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เดือนสุดท้ายของปี 2017 โลกคละเคล้าด้วยเรื่องราวอัน
หลากหลาย เยรูซาเลมลุกเป็นไฟ เมื่อทรัมป์รับรองให้เป็น
เมืองหลวงของอิสราเอล / ชาวนิวยอร์กอึ้งเหตุระเบิดสถานี
รถบัสกลางเมือง / นายพลซดยาพิษกลางศาล / แคลิฟอร์เนียใต้
วอดวายจากไฟป่า / หมอกพิษทีม่ าซิโดเนียและนิวเดลี / นักร้อง
เกาหลีลาโลก / แพนด้าน้อย...ดาราดวงใหม่แห่งโตเกียว /
สองเจ้าชายบนพรมแดง สตาร์วอร์ส THE STANDARD คัดสรร
ภาพข่าวตื่นตาทั่วโลกมาให้ชมแล้วในฉบับนี้

30 THAILAND

โศกนาฏกรรมนั ก เรี ย นเตรี ย มทหารที่ ยั ง คงเป็ น ปริ ศ นา /
วั น รั ฐ ธรรมนู ญ ร� า ลึ ก / เจ๊ ไ ฝประตู ผี ค ว้ า 1 ดาวมิ ช ลิ น /
แหวนมารดา นาฬิกาเพื่อน / น้องเกี่ยวก้อยชวนปรองดอง /
ย้ายเขาดินวนาออกนอกเมือง / ประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ข่าวสารรอบเมืองไทยเดือนสุดท้ายของปี สีสันยังคงเต็มเปี่ยม

48 THE INTERVIEW

สนทนากั บ ภาณุ อิ ง คะวั ต ผู ้ อ� า นวยการฝ่ า ยสร้ า งสรรค์
และกรรมการกลุ ่ ม บริ ษั ท เกรฮาวด์ ในวาระครบ 20 ปี
ที่ก่อตั้งแบรนด์ ถึงเส้นทางบุกเบิกสตรีทแฟชั่นไทยให้เติบโต
ต่อเนื่องด้วยการบริหารร้านอาหารที่เริ่มต้นแบบงูๆ ปลาๆ
จนถึงวันนีท้ ี่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ แข็งแรง สยายปีกสูภ่ มู ิภาคเอเชีย
และก�าลังจะปักธงในยุโรป โดยเริ่มต้นที่ลอนดอน

THE STANDARD MAGAZINE เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ห้ามจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์
การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2203 1142
แฟกซ์ 0 2203 1143 เว็บไซต์ WWW.THESTANDARD.CO ISSN 2586-8586
แยกสี บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2291 7575 พิ มพ์ บริษัท โรงพิ มพ์ ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2551 0533, 44
ภาพถ่าย AFP, Reuters ฟอนต์ KANIT โดย คัดสรร ดีมาก

ติดต่อกองบรรณาธิการ MAGAZINE@THESTANDARD.CO ติดต่อฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09 2964 1635
ธัญญ์นรี นิธิพัชรโรจน์ 09 9975 5878, ภัทรวี ตั้งวิบูลย์กุล 08 9675 3309, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08 5056 0083, ภัทรลดา พุ ่ มเจริญ 09 2365 6415
สุกัญญา แก้วชิงดวง 09 6156 3692, สุรัตนา ทรรปณ์ทิพากร 09 5516 2441, ศศิมา เหลืองศิริฉาย 08 3999 5484

TM

VOLUME 1 I ISSUE 22 JANUARY 2018

BEGIN AGAIN
หลังจากฤดูฉลองเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้น พอได้สติสตางค์
กลับคืนมาสูท่ ตี่ งั้ เดิม เรามักจะถามกันเล่นๆ แต่มนี ยั จริงจัง
ว่าแต่ละคนตั้งความหวังกับปีที่ล่วงเข้ามาไม่กี่วันอย่างไร
กลายเป็นปณิธานปีใหม่ตามแบบฝรั่งที่เข้ามามีอิทธิพล
จนแยกกับธรรมเนียมไทยไม่ออก
มองในภาพรวม ปณิ ธ านปี ใ หม่ ถื อ เป็ น การก� า หนด
เส้นทางแต่เนิ่นๆ ท�าให้แต่ละคนมีเป้าหมายชัดเจนล่วงหน้า
ก่อนออกเดินทาง จะเป็นจุดหมายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
หรือเรือ่ งส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ อย่างทีเ่ ขาว่ากันว่า การเริม่ ต้นดี
เหมือนก้าวสู่ความส�าเร็จไปแล้วครึ่งทาง
ข้อดีของการที่เรามีรูปแบบการนับเวลารอบใหญ่เป็นปี
คือเราสามารถเริม่ ต้นใหม่ได้อกี ครัง้ เมือ่ ผ่านไปครบ 12 เดือน
เหมือนเราเล่นเกมมาถึงจุดสิ้นสุด แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่
เมื่อหน้าจอขึ้นว่า Game Over
12 เดือนไม่สนั้ และไม่ยาวเกินไปส�าหรับการตัง้ หลักใหม่
หากชีวิตที่ผ่านมาจะลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนล่องเรือผ่านสายน�้า
เชี่ยวกรากในบางช่วง และส�าหรับคนที่ผ่านหนึ่งปีมาอย่าง
สุขสมหวัง การเดินทางเข้าสู่ปีใหม่ย่อมไม่มีอะไรน่าห่วง
ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องวาดฝันวางเป้าหมายใหญ่ทุกปี
ปณิธานของบางคนอาจจะเป็นแค่การหันมาใส่ใจต่อสุขภาพ

แล้วเริม่ จัดสรรเวลามาออกก�าลังกาย หรือให้ความส�าคัญกับ
เรื่องอาหารเป็นพิเศษ
ที่พูดกันบ่อยๆ เห็นจะเป็นการตั้งใจไว้แต่เนิ่นๆ ว่า ‘ปีนี้
จะอ่านหนังสือให้มากขึน้ ’ ในยุคทีส่ า� นักพิมพ์ตอ้ งมีบคุ ลิกทาง
การตลาดโดดเด่น และสือ่ สิง่ พิมพ์ตอ้ งหาลักษณะเฉพาะของ
ตัวเองให้เจอ หรือ ‘จะเดินทางให้มากขึน้ ’ ในยุคทีค่ นรุน่ ใหม่
เริม่ ตระหนักว่า การได้ออกไปพบโลกกว้างผ่านการท่องเทีย่ ว
เป็นการเรียนรู้ชีวิตที่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงเท่านั้น
แน่นอนว่า การเริม่ ต้นทุกครัง้ หลังปีเก่ารูดม่านปิดฉากลง
คงไม่เหมือนการเริ่มต้นกด Play ครั้งใหม่ หลังเกมที่ผ่านไป
สิน้ สุดลง ปีนกี้ บั ปีทแี่ ล้วถึงอย่างไรก็ตดั กันไม่ขาด การด�าเนิน
ชีวิตตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งเรื่องส่วนตัวและในสาขา
อาชีพย่อมมีผลต่อเส้นทางในปีนี้อย่างต่อเนื่อง
เราแค่ใช้วาระการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินเป็นหมุดหมาย
เตือนใจเล็กๆ ว่า หากเรามาดมัน่ จะให้ปลายทางของปี 2561
ได้ผลลัพธ์แบบทีเ่ ราจะไม่มานึกเสียใจในภายหลัง เราควรจะ
เริ่มใหม่อย่างไรตั้งแต่ตอนนี้
ยศยอด คลังสมบัติ
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CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชัยณรงค์สง
ิ ห์ MANAGING DIRECTOR นิตพ
ิ ัฒน์ สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF ยศยอด คลังสมบัติ
WRITERS นิธน
ิ าฏ ปุโรทกานนท์, สราญรัตน์ ไว้เกียรติ DESIGN DIRECTOR วีระยุทธ คงเทศน์ ART DIRECTOR อนงค์นาฎ วิวฒ
ั นานนท์ PROOFREADER ภาวิกา ขันติศรีสกุล
MARKETING MANAGER วิไลลักษณ์ โพธิต
์ ระกูล ASSISTANT MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มีฤทธิ์ CREATIVE MARKETING ชลธร จารุสวุ รรณวงค์
MAGAZINE MANAGER สุรเกตุ เรืองแสงระวี PRODUCTION ทศพล บุญคง PHOTOGRAPHERS ฐานิส สุดโต, นวลตา วงศ์เจริญ, วงศกร ยีด
่ วง, สลัก แก้วเชือ
้ , ชาติกล้า ส�าเนียงแจ่ม
ADVERTISING DIRECTOR ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ SENIOR ADVERTISING MANAGER ธัญญ์นรี นิธพ
ิ ัชรโรจน์ ADVERTISING MANAGER ภัทรวี ตัง
ู ย์กล
ุ
้ วิบล
ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS มาสสุภา เอีย
่ มมงคลศิลป์, ภัทรลดา พุ ่มเจริญ, สุกญ
ั ญา แก้วชิงดวง, สุรต
ั นา ทรรปณ์ทพ
ิ ากร
MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลืองศิรฉ
ิ าย DIGITAL MEDIA MANAGER วิมลพร รัชตกนก
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นํ้าแร่
ดีจริงหรือไม่
และเหตุผลว่า
ทําไมเราถึงต้องดื่ม

เคล็ดลับดูแลสุขภาพดีจากนํา้ แร่ธรรมชาติ 100% ตรา มิเนเร่
่ นํา้ แร่ดว้ ยนะ?
ทําไมเราถึงต้องดืม
เชือ
่ ว่าคงเป็นคําถามทีห
่ ลายคนสงสัยเสมอ เวลาเห็นนํา้ แร่
ตามร้านสะดวกซือ
้ หรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยากลองหยิบนํา้ แร่
กลับบ้านไปลองกันสักขวด แต่เมือ
่ เห็นราคาทีส
่ ง
ู กว่า และดู
ไม่ตา่ งจากนํา้ ดืม
่ ขวดอืน
่ ๆ หลายคนจึงเลือกทีจ
่ ะวางขวด
นํา้ แร่ และหยิบนํา้ ดืม
่ ธรรมดากลับบ้านไป พร้อมความสงสัย
ทีว่ า่ ทําไมเราถึงต้องดืม
่ นํา้ แร่ดว้ ยนะ?
ถ้าให้ตอบแบบตรงไปตรงมาไม่ซบ
ั ซ้อน “ก็เพราะมันมี
ความแตกต่างจากนํา้ ดืม
่ ทัว่ ไปไงล่ะ”

ขอแนะนํา มิเนเร่
แอ็คทีฟ แคป
นํา้ แร่ธรรมชาติ 100%
จากแหล่งนํา้ ใต้พ้น
ื โลก
ตรา มิเนเร่

แตกต่างอย่างไร?
อยากอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดว่า สิง
่ าํ ให้นาํ้ แร่แตกต่าง
่ ทีท
จากนํา้ ดืม
่ ทัว่ ไปคือ ทีม
่ าและกรรมวิธก
ี ารผลิตทีแ่ ตกต่างกัน
โดยนํา้ แร่ถอ
ื เป็นนํา้ ทีม
่ าจากแหล่งนํา้ ใต้ดน
ิ ซึง
่ เกิดขึน
้ เอง
ตามธรรมชาติ และมีแร่ธาตุตา่ งๆ ตามคุณสมบัตส
ิ าํ หรับ
แหล่งนํา้ นัน
้ ๆ
เมือ
่ กว่า 60% ของร่างกาย มีสว่ นประกอบเป็นนํา้
ไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือนํา้ ที่หล่อเลี้ยงในส่วนต่างๆ ฉะนั้น
การดื่ ม นํ้ า ก็ เ ป็ น การทดแทนนํ้ า ที่ สู ญ เสี ย ไปในทุ ก ๆ
กิจกรรม ไม่วา่ จะเป็นการออกกําลังกาย การขับถ่าย หรือ
ความชุ่มชื้นที่สูญเสียผ่านผิวหนังตลอดเวลา และนํา้ แร่
เย็นๆ ยังสามารถเติมเต็มความสดชืน
่ ให้เราได้อก
ี ด้วย
นอกจากจะช่วยเติมความชุม
่ ชืน
้ ให้รา่ งกายแล้ว นํา้ แร่
มิเนเร่ยง
ั แตกต่างจากนํา้ ดืม
่ ทัว่ ไป เพราะเป็นนํา้ แร่ธรรมชาติ
ซึง
่ มีแหล่งกําเนิดอยูช
่ น
ิ ลึก โดยมีลก
ั ษณะเฉพาะคือ
้ั ใต้ดน
มี ชั้ น ดิ น และหิ น ซึ่ ง ทํ า ให้ เ กิ ด การกรองตามธรรมชาติ
ซึง
่ ชัน
่ า้ นบนและด้านล่าง
้ นํา้ ของเราจะมีชน
้ั ดินเหนียวอยูด
ของชัน
้ นํา้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนลงมาสู่
นํา้ แร่ พร้อมกับมีการนําเทคโนโลยีอน
ั ทันสมัยมาใช้ในการ

ค้นหาและสํารวจแหล่งนํา้ แร่ธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ
ผลิต ลําเลียง และบรรจุลงขวด โดยไม่ให้สม
ั ผัสกับอากาศ
และสิง
่ ปนเปื้ อนจากภายนอก ทําให้นาํ้ แร่ธรรมชาติมเิ นเร่
สะอาดและปลอดภัย เพื่ อให้คุณได้เติมเต็มสิ่งดีๆ จาก
ธรรมชาติอย่างแท้จริง
และสุดท้ายที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้คือ นํ้าแร่ธรรมชาติ
มิเนเร่มค
ี า่ ความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH อยูท
่ ี่ 7.98
เราเชือ
่ ว่า เรือ
่ งราวเพียงเท่านีน
้ า่ จะทําให้คณ
ุ มีเหตุผลเพียง
พอในการหยิบนํา้ แร่ธรรมชาติตด
ิ มือกลับบ้านกันบ้างเมือ
่
เดินผ่านชัน
ุ
้ วางในครัง
้ ต่อไป แต่สาํ หรับมิเนเร่...เราให้คณ
ได้มากกว่านํา้ แร่ ด้วยขวดดีไซน์ใหม่ รูปทรงเหมาะมือ ทีม
่ า
พร้อมกับ Active Cap ฝาปิดแบบใหม่ทเ่ี ปิดได้งา่ ยเพียง
ใช้นวิ้ เดียว ก็จะทําให้คณ
ุ พกสะดวกไปได้ทก
ุ ที่ และพร้อม
คืนความสดชืน
่ และเติมสมดุลให้คณ
ุ สําหรับทุกกิจกรรม
แล้วมาเติมความสดชื่นและสิ่งดีๆ จากธรรมชาติ
ไปด้วยกันกับมิเนเร่

ติดตามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี
FACEBOOK: MINERE THAILAND
หรือสแกนที่โค้ดนี้เพื่ ออ่านเพิ่ มเติมในเว็บไซต์
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WELL, OH WHALE
ทีเ่ ห็นนีไ้ ม่ใช่วาฬมีชว
ี ต
ิ ของจริงตามธรรมชาติ แต่เป็น
ศิลปะจัดวางโดยกลุม
่ ศิลปินจากเบลเยียมในนาม กัปตัน
บูเมอร์ ที่น�าวาฬประดิษฐ์มาตั้งบนฝั่งแม่น�้าวิสตูลา
โปแลนด์ เมือ
่ วันที่ 8 ธันวาคมทีผ
่ า่ นมา งานศิลปะดังกล่าว
เป็นส่วนหนึง
่ ของการประชาสัมพันธ์นต
ิ ยสารรายไตรมาส
ชื่อ Przekrój

SUPERPUTIN
ในบรรดาผู้น�าประเทศมหาอ�านาจ วลาดิเมียร์ ปูติน เป็นหนึ่งในคนที่มีฐานเสียงแน่นปึ้ กสมกับภาพลักษณ์ผู้ปกครองที่แกร่งที่สุดในโลก
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีการเปิดตัวนิทรรศการ ‘Superputin’ ณ พิ พิธภัณฑ์ Ultra Modern Art Museum ในกรุงมอสโก
ซึ่งจัดแสดงงานศิลป์เกี่ยวกับผู้น�าวัย 65 ปี หลากหลายรูปแบบประมาณ 30 ชิ้น ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ ก่อนหน้านี้ผู้น�ารัสเซีย
ประกาศจะลงรับสมัครเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีน้ี และหากชนะ ปูตินจะปกครองประเทศไปจนถึงปี 2024 กลายเป็นผู้น�าที่อยู่ใน
อ�านาจนานที่สุดของรัสเซียนับตั้งแต่ โจเซฟ สตาลิน
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FEROCIOUS THOMAS
นับเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มควันพวยพุ ่ งเหนือตอนใต้
ของรั ฐ แคลิฟอร์เ นีย มองเห็น ได้ ชัด เจนใน
ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ
นักผจญเพลิงมากกว่า 8,500 นาย ต่อสู้
กับไฟนรกทีม
่ ช
ี อ
่ื เรียกว่า ‘โธมัส’ เริม
้
่ โชติชว่ งขึน
ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย ตัง
ั จันทร์ท่ี
้ แต่วน
4 ธันวาคมทีผ
่ า่ นมา มีเปลวไฟทัง
้ หมด 6 กอง
ปะทุขน
ึ้ ต่างขนาดและสถานที่ แต่เมือ
่ รวมกันแล้ว
มีขนาดใหญ่กว่าพื้ นที่ของมหานครนิวยอร์ก
และบอสตันรวมกันเสียอีก มีรายงานว่า ไฟนรก
นี้เริ่มต้นขึ้นในเขตเวนตูรา ก่อนที่จะลุกลาม
ขยายวงกว้ า งไปยั ง เขตซานตา บาร์ บ ารา
ซึง
่ เป็นพื้นทีข
่ า้ งเคียง ก่อนทีว่ น
ั ถัดมาเปลวไฟ
อีกกองจะปะทุขึ้นในเขตลอสแอนเจลิส
จากสภาพอากาศระหว่างเดือนเมษายน
ถึงกันยายนทีไ่ ด้รบ
ั การบันทึกว่า ร้อนระอุทส
่ี ด
ุ
ในแคลิ ฟ อร์ เ นี ย ตอนใต้ เมื่ อ ผสมกั บ ภาวะ
แล้งหนัก ฝนแทบไม่ตกเลยในลอสแอนเจลิส
ก็ ยิ่ ง สร้ า งสภาวะที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด ไฟป่ า มากขึ้ น
และเมือ
่ ได้รบ
ั อิทธิพลจากกระแสลมแล้งซานตา
อานา ทีค
่ าดว่าอาจมีความเร็วสูงสุดได้ถง
ึ 115
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ก็ยง
ุ ลาม
่ิ ช่วยโหมไฟป่าให้ลก
ในวงกว้างมากขึ้น
เปลวเพลิงได้โหมท�าลายพื้ นที่ไปแล้วราว
270,000 เอเคอร์ ทางตอนเหนือของนคร
ลอสแอนเจลิ ส ตลอดแนวชายฝั่ งของ
มหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิก โดยกลุ่ ม ควั น แผ่ ข ยาย
กว้างไกลมากกว่า 1,000 ไมล์ เข้าสูม
่ หาสมุทร
เริ่ ม แรกไฟป่ า โหมไหม้ ท� า ลายสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ต่างๆ ไปมากกว่า 1,000 หลัง และเดินหน้า
สร้างความเสียหายให้สิง
่ ปลูกสร้างอื่นๆ รวม
อีกเกือบ 20,000 แห่ง กินอาณาเขตไปถึง
ย่านเศรษฐีในเมืองมอนเตซิโต ซึง
่ อยูร่ อบนอก
ของเมืองชายทะเลซานตา บาร์บารา
และเนื่องจากใจกลางของเปลวเพลิงอยู่
ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือเพียงไม่ถง
ึ 160 กิโลเมตร ส่งผลให้
พลเมืองกว่ า 100,000 คน ต้ อ งอพยพ
ออกจากบ้านเรือนตัวเอง และหาที่หลบภัย
กันโกลาหล เมืองที่เคยจอแจถูกปกคลุมด้วย
ควันไฟ และกลายเป็นเมืองร้างอย่างรวดเร็ว
นั ก ผจญเพลิ ง ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง
มากกว่า 970 เครื่อง และใช้เฮลิคอปเตอร์ถง
ึ
34 ล�า ในการต่อสู้กับสงครามเพลิงครั้งนี้
ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละชาวเมื อ งกล่ า วเป็ น เสี ย ง
เดียวกันว่า ไฟป่าครัง
ุ แรงยิง
้ นีร้ น
้ ใดๆ
่ กว่าครัง
โรงเรียนหลายร้อยแห่งต้องปิดชัว่ คราว ถนน
หลายสายปิ ด ใช้ เ ส้ น ทาง อี ก ทั้ ง คุ ณ ภาพ
อากาศทัว่ แคลิฟอร์เนียตอนใต้ยง
ั เข้าขัน
้ วิกฤต
เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ ทางการสหรัฐ
อเมริกาประเมินมูลค่าความเสียหายจากไฟป่า
โธมั ส ว่ า สู ง ถึ ง 123.8 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
(ข้อมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2017)
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UNDER THE WATER
พื้ นที่ในเขตเบรสเชลโล จังหวัดเรจโจ เอมิเลีย ตอนเหนือของอิตาลี ประสบภาวะน�า้ ท่วมใหญ่ ผลจากฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง จนแม่น�า้ เอนซาล้นตลิ่ง ประชาชนราว 2,000 คน ต้องเร่งอพยพออกจากบ้านเรือนที่ก�าลังจะจมอยู่
ใต้นา�้ เป็นการด่วน

NO CLEAN AIR
ภาพจากภู เ ขาวอดโนแสดงให้ เ ห็ น
ส่วนหนึ่งของอาคารสูงที่สุดในเมือง
สโกเปีย เหนือท้องฟ้าบริเวณทีม
่ รี ะดับ
มลพิ ษ ทางอากาศสู ง เมื่ อ วั น ที่ 15
ธันวาคม โดยเมืองหลวงของมาซิโดเนีย
เผชิญกับสภาพอากาศร้ายแรงจนแทบ
จะท�าให้ทั้งเมืองเป็นอัมพาต

SMOGGY NEW DELHI
สภาพอากาศในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของ
อินเดียอยู่ในภาวะเลวร้ายหนัก หมอกควัน
ปกคลุมทั่วทั้งเมือง ผลจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะทีค
่ บ
ั คัง
่
รวมถึ ง การเผาไหม้ ข องก๊ า ซหุ ง ต้ ม ต่ า งๆ
ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
เผาท�าลายเศษพื ชผลโดยเกษตรกรในพื้ นที่
รอบนอกเมือง บวกด้วยพายุฝุ่นที่ปกคลุม
ทางฝั่งเอเชียตะวันตก ทั้งในรัฐราชาสถาน
ทะเลทรายธาร์ และปากีสถาน โดยมลพิ ษ
ทางอากาศจะพุ ่ งถึงขีดสุดในช่วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมของทุกปี
เนื่ อ งจากอากาศเย็ น จะกั ก มลพิ ษ ให้ ล อย
อยูใ่ นระดับต�า่ ใกล้พ้ืนดิน มีรายงานว่า ระดับ
ค่าฝุน
่ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) วัดได้สูงถึง 703 ซึ่งเป็นตัวเลข
ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานคือ 300 ถึงสองเท่า
เข้าขั้นอันตราย จนทางการต้องประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน หลายสายการบินต้องยกเลิก
เที่ยวบินชั่วคราว โรงเรียนหลายร้อยแห่ง
ประกาศหยุดการเรียนการสอน เมือ
่ ปี 2014
องค์การอนามัยโลกเคยประกาศว่า นิวเดลี
นั บ เป็ น เมื อ งหลวงที่ อ ากาศเป็ น มลพิ ษ
มากที่สุดในโลก เลวร้ายยิ่งกว่ากรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน

INTO THE STORM
สหรัฐอเมริกาเผชิญพายุหิมะถล่มในพื้ นที่
ทางตอนใต้ โดยรัฐเท็กซัสมีหม
ิ ะหนาถึง 7 นิว้
ซึ่งไม่ใช่สภาพอากาศปกติในพื้ นที่ดังกล่าว
ทางการเมื อ งฮู ส ตั น ออกประกาศเตื อ น
ประชาชนเรื่ อ งการขั บ ขี่ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง
เนือ
่ งจากถนนลืน
่ โดยเฉพาะผูใ้ ช้ถนนระหว่าง
ตอนใต้ของรัฐเทกซัสและแอละแบมา หิมะที่
ตกในเมืองฮูสตันหนาประมาณ 1-2 นิว้ ซึง
่ เป็น
ระดับทีว่ ด
ั ได้เป็นครัง
้ แรกหลังจากครัง
้ ล่าสุด
เมื่อปี 2009 แม้แต่พ้ื นที่ทางใต้ของเมือง
บราวน์สวิลล์ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนเม็กซิโก
ก็ยังปรากฏว่ามีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบ
กว่า 1 ทศวรรษ และพายุหิมะจากทางใต้
ได้เคลือ
่ นตัวสูภ
่ าคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ครอบคลุมหลายพื้นที่ เช่น บอสตัน
มหานครนิวยอร์ก, โรดไอส์แลนด์, คอนเน็กติกต
ั ,
และเมน อุณหภูมิลดต�า่ กว่าจุดเยือกแข็ง

ADDING INSULT TO
THE PALESTINE-ISRAEL INJURY
เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในค�าสั่งฝ่าย
บริหาร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม โดยรับรองสถานะของ
นครเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของ
อิสราเอล และให้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมย้าย
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจากกรุงเทลอาวีฟ
ไปยังนครเยรูซาเลม ทัว่ โลกส่งเสียงประณามอย่างหนัก
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและประชาคมอาหรับ
โดยกล่ า วหาว่ า สหรั ฐ อเมริ ก าท� า ลายกระบวนการ

สันติภาพ และก�าลังจะท�าให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟ
ไม่ทันข้ามคืน เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดระหว่าง
ปาเลสไตน์และอิสราเอลหลายจุดในเขตฉนวนกาซา
และเวสต์แบงก์ จนสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
เทลอาวีฟออกแถลงการณ์เตือนชาวไทยในอิสราเอล
โดยเฉพาะในนครเยรูซาเลมและบริเวณใกล้เคียงให้
หลีกเลีย
่ งการเดินทางไปยังสถานทีส
่ าธารณะทีม
่ ผ
ี ค
ู้ น
ชุมนุมหนาแน่น และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นครเยรูซาเลมเป็นดินแดนศักดิส
ิ ธิท
่ี อ
้ งค�าสาป
์ ท
์ ต
จากความขัดแย้งเมื่อย้อนไปไกลในประวัติศาสตร์โลก
ชาวยิวทั่วโลกต่างเชื่อว่า โมเสสพาชนเผ่าพื้ นเมือง
อิสราเอลฝ่าทะเลแดงออกจากอียิปต์มาตั้งรกรากที่
เยรูซาเลม ขณะที่ชาวปาเลสไตน์เชื่อว่า พวกตนเป็น
ลูกหลานแห่งบรรพบุรุษพื้ นเมืองผู้บูชาเทพเจ้าบาอัล
และครองพื้ นที่แห่งนี้ไว้เนิน
่ นาน
ความขั ด แย้ ง ที่ ย้ อ นไปไกลนี้ ท� า ให้ ก ารแย่ ง ชิ ง

ดินแดนระหว่าง 2 ชาติพันธุ์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งการประชุมสหประชาชาติในปี 1974 ลงมติว่า
ไม่ควรยกเมืองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงแก่ชาติใด
ชาติหนึ่ง แต่ควรยกให้เป็นศู นย์กลางนานาชาติเพื่ อ
ความสมัครสมานสามัคคี
ตลอดหลายปีทผ
่ี า่ นมา ชาติอาหรับโจมตีอส
ิ ราเอล
ตลอดมาว่า พยายามขยายพื้ นที่ครอบครองเพิ่ มขึ้น
เรื่อยๆ จนดินแดนปาเลสไตน์มีขนาดลดลงจากเดิม

อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ขณะที่ ค วามพยายามในการรั ก ษา
สันติภาพในดินแดนต้นก�าเนิดความขัดแย้งยังด�าเนิน
ไปแบบลุม
่ ๆ ดอนๆ ระเบิดลูกใหม่ในรูปของการประกาศ
รับรองเยรูซาเลมในฐานะเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ
ของอิสราเอลท�าให้ความตึงเครียดระหว่างปาเลสไตน์
และอิสราเอลยิ่งทวีความรุนแรง จนพื้ นที่บางส่วนใน
เยรูซาเลมลุกเป็นไฟอีกครั้งตามคาด การปะทะกับ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจฝ่ายอิสราเอลลากยาวจากต้นเดือน

ธันวาคมมาถึงตอนนี้
ในการประชุมที่องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่
21 ธันวาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจ�านวน 128 ประเทศ
ลงมติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าตั ด สิ น ใจยกนคร
เยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

PANDA CUTENESS
OVERDOSE
เซียงเซียง ลูกแพนด้ายักษ์เพศเมีย
ในสวนสัตว์อเุ อโนะ ของกรุงโตเกียว
กลายเป็นดาราเด่นทันทีท่ีสวนสัตว์
แห่งนี้เปิดตัวแพนด้าวัย 6 เดือน
ให้นก
ั ท่องเทีย
่ วเข้าชมได้เป็นขวัญตา
เซียงเซียงเกิดเมือ
่ วันที่ 12 มิถน
ุ ายน
ก่ อ นจะโตพอจนสามารถเผยโฉม
ต่อสาธารณชนได้ในวันที่ 18 ธันวาคม
ที่ผ่านมา
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THE ILL-FATED ETHNIC GROUP
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ชะตากรรมของชาวโรฮีนจายังเป็นเรื่องที่ชวนหดหู่
ไม่รู้จบ หลังความขัดแย้งรอบใหม่ในรัฐยะไข่ เมื่อช่วง
เดือนกันยายนปีท่ีแล้ว ชาวโรฮีนจาในเมียนมาอพยพ
หนีตายไปยังบังกลาเทศ ดินแดนทีว่ า่ กันว่าเป็นถิน
่ ฐาน
ดัง
ุ ชาติพันธุก
์ ลุม
่ นี้ ผูอ
้ พยพหลาย
้ เดิมของบรรพบุรษ
แสนคนยั ง คงต้ อ งเผชิ ญ กั บ สภาพความเป็ น อยู่ ท่ี
ยากล�าบาก ในภาพเป็นร่างไร้วิญญาณของหนูน้อย
วัย 11 เดือน ที่เสียชีวิตจากไข้สูงและไอติดต่อกัน ณ
ค่ า ยอพยพบาลุ ก คาลี ใกล้ เ มื อ งค็ อ กซ์ บ าซาร์ ใน
บังกลาเทศ

I AM NOT A CRIMINAL
เป็นอีกหนึง
่ เหตุการณ์ชอ
็ กโลกส่งท้ายปี 2017 เมือ
่ นายสโลโบดัน ปราลยาก อดีตผูบ
้ ญ
ั ชาการกองก�าลังโครแอตในสงครามบอสเนีย วัย 72 ปี กระดกขวดยาพิษกรอกปากตัวเอง
ระหว่างการพิ จารณาคดีนัดสุดท้ายในศาลอาชญากรสงครามแห่งสหประชาชาติ 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) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ล้ภ
ี ัยสงครามจ�านวนมาก การพิ จารณานัดสุดท้ายเกิดขึ้น ณ ศาลอาชญากรสงคราม
แห่งสหประชาชาติ โดยขณะที่ศาลก�าลังอ่านค�าพิ พากษาตัดสินจ�าคุก 20 ปี ตามศาลชั้นต้น นายปราลยากได้เปล่งเสียงยืนยันว่า ตนไม่ใช่อาชญากรสงคราม และดื่มยาพิ ษ
โพแทสเซียม ไซยาไนด์ท่แ
ี อบพกมาทันที ศาลต้องยุติการพิ จารณาคดีกะทันหัน นายปราลยากถูกน�าส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังการเสียชีวิตของเขา ประชาชน
จ�านวนมากออกมารวมตัวกัน ณ จัตรุ ส
ั กลางเมืองในกรุงซาเกร็บ เมืองหลวงของโครเอเชีย และทีเ่ มืองมอสตาร์ บอสเนีย เพื่อจุดเทียนและวางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการจากไป
ของนายปราลยาก
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MANHATTAN EXPLOSION
เกิดเหตุระเบิดที่สถานีรถประจ�าทางพอร์ต ออธอริตี
ย่านไทม์สแควร์ ในชัว่ โมงเร่งด่วนยามเช้า ซึง
่ เป็นเวลา
ที่ประชาชนก�าลังเดินทางกันอย่างคับคั่ง โดยสถานี
รถบัสนีม
้ เี ส้นทางเดินรถไฟใต้ดน
ิ นิวยอร์กอยูเ่ บือ
้ งล่าง
อีกด้วย ทางการระบุวา่ เป็นเหตุการณ์กอ
่ การร้ายโดย
ผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวบังกลาเทศวัย 27 ปี ชื่อนาย
อคาเยด อุลลาห์ ซึ่งได้ผูกระเบิดท่อที่ท�าขึ้นเองติดไว้
กับตัว และจุดระเบิดขึน
้ บนชานชาลาสถานีรถไฟใต้ดน
ิ
นิวยอร์ก คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส และมีผู้เคราะห์
ร้ายได้รบ
ั บาดเจ็บเล็กน้อยอีก 3 ราย เจ้าหน้าทีส
่ บ
ื สวน
พบว่า ก่อนก่อเหตุนายอคาเยดได้โพสต์ข้อความบน
เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ทรัมป์ นายล้มเหลวในการปกป้อง
ประเทศ” ทางการสหรัฐอเมริกาเผยว่า นายอคาเยด
ได้รับแรงบันดาลใจจากอุดมการณ์ของกลุ่มไอเอส
ที่ให้ท�าเพื่ อกลุ่มรัฐอิสลาม และบางส่วนของค�าแนะน�า
ในการก่อการร้ายระบุว่า “ให้ลงมือก่อเหตุในบ้านเกิด
หรือพื้ นที่ท่ค
ี ุณอาศัยอยู่ หากคุณไม่สามารถเดินทาง
มาร่วมรบกับกลุ่มไอเอสได้”

80TH ANNIVERSARY OF NANKING MASSACRE
ประธานาธิบดีสีจ้น
ิ ผิง เป็นประธานจัดงานร�าลึกครบรอบ 80 ปี เหตุการณ์สังหารหมู่ท่น
ี านกิง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
ทีผ
่ า่ นมา ณ อนุสรณ์สถานเมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ชาวจีนร่วมไว้อาลัยแด่เหยือ
่ ผูบ
้ ริสท
ุ ธิ์ 300,000 คน ทีจ
่ บชีวต
ิ
อย่างทารุณใน 6 สัปดาห์นรก เมือ
่ 8 ทศวรรษก่อน ทีช
่ าวเมืองถูกกองทัพญีป
่ น
ุ่ ฆ่าและทารุณ ผูห
้ ญิงถูกข่มขืนอย่าง
ป่าเถื่อน บ้านเรือนโดนเผา เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างความร้าวลึกระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่ยากจะประสานได้
จนถึงปัจจุบน
ั ภายในงานมีการลัน
่ ลายพื้นที่ เช่น ฮ่องกง มีผป
ู้ ระท้วง
่ ระฆังสันติภาพ และปล่อยนกพิราบนับพันตัว ขณะทีห
ชาวจีนรวมตัวกันหน้าสถานทูตญีป
่ น
ุ่ เพื่อเผารูปของ นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญป
่ี น
ุ่ เพื่อร่วมร�าลึกวาระครบรอบ
80 ปี การสังหารหมู่นานกิงด้วย
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THE PRINCES & STAR WARS
เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ และเจ้าชายแฮร์รี เสด็จฯ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรือ
่ ง STAR WARS: The Last Jedi รอบปฐมทัศน์ ณ รอยัล อัลเบิรต
์ ฮอลล์ กรุงลอนดอน
เมือ
่ วันที่ 12 ธันวาคมทีผ
่ า่ นมา ในการนีห
้ น
ุ่ ยนต์ BB-8 หนึง
่ ในตัวละครหลักของภาพยนตร์เฝ้ารอรับเสด็จ ซึง
่ การเสด็จฯ ของเจ้าชายทัง
้ สองพระองค์ในครัง
้ นี้ ยืนยันกระแสข่าวทีว่ า่
เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รท
ี รงมีสว่ นในภาพยนตร์ดง
ั กล่าว โดยทรงรับบทเป็นสตรอมทรูเปอร์ อย่างไรก็ตามยังไม่มก
ี ารยืนยันจากผูก
้ า� กับว่าฉากดังกล่าวจะได้รบ
ั การตัดต่อ
ให้อยู่ในภาพยนตร์หรือไม่
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UNFAVORABLE LAWS
ก า ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น
สร้างกระแสต่อต้านได้ทุกเมื่อ ที่โรมาเนีย ชาวเมือง
บู ค าเรสต์ ร วมตั ว เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบศาลยุ ติ ธ รรม
และต่ อ ต้ า นการแก้ ก ฎหมายที่ พ รรคร่ ว มรั ฐ บาล
ก�าลังพยายามผลักดัน กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ชาวเมืองหลวงมากกว่า 10,000 คน ออกมารวมพลัง
แสดงจุ ด ยื น เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลถอนกฎหมายที่ จ ะ
สั่ น คลอนระบบศาล และยั ง ไปลดอ� า นาจหน่ ว ยงาน
ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องทุจริตของชาติอีกด้วย

POPE IN ASIA
สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เสด็จฯ เยือนเมียนมาและบังกลาเทศ โดยเริ่มต้นที่นครย่างกุ้งเป็นที่แรก หลายฝ่ายมองว่า ภารกิจครั้งนี้มี
ประเด็นส�าคัญอยูท
่ ค
่ี วามพยายามในการเจรจาเรือ
่ งชาวโรฮีนจา นอกจากนีย
้ ง
ั มีประเด็นเรือ
่ งค�าเรียกขานทีโ่ ป๊ปฟรานซิสเคยเรียกชนกลุม
่ น้อยนีว
้ า่ ‘พี่นอ
้ งชาวโรฮีนจาของพวกเรา’
ซึง
่ เป็นค�าทีร่ ฐ
ั บาลเมียนมาปฏิเสธอย่างรุนแรง และต้องการให้นานาประเทศใช้คา� ว่า ‘ชาวเบงกาลี’ แทน ในการเยือนครัง
้ ระองค์ทรงได้พบกับทีป
่ รึกษาแห่งรัฐ นางออง ซาน ซูจี และ
้ นีพ
พล.อ. อาวุโส มิน ออง หล่าย ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพเมียนมา โดยทรงกล่าวปราศัยถึงการมีสันติภาพในเมียนมา และปราศจากการเอ่ยค�าว่าโรฮีนจา โป๊ปฟรานซิสได้ร่วม
ประกอบพิ ธีมิสซากับชาวคริสต์เมียนมากว่า 150,000 คน ทั้งนี้มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเมียนมาราว 700,000 คน จากประชากรทั้งหมดประมาณ 53 ล้านคน หลังทรง
ปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจในเมียนมาเป็นทีเ่ รียบร้อย พระองค์ได้เสด็จฯ เยือนกรุงธากา บังกลาเทศ เป็นจุดหมายถัดไป โดยทรงมีพระด�ารัสขอบคุณต่อประธานาธิบดีอบ
ั ดุล ฮามิด ทีร่ ฐ
ั บาลบังกลาเทศ
ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ล้ภ
ี ัยจากรัฐยะไข่อย่างเต็มที่ ในการนี้ทรงพบกับตัวแทนชาวโรฮีนจา 16 คน ที่ล้ภ
ี ัยจากรัฐยะไข่ในเมียนมาด้วย

THE PEACEMAKER
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจ�าปี 2017
ตกเป็นของกลุ่มรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่ อ
ท�าลายอาวุธนิวเคลียร์ หรือที่รู้จักในชื่อกลุ่ม
ไอแคน (ICAN: International Campaign to
A bolish Nuclear Weapons) จากความ
พยายามในการผลั ก ดั น ต่ อ ต้ า นการใช้ อ าวุ ธ
นิวเคลียร์ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือ ในการนีน
้ างเบริต
รีส-แอนเดอร์เซน ประธานคณะกรรมการการ
มอบรางวัลโนเบล ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ
นี้แก่ บีอาทรีซ ฟีห์น ผู้อ�านวยการกลุ่มไอแคน
เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล โดยบีอาทริซได้พา
เซ็ตสึโกะ เธอร์โลว์ ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์
ระเบิดปรมาณูท่ฮ
ี ิโรชิมาขึ้นรับรางวัลด้วย ณ
ศาลาว่าการเมือง กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา
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GOODBYE SHINee STAR
ช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้ แฟนคลับทัง
่ ทราบข่าวการจากไปอย่างไม่คาดฝันของ คิมจงฮยอน สมาชิกวงบอยแบนด์
้ ไทยและเทศร�า่ ไห้ระงม เมือ
ชือ
่ ดัง SHINee ในวัย 27 ปี ร่างหมดสติของเขาถูกพบในอพาร์ตเมนต์ยา่ นชองดัมดง วันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม เมือ
่ เวลา 16.00 น. (ตามเวลา
ประเทศไทย) แม้จะถูกน�าส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง แต่ก็สายเกินไปที่จะยื้อชีวิตเขาไว้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เป็นการฆ่าตัวตายโดยการรมควัน ในเวลาต่อมา SM Entertainment ต้นสังกัดของศิลปินหนุ่มได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการจากไปของ
คิมจงฮยอน และกล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า ‘จงฮยอนเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยม รักดนตรีมากกว่าใคร
และท�างานหนักเพื่อการแสดงของเขาเสมอ’ THE STANDARD ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและแฟนคลับของดาวดวงนีท
้ ล
่ี บ
ั จากฟ้าไป
เร็วกว่าใครจะทันคาดคิด

STEPPING DOWN
สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮโิ ตะทรงประกาศสละราชสมบัตแ
ิ ล้ว โดยมีกา� หนดในวันที่ 30 เมษายน ปี 2019 นับเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์แรกของญีป
่ น
ุ่ ทีต
่ ด
ั สินพระราชหฤทัย
สละราชสมบัตใิ นรอบเกือบ 200 ปี ทรงชีแ
้ จงเหตุผลส�าคัญในการขอสละราชสมบัติ เพื่อให้เจ้าชายนารุฮโิ ตะ มกุฎราชกุมารแห่งญีป
่ น
ุ่ ทรงมีพระชนมายุถง
ึ 57 พรรษา ขึน
้ ครองราชย์แทน
นอกจากนีพ
้ ระองค์ยง
ั ทรงมีปญ
ั หาด้านพระพลานามัย หลายฝ่ายคาดการณ์วา่ พิธบ
ี รมราชาภิเษกจะจัดขึน
้ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2019 และจะถือเป็นการสิน
้ สุดรัชสมัยเฮเซอีกด้วย

ตลอดหลายปีทผ
ี่ า่ นมา SC ASSET บริษัทพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์อน
ั ดับต้นๆ ของประเทศ ได้วจ
ิ ย
ั และตรวจสุขภาพแบรนด์ (Brand Health Check) พบว่า
คุณภาพของบริการหลังการขายเป็นเรื่องส� าคัญที่สุดส� าหรับลูกค้า SC Able บริษัทลูกในเครือจึงถือก�าเนิดขึ้นเพื่ อดูแลปัญหานี้โดยตรง ทั้งเรื่องงาน
่ งช่างรายแรกของไทย
้ หมด รวมถึงการเปิดโรงเรียนสอนวิชาช่าง SC ACADEMY และการจับมือกับ Fixzy บริษัทผูใ้ ห้บริการทุกเรือ
ซ่อมบ�ารุง งานหลังบ้านทัง
THE STANDARD มีโอกาสพู ดคุยกับสองผูบ
้ ริหาร คุณสมศักดิ์ เธียรธีรวิทย์ กรรมการผูจ
้ ด
ั การ SC Able และ คุณรัชวุฒิ พิ ชยาพั นธ์ กรรมการผูจ
้ ด
ั การ
่ วกับทีม
่ าทีไ่ ปของความร่วมมือและผลประโยชน์ซง
่ึ ไม่เพียงแต่ลก
่ วเนือ
่ งถึงมาตรฐานใหม่ทย
่ี กระดับ
แอปพลิเคชัน Fixzy เกีย
ู บ้านของ SC ASSET จะได้รบ
ั แต่ยง
ั เกีย
งานช่างของประเทศไทย

“เราท�าบ้านให้บ้าน ไม่ได้ท�าบ้านแต่ได้อาศัย เพราะฉะนั้นส�าหรับผมบ้านหลังหนึ่ง
มันควรจะมีทง
ั้ ความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีทพ
ี่ อเหมาะ มีความอบอุน
่ และสุขใจของลูกบ้าน
อยู่แล้วสบายกาย สบายใจ ซึ่งผมมองว่า นี่เป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ”
กว่าจะมาเป็น SC Able x Fixzy
คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ กล่าวถึงความร่วมมือให้ฟังว่า “ไอเดียแรกเริ่มของ
Fixzy คือ เราอยากเป็นจุดบรรจบกันระหว่างผูอ้ ยูอ่ าศัยกับช่างแขนงต่างๆ
อย่างที่ทราบกันดีว่า งานซ่อมเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจของผู้อยู่อาศัย
ทุกเพศทุกวัย และเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ Fixzy ใช้คอนเซปต์แบบเดียวกับ
แอปฯ บริการเรียกรถ เกิดเหตุทไี่ หน ท�าอะไร ก็เรียกการใช้งานผ่านแอปฯ
ช่างของเราจะให้บริการถึงบ้าน มีระบบให้เรตในการท�างาน และร้องเรียน
เพื่อรักษามาตรฐาน เราเปิดให้บริการตรงนี้ 3 ปี พบว่า ลูกค้าเริ่มมีความ
คาดหวังมากขึน้ ช่างจาก Fixzy ต้องดี ต้องเก่ง งานต้องเรียบร้อย ประกอบ
กับเรื่องมาตรฐานการให้บริการ พวก Service mind เรายังอ่อน มีโอกาส
ได้เจอ SC Able และเราทราบว่า ทาง SC Able ก�าลังเปิดศูนย์ฝึกอบรม
มาตรฐานช่าง และเราต้องการยกระดับมาตรฐานช่างอยู่แล้ว ก็เลยมา
ร่วมมือกัน”

ต่างๆ SC Able เข้ามาช่วยดูแลเรื่องมาตรฐานช่าง ซึ่งไม่ใช่แค่ช่างของ
SC Able เพียงอย่างเดียว แต่ทั้งหมด” คุณสมศักดิ์กล่าว
ความร่วมมือกันระหว่าง SC Able และ Fixzy ท�าให้เกิดช่างซ่อมที่มี
มาตรฐานเป็นจ�านวนมาก ลูกค้าทัว่ ไปสามารถเรียกใช้ผา่ นแอปพลิเคชัน
Fixzy ได้ ส่วนลูกบ้าน SC ASSET ก็ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและ
ตรงต่อเวลาในระยะนอกประกัน
“ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ของช่ า งในประเทศเราคื อ ช่ า งที่ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป
มีคุณภาพและมาตรฐานการซ่อมน้อยมาก การที่ SC Able และ Fixzy
ร่วมมือกัน ผลที่เกิดขึ้นท�าให้เราได้ช่างที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
ในแต่ละเดือน ปีหนึง่ ประเทศไทยจะมีชา่ งคุณภาพจริงๆ เกิดขึน้ เยอะมาก
อย่างตอนนี้ Fixzy มีช่างได้มาตรฐานไม่ต�่ากว่า 4,000 ทีม และ SC
ACADEMY ก็ผลิตช่างคุณภาพไม่นอ้ ยกว่า 600 คน ในระยะเวลาเพียง
ไม่กเี่ ดือน” คุณรัชวุฒิเสริมทัพ

สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ช่างซ่อมไทย
การร่วมมือในครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาช่างซ่อมของ Fixzy เท่านัน้
แต่ยังถือเป็นการพัฒนามาตรฐานช่างซ่อมของไทยด้วย
“SC Able เป็นบริษทั ลูกของ SC ASSET เรามีภารกิจหลักสองอย่างคือ
ซ่อมและสอน กล่าวคือ ดูแลซ่อมแซมบ้านที่อยู่ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
ให้แก่ลกู บ้านของ SC ASSET และจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมเพือ่ ยกระดับพัฒนา
ฝีมือช่างที่จะเข้าไปซ่อมแซมให้ลูกค้าของ SC ASSET จริงๆ หลักสูตร
การฝึกอบรมของเราเปิดกว้างมาก บุคคลทั่วไปที่สนใจงานช่าง หรือว่า
เป็นอยู่แล้วแต่อยากมาเรียนรู้เพิ่มก็สามารถมาฝึกอบรมได้ฟรี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
ผู้ที่เข้าอบรมกับ SC ACADEMY จะได้รับการฝึกสองด้าน ด้านแรก
เป็นเรือ่ งของเทคนิค ซึง่ เราได้ผเู้ ชีย่ วชาญจากบริษทั คูค่ า้ ไม่วา่ จะเป็นจาก
สี อิฐ ปูน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า มาสอนให้โดยตรง เมื่อผ่านหลักสูตรนี้
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดแล้ว ก็จะไปอบรมเรื่องมาตรฐานการให้บริการ
(Service Standard) ตั้งแต่เรื่องมารยาท การปฏิบัติตัวกับลูกค้าในกรณี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยกับการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
“ผมว่าเทรนด์ที่อยู่อาศัยในอนาคตแต่ละบริษัทคงไม่ต่างกันมากหรอก
เพราะเราต่างมุ่งไล่ตามเทคโนโลยี และงานออกแบบให้โก้หรู แต่ถ้าให้
เติบโตอย่างยั่งยืนผมว่าเราต้องกลับมาดูที่บริการหลังการขาย เพราะนั่น
คือสิ่งที่จะอยู่กับลูกค้าของเราไปอีกหลายสิบปี” คุณสมศักดิ์กล่าว
นโยบายหลั ก ของ SC ASSET คื อ ไม่ ท้ิ ง ลู ก ค้ า หลั ก การง่ า ยๆ
ซึ่งน�าพายุทธศาสตร์ SC 4.0 ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย
โดยใช้หลัก Human-Centric มากกว่า Customer-Centric ค้นหา Pain
Point ของผู้อยู่อาศัย และแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม
“ผมชอบค�าค�าหนึ่งของผู้บริหาร SC ASSET นะ” คุณรัชวุฒิเสริม
“ค�าที่ว่าคือ ‘เราท�าบ้านให้บ้าน ไม่ได้ท�าบ้านแต่ได้อาศัย’ เพราะฉะนั้น
ส�าหรับผมบ้านหลังหนึง่ มันควรจะมีทง้ั ความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี
ที่พอเหมาะ มีความอบอุ่น และสุขใจของลูกบ้าน อยู่แล้วสบายกาย
สบายใจ ซึ่งผมมองว่า นี่เป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ”
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BRIDES ON THE RUN
เพื่อพิชต
ิ รางวัลแพ็กเกจแต่งงานมูลค่า 1 ล้านบาท ว่าทีบ
่ า่ วสาวจ�านวนมากควงแขนกันเข้าแข่งขัน Eazy Running of the Brides ทีจ
่ ด
ั ขึน
้ โดยคลืน
่ อีซ่ี เอฟเอ็ม 105.5 ร่วมกับ
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย เมือ
่ วันเสาร์ท่ี 2 ธันวาคมทีผ
่ า่ นมา โดยว่าทีเ่ จ้าสาวทุกคนจะต้องใส่ชด
ุ แต่งงานยาวกรุยกรายวิง
่ แข่งพร้อมกับฝ่าด่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับว่าทีเ่ จ้าบ่าว
เช่น การคล้องแขนกันดื่มน�า้ , นับเงิน, เรียงกล่องของขวัญ ไปจนถึงการร่วมใจกันร้อยเชือกค�าว่า Just Married และอื่นๆ โชคดีท่ผ
ี ู้จัดงานอนุญาตให้สาวๆ สวมรองเท้ากีฬาเข้า
แข่งขันได้ จึงช่วยลดความไม่คล่องตัวที่ต้องใส่ชุดราตรียาวไปได้มาก ผู้ชนะที่เข้าเส้นชัยเป็นคู่แรกคือ ว่าที่เจ้าสาว พรพรรณ เล็ดรอด และว่าที่เจ้าบ่าว ฉัตรชัย รุ่งรัตน์ สามารถ
พิ ชิตรางวัลแพ็ กเกจงานแต่งสุดหรู ชุดแต่งงาน ชุดแหวนเพชร แพ็ กเกจถ่ายรูปพรีเวดดิ้งและแพ็ กเกจฮันนีมูนไกลถึงมัลดีฟส์เป็นผลส�าเร็จ
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MAY YOU REST IN PEACE
วันที่ 1 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทาน
และพวงมาลาพระราชทานวางบนหลุมศพ นายสุรน
ิ ทร์
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ทีถ
่ ง
ึ แก่อนิจกรรม
ในวั ย 68 ปี จากอาการหั ว ใจล้ ม เหลวเฉี ย บพลั น
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางครอบครัว
ได้ ท� า พิ ธี ฝั ง ร่ า งผู้ เ สี ย ชี วิ ต ตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
ภายใน 24 ชั่วโมง โดยเปิดโอกาสให้บุคคลส�าคัญ
และคนใกล้ ชิ ด ได้ ร่ ว มแสดงความอาลั ย ต่ อ ศพของ
นายสุรินทร์ท่บ
ี ้านพั กพิ ศสุวรรณ ก่อนที่จะเคลื่อนศพ
ไปท� า พิธท
ี ม
่ี ส
ั ยิดท่าอิฐ โดยนายอาศิส พิทก
ั ษ์คม
ุ พล
จุฬาราชมนตรี น�าละหมาดญานาซะฮ์ ตามหลักศาสนา
อิสลาม ก่อนน�าร่างของนายสุรน
ิ ทร์มาทีก
่ โุ บร์ (สุสาน)
เพื่อฝังร่างในเวลา 14.45 น. หลังฝังร่างนายสุรน
ิ ทร์แล้ว
ผูแ
้ ทนพระองค์กน
็ า� ดินพระราชทานมาวางบนหลุมศพ
ของนายสุรินทร์

DEMOCRACY DEMANDED
ประชาชนรวมตัวทวงคืนประชาธิปไตยในวันรัฐธรรมนูญ กลุ่มพลเมืองโต้กลับ กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ และประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ร่วมเดินขบวนทวงคืนประชาธิปไตย โดยมี
กิจกรรมเดินขบวนจากลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถึงอนุสาวรียป
์ ระชาธิปไตย เวลาประมาณ 18.00 น. เวียนเทียนรอบอนุสาวรียฯ
์ 3 รอบ และเวลา
19.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ทวงคืนประชาธิปไตย บรรยากาศการท�ากิจกรรมเป็นไปด้วยดี เนือ
่ งจากมีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าทีต
่ า� รวจ โดยฝ่ายหลังเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาท�ากิจกรรม และยืนสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบ ปราศจากการแทรกแซงหรือห้ามปรามใดๆ

34 THESTANDARD.CO

NO COAL POWER PLANT!
ชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ออกเดินเท้าตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน จากอ�าเภอ
เทพา หนึง
่ ในพื้นทีท
่ ภ
่ี าครัฐก�าหนดให้กอ
่ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มายังสงขลา ด้วยระยะทาง 75 กิโลเมตร เพื่อยืน
่
หนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่มีก�าหนดการเดินทางมาจังหวัดสงขลา เพื่ อประชุม ครม. สัญจร ให้ทบทวน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ระหว่างการชุมนุมได้เกิดเหตุชุลมุนระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุม
ฝูงชน มีต�ารวจถูกท�าร้ายจนได้รับบาดเจ็บ 4 นาย และมีการแจ้งข้อหาด�าเนินคดีกับ 16 แกนน�า ใน 2 ข้อหา คือ
ร่วมกันเดินแห่อันเป็นการกีดขวางการจราจร และต่อสู้หรือขัดขวางการจับกุมและท�าร้ายร่างกายเจ้าพนักงานที่
กระท�าการตามหน้าที่ เหตุผลที่ชาวบ้านค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาสรุปได้ 4 ข้อ คือ หนึ่ง ไม่เคยมีการ
พู ดคุยร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มคัดค้าน แม้จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่มีการใช้ก�าลังทหารขัดขวาง
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนทีไ่ ม่เห็นด้วยกับโครงการ สอง การศึกษาผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิง
่ แวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) มีความบกพร่อง ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงกับข้อมูลจริงในพื้ นที่ สาม คณะรัฐมนตรีอนุมัติสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โดยไม่รอ EHIA ท่าเรือขนถ่าน ซึ่งไม่ผ่าน และสี่ ชาวบ้านกว่า 1,000 คน ต้องย้ายออกจาก
พื้ นที่โครงการ ขณะที่ผู้อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหินในรัศมี 1 กิโลเมตร มีมากถึง 4,000 คน และรัศมี 5 กิโลเมตร
ร่วม 20,000 คน ซึ่งแสดงถึงการเลือกที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม
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THE CURIOUS CASE OF THE
DECEASED MILITARY CADET
ปริศนาการตายของนักเรียนเตรียมทหารเป็นข่าวที่
สร้างกระแสความสนใจในสังคมได้ตอ
่ เนือ
่ ง หลังจาก
น้ อ งเมย-นตท. ภคพงศ์ ตั ญ กาญจน์ นั ก เรี ย น
เตรียมทหารชัน
ิ ในโรงเรียนเตรียมทหาร
้ ปีท่ี 1 เสียชีวต
เมื่ อ ปลายเดื อ นตุ ล าคม ด้ ว ยอาการหั ว ใจวายทั้ ง ที่
ปกติเป็นคนสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งเมื่อครอบครัว
รับศพมาชันสูตรก็พบว่า อวัยวะภายในร่างกายหายไป
หลายชิน
้
การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง�านี้กลายเป็นประเด็น
ที่ ท้ั ง ครอบครั ว น้ อ งเมยและสั ง คมต่ า งรอคอยการ
คลีค
่ ลายปริศนาถึงสาเหตุทแ
่ี ท้จริง THE STANDARD
เรี ย งล� า ดั บ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ วั น ที่ น้ อ งเมย
เสียชีวต
ิ กระทัง
่ วันประกาศผลสอบสวนจากกองทัพไทย
ซึง
่ มีหลายฝ่าย ทัง
้ ญ
ู เสีย กระทรวงกลาโหม
้ ครอบครัวผูส
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน และผู้ใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์ก ร่วมกันหาความจริง
วันที่ 17 ตุลาคม

• ภาพจากกล้องวงจรปิด เวลา 15.13 น. น้องเมยคุย
โทรศัพท์กับครอบครัวนาน 12 นาที
• เวลา 15.41 น. น้องเมยก�าลังจะล้มลงกับพืน้ เจ้าหน้าที่
รีบมาดูอาการ ก่อนจะน�าตัวส่งโรงพยาบาลโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
• เวลา 20.24 น. น้องเมยเสียชีวติ ศูนย์อา� นวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก พบว่า สาเหตุการตาย
เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
• ครอบครัวน�าร่างน้องเมยไปผ่าชันสูตรอีกครัง้ ทีส่ ถาบัน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์แล้วพบว่า อวัยวะภายในร่างกาย ทัง้ หัวใจ
กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ตับ ไต ปอด และสมอง
หายไป บริเวณกะโหลกศีรษะมีกระดาษทิชชูยัดไว้แทน
กระดูกซีโ่ ครงหักและมีรอยช�า้ จากการกระแทกอย่างรุนแรง
วันที่ 23 ตุลาคม

• สื่อมวลชนเริ่มเสนอข่าวหลังได้รับการร้องเรียนจาก
นายพิเชษฐและนางสุกัลยา พ่อและแม่น้องเมย

วันที่ 23 พฤศจิกายน

• นายพิเชษฐให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนว่า ลูกชายถูกรุ่นพี่
ให้ธ�ารงวินัยตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เอาหัวปักลงพื้น
แล้วให้สลับขา เพราะไปเดินในเส้นทางทีเ่ ด็กใหม่หา้ มเดิน
- วันที่ 10 ตุลาคม ลูกชายตกบันได กลับไปรักษาตัว
ที่บ้าน และกลับมาเข้าเรียนอีกครั้งในวันที่ 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
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดทีช่ ว่ ยสอบสวน แต่ยงั ติดใจสาเหตุ
เลือดคั่งในตับและม้าม เพราะเป็นอวัยวะที่อยู่ไกลจาก
จุดท�าซีพีอาร์
วันที่ 8 ธันวาคม

• สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์สง่ มอบรายงานการชันสูตรศพ
ตามค�าร้องขอของญาติ (ครอบครัวไม่ประสงค์เผยข้อมูล
แก่สาธารณะ)
วันที่ 9 ธันวาคม

• ครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพน้องเมยที่วัด
วิเวการาม จังหวัดชลบุรี และฌาปนกิจศพในวันถัดมา
• สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์สง่ ผลชันสูตรรอบ 2 พบรอยช�า้
ตามร่างกายหลายแห่งที่เชื่อว่าเกิดจากการถูกท�าร้าย
ส่วนซี่โครงซี่ที่ 4 ที่หักไม่ได้เกิดจากการท�าซีพีอาร์
วันที่ 15 ธันวาคม

• ครอบครัวตัญกาญจน์แถลงข่าวพร้อมตั้งข้อสงสัยว่า
การเสียชีวติ ของน้องเมยอาจเพราะถูกธ�ารงวินยั จากรุน่ พี่
ตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม และยังยืนยันอีกด้วยว่า น้องเมย
ไม่มโี รคประจ�าตัว ส่วนอวัยวะทีห่ ายไปเป็นเพราะแพทย์
น�าไปชันสูตรโดยไม่แจ้งครอบครัวก่อน
• กองทัพไทยแถลงกรณีน้องเมย ไม่พบการถูกท�าร้าย
และได้นา� อวัยวะมาฟอกฟอร์มาลีนเพือ่ ชันสูตรหาสาเหตุ
การตาย

• กองทัพไทยแถลงผลสอบสวนภาพจากกล้องวงจรปิด
วันที่ 10 ตุลาคม น้องเมยลื่นตกบันได 8 ขั้น ส่วนวันที่
17 เดือนเดียวกัน น้องเมยเกิดอาการไฮเปอร์เวนติเลชัน
ยืนยันการเสียชีวติ เกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไม่พบ
ร่องรอยฟกช�้าภายนอก ส่วนกรณีชายโครงด้านขวาซี่ที่
4 หัก อาจเกิดจากการท�าซีพอี าร์ทใี่ ช้เวลากดนาน 4 ชัว่ โมง
• ผลสอบสวนจากกองทัพแตกต่างจากผลชันสูตรของ
สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์ทสี่ รุปเป็น 2 กรณี คือ รอยฟกช�้า
ทั่วร่างกายคล้ายถูกท�าร้าย และซี่โครงที่หักเกิดจากการ
ถูกกระแทกไม่ใช่การท�าซีพีอาร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน

วันที่ 19 ธันวาคม

วันที่ 21 พฤศจิกายน

• พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม กล่าวยืนยันว่า น้องเมย
เสียชีวิตเนื่องจากสุขภาพของตัวเอง ไม่มีการซ่อมอะไร
ทั้งสิ้น และกล่าวอีกว่า ตนเองก็เคยโดนซ่อมแต่ไม่ตาย
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• ครอบครัวน้องเมยเข้าแจ้งความที่สถานีต�ารวจภูธร
เมืองนายก จังหวัดนครนายก ให้คลี่คลายปมเสียชีวิต
ปริศนา

NOT SO FAST BUT ALWAYS FURIOUS
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทดลองขับโกคาร์ต ผลงานของนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายในตึกสันติไมตรีรอบหนึ่ง ก่อนจะไปเป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการพั ฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 โดยได้กล่าวชื่นชมความสามารถของนักเรียนว่า นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็น คือยานยนต์ไฟฟ้า
ฝีมือคนไทย 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 และนาฬิ กาสุดหรูย่ีห้อริชาร์ด มิลล์ จากสวิตเซอร์แลนด์ ราคากว่า 3 ล้านบาท บนข้อมือ กลายเป็นประเด็นสงสัยของสังคมว่า เหตุใดทรัพย์สินที่มีมูลค่า
เกินกว่า 200,000 บาท ถึงไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อครั้งเข้ารับต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมือ
่ ปี 2557 ต่อมาสือ
่ มวลชนยังพบภาพนาฬิกาหรูเรือนอืน
่ ๆ ที่ พล.อ. ประวิตรเคยสวมใส่กอ
่ นหน้านี้ ทัง
่ และแบรนด์ปาเต็ก ฟิลป
ิ ป์ หลังจากนัน
้ ริชาร์ด มิลล์ อีกรุน
้ ยังเกิดกระแสข่าว
พล.อ. ประวิตรชี้แจงว่า นาฬิ กานั้นเป็นของเพื่ อนนักธุรกิจที่ยืมมา ส่วนแหวนเพชรนั้นเป็นของมารดา แต่ยังไม่ได้ย่น
ื หนังสือนี้ต่อ 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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SUKHUMVIT ROAD
BECOMES WIRELESS
เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ
ส� า นั ก งาน กสทช. และผู้ ป ระกอบการสายสื่ อ สาร
ลงพื้ น ที่ ด� า เนิ น โครงการน� า สายสื่ อ สารที่ ติ ด ตั้ ง บน
เสาไฟฟ้าถนนสุขม
ุ วิทลงใต้ดน
ิ ตามโครงการมหานคร
ไร้สาย Smart Metro ตั้งแต่ช่วงสุขุมวิท ซอย 21-29
รวมระยะทางทัง
้ สิน
้ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยจ�านวน
เสาไฟฟ้าทัง
้ สิน
้ 544 ต้น เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้ประชาชนได้สม
ั ผัสถึงสภาพภูมท
ิ ศ
ั น์ท่ส
ี วยงามของ
ถนนสุขุมวิท

THE GIANT SWING UNDER RENOVATION
กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมศิลปากรด�าเนินการบูรณปฏิสง
ั ขรณ์เสาชิงช้า โบราณสถานส�าคัญของชาติ หลังตรวจพบว่า เสาชิงช้าช�ารุดทรุดโทรมมาก มีรอยผุแตกเป็นร่องลึก
ตลอดแนว ไม้เสาบางส่วนแตก ฐานเสาชิงช้าบางจุดทรุดและสกปรก โดยได้ท�าพิ ธีบวงสรวงเสาชิงช้า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คาดว่าจะใช้เวลาบูรณะทั้งสิน
้ 300 วัน
หรือภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี หลังมีการซ่อมแซมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549
40 THESTANDARD.CO

REACH FOR THE STAR
ร้านเจ๊ไฝ ย่านประตูผี เจ้าของต�านานเมนูไข่เจียวปู หมีก
่ รอบราดหน้าทะเล โจ๊กแห้งกุง
้ ต้มย�ากุง
้ แชบ๊วยคัดไซส์พิเศษ ฯลฯ ติดโผรายชือ
่ ร้านอาหารทีไ่ ด้รบ
ั การติดดาวมิชลิน 1 ดวง
ใน มิชลินไกด์ ฉบับกรุงเทพฯ ประจ�าปี 2561 ซึง
่ เป็นสตรีทฟู ด
้ เพียงร้านเดียวทีไ่ ด้รบ
ั ดาวมิชลิน โดยร้านเจ๊ไฝมีจด
ุ เด่นทีก
่ ารคัดเลือกวัตถุดบ
ิ ทีส
่ ด มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของร้าน
และปรุงด้วยเตาถ่านทีช
่ ว่ ยเพิ่มกลิน
ั อาหาร มิชลิน ไกด์ ฉบับกรุงเทพฯ ประจ�าปี 2561 ถือเป็นหนังสือแนะน�าร้านอาหารทีค
่ วรลิม
่ หอมให้กบ
้ ลองเล่มแรกของไทย เป็นเล่มที่ 5 ในเอเชีย
และเล่มที่ 30 ในประเทศทัว่ โลก โดยการท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมิชลิน ผูผ
้ ลิตยางรถยนต์ระดับโลก คาดว่าจะสามารถช่วยกระตุน
้ ตัวเลขการท่องเทีย
่ วตามนโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของกระทรวงการท่องเที่ยว ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนให้มีการใช้จ่ายด้านอาหารต่อหัวมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้บรรดา
ร้านอาหารไทยพั ฒนาคุณภาพอาหารและการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วย

DUSIT ZOO TO BE
RELOCATED
สวนสัตว์ดส
ุ ต
ิ หรือเขาดินวนา สวนสัตว์แห่งแรกในไทย
เตรียมย้ายจากถนนพระรามที่ 5 ในเขตพระราชฐาน
พระราชวังดุสต
ิ ไปยังทีด
่ น
ิ พระราชทานคลอง 6 ธัญบุรี
พื้ นที่กว่า 300 ไร่ โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้น�าคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
เพื่ อ รั บ พระราชทานโฉนดที่ ดิ น ในพระปรมาภิ ไ ธย
ในการรองรับการย้ายสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งคาดว่าจะเริม
่
ด�าเนินการได้ในปี 2562 โครงการย้ายสวนสัตว์ดุสิต
มีแนวคิดในสมัยรัฐบาลยุค พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์,
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโสภณ
ด�านุ้ย ผู้อ�านวยการสวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่ปี 2550
เนื่องจากพบว่า พื้ นที่ของสวนสัตว์มีความคับแคบ
ไม่สามารถขยายพื้นทีเ่ พื่อรองรับสัตว์ใหม่ได้อก
ี ปัจจุบน
ั
สวนสัตว์ดส
ุ ต
ิ มีเนือ
้ ที่ 118 ไร่ และมีสต
ั ว์จา� นวนทัง
้ หมด
1,343 ตัว เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2481

BEING
A BANK
AND
MORE

‘เมือ
่ ธนาคารต้องไม่เป็นแค่ธนาคาร’
ทิศทางการปรับตัวของ KBank
ในวันที่โลกเปลี่ยนไป
ใครจะไปนึ ก ว า สั ง คมไทยจะมาถึ ง จุ ด ที่ เ ราทํ า
ธุรกรรมการเงินผานมือถือกันเปนเรื่องปกติ
จะโอนเงิน จายบัตร เปดบัญชี ซื้อกองทุน
จนถึงซือ
้ ของผานคิวอารโคดทีธ
่ นาคารหลายแหง
กําลังแขงกัน และปฎิเสธไมไดวา การแขงขันเหลานี้
ทําใหลูกคาอยางเราใชชีวิตไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
หนึง
่ ในธนาคารทีเ่ ขมแข็งเรือ
่ งบริการออนไลน
มาโดยตลอดนัน
้ ยอมไมพน
 ธนาคารกสิกรไทย ทีม
่ ี
แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือที่ชื่อ K PLUS
ใหลก
ู คาไดทาํ ธุรกรรมการเงินไดงา ยและปลอดภัย
และเปนแอปฯ ที่ครองใจมหาชนมากเปนอันดับ 1
เกือบ 8 ลานราย
ในวันที่ธนาคารทุกเจากําลังพัฒนาตนเอง
อยางเขมขน เรามีโอกาสไดคุยกับรองกรรมการ
ผูจัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ป  ม -พั ช ร
สมะลาภา เรื่องทิศทางของธนาคารกสิกรไทย
ในอนาคต ทัง
้ เรือ
่ งพฤติกรรมผูบ
 ริโภคทีเ่ ปลีย
่ นไป
การพัฒนาเทคโนโลยีกับธนาคารและเปาหมาย
ในอนาคต

“ใน 3-4 ปีข้างหน้า โจทย์มันจะกลับมาว่า ธนาคารมีเอทีเอ็ม มีสาขา มีโทรศัพท์มือถือ มีคอลเซ็นเตอร์
่ คนเข้าไปแตะช่องทางทีต
่ า่ งกัน รูส
่ จริงๆ แล้วมันดู
ทํายังไงให้ลก
ู ค้าหนึง
้ ึกว่าเขาคุยกับธนาคารเดียว ซึง
เบสิก แต่ถ้าสังเกตดีๆ อะไรที่เราทําในสาขา อะไรที่เราทําบนมือถือ เขาก็มาถามเราซํ้าอีกที หรืออย่าง
ตู้เอทีเอ็ม บางทีก็ต้องนําบัตรเข้าไปเสียบ ทําอะไรหลายอย่างก็ยังไม่ได้ บางตู้ยังไม่รับเงินฝาก ดังนั้น
จะทํายังไงให้หลายช่องทางนี้ตอบโจทย์ แล้วทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า เป็นธนาคารเดียวกัน”

ในช่ ว งสองสามปี ที่ ผ่ า นมา คุ ณ เห็ น การ
เปลี่ ย นแปลงใดชั ด ที่สุ ด ในแง่ ข องธุ ร กรรม
ธนาคาร

เรือ่ งพฤติกรรมผูบ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง แตกอ นธนาคาร
ตองเขาสาขา ทุกวันนี้อยูบนมือถือ
คนรูสึกสบายใจที่จะทําธุรกรรมการเงินออนไลน
จนไมไดมานัง่ คิดวาเงินจะไปถึงอีกฝง จริงหรือไม ทุกวันนี้
เราทํางานผานออนไลน ซือ้ ของ ชอปปง ตางๆ เราจะทํา
ดวยความมั่นใจวาธุรกรรมนี้เงินไปถึงผูรับแนๆ ซึ่งถา
ถอยกลับไป 3 ป คนยังไมมั่นใจในสวนนี้เยอะ

มีสาขา มีโทรศัพทมือถือ มีคอลเซ็นเตอร ทํายังไง
ใหลูกคาหนึ่งคนเขาไปแตะชองทางที่ตางกัน รูสึกวา
เขาคุยกับธนาคารเดียว ซึง่ จริงๆ แลวมันดูเบสิก แตถา
สังเกตดีๆ อะไรทีเ่ ราทําในสาขา อะไรทีเ่ ราทําบนมือถือ
เขาก็มาถามเราซํ้าอีกที หรืออยางตูเอทีเอ็ม บางทีก็
ตองนําบัตรเขาไปเสียบ ทําอะไรหลายอยางก็ยังไมได
บางตูยังไมรับเงินฝาก ดังนั้นจะทําใหยังไงใหหลาย
ชองทางนีต้ อบโจทย แลวใหลกู คารูส กึ วา เปนธนาคาร
เดียวกัน คือไมวาจะเขาผานชองทางไหนก็จะรูสึกวา
เหมือนๆ กันใหได

อุ ป สรรคและความท้ า ทายของธนาคาร
ในอนาคต

่ งการใช้จา่ ยเงินของลูกค้ารายย่อยเปลีย
่ น
เรือ
ไปไหม

ธนาคารกสิกรไทยเปนองคกรทีม่ พี นักงานเยอะ การจะ
ปรับเปลีย่ นความคิดของคนหมูม ากยอมทําไดยากกวา
องคกรทีม่ คี นจํานวนนอยกวา สมมติวา เราสือ่ สารอะไร
ออกไปสักอยาง จํานวน 20,000 คน อาจจะเลือกฟง
ในบางสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือชอบเทานั้น การสื่อความ
จะยากมาก ถาเราพูดถึงเรือ่ งความเขาใจลูกคา เขาใจ
พนักงานในองคกรใหมากขึ้น มันจะไมสัมฤทธิ์ผลเลย
ถาไมเกิดการสื่อสารทั้งสองทาง ดังนั้นความทาทาย
คือการรับฟงใหมากขึ้นทั้งจากลูกคาหรือพนักงาน
ดังนั้นการจะดึงขอมูลกลับเขามาในองคกรที่ใหญ
ขนาดนี้ ให ค นที่ ทํ า งานอยู  ใ นสํ า นั ก งานใหญ ห รื อ
ผูบริหารระดับสูงเขาใจไดวา คนที่ทํางานอยูในสนาม
หรือคนทีเ่ ปนลูกคาใชงานจริงๆ กําลังคิดอะไรอยู ถือวา
เปนเรื่องที่ยาก
ธนาคารกสิ กรไทยเป็นองค์กรแรกที่เข้าถึง
ความทันสมัย ทํา Mobile Banking ก่อนใคร
แต่ ใ นยุ ค นี้ ที่ ใ ครๆ ก็ ทํ า ทิ ศ ทางในอนาคต
ของธนาคารกสิกรไทยจะเป็นอย่างไร

ถาเราเอาลูกคาเปนตัวตั้ง โจทยมันเขามาวา เราใช
โทรศัพทมอื ถือสะดวกทีส่ ดุ ถาเทียบวาการทําธุรกรรม
ผานมือถือกับที่สาขา มือถือมันก็สะดวกกวาอยูแลว
ดังนั้นธนาคารไหนก็ตาม นาจะทําทั้งสองทาง ใน 3-4
ปขางหนา โจทยมันจะกลับมาวา ธนาคารมีเอทีเอ็ม

ปกติเราจะใชเงินสดหรือบัตรเครดิต และวันนี้เรามี
วิธีการจายเงินแบบใหมที่เรียกวา ระบบคิวอารโคด
เปนอีกหนึ่งทางเลือก สะดวกกวาการใชเงินสด คือเรา
พยายามสรางความคุนเคย ถาคนจะจายเงินไมตอง
หยิบกระเปาเงินและหยิบโทรศัพทมอื ถือ ทําใหการใช
งานคิวอารโคดสะดวกและงายพอๆ กับการหยิบแบงก
ออกมาจากกระเปาสตางค ตรงนี้เจาไหนทําไดดีกวา
ก็นาจะชนะ
ทิ ศ ทางที่ จ ะไปต่ อ ของธนาคารกสิ ก รไทย
ในการทํ า ให้ โ จทย์ ท่ี ตั้ ง ไว้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง
จะเป็นอย่างไร

ถาพูดกับกลุมที่เปนบริษัท ไมวาชองทางที่ใชทําเพื่อ
การขายหรือการบริการลูกคา ทุกคนจะเจอโจทยนี้
เหมือนกันหมด ทุกคนจะมีหนาราน มีชอ งทางออนไลน
ถาใหญขนึ้ หนอยคือมีคอลเซ็นเตอร และใหญทสี่ ดุ คือ
มีแอปพลิเคชันของตัวเอง จะทํายังไงใหผูบริโภคหรือ
ลูกคาของตัวเอง สามารถเห็นบาลานซเงินของตัวเอง
หรือเห็นขอมูลการใชบตั รเครดิตผานโทรศัพทมอื ถือได
หรือถามีปญ
 หาโทร.หาคอลเซ็นเตอร ไปบอกชือ่ ตัวเอง
ระบบขางหลังควรที่จะดึงทั้งหมดขึ้นมา และสามารถ
ตอบคําถามได ไมทําใหเขารูสึกวาเสียเวลาไปกับ
การบอกขอมูลซํ้าๆ ฉะนั้นระบบหลังบานทุกองคกร
ควรรองรับเรื่องขอมูลของลูกคาใหดียิ่งขึ้น

่ นแปลงของลูกค้า
ปรับตัวอย่างไรกับการเปลีย

เราไดยินคําวา Customer Centric มา 8-9 ปแลว
แตวนั นีก้ เ็ ปนตามนัน้ ขึน้ มาจริงๆ ก็ตอ งปรับตัวอยูเ ยอะ
องคกรสวนใหญเคยเปน Product Centric มากอนคือ
ทําในผลิตภัณฑทตี่ วั เองคิดวาดีและคิดวาลูกคาจะชอบ
แตวนั นีล้ กู คาจะชอบแตสงิ่ ทีต่ รงกับจริตตัวเอง มันเลย
ผลิตยาก เราบอกวา เราอยากเปนคนทีผ่ ลิตของชิน้ หนึง่
และใหทุกคนชอบสิ่งนี้ โดยที่เราไมตองแกไขมันเลย
ซึ่งถาโลกนี้มีของแคชิ้นเดียวก็สามารถทําแบบนั้นได
แตวันที่ทุกคนสามารถเลือกความตองการได คราวนี้
ผูผ ลิตหรือผูใ หบริการจะลําบากใจมากวาอะไรทีส่ ามารถ
ทําไดโดยไมกระทบตนทุนเกินไป เราก็ตองคอยๆ ทํา
คอยๆ แกไปเรื่อยๆ วัฒนธรรมที่ดีวันนี้คือ ทําใหเร็ว
ลมใหเร็ว และแกใหเร็ว
่ าํ ให้ลก
มีเคล็ดลับอะไรทีท
ู ค้าอยูก
่ บ
ั เราไปนานๆ
บ้างไหม

ทีผ่ า นมาธุรกิจธนาคารเปนบริการอยางหนึง่ มีผลิตภัณฑ
ทีจ่ บั ตองได แตถา เปนบริษทั ทีผ่ ลิตสินคาขึน้ มาเพือ่ นํา
ไปขาย ความสัมพันธกบั ลูกคาควรเกิดตัง้ แตกอ นผลิต
สินคาออกมา ความสําคัญในการเขาใจ Customer
Journey เปนเรื่องใหญ รวมถึงความสามารถในการ
บริการดวย ถาเปนธุรกิจโรงแรม ความรูส กึ ทีแ่ ขกแตละ
คนมีกับโรงแรมก็ไมตางกับความรูสึกที่เขาเดินเขาไป
ในสาขาของธนาคาร มันคือ Human Touch แตตอนนี้
พอลูกคาไมเขาสาขาแลว คําวา Human Touch ก็จะ
เปลี่ยนไป เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในโทรศัพทมือถือแทน
ไมจําเปนตองเจอกัน และในเมื่อแอปฯ ทําไดดี สิ่งที่
เชื่อมโยงระหวางแอปฯ กับลูกคาคือ ความรูสึกมั่นใจ
Reliability และ Security เปนสิ่งสําคัญที่สุด

SIVARAK RECEIVES HONORARY DEGREE
ส.ศิวรักษ์ หรือ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักวิชาการ นักคิด นักเขียน สมญานาม ‘ปัญญาชนสยาม’ วัย 84 ปี เข้ารับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการพั ฒนาเชิงสร้างสรรค์ ประจ�าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน 4 ท่าน ตามการเสนอของวิทยาลัยพั ฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โดย ส.ศิวรักษ์ ได้ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาอย่างยาวนาน
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POLITICAL RECONCILIATION GETS ITS MASCOT
น้องเกีย
่ วก้อย มาสคอตทีท
่ างรัฐบาลเปิดตัวเมือ
่ ปลายเดือนพฤศจิกายนทีผ
่ า่ นมา เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความปรองดอง เราจะท�าตามสัญญาประชาคม รูร้ ก
ั สามัคคี ลงพื้นทีท
่ า� กิจกรรม
สร้างบรรยากาศปรองดองและร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ น้องเกี่ยวก้อยถูกวิพากษ์วิจารณ์
ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่หน้าตาที่ไม่ใคร่น่าเอ็นดูนัก จนเหล่านักวาดพร้อมใจกันวาดน้องเกี่ยวก้อยไปล้อเลียนกับภาพยนตร์สยองขวัญมากมาย หรือหน้าตามอมแมม
เพราะอาจเป็นของเก่าเก็บที่เคยน�ามาใช้เป็นมาสคอตทหารมาก่อน รวมไปถึงภาพกิจกรรมที่น้องเกี่ยวก้อยถูกสก็อตเทปมัดมือปิดปาก เพื่ อสื่อถึงการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนว่าเป็นสิง
่ ที่ประชาชนควรได้รับภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกันว่า ช่างดูย้อนแย้งกับโลกแห่งความจริงเป็นอย่างยิง
่
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STAR WARS ARMY
เหล่าตัวละครใน สตาร์วอร์ส ทัง
้ อนาคิน สกายวอลเกอร์
กองทัพสตรอมทรูเปอร์ และ เรย์ เดินทัพกลางห้างฯ
เซ็นทรัลเวิลด์ เพือ
่ เปิดตัว STAR WARS: The Last Jedi
ภาพยนตร์สงครามอวกาศภาคต่อจาก STAR WARS:
The Force Awakens เมือ
่ ปี 2558 ซึง
่ จัดโดยเดอะ
วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) และลูคัสฟิล์ม โดยภาคนี้
จะเล่าต่อจากภาคที่แล้วถึงตอนที่เรย์ออกตามหาเกาะ
ศักดิส
ิ ธิข
์ ท
์ องเหล่าเจไดจนได้พบกับ ลุค สกายวอลเกอร์
ผู้สืบสานลัทธิเจไดจากมาสเตอร์โยดา ภาคนี้ได้รับค�า
วิจารณ์วา่ เป็นภาคที่สนุกที่สุดเทียบเท่า STAR WARS:
The Empire Strikes Back เมือ
่ ปี 2523 ส่วนใครทีไ่ ปดู
กันแล้วก็คาดว่าคงจะเสียทรัพย์ไปกับเหล่าของสะสม
ตัวละครอย่างเจ้า BB-8, BB-9E หรือ Porg กันไป
ไม่น้อยทีเดียว
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THE RECIPE FOR SUCCESS

่ี ล้ว ยุคทีค
่ นไทยเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเพื่ อจับจ่ายใช้สอย
20 ปีทแ
่ อ
เป็นหลัก และตัวเลือกร้านอาหารทีม
ี ยูแ
่ ทบไม่เหมาะกับการใช้เป็น
่ ง
่ ย การอุบต
ทีน
ั่ พักเพื่อเสพบรรยากาศสบายๆ ให้หายเหนือ
ั ข
ิ น
ึ้ ของ
่ ิ เอ็มโพเรียม มีสว่ นปฏิวต
เกรฮาวด์ คาเฟ่ ทีด
ั วิ ฒ
ั นธรรมการกินอาหาร
นอกบ้านในห้างสรรพสินค้าไปโดยสิ้นเชิง
สัมภาษณ์ ยศยอด คลังสมบัติ ถ่ายภาพ นวลตา วงศ์เจริญ
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จากการเริม
ู้ ลักการบริหาร
่ ต้นแบบงูๆ ปลาๆ ไม่รห
ร้านอาหาร ภาณุ อิงคะวัต และทีมงาน ผลักดันให้
เกรฮาวด์ คาเฟ่ เติบโตติดตลาดด้วยการสร้าง
ประสบการณ์แห่งแบรนด์ที่น่าประทับใจ
ในวาระครบ 20 ปี ของ เกรฮาวด์ คาเฟ่
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น อยู่ ภ ายใต้ Mudman Public
Company Limited ทีมงาน THE STANDARD
ถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ โดยพู ดคุยกับผูอ
้ า� นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และกรรมการกลุ่มบริษัท
เกรฮาวด์ ว่ า อะไรเป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ ที่ ท� า ให้
ประสบการณ์ในร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ เป็นสิ่งที่
คนกรุ ง ถวิ ล หา เมนู น้� า พริ ก ปลาทู ท่ี นี่ เ ข้ า กั บ
้ การรักษา
ไลฟ์สไตล์ของคนรุน
่ ใหม่อย่างไร รวมทัง
่ าพร้อมการขยายสาขาในกรุงเทพฯ
มาตรฐานทีม
่ 6 ปีทแ
่ี ล้ว
และการเปิดประตูสู่ภม
ู ภ
ิ าคเอเชียเมือ
่ า� มาใช้อย่างไร เพื่อไปปักธง
เป็นบทเรียนส�าคัญทีน
ที่ยุโรปโดยเริม
่ ต้นที่ลอนดอนเป็นแห่งแรก
20 ปีที่แล้ว หลังประสบความส�าเร็จในวงการ
โฆษณา คุณเปิดตัว เกรฮาวด์ คาเฟ่ แห่งแรก
อยากทราบที่ ม าของการข้ า มสายมาสู่ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร

จริงๆ ผมพูดหลายครั้งแล้วว่า ตอนที่ผมเรียนจบมา
มีอยู่ 2-3 อย่าง ที่ผมสนุกที่ได้ท�าในชีวิต หนึ่งคือ
โฆษณาซึง่ ได้ทา� ไปแล้วเนือ่ งจากเป็นงานแรก สองคือ
ช้อปปิ้ง ผมเป็นคนสนุกกับการช้อปปิ้ง สนุกกับการ
แต่งตัว แต่ถา้ ถามว่าผมเป็นนักออกแบบแฟชัน่ เลย
หรือเปล่า จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่หรอก แต่สนุกทีจ่ ะอยาก
ท�าเสื้อผ้าให้คนได้ใส่ในสไตล์ที่เราชอบ ตอนนั้น
ตลาดเมืองไทยไม่มีสไตล์เท่ๆ หรือเป็นสตรีทแบบที่
เด็กรุ่นใหม่จะใส่ได้ เลยท�าแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมา
แต่มอี กี อย่างหนึง่ ก็คอื ผมชอบไปนัง่ ร้านกาแฟ
ตามเมืองต่างๆ ทีไ่ ปเทีย่ ว ผมคิดว่ามันเป็นศูนย์กลาง
ของชีวติ คนในแต่ละเมือง ตอนท�าร้านคาเฟ่ครัง้ แรก
เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็นร้านอาหารจริงจังแบบนี้
แค่อยากจะท�าที่ให้คนมาพักผ่อน เมื่อช้อปปิ้งแล้ว
ก็ได้พักผ่อน ได้กินกาแฟ กินขนม กินสแน็กง่ายๆ
แต่ท�าไปท�ามากลายเป็นว่าในช่วงนั้นยังไม่ค่อยมี
ร้านอาหารสไตล์ใหม่ เราก็เลยถือว่าเป็นร้านใหม่
ในการบุกเบิกความเป็นแฟชั่นคาเฟ่ขึ้นมา มันเลย
สนุก พอเริ่มรู้สึกอย่างนั้นก็เลยมีความคิดว่า ถ้าเรา
จะท�าแฟชั่นคาเฟ่ให้เป็นที่ที่คนจะมาแฮงเอาต์กัน
กินกาแฟ กินข้าวเบาๆ จะเป็นรูปแบบอะไรดี ก็เลย
กลายเป็นความสนุกขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง
่ นหรือเปลีย
่ น
การเข้าสู่ธรุ กิจร้านอาหารขับเคลือ
เกรฮาวด์อย่างไร

เปลี่ยนเยอะมากเลยครับ เราเคยอยู่แต่กับแฟชั่น

ผู้คนที่เราคุยด้วยก็จะเป็นคนที่เน้นเรื่องการแต่งตัว
หรือสนุกกับการติดตามแฟชั่น พอเราเปิด เกรฮาวด์
คาเฟ่ กลุม่ แรกทีเ่ ข้ามาคือ คนทีร่ จู้ กั เราในมุมแฟชัน่
จะนัง่ กินกาแฟ กินข้าว อาหารง่ายๆ ใครก็บริโภคได้
ไม่เหมือนเสื้อผ้า ต้องมีขนาดและรสนิยมเรื่องการ
แต่งตัว ซึ่งมันเฉพาะกลุ่มมากกว่า พอปีกไก่อร่อย
ซีซาร์สลัดอร่อย ก๋วยเตี๋ยวห่ออร่อย เพื่อนเรากินได้
เราก็อยากชวนเพือ่ นมากิน แม่เรากินได้กอ็ ยากชวน
แม่มากิน เลยเริ่มขยายวงออกไปได้มากขึ้น คนเริ่ม
กว้างขึ้น
แต่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ก็ยังมีความเฉพาะตัวอยู่
อย่างหนึ่ง อย่างทีพ่ ดู ว่าเราเป็นแฟชั่นคาเฟ่ ฉะนั้นก็
ไม่ใช่ร้านอาหารที่ใครๆ เดินเข้ามา แล้วเขาก็นั่งกิน
ได้ทั่วไป จะมีสไตล์บางอย่างที่ท�าให้บางคนรู้สึกว่า
ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขา ผมเคยพาญาติมาที่ร้าน เขาจะ
รู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขา เป็นที่ของวัยรุ่น แต่จริงๆ
แล้วไม่ใช่เลยนะครับ เพราะวันนีล้ กู ค้าอายุ 50-60 ปี
เยอะมาก และเป็นวัย 50-60 ปี ที่ Young at Heart
นิ ย ามของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ในเมื อ งไทยเป็ น
อย่างไร

จริงๆ เราไม่ได้เป็นร้านอาหารไทยแท้ดว้ ยซ�า้ เราเป็น
แฟชั่นคาเฟ่ที่อะไรก็ได้ที่ก�าลังเป็นกระแส อย่างที่
บอกว่า เราเป็นคาเฟ่ทใี่ ห้คนมานัง่ พัก หลังจากสนุก
กับการช้อปปิ้ง ฉะนั้นการมานั่งพัก เราไม่ได้คิดว่า
เราจะเป็นร้านอาหารไทย ญี่ปุ่น หรือว่าอิตาเลียน
เท่ากับว่าเราอยู่ในที่ที่เห็นผู้คนมากหน้าหลายตา
เดินเข้า-ออก นัง่ พูดคุยกัน เป็นทีท่ เี่ หมือนว่า To See
& To Be Seen
อาหารเป็นส่วนประกอบรอง เป็นส่วนหนึ่งของ
Total Brand Experience ที่คนจะได้รับ จริงๆ เมนู
ในร้านเราหากินทีไ่ หนก็ได้ ก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ เนือ้ เปือ่ ย
ข้าวผัด สลัด ย�า สปาเกตตี แฮมเบอร์เกอร์ เราก็มี
เหล่านี้หาที่ไหนก็ได้ แต่มันมาอยู่ในบรรยากาศ
โดยรวมของเกรฮาวด์ นั่นท�าให้แตกต่าง
เรื่องอาหารที่เราน�าเสนอมีท่ีมาตั้งแต่เกรฮาวด์
แฟชั่นน่ะครับ คือเกรฮาวด์ แปลว่า Basic With A
Twist อันนี้เป็นดีเอ็นเอของเกรฮาวด์เลย เราไม่ได้
ท�าแฟชั่นพิลึกกึกกือมาก เราท�าแฟชั่นเรียบง่ายแต่
มีลูกเล่น มีไอเดียด้านความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่
พอมาท�าอาหารก็เหมือนกันครับ เราท�าอาหารง่ายๆ
แต่มีลูกเล่นที่ท�าให้ดูพิเศษ อย่างที่ผมยกตัวอย่าง
ประจ�า เช่น ข้าวน�้าพริกปลาทู ซึ่งเป็นเมนูที่ยายท�า
ให้ผมกินตั้งแต่เด็ก เขาเห็นผมไม่ค่อยกินเลยท�าให้
มันง่ายขึน้ หยิบทุกอย่างมาผสมแล้วคลุกรวมกันเลย
ผมจ�าได้เลยว่าตอนที่กินรู้สึกว่า “เออ อร่อยดีนะ”
ผมก็เลยเรียกเมนูนี้ใหม่ว่า ‘ข้าวสลัดน�้าพริกปลาทู’
ก็ยังขายดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ยังเป็นที่นิยม
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ต่อคนรุ่นใหม่ เพราะมันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคน
รุ่นใหม่ น่ะครับ คือ ง่าย เร็ว และสะดวก ไม่ต้อง
คิดมาก อย่างข้าวผัดปูเราก็สลับมันเสีย จากจ�านวน
ข้าวเยอะๆ ปูน้อยๆ ก็กลายเป็นปูผัดข้าว ปูเยอะๆ
ข้าวน้อยๆ เป็นลูกเล่นที่กลายเป็นความคุ้นชิน แต่ก็
มีความแตกต่าง
ตอนเปิดตัวร้านแรก ลูกค้าค่อนข้างประทับใจ
กั บ ลู ก เล่ น ในการน� า เสนอแต่ ล ะเมนู ที ม งาน
ค่อนข้างพิ ถีพิถันกับการน�าเสนอเมนูไม่น้อย

เกรฮาวด์เป็นสไตล์แฟชั่นคาเฟ่ หมายถึงสิ่งที่อยู่ใน
ทุกอย่าง คือผมเน้นเรื่องนี้ตลอดว่า แบรนด์ไม่ได้
หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเป็น Total
Experience ของแบรนด์ การที่เราเดินเข้าไปใน
ร้านซูเปอร์แฟชั่นสักแห่ง แล้วก็เดินออกมาด้วยถุง
ทั้งที่เสื้อข้างในเป็นเสื้อสีขาวธรรมดาตัวหนึ่งที่ซื้อ
ทีไ่ หนก็ได้ แต่มนั เป็นความภูมใิ จทีร่ สู้ กึ ว่าเราได้เป็น
ส่วนหนึ่งของแบรนด์นี้ ร้านอาหารก็เช่นกัน การที่
เรานั่งกินกาแฟร้านไหนก็ได้ แต่ท�าไมเราต้องเดิน
ไป 4-5 ร้าน กว่าจะถึงร้านที่เรานั่งแล้วมีความสุข
ก็เพราะร้านนั้นบรรยากาศดี มีพนักงานเสิร์ฟที่ดี
เปิดเพลงเพราะ ดอกไม้สวย พนักงานเสิรฟ์ ดี นีแ่ หละ
คืออะไรหลายอย่างที่ผสมกันแล้วท�าให้กลายเป็น
ประสบการณ์ของแบรนด์นั้นๆ ส�าหรับผม Total
Brand Experience นั้นเป็นสิ่งส�าคัญ
้ และมีสาขา
20 ปีที่ผ่านมา เกรฮาวด์เติบโตขึน
ในเอเชีย คุณมองว่าแบรนด์ประสบความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างไร

ทีจ่ ริงเราไม่ได้มเี ป้าหมายชัดเจนขนาดนัน้ มันเกิดขึน้
จากความสนุกของเรา จริงๆ ต้องขอบคุณคุณแอ๊ว
(ศุภลักษณ์ อัมพุช) ที่พยายามยัดเยียดโลเคชันข้าง
ร้านเสื้อนั้นให้เรา เราไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริการ
ร้านอาหารเลย ผมก็ปฏิเสธอยูเ่ รือ่ ยๆ จนกระทัง่ แก
บอกว่า “ไม่ได้ เธอต้องเปิดนะ ฉันอยากได้รา้ นกาแฟ
ตรงนี้” ก็เปิดแบบงูๆ ปลาๆ ไม่รู้เรื่องเลย
ฟังดูเหมือนจับพลัดจับผลูมาสู่ธุรกิจนี้

เราชอบไปนั่งร้านกาแฟอย่างเดียว แต่เราไม่รหู้ รอก
ว่าจะท�าให้ร้านกาแฟประสบความส�าเร็จต้องท�า
อย่างไร ไม่มีความรู้เลย เปิดร้านตอนแรกนี่แทบจะ
เรียกว่าคนลุกขึ้นยืนด่าที่โต๊ะ “ท�าไมอาหารยังไม่มา
เพื่อนฉันกินกันหมดแล้ว เหลือฉันคนเดียวยังไม่ได้
อาหาร” ตอนเปิดสาขาแรกทีด่ ิ เอ็มโพเรียม ร้านแน่น
มากครับ เพราะมีความแตกต่างที่ชัดเจน ทุกคนก็
อยากมาลอง ผมปิดร้านเลยนะหนึ่งอาทิตย์เพื่อจัด
ระบบภายใน แล้วค่อยเปิดใหม่ ก็คอ่ ยๆ ลงตัวมาจาก
ตรงนั้น

BHANU INKAWAT

ผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และกรรมการกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ ประสบความส� าเร็จจากงานในสายอาชีพโฆษณาตามความชอบส่ วนตัว
ก่อนจะหันมาจับธุรกิจด้านแฟชั่น ด้วยการรังสรรค์แบรนด์เกรฮาวด์ ซึ่งต่อยอดกลายเป็นคาเฟ่ที่ครองใจนักกินมากว่า 20 ปี
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่ี ล้ว ผูบ
20 ปีทแ
้ ริโภคไทยไปเดินห้างสรรพสินค้า
มักมีเป้าหมายคือ การช้อปปิ้ง ขณะทีร่ า้ นอาหาร
ในห้างสรรพสินค้า มักเป็นร้านส�าหรับมื้อง่ายๆ
การเกิ ด ขึ้ น ของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ท� า ให้ ก าร
กิ น ข้ า วนอกบ้ า นของคนไทยกลายเป็ น เรื่ อ ง
เข้าถึงง่ายขึ้น

สมัยก่อนก็จะเป็นร้านที่เข้าไปกินจริง ยังไม่เป็นร้าน
ที่แฮงเอาต์ได้ ปัจจุบันคนมานั่งท�างานในร้านเรา
ยังมีเลยครับ กลายเป็นที่ประชุม นัดเจอกัน ฉะนั้น
ร้านอาหารสมัยนี้ไม่ใช่แค่ร้านอาหาร คือสมัยก่อน
ร้านเขาเปิดกัน 11 โมง ปิดตอนบ่าย 2 แล้วเปิดอีกที
4 โมงเย็นถึง 4 ทุม่ แต่สมัยนีเ้ ขาเปิดกันทัง้ วัน เราเป็น
ร้านแรกๆ ที่เปิดแบบ All Day
้ ตลอดเวลา คุณมองธุรกิจ
ร้านอาหารใหม่เกิดขึน
ร้านอาหารทุกวันนี้อย่างไร

เริ่มแตก Segmentation ออกไปเยอะมาก เมื่อก่อน
ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าร้านหนึง่ ขายทุกอย่าง แต่วนั นี้
ไม่ได้แล้ว เด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบ ชอบกินอาหารเฉพาะ
วันนี้กินปิ้งย่าง พรุ่งนี้กินซูชิอย่างเดียว และต้องไป
หาร้านที่พิเศษเฉพาะด้าน Segmentation เริ่มแตก
ออกไป อย่างเกรฮาวด์ก็ยังถือว่าเป็นร้านที่มีอาหาร
หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกกิน จะมองว่าเราเป็น
ร้านอาหารรุ่นเก่าก็ได้ แต่การที่เราพยายามรักษา
ภาพตัวเองให้ทันสมัย ท�าให้เราดู ‘Young’ ตลอด
เวลา ท�าให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเราไม่ใช่ร้านอาหาร
โบราณจนเกินไป เด็กวัย 16-17 ปี อาจจะมองว่า
ร้านนี้เป็นร้านที่จะมากับพ่อแม่ก็ได้ แต่เด็กที่โตขึ้น
มาอีกหน่อยประมาณ 20 ต้นๆ ผมว่ากลุ่มนี้ก็เริ่ม
มองหาที่ที่จะใช้เป็น Third Place ของเขา คือมีบ้าน
ที่ท�างาน และมีอีกที่หนึ่งที่ไปแล้วเขารู้สึกคุ้นเคย
สบายๆ คนกลุม่ อายุ 20 กว่าปี จะรูส้ กึ ว่าเกรฮาวด์
เป็นทีแ่ บบนัน้ คือรูว้ า่ จะได้รบั อะไร คาดหมายอะไรได้
่ี ล้ว กับทุกวันนีต
้ า่ งกัน
ในเชิงการตลาด 20 ปีทแ
อย่างไร เมื่อโลกเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล

นอกเหนือจากการใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ต่างๆ นานาที่ต้องเปลี่ยนแปลง คอนเซปต์ของการ
สื่อสารเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับ จากเมื่อก่อน
เป็นการพูดจากเราออกไป เดี๋ยวนี้ไม่ได้ ไม่มีใครฟัง
ต้องผ่านบุคคลที่ 3 บุคคลทีก่ ลุม่ เป้าหมายเชื่อและ
เห็นดีดว้ ย การโฆษณาแบบทีเ่ ห็นกันกลายเป็นเรือ่ ง
เอาต์ไปแล้วส�าหรับคนรุ่นใหม่ ทุกคนต้องการมี
ส่วนในการออกความเห็น นี่คือเหตุผลที่คนรีวิว

อาหารกันเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นจะมาเขียนอะไร
หลอกๆ ไม่ได้แล้ว คนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับ คอนเซปต์
ของการสื่อสารเปลี่ยนไปมาก การตลาดวันนี้ถ้าจะ
ถามแค่วา่ ใครคือลูกค้าเรา แค่นไี้ ม่พอ ลูกค้าแบ่งเป็น
ใครบ้าง แต่ละกลุ่มมีความต้องการอะไร มาด้วย
เหตุผลอะไร
นักท่องเที่ยวเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ส�าคัญ พวกนี้
มาเพราะอะไร ต้องท�าอย่างไรเราถึงจะอยู่ในใจเขา
แล้วเลือกเราเวลาเขามาเมืองไทยต้องผ่านอะไรล่ะ
ผ่านรีวิว แล้วไม่รีวิวของเมืองไทย ต้องเป็นสิ่งที่คน
ของเขาเองเขียน ท�าอย่างไรถึงจะเข้าถึงคนเหล่านี้
20 ปีที่แล้ว ไทยมีนักท่องเที่ยว 6-7 ล้านคน
่ วปีละ 30 กว่าล้านคน
ทุกวันนีเ้ รามีนก
ั ท่องเทีย
่ วผลักดันให้ เกรฮาวด์ คาเฟ่ เติบโต
การท่องเทีย
ขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมือง
่ ว Top 3 ของโลกมาตลอด 5 ปี
ท่องเทีย

โอ้โห มากมายครับ ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ตาม
ศูนย์การค้าหลักของกรุงเทพฯ อยู่แล้ว กรุงเทพฯ
เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสนุกกับการช้อปปิ้ง การมา
ใช้ชวี ติ เพราะฉะนัน้ เมือ่ เขามาใช้ชวี ติ ในศูนย์การค้า
ผ่านร้านอาหารก็จะนั่งพักกัน โอเค เขาคงไม่มากิน
เกรฮาวด์ทกุ มือ้ แต่เกรฮาวด์เป็นส่วนหนึง่ ของความ
สนุกในการมาเที่ยวเมืองไทย เพราะเราเป็นแบรนด์
สไตลิชคาเฟ่ทเี่ ขารูส้ กึ ว่าอย่างน้อยต้องมาสักมือ้ หนึง่
เพือ่ มาเสพรสนิยมของคนกรุงเทพฯ เป็นเหตุผลหนึง่
ที่ท�าให้เขาต้องแวะมา
พอเขาเข้ามากันเยอะๆ เริ่มมีการติดต่ออยาก
ให้เราไปต่างประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้ก็ถือเป็น
ส่วนหนึง่ ทีท่ า� ให้เราเปิดประตูสตู่ า่ งประเทศ เริม่ เป็น
แบรนด์ในภูมิภาค แล้วก็ท�าให้เราหันมาพยายาม
สือ่ สารอาหารของเราให้กบั นักท่องเทีย่ วด้วย ฉะนัน้
อาหารไทยก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ลืม ในขณะที่
เด็กรุ่นใหม่พยายามคิดอาหารฝรั่งกัน เพิ่งจะมาสัก
ปีกว่าๆ เองที่อาหารไทยเริ่มเป็นเทรนด์อย่างจริงจัง
ฉะนั้นเราก็ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะนึกถึง
คนไทยคิดถึงเกรฮาวด์ด้วยสปาเกตตี นักท่องเที่ยว
คิดถึงเกรฮาวด์เพราะเป็นอาหารไทย ซึ่งเป็น 2 มุม
ที่ไม่เหมือนกันเลย
การเปิ ด คาเฟ่ ใ นเมื อ งไทยอาจจะเป็ น เรื่ อ ง
บังเอิญ แต่การขยายสาขาไปในเอเชียมีการ
วางแผนที่จริงจังกว่านั้นอย่างไร

จริงๆ เสื้อผ้ามันไปก่อนหน้านั้นแล้ว เราก็รู้สึกว่า

เสื้อผ้าไปได้ อาหารก็ต้องไปได้ แล้วยิ่งมีคนมาจีบ
ให้ไปเยอะด้วย แต่อาหารนี่เปิดตัวยากกว่าเสื้อผ้า
เยอะนะ จ�าเป็นที่จะต้องมีพาร์ตเนอร์ที่เราไว้ใจว่า
จะช่วยบริหารจัดการให้เราได้ กว่าจะเปิดร้านแรกได้
ก็ 10 กว่าปีนะครับ กว่าจะเจอพาร์ตเนอร์ที่เรารู้สึก
ยินดีที่จะร่วมงานด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่
ยากกว่าเยอะ แต่พอเปิดแล้วประสบความส�าเร็จ
คราวนี้เลยยิ่งต่อยอดไปเรื่อยๆ หลายคนที่เจอผม
วันนี้กลับกลายเป็นว่าเขาอาจไม่เคยกินเกรฮาวด์ที่
กรุงเทพฯ เขาไปกินที่ฮ่องกงแล้วติดใจก็มี
อาหารทีเ่ สิรฟ
์ ในสาขาต่างประเทศเป็นแบบเดียว
กับที่หากินได้ในกรุงเทพฯ ไหม

จริงๆ เราใช้อาหารแบบเดียวกันทุกอย่าง เพียงแต่
เราต้องรูต้ วั เองว่าเวลาเราไปต่างประเทศเราจะไม่ใช่
คนเดิม 100% เพราะที่กรุงเทพฯ เราเป็น Trendy
Fashion Cafe เราอยากเสิรฟ์ อะไรก็ตามทีน่ า� แฟชัน่
แต่เวลาเราไปอยู่ที่โน่น พอเขารู้ว่ามาจากเมืองไทย
สิง่ แรกทีเ่ ขาถามคือ “So you’re a Thai restaurant?”
ตรงนี้มันจ�ากัดตัวตนหรือมาบีบกรอบตัวตนของเรา
มากขึ้น ท�าให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่า ถ้าเรา
ต้องเป็นร้านอาหารไทยจริงๆ จะเป็นร้านแบบไหน
ที่แตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไปในฮ่องกงหรือ
เมืองจีน
นั่นท�าให้เราต้องกลับมาท�าการบ้านเยอะมาก
เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว เราเปิดร้านที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรก
เราก็ได้ค�าตอบ ตอนนั้นสตรีทฟู้ดยังไม่เป็นที่นิยม
เพิ่งมาบูม 3-4 ปีหลังนี่เอง เมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว ยังไม่มี
ใครพูดถึง แต่เราพูดว่าเราคือ Thai Street Food
Cafe เนื่องจากเกรฮาวด์เป็นคนพื้นๆ ง่ายๆ อยู่แล้ว
เราจึงน�าความง่ายจากสตรีทฟู้ดของอาหารไทย
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วชอบมาใส่หา้ งฯ ใส่รา้ น ใส่จานชาม
สวยงาม แล้วน�าเสนอกับผูบ้ ริโภค ท�าให้เขายอมจ่าย
จาก 50 บาท เป็น 200 บาท เพราะเราเป็นสตรีทฟู้ด
ที่มีสไตล์นั่นเอง
นอกจากเมื อ งไทยจะเป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น แล้ ว
อาหารไทยเมนูหลักมักติดอันดับในการส� ารวจ
ความคิดเห็นของคนทั่วโลกเสมอ ร้านอาหาร
น่าจะได้ผลดีจากเรื่องนี้ไม่น้อย

ผมว่าเมือ่ ถึงจุดอิม่ ตัวของ Globalization ความเห่อ
ฝรั่งทั้งหลายแหล่ คนก็หันมาสู่สิ่งที่เป็นพื้นเพหรือ
เรียบง่าย เหมือนกระแสนิตยสาร Kinfolk ในรอบ
ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา หันไปหารากเหง้าของเราเองมากขึน้

“ตอนท�าร้านคาเฟ่ครั้งแรก เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็นร้านอาหารจริงจังแบบนี้ แค่อยากจะท�าที่ให้
คนมาพั กผ่ อ น เมื่ อช้อปปิ้งแล้วก็ไ ด้พั ก ผ่ อ น กิ นกาแฟ กิ นขนม กิ นสแน็ ก ง่ ายๆ แต่ ท�า ไปท�า มา
กลายเป็นว่าในช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีร้านอาหารสไตล์ใหม่ เราก็เลยถือว่าเป็นร้านใหม่ในการบุกเบิก
ความเป็นแฟชั่นคาเฟ่ขึ้นมา มันก็เลยสนุก”
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่ อย่างทีพ
่ ู ดว่าเราเป็นแฟชัน
่ คาเฟ่ ฉะนัน
้ ก็ไม่ใช่
“แต่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ก็ยง
ั มีความเฉพาะตัวอยูอ
่ ย่างหนึง
ร้านอาหารที่ใครๆ เดินเข้ามาแล้วก็นั่งกินได้ทั่วไป จะมีสไตล์บางอย่างที่ท�าให้บางคนรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ท่ี
ของเขา”

ไปสู่ความเป็นชีวิตที่ต้องค้นหา นั่นคือเหตุผลที่เกิด
กระแสความเคลือ่ นไหวใหม่ขนึ้ มา ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ ง
อาหารอย่างเดียว
คนเริ่มรู้สึกว่า ดีใจจังที่รู้ว่าเชียงใหม่สนับสนุน
ให้เด็กใส่ชดุ ม่อฮ่อมไปโรงเรียนวันศุกร์ หรือเราเริม่ ไป
ท่องเที่ยวเมืองรองที่ไม่ใช่ลอนดอนหรือนิวยอร์ก
ไปหลวงพระบาง บาหลี เมืองที่มีวัฒนธรรมหรือ
มีการค้นพบใหม่ ท�าให้คนไทยหันมากินอาหารไทย
มากขึน้ กินอาหารไทยแบบต้นต�ารับมากขึน้ เริม่ หัน
มาอยากกินฝีมือบ้านๆ มีสูตรเคล็ดลับอะไร เราเริ่ม
รู้สึกว่าร้านอาหารไทยที่มีสไตล์เริ่มมีความพิถีพิถัน
เพราะมันส�าคัญ เป็น Total Experience อีกนัน่ แหละ
บรรยากาศเอย เพลงเอย วิธจี ดั ร้าน มีความเป็นไทย
ที่มีรสนิยมมากขึ้น คนก็เริ่มให้ความสนใจตรงนี้
นีค่ อื ทีม่ าของท�าไมอาหารไทยในเมืองไทยถึงเริม่ ฮิต
กันมากขึ้นเรื่อยๆ
่ งน่าตืน
่ ตาตืน
่ ใจไหมทีเ่ รา
ในแง่ผบ
ู้ ริโภค เป็นเรือ
มีตัวเลือกมากขึ้น

แน่นอนครับ ท�าให้อตุ สาหกรรมร้านอาหารตืน่ ตัวขึน้
ความแปลกใหม่ทที่ า� ให้การบริโภคอาหารมีมากขึน้
ด้วยโอกาสทีม่ ากขึน้ การพาแขกไปร้านอาหารเราก็มี
ตัวเลือกที่ไม่ใช่ร้านเดิมที่น่าเบื่ออีกต่อไป เขาเริ่ม
มองหาอะไรใหม่ๆ ที่จะพาแขกไปกินได้ แล้วไม่ใช่
เกิดในเมืองไทยอย่างเดียว เมืองนอกก็ก�าลังเกิดขึ้น
อาหารไทยไม่ใช่แค่แกงเขียวหวานอีกต่อไป มีร้าน
ที่โด่งดังมาก ที่อังกฤษขายอาหารอีสานอย่างเดียว
ผมเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องมีร้านอาหารใต้เกิดขึ้น
แน่นอน ตอนนีก้ า� ลังฮิตอาหารอีสานกันมาก ฝรัง่ เป็น
พ่อครัวและเจ้าของร้าน มาฝึกท�าอาหารที่อีสาน
ไปเปิดร้านขายไก่ย่าง ส้มต�า โดยคนในร้านเป็นฝรั่ง
กันหมดกระทั่งพนักงานเสิร์ฟ
ถ้ า มองในแง่ ก ารลงทุ น ความนิ ย มที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ของอาหารไทยท� า ให้ ต อนนี้ เ หมาะกั บ การไป
เปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศหรือไม่

มีสว่ นครับ เพราะตอนนีอ้ าหารไทยก�าลังเป็นทีน่ ยิ ม
มากในอังกฤษ อาหารอันดับหนึ่งที่ไม่ใช่อาหารฝรั่ง
หรือ Western Food อย่างอินเดีย ที่รองลงมาคือ
อาหารไทยแล้ว จีนหรือญี่ปุ่นก็ยังไม่ใช่ แล้วผมเพิ่ง
กลับมาจากฮ่องกง ร้านอาหารไทยเปิดใหม่กันเต็ม
ไปหมด เป็นร้านเก๋ๆ ด้วย ไม่ใช่ร้านดาดๆ ทั่วไป
ตามไชน่าทาวน์ แต่ขึ้นห้างและคนจีนเป็นเจ้าของ
เพราะเขาเห็นโอกาส เห็นว่าก�าลังเป็นที่นิยม

ท�าไมเราถึงเลือกลอนดอนเป็นที่แรกในการไป
ปักธงที่ยุโรป

คือตอนนี้เราเปิดในเอเชียพอสมควรแล้ว ก็รู้สึกว่า
การจะโตในยุโรป ทางมัดแมนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของเกรฮาวด์มองว่า เกรฮาวด์มศี กั ยภาพทีจ่ ะเติบโต
ไปเป็น Global Brand ได้ ไม่ใช่แค่ขยายไปเรื่อยๆ
เขาก็ท�ากลยุทธ์ขึ้นมาเลยว่า เราจะรอให้มันค่อยๆ
โตเองไม่ได้ เราต้องไปแบบเดินหน้ารุกตลาดไปเลย
ถึงเวลาไปปักหลักที่ยุโรปได้แล้ว ทีนี้ที่ยุโรป ในบาง
ประเทศอย่างฝรั่งเศสนี่ ยากมากในการที่เราจะไป
เปิดตัวเริม่ ต้นทีน่ นั่ แล้วภาษา การจ้างคน การพูดจา
กับคน การสื่อสารอะไรเยอะแยะไปหมด อังกฤษ
อย่างน้อยเอาอยู่ที่สุด
แต่นอกจากนัน้ อังกฤษเป็นผูน้ า� เทรนด์ของโลก
ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราเปิดตัวที่ลอนดอนส�าเร็จ
มันท�าให้เห็นเลยว่าทีไ่ หนก็นา่ จะไปได้ เพราะฉะนัน้
เราถือว่าเราไปท�าที่ลอนดอนให้เป็นโชว์เคสก่อน
คล้ายกับทีเ่ ราท�าทีก่ รุงเทพฯ ครับ เราถือว่าลอนดอน
เป็นกรุงเทพฯ ของเรา ถ้าท�าให้ประสบความส�าเร็จ
เดี๋ยวเบอร์ลินหรือสแกนดิเนเวียอาจจะสนใจก็ได้
คนแถบนั้นชอบเมืองไทยมาก แล้วคุ้นเคยกับความ
เป็นไทยมาก
ทีมงานได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ในการ
่ ะสามารถ
สร้างแบรนด์ตลอด 20 ปีทผ
ี่ า่ นมา ทีจ
น�ามาใช้กับการบุกยุโรปในครั้งนี้

ด้วยความที่ชื่อแบรนด์เราติดตลาดไปแล้ว เราไป
ลอนดอนครั้งนี้ด้วยความกลัว ไปด้วยความระวัง
เพราะลอนดอนเป็นเมืองเก๋ไก๋ เป็นผู้น�าเทรนด์โลก
ถ้าหากท�าตัวเป็นบ้านนอกเข้ากรุง ผลคือเสร็จแน่
เพราะคนอังกฤษเป็นคน Sophisticated ล�า้ ลึกมาก
ทันสมัย และเร็วต่อเทรนด์ ฉะนั้นเราจะไปหลอก
เขาไม่ได้ ทุกอย่างที่จะท�าเราต้องคิดหมดเลย มีคน
บอกผมว่า “ไม่ต้องคิด ท�าไปเลย” ผมบอกไม่มีทาง
คือหนึ่ง อย่างที่พูด อยู่ที่กรุงเทพฯ สบายๆ เรารู้จัก
กรุงเทพฯ โตมาในเมืองนี้ แฟนคลับเราเยอะแยะ
แต่เราไปอยู่ที่โน่นเราเท่ากับศูนย์
ยากกว่าการขยายตัวไปในภูมิภาคอย่างไร

ในฮ่องกงเราไม่ได้เป็นศูนย์นะครับ เราไปแบบมีทมี่ า
ที่ไป นักท่องเที่ยวมาเมืองไทย มาเที่ยว ซื้อเสื้อผ้า
มากินข้าวร้านเราเยอะ การ์ดเมมเบอร์ของเราเป็น
ชาวฮ่องกง ชาวสิงคโปร์ และชาวเกาหลีเยอะมาก
แต่ที่โน่นต่างแดนจริงๆ เราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุง
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เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย เราต้องเริ่มท�าความเข้าใจ
ผมไปอั ง กฤษ เรี ย นจบที่ อั ง กฤษ ผมเที่ ย ว
อังกฤษบ่อยมาก แต่ผมไม่เคยกินอาหารไทยที่น่ัน
ไม่เคยคิดว่าต้องกิน เราไปที่นั่น ก็ไปเที่ยว กินนั่นนี่
ที่มันทันสมัย แต่ครั้งหลังๆ นี้ ผมกินแต่อาหารไทย
อยากไปรู้จักว่าตลาดมันเป็นอย่างไร ถึงได้รู้ว่าเป็น
อาหารยอดนิยมอันดับที่ 2 หรือได้รู้ว่ามีร้านอาหาร
อีสานโดยฝรั่งเปิดให้บริการ มีร้านขายอาหารเหนือ
และพม่า ท�าอาหารอยู่ในหม้อดิน ไม่เคยคิดว่าฝรั่ง
จะเข้าใจ แต่กลับกลายเป็นอาหารแปลกใหม่ทใี่ ครๆ
ก็สนใจ อย่างที่เคยพูดว่า Kinfolk, Slow Life หรือ
Back to Basics ก�าลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ท�าให้
คนสนใจอยากได้อะไรแปลกใหม่หาทีเ่ มืองเขาไม่ได้
วัฒนธรรมหรือไลฟ์สไตล์พวกนีจ้ งึ เป็นทีส่ นใจมากๆ
ในหมู่คนลอนดอนยุคนี้
ตรงนี้ท�าให้เราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า
เกรฮาวด์จะไปในรูปแบบไหน เพราะเกรฮาวด์กไ็ ม่ใช่
อาหารไทยแท้ หรือไทยแบบท้องถิ่นจริงๆ เราเป็น
ไทยโมเดิร์น ท�าอย่างไรที่เกรฮาวด์จะไปแล้วเขาไม่
สับสน เพราะส�าหรับผมค�าว่า Twist ที่ใช้อยู่ประจ�า
กับค�าว่า Fake มันใกล้กนั มาก เส้นแบ่งมันบางมาก
ถ้าหากคุณไปไม่ดี เขาจะบอกคุณทันทีเลยว่า นี่คือ
Fake Thai Food
่ ุด
อาหารหรือการสร้างการรับรูเ้ ป็นโจทย์ยากทีส

ทุกอย่างครับ ผมเปลี่ยนจากคอนเซปต์แฟชั่นปกติ
ให้กลายเป็น Modern Bangkok Cafe ค�านี้ที่โน่น
ยังไม่ค่อยใช้กัน จะใช้ค�าว่า Street Food เราถือว่า
เราเป็นอย่างนั้นจริงๆ เป็นคนแฟชั่นของกรุงเทพฯ
หยิบจับอะไรเป็นแฟชั่น เราก�าลังจะหยิบความเป็น
กรุงเทพฯ สมัยใหม่ให้คนลอนดอนได้รู้จัก ดังนั้น
ตั้งแต่ร้านไปจนถึงการตกแต่งก็จะมีความเป็นไทย
มากกว่าที่กรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ได้เป็นไทยแบบมีตัว
แกะสลักเป็นหุ่นไหว้แบบนั้น จะมีความเป็นอาร์ต
มากขึ้น ยูนิฟอร์มเปลี่ยนไป เป็นแฟชั่นมากขึ้น โก้
และร่วมสมัยมากขึ้น จานชามและวิธีการน�าเสนอ
เหมือนกัน อย่างที่บอกว่า ถ้าเราเดินสะโหลสะเหล
เข้าไปโดนตีหัวแน่
เราหันกลับมาดูเมนูใหม่ แล้วเราก็มานั่งนิยาม
ตัวเอง ถ้าเราจะเป็นแบรนด์ Modern Bangkok Cafe
เขาจะมองอาหารเราอย่างไรบ้าง มีอาหารอยู่ 2 อย่าง
ที่เราจะหยิบไปให้เขา หนึ่งคือ Thai Food With
A Modern Twist เช่น เอาส้มต�ามาเติมเครือ่ งปรุงฝรัง่
หรือเอาแกงเลียงใส่ผักฝรั่งเข้ามา กับ Western
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“เกรฮาวด์ แปลว่า Basic With A Twist อันนี้เป็นดีเอ็นเอของเกรฮาวด์เลย เราไม่ได้ท�าแฟชั่น
พิ ลึกกึกกือมาก เราท�าแฟชั่นเรียบง่ายแต่มีลูกเล่น มีไอเดียด้านความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ พอมาท�า
อาหารก็เหมือนกันครับ เราท�าอาหารง่ายๆ แต่มีลูกเล่นที่ท�าให้ดูพิเศษ”

Food With A Thai Twist เหมือนเครือ่ งหมายการค้า
ของเกรฮาวด์ที่กรุงเทพฯ อยู่แล้ว เช่น เอาสปาเกตตี
มาผัดชะชะช่า ผัดขีเ้ มา อย่างทีเ่ ราท�าอยูท่ กี่ รุงเทพฯ
อันนี้รับรองว่าไม่มีร้านอาหารไทยในลอนดอนท�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
ใส่ลูกเล่นแบบไทยก็จะเหมือนส่วนที่เราจะทดลอง
ดูก่อนว่ามันจะให้ผลลัพธ์ดีแค่ไหน
คาดหวังต่อสาขาแรกของ Modern Bangkok
Cafe ในยุโรปที่ลอนดอนอย่างไร

เป้าหมายคือต้องส�าเร็จ 100% จะไปถึงหรือเปล่า
ก็อีกเรื่อง แต่เรามีความหวังแน่วแน่ เพราะร้านไทย
ที่ประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะที่ผมยกตัวอย่าง
ก็ต้องจองกันเป็นอาทิตย์ เราก็หวังว่าเราจะได้รับ
ความนิยมเหมือนกัน
มี อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ผ มท้ า ทายชาวลอนดอนคื อ
เรือ่ งเมนู ปกติเมนูของคนลอนดอนห้ามมีรปู เด็ดขาด
ร้านไหนเมนูมรี ปู นีเ่ ชยสะบัดเลย ก็จะกลายเป็นร้าน
อาหารจีนในไชน่าทาวน์ไปทันที คนลอนดอนชอบ
อ่านแล้วจินตนาการเอาเอง ยิ่งอาหารต่างชาติเก๋ๆ
อาหารตะวันออกกลาง อาหารเมดิเตอร์เรเนียน
เมนูจะมีแค่ตัวอักษรเขียนอธิบายเท่านั้น แต่ผมมี
ความคันอยูอ่ ย่างหนึง่ เพราะเมนูของเราทีก่ รุงเทพฯ
ถือว่าสวยมาก เราแตกต่าง ฉะนั้นเราขอเสี่ยงโดย
ให้คนอังกฤษบางคนดู เขารู้สึกว่าไม่เคยมีอย่างนี้
มาก่อน แล้วถ้าเราเป็นร้านแรกที่ท�าแบบนี้ก็อาจ
เวิร์กก็ได้ คงไม่ดูเป็นร้านจีน เพราะในแง่โปรดักชัน
เราทุ่มทุนเต็มที่ เราให้ความส�าคัญกับความเป็น
ศิลปะ ภาพ และสไตล์ ทุกอย่างใหม่หมด ก็เลยเป็น
อะไรอีกอย่างที่ผมสนุกกับการเฝ้าดูอยู่ว่าจะเวิร์ก
ไหมนี่แหละครับ
ในเมืองไทยเราเป็นแบรนด์ดัง แต่ท่ีลอนดอน
เราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร

ผมยอมรับว่า เราพึ่งผู้รู้ที่เป็นคนพื้ นที่ เยอะมาก
เพราะถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นคนนอกที่เข้าไปอยู่ดี

เราไม่รู้จักที่นั่นดีหรอก แม้กระทั่งโลเคชัน สิ่งแรกที่
ผมรูต้ งั้ แต่ตอนแรกทีไ่ ปเดินด้อมๆ มองๆ หาโลเคชัน
คือมีคนพูดว่า “ห้ามอยูร่ มิ ถนนใหญ่เด็ดขาดเลยนะ”
ถ้าอยู่ถนนใหญ่คุณเชยทันที คุณจะเป็นร้านอาหาร
แบบแมสทันที เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการรูปแบบ
ของร้านเก๋จริงๆ คุณต้องไปอยูถ่ นนด้านหลัง ต้องไป
อยู่ในซอย เดี๋ยวเขาจะมาหาคุณเอง แล้วท�าให้เป็น
ร้านเล็กๆ ก็พอ เดีย๋ วคิวจะมา เมือ่ ไรมีควิ นัน่ แสดงว่า
คุณประสบความส�าเร็จแล้ว
เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลย ถ้าเราดุ่มๆ เข้าไป
เราก็คงจบเลย มาคิดดูกรุงเทพฯ ก็เป็นอย่างนั้นนะ
ใช่ ไ หมครั บ ร้ า นอาหารสมั ย นี้ ถึ ง ได้ ม าอยู ่ ถ นน
สุขุมวิทซอยนั้นแยกโน้นนี้ คนที่มากลุ่มแรกก็คือ
นักเสาะหา พวกฟูด้ ดีท้ งั้ หลายจะรูส้ กึ ว่าเขาไม่ได้กนิ
ตามร้านแมสทั่วไปริมถนน เป็นเรื่องของความรู้สึก
ทีเ่ ราต้องเรียนรู้ เป็นส่วนหนึง่ ของ Total Experience
คือให้เป็นร้านอาร์ตๆ เท่ๆ เฉพาะกลุ่มก่อน ตอนต้น
ที่เราต้องการวางจุดยืนของเรา แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆ
ขยายออกไป ถ้าจะไปแนวนัน้ เราจะพูดกับคนทีน่ นั่
อย่างไร นี่ก็มาเรื่องการสื่อสารแล้ว ซึ่งในเมืองไทย
เรือ่ งนีเ้ ราถนัด ทีมเราเพียบพร้อม Know-How เพียบ
เราจบโฆษณากันมาเยอะมาก แต่พอไปทีล่ อนดอน
เราต้องตีลังกากลับหลังเลย ถ้าหากไทยไปทางขวา
ลอนดอนก็ไปทางซ้าย ใครที่ซื้อโฆษณาลงเฟซบุ๊ก
หรือหากจะท�าอะไรที่เกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลแนวนี้
คุณกลายเป็นร้านเชยทันที กลับกันเลยครับ
เพราะฉะนั้นคุณต้องให้คนพูดกันเอง ห้ามไป
หลอกล่อเพือ่ ให้เขาเห็นหรือรูจ้ กั ร้านเรา นัน่ ผิดทันที
โห! เอาล่ะสิ คราวนี้เรื่องใหญ่ ท�าอย่างไรจะให้คน
ใช้วธิ บี อกกันปากต่อปาก แล้วต้องห้ามโปรโมตก่อน
นักข่าวจะรู้ ถ้าร้านนี้ถูกพูดถึงเยอะ นักข่าวจะไม่ไป
แล้วเขาจะไม่เขียนถึงเลย สิ่งส�าคัญที่สุด ของที่นั่น
ก็คือ ให้นักข่าวเก่งๆ นักข่าวที่มีชื่อเสียงเขียนถึงเรา
ให้ได้ มันกลับตาลปัตรหมดเลยนะ จากที่กรุงเทพฯ
แล้วเราดันมาเปิดช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่
ทุกคนลาพักยาวกันแล้ว แต่ก็มีวิธีที่เราต้องเรียนรู้
เจาะลึกขุดรายละเอียดกันเยอะมากกว่าจะเรียนรูว้ า่
เราควรจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร ทุกอย่างคือโจทย์
ที่ท้าทาย เป็นความรู้ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และการ
ตลาดใหม่ พวกนี้มันยากหมดเลยนะ แล้วมันใหม่
ทุกอย่างเลยครับ
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นอกจากที่คุณเล่าถึงเรื่องวัฒนธรรมการกิน
ที่ลอนดอนแล้ว Dining Scene ที่ลอนดอนกับ
กรุงเทพฯ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

วันนี้คนรุ่นใหม่กล้าลองของใหม่เยอะขึ้น เมื่อก่อน
ลอนดอนเป็นเมืองที่อาหารน่าเบื่อที่สุด ตั้งแต่สมัย
ที่ผมเรียนหนังสืออยู่ลอนดอนนะครับ ช่วงนั้นฝรั่ง
ไม่กล้าลองอะไรเลย แต่วันนี้ไม่ใช่ ยุคนี้เส้นของ
วัฒนธรรมมันเปลี่ยน มันบางลงไปเยอะ ข้ามเส้น
กินโน่นนี่ตลอดเวลา การเดินทางท่องเที่ยวก็ช่วย
ตอนนี้คนใช้เงินเดินทางเยอะที่สุด ฉะนั้นการที่ได้
แบกเป้มาที่นี่แล้วได้มาสัมผัสที่ต่างๆ มากขึ้นเป็น
เรื่องดี ร้านที่ผมบอกว่าขายอาหารอีสานชื่อ ‘ส้มซ่า’
ผมก็ไปนั่งกิน มีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลย ผมอยากรู้ว่าฝรั่ง
กินปลาร้าได้อย่างไร เลยถามโต๊ะข้างๆ ได้ความว่า
เคยหิ้วเป้มาอีสานกันหมดแล้ว เคยได้สัมผัสอาหาร
อีสานอย่างจริงจังมาแล้ว ถึงได้กล้าพูดว่า นีแ่ หละคือ
Thai Authentic Food จริงๆ
เขาเริม่ จากการเป็นผูน้ า� ทางความคิดทีล่ อนดอน
แล้วพวกนี้มักจะเป็นพวกฟู้ดดี้ ช่างกิน มีแฟนคลับ
หรือสาวกกระจายออกไป ตรงนี้ถ้าเราท�าให้พวก
ฟู้ดดี้หรือแฟนคลับยอมรับเราก่อน มาทดลองแล้ว
ยอมรับเราก่อนได้ ยอมรับว่าเราเป็นตัวจริง ค�าว่า
‘ตัวจริง’ เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับคนลอนดอน
คุณจะเป็นเชฟอาหารฟิวชันอะไรก็ได้ แต่คุณต้อง
เป็นตัวจริง ถ้าหากคุณพิสจู น์ให้เขาเห็นได้วา่ คุณคือ
ตัวจริง แสดงว่าคุณท�าได้แล้ว ต้องท�าให้เขาเห็น
ให้ได้ว่าเราไม่ได้มาเล่นๆ เราเป็นตัวจริง เอาจริง
ซีเรียสกับการมาที่นี่ เรามีของดีที่จะให้เขาจริงๆ
แต่ผมว่านี่ไม่ใช่แค่ลอนดอนอย่างเดียวแล้ว
ที่เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง หรือฮ่องกง ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน
ฉะนั้นเราต้องท�าให้พวกนี้รู้ว่า เราไม่ได้ทา� ตามใคร
เรามีที่มาที่ไปจริงๆ
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ราวกับเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นาน นับแต่ เกรฮาวด์ คาเฟ่
สาขาแรกเปิดประตูให้บริการ และสร้างปรากฏการณ์
่ าพร้อมสไตล์ซง
่ึ ไม่จาํ เพาะ
ร้านอาหารรูปแบบใหม่ ทีม
อยู่เพี ยงในจานอาหาร ตลอด 2 ทศวรรษ ที่เปิดให้
บริการ เกรฮาวด์ คาเฟ่ คงความทันสมัย เปี่ ยมพลัง
ของคนรุน
่ ใหม่เสมอ เวลา 20 ปีทเี่ ลยผ่าน เป็นเพียง
้ เพื่ อตอกยํา้ ให้ดเี อ็นเอของแบรนด์
ตัวเลขทีเ่ พิ่ มขึน
แข็งแรงมากขึ้นในทุกๆ วัน
่ คาเฟ่ยง
จากยุคแฟชัน
ั เป็นของใหม่มาสูย
่ ค
ุ ดิจท
ิ ล
ั
ที่เจ้าของร้านอาหารกรุยทางสู่ ธุรกิจด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์น่าตื่นตาตื่นใจ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ได้ผ่าน
บททดสอบแห่งกาลเวลา และยืนหยัดในฐานะร้าน
อาหารในเครือเดียวกับแบรนด์แฟชั่นที่มีฐานแฟน
่ เกรฮาวด์ขยายตัวไปเมือ
่
้ ในเมืองไทยและเอเชีย ซึง
ทัง
6 ปีที่แล้ว
หากจะตั้งคําถามสําคัญว่า อะไรทําให้ผู้บริโภค
ยังคงเลือก เกรฮาวด์ คาเฟ่ เป็นจุดมุง
่ หมายในการ
้ หนึง
่ ประสบการณ์ทผ
่ี บ
กินอาหารสักมือ
ู้ ริโภคได้จาก
การมาเยือนน่าจะเป็นคําตอบสั้ นๆ แต่ได้ใจความ
จากปากของ ภาณุ อิงคะวัต ผู้อํานวยการฝ่าย
สร้างสรรค์ และกรรมการกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์

หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2523 เกรฮาวด์ภายใต้การ
กุมบังเหียนของ ภาณุ อิงคะวัต ได้เปิดตัวครั้งแรก
ในฐานะแบรนด์แฟชัน่ ส�าหรับสุภาพบุรษุ ด้วยแนวคิด
Basic With A Twist เรียบเท่แต่แฝงด้วยไอเดียสนุกๆ
เป็นสตรีทแฟชัน่ ทีจ่ บั ต้องได้จริง นับเป็นปรากฏการณ์
ทางเลือกใหม่ของแฟชั่นที่เข้ามาเติมไลฟ์สไตล์ของ
คนรุ่นใหม่ให้สนุกสนานขึ้น ถัดมาอีก 10 ปี เสื้อผ้า
ส�าหรับสุภาพสตรี พร้อมด้วยเครือ่ งหนัง แอ็กเซสซอรี
ต่างๆ ได้ฤกษ์เปิดตัวสู่โลกแฟชั่นเมืองไทย
และเช่นเคย ดีเอ็นเอของแบรนด์ทวี่ า่ ด้วยความ
เรียบโก้แต่แฝงงานดีไซน์สนุกๆ ยังคงสะท้อนเต็มเปีย ม
ในทุกองค์ประกอบ
จากความส�าเร็จในวงการโฆษณา และข้ามสายมา
สูก่ ารเป็นผูป้ ลุกปัน แบรนด์เสือ้ ผ้าส�าเร็จรูปทีโ่ ดดเด่น
ในแวดวงแฟชัน่ ไทย ภาณุใช้ความชอบส่วนตัวในการ
เปิดตัว เกรฮาวด์ คาเฟ่ ที่ดิ เอ็มโพเรียม ในปี 2540
โดยไม่รวู้ า่ จะบริหารอย่างไรจึงจะประสบความส�าเร็จ
สิง่ หนึง่ ทีภ่ าณุและทีมงานตระหนักดีคอื การสร้าง
ประสบการณ์แห่งแบรนด์ (Total Brand Experience)
เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งยวดยิ่งกว่าอาหารที่เสิร์ฟเสียอีก

Another Hound

เกรฮาวด์ คาเฟ่ ก�าหนดตัวตนว่าเป็นแฟชัน่ คาเฟ่
แห่งแรกของไทย สะท้อนจิตวิญญาณแห่งเมืองใหญ่
อย่างกรุงเทพมหานคร ที่ศิลปวัฒนธรรมจากชาติ
ต่างๆ ไหลเวียนแลกเปลี่ยนกันอย่างมีสีสัน และเมื่อ
ผสมผสานด้วยแนวคิด Basic With A Twist ก็ท�าให้
เพียงไม่นาน เกรฮาวด์ คาเฟ่ ได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว
Total Dining Experience คือสิง่ ที่ เกรฮาวด์ คาเฟ่
มอบให้ผมู้ าเยือน โดยประสบการณ์กนิ อาหารทีแ่ ฝง
รูปแบบการใช้ชวี ติ ทีน่ า่ สนใจไม่ได้สะท้อนอยูใ่ นจาน
อาหารเท่านัน้ หากแต่ถา่ ยทอดผ่านทุกองค์ประกอบ
ของร้าน การตกแต่ง บรรยากาศร้าน ดอกไม้ที่เลือก
มาประดับ เครื่องแบบพนักงาน ตลอดจนคุณภาพ
ของการบริการ
แน่นอนว่าเมือ่ เป็นร้านอาหาร องค์ประกอบหลัก
ทีบ่ อกตัวตนได้ดที สี่ ดุ ก็คงหนีไม่พน้ รายการอาหารที่
น�าเสนอ เมนูของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ มาพร้อมเรื่องราว
ที่ท�าให้แต่ละจานน่าสนใจ คุณไม่สามารถเจอเมนู
อาหารทีม่ ที มี่ าจากความหิวยามดึกจนต้องค้นตูเ้ ย็น
และน�าสิ่งที่เจอมาปรุงอาหารแบบไม่มีสูตร หรือไม่
อาจหาข้าวผัดไข่งา่ ยๆ สูตรคุณยายทีบ่ า้ น รวมไปถึง
เมนูทพี่ ลิกแพลงจนอร่อยสุดๆ และอยากแบ่งปันให้
คนอืน่ ได้กนิ บ้าง แต่เมนูแบบนัน้ คุณหาได้ที่ เกรฮาวด์
คาเฟ่ ความมีเอกลักษณ์ทชี่ ดั เจนนีเ้ องท�าให้แบรนด์
เกรฮาวด์เข้มแข็ง และน�าไปสู่การขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง
ไม่เพียงแต่การขยายสาขาภายใต้ชื่อ เกรฮาวด์
คาเฟ่ ตามย่านกลางเมือง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
คนเมืองเท่านัน้ หากแต่ในปี 2548 ยังเปิดตัวแบรนด์
น้องใหม่ในชื่อ ‘Another Hound’ ทีส่ ยามพารากอน
ตามมาด้วยสาขาที่ ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล
เอ็มบาสซี ในเวลาต่อมา โดยน�าเสนอกลิน่ อายเอเชีย
ผสมเสน่ห์ความอร่อยแบบอิตาเลียนที่เครื่องเทศ
มีความจัดจ้านคล้ายคลึงกัน กลายเป็นเมนูพิเศษ
เสิรฟ์ ในบรรยากาศโก้หรู แต่ไม่ทิ้งอารมณ์เก๋ไก๋

ปี 2550 แบรนด์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของ
เมืองใหญ่เดินทางมาไกลถึงขวบปีที่ 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
นอกกรุงเทพฯ คือ หัวหินและพัทยา ทีเ่ หลือสยายปีก
สู่ต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นมหานครใหญ่ที่เปียม
ด้วยสีสนั และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เกรฮาวด์ คาเฟ่ สาขาต่างประเทศเปิดตัวครัง้ แรก
ในปี 2554 ทีไ่ อเอฟซี มอลล์ ฮ่องกง และได้รบั ความ
นิยมอย่างรวดเร็ว ท�าให้ต้องมีสาขาที่ 2 ณ โอเชียน
เทอร์มินัล และสาขาที่ 3 ณ เฟสติวัล วอล์ก ตามมา
นอกจากนีย้ งั เปิดให้บริการทีเ่ ซีย่ งไฮ้, ปักกิง่ , มาเลเซีย,
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อีกด้วย
เส้นทางการเติบโตของแบรนด์รว่ มสมัยเข้าใจโลก
อย่างเกรฮาวด์ยงั คงเดินหน้าต่อไป ปัจจุบนั แบรนด์
เกรฮาวด์อยูภ่ ายใต้การบริหารโดย Mudman Public
Company Limited ผู้น�าเข้าธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่มระดับโลกหลายแบรนด์ อีกทั้งยังเข้าสู่
ตลาดหุ้นอีกด้วย
ก้าวทีย่ งิ่ ใหญ่ของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ จะเกิดขึน้ อีกครัง้
ในปี 2561 ด้วยการเปิดสาขาแรกทีย่ โุ รป ณ มหานคร
ลอนดอน, Thai Food With Creative Twist เป็นความ
ท้าทายทีเ่ กรฮาวด์ตงั้ ใจน�าเสนอเพือ่ ให้คนลอนดอน
ได้สนุกกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วย Total Brand
Experience ที่ครองใจคนไทยมาตลอด 20 ปี

Festival Walk

่ อนดอนเป็นแห่งแรก
เกรฮาวด์บก
ุ ปักธงในยุโรปทีล

้ ของ เกรฮาวด์ คาเฟ่ สาขาแรกในกรุงเทพฯ เมือ
่ ปี 2540 มีทม
้
การเกิดขึน
ี่ าจากความชอบของเจ้าของและผูก
้ อ
่ ตัง
้ ใจแน่วแน่ทจ
ล้วนๆ แต่กา้ วส�าคัญเพื่ อฉลองวาระ 20 ปี เป็นความตัง
ี่ ะปักธงแบรนด์นใี้ ห้ส�าเร็จในยุโรป ด้วยการ
เปิดสาขาแรกในลอนดอน

่ี อบ
ในเมืองไทย เกรฮาวด์ คาเฟ่ ผ่านบททดสอบแห่งกาลเวลามาครบ 2 ทศวรรษ และกลายเป็นแบรนด์ทม
่ี ก
่ วชาวเอเชียคุน
ประสบการณ์ทล
ู ค้าชาวไทยและนักท่องเทีย
้ เคยกันดี แต่การไปเปิดตลาดใหม่ในยุโรปเป็นความ
่ ะสร้าง เกรฮาวด์ คาเฟ่ ให้เป็นแบรนด์ระดับโลก
่ ทีจ
ท้าทายที่ บริษท
ั มัดแมน จ�ากัด (มหาชน) กล้าเดิมพันเพื่อมุง
่ มัน

THE CONCEPT:

MODERN BANGKOK CAFE
เกรฮาวด์ในเมืองไทยเป็นแฟชัน่ คาเฟ่ทไ่ี ม่ได้เน้นแค่อาหารไทย แต่เน้น
ความเรียบง่ายและมีลูกเล่นแบบ Basic With A Twist ซึ่งสาขาแรก
ในยุโรปที่ลอนดอนทีมงานลงเอยกับแนวคิดในการเติมความเป็นไทย
มากขึน้ โดยภาพรวมมีความเป็นร้านอาหารไทยเด่นชัดกว่าเดิม แต่เป็น
ไทยที่ทันสมัยแบบ Modern Bangkok Cafe ด้วยการยกความเป็น
กรุงเทพฯ สมัยใหม่มาให้ชาวลอนดอนได้รู้จัก

THE FOOD:

THAI
T
H A IFOOD
W I T WITH
H A
MODERN
TWIST
&
A MODERN
TWIST
WESTERN
WITH
& WESTERN FOOD
A
THAIATWIST
WITH
THAI TWIST
โจทย์ที่ยากส�าหรับเกรฮาวด์ในการไปบุก
อังกฤษคือ เรือ่ งอาหาร เนือ่ งจากทีก่ รุงเทพฯ
เกรฮาวด์ คาเฟ่ ไม่ได้เป็นร้านอาหารไทย
โดยเฉพาะ แต่การไปลอนดอนต้องการ
เอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนจาก
เมืองไทยมากเป็นพิเศษ
ยุคที่ร้านอาหารไทยในอังกฤษผุดขึ้น
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 ทั้งหมดจะ
ได้รับการน�าเสนอให้ออกมากลมกล่อม
ตามแบบฉบับของเกรฮาวด์

THE MENU
เรื่องส�าคัญที่ทีมงานท้าทายในการเปิดตัว
สาขาทีล่ อนดอนคือ การน�าเสนอหน้าตาของ
เมนูที่แหวกขนบลอนดอนเนอร์โดยสิ้นเชิง
เกรฮาวด์ คาเฟ่ ขึน้ ชือ่ เรือ่ งการน�าเสนอ
เมนูทมี่ เี รือ่ งเล่าสนุกให้ลกู ค้าทราบถึงทีม่ า
ของอาหารจานเด่นแต่ละจาน ลูกเล่นในการ
น�าเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ที่มากับ
อาหารแต่ละจานสร้างจุดขายที่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของ Total Brand Experience
ที่เกรฮาวด์ภาคภูมิใจ
เมนูที่มีภาพอาหารที่น�าเสนอในสาขา
ที่ลอนดอนคือ การก้าวข้ามขีดจ�ากัดแบบ
เกรฮาวด์ ที่ทีมงานสนุกกับการเฝ้าดูผลที่
จะออกมา

THE LOCATION
เกรฮาวด์ คาเฟ่ ลอนดอน ตั้งอยู่ในย่านฟิตซ์โรเวีย
ไม่ไกลจากถนนสายหลักอย่างออกซ์ฟอร์ด แต่ตาม
ธรรมเนียมของการจะเป็นร้านเก๋ไก๋ที่ลูกค้าต้องมา
ลิ้มลอง แน่นอนว่าที่ตั้งของร้านต้องหลบมาอยู่ใน
ถนนสายรอง
ฟิตซ์โรเวียเป็นย่านที่อยู่อาศัยและย่านการค้า
เหมาะส�าหรับมือ้ กลางวันแบบสบายๆ หรือการประชุม
ยามบ่าย รวมทัง้ มือ้ เย็นหรือสังสรรค์กบั เพือ่ นฝูงหลัง
เลิกงาน

a
i
v
o
r
Fitz

THE CHALLENGE
เรื่องท้าทายใหญ่ส�าหรับทีมงานคือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้เพื่อให้แบรนด์ที่สร้างชื่อ
ในเมืองไทยมานาน สามารถปักหลักในแผ่นดินยุโรปได้อย่างมั่นคง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีผ่ ดิ ไปจากทีไ่ ทย หมายถึงการต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะกับ
วัฒนธรรมแบบอังกฤษ และการพิสจู น์ให้ชาวลอนดอนทัง้ หลายรับรูว้ า่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ คือตัวจริงในเรือ่ ง
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ในวาระฉลองครบ 20 ปี ว่าเกรฮาวด์จะปักธงส�าเร็จอย่างไร
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