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เสริมไอเดีย
"ขายเบเกอรี่" อาชีพในฝน "ไมงา
 ย" แตใชวาจะ "ไมได"

"ทุกวันนี้ถามีใครมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพทําเบเกอรี่ขาย จะแนะนําใหในลักษณะทําสงไปกอน ไมจําเปนตอง
มีหนารานเปนของตัวเอง เพราะการทําหนารานนั้นตองใชเงินทุนสูง และถาขาดทุนจะเจ็บตัวมาก"
"ขายเบเกอรี่" อาจเปนอาชีพที่ใฝฝนของใครหลายคน บางอยากเปดรานเล็กๆ เปนของตัวเอง บางฝน
อยากทําอยูทบ
ี่ านแลวสงไปขายตามที่ตา
 งๆ หรือแมกระทัง
่ รอใบสั่งจากเพื่อนฝูงใหสั่งแลวจึงจะลงมือทํา
ซึ่ง "เสนทาง" ไตไปถึงฝนนั้น อาจมีอุปสรรคยากหรืองาย แตกตางกันออกไป บางคนไปถึงแลวแตบาง
คนยังมีลุมๆ ดอนๆ
แลวอะไรละที่มผ
ี ลกระทบตอความฝนในการเขาสูเสนทางสายนี้ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง อาจารยประจําภาควิชาคหกร
รมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ใหความรูไขขอของใจในประเด็นดังกลาวใหฟง
วา จากการที่ทางภาควิชาคหกรรมศาสตรฯ รวมกับโครงการหองปฏิบัติการเบเกอรี่จัดโครงการอบรมเบเกอรี่ใหกับ
ผูสนใจทั่วไปอยางตอเนื่อง เปนปที่ 9 แลวนั้น พบวาคนสวนใหญทม
ี่ าเรียนมีวัตถุประสงคแตกตางกัน บางคนมาเพื่อ
ตองการทําไวรบ
ั ประทานกันในครอบครัว บางคนอยากรูว าทําอยางไร และหลายคนอยากเขาสูอาชีพอิสระทําเปน
อาชีพเสริม
ดังนี้จะเห็นไดวา วัตถุประสงคของผูเรียนแตละคนที่เขาสูการอบรมนั้นไมเหมือนกัน การสอนของผูสอนจึงทําการ
สอนในลักษณะกลางๆ พรอมทีผ
่ ูเรียนจะนําไปประยุกตได อยางเชน การแนะนําใหผูเขาอบรมที่ประสงคอยากเรียน
เพื่อประกอบอาชีพมีความรูใ นเรื่องสถานทีท
่ ี่จะไปซื้อวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือในการทําขนมจะแตกตางจากการ
แนะนําใหผูเขาอบรมทีต
่ ั้งใจอยากจะทําขนมรับประทานเองทีบ
่ าน เพราะการเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพนั้น มีเรื่อง
กําไร ขาดทุนเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ
กลาวสําหรับ การเขามาอบรมเบเกอรี่เพื่อทําเปนอาชีพเสริมนั้น ดร.อรัญญา บอกวา มีความจําเปนตองเรียนรูใน
วิธีการตางๆ มากมาย รวมถึงแหลงซื้อเครื่องมือ อุปกรณ วัตถุดิบ เพราะคนทีจ
่ ะเขาสูเสนทางการทําเบเกอรีเ่ พื่อ
จําหนายนั้นตองรูแหลงทีจ
่ ะซือ
้ ของดวย และแมวาจะมีแหลงซื้อของในราคายอมเยาแลว แตสิ่งหนึ่งทีต
่ องเรียนรูก็
คือ เบเกอรี่ที่ทาํ นั้นตองดีและมีคุณภาพดวยจึงจะขายได
"คนทีจ
่ ะเขาสูเสนทางการทําเบเกอรี่เปนอาชีพนั้น หากทําเปนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ แตตองทําใหอรอยและ
เหมือนกันทุกครั้งทีฝ
่ มือตองสม่ําเสมอ ตองคุมฝมือใหนิ่ง นอกจากนั้น ตองมีเงินทุนเพียงพอ การจะเปดรานเบเกอรี่
ตองใชเงินจํานวนหนึ่งซึ่งตองมากพอที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ ตองมีสถานที่ ดังนั้น ตองรูตวั เองวาจะเปดรานเบเกอรี่
ขนาดไหน จะทําเคกกอนละ 5 บาท หรือทําเคกกอนละ 30 บาท หรือกอนละ 300 บาท ขึน
้ อยูที่เราจะเปนคน
กําหนด การเลือกทําเลก็มีผลถึงผูบริโภคหรือผูซื้อ ดังนั้น ตองรูกอนวาเราจะทําขายใคร คนซื้อกลุมไหน จะทําขาย
คนในหมูบา นหรือยานคนทํางาน ปจจัยเหลานีม
้ ีผลตอการเขาสูเสนทางอาชีพเปดรานเบเกอรี่แทบทั้งสิ้น หรือบาง
คนคิดเล็กเพียงแคทําเบเกอรี่ตามสั่ง ก็อาจจะใชเตาอบเพียงราคาต่ําลงในราคาเพียงไมกี่หมื่นบาท มีเครื่องตีที่
พอใชได" ดร.อรัญญา บอกอยางนั้น
อาจารยประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มศว กลาวอีกวา มีปจจัยทีท
่ ําใหคนไป "ไมถึงฝน" ในการ
ทํารานเบเกอรี่นั้น สวนใหญมาจากปญหาการลงทุน เพราะตองใชคอนขางสูง ซึ่งบางคนแผนธุรกิจไมชด
ั เจน รูแต
เพียงวามีฝม
 ือในการทําขนมแคนี้ไมพอ ดังนัน
้ ถาคนๆ นั้นมีเงินทุน มีแผนธุรกิจทีช
่ ัดเจนก็สามารถทําได
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อยางไรก็ตาม แมคด
ิ วาแผนธุรกิจชัดเจน มีทําเลขาย แตบางครั้งก็ไมไดทําใหคนๆ นั้นประสบความสําเร็จในอาชีพ
ได เนื่องจากยังมีปจจัยอื่นเขามา โดยเฉพาะเรื่อง "คูแขง" ในนามของเบเกอรี่ แบรนดตางๆ ที่ติดตลาดอยูหลาย
ยี่หอ ดังนั้น การคิดจะทําเบเกอรี่ออกขายจะตองทบทวนและวิเคราะหใหดีกอ
 นตัดสินใจ รวมทั้งตองมีความคิด
สรางสรรคและรูจก
ั ปรับปรุงสูตร รูปแบบที่คนสนใจอยากซื้อดวย
"ทุกวันนี้ถามีใครมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพทําเบเกอรี่ขาย จะแนะนําใหในลักษณะทําสงไปกอน ไมจําเปนตอง
มีหนารานเปนของตัวเอง เพราะการทําหนารานนั้นตองใชเงินทุนสูง และถาขาดทุนจะเจ็บตัวมาก ถาเราทําสงและ
ติดตลาด ผูซื้ออยากซื้อและรูจ
 ักเบเกอรี่ที่เราทํา จึงคอยคิดขยับขยาย และตองอยูบนฐานความเปนจริงและตองมอง
้ อมดีกวาการตัดสินใจกาวพรวดอยางรวดเร็ว โดยไมระมัดระวัง สวนใหญ
วาจะมีชองทางไหนไดอีก การทําเชนนีย
เทาทีร่ ูจักจะพบวาคนที่จะกาวมาทําเบเกอรี่จะมีลักษณะกลัวๆ กลาๆ จึงอยากใหคนที่เริ่มจะกาวสูเสนทางอาชีพนี้
คอยๆ ขยับขยาย ใหฝมือคงทีก
่ อน" ดร.อรัญญา แนะนําไวใหพิจารณา
สนทนามาถึงตรงนี้ นึกสงสัยวาใครที่ไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับวิชาเบเกอรี่แลวจะสามารถออกไปประกอบอาชีพได
เลยหรือไม ดร.อรัญญา ไขขอของใจใหฟงวา การเขาอบรมวิชาทําเบเกอรี่นั้นไมไดหมายความวาจะทําไดเกง
เหมือนกันทุกคน และยิ่งคนที่ไมเคยจับอุปกรณ ไมเคยมีประสบการณมากอนจะยิ่งยาก เพราะการอบรมไมสามารถ
จับมือสอนกันไดเพราะใชวิธีเรียนเปนกลุม
"การทําอาหารหรือขนมนั้นไมไดตักสวนผสมตางๆ ลงมาผสมแลวทุกอยางจะออกมาสมบูรณแบบทุกอยาง แตตอง
มีเทคนิค รูจักสังเกต และตองเขาใจเรื่องของวิทยาศาสตรดวย โดยเฉพาะการทําเบเกอรี่มีเรื่องราวของ
วิทยาศาสตรอยูเบื้องหลังดวยเชนกัน และตองมีความชํานาญในตัวเอง อยางเชนเมื่อคนๆ หนึ่งทําขนมมาถึง
ขั้นตอนไหนสักขั้นตอนหนึ่ง เขาตองรูวาถึงจุดที่เหมาะสมแลวที่เขาตองทําอะไรตอไป หากรอหรือใชเวลายาวขึ้น
เนื้อแปงจะเปลีย
่ นไปทันที หรือการตีไขใหไขขาวตั้งเปนยอดขึ้นมานั้นจะทําอยางไร สิ่งเหลานี้ถือเปนเทคนิคหรือ
ความสามารถเฉพาะตัวแทบทัง้ สิ้น ตองฝกฝนทําบอยๆ ลงมือทําจริงและตองทําหลายครั้ง เรื่องการทําอาหารหรือ
ขนมนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลป ตองมีทั้งศิลปะและวิทยาศาสตรควบคูกันไป ตองจําไววาการทําอะไรนั้นไมใชสักแต
วาทําได ตองดูเรื่องรสชาติ ความสวยงามดวย" ดร.อรัญญา บอกอยางนั้น
่ ะเขาสู "เสนทางเบเกอรี่" นั้นจะตองรูจด
ุ ขายของตัวเองกอน
กอนจากกันไป ดร.อรัญญา กลาวสรุปไวดว ยวา คนทีจ
วาคืออะไร ตองวางตัวเองใหไดกอนวาตัวเองอยูในระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับมวลชน รูวาผูบริโภคของเราอยู
ตรงจุดไหน และตองใหคําจํากัดความตัวเองไดอยางถูกตอง ถารูใ นสิ่งเหลานี้ โอกาสที่จะเจริญกาวหนานัน
้ มี
ิ
แนนอน แตถา เมื่อไหรทย
ี่ ังไมรจ
ู ักตัวเองตองขอเรียนตามตรงวาเสนทางนี้ไมงายอยางที่คด
ทางภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ โครงการ
หองปฏิบต
ั ิการเบเกอรี่ จัดโครงการอบรมเบเกอรี่ ใหกบ
ั ประชาชนทั่วไปตอเนื่องมาเปนเวลานานกวา 9 ป
แลว ทานใดสนใจ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมไดที่ โทรศัพท (02) 258-4000 หรือ (086) 4124320
หนา 45
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