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บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดไม่จ�าเป็น     
ต้องเห็นด้วย

 “ส่งอีเมลไปหาท่ี 3A ซึ่งเขาก็ไม่ตอบเป็นเดือน ส่งทุกวัน จนกระทั่งส่งทุกชั่วโมง ก๊อบปี้เพลทๆๆ สุดท้ายแม่งโอเค อีเมล 

กลับมาว่าได้รับอีเมลแล้ว ไม่ต้องส่งมาแล้วนะ งั้นนัดไปคุย ก็เอาแม่กับคุณอาไปคุย วันนั้นจ�าได้เลย คุณแม่คุณอาคุยในเชิงธุรกิจ 

เราคุยในเชิงคนเล่น แต่ก็ยังไปโชว์ความโง่ของตัวเอง คือเขาขายของในเว็บไซต์ไม่มีหน้าร้าน แต่ผมดันไปถามเขาว่าร้านคุณอยู่ไหน 

คือผมไม่รู้จริงๆ แต่เรากล้าถามไง แล้วเวลาคุยกันผมก็แถไปเรื่อย เขาก็คงมองว่าเราเป็นคนตลก”

 ส่วนหน่ึงของบทสัมภาษณ์ พงศธร ธรรมวัฒนะ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายโมเดล 3A ในประเทศไทย  

ในขณะนั้นเขาก�าลังเรียนมหาวิทยาลัยปี 3 ซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนคนบ้า แต่ถึงกระนั้นสิ่งนี้ก็ท�าให้เขาสร้างอาณาจักรของเล่นขึ้นมาได้

 พงศธรเริ่มต้นธุรกิจแบบความไร้เดียงสาในโลกธุรกิจ แต่ด้วยความบ้านี่แหละที่ท�าให้เขามีวันนี้ เพราะความบ้ามักจะท�าให้ 

มองเหน็เป้าหมายของตวัเองว่าต้องการจะท�าอะไร จึงพร้อมทีจ่ะเดินลุยไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลเพือ่ให้ถึงเป้าหมายนัน้ให้ได้ ความบ้า

จึงเป็นเหมือนพลัง ความบ้าท�าให้เกิดความอดทนและท�าให้เขาฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาได้ตลอด ยิ่งเมื่อบวกกับความบ้ากล้าคิด 

นอกกรอบ ก็ท�าให้สามารถสร้างความแปลกใหม่ทางธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม ลูกบ้าก็มีหลายประเภท บางคนมีแต่ลูกบ้าไม่มีความรู้

ความสามารถอะไรเลย ก็อาจจะท�าให้เดินผิดที่ผิดทาง โอกาสที่จะส�าเร็จก็มีน้อย หรือถ้ามีลูกบ้าอย่างเดียว แต่ไม่ฟังค�าทักท้วง 

ของใครเลย กอ็าจไปไม่รอด เพราะถ้าต้องการความส�าเรจ็แบบให้มีความเส่ียงน้อยทีสุ่ด นอกจากความบ้าแล้วก็ต้องมีความรอบคอบ

ประกอบด้วย

ความส�าเร็จที่เกิดจากลูกบ้า

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ
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IF A JOB’S WORTH 
DOING, IT’S WORTH 

DOING WELL.
หากเป็นงานที่ควรค่าแก่การทำา 

ก็ควรทำาออกมาให้ดีที่สุด

	 ทราบหรือไม่...ภาพยนตร์บางเร่ืองนอกจากให้ความบันเทงิและแง่คิดดีๆ	แล้ว	ยงัช่วยเพ่ิม	IQ	และให้บทเรียนการท�าธรุกิจกบัคนดดู้วย	เช่น	ภาพยนตร์

แอนิเมชั่นเรื่อง	Inside	Out	ที่	Charlie	Jane	Adams	ผู้เขียนหนังสือเรื่อง	All	The	Birds	in	the	Sky	ประทับใจในเรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความทรงจ�าของมนุษย์ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา	 ท�าให้เข้าใจถึงความซับซ้อนของอารมณ์	 และเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ในสถานการณ์

ต่างๆ	เช่น	สถานการณ์ที่กดดัน	หรือสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ	เป็นต้น	และภาพยนตร์เรื่อง	A	Beautiful	Mind	ที่ท�าให้เข้าใจทฤษฎีเกมที่ว่า

ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	หากจะตดัสินใจอะไรควรค�านงึถงึการตดัสินใจของผูอ้ื่น	ทัง้นีน้กัเศรษฐศาสตร์ใช้ทฤษฎนีีใ้นการแข่งขนักบัคูแ่ข่งเรือ่งการ

ก�าหนดราคาสินค้า	ส่วนรัฐบาลใช้ทฤษฎีนี้ในระบบการเสนอราคาของผู้รับเหมา	

	 ไม่แน่ว่าภาพยนตร์ที่ดูอยู่ตอนนี้อาจช่วยเพิ่ม	IQ	ให้เราได้เช่นกัน

มาดูหนังเพิ่ม IQ กันเถอะ

ผู้ประกอบการสองเพศมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างจะเข้าถึง Gen Z ต้องทำายังไง

	 ผลส�ารวจผู้ประกอบการกว่า	 500	 คนในสหรัฐฯ	 ของ	 99designs	 เว็บไซต์

รวบรวมนักออกแบบกราฟิก	 ระบุผู ้ประกอบการชายหาเงินทุนได้มากกว่า	 

100,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ซึ่งมากกว่าเงินทุนที่ผู้ประกอบการหญิงหาได้ถึง	2	เท่า	

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหญิง	64	 เปอร์เซ็นต์	และผู้ประกอบการชาย	14	 เปอร์เซ็นต์

หาเงินทุนมาท�าธุรกิจได้น้อยกว่า	10,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

	 ส�าหรับเรื่องช่วงอายุในการเริ่มต้นท�าธุรกิจ	ผู้ประกอบการชาย	40	เปอร์เซ็นต์	

และผู้ประกอบการหญิง	 33	 เปอร์เซ็นต์ท�าธุรกิจก่อนอายุ	 35	 ปี	 ผู้ประกอบการ

ชาย	8	เปอร์เซ็นต์	และผู้ประกอบการหญิง	3	เปอร์เซ็นต์ท�าธุรกิจก่อนอายุ	25	ปี	

นอกจากน้ี	 ผู้ประกอบการหญิง	 15	 เปอร์เซ็นต์เพิ่มความรู้ด้านธุรกิจให้ตนเอง 

ด้วยการลงเรียนคอร์สท่ีสอนเก่ียวกับการท�าธุรกิจ	 ในขณะท่ีผู้ประกอบการชาย	 

11	เปอร์เซ็นต์เลือกที่จะอ่านหนังสือธุรกิจแทนการเข้าเรียน	

	 อย่างไรก็ดี	 ผู้ประกอบการหญิงมีแนวโน้มประสบความส�าเร็จด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 ส่วนผู้ประกอบการชายมีความอดทนในการท�าธุรกิจ

มากกว่า	 และทั้งผู้ประกอบการชายและหญิงคิดเหมือนกันว่า	 การหาลูกค้าใหม่

คือสิ่งที่ท้าทายที่สุด

	 หากท�างานร่วมกันน่าจะอุดช่องโหว่ทางธุรกิจได้

เลี้ยงม้าก็มีบทเรียนทางธุรกิจ

	 Gen	 Z	 (กลุ่มคนที่เกิดหลังปี	 พ.ศ.2538)	 ก�าลังเป็นกลุ่มที่น่าจับตามอง	 เพราะกลุ่มนี้เริ่มเติบโตและมีก�าลังซื้อเพิ่ม 

มากขึ้น	 แต่การจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย	 โดยอย่างแรกต้องท�าความเข้าใจพฤติกรรมของคน	 Gen	 Z	 ก่อน	 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้จะติดโซเชียลมีเดีย	 และพร้อมจะเปล่ียนใจได้ตลอดเวลา	 ดังน้ัน	 หากจะส่งข้อความ 

เกีย่วกบัแบรนด์ไปยังพวกเขาต้องเป็นข้อความสัน้ๆ	ท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย	และหากต้องการกระตุน้ความสนใจแนะน�าให้

ส่งวิดีโอและอินโฟกราฟิกไปด้วย	 ขณะเดียวกันแบรนด์ต้องมีความน่าเช่ือถือ	 โปร่งใส	 และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	

เพราะ	Gen	Z	จะร้องเรียนทันทีหากรู้สึกว่าแบรนด์เอาเปรียบ	และด้วยความที่	Gen	Z	เกิดในยุคที่มีความหลากหลาย

ในเรื่องเพศ	พวกเขาจึงชื่นชอบแบรนด์ที่จัดแคมเปญเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของทุกเพศ

	 นอกจากนี้	Gen	Z	ยังชอบการสร้างสรรค์ผลงานร่วม	ดังนั้น	พวกเขาจึงยินดีให้ความร่วมมือกับแบรนด์ที่มีรูปแบบ 

การท�างานแบบ	Crowdsourcing	และ	Gen	Z	ถงึ	87	เปอร์เซน็ต์ชอบแบรนด์ทีจั่ดกิจกรรมเพือ่สังคม	เพราะพวกเขามองว่า	

การตอบแทนสังคมเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรให้ความส�าคัญ

	 แค่เข้าใจก็เข้าถึงง่าย

	 บทเรียนเก่ียวกับการท�าธุรกิจสามารถเรียนรู้ได้จากนักธุรกิจ 

ที่ประสบความส�าเร็จ	 ภาพยนตร์	 หนังสือ	 หรือแม้แต่ในคอกม้า	

โดยบทเรียนแรกที่เรียนรู้จากการเลี้ยงม้าคือ	 ความส�าเร็จไม่ได้

ถ่ายทอดผ่านสายเลือด	 ม้าสายเลือดดีก็เหมือนคนที่มี	 IQ	 สูง	 

แม้จะได้เปรียบในเรื่องน้ี	 แต่ก็ใช่ว่าจะชนะในสนามแข่ง	 ดังนั้น	

หากต้องการชยัชนะก็ควรหมัน่ฝึกฝนและเรยีนรูส้ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสิ่งที่ก�าลังท�า

	 บทเรียนทีส่องคอื	คดิก่อนท�า	ม้ามสีมอง	2	ด้านคอื	ด้านความคิด

และด้านการตอบโต้	 ครูฝึกม้าส่วนใหญ่จะฝึกให้ม้าใช้ความคิด 

มากกว่าตอบโต้	และในการท�าธุรกิจก็เช่นกัน	ผู้ประกอบการควร

คิดให้ดีก่อนตอบโต้	 ไม่ควรตอบโต้ด้วยอารมณ์	 และบทเรียน

สดุท้ายคอื	ไม่มคี�าว่าสายเกนิไป	การท�าธรุกจิและการขีม้่าเหมือน

กันอีกอย่างคือ	 ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถท�าได้	 แต่สิ่งที่ท�า 

จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจ

	 ม้าสอนอะไรเรามากทีเดียว
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สถิติน่ารู้ของอี-คอมเมิร์ซ

ความรวดเร็วในการส่งสินค้าทำาไมถึงออกจากเว็บไซต์

ของคนใช้

อินเทอร์เน็ตทั่วโลก

ซือ้สนิค้าผา่นออนไลน์

การจับจ่าย

ของอี-คอมเมิร์ซ 

(ดอลลาร์สหรัฐฯ)

พฤติกรรมนักช้อป

ของนักช้อปจะค้นหา

ข้อมูลสินค้าบนออนไลน์

ก่อนตัดสินใจซื้อ

ของนักช้อปออนไลน์

จะหยุดซื้อเมื่อได้รับ

บริการไม่ดี

ของการรีวิว

บนอี-คอมเมิร์ซ

จะให้ถึง 5 ดาว

ของสินค้าที่ซื้อไปแล้ว

จะถูกส่งกลับและลูกค้า

คาดหวังว่าขั้นตอนนี้จะง่าย!

ส่งสินค้าภายใน

5-7 วันคือเร็ว

จะออกจากเว็บไซต์ทันที

ที่เห็นว่าเลย์เอาต์ไม่ดึงดูด

ส่งสินค้าภายใน

2 วันคือเร็ว

จะหยุดการเข้าเว็บไซต์

ถ้าดาวน์โหลดนานเกินไป

1,800
สหรัฐฯ

ต่อคน/ปี

1,600
อังกฤษ

ต่อคน/ปี
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Model : Ella Kotkis

สถานทีต่ดิต่อ : ห้องสมดุอญัมณแีละเครือ่งประดบั 
สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)
140 อาคารไอทเีอฟ-ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ์ เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
โทรศพัท์ 0-2634-4999 ต่อ 102-103 อเีมล library@git.or.th เวบ็ไซต์ www.git.or.th/library
เวลาเปิดบรกิาร : จนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.00-17.00 น.

การเดนิทาง :
� BTS สถานช่ีองนนทร ีทางออก 4  
 เดนิย้อนมาทีแ่ยกสลีม-นราธวิาส  
 ระยะทาง 400 เมตร 
� MRT สถานสีลีม ทางออก 2 
 เดนิตรงตามถนนสลีมจนถงึ 
 แยกสลีม-นราธวิาส 
 ระยะทาง 1 กโิลเมตร
� รถยนต์ส่วนตวั จอดได้ทีอ่าคาร 
 ไอทเีอฟ-สลีมพาเลส (ตกึหลงั) 
 ชัน้ 6-8  

ห้องสมดุอญัมณแีละเคร่ืองประดบั
GIT LIBRARY IS EVERYWHERE

ฐานข้อมลู e-book 
และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ทัง้ฉบับภาษาไทย
และต่างประเทศ

ฐานข้อมลู e-book 
ด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดับ

ฉบบัภาษาต่างประเทศ

บรกิารรวบรวมวารสาร
และแค็ตตาลอ็กเครือ่งประดบั

ฟรอีอนไลน์จากเวบ็ไซต์ 
Issuu

บรกิารสารบญัวารสาร
และนติยสารออนไลน์

ฉบบัใหม่ล่าสดุ

E-LibraryEbrary Issuu.com E-Contents

บรกิารฐานข้อมลูสบืค้น
หนงัสอืด้านอญัมณี
และเครือ่งประดบั
ภายในห้องสมดุ 

Alist Opac

บรกิารตอบค�าถาม
และอพัเดทข่าวสารห้องสมดุ

ผ่านช่องทางออนไลน์

Social Media
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Text : กองบรรณาธิการ

Business idea
Turning PoinT

	 “ที่บ้านเราท�าธุรกิจเก่ียวกับแว่นตาอยู่	 แล้วทุกคนรอบข้างก็มักจะให้พาไป 

ตัดแว่นที่ร้าน	 ซึ่งท�าให้เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี

ในการตดัแว่น	เข้าไปแล้วกรู้็สกึว่าเลือกแบบยาก	บางทีทีอ่ยากได้ไม่ม	ีซึง่ท่ีผ่านมา

จะเห็นว่า	 คนไม่ค่อยอยากเข้าร้านแว่นตาถ้าไม่จ�าเป็น	 เลยคิดว่าอยากจะสร้าง

ประสบการณ์การซือ้แวน่ทีด่	ีอกีอย่างเรามโีรงงานเลนส์ซึง่เราส่งออกต่างประเทศ	

และไม่มีใครรู้ว่าไทยเป็นประเทศส่งออกเลนส์ใหญ่ท่ีสุดในโลก	 เลยคิดว่าเรา 

มจีดุแขง็อยู	่ซึง่พอคดิได้กเ็ริม่ท�าเลย	แต่อย่างท่ีเห็นกนัว่า	เด๋ียวนีก้ม็คีนขายแว่นตา

บนออนไลน์เยอะมาก	 ฉะนั้นเราจะต้องท�าให้ต่างออกไป	 ก็ใช้เวลาพอสมควร 

ในการพัฒนาระบบ	 e-Commerce	 Platform	 เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจแว่นตา 

โดยเฉพาะ	การเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างโรงงาน	ผู้ให้บรกิารวัดสายตาไปจนถงึลกูค้า

โดยตรง	 ด้วย	 Platform	 ท�าให้เราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าและลักษณะการซื้อ 

และการดสิูนค้าได้”	ปรณิดา	ประจกัษ์ธรรม	CEO	และ	Co-Founder	ของ	Glazziq	

เล่าถึงจุดพลิกที่ท�าให้เกิด	Glazziq

	 อย่างไรก็ตาม	ปรณิดายอมรบัว่า	แม้แว่นตาน่าจะเป็นสนิค้าทีข่ายออนไลน์ได้ยาก	

แต่กลับมใีห้เห็นบนออนไลน์หลายแบรนด์ทเีดยีว	ดงันัน้	ในสนามนีจ้งึมกีารแข่งขนั

สงู	แต่ด้วยความที	่Glazziq	มจีดุแข็งตรงทีธ่รุกจิครอบครวัของปรณิดาคือ	หอแว่น

ที่มีถึง	 120	 สาขา	 อีกท้ังยังเป็นโรงงานผลิตเลนส์ส่งออกต่างประเทศ	 เธอจึงน�า 

จุดแข็งนี้มาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้	และสร้างความแตกต่างจาก

ร้านแว่นตาออนไลน์ทั่วไป	

	 “กระบวนการของ	 Glazziq	 มีทั้งในเว็บไซต์	 โซเชียลมีเดีย	 และแค็ตตาล็อก 

ให้ลูกค้าได้เลือกกรอบแว่น	 ซึ่งเราดีไซน์ขึ้นมาใหม่เป็นแบรนด์ของเราเอง	 ท�าให้

ราคาไม่สูงเม่ือเทยีบกับกรอบแว่นตาแบรนด์เนมทัว่ไป	โดยหลงัจากท่ีลกูค้าเลือกซือ้

สินค้าแล้ว	ชื่อจะอยู่ในระบบซึ่งมีการเชื่อมโยงกับร้านพาร์ตเนอร์ของเรา	ซึ่งก็คือ	

หอแว่นกรุ๊ป	ลูกค้าสามารถไปวัดสายตาที่สาขาไหนก็ได้	ค่าสายตาจะถูก	Match	

กับออร์เดอร์และส่งไปที่โรงงานโดยอัตโนมัติ	เพื่อท�าการประกอบเลนส์และกรอบ	

และส่งตรงหาลูกค้าถึงบ้าน	แต่ในกรณีที่ลูกค้าอยากจะลองแว่นตาก่อนว่าเข้ากับ

รูปหน้าหรือไม่	เรายังให้บริการ	Home	Try-On	โดยลูกค้าสามารถเลือกแว่น	3	อัน

ไปลองที่บ้านได้	3	วัน	แล้วส่งคืนโดยเอาสินค้าไป	Drop	ที่	7-Eleven	ทุกสาขา

บริการ”

	 เมือ่ถามถงึยอดขายหลงัจากเปิด	Glazziq	เมือ่ปีทีแ่ล้ว	ปรณิดาบอกว่า	ถ้าเทยีบ

กับร้านแว่นตา	 1	 ร้าน	 รายได้ก็มากกว่ามาก	 แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ	 การกลับมา 

ซ้ือซ�้าที่เพิ่มมากข้ึน	 ซึ่งเป็นตัวเลขถึง	 15	 เปอร์เซ็นต์	 ในขณะท่ีร้านแว่นตาแบบ

ดั้งเดิมจะมีลูกค้ากลับมาซื้อซ�้าแค่	5	เปอร์เซ็นต์เท่านั้น	

	 จากตอนแรกที่ไม่มีใครเชื่อว่า	 จะสามารถท�าธุรกิจลักษณะเช่นนี้ได้	 ในวันนี้

พิสูจน์แล้วว่า	Glazziq	ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้	  

เมื่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอยู่บนออนไลน์มากขึ้น 

ธุรกิจจึงต้องขยับตัวตามไปอยู่บนออนไลน์ด้วย รวมถึงร้านแว่นตา

ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่าจะสามารถขายบนออนไลน์ได้ เพราะการตัดแว่นตา

แต่ละครั้งจะต้องมีการวัดค่าสายตา และการลองสวมเพื่อเลือกแบบแว่นตา

ที่เหมาะกับใบหน้าก่อน แต่ Glazziq สามารถแก้โจทย์เหล่านั้นได้ 

แต่เป็น...NAP Sleep Salon

GlAzziq
พลิกประสบการณ์

ธุรกิจแว่นตารูปแบบใหม่

 www.glazziq.com 
 glazziq
 glazzi

 09-5248-9350
 NAP Sleep Salons
 @NAPSLEEPSALON

ไม่ใช่สปา ไม่ใช่ซาลอน

 เช่ือว่าร้อยทัง้ร้อยของผูห้ญงิทีเ่ข้าร้านเสรมิสวย	มกัจะอดเคลิม้

ไปกบัการนอนให้ช่างสระผมไม่ได้	ยิง่เดีย๋วนีก้ารท�างาน	การใช้ชวีติ

ทีเ่ร่งรีบท�าให้เกดิความเครยีดได้ง่ายๆ	การเข้าร้านเสรมิสวยแล้ว

ได้สระผมไปด้วยนวดศีรษะไปแถมยังได้ทรงผมถูกใจ	 ให้สะบัด

ผมสวยออกจากร้านแบบสบายๆ	 น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ดี 

ทีเดียว	

	 NAP	Sleep	Salon	ไม่ใช่สปา	ไม่ใช่ซาลอน	แต่มีคอนเซปต์

ที่ตรงตามชื่อเลย	 นั่นคือการสระผมและนวดศีรษะที่สามารถ 

งีบหลับได้นานร่วมชั่วโมง	 ซึ่ง กรพัฒน์ พรรษา	 ผู้จัดการร้าน	

NAP	Sleep	Salon	เล่าว่า	

	 “เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเครียดจากการท�างานเยอะมาก	 แล้วความเครียดเป็นสาเหตุที่ท�าให้กล้ามเนื้อ 

หดเกร็ง	 เลือดไหลเวียนไม่สะดวก	 ปวดต้นคอ	 และปวดหลงั	 เราอยากให้เขาได้ผ่อนคลาย	 อยากสร้างความ

แปลกใหม่ให้กบัร้านเสรมิสวยด้วย	ซ่ึงบางคนไม่อยากเข้าร้านนวด	เพราะออกจากร้านมาอาจจะปวดเมือ่ยตัว

กว่าเดิม	 สิ่งที่เราท�าคือ	 บริการนวดผ่อนคลายหนังศีรษะ	 และต้นคอไปพร้อมกับการสระผม	 1	 ชั่วโมง	 ซึ่ง 

จะไปกระตุ้นการไหลเวยีนเลอืด	 ท�าให้รู้สกึปลอดโปร่ง	 หลงัจากน้ันเรายงัไดร์และจดัแต่งทรงให้สวยงามก่อน 

ออกจากร้าน”	

	 กรพัฒน์บอกด้วยว่า	ท่านวดนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ	NAP	Sleep	Salon	โดยก่อนหน้านี้ได้ไปเรียน

นวดแผนไทย	 แล้วน�ามาประยกุต์ให้เข้ากบัการสระผม	จงึเป็นท่านวดทีเ่หมาะกับการนอนสระผม	 โดยจะมีการ

เทรนพนักงานก่อน	 และในทุกเดือนจะมกีารทดลองให้พนกังานสลับกันสระนวดศีรษะ	 เพราะแต่ละคนจะ 

มีน�้าหนักมือไม่เท่ากัน	จะได้ติเพื่อแก้ไขต่อไป	

	 “นอกจากการสระนวดที่ผ่อนคลายของเราแล้ว	เราใช้เวลาสระผมนาน	และอยากให้ลูกค้างีบหลับไปเลย

ในชั่วโมงนั้น	จึงสร้างบรรยากาศในร้านให้น่านอนหลับสบายด้วย	โดยจะท�าผนังเป็นปูนเปลือย	และจัดแสง

สลัวๆ	หน่อย	ขณะเดียวกันพนักงานทั้ง	9	คนก็จะถูกฝึกมาไม่ให้พูดคุยกับลูกค้าเลย	ส�าหรับราคาถ้าเป็นการ

สระนวดตามแบบฉบับของ	NAP	Sleep	Salon	ราคาอยูท่ี	่600	บาท	แต่ถ้าพเิศษด้วยการท�า	Treatment	บ�ารุง

หนังศีรษะและเส้นผม	พร้อมการอบโอโซนเพื่อผลักวิตามินให้เข้าสู่เส้นผมราคาอยู่ที่	1,500	บาท”

	 ความแตกต่างท่ีไม่เหมือนใครน้ี	ท�าให้เกดิการบอกต่อปากต่อปาก	และท�าให้ได้ลกูค้าเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	

ดังนั้น	ในวันนี้ถ้าจะมาสระผมแบบงีบหลับที่ร้านนี้ต้องนัดล่วงหน้าเท่านั้น		
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ใครจะคิดว่าของเล่นที่น�าไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ 

ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงท�าเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ 

และขยายเป็นอาณาจักรธุรกิจของเล่น ที่ประกอบด้วย JP TOYS, JPX, 

Thailand Toy Expo และ PLAY HOUSE ของ 

จี๊ป-พงศธร ธรรมวัฒนะ 

พงศธร ธรรมวัฒนะ

	 แต่กว่าที่จะมาถึงจุดน้ีได้ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เขาต้องผ่านความยากล�าบาก	 ทุลักทุเลพอสมควร	 แต่ด้วย 

ความเป็นคนที่มีลูกบ้าอยู่ในตัว	ที่คิดแล้วต้องลงมือท�าทันที	แม้จะไร้ซึ่งกระบวนท่าก็ตาม	ก็เป็นจุดเปลี่ยน

ในชีวิตท�าให้เขามีวันนี้	 ซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังความบ้านั้น	 เขามีความมุ่งมั่นความอดทนอยู่เต็มเปี่ยม	 

และที่ส�าคัญคือมีแนวคิดการท�าธุรกิจที่ไม่ถูกตีกรอบ	พร้อมที่จะมองหาความท้าทายใหม่ๆ	อยู่เสมอ

	 อะไรคือความน่าทึ่งของเจ้าพ่อของเล่น	 เชื่อว่าหลังจากอ่านบทสัมภาษณ์ของเขาจบลง	 จะได้ค�าตอบ

เช่นเดียวกันกับเรา

 
คุณสนใจของเล่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ 

	 ด้วยความท่ีเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วอ่านภาษาไทยไม่ออก	 คือเป็นเด็กดื้อด้วย	 มองว่าแค่พูด 

ภาษาไทยได้ก็พอแล้ว	ท�าไมต้องไปจริงจงักับการอ่าน	จนกระทัง่ว่าการเขยีนภาษาไทยของผมแย่มาก	ทนีี้

แม่อยากให้เราฝึกอ่านเขียนภาษาไทยเลยซื้อหนังสือการ์ตูนมาให้อ่าน	เป็นกุศโลบาย	เลยท�าให้เริ่มผูกพัน

กับหนังสือการ์ตูนแล้วก็เริ่มสนใจของเล่น	 ทีนี้ของเล่นสมัยก่อนคนมองเป็นของฟุ่มเฟือย	 เลยขอแม่ว่า 

จะตัง้ใจเรียนแลกกับการได้ซ้ือของเล่น	และถ้าแม่พาไปได้เราอยากไปประเทศบ้านเกดิของการ์ตนูคอืญีปุ่น่	

	 พอขึ้น	 ม.1-ม.2	 ได้มีโอกาสไปญี่ปุ่น	 ก็เห็นหุ่นขบวนการ	 5	 สี	 ที่เรามีตอนเด็ก	 ท�าไมราคาแพงจังวะ	 

ตอนน้ันเราเล่นเป็นของเล่นจริงๆ	 ไม่คิดสะสม	 ในการ์ตูนแขนมันขาด	 เราก็ไปหักแขนมัน	 คือเราไม่รู้ไง	 

พอมาเห็นราคาก็เริ่มคิด	ณ	วันนั้น	แต่เราไม่รู้จักค�าว่า	Investment	คิดแค่ว่าถ้าซื้อเก็บตอนนี้	อนาคตเรา

โตไปหรือเบื่อแล้วก็ยังขายได้	ก็เริ่มจริงจัง	โดยเก็บจากขบวนการ	5	สีเลยเป็น	Passion	แรก	จนถึงวันนี้ 

ก็ยังเก็บอยู่	ถามว่าท�าไมเริ่มเก็บขบวนการ	5	สี	คือตอนนั้นแม่ซื้อบ้านใหม่แล้วบ้านยังไม่เสร็จ	ไปรื้อของ

ห้องเก็บของเจอหุ่นยนต์ขบวนการ	5	สี	เป็นเหล็กสภาพยังกิ๊บๆ	ของคุณพ่อ	เลยเริ่มเก็บตั้งแต่นั้น

	 พอมาตอนหลังแม่บอกว่าจะไม่ซ้ือของเล่นให้แล้ว	เป็นเดก็เอาแต่ใจกโ็วยวาย	แต่ช่วงนัน้เล่นกฬีา	มเีงนิ

แต๊ะเอีย	ก็เอาเงินตัวเองนั่นแหละซื้อเอง

	 จนกระทั่งว่าเก็บเยอะมาก	 มีรายการมาถ่ายมาสัมภาษณ์	 มีคนเห็นเยอะขึ้นก็มีการเชิญไปร่วมงาน 

ไปดูงานของเล่นทีต่่างประเทศ	เลยบอกว่าทกุปีขอไปงานนีน้ะ	ไปฮ่องกง	ญีปุ่น่	อเมรกิาสลบักนัไป	ท�าให้เรา

เริ่มเห็นอะไรหลายๆ	อย่าง

Think iT. Do iT.
Love it.
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แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนจากการเก็บสะสมมาสู่การท�าธุรกิจ

	 จุดเปลี่ยนคือตอนที่ไปจีน	 เมื่อ	 7-8	ปีที่แล้ว	 ตอนนั้นก�าลังจะ

เข้ามหาวทิยาลยั	ค�าว่า	Made	in	China	น่ีบมูมาก	แล้วตระกูลเรา

ไม่มีใครไปเรียนเมืองจีนเลย	 ก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปเรียนที่จีน	 

แต่พอไปถึงปักกิ่งวันแรกก็เปลี่ยนความคิดเลย	 น่ังรถไฟใต้ดิน 

เจอผู้หญิงฉี่บนรถใต้ดิน	เจอคนเมาอ้วกใส่หลัง	ก็คิด...ฉิบหายแล้ว	

ทีนี้ขับรถผ่านห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึงเจอหุ่นยนต์ตัวหน่ึงตั้งอยู่ 

ข้างหน้า	กเ็ฮ้ย...ประเทศจนีมีของเล่นด้วยเหรอวะ	วนัน้ันแบรนด์	3A	

จัดงานคร้ังแรกในโลกที่นั่น	 เราเลยเข้าไปเห็นค�าว่า	 Exclusive	 

มีคนต่อคิวข้างนอกห้างด้วย	 พอห้างเปิด	 10	 โมงปุ๊บผมวิ่งแทรก

เข้าไปเลย	 เลวนะอันนี้	 เขามีขายแค่	 100	 ตัว	 ผมได้มาประมาณ 

ตัวท่ี	 98-99	 แต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ	 3A	 เลย	 คิดว่าตัวละ	

1,000-2,000	 บาท	 พอจะจ่ายเงินแม่งตัวละเกือบ	 4,000	 ก็ต้อง 

ตะโกนเรยีกแม่ทีน่ั่งรออยูข้่างนอก	ภาษาไทยลัน่ห้างเลย	ตะโกนจรงิ

ไม่อายเลย	 เพราะไม่รู ้จะท�ายังไง	 จ่ายเงินเสร็จได้แค่กระดาษ 

แผ่นเดียว	ก็งง	อะไรวะให้กระดาษมาใบเดียว	บอกอีกครึ่งชั่วโมง

ไปรบัของ	กเ็ดนิไปปรากฏว่ามีคนมาขอซือ้กระดาษแผ่นน้ันให้ราคา

มากกว่า	 10	 เท่า	 ผมลากฝรัง่คนน้ันมาคยุกบัแม่	 เขาพูดเลยว่าเขา 

จะขอซ้ือ	เลยเริม่คดิ	พอช่วงท่ีเขาให้ไปรบัของดงึแม่ไปด้วย	ถามว่า

ใครเป็นเจ้าของ	ไปเจอ	แอชรี	่ วดู	และ	คมิ	พงั	วอน	 เป็นดไีซเนอร์	 

ตอนแรกผมไม่รู้จักเขาเลย	เข้าไปถามว่า	Who	are	you?	แม่งข�าก๊าก

เลย	 เขาคงคิดว่าเด็กนี่กวนตีน	 มาซื้อของกูไม่รู้จักกูได้ไง	 มันเป็น

จุดเร่ิมต้นที่ตลกนะ	 ก็ท้ิงนามบัตรไว้แล้วเขาก็ให้นามบัตรผมมา	 

อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการท�า	Designer	Toys	

ต้องมาด้วยความล�าบาก	ปัญหาต่างๆ	เขาแก้ยงัไง	นัน่คอืความเจ๋ง	

	 แล้วคุณอาก็บอกว่ามึงก็บอกเขาไปว่ามึงท�าอะไร	 แต่กูไม่ท�า

อะไรเลยกเูป็นนกัเรยีน	กเ็ลยขออนญุาตคณุอาคนโน้นคนนี	้เอาของ

ทกุคนทีบ้่านทัง้หมดมาใส่ว่าคณุอาท�าอะไรบ้าง	เอามาเคลมหมดเลย	

แล้วส่งอเีมลไปหาท่ี	3A	ซึง่เขาก็ไม่ตอบเป็นเดือน	ส่งทุกวัน	จนกระท่ัง

ส่งทุกชั่วโมง	 ก๊อบปี้เพลทๆๆ	 สุดท้ายแม่งโอเค	 อีเมลกลับมาว่า 

ได้รบัอเีมลแล้ว	ไม่ต้องส่งมาแล้วนะ	งัน้นัดไปคยุ	กเ็อาแม่กบัคุณอา

ไปคุย	วันนั้นจ�าได้เลย	คุณแม่	คุณอาคุยในเชิงธุรกิจเราคุยในเชิง

คนเล่น	แต่ก็ยงัไปโชว์ความโง่ของตวัเอง	คอืเขาขายของในเวบ็ไซต์

ไม่มีหน้าร้าน	แต่ผมดันไปถามเขาร้านคุณอยู่ไหน	คือผมไม่รู้จริงๆ	

แต่เรากล้าถามไง	 แล้วเวลาคุยกันผมก็แถไปเรื่อย	 เขาก็คงมองว่า

เราเป็นคนตลก	

แล้วท�าไมเขาถึงให้คุณเป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

ในเมื่อ ณ ตอนนั้นร้านคุณก็ไม่มี

	 ผมเพิง่ถาม	3A	เขาเมือ่ไม่นานมานีว่้า	ท�าไมตอนนัน้เขาถงึให้ผม	

เขาบอกว่า	แววตาคณุเป็นแววตาของคนท�าจรงิๆ	แววตาทีอ่ยากท�า

จริงๆ	เขาบอกว่าคนที่มี	Passion	คือคนที่น่าท�างานด้วยที่สุด	

	 ตอนนั้นยังไม่มี	 JP	 TOYS	 เลย	 เขาให้กลับไปตั้งบริษัทก่อน	 

แล้วค่อยมาเซ็นสญัญา	ผมเรยีนอยูปี่	3	จะมีบรษิทัได้ยงัไง	ตอนแรก

ตัง้ชือ่ว่าจ๊ีปทอยของเล่นของผม	แม่กบัแฟนบอกว่า	ใครจะอยากได้

ของเล่นของเธอ	โอเคงัน้ตดัสระออกไปแล้วกันเป็น	JP	ได้เป็น	JP	TOYS	

ขึ้นมา	 3	 วันก่อนบินไปเซ็นสัญญา	 แล้วสัญญาที่ผมบินไปให้เขา	 

พอไปถงึเขาฉกีทิง้เลย	คดิในใจฉบิหายแล้วก	ูเขาบอกไม่ต้องสญัญา	

วธินีีเ้ป็นวธิเีรียนรูท้ีด่ทีีส่ดุ 

เรยีนรูจ้ากความผิดพลาด 

ความส�าเร็จต้องมาด้วยความล�าบาก

ปัญหาต่างๆ เขาแก้ยงัไง 

นัน่คอืความเจ๋ง

	 แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เริ่มปรับตัวมหาวิทยาลัย 

ก็ไม่ได้ท�าอะไรมาก	 จนช่วงขึ้นปีที่	 3	 ก็มานึกออกว่าตอนนั้น 

หาข้อมูลเรื่อง	 Designer	 Toys	 เอาไว้แต่หาไม่จบ	 ผมเป็นคนที่ 

อยากรู้อะไรต้องศึกษา	ก็เลยเซิร์ซอ่าน	เจอเลย	3A	ขึ้นอันดับหนึ่ง	

แล้วเปิดไปดูในอีเบย์	ของที่เราซื้อตอนนั้นราคาเท่าไหร่	บอกตรงๆ	

ตอนนั้นของเก็บไว้ไหนยังไม่รู ้เลย	 ปรากฏว่าในอีเบย์ราคาขึ้น 

เป็นแสนสาม	 ฉบิหายแล้วกู	 นามบัตรเขาอยูไ่หนหาไม่เจอ	 ไปเซร์ิซ 

กูเกิลในเวบ็ไซต์ก็ไม่บอก	เลยไหว้พระขอให้หาเจอเถอะ	โชคดร้ืีอเจอ

ในกระเป๋าสตางค์เก่า	 แต่ตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกับ	 3A	 

แค่เห็นว่ามันน่าจะท�าเงินได้	เลยอยากเอาเข้ามาขายแค่นั้น	

ท�าไมคุณไม่คิดท�าธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่แล้ว 

	 คนอ่ืนก็ท�าของทีบ้่านไป	ท�าไมผมจะต้องมาท�ากับส่ิงทีเ่ขาสร้างมา	

ท�าไมผมไม่สร้างของผมเอง	กบัสิง่ทีผ่มชอบ	แล้วน้อยคนทีจ่ะมโีอกาส

ได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ	 ต้องบอกว่าคนรอบข้างผมนี่มองผมว่า 

ไม่ท�าอะไรหรอกวนัๆ	ก็เล่นกีฬากับของเล่นจะเจริญได้ไง	แต่ตอนนัน้

ก็คิดไม่ออกนะว่าจะเริ่มยังไง	 เลยไปถามคุณอาที่ตีแบดด้วยกัน 

ที่สโมสร	 คุณอาที่ผมถามแต่ละคน	ณ	 จุดนั้นเขารวยมหาศาลนะ	

เป็นนักธุรกิจประสบความส�าเร็จแล้ว	 วันๆ	 มาเล่นกีฬา	 ตีกอล์ฟ	 

จิบน�้าชา	ก็ไปถามท�ายังไงผมอยากรวย	เขาคงมองว่าไอ้นี่กวนตีน	

ก็คุยกันทีน้ีเรารู้วิธีประสบความส�าเร็จแล้ว	 แต่ปัญหาที่จะเจอล่ะ	

ถามว่าคณุอาเจอปัญหาอะไรบ้าง	คณุอาคนนีเ้จอปัญหาอะไร	คณุอา

คนนั้นเจอปัญหาอะไร	 ผมจะเรียนรู้จากปัญหาของคุณอาทั้งหมด	

ผมว่าวธินีีเ้ป็นวธิเีรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ด	เรียนรูจ้ากความผดิพลาด	ความส�าเร็จ
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คยุกันว่า	ตวัเองอย่าซ้ือของเหีย้นีน่ะ	แม่งอุบาทว์สัตว์	ผมจ�าประโยคนี้

ได้เลย	เขาคงคดิว่าผมเป็นเด็กทีร้่าน	ซ่ึงสองคนนีท้ีพ่ดูวนันัน้	ทกุวนันี้

เป็นลกูค้าประจ�าท่ีร้านผมนะ	 ตอนนัน้กร็ูส้กึท้อมาก	 กลบัมาน่ังบ่น 

ให้พี่ที่ร้านเดอะมอลล์ฟัง	จนวันหนึ่งมีฝรั่งคนหนึ่งเดินมา	 เขาเป็น

แฟนคลบัแบรนด์นีอ้ยูแ่ล้ว	เขาซือ้หมดเลยทีม่	ีเขาบอกเขาอยูท่ีเ่มอืงไทย	

หาซื้อไม่ได้	 ก็เป็นการขายครั้งแรก	 เป็นก�าลังใจโคตรส�าคัญเลย	 

จนทุกวันนี้เขาก็ซื้อของเรา	คือเราคิดว่าทุกคนประสบความส�าเร็จ

ง่ายๆ	แต่ท�าไมเราท�าแม่งยากฉิบหายเลยวะ

คุณไม่ได้ศึกษาความต้องการของตลาดก่อนเหรอ

	 ถูก	จริงๆ	ควรดูว่ามีตลาดมั้ย	แต่ผมไม่คิดเหมือนคนอื่น	พี่คิด

เป็นเส้นตรง	ผมคดิซกิแซกเลย	สิง่ทีผ่มคดิคอืผมจะสร้างตลาดของผม

ขึน้มาเอง	กจูะเป็นคนท�า	Designer	Toys	คนเดยีวในประเทศไทย	ไม่มี

ลูกค้าหรือ	Niche	แค่ไหนก็จะท�า	จนถึงทุกวันนี้ผมก็ท�า	Designer	

Toys	คนเดียวในไทย

	 แต่ตอนนัน้ก็เริม่รูแ้ล้วว่า	เราต้องศกึษา	ตอนขายแรกๆ	เวลาไป

ส่งของ	ผมนัง่รถเมล์บ้าง	นัง่แทก็ซ่ีบ้าง	นดัไปรบัทีม่หาวทิยาลัยบ้าง	

แต่จะไปส่งของเองทกุคร้ัง	แล้วจะถามว่าท�าไมถึงซือ้ของผม	 ก็จะมี

หลายๆ	มุมมองกลับมา	

จากนั้นคุณก็ได้ต่อยอดมาสู่การท�า JPX

	 JPX	 ผมมองเป็นอีกธุรกิจ	 คือผมมองว่าจะน�าเข้ามาขาย 

อย่างเดียวไม่ได้	 ผมอยากท�าอะไรเพื่อประเทศไทยมากกว่านี้	 ผม

ไม่ได้พูดให้โลกสวย	 ผมพูดจริงว่าผมอยากท�า	 คือ	 JPX	 เริ่มจาก 

ท�าน้องควาย	 KWAII	 ซึ่งเอาจริงนะ	 ควายไทยเป็นควายเดียว 

ที่มีนกเอ้ียงอยู่บนหัว	 ผมแค่จุดจุดนี้ที่ประเทศไทย	 อยู่ดีๆ	 มีคน 

บินผ่านมา	เอาควายของเราไปจุดต่อที่ออสเตรเลียบ้าง	ที่อเมริกา

บ้าง	ผมขายน้องควาย	3,000	ตัวหมดภายใน	1	นาที	ทั้งออนไลน์

และหน้าร้าน	แล้วผมท�าอะไร	ผมขายวันวาเลนไทน์	ให้ควายแทน

ความรัก	 ท�าไมผมไม่ท�าช้างเป็นตัวแรก	 มีคนถามผมทุกรายการ	 

ก็เพราะคุณคิดกันอย่างนี้ไง	 ผมมองว่าอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น	

แล้วเป็นคนแรก	 ยังไงก็ได้เปรียบกว่าคนที่ตาม	 ท�าไมคนมอง

ประเทศไทยถึงมองแค่ช้าง	 ผมบอกเลยผมท�าควายเป็นอันแรก	 

ปีที่	 2	 ท�ามาแล้วคือ	 ไก่ชนกับนักมวย	 ตัวเหี้ยคือตัวที่	 3	 แล้วจะ 

เปิดตัวเดือนพฤษภาคมนี้ที่งาน	Thailand	Toy	Expo	ตัวที่	4	ผมก็

มีแพลนแล้ว	 แล้วตัวสุดท้ายผมพูดเลยจะท�าช้าง	 เพราะถ้ามันตัน

แล้วก็ค่อยท�า	

	 ผมส่งน้องควายไปให้งานซานดิเอโก้คอมมิคคอน	 50	 ตัว	 

ปรากฏว่าคนต่อควิซือ้ของเรา	โคตรดใีจเลย	น�า้ตาจะไหล	จากแต่ก่อน

เราต้องไปต่อคิวซื้อของเขา	

	 อย่างงาน	 Thailand	 Toy	 Expo	 ผมเอาน้องควายไปขาย	 

300	 ตัว	 คนต่อคิวต้ังแต่หน้าประตูเซ็นทรัลเวิลด์	 ยันโรงแรม 

อินเตอร์คอนติเนนตัลเลย	 ตรงสกายวอล์ค	 ผมก็ตกใจมาก	พี่เขา

รักกันมากขนาดนั้น	 แล้วจะปิดฉากน้องควาย	 ไม่อยากผลิตแล้ว	

อยากจะเริ่มตัวใหม่	 เลยประกาศผมจะท�าน้องควายตัวสุดท้าย	

3,000	 ตัวขายทั่วโลกแล้วหมดเลย	 ก็คิด	 3,000	 ตัวจะขายได้มั้ย	

กระแสมันยังมีมั้ย	 ปรากฏว่าหมดภายในนาทีสองนาที	 ออนไลน์

ระเบิดระเบ้อ	หน้าร้านมีคนมาต่อคิวรอซื้อ	200-300	คน	

	 ส�าหรับตัวที่	 2	 ไก่ชนกับนักมวย	 เป็นพรีเมียมราคามันสูง 

หน่อยหนึ่ง	แต่มันผลิตแบบละ	200	ตัว	มี	2-3	สีเอง	คือผมไม่ชอบ

ของโหลๆ	ถ้าพี่จะจ่ายผมสี่ห้าพันหรือหมื่นกว่าบาท	พี่ต้องได้ของ

ที่มันพรีเมียมจริงๆ	

แล้วงาน Thailand Toy Expo ล่ะ คุณเริ่มต้นมายังไง

	 งาน	Thailand	Toy	Expo	ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่สองของผม	

เป็นครั้งแรกท่ีท�าให้ทะเลาะกับท่ีบ้าน	 จนโดนไล่ออกจากบ้าน	 

คอืตอนน้ันเรยีนจบแล้ว	เริม่จะท�าธุรกิจของเล่นอย่างจรงิจงั	มเีวลา

เต็มที่	 ก็มีแบรนด์โน่นแบรนด์นี่ขึ้นมา	 นอกจาก	 3A	 แล้วมีงาน 

ครบรอบ	4	ปีของ	3A	 เขาก็เชิญไปดูงานเขาที่ฮ่องกง	ซึ่งงานเขา

พื้นที่ห้องเล็กมาก	 เล็กกว่าร้านผมอีก	 แต่คนมาเป็นพันคน	 แล้ว 

ตอนนั้นผมเองก็ยังไม่มีร้าน	ยังฝากเขาขายอยู่	ก็เลยคิดว่าจัดงาน

ดีม้ัย	 ด้วยอารมณ์ตอนนั้นก็คิดเอาไว้ว่า	 หนึ่ง	 อยากสร้างอีเวนต ์

ที่เป็นรูปแบบของเราเอง	 สอง	 อีเวนต์นี้ต้องฟรี	 สาม	 ต้องไม่อยู่ 

ในกล่องโง่ๆ	 ในเอ็กซิบิชั่นฮอลล์	 แล้วเดินวนไปวนมาไม่สนุก	 

สัญญาใจดีที่สุด	นี่คือครั้งแรกที่	3A	ให้โอกาส	เขาบอกว่าไม่มีใคร

แทนที่คุณได้	 ผมเคยถามว่าท�าไมคุณให้โอกาส	 เขาบอกว่าเรา 

ให้ใจเขา	นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการท�าธุรกิจ	

	 แล้วผมคิดว่าทุกอย่างมันง่าย	 ผู้ใหญ่พูดว่าถ้าต้องการเงินก็ไป 

กู้แบงก์	จ�าได้เลยว่าเดินไปกู้เงินธนาคารสาขาแถวบ้าน	เขาก็คงงง	

เหมือนเดก็โง่ๆ	เข้าไปกวนตนีเขา	ด้วยความท่ีเราไม่รู	้คดิว่าทกุอย่าง

มันง่ายเหมือนที่คนอื่นท�า	เขาก็ไม่ให้	ผมก็โทร.ไปฟ้องแม่	แม่ถาม

ท�าอะไรวะ	 ก็บอกแม่มาแบงก์เขาไม่ให้กู้เงิน	 แม่บอกใครจะให้กู้	 

บ้าแล้ว	ตอนนัน้กใ็ห้แม่เป็นคนค�า้ประกนั	ขอไปล้านหนึง่	แต่แม่ให้ใช้

แค่	5	แสน	แล้วบอกให้หา	5	แสนนี่มาคืนให้ได้

ท�าไมคุณไม่ใช้เงินที่บ้านล่ะ 

	 ดอกเบี้ยตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร	 แต่สิ่งที่ผมคิดคือ	

ถ้าจะท�าอะไรสักอย่างที่เริ่มต้นด้วยตนเอง	ก็ค่อยๆ	เรียนรู้	ค่อยๆ	

ไต่ขึ้นไป	 ร้อยบาทแรก	พันบาทแรก	ล้านบาทแรกก็ค่อยๆ	ท�าไป	

ไปขอเงินแม่ก็เหมือนลูกคนรวยที่ทุกคนเคยด่า	 เราไม่อยากเป็น 

คนแบบนั้น	

	 แล้วตอนเอาของเล่นเข้ามาน่ี	ไม่รูเ้ลยด้วยซ�า้ว่าของเล่นโดนภาษี

เท่าไหร่ด้วย	 โคตรโง่เลยตอนนั้น	 ขาดทุนฉิบหายวายวอดเพราะ 

ไม่รู้	คิดราคาไม่เป็น	คิดว่าเอาเข้ามาก็จบ	แต่เอาเข้ามาแล้วก็โดน

ไปหนึ่งดอกบทเรียนส�าคัญ	

คุณไม่มีร้านแล้วเริ่มต้นการขายยังไง

	 ตอนน้ันเฟซบุ๊กเพิง่มีก็ตัง้ชือ่	 JP	 TOYS	แล้วใช้วธิฝีากขายร้านพ่ี 

ที่รู้จักที่เดอะมอลล์	 แล้วเขาก็แนะน�าให้รู้จักสะพานเหล็ก	 ก็เลย 

ไปขายที่สะพานเหล็ก	ขายไปสักพักไม่มีใครซื้อของเราเลย	มันคือ

อะไร	 เหม็นก็เหม็น	ดูแล้วสกปรก	เรื่องราวก็ไม่มี	จนกระทั่งมีคน

บอกว่ามีคลองถมขายของเล่น	กเ็ลยลองไปด	ูไปยนืขายของกบัเพือ่น

กโ็ดนไล่ที	่ไม่รูว่้าเขามีท่ี	กท้็อ	ท�ายังไงด	ีขายไม่ได้	เริม่มา	2-3	เดอืน

ก็มีแต่ขาดทุน	 จนกระทั่งว่าเอาวะ	 งั้นแกะของเล่นโชว์ตั้งไว้ที่ร้าน	

จ�าได้ตัง้ร้านแรกทีเ่ดอะมอลล์ก่อน	เสรจ็แล้วคณุแม่ขบัรถไปอกีร้าน

ที่สะพานเหล็ก	พอไปตั้งสะพานเหล็ก	มีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเดินมา
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น่าเบื่อ	 ตอนนั้นไปเดินกับแฟนที่เซ็นทรัลเวิลด์	 ก็เฮ้ยนี่แหละคือ 

สิ่งที่เราต้องการ	 ตอนน้ันแฟนผมเริ่มท�างานท่ีเซ็นทรัลเวิลด	์ 

ก็บอกเขาขอนัดเข้าไปคุยได้มั้ย	 แฟนผมบอกเธอเป็นใคร	 ใครเขา

จะเอา	 แต่ผมก็เดินเข้าไปคุยก็ขายคอนเซปต์เขา	 พี่ช่วยผมนะ	 

ลดค่าเช่าผมหน่อยเท่าท่ีพีท่�าได้	เขาให้กลบัไปท�าแผนมาเสนอใหม่	

ผมกท็�าแผนเสนอ	ทน้ีีมพ่ีีทีเ่ขาเล่นของเล่นผมอยู	่ท�างานทีน่ัน่กเ็ลย

ช่วยไปคุยกับเจ้านายเขา	 ลองดูม้ัยช่วยมันหน่อย	 เขาก็คงคิดว่า 

ไอ้นีค่งจดัได้ปีหนึง่กเ็จ๊งแล้วไม่จดัต่อหรอก	เขาเลยบอกเอาอย่างน้ี

แล้วกัน	 พีใ่ห้พ้ืนท่ีน้องฟรแีต่น้องต้องมาจดัในงานวนัเดก็	 มาดกู่อน 

ว่า	 ท�าได้มั้ย	 ก็เลยมาจัดเล็กๆ	 ก่อน	 บู๊ธแค่	 5x5	 เองนั่นคือ 

ยังไม่เป็นงาน	 Thailand	 Toy	 Expo	 มีแค่พื้นที่ให้	 ผมก็ไปขนตู้ 

ทีบ้่านมาตัง้โชว์	ประกาศเลยในเฟซบุก๊ผมจะมขีองมา	กม็คีนมาต่อคิว

ซือ้กนัเป็นร้อยนะ	ผมกเ็ลยไปคยุกับเขาว่าผมขอเวลาปีหนึง่	จะท�าให้

พี่เห็น	 แล้วตอนนั้นผมคิดว่าการจัดอีเวนต์ใช้เงินแค่	 2,000,000-

3,000,000	บาท	แม่งพอมาถึงไอ้เหี้ยไม่ใช่แค่ค่าเช่า	มีค่าโน่นค่านี่

มาเกิน	 10	 ล้านบาทกับเด็กท่ีเพ่ิมจบมหาวิทยาลัย	 พอแม่เห็น 

อนิวอยซ์	ทะเลาะกบัแม่	ร้องไห้	ไล่ออกจากบ้าน	แล้วมนัเหลอืเวลา

อีกแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ต้องจ่ายหนี้แล้ว	จะท�ายังไงได้	ผมก็ต้อง

ไปขอแม่	 ซึ่งตอนแรกเขาจะไม่ให้เลย	 ถ้าไม่ให้นี่ถือว่าจบเลยนะ	

เครดิตที่เราพูดไว้กับต่างประเทศก็จบหมดเลย	 ตอนนั้นออกจาก

บ้านไปอยู่บ้านญาติ	4-5	วัน	พี่คนนั้นเขาก็จะช่วย	ผมก็บอกไม่เอา

ไม่อยากมหีนี	้แค่นีก้เ็หน่ือย	ตอนนัน้ก็คดิว่ามนัเป็นความโง่ของกูเอง	

แม่งโง่มาก	ท�าอะไรไม่คดิถงึคนรอบข้าง	เราแค่อยากเซอร์ไพรส์เขาว่า

เราท�างานใหญ่ได้	แต่ตอนหลังคุยไปคุยมาแม่ก็ยอมกัดฟันให้มา		

	 แล้วผมจ�าได้สปอนเซอร์เป็นคนที่ท�าให้ผมมีวันนี้	 ผมเดินไป 

ขอสปอนเซอร์บริษัทหน่ึง	 เขาสัญญาว่าจะให้ผม	 5	 ล้าน	 แต่เขา 

มายกเลิกในอาทิตย์สุดท้าย	 แล้วพูดกับผมว่างานของมึง	 4	 วันนี้

ไม่มีทางได้คนมาเดินเป็นหมื่นหรอก	 บอกว่าถ้ามีคนเดินเยอะกว่า	

4	หมืน่กจูะเป็นคนกราบตีนมึงเอง	ผมกว่็ามึงดไูว้เลย	ผมเรยีกเขาว่า

มึงเลย	 แล้วงานนั้นปีแรกมีคนมา	 4	 แสนคน	 ใน	 4	 วันที่จัดงาน	 

จากทราฟฟิกของของห้างวันละ	 50,000-60,000	 คน	 ที่ส�าคัญคือ 

ผมไม่มีเงินจ้างออร์แกไนซ์	 ก็ต้องไปขนตู้เอง	 ท�าเองทุกอย่าง	 

เอาลูกค้าไปช่วยด้วย	จดับูธ๊จน	8	โมงเช้าแม่งไม่ไหวแล้วเหน่ือยมาก	

แต่พอเหน็คนมารอต่อคิวเข้าห้าง	เพ่ือมารอซ้ือของเรา	เป็นร้อยคน

ทัง้คนไทยและต่างประเทศ	ร้องไห้เลยตอนน้ัน	ผมไปกราบทุกคนเลย	

แล้วตอนหลังผมเจอหน้าสปอนเซอร์คนนี้นะ	 เขาก็มาเดินงานผม	

ผมกไ็หว้เขาด้วย	เขาบอกเดีย๋วนีด้งัแล้วนะ	ผมบอกไม่ดงัหรอกครับพี่	

เพราะพีด่ถูกูผม	แล้วใครท�าอะไรผมจ�า	ผมไม่ต้องการเงินจากพ่ีแล้ว	

พี่ไม่ต้องมาเหยียบเลยงานผม	

ถือว่าประสบความส�าเร็จในแง่คนมาเดิน 

แล้วในแง่รายได้ล่ะประสบความส�าเร็จด้วยมั้ย

	 ปีแรกขาดทุน	15	ล้านบาท	 เพราะ	10	ล้านคือแค่ค่าอินฟรา-

สตรัคเจอร์ทั้งหมด	ไม่รวมค่าของที่เราต้องเอาเข้ามา	ค่าที่พักเขา	

คือปีแรกใครจะกล้ามาซื้อบู๊ธเรา	 ก็ต้องเชิญเขามา	 ตอนแรกเรา 

คิดว่าเราจะได้สปอนเซอร์	 ได้จากการขายของ	 Exclusive	 จริงๆ	 

ก็ขายของ	Exclusive	หมดทุกอย่างแต่เงินก็ยังไม่ถึง	เราก็คืนให้แม่

เท่าท่ีจะคืนได้	 พอปีที่	 2	 ต่อมา	 ผมเดินไปหา	 กทม.	 ขอให้เป็น 

สปอนเซอร์ก็ได้เงินมาเพิ่ม	 จากนั้นก็ได้	 ททท.	 สสปน.(ส�านักงาน

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ)	 มาเป็นสปอนเซอร์	 จน 

ทุกวันนี้	ปีที่	5	แล้วงาน	Thailand	Toy	Expo	ก็ยังขาดทุนมาทุกปี	

ขายบู๊ธก็ยังไม่ได้ก�าไรเลย	 เพราะงานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	 มันต้อง 

เอาเงนิลงไปอกี	ทกุวนันีย้งัใช้หนีแ้ม่อยูเ่ลย	ถ้าแม่ผมเป็นสปอนเซอร์ได้	

ผมคงติดชื่อแม่ที่งานแล้ว	แต่มั่นใจนะว่าปีที่	7	จะเริ่มมีก�าไรแล้ว	

	 แต่สิ่งที่ส�าคัญคือผมท�าให้คนรู้จักประเทศไทยได้	ประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีของเล่น	แล้ว	Thailand	Toy	Expo	ท�าให้เกิดงาน

หลายๆ	อย่างตามมา	งานท่ีใกล้เคียงกัน	ผมมองว่าเป็นจุดสตาร์ตอัพ

ของทุกคน	 แล้วกลายเป็นว่างานใหญ่ขึ้นทุกปี	 ไม่มีค�าว่าเล็กลง	 

คุณคิดว่าได้อะไรบ้างจากสิ่งที่คุณท�ามาทั้งหมด

	 แม่บอกอย่างนี้	ประสบการณ์ไม่ได้ซื้อได้ในห้องสี่เหลี่ยม	ไม่ใช่

ทุกคนจะเอาเงินไปซื้อประสบการณ์	แต่มันก็มี	 Investment	ที่จะ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์นัน้	คณุรูว่้าคณุลงทนุไป	แล้วคณุจะได้อะไร	

จริงๆ แล้ว ตลาดของเล่นเมืองไทยใหญ่แค่ไหน

	 เอาตรงๆ	ผมว่ามนัเริม่เหน็ชดัตอนทีม่งีาน	Thailand	Toy	Expo	

พอเรามีงานเลยมีคอมมูนิตี้	 ได้มาเจอกัน	 กลายเป็นว่า	 เจ้านาย	 

ลูกน้อง	เพื่อน	ที่ไม่เคยรู้กันเลยว่าเก็บของเล่นได้มาเจอกัน	มันไป

ปลดล็อกค�าว่าของเล่นเป็นของฟุ่มเฟือย	 คนเริ่มยอมรับมากขึ้น	 

ของเล่นเป็น	 Investment	 ด้วย	 ทุกอย่างโตขึ้น	 เปลี่ยนแปลงขึ้น

เพราะงาน	Thailand	Toy	Expo	คนต่างประเทศก็เริ่มมา	แล้วเรา

ดงึคนมาได้เยอะจรงิ	ผมท�าให้ทกุคนทีช่อบของเล่นหรอืไม่ชอบของเล่น

ได้มาเดิน	แล้วอย่างที่บอก	ผมอาจจะเป็นจุดเล็กๆ	ที่ท�าให้คนรู้จัก

แบรนด์เรา	 รู้จักประเทศเรา	 คนไทยมีความสามารถเยอะ	 แต่แค่

โดนปิดกัน้	 มผีูบ้รโิภคทีส่ามารถซือ้สนิค้าคณุได้	 จรงิๆ	 ประเทศเรา 

ผมว่าเป็นฮับของเล่นได้	เพียงแต่ติดที่ภาษีที่สูงมาก		

คนเดินเพิ่มขึ้นทุกปี	 20-30	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งมันเป็นการลงทุน 

ที่เราหยุดไม่ได้	 ต้องท�าไปเรื่อยๆ	 แล้วผมก็อธิบายให้แม่ฟังว่า	 

เราเหมือนเป็นเด็กเล็กๆ	 ที่จะท�าให้ประเทศชาติ	 ท�าไมเราต้อง 

เอาคนไทยไปดูงานน้ีท่ีต่างประเทศ	เราควรเอาเงินเขาเข้ามาประเทศเรา	

ซึง่ผมท�า	Thailand	Toy	Expo	มาจนกระทัง่ปีที	่2	ปีที	่3	กเ็กดิค�าถาม

ข้ึนมาว่า	 ถ้าเขามาดูเสร็จแล้วจะไปซ้ือที่ไหน	 ก็เลยเป็นที่มาของ 

ร้าน	PLAY	HOUSE	

จากนี้คุณจะท�าอะไรใหม่ๆ เพิ่มอีกหรือเปล่า

	 ผมมองอย่างนี	้ถ้าสงัเกตทัง้หมดผมจะพูดเรือ่งจดุๆ	ตลอดเวลา	

ผมมองว่าเราเป็นแค่จุดเล็กๆ	จุดหนึ่ง	แต่เรามองตลาดเป็นตลาด

ผ้าขาว	คดิดผู้าขาว	ถ้าเราจุดด�าไปจดุจดุหน่ึง	คนเดนิผ่านไปผ่านมา

ต้องสังเกตเหน็จดุนัน้	โอเคมนัจะเป็นจดุทีด่่างพร้อยบ้างในบางครัง้	

แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดแรกที่สตาร์ตอัพให้คนเข้ามาสนใจ	 แล้วถ้า 

จุดเล็กๆ	 เหล่านั้นขยาย	 แล้วก็มีจุดอื่นๆ	 ต่อไป	 เมื่อวันใดที่เรา 

ลากเส้นมารวมกัน	นั่นคืออาณาจักรของเรา	ตอนนี้ผมมี	JP	TOYS	

เป็นการน�าของเล่นเข้ามา	 มี	 JPX	 ท�าของเล่นส่งออก	 มีงาน	 

Thailand	Toy	Expo	มร้ีาน	PLAY	HOUSE	ทีข่ายของเล่น	และสดุท้าย

ที่ก�าลังจะท�า	 JP	 Studio	 ตอนนี้ก�าลังหาที่อยู่	 ตรงนี้จะเป็นทั้ง 

แกลเลอรี	 เชิญศิลปินมาทุก	 3	 เดือน	 คนไทยก็ได้มาดู	 แล้วแม่ 

อยากท�าคาเฟ่เล็กๆ	ในนั้น	มีของเล่นด้วย	

ผมจะสร้างตลาดของ

ผมข้ึนมาเอง กูจะเป็น

คนท�า Designer Toys 

คนเดยีวในประเทศไทย 

ไม่มลีกูค้าหรือ Niche 

แค่ไหนก็จะท�า จนถึงทกุวนันี้

ผมก็ท�า Designer Toys 

คนเดยีวในไทย
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Pony/maker.
ทีเดียว 18 เฉดสี

Text : Ratchanee / Photo : Otto

	 สรร	เป็นคนนครราชสีมาและต้องรับไม้ต่อในการท�าธุรกิจของครอบครัว	แต่

เมือ่วนัหนึง่เห็นว่าเศรษฐกจิไม่ค่อยสดใสนกั	จงึคดิอยากจะหารายได้เพิม่ด้วย

ตัวเขาเอง	

	 “ตอนนัน้อยากหารายได้เพิม่	แล้วมองว่ากลุม่ผูห้ญงิเป็นกลุม่ใหญ่

ใช้เงินเยอะ	 คือใช้ได้เรื่อยๆ	 แล้วผู้หญิงก็จะหาข้อมูลได้ดีมากในเรื่องการ

ซื้อของออนไลน์	 ประกอบกับช่วงนั้นมีกระแสเสื้อผ้าน�าเข้าจากจีนแรงมาก	

ซึง่แม้ว่าราคาไม่แพง	แต่จะได้แพตเทร์ินทีซ่�า้ๆ	เหมอืนๆ	กนัหมด	พอดมีเีพือ่น

ทีเ่ป็นแฟช่ันดไีซเนอร์	เลยเริม่คยุกบัเพือ่นว่าเราน่าท�าแบรนด์เสือ้ผ้าทีเ่ป็นดไีซเนอร์

ไทยในราคาที่ไม่ได้สูงเหมือนบนห้าง	 แต่ก็ไม่ใช่ของโหลแบบน�าเข้าจากจีน	 ซึ่งน่าจะมี

ตลาดอยู่	และนี่คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์	SeeknSleek”

	 กระบวนการท�างานของสรรนั้น	 โดยส่วนใหญ่จะอยู่โคราชรับหน้าที่ดูภาพรวมและท�าการตลาด	

ส่วนเพื่อนดีไซเนอร์รับหน้าที่ออกแบบเส้ือผ้า	 ขณะที่เพ่ือนอีกคนดูเรื่องสต็อกและจัดส่งสินค้า	 แต่

กระนั้นด้วยความที่ทั้ง	 3	 คน	 เป็นมือใหม่ในสนามออนไลน์	 และเป็นแบรนด์ที่มาทีหลัง	 ท�าให ้

ในช่วงแรกยอดขายไม่เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้	 เขาจึงหันมาออกบู๊ธในตลาด	 Flea	 Market	 

ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดี	แถมยังได้ลูกค้ากลับมาตามซื้อต่อในออนไลน์อีกด้วย	

	 “กลุ่มเป้าหมายเราเป็นสาวออฟฟิศท�างานอยูใ่นกรงุเทพฯ	เราดวู่าผูห้ญงิสไตล์นีเ้วลาช้อปป้ิงเขา

จะเดินแบบไหน	เราก็จะเลือกงานที่มีคอนเซปต์เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย	เมื่อดูความน่าจะเป็นที่เขาจะ

ไปเดิน	ถ้ามีสัก	50	เปอร์เซ็นต์เราก็จะไป	ออกบู๊ธแต่ละครั้งนอกจากจะได้ขายสินค้าแล้ว	ยังได้เจอ

ลูกค้าเราก็แนะน�าเพจเราให้กับเขา	 เขาจะได้มาตามเราต่อ	 บางทีการท�าตลาดก็ต้องไปคู่กันท้ัง 

ออฟไลน์และออนไลน์”

	 อย่างไรก็ตาม	 สรรยอมรับว่าการท�าตลาดสินค้าแฟชั่นนั้นค่อนข้างยาก	 เพราะเลี่ยงไม่พ้นท่ีจะ

เจอปัญหาการโดนก๊อบป้ีทีเ่ร็วมาก	ซึง่ในบางครัง้สนิค้ายงัไม่ทนัตดิตลาดเลย	เถาเป่ากม็แีล้วแถมยงั

ถูกกว่าอีกด้วย	ท�าให้เขาและเพื่อนต้องคิดถึงการมีโปรดักต์ที่สองเพื่อเพิ่มยอดขายตามมา

	 “เหมอืนเคย	คอืเรามองย้อนกลบัไปว่ามอีะไรบ้างทีผู่ห้ญิงสามารถซือ้บนอโีมชัน่แนลได้	ตวัผมเอง

ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องส�าอาง	 เพื่อนบอกว่าท�าลิปแมตต์ดีกว่า	 ช่วงนี้เทรนด์ก�าลังมา	 เขาบอกว่า 

ผู้หญิงมีลิปสติกไม่ต�่ากว่า	10	แท่ง	แล้วสามารถสิงกับมันได้ไม่มีเบื่อ	เราเลยเริ่มต้นจาก	18	สีก่อน	

เป็นสีมาตรฐานบวกกับเทรนด์ที่ก�าลังมา	ถามว่าท�าไมต้อง	18	สี	มันเป็นการตีหว่าน	มีโอกาสได้ไป

เดนิทีร้่าน	EVEANDBOY	คนเดินเยอะมาก	เหน็ลปิสติกแบรนด์หนึง่สสีวย	แต่มสีน้ีอยถกูข่มด้วยเชลฟ์

ข้างๆ	ทีด่แูล้วสีไม่สวยเท่าแต่มจี�านวนเยอะกว่า	แล้วคนจะเดนิไปทีเ่ชลฟ์ท่ีมสีเียอะมากกว่า	แปลว่า

สีสวยอย่างเดียวไม่ได้	เราต้องมีให้เขาเลือกมากพอด้วย”	

	 การท�าการศึกษาตลาดก่อนของสรร	ท�าให้ลปิสตกิ	Pony/maker.	มยีอดขายเตบิโตอย่างรวดเรว็	

เกินความคาดหมาย	ซึ่งเขาบอกว่าแม้ธุรกิจนี้จะไปได้ดี	 แต่หลายคนโดยเฉพาะคนในครอบครัวมัก

จะขอให้เขาเลิก	ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้ชายจะมาขายเสื้อผ้า	ลิปสติกได้อย่างไร	แต่เขากลับบอกว่า	

	 “ไม่ส�าคัญเลยว่าวันนี้เราจะท�าอะไร	 มันส�าคัญว่าท�าแล้วเราได้อะไร	 ไม่ผิดกฎหมายศีลธรรมก็

ท�าได้	นีค่อืสิง่ทีไ่ด้จากการท�าธรุกจินี	้แล้วอยู่ๆ 	เป็นผูช้ายไปท�าเครือ่งส�าอาง	ท�าเสือ้ผ้าผูห้ญงิ	กโ็ดน

ต่อว่าเยอะ	แต่วันนี้มันเห็นแล้วว่าท�าได้	ตอนแรกๆ	ที่ไปออกบู๊ธ	ก็ยอมรับว่าเขินเหมือนกัน	ไม่กล้า

ถามไซส์	แต่จริงๆ	แล้วผู้หญิงคนซื้อนี่แหละเขากล้ากว่าเรา	บางคนจะปรึกษาเลยใส่แล้วไม่เก็บตรง

นี	่เรากใ็ห้ค�าแนะน�าไป	หรือบางคนกถ็ามถ้าใส่ตวันีผู้้ชายจะมองมัย้	ผูช้ายจะดแูรงไปมัย้	ส่วนลปิสตกิ

ก็จะถามว่าทาสีนี้เข้ากับเขามั้ย	 คือส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาด้วยกันเวลาถามกันจะตอบว่าเข้ากับทุกส	ี

แต่ผมจะบอกตามความเป็นจริงก็ท�าให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น”	

	 นี่แหละคือค�าตอบว่าท�าแล้วเราได้อะไร		

ผู้ชายขายลิปสติก!!!

ใช่ ฟังไม่ผิดหรอก และผู้ชายคนนี้ก็คือ

 มังกร-สรร ก่อนันทวัฒน์ เจ้าของลิปสติกแบรนด์

Pony/maker. และเสื้อผ้าแบรนด์ SeeknSleek 

ซึ่งเขาพิสูจน์แล้วว่าสามารถท�าได้ 

 09-9449-6496
 SeeknSleek
  @seeknsleek
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	 “อุ้มชอบชุดออกก�าลังกายที่มีดีไซน์เรียบง่าย	 ใช้สีพื้น	 กระชับเข้ารูป	 

และเป้าไม่เป็นสามเหล่ียม	แต่ชดุท่ีเจอในท้องตลาดส่วนใหญ่มลีวดลายเยอะ	

สีสันฉูดฉาด	 ไม่กระชับ	 เป้าไม่เข้ารูป	 และแห้งช้า	 อีกท้ังราคายังสูงด้วย	 

ดงันัน้	จงึตดัสนิใจท�าแบรนด์ชดุออกก�าลงักายส�าหรบัผูห้ญงิเสยีเลยโดยใช้

ชื่อแบรนด์ว่า	 Doubleyou_W	 และมีจุดแข็งที่คุณภาพเหนือราคา	 ใช้งาน

ได้หลากหลาย	และเป็นสไตล์มินิมอล”

	แบรนด์ชุดออกก�าลังกาย	 Doubleyou_W	 แม้เป ิดตัวไปได้ไม่นาน	 

แต่ผลตอบรับที่ได ้ถือว ่าดีทีเดียว	 โดยสิ่งที่ท�าให้แบรนด์นี้กลายเป็นที่รัก 

ของสาวๆ	ผู้รักการออกก�าลังกาย	คือ	1.เนื้อผ้ามีคุณสมบัติแห้งเร็ว	กระชับ	น�้าหนักเบา	

และกันแดดได้	 100	 เปอร์เซ็นต์	 2.ดีไซน์เรียบง่าย	 เน้นใช้สีด�า	 สีขาว	 และสีน�้าเงิน 

เป็นหลัก	 3.ซ้ือแยกชิ้นระหว่างสปอร์ตบาร์และเลกกิ้งได้	 และ	 4.คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย	 

เพราะใส่ออกก�าลงักายได้หลายประเภทและยังใส่สปอร์ตบาร์เป็นชุดเที่ยวได้อีกด้วย

	 “ตอนนี้แบรนด์	Doubleyou_W	มีชุดออกก�าลังกาย	2	คอลเลกชั่น	คอลเลกชั่นแรกมี	Outline	

รูปตัวดับเบ้ิลยู	 ตัวย่อของค�าว่า	 Woman	 ที่ด้านหลังสปอร์ตบาร์	 ซึ่งอุ ้มท�าเพราะอยากให ้

ลูกค้ารู ้ว ่า	 เราคือแบรนด์ชุดออกก�าลังกายส�าหรับผู ้หญิง	 คอลเลกชั่นนี้ได้ผลตอบรับไม่ดี 

เท่าที่ควร	 เพราะยังขาดความกระชับและความยืดหยุ่น	 ดังนั้น	 ในคอลเลกชั่นท่ีสองจึงตัดชุด 

ออกก�าลังกายด้วยผ้าที่ท�าจากผ้าไนลอน	 80	 เปอร์เซ็นต์	 และผ้าสแปนเด็กซ์	 20	 เปอร์เซ็นต์	 

เพราะมีความกระชับและความยืดหยุ ่นมากกว่าผ้าที่ใช้ในคอลเลกชั่นแรก	 อีกทั้งยังเป็นผ้า 

ที่กันแดดได้	 100	 เปอร์เซ็นต์จึงเหมาะส�าหรับใส่ออกก�าลังกายกลางแจ้ง	 สปอร์ตบาร์ทุกตัว 

มีฟองน�้าที่ถอดออกได้	และได้ตัด	Outline	รูปตัวดับเบิ้ลยูออกเพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่”

	 ทั้งนี้	 ด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าสปอร์ตบาร์	 Doubleyou_W	 มีดีมากกว่าแค่ใส ่

เล่นฟิตเนส	 อุ ้มจึงต้องสร้างการรับรู ้ให้เกิดแก่ลูกค้าทุกคนด้วยการโพสต์ภาพทั้งของตนเอง 

และลูกค้าที่ใส่สปอร์ตบาร์	 Doubleyou_W	 ท�ากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเล่นฟิตเนสลงบน 

โซเชียลมีเดียของแบรนด์

	 “สปอร์ตบาร์ของเราไม่เพียงแต่ใส่เล่นฟิตเนสได้เท่านัน้	แต่ยงัใส่ออกก�าลังกายประเภทอืน่ได้ด้วย	

เช ่น	 ด�าน�้า	 และโยคะ	 ส ่วนสาวๆ	 คนไหนอยากได ้ชุดเที่ยวเก ๋ๆ	 ก็แค ่หยิบมาใส ่กับ 

กางเกงยีนส์ตัวโปรด	 หรือถ้าเอาไปแมตช์กับบิกินีก็จะได้ชุดเท่ียวทะเลท่ีไม่ซ�้าใคร	 จุดเด่นนี ้

มีน้อยคนทีจ่ะกล้าท�าตามเพราะยงัยดึตดิอยูว่่า	สปอร์ตบาร์แบบนีเ้หมาะส�าหรบัใส่เล่นฟิตเนสเท่านัน้	

ดงันัน้	อุม้จงึต้องหมัน่โพสต์ภาพรวิีวจากลกูค้า	เช่น	ภาพทีล่กูค้าใส่สปอร์ตบาร์ของเราไปว่ายน�า้	หรอื

ใส่ไปท�ากจิกรรมกลางแจ้งอืน่ๆ	 รวมทัง้โพสต์ภาพถ่ายของอุม้ตอนทีใ่ส่สปอร์ตบาร์เป็นชดุเทีย่ว	 เมือ่

ลูกค้าได้เหน็ภาพก็จะเชือ่ว่า	สปอร์ตบาร์ของเราใส่ไปเท่ียวและใส่ไปออกก�าลงักายแบบอื่นได้จริง”

	 อย่างไรก็ดี	 อุ้มเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า	 ตอนนี้เธอมีแบรนด์ของตัวเอง	 2	 แบรนด์	 คือ	 แบรนด์ 

ชุดออกก�าลังกาย	 และแบรนด์กระเป๋า	 ซึ่งสินค้าทั้งสองประเภทนี้มีความยากง่ายในการขาย 

ทีต่่างกันอย่างเหน็ได้ชัด	โดยกระเป๋านัน้ขายได้ยากกว่า	เพราะกลุม่ลกูค้ากว้าง	และพวกเขาให้ความสนใจ

ในเรื่องของคอนเซปต์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ค ่อนข้างมาก	 ส่วนชุดออกก�าลังกาย 

ขายได้ง่าย	 เพราะกลุ่มลูกค้าค่อนข้างแคบจึงรู ้ว่าจะน�าเสนอสินค้าให้ใคร	 อีกทั้งยังมีจุดเด่น 

ที่ความหลากหลายในการใช้งานซึ่งแบรนด์อื่นยังไม่มี

	 “โดยส่วนตัวมองว่า	 การท�าแบรนด์ชุดออกก�าลังกายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกิน 

ความสามารถ	 โดยส่ิงหนึ่งที่ต้องท�าความเข้าใจก่อนลงมือท�าคือ	 เราจะมุ่งแต่สร้างเรื่องราว 

ของแบรนด์ให้เป็นที่น่าสนใจไม่ได้	 เพราะลูกค้าไม่ได้มองที่เรื่องนั้นเป็นส�าคัญ	 พวกเขามองที่

ประโยชน์ในการใช้งานมากกว่า	 ดังนั้น	 ต้องท�าชุดออกก�าลังกายท่ีตอบโจทย์เรื่องการใช้งาน 

ให้ได้มากที่สุด	 และหาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้เจอ	 เม่ือมีสิ่งนี้	 ลูกค้าก็จะเข้ามาหาเราเอง”	 

อุ้มกล่าวปิดท้าย	

DoUBLeyoU_W
ชุดออกก�ำลังกำยหลำยประโยชน์

Text : Kritsana S. / Photo : Otto

ใครว่าชุดออกก�าลังกายไม่ส�าคัญ! 

โดยเฉพาะกับสาวๆ ที่จะรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น

หากได้สวมใส่ชุดออกก�าลังกายที่ตรงตามความชอบของตนเอง 

ซึ่ง อุ้ม-วรรณกานต์ สุวรรณศรี ก็เป็นหนึ่งในสาวฟิตเนส

ที่มักเลือกซื้อชุดออกก�าลังกายโดยค�านึงถึงคุณภาพและความสวยงาม 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีชุดออกก�าลังกายหลากหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ 

แต่ก็ใช่ว่าจะหาชุดที่ถูกใจทั้งในเรื่องของดีไซน์ คุณภาพ และการใช้งานได้ง่ายๆ

 09-9285-3143 
 otobmo
 doubleyou_w
 doubleyou_w_
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Text : กองบรรณาธิการ

Kejora Ventures 
เม็ดเงินหนุน Startup ไทย

	 Kejora	 Ventures	 นับเป็นกองทุนดาวรุ่งในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่ง	 3	 ปีที่ผ่านมามีการลงทุนในธุรกิจแล้วกว่า	

29	ธุรกิจ	ที่ท�าให้เกิดการจ้างงาน	700	กว่าต�าแหน่ง	และมีอัตรา

ผลตอบแทนภายใน	 (IRR)	 อยู่ที่	 200	 เปอร์เซ็นต์	 จากการลงทุน 

ในระยะที	่1	ล่าสดุ	Kejora	Ventures	ได้เปิดส�านกังานในประเทศไทย	

เป็นประเทศที	่4	ต่อจากอนิโดนีเซีย	ฟิลปิปินส์	และสิงคโปร์	

	 การเปิดส�านักงานในไทยของ	Kejora	Ventures	นัน้	เซบาสเตยีน 

โทเกลงั	หนึง่ในผูก่้อตัง้	Kejora	Ventures	บอกว่า	เกดิจากการมอง

เห็นศักยภาพของ	 Startup	 ด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย	 จึง 

อยากร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายแรกๆ	 ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสอง

ในภมูภิาคอาเซยีน	รองจากอนิโดนเีซยี	ท�าให้ไทยเป็นจดุยทุธศาสตร์

ทีส่�าคญัในการปฏรูิประบบเศรษฐกจิและสงัคมในภมิูภาค	ขณะเดยีวกนั

อาเซียนก็มีปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

เช่น	จ�านวนประชากรในวยัเยาว์ทีม่มีากกว่าครึง่	ดงันัน้	โดยภาพรวม

ของอาเซียนจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในการลงทุนด้าน	 Startup	 

ซึ่งการเปิดส�านักงาน	 จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ	 Kejora	

Ventures	 ในการช่วยเหลือและสนับสนุนความส�าเร็จของกลุ่ม	

Startup	ด้านเทคโนโลยี	

	 ส�าหรบัเป้าหมายการลงทนุของ	Kejora	Ventures	นัน้	เซบาสเตียน

บอกว่า	 จะเลือกลงทุนในสาขาที่มีโอกาสเติบโตสูง	 และยังมีผู้เล่น

ไม่มาก	โดยในระยะเร่ิมแรกจะเน้นการลงทนุ	Startup	ใน	3	สาขาหลัก	

ได้แก่	FinTech,	HR	และ	Logistics	

	 ขณะที่	 ชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาของ	

Kejora	 Ventures	 อธิบายว่า	 “ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามา

เปล่ียนแปลงธุรกิจอย่างส้ินเชิง	 ซึ่งประเทศไทยเองก็ยังมีขนาด 

เล็กมาก	 แต่ถ้าเรารวมกันในอาเซียนก็จะมีกว่า	 600	 ล้านคน	 

การร่วมกันลงทุนจะท�าให้	 Startup	 ไทย	สามารถใช้เครือข่ายที่มี

ในการขยายตลาดไปในประเทศอื่นๆ	 ในอาเซียนได้	 ซึ่งท�าให้	

Startup	ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ไม่ยาก”

	 ทั้งนี้	 Kejora	 Ventures	 ตั้งเป้าหมายระดมทุนไว้ที่	 80	 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ซึ่งขณะนี้สามารถระดมทุนได้กว่า	 1	 ใน	 3	 แล้ว

จากงาน	Kejora	Star	Capital	II	Fund	โดยสามารถดงึผูร่้วมลงทนุ

ทีม่ศีกัยภาพอย่าง	Baristo	Pacific	Group	ผูป้ระกอบการธรุกจิยักษ์

ใหญ่จากอนิโดนเีซยี,	Hubert	Burda	Media	บรษิทัสือ่จากเยอรมนี	

และเครือเจริญโภคภัณฑ์	(ซีพี)	เข้าร่วมด้วยได้

	 โดยกองทุน	Kejora	ได้มกีารลงทุนใน	Startup	ดาวเด่นมากมาย	

ได้แก่	C88	Fintech	Group	ซึง่เป็น	FinTech	ระดบัยนูคิอร์น,	Qareer	

Group	Asia,	 Etobee,	 Investree,	 Pawoon	และ	MoneyTable	 

ซึ่งเป็น	Startup	ไทยด้าน	FinTech  

	 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ	(สวทน.)	 ส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(สนช.)	 และมหาวิทยาลัยเครือข่าย	 เดินหน้าส่งเสริมความรู้	 และ

ประสบการณ์การท�าธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยนวัตกรรมให้กับคณาจารย์ 

ท่ัวประเทศเป็นปีแรก	 มุง่หวงัให้อาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจถงึแนวคดิ

การท�าธรุกจิในรปูแบบใหม่ท่ีสามารถน�าเอาเทคโนโลยี	และนวตักรรมมา

ใช้เพ่ือการสร้างธรุกจิท่ีเตบิโตแบบก้าวกระโดด	 ผ่านหลกัสตูร	 “Startup	

Fundamental”	และ	“Innovation	vs	Startup	Business”	ก�าหนดจดัอบรม	

และประสบการณ์ด้านการท�าธรุกจิสตาร์ทอัพด้วยนวตักรรม	แก่คณาจารย์

กว่า	700	คน	จากมหาวิทยาลยัท่ัวประเทศ	สะท้อนวสิยัทัศน์	“To	Make	

the	Capital	Market	 “Work”	for	Everyone”	 ท่ีมุ่งพัฒนาตลาดทุน 

ให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน	 สร้างรากฐานการเติบโตไปพร้อมกัน 

ท้ังตลาดทุน	เศรษฐกจิ	สงัคม	และประเทศชาติ

	 นอกจากการให้ความรูก้ลุม่คณาจารย์แล้ว	ในปีนี	้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	 

ยังเดนิหน้าต่อเนือ่งในการพฒันาผูป้ระกอบการกลุม่สตาร์ทอัพ	ผ่านการ 

จัดอบรมสัมมนาตลอดท้ังปีในโครงการ	 “STARTUP	Evening	Class	 

@	SET”	ท่ีมุ่งเน้นให้ผูป้ระกอบการสตาร์ทอัพ	ได้เรยีนรูวิ้ธคิีดกระบวนการ

ท�าธรุกจิ	 เทคนคิต่างๆ	 ผ่านวทิยากรเก่งๆ	 ท่ีมคีวามเช่ียวชาญ	 และมี

ประสบการณ์มาแชร์	 เพือ่ให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่สามารถท�าธรุกจิได้

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

“WORK” (for Everyone)

ประเดมิเปิดโครงการ Innovative Startup @ University

เพิม่พนูความรู้การท�าธุรกจิสตาร์ทอพัด้วยนวตักรรมแก่คณาจารย์ทัว่ประเทศ

อย่างม่ันใจมากข้ึน	รวมถงึการพฒันาสือ่การเรยีนรู	้“SET	Your	Startup	

Business	Guide	:	รูจ้กัธรุกจิสตาร์ทอัพ”	ซ่ึงเป็นคูมื่อท่ีจดัท�าข้ึน	เพือ่ให้

ผูส้นใจท�าธรุกจิสตาร์ทอัพมีสือ่ความรูท่ี้อ่านเข้าใจได้ง่าย	 สามารถน�าไป

ใช้เพือ่สร้างการเรยีนรู	้หรอืน�าไปต่อยอดสร้างธรุกจิได้อย่างเข้มแขง็	โดย

งานท้ังหมดท่ีกล่าวมา	 ตรงกับสิ่งท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เป็นคือ	 “You	

GROW,	we	GROOM”

4	ครัง้	ณ	กรงุเทพฯ	ขอนแก่น	เชยีงใหม่	และสงขลา

	 ดร.กฤษฎา	 เสกตระกลู	 รองผู้จดัการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู ้

ตลาดทุน	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เปิดเผยว่า	ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	

และพนัธมิตร	ต่างเลง็เห็นถงึความส�าคญัของการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั

สตาร์ทอัพและนวัตกรรมเข้าสู ่มหาวิทยาลัย	 เพราะเห็นว่าความรู ้ 

ด้านการสร้างธรุกจิด้วยนวตักรรม	ในรปูแบบท่ีเรยีกว่าสตาร์ทอัพ	ซ่ึงเป็น 

รปูแบบของธรุกจิยุคใหม่	มีความส�าคญัมากต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิ 

ของประเทศ	จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีนสิตินกัศกึษาท่ีมคีวามสนใจ	หรอืต้องการ

เป็นผูป้ระกอบการ	 ควรจะได้รบัความรูค้วามเข้าใจเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการ

สร้างธุรกิจในรูปแบบสตาร์ทอัพท่ีถูกต้อง	 ซ่ึงปัจจุบันความรู้เหล่านี	้ 

อาจจะยังไม่ได้ถกูน�าไปเผยแพร่ในมหาวทิยาลยัอย่างกว้างขวางมากนกั

	 จึงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 

จดัโครงการ	 “Innovative	Startup	@	University”	 เพือ่เพิม่พนูความรู ้

AdVERToRIAL
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	 สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้และมีประโยชน์อย่างมาก

จากการได้พา	 EazySwop	 เข้าร่วมกิจกรรม	 

Innovation	 weekend	 Co-Hort2	 กับทาง	 

True	 Incube	 คือการได้ความรู ้เกี่ยวกับการ

ออกแบบแพลตฟอร์มตามหลัก	 UI,	 UX	 ซ่ึงต้อง

บอกว่า	ท�าให้ได้ความรูใ้หม่ๆ	ไปปรบัปรงุหลักการ

ออกแบบ	Website	และ	Application	ของ	Eazy-

Swop	ได้เป็นอย่างดี	

	 ทั้งน้ีเชื่อว ่า	 Startup	 ที่ก�าลังเริ่มต้นท�า

แพลตฟอร์มอาจจะก�าลังมองข้ามการออกแบบ

ตามหลัก	UI,	UX	กันไป	โดยเฉพาะ	Startup	ที่มี	

Founder	 หรือ	 Co-Founder	 ที่มาจากสาย

เทคนิคเพราะส่วนใหญ่ด้วยความที่เชี่ยวชาญ 

ด้านเทคนิคท�าให้พวกเขาเหล่านี้มักคิดถึงการ

ออกแบบโดยยึดหลัก	 “เล่นใหญ่	 ใส่ให้ครบ 

ไว้ก่อน”	ประมาณว่ามี	Feature	หรือ	Function	

อะไรที่ดูล�้าๆ	 ก็จะอัดเข้ามาในแพลตฟอร์ม

ทั้งหมดโดยไม่สนใจดูเลยว่า	 User	 ซ่ึงเป็นกลุ่ม 

ผู้ใช้งานเป้าหมายนั้นต้องการสิ่งเหล่านั้นหรือไม	่

ด้วยเหตุนี้เองจึงท�าให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีว่า	

“แอพฯ	ด	ีแต่ไม่มคีนใช้”	ขึน้	ซ่ึงเราจะเหน็ได้จาก

ตวัอย่างความล้มเหลวในด้านการออกแบบในหลาย	

Startup	 ไม่เว้นแม้แต่	 Startup	 รายใหญ่ๆ	 ที่

ประสบความส�าเรจ็ในปัจจุบนั	ซ่ึงล้วนแล้วแต่เคย

เจอปัญหานี้มาก่อนทั้งสิ้น

	 บทสรปุของปัญหาเหล่าน้ี	น่ันคอืการออกแบบ

ที่ไม่ได้ค�านึงถึงหลัก	 UI,	 UX	 และไม่ได้ศึกษา

ความต้องการที่แท้จริงของ	 User	 ที่เป็นกลุ่ม 

ผู้ใช้งานเป้าหมายว่า	 ต้องการหรือไม่ต้องการ

อะไรก่อนที่จะออกแบบแพลตฟอร์ม

Text : Mr.Natthapat Wichianchai (Pop)  

Founder & CEO-EazySwop Founder & CEO-Cemshalls

UI, UX 
ส่ิงท่ีควรใส่ใจก่อนออกแบบแพลตฟอร์ม

	 รูปภาพที่ สื่ อ ถึงความหมาย 

ของ	 UI,	 UX	 ได้เป็นอย่างดี	 เพ่ือ

ความเข้าใจที่ง่ายข้ึน	 โดยในรูปภาพ 

เราจะเห็นว่ามีทางเดินอยู ่	 2	 ทาง	 

ทางแรกคือ	Design	ที่ถูกออกแบบ

อย่างสวยงามจากเจ ้าของพ้ืนที ่

แต่ไม่มีคนเดิน	เทียบกับทางที่	2	คือ	

User	 Experience	 เป็นทางเดินที่ 

ไม ่ ได ้สวยงามแต่สามารถเดินลัด 

ไปยังทางหลักได้ใกล้กว่าทางแรก	

	 สรุปได้ว่าถ้าเราท�าสิ่งที่	 User	

ต้องการ	 User	 ก็จะเข้ามาใช้งาน 

แต่ถ้าเราท�าสิ่งที่	 User	 ไม่ต้องการ 

ใช้งาน	 ต่อให้ดีแค่ไหนก็จะไม่มีใคร 

ใช้งานแพลตฟอร์มของเรา

• UI หรือ User Interface 

	 อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ	 ก็คือพวกเมนู	 ปุ ่ม 

การใช้งานต่างๆ	ที่ควรออกแบบให้	User	ได้รับ

ความสะดวกสบายและใช้งานได้อย่างไหลลื่น

มากในแต่ละแพลตฟอร์ม	 เช่น	โปรดักต์ของเรา

คือ	 เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ	 นอกเหนือจากการ

ออกแบบให้เว็บไซต์มีการแสดงรายละเอียด 

ของสนิค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสวยงาม

แล้ว	 การวางปุ่ม	 “Buy	 Now”	 ไว้ข้างๆ	 สินค้า 

ที่ผู ้ใช้งานกดเข้ามาดูก็ถือเป็นการออกแบบ 

อกีอย่างหนึง่ทีย่ดึหลกั	UI	คอืให้ผูใ้ช้งานสามารถ

กดซือ้ได้ทนัททีีด่รูายละเอยีดสนิค้าแล้วเกดิสนใจ	

โดยไม่ต้องเสียเวลาออกจากหน้ารายละเอียด 

สินค้านั้นๆ	 และกลับเข้าไปยังหน้าการสั่งซื้อ 

ใหม่อีกที	 ซึ่งหากแพลตฟอร์มไหนออกแบบให ้

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานวนเวียนในแพลตฟอร์ม

ของตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง	และเช่ือมโยงกันมาก

ทีส่ดุแพลตฟอร์มน้ันมีโอกาสประสบความส�าเร็จ

ได้ไม่ยาก

• UX หรือ User Experience 

	 หมายถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน	 พูดให้

เข้าใจง่ายๆ	 คือ	 User	 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมี 

ความรู้สึกอย่างไรกับการได้ใช้งานระบบที่เราได้

พฒันามาแล้วในแต่ละแพลตฟอร์ม	ข้อควรค�านงึ

ถึงหลัก	UX	คือ	Startup	ต้องตระหนักไว้เสมอว่า	

“การออกแบบทุกอย่างต้องอ้างอิงความต้องการ

ของกลุ่ม	 User	 เป็นหลัก”	 ฉะนั้นสิ่งส�าคัญที่สุด 

ในการเริ่มต้นการออกแบบตามหลัก	 UX	 คือ	 

“การท�าการส�ารวจตลาด”	และ	“การวจัิยพฤตกิรรม

ของผู้ใช้งาน”	เพราะ	User	แต่ละคนมีความชอบ

และไม่ชอบทีไ่ม่เหมอืนกัน	การน�าข้อมลูเหล่านัน้

มาประกอบการออกแบบแพลตฟอร์ม	ตามหลัก	UX	

จะเพิม่ความน่าจะเป็นในการเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม

ได้มากขึน้เพราะข้อมลูดงักล่าวจะท�าให้	Startup	

ออกแบบแพลตฟอร์มได้ตรงตามความต้องการ

ของ	User	ได้มากที่สุด

	 ทั้งนี้	 เราสามารถทดลองฝึกการออกแบบ 

ตามหลัก	UI,	UX	โดยการสังเกตจากสิง่ใกล้ตวัว่า	

มีสิ่งไหนบ้างที่สามารถปรับปรุงได้ตามหลัก 

UI,	UX	เช่น	เมือ่เข้าอบรมในส่วนตวัของผมเองนั้น

ได้ยกตัวอย่างหลัก	 UX	 ในส่วนของ	 “ฝาปิดท่อ

ระบายน�้า”	 เนื่องจากปกติเราจะเห็นฝาปิดท่อ

ระบายน�้าตามทางเดินที่จะถูกปิดด้วยฝาท่อ 

ทีเ่ป็นเหล็กแบบซ่ีๆ	ซ่ึงท�าให้เกิดช่องว่างระหว่าง

เหล็กแต่ละเส้น	 จนท�าให้บางครั้งผู้หญิงท่ีใส่

รองเท้าส้นสูงเกิดเดินแล้วส้นตกลงไปเอาออก 

ไม่ได้	 หรือบางครั้งมีคนท�าของตกลงไปในทาง

ระบายน�้าก็ต้องเหนื่อยเปิดฝาท่อแล้วเอาออกมา

อีก	ตรงนีถ้้าปรับตามหลัก	UX	อาจมกีารปรบัปรงุ

ให้ฝาท่อระบายน�้ามีลักษณะมิดชิดกว่านี้	 เช่น	

อาจออกแบบฝาท่อระบายน�้าให้มีระยะห่างน้อย

กว่านี้หรือท�าเป็นแบบทึบไปเลยก็ได้	เป็นต้น	

	 สรุปว่าการออกแบบตามหลัก	UI,	UX	ให้นกึถงึ

กลุ ่มผู ้ใช้งานเป้าหมายเป็นหลักว่า	 ต้องการ 

หรือไม่ต้องการอะไร	 ไม่ต้องเน้นรูปร่างหน้าตา 

ทีส่วยงามมากมายหรือลูกเล่นทีแ่พรวพราวอะไร	

เพราะถ้า	 User	 ไม่ใช้	 ต่อให้เราใส่เข้าไปมาก 

เท่าไหร่ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็นอยู่ดี	
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Text : Kritsana S.

	 ต้องยอมรบัว่าการขายของออนไลน์นัน้ท�าก�าไรได้มาก	ซึง่แต่ละร้านจะขายได้มากได้น้อยกข้ึ็นอยูก่บั

วิธีท�าการตลาด	และถ้าอยากมีออร์เดอร์เข้ามากกว่า	50	ออร์เดอร์ต่อวันเหมือนร้าน	import4shop	

ของ พีรยา สุภาจักร	เราขอแนะน�าให้น�าเทคนิคเหล่านี้ไปใช้

	 ในยคุนีธ้รุกจิท�ำง่ำยกว่ำเมือ่ก่อนเพรำะมโีซเชยีลมเีดยีเข้ำมำช่วยให้แบรนด์

เข้ำถึงลูกค้ำได้ง่ำย	 และเป็นท่ีรู้จักในเวลำรวดเร็ว	 อีกท้ังยังมีแอพพลิเคชันท่ี 

เป็นประโยชน์ต่อธรุกจิ	เช่น	แอพฯ	จดักำรบญัช	ีแอพฯ	เชก็สตอ็กสนิค้ำ	และแอพฯ	

ตดิตำมกำรจัดส่งสนิค้ำให้ได้ดำวน์โหลดมำใช้งำน	และแอพฯ	ทีจ่ะแนะน�ำต่อไปนี้	

ผูป้ระกอบกำรยคุใหม่ต่ำงดำวน์โหลดมำใช้เพรำะเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำธรุกจิ

ค่อนข้ำงมำก

AccompAny 
	 แอพฯ	 นี้เปรียบเหมือนเลขำคนเก่งท่ีคอยส่งอีเมลบทสรุปข้อมูลเก่ียวกับ 

กำรประชมุมำให้อ่ำนก่อนเริม่ประชมุ	เชือ่มต่อแอพฯ	เข้ำกบัอเีมล	(เฉพำะอเีมล

ของกูเกิลและไมโครซอฟท์)	ปฏิทินบนมือถือ	และโซเชียลฯ	อย่ำงเฟซบุ๊ก	และ

ทวิตเตอร์ได้	และแอพฯ	ยังสรุปตัวตนของบุคคลในรำยชื่อกำรติดต่อให้ผู้ใช้ได้	

โดยแอพฯ	จะท�ำกำรตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ	ผ่ำนข้อมูลต่ำงๆ	

ที่เขำลงไว้ในระบบออนไลน์

 
Buffer 

	 เป็นแอพฯ	ที่ก�ำหนดเวลำกำรโพสต์คอนเทนต์บนโซเชียลฯ	ต่ำงๆ	และแค่

คลิกเดยีวกส็ำมำรถโพสต์คอนเทนต์ได้พร้อมกนัทกุโซเชยีลฯ	 จำกควำมสำมำรถนี้

ท�ำให้คอนเทนต์บนโซเชียลฯ	เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกยิ่งขึ้น

 
Trello 

	 แอพฯ	ทีเ่ข้ำมำช่วยให้กำรจดัล�ำดับสิง่ทีต้่องท�ำในแต่ละวนัเป็นเรือ่งทีท่�ำได้

ง่ำยๆ	 แค่ปลำยนิ้ว	 แอพฯ	 จะแจ้งเตือนว่ำ	ณ	 เวลำนี้ต้องท�ำอะไร	 คนในทีม

ท�ำงำนอะไรค้ำงอยู่	 และโปรเจกต์งำนก้ำวหน้ำไปถึงไหนแล้ว	 ทั้งนี้สำมำรถ 

มอบหมำยงำนและสร้ำงตำรำงกำรเดินทำงผ่ำนแอพฯ	ได้

 
moBileDAy 

	 ผูป้ระกอบกำรจะไม่พลำดกบัทกุกำรประชมุทำงโทรศพัท์	เพรำะ	MobileDay	

เป็นแอพฯ	One-Touch	Dialing	ที่กดแค่ปุ่มเดียวก็รับได้ทุกสำย	ท�ำให้ไม่ต้อง

เสียเวลำหำ	PIN	หรือ	Passcodes	เพื่อประชุมสำย

 
Box 

	 แอพฯ	ส�ำหรับสร้ำง	แก้ไข	ตรวจสอบ	และแชร์ไฟล์งำนไปยังทีมงำน	ลูกค้ำ	

และคูค้่ำแบบ	Real	Time	กำรติดตำมงำนจงึง่ำยขึน้และลดขัน้ตอนกำรท�ำงำนให้

น้อยลง	นอกจำกน้ี	ผูใ้ช้ยงัเปิดดูไฟล์งำนได้ทนัทโีดยไม่ต้องดำวน์โหลดไฟล์ก่อน

 
clouDmAgic 

	 ถ้ำก�ำลงัเจอกับปัญหำกล่องอีเมลเตม็	 แนะน�ำให้โหลดแอพฯ	 จดักำรอีเมลนี้

มำใช้	เพรำะมีควำมสำมำรถด้ำนกำรค้นหำอีเมลแบบข้ำมบัญชี	และมีฟิวเจอร์

ชื่อ	Cards	ที่เชื่อมต่อแอพฯ	 เข้ำกับแอพฯ	อื่นๆ	ได้	 เช่น	แอพฯ	Trello	และ

แอพฯ	Evernote	เป็นต้น

 
HelloSign 

	 ช่วยให้กำรเรยีกด	ูเซน็	และส่งต่อเอกสำรส�ำคญัเป็นเรือ่งท่ีท�ำได้โดยไม่ต้อง

พรินต์เอกสำรมำอ่ำน	 เซ็น	 และสแกนเพื่อส่งกลับไปยังผู้รับ	 ผู้ใช้สำมำรถ 

เรียกดูเอกสำรผ่ำนแอพฯ	 ได้เลย	 และกำรเซ็นเอกสำรก็ท�ำได้โดยใช้ปลำยนิ้ว

วำดเป็นลำยเซ็นลงบนเอกสำร  

แอพฯ ยอดฮิต

ที่ผู้ประกอบการต้องมีติดมือถือ

	 ได้ของครบในร้านเดยีว	หมำยควำมว่ำ	ขำยสินค้ำหมวดหมูเ่ดยีวกันแต่หลำยประเภท	

เช่น	 พีรยำเข้ำใจดีว่ำ	 ลูกค้ำที่ไปเที่ยวต่ำงประเทศในช่วงหน้ำหนำวต้องใส่เสื้อโค้ท 

และอุปกรณ์กันหนำว	ดังนั้น	ร้ำน	import4shop	จึงไม่ขำยเฉพำะเสื้อโค้ท	แต่ขำยอุปกรณ์

กันหนำวอื่นๆ	ร่วมด้วย	เช่น	สเวตเตอร์	เลกกิ้ง	ลองจอห์น	รองเท้ำบูต	และถุงมือ	เป็นต้น

	 ติดต่อง่าย	 ตอบกลับเร็ว	 ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงแม่ค้ำกับลูกค้ำมักเกิดจำก

กำรที่แม่ค้ำตอบค�ำถำมเร็ว	 รวมทั้งให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำเก่ียวกับสินค้ำมำกกว่ำเน้น

ขำยสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว	 นอกจำกนี้	 ช่องทำงที่ใช้ติดต่อลูกค้ำควรเป็นช่องทำงที่บันทึก 

บทสนทนำได้	เพรำะหำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่ชอบมำพำกล	แม่ค้ำสำมำรถน�ำบทสนทนำนั้นๆ	

ไปเป็นหลักฐำนได้

	 มีช่องทางช�าระเงินท่ีหลากหลาย	 ลูกค้ำที่มียอดช�ำระสูงส่วนใหญ่ไม่สะดวก 

ช�ำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน	 และหำกไม่มีช่องทำงช�ำระเงินอื่นรองรับ	 ร้ำนค้ำออนไลน์อำจเสีย

ลกูค้ำได้	ดงัน้ัน	จึงเพ่ิมช่องทำงช�ำระเงินให้หลำกหลำยข้ึนเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำ

กลุ่มนี้	เช่น	ช�ำระผ่ำนบัตรเครดิต	Line	Pay	และ	Counter	Service	เป็นต้น

	 จัดส่งเร็ว	 ทุกวันนี้ลูกค้ำที่สั่งของออนไลน์อยำกได้ของเร็วๆ	 กันทั้งนั้น	 ฉะนั้นพีรยำ 

จึงหำบริกำรขนส่งสินค้ำอื่นนอกเหนือจำกไปรษณีย์ไทยมำรองรับควำมต้องกำรนี้	 และเธอ

ยังยินดีจัดส่งสินค้ำให้ลูกค้ำด้วยบริกำรขนส่งที่พวกเขำต้องกำร	

	 ท�าเว็บไซต์ให้เป็นท่ีรู้จัก	 แต่ละร้ำนออนไลน์มีวิธีโปรโมตร้ำนที่ต่ำงกันไป	 เช่น	 

ซื้อโฆษณำในเฟซบุ๊กหรืออินสตำแกรม	แต่พีรยำเลือกโปรโมตร้ำน	 import4shop	ด้วยกำร

เขียนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและร้ำนค้ำลงบนหน้ำเว็บไซต์	 โดยวิธีน้ีนอกจำกช่วยให้ลูกค้ำ 

หำข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำยขึ้นแล้ว	ยังท�ำให้เว็บไซต์ติดอันดับกำรค้นหำของกูเกิลด้วย		  
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 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• 24 Owls by Sometime’s 
ซ.เอกมัย 12 (ซอยเจริญใจ) 

• Airport Rail Link   
พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง

• BANN KAFAÉ  
ซ.ท่าข้าม 24 

• BICO  
The Scene Town In Town

• B Story Café  
COCO Walk ราชเทวี 

• Café Amazon
• CafeLittleSpoon  
ซ.สุขุมวิท 21 

• Coffee Cakes  
อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Coffe Model  
ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14

• Dialogue Coffee and Gallery  
แยกผ่านฟ้า

• EL Mello (เอลเมลโล่)  
อาคาร Thai Summit Tower 

• ES/PE/RO  
เอกมัย ซ.12 C9281:95

• Espresso Gallery  
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• Galleria Café  
ถ.กาญจนภิเษก บางแค 
• Gallery กาแฟดริป  
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร

• Gloria Jean’s Coffees
• Growth Café & Co  
สยามสแควร์ ซ.2

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Jil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Lighting Café 
ลาดปลาเค้า ซ.60

• Lord of Coffee  

อาคารพักพิงเพลส ซ.รามค�าแหง 164  

• Mezzo

• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• Mitte Coffee (มิตเต้)  

ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 

• My Café the Library  
Nawamin City Avenue 
• Oldman Café  
ซ.บางขุนนนท์ 27

• One Ounce for Onion  
เอกมัย ซ.12

• Panary Café  
พหลโยธิน 7 ซ.อารีย์

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• Snooze Café  
U-Center ซ.จุฬา 42

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Sweet Pista Bangkok  
สุขุมวิท 31

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• Think TANK (Third Place)  
ถ.นางลิ้นจี่ 

• Timely Coffee  

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่) 

ซ.สุขุมวิท101/1

• TRuE INCuBE
4

th
 floor Centerpoint SiamSquare 

• Treat Cafe & Hang Out  
เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

• Veganerie  
The Mercury Ville Chidlom  4th Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• โครงการ P9  
ซ.พหลโยธิน 9 

• โคโค่ กาแฟสด 

ซ.สายไหม 84

• ผู้ชายขายน�้า 

พาราไดซ์ พาร์ค 
• ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต

• มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

• โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ภาคเหนือ

เชียงราย

• Chivit Thamma Da Coffee 
House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Gloria Jean’s Coffees  
เซ็นทรัล เฟสติเวิล

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday  

ถ.นิมมานเหมินทร์

• อาข่า อ่ามา

แม่ฮ่องสอน

• Coffe In Love 
• Coffee Morning
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย

• ร้านสรวลกาแฟ

แพร่

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่  
ล�าพูน

• Blacksmith
• โรงชา

อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• Me Ice cream
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
• “ค�าน�า” 

นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee

พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สุโขทัย

• 379 Drip
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND 
COFFEE
• EIGHTS A DAY
นครพนม

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง  เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Loft Café NK 
อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• Gloria Jean’s Coffees  
โรงแรมซีเทอร์ดีน

• r POD Coworking Space
ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• ราย็อง

• ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร

• ไอ แอม คอฟฟี่ 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• The wish coffice
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CuP
• บางใบไม้ คาเฟ่

พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

21

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................... เพศ     (    ) ชาย       (    ) หญิง 

Where to Find

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0  โทรสาร 0-2270-1125

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

อาชีพ (    ) รับราชการ (    ) นักเรียน/นักศึกษา (    ) พนักงานบริษัท (    ) เจ้าของธุรกิจ    

 (    ) อาชีพอิสระ (    ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................
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	 White	 Day	 Patisserie	 คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ ่นที่ได้แรงบันดาลใจการตกแต่งร้านและออกแบบขนม 

จากเทศกาล	White	Day	เทศกาลแห่งการมอบของขวัญตอบแทนให้คนที่รัก	ร้านถูกตกแต่งให้เป็นบ้าน

ของขวัญบรรยากาศอบอุ่น	 ส่วนขนมหวานถูกออกแบบให้เป็นดั่งของขวัญที่ซ่อนความพิเศษไว้มากมาย	

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบเกรดพรีเมียม	 การปรุงรสให้หวานน้อยแต่อร่อยถูกปาก	 และการ 

น�าเสนอที่แสนเซอร์ไพรส์

 

	 เซอร์ไพรส์แรกยกให้กับ	Strawberry	Dome	เมื่อราดซอสดาร์กช็อกโกแลตร้อนลงบนโดมช็อกโกแลต	

โดมจะละลายและเผยให้เห็นขนมหวานที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งชีสเค้ก	ไอศกรีมวานิลลา	พุดดิ้งสตรอว์เบอร์รี	

สตรอว์เบอร์รีสด	 และวานิลลาครัมเบิ้ล	 ถัดมาเป็น	 Bread	 Pudding	 ที่แบ่งความอร่อยออกเป็น	 2	 ชั้น	 

ชั้นล่างเป็นพุดดิ้งขนมปังเนื้อนุ่ม	 หอมกลิ่นกล้วยหอมสุก	 ชั้นบนเป็นขนมปังอบกรอบโรยหน้าด้วย 

อัลมอนด์สไลด์	มีไอศกรีมวานิลลาและครีมคัสตาร์ดวานิลลาเสิร์ฟเคียง	เซอร์ไพรส์สุดท้ายคือ	Fruit	Puff	

Parfait	 แป้งครัฟเฟิล	 (แป้งสูตรเฉพาะของทางร้าน	 มีลักษณะคล้ายแป้งพัฟครัวซองต์)	 อบจนกรอบ	 

เสิร์ฟอุ่นๆ	พร้อมผลไม้สดอย่างสตรอว์เบอร์รี	กีวี	และพีช	วิปปิ้งครีม	ไอศกรีม	3	ลูก	และราดซอสเบอร์รี

ปิดท้ายเพื่อตัดเลี่ยน

	 ต้อนรบัซมัเมอร์ด้วย	 Fujisan	 Kakigori	 น�า้แขง็ใสสไตล์ญีปุ่น่รสฮันนีเ่ลมอนท่ีสอดไส้ชีสเค้ก	 เจลล่ีน�า้ผึง้	

และซีเรียลรสน�้าผึ้ง	ด้านบนตกแต่งให้เป็นยอดภูเขาไฟฟูจิด้วยไวท์ช็อกโกแลตมูส

	 ชั้น	4	เซ็นทรัล	ลาดพร้าว	เปิดบริการทุกวัน	10.00-22.00	น.	
		www.whitedaypatisserie.com		 		whitedaypatisserie

Eating Out  Text : Duckkiez / Photo : Otto

WHITE DAY PATISSERIE 
ของขวัญรสหวานละมุนลิ้น

แนะน�ำ
ร้านอาหารเข้ามาได้ที่ Inbox ของเพจ

SME 
STARTUP

Relax  Text : Duckkiez

พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน

	 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายแพทย์ชัย	 ไชยนุวัต	ิ 

ผู้ก่อต้ังห้างขายยาเบอร์ลิน	 ภายในพิพิธภัณฑ์มีให้ชมทั้งห้องรักษา

คนไข้ในคลินิกของนายแพทย์ชัย	 ไชยนุวัติ	 เครื่องมือทางการแพทย์

สมัยก่อน	 และเคร่ืองมือโบราณที่ใช้ในการปรุงยา	 เช่น	 เครื่องบดยา	

และเครื่องตวงยา	เป็นต้น

ORGANIKA SECRET SPA

	 สปาที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติแห่งนี้ 

ได้น�าเรื่องราวของสาวน้อยที่ค้นพบสวนลับที่มีพลัง 

แห่งการเยียวยารักษาจิตใจและร ่างกายมาเป็น 

แรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่ง	ที่นี่ไม่เพียงแต่มี

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	เปิดบริการ	09.00-17.00	น.	ปิดทุกวันอังคาร 
		0-2225-4700		 		BerlinPharmaceuticalMuseumBangkok

โครงการพิมาน	49	ซ.สุขุมวิท	49	เปิดบริการทุกวัน	10.00-22.00	น. 
			0-2665-1898		 		www.organikahouse.com

เมนูสปาที่หลากหลายเท่านั้น	 หากยังมี	 Natural	 Spa	 Products	 ที่ปราศจากสารเคม ี

หรือสารแปลกปลอมอื่นๆ	ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้จ�าหน่ายด้วย

eat/DRink/tRavel  Text : Duckkiez 

MORIMOTO BANGKOK

	 ร ้ านอาหาร ญ่ี ปุ ่นที่ ตกแต ่ งด ้ วย

เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักเพื่อให้ผู้มาเยือน

ได้เข้าถึงบรรยากาศความเป็นธรรมชาต	ิ

เมนทูีไ่ม่ควรพลาด	ได้แก่	Morimoto	Lunch	

Set	 มีให้เลือก	 6	 เซ็ต	 โดยแต่ละเซ็ต 

เสิร์ฟพร้อมซุปมิโซะและสลัดผักหรือผักเทมปุระ	 และ	 Toro	 Tartare	 

โทโร่สดบดละเอียดวางในเพลตเล็กๆ	เสิร์ฟพร้อมดิป	6	อย่าง	เช่น	Nori	

Paste,	Wasabi	และ	Sour	Cream	เป็นต้น

ชั้น	4	อาคารมหาชน	คิวบ์		 		0-2060-9099		
		www.morimotobangkok.com		 		Morimoto	Bangkok

BOUGAIN CAFE & CRAFTS

AMPHAWANANON HOTEL & SPA

	 คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นที่ตกแต่งร้าน

และเมนูต่างๆ	ในคอนเซปต์	We	Serve	

Our	 L i festy le	 ส�าหรับเมนูอร ่อยท่ี 

พลาดไม่ได้	 คือ	 Croque	 Madame	 

ครัวซองต์ไทม์ทาด้วย	 Dijon	 Mustard	

สอดไส้	 Smoked	Ham	และ	Cheddar	Cheese	ท็อปด้วยชีส	 และ 

ไข่ดาว	 และ	 Coffee	 Meringue	 Brownie	 บราวนี่ดาร์คช็อกโกแลต	

Valrhona	70	 เปอร์เซ็นต์	ท็อปด้วยเมอแรงค์และราด	Coffee	Syrup	

สูตรพิเศษของทางร้าน

ซ.สันติคาม	13
		09-5641-6924		 			bougaincafe

	 โรงแรมบูติกสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล

ทีค่รบครนัด้วยเครือ่งอ�านวยความสะดวก

และที่นอนนุ ่มสบายสมชื่อที่พัก	 การ

ตกแต่งเน้นใช้วัสดุไม้ธรรมชาติเพื่อให้

กลิ่นอายของท้องถ่ิน	ในส่วนของท�าเล 

ที่ตั้งต้ังอยู่ติดตลาดน�้าและมีร้านอาหารบนดาดฟ้าซึ่งสามารถมองเห็น

ความงดงามของแม่น�้าแม่กลองได้อย่างถนัดตา

อ.อัมพวา	จ.สมุทรสงคราม
		0-3475-2111,	08-2444-2111		 		www.amphawananon.com

23

Life Style

SSA023KU.indd   23 4/1/2560 BE   09:18



Fit and Fabulous Text : น�้ำค้ำง

Text : Morning Dew

Good liFe

 น�้ำเปล่ำหรือน�้ำแร ่

	 นอกจากให้ความสดชืน่ยงัช่วยการท�างานของข้อต่อ	เนือ้เย่ือ	

ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย	และล�าเลียงสารอาหารต่างๆ	โดยถ้าเป็น

น�้าแร่จะมีสารอาหารประเภทแร่ธาตุ	เช่น	แคลเซียม	โพแทสเซียม	

โซเดียมด้วย

 น�้ำผลไม้ 

	 หากเป็นไปได้ให้เลอืกน�า้ผลไม้แท้ค้ันสดไม่ผสมน�า้ตาลเพิม่	

เพราะน�้าตาลธรรมชาติน้ันเพียงพอส�าหรับให้พลังงานแก่ร่างกาย

อยู่แล้ว	 ทั้งยังมีคาร์โบไฮเดรต	 และกรดอะมิโนที่ท�าให้กล้ามเน้ือ 

ฟื้นตัวเร็วหลังออกก�าลังกายอีกด้วย

 สมูทตี้ 

	 เป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานลงตัวระหว่างโยเกิร์ตกับผลไม	้ 

เมื่อปั่นรวมกันจะได้โปรตีนและไขมันจากโยเกิร์ต	สารอาหาร	และ

ไฟเบอร์จากผลไม้ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดที่เลือก

	 เพิ่งอ่านข่าวจาก	 VOA	 (Voice	 of	 America)	 เจอว่า 

คนอเมริกันจ�านวนมากขึ้นๆ	 มีอาการเครียดเพราะหมกมุ่น

กับโซเชียลเน็ตเวิร์กและสื่อดิจิทัลมากเกินไปจนส่งผลต่อ

สขุภาพกาย	 ในข่าวก็แนะน�าว่าคนท่ีเสพตดิสมาร์ทโฟน	 และ 

โซเชยีลมีเดยีท้ังหลาย	ควรหาโอกาสท�า	Digital	Detox	หรือ

การล้างพษิดจิทัิลกนับ้าง	ซึง่ก็คอื	การลดละ	เว้นระยะในการ

ใช้อุปกรณ์เหล่านี้	 มาดูกันว่า	 มีสัญญาณใดบ้างที่บ่งบอกว่า	

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องล้างพิษดิจิทัล

{ สัญญำณแรก } 

 ดวงตาพร่ามัว	 สายตาเริ่มแย่ลง	 เพราะการจ้องหน้าจอ

นานๆ	โดยไม่พกัสายตา	จะท�าให้กะพริบตาน้อยลง	และท�าให้

ดวงตาแห้งไม่ชุ่มชื้น	นอกจากนั้น	แสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์

ที่ปล่อยออกมายังสามารถทะลุทะลวงเข้าลูกตาได้มากกว่า

แสงทั่วไป	ส่งผลให้เกิดตาแดง	ตาพร่า	และตาเสื่อม

{ สัญญำณที่สอง } 

	 มอีาการทีเ่รียกว่า	 Panic	 Attack	 ลนลาน	 ตืน่ตระหนก	

ลองสังเกตตัวเองว่า	 เวลาลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน	 หรือไม่มี

ดื่มอะไรดี หลังออกก�ำลังกำย

ได้เวลำ “ล้างพิษดิจิทัล” กันหรือยัง

การออกก�าลังกายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท�าให้สูญเสียเหงื่อมาก และหากไม่ระมัดระวังอาจท�าให้เกิดอาการ Dehydration หรือภาวะร่างกายขาดน�้าได้ การออกก�าลังกายในสภาพที่อากาศร้อน

และอบอ้าวจะท�าให้ร่างกายขาดน�้าเร็วสุดใน 30 นาที ดังนั้น ในระหว่างออกก�าลังกายควรพักดื่มน�้าทุก 20 นาที ปริมาณมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเพศ วัย และลักษณะการออกก�าลัง 

แต่โดยมากจะประมาณ 1 แก้ว หรือราว 200 มิลลิลิตร ก่อนออกก�าลังกายก็มีค�าแนะน�าให้ดื่มน�้าด้วยเช่นกันคือ ก่อนเริ่มกิจกรรมควรดื่มสัก 2 แก้ว ส่วนหลังออกก�าลังกาย 

แน่นอนว่าร่างกายสูญเสียเหงื่อไปมาก ย่อมต้องการการชดเชย มาดูกันว่าเครื่องดื่มอะไรที่เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อออกก�าลังกายเสร็จ

  นมรสต่ำงๆ 

	 ร่างกายสูญเสียแคลเซียมและโซเดียมไปกับเหงื่อ	เครื่องดื่ม

นมจะช่วยชดเชยส่วนนี้ได้	นมมีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ	

และยงัมคีาร์โบไฮเดรตทีใ่ห้พลงังาน	เหมาะส�าหรบัคนทีอ่อกก�าลังกาย

หนักหน่วงเกิน	3	ชั่วโมงขึ้นไป

  โปรตีน เชค 

	 จะช่วยกระตุน้การเตบิโตของกล้ามเนือ้	ซ่อมแซมกล้ามเนือ้ 

ส่วนที่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ	ปริมาณที่ใช้ครั้งละ	 15-30	กรัม 

ก็เพียงพอ

  น�้ำมะพร้ำว 

	 ถือเป็น	 Sport	 Drink	 จากธรรมชาติที่อุดมด้วยแร่ธาตุ 

โดยเฉพาะโพแทสเซียม	 ให้พลังงานต�่า	 น�้าตาลธรรมชาติ 

ในน�้ามะพร้าวร่างกายดูดซึมไปใช้งานง่าย	 ถือเป็นเครื่องด่ืมช่วย

ฟื้นฟูร่างกายหลังเสียเหงื่อ

  น�้ำธัญพืช/น�้ำอำร์ซี 

	 ส�าหรับคนที่แพ้นมวัว	 ทางเลือกคือน�้าจากธัญพืชที่รวมถึง 

นมถ่ัวเหลือง	 นมอัลมอนด์	 นมข้าวโพด	 น�้างาด�า	 น�้าฟักทอง	 

หรือน�้าอาร์ซี	 (Rejuvenating	 Concoction)	 ถือเป็นเครื่องดื่ม 

เพือ่สขุภาพทีอ่ดุมด้วยสารอาหาร	วติามนิ	และแร่ธาตุต่างๆ	ช่วยท�าให้

ร่างกายกระปรี้กระเปร่า

  สปอร์ตดริ๊งก์ 

	 หากใช้เวลามากเกิน	 1	 ชั่วโมงในการออกก�าลังกาย	 และ 

ไม่รู ้สึกหิว	 แนะน�าสปอร์ตดริ๊งก์เพื่อลดอาการอ่อนเพลีย	 และ 

เติมเต็มคาร์โบไฮเดรตให้ร่างกาย	 เครื่องดื่มประเภทนี้ช่วยรักษา

ระดบัน�า้ตาลในเลอืด	ลดอาการวงิเวยีนอนัเกดิจากภาวะ	Hypogly 

caemia	หรือน�้าตาลในเลือดต�่า		

โทรศพัท์อยูใ่กล้ตวัจะเกิดอาการกระวนกระวายหรือไม่	อาการ

แบบนี้อาจดูน่าข�า	แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ	เพราะบางคนกังวล

ถึงขั้นส่งผลทางการคือ	 ใจสั่น	 ใจเต้นแรง	 แน่นหน้าอก	 

เหงื่อออก	หายใจไม่ทัน	เป็นต้น

{ สัญญำณที่สำม } 

 พักไม่เป็น	 เม่ือใดที่ว ่างและมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ	 

หลายคนคิดว่าการเล่นมือถือเป็นการฆ่าเวลา	 แต่บ่อยคร้ัง 

ก็อดที่จะเช็กอีเมล	 เช็กไลน์	 หรือช่องทางการส่ือสารอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวกับงานไม่ได้	 พอมีงานเข้ามา	 ก็เลือกที่จะสะสาง	 

จนท�าให้ท�างานมากเกินไป	 กลายเป็นว่าเร่ืองงานตามไป

หลอกหลอนทุกที่ทุกเวลา

{ สัญญำณที่สี่ }

 ปวดศีรษะและความจ�าสั้น	จนถึงขี้ลืม	การจ้องแสงสีฟ้า

หน้าจอโทรศัพท์บ่อยๆ	 นอกจากท�าให้สายตาเสียยังท�าให้

ปวดศีรษะ	 รวมถึงอาการที่เลวร้ายกว่านั้นคือ	 การสูญเสีย

ความจ�าระยะสั้นที่แพทย์ระบุเป็นอาการหนึ่งของ	 Digital	

Dementia	(โรคความจ�าเสือ่มเพราะเทคโนโลย)ี	เนือ่งจากการ

ผูกติดกับสมาร์ทโฟนท่ีช่วยคิดช่วยจ�าท�าให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกว่า 

ต้องจดจ�าข้อมลูใดๆ	 เช่น	 หมายเลขโทรศพัท์เรากบ็นัทกึ 

ไว้บนเครือ่งไม่มานัง่จดในสมดุหรือคอยจ�าแต่อย่างใด

	 การทรงท่าที่ผิด	 หรือ	 Poor	 Posture	 ก็เป็นอีก 

สญัญาณหนึง่	 อิริยาบถในชีวิตประจ�าวันล้วนน�าไปสู่การ

ทรงท่าท่ีผิดได้ท้ังนั้นแต่ท่ีพบบ่อยคือ	 “สังคมก้มหน้า”	

ท่วงท่าขณะก้มหน้าจิ้มโทรศัพท์อยู่นั้นหมายถึงกระดูก

ต้นคอจะแบกรับน�้าหนักมากกว่าปกติ	 ท�าให้เกิดภาวะที่

เรยีกว่า	“หน้ายืน่”	(Forwarded	Head	Syndrome)	น�าไป

สู่อาการปวดหลัง	ปวดคอ

	 การล้างพิษดิจิทัลสามารถท�าได้ด้วยการปิด	 Notifica-

tion	หรอืเสียงแจ้งเตอืนทัง้หลายแหล่บนโทรศพัท์	เหลอืไว้

แต่ทีจ่�าเป็นจรงิๆ	และก�าหนดเวลาในการเชก็ข้อความบน

โทรศัพท์	เช่น	ไม่เกินครัง้ละ	20	นาที	เป็นต้น	นอกจากนัน้	

ก่อนเข้านอนควรงดใช้มือถือหรือแท็บเล็ต	 เป็นไปได้ควร

ปิดเครือ่งไว้ขณะนอนหลบั	การท�า	Digital	Detox	นอกจาก

พักตัวเองจากเทคโนโลยียังช่วยบรรเทาอาการเสพติด 

มอืถอืได้อกีวธิหีนึง่ด้วย	ส�าคญัคอืต้องอดทน	และใจแขง็พอ

จึงจะผ่านพ้นไปได้		
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ท่ีจะใหญ่ขนาดท่ีลงทุนโดยไม่คิดเรื่องรายได้เลยอีกต่อไปแล้ว 

แพลตฟอร์มทีจ่ะเกดิขึน้จะมฐีานลกูค้าเลก็ลงเรือ่ยๆ มคีวามเฉพาะด้าน

มากขึ้นเรื่อยๆ พูดง่ายๆ คือ เป็น Niche Market 

 เมื่อเป็น Niche Market นั่นหมายความว่า ตลาดมีความ

ต้องการทีช่ดัเจน ดงันัน้ หากคณุเข้าใจพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย

อย่างถ่องแท้ เขายินดีท่ีจะจ่ายเงินให้แน่นอน แต่หากคุณม ี

ความคิดว่า ลูกค้าไม่จ่ายเงินหรอก ย้อนกลับไปใคร่ครวญอีกครั้ง

ให้ถ่ีถ้วนว่า สิ่งที่คุณน�าเสนอนั้นมีคุณค่ากับลูกค้าจริงๆ หรือไม่  

ถ้ามีคุณค่าจริง เขาต้องจ่ายเงินให้  

 หมดสมัยแล้วกับการหว่านแห เม่ือผู้เล่นมีมากมายก่ายกอง 

เตม็ตลาด คณุต้องลอ็กเป้าให้ชดั แล้วเลง็ไปท่ีหวัใจไปเลย เหมือนที่

พวกเหล่า Sniper ท�ากัน

 “Sniper Model” ไม่ต้องการฐานลูกค้ามาก แต่ต้องการฐาน

ลูกค้าที่เหนียวแน่น ถ้ายังล็อกเป้าไม่ได้ ย้อนกลับไปดูที่สิ่งที่คุณ 

น�าเสนอว่ามันโดนจริงหรือเปล่า  

 สิง่ทีผ่มสงัเกตเหน็ในยคุนี ้เวลาคนพดูถงึโมเดลธรุกจิ มกัจะพดู

ถึงแต่จะสร้างฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุดได้อย่างไร จะดึงดูดคน 

มาใช้แพลตฟอร์มด้วยวิธีไหน แต่น้อยครั้งนักที่จะได้รับทราบถึง 

วิธีการได้มาซึ่งรายได้ ส่วนใหญ่แล้วมักสร้างแพลตฟอร์มให้คน 

ใช้กันฟรีๆ หรือไม่ก็ถูกมากๆ มองไม่เห็นเลยว่าจะถึงจุดคุ้มทุน

เมื่อไร เรื่องก�าไรไม่ต้องพูดถึง

 ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่า Startup รุน่หลังมองตัวอย่างของยักษ์ใหญ่

ทั้งหลายที่โตมาก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google  

ที่สร้างแพลตฟอร์มให้ดึงคนมาใช้อย่างเดียว แล้วค่อยหารายได้ 

ทีหลัง แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ มีคนใช้โมเดลธุรกิจนี้ในทุก 

หย่อมหญ้า ลองนึกถึงแพลตฟอร์ม หรือ Marketplace อะไรขึ้น

มาสักอย่างดู ผมเชื่อว่ามีคนก�าลังท�าอย่างเดียวกันเป๊ะไม่ต�่ากว่า 

10-20 รายเป็นอย่างน้อย

 โมเดลธุรกิจแบบนี้ผมเรียกว่า โมเดล “Winner takes all” คือ

ใครกวาดฐานลูกค้าได้มากสุดจะเป็นผู้ชนะเหมือน Facebook  

หรือ Google แต่ในโลกทุกวันนี้ ไม่เหลือแพลตฟอร์มอะไร 

Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak

 Sniper M    del
 ก่อนอืน่ขอเริม่ทีค่�าจ�ากดัความกนัก่อน ในความเห็นส่วนตวัผม

คิดว่าไม่มีใครให้ค�าจ�ากัดความของ “โมเดลธุรกิจ” ได้ชัดเจน 

และแจ่มชัดเท่า Peter Drucker ปรมาจารย์ด้านการบริหารธุรกิจ

ตั้งแต่ยุคทศวรรษ 80 อีกแล้ว

 Peter Drucker ให้ค�าจ�ากัดความของโมเดลธุรกิจไว้ว่า...

 “Business model is assumptions about how a company 

get paid for. These assumptions are about markets. They 

are about identifying customers and competitors, their 

values and behaviors. They are about technology and its 

dynamics, about a company’s strengths and weaknesses”

 อย่างแรกที่ Peter Drucker กล่าวถึงเก่ียวกับโมเดลธุรกิจคือ 

บริษทัจะมรีายได้มาจากแหล่งใด ในรปูแบบไหน อนัน้ีถอืเป็นหวัใจ

ส�าคัญที่สุด แน่นอนการจะได้รับรายได้ เราต้องเข้าใจตลาด คู่แข่ง 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าเป้าหมายว่ามีพฤติกรรมอย่างไร  

และให้คุณค่าแก่สิ่งใด และที่ส�าคัญส�าหรับในยุคนี้เป็นพิเศษคือ 

ต้องเข้าใจถึงเทคโนโลยีและพลวัตใหม่ๆ ที่เทคโนโลยีจะน�าพามา

ในยุคที่ Startup เฟื่องฟูคงไม่มีค�ำไหนที่ถูกใช้กันบ่อยเกินกว่ำค�ำว่ำ 

“Business Model” หรือ “โมเดลธุรกิจ” อีกแล้ว วันนี้ผมเลยอยำกจะชวนคุยเรื่องโมเดลธุรกิจสักหน่อย

 จากประสบการณ์ในการจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษัท เบส โซลูชั่น เทรดดิ้ง 

จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในการคัดสรร และบริหารจัดการ 

การจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามากว่า 5 ปี ในวันนี้เพ่ือรองรับกระแสเศรษฐกิจ 4.0  

พร้อมสอดรบักระแส Digital Marketing ทีไ่ด้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก  

จึงได้เปิดตัวเว็บไซต์ shop.bestsolution.co.th เพื่อจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ 

ครบวงจร พร้อมขยายฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่ดจิทิลั

 วานิช มงคลพุทธรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบส โซลูชั่น เทรดดิ้ง จ�ากัด  

หนึง่ในผูก่้อตัง้บรษิทัฯ กล่าวว่า ปัจจุบนัปฏเิสธไม่ได้ว่า พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่

เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าทีผู่บ้รโิภคหันมาซือ้สนิค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Commerce) กันอย่างแพร่หลาย จึงท�าให้ผู้ประกอบการ 

ต้องปรับกลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมการขายมากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ จัดท�า

เว็บไซต์ shop.bestsolution.co.th พร้อมเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเพิ่ม 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ครบวงจร ที่ตอบโจทย์การให้บริการทั้ง 

กลุ่มผู้ซ้ือรายย่อย ร้านค้า ผู้รบัเหมา และกลุม่ผูผ้ลิตในโรงงานอตุสาหกรรม โดยเวบ็ไซต์นี้

มีจุดเด่นส�าคัญประกอบด้วย การมีสินค้าที่หลากหลาย ครบถ้วนตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สั่งซื้อได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนไม่ว่าจะน้อยหรือมาก รวมทั้ง 

ราคาทีข่ายในเวบ็ไซต์ยงัเป็นราคาทีย่ตุธิรรม นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัให้บรกิารรบัหาสนิค้า

ทีน่อกเหนอืจากในเวบ็ไซต์ พร้อมบรกิารส่งฟรทีัว่กรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยส่ังซือ้ขัน้ต�่า

ตามบรษิทัฯ ก�าหนด

 ส�าหรบัเป้าหมายในปีนี ้ คอื ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 40 เปอร์เซน็ต์ จากการจดัจ�าหน่าย 

ผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งเป็น Top of Mind ของกลุ่มผู้ซ้ือรายย่อย ร้านค้า ผู้รับเหมา  

และโรงงานอุตสาหกรรม ในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และมีความพึงพอใจในการซ้ือ 

และการให้บริการของบริษัทฯ และนี่คือวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจของแม่ทัพแห่ง 

เบส โซลชูัน่ เทรดดิง้ ทีมุ่ง่มัน่สร้างสรรค์ และสร้างความเชือ่มัน่ในการให้บรกิารต่อไป

KeY SUCCeSS
 • สร้างนวตักรรมการจ�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์

  ครบวงจรเพื่อรายใหญ่ และรายย่อย

 • ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ 

  พร้อมคัดสรรสินค้าคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อ

 • ท�าธุรกิจด้วยทีมงานคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ

shop.bestsolution.co.th

นวัตกรรมจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำออนไลน์ครบวงจร

ADverToriAl
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Next Step NEC : เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0

	 จบไปแล้วส�ำหรับกิจกรรม	 “กำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรจัดตั้งหรือขยำยธุรกิจด้วยกลยุทธ์

ทำงกำรตลำด”	ภำยใต้	โครงกำรสร้ำงและพฒันำผูป้ระกอบกำรใหม่เชงิสร้ำงสรรค์และนวตักรรม	

หรือกำรอบรม	Next	Step	NEC	:	เจำะลึกกลยุทธ์กำรตลำดยุค	4.0	จังหวัดนครรำชสีมำ	ซึ่งจัด

ขึ้นโดยส�ำนักพัฒนำผู้ประกอบกำร	 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม	 เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ต่อเนื่องถึง

เดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ

	 งำนน้ีได้รับควำมสนใจจำกผู้ประกอบกำรจ�ำนวนมำกเข้ำร่วมอบรมกันอย่ำงคึกคัก	 เพื่อรับ

ควำมรู้ในกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์พัฒนำธุรกิจ	 กลยุทธ์กำรตลำดออนไลน์	 และกำรสร้ำง

นวัตกรรมจำกวิทยำกรชั้นน�ำ	เช่น	โชค	บูลกุล	แห่งฟำร์มโชคชัย,	ธีรศำนต์	สหัสสพำศน์	จำก	

JM	Cuisine,	วีระชัย	ปรำนวีระไพบูลย์	จำก	Foto	Hotel,	รวิศ	หำญอุตสำหะ	จำกศรีจันทร์

โอสถ	 ฯลฯ	 มำแชร์ประสบกำรณ์และเผยเคล็ดลับควำมส�ำเร็จ	 นอกจำกนี้	 ยังมีทีมงำนจำก

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์	น�ำโดย	ดร.เกียรติอนันต์	ล้วนแก้ว	มำบรรยำย	และ	Workshop	ที่

ช่วยให้ผูเ้ข้ำอบรมเขยีนแผนกำรตลำดแนวใหม่แบบง่ำยๆ	แต่สร้ำงพลงัธรุกจิได้ด้วยตนเอง	พร้อม

จัดประกวดแผนกำรตลำด	ก่อนปิดกำรอบรมไปอย่ำงสมบูรณ์แบบ
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SCB จัดสัมมนา 

“รวยลัด 100 ล้านบนตลาดออนไลน์”

	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	 เร่งติดสปีดผู้ประกอบกำร	 SME	 ก้ำวสู่

ยุคดิจิทัล	 จัดงำนสัมมนำ	 “รวยลัด	 100	 ล้ำนบนตลำดออนไลน์	

เพือ่ให้ผูป้ระกอบกำรยคุใหม่ได้น�ำเคลด็ลบักำรท�ำตลำดออนไลน์

จำกผู้เชี่ยวชำญและผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ	ไม่ว่ำจะ

เป็น	ประสิทธิ์	วรฉัตรำวณิช	ที่มำเผยเทรนด์กำรตลำดที่น่ำจับตำ

มองในปี	 2560	 พร้อมด้วย	 2	 คู่หูเจ้ำของธุรกิจ	 มั่นคงแก็ดเจ็ท	

อย่ำง	กมล	พูลทรัพย์	และ	อัฐพงษ์	เอี่ยมไพบูลย์	รวมถึง	นัฐพล	

บุญภินนท์	เจ้ำของ	New	Step	Asia	ที่มำแชร์ประสบกำรณ์สร้ำง

ยอดขำย	100	ล้ำนให้กับร้ำนค้ำออนไลน์ของตัวเอง	ณ	ธนำคำร

ไทยพำณิชย์	ส�ำนักงำนใหญ่	เมื่อเร็วๆ	นี้
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Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : ธนดิษ ศรียานงค์

	 ลมแม่น�ำ้แผ่วพดัเยน็สบำยในต้นฤดหูนำว	ตรอกเลก็ๆ	เส้นนัน้ยดึโยงอยูร่ะหว่ำงสถำนรีถไฟ 

เก่ำแก่และแม่น�้ำสำยโบรำณ

	 สองฟำกขนำบข้ำงอยู่ด้วยอดีตอันผ่ำนพ้น	 เร่ืองเล่ำของคนสำมสี่รุ่น	 และภำพตรงหน้ำ 

ที่ยืนยันได้ว่ำ	 หมู่บ้ำนเล็กๆ	 แห่งหนึ่งริมสำยน�้ำน่ำนในพิกัดของจังหวัดพิจิตรนั้นเต็มไปด้วย 

คืนวันทอดยำว

	 จนเมื่อผู้เฒ่ำผู้แก่ที่ต่ำงก็มีอดีตผ่ำนกำรค้ำขำยกันคนละกิจกำรต่ำงทยอยเล่ำถึงภำพ 

ที่พวกเขำต่ำงผ่ำนมันมำ	ก็รำวกับคืนวันอันผ่ำนพ้นไปกว่ำ	30	ปีของบ้ำนวังกรดก�ำลังโลดแล่น 

เป็นละครฉำกหนึ่งอยู่เบื้องหน้ำ

	 แม้ในนำทีปัจจุบัน	 เร่ืองรำวเหล่ำนั้นได้ผ่ำนเลยล่วงพ้น	 ทว่ำกลับไม่มีใครในตลำดเก่ำ 

บ้ำนวังกรดที่หลงลืม	หรือลบเลือนมันไปกับวันเวลำ

วังกรด
เรื่องเล่าริมล�าน�้าน่าน
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	 “คนเก่าคนก่อนเขาเรียกวังกลมติดปากนั่นละ”	 สมัยที่บรรจง

เคยเป็นก�านันบ้านวังกรด	เขาเล่าว่า	เอกสารโบราณที่สืบค้นได้นั้น

บ่งบอกว่ามีคนมาอยู่ที่วังกรดเริ่มต้นเพียง	8	คน	“ตอนนั้นในโฉนด

เห็นเลยว่าหมู่บ้านนี้ติดน�้า	3	ด้าน	อีก	1	ด้านเป็นป่าทึบ”

	 การเดินทางในอดีตน�าพาผู้คนให้มาท�ามาหากินและต้ังชุมชน 

ทีว่งักรด	แม่น�า้น่านเป็นเส้นทางหลัก	การล่องเรอืขึน้เหนอืพาพ่ีน้อง 

ชาวไทยเชื้อสายจีนมาสู่บ้านวังกรด	 พวกเขาตั้งบ้านเรือน	 และ

ค้าขายกนัในยคุเริม่แรก	ก่อนทีก่ารเกดิสถานรีถไฟวงักลมจะเปลีย่น

ภาพหมูบ้่านรมิคุง้น�า้ให้กลายเป็นย่านตลาด	โดยผูม้บีทบาทส�าคญั

ยิ่งคือ	 หลวงประเทืองคดี	 คหบดีผู ้ใช้ชีวิตอยู ่ที่วังกลมในอดีต	 

หลวงประเทืองคดีและเหล่าชาวบ้านร่วมกันเริ่มสร้างตลาดขึ้น	 

จนวังกลมกลายเป็นย่านซื้อ-ขายที่ส�าคัญของพิจิตร	 กล่าวกัน 

ในยุคสมัยนั้นว่า	วังกลมเจริญกว่าพิจิตรเสียอีก

	 ด้วยพกิดัทีต่ัง้อยู่ใกล้แม่น�า้และทางรถไฟมากกว่าตวัเมอืงพจิติร	

ท�าให้วงักลมกลายเป็นศนูย์กลางการซือ้-ขายสนิค้าของผูค้นท้ังจาก

ตวัเมอืงและอกีหลากหลายพืน้ทีร่ายรอบ	ตลาดทีห่ลวงประเทอืงคดี

และชาวบ้านร่วมกันสร้างนั้นหันหน้าชนซอยเทศบาล	 9	 หรือ	 

“ซอยกลาง”	 ในปัจจุบัน	 แต่ละห้องแถวไม้เรียงรายด้วยร้านค้า 

นานาชนิด	ตั้งแต่ร้านขายของเบ็ดเตล็ด	 เครื่องมือประมง	อาหาร	

ร้านทอง	ร้านเย็บผ้า	ร้านขายยาแผนโบราณ	ฯลฯ

	 “แต่ก่อนหน้าซอยกลางเต็มไปด้วยขบวนเกวียน	 ทั้งพ่อค้าย่อย	

คนมาหาซือ้ข้าวของ	ทกุอย่างทีน่ีเ่รยีกว่าขายดีหมดละ	เวลาคนเขา 

จะกลับนะ	 เสียงกระดึงผูกคอวัวดังไปทั่วตลาด”	 บรรจงร�าลึก 

ความหลังคร้ังยังเด็ก	 เขาว่าตรงหน้าซอยกลางเต็มไปด้วยคนจาก

สากเหล็ก	วงัทรายพนู	และทีม่าไกลก็คนแถบบ้านมงุ	ในเขตอ�าเภอ

เนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	ในปัจจุบัน

	 รถไฟน�าทั้งความเจริญและการติดต่อกับโลกภายนอกมาสู ่

บ้านวงักรด	ทว่าแม่น�า้น่านกเ็ป็นอกีทางหนึง่ทีน่�าพาสนิค้า	และชวีติ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาให้คนรุ่นบรรพบุรุษของพวกเขามาเนิน่นาน

ไม่ต่างกัน	 ว่ากันว่าตรงท่าน�้าริมแม่น�้าน่านนั้น	 ทั้งเรือเมล์เขียว	 

เมล์แดง	 เรือเร่ขายของที่พวกเขาเรียกกันว่า	 “เรือฮ้วยจุ๊ง”	 นั้น 

จอดเรยีงรายตัง้แต่รุง่เช้า	ยงัมเีรอืมอญทีน่�าพาสินค้าจากภาคกลาง

ขึน้มา	 ห้วงยามนัน้ยงัไม่มสีะพานข้ามแม่น�า้	 คนวงักรดต้องใช้สลงิ 

โยงข้ามฝั่งในการขนถ่ายสินค้า	 หรือเอาจักรยานขึ้นเรือข้ามฟาก

แม่น�้าและปั่นต่อไปในตัวเมืองพิจิตร

	 ส�าหรับคนลุ่มน�้าภาคกลางต่อภาคเหนือเรือมอญเป็นดั่งยิปซี

แห่งสายน�้า	 พวกเขาล่องเรือออกขายเครื่องปั้นดินเผาจากลุ่ม

เจ้าพระยา	รบักะปิ	น�า้ปลา	ข้าวของพืน้ถิน่ขึน้ล่องระหว่างภาคเหนอื

และภาคกลางแรมเดือน

	 ความเฟื ่องฟูของตลาดวังกรดด�าเนินไปควบคู ่กับอาคาร 

บ้านเรอืนท่ีเหยยีดขยาย	จากเพยีงแค่ในซอยกลาง	แผ่ขยายออกไป

ตามวันเวลา	 หากเอาหอนาฬิกาบ้านวังกรดเป็นจุดหลัก	 ถนน

เทศบาลท่ีลากยาวตั้งแต่บ้านเหนือจดบ้านใต้นั้นเรียงรายโอบล้อม

อยู ่ด ้วยเรือนแถวไม้สองชั้นอันเป็นห้องแถวไม้จากแบบของ 

การรถไฟฯ	 มีรูปทรงและสัดส่วนเหมือนกันหมด	 ส่วนที่เก่าแก ่

สมัยตั้งต้นชุมชนนั้นอยู่ในซอยกลาง	 เรียงรายเป็นแถวแนวไปจด

แม่น�้าน่าน	ส่วนซอยเทศบาล	11	หรือ	“ซอยโรงหนัง”	ที่อยู่ข้างๆ	

ซอยกลางนั้น	 เป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวเป็นส่วนใหญ่	 และต่างก็

เก็บง�าอดีตการค้าของวังกรดไว้ในความเก่าคร�่าเช่นเดียวกัน

	 “สะพานข้ามแม่น�้าและถนนนั่นละ	 ท�าให้วังกรดซบเซาลง”	 

เฒ่าชราสกัคนสรปุเอาเองเช่นนัน้	แต่มนักส็อดคล้องกนักบัช่วงเวลา

ท่ีตลาดแห่งหนึ่งได้ผันผ่านท้ังเฟื่องฟูและราโรย	 การคมนาคม 

ท่ีสะดวกท�าให้คนรายรอบเดินทางข้ามแม่น�้าไปสู่อ�าเภอเมืองฯ	 

ได้ง่ายขึ้น	 จากที่คนเมืองต้องถ่อมากินก๋วยเตี๋ยว	 ซื้อข้าวซื้อของ 

ท่ีวังกรด	กลับกลายเป็นด้านตรงกันข้าม	ลูกหลานบางคนก็โยกย้าย

ไปร�า่เรยีน	 ไปท�างานต่างถ่ิน	 หลงเหลือเพยีงเรอืนแถวไม้ทอดยาว

เรียงรายพร้อมอดีตที่ตกทอดอยู่ในอาคารไม้และความทรงจ�า 

ของคนที่ยังอยู่กับมัน

	 “ทางเดินนี่ไม่ใช่ปูนอย่างทุกวันนี้หรอก	เป็นรางไม้หมอนรถไฟ

เรียงไปชนแม่น�้าโน่น	 แต่ก่อนมีคลองเล็กๆ	 ด้วยนะ	 อยู่ด้านล่าง	

เดี๋ยวนี้ถมไปหมดแล้ว”	เจ๊กรี-ศิริพร ไวยาวัจมัย	เล่าถึงย่านตลาด

ในซอยกลางที่เธอและคู่ชีวิตคือ ลุงสงวน	หรือ	เฮียเคน	ยึดอาชีพ

ตัดผ้าด�าเลี้ยงลูกๆ	จนสุขสบายในบั้นปลายชีวิต

	 หอนาฬิกาเล็กๆ	 วางตัวเป็นวงเวียนให้ความเคลื่อนไหว 

ในยามเช้าที่วังกรดค่อยเป็นค่อยไป	 มันคล้ายแลนด์มาร์กหน่ึง 

ในไม่กี่อย่างของย่านการค้าโบราณแห่งนี้

	 ยามเช้าเงียบสงบ	 หลังพระสงฆ์จากวัดวังกลมคล้อยหลังจาก

ย่านบ้านเหนอื	รถไฟเทีย่วล่องเงยีบเสยีง	ย่านเก่าท่ีมชีวีติจรงิแท้	ไร้

การปรุงแต่ง	ก็ด�าเนินไปเหมือนทุกคืนวัน

	 “แต่ก่อนวังกรดนี่เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า	 บ้านเรือนเราคึกคัก 

ตั้งแต่ตีสามตีส่ีโน่น	 ตลาดติดแล้ว”	 บรรจง พิจิตรวิไลเลิศ	 เล่า 

ระบายยิม้	คนืวนัเก่าๆ	เหมือนจะเตม็ไปด้วยความแจ่มชดั	หากใคร

ย้อนนึกถงึมนั

	 จริงๆ	 มันเริ่มมาตั้งแต่ยุคเตี่ยของพ่ีบรรจง	 ชายชราท่ีนั่งอ่าน

หนังสือพิมพ์จีนทุกเช้าในห้องแถวแถบบ้านเหนือ	ซึ่งจะว่าไปก็เป็น 

ชุดห้องแถวที่สร ้างข้ึนในยุคหลังตลาดดั้งเดิมโดยการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย	มนัทอดยาวจากตามถนนเทศบาลจากบ้านเหนอื

ไปบ้านใต้	โดยมี	“ซอยกลาง”	ซอยเทศบาล	9	เป็นถิ่นฐานเก่าแก่ 

แต่แรกเริ่ม

	 วงักรดนัน้เป็นชือ่เรยีก	1	ใน	4	ของตลาดรมิน�า้น่านแสนมเีสน่ห์

แห่งนี	้จากแต่เดมิกว่าร้อยปีท่ีเริม่มีผู้คนมาปักหลกัอาศัยในชือ่บ้าน

ท่าอีเต่า	 การก่อร่างปรับเปลี่ยนไปตามการปกครอง	 สู่บ้านบุ่งอัน

เป็นชื่อต�าบล	 และที่เป็นชื่อติดปากผู้เฒ่าผู้แก่ในชื่อวังกลม	ก็ด้วย

ตรงคุ้งน�้าหน้าหมู่บ้านในแม่น�้าน่านนั้นหมุนวนเป็นวงกลม	 ก่อน 

ที่จะเปลี่ยนไปตามชื่อสถานีรถไฟ	 ด้วยเพราะชื่อวังกลมไปซ�้ากับ 

ชื่อสถานีหนึ่งในภาคอีสาน	สู่การเป็น	“วังกรด”	เมื่อปี	พ.ศ.	2451	

ต่อเนื่องมายาวนาน
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How to Get tHere
	 จากกรงุเทพฯ	ใช้ทางหลวงหมายเลข	1	(พหลโยธนิ)	

แยกเข้าทางหลวงหมายเลข	 32	 (สายเอเชีย)	 

ถึงนครสวรรค์	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 117	 ถึง 

อ�าเภอสามง่าม	 แยกขวาใช้ทางหลวงหมายเลข	 115	

ผ่านเมืองพิจิตร	 จนถึงสะพานข้ามแม่น�้าน่าน	 แยกเข้า

ทางซ้ายมือตามป้ายบ้านวังกรด	 เลี้ยวขวาใต้สะพาน	 

วิ่งขนานทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาล	 1	 

ถึงย่านเก่าบ้านวังกรด

wHere to eat
	 ในตลาดวังกรดมีอาหารอร่อยให้เลือกลิ้มลอง

มากมาย	 ห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวต้มพริกสดไซ้ลุ ่ย	 

ผัดไทยเจ๊ลั้ง	น�้าหวานพี่นกหวีด	กาแฟโกอี๊ด	รวมถึง

ขนมหวานหลากหลาย

wHere to Stay 
	 The	Nest	Hotel	Pichit	ที่พักโมเดิร์นวินเทจ

แสนสะดวกสบายในเมืองพิจิตร	ถนนสระหลวง

	 0-5603-6000	

 The Nest Hotel Pichit

	 ร้านของเจ๊กรอียู่ปากตรอกของซอยกลาง	ข้างๆ	กนัคือเรอืนแถว

โบราณสวยเด่นของผู้ใหญ่ชุม่	แกว่าแต่ก่อนน้ันห้องแถวห้องแรกของ

วงักรดนัน้คอืบ้านของตัง้เต๊กไต๋ท่ีอยู่ตรงข้าม	ณ	นาทีน้ีผู้ครอบครอง

รุ่นหลังๆ	ก�าลังปรับปรุงบ้านใหม่แทบทุกส่วน

	 ซอยกลางจากท่ีเคยคกึคักกลบักลายเป็นบ้านอยูเ่สยีเป็นส่วนใหญ่	

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	2	การรถไฟฯ	มีนโยบายจัดการพื้นที่

ตลาดวงักรดให้เป็นระเบยีบมากขึน้	ห้องแถวไม้สองชัน้ทีท่อดขนาน

จากบ้านเหนือและบ้านใต้ที่สร้างโดยการรถไฟฯ	 แทนแผงตลาด 

ในอดตีดงึคนออกมาจากซอยกลางหลายหลงั	บ้านเรอืนเปล่ียนมอื	 

ทว่าก็ยังเวียนวนอยู่ในกรรมสิทธิ์ของคนวังกรดไม่เปลี่ยนแปลง

	 เราเดนิเลาะกนัไปตามแนวอาเขต	บานประตหูรอืฝาบ้านแต่ละ

หลงัดซูดีเซยีว	แต่กเ็ต็มไปด้วยเค้าความโอ่อ่า	จนิตนาการถงึคนืวนั

รุ่งเรืองได้ไม่ยาก	ผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่ห้องหมายเลข	43	ห้องแถว

ทีด้่านในจดัแสดงเครือ่งใช้และโมเดลจ�าลองชมุชนวงักรด	ทัง้หมด

จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมครั้งมีการศึกษาและฟื้นฟูด้าน

สถาปัตยกรรมชุมชนหลายปีมาแล้ว	

	 “จรงิๆ	วงักรดเจรญิมากในยคุผู้ว่าฯ	แสวง	สมีะเสรมิ	นะผมว่า”	 

ลุงธีระ ตาบทิพย์วัฒนา	 ยังคงหันหน้าเข้าหาหยูกยาสมุนไพร 

ไว้ส�าหรบัลกูค้าเก่าๆ	เป็นประจ�า	ร้านสมบูรณ์โอสถในห้องแถวเลขที่	

33	 หลังนี้ก็เช่นกัน	 ตู้ลิ้นชักยาเต็มผนังที่เขียนป้ายสมุนไพรต่างๆ	

เป็นมันวาว	 บ่งบอกการใช้งานท่ีไม่เคยท้ิงร้าง	 มันหลุดรอดจาก

พ่อค้าของเก่ามาด้วยร้านยาเก่าแก่แห่งหนึ่งไม่ขาดห้วงคนดูแล

	 “แต่ก่อนใครกม็าซอยกลาง	มาวงักรด	เดีย๋วนีน่้ะ	ต้อง	‘นอนขาย’	 

กันเลยทีเดียว	 ใครจะซ้ือก็มาปลุก”	 ลุงธีระพูดติดตลก	 แต่มัน

หมายความถึงเหลือห้วงเวลาอีกไม่มากแล้ว	ส�าหรับการค้าโบราณ

ที่อยู่คู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

	 ซอยกลางเปิดเผยภาพแห่งคืนวนัผ่านถ้อยค�าของผู้ท่ียังอยูอ่าศยั	

ซึ่งส่วนใหญ่คือเหล่าคนเฒ่าคนแก่ท่ีต่อสู้จนพอมีฐานะ	 ลูกหลาน 

ไม่ไปเตบิโตท�างานทีก่รงุเทพฯ	กม็กัโยกย้ายไปอยูใ่นเมืองใหญ่อืน่ๆ	

หลงเหลือเพียงเม่ือบานประตูบานเฟี้ยมของแต่ละหลังเปิดออก	 

มนัจะฉายชัดอยูด้่วยอริยิาบถของผูค้นและข้าวของเครือ่งใช้โบราณ

ที่ตกทอดกันมา

	 สดุซอยกลางชนแม่น�า้น่าน	หากเลีย้วซ้ายจะน�าพาไปสู	่ศาลเจ้าพ่อ

วงักลม	อนัเป็นทีเ่คารพนบัถอืของคนวงักรด	ทีจ่ะต่อออกไปยงัซอย

เทศบาล	 7	 หรือ	 “ซอยศาลเจ้า”	 ซ่ึงเม่ือเราเดินเลาะกันต่อไป	 

เรือนแถวไม้ชั้นเดียวช�ารุดโทรมหลายห้องก็บ่งบอกถึงคืนวันอัน 

ผ่านพ้น	ไม่มีสิ่งใดคงทนต่อหน้าวันเวลา

	 “ตรงริมน�้านี่แต่เดิมไม่ใช่แบบนี้นะ	 เรียกว่าเนืองแน่นเลยละ	 

ทั้งสินค้า	 โรงยาฝิ่นตรงที่ร้างโน่น	 โรงแรมสุขเสมอตั้งอยู่ในส่วนที ่

เป็นน�า้	ตลิง่มนัพงัไปหมดละ” สกลุ กลัยาณวสิทุธิ ์หรอืทีค่นวงักรด

ชินปากว่า	 เฮียฮ้อ	 เล่าพลางพาเราเดินเลาะแม่น�้าน่าน	 จากศาล 

เจ้าพ่อย้อนเข้ามาสู่ซอยเทศบาล	 11	 ซอยโรงหนังท่ีใครต่อใคร 

มักไม่พลาดหากได้มาถึงวังกรด

	 ตรอกเล็กๆ	 แห่งน้ันกลับไปเช่ือมโยงกับทางหน้าตลาด	 

มันเงียบเชียบเสียยิ่งกว่าซอกซอยใดในวังกรด	 เรือนแถวไม้แบบ 

ชั้นเดียวทอดยาวไปจนประชิดโรงหนังโบราณ	 ที่แต่เดิมคนวังกรด

และผู้คนหลากหลายใช้เป็นอีกหนึ่งแหล่งบันเทิงเริงรมย์

	 “หน้าโรงหนังนี่ของกินมากมาย	คนขวักไขว่	สมัยนั้นนอกจาก

ลิเก	 งิ้ว	 ก็มีหนังนี่ละ	 ที่ดึงคนจากที่อื่นให้มาวังกรด”	 ลูกหลาน 

วังกรดเองก็ไม่เคยลืมหมูสะเต๊ะของเฮียฮ้อ	 ลูกชายของต้ังเต๊กไต๋ 

คนนี้มีฝีมือและได้สูตรมาจากพี่สาว	 “ขายตั้งแต่ปี	 2500	 โน่น	 

หลังๆ	เฮียขายเฉพาะงานงิ้วช่วงศาลเจ้าท�าบุญ	แต่เลิกละ	เดี๋ยวนี้

ค่าโสหุ้ยต่างๆ	มันแพง”

	 เฮียฮ้อไขกุญแจและแหวกบานเฟี้ยมเขรอะฝุ่นออกให้แสงลอด

เข้าไปในโรงหนังมิตรบรรเทิง	 ด้านในก่ายกองด้วยข้าวของปนเป	

ทั้งที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกคร้ังที่	 2	 หรือไม่ก็เป็นเก้าอ้ี	

โต๊ะ	รถเข็นที่ใครต่อใครต่างเอามาฝากไว้

	 “แต่ก่อนหนงั	16	มม.	นีต้่องหนงัดาราคูข่วญัอย่าง	มติร-เพชรา”	

เฮียว่าเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง	อินทรีแดง	หรือ	เงิน	เงิน	เงิน	นี่ฉายวน

ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ

	 เก้าอ้ีไม้น่ังห้อยขาทีเ่ฮยีฮ้อเล่าว่า	เต็มไปด้วยคนดูน้ันพงัหายไป

เน่ินนาน	เราข้ึนไปบนช้ันสอง	บริเวณทีว่างเครือ่งฉายหนัง	มองลงไป

ยงัความเวิง้ว้างกลางแสงสลัว	เฮยีฮ้อช้ีนัน่	บอกโน่น	เล่าถึงภาพต่างๆ	

ทีเ่คยเกดิขึน้ใน	“วกิตาเหงีย่ม”	ของคนวงักรดทีถ่กูกาลเวลาย่อยสลาย

และพ่ายแพ้ต่อวัฒนธรรมการดู	“ทีวี”	ไปหลายสิบปีที่ผ่านพ้น

	 ซอยโรงหนงัมาสิน้สดุตรงหน้าตลาดใกล้หอนาฬิกา	ใครหลายคน

พาเราเข้าบ้านโน้น	 ออกบ้านน้ี	 ไปดูจักรเย็บผ้าโบราณที่ใช้ตัดผ้า 

อ็อกซ์ฟอร์ด	หรือชุดท�างาน	โดยป้าประนอม	ร้านรองเท้าร้านเดียว

ในวังกรดอย่างรัตนสุวรรณของคุณแสนสุข	 และป้าสายหยุดยังคง

เก็บเครื่องมือที่ใช้ตอกและแซะพื้นรองเท้าไว้เป็นอย่างดี

	 คลับคล้ายว่าเรือ่งราวการค้าขายโบราณท่ีหล่อหลอมบ้านวังกรด 

ยังคงหลั่งไหลถ่ายเทจากชีวิตและความทรงจ�าของคนที่นี่จากรุ่น 

สู่รุ ่น	 มันอาจเป็นภาพธรรมดาสามัญที่ใครก็ตามอาจพบเห็นได้ 

ในเรือนบ้านย่านตลาดในหลายท้องที่

	 แต่หากให้เวลาและจ�าแนกลึกลงในแต่ละเศษเสี้ยวทรงจ�า	 

มันล้วนเต็มไปด้วยอดีตเฉพาะตนเฉพาะอย่าง	 ซึ่งอาจมีเพียงแต ่

ผู้สร้างมันขึ้นมาเองเท่านั้นที่เข้าใจว่ามันแตกต่างกับหนทางอื่น 

เช่นไร		
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น 42 ชั่วโมง 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเซียนธุรกิจตัวจริง ทั้งด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ, การตลาดออนไลน์ 

และการสร้างนวัตกรรม ที่จะช่วยให้คุณพบการวางแผนการตลาดรูปแบบใหม่ ที่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมั่นใจ 

โทรศัพท์ : 0-2270-1123-4 ต่อ 205 หรือ 08-1614-2611

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มอบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ 

จังหวัดภูเก็ต

สนใจสมัครออนไลน์ 

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.smethailandclub.com/nextstepnec

รวิศ หาญอุตสาหะ

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ศรีจันทร์โอสถ จ�ากัด  

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผงหอมศรีจันทร์

นพชัย วีระมาน 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ พัดลมไอเย็น Masterkool

พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โอคุสโน่ ฟู้ด จ�ากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

Okusno คางกุ้งทอดกรอบ

สุรีรัตน์ ศรีพรหมค�า 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เจคิว ฟู้ดส์ จ�ากัด เจ้าของกิจการ  

เจคิวปูม้านึ่ง

สุรชัย ชาญอนุเดช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ากัด  

เจ้าของแฟรนไชส์ ซานตาเฟ่ สเต๊ก

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 

กรรมการผู้จัดการ  

J.M.Cuisine ร้านอาหารชื่อดังแห่ง 

จังหวัดเพชรบุรี

ทรงพล ชัญมาตรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน)
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