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หลังจากฤดูฉลองเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้น พอได้สติสตางค์ 
กลบัคนืมาสูท่ีตั่ง้เดมิ เรามกัจะถามกันเล่นๆ แต่มนียัจรงิจงั 
ว่าแต่ละคนตั้งความหวังกับปีที่ล่วงเข้ามาไม่ก่ีวันอย่างไร  
กลายเป็นปณิธานปีใหม่ตามแบบฝรั่งที่เข้ามามีอิทธิพล 
จนแยกกับธรรมเนียมไทยไม่ออก
 มองในภาพรวม ปณิธานปีใหม่ถือเป็นการก�าหนด 
เส้นทางแต่เนิ่นๆ ท�าให้แต่ละคนมีเป้าหมายชัดเจนล่วงหน้า
ก่อนออกเดินทาง จะเป็นจุดหมายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
หรอืเรือ่งส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ อย่างทีเ่ขาว่ากันว่า การเริม่ต้นดี
เหมือนก้าวสู่ความส�าเร็จไปแล้วครึ่งทาง 
 ข้อดีของการที่เรามีรูปแบบการนับเวลารอบใหญ่เป็นปี
คอืเราสามารถเริม่ต้นใหม่ได้อกีครัง้เมือ่ผ่านไปครบ 12 เดอืน 
เหมือนเราเล่นเกมมาถึงจุดสิ้นสุด แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ 
เมื่อหน้าจอขึ้นว่า Game Over 
 12 เดอืนไม่สัน้และไม่ยาวเกินไปส�าหรบัการตัง้หลกัใหม่ 
หากชีวิตที่ผ่านมาจะลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนล่องเรือผ่านสายน�้า
เชี่ยวกรากในบางช่วง และส�าหรับคนที่ผ่านหนึ่งปีมาอย่าง
สุขสมหวัง การเดินทางเข้าสู่ปีใหม่ย่อมไม่มีอะไรน่าห่วง
 ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องวาดฝันวางเป้าหมายใหญ่ทุกปี 
ปณิธานของบางคนอาจจะเป็นแค่การหันมาใส่ใจต่อสขุภาพ 

แล้วเริม่จดัสรรเวลามาออกก�าลงักาย หรอืให้ความส�าคญักับ
เรื่องอาหารเป็นพิเศษ
 ที่พูดกันบ่อยๆ เห็นจะเป็นการตั้งใจไว้แต่เนิ่นๆ ว่า ‘ปีนี้
จะอ่านหนงัสอืให้มากข้ึน’ ในยุคท่ีส�านักพิมพ์ต้องมบีคุลกิทาง 
การตลาดโดดเด่น และสือ่สิง่พิมพ์ต้องหาลักษณะเฉพาะของ 
ตวัเองให้เจอ หรอื ‘จะเดนิทางให้มากขึน้’ ในยุคทีค่นรุน่ใหม่
เริม่ตระหนักว่า การได้ออกไปพบโลกกว้างผ่านการท่องเทีย่ว
เป็นการเรียนรู้ชีวิตที่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงเท่านั้น
 แน่นอนว่า การเริม่ต้นทกุครัง้หลงัปีเก่ารดูม่านปิดฉากลง 
คงไม่เหมือนการเริ่มต้นกด Play ครั้งใหม่ หลังเกมที่ผ่านไป
สิน้สดุลง ปีน้ีกับปีทีแ่ล้วถึงอย่างไรก็ตดักันไม่ขาด การด�าเนิน
ชีวิตตลอด 12 เดือนท่ีผ่านมา ท้ังเรื่องส่วนตัวและในสาขา
อาชีพย่อมมีผลต่อเส้นทางในปีนี้อย่างต่อเนื่อง
 เราแค่ใช้วาระการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินเป็นหมุดหมาย
เตอืนใจเลก็ๆ ว่า หากเรามาดมัน่จะให้ปลายทางของปี 2561 
ได้ผลลพัธ์แบบท่ีเราจะไม่มานึกเสยีใจในภายหลงั เราควรจะ
เริ่มใหม่อย่างไรตั้งแต่ตอนนี้
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 ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องวาดฝันวางเป้าหมายใหญ่ทุกปี 
ปณิธานของบางคนอาจจะเป็นแค่การหันมาใส่ใจต่อสขุภาพ 

แล้วเริม่จดัสรรเวลามาออกก�าลงักาย หรอืให้ความส�าคญักับ
เรื่องอาหารเป็นพิเศษ
 ที่พูดกันบ่อยๆ เห็นจะเป็นการตั้งใจไว้แต่เนิ่นๆ ว่า ‘ปีนี้
จะอ่านหนงัสอืให้มากข้ึน’ ในยุคท่ีส�านักพิมพ์ต้องมบุีคลกิทาง 
การตลาดโดดเด่น และสือ่สิง่พิมพ์ต้องหาลักษณะเฉพาะของ 
ตวัเองให้เจอ หรอื ‘จะเดนิทางให้มากขึน้’ ในยุคทีค่นรุน่ใหม่
เริม่ตระหนักว่า การได้ออกไปพบโลกกว้างผ่านการท่องเทีย่ว
เป็นการเรียนรู้ชีวิตที่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงเท่านั้น
 แน่นอนว่า การเริม่ต้นทกุครัง้หลงัปีเก่ารดูม่านปิดฉากลง 
คงไม่เหมือนการเริ่มต้นกด Play ครั้งใหม่ หลังเกมที่ผ่านไป
สิน้สดุลง ปีน้ีกับปีทีแ่ล้วถึงอย่างไรก็ตดักันไม่ขาด การด�าเนิน
ชีวิตตลอด 12 เดือนท่ีผ่านมา ท้ังเรื่องส่วนตัวและในสาขา
อาชีพย่อมมีผลต่อเส้นทางในปีนี้อย่างต่อเนื่อง
 เราแค่ใช้วาระการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินเป็นหมุดหมาย
เตอืนใจเลก็ๆ ว่า หากเรามาดมัน่จะให้ปลายทางของปี 2561 
ได้ผลลพัธ์แบบท่ีเราจะไม่มานึกเสยีใจในภายหลงั เราควรจะ
เริ่มใหม่อย่างไรตั้งแต่ตอนนี้

BEGIN AGAIN

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการบริหาร
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นํ้าแร่
ดีจริงหรือไม่ 
และเหตุผลว่า
ทําไมเราถึงต้องด่ืม

ขอแนะนาํ มเินเร่
แอ็คทฟี แคป 

นํา้แรธ่รรมชาต ิ100% 
จากแหล่งนํา้ใตพ้ื้นโลก

ตรา มเินเร่

ทาํไมเราถึงตอ้งดืม่นํา้แรด่ว้ยนะ?
เช่ือวา่คงเปน็คาํถามทีห่ลายคนสงสยัเสมอ เวลาเห็นนํา้แร่
ตามรา้นสะดวกซือ้หรือซเูปอร์มาร์เกต็กอ็ยากลองหยบินํา้แร่
กลบับา้นไปลองกนัสกัขวด แต่เมือ่เหน็ราคาทีส่งูกว่า และดู
ไมต่า่งจากนํา้ดืม่ขวดอืน่ๆ หลายคนจงึเลอืกทีจ่ะวางขวด
นํา้แร ่และหยบินํา้ดืม่ธรรมดากลบับา้นไป พรอ้มความสงสยั
ทีว่า่ ทําไมเราถงึตอ้งด่ืมนํา้แรด่ว้ยนะ?
 ถา้ให้ตอบแบบตรงไปตรงมาไมซ่บัซอ้น “กเ็พราะมนัมี
ความแตกตา่งจากนํา้ดืม่ทัว่ไปไงละ่”

แตกตา่งอย่างไร?
อยากอธิบายเพ่ิมเตมิอกีสกันดิวา่ สิง่ทีท่าํใหนํ้า้แร่แตกตา่ง
จากนํา้ดืม่ทัว่ไปคอื ทีม่าและกรรมวธิกีารผลติทีแ่ตกตา่งกนั 
โดยนํา้แรถื่อเป็นนํา้ทีม่าจากแหลง่น้ําใตด้นิซึง่เกดิข้ึนเอง
ตามธรรมชาต ิและมแีรธ่าตตุ่างๆ ตามคณุสมบติัสาํหรบั
แหลง่นํา้นัน้ๆ
  เมือ่กวา่ 60% ของร่างกาย มสีว่นประกอบเป็นนํา้ 
ไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือนํา้ที่หล่อเลี้ยงในส่วนต่างๆ ฉะนั้น
การดื่มนํ้าก็เป็นการทดแทนนํ้าท่ีสูญเสียไปในทุกๆ 
กจิกรรม ไมว่า่จะเปน็การออกกาํลังกาย การขบัถา่ย หรอื
ความชุ่มชื้นที่สูญเสียผ่านผิวหนังตลอดเวลา และนํา้แร่
เย็นๆ ยังสามารถเตมิเตม็ความสดชืน่ใหเ้ราไดอ้กีด้วย
  นอกจากจะชว่ยเตมิความชุม่ชืน้ใหร้า่งกายแลว้ นํา้แร่
มเินเรย่งัแตกตา่งจากนํา้ดืม่ทัว่ไป เพราะเปน็นํา้แร่ธรรมชาติ
ซึง่มแีหลง่กาํเนดิอยูช่ัน้ใตด้นิลกึ โดยมลีกัษณะเฉพาะคอื 
มีชั้นดินและหินซึ่งทําให้เกิดการกรองตามธรรมชาติ
ซึง่ชัน้นํา้ของเราจะมชีัน้ดนิเหนยีวอยูด่า้นบนและดา้นลา่ง
ของชัน้นํา้ เปน็การปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการปนเปื้ อนลงมาสู่
นํา้แร ่พรอ้มกับมกีารนาํเทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาใชใ้นการ

คน้หาและสํารวจแหลง่นํา้แร่ธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ
ผลติ ลาํเลยีง และบรรจลุงขวด โดยไมใ่หส้มัผสักบัอากาศ
และสิง่ปนเป้ือนจากภายนอก ทาํใหน้ํา้แรธ่รรมชาตมิเินเร่
สะอาดและปลอดภัย เพ่ือให้คุณได้เติมเต็มสิ่งดีๆ จาก
ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง
 
และสุดท้ายท่ีหลายคนน่าจะยังไม่รู้คือ นํ้าแร่ธรรมชาติ
มเินเรม่คีา่ความเป็นกรด-ด่าง หรือคา่ pH อยูท่ี ่7.98 
เราเชือ่วา่ เร่ืองราวเพียงเทา่นีน้า่จะทาํให้คณุมเีหตผุลเพียง
พอในการหยบินํา้แรธ่รรมชาตติดิมอืกลบับา้นกนับา้งเมือ่
เดนิผา่นชัน้วางในครัง้ตอ่ไป แตส่าํหรับมเินเร.่..เราใหค้ณุ
ไดม้ากกวา่นํา้แร่ ดว้ยขวดดไีซนใ์หม ่รูปทรงเหมาะมอื ท่ีมา
พรอ้มกบั Active Cap ฝาปดิแบบใหมท่ี่เปดิไดง้า่ยเพียง
ใชน้ิว้เดยีว กจ็ะทําใหค้ณุพกสะดวกไปไดทุ้กที ่ และพรอ้ม
คนืความสดชืน่และเตมิสมดลุให้คณุสาํหรบัทุกกจิกรรม

 แล้วมาเติมความสดช่ืนและสิ่งดีๆ จากธรรมชาติ
ไปด้วยกันกับมิเนเร่

เคลด็ลบัดแูลสุขภาพดจีากนํา้แรธ่รรมชาติ 100% ตรา มเินเร่

ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
FACEBOOK: MINERE THAILAND 
หรือสแกนที่โค้ดนี้เพ่ืออ่านเพ่ิมเติมในเว็บไซต์
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WELL, OH WHALE
ทีเ่หน็นีไ้ม่ใชว่าฬมชีวิีตของจริงตามธรรมชาต ิแตเ่ปน็
ศิลปะจดัวางโดยกลุม่ศิลปินจากเบลเยยีมในนาม กัปตนั
บูเมอร์ ที่น�าวาฬประดิษฐ์มาตั้งบนฝั่ งแม่น�้าวิสตูลา 
โปแลนด ์เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคมท่ีผา่นมา งานศิลปะดงักลา่ว
เปน็สว่นหนึง่ของการประชาสมัพันธน์ติยสารรายไตรมาส
ชื่อ Przekrój
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SUPERPUTIN
ในบรรดาผู้น�าประเทศมหาอ�านาจ วลาดิเมียร์ ปูติน เป็นหนึ่งในคนที่มีฐานเสียงแน่นปึ้ กสมกับภาพลักษณ์ผู้ปกครองที่แกร่งที่สุดในโลก 
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีการเปิดตัวนิทรรศการ ‘Superputin’ ณ พิพิธภัณฑ์ Ultra Modern Art Museum ในกรุงมอสโก 
ซึ่งจัดแสดงงานศิลป์เกี่ยวกับผู้น�าวัย 65 ปี หลากหลายรูปแบบประมาณ 30 ชิ้น ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ ก่อนหน้านี้ผู้น�ารัสเซีย
ประกาศจะลงรับสมัครเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีนี้ และหากชนะ ปูตินจะปกครองประเทศไปจนถึงปี 2024 กลายเป็นผู้น�าที่อยู่ใน
อ�านาจนานที่สุดของรัสเซียนับตั้งแต่ โจเซฟ สตาลิน
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FEROCIOUS THOMAS 
นับเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ 
สหรัฐอเมริกา กลุ่มควันพวยพุ่งเหนือตอนใต้
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย มองเห็นได้ชัดเจนใน
ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ

นกัผจญเพลงิมากกวา่ 8,500 นาย ต่อสู้
กบัไฟนรกท่ีมชีือ่เรยีกวา่ ‘โธมสั’ เริม่โชตชิว่งขึน้
ทางตอนใตข้องแคลิฟอรเ์นีย ตัง้แตวั่นจนัทรท่ี์ 
4 ธันวาคมทีผ่า่นมา มเีปลวไฟทัง้หมด 6 กอง 
ปะทุข้ึนต่างขนาดและสถานที ่แตเ่มือ่รวมกนัแล้ว
มีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนที่ของมหานครนิวยอร์ก
และบอสตนัรวมกนัเสยีอกี มรีายงานวา่ ไฟนรก
นี้เริ่มต้นขึ้นในเขตเวนตูรา ก่อนที่จะลุกลาม
ขยายวงกว้างไปยังเขตซานตา บาร์บารา 
ซึง่เปน็พ้ืนทีข่า้งเคยีง กอ่นทีว่นัถดัมาเปลวไฟ
อีกกองจะปะทุขึ้นในเขตลอสแอนเจลิส 

จากสภาพอากาศระหว่างเดือนเมษายน
ถงึกนัยายนทีไ่ด้รบัการบันทกึวา่ รอ้นระอท่ีุสดุ
ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เมื่อผสมกับภาวะ 
แล้งหนัก ฝนแทบไม่ตกเลยในลอสแอนเจลิส 
ก็ยิ่งสร้างสภาวะที่เอ้ือให้เกิดไฟป่ามากขึ้น 
และเมือ่ไดร้บัอทิธพิลจากกระแสลมแลง้ซานตา 
อานา ท่ีคาดวา่อาจมคีวามเรว็สูงสุดไดถ้งึ 115 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง กย่ิ็งชว่ยโหมไฟป่าใหล้กุลาม
ในวงกว้างมากขึ้น

เปลวเพลิงได้โหมท�าลายพ้ืนท่ีไปแล้วราว 
270,000 เอเคอร์ ทางตอนเหนือของนคร
ลอสแอนเจลิส ตลอดแนวชายฝั่ งของ
มหาสมุทรแปซิฟิก โดยกลุ่มควันแผ่ขยาย 
กวา้งไกลมากกวา่ 1,000 ไมล ์เขา้สู่มหาสมุทร 
เริ่มแรกไฟป่าโหมไหม้ท�าลายสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ไปมากกว่า 1,000 หลัง และเดินหน้า
สร้างความเสียหายให้สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวม
อีกเกือบ 20,000 แห่ง กินอาณาเขตไปถึง 
ยา่นเศรษฐใีนเมอืงมอนเตซโิต ซึง่อยูร่อบนอก
ของเมืองชายทะเลซานตา บาร์บารา 

และเนื่องจากใจกลางของเปลวเพลิงอยู่ 
หา่งจากตวัเมอืงลอสแอนเจลสิไปทางตะวนัตก
เฉยีงเหนอืเพียงไมถ่งึ 160 กิโลเมตร ส่งผลให้
พลเมืองกว่า 100,000 คน ต้องอพยพ 
ออกจากบ้านเรือนตัวเอง และหาที่หลบภัย 
กันโกลาหล เมืองที่เคยจอแจถูกปกคลุมด้วย
ควันไฟ และกลายเป็นเมืองร้างอย่างรวดเร็ว

นักผจญเพลิงต้องใช้เครื่องดับเพลิง
มากกวา่ 970 เครื่อง และใชเ้ฮลคิอปเตอรถ์งึ 
34 ล�า ในการต่อสู้กับสงครามเพลิงคร้ังนี้ 
ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเมืองกล่าวเป็นเสียง
เดยีวกนัวา่ ไฟป่าคร้ังน้ีรุนแรงยิง่กวา่ครัง้ใดๆ 
โรงเรยีนหลายร้อยแห่งตอ้งปิดชัว่คราว ถนน
หลายสายปิดใช้เส้นทาง อีกทั้งคุณภาพ
อากาศท่ัวแคลิฟอรเ์นยีตอนใตย้งัเขา้ขัน้วกิฤต 
เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ ทางการสหรัฐ 
อเมรกิาประเมนิมูลคา่ความเสยีหายจากไฟปา่
โธมัสว่าสูงถึง 123.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ข้อมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2017) 
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FEROCIOUS THOMAS 
นับเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ 
สหรัฐอเมริกา กลุ่มควันพวยพุ่งเหนือตอนใต้
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย มองเห็นได้ชัดเจนใน
ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ

นกัผจญเพลงิมากกวา่ 8,500 นาย ต่อสู้
กบัไฟนรกท่ีมชีือ่เรยีกวา่ ‘โธมสั’ เริม่โชตชิว่งขึน้
ทางตอนใตข้องแคลฟิอรเ์นีย ตัง้แตวั่นจนัทรท่ี์ 
4 ธันวาคมทีผ่า่นมา มเีปลวไฟทัง้หมด 6 กอง 
ปะทขุึน้ตา่งขนาดและสถานที ่แตเ่มือ่รวมกันแลว้
มีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนที่ของมหานครนิวยอร์ก
และบอสตนัรวมกนัเสยีอกี มรีายงานวา่ ไฟนรก
นี้เริ่มต้นขึ้นในเขตเวนตูรา ก่อนที่จะลุกลาม
ขยายวงกว้างไปยังเขตซานตา บาร์บารา 
ซึง่เปน็พ้ืนทีข่า้งเคยีง ก่อนทีวั่นถัดมาเปลวไฟ
อีกกองจะปะทุขึ้นในเขตลอสแอนเจลิส 

จากสภาพอากาศระหว่างเดือนเมษายน
ถงึกนัยายนทีไ่ด้รบัการบนัทกึว่า ร้อนระอท่ีุสดุ
ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เมื่อผสมกับภาวะ 
แล้งหนัก ฝนแทบไม่ตกเลยในลอสแอนเจลิส 
ก็ยิ่งสร้างสภาวะที่เอ้ือให้เกิดไฟป่ามากขึ้น 
และเมือ่ไดร้บัอิทธพิลจากกระแสลมแลง้ซานตา 
อานา ท่ีคาดวา่อาจมคีวามเรว็สูงสดุไดถึ้ง 115 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง กย่ิ็งชว่ยโหมไฟป่าใหล้กุลาม
ในวงกว้างมากขึ้น

เปลวเพลิงได้โหมท�าลายพ้ืนที่ไปแล้วราว 
270,000 เอเคอร์ ทางตอนเหนือของนคร
ลอสแอนเจลิส ตลอดแนวชายฝั่ งของ
มหาสมุทรแปซิฟิก โดยกลุ่มควันแผ่ขยาย 
กวา้งไกลมากกวา่ 1,000 ไมล ์เขา้สูม่หาสมุทร 
เริ่มแรกไฟป่าโหมไหม้ท�าลายสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ไปมากกว่า 1,000 หลัง และเดินหน้า
สร้างความเสียหายให้สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวม
อีกเกือบ 20,000 แห่ง กินอาณาเขตไปถึง 
ย่านเศรษฐใีนเมอืงมอนเตซโิต ซึง่อยูร่อบนอก
ของเมืองชายทะเลซานตา บาร์บารา 

และเนื่องจากใจกลางของเปลวเพลิงอยู่ 
หา่งจากตวัเมอืงลอสแอนเจลสิไปทางตะวันตก
เฉยีงเหนอืเพียงไมถ่งึ 160 กิโลเมตร สง่ผลให้
พลเมืองกว่า 100,000 คน ต้องอพยพ 
ออกจากบ้านเรือนตัวเอง และหาที่หลบภัย 
กันโกลาหล เมืองที่เคยจอแจถูกปกคลุมด้วย
ควันไฟ และกลายเป็นเมืองร้างอย่างรวดเร็ว

นักผจญเพลิงต้องใช้เครื่องดับเพลิง
มากกวา่ 970 เครื่อง และใชเ้ฮลคิอปเตอรถึ์ง 
34 ล�า ในการต่อสู้กับสงครามเพลิงคร้ังนี้ 
ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเมืองกล่าวเป็นเสียง
เดยีวกนัวา่ ไฟปา่ครัง้นีร้นุแรงยิง่กวา่ครัง้ใดๆ 
โรงเรยีนหลายรอ้ยแหง่ตอ้งปดิชัว่คราว ถนน
หลายสายปิดใช้เส้นทาง อีกทั้งคุณภาพ
อากาศทัว่แคลฟิอร์เนยีตอนใต้ยงัเขา้ขัน้วิกฤต 
เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ ทางการสหรัฐ 
อเมรกิาประเมนิมูลคา่ความเสยีหายจากไฟปา่
โธมัสว่าสูงถึง 123.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ข้อมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2017) 

World.indd   10 12/22/2560 BE   5:25 PM

11 

World.indd   11 12/22/2560 BE   5:25 PM



UNDER THE WATER 
พ้ืนที่ในเขตเบรสเชลโล จังหวัดเรจโจ เอมิเลีย ตอนเหนือของอิตาลี ประสบภาวะน�า้ท่วมใหญ่ ผลจากฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง จนแม่น�า้เอนซาล้นตลิ่ง ประชาชนราว 2,000 คน ต้องเร่งอพยพออกจากบ้านเรือนที่ก�าลังจะจมอยู่
ใต้น�า้เป็นการด่วน

NO CLEAN AIR
ภาพจากภูเขาวอดโนแสดงให้เห็น 
ส่วนหนึ่งของอาคารสูงท่ีสุดในเมือง 
สโกเปยี เหนอืทอ้งฟา้บรเิวณทีม่รีะดบั
มลพิษทางอากาศสูง เมื่อวันที่ 15 
ธนัวาคม โดยเมอืงหลวงของมาซโิดเนยี
เผชญิกบัสภาพอากาศรา้ยแรงจนแทบ
จะท�าให้ทั้งเมืองเป็นอัมพาต
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พ้ืนที่ในเขตเบรสเชลโล จังหวัดเรจโจ เอมิเลีย ตอนเหนือของอิตาลี ประสบภาวะน�า้ท่วมใหญ่ ผลจากฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง จนแม่น�า้เอนซาล้นตลิ่ง ประชาชนราว 2,000 คน ต้องเร่งอพยพออกจากบ้านเรือนที่ก�าลังจะจมอยู่
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NO CLEAN AIR
ภาพจากภูเขาวอดโนแสดงให้เห็น 
ส่วนหนึ่งของอาคารสูงท่ีสุดในเมือง 
สโกเปยี เหนอืทอ้งฟา้บริเวณทีม่รีะดับ
มลพิษทางอากาศสูง เมื่อวันที่ 15 
ธนัวาคม โดยเมอืงหลวงของมาซโิดเนยี
เผชญิกับสภาพอากาศรา้ยแรงจนแทบ
จะท�าให้ทั้งเมืองเป็นอัมพาต
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SMOGGY NEW DELHI 
สภาพอากาศในกรงุนวิเดล ีเมอืงหลวงของ
อินเดียอยู่ในภาวะเลวร้ายหนัก หมอกควัน
ปกคลุมทั่วทั้งเมือง ผลจากการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ากยานพาหนะทีคั่บคัง่ 
รวมถึงการเผาไหม้ของก๊าซหุงต้มต่างๆ 
ควันจากโรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนการ
เผาท�าลายเศษพืชผลโดยเกษตรกรในพ้ืนที่
รอบนอกเมือง บวกด้วยพายุฝุ่นท่ีปกคลุม
ทางฝั่ งเอเชียตะวันตก ทั้งในรัฐราชาสถาน 
ทะเลทรายธาร์ และปากีสถาน โดยมลพิษ
ทางอากาศจะพุ่งถึงขีดสุดในช่วงฤดูหนาว 
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมของทุกปี 
เนื่องจากอากาศเย็นจะกักมลพิษให้ลอย 
อยูใ่นระดบัต�า่ใกลพ้ื้นดนิ มรีายงานวา่ ระดับ
ค่าฝุน่ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM 2.5) วัดได้สูงถึง 703 ซึ่งเป็นตัวเลข
ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานคือ 300 ถึงสองเท่า 
เข้าขั้นอันตราย จนทางการต้องประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน หลายสายการบินต้องยกเลิก
เที่ยวบินชั่วคราว โรงเรียนหลายร้อยแห่ง
ประกาศหยดุการเรียนการสอน  เมือ่ป ี2014 
องค์การอนามัยโลกเคยประกาศว่า นิวเดลี
นับเป็นเมืองหลวงที่อากาศเป็นมลพิษ 
มากที่สุดในโลก เลวร้ายยิ่งกว่ากรุงปักกิ่ง 
ประเทศจีน

INTO THE STORM 
สหรัฐอเมริกาเผชิญพายุหิมะถล่มในพ้ืนที่
ทางตอนใต ้โดยรฐัเทก็ซัสมหิีมะหนาถึง 7 นิว้ 
ซึ่งไม่ใช่สภาพอากาศปกติในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ทางการเมืองฮูสตันออกประกาศเตือน
ประชาชนเรื่องการขับขี่อย่างระมัดระวัง 
เน่ืองจากถนนล่ืน โดยเฉพาะผูใ้ชถ้นนระหว่าง
ตอนใต้ของรัฐเทกซัสและแอละแบมา หมิะที ่
ตกในเมอืงฮสูตนัหนาประมาณ 1-2 นิว้ ซ่ึงเปน็ 
ระดบัท่ีวดัได้เปน็คร้ังแรกหลงัจากคร้ังล่าสดุ
เมื่อปี 2009 แม้แต่พ้ืนที่ทางใต้ของเมือง
บราวน์สวิลล์ซ่ึงอยู่ติดกับพรมแดนเม็กซิโก
ก็ยังปรากฏว่ามีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบ
กว่า 1 ทศวรรษ และพายุหิมะจากทางใต ้
ไดเ้คลือ่นตัวสู่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
ประเทศ ครอบคลุมหลายพ้ืนที ่เชน่ บอสตัน 
มหานครนิวยอร์ก, โรดไอส์แลนด์, คอนเนก็ตกัิต, 
และเมน อุณหภูมิลดต�า่กว่าจุดเยือกแข็ง
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เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในค�าสั่งฝา่ย
บริหาร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม โดยรับรองสถานะของ
นครเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของ
อิสราเอล และใหก้ระทรวงการตา่งประเทศเตรยีมย้าย
สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาจากกรงุเทลอาวฟี
ไปยงันครเยรซูาเลม ทัว่โลกสง่เสียงประณามอยา่งหนกั 
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและประชาคมอาหรบั 
โดยกล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกาท�าลายกระบวนการ

สันติภาพ และก�าลังจะท�าให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟ
ไม่ทันข้ามคืน เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดระหว่าง

ปาเลสไตน์และอิสราเอลหลายจุดในเขตฉนวนกาซา 
และเวสต์แบงก์ จนสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
เทลอาวีฟออกแถลงการณ์เตือนชาวไทยในอิสราเอล
โดยเฉพาะในนครเยรูซาเลมและบริเวณใกล้เคียงให้
หลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงัสถานทีส่าธารณะทีม่ผีูค้น
ชุมนุมหนาแน่น และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นครเยรซูาเลมเปน็ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่อ้งค�าสาป
จากความขัดแย้งเมื่อย้อนไปไกลในประวัติศาสตร์โลก 
ชาวยิวท่ัวโลกต่างเชื่อว่า โมเสสพาชนเผ่าพ้ืนเมือง
อิสราเอลฝ่าทะเลแดงออกจากอียิปต์มาตั้งรกรากท่ี 
เยรูซาเลม ขณะที่ชาวปาเลสไตน์เชื่อว่า พวกตนเป็น
ลูกหลานแห่งบรรพบุรุษพ้ืนเมืองผู้บูชาเทพเจ้าบาอัล 
และครองพ้ืนที่แห่งนี้ไว้เนิ่นนาน

ความขัดแย้งที่ย้อนไปไกลน้ีท�าให้การแย่งชิง 

ADDING INSULT TO 
THE PALESTINE-ISRAEL INJURY
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เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในค�าสั่งฝา่ย
บริหาร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม โดยรับรองสถานะของ
นครเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของ
อิสราเอล และให้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมย้าย
สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาจากกรงุเทลอาวฟี
ไปยังนครเยรซูาเลม ทัว่โลกสง่เสียงประณามอยา่งหนกั 
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาตแิละประชาคมอาหรบั 
โดยกล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกาท�าลายกระบวนการ

สันติภาพ และก�าลังจะท�าให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟ
ไม่ทันข้ามคืน เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดระหว่าง

ปาเลสไตน์และอิสราเอลหลายจุดในเขตฉนวนกาซา 
และเวสต์แบงก์ จนสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
เทลอาวีฟออกแถลงการณ์เตือนชาวไทยในอิสราเอล
โดยเฉพาะในนครเยรูซาเลมและบริเวณใกล้เคียงให้
หลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงัสถานทีส่าธารณะทีม่ผีูค้น
ชุมนุมหนาแน่น และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นครเยรซูาเลมเปน็ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่อ้งค�าสาป
จากความขัดแย้งเมื่อย้อนไปไกลในประวัติศาสตร์โลก 
ชาวยิวท่ัวโลกต่างเชื่อว่า โมเสสพาชนเผ่าพ้ืนเมือง
อิสราเอลฝ่าทะเลแดงออกจากอียิปต์มาตั้งรกรากท่ี 
เยรูซาเลม ขณะที่ชาวปาเลสไตน์เช่ือว่า พวกตนเป็น
ลูกหลานแห่งบรรพบุรุษพ้ืนเมืองผู้บูชาเทพเจ้าบาอัล 
และครองพ้ืนที่แห่งนี้ไว้เนิ่นนาน

ความขัดแย้งที่ย้อนไปไกลน้ีท�าให้การแย่งชิง 

ADDING INSULT TO 
THE PALESTINE-ISRAEL INJURY
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ดินแดนระหว่าง 2 ชาติพันธุ์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กระทั่งการประชุมสหประชาชาติในปี 1974 ลงมติว่า 
ไม่ควรยกเมืองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงแก่ชาติใด
ชาติหน่ึง แต่ควรยกให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติเพ่ือ
ความสมัครสมานสามัคคี 

ตลอดหลายปีทีผ่า่นมา ชาตอิาหรบัโจมตอีสิราเอล
ตลอดมาว่า พยายามขยายพ้ืนที่ครอบครองเพ่ิมขึ้น
เร่ือยๆ จนดินแดนปาเลสไตน์มีขนาดลดลงจากเดิม

อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ความพยายามในการรักษา
สนัตภิาพในดนิแดนตน้ก�าเนดิความขดัแยง้ยงัด�าเนนิ
ไปแบบลุม่ๆ ดอนๆ ระเบดิลกูใหมใ่นรปูของการประกาศ
รบัรองเยรูซาเลมในฐานะเมอืงหลวงอย่างเปน็ทางการ
ของอสิราเอลท�าใหค้วามตึงเครียดระหว่างปาเลสไตน์
และอิสราเอลยิ่งทวีความรุนแรง จนพ้ืนที่บางส่วนใน
เยรูซาเลมลุกเป็นไฟอีกครั้งตามคาด การปะทะกับ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจฝ่ายอิสราเอลลากยาวจากต้นเดือน

ธันวาคมมาถึงตอนนี้
ในการประชุมที่องค์การสหประชาชาติ เม่ือวันที่ 

21 ธันวาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจ�านวน 128 ประเทศ 
ลงมติไม่เห็นชอบท่ีสหรัฐอเมริกาตัดสินใจยกนคร 
เยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล
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PANDA CUTENESS 
OVERDOSE
เซยีงเซยีง ลกูแพนดา้ยักษ์เพศเมีย 
ในสวนสตัวอุ์เอโนะ ของกรงุโตเกยีว 
กลายเป็นดาราเด่นทันทีที่สวนสัตว์
แห่งนี้เปิดตัวแพนด้าวัย 6 เดือน 
ใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดเ้ปน็ขวญัตา 
เซียงเซียงเกดิเมือ่วนัที ่12 มิถนุายน 
ก่อนจะโตพอจนสามารถเผยโฉม 
ตอ่สาธารณชนไดใ้นวนัท่ี 18 ธันวาคม
ที่ผ่านมา
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THE ILL-FATED ETHNIC GROUP
ชะตากรรมของชาวโรฮีนจายังเป็นเรื่องที่ชวนหดหู่ 
ไม่รู้จบ หลังความขัดแย้งรอบใหม่ในรัฐยะไข่ เมื่อช่วง
เดือนกันยายนปีที่แล้ว ชาวโรฮีนจาในเมียนมาอพยพ
หนตีายไปยงับงักลาเทศ ดนิแดนทีว่า่กนัวา่เปน็ถิน่ฐาน
ดัง้เดิมของบรรพบรุุษชาติพันธ์ุกลุม่นี ้ผูอ้พยพหลาย
แสนคนยังคงต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ 
ยากล�าบาก ในภาพเป็นร่างไร้วิญญาณของหนูน้อย
วัย 11 เดือน ที่เสียชีวิตจากไข้สูงและไอติดต่อกัน ณ 
ค่ายอพยพบาลุกคาลี ใกล้เมืองค็อกซ์บาซาร์ ใน
บังกลาเทศ
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I AM NOT A CRIMINAL 
เปน็อกีหนึง่เหตกุารณช์อ็กโลกสง่ทา้ยป ี 2017 เมือ่ นายสโลโบดนั ปราลยาก อดตีผูบ้ญัชาการกองก�าลงัโครแอตในสงครามบอสเนยี วยั 72 ป ี กระดกขวดยาพิษกรอกปากตัวเอง 
ระหว่างการพิจารณาคดีนัดสุดท้ายในศาลอาชญากรสงครามแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนายปราลยาก คือ 1 ใน 6 อดีต
ผู้น�าทางทหาร และผู้น�าทางการเมืองคนส�าคัญของชาวโครแอต ในช่วงเวลาที่ยังรวมกันภายใต้ยูโกสลาเวีย ในปี 2013 เขาเคยได้รับค�าตัดสินจากศาลชั้นต้นว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงสงครามบอสเนีย (ปี 1992-1995) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ลี้ภัยสงครามจ�านวนมาก การพิจารณานัดสุดท้ายเกิดขึ้น ณ ศาลอาชญากรสงคราม
แห่งสหประชาชาติ โดยขณะที่ศาลก�าลังอ่านค�าพิพากษาตัดสินจ�าคุก 20 ปี ตามศาลชั้นต้น นายปราลยากได้เปล่งเสียงยืนยันว่า ตนไม่ใช่อาชญากรสงคราม และด่ืมยาพิษ
โพแทสเซียม ไซยาไนด์ที่แอบพกมาทันที ศาลต้องยุติการพิจารณาคดีกะทันหัน นายปราลยากถูกน�าส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังการเสียชีวิตของเขา ประชาชน
จ�านวนมากออกมารวมตวักนั ณ จัตรุสักลางเมอืงในกรงุซาเกรบ็ เมืองหลวงของโครเอเชยี และทีเ่มอืงมอสตาร ์บอสเนยี เพ่ือจดุเทยีนและวางดอกไมแ้สดงความอาลยัต่อการจากไป
ของนายปราลยาก  
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ของนายปราลยาก  
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80TH ANNIVERSARY OF NANKING MASSACRE
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เป็นประธานจัดงานร�าลึกครบรอบ 80 ปี เหตุการณ์สังหารหมู่ที่นานกิง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
ทีผ่า่นมา ณ อนสุรณส์ถานเมืองนานกงิ มณฑลเจยีงซ ูชาวจนีรว่มไวอ้าลยัแดเ่หยือ่ผูบ้รสิทุธิ ์300,000 คน ทีจ่บชวีติ
อยา่งทารณุใน 6 สปัดาหน์รก เมือ่ 8 ทศวรรษก่อน ทีช่าวเมอืงถูกกองทพัญีปุ่น่ฆา่และทารุณ ผูห้ญงิถกูขม่ขนือย่าง
ป่าเถื่อน บ้านเรือนโดนเผา เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างความร้าวลึกระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่ยากจะประสานได้
จนถงึปจัจุบนั ภายในงานมกีารลัน่ระฆังสนัติภาพ และปลอ่ยนกพิราบนับพันตัว ขณะทีห่ลายพ้ืนที ่เชน่ ฮอ่งกง มผีูป้ระทว้ง
ชาวจีนรวมตวักนัหนา้สถานทูตญีปุ่น่เพ่ือเผารปูของ นายชนิโสะ อาเบะ นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่ เพ่ือรว่มร�าลกึวาระครบรอบ  
80 ปี การสังหารหมู่นานกิงด้วย   

MANHATTAN EXPLOSION 
เกิดเหตุระเบิดที่สถานีรถประจ�าทางพอร์ต ออธอริตี 
ยา่นไทมส์แควร ์ในชัว่โมงเรง่ด่วนยามเชา้ ซ่ึงเป็นเวลา
ที่ประชาชนก�าลังเดินทางกันอย่างคับค่ัง โดยสถาน ี
รถบสันีมี้เสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นินิวยอร์กอยู่เบือ้งล่าง
อกีดว้ย ทางการระบวุา่ เปน็เหตกุารณ์กอ่การร้ายโดย
ผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวบังกลาเทศวัย 27 ปี ชื่อนาย 
อคาเยด อุลลาห์ ซึ่งได้ผูกระเบิดท่อที่ท�าขึ้นเองติดไว้
กับตัว และจุดระเบดิขึน้บนชานชาลาสถานรีถไฟใตด้นิ
นิวยอร์ก คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส และมีผู้เคราะห์
ร้ายได้รับบาดเจ็บเลก็น้อยอกี 3 ราย เจ้าหนา้ท่ีสบืสวน
พบว่า ก่อนก่อเหตุนายอคาเยดได้โพสต์ข้อความบน 
เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ทรัมป์ นายล้มเหลวในการปกป้อง
ประเทศ” ทางการสหรัฐอเมริกาเผยว่า นายอคาเยด
ได้รับแรงบันดาลใจจากอุดมการณ์ของกลุ่มไอเอส 
ที่ให้ท�าเพ่ือกลุ่มรัฐอิสลาม และบางส่วนของค�าแนะน�า
ในการก่อการร้ายระบุว่า “ให้ลงมือก่อเหตุในบ้านเกิด
หรือพ้ืนที่ที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณไม่สามารถเดินทาง
มาร่วมรบกับกลุ่มไอเอสได้”
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THE PRINCES & STAR WARS 
เจา้ชายวลิเลยีม ดยกุแห่งเคมบรดิจ ์และเจา้ชายแฮรร์ ีเสดจ็ฯ รว่มงานเปดิตวัภาพยนตรเ์รือ่ง STAR WARS: The Last Jedi รอบปฐมทศัน ์ณ รอยลั อลัเบริต์ ฮอลล ์กรงุลอนดอน 
เมือ่วนัที ่12 ธันวาคมท่ีผา่นมา ในการน้ีหุน่ยนต ์BB-8 หน่ึงในตวัละครหลกัของภาพยนตร์เฝา้รอรับเสด็จ ซึง่การเสด็จฯ ของเจา้ชายทัง้สองพระองค์ในครัง้นี ้ยนืยันกระแสขา่วทีว่า่ 
เจา้ชายวิลเลยีมและเจา้ชายแฮรร์ทีรงมส่ีวนในภาพยนตรด์งักล่าว โดยทรงรบับทเปน็สตรอมทรูเปอร ์ อยา่งไรก็ตามยงัไมม่กีารยนืยันจากผูก้�ากับว่าฉากดงักลา่วจะได้รบัการตดัตอ่ 
ให้อยู่ในภาพยนตร์หรือไม่ 
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THE PRINCES & STAR WARS 
เจา้ชายวลิเลยีม ดยกุแห่งเคมบรดิจ ์และเจา้ชายแฮรร์ ีเสดจ็ฯ รว่มงานเปดิตวัภาพยนตรเ์รือ่ง STAR WARS: The Last Jedi รอบปฐมทศัน ์ณ รอยลั อลัเบริต์ ฮอลล ์กรงุลอนดอน 
เมือ่วนัที ่12 ธันวาคมท่ีผา่นมา ในการน้ีหุน่ยนต์ BB-8 หน่ึงในตัวละครหลกัของภาพยนตร์เฝา้รอรับเสด็จ ซึง่การเสดจ็ฯ ของเจา้ชายทัง้สองพระองค์ในครัง้นี ้ยนืยันกระแสขา่วทีว่า่ 
เจา้ชายวลิเลยีมและเจา้ชายแฮรร์ทีรงมส่ีวนในภาพยนตรด์งักลา่ว โดยทรงรบับทเปน็สตรอมทรูเปอร ์ อยา่งไรกต็ามยงัไมม่กีารยนืยันจากผูก้�ากับวา่ฉากดงักลา่วจะได้รบัการตดัตอ่ 
ให้อยู่ในภาพยนตร์หรือไม่ 
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UNFAVORABLE LAWS
การออกกฎหมายที่ มีผลกระทบต่อประชาชน 
สร้างกระแสต่อต้านได้ทุกเมื่อ ที่โรมาเนีย ชาวเมือง
บูคาเรสต์รวมตัวเพ่ือสนับสนุนระบบศาลยุติธรรม 
และต่อต้านการแก้กฎหมายที่พรรคร่วมรัฐบาล 
ก�าลังพยายามผลักดัน กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 
ชาวเมอืงหลวงมากกวา่ 10,000 คน ออกมารวมพลงั
แสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลถอนกฎหมายที่จะ 
สั่นคลอนระบบศาล และยังไปลดอ�านาจหน่วยงาน 
ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องทุจริตของชาติอีกด้วย
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POPE IN ASIA
สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เสด็จฯ เยือนเมียนมาและบังกลาเทศ โดยเริ่มต้นที่นครย่างกุ้งเป็นที่แรก หลายฝา่ยมองว่า ภารกิจครั้งนี้มี
ประเดน็ส�าคัญอยู่ทีค่วามพยายามในการเจรจาเรือ่งชาวโรฮนีจา นอกจากนีย้งัมปีระเด็นเร่ืองค�าเรียกขานทีโ่ป๊ปฟรานซสิเคยเรียกชนกลุม่นอ้ยนีว่้า ‘พ่ีนอ้งชาวโรฮนีจาของพวกเรา’ 
ซึง่เปน็ค�าทีร่ฐับาลเมยีนมาปฏเิสธอยา่งรุนแรง และตอ้งการใหน้านาประเทศใชค้�าวา่ ‘ชาวเบงกาล’ี แทน ในการเยอืนครัง้นีพ้ระองคท์รงไดพ้บกบัทีป่รกึษาแหง่รฐั นางออง ซาน ซจู ีและ 
พล.อ. อาวุโส มิน ออง หล่าย ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพเมียนมา โดยทรงกล่าวปราศัยถึงการมีสันติภาพในเมียนมา และปราศจากการเอ่ยค�าว่าโรฮีนจา โป๊ปฟรานซิสได้ร่วม
ประกอบพิธีมิสซากับชาวคริสต์เมียนมากว่า 150,000 คน ทั้งนี้มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเมียนมาราว 700,000 คน จากประชากรทั้งหมดประมาณ 53 ล้านคน หลังทรง
ปฏบิตัภิารกิจในเมยีนมาเป็นทีเ่รียบร้อย พระองค์ไดเ้สด็จฯ เยอืนกรงุธากา บงักลาเทศ เปน็จุดหมายถดัไป โดยทรงมพีระด�ารสัขอบคณุตอ่ประธานาธิบดอัีบดลุ ฮามดิ ทีร่ฐับาลบงักลาเทศ
ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ลี้ภัยจากรัฐยะไข่อย่างเต็มที่ ในการนี้ทรงพบกับตัวแทนชาวโรฮีนจา 16 คน ที่ลี้ภัยจากรัฐยะไข่ในเมียนมาด้วย 

THE PEACEMAKER
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจ�าปี 2017 
ตกเป็นของกลุ่มรณรงค์ระหว่างประเทศเพ่ือ
ท�าลายอาวุธนิวเคลียร์ หรือท่ีรู้จักในชื่อกลุ่ม 
ไอแคน (ICAN: International Campaign to 
A bolish Nuclear Weapons) จากความ
พยายามในการผลักดันต่อต้านการใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง
สหรฐัอเมรกิาและเกาหลเีหนอื ในการนีน้างเบรติ 
รสี-แอนเดอรเ์ซน ประธานคณะกรรมการการ
มอบรางวัลโนเบล ไดม้อบรางวลัอนัทรงเกยีรติ
นี้แก่ บีอาทรีซ ฟหี์น ผู้อ�านวยการกลุ่มไอแคน
เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล โดยบีอาทริซได้พา 
เซ็ตสึโกะ เธอร์โลว์ ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์
ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาขึ้นรับรางวัลด้วย ณ 
ศาลาวา่การเมือง กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย์ 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา 
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STEPPING DOWN 
สมเดจ็พระจกัรพรรดอิะกฮิโิตะทรงประกาศสละราชสมบัตแิลว้ โดยมกี�าหนดในวนัท่ี 30 เมษายน ป ี 2019 นบัเปน็สมเดจ็พระจกัรพรรดพิระองคแ์รกของญีปุ่น่ทีต่ดัสินพระราชหฤทยั 
สละราชสมบติัในรอบเกือบ 200 ป ีทรงช้ีแจงเหตุผลส�าคัญในการขอสละราชสมบตั ิเพ่ือให้เจา้ชายนารฮุโิตะ มกฎุราชกมุารแห่งญีปุ่น่ ทรงมพีระชนมายถุงึ 57 พรรษา ขึน้ครองราชยแ์ทน 
นอกจากนีพ้ระองคย์งัทรงมปัีญหาดา้นพระพลานามยั หลายฝา่ยคาดการณ์ว่า พิธบีรมราชาภเิษกจะจดัขึน้ชว่งต้นเดือนพฤษภาคม ป ี2019 และจะถือเป็นการสิน้สดุรัชสมยัเฮเซอีกดว้ย 

GOODBYE SHINee STAR 
ชอ็กวงการบนัเทงิเกาหลีใต้ แฟนคลบัทัง้ไทยและเทศร�า่ไหร้ะงม เมือ่ทราบขา่วการจากไปอยา่งไม่คาดฝนัของ คมิจงฮยอน สมาชกิวงบอยแบนด์
ชือ่ดงั SHINee ในวยั 27 ป ีรา่งหมดสติของเขาถูกพบในอพารต์เมนตย์า่นชองดมัดง วนัจนัทรท์ี ่18 ธันวาคม เมือ่เวลา 16.00 น. (ตามเวลา
ประเทศไทย) แม้จะถูกน�าส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง แต่ก็สายเกินไปที่จะยื้อชีวิตเขาไว้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตว่า 
เป็นการฆ่าตัวตายโดยการรมควัน ในเวลาต่อมา SM Entertainment ต้นสังกัดของศิลปินหนุ่มได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการจากไปของ
คิมจงฮยอน และกล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า ‘จงฮยอนเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยม รักดนตรีมากกว่าใคร 
และท�างานหนกัเพ่ือการแสดงของเขาเสมอ’ THE STANDARD ขอแสดงความเสยีใจตอ่ครอบครัวและแฟนคลบัของดาวดวงนีท้ีล่บัจากฟา้ไป 
เร็วกว่าใครจะทันคาดคิด
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ตลอดหลายปทีีผ่า่นมา SC ASSET บรษัิทพัฒนาอสังหาริมทรพัยอ์นัดบัตน้ๆ ของประเทศ ไดวิ้จัยและตรวจสุขภาพแบรนด ์(Brand Health Check) พบว่า 
คุณภาพของบริการหลังการขายเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดส�าหรับลูกค้า SC Able บริษัทลูกในเครือจึงถือก�าเนิดขึ้นเพ่ือดูแลปัญหานี้โดยตรง ทั้งเรื่องงาน 
ซอ่มบ�ารงุ งานหลงับา้นทัง้หมด รวมถงึการเปิดโรงเรยีนสอนวิชาช่าง SC ACADEMY และการจบัมอืกบั Fixzy บรษัิทผูใ้หบ้รกิารทกุเรือ่งชา่งรายแรกของไทย

THE STANDARD มโีอกาสพูดคุยกบัสองผูบ้รหิาร คุณสมศักดิ ์เธยีรธีรวทิย ์กรรมการผูจั้ดการ SC Able และ คณุรชัวุฒ ิพิชยาพันธ ์กรรมการผูจ้ดัการ 
แอปพลิเคชนั Fixzy เกีย่วกบัท่ีมาท่ีไปของความรว่มมือและผลประโยชนซ์ึง่ไม่เพียงแตล่กูบา้นของ SC ASSET จะไดรั้บ แตย่งัเกีย่วเนือ่งถงึมาตรฐานใหมท่ีย่กระดบั 
งานช่างของประเทศไทย
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ตลอดหลายปทีีผ่า่นมา SC ASSET บรษัิทพัฒนาอสังหาริมทรพัยอ์นัดบัตน้ๆ ของประเทศ ได้วิจยัและตรวจสุขภาพแบรนด ์(Brand Health Check) พบวา่ 
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แอปพลเิคชนั Fixzy เกีย่วกบัทีม่าท่ีไปของความร่วมมอืและผลประโยชนซ์ึง่ไม่เพียงแตล่กูบ้านของ SC ASSET จะได้รับ แตย่งัเกีย่วเนือ่งถงึมาตรฐานใหมท่ีย่กระดบั 
งานช่างของประเทศไทย
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“เราท�าบ้านให้บ้าน ไม่ได้ท�าบ้านแต่ได้อาศัย เพราะฉะนั้นส�าหรับผมบ้านหลังหนึ่ง
มนัควรจะมทีัง้ความสะดวกสบายดว้ยเทคโนโลยทีีพ่อเหมาะ มคีวามอบอุน่ และสุขใจของลกูบ้าน 

อยู่แล้วสบายกาย สบายใจ ซึ่งผมมองว่า นี่เป็นส่ิงที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ”

กว่าจะมาเป็น SC Able x Fixzy
คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ กล่าวถึงความร่วมมือให้ฟังว่า “ไอเดียแรกเริ่มของ 
Fixzy คอื เราอยากเป็นจดุบรรจบกันระหว่างผูอ้ยู่อาศยักับช่างแขนงต่างๆ 
อย่างท่ีทราบกันดีว่า งานซ่อมเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจของผู้อยู่อาศัย 
ทุกเพศทุกวัย และเกิดข้ึนมาเรื่อยๆ Fixzy ใช้คอนเซปต์แบบเดียวกับ 
แอปฯ บรกิารเรยีกรถ เกิดเหตทีุไ่หน ท�าอะไร ก็เรยีกการใช้งานผ่านแอปฯ  
ช่างของเราจะให้บรกิารถึงบ้าน มรีะบบให้เรตในการท�างาน และร้องเรยีน 
เพื่อรักษามาตรฐาน เราเปิดให้บริการตรงนี้ 3 ปี พบว่า ลูกค้าเริ่มมีความ 
คาดหวังมากข้ึน ช่างจาก Fixzy ต้องด ีต้องเก่ง งานต้องเรยีบร้อย ประกอบ
กับเรื่องมาตรฐานการให้บริการ พวก Service mind เรายังอ่อน มีโอกาส
ได้เจอ SC Able และเราทราบว่า ทาง SC Able ก�าลังเปิดศูนย์ฝึกอบรม
มาตรฐานช่าง และเราต้องการยกระดับมาตรฐานช่างอยู่แล้ว ก็เลยมา 
ร่วมมือกัน”

สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ช่างซ่อมไทย
การรว่มมอืในครัง้นีไ้มเ่พียงแตเ่ปน็การพัฒนาชา่งซอ่มของ Fixzy เท่าน้ัน 
แต่ยังถือเป็นการพัฒนามาตรฐานช่างซ่อมของไทยด้วย

“SC Able เปน็บรษิทัลกูของ SC ASSET เรามภีารกิจหลกัสองอย่างคอื 
ซ่อมและสอน กล่าวคือ ดูแลซ่อมแซมบ้านที่อยู่ในระยะเวลาประกัน 1 ปี 
ใหแ้ก่ลกูบา้นของ SC ASSET และจดัตัง้ศนูย์ฝกึอบรมเพ่ือยกระดับพัฒนา
ฝีมือช่างที่จะเข้าไปซ่อมแซมให้ลูกค้าของ SC ASSET จริงๆ หลักสูตร 
การฝึกอบรมของเราเปิดกว้างมาก บุคคลท่ัวไปที่สนใจงานช่าง หรือว่า 
เป็นอยู่แล้วแต่อยากมาเรียนรู้เพ่ิมก็สามารถมาฝึกอบรมได้ฟรี ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้ที่เข้าอบรมกับ SC ACADEMY จะได้รับการฝึกสองด้าน ด้านแรก
เปน็เรือ่งของเทคนิค ซึง่เราไดผู้เ้ชีย่วชาญจากบรษิทัคูค่า้ ไมว่่าจะเปน็จาก 
สี อิฐ ปูน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า มาสอนให้โดยตรง เมื่อผ่านหลักสูตรนี้ 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดแล้ว ก็จะไปอบรมเรื่องมาตรฐานการให้บริการ 
(Service Standard) ตั้งแต่เรื่องมารยาท การปฏิบัติตัวกับลูกค้าในกรณี

ต่างๆ SC Able เข้ามาช่วยดูแลเรื่องมาตรฐานช่าง ซึ่งไม่ใช่แค่ช่างของ 
SC Able เพียงอย่างเดียว แต่ทั้งหมด” คุณสมศักดิ์กล่าว

ความร่วมมือกันระหว่าง SC Able และ Fixzy ท�าให้เกิดช่างซ่อมที่มี
มาตรฐานเป็นจ�านวนมาก ลูกค้าท่ัวไปสามารถเรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชัน 
Fixzy ได้ ส่วนลูกบ้าน SC ASSET ก็ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพและ 
ตรงต่อเวลาในระยะนอกประกัน

“ปัญหาท่ีแท้จริงของช่างในประเทศเราคือ ช่างท่ีรับจ้างท่ัวไป 
มีคุณภาพและมาตรฐานการซ่อมน้อยมาก การที่ SC Able และ Fixzy 
ร่วมมือกัน ผลที่เกิดขึ้นท�าให้เราได้ช่างท่ีมีคุณภาพมาตรฐานมากข้ึน 
ในแต่ละเดอืน ปีหน่ึงประเทศไทยจะมช่ีางคณุภาพจรงิๆ เกิดขึน้เยอะมาก  
อย่างตอนน้ี Fixzy มีช่างได้มาตรฐานไม่ต�่ากว่า 4,000 ทีม และ SC 
ACADEMY ก็ผลติช่างคณุภาพไม่น้อยกว่า 600 คน ในระยะเวลาเพียง 
ไม่กีเ่ดอืน” คุณรัชวุฒิเสริมทัพ

เทรนด์ที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“ผมว่าเทรนด์ที่อยู่อาศัยในอนาคตแต่ละบริษัทคงไม่ต่างกันมากหรอก 
เพราะเราต่างมุ่งไล่ตามเทคโนโลยี และงานออกแบบให้โก้หรู แต่ถ้าให้
เติบโตอย่างยั่งยืนผมว่าเราต้องกลับมาดูที่บริการหลังการขาย เพราะนั่น
คือสิ่งที่จะอยู่กับลูกค้าของเราไปอีกหลายสิบปี” คุณสมศักดิ์กล่าว

นโยบายหลักของ SC ASSET คือ ไม่ท้ิงลูกค้า หลักการง่ายๆ  
ซึ่งน�าพายุทธศาสตร์ SC 4.0 ท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
โดยใช้หลัก Human-Centric มากกว่า Customer-Centric ค้นหา Pain 
Point ของผู้อยู่อาศัย และแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม

“ผมชอบค�าค�าหน่ึงของผู้บริหาร SC ASSET นะ” คุณรัชวุฒิเสริม 
“ค�าที่ว่าคือ ‘เราท�าบ้านให้บ้าน ไม่ได้ท�าบ้านแต่ได้อาศัย’ เพราะฉะนั้น
ส�าหรับผมบ้านหลังหน่ึงมันควรจะมีท้ังความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี 
ที่พอเหมาะ มีความอบอุ่น และสุขใจของลูกบ้าน อยู่แล้วสบายกาย 
สบายใจ ซึ่งผมมองว่า นี่เป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ”
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BRIDES ON THE RUN
เพ่ือพิชติรางวลัแพ็กเกจแตง่งานมลูค่า 1 ลา้นบาท วา่ทีบ่า่วสาวจ�านวนมากควงแขนกนัเขา้แขง่ขนั Eazy Running of the Brides ทีจ่ดัขึน้โดยคลืน่อซีี ่ เอฟเอ็ม 105.5 รว่มกบั 
การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย เมือ่วนัเสารท์ี ่ 2 ธนัวาคมทีผ่า่นมา โดยวา่ทีเ่จา้สาวทกุคนจะตอ้งใสช่ดุแตง่งานยาวกรยุกรายวิง่แขง่พรอ้มกบัฝา่ดา่นกจิกรรมตา่งๆ ร่วมกบัวา่ทีเ่จา้บา่ว 
เช่น การคล้องแขนกันดื่มน�า้, นับเงิน, เรียงกล่องของขวัญ ไปจนถึงการร่วมใจกันร้อยเชือกค�าว่า Just Married และอื่นๆ โชคดีที่ผู้จัดงานอนุญาตให้สาวๆ สวมรองเท้ากีฬาเข้า
แข่งขันได้ จึงช่วยลดความไม่คล่องตัวที่ต้องใส่ชุดราตรียาวไปได้มาก ผู้ชนะที่เข้าเส้นชัยเป็นคู่แรกคือ ว่าที่เจ้าสาว พรพรรณ เล็ดรอด และว่าที่เจ้าบ่าว ฉัตรชัย รุ่งรัตน์ สามารถ
พิชิตรางวัลแพ็กเกจงานแต่งสุดหรู ชุดแต่งงาน ชุดแหวนเพชร แพ็กเกจถ่ายรูปพรีเวดดิ้งและแพ็กเกจฮันนีมูนไกลถึงมัลดีฟส์เป็นผลส�าเร็จ  

31 
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MAY YOU REST IN PEACE
วนัที ่1 ธนัวาคม สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร, สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีและพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทาน 
และพวงมาลาพระราชทานวางบนหลมุศพ นายสุรนิทร์  
พิศสวุรรณ อดตีเลขาธกิารอาเซยีน ทีถ่งึแกอ่นจิกรรม 
ในวัย 68 ปี จากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางครอบครัว 
ได้ท�าพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม
ภายใน 24 ชั่วโมง โดยเปิดโอกาสให้บุคคลส�าคัญ 
และคนใกล้ชิดได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อศพของ 
นายสุรินทร์ที่บ้านพักพิศสุวรรณ ก่อนที่จะเคลื่อนศพ 
ไปท�าพิธีทีมั่สยดิทา่อฐิ โดยนายอาศิส พิทกัษ์คุมพล 
จุฬาราชมนตร ีน�าละหมาดญานาซะฮ ์ตามหลกัศาสนา
อสิลาม ก่อนน�ารา่งของนายสรุนิทรม์าท่ีกโุบร ์(สุสาน) 
เพ่ือฝงัรา่งในเวลา 14.45 น. หลงัฝงัร่างนายสุรินทรแ์ล้ว 
ผู้แทนพระองคก์น็�าดนิพระราชทานมาวางบนหลุมศพ 
ของนายสุรินทร์
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MAY YOU REST IN PEACE
วนัที ่1 ธนัวาคม สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร, สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีและพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทาน 
และพวงมาลาพระราชทานวางบนหลมุศพ นายสุรนิทร์  
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธกิารอาเซยีน ทีถ่งึแกอ่นจิกรรม 
ในวัย 68 ปี จากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางครอบครัว 
ได้ท�าพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม
ภายใน 24 ชั่วโมง โดยเปิดโอกาสให้บุคคลส�าคัญ 
และคนใกล้ชิดได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อศพของ 
นายสุรินทร์ที่บ้านพักพิศสุวรรณ ก่อนที่จะเคลื่อนศพ 
ไปท�าพิธีทีมั่สยิดทา่อฐิ โดยนายอาศิส พิทกัษ์คมุพล 
จฬุาราชมนตร ีน�าละหมาดญานาซะฮ ์ตามหลกัศาสนา
อิสลาม ก่อนน�ารา่งของนายสรุนิทรม์าท่ีกโุบร ์(สุสาน) 
เพ่ือฝงัรา่งในเวลา 14.45 น. หลงัฝงัร่างนายสุรินทรแ์ล้ว 
ผูแ้ทนพระองคก์น็�าดนิพระราชทานมาวางบนหลมุศพ 
ของนายสุรินทร์
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DEMOCRACY DEMANDED
ประชาชนรวมตัวทวงคืนประชาธิปไตยในวันรัฐธรรมนูญ กลุ่มพลเมืองโต้กลับ กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ และประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ร่วมเดินขบวนทวงคืนประชาธิปไตย โดยมี
กจิกรรมเดนิขบวนจากลานปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์ถึงอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย เวลาประมาณ 18.00 น. เวยีนเทยีนรอบอนุสาวรยีฯ์ 3 รอบ และเวลา  
19.00 น. ประกาศเจตนารมณท์วงคนืประชาธปิไตย บรรยากาศการท�ากจิกรรมเปน็ไปด้วยดี เนือ่งจากมกีารขออนญุาตจากเจา้หน้าทีต่�ารวจ โดยฝา่ยหลงัเขา้มาชว่ยอ�านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนที่มาท�ากิจกรรม และยืนสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบ ปราศจากการแทรกแซงหรือห้ามปรามใดๆ
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DEMOCRACY DEMANDED
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กิจกรรมเดินขบวนจากลานปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์ถึงอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย เวลาประมาณ 18.00 น. เวยีนเทยีนรอบอนุสาวรยีฯ์ 3 รอบ และเวลา  
19.00 น. ประกาศเจตนารมณท์วงคนืประชาธปิไตย บรรยากาศการท�ากิจกรรมเปน็ไปด้วยดี เนือ่งจากมกีารขออนญุาตจากเจา้หนา้ทีต่�ารวจ โดยฝา่ยหลังเขา้มาชว่ยอ�านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนที่มาท�ากิจกรรม และยืนสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบ ปราศจากการแทรกแซงหรือห้ามปรามใดๆ
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NO COAL POWER PLANT! 
ชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟา้ถ่านหิน ออกเดินเท้าตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน จากอ�าเภอ 
เทพา หนึง่ในพ้ืนทีท่ีภ่าครฐัก�าหนดใหก้อ่สรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิเทพา มายงัสงขลา ดว้ยระยะทาง 75 กิโลเมตร เพ่ือย่ืน
หนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่มีก�าหนดการเดินทางมาจังหวัดสงขลา เพ่ือประชุม ครม. สัญจร ให้ทบทวน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินเทพา ระหว่างการชุมนุมได้เกิดเหตุชุลมุนระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุม
ฝูงชน มีต�ารวจถูกท�าร้ายจนได้รับบาดเจ็บ 4 นาย และมีการแจ้งข้อหาด�าเนินคดีกับ 16 แกนน�า ใน 2 ข้อหา คือ 
ร่วมกันเดินแห่อันเป็นการกีดขวางการจราจร และต่อสู้หรือขัดขวางการจับกุมและท�าร้ายร่างกายเจ้าพนักงานที่
กระท�าการตามหน้าที่ เหตุผลที่ชาวบ้านค้านการก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินเทพาสรุปได้ 4 ข้อ คือ หนึ่ง ไม่เคยมีการ 
พูดคุยร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มคัดค้าน แม้จะมีการจัดเวทีรับฟงัความคิดเห็น แต่มีการใช้ก�าลังทหารขัดขวาง
การแสดงความคดิเหน็ของประชาชนทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัโครงการ สอง การศึกษาผลการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ (EHIA) มีความบกพร่อง ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงกับข้อมูลจริงในพ้ืนที่ สาม คณะรัฐมนตรีอนุมัติสร้าง 
โรงไฟฟา้ถ่านหินเทพา โดยไม่รอ EHIA ท่าเรือขนถ่าน ซึ่งไม่ผ่าน และสี่ ชาวบ้านกว่า 1,000 คน ต้องย้ายออกจาก
พ้ืนที่โครงการ ขณะที่ผู้อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟา้ถ่านหินในรัศมี 1 กิโลเมตร มีมากถึง 4,000 คน และรัศมี 5 กิโลเมตร
ร่วม 20,000 คน ซึ่งแสดงถึงการเลือกที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม
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ปริศนาการตายของนักเรียนเตรียมทหารเป็นข่าวที ่
สรา้งกระแสความสนใจในสงัคมไดต้อ่เนือ่ง หลงัจาก 
น้องเมย-นตท. ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียน
เตรยีมทหารชัน้ปทีี ่1 เสยีชวีติในโรงเรยีนเตรยีมทหาร
เมื่อปลายเดือนตุลาคม ด้วยอาการหัวใจวายทั้งที่
ปกติเป็นคนสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งเมื่อครอบครัว 
รบัศพมาชนัสูตรกพ็บวา่ อวยัวะภายในรา่งกายหายไป
หลายชิ้น

การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง�านี้กลายเป็นประเด็น
ที่ทั้งครอบครัวน้องเมยและสังคมต่างรอคอยการ
คลีค่ลายปรศินาถงึสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ THE STANDARD 
เรียงล�าดับเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่น้องเมย 
เสยีชวีติ กระท่ังวันประกาศผลสอบสวนจากกองทพัไทย 
ซึง่มหีลายฝา่ย ทัง้ครอบครวัผูส้ญูเสยี กระทรวงกลาโหม 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน และผู้ใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์ก ร่วมกันหาความจริง

วันที่ 17 ตุลาคม 
•	 ภาพจากกล้องวงจรปิด	 เวลา	 15.13	น.	น้องเมยคุย
โทรศัพท์กับครอบครัวนาน	12	นาที	
•	 เวลา	15.41	น.	น้องเมยก�าลงัจะล้มลงกับพ้ืน	เจ้าหน้าที่
รีบมาดูอาการ	 ก่อนจะน�าตัวส่งโรงพยาบาลโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก
•	 เวลา	20.24	น.	น้องเมยเสยีชวิีต	ศนูย์อ�านวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า	กรมแพทย์ทหารบก	พบว่า	สาเหตกุารตาย
เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	
•	 ครอบครัวน�าร่างน้องเมยไปผ่าชนัสตูรอกีครัง้ทีส่ถาบนั
นติวิิทยาศาสตร์แล้วพบว่า	อวยัวะภายในร่างกาย	ทัง้หัวใจ 
กระเพาะอาหาร	กระเพาะปัสสาวะ	ตบั	ไต	ปอด	และสมอง 
หายไป	บริเวณกะโหลกศีรษะมีกระดาษทิชชูยัดไว้แทน	
กระดกูซีโ่ครงหักและมรีอยช�า้จากการกระแทกอย่างรุนแรง		

วันที่ 23 ตุลาคม 
•	 สื่อมวลชนเริ่มเสนอข่าวหลังได้รับการร้องเรียนจาก 
นายพิเชษฐและนางสุกัลยา	พ่อและแม่น้องเมย	

วันที่ 21 พฤศจิกายน  
•	 ครอบครัวตัญกาญจน์แถลงข่าวพร้อมต้ังข้อสงสัยว่า 
การเสียชวิีตของน้องเมยอาจเพราะถูกธ�ารงวินัยจากรุน่พ่ี 
ตัง้แต่วันที	่23	สงิหาคม	และยังยืนยนัอีกด้วยว่า	น้องเมย 
ไม่มโีรคประจ�าตัว	ส่วนอวัยวะทีห่ายไปเป็นเพราะแพทย์
น�าไปชันสูตรโดยไม่แจ้งครอบครัวก่อน	
•	 กองทัพไทยแถลงกรณีน้องเมย	 ไม่พบการถูกท�าร้าย	
และได้น�าอวัยวะมาฟอกฟอร์มาลนีเพ่ือชนัสตูรหาสาเหตุ
การตาย	

วันที่ 22 พฤศจิกายน
•	 พล.อ.	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	กล่าวยืนยันว่า	 น้องเมย
เสียชีวิตเน่ืองจากสุขภาพของตัวเอง	 ไม่มีการซ่อมอะไร
ทั้งสิ้น	และกล่าวอีกว่า	ตนเองก็เคยโดนซ่อมแต่ไม่ตาย

วันที่ 23 พฤศจิกายน
•	 นายพิเชษฐให้ข้อมูลแก่ส่ือมวลชนว่า	 ลูกชายถูกรุ่นพ่ี
ให้ธ�ารงวินัยตั้งแต่วันท่ี	 23	 สิงหาคม	 เอาหัวปักลงพ้ืน 
แล้วให้สลบัขา	 เพราะไปเดนิในเส้นทางท่ีเดก็ใหม่ห้ามเดนิ 
	 -	วันที่	10	ตุลาคม	ลูกชายตกบันได	กลับไปรักษาตัว
ที่บ้าน	 และกลับมาเข้าเรียนอีกคร้ังในวันที่	 15	 เดือน
เดียวกัน	
	 -	วันที่	16	ตุลาคม	ถูกลงโทษที่โรงอาหารคนเดียวจน
ถูกหามส่งเข้ากองพยาบาล	
	 -	วันที่	17	ตุลาคม	เจ็บหน้าอกและเสียชีวิต

วันที่ 24 พฤศจิกายน
•	 ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดแคมเปญรณรงค์ในหัวข้อ	
‘เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ของ	 ‘น้องเมย’	 ต้องลาออก’	 ในเว็บไซต์	 change.org	 
เรียกร้องให้องค์กรอิสระร่วมตรวจสอบกรณีน้องเมย 
และยกเลิกการธ�ารงวินัยของโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 
•	 ครอบครัวน้องเมยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและ 
ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุทีช่่วยสอบสวน	แต่ยังติดใจสาเหตุ
เลือดคั่งในตับและม้าม	 เพราะเป็นอวัยวะท่ีอยู่ไกลจาก
จุดท�าซีพีอาร์	

วันที่ 8 ธันวาคม 
•	 สถาบนันติวิิทยาศาสตร์ส่งมอบรายงานการชนัสตูรศพ
ตามค�าร้องขอของญาติ	(ครอบครวัไม่ประสงค์เผยข้อมลู
แก่สาธารณะ)	

วันที่ 9 ธันวาคม 
•	 ครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพน้องเมยที่วัด 
วิเวการาม	จังหวัดชลบุรี	และฌาปนกิจศพในวันถัดมา
•	 สถาบนันติิวทิยาศาสตร์ส่งผลชนัสตูรรอบ	2	พบรอยช�า้
ตามร่างกายหลายแห่งที่เชื่อว่าเกิดจากการถูกท�าร้าย	
ส่วนซี่โครงซี่ที่	4	ที่หักไม่ได้เกิดจากการท�าซีพีอาร์	

วันที่ 15 ธันวาคม 
•	 กองทัพไทยแถลงผลสอบสวนภาพจากกล้องวงจรปิด	
วันที่	 10	ตุลาคม	น้องเมยลื่นตกบันได	8	ขั้น	ส่วนวันท่ี 
17	 เดอืนเดยีวกัน	 น้องเมยเกิดอาการไฮเปอร์เวนตเิลชนั 
ยืนยันการเสยีชวิีตเกิดจากหวัใจล้มเหลวเฉยีบพลนั	ไม่พบ 
ร่องรอยฟกช�้าภายนอก	ส่วนกรณีชายโครงด้านขวาซี่ท่ี	 
4	หัก	อาจเกิดจากการท�าซพีีอาร์ทีใ่ช้เวลากดนาน	4	ชัว่โมง	
•	 ผลสอบสวนจากกองทัพแตกต่างจากผลชันสูตรของ 
สถาบันนติวิิทยาศาสตร์ทีส่รุปเป็น	2	กรณ	ีคอื	รอยฟกช�้า
ทั่วร่างกายคล้ายถูกท�าร้าย	และซี่โครงที่หักเกิดจากการ
ถูกกระแทกไม่ใช่การท�าซีพีอาร์

วันที่ 19 ธันวาคม 
•	 ครอบครัวน้องเมยเข้าแจ้งความที่สถานีต�ารวจภูธร
เมืองนายก	 จังหวัดนครนายก	 ให้คลี่คลายปมเสียชีวิต
ปริศนา

THE CURIOUS CASE OF THE 
DECEASED MILITARY CADET
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NOT SO FAST BUT ALWAYS FURIOUS  
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทดลองขับโกคาร์ต ผลงานของนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายในตึกสันติไมตรีรอบหนึ่ง ก่อนจะไปเป็นประธานในการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 โดยได้กล่าวชื่นชมความสามารถของนักเรียนว่า นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็น คือยานยนต์ไฟฟา้ 
ฝมีือคนไทย และแม้จะเป็นรถต้นแบบ แต่ก็ขอให้พัฒนาต่อไป ขอให้ท�าระบบให้ดีและน่าขับ พร้อมแนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้บรรจุหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ให้นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
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NO DETAILS ABOUT LUXURY WATCHES
ในวันถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ยกมือป้องแดดที่ส่องเข้าตาระหว่างถ่ายภาพหมู่ ท�าให้เห็นทั้งแหวนเพชร 1 กะรัต 
สะท้อนแสงวิบวับ และนาฬิกาสุดหรูย่ีห้อริชาร์ด มิลล์ จากสวิตเซอร์แลนด์ ราคากว่า 3 ล้านบาท บนข้อมือ กลายเป็นประเด็นสงสัยของสังคมว่า เหตุใดทรัพย์สินท่ีมีมูลค่า 
เกินกว่า 200,000 บาท ถึงไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เม่ือคร้ังเข้ารับต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เมือ่ป ี2557 ตอ่มาส่ือมวลชนยงัพบภาพนาฬิกาหรเูรอืนอืน่ๆ ที ่พล.อ. ประวติรเคยสวมใสก่อ่นหน้าน้ี ท้ังรชิารด์ มลิล ์อกีรุน่ และแบรนดป์าเตก็ ฟลิปิป ์หลงัจากน้ันยังเกิดกระแสข่าว 
พล.อ. ประวิตรชี้แจงว่า นาฬิกานั้นเป็นของเพ่ือนนักธุรกิจที่ยืมมา ส่วนแหวนเพชรนั้นเป็นของมารดา แต่ยังไม่ได้ยื่นหนังสือนี้ต่อ ป.ป.ช. และหลีกเลี่ยงที่จะตอบค�าถามสื่อมวลชน 
โดยบอกว่า จะชี้แจงกับ ป.ป.ช. เอง ซึ่งทาง ป.ป.ช. ก็ได้ก�าหนดเส้นตายส่งหนังสือชี้แจงถึงที่มาของทรัพย์สินภายในวันที่ 8 มกราคม ปี 2561    
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THE GIANT SWING UNDER RENOVATION
กรงุเทพมหานครรว่มกบักรมศิลปากรด�าเนนิการบรูณปฏสิงัขรณ์เสาชงิชา้ โบราณสถานส�าคญัของชาต ิ หลงัตรวจพบว่า เสาชงิชา้ช�ารดุทรดุโทรมมาก มรีอยผแุตกเปน็รอ่งลกึ 
ตลอดแนว ไม้เสาบางส่วนแตก ฐานเสาชิงช้าบางจุดทรุดและสกปรก โดยได้ท�าพิธีบวงสรวงเสาชิงช้า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คาดว่าจะใช้เวลาบูรณะทั้งสิ้น 300 วัน 
หรือภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี หลังมีการซ่อมแซมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549

SUKHUMVIT ROAD 
BECOMES WIRELESS
เจ้าหน้าท่ีจากการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ
ส�านักงาน กสทช. และผู้ประกอบการสายสื่อสาร
ลงพ้ืนท่ีด�าเนินโครงการน�าสายสื่อสารที่ติดตั้งบน 
เสาไฟฟา้ถนนสขุุมวทิลงใตด้นิ ตามโครงการมหานคร
ไร้สาย Smart Metro ตั้งแต่ช่วงสุขุมวิท ซอย 21-29 
รวมระยะทางทัง้สิน้ 12 กโิลเมตร ประกอบดว้ยจ�านวน
เสาไฟฟา้ทัง้สิน้ 544 ตน้ เพ่ือมอบเปน็ของขวญัปใีหม่
ให้ประชาชนไดส้มัผสัถงึสภาพภมูทิศันท์ี่สวยงามของ
ถนนสุขุมวิท
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THE GIANT SWING UNDER RENOVATION
กรงุเทพมหานครรว่มกับกรมศิลปากรด�าเนนิการบรูณปฏสิงัขรณ์เสาชงิชา้ โบราณสถานส�าคญัของชาต ิ หลังตรวจพบวา่ เสาชงิชา้ช�ารดุทรดุโทรมมาก มรีอยผแุตกเปน็รอ่งลกึ 
ตลอดแนว ไม้เสาบางส่วนแตก ฐานเสาชิงช้าบางจุดทรุดและสกปรก โดยได้ท�าพิธีบวงสรวงเสาชิงช้า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คาดว่าจะใช้เวลาบูรณะทั้งสิ้น 300 วัน 
หรือภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี หลังมีการซ่อมแซมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549

SUKHUMVIT ROAD 
BECOMES WIRELESS
เจ้าหน้าท่ีจากการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ
ส�านักงาน กสทช. และผู้ประกอบการสายสื่อสาร
ลงพ้ืนที่ด�าเนินโครงการน�าสายสื่อสารที่ติดตั้งบน 
เสาไฟฟา้ถนนสขุุมวทิลงใตด้นิ ตามโครงการมหานคร
ไร้สาย Smart Metro ตั้งแต่ช่วงสุขุมวิท ซอย 21-29 
รวมระยะทางทัง้สิน้ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยจ�านวน
เสาไฟฟา้ทัง้สิน้ 544 ตน้ เพ่ือมอบเปน็ของขวญัปใีหม่
ใหป้ระชาชนไดสั้มผสัถึงสภาพภมูทิศันท์ี่สวยงามของ
ถนนสุขุมวิท
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Thailand.indd   40 12/22/2560 BE   5:27 PM

REACH FOR THE STAR
ร้านเจไ๊ฝ ยา่นประตผู ี เจา้ของต�านานเมนไูขเ่จยีวป ู หมีก่รอบราดหนา้ทะเล โจก๊แหง้กุง้ ตม้ย�ากุง้แชบว๊ยคดัไซสพิ์เศษ ฯลฯ ตดิโผรายชือ่รา้นอาหารทีไ่ดร้บัการตดิดาวมชิลนิ 1 ดวง  
ใน มิชลนิไกด ์ ฉบับกรงุเทพฯ ประจ�าป ี 2561 ซึง่เปน็สตรทีฟูด้เพียงร้านเดยีวทีไ่ด้รับดาวมชิลนิ โดยร้านเจไ๊ฝมจีดุเด่นทีก่ารคดัเลอืกวัตถดิุบทีส่ด มคีณุภาพตามมาตรฐานของรา้น 
และปรงุดว้ยเตาถา่นทีช่ว่ยเพ่ิมกลิน่หอมใหก้บัอาหาร มชิลนิ ไกด ์ฉบบักรงุเทพฯ ประจ�าป ี2561 ถอืเปน็หนงัสอืแนะน�ารา้นอาหารทีค่วรลิม้ลองเลม่แรกของไทย เปน็เลม่ที ่5 ในเอเชยี 
และเลม่ที ่ 30 ในประเทศทัว่โลก โดยการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) รว่มกบัมิชลนิ ผูผ้ลติยางรถยนตร์ะดบัโลก คาดวา่จะสามารถชว่ยกระตุน้ตวัเลขการทอ่งเทีย่วตามนโยบาย 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของกระทรวงการท่องเที่ยว ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนให้มีการใช้จ่ายด้านอาหารต่อหัวมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้บรรดา
ร้านอาหารไทยพัฒนาคุณภาพอาหารและการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วย

DUSIT ZOO TO BE 
RELOCATED
สวนสตัวด์สุติ หรอืเขาดนิวนา สวนสตัวแ์ห่งแรกในไทย 
เตรียมย้ายจากถนนพระรามที่ 5 ในเขตพระราชฐาน
พระราชวังดุสติ ไปยงัท่ีดินพระราชทานคลอง 6 ธญับรุี 
พ้ืนที่กว่า 300 ไร่ โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ได้น�าคณะเข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระเจา้- 
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เพ่ือรับพระราชทานโฉนดท่ีดินในพระปรมาภิไธย  
ในการรองรับการย้ายสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ด�าเนินการได้ในปี 2562 โครงการย้ายสวนสัตว์ดุสิต
มแีนวคดิในสมยัรัฐบาลยคุ พล.อ. สรุยุทธ ์ จลุานนท,์ 
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโสภณ 
ด�านุ้ย ผู้อ�านวยการสวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่ปี 2550 
เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่ของสวนสัตว์มีความคับแคบ 
ไมส่ามารถขยายพ้ืนทีเ่พ่ือรองรบัสตัวใ์หมไ่ด้อกี ปจัจบุนั
สวนสตัว์ดุสติมเีน้ือที ่118 ไร ่และมสีตัวจ์�านวนทัง้หมด 
1,343 ตัว เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2481 
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‘เมือ่ธนาคารตอ้งไมเ่ป็นแค่ธนาคาร’ 
 ทิศทางการปรับตัวของ KBank
 ในวันท่ีโลกเปลี่ยนไป 

BEING
A BANK
AND 
MORE
ใครจะไปนึกวาสังคมไทยจะมาถึงจุดที่เราทํา
ธุรกรรมการเงินผานมือถือกันเปนเรื่องปกติ
 จะโอนเงิน จายบัตร เปดบัญชี ซื้อกองทุน 
จนถงึซือ้ของผานควิอารโคดท่ีธนาคารหลายแหง
กาํลงัแขงกนั และปฎเิสธไมไดวาการแขงขนัเหลานี้
ทําใหลูกคาอยางเราใชชีวิตไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
 หนึง่ในธนาคารทีเ่ขมแข็งเร่ืองบรกิารออนไลน
มาโดยตลอดน้ันยอมไมพน ธนาคารกสกิรไทย ทีม่ี
แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือที่ชื่อ K PLUS
ใหลกูคาไดทําธุรกรรมการเงินไดงายและปลอดภยั 
และเปนแอปฯ ที่ครองใจมหาชนมากเปนอันดับ 1 
เกือบ 8 ลานราย
 ในวันท่ีธนาคารทุกเจากําลังพัฒนาตนเอง
อยางเขมขน เรามีโอกาสไดคุยกับรองกรรมการ
ผูจัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ป ม-พัชร 
สมะลาภา เรื่องทิศทางของธนาคารกสิกรไทย
ในอนาคต ท้ังเร่ืองพฤตกิรรมผูบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป 
การพัฒนาเทคโนโลยีกับธนาคารและเปาหมาย
ในอนาคต

มีสาขา มีโทรศัพทมือถือ มีคอลเซ็นเตอร ทํายังไง
ใหลูกคาหนึ่งคนเขาไปแตะชองทางที่ตางกัน รูสึกวา
เขาคุยกับธนาคารเดยีว ซึง่จรงิๆ แลวมนัดเูบสกิ แตถา
สงัเกตดีๆ  อะไรทีเ่ราทาํในสาขา อะไรท่ีเราทําบนมอืถือ 
เขาก็มาถามเราซํ้าอีกที หรืออยางตูเอทีเอ็ม บางทีก็
ตองนําบัตรเขาไปเสียบ ทําอะไรหลายอยางก็ยังไมได 
บางตูยังไมรับเงินฝาก ดังนั้นจะทําใหยังไงใหหลาย 
ชองทางน้ีตอบโจทย แลวใหลกูคารูสกึวา เปนธนาคาร
เดียวกัน คือไมวาจะเขาผานชองทางไหนก็จะรูสึกวา
เหมือนๆ กันใหได 

เรือ่งการใชจ้า่ยเงนิของลกูค้ารายยอ่ยเปลีย่น
ไปไหม
ปกติเราจะใชเงินสดหรือบัตรเครดิต และวันน้ีเรามี
วิธีการจายเงินแบบใหมที่เรียกวา ระบบคิวอารโคด 
เปนอีกหนึ่งทางเลือก สะดวกกวาการใชเงินสด คือเรา
พยายามสรางความคุนเคย ถาคนจะจายเงินไมตอง
หยิบกระเปาเงนิและหยบิโทรศพัทมอืถือ  ทาํใหการใช
งานควิอารโคดสะดวกและงายพอๆ กบัการหยิบแบงก
ออกมาจากกระเปาสตางค ตรงนี้เจาไหนทําไดดีกวา
ก็นาจะชนะ 

ทิศทางที่จะไปต่อของธนาคารกสิกรไทย
ในการทําให้ โจทย์ที่ตั้งไว้ เกิดขึ้นได้จริง
จะเป็นอย่างไร
ถาพูดกับกลุมที่เปนบริษัท ไมวาชองทางท่ีใชทําเพ่ือ
การขายหรือการบริการลูกคา ทุกคนจะเจอโจทยน้ี
เหมอืนกันหมด ทุกคนจะมหีนาราน มชีองทางออนไลน 
ถาใหญขึน้หนอยคอืมคีอลเซน็เตอร และใหญทีส่ดุคอื
มีแอปพลิเคชันของตัวเอง จะทํายังไงใหผูบริโภคหรือ
ลูกคาของตัวเอง สามารถเห็นบาลานซเงินของตัวเอง 
หรอืเห็นขอมลูการใชบัตรเครดติผานโทรศพัทมือถือได 
หรอืถามปีญหาโทร.หาคอลเซน็เตอร ไปบอกชือ่ตวัเอง  
ระบบขางหลังควรที่จะดึงทั้งหมดขึ้นมา และสามารถ
ตอบคําถามได ไมทําใหเขารู สึกวาเสียเวลาไปกับ
การบอกขอมูลซํ้าๆ ฉะนั้นระบบหลังบานทุกองคกร
ควรรองรับเรื่องขอมูลของลูกคาใหดียิ่งขึ้น 

ปรับตัวอยา่งไรกบัการเปลีย่นแปลงของลกูคา้
เราไดยินคําวา Customer Centric มา 8-9 ปแลว
แตวนัน้ีก็เปนตามนัน้ขึน้มาจรงิๆ ก็ตองปรบัตวัอยูเยอะ 
องคกรสวนใหญเคยเปน Product Centric มากอนคอื
ทาํในผลติภัณฑท่ีตัวเองคดิวาดแีละคดิวาลกูคาจะชอบ 
แตวันน้ีลกูคาจะชอบแตสิง่ท่ีตรงกับจริตตวัเอง มนัเลย
ผลติยาก เราบอกวา เราอยากเปนคนท่ีผลติของชิน้หน่ึง
และใหทุกคนชอบสิ่งน้ี โดยที่เราไมตองแกไขมันเลย 
ซึ่งถาโลกนี้มีของแคชิ้นเดียวก็สามารถทําแบบนั้นได 
แตวันท่ีทุกคนสามารถเลือกความตองการได คราวนี้
ผูผลติหรอืผูใหบรกิารจะลาํบากใจมากวาอะไรทีส่ามารถ
ทําไดโดยไมกระทบตนทุนเกินไป เราก็ตองคอยๆ ทํา 
คอยๆ แกไปเร่ือยๆ วัฒนธรรมท่ีดีวันนี้คือ ทําใหเร็ว 
ลมใหเร็ว และแกใหเร็ว 

มเีคล็ดลบัอะไรทีท่าํใหล้กูคา้อยูก่บัเราไปนานๆ 
บ้างไหม 
ทีผ่านมาธุรกิจธนาคารเปนบริการอยางหนึง่ มผีลติภัณฑ
ทีจ่บัตองได แตถาเปนบรษิทัท่ีผลติสนิคาขึน้มาเพ่ือนํา
ไปขาย ความสมัพันธกับลกูคาควรเกิดต้ังแตกอนผลติ
สินคาออกมา ความสําคัญในการเขาใจ Customer 
Journey เปนเร่ืองใหญ รวมถึงความสามารถในการ
บรกิารดวย ถาเปนธุรกิจโรงแรม ความรูสกึทีแ่ขกแตละ
คนมีกับโรงแรมก็ไมตางกับความรูสึกที่เขาเดินเขาไป
ในสาขาของธนาคาร มนัคอื Human Touch แตตอนน้ี
พอลูกคาไมเขาสาขาแลว คําวา Human Touch ก็จะ
เปลี่ยนไป เปนเร่ืองที่เกิดข้ึนในโทรศัพทมือถือแทน 
ไมจําเปนตองเจอกัน และในเมื่อแอปฯ ทําไดดี สิ่งท่ี
เชื่อมโยงระหวางแอปฯ กับลูกคาคือ ความรูสึกมั่นใจ 
Reliability และ Security เปนสิ่งสําคัญที่สุด  

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา คุณเห็นการ
เปลี่ยนแปลงใดชัดที่สุดในแง่ของธุรกรรม
ธนาคาร 
เรือ่งพฤติกรรมผูบรโิภคท่ีเปลีย่นแปลง แตกอนธนาคาร
ตองเขาสาขา ทุกวันนี้อยูบนมือถือ
 คนรูสึกสบายใจที่จะทําธุรกรรมการเงินออนไลน
จนไมไดมานัง่คดิวาเงนิจะไปถึงอกีฝงจรงิหรอืไม ทุกวันนี้
เราทาํงานผานออนไลน ซือ้ของ ชอปปงตางๆ เราจะทาํ
ดวยความมั่นใจวาธุรกรรมน้ีเงินไปถึงผูรับแนๆ ซึ่งถา
ถอยกลับไป 3 ป คนยังไมมั่นใจในสวนนี้เยอะ

อุปสรรคและความท้าทายของธนาคาร
ในอนาคต 
ธนาคารกสกิรไทยเปนองคกรท่ีมพีนกังานเยอะ การจะ
ปรบัเปลีย่นความคดิของคนหมูมากยอมทําไดยากกวา
องคกรท่ีมคีนจาํนวนนอยกวา สมมตวิาเราสือ่สารอะไร
ออกไปสกัอยาง จาํนวน 20,000 คน อาจจะเลอืกฟง
ในบางสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือชอบเทาน้ัน การสื่อความ
จะยากมาก ถาเราพูดถึงเรือ่งความเขาใจลกูคา เขาใจ
พนักงานในองคกรใหมากขึ้น มันจะไมสัมฤทธิ์ผลเลย
ถาไมเกิดการสื่อสารทั้งสองทาง ดังนั้นความทาทาย
คือการรับฟงใหมากขึ้นท้ังจากลูกคาหรือพนักงาน
ดังนั้นการจะดึงขอมูลกลับเขามาในองคกรที่ใหญ
ขนาดน้ี ใหคนที่ทํางานอยูในสํานักงานใหญหรือ
ผูบริหารระดับสูงเขาใจไดวา คนที่ทํางานอยูในสนาม
หรอืคนทีเ่ปนลกูคาใชงานจรงิๆ กําลงัคิดอะไรอยู ถอืวา
เปนเรื่องที่ยาก

ธนาคารกสิกรไทยเป็นองค์กรแรกที่เข้าถึง
ความทนัสมยั ทาํ Mobile Banking กอ่นใคร 
แต่ในยุคนี้ที่ใครๆ ก็ทํา ทิศทางในอนาคต
ของธนาคารกสิกรไทยจะเป็นอย่างไร 
ถาเราเอาลูกคาเปนตัวตั้ง โจทยมันเขามาวา เราใช
โทรศพัทมอืถือสะดวกทีส่ดุ ถาเทียบวาการทําธุรกรรม
ผานมือถือกับท่ีสาขา มือถือมันก็สะดวกกวาอยูแลว 
ดังนั้นธนาคารไหนก็ตาม นาจะทําทั้งสองทาง ใน 3-4 
ปขางหนา โจทยมันจะกลับมาวา ธนาคารมีเอทีเอ็ม

“ใน 3-4 ปีข้างหน้า โจทย์มันจะกลับมาว่า ธนาคารมีเอทีเอ็ม มีสาขา มีโทรศัพท์มือถือ มีคอลเซ็นเตอร์ 
ทาํยงัไงใหล้กูคา้หนึง่คนเขา้ไปแตะช่องทางทีต่า่งกนั รู้สึกว่าเขาคยุกบัธนาคารเดยีว ซึง่จรงิๆ แล้วมนัดู
เบสิก แต่ถ้าสังเกตดีๆ อะไรที่เราทําในสาขา อะไรที่เราทําบนมือถือ เขาก็มาถามเราซํ้าอีกที หรืออย่าง
ตู้เอทีเอ็ม บางทีก็ต้องนําบัตรเข้าไปเสียบ ทําอะไรหลายอย่างก็ยังไม่ได้ บางตู้ยังไม่รับเงินฝาก ดังนั้น
จะทํายังไงให้หลายช่องทางนี้ตอบโจทย์ แล้วทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า เป็นธนาคารเดียวกัน”
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‘เมือ่ธนาคารตอ้งไมเ่ป็นแคธ่นาคาร’ 
 ทิศทางการปรับตัวของ KBank
 ในวันท่ีโลกเปลี่ยนไป 

BEING
A BANK
AND 
MORE
ใครจะไปนึกวาสังคมไทยจะมาถึงจุดที่เราทํา
ธุรกรรมการเงินผานมือถือกันเปนเรื่องปกติ
 จะโอนเงิน จายบัตร เปดบัญชี ซื้อกองทุน 
จนถงึซ้ือของผานคิวอารโคดทีธ่นาคารหลายแหง
กาํลังแขงกนั และปฎเิสธไมไดวาการแขงขนัเหลานี้
ทําใหลูกคาอยางเราใชชีวิตไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
 หน่ึงในธนาคารทีเ่ขมแข็งเร่ืองบรกิารออนไลน
มาโดยตลอดน้ันยอมไมพน ธนาคารกสิกรไทย ทีม่ี
แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือที่ชื่อ K PLUS
ใหลกูคาไดทาํธรุกรรมการเงนิไดงายและปลอดภยั 
และเปนแอปฯ ที่ครองใจมหาชนมากเปนอันดับ 1 
เกือบ 8 ลานราย
 ในวันท่ีธนาคารทุกเจากําลังพัฒนาตนเอง
อยางเขมขน เรามีโอกาสไดคุยกับรองกรรมการ
ผูจัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ป ม-พัชร 
สมะลาภา เรื่องทิศทางของธนาคารกสิกรไทย
ในอนาคต ทัง้เรือ่งพฤตกิรรมผูบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป 
การพัฒนาเทคโนโลยีกับธนาคารและเปาหมาย
ในอนาคต

มีสาขา มีโทรศัพทมือถือ มีคอลเซ็นเตอร ทํายังไง
ใหลูกคาหนึ่งคนเขาไปแตะชองทางที่ตางกัน รูสึกวา
เขาคุยกับธนาคารเดียว ซึง่จรงิๆ แลวมนัดูเบสิก แตถา
สงัเกตดีๆ  อะไรทีเ่ราทาํในสาขา อะไรท่ีเราทําบนมอืถือ 
เขาก็มาถามเราซํ้าอีกที หรืออยางตูเอทีเอ็ม บางทีก็
ตองนําบัตรเขาไปเสียบ ทําอะไรหลายอยางก็ยังไมได 
บางตูยังไมรับเงินฝาก ดังนั้นจะทําใหยังไงใหหลาย 
ชองทางน้ีตอบโจทย แลวใหลูกคารูสกึวา เปนธนาคาร
เดียวกัน คือไมวาจะเขาผานชองทางไหนก็จะรูสึกวา
เหมือนๆ กันใหได 

เรือ่งการใช้จา่ยเงนิของลูกค้ารายย่อยเปลีย่น
ไปไหม
ปกติเราจะใชเงินสดหรือบัตรเครดิต และวันน้ีเรามี
วิธีการจายเงินแบบใหมที่เรียกวา ระบบคิวอารโคด 
เปนอีกหนึ่งทางเลือก สะดวกกวาการใชเงินสด คือเรา
พยายามสรางความคุนเคย ถาคนจะจายเงินไมตอง
หยิบกระเปาเงนิและหยิบโทรศัพทมอืถือ  ทําใหการใช
งานควิอารโคดสะดวกและงายพอๆ กบัการหยิบแบงก
ออกมาจากกระเปาสตางค ตรงนี้เจาไหนทําไดดีกวา
ก็นาจะชนะ 

ทิศทางที่จะไปต่อของธนาคารกสิกรไทย
ในการทําให้ โจทย์ที่ตั้งไว้ เกิดขึ้นได้จริง
จะเป็นอย่างไร
ถาพูดกับกลุมที่เปนบริษัท ไมวาชองทางท่ีใชทําเพ่ือ
การขายหรือการบริการลูกคา ทุกคนจะเจอโจทยน้ี
เหมอืนกันหมด ทุกคนจะมหีนาราน มชีองทางออนไลน 
ถาใหญขึน้หนอยคอืมคีอลเซน็เตอร และใหญทีส่ดุคอื
มีแอปพลิเคชันของตัวเอง จะทํายังไงใหผูบริโภคหรือ
ลูกคาของตัวเอง สามารถเห็นบาลานซเงินของตัวเอง 
หรอืเห็นขอมลูการใชบตัรเครดติผานโทรศพัทมอืถือได 
หรอืถามปีญหาโทร.หาคอลเซน็เตอร ไปบอกชือ่ตวัเอง  
ระบบขางหลังควรที่จะดึงทั้งหมดขึ้นมา และสามารถ
ตอบคําถามได ไมทําใหเขารู สึกวาเสียเวลาไปกับ
การบอกขอมูลซํ้าๆ ฉะนั้นระบบหลังบานทุกองคกร
ควรรองรับเรื่องขอมูลของลูกคาใหดียิ่งขึ้น 

ปรบัตวัอย่างไรกบัการเปล่ียนแปลงของลกูค้า
เราไดยินคําวา Customer Centric มา 8-9 ปแลว
แตวนัน้ีก็เปนตามนัน้ขึน้มาจรงิๆ ก็ตองปรบัตวัอยูเยอะ 
องคกรสวนใหญเคยเปน Product Centric มากอนคอื
ทําในผลิตภณัฑท่ีตัวเองคิดวาดีและคดิวาลกูคาจะชอบ 
แตวันน้ีลกูคาจะชอบแตสิง่ท่ีตรงกับจรติตวัเอง มนัเลย
ผลติยาก เราบอกวา เราอยากเปนคนท่ีผลติของชิน้หน่ึง
และใหทุกคนชอบสิ่งน้ี โดยที่เราไมตองแกไขมันเลย 
ซึ่งถาโลกนี้มีของแคชิ้นเดียวก็สามารถทําแบบนั้นได 
แตวันท่ีทุกคนสามารถเลือกความตองการได คราวนี้
ผูผลติหรอืผูใหบรกิารจะลาํบากใจมากวาอะไรทีส่ามารถ
ทําไดโดยไมกระทบตนทุนเกินไป เราก็ตองคอยๆ ทํา 
คอยๆ แกไปเรื่อยๆ วัฒนธรรมท่ีดีวันนี้คือ ทําใหเร็ว 
ลมใหเร็ว และแกใหเร็ว 

มเีคลด็ลบัอะไรทีท่าํใหล้กูคา้อยู่กบัเราไปนานๆ 
บ้างไหม 
ท่ีผานมาธุรกิจธนาคารเปนบริการอยางหนึง่ มผีลติภณัฑ
ทีจ่บัตองได แตถาเปนบรษิทัท่ีผลติสนิคาขึน้มาเพ่ือนํา
ไปขาย ความสมัพันธกับลกูคาควรเกิดตัง้แตกอนผลติ
สินคาออกมา ความสําคัญในการเขาใจ Customer 
Journey เปนเรื่องใหญ รวมถึงความสามารถในการ
บรกิารดวย ถาเปนธุรกิจโรงแรม ความรูสกึทีแ่ขกแตละ
คนมีกับโรงแรมก็ไมตางกับความรูสึกที่เขาเดินเขาไป
ในสาขาของธนาคาร มนัคอื Human Touch แตตอนน้ี
พอลูกคาไมเขาสาขาแลว คําวา Human Touch ก็จะ
เปลี่ยนไป เปนเรื่องที่เกิดข้ึนในโทรศัพทมือถือแทน 
ไมจําเปนตองเจอกัน และในเมื่อแอปฯ ทําไดดี สิ่งท่ี
เชื่อมโยงระหวางแอปฯ กับลูกคาคือ ความรูสึกมั่นใจ 
Reliability และ Security เปนสิ่งสําคัญที่สุด  

ในช่วงสองสามปีที่ ผ่านมา คุณเห็นการ
เปลี่ยนแปลงใดชัดที่สุดในแง่ของธุรกรรม
ธนาคาร 
เรือ่งพฤติกรรมผูบรโิภคท่ีเปลีย่นแปลง แตกอนธนาคาร
ตองเขาสาขา ทุกวันนี้อยูบนมือถือ
 คนรูสึกสบายใจที่จะทําธุรกรรมการเงินออนไลน
จนไมไดมานัง่คดิวาเงนิจะไปถึงอกีฝงจรงิหรอืไม ทุกวันนี้
เราทาํงานผานออนไลน ซือ้ของ ชอปปงตางๆ เราจะทาํ
ดวยความมั่นใจวาธุรกรรมน้ีเงินไปถึงผูรับแนๆ ซึ่งถา
ถอยกลับไป 3 ป คนยังไมมั่นใจในสวนนี้เยอะ

อุปสรรคและความท้าทายของธนาคาร
ในอนาคต 
ธนาคารกสกิรไทยเปนองคกรท่ีมพีนกังานเยอะ การจะ
ปรบัเปลีย่นความคิดของคนหมูมากยอมทําไดยากกวา
องคกรท่ีมคีนจาํนวนนอยกวา สมมตวิาเราสือ่สารอะไร
ออกไปสกัอยาง จาํนวน 20,000 คน อาจจะเลอืกฟง
ในบางสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือชอบเทาน้ัน การสื่อความ
จะยากมาก ถาเราพูดถึงเรือ่งความเขาใจลกูคา เขาใจ
พนักงานในองคกรใหมากขึ้น มันจะไมสัมฤทธิ์ผลเลย
ถาไมเกิดการสื่อสารทั้งสองทาง ดังนั้นความทาทาย
คือการรับฟงใหมากขึ้นท้ังจากลูกคาหรือพนักงาน
ดังนั้นการจะดึงขอมูลกลับเขามาในองคกรที่ใหญ
ขนาดน้ี ใหคนที่ทํางานอยูในสํานักงานใหญหรือ
ผูบริหารระดับสูงเขาใจไดวา คนที่ทํางานอยูในสนาม
หรอืคนทีเ่ปนลกูคาใชงานจรงิๆ กําลงัคิดอะไรอยู ถอืวา
เปนเรื่องที่ยาก

ธนาคารกสิกรไทยเป็นองค์กรแรกที่เข้าถึง
ความทันสมยั ทาํ Mobile Banking กอ่นใคร 
แต่ในยุคนี้ที่ใครๆ ก็ทํา ทิศทางในอนาคต
ของธนาคารกสิกรไทยจะเป็นอย่างไร 
ถาเราเอาลูกคาเปนตัวต้ัง โจทยมันเขามาวา เราใช
โทรศพัทมอืถือสะดวกทีส่ดุ ถาเทียบวาการทําธุรกรรม
ผานมือถือกับท่ีสาขา มือถือมันก็สะดวกกวาอยูแลว 
ดังนั้นธนาคารไหนก็ตาม นาจะทําทั้งสองทาง ใน 3-4 
ปขางหนา โจทยมันจะกลับมาวา ธนาคารมีเอทีเอ็ม

“ใน 3-4 ปีข้างหน้า โจทย์มันจะกลับมาว่า ธนาคารมีเอทีเอ็ม มีสาขา มีโทรศัพท์มือถือ มีคอลเซ็นเตอร์ 
ทาํยงัไงใหล้กูคา้หนึง่คนเขา้ไปแตะชอ่งทางทีต่า่งกนั รูสึ้กวา่เขาคยุกบัธนาคารเดยีว ซึง่จรงิๆ แลว้มนัดู
เบสิก แต่ถ้าสังเกตดีๆ อะไรที่เราทําในสาขา อะไรที่เราทําบนมือถือ เขาก็มาถามเราซํ้าอีกที หรืออย่าง
ตู้เอทีเอ็ม บางทีก็ต้องนําบัตรเข้าไปเสียบ ทําอะไรหลายอย่างก็ยังไม่ได้ บางตู้ยังไม่รับเงินฝาก ดังนั้น
จะทํายังไงให้หลายช่องทางนี้ตอบโจทย์ แล้วทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า เป็นธนาคารเดียวกัน”
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SIVARAK RECEIVES HONORARY DEGREE
ส.ศิวรักษ์ หรือ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักวิชาการ นักคิด นักเขียน สมญานาม ‘ปัญญาชนสยาม’ วัย 84 ปี เข้ารับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ประจ�าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน 4 ท่าน ตามการเสนอของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โดย ส.ศิวรักษ์ ได้ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาอย่างยาวนาน
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POLITICAL RECONCILIATION GETS ITS MASCOT
นอ้งเกีย่วกอ้ย มาสคอตทีท่างรฐับาลเปดิตวัเมือ่ปลายเดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา เพ่ือเปน็ตวัแทนแหง่ความปรองดอง เราจะท�าตามสญัญาประชาคม รูร้กัสามคัค ีลงพ้ืนทีท่�ากิจกรรม 
สร้างบรรยากาศปรองดองและร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ น้องเกี่ยวก้อยถูกวิพากษ์วิจารณ์
ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่หน้าตาที่ไม่ใคร่น่าเอ็นดูนัก จนเหล่านักวาดพร้อมใจกันวาดน้องเกี่ยวก้อยไปล้อเลียนกับภาพยนตร์สยองขวัญมากมาย หรือหน้าตามอมแมม 
เพราะอาจเป็นของเก่าเก็บท่ีเคยน�ามาใช้เป็นมาสคอตทหารมาก่อน รวมไปถึงภาพกิจกรรมที่น้องเกี่ยวก้อยถูกสก็อตเทปมัดมือปิดปาก เพ่ือส่ือถึงการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกันว่า ช่างดูย้อนแย้งกับโลกแห่งความจริงเป็นอย่างยิ่ง 
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47 

STAR WARS ARMY 
เหลา่ตัวละครใน สตาร์วอร์ส ทัง้ อนาคิน สกายวอลเกอร์ 
กองทัพสตรอมทรูเปอร์ และ เรย์ เดินทัพกลางห้างฯ 
เซน็ทรัลเวลิด ์เพ่ือเปิดตวั STAR WARS: The Last Jedi 
ภาพยนตรส์งครามอวกาศภาคตอ่จาก STAR WARS: 
The Force Awakens เม่ือป ี 2558 ซึง่จดัโดยเดอะ 
วอลท ์ดิสนีย์ (ประเทศไทย) และลูคัสฟลิ์ม โดยภาคนี้ 
จะเล่าต่อจากภาคที่แล้วถึงตอนที่เรย์ออกตามหาเกาะ
ศักดิส์ทิธิข์องเหล่าเจไดจนไดพ้บกบั ลคุ สกายวอลเกอร์ 
ผู้สืบสานลัทธิเจไดจากมาสเตอร์โยดา ภาคนี้ได้รับค�า 
วจิารณว์า่เป็นภาคที่สนุกที่สุดเทียบเท่า STAR WARS: 
The Empire Strikes Back เมือ่ป ี2523 ส่วนใครทีไ่ปดู
กนัแลว้ก็คาดว่าคงจะเสียทรัพย์ไปกับเหล่าของสะสม 
ตวัละครอยา่งเจา้ BB-8, BB-9E หรือ Porg กันไป 
ไม่น้อยทีเดียว    
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สัมภาษณ์ ยศยอด คลังสมบัติ ถ่ายภาพ นวลตา วงศ์เจริญ

20 ปทีีแ่ลว้ ยคุท่ีคนไทยเดนิเข้าห้างสรรพสินคา้เพ่ือจบัจา่ยใชส้อย
เป็นหลกั และตัวเลือกรา้นอาหารทีมี่อยูแ่ทบไม่เหมาะกบัการใชเ้ปน็
ทีน่ัง่พักเพ่ือเสพบรรยากาศสบายๆ ใหห้ายเหนือ่ย การอบุตัขิึน้ของ
เกรฮาวด์ คาเฟ ่ทีด่ ิเอม็โพเรยีม มีส่วนปฏิวติัวัฒนธรรมการกินอาหาร
นอกบ้านในห้างสรรพสินค้าไปโดยส้ินเชิง

THE RECIPE FOR SUCCESS
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จากการเริม่ต้นแบบงูๆ  ปลาๆ ไมรู่ห้ลกัการบรหิาร
รา้นอาหาร ภาณ ุองิคะวตั และทมีงาน ผลักดนัให้ 
เกรฮาวด์ คาเฟ ่เติบโตติดตลาดด้วยการสร้าง
ประสบการณ์แห่งแบรนด์ที่น่าประทับใจ
 ในวาระครบ 20 ปี ของ เกรฮาวด์ คาเฟ ่
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้ Mudman Public  
Company Limited ทมีงาน THE STANDARD 
ถา่ยทอดบทสัมภาษณ ์โดยพูดคยุกบัผูอ้�านวย-
การฝ่ายสร้างสรรค์ และกรรมการกลุ่มบริษัท 
เกรฮาวด์ ว่าอะไรเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้
ประสบการณ์ในร้านเกรฮาวด์ คาเฟ ่ เป็นส่ิงที่
คนกรุงถวิลหา เมนูน�้าพริกปลาทูท่ีนี่เข้ากับ 
ไลฟส์ไตล์ของคนรุน่ใหมอ่ยา่งไร รวมทัง้การรกัษา
มาตรฐานทีม่าพรอ้มการขยายสาขาในกรงุเทพฯ 
และการเปดิประตสูู่ภมูภิาคเอเชยีเมือ่ 6 ปทีีแ่ลว้ 
เปน็บทเรยีนส�าคญัทีน่�ามาใชอ้ยา่งไร เพ่ือไปปกัธง 
ที่ยุโรปโดยเริ่มต้นที่ลอนดอนเป็นแห่งแรก

20 ปีที่แล้ว หลังประสบความส�าเร็จในวงการ
โฆษณา คุณเปิดตัว เกรฮาวด์ คาเฟ ่แห่งแรก 
อยากทราบที่มาของการข้ามสายมาสู่ธุรกิจ 
ร้านอาหาร
จริงๆ ผมพูดหลายครั้งแล้วว่า ตอนที่ผมเรียนจบมา 
มีอยู่ 2-3 อย่าง ท่ีผมสนุกท่ีได้ท�าในชีวิต หน่ึงคือ 
โฆษณาซึง่ได้ท�าไปแล้วเนือ่งจากเป็นงานแรก สองคอื 
ช้อปปิ้ง ผมเป็นคนสนุกกับการช้อปปิ้ง สนุกกับการ
แต่งตวั แต่ถ้าถามว่าผมเป็นนกัออกแบบแฟชัน่เลย 
หรอืเปล่า จรงิๆ แล้วก็ไม่ใช่หรอก แต่สนกุทีจ่ะอยาก
ท�าเสื้อผ้าให้คนได้ใส่ในสไตล์ท่ีเราชอบ ตอนน้ัน
ตลาดเมืองไทยไม่มีสไตล์เท่ๆ หรือเป็นสตรีทแบบที่
เด็กรุ่นใหม่จะใส่ได้ เลยท�าแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมา 
 แต่มอีีกอย่างหน่ึงก็คอื ผมชอบไปน่ังร้านกาแฟ
ตามเมอืงต่างๆ ทีไ่ปเทีย่ว ผมคิดว่ามนัเป็นศนูย์กลาง
ของชวิีตคนในแต่ละเมอืง ตอนท�าร้านคาเฟ่ครัง้แรก 
เราไม่ได้ต้ังใจว่าจะให้เป็นร้านอาหารจริงจังแบบน้ี  
แค่อยากจะท�าที่ให้คนมาพักผ่อน เมื่อช้อปปิ้งแล้ว
ก็ได้พักผ่อน ได้กินกาแฟ กินขนม กินสแน็กง่ายๆ 
แต่ท�าไปท�ามากลายเป็นว่าในช่วงน้ันยังไม่ค่อยมี
ร้านอาหารสไตล์ใหม่ เราก็เลยถือว่าเป็นร้านใหม่ 
ในการบุกเบิกความเป็นแฟชั่นคาเฟ่ขึ้นมา มันเลย
สนุก พอเริ่มรู้สึกอย่างนั้นก็เลยมีความคิดว่า ถ้าเรา
จะท�าแฟชั่นคาเฟ่ให้เป็นท่ีท่ีคนจะมาแฮงเอาต์กัน 
กินกาแฟ กินข้าวเบาๆ จะเป็นรปูแบบอะไรด ี ก็เลย
กลายเป็นความสนกุขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง 
 
การเขา้สู่ธุรกจิร้านอาหารขบัเคลือ่นหรอืเปลีย่น
เกรฮาวด์อย่างไร
เปลี่ยนเยอะมากเลยครับ เราเคยอยู่แต่กับแฟชั่น 

ต่อคนรุ่นใหม่ เพราะมันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคน 
รุ่นใหม่ น่ะครับ คือ ง่าย เร็ว และสะดวก ไม่ต้อง
คดิมาก อย่างข้าวผดัปเูราก็สลบัมนัเสยี จากจ�านวน
ข้าวเยอะๆ ปูน้อยๆ ก็กลายเป็นปูผัดข้าว ปูเยอะๆ 
ข้าวน้อยๆ เป็นลูกเล่นที่กลายเป็นความคุ้นชิน แต่ก็ 
มีความแตกต่าง
 
ตอนเปิดตัวร้านแรก ลูกค้าค่อนข้างประทับใจ
กับลูกเล่นในการน�าเสนอแต่ละเมนู ทีมงาน 
ค่อนข้างพิถีพิถันกับการน�าเสนอเมนูไม่น้อย
เกรฮาวด์เป็นสไตล์แฟชั่นคาเฟ่ หมายถึงสิ่งท่ีอยู่ใน
ทุกอย่าง คือผมเน้นเรื่องนี้ตลอดว่า แบรนด์ไม่ได้
หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเป็น Total 
Experience ของแบรนด์ การที่เราเดินเข้าไปใน 
ร้านซูเปอร์แฟชั่นสักแห่ง แล้วก็เดินออกมาด้วยถุง 
ท้ังท่ีเสื้อข้างในเป็นเสื้อสีขาวธรรมดาตัวหน่ึงท่ีซื้อ
ทีไ่หนก็ได้ แต่มนัเป็นความภมูใิจทีรู่ส้กึว่าเราได้เป็น
ส่วนหน่ึงของแบรนด์นี้ ร้านอาหารก็เช่นกัน การท่ี 
เราน่ังกินกาแฟร้านไหนก็ได้ แต่ท�าไมเราต้องเดิน 
ไป 4-5 ร้าน กว่าจะถึงร้านที่เราน่ังแล้วมีความสุข 
ก็เพราะร้านนั้นบรรยากาศดี มีพนักงานเสิร์ฟที่ด ี
เปิดเพลงเพราะ ดอกไม้สวย พนกังานเสร์ิฟดี น่ีแหละ
คืออะไรหลายอย่างท่ีผสมกันแล้วท�าให้กลายเป็น
ประสบการณ์ของแบรนด์น้ันๆ ส�าหรับผม Total 
Brand Experience นั้นเป็นสิ่งส�าคัญ 

20 ปีที่ผ่านมา เกรฮาวด์เติบโตขึ้น และมีสาขา 
ในเอเชยี คณุมองวา่แบรนดป์ระสบความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างไร 
ทีจ่รงิเราไม่ได้มเีป้าหมายชัดเจนขนาดน้ัน มนัเกิดขึน้
จากความสนุกของเรา จริงๆ ต้องขอบคุณคุณแอ๊ว 
(ศุภลักษณ์ อัมพุช) ที่พยายามยัดเยียดโลเคชันข้าง 
ร้านเสื้อนั้นให้เรา เราไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริการ
ร้านอาหารเลย ผมก็ปฏิเสธอยู่เรือ่ยๆ จนกระทัง่แก 
บอกว่า “ไม่ได้ เธอต้องเปิดนะ ฉนัอยากได้ร้านกาแฟ
ตรงนี้” ก็เปิดแบบงูๆ ปลาๆ ไม่รู้เรื่องเลย
 
ฟงัดูเหมือนจับพลัดจับผลูมาสู่ธุรกิจนี้
เราชอบไปนั่งร้านกาแฟอย่างเดยีว แต่เราไมรู่ห้รอก
ว่าจะท�าให้ร้านกาแฟประสบความส�าเร็จต้องท�า
อย่างไร ไม่มีความรู้เลย เปิดร้านตอนแรกนี่แทบจะ
เรียกว่าคนลุกขึ้นยืนด่าที่โต๊ะ “ท�าไมอาหารยังไม่มา 
เพ่ือนฉันกินกันหมดแล้ว เหลือฉันคนเดียวยังไม่ได้
อาหาร” ตอนเปิดสาขาแรกท่ีด ิเอม็โพเรยีม ร้านแน่น
มากครับ เพราะมีความแตกต่างท่ีชัดเจน ทุกคนก็
อยากมาลอง ผมปิดร้านเลยนะหน่ึงอาทิตย์เพ่ือจัด
ระบบภายใน แล้วค่อยเปิดใหม่ ก็ค่อยๆ ลงตัวมาจาก
ตรงนั้น 

ผู้คนที่เราคุยด้วยก็จะเป็นคนที่เน้นเรื่องการแต่งตัว
หรือสนุกกับการติดตามแฟชั่น พอเราเปิด เกรฮาวด์ 
คาเฟ่ กลุม่แรกท่ีเข้ามาคอื คนท่ีรูจ้กัเราในมมุแฟชัน่ 
จะนัง่กินกาแฟ กินข้าว อาหารง่ายๆ ใครก็บรโิภคได้ 
ไม่เหมือนเสื้อผ้า ต้องมีขนาดและรสนิยมเรื่องการ
แต่งตัว ซึ่งมันเฉพาะกลุ่มมากกว่า พอปีกไก่อร่อย 
ซีซาร์สลัดอร่อย ก๋วยเตี๋ยวห่ออร่อย เพ่ือนเรากินได้
เราก็อยากชวนเพ่ือนมากิน แม่เรากินได้ก็อยากชวน
แม่มากิน เลยเริ่มขยายวงออกไปได้มากข้ึน คนเริ่ม
กว้างขึ้น 
 แต่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ก็ยังมีความเฉพาะตัวอยู่
อย่างหนึ่ง อย่างทีพ่ดูว่าเราเป็นแฟชั่นคาเฟ่ ฉะนั้นก็
ไม่ใช่ร้านอาหารที่ใครๆ เดินเข้ามา แล้วเขาก็นั่งกิน 
ได้ทั่วไป จะมีสไตล์บางอย่างที่ท�าให้บางคนรู้สึกว่า 
ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขา ผมเคยพาญาติมาท่ีร้าน เขาจะ
รู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ท่ีของเขา เป็นท่ีของวัยรุ่น แต่จริงๆ  
แล้วไม่ใช่เลยนะครบั เพราะวันนีล้กูค้าอายุ 50-60  ปี 
เยอะมาก และเป็นวัย 50-60 ปี ที่ Young at Heart 
 
นิยามของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ในเมืองไทยเป็น
อย่างไร
จรงิๆ เราไม่ได้เป็นร้านอาหารไทยแท้ด้วยซ�า้ เราเป็น
แฟชั่นคาเฟ่ที่อะไรก็ได้ท่ีก�าลังเป็นกระแส อย่างท่ี
บอกว่า เราเป็นคาเฟ่ทีใ่ห้คนมาน่ังพัก หลงัจากสนุก
กับการช้อปปิ้ง ฉะน้ันการมาน่ังพัก เราไม่ได้คิดว่า
เราจะเป็นร้านอาหารไทย ญ่ีปุ่น หรือว่าอิตาเลียน 
เท่ากับว่าเราอยู่ในท่ีท่ีเห็นผู้คนมากหน้าหลายตา 
เดนิเข้า-ออก นัง่พูดคยุกัน เป็นทีท่ี่เหมอืนว่า To See 
& To Be Seen
 อาหารเป็นส่วนประกอบรอง เป็นส่วนหนึ่งของ 
Total Brand Experience ที่คนจะได้รับ จริงๆ เมนู
ในร้านเราหากินท่ีไหนก็ได้ ก๋วยเตีย๋วลกูชิน้เน้ือเป่ือย 
ข้าวผัด สลัด ย�า สปาเกตตี แฮมเบอร์เกอร์ เราก็มี 
เหล่าน้ีหาท่ีไหนก็ได้ แต่มันมาอยู่ในบรรยากาศ 
โดยรวมของเกรฮาวด์ นั่นท�าให้แตกต่าง 
 เรื่องอาหารท่ีเราน�าเสนอมีท่ีมาตั้งแต่เกรฮาวด์
แฟชั่นน่ะครับ คือเกรฮาวด์ แปลว่า Basic With A 
Twist อันน้ีเป็นดีเอ็นเอของเกรฮาวด์เลย เราไม่ได ้
ท�าแฟชั่นพิลึกกึกกือมาก เราท�าแฟชั่นเรียบง่ายแต่
มีลูกเล่น มีไอเดียด้านความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ 
พอมาท�าอาหารก็เหมอืนกันครบั เราท�าอาหารง่ายๆ 
แต่มีลูกเล่นท่ีท�าให้ดูพิเศษ อย่างที่ผมยกตัวอย่าง
ประจ�า เช่น ข้าวน�้าพริกปลาทู ซึ่งเป็นเมนูที่ยายท�า 
ให้ผมกินตั้งแต่เด็ก เขาเห็นผมไม่ค่อยกินเลยท�าให้
มนัง่ายขึน้ หยิบทกุอย่างมาผสมแล้วคลกุรวมกันเลย 
ผมจ�าได้เลยว่าตอนที่กินรู้สึกว่า “เออ อร่อยดีนะ”  
ผมก็เลยเรียกเมนูนี้ใหม่ว่า ‘ข้าวสลัดน�้าพริกปลาทู’ 
ก็ยังขายดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ยังเป็นที่นิยม 
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จากการเริม่ตน้แบบงูๆ  ปลาๆ ไมรู่ห้ลกัการบรหิาร
ร้านอาหาร ภาณ ุองิคะวตั และทมีงาน ผลักดนัให้ 
เกรฮาวด์ คาเฟ ่เติบโตติดตลาดด้วยการสร้าง
ประสบการณ์แห่งแบรนด์ที่น่าประทับใจ
 ในวาระครบ 20 ปี ของ เกรฮาวด์ คาเฟ ่
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้ Mudman Public  
Company Limited ทมีงาน THE STANDARD 
ถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ โดยพูดคุยกบัผูอ้�านวย-
การฝ่ายสร้างสรรค์ และกรรมการกลุ่มบริษัท 
เกรฮาวด์ ว่าอะไรเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้
ประสบการณ์ในร้านเกรฮาวด์ คาเฟ ่ เป็นส่ิงที่
คนกรุงถวิลหา เมนูน�้าพริกปลาทูที่นี่เข้ากับ 
ไลฟส์ไตลข์องคนรุน่ใหมอ่ยา่งไร รวมทัง้การรกัษา
มาตรฐานทีม่าพร้อมการขยายสาขาในกรุงเทพฯ 
และการเปดิประตสูู่ภมิูภาคเอเชียเมือ่ 6 ปท่ีีแล้ว 
เปน็บทเรยีนส�าคญัทีน่�ามาใชอ้ยา่งไร เพ่ือไปปกัธง 
ที่ยุโรปโดยเริ่มต้นที่ลอนดอนเป็นแห่งแรก

20 ปีที่แล้ว หลังประสบความส�าเร็จในวงการ
โฆษณา คุณเปิดตัว เกรฮาวด์ คาเฟ ่แห่งแรก 
อยากทราบที่มาของการข้ามสายมาสู่ธุรกิจ 
ร้านอาหาร
จริงๆ ผมพูดหลายครั้งแล้วว่า ตอนที่ผมเรียนจบมา 
มีอยู่ 2-3 อย่าง ที่ผมสนุกที่ได้ท�าในชีวิต หน่ึงคือ 
โฆษณาซึง่ได้ท�าไปแล้วเน่ืองจากเป็นงานแรก สองคอื 
ช้อปปิ้ง ผมเป็นคนสนุกกับการช้อปปิ้ง สนุกกับการ
แต่งตวั แต่ถ้าถามว่าผมเป็นนักออกแบบแฟชัน่เลย 
หรอืเปล่า จรงิๆ แล้วก็ไม่ใช่หรอก แต่สนกุทีจ่ะอยาก
ท�าเสื้อผ้าให้คนได้ใส่ในสไตล์ท่ีเราชอบ ตอนน้ัน
ตลาดเมืองไทยไม่มีสไตล์เท่ๆ หรือเป็นสตรีทแบบที่
เด็กรุ่นใหม่จะใส่ได้ เลยท�าแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมา 
 แต่มอีกีอย่างหน่ึงก็คอื ผมชอบไปน่ังร้านกาแฟ
ตามเมอืงต่างๆ ทีไ่ปเท่ียว ผมคิดว่ามนัเป็นศนูย์กลาง
ของชวิีตคนในแต่ละเมอืง ตอนท�าร้านคาเฟ่ครัง้แรก 
เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็นร้านอาหารจริงจังแบบน้ี  
แค่อยากจะท�าที่ให้คนมาพักผ่อน เมื่อช้อปปิ้งแล้ว
ก็ได้พักผ่อน ได้กินกาแฟ กินขนม กินสแน็กง่ายๆ 
แต่ท�าไปท�ามากลายเป็นว่าในช่วงน้ันยังไม่ค่อยมี
ร้านอาหารสไตล์ใหม่ เราก็เลยถือว่าเป็นร้านใหม่ 
ในการบุกเบิกความเป็นแฟชั่นคาเฟ่ขึ้นมา มันเลย
สนุก พอเริ่มรู้สึกอย่างนั้นก็เลยมีความคิดว่า ถ้าเรา
จะท�าแฟชั่นคาเฟ่ให้เป็นที่ที่คนจะมาแฮงเอาต์กัน 
กินกาแฟ กินข้าวเบาๆ จะเป็นรปูแบบอะไรด ี ก็เลย
กลายเป็นความสนกุขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง 
 
การเขา้สู่ธุรกจิรา้นอาหารขบัเคล่ือนหรือเปล่ียน
เกรฮาวด์อย่างไร
เปลี่ยนเยอะมากเลยครับ เราเคยอยู่แต่กับแฟชั่น 

ต่อคนรุ่นใหม่ เพราะมันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคน 
รุ่นใหม่ น่ะครับ คือ ง่าย เร็ว และสะดวก ไม่ต้อง
คดิมาก อย่างข้าวผดัปเูราก็สลบัมนัเสยี จากจ�านวน
ข้าวเยอะๆ ปูน้อยๆ ก็กลายเป็นปูผัดข้าว ปูเยอะๆ 
ข้าวน้อยๆ เป็นลูกเล่นที่กลายเป็นความคุ้นชิน แต่ก็ 
มีความแตกต่าง
 
ตอนเปิดตัวร้านแรก ลูกค้าค่อนข้างประทับใจ
กับลูกเล่นในการน�าเสนอแต่ละเมนู ทีมงาน 
ค่อนข้างพิถีพิถันกับการน�าเสนอเมนูไม่น้อย
เกรฮาวด์เป็นสไตล์แฟชั่นคาเฟ่ หมายถึงสิ่งท่ีอยู่ใน
ทุกอย่าง คือผมเน้นเรื่องนี้ตลอดว่า แบรนด์ไม่ได้
หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเป็น Total 
Experience ของแบรนด์ การท่ีเราเดินเข้าไปใน 
ร้านซูเปอร์แฟชั่นสักแห่ง แล้วก็เดินออกมาด้วยถุง 
ทั้งที่เสื้อข้างในเป็นเสื้อสีขาวธรรมดาตัวหน่ึงท่ีซื้อ
ทีไ่หนก็ได้ แต่มนัเป็นความภมูใิจทีรู่ส้กึว่าเราได้เป็น
ส่วนหน่ึงของแบรนด์น้ี ร้านอาหารก็เช่นกัน การท่ี 
เราน่ังกินกาแฟร้านไหนก็ได้ แต่ท�าไมเราต้องเดิน 
ไป 4-5 ร้าน กว่าจะถึงร้านที่เราน่ังแล้วมีความสุข 
ก็เพราะร้านนั้นบรรยากาศดี มีพนักงานเสิร์ฟที่ด ี
เปิดเพลงเพราะ ดอกไม้สวย พนกังานเสร์ิฟด ีนีแ่หละ
คืออะไรหลายอย่างท่ีผสมกันแล้วท�าให้กลายเป็น
ประสบการณ์ของแบรนด์น้ันๆ ส�าหรับผม Total 
Brand Experience นั้นเป็นสิ่งส�าคัญ 

20 ปีที่ผ่านมา เกรฮาวด์เติบโตขึ้น และมีสาขา 
ในเอเชีย คุณมองวา่แบรนดป์ระสบความส�าเรจ็
ตามเป้าหมายอย่างไร 
ทีจ่รงิเราไม่ได้มเีป้าหมายชดัเจนขนาดน้ัน มนัเกิดข้ึน
จากความสนุกของเรา จริงๆ ต้องขอบคุณคุณแอ๊ว 
(ศุภลักษณ์ อัมพุช) ที่พยายามยัดเยียดโลเคชันข้าง 
ร้านเสื้อนั้นให้เรา เราไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริการ
ร้านอาหารเลย ผมก็ปฏิเสธอยู่เรือ่ยๆ จนกระทัง่แก 
บอกว่า “ไม่ได้ เธอต้องเปิดนะ ฉนัอยากได้ร้านกาแฟ
ตรงนี้” ก็เปิดแบบงูๆ ปลาๆ ไม่รู้เรื่องเลย
 
ฟงัดูเหมือนจับพลัดจับผลูมาสู่ธุรกิจนี้
เราชอบไปนั่งร้านกาแฟอย่างเดยีว แต่เราไมรู่ห้รอก
ว่าจะท�าให้ร้านกาแฟประสบความส�าเร็จต้องท�า
อย่างไร ไม่มีความรู้เลย เปิดร้านตอนแรกนี่แทบจะ
เรียกว่าคนลุกขึ้นยืนด่าที่โต๊ะ “ท�าไมอาหารยังไม่มา 
เพ่ือนฉันกินกันหมดแล้ว เหลือฉันคนเดียวยังไม่ได้
อาหาร” ตอนเปิดสาขาแรกท่ีด ิเอม็โพเรยีม ร้านแน่น
มากครับ เพราะมีความแตกต่างท่ีชัดเจน ทุกคนก็
อยากมาลอง ผมปิดร้านเลยนะหน่ึงอาทิตย์เพ่ือจัด
ระบบภายใน แล้วค่อยเปิดใหม่ ก็ค่อยๆ ลงตวัมาจาก
ตรงนั้น 

ผู้คนที่เราคุยด้วยก็จะเป็นคนที่เน้นเรื่องการแต่งตัว
หรือสนุกกับการติดตามแฟชั่น พอเราเปิด เกรฮาวด์ 
คาเฟ่ กลุม่แรกท่ีเข้ามาคอื คนท่ีรูจ้กัเราในมมุแฟชัน่ 
จะนัง่กินกาแฟ กินข้าว อาหารง่ายๆ ใครก็บรโิภคได้ 
ไม่เหมือนเสื้อผ้า ต้องมีขนาดและรสนิยมเรื่องการ
แต่งตัว ซึ่งมันเฉพาะกลุ่มมากกว่า พอปีกไก่อร่อย 
ซีซาร์สลัดอร่อย ก๋วยเตี๋ยวห่ออร่อย เพ่ือนเรากินได้
เราก็อยากชวนเพ่ือนมากิน แม่เรากินได้ก็อยากชวน
แม่มากิน เลยเริ่มขยายวงออกไปได้มากข้ึน คนเริ่ม
กว้างขึ้น 
 แต่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ก็ยังมีความเฉพาะตัวอยู่
อย่างหนึ่ง อย่างทีพ่ดูว่าเราเป็นแฟชั่นคาเฟ่ ฉะนั้นก็
ไม่ใช่ร้านอาหารที่ใครๆ เดินเข้ามา แล้วเขาก็นั่งกิน 
ได้ทั่วไป จะมีสไตล์บางอย่างที่ท�าให้บางคนรู้สึกว่า 
ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขา ผมเคยพาญาติมาท่ีร้าน เขาจะ
รู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ท่ีของเขา เป็นท่ีของวัยรุ่น แต่จริงๆ  
แล้วไม่ใช่เลยนะครบั เพราะวันนีล้กูค้าอายุ 50-60  ปี 
เยอะมาก และเป็นวัย 50-60 ปี ที่ Young at Heart 
 
นิยามของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ในเมืองไทยเป็น
อย่างไร
จรงิๆ เราไม่ได้เป็นร้านอาหารไทยแท้ด้วยซ�า้ เราเป็น
แฟชั่นคาเฟ่ที่อะไรก็ได้ท่ีก�าลังเป็นกระแส อย่างท่ี
บอกว่า เราเป็นคาเฟ่ทีใ่ห้คนมาน่ังพัก หลงัจากสนุก
กับการช้อปปิ้ง ฉะน้ันการมาน่ังพัก เราไม่ได้คิดว่า
เราจะเป็นร้านอาหารไทย ญ่ีปุ่น หรือว่าอิตาเลียน 
เท่ากับว่าเราอยู่ในท่ีท่ีเห็นผู้คนมากหน้าหลายตา 
เดนิเข้า-ออก นัง่พูดคยุกัน เป็นทีท่ี่เหมอืนว่า To See 
& To Be Seen
 อาหารเป็นส่วนประกอบรอง เป็นส่วนหนึ่งของ 
Total Brand Experience ที่คนจะได้รับ จริงๆ เมนู
ในร้านเราหากินท่ีไหนก็ได้ ก๋วยเต๋ียวลกูชิน้เน้ือเป่ือย 
ข้าวผัด สลัด ย�า สปาเกตตี แฮมเบอร์เกอร์ เราก็มี 
เหล่าน้ีหาท่ีไหนก็ได้ แต่มันมาอยู่ในบรรยากาศ 
โดยรวมของเกรฮาวด์ นั่นท�าให้แตกต่าง 
 เรื่องอาหารท่ีเราน�าเสนอมีท่ีมาตั้งแต่เกรฮาวด์
แฟชั่นน่ะครับ คือเกรฮาวด์ แปลว่า Basic With A 
Twist อันน้ีเป็นดีเอ็นเอของเกรฮาวด์เลย เราไม่ได ้
ท�าแฟชั่นพิลึกกึกกือมาก เราท�าแฟชั่นเรียบง่ายแต่
มีลูกเล่น มีไอเดียด้านความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ 
พอมาท�าอาหารก็เหมอืนกันครบั เราท�าอาหารง่ายๆ 
แต่มีลูกเล่นท่ีท�าให้ดูพิเศษ อย่างที่ผมยกตัวอย่าง
ประจ�า เช่น ข้าวน�้าพริกปลาทู ซึ่งเป็นเมนูที่ยายท�า 
ให้ผมกินตั้งแต่เด็ก เขาเห็นผมไม่ค่อยกินเลยท�าให้
มนัง่ายขึน้ หยิบทกุอย่างมาผสมแล้วคลกุรวมกันเลย 
ผมจ�าได้เลยว่าตอนที่กินรู้สึกว่า “เออ อร่อยดีนะ”  
ผมก็เลยเรียกเมนูนี้ใหม่ว่า ‘ข้าวสลัดน�้าพริกปลาทู’ 
ก็ยังขายดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ยังเป็นที่นิยม 
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BHANU INKAWAT 
ผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และกรรมการกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ ประสบความส�าเร็จจากงานในสายอาชีพโฆษณาตามความชอบส่วนตัว 
ก่อนจะหันมาจับธุรกิจด้านแฟชั่น ด้วยการรังสรรค์แบรนด์เกรฮาวด์ ซึ่งต่อยอดกลายเป็นคาเฟท่ี่ครองใจนักกินมากว่า 20 ปี
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อาหารกันเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นจะมาเขียนอะไร
หลอกๆ ไม่ได้แล้ว คนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับ คอนเซปต์
ของการสื่อสารเปลี่ยนไปมาก การตลาดวันน้ีถ้าจะ
ถามแค่ว่าใครคอืลกูค้าเรา แค่น้ีไม่พอ ลกูค้าแบ่งเป็น
ใครบ้าง แต่ละกลุ่มมีความต้องการอะไร มาด้วย
เหตุผลอะไร 
 นักท่องเท่ียวเป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีส�าคัญ พวกน้ี 
มาเพราะอะไร ต้องท�าอย่างไรเราถึงจะอยู่ในใจเขา
แล้วเลือกเราเวลาเขามาเมืองไทยต้องผ่านอะไรล่ะ 
ผ่านรีวิว แล้วไม่รีวิวของเมืองไทย ต้องเป็นสิ่งท่ีคน
ของเขาเองเขียน ท�าอย่างไรถึงจะเข้าถึงคนเหล่านี ้

20 ปีที่แล้ว ไทยมีนักท่องเที่ยว 6-7 ล้านคน 
ทุกวันนีเ้รามนีกัทอ่งเทีย่วปลีะ 30 กวา่ลา้นคน 
การทอ่งเทีย่วผลกัดนัให ้เกรฮาวด ์คาเฟ ่เตบิโต
ขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเมือง
ท่องเทีย่ว Top 3 ของโลกมาตลอด 5 ปี
โอ้โห มากมายครับ ส่วนหน่ึงเพราะว่าเราอยู่ตาม
ศูนย์การค้าหลักของกรุงเทพฯ อยู่แล้ว กรุงเทพฯ 
เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสนุกกับการช้อปปิ้ง การมา
ใช้ชวิีต เพราะฉะนัน้เมือ่เขามาใช้ชวีติในศนูย์การค้า 
ผ่านร้านอาหารก็จะนั่งพักกัน โอเค เขาคงไม่มากิน
เกรฮาวด์ทุกมือ้ แต่เกรฮาวด์เป็นส่วนหน่ึงของความ
สนุกในการมาเที่ยวเมืองไทย เพราะเราเป็นแบรนด์ 
สไตลชิคาเฟ่ท่ีเขารูส้กึว่าอย่างน้อยต้องมาสกัมือ้หน่ึง 
เพ่ือมาเสพรสนยิมของคนกรงุเทพฯ เป็นเหตผุลหน่ึง 
ที่ท�าให้เขาต้องแวะมา    
 พอเขาเข้ามากันเยอะๆ เริ่มมีการติดต่ออยาก 
ให้เราไปต่างประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตรงน้ีก็ถือเป็น
ส่วนหนึง่ท่ีท�าให้เราเปิดประตสููต่่างประเทศ เริม่เป็น
แบรนด์ในภูมิภาค แล้วก็ท�าให้เราหันมาพยายาม
สือ่สารอาหารของเราให้กับนักท่องเท่ียวด้วย ฉะนัน้
อาหารไทยก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ลืม ในขณะที่
เด็กรุ่นใหม่พยายามคิดอาหารฝรั่งกัน เพิ่งจะมาสัก
ปีกว่าๆ เองที่อาหารไทยเริ่มเป็นเทรนด์อย่างจริงจัง 
ฉะน้ันเราก็ยังเป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวจะนึกถึง 
คนไทยคิดถึงเกรฮาวด์ด้วยสปาเกตตี นักท่องเที่ยว
คิดถึงเกรฮาวด์เพราะเป็นอาหารไทย ซึ่งเป็น 2 มุม 
ที่ไม่เหมือนกันเลย
 
การเปิดคาเฟ่ในเมืองไทยอาจจะเป็นเรื่อง
บังเอิญ แต่การขยายสาขาไปในเอเชียมีการ
วางแผนที่จริงจังกว่านั้นอย่างไร
จริงๆ เสื้อผ้ามันไปก่อนหน้าน้ันแล้ว เราก็รู้สึกว่า 

เสื้อผ้าไปได้ อาหารก็ต้องไปได้ แล้วยิ่งมีคนมาจีบ
ให้ไปเยอะด้วย แต่อาหารนี่เปิดตัวยากกว่าเสื้อผ้า
เยอะนะ จ�าเป็นท่ีจะต้องมีพาร์ตเนอร์ที่เราไว้ใจว่า 
จะช่วยบรหิารจดัการให้เราได้ กว่าจะเปิดร้านแรกได้
ก็ 10 กว่าปีนะครับ กว่าจะเจอพาร์ตเนอร์ที่เรารู้สึก
ยินดีที่จะร่วมงานด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที ่
ยากกว่าเยอะ แต่พอเปิดแล้วประสบความส�าเร็จ 
คราวน้ีเลยย่ิงต่อยอดไปเรื่อยๆ หลายคนที่เจอผม 
วันนี้กลับกลายเป็นว่าเขาอาจไม่เคยกินเกรฮาวด์ท่ี
กรุงเทพฯ เขาไปกินที่ฮ่องกงแล้วติดใจก็มี 

อาหารทีเ่สิรฟ์ในสาขาตา่งประเทศเปน็แบบเดยีว
กับที่หากินได้ในกรุงเทพฯ ไหม
จริงๆ เราใช้อาหารแบบเดียวกันทุกอย่าง เพียงแต่
เราต้องรูต้วัเองว่าเวลาเราไปต่างประเทศเราจะไม่ใช่
คนเดิม 100% เพราะที่กรุงเทพฯ เราเป็น Trendy 
Fashion Cafe เราอยากเสร์ิฟอะไรก็ตามทีน่�าแฟชัน่ 
แต่เวลาเราไปอยู่ที่โน่น พอเขารู้ว่ามาจากเมืองไทย 
สิง่แรกทีเ่ขาถามคอื “So you’re a Thai restaurant?” 
ตรงน้ีมันจ�ากัดตัวตนหรือมาบีบกรอบตัวตนของเรา
มากขึ้น ท�าให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่า ถ้าเรา
ต้องเป็นร้านอาหารไทยจริงๆ จะเป็นร้านแบบไหน 
ที่แตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไปในฮ่องกงหรือ
เมืองจีน  
 นั่นท�าให้เราต้องกลับมาท�าการบ้านเยอะมาก  
เมื่อ 5-6 ปีท่ีแล้ว เราเปิดร้านที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรก 
เราก็ได้ค�าตอบ ตอนน้ันสตรีทฟู้ดยังไม่เป็นที่นิยม 
เพิ่งมาบูม 3-4 ปีหลังนี่เอง เมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว ยังไม่มี
ใครพูดถึง แต่เราพูดว่าเราคือ Thai Street Food 
Cafe เนื่องจากเกรฮาวด์เป็นคนพื้นๆ ง่ายๆ อยู่แล้ว 
เราจึงน�าความง่ายจากสตรีทฟู้ดของอาหารไทย 
ทีนั่กท่องเท่ียวชอบมาใส่ห้างฯ  ใส่ร้าน ใส่จานชาม 
สวยงาม แล้วน�าเสนอกับผูบ้รโิภค ท�าให้เขายอมจ่าย 
จาก 50 บาท เป็น 200 บาท เพราะเราเป็นสตรีทฟู้ด
ที่มีสไตล์นั่นเอง
 
นอกจากเมืองไทยจะเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้ว 
อาหารไทยเมนูหลักมักติดอันดับในการส�ารวจ
ความคิดเห็นของคนทั่วโลกเสมอ ร้านอาหาร 
น่าจะได้ผลดีจากเรื่องนี้ไม่น้อย
ผมว่าเมือ่ถึงจดุอิม่ตวัของ Globalization ความเห่อ
ฝรั่งทั้งหลายแหล่ คนก็หันมาสู่สิ่งที่เป็นพ้ืนเพหรือ 
เรียบง่าย เหมือนกระแสนิตยสาร Kinfolk ในรอบ 
ไม่ก่ีปีทีผ่่านมา หนัไปหารากเหง้าของเราเองมากข้ึน 

20 ปีทีแ่ลว้ ผูบ้ริโภคไทยไปเดินห้างสรรพสินคา้ 
มกัมเีปา้หมายคอื การชอ้ปป้ิง ขณะท่ีรา้นอาหาร
ในห้างสรรพสินค้า มักเป็นร้านส�าหรับมื้อง่ายๆ 
การเกิดขึ้นของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ท�าให้การ 
กินข้าวนอกบ้านของคนไทยกลายเป็นเรื่อง 
เข้าถึงง่ายขึ้น 
สมัยก่อนก็จะเป็นร้านที่เข้าไปกินจริง ยังไม่เป็นร้าน
ที่แฮงเอาต์ได้ ปัจจุบันคนมาน่ังท�างานในร้านเรา 
ยังมีเลยครับ กลายเป็นที่ประชุม นัดเจอกัน ฉะนั้น 
ร้านอาหารสมัยน้ีไม่ใช่แค่ร้านอาหาร คือสมัยก่อน 
ร้านเขาเปิดกัน 11 โมง ปิดตอนบ่าย 2 แล้วเปิดอกีที 
4 โมงเย็นถึง 4 ทุม่ แต่สมยันีเ้ขาเปิดกันท้ังวนั เราเป็น
ร้านแรกๆ ที่เปิดแบบ All Day 
 
รา้นอาหารใหม่เกดิขึน้ตลอดเวลา คณุมองธรุกจิ
ร้านอาหารทุกวันนี้อย่างไร
เริ่มแตก Segmentation ออกไปเยอะมาก เมื่อก่อน
ถ้าสงัเกตดีๆ  จะเหน็ว่าร้านหน่ึงขายทกุอย่าง แต่วันนี้
ไม่ได้แล้ว เด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบ ชอบกินอาหารเฉพาะ 
วันนี้กินปิ้งย่าง พรุ่งน้ีกินซูชิอย่างเดียว และต้องไป
หาร้านที่พิเศษเฉพาะด้าน Segmentation เริ่มแตก
ออกไป อย่างเกรฮาวด์ก็ยังถือว่าเป็นร้านที่มีอาหาร
หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกกิน จะมองว่าเราเป็น
ร้านอาหารรุ่นเก่าก็ได้ แต่การท่ีเราพยายามรักษา
ภาพตัวเองให้ทันสมัย ท�าให้เราดู ‘Young’ ตลอด
เวลา ท�าให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเราไม่ใช่ร้านอาหาร
โบราณจนเกินไป เด็กวัย 16-17 ปี อาจจะมองว่า 
ร้านน้ีเป็นร้านท่ีจะมากับพ่อแม่ก็ได้ แต่เด็กที่โตขึ้น
มาอีกหน่อยประมาณ 20 ต้นๆ ผมว่ากลุ่มน้ีก็เริ่ม 
มองหาที่ที่จะใช้เป็น Third Place ของเขา คือมีบ้าน 
ที่ท�างาน และมีอีกท่ีหน่ึงท่ีไปแล้วเขารู้สึกคุ้นเคย
สบายๆ คนกลุม่อายุ 20 กว่าปี จะรูส้กึว่าเกรฮาวด์
เป็นทีแ่บบนัน้ คอืรู้ว่าจะได้รบัอะไร คาดหมายอะไรได้ 
 
ในเชงิการตลาด 20 ปีทีแ่ลว้ กบัทกุวนันีต้า่งกนั
อย่างไร เมื่อโลกเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล
นอกเหนือจากการใช้ส่ือใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ต่างๆ นานาที่ต้องเปลี่ยนแปลง คอนเซปต์ของการ
สื่อสารเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับ จากเมื่อก่อน
เป็นการพูดจากเราออกไป เดี๋ยวนี้ไม่ได้ ไม่มีใครฟัง 
ต้องผ่านบุคคลท่ี 3 บคุคลท่ีกลุม่เป้าหมายเชื่อและ
เห็นดีด้วย การโฆษณาแบบท่ีเห็นกันกลายเป็นเรือ่ง
เอาต์ไปแล้วส�าหรับคนรุ่นใหม่ ทุกคนต้องการม ี
ส่วนในการออกความเห็น นี่คือเหตุผลที่คนรีวิว

“ตอนท�าร้านคาเฟ่ครั้งแรก เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็นร้านอาหารจริงจังแบบนี้ แค่อยากจะท�าที่ให ้
คนมาพักผ่อน เมื่อช้อปปิ้ งแล้วก็ได้พักผ่อน กินกาแฟ กินขนม กินสแน็กง่ายๆ แต่ท�าไปท�ามา 
กลายเป็นว่าในช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีร้านอาหารสไตล์ใหม่ เราก็เลยถือว่าเป็นร้านใหม่ในการบุกเบิก 
ความเป็นแฟชั่นคาเฟข่ึ้นมา มันก็เลยสนุก”
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ไปสู่ความเป็นชีวิตท่ีต้องค้นหา นั่นคือเหตุผลท่ีเกิด
กระแสความเคล่ือนไหวใหม่ข้ึนมา ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ง
อาหารอย่างเดียว 
 คนเริ่มรู้สึกว่า ดีใจจังที่รู้ว่าเชียงใหม่สนับสนุน
ให้เด็กใส่ชดุม่อฮ่อมไปโรงเรยีนวันศกุร์ หรอืเราเริม่ไป
ท่องเที่ยวเมืองรองที่ไม่ใช่ลอนดอนหรือนิวยอร์ก  
ไปหลวงพระบาง บาหลี เมืองท่ีมีวัฒนธรรมหรือ 
มีการค้นพบใหม่ ท�าให้คนไทยหันมากินอาหารไทย
มากขึน้ กินอาหารไทยแบบต้นต�ารบัมากขึน้ เริม่หนั
มาอยากกินฝีมือบ้านๆ มีสูตรเคล็ดลับอะไร เราเริ่ม
รู้สึกว่าร้านอาหารไทยท่ีมีสไตล์เริ่มมีความพิถีพิถัน 
เพราะมนัส�าคญั เป็น Total Experience อกีนัน่แหละ 
บรรยากาศเอย เพลงเอย วิธีจดัร้าน มคีวามเป็นไทย
ที่มีรสนิยมมากขึ้น คนก็เริ่มให้ความสนใจตรงน้ี 
นีค่อืทีม่าของท�าไมอาหารไทยในเมอืงไทยถึงเริม่ฮติ
กันมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
ในแงผู่บ้รโิภค เป็นเรือ่งนา่ตืน่ตาตืน่ใจไหมท่ีเรา
มีตัวเลือกมากขึ้น
แน่นอนครบั ท�าให้อตุสาหกรรมร้านอาหารตืน่ตวัขึน้ 
ความแปลกใหม่ท่ีท�าให้การบรโิภคอาหารมมีากขึน้ 
ด้วยโอกาสท่ีมากขึน้ การพาแขกไปร้านอาหารเราก็มี
ตัวเลือกที่ไม่ใช่ร้านเดิมที่น่าเบื่ออีกต่อไป เขาเริ่ม 
มองหาอะไรใหม่ๆ ที่จะพาแขกไปกินได้ แล้วไม่ใช่
เกิดในเมืองไทยอย่างเดียว เมืองนอกก็ก�าลังเกิดขึ้น 
อาหารไทยไม่ใช่แค่แกงเขียวหวานอีกต่อไป มีร้าน 
ที่โด่งดังมาก ท่ีอังกฤษขายอาหารอีสานอย่างเดียว 
ผมเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องมีร้านอาหารใต้เกิดข้ึน
แน่นอน ตอนน้ีก�าลงัฮติอาหารอสีานกันมาก ฝรัง่เป็น
พ่อครัวและเจ้าของร้าน มาฝึกท�าอาหารที่อีสาน 
ไปเปิดร้านขายไก่ย่าง ส้มต�า โดยคนในร้านเป็นฝรั่ง 
กันหมดกระทั่งพนักงานเสิร์ฟ

ถ้ามองในแง่การลงทุน ความนิยมที่เพ่ิมขึ้น 
ของอาหารไทยท�าให้ตอนนี้เหมาะกับการไป 
เปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศหรือไม่
มส่ีวนครบั เพราะตอนนีอ้าหารไทยก�าลงัเป็นทีน่ยิม
มากในอังกฤษ อาหารอันดับหนึ่งที่ไม่ใช่อาหารฝรั่ง 
หรือ Western Food อย่างอินเดีย ที่รองลงมาคือ
อาหารไทยแล้ว จีนหรือญี่ปุ่นก็ยังไม่ใช่ แล้วผมเพิ่ง
กลับมาจากฮ่องกง ร้านอาหารไทยเปิดใหม่กันเต็ม
ไปหมด เป็นร้านเก๋ๆ ด้วย ไม่ใช่ร้านดาดๆ ท่ัวไป 
ตามไชน่าทาวน์ แต่ขึ้นห้างและคนจีนเป็นเจ้าของ 
เพราะเขาเห็นโอกาส เห็นว่าก�าลังเป็นที่นิยม 
 

ท�าไมเราถึงเลือกลอนดอนเป็นที่แรกในการไป
ปักธงที่ยุโรป
คือตอนนี้เราเปิดในเอเชียพอสมควรแล้ว ก็รู้สึกว่า 
การจะโตในยุโรป ทางมัดแมนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของเกรฮาวด์มองว่า เกรฮาวด์มศีกัยภาพท่ีจะเตบิโต
ไปเป็น Global Brand ได้ ไม่ใช่แค่ขยายไปเรื่อยๆ 
เขาก็ท�ากลยุทธ์ขึ้นมาเลยว่า เราจะรอให้มันค่อยๆ 
โตเองไม่ได้ เราต้องไปแบบเดินหน้ารุกตลาดไปเลย  
ถึงเวลาไปปักหลักที่ยุโรปได้แล้ว ทีนี้ที่ยุโรป ในบาง
ประเทศอย่างฝรั่งเศสน่ี ยากมากในการท่ีเราจะไป
เปิดตัวเริม่ต้นท่ีน่ัน แล้วภาษา การจ้างคน การพูดจา
กับคน การสื่อสารอะไรเยอะแยะไปหมด อังกฤษ
อย่างน้อยเอาอยู่ที่สุด
 แต่นอกจากนัน้ องักฤษเป็นผูน้�าเทรนด์ของโลก 
ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราเปิดตัวที่ลอนดอนส�าเร็จ 
มนัท�าให้เหน็เลยว่าท่ีไหนก็น่าจะไปได้ เพราะฉะน้ัน
เราถือว่าเราไปท�าที่ลอนดอนให้เป็นโชว์เคสก่อน 
คล้ายกับทีเ่ราท�าทีก่รงุเทพฯ ครบั เราถือว่าลอนดอน 
เป็นกรุงเทพฯ ของเรา ถ้าท�าให้ประสบความส�าเร็จ
เดี๋ยวเบอร์ลินหรือสแกนดิเนเวียอาจจะสนใจก็ได ้
คนแถบนั้นชอบเมืองไทยมาก แล้วคุ้นเคยกับความ
เป็นไทยมาก 
 
ทีมงานได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ในการ
สรา้งแบรนดต์ลอด 20 ปทีีผ่า่นมา ทีจ่ะสามารถ
น�ามาใช้กับการบุกยุโรปในครั้งนี้
ด้วยความที่ชื่อแบรนด์เราติดตลาดไปแล้ว เราไป
ลอนดอนครั้งน้ีด้วยความกลัว ไปด้วยความระวัง 
เพราะลอนดอนเป็นเมืองเก๋ไก๋ เป็นผู้น�าเทรนด์โลก 
ถ้าหากท�าตัวเป็นบ้านนอกเข้ากรุง ผลคือเสร็จแน่ 
เพราะคนองักฤษเป็นคน Sophisticated ล�า้ลกึมาก 
ทันสมัย และเร็วต่อเทรนด์ ฉะนั้นเราจะไปหลอก 
เขาไม่ได้ ทุกอย่างที่จะท�าเราต้องคิดหมดเลย มีคน 
บอกผมว่า “ไม่ต้องคิด ท�าไปเลย” ผมบอกไม่มีทาง 
คือหนึ่ง อย่างที่พูด อยู่ที่กรุงเทพฯ สบายๆ เรารู้จัก
กรุงเทพฯ โตมาในเมืองน้ี แฟนคลับเราเยอะแยะ 
แต่เราไปอยู่ที่โน่นเราเท่ากับศูนย์ 
 
ยากกว่าการขยายตัวไปในภูมิภาคอย่างไร
ในฮ่องกงเราไม่ได้เป็นศนูย์นะครบั เราไปแบบมท่ีีมา
ที่ไป นักท่องเท่ียวมาเมืองไทย มาเที่ยว ซื้อเสื้อผ้า 
มากินข้าวร้านเราเยอะ การ์ดเมมเบอร์ของเราเป็น
ชาวฮ่องกง ชาวสิงคโปร์ และชาวเกาหลีเยอะมาก 
แต่ที่โน่นต่างแดนจริงๆ เราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุง

เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย เราต้องเริ่มท�าความเข้าใจ 
 ผมไปอังกฤษ เรียนจบท่ีอังกฤษ ผมเท่ียว
อังกฤษบ่อยมาก แต่ผมไม่เคยกินอาหารไทยที่นั่น 
ไม่เคยคิดว่าต้องกิน เราไปที่นั่น ก็ไปเที่ยว กินนั่นนี่
ที่มันทันสมัย แต่ครั้งหลังๆ นี้ ผมกินแต่อาหารไทย 
อยากไปรู้จักว่าตลาดมันเป็นอย่างไร ถึงได้รู้ว่าเป็น
อาหารยอดนิยมอันดับที่ 2 หรือได้รู้ว่ามีร้านอาหาร
อีสานโดยฝรั่งเปิดให้บริการ มีร้านขายอาหารเหนือ
และพม่า ท�าอาหารอยู่ในหม้อดิน ไม่เคยคิดว่าฝรั่ง
จะเข้าใจ แต่กลบักลายเป็นอาหารแปลกใหม่ทีใ่ครๆ 
ก็สนใจ อย่างที่เคยพูดว่า Kinfolk, Slow Life หรือ 
Back to Basics ก�าลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ท�าให้
คนสนใจอยากได้อะไรแปลกใหม่หาท่ีเมอืงเขาไม่ได้ 
วัฒนธรรมหรอืไลฟ์สไตล์พวกน้ีจงึเป็นทีส่นใจมากๆ 
ในหมู่คนลอนดอนยุคนี้ 
 ตรงน้ีท�าให้เราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า 
เกรฮาวด์จะไปในรปูแบบไหน เพราะเกรฮาวด์ก็ไม่ใช่
อาหารไทยแท้ หรือไทยแบบท้องถ่ินจริงๆ เราเป็น
ไทยโมเดิร์น ท�าอย่างไรที่เกรฮาวด์จะไปแล้วเขาไม่
สับสน เพราะส�าหรับผมค�าว่า Twist ที่ใช้อยู่ประจ�า 
กับค�าว่า Fake มนัใกล้กันมาก เส้นแบ่งมนับางมาก
ถ้าหากคุณไปไม่ดี เขาจะบอกคุณทันทีเลยว่า นี่คือ 
Fake Thai Food 
 
อาหารหรอืการสรา้งการรบัรูเ้ปน็โจทยย์ากทีสุ่ด 
ทุกอย่างครับ ผมเปลี่ยนจากคอนเซปต์แฟชั่นปกติ 
ให้กลายเป็น Modern Bangkok Cafe ค�านี้ที่โน่น
ยังไม่ค่อยใช้กัน จะใช้ค�าว่า Street Food เราถือว่า
เราเป็นอย่างน้ันจริงๆ เป็นคนแฟชั่นของกรุงเทพฯ 
หยิบจับอะไรเป็นแฟชั่น เราก�าลังจะหยิบความเป็น
กรุงเทพฯ สมัยใหม่ให้คนลอนดอนได้รู้จัก ดังนั้น
ตั้งแต่ร้านไปจนถึงการตกแต่งก็จะมีความเป็นไทย
มากกว่าที่กรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ได้เป็นไทยแบบมีตัว 
แกะสลักเป็นหุ่นไหว้แบบน้ัน จะมีความเป็นอาร์ต
มากขึ้น ยูนิฟอร์มเปลี่ยนไป เป็นแฟชั่นมากข้ึน โก้ 
และร่วมสมัยมากขึ้น จานชามและวิธีการน�าเสนอ
เหมือนกัน อย่างที่บอกว่า ถ้าเราเดินสะโหลสะเหล
เข้าไปโดนตีหัวแน่ 
 เราหันกลับมาดูเมนูใหม่ แล้วเราก็มานั่งนิยาม
ตวัเอง ถ้าเราจะเป็นแบรนด์ Modern Bangkok Cafe  
เขาจะมองอาหารเราอย่างไรบ้าง มอีาหารอยู่ 2 อย่าง 
ท่ีเราจะหยิบไปให้เขา หน่ึงคือ Thai Food With 
A Modern Twist เช่น เอาส้มต�ามาเตมิเครือ่งปรงุฝรัง่ 
หรือเอาแกงเลียงใส่ผักฝรั่งเข้ามา กับ Western 

“แต ่เกรฮาวด ์คาเฟ ่กย็งัมคีวามเฉพาะตวัอยูอ่ยา่งหน่ึง อยา่งทีพู่ดวา่เราเปน็แฟชัน่คาเฟ ่ฉะนัน้กไ็มใ่ช่
ร้านอาหารที่ใครๆ เดินเข้ามาแล้วก็นั่งกินได้ทั่วไป จะมีสไตล์บางอย่างที่ท�าให้บางคนรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่
ของเขา”
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ไปสู่ความเป็นชีวิตท่ีต้องค้นหา นั่นคือเหตุผลท่ีเกิด
กระแสความเคลือ่นไหวใหม่ข้ึนมา ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ง
อาหารอย่างเดียว 
 คนเริ่มรู้สึกว่า ดีใจจังที่รู้ว่าเชียงใหม่สนับสนุน
ให้เด็กใส่ชดุม่อฮ่อมไปโรงเรยีนวันศกุร์ หรอืเราเริม่ไป
ท่องเที่ยวเมืองรองที่ไม่ใช่ลอนดอนหรือนิวยอร์ก  
ไปหลวงพระบาง บาหลี เมืองท่ีมีวัฒนธรรมหรือ 
มีการค้นพบใหม่ ท�าให้คนไทยหันมากินอาหารไทย
มากขึน้ กินอาหารไทยแบบต้นต�ารบัมากขึน้ เริม่หัน
มาอยากกินฝีมือบ้านๆ มีสูตรเคล็ดลับอะไร เราเริ่ม
รู้สึกว่าร้านอาหารไทยท่ีมีสไตล์เริ่มมีความพิถีพิถัน 
เพราะมนัส�าคัญ เป็น Total Experience อกีนัน่แหละ 
บรรยากาศเอย เพลงเอย วิธีจัดร้าน มคีวามเป็นไทย
ที่มีรสนิยมมากขึ้น คนก็เริ่มให้ความสนใจตรงน้ี 
นีคื่อทีม่าของท�าไมอาหารไทยในเมอืงไทยถึงเริม่ฮติ
กันมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
ในแงผู้่บริโภค เป็นเรือ่งนา่ตืน่ตาตืน่ใจไหมทีเ่รา
มีตัวเลือกมากขึ้น
แน่นอนครบั ท�าให้อตุสาหกรรมร้านอาหารตืน่ตวัขึน้ 
ความแปลกใหม่ท่ีท�าให้การบรโิภคอาหารมมีากขึน้ 
ด้วยโอกาสท่ีมากขึน้ การพาแขกไปร้านอาหารเราก็มี
ตัวเลือกที่ไม่ใช่ร้านเดิมที่น่าเบื่ออีกต่อไป เขาเริ่ม 
มองหาอะไรใหม่ๆ ที่จะพาแขกไปกินได้ แล้วไม่ใช่
เกิดในเมืองไทยอย่างเดียว เมืองนอกก็ก�าลังเกิดขึ้น 
อาหารไทยไม่ใช่แค่แกงเขียวหวานอีกต่อไป มีร้าน 
ท่ีโด่งดังมาก ท่ีอังกฤษขายอาหารอีสานอย่างเดียว 
ผมเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องมีร้านอาหารใต้เกิดข้ึน
แน่นอน ตอนน้ีก�าลงัฮติอาหารอสีานกันมาก ฝรัง่เป็น
พ่อครัวและเจ้าของร้าน มาฝึกท�าอาหารที่อีสาน 
ไปเปิดร้านขายไก่ย่าง ส้มต�า โดยคนในร้านเป็นฝรั่ง 
กันหมดกระทั่งพนักงานเสิร์ฟ

ถ้ามองในแง่การลงทุน ความนิยมที่เพ่ิมขึ้น 
ของอาหารไทยท�าให้ตอนนี้เหมาะกับการไป 
เปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศหรือไม่
มส่ีวนครบั เพราะตอนนีอ้าหารไทยก�าลงัเป็นทีน่ยิม
มากในอังกฤษ อาหารอันดับหนึ่งที่ไม่ใช่อาหารฝรั่ง 
หรือ Western Food อย่างอินเดีย ที่รองลงมาคือ
อาหารไทยแล้ว จีนหรือญี่ปุ่นก็ยังไม่ใช่ แล้วผมเพิ่ง
กลับมาจากฮ่องกง ร้านอาหารไทยเปิดใหม่กันเต็ม
ไปหมด เป็นร้านเก๋ๆ ด้วย ไม่ใช่ร้านดาดๆ ท่ัวไป 
ตามไชน่าทาวน์ แต่ขึ้นห้างและคนจีนเป็นเจ้าของ 
เพราะเขาเห็นโอกาส เห็นว่าก�าลังเป็นที่นิยม 
 

ท�าไมเราถึงเลือกลอนดอนเป็นที่แรกในการไป
ปักธงที่ยุโรป
คือตอนน้ีเราเปิดในเอเชียพอสมควรแล้ว ก็รู้สึกว่า 
การจะโตในยุโรป ทางมัดแมนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของเกรฮาวด์มองว่า เกรฮาวด์มศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโต
ไปเป็น Global Brand ได้ ไม่ใช่แค่ขยายไปเรื่อยๆ 
เขาก็ท�ากลยุทธ์ขึ้นมาเลยว่า เราจะรอให้มันค่อยๆ 
โตเองไม่ได้ เราต้องไปแบบเดินหน้ารุกตลาดไปเลย  
ถึงเวลาไปปักหลักที่ยุโรปได้แล้ว ทีนี้ที่ยุโรป ในบาง
ประเทศอย่างฝรั่งเศสน่ี ยากมากในการท่ีเราจะไป
เปิดตัวเริม่ต้นท่ีน่ัน แล้วภาษา การจ้างคน การพูดจา
กับคน การสื่อสารอะไรเยอะแยะไปหมด อังกฤษ
อย่างน้อยเอาอยู่ที่สุด
 แต่นอกจากนัน้ องักฤษเป็นผูน้�าเทรนด์ของโลก 
ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราเปิดตัวที่ลอนดอนส�าเร็จ 
มนัท�าให้เห็นเลยว่าท่ีไหนก็น่าจะไปได้ เพราะฉะน้ัน
เราถือว่าเราไปท�าที่ลอนดอนให้เป็นโชว์เคสก่อน 
คล้ายกับทีเ่ราท�าทีก่รงุเทพฯ ครบั เราถือว่าลอนดอน 
เป็นกรุงเทพฯ ของเรา ถ้าท�าให้ประสบความส�าเร็จ
เดี๋ยวเบอร์ลินหรือสแกนดิเนเวียอาจจะสนใจก็ได ้
คนแถบนั้นชอบเมืองไทยมาก แล้วคุ้นเคยกับความ
เป็นไทยมาก 
 
ทีมงานได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ในการ
สร้างแบรนดต์ลอด 20 ปทีีผ่า่นมา ทีจ่ะสามารถ
น�ามาใช้กับการบุกยุโรปในครั้งนี้
ด้วยความท่ีชื่อแบรนด์เราติดตลาดไปแล้ว เราไป
ลอนดอนครั้งน้ีด้วยความกลัว ไปด้วยความระวัง 
เพราะลอนดอนเป็นเมืองเก๋ไก๋ เป็นผู้น�าเทรนด์โลก 
ถ้าหากท�าตัวเป็นบ้านนอกเข้ากรุง ผลคือเสร็จแน่ 
เพราะคนองักฤษเป็นคน Sophisticated ล�า้ลกึมาก 
ทันสมัย และเร็วต่อเทรนด์ ฉะนั้นเราจะไปหลอก 
เขาไม่ได้ ทุกอย่างที่จะท�าเราต้องคิดหมดเลย มีคน 
บอกผมว่า “ไม่ต้องคิด ท�าไปเลย” ผมบอกไม่มีทาง 
คือหนึ่ง อย่างที่พูด อยู่ที่กรุงเทพฯ สบายๆ เรารู้จัก
กรุงเทพฯ โตมาในเมืองน้ี แฟนคลับเราเยอะแยะ 
แต่เราไปอยู่ที่โน่นเราเท่ากับศูนย์ 
 
ยากกว่าการขยายตัวไปในภูมิภาคอย่างไร
ในฮ่องกงเราไม่ได้เป็นศนูย์นะครบั เราไปแบบมท่ีีมา
ที่ไป นักท่องเท่ียวมาเมืองไทย มาเที่ยว ซื้อเสื้อผ้า 
มากินข้าวร้านเราเยอะ การ์ดเมมเบอร์ของเราเป็น
ชาวฮ่องกง ชาวสิงคโปร์ และชาวเกาหลีเยอะมาก 
แต่ที่โน่นต่างแดนจริงๆ เราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุง

เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย เราต้องเริ่มท�าความเข้าใจ 
 ผมไปอังกฤษ เรียนจบท่ีอังกฤษ ผมเท่ียว
อังกฤษบ่อยมาก แต่ผมไม่เคยกินอาหารไทยที่นั่น 
ไม่เคยคิดว่าต้องกิน เราไปที่นั่น ก็ไปเที่ยว กินนั่นนี่
ที่มันทันสมัย แต่ครั้งหลังๆ นี้ ผมกินแต่อาหารไทย 
อยากไปรู้จักว่าตลาดมันเป็นอย่างไร ถึงได้รู้ว่าเป็น
อาหารยอดนิยมอันดับที่ 2 หรือได้รู้ว่ามีร้านอาหาร
อีสานโดยฝรั่งเปิดให้บริการ มีร้านขายอาหารเหนือ
และพม่า ท�าอาหารอยู่ในหม้อดิน ไม่เคยคิดว่าฝรั่ง
จะเข้าใจ แต่กลบักลายเป็นอาหารแปลกใหม่ทีใ่ครๆ 
ก็สนใจ อย่างที่เคยพูดว่า Kinfolk, Slow Life หรือ 
Back to Basics ก�าลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ท�าให้
คนสนใจอยากได้อะไรแปลกใหม่หาท่ีเมอืงเขาไม่ได้ 
วัฒนธรรมหรอืไลฟ์สไตล์พวกน้ีจงึเป็นทีส่นใจมากๆ 
ในหมู่คนลอนดอนยุคนี้ 
 ตรงน้ีท�าให้เราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า 
เกรฮาวด์จะไปในรปูแบบไหน เพราะเกรฮาวด์ก็ไม่ใช่
อาหารไทยแท้ หรือไทยแบบท้องถ่ินจริงๆ เราเป็น
ไทยโมเดิร์น ท�าอย่างไรท่ีเกรฮาวด์จะไปแล้วเขาไม่
สับสน เพราะส�าหรับผมค�าว่า Twist ที่ใช้อยู่ประจ�า 
กับค�าว่า Fake มนัใกล้กันมาก เส้นแบ่งมนับางมาก
ถ้าหากคุณไปไม่ดี เขาจะบอกคุณทันทีเลยว่า นี่คือ 
Fake Thai Food 
 
อาหารหรอืการสรา้งการรบัรูเ้ปน็โจทยย์ากทีสุ่ด 
ทุกอย่างครับ ผมเปลี่ยนจากคอนเซปต์แฟชั่นปกติ 
ให้กลายเป็น Modern Bangkok Cafe ค�านี้ที่โน่น
ยังไม่ค่อยใช้กัน จะใช้ค�าว่า Street Food เราถือว่า
เราเป็นอย่างน้ันจริงๆ เป็นคนแฟชั่นของกรุงเทพฯ 
หยิบจับอะไรเป็นแฟชั่น เราก�าลังจะหยิบความเป็น
กรุงเทพฯ สมัยใหม่ให้คนลอนดอนได้รู้จัก ดังนั้น
ตั้งแต่ร้านไปจนถึงการตกแต่งก็จะมีความเป็นไทย
มากกว่าที่กรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ได้เป็นไทยแบบมีตัว 
แกะสลักเป็นหุ่นไหว้แบบน้ัน จะมีความเป็นอาร์ต
มากขึ้น ยูนิฟอร์มเปลี่ยนไป เป็นแฟชั่นมากข้ึน โก้ 
และร่วมสมัยมากขึ้น จานชามและวิธีการน�าเสนอ
เหมือนกัน อย่างที่บอกว่า ถ้าเราเดินสะโหลสะเหล
เข้าไปโดนตีหัวแน่ 
 เราหันกลับมาดูเมนูใหม่ แล้วเราก็มานั่งนิยาม
ตวัเอง ถ้าเราจะเป็นแบรนด์ Modern Bangkok Cafe  
เขาจะมองอาหารเราอย่างไรบ้าง มอีาหารอยู่ 2 อย่าง 
ที่เราจะหยิบไปให้เขา หน่ึงคือ Thai Food With 
A Modern Twist เช่น เอาส้มต�ามาเตมิเครือ่งปรงุฝรัง่ 
หรือเอาแกงเลียงใส่ผักฝรั่งเข้ามา กับ Western 

“แต ่เกรฮาวด ์คาเฟ ่กย็งัมคีวามเฉพาะตวัอยูอ่ยา่งหน่ึง อยา่งทีพู่ดว่าเราเปน็แฟชัน่คาเฟ ่ฉะนัน้กไ็มใ่ช่
ร้านอาหารที่ใครๆ เดินเข้ามาแล้วก็นั่งกินได้ทั่วไป จะมีสไตล์บางอย่างที่ท�าให้บางคนรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่
ของเขา”
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Food With A Thai Twist  เหมอืนเครือ่งหมายการค้า
ของเกรฮาวด์ที่กรุงเทพฯ อยู่แล้ว เช่น เอาสปาเกตตี
มาผดัชะชะช่า ผดัขีเ้มา อย่างท่ีเราท�าอยู่ท่ีกรงุเทพฯ 
อันน้ีรับรองว่าไม่มีร้านอาหารไทยในลอนดอนท�า 
อยู่เลย เราเป็นร้านแรกที่จะเอาสปาเกตตีผัดขี้เมา
ไปเสิร์ฟคนลอนดอน 
 พอเป็น 2 ก้อนความคิดแบบนี้คือ Thai Food 
With A Modern Twist กับ Western Food With A 
Thai Twist เราก็เริ่มหาสัดส่วนที่ลงตัว ในที่สุดก็ได้
ว่าอาหารไทยก็ยังต้องน�าหน้า แล้วอาหารตะวันตก
ใส่ลูกเล่นแบบไทยก็จะเหมือนส่วนท่ีเราจะทดลอง 
ดูก่อนว่ามันจะให้ผลลัพธ์ดีแค่ไหน 
 
คาดหวังต่อสาขาแรกของ Modern Bangkok 
Cafe ในยุโรปที่ลอนดอนอย่างไร
เป้าหมายคือต้องส�าเร็จ 100% จะไปถึงหรือเปล่า 
ก็อีกเรื่อง แต่เรามีความหวังแน่วแน่ เพราะร้านไทย
ที่ประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะที่ผมยกตัวอย่าง 
ก็ต้องจองกันเป็นอาทิตย์ เราก็หวังว่าเราจะได้รับ
ความนิยมเหมือนกัน 
 มีอีกเรื่องหน่ึงที่ผมท้าทายชาวลอนดอนคือ  
เรือ่งเมน ูปกตเิมนขูองคนลอนดอนห้ามมรีปูเดด็ขาด 
ร้านไหนเมนูมรีปูน่ีเชยสะบดัเลย ก็จะกลายเป็นร้าน
อาหารจีนในไชน่าทาวน์ไปทันที คนลอนดอนชอบ
อ่านแล้วจินตนาการเอาเอง ย่ิงอาหารต่างชาติเก๋ๆ 
อาหารตะวันออกกลาง อาหารเมดิเตอร์เรเนียน 
เมนูจะมีแค่ตัวอักษรเขียนอธิบายเท่านั้น แต่ผมมี
ความคันอยู่อย่างหนึง่ เพราะเมนขูองเราท่ีกรงุเทพฯ 
ถือว่าสวยมาก เราแตกต่าง ฉะนั้นเราขอเสี่ยงโดย 
ให้คนอังกฤษบางคนดู เขารู้สึกว่าไม่เคยมีอย่างนี ้
มาก่อน แล้วถ้าเราเป็นร้านแรกท่ีท�าแบบน้ีก็อาจ 
เวิร์กก็ได้ คงไม่ดูเป็นร้านจีน เพราะในแง่โปรดักชัน 
เราทุ่มทุนเต็มท่ี เราให้ความส�าคัญกับความเป็น
ศิลปะ ภาพ และสไตล์ ทุกอย่างใหม่หมด ก็เลยเป็น
อะไรอีกอย่างที่ผมสนุกกับการเฝ้าดูอยู่ว่าจะเวิร์ก
ไหมนี่แหละครับ
 
ในเมืองไทยเราเป็นแบรนด์ดัง แต่ท่ีลอนดอน 
เราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
ผมยอมรับว่า เราพ่ึงผู ้รู ้ที่เป็นคนพ้ืนที่เยอะมาก 
เพราะถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นคนนอกท่ีเข้าไปอยู่ด ี

เราไม่รู้จักที่นั่นดีหรอก แม้กระทั่งโลเคชัน สิ่งแรกที่
ผมรูต้ัง้แต่ตอนแรกท่ีไปเดนิด้อมๆ มองๆ หาโลเคชนั
คอืมคีนพูดว่า “ห้ามอยูร่มิถนนใหญ่เดด็ขาดเลยนะ” 
ถ้าอยู่ถนนใหญ่คุณเชยทันที คุณจะเป็นร้านอาหาร
แบบแมสทันที เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการรูปแบบ
ของร้านเก๋จรงิๆ คณุต้องไปอยู่ถนนด้านหลงั ต้องไป
อยู่ในซอย เดี๋ยวเขาจะมาหาคุณเอง แล้วท�าให้เป็น
ร้านเลก็ๆ ก็พอ เดีย๋วควิจะมา เมือ่ไรมคีวินัน่แสดงว่า
คุณประสบความส�าเร็จแล้ว 
 เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลย ถ้าเราดุ่มๆ เข้าไป 
เราก็คงจบเลย มาคิดดูกรุงเทพฯ ก็เป็นอย่างนั้นนะ 
ใช่ไหมครับ ร้านอาหารสมัยน้ีถึงได้มาอยู่ถนน
สุขุมวิทซอยน้ันแยกโน้นน้ี คนท่ีมากลุ่มแรกก็คือ 
นกัเสาะหา พวกฟู้ดดีท้ั้งหลายจะรูส้กึว่าเขาไม่ได้กิน
ตามร้านแมสท่ัวไปริมถนน เป็นเรื่องของความรู้สึก
ทีเ่ราต้องเรยีนรู ้เป็นส่วนหน่ึงของ Total Experience 
คือให้เป็นร้านอาร์ตๆ เท่ๆ เฉพาะกลุ่มก่อน ตอนต้น
ท่ีเราต้องการวางจุดยืนของเรา แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆ 
ขยายออกไป ถ้าจะไปแนวน้ันเราจะพูดกับคนท่ีน่ัน
อย่างไร น่ีก็มาเรื่องการสื่อสารแล้ว ซึ่งในเมืองไทย
เรือ่งนีเ้ราถนัด ทีมเราเพียบพร้อม Know-How เพียบ 
เราจบโฆษณากนัมาเยอะมาก แต่พอไปท่ีลอนดอน
เราต้องตีลังกากลับหลังเลย ถ้าหากไทยไปทางขวา 
ลอนดอนก็ไปทางซ้าย ใครท่ีซื้อโฆษณาลงเฟซบุ๊ก
หรือหากจะท�าอะไรที่เก่ียวกับคอมเมอร์เชียลแนวน้ี 
คุณกลายเป็นร้านเชยทันที กลับกันเลยครับ 
 เพราะฉะนั้นคุณต้องให้คนพูดกันเอง ห้ามไป
หลอกล่อเพ่ือให้เขาเห็นหรอืรูจ้กัร้านเรา น่ันผดิทันที 
โห! เอาล่ะสิ คราวนี้เรื่องใหญ่ ท�าอย่างไรจะให้คน 
ใช้วิธีบอกกันปากต่อปาก แล้วต้องห้ามโปรโมตก่อน
นักข่าวจะรู้ ถ้าร้านนี้ถูกพูดถึงเยอะ นักข่าวจะไม่ไป 
แล้วเขาจะไม่เขียนถึงเลย ส่ิงส�าคัญท่ีสุด ของท่ีน่ัน 
ก็คือ ให้นักข่าวเก่งๆ นักข่าวที่มีชื่อเสียงเขียนถึงเรา
ให้ได้ มันกลับตาลปัตรหมดเลยนะ จากที่กรุงเทพฯ 
แล้วเราดันมาเปิดช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงท่ี 
ทุกคนลาพักยาวกันแล้ว แต่ก็มีวิธีที่เราต้องเรียนรู้ 
เจาะลกึขุดรายละเอยีดกันเยอะมากกว่าจะเรยีนรูว่้า
เราควรจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร ทุกอย่างคือโจทย์ 
ที่ท้าทาย เป็นความรู้ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และการ
ตลาดใหม่ พวกน้ีมันยากหมดเลยนะ แล้วมันใหม่
ทุกอย่างเลยครับ

 
นอกจากท่ีคุณเล่าถึงเรื่องวัฒนธรรมการกิน 
ที่ลอนดอนแล้ว Dining Scene ที่ลอนดอนกับ
กรุงเทพฯ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
วันน้ีคนรุ่นใหม่กล้าลองของใหม่เยอะขึ้น เมื่อก่อน
ลอนดอนเป็นเมืองท่ีอาหารน่าเบื่อท่ีสุด ต้ังแต่สมัย
ท่ีผมเรียนหนังสืออยู่ลอนดอนนะครับ ช่วงนั้นฝรั่ง 
ไม่กล้าลองอะไรเลย แต่วันน้ีไม่ใช่ ยุคน้ีเส้นของ
วัฒนธรรมมันเปลี่ยน มันบางลงไปเยอะ ข้ามเส้น 
กินโน่นน่ีตลอดเวลา การเดินทางท่องเที่ยวก็ช่วย 
ตอนน้ีคนใช้เงินเดินทางเยอะท่ีสุด ฉะน้ันการที่ได้
แบกเป้มาที่นี่แล้วได้มาสัมผัสที่ต่างๆ มากข้ึนเป็น
เรื่องดี ร้านที่ผมบอกว่าขายอาหารอีสานช่ือ ‘ส้มซ่า’ 
ผมก็ไปนั่งกิน มีแต่ฝรั่งท้ังน้ันเลย ผมอยากรู้ว่าฝรั่ง
กินปลาร้าได้อย่างไร เลยถามโต๊ะข้างๆ ได้ความว่า 
เคยหิ้วเป้มาอีสานกันหมดแล้ว เคยได้สัมผัสอาหาร
อสีานอย่างจรงิจงัมาแล้ว ถึงได้กล้าพูดว่า น่ีแหละคือ 
Thai Authentic Food จริงๆ 
 เขาเริม่จากการเป็นผูน้�าทางความคดิทีล่อนดอน 
แล้วพวกนี้มักจะเป็นพวกฟู้ดดี้ ช่างกิน มีแฟนคลับ
หรือสาวกกระจายออกไป ตรงน้ีถ้าเราท�าให้พวก 
ฟู้ดดี้หรือแฟนคลับยอมรับเราก่อน มาทดลองแล้ว
ยอมรับเราก่อนได้ ยอมรับว่าเราเป็นตัวจริง ค�าว่า 
‘ตัวจริง’ เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากส�าหรับคนลอนดอน   
คุณจะเป็นเชฟอาหารฟิวชันอะไรก็ได้ แต่คุณต้อง
เป็นตวัจรงิ ถ้าหากคณุพิสจูน์ให้เขาเหน็ได้ว่าคณุคอื
ตัวจริง แสดงว่าคุณท�าได้แล้ว ต้องท�าให้เขาเห็น 
ให้ได้ว่าเราไม่ได้มาเล่นๆ เราเป็นตัวจริง เอาจริง
ซีเรียสกับการมาที่นี่ เรามีของดีที่จะให้เขาจริงๆ
 แต่ผมว่าน่ีไม่ใช่แค่ลอนดอนอย่างเดียวแล้ว 
ที่เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง หรือฮ่องกง ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน 
ฉะน้ันเราต้องท�าให้พวกนี้รู้ว่า เราไม่ได้ท�าตามใคร 
เรามีที่มาที่ไปจริงๆ 
 
 

“เกรฮาวด์ แปลว่า Basic With A Twist อันนี้เป็นดีเอ็นเอของเกรฮาวด์เลย เราไม่ได้ท�าแฟชั่น
พิลึกกึกกือมาก เราท�าแฟชั่นเรียบง่ายแต่มีลูกเล่น มีไอเดียด้านความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ พอมาท�า
อาหารก็เหมือนกันครับ เราท�าอาหารง่ายๆ แต่มีลูกเล่นที่ท�าให้ดูพิเศษ”
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Food With A Thai Twist  เหมอืนเครือ่งหมายการค้า
ของเกรฮาวด์ที่กรุงเทพฯ อยู่แล้ว เช่น เอาสปาเกตตี
มาผดัชะชะช่า ผดัขีเ้มา อย่างท่ีเราท�าอยู่ท่ีกรงุเทพฯ 
อันน้ีรับรองว่าไม่มีร้านอาหารไทยในลอนดอนท�า 
อยู่เลย เราเป็นร้านแรกท่ีจะเอาสปาเกตตีผัดขี้เมา
ไปเสิร์ฟคนลอนดอน 
 พอเป็น 2 ก้อนความคิดแบบนี้คือ Thai Food 
With A Modern Twist กับ Western Food With A 
Thai Twist เราก็เริ่มหาสัดส่วนที่ลงตัว ในที่สุดก็ได้
ว่าอาหารไทยก็ยังต้องน�าหน้า แล้วอาหารตะวันตก
ใส่ลูกเล่นแบบไทยก็จะเหมือนส่วนท่ีเราจะทดลอง 
ดูก่อนว่ามันจะให้ผลลัพธ์ดีแค่ไหน 
 
คาดหวังต่อสาขาแรกของ Modern Bangkok 
Cafe ในยุโรปที่ลอนดอนอย่างไร
เป้าหมายคือต้องส�าเร็จ 100% จะไปถึงหรือเปล่า 
ก็อีกเรื่อง แต่เรามีความหวังแน่วแน่ เพราะร้านไทย
ที่ประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะท่ีผมยกตัวอย่าง 
ก็ต้องจองกันเป็นอาทิตย์ เราก็หวังว่าเราจะได้รับ
ความนิยมเหมือนกัน 
 มีอีกเรื่องหน่ึงท่ีผมท้าทายชาวลอนดอนคือ  
เรือ่งเมน ูปกตเิมนขูองคนลอนดอนห้ามมรีปูเดด็ขาด 
ร้านไหนเมนูมรีปูน่ีเชยสะบดัเลย ก็จะกลายเป็นร้าน
อาหารจีนในไชน่าทาวน์ไปทันที คนลอนดอนชอบ
อ่านแล้วจินตนาการเอาเอง ย่ิงอาหารต่างชาติเก๋ๆ 
อาหารตะวันออกกลาง อาหารเมดิเตอร์เรเนียน 
เมนูจะมีแค่ตัวอักษรเขียนอธิบายเท่านั้น แต่ผมมี
ความคนัอยู่อย่างหนึง่ เพราะเมนขูองเราท่ีกรงุเทพฯ 
ถือว่าสวยมาก เราแตกต่าง ฉะนั้นเราขอเสี่ยงโดย 
ให้คนอังกฤษบางคนดู เขารู้สึกว่าไม่เคยมีอย่างนี ้
มาก่อน แล้วถ้าเราเป็นร้านแรกท่ีท�าแบบน้ีก็อาจ 
เวิร์กก็ได้ คงไม่ดูเป็นร้านจีน เพราะในแง่โปรดักชัน 
เราทุ่มทุนเต็มท่ี เราให้ความส�าคัญกับความเป็น
ศิลปะ ภาพ และสไตล์ ทุกอย่างใหม่หมด ก็เลยเป็น
อะไรอีกอย่างท่ีผมสนุกกับการเฝ้าดูอยู่ว่าจะเวิร์ก
ไหมนี่แหละครับ
 
ในเมืองไทยเราเป็นแบรนด์ดัง แต่ที่ลอนดอน 
เราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
ผมยอมรับว่า เราพ่ึงผู ้รู ้ที่เป็นคนพ้ืนที่เยอะมาก 
เพราะถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นคนนอกท่ีเข้าไปอยู่ด ี

เราไม่รู้จักที่นั่นดีหรอก แม้กระทั่งโลเคชัน สิ่งแรกที่
ผมรูต้ัง้แต่ตอนแรกท่ีไปเดนิด้อมๆ มองๆ หาโลเคชนั
คอืมคีนพูดว่า “ห้ามอยูร่มิถนนใหญ่เดด็ขาดเลยนะ” 
ถ้าอยู่ถนนใหญ่คุณเชยทันที คุณจะเป็นร้านอาหาร
แบบแมสทันที เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการรูปแบบ
ของร้านเก๋จรงิๆ คณุต้องไปอยู่ถนนด้านหลงั ต้องไป
อยู่ในซอย เดี๋ยวเขาจะมาหาคุณเอง แล้วท�าให้เป็น
ร้านเลก็ๆ ก็พอ เดีย๋วควิจะมา เมือ่ไรมคีวินัน่แสดงว่า
คุณประสบความส�าเร็จแล้ว 
 เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลย ถ้าเราดุ่มๆ เข้าไป 
เราก็คงจบเลย มาคิดดูกรุงเทพฯ ก็เป็นอย่างนั้นนะ 
ใช่ไหมครับ ร้านอาหารสมัยน้ีถึงได้มาอยู่ถนน
สุขุมวิทซอยน้ันแยกโน้นน้ี คนท่ีมากลุ่มแรกก็คือ 
นกัเสาะหา พวกฟู้ดดีท้ั้งหลายจะรูส้กึว่าเขาไม่ได้กิน
ตามร้านแมสท่ัวไปริมถนน เป็นเรื่องของความรู้สึก
ท่ีเราต้องเรยีนรู ้เป็นส่วนหน่ึงของ Total Experience 
คือให้เป็นร้านอาร์ตๆ เท่ๆ เฉพาะกลุ่มก่อน ตอนต้น
ท่ีเราต้องการวางจุดยืนของเรา แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆ 
ขยายออกไป ถ้าจะไปแนวน้ันเราจะพูดกับคนทีน่ัน่
อย่างไร น่ีก็มาเรื่องการสื่อสารแล้ว ซึ่งในเมืองไทย
เรือ่งน้ีเราถนัด ทีมเราเพียบพร้อม Know-How เพียบ 
เราจบโฆษณากนัมาเยอะมาก แต่พอไปทีล่อนดอน
เราต้องตีลังกากลับหลังเลย ถ้าหากไทยไปทางขวา 
ลอนดอนก็ไปทางซ้าย ใครท่ีซื้อโฆษณาลงเฟซบุ๊ก
หรือหากจะท�าอะไรที่เก่ียวกับคอมเมอร์เชียลแนวน้ี 
คุณกลายเป็นร้านเชยทันที กลับกันเลยครับ 
 เพราะฉะนั้นคุณต้องให้คนพูดกันเอง ห้ามไป
หลอกล่อเพ่ือให้เขาเห็นหรอืรูจ้กัร้านเรา นัน่ผดิทันที 
โห! เอาล่ะสิ คราวนี้เรื่องใหญ่ ท�าอย่างไรจะให้คน 
ใช้วิธีบอกกันปากต่อปาก แล้วต้องห้ามโปรโมตก่อน
นักข่าวจะรู้ ถ้าร้านนี้ถูกพูดถึงเยอะ นักข่าวจะไม่ไป 
แล้วเขาจะไม่เขียนถึงเลย ส่ิงส�าคัญท่ีสุด ของท่ีน่ัน 
ก็คือ ให้นักข่าวเก่งๆ นักข่าวที่มีชื่อเสียงเขียนถึงเรา
ให้ได้ มันกลับตาลปัตรหมดเลยนะ จากที่กรุงเทพฯ 
แล้วเราดันมาเปิดช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงท่ี 
ทุกคนลาพักยาวกันแล้ว แต่ก็มีวิธีที่เราต้องเรียนรู้ 
เจาะลกึขุดรายละเอียดกันเยอะมากกว่าจะเรยีนรูว่้า
เราควรจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร ทุกอย่างคือโจทย์ 
ที่ท้าทาย เป็นความรู้ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และการ
ตลาดใหม่ พวกน้ีมันยากหมดเลยนะ แล้วมันใหม่
ทุกอย่างเลยครับ

 
นอกจากที่คุณเล่าถึงเรื่องวัฒนธรรมการกิน 
ที่ลอนดอนแล้ว Dining Scene ที่ลอนดอนกับ
กรุงเทพฯ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
วันนี้คนรุ่นใหม่กล้าลองของใหม่เยอะขึ้น เมื่อก่อน
ลอนดอนเป็นเมืองท่ีอาหารน่าเบื่อท่ีสุด ตั้งแต่สมัย
ที่ผมเรียนหนังสืออยู่ลอนดอนนะครับ ช่วงนั้นฝรั่ง 
ไม่กล้าลองอะไรเลย แต่วันน้ีไม่ใช่ ยุคน้ีเส้นของ
วัฒนธรรมมันเปลี่ยน มันบางลงไปเยอะ ข้ามเส้น 
กินโน่นน่ีตลอดเวลา การเดินทางท่องเที่ยวก็ช่วย 
ตอนน้ีคนใช้เงินเดินทางเยอะที่สุด ฉะน้ันการที่ได้
แบกเป้มาที่นี่แล้วได้มาสัมผัสท่ีต่างๆ มากข้ึนเป็น
เรื่องดี ร้านที่ผมบอกว่าขายอาหารอีสานช่ือ ‘ส้มซ่า’ 
ผมก็ไปนั่งกิน มีแต่ฝรั่งท้ังน้ันเลย ผมอยากรู้ว่าฝรั่ง
กินปลาร้าได้อย่างไร เลยถามโต๊ะข้างๆ ได้ความว่า 
เคยหิ้วเป้มาอีสานกันหมดแล้ว เคยได้สัมผัสอาหาร
อสีานอย่างจรงิจงัมาแล้ว ถึงได้กล้าพูดว่า น่ีแหละคอื 
Thai Authentic Food จริงๆ 
 เขาเริม่จากการเป็นผูน้�าทางความคดิทีล่อนดอน 
แล้วพวกนี้มักจะเป็นพวกฟู้ดดี้ ช่างกิน มีแฟนคลับ
หรือสาวกกระจายออกไป ตรงน้ีถ้าเราท�าให้พวก 
ฟู้ดดี้หรือแฟนคลับยอมรับเราก่อน มาทดลองแล้ว
ยอมรับเราก่อนได้ ยอมรับว่าเราเป็นตัวจริง ค�าว่า 
‘ตัวจริง’ เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากส�าหรับคนลอนดอน   
คุณจะเป็นเชฟอาหารฟิวชันอะไรก็ได้ แต่คุณต้อง
เป็นตวัจรงิ ถ้าหากคณุพิสจูน์ให้เขาเหน็ได้ว่าคณุคือ
ตัวจริง แสดงว่าคุณท�าได้แล้ว ต้องท�าให้เขาเห็น 
ให้ได้ว่าเราไม่ได้มาเล่นๆ เราเป็นตัวจริง เอาจริง
ซีเรียสกับการมาที่นี่ เรามีของดีที่จะให้เขาจริงๆ
 แต่ผมว่านี่ไม่ใช่แค่ลอนดอนอย่างเดียวแล้ว 
ที่เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง หรือฮ่องกง ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน 
ฉะน้ันเราต้องท�าให้พวกนี้รู้ว่า เราไม่ได้ท�าตามใคร 
เรามีที่มาที่ไปจริงๆ 
 
 

“เกรฮาวด์ แปลว่า Basic With A Twist อันนี้เป็นดีเอ็นเอของเกรฮาวด์เลย เราไม่ได้ท�าแฟชั่น
พิลึกกึกกือมาก เราท�าแฟชั่นเรียบง่ายแต่มีลูกเล่น มีไอเดียด้านความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ พอมาท�า
อาหารก็เหมือนกันครับ เราท�าอาหารง่ายๆ แต่มีลูกเล่นที่ท�าให้ดูพิเศษ”
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ราวกบัเวลาเพ่ิงผา่นไปไม่นาน นับแต่ เกรฮาวด ์คาเฟ ่
สาขาแรกเปดิประตใูหบ้รกิาร และสรา้งปรากฏการณ์
รา้นอาหารรปูแบบใหม ่ท่ีมาพรอ้มสไตลซ์ึง่ไม่จาํเพาะ
อยู่เพียงในจานอาหาร ตลอด 2 ทศวรรษ ที่เปิดให้
บรกิาร เกรฮาวด์ คาเฟ ่คงความทันสมัย เป่ียมพลงั
ของคนรุน่ใหมเ่สมอ เวลา 20 ปทีีเ่ลยผา่น เป็นเพียง
ตวัเลขท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือตอกยํา้ใหดี้เอน็เอของแบรนด์
แข็งแรงมากขึ้นในทุกๆ วัน  
 จากยคุแฟชัน่คาเฟยั่งเป็นของใหม่มาสู่ยุคดจิิทลั
ที่เจ้าของร้านอาหารกรุยทางสู่ธุรกิจด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์น่าตื่นตาตื่นใจ เกรฮาวด์ คาเฟ ่ได้ผ่าน
บททดสอบแห่งกาลเวลา และยืนหยัดในฐานะร้าน
อาหารในเครือเดียวกับแบรนด์แฟชั่นที่มีฐานแฟน
ทัง้ในเมอืงไทยและเอเชยี ซึง่เกรฮาวดข์ยายตวัไปเมือ่ 
6 ปีที่แล้ว
 หากจะตั้งคําถามสําคัญว่า อะไรทําให้ผู้บริโภค
ยงัคงเลอืก เกรฮาวด ์คาเฟ ่เป็นจดุมุง่หมายในการ
กนิอาหารสักมือ้หนึง่ ประสบการณท์ีผู่บ้รโิภคไดจ้าก
การมาเยือนน่าจะเป็นคําตอบส้ันๆ แต่ได้ใจความ
จากปากของ ภาณุ อิงคะวัต ผู้อํานวยการฝ่าย
สร้างสรรค์ และกรรมการกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์

THE LEGACY 
OF GREYHOUND

หากย้อนกลับไปเมื่อปี	 2523	 เกรฮาวด์ภายใต้การ
กุมบังเหียนของ	ภาณุ อิงคะวัต	ได้เปิดตัวครั้งแรก
ในฐานะแบรนด์แฟชัน่ส�าหรบัสภุาพบรุษุด้วยแนวคิด	
Basic	With	A	Twist	เรยีบเท่แต่แฝงด้วยไอเดยีสนุกๆ	
เป็นสตรทีแฟชัน่ท่ีจบัต้องได้จรงิ	นับเป็นปรากฏการณ์
ทางเลือกใหม่ของแฟชั่นที่เข้ามาเติมไลฟ์สไตล์ของ
คนรุ่นใหม่ให้สนุกสนานขึ้น	ถัดมาอีก	10	ปี	 เสื้อผ้า
ส�าหรบัสภุาพสตร	ีพร้อมด้วยเครือ่งหนงั	แอก็เซสซอรี
ต่างๆ	ได้ฤกษ์เปิดตัวสู่โลกแฟชั่นเมืองไทย
	 และเช่นเคย	ดเีอน็เอของแบรนด์ทีว่่าด้วยความ
เรยีบโก้แต่แฝงงานดไีซน์สนุกๆ	ยงัคงสะท้อนเต็มเปียม
ในทุกองค์ประกอบ		
	 จากความส�าเรจ็ในวงการโฆษณา	และข้ามสายมา
สูก่ารเป็นผูป้ลกุปันแบรนด์เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูท่ีโดดเด่น
ในแวดวงแฟชัน่ไทย	ภาณุใช้ความชอบส่วนตัวในการ
เปิดตัว	เกรฮาวด์	คาเฟ่	ที่ดิ	เอ็มโพเรียม	ในปี	2540	
โดยไม่รูว่้าจะบรหิารอย่างไรจงึจะประสบความส�าเรจ็
	 สิง่หน่ึงทีภ่าณุและทมีงานตระหนกัดคีอื	การสร้าง
ประสบการณ์แห่งแบรนด์		(Total	Brand	Experience)	
เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งยวดยิ่งกว่าอาหารที่เสิร์ฟเสียอีก
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	 เกรฮาวด์	คาเฟ่	ก�าหนดตวัตนว่าเป็นแฟชัน่คาเฟ่
แห่งแรกของไทย	สะท้อนจติวิญญาณแห่งเมอืงใหญ่
อย่างกรุงเทพมหานคร	 ท่ีศิลปวัฒนธรรมจากชาติ
ต่างๆ	ไหลเวยีนแลกเปลี่ยนกนัอย่างมีสีสัน	และเมื่อ
ผสมผสานด้วยแนวคดิ	Basic	With	A	Twist	ก็ท�าให้
เพียงไม่นาน	เกรฮาวด์	คาเฟ่	ได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว		
	 Total	Dining	Experience	คอืสิง่ที	่เกรฮาวด์	คาเฟ่	
มอบให้ผูม้าเยือน	โดยประสบการณ์กินอาหารท่ีแฝง
รปูแบบการใช้ชวิีตทีน่่าสนใจไม่ได้สะท้อนอยู่ในจาน
อาหารเท่าน้ัน	หากแต่ถ่ายทอดผ่านทกุองค์ประกอบ
ของร้าน	การตกแต่ง	บรรยากาศร้าน	ดอกไม้ที่เลือก
มาประดับ	 เครื่องแบบพนักงาน	ตลอดจนคุณภาพ
ของการบริการ
	 แน่นอนว่าเมือ่เป็นร้านอาหาร	องค์ประกอบหลกั
ทีบ่อกตวัตนได้ดทีีส่ดุก็คงหนีไม่พ้นรายการอาหารที่
น�าเสนอ	เมนูของ	เกรฮาวด์	คาเฟ่	มาพร้อมเรื่องราว
ที่ท�าให้แต่ละจานน่าสนใจ	คุณไม่สามารถเจอเมนู
อาหารท่ีมท่ีีมาจากความหิวยามดกึจนต้องค้นตู้เย็น
และน�าสิ่งที่เจอมาปรุงอาหารแบบไม่มีสูตร	หรือไม่
อาจหาข้าวผดัไข่ง่ายๆ	สตูรคณุยายท่ีบ้าน	รวมไปถึง
เมนูท่ีพลกิแพลงจนอร่อยสุดๆ	และอยากแบ่งปันให้
คนอืน่ได้กินบ้าง	แต่เมนแูบบน้ันคณุหาได้ที	่เกรฮาวด์	
คาเฟ่	ความมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนน้ีเองท�าให้แบรนด์
เกรฮาวด์เข้มแข็ง	และน�าไปสู่การขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง
	 ไม่เพียงแต่การขยายสาขาภายใต้ชื่อ	เกรฮาวด์	
คาเฟ่	ตามย่านกลางเมือง	เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
คนเมอืงเท่านัน้	หากแต่ในปี	2548	ยังเปิดตัวแบรนด์
น้องใหม่ในชื่อ	‘Another	Hound’	ทีส่ยามพารากอน	
ตามมาด้วยสาขาท่ี	 ดิ	 เอ็มโพเรียม	 และเซ็นทรัล	
เอม็บาสซ	ีในเวลาต่อมา	โดยน�าเสนอกลิน่อายเอเชยี
ผสมเสน่ห์ความอร่อยแบบอิตาเลียนที่เครื่องเทศ	
มีความจัดจ้านคล้ายคลึงกัน	 กลายเป็นเมนูพิเศษ	
เสร์ิฟในบรรยากาศโก้หรู	แต่ไม่ทิ้งอารมณ์เก๋ไก๋
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	 เกรฮาวด์	คาเฟ่	ก�าหนดตวัตนว่าเป็นแฟชัน่คาเฟ่
แห่งแรกของไทย	สะท้อนจติวิญญาณแห่งเมอืงใหญ่
อย่างกรุงเทพมหานคร	 ท่ีศิลปวัฒนธรรมจากชาติ
ต่างๆ	ไหลเวยีนแลกเปลี่ยนกนัอย่างมีสีสัน	และเมื่อ
ผสมผสานด้วยแนวคดิ	Basic	With	A	Twist	ก็ท�าให้
เพียงไม่นาน	เกรฮาวด์	คาเฟ่	ได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว		
	 Total	Dining	Experience	คอืสิง่ที	่เกรฮาวด์	คาเฟ่	
มอบให้ผูม้าเยือน	โดยประสบการณ์กินอาหารท่ีแฝง
รปูแบบการใช้ชวิีตทีน่่าสนใจไม่ได้สะท้อนอยู่ในจาน
อาหารเท่าน้ัน	หากแต่ถ่ายทอดผ่านทุกองค์ประกอบ
ของร้าน	การตกแต่ง	บรรยากาศร้าน	ดอกไม้ที่เลือก
มาประดับ	 เครื่องแบบพนักงาน	ตลอดจนคุณภาพ
ของการบริการ
	 แน่นอนว่าเมือ่เป็นร้านอาหาร	องค์ประกอบหลกั
ทีบ่อกตวัตนได้ดทีีส่ดุก็คงหนีไม่พ้นรายการอาหารที่
น�าเสนอ	เมนูของ	เกรฮาวด์	คาเฟ่	มาพร้อมเรื่องราว
ที่ท�าให้แต่ละจานน่าสนใจ	คุณไม่สามารถเจอเมนู
อาหารท่ีมท่ีีมาจากความหิวยามดกึจนต้องค้นตูเ้ย็น
และน�าสิ่งที่เจอมาปรุงอาหารแบบไม่มีสูตร	หรือไม่
อาจหาข้าวผดัไข่ง่ายๆ	สตูรคณุยายท่ีบ้าน	รวมไปถึง
เมนท่ีูพลกิแพลงจนอร่อยสุดๆ	และอยากแบ่งปันให้
คนอืน่ได้กินบ้าง	แต่เมนูแบบน้ันคณุหาได้ที	่เกรฮาวด์	
คาเฟ่	ความมเีอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนน้ีเองท�าให้แบรนด์
เกรฮาวด์เข้มแข็ง	และน�าไปสู่การขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง
	 ไม่เพียงแต่การขยายสาขาภายใต้ชื่อ	เกรฮาวด์	
คาเฟ่	ตามย่านกลางเมือง	เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
คนเมอืงเท่านัน้	หากแต่ในปี	2548	ยังเปิดตวัแบรนด์
น้องใหม่ในชื่อ	‘Another	Hound’	ทีส่ยามพารากอน	
ตามมาด้วยสาขาท่ี	 ดิ	 เอ็มโพเรียม	 และเซ็นทรัล	
เอม็บาสซ	ีในเวลาต่อมา	โดยน�าเสนอกลิน่อายเอเชยี
ผสมเสน่ห์ความอร่อยแบบอิตาเลียนที่เครื่องเทศ	
มีความจัดจ้านคล้ายคลึงกัน	 กลายเป็นเมนูพิเศษ	
เสร์ิฟในบรรยากาศโก้หรู	แต่ไม่ทิ้งอารมณ์เก๋ไก๋
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	 ปี	 2550	แบรนด์ท่ีสะท้อนถึงจิตวิญญาณของ
เมอืงใหญ่เดนิทางมาไกลถึงขวบปีท่ี	10	ด้วย	7	สาขา
ในกรุงเทพฯ	และ	เกรฮาวด์	คาเฟ่	ฉลองครบ	20	ปี	
ในปี	2561	ด้วยจ�านวนร้านในเครือทั้งหมด	17	แห่ง	
คือ	เกรฮาวด์	คาเฟ่	14	สาขา	และอนาเธอร์	ฮาวด์
อีก	3	สาขา	ในจ�านวนนี้เกรฮาวด์	คาเฟ่	2	สาขา	อยู่
นอกกรงุเทพฯ	คอื	หัวหนิและพัทยา	ทีเ่หลอืสยายปีก
สู่ต่างประเทศ	ซึ่งล้วนแต่เป็นมหานครใหญ่ที่เปียม
ด้วยสสีนัและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
	 เกรฮาวด์	คาเฟ่	สาขาต่างประเทศเปิดตัวครัง้แรก
ในปี	2554	ท่ีไอเอฟซ	ีมอลล์	ฮ่องกง	และได้รบัความ
นิยมอย่างรวดเร็ว	ท�าให้ต้องมีสาขาที่	2	ณ	โอเชียน
เทอร์มินัล	และสาขาที่	3	ณ	เฟสติวัล	วอล์ก	ตามมา
นอกจากนียั้งเปิดให้บรกิารทีเ่ซีย่งไฮ้,	ปักก่ิง,	มาเลเซยี,
สิงคโปร์	และอินโดนีเซีย	อีกด้วย
	 เส้นทางการเตบิโตของแบรนด์ร่วมสมยัเข้าใจโลก
อย่างเกรฮาวด์ยังคงเดนิหน้าต่อไป	 ปัจจบุนัแบรนด์
เกรฮาวด์อยู่ภายใต้การบรหิารโดย	Mudman	Public	
Company	 Limited	ผู้น�าเข้าธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่มระดับโลกหลายแบรนด์	 อีกท้ังยังเข้าสู ่
ตลาดหุ้นอีกด้วย
	 ก้าวท่ีย่ิงใหญ่ของ	เกรฮาวด์	คาเฟ่	จะเกิดข้ึนอีกครัง้	
ในปี	2561	ด้วยการเปิดสาขาแรกท่ียุโรป	ณ	มหานคร
ลอนดอน,	Thai	Food	With	Creative	Twist	เป็นความ
ท้าทายท่ีเกรฮาวด์ตัง้ใจน�าเสนอเพ่ือให้คนลอนดอน
ได้สนุกกับการใช้ชีวิตมากย่ิงขึ้นด้วย	 Total	Brand	
Experience	ที่ครองใจคนไทยมาตลอด	20	ปี

Another 
Hound

Festival Walk
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การเกดิขึน้ของ เกรฮาวด ์คาเฟ ่สาขาแรกในกรงุเทพฯ เมือ่ป ี2540 มทีีม่าจากความชอบของเจา้ของและผูก้อ่ตัง้
ลว้นๆ แต่ก้าวส�าคัญเพ่ือฉลองวาระ 20 ป ี เปน็ความตัง้ใจแนว่แนท่ีจ่ะปักธงแบรนดน์ีใ้หส้�าเรจ็ในยโุรป ดว้ยการ
เปดิสาขาแรกในลอนดอน

เกรฮาวดบ์กุปกัธงในยโุรปทีล่อนดอนเปน็แหง่แรก
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 ในเมืองไทย เกรฮาวด ์คาเฟ ่ผา่นบททดสอบแห่งกาลเวลามาครบ 2 ทศวรรษ และกลายเป็นแบรนด์ทีม่อบ
ประสบการณท์ีล่กูคา้ชาวไทยและนกัทอ่งเทีย่วชาวเอเชยีคุน้เคยกนัด ี แตก่ารไปเปดิตลาดใหมใ่นยโุรปเป็นความ
ทา้ทายที ่บริษัท มัดแมน จ�ากัด (มหาชน) กลา้เดมิพันเพ่ือมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง เกรฮาวด์ คาเฟ ่ใหเ้ปน็แบรนดร์ะดบัโลก
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THE FOOD:
THAI FOOD WITH 
A MODERN TWIST 
& WESTERN FOOD 
WITH   A   THAI    TWIST 

THE CONCEPT:
MODERN BANGKOK CAFE

เกรฮาวด์ในเมอืงไทยเป็นแฟชัน่คาเฟ่ทีไ่ม่ได้เน้นแค่อาหารไทย แต่เน้น
ความเรียบง่ายและมีลูกเล่นแบบ Basic With A Twist ซึ่งสาขาแรก 
ในยุโรปท่ีลอนดอนทีมงานลงเอยกับแนวคิดในการเติมความเป็นไทย
มากขึน้ โดยภาพรวมมคีวามเป็นร้านอาหารไทยเด่นชดักว่าเดมิ แต่เป็น
ไทยที่ทันสมัยแบบ Modern Bangkok Cafe ด้วยการยกความเป็น
กรุงเทพฯ สมัยใหม่มาให้ชาวลอนดอนได้รู้จัก

โจทย์ท่ียากส�าหรับเกรฮาวด์ในการไปบุก
องักฤษคอื เรือ่งอาหาร เน่ืองจากท่ีกรงุเทพฯ 
เกรฮาวด์ คาเฟ่ ไม่ได้เป็นร้านอาหารไทย
โดยเฉพาะ แต่การไปลอนดอนต้องการ
เอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนจาก
เมืองไทยมากเป็นพิเศษ
 ยุคท่ีร้านอาหารไทยในอังกฤษผุดข้ึน
เป็นดอกเห็ด และกลายเป็นอาหารที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับ 2 ในจ�านวนอาหาร 
ที่ไม่ใช่อาหารตะวันตก ทีมงานได้จุดยืนที่
ลงตัวในการเสิร์ฟ Thai Food With A 
Modern Twist และ Western Food With A 
Thai Twist โดยอาหารไทยน�าหน้า บ่งบอก
สัญชาติที่มา ในขณะที่อาหารตะวันตกใส่ 
ลูกเล่นแบบไทยเป็นส่วนเสริม ท้ังหมดจะ
ได้รับการน�าเสนอให้ออกมากลมกล่อม
ตามแบบฉบับของเกรฮาวด์

THE FOOD:
T H A I  W I T H  A  
MODERN TWIST & 
WESTERN WITH   
A THAI TWIST
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THE MENU
เรื่องส�าคัญท่ีทีมงานท้าทายในการเปิดตัว
สาขาทีล่อนดอนคอื การน�าเสนอหน้าตาของ
เมนูที่แหวกขนบลอนดอนเนอร์โดยสิ้นเชิง 
 เกรฮาวด์ คาเฟ่ ข้ึนชือ่เรือ่งการน�าเสนอ
เมนูทีม่เีรือ่งเล่าสนกุให้ลกูค้าทราบถึงท่ีมา
ของอาหารจานเด่นแต่ละจาน ลกูเล่นในการ 
น�าเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมากับ
อาหารแต่ละจานสร้างจุดขายที่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของ Total Brand Experience 
ที่เกรฮาวด์ภาคภูมิใจ 
 เมนูที่มีภาพอาหารท่ีน�าเสนอในสาขา
ที่ลอนดอนคือ การก้าวข้ามขีดจ�ากัดแบบ
เกรฮาวด์ ที่ทีมงานสนุกกับการเฝ้าดูผลที ่
จะออกมา
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THE LOCATION
เกรฮาวด์ คาเฟ่ ลอนดอน ตั้งอยู่ในย่านฟิตซ์โรเวีย 
ไม่ไกลจากถนนสายหลักอย่างออกซ์ฟอร์ด แต่ตาม
ธรรมเนียมของการจะเป็นร้านเก๋ไก๋ที่ลูกค้าต้องมา 
ล้ิมลอง แน่นอนว่าท่ีต้ังของร้านต้องหลบมาอยู่ใน
ถนนสายรอง 
 ฟิตซ์โรเวียเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยและย่านการค้า 
เหมาะส�าหรบัมือ้กลางวันแบบสบายๆ หรอืการประชมุ
ยามบ่าย รวมทัง้มือ้เย็นหรอืสงัสรรค์กับเพ่ือนฝงูหลงั
เลิกงาน

THE CHALLENGE
เรื่องท้าทายใหญ่ส�าหรับทีมงานคือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้เพื่อให้แบรนด์ที่สร้างชื่อ
ในเมืองไทยมานาน สามารถปักหลักในแผ่นดินยุโรปได้อย่างมั่นคง
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีผ่ดิไปจากท่ีไทย หมายถงึการต้องปรบักลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะกับ
วัฒนธรรมแบบองักฤษ และการพิสจูน์ให้ชาวลอนดอนท้ังหลายรบัรูว่้า เกรฮาวด์ คาเฟ่ คอืตวัจรงิในเรือ่ง
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ในวาระฉลองครบ 20 ปี ว่าเกรฮาวด์จะปักธงส�าเร็จอย่างไร

Fitzr
ovia
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68 THESTANDARD.CO

พบกับนิตยสาร THE STANDARD ได้ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 17.00 น.

สถานีรถไฟฟา้ BTS 11 สถานี
• สยาม • ชิดลม • เพลินจิต • อโศก • พร้อมพงษ์ • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
• อารีย์ • หมอชิต • ศาลาแดง • ช่องนนทรี • สะพานตากสิน

ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 
200 สาขา ทัว่กรงุเทพฯ 

อ่าน THE STANDARD ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

FIND US AT:

สมัครสมาชิกรายปีนิตยสาร 
THE STANDARD 

1 ปี 12 ฉบับ 
ราคาเพียง 600 บาท

โทร. 0 2203 1142
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