็นช่างภาพ ก็ท�ำให้มีโอกาสได้
เดินทางไปที่โน่นที่นี่ ตามพี่ที่เป็นนักเขียน (อรุษา กิตติวัฒน์) ไปเจอโลกใหม่ๆ
ที่ส�ำคัญคือพี่เขาเป็นคนชอบกินกาแฟ รู้เรื่องกาแฟมาก การได้ติดสอยห้อยตามทั้ง
ที่ไปท�ำงานและไม่ได้ไปท�ำงาน ท�ำให้ได้ไปร้านกาแฟ ไปนั่งคุยกับเจ้าของ และ
บางครั้งก็ไปถึงแหล่งปลูกกาแฟ สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆ สะสมมาเรื่อยๆ จนเป็น
ความรู้ พอมีความรู้มากขึ้น ก็เริ่มหาอะไรที่แปลกใหม่ด้วยตนเอง เช่น มีกาแฟอะไร
อีกที่เราไม่เคยกินแล้วอยากกิน ก็เลยเป็นที่มาของการพกอุปกรณ์ติดตัวไปทุกที่
เช่น มีที่ชงกาแฟ ที่บดกาแฟ กาน�้ำร้อน มีทุกอย่าง ประมาณว่าถ้าไปที่ไหนไม่มี
ร้านกาแฟให้เราเข้าไปนั่งกิน เราก็ช่วยเหลือตัวเองได้
จนกระทัง่ วันหนึง่ เรารูส้ กึ ว่าความรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วกับกาแฟทีเ่ รามี เพือ่ นฝูง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกาแฟก็เยอะพอสมควร แล้วก่อนหน้านีบ้ างทีเราไปร้านกาแฟทีเ่ รารูจ้ กั
เราก็ไม่ได้ไปซื้อกาแฟเขา แต่เอาของเราไปแบ่งกันกินกับเขา แล้วก็เรียกเพื่อน
คนอื่นมาร่วมกินกัน โดยเฉพาะกาแฟบางตัวที่หายากๆ ต้องสั่งมาจากต่างประเทศ
มันก็เลยท�ำให้รู้สึกว่าน่าจะมีที่สักที่ของเราเองที่ท�ำให้การรวมตัวง่ายขึ้น

เพราะร้านเราทุกร้าน

จึงมีกาแฟดริป

แบบจริงจังขึ้น
แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่า

จะฮิต

แค่คิดว่าทุกคนจะต้อง

รู้จักกาแฟดริป
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Interview
การเป็นมนุษย์เงินเดือนทีว่ นั หนึง่ จะต้องก้าวออกจาก Comfort
Zone คุณกลัวมั้ย

ชีวิตผมผ่านช่วงเสี่ยงมาตลอด ต่อให้เราท�ำงานประจ�ำก็ไม่ได้
มีเงินมากพออยู่แล้ว ก็เลยไม่รู้สึกว่าถ้าเจ๊งแล้วจะท�ำให้เรามีชีวิต
อยู่ไม่ได้ แต่ก็คิดว่าถ้าเริ่มต้นไม่ได้ ก็อาจจะไปได้ไม่ดี เพราะตอน
ยังเป็นช่างภาพเต็มตัว เคยเปิดร้านโดยการเอาภาพที่ถ่ายใส่กรอบ
ขาย แต่เป็นการท�ำโดยไม่ได้คิดอะไรมาก ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง
เรียกว่าเจ๊งก็ได้ ก็เลยไม่รู้สึกกังวลว่ามันจะเจ๊ง แต่ทุกอย่างก็ท�ำให้
เรามั่นใจพอสมควรกับการท�ำร้านกาแฟนี้ เช่น ช่วงนั้นโตมากับ
สังคมโซเชียลมีเดีย ช่างภาพก็จะลงรูปใน Multiply ลงรูปก็เป็น
การสือ่ สารในออนไลน์ทที่ ำ� ให้เรามีเพือ่ นมากขึน้ ไปอีก พอถึงวันหนึง่
อยู่ดีๆ ไม่ได้โพสต์รูปท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็นเรื่องกาแฟ แล้วก็
มามีเฟซบุ๊กเข้ามาด้วย คนก็เลยรู้จักติดตามเรามากขึ้น จากการที่
เราเป็นคนบ้ากาแฟ บ้าที่บดกาแฟมือหมุน เป็นช่างภาพถ่ายรูป
กาแฟ จนวันทีค่ ดิ ว่าจะเปิดร้าน ก็เช็กกับคนทีต่ ดิ ตามเราเหมือนกัน
ว่า จะเปิดร้านกาแฟดริปแบบนี้เขาจะมามั้ย ก็มีเสียงตอบรับที่ดี
เพราะตอนนั้นไม่มีใครกล้าเปิดร้านกาแฟแบบที่เราเปิดคือกาแฟที่
ไม่ใช้เครือ่ ง ชงด้วยมือ เพราะใครๆ จะคิดว่ามันช้า ชงไม่ทนั คนจะ
รอกินมั้ย ซึ่งถ้าถามใครก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะประสบความ
ส�ำเร็จหรือเปล่า แต่มีคนบอกว่าจะมา ก็คิดว่าน่าจะไปได้
จริงๆ โดยความรู้เกี่ยวกับกาแฟคิดว่าพร้อมจะเปิดมาหลายปี
แล้ว แต่เราก็ไม่ได้เก่งขนาดเปิดทีไ่ หนก็ได้ โชคดีทที่ เี่ ราอยากมาอยู่
เป็นที่ที่ค่อนข้างดี แม้หลายคนจะมองว่าหอศิลป์กรุงเทพฯ จะดู
เงียบ คนไทยไม่ค่อยมาเดิน แต่เราเห็นแล้วเราชอบ สมัยที่ตัวเอง
เป็นศิลปินถ่ายภาพอยากไปแสดงงานที่หอศิลป์ แต่เราเป็นศิลปิน
โนเนม เขาคงไม่ได้สนใจงานเราหรอก วันที่ไปเดินหอศิลป์ฯ
วันสุดท้าย ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาแสดงงานที่นี่ แต่มา
เปิดร้านกาแฟแทนล่ะ ที่ส�ำคัญมันคือแยกปทุมวันที่ค่าเช่า
ในมาบุญครอง ในสยามแพงมากๆ แต่ตรงนี้เป็นเขตพิเศษ
เป็นหอศิลป์กรุงเทพฯ และแม้จะอยู่ในหอศิลป์แต่ท�ำเลอยู่ใจกลาง
เมือง ไปง่าย อยู่ในย่านที่คนเยอะมาก ทั้งไทย ฝรั่ง มีทุกประเทศ
แถวนัน้ มีจดุ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องมาพักคือโรงแรมเยอะมาก แล้วใครๆ
ก็อยากไปอยูช่ นั้ บนซึง่ เป็นชัน้ ทีม่ ที างเชือ่ มกับรถไฟฟ้า แต่ดว้ ยความ
ที่เราเป็นช่างภาพ เลยเลือกห้องข้างล่างซึ่งห้องนั้นแสงมันดี
มีแสงธรรมชาติเข้ามา เป็นห้องที่เห็นข้างนอกได้ ก็ท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้เร็วขึ้นไปอีก

การทีค่ ณ
ุ เลือกท�ำกาแฟดริปชงมือ เป็นเพราะต้องการสร้าง
ความแตกต่างหรือเปล่า

เรื่องการสร้างความความแตกต่างมาทีหลัง แต่ที่เราเลือกเปิด
ร้านกาแฟชงมือก็เพราะเราเลือกที่จะกินกาแฟแบบนั้น ซึ่งในชีวิต
จริงเราไม่มเี งินซือ้ เครือ่ งชงกาแฟ เราจะกินกาแฟจากเครือ่ งเราต้อง
ซื้อเขา ซึ่งเราก็คิดว่ามันต้องใช้วิธีน้ีแหละเพราะเราถนัดที่จะ
ท�ำแบบนี  ้ ถึงเวลาเลือกทีจ่ ะเปิดร้านชัดเจนมากว่าจะใช้วธิ นี ี้ แล้วมา
คิดได้ทีหลังว่า จริงๆ แล้วเราไม่จ�ำเป็นต้องมีเครื่องก็ได้ ถึงที่สุดก็
ไม่ตอ้ งมีเครือ่ งถึงจะขายดีมากๆ ท�ำให้เราชัดเจนมากว่าเราเป็นตัว
จริงเรื่องการชงกาแฟรูปแบบนี้
เสน่ห์ของกาแฟชงมือ คือมันเป็นวิธีที่เรียบง่าย แต่ท�ำให้กาแฟ
อร่อยได้ขนาดที่คิดไม่ถึง คุณมีเงินแค่ไม่เกิน 1 พันบาทก็พร้อมที่
จะชงกาแฟอร่อยๆ ได้แล้ว ขณะที่อยากกินเอสเพรสโซจากเครื่อง
ให้อร่อยมากๆ เราต้องใช้เงินหลายหมืน่ หรือเครือ่ งรุน่ ไฮเอ็นด์เป็น
แสนก็มี

ถือว่าคุณเปิดร้านกาแฟดริปเป็นเจ้าแรกหรือเปล่า

ถ้าในกรุงเทพฯ พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นร้านแรก แต่ใน
ต่างจังหวัดอาจจะมีประปรายบ้าง แต่เขาไม่มแี นวคิดทีจ่ ะท�ำให้มนั
ขายดี เขาท�ำเพราะอยู่ที่นั่น มีความสุขกับการกินกาแฟ ซึ่งถ้าพูด
มากกว่านัน้ คือเป็นร้านกาแฟทีท่ �ำให้ทกุ คนได้รู้จักกาแฟดริปจริงๆ

ซึง่ น�ำไปสู่ที่ว่าทุกร้านก็จะมีการชงแบบนี้อยูใ่ นร้านของตัวเองไม่วา่
จะมีเครื่องหรือไม่มีก็ตาม

การเป็นรายแรกทีเ่ ปิดตลาดมีขอ้ ดีคอื ยังไม่มใี ครท�ำ แต่ความ
ยากคือไม่มีใครรู้จัก คุณท�ำยังไงกับเรื่องนี้

จริงๆ ความใหม่และความแปลกท�ำให้มคี นสนใจมากขึน้ เพียง
แต่เราจะต้องท�ำให้เขาได้รวู้ า่ เรามีตวั ตนอยู่ ซึง่ เราใช้สอื่ แต่เป็นสือ่
ที่ไม่ต้องควักเงิน คือมีข้อได้เปรียบเพราะเราเป็นสื่อมวลชน ก็มี
เพือ่ นเป็นนักข่าว ช่างภาพ มาสัมภาษณ์ตงั้ แต่ยงั ไม่เปิดร้านด้วยซ�ำ 
้
สัมภาษณ์เรื่องการชงกาแฟดริปซึ่งไม่ค่อยมีใครเคยเห็น พอมันเริ่ม
ขยายวงไป สื่อก็เริ่มสนใจก็มากันเอง นอกจากนี้ ก็ใช้สื่อออนไลน์  
แต่หัวใจคือเราไม่ได้ท�ำร้านแค่เก๋ๆ เท่ๆ สวยๆ แต่เราบอกเขาว่า
เราจริงจัง เรามีความสามารถในเรื่องกาแฟ คือคนที่มาก็เชื่อ ถาม
อะไรก็ตอบได้หมด แล้วเราก็พยายามท�ำอะไรที่มากกว่าแค่เสิร์ฟ
กาแฟไปเอาเงินมา เราท�ำมากกว่านัน้ เช่น เชิญชวนกันมาชิมกาแฟ
ทีเดียว 30 ตัว จัดทริปไปเที่ยวไปเก็บกาแฟ ก็เพิ่มความน่าเชื่อถือ
อีก ซึ่งก็ท�ำให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟทั่วไป

คุณพอใจตัวเลขทางธุรกิจร้านกาแฟมั้ย

ก็ถือว่าพอใจ จริงๆ ถ้าเราเลือกที่จะใช้พนักงานค่าแรงขั้นต�่ำ
ก็ได้ ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนไม่สูงเท่านี้ แต่ตอนนี้เหมือนมีผู้บริหารอยู่
5 คน ทุกคนท�ำแทนกันได้หมด เพราะเป็นเรา เป็นเพื่อน เป็นแฟน
เป็นน้อง เหตุผลที่เราไม่จ้างพนักงานมาเป็นคนชงกาแฟ ก็เพราะ
เราไม่ไว้ใจคนอืน่ ห่วงเรือ่ งการสือ่ สารกับลูกค้า ทุกวันนีจ้ ดุ ขายหนึง่
ของร้าน คือเราอยู่ที่ร้านคนกินกาแฟจะมาคุยกับเรา แต่ถ้าเรา
ไม่อยูเ่ ขาก็จะมองหาคนอืน่ ซึง่ เขาสามารถคุยด้วยได้ มันเหมือนเป็น
หน้าตาของร้านด้วย แต่ถา้ เป็นพนักงานทัว่ ไป ก็จะกลายเป็นน้องๆ
ที่ไม่รู้จัก เราก็ไม่อยากให้เขามาชงกาแฟให้คนอื่นกิน มันเรื่อง
ความเชื่อใจด้วย

คิดยังไงกับการที่คุณเป็นผู้บุกเบิกแล้วท�ำให้กาแฟดริป
มันเป็นกระแสขึ้นมา

รูส้ กึ ดีกบั ตัวเองและกับวงการกาแฟโดยรวม พูดได้เต็มปากเลยว่า
เพราะร้านเราทุกร้านจึงมีกาแฟดริปแบบจริงจังขึ้น แต่ตอนนั้นก็
ไม่คิดว่าจะฮิต แค่คิดว่าทุกคนจะต้องรู้จักกาแฟดริปเพราะเรา
ซึ่งมันไปไกลเกินประเทศไทยแล้ว เพราะมีทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง
ไต้หวัน ที่ตั้งใจมาตามไกด์บุ๊ก อย่างล่าสุดในไกด์บุ๊กเกาหลี
The Best Cafe′ in Bangkok มีร้านเราอยู่ด้วย หรือถ้าเซิร์ชค�ำว่า
ดริปคอฟฟี่แน่นอนว่าก็จะต้องมีเรา นั่นก็แสดงว่ามันไปไกลแล้ว
นอกจากนี้ ก็ไม่คิดว่าทุกร้านจะหันมาจริงจังกับการสื่อสารกับ
คนกินมากขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนพูดได้เลยกาแฟไปตังค์มา คนชง
กาแฟไม่ได้สื่อสารอะไรกับคนกินมากมาย คนกินไม่รู้ว่ากาแฟ
ที่กินเป็นกาแฟอะไรด้วยซ�้ำ  มันหยาบมากคือมีแค่กาแฟด�ำ  กาแฟ
นม หวานมากหวานน้อย เมื่อก่อนกาแฟก็แค่กาแฟ กินแก้ง่วง
แต่ตอนนี้ไม่ใช่ มันมากกว่านั้น เดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นว่าเกษตรกรที่ปลูก
กาแฟชื่ออะไร บ้านไหน ดอยไหน มันเป็นเรื่องที่พอเราท�ำแล้ว
มันเห็นผล พอมีคนเห็นการท�ำแบบนี้ก็เป็นเรื่องดี เพราะว่ามัน
สร้างคนกินสร้างร้านกาแฟให้มีเรื่องราวสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น

การชงกาแฟด้วยมือเป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้ท�ำได้ปริมาณน้อย
หรือเปล่าเมื่อเทียบกับเครื่อง

มันมี Know How คือเนือ่ งจากยังไม่เคยมีใครท�ำกาแฟดริปแล้ว
ขายดีแบบนี้มาก่อน แต่เราค่อยๆ สะสม Know How ตอนแรกเลย
เป็นที่บดกาแฟมือ ผ่านไปสักพักไม่ไหว แสดงว่าเราช้าไปต้องมี
ที่บดไฟฟ้ามาช่วยจะได้เร็วขึ้น แล้วตอนแรกชงทีละแก้ว ร้อยคน
ก็ชงร้อยครัง้ ผ่านไปไม่กวี่ นั ไม่ไหว ท�ำไมเราต้องชงทีละแก้ว สมมุติ
สั่งลาเต้เย็น 4 แก้วเราก็ชงทีเดียว 4 แก้ว มันเร็วขึ้น 4 เท่าแล้ว
นอกจากนี้ อยูท่ กี่ ารจัดระเบียบเมนูดว้ ย เพราะถ้าเมนูมนั เยอะเกินไป

ก็ไม่ไหว ที่ร้านคิดอยู่แล้วว่าต้องใช้คนเท่านี้ เพราะฉะนั้นก็จัดเมนู
ที่พอดีกับคนที่มีอยู่ด้วย ตัดบางเมนูที่ยุ่งยากออกไป นี่เป็นเทคนิค
หนึ่งที่เราใช้ แต่ข้อจ�ำกัดจริงๆ ของที่ร้านคือร้านเล็ก ฉะนั้นที่นั่งก็
มีแค่นี้ คนทีม่ าถ้าเขาไม่มที นี่ งั่ ก็อาจจะตัดสินใจไปท�ำอย่างอืน่ ก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมา ฉะนั้นก็มีข้อจ�ำกัดที่ควบคุมปริมาณคนได้
พอสมควร ใครที่ไม่มีที่นั่งอยากจะกินก็มายืนรอ   

คุณคิดยังไงที่ไลฟ์สไตล์คนไทยชอบกินกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆ

กาแฟเป็นสิ่งจ�ำเป็นมานานแล้ว เพียงแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
อาจจะเป็นกาแฟโบราณ ร้านอาโกเก่าๆ แต่ยุคนี้เป็นยุคที่มีเชน
ต่างประเทศเข้ามา ก็ทำ� ให้รปู แบบของร้านกาแฟเปลีย่ นไป อย่าลืมว่า
บ้านเราปลูกกาแฟมานานแล้ว ฉะนั้นมันก็เหมาะสมที่จะเป็นเมือง
กาแฟได้ และไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะหันมาชอบกาแฟมากขึ้น
เพราะในโลกนี้ประเทศที่มีครบทุกอย่างตั้งแต่ปลูกได้จนถึง
ชงออกมาเป็นแก้ว ไม่ได้มีเยอะ แล้วประเทศที่บ้ากินกาแฟ
หลายประเทศไม่มีต้นกาแฟ  
กาแฟเป็นอะไรทีพ่ เิ ศษมาก นักศึกษา คนทีอ่ ยากจะลาออกจาก
งาน สิ่งแรกที่คิดจะท�ำก็คือร้านกาแฟ เพราะฉะนั้นกาแฟเป็นอะไร
ที่ต่อให้เกิดสงครามโลก มีปัญหาเศรษฐกิจ คนก็ยังกินกาแฟ คิด
อะไรไม่ออกกินกาแฟ กาแฟเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตของคนทุกคนอยู่
แล้ว คนไม่ได้กนิ ข้าวด้วยอารมณ์ศลิ ปะหรือกินเพือ่ แนวคิดบางอย่าง
แต่กาแฟมันไปอยู่ในอารมณ์นั้น

วันนี้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมาย ที่เจ๊งก็เยอะ ถ้าจะอยู่รอด
ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง
แน่นอนต้องรักมันมากๆ รักแบบมีความรูด้ ว้ ย เพราะว่าทุกวันนี้
เป็ น โลกที่ เ ราต้ อ งสื่ อ สารอย่ า งจริ ง จั ง คนจะท� ำ ร้ า นกาแฟ
ต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งกาแฟจริงๆ เพือ่ จะได้สอื่ สารความรูน้ นั้
ไปสู่ผู้บริโภค ที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นไฟต์บังคับ เช่น
มีเงินทุน เลือกท�ำเลทีด่ ี ตัง้ ราคาให้เหมาะสม คือต้องมีองค์ประกอบ
เหล่านี้รวมกัน ต่อให้ร้านกาแฟดี คนมีความรู้แต่ไปอยู่ที่ที่มัน
ไปยาก ก็จะท�ำให้ไม่อยากไป ขณะเดียวกันเป็นร้านที่อยู่ในย่านที่
ดีๆ แต่ไม่มีความรู้ไม่ได้สื่อสารอะไรกับคนกิน ก็จะมีแต่ขาจร
คงขายดีระดับหนึ่ง แต่จะไม่โตไปไหน ฉะนั้นร้านที่มีองค์ประกอบ
ที่ดีครบก็จะอยู่ได้ แต่ถ้าสตาร์ตแล้วไม่มีแรงส่งขึ้นไปมันก็จะร่วง
เร็ว เราต้องหาอะไรให้มันเป็นแรงส่งแล้วส่งมันไปเรื่อยๆ อาจจะ
ไม่สูงมาก แต่มันก็ติดลมบนแล้ว

แรงส่งที่ว่าคืออะไรบ้าง

แรงส่งก็เช่น คุณต้องมีคนรู้จัก มีเรื่องราวที่คนติดตามก่อน
มีความรู้ที่จะมีเรื่องเล่า นอกจากนี้ ก็เป็นเรื่องที่จะสื่อสารกับผู้คน
ยังไง มีอะไรที่เขาติดต่อได้นอกจากการมาร้าน เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์
ไอจี ซึ่งส�ำคัญมาก ถ้าเปิดร้านแล้วมันไม่ท�ำให้คนอยากมา อาศัย
แต่คนหลงทางอย่างเดียวมันก็ยาก มันต้องท�ำให้คนตั้งใจมากลุ่ม
หนึง่ ก่อน พอคนกลุม่ นีม้ า ก็จะเป็นอะไรทีเ่ ขาจะถามกันเอง ลองไป
ร้านนี้หรือยัง เพราะสังเกตว่าช่วง 2-3 ปีหลัง ร้านที่เปิดใหม่แล้ว
ทรงดีๆ คือมีสงิ่ ทีบ่ อกจะไปได้ดี มักจะถูกพูดถึงแนะน�ำกันต่อๆ ไป
เพราะสังคมกาแฟ คนทีจ่ ริงจังเรือ่ งกาแฟมันมากขึน้ แล้วยิง่ มันง่าย
ที่จะได้เห็นจากไอจี เฟซบุ๊ก ก็ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์

ดูหมือนระยะหลังร้านกาแฟแนวอินดี้เกิดขึ้นเยอะมาก

ค�ำว่าอินดี้มีมานานพอสมควรแล้ว ตั้งแต่ยุคที่มีร้านใหญ่ๆ
แต่พอมาถึงวันนี้ก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆ เมื่อก่อนอินดี๊อินดี้
เดี๋ยวมันกึ่งๆ เหมือนจะอินดี้ แต่ก็ยังเป็นภาพเดิมร้านทางเลือก
ใหม่ๆ เพราะว่าคนพยายามหาอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้น มีความ
รู้สึกว่าไม่ชอบซ�้ำกับคนอื่น ก็เลยเกิดการแบ่งเกรดแบ่งลักษณะ
บางคนไม่กินกาแฟแบรนด์ใหญ่ เพราะรู้สึกว่าแพง รสชาติก็ไม่ได้
อร่อยขนาดต้องจ่ายเงินในราคานั้น บางคนเลือกกินกาแฟร้าน

คนจะท�ำร้านกาแฟ

ต้องมีความรู้และเข้าใจ

เรื่องกาแฟจริงๆ เพื่อจะได้สื่อสาร
ความรู้นั้นไปสู่ผู้บริโภค ที่เหลือ
ก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นไฟต์บังคับ

เช่น มีเงินทุน เลือกท�ำเลที่ดี
ตั้งราคาให้เหมาะสม

ที่ตัวเองว่าอร่อย บางคนกินที่ราคา บางคนเป็นพนักงานออฟฟิศ เช้าก่อนเข้าออฟฟิศต้องกินกาแฟ
กลางวันก็ต้องกิน กินวันละ 2 แก้ว เขาก็อาจต้องเลือกร้านกาแฟจากราคา บางคนมีชีวิตกับการต้องไป
นั่งร้านกาแฟ  ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟจึงค่อนข้างหลากหลาย เลยมีตัวเลือกส�ำหรับผู้บริโภคมากขึ้น  

คุณวางแผนทางเดินเกี่ยวกับกาแฟของคุณยังไงบ้าง

อยากเปิดร้านเพิ่ม แต่พอร้านแรกประสบความส�ำเร็จ กลายเป็นว่าการจะเปิดร้านที่สองกลับรู้สึกกลัว
กว่าการเปิดร้านแรกอีก เป็นอารมณ์ที่แปลกมาก เหมือนเรายังไม่เชื่อมั่นการขยายสาขาโดยที่เราไม่ได้ไป
ท�ำเอง ถ้าเราขยายสาขาก็อยากท�ำเอง กลัวว่าถ้าไม่ไปยืนชงกาแฟเองคนจะมาร้านมั้ย ทุกวันนี้พยายาม
มองหาว่าคนที่ช่วยได้จริงๆ แล้วเราเชื่อมั่นเขา โดยที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง แต่ก็ไม่คิดจะขยายสาขาเยอะ
อาจจะมีแค่ 1 หรือ 2 สาขาเท่านั้น เพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะใหญ่โตด้วยการมีสาขาเยอะๆ แต่มันอาจจะ
โตด้วยการที่เราท�ำให้มันแน่นขึ้น คือเราอาจจะไม่ได้มีหลายๆ สาขาแล้วท�ำให้มันเป็นก้อนใหญ่
แต่เราอาจจะมีแค่ 1 หรือ 2 สาขาแต่มันก็ใหญ่ หมายถึงท�ำให้แข็งแรงขึ้น จากที่ทุกวันนี้คั่วกาแฟขายได้
น้อยเพราะใช้เครือ่ งเล็กๆ ก็ขยายการคัว่ กาแฟให้มากขึน้ ท�ำเว็บไซต์เพื่อส�ำหรับให้คนมาซือ้ กาแฟส่งออก
ไปทั่วโลก ซึ่งวันนี้ก็มีส่งเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์ทางไปรษณีย์ แต่ใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลาง ต่อไปเราอาจจะ
พัฒนาเป็นเว็บไซต์ แล้วทุกวันนี้ได้มีโอกาสท�ำงานกับคนหลายกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกัน เช่น ท�ำงานกับ
เกษตรกร ท�ำงานกับร้านกาแฟอื่นๆ ดังนั้นแล้ว อาจจะมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยท�ำให้มัน
แข็งแรงขึ้นได้หมด
นอกจากนี้ มีเรื่องอื่นที่อยากท�ำอีกหลายเรื่อง เช่น มีแผนที่จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของกาแฟ คือคิดที่
จะท�ำไร่กาแฟของตัวเอง โดยอาจจะร่วมกับเกษตรกร เอาความรู้เอาเมล็ดพันธุ์ดีๆ ไปให้ แล้วมันก็อาจ
จะมีวันหนึ่งที่ปิดร้านที่กรุงเทพฯ แล้วไปเปิดร้านบนดอย ไม่ได้ปิดถาวร ปิดเพื่อให้คนที่อยากกินกาแฟ
ตามไปกินบนโน่นเป็นกาแฟพิเศษ ซึ่งก็จะมีคนตามไปกินชัวร์ (หัวเราะ)

ท�ำไมถึงคิดไปท�ำไร่กาแฟ

เพราะมันยั่งยืนกว่า วันนี้เราถูกเรียกว่า Drip King แสดงว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องการชงกาแฟ
ฉะนั้นเราจะท�ำอะไรคนก็มองอยู่ การไปร่วมกับเกษตรกรที่เขาท�ำอยู่แล้ว โดยการเอาความรู้ไปให้ ก็คิด
ว่าน่าจะท�ำให้มันแข็งแรงขึ้น คือวันหนึ่งถ้ากาแฟที่เราใช้มันห่วยลงหรือไม่อร่อย ก็จะท�ำให้ลูกค้าหายไป
เรื่อยๆ ตอนนี้มองไปถึงว่าเป็นศักดิ์ศรีอยากให้เท่าเทียมกาแฟประเทศอื่นหลายตัว ในอดีตกาแฟบ้านเรา
ถูกพัฒนามาในแนวทางแบบหนึง่ คือรัฐส่งเสริมเกษตรกรรมเขาจะเน้นปริมาณ แต่ทกุ วันนีเ้ ริม่ มีการพูดถึง
คุณภาพ พูดถึงกาแฟพิเศษ ดังนั้น ก็ต้องมาดูว่าที่ท�ำกันมาอยู่นั้นไปได้แค่ไหน แล้วท�ำไมเราไม่ลองท�ำ
อีกแบบ เช่น ปลูกกาแฟสายพันธุอ์ นื่ ๆ ทีใ่ ห้รสชาติอกี แบบ แล้วดูตวั อย่างจากประเทศอืน่ ทีเ่ ขาใช้สายพันธุ์
ประมาณนี้ แล้วมันได้รสชาติที่ดี ขายได้ราคาสูง ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ลูกดกเหมือนสายพันธุ์ที่เราปลูกมา
แต่ถามว่าบ้านเราท�ำได้มั้ยก็ต้องท�ำได้ ก็อยากไปท�ำตรงนั้นมากกว่า แล้วมันจะต่อยอดไปสู่อะไรก็ว่าไป

สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคนอ่าน

ร้านกาแฟเปิดไม่ยากแต่ท�ำให้อยู่รอดได้นั้นยาก มีปัจจัยที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอ ต้องรวมๆ กัน
หลายอย่าง แต่ที่ส�ำคัญคือต้องมีความตั้งใจ มีความบ้า มีการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ และ
ความรู้ ทีเ่ หลือก็คอ่ ยตามมาทีหลังได้ ไม่วา่ จะเป็น ท�ำเล ทุน ทุกวันนีค้ นทีจ่ ะท�ำธุรกิจกาแฟไม่ได้โดดเดีย่ ว
เหมือนเมื่อก่อน ถ้าเปิดแล้วเตรียมทุกอย่างให้พร้อมให้ดี คนก็จะกลับมากินเรื่อยๆ  
ถ้ามองจากคนที่ไม่รู้เรื่องกาแฟอะไรเลย อาจจะมองว่า วันนี้มีร้านกาแฟเยอะแยะเต็มไปหมด
แต่ถ้าเป็นผมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับกาแฟมองกลับรู้สึกว่ายังมีอะไรที่จะท�ำได้อีกมากมาย ยังมีช่องว่างให้
สามารถเปิดร้านกาแฟใหม่ๆ ได้อีก แต่อาจจะต้องไปคิดรูปแบบว่ามันจะท�ำอะไรได้ แต่เชื่อว่าอะไรก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟมันท�ำได้อีกเยอะ  
ถนนระยะร้อยเมตรจะมีรา้ นกาแฟเปิดติดๆ กัน 8-10 ร้านก็เป็นจริงได้ เพราะถ้าดูประเทศอืน่ มีอย่างนี้
จริง ที่ประเทศญี่ปุ่นมีร้านกาแฟเยอะมากแถมแต่ละร้านก็ดีๆ อเมริกา ออสเตรเลียก็เช่นกัน ดูง่ายๆ
ประเทศเราถนนแถวเสาชิงช้ามีร้านขายพระพุทธรูปติดๆ กันเต็มไปหมด ท�ำไมเขายังอยู่กันได้
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เริ่มต้นธุรกิจด้วยความประหยัด
Text :

เจษฎา ปุรินทวรกุล

ในช่วงที่เราเริ่มต้นท�ำธุรกิจ นับว่าเป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้ ก่อร่างสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ และใช้เงินลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนมีความคุ้มค่า และสามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต
แต่ในแง่ของการลงทุนท�ำธุรกิจ การประหยัดเงินเพื่อให้มีก�ำไรเหลือเพิ่มขึ้น หรือการประหยัดเงินเพื่อท�ำให้ธุรกิจไม่ต้องพบกับสภาวะขาดทุน ก็นับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนควร
ให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน เอาเป็นว่าลองมาดูไอเดียในการเริ่มต้นท�ำธุรกิจโดยพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายกันดีกว่าว่ามีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรดีๆ บ้าง

1. ท�ำงานที่บ้าน

ในช่วงเริม่ ต้นธุรกิจ เราอาจยังไม่จำ� เป็นต้องเช่าออฟฟิศ หรือ
มองหาหน้าร้านเพื่อขายของ เพราะเราสามารถวางแผนในเรื่อง
ต่างๆ ได้จากที่บ้าน เช่น เขียนแผนธุรกิจ วางแผนออกแบบร้าน
อาจเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งตามร้านกาแฟ หรือสถานที่ต่างๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งการท�ำงานที่บ้านในระยะแรกจะช่วย
ให้เราประหยัดเงินค่าเช่าออฟฟิศ ค่าเดินทาง และเงินส่วนต่างๆ
ไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว

2. เรียนรู้เพื่อสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

ทุกวันนี้การสร้างเว็บไซต์นับเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าสมัยก่อน
นับพันเท่า เพราะมีเว็บไซต์สำ� เร็จเข้ามาเป็นตัวช่วย เจ้าของธุรกิจ

รายใหม่สามารถมองหาเว็บไซต์ส�ำเร็จรูป เช่น WordPress
(https://wordpress.com) โดยจะมีธมี และรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์
ให้เราเลือกใช้เยอะมากๆ ที่ส�ำคัญคือ ฟรี เราจึงไม่ต้องจ้างเว็บ
ดีไซเนอร์มาออกแบบ ซึ่งท�ำให้ประหยัดต้นทุนในส่วนนี้ได้
ที่ส�ำคัญในช่วงเริ่มต้นนั้นเราควรเรียนรู้ด้วยตัวเอง เมื่อธุรกิจ
เติบโตมีเงิน มีก�ำไร แล้วต้องการอัพเดตให้สวยงาม หรือพัฒนา
ให้มีความทันสมัยกว่าเดิมก็ยังทัน

3. เริ่มจากเล็กๆ

การเริ่มธุรกิจในสเกลขนาดเล็ก จะท�ำให้ความเสี่ยงอยู่ใน
เกณฑ์ที่ค่อนข้างต�่ำ  ใช้เงินลงทุนไม่สูง ค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อย
เวลาล้มก็ล้มไม่ดัง ไม่เจ็บตัวมาก ที่ส�ำคัญท�ำให้เราสามารถ
ประเมินได้วา่ อะไรส�ำคัญและไม่สำ� คัญกับธุรกิจก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
ลงทุนเพิ่มขึ้นในก้าวต่อไป และเวลาที่เราต้องจ้างพนักงาน
ก็สามารถใช้งานแบบฟรีแลนซ์ได้ ไม่จำ� เป็นต้องมองหาคนหลายๆ
คนเพื่อมาท�ำงานในออฟฟิศ ไม่ต้องมีภาระค่าจ้างรายเดือน
สวัสดิการ และโบนัส

4. ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย

ช่องทางการตลาดที่มีราคาถูก (หรืออาจฟรีส�ำหรับบางคน)
ในยุ ค นี้ ค งไม่ พ ้ น สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น เฟซบุ ๊ ก
หรืออินสตาแกรม ซึ่งโซเชียลมีเดียนับเป็นช่องทางการแบ่งปัน
เรือ่ งราวของแบรนด์ สินค้าหรือบริการของเราไปสูก่ ลุม่ เป้าหมาย
สร้างการรับรูแ้ บรนด์ การท�ำโปรโมชัน่ และอืน่ ๆ หลายกระบวนการ
จนน�ำไปสู่การตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงการสร้างความจงรักภักดี
ให้กับแบรนด์ และการตัดสินใจซื้อซ�้ำ  ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วย
การตลาดโซเชียลมีเดีย (หรือการตลาดออนไลน์)

5. บริหารจัดการด้านการเงิน

เมื่อคุณเริ่มต้นท�ำธุรกิจ อย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินเพื่อจ้างใคร
มาท�ำบัญชีหรือดูแลเรื่องการเงินเป็นพิเศษ ลองพยายามเรียนรู้
ด้วยตัวเองผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์ก่อน หรือขอค�ำแนะน�ำ
ค�ำปรึกษาจากคนใกล้ชิด หรือทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหาร
จัดการด้านการเงิน บัญชี และภาษีดู คุณอาจคิดว่าการได้
มืออาชีพหรือคนที่คอยให้ค�ำแนะน�ำได้ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดี

แน่นอนว่า มันเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่หากคุณเป็น
มือใหม่หรือเพิ่งเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก การลดภาระค่าใช้จ่าย
และเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ด้วยตนเองก็เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นไม่แพ้กนั

6. ใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ให้น้อยลง

ความสะดวกสบายด้านการสื่อสารในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่
ดีมากๆ เพราะเราเชื่อมต่อกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้น
พยายามใช้ค่าโทรศัพท์ให้น้อยลง แล้วหันไปใช้โปรแกรม หรือ
แอพพลิเคชันสื่อสารที่ไม่ต้องเสียเงิน ทั้ง ไลน์ (Line) สไกป์
(Skype) แทงโก้ (Tango) และอืน่ ๆ อีกมากมาย ทัง้ นีก้ ต็ อ้ งระวัง
เรื่องการวางแผนใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับแพ็กเกจจากค่าย
โทรศัพท์ที่เราเลือกด้วย บางคนเลือกโทรศัพท์เยอะแต่ใช้
อินเทอร์เน็ตน้อย ต้องพยายามดูวา่ ใช้อนิ เทอร์เน็ตไปเกินหรือยัง
บางคนโทรศัพท์น้อย เน้นใช้อินเทอร์เน็ตเยอะ ก็ต้องระวังไม่ให้
เสียส่วนต่างค่าโทรศัพท์เพิ่ม

7. ใช้บัตรเครดิตด้วยความระมัดระวัง

บางทีเราก็ใช้บตั รเครดิตเพียงเพราะมันจะท�ำให้เราได้รบั แต้ม
สะสมมากขึ้น มีส่วนลดเป็นเหยื่อล่อ เพื่อได้รางวัล ได้รับของ
ตอบแทน ได้เงินคืน ฯลฯ แต่ทั้งนีต้ อ้ งถามว่า คุณได้หาข้อมูลมา
หรือยังว่าบัตรเครดิตประเภทใดทีเ่ หมาะกับการท�ำธุรกิจของคุณ
มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทาง เพราะฉะนัน้ บัตรเครดิตทีใ่ ช้สะสมแต้มไมล์กไ็ ม่มปี ระโยชน์
สักเท่าไหร่ แต่ถา้ เป็นบัตรเครดิตทีม่ อบส่วนลดตามโมเดิรน์ เทรด
หรือให้ Cash Back รูปแบบนี้น่าจะมีประโยชน์กว่า เป็นต้น
ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวด้วย
เพราะการมีหนี้สินในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดี
สักเท่าไหร่ ดังนัน้ พยายามใช้บตั รเครดิตเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์
ทางธุรกิจจริงๆ ไม่ใช่ใช้แล้วย้อนกลับมาท�ำลายทัง้ เราและธุรกิจ
ที่อุตส่าห์สร้างขึ้นมา
นี่คือวิธีประหยัดเงินในช่วงแรกของการท�ำธุรกิจ ซึ่งยิ่งเรา
ประหยัดเงินได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับการท�ำธุรกิจ
ในระยะยาวได้มากขึ้นเท่านั้น
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NUAYNARD

งดงาม เนิบช้า แบบอีสานสไตล์
Text :

เริ่มต้นจากการมองหาผลิตภัณฑ์ถนอมผิว
สมุนไพรดีๆ สักตัวมาใช้ แต่กลับพบว่าไม่มีอย่างที่ต้องการ
จึงน�ำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า และทดลองผลิตด้วยตัวเอง

จากที่เคยคิดแค่ท�ำไว้ใช้เอง

วันหนึ่งด้วยเวลาและโอกาสที่พอเหมาะ
ปุ้ม-รัตติกาล พูลสวัสดิ์ และ ว่าน-ปกาสิต เนตรนคร
สองหนุ่มสาวฟรีแลนซ์ที่หลงใหลไลฟ์สไตล์เรียบง่าย
จึงหยิบเอาความชอบมาแปรเปลี่ยนเป็นธุรกิจ

สบู่และผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่มีเอกลักษณ์

ขนิษฐา สุวรรณธรรมา / Photo Otto, เจษฎา ยอดสุรางค์

จากแหล่งวัตถุดบิ ทรัพยากรถิน่ อีสาน อันเป็นถิน่ ก�ำเนิด ภายใต้แบรนด์ “Nuaynard”
โดยเน้นวิธีการผลิตแบบเรียบง่าย และเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ “ปุ้มเป็นคน
ชอบท�ำของใช้เองอยู่แล้ว จากแต่ก่อนเราใช้เครื่องส�ำอางจากเคาน์เตอร์
แบรนด์ดัง แต่ด้วยราคาที่สูงท�ำให้เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ
มาใช้ทดแทน ซึ่งได้ผลเหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่า และบ้านเราก็เป็นแหล่งปลูก
สมุนไพรด้วย แต่พอเริ่มศึกษาจริงๆ ก็ท�ำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีขายอยู่
ในท้องตลาดนั้นมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมจริงอยู่แค่ 2-3 เปอร์เซ็นต์ จึงเริ่มมี
ความคิดว่าถ้าอยากใช้สมุนไพรทัง้ หมดจะต้องท�ำยังไง จึงเริม่ ศึกษาการท�ำสบูแ่ ฮนด์
เมดและทดลองท�ำด้วยตัวเอง เพื่อน�ำมาใช้เองที่บ้าน จนมีโอกาสรู้จักน้องคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นภูมิเเพ้ผิวหนังใช้น�้ำเปล่าอาบน�้ำได้อย่างเดียว ก็ทดลองเอาไปให้เขาใช้ ปรากฏว่าเขา
สามารถใช้ได้ จากจุดนั้นเลยท�ำให้เกิดความคิดว่าน่าจะท�ำออกมาขายได้ เพราะมีคนต้องการ
ใช้แบบนี้เหมือนกัน”
ปุ้มและว่านเล่าว่า หลังจากที่มีความคิดอยากท�ำผลิตภัณฑ์ออกมาขาย ทั้งคู่ก็เริ่มมองหา
คอนเซ็ปต์ เพือ่ สร้างจุดเด่นและเรือ่ งราวให้กบั สินค้า โดยเริม่ มาจากการคิดหาส่วนผสมทีจ่ ะน�ำ
มาใช้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งโดยปกติสบู่แฮนด์เมดที่ท�ำไว้ใช้เองอยู่แล้วก็ผลิตมาจากน�้ำบริสุทธิ์อย่าง
น�้ำฝน จึงนึกไปถึงบ้านที่โคราช หมู่บ้านซับศรีจันทร์ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการ
รองน�้ำฝนเอาไว้ใช้ กอปรกับหลังบ้านมี “ตาน�้ำ” หรือที่คนอีสานเรียกว่าน�้ำซับ ที่ผุดขึ้นมาจาก
ใต้ดนิ ปุม้ และว่านจึงคิดน�ำเอาน�ำ้ ฝนและน�ำ้ ซับมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตสบู่ เพราะ
คิดว่าเป็นส่วนผสมที่ยากจะเลียนแบบ
“พอเราได้วัตถุดิบหลัก คือ น�้ำฝนกับน�้ำซับ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนที่อื่น ท�ำให้ง่าย
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนอืน่ ๆ โดยเราใช้ยดึ เป็นแนวทางเลย คือ ใช้วตั ถุดบิ ทีม่ าจากภาค
อีสาน จากน�ำ้ ฝนน�ำ้ ซับเราก็เริม่ มองหาส่วนประกอบอืน่ ทีม่ าจากอีสานเพิม่ เติมเข้ามาอีก เช่น ไวน์
หมากเม่า เหล้าอุ ซึ่งยังไม่เคยมีใครท�ำมาก่อนเหมือนกัน จากตัวสบู่เราก็มาคิดเรื่องแพ็กเกจจิ้ง
เรานึกไปถึงงานจักสาน อย่างกระติ๊บข้าว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน” ว่านกล่าว
นอกจากใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วน Nuaynard ยังใช้วิธีผลิตที่เรียบง่ายแบบโบราณ คือ
ใช้วธิ กี วนมือ และปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ ไม่ใช้เครือ่ งจักรหนัก รวมถึงวัตถุดบิ ต่างๆ ทีเ่ ลือก
ใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในไทย และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม เช่น น�้ำมันมะพร้าว น�้ำมันร�ำข้าว
น�้ำมันละหุ่ง โดยเน้นเจาะกลุ่มไปที่คนรักสุขภาพและชอบสินค้าจากธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจาก
ขายออนไลน์ในเฟซบุ๊กก่อน จากนั้นจึงเริ่มออกบู๊ธตามงานแฮนด์เมดและงานที่น�ำเสนอสินค้า
ธรรมชาติ และวางจ�ำหน่ายในร้านค้าเพื่อสุขภาพ เนื่องจากผู้ซื้อกลุ่มนี้มีความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้ว
จากการเลือกวิธกี ารท�ำงานและกระบวนการผลิตทีเ่ รียบง่าย แต่ใช้เวลานาน จึงมีผลในเรือ่ ง
ก�ำลังการผลิตที่ไม่สามารถผลิตได้คราวละมากๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ปุ้ม
และว่านรู้ในข้อจ�ำกัดในส่วนนี้ดี
“ปัญหาทีเ่ ราเจอตอนนี้ คือ เรือ่ งก�ำลังการผลิต พอเริม่ เปิดตัว มีรา้ นค้าสัง่ ของเข้ามาเยอะขึน้
บางครั้งถ้าเจอออร์เดอร์ใหญ่ๆ เราก็ไม่สามารถผลิตให้ได้ทัน เรารู้ข้อจ�ำกัดในส่วนนี้ดี แต่ก็
พยายามหาทางแก้ไข ตอนนี้เราก�ำลังท�ำแผนการเงินอยู่ เพื่อจะได้รู้รายรับ-รายจ่ายที่แท้จริง
จากนัน้ เราจะได้รวู้ า่ ต้องจ้างก�ำลังการผลิตเพิม่ อีกเท่าไหร่ รูปแบบไหน เพราะยังไงเราก็ยงั เลือก
ที่จะผลิตงานในรูปแบบแฮนด์คราฟต์ต่อไป” ว่านกล่าว
ท้ายสุดปุ้มและว่านได้ฝากแง่คิดว่า มีหลายคนที่เคยบอกว่าอย่าเอาสิ่งที่ชอบมาท�ำธุรกิจ
เพราะถึงจุดหนึ่งเมื่อมีเรื่องของธุรกิจเข้ามา สิ่งที่ชอบอาจไม่สนุกเหมือนเคย แต่ปุ้มและว่าน
กลับมองว่า การน�ำสิ่งที่ชอบมาท�ำธุรกิจนั้น คือ ความเชี่ยวชาญ ความรู้เฉพาะทางที่ได้สั่งสม
มา ไม่ต้องเสียต้นทุนในการหาคนอื่นมาท�ำงานให้ โดยปัจจุบันนอกจากจะมีสบู่ถึง 7 สูตรแล้ว
Nuaynard ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย เช่น คลีนซิงค์เช็ดเครื่องส�ำอาง เซรั่ม
ลิปทาปาก

09-8858-5505
nuaynardhandcraft
nuaynardhandcraft
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A Pale Petal

ความงดงามจากโลกดีไซน์ สู่โลกธุรกิจจริง
Text : nittaya / Photo :

โลกของไอเดียความคิดสร้างสรรค์
อาจจบลงที่ชิ้นงานที่สามารถผลิตออกมา
ได้ตรงความรู้สึกนึกคิดที่เราอยากท�ำ

แต่ในโลกธุรกิจนั้น

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เรามีสินค้าดีๆ

เจษฎา ยอดสุรางค์

แต่จะท�ำยังไงให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้ คือ เรื่องจริงที่ต้องรอการพิสูจน์ แพนชวิกา ศรีสวน ดีไซเนอร์สาววัย 26 ปี อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เอกออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าของแบรนด์กระเป๋า A Pale Petal ที่สร้างสรรค์ผลงานจากผ้าพลีต
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ คือ หนึ่งในผู้ที่เคยผ่านบททดสอบครั้งส�ำคัญนี้
มาแล้ว
“A Pale Petal เราไม่ได้เริ่มต้นมาจากว่าต้องท�ำเป็นกระเป๋าหรืออะไร
ตัง้ แต่แรก แต่มนั เกิดขึน้ มาจากแรงบันดาลใจบางอย่างทีเ่ ราไปสัมผัสหรือกระทบ
กับมัน จากนั้นจึงน�ำมาทดลองผลิตในวัสดุต่างๆ ว่า เราอยากพรีเซ้นต์ให้เป็นอะไร
ของแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย อย่างตอนแรกเราก็ทดลองท�ำบนปูนปลาสเตอร์ เรซิน
จนมาเป็นผ้า ซึ่งเราก็มาเจอกับเทคนิคการท�ำพลีตเป็นเทคนิคที่โบราณมาก แต่ยังอยู่
มาได้จนทุกวันนี้ ซึ่งจุดเด่นของพลีตมันมีมูฟเมนต์ในตัวเอง ปรับเปลี่ยนฟอร์มตาม
การใช้งาน ดังนั้น A Pale Petal คือ นิยามความคิดของเราที่เป็นเหมือนกลีบดอกไม้ ที่ไม่ว่าจะ
แปรเปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลายังไง จากสดมาเหี่ยว จนแห้ง ก็ยังเป็นดอกไม้อยู่ดี”
จากการเรียนทีถ่ กู ฝึกมาให้คดิ ออกแบบเพียงอย่างเดียว การเริม่ ต้นช่วงแรกจึงค่อนข้างมีอปุ สรรค
ที่จะแปลงความคิดให้ออกมาเป็นชิ้นงาน แพนใช้เวลาอยู่พักใหญ่เพื่อสื่อสารสิ่งที่ต้องการให้ออกมา
เป็นรูปเป็นร่าง
“เราถูกฝึกให้คิดอย่างเดียว ไม่ได้มีทักษะพื้นฐานแฟชั่นอะไรมาเลย ไม่รู้ว่าผ้ามีกี่แบบ ไม่รู้ว่า
ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง ใช้วิธีสร้างแพตเทิร์นจากกระดาษ ซึ่งพอท�ำเข้าจริงแล้วไม่ง่ายเลย เราคิด
ออกมาแบบนี้ แต่ช่างจะท�ำได้ไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และด้วยความที่เป็นกระเป๋ามันไม่เหมือน
เสื้อผ้าที่เย็บมาแล้วใส่ได้เลย กระเป๋าต้องการความมีน�้ำหนักเพื่อให้เป็นทรง ใช้เวลากับการทดลอง
นานมากกว่าจะผลิตล็อตแรกออกมา”
หลังจากใช้เวลาทดลองหาวิธกี ารอยูน่ านแรมปี แพนก็ทดลองผลิตกระเป๋าล็อตแรกออกมา 60 ใบ
คละแบบ ปรากฏว่าใช้เวลาเพียงสองอาทิตย์ก็สามารถขายหมด
“ตอนนั้นรู้สึกรวยมาก คนอื่นท�ำงานทั้งเดือนถึงจะได้เงิน แต่เราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็สามารถ
ขายหมด โดยลืมคิดไปว่าเราใช้เวลากับมันไปเท่าไหร่ถึงจะท�ำออกมาได้ ที่ส�ำคัญลืมคิดถึงเรื่อง
การท�ำธุรกิจว่าจะท�ำยังไงให้สามารถรันสินค้าออกมาได้เรื่อยๆ หลังจากท�ำล็อตแรกเสร็จไป
ซึ่งก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร เราใช้เวลาอีก 2-3 เดือนเพื่อพัฒนาสินค้าให้ดี ทั้งวิธีการผลิต เรื่องช่าง การหา
ซัพพลายเออร์ในส่วนต่างๆ กว่าทุกอย่างจะลงตัว อย่างตัวสายเราก็เสียเวลาคิดอยู่นานท�ำยังไง
ถึงจะหาวิธีปรับได้และเข้ากับงานของเรา ลูกค้าก็ทักเข้ามาเรื่อยๆ เราก็ต้องบอกปัดไปให้เขารอ
แต่โชคดีที่ลูกค้ามีการสื่อสารกับเราอยู่เรื่อยๆ ส่งรูปสินค้ามาให้ดูบ้าง จึงท�ำให้แบรนด์ยังไม่หายไป”
แพนเล่าว่า เมื่อล็อตที่สองออกมาท�ำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการได้รับโอกาสดีๆ จาก
หน่วยงานและโครงการต่างๆ อย่าง TCDC, โครงการ Designer’s Room 2015 กรมส่งเสริม
การส่งออกด้วย ท�ำให้ได้วางขายสินค้าในร้านต่างๆ รวมถึงการออกงานอีเวนต์ ทั้งในเมืองไทย
และต่างประเทศ ท�ำให้งานเป็นทีย่ อมรับมากขึน้ จนกระทัง่ มีลกู ค้าจากสิงคโปร์บนิ มาขอเป็นดิสทริบวิ เตอร์
ช่วยกระจายสินค้าให้ในตลาดต่างประเทศ โดยงานของ A Pale Petal มีด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่
Cross Body Bag (ฐานกลมและเหลี่ยม) Hand Bag และ Tote Bag โดยเน้นใช้โทนสีพื้นอย่าง ขาว
ด�ำ เทาเข้ม เทาอ่อน และโทนสีพาสเทล ไม่เน้นสีฉูดฉาด เหมาะกับทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่น วัยท�ำงาน
วัยผู้ใหญ่ ราคาอยู่ที่ 1,500-3,000 บาท
แพนเล่าถึงความแตกต่างระหว่างโลกดีไซน์ที่ต้องปรับมาเป็นโลกธุรกิจ จากที่มีเพียงตัวเอง ต้อง
คิดถึงคนอื่น ซึ่งคือลูกค้าด้วย
“แต่ก่อนท�ำงานดีไซน์มีแค่ตัวเรา แต่พอเป็นสินค้าออกมาขาย มีคนใช้จริง ต้องมีการแชร์กับ
คนอื่นด้วย ลูกค้าเป็นเหมือนการรีเซิร์ชอีกทางให้กับสิ่งที่เราคิดออกมาและช่วยท�ำให้งานพัฒนา
ต่อไป มันไม่ใช่แค่การท�ำออกมาแล้วเสร็จเหมือนแต่ก่อน โลกของธุรกิจส�ำเร็จไม่ส�ำเร็จวัดกันที่
คุณจะสามารถรันต่อไปได้เรื่อยๆ ไหม อยู่รอดหรือเปล่า เมื่อก่อนงานเสร็จก็มีความสุขแล้ว ตอนนี้
ขายได้ก็ยิ่งมีความสุข และมีความสุขมากขึ้นไปอีกเวลาลูกค้าที่ถ่ายรูปกลับมาให้ดู เป็นความสุขที่
ได้เห็นคนใช้งานของเราและเขามีความสุข”
08-6356-4793
a.Pale Petal
a Pale Petal
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กลยุทธ์ใช้อารมณ์กระตุ้นยอดขาย
Text : Kritsana

S.

เป็นเวลานานที่หลายคนเชื่อว่า การตัดสินใจด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ควรท�ำ แต่ในปัจจุบันผู้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า อารมณ์ทั้งด้านบวกและลบมีผลต่อการตัดสินใจปฏิเสธ
หรือเลือกท�ำตามความต้องการของตนเอง ซึ่งจากการศึกษาของ Antonio Damasio ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยา พบว่า ผู้ปราศจากอารมณ์และความรู้สึกมักตัดสินใจ
ด้วยความยากล�ำบากในทุกเรื่อง รวมทั้งการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วย ดังนั้น ในแง่มุมของการท�ำธุรกิจ ข้อมูลของแบรนด์ทั้งบนเว็บไซต์ อีเมล
หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ อาจสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามได้ ด้วยกลยุทธ์ต่อไปนี้

1. บอกเล่าเรื่องราว

ส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจและมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเมื่อใช้สินค้า
หรือบริการของแบรนด์ ผู้ใช้ก็จะมีภาพลักษณ์ดีตามไปด้วย

หนึ่งในสิ่งที่ท�ำให้แบรนด์น่าสนใจคือ เรื่องราวของแบรนด์
ผู้ประกอบการควรสร้างสรรค์เรื่องราวให้ลูกค้าเกิดอารมณ์
คล้อยตาม อย่างการใส่มุกตลกลงในเรื่องที่เล่าก็ช่วยให้ลูกค้า
รู้สึกมีความสุขขณะฟัง หรือการน�ำเสนอเรื่องราวที่มีความ
ดรามาจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงเรื่องราวนั้นได้ง่าย เพราะคนเรา
มักมีเรื่องดรามาเกิดขึ้นกับชีวิต และเมื่อลูกค้ามีอารมณ์ร่วมกับ
เรือ่ งราวนัน้ แนวโน้มทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการก็มมี ากขึน้
ทั้งนี้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการก็สามารถ
น�ำมาบอกเล่าได้เช่นกัน
ส�ำหรับเทคนิคเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจนั้น ผู้เล่าควรเล่าเรื่อง
ทีผ่ ฟู้ งั คุน้ เคยเพราะท�ำให้เกิดอารมณ์รว่ มได้งา่ ยกว่าการเล่าเรือ่ ง
ใหม่ๆ โดยเรื่องราวนั้นควรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นเรื่องที่
สามารถเข้าถึงง่าย

ผู้ประกอบการจะได้บางสิ่งจากลูกค้า นั่นคือการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการและได้รบั ฟังข้อเสนอแนะทีพ่ วกเขามีตอ่ แบรนด์

2. ท�ำให้ลูกค้าชอบแบรนด์

3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การมอบอารมณ์และความรูส้ กึ ด้านบวกให้กบั ลูกค้าจะท�ำให้
ลูกค้าอยากมีส่วนร่วมกับแบรนด์ไปเรื่อยๆ ส�ำหรับการสร้าง
อารมณ์และความรู้สึกดีๆ นี้ สามารถท�ำได้โดยการใช้หลักการ
การแลกเปลี่ยน เช่น มอบคูปองส่วนลดให้กับลูกค้าทั่วไป และ
ลูกค้าประจ�ำ  รับประกันคุณภาพสินค้า มอบของขวัญในโอกาส
พิเศษ และการน�ำเสนอของฟรี เช่น ฟรีค่าจัดส่ง ซึ่งการน�ำเสนอ
ของฟรีหรือข้อเสนอพิเศษช่วยกระตุน้ ให้ลกู ค้าอยากเข้าถึงรางวัล
และเกิดความพึงพอใจเพราะรู้สึกมีความสุข ขณะเดียวกัน

4.แสดงให้ลูกค้าเห็นอีกด้านของธุรกิจ

นอกจากความต้องการทีเ่ ฉพาะเจาะจงตามลักษณะธุรกิจแล้ว
ลูกค้ายังมีความต้องการทัว่ ไปตามหลักความต้องการของ Maslow
นั่นคือ ความปลอดภัย ความภาคภูมิใจ และความสมบูรณ์ของ
ชีวติ ซึง่ ความปลอดภัยสร้างได้โดยการย�ำ้ ให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่า สินค้า
และบริการไม่เป็นอันตราย มีความปลอดภัยเมื่อใช้ ส่วนความ
ภาคภูมใิ จสร้างโดยการท�ำให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่าได้ใช้สนิ ค้าหรือบริการ
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าแบรนด์อื่น และความสมบูรณ์
ของชีวติ สร้างโดยการแสดงให้ลกู ค้ารับรูว้ า่ แบรนด์ประสบความ

Beanr
เครื่องมือการตลาดโดนๆ ส�ำหรับร้านกาแฟ

ในทางจิตวิทยา คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มทีจ่ ะเชือ่ ถือบุคคลทีม่ ี
บุคลิกดี เพราะดูมีอ�ำนาจและมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการท�ำ
ธุรกิจก็เหมือนกัน ผู้ประกอบการต้องแสดงด้านดีของพนักงาน
ให้ลูกค้าได้เห็น เพราะพนักงานที่ดีถือเป็นคุณภาพเชิงบวกที่มี
ผลให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไว้วางใจในบริษัท โดยอาจโพสต์ภาพ
กิจกรรมการกุศล การท�ำงาน หรืองานอดิเรกที่สร้างสรรค์ที่
พนักงานท�ำลงบนสื่อออนไลน์เพื่อให้คนหมู่มากได้เห็นคุณภาพ
เชิงบวกของบริษัท

5. ง่ายและเร็ว

นีค่ อื ความจริงว่า คนสมัยนีม้ คี วามพยายามน้อยและไม่ตอ้ งการ
คิดอะไรเยอะ ดังนั้น พวกเขาจึงไม่อยากเสียเวลาอยู่บนหน้า
เว็บไซต์ที่ไม่มีข้อมูลที่ต้องการหรือใช้เวลาในการซื้อสินค้านาน
ดังนัน้ เว็บไซต์และช่องทางซือ้ สินค้าออนไลน์ของแบรนด์จงึ ควร
เข้าถึงง่าย ข้อมูลดาวน์โหลดอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้การใช้ค�ำว่า “รวดเร็ว” “ทันที” หรือ
ค�ำอื่นๆ ที่ให้ความหมายเดียวกัน ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ต้องใช้
เวลารอนานและเห็นว่าแบรนด์มีขั้นตอนการท�ำงานที่ง่าย
และรวดเร็ว

Beanr แอพพลิเคชันหาร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี ส�ำหรับผู้ใช้งานมือถือ iPhone ที่ไม่เพียงแต่ช่วยแนะน�ำ
ร้านกาแฟ แต่ยังสามารถสั่งและช�ำระเงินผ่านมือถือได้เพียงเครื่องเดียว
โดยการท�ำงานของ Beanr เริม่ ต้นจากการทีล่ กู ค้ากดเข้าไปทีแ่ อพพลิเคชันเพือ่ ค้นหาร้าน จากนัน้ แอพฯ
จะแสดงร้านกาแฟทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ ในละแวกใกล้เคียงขึน้ มาให้เลือก 5 ร้าน โดยแต่ละร้านจะแสดงแต้มคะแนน
สะสมให้ลกู ค้าสามารถเลือกเข้าไปใช้บริการได้ โดยหากสะสมครบ 60 คะแนนจะสามารถน�ำมาแลกสินค้า
ได้ 1 รายการจากร้านใดก็ได้ที่เป็นสมาชิก หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกร้านแล้ว เพียงแค่กดปุ่มน�ำทาง
แอพฯ จะน�ำทางพาไปยังจุดหมายทันที และเมือ่ เข้ามาถึงในบริเวณร้าน Beanr จะเปลีย่ นเป็นหน้าของร้าน
ให้อัตโนมัติ แสดงเมนูที่ร้านเลือกมาโปรโมตให้เลือก ลูกค้าสามารถสั่งผ่านแอพฯ และช�ำระเงินผ่านมือถือ
โดยใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตได้ทันที
ไม่เพียงแต่ User เท่านั้นที่ได้ประโยชน์ Beanr ยังเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้กับร้านกาแฟ
เพื่อช่วยในการจูงใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นด้วย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร้าน และอัพเดต
ข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ร้านค้าทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ แต่รายได้ของแอพพลิเคชันจะมาจากเปอร์เซ็นต์
รายได้ที่ลูกค้าเข้ามาสั่งอาหาร เครื่องดื่ม ผ่านแอพฯ Beanr ซึ่งทางร้านสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งให้กี่
เปอร์เซ็นต์ หากให้มากคะแนนแต้มสะสมของร้านก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ท�ำให้สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้
มาใช้บริการได้มากขึ้นเช่นกัน
08-1890-2520
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Text :

กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

บัซซี่บีส์ (Buzzebees) เป็น Startup
ที่ให้บริการแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
ด้วยการออกแบบพัฒนา
CRM Platform แบบ Tailor-made
ให้กับองค์กรต่างๆ ในลักษณะสะสมคะแนน
เพื่อแลกซื้อสินค้าและบริการ
ณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จ�ำกัด กล่าวว่า บัซซี่บีส์ เป็นเพียงผู้ให้บริการรายเดียวในไทย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการแพลตฟอร์ม CRM โดยเกิดจาการมองเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจนี้ ลักษณะการบริการจะเป็น
ระบบอ�ำนวยความสะดวกในการสร้างร้านค้าและรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าแบบง่าย โดยทีร่ า้ นค้าและแบรนด์สามารถสร้างรูปแบบ

การใช้งานต่างๆ ในแบบที่เป็นแบรนด์ของตนเองได้ เช่น
การสร้างสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของแบรนด์ การสร้างแบรนด์
Loyalty การเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และการเพิ่มขึ้นของ
การรับรู้แบรนด์ ซึ่งด้วยรูปแบบเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างร้านค้า
หรือแลกรับสิทธิประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว
“การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการลูกค้า เราจะท�ำ
ตั้งแต่การท�ำโฆษณาแนะน�ำสินค้าใหม่ การเปิดร้านค้าออนไลน์
ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้า ซึ่งจะช่วย
ลดขั้นตอนการท�ำงานที่ยุ่งยากให้กับลูกค้าได้ ณ วันนี้ บัซซี่บีส์
มีรายการพรีวิลเลจและบริการ 20,000 แคมเปญ และมีสมาชิก
เข้ามาชมสิทธิพิเศษต่างๆ 20 ล้านครั้งต่อเดือน และมีผู้เข้าชม
มากกว่า 200,000 คนต่อวัน ที่ผ่านมามีสมาชิกน�ำคะแนนสะสม
มาแลกสิทธิพิเศษไปแล้วกว่า 1 พันล้านแต้ม โดยตั้งเป้าไว้
ในปี พ.ศ.2559 จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 30 องค์กร”
ทั้งนี้นับตั้งแต่บัซซี่บีส์เปิดตัวในเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
บัซซี่บีส์ สามารถออกแบบพัฒนา CRM Platform แบบ
Tailor-made ให้กับองค์กรต่างๆ มีผู้เข้าใช้งานถึง 15 ล้านคน
ซึ่งนับเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
มีพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 20 องค์กร ขยายตัวออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ 7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา
แอฟริกา กานา แคมารูน ไอวอรี่โคสต์
ปัจจุบัน บัซซี่บีส์มีบริการต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส�ำคัญ
ได้แก่ 1.CRM Mobile Privilege 2.Privilege Marketplace
(e-Commerce) 3.Online Survey & Digital Media 4.E-Wallet
และ 5.Application Installation

dtac accelerate batch 4

เดินหน้าปั้นสตาร์ตอัพไทย

“ธุรกิจ Startup มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติที่น่าสนใจเกิดขึ้นในปี พ.ศ.
2558 คือมีการลงทุนในกลุ่ม Startup ไทยประมาณ 35-40
ล้านดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 1,260-1,440 ล้านบาท ด้วยดีล
ในการร่วมลงทุนในธุรกิจกว่า 20 ดีล และยังมีอีกหลายดีล
ที่ไม่เปิดเผย รวมทั้งหมดแล้วคาดการณ์มูลค่าในการลงทุน
ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 1,800 ล้านบาท”
แอนดริว กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม
Strategy และ Innovation บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิ
เคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวถึงการเติบโตของ
Startup ไทย ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่น่าจับตามองและ
ไม่แปลกใจที่ดีแทคเปิดโครงการ dtac accelerate ปีที่ 4
ด้วยความเข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยแอนดริวบอกว่าปีนี้
ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะยกระดับ dtac accelerate สูเ่ วที Startup
โลก ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมาได้สร้างธุรกิจแบบโตเร็วให้กับทีมที่
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 ทีม จนประสบความส�ำเร็จใน
ธุรกิจ และสามารถขยายสเกลสู่ตลาดต่างประเทศ

“ผลงานของทีมที่เข้าร่วม dtac accelerate ในปีก่อนๆ ทีม
ทีผ่ า่ นโครงการ dtac accelerate จะโตขึน้ 3-15 เท่า ด้วยมูลค่า
ประมาณ 1 พันล้านบาท โดย 70 เปอร์เซ็นต์ได้รับเงินลงทุน ใน
ขณะที่ Startup ในตลาดได้รบั เงินลงทุนเฉลีย่ เพียง 20 เปอร์เซ็นต์
เท่านัน้ นอกจากนี้ 500 TukTuks ซึง่ เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในระดับ
โลก และมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด มีพอร์ตการลงทุนถึง 50
เปอร์เซ็นต์ใน dtac accelerate และ ClaimDi ซอฟต์แวร์ที่
ปฏิวตั วิ งการประกันภัย สามารถระดมทุนจากนักลงทุนระดับโลก
ในรอบ Series A เป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ”
ทางด้าน  สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนวัตกรรม
ธุรกิจ และ dtac accelerate กล่าวถึงเทรนด์ซงึ่ จะเป็นโอกาสของ
Startup ไทยว่า “FINTECH ก�ำลังร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะที่ HealthTech ก็ก�ำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก จากการ
ที่โลกก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่วน EdTech เป็นแอพพลิเคชัน
ทีจ่ ะช่วยพัฒนาการศึกษาทีช่ ว่ ยลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา
ขณะเดียวกันการขยายโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุมพื้นที่การ

ใช้งาน ท�ำให้ความนิยมในการเข้าไปดูวดิ โี อ สตรีมมิง่ มากขึน้
และ VR Technology หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง ก็ก�ำลังถูก
เอามาท�ำในเชิงพาณิชย์มากขึ้นต่อไป ส�ำหรับ IOT หรือ
Internet of Thing และอุปกรณ์ เครือ่ งจักร เครือ่ งยนต์ตา่ งๆ
ก็เรียนรู้ไปพร้อมกับ AgriTech ที่ก�ำลังเป็นเป็นแนวโน้มใน
อนาคต”
ทัง้ นี้ รูปแบบโครงการในปีนยี้ งั คงคล้ายกับปีกอ่ นๆ กล่าว
คือ เปิดรับ Startup เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเป็นเวลา
4 เดือน โดยมี Mentor ได้แก่ อริยะ พนมยงค์, ภาวุธ
พงษ์วิทยภานุ, ทิวา ยอร์ค, ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์, ไผท ผดุงถิน่
และ กิตตินันท์ อนุพันธ์ และวิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศ ส�ำหรับสิ่งที่พิเศษในปีนี้คือ จะมีทีม Startup
จาก Digi Malaysia และ Telenor Myanmar มาร่วมอบรม
ด้วย เพื่อให้ Startupไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ทีมจากประเทศเพื่อนบ้าน
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Inspired me

ครอบครัวที่อบอุ่น

คุณแม่ อ.มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

“การที่มีครอบครัวที่อบอุ่น ทุกคนอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตากันและคอยให้ค�ำปรึกษา ให้ก�ำลังใจ และมี
กันและกันเสมอ ท�ำให้ปาล์มมีความสุขและมีพลัง
ในการท�ำงานในทุกๆ วัน โดยการได้เห็นคุณพ่อ
คอยห่วงใย ดูแล และมารับคุณแม่ที่ร้านหลังเลิกงาน
อีกทั้งไม่ว่าคุณแม่จะไปที่ไหน คุณพ่อก็จะไปด้วย
ไม่เคยทิ้งกัน และรอรับประทานข้าวกับคุณแม่แทบ
ทุกวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�ำให้ปาล์มรู้ว่า ไม่ว่าเวลาจะ
ผ่านไปนานกี่ปี ความใส่ใจและความรักที่มั่นคงของ
คุณพ่อที่มีต่อคุณแม่และครอบครัว ท�ำให้คนที่ได้รับ
ความรักนั้นมีชีวิตที่ดีและส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตใน
ด้านอื่นๆ เช่น การท�ำงานด้วย”

“คุณแม่เป็น Role Model ในการท�ำงานของปาล์ม
ตั้งแต่เด็กๆ ปาล์มจะติดตามคุณแม่เพื่อไปช่วยงาน
อยูเ่ ป็นประจ�ำ ดังนัน้ ปาล์มจึงซึมซับและเข้าใจความ
เป็นผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริง โดยคุณแม่สอนให้รจู้ กั
ภาวะผู้น�ำที่ต้องกล้าตัดสินใจ ลุยถึงไหนถึงกัน
ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และรักลูกน้องให้มาก ให้ใจ
กับลูกน้องจริงๆ เพราะพนักงานทุกคนเหมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน นั่นคือ “ครอบครัวมัลลิการ์” ถ้า
ลูกน้องเหนือ่ ยหนัก เราก็ตอ้ งเหนือ่ ยด้วย ต้องไม่ปล่อย
ให้ลกู น้องรูส้ กึ ท้อแท้เหมือนโดนทอดทิง้ และต้องพิสจู น์
ให้เขาเห็นว่า เมื่อเราสามารถท�ำได้ เขาก็ต้องท�ำได้
เช่นกัน แม้แต่การช่วยล้างจานหรือล้างตัดแต่งผักบุ้ง
ในช่วงที่ร้านยุ่งๆ ถ้าลูกน้องท�ำไม่ทัน เราก็จะเข้าไป
ช่วยงานจนแล้วเสร็จ”

ชมพลอย หลีระพันธ์

แรงบันดาลใจสานต่อเย็นตาโฟเงินล้าน
Text : Kritsana

S.

ปาล์ม-ชมพลอย หลีระพันธ์ สาวสวยทายาทเจ้าของบริษัท
มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จ�ำกัด ที่มี 6 ธุรกิจอาหารในเครือ
ได้แก่ เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์,
ร้าน อ.มัลลิการ์, เรือนมัลลิการ์, ปาป้าปอนด์ พิซซ่า พาย
แอนด์ พาสต้า, ปังยิ้ม และคุ้มกะตังค์ ซึ่งเธอได้เข้ามาช่วย
ดูแลธุรกิจของครอบครัวในต�ำแหน่ง Chief Operations
Officer ที่มีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
วางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต
ระบบการจัดเก็บและการกระจายสินค้า รวมถึงระบบไอที
โดยสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของการท�ำงาน
ในทุกๆ วัน มาจากสิ่งเหล่านี้

พี่เป้ ชาตยา ชูพจน์เจริญ

ค�ำติชมจากลูกค้า
“ค�ำชมของลูกค้าคือแรงผลักดันที่ดี ทุกครั้ง
ทีไ่ ด้รบั ค�ำชม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งบรรยากาศ รสชาติ
และคุณภาพของอาหารอย่าง “อร่อยจัง” “อาหาร
เข้มข้น รสจัด” และ “อาหารคุณภาพดี” ท�ำให้
ปาล์มภูมิใจและมีก�ำลังใจในการสร้างสรรค์
สิ่งดีๆ เพราะลูกค้ารับรู้ถึงความตั้งใจและ
ความใส่ใจทีเ่ ราทุม่ เทลงไปในอาหารทุกจาน และ
ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ วิ จ ารณ์ ห รื อ ข้ อ เสนอแนะ
จากลูกค้า ปาล์มจะรู้สึกดีใจเพราะท�ำให้ได้รู้ว่า
พวกเขามีความหวังดีต่อร้าน อยากบอก อยาก
แนะน�ำเพื่อให้เราได้พัฒนาและปรับปรุงร้านให้
ดียิ่งขึ้น”

การเดินทางและด�ำน�ำ้
“การได้เดินทางไปยังสถานทีใ่ หม่ๆ ท�ำให้ปาล์มได้เปิดมุมมอง ได้เห็น
โลกในมุมใหม่ ได้รู้จักคนใหม่ๆ และได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
โดยเฉพาะการด�ำน�ำ 
้ กิจกรรมทีท่ ำ� ให้รส้ ู กึ เหมือนอยูอ่ กี โลกหนึง่ นอกจากนี้
สิ่งที่ได้จากการท่องเที่ยวคือ ได้เห็นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการกิน
อาหารที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง แต่ละประเทศ ส�ำหรับ
ปาล์มในแต่ละปีไม่คอ่ ยมีเวลาไปสังสรรค์บอ่ ยนัก ดังนัน้ การท่องเทีย่ ว
เป็นทริปจริงจังเพียงครัง้ เดียวก็เหมือนร่างกายได้พกั ผ่อน ได้เสริมสร้าง
พลังเหมือนได้ Recharge ตัวเอง”

“พี่เป้เป็นรุ่นพี่ที่ปาล์มนับถือและคอยติดตาม
พัฒนาการของธุรกิจครอบครัวพี่เป้อย่าง บาร์บีคิว
พลาซ่า จากรุน่ พ่อสูร่ นุ่ ลูกอยูต่ ลอด ซึง่ พีเ่ ป้เป็นผูห้ ญิง
เก่ง ไฟแรง กล้าคิดกล้าท�ำ สามารถสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ และมีวิธีคิด
ที่ดีเยี่ยมที่ท�ำให้เกิดการพลิกโฉมองค์กรได้อย่าง
น่าทึ่ง ท�ำให้ธุรกิจเจริญเติบโต และ Active มากกว่า
สมัยก่อน จากสิ่งเหล่านี้ท�ำให้ปาล์มรู้สึกชื่นชมและ
คอยติดตามผลงานของพีเ่ ป้และทีม เพราะท�ำให้ปาล์ม
มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของครอบครัวอย่าง
มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จ�ำกัด ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และแข็งแรง”
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คู่มือช่วยออกก�ำลังกาย
ฉบับแอพฯ
Text :

ภัยจากสัตว์เลี้ยง

น�้ำค้าง

การออกก�ำลังกายในปัจจุบนั จะไม่เป็นไปตามมีตามเกิดอย่างทีเ่ คยเพราะเราสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชันต่างๆ มาช่วยท�ำให้เห็นทิศทางการออกก�ำลังกายชัดเจนและบรรลุเป้าประสงค์ได้ดี
ขึ้น วันนี้มีแอพฯ น่าสนใจมาแนะน�ำ  ชอบอันไหน ลองโหลดมาใช้งานดู หลายแอพฯ ดาวน์โหลด
ฟรี แต่บางแอพฯ ก็เสียตังค์

• Endomondo เป็นแอพฯ ที่แทร็กการเคลื่อนไหว เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน และกิจกรรมอื่นๆ

ด้วยตัวเลขทีแ่ ม่นย�ำ และใช้งานง่าย ถ้ายอมจ่ายเพิม่ จะได้รบั บริการพรีเมียมทีม่ แี ผนการเทรน และ
การแนะน�ำจากเทรนเนอร์ให้ด้วย

• Charity Miles แอพฯ ฟรี ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆ แค่เลือกสปอนเซอร์จาก

รายชื่อที่แอพฯ ให้มา เมื่อใดที่เราออกก�ำลังกาย ไม่ว่าจะวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน ทุกๆ ไมล์ที่เราท�ำได้
สปอนเซอร์ที่เราเลือกจะบริจาคเงินตามระยะทางเข้าการกุศล

• Cyclemeter ส�ำหรับผู้ใช้ไอโฟนเท่านั้น ว่ากันว่าเป็นแอพฯ ปั่นจักรยานที่ดีที่สุดเพราะ

บันทึกข้อมูลละเอียดยิบและแม่นย�ำ  มีฟังก์ชันการใช้งานเยอะ ทั้งยังเหมาะกับคนที่ออกก�ำลังกาย
หลากหลายอย่าง นอกจากปั่นจักรยาน ยังแทร็ก การเดิน วิ่ง และกิจกรรมอื่นๆ ได้

• DigiFit iCardio หากต้องการรู้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆ ต้องดาวน์โหลดแอพฯ นี้มาใช้

เพราะจะบอกถึงอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก�ำลังกายด้วยดิจิฟิต

• Jefit Workout เหมาะส�ำหรับผู้เล่นบอดี้เวท สามารถบันทึกจ�ำนวนเซ็ต จ�ำนวนแรป
มีตารางก�ำหนดวันออกก�ำลังกาย วันพัก วันไหนเล่นส่วนไหน ฟังก์ชันอาจจะไม่มาก แต่ส�ำหรับ
คนที่มุ่งบริหารกล้ามเนื้อ เพาะกาย แอพฯ นี้ใช้ได้ไม่เลวนัก
• The Johnson & Johnson Official 7 min Workout ส�ำหรับคนที่ไม่มีเวลา
แอพฯ นี้แนะวิธีออกก�ำลังกายที่ใช้เวลาเพียง 7 นาที อุปกรณ์มีเพียงเก้าอี้ 1 ตัว วิธีคือแค่ท�ำท่า
ต่างๆ ตามแอพฯ ท�ำได้ทุกที่ แม้แต่ในออฟฟิศ
• Lost it! เป็นแอพฯ ฟรี ออกแบบมาส�ำหรับนับแคลอรี และ Logging Exercise ซึง่ ก็คอื การ

ออกก�ำลังกายหรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีก่ ำ� หนดเวลาไว้ เช่น วิง่ ครึง่ ชัว่ โมง แอพฯ จะบอกได้วา่ เผาผลาญ
แคลอรีไปเท่าใด Lose it! ใช้รว่ มกับแอพฯ อืน่ เช่น Nike+, Fuelband, Fitbit และ Jawbone UP

• MyFitnessPal สามารถประเมินได้ว่าเรากินมากหรือน้อยแค่ไหน และเวลาท�ำกิจกรรม

ต่างๆ เราเบิร์นแคลอรีไปได้เท่าไร ว่ากันว่าเป็นแอพฯ ใช้งานง่ายสุด และมาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ
แคลอรีในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

• Runmeter แอพฯ ส�ำหรับคนรักการวิ่ง สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้มากๆ โหลดฟรี

แต่ถ้าอยากใช้เวอร์ชั่น Elite ก็จ่ายค่าสมาชิกเพียงปีละ 4.99 ดอลลาร์ฯ ถือเป็นแอพฯ ที่ราคาถูกสุด
เท่าที่เคยมีมาหากไม่นับแอพฯ ฟรีอื่นๆ ข้อเสียคือใช้กับระบบไอโอเอสเท่านั้น

• Runtastic Six Pax Abs เหมาะกับคนที่เน้นบริหารหน้าท้องและต้องการลดพุง

เพราะสามารถแนะน�ำท่า ก�ำหนดโปรแกรมและเลเวลให้เลือก ระหว่างบริหาร แอพฯ จะส่งเสียง
นับ Rep และ Set ให้ ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้ท�ำท่าที่ถูกต้องด้วย

• Spotify เป็นแอพฯ เพลงต่อเนื่องที่ออกแบบมาให้เข้ากับการออกก�ำลังกาย เช่น ถ้าก�ำลัง

วิ่งออกก�ำลังกาย แอพฯ จะค้นหาเพลงที่ที่มีจังหวะเหมาะสมให้ หรือจะเลือกเพลงเองจากอัลบั้ม
Running Original และ DJ-Mixed เป็นต้น แอพฯ นี้ต้องจ่ายรายเดือน 9.99 ดอลลาร์ฯ

• UP Coffee แอพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ช่วยบอกว่าปริมาณกาเฟอีนที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย

ระดับไหนส่งผลต่อความรู้สึกเหนื่อยล้า และสร้างความยากล�ำบากมากน้อยแค่ไหนในการ
ออกก�ำลังกาย ก่อนใช้งาน ต้องท�ำการเชื่อมต่อกับแอพฯ Jawbone UP 24 หรือแอพฯ อื่นในเครือ
Jawbone ก่อน  

Text :

Morning Dew

ผู้เขียนไปเดินห้างเพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่เดือนแถวเลียบทางด่วนรามอินทรา พบว่า
เป็นห้างที่อนุญาตให้ลูกค้าน�ำสุนัข แมวหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ แถมทางห้างยังจัด
รถเข็นส�ำหรับสัตว์เลีย้ งมีทปี่ ดิ มิดชิดกันขนฟุง้ กระจายไว้บริการด้วย ก็มลี กู ค้าจ�ำนวน
มากมาเดินเทีย่ วพร้อมสัตว์เลีย้ ง ส่วนใหญ่เป็นสุนขั ทีไ่ ด้รบั การดูแลดี สะอาดสะอ้าน
แต่ใจผู้เขียนกลับประหวัดไปถึงบทความจากนิตยสารหัวนอกที่เคยอ่านเกี่ยวกับ
ผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งที่ตาบอดเพราะสุนัขที่เธอเลี้ยง
ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ถูกสุนัขท�ำร้าย หากแต่สาเหตุมาจากพยาธิในตัวของสุนัข
พยาธินั้นมีชื่อว่า Toxocara อาศัยอยู่ในอุจจาระสัตว์ ทั้งสุนัขและแมว เจ้าของสุนัข
มักเข้าใจว่าแค่เก็บกวาดอุจจาระสุนัขก็โอเคแล้ว แต่ Toxocara เป็นพยาธิทนทาน
ในเกือบทุกสภาวะ เว้นเสียแต่จะราดด้วยน�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ้ หรือน�ำ้ กรด ดังนัน้ แม้เก็บ
มูลสุนัขไปแล้ว แต่พยาธิก็อาจติดตามพื้น และสนามหญ้าก็เป็นได้
เจ้าของสัตว์หลายคนอาจบอกว่า พวกเขาท�ำความสะอาดสุนัขเป็นอย่างดี
ต่อให้สะอาดแค่ไหน แต่ความเป็นไปได้ที่พยาธิจะติดตามขนโดยเฉพาะบริเวณ
บั้นท้ายมีสูงมาก ยิ่งบ้านที่เลี้ยงสุนัขในบ้าน ปล่อยให้เล่น ให้นอนในบ้าน มีโอกาส
ที่พยาธิจะติดตามโซฟา และที่ต่างๆ และกับคนที่รักสุนัขราวกับลูก สามารถจูจุ๊บ
มันได้แบบสนิทใจ เราไม่รู้หรอกว่ามันไปกินหรือไปเลียอะไรมาบ้าง จะมีพยาธิ
หรือไข่พยาธิติดมาด้วยหรือเปล่า
ข้อมูลระบุเมื่อไข่พยาธิหลุดรอดเข้าร่างกายเรา ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนและฝังตัว
กับผนังระบบทางเดินอาหาร ถ้าโชคร้ายมันชอนไชไปถึงนัยน์ตาก็จะท�ำให้เกิดอาการ
ระคายเคือง ตาพล่ามัว มองไม่ชัด จนถึงตาบอด ที่ส�ำคัญพยาธิชนิดนี้ฝังอยู่ในตัว
เราได้นานหลายปี เคยมีเคสทีเ่ ด็กรับไข่พยาธิเข้าไปตอน 1 ขวบ แต่อาการแสดงออก
ในอีก 5 ปีต่อมา และเด็กคนนี้ก็ตาบอดสนิท
บ้านเราอาจไม่ค่อยเจอเคสแบบนี้ แต่ที่อเมริกา ข้อมูลระบุมีคนได้รับผลกระทบ
จากพยาธิ Toxocara ราวหมื่นรายเลยทีเดียว นี่ ดังนั้น หมั่นท�ำความสะอาดสุนัข
พาไปถ่ายพยาธิบ้าง และเวลาเล่นกับสัตว์เลี้ยงเสร็จต้องล้างมือทุกครั้ง คืออย่า
ประมาทและปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดีที่สุด  
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แนะน�ำร้านอาหารเข้ามาได้ที่ smestartupfreecopy@gmail.com

OSITO UNIQUE SPANISH

สนุกลิ้นกับอาหารสเปน รสชวนติดใจ

เพราะในกรุงเทพฯ ยังไม่มรี า้ นอาหารสเปนให้ได้ลมิ้ รสความอร่อยมากนัก เจ้าของร้านจึงตัดสินใจเปิดร้านอาหาร
El Osito ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Osito และได้เชฟฝีมือดีอย่างเชฟ Daniel Bucher จากโรงแรม Plaza Athenee
มาเติมแต่งรสชาติของอาหารสเปนให้อร่อยยิ่งขึ้น โดยเชฟได้พลิกแพลงอาหารสเปนรสดั้งเดิมให้ออกมากึ่งฟิวชั่น
นิดๆ และคัดสรรวัตถุดิบออร์แกนิกที่มีในท้องถิ่นไทยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูยอดนิยมอย่าง Paella de Mariscos ข้าวผัดสเปนที่รสชาติไม่จัดจ้านนัก ข้าวเมล็ด
โตมีสีเหลืองทองจาก Saffron และชูรสเค็มด้วยมะกอก ส่วนซีฟูดที่น�ำไปผัดกับข้าวมีทั้งหอยตลับ กุ้ง และปลาหมึก
แนะน�ำให้บีบเลมอนลงบนข้าวก่อนรับประทานจะได้รสอร่อยไปอีกแบบ ส�ำหรับใครอยากสร้างความตื่นเต้นบนโต๊ะ
อาหารต้องสั่ง Pincho Pintxo Set 12 Pieces เมนูที่ชวนลุ้นว่าท็อปปิ้งต่างๆ ทั้ง 12 หน้าบนขนมปังโฮมเมดหั่นชิ้น
พอดีค�ำจะรสชาติเป็นอย่างไร และเมนูปิดท้าย Almejas a la ‘conserva’ หอยตลับผัดซอสสูตรเฉพาะที่เสิร์ฟมา
ในกระป๋อง โรยหน้าด้วยเบคอนกรอบและสาหร่ายพวงองุ่น หากรับประทานกับขนมปังโฮมเมดจะเข้ากันดีไม่น้อย
เพื่อความสมบูรณ์แบบของมื้ออาหาร ผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเลือกปิดท้ายมื้อด้วยม็อกเทลเย็นๆ สัก
แก้ว ส่วนนักดืม่ ทางร้านมีเหล้าจินให้เลือกกว่า 50 แบรนด์ และค็อกเทลรสเยีย่ มจากฝีมอื บาร์เทนเดอร์แถวหน้าของ
เมืองไทย
Osito สามารถรองรับได้ 70 ทีน่ งั่ ทัง้ ชัน้ บนและล่าง ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัว เลือกนัง่ บริเวณชัน้ สองของร้านได้
หากมาในช่วงเย็นของวัน ควรโทรศัพท์จองล่วงหน้า
อาคารมหาทุน พลาซ่า ถ.เพลินจิต เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 10.30-24.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-24.00 น.
0-2651-4399 OsitoBKK www.ositobkk.com

MARIE GUIMAR

อาหารไทยดั้งเดิมรสคุ้นเคย
เพราะไม่อยากให้อาหารไทยถูกหลงลืมไปตามกาลเวลา แวน-อายุษกร อารยางค์กรู จึงหยิบสูตรอาหารไทยดัง้ เดิมของ
คุณยายมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารไทยหน้าตาร่วมสมัย แต่คงไว้ซึ่งรสชาติต้นต�ำรับ นอกจากนี้ เพื่อให้อินกับการเปิด
AEC ทางร้านยังมีเมนูอาหารชื่อดังของแต่ละชาติในอาเซียนให้ได้ลิ้มลอง โดยรสชาติของอาหารเหมือนต้นต�ำรับไม่มี
ผิดเพี้ยน
เมนูแรกทีอ่ ยากแนะน�ำเป็น ข้าวแช่ชาววัง ทีเ่ สิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียงอย่างหอมแดงทอดสอดไส้ปลาแห้ง ลัน่ ทมทอดสอดไส้
ปลา หมูฝอยที่ท�ำจากหมูพะโล้ตุ๋นจนเปื่อยฉีกฝอยแล้วน�ำไปทอด กะปิทอดที่ไร้ซึ่งกลิ่นกะปิ และหัวไชโป๊ผัดหวานที่รส
ไม่หวานจัดและเป็นความหวานที่ได้จากน�้ำตาลปี๊บ ถัดมาเป็นอาหารสัญชาติเวียดนามอย่าง ปลานึ่งใบตอง ปลากะพง
ขาวสดๆ ราดซอสผักชี ซึ่งมีความคล้ายน�้ำย�ำของไทยแต่รสชาติไม่เผ็ด จากนั้นห่อปลาด้วยใบตองแล้วน�ำไปนึ่งจนสุก
จานนี้รับประทานคู่ผักดองเวียดนามและสลัดผัก อีกจานที่อยากให้ลองเป็น ชาก๋วยเตี๋ยว อาหารจากปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย เส้นใหญ่ผัดกับซอสกะปิ น�้ำตาลปี๊บ และเครื่องทะเลอย่างหอยแครง ปลาหมึก และกุ้ง ส่วนคนรักสุขภาพ
เห็นจะเหมาะกับ ย�ำหัวปลี หัวปลีห่ันฝอยแช่ในน�้ำสลัดย�ำรวมกับหอมแดง ใบสะระแหน่ และผักชีฝรั่ง โรยหน้าด้วย
หอมแดงเจียว
ล้างคาวกันหน่อยด้วยขนมไทยโบราณอย่าง ปลากริมไข่เต่า ทีเ่ สิรฟ์ มาในหม้อดินเผา โดยแยกเสิรฟ์ เป็นหม้อปลากริม
และหม้อไข่เต่า แป้งนิ่ม หอมกลิ่นคาราเมล และท�ำสดแบบที่ต่อที่
ช่วงเทีย่ งและเย็น คนจะเยอะเป็นพิเศษ ควรโทรศัพท์จองล่วงหน้า และอาหารบางเมนูทำ� เพียงไม่กที่ ตี่ อ่ วันและท�ำสด
แบบที่ต่อที่ เช่น ข้าวแช่ชาววัง ที่ท�ำเพียง 6 ที่ต่อวันเท่านั้น หากมาหลายคนต้องโทรศัพท์สั่งล่วงหน้า
ซ.ทองหล่อ 15 เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.

0-2712-8036
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Travel & Relax

Text : Duckkiez

MOROC HOME RESORT
ที่พักสุดฮิปเพียงหนึ่งเดียวบน
เกาะสีชงั ทีช่ วนให้หลงใหลในมนต์เสน่ห์
ของสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโก
อินเดีย ทีม่ สี สี นั เด่นสะดุดตา ห้องพัก
ทั้ง 20 ห้องตั้งอยู่บนตึกโมร็อกโก
4 ตึก ซึ่งแต่ละตึกแตกต่างกันที่
วิวทิวทัศน์และพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง และ Moroc Home Resort
ยังมีรีสอร์ตแนวราบอีก 3 หลังไว้คอยบริการด้วย
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
09-5756-7656, 09-9191-0101
Moroc Home Koh Sichang

SHERATON HUA HIN RESORT & SPA

ตลาดนิ
ด
นิ
ด
ตลาดที่คนรักงาน Arts & Craft ต้องมาเดิน
บรรยากาศแดดร่มลมตกของวันหยุดสุดสัปดาห์ชา่ งเหมาะกับการเดินช้อปชิวชิว ทีต่ ลาดนิดนิด ตลาดขนาดเล็กน่ารัก
ที่จัด ณ ลานด้านหน้าโรงแรมบ้านชาติ โรงแรมกลางเมืองเก่าข้าวสาร ตลาดเก๋ๆ แห่งนี้รวมไว้ซึ่งงานคราฟต์แปลกตา
และสินค้าออร์แกนิกอย่างสบูแ่ ละพืชผักปลอดสารพิษ ภายในงานไม่เพียงมีแต่คนไทยเท่านัน้ หากยังคึกคักไปด้วยชาวต่างชาติ
ที่เดินสวนกันไปมาเต็มลานด้านหน้าโรงแรม ในส่วนของสินค้ามีความเก๋จนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะจับจองชิ้นไหนดี
อย่างงานเพ้นต์มือแบรนด์ Mon Studio ที่ต้องมองเหลียวหลังเลยทีเดียว เพราะเสื้อ กระเป๋า และถ้วยชามเซรามิกนั้นมี
ลวดลายแปลกตาจริงๆ หากชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไม่ควรเดินเลยผ่านร้าน VIYA essence ทีม่ สี นิ ค้าขนาดทดลอง
แจกฟรีด้วย ส่วนใครเป็นสายออร์แกนิก ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้และธัญพืชต้องแวะร้าน Rai Pak Hom หรือเดินเลยมาอีก
หน่อยจะพบร้าน Thailand Young Farmer และสาวๆ คนไหนชอบรับประทานแต่ไม่อยากอ้วน ขนมปังโฮลวีต 100
เปอร์เซ็นต์จากร้าน Craft Bread รับรองไม่ท�ำให้ผิดหวัง
อัพเดตความเคลื่อนไหวของตลาดนิดนิดได้ทาง
ART WALK

nichenicheweekend

รีสอร์ตหรูระดับห้าดาวริมชายหาดชะอํา
ที่มีห้องพักเชื่อมต่อโดยตรงกับสระว่ายน�้ำ
แบบลากูน ความยาว 560 เมตร ที่ทอดตัว
ลดเลีย้ วไปตลอดแนวของรีสอร์ต ผูม้ าเยือน
นอกจากได้เพลิดเพลินกับวิวทะเล ท้องฟ้า
สีคราม และชายหาดอันงดงามแล้ว ยังได้
สัมผัสการบริการแบบไทยที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ความเป็นมิตร และความ
รู้สึกอบอุ่นเสมือนพักผ่อนที่บ้านตนเอง
อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
0-3270-8000
www.sheratonhuahin.com

THEO LIVING YOGA
สถาบันสอนโยคะเพื่อสุขภาพแห่งใหม่ที่
น�ำเสนอ Chakra Balancing Yoga คลาส
โยคะพิเศษทีจ่ ะช่วยให้คน้ พบสมดุลในร่างกาย
และจิตใจด้วยศาสตร์แห่งโยคะและพลังจักระ
ในท่วงท่าเฉพาะของแต่ละบุคคล นอกจากนี้
บรรยากาศในคลาสยังเน้นความสบาย สงบ
และการกระตุ้นพลังงานจักระด้วยศาสตร์ของกลิ่นและเสียงบ�ำบัด เพื่อ
ให้จิตใจได้ผ่อนคลายและปรับร่างกายให้สมดุล
ชั้น 2 ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ ซ.สุขุมวิท 20
เปิดบริการทุกวัน 11.00-18.00 น.

Text : Duckkiez

MY HOMETOWN
  นิทรรศการผลงานศิลปะของ เพลิง วัตสาร ที่
บันทึกเรือ่ งราวอันดีงามของวิถชี วี ติ ผูค้ นในสังคม
เกษตรกรรมที่ทำ� นาไร่แบบพออยู่พอกิน ซึ่งต่าง
จากทุกวันนีท้ ผี่ คู้ นท�ำเกษตรกรรมเคมีกนั มากขึน้
และการแผ้วถางท�ำลายป่ายังเกิดขึน้ อย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน ดังนั้น ศิลปินจึงต้องการบันทึกเรื่องราวดีงามในอดีตไว้ เพื่อให้ลูก
หลานได้ศึกษาเรียนรู้ในวันข้างหน้า
หอศิลป์ Chamchuri Art Gallery จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันนี้-7 เมษายน 2559

MY TRUE LOVE
หอศิลป์สมบัตเิ พิม่ พูน แกลลอรี มีความภูมใิ จน�ำเสนอนิทรรศการ
ภาพเขียนจาก พิมพ์จิต ตปนียะ และ ปิ่นนุช ปิ่นจินดา ศิลปินหญิง
นักเล่าเรื่อง ผู้อยู่ในวงการศิลปะภาพประกอบมากว่า 15 ปี ผลงาน
ภาพเขียนขนาดกะทัดรัดกว่า 50 ชิ้น สะท้อนให้เห็นถึงการค้นหา
ความหมายของชีวิตในหนทางที่ต่างกันของคนบนโลก โดยศิลปิน
ทั้งสองได้ค้นเจอความสุขที่เกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อลูกสาว และ
การท�ำงานศิลปะ
หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูน แกลลอรี ซ.สุขุมวิท 1 จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2559
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Travel
Text :

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : สาธิต บัวเทศ

ครรลองเรือกสวน
ณ คลองจินดา
ลมบ่ายต้นฤดูร้อนไล้ระบายเนื้อตัว ขณะใครสักคน
ปล่อยตัวเองล่องลอยไปกับล�ำคลองสายโบราณ
แห่งอ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ใบหน้าของชาวสวนเต็มไปด้วยรอยยิ้มในพืชพรรณผลไม้
หลากหลายที่ผลัดเวียนกันออกผลตามฤดูกาล แต่ละเรือกสวน
คล้ายจิกซอว์ชิ้นเล็กๆ ที่กระจัดกระจายไปตามการหมุนเปลี่ยน
ของวันเวลา ทว่าเมื่อเรียงร้อยต่อประสาน ภาพของชุมชน ณ
ลุ่มน�้ำแห่งหนึ่งของนครปฐมก็กระจ่างชัดคงทน
ทีต่ ำ� บลคลองจินดา พีน่ อ้ งชาวสวนทีน่ รี่ จู้ กั และมัน่ ใจว่าสายน�ำ้
ไม่มวี นั อ่อนแรง แม้จะห่างพ้นมันมานาน ทว่ามันยังสมบูรณ์มคี า่
เสมอกับต้นไม้ของพวกเขา และไม่แตกต่างจากผืนแผ่นดินทีโ่ อบ
อุ้มและชีวิตให้แข็งแรงยั่งยืน
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ยามสายสะท้อนแดดแรงร้อนวิบวับลงบนถนนสายย่อยทีล่ าก
ผ่านหน้าวัดวังน�้ำขาว เมื่อเราเข้ามาเยือนพื้นที่กว้างขวางราว
16,378 ไร่ของต�ำบลคลองจินดา ผืนแผ่นดินที่เปรียบราวตะกร้า
ผลไม้ของคนนครปฐม

โลกรอบด้านเขียวครึม้ เมือ่ เราผ่านพ้นถนนใหญ่และเลียบเลาะ
ตัวเองเข้าริมล�ำคลองที่รายล้อมไปด้วยร่องสวน กลางฟ้าใสสด
แห่งฤดูร้อน ความเคลื่อนไหวตกหล่นเรียงรายอยู่ในหมู่บ้านราว
14 หมู่ของคลองจินดา
แผ่นดินโบราณแห่งลุม่ น�ำ้ นครชัยศรีผนื นีต้ กทอดความเก่าแก่
ไว้ในเวลาหลายร้อยปี ด้วยความที่มี “ดินด�ำ  น�้ำดี” แผ่นผืน
ริมคลองจึงสั่งสมเรื่องราวด้วยการหักร้างถางพงเพื่อท�ำกิน จาก
ทุ่งนากว้างไกลไพศาล สู่แดนดินที่ว่ากันว่าปลูกอะไรก็งอกงาม  
ในอดีต พื้นที่คลองจินดาคือที่ดินของเจ้ามณฑลนครชัยศรีที่
ปล่อยให้ชาวบ้านเช่าท�ำกิน ก่อนจะมีการซื้อ-ขายเปลี่ยนแปลง
โฉนดของราษฎรราวสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ในยุค
ที่ราคาทองค�ำมีราคา 400 บาท และการซื้อ-ขายและเปลี่ยน
เกิดขึน้ อย่างง่ายดาย ว่ากันว่าบางแปลงซือ้ -ขายกันด้วยผ้าขาวม้า
เพียงผืนเดียว

หากมองกันด้วยสายตาของนก โลกอีกใบของคนคลองจินดา
แยกย่อยออกมาตามสายคลองสาขา โดยมีคลองจินดาที่ขุด
ให้ตัดตรงเพื่อผันน�้ำเข้ามาสู่พื้นที่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็น
เส้นสายหลัก จากปากคลองที่ต่อกับแม่น�้ำท่าจีนแถบต�ำบล
บางช้าง ผ่านพ้นมาถึงที่ตั้งอันแสนสมบูรณ์ของคลองจินดาอัน
เป็นช่วงกลางคลอง และด้านปลายคลองคือต�ำบลตลาดจินดาที่
ถัดออกไป
รองรับนิยามของค�ำว่าแดนดินอันแสนสมบูรณ์และเก่าแก่
ทีม่ าของชือ่ คลองจินดาตกทอดอยูใ่ นเรือ่ งเล่าโบราณทีว่ า่ ชาวบ้าน
แต่เดิมเรียกคลองส�ำคัญสายนี้ว่า คลองสองวา ด้วยความกว้าง
แต่เดิมอันน้อยนิด ยามน�้ำลงตื้นเขิน ชาวจีนที่ล่องเรือเข้ามาซื้อ
พืชผลต้องลงเรือเข็นไปด่าไป ชาวบ้านจึงเรียกทีน่ วี่ า่ คลองจีนด่า
และเพี้ยนผันเป็นคลองจีนดาในภายหลัง
บ้างก็เปรียบเปรยที่นี่ว่าสมบูรณ์ดุจเพชรนิลจินดา ปลูกสิ่งใด
ก็งอกงาม และในเรื่องที่เก่าแก่เคียงคู่ผู้คนของที่นี่ คือต�ำบลนี้
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“แต่กอ่ นดินดีกว่านีเ้ ยอะ น�ำ้ ทะเลยังเคยหนุนตามน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง เดีย๋ วนี้
มีประตูน�้ำที่ปากคลอง เราต้องเปลี่ยนวิธีดูแลดิน” ลุงว่าแต่เดิมคนคลอง
จินดาชินสภาพสองน�้ำที่แร่ธาตุจากน�้ำทะเลจะฉายอยู่ตามร่องสวนยาม
น�้ำทะเลหนุน ผลไม้ที่นี่จึงมีรสหวาน “เดี๋ยวนี้ต้องใช้เกลือใช้ปุ๋ยแทน”
ทว่าแทบทุกนาทีผคู้ นในหลายหมูบ่ า้ นของคลองจินดาก็มชี วี ติ คล้ายคลึง
กัน เรือกสวนและเหล่าผลไม้เปรียบดุจลมหายใจ การก้าวเดินและชีวิต
แต่ละวันนั้น ค�ำว่าเกษตรกรรมเป็นเหมือนแรงผลักดันให้การก้าวต่อมี
ความหมาย
เป็นทิศทางชีวติ ทีพ่ วกเลือกหย่อนเมล็ดพันธุแ์ ห่งความหวังลงทุกฤดูกาล
ดกดืน่ ไปด้วยต้นจันทน์ และแต่เดิมมีชาวชวาล่องเรือเข้ามาค้าขายถึงลุม่
น�ำ้ ท่าจีน พวกเขาเรียกต้นจันทน์วา่ จินดาหนา และอาจเป็นชือ่ ชุมชนเก่า
แก่แห่งลุ่มน�้ำท่าจีนแห่งนี้
“แต่เดิมคนรุ่นปู่ย่าเขาจับจองท�ำกินกันมา ก่อนจะเป็นสวนใหญ่โต
อย่างทุกวันนี้นะ คลองจินดามีแต่ไร่มัน ไร่แตงโม” เราอยู่กันที่หมู่ที่ 5
กลางสวนฝรั่งของลุงนิเวศน์ พันธุ์จินดา ร่องสวนลากแนวยาวไปตามคัน
ดินที่ขีดแบ่ง แนวมะพร้าวขึ้นอยู่ที่ปลายตาเพื่อยึดโยงคันดิน อันเป็น
อัตลักษณ์หลักของสวนที่นี่
“สวนคลองจินดาดูง่ายๆ ต้องมีมะพร้าวขึ้นกันแนวดินตรงคันสวน
ตามร่องจะมี ‘ค้าง’ ให้ไม้โน้มกิ่งเข้าเกาะหากัน ไม่ค้อมลงเรี่ยน�้ำ” สวน
ฝรัง่ ของลุงนิเวศน์กเ็ ช่นกัน มันติดฝรัง่ กิมจูผลโตผิวเขียวสวยพร้อมให้เก็บ
ทุกเช้า การงานของพวกเขาดึงเราออกจากโลกอันรีบเร่งด้านนอก เต็มไป
ด้วยบรรยากาศโบราณอันมากรายละเอียด
จากปลูกมันปลูกแตงโมในสมัยคนรุ่นก่อร่างปักหลัก ส่งต่อสู่การขยับ
ขยายยกดินเป็นร่องสวนใหญ่ พืชพันธุผ์ ลไม้ยนื ต้นหลากหลายได้แทงราก
หยัดยืนกว่า 50 ปี ทัง้ มะพร้าวน�ำ้ หอมอันเลือ่ งชือ่ ละมุด องุน่ ไวน์มะละกา
ส้ม พุทรา มะนาว รวมไปถึงสารพันผักสวนครัว
“คนที่นี่ปลูกไม้แดกก่อนไม้ดอก” ในโมงยามที่ชมพู่ทับทิมจันทร์ก่าย
กองในเพิงหน้าบ้านลุงบุญลือ สระทองขอ นิยามการปลูกพืชแบบ “รุ่น
เก่า” ของคนคลองจินดาด้วยอารมณ์ขัน และมันเป็นเช่นนั้นจริงหากใคร
สักคนได้ลองพาตัวตนวนเวียนไปในทางสวนอันแสนวกวนที่คล้ายจะมี
เพียงพวกเขาที่จ�ำมันได้ขึ้นใจ
“ชมพู่จะหวานอยู่ที่ยกร่องสูง น�้ำข้างในจะชุ่ม” ลุงหยิบยื่นน�้ำใจผ่าน
ชมพู่ผิวสวย ใครสักคนถามถึงปลายทางของมัน เพื่อที่จะรู้ว่าทั้งตลาด
ปฐมมงคลที่อ�ำเภอเมืองฯ ปากคลองตลาด และยาวไกลไปถึงตลาดสี่มุม
เมืองและตลาดไท
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ภายใต้สแลนครึม้ ด�ำทีก่ รองแสงนัน้ คือโลกอีกใบ โลกทีค่ นอย่าง ส่งเสริม
รอดบ�ำรุง มีความสุขยามได้เห็นใบไม้ใบเติบโตงดงาม
“เราค่อยๆ ท�ำ เก็บกินไปเรื่อยๆ” ลุงส่งเสริมอาจคล้ายหลายคนใน
คลองจินดา ที่ชีวิตอันผูกพันอยู่กับสวนผลไม้นั้นส่งผลแตกต่อให้มีทาง
เลือกเดินเป็นของตนเอง ไม้ใบทีใ่ ช้ประดับอย่างพลูจบี มอนไจแอนท์ ล้วน
เต็มไปด้วยความเอาใจใส่
“ไม้ใบให้ผลงาม เร็ว แต่ไม่ให้รายได้สูงเหมือนปลูกไม้ผลนะ” ใต้
สแลนนัน้ เต็มไปด้วยการเรียนรู้ ไม้ใบใช้ประดับในงานมงคล จัดช่อดอกไม้
ล้วนมีปลายทางเดียวคือปากคลองตลาด การเอาใจใส่ทั้งเรื่องแดด น�้ำ
และลม ท�ำให้วันๆ ลุงส่งเสริมมีชีวิตอยู่กับลวดลายและความเขียวรื่น
ลมบ่ายไล้ระบายภายในสวนไม้ใบ ลุงว่าคนคลองจินดาไม่ยึดติด
บางคนไม่กลัวการสูญเสียสายพันธุ์ผลไม้ หันไปปลูกเพาะไม้พันธุ์กัน
เป็นล�่ำเป็นสัน “มันอยู่นิ่งไม่ได้หรอก การเรียนรู้นั้นส�ำคัญ” เช่นนัน้ เอง
หากเลาะเวียนไปตามสวนต่างๆ เราจะเห็นถึงความหลากหลายของการ
เพาะปลูก ไม่นบั ผลไม้และผักทีผ่ ลัดเวียนไปตามฤดูกาล แต่บางสวนนั้น
เน้นหนักไปที่การขายกิ่งพันธุ์และต้นพันธุ์
ขณะเดินเข้าไปตามสวนของพี่ป้าน้าอา ดูเหมือนโลกใบเล็กของคน
คลองจินดาจะเต็มไปด้วยส่วนเสีย้ วอันหลากหลายทีป่ ระกอบกันขึน้ และ
เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ
คื น วั น ในโลกผลไม้ แ ละการเพาะปลู ก ราวเหรี ย ญสองด้ า น
แม้มวลน�้ำในคลองจินดาและคลองย่อยหลากหลายที่หล่อเลี้ยงคนที่นี่ยัง
สะอาดใส ทว่าการเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองทั้งเรื่องการระบายน�้ำ สวะ
การปิดกัน้ การไหลเวียนจากการพัฒนารอบนอกท�ำให้ดนิ ตะกอนทีม่ ากับ
น�้ำหลากอันเป็นธาตุอาหารลดน้อยถอยหายไปจากร่องสวน “หลายคนต้อง
หันไปพึง่ ปุย๋ วิทยาศาสตร์และสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช”
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ระหว่างอยู่ในล�ำคลองสายโบราณ เราพายเรือลัดข้ามคลอง
จินดาไปที่หมู่ 7 ลมเย็นชายคลองระบายร้อน และมันยิ่งเย็นรื่น
เมื่อเราป่ายปีนท่าน�้ำเข้าไปในพื้นที่สีเขียวของสวนเตยแห่งหนึ่ง
นอกเหนือจากไม้ผล หลายต่อหลายคนของต�ำบลนี้หันหน้า
เข้ามาหารือและรวมก่อตั้งกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดา สุพัตรา
หลงสมบุญ คือหนึ่งในผู้คนเหล่านั้น
“เราท�ำสวนฝรัง่ การแข่งขันมันสูง ต้องใส่ใจเยอะ รายละเอียด
มาก ใช้สารเคมีในปุ๋ยเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มันจะอยู่อย่างไร
ไหว” เธอหันมาหาเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางของกลุ่ม ร่องสวน
ฝรั่งเดิมถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนเตย ไร้สารเคมีเปี่ยมพิษร้าย
ตามคันดินไม่ได้เตียนโล่งเหมือนสวนผลไม้อื่นๆ “ต้องปลูกพืช
คลุมให้แร่ธาตุ อย่างสวนผลไม้บางแห่งจะโล่งเตียน เขากลัวมัน
แย่งอาหาร”
กลางความร่มรื่นของสวนเตย ใครสักคนบอกเล่าถึงหลักคิด
ให้คนนอกที่ห่างไกลเรื่องพืชพรรณได้ท�ำความเข้าใจโลกอีกใบที่
พวกเธอเลือกเดิน
“หลักคิดคือเปลีย่ นพืชพรรณ เปลีย่ นเทคนิค ค้นหาภูมปิ ญ
ั ญา
ดั้งเดิม” คล้ายย้อนกลับไปหาคืนวันเก่าก่อน โลกเกษตรของคน

รุน่ ปูย่ า่ ถูกพลิกฟืน้ ส่งต่อ ทัง้ การโกยดินท�ำคันล้อมร่องสวน ท�ำค้าง
กลางน�ำ้ ให้ไม้ยดึ เหนีย่ ว ผูกกิง่ แบบไม่ลอ็ ก ให้ลลู่ ม หรือปลูกหญ้า
เล็บนก น�้ำนมราชสีห์ เพื่อคลุมดินทั้งที่หลายคนว่ามันคือวัชพืช
ภาพตรงหน้าราวเรือกสวนอุดมคติ ยากจะมีอยู่จริงในยุค
คืนวันหลากไหลเปลีย่ นแปลง หากแต่ยามเมือ่ เราบ่ายหัวรถเข้าสู่
ทางดินเล็กๆ ในเขตบึงบางช้าง พื้นที่หลักในคลองจินดาที่พวก
เรียกแทนกายภาพของสายคลองเล็กๆ มากมายที่ไหลหล่อเลี้ยง
พืน้ ทีเ่ กษตร ภาพตรงหน้าก็ราวค�ำตอบของหลักคิดทีช่ ตุ มิ าพยายาม
อธิบาย
ทางดินสายนัน้ พาเราเข้าไปสูบ่ า้ นไม้หลังร่องสวนครึม้ ร่มรกเรือ้
ทีห่ ลังบ้าน ผักหญ้านานาถูกเป็นกอบก�ำ ลมสวนล�ำประโดงเล็กๆ
ชวนให้นั่งดูปลาแรดเวียนว่าย ขณะที่พืชสวนครัวอย่างกะเพรา
ใบชะพลู โหระพา ต�ำลึง พริก นั้นมัดรวมกันเป็นกลุ่มๆ “เดี๋ยวมี
งานเกษตรที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา” เจ้าของสวนคนหนึ่ง
ค่อยๆ จัดเรียงมันราวงานฝีมอื เธอยิม้ ยืนยันว่ามันปลอดสารเคมี
อย่างถึงที่สุด
รอบบ้านคือสวนโบราณทีเ่ ก็บกินได้แทบทุกอณู ทองหลาง และ
พลูยืนต้นใหญ่ พื้นล่างคือพืชสวนนานา รวมไปถึงพืชสมุนไพร
อันพร้อมจะเยียวยาพวกเขาแทนหยูกยาสมัยใหม่ทเี่ ปีย่ มสารเคมี
เย็นย�ำ่ ระหว่างเดินออกมาจากสวนสีเขียวอันรกเรือ้ คล้ายใครสักคน
ตรงนั้นบอกกับเราว่า ทางเดินของคนที่นี่ล้วนหลากหลาย และ
หลอมรวมไปด้วยกัน ทัง้ พืชพรรณ สายน�ำ 
้ และเนือ้ ดิน เป็นทางเดิน
ที่มีอยู่จริง ทางเดินสีเขียวอันแสนบริสุทธิ์กลางเรือกสวนที่แลดู
สามัญธรรมดา ไม่รบี เร่ง ทว่าแสนมัน่ คงไร้การโยกคลอนตกหล่น
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ในโพล้เพล้ของต้นฤดูร้อน โลกของเรือกสวนเหนือตลิ่งริม
ล�ำคลองจินดากระจัดชัดเจนด้วยชีวติ ทีห่ ลากไหลไปตามทิศทาง
การเพาะปลูก
อาจบางที ด้วยดวงตาของผู้อยู่ ท่ามกลางสวนผลไม้ที่ก�ำลัง
ออกผลและปรับเปลี่ยนไปตามการหมุนเคลื่อนของวันเวลา
ดูเหมือนผู้คนของที่นี่จะค้นพบทั้งรากเก่าและดอกใบใหม่
ทีต่ า่ งก็พร้อมจะแตกยอดเติบโตร่วมกันไปในคืนวันทีพ่ วกเขา
เชื่อว่ามันแสนมั่นคง

How to Get There

สะดวกทีส่ ดุ คือใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)
ผ่านเขตหนองแขม พุทธมณฑลสาย 4 อ้อมน้อย
อ้อมใหญ่ ข้ามแม่น�้ำท่าจีน ผ่านแยกอ�ำเภอสามพราน
จากนั้นแยกซ้ายที่แยกคลองใหม่ แล่นไปตามถนน
คลองใหม่ เมือ่ ถึงแยกโรงเรียนนาคประสิทธิ์ เลีย้ วขวา
ไปตามป้ายตลาดน�ำ้ คลองจินดา อีกราว 9 กิโลเมตร
ถึงต�ำบลคลองจินดา
Where to Eat

ที่ต�ำบลคลองจินดามีร้านอาหารตามสั่งเจ้าดั้งเดิม
รสชาติจัดจ้าน เมนูปลารสชาติเป็นเลิศ แนะน�ำร้าน
ส.โภชนา ไม่ไกลจาก อบต.คลองจินดา
0-3430-7439
Where to Stay

ปัจจุบนั ตลาดน�ำ้ คลองจินดาปิดให้บริการ แต่สามารถ
ขับรถเที่ยวตามสวนผลไม้ต่างๆ และสวนดอกไม้ที่
เรียงรายอยูใ่ นทุกหมูบ่ า้ น หรือติดต่อล่องเรือน�ำเทีย่ ว
คลองจินดา นอนค้างโฮมสเตย์ สอบถามข้อมูลได้ที่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองจินดา
0-3430-7988, 0-3439-7060
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

24Owls by Sometime’s -ซ.เอกมัย 12
Airport Rail Link - พญาไท/มักกะสัน/หัวหมาก/รามค�ำแหง
A Cup A Cake - ลาดพร้าว 71
Amatissimo caffe - ศรีนครินทร์ (ใกล้ Paradise Park)
appresso coffee house - ถ.ราชบูรณะ 34
BANN KAFAÉ – ซ.ท่าข้าม 24
BICO - ซ.ลาดพร้าว 94
B Story Café - COCO Walk
Bunka Fashion Academy - สีลม
Café Amazon
CafeLittleSpoon - สุขุมวิท 21
Café de Blythe - ลาดพร้าว 71
Cafe To All - เสนานิคม 1
Cataholic Cafe - อาคาร Ozono
Coffee Cakes - อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ
Coffee Model – ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14
Daddy Dough
Dialogue Coffee and Gallery - แยกผ่านฟ้า
EL Mello (เอลเมลโล่) - อาคาร Thai Summit Tower
ES/PE/RO - สาทร ซอย 1
Gallerria Café - ถ.กาญจนาภิเษก บางแค
Gallery กาแฟดริป - หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
Gloria Jean’s Coffee
Happy Espresso - ซ.วงเวียน 22
Hidden Backyard - ซ.แจ้งวัฒนะ 45
Hor Hidden Cafe - ซ. อารีย์ 1
I-hin Cafe – ซ. ลาดกระบัง 46/3
Jil Coffee - อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ
Lighting Café – ลาดปลาเค้า
Lord of Coffee – อาคารพักพิงเพลส ซ.รามค�ำแหง 164
Mezzo
MhakBuri Station – ถ.กัลปพฤกษ์ จอมทอง
Mitte Coffee (มิตเต้) - ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33
My Café the Library - Nawamin City Avenue
Never Say Cutz
Oldman Café – ซ.บางขุนนนท์ 27
One Ounce for Onion – ซ.เอกมัย 12
One to Three afternoon Café - (วิภาวดี 16/27)
Ristretto Coffee - ลาดพร้าว 71
Panary Café - ซ.อารีย์
PH1b Coffee Bar - ซ.พหลโยธิน 11
Puritan - ซ.อารีย์ 5
Set Café - ลาดพร้าว
Simple Coffee Simple Life - อาคารเรสซิเด้นท์ 49
Size S Coffee & Bakery - พระราม 4
Snooze Café - U Center
Sweet At Home - ซ.เพชรเกษม 48
Sweets Cafe - ซ.อารีย์ 1
Sweet Pista Bangkok - สุขุมวิท 31
Ta Chance Coffee – เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109
Take a Shot Coffee Bar - ในปัม๊ Shell ซ.เจริญนคร 40
The CAPFEE - ซ. ละลายทรัพย์
Think TANK (Third Place) - ถ. นางลิ้นจี่
Timely Coffee – ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก
TINPRESSO - ซ.สุขุมวิท 101/1
Tom n Tom Coffee – ซ. เพชรเกษม 69 victory garden
Treat Cafe & Hang Out - ระหว่าง ซ.เสนานิคม 17-19
Three Mangoes - ประชาชื่น
Tokyobike - ซ.อารีย์ 2

Veganerie – ชั้น 4 ตึก Mercury Ville
White Rabbit - อารีย์สัมพันธ์ 5
Yesterday ’s Tea Room - ปากซอยสะพานยาว ทรงวาด
กาแฟนรสิงห์ - พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎฯ
พอใจ โฮม คาเฟ่ - ซ.โชคชัยร่วมมิตร
โครงการ P9 ซอยพหลโยธิน 9
โคโค่ กาแฟสด – สายไหม 84
ผู้ชายขายน�้ำ - พาราไดซ์ พาร์ค
วอเตอร์ ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์
โอชา กาแฟ – ซ.นาวงพัฒนา 8 ดอนเมือง
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ห้องสมุด
• ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์,
เอสพลานาด
สถานศึกษา
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
• ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (NEC)
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ)
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
• ปริญญาโท + ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
• สถาบันสอนภาษา เดอะไพร์มอิงลิช สาขารามอินทรา

ภาคเหนือ
เชียงราย

Chivit Thamma Da Coffee House
เรียวกังคาเฟ่
สวัสดีเชียงราย

เชียงใหม่

Gloria Jean’s Coffee
Into the woods
Neo Café
โรงแรม Yesterday - ถ.นิมมานเหมินทร์
อาข่า อ่ามา
กราฟ คาเฟ่
ปองกาเนส
อิมเพรสโซ่
กาแฟ(โ)สด (Sode Coffee)
ร้านหนังสือเชียงดาว

BANMORE BAKERY AND COFFEE - ม.ขอนแก่น
คอฟฟี่ เด้อ หล่า - ม.ขอนแก่น

ล�ำปาง

The COCO Lampang
โก๋ กาแฟ
ฮอมสุข

ชัยภูมิ

Eat Play Love Café

ล�ำพูน

นครพนม

Blacksmith
Hhom Café
โรงชา

จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

ภาคกลาง
ชัยนาท

Coffee Bar Korat
Little Spoonz
Sweet Café
โอเชี่ยน คอฟฟี่
เท็ดดี้ คาเฟ่

นครปฐม

Brom Café

อุตรดิตถ์

Amezon งิ้วงาม

Café De Beau
Riva Floating Café
Café de Ariya
Pak Pink Bistro

กาแฟสด ฮักเลย
ปล่อยแสง เชียงคาน - ถ.ชายโขง ซอย 10
แม่น�้ำมีแก่ง เกสท์เฮ้าส์ - ถ.ชายโขง ซอย 19

Caffe’ine
Maioak (ไม้โอ๊ค)
Sabaii by sopaphan
กาแฟต้นก้ามปู
พิสต้า คาเฟ่

ยโสธร

Rider One Motorcycle Cafe shop

สุรินทร์
Sit in

พิจิตร

หนองคาย

โรสกาแฟสด

Loft Café NK
บ้านกาแฟริมโขง

เพชรบูรณ์

กาแฟ Route 12

อุดรธานี

ลพบุรี

สมุทรสงคราม

Amphawa bike café & Crafts

Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
Under The Tree
วินัย สตูดิโอ
คัพออฟโจ

สระบุรี

อุบลราชธานี

Cofee In Love
Coffee Morning
กาแฟเข้าท่า ปาย
สรวลกาแฟ

สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออก
จันทบุรี

น่าน

379 Drip

แม่ฮ่องสอน

Coffee Sound

แพร่

Bake Love Homemade Bakery
Buya Coffee
CK Coffee
บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม)
Butlercup
Nutsz Coffee
See U Again

ฅ.กาแฟ ซดสด

Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย
The Barista Café

ซืนวาน

Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
KC Coffee

สุโขทัย

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River
Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์

Café 2 gether

ขอนแก่น

Café dé forest
Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 24 ฉบับ ราคา 350 บาท

ข้อมูลสมาชิก ชือ่ -นามสกุล…………………………….......................................................................
ทีอ่ ยูจ่ ดั ส่งเอกสาร..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................โทรศัพท์.......................................................................
อีเมล............................................................................................................................................
การศึกษา (
) ต�่ำกว่าปริญญาตรี (
) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (
) ปริญญาโท
(
) สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
( ) รับราชการ ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ
( ) อาชีพอิสระ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

ตาก

Sweet Harmony

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

เลย

พิษณุโลก

The Rabbit Bakery

มหาสารคาม

Bike inn Café
กาแฟรื่นรมย์

รามเกียรติ์ คอฟฟี่
กาแฟแกะด�ำ Coffee

ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี

Bearista Coffee & Bakery

มุกดาหาร

นครสวรรค์

Dollars House
ราย็อง
ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ
สุนทรภู่

Gallery กาแฟดริป หัวหิน - ซอยหัวหิน 51
inu cafe
Daddy Dough สาขาหัวหิน
โชว์รูม Ford หัวหิน
โมลีแคร์ หัวหิน

บุรีรัมย์

Me Ice Cream

ระยอง

กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

Betta Café by Desserthakorn
Coffee Brown Sugar
Daddy Dough - สาขา บายพาสชลบุรี
Gloria Jean’s Coffee
Madam Coffee
Mezzo - โรงพยาบาลเอกชล
Mezzo - สาขา Japanese Town Sriracha

ปราจีนบุรี

Coffee Please

ตราด

Gold Coffee by Joy
Kaotaa Coffee (เข้าท่ากาแฟสด)
ร้าน Hotel ฮิ

ชาปู่ชาย่า - ถ.ด�ำรงรักษ์
Daddy Dough - สาขา ปตท.เพชรบุรีล�้ำยุค
I.L. CAFÉ - ถ.บันไดอิฐ

ราชบุรี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ชมรมธุรกิจ
ท่องเที่ยวอ�ำเภอสวนผึ้ง)
Morning Glory Resort & Bakery
IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้
กระบี่

I Coffee
เค้ก ณ นภา

ตรัง

กาแฟทับเที่ยง
The Wish Coffee
Deeva Cup

นครศรีธรรมราช
A&A Restaurant

ภูเก็ต

กล้วยน�้ำว้า - ถ.เยาวราช, ถ.เจ้าฟ้า
คาเฟ่ เดอ หลาด
Love 2 Eat
มณฑลกาแฟ
Phuket Boat Lagoon

ระนอง

Jajaa Coffee

สงขลา

Cot
Ma Maison - (หาดใหญ่)
Tempo Café
TUBER
กาแฟ & สเต๊ก บ้านจิตเลขา

สุราษฎร์ธานี

My Cup
กาแฟบ้านปู่
บางใบไม้ คาเฟ่

สตูล

Keith Homemade Bakery since 2008

วิธีการช�ำระเงิน
โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
หรือทาง helloannie_@hotmail.com
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Benz เปิดตัว The new C-Class Coupe
บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ย�ำ้ ภาพความ
เป็นผู้น�ำยนตรกรรมหรูระดับพรีเมียม เดินเกมรุกต่อเนื่อง
ในไตรมาสแรกด้ ว ยการเปิ ด ตั ว The new C-Class
Coupée เจเนอเรชั่นล่าสุดในกลุ่ม Dream Car ที่ได้รับการปรับ
รูปโฉมใหม่ให้เร้าใจยิ่งขึ้น ด้วยรูปลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในทุก
มิติ แต่มีน�้ำหนักที่เบาลงจากรุ่นก่อน มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่
ตอบสนองทุกการขับขี่ของคนหัวใจสปอร์ตโดยมีให้เลือกสรร
ถึง 2 ดีไซน์ด้วยกัน ได้แก่ The new C 250 Coupeé AMG
Dynamic และ The new C 250 Coupée Edition 1

สนช. สรุปผลคูปองนวัตกรรมฯ ระยะ 2

Montblanc Nightflight

ทีซีซี แลนด์ จับมือ แมริออท

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
และ ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ำ� นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จดั แถลงข่าวสรุปผลการพิจารณาโครงการ
คูปองนวัตกรรมฯ ระยะ 2 รอบแรก ที่อนุมัติแล้วรวม 104 โครงการ
คิดเป็นกรอบวงเงินทีอ่ นุมตั ริ วมกว่า 85 ล้านบาท จัดแถลงขึน้ ณ โรงแรม
เดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ

Montblanc Nightflight เป็นคอลเลกชัน่ เพือ่ การเดิน
ทาง ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบทุกความต้องการ
ของนักเดินทางช่างส�ำรวจทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองให้ได้ตรงใจ
การออกแบบทีง่ ามสง่าไร้ทตี่ ิ ความหรูหราทีอ่ ยูใ่ นทุกราย
ละเอียด และประโยชน์การใช้สอยทีห่ ลากหลายล้วนแล้ว
แต่รวมกันออกมาเป็นคอลเลกชั่นเพื่อการเดินทางที่จะ
ท�ำให้ทุกเที่ยวของการเดินทางสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย จับมือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล
ประกาศความพร้อมและความคืบหน้าก่อนเปิดตัวโรงแรม และ
รีสอร์ตแห่งใหม่ภายใต้แบรนด์แมริออท ถึง 3 แห่งในปีนี้ ตั้งเป้า
เป็นผู้น�ำธุรกิจโรงแรมเพื่อตอบรับกระแสการเติบโตของธุรกิจ
ท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา (MICE) ในประเทศไทย
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TMB Economic Forum
True IDC กับการเป็น Cloud Marketplace
ทรู ไอดีซี ผูน้ ำ� ดาต้าเซ็นเตอร์และผูใ้ ห้บริการคลาวด์เต็มรูปแบบ
ครบวงจร เผยวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำบริการคลาวด์อันดับ
1 ในประเทศไทย และเตรียมก้าวขึ้นไปเป็น 1 ใน 5 ของผู้น�ำใน
ตลาดอาเซียน ล่าสุดเดินหน้ารุกตลาด SME อย่างต่อเนื่อง
เปิดตัว Cloud Marketplace แหล่งรวมสินค้าและบริการ
ด้านคลาวด์ ให้ธรุ กิจ SME และเอ็นเตอร์ไพรส์ได้เลือกเเละน�ำมา
ปรับใช้สร้างการเติบโตเเก่ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดสุดยอดงาน
สัมมนาแห่งปี “TMB Economic Forum ส่องเศรษฐกิจ
โลก เจาะธุรกิจไทย 2016” เพื่อผลักดันธุรกิจ SME ให้
เติบโตได้เต็มศักยภาพ พร้อมเสริมแกร่งผูป้ ระกอบการ
SME ด้วยข้อมูลที่เข้มข้นครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจระดับ
โลกที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  หรือ
อังค์ถัด (UNCTAD) กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมกันนี้
ภายในงานยั ง มี เ วที อ ภิ ป รายทางเศรษฐกิ จ โดย
ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร ผู้อ�ำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ดร.เบญจรงค์
สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี

กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

DHL ขยายเครือข่ายให้บริการ

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ า้ นกรุงศรี คอนซูมเมอร์
และ วรรวิมล กนกธนาพร กรรมการผู้อ�ำนวยการ บริษัท บัตร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด พร้อมด้วย มร.อิชโิ ระ ฮามาคาว่า President
and Chief Executive Officer of JCB Co., Ltd. and Vice
Chairman of JCB International Co., Ltd. และผู้บริหารระดับ
สูงของ JCB International ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “บัตรเครดิต
กรุงศรี เจซีบี แพลทินมั ” ทีน่ ำ� ประสบการณ์ใหม่สะใจสไตล์ญปี่ นุ่
แบบครบครันมารวมไว้ในบัตรเดียว

ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ผูน้ ำ� ระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วน
ระหว่างประเทศ เปิดเซอร์วิสพอยต์แห่งที่ 100 ในไทย ณ
“ดิ โอลด์ สยาม” ในห้างดิโอลด์สยามพลาซ่า  เกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยเปิดท�ำการทุกวัน ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์
เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและนักธุรกิจทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติ

The mai Bangkok Business Challenge®
@ Sasin
ทีม Animosa จาก University of Oregon Lundquist College
of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รบั รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัล จากการแข่งขันแผนธุรกิจ
The mai Bangkok Business Challenge® @ Sasin 2016 ซึ่งสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“ Innovating For Good”
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ไอดอลที่เราไม่เห็น
หากต้องการสร้างบ้าน สิ่งจ�ำเป็นที่เราต้องมีคือแบบบ้าน
ถ้าไม่มีแบบบ้านเสียแล้ว เราย่อมไม่มีทางนึกภาพออกได้เลยว่า
บ้านที่ก�ำลังจะสร้างนั้นจะมีหน้าตาเช่นไร

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
หรือ “นิ้วกลม”
ที่เรารู้จักกันดี เจ้าของตัวหนังสือที่สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคนอ่านมากมาย เช่น
โตเกียวไม่มีขา ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม และอื่นๆ
เขามักจะหยิบจับเรื่องธรรมดาๆ รอบตัว
มาเล่าผ่านตัวหนังสือที่ ไม่ธรรมดา
สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์
ความสนุกสนาน อารมณ์ขัน และแง่
คิดที่เฉียบคม โดยเขาจะสลับมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ วิธีคิด และการสร้าง
แรงบันดาลใจที่นี่อย่างต่อเนื่อง

เช่นกันกับการสร้างชีวิตและตัวตนของคนเรา
หากไม่มี “แบบ” ในใจก็ยากที่จะเริ่มต้นลงมือ
สร้างขึ้นมา เราจึงมักมองหา “คนต้นแบบ”
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเผลอหรือโดยรู้ตัวก็ตาม
สมัยนี้นิยมเรียกคนต้นแบบว่า “ไอดอล”
มองไปรอบกายจะเห็นว่ามีไอดอลให้เลือกช้อป
มากมายเต็มไปหมด ทั้งดารา นักร้อง นักธุรกิจ
นักพูด นักวิชาการ อาจารย์ คุณหมอ นักวิทยา
ศาสตร์ นักออกแบบ ศิลปิน สถาปนิก วิศวกร
มากมายก่ายกองอีกร้อยแปดแขนง
เรามักได้แรงบันดาลใจจากไอดอล ก่อเกิด
ความใฝ่ฝัน รู้สึกมีพลังอยากเดินตามรอย
เพื่อไปอยู่ในจุดที่พวกเขายืนอยู่
จุดทีม่ แี สงไฟฉายส่อง แววตาชืน่ ชมห้อมล้อม
เสียงปรบมือกระหึ่มดัง หรือสตุ้งสตางค์เต็ม
กระเป๋า
สิ่งที่รวมเรียกว่า “ความส�ำเร็จ”
แต่ละวันวัยเราอาจมีไอดอลที่แตกต่างกัน
เราอาจเคยฝันอยากหน้าตาดีเหมือนดารา
อยากหุ่นดีเหมือนนางแบบ ในสมัยยังเยาว์วัย
เมือ่ เริม่ เขยิบเข้าสูว่ ยั หนุม่ สาว เราก็อยากมีความ
คิดคมคายเหมือนนักคิด นักกิจกรรม อยาก
ลงมือท�ำบางสิง่ ทีจ่ ะหมุนโลกให้เปลีย่ นแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น พอท�ำงานเริ่มสร้างรากฐานของ
ครอบครัว เราอาจมีไอดอลเป็นนักธุรกิจผูป้ ระสบ
ความส�ำเร็จ บ้างมองไปที่มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
บ้างบูชาสตีฟ จอบส์ หรือล่าสุด แจ็ค หม่า ก็ว่า
กันไป
ไอดอลเหล่านี้มีพลังที่จะกระตุ้นเร้าพลังที่
นอนนิ่งในตัวเราให้ตื่นขึ้นมา ลุกขึ้นสู้ตามฝัน
เชือ่ มัน่ ว่าเราก็สามารถท�ำได้เช่นกัน นัน่ เป็นข้อดี
แต่ในอีกมุมหนึ่ง โลกที่เต็มไปด้วยไอดอล
ย่อมท�ำให้ผคู้ นบนโลกเต็มไปด้วยความไม่พอใจ
ในสิ่งที่ตัวเองเป็น เรามองไปยังไอดอลเสมอ
การมองเช่นนี้คือการมองไปข้างหน้า หรือไม่ก็

ข้างบน เราต้องมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่สูงส่ง เฉิดฉาย
อู้ฟู่ ยิ่งใหญ่ สวยงาม หล่อเหลา ร�่ำรวย หรือ
อะไรสักอย่างที่สังคมยกย่องว่า นั่นคือคุณค่าที่
คุณคู่ควรในการครอบครอง
เมือ่ วางตัวเองไว้ขา้ งๆ ไอดอล จะพบว่าสิง่ ที่
เราเป็นเรามีอยู่นั้นยังไม่พอ
เราท�ำได้มากกว่านี้ เราเป็นได้ยิ่งกว่านี้
โลกแวดล้ อ มเราไปด้ ว ยผู ้ ค นที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จในแง่มุมต่างๆ ในหน้านิตยสาร
บนบิลบอร์ด จอทีวี เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม
ทวิตเตอร์ ต่างพากันประโคม “ความส�ำเร็จ”
สารพัดรูปแบบใส่เราทุกเมื่อเชื่อวัน กระทั่งเรา
ยอมรับไปโดยปริยายว่าคุณค่าของชีวิตคือ
“ความส�ำเร็จ” อย่างที่พบเห็นผ่านสื่อต่างๆ
ยิ่งสื่อสมัยใหม่ซึ่งสามารถผลิตเนื้อหาได้
ทุกวินาที และเปิดโอกาสให้เราท�ำนั่นท�ำนี่ได้
สารพัด ก็ยงิ่ กระตุน้ เร้าให้เรารูส้ กึ ว่าตัวเองสามารถ
ประสบความส�ำเร็จได้ในหลายเวที หลายช่องทาง
เรากลายเป็นมนุษย์ทที่ ำ� ได้สารพัดอย่าง แถมยัง
ท�ำได้ดเี สียด้วย แต่บางครัง้ เรากลับลืมสิง่ ส�ำคัญ
อย่างหนึ่งไป นั่นคือความสุขสงบในจิตใจโดย
ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากสายตาคน
อื่น เราอาจได้รับเสียงปรบมือชื่นชม มีรายได้
มากมาย แต่ในใจยังขาดพร่องตลอดเวลา เพราะ
ยังมีไอดอลคนถัดๆ ไปที่เราต้องปีนป่ายขึ้นไป
ยืนในจุดเดียวกับเขาให้ได้อยู่เสมอ
หันมองรอบกาย โอกาสที่เราจะได้พบเห็น
ไอดอลหรือคนต้นแบบอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็น
ไปได้ยากยิ่ง นั่นคือคนที่ตรงข้ามกับไอดอล
กระแสหลักทั้งหลาย คนที่เลือกจะเร้นกาย
ซ่อนตัว แล้วใช้ชวี ติ อย่างสงบโดยไม่ตอ้ งการให้
ใครรู้จัก บางคนมีความรู้สูงส่งแต่ไม่ต้องการ
เด่นดัง บางคนปฏิเสธการออกทีวีทุกรายการ
ไม่นับรวมถึงคนธรรมดาที่มีความสุขกับชีวิตที่
เรียบง่ายอีกมากมายซึ่งไม่มีใครสนใจ คุณค่า

ของพวกเขาย่อมมิใช่สงิ่ ทีเ่ รียกว่า “ความส�ำเร็จ”
หากคือความสงบสุขในจิตใจจากการทีไ่ ม่ตอ้ งการ
“ความส�ำเร็จ” ต่างหาก
ยากเหลือเกินที่เราจะได้พบเห็นคนต้นแบบ
เหล่านี้ ราวกับแบบบ้านทีเ่ ราไม่สามารถจินตนาการ
ไปถึง เราจึงไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ ทั้งที่
บ้านแบบนี้อาจจะอยู่สบายกว่าบ้านหลังใหญ่ที่
เต็มไปด้วยแสงไฟและสายตาของผู้คน
โลกหมุนไปด้วยความโลภ ความอิจฉาริษยา
และความไม่รู้จักพอ โลกในยุคสมัยของการค้า
การบริโภค ย่อมอาศัยความรู้สึกด้านลบเหล่านี้
เป็นแรงขับเคลือ่ น จึงไม่แปลกทีเ่ ราจะถูกแวดล้อม
ไปด้วยผู้คนที่จะกระตุ้นเร้าให้เราดีขึ้นอีก เก่ง
ขึ้นอีก รวยขึ้นอีก เพราะสิ่งเหล่านั้นท�ำให้เรา
บริโภคมากขึ้นอีก เพื่อให้ธุรกิจหมุนไป
แน่นอนว่า ความขยัน ความมุ่งมั่น ความ
มุมานะเพื่อจุดประสงค์ของชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า แต่สิ่งที่ควรตั้งค�ำถามคือความล้นเกิน
ของสิง่ เหล่านีต้ า่ งหากว่า มันจะน�ำเราไปสิน้ สุด
ลงที่ตรงไหน จุดสิ้นสุดนั้นใช่ความสุขในจิตใจ
หรือเปล่า
ไอดอลส่วนใหญ่มกั เป็นผูป้ ระสบความส�ำเร็จ
แต่ผู้ประสบความส�ำเร็จกับผู้ประสบความสุข
เป็นคนเดียวกันหรือไม่ เราอาจไม่ตอ้ งถามไอดอล
เหล่านั้น แต่น่าจะถามใจตัวเอง
ยังมีต้นแบบอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่าง
สุขสงบ เพียงแค่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็น
พวกเขา เหมือนบ้านบางแบบทีอ่ ยูส่ บาย ลมโชย
เย็นๆ แม้ไม่ใหญ่ ไม่หรูหรา ไม่อยูใ่ นความสนใจ
ไม่ได้ขึ้นบิลบอร์ด หากก�ำลังออกแบบบ้าน เรา
ก็น่าจะศึกษาแบบบ้านที่หลากหลาย และถาม
ความต้องการลึกๆ ในใจตัวเองให้ถ้วนถี่ว่า เรา
ต้องการมีบ้านเพื่อให้คนอื่นชื่นชม หรือมีบ้าน
เพื่อให้ตัวเองอยู่สบาย
ชีวิตก็เหมือนบ้าน

