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น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
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“...การท�ำงานใดๆ ไม่วา่ ใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะตัง้ เป้าหมาย ขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลส�ำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า
ทุกอย่างได้สนิ้ เชิง และเมือ่ ปฏิบตั ดิ ำ� เนินงานสูเ่ ป้าหมายนัน้ ผูม้ กี ารศึกษาต้องไม่ละทิง้ หลักวิชา ไม่ละทิง้ ความคิดพิจารณาตามเหตุผล
และความชอบธรรมถูกต้อง...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2530  
หลังเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวไทย เราได้เห็นพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายวันแล้ว แต่ความเศร้าโศกของเราชาวไทยก็ไม่ได้ลดน้อย
ลงไปแต่ อ ย่ า งใด เรายั ง คงระลึ ก ถึ ง พระองค์ อ ยู ่ เ สมอ โดยตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษที่ ผ ่ า นมา พระองค์ ท รงท� ำ เพื่ อ เรา
คนไทยอย่างมากมายในทุกๆ ด้าน จนเกิดโครงการในพระราชด�ำรินับไม่ถ้วน ที่ล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสิ้น
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ ก็ล้วนทรงคุณค่าที่เราได้น้อมน�ำไปเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนเสมอมา พระองค์จึงทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจที่จะท�ำให้เราท�ำสิ่งดีๆ และก้าวเดินตามรอยพ่อหลวง
ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
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โครงการหลวง
เริ่มต้นที่การแก้ปัญหา ลงท้ายด้วยผลตอบแทนมหาศาล
“เมือ่ ต้นปี 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงขับรถพระทีน่ งั่ ไปบ้านแม้ว
บนดอยปุยใกล้พระต�ำหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ และได้ทอดพระเนตรต้นท้อ (Peach)
ที่แม้วเอากิ่งพันธุ์ดีมาต่อกับต้นตอพื้นเมืองตามโครงการแต่ปีก่อน และมีรับสั่ง
ถามเจ้าของว่าปลูกฝิ่นได้เงินเท่าไร และเก็บท้อพื้นเมือง (ลูกเล็ก) ขายได้กี่บาท
ก็ทรงทราบว่าฝิ่นกับท้อพื้นเมืองท�ำเงินให้เกษตรกรเท่าๆ กัน

เพียงการเริ่มต้นก็มีปัญหาสารพัด เพราะการปลูกพืชเมืองหนาวในประเทศ
ร้อนชื้นอย่างบ้านเราไม่ ใช่เรื่องง่าย แต่การแก้ปัญหานี้ ในหลวงรับสั่งให้แก้
โดยการท�ำวิจยั และค้นคว้าสิง่ ใหม่ๆ เพือ่ สร้างความแตกต่าง ไม่ไปแข่งขันกันเอง
กับคนพื้นราบ โครงการหลวงจึงมีงานวิจัยที่ผ่านการลองผิดลองถูกมานับครั้ง
ไม่ถ้วน และให้ผลส�ำเร็จบ้าง ไม่ให้ผลส�ำเร็จแต่ได้องค์ความรู้กลับมาบ้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงคิดว่า ถ้าลูกท้อนิดๆ ยังท�ำเงินให้เกษตรกร
ได้ดเี ท่าฝิน่ แล้ว เราก็ควรเปลีย่ นยอดให้ออกลูกมาเป็นท้อใหญ่ หวานฉ�ำ 
่ สีชมพูเรือ่
ดังกับแก้มสาวในนิทานจีน เมือ่ รายได้จากท้อและผลไม้อนื่ สูงกว่าฝิน่ แล้ว ฝิน่ ก็จะ
สาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ก�ำลังผลักดันแต่อย่างใด

ในวั น นี้ โ ครงการหลวงมี ผั ก ที่ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยจากดอยต่ า งๆ เกื อ บ
200 ชนิด ผลไม้อีกกว่า 30 ชนิด ดอกไม้นานาพันธุ์ รวมไปถึงปลาที่มีมูลค่าสูง
อย่างปลาเทราต์สายรุ้ง  

จากวันนั้นเอง วันที่ 28 มกราคม 2513 ก็มีรับสั่งให้ด�ำเนินการ และ
พระราชทานเงิน 200,000 บาทแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซงึ่ มีสถานีวจิ ยั น้อยๆ
ใกล้พระต�ำหนัก เพื่อซื้อสวนใหญ่ใกล้ๆ กัน เพื่อเป็นสิริมงคล สวนนี้จึงได้ชื่อว่า
สวนสองแสน และคณะ 3M ก็ขยายกิจการอันในทีส่ ดุ กลายเป็น “โครงการหลวง”
(จากหนังสือโครงการหลวงกับในหลวง ที่บอกเล่าส่วนหนึ่งความเป็นมาของโครงการหลวง
โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง)

และนั่ น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ เ ปลี่ ย นสภาพจากพื้ น ที่ บ นดอยสู ง ที่ ทุ ร กั น ดาร
อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สีชมพู อุดมไปด้วยต้นฝิ่น ที่ในวันนี้ไม่เพียงแต่จะไม่มีต้นฝิ่น
แม้สักต้นเดียว หากยังอุดมไปด้วย ไม้ผล พืชผัก แหล่งอาหารพืชเมืองหนาว
ของประเทศอีกด้วย

แม้ว่าก�ำไรจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของโครงการหลวง เพราะที่นี่ไม่ได้ท�ำธุรกิจ
แต่กระนั้น ก็ปฏิเสธไม่ ได้ว่าเมื่อมีผลผลิตก็ต้องจ�ำหน่าย ซึ่งในเบื้องหลังแล้ว
โครงการหลวงก็มกี ารเสริมทัพด้วยฝ่ายตลาด ทีจ่ ะต้องคอยดูสถานการณ์วา่ อะไร
เป็นที่ต้องการ อะไรที่มีแนวโน้มราคาดี อะไรที่มีมากเกินไป คู่แข่งมีอะไรบ้าง
เพื่อที่การผลิตจะได้สอดคล้องไปกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่แม้ชาวเขาอ่างขาง จะได้รับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อท�ำกินเพียง 1 ไร่ต่อครอบครัว แต่กลับมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นได้ นั่นก็เพราะ
การเลือกปลูกผลผลิตที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ ได้ในพื้นที่
ที่ทรัพยากรมีจ�ำกัด
นี่แหละ โครงการหลวง ของโครงการของพ่อหลวงที่เริ่มต้นที่การแก้ปัญหา
แต่ลงท้ายด้วยผลตอบแทนมหาศาล
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What’s up
วิธีเปลี่ยนแปลงโลกของ Google
ทราบหรือไม่ว่าในเวลาเพียง 18 ปี Google สามารถสร้างมูลค่าตลาดได้มากถึง 530 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และที่ส�ำคัญ
Google ยังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราด้วย นั่นคือจากการที่ Google ท�ำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสมอภาค ไม่ว่าคุณ
จะเป็นใครมาจากไหน จะร�่ำรวยที่สุดหรือจนที่สุดในโลกก็สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน Google ได้ทุกที่ทุกเวลา และวิธีการ
ค้นหายังท�ำได้ง่าย เพียงพิมพ์สิ่งที่ต้องการรู้หรือค�ำที่ใกล้เคียงลงในช่องค้นหาและกดค้นหา
อีกหนึ่งเหตุผลที่ Google จะเปลี่ยนโลกได้คือ การน�ำโลกแห่งความจริงเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ เช่น สามารถเห็นภาพจริง
ของสถานที่ที่ค้นหาใน Google Maps แบบ 360 ํº ด้วย Google Streetview
นอกจากนี้ Google ยังเข้ามาเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินธุรกิจของสือ่ สิง่ พิมพ์อย่างการลงโฆษณา ซึง่ แบรนด์ตา่ งๆ เลือกลงโฆษณา
บน Google มากกว่า เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็ว และโฆษณาตามติดไปทุกเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับ Google
Google ไม่ธรรมดาจริงๆ

คุณสมบัติของนักธุรกิจสมาร์ท
ธุรกิจใดมีนักธุรกิจสมาร์ทร่วมทีม ธุรกิจนั้นจะเข้าใกล้ค�ำว่าประสบ
ความส�ำเร็จ เพราะค�ำว่านักธุรกิจสมาร์ทนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การเป็น
คนฉลาดมีไอคิวสูงเท่านัน้ หากยังต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ๆ ซึง่ ด้วยคุณสมบัติ
เหล่านั้นจะช่วยในการท�ำธุรกิจได้ดีทีเดียว เช่น การมีสติในการท�ำงาน
ท�ำงานตามแผนที่วางไว้ สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่จะ
แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ และตัดสินใจได้รวดเร็ว เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และพร้อม
ปรับตัว ชอบแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะ
จะได้พฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ ส่งผลให้มคี วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารท�ำงาน
และสามารถน�ำเครื่องมือต่างๆ ที่มีในมือมาใช้โน้มน้าวใจผู้บริโภคได้
ไม่เพียงเท่านี้ นักธุรกิจสมาร์ทยังมีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีความศรัทธา
และเชื่อมั่นในตนเอง เพราะเชื่อว่าหากเราศรัทธาตนเอง ผู้อื่นก็ย่อม
ศรัทธาเราด้วย กล้าเสี่ยงและพร้อมรับมือกับความล้มเหลว ไม่ยึดติด
กับอดีต มักน�ำประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตมาใช้กับสถานการณ์ที่เจอในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เคารพผู้อื่น
มีกาลเทศะ และใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งชีวิตการท�ำงานและชีวิตประจ�ำวัน
องค์กรคุณมีคนแบบนี้กี่คน?

ทำ�ไมต้องจ้างงาน Gen Y

เรามักได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ Gen Y ในท�ำนองที่ว่า พวกเขาไม่มีความจงรักภักดีต่อนายจ้าง ใช้เวลาโดยมากไปกับ
โซเชียลมีเดีย และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใคร นี่จึงท�ำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า ท�ำไมบริษัทต่างๆ จึงจ้างงาน Gen Y?
จากการศึกษาของ Deloitte บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ระบุ ร้อยละ 90 ของ Gen Y มักน�ำทักษะ
ที่โดดเด่นของตนเองมาใช้กับงานที่ท�ำ อยากให้บริษัทให้ความส�ำคัญกับตนเอง และมองที่ผลงานเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้
Gen Y ยังต้องการให้บริษัทจัดประชุมเป็นประจ�ำเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการท�ำงานของแต่ละคน พูดคุยถึงความคืบหน้า
ของงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Intelligence Group ยังระบุว่า ร้อยละ 79 ของ Gen Y ต้องการหัวหน้าที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์ และสามารถให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งต่างๆ ได้ พร้อมกันนี้ พวกเขายังต้องการท�ำงานในบริษทั ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมองค์กร
ที่ดี และมีพนักงานทุกเพศทุกวัย เพราะจะได้เรียนรู้วิธีการท�ำงานที่แตกต่างกันของคนแต่ละรุ่น
ต้องพิจารณา Gen Y ใหม่แล้ว

ความจริงเกี่ยวกับความล้มเหลว

สูตรลับตายตัวของการท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จคือ กล้าเสี่ยง และ
ท�ำธุรกิจด้วยความกระตือรือร้น แต่ถงึ กระนัน้ ผูป้ ระกอบการหลายรายก็ยงั ไม่กล้า
ท�ำตามสูตรลับนี้ เพราะกลัวความล้มเหลว!
Peter Gasca นักเขียนประจ�ำเว็บไซต์ www.entrepreneur.com ได้พูดถึง
ความจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวว่า ความล้มเหลวอาจน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ
เพราะเมื่อพบความล้มเหลว ผู้ประกอบการจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท�ำให้เกิดความ
ล้มเหลว และจะพยายามเลีย่ งหรือแก้ไขสิง่ นัน้ เพือ่ ไม่ให้เจอความล้มเหลวอีกครัง้
และความล้มเหลวยังท�ำให้ผปู้ ระกอบการมีภมู ติ า้ นทาน สามารถฟืน้ ตัวจากความ
ล้มเหลวได้ง่ายขึ้น
ท้ายสุดจ�ำไว้เสมอว่า ไม่มีใครอยากให้ความล้มเหลวเกิดขึ้น เพราะในขณะที่
ผูป้ ระกอบการกลัวความล้มเหลว ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียในธุรกิจจะมีความกลัวมากกว่า
ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันมิให้ความล้มเหลวเกิดขึน้ ผูป้ ระกอบการควรพูดถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ท�ำกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งพวกเขาอาจมีค�ำแนะน�ำที่ดีให้
ถ้ามัวแต่กลัว ภาพผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จก็จะอยู่แค่ในฝัน

IT IS NEVER TOO LATE
TO BE WHAT YOU MIGHT
HAVE BEEN.

ไม่มีคำ�ว่า สายเกินไป ในสิ่งที่อยากเป็น
- George Eliot นักเขียนชาวอังกฤษ
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เจาะลึกพฤติกรรมผู้ชม YouTube

83% 81%
YouTube เป็นหนึ่งใน
เว็บไซต์ที่พวกเขาชื่นชอบ

YouTube คือที่แรก
ที่จะเข้าไปชมวิดีโอ

61%

ระหว่างสัปดาห์ คนไทยชม
YouTube มากกว่าโทรทัศน์ถึง

14

เลือกดู YouTube
มากกว่าโทรทัศน์

ชั่วโมง

จาก
24 ชั่วโมง

โฆษณาบน

คอนเทนต์ยอดนิยม

YouTube

63%

61%

เพลงไทย

บันเทิง

60%

53%

46%

ภาพยนตร์

เพลงสากล

ตลก

48%
Skip ทุกโฆษณา
ที่สามารถทำ�ได้

52%
เลือกดูโฆษณา
หรือ Skip
บางโฆษณาเท่านั้น

คนในเมืองชม
YouTube

33
นาที/ครั้ง

คนต่างจังหวัดชม
YouTube

39
นาที/ครั้ง

คนในเมืองชม
YouTube

คนต่างจังหวัดชม
YouTube

1.8 2.1
ชั่วโมง/วัน

ชั่วโมง/วัน

47%
จดจำ�โฆษณาแบบ
5 วินาทีแรกได้

ที่มา : Google ประเทศไทย ส�ำรวจโดย TNS

ทุกคนสามารถเป็นผู้น�ำได้
แต่ผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จ
มีแค่ไหน
เมือ่ ก้าวขึน้ มาเป็นนายคนแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำเพือ่ ให้เส้นทาง
การเป็นนายสร้างผลส�ำเร็จให้กบั ตัวคุณ และองค์กร คือ
การปลุกพลังความเป็นผู้น�ำในตัวคุณออกมา เรื่องเล่า
จากประสบการณ์ที่กลั่นกรองออกมาเป็นเทคนิคที่ง่าย
ต่อการปฏิบัติของอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาภาวะผู้น�ำให้กับบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย
จะช่วยให้คุณมีเส้นทางลัดในการฝึกฝนเพื่อเรียกภาวะ
ผู้น�ำในตัวคุณออกมาได้ไม่ยากนัก

เมื่อโลกธุรกิจเต็มไปด้วย
ความท้าทาย

เมือ่ ธุรกิจร้านค้ามีการแข่งขันกัน
ที่เปลือกนอกมากขึ้น
เสน่หข์ องแบรนด์ทอี่ ยูใ่ นร้านจะเป็นสิง่ เดียวทีล่ อกเลียน
แบบกันได้ยาก ถ้าเราคิดอยากจะสร้างเสน่ห์ให้กับร้าน
ของตัวเอง ควรต้องท�ำอย่างไรดี
ผลงานการเขียนของ แมธธ์-สุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย
นักสร้างแบรนด์ทผี่ า่ นประสบการณ์การสร้างแบรนด์ทงั้
เล็ก และใหญ่มาอย่างโชกโชน

ท้าให้คุณขยับไปข้างหน้าอีกก้าว เพื่อจะได้เห็นในมุมที่
คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็น
ท้าให้คุณคิดในองศาที่ต่างออกไป
ท้าให้คุณออกแบบเส้นทางธุรกิจในแบบของคุณเอง

สามารถหาซื้อหนังสือของส�ำนักพิมพ์ pannbooks ได้ที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
และร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอนนี่ โทร. 0-2270-1123-4
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ไอเดียเจ๋ง

แต่ท�ำไมล้มเหลว
ในการท�ำธุรกิจจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีไอเดีย ยิง่ ไอเดียนัน้
มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากทั่วๆ ไป โอกาสในการที่จะ
ประสบความส�ำเร็จก็จะยิ่งมีมาก แต่ท�ำไมไอเดียใหม่ๆ ที่คิดว่า
เจ๋งแล้ว ส�ำรวจแล้วยังไม่มีใครเคยท�ำมาก่อน กลับล้มเหลว
ไม่เป็นท่า นั่นก็เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้

PURRU

จุดประกายจากความรัก
ส�ำหรับใครที่เป็นทาสแมว จะรู้ดีว่าเวลาที่ต้องเอาน้องแมวเดินทางไปข้างนอกด้วยนั้น
แสนจะเป็นความเครียด เพราะเจ้าเหมียวมักจะมีอาการตื่นกลัว และเกิดความเครียดค่อนข้างง่าย
เช่นเดียวกับ แพรศิริ ศิลป์ศรีกุล ที่จะมีความกังวลทุกครั้งที่พาน้องแมวไปหาหมอ
จนเกิดค�ำถามขึ้นมาว่า ท�ำไมจึงไม่มีสินค้าที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้?
และเพราะความรักในน้องแมวนีเ่ อง ท�ำให้แพรศิรคิ น้ คว้า
หาความรู้เพิ่มเติมจนพบกับฟีโรโมนสังเคราะห์ ที่ว่ากันว่า
จะช่วยท�ำให้แมวรู้สึกปลอดภัย แต่นั่นก็ใช้ไม่ได้กับแมว
ทุกตัว เพราะจากการศึกษาเอกสารทางการแพทย์ และ
สัมภาษณ์คุณหมอสัตวแพทย์ ท�ำให้รู้เพิ่มเติมอีกว่า จริงๆ
แล้วแมวทุกตัวจะมีฟโี รโมนทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของใครของมัน
พอรู้ต้นตอตรงนี้ แพรจึงเกิดไอเดียท�ำกระเป๋าที่เป็นทั้ง
ส�ำหรับให้น้องแมวได้นอนเล่นเพื่อเก็บฟีโรโมนและส�ำหรับ
ขนย้ายน้องแมวเมื่อยามเดินทาง และนี่ก็กลายเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ สาขาโปรดักต์ดีไซน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในจังหวะเวลาที่พอดิบพอดี
“เป็นความเข้าใจของคนทัว่ ไปว่า ถ้าน้องแมวคุน้ เคยกับ
สิ่งใดแล้วจะท�ำให้เขาไม่กลัวไม่ตื่นตกใจ แต่ตามหลัก
วิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องของฟีโรโมนนั่นเอง กระเป๋า
ทีท่ ำ� ตอนท�ำวิทยานิพนธ์จะออกแบบเป็นทัง้ ทีน่ อนเล่น เผือ่ ทีว่ า่
ถ้าเขาไปนอนเล่นมีปฏิสัมพันธ์กับกระเป๋า ทุกๆ ครั้งก็จะ
เป็นการเก็บฟีโรโมนของเขาไว้ที่กระเป๋าด้วย ฉะนั้นเวลาที่
เอาเขาใส่กระเป๋าใบนีอ้ อกไปข้างนอก เขาก็จะรูส้ กึ ปลอดภัย
ไม่ตื่นกลัว”
ในตอนที่ท�ำวิทยานิพนธ์ แพรศิริคิดเพียงว่า จะเอาไป
ท�ำให้แมวทีบ่ า้ นและคนรูจ้ กั รอบตัวได้ใช้ดว้ ยเท่านัน้ แต่เมือ่
ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการวิทยานิพนธ์ รวมถึงเวที
อื่นๆ กลับพบว่า มีคนเข้ามาถามมากมายว่าจะขายมั้ย นั่น
จึงท�ำให้เธอรู้ว่า มีความต้องการอยู่จริง และเป็นจุดเปลี่ยน
ท�ำให้ตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการเต็มตัว
“ด้วยความที่กระเป๋าน้องแมวที่เราท�ำเป็นวัสดุหนังแท้
แล้วก็มีส่วนผ้าแคนวาสกันน�้ำกันฝุ่น และสามารถพับได้
ท�ำให้สะดวกในการเก็บเมือ่ ไม่ได้ใช้งาน แล้วทุกครัง้ ทีเ่ ราไป
ประกวดไม่วา่ จะทีไ่ หนก็จะมีคนเข้ามาถามตลอดว่าขายมัย้

ขาดความมุ่งมั่น
ปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือมีไอเดียดีก็จริง แต่ไม่ได้มีความ
มุ่งมั่นมากพอที่จะท�ำให้เป็นจริง ซึ่งถ้าคุณมีความเชื่อมั่นใน
ไอเดียนั้น อาจจะต้องลองสร้างกรอบวินัยให้กับตัวเองเพื่อเป็น
แรงผลักให้ไอเดียนั้นส�ำเร็จขึ้นมาได้

ไม่ท�ำวิจัย
ข้อผิดพลาดร้ายแรงส�ำหรับหลายคน คือการที่ไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับการท�ำวิจัยอย่างถูกต้อง ซึ่งอันที่จริงแล้วอาจท�ำวิจัย
ง่ายๆ เพือ่ ศึกษาสภาพตลาด การแข่งขัน กลุม่ เป้าหมาย ดูความ
ต้องการที่แท้จริง เพื่อที่จะมีข้อมูลมากพอในการประกอบการ
ตัดสินใจ

จังหวะเวลา

ขายเท่าไหร่ จะซือ้ เพราะว่าตอนนัน้ เรามีแค่กระเป๋าต้นแบบ
เท่านัน้ ก็เลยคิดว่ามันมีความต้องการอยู่ ฉะนัน้ เราควรต้อง
ท�ำ เลยตัดสินใจทีจ่ ะท�ำขาย แล้วได้มโี อกาสร่วมงานกับกรม
ส่งเสริมการส่งออก เขาให้ไปออกบู๊ธที่ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรก เอากระเป๋าไป 20 ใบ ทีแรกคิดว่า
จะเอาไปแค่โชว์ ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มาก เพราะขายหมด
เกลี้ยง ทั้งที่เราขายใบละ 3,890 บาท ก็ถือว่าไม่ถูก แต่มีคน
ซื้อ แสดงว่าคนไทยที่รักแมวก็ยอมที่จะควักกระเป๋าจ่าย ยิ่ง
ตอกย�้ำเราว่า มันใช่มาถูกทางแล้ว ก็เลยท�ำมาเป็นเรื่องเป็น
ราว มีไปเรียนเพิม่ เติมด้วย ซึง่ ถ้าดูในตลาดตอนนีจ้ ะมีสนิ ค้า
ส�ำหรับน้องหมา หรือไม่กเ็ ป็นสินค้าของน้องหมากับน้องแมว
รวมกัน แต่ไม่คอ่ ยมีใครท�ำสินค้าเฉพาะส�ำหรับน้องแมว ซึง่
มีความต้องการที่พิเศษเฉพาะเจาะจงกว่าน้องหมา ท�ำให้มี
ช่องว่างในตลาด”
ทัง้ นี้ แพรศิรบิ อกด้วยว่า เธอตัง้ ใจจะพัฒนาสินค้าทีเ่ น้น
ความเซ็นซิทีฟของน้องแมวไปเรื่อยๆ เพราะตลาดนี้ยัง
ไม่คอ่ ยมีใครสนใจ และแน่นอนว่าในเมือ่ เธอเป็นคนไทย ก็ยอ่ ม
อยากจะดีไซน์สินค้าให้คนไทยใช้ด้วย

บ่อยครั้งที่ไอเดียดีๆ ต้องเจอกับความล้มเหลวเพราะเข้ามา
ในจังหวะเวลาที่ไม่ใช่ เช่น เข้ามาในตลาดเร็วเกินไป ในขณะที่
ผู้บริโภคยังไม่สนใจหรือยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ หรืออาจจะช้า
เกินไปจนท�ำให้มีผู้เล่นมากราย ดังนั้น ก่อนที่จะแปลงไอเดียมา
ใช้จริง ต้องดูจังหวะความต้องการของผู้บริโภคด้วยว่าก�ำลังไป
ในทิศทางใด และอาจต้องรูจ้ กั ทีจ่ ะอดทนรอเวลาจนกว่าจะแน่ใจว่า
ตลาดจะตอบสนองต่อไอเดียนั้นจริงๆ

ไม่มีกลยุทธ์
ขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของงบประมาณ
การท�ำการตลาด ฯลฯ ซึง่ ถ้าไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งเหล่านี้ อาจ
ท�ำให้เกิดปัญหาตามมาได้

กลัวความล้มเหลว
สุดท้ายและส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ความกลัว หลายคนกลัวความล้ม
เหลว พาลท�ำให้ไม่กล้าลงมือท�ำ แต่ถ้ามองว่าความล้มเหลวคือ
โอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลว
เพราะอย่างน้อยการลงมือท�ำย่อมจะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
มากกว่าคนที่ไม่เคยท�ำอะไรเลย

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม

เรียนรู้เทคนิคการเปิดร้านค้า ท�ำอย่างไรให้ยอดขายพุ่งจากเครื่องมือต่างๆ บนโลกออนไลน์
เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการขาย โดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
ที่มีประสบการณ์จริงในสนามกว่า 10 ปี
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิเป็นวิทยากรอาสา
พร้อมค่าตอบแทน
บุรีรัมย์

4-5 พ.ย. 59
โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

น่าน

1-2 ธ.ค. 59
โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน

นครสวรรค์

10-11 พ.ย. 59

โรงแรมเดอะพาราดิโซ
เจเค ดี ไซน์ นครสวรรค์

อุดรธานี

12-13 ม.ค. 60

โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

นครราชสีมา

16-17 พ.ย. 59
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช

สุราษฎร์ธานี

24-25 พ.ย. 59
โรงแรมบรรจงบุรี

ขอนแก่น

16-17 ม.ค. 60

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ราชบุรี

24-25 ม.ค. 60

โรงแรม ณ เวลา โฮเทล
แอนด์ แบงเคว็ท ราชบุรี

สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรศัพท์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

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

พิมพิศา จิราธิวัฒน์
Text :

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

หลายคนคุน้ หน้าคุน้ ตาเธอตามข่าวสังคมในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร
ต่างๆ หลายคนรูจ้ กั เธอในฐานะพิธกี รรายการโทรทัศน์ ดีเจ นัน่ เป็นเพียงบทบาท
บางส่วนของเธอเท่านั้น
ในวัย 24 ปี แพร-พิมพิศา จิราธิวัฒน์ เพิ่มบทบาทใหม่ให้กับตัวเอง
กับการลงมือท�ำ  2 แบรนด์ที่เติบโตมาจากความคิดและน�้ำพักน�้ำแรงของเธอ
ลิปสติก Boyfriend และชุดออกก�ำลังกาย Girlsnation
การที่เธออยากสร้างธุรกิจของตัวเองแบบเล็กๆ ค่อยเป็นค่อยไป แต่กระนั้นด้วยนามสกุลที่ต่อท้าย ท�ำให้ถูก
มองว่า เธอมีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่น ซึ่งแน่นอนว่าด้วยต้นทุนที่ดีย่อมท�ำให้การเริ่มต้นธุรกิจนั้นไม่ยาก แต่การที่จะ
ท�ำได้ตลอดรอดฝั่งนี่สิยากกว่า เราจะพาไปคุยกับเธอทุกเรื่องราว และมุมมองในการก่อร่างสร้างธุรกิจเล็กๆ
ของตัวเอง

ในเมื่อคุณมีทุกอย่างรองรับอยู่มากมาย ท�ำไมต้องมาเหนื่อยท�ำอะไรของตัวเองที่จะต้องมาเริ่มต้น
นับหนึ่งใหม่

จริงๆ แล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปธุรกิจของที่บ้านนะ เพียงแต่ว่าไม่ใช่ต้องท�ำเดี๋ยวนี้ แพรก็ขอเรียนจบ
ปริญญาโทก่อน แล้วก็ขอไว้ว่า เรามีโปรเจกต์ที่เราอยากท�ำก็คือมี 2 ธุรกิจที่ก�ำลังท�ำอยู่ เป็นการท�ำกับเพื่อนสนิท
อย่างแรกคือ ลิปสติก Boyfriend ส่วนอีกธุรกิจที่เพิ่งเริ่มมาได้เดือนกว่าๆ คือ Girlsnation เป็นชุดออกก�ำลังกาย
ทีเ่ ราเลือกทีจ่ ะเริม่ ต้นขายผ่านออนไลน์แทนทีจ่ ะเข้าไปขายในห้างซึง่ จะท�ำอย่างนัน้ ก็ทำ� ได้ แต่แพรไม่เคยท�ำธุรกิจ
ในรูปแบบจริงจังมาก่อน อันนี้เป็นครั้งแรก ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมด แพรท�ำงานในวงการมาตั้งแต่อายุ 14 ปี
ถ่ายโฆษณา แพรก็มเี งินเก็บประมาณหนึง่ แล้วเราเริม่ จากสเกลเล็ก ถึงเลือกทีจ่ ะขายออนไลน์ ซึง่ ถามว่าการลงทุน
มีความเสี่ยงมั้ย ก็มี แต่เราก็เลือกท�ำในสเกลที่เราคิดว่าเราไหว ถ้ามันไม่ส�ำเร็จเราก็ไม่เจ็บ อันนี้คือคิดกันไว้
ตั้งแต่แรก ก็เลยเริ่มจากเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยให้มันโตไปตามสเตปที่มันควรจะเป็นดีกว่า บางทีสิ่งที่เราคิด
อาจจะดีส�ำหรับเรา แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ดีส�ำหรับคนอื่น อันนี้ก็บอกไม่ได้ว่า สิ่งที่เราคิดผิด
หรือถูก เพราะว่าเราก็ต้องเชื่อว่าเราคิดมาดี แต่บางทีมีสถานการณ์ต่างๆ อย่างสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน
เข้ามาประกอบกันด้วยมันก็อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
ส่วนพ่อกับแม่ก็ไม่เข้ามายุ่งว่าต้องท�ำยังไง เขาค่อนข้างปล่อย เพราะเราไม่ได้ไปใช้เงินเขา แล้วเขาก็คิดว่า
มันเป็นประสบการณ์ของเราไม่ว่าจะถูกหรือผิด แพรเคยถามพ่อว่าจะต้องรีบหาเงินมาหมุนเพราะจะท�ำ
โปรดักต์ใหม่ พ่อบอกก็เขียนโครงการไปกู้แบงก์สิ เราก็จบค่ะ จริงๆ ถ้าขอเขาให้อยู่แล้ว แต่เราไม่ขอเพราะเรา
หาเรื่องท�ำเอง ซึ่งการที่ท�ำธุรกิจนี้แพรไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นที่หนึ่ง จะต้องมีรายได้เท่าโน้นเท่านี้ เราท�ำกับเพื่อน
ก็เป็นเด็กจบใหม่ทั้งคู่ ประสบการณ์ก็น้อยในการท�ำธุรกิจ ฉะนั้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า

ท�ำไมถึงต้องเป็น Boyfriend กับ Girlsnation

Boyfriend อยากท�ำเพราะเป็นคนชอบเครือ่ งส�ำอาง ก็เลือกจากความชอบและอะไรทีต่ วั เองท�ำได้ เราอยากท�ำ
โปรดักต์ที่ราคาไม่สูง แต่มีคอนเซปต์มีความสนุกสนาน ซึ่งลิปสติกก็ตอบโจทย์ แต่เราก็อยากให้มันเป็นมากกว่า
ลิ ป สติ ก คื อ อยากให้ เ ป็ น ไลฟ์ ส ไตล์ เพราะฉะนั้ น เลยเป็ น ที่ ม าของคอนเซปต์ Boyfriend โดยเราจะ
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ใส่ชื่อผู้ชายให้กับของที่เป็นผู้หญิง เหมือนการเล่นเรื่องความ
Contrast ในราคาทีจ่ บั ต้องได้ เรารูว้ า่ ผูห้ ญิงอยากมีลปิ สติกหลายสี
แต่จะให้ซื้อแท่งละเป็นพันบาทมันก็ไม่ไหว ก็เลยอยากท�ำของ
ทีซ่ อื้ ได้งา่ ยๆ ราคาไม่แพง ราคาชิน้ หนึง่ 390 บาท ซือ้ ออนไลน์ได้
ส่วนคุณภาพเราก็หาโรงงานที่ถนัดทางด้านลิปสติกจริงๆ ไม่ใช่
โรงงานทั่วไป
ส่วนชุดออกก�ำลังกาย Girlsnation จริงๆ อันนีไ้ ม่ได้เป็นโปรเจกต์
ที่ตั้งใจจะท�ำตั้งแต่แรก เกิดจากว่ารู้จักรุ่นพี่ที่เขาท�ำโรงงานชุด
ออกก�ำลังกาย แล้วเขาก็ถามแพรมานานแล้วว่า อยากท�ำมั้ย
หรือมีใครจะแนะน�ำมั้ย เพราะเขาอยากมีลูกค้า เราก็ว่าจะถามให้
ส่วนตัวไม่อยากท�ำเพราะรู้สึกว่าการท�ำเสื้อผ้ามันวุ่นวาย จ�ำค�ำพูด
ของตั ว เองในวั น นั้ น ได้ ที นี้ แ พรไปเล่ า ให้ หุ ้ น ส่ ว นแพรที่ ท� ำ
ลิปสติกด้วยกันฟัง เพราะเห็นว่าน้องชายเขาชอบปั่นจักรยาน
เผื่อสนใจจะไปท�ำขาย เขาก็บอกขึ้นมาว่าแล้วท�ำไมเราไม่ท�ำเอง
แพรก็ ว ่ า จะดี เ หรอ ยั ง ลั ง เลอยู ่ แต่ ส ่ ว นตั ว เป็ น คนชอบซื้ อ ชุ ด
ออกก� ำ ลั ง กายมาก เพราะเล่ น พิ ล าที ส แล้ ว สมมติ วั น นี้ จ ะไป
ออกก�ำลังกายจะใส่ชุดออกก�ำลังกายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น คือ
แพรรู้สึกว่าชุดออกก�ำลังกายมันสบายแล้วมันก็เป็นแฟชั่นด้วย
ยิ่งเวลาใส่กับรองเท้าผ้าใบรุ่นหายากมันยิ่งดูเท่ เพื่อนก็ว่าน่าจะ
ลองไปคุยกับเขาดู พอไปคุยเราก็พอมองเห็นศักยภาพว่าตรงนี้
มั น ไปได้ แต่ ก็ จ ะติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งจ� ำ นวนขั้ น ต�่ ำ ที่ ต ้ อ งสั่ ง ทั้ ง ผ้ า
ทั้ ง การตั ด เย็ บ ท� ำ ให้ เ ราคิ ด หนั ก และเพราะโปรเจกต์ นี้ ไ ม่ ไ ด้
เป็นความตั้งใจว่าชีวิตนี้จะต้องมีแบรนด์นี้ตั้งแต่แรก ก็เริ่มไม่ค่อย
แน่ใจ ทีนี้หุ้นส่วนแพรก็ไปคุยกับเพื่อนเขาซึ่งมีโรงงานเหมือนกัน
ปรากฏว่าเขาจะท�ำให้โดยไม่มีจ�ำนวนขั้นต�่ำ เราก็เปลี่ยนโรงงาน
คือ มันเป็นอะไรที่บังเอิญมาก แล้วเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย
ต้องไปโรงงานเกือบทุกอาทิตย์ เพือ่ ทีไ่ ปดู คือเราให้เขาท�ำแพตเทิรน์
แพรก็จะแก้ตามความชอบ เอาตัวเรามาใส่ เราออกก�ำลังกายก็จะมี
ความเห็นไปว่าปรับแก้ตรงไหน ก็เลยเกิดแบรนด์ Girlsnation
ขึ้นมา

วางคอนเซปต์ของแต่ละแบรนด์อย่างไร

ค�ำว่า Boyfriend ชือ่ เข้าใจง่าย แต่กจ็ ะมีการถามกันว่า ท�ำไมถึง
ใช้ชื่อนี้ มันก็จะมี Story ขึ้นมา แล้วเราจะมีชื่อสีแต่ละสีเป็นชื่อ
ผู้ชาย เช่น มาร์ค อดัม โดยเราจะเลือกชื่อให้ตรงกับคาแร็กเตอร์สี
พอพูดชื่อปุ๊บคนก็จะเข้าใจว่า มันคือสีประมาณนี้ อย่างเช่น สีแดง
ก็อยากให้มันฮอต ก็เป็นอดัม ก็มาจาก อดัม เลอวีน แต่ถ้าสีนู้ด
เราก็ใช้ชื่อ ชาลี อะไรที่ดูเนิร์ดๆ ตอนนี้มี 14 สี ปีหน้าออกมาอีก
6 สี ก็จะมี 20 สี คือจริงๆ ถ้าพูดเรื่องสีสัน คิดว่าทุกแบรนด์ท�ำได้
เหมือนกันหมด แต่ของเราเป็นเทกเจอร์ที่เป็น Semi-Matte สีชัด
แต่ไม่ท�ำให้ปากแห้ง ลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ�้ำเยอะมาก จะมี
ลูกค้าคนหนึ่งซื้อทุกเดือน เดือนละสี
ส�ำหรับชุดออกก�ำลังกายในเมืองไทยมันน้อย แล้วก็เชื่อว่า
มีคนจ�ำนวนมากที่ไม่อยากใส่ชุดออกก�ำลังกายที่มันแมนเกินไป
แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากดูหวานเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างนัน้
เรามองว่าเรา No so basic คือทุกอย่างดูเรียบแต่มันมีดีเทล
แล้วเลือกโทนสี ขาว ด�ำ น�ำ้ ตาล เขียวก็จะไม่ใช่เขียวแปร๋น จะเขียว
ที่ ดู เ ป็ น ธรรมชาติ อั น นี้ จ ะเป็ น คอนเซปต์ ข องแบรนด์ คื อ เรา
สามารถดูดีในยิม แล้วออกไปข้างนอกก็ยังดูดี เพราะแต่ก่อน
คนออกก�ำลังกายก็จะคิดว่าใส่เสือ้ ยืดแถมๆ เดีย๋ วนีม้ นั ไม่ใช่ มันเป็น
แฟชั่น ฉันต้องสวย
โดยส่วนตัวแพรรูส้ กึ ว่างานอะไรทีม่ คี อนเซปต์จะท�ำให้สร้างภาพ
รวมแบรนดิ้งได้ชัดเจน ฉะนั้นเวลาออกมาเป็นโปรดักต์ แคมเปญ
ต่างๆ กราฟิก มูดส์แอนด์โทนมันก็จะลิงก์กันไปเอง

คุณคาดหวังกับทั้ง 2 แบรนด์อย่างไร

ถึงจะลงทุนไม่เยอะ แต่ก็จริงจังนะ อันนี้แพรจดเป็นบริษัทเลย
ซึ่งเป็นเหมือนสัญญากับตัวเอง ก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุด จะเลิก

ก็ ต่ อ เมื่ อ เรารู ้ สึ ก ว่ า มั นเหนื่ อ ยไปแล้ ว มั นไม่ ไ ด้ รี เ ทิ ร ์ นกลั บมา
อย่างที่ควรจะเป็น ปัญหามีไว้แก้ ไม่มีอะไรหรอกที่ท�ำแล้วไม่มี
ปัญหา ซึ่งมันก็ดีคือเราได้ฝึกตัวเองก่อนที่จะได้มาท�ำของที่บ้าน
ซึ่งอันนั้นความรับผิดชอบมันเยอะกว่าเยอะ ทั้งในเรื่องมูลค่า
แบรนดิ้ง ความไว้วางใจทุกอย่างเพราะมันเป็นบริษัทมหาชน

ผลตอบรับที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

ตัว Boyfriend เปิดตัวไปเมื่อต้นปี ฟีดแบ็กดีในช่วงแรกๆ
ทุกอย่างเราคุมคอนเซปต์ คุณภาพให้ได้ อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์
ที่ขายได้เยอะ แต่อยากให้คนที่ซื้อของเราไปแล้วรู้สึกสนุกสนาน
แต่พอมาช่วงกลางปีมันก็เริ่มสโลว์แล้ว มันก็เป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรายังไม่มีโปรดักต์ใหม่ออกมา
ด้วย ก็พยายามหาช่องทางที่จะท�ำให้แบรนด์โดดเด่นขึ้น อย่าง
ตอนนี้ Boyfriend นอกจากจะขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว
ก็เริ่มมีวางที่ร้าน เช่น BEAUTRIUM และ SOS ทองหล่อ
ส�ำหรับ Girlsnation เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกว่าๆ ขายผ่าน
ออนไลน์อย่างเดียว ปรากฏว่าผิดคาดมาก ล็อตแรกขายเกือบหมดแล้ว
คืนทุนแล้วด้วย ยังตกใจอยู่เลย แต่ตอนนี้ก็เครียดอยู่ว่าล็อตต่อไป
จะขายดีเหมือนล็อตแรกมั้ย ที่ขายดีแพรว่าเป็นเพราะทางเลือก
มันน้อยคือ ชุดออกก�ำลังกายในไทยที่เป็นสเกลโรงงานตัดเย็บ
ชุดออกก�ำลังกายจริงๆ มีไม่ถงึ 10 เจ้า ทีด่ เู ป็นแบรนด์แฟชัน่ หน่อย
เรามอง Girlsnation เป็นแฟชั่นบวกฟังก์ชัน มันเลยโตเร็ว แล้วมัน
เป็นเทรนด์ด้วย ตอนแรกก็กลัวว่าจะเป็นกระแสประเดี๋ยวประด๋าว
หรือเปล่า แต่เท่าที่เคยคุยกับหลายคนแพรมองว่า กีฬาเป็นธุรกิจ
ที่ไม่มีวันตาย ตั้งแต่สมัยกรีกก็มีโอลิมปิก เพราะมันเป็นเอนเตอร์
เทนเมนต์อย่างหนึ่ง กีฬาเดียวเล่นกันมาเป็น 100 ปี คนก็ยัง
เล่นอยู่ แพรเลยรู้สึกว่ากีฬาเป็นอะไรที่คนสามารถมีส่วนร่วม
ด้วยง่าย ไม่ต้องสร้าง Story อะไรเยอะ แล้วเทรนด์สุขภาพมาแรง
ทุกคนอยากแข็งแรง สุขภาพใช้เงินซื้อไม่ได้ ทุกคนก็เลยต้อง
ออกก�ำลังกาย แล้วออกก�ำลังกายจะใส่เสื้อผ้าธรรมดาไปได้มั้ย
ทุกคนรักสวยรักงาม ก็เหมือนธุรกิจบิวตี้ ท�ำไมมันถึงโตขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
ก็เพราะทุกคนอยากสวย
สรุปว่า Girlsnation นี่แฮปปี้มาก ส่วน Boyfriend ตอนนี้ก็
โอเค เพราะว่ายอดซื้อออฟไลน์ดีขึ้นเยอะ จากการไปฝากขาย
เพราะคนได้เทสต์ แต่ถ้าในแง่ฟีดแบ็กที่คนพูดถึงแบรนด์ก็แฮปปี้
ทั้ง 2 แบรนด์ อย่าง Boyfriend มีแต่ในด้านบวก 100 เปอร์เซ็นต์
แพรไม่เคยเจอคอมเมนต์ทเี่ ป็นลบเลย เรือ่ งคุณภาพสินค้ามีปญ
ั หา
ก็ไม่เคยเจอ แพ็กเกจจิ้งก็ไม่มีเพราะเราทุ่มมาก

ปรับตัวอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

มาเจอเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยอมรับว่าเครียด คุยกับหลายคน
บอกว่าปีนี้ค่อนข้างโหด ก็เสียก�ำลังใจนิดหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นว่า
ไม่ท�ำอะไรเลย ต้องสู้ต่อไป คนอื่นก็เป็นเหมือนกัน คือมันก็ต้อง
พยายามคิดอะไรออกมาใหม่ๆ อย่างบางทีของ Boyfriend แพรก็
จะเจออุ ป สรรคเยอะเพราะมั น เป็ น ตลาดที่ ใ หญ่ คนเล่ น เยอะ
แต่ก็เจ็บตัวกันเยอะเหมือนกัน เพราะมันแข่งกันด้วยราคา เราโดน
ตัดราคา แต่แพรกับเพื่อนก็มองว่า อย่างนี้เรายิ่งต้องท�ำให้ตัวเอง
โดดเด่นออกมา เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีงบไปลงมาร์เก็ตติ้ง
เยอะๆ แต่ยังไงเราก็ต้องพยายามท�ำมาร์เก็ตติ้ง เช่น มีกิจกรรม
ให้ลูกค้าตั้งชื่อลิปสติก คุณอยากได้ผู้ชายคนไหน ก็มามโนกัน
ได้เต็มที่ นี่คือการท�ำการตลาด เราก็พยายามท�ำทุกช่องทาง
นอกจากนี้ แพรจะลงไปกับเรื่องอิมเมจค่อนข้างเยอะ ถ้าสังเกต
ในอินสตาแกรมแพรถ่ายแบบอย่างจริงจังมาก ภาพทุกอย่างมันต้อง
ดูเท่าอินเตอร์เนชัน่ แนลแบรนด์ นีค่ อื มาตรฐานของแพร แล้วปีหน้า
จะพยายามโฟกัสโปรดักต์เกี่ยวกับปาก เฉพาะแค่ลิปสติกนี่ก็มี
เป็น 10 ประเภทแล้ว

การบริการลูกค้าจะไม่มใี คร
ท�ำดีเท่าเจ้าของแบรนด์
เพราะเราเป็นเจ้าของแบรนด์
เราจะรักในแบรนด์ ถ้าเรา
ให้คนอืน่ ท�ำ เขาจะไม่ได้
มาร่วมทุกข์รว่ มสุข
กับเราตัง้ แต่แรก เขาอาจจะ
ไม่เข้าใจแบรนด์เรา

ส�ำหรับแบรนด์เล็กอิมเมจแบรนด์ส�ำคัญอย่างไร

ถ้าพูดกันตรงๆ เวลาเจอใคร คนเราจะตัดสินจากภายนอกก่อน
มันเป็นเรื่องอาจจะฟังดูแย่ แต่มันเป็น First Impression สมมติ
คนกดเข้ามาในอินสตาแกรมเจอรูปสวยๆ ก็อยากซื้อแล้ว ซึ่งแพร
จะดูเองหมดทั้งรูป กราฟิก เวิร์ดดิ้ง โทนสี ที่ใช้ให้มันลิงก์กันหมด
แพรไม่ได้มีทีมงานอลังการอะไรเลย ทุกอย่างเป็นแพรกับหุ้นส่วน
ท�ำกันอยู่ 2 คน นอกนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์ เวลาที่แพรให้ฟรีแลนซ์ท�ำ
แพรจะเขียนคอนเซปต์ชัดเจนเลยว่า ธีมรูปเป็นแบบไหน เช่น
เดือนตุลาคม แพรจะท�ำธีมเป็นเรื่องท่องเที่ยว ฉะนั้นคอนเซปต์
ลิปสติกของเราคือจะไปเทีย่ วตามทีต่ า่ งๆ คือเราจะไม่ใช่แค่ถา่ ยรูป
โปรดักต์แล้วขาย อย่างเว็บไซต์แพรก็ออกแบบเอง ถึงแม้เราจะ
ไม่ได้ยอดขายจากเว็บไซต์ เพราะคนไทยชอบซื้อของจากเฟซบุ๊ก
อิ น สตาแกรมมากกว่ า แต่ เ ราก็ ท� ำ  และถ้ า Girlsnation มี
โปรดักต์มากขึ้นจะเน้นเว็บไซต์เพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่า ไม่ได้ขาย
แค่ประเทศไทยเท่านั้น อยากไปขายต่างประเทศด้วย อย่างตอนนี้
Boyfriend มีลูกค้าต่างประเทศบ้าง เป็นในแถบๆ อาเซียน แล้ว
ก็มีออสเตรเลียนิดหน่อย แต่ของ Girlsnation ก็มีจีนมาถามบ้าง
แต่เรายังไม่ได้ท�ำ 

ได้เรียนรู้อะไรจากการท�ำธุรกิจเล็กๆ

แพรจะตอบค�ำถามลูกค้าเอง แต่จะไม่ค่อยบอกใครว่าเป็น
แอดมิน คือรูส้ กึ ว่าเรือ่ งการบริการลูกค้าจะไม่มใี ครท�ำดีเท่าเจ้าของ
แบรนด์ เพราะเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราจะรักในแบรนด์ ถ้าเรา
ให้คนอื่นท�ำ  เขาจะไม่ได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราตั้งแต่แรก
เขาอาจจะไม่เข้าใจแบรนด์เรา แพรรู้สึกว่าขายของออนไลน์ใครๆ
ก็ขายได้ ที่อื่นราคาถูกกว่าเราก็มี ฉะนั้นมันต้องมีอะไรอย่างนี้
ทีจ่ ะท�ำให้เขารูส้ กึ รักประทับใจ แล้วอยากจะซือ้ ของเราต่อ คืออะไร
ที่สามารถเซอร์วิสลูกค้าโดยที่ท�ำแล้วเราไม่ติดลบก็จะท�ำ  อย่าง
Girlsnation จะมี อ อฟเฟอร์ ใ ห้ ด ้ ว ยว่ า สามารถเปลี่ ย นไซส์ ไ ด้
ภายในกีว่ นั เพราะบางร้านเขาคงอยากขายของ ก็จะขายแล้วขายเลย
ไม่มใี ห้เปลีย่ นไซส์ได้ แต่เรารูส้ กึ ว่าเราท�ำอะไรเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้
มันท�ำให้เขากลับมาซื้อต่อ สิ่งที่ได้มันได้กลับมาเยอะกว่า

อะไรคือความท้าทายในการท�ำธุรกิจ

มี ค นอยากท� ำ สิ น ค้ า เครื่ อ งส� ำ อางเยอะมาก ตอนนี้ ป ั ญ หา
ที่แพรคิดคือคนขายออนไลน์มันเยอะ สมัยก่อนราคาจะค่อนข้าง
เกาะกัน แต่ตอนนีเ้ ริม่ มีคนดัมพ์ราคา คราวนีซ้ วยกันหมด ลิปสติก
แท่งหนึ่งก�ำไรหลักร้อย บางทีถ้าเขาดัมพ์เยอะๆ นี่ก�ำไรเหลือ
หลักสิบนะ ถึงแม้จะขายได้จำ� นวนเยอะจริง แต่กำ� ไรได้นอ้ ยกว่ามากๆ
แถมยังเหนื่อยเท่ากัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการที่ลงมาเล่น
ราคาต้องคิด ส�ำหรับแพรเวลาที่เราเจอการดัมพ์ราคาเราก็จะท�ำ
โปรโมชัน แต่ไม่ใช่ท�ำโปรโมชันโหดมาก คือคุณแม่ท�ำรีเทลมาก่อน
ก็จะถามคุณแม่เหมือนกันว่า ควรจะท�ำโปรโมชันยังไง แม่เคยท�ำ
โปรโมชันอะไรบ้าง มันมีวิธียังไงในการท�ำมาร์เก็ตติ้ง ส่วนใหญ่
ถ้ามีปัญหาก็ค่อยถาม แต่ที่ส�ำคัญเราจะไม่ลงไปเล่นเรื่องราคา
แน่นอน เพราะเราก็อยากจะรักษาอิมเมจแบรนด์ เรือ่ งนีแ้ พรมองว่า
มันเป็นความท้าทาย เพราะมันต้องปรับตัวตลอด ไม่มีสูตรตายตัว
ท�ำอย่างนี้แล้วจะขายดี แล้วบางทีเราคิดว่าเราท�ำอย่างนี้แล้วจะ
ขายดี เดือนนี้อาจจะขายดีจริง แต่พอเดือนหน้าอาจจะขายไม่ได้
ก็ได้ใครจะไปรู้ ปีหน้า Boyfriend จะมีการปรับตัว ตอนนี้ตลาด
เครื่องส�ำอางคนท�ำเยอะมากแล้ว เลยคิดว่า หรือเราจะท�ำเฉพาะ
โปรดักต์ที่มันคัลเลอร์แล้วเน้นปากไปเลย
นอกจากนี้ ตอนทีท่ ำ 
� Girlsnation แพรก็เจออะไรทีเ่ ป็นบทเรียน
เหมือนกัน คือเราท�ำแค่คอลเลกชั่นแรกออกมา แล้วก็ไม่ได้คิดเผื่อ
คอลเลกชั่นที่สองอะไรเลย แต่ปรากฏว่าฟีดแบ็กมันดี ก็ซวยแล้ว
เพราะกว่าจะท�ำเสร็จแต่ละคอลเลกชั่น ต้องใช้เวลา กว่าจะท�ำตัว
อย่าง เลือกสีผ้า เทสต์สี เทสต์คุณสมบัติ ท�ำแพตเทิร์น จนได้ชุด
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ไม่มสี ตู รตายตัว
ท�ำอย่างนีแ้ ล้วจะขายดี
แล้วบางทีเราคิดว่า
เราท�ำอย่างนีแ้ ล้วจะขายดี
เดือนนีอ้ าจจะขายดีจริง
แต่พอเดือนหน้า
อาจจะขายไม่ได้กไ็ ด้
ใครจะไปรู้

ออกก�ำลังกายนี่ทั้งกระบวนการใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
ตรงนี้เราไม่ได้วางแผนมาก่อน ก็ท�ำให้เสียโอกาสทางธุรกิจไป
เหมือนกัน ของเก่าไม่พอขาย คอลเลกชั่นใหม่ก็ยังไม่ได้เริ่ม
ตอนนี้เลยวางแผนกันใหม่ แล้วก�ำลังท�ำคอลเลกชั่นที่ 2 แล้วก็
วางแผนไปถึงคอลเลกชัน่ ที่ 3 ซึง่ เป็นคอลเลกชัน่ ของปี 2560 ด้วย

มีวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองยังไงบ้าง

แพรเป็นคนชอบอ่านบล็อก ไปเที่ยว ถ้าสมมติช่วงไหนเหนื่อย
ก็ชวนเพื่อนไปเที่ยว ที่แพรท�ำงานเยอะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไร
แพรอยากเที่ยวรอบโลก แพรอยากไปอยู่ตามประเทศต่างๆ
โดยใช้เงินตัวเอง เป็นคนชอบทีส่ วยๆ คือเวลาไปเทีย่ วแพรไม่คอ่ ย
ช้อปปิ้ง แต่จะอยู่โรงแรมดีๆ แต่ก็ไม่ได้เว่อร์มาก แพรมองว่า
เป็นการไปหาประสบการณ์ เมืองไทยเป็นเมืองทีไ่ ม่เหมาะกับการ
ท�ำงานดีไซน์ พูดตรงๆ เพราะว่า Source มันน้อย คือมันมี TCDC
แต่มันมีแค่ TCDC ซึ่งแพรเสียดายเพราะประเทศเรามีวัฒนธรรม
มีความสวย แต่เหมือนมันยังไม่ได้ถูกโฟกัสเต็มที่ ยิ่งแพรท�ำทั้ง
Boyfriend และ Girlsnation มันเกี่ยวกับการดีไซน์ เลยรู้สึกว่า
การได้เดินทางท�ำให้เราได้เห็นอะไรๆ จะสร้างแรงบันดาลใจ
ได้ดีกว่าถ้าเราอยู่ที่เดิม หรือลองจับดีไซเนอร์ที่เก่งๆ ที่สุดในโลก
มาอยูห่ อ้ งสีเ่ หลีย่ ม เขาก็คดิ อะไรไม่ออก เพราะทุกอย่างมันเกิดจาก
สิ่งที่เราเคยเห็น แล้วเราเอามาท�ำใหม่ ตีความใหม่

วางอนาคตธุรกิจของตัวเองไว้อย่างไร

คิดว่าปีหน้าธุรกิจจะต้องโตขึ้น Boyfriend จะถูกวางค่อนข้าง
เป็นนิช คือราคามันแมส แต่กย็ งั เฉพาะกลุม่ ด้วยความทีอ่ ยากให้
มันมีความ Cool อยู่ แต่ Girlsnation ตั้งใจเป็นแมสไปเลย
แล้วปีหน้าจะมีชดุ ออกก�ำลังกายอีกไลน์หนึง่ แต่ยงั อยูใ่ นชือ่ แบรนด์
Girlsnation คือแพรอยากมองให้เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นชุดออกก�ำลังกายอย่างเดียว เดี๋ยวนี้มันมีเส้นเบลอมากๆ
ส�ำหรับเสื้อผ้าแต่ละประเภท ชุดออกก�ำลังกายเดี๋ยวนี้ยังเหมือน
ชุดแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์คนเปลีย่ นไป คนไม่จำ� เป็นต้องแต่งตัวตามลุค
อย่างนี้เป๊ะๆ แพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือก Every day look คือ
ใส่ได้ทุกวันโดยที่ไม่ได้ดูแฟชั่นจ๋าหรือเรียบเกินไป
ส่วน Boyfriend ขอเป็นทีละสเตป คือมันเป็นธุรกิจใช้เงินเยอะ
มากๆ ต้องท�ำมาร์เก็ตติง้ เยอะ แต่เราก็พอใจอย่างนี้ อยากให้เวลา
คนพูดถึงลิปสติก Boyfriend ก็รวู้ า่ แบรนด์นมี้ อี มิ เมจแบบนี้ ใช้ดนี ะ
ปีน้ีถ้าทันจะมีบลัชออนออกมา ซึ่งอันนี้ก็จะมีกิมมิกอีก คือเป็น
บลัชออนที่เทกเจอร์เวลาทาไปจะแห้ง ไม่มัน เพราะเมืองไทย
อากาศร้อน หน้าจะมันง่าย แต่อันนี้จะให้เทกเจอร์วาวแต่ไม่มัน
เราก็ใช้เวลาพัฒนาสูตรขึ้นมาเกือบปี แล้วเราจะไม่ใช้ชื่อผู้ชาย
มาตัง้ เป็นชือ่ สีเหมือนลิปสติก แต่จะใช้ชอื่ แอ็กชัน่ อยากจะให้เขา
ท� ำ อะไรกั บ เรา อั น นี้ เ ป็ น คอนเซปต์ ที่ เ ราพยายามคิ ด ลู ก เล่ น
ตลอดเวลา แพรอยากท�ำอะไรที่ท�ำสนุกคิดแล้วต่อยอดได้
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เจษฎา ปุรินทวรกุล

ผู้ประกอบการมักคิดถึงเรื่องท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จจากการขาย
ท�ำการตลาด และสร้างชื่อเสียง โดยลืมมองย้อนกลับมาที่รากฐานอันส�ำคัญ
ที่ชื่อว่า “การเงิน” และด้วยการบริหารจัดการการเงินที่ผิดพลาดก็กลายเป็น
เหตุผลหลักที่ท�ำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องพังทลายลง
แล้วความผิดพลาดการเงินแบบไหนกันล่ะที่ผู้ประกอบการ
มักมองข้ามไป และเราสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ให้เหมาะสมได้อย่างไร ลองมาเรียนรู้จากความผิดพลาดก่อน
ก้าวเท้าลงสู่กับดักทางการเงินเหล่านี้ดู

ไม่บันทึกข้อมูลลงในบัญชี
การท�ำบัญชีอาจไม่ใช่เรื่องน่าสนุกหรือน่าตื่นเต้น
หากแต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส�ำคัญ เช่นเดียวกัน
ถ้าเราไม่ทำ� การตลาดให้ดี ก็จะขายสินค้าได้ยาก โดยผูป้ ระกอบการ
ควรมีความรู้การบัญชีขั้นพื้นฐาน การตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่าย เงินหมุนเวียนทางธุรกิจ งบบัตรเครดิต การติดตามใบแจ้ง
หนีท้ คี่ า้ งช�ำระ และการจ่ายภาษี ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องมีความรู้
ติดตัวเอาไว้ และพยายามสรุปบัญชีทุก 1 สัปดาห์

เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรโดยไม่จ�ำเป็น
ในชีวิตส่วนตัว หากเราท�ำงานมีเงินเดือนประจ�ำ 
สัปดาห์ไหนหรือเดือนไหนเราอาจไปรับประทานข้าวร้านหรูๆ
ซือ้ เสือ้ ผ้าใหม่ๆ สักชุด หรือลงทุนซือ้ เครือ่ งเสียงอย่างดีมาใช้ดหู นัง
เพือ่ คลายเครียดได้แบบไม่ตอ้ งกังวลอะไรมาก แต่เมือ่ เป็นการท�ำธุรกิจ
การเพิม่ ต้นทุนให้กบั องค์กร เช่น ออฟฟิศขนาดใหญ่ อุปกรณ์ชนั้ เลิศ
แบบใหม่แกะกล่องยกเซ็ต โต๊ะและเก้าอีแ้ บรนด์เนมชัน้ เลิศ ทัง้ หมดนี้
เป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองเกินความจ�ำเป็น ดังนั้น ควรวิเคราะห์
ให้ดีว่า สิ่งของแต่ละชิ้นจ�ำเป็นต้องซื้อหรือไม่ หากเป็นอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการผลิตก็อาจมองถึงเรื่องความคุ้มค่าและคุ้มทุน

ไม่ได้ค�ำนึงถึงต้นทุนแฝง
บางครัง้ พอเราเริม่ ต้นท�ำบัญชี เราก็จะมองแต่ตวั เลข
ในกระดาษ โดยลืมคิดไปว่า การท�ำธุรกิจ มีเรื่องของต้นทุนแฝง
อยูด่ ว้ ย ไม่วา่ จะเป็น อัตราการเข้า-ออกของพนักงาน ภาษีเงินเดือน
(Payroll Tax) ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต
หรือบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมเมื่อช�ำระเงินล่าช้า ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร ค่าบริการจ้างงานจากภายนอก เช่น ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
ค่าทนาย และพนักงานท�ำความสะอาด และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่เราคิดไปไม่ถึง ทั้งหมดนี้คือ ต้นทุนแฝง หากไม่วางแผนบริหาร
จัดการให้ดี เงินที่เคยคิดว่าจะได้ก�ำไรจากการท�ำธุรกิจอาจต้อง
น�ำไปจ่ายให้กับต้นทุนแฝงจนหมดก็ได้

พลาดการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ด้านบัญชี
ซอฟต์แวร์ด้านบัญชีได้กลายเป็นตัวช่วยชั้นยอด
ส�ำหรับนักธุรกิจมือใหม่หลายต่อหลายราย ซึง่ สามารถจัดการเรือ่ ง
ค�ำนวณงบประมาณ เงินเดือน รวมถึงเรือ่ งของภาษีได้อย่างแม่นย�ำ 
แต่น่าเสียดายที่ผู้ประกอบการหลายๆ คนยังไม่สามารถแบ่งเวลา
มาเรียนรู้ซอฟต์แวร์เหล่านี้

จ�ำแนกพนักงานผิดประเภท
คุณทราบความแตกต่างระหว่าง ผูร้ บั จ้าง กับพนักงาน
หรือไม่? ถ้าไม่ แปลว่า คุณอาจจะก�ำลังเสียเงินจ้างพนักงาน
เต็มเวลาโดยไม่จ�ำเป็นด้วยซ�้ำไป
ผู้รับจ้าง ให้พูดตรงๆ ก็เหมือนกับฟรีแลนซ์ หรือผู้รับเหมา
ซึง่ รับงานของเราไปท�ำโดยอิสระและบริหารเวลาด้วยตัวเอง ดังนัน้
เราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีและสวัสดิการของเขาสักเท่าไหร่
ส่วนพนักงาน เรามีหน้าทีด่ แู ลเรือ่ งภาษีและสวัสดิการให้กบั เขา
เพราะเขาท�ำงานให้กับเราโดยตรง
พยายามท�ำความเข้าใจความแตกต่าง ข้อดีขอ้ เสีย และรายจ่าย
ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานทั้ง 2 ประเภท เพื่อจ้างงานให้เหมาะสม
ต่อต�ำแหน่งในองค์กรของเรา

ไม่ส�ำรองเงินไว้จ่ายภาษี
หากใครท�ำธุรกิจมานานปีแล้ว ยังไม่เคยเข้าไปข้องแวะ
กับกรมสรรพากร ต้องบอกว่า นี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุด
ในชีวติ การท�ำธุรกิจของคุณ เพราะถ้าวันหนึง่ วันใดเราถูกตรวจสอบ
ย้อนหลังขึ้นมาละก็ ธุรกิจที่ไปได้สวยแบบไม่เคยสะดุดอาจต้อง
ถึงคราวติดขัดกันบ้างก็งานนี้แหละ ดังนั้น พยายามยื่นช�ำระภาษี
ให้ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละปีด้วย

น�ำสินทรัพย์ส่วนบุคคล
และขององค์กรมาปนกัน
เคยมีผปู้ ระกอบการบางรายน�ำบัตรเครดิตขององค์กร
ไปใช้ ซื้ อ โทรทั ศ น์ ส ่ ว นตั ว และใช้ จ ่ า ยรู ด บั ต รตอนไปพั ก ร้ อ น
กั บ ครอบครั ว และน� ำ กลั บ มาใช้ ยื่ น ภาษี ใ นส่ ว นงบค่ า ใช้ จ ่ า ย
ของบริษัท สุดท้ายก็ต้องมาปวดหัวแก้ปัญหากันไป เพราะฉะนั้น
พยายามแยกบัญชีส่วนบุคคลกับองค์กรออกจากกัน จะช่วยให้
การท�ำบัญชีปราศจากความซับซ้อน

บริหารจัดการการขายผิดพลาด
การจะท�ำธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน ต้องมีรายได้และก�ำไร
ซึ่งจะท�ำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่หลายธุรกิจ
ก็พลาดเรื่องการบริหารจัดการในส่วนนี้ เช่น
1) เล่นสงครามราคา ให้ใกล้เคียง เท่ากับ หรือต�่ำกว่าคู่แข่ง
เพือ่ ให้ขายได้ ซึง่ ในความเป็นจริง เราควรสร้างจุดเด่นให้กบั สินค้า
เพือ่ ให้สามารถขายได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ และมีกำ� ไรเพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้
อย่าขายสินค้า 1,000 ชิ้น เพื่อให้ได้ก�ำไร 10,000 บาท แต่ต้อง
หาวิธีขายสินค้า 100 ชิ้น เพื่อสร้างก�ำไร 10,000 บาทให้ได้
2) มีรายรับทางเดียว การมีรายรับจากคู่ค้าเพียงทางเดียว
ถือเป็นความเสี่ยง หากวันใดลูกค้าเลิกรับสินค้าจากเราไปขาย
งบการเงินของเราได้มีปัญหาในวันถัดไปแน่นอน เพราะฉะนั้น
พยายามหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ช่องทางการจ�ำหน่ายอื่นๆ ที่จะช่วย
สร้างยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โยนใบเสร็จทิ้ง
แม้ เ ราจะอยู ่ ใ นโลกที่ มี ค วามเป็ น ดิ จิ ต อลมากขึ้ น
ทุกวัน แต่ใบเสร็จที่เป็นกระดาษก็ยังจ�ำเป็นต้องเก็บรักษาเอาไว้
อย่ า งดี เพื่ อ ให้ เ ราสามารถติ ด ตามค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และใช้เป็นหลักฐานกับกรมสรรพากรได้ด้วย

ไว้วางใจเทคโนโลยี หรือ
ใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไป
แม้วา่ เราควรจะจ่ายเงินเพือ่ จ้างพนักงานบัญชี หรือ
ซื้อซอฟต์แวร์บัญชีมาใช้ แต่ก็ไม่ควรไว้วางใจสิ่งเหล่านี้มากจน
เกินไป ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าองค์กร จึงควรตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิ น เพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจและวางแผนการด� ำ เนิ น งาน
อย่างเป็นระบบด้วย
หากตัวเลขไม่เป็นไปตามที่เราประเมินเอาไว้ ลองสอบถามที่
ปรึกษาทางการเงินหรือพนักงานบัญชี เพื่อให้เขาสรุปรายงานที่ดู
ง่ายมาให้เราดูก็ได้ เช่น ยอดเงินคงเหลือในธนาคาร ใบแจ้งหนี้ที่
ค้างช�ำระ ประมาณการกระแสเงินสดใน 3 เดือนหน้า เป็นต้น
ส่วนซอฟต์แวร์บัญชี มักมีรายงานและกราฟข้อมูลเอาไว้ให้เรา
อยู่แล้ว แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะไร้ประโยชน์หากเราไม่เคยใช้เวลา
ตรวจสอบหรือท�ำความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้นเลย  
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Self-Employed

JAP FAC

All About Bag Factory
Text :

กระเป๋า JAP FAC นี้นอกจากจะเลือกใช้

ผ้าแคนวาสกับผ้ายีนส์เป็นหลักแล้ว
ถ้ามองจากภายนอกก็จะเป็น

กระเป๋าที่มีรูปทรงเรียบง่าย

แต่จริงๆ แล้วส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันการใช้งาน
มากกว่า 1 ฟังก์ชัน เช่น เป็นเป้ก็ได้
หรือจะเลือกใช้สายที่จะสะพายข้างก็ได้

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto

มี ห ลายธุ ร กิ จ ที เ ดี ย วที่ เ ริ่ ม ต้ น มาจากการตอบสนองความต้ อ งการ
ของตนเอง ที่อยากมีอยากใช้ในสิ่งที่ถูกใจมีประโยชน์ต่อการใช้งานจริง
รวมถึง JAP FAC กระเป๋าผ้าทีเ่ รียบง่ายแต่ใช้งานได้มากกว่าหนึง่ แบบของ
สองหนุม่ สาวเพือ่ นซี้ คณัสนันท์ เข็มทอง และ เจนจิรา ทรัพย์สกุล ทีเ่ ริม่ ต้น
ท�ำในสิง่ ทีต่ อบโจทย์การใช้งานของตนเอง จากนัน้ จึงต่อยอดพัฒนาเรือ่ ยมา
จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
“เริ่มมาจากว่าตอนที่เราทั้งคู่เรียนอยู่ปี 2 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรามีของพวกอุปกรณ์การเรียนการออกแบบที่ต้องใส่กระเป๋าเยอะ
ก็อยากได้กระเป๋าที่มีฟังก์ชันส�ำหรับใส่ของ เลยลองออกแบบกระเป๋าขึ้นมากันเอง
โดยเริ่มขายที่งานกิฟต์ของคณะซึ่งก็ขายได้ จากนั้นก็ไปขายตามงานอื่นๆ แล้วก็
เริ่มลงขายทางออนไลน์ โดยกระเป๋าของเราจะเลือกใช้ผ้าแคนวาสกับผ้ายีนส์เป็นหลัก ซึ่งเป็น
ความชอบส่วนตัว อย่างผ้ายีนส์จะมีความพิเศษในตัว คือมันจะเปลี่ยนไปตามลักษณะของผู้ใช้
เวลาเราใส่ก็จะเป็นริ้วรอยของเรา กระเป๋าก็เช่นกันเราใช้ชีวิตยังไง มีประสบการณ์แบบไหน
มันบ่งบอกตัวเราเองได้จากริ้วรอยนั้น” คณัสนันท์เล่าจุดเริ่มต้น และแนวคิดการท�ำกระเป๋าผ้า
JAP FAC
คอนเซปต์ของกระเป๋า JAP FAC นี้นอกจากจะเลือกใช้ผ้าแคนวาสกับผ้ายีนส์เป็นหลักแล้ว
เจนจิราอธิบายต่อว่า ถ้ามองจากภายนอกก็จะเป็นกระเป๋าที่มีรูปทรงเรียบง่าย แต่จริงๆ แล้ว
ส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า 1 ฟังก์ชัน เช่น เป็นเป้ก็ได้ หรือจะเลือกใช้สายที่จะ
สะพายข้างก็ได้ เป็นต้น เวลาที่สะพายกระเป๋าทรงหนึ่งก็จะดูไม่ออกเลยว่ากระเป๋านี้เคยเป็น
ทรงอืน่ มาก่อน ซึง่ เป็นการตอบโจทย์การใช้ชวี ติ โดยทุกๆ แบบกว่าจะออกวางจ�ำหน่ายจะทดลอง
ใช้เองก่อนทุกครั้ง
“กระเป๋าทุกใบเราจะช่วยกันออกแบบ วาดขึ้นมาจากกระดาษแล้วแชร์กันว่าจะเพิ่มลด
ตรงไหน แล้วก็ลองท�ำขึน้ มาก่อน พอเห็นของจริงแล้วเราก็ชว่ ยแก้กนั อีกที แล้วเราจะท�ำตัวเหมือน
เป็นลูกค้า คือจะเอากระเป๋าต้นแบบนั้นมาลองใช้เอง ถ้าเกิดปัญหาก็ปรับแก้ไขในจุดนั้น กระเป๋า
บางแบบต้องแก้ไข 2-3 รอบกว่าจะเอาออกมาขาย ซึ่งเราเองก็โชคดีที่ได้ช่างเย็บกระเป๋าที่เขา
มีประสบการณ์มาก เขาก็จะช่วยดูอีกทีก่อนว่าแบบที่เราคิดนั้น เวลาท�ำเวลาใช้จะติดขัดอะไร
หรือเปล่า เพราะบางทีความคิดฝ่ายเดียวของเรามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ เพราะเรามองแต่ในฝั่ง
ของการออกแบบ”
อย่างไรก็ตาม คณัสนันท์ยอมรับว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในเวลานี้ ประกอบกับ
การที่มีผู้ค้าบนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จากคนที่เคยซื้อก็มาเป็นคนขาย ท�ำให้ปีนี้ JAP FAC ได้รับ
ผลกระทบมียอดขายลดลงบ้าง แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อพยายามแก้ปัญหาโดยการหาช่องทางการขาย
เพิ่มขึ้น ทั้งออฟไลน์ ฝากวางในร้านมัลติแบรนด์ต่างๆ และออนไลน์ในแอพพลิเคชันที่ขายสินค้า
ออนไลน์
“แต่ก่อนเราขายแต่ออนไลน์แล้วก็ออกบู๊ธตามงาน Flea Market แต่ตอนนี้ก็มีเอาไปฝาก
ตามร้านต่างๆ และก็มีไปขายที่เว็บไซต์ Pinkoi ของไต้หวัน ซึ่งเว็บไซต์นี้มีข้อดีคือ เขามองเรา
เป็นดีไซเนอร์ เขาไม่ได้มองเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เวลาท�ำอะไรเราก็ค่อนข้างภูมิใจ
มีการจัดเวิร์กช็อปให้ดีไซเนอร์ได้รู้จักกัน แชร์ประสบการณ์กัน แล้วเชิญเราไปออกงานแฟร์
ทีไ่ ต้หวัน ของเราทีไ่ ปขายทีน่ นั่ ก็ไม่ได้แพงส�ำหรับเขา ท�ำให้เราได้ลกู ค้าเพิม่ กลับมาด้วย จนตอนนี้
ถ้านับรายได้จากคนไทยน้อยลง แต่สัดส่วนของต่างชาติเพิ่มขึ้น ต่อไปเราก็คิดกันว่า อยากจะท�ำ
แบรนด์ JAP FAC ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่ไปโปรโมตว่า เราขายกระเป๋า แต่อยากไป
ขายในหลายๆ ที่ อยากออกไปงานแฟร์ใหญ่ๆ ด้วย”
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาอันใกล้ทั้งคู่วางแผนที่จะออกแบบกระเป๋าที่มีการใช้งานเฉพาะมากขึ้น
อย่างเช่น กระเป๋าใส่กล้อง เพื่อเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับผู้สนใจกระเป๋าที่มีคอนเซปต์ในแบบฉบับ
ของ JAP FAC  

09-5752-9099, 08-6339-0955
Facebook.com/japfac
Jap Fac
@ japfac
janejaneiira@gmail.com
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Idols Idea

สวิงริงโก้ ข้าวแต๋น GEN ใหม่
Text : Kritsana

เพราะอยากให้ขนมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่

อย่างขนมข้าวแต๋นกลายเป็นที่รู้จัก

กอปรกับอยากสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน
สองพี่น้องตระกูลสุดสวิงริงโก้
อิม-เฟี้ยว์ฟ้าว และ เบลล์-ฟ้าว์เฟี้ยว สุดสวิงริงโก้
จึงเปิดโรงงานผลิตขนมข้าวแต๋นขึ้น
และจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่ให้เป็นผู้ท�ำขนมข้าวแต๋น

S. / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

“เราให้ชาวบ้านปลูกข้าวบนทีน่ าของเราโดยไม่ตอ้ งเสียค่าเช่า ส่วนชาวบ้าน
จะตอบแทนน�้ำใจด้วยการให้ข้าวเราตลอด อีกทั้งยังน�ำข้าวที่ได้ไปท�ำเป็น
ขนมข้าวแต๋นมาให้เราด้วย ซึ่งชาวบ้านท�ำขนมข้าวแต๋นอร่อยมาก ดังนั้น
เมื่อวันหนึ่งที่อิมและพี่ชายคิดจะท�ำธุรกิจ พวกเราจึงนึกถึงขนมข้าวแต๋น
เป็นอย่างแรก เพราะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทั้งคู่ต่างก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก”
อิมกล่าว
ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะท�ำให้ขนมข้าวแต๋น
กลายเป็นที่รู้จัก และหวังช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ดังนั้น อิมและเบลล์จึงเห็น
ตรงกันว่า หลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านไม่ต้องน�ำข้าวมาให้แล้ว เพราะพวกเขาจะรับซื้อ
ข้าวทัง้ หมดทีช่ าวบ้านปลูกในราคาทีเ่ ป็นธรรมเพือ่ น�ำมาท�ำเป็นขนมข้าวแต๋น พร้อมทัง้ ยังจ้างงาน
ชาวบ้านด้วยการให้เป็นคนท�ำขนมข้าวแต๋นด้วย
“ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้ไม่ใช่ขนมข้าวแต๋นราดน�้ำอ้อยเหมือนที่ทุกคนคุ้นเคย แต่เป็นขนม
ข้าวแต๋นสายพันธุใ์ หม่ทรี่ บั ประทานได้ทกุ เพศทุกวัย มีขนาดชิน้ พอดีคำ 
� และมีให้เลือกถึง 7 รสชาติ
ได้แก่ รสบาบีคิว รสปลาหมึกย่าง รสต้มย�ำกุ้ง รสโนริสาหร่าย รสชีส รสข้าวโพดอบเนย และ
รสซาวครีม ส่วนแพ็กเกจจิ้งเป็นกระปุกพลาสติกใสที่มีความแข็งแรง และฝากระปุกมี 2 ชั้น คือ
ฝาพลาสติก และฝาอะลูมิเนียม ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีฝาอะลูมิเนียม เพราะจะช่วยกันไม่ให้อากาศ
เข้าไปในกระปุก ท�ำให้ขนมกรอบนานยิ่งขึ้น” เบลล์กล่าว
อย่างไรเสีย เพื่อเพิ่มกิมมิกให้ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้น่าสนใจยิ่งขึ้น สองพี่น้องจึงเลือกใช้
คีย์เวิร์ด กินแล้วดีด เพื่อสื่อถึงความคึกคัก ความสนุกสนานเวลารับประทานขนม เพราะขนม
ข้าวแต๋นสวิงริงโก้ต้องเขย่าก่อนกินเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
“เหตุผลที่เลือกใช้คีย์เวิร์ด กินแล้วดีด เพราะสามารถบ่งบอกตัวตนของขนมได้ดี และเพื่อให้
ทุกคนรู้สึกดีด รู้สึกสนุกไปกับขนมของเราจริงๆ ข้างกระปุกจึงติดเนื้อเพลงสวิงริงโก้ ซึ่งท�ำให้
ทุกคนได้สนุกไปกับการเขย่ากระปุกขนมไปพร้อมๆ กับร้องเพลงของเรา ส่วนตัวการ์ตูนที่ติด
ด้านหน้ากระปุกก็ถอดแบบมาจากคาแร็กเตอร์ของเราทั้งสอง และสีที่เลือกใช้ก็เป็นสีที่สดใส
จี๊ดจ๊าด” เบลล์กล่าว
นอกจากนี้ อิมยังกล่าวเสริมอีกว่า ช่องทางที่ท�ำให้ขนมข้าวแต๋นสวิงริงโก้กลายเป็นที่รู้จัก
ในเวลาอันรวดเร็ว คือ โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ส่วนยูทูบก็เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของคนดูได้เป็นอย่างดี โดยหลังจากที่เธอปล่อยเอ็มวีเพลง
สวิงริงโก้ ที่มีฉากเขย่ากระปุกขนมข้าวแต๋นไปพร้อมๆ กับการเต้นลงในยูทูบก็มีคนติดต่อเข้ามา
เพื่อสั่งซื้อขนม และหลังจากนั้นลูกค้าที่สั่งซื้อขนมไปก็ท�ำคลิปเต้นประกอบเพลงสวิงริงโก้บ้าง
โดยในคลิปมีฉากเขย่ากระปุกขนมข้าวแต๋นเหมือนในเอ็มวีด้วย
ท้ายสุด อิมได้แนะเคล็ดลับในการท�ำให้ขนมพื้นบ้านอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ว่า
นอกจากต้องผลิตขนมในขั้นตอนที่สะอาด ถูกสุขอนามัยแล้ว ต้องใส่ใจในรสชาติของขนมด้วย
โดยขนมต้องมีรสชาติที่อร่อยถูกปาก มีรสชาติที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
มีหน้าตาน่ารับประทาน และมีขนาดชิ้นพอค�ำเพื่อความสะดวกในการรับประทาน
ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ประกอบการต้องขยันท�ำการตลาดเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก โดยอาจเริ่มท�ำ
การตลาดบนโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่นิยมเข้าใช้งาน และต้องไม่มองข้ามเรื่องแพ็กเกจจิ้ง
อย่างเด็ดขาด เพราะเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ขนมพื้นบ้านไม่ได้รับความสนใจคือ แพ็กเกจจิ้ง
ที่ไม่สวยงามนั่นเอง
“ขนมพื้นบ้านของเราอร่อยๆ ทั้งนั้น แต่ที่ขายไม่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแพ็กเกจจิ้งไม่ดึงดูด
สายตา ผูป้ ระกอบการหลายรายยังคงมองข้ามเรือ่ งการท�ำแพ็กเกจจิง้ เพราะมองว่าไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญ
แต่จริงๆ แล้วส�ำคัญมาก โดยเทคนิคการออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้น่าหยิบนั้นมีขั้นตอนง่ายๆ คือ
หาค�ำตอบให้ได้ว่าตัวตนของสินค้าคืออะไร เช่น เป็นขนมที่กินแล้วมีความสุข จากนั้นจึงท�ำ
แพ็กเกจจิ้งให้สื่อถึงตัวตนของสินค้า” อิมกล่าวปิดท้าย

เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ฟ้าว์เฟี้ยว สุดสวิงริงโก้ เบลล์
feawfoaw, foawfeaw
impoffice
06-2626-4595
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ท�ำไมลูกค้าเลิกติดตามเพจ
Text :

Kritsana S.

เมือ่ เร็วๆ นี้ Sprout Social เผย 2 สาเหตุทที่ ำ� ให้ผตู้ อบแบบส�ำรวจ 1,000 คน
เลิกติดตามเพจธุรกิจบนโซเชียลมีเดีย คือ 1.โพสต์โฆษณาเยอะจนพวกเขา
ร�ำคาญ และ 2.เนื้อหาของโพสต์ไม่มีประโยชน์ ซึ่ง 5 สิ่งต่อไปนี้ได้สร้างความ
ร�ำคาญให้พวกเขามากที่สุด

ที่ SME ต้องให้ความส�ำคัญกับ

Mobile Marketing
Text :

เจษฎา ปุรินทวรกุล

ในปัจจุบันการตลาดบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Marketing) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด
ทีท่ รงพลังมากๆ หากผูป้ ระกอบการรายใดยังไม่ได้เริม่ ต้นหรือทดลองใช้ รับรองได้วา่ มีโอกาสถูกคูแ่ ข่ง
ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเอาได้ง่ายๆ และนี่คือเหตุผลส�ำคัญ 5 ประการที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่
ต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับการตลาดบนโทรศัพท์มือถืออย่างจริงจัง
1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้ทั่วโลก
รู้หรือไม่ว่า คนบางคนไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเพื่อท่องโลกอินเทอร์เน็ตมานานมากแล้ว ขณะที่
จ�ำนวนผูใ้ ช้อปุ กรณ์พกพาเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะโทรศัพท์มอื ถือมีแต่จะเพิม่ ขึน้ ทุกวัน แถมระยะเวลา
ทีก่ ลุม่ เป้าหมายใช้สมาร์ทโฟนก็ยาวนานขึน้ เรือ่ ยๆ อีกด้วย ดังนัน้ หากเราไม่เริม่ ต้นการตลาดบนโทรศัพท์มอื ถือ
ก็จะไม่มีโอกาสได้พบกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเหล่านี้

2. โฆษณารองรับแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย
เฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียชนิดต่างๆ ล้วนรับรู้ถึงศักยภาพทางการตลาดบนโทรศัพท์มือถือ จึงพัฒนา
แพลตฟอร์มโฆษณาให้เราสามารถก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย ช่วงอายุ เพศ รายได้ ความชอบ ฯลฯ เพือ่ เข้าถึงโฆษณา
ของเราได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
หากมีคนพบแบรนด์ของเราจากการสืบค้นบนคอมพิวเตอร์ จ�ำไว้เลยว่า พวกเขามีโอกาสค้นหาเราจาก
โทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน บางครัง้ เราจึงต้องใช้เวลา ความพยายาม หรือกลยุทธ์ตา่ งๆ
เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความรู้สึกดีๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย จนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนจากรู้จักเป็นสนใจ ต่อยอด
ไปจนถึ ง การทดลองซื้ อ และกลายเป็ น ลู ก ค้ า ประจ� ำ  ดั ง นั้ น หากพลาดจากการเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย
ทางคอมพิวเตอร์ ก็ยงั สามารถเข้าถึงลูกค้าทางโทรศัพท์มอื ถือได้ ซึง่ กลุม่ เป้าหมายสามารถหยิบโทรศัพท์ขนึ้ มา
ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะระหว่างเดินทางไปท�ำงาน พักเที่ยง หรืออยู่ไกลจากบ้านเกิด
ถึงครึ่งซีกโลกก็ตาม

4. โอกาสขายสินค้าสูงมาก
จากผลส�ำรวจการใช้โทรศัพท์มอื ถือเพือ่ การช้อปปิง้ ในสหรัฐฯ พบว่า ชาวอเมริกนั มีพฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟน
ในการซื้อสินค้าสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพบสินค้าที่ถูกใจแล้วจะตัดสินใจช�ำระเงิน
ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมงอีกด้วย ซึง่ ข้อมูลจากผลส�ำรวจดังกล่าวก็ไม่ตา่ งกับพฤติกรรมการช้อปปิง้ ออนไลน์
ในประเทศไทยสักเท่าไหร่ เพราะเมื่อเรามีอ�ำนาจการจับจ่ายอยู่เพียงแค่ปลายนิ้ว ก็ท�ำให้เราสามารถเลือกซื้อ
เสื้อผ้าสวยๆ ผ่านโทรศัพท์ได้แม้จะเป็นเวลาตี 3 แล้วก็ตาม

5. ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว
แบรนด์ต่างๆ ย่อมมีความต้องการใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ในแง่จิตวิทยาแล้ว พบว่า ความพยายาม
เหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นได้ยากหากมีจอคอมพิวเตอร์เป็นก�ำแพงกั้นกลางระหว่างแบรนด์และลูกค้า แต่เมื่อเป็น
โทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เพราะโทรศัพท์มือถือเปรียบเสมือนอวัยวะที่ 33
ซึ่งต้องอยู่ติดตัวตลอดเวลา เมื่อมีการพูดคุยระหว่างแบรนด์เกิดขึ้นผ่านทางช่องแชตบนโทรศัพท์มือถือ เราจึง
มักจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวกว่าการพูดคุยผ่านทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

[

1]

โพสต์โปรโมชันมากเกินไป
ผูต้ อบแบบส�ำรวจส่วนใหญ่ระบุโซเชียลมีเดียคือ แพลตฟอร์มทีเ่ หมาะส�ำหรับ
ใช้สนทนามากกว่าใช้เป็นช่องทางหลักในการโฆษณาสินค้าหรือโปรโมชัน
และจ�ำนวนโพสต์บนเพจระหว่างโพสต์โฆษณาและโพสต์ทไี่ ม่เกีย่ วกับการขาย
ควรสมดุลกัน

[

2]

ใช้ค�ำสแลงและศัพท์เฉพาะในโพสต์
เมือ่ ตรวจสอบโพสต์ของโปรไฟล์ธรุ กิจบนทวิตเตอร์ พบว่า โดยมากใช้คำ� สแลง
ในโพสต์ดว้ ยหวังจะดึงดูดความสนใจของกลุม่ ลูกค้า Gen Y แต่ในความเป็นจริง
การใช้ค�ำสแลงมีผลให้โพสต์ดูไม่น่าเชื่อถือ ส่วนการใช้ศัพท์เฉพาะจะท�ำให้
ยากต่อการเข้าใจในสิง่ ทีแ่ บรนด์ตอ้ งการสือ่

[

3]

เพจไม่มีความน่าสนใจ
ผูต้ ดิ ตามมักเลิกติดตามเพจธุรกิจทีโ่ พสต์ขอ้ ความอัตโนมัติ แชร์โพสต์จาก
เพจอืน่ รวมทัง้ โพสต์ขอ้ ความสร้างแรงบันดาลใจ แต่ไม่ระบุวา่ ใครเป็นเจ้าของ
ข้อความ เพราะพวกเขามองว่า แบรนด์ไม่มกี ารเตรียมพร้อมข้อมูลส�ำหรับโพสต์
และไม่มีเป้าหมายในการท�ำเพจ

[

4]

พยายามเขียนโพสต์ให้ตลก แต่มันไม่ตลก
หลายๆ แบรนด์พยายามดึงความสนใจของผู้ติดตามด้วยการใช้ค�ำตลก
ในโพสต์ แต่เมื่อผู้ติดตามรู้สึกว่า สิ่งที่แบรนด์โพสต์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของ
แบรนด์ พวกเขาจะเลิกติดตามเพจทันที

[

5]

ไม่ตอบข้อความ
โดยมากผู้ติดตามเพจจะส่งข้อความหาผู้ดูแลเพจก็ต่อเมื่อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ต้องการชื่นชมหรือต�ำหนิติเตียน แต่หากผู้ดูแลเพจ
ไม่ตอบข้อความ พวกเขาจะรู้สึกว่าถูกละเลย ไม่ได้รับความสนใจ และกดเลิก
ติดตามเพจในที่สุด
นอกจากนี้ Sprout Social ยังเผยเหตุผลที่ผู้ตอบแบบส�ำรวจทั้ง 1,000 คน
กดติดตามเพจธุรกิจบนโซเชียลมีเดียว่า 73.4 เปอร์เซ็นต์กดติดตามเพจ
เพราะสนใจสินค้าหรือบริการ 58.8 เปอร์เซ็นต์สนใจโปรโมชัน 51.3 เปอร์เซ็นต์
รู้สึกสนุกไปกับสิ่งที่แบรนด์โพสต์ 25.1 เปอร์เซ็นต์ต้องการสื่อสารกับแบรนด์
และ 21 เปอร์เซ็นต์กดติดตามตามเพื่อน ทั้งนี้ 75.3 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบ
แบบส�ำรวจทั้งหมดตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะโพสต์บนเพจ  
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Tech Startup
Text :

กองบรรณาธิการ

ยูโอบี หนุน Startup
ด้วย 3 แพลตฟอร์ม

Startup ไทย

ในมุมมองของ “ไคลี่

อึ้ง”

ในปี พ.ศ.2544 นั้น 4 ใน 5 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใดๆ เลย
แต่ในปัจจุบัน ปี 2559 ปรากฏว่า 5 บริษัทใหญ่ล้วนเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีทั้งสิ้น
อันได้แก่ เฟซบุ๊ก ไมโครซอฟท์ แอปเปิล อะเมซอน และ อัลฟาเบ็ต (Alphabet)
ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงการเติบโตด้านเทคโนโลยีที่ยากจะปฏิเสธ
มร.ไคลี่ อึ้ง ผู้ร่วมก่อตั้ง 500 Startups ชี้ให้เห็นว่า Startup ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ไม่แตกต่าง
หรือด้อยกว่า Startup ระดับโลกทีต่ งั้ อยูใ่ นซิลคิ อน วัลเลย์ โดยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของ Startup ในซิลคิ อน วัลเลย์
มาจากนักพัฒนาประเทศอื่นที่ไม่ใช่นักพัฒนาชาวสหรัฐอเมริกาด้วยซ�้ำไป
ในมุมมองของไคลี่ที่มีต่อสถานการณ์ Startup ในประเทศไทยนั้น เขาบอกว่า Startup สามารถเริ่มต้นได้
ง่ายขึน้ เพราะมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ เงินทุน และโอกาสมากขึน้ กว่าเดิม แต่การเริม่ ต้นทีง่ า่ ยก็ทำ� ให้
เกิดปัญหาขึน้ มาได้เช่นเดียวกัน นัน่ คือความลังเลในการโฟกัสธุรกิจ เช่น การทีไ่ ด้เห็นไอเดียของผูอ้ นื่ แล้วท�ำให้
เกิดความลังเลในการพัฒนาธุรกิจตนเอง เขาจึงแนะน�ำว่า
“ให้เริ่มต้นด้วยการคิดค้นเพียงหนึ่งไอเดียที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหนึ่งคน จากนั้นจึงเริ่มหาพาร์ตเนอร์
พัฒนาโปรดักต์ และพยายามขายให้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นของลูกค้ากลับมา เพื่อขยาย
การขายไปยังเป้าหมายอื่นๆ เพิ่มเติม”
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากว่า Startup ต้องเป็นวิศวกร หรือโปรแกรมเมอร์เท่านั้น แต่แท้จริง
แล้วหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญของ Startup คือ นักออกแบบ หรือดีไซเนอร์ ซึง่ จะเห็นได้จากหลากหลายตัวอย่างความ
ส�ำเร็จ เช่น พินเทอเรส (Pinterest) ฟลิกเกอร์ (Flickr) ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่มีการออกแบบเป็นหัวใจหลัก ทั้งนี้
ก็เพราะว่าการออกแบบธุรกิจไม่ได้แตกต่างกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบ
ที่ให้คนภายนอกหรือผู้บริโภคประทับใจ แต่การออกแบบธุรกิจ ต้องออกแบบทั้งภายนอกและภายใน
ไคลีก่ ล่าวด้วยว่า การที่จะท�ำให้ Startup ประสบความส�ำเร็จระดับนานาชาติคือ เป็นแพลตฟอร์มระดับโลก
(Global Platform) โดยธุรกิจต้องได้รับการออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้เข้ากับบริบทของประเทศต่างๆ
ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม
เมือ่ อ่านความคิดของไคลี่ อึง้ สรุปได้วา่ Startup ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยงั มีโอกาสเติบโตได้อกี มาก แต่
จะโตอย่างไรนั้น ฝั่ง Startup เองก็ต้องเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ และฝันให้ไกล ที่ส�ำคัญถ้าเจาะแค่
ประเทศไทย ช่องว่างที่ Startup จะส่งบริการใหม่มาตอบโจทย์ก็ยังมี เพียงแต่ต้องจับจุดพฤติกรรมผู้บริโภคให้
ได้ และต้องอาศัยทีมงานที่แข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจให้เติบโต และก้าวสู่ Unicorn ได้  

ความท้าทายที่ Startup ก�ำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตอบ
โจทย์ รูปแบบธุรกิจที่ไม่ชัดเจน และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
ขยายธุรกิจ เหล่านีค้ อื ปัญหาทีท่ ำ� ให้ Startup ไม่เติบโต จากมุมมอง ธนาคาร
ยูโอบี (ไทย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ลงมาสนับสนุน Startup
เจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Channels &
Digitalisation ธนาคารยูโอบี (ไทย) ประเมินตัวเลข Startup ไทยเอาไว้ว่า
น่าจะมีอยู่ราว 2,500 ราย โดยมี 5 กลุ่มธุรกิจที่มีการลงทุนมากที่สุด คือ
อี-คอมเมิร์ซ ฟินเทค โลจิสติกส์ เพย์เมนต์ และเกม ซึ่งถ้ามองตัวเลขรวม
ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ
70 ล้านคน สิงคโปร์มีประชากรกว่า 5 ล้านคน แต่จ�ำนวน Startup ที่มีการ
ระดมทุนไปแล้วมีความแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่าง ตัวเลขในไตรมาสที่ 2
ปีนี้ มีการระดมทุนในเมืองไทยราว 108 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่ในสิงคโปร์มี
ถึงกว่าพันล้านดอลลาร์ฯ
ส�ำหรับยูโอบี มีความพร้อมที่จะสนับสนุน Startup ในแพลตฟอร์มหลัก
3 ด้าน คือ การจัดตัง้ แหล่งบ่มเพาะ Startup (Training and Mentorship)
โอกาสในการระดมทุน (Funding Channels) และความแข็งแกร่ง และ
ศักยภาพของเครือข่ายในระดับภูมิภาค (Regional Partnerships)
โครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพ The FinLab Accelerator Programme
เป็นการค้นหา Startup ในกลุ่มฟินเทค เพื่อไปบ่มเพาะที่ประเทศสิงคโปร์
เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งที่สิงคโปร์นี้ Startup ไทยจะได้รับค�ำแนะน�ำจาก
The FinLab จนสามารถพัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการ
ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและธุรกิจทั้งในประเทศและขยายไปในตลาดต่าง
ประเทศได้
ขณะที่โอกาสในการระดมทุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายส�ำคัญของ
Startup นั้น ยูโอบีเปิดโอกาสในการลงทุนแก่ Startup กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่
ฟินเทคด้วย โดยยูโอบีได้ลงทุนใน OurCrouwd ราว 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการระดมทุนผ่านการถือหุ้นของรายย่อยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Crowdfunding นอกจากนี้ ยังมีบริการเงินกู้
ในรูปแบบ Venture Debt ผ่าน InnoVen Capital (InnoVen) ซึง่ เป็นบริษทั
ร่วมลงทุนระหว่างยูโอบีและบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิงส์ ของรัฐบาลสิงคโปร์
ทีจ่ ะให้บริการเงินกูใ้ นรูปแบบ Venture Debt แก่ Startup ในภูมภิ าคเอเชีย
ที่มีศักยภาพในการเติบโตในหลายภาคส่วน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีสะอาด โดยการกู้เงิน
Startup จะช่วยให้ Startup ได้ทุนเพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของหุ้น
บริษัทตัวเองได้ โดยไม่ต้องเสียหุ้นที่บริษัทตัวเองถือครองอยู่
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Inspired me

ครอบครัว
“ครอบครั ว ของผมไม่ ไ ด้ ร�่ ำ รวยมาตั้ ง แต่ ต ้ น หรื อ
จะเรียกว่าติดลบเลยก็ได้ ดังนั้น ภาพที่ผมเห็นจนชินตา
มาตั้งแต่เด็ก คือ ความขยันท�ำงานของคุณพ่อและคุณแม่
ซึง่ ความขยันของท่านทัง้ สองได้กลายมาเป็นแรงกระตุน้ ให้
ผมต้องขยันท�ำงานให้มากๆ ผมและคุณพ่อค่อนข้าง
สนิทกัน เวลารับประทานอาหารร่วมกัน เรามักคุยกันเรือ่ ง
ธุรกิจและเรือ่ งส่วนตัว คุณพ่อชอบเล่าประสบการณ์การท�ำ
ธุรกิจให้ฟังเป็นประจ�ำ  และยังสอนวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในการท�ำธุรกิจด้วย เช่น การติดต่องานกับญี่ปุ่น ผมจะ
รูส้ กึ อึดอัดมากเมือ่ ต้องประชุมกับคนญีป่ นุ่ เพราะคนญีป่ นุ่
จะไม่ตัดสินใจอะไรในทันที คุณพ่อจึงแนะน�ำให้จดบันทึก
เรื่องที่ประชุมอยู่เสมอ เมื่อประชุมเสร็จให้ส่งบันทึกที่จด
ไปให้เขา และรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร แต่หากเรา
ไม่จดบันทึกสิ่งที่คุยกับเขาในห้องประชุม เมื่อเขากลับไป
เขาอาจเปลี่ ย นความคิ ด ได้ ทั้ ง นี้ ก ารไม่ ไ ด้ รั บ ค� ำ ตอบ
ในทันทีก็เป็นเรื่องดี เพราะเราจะมีเวลาในการกลับมาคิด
ทบทวนว่า จริงๆ แล้วเราต้องการค�ำตอบแบบไหน”

หนังสือค�ำสอนของ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
“ผมชอบอ่านหนังสือค�ำสอนของหลวงพ่อจรัญ ซึง่ หนังสือของท่าน
ไม่ใช่หนังสือธรรมะอย่างเดียว แต่ยังสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติของท่าน และเรื่องปาฏิหาริย์ด้วย โดยส่วนตัวผมชอบอ่าน
หนังสือ เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เมื่ออ่านแล้วท�ำให้ผม
อยากปฏิบัติตนเป็นคนดี เพราะเรื่องราวในหนังสือเขียนถึงผลกรรม
ของแต่ละกรรม ซึ่งน่ากลัวมาก นอกจากนี้ ผมยังชอบอ่านหนังสือ
ชีวประวัติด้วย ส่วนหนังสือธุรกิจนั้นอ่านน้อยมาก แต่ถึงกระนั้น ผม
ก็มีหนังสือธุรกิจที่ชอบ นั่นคือ หนังสือเรื่อง ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ของ
ตุ้ม-สรกล อดุลยานนท์ เจ้าของนามปากกา หนุ่มเมืองจันท์”

ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล

นริศ วิทยาวรากรณ์
สิ่งใกล้ตัว = แรงผลักดัน
Text :
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เราเชื่อว่าแรงผลักดันชั้นดีในการท�ำงาน
ของแทบทุกคนนั้นมาจากสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด อาหารการกิน
การเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนภาพยนตร์ที่ชอบ
หรือเพลงที่ฟังบ่อย เช่นเดียวกับ นริศ วิทยาวรากรณ์
ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงที่ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยินตัน จ�ำกัด
ที่เลือกหยิบเอาสิ่งใกล้ตัวมาเป็นพลังในการท�ำงาน

ประเทศญี่ปุ่น
“ผมชอบประเทศญี่ปุ่นมาก เพราะเป็นประเทศที่ผสมผสานวัฒนธรรม
และนวัตกรรมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ในหนึง่ ปีผมจะไปญีป่ นุ่ ไม่นอ้ ยกว่า
5 ครั้ง ผมชอบทุกเมืองของญี่ปุ่นเพราะมีความสวยงามแตกต่างกันไป แต่
สองเมืองที่ชอบที่สุด คือ เกียวโต ซึ่งเป็นเมืองโบราณ เมืองเก่าที่มีความ
งดงามทางสถาปัตยกรรม และโอซากา เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความ
สดใส การไปญีป่ นุ่ บ่อยๆ ยังท�ำให้ผมได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ และอยากน�ำ
นวัตกรรมเหล่านั้นเข้ามาให้คนไทยได้ใช้ หรือน�ำมาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์
ทีม่ ี เพราะนวัตกรรมของญีป่ นุ่ เข้ามาช่วยให้การใช้ชวี ติ กลายเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ย
ขึ้น และสะดวกขึ้น อย่าง Nude ยาสีฟันชนิดน�้ำที่ช่วยให้การแปรงฟันท�ำ
ได้เร็วขึน้ และสะอาดขึน้ เพราะท�ำความสะอาดช่องปากได้ดี ไม่ทำ� ลายผิว
เคลือบฟัน เพราะไม่มีสารขัดฟัน ฟันจึงไม่สึก ไม่บาง”

“ท่านเป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อ และผมนับถือท่าน
เหมือนคุณปู่ของผม ตอนเด็กๆ ผมจะเจอท่านบ่อยมาก
เพราะผมต้องไปตีกอล์ฟกับคุณพ่อ ท่านมักเล่าประสบการณ์
การท�ำงานให้ฟังอยู่เสมอ แต่เรื่องหนึ่งที่ท่านพูดอยู่ตลอด
คือ ต้องรักษาเครดิตไว้ให้ดี ห้ามท�ำอะไรให้เสียเครดิต
สัญญาอะไรแล้วต้องท�ำให้ได้ และสิ่งหนึ่งที่ผมชอบ และ
อยากท�ำให้ได้เหมือนท่าน คือ ท่านเป็นคนทีม่ เี มตตาสูงมาก
ไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง และไม่เคยดุลูกน้องหรือใคร
เลยสักครั้ง ซึ่งนี่คือสิ่งที่ท�ำให้ทุกคนรักท่าน”

ภาพยนตร์
“ผมชอบดูหนัง เพราะช่วยผ่อน
คลายความเครี ย ดได้ ดี ผมดู ห นั ง ได้ ทุ ก ประเภท
ยกเว้นหนังผี แต่ที่ชอบดูมาก คือ หนังประเภท
คอมเมดีท้ งั้ ของไทยและต่างชาติ และหนังอีกหนึง่ เรือ่ ง
ทีผ่ มชอบมาก คือ The Imitation Game หนังเรือ่ งนี้
พูดถึงผูส้ ร้างคอมพิวเตอร์คนแรกของโลก เขาเป็นคน
ทีอ่ จั ฉริยะมาก แต่เพราะเป็นเกย์จงึ ได้รบั โทษประหาร
เพราะสมัยก่อนผู้คนยังรับเรื่องนี้ไม่ได้”
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Health
Healthy Body

เมื่อดอกโศกบาน
ในใจ
Happy mind

เมื่อดอกโศกบานในใจ
Text :

Morning Dew

บ้านเมืองเราในเวลานี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศโศกเศร้าและอาลัย
อาวรณ์ อั น เนื่ อ งมาจากการสู ญ เสี ย อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องปวงชนชาวไทย
ทั้งประเทศ นั่นคือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา อันความเศร้าโศกนัน้
เป็นปฏิกริ ยิ าตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีเ่ กิดการสูญเสียขึน้ ซึง่ แต่ละคน
มีระดับการท�ำใจไม่เหมือนกัน ทีเ่ ว็บไซต์พนั ทิป มีผตู้ งั้ กระทูถ้ ามถึงวิธที ำ� ใจ
เมือ่ ต้องเผชิญการสูญเสียบุคคลทีร่ กั “คุณสวยเริด่ ไปวันวัน” เจ้าของกระทู้
สูญเสียลูกพี่ลูกน้องที่รักมาก (เหตุเกิดเมื่อ 3 ปีก่อน) ไล่อ่านค�ำตอบ
แล้วเห็นว่ามีประโยชน์และเป็นความเห็นทีไ่ ม่ลา้ สมัย จึงขออนุญาตคัดลอก
บางส่วนมาให้อา่ น เผือ่ เป็นประโยชน์กบั ทุกท่าน ไปดูกนั ว่าแต่ละล็อกอิน
(สมาชิกพันทิป) มีวิธีรับมือกับการสูญเสียอย่างไร
Text :

น�้ำค้าง

มีค�ำกล่าวที่ว่าชีวิตไม่ใช่รายการเกมโชว์ที่จะมีแต่ความบันเทิงตลอดเวลา  เพราะมนุษย์ไม่ได้มีแค่อารมณ์เดียว
มีบา้ งเป็นบางคราวทีเ่ ราอาจถูกครอบง�ำด้วยความรูส้ กึ ไม่แจ่มใส หดหู่ เศร้าหมอง หม่นมัว ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
ความรู้สึกเหล่านี้ถือเป็นมลพิษทางอารมณ์ที่สมควรถูกก�ำจัด การปรับอารมณ์ให้ปกติหรือแม้กระทั่งให้เริงรื่น
มีความสุขขึ้นอยู่กับวิธีการแตกต่างกันไป สิ่งหนึ่งที่ใช้ได้ผลส�ำหรับใครหลายคนคือการรับประทาน ว่ากันว่าอาหาร
ที่กระตุ้นให้อารมณ์ดี ที่หารับประทานได้ง่าย ประกอบด้วย

มะพร้าว

มะเขือเทศเชอร์รี

เนื้ อ มะพร้ า วและน�้ ำ กะทิ อุ ด มด้ ว ยไขมั น ดี ที่ ช ่ ว ย
ซ่ อ มแซมเนื้ อ เยื่ อ และส่ ง เสริ ม ระบบการท� ำ งานของ
ร่างกาย ส่วนน�ำ้ มะพร้าวก็มแี ร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ
ทีช่ ว่ ยเพิม่ ก�ำลังวังชาให้รา่ งกาย อย่างไรก็ตาม ควรบริโภค
แต่ พ อประมาณ โดยเฉพาะกะทิ แ ละเนื้ อ มะพร้ า วมี
ไขมันสูงที่แม้จะเป็นไขมันดีก็อาจท�ำให้น�้ำหนักเพิ่มได้

มีคณ
ุ สมบัตลิ ดความรูส้ กึ ซึมเศร้าหดหูล่ งได้เนือ่ งจาก
สารไลโคปีนในมะเขือเทศช่วยกระตุน้ ให้อารมณ์สดใสขึน้
ควรปรุงมะเขือเทศให้สกุ และใช้นำ�้ มันเล็กน้อยเพือ่ ท�ำให้
ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดี ทั้งนี้มะเขือเทศชนิดอื่น
ก็ใช้ได้ผลดีเช่นกัน

ผักปวยเล้ง หรือผักโขม
และหน่อไม้ฝรั่ง
ผักทัง้ สองมีธาตุเหล็กและกรดโฟลิก (วิตามินบี 9) สูง
กรดโฟลิกมีคุณสมบัติในการดูแลเซลล์เม็ดเลือดแดง
และระบบภูมคิ มุ้ กันร่างกาย ทัง้ ยังปกป้องเราจากอารมณ์
ที่หดหู่ ในหน่อไม้ฝรั่งยังมีสารเซโรโทนินที่ท�ำให้อารมณ์
เสถียรอีกด้วย

น�้ำผึ้ง
สาร 2 ชนิดในน�้ำผึ้ง ได้แก่ Kaempferol และ
Quercetin ช่ ว ยบ� ำ รุ ง สมอง และลดอาการอั ก เสบ
ในสมอง น�้ำผึ้งสามารถใช้แทนน�้ำตาลได้

แซลมอน
ทราบกันดีว่าปลาชนิดนี้มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูง
แม้จะมีไขมันสูงแต่กจ็ ดั เป็นไขมันดีทบี่ ำ� รุงระบบประสาท
และสมอง เมื่อร่างกายแข็งแรง จิตใจย่อมเบิกบาน
เป็นธรรมดา  

ชีส
อุดมด้วยธาตุเหล็กซึ่งคุณสมบัติส�ำคัญคือ การต่อสู้
กับอารมณ์ซึมเศร้า ทั้งยังช่วยพัฒนาเซลล์ในร่างกาย
บ�ำรุงผิวและเส้นผม ท�ำให้ความจ�ำดีขึ้น

ดาร์กช็อกโกแลต
มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง ที่ ช ่ ว ยบ� ำ รุ ง เลื อ ด และ
ป้องกันการแก่ก่อนวัย โกโก้ในช็อกโกแลตประกอบด้วย
สารเซโรโทนิน สารโดปามีน และสารเฟนิลเอทิลอามีน
ทีด่ ตี อ่ ระบบประสาท กระตุน้ อารมณ์แจ่มใส ระงับอารมณ์
หดหู่ได้ชะงัก
นอกจากนี้ ยังมีอาหารชนิดอื่นที่ไม่เพียงแต่บ�ำรุง
ร่ า งกายแต่ ยั ง ช่ ว ยด้ า นจิ ต ใจ เช่ น ธั ญ พื ช ทั้ ง หลาย
ถั่วเมล็ดแห้งสีต่างๆ ไข่ หอยนางรม กล้วย และโยเกิร์ต
ทีส่ ำ� คัญยังมีปจั จัยอืน่ ทีส่ ามารถปรับอารมณ์เช่นกัน เช่น
การออกก�ำลังกาย การท�ำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ หรือ
การได้อยูท่ า่ มกลางแวดล้อมของมิตรและครอบครัวทีร่ กั
เมื่อประกอบกันหลายปัจจัยก็มีส่วนอย่างมากต่อความ
แข็งแรงทั้งทางกายและทางใจ  

“ความตายเป็นของเทีย่ ง คนตายไปแล้วจะให้ฟน้ื มาไม่ได้ จ�ำความดี
ของเขาไว้ ทีว่ า่ เขาดี ดียงั ไง เอาความดีของเขามาท�ำบ้าง จ�ำสิง่ ดีดที เี่ ขาท�ำไว้
เอาสิง่ ดีดเี หล่านัน้ ไปท�ำต่อให้ผอู้ นื่ ให้รวู้ า่ คนทีต่ ายไปเขาดีแบบนีล้ ะ”
คุณ I am come from The Moon
“ร้องไห้เถอะครับ ร้องไห้ให้เต็มที่ แต่ร้องแค่วันแรกพอนะครับ แล้วก็
หยุดร้องไห้ แล้วเข้มแข็งครับ อย่าท�ำให้คนที่เขาจากไปต้องเป็นห่วง
เราต้องส่งเขาไปสูท่ ดี่ ๆี เพราะฉะนัน้ เราต้องยิม้ ส่งเขาครับ ถึงจะไม่ได้ไป
งานศพแต่เราก็ท�ำบุญส่งไปได้ สู้ๆ นะครับ เป็นก�ำลังให้อีก 1 คน”
คุณสมาชิกหมายเลข 839829
“การเกิดเป็นคน ก็ตอ้ งมีพบ มีพราก การเกิด ตาย เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งพบครับ
คนเราหรือคุณ ผม จะตายเมื่อไร ไม่มีคนรู้ครับ อย่างผมนี่หลังพิมพ์
กดส่งกระทู้ที่ตอบไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไร ขอให้ตัดใจครับ
วันนี้เราร้องไห้เสียใจ วัน เวลาต่อไปอาจเป็นเราก็ได้ครับ รักห่วงหาอาวรณ์
ก็ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล ไม่แน่ใจเขาจะได้รับหรือไม่ แต่หากท�ำไปแล้ว
สบายใจก็ท�ำครับ”
คุณ hamzabahrain
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ พยายามคิดว่า ไม่มีบ้านไหนที่ไม่มี
คนตาย เขาตายไปเพื่อไปเกิดค่ะ...ส่วนตัวเราก็หมั่นท�ำบุญ ท�ำกุศล
แล้วอุทิศให้เขา...และวิธีที่จะได้กุศลมากคือการปฏิบัติธรรม เพราะการ
ปฏิบตั ธิ รรมเป็นมหากุศลจะได้ครบทัง้ ทาน...ศีล...และภาวนา (แล้วแต่วา่
จะมีเวลาไปปฏิบัติได้กี่วัน และควรเลือกสถานที่ให้ดี) เมื่อจิตเป็นบุญ
เป็นกุศล แล้วอุทิศให้เขาได้...แล้วตัวเราเองก็จะรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง
ขึน้ มาด้วยการภาวนา...และยังจะท�ำให้เกิดปัญญา เข้าใจการเกิด การตาย
เป็นเรื่องธรรมดา...แม้จะไม่ท�ำให้หายเศร้าได้ แต่ก็จะช่วยให้ดีขึ้น
แน่นอน...และเมื่ออยู่บ้านก็สามารถสวดมนต์ แผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญ
ให้เขาได้ทุกวัน...เป็นความรู้สึกดีๆ ที่ส่งให้...”
คุณสมาชิกหมายเลข 859985
ต�ำราจิตวิทยาระบุปฏิกริ ยิ าเศร้าโศกแบ่งเป็นหลายระยะ ระยะทีส่ ำ� คัญ
สุดที่จะท�ำให้ชีวิตของเรากลับสู่ภาวะปกติคือ “การยอมรับความจริง”
การเสียใจ และร้องไห้เป็นเรื่องปกติเมื่อเราสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก
แต่อย่าปล่อยให้ความโศกาอาดูรนัน่ อ้อยอิง่ เนิน่ นานเกินไปจนกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน ท�ำใจให้เข้มแข็ง ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ก้าวเดินต่อไป
และท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  
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Text : Duckkiez / Photo :

กฤษฎา ศิลปไชย

SUGAR HOUSE CAFÉ

คาเฟ่วินเทจไอริช

ช่วงนีค้ อขนมหวานอาจเริม่ รูส้ กึ ไม่อนิ กับคาเฟ่สไตล์ลอฟต์ สไตล์โมเดิรน์ หรือสไตล์ญปี่ นุ่ กัน
เท่าไหร่นัก เพราะมีให้เห็นค่อนข้างมาก ฉบับนี้เราจึงพาทุกคนไปเช็กอินที่ Sugar House Cafeé
คาเฟ่ทโี่ ดดเด่นในเรือ่ งการออกแบบตกแต่ง และรสชาติขนมหวาน อาหารคาว รวมทัง้ เครือ่ งดืม่
ก็ไม่เป็นสองรองใคร
เอ้-ธนจักร เทศะเวศ เจ้าของและผู้ออกแบบตกแต่ง ได้หยิบเอาคอนเซปต์โกดังน�้ำตาล
มาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่ง โดยร้านมีสองโซนให้เลือกนั่งตามชอบ โซน Outdoor นั้น
ร่มรื่นด้วยแมกไม้สีเขียว ท�ำให้ได้บรรยากาศเหมือนนั่งชิลเอาต์กับกลุ่มเพื่อนในสวน ข้างๆ มี
Glass House หนึง่ หลังทีใ่ ช้เป็นโรงปลูกผัก โดยผักทีป่ ลูกมีทงั้ โหระพา กระเพา และพริกไทยสด
และทางร้านยังได้นำ� ผักทีป่ ลูกมาประกอบอาหารเมนูตา่ งๆ ด้วย ส่วนในยามค�ำ่ คืนโซนนีจ้ ะเปิด
ไฟสีส้มดวงกลมที่ห้อยระย้าอยู่โดยรอบ
ส�ำหรับโซน Indoor ตกแต่งในสไตล์วินเทจไอริชที่เน้นใช้ไม้ อิฐ และเหล็กเป็นวัสดุหลัก
ในการตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่ท�ำให้เหมือนเก่า เช่น เหล็กที่ถูกท�ำให้
เป็นสนิม เป็นต้น โดยรอบมีหน้าต่างกระจก และมีเสียงเพลงโฟล์กคลอเบาๆ บรรยากาศจึงดู
ผ่อนคลาย ไม่อึดอัด ทั้งนี้ บนชั้นลอยเหนือโต๊ะไม้ยาวที่มีกระสอบวางซ้อนทับกันอยู่ก็เป็น
อีกหนึ่งจุดที่สะดุดตาอย่างมากเมื่อเดินเข้ามาในร้าน
มาเยือนคาเฟ่ทงั้ ทีจะไม่พดู ถึงขนมหวานและเครือ่ งดืม่ ก็กระไรอยู่ ส�ำหรับซิกเนเจอร์ดชิ ในหมวด
ขนมหวานยกให้กับ Brownie Waffflle Strawberry Crumble วอฟเฟิลท�ำจากแป้งบราวนี
เสิร์ฟอุ่นๆ กับไอศกรีมช็อกโกแลตชิป สตรอว์เบอร์รีสด และคุกกี้ครัมเบิ้ล ส่วนใครที่อยากดื่ม
เครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อเรียกความสดชื่น ขอแนะน�ำ  Lychee Mojito อิตาเลียนโซดาสีหวาน
ท็อปด้วยลิ้นจี่ลูกโต นอกจากนี้ ทางร้านยังมีเมนูเบาท้องอย่างสลัดปลาดอลลีให้สั่งด้วย
“ตอนนี้มีคาเฟ่เปิดใหม่เยอะมาก ดังนั้น ร้านของเราจึงต้องมีจุดเด่นเพื่อเรียกลูกค้า นั่นคือ
การตกแต่งที่สวยงาม ความอร่อยของอาหารและเครื่องดื่ม การบริการที่ดี และราคาที่ลูกค้า
เอื้อมถึงได้ ร้านของเรามีเมนูอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มที่ค่อนข้างหลากหลาย และยัง
เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียมในการปรุงอาหาร เพราะเราอยากให้ลูกค้าได้
รับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติอร่อย แต่ราคาไม่สูง อย่างสปาเกตตี
เส้นด�ำกุ้งแม่น�้ำ  เราเลือกใช้กุ้งแม่น�้ำสดๆ ที่สั่งตรงจากเจ้าที่ดีที่สุด ขณะที่สปาเกตตีเส้นด�ำ
เลือกใช้ของร้านชื่อดังที่มั่นใจได้ในความอร่อย”
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ Sugar House Cafeé มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เอ้จึงให้คาเฟ่แห่งนี้
เป็นทัง้ ร้านขนมหวานและร้านแฮงเอาต์ และเพือ่ รองรับนักดืม่ ทีเ่ ป็นคอคราฟท์เบียร์ไทย ทางร้าน
จึงมีคราฟท์เบียร์ไทยหลายแบรนด์ไว้บริการ แต่ที่ขายดีที่สุดเห็นจะเป็น Jo+Beer คราฟท์เบียร์
จากเชียงคาน และเพื่อความไม่จ�ำเจ ทุกๆ เดือนจะมีคราฟท์เบียร์ไทยแบรนด์ใหม่ๆ มาให้
ลิ้มลองด้วย  
ซ.ลาดพร้าว 101 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 16.00-01.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 12.00-01.00 น.
09-5789-6593 sugarhousecafe101
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กินดี ผักดี สุขภาพ
ร้านอาหารที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบ
คุณภาพดี พิถพี ถิ นั ในความสะอาด และ
อาหารทุ ก เมนู ไ ม่ ใ ส่ ผ งชู ร สและสาร
ปรุงรสใดๆ ส่วนการตกแต่งร้านเน้น
เรียบง่าย ให้ความรูส้ กึ เป็นกันเองเหมือน
นัง่ รับประทานอาหารทีบ่ า้ นกับครอบครัว
ด้านเมนูซิกเนเจอร์ยกให้กับข้าวน�้ำพริก
ปลาทูเห็ด ข้าวน�้ำพริกอ่องปลา และ
ขนมจีนแกงเขียวหวาน
ซ.ลาดพร้าว 71 เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ 10.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ที่ 3 และ 4 ของเดือน
09-4942-9526     kindee.healthyfood     kindee.organic

MOCKING TALES
เวทมนตร์แสนอร่อย

TOBY’S

ปราสาทเวทมนตร์แห่งนี้เป็นคาเฟ่ขนมหวานในช่วงกลางวัน และในยามราตรีจะถูกเนรมิตให้เป็นบาร์
ค็อกเทล ซึ่ง เจี้ยน-กฤษฎา อัศวพรสกุล และเพื่อนตั้งใจตกแต่งร้านให้เป็นปราสาทเก่าที่มีบรรยากาศสลัว
โดยรอบประดับด้วยหุ่นอัศวิน และเน้นใช้สีโทนด�ำเป็นหลัก ส่วนวิธีน�ำเสนอเมนูก็เก๋ไม่เบา โดยจะแบ่ง
เมนูขนมหวานและเครื่องดื่มออกเป็น 3 Chapter แต่ละ Chapter จะอิงกับฤดูกาลของเมืองไทย ดังนั้น
ในแต่ละ Chapter จึงมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มพิเศษที่ท�ำจากวัตถุดิบเด่นของฤดูกาลนั้นๆ
ขนมหวานทุกเมนูได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องดังหลายเรื่อง อย่างภูเขาไฟ Inferno Mountain
นั้นได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง The Lord of The Rings ซึ่งวิธีทลายภูเขาไฟง่ายนิดเดียว ขั้นแรก ราดซอส
ราสเบอร์รีรสเปรี้ยวอมหวานลงบนภูเขาไฟ จากนั้นราดเหล้าส้มและจุดไฟ เมื่อภูเขาไฟช็อกโกแลตละลาย
จะพบกับบราวนีโฮมเมดชิน้ พอดีค�ำ และไอศกรีมโฮมเมด 3 รสชาติ ถัดมาเอาใจนักล่าสมบัติด้วย The Lost
Treasure ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง Pirates of the Caribbean ขนมปังด�ำที่ท�ำจากหมึกของปลาหมึก
ถูกน�ำมาท�ำเป็นหีบสมบัติที่อัดแน่นไปด้วยกล้วยเชื่อม ส้มเชื่อม เหรียญทองค�ำท�ำจากคุกกี้ สร้อยไข่มุก
ท�ำจากมาร์ชเมลโล่ และซอสชาไทยรสหวานก�ำลังดี เมนูนี้เสิร์ฟพร้อมเมเปิ้ลไซรัป และไอศกรีมโฮมเมด
2 รสชาติ ส่วนเมนูเครื่องดื่มที่พลาดไม่ได้ คือ Guinevere กาแฟเย็นรสหวานมัน ท็อปด้วยคุกกี้ครัมเบิ้ล
แต่งปากแก้วด้วยมาร์ชเมลโล่ราดซอสคาราเมล และ Green Valley สมูตตี้คะน้าที่ปั่นผสมกับสับปะรด
เสาวรส และไอศกรีมโฮมเมดรสนม
ในช่วงเย็นของทุกวัน ร้านจะเปลี่ยนเป็นบาร์ค็อกเทลที่คลอเคล้าด้วยเสียงเพลงแนว Deep House
และมีดนตรีสดเล่นทุกวันพุธ-ศุกร์ ส่วนคนที่ชอบจิบค็อกเทล ขอแนะน�ำ  Magic Light เหล้าพีซผสม Gin
ให้รสเปรี้ยวนิดๆ หอมกลิ่นกุหลาบหน่อยๆ เมนูนี้ได้แรงบันดาลใจจากตะเกียงเวทมนตร์ในเรื่อง Harry
Potter
โครงการ Maze ชั้น G ซ.ทองหล่อ 4 เปิดบริการทุกวัน 11.00-01.00 น.  
  08-3386-6992   mockingtales

Relax

คาเฟ่บรรยากาศอบอุน่ ทีม่ อี าหาร
เช้ า ให้ เ ลื อ กรั บ ประทานหลายเมนู
อย่าง Classic Crispy French Toast
ขนมปังบริยอชชุ่มเนย กรอบนอก
นุม่ ใน รับประทานคูไ่ อศกรีมโฮมเมด
รสวานิลลา ตัดเลีย่ นด้วยเบอร์รนี านาชนิดเเละเมเปิล้ ไซรัป และ Baked
Egg ไข่กระทะอินเตอร์รับประทานคู่ขนมปังหมัก Sourdough
ซ.สุขุมวิท 38 เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ 09.00-22.30 น.
0-2712-1774     tobysk38

TOHSANG KHONGJIAM RESORT
รี ส อร์ ต แห่ ง นี้ ล ้ อ มรอบด้ ว ยแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
และประวัตศิ าสตร์ตามแนวแม่นำ�้ โขง มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน
และมีหอ้ งพักให้เลือกถึง 5 แบบ ได้แก่
ห้ อ งพั ก สุ พีเ รี ย ริ เ วอร์ วิ ว ห้ อ งพั ก
เดอร์ลักซ์ ริเวอร์วิว ห้องพักการ์เด้น
วิลล่า ห้องพักแม่โขง วิลล่า และห้องพัก
ริเวอร์ วิลล่า
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
โทร. 0-4535-1174-6
  www.tohsang.com

Text : Duckkiez

IN HER DREAM

SILAVADEE WELLNESS SPA

นิทรรศการศิลปะร่วมของ กาญจนา ข�ำครุฑ
ที่เล่าเรื่องราว In Her Dream ผ่านเด็กสาวที่
ดูเปราะบางในวัยแรกแย้ม ไร้เดียงสา แต่ซ่อน
ความรู้สึกไว้แบบผู้ใหญ่ และ ปรางค์ จรเขต
ที่เล่าเรื่องราวผ่านหญิงสาวโตเต็มวัย มั่นใจ สนุกกับประสบการณ์ต่างๆ
และแสดงความรู้สึกตรงไปตรงมา ไม่มีนัยซ่อนเร้น

สปาหรูทผี่ สมผสานเทคนิคการนวดแบบไทยโบราณ และ
ตะวันตกสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยซิกเนเจอร์
ทรีตเมนต์ที่ไม่ควรพลาด คือ Silavadee Journey ที่นวด
ในสไตล์ Hawaiian Lomi Lomi Massage ช่วยบรรเทา
อาการปวดเมื่อย และผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี

สกายล็อบบี้ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-10 ธันวาคม 2559

Silavadee Pool Spa Resort อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  0-7796-0555     www.silavadeeresort.com
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โลกใบเล็กของผู้คนแห่งขุนเขา
ระหว่างหนทางบนถนนสายเล็กกลางขุนเขา โลกบางใบมีอยู่จริง มันคอย
กระตุ้นเตือนให้ใครสักคนที่ดั้นด้นขึ้นมาสัมผัสได้รับรู้ว่า นาทีจริงแท้ของคน
กับภูเขานั้นแสนอบอุ่นงดงาม
สายน�้ำ  แมกไม้ ตลอดจนเนื้อหินและดินล้วนมากไปด้วยเรื่องราวของ
คืนวัน ทัง้ การปักหลักดิน้ รน ต่อเนือ่ งถึงความผสมกลมกลืนทีพ
่ ร้อมจะก้าวเดิน
ร่วมกันกับคนอื่นๆ ผ่านเข็มนาทีปัจจุบัน
แม้ว่าหนทางรอบด้านจะชักน�ำสิ่งใดก้าวล�้ำล่วงเลยขึ้นมา

ยามเช้ า ต้ น ฤดู ฝ นพาเราออกจากตั ว เมื อ งแพร่ ท ่ า มกลาง
ความเงียบสงบของประตูสลู่ า้ นนาตะวันออก ภูมปิ ระเทศแอ่งทีร่ าบ
กลางขุ น เขาชั ก น� ำ ให้ เ ลื อ กสวนความสู ง ขึ้ น ไปหาป่ า เขี ย วชื่ น
กลางนาทีฉ�่ำฝน
รอบด้านรายทางคือโมงยามแรกเริม่ ในผืนนา กล้าข้าวแตกยอด
ประปรายเป็นเส้นสีเขียวบนแผ่นดินทีถ่ กู พลิกฟืน้ ขณะรถจีป๊ คันเล็ก
ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกับภูเขา
ถนนเล็กๆ สายนัน้ ผันเปลีย่ นไปในนามของชีวติ ทีด่ งี าม เติบโต
มันน�ำพาผู้คนมาสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ราบเรียบงดงาม
ไร้ทตี่ ิ ขณะทีผ่ คู้ นสองฟากฝัง่ ก็ยงั จดจ�ำตลาดเล็กๆ อันเป็นทีพ่ บกัน
ระหว่างเมืองและป่าเขา ณ ต�ำบลแห่งนี้ได้ดี
“แต่ก่อนเราลงไปค้าขายกันที่ตลาดช่อแฮเป็นหลักนั่นละ”
นาทีทเี่ ราขึน้ ไปถึงบ้านนาตอง หมูบ่ า้ นในหุบเขาทีเ่ คยเป็นดังทีท่ าง

อันหลบเร้นในนิทานเมือ่ สมัยก่อน ณ นาทีทเี่ ข็มปัจจุบนั เวียนมาถึง
ไม่มีใครฟูมฟายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแผ่นผืนสีเขียว
ของขุนเขา
ทางหลวงหมายเลข 1022 ผันเปลี่ยนไปจากสิบปีที่แล้วอย่าง
สิ้ น เชิ ง ทางดิ น และหลุ ม บ่ อ หมาดโคลนคอยฉุ ด รั้ ง รถไร้ ก� ำ ลั ง
ถูกทดแทนด้วยพื้นผิวแอสฟัลต์ราบเรียบ ลัดเลาะลงสู่หมู่บ้านที่มี
ห้วยน�้ำก๋อนไหลผ่านกลางอย่างเย็นรื่น
รอบด้านคือทีร่ าบกลางหุบเขาอันน่าหลงใหลเมือ่ ไปถึง หมูบ่ า้ น
ในนิทานคล้ายปรากฏตรงหน้าอีกครั้ง ล�ำห้วยสายโบราณที่เรา
เคยมาถึงแผ่กว้างและเติบโตด้วยการชลประทาน บ้านเรือนมั่นคง
แข็งแรงทดแทนกระท่อมแบบดั้งเดิม
“ที่นี่มันเก่าแก่มาหลายรุ่น” ประหยัด แก้วมณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้านบ้านนาตองเดินน�ำเราไปตามสวนผลไม้ตามไหล่เขา ลัดเลาะ

ลงไปในความเก่าแก่ของผืนแผ่นดินและป่าโบราณ เมื่อไปถึง
แหล่งโบราณคดีชุมชนบ้านนาตอง โถงถ�้ำตรงหน้าก็ชัดเจนด้วย
หลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
หน้าถ�้ำปู่ปันตาหมีคือ ร่องรอยของภูเขาที่เคยมีมนุษย์โบราณ
พักพิงอาศัย เครือ่ งมือหิน โครงกระดูก การฝังศพ และเครือ่ งประดับ
บ่งบอกว่าในถ�้ำแห่งนี้เคยมีมนุษย์โบราณอย่างน้อย 8 คน ไล่เรียง
อายุตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ รายรอบพบกระดูกสัตว์อย่างเต่า ปู หอย
ที่พวกเขาใช้เป็นอาหารตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่
“เด็ ก ๆ ที่ นี่ เ รี ย นรู ้ แ ละรู ้ จั ก ความส� ำ คั ญ ของโบราณคดี กั น
ตั้งแต่เล็กๆ” ผู้ช่วยประหยัดเล่าว่า หากใครมาเยือนบ้านนาตอง
มั ค คุ เ ทศก์ ชั้ น ดี คื อ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ลู ก หลาน พวกเขาเติ บ โตมา
กลางขุนเขาอันเก่าแก่ของคนรุ่นปู่ย่า มีคืนวันและการเรียนรู้
ท�ำความเข้าใจแผ่นดินที่เป็นบ้านอย่างถ่องแท้

กลุ่มถ�้ำอันเป็นแหล่งเรียนรู้แยกย่อยอย่างถ�้ำพระ ถ�้ำเก๊กอุ๊น
ถ�้ำรันตู แตกย่อยเป็นความงดงามของโพรงหินและเหลื่อมลาย
ขณะที่พิพิธภัณฑ์บ้านนาตองในโรงเรียนกลางหมู่บ้านกลับฉายชัด
ภาพเก่าแก่ในโถงถ�้ำออกมาอย่างเด่นชัด
ในห้องเรียนเรียบง่าย โครงกระดูกของ “นาตอง แมน” ทีไ่ ด้รบั
การยืนยันจากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA) ว่า
อายุของมนุษย์โบราณคนนี้เก่าแก่ราว 4,500 ปี นอนอยู่ในแสง
บ่ายไล้ผ่านหน้าต่างไม้ ขวานหิน ค้อนหิน รวมไปถึง “หินโดนัต”
ทีส่ นั นิษฐานกันว่าเป็นเครือ่ งมือการเกษตรในยุคหินใหม่บง่ บอกว่า
พวกเขาไม่เพียงล่าสัตว์ หากยังเพาะปลูกเพื่อด�ำรงชีพ
ความเก่าแก่ตกทอดสั่งสม ดั่งเพาะบ่มให้บ้านกลางขุนเขา
แห่งนี้มีเรื่องราวและที่มา
“คนรุน่ ปูย่ า่ ผมมาท�ำกินจากข้างล่าง” จากแต่เดิมทีบ่ า้ นนาตอง
เคยเป็นพื้นที่ทำ� กินของคนขมุ เย้า และมลาบรี เมื่อคนเมืองจาก
แถบบ้านป่าแดง บ้านต้นไคร้ และอีกหลายท้องที่ในเขตเมืองแพร่
รู้ว่า ที่ดินกลางหุบเขากว่า 580 ไร่แห่งนี้แสนสมบูรณ์ด้วยน�้ำท่า
หมู่บ้านเล็กๆ จึงเกิดการก่อตั้งมากว่า 150 ปี
แผ่นดินถูกปรับเปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอยสู่สวนเมี่ยงอันแสน
เก่าแก่ นับรวมไปถึงไม้ผลพืน้ ถิน่ และการเติบโตของชีวติ ตามสันดอย
ปรากฏเป็นสวนเมีย่ งโบราณทีห่ ล่อเลีย้ งให้คนบ้านนาตองเต็มไปด้วย
ทิศทางท�ำกิน
“เมี่ยงนาตองก็รสชาติหนึ่ง ของที่อื่นก็แตกต่างกันไป อยู่ที่ช่วง
การเก็บและการนึ่งหรือดอง” สิงคาร สีทิ เล่าผ่านน�้ำเสียงนุ่มเย็น
ระหว่างเรานั่งอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าแก่ เตานึ่งเมี่ยงส่งควันโขมง
พืชตระกูลชาชนิดนี้ตกทอดอยู่ในวัฒนธรรมการกินของคนในเขต
ภาคเหนือและอีกหลายหลาก
หากเป็นกลางวัน หมู่บ้านล้วนสงบเงียบและเป็นบ้านของเฒ่า
ชราและเด็กๆ ชาวบ้านหลายคนหายไปในป่าเขา และเมื่อเราไต่
ตามความชันดิกขึ้นไปก็พบพวกเขาอยู่ตามสวนเมี่ยงที่ใบได้ขนาด

เก็บมันกลงก๋วย พร้อมจะเป๊อะลงมาตามครัวเรือนเมื่อเย็นย�่ำ
เราเดินข้ามห้วยน�้ำก๋อน ส่งยิ้มทักทายตามบ้านโน้น บ้านนี้
ขณะที่ ป ่ า เขาอั น โอบล้ อ มระบายสี เ ขี ย วของฤู ดู ฝ น มั น ดู เ ป็ น
ภาพงดงามเรียบง่ายอันฉายชัดในความเป็นอยู่ของคนกับภูเขา
อย่างถึงที่สุด
เป็นภาพที่พวกเขาล้วนหวงแหนและพร้อมจะส่งต่อสู่ลูกหลาน
ไม่ว่าทิศทางของวันพรุ่งจะด�ำเนินไปเช่นไร
“เราผ่านพ้นวิกฤตอันหนักหนาสาหัส” วันที่นั่งอยู่ริมสายน�้ำ
ใสเย็น ใครสักคนก�ำลังเพลิดเพลินกับเต่าปูลู-เต่าสายพันธุ์ภูเขา
หางยาว ที่พบมากในเขตเขาบ้านนาตอง ประหยัดและสิงคาร
เล่าถึงคืนวันราวฝันร้ายที่คนบ้านนาตองเพิ่งผ่านพ้น
เกื อ บสิ บ ปี ห ลั ง จากเราเคยมาถึ ง หมู ่ บ ้ า นแห่ ง นี้ ข่ า วน�้ ำ ป่ า
พาพัดดินโคลนเข้าถมทับบ้านนาตองราวปี พ.ศ.2549 ค่อยเลือน
หายไปตามกาลเวลา ห้วยน�้ำก๋อนที่เคยคดโค้งและเรียงรายด้วย
บ้านไม้งดงาม กลับกลายกว้างขวางด้วยการขุดลอกและปรับเป็น
ฝายชะลอน�้ำ
“หลายหลังย้ายขึ้นไปสร้างใหม่ตามเนินเขา คืนนั้นน�้ำมัน
มาเร็ว กวาดดิน กวาดบ้านพังเป็นหลังๆ” สิงคารว่าถึงค�่ำคืนหนึ่ง
ที่คนบ้านนาตองไม่เคยลืมเลือน
หลังฝันร้ายผ่านพ้น พวกเขาพบตัวตนแห่งความเสียหาย และ
การเยียวยา ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากภายนอกไม่เพียงพอ
เท่าการดูแลซึ่งกันและกัน
“จากนั้นเราเริ่มต้นกันใหม่ ข้อตกลง กติกา ในการอยู่ร่วมกับ
ป่าเขาที่เป็นป่าต้นน�้ำถูกท�ำความเข้าใจและตกลงกันในหมู่บ้าน”
ประหยัดว่าเขาเริ่มกันตั้งแต่ใส่ใจในห้วยน�้ำก๋อน ก�ำหนดพื้นที่
ห้ามจับสัตว์นำ�้ ในเขตหมูบ่ า้ น การห้ามล่าสัตว์และตัดไม้ รวมไปถึง
กรอบกฎที่ทุกคนต้องเคารพร่วมกัน
รวมไปถึงการท�ำงานร่วมกับหน่วยจัดการต้นน�ำ้ แม่กอ๋ น-แม่สาย
ส่วนจัดการต้นน�้ำ  ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ที่มาตั้ง

How to Get There
บ้านนาตอง จากเมืองแพร่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1022
ผ่านพระธาตุช่อแฮ ต�ำบลช่อแฮ ขึ้นเขาสู่บ้านนาตอง
ราว 20 กิโลเมตร
Contact
หมูบ่ า้ นนาตองมีบริการต้อนรับนักท่องเทีย่ วแบบ
โฮมสเตย์ พักค้างแรมกับชาวบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น
ท่องเทีย่ วธรรมชาติ รวมไปถึงเรียนรูอ้ าชีพต่างๆ ผ่าน
กิจกรรมมากมาย ติดต่อชมรมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
บ้านนาตอง     0-5452-9060-1
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ททท. ส�ำนักงานแพร่  
  0-5452-1127
  www.tourismthailand.org/phrae

ทีท่ ำ� การอยูเ่ หนือยอดเขาใกล้หมูบ่ า้ น ไม่เพียงร่วมกันดูแลป่าต้นน�ำ 
้
หากยังเลือกทิศทางให้ที่นี่เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้เรื่องราวระหว่าง
คนกับป่าอย่างมีมิติ “หลายคนมากางเต็นท์ในหน้าหนาวครับ
มาเทีย่ ว มาดูความเป็นอยูข่ องคนบ้านเรา” นาทีทขี่ นึ้ ไปบนสันดอย
อันเป็นที่ตั้งของหน่วยฯ แม่ก๋อน-แม่สาย บ้านนาตองกระจ่างตา
อยู่เบื้องล่าง แดดบ่ายสะท้อนล�ำห้วยวาววาม ขณะป่ารอบด้านคือ
ภาพชัดแห่งการฟื้นคืนว่าไปในความงดงาม ชีวิตของคนที่นี่อาจ
เปรียบคล้ายภูเขา และสายน�ำ้ ทีห่ ล่อหลอม ทัง้ เก่าแก่คงทน รืน่ เย็น
อารี ทว่าก็ผา่ นพ้นทัง้ ริว้ รอยบาดแผลและการเรียนรูเ้ ยียวยาตนเอง
จนเกิดเป็นหนทางอันแสนชัดเจน
และการหมุนผ่านของคืนวันกลางหุบเขาก็ไม่ใช่เรื่องของการ
ร้างไร้และเปล่าดาย
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
• 24 Owls by Sometime’s

ซ.เอกมัย 12 (ซอยเจริญใจ)
• Airport Rail Link

พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�ำแหง

• MhakBuri Station

ซ.เอกชัย 30 จอมทอง
• Mitte Coffee (มิตเต้)
ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33
• My Café the Library

• BANN KAFAÉ

Nawamin City Avenue

ซ.ท่าข้าม 24

• Oldman Café

• BICO

ซ.บางขุนนนท์ 27

The Scene Town In Town

• One Ounce for Onion

• B Story Café

เอกมัย ซ.12

COCO Walk ราชเทวี

• Panary Café

• Café Amazon
• CafeLittleSpoon

พหลโยธิน 7 ซ.อารีย์
• Size S Coffee & Bakery

ซ.สุขุมวิท 21

พระราม 4

• Coffee Cakes

• Snooze Café

อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ

U-Center ซ.จุฬา 42

• Coffe Model

• Staff Coffee

ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14
• Dialogue Coffee and Gallery

พหลโยธินเพลส ชั้น 1
• Sweet Pista Bangkok

แยกผ่านฟ้า

สุขุมวิท 31

• EL Mello (เอลเมลโล่)
อาคาร Thai Summit Tower

เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109

• ES/PE/RO

เอกมัย ซ.12 C9281:95
• Espresso Gallery

หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว
• Galleria Café

ถ.กาญจนภิเษก บางแค
• Gallery กาแฟดริป
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
• Gloria Jean’s Coffees

• Ta Chance Coffee
• Think TANK (Third Place)

ถ.นางลิ้นจี่
• Timely Coffee

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก
• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่)
ซ.สุขุมวิท101/1
• Tom n Tom Coffee

ซ.เพชรเกษม 69 Victory garden
• Treat Cafe & Hang Out

• Growth Café & Co

เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

สยามสแควร์ ซ.2

• Veganerie

• I-hin Cafe

The Mercury Ville Chidlom 4th Fl.

ซ.ลาดกระบัง 46/3

• White Rabbit

• INN-Office Coworking Space

โครงการ AQUA สะพานควาย
• Jil Coffee

อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ
• Lighting Café

ลาดปลาเค้า ซ.60
• Lord of Coffee

อาคารพักพิงเพลส ซ.รามค�ำแหง 164
• Mezzo

ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5
• Yesterday ’s Tea Room

ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด
• กาแฟนรสิงห์
พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ
• โครงการ P9
ซ.พหลโยธิน 9
• โคโค่ กาแฟสด
ซ.สายไหม 84

ภาคตะวันออก

พิจิตร

• ผู้ชายขายน�้ำ

พาราไดซ์ พาร์ค
• ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต
• มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
• โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาคเหนือ

• โรสกาแฟสด

จันทบุรี

• Caffe’ine

ชลบุรี

• ฅ.กาแฟ

โรงแรมซีเทอร์ดีน

พิษณุโลก
ลพบุรี

สระบุรี

ซดสด

• Chivit Thamma Da Coffee
House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Gloria Jean’s Coffees

เซ็นทรัล เฟสติเวิล

• Gloria Jean’s Coffees

ตราด

• The Barista Café

• Kaotaa Coffee

• 379 Drip

ระยอง

• I AM Coffee

• ราย็อง

สุโขทัย

เชียงราย

• กาแฟร้อยตะวัน

อุทัยธานี

ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์

• Hotel ฮิ
• Dollars House
• ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ

ภาคตะวันตก

• Café 2 gether

ประจวบคีรีขันธ์

• โรงแรม Yesterday
ถ.นิมมานเหมินทร์
• อาข่า อ่ามา

• Café de’ forest

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน

• Coffe In Love

นครพนม

• Into the woods
• Neo Café

ขอนแก่น

• BANMORE BAKERY AND

• Gallery

กาแฟดริป หัวหิน

เพชรบุรี

COFFEE

• ชาปู่ชาย่า

• EIGHTS A DAY

• “JM Cuisine” /

• จันทรากาแฟ

• ไอ

• ร้านสรวลกาแฟ

• Sweet Café

• Morming Glory Resort

• CK Coffee

• Brom Café

แม่ฮ่องสอน

• Coffee Morning
• ร้านกาแฟเข้าท่า

ปาย

แพร่

• บ้านฮังเล

คอฟฟี่

นครราชสีมา
บุรีรัมย์

มุกดาหาร

“เจ๊กเม้ง”

• ร้านเค้กเมืองเพชร

แอม คอฟฟี่

ราชบุรี

• IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้

• Bearista Coffee & Bakery

กระบี่

• กาแฟรื่นรมย์

ตรัง

• กาแฟสด

• The wish coffice

• Me Ice cream

ฮักเลย
• ปล่อยแสง เชียงคาน
ถนนชายโขง ซ.10
• แม่น�้ำมีแก่ง เกสเฮ้าส์
ถนนชายโขง ซ.19

สุรินทร์

• Pak Pink Bistro

• Sit in

• Ma Maison
หาดใหญ่
• ร้าน TUBER

ล�ำพูน

• Blacksmith
• โรงชา

เลย

อุตรดิตถ์
• Amezon

มหาสารคาม

งิ้วงาม

ภาคกลาง
ชัยนาท
นครปฐม
• “ค�ำน�ำ”

หนองคาย

• รามเกียรติ์

อุดรธานี

นครสวรรค์
คอฟฟี่

• แกะด�ำ Coffee

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP

• เค้ก

ณ นภา

• Deeva Cup

ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้ำว้า

สงขลา

• Loft Café NK

สุราษฎร์ธานี

• วินัยสตูดิโอ

• บางใบไม้

• MY CUP

คาเฟ่

• Dose Espresso

ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

วิธีการช�ำระเงิน

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

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

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................................................
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................... เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
อาชีพ

( ) รับราชการ
( ) อาชีพอิสระ

( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

วิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0 โทรสาร 0-2270-1125
หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com
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จังหวัดชลบุรี

จังหวัดพิษณุโลก

ETDA จัดสัมมนากลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย
ในหัวข้อ “กลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์” เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ และการใช้เครื่องมือในการท�ำการตลาดออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
ที่มากประสบการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่อง 16 จังหวัดด้วยกัน โดยเมื่อเดือนตุลาคม
ที่ผ่านมา เดินหน้าจัดใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ชลอินเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม โนโวเทล หัวหิน ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา
อย่างคับคั่ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดเพชรบุรี
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ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

MBA CU Drive for transformation

มร.ฮวิน ทัน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอฟดับบลิวดี และ มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร น�ำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ร่ ว มกั น ถวายความอาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ต่ อ เบื้ อ งหน้ า
พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัย และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานกว่า 70 ปี ณ ส�ำนักงานใหญ่

สมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ชาติชาย
พยุหนาวีชัย นายกสมาคมฯ ประกาศท�ำงานภายใต้คอนเซปต์ “MBA CU Drive for transformation”
รวมพลังเอ็มบีเอ จุฬาฯ สร้างสรรค์ขับเคลื่อนสังคมและประเทศ ล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่
มอบ 4 รางวัลใหญ่ส�ำหรับผู้น�ำที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจและประเทศไทย พร้อมเดินหน้า
จัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ Refresh Night อัพเดตข้อมูลธุรกิจให้สมาชิกทุก 2 เดือน และเตรียม
จัดกิจกรรมการกุศล CSR ระดมทุนเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิมิตซูบิชิฯ มอบทุนการศึกษา
ชินจิ ซาซากิ รองประธานกรรมการ มูลนิธมิ ติ ซูบชิ ิ อิเล็คทริคไทย พร้อมด้วย เรียวจิ อันโด กรรมการ
มูลนิธิฯ และ โอซามุ โคชิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
โดยไม่ มี ข ้ อ ผู ก มั ด ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 23 จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 1,200,000 บาท ให้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดตัว Moto Z

คืนชีวิตสู่ทะเล

Hello Churros

เลอโนโว บริษัทแม่ของแบรนด์สมาร์ทโฟนโมโต เปิดตัว Moto
Z สมาร์ทโฟนบางที่สุดในโลก และ Moto Z Play พร้อมเทคโนโลยี
อุปกรณ์เสริม Moto Mods โดย Moto Z มีระบบสแกนลายนิ้วมือ
และหน้าจอแบบ QHD AMOLED ขนาด 5.5 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี
กล้องรองรับระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว และระบบ Laser Auto
Focus ให้ ก ารถ่ า ยภาพได้ ส วยคมชั ด ในทุ ก สภาวะแวดล้ อ ม
ส่วน Moto Z Play โดดเด่นด้วยแบตเตอรี่สุดอึดความจุสูงถึง
3510 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 50 ชัว่ โมง ด้วยการชาร์จ
เพียงครั้งเดียว

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้า
จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ และ
การจัดการ (Center of Excellence for Ecoinformatics) และ
พนักงานบริษทั ภูเก็ตสแควร์ จ�ำกัด จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR)
ด้วยการร่วมกันสร้างปะการังเทียม และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำกว่า 
10,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลให้เพิ่มขึ้น
ณ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

เปิดตัวร้านขนมชูโรส ในรูปแบบรีเทลสุดสร้างสรรค์ ที่พร้อม
เสนอรสชาติความอร่อยระดับโลก ผสมผสานขนมชูโรสชื่อดัง
จากประเทศสเปน กับเมนูของหวานกันอย่างลงตัว เพือ่ เป็นอีกหนึง่
ทางเลือกของไลฟ์สไตล์การกิน ดื่ม ที่สร้างประสบการณ์ความ
เพลิดเพลินไม่รู้ลืม Hello Churros เปิดให้บริการแล้ววันนี้ทั้ง
2 สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว และเซ็นทรัล บางนา
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Head Start

Sustainable Startup
Text :

ไม่ว่าใครก็ตามที่เลือกเส้นทาง
สาย Startup ทุกคนล้วนต้องการ
สานฝันของตนเอง ไม่ว่าฝันของคุณ
จะเล็กจะใหญ่ จะเป็นอะไร
คุณคงต้องการเห็นมันเจริญงอกงาม
เติบโต ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้
ตลาดและผู้บริโภคจะเป็นคนก�ำหนดเองว่า
ฝันของคุณนั้นเหมาะกับเขาหรือไม่
ถ้าโดนจังๆ ฝันคุณก็ใหญ่ได้
หากไม่โดนสักเท่าไร ฝันคุณอาจเล็กลง
แต่คุณก็จะมีโอกาสได้เห็นศักยภาพของมัน
ตามที่ควรจะเป็น

ปพนธ์ มังคละธนะกุล

ไม่มีอะไรจะร้ายแรงไปกว่า การคุมก�ำเนิดฝัน
หรื อ การท� ำ แท้ ง ฝั น นั้ น โดยรู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์
โดยตัวคุณเอง
การที่ พ ยายามตะบี้ ต ะบั น สร้ า งฐานลู ก ค้ า
โดยที่ไม่มีไอเดียที่ชัดเจนในการที่จะหารายได้
จากฐานลูกค้านั้น เพียงเพราะถูกครอบความคิด
ตลอดเวลาว่า ขนาดของฐานลูกค้าจะเป็นตัวก�ำหนด
มูลค่าของธุรกิจ ฝันคุณจะใหญ่หรือไม่ อยู่ที่
ฐานลูกค้าเป็นส�ำคัญ ก�ำไรหรือไม่ ไม่ใช่เรื่อง
คืนทุนเมื่อไร ฐานลูกค้าเยอะ แปลว่าศักยภาพสูง
ซึ่งก็หมายถึงมูลค่าจะสูงตามไปด้วย แล้วคุณ
จะแปลงฝันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ ฐานลูกค้า
ช่างมีความมหัศจรรย์อะไรเช่นนี้
ไหนจะเรื่ อ งการที่ ต ้ อ งพึ่ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
จากเหล่านักลงทุนอีกล่ะ Startup เหล่านั้นมีชีวิต
อยูร่ อดเพือ่ รอการลงทุนรอบใหม่ใช่หรือไม่ แล้วค่อย
ไปลุ้นกันต่อว่า เมื่อถึงรอบการระดมทุนรอบใหม่
จะได้เงินมาเพื่อเป่าฐานลูกค้าต่ออีกหรือเปล่า
ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นการต่ออายุ ฝันของคุณยังมี

LomYak

ลมหายใจอยู่ หากไม่ได้ก็เก็บข้าวของ หมดลม
หายใจไป เกิดเป็นฝันร้ายในทันที
การสร้ า งฐานลู ก ค้ า โดยไม่ รู ้ ว ่ า จะได้ ก� ำ ไร
จากฐานลูกค้าเมื่อไร ขณะที่เอาเงินคนอื่นมา
เผาทิ้ ง เพื่ อ สร้ า งฐานลู ก ค้ า ซึ่ ง ก็ ยั ง ไม่ แ น่ ใ จ
อีกนั่นแหละว่าจะก�ำไรเมื่อไร โดยหวังเพียงว่า
เขาจะพิมพ์แบงก์เอามาให้เผาต่อไปได้เรื่อยๆ
จนกว่าจะถึงวันที่ขายบริษัทให้คนอื่นไป
นี่คือการท�ำธุรกิจ หรือ งานอดิเรก กันแน่...
หากคุ ณ จริ ง จั ง กั บ ฝั น ของคุ ณ หากนั่ น คื อ
ชีวติ ของคุณ คุณคงไม่อยากให้มนั ตายลงไปง่ายๆ
โดยมือของคุณเอง
คุ ณ ต้ อ งกลั บ มาสู ่ เ ส้ น ทางแห่ ง ความยั่ ง ยื น
คุณต้องเป็นคนควบคุมการเดินทางเสียเอง ส่วน
เส้นทางนีจ้ ะทอดยาวไปได้ไกลแค่ไหน ขึน้ อยูก่ บั ว่า
คุ ณ มี แ รงจะไปต่ อ ได้ อี ก นานเท่ า ไร หาใช่ ว ่ า
เหล่านักลงทุนเขายินดีอยากให้คุณเดินทางต่อ
หรือไม่
คุณต้องเลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจ คุณต้องอยู่

ได้ด้วยตัวเอง คุณต้องท�ำให้ธุรกิจของคุณคืนทุน
ให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด คุ ณ ต้ อ งคิ ด ถึ ง ก� ำ ไรตั้ ง แต่ วั น แรก
ทีเ่ ริม่ เดินทาง คุณต้องคิดตลอดเวลาว่า เมือ่ ไรธุรกิจ
คุณถึงจะมีกำ� ไรได้ คุณต้องพึง่ พาตนเองให้ได้เร็ว
ที่สุด เงินของคนอื่น ใช้เท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น อย่า
มองว่าเงินคนอื่นมีเยอะ เราไม่ใช้คนอื่นก็ได้ไป
นีม่ นั คือวิธกี ารด�ำรงชีวติ การท�ำงานตามปกติ
วิสัยไม่ใช่หรือ
ท� ำ ไมมั น ถึ ง ช่ า งฟั ง ดู แ ปลกแยกจากสิ่ ง ที่
เหล่า Startup จากซิลิคอน วัลเลย์เสียเหลือเกิน
มันล้าสมัยไปหรือเปล่า คิดแบบนี้ไม่มีทางมีฝัน
ที่ใหญ่ได้หรอก จะวิ่งตามใครเขาทัน
ฝันจะใหญ่หรือไม่ ตลาดจะเป็นคนบอกเอง
แต่คุณต้องไม่ตายไปก่อนที่จะถึงบทสรุป หากยัง
ไม่หมดลมหายใจ เส้นทางก็ยังทอดยาวไปได้อีก
การรู้จักตน และพอเพียงเท่านั้น จะท�ำให้คุณ
ยังมีลมหายใจอยู่ เพื่อรอดูบทสรุปของฝันคุณ
หากคุณจริงจังกับฝันคุณ คุณต้อง “พอเพียง”
ให้เป็น

