






     จริงๆ แลวเคร�องสำอางไทยมีกระแสในญ่ีปุนมาหลายปแลวแตเปนแบบเฉพาะกลุม โดยในภายหลัง

เริ่มบูมขึ้นมาเพราะกระแสของซีรีสวายนี่เองคะ เพราะบางแบรนดก็ไดนำหนุมๆจากซีรีสวายไปเปน

พรีเซนเตอร ซึ่งบล็อกเกอร อินสตาแกรมเมอรชาวญี่ปุนหลายคนก็ไดรีวิวแบรนดไทยเหลานี้กันมา

บางแลว ดังนั้นในคอลัมนนี้เราจะขอพูดถึงเคร�องสำอางแบรนดไทยจากมุมมองของเราเอง โดย

คัดสรรแบรนดท่ีราคาถูกและดี หาซ้ืองาย เรียกไดวาเปนแบรนดมหาชน คนไทยท่ัวไปซ้ือใชกัน ไปดูกัน

เลยคะวาจะมีแบรนดที่ทุกคนช�นชอบกันหรือเปลา

Mistine “มิสทีนมาแลวคะ” ตัวเราเองคุนเคยกับแบรนดนี้มาตั้งแตยังเด็ก เพราะสมัยที่คุณแมเปน

สาวออฟฟศ ทานก็จะรับแคตตาล็อกของมิสทีนมาดู แลวส่ังซ้ือเปนประจำ ไมใชแคใชเอง แตยังรับเปน

ตัวแทนสั่งใหเพ�อนๆ อีกดวย ซึ่งของที่ทานสั่งนั้นไมใชแคเคร�องสำอางแตยังครอบคลุมของใชสวน

ตัวทุกอยาง แทบจะเปนหางสรรพสินคาขนาดยอมๆ เลยก็วาได อารมณเดียวกับที่เราเขา Lazada, 

Shopee ในตอนนี้เลยคะ ซึ่งในปจจุบัน Mistine ก็ยังคงความเปนเคร�องสำอางที่มีช�อเสียงในระดับ

แถวหนาของเมืองไทย โดยไดปรับตัวใหทันสมัยตลอดเวลา ทั้งสินคา แพ็กเกจและพรีเซนเตอรที่เปน

ดาราช�อดังในขณะนั้น จึงทำใหยังคงครองความนิยมมาไดจนถึงทุกวันนี้

Srichand แบรนดเกาแกที่นิยมกันมาตั้งแตสมัยคุณยายยังสาว ตอนนี้ไดปรับโฉมใหมใหทันสมัยและ

เขาถึงสาวๆ ในยุคนี้ไดเปนอยางดี จนเริ่มกลับมาเปนกระแสดวย Srichand Translucent Powder 

แปงโปรงแสง ควบคุมความมัน เขากันไดดีกับรองพื้นทุกสี ที่มาพรอมกับแพ็กเกจสีมวง มีสไตล 

ราคาไมแพง และยังมีสินคาใหมๆออกมาอีกมายมาย จนทำใหลืมภาพลักษณเคร�องสำอางของผูใหญ

ในสมัยกอนไปไดเลย

Oriental Princess ถือเปนแบรนดเคร�องสำอางและสกินแครของไทยท่ีมีสาขาอยูในหางท่ัวไป เวลา

ที่ไปตางจังหวัดแลวเห็นสาขาของ Oriental Princess ก็จะอุนใจวามีของดีมีคุณภาพใหใชแนนอน 

สำหรับแพ็กเกจของแบรนดนี้ก็จะเนนแนวหวานๆ พรอมดวยดอกไมสวยๆ ในสวนของปริมาณก็ให

เยอะคุมคาเชนกัน ดังนั้นแมแตสาวๆที่ไมไดแตงหนาหรือซื้อเคร�องสำอางเปนประจำ ก็รูสึกอยากจะเขา

รานนี้เพ�อไปดูสินคาใหมๆ ในรานนี้กันอยูเร�อยๆเลยคะ

Beauty Cottage แบรนดนี้มีเอกลักษณโดดเดนตรงแพ็กเกจและการตกแตงรานแนวยุโรปวินเทจ 

สวยนารัก ที่สำคัญมีราคาไมแพงอีกดวย สำหรับสินคาที่โดดเดน คือ ลิปและบลัชออน ที่มีความติด

ทนนาน จนเคยเปนกระแสในญี่ปุนอยูพักนึง ซึ่งทางแบรนดเองก็มี Account เพ�อรองรับลูกคาชาว

ญี่ปุนโดยเฉพาะ เรียกไดวาเปนการปรับตัวเพ�อตอบรับความตองการของลูกคาไดอยางดีเลยคะ

     เน�องจากพื้นที่อาจจะไมพอใหรีวิวเพราะยังมีอีกหลายแบรนดที่ใชแลวสามารถมั่นใจในคุณภาพ

ไดไมแพแบรนดของตางประเทศแนนอน ไวคอลัมนหนาหรือถามีโอกาสเราจะมารีวิวสินคาใหมๆ ที่เปน

แบรนดของไทยเพ�อแนะนำใหคนญี่ปุนไดรูจักนะคะ
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สวัสดีค  ะผู อ านนิตยสาร Samurai Asia ทุกทาน

นภาลัย จากบริษัท Moretech (Thailand) คะ

เพราะขนเปนสีเหมือนช็อกโกแลตและกาแฟ เลยตั้งช�อใหวา มอคคา

กิจกรรมยามวางที่ 1 เลี้ยงนองมอคคา จากบริษัท Moretech (Thailand)

ในบริษัทของเรามีสุนัขถึง 4 ตัวคะ ! หนึ ่งในนั ้นก็มี

นอง “มอคคา” สุนัขพันธุชิวาวา ซึ่งเปนเจาสุนัขตัวนอย 

แสนนารัก ท่ีทำใหบรรยากาศของออฟฟศสดใสข้ึนมาอยาง

เห็นไดชัดเลยคะ

เจามอคคาเปนสุนัขของนายคะ (คุณนินากาวะ ผูดำรง

ตำแหนง MD ของบริษัท) เดิมทีนายเปนคนที่รักสุนัขอยู

แลว แตวาเปนเพราะงานที่ยุงทุกวัน เลยทำใหไมมีเวลาดูแล

สุนัขคะ นายเลยพาสุนัขมาที่ออฟฟศแลวก็เลี ้ยงดูเจา

มอคคาที่นี่เลยคะ

ซึ่งทุกคนในบริษัทก็ลวนเอ็นดูมอคคากันทั้งนั้น อีกทั้ง

มอคคาก็ทำใหพนักงานคลายเครียดจากการทำงานได จึง

ทำใหบรรรยากาศในที่ทำงานดูผอนคลาย ทุกคนผลัดกัน

มาอุมเจามอคคาทุกวันเลยคะ

ทุกวันนี ้เจามอคคาอาศัยอยู ในบริษัทคะ ทุกวันหยุด

นักขัตฤกษหรือเสาร-อาทิตย นายจะใหแมบานมาชวยดูแล 

ซึ่งตอนนี้พี่แมบานรักมอคคามากกวานายอีกคะ (หัวเราะ)



    หลังจากที่ SAMURAI ASIA ไดยายออฟฟศไปที่บริเวณใกลเคียง

กับสถานีรถไฟมักกะสัน บรรยากาศรอบๆก็เปลี่ยนไปจากยานอโศก

ออฟฟศเกาทีคุ่นเคย เรยีกไดวาหารานอาหารอรอยและราคาจับตองไดยาก

อยูเหมือนกัน แตแลวก็เหมือนโชคจะเขาขางเพราะวาระหวางที่เดินหาราน

อาหารกลางวันอยู นั้น เราก็ ไดพบกับราน “ครัวบานชาง @อโศก” 

รานกวยเตี๋ยวหมู-เนื้อ รสชาติถูกปาก ราคาถูกใจ

    ซ่ึงรานอาหารแหงนี้อยูภายใตการดูแลโดยคุณ กิติพงษ รอดพันธุ 

และคุณพิพาพร พันธพิศ (ภรรยา) ซ่ึงเดิมทีคุณกิติพงษ เจาของราน 

ทาํงานประจําเปนชางทาํปาย แตเม�อเจอกับสถานการณโควดิ งานตางๆกล็ด

นอยลงไป จึงทาํใหเปนจุดเริม่ตนของการเปดรานกวยเตีย๋วแหงนี ้ซ่ึงเม�อ

ถามถึงทําเลของรานกวยเต๋ียววาทําไมถึงเปนตรงนี้ เจาของรานไดตอบ

กับเราวา “เปนตึกของเจานายเกาผมครับ”

    ทัง้คูไมไดเรียนทาํอาหารมาแตอยางใด อาศยัการสอบถามความเหน็จาก

หลายๆคนรอบตัวกอนที่จะเร่ิมเปดราน จนในที่สุดก็กลายเปนรานกวย

เตี๋ยวจนถึงทุกวันนี้

    แมจะเปนคนญ่ีปุน แตถาไดลองทานกวยเตี๋ยวของรานนี้แลวใครๆก็

ตองบอกวาอรอย! เปนรสชาติที่ 99 คนใน 100 คนตองตอบวาอรอย

อยางแนนอน ดวยรสชาติหวานของนํ้าซุปที่เคี่ยวจากเคร�องเทศหลาก

ชนิด เชน อบเชย โปยกั๊ก รากผักชี กระเทียม พริกไทย และขาแก 

เปนตน รับรองวาเปนรสชาติที่ตองถูกปากทั้งคนไทยและคนญี่ปุนแนนอน 

สําหรับไฮไลทเด็ดนั่นก็คือการเสิรฟพรอมกับเนื้อที่นุมนวล นุมถึงขนาด

ที่แตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยในปาก ถือเปนรสสัมผัสที่ดีและเปนมื้อที่สราง

ความประทับใจไดอยางแนนอน

    รานครัวบานชาง @Asok เปดเม�อพฤษภาคมป 2563 ที่ผานมา 

ภายในรานตกแตงดวยผนังสีขาวสะอาดตา แถมยังเอาใจทาสแมวเพราะใน

รานมีนองแมวที่มักจะนอนหลับสบายอยู ใตโตะ หากมีโอกาสแวะมาแถว

สถานีรถไฟมักกะสัน มาลองลิ้มรสกวยเตี๋ยวรานนี้กันดูนะ !

รานต้ังอยูบนถนนอโศกมนตรี ติดกับสถานี
รถไฟมกักะสนั และโรงพยาบาล Asok Skin 
Hospital เปดทําการทุกวันจันทร – ศุกร 
เวลา 10:00 - 19:00 น. โดยทางรานมี 
Delivery ใหบริการดวยเชนกัน

นอกจากกวยเตี๋ยวเนื้อแลว อีกหนึ่งเมนูที่อรอยไมแพกันก็คือ 
กวยเตี๋ยวหมู

คุณกิติพงษ รอดพันธุ เจาของราน (ซาย) และคุณพิพาพร พันธพิศ ภรรยา (ขวา)





1. ชวงเวลาที่อยูในประเทศไทย

ครั้งที่ 1 ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2548 (เปนระยะเวลา 5 ป 1 เดือน) 

ครั้งที่ 2 ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ 2558 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (เปนระยะเวลา 3 ป 2 เดือน) 

2. ตำแหนงและหนาที่รับผิดชอบในขณะนั้น

ครั้งที่ 1 ตำแหนงผูจัดการฝายขาย รับผิดชอบใน

แผนกจัดการ MRO (วัสดุสิ้นเปลือง) ของบริษัท 

A-FOSS (Thailand) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน ผมได

จำหนายอุปกรณและชิ้นงานที่จำเปนสำหรับการทำงาน

ในโรงงานญ่ีปุน โดยมีประสบการณในการทำงานท้ังใน

สาขาบางนาที่เปนสำนักงานใหญ และสาขาแหลมฉบัง 

คร้ังท่ี 2 ผูจัดการฝายท่ัวไป ขณะท่ีต้ังบริษัทใหม ผม

ไดชวยงาน MD ในฐานะท่ีเปนผูจัดการฝายท่ัวไป และ

กลายเปนผูรับผิดชอบในการดูแลฝายขาย นอกจาก

นี้ผมยังรับผิดชอบดานงานขายของตัวเองและดูแล

เร�องรับพนักงานใหมอีกดวย

3. ตำแหนงและหนาที่รับผิดชอบในปจจุบัน

หลังจากกลับมาที่ประเทศญี่ปุน ผมไดรับตำแหนงทั้ง

แผนกขายในตางประเทศและแผนกการวางแผน 

หลังจากนั้นไดเขาไปสังกัดในฝายกิจการทั่วไปจนถึง

ปจจุบัน โดยรับผิดชอบหนาท่ีในการสรางแบรนดของ

บริษัทตัวเอง การรับสมัครพนักงานใหม การจัดอบรม

ภายในบริษัท การจัดงานอีเวนต ฯลฯ

4. ความทรงจำเม�อครั้งที่อยูประเทศไทย

ดวยการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจและ

พนักงานชาวไทยที่มีความสนิทสนมกัน ทำใหผม

ไดรับประสบการณอันมีคามากมายและเหนือสิ่งอ�นใด

ผมรูสึกดีใจเปนอยางมากที ่ลูกคาสั ่งเคร�องจักร

ทั้งหมดสำหรับโรงงานใหมกับบริษัทของเราและเม�อ

ใชงานเคร�องจักรเหลานั ้นแลว การทำงานของ

เคร�องจักรก็ราบร�นไปดวยดีครับ

5. คำกลาวทิ้งทาย

ในชวงเวลาท่ีอยูในประเทศไทย ผมไมไดแคทุมเทอยาง

สุดตัวกับเร�องงานเทาน้ัน แตผมยังสามารถทาทายกับ

ตัวเองดวยการลงแขงขันฟูลมาราธอนครั ้งแรก

ในชีวิตและวิ่งจนครบรอบไดสำเร็จ ทั้งนี้ก็เพราะวา

ผมมีสภาพแวดลอมที่เปนอิสระขณะที่ประจำการที่

ประเทศไทย หากมีโอกาสอีกครั ้งผมก็อยากจะไป

ประเทศไทยอีกครับ

พิธีรดน้ำดำหัวภายในบริษัท

ภาพถายภายในงานกีฬาสีของบริษัท

ภาพถายขณะที่ไปเขารวมแขงขันฟลูมาราธอน








