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จากพนักงานขายเครื่องแฟกซ์ธรรมดาๆ ที่อยากใส่กางเกงสีขาว แล้วไม่เห็นรอยขอบของชุดช้ันใน เลยจัดการแก้ปัญหา                

ด้วยการตัดปลายถุงน่องออกแล้วสวมแทนกางเกงใน ท�าให้ซาร่าห์ เบลคลี่ย์ เกิดไอเดียขึ้นมาว่า ท�าไมไม่มีชุดชั้นในที่เบาและสวม

สบาย ถุงน่องชั้นในที่ไร้ขอบเพื่อช่วยแก้ปัญหากวนใจนี้ให้กับผู้หญิง และนั่นเป็นที่มาของแบรนด์ Spanx ชุดชั้นในกระชับสัดส่วน     

ที่แก้ปัญหาการสวมใส่ที่ไม่สบายตัวและอ�าพรางจุดบกพร่องของร่างกายที่โด่งดังไปทั่วโลก  

นี่คือการแปรปัญหา ค�าที่ไม่มีใครอยากเจอให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร บ่อยครั้ง         

เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันด้วยซ�้าไป แต่หากสามารถมองเห็นปัญหาและอุปสรรค  แล้วหาวิธีแก้หรือหนทาง

อ�านวยความสะดวกให้เพ่ิมขึ้น ก็จะเป็นการพลิกปัญหาเพื่อสร้างโอกาส และโอกาสนี่แหละที่น�ามาสู่การเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆ          

ที่แตกต่างจากธุรกิจเดิมๆ ซึ่งไม่ใช่จะมีแต่ซาร่า เบลคลี่ย์ เท่านั้น ยังมีผู้ประอบการอีกมากที่เริ่มต้นท�าธุรกิจด้วยต้องการแก้ไขปัญหา

ของตนเอง เช่น นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ ที่พยายามหาวิธีแก้ปัญหาการส่งผ้าซักรีด โดยการน�ามาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเกิดเป็นธุรกิจ 

WashBox24 ผู้ให้บริการซักรีดผ่านแอพฯ หรือ Skootar เมสเซนเจอร์ออนไลน์ ก็เกิดจากการเป็น SME ที่ไม่อยากจ้างเมสเซนเจอร์

ประจ�า และไม่ไว้ใจวินมอเตอร์ไซค์ เลยคิดท�าธุรกิจเมสเซนเจอร์ออนไลน์ขึ้นมา หรือ SKYBOX ธุรกิจรับ-ส่งสิ่งของตามแนวรถไฟฟ้า 

ก็เกิดจากนัดเอาของมาส่งเพื่อน แล้วต้องรอนาน  เป็นต้น ทั้งหมดนี้ เป็นแค่ตัวอย่างธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เมื่อถอดรหัสแล้วก็พบว่า

ล้วนเกิดจากการเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แล้วเปลี่ยนปัญหานั้นมาเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องง่ายๆ     

ที่เรามักมองข้ามไป!

ปัญหาสร้างธุรกิจ

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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สัญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ใครก็เป็นได้ นอกจากสิ่งที่ควรมีอย่างการจัดการที่ดี ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย สัญญาณบางอย่างที่มี     

ในตัวยังช่วยบอกได้ว่า เหมาะจะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ โดยสัญญาณแรกคือ ชอบเป็นผู้เริ่มต้น สัญญาณนี้สังเกตได้จากอดีตที่ผ่านมา อย่าง

ตอนเรียนมหาวิทยาลัยชอบจัดตั้งชมรมใหม่ๆ หรือเป็นแกนน�าในการตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ ซึ่งสัญญาณนี้ นอกจากเป็นข้อดีในการ       

ท�าธุรกิจ ยังท�าให้มีวิสัยทัศน์ที่จะใช้ในการด�ารงชีวิตให้ง่ายขึ้น สัญญาณต่อมาคือ รักในสิ่งที่ท�าและอย่าสิ้นหวัง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเอาชนะ

อุปสรรคได้ รวมทั้งต้องรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ เพราะการท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จต้องมีความเพียร ความสามารถในการโน้มน้าวใจ และ

เป็นคนคิดนอกกรอบ เมื่อทุกอย่างไม่เป็นดังแผน ต้องยอมรับความจริงและมองหาตัวเลือกใหม่เพื่อเอาชนะอุปสรรค

ส�าหรบัสญัญาณเรือ่งความคดิสร้างสรรค์กค็วรม ีเพราะเป็นปัจจยัส�าคัญทีช่่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถคิดหาวธิกีารใหม่ๆ มาใช้แก้ไขปัญหา 

จากการวิจัยพบว่า ร้อยละ 47 ของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการมากถึง 3 ใน 4 นอกจากนี้ ต้องรักการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจ 

เพราะการแข่งขันจะบังคับให้ผู้ประกอบการท�าธุรกิจให้ดีที่สุด และสัญญาณสุดท้ายคือ ความอดทนในการท�างานหนัก ผู้ประกอบการต้องไม่กลัว

ที่จะสวมหมวกหลายใบเพื่อท�างานทั้งสัปดาห์และในวันหยุดเพื่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ

คุณค้นเจอสัญญาณเหล่านี้ในตัวเองแล้วหรือยัง?

The key To This business is 
personal relaTionships.
-- Dickie Fox ตวัละครจากภาพยนตร์เรือ่ง Jerry MaGuire --

กุญแจส�ำคัญของกำรท�ำธุรกิจคือ ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว

จากการสังเกตของ Dr.Henry Cloud นักจิตวิทยาคลินิกและผู้เขียนหนังสือ Never Go Back: 10 Things 

You’ll Never Do Again พบว่า ผู้ที่ประสบความส�าเร็จจะไม่กลับไปท�าสิ่งที่เคยท�า เช่น ไม่กลับไปท�าสิ่งที่ผ่าน

มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานหรอืความสมัพนัธ์ทีข่าดลงเพือ่หวงัให้ได้ผลลพัธ์ทีต่่างจากเดิม หรอืการพยายามเปลีย่น

คนอ่ืน เม่ือรู้ว่าไม่สามารถบังคับให้คนอื่นเป็นอย่างที่หวังได้ พวกเขาจะให้อิสระและไม่กลับไปพยายาม

เปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้น รวมทั้งการท�าทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนรัก เพราะมันไม่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้น พวก

เขาจึงเริ่มต้นชีวิตด้วยความเด็ดเดี่ยวและเลือกว่าตนเหมาะจะเป็นคนโปรดของใคร และการท�าตนให้ไร้ที่ติ 

หลายคนพยายามท�าตัวเองให้ดูดีและเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน แต่ในที่สุดจะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่มีข้อบกพร่องหรือดู

ดีจนไร้ที่ติ

แม้แต่ผู้ที่ประสบความส�าเร็จก็เคยท�าผิด หากแต่พวกเขาไม่กลับไปท�าความผิดเหล่านั้นซ�้าอีก

แน่นอนว่าเมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ องค์กรธุรกิจจึงไม่พลาด          

ที่จะหันมาให้ความส�าคัญ หลายธุรกิจถึงกับต้องมีผู้จัดการโซเชียลมีเดีย หรือหากเป็นธุรกิจเล็กๆ อย่าง SME 

เจ้าของก็มักจะต้องลงมาดูแลด้วยตนเอง แต่นักจัดการโซเชียลมีเดียแต่ละคนย่อมมีมุมมอง จุดแข็ง และ       

จุดอ่อนไม่เหมือนกัน ลองมาดูกันว่าคุณเป็นคนประเภทไหน  

• The SEO-Minded มกัเป็นนักคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจโดยอาศัยข้อมลู และรูวิ้ธเีพ่ิมประสิทธภิาพการใช้งาน

โซเชียลมีเดีย เช่น คิดค�าค้นหาใหม่ๆ และสร้างกลยุทธ์ของการค้นหา จุดอ่อนคือ บางครั้งสร้างคอนเทนต์    

โดยโฟกัสทีค่�าค้นหามากเกินไป ไม่เหน็ความส�าคญัของการสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวผ่านโซเชยีลมเีดยี และ

มองว่าโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ SEO 

• The Advertiser มีสัญชาตญาณในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตทุกอย่าง โดยทุกอย่างที่ท�าบน            

โซเชยีลมเีดยีเป็นส่วนหนึง่ของแคมเปญทีท่�า ส่วนจดุอ่อนนัน้พวกเขาใช้เวลาโดยมากไปกับการโฟกสัทีแ่คมเปญ

มากกว่าท�ากิจกรรมอื่น และให้ความส�าคัญกับการสร้างผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ต่อโซเชียลมีเดียของตนน้อยมาก

• The Social Butterfly มกัเป็นคนแรกทีล่องใช้งานโซเชยีลมเีดยีใหม่ๆ รวมทัง้เข้าใจความต่างของโซเชยีล   

มเีดยีทีใ่ช้ สามารถหาวธิที�าการตลาดได้จากมมุมองของลกูค้า และดงึดดูความสนใจของผู้คนได้ด้วยการสร้าง

ความเป็นเอกลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ ส�าหรบัจดุอ่อน พวกเขาขาดประสบการณ์ในการท�าการตลาดบนโลกออนไลน์ 

และมีแนวโน้มจะใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์น้อยมากในการจัดการโซเชียลมีเดีย 

• The Publicist ชอบแก้ไขปัญหามากกว่าหลีกเลี่ยง รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรต่อความเห็นเชิงลบบน     

โซเชียลมีเดีย และโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กด้วยความระมัดระวัง จุดอ่อนคือ ขาดประสบการณ์บางอย่างด้าน

เทคนิคบนโซเชียลมีเดีย เป็นผลให้บริษัทดูไม่น่าไว้วางใจ 

• The Content Wizard เป็นนักเขียนที่เก่ง สามารถสร้างเนื้อหาที่ก้าวไปเป็นไวรัลได้ และคัดสรรเนื้อหา

ได้เหมาะสมกับผู้ชมทุกกลุ่ม ส่วนจุดอ่อนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้มีอิทธิพลทางสังคมมากกว่าลูกค้า

และหัวหน้า และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานเขียนมากกว่าสนใจเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นบวก 

• The Scientist ชอบข้อมลูท่ีน�าเสนอแบบชาร์ตหรอืกราฟ สามารถอธบิายกระบวนการทีใ่ช้ในการตดัสินใจ

ไดอ้ย่างงา่ยดาย และตัดสินใจได้อยา่งชาญฉลาดผา่นการตคีวามข้อมลู ส่วนจุดอ่อน ไม่ชอบเสี่ยงกับความคิด

ที่ไม่มีผลการวิจัยรองรับ มักโต้ตอบมากกว่าสร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในเชิงรุก และมีแนวโน้มละเลย              

โซเชียลมีเดียที่มีความยากในการติดตาม

• The Purebred มองว่า โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางแรกของการท�าการตลาด และรู้ว่าจะสร้างและด�าเนิน

การกลยุทธ์ทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียอย่างไร จุดอ่อนคือ บ่อยครั้งที่มีความต้องการสูง แต่เป็นเรื่องยาก

ที่จะหาเจอว่าต้องการอะไร และเหมือนเป็นคนรอบรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้จริงสักอย่าง

การรู้จุดแข็งและจุดอ่อนนอกจากท�าให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ยังสามารถน�าสิ่งที่รู้มาพัฒนาทักษะ         

ของตนเองได้

ตวัเลขท่ีก�าลงัจะเปิดเผยต่อไปนี ้เชือ่ว่าหลายแบรนด์

ทีท่ราบเป็นต้องตระหนกัถงึความส�าคญัของยคุดจิติอล

ทีเ่คลือ่นไหวไปทัว่โลก และรับรู้ได้ถึงอทิธิพลของโซเชียล 

มเีดยีทีม่ต่ีอผูบ้ริโภค  wearesocial.net เปิดเผยตวัเลข

การเติบโตของโซเชียลมีเดียปี 2015 ว่า ณ ขณะนี้มี         

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 3.175 พันล้านคน ซึ่งเป็น

จ�านวนเกอืบครึง่หนึง่ของประชากรโลกท่ีมทีัง้หมด 7.357 

พันล้านคน โดยโซเชียลมีเดียต่างๆ มีผู้ใช้งาน 2.206 

พันล้านคน และ 1.925 พันล้านคนใช้มือถือในการ       

เข้าถึงโซเชียลมีเดีย 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเพ่ิมข้ึน 

176 ล้านคน และในขณะเดียวกันมีผู้ใช้งานโซเชียล   

มีเดียผ่านมือถือเพิ่มขึ้น 365 ล้านคน โดยเฟซบุ๊ก            

มีผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นทุกวัน วันละจ�านวนกว่าครึ่งล้าน         

เฉล่ียทุกๆ วินาทีมีผู้ใช้งานใหม่ 6 คน และทุกวินาที     

มกีารเข้าถึงโซเชยีลมเีดียผ่านมอืถอื 12 คน หรอืคดิเป็น

จ�านวน 1 ล้านคนต่อวัน ไม่เพียงเท่าน้ี WhatsApp     

ยงัมจี�านวนผูใ้ช้งานใหม่ 300 ล้านคนตัง้แต่เดอืนสิงหาคม 

ปี 2014 ถึงปี 2015 และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น         

60 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความรู้ส�าคัญที่ช่วยให้รู้ว่า      

จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้เหมาะสม        

กับโลกที่เปลี่ยนไป

สิ่งที่คนประสบความส�าเร็จไม่ท�าซ�้าอีกครั้ง
คุณเป็นนักจัดการโซเชียลมีเดียประเภทไหน?

ความน่าทึ่งของโซเชียลมีเดียปี 2015
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เทรนด์ใหม่ก�ำลังมำ

ที่มา : comScore 2015 U.S.Mobile App Report, statista, clutch.co, readyplanet

MOBILE APP

อรรถประโยชน์

รูปแบบการใช้ Mobile Apps ส�าหรับธุรกิจ

บันเทิง ข้อมูลข่ำวสำรสื่อสำร ช้อปปิ้ง

Mobile Web vs Mobile App Mobile Web Mobile App

กำรเข้ำถึงลูกค้ำใหม่

กำรเข้ำถึงลูกค้ำเก่ำ

กำรรองรับมือถือรุ่นต่ำงๆ

ควำมเร็ว-ควำมสะดวกในกำรใช้งำน

ระบบแจ้งเตือน

กำรใช้ประโยชน์จำกฟังก์ชันของมือถือ

ต้นทุนพัฒนำ

คือสัดส่วน

กำรเติบโต

ของ Mobile App

ใน 2 ปี

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

ไม่มี มี

ต�่า สูง

เป็นตัวเลขค่ำใช้จ่ำยพัฒนำ App แบบคุณภำพ

ล้  ำ  น  บ  ำ  ท

ช่องทางการบริโภคสื่อดิจิตอล

Mobile Apps Landscape (ทั่วโลก)

จ�านวน

Apps บน

จ�านวน

Apps บน

จ�านวน

Apps บน

iOS Android Windows Phone

1,500,000 1,600,000 340,000

Mobile App Desktop Mobile Web
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

ศิลปะให้เช่า
แปรสิ่งที่รักให้เป็นธุรกิจ

อเล็กซิส ไทรออน สาวเท็กซัสวัย 29 ปีที่มาตั้ง

รกรากในนิวยอร์ก เป็นอีกคนหนึ่งที่หลงใหล      

งานศลิปะ เมือ่ครัง้เรยีนชัน้ประถม เธอกช็อบไปเดนิ

พพิธิภณัฑ์ ตอนทีเ่ข้าเรยีนมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี 

เธอเลือกวิชาเอกสื่อสารศึกษา และวิชาโท

ประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งท�าให้ค้นพบว่างานศิลปะ    

ทีเ่ธอโปรดปรานเป็นแนว Impressionism และงาน

กรีกโบราณ เมื่อศึกษาลึกลงไป อเล็กซ์พบอีกว่า

ตัวเองชื่นชอบศิลปะร่วมสมัยด้วย

เมื่อจบการศึกษา อเล็กซ์เคยท�างานที่สถาบัน

ศิลปะร่วมสมัยในฟิลาเดลเฟีย และเป็นพนักงาน

บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสอยู่ 2 ปี เธอได้เรียนรู้

วิธีบริหารธุรกิจ เทคนิคการรักษาฐานลูกค้า และ

การดูแลผลประกอบการ แต่ความฝันของเธอคือ

การเป็นนักธุรกิจ ณ เวลานั้น เธอยังไม่มีแนวคิด

ว่าจะท�าอะไร กระทัง่วนัหนึง่ การไปตระเวนดงูาน

ในแกลเลอรทีีน่วิยอร์กกก็ลายเป็นจดุเปลีย่น และ

จุดประกายให้เธอลงมือท�า

“จุดเริ่มต้นมาจากความชอบส่วนตัว อยาก

สะสมงานศิลปะ ก็ไปเดินดูตามแกลเลอรี แต่

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไม่ประทบัใจเลย พนกังานใน

แกลเลอรีไม่ได้ให้ความสนใจลูกค้าอย่างเรา เขา

มองเป็นพวกมอืใหม่หดัสะสม อาจจะคดิว่าเงนิไม่ถงึ 

ซึ่งก็จริงนะ เพราะงานที่วางขายในแกลเลอรี     

ส่วนใหญ่จะราคาสูง ประกอบกับช่วงนั้นไปเจอ

กลุ่มศิลปินจ�านวนมากท่ีประสบปัญหาผลิตงาน

ออกมาแล้วหาลกูค้าไม่ได้ ก็เลยได้ไอเดยี คดิอยาก

ท�าธุรกิจ Online Gallery” 

อเลก็ซ์ตดัสนิใจลาออกจากงานประจ�า และใช้

เงนิออมทัง้หมดทีเ่กบ็เป็นทนุศกึษาต่อปรญิญาโท

มาทุม่ให้กบัธรุกจิ เดอืนมนีาคม พ.ศ.2554 Artsicle 

ก็ถือก�าเนิดขึ้น โดยมี สก็อตต์ คาร์ลตัน หุ้นส่วน

คนสนิทเป็นผู ้ออกแบบและดูแลเว็บไซต์ให้     

Artsicle เป็นเว็บไซต์ที่จ�าหน่ายงานศิลปะเกือบ

ทุกประเภท โดยมากเป็นภาพวาด ภาพถ่าย       

งานปั้น งานแกะสลัก แล้วราคาอยู่ระหว่าง        

500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชิ้น นอกจากเป็น

แกลเลอรจี�าหน่าย Artsicle ยงัเป็นเสมอืนตวักลาง

ท่ีท�าให้ศิลปินและลูกค้าได้มาเจอกัน กลุ ่ม            

เป้าหมายของเธอคอืนกัสะสมงานศลิปะหน้าใหม่

ทีม่งีบจ�ากดั รวมถึงกลุม่นกัสะสมทียั่งไม่คร�า่หวอด

ในวงการ เพิ่งหัดศึกษางานศิลปะ 

อเลก็ซ์เล่าว่าช่วง 2 ปีแรกเป็นการสร้างรากฐาน

ทางธุรกิจ เป็นการลองผิดลองถูกจากหลาย        

ร้อยพนัไอเดยี โดยมเีป้าหมายส�าคญัคอืการพสิจูน์

ให้เห็นว่า เธอสามารถสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง      

และยัง่ยนืได้ ซึง่แรกเริม่ทีท่�าธรุกิจนี ้อเลก็ซ์มงีาน

ของศิลปินแค่ไม่กี่สิบคนโชว์ทางหน้าเว็บไซต์ แต่

ปัจจุบันเธอมีศิลปินที่ร่วมงานด้วยกว่า 5,500 คน

จาก 96 ประเทศ มีงานศิลปะไว้บริการลูกค้า      

ไม่ต�า่กว่า 25,000 ชิน้ กลายเป็นแกลเลอรีออนไลน์

ที่มีจ�านวนศิลปินคับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

จากที่จ�าหน่ายงานศิลปะ อเล็กซ์และหุ้นส่วน

ได้ความคดิใหม่ในการต่อยอดธรุกจิไปยงัการให้เช่า

งานศิลปะ ภายใต้โมเดล Try-before-you-buy 

ซึง่ได้รบัผลตอบรับดีมากจากทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มนักสะสมน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจับงานศิลปะ 

หรอืกลุม่นกัสะสมทีม่ากประสบการณ์ท่ีก�าลงัมอง

หางานจากศิลปินหน้าใหม่ที่ยังไม่เป็นท่ีรู ้จัก       

มากนัก ส�าหรบัสนนราคาค่าเช่าคดิเป็นรายเดอืน 

และข้ึนอยูกั่บขนาดของช้ินงาน ถ้าเป็นงานชิน้เลก็ 

อัตราการเช่าอยู่ท่ี 25 ดอลลาร์ฯ ขนาดกลาง       

35 ดอลลาร์ฯ และขนาดใหญ่ 65 ดอลลาร์ฯ ไม่รวม

ค่าประกันอีก 5 ดอลลาร์ฯ ที่ครอบคลุมทุกอย่าง

ยกเว้นกรณีสูญหายอย่างลึกลับไร้ร่องรอย 

Artsicle ถือเป็นออนไลน์แกลเลอรีเจ้าแรกๆ 

ที่เปิดบริการให้เช่างานศิลปะ ลูกค้ามีท้ังบุคคล

ท่ัวไปและลกูค้าองค์กร เช่น บรษิทัต่างๆ ท่ีเช่าไป

ประดับประดาเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและเพ่ือ

ให้ดดูใีนสายตาลกูค้าหรอืนกัลงทนุ อเลก็ซ์เล่าว่า 

“ช่วงทศวรรษ 1980 องค์กรหรือบริษัทจะกันงบไว้

ซือ้งานศิลปะมาเพือ่โชว์ในออฟฟิศ แต่เมือ่ยุคสมยั

เปลี่ยนไป ผู้คนยังอยากอวดรสนิยมแต่ไม่อยาก

ลงทุน จึงท�าให้การเช่างานศิลปะซึ่งตอบโจทย์   

ตรงนีเ้ป็นกระแสขึน้มา” จากประสบการณ์ของอเลก็ซ์

พบว่า ส่วนมากลูกค้าเช่าไม่เกิน 3 เดือน ก็มัก

ตัดสินใจซื้องานชิ้นนั้น

ข้อแตกต่างของ Artsicle กับออนไลน์แกลเลอรี

เจ้าอื่นคืองานที่คัดสรรมาเป็นงานของแท้ดั้งเดิม 

ไม่มงีานก๊อบป้ี ผลงานมทีัง้ศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง และ

ศิลปินที่ก�าลังรอการแจ้งเกิดในวงการ คุณสมบัติ

ของคนที่ร่วมงานกับ Artsicle ต้องมีความเป็น

ศิลปินล้นเปี่ยม 

ก่อนหน้าน้ัน อเล็กซ์จะเป็นคนออกไปเสาะ

แสวงหางานศิลปะด้วยตัวเอง ใช้เวลาไม่ต�่ากว่า

วันละ 12 ชั่วโมง ครั้นธุรกิจเติบโตขึ้น เธอจึงจ้าง 

Creative Director ให้มาท�าหน้าที่แทน ส่วนเธอ

ก็หันไปเน้นที่การประชุมและเสนอโครงการเพื่อ

หาเงินสนับสนุนธุรกิจจากบรรดา VC (Venture 

Capitalist) หรือกลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน ซึ่งเธอ

ก็ได้เงนิทนุมาจ�านวนหนึง่จากนกัลงทนุทีม่องเหน็

ศกัยภาพในธรุกจิกจิน้ี ส�าหรบัเป้าหมายในอนาคต

ของ Artsicle อเล็กซ์ตั้งเป้าปรับปรุงระบบการ

ท�างานและขยายทมีให้ใหญ่ขึน้ และจบักลุม่ลกูค้า

ในรัฐอื่นจากที่เคยยึดหัวหาดเฉพาะในนิวยอร์ก 

ในมุมมองของอเล็กซ์การริเริ่มธุรกิจด้วยการ

เข้าไปคลุกคลีกับงานศิลปะแบบเต็มตัวก็เหมือน

การกระโดดลงจากภเูขา ซึง่ระหว่างทางลง เราต้อง

กางร่มชชีูพเอง แต่การรักในสิง่ท่ีท�าจะเป็นกญุแจ

ส�าคญั เพราะความปรารถนาแรงกล้าต่อสิง่ใดสิง่หนึง่

จะเป็นพลังอย่างดีให้เราไปถึงเป้าหมาย

ทิง้ท้ายด้วยประสบการณ์ทีไ่ด้จากการท�าธุรกจิ

คอื “ไอเดียไม่ได้ส�าคญัอนัดับต้นๆ ไอเดยีแรกอาจ

จะผดิ ไอเดยีทีส่องและสามอาจจะไม่เวร์ิก มนัต้อง

ใช้เวลากว่าจะพบว่าแท้จริงแล้วอะไรท่ีตอบโจทย์

ลกูค้า อะไรทีท่�าให้ธรุกจิอยูร่อด ดงันัน้ ข้อผดิพลาด

จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจ ส�าคัญ

ทีส่ดุคอืการไม่ละท้ิงความฝัน เมือ่ไอเดยีผดิพลาด 

การไม่ละความพยายามจะเป็นแรงผลกัดนัให้เรา

ไปถึงจุดที่ต้องการ” 

งานศิลปะทุกแขนงถือเป็นสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อจิตใจของคนเราได้ จึงไม่แปลกที่จะมีคนจ�านวนมากเสาะหาศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย

หรืองานประติมากรรมมาครอบครองหรือสะสม โดยทั่วไปการหาซื้องานศิลปะมักเกิดขึ้นในแกลเลอรีหรือมาจากการประมูล ทว่าระบบการค้าออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วไป

เข้าถึงผลงานของศิลปินได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปแกลเลอรีแต่อย่างใด และนั่นเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการซื้อ-ขายงานศิลปะให้แตกต่างจากเดิม
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คอร์สเรียน

เพิ่มเสน่ห์ให้ชิ้นงาน ด้วย “งานปักผ้า”

Needle Work

Text / Photo : nimsri

เพียงลวดลายเล็กๆ บนเสื้อยืดเปล่า หรือการ์ตูนน่ารักสักตัว    

สองตัวบนกระเป๋าผ้าจากงานปัก ก็สามารถสร้างเสน่ห์และมูลค่า   

ให้กบัชิน้งานได้ไม่ยาก เพยีงแค่ม ี“เขม็” กบั “ด้าย” และความสนกุ 

คุณก็สามารถท�าได้

Needle Work หรือ เข็มสร้างสรรค์ เพจที่เปิดขึ้นมาเพ่ือให้    

ความรู้แก่ผู้สนใจงานปัก รวมถึงการลงตารางการเรียนการสอน

คอร์สการสอนปักผ้าแบบต่างๆ ซึง่จดัขึน้โดย คมศร โพธนิาลนั หรอื 

“ครปูฤณ” ชายหนุม่ผูห้ลงใหลงานปักและผนัตวัเองจากงานประจ�า 

เพื่อออกมาคอยดูแลรับส่งลูกๆ และเปิดโรงเรียนสอนปักผ้าเล็กๆ 

ที่บ้านไปด้วย

“การเรียนการสอนที่ Needle Work มีทั้งแบบชั้นเรียนพื้นฐาน

ส�าหรับผู้ที่ยังไม่เคยปักผ้ามาก่อน และการเรียนขั้นสูงขึ้นไป              

ในด้านเทคนิคต่างๆ ซึง่การเรยีนการสอนทีน่ีจ่ะเน้นสร้างความเข้าใจ 

เพือ่ให้รูจ้กักบังานปักผ้าอย่างแท้จรงิ มากกว่าการปักให้ได้สวยงาม

ตามแบบที่มี คุณอาจไม่ได้ปักผ้าสวย แต่คุณจะปักผ้าเป็น เข้าใจ

และเรียนรู้ จนสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองขึ้นมาได้ 

เพราะการปักผ้า แม้จะก�าหนดให้ปักรปูทรงเดยีวกนั ในแบบเดยีวกัน 

แต่งานที่ได้ก็ออกมาไม่เหมือนกัน ยังมีเรื่องของน�้าหนักมือ การลง

ฝีปักที่ไม่เหมือนกัน งานปักผ้าจึงเสมือนเป็นลายมือของคนคนนั้น”

โดยในชั้นเรียนพื้นฐาน จะเรียนฝีปักทั้งหมด 12 แบบ ซึ่งเป็น   

พื้นฐานของการปักผ้าทุกรูปแบบ หากสามารถปักฝีปักเหล่านี้ได้      

ก็สามารถแตกไลน์เป็นฝีปักอื่น หรือสามารถน�าไปสร้างงานในแบบ

ของตัวเองได้ เพราะจะท�าให้เรารู้ว่า ฝีปักไหนที่เราชอบและสนใจ

จริงๆ โดยใน 12 ฝีปักที่สอน ครูปฤณจะสร้างเป็นภาพภาพหนึ่ง      

ขึ้นมา และให้ใช้ฝีปักพื้นฐานทั้งหมดที่เรียนมาประกอบออกมาเป็น

ภาพภาพหนึ่ง ซึ่งสามารถท�าเสร็จในชั้นเรียนได้ ส�าหรับคอร์ส        

พื้นฐานจะรับจ�านวนครั้งละไม่เกิน 6 คน

ในส่วนของช้ันเรียนเทคนิค มีสอนหลายอย่างด้วยกัน เช่น       

การปักนก (การปักส้ันยาวไล่สี) การปักลอยตัว การปักกุหลาบ     

การปักแบลก็เวร์ิก (การปักไล่โทนสดี�า) การปักลกูไม้ แต่ละชัน้เรยีน

เทคนิคจะรับไม่เกิน 3-4 คน โดยไม่ว่าชั้นเรียนพื้นฐานหรือชั้นเรียน

เทคนิคจะใช้เวลาภายใน 1 วัน เริ่มเรียนตั้งแต่ 10.00-16.00 น.

โดยหัวใจส�าคัญของการปักผ้านั้น ครูปฤณแนะว่า ไม่อยาก      

ให้มองเพียงการปักให้สวยงามเพียงอย่างเดียว การปักผ้าไม่จ�าเป็น

ต้องปักสวยอย่างเดียว เพียงแต่ต้องรู้จักตัวเอง รู้จักฝีปัก หาฝีปัก

หาแนวทางในแบบที่ตัวเองชอบและถนัดให้เจอ รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้      

ควรใช้ฝีปักยังไง ควรมีความตึง หย่อน หลวมยังไง ซ่ึงทั้งหมด       

มาจากอาศัยประสบการณ์ และในที่สุดก็จะกลายเป็นลายมือ หรือ

เอกลักษณ์ของเราเอง

นอกจากงานอดิเรก ในส่วนของใครที่อยากน�าไปต่อยอด สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเอง งานปัก              

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมความน่ารักให้กับชิ้นงานได้ แต่มี      

ข้อควรระวังที่ต้องค�านึงถึงเลย คือ เรื่องของเวลา ว่าการเพิ่มมูลค่า

จากงานปักท่ีเราท�า เม่ือเทียบกับเวลาที่ใช้ไปคุ้มกันหรือเปล่า          

อาจมีการเลือกใช้งานปักที่เล็ก ปักได้เร็ว เพื่อประหยัดเวลา หรือ

เลือกให้พอดีกับชิ้นงานที่ท�า ทั้งในเรื่องเวลาและราคาที่ได้รับ 

หากก�าลังมองหาไอเดียสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอยู่ “งานปักผ้า” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

หากคุณเป็นคนชอบประดิดประดอย หรือชื่นชอบเสน่ห์ของรูปภาพที่เกิดขึ้นจากเส้นด้าย

LEARNING BY DOING

Startup

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สเรียน

08-1711-8060
Needle work : เข็มสร้างสรรค์

ชั้นเรียนพื้นฐาน

ชั้นเรียนเทคนิค

ค่าเรียน 1,400 บาท/คน

ค่าเรียน 1,800 บาท/คน
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Srann
ด้วยรักและห่วงใยสู่สบู่สมุนไพรแฮนด์เมดส่งออก

08-5406-3112, 08-1483-5772
SRANN handcrafted soap
www.srann.co

น�้าที่น�ามาเป็นส่วนประกอบ ก็ใช้น�้าฝนที่เก็บสะสมไว้ในช่วงฤดูมรสุม 

ซึ่งเป็นน�้าบริสุทธิ์และช่วยให้มีฟองเยอะ โดยตัวสบู่ทั้งหมดไม่ได้เติมสี 

กลิ่นสังเคราะห์ หรือสารเพิ่มฟองใดๆ จึงท�าให้อ่อนโยนต่อผิว และ     

ไม่ท�าให้เกิดอาการแพ้ โดยราคาอยู่ที่ประมาณก้อนละ 120-200 บาท 

“สิ่งส�าคัญส�าหรับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ต้องท�าให้เขา

เชือ่และไว้ใจเราก่อน ซึง่กต้็องเริม่มาจากการพดูคยุ อธบิาย ซึง่เมือ่เขา

เชื่อเราแล้ว เขาถึงจะเชื่อสินค้าเรา ถึงจะอยากลองใช้ การที่ลูกค้า     

ได้คุยกับผู้ผลิตจริงๆ เขาจะเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ ซ่ึงทุกอย่าง   

ที่ท�าได้ก็เพราะเราไม่ได้มุ่งเน้นที่การขายก่อน เราสนุกที่จะท�า และ

บอกเล่าให้คนอืน่ๆ ได้ฟัง มันเริม่มาจากจดุเลก็ๆ ความสนกุทีไ่ด้ทดลอง

ท�าและใช้กันเองภายในบ้าน แต่ ณ ตอนนี้มันเติบโตขึ้น โดยที่เราเอง

ยงัตัง้ตวัไม่ทนั สดัส่วนลกูค้าของเราตอนนี ้คอื ต่างชาต ิ80 เปอร์เซน็ต์ 

ที่เหลือคือคนไทย มีตัวแทนจากหลายประเทศเสนอเข้ามาขอเป็น       

ดิสทริบิวเตอร์ ซึ่งเรามองว่าคงต้องปรับตัวให้มีความเป็นมืออาชีพ     

และสากลมากขึ้นกว่านี้”

นบัเป็นอีกความส�าเร็จทีเ่ร่ิมต้นมาจากจดุเลก็ๆ ซึง่ใครๆ กส็ามารถ

ท�าได้ ขอเพียงมีความตั้งใจจริง และการเตรียมตัวที่ดี ประตูชัย         

แห่งความส�าเร็จก็รอคุณอยู่ไม่ไกล... 

ถ้าวันนั้นไม่ได้นัดเอาของมาส่งเพื่อน ไม่ต้องรอเพื่อนนาน ไม่ต้อง

มีธุระไปต่อ อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล หรือ เบนซ์ คงไม่ได้มานั่งแท่น 

CEO ของ ATT SKYBOX ธุรกิจรับ-ส่งสิ่งของตามแนวรถไฟฟ้าที่ก�าลัง

ไปได้สวย และมีลูกค้าเพิ่มจ�านวนขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน

“ตั้งแต่เริ่มมีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าได้กลายเป็นสถานที่ที่คน

นิยมนัดเจอกันมากขึ้น เพราะเดินทางสะดวก และรวดเร็ว แต่ถึงยังไง

กย็งัมอีปุสรรคในเร่ืองของเวลาทีไ่ม่ตรงกนัของแต่ละคน เหมอืนอย่างที่ 

เจอมา มันท�าให้คดิว่า ถ้าบน BTS มีทีท่ีป่ลอดภยัสามารถรับฝากสิง่ของ

ได้ ก็น่าจะดี จากนั้นก็เลยได้ไอเดียว่าช่องว่างตรงนี้น่าจะเอามาท�า

อะไรได้ ก็เลยคุยกับหุ้นส่วนอีกสองคนและคิดรูปแบบของธุรกิจ            

รบัฝาก-ส่งสิง่ของตามแนวรถไฟฟ้าขึน้มา เพราะคดิว่าน่าจะตอบโจทย์

ช่องว่างตรงนี้ได้ และยังไม่มีใครท�า”

รปูแบบธุรกจิรับฝาก-ส่งสิง่ของตามแนวรถไฟฟ้า หรอืการให้บรกิาร

ของ ATT SKYBOX ทีเ่บนซ์และหุน้ส่วนคดิขึน้มา เป็นรูปแบบการบรกิาร

แบบ One Stop Service โดยลูกค้าสามารถน�าพัสดุมาฝากส่ง            

ได้ที่จุดบริการ จะห่อมาเองหรือมาบรรจุที่จุดบริการก็ได้ จากนั้น        

แจ้งชื่อผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ และสถานีที่ต้องการไปรับ เมื่อสินค้ามาถึง

จุดรับจะมี SMS แจ้งไปยังผู้รับ ผู้รับสามารถน�ารหัสรับพัสดุมาแสดง            

เพื่อรับพัสดุ ณ จุดบริการได้ โดย ณ ปัจจุบัน ATT SKYBOX มีให้บริการ

อยู่ 6 สถานีด้วยกัน ได้แก่ หมอชิต อารีย์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ     

ทองหล่อ สนามกีฬา และช่องนนทรี

ในช่วงแรกกลุ่มเป้าหมายของ ATT SKYBOX คือ คนใช้รถไฟฟ้า   

เป็นประจ�าอยู่แล้ว พอเลิกงาน หรอืเสรจ็ธรุะกส็ามารถแวะมารบัสินค้า

ได้สะดวก แต่หลงัจากนัน้เพยีงไม่นาน เม่ือกระแสการซือ้สนิค้าออนไลน์

เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เบนซ์ก็ผุดความคิดใหม่ เขามองไปถึง     

การรับ-ส่งสินค้าออนไลน์ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถตอบสนอง   

ความต้องการของผู้ซื้อได้รวดเร็วทันใจ

“ตอนนั้นตลาดการขายสินค้าออนไลน์โตขึ้นมาก มีการซ้ือ-ขาย  

กันในอัตราที่ถี่มาก เรามองเห็นช่องทางตรงนี้ว่านอกจากรับ-ส่งสินค้า

ให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปแล้ว เราน่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าตรงนี้ด้วย ซึ่งพอ      

เริ่มท�าก็ได้รับการตอบรับที่ดี เราเริ่มเป็นที่รู้จักมากข้ึน จ�านวนลูกค้า

มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว บริษัทขายสินค้าออนไลน์

หลายๆ แห่งก็เริ่มติดต่อเข้ามาใช้บริการ เช่น Lazada โดยแทนท่ี      

จะต้องส่งของทางไปรษณย์ี เขาสามารถมทีางเลอืกให้ลกูค้าเพิม่ขึน้ได้ 

ถ้าลกูค้าอยากได้สนิค้าเรว็และสะดวกรบัทีส่ถานรีถไฟฟ้า เขากส็ามารถ

ส่งให้ได้ เป็นการส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่ง”

โดยสินค้าที่จัดส่งกับ ATT SKYBOX เป็นของชิ้นไม่ใหญ่ น�้าหนัก

ประมาณ 3 กิโลกรัม ซึ่งเหมาะสมต่อการส่งโดยรถไฟฟ้าด้วย โดยคิด

ค่าบริการเริ่มต้นในการจัดส่งที่กิโลกรัมละ 35 บาท

“ธุรกิจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่การซื้อ-ขาย หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัว        

ก็สามารถแปลงมาเป็นธุรกิจได้ เพียงเราสังเกตและมองหา”

บางครั้งบทสรุปของปัญหา ก็อาจกลับกลายเป็นธุรกิจรายได้งาม

ได้ไม่ยาก... 

aTT SKYBOX
เปล่ียนปัญหา เป็นธรุกิจลอยฟ้า

06-1823-3968
ATT Skybox
www.attskybox.com

จากความต้องการอยากท�าผลติภณัฑ์ดีๆ  จากธรรมชาตใิห้ลกูน้อย

และคนในครอบครัวได้ใช้ สลันดา สิระสราญ ฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซน์ 

จึงใช้เวลาว่างจากการท�างานและดูแลลูกชายวัย 5 ขวบ มาศึกษา     

เรียนรู้ และทดลองผลิตด้วยตนเอง โดยมีพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่มี     

อยู่ในสวนที่บ้านเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการทดลอง เมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์

ออกมา จากที่ลองใช้กันเองในครอบครัว ก็เริ่มขยายไปยังเพื่อนฝูง

ญาติมิตร จนได้รับการชื่นชมเป็นเสียงเดียวกัน แม่บ้านฟรีแลนซ์ก็คิด

การใหญ่ อยากส่งต่อให้คนอื่นๆ ได้ใช้บ้าง จากจุดเล็กๆ ที่อยากท�า

ใช้กันเองในครอบครัว กลายเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดพรีเมียม            

จากธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ 

Srann Handcrafted Soap

“แต่ก่อนไม่เคยรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอะไรเลย แต่พอ

เริ่มมีลูก ท�าให้สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จนท�าให้รู้ว่าแม้แต่สบู่ที่เรา

ใช้กันอยู่ทุกวัน สิ่งใกล้ตัวที่สัมผัสกับผิวเราโดยตรง ก็ยังเป็นสารเคม ี

แต่ก่อนตอนท�างานอยู่แต่ในห้องแอร์ ผิวแห้งมากเป็นขุยๆ เลย            

พอออกจากงานมาเป็นฟรีแลนซ์อยู่บ้านที่จังหวัดแพร่ เริ่มมีเวลา         

มากขึ้น เราก็อยากหาสิ่งดีที่สุดให้กับลูก เลยคิดอยากลองท�าสบู่         

ใช้กนัเอง โดยไม่ต้องใส่สารเคม ีจึงไปเรยีนวธิกีารท�าสบูเ่พือ่เป็นความรู้

พื้นฐานจากนั้นก็ศึกษาด้วยตนเอง โดยการเซิร์ชข้อมูลมาอ่านแล้วก็

ทดลองท�าตาม ด้วยการน�าเอาดอกไม้ที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านมาลอง

ผสมผสาน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จนกระทั่งได้ออกมาเป็นสูตรที่ลงตัว 

ท�าไปท�ามาเริ่มมีเสียงตอบรับที่ดี จึงสร้างแบรนด์ ลองท�าเป็นสินค้า

ออกมาขาย ด้วยความที่ท�างานด้านออกแบบอยู่แล้ว เราจึงน�ามาใช้  

ในการออกแบบแพก็เกจจิง้ เวบ็ไซต์ ซึง่ถอืเป็นข้อได้เปรยีบของเรา         

เหมอืนกนั ท�าให้งานดูทันสมัย น่าสนใจ และได้รับการตอบรับที่ดี”

แม้จะอยู่ไกลถึงจังหวัดแพร่ ไม่ได้อยู่ในเมืองเหมือนธุรกิจอื่นๆ แต่

การท�าธุรกิจของสลันดาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค สลันดาเลือกใช้วิธีขาย

ผ่านเฟซบุ๊กเพจ ส�าหรบัลูกค้าคนไทย และเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษส�าหรบั

ตลาดต่างประเทศ โดยใช้สือ่ออนไลน์ทุกประเภทเท่าท่ีมใีนการโปรโมต

สินค้า พูดคุย และโต้ตอบกับลูกค้า เช่น e-mail, Twitter, Facebook, 

Vimeo, Pinterest, Tumblr, Instagram

โดยสบู่สมุนไพรของ Srann มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ส่วนผสมจาก

ธรรมชาติล้วนๆ ตั้งแต่น�า้มนับ�ารงุผิว ซึง่เป็นสว่นประกอบส�าคญั กน็�า

มาจากน�า้มนัมะพร้าว น�า้มนัร�าข้าว น�า้มนังา น�า้มนัละหุง่ วตัถดุบิหลกั

อย่างสมนุไพร กใ็ช้เป็นสมุนไพรสดทีป่ลกูเอง เพือ่ความหอม หรอืแม้แต่
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Text : ขวัญดวง แซ่เตีย / Photo : Otto

นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์
The NichemaNship
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ท่ามกลางความหลากหลาย สนิค้าและบรกิาร

ของคณุมจุีดเด่นอะไรดงึดดูใจให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจ

เลือก! 

แทนการมองหาโอกาสท�าในสิ่งที่รัก นิธิพนธ์ 

ไทยานุรักษ์ เลือกใช้เวลาไปกับการค้นหาวิธี         

แก้ปัญหาเลก็ๆ ในชวีติประจ�าวนัอย่างเรือ่งจกุจกิ

ในการส่งผ้าซักรดี ก่อนจะน�ามาเชือ่มโยงกบัเร่ือง

ราวของเทคโนโลยท่ีีเขาสนใจ กระทัง่เกิดเป็นธรุกิจ 

WashBox24 ผู้ให้บริการซักรีดผ่านระบบปฏิบัติ

การซอฟต์แวร์ เข้ามาเตมิเตม็ช่องว่างตลาดซกัรดี

เมื่อ 2 ปีก่อน และพัฒนากลายมาเป็น Box24      

ตู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการฝากสิ่งของเพื่อ          

ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในวันนี้ และนี่คืออีกหนึ่ง

บทเรียนท่ีว่าด้วยการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่จะ           

จุดประกายไอเดียให้คุณ

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า ปัญหาจุกจิกในชีวิต

ประจ�าวนักลายมาเป็นธรุกจิใหม่ท�าเงินให้คุณ

ได้ยังไง

ก่อนหน้านีผ้มท�างานออฟฟิศ เรยีนจบทางด้าน

การเงนิระดบัปรญิญาตร ีและจบ Executive MBA 

ที่ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ พอจบมาก็ท�างานวนเวียน

อยู่กับเร่ืองการเงิน การตลาด งานวิจัยผู้บริโภค 

เป็น 10 ปี ไม่เคยมีความคิดที่จะท�าธุรกิจ             

ของตัวเองเลย เพราะท�างานประจ�ามาก็อยู่ตัว   

ดแีล้ว สบายๆ พอส้ินเดอืนก็รับเงินเดอืน แต่เพราะ

บงัเอิญมาเจอโจทย์ทีเ่ป็นโอกาสด้วย มนัเป็นอะไร

ที่เราชอบที่จะท�าเป็นการส่วนตัวด้วย

เราท�างานออฟฟิศกลับบ้านดึก ต้องส่งผ้าซัก 

แล้วเจอกับปัญหาร้านซกัรดีท�าเสือ้ผ้าเราหายแล้ว

ไม่รบัผดิชอบ ความสะดวก และความโปร่งใสของ

กระบวนการมนัขาดไป แล้วก็บงัเอิญอีกทีม่โีอกาส

ได้ไปเทีย่วญีปุ่น่ และได้เหน็ตูล้อ็กเกอร์เตม็ไปหมด 

ก็เลยคิดว่าท�าไมไม่เอาตู ้ล็อกเกอร์มาใช้กับ

กระบวนการซกัรดี เพราะตูล็้อกเกอร์ใช้พืน้ทีน้่อย 

ไม่ต้องการคนดูแล เปิดได้ 24 ชั่วโมง ใครจะมา

ใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้ ข้อดีเหล่านี้อาศัยเพียงแค่

ต้องสร้างให้เหมาะกับอุตสาหกรรมที่เราจะเล่น 

เลยคดิธรุกจิทีเ่ชือ่มต่อตูล็้อกเกอร์แบบออฟไลน์

เข้ากบัระบบออนไลน์อนิเทอร์เนต็ ในช่ือ WashBox24 

ซึ่งก็คือการให้บริการซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการ

ซอฟต์แวร์ท่ีลูกค้าสามารถติดตามกระบวนการ   

ซกัผ้าได้ตัง้แต่ต้นจนจบ นบัตัง้แต่ลกูค้าน�าเสือ้ผ้า

ไปใส่ไว้ในตูล้อ็กเกอร์แบบอเิลก็ทรอนกิส์ด้วยตนเอง 

ณ จุดที่ตั้งที่สะดวก แล้วรอ SMS แจ้งเตือนเมื่อ

เสื้อผ้าที่ส่งซักรีดเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับรหัส      

เปิดตู้ ซึ่งคุณสามารถไปรับเสื้อผ้าที่ตู้ล็อกเกอร์    

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการตอบโจทย์ชีวิต         

คนเมืองใหญ่ที่อาจจะไม่มีเวลาซักผ้า

เรียกว่าคุณเริ่มต้นธุรกิจมาจากปัญหา และ

ความบังเอิญล้วนๆ 

 ผมคิดต่อยอดจากปัญหา และลงมือ

ท�าด้วยครับ แต่ก่อนท�าก็มีศึกษาก่อน คือที่ญี่ปุ่น

ตามรถไฟฟ้าจะมีตู ้ล็อกเกอร์เอาไว้ส�าหรับ             

รบัฝากของเตม็สถานเีลย เราเห็นแล้วกคิ็ดว่าเออ! 

คอนเซ็ปต์มันดีนะ น่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับ

ธรุกจิซกัรดีได้ พอเราสนใจกเ็ลยลองโทรศัพท์ถาม

ที่ญี่ปุ่นว่า เราสนใจจะเอาตู้แบบนี้มาใช้ในธุรกิจ

ซักรีด ยูขายเท่าไร เขาบอกขายเป็นล้านเลย        

ซึง่เราสูร้าคาไม่ไหว ก็ลองดูทีอ่ืน่ คนส่วนใหญ่เม่ือ

นึกถึงของถูกจะนึกถึงเมืองจีน ผมก็เหมือนกัน

เซร์ิชไปเจอซพัพลายเออร์ทีเ่มอืงจนีกต็ดัสนิใจบนิ

ไปดู แต่ปรากฏว่ามันเป็นแค่ตู้ล็อกเกอร์ธรรมดา 

ไม่ได้ถกูสร้างมาให้เหมาะกบัร้านซกัอบรดี มนัไม่มี

ระบบส่งผ้ารับผ้า ไม่มีระบบสมาร์ตโฟนแอพฯ     

ไม่สามารถถ่ายรูปแล้วดูรูปเสื้อผ้าได้ ระบบการ

จ่ายเงนิกไ็ม่ม ีกลบัมาคราวนีก้เ็ลยคดิว่าท�าไมเรา

ไม่สร้างข้ึนมาเลย บ้านเราก็มีโรงเหล็กตั้งเยอะ

ท�าไมจะท�าไม่ได้ จอทัชสกรนีกม็ขีายแถวพันธ์ุทิพย์

เยอะแยะไป ท�าไมเราไม่เอามารวมกัน เราก็มี     

คนไทยที่เก่งๆ เยอะ มีเพื่อนเป็นโปรแกรมเมอร์ 

จึงกลายเป็นที่มาที่เอาทุกอย่างที่มีมารวมกัน

คิดเอง ท�าเองทั้งหมดคนเดียวเลยเหรอ

ก็มีปรึกษากับคนใกล้ตัวกับพวกเพื่อน จริงๆ 

ตอนเร่ิมต้นโปรเจ็กต์นีไ้ม่ได้คิดคนเดยีวนะ คดิกบั

เพ่ือนอีก 4 คน จุดเริ่มต้นจริงๆ มีพี่คนหน่ึง        

บ่นขึ้นมาว่า เขาส่งผ้าซักรีดแล้วหายบ้าง กลับไป

ไม่ทันร้านซักรีดบ้าง ก็เลยท�าให้เราฉุกคิดที่จะท�า

ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้      

ขึ้นมา เพราะเป็นปัญหาที่เราเองก็เจอเหมือนกัน 

แต่ตอนนัน้ยงัคดิไม่ออกว่าจะท�ายังไง กเ็ป็นจงัหวะ

ทีเ่ราไปเจอทีญ่ีปุ่น่มา แล้วเอาความคิดมาสานต่อ

กับเพื่อน 4 คน แล้วก็มาช่วยกันคิด แต่พอคิดไป

คิดมาท�าแผนธุรกิจเสร็จปุ๊บ พ่ีคนท่ีเร่ิมต้น           

จดุประกายความคดิกถ็อนตวัไปก่อนคนแรก เพราะ

ความที่เขาต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยท�าให้

ไม่มีเวลามาท�า ส่วนอีกคนก�าลังจะแต่งงานก็      

ไม่พร้อมทีจ่ะคดิเรือ่งธรุกจิ อกีคนก�าลงัจะย้ายงาน 

ตอนนั้นโปรเจ็กต์ก�าลังจะตายไปแล้วถ้าไม่มีคน

ท�าต่อ เราก็มาคิดว่าโอโห้! เราลงทุนลงแรงท�ามา

ถึงขนาดน้ีแล้ว ทุกอย่างพร้อมแล้ว จะเลกิไปดือ้ๆ 

อย่างนี้เหรอ ก็มาคิดว่าถ้าจะลุยเดี่ยวคนเดียวล่ะ 

ไหวไหม! ตอนนั้นมองว่าเราพอมีความเข้าใจ      

ในธุรกิจน้ี และคดิว่ามันมโีอกาสก็เลยตัดสนิใจท�า

จาก 4 เหลือเราแค่คนเดียว ยังกล้าไปต่อ  

อีกเหรอ

บอกตรงๆ ตอนนัน้กม็รีูส้กึใจหายเป็นธรรมดา 

จริงๆ ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองไหว หรือ       

ไม่ไหว เพียงแค่คิดว่าภาพธุรกิจมันชัดเจน เหลือ

แค่การลงมอืปฏบิติั ก็มคี�าถามว่าท�าไมเราไม่ลงมอื

ท�า ก็ตัดสินใจเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีมาใช้ลงทุน 

จริงๆ ก็ไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรมากนัก แต่ต้องใช้

เวลาเยอะ เพราะตอนที่เริ่มท�าธุรกิจนี้ใหม่ๆ เรา

ยงัไม่ได้ลาออกจากงาน การท�างานพร้อมกนัสอง

ทีนี่ไ่ม่ใช่เรือ่งง่ายเลยนะ ต้องใช้ช่วงเวลากลางคนื

ท�าวิจัย ก็จะศึกษาดูว่าตลาดมีกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่ม

มีผู้เล่นเป็นใครบ้าง มีจุดแข่งจุดอ่อนเป็นอย่างไร 

ใช้เทคโนโลยีอย่างไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 

พฤติกรรมเป็นอย่างไร ส�าหรับธุรกิจท่ีให้บริการ

แบบนี้จะได้รับผลตอบรับจากตลาดเป็นอย่างไร 

แล้วเราจะบริหารจัดการยังไง

ระหว่างทางผมก็มีคิดสร้างอะไรใหม่ๆ เสริม

เข้าไปจากไอเดียเดิม เช่น ระบบตอนแรกเราไม่คดิว่า

จะมีสมาร์ตโฟนแอพฯ ผมก็คิดเอามาใส่เพิ่ม คือ

ตั้งแต่ปี 2555 ที่ทุกคนหายไปหมด แล้วผมต้อง

คิดคนเดียว ก็เป็นคนวางระบบต่างๆ พอดีผมมี

เพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เข้ามาร่วมแจมด้วย 

พอเพื่อนชุดแรกถอนตัวออกไป ก็มีเพ่ือน

ร่วมอุดมการณ์ชุดใหม่เข้ามาแทนที่

ใช่ ผมว่ามันเป็นไปตามกฎของ Law of 

Attraction  คือถ้าเราชอบอะไร มี Passion ใน

เรื่องอะไร มันจะดึงดูดคนที่มี Passion แบบเดียว

กบัเราเข้ามาหาเรา อาจเกดิจากการขวนขวายหา

คนที่จะมาเป็นพันธมิตรใหม่กับเราด้วยก็ได้มั้ง 

อย่างเพ่ือนที่มาเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ เขาเป็น    

เพ่ือนผมตัง้แต่เรยีน ม.4 ตอนทีผ่มท�า WashBox24 

เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาช่วยอะไร เพียงแต่รู้ว่าเรา     

ท�าธุรกิจนี้อยู่ ท�ามาได้สัก 4-5 เดือน ผมถึงลอง

เอ่ยปากชวนเขามา ส่วนอีกคนเป็นรุ ่นน้อง           

ของเพ่ือน ผมว่าการท�าธุรกิจก็เหมือนกับการ      

เดนิทางในชวิีต มันท�าให้เราได้เจอกับอะไรใหม่ๆ 

ไปเรื่อย แล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น             

ตามจังหวะที่พอเหมาะพอดี

เริ่มธุรกิจจากปัญหา ท�าให้มีปัญหาตามมา

เยอะมั้ย

ปัญหาใหญ่ของเราคือค�าว่า ตู้อะไรวะ!! เป็น

ความท้าทายอันดับหนึ่งของ WashBox24 ที่เรา

ต้องเดินหน้าท�าความเข้าใจกับลูกค้า ท�ายังไงให้

เราก้าวข้ามค�านี้ไปให้ได้ ท�ายังไงให้ลูกค้าเชื่อใจ

เรา ไม่ให้เขามองเราเป็นตัวประหลาด ซึ่งเราจะ

ต้องให้ความรู้ ต้องคิดโปรโมชั่นใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อ

ดึงดูดให้เขาได้ลองใช้ ได้เข้ามาท�าความรู้จัก       

กับเรา ซึ่งผมมองว่า Trust เป็นเรื่องส�าคัญมาก 

การลงทุนให้สาขาอุดมสุขเป็นออฟฟิศ มีคนถาม

ผมว่าจะท�าไปท�าไม ในเมือ่คณุตัง้ใจจะให้ตู้รบัซกั

อบรีดเป็นจุดขายของธุรกิจอยู่แล้ว ผมก็บอกเขา

ไปว่าเพราะผมอยากสร้างแบรนด์ อยากให้คน    

เชื่อว่าผมมีตัวตน มีสถานที่เป็นหลักแหล่งให้คน

เข้ามาพูดคุยกันได้ ก็เลยต้องท�าเป็นออฟฟิศ     

มีหน้าร้านตกแต่งให้สวยงาม ถามว่าอยากท�ามั้ย 

ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากท�า จะต้องใช้พื้นที่เยอะๆ 

ท�าให้เปลืองงบประมาณ แต่จ�าเป็นต้องท�าเพราะ

เราต้องการสร้าง Trust เพราะถ้าคณุเป็นลูกค้าเดิน

เข้ามาจะรูส้กึยงัไง การทีค่ณุเดนิเข้ามามคีนอยูใ่ห้

สอบถามอะไรได้ มีระบบอธิบายวิธีการใช้งานตู้ 

คุณย่อมรู้สึกดีกว่ากันแน่นอน ว่ากันตามจริงมัน   

ก็คือโชว์รูมนั่นแหละ ผมท�าที่นี่เป็นโชว์รูมกับที่

ลาดพร้าวซ่ึงเป็นสองสาขาแรกเป็นเหมอืนกบัก้าว

แรกท่ีเราใช้สร้างแบรนด์ให้คนได้รูจ้กัว่า WashBox24 

คืออะไร ส่วนที่อื่นๆ อีก 40 สาขาจะเป็นตู้           

ที่เอาไปตั้งตามจุดต่างๆ 

คุณมีวิธีท�าตลาดยังไง 

เนื่องจากธุรกิจเราเป็น Location Base คือ

เราเอาตู้ไปตั้งตามที่ต่างๆ เราก็ต้องสื่อสาร         

กับคนในพื้นท่ีนั้นเป็นหลัก การท�าตลาดจะเน้น

ออฟไลน์ คือโบรชัวร์ อีเวนต์ โรดโชว์ และ            

คนส่วนใหญ่เมื่อคิดเริ่มต้นท�าธุรกิจ มักคิดถึงสิ่งที่ชอบเป็นอันดับแรก

เพราะคิดว่าการท�าในสิ่งที่รักจะเป็นหนทางที่ใช่ในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง

ให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโต ซึ่งตรงกับค�าแนะน�าในหลากหลายต�ารา

ที่ว่าด้วยหลักการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทว่าหากคุณไม่สามารถท�าสิ่งที่รักให้แตกต่าง

จากธุรกิจรายอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมในตลาด โอกาสที่คุณจะไปไม่รอดก็มีสูง เพราะตลาดทุกวันนี้

มีสินค้าและบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ทั้งจากผู้ประกอบการหน้าเก่าและใหม่
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ตามแนวรถไฟฟ้า แต่คนซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องช่วย

คดิด้วยเหมอืนกนันะ ว่าสถานท่ีทีจ่ะตัง้ตูเ้ป็นท�าเล

ทีเ่หมาะหรอืเปล่า คนมกี�าลงัซือ้มัย้ ซึง่เรามเีกณฑ์

ก�าหนดไว้เบือ้งต้น คอืคอนโดฯ นัน้จะต้องมจี�านวน 

200 ห้องขึ้นไป อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า เพราะคน   

ทีอ่าศยัอยูค่อนโดฯ ตามแนวรถไฟฟ้าจะมวีถิชีวีติ

ทีเ่ร่งรบี และส่วนใหญ่จะมคีวามต้องการทีต่รงกับ

บริการของ WashBox24

ทีต่ัง้เป้าไว้ว่าจะขยายสาขาให้ได้ 200 ตูใ้น 3 ปีนี้

เป็นการขายแฟรนไชส์ทั้งหมดเลยหรือป่าว

มีท้ังส่วนท่ีเราจะลงทุนเองด้วยในเซกเมนต์

ใหม่ๆ เช่น ตึกส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้าน

สะดวกซือ้ตามชมุชน ซ่ึงคงต้องลงทนุเอง แต่ส่วน

ที่เป็นคอนโดฯ หรือตามหมู่บ้านที่เราขยายเป็น

แบบแฟรนไชส์มาตลอดก็จะท�าต่อไป ส่วนใหญ่

จะเป็น WashBox24 นอกจากนี้ เรายังมี Box24 

ซ่ึงจะเป็นตู้อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนอ่ืนๆ เช่น  

MoveBox บริการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์          

ผ่านระบบแอพพลเิคชัน่  ShopBox บรกิารรบัสนิค้า

ท่ีสั่งซื้อออนไลน์ท่ีตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ คือ

ช่วงหลงัเราขยายรปูแบบบรกิารจากตูร้บัซักอบรีด

มาเป็นตู้รับฝากสิ่งของด้วย ตึกส�านักงานคงเน้น

สองส่วนนี้ ซึ่งแต่ละเซกเมนต์บริการจะแตกต่าง

กัน อย่างถ้าบนสถานีรถไฟฟ้าคงไม่มีใครแบกผ้า

ขึน้ไปหย่อนตูห้รอก ก็จะเป็นการรบัฝากพสัดสุิง่ของ

มากกว่า เป็นของที่ไม่ใหญ่มากเลิกงานแล้ว         

มารับกลับบ้านได้ คือจากจุดเร่ิมที่พัฒนาระบบ     

ตู้ล็อกเกอร์และแอพฯ เพื่อใช้ให้บริการซักอบรีด

เป็นหลกั ตอนนีเ้อามาขยายบรกิารในรปูแบบอืน่ๆ 

ที่ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันได้

มองอนาคตข้างหน้ายังไง ต่อไปตูอิ้เลก็ทรอนกิส์

ของเราจะเป็นอะไรได้อีกบ้าง

คงมีสองส่วนใหญ่ๆ คือมีบริการใหม่ๆ มาก

ขึ้น และขยายสาขามากขึ้น ตอนนี้มีบริการ 

WashBox24, MoveBox และ ShopBox โดยใน

ส่วนของ ShopBox จะโตตามตลาด e-Commerce 

คอืลกูค้าทีซ่ือ้ของออนไลน์แล้วไม่สะดวกให้มาส่ง

ทีบ้่านกใ็ห้มาหย่อนตูแ้ทน การขยายธรุกจิส่วนใหญ่

จะดูพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งจะได้มาจาก

การพูดคุยกับทีมงาน คนทั่วไป ตัวลูกค้าเองด้วย 

จากการทีล่กูค้าต้องการเดีย๋วนีเ้ดีย๋วนัน้ หรอือยาก

ได้อะไรตามท่ีฉนัต้องการ หรอืเหน็เทรนด์อ-ีคอมเมร์ิซ  

ก�าลังมา ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้ว                 

ก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจเรา

จากที่เคยอยู่ในสถานะลูกจ้าง ตอนนี้มาเป็น

นายจ้างเอง อยากดแูลลกูน้องของเรายังไง 

ตอนนี้ผมมีลูกน้อง 20 กว่าคน ทุกคนมีหน้าที่

ท�าออนไลน์ควบคูก่นัไปด้วย ทัง้เฟซบุก๊และแอพฯ 

ต่างๆ แต่สิง่ทีส่�าคญัมากเลยคอื Word of Mouth 

การพดูปากต่อปาก อย่างสือ่ต่างๆ ทีเ่ข้ามา เราไม่เคย

จ่ายเลย ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาหาเราเอง คอืเหน็ว่า

ไอเดียเราแปลกก็อยากชวนไปออกรายการด้วย  

เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าแข่ง SeedStars 

World เวทีการแข่งขัน Startup ระดับโลกแล้ว    

เข้าสู่รอบ Finalist เมื่อปีที่แล้ว ท�าให้สื่อรู้จักเรา 

และประกอบกับไอเดียที่ไม่เหมือนใครด้วย           

เลยท�าให้สื่ออื่นๆ ตามมา จนท�าให้ WashBox24 

เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว

ตัดสินใจลาออกจากงานประจ�าตอนไหน

ท�ามาได้ปีหน่ึงถงึลาออกจากงานประจ�า เพราะ

งานมันเริ่มเยอะมากจนไม่ออกไม่ได้แล้ว ผมใช้

เวลาแค่สองปีขยายสาขาจากเดิมที่มีแค่ 2 สาขา

มาเป็น 42 สาขา เฉลี่ยเดือนละ 2 แห่ง ส่วนหนึ่ง

มาจากการขายแฟรนไชส์ด้วย คือเปิดมาได้สัก     

ปีหนึ่งก็เริ่มคิดท�าแฟรนไชส์ แล้วตอนน้ีเรามี       

เป้าหมายจะขยายสาขาให้ได้ 200 แห่งภายใน 3 ปี

แสดงว่าคนสนใจซื้อแฟรนไชส์กันเยอะ

เพราะ WashBox24 เป็นตัวเปรียบเทียบกับ

ร้านซักรีดธรรมดา ร้านทั่วไปต้องใช้พื้นที่เยอะ 

ต้องใช้คนเยอะ แต่ WashBox24 ใช้แค่ตู้ไปตั้ง    

ไม่ต้องใช้คนเลย ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้

ผ่านแอพพลิเคชันในสมาร์ตโฟน ท�าให้ลดต้นทุน

ในการใช้คนเป็นพนักงานหน้าร้าน และสามารถ

บรหิารจัดการได้ง่ายขึน้แล้วยงัสอดรบักับไลฟ์สไตล์

ของผูบ้รโิภค แล้วเรามคีอนโดมิเนยีมให้ลูกค้าเลอืก

ด้วย บางคนก็ถามว่า อ้าว! ถ้ามีท�าเลดีแล้วท�าไม

ไม่ลงเอง ค�าตอบก็คือแฟรนไชส์เป็นวิธีในการ   

กระจายความเสี่ยง ถ้าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถัง... 

อย่างตวัผมเองต้องพฒันาตู ้ต้องใช้เงนิทนุอกีเท่าไร 

ผมต้องมวีศิกรกีค่นเพือ่ควบคมุและพฒันาระบบ 

เงินเดือนแต่ละคนเท่าไร คนพวกนี้ไม่ใช่พวกใช้

แรงงานนะ เงินเดือนไม่ได้ถูกเลย เมื่อเป็นอย่างนี้

ผมกต้็องเลอืกทีจ่ะโฟกสัเรือ่งการพฒันา ส่วนเรือ่ง

การขยายสาขา ถ้าวิน-วิน คุณช่วยผมขยายสาขา

แล้วได้ส่วนแบ่งรายได้ไป เห็นว่าคุ้มก็ท�า แล้วผม

ไม่ใช่คนแรกทีท่�าแฟรนไชส์ เซเว่นฯ รวยขนาดน้ัน

ท�าไมต้องท�าแฟรนไชส์ ท�าไมไม่ลงทุนเอง 

คนมาซือ้แฟรนไชส์ผมไมต่อ้งมีอะไรเลยมีเงิน

แค่ 120,000 บาทก็เปิดได้เลย ส่วนเรื่องสถานที่ 

ที่ตั้งตู้จะมี 2 แบบคือบางคนมีที่อยู่แล้วก็แค่ซื้อตู้

ไปตั้ง บางคนไม่มีท่ีเราก็จะติดต่อหาสถานท่ีให้ 

เพราะเราเป็นพันธมิตรกับ Luxury Condo ที่เป็น 

กลุ่มเป้าหมายอยู่ระดับหนึ่ง เพราะสถานที่            

ท่ีจะเอาตู้ไปต้ังกต้็องดูว่าเป็นจดุทีม่กีลุม่เป้าหมาย

เราอยู่หรือเปล่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดฯ         

เราไม่คิดว่า WashBox24

ตามความต้องการของผู้บริโภค

ถ้าเราตามเราคงไม่ท�าตู้ประหลาด

ขึ้นมาให้ผู้บริโภคฉงนว่ามันคือตู้อะไร

แต่เป็นการคาดเดาไปข้างหน้า

มากกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเราตามลูกค้า

เราคงเปิดร้านซักรีดธรรมดา
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ของตัวเองชัดเจน ผมมีทีมงาน 3 ทีม ทีมแรกเป็น

โอเปอเรชั่น ท�างานในส่วนรีดผ้า ถ่ายรูปเสื้อผ้า    

ที่น�ามาซัก อีกทีมเป็นโปรแกรมเมอร์ ท�าพวก

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ส่วนที่ 3 คือทีมท�าตู้ล็อกเกอร์ 

ส่วนตวัผมอยากสร้างสภาพแวดล้อมทีท้่าทายความ

สามารถของลูกน้อง เพราะถ้าเราท�าแบบเดิม         

ก็จะได้แบบเดิมๆ อย่างลูกน้องที่เคยท�างานกับ

ร้านซักรีดทั่วไป พอมาท�ากับเราที่เป็นตู้ซักรีด 

แรกๆ ยังท�าอะไรไม่เป็น ต้องเรียนรู้ใหม่ เราก็จะ

บอกเขาว่า การท�าอะไรใหม่ๆ มันเป็นเหมือน

โอกาสการเรียนรู้ส�าหรับเขาด้วย เขาอาจไม่ได้     

อยู่กับเราตลอด แต่ความรู้จะติดตัวเขาไป

ถ้าวนัหนึง่ข้างหน้ามคีนคิดตูใ้ห้บรกิารทีเ่ชือ่ม

กับระบบสมาร์ตโฟนมาท�าแข่ง เราจะพัฒนา

ธุรกิจไปทางไหนต่อ

เทคโนโลยีที่เราท�าตอบโจทย์ที่คนอื่นไม่มี เรา

ออกสื่อเยอะ โซเชียลมีเดียก็ท�า ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี

ใครท�าแบบเราออกมา แต่แน่นอนอยู่แล้ว การ

ก๊อบปี้เป็นเรื่องธรรมดา เราไม่ได้กังวลเร่ือง        

ของการก๊อบปี้ ทุกอย่างในโลกนี้มันก๊อบกันได ้

ส�าคัญที่เราจะท�ายังไงให้ก้าวให้เร็ว และมีลูกค้า

ท่ีจงรักภักดีกับแบรนด์เราให้ได้มากที่สุด ซึ่งเรา

คิดว่าเราท�าได้ จุดขายเราไม่ได้เปลี่ยน จุดขาย    

เราคือท�าอย่างไรให้ชีวิตคนง่ายที่สุด และ          

สะดวกสดุ ฉะน้ันเครือ่งมอืต่างๆ เป็นประเดน็รอง         

เพราะเราไม่ได้มีเฉพาะตู ้ให้บริการเท่านั้น            

หากลูกค้าไม่สะดวกไปทีตู่ ้อยากให้เราไปรับทีบ้่าน

เราก็ไปรับให้ได้ เรื่องราคาเราอาจไม่ได้ถูกที่สุด

ในตลาด แต่เราจะเป็นแบรนด์ ท่ีลูกค ้า                           

ให้ความไว้ใจ

จะท�ายังไงให้ธุรกิจของเราตามให้ทัน           

ความต้องการของผู้บรโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลง

รวดเร็วมากในปัจจุบัน

เราไม่คิดว่า WashBox24 ตามความต้องการ

ของผู้บริโภค ถ้าเราตามเราคงไม่ท�าตู้ประหลาด

ขึน้มาให้ผูบ้รโิภคฉงนว่ามนัคือตูอ้ะไร แต่เป็นการ

คาดเดาไปข้างหน้ามากกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเราตามลูกค้า เราคงเปิดร้านซักรีดธรรมดา    

และเอาคนมาน่ังรีดผ้าอยู ่หน้าร้าน แบบนี้               

เรียกว่าตามแน่ อย่างไรก็ตาม การที่เราได้             

ขึน้ชือ่ว่าเป็นเจ้าแรก ลกูค้าย่อมให้เครดติเราก่อน 

แต่ข้อเสียคือ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การท�า

ธุรกิจทุกวันนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจลูกค้า          

ต้องไม่หยุดพัฒนาถึงจะอยู่รอดและยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดคืออะไร 

ผมไม่ได้คิดว่า WashBox24 จะเป็นอะไรที่

ตอบแทนสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคม ร้านซักรีดที่มีคน
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คอยให้บริการ ผมก็เชื่อว่าจะยังคงมีอยู่ในอีก      

10-20 ปีข้างหน้า แต่ก็เชื่อว่าในอนาคต        

WashBox24 น่าจะมีบทบาทมากขึ้น เหมือนกับ

ยุคหนึ่งที่ตู้เอทีเอ็มเริ่มถูกน�ามาใช้ในสังคมไทย    

วันแรกท่ีธนาคารเอาตู้เอทีเอ็มมาให้ใช้ คนก็งง

เหมือนกันว่า มันตู้อะไร? มาถึงวันนี้เราไปท�า

ธรุกรรมทางการเงินทีตู่เ้อทีเอม็มากกว่าไปทีแ่บงก์

อีก แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปที่แบงก์เลย ก็มีไปบ้าง

บางครั้ง แต่ไปที่ตู้เอทีเอ็มสะดวกกว่า Box24         

ก็เหมือนตู้เอทีเอ็มของร้านซักรีดหรือร้านค้า

คิดว่านักธุรกิจในยุคสมัยนี้ต้องมีคุณสมบัติ

อะไรบ้าง

ต้องมี Passion คือลุ่มหลงคลั่งไคล้ในสิ่งที่ท�า 

ส่วนตัวผมชอบความไดนามิกส์ของธุรกิจนี้ คือ

เทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวัน ไม่หยุดนิ่ง มีอะไร

ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน การได้คิดบริการใหม่ๆ       

เกิดขึ้นจากตู้ มีช่องทางใหม่ๆ ให้ลูกค้า มีปัญหา

ใหม่ๆ ให้แก้ไข มีโจทย์ใหม่ๆ ให้ได้ฝึกสมองคิด 

มโีลเกชัน่ใหม่ๆ ให้ได้คดิต่อยอดขยายสาขาไปเรือ่ยๆ

คุณมคี�าแนะน�าอะไรให้กบัคนทีคิ่ดอยากมธีรุกจิ

ของตวัเอง แต่ยังไม่รูจ้ะเริม่ต้นยังไงบ้างไหม

ใช้เวลากบัการท�าความเข้าใจลกูค้าเยอะๆ อย่าเพิง่

ท�าเลยทันที ต้องศึกษาก่อน ถ้าเรามีความเข้าใจ

ในธุรกิจจริงๆ แล้วลงมือท�าจะท�าให้ส�าเร็จ            

ได้เรว็ขึน้ แต่ถ้าท�าไปก่อนโดยทีย่งัไม่เข้าใจ สดุท้าย

ก็ต้องมาตามแก้ ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ก็ให้เริ่ม

จากส�ารวจดูว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร บางคน

อาจจะบอกให้ท�าในสิ่งที่ชอบ แต่ผมว่าลองมองดู

สิ่งที่เราไม่ชอบด้วยดีกว่า อย่างผม ไม่ได้เป็นคน

ชอบซักผ้าเลย แต่อยากมีผ้าสะอาดใช้ อยากให้มี

คนมาบรกิาร ผมกเ็ลยเอาสิง่ทีต่วัเองไม่ชอบมาท�า

ธรุกจิ ถ้าเลือกท�าในส่ิงท่ีชอบผมเลือกท�าร้านกาแฟ

ดีกว่า แต่คิดว่าถ้าท�าแล้วท�าให้ยั่งยืนคงยาก     

เพราะคู่แข่งเยอะ 

ปัญหาใหญ่ของเราคือค�าว่า

ตู้อะไรวะ!!

เป็นความท้าทายอันดับหนึ่ง

ของ WashBox24 ที่เราต้อง

เดินหน้าท�าความเข้าใจกับลูกค้า

ท�ายังไงให้เราก้าวข้ามค�านี้ไปให้ได้
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ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ธนาคารทหารไทย       

หรือทีเอ็มบีได้น�า Lean Six Sigma มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง

กระบวนการต่างๆ ท�าให้เกิดการเพิม่ประสทิธิภาพ ลดความสญูเสยี 

และข้ันตอนทีไ่ม่จ�าเป็นออกเป็นผลส�าเร็จ จนสามารถพฒันาองค์กรได้

ผลส�าเรจ็ดงักล่าว ไม่เพยีงท�าให้กลายเป็นองค์กรทีม่ปีระสิทธิภาพ 

สามารถเพิม่ผลก�าไรได้มากข้ึนเท่านัน้ หากยังท�าให้เกดิองค์ความรู้

อีกด้วย ทีเอ็มบีได้เป็นองค์กรต้นแบบของธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ

เอสเอ็มอีที่ขาดแคลนองค์ความรู้ในด้านน้ี และน่ีจึงเป็นเหตุผล        

ที่ท�าให้ทีเอ็มบีเปิดหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB ขึ้น    

เพื่อน�าความรู้ที่มีนั้นมาถ่ายทอด ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้

สามารถมีก�าไรเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 

ไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอ ี    

ทเีอม็บ ีอธบิายถงึ Lean Six Sigma ว่า Lean เป็นเครือ่งมือท่ีน�ามาใช้

เพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จ�าเป็นออก ท�าให้กระบวนการผลิต          

การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ Six Sigma คือสถิติ      

ค่าเบี่ยงเบน ที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการ

ด�าเนินธุรกิจ ฉะนั้น เมื่อน�า Lean กับ Six Sigma มาท�าร่วมกัน      

ก็แปลว่าจะท�าให้ต้นทุนลดลง ผลก�าไรเพิ่มขึ้น   

 “ส�าหรับเอสเอ็มอีซึ่งมีความท้าทายหลายด้านทั้งการผลิต       

การบริหารจัดการเงิน การตลาดหรือการขาย เราเชื่อว่าเอสเอ็มอี

ย่อมรู้เรื่องของตนเองดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการขาย แต่ใน

บางครัง้เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพอาจจะรูไ้ม่ลกึ ทเีอม็บอีาจจะเป็น

ส่วนของจิ๊กซอว์ที่หายไป ที่จะมาตอบโจทย์เพ่ือท�าให้พวกเขา        

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีก�าไร เพราะสุดท้ายแล้วความส�าเร็จของการ

ท�าธุรกิจจะวัดที่ผลก�าไร ไม่ใช่ยอดขายที่เยอะแต่เก็บเงินไม่ได้”

ส�าหรับโครงการ Lean Supply Chain by TMB นี้ จะแบ่งเป็น 

3 ระดับ คอื White Belt ซ่ึงเน้นสอนระดบัทฤษฎี เป็นหลัก เปิดรับ      

ไม่เกิน 100 บริษัท ต่อด้วย Blue Belt เป็นระดับที่เริ่มน�าทฤษฎี      

ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการท�าเวิร์กช็อป เปิดรับ 50 บริษัท และระดับ 

Green Belt เป็นการปฏิบัติจริง รับได้เพียง 10 บริษัทเท่านั้น โดย

ทีเอ็มบีจะเป็นพี่เลี้ยงไปช่วยให้การท�า Lean Six Sigma เกิดผลจรงิ 

ทัง้นี ้ทเีอ็มบีได้เปิดสอนมาแล้ว 3 ปี 7 รุ่น มีผูเ้ข้าร่วมกว่า 700 คน จาก 

650 บริษัท ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรม

สขุภาพและการโรงแรม อตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภค และอตุสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมี 33 บริษัทที่ผ่านระดับ 

Green Belt แล้วน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้จนสามารถลดต้นทุน      

และเพิ่มรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท โดยไม่มีการลงทุนเพิ่ม 

“ขอยกตัวอย่าง บริษัทซึ่งท�าธุรกิจใบตองและอาหารแช่แข็ง       

ส่งออก ซึ่งใบตองจะมีรูปรา่งตามธรรมชาติ คนที่ตดัใบตองเกง่กจ็ะ

ท�าให้ได้ของเสียน้อยชิ้น แต่ประเด็นคือมีคนตัดใบตองหลายคน       

ที่ฝีมือไม่เท่ากัน ใบตองที่ได้มีทั้งขนาด เล็ก ใหญ่ บาง หนา ปัญหา

คือไม่มีมาตรฐานและเกิดของเสียเยอะมาก วิธีแก้ปัญหาคือไปดู     

คนที่ตัดใบตองเก่งที่สุดว่า เขาวางและตัดอย่างไร แล้วถ่ายวิดีโอ     

เอามาเปิดเป็นแบบฝึกสอน สุดท้ายก็ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดย         

ไม่ต้องเพิ่มคน หรือมีเอสเอ็มอีรายหน่ึงท�าธุรกิจตัดเย็บเส้ือโปโล       

ซึ่งมีหลายขั้นตอน แต่ขั้นตอนที่ยากคือการประกอบส่วนคอเสื้อ      

การวางคนเท่าๆ กันในแต่ละขั้นตอน ท�าให้เสื้อมากองอยู่ตรง        

การประกอบคอเสื้อ ช่างที่ประกอบคอเสื้อก็ท�าไม่ทัน ขั้นตอนที่อยู่

ข้างหน้าก็ว่าง ข้างหลังก็ว่าง เราไปดูว่ามีขั้นตอนอะไร ก็พบว่า       

เป็นเรื่องของการจัดวางคน แก้ปัญหาโดยวางช่างให้มาอยู่ตรงส่วน

ที่ยากให้มาก แล้วตรงอื่นน้อยหน่อย พอท�าอย่างน้ีงานก็ลื่นไหล     

ไปได้ดี จะเห็นว่าบางครั้งเป็นเรื่องง่ายๆ แต่คิดไม่ถึง ทีเอ็มบีจะไป

ช่วยดูและจุดประกายความคิดให้ สุดท้ายก็จะเห็นว่า จริงๆ แล้ว

สามารถลดความสูญเสียที่ไม่จ�าเป็นได้ ท�าให้ได้ผลลัพธ์คือต้นทุน

ลดลง ท�างานได้เร็วขึ้น ผลก�าไรก็เพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ ไตรรงค์ได้ให้ข้อแนะน�า ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี    

ต่อไปด้วยว่า การควบคุมต้นทุนนั้นมีความส�าคัญกว่าการขยาย      

ยอดขาย แน่นอนว่าหากสามารถขยายยอดขายได้ย่อมเป็นเรื่องดี        

แต่ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี ้ต้องยอมรบัว่า การขยายการขายเป็นไป

ได้ยาก ก�าไรจึงส�าคัญกว่ายอดขาย ดังนั้น จึงยิ่งควรจะต้องหาทาง

เพิ่มก�าไรมากขึ้น 

“Lean Six Sigma ไม่ได้จ�ากดัว่าจะต้องใช้เฉพาะการผลติเท่านัน้ 

จริงๆ การขายก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น บางครั้งเราให้

เซลส์ไปขายของ เซลส์อาจจะวิง่ไปวิง่มาทบัซ้อนกนัเองหรอืบางพืน้ที่

ไม่มีเซลส์เลย แต่ถ้าสามารถจัดเส้นทางการขายได้ การดูลูกค้าก็

ละเอียดกว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพด้านการขายเพิ่ม     

ยอดขายก็ดีขึ้น ส่วนการผลิตจะต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรจึงจะใช้

แรงงานน้อยลง ถ้าเราจ้างคนไปวางจดุทีไ่ม่เหมาะ คนก็ไปกองท้ิงไว้

อย่างนั้น ถ้าวางเหมาะก็กระจายได้ หรือเพิ่มตรงที่งานยาก งานก็

ไหลไปได้เหมือนกัน ทั้งหมดนี้ Lean Six Sigma จะสามารถเข้ามา

ช่วยทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องขายจนถึงผลิต ท�าให้เรามีโอกาสขายของ 

มากขึน้ต้นทนุถกูลง ซึง่ทเีอม็บเีองกม็คีวามสขุ เพราะได้เหน็เอสเอม็อี

เรียนรู้ ช่วยให้เอสเอ็มอีมีผลก�าไรมากขึ้น และเติบโตอย่างม่ันคง     

ต่อไป” ไตรรงค์กล่าวในตอนท้าย 

ไตรรงค์ บุตรากาศ
Lean Six Sigma เครื่องมือสร้างก�าไร

หากสามารถเพิ่มก�าไร

โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

แล้วท�าไมจะไม่ลงมือท�าล่ะ ?

Photo : Otto
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ด้วยความชื่นชอบงานไม้เป็นทุนเดิม กอปรกับมีปัญหาในเรื่องของจิวระเบิดหู (เครื่อง

ประดับชนิดหน่ึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น มีขนาดใหญ่กว่าตุ้มหู) ที่หาสวมใส่พอด ี            

ได้ยาก บวกกับมีตัวเลือกให้เลือกน้อย แต๊กและปอมจึงชักชวนกันผลิตเครื่องประดับ

จากเนื้อไม้ขึ้นมา โดยจับเอาเอกลักษณ์ของสีสันจากไม้ชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่      

รวมถึงลวดลายต่างๆ มาท�าเป็นเครื่องประดับที่มีจุดเด่นไม่ซ�้ากันในแต่ละช้ิน          

ภายใต้แบรนด์ “Gleamwood” ที่แปลว่า ระยิบระยับ

“แต๊กเป็นคนชอบใส่จวิอยูแ่ล้ว แต่หาแบบทีอ่ยากได้ในเมอืงไทยไม่มเีลย ทัง้ขนาด

ท่ีพอดแีละดไีซน์กม็ใีห้เลอืกน้อย ส่วนใหญ่เป็นงานน�าเข้าจากต่างประเทศ ทีท่�าในเมือง

ไทยก็เป็นงานอีกเกรดไปเลย ราคาถูก ไม่ได้มาตรฐาน เลยคิดกันว่าในเมื่อยังไม่มีใครผลิต

อย่างจริงจัง งั้นลองท�ากันเองดูไหม เพราะผมกับปอมก็ชอบงานไม้กันอยู่แล้ว”

 ก่อนที่จะลงมือท�า แต๊กใช้เวลาอยู่ปีกว่าในการศึกษาถึงเอกลักษณ์ของไม้ในแต่ละพ้ืนที่           

ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเรื่องของสี กลิ่น และลวดลาย รวมถึงการฝึกฝนลองผิดลองถูก ซึ่งไม่มีโรงเรียน

ไหนเปิดสอน อาศัยได้มาจากการศึกษาหาความรู้ ถามผู้รู้ รวมถึงการอาศัยครูพักลักจ�า ไม่ต่างอะไร       

กับการร�่าเรียนวิชาช่างในสมัยก่อน

“ยากมากครบั เพราะเราไม่มคีวามรู้และพืน้ฐานอะไรเลย ทกุอย่างใหม่หมด และงานพวกนีเ้ขาไม่สอน

กันง่ายๆ มันเป็นวิชาเอาไว้ท�ามาหากิน จึงยากส�าหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือทักษะอะไรเลย ต้องอาศัย

ความพยายาม อดทน ท�าให้เขาไว้ใจว่า เรามีความต้ังใจจริงที่จะท�า เขาถึงยอมบอก นอกจากศึกษา      

หาข้อมูลด้วยตัวเอง ผมได้อาจารย์ดีหลายท่านให้ค�าปรึกษาในเรื่องงานไม้ บางอย่างเราก็ลองกันไป        

แบบซื่อๆ ไปจ้างให้เขาลองท�าบ้าง ซื้อเครื่องจักรมาโดนหลอกบ้าง แบ่งเงินเดือนมาลงกันทุกเดือน          

ลองผิดลองถูกกันไป จนพอเวลาผ่านไปเริ่มเรียนรู้มากขึ้น ท�าเป็นมากขึ้น เราก็เปิดแบรนด์ขึ้นมา”

แต๊กและปอมเริ่มผลิตจิวหูออกมาวางขายพร้อมๆ กับการสร้างแบรนด์ไปด้วย โดยเริ่มจากขาย           

ผ่านทางเฟซบุ๊ก จากลูกค้าไม่กี่รายที่เข้ามาซื้อก็เริ่มมีการบอกกันต่อปากต่อปาก นอกจากจะมีเอกลักษณ์

ทีส่สีนั ลวดลายไม้ และดไีซน์ให้เลอืกหลากหลายแล้ว จดุเด่นอีกอย่างของเครือ่งประดบัไม้ Gleamwood 

คือ ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีในแบบเฉพาะที่ตัวเองต้องการในรูปแบบของ Custom หรือการ         

สั่งท�าได้ด้วย โดยแต๊กและปอมการันตีว่า ณ ตอนนั้นยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน และนอกจากท�าจิวแล้ว 

แต๊กและปอมยังเริ่มท�าเครื่องประดับอื่นๆ อย่างแหวน จ้ีห้อยคอเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ซึ่งราคาขาย               

อยู่ที่ประมาณ 350-1,500 บาท

“เราเริ่มต้นมาจากความต้องการที่เราอยากได้เอง อยากมีงานดีไซน์เก๋ๆ อยากได้สีสันไม้ที่มีให้เลือก

หลากหลาย คุณภาพดีๆ ใส่ ดังนั้น เมื่อได้มาท�าเองเราจึงอยากท�าให้ดีที่สุด อย่างสีไม้ที่ใช้เน่ืองจาก         

เราศึกษามาค่อนข้างเยอะ ท�าให้เรารู้จักไม้แต่ละชนิดค่อนข้างดี ซึ่งจริงๆ แล้วไม้แต่ละชนิดแต่ละพื้นที่    

มีความสวยงามและเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้ว บางชนิดมีเนื้อสีชมพู บางชนิดมีลวดลายสวยแปลกตา 

ไม่ได้มแีค่เพยีงสนี�า้ตาลอ่อนกบัน�า้ตาลเข้มเหมอืนอย่างทีห่ลายคนเข้าใจ เราพยายามน�าเอกลักษณ์ต่างๆ 

เหล่านี้มาสร้างงานให้น่าสนใจ ในตัวชิ้นงานเราพยายามท�าให้ได้มาตรฐาน สวมใส่สบายและสวยงาม 

อย่างขอบของจิวด้านข้างเราจะเหลาให้มน เวลาสวมจะได้ไม่เจ็บหู น�้ายาเคลือบไม้เราก็ใช้อย่างดี ไม่เป็น

สารเคมีอันตรายต่อร่างกาย”

ในอนาคตแต๊กและปอม อยากจะขยายแบรนด์ออกไปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะเชื่อว่ายังมีกลุ่ม        

ผู้บริโภคอีกมากที่มีความต้องการจิวและเครื่องประดับงานไม้อย่างพวกเขา เพียงแต่อาจจะยังหาไม่เจอ

“ตอนนี้เราเริ่มขยับขยายเป็นธุรกิจจริงจังมากขึ้น เริ่มมีการท�าเว็บไซต์ ถ่ายรูปท�าแค็ตตาล็อกไปเสนอ

ลูกค้า นอกจากรายย่อย เริ่มมีลูกค้าที่สนใจอยากน�างานเราไปขายด้วย ทั้งคนไทยและต่างชาติ แต่ด้วย

ก�าลังตอนนี้ที่มี เราท�ากันแค่สองคนทุกอย่างทุกขั้นตอน จึงท�าให้ไปได้ช้า จริงๆ เรามีภาพในหัวหมดแล้ว

แหละว่าควรจะเดินไปยังไง เพียงแต่รอเวลาอีกนิด หลายคนพูดนะ ท�าไมไม่เลือกท�าอะไรง่ายๆ ที่คนเขา

ต้องใช้อยู่แล้ว มาท�าอะไรยากๆ ท�าไม แต่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่ เราอยากท�างานที่เป็นงานของเราจริงๆ     

นี่คือ โลกของเรา คือ สวนสนุกของเรา” 

นอกจากความงดงามของเพชร พลอย

ที่ถูกน�ามาเจียระไนเป็นเคร่ืองประดับเลอค่าแล้ว

“ไม้” วัสดุท่ีหลายคนมองว่าธรรมดา

แต่ในมุมมองความคิดของสองหนุ่มสาวอย่าง

ธีระรัฐ จารุวัฒนชัย แต๊ก และ

ปิยะพร เชาวน์ดี ปอม

กลับมองว่านี่คือ สิ่งเลอค่าและงดงาม

ไม่ต่างอะไรกับอัญมณีตัวหนึ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ข้ึนมา

gleamwood
gleam_wood
www.gleamwood.com
08-5615-3663

Gleamwood
อัญมณีเลอค่าจากเนื้อไม้

Text : นิตยา สุเรียมมา  / Photo : กฤษฏา ศิลปไชย
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Self-Employed

นอกจากเสื้อยืดที่สกรีนลายแปลกตา

หรือลวดลายตามกระแส เทคนิคบางอย่าง

ที่สามารถสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ยังเป็นการสร้างแความแตกต่าง

และช่วยเสริมให้เสื้อยืดแบรนด์นั้น

เป็นที่รู ้จักได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ Abearable

เสื้อยืดท่ีมีดีมากกว่าแค่ลวดลาย

ญาณกาญจน์ หลงสวาสดิ์ หรือ บุ๊ก สาวน้อยเจ้าของแบรนด์เสื้อยืด Abearable และ 

ณัฐ คงวิชาไพสิฐ ซึ่งดูแลการผลิต Abearable ที่มีหมีเป็นคาแร็กเตอร์ของแบรนด์      

โดยนอกจากความน่ารกัของเจ้าหมใีนอริยิาบถต่างๆ แล้ว บุก๊ยงัน�าเทคนคิการเปลีย่น

สีบนวตัถุ ซึง่เป็นเทคนคิทีเ่ธอสนใจตัง้แต่ตอนเป็นนกัศกึษามาใช้ในการสร้างจดุเด่น

ให้แบรนด์ 

“ก่อนจะท�าแบรนด์ เราเคยท�าเสื้อยืดขายที่งาน Fat T-shirt เป็นเสื้อยืดลายหมี     

ที่มีคาแร็กเตอร์กวนๆ หน่อย และด้วยความที่ Fat T-shirt เป็นงานที่รู้จักในวงกว้าง 

เมื่อท�าเส้ือยืดแบรนด์ Abearable คนที่เคยเป็นลูกค้าตั้งแต่งานนี้จึงตามมาอุดหนุน      

ซึ่งเสื้อยืดที่เคยขายจะแค่สกรีนลายธรรมดา แต่ Abearable เพิ่มลูกเล่นที่น่าสนใจ             

นั่นคือการน�าเทคนิคการเปลี่ยนสีมาใช้กับผ้า และดีไซน์ลวดลายหมีในอิริยาบถที่สอดคล้อง         

กับประเภทของสีที่ใช้ เช่น หากใช้สีประเภท Sunshine-Sensitive จะออกแบบลายเสื้อเป็นรูปหมี

ใส่แว่นตาเลนส์ใส ซึ่งเมื่อออกแดด เลนส์จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นกลายเป็นแว่นกันแดด หรือถ้าใช้

สีประเภท Temperature-Sensitive เมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องจะเป็นเสื้อยืดลายหมีธรรมดา แต่ถ้า

เจออุณหภูมิที่เย็นจะกลายเป็นรูปหมีใส่หมวกไหมพรม”

ครัน้ถามว่า อะไรคอืเหตผุลในการท�าเสือ้ยดืลายหม ีเธอตอบว่า หมคืีอสตัว์ท่ีคนจดจ�าได้ และ

เข้าถึงทกุคนได้ง่าย ซ่ึงเหมาะจะน�ามาใช้ในการสร้างการจดจ�าของลกูค้า แต่เพือ่สร้างความแปลกใหม่

อันเป็นจุดขายที่ต่างจากแบรนด์เสื้อยืดอื่นในท้องตลาด การน�าเทคนิคการเปลี่ยนสีมาใช้ร่วมกับ

งานดีไซน์จึงตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

“แค่เสือ้ยดืลายหมใีครก็ท�าได้ แต่เอกลกัษณ์เฉพาะของแบรนด์อย่างเสือ้ยดืลายหมท่ีีมอิีริยาบถ

ล้อไปกับเหตุผลของการเปลี่ยนสีนั้นไม่ใช่ใครก็ท�าได้ ดังนั้น เราจึงน�างานดีไซน์มาเล่นกับเทคนิค 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้เหตุผลของการเปลี่ยนสี เช่น ท�าไมเสื้อถึงเปลี่ยนเป็นรูปหมีกางร่ม       

เมื่อใส่เสื้อลายนี้เดินอยู่นอกตัวอาคาร นั่นเพราะหมีต้องการหลบแสงแดด หรือท�าไมเสื้อยืดตัวนี้

เวลาเจออากาศหนาวจึงต้องเป็นลายหมีใส่หมวกไหมพรม นั่นเพราะมันหนาว”

ในตอนน้ีหากพูดถงึการน�าเทคนคิการเปลีย่นสมีาใช้กับวตัถุต่างๆ เชือ่ว่าเทคนคินีไ้ด้กลายเป็น

ท่ีรู้จักแล้ว เพราะหลายๆ แบรนด์เริ่มน�ามาใช้ เช่น ร่มเปลี่ยนสีที่จะเปลี่ยนสีเมื่อโดนน�้า และ     

ฝารองนั่งชักโครกของประเทศญี่ปุ่นที่เปลี่ยนสีเมื่อมีคนมาใช้ชักโครก แต่ถ้าเป็นเส้ือยืดเปลี่ยน       

สีนั้นอาจยังไม่มีให้เห็นในตลาดของเมืองไทย ด้วยเหตุนี้ บุ๊กจึงเดินเข้าไปอยู่ในช่องว่างนี้ด้วยการ

สร้าง Abearable แบรนด์เสื้อยืดเปลี่ยนสีเจ้าแรกของไทย เมื่อสินค้าออกสู่ตลาดได้ไม่นาน การ

ตอบรับก็อยู่ในแนวโน้มท่ีดีเพราะเป็นสินค้าใหม่ของตลาด ลูกค้าจึงต่างให้ความสนใจ ไม่ว่าจะ

เป็นลกูค้าบนโลกออนไลน์อย่างเฟซบุก๊ อนิสตาแกรม และ Pinkoi อันเป็นช่องทางหลักในการขาย

สินค้า และลูกค้าที่รู้จักแบรนด์จากงานอีเวนต์ต่างๆ

“ด้วยความที่ Abearable ต่างจากเสื้อยืดอื่นในตลาด ดังนั้น จึงห้ามขี้เกียจพูดคุยกับลูกค้า 

เพราะหากไม่พดู ไม่อธบิาย พวกเขาจะไม่รูว่้าเสือ้ยดืของเราเปลีย่นสไีด้ และท�าไมจงึเปลีย่นสเีป็น

รูปนี้ ซึ่งยิ่งอธิบายมากเท่าไร ลูกค้าก็ยิ่งเข้าใจสิ่งที่แบรนด์ท�ามากเท่านั้น เมื่อพวกเขาเข้าใจ เขา

ก็สามารถอธิบายให้คนอื่นที่สนใจเสื้อของเราฟังได้ แต่เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดเร็วขึ้น เราเลย

ท�าแผ่นพับท่ีใช้ภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่ เพราะอยากให้เห็นการเปลี่ยนสีที่ชัดเจน โดยแสดง

ภาพ 2 แบบคอื เส้ือยดืก่อน-หลงัออกแดด และเสือ้ยดืในอณุหภมูห้ิอง-อณุหภมูทิีเ่ย็นลง นอกจากนี้ 

ยังใช้สัญลักษณ์ก�ากับเพื่อเพิ่มความเข้าใจในปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนสีคือ ในร่มใช้ภาพร่ม 

กลางแจ้งใช้ภาพพระอาทิตย์ อุณหภูมิห้องแทนด้วยสีส้ม และอุณหภูมิเย็นแทนด้วยสีฟ้า”

หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่ชื่นชอบงานดีไซน์ บุ๊กจึง

แตกไลน์สินค้าเพิ่มเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยตอนน้ีมีเส้ือแจ็กเกตแบบมีหมวก และ 

Jumper เพราะต้องการให้เข้ากบัหน้าหนาวทีม่าเยอืน รวมทัง้มหีมอนองิ และกระเป๋าผ้า ส่วนใคร

ที่มองหาเสื้อยืด หมวก และกระเป๋าผ้าลายหมีเท่ๆ แต่ไร้การเปลี่ยนสี Abearable ก็มีให้เลือก

เช่นกัน 

AbeArAble
เสื้อยืดหมีๆ เปลี่ยนสีได้

Text : Kritsana S. / Photo : Otto

abearable
abearable
Pinkoi.com/abearable
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ONLINE MARKETING

ณ ชั่วโมงนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Online Marketing

มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ต่อค�าถามที่ว่าธุรกิจเราจ�าเป็นจะต้องท�า Online Marketing 

หรือไม่ ค�าตอบจึงไม่ได้อยู่ที่ต้องท�าหรือไม่ท�า แต่จะต้องท�าอย่างไรให้ดีต่างหาก

Text : นิติ มุขยวงศา Marketing Specialists

 ให้ธุรกิจแบบมือโปร

ปัจจุบันการหาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าหรือการเปรียบเทียบราคา ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็คงหนี      

ไม่พ้นการเซิร์ชหาจาก Google, Youtube, Facebook แต่ถ้าลูกค้าเจอแล้วคลิกเข้าไปกลายเป็นลิงก์ตาย 

รูปหาย ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเม่ือหลายปีมาแล้ว แน่นอนว่า ความน่าเชื่อถือของบริษัทคุณจะลดลงไปเยอะ 

หรืออาจจะพาลคิดไปว่า บริษัทคุณปิดท�าการไปแล้ว นอกจากนี้ ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ สินค้าหรือบริการ    

ของเราไม่ได้อยู่บนนั้นเลย แปลว่าลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะค้นหาเราเจอเลย ซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาส          

ทางธุรกิจอาจหลุดลอยไป  

ดังนั้น การท�า Online Marketing ที่ได้ผลจึงขึ้นอยู่กับความใส่ใจใน Content และเทคนิคเหล่านี้

 Objective หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ Theme หลักๆ ที่สื่อออนไลน์ของเราจะน�าเสนอไปยัง

ผูช้ม ยกตัวอย่างง่ายๆ เลอืกแกนสองด้าน และใส่จดุทีเ่หมาะสมโดยการให้คะแนน เช่น ระดบัความสนกุสนาน

ของข้อมูล คือเราจะพูดคุยกันเป็นกันเอง หรือพูดคุยกันแบบจริงจังแค่ไหน หรืออีกตัวอย่างคือ เราจะให้

ความรู้ หรือเน้นขายในระดับไหน พอได้วัตถุประสงค์หลักแล้ว วัตถุประสงค์ของแต่ละ Content ก็จะง่าย

ขึ้น 

 Material วัสดุในการน�าเสนอ ที่เราจะสื่อสารไปยังผู้บริโภค แน่นอนว่าต้องมีความสัมพันธ์กับข้อแรก 

คือ Objective เช่น ถ้าเราเป็นแบรนด์ที่สนุก เราอาจเลือกใช้ Infographic ที่เป็นการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นภาพ

นิ่งหรือ Animation ในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เป็นต้น

 Step หรือ Timeline ท�าอะไรก่อนอะไรหลัง เนื่องจากแต่ละ Content ที่เราสื่อออกไปนั้นย่อมเกิด

ผลกระทบกบัผูบ้ริโภค ดงันัน้ ล�าดบัก่อนหลงัเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก ลองคดิดวู่า หากผลิตแคมเปญให้คนเล่นเกม

แข่งขันชงิรางวลักนั แล้วพอสิน้สดุรายการ เราสามารถเอาผลจาการแข่งขนัมาท�าอะไรต่อได้อกี เช่น รวบรวม

เป็นคลิปขอบคุณ ส่งไปยังสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนรายการ หรือเป็นโฆษณาย่อมๆ ตรงนี้นอกจากประหยัด

งบแล้ว ยังได้ประโยชน์อีกทางด้วย 

 Keep Update การอัพเดตถือว่าเป็นหัวใจหลักของการท�ามาร์เก็ตติ้งอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะละเลย

การดแูล เวบ็ไซต์ปล่อยให้ลิงก์ตาย บางทแีผนทีห่รือเบอร์โทรศัพท์ยังไม่อพัเดตเลย วธิกีารง่ายๆ ทีข่อแนะน�า

ให้ท�ากค็อื ออกแบบ “ตารางเวร” อพัเดตข้อมลู เหมอืนสมยัทีเ่ราต้องท�าเวรในห้องเรยีน และก�าหนด “หวัหน้า

เวร” ช่วยควบคมุดแูลความประพฤตขิองลกูเวรทกุคนด้วย ทน้ีีกจ็ะไม่พลาดการอพัเดตข้อมูลทีส่�าคัญๆ อย่าง

แน่นอน 

Alibaba.com ถือเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางที่ใหญ่ มีสินค้าครอบคลุมทุกประเภท    

ซื้อ-ขายกันในลักษณะระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และที่ส�าคัญมีผู้ซื้ออยู่ทั่วโลก จึงไม่แปลก

ที่ใครๆ จะเข้าไปสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเอง 

อิศราภรณ์ ปิ่นสิริณัฎฐ์ เป็นสมาชิกโกลด์เมมเบอร์ของอาลีบาบา และใช้ช่องทางนี้

ค้าขายจิวเวลรี่มานานถึง 7 ปี โดยพื้นเพครอบครัวเธอท�าธุรกิจจิวเวลรี่อยู่แล้ว แต่เธอ

เหน็ว่าการค้าขายก�าลงัแปรเปลีย่นมาสูก่ารค้าบนโลกออนไลน์มากขึน้ จงึคดิทีจ่ะหาทาง

ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวไปบนออนไลน์ โดยเริ่มแรกได้ลองสมัครเป็นสมาชิก              

กับอาลีบาบาแบบธรรมดาตามค�าแนะน�าของเพื่อน เพราะเมื่อเห็นว่าเป็นช่องทางแบบ 

B2B ซึ่งเหมาะกับการท�าธุรกิจมากกว่าเว็บไซต์ทั่วไป   

 “ปีแรกที่เป็นสมาชิกแบบธรรมดา แทบจะไม่มีคนซื้อเลย แต่มีคนแนะน�าให้ลอง

สมัครสมาชิกประเภทโกลด์เมมเบอร์ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละหลายหมื่นบาท ก็เลย

ลองดู ปีแรกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เขาจะมาแก้ปัญหาให้ พยายามหาผู้ค้าที่เหมาะสม

เข้ามาเจอกัน ได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น ได้โฆษณา พอปีที่สองปรากฏว่ามีลูกค้าเข้ามา

เยอะมาก แล้วได้ลูกค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งอเมริกา แคนาดา ยุโรป บางเดือนขายได้ 

7-8 แสนบาททีเดียว ดังนั้น ถือว่าคุ้มค่ากับค่าสมัครสมาชิกที่เสียไป”

แม้อาลีบาบาถือเป็นตลาดกลางที่ใหญ่ แต่การขายจิวเวลรี่ในตลาดออนไลน์ก็ไม่ใช่

เรือ่งง่ายเหมอืนเช่นสนิค้าท่ัวๆ ไป ด้วยความท่ีเป็นสนิค้าท่ีมีราคาแพง ความไม่ไว้วางใจ

ของลกูค้าจงึมสีงูมากตามไปด้วย อศิราภรณ์บอกว่าส�าหรบัผูท้ีจ่ะท�าธรุกจิออนไลน์หวัใจ

ส�าคญัคอืความจรงิใจ การแสดงความมตีวัตน ซึง่จรงิๆ อาลบีาบากม็กีารคดักรองสมาชกิ

ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงสามารถการันตีความมีตัวตนได้ส่วนหนึ่ง 

“ต้องท�าให้เห็นว่าเรามีตัวตนอยู่จริง เชื่อถือได้ ต้องท�าตัวให้ติดต่อได้ตลอดเวลา      

ถ้ามีลูกค้าบินมาขอพบก็จะรีบตอบรับและพร้อมเปิดกระเป๋าให้ดูสินค้ากันไปเลย          

ขณะเดียวกันก็ต้องมีความซื่อสัตย์ เพราะลูกค้าบางรายที่เคยซื้อกับเรา จะได้กลับมา     

ซื้ออีก ภาพถ่ายสินค้าทุกภาพจะเน้นความเป็นจริง ไม่มีรีทัชภาพ ถ้าสินค้าช้ินไหน         

มีต�าหนิก็จะถ่ายรูปให้เห็นกันชัดๆ เพราะเป็นการซ้ือ-ขายสินค้าตามความเป็นจริง        

การบรกิารทีเ่สมอต้นเสมอปลาย ลกูค้ามปัีญหาอะไร เราต้องพร้อมทีจ่ะช่วยลูกค้าตลอด

เวลา หากของช�ารุดเสียหายจากการใช้งานก็ยินดีที่จะซ่อมให้”

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วเมื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่ลงทุนน้อยแต่สามารถเข้าถึง

ลูกค้าได้ท่ัวโลก อิศราภรณ์แนะน�าว่าก็ควรหาช่องทางออนไลน์อื่นๆ และใช้ให้เป็น

ประโยชน์ โดยส�าหรับเธอนอกจากจะขายผ่านอาลีบาบาเป็นหลักแล้ว ในระยะหลังยัง

เปิดท้ังเฟซบุก๊และอนิสตาแกรม ซ่ึงปรากฏว่าได้ลกูค้าจากช่องทางเหล่านีแ้บบไม่คาดฝัน

“ลูกค้าจากตะวันออกกลาง เจอเราผ่านอินสตาแกรม ซึ่งจริงๆ ตอนเปิดช่องทางนี้

กไ็ม่ได้คาดหวงัมาก เพราะมนัเหมอืนเป็นการขายแบบรีเทลมากกว่า คือจริงๆ เรากข็าย

ได้ทั้งรีเทลและโฮลเซล แต่ลูกค้าเจอเราแล้วบินมาคุยธุรกิจด้วยเลย ดังนั้น ช่องทางไหน

ที่มีก็ท�าไปเถอะเพราะเราไม่รู้หรอกว่า ลูกค้าจะเห็นเราจากที่ไหนบ้าง แต่ถ้าเขาเห็น      

นั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจ” 

ไ ม่ ย า ก อ ย่ า ง ที่ คิ ด
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การเป็น SME ไซส์เล็ก ท�าให้ไม่มีทุนรอนมากพอท่ีจะจ้าง          

เมสเซนเจอร์ให้มาเป็นพนกังานประจ�า คร้ันหากจะให้วนิมอเตอร์ไซค์

มาช่วยวิ่งรับ-ส่งเอกสารก็ต้องเจอปัญหาการต่อรองราคาและความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ สุวัฒน์ ปฐมภควันต์ หนึ่ง          

ในผู้ก่อตั้ง Skootar พบเจอในฐานะ SME รายหนึ่ง ดังนั้น เมื่อ        

มีโอกาสพบกับกมลพฤทธิ์ ชุมพล และธีภพ กิจจะวัฒนะ ทั้ง 3 คน

จึงช่วยกันแปรไอเดียการแก้ปัญหาดังกล่าวมาสู่ธุรกิจใหม่ นั่นคือ 

Skootar บรกิารเรยีกเมสเซนเจอร์ออนไลน์ ผ่านเวบ็และแอพพลเิคชนั 

ซึ่งล่าสุด Skootar ยังชนะเลิศ Dtac Accelerate  Batch3 อีกด้วย 

สวุฒัน์อธบิายถงึแนวคดิของ Skootar ว่าเป็นบรกิารส�าหรบั SME 

เพื่อความสะดวก ประหยัด และไม่ต้องจ้างเป็นพนักงานประจ�า 

กระบวนการท�างานของ Skootar  เข้าใจง่าย เพียงลงทะเบียนกับ 

Skootar แล้วสามารถสั่งงานผ่านเว็บหรือแอพฯ ก็ได้ จากน้ัน        

เมสเซนเจอร์จะว่ิงมารับงานไปส่ง โดยระบบจะสามารถตรวจสอบ

ได้ว่าของที่ให้ส่งนั้นถึงมือผู้รับหรือไม่ ที่ส�าคัญ เมสเซนเจอร์ทุกคน

จะมีการคดัเลอืก มีการรบัประกันการส่งของทกุคร้ัง เพ่ือความเช่ือมัน่

และไว้วางใจ

“เมสเซนเจอร์แต่ละคนต้องเป็นมอือาชพี ไม่ใช่พีว่นิมอเตอร์ไซค์ 

หรอืใครกไ็ด้ทีม่มีอเตอร์ไซค์ เนือ่งจากวนิมอเตอร์ไซค์กบัเมสเซนเจอร์

จะท�างานคนละลักษณะกัน วินมอเตอร์ไซค์ส่งคนคุยกับคน แต่      

เมสเซนเจอร์ท�างานกับเอกสาร เขาจะรู้ว่าต้องเซ็นเอกสารตรงนี้    

ต้องขึ้นไปหาฝ่ายบัญชี เจอปัญหาจะแก้ปัญหายังไง ปัจจุบันเรามี

เมสเซนเจอร์ประมาณเกือบ 500 คน  ทุกคนท่ีสมัครก็ต้องผ่าน      

การคัดเลือก ตรวจสอบประวัติ มีการอบรม อีกอย่างเร่ือง              

ความปลอดภัย เรามีการรับประกันเอกสารไม่เกิน 2 พันบาท         

ต่อหนึ่งออร์เดอร์ แต่ถ้าลูกค้าต้องการส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากขึ้น      

เราก็มีออพชั่นให้เขาซื้อประกันเพิ่มเติม”

ทางด้านกมลพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า เมสเซนเจอร์เดี๋ยวนี้          

99 เปอร์เซ็นต์ใช้สมาร์ตโฟน ในส่วนของเมสเซนเจอร์จะมีแอพฯ 

Skootar Driver เม่ือมีลูกค้าสั่งงาน ระบบจะท�าการจับคู่ผู้สั่งงาน   

กับเมสเซนเจอร์ โดยจะแจ้งไปยังเมสเซนเจอร์ที่อยู่ใกล้ละแวกนั้น 

และถ้ามีเมสเซนเจอร์คนไหนกดรับงาน ถือว่าคนนั้นได้งานนั้น        

ไป แล้วลูกค้าสามารถเช็กได้ตลอดว่าถึงข้ันตอนไหนแล้ว เช่น        

เมสเซนเจอร์ก�าลงัวิง่ไปหาลกูค้า เมสเซนเจอร์ก�าลงัวิง่ไปส่งเอกสาร 

ส่งเอกสารส�าเรจ็แล้ว ลกูค้าเวลารับของสามารถเซ็นบนมอืถือได้เลย 

ก็จะเก็บไว้ในระบบ ถ้ามีปัญหาจะดึงออกมาดูได้

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

เมสเซนเจอร์ออนไลน์

SKOOTAR

Office 365 เวอร์ชั่น Office 2016 เป็นโปรแกรมจากไมโครซอฟท์ที่เข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการท�าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซึ่งประโยชน์ของ Office 365 ที่มาพร้อมแพ็กเกจ SMB Power Up Suite จะเข้ามาช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการท�าธุรกิจ ได้แก่

“เราท�าให้ Customize เข้ากับ SME เช่น มีการส่งจากจุดเอ         

ไปจดุบแีล้วรบักลบัจดุเอได้ด้วย ต้องไปรบัเอกสารก่อนเพือ่ไปรบัเชค็

แล้วเอากลับคืนมาให้ หรือไปรับเช็คแล้วเอาเข้าแบงก์ให้เลย แล้วก็

มีการเพิ่มจุดส่งและรับของได้สูงสุด 10 จุดในรอบเดียว คือ ระบบ

มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน อีกอย่างคือลูกค้าจ่าย

ค่าบริการกับ Skootar ไม่ต้องจ่ายเงินสด มีเวลา 15 วันที่จะไปจ่าย

ออนไลน์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เครดิตการ์ดก็ได้ เราสามารถออก      

ใบเสร็จให้เขาไปหักภาษีได้ด้วย” 

ในวันนี้ บริการเมสเซนเจอร์ออนไลน์ Skootar อาจจะไม่ใช่     

รายเดียวในตลาด แต่ก็เป็นรายเดียวที่เน้นรับ-ส่งเอกสารส�าหรับ 

SME อย่างชัดเจน ส�าหรับบริการเมสเซนเจอร์ออนไลน์อื่นจะเน้น

บริการส่งอาหาร หรือบริการส่งคนเป็นหลัก  

“เราตั้งเป้าหมายกันว่าจะโตขึ้นไปจนถึงระดมทุนระดับ Series 

A และคิดการเติบโตไว้ 2 แนวทางคือเติบโตโดยการขยายโปรดักต์

ในเมืองไทย เช่น เมสเซนเจอร์ออนไลน์วิ่งงานประเภทอื่น และน�า 

Skootar ขยายตลาดไปในประเทศอาเซียน” สุวัฒน์กล่าว 

IT., eTc

Office 365

ปัญหามีไว้ให้แก้ และหากหนทางแก้ปัญหานั้น สร้างโอกาส

จนท�าให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้น

เพราะผูใ้ช้งานสามารถท�างานได้ทกุทีท่ัง้การรวีวิ แก้ไข และน�าเสนอ

เอกสารบนอปุกรณ์ทีห่ลากหลายท้ังพซี ีแท็บเล็ต และโทรศพัท์มอืถือ

ในระบบปฏบิตักิาร Windows, iOS และ Android อกีท้ังสามารถสือ่สาร

กับเพื่อนร่วมงานทั้งการส่งข้อความ แชร์หน้าจอ และ Video Chat 

ไปพร้อมๆ กับการท�างานบนเอกสารได้ทันทีผ่าน Skype

โดยผูใ้ช้ทกุคนสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารกลุม่พร้อมกนัได้

แบบ Real-Time และย้อนกลบัมายงัประวตักิารแก้ไขเก่าได้ รวมถึง

เข้าถงึไฟล์งานและเอกสารได้ทกุทีด้่วย OneDrive ท่ีมาพร้อมพืน้ที่

เกบ็ข้อมลู 1TB ส�าหรบัผูใ้ช้แต่ละราย และสามารถเหน็ตารางงาน

ร่วมกนักบัผูใ้ช้รายอืน่ จงึช่วยให้การจดัตารางงานสะดวกยิง่ขึน้

สามารถตั้งค่าและจัดการระดับขั้นความปลอดภัย             

ของข้อมูลตั้งแต่ระดับโฟลเดอร์ไปจนถึงไฟล์ ควบคุมบุคคล    

ที่สามารถดูแลและแก้ไขไฟล์ได้ และจัดการลบข้อมูล               

จากอุปกรณ์ที่สูญหายหรืออุปกรณ์ของพนักงานที่ลาออก       

ได้ทันที

ปกป้องข้อมูลส�ำคัญของธุรกิจได้อย่ำงปลอดภัยท�ำธุรกิจได้อย่ำงมืออำชีพและรวดเร็วยิ่งขึ้นมีควำมคล่องตัวในกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม
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Text : Kritsana S.

แรงบันดาลใจของความอร่อย

จิตราพรรณ จรณะจิตต์

แท็ป-จิตราพรรณ จรณะจิตต์ เธอคือทายาทอิตัลไทย

บริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างชั้นน�าของเมืองไทย เธอแตกต่าง

จากลูกหลานของบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นคือ เลือกท�าธุรกิจอาหารแทน

การเดินตามเส้นทางธุรกิจที่ครอบครัวปูไว้ ปัจจุบันเธอมีร้านของตัวเอง

ทั้งสิ้น 3 ร้าน คือ ร้าน Buttercup ในซอยศูนย์วิจัย ร้าน Tiny Cup

ย่านทองหล่อ และร้านใหม่ล่าสดุ Not Just Another Cup ทีส่าทร ซอย 10 

โดยนอกจากความรักการท�าอาหาร สิ่งต่างๆ ที่พบเจอยังกระตุ้นให้เธอ

ลงมือปั้นความชอบให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จได้

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

วัตถุดิบต่ำงๆ

คนในครอบครัว

พนักงำน

กำรท่องเที่ยว

“เราชอบท�าอาหารให้คนทีบ้่านรบัประทาน หากเมนู

ไหนพวกเขาลงความเห็นว่าอร่อย เราก็จะท�าขายที่ร้าน 

โดยอาหารทกุเมนขูองทางร้านจะใช้วตัถดุบิท่ีมคีณุภาพ

เหมือนกับที่ใช้ท�าอาหารที่บ้าน นอกจากนี้ เวลาที่        

คุณแม่มาที่ร ้าน ท่านจะมีค�าแนะน�าในมุมมอง                

ของผู ้บริโภคให้ตลอด เช่น อาหารจานนี้อร่อย              

หรอืไม่อร่อย หรอืพนกังานแต่งตวัไม่เรยีบร้อย ส่วนในเรือ่ง

การท�าธุรกิจ ท่านจะมีมุมมองมากกว่าเรา ส่วนใหญ่    

จะช่วยดูเรื่องตัวเลขอย่างรายจ่ายอะไรของทางร้าน       

ที่สามารถลดได้ หรือวิธีการควบคุมต้นทุน ท้ังนี้ท่าน    

ยังเป็นก�าลังใจที่ดีและคอยสนับสนุนเราทุกอย่าง        

อย่างเวลาไปต่างประเทศ เราชอบไปนั่งร้านกาแฟ       

ท่านก็จะไปด้วยเสมอ”

“การออกไปท่องเท่ียวท�าให้ได้เห็นวัฒนธรรมการกินอาหาร และวัตถุดิบที่ใช้   

ในการท�าอาหารของแต่ละประเทศ ซึ่งเราสามารถน�าสิ่งที่พบเจอระหว่างการ       

เดินทางมาประยุกต์ใช้กับการท�าอาหารหวานและคาวได้ โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศ     

ที่ไปบ่อยที่สุด อย่างเวลาไปโตเกียวก็ชอบไปนั่งร้านกาแฟเปิดใหม่ ไปลองกินขนม

ใหม่ๆ และดูเทรนด์อาหารของที่นั่นว่าเป็นอย่างไร การไปญี่ปุ่นนอกจากจะได้กิน

อะไรใหม่ๆ ยังมีโอกาสไปหาวัตถุดิบใหม่ๆ ส�าหรับใช้ในการท�าอาหาร หรือการไป

เที่ยวอิตาลีก็ได้กินอาหารอิตาเลียนเมนูต่างๆ และเราก็น�าสิ่งที่ได้กินมาเป็น          

แรงบันดาลใจในการท�าเมนูอาหารฟิวชั่นของที่ร้าน”

“ส่ิงส�าคัญที่สุดของการขายของ คือความ     

พึงพอใจของผู้บริโภค เมื่อพวกเขามีความสุข       

ที่ได้กินอาหารของเรา เราซึ่งเป็นคนท�าอาหาร     

ก็มีความสุขตามไปด้วย โดยนอกจากต้องใส่ใจ

เรื่องอาหารและเครื่องด่ืมให้มีรสชาติอร่อย        

และใช้วัตถุดิบเหมือนที่ท�าอาหารกินที่บ้าน ร้าน

ท้ัง 3 ร้านยงัมีบรรยากาศสบาย เป็นกนัเองเหมอืน

มานั่งกินอาหาร ขนม และดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ 

ที่บ้านเพื่อน อีกทั้งยังเน้นอาหารและเบเกอรี     

โฮมเมดทีท่�าสดใหม่จากครวั น�า้ผลไม้คัน้สด และ

กาแฟ ส�าหรบัเมนูอาหารเพือ่สขุภาพทีล่กูค้าต่าง

ชื่นชอบและเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน Not Just 

Another Cup คือ Avocado Toasts ขนมปัง

มลัตเิกรนทาทบัด้วยอาโวคาโดบดปรงุรส โรยหน้า

ด้วยเชดดาร์ชีส เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทอง 

โดยเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้เมนูนี้ได้รับการตอบรับ

อย่างดเีป็นเพราะเราเลอืกใช้อาโวคาโดเป็นวัตถดิุบ 

ซึ่งลูกค้าทราบดีว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย           

และผิวพรรณ”

“เราเป็นคนชอบคดิ ชอบประดษิฐ์ ชอบท�า

อาหาร และชอบไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ต          

หรือตลาด อย่างเวลาไปต่างจังหวัด เช่น 

เชยีงใหม่ เรากจ็ะไปเดนิตลาดเพือ่ไปดวูตัถดุบิ

ของท่ีนั่น เช่น ผักและผลไม้ว่ามีอะไรบ้าง      

ซึง่การได้เห็นวัตถดุบิต่างๆ ทีด่แีละมีคณุภาพ

ท�าให้มีแรงบันดาลใจในการคิดค้นเมนู        

ใหม่ๆ ว่า จะน�าวตัถดุบิเหล่านีไ้ปท�าเมนอูะไร

ให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง หรือบางคนไม่เคยกิน

วัตถุดิบนี้ แล้วเราจะท�ายังไงให้พวกเขาได้   

ลองมัน ส่วนเวลาไปต่างประเทศก็มักไปเดิน

ซเูปอร์มาร์เกต็ ไปเดินอยูห่มวดของกนิ ของสด 

เพือ่ดวู่าซเูปอร์มาร์เกต็ของเขามวีตัถดุบิอะไร

ที่น่าสนใจ”

“การเปิดร้านอาหารจ�าเป็นต้องตั้งเป้าหมายว่า       

ท�าอย่างไรร้านจึงจะอยู่รอด ไม่ใช่เปิดร้านเพียงเพราะ

ความชอบ แต่ต้องสามารถหาเงินเดือนมาเลีย้งพนักงาน

ให้ได้ การมีพนักงานที่ดี มีฝีมือ และมีความซื่อสัตย์   

ต่อลูกค้าเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ร้านเติบโตไปได้ และ

ด้วยความท่ีเป็นธุรกจิอาหาร พนกังานจงึต้องใส่ใจเร่ือง

ความสะอาดเป็นส�าคัญ เพ่ือให้อาหารออกมาถูก          

สุขอนามัย เพราะเราอยากให้ลูกค้าท่ีมากินอาหาร       

ที่ร้านรู้สึกเหมือนกินอาหารที่ท�าเองที่บ้าน นอกจากนี้     

เราโชคดีท่ีมีเชฟดี โดยมากเชฟจะมีอีโก้สูง แต่เชฟ      

ของเราพร้อมเปิดรับค�าแนะน�าต่างๆ ซึ่งเราถือว่า

ประสบการณ์เป็นสิง่ทีส่อนกนัได้ แต่การเปิดรบัสิง่ต่างๆ 

ส�าคัญมากกว่า”
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Fit and FabULOUS

Text : น�้ำค้ำง

GOOd LiFe

ปาร์ตี้อย่างไรให้มีสติ

“ก็เข้าสู่ครึ่งหลังของธันวาคมทีไรเป็นที่รู้กันการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการขึ้นศักราชใหม่ก�าลังรออยู่ นั่นหมายถึง

สารพัดปาร์ตี้ที่เพียบด้วยของกินดื่ม”

“กลวัอ้วนว่างัน้” ผู้เขียนยิม้ให้กบัหุ่นอันอัน๋ของเพ่ือนสาว นางจงึแหวใส่ทีถู่กจีจุ้ด “ก็ใช่นะสิ ปาร์ตีส้ิ้นปี ใครจะอดใจ

ไหว มีแต่ของอร่อย ถึงจะอ้วนอยู่แล้วแต่ก็ไม่อยากอ้วนไปกว่านี้ เธอก็รู้ว่าฉันชอบกินเค้กมากกกกกกก” นางลากเสียง 

ก.ไก่ยาวประมาณล้านตัว

นี่อาจจะเป็นปัญหาของใครหลายคนที่พอพ้นปีใหม่ นอกจากปีในปฏิทินจะเปลี่ยน น�้าหนักตัวก็เพิ่มตามด้วย         

ส่วนใหญ่เป็นผลจากการกนิ ดงันัน้ เพือ่เป็นการป้องกนัความอว้นมาเยอืนรวมถงึการฉลองอยา่งไรไม่ใหท้�าร้ายสขุภาพ

จึงต้องใช้วิธี “ปาร์ตี้อย่างมีสติ” เป็นต้นว่า

หาความรู้ใส่ตัวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินบ้าง เช่น อันไหน Healthy อันไหนควรหลีกเลี่ยง อย่างน้อยก็เป็นการ

คัดกรองสิ่งดีๆ ให้ร่างกาย ช่วงปีใหม่ โดยมากมักมีเค้ก คุกกี้ ขนมอบต่างๆ เข้ามาประกอบการฉลอง ถ้าเลือกได้       

ก็พยายามหลีกเลี่ยงเค้กที่แต่งด้วยบัตเตอร์ครีม คุกกี้หรือขนมต่างๆ ที่มีส่วนผสมของเนยขาว (Shortening) เพราะ

เนยขาวเป็นไขมันทรานส์ที่ท�าให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเทียบเท่ากับไขมันอิ่มตัวในสัตว์

โดยปกติการแต่งหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีม ผู้ผลิตหลายเจ้ามักลดต้นทุนด้วยการผสมเนยขาวในอัตราส่วนที่            

น่าสะพรึง ผู้เขียนว่าน้อยนะที่จะใช้ครีมสดแท้ที่ท�าจากนม ส่วนใหญ่ก็ใช้ครีมที่ท�าจากไขมันปาล์มซึ่งราคาถูกกว่า     

เกือบครึ่ง ค�าถามก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าไหนใช้ของแท้หรือของเทียม ค�าตอบ ถ้าเป็นกูรูด้านเบเกอรีอาจจะพอ  

ดูออก แต่คนทั่วไปยากนักที่จะหยั่งรู้ เอาเป็นว่า ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกัน แต่ก็นั่นแหละ ถึงจะใช้วัตถุดิบดี เบเกอรี      

ก็ยังเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง จึงควรรับประทานแต่พอประมาณ

ส�าหรับทริคอื่นๆ ในการไปปาร์ตี้ เช่น ก่อนไปปาร์ตี้ ให้รับประทานอะไรเล็กๆ น้อยๆ รองท้องก่อน จะได้ไม่หิวซ่ก

ประเภทไปถึงงานแล้วเขมือบม้าได้ทั้งตัว เมื่อถึงงานควรจัดล�าดับความส�าคัญของอาหาร คือเลือกสิ่งที่ Healthy ที่สุด

ก่อน เช่น สลัดผัก ย�าเบาๆ รับประทานเข้าไปเยอะหน่อยแล้วค่อยตามด้วยอาหารสนองอารมณ์ตัวเองประเภทหมู     

เห็ด เป็ด ไก่ไขมันสูง 

ส�าหรับเคร่ืองดื่ม เลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ก็ให้เลี่ยง รวมถึงน�้าหวาน น�้าอัดลมทั้งหลาย ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็อนุญาต             

ให้ตัวเองได้จิบสัก 1-2 แก้วก็พอ ค�าเตือนคืออย่าดื่มแอลกอฮอล์ในขณะท้องว่าง เพราะท�าให้ร่างกายดูดซึมเข้ากระแส

เลือดเร็วเกินไป และพยายามอยู่ให้ห่างจากโต๊ะบุฟเฟต์ที่มีไลน์อาหารแล้วโฟกัสไปที่การเมาท์มอยกับเพื่อนให้เพลินๆ 

จะได้ลืมเรื่องอาหารไปบ้าง 

สุดท้าย จงยึดหลักการ In = Out กินเข้าไปมากเท่าไร ก็พยายามเบิร์นออกมาให้ได้เท่านั้น ถ้าไม่เคยออกก�าลังกาย 

กค็วรเริม่ออกก�าลงักาย ถ้าเคยออกก�าลงักาย 3 วนัต่อสปัดาห์ กต้็องเพิม่จ�านวนวนัขึน้ หากท�าได้ จะกีส่บิปาร์ตี ้รบัรอง

เอาอยู่ 

Text : Morning Dew

Fitness

ว่าด้วย

“เธอว่าไหมเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งความสุขที่อาจมาพร้อมกับความทุกข์”

เพื่อนมองปฏิทินแล้วเปรยขึ้น “ยังไง” ผู้เขียนถาม

Resolution

การตัง้ปณิธานว่าจะท�าสิง่ใดสิง่หน่ึงให้ส�าเรจ็ หรอืทีฝ่รัง่เรยีก Resolution น้ัน

มักเกิดขึ้นในช่วงต้นปี ประมาณว่าปีใหม่แล้ว ใครๆ ก็อยากเปลี่ยนแปลง        

ตวัเองไปในทางทีด่ขีึน้ ปณธิานยอดฮติของคนเกือบทัง้โลกส่วนใหญ่จะเก่ียวข้อง

กับการมีสุขภาพดี การลดน�้าหนัก และการออกก�าลังกาย แต่เชื่อไหมว่าท�าได้

แค่เดือนเดียว พอเข้ากุมภาพันธ์ ทุกอย่างมักเข้าสู่อีหรอบเดิม มาดูกันว่า       

ท�าอย่างไร ปณิธานเกี่ยวกับการออกก�าลังกายที่ตั้งไว้จะคงอยู่กับเรา

เขียนแผนการและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

เช่น จะลดน�า้หนกัด้วยการออกก�าลงักาย ระบดุ้วยว่าเป็นการออกก�าลงักาย

ประเภทไหน วิ่ง ว่ายน�้า หรือปั่นจักรยาน ท�าเป็นตารางได้ยิ่งดี กี่วันต่อสัปดาห์

ก็ว่าไป

ก�าหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้

นั่นคือควรเริ่มจากเป้าหมายระยะใกล้ก่อน เช่น 3 เดือนแรก ควรลดให้ได้ 

3 กโิลกรมั เมือ่ท�าได้จะมีก�าลังใจ จงึค่อยขยบัให้ยากขึน้ เม่ือท�าส�าเรจ็ในแต่ละ

ขั้น อย่าลืมให้รางวัลตัวเอง

ส�าหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในการเข้าฟิตเนส

สลัดความอาย พยายามนึกถึงผลลัพธ์ดีๆ ที่จะตามมา หากสงสัยเรื่อง    

การใช้อุปกรณ์ อย่าลังเลที่จะสอบถามจากเทรนเนอร์หรือคนในฟิตเนส

ท�าให้การออกก�าลังกายเป็นเรื่องไม่จ�าเจ

โดยการหาเพื่อนไปฟิตเนส หรือเปลี่ยนวิธีการออกก�าลังกาย เช่น ว่ายน�้า 

ปั่นจักรยาน โยคะ แอโรบิก จะได้ไม่รู้สึกเบื่อ ระหว่างออกก�าลังกายอาจจะฟัง

เพลงไปด้วย นอกจากเพลินแล้วยังท�าให้ออกก�าลังกายได้นานขึ้น

จดบันทึก

ถ่ายรปูรปูร่างตวัเองเพือ่ให้เหน็พฒันาการ และท�าให้มกี�าลงัใจทีจ่ะเดนิหน้า

ต่อไป
 

ตอกย�้าตัวเองถึงผลดีของการออกก�าลังกาย

ใช่ว่าจะได้แค่รูปร่างสมส่วน หากยังรวมถึงประโยชน์สุขภาพด้านอื่น เช่น 

ท�าให้สุขภาพจิตดี และลดความเสี่ยงต่อโรคอ่ืนๆ เช่น ลดความดันโลหิต       

ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม และบรรเทาอาการหดหู่ ซึมเศร้า เป็นต้น

อย่าละเลยเรื่องอาหาร

การลดน�า้หนกัหรอืการจะมสีขุภาพดเีกิดจากการควบคมุอาหาร 70 เปอร์เซน็ต์ 

และอีก 30 เปอร์เซ็นต์เป็นการออกก�าลังกาย ต่อให้รับประทานคลีนแบบที่เขา

ก�าลังฮิตๆ กัน ถ้ารับประทานในปริมาณที่มากก็ท�าให้อ้วนได้

พึงระลึกเสมอว่าการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ นอกจากการวางแผนที่ดี 

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความตั้งใจและการมีวินัยในตนเอง
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หากเคยฟังนทิานเรือ่ง “ลกูหม ู3 ตวั” (Three Little 

Pigs) ทีต่่างสร้างบ้านกนัคนละสไตล์ จากฟาง ไม้ 

และอฐิ จนกระท่ังมาเจอกบัหมาป่าตวัหนึง่ทีจ่ะมาจับ

ลกูหมูไปกนิ แต่ทุกตวักส็ามารถรอดพ้นมาได้ เพราะ

บ้านอฐิของลกูหมตูวัทีส่ามทีม่คีวามขยนั ขนัแข็ง อดทน 

สร้างบ้านให้แขง็แรง จนสามารถป้องกันหมาป่าได้ 

“The Third Pig” ร้านนัง่กินด่ืม ปากซอยพหลโยธนิ 

20 คือ สถานที่ที่ท�าให้คุณนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้น

The Third Pig เปิดตัวมาได้ 4-5 เดือนที่แล้ว 

เกดิขึน้มาจากการรวมตัวของเหล่าผองเพือ่นทีค่บกนั

มายาวนานตั้งแต่ประถม จากหลายแขนงอาชีพ  

ทีค่ยุกนัว่าอยากท�าร้านกนิด่ืมเลก็ๆ ร่วมกนัขึน้มา

สักร้านหนึ่ง ในบรรยากาศอบอุ่น อิฐเก่าๆ สีส้ม 

แสงไฟสีเหลืองอุ่นๆ ซึ่งบรรยากาศดันไปละม้าย

คล้ายกับบ้านของลูกหมูตัวท่ีสาม ในเรื่องนิทาน

ลกูหม ู3 ตวั กอปรกบัเพือ่นๆ ในกลุม่เกอืบทกุคน

กเ็กดิปีหมู “The Third Pig” บ้านของลกูหมูตัวทีส่าม

จงึเกดิขึน้ กลายเป็นชือ่และคอนเซป็ต์หลกัทีน่�ามา

ใช้ในการตกแต่งร้าน

โดยสไตล์การตกแต่งที่น�ามาใช้ คือ สไตล์ 

Rustic มกีล่ินอายความอบอุน่ของความเป็นคนัทรี

หรอืชนบท โครงสร้างท�าเลยีนแบบผนงัเก่า ก่อด้วย

ปูนแล้วก็กะเทาะออกโชว์ให้เห็นถึงก้อนอิฐสีส้ม

ด้านใน บางพื้นที่ก็เหมือนฉาบไม่เสร็จ เพื่อโชว์

ความดิบ ผสมรวมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เปลือย           

สีธรรมชาติ ซ่ึงในทุกการตกแต่งร้านจะมีการน�า

เร่ืองราวของลกูหมสูามตวัมาเป็นกมิมกิสอดแทรก

อยู่ในทุกส่วนของร้าน อย่างดอกไม้แห้งที่วาง

ตกแต่งตามมุมต่างๆ ของร้าน ก็สื่อแทนถึงฟาง

ของลูกหมูตัวแรก เฟอร์นิเจอร์ไม้ เคาน์เตอร์ไม้    

ทีใ่ช้ ส่ือถงึลูกหมูตวัทีส่อง และแน่นอนอฐิและปนู

ต่างๆ รวมถึงเตาผิงที่เป็นโครงสร้างอิฐ แทน      

ลูกหมูตัวที่สาม พระเอกเด่นของงานนี้

ประตไูม้บานใหญ่เหมอืนตวัก้ันระหว่างโลกทีวุ่น่วาย

จากภายนอกกบับรรยากาศอุน่ๆ ด้านในของแสงไฟ

สีส้ม ซึ่งภายในแบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน ได้แก่ 

พื้นที่นั่งด้านหน้าบาร์ ตกแต่งด้วยโต๊ะไม้ตัวใหญ่ 

โคมไฟจากกระป๋องสังกะสีเก่า รวมถึงโซนเตาผิง

ที่ยิ่งเพ่ิมความรู้สึกคล้ายบ้านชนบทของประเทศ

ในแถบยโุรป อกีโซนอยูด้่านหลังของบาร์ เรยีกว่า 

ห้องเล้าหมู ซ่ึงเคยเป็นพืน้ทีเ่ซฟเก่าของธนาคารเก่า

มาก่อน จัดไว้ให้เป็นพื้นที่เล็กๆ ส�าหรับใครที่

ต้องการความเป็นส่วนตวั นัง่สงัสรรค์กบัเพือ่นฝงู

ว่าแล้วหากได้แวะไป อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับ       

เจ้าหมาป่าที่อยู่ผนังด้านนอกร้านด้วยล่ะ... 

เปิด 17.30–24.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
 09–8965–4356    THE THIRD PIG

บ้านของลูกหมูตัวที่ 3

The ThiRd Pig

decOraTIOn Text : nimchri / Photo : Otto
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ShOppInG@OnLIne  Text : มุ้มมิ๊ม reLax & TraveL  Text : Duckkiez 

Citrus ParC Hotel PattaYa

เทวารัณย์ สปา

rarinJinda Wellness sPa PloenCHit

arT WaLK  Text : Duckkiez

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา 

เพือ่ส่งเสรมิให้ศลิปะและศาสนาอนัเป็นรากฐานของอารยธรรม

ตะวันออกได้เป็นท่ีรู้จัก ซ่ึงพ้ืนที่การจัดแสดงแบ่งเป็น          

3 ส่วน คือ ชั้นใต้ดิน จัดแสดงเครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องใน

แผ่นดนิไทย ชัน้โลก มซีุม้พระเกต ุบันไดเงนิบันไดทอง และ

เพดานเป็นกระจกสีรูปแผนที่โบราณ และช้ันจักรวาล        

จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูปและภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาล 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน 09.00-20.00 น.     

 0-2371-3135-6  www.ancientcitygroup.net/erawan/th/home

คนชืน่ชอบดอกไม้พลาดไม่ได้กบัประสบการณ์

แสนโรแมนตกิในงานแสดงดอกไม้สดุยิง่ใหญ่

แห่งปี “Art in Heart แค่เหน็กเ็ข้าใจ” เทศกาล

ดอกไม้ที่พร้อมเผยเสน่ห์ของเหล่ากล้วยไม้

ฟาแลนนอปซิสกว่า 50,000 ต้น พร้อม

เซอร์ไพรส์กับการแสดงดอกไม้ในห้องมืด    

ซึ่งจัดแสดง Mapping และ Interactive กับดอกไม้เป็นที่แรกและที่เดียวในเมืองไทย
ดาษดาแกลเลอรี่ จ.ปราจีนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2558-14 กุมภาพันธ์ 2559  

 06-1404-5000   dasadaflower

ปีใหม่ เริ่มอะไรใหม่ๆ อยากมีหมอนใบใหม่...เอ๊ะ! เกี่ยวกันไหมนี่ เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ รู้แต่ว่าใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว 

ใครทีก่�าลงัมองหาของขวญัเก๋ๆ  งานด ีมคีุณภาพ เรามหีมอนไอเดยีดี เป็นทัง้ที่หนนุนอนเอนกายา และตุ๊กตาน่ารกัเอาไว้กอด

อุ่นๆ สองแบบ สองสไตล์มาน�าเสนอกัน

Pillow
On new YeAR

หมอนและตุ๊กตา งานแฮนด์เมด ดีไซน์แอนิเมชั่น        

น่ารักๆ เป็นรูปตัวการ์ตูนสัตว์นานาชนิด หมา แมว หมี 

แกะ เพนกวนิ ฯลฯ มใีห้เลือก 2 แบบ คอื ตุ๊กตาทีส่ามารถ

ขยับแขนและขาได้ และแบบเป็นตุ๊กตาหมอน ผลิตจาก

ผ้าคอตตอนแบบลื่น เนื้อดี ไม่เกาะฝุ่น จะส่ังท�าเป็น      

ของขวัญพิเศษ มีชิ้นเดียวในโลก หรือเลือกตามที่       

ออกแบบไว้ก็ได้

หมอนที่คนรักสุนัขไม่ควรพลาด จากลายเส้นดินสอที่ผลิต    

ออกมาเป็นภาพวาดด้วยความรัก ผ่านเทคนิคการพิมพ์ลงบน     

เนื้อผ้า ผลิตออกมาเป็นหมอนลายเจ้าตูบน่ารักๆ พันธุ์ต่างๆ 

นอกจากเอาใจคนรักสุนัข Tistgraphy ยังผลิตหมอนเท่ๆ จาก

เทคนคิภาพถ่ายเป็นรปูอาหารไทยชนดิต่างๆ เช่น ปลาท ูน�า้พรกิ 

แกงเขียวหวาน ต้มย�ากุ้ง ผัดไท ฯลฯ ใครอยากหาของขวัญ     

แปลกใหม่ ไม่ซ�้าใคร ลองเลือกดูไว้ใช้สักใบก็น่าจะดี

Art in HeArt แค่เห็นก็เข้าใจพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

studioflamingoth
08-6656-6641

Tistgraphy
tistgraphy_shop
09-0971-1132

STUDIO FLAMINGO

TISTGrAphy
RarinJinda Wellness Spa สาขา

เพลินจิต ตกแต่งในสไตล์ Thai 

Classic โดยเน้นวสัดไุม้และสขีาว

นวลสว่างเป็นหลัก และมีห้อง

ทรตีเมนต์แบบห้องสวตีให้บรกิาร

บนชั้นดาดฟ้าของโรงเเรม เมนู 

สปาที่โดดเด่น ได้แก่ Elements 

of Life การนวดบนเตียงทรายร้อน Ayurvedic Hide Away การนวดน�้ามัน

แบบอินเดีย และ Siamese Himalayan Salt Therapy การนวดไทย            

ในถ�้าเกลือ ซึ่งช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 30 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลินจิต    

 0-2651-5224-5   www.rarinjinda.com

โรงแรมระดับ 4 ดาวใหม่ล่าสุด       

ในเมืองพัทยาที่ตั้งอยู่ใกล้ พัทยา 

ปาร์ค และห่างจากบรเิวณใจกลางเมอืง

และชายหาดพัทยาเพียงเล็กน้อย 

Citrus Parc Hotel PATTAYA มี  

ห้องพักให้บริการทั้งหมด 119 ห้อง 

พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา     

และสระว่ายน�้าอันน่าตื่นตาตื่นใจด้วยแสงไฟใต้น�้าที่ส่องสว่างยามค�่าคืน
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี      

 0-3836-4555   www.citrusparcpattaya.com

เทวารณัย์ สปา มห้ีองทรตีเมนต์ซึง่ตกแต่ง

แบบไทยร่วมสมัยทั้งสิ้น 14 ห้อง แบ่งเป็น

ห้อง Standard 9 ห้อง ห้อง Deluxe Suite 

4 ห้อง และห้อง Grand Suite 1 ห้อง      

ในส่วนของการนวดที่โดดเด่นคือ นวด

เทวารัณย์ ที่ผสมผสาน 5 เทคนิคการนวด

แบบตะวนัออกและตะวันตก และทรตีเมนต์

สวนสวรรค์นนัทาทีส่รรค์สร้างประสบการณ์

ผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมแบบสุคนธบ�าบัด

จากดอกไม้หลากชนิด
โรงแรมดุสิตธานี เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-22.00 น.   

 0-2636-3596, 0-2200-9000 ต่อ 2301-2302   www.devaranaspa.com
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Text  : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo  : สุรพล สุภาวัฒนกุล

ทางหลวงหมายเลข 107 พาเราผ่านอากาศหนาวเย็นที่ปกคลุม

ไปทั่วเมืองเชียงใหม่ในต้นหนาว ผ่านแม่ริมถึงบ้านแม่มาลัย           

แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 มุ่งหน้าสูห่น่วยจดัการ

ต้นน�้าขุนแม่ยะ ณ ที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยดอกนางพญาเสือโคร่ง        

ผลบิานเตม็ผนืป่า บางช่วงสลบัแทรกด้วยหมู่สนสามใบ กลางผนืฟ้า

หน้าหนาวสีน�้าเงินเข้ม

มันราวกับภาพฝันของคนรักการแคมปิ้ง ลานหญ้าบนดอยสูง 

เราพากันพักแรมคืนกางเต็นท์ในหุบเขาหนาวเย็น ภาพแดนดอย

เสือ่มโทรมจากการท�าไร่เล่ือนลอยในอดตีลับหายไปจากความทรงจ�า 

เหลอืเพยีงป่าสนสามใบบนดอยสงูทีย่นืต้นผ่านสายลมหวดีหววิ และ

ดงหนาแน่นของต้นนางพญาเสือโคร่งที่ติดดอกพราวประดับไปทั่ว

แดนดอย เปลีย่นภเูขาให้กลายเป็นสชีมพรูบัการมาเยอืนของวนัหนาว

อันแสนเยียบเย็นโรแมนติก

ทางหลวงหมายเลข 1095 ยังคงน�าพาเราไปในความงดงาม     

ของทิวเขาถนนธงชัย หนทางสายสวยทอดยาวลับหายไปในคดโค้ง 

เปิดวิวแปลกตาให้คนหลงรักการขับรถบนแดนดอยได้ใช้ทักษะ      

และแลกมาด้วยความรื่นรมย์

และเม่ือหักแยกเข้าไปสู่เขตของอุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง      

คล้ายการเดินทางจะหลอมรวมผู้คนเข้ากับความงดงามของขุนเขา

พืน้ท่ีราว 112,187 ไร่ สะท้อนออกมาในความสมบรูณ์ของป่าเขา

สลับซับซ้อน ทิวเขาทอดตัวยาว สลับยอดเขาสูงเสียดตั้งเป็นภาพ    

ที่คุ้นเคยของห้วยน�้าดัง

ล�าห้วยน้อยใหญ่หลากหลายสาขารวมกันเป็นน�้าตกหลายสาย

ในเขตอุทยานฯ ห้วยน�้าดังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส น�้าตกแม่หาด     

โจนตัวลงจากเพิงผา แอ่งน�้าด้านล่างเต็มไปด้วยผู้คนและโลก        

แห่งการพักผ่อน ขณะที่น�้าตกแม่ลาดที่มีน�้าตลอดทั้งปีก็ไม่เคย      

ห่างหายผู้คน

ความอัศจรรย์ใต้ผืนดินในเขตอุทยานฯ ห้วยน�้าดังงดงามอยู่ที่

โป่งเดือดป่าแป๋ น�้าพุร้อนแบบไกเซอร์ (Geyser) ผุดพุ่งน�้าร้อนขึ้น

เหนือผืนดินด้วยแรงดันและอุณหภูมิสูง รอบด้านจัดแลนด์สเคป    

หว้ยน�้ำดงั-ขุนแมย่ะ
นอนเหนือหมอกขาวและหุบเขาเปลี่ยนสี

คงไม่มีภาพใดจะเหมาะสมทดแทนได้เช่นนี้ ภาพที่ทิวดอยยึกยักทอดตัวอยู่ลิบตา

เบื้องหน้าคือม่านหมอกสีน�้านมหนานุ่มในยามเช้าเรื่อเรือง ที่ค่อยๆ ชัดเจนความงดงามไปกับอุณหภูมิแสงอบอุ่น

 หรือยามที่พาตัวเองผ่านทางดอยสูงชัน ไปนั่งมองแมกไม้สักสายพันธุ์ที่ติดดอกสะพรั่ง

เป็นความงามสีชมพูประดับป่าเขา โมงยามเช่นนั้นมีอยู่จริง เป็นนาทีอันงดงามในภาพทางตา

ยามใครสักคนพาตัวเองมาถึงแดนดอยปลายชายแดนแถบเชียงใหม่
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How to Get tHere
จากอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 

ผ่านอ�าเภอแม่ริม แม่แตง เมื่อถึงแม่มาลัย แยกซ้าย     

เข้าทางหลวงหมายเลข 1095 (ทางไปแม่ฮ่องสอน)     

จากนั้นเมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 67+500 แยกซ้าย        

ข้ึนเขาไปเทีย่วชมดอกนางพญาเสอืโคร่งทีห่น่วยจัดการ

ต้นน�้าขุนแม่ยะ

เส้นทางเข้าหน่วยจัดการต้นน�้าขุนแม่ยะ เป็นดินลูกรัง 

ค่อนข้างล�าบาก ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น             

นักท่องเที่ยวจะนิยมจอดรถไว้ตรงปากทางเข้า             

แล้วใช้บริการรถของชาวบ้านที่คุ้นเคยกับพ้ืนที่ มีให้

บริการตรงปากทางเข้าตลอดทั้งวัน ราคาเหมาไปกลับ

ไม่ค้างคืน 1,200 บาท แบบ 2 วัน 1 คืน 1,500 บาท 

ติดต่อรถเช่าคุณอ�านวย   

 08-4365-8698

จากนั้นย้อนไปเที่ยวและค้างแรมที่อุทยานแห่งชาติ      

ห้วยน�้าดังตามทางหลวงหมายเลข 1095 แยกเข้า          

อุทยานฯ ที่หลักกิโลเมตรที่ 42 แยกเข้าไปอีกประมาณ 

6.5 กิโลเมตร ผ่านโป่งเดือดป่าแป๋ และมุ่งไปสู่ที่ท�าการ

อุทยานฯ ห้วยน�้าดัง

wHere to StAY
ทางอุทยานฯ ห้วยน�้าดังมีบ้านพัก ลานกางเต็นท์          

ให้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   

 0-5324- 8491, 0-5322-9636   

 www.dnp.go.th

wHere to eAt
นอกจากร้านอาหารบริเวณอุทยานฯ ห้วยน�้าดัง ที่มี

อาหารและเคร่ืองดื่มให้บริการ หากผ่านอ�าเภอแม่ริม 

แนะน�าให้แวะไปเที่ยว “อยู่ดินกินดี Artist Farmstay” 

บ้านดินแสนสวยกลางทุ่งนาและหุบเขา เสิร์ฟอาหาร    

ออร์แกนกิทีเ่ป็นผลติผลจากในพ้ืนที ่อร่อย โรแมนตกิ 

เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพจากผู้เป็นเจ้าของ    

 09-1479-8687   

 www.youdinkindee.com

งดงาม บ้านพกัและห้องอาบน�า้แร่เตม็ไปด้วยผูค้นต่างถิน่มาเย่ียมเยือน

โลกกลางวันที่ห้วยน�้าดังวนเวียนอยู่ในป่าเขาและความงดงาม

ของสายน�้าตกในวันหนาว ขณะที่เมื่อราตรีเคลื่อนมาถึง หลายคน

หลับใหลไปในความโรแมนตกิของคืนดาวและความหนาวเยียบเยน็ 

แคมป์ไฟเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสนุกสนาน ก่อนค�่าคืนจะผ่านพ้น

และเชื่อมความมืดเข้าสู่เช้าแสนงดงามที่รอเขาอยู่

เป็นเช้าที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม (ห้วยน�้าดัง) จุดชมวิวที่ไม่เคยห่าง

หายผูค้นในยามหนาวมาเยอืน ทะเลหมอกแผ่ม่านสนี�า้นมเนืองแน่น

อยู่ในแอ่งเขารอบทิศทาง ลักษณะหมอกแบบหมอกในหุบเขา 

(Radiation Fog) ทีเ่กิดจากการกลัน่ตวัเป็นละอองน�า้ภายในวงล้อม

ของภูเขาที่อุณหภูมิลดต�่า ท�าให้ภาพทะเลหมอกแสนคลาสสิกของ

กิว่ลม โดยมฉีากหลงัเป็นทวิดอยเชยีงดาววางตวัเป็นภาพรบัสายตา

อย่างลงตัว

ไม่ต่างกันนักกับจุดชมวิวยอดเขาดอยช้าง ที่เป็นจุดสูงสุด         

ของอุทยานฯ ห้วยน�้าดัง เหนือความสูง 1,962 เมตรจาก                

ระดับน�้าทะเลปานกลาง วิวรอบด้าน 360 องศา รวมไปถึงสภาพ  

ป่าไม้อันสมบูรณ์ก็เหนี่ยวรั้งให้หลายคนเลือกขึ้นมาเยือนมุมสูงที่นี่

คงไม่มีภาพใดเหมาะสมและทดแทนภาพเช่นนี้ไปได้

ภาพทีเ่ช้ามดืซ่อนพรางความงามของขนุเขาไว้อย่างเงยีบงนั และ

เปิดเผยมันออกเมื่อแสงแรกแห่งอรุณรุ่งย้อนกลับมาเยือน

ท้ังทะเลหมอกนวลนุ ่ม ดอกนางพญาเสือโคร่งผลิพราว               

ราวภาพฝัน หรือฟ้าใสสดสีน�้าเงินเข้มของฤดูหนาว

ท่ีล้วนคอยรอให้ผูค้นตวัเลก็ๆ เดนิทางผ่านคดโค้งแสนสงูชนัขึน้ไป

สมัผสั ดืม่ด�า และเติมเต็มโลกงดงามเหล่านัน้ด้วยแรงบันดาลใจ 
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สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 24 ฉบับ ราคา 350 บาท

ข้อมูลสมาชกิ ชือ่-นามสกุล…………………………….......................................................................

ท่ีอยู่จดัส่งเอกสาร..........................................................................................................................................

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

วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................โทรศัพท์.......................................................................

อีเมล............................................................................................................................................

การศึกษา    (      ) ต�่ากว่าปริญญาตรี   (      ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   (      ) ปริญญาโท    

        (          ) สูงกว่าปริญญาโท

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

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

วิธีการช�าระเงิน
โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน  เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร 
กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมาที ่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
หรือทาง helloannie_@hotmail.com

พบกันทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

24Owls by Sometime’s -ซ.เอกมยั 12
Airport Rail Link - พญาไท/มกักะสนั/หวัหมาก/รามค�าแหง
A Cup A Cake - ลาดพร้าว 71
Amatissimo caffe - ศรีนครินทร์ (ใกล้ Paradise Park)
appresso coffee house - ถ.ราชบูรณะ 34
BANN KAFAÉ – ซ.ท่าข้าม 24
BICO - ซ.ลาดพร้าว 94
B Story Café - COCO Walk
Bunka Fashion Academy - สีลม
Café Amazon
CafeLittleSpoon - สุขุมวิท 21
Café de Blythe - ลาดพร้าว 71
Cafe To All - เสนานคิม 1
Cataholic Cafe - อาคาร Ozono
Coffee Cakes - อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ 
Coffee Model – ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14
Daddy Dough
Dialogue Coffee and Gallery - แยกผ่านฟ้า
EL Mello (เอลเมลโล่) - อาคาร Thai Summit Tower 
ES/PE/RO - สาทร ซอย 1
Gallerria Café - ถ.กาญจนาภิเษก บางแค
Gallery กาแฟดริป - หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
Gloria Jean’s  Coffee
Happy Espresso - ซ.วงเวยีน 22
Hidden Backyard - ซ.แจ้งวัฒนะ 45
Hor Hidden Cafe - ซ. อารีย์ 1
I-hin Cafe – ซ. ลาดกระบัง 46/3
Jil Coffee - อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ
Lighting Café – ลาดปลาเค้า
Lord of Coffee – อาคารพักพงิเพลส ซ.รามค�าแหง 164 
Mezzo
MhakBuri  Station – ถ.กัลปพฤกษ์ จอมทอง
Mitte Coffee (มิตเต้) - ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33
My Café the Library - Nawamin City Avenue
Never Say Cutz
Oldman Café – ซ.บางขุนนนท์ 27
One Ounce for Onion –  ซ.เอกมัย 12
One to Three afternoon Café  - (วิภาวด ี16/27)
Ristretto Coffee - ลาดพร้าว 71
Panary Café - ซ.อารีย์
PH1b Coffee Bar - ซ.พหลโยธิน 11
Puritan - ซ.อารีย์ 5
Set Café - ลาดพร้าว
Simple Coffee Simple Life - อาคารเรสซเิด้นท์ 49
Size S Coffee & Bakery - พระราม 4
Snooze Café - U Center
Sweet At Home -  ซ.เพชรเกษม 48
Sweets Cafe - ซ.อารีย์ 1
Sweet Pista Bangkok - สุขุมวิท 31
Ta Chance Coffee – เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109
Take a Shot Coffee Bar - ในป๊ัม Shell ซ.เจรญินคร 40
The CAPFEE - ซ. ละลายทรัพย์
Think TANK (Third Place) - ถ. นางลิ้นจี่
Timely Coffee – ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก
TINPRESSO - ซ.สุขุมวิท 101/1
Tom n Tom Coffee – ซ. เพชรเกษม 69 victory garden
Treat Cafe & Hang Out - ระหว่าง ซ.เสนานิคม  17-19
Three Mangoes - ประชาชื่น
Tokyobike - ซ.อารีย์ 2

Veganerie – ชั้น 4  ตึก Mercury Ville
White Rabbit - อารีย์สัมพันธ์ 5
Yesterday ’s Tea Room - ปากซอยสะพานยาว ทรงวาด
กาแฟนรสิงห์ - พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎฯ
พอใจ โฮม คาเฟ่ - ซ.โชคชัยร่วมมิตร
โครงการ P9  ซอยพหลโยธิน 9
โคโค่ กาแฟสด – สายไหม 84
ผู้ชายขายน�้า - พาราไดซ์ พาร์ค
วอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์
โอชา กาแฟ – ซ.นาวงพัฒนา 8 ดอนเมือง
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ห้องสมุด
• ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์,  

เอสพลานาด
สถานศึกษา
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (NEC)
• บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ)
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

คณะบริหารธุรกิจ 
• ปริญญาโท + ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
• สถาบนัสอนภาษา เดอะไพร์มองิลชิ สาขารามอนิทรา

ภาคเหนือ

เชียงราย

Chivit Thamma Da Coffee House
เรียวกังคาเฟ่
สวัสดีเชียงราย

เชียงใหม่

Gloria Jean’s  Coffee
Into the woods
Neo Café
โรงแรม Yesterday - ถ.นิมมานเหมินทร์ 
อาข่า อ่ามา
กราฟ คาเฟ่
ปองกาเนส
อิมเพรสโซ่
กาแฟ(โ)สด (Sode Coffee)
ร้านหนังสือเชียงดาว

แม่ฮ่องสอน

Cofee In Love
Coffee Morning
กาแฟเข้าท่า ปาย
สรวลกาแฟ

น่าน

Coffee Sound

แพร่

Bake Love Homemade Bakery
Buya Coffee
CK Coffee
บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม)
Butlercup
Nutsz Coffee
See U Again 

ล�าปาง

The COCO Lampang
โก๋ กาแฟ
ฮอมสุข

ล�าพูน

Blacksmith
Hhom Café
โรงชา

อุตรดิตถ์

Amezon งิ้วงาม

ภาคกลาง

ชัยนาท

Me Ice Cream 

นครปฐม 

Café De Beau 
Riva Floating Café
Café de Ariya
Pak Pink Bistro

นครสวรรค์

รามเกียรติ์ คอฟฟี่
กาแฟแกะด�า Coffee 

พิษณุโลก

Caffe’ine
Maioak (ไม้โอ๊ค)
Sabaii by sopaphan
กาแฟต้นก้ามปู
พิสต้า คาเฟ่

พิจิตร

โรสกาแฟสด

เพชรบูรณ์

กาแฟ Route 12

ลพบุรี

ฅ.กาแฟ ซดสด 

สมุทรสงคราม

Amphawa bike café & Crafts

สระบุรี

Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย
The Barista Café

สุพรรณบุรี

Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
KC Coffee

สุโขทัย

379 Drip

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River 
Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

Café 2 gether

ขอนแก่น

Café dé forest
Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

BANMORE BAKERY AND COFFEE - ม.ขอนแก่น 
คอฟฟี่ เด้อ หล่า - ม.ขอนแก่น

ชัยภูมิ

Eat Play Love Café

นครพนม

จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

Coffee Bar Korat
Little Spoonz
Sweet Café
โอเชี่ยน คอฟฟี่
เท็ดดี้ คาเฟ่

บุรีรัมย์

Brom Café

มุกดาหาร

Bearista Coffee & Bakery

มหาสารคาม

Bike inn Café
กาแฟรื่นรมย์

เลย

กาแฟสด ฮักเลย
ปล่อยแสง เชียงคาน - ถ.ชายโขง ซอย 10
แม่น�้ามีแก่ง เกสท์เฮ้าส์ - ถ.ชายโขง ซอย 19

ยโสธร

Rider One Motorcycle Cafe shop

สุรินทร์

Sit in

หนองคาย

Loft Café NK
บ้านกาแฟริมโขง

อุดรธานี

Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
Under The Tree
วินัย สตูดิโอ 
คัพออฟโจ

อุบลราชธานี

ซืนวาน

ภาคตะวันออก

จันทบุรี

กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

Betta Café by Desserthakorn
Coffee Brown Sugar
Daddy Dough - สาขา บายพาสชลบุรี
Gloria Jean’s  Coffee
Madam Coffee
Mezzo - โรงพยาบาลเอกชล 
Mezzo - สาขา Japanese Town Sriracha

ปราจีนบุรี

Coffee  Please

ตราด

Gold Coffee by Joy
Kaotaa Coffee (เข้าท่ากาแฟสด)
ร้าน Hotel ฮิ

ระยอง

Dollars House 
ราย็อง
ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ
สุนทรภู่ 

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

The Rabbit Bakery

ตาก

Sweet  Harmony

ประจวบคีรีขันธ์

Gallery กาแฟดรปิ หวัหนิ - ซอยหวัหนิ 51 
inu cafe
Daddy Dough สาขาหัวหิน
โชว์รูม Ford หัวหิน
โมลีแคร์ หัวหิน

เพชรบุรี

ชาปู่ชาย่า - ถ.ด�ารงรักษ์ 
Daddy Dough - สาขา ปตท.เพชรบุรีล�้ายุค
I.L. CAFÉ - ถ.บันไดอิฐ

ราชบุรี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ชมรมธุรกิจ
ท่องเที่ยวอ�าเภอสวนผึ้ง)
Morning Glory Resort & Bakery
IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้

กระบี่

I Coffee
เค้ก ณ นภา

ตรัง

กาแฟทับเที่ยง 
The Wish Coffee
Deeva Cup

นครศรีธรรมราช

A&A Restaurant

ภูเก็ต

กล้วยน�้าว้า - ถ.เยาวราช, ถ.เจ้าฟ้า 
คาเฟ่ เดอ หลาด
Love 2 Eat
มณฑลกาแฟ
Phuket Boat Lagoon 

ระนอง

Jajaa Coffee

สงขลา

Cot
Ma Maison - (หาดใหญ่)
Tempo Café
TUBER
กาแฟ & สเต๊ก บ้านจิตเลขา

สุราษฎร์ธานี

My Cup
กาแฟบ้านปู่
บางใบไม้ คาเฟ่

สตูล

Keith Homemade Bakery since 2008
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ปิดฉากอย่างสวยงามส�าหรบังาน SME Thailand Big Knowledge Day 2015 มหกรรมความรู ้เพือ่ผูป้ระกอบการ SME ซ่ึงบรษิทั เพนนนิซลูาร์ 

แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, SME Startup และรายการเซียนธุรกิจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558                     

ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

พิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ วินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ 

จ�ากัด ร่วมเปิดงาน 

ส�าหรับภายในงาน นอกจากจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน ธนาคาร และผู้ประกอบการ SME มาร่วมออกบู๊ธเป็นจ�านวน

มากเพื่อปรึกษาและแนะน�าช่องทางส�าหรับการท�าธุรกิจแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในแง่มุมต่างๆ บนเวทีถึง 20 กิจกรรม เช่น 

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้างแบรนด์ฟิต สตาร์ตติด ธุรกิจโตพันล้าน โดย พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้บริหาร-ผู้ก่อตั้ง KARMART, ก้าวข้าม Dead Zone 

เปลี่ยนคนตัวเล็กให้เป็นยักษ์ใหญ่ โดย นพชัย วีรมาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล, สูตรส�าเร็จสเต๊ก 1,000 ล้าน      

โดย สุรชัย ชาญอนุเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ากัด (ซานตา เฟ่), Packaging พลิกผลลัพธ์ของธุรกิจได้อย่างไร                

โดย นภนีรา รักษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท YindeeDesign และกลยุทธ์พิชิตตลาดกัมพูชา เปิดโลกการค้า SME โดย อรนุช ผการัตน์         

กูรูกัมพูชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าตลาด และ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม เป็นต้น
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ฟาบิโอ เด ซิลลิส ท่ีปรึกษาทางการพาณิชย์ ส�านักงาน

พาณิชย์สถานทูตอิตาลี พร้อมด้วย อดีเวอร์ ศิลปินชื่อดัง       

ชาวอิตาเลียนให้เกียรติเป็นประธานเปิด “Leonardo Arte & 

Collections Gallery” อาร์ตแกลเลอรีแห่งใหม่ล่าสุด โดยมี 

คามลิโล เปลลกีตัต้า ผูก่้อตัง้ ทศันย์ี เทพประเสรฐิวงัศา ประธาน

เจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จ�ากัด และ 

เมจิ อโณมา ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ สุขุมวิท 20

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษัิท 

เอซิโอล่า จ�ากัด แถลงข่าวเปิดตัวพื้นที่การระดมทุน

ผ่านระบบออนไลน์ (Crowdfunding) บนเว็บไซต์ 

www.asiola.com ช่องทางการระดมทุนแบบใหม ่

เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ในฝันของศิลปินให้เป็นจริง         

แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย

บรษิทั เอเซอร์ คอมพวิเตอร์ จ�ากดั เปิดตวัสมาร์ตโฟน

ลคิวดิซีรส์ี 6 รุน่ รองรบั 4G/LTE และทกุการใช้งาน น�าทพั

ด้วย Acer Liquid X2 สมาร์ตโฟนจอใหญ่ พร้อมด้วย Z630S, 

Z530S, Z630, Z530, Z330 เน้นสร้างประสบการณ์  

การใช้งานข้ามแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อได้กับ

ทกุดีไวซ์ตัง้แต่ขนาด 1-100 นิว้ ตอบโจทย์การใช้งาน

ที่หลากหลายในยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์

แอดไวซ์ (Advice) รีแบรนดิ้งภาพลักษณ์ใหม่องค์กร      

ภายใต้สโลแกน “Advice มากกว่า...ท่ีคุณคิด” เพิ่มโซน         

เอนเตอร์เทนเมนต์ ดีไวซ์ ไฮเอ็นด์ และการซื้อสินค้า              

แบบออนไลน์ ประกาศเดินหน้าสานต่อความเป็นผู้น�าธุรกิจ

ร้านค้าไอทีและสมาร์ตโฟนรายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุม

กว่า 400 สาขาทั่วประเทศไทย และ สปป.ลาว

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน พร้อม

ด้วยผู้บริหารธนาคาร และคณะกรรมการตัดสิน ร่วมแสดง

ความยินดีกับ ปฏิวัติ อินทร์แปลง คาวบอยหนุ่มจากทีมฟาร์ม

อนิทร์แปลง จงัหวดัชมุพร ผูช้นะการประกวดโครงการ “ออมสนิ 

สดุยอดแนวคดิธรุกจิวถิไีทย” ด้วยผลงาน IN MILK ผลติภณัฑ์

นมพาสเจอไรซ์ผสมสมุนไพรตะไคร้และใบเตยหอม

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

จัดแคมเปญพิเศษส�าหรับผู้สมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

พร้อมใช้ “เคทีซี พราว” ท่ีท�ารายการด้วยตนเองผ่าน

ช่องทางออนไลน์และได้รับการอนุมัติ โดยจะได้รับ

สิทธิช�าระอัตราดอกเบี้ยเพียง 9 เปอร์เซ็นต์นาน         

2 รอบบญัชแีรกในรปูแบบเครดติเงนิคืน (Cash Back) 

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ 

www.ktc.co.th

ซันชิโร ภู่อมร ประธานบริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อิเลคทรอนิคส์ จ�ากัด เป็นประธานจัดงานเปิดตัว “อาร์กอน18 อี119     

ไตรพลัส” (ARGON18 E-119 Tri +) จักรยานเร็วที่สุดในโลก พร้อมนวัตกรรมแห่งจักรยานอนาคต ครั้งแรกในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ในงาน Amorn Bicycle’s Dealer Conference FY 2015

กสิกรไทย-เอซิโอล่า เปิดพื้นที่ระดมทุน 

Crowdfunding

สินเชื่อพร้อมใช้จากเคทีซี
แอดไวซ์ปรับภาพลักษณ์

อาร์ตแกลเลอรีแห่งใหม่ เอเซอร์เปิดตัวลิควิดซีรีส์ 6 รุ่น ฟาร์มอินทร์แปลง คว้ารางวัล

“ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย”

“อาร์กอน18 อี119 ไตรพลัส” 
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ออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้พูดได้

ต้องใช้กำรฟัง

หน่ึงในส่วนส�าคญัของการท�าธรุกจิขายสนิค้ากค็อื บรรจภุณัฑ์ 

หรือเรียกอีกอย่างว่าแพ็กเกจจิ้ง ที่สามารถสร้างการจดจ�า            

บอกเล่าเรื่องราว และท�าหน้าที่เป็นพนักงานขายให้กับแบรนด์

ตลอด 24 ชัว่โมง หลายคนซ้ือสนิค้าเพราะดีไซน์กล่อง และหลายคน

ประทบัใจแบรนด์ที่เรื่องราวบนถุง แตท่ราบไหมว่ากว่าจะมาเป็น

แพ็กเกจแต่ละชิ้นนั้น มีขั้นตอนและวิธีคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

คนส่วนใหญ่มักมองคนออกแบบเป็นเพียงแค่สไตลิสต์ที่ดูแล

การแต่งเนื้อแต่งตัวของแพ็กเกจจิ้ง แต่ที่จริง Yindee Design 

มองและท�ามากกว่านั้น

แพ็กเกจจิ้งเปรียบเหมือนเสื้อผ้า แต่ก่อนจะรู้ว่า คนคนนี้      

แต่งตัวอย่างไร เราจะต้องสร้างคนคนนี้ขึ้นมาให้ชัดเจนก่อนว่า 

เขาเป็นใคร มีเนื้อมีตัวอย่างไร มีทัศนคติ ความคิด และความ

เชื่อแบบไหน ซึ่งก็คือการสร้างพื้นฐานของแบรนด์นั่นเอง            

โดยข้อมูลตรงน้ีจะต้องอาศัยการท�างานร่วมกันระหว่างทีมงาน    

ที่เป็นคนสร้างแบรนด์ออกแบบแบรนด์ และเจ้าของแบรนด์เอง

ข้อมูลในการสร้างแบรนด์จึงมาจาก 3 ส่วนใหญ่ๆ หน่ึงคือ 

ท�าความรู้จักเจ้าของแบรนด์ด้วยการฟังว่า เขามีดีอะไร สองคือ 

เข้าใจผูบ้รโิภคเกีย่วกบัเรือ่งนี ้เช่น เขาต้องการสิง่นีแ้ค่ไหนอย่างไร 

และสามคือ เราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้         

ต้องใช้ทักษะ “การฟัง” 

การสร้างแบรนด์จะต้องฟังให้เยอะ ฟังท้ัง 3 อย่างเลย          

เพื่อน�าไปสร้างออกมาเป็นแบรนด์ ฟังให้ได้ยินถึงความตั้งใจ           

พันธสัญญา สิ่งที่เขามุ่งมั่น ท�าไมเขาถึงลุกขึ้นมาท�าสิ่งนี้ และ     

เขามดีอีะไร เพราะบางทเีจ้าของแบรนด์ไม่รูว่้า นีค่อืข้อดขีองเขา 

หรือเขาอาจจะคิดว่า เขามีดีตรงนั้น แต่นั่นอาจจะไม่ใช่ส่ิงที่         

ผู้บริโภคต้องการ ดังนั้น การสร้างแบรนด์จึงต้องอาศัยคนนอก

อย่างเรามองเข้าไปที่แบรนด์ มองให้เห็นเพชรในตัวเขา บางที    

เขาอาจไม่รู้ด้วยซ�้าว่า มีเพชรเม็ดนี้อยู่ในตัวเอง

นอกจากฟังเจ้าของแบรนด์แล้ว เราต้องฟังผู้บริโภคด้วย       

เพื่อที่จะได้รู้ว่า เขาคิดอย่างไร บางครั้งเราก็ต้องท�าวิจัย เพื่อให้

เข้าใจความคดิ จติใจ ความต้องการ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคว่า

ส่ิงท่ีเขาต้องการ เรามีหรือเปล่า และหากไม่มี เราจะสร้างได้    

หรือไม่

งานออกแบบและงานศิลปะดูเหมือนจะคล้ายคลึงกันก็จริง 

แต่ทักษะการฟังระหว่างคนสร้างแบรนด์กับศิลปินนั้นเป็นเรื่อง    

ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ศิลปินจะฟังเสียงและความเชื่อของตัวเองคนเดียว แต่          

การสร้างแบรนด์ต้องฟังให้ได้ยนิถงึความเชือ่ของเจ้าของแบรนด์ 

และน�าความเชื่อนั้นมาท�างานต่อให้แข็งแรงข้ึน ด้วยทักษะ         

การสื่อสารที่มี ท�าให้แพ็กเกจจิ้งที่ออกมาจึงเต็มไปด้วยเรื่องราว

และมีพลัง ซึ่งเราได้ผลตอบรับจากลูกค้าเยอะมากจากการท�า

และเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้ใหม่ ปรากฏว่าพลิกผลลัพธ์ทางธุรกิจ

อย่างมาก เรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว

เมือ่เราฟังทัง้หมดแล้ว กถ็งึเวลาทีเ่ราต้องพดูออกไปเพือ่สือ่สาร 

โดยการสื่อสารนั้น ต้องถูกวางกลยุทธ์และถูกดีไซน์มาอย่างดี

แพ็กเกจจิ้งท่ีดีจะต้องพูดได้ พูดกับผู้บริโภคว่า นี่คืออะไร

ส�าหรับเขา แม้กระทั่งภาษาก็ต้องพูดภาษาเดียวกัน โดยต้องพูด

มาจากเนื้อตัวของแบรนด์ที่ชัดเจน รวมถึงพูดให้แตกต่างจาก     

สิง่ท่ีคนอืน่เขาพดูกนัอยู่ หลกัการมีง่ายๆ แค่น้ี แต่การท�างานจรงิ

มีรายละเอียดอีกมาก

การออกแบบที่ดีต้องพูดกับผู้บริโภคเป็นส�าคัญ ดังนั้น           

การทึกทักหรือคิดเอาเองว่า เรารู้แล้วว่าเขาคิดอย่างไร จึงไม่ใช่

สิ่งที่ดีส�าหรับคนสร้างแบรนด์แต่อย่างใด

การคิดแบบนั้นคือหลุมพราง อะไรที่คิดว่าตัวเองรู้แล้ว เราก็

จะท�าออกมาจากความคิดของเรา ไม่ใช่จากการฟัง การวเิคราะห์

เพื่อวางรากฐานจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดว่า เราจะเลี้ยวซ้าย หรือ     

เล้ียวขวา เพราะถ้าเลี้ยวผิดองศาเพียงนิดเดียว แบรนด์จะออก

มาอีกอย่างไปเลย อีกทั้งเมื่อสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้ว เราต้องให้

ทุกส่วนของแบรนด์เป็นไปในทางเดียวกันท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น

เว็บไซต์ หน้าร้าน โฆษณาโทรทัศน์ หรือชิ้นงานต่างๆ เราต้อง    

รบัผดิชอบให้แบรนด์นีแ้ขง็แรง ไม่ว่าจะออกไปสัมผสักบัผูบ้รโิภค

ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ตาม ทุกชิ้นส่วนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน         

เพื่อพาให้แบรนด์นั้นมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 

นภนีรา รักษาสุข

แห่ง Yindee Design
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คุณอลงกรณ์ พลบตุร รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ 
คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening The Vertical  
Cruise เรือส�าราญล�าใหม่ล่าสุดแห่งลุ่มน�้าเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 600 คน 
ประกอบด้วยพืน้ทีร่องรบัถงึ 3 ชัน้ และชัน้ดาดฟ้า แขกทีเ่ข้าร่วมงาน
ชื่นชมบรรยากาศยามค�่าคืน กลางแม่น�้าเจ้าพระยา พร้อมด้วย        
การรับประทานอาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์นานาชนิดทั้งอาหารไทย 
อาหารฝรั่ง อาหารญ่ีปุ่น เปิดให้บริการ ณ ท่าเรือยอดพิมาน               
ริเวอร์วอร์ค

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ The  VerTical  cruise 

เรือส�าราญ ล�าใหม่ล่าสุดลุ่มน�้าเจ้าพระยา

 The Vertical Cruise l  theverticalcruise l www.theverticalcruise.com

สามารถส�ารองที่นั่ง โทร. 088-292-5457
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