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 ระหว่างที่ก�าลังปิดต้นฉบับนิตยสารเล่มนี้ ซึ่งรับท�าให้กับ  
TK park ในฐานะฟรแีลนซ์ พีส่าวฉนัแชร์ประกาศรบัสมคัรงาน
เกอืบ 700 อตัราขององค์กรรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ทีเ่ธอท�างาน
อยู่บนเฟซบุ๊กพร้อมแท็กชื่อฉัน แม่ที่อยู่คนละบ้านไม่รอช้ารีบ
เข้ามาคอมเมนต์ผสมโรงทันทีว่า “สมัครสิลูก เข้าไปแล้วท�าได้
ตลอดชวีติเลยนะ เขารับคนจบนเิทศศาสตร์ด้วย อนาคตเจ็บป่วย
จะได้มีสวัสดิการ เงินเดือนก็ดี เลิกงานเร็ว เอาเวลาที่เหลือ
มารับงานฟรีแลนซ์แบบที่ท�าอยู่ก็ยังได้” …นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที ่
บทสนทนาประมาณนี้เกิดขึ้น 
 ฉันไม่ปฏิเสธว่าความมั่นคงคือสิ่งดีงามของชีวิต แต่ ณ 
เวลาน้ีฉนัขอเลอืกคณุค่าอืน่ทีส่�าคัญกว่า ฉนัยังสนกุกบัชวีติที่
สามารถก�าหนดอะไรหลายๆ อย่างให้ตรงใจได้ด้วยตวัเอง บาง
ครัง้อาจมเีร่ืองทีท่�าให้แกว่งไกวไปบ้าง และยงัไม่รูว่้าอนาคตจะ
ไปได้ไกลแค่ไหน แต่ฉันรู้ว่าตัวเองจะไม่มีวันเสียใจที่เคยเลือก
เดินเส้นทางนี้ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต

 ยอมรบัอย่างไม่ต้องหาข้ออ้างใดๆ เลยว่า ผมเองกเ็ป็นคน
เจนวายคนหนึ่งที่เรื่องมากเรื่องงานประจ�าสุดๆ เปลี่ยนงาน
เป็นว่าเล่น ข้อแม้เยอะ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นฟรีแลนซ์อีกด้วย  
เช่นเดียวกับเนื้อหาใน Read Me เล่มนี้กล่าวถึงไม่ผิดไปแม้แต่
น้อย อาจเป็นเพราะปัจจัยทางครอบครัว ต้นทุนชีวิต และ
เหตุผลอกีหลายอย่าง แตด่เูหมอืนว่า ‘เงนิ’ จะเป็นเหตผุลหลกั
ที่ท�าให้ต้องดิ้นรนมากเป็นพิเศษ 
 คิดแบบไม่เหมารวมว่า คนเจนวายคนอื่นก็อาจมีเหตุผล
เป็นของตัวเอง จะเหมือนกันหรือไม่ก็ว่ากันไป แต่สิ่งหนึ่งที่
ขอเหมารวมได้ ผมเชื่อว่าคนเจนวายคือ ‘นักแสวงหาโอกาส’  
พวกเขาไม่เคยประเมนิค่าตนเองต�า่ ไม่ยอมถกูเอารัดเอาเปรยีบ 
และคิดเล็กคิดน้อยในทุกเรื่องที่ส่งผลต่ออนาคตในระยะยาว 
เมื่อเริ่มเห็นว่าสิ่งใดที่ได้รับจากงานที่ท�าอยู่ไม่เป็นไปตามหวัง 
พวกเขาจะแสวงหาโอกาสใหม่ในทันที 
 ในเมื่อมีโอกาสมาให้เลือก แม้จะต้องแลกมาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลง พวกเขาก็พร้อมเสมอ
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The only way to do great work 
is to love what you do. 
If you haven’t found it yet, keep 
looking. Don’t settle. 
As with all matters of the heart, 
you’ll know when you find it

“
“

หนทางเดยีวทีจ่ะสร้างผลงานทีย่ิง่ใหญ่ได้คอืการรกัในสิง่ทีท่�า 
ถ้ายังไม่เจอสิ่งที่รักจงมองหาต่อไป อย่าเพิ่งด่วนสรุป มันเป็น
เรื่องของหัวใจ คุณจะรู้ได้เองเมื่อค้นพบสิ่งนั้น
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-Steve Jobs-
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	 วัยรุ่นไทยคนไหนยังเลือกงานไม่ได้	ให้อ่านทางนี้!

	 ในยุคสมัยท่ีทางเลือกของชีวิตมีมากเสียเหลือเกิน	ทำาให้วัยรุ่นไทยหลายคนสับสนกับทางที่จะเลือก

เดินไปหลังจากเรียนจบ	 บางคนมีความถนัดเฉพาะทางหรือรู้อยู่แล้วตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไร	

คำาถามที่ว่า	“เรียนจบแล้วอยากทำางานอะไร?”	กลับไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ	ปัญหากลับกลายเป็นคำาถามที่ว่า	

“เรียนจบแล้วอยากทำางานท่ีไหน?”	เพราะปัจจัยในการเลือกงานประจำา	กลับไม่ใช่การหางานตามท่ีถนัด	แต่

เป็นการเลือก	‘รูปแบบ’	การทำางานที่ต้องการต่างหาก	

	 		น่าสนใจว่าปัญหานี	้มกัเกิดข้ึนกับคนเจนวาย	(Gen	Y)	หรอืเรยีกอกีอย่างว่ามลิเลนเนยีล	(Millennials)

คือคนท่ีเกิดระหว่างปี	 พ.ศ.	 2523	 -2540	 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเก่ียวกับความต้องการในการทำางาน

ประจำาที่ไม่เหมือนวัยอื่นๆ	 เนื่องจากความต้องการหลายอย่างที่ค่อนข้างสูง	 ไม่ว่าจะเป็นตัวงานตอบโจทย์

ความสามารถของตัวเอง	งานไม่ซำา้ซากน่าเบือ่	เวลาทำางานยืดหยุ่นได้	มเีวลาส่วนตัว	ได้เงนิเดือนพอใช้จ่าย	

และอีกร้อยเหตุผลมากมายตามที่แต่ละคนต้องการ		

	 บรรดานายจ้างหลายรายถึงขั้นต้องระวังในการรับคนเจนวายเหล่าน้ีเข้ามาทำางาน	แม้จะทำางานเก่ง

หรือดีขนาดไหน	แต่หากขาดความเชื่อมั่นไว้ใจในองค์กรแล้ว	ผลลัพธ์ของการทำางานก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับ

เงนิเดอืนทีต้่องจ่ายไป	ซึง่แน่นอนว่าพวกเขาพร้อมจะเปลีย่นงานได้ทุกเมือ่	แตกต่างจากคนเจนเบบีบ้มูเมอร์

(Baby	Boomer)	ที่เกิดระหว่างปี	พ.ศ.	2489	-	2507	ที่มีชีวิตเพื่อการทำางานเพียงอย่างเดียวและจงรักภักดี

ต่อองค์กรอย่างมาก	เหน็ได้จากส่วนใหญ่ทีม่กัจะทำาอาชพีรับราชการ	โดยมอีายุงานไม่ตำา่กว่า	10	ปี	

	 จากรายงาน Millennial Workers Want Free Meals and Flex Time โดย Karen Roberts “เหตุผลที่

คนเจนวายเปลี่ยนงาน คือต้องการเงินเดือนที่มากขึ้นและบรรยากาศใหม่ๆ ในการทาํงาน รวมไปถงึการมอง

หาสถานทีท่าํงานทีม่ทีกุอย่างครบครนัและยืดหยุ่นการทํางาน ซึ่งทุกอย่างต้องตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องการได้” 

	 แล้วงานรูปแบบไหนล่ะ	ที่คนเจนวายต้องการจริงๆ

	 จากเหตุผลทัง้หมดทีก่ล่าวมาข้างต้น	คงยากจะหาบรษิทัดีๆ	ทีส่ามารถตอบสนองทกุอย่างทีต้่องการได้	

ทางออกจงึมเีพียงการสร้างโอกาสในการทำางานข้ึนมาเอง	โดยไม่ต้องพ่ึงพาการจ้างงานจากบรษิทั	ทางออก

ที่ว่าสามารถแบ่งออกมาได้ดังต่อไปนี้	

 Freelance (ฟรีแลนซ)	เรียกอีกอย่างว่า	อาชีพอิสระ	นับเป็นทางเลือกของการทำางานที่สามารถเลือก

รับงานต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง	โดยว่าจ้างจบเป็นงานๆ	ไป	แถมสถานที่และเวลาทำางานก็ไม่ใช่อุปสรรค	เพียง

แค่มีงานส่งตรงตามเวลาก็เพียงพอแล้ว	

 SME (เอสเอ็มอี)	หรือ	การประกอบการธุรกิจขนาดย่อม	ท่ีบรหิารงานทุกอย่างโดยเจ้าของเอง	ไม่ว่าจะ

เป็นเงินลงทุน	ไอเดียสินค้า	การจัดการทุกอย่าง	และผลกำาไรทั้งหมดก็เป็นของเจ้าของเอง	

 Startup (สตารทอัพ)	 เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคนท่ีริเริ่มทำาธุรกิจขนาดเล็กด้วยตนเอง	 โดยที่

รูปแบบของธุรกิจนั้นๆ	 สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้กับโลกได้	 และยัง

สามารถสร้างผลกำาไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย		

	 รูปแบบงานทั้ง	3	ประเภทนี้	เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่คนเจนวายอยากทำามากที่สุด	ณ	ช่วงเวลานี้	

	 เนื้อหาต่อไปนี้อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกสิ่งที่อยากทำา	หรืออาจดับความฝันอย่างหนึ่ง	

แล้วหันไปเริ่มต้นใหม่กับอีกทางเลือกหนึ่งก็เป็นได้	 แต่ถึงแม้จะเป็นทางท่ีเลือกเอง	 ก็ไม่ได้หมายความว่า

ทุกอย่างจะเป็นไปตามท่ีต้องการเสียหมด	 เลือกได้ก็ย่อมต้องแลกมาด้วยความจริงอันโหดร้าย	 เพราะโลก

ของการทำางานจริงไม่เคยปรานีใครอยู่แล้ว	

	 สู้ต่อไป	วัยรุ่นไทย!		
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ทุกวันน้ี ‘ฟรีแลนซ์’ ไม่ใช่ค�าใหม่
ใ น สั ง ค ม ไ ท ย อี ก ต่ อ ไ ป  เ ร า
ต่ า ง รั บ รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ต ร ง กั น ว่ า  
ฟรีแลนซ์คือค�าเรียกกลุ่มคนที่มี
ทักษะการท�างานเฉพาะทาง เช่น 
ออกแบบ วาดภาพ เขียนหนังสือ 
แปลภาษา เขียนโปรแกรม ฯลฯ และ
ไม่ต้องการอยู่ในกรอบของระบบ
มนุษย์เงินเดือน

cover
เรื่อง :

สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

ที่มาของคำาว่าฟรีแลนซ์

ข้อมูลจากรายการกระจกหกด้าน-
บานใหม่ ตอน ‘ฟรแีลนซ์ คนพนัธุใ์หม่ 
ไร้สังกัด’ กล่าวถึงที่มาของค�าว่า 
Freelance ซ่ึงปรากฏขึ้นครั้งแรก
ในนิยายอิงประวัติศาสตร ์ เ ร่ือง 
Ivanhoe แต่งโดย Sir Walter Scott 
เผยแพร่ครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1820 ใน
นิยายเรื่องน้ี Freelance หมายถึง
อัศวินที่ใช้หอกต่อสู้บนหลังม้า โดย
ไม่ได้สังกัดขุนนางใดๆ อย่างอัศวิน
ทั่วไปในยุคเดียวกัน แต่เลือกรับจ้าง
ต่อสู ้ตามความต้องการของตน
อย่างอิสระ ต่อมาค�านี้จึงถูกน�ามา
ใช้เรียกผู้ที่ท�างานรับจ้างอิสระแบบ
ไม่สังกัดหน่วยงานใดๆ 

ฟรีแลนซ์
ทางเลือกที่ต้องแลก
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	 ความยืดหยุ่นในการกำาหนดเวลาและสถานทีท่ำางานของตัวเองได้อยา่งอสิระ	เปน็

แม่เหล็กสำาคัญท่ีดึงดูดให้หลายล้านคนทั่วโลกก้าวเข้าสู่สังเวียนฟรีแลนซ์	 โดยเฉพาะ

แรงงานเจนวาย	ท่ีมทีศันคติต่อการทำางานเปลีย่นไปจากผูใ้หญ่ยุคก่อนหน้าอย่างชัดเจน	

	 ในขณะท่ีคนรุ่นพ่อแม่ยอมทำางานหนักหรือน่าเบื่อเพ่ือแลกกับเงินเดือนและ

สวัสดิการที่มั่นคง	 คนเจนวายซึ่งเติบโตมากับเทคโนโลยีและโลกของข้อมูลข่าวสาร

ท่ีกว้างขวางไร้ขอบเขต	กลับมองว่าความสุข	สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว	 ความ

พึงพอใจในงาน	 และการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 คือปัจจัยสำาคัญอย่างย่ิงในการทำางาน	 

พวกเขาจึงมองหาทางเลือกในการออกแบบวิธีทำางานที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์	และ

ไม่ยึดติดกัับโครงสร้างการทำางานแบบเดิมๆ	อีกต่อไป	

	 นอกจากน้ี	รายไดก็้เปน็อีกสิง่หนึง่ทีด่งึดดูใจ	เพราะมฟีรแีลนซจ์ำานวนไมน่อ้ยทีฝ่มีอื

โดดเด่นจนสามารถหาเงินได้มากกว่าการทำางานประจำาหลายเท่าตัว	และยังได้พิสูจน์

ศักยภาพของตัวเองผ่านผลงานอย่างเต็มที่อีกด้วย	

เหตุผลที่คนรุ่นใหม่อยากเป็นฟรีแลนซ์

	 อาชีพฟรีแลนซ์ได้รับความนิยมอย่างมากในศตวรรษท่ี	 21	 จนสื่อระดับโลก 

หลายสำานักคาดการณ์ว่า	อีกไม่นานฟรีแลนซ์น่าจะกลายเป็นรูปแบบการทำางานหลัก

ของคนรุ่นใหม่ในอนาคต	ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการสำารวจพบว่า	ปัจจุบัน	1	ใน	3	

ของแรงงานทั้งประเทศประกอบอาชีพฟรีแลนซ์	 และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนสูงขึ้น

เป็นครึ่งหนึ่งภายในห้าปีข้างหน้า	 ส่วนในประเทศไทยก็มีข้อมูลทางสถิติท่ีน่าสนใจ 

เปิดเผยออกมาเมือ่ปี	2556	ว่า	ประเทศไทยมฟีรแีลนซ์มากถึง	111,983	คน	หรอืคดิเป็น	 

6%	 ของแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	 โดยปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให ้

คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพฟรีแลนซ์กันมากขึ้น	แบ่งได้เป็นสามส่วนหลักๆ	คือ	

	 1.	 ลักษณะนิสัยของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำางานสูง	 ไม่ชอบ

การผูกมัดจากองค์กร

	 2.	 การปรับตัวขององค์กรขนาดใหญ่ท่ีพยายามลดขนาดขององค์กรลง	ด้วยการ

หันมาจ้างงานฟรีแลนซ์มากข้ึนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย	ซึ่งนอกจากจะมีข้อดีเรื่องการไม่ต้อง

จ่ายค่าสวัสดิการต่างๆ	แล้ว	ยังได้งานที่มีประสิทธิภาพและความหลากหลายมากขึ้น

ด้วย	หากไม่พอใจในผลงานก็สามารถเปลี่ยนไปจ้างฟรีแลนซ์คนอื่นได้	 โดยไม่ต้องมี

ภาระผูกพันในระยะยาว	

	 3.	ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายในการ

ทำางานหรือส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตที่เอื้ออำานวยต่อการทำางานนอกระบบมากย่ิงขึ้น

เท่านัน้	แต่ยังรวมถึงการได้รบัข้อมลูข่าวสารจากทัว่โลกอยู่ตลอดเวลา	ทำาให้คนยุคใหม่

มองเห็นโอกาสมากขึ้นว่า	พวกเขาสามารถใช้ทักษะเด่นของตัวเองสร้างรายได้ได้ง่าย

กว่ายุคก่อน	จึงต้องการขยายขอบเขตการหารายได้ของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่จุดประกายกระแสฟรีแลนซ์
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	 เมือ่ต้นเดอืนกันยายน	2558	ทีผ่่านมา	ภาพยนตร์เรือ่ง	ฟรแีลนซ์.. ห้ามป่วย 

ห้ามพัก ห้ามรักหมอ จากค่ายจีทีเอช	กำากับโดยนวพล	ธำารงรัตนฤทธิ์	 ผู้กำากับ

ภาพยนตร์อนิดีช้ือ่ดงั	ได้จดุประกายให้มีการพูดคุยถึงอาชพีฟรแีลนซ์ในสือ่ต่างๆ	

อย่างแพร่หลาย	 จนกลายเป็นกระแสฟรีแลนซ์ฟีเวอร์อยู่พักใหญ่	 คนทำางาน 

ฟรีแลนซ์หลายคนท่ีได้ไปดู	 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 “โคตรตรงกับชีวิต!”

โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าถ้าปฏิเสธงาน	ก็อาจทำาให้โอกาสได้งานในครั้งต่อๆ	 ไป

หลุดลอย	 ยุ่น	 (ซันน่ี	 สุวรรณเมธานนท์)	 พระเอกของเรื่องจึงตอบรับทุกงานที่

ถาโถมเข้ามาและโหมทำางานหนักจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณป่วยในที่สุด

	 ภาพยนตร์เรือ่งนีส้ะท้อนชวิีตจรงิให้เห็นว่า	ฟรแีลนซ์ไม่ใช่ทางเลอืกสำาหรับ

คนรักความสบาย	 โหยหาอิสระเพียงอย่างเดียว	 แต่ฟรีแลนซ์ที่ดีต้องแข็งแกร่ง	

อดทน	และมีวินัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนทำางานประจำา	หรือเผลอๆ	อาจจะต้อง

มากกว่าด้วยซำ้า	เพราะต้องคอยเคี่ยวเข็ญ	และควบคุมตัวเองอยู่ตลอดเวลา	

	 มนุษย์เงินเดือนหลายคน	มักคิดอยากลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์เมื่อรู้สึก

เบื่อหน่ายงานประจำา	 และกล่าวโทษปัจจัยภายนอกต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพ

แวดล้อมของออฟฟิศ	 เพื่อนร่วมงาน	 เจ้านาย	แต่มักไม่ค่อยพิจารณาว่าตัวเอง

กำาลังทำางานแบบเช้าชามเย็นชามให้ผ่านไปวันๆ	อยู่หรอืไม่	 ถ้าเป็นเช่นน้ันการ

ลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์อาจไม่ใช่ทางออกท่ีถูกต้องเท่าไรนัก	 เพราะถ้าไม่มี

ศกัยภาพในการแข่งขนัมากเพียงพอก็ยากทีจ่ะยืนระยะอยู่ในสนามแข่งขนัน้ีได้	

ถ้าจะให้ดเีราควรลาออกมาเป็นฟรแีลนซ์ด้วยความรูส้กึว่าความสามารถท่ีมน่ีา

จะพาเราไปได้ไกลกว่างานประจำาที่ทำาอยู่มากกว่า

ความจริงของฟรีแลนซ์

	 ลักขณา	ปันวิชัย	หรือ	คำา	ผกา	นักเขียนอิสระและพิธีกรในสถานีวอยซ์ทีวี	

เคยพูดถึงการทำางานในฐานะฟรีแลนซ์ของเธอไว้ว่า	 “เมื่อเลือกเป็นฟรีแลนซ์	

ต้องเดินหน้าชนตะลุยทำางานและแบกรับความเสี่ยง	ถ้าเลือกอิสรภาพ	ราคาท่ี

ต้องจ่ายก็คือความเสี่ยง”	

	 คนส่วนใหญ่เมือ่พูดถึงการทำางานในลกัษณะฟรีแลนซ์	ก็มกัจะนกึถึง	‘ความ

อิสระ’	 ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ	 อยากทำางานเวลาไหนก็ได้	 งานไหนไม่อยากทำา

ก็ไม่ต้องรับ	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 แม้ไม่มีกรอบโครงสร้างของงานประจำา

มาควบคุม	แต่ฟรีแลนซ์ก็ยังต้องถูกควบคุมโดยเงื่อนไขต่างๆ	 ของงานเช่นกัน	 

อกีทัง้ยังต้องแบกรบัความเสีย่งมากมายอย่างที	่คำา	ผกา	ได้กล่าวไว้	ทัง้เรือ่งความ 

ไม่มั่นคงด้านรายได้	 การถูกเบี้ยวเงิน	 ชีวิตที่ไร้สวัสดิการและปราศจากการ

คุ้มครองทางกฎหมายที่ชัดเจน

	 ฟรีแลนซ์บางคนต้องทำางานหนักและได้เงินน้อยกว่าพนักงานออฟฟิศ 

เสียอีก	 เพราะผลงานคือเง่ือนไขสำาคัญท่ีทำาให้พวกเขาถูกเลือก	ท่ามกลางการ

แข่งขันกับเพ่ือนร่วมอาชีพมากมาย	 หากผลงานไม่โดดเด่นพอ	 ทำางานไม่มี

ประสิทธิภาพ	หรือทำาพลาดเพียงครั้งเดียว	 โอกาสได้งานคร้ังต่อๆ	 ไปก็อาจจะ

หายไปในพริบตา	

วิถีฟรีแลนซ์ไม่ได้เหมาะกับทุกคน
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	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2558	แบ๊งค์	งามอรุณโชติ	อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ให้ความเห็นเก่ียวกับฟรีแลนซ์	 ไว้ใน

งานเสวนา	‘#แรงงานหนักมาก	#ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน	:	จากขบวนการแรงงาน	ถึงการ

เติบใหญ่ของ	Gen	 Y’	 ว่า	 “กระแสของฟรีแลนซ์อาจเป็นกระแสของคนเมืองหรือ

คนท่ีมีฐานะทางบ้านดี	เพราะถ้าเลือกได้	แรงงานท่ีไม่ได้เติบโตมาในครอบครวัทีม่ี

กำาลังทรัพย์มากมายก็ยังคงให้ความสำาคัญกับความมั่นคงของอาชีพ	จากผลสำารวจ

พบว่า	 70%	ของคนท่ีเลือกมาเป็นฟรีแลนซ	์จะเป็นฟรีแลนซ์ก็ต่อเมื่อท่ีบ้านมีพ่ีหรือ

น้องที่พร้อมทำางานมั่นคงอย่างน้อยหนึ่งคน”

	 ในงานเสวนาเดียวกัน	อ.ศิโรตม์	 คล้ามไพบูลย์	 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์	 ได้

แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า	 “ภาครัฐควรดูแลแรงงานฟรีแลนซ์	 โดยเฉพาะเรื่อง

สวสัดกิาร	ทัง้แรงงานในระบบและนอกระบบ	เพ่ือให้ทกุคนได้รบัสทิธิประโยชน์	เหมาะ

สมกับสภาพทางสังคมในยุคปัจจุบัน”

	 ผู้เขียนเองในฐานะที่ทำางานฟรีแลนซ์มาเกือบสามปี	ก็เห็นด้วยกับ	อ.แบ๊งค์และ

อ.ศโิรตม์เช่นกัน	เพราะเท่าทีพิ่จารณาจากตวัเอง	เหตผุลท่ีกล้าตดัสนิใจเป็นฟรแีลนซ์

ก็เน่ืองจากทุกวันน้ียังอาศัยอยู่กับครอบครัว	 โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ	

ภายในบ้าน	ยังไม่ต้องเลี้ยงดูบุพการี	และยังไม่มีภาระในการผ่อนทรัพย์สินมูลค่าสูง

อย่างบ้านหรือรถ	 ซึ่งเพ่ือนรอบตัวท่ีประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หลายๆ	คนก็มีวิถีการ

ดำาเนินชีวิตใกล้เคียงกัน	แทบไม่มีใครเลยที่มีชีวิตปากกัดตีนถีบแล้วเลือกเดินทางนี	้

ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่เติบโตในครอบครัวระดับชนชั้นกลางข้ึนไป	พ่อแม่มี

ฐานะพอสมควรและพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน	

	 แต่ใช่ว่าพวกเขาจะหวังพ่ึงพิงครอบครัวตลอดไป	การพยายามผลักดันตัวเอง

ไปให้ถึงจุดที่มีรายได้มั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักแก่ครอบครัวได้	 เป็นเป้าหมาย

สำาคัญท่ีฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ตระหนัก	 ไม่ต่างกับความใฝ่ฝันในการได้เลื่อนตำาแหน่ง

ของมนุษย์เงินเดือน	

	 นอกจากเรื่องเงินๆ	ทองๆ	ที่ต้องคำานึงถึงแล้ว	อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือการ

พัฒนาศกัยภาพตวัเองอยู่เสมอ	และหมัน่หาโอกาสออกไปสร้างความสมัพันธ์	พบปะ	

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	กับผู้คนที่ทำางานในแวดวงเดียวกันบ้าง	 เพราะลักษณะ

งานของฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่มกัเป็นการทำางานคนเดยีว	ซึง่ข้อดคีอืเราสามารถมสีมาธิ

จดจ่อกับการได้อย่างเต็มท่ี	และกำาหนดช่วงเวลาทำางานเองได้ตามความถนัด	แต่

ข้อเสียที่ตามมาคือ	หากเป็นเด็กจบใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำางานมาก่อน	แล้ว

ตดัสนิใจกระโจนสูส่นามฟรแีลนซ์ทนัที	ก็อาจขาดโอกาสในการเรยีนรูง้านจากหวัหน้า

หรือรุ่นพี่ในองค์กร	และเมื่อทำางานคนเดียวไปนานๆ	ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ผู้อื่น	ก็อาจทำาให้มิติในการสร้างสรรค์ผลงานไม่กว้างขวางเท่าที่ควร	

	 โจทย์สำาคญัทีค่นทำางานฟรแีลนซ์จะต้องตรวจสอบตวัเองอยู่เสมอคอื	เราเป็นคน

ทำางานที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน	 เพราะวันหนึ่งถ้ามาตรฐานในการทำางาน

ตกตำ่าลง	เราอาจไม่ใช่ผู้ถูกเลือกอีกต่อไป

	 ข้อจำากัดสำาคัญของฟรีแลนซ์คือเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้	 บางเดือนเราอาจมี

รายรบัอูฟู่้ทะลไุปถงึหลกัแสนบาท	แต่บางเดอืนก็อาจไม่มเีงินเข้ามาเลยสักบาทก็เป็นได้

ฉะนั้น	 การออมอย่างถูกวิธีจึงเป็นส่ิงที่ฟรีแลนซ์มืออาชีพไม่ควรละเลย	 กฎเหล็กที่

นักวางแผนการเงินแนะนำาเสมอ	 ไม่ว่าจะสำาหรับคนทำางานประจำาหรืองานฟรีแลนซ	์

นัน่คอื	‘การออมก่อนใช้’	เมือ่มรีายรบัเข้ามาควรแบ่งสรรปันส่วนไว้เป็นเงนิออมก่อนทีจ่ะนำา

ไปใช้จ่ายอยู่เสมอ	ซึ่งมนุษย์เงินเดือนทั่วไปอาจจะออมประมาณ	10	-	30%	ของเงินเดือน	

แต่สำาหรบัฟรแีลนซ์	 ถ้าเป็นไปได้ควรออมให้อยู่ราวๆ	50%	ของรายได้	 เพ่ือกันเงนิไว้สำาหรับ

เดอืนท่ีมรีายได้ตำา่กว่าเกณฑ์	และก่อหน้ีให้น้อยทีส่ดุ	รวมถึงจดรายละเอยีดการใช้จ่ายเงนิ

ไว้เสมอ	เพ่ือตรวจสอบนสิยัการใช้เงนิของตนเอง	จะได้ลดความฟุ่มเฟือยลงไปได้บ้าง	และ

อย่าลมืบันทกึไว้ด้วยว่าเรารบัเงนิจากบรษิทัไหน	 เป็นจำานวนเงนิเท่าไหร่	 มีการหักภาษี	ณ	 

ที่จ่ายหรือไม่	การบันทึกรายรับนอกจากจะช่วยอำานวยความสะดวกในการคำานวณภาษี

ปลายปีแล้ว	ยังทำาให้เราไม่ลืมด้วยว่าผู้ว่าจ้างคนไหนยังไม่จ่ายเงิน	ข้อนี้สำาคัญมาก!	

	 หากคิดทำางานฟรีแลนซ์ในระยะยาว	 จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษาการออมเงินใน 

รปูแบบต่างๆ	การวางแผนเกษยีณ	และเรือ่งภาษอีย่างละเอยีด	เพราะฟรแีลนซ์ต้องจดัการ

รายละเอยีดเหล่าน้ีด้วยตวัเองท้ังหมด	ต่างจากพนกังานบรษิทัท่ีมผีูเ้ชีย่วชาญในองค์กรคอย 

ให้คำาแนะนำา	ในประเดน็เรือ่งของภาษ	ีฟรแีลนซ์หลายคนมกัเข้าใจผดิว่าเมือ่รบัค่าจ้างและ

ถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	3%	เท่ากับได้จ่ายภาษีเรียบร้อยแล้ว	จึงไม่ได้ดำาเนินการยื่นภาษีเมื่อ

ถึงกำาหนด	ทำาให้บางคนเกิดกรณีนำาส่งภาษีไม่ครบถ้วน	 ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังและมี

ค่าปรับตามมาอีกมากมาย	ความปวดหัวเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแลกมากับอิสระทั้งสิ้น	

	 ด้านการออมเงนิทีเ่หมาะสมสำาหรบัฟรแีลนซ์นัน้	ธนาคารกรงุศรอียุธยา	ได้แนะนำาไว้ใน

บทความ	‘เคล็ดลับบริหารเงินสำาหรับผู้ไม่มีรายได้ประจำา	ฉบับฟรีแลนซ์’	ว่า	ฟรีแลนซ์ควร

จะสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองด้วยการทำาประกันชีวิตและประกันสุขภาพเอาไว้	 และ

ควรมีเงินสดสำารองฉุกเฉินประมาณ	6	เท่าของรายได้ที่หาได้ต่อเดือน	เช่น	ถ้าเฉลี่ยแล้วทั้ง

ปีมีรายได้ตกเดือนละ	20,000	บาท	ก็ควรมีเงินสดสำารองฉุกเฉินอย่างน้อย	120,000	บาท	

เผื่อกรณีที่บางช่วงไม่มีใครจ้างงาน	หรือเกิดอุบัติเหตุ	 เจ็บป่วยกะทันหัน	จนเป็นเหตุให้ไม่

สามารถทำางานได้ชั่วคราว	

	 อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ	ทองๆ	ของฟรีแลนซ์คือ	เมื่อเปรียบเทียบ

กับคนท่ีทำางานประจำา	 ซึ่งมีระบบการข้ึนเงินเดือนอย่างชัดเจน	และส่วนใหญ่ก็มักจะได ้

เงนิเดือนสงูข้ึนเมือ่ย้ายบรษิทั	อกีท้ังหลายๆ	บรษิทัยังมโีบนัสปลายปีเป็นของขวัญให้ชืน่ใจ

อกีด้วย	ในขณะทีฟ่รแีลนซ์น้ัน	ถ้าไม่ได้ทำาธุรกิจส่วนตวัหรอืลงทุนในช่องทางอืน่ๆ	เพ่ิม	ก็จะ

มรีายได้จากค่าจ้างเพียงอย่างเดยีว	ซึง่ถ้ายังทำางานรปูแบบเดมิไปเรือ่ยๆ	โดยไม่ขยับขยาย

ช่องทางในการหาเงินเพ่ิมเติม	 รายได้ก็จะหยุดอยู่เท่าเดิม	 ต่างจากคนทำางานประจำา

ที่รายได้มักเพ่ิมขึ้นตามอายุงาน	ฟรีแลนซ์จึงต้องต่อยอดด้วยการใช้ประสบการณ์และ 

คอนเนกชั่นหาช่องทางทำาเงินให้งอกเงย	หรือขยับขยายไปสู่การประกอบธุรกิจส่วนตัว	 

หากอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 ส่วนเรื่องของสวัสดิการ	 เมื่อเลือกที่จะมีอิสระก็ต้องยอมรับเงื่อนไขชีวิตไร้สวัสดิการ	

ด้วยการสะสมเงินออมไว้มากๆ	รวมถึงรักษาวินัยการใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดและศึกษาการ

ลงทุนในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 เงินฝากดอกเบี้ยสูง	กองทุนรวม	หรือหุ้นเพ่ิมเติม	แม้ปัจจุบัน

รัฐบาลจะมีโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ	 ออกมารองรับการวางแผนเกษียณสำาหรับ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	 โดยเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครได้ตั้งแต่วันที่	 20	สิงหาคม	

2558	แต่ฟรีแลนซ์หลายคนก็มองว่า	กองทุนดังกล่าวจัดต้ังขึ้นมาเพ่ือรองรับการออมของ

แรงงานนอกระบบหาเช้ากินคำ่าที่มีรายได้ไม่สูงนัก	 เพราะให้ออมได้ไม่เกินปีละ	 13,200	

บาท	และเงินบำานาญที่จะได้รับไปตลอดชีพหลังจากอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์นั้น	เมื่อเทียบ

กับอตัราเงนิเฟ้อ	ถึงจะไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้สงูนัก	จงึเหมาะท่ีจะเป็นทางเลอืกหนึง่ควบคู่ไป

กับการออมรูปแบบอื่นๆ	มากกว่า

บริหารเงินสไตล์ฟรีแลนซ์ ฟรีแลนซ์มั่นคงได้จริงหรือแค่กระแส

บทความ ‘ฟรีแลนซ์’ เปลี่ยนโลก เทรนด์ร้อนคนท�างาน www.bangkokbiznews.com
บทความ “ชีวิตจริง” ฟรีแลนซ์ ห้ามอู้ ห้ามพัก ห้ามไม่รับงาน www.prachachat.net
บทความ #ท�างานหนักมาก : มนุษย์เงินเดือนหรือฟรีแลนซ์? ทางเลือกของเด็ก Gen Y 
krungthep.coconuts.co
สกู๊ปข่าว ‘ฟรีแลนซ์’ อาชีพของอนาคต โดย ศศิวรรณ โมกขเสน news.voicetv.co.th
สกู๊ปข่าว แรงงานหนักมาก ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน news.voicetv.co.th
รายการ “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “ฟรีแลนซ์ คนพันธุ์ใหม่ไร้สังกัด” ออกอากาศวันที่ 
29 ตุลาคม 2558

อ้างอิง :
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Freelance	Economics	หรอืเรยีกอกีอย่างได้ว่าเป็น	Gig	Economy	

หมายถึงคอืระบบเศรษฐกิจท่ีมรีปูแบบสำาหรบัการว่าจ้างแบบใหม่

คือเน้นแค่รับงานมาทำาเป็นคร้ังๆ	 ตามความต้องการของตัวเอง	

(on	 demand)	นั่นหมายความว่า	 คนทำางานย่อมได้รับอิสระใน

การทำางานอย่างเต็มที่และไม่ต้องคำานึงถึงเวลางานแบบเดิมๆ	

ลกัษณะของงานส่วนใหญ่จงึเป็นแบบชัว่คราวไม่เตม็เวลา	ผูว่้าจ้าง 

เลือกรับงานความสมัครใจโดยไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมๆ	 ท่ี

ลูกจ้างจะต้องน่ังพิมพ์งานต๊อกแต๊กอยู่ในบริษัทเหมือนอย่างท่ี

เราเคยคิดๆ	กัน	

	 Freelance	Economics		ครอบคลมุไปถึงการมองในมติขิองงาน

บางอย่างท่ีมีช่วงระยะการทำางานท่ีค่อนข้างสั้น	ตรงน้ีเองที่ทำาให ้

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า	การว่าจ้างพนกังานประจำามาทำางาน

เพียงแค่ชิ้นสองชิ้นคงจะต้องขาดทุนแน่นอน	 สอดคล้องกับชาว

ฟรีแลนซ์ท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ว่าจ้างรายใหญ่ในระบบ

เศรษฐกิจได้อย่างพอดิบพอดีว่า	การว่าจ้างตัวฟรีแลนซ์สามารถ

ทำางานได้ตามที่ต้องการ	 อีกท้ังยังคงสถานะภาพที่ตัวเองเป็นทั้ง 

ผู้ว่าจ้างและเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบในคราวเดียว	

	 สิ่งสำาคัญที่เติบโตควบคู่กับชาวฟรีแลนซ์คือ	‘อินเทอร์เน็ต’	ซึ่ง

นบัได้ว่าเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีช่วยนำาเสนอให้กลุม่คนทีท่ำางานฟรแีลนซ์

มีความน่าสนใจและดึงดูดการว่าจ้างของผู ้ประกอบการเพ่ิม

มากขึ้น	 เพราะในขณะท่ีทุกอย่างออนไลน์หมด	ทุกคนสามารถ

แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่	 ท้ังการเขียน

บทความลงบล็อกต่างๆ	 การทำางานศิลปะบางประเภท	การตัด

ต่อวิดีโอ	 รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมและการออกแบบเว็บไซต์	

	 คาดว่าในอนาคต	Freelance	Economics	น่าจะเติบโตขึ้น

เรื่อยๆ	 ตามเทคโนโลยีที่มีการเจริญก้าวหน้ามากขึ้น	 เพราะตัว

เทคโนโลยีเหล่าน้ีเองจะช่วยให้ชาวฟรีแลนซ์สามารถหางานท่ี

เหมาะสมกับทักษะของตัวเองได้ง่ายกว่าเดิม

Freelance Economics 
รูปแบบเศรษฐกิจแนวใหม่จากฟรีแลนซ์ 

54 million
        peoples

Freelancing
in America 2015



ชนเผ่าเร่ร่อนแห่งยุคดิจิทัล (Digital No-
mad) แค่อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ก็
เพียงพอแล้ว

จากผลสำารวจตลาดของคนทีป่ระกอบอาชพีฟรีแลนซ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ทีม่ชีือ่ว่า	

Freelancing	in	America	2015	ทำาให้เราได้เหน็ถงึถึงข้อมลูท่ีน่าสนใจอยู่หลายข้อ	และ

บอกให้เรารูว่้ามจีำานวนคนทีท่ำางานฟรแีลนซ์อยูม่ากถึง	54	ล้านคน	หรอืเทียบเป็นสดัส่วน

เป็น	34%	ของจำานวนแรงงานท้ังหมดในประเทศ	และจาก	60%	ของคนทำางานฟรแีลนซ์

อธิบายเพ่ิมเติมว่าพวกเขาตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์เอง	และท่ีน่าสนใจคือ	ครึ่งหน่ึงของ

คนที่ทำาอาชีพฟรีแลนซ์ทั้งหมดบอกว่า	 งานที่ตนเองทำามีความอิสระและความยืดหยุ่น

มากกว่างานประจำา	ส่วนรายได้จะมากหรือน้อย	พวกเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อ

ชีวิตชาวฟรีแลนซ์เสียเท่าไร

	 จากเดิมท่ีเรามีความคิดว่าชาวฟรีแลนซ์จะต้องเหมือนในภาพยนตร์เรื่อง  
ฟรีแลนซ์.. ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ ที่ต ้องน่ังหลังคดหลังแข็งอยู ่หน้า 

คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา	 แต่ในผลสำารวจได้แบ่งฟรีแลนซ์ที่แตกต่างกันออกเป็น 

	5	ประเภทคือ

1.  Independent Contractors	 (มีสัดส่วน	36%)	ลักษณะของฟรีแลนซ์ประเภทนี้คือ	

พวกเขาจะรับงานเป็นชิ้นๆ	และไม่ได้มีผู้ว่าจ้างเป็นของตัวเอง	 เรียกได้ว่าเป็นรูปร่าง

หน้าตาฟรีแลนซ์ตามภาพจำาที่ทุกๆ	คนเข้าใจ

2.  Moonlighters	 (มีสัดส่วน	 25%)	 สำาหรับคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจำา

อยู่แล้ว	 ก่อนจะมารับทำางานบางงานเหมือนชาวฟรีแลนซ์	 เรียกติดตลกง่ายๆ	 ว่าเป็น 

ฟรีแลนซ์แบบพาร์ทไทม์ก็ได้เหมือนกัน	

3.  Diversified Workers	(มสีดัส่วน	26%)	คนกลุม่นีจ้ะมแีหล่งรายได้หลายช่องทาง	พวก

เขาอาจจะมรีายได้จากท้ังการเป็นพนกังานประจำาและจากการเป็นฟรแีลนซ์ควบคู่กันไป	

4.  Temporary Workers (มีสัดส่วน	9%)	เป็นกลุ่มคนที่มักจะมีผู้ว่าจ้างเพียงรายเดียว

เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	 ช่วงหนึ่ง	 ชาวฟรีแลนซ์จะกลายเป็นพนักงานประจำาให้กับผู้ว่า

จ้างจนกว่างานจะเสร็จนั่นเอง	

5.  Freelance Business Owner (มีสัดส่วน	5%)	มีลักษณะที่แตกต่างจากฟรีแลนซ์

กลุ่มอื่นๆ	ตรงที่ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเองด้วย	และเรียกได้ว่าตัวเองเป็นฟรีแลนซ์ที่

มีลูกจ้างที่เป็นฟรีแลนซ์ภายในกิจการของตัวเองอีกทอดหนึ่ง

ตามวิถีการทำางานที่ปรับเปลี่ยนไปเพ่ือให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ ่นใหม่	 คำาว่า	

‘ดิจิทัล	นอแมด	(Digital	Nomad)’	จึงเป็นเหมือนคำาเรียกที่แทนกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสำาหรับการทำางานและไม่ได้จำากดัพืน้ทีใ่นการทำางานของตนเอง	พวกเขาชอบ

เปลีย่นแปลงสถานทีท่ำางานไปเรื่อยๆ	โดยอาจจะเป็นที่บ้านของตัวเอง	ร้านกาแฟ	หรือที่

ใดๆ	ก็ได้ที่มี	Wifi	ไว้บริการพวกเขาอยู่ตลอดเวลา	ชาวดิจิทัล	นอแมดจึงให้ความสำาคัญ

กับสถานที่เป็นหลัก

	 น่าสนใจว่ามีเว็บไซต์หนึ่งท่ีรวบรวมเก่ียวกับสถานที่ท่ีน่าสนสำาหรับคนทำางาน

อิสระหรอื	ทีม่ชีือ่ว่า	Nomadlist	ภายในเวบ็ไซต์จะคอยจดัอนัดับเมอืงและสถานทีต่่างๆ	 

ทั่วทุกมุมโลกเพื่อหาท่ีที่เหมาะสมสำาหรับการเป็นออฟฟิศของดิจิทัลนอแมด	 ขณะนี้	 

เมืองท่ีได้คะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ	 1	 คือเมือง	 Les	 Palmas	Gran	 Canaria	

ของประเทศสเปน	ส่วนอันดับท่ี	 2	และ	3	 ในตอนน้ีคือ	กรุงเทพฯ	และเชียงใหม่	 ของ

ประเทศไทยตามลำาดับ	และรวมไปถึงอันดับที่	5	และ	6	ที่เป็นเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย

บ้านเรา	ซึ่งก่อนหน้านี้	จังหวัดเชียงใหม่เคยติดอับดับ	1	ของเว็บไซต์นี้ด้วย

ผลสำารวจของ
ตลาดฟรีแลนซ์ในอเมริกา

บทความ Gig Economy www.bangkokbiznews.com
บทความ ท�าไม!? เชียงใหม่ จึงติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองน่าอยู่: ที่นิยมของ ดิจิทัล นอแมด  
www.fpri.or.th
บทความ Freelance Economy www.investopedia.com
บทความ ความท้าทายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 www.stou.ac.th
บทความ Freelancing in America 2015 www.freelancersunion.org

อ้างอิง :

digital nomad

54 million
        peoples

Freelancing
in America 2015



014

ฟรีแลนซ์ฟรีสไตล์

นนทัช
พรหมศรี

นนทัชอยากตีสเลท คลิปโปรโมต
หนังสั้นเรื่อง มั่นใจว่าคนไทยเกิน 
1 ล้านคนเกลยีดเมธาว ีของ เต๋อ - 
นวพล ธ�ารงรตันฤทธ์ิ ท�าให้หลาย
คนในโลกโซเชียลรู้จักหนุ่มใต้มาด
เซอร์ ผิวเข้ม หน้าตาเคร่งขรึม 
เคราดกด�า เป็นครัง้แรก หลงัจาก
นั้นหลายปี เขากลายเป็นที่รู ้จัก
ในวงกว้างมากขึ้นเมื่อเป็นผู้เข้า
แข่งขนัในรายการ ปรศินาฟ้าแลบ
แต่น้อยคนนักที่จะรู ้ว ่า นนทัช 
พรหมศรี มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานะ
ทีมงานเบื้องหลังของหนังไทย
หลายเรื่องทั้งค่ายเล็กค่ายใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็น Mary is happy, 
Mary is happy, ATM เออรัก.. 
เออเร่อ, ต้ังวง จนมาถึงเรื่อง
ล่าสุดอย่าง Snap แค่.. ได้คิดถึง 
การไม่ได้สังกัดประจ�าค่ายหนัง
แห่งใดแห่งหน่ึง เปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่านิ เทศฯ จุฬาฯ คนนี้   
ได้ส ะสมประสบการณ์ ในการ
เผชิญหน้ากับความท้าทายใน
กองถ่ายหลากหลายบทบาท  
ท้ั ง ถ่ า ย ภ า พ น่ิ ง เ บ้ื อ ง ห ลั ง  
โปรดักชั่นดีไซน์ ไปจนถึงการ
ตีสเลท 
 นนทัชใช้ชีวิตหลังเรียนจบ
วนเวียนอยู ่กับงานกองถ ่าย
หลายปีจนเรยีกได้ว่าเป็นฟรแีลนซ์ 
มืออาชีพคนหนึ่ง ระหว่างการ
สนทนา เขาย�้าชัดเจนว่าการเป็น
ฟรีแลนซ์ไม่ง่าย แต่ท�าไมเขาถึง
เลอืกเส้นทางนี ้ลองไปฟังเขาเล่าดู

เรื่อง :
ภาพ :

speaker
พชรกฤษณ์ โตอิ้ม
อดิเดช ชัยวัฒนกุล  
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35
/ ส่วนใหญ่ท�ำงำนฟรีแลนซ์แนวไหน /
ส่วนใหญ่ทำางานในกองถ่ายภาพยนตร์	หรือไม่ก็รับงานถ่ายรูปของนิตยสารบ้าง	ทำากราฟิกบ้าง	ตอนออกกองก็

มีตำาแหน่งเป็นทีมอาร์ต	ทำาหน้าที่เซ็ตฉากให้พร้อมถ่ายทำา	หรือทำาพร็อพประกอบฉากต่างๆ	บางทีก็เป็นคนถ่าย

ภาพนิ่ง	ภาพเบื้องหลังในกอง

/ ควำมสนุกของงำนที่ท�ำอยู่คืออะไร /
ได้เทีย่ว	ได้เดนิทาง	อย่างเรือ่งการทำาพรอ็พจะมคีวามท้าทายในการหาของเข้าฉาก	บางทีเราต้องสร้างของขึน้มา

ใหม่	ความสนกุอกีอย่างหน่ึงคือตอนอยู่ในกอง	เราได้มปีฏสิมัพันธ์กับคนอ่ืนๆ	ในกองด้วย	ตอนเจอกันแรกๆ	อาจ

จะมีอาการเกร็งบ้าง	แต่พออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ	ก็จะสนิทกันไปเอง	

/ กองไหนที่ประทับใจที่สุด /
กองที่เหนื่อยมากที่สุดนั่นแหละ	(หัวเราะ)	งานที่เริ่มทำาแรกๆ	เป็นของค่ายจีทีเอช	เรื่อง	ATM เออรัก.. เออเร่อ	แต่

งานต่อๆ	มา	เราก็เริ่มออกไปทำากับพวกกองถ่ายหนังอินดี้แล้ว	กองที่ประทับใจที่สุดคงเป็น	กองซีรี่ย์	Autumn in 

my heart รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์	ต้องไปออกกองที่จังหวัดเพชรบุรี	อยู่นาน	3-4	เดือนเลย	ในกองก็มีช่วงเครียดแหละ	

แต่มนัจะมหีลายช่วงทีรู้่สกึรีแลกซ์	อีกกองท่ีประทบัใจคือหนังเร่ือง	Snap แค่..ได้คิดถึง	ของพ่ีคงเดช	จาตรุนัต์รศัม	ี

ประทบัใจเพราะเราได้ไปถ่ายท่ีจงัหวัดจนัทบรุ	ีแล้วจนัทบรุบีรรยากาศดมีาก	มนัทำาให้เรามคีวามสขุไปด้วย	แม้ว่า

งานจะเครียด	แต่บรรยากาศมันช่วยให้ผ่อนคลาย	ของกินก็อร่อยด้วย	พอได้กินก็หายเครียด	(หัวเราะ)

/ คนในกองภำพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันไหม /
คนอื่นๆ	ในกองส่วนใหญ่ก็เป็นฟรีแลนซ์	คนทำางานแนวนี้จะมีแวดวงของฟรีแลนซ์ที่เจอกันบ่อยๆ	หลายคนรู้จัก

กันตอนทำางานแล้วก็กลายเป็นคอนเนกชั่นต่อไปได้อีกเรื่อยๆ	 ยกเว้นบางตำาแหน่ง	 อย่างฝ่ายบัญชี	 มักจะเป็น

พนักงานประจำาที่มาจากค่ายหนังมากกว่า

 / ลักษณะของคนที่ท�ำฟรีแลนซ์ได้ดีต้องมีอะไรบ้ำง /
ต้องเป็นคนรู้จักเข้าหางาน	และควรเป็นคนขยัน	มีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำางานประมาณหนึ่ง	 ถ้าอยาก

ได้งานก็ลองถามคนที่เขากำาลังจะมีโปรเจกต์ว่า	 มีอะไรให้ช่วยทำามั้ย	 มันก็จะทำาให้เราได้งานต่อไปได้เรื่อยๆ	 

ฟรีแลนซ์ที่มีความสามารถทั่วๆ	ไปมีเยอะมากเลยนะ	แต่ส่วนใหญ่ต้องมีความกระตือรือร้นนั่นแหละที่ทำาให้เรา

ได้รับงานเรื่อยๆ	

/ ไม่ได้มีอคติกับงำนประจ�ำใช่ไหม /
ก็ไม่มนีะ	อาจจะตดิขดัแค่เรือ่งวนัหยุดนดิหน่อย	เพราะเวลาเราไปเทีย่วเราอยากจะชลิล์ๆ	สบายๆ	ไปเฮฮาหลายๆ	

วัน	แต่จรงิๆ	คนบางคนก็จะมเีซฟโซนของเขา	เขาถึงเลอืกทำางานประจำา	อย่างเราช่วงท่ีไม่มงีานเข้ามา	หลายครัง้

ก็เคยคิดอยากทำางานประจำาเหมอืนกัน	แต่พอคดิจะทำางานฟรแีลนซ์มนัก็เข้ามาพอดี	เลยไม่ได้ทำางานประจำาสกัที

/ ปัญหำส่วนใหญ่ของคนที่ท�ำอำชีพฟรีแลนซ์ เป็นเรื่องปัญหำสุขภำพเหมือนอย่ำง
ภำพยนตร์เรื่อง ฟรีแลนซ์... ห้ำมป่วย ห้ำมพัก ห้ำมรักหมอ หรือเปล่ำ /
อาจจะเป็นเรื่องของเงินมากกว่า	ส่วนใหญ่คนที่ไปไม่รอดและกลับไปทำางานประจำาก็เพราะว่าเรื่องเงินน่ีแหละ	

ทกุคนมคีวามกระตือรอืร้นอยากจะทำางานฟรแีลนซ์	แต่หลายงานมนัได้ค่าตอบแทนช้าและน้อยมาก	บางคนเลย

มองว่าฟรแีลนซ์ต้องใช้ต้นทุนชวิีตเยอะและสิง่ทีไ่ด้กลบัมาก็ไม่คุม้กับท่ีเสยีไป	สำาหรบัเรานะ	เราจะไม่รบังานหนกั

มากเกินไป	และพยายามไม่รับงานซ้อน	 เลยไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนในหนังเพราะเรายังต้องการมีเวลาพักผ่อน

ให้ตัวเองด้วย	ตวัเราเองก็ไม่ได้รวยมาก	แต่พอมเีงนิท่ีจะใช้ชวิีตอยู่ได้	มเีงินพอทีจ่ะไปเท่ียว	หรอืมเีงินกินของแพงๆ	

ได้บางเวลา

/ วำงแผนส�ำหรับงำนในอนำคตไว้อย่ำงไรบ้ำง /
ก็ยังอยากทำาหนังต่อไปเรื่อยๆ	และอยากมีส่วนช่วยพัฒนาวงการหนังไทยด้วย	 เราว่ากองหนังไทยยังไม่ค่อย

มีความเป็นมืออาชีพเท่าไร	 งานในกองถ่ายหลายคนถูกกดค่าแรงบ่อยมาก	ฟรีแลนซ์แทบไม่มีอำานาจอะไรไป 

ต่อรองกับผู้ว่าจ้างได้เลย	

/ อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้อยู่กับงำนฟรีแลนซ์มำได้ยำวนำน /
ถ้าเราทำางานแล้วสนกุก็โอเค	เราเป็นคนชอบคิดอยู่แล้ว	แล้วก็ชอบเวลาทำางานทีไ่ด้คิดไปด้วย	มคีวามสนกุตรงท่ี

ได้แก้ปัญหา	เหมือนเล่นเกม	ไม่ว่าจะเป็นงานประจำาหรืองานฟรีแลนซ์ก็ตาม	ถ้าเราสนุกกับสิ่งที่ทำาก็โอเค
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/ คิดว่ำ 7 ปีที่ผ่ำนมำกับกำรเป็นฟรีแลนซ์ ให้อะไรกับตัวเองบ้ำง /
7	 ปีท่ีผ่านมาทำาให้ผมรู้ว่าเรามีศักยภาพท่ีจะทำาบางสิ่งบางอย่าง	 การที่มนุษย์รู้จักศักยภาพของตัวเอง

เป็นส่ิงท่ีดีนะ	สมมติว่าเราทำางานออฟฟิศ	ทำาแค่ในฝ่ายท่ีต้องรับผิดชอบ	 เราอาจจะเช่ียวชาญข้ึน	ทำาได้เร็วข้ึน	

ทำาได้เก่งขึ้นในทักษะบางอย่าง	 แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราทำาอะไรได้มากกว่านั้นอีก	 ผมว่ามันเป็น 

ช่วงเวลาท่ีผมได้เรียนรู้	 ได้บ่มตัวเอง	 ถูกบ้าง	 ผิดบ้าง	 บางเรื่องถ้าอยู่ในกรอบการทำางานประจำาเราก็จะ

ไม่มีภูมิต้านทานแบบที่เรามีใน	 7	 ปีน้ี	 ภูมิต้านทานในชีวิตมันเพ่ิมขึ้นจากการท่ีเราต้องรับผิดชอบตัวเอง	 

รับผิดชอบครอบครัว

/ คนส่วนใหญ่มองว่ำเขียนหนังสือเป็นงำนท่ีอยู่ยำก คุณมีวิธีอย่ำงไรให้สำมำรถ
อยู่รอดได้ /
ผมมคีอลมัน์ประจำาอยู่ตามนติยสารเล่มต่างๆ	ซึง่บรรณาธิการเขาต้องการความต่อเน่ืองของเน้ือหาและวันเวลา

ส่งต้นฉบบั	สิง่สำาคญัคอืเราต้องเขียนงานได้ตรงกลุม่เป้าหมายผูอ่้านของเล่มนัน้ๆ	และพยายามส่งต้นฉบับให้

ทันเดดไลน์	ดังน้ันเราจึงต้องมีวินัย	มีความอดทนมากพอสมควร	 เพราะเดดไลน์คือสิ่งที่ฟรีแลนซ์ต้องบริหาร

เอง	มีเดือนหนึ่งผมเคยปิดต้นฉบับมากที่สุดให้นิตยสาร	5	ฉบับพร้อมๆ	กัน	นึกภาพตามว่าแต่ละฉบับเนื้อหา

และสไตล์แตกต่างกันไป	แต่ว่ามีคิวโรงพิมพ์	 คิวการทำางานของฝ่ายผลิตใกล้เคียงกันหมด	 เพราะนิตยสาร

ต้องออกประมาณต้นเดือน	เลทสุดกลางๆ	เดือน	สายพานการผลิตที่ผมต้องส่งให้แต่ละเล่มจึงต้องเป๊ะๆ	หนึ่ง

ชั่วโมงยังมีค่าเลย	ทั้งชั่วโมงการนอนและชั่วโมงการทำางาน	เพราะฉะนั้นต้องกำาหนดเวลาให้ชัดเจน	เวลาเมื่อ

อยู่ในมือฟรีแลนซ์เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเสมอ	ถ้าทำางานประจำาแล้วส่งงานเลท	 เราจะถูกหัวหน้างาน 

ตกัเตอืน	คาดโทษ	เดอืนหน้าอาจจะได้ไถ่ถอนความผดิ	แต่พอเป็นฟรีแลนซ์คุณไม่มีเดือนหน้าแล้ว	คนจ้างเขา

ไม่ตักเตือนหรอก	เขาไปจ้างคนอื่นก็ได้	

/ นอกจำกบริหำรเวลำแล้ว มีเรื่องอะไรอีกที่นักเขียนฟรีแลนซ์ควรให้ควำมส�ำคัญ /
นักเขียนฟรีแลนซ์ต้องมีองค์ความรู้บางอย่างท่ีทำาให้ผู้ว่าจ้างเขาโอเคกับผลงาน	บางงานเราต้องรีเสิร์ชเอง	

แค่เปิดกูเกิลไม่พอ	หาข้อมูลผิวเผินไม่ได้	 ต้องไปตามอ่าน	ตามถ่ายเอกสารพวกคลิปปิ้งข่าวเก่าๆ	 ถ้าเป็น 

ฟรแีลนซ์มาสกัระยะหนึง่เราจะรูศ้กัยภาพตวัเอง	ผมจะรูช้ัว่โมงการทำางานทีผ่ม	productive	มากท่ีสดุ	ก็ใช้ช่วงนัน้

ทำางาน	ส่วนช่วงอื่นเอาเวลาไปออกกำาลังกาย	 ไปจัดบ้าน	หรือว่าไปทำาอะไรท่ีสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิต	

ถามว่าได้นอนกี่ชั่วโมง	หลักๆ	นอนกี่ชั่วโมงไม่สำาคัญเท่ากับชั่วโมงนอนที่มีคุณภาพ	เช่น	4	ทุ่มครึ่งถึงตี	2	ผม

ต้องนอน	เพราะเป็นรอบที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเอง	แต่จะตั้งนาฬิกาปลุกตอนตี	4	ครึ่ง	เพื่อทำางานในสัปดาห์ที่

ต้องปิดต้นฉบับหลายๆ	ชิ้น	

/ แล้วกำรเปลี่ยนสถำนะเป็นคุณพ่อในช่วงนั้น กระทบต่อกำรท�ำงำนขนำดไหน /
ช่วงที่เลี้ยงลูกต้องเอาเวลาลูกเป็นเกณฑ์	ต้องคอยชงนมป้อนนมลูก	ต้องทำาให้ลูกหลับเร็วที่สุดเพื่อทำางาน	 

ลกูอ่อน	นอนน้อย	งานท่วมโต๊ะ	ไม่รู้ว่าผ่านช่วงเวลาคับขันนัน้มาได้อย่างไร	หรือว่าบางทอีปุสรรคปัญหาจะมา

ช่วยจัดการ	วางระบบตัวเราใหม่	ระหว่างที่มึนๆ	ท้อๆ	อยู่	คล้ายกับว่างานกับอุปสรรคบังคับตัวเราให้ทำาได้เอง	

แต่ถ้าถามว่าวนันีใ้ห้ผมเขยีนงานครัง้ละ	4	-	5	เล่มต่อเดือนอีกมัย้	คงจะไม่	ถ้าหากมนัทำาให้มคุีณภาพชวิีตท่ีแย่	

ทำาให้ร่างกายพัง	ต้องเอาค่าจ้างไปซือ้ยา	ต้องเจอความเครยีด	ความกดดันจากคนไม่ตำา่กว่า	5	คนมารมุเราใน

หนึ่งเดือน	บางทีเราอาจจะต้องการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี	ทำางานพอประมาณ	ถ้าเราทำา	2	-	3	เล่มได้ดีอยู่แล้ว	

บรหิารทัง้	3	เล่มให้ดีดกีว่า	ปรมิาณอาจจะไม่ใช่คำาตอบ	ยุคของการโชว์พาว	อันลอ็กพลงัจบไปต้ังแต่ผมมลีกูแล้ว	

 / คิดว่ำชีวิตในอีก 7 ปีหน้ำจะเป็นอย่ำงไร /
ถ้าถามคนที่ทำางานประจำาอยู่	 เขาก็คงจะรู้แหละว่า	 อีก	 7	ปีข้างหน้าเขาอาจได้เป็นผู้จัดการ	 อาจจะคุมงาน

ที่รับผิดชอบมากข้ึนเพ่ือพิสูจน์การทำางานมาได้สักระยะใหญ่ๆ	และมีวัยวุฒิถึง	บางคนอาจมองว่า	 เขาต้อง

รักษาตำาแหน่งงานของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่น	ต้องรักษาฐานรายได้	รักษาเกียรติภูมิของตัวเองไว้	สำาหรับ

ผมคิดก่อนเลยว่า	ลูกสาวจะอายุ	11	ขวบ	ผมน่าจะยังเป็นคุณพ่อที่ดูหนุ่มอยู่	(หัวเราะ)	ยังได้ทำางานที่ชอบอยู่	

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเนื้องานข้างหน้าจะเป็นยังไง	ผมอยากรักษาความรู้สึกที่ยังสนุกกับการทำางาน	อยาก

ดูแลลูก	อยากไปวิ่งมาราธอน	อยากมีเรื่องราวในชีวิตแบบนี้	แต่ลึกซึ้งกับแต่ละจุดมากกว่านี้	คิดว่าน่าจะเป็น	

7	ปีที่บ่มตัวเองให้มีภูมิต้านทานเพิ่มสูงขึ้น	

	 แต่ว่าอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะ	ผมไม่กล้าพยากรณ์แบบเห็นภาพชัดหรอกว่าอีก	 7	ปีข้างหน้าจะ

เป็นยังไง	ผมแค่หวังว่าอยากจะอยู่กับโลกของการทำางาน	ได้สร้างงานแบบที่ตัวเองภูมิใจ	ถึงแม้เสียงของงาน

จะเบา	แต่ก็ขอให้มคีนได้ยินบ้าง	ได้เปิดรบัสิง่ใหม่ๆ	และมคีวามมัน่คงทางฐานะเงนิทองมากขึน้	มคีวามมัน่คง

ทางความรูส้กึ	มคีวามคดิอ่านท่ีเป็นไปตามวัย	เอาเป็นว่าถ้าให้ผมมองย้อนกลบัมา	7	ปีทีผ่่านไป	แล้วผมยังโอเคอยู่	

ผมก็แฮปปี้แล้ว

มนตรี 
บุญสัตย์ 

อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร
หนุ่มไฟแรง ตัดสินใจลาออกมา
จัดการกับภารกิจวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทให้ลุล่วง ก่อนจะกลับ
ไปท�างานประจ�าอีกครั้งตามวิถี
เดิม แต่กลับมีเหตุการณ์หนึ่งท่ี
ท�าให้ชายหนุ่มต้องเปลีย่นเส้นทาง
ชีวิตมาชงนม เปลี่ยนผ้าอ้อม  
ใช่แล้ว เขาก�าลังเป็นพ่อคน และที่
ส�าคัญเขาต้องลาออกจากงาน
ประจ�าอย่างถาวร มาสู่เส้นทาง
ของฟรีแลนซ์เต็มตัว
 จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านไป 
7 ปีแล้ว บุ๊ย - มนตรี บุญสัตย์
คือนัก เ ขียนฟรี แลนซ ์ที่ ป ้ อน 
ชิ้นงานคุณภาพให้กับนิตยสาร
หัวใหญ่หลายฉบับ พร้อมทั้งยัง
แบ่งเวลาบางส่วนไปจัดงานวิ่ง
มาราธอน ขณะเดยีวกนักย็งัต้อง
ดแูลลกูสาวตัวน้อยท่ีก�าลังเติบโต
อีกด้วย 
 อะไรท�าให ้ เขายืนระยะ ท�า
หน้าที่เหล่านี้ได้อย่างดีตลอด 7 
ปีที่ผ ่านมา บทสัมภาษณ์ชิ้นนี ้
มีค�าตอบ

เรื่อง :
ภาพ :

speaker
สุพิเศษ ศศิวิมล
อดิเดช ชัยวัฒนกุล  

ชีวิตจริง 7 ปีฟรีแลนซ์
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This is my 
business. 
T h i s  i s 
SME.

cover
เรื่อง : รุจรวี นาเอก และ 

ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

ความใฝ ่ฝ ันอยากเป ็นเจ ้าของ
กิจการ คือค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการก้าวไปสู่ความส�าเร็จอย่าง
รวดเร็ว โดยมองว่าการริเร่ิมธุรกิจ
ด้วยตัวเองมอิีสระกว่าท�างานประจ�า 
อีกทั้งยังได้ใช้ความสามารถของ
ตัวเองอย่างเต็มที่ และน่าจะท�าให้
รวยเรว็อีกด้วย แต่นอกเหนือไปจาก
เหตุผลเหล่านี้แล้ว สิ่งที่ท�าให้มนุษย์
เจนวายจ�านวนมากต้องการเป็น
เจ้าของกิจการก็คือ แนวคิดการ
แสวงงานที่ท�าแล้วรู้สึกว่าตัวเองมี
คุณค่าและมีความสุขไปพร้อมๆ กัน 
เพราะการเปล่ียนแปลงทางสิ่ง
แวดล้อมและสถานการณ์ร้ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นรอบโลกไม่เว้นแต่ละวัน ท�าให้
พวกเขารู ้สึกว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่
แน่นอน ควรรีบลงมือท�าตามความ
ฝันที่ใจปราถนาจะดีกว่า คนรุ่นใหม่
จ�านวนมากจึงตัดสินใจหันหลังให้
กับงานออฟฟิศ และก้าวสู่การเป็น
เจ้าของกิจการขนาดย่อมที่เราคุ้น
เคยกันในชื่อ ธุรกิจ SME (Small 
and Medium Enterprise) 

ธุรกิจส่วนตัว ความฝัน
ใกล้ตวัของคนเจนวาย 

SME.
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	 “อยากรวย”	“ไม่อยากเป็นลูกจ้าง”	“อยากเดินตามฝันของตัวเอง”	คงเป็นคำาตอบ

ในใจของใครหลายคนที่อยากเริ่มทำาธุรกิจสักอย่างขึ้นมา	แต่การทำาธุรกิจส่วนตัวนั้น

แตกต่างกับการเลือกเป็นฟรีแลนซ์หรือสตาร์ตอัพตรง	 ‘ความอยากเป็นเจ้าของ’	

ในบางสิง่บางอย่าง	มนัเป็นความภาคภูมใิจท่ีได้ประกาศให้โลกได้รูว่้า	 “นีค่อืสิง่ทีเ่ราสร้าง

มาด้วยนำ้าพักนำ้าแรงของเรา”	คนรุ่นใหม่หลายคนมุ่งมั่นอยากแสดงให้เห็นว่าพวกเขา

มศีกัยภาพและพร้อมประสบความสำาเรจ็ด้วยสมองและสองมอื	จงึไม่แปลกทีเ่ราจะเห็น

บรรดาคนรุน่ใหม่กระโจนลงมาสูส่นามธุรกิจไม่เคยขาด	และมกัมาพร้อมกับไอเดียแปลกใหม่

ที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อน	 ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของคนหนุ่มสาวที่กล้าเสี่ยง	

กล้าคิดริเริ่ม	และสนุกไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความมั่นใจ	สิ่งหนึ่งที่เจนวายหลายๆ	คน

ได้เปรียบคนรุ่นก่อนหน้าคือแรงสนับสนุนด้านการเงินจากครอบครัว	เพราะพ่อแม่ของ

พวกเขาคือเบบี้บูมเมอร์ท่ีส่วนใหญ่ทำางานเก็บเงินกันมาท้ังชีวิตเพ่ือส่งต่อความมั่นคง

ให้แก่ลูกหลาน	แน่นอนว่าการเริม่ทำาธุรกิจด้วยตัวเองไม่ใช่เรือ่งง่าย	แต่คงไม่ใช่เรือ่งยาก

ที่คนเจนวายจะเรียนรู้	

ทำาไมใครๆ ก็อยากมีธุรกิจส่วนตัว

SME.
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   Yourself

 คงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถพัฒนา
งานอดิ เ รก สุด โปรดหรือ ส่ิง ท่ี เ รา รัก
เป็นธุรกิจได้ เพราะน่ันเท่ากับว่าเราจะได้
ท�างานในฝันของตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
แต่ก่อนที่ลงมือปลุกปั้นความฝัน อย่า
ลืมวิ เคราะห์ตัวเองด้วยว่าเราถนัดและ
เชี่ยวชาญสิ่งนั้นจริงๆ หรือเปล่า ทุกคน
ต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่าการตื่นมาบิดขี้เกียจ
ยามเช้า แล้วค่อยๆ บรรจงดริปกาแฟหอมกรุ่น
ดื่มเองหนึ่งแก้ว แตกต่างกับการเปิดร้าน
กาแฟโดยสิน้เชงิ ความรกัและหลงใหลในสิง่
ที่ท�าคือพลังผลักดันส�าคัญที่ช่วยให้หลาย
คนประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ 
 แต่แน่นอนว่าแค่ความรักอย่างเดียว
มันไม่พอ ปัจจัยทั้งหลายที่จะแนะน�าต่อไป 
รับรองว่าส�าคัญชนิดขาดไม่ได้เลยทีเดียว  

สร้ำงภำพฝัน
ให้กลำยเป็นจริง
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	 เหล่านกัฝันบางคนเริม่ต้นเงินทุนจากเงนิเก็บหอมรอมรบิเป็นสบิย่ีสบิปี	หรือจาก

เงินทุนของครอบครัว	จนไปถึงการหยิบยืมจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง	อาทิ	ธนาคาร	

ซึ่งจะอนุมัติเงินกู ้กับผู ้ประกอบการที่มีจุดประสงค์ชัดเจนและสามารถพิสูจน์

ได้ว่ามีความสามารถในการใช้หน้ี	 โดยปกติธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อในอัตรา	

60-150%	 ของมูลค่าหลักประกัน	 (ข้ึนอยู่กับวงเงินกู้และจำานวนปีที่ชำาระคืน)	

นอกจากน้ียังมีการหาทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ	 หรือจากการระดมทุน	ที่นับว่า

เป็นขมุทรพัย์ผนืใหญ่ในการสานฝันของนกัลงทนุยุคใหม่	ซึง่มช่ีองทางมากมายบน

โลกออนไลน์	เช่น	Crowdonomic.com,	Crowdsourcing.org,	Indiegogo	ฯลฯ	

	 พูดถึงเรื่องการระดมทุนแล้ว	 ขอยกตัวอย่างสนุกๆ	 ของสองนักธุรกิจหญิง	

อเล็กซานดร้า	ไฟน์	นักจิตวิทยาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	และ

เจเน็ต	ลเีบอร์แมน	 วิศวกรจากสถาบนัเทคโนโลยีแห่งแมสซาชเูซตส์	ผูค้ดิค้น	EVA	

สินค้าของเล่นสำาหรับผู้ใหญ่	และโพสต์หาทุนบนเว็บไซต์	 อินด้ีโกโก	 โดยตั้งเป้าไว้	

200,000	ดอลลาร์สหรฐั	แต่กลบัทำายอดมากกว่าเป้าหมายถึง	375%	หรอื	750,000	

ดอลลาร์สหรัฐ	 และมียอดสั่งจองล่วงหน้าจาก	 91	 ประเทศท่ัวโลก	 ข้อมูลจาก

อินดี้โกโกระบุว่าเป็นการระดมทุนในการก้าวแรกของธุรกิจจากทีมงานหญิงล้วน

ที่ประสบความสำาเร็จที่สุด	สำาหรับสินค้าในกลุ่มของเล่นผู้ใหญ่

	 นักธุรกิจมือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า	 การคำานวณต้นทุนมีความ

สำาคัญอย่างไร	 ต้นทุนน้ันแบ่งออกเป็นสองประเภทคือต้นทุนคงที่และต้นทุนแฝง	

ยกตวัอย่างเช่นถ้าเปิดร้านอาหาร	ต้นทุนคงทีก็่คือค่าใช้จ่ายทีเ่จ้าของกิจการต้องจ่าย

ออกไปจริงๆ	เช่น	ค่าวัตถุดิบ	ค่านำ้า	ค่าไฟ	ค่าจ้างพนักงาน	ฯลฯ	ส่วนต้นทุนแฝงคอื

ต้นทนุทีเ่กิดจากการใช้ปัจจยัการผลติท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของผูป้ระกอบการ	เช่น	ไม่ต้อง

จ่ายค่าเช่าร้านเพราะเป็นตึกของพ่อแม่	หรือไม่ต้องจ่ายค่าแรงญาติพ่ีน้องท่ีมาช่วย	

อย่างน้ีเป็นต้น	 สูตรของการคำานวณต้นทุนน้ันก็คำานวนการอย่างง่ายๆ	 คือ	

รายได้	–	ต้นทุน	(ต้นทุนคงที่	+	ต้นทุนแฝง)	=	ผลกำาไร	และอย่าลืมหักค่าแรงของ

ตัวเองออกมา	 ทีน้ีก็จะได้ทราบว่าเราจะได้กำาไรเดือนละเท่าไร	 เพียงพอหรือไม่	

หรือการกำาหนดราคาอาหารนั้นอาจถูกมากจนเกินไป	จนเราไม่ได้กำาไรเท่าท่ีควร	

เพราะฉะนั้นอย่าลืมคำานวณต้นทุนอย่างละเอียดก่อนเริ่มลงมือทำาธุรกิจ

ทุนต้องมา ความทุ่มเทต้องมี

	 เมื่อรู้ว่าเราต้องการทำาธุรกิจอะไรแล้ว	คนทั่วไปอาจคิดว่าเราจำาเป็นจะต้องคิด

ตัวผลิตภัณฑ์ข้ึนมาก่อน	แต่ในความเป็นจริงการรู้จักตลาดและความต้องการของ

ผู้บริโภคเป็นสิ่งท่ีสำาคัญมากในการเริ่มธุรกิจ	 เพราะมันจะทำาให้เรารู้ชัดแน่นอนว่า

ผลิตภัณฑ์ที่เราจะสร้างขึ้นมานั้น	 สร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไร	คนกลุ่มไหนเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลัก	และยังเป็นการรับประกันด้วยว่า	อย่างน้อยผลิตภัณฑ์ที่คิดค้น

ขึ้นมาน้ัน	น่าจะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้ในอนาคต	นอกจากนี้การหาตลาด	 ก็

เป็นการสำารวจความต้องการใหม่ของผู้บริโภค	 ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอข้อมูลดีๆ	

จนปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาได้

มีของดี ไม่ดีเท่ารู้ตลาด

Crowdonomic.com

Indiegogo 

Crowdsourcing.org
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	 การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งควรเริ่มต้นด้วยการมองหาสินค้าหรือบริการท่ี

ผูค้นจำาเป็นต้องใช้	และเป็นสิง่ทียั่งไม่มผีูใ้ดคดิค้นทำาออกมา	ต้องมคีวามแปลกใหม่	

และสร้างสรรค์จงึจะได้เปรยีบในการดำาเนนิธุรกิจ	การสร้างความต่างสามารถทำาได้

หลายทาง	ไม่ว่าจะเป็นด้านฟังก์ชัน่การใช้งานของสนิค้า	สร้างเรือ่งราวทีน่่าสนใจให้

กับสินค้า	หรือจะแตกต่างด้วยหีบห่อบรรจุภัณฑ์ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เป็น

อย่างดี	

	 อย่างธุรกิจเสื้อผ้าขนาดเล็กแบรนด์	 เฮียสด	 (Here	 sod)	 ที่มีวิธีสนุกๆ	 นำา

ผลิตภัณฑ์เสื้อยืดลายเนื้อใส่อยู่ในถาดโฟม	ลายขนมปังฝรั่งบรรจุใส่ถุงกระดาษสี

นำา้ตาล	หรอืแม้แต้ลายผ้าก็ดมู้วนห่อหุม้ด้วยพลาสตกิพร้อมด้วยสายคาด	แถมแปะ

บาร์โค้ดเหมอืนของสดในซเูปอร์มาร์เกต็	ซึง่ผูส้นใจอยากเริม่ต้นธุรกิจสามารถศกึษา

ไอเดียต่างๆ	ได้มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ต	

แบรนด์แข็งแรง แตกต่างอย่างแข็งแกร่ง
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35

คณะเพื่อคนอยากเป็นเจ้าของกิจการ

หลงัส�ารวจพบว่ามบีณัฑติของมหาวทิยาลยัมากถึง 
22% ที่จบไปเป็นเจ้าของกิจการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพจึงไม่รอช้า จับมือกับ Babson College
มหาวทิยาลยัอนัดบัหนึง่ของประเทศสหรฐัอเมริกา
ในสาขาการเป็นเจ้าของกิจการ เปิดสอนคณะ 
การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 
(School of Entrepreneurship and Manage-
ment) ทัง้ระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโท เรียกว่า
บ่มเพาะความเป็นเถ้าแก่กันได้ตั้งแต่ยังเอ๊าะๆ เลย
ทีเดียว

	 ดัง่ทีส่ภุาษติคำาพังเพยโบราณท่านว่า	คนเดยีวหวัหาย	สองคนเพ่ือนตาย	ธุรกิจ

ก็เช่นกัน	 ‘ทีม’	 สำาคัญมาก	 เพราะคนท่ีมีศักยภาพแต่ละด้านมารวมตัวกันจะช่วย

ขับเคลื่อนกิจการได้ดีกว่าทำาด้วยตัวคนเดียว	 เหมือนอย่าง	 ร้านไอศกรีมบัตเตอร์

สก็อตช์	(Butterscotch)	ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของหุ้นส่วน	4	คน	ที่แต่ละคนล้วน

มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน	โดยเริ่มจากนำาสูตรไอศกรีมโฮมเมดที่ทำากินกันเอง

ในครอบครัว	มาขยบัขยายเปน็ร้านไอศกรีมเลก็ๆ	เน้นขายตามงานแฟร์	งานอีเวนท์

ต่างๆ	และสามารถเปิดร้านที่เวิ้งโบราณย่านเอกมัยได้ในที่สุด

	 นอกจากนี้	การวางแผนเรื่องทำาเล	ก็เป็นตัวบ่งบอกการเติบโตของธุรกิจ	ทำาเล

ที่ดีควรเหมาะกับประเภทสินค้า	และอยู่ในย่านท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	 	 เช่น	 ร้าน

ขายอาหาร	 เครื่องดื่มก็ควรเลือกย่านที่ผู ้คนสัญจรพลุกพล่าน	 ที่สำาคัญในยุคน้ี	 

ผู้ประกอบการควรขยันหาช่องทางใหม่ๆ	 โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์ก	 เช่น	 เฟซบุ๊ก	 

ทวิตเตอร์	อินสตาแกรม	หรือแม้กระทั่งการออกบูทแสดงสินค้าตามงานแฟร์ต่างๆ	

เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าสู่วงกว้าง	 เปิดโอกาสในการขาย	จนถึงเพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ	พร้อมกับได้สำารวจคู่แข่งทางการตลาด	

ปั้นทีม ส่องทำาเล หาช่องทาง

Butterscotch

	 ไม่ว่าจะทำาอะไร	ความอดทนก็เป็นปัจจัยสำาคัญ	ยิ่งก่อนเริ่มธุรกิจ	ยิ่งต้องถาม

ตัวเองให้ดีเลยว่า	กล้าแบกอุปสรรค	ความเสี่ยงต่างๆ	ที่จะถาโถมเข้ามาไหม	บริษัท

อาจไปได้ไม่สวย	 เจอปัญหาให้คอยแก้แปดหมื่นเก้าร้อยล้านอย่าง	ทำางานไม่มีวัน

หยุดพัก	หรือแม้แต่ปัญหาจิปาถะอย่างสภาพอากาศแปรปรวน	นำ้าท่วม	ฝนแล้ง	

ข้าวยากหมากแพง	ทกุอย่างล้วนเป็นปัญหา	ฉะนัน้ความอดทนเป็นเกราะอนัเข้มแข็ง

ของจิตใจ	ท่องไว้เลยว่า	คนเก่งไม่ต้องกลัว	ให้กลัวคนขยันและอดทน		

ใจพร้อม ยอมอดทน
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/ ท�ำไมถึงกล้ำตัดสินใจท�ำธุรกิจของตัวเอง /
ต้องย้อนกลับไปว่าส่วนตัวเป็นเด็กกิจกรรม	ชอบทำาอะไรหลากหลาย	พอได้ลองทำากิจกรรมเยอะๆ	เลยทำาให้กลายเป็น

คนมีความมั่นใจมากขึ้น	และเชื่อเสมอว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่	บางครั้งก็ต้องอาศัยความกล้าในการลงมือทำา	กล้าที่จะ

เปลี่ยนแปลง	เราเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะหลุดออกจากกรอบเดิมๆ	เท่ากัน	แต่มีไม่กี่คนที่กล้าลงมือทำา

/ หลงใหลอะไรกับไข่ถึงเปิดร้ำน Redegg ขึ้นมำ /
หลงใหลในปรชัญาความเรยีบง่ายของไข่	และหลงใหลในการทำาธุรกิจ	ด้วยความเป็นเด็กธรรมดาๆ	ทีคิ่ดอยากเริม่ต้น 

ธุรกิจของตวัเอง	เราจงึพยายามมองหาธุรกิจท่ีใช้ทนุไม่ต้องเยอะมาก	ทนุในท่ีนีห้มายรวมถึงทนุปัญญาด้วย	เราอยาก

ทำาธุรกิจที่สามารถใช้ทุนปัญญาที่ตัวเองมีได้เต็มที่	 จึงเป็นไอเดียอยากเปิดร้านอาหาร	คราวนี้ก็เริ่มมองหาวัตถุดิบที่

สามารถดัดแปลงได้หลากหลายและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วย	ก็เลยเกิดแบรนด์ข้าวไข่ข้น	Redegg	ขึ้นมา

/ คอนเซปต์ของร้ำน Redegg คืออะไร? /
อยากให้เวลาคนมาน่ังที่ร้านหรือได้กินเมนูท่ีเราตั้งใจทำา	 แล้วเกิดการตกตะกอนทางความคิดอะไรสักอย่าง	 

รวมไปถึงบรรดาของตกแต่งในร้าน	 หลอดไฟ	 ชั้นหนังสือ	 โคมไฟ	 ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่เราพยายามสอดแทรก 

ไอเดียต่างๆ	 เอาไว้	 ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าถึงค่อนข้างยาก	 (หัวเราะ)	 แต่ก็อยากให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดไอเดีย	 

เปิดมุมมองใหม่ๆ	ของตัวเองไปพร้อมๆ	กับร้านเราด้วย

/ กลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจของ Redegg ได้แรงบันดำลใจจำกอะไร /
ผมขอยกคำาพูดของ	 วอร์เร็น	 เอ็ดเวิร์ด	 บัฟเฟตต์	 นักธุรกิจชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 เขาเคยพูดไว้ว่า	 

การลงทุนเป็นอะไรท่ีมากกว่าราคา	นักลงทุนต้องเน้นเรื่องคุณค่า	อะไรที่มีค่าในตัวเอง	 ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็จะไม่

ตาย	ฉะนั้น	Redegg	จึงผลักดันแบรนด์ให้มีคุณค่าอย่างแท้จริง	คือเราเคยกินข้าวไข่ข้นท่ีมีแต่ข้าวเยอะเกินไป	 ไม่

ค่อยมีเครื่อง	ส่วนไข่ข้นก็เป็นแค่ไข่เจียว	แต่ร้านเราจะไม่ทำาแบบนั้น	ทุกเมนูเราตั้งใจทำาอย่างแท้จริง	คัดสรรวัตถุดิบ

ที่ดี	ใช้ศิลปะในการปรุง	เพราะเชื่อมั่นมากว่าการทำาแบบนี้จะช่วยให้ธุรกิจยั่งยืน

/ ในฐำนะที่เปน็คนรุ่นใหมท่ี่หันมำสรำ้งแบรนดด์้วยตัวเอง ต้องเจอควำมทำ้ทำยมำกไหม /
ความทา้ทายรวมถึงปญัหาตา่งๆ	ต้องเจอทกุคนอยู่แลว้	ไมเ่ก่ียวกับอายุนอ้ยหรอือายุมาก	สว่นตัวไมเ่คยคิดว่าตวัเอง

อายุน้อย	แต่ใครจะมองว่าเราอายุน้อยก็ไม่เป็นไร	ปัญหาหลักๆ	ของร้านคือการบริหารคน	 เพราะมนุษย์เป็นอะไรที่ 

ซับซ้อน	 ต้องเข้าใจและวางแผนให้ดี	 ความท้าทายอีกเรื่องก็คือการคิดค้นเมนู	 เราต้องมองภาพให้ออกว่าลูกค้า

ตอ้งการอะไรก่อน	เรือ่งพวกนีไ้มส่ามารถเปดิเจอในตำารา	ถึงมก็ีเปน็เรือ่งซ้ำาซาก	Redegg	พยายามทำาทุกอย่างให้เปน็ 

เรื่องใหม่	และทำาให้เกิดคุณค่าที่สุด

/ คดิอย่ำงไรกบักำรทีค่นเจนวำยลกุขึน้มำสร้ำงธรุกจิของตวัเองกนัมำกขึน้ ทัง้ๆ ทีธ่รุกจิ
ร้ำนอำหำรมีร้ำนใหม่เกิดขึ้นรำยวันเลยก็ว่ำได้ /
เดก็รุน่ผมโชคดทีีเ่กิดมาพร้อมช่องทางทีห่ลากหลาย	มเีครือ่งมอืในการหาข้อมลูง่ายกว่าคนรุน่ก่อน	ทำาให้เด็กรุ่นใหม่

รู้สึกว่าทกุสิง่อย่างสามารถเป็นไปได้	แต่ก็แน่นอนว่ามหีลายคนอาจหลงลมืไปว่า	การเริม่ต้นทำาธุรกจิไม่ใช่แค่ทำาบญัชี

เก่งหรอืบรหิารจดัการได้	แต่ควรมคีวามรกั	ความทุ่มเทกับสิง่นัน้จรงิๆ	ด้วย	และต้องมองหาโอกาสเป็น	ส่วนเรือ่งคูแ่ข่ง

เยอะ	ส่วนตวัผมมองว่าเป็นเรือ่งดี	โลกธุรกิจมนัเป็นโลกของการพ่ึงพิง	อย่างถ้าได้คู่ค้าพันธมติรท่ีดก็ีจะย่ิงช่วยส่งเสรมิ

กัน	และยิ่งมีคนรุ่นเดียวกัน	คุยกันรู้เรื่อง	ได้ดีมาจากการทำาธุรกิจ	เติบโตขึ้นมาพร้อมๆ	กัน	ยิ่งเป็นเรื่องดีเข้าไปใหญ่

/ ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยำกเริ่มธุรกิจของตัวเอง อยำกบอกพวกเขำว่ำอย่ำงไร /
มันเหนื่อยนะครับ	 (หัวเราะ)	แต่ถ้าเราต้ังใจไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้	 เหมือนการเล่นเกม	 เราจะแพ้ก่ีครั้งก็ได	้แต่ถ้า

ยังไม่เลิกเล่นเสียก่อนก็ย่อมมีโอกาสชนะ	 ยกเว้นถ้าเกิดท้อใจเลิกเล่นไปก่อน	 นั่นแหละคือเราแพ้จริงๆ	 เราเชื่อมั่น

เสมอว่าถ้ามีความตั้งใจจริง	หมั่นฝึกฝน	พัฒนาตัวเองตลอดเวลา	ยังไงก็ต้องประสบความสำาเร็จเข้าสักวันแน่นอน

กำรเติบโตที่เกินวัย
REDEGG
 การท�าธุรกิจให้ประสบความ
ส�าเรจ็ ไม่ว่าจะต�าราไหนกบ็อกกล่าวว่า
นอกจากความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ธุรกิจอย่างถ่องแท้แล้ว ยังต้อง
อาศัยประสบการณ์อีกด้วย จึงเป็น
เร่ืองปกติที่นักธุรกิจหรือเจ้าของ
กิจการที่ประสบความส�าเร็จ มักจะ
เรียนรู ้จากความล้มเหลวนับครั้ง
ไม่ถ้วน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า 
เจ้าของกิจการท่ีอายุน้อยและเพิ่ง
เริ่มต้น จะประสบความส�าเร็จไม่ได้ 
 ก่อกฤษฎ์ิ ด่านประดิษฐ์ วัย 22 ปี 
เจ้าของแบรนด์ร้านอาหารข้าวไข่ข้น
Redegg ผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็น
เจ้าของธุรกิจและพร้อมจะทุ่มเท 
สดุหวัใจ ด้วยแรงผลกัดนัทีม่ากเกนิ
คนในวยัเดยีวกนั เขาไมเ่พยีงแคร่เิริม่
ที่จะท�าธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย แต่
ยังใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่เมนู
ข้าวไข่ข้นที่ทดลองคิดค้นสูตรด้วย
ตนเอง การตกแต่งร้านอันพิถีพิถัน 
ไปจนถึงการบริหารงานทุกอย่าง 
จนกลายเป็นแบรนด์ร้านอาหารที่
แข็งแกร่งและมีการเติบโตที่น่าสนใจ
ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารขณะนี้
 ไม่แปลก ถ้าหากบทสัมภาษณ์
ต่อไปนี้ จะท�าให้รู ้สึกว่าอายุ ไม่ใช่ 
ข ้ ออ ้ าง ในการ เริ่ มต ้นท� า สิ่ งที ่
ยิ่งใหญ่

เรื่อง :
ภาพ :

speaker
ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
อดิเดช ชัยวัฒนกุล  

     REdEGG 
The Avenue Ratchayothin 
ชั้น 2 ด้านข้างเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
เปิดทุกวัน 11.00 – 23.00 น.
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จุดไฟจำกในถ้�ำ
woRkshop studio

THE 
cAvE

 ไฟบางอย่างจุดแล้วดับง่าย 
เพียงแค่เจอแรงลมบางเบาไม่กี่
ครั้ง แต่ไฟฝันท่ีถูกจุดด้วยความ
ตั้งใจ คอยเติมเช้ือไฟไม่ให้มอด 
นอกจากจะดบัยากแล้วยงัอาจส่ง
ต่อไฟนั้นไปให้คนอื่นได้ด้วย 
 The Cave Workshop Studio  
สตูดิโอสอนงานฝีมือขนาดเล็ก
อายุย่างสองปีย่านราชวัตร คือ
ไฟฝันที่สองหนุ่ม ฌอน - นิธิวิทย์ 
ชาตทิรัพย์สนิ และ บิว - บวร อุณา
ภาค จุดขึ้นจากความรักในการ
ท�างานเวิร์กช็อป และส่งต่อมัน
ไปให้คนอื่นด้วยความปรารถนา
ดี สร้างจุดบรรจบระหว่างธุรกิจ 
SME และการท�างานท่ีรักขึ้น
ภายในถ�้าเล็กๆ แห่งนี้

speaker
เรื่อง :
ภาพ :

จารุวรรณ ชื่นชูศรี
อดิเดช ชัยวัฒนกุล  
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/ เริ่มต้นท�ำธุรกิจสอนงำนฝีมือได้อย่ำงไร /
เริ่มจากเราทำางานประจำาแล้วรู้สึกอยากมีพ้ืนที่ในการทำางาน	 เพราะว่าเราสองคนเรียนศิลปะมา	หลังจากทำางานก็ต่างแยกย้ายไปทำา

คนละอย่าง	พอกลับมาเจอกันก็คุยกันว่าบางทีเราอยากเรียนทักษะบางอย่างเพ่ิมแต่ไม่มีที่เรียน	หรือมีแต่ก็แพง	 เคยชวนกันไปเรียน

เจอค่าเรียนหมื่นกว่าบาทแล้วแบบ	 เฮ้ย!	 แพงไปเปล่าวะ	 ซึ่งเราก็รู้จักอาจารย์	 เลยคิดว่าชวนอาจารย์มาสอนกันไหม	 และรอบตัวเรา 

มีคนเก่งๆ	หลายคน	รวมทั้งเราด้วย	(หัวเราะ)	เผื่อมีใครอยากเรียน	แล้วก็เก็บค่าเรียนในราคาไม่แพง	ทุกคนจะได้เรียนได้	จริงๆ	คืออยาก

เป็นคนให้	ไม่ได้คิดในทางธุรกิจมากนัก

/ อะไรคือจุดเด่นของ the Cave /
คอนเซปต์ท่ีนี่คือ	One	day	workshop	ทุกคนสามารถเรียนรู้และได้อะไรกลับไปในวันเดียว	น่าจะพูดได้ว่าเรามีคอร์สเรียนงานฝีมือ

น่าจะมากที่สุดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเดียว	ที่ผ่านมาเรามีประมาณ	12	คอร์ส	เช่น	แกะไม้	ปักฝ้า	เครื่องหนัง	มัดย้อมชิโบริ	

และก็จะมีไปเรื่อยๆ	แล้วแต่โอกาส	สิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างอาจจะเป็นเรื่องบรรยากาศ	เราไม่ได้เน้นธุรกิจจ๋าอะไรมาก	เป็นเหมือนเพื่อน

มาเที่ยวบ้าน	มาเล่นมานั่งคุยกัน	บางคนก็มาเป็นเพื่อนกันที่นี่	มารู้จักกัน	ไปทำาธุรกิจด้วยกันก็มี

/ มีแนวคิดในกำรบริหำรงำนอย่ำงไร เพื่อให้ลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรประทับใจ /
ที่นี่เราไม่ได้สอนแค่งานฝีมือ	 เราสอนเทคนิคและสอนกระบวนการคิดให้ไปคิดต่อได้ด้วย	 เราให้พ้ืนฐานแล้วคุณก็ไปคิดต่อ	หลายคน 

มาเรียนกับเราแค่วันเดียวแล้วไปทำาเป็นธุรกิจก็มี	มีคนมาเรียนมัดย้อมแล้วไปทำากระเป๋า	ทำาเสื้อขายก็มี	หรือบางคนเขาทำาเสื้อเป็นแล้ว

มาเรียนปัก	เรียนย้อมเพิ่มก็เอาไปต่อยอดได้	มีอยู่คนหนึ่งที่เราดีใจกับเขามาก	เขาเป็นคนย้อมผ้าอยู่ที่จังหวัดแพร่	เราก็รู้อยู่แล้วว่าแพร่

คือเมืองแห่งการย้อมผ้า	ย้อมฮ่อม	เขามาเรียนเทคนิคย้อมผ้าของเราที่ชื่อว่า	ย้อมผ้าชิโบริ	แล้วเขาส่งการบ้านและทดลองกับเราตลอด	

เขาดีใจมากที่ได้เจออะไรใหม่ๆ	บางทีมีงานเล็กๆ	น้อยๆ	เราก็ให้เขาผลิตให้	กลายเป็นย้อนคืนกลับไปกลับมา	หรือช่วงหลังๆ	บางคนจาก

ที่เคยเป็นนักเรียนตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นครูแทน	ผมชอบคำานี้นะ	ความรู้มันคือการจุดไฟ

/ ปัญหำและควำมท้ำทำยในธุรกิจที่ผ่ำนมำมีอะไรบ้ำง /
ปัญหามีอยู่แล้ว	 เพราะเราไม่ใช่สายธุรกิจจ๋า	 เราคิดว่าทำาไปเถอะขอให้ทำาไปก่อน	มีปัญหาเด๋ียวค่อยแก้เอา	 ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก 

ว่ามันจะมีปัญหานู่นนี่หรือเปล่า	ทำาเลย	จบ	ยิ่งสมัยนี้ยิ่งง่าย	คุณดูคนอื่นก็ได้	 ถ้าเห็นเขาผิด	คุณก็อย่าไปทำาอย่างเขาแค่นั้นเอง	 อย่าง 

โรงเรียนเวิร์กช็อปสตูดิโอ	เราเปิดเป็นเจ้าแรกๆ	ต่อมาก็มีคนเปิด	มันกลายเป็นเหมือนธุรกิจปั๊มนำ้ามันหรือชาบู	มันเกิดขึ้นเรื่อยๆ	สุดท้าย

คนที่อยู่ได้จริงคือคนที่รู้ตรงนั้นจริงๆ	ไม่ฉาบฉวย	เพราะว่าเขาทำาด้วยความรักมากกว่า	ไม่ใช่นักธุรกิจ

/ มองตลำดของงำนฝีมือทุกวันนี้เป็นอย่ำงไร /
สมยันีวั้ยรุน่แอคทีฟกันมาก	เดก็ม.ปลายก็เปิดร้านขายของกนัแล้ว	มแีบรนด์ของตัวเองกันหมด	แต่เมือ่ห้าปีทีแ่ล้วมนัไม่ใช่	การมแีบรนด์

ของตวัเองเป็นเรือ่งใหญ่	หรอืการจะไปเช่าลอ็คทีส่วนจตจุกัรขายของเป็นอะไรท่ีย่ิงใหญ่มาก	แต่ตอนน้ีกลบัใช้พ้ืนทีบ่นเฟซบุ๊กขายของได้	

ทุกอย่างมันง่าย	แต่มันมีข้อเสียเพราะใครๆ	ก็ทำาได้	อย่างปีที่ผ่านมาเครื่องหนังบูมมาก	มีคนเรียนจบจากเราไปสองสามร้อยคน	แล้วทุก

คนไปขายเคร่ืองหนังกันหมด	แต่คนที่อยู่ได้กลับเป็นคนขายอะไหล่เครื่องหนังกับขายหนัง	 คือกลายเป็นว่าถ้าทำาเยอะเกินไปจะกลาย

เป็นข้อเสียแทน

/ จะท�ำธุรกิจเกี่ยวกับงำนฝีมือให้ประสบควำมส�ำเร็จได้ต้องท�ำอย่ำงไร /
ต้องเป็นคนที่รู้จริง	 รู้ลึก	และงานต้องดี	 อย่าคิดว่าแค่ทำาขายเพื่อนหรือขายแค่คนในประเทศไทย	ประเทศเราได้รับการยอมรับเรื่องงาน

ฝีมือมาก	เราต้องพยายามนำาเสนอตรงนี้ให้ออกไปนอกประเทศให้ได้	สมัยนี้ช่องทางมันเร็วมาก	สมมติคุณทำางานชิ้นหนึ่งมาก็ไปติดต่อ

ให้กรมส่งเสริมการส่งออกเขาดูให้	 มีเพ่ือนหลายคนทำาแหวนไม้	 ทำาจิวเวลรี่	 เขาก็ไปติดต่อพวกศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 

แล้วงานเขาก็ได้ไปขายท่ีสิงคโปร์	 งานอีเวนท์ในตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทย	ทุกวันนี้คนมักคิดว่าฉันจะไปขายของเสาร	์ อาทิตย์

ที่ไหนสักที่หนึ่ง	ซึ่งถ้าคุณคิดแค่นั้นมันก็อยู่แค่นั้น	ทำาให้ดีที่สุดแล้วคิดไกลดีกว่า	อย่ามาแย่งลูกค้าของเรากันเองเลย	อย่างจิวเวลรี่

เนี่ยขายสิงคโปร์ได้	600	บาท	ขายคนไทยได้	300	บางทีต่อเหลือ	220	(หัวเราะ)

/ อยำกบอกอะไรกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นอำชีพ /
เปลีย่นสิง่ทีช่อบให้เป็นสิง่ทีร่กั	แล้วก็ลงมอืทำามนัเลย	แต่ก่อนอ่ืนต้องดูก่อนว่าตัวเองชอบอะไร	มหีลายคนทีช่อบหลายอย่าง	แนะนำาว่าให้

ลองจดใส่กระดาษ	ผมเชื่อเรื่องการจดนะ	พยายามเอาดินสอหรือปากกาจดว่าเราชอบอะไรลงไป	ไล่มาหนึ่ง	สอง	สาม	สี่	ห้า	ไม่ผิดหรอก

ที่ถ้าถึงห้าแล้วคุณยังไม่เจอ	ก็ลองไล่ดูลองทบทวนใหม่	ลองทำาทุกอย่างเดี๋ยวมันก็เจอเอง
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เรื่อง :วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ค�าว่า Startup (สตาร์ทอัพ) เริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนยุคใหม่
อย่างมาก ซึ่งจุดก�าเนิดของค�านี้อาจต้องย้อนไปถึงปลายยุค 1900 ในย่าน
ซลิคิอน วลัเลย ์สหรฐัอเมรกิา ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทีต่ัง้ของส�านกังานดา้นเทคโนโลยี
ท่ีใหญท่ี่สุดในโลกในปจัจุบนั คนกลุ่มเล็กๆ ไมก่ีค่นไดส้รา้งนวตักรรมสกัอย่าง
ขึ้นมา กาลเวลาได้พิสูจน์ว่านวัตกรรมเหล่านี้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาบนโลก
อย่างแท้จริง และที่ส�าคัญมันได้สร้างมูลค่าทางธุรกิจตามมาอย่างมหาศาล
 สตาร์ทอัพ คือรูปแบบการท�าธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถให้ผลตอบแทน 
โดยแทบไม่ต้องลงทุนเป็นเม็ดเงินเลยสักบาท เพียงแค่ใช้สมองสร้างไอเดีย
โมเดลธุรกิจที่เจงพอจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาอะไรสักอย่างบนโลกนี้ได้ 
ขณะเดียวกันโมเดลธุรกิจน้ัน ต้องสามารถเติบโตโดยการท�าซ้�าหรือขยาย
กิจการได้อย่างรวดเร็ว
 ฟงัดูเหมอืนจะง่าย แตค่วามจรงิกลบัไมง่่ายอยา่งทีค่ดิ บรรดาสตารท์อัพ
หน้าใหม่ทั่วโลกที่เกิดขึ้นมากกว่าแสนรายต่อวัน มีโอกาสล้มเหลวมากถึง 
90 เปอร์เซ็นต์ อีก 8 เปอร์เซ็นต์ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน และมีเพียง 2 
เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ประสบความส�าเร็จ 
 ถ้าจะให้ยกตัวอย่างสตาร์ทอัพท่ีประสบความส�าเร็จท่ีเห็นภาพชัดเจน
ที่สุด คงจะหนีไม่พ้น Facebook สังคมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงการสื่อสาร
ของมนุษย์ไปตลอดกาล Google เสิร์ชเอ็นจิ้นที่ท�าให้ข้อมูลทุกอย่างมาอยู่
ตรงหน้าเพียงปลายนิ้วคลิก Alibaba เว็บอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของจีน
และมีมูลค่าของธุรกิจในตลาดหุ้นสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์ มากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของธุรกิจ หรือข้ามมาทางฝังของไทยอย่าง Ookbee ร้าน
ขายหนงัสอืออนไลนท์ีท่�าใหพ้ฤตกิรรมการอา่นหนงัสอืของคนไทยเปลีย่นไป 
 อย่าลืมว่าที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ของสตาร์ทอัพที่
ประสบความส�าเร็จเทา่นัน้ ยงัมอีกีกวา่ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องสตารท์อพั ทีเ่กดิขึน้
แล้วล้มหายตายจากไปจากวงการธุรกิจชนิดที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึง
 ได้รับรู้เท่าน้ีพอจะท�าให้ไฟในการอยากเป็นสตาร์ทอัพมอดไปบ้างหรือเปล่า? 

startup
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ปัญหาใหญ่น่าหนักใจอันดับแรกๆ	 ของการทำาธุรกิจคือเงินลงทุน	

ถ้าหากไม่มีเงินแล้ว	 ความเป็นไปได้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นศูนย์	

จะยอมสละเงินเก็บหรือจะไปกูม้าลงทุนก็ดูเป็นหนทางท่ีเสี่ยงเกินไปสำาหรับนักธุรกิจ

หน้าใหม่	 แต่เมื่อเป็นสตาร์ทอัพปัญหาน้ีจะหมดไป	 เพราะเพียงแค่ลงไอเดียปลุกปั้น

ให้โมเดลธุรกิจของเราเข้มแข็ง	บรรดานักลงทุนใจดีมากมายก็พร้อมจะย่ืนเงินให้เรา

นำามาใช้พัฒนาธุรกิจด้วยความเตม็ใจ	แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะให้เงินเรา

มาผลาญใช้ฟรีๆ 	เพราะเงินท้ังหมดมาพร้อมกับข้อแลกเปลีย่น	ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนใน

บริษัท	หรือรายได้ท่ีมาหลังจากการเติบโตของธุรกิจ	กล่าวให้ง่ายคือทุกอย่างล้วนมี

ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง	

	 นักลงทุนที่เข้ามาลงทุน	 จะมองทุกองค์ประกอบของสตาร์ทอัพน้ันๆ	ทั้งโมเดล

ธุรกิจ	แผนการตลาด	ผลกำาไร	การเติบโต	ทีมงาน	เรียกได้ว่าแทบทุกอย่างที่จะนำามา

เป็นปัจจัยในการตัดสินใจได้	เพราะการลงทุนกับสตาร์ทอัพนับเป็นความเสี่ยงในการ

ลงทุนอย่างหนึง่ทีส่งูไม่แพ้การลงทนุอย่างอืน่เลยทีเดยีว	โดยรปูแบบของนักลงทนุม	ี2	

ประเภทคอื	Angel	Investor	นักลงทุนอสิระท่ีพร้อมรบัความเสีย่งได้สงู	มกัจะลงทนุต้ัง

แต่สตาร์ทอัพยังเพิ่งเริ่มตั้งไข่	ส่วน	Venture	Capital	นักลงทุนรายใหญ่ที่เรียกติดปาก

ว่า	VC	ยอมรบัความเสีย่งได้น้อย	ดังน้ันสตาร์ทอพัท่ีหวังจะได้เงนิลงทุนจาก	VC	จงึต้อง

แข็งแกร่งแล้วพอสมควร	แต่เงินลงทุนที่ได้ก็สมนำ้าสมเนื้อในระดับร้อยล้านบาท		

	 อกีหน่ึงช่องทางในการหาเงนิมาลงทนุทีไ่ด้รบัความนิยมคอื	Crowdfunding	หรอื

การขอระดมทุนจากใครก็ตามท่ีสนใจในธุรกิจของเรา	 เพ่ือมาร่วมลงขันก่อร่างสร้าง

ธุรกิจในขั้นต้น	

ไม่ต้องลงเงิน

ทำาไมใครๆ ก็อยากเป็น 
Startup
โมเดลในกำรก่อร่ำงสร้ำงธุรกิจสตำร์ทอัพ มีปัจจัยหลักๆ ท่ี
โดนใจคนเจนวำยอยู่หลำยข้อ ลองมำดูกันว่ำมีปัจจัยอะไรบ้ำง 
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ปัญหาใหญ่ของคนทำางานประจำาส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องตัวงาน	แต่กล่าว

ได้อย่างเต็มปากเลยว่าคือ	 ‘เพ่ือนร่วมงาน’	 การทำาสตาร์ทอัพคือการ

ทำางานทีเ่ปิดโอกาสให้คณุหาเพ่ือนร่วมงานเพ่ือก่อตัง้ทำาธุรกิจได้ด้วยตนเอง	หรอืเรยีก

ว่าการหา	Co-founder	

	 การหาทมีเป็นปัจจยัทีส่ำาคญัทีส่ดุอันดบัแรกๆ	ในการก่อตัง้ธุรกิจสตาร์ทอพั	แม้ว่า

ไอเดียแรกเริ่มมาจากคนเพียงแค่คนเดียว	แต่ผู้ที่จะพัฒนาไอเดียให้ประสบผลสำาเร็จ

ย่อมไม่สามารถทำาได้เพียงคนเดยีวอย่างแน่นอน	จำาเป็นต้องมคีนทีท่ำาหน้าท่ีในแต่ละ

ส่วนอย่างชัดเจน	 เช่น	 เพ่ือนคนหนึ่งเก่งเรื่องไอที	 ก็ให้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนา

ตัวสนิค้า	เพ่ือนคนหนึง่เก่งเร่ืองการตลาด	กใ็ห้ดูเร่ืองการขายและการหาทนุเข้าบรษิทั	

หรอืเพ่ือนอีกคนหน่ึงทีเ่ก่งเรือ่งเงนิ	ก็ให้ดูแลเรือ่งบญัชแีละการเงนิ	ซึง่สมาชกิทัง้หมดนี้

ต้องมีวิสัยทัศน์ในการทำาธุรกิจที่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่าง

	 แต่การเลอืกเพ่ือนร่วมงานเองได้ก็ไม่ได้หมายความว่า	การทำาธุรกิจสตาร์ทอพัจะ

ราบรื่นไปทุกอย่าง	บ่อยครั้งขณะท่ีธุรกิจเริ่มเติบโต	คนในทีมก็อาจแตกคอกันเพราะ

ทัศนคติไม่ตรงกัน	หรือหนักถึงขั้นแตกคอกันเพราะผลประโยชน์	 อาจจะได้ยินข่าว

บ่อยๆ	ถึงการแตกคอกันในระดับผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆ	 ไปจนถึงการลาออกเพ่ือ

ย้ายไปบริษัทคู่แข่งเลยทีเดียว	

	 รากฐานที่แข็งแกร่งของทีมสตาร์ทอัพ	คือความเป็นหนึ่งเดียวกัน	ไม่ต่างจากการ

เล่นฟุตบอลเป็นทมี	ต่างคนต่างทำาหน้าท่ีในตำาแหน่งของตวัเองให้ดทีีส่ดุ	ขณะเดยีวกัน

ก็ต้องประสานงานกับเพ่ือนร่วมทีม	ในการทำาประตฝูายตรงข้าม	หรอืการทำากำาไรและ

พัฒนาธุรกิจให้เติบโต	และเมื่อธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตถึงจุดๆ	หนึ่ง	การหาคนทำางาน

เพ่ิมก็เป็นสิง่จำาเป็น	ซึง่ต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนในระดับเดียวกับการเลอืกคบใครสกัคน

เป็นแฟนเลยก็ว่าได้	เพราะนอกจากเหตุผลในการพัฒนาธุรกิจแล้ว	บรรดานายทุนจะ

พิจารณาปัจจัยในการให้ทุนจากความแข็งแกร่งของทีมอีกด้วย	

เลือกเพื่อนร่วมงานได้เอง

หนึ่งในความฝันของคนหนุ ่มสาวยุคนี้	 คือการได้จารึกชื่อเป็นหน่ึงใน

ผูเ้ปลีย่นแปลงอะไรบางอย่างบนโลกใบน้ี	เช่นเดยีวกับ	มาร์ค	ซกัเกอร์เบร์ิก	ที่

สร้าง	Facebook	มาเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสือ่สารของมนุษย์	สตฟี	จอบส์	ท่ีสร้าง	iPhone	มา

เปลีย่นโทรศพัท์มอืถือให้ใช้งานได้มากกว่าการโทรเข้าโทรออก	หรอืจะเป็น	เจฟ	เบซอส	ท่ีสร้าง	

Amazon.com	ขึ้นมาเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของไปอยู่ในโลกออนไลน์	

	 และแน่นอนว่า	 สตาร์ทอัพคือธุรกิจที่เกิดข้ึนมาเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาด้วย

นวัตกรรมใหม่ๆ	 ซึ่งส่วนมากมักมาในรูปแบบของเทคโนโลยี	 เช่น	 แอพพลิเคชั่นสำาหรับการ

เคลมประกันรถ	ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบบริการเคลมประกันแบบเดิมไป	หรือจะเป็นเว็บไซต์

บรกิารตกแต่งบ้าน	ท่ีช่วยให้การซือ้ของแต่งบ้านทำาได้ง่ายๆ	เพียงแค่เลอืกผ่านแท็บเลต็เท่าน้ัน	

	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของมนุษย์จากหน้ามือ

เป็นหลังมือ	 แต่เดิมเทคโนโลยีคือการพัฒนาที่ดำาเนินรอยตามความต้องการของมนุษย์	

แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนตำาแหน่งให้มนุษย์ต้องกลับกลายเป็นฝ่ายเดินตามบ้าง	

ย่ิงไปกว่านั้น	 ธรรมชาติของคนเจนวายไม่ชอบทำาอะไรในกรอบหรือดำาเนินตามเส้นทาง

ท่ีวางไว้แล้ว	 การได้ริเร่ิมอะไรใหม่ๆ	พร้อมกับจารึกชื่อในฐานะผู้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

จึงเป็นสิ่งที่คนเจนวายส่วนใหญ่ใฝ่ฝันหา	 และท่ีสำาคัญ	 การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ันถ้า

ได้การตอบรับท่ีดีจากผู้คนหรือเรียกในเชิงธุรกิจว่า	 ‘ลูกค้า’	 กำาไรมหาศาลหลักร้อยล้าน

พันล้านก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม	

ได้เป็นคนลงมือเปลี่ยนโลก
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ไม่มีอะไรจะทำาให้เราเติบโตได้ดีไปกว่าการได้ลงมือทำาด้วยตนเอง	 ไม่มีเจ้านาย	

ไม่มีลูกน้อง	มีแต่เพ่ือนร่วมทีมในช่วงแรก	 ได้เรียนรู้ระบบทุกอย่างเก่ียวกับการ

ทำาธุรกิจ	 โดยที่ไม่ต้องรอเลื่อนตำาแหน่งหรือเปลี่ยนงาน	นี่คงเป็นเหตุผลสำาคัญข้อหนึ่งท่ีทำาให้

เจนวายผูใ้จร้อนกระหายความสำาเรจ็ทีม่าอย่างรวดเรว็	โดดเข้ามาเป็นผูเ้ล่นในสนามสตาร์ทอัพ

กันอย่างแพร่หลาย

	 สตาร์ทอัพที่ประสบความสำาเร็จระดับโลกหลายโครงการใช้เวลาเพียงไม่ก่ีปีในการก่อร่าง

สร้างตัว	ยกตัวอย่างเช่น	Xiaomi	แบรนด์สมาร์ทโฟนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ใช้เวลาเพียง	5	ปีใน

การก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ใหญ่เป็นอันดับ	 3	 ของโลก	 รองจาก	Samsung	

และ	Apple	เท่านั้น	

	 และอีกปัจจัยหน่ึงท่ีสตาร์ทอัพจะประสบความสำาเร็จได้คือ	 ‘ช้าไม่ได้’	 เมื่อทุกอย่างพร้อม	 

จงลงมอืทำาในทันที	เพราะการก้าวช้าคู่แข่งเพียงหนึง่ก้าว	อาจถูกคูแ่ข่งตดัหน้าไปท้ังหมดก็เป็นได้	

ทั้งนี้ท้ังนั้นก็ต้องดูจังหวะความต้องการของตลาด	ว่าลูกค้ากำาลังต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ของเราอยู่หรอืไม่	เมือ่ได้รบัฟีดแบก็แล้วจงึรีบตัดสนิใจว่าจะล้มเลกิหรือเดินหน้าต่ออย่างเรว็ทีส่ดุ	

	 แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม	ความสำาเร็จที่มาอย่างรวดเร็วก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยง	ในการ

ล้มเหลวอย่างรวดเรว็เช่นกัน	เพราะสิง่หนึง่ท่ีควรจะเตรยีมพร้อมรบัมอืก่อนการจะทำาสตาร์ทอพั 

นั่นคือความล้มเหลว	พูดง่ายๆ	คือเตรียมตัวเจ๊ง	ถึงขนาดมีหนังสือเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ	ชื่อว่า	Fail	

fast	or	win	big:	The	Start-up	plan	for	starting	now.	แปลเป็นภาษาไทยใช้ชื่อว่า	ยิ่งล้มเร็ว 

เท่าไร	 ย่ิงใกล้ความสำาเร็จ	 เขียนโดย	 เบิร์นฮาร์ด	 ชโรเดอร์	 ที่นำาเสนอแนวคิดเก่ียวกับเรียนรู้

จากความล้มเหลว	เพื่อนำามาใช้เป็นบทเรียนในการทำาธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำาเร็จ		

โตไว

คงไม่มีใครทำาธุรกิจแล้วไม่อยากรวย	 ซึ่งปัจจัยในการรวยช้าหรือเร็วก็เป็น 

เหตผุลหน่ึงในการเลอืกทำาธุรกิจสกัอย่าง	แต่สำาหรบัสตาร์ทอพัแล้ว	คณุสมบตัหินึง่ 

ของธุรกิจประเภทนี้	ถ้าประสบความสำาเร็จ	บริษัทต้องเติบโตแบบ	100	เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป	รายได้

ต้องเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ	และรูปแบบธุรกิจสามารถขยายกิจการหรือสามารถทำาซำ้าได้อย่างไม่มี

ขีดจำากัด	โดยที่แทบไม่จำาเป็นต้องลงทุนเพิ่ม	

	 แต่ถึงจะเรว็อย่างไรก็มข้ีอยกเว้น	เพราะส่วนใหญ่สตาร์ทอพัทีป่ระสบความสำาเรจ็	เป้าหมายแรก 

กลบัไม่ใช่การทำาเพ่ือหาเงนิกำาไรเพียงอย่างเดยีว	แต่กลบัเป็นการเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของลกูค้าหรอืแก้ไขปัญหาให้สำาเรจ็เสยีก่อน	แล้วช่องทางการหารายได้จะตามมาภายหลงั	 เรยีกว่า 

อดเปรีย้วไว้กินหวานก็คงไม่ผดิ	

	 ตรงน้ีเองทีท่ำาให้สตาร์ทอพัแตกต่างจาก	SME	อย่างชดัเจน	เล่าให้ง่ายขึน้คือ	สำาหรับธุรกิจท่ี

เป็น	SME	การขยายกิจการจำาเป็นต้องลงทุน	ลงแรงเพ่ิม	ทัง้การลงวัตถุดบิเพ่ิม	จ้างพนักงานเพ่ิม	

เพ่ือแลกกับผลกำาไรท่ีมากข้ึน	แต่สำาหรบัสตาร์ทอพั	ยกตวัอย่างเช่น	แอพพลเิคชนัขายของออนไลน์	

ถ้ามลีกูค้ามาลงขายสินค้ามากข้ึนก็ไม่จำาเป็นต้องขยับขยายอะไร	อย่างมากแค่ขยายพ้ืนทีข่องฐาน

ข้อมลูเท่าน้ัน	

	 และย่ิงถ้าโมเดลธุรกิจน้ันๆ	ประสบความสำาเรจ็ภายในประเทศ	ก็สามารถขยายกิจการไปยัง

ประเทศอืน่ๆ	ทีม่ตีลาดใกล้เคยีงกันได้	 โดยทีใ่ช้รูปแบบโมเดลธุรกิจเดิมทำาซำา้ได้อย่างไม่ยากเย็น

เลย	ยกตวัอย่าง	Grab	Taxi	โมเดลแอพพลเิคชัน่เรยีกแทก็ซีท่ีเ่กิดข้ึนครัง้แรกในมาเลเซยี	ก่อนจะ

ขยายไปยังสงิคโปร์	เวียดนาม	ฟิลปิปินส์	และไทย	ซึง่เป็นประเทศท่ีประสบปัญหาการเรียกแทก็ซี่

ไม่ต่างกัน	

	 แน่นอนว่าหากโมเดลธุรกิจมกีารขยับขยายและทำาซำา้แบบก้าวกระโดดเช่นน้ี	ก็ย่อมหมายถึง

รายได้ท่ีจะเข้ามาแบบทวีคณูเช่นกนั	และรูห้รอืไม่ว่า	หากกิจการของเรายอดเย่ียมพอ	บรษิทัใหญ่ๆ	

ก็พร้อมจะทุ่มทุนเพ่ือเทคโอเวอร์ด้วยเงินจำานวนมหาศาล	อย่างที	่	Facebook	ซือ้	WhatsApp	ไป

กว่า	19,000	ล้านเหรยีญ	ซึง่เราจะตัดสนิใจขายเพ่ือแลกกับเงนิ	หรือจะเก็บไว้เพ่ือพัฒนาจนมมีลูค่า

มากกว่านีก็้ยังได้	

รวยเร็ว



	 รสชาติของความสำาเร็จในการทำาธุรกิจของสตาร์ทอพัน้ันหอมหวาน	 เพราะไม่เพียงแค่ผลกำาไรทีเ่ข้ามามากมายเท่าน้ัน	รปูแบบของ

ธุรกิจยังช่วยเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาให้กับสังคมผ่านสินค้าและบริการอันเยี่ยมยอดอีกด้วย	จึงไม่แปลกที่การเป็นสตาร์ทอัพ	คือ

ความฝันอนัดบัต้นๆ	ของหนุม่สาวยุคน้ี	จนทำาให้ใครหลายคนยอมสละงานประจำาอนัมัน่คง	เพ่ือมาเสีย่งตายกับการทำาธุรกิจท่ีเพ่ิงลงมอื

ทำาเป็นครั้งแรก	

	 จากความฝันได้กลายเป็นแฟชัน่หรอืกระแสทีทุ่กคนอยากกระโจนลงมาร่วมวงด้วย	ซึง่จะมาพร้อมกับเหตผุลเพราะอยากรวย	อยาก

เท่	อยากเป็นเจ้าของกิจการ	หรืออะไรก็ตาม	แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ	passion	หรือแรงผลักดันอันแรงกล้าที่ทำาให้พร้อมจะร่วมหัว

จมท้ายไปกับการทำาธุรกิจนั้นๆ	 ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะความยากน้ันเริ่มต้นตั้งแต่การปลุกปั้นไอเดียธุรกิจให้โดนใจตลาด	

ยากในการหาเพ่ือนร่วมทีมท่ีดี	 ยากในการหาทุนมาสนับสนุน	 และถ้าธุรกิจดำาเนินไปแล้วสักพัก	ปัญหาจะย่ิงตามเข้ามารอบด้าน	 

โดยเฉพาะสำาหรับผูก่้อตัง้ท่ีดำารงตำาแหน่งซอีโีอควบด้วย	ย่ิงต้องแบกรบัภาระอนัหนกัหน่วงท่ีต้องแบกรบัการตดัสนิใจทีส่่งผลต่อทัง้บรษิทั	

ไม่เหมือนการเป็นพนักงานในบริษัทที่เบื่องานก็สามารถลาออกได้ทันที	 ซีอีโอต้องอดทนทุ่มเทเพ่ือความอยู่รอดของบริษัทและเพ่ือน 

ร่วมทีมทุกคน	รวมไปถึงบรรดาผู้ลงทุนที่คาดหวังกับการลงทุนในธุรกิจมูลค่ามหาศาลนี้	

	 คงเป็นเรื่องดีที่สตาร์ทอัพได้กลายเป็นแฟชั่นที่ทำาให้คนรุ่นใหม่อยากมีส่วนสำาคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ส่งผลต่อการกระตุ้น

เศรษฐกิจ	อกีทัง้ยงัส่งผลกลบัมาเป็นผลกำาไรจำานวนมาก	ทำาตาม	fashion	แล้วกอ็ย่าลมืใส่	passion	ปรมิาณมหาศาลเข้าไปด้วย	มเิช่นน้ัน 

การตามหารสชาติความสำาเร็จ	อาจลงเอยด้วยรสชาติของความเจ็บปวด!

	 “โดยส่วนใหญ่	 สตาร์ทอัพจะล้มเลิกความต้ังใจในช่วงท่ีขับเค่ียวความคิดมาเป็นแผนธุรกิจ	 อีกจำานวนหนึ่งจะโบกมือลาในช่วง

ทดลองว่าแผนธุรกิจจะได้ผลหรือไม่	 และอีกจำานวนมากจะสูญหายไปก่อนท่ีแผนธุรกิจจะเกิดและทำารายได้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง”	 

ประพันธ์	เจริญประวัติ	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	กล่าวไว้ในนิตยสาร	Forbes	Thailand	ฉบับ	กรกฎาคม	2558

Startup ideas!! ไม่เริม่คดิใหม่ กเ็ดนิได้ไกลเท่าเดิม เขยีน วรวสิทุธิ ์ภญิโญยาง และ วรมน ด�ารงศิลป์สกลุ
ยิ่งล้มเร็วเท่าไร ยิ่งใกล้ความส�าเร็จ: Fail Fast or Win Big The Start-Up Plan for Starting Now 
เขียน เบิร์นฮาร์ด ชโรเดอร์ แปล ชโลทร โพยมยล 
จาก 0 เป็น 1: Zero to One เขียน Peter Thiel แปล วิญญู กิ่งหรัญวัฒนา
นิตยสาร Marketeer ฉบับ ตุลาคม 2558 
นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับ กรกฎาคม 2558 
นิตยสาร GM ฉบับ ตุลาคม 2558 
นิตยสาร Giraffe ฉบับ 2/2 กันยายน 2558
www.startupbangkok.com
www.marketingoops.com

อ้างอิง :

 รายได้ของบริษัท Google มากกว่ารายได้ของเอเจนซี่บริษัทโฆษณาระดับโลก 10 บริษัทรวมกัน
 ออฟฟิศแรกเริ่มของ เจฟ เบซอส เจ ้าของ Amazon.com เป ็นโกดังเก ่าๆ ที่ตั้งอยู ่ ในย ่านเส่ือมโทรมของเมือง 
 ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา
 แอพพลิเคชั่น คือโมเดลธุรกิจที่ ได ้รับความนิยมมากที่สุดของสตาร์ทอัพ มีการคาดการณ์ว่าปี 2016 รายได้รวม
 ทั้งหมดทั่วโลกที่มาจากแอพพลิเคชั่นจะสูงถึง 143,000 ล้านดอลลาร์ 
 ในช่วงที่ Facebook เพ่ิงเร่ิมก่อตั้งไม่นาน david Choe ศิลปินกราฟิตี้ได้ถูกว่าจ้างให้มาพ่นสีก�าแพงออฟฟิศใหม่ 
 แต่ทาง Facebook ยังไม่มรีายได้มากนกั เขาจงึขอค่าจ้างเป็นหุน้ส่วนจ�านวน 0.2 เปอร์เซน็ต์ จนเมือ่ Facebook เข้าตลาดหลกัทรพัย์
 หุ้นส่วนจ�านวนนั้นมีมูลค่าถึง 170 ล้านดอลลาร์ 
 ท่ามกลางการแข่งขนัของสตาร์ทอัพ ทีมุ่ง่มัน่พฒันาแอพพลเิคชัน่เพือ่ความสะดวกสบาย กลบัเกดิธรุกจิอย่าง ecoATM ตูรี้ไซเคลิ
 โทรศัพท์มือถือเก่าเพื่อแลกกับเงินสด จากการเห็นช่องว่างทางการตลาดที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จะเอาโทรศัพท์มือถือเก่าไปท�าอะไร 
 การกอ็ปป้ีโมเดลธรุกจิไม่ใช่เรือ่งผดิในวงการสตาร์ทอพั แต่เป็นหาช่องว่างทางธุรกิจต่างหาก อย่าง Boatbound คือการน�าเรือ
 ว่างมาปล่อยให้คนอื่นเช่า ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกับ Airbnb ต้นแบบการน�าบ้านว่างมาปล่อยให้คนอื่นเช่า ที่ประสบความส�าเร็จไปแล้ว

Startup Miracle
มหัศจรรย์สตำร์ทอัพ

?Fashion or 
Passion อยำกท�ำเพรำะกระแส

หรือใจรัก
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/ จุดเริ่มต้นของ sinoze เกิดขึ้นได้อย่ำงไร /
แนวคิดเริ่มแรกคือการทำางานบริษัทมีเงื่อนไขเยอะ	 เราเลยมองว่าถ้าทำาของตัวเองน่าจะมีทาง

ตอบโจทย์การตลาดมากกว่า	แต่ทุกอย่างมันมีพื้นฐาน	คุณต้องมีประสบการณ์มาก่อน	เราจะ

ไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ทันที	 ควรจะทำาสิ่งที่ตัวเองเก่งและชอบก่อน	อย่างผมก็ทำาบริษัทใหญ่มา	

3	-	4	ปี	เราต้องเริ่มจากการสร้างนิสัยที่ดี	สร้างจุดขายของโปรดักต์ที่ดีก่อน	และกว่าสตาร์ทอัพ 

กลุ่มหนึ่งจะรวมตัวกันได้	อย่างแรกต้องหาไอเดียก่อนว่าเราจะทำาอะไร	แล้วค่อยรวมคนท่ีเชื่อ

ในไอเดียเดียวกัน	และมีความเชื่อว่าโปรเจกต์นี้มันน่าจะประสบความสำาเร็จ	ซึ่ง	Sinoze	ก็เดิน

ตามแนวทางนี้มาตลอด

/ อุปสรรคในช่วงแรกที่เริ่มพัฒนำธุรกิจคืออะไร / 
ความเจ็บปวดตอนแรกๆ	คือเราซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาแพงแล้วคนเล่นฟรี	เราจึงค่อยๆ	ใส่โฆษณา

แล้วเรากไ็ด้เงนิกลบัมาเป็น		Ad	Networks	คือท่ีต่อเชือ่มกับ	google	กับ	facebook	เป็นต้น	เขา

ก็จะส่งค่าโฆษณามาให้เรา	ทุกอย่างมีรายละเอียดของมัน	เขาบอกว่า	business	strategy	ที่ดี

ทีส่ดุคอืการ	copy	70	เปอร์เซน็ต์	และ	develop	30	เปอร์เซน็ต์ครับ	ซึง่การพัฒนา	30	เปอร์เซน็ต์

นี่ก็หนักมากแล้ว	(หัวเราะ)	พฤติกรรมของคนไม่เหมือนกัน	อย่างคนไทยซื้อแอพน้อยมาก	คน

เกาหลีซื้อมากกว่าเพราะเขาให้ความสำาคัญกับลิขสิทธิ์

/ ใช้วิธีกำรไหนในกำรหำทุน เพรำะเป็นที่ทรำบกันดีว่ำสตำร์ทอัพที่เป็น
แอพพลิเคชั่นเกมหำผู้ระดมทุนได้ยำกที่สุด /
เริ่มแรกคือลงทุนกันเองก่อนครับ	 และช่วยกันตบไอเดียจนเข้าที่ถึงจะเริ่มหาทุนจากนักลงทุน	

เราเข้าหาคนเยอะมาก	ประมาณ	50	เจ้าอย่างตำ่า	ไปตามอีเวนท์ต่างๆ	แลกนามบัตร	ซึ่งผู้ลงทุน

ส่วนใหญ่บอกว่า	‘ผมไม่ลงทุนในเกม’	แต่สุดท้ายก็มีคนมาลงทุนกับเรา

/ มองกำรแข่งขันในกำรตลำดของแอพพลิเคชันเกมอย่ำงไร /
เกมก็คล้ายๆ	กับหนัง	คือเกมหนึ่งจะมีไลฟ์ไทม์ประมาณ	1	-	3	เดือน	สมมติ	เกม	A	กับ	เกม	B	

ออกมาในเวลาที่ต่างกัน	ก็ไม่ได้แข่งกันอยู่แล้ว	เหมือนหนังที่จบไว	พอจบไวก็ดูเรื่องอื่นต่อ	เลย

มองว่าตลาดการสร้างสรรค์ไม่มีวันเต็ม	เพราะเราต้องแข่งกับตัวเราเองมากกว่า

/ มีวิธีในกำรบริหำรชีวิตทั้งกำรเป็น CEo และชีวิตส่วนตัวอย่ำงไร  /
ความสมดุลของชีวิตค่อนข้างน้อย	 เพราะมันต้องสู้	 เงินที่ได้มาเราก็รู้ว่าอยู่อีกกี่วัน	กี่เดือน	กี่ปี

จะหมด	 เราต้องไม่ปฏิเสธงาน	 เพราะงานจะมาแรนดอมมาก	แล้วต้องเลือกงานท่ีสำาคัญที่สุด

มาทำาก่อน	ซึ่งคุณภาพของการทำางานแต่ละคนมีมากสุด	8	ชั่วโมง	ถ้ามากกว่านั้นสมองจะตื้อ	

ผมจะผ่อนคลายตัวเองด้วยการไปตามต่างจังหวัด	ไปฟิตเนสตอนเย็น	โยนงานทิ้งไปก่อน	และ

ไอเดียดีๆ	จะโผล่มาตอนที่เราออกจากมันไป

/ ฝำกถึงคนรุ่นใหม่ที่อยำกเป็นสตำร์ทอัพบ้ำง /
ผมมองว่าต้องใจสู้และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกัน	เจอปัญหาระหว่างทางแล้วท้อไม่ได้	ข้อดีคือ

เราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ	ตลอดเวลา	ส่วนข้อเสียคือไม่มีเงิน	ต้องสู้หลังชนฝา	มีความเจ็บปวด	

ความผิดพลาดที่หมุนไวมากๆ	ยกตัวอย่าง	เรามีกลยุทธ์	10	อัน	จะมี	9	อันที่ผิด	พอทำาผิดปุ๊บ

เราต้องลกุให้ไว	อย่ามวัเสยีใจ	เพราะโลกไอทมีนัเปลีย่นทุกวัน	ไอเดียไม่สำาคัญเท่าการลงมอืทำา	

เพราะไอเดียใครๆ	ก็มี	ไม่มีอะไรที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน	เมื่อคุณเจอปัญหาให้สู้ต่อไป	แล้วถ้า

แก้ปัญหาได้มากเท่าไร	คุณก็จะประสบความสำาเร็จมากขึ้นเท่านั้น	คิดอะไรได้ทำาเลย	คนจะได้

อะไรจากการทำา	ไม่ใช่จากการคิด	

สร้ำงเกม
บนโลกควำมจริง

SiNozE 

 เป็นท่ีรู้กันในวงการสตาร์ทอัพ
ว่า โมเดลธุรกิจที่ เกี่ยวกับเกม 
หานักลงทุนมาร่วมด้วยยาก 
แม้ว่าเกมจะเป็นความสนุกบันเทิง
ของผู้เลน่ แต่ผูส้รา้งกลับตอ้งฝา่
ดา่นบททดสอบตา่งๆ มากมาย ไม่
ผ่านก็ต้องยอมแพ้ หรือจะลุกขึ้น
มาสู้จนผ่านไปให้ได้ แน่นอนว่า ไม่
บันเทิงเลยแม้แต่น้อย 
 จากจุดเร่ิมต้นจากคนท่ีคล่ัง-
ไคล้ ในการเล่นเกมเพียง 5 คน 
วันน้ี SinozE บริษัทสตาร์ทอัพ 
ผู้ พั ฒ น า เ ก ม  T h A p S T E R 
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น มิ ว สิ ก เ ก ม บ น 
สมาร์ทโฟนสัญชาติไทย ผ่านด่าน 
อุปสรรคเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว 
นอกจากจะท�ายอดดาวน์โหลด
ได้กว่ า  5  ล้ านครั้ ง  มียอด
ผู้เล่นมากกว่า 250 ล้านครั้ง 
และยังสามารถระดมทุนจาก  
inToUCh ในโครงการ inVEnT 
ได้กว่า 22.5 ล้านบาท ลบค�า 
สบประมาทที่ว่า โมเดลธุรกิจที่
เกี่ยวกับเกมไม่มีใครอยากลงทุน
ไปได้จนหมด 
 ลองมาฟังเสียงจาก ชิน -  
รัถภัทร์ โชติมงคล CEo และ 
Co-FoUndER แห่ง SinozE ว่า
พวกเขาฝึกปรือวิชาด้วยความ
ฝันและความเชื่ออันใด ที่ท�าให้  
ThApSTER เดินทางมาถึง 
จุดนี้ได้ 

เรื่อง :
ภาพ :

speaker
พิชญา เพ็งจันทร์
อดิเดช ชัยวัฒนกุล  



035

35



036

วงในที่ก�ำลังเติบโตสู่
วงนอก 

WoNG-
Nai  

 “วันน้ีจะกินอะไรดี ?” คือค�าถาม
ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของหลาย
คนในยุคปัจจุบัน ไม่ ใช่ว่าร้าน
อาหารมเียอะจนเราเลือกไมถ่กู แต่
อาจเป็นเพราะเราต้องการอาหาร
ที่เหมาะกับความต้องการในช่วง
เวลานั้นต่างหาก แล้วย่ิงส�าหรับ
คนช่างเลือกอย่างคนไทยแล้ว 
การเลอืกรา้นอาหารสกัรา้น ยอ่ม
ไม่ใช่การเดินสุ่มหาอย่างแน่นอน 
จะเป็นเพื่อนแนะน�ามาหรือจะอ่าน
รีวิวมา ก็ต้องผ่านการพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนก่อนทั้งสิ้น
 นั่นจึงท�าให้ในช่วงเวลาไม่กี่ปี
ทีผ่่านมา ท�าให้ ‘Wongnai (วงใน)’ 
แอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ท่ีแนะน�า 
รีวิวร้านอาหาร กลายเป็นส่ิงที่
ขาดไม่ได้ส�าหรับนักชิมชาวไทย 
 คนวงในอย่าง ยอด ชนิสภุคักลุ
CEo และ Co-Founder จะมาบอกเล่า
ถึงที่มาท่ีไปของแรงบันดาลใจ 
และทิศทางของ Wongnai ให้เรา
ได้ฟังกัน

เรื่อง :
ภาพ :

speaker
ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
อดิเดช ชัยวัฒนกุล  
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/ จุดเริ่มต้นของ wongnai เกิดขึ้นได้อย่ำงไร /
เราทำา	Wongnai	มาประมาณ	5	ปีแล้ว	ก่อนหน้านั้นเราเรียน	MBA	อยู่ที่ต่างประเทศและสนใจเรื่องการทำาสตาร์ทอัพ	ตอนนั้น

เราทำาเว็บไซต์เก่ียวกับการแนะนำานู่นนี่นั่น	แต่ด้วยหลายปัจจัย	ทำาไม่ถึงปีก็ล้มเหลว	 เพราะไม่มีทุนและทีม	ต้องไปจ้างเขามา

ช่วยทำา	อีกอย่างการแข่งขันที่นั่นสูงด้วย	แต่เรายังอยากทำาอยู่	 เลยคิดว่ากลับมาทำาที่ไทยดีกว่า	 เพราะอย่างน้อยเราก็มั่นใจว่า

มีทีมแน่ๆ	และใช้ทุนน้อยกว่า	คุยกับเพ่ือนอีกสามคนว่าอยากทำาอะไร	 ก็ได้ข้อสรุปว่าอยากทำารีวิวร้านอาหาร	 เพราะเรามั่นใจ

ได้ว่าต้องมีคนใช้แน่ๆ

/ ชื่อ wongnai มีควำมหมำยอย่ำงไร /
ชื่อ	Wongnai	หรือ	 วงใน	ความหมายของมันเก่ียวข้องกับข้อมูลในเชิงลึก	แล้วเว็บของเราเก่ียวกับการรีวิว	 เลยคิดว่าชื่อวงใน

น่าจะสื่อความหมายได้	

/ กำรรีวิวร้ำนอำหำรของ wongnai แตกต่ำงจำกกำรรีวิวในสื่ออื่นอย่ำงไร /
หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	หรือทีวีเป็นการสื่อสารทางเดียว	สื่อเหล่านี้อาจไม่ตอบโจทย์คนยุคนี้อีกแล้ว	แต่ถ้าเป็นเว็บหรือแอพจะ

ค้นหาได้ง่าย	เรียงตามเรตติ้ง	ปรับตามความต้องการ	ซึ่งตอบโจทย์พวกเขามากกว่า	และเรารู้สึกว่าในไทยยังไม่มีอะไรแบบนี้

/ มีวิธีบริหำรควำมเสี่ยงในช่วงแรกที่เริ่มก่อตั้งอย่ำงไร /
ตอนนัน้มัน่ใจว่า	เรามทีมีท่ีเหมาะสมและพร้อม	มไีอเดียท่ีเหมาะกับเวลา	ซึง่ต้องมคีนต้องการใช้มนัแน่ๆ	เรามบีทเรยีนบางอย่าง

ตอนสมัยอยู่ต่างประเทศ	ได้เรียนรู้ว่าการทำาธุรกิจเป็นอย่างไร	เรามองว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเรามีทีมพร้อม	เทคโนโลยีพร้อม	ไอเดีย

ถูก	 เราว่ามันน่าจะไปได้ในระดับหน่ึง	คนทำาสตาร์ทอัพช่วงแรกอาจต้องยอมท่ีจะไม่ได้อะไรเลย	ต้องยอมเสี่ยงติดลบให้มากๆ	

เพ่ือแลกกับการดึงดูดคนให้คนเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด	ซึ่งจุดนี้อาจต่างจากธุรกิจอื่นๆ	 ท่ีต้องแสวงหาเงินหมุน	ตอนเริ่มเรามี

ร้านอยู่แค่	 2	 -	 3	พันร้าน	นั่งคีย์ข้อมูลกันเอง	และสถานที่ยังเป็นแค่กรุงเทพฯ	อยู่	 แต่เราวางระบบไว้ให้คนทั่วไปสามารถเพิ่ม

ร้านเข้ามาได้อยูแ่ล้ว	ดงันัน้ไม่ว่าคณุจะอยูไ่หน	ภาคใดในประเทศ	คณุกส็ามารถเพิม่หรอืรวีวิค้นหาได้ตลอด	ซึง่ระบบนีช้ว่งแรก

จะทำาให้เราโตช้าเพราะข้อมูลน้อย	คนไม่อยากใช้	 แต่มันจะโตไวมากเมื่อมีคนใช้ในระดับหน่ึง	มีคอมมูนิต้ี	 มีคนคอเดียวกัน	 

รสนิยมคล้ายๆ	กัน	ชักชวนกันมาเยอะขึ้น	ช่วงแรกที่มีการแจกรางวัล	เป็นการจูงใจให้คนอยากมารีวิว	เหตุผลที่เราต้องการคือ

คนท่ีมาเขียนเพ่ือความสุขส่วนตัว	อยากเขียน	อยากบันทึกว่าตัวเองไปกินอะไรมาบ้าง	แนะนำาร้านใหม่ๆ	หรือไม่ก็สร้างสังคม

การกินของตัวเอง	มากกว่าการมารีวิวเพื่อชิงรางวัล	เราเชื่อว่าลึกๆ	แล้วทุกคนสนใจการกินทั้งนั้นแหละ 

/ มวิีธคีดัเลอืกคนมำร่วมทมีอย่ำงไรบ้ำง /
ทักษะความสามารถก่อนเลย	และรวมไปถึงเรื่องทัศนคติ	 เราต้องการคนที่มี	 passion	ต้องการคนที่เราสามารถพัฒนาเขาได้	

เป็นคนท่ีรับความกดดันได้	มีความยืดหยุ่นสูง	 เพราะเราเพ่ิงตั้งบริษัทได้ไม่นาน	ความยืดหยุ่นจึงสำาคัญ	 เราเริ่มจากคนแค่	 4	

คน	จนตอนนีเ้รามทีีมงานกว่า	70	คนแล้ว	ส่วนปีหน้าเรายังต้ังใจว่าจะขยายออฟฟิศออกต่างจงัหวัดให้มากขึน้อีก	เราอยากให้มี 

คอนเทนต์เฉพาะพื้นที่	เจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นคนต่างจังหวัดมากกว่านี้

/ มองกระแสกำรเกิดขึ้นของสตำร์ทอัพในยุคนี้อย่ำงไร /
เราว่าอาจจะเป็นเพราะมันเป็นธุรกิจที่ทำาให้สร้างฐานะได้อย่างรวดเร็ว	เราเห็นกูเกิล	เฟซบุ๊ก	โตแบบหมื่นล้านได้ในเวลาไม่กี่ปี	

ซึง่อาจหาได้ยากในธุรกิจชนดิอ่ืน	คนสมยันีอ้าจมจีดุมุง่หมายว่าอยากจะเติบโตและสร้างความเปลีย่นแปลง	ซึง่มนีายทนุหลาย

คนท่ีพร้อมจะสนับสนุน	แต่ต้องอย่าลืมว่าเงินทุนก้อนแรกก็คือเงินที่เขาให้เรามาใช้	 เขาก็มุ่งหวังให้เราเติบโตได้เท่าที่หวัง	 มัน

ไม่ใช่ผลกำาไรนะ	แต่มันคือการเติบโต

 / อยำกบอกอะไรกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นท�ำสตำร์ทอัพบ้ำง /
ทมีสำาคัญมาก	ต้องเข้าใจโปรดกัต์อย่างด	ีอย่ามองว่าสตาร์ทอัพคอืแฟชัน่	ให้ทำาเหมอืนทำาธุรกิจปกต	ิเพ่ือให้ลกูค้าใช้งานได้อย่าง

มีคุณภาพและต้องคิดวิธีหาเงินจากมันด้วย	สุดท้ายคือทุกคนต้องพร้อมลุยไปอีกหลายปี	ตอนนี้	5	ปีสำาหรับ	Wongnai	 เรายัง

มองเห็นเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้น	ยังต้องเติบโตอีกเยอะ	ซึ่งเราต้องทำางานหนักไปอีกหลายปีแน่นอน



Draft Board 
กระดานร่างความคิด 
ใจกลางชิดลม

my space
ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
อดิเดช ชัยวัฒนกุล  

เรื่อง :
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	 ท่ามกลางชีวิตเร่งรีบ วุ่นวายกลางเมืองใหญ่  

ไม่ห่างไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส	สถานีชิดลม	บน

ช้ัน	12A	ของอาคารอรกานต์	หลังบานประตูกระจกแก้วใส 

ห้องท่ีถูกตกแต่งอย่างเข้มขรึมดูดีมีสไตล์	 เป็นที่ตั้งของ	

Draft	Board	Coworking	Space	 เปิดใหม่สดๆ	 ร้อนๆ	

อายุไม่ถึงขวบปี	ที่นี่เป็นสถานที่ทำางานในฝันของบรรดา

ฟรีแลนช์ที่ต้องการห้องทำางานบรรยากาศดี	 มีอุปกรณ์

อำานวยความสะดวกครบครัน	 อีกทั้งยังอาจได้ทำาความ

รู้จักกับเพ่ือนใหม่ในสาขาอาชีพใกล้เคียงกัน	 เป็นการ

เพิ่มคอนเนกชั่นอีกทางหนึ่งด้วย

	 จุดเด่นของ	 Draft	 Board	 ที่เห็นได้ชัดคือความ

กว้างขวางโปร่งสบาย	 ทุกพ้ืนท่ีแบ่งสรรปันส่วนกัน

ได้อย่างลงตัว	 ภายใต้การตกแต่งอันโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์	 สร้างความรู้สึกประทับใจตั้งแต่วินาทีแรก 

ที่ก้าวเท้าเข้ามา

	 	 “เราชอบความโล่งสบาย	 ตกแต่งด้วยสไตล์

ลอฟท์ซึ่งเราชอบอยู่แล้ว	 คือในตอนแรกตั้งใจจะเช่า

พ้ืนท่ีทำาสตูดิโอ	 แต่คิดว่าเราก็ไม่ได้ใช้พ้ืนที่อะไรขนาด

นั้น	และไหนๆ	 เราเองก็ไปน่ังตาม	Coworking	 space	

บ่อยๆ	 ทำาไมเราไม่ลองมาทำาด้วยตัวเองดูเลยล่ะ” 

คุณสัน 	 - 	 ภูดิศ 	 เจริญปัญญาย่ิง 	 หนึ่ ง ในผู้ ร่ วม 

ก่อตั้ง	Draft	Board	เล่าถึงจุดเริ่มต้น

	 ช่วงหลังๆ	มา	 เราอาจจะได้ยินคำาว่า	Coworking	

Space	บ่อยเสียจนสงสัยว่า	 สถานท่ีทำางานพวกนี้มีดี

อะไร	 คนเราถึงยอมเสียเงินเช่าโต๊ะเก้าอี้โล่งๆ	 รายวัน	

แทนที่จะนั่งทำางานอยู่บ้านฟรีๆ	คุณโทนี่	-	ณรงค์ปภรณ์	

สว่างวารีสกุล	อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง	ให้คำาตอบว่า	“ที่นี่เป็น

สังคมของคนที่ต้องการทำางาน	พอคนทำางานมาอยู่ร่วม

กัน	ความถนดัของแตล่ะคนอาจจะไปชว่ยเหลอืหรอืเพ่ิม

ไอเดียให้คนอื่นๆ	ข้อดีของ	Coworking	 space	คงเป็น

แบบน้ี	 บางทีเราก็ได้รู้จักกันตอนที่น่ังทำางานหรือตอน

พักผ่อน	บางคนได้เพื่อนร่วมทีมจากการมาน่ังทำางานใน

Coworking	space	น่ีเอง	เพราะท่ีน่ีจะมีคนจากหลากหลาย

อาชีพมาก	 ท้ังนักเขียน	 กราฟิก	 ช่างภาพหรือคนทำา

วิดีโอ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานใช้ความคิดสร้างสรรค์	 

เราจึงพยายามทำาให้บรรยากาศที่นี่เอื้ออำานวยกับความ

คิดสร้างสรรค์แบบนั้น”	

	 สว่นแรกทีเ่ราเห็นหลงัจากเปดิประตูเข้าไป	เป็นส่วน

ของ	Share	Desk	โต๊ะขนาดยาว	สำาหรับผู้ต้องการเช่าที่

ทำางานแบบรายวันหรอืรายครัง้	ไมต่อ้งกลวัว่าจะเบยีดกัน

เพราะท่ีน่ีจดัสรรพ้ืนทีไ่ด้กว้างขวางพอให้ทุกคนน่ังทำางาน

ได้อย่างสบายๆ

	 หากติดใจอยากใช้ ท่ีนี่ เป็นสถานท่ีทำางานใน 

ระยะยาว	 ก็มีโซนที่นั่งประจำาหรือ	 Fix	Desk	 ในอัตรา 

เหมาจา่ยรายเดอืนใหค้ณุไดใ้ชบ้รกิาร	ทนีีก้ไ็ม่ตอ้งกงัวล

แล้วว่าแต่ละวันจะมีท่ีว่างเหลือไหม	 นอกจากนี้ยังมี

ส่วนลดสำาหรับค่าถ่ายเอกสารหรือปริ้นท์ภาพสำาหรับ

สมาชกิด้วย	หรอืถ้าคณุมาพรอ้มกันทเีดยีวหลายคน	แลว้

อยากมีออฟฟิศเล็กๆ	ส่วนตัวเอาไว้นั่งทำางาน	ก็สามารถ

ใชบ้รกิารหอ้ง	Private	Room	ได้	แตค่วรตติตอ่ไว้ลว่งหนา้	

เพราะได้ข่าวว่าห้องนี้ถูกจับจองเร็วเหลือเกิน

	 กรณีที่ต้องการประชุมหรือขายงานลูกค้า	 ขอบอก 

ว่าห้อง	Meeting	Room	ของที่นี่บรรยากาศดีน่าใช้มาก 

มีให้เลือกสามขนาด	 ทุกห้องให้บริการพร้อมทีวีและ

สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน	 ผู้ใช้บริการแค่มี

คอมพิวเตอร์มาเครื่องเดียวเท่านั้นจบเลย		

	 สำาหรบัชา่งภาพสตดูโิอ	ไมต่อ้งเสยีเวลาไปหาสตดูโิอ

ทีไ่หน	เพราะท่ีนีม่หีอ้ง	Photo	Studio	พรอ้มอุปกรณ์ระดบั

มืออาชีพให้เช่าได้ในราคาสมาชิก	 ซึ่งนอกจากอุปกรณ์

ถ่ายภาพแล้ว	 ก็ยังมีเครื่องปริ้นท์เตอร์มัลติฟังก์ชั่นไว้ให้

ใช้งาน	สามารถปริ้นท์ได้ตั้งแต่ขนาดมาตรฐานไปจนถึง

กระดาษ	A3	เลยทีเดียว	

	 หากนั่ งทำ า งานหลายชั่ ว โมงจน เริ่ มล้ า 	 มุม 

ผ่อนคลายสบายๆ	 อย่าง	 Chill	 Zone	 ก็มีอาหารว่าง

และเครื่องด่ืมในราคาไม่สูงนักให้บริการ	พร้อมโต๊ะรับ

ประทานอาหารและโต๊ะพูล	 เอาไว้ให้ทำากิจกรรมผ่อน

คลายร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ

	 งานวิจยัหลายชิน้รายงานตรงกนัวา่	สภาพแวดลอ้ม

ในการทำางานที่ดี 	 ส่งผลโดยตรงกับความสุขและ

ประสิทธิภาพในการทำางานของคนเรา	 โดยเฉพาะงานที่

ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์	 หากวันไหนท่ีรู้สึกว่าทำางาน

อยู่กับบ้านหรือร้านกาแฟแบบเดิมๆ	 แล้วความคิด

ตีบตัน	ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทำางานใน	Cowork-

ing	Space	อย่าง	Draft	Board	ดูบ้าง	ก็เป็นอีกทางเลือก

หนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

	 การได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคน

อื่นๆ	อาจทำาให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆ	ที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้
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ชั้น 12A อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม 
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานี
ชิดลม ประมาณ 400 เมตร

เปิดให้บริการ 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 20.00 น.
โทร. 098-746-9151 
info@draftboard.co.th
Facebook: draftboard 
www.draftboard.co.th

ลองใช้บริการกันได้ที่
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วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัยเรื่อง :
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	 ป้ายชี้บอกทางตั้งอยู่ตรงหัวมุมของสามแยกพอดี	ป้ายชี้ไปทางซ้ายเป็นรูปเงาของ

เสือลายพาดกลอน	ป้ายชี้ไปทางขวาเป็นรูปเงาของสิงโตที่มีขนอยู่เต็มแผงคอ	

	 เด็กชายแหงนหน้ายืนจ้องป้ายนั้นอย่างไม่ละสายตา	เสือหรือสิงโตจะน่าดูกว่ากัน	

เขาก็ยังไม่แน่ใจ	พลางใช้น้ิวชีแ้ตะๆ	บรเิวณขมบั	หวัค้ิวสองข้างเริม่ขมวดเข้าหากัน	ปาก

เริ่มกลายเป็นเลขศูนย์		

	 “ไงลูก	จะไปดูอะไรก่อนดี	พ่อว่าไปดูสิงโตก่อนดีกว่า	สิงโตมันเป็นเจ้าป่า	ยิ่งใหญ่

กว่าเสืออยู่แล้ว”	 ไม่ทันจะจบประโยคดี	 ผู้เป็นพ่อก็โอบไหล่เด็กชายพาเดินไปทางขวา

ทันที	เขาฝืนแรงแขนของพ่อเล็กน้อย	ก่อนจะหันหลังไปมองที่ป้ายชี้บอกทางนั้นอีกครั้ง	

	 “ลายเสือมันสวยกว่าสิงโตนะพ่อ	ไปดูเสือก่อนได้มั้ยครับ”	เขาพูดเสียงอ้อมแอ้ม

อยู่ในคอ

	 “เดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้ลูก	 แม่กำาลังรออยู่ท่ีศูนย์อาหาร	 ใกล้ๆ	 กับกรงสิงโตพอดี	

รีบไปก่อน	กลัวแม่จะรอนาน”	พ่อเอ่ยปากกับลูก	แต่สายตากลับมองไปยังเบื้องหน้า

	 เด็กชายเบะปาก	 ฝืนใจก้าวเท้าเดินไปยังกรงสิงโตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 พลาง

จินตนาการถึงริ้วขนลายสีดำาที่พาดอยู่บนขนสีนำ้าตาล

	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	ไม่ทันไรก็จวนเจยีนจะถงึเวลาปิดบริการของสวนสตัว์แล้ว	

เด็กชายนึกขึ้นได้ว่า	เขายังไม่ได้ไปดูเสือลายพาดกลอนเลย

	 “พ่อครับๆ	ผมยังไม่ได้ไปดูเสือเลย”	เขากระชากชายเสื้อของพ่อ	

	 “สวนสัตว์จะปิดแล้วลูก	 นี่ก็เย็นแล้ว	 พ่อว่าเสือมันคงหนีไปพักผ่อนแล้วล่ะ	 

ไว้วันหลังพ่อพามาใหม่นะ”	 ไม่ทันจะจบประโยคดี	พ่อก็หันไปพูดกับแม่เรื่องจะขับรถ

กลับทางไหนดี	เพราะรถติดเหลือเกิน

	 นำา้ตาเริม่คลอทีเ่บ้าตาของเด็กชาย	จงัหวะเดียวกับทีเ่ขาเหลอืบไปเห็นหุน่ปนูรปูเสอื

ขนาดเท่าตัวจริงตั้งตระหง่านอยู่ตรงประตูทางออกของสวนสัตว์		

...

	 สมุดบัญชีเงินฝากกับโทรศัพท์มือถือวางอยู่บนโต๊ะ

	 ชายหนุ่มน่ังจดจ้องสองสิ่งนี้มาสักพักใหญ่แล้ว	ดูจากสีหน้าบ่งบอกว่าภายในใจ

มีสิ่งท่ีต้องตัดสินใจครั้งใหญ่	 เขาเอามือกุมขมับและใช้นิ้วบีบนวดเพ่ือคลายกล้ามเน้ือ	

ก่อนจะหยิบสมุดบัญชีเงินฝากหน้าล่าสุดขึ้นมาดู		

	 จำานวนเงินที่ปรากฏบนหน้าสุดท้ายคือเงินจำานวนหลักหมื่นก้อนสุดท้ายที่เขามีอยู่	

จรงิๆ	แล้วก่อนหน้านีเ้ขายังมเีงินอกีจำานวนมากทีเ่คยไปร่วมลงทุนทำาธุรกิจกับเพ่ือนสนทิ	

มันเป็นเงินก้อนใหญ่ท่ีเขาเก็บมาตลอดการทำางานหลายปี	 แน่นอนว่าธุรกิจนั้นขาดทุน

อย่างหนัก	ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ตกอยู่ในสภาพนี้	

	 “ฮัลโหล	เออมึง...	ช่วงนี้กูต้องใช้เงินว่ะ	ช่วยกูหน่อยนะ	ตอนนี้กู...”	ไม่ทันจะเอ่ยจบ

ประโยคดี	เสียงปลายสายก็ตัดบทสนทนาเอาดื้อๆ	

	 บางทีเงินหุ้นส่วนท่ีลงทุนไปอาจจะไม่มีวันได้คืน	 ชายหนุ่มพยายามคิดเช่นน้ีมา

ตลอด	แต่พอถึงคราวอับจนหนทางเมื่อใด	 เขาเป็นต้องหยิบโทรศัพท์เพ่ือโทรทวงเงิน

ก้อนนี้จากเพื่อนทุกครั้งไป

	 ภาพและบทสมัภาษณ์ของคนหนุ่มสาวท่ียอมลาออกจากงานประจำามาร่วมหุน้กบั

เพื่อนสนิทลงทุนทำาธุรกิจด้วยกันจนประสบความสำาเร็จ	ปรากฏบนหน้านิตยสาร

เก่ียวกับธุรกิจและการเงนิแทบทุกเดอืน	ก่อนหน้าน้ีเขาเคยหยิบอ่านมนัครัง้แล้วครัง้เล่า	

แต่ตอนนี้นิตยสารกองนั้นวางอยู่ตรงมุมห้องพร้อมกับฝุ่นที่จับตัวหนา

	 เขาเองก็เป็นคนหนุ่มรุน่ใหม่ท่ีเกลยีดการทำางานประจำา	เกลยีดการเอารดัเอาเปรยีบ

จากเจ้านาย	 เกลียดเพ่ือนร่วมงานท่ีเอาแต่กินอาหารแพงๆ	 ตอนกลางวัน	 เกลียดการ 

ตืน่เชา้เพือ่ฝ่ารถตดิขึน้รถเมลเ์พือ่ไปสแกนนิว้มือเข้างาน	เมื่อมีทางเลอืกจากเพือ่นสนทิ

ที่ชวนมาร่วมหุ้นทำาธุรกิจร่วมกัน	เขาจึงไม่ลังเลแม้แต่น้อย	

	 “ฮัลโหลครับพ่อ	เจ้านายเขาว่าไงมั่งครับ	อืม...	ลองทำาไปก่อนก็ได้ครับ”	ชายหนุ่ม

วางสาย	 แววตาเหม่อลอย	พลางจินตนาการถึงภาพที่เขากำาลังนั่งอยู่ท่ามกลางโต๊ะ

ทำางานจำานวนมหาศาลอีกครั้ง	

...

	 รถเข็นคนป่วยของชายชราถูกเข็นมาจอดอยู่ที่หน้าทางออกของโรงพยาบาล

	 “พ่อรออยู่นี่แป๊บนึงนะ	เดี๋ยวผมไปเอายาก่อน”	ชายหนุ่มเอ่ย	

	 แขนอนัไร้เรีย่วแรงของชายชราพยายามจะยกบอกลกูชายแทนคำาพูดว่า	‘ไม่เป็นไร	

รอได้’	แต่กว่าที่อีกฝ่ายจะทันได้เห็น	ก็เดินจากไปแล้ว	

	 คำาว่า	 ‘แป๊บนึง’	 ของลูกชาย	มันช่างยาวนานสำาหรับเขาเหลือเกิน	 เขาเกลียดการ 

รอคอยมาแต่ไหนแต่ไร	หากย้อนเวลากลบัไปสกัเมือ่สามสบิกว่าปีก่อน	เขาคงจะเดนิไป

รับยาเอง	แล้วรีบออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด	

	 “อีกสองเดือน	ผมต้องย้ายไปอยู่บ้านแฟนแล้วนะพ่อ	ลูกผมจะคลอดแล้ว”

	 “...”	ชายชราพยายามบอกว่าขออยู่ท่ีบ้านนีเ้หมอืนเดิม	แต่กลบัไม่มเีสียงอะไรลอด

ออกมาจากปาก

	 “อยู่ที่นี่ก็ลำาบาก	เพราะผมคงแวะมาหาพ่อบ่อยๆ	ไม่ได้”	ผู้เป็นลูกกล่าวพลางเก็บ

ข้าวของใส่ลัง

	 ชายชราเริ่มจินตนาการถึงอนาคตในอีกสองเดือนข้างหน้า	 วันที่รถเข็นของเขาถูก 

ส่งต่อจากมือของลูกชายไปสู่มือของหญิงอาสาสมัคร	หญิงชราและชายชราวัยไล่เลี่ย

กันกำาลังนั่งทำากิจกรรมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน	 รอยย้ิมนั้นบ่งบอกว่าพวกเขามี

ความสุข	 แต่แววตากลับบ่งบอกว่าพวกเขากำาลังคิดถึงใครบางคน	ชายชราไม่อยาก

เผชิญกับสภาวะเช่นนั้น	

	 ในวันที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว	การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาเพียงคนเดียว	

การตัดสินใจครั้งไหนที่ประสบผลสำาเร็จ	 เขาจะรู้สึกว่าขนาดตัวใหญ่ขึ้น	แต่ครั้งที่ไหน

ตัดสินใจผิดพลาดจนทำาให้ลูกและภรรยาเดือดร้อน	 เขาจะรู้สึกว่าขนาดตัวเล็กลง	แต่

ครั้งไหนที่เขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลย	เขาจะรู้สึกราวกับไม่มีตัวตน	

	 เช่นเดียวกับความรู้สึก	ณ	ตอนนี้		
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ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรดู

5 
The intern (2015)
กำากับโดย Nancy Meyers 
ภาพยนตร์กระแสแรงแห่งปี 
จากฝ ีมือก�ากับและเขียน
บทของ Nancy Meyers 
ที่กวาดเอาเสียงชื่นชมล้น
โซเชียล ภาพยนตร์เล่าถึง 
Ben (Robert de Niro) 
ชายวัยเกษียณท่ีหัวใจยังร�่า
ร้องไม่ให้แก่ไปตามอายุ จน
ตัดสินใจสมัครงานเป็นเด็ก
ฝึกงานในบริษัทแฟชั่นรูป
แบบใหม่ท่ีคิดและก่อต้ังเอง
โดย Jules (Anne Hatha-
way) นอกจากความน่ารัก
ในแบบฉบับของชายชราที่
ไม่ยอมให้อายุเป็นตัวตัดสิน
ชีวิตอย่าง Ben แล้ว ประเด็น
เรื่องบริษัทของ Jules ท่ี
เติบโตไปไกลมากจนถึงจุด
ที่เธอต้องตัดสินใจว่าจะหา 
CEO ท่ีเป็นงานมาช่วยดูแล
และแบ่งเบา หรือจะลุยเดิน
หน้าสานฝันในสิ่งที่รักและ
สร้างมากับมือด้วยตัวเอง 
ก็ช่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต
การท�างานของคนยคุนี ้เมือ่
ถึงเวลาต้องเลือก บางครั้ง
หัวใจก็เป็นสิ่งจ�าเป็น

Pirate of Silicon Valley (1999)
กำากับโดย Martyn Burke 

ภาพยนตร์ขวัญใจชาวไอทีที่ เล ่า
ถึงสองผู ้ ยิ่ ง ใหญ ่แห ่งวงการ
คอมพิวเตอร์ Steve Jobs อดีต 
CEO แห่ง Apple ผู้สร้าง Macin-
tosh ให้โลกรู้จัก และ Bill Gates 
เจ้าของผลงาน MS-dos และระบบ
ปฏิบัติการ Windows อันคุ้นเคย 
แม้ความคาดหมายของผู ้ชมต่อ
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีก่อนเข้าโรง จะ
เป็นเพียงแค่สารคดสีรรเสริญความ
เก่งกาจสดุแสนน่าเบือ่ แต่การเลอืก
ประเด็นมาน�าเสนอท�าให้ภาพยนตร์
ไปได้ไกลกว่านั้น เพราะไม่ได้เล่าถึง
เพียงประวัติการท�างานของเจ้า
พ่อวงการไอทีทั้งสอง หากแต่น�า
เสนอแง่มุมการช่วงชิงไหวพริบ
ทางธุรกิจ การแข่งขันอันดุเดือด
ท่ีคนท�าธุรกิจทุกคนต้องฝ่าไปให้
ได้ รวมถึงวิธีการคิดที่ไม่ได้เป็นเส้น
ตรงเหมือนไม้บรรทัด ทว่ากลับมี
เหลี่ยมมุมท่ีต้องรู้ให้เท่าทัน แม้จะ
เป็นภาพยนตร์เก่าร่วม 15 ปี แต่
ประเด็นและข้อคิดท่ีได้จากเรื่องนี้
ยังคงร่วมสมัยและน�ามาใช้ขบคิด
ได้จนปัจจุบัน

ภาพยนตร์

review
จารุวรรณ ชื่นชูศรีเรื่อง :
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Moneyball (2011)
กำากับโดย Bennett Miller
บ่อยครั้งที่ภาพยนตร์กีฬามักจะจุดประเด็นน่าสนใจอะไรบางอย่างที่ไปไกลกว่าแค่กีฬา ส�าหรับ
เรื่องนี้ก็เช่นกัน ภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริงของ Billy Beane (Brad Pitt) อดีตผู้เล่นที่ผัน
ตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมเบสบอล Oakland Athletics หลังจากวิกฤตการเงินของทีมเกิดขึ้น 
ผูเ้ล่นกท็ยอยตบเท้าเดนิไปสูท่มีทีม่เีงนิมากกว่า เมือ่วกิฤตถงึขัน้สดุ เขาจ�าเป็นต้องเปลีย่นวธิคีดิ
เดิมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ของ Peter Brand (Jonah Hill) นักเศรษฐศาสตร์จบใหม่
ท่ีเขาจ้างมา ด้วยแนวคิดที่ไม่ได้เลือกผู้เล่นจากภาพลักษณ์ภายนอกแบบเดิม แต่เลือกจากสถิติ
ที่สอดคล้องกับส่ิงที่ทีมต้องการ จึงท�าให้ทีมได้ผู้เล่นท่ีต้องการในวงเงินอันน้อยนิดที่มีอยู่ แม้
แนวคดิใหม่น้ีเป็นท่ีน่าหัวเราะเยาะของคนภายนอก แต่ในท่ีสุดมันก็สามารถพิสูจน์ให้เหน็ว่ามนัใช้ได้
จริงเมื่อ Oakland Athletics ท�าสถิติชนะ 20 เกมรวดอย่างไม่เคยท�ามาก่อน ภาพยนตร์เรื่องนี้
นับว่าให้ข้อคดิกบัคนทีท่�าธรุกจิได้เป็นอย่างด ีเพราะในเมือ่ไม่สามารถเปลีย่นเงนิทนุทีม่อียูใ่ห้มาก
ขึ้นได้ สิ่งที่ต้องท�าก็คือเปลี่ยนวิธีคิด

indie Game (2012)
กำากับโดย Lisanne Pajot, 
James Swirsky
ส�าหรบับางคน ‘เกม’ อาจเป็นเพยีง
สิ่งไร้สาระที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร 
แต่กับบางคนแล้ว เกมหมายถึง
ความฝัน หมายถึงชีวิตทั้งชีวิตที่
ต้องยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้ นี่
คือภาพยนตร์สารคดีชิ้นเย่ียมที่
สามารถถ่ายทอดชีวิตกลุ่มนักท�า
เกมอิสระ 4 คนที่มุ่งมั่นถ่ายทอด
ไอเดียของตัวเองออกมาเป็นเกม
ในแบบที่ตัวเองเช่ือ ไม่ใช่เกมแนว
เอาใจตลาดใหญ่ ความท้าทายอยู่
ท่ีการจะประสบความส�าเร็จจาก
การเป็นคนท�าเกมกลุ่มเล็กๆ ไร้
สงักดั ทีต้่องผ่านช่วงเวลาอันแสน
กดดัน ทั้งปัญหาเร่ืองเงิน ระยะ
เวลา ตลอดจนการใช้พลังใจและ
ความเชื่ออันมหาศาล ภาพยนตร์
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน
พ้ืนท่ีหน้าคีย์บอร์ดของคนทั้ง 4 
ออกมาได้มีชีวิต มีความรู้สึก และ
จุดประกายได้อย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อ
เราต่างมีความฝัน ถึงแม้มันจะ
ยาก แต่ถ้าไม่ลงมือท�าอย่างอดทน
ก็ยากที่จะประสบความส�าเร็จ

The Pursuit of happyness (2006)
กำากับโดย Gabriele Muccino
ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเรื่องจริงที่
ครองใจใครหลายคน โดยเฉพาะคน
ที่เคยลิ้มรสการต่อสู้เพื่อให้มีชีวิต
รอดในเมืองใหญ่ Chris Gardner
(Will Smith) ชายผู ้ลงทุนกับ
แฟรนไชส์ขายเครื่องสแกนกระดูก
ที่ต ้องปากกัดตีนถีบในช่วงพิษ
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ การต่อสู้ครั้ง
นี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขา หากแต่รวมถึง
ความอยู่รอดของ Christopher 
(Jaden Smith) ลูกชายวัยห้าขวบ 
แม้จะกลายเป็นคนไร้บ้าน เมียท้ิง 
ต้องต่อสู้กับความหนาวเหน็บและ
ยากจนแค่ไหน แต่ภาพยนตร์แสดง
ให้เราเหน็ว่าสิง่ทีช่ายผูน้ีม้คีอืความ
ใจสู้และยอมทิ้งโอกาสแม้เพียงน้อย
นิด ท่ามกลางแสงอันริบหรี่ Chris 
เลอืกเข้าฝึกอบรมทีบ่รษิทันายหน้า
ค้าหุน้ แม้จะรูว่้าจะมเีพยีงคนเดยีวที่
ได้งาน ภาพยนตร์ตอบโจทย์ภาพ
ของวิถีคนเมืองได้อย่างครบถ้วน 
บางคนต่อสู้เพื่อความฝัน บางคน
ต่อสู้เพื่อเงิน บางคนต่อสู้เพ่ือชื่อ
เสียง แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราทุกคน
ต่างต่อสู้เพ่ือความสุข ณ ปลาย
ทางของชีวิตนั่นเอง 



ภาวนา มโนมัยวงศ์
แม่บ้าน 

การได้ท�าอะไรเป็นของตัวเองท�าให้
เรามีอิสระ คือคนยุคใหม่บางคน
อาจมคีวามคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ และ
มองเห็นลู่ทางการตลาดใหม่ๆ และ
เกิดความคิดว่าไอเดียของตัวเอง
สามารถด�าเนินเป็นธุรกิจได้” 

ทำ า ไ ม ค น ยุ ค
ใ ห ม่ อ ย า ก
ลุ ก ขึ้ น ม า
ทำา Startup, 
F r e e l a n c e 
และ SME กัน
มากขึน้ในยคุนี้

ปฏเิสธไมได้ว่า สตาร์ท
อัพ ฟรีแลนซ์ และเอส
เอม็อ ี เป็นกระแสธรุกจิ
ยุ ค ใ ห ม ่ พั น ธุ ์ เ ล็ ก ที่
ก�าลงัเตบิโต ฮติติดลม
บนท่ัวโลก แต่เพราะ
อะไรท�าให้คนรุ ่นใหม่
หันมาสร้างอาณาจกัร
ธรุกจิด้วยตนเองผ่าน
โมเดลเหล่านี้ ลองไป
ส�ารวจความเห็นจาก
ชาว TK park กัน

วฤทธิ์ กันเรืองชัย
นักศึกษา

เหตุผลท่ีคนยุคใหม่หันมาสนใจสตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์
หรือเริ่มต้นท�าธุรกิจของตัวเอง คิดว่ามาจาก
เทคโนโลยีและการเปิดกว้างของธุรกิจ ท�าให้กลุ่ม
คนรุ่นใหม่เข้าถึงการท�าธุรกิจได้ง่ายขึ้น”

อนรรฆ จิตร์มั่น
ครูสอนดนตรีอิสระ

เศรษฐกจิช่วงน้ีไม่ดี การท�างานออฟฟิศทัว่ไปไม่ได้
ผลตอบแทนที่มากพอในการใช้ชีวิตประจ�าวัน อีก
ทั้งยังมีความกดดันความเครียดเยอะ แล้วสภาพ
จราจรในเมืองก็แย่มาก การท�าฟรีแลนซ์ สามารถ
ท�างานได้มอีสิระมากกว่า ได้ค่าตอบแทนทีดี่กว่ามี
ความสขุในการท�างานมากกว่า และสามารถสร้าง
รายได้มากกว่าคนท�างานในออฟฟิศ” 

เมธารัศมิ์ วงศ์สมนึก
นักเขียนคอนเทนต์ออนไลน์

ด้วยสภาพเศรษฐกิจเมืองไทยในยุคสมัยนี้ ที่ไม่ได้
รองรบัคนเมอืงได้มากพอ แค่เงนิเดือนงานประจ�า
ทีมี่ถงึแม้ว่าจะมากขนาดไหน แต่กย็งัไม่มากพอกบั
ภาระค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น ดังนั้นการสร้าง income 
นอกจากงานประจ�า จะช่วยสร้างรายได้เพิม่ข้ึน พอ
รายได้เพิ่มขึ้น ก็สามารถน�าเงินไปหมุนเวียนสร้าง
รายได้ทางอื่นได้อีก”

ธมนวรรณ กัวหา
พิสูจน์อักษร 

เพราะลงทุนน้อย จึงสามารถริเริ่ม
ได้ง่ายและมีโอกาสเติบโตได้มาก  
บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ เอื้อ
ต่อการเข้าถึงธุรกิจ สามารถแพร่
กระจายไอเดยีได้อย่างรวดเรว็ ท�าให้
คนยุคใหม่หันมาให้ความสนใจกับ
ธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากขึ้น”

ไพลิน พรหมโคตร
นักศึกษา

ในปัจจุบนันีม้นัมช่ีองทางหลายช่อง
ทางทีช่่วยให้เราสามารถสร้างธุรกจิ
ได้ง่ายขึน้ สมมตเิราอยากท�าแบรนด์
เสื้อผ้า เมื่อก่อนเราก็ต้องไปหาที่
ในการตั้งร้านขาย แต่เดี๋ยวน้ี เรา
สามารถขายออนไลน์โดยทีไ่ม่ต้องมี
หน้าร้านก็ได้ คนเลยหันมาท�าธุรกิจ
ของตัวเองมากขึ้น”

?

TK voice
ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุลเรื่อง :



อ่าน Read Me
ผ่าน TK app 

ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App ทาง Web Browser ที ่URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK app และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรีดาวน์โหลด TK app และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรี

TK app 
แหล่งรวมสาระความรูแ้ละความเพลดิเพลนิ 
ให้เด็กไทยเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์



www.facebook.com/
readmeegazine
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