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ตีฟ่าวิกฤตแบบ...

Pattaraporn
เปลี่ยนวิธีคิด ธุรกิจรุ่ง
กองบรรณาธิการ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบคาราเมลไซส์จัมโบ้ภายใต้แบรนด์ Pattaraporn ถูก
วางต�ำแหน่งให้เป็นของกินเล่น และของขวัญของฝากในระดับพรีเมียม
นอกจากขนาดของเม็ ด มะม่ ว งฯ ที่ คั ด เกรดเฉพาะไซส์ ใ หญ่ พิ เ ศษ และ
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต แบบโบราณที่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพเพราะปราศจากน�้ ำ มั น แล้ ว
แบรนด์ Pattaraporn ยัง มีแพ็คเกจจิ้ง ที่ส วยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การเลือก
ซื้ อ ไปเป็น ของฝาก ซึ่ง เป็นกลยุทธ์ห ลักที่ถูกวางไว้แ ต่แ รก
“ภัทรภร ศุภศรี” กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภัทรภร โฮมเมด เริม่ ต้นสร้างแบรนด์
Pattaraporn ขึน้ ในปี 2553 ซึง่ ในระยะแรก
นัน้ โปรดักส์ตวั หลักภายใต้แบรนด์ คือ ขนม
เค้กโฮมเมดหลากรสชาติ และก็ได้รบั ผลตอบรับ
ทีด่ มี าก จนสามารถเปิดหน้าร้านตามศูนย์การค้า
หลายสาขา
น่าสนใจว่าท�ำไมวันนี้ สินค้าตัวหลักของ
Pattaraporn กลับกลายมาเป็นเม็ดมะม่วง
หิมพานต์แทนขนมเค้ก และน่าศึกษาว่าอะไร
คือจุดเปลีย่ นทางธุรกิจ
ส�ำหรับจุดเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจนั้น
ภัทรภรเล่าว่า เริม่ ต้นจากการทีต่ วั เองชอบกิน
ขนมเค้ก เมื่อทดลองท�ำกินเองแล้วมีรสชาติ
ที่อร่อยถูกใจ ถูกปากเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง
จึงเริม่ ท�ำขนมเค้กขายส่ง โดยจะมีลกู ค้ารับไป
ขายทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงส่งให้กบั ร้าน
อาหาร
หลังจากที่ขายส่งได้ประมาณ 6 เดือน
ผลตอบรับก็ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ จึงตัดสินใจหันมาสร้าง
แบรนด์ของตัวเอง โดยมีสามี (มหพันธ์ ศุภศรี)
ช่วยดูแลในเรือ่ งการท�ำตลาดให้
“ในตอนนัน้ เราวางต�ำแหน่งของแบรนด์
Pattaraporn ว่าอยู่ในระดับกลาง จับกลุ่ม
ลูกค้าในระดับ B จุดเด่นของตัวขนมเค้ก คือ
ความเป็นโฮมเมด และมีความเป็น Low Fat
ทัง้ ในส่วนของตัวครีม และเนือ้ เค้ก
ช่องทางการขายในช่วงแรก คือ การเปิด

หน้าร้านทีห่ า้ งพาราไดซ์ปาร์ค ย่านศรีนครินทร์
ซึง่ ผลตอบรับดีกว่าทีค่ าดคิดไว้มาก จนสามารถ
ขยายสาขาออกไปอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
ซีคอนสแควร์ เซ็นทรัล บางนา เดอะมอลล์
บางกะปิ และดิเอ็มโพเรียม
เมือ่ ผลตอบรับจากลูกค้าดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
เราก็เริ่มขยายไลน์สินค้าออกไปอีก นอกจาก
ขนมเค้กที่เป็นสินค้าหลักแล้ว ก็จะมีในส่วน
ของเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบคาราเมลและ
คุ้กกีเ้ นยสดธัญพืช
ทีนใี้ นช่วงระยะ 3 - 4 ปีหลัง ตลาดเค้ก
มันบูมขึน้ เร็วมาก ขนมเค้กก็มคี วามหลากหลาย
ขึน้ ทัง้ ขนมเค้กในสไตล์ฝรัง่ เศส ขนมเค้กสไตล์
ญีป่ นุ่ มาการองก็เริม่ ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่
หลาย คนที่ลงมาเล่นในตลาดนี้ มีทั้งแบรนด์

ใหญ่ๆ ทีเ่ ปิดบูธตามห้าง หรือแบรนด์ของทาง
โรงแรมท�ำขายเอง
รวมไปถึงตลาดในระดับล่าง พวกขนม
เค้ก 3 ชิ้น 100 ที่เกิดขึ้นเยอะมาก ซึ่งเราไม่
สามารถลงไปท�ำราคาแข่งกับเขาได้ เพราะมี
ต้นทุนทัง้ เรือ่ งของตัววัตถุดบิ กรรมวิธกี ารผลิต
ที่แตกต่างกัน ความสะอาด ความพิถีพิถัน
ต่างๆ ต้องยอมรับว่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็ให้การ
ตอบรับกับเค้กในระดับล่างค่อนข้างเยอะ
รวมไปถึงการขายเค้กออนไลน์ ทีไ่ ม่ตอ้ งมี
ต้นทุนเรือ่ งหน้าร้าน ก็เริม่ ได้รบั ความนิยม ตลาด
เบเกอรีม่ กี ารแข่งขันสูงขึน้ เยอะมาก แน่นอนว่า
มีผลกระทบกับขนมเค้กของเราโดยตรง ยอด
ขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นจุดที่ท�ำให้เรา
ต้องหันกลับมาวิเคราะห์ธรุ กิจของตัวเองใหม่”
ทีน่ า่ สังเกต คือ เมือ่ รายได้จากตัวขนม
เค้กซึง่ เป็นโปรดักส์ตวั หลักลดลง สินค้าตัวรอง
อย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล กลับยัง
ขายดีอย่างสม�ำ่ เสมอ ยิง่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
จะมียอดสัง่ ซือ้ เพิม่ ขึน้ จากปกติถงึ 3 เท่า
เมื่ อ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไป
การมีหน้าร้านหลายสาขา คือ ต้นทุนค่าใช้จา่ ย
ที่ต้องแบกรับทุกเดือน ยิ่งในช่วงที่ภาวะการ
แข่งขันในกลุ่มเบเกอรี่กลายเป็นทะเลเลือด
ยอดขายทีล่ ดลง ก็ยงิ่ เสียเปรียบมากขึน้
ภัทรภร จึงตัดสินใจเปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่ ยุติ
การท�ำขนมเค้ก แล้วเปลีย่ นมาดันสินค้าตัวรอง
อย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล ให้ขึ้นมา
เป็นสินค้าตัวหลักแทน
ทั้งนี้ ได้วางต�ำแหน่งของสินค้าให้เป็น
ทั้งของกินเล่น และของขวัญของฝากในระดับ
พรีเมียม โดดเด่นทัง้ ในเรือ่ งตัวโปรดักส์ กรรมวิธี
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การผลิต และแพ็คเกจจิง้ ทีส่ วยทันสมัย เพือ่
เจาะลูกค้าในตลาดบน
“จุดเด่นอย่างแรกของสินค้า คือ ตัววัตถุดบิ
เราดึงจุดเด่นเรือ่ งความใหญ่ของเม็ดมะม่วงมา
เป็นจุดขาย พอคนทีไ่ ด้รบั ของฝากปุป๊ จะต้อง
รูส้ กึ ว่าอุย๊ เม็ดใหญ่จงั ต้องสะดุดตา
เราจะคั ด เฉพาะเม็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์
ขนาดจัมโบ้ เม็ดใหญ่พเิ ศษ ซึง่ เป็นเกรดส่ง
ออกเท่านัน้ หากินได้ทเี่ ซีย่ งไฮ้ ไต้หวัน ในไทย
ไม่เคยมีคนท�ำไซส์นี้ โดยเฉลีย่ ใน 100 กิโลกรัม
จะมีเม็ดขนาดจัมโบ้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ราคา
ขายอยู่ที่ 650 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าเม็ด
มะม่วงฯ เกรดดีทสี่ ดุ ในประเทศทีข่ ายประมาณ
500 บาทต่อกิโลกรัม
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามธรรมชาติแล้ว
ปีหนึง่ จะออกผลผลิตแค่ครัง้ เดียวเท่านัน้ ดังนัน้
การคัดเลือกเอาแต่เฉพาะไซส์จัมโบ้จึงมีความ
ยาก และวัตถุดบิ ของเราเป็นเม็ดมะม่วง 99%
ส่วนผสมอืน่ มีแค่คาราเมลกับงา ไม่มแี ป้งผสม
เลย มันก็จะมีแวลูในตัวเองอยูแ่ ล้ว
จุดเด่นอย่างต่อมา คือ กระบวนการท�ำ
แบบโบราณแท้ๆ ไม่ใช้นำ�้ มันเลย โดยจะกวน
เม็ดมะม่วงฯ กับน�ำ้ ตาล ในกระทะทองเหลือง
ต่อเนือ่ ง 30 นาที ซึง่ ต่อรอบจะท�ำได้เพียงแค่
500 กรัมเท่านัน้ และต่อรอบต้องใช้ 2 คนท�ำ
พร้อมกัน คนแรกมีหน้าที่ถือไม้พายคอยกวน
เม็ดมะม่วงฯ ให้เข้ากับน�ำ้ ตาล ส่วนอีกคน ท�ำ
หน้าทีเ่ ร่งและเบาไฟตามจังหวะไม่ให้ไหม้
นอกจากสูตรคาราเมลแล้ว ก็จะมีสตู รอบ
เกลือด้วย ซึ่งเป็นการอบจริงๆ ไม่ใช้น�้ำมัน
เช่นเดียวกัน เพราะบางเจ้าเขาจะใช้วิธีเอา
เม็ดมะม่วงฯ ไปยีกับน�้ำมัน แล้วค่อยเอามา
คลุกเกลือเพื่อให้มันเกาะ ซึ่งจะท�ำให้แห้งเร็ว
และได้ปริมาณเยอะ เราจะบอกลูกค้าเสมอว่า
เม็ดมะม่วงฯ ของเราไม่มีส่วนผสมของน�้ำมัน
เลยทัง้ 2 สูตร”
ในการท�ำเม็ดมะม่วงฯ 1 สูตร ต้องใช้
เวลานานกว่า 30 นาที และจ�ำนวนทีไ่ ด้กไ็ ม่ถงึ
1 กิโลกรัม ด้วยขัน้ ตอนการท�ำทีย่ งุ่ ยากและใช้
เวลานาน ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณ
ครัง้ ละมากๆ เพือ่ ตอบสนองตลาดในกลุม่ แมสได้
“จากการส� ำ รวจตลาดสินค้า ใกล้เ คียง
ทัง้ หมดแล้ว ไม่มสี นิ ค้าตัวไหนเหมือนของเราเลย
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบเม็ดมะม่วงฯ
ไซส์จมั โบ้ทหี่ าได้ยาก และกระบวนการผลิต ซึง่
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ยุง่ ยากมาก ต้องใช้แรงงานเท่านัน้ ยังไม่สามารถ
หาเครือ่ งจักรมาท�ำแทนได้
ดังนัน้ ในเวลาทีเ่ ราไปออกบูธ ก็จะมี
วิดโี อฉายให้ดถู งึ กรรมวิธกี ารท�ำ ให้ลกู ค้าเห็น
ถึงคุณค่า เห็นความยากว่ากว่าจะได้ขนมชนิด
นีม้ าต้องผ่านขัน้ ตอนการท�ำอย่างไร เมือ่ สินค้า
เรามีแวลูทชี่ ดั เจน ลูกค้าเขาก็ยนิ ดีทจี่ ะซือ้
แต่กม็ องไปถึงอนาคตเหมือนกัน ในเรือ่ ง
ของก�ำลังการผลิตทีจ่ ะต้องเพิม่ มากขึน้ กว่านี้ ที่
ผ่านมาก็เคยไปปรึกษาที่คณะฟู้ด เอ็นจิเนียร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในเรือ่ งการพัฒนาเครือ่ งจักรส�ำหรับ
การผลิต แต่มนั ก็ไม่เวิรค์ สุดท้ายก็ตอ้ งกลับมา
ผลิตด้วยวิธกี ารแบบเดิม
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ใช้เครือ่ งจักร คือ น�ำ้ ตาล
มันจะไม่ละลายเข้าเนือ้ บางครัง้ ก็ไหม้ บางครัง้
ก็ไม่สกุ ไม่สม�ำ่ เสมอ พอคุณภาพมันไม่ได้ ความ
อร่อยมันก็หายไป เพราะเสน่ห์ของแบรนด์
Pattaraporn คือ ต้องอร่อยแบบเม็ดต่อเม็ด
ตอนนีก้ ต็ อ้ งพัฒนาต่อไปเรือ่ ยๆ ว่าจะสามารถ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ขนาดจัมโบ้เกรดส่งออก
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น�ำเครือ่ งจักรเข้ามาใช้อย่างไร ให้ไม่เสียคุณภาพ
และรสชาติ แต่ปจั จุบนั นี้ ก็เพิม่ ก�ำลังการผลิต
ด้วยการเพิ่มเตา และเพิ่มจ�ำนวนคนผลิตให้
มากขึน้ ”
ส่วนเรื่องช่องทางการขายนั้น ปัจจุบัน
มีหน้าร้านอยู่เพียงสาขาเดียว ที่ศูนย์การค้า
Terminal 21 เพือ่ เสริมสภาพคล่องในการท�ำ
ธุรกิจ และมองไปทีร่ ปู แบบการท�ำธุรกิจในปัจจุบนั
ที่หน้าร้านถูกลดบทบาทลง แต่มีการขายทาง
ออนไลน์เข้ามาแชร์สว่ นแบ่งเพิม่ ขึน้
จากเดิมที่ขายทางหน้าร้านเพียงอย่าง
เดียว ก็ได้เพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายด้วยการ
ออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ และในเร็วๆ
นี้ ก็จะมีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายทางออนไลน์เพิม่
ขึน้ เพือ่ รองรับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ น
ไปอีกด้วย
ปัจจุบนั นี้ กลุม่ ลูกค้าของ Pattaraporn
เป็นชาวไทย 50% ทีเ่ หลือเป็นนักท่องเทีย่ วต่าง
ชาติ โดยเฉพาะญีป่ นุ่ และจีน ทีน่ ยิ มซือ้ ติดมือ
กลับไปเป็นของฝาก
ทัง้ นี้ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คาราเมล
Pattaraporn สามารถเก็บไว้ได้นาน 3 เดือน
มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ขนาด 140 กรัม ราคา
ขาย 150 บาท และขนาด 250 กรัม ราคาขาย
230 บาท มียอดขายเฉลีย่ อยูท่ หี่ ลักแสนบาทต่อ
เดือน
“เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าของเรามีทงั้ คนไทย
และต่างชาติในสัดส่วนพอๆ กัน พฤติกรรมการ
ซือ้ ของลูกค้าก็จะแตกต่างกันไปด้วย อย่างถ้า
เป็นคนจีน มักจะมาเทีย่ วกันเป็นกรุป๊ แล้วก็
ต่างคนต่างเดิน ทีนพี้ อมีคนมาชิมเม็ดมะม่วงฯ
ของเราคนหนึ่ง เขาจะยังไม่ซื้อนะ แต่เขาจะ
เดินไปตามเพือ่ นๆ ให้มาชิมด้วยกัน คนจีนเขา
จะสนุกกับการซื้อของกิน ก็จะมาเฮฮากันอยู่
หน้าร้าน ซึง่ ในอนาคตเราจะมีแพ็คเกจจิง้ ส�ำหรับ
ลูกค้าจีนโดยเฉพาะด้วย
ในขณะที่ลูกค้าญี่ปุ่นจะมีทั้งในกลุ่มของ
นักท่องเทีย่ ว และกลุม่ แม่บา้ นทีอ่ ยูใ่ นย่านสุขมุ วิท
แต่หลักๆ แล้วจะเป็นกลุม่ ลูกค้าทีซ่ อื้ กินประจ�ำ
บางคนก�ำลังจะกลับญีป่ นุ่ ให้คนขับรถวิง่ มาซือ้
ทีร่ า้ น เอากลับไปบ้านเยอะมาก ทัง้ เอาไปกิน
เอง และเอาไปเป็นของฝาก
ลูกค้าอีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ริม่ มีมากขึน้ คือ กลุม่
ตะวันออกกลาง ซึง่ พวกนีร้ วยมาก เวลาเขาชิม
ปุ๊บแล้วชอบ เขาหยิบเอาๆ เลย ไม่ถามเรื่อง

ราคาเลยสักค�ำ บางทีกบ็ อกเลย ว่าเอา 20 กล่อง
พวกนีจ้ ะซือ้ ของง่าย
แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราค่อนข้างภูมใิ จ ลูกค้าต่าง
ชาติที่เคยซื้อแบรนด์เราไป พอกลับมาเที่ยว
หรือมาท�ำธุระที่เมืองไทย ก็จะกลับมาซื้ออีก
บางคนถือนามบัตรร้านมา ถือรูปถ่ายมา บอก
เพือ่ นเขาแนะน�ำว่าถ้ามาไทยต้องมาซือ้ กิน เรา
ก็ดใี จ แสดงว่าสินค้าของเราอร่อย และมีคณ
ุ
ภาพจริงๆ เขาถึงกลับมาซื้อ และยังช่วยบอก
ต่อให้เราด้วย
เป้าหมายในการท�ำธุรกิจจากนี้ไป คือ
การเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ๆ แต่ยังคงใช้วัตถุดิบ
หลักเป็นเม็ดมะม่วงฯ อย่างตอนนี้ก็จะมีพาย
เม็ดมะม่วงฯ ทาร์ตมิกซ์ฟรุ๊ต สาเหตุที่เราออก

ลูกค้าของเรามีทงั้ คนไทย
และต่างชาติในสัดส่วนพอๆ กัน
พฤติกรรมการซือ้ ของลูกค้าก็
จะแตกต่างกันไปด้วย

ไลน์โปรดักส์ได้ช้า เพราะต้องการเน้นในเรื่อง
ของคุณภาพจริงๆ ต้องกินแล้วรูส้ กึ ว่าอร่อย ถ้า
ไม่อร่อยก็จะไม่ทำ� ออกมาขาย
นอกจากนี้ ก็คงเป็นการปรับปรุงในเรือ่ ง
โรงงานการผลิต ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดย
คงรสชาติและคุณภาพของสินค้าเอาไว้แบบเดิม
เพราะกลายเป็นเสน่ห์ของ Pattaraporn ไป
แล้ว”
ล่าสุด Pattaraporn คือ หนึง่ ในแบรนด์ที่
ได้รบั รางวัล New Entrepreneurs Creation
หรือ NEC Award ประจ�ำปี 2558 จากการ
เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมผูป้ ระกอบการ
ใหม่ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีจ่ ดั ขึน้ ให้
กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้
ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
สามารถในการพัฒนาองค์กรของตน
เป็นรางวัลที่ภัทรภรบอกว่าภูมิใจ และ
เป็นก�ำลังใจในการพัฒนาธุรกิจต่อไป ทั้งใน
เรื่องของโปรดักส์และการท�ำตลาด

ภัทรภร ศุภศรี
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