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บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตาม
กฎหมาย การจะน�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็น      
ลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั เพนนนิซลูาร์ แอสโซซเิอทส์ จ�ากดั
เท่านัน้ และข้อเขยีน บทความ รวมทัง้ข้อคดิเหน็ใดๆ ทีต่พีมิพ์
ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคดิเหน็ส่วนบคุคล บรษิทั 
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย
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INTERVIEW

หนุ่มหล่อ หุ่นเฟิร์ม กล้ามเป็นมัดๆ 

ที่มักจะติดชาร์ตเทรนเนอร์ฮอตฮิต   

ที่สาวๆ กรี๊ดกร๊าดตลอดเวลา    

ไม่ใช่เหตุผลที่ท�าให้ต้องเปิดหน้า

หนังสือสัมภาษณ์ ฟ้าใส พึ่งอุดม 

แห่ง Fit Junctions Studio    

หากแต่เป็นเพราะบนเส้นทางเดิน

ของเขานั้นมีอะไรน่าค้นหาที่จะช่วย

จุดประกายไอเดียให้อย่างมากมาย 

   

YOUNG MONEY MAKER

เรื่องราวของ อลิสสา ราปป์ เจ้าแม่วงการไวน์สหรัฐฯ     

ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอายุต�่ากว่า 

30 ที่เก่งที่สุด และ 1 ใน 100 บุคคลทรงอิทธิพล        

ในอุตสาหกรรมไวน์สหรัฐฯ 

MONEY

ว่าด้วยเรื่องของ Crowdfunding                       

จากรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.

INspIRED ME

แรงบันดาลใจคือจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จ...รัสรินทร์ 

ชุมสาย ณ อยุธยา

TECT sTARTUp

จะดีแค่ไหนที่ได้ “ช้อป” อย่างที่ชอบ และยังได้ “ช่วย” 

สังคมด้วย พบกับ Socialgiver.com ซึ่งเป็นทั้ง       

Tech Startup และ Social Enterprise

DECORATION

The Writer Secret                            

มุมสงบ บนถนนสายหนังสือ

TRAVEL

เพลินบนถนนสายขุนเขา ณ นันทบุรี-ถ�้าสะเกิน

sELF-EMpLOYED

พบกับ ธีรดา เลาหเพ็ญแสง 

เจ้าของตุ๊กตาดินแบรนด์     

Teerada Piccolo Latte       

งานปั้นตุ๊กตาจิ๋วจากดินเกาหลี      

ที่ท�าเป็นงานประจ�า และท�าอาชีพ

เภสัชกรเป็นงาน Part-time      

และส่วนผสมลงตัวระหว่าง       

ศิลปะและธุรกิจของ             

พิราภรณ์ พราหมณ์เทศ และ 

รัตนาวดี คงหอ ท�าให้เกิดแบรนด์ 

Rabbit Run 

ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม

สุภาษิตไทยนี้ ยังคงใช้ได้ดีเสมอแม้แต่การท�าธุรกิจ 

บ่อยครั้งท่ีเราได้ยินได้เห็นถึงรูปแบบการท�าธุรกิจของคนรุ่นใหม่ในยุค Gen Y       

ที่ถูกมองว่า ฉาบฉวยบ้าง อยากรวยเร็วบ้าง มุ่งแต่จะหารายได้มากเกินไปบ้าง ซ่ึง     

แม้จะมีตัวอย่างที่คนเหล่านี้ประสบความส�าเร็จสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า

ให้กับตัวเองในเวลาอันรวดเร็วให้เห็น แต่ก็มักจะมีข้อกังขาตามมาในเรื่องความเสี่ยง 

การอยู่รอดในระยะยาว และความยั่งยืนในการท�าธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัวที่จะบอกว่าต้องท�าธุรกิจรูปแบบใดถึงจะ

ประสบความส�าเรจ็ ขึน้อยู่กบับรบิท ความพร้อม ความสามารถ เป้าหมายของแต่ละคน 

บางคนอาจพอใจกับการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เลือกที่จะก้าวไปทีละก้าว         

อย่างช้าๆ ขยายธุรกิจโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่ในมือก่อน ไม่ผลีผลามท�าอะไรเกินตัว 

แม้จะไม่โตแบบพุ่งพรวดแต่ก็มีความเสี่ยงต�่าและมั่นคงในระดับหนึ่ง ส่วนใครที่ใจเร็ว

ด่วนได้ มุ่งอยากโตแบบก้าวกระโดดก็จะท�าให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็ว แต่ก็มาพร้อมกับ

ความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง เพราะต่อให้วางแผนมาดี แต่หากขาดความพร้อมเมื่อมี

ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น        

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การเติบโตแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป 

ส�าหรับ ฟ้าใส พึ่งอุดม แห่ง Fit Junctions Studio ฟิตเนสเทรนนิ่งสตูดิโอ ที่เขา

เริ่มปลุกปั้นขึ้นมาด้วยเงินเพียง 5 หมื่นบาท เลือกที่จะเดินช้าๆ แต่ไม่หยุดเดิน และ

นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของการท�าธุรกิจที่จะช่วยจุดประกายการท�าธุรกิจของคุณ

ช้าแต่ชัวร์

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
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ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.smethailandclub.com หรือ โทร. 0-2270-1123-4 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2559

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญ 

ผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่าสินค้า หรือบริการของคุณเป็น 

ผลงานนวัตกรรมไม่ซ�้าแบบใคร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

ในโครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 ชงิโล่รางวลั 

และของรางวัลต่างๆ มากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.	 ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต	ภาคการค้า	และภาคบริการ	

2.	 ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	3	ปี	(ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์	ด�าเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า	1	ปี)

3.	 สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ

4.	 เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

5.	 เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง	1-3	ปีที่ผ่านมา

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา 

1.	 รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

2.	 รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

3.	 รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์

4.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	Reuse/Recycle	

5.	 รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	

6.	 รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์

7.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

8.	 รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์

9.	 รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

10.	รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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What’s up

จะบอกว่าปี พ.ศ.2559 เป็นปีทองของ Gen Y ก็คงไม่ผิด           

เพราะแทบทุกธุรกิจต่างมีผู้ประกอบการรุ่น Gen Y ทั้งสิ้น ซึ่ง Forbes 

ได้ล�าดับรายชื่อผู้ประกอบการอายุไม่เกิน 30 ปีที่น่าจับตามองที่สุด   

ในปี พ.ศ.2559 จากธุรกิจทั้งหมด 20 ประเภท โดย Chris Sacca    

นักลงทุนท่ีมีช่ือเสียงได้เลือกให้ Rami Rahal วัย 29 ปี เป็น                 

ผูป้ระกอบการทีน่่าจบัตามองในธรุกจิประเภท Venture Capital โดย

ในวัย 25 ปี เขาเป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง Blue Cloud Ventures 

บรษิทัทีมุ่ง่เน้นการร่วมลงทุนในบรษิทัประเภท Software-as-a-Service 

ซึ่ง Blue Cloud ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทซอฟต์แวร์ เช่น Jazz.co และ 

Lattice Engines ในจ�านวนเงินกว่า 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ขณะที่ธุรกิจประเภทค้าปลีกและอี-คอมเมิร์ซ Jessica Alba และ 

Tory Burch เลอืกให้ Tyler Haney วยั 27 ปี เจ้าของ Outdoor Voices 

แบรนด์เครือ่งแต่งกายเพือ่การออกก�าลงักายเป็นผู้ประกอบการทีน่่าจบัตามองในธุรกิจประเภทน้ี ซึง่เธอได้แจ้งเกิดจากการท�าคอลเลกชัน่

เครื่องแต่งกายเพื่อการออกก�าลังกาย เพื่อประกอบการเรียนในสถาบันออกแบบแฟชั่น Parsons School of Design โดยคอลเลกชั่น 

ที่เธอท�าขึ้นเน้นความเรียบง่าย แต่มีความงามทางเทคนิค และใช้กลยุทธ์ดิจิตอลร่วมด้วย จึงท�าให้ได้รับเงินสนับสนุนในการท�าแบรนด์

กว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และล่าสุดบริษัทร่วมลงทุนในสหรัฐฯ อย่าง General Catalyst Partners ได้เข้าร่วมลงทุนด้วย 

เห็นไหมว่า อายุไม่ใช่ตัวก�าหนดว่าใครจะเป็นผู้ประกอบการที่น่าสนใจ หากแต่เป็นความสามารถในการท�าธุรกิจต่างหาก

ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ต่างคุ้นเคยกับความท้าทายทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์ การแข่งขันกับคู่แข่ง หรือแม้แต่ผลก�าไร

ที่ธุรกิจจะได้รับ และ Larry Alton ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระที่เชี่ยวชาญด้านเทรนด์โซเชียลมีเดีย ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 

ได้เผยถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ยากจะเอาชนะ ไม่ว่าจะเป็นการละทิ้งงานที่ท�าอยู่เพื่อมาท�าธุรกิจ           

ซ่ึงนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะไม่อาจคาดเดาถึงความส�าเร็จของธุรกิจได้ ส่วนการสร้างทีมก็เป็นเรื่องยากและก่อให้เกิด              

ความเครียดพร้อมทั้งความกดดันหากต้องรีบหาทีมให้เร็วที่สุด เพราะไม่เพียงดูความสามารถของผู้ที่จะมาร่วมทีมเท่านั้น          

หากแต่ต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และความเข้ากันได้กับผู้ร่วมทีมคนอื่น และเรื่องการเงินก็เป็น

อีกหนึ่งความท้าทาย เพราะการระดมทุนเพื่อท�าธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ด้วยแล้วยิ่งยากหากจะเข้าไป

กู้เงินจากธนาคารหรือหยิบยืมใคร

แม้จะเป็นความท้าทายที่ชวนให้รู้สึกท้อ แต่หากผ่านไปได้ก็จะกลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ

หลายคนที่คิดจะท�าธุรกิจคงมีเหตุผลดีๆ ในการตัดสินใจ เช่น ค้นพบ

ความต้องการของตลาด หรอืมคีวามรกัและความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์สนิค้า

ดีๆ ออกสู่ตลาด เช่นเดียวกับ Jan Koum และ Brian Acton ที่ตัดสินใจ

สร้าง WhatsApp เพราะต้องการแอพฯ ส�าหรับส่งข้อความที่ไม่มีลูกเล่น   

เกม และโฆษณา และในเวลาต่อมาเฟซบุ๊กได้ซื้อกิจการด้วยจ�านวนเงิน        

19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ Steve Jobs และ Steve Wozniak ที่สร้าง

คอมพิวเตอร์ Apple เพื่อตอบสนองความต้องการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

ที่มีเพิ่มมากขึ้น  

ส�าหรับเหตุผลที่เหมาะจะเร่ิมต้นธุรกิจในปี พ.ศ.2559 Steve Tobak       

ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Real Leaders Don’t Follow ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ       

แรงบันดาลใจในการท�าธรุกิจของผูน้�านวตักรรมทีท่ัว่โลกต่างรู้จัก ให้เหตผุล

แรกว่า การเริม่ต้นท�าธรุกิจในปี พ.ศ.2559 สามารถท�าได้ง่ายและไม่ต้องเสยี

ค่าใช้จ่าย ขอเพียงมีเว็บไซต์หรือบล็อกเท่าน้ัน ส่วนเหตุผลที่สองคือ               

ปี พ.ศ.2559 เหมาะจะท�าธุรกิจไปพร้อมกับการเรียนรู้กฎของอุปสงค์ และ

อปุทาน และปัจจยัพืน้ฐานของการแข่งขนัในตลาด ซ่ึงการรูส้องสิง่นีจ้ะท�าให้

รู้ล่วงหน้าว่า อะไรจะเกิดกับธุรกิจ และควรรับมืออย่างไรเพื่อให้ได้ชัยชนะ

เชื่อว่าเหตุผลเหล่าน้ีจะสร้างก�าลังใจให้ผู้ท่ีคิดละท้ิงงานประจ�าเพื่อมา  

ท�าธุรกิจในปี 2559 ได้

“บิด ชิมครีม จุ่มนม” ประโยคคุ้นหูจากโฆษณา Oreo ท่ีท�าให้ผู้ได้ยินนึกภาพออกว่าควรรับประทาน Oreo อย่างไรให้อร่อย         

ซึ่งจากการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคุกกี้ซ�้าเป็นครั้งที่ 2 ของชาวอเมริกันโดย www.huffingtonpost.com               

พบว่า Oreo เป็นแบรนด์คุกกี้ที่ชาวอเมริกันตัดสินใจซื้อซ�้ามากเป็นอันดับ 1 อีกทั้งบนเฟซบุ๊กยังมีผู้ติดตามกว่า 42 ล้านคน 

ส�าหรับผู้ที่อยากรู้เคล็ดลับความส�าเร็จของ Oreo บนเฟซบุ๊ก ขอให้มองย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2555 จะเห็นว่า Oreo ได้ฉลอง      

ครบรอบ 100 ปีของแบรนด์ด้วยการจัดแคมเปญ Daily Twist เป็นเวลา 100 วัน โดยทุกเช้าของทั้ง 100 วัน Oreo จะโพสต์ข่าวสาร

และเหตกุารณ์ต่างๆ ลงบนเฟซบุก๊และสร้างสรรค์ภาพคกุกีแ้ละแก้วนมให้ออกมาเป็นภาพประกอบทีส่ร้างรอยยิม้และเหมาะสมกบัเรือ่ง

ที่โพสต์ โดยทีมการตลาดของ Oreo จะเลือกโพสต์เรื่องราวที่เหมาะสมกับแบรนด์ และใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงในการเตรียมข้อความ      

และภาพประกอบ ซึ่งภาพฉลองการเกิดของลูกหมีแพนด้าได้รับความนิยมสูงสุด มีการเข้าถึงภาพมากถึง 4,409,344 ครั้ง และหลัง   

สิ้นสุดแคมเปญ เฟซบุ๊กของ Oreo มียอดวิวสะสมถึง 433 ล้านวิว โดยในปี พ.ศ.2557-2558 วิดีโอที่โพสต์มียอดวิวเพิ่มขึ้นจากวันละ    

3 พันล้านวิวเป็นวันละ 4 พันล้านวิว 

นอกจากนี้ โพสต์ต่างๆ ยังเปลี่ยนภาษาไปตามต�าแหน่งที่ผู้ติดตามเฟซบุ๊กอยู่ เช่น หากอยู่อิสราเอลจะเห็นโพสต์ต่างๆ เป็นภาษา

ฮิบรู หรือหากอยู่มุมไบจะเห็นภาพและวิดีโอท่ีตรงกับเหตุการณ์ของอินเดีย ซึ่งเหตุผลที่ Oreo ท�าเช่นนี้เพราะเข้าใจดีว่า ผู้คนที่อยู่    

ในพื้นที่ที่ต่างกันย่อมตอบสนองต่อข้อความที่ต่างกัน 

ผู้ประกอบการจะลองน�าเทคนิคเหล่านี้ไปใช้บ้างก็ไม่เสียหลาย

Don’t ever let someboDy 
tell you, you can’t Do 
something. not even me.

-- Chris Gardner ผูก่้อตัง้ Gardner Rich & Co. --

อย่าให้ใครบอกว่าคุณท�าไม่ได้ แม้แต่ฉันเอง

ความท้าทายของผู้ประกอบการหน้าใหม่

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง

ท�าไม Oreo ถึงมีผู้ติดตาม 40 ล้านคนบนเฟซบุ๊ก

เหตุผลที่ต้องท�าธุรกิจในปี 2559

www.curejoy.com

4

p.2-11 StartUp24-02A-16 cs6.indd   4 1/26/2559 BE   9:30 PM



SS024-2001NW       TRIM 260x345       19-01-59



ประเภทสินค้าที่ดูรีวิวก่อนซื้อ

Nice to Know

ที่มา :  สัมมนา “Beauty Influencer ถอดรหัสผู้ทรงอิทธิพล เสริมพลังธุรกิจเครื่องส�าอาง” นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทของ Online Influencer

เซเลบริตี้

(Celebrity)

เน็ตไอดอล

(Net Idol)

บล็อกเกอร์

(Blogger)

Community Page

ลักษณะเนื้อหา (Content) ที่ผู้บริโภคอยากอ่าน

ช่องทางที่เข้าถึง Beauty Influencer

ครีมบ�ำรุงผิวหน้ำ เครื่องส�ำอำง

ส�ำหรับหน้ำ

ครีมบ�ำรุงผิวกำย 

ครีมบ�ำรุงผิวหน้ำ 

น�้ำหอม
เครื่องส�ำอำง

ส�ำหรับตำ

ชาย หญิง

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ชอบเนื้อหารีวิว

ที่สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จริง

ชอบเนื้อหารีวิว

ที่มีข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจน

ชอบเนื้อหารีวิว

เปรียบเทียบระหว่างสินค้า

อายุ

15-25 ปี

อายุ 15-25 ปี

อายุ

15-25 ปี

อายุ

36-45 ปี

อายุ 36-45 ปี

อายุ

26-35 ปี

อายุ 26-35 ปี

อายุ

26-35 ปี

อายุ

46 ปีขึ้นไป

อายุ 46 ปีขึ้นไป

ถอดรหัสสไตล์ของ Beauty Influencer

ผู้น�ำกระแส ท�ำให้คน

อยำกลองใช้ตำมจนเกิด

พฤติกรรมเลียนแบบได้

บอกรำยละเอียดสินค้ำ

ได้ชัดเจน รีวิวให้เห็น

สภำพก่อน-หลังใช้งำน

แนะน�ำสำธิตวิธีกำร

และเทคนิคกำรใช้สินค้ำ

ในชีวิตประจ�ำวัน

TREND-SETTER DETAIL TELLER DAILY USER
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บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด ผู้ให้

บริกำรด้ำนสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสำรมำยำวนำนร่วม 30 ปี 

ที่พร้อมก้ำวเข้ำสู่ยุคออนไลน์ โดยน�ำสื่อกระแสหลักที่มีอยู่มำ     

ผสมผสำนให้เกิดเป็นควำมบันเทิงรูปแบบใหม่ท่ีท้ังทันสมัย         

และตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค

สรุศกัดิ ์อำรย์ีสว่ำงกจิ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนธรุกจิดจิติอล 

กล่ำวว่ำ บริษัทได้พัฒนำแอพพลิเคชันที่ชื่อว่ำ Roomz ซึ่งจัดว่ำ

เป็นปรำกฏกำรณ์ครัง้แรกในเมอืงไทยทซึง่น�ำวทิยมุำใส่ควำมเป็น 

Liveteractive (Live + Interactive) ที่มีควำมเป็น Mass จึงท�ำให้

ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยสำมำรถเข้ำถึงแอพพลิเคชันตัวดังกล่ำว    

ได้ไม่ยำก

“รปูแบบกำรท�ำ Liveteractive ในประเทศไทยนัน้มผีูใ้ห้บรกิำร

อยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ว่ำกลุ่มนั้นจะมีควำมเฉพำะเจำะจงแค่เหล่ำ

คอเกมเมอร์ ซึง่ Roomz จะต่ำงออกไป เพรำะว่ำมคีวำมเป็น Mass 

มำกกว่ำ โดยวิธีกำรก็คือน�ำคลื่นวิทยุมำใส่ในแอพพลิเคชัน และ

ให้ผู้ชมสำมำรถเปิดฟังจำกสมำร์ตโฟนได้ทุกที่ทุกเวลำ และ       

เพื่อเพิ่มอรรถรสให้มีควำมเป็น Liveteractive มำกยิ่งขึ้น ภำยใน

แอพฯ จะสำมำรถนั่งชมดีเจจัดรำยกำรสดๆ ทั้งยังสำมำรถ           

ส่งข้อควำมพูดคุยและโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์”

แน่นอนว่ำรูปแบบของแอพพลิเคชันโดยรวม สำมำรถกระตุ้น

ควำมนิยมของผู้บรโิภคได้ไม่ยำก เพรำะเหล่ำดเีจท่ีจดัรำยกำรน้ัน

ต่ำงมีแฟนคลับที่พร้อมจะเข้ำมำติดตำมอยู่ไม่น้อย แต่จุดเด่น       

ที่เป็นตัวดึงคนอย่ำงก้ำวกระโดด คือ กำรมีห้องที่จัดไว้ส�ำหรับ

บรรดำเน็ต ไอดอล หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในวงกำรบันเทิง ได้มำนั่ง

พดูคยุกับแฟนคลบั ซ่ึงนบัเป็นกลยุทธ์สเินหำ มำร์เกต็ติง้ ทีส่ำมำรถ

ดึงผู้บริโภคให้มำลงทะเบียนใช้แอพพลิเคชันได้ถึง 1 แสนคน       

ในช่วงเวลำกำรเปิดตัวแอพพลิเคชันเพียงแค่ 1 เดือน 

ส�ำหรบัภำยใน Roomz จะมห้ีองแยกออกมำอีกหลำยแชนเนล 

ซ่ึงนอกจำกคลื่นวิทยุแล้ว ยังจะแบ่งออกมำอีก 3 Tear หลักๆ 

ได้แก่ Idol Roomz ซึง่จะมีกำรเชิญเหล่ำเน็ต ไอดอล เซเลบฯ หรอื

คนทีม่ชีือ่เสยีง เข้ำมำพดูคุย เช่นทีผ่่ำนมำ มคีณุแตงโม-ภทัรธดิำ 

เข้ำมำร่วมจัดรำยกำร ต่อมำคือห้อง Live Roomz จะมีลักษณะ

คล้ำย TV Program ที่มีกำรก�ำหนดรำยกำร ก�ำหนดเวลำ           

อย่ำงชัดเจนว่ำ ในช่วงเวลำไหนใครเป็นคนจัดรำยกำร และมีชื่อ

รำยกำรว่ำอะไร น�ำเสนอในรูปแบบไหน โดยจะมีรูมเมอร์ประจ�ำ 

เช่น นักฟุตบอลชื่อดังอย่ำง ลีซอ มำน�ำเสนอเรื่องของกีฬำ หรือ 

ดร.เลิฟ มำคุยในเรื่องของควำมรัก อีกทั้งยังมีรำยกำรบันเทิง    

ตลอดจนกำรศกึษำ เรยีกได้ว่ำมคีอนเทนต์ทีห่ลำกหลำยอย่ำงมำก

ต่อมำก็คือ Indi Roomz ซ่ึงจะเป็นห้องที่รวมกลุ่มทำเลนต์    

หน้ำใหม่ ซ่ึงเป็นกำรคัดน้องๆ จำกควำมน่ำรักสดใสและควำม

สำมำรถพิเศษ เช่น กำรร้องเพลง เล่นดนตรี หรือมีควำมรู้        

เฉพำะทำงอย่ำงภำพยนตร์ เป็นช่องทำงให้เขำได้มำพูดคุย           

กับผู้ฟัง ถือเป็นกำรเปิดโอกำสให้เขำมีแชนเนลส�ำหรับสื่อสำร    

กับแฟนคลับเพิ่มมำกขึ้น โดยแชนเนลนี้ในช่วงแรก ต้องมีกำร

ก�ำหนดเวลำไว้ก่อน เพรำะแฟนคลับเขำอำจจะยงัมไีม่มำก ดงัน้ัน 

จึงต้องเลือกช่วงเวลำไพรม์ไทม์ให้แก่กลุ่ม Indi 

อกีหน่ึงควำมใกล้ชิดท่ีนอกจำกจะได้พดูคุย และตดิตำมบคุคล

ทีต่นชืน่ชอบ Roomz ยงัเอำใจผูฟั้งด้วยระบบแฟนคลบัทีส่ำมำรถ

กดถกูใจ ให้ดอกไม้ ให้หวัใจ หรอืให้สญัลักษณ์แทนควำมชืน่ชอบ 

โดยระบบจะมกีำรเกบ็คะแนนควำมสมัพนัธ์และท�ำให้บรรดำไอดอล

ได้เห็นว่ำ อันดับ 1 ถึง 10 ใครคือแฟนคลับตัวยงของเขำบ้ำง

จำกกำรเปิดตัว Roomz ในช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ ชี้ให้เห็นว่ำ

กระแสในทิศทำงดังกล่ำว มีกำรเติบโตท่ีรวดเร็วมำก ดังนั้น        

ทำงบริษัทจึงไม่รอช้ำที่จะพัฒนำองค์กรให้มีควำมเป็นผู้น�ำด้ำน

ดิจิตอลอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรเตรียมเปิดตวัแอพพลิเคชันชุดใหม่ 

ที่ขณะนี้ในระดับโลกถือว่ำเป็นเทรนด์ที่มำแรงอย่ำงมำก ส�ำหรับ 

Mobile Broadcast กำรออกอำกำศด้วยตัวเองสดๆ ผ่ำนโทรศัพท์

มือถือ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีผู้ให้บริกำรรำยไหนเริ่มต้นท�ำ 

พร้อมกบัแผนพัฒนำ Roomz ให้ไปในเสน้ทำงของ Market Place 

ซึ่งนับว่ำเป็นกำรพัฒนำไปในรูปแบบที่น่ำสนใจทั้งคู่

Liveteractive เจ้าแรกเมืองไทย

ROOMz
เปิดประสบการณ์ใหม่

สถิติจ�ำนวนสมำร์ตโฟน

ที่มีผู้ใช้มำกกว่ำ 47 ล้ำนเครื่อง

ในประเทศไทย คือผลบ่งชี้

อย่ำงชัดเจนว่ำขณะนี้ประเทศของเรำ

ก�ำลังขับเคลื่อนตนเองเข้ำสู่สังคม

แบบ Digitalization อย่ำงเต็มตัว 

ซึ่งต้องยอมรับเลยว่ำทุกประเภทธุรกิจ

ต่ำงก็เริ่มปรับตัวและพยำยำม

เข้ำถึงลูกค้ำผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว

ทั้งยังมีกำรน�ำมำปรับใช้เป็นกลยุทธ์ 

เพื่อน�ำมำสู่ยอดขำยจ�ำนวนมหำศำล

ซึ่งจำกปัจจัยข้ำงต้นนี้เอง

ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ

ให้สื่อกระแสหลัก เริ่มหันมำ

ทบทวนพร้อมปรับตนเอง

เข้ำสู่โหมดออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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BIZ OPPORTUNITY

FIRST STEP

จ า ก บู๊ ธ สู่ ร้ า น

ในภาวะท่ีธุรกิจออนไลน์ก�าลังร้อนแรง ใครๆ ต่างก็เป็น

เจ้าของธุรกิจได้ เพยีงแค่มสีนิค้าตรงใจกบัผู้ซือ้ กส็ามารถเตบิโต

เป็นธุรกิจที่ม่ันคง สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า จนบางครั้ง        

เราเองก็คาดไม่ถึง ซึ่งหนึ่งในกระบวนการส�าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ

ออนไลน์ด�าเนินและเติบโตไปได้ด้วยดี นอกเหนือจากคุณภาพ

ของสินค้าและบริการที่ดีแล้ว คือ ขั้นตอนการขนส่งสินค้า         

ซึ่งวิธีการรับ-ส่งสินค้าที่มักถูกน�ามาใช้มากที่สุด คือ การส่ง

ไปรษณีย์ และแน่นอนวัสดุที่ถูกน�ามาใช้มากที่สุดก็คือ “กล่อง” 

หากมองผวิเผนิเราอาจมองว่ากล่องกม็หีน้าทีแ่ค่ไว้ส่ง ท�าหน้าที่

เก็บรักษาสินค้าจากมือผู้ผลิตไปถึงยังลูกค้า แต่ความจริงแล้ว  

กล่องสามารถท�าได้มากกว่านัน้ เพราะเปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทน

จากเราไปสู่ลูกค้าได้เช่นกัน

ด้วยเหตุผลนี้ พรรณกร จันทรุกขา หรือ อูน จึงมองเห็น    

ช่องทางโอกาสที่จะช่วยกอบกู้ธุรกิจครอบครัว จากผู้ผลิตกล่อง

ลูกฟูกที่ก�าลังประสบวิกฤตปัญหา มาเป็นผู้ผลิตกล่องไปรษณีย์

มีดีไซน์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์และสินค้า ช่วย         

ส่งเสริม SME ให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกทาง

“เดิมทีที่บ้านท�าธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตกล่องอยู่แล้ว แต่เป็น 

กล่องทีใ่ช้ในงานอตุสาหกรรม เพ่ือเคลือ่นย้ายสนิค้าไปจ�าหน่าย

 “เราผลิตกล่องไปรษณีย์ที่เน้น Design และความแข็งแรง 

เพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นได้มากกว่ากล่องไปรษณีย์ เขาสามารถ

ท�าหน้าที่แทนเราได้ กล่องสามารถเป็นตัวแทนของแบรนด์ และ

สินค้าให้ผู้ประกอบการ SME ได้ ในการสร้างความรู้สึก ความ

ประทับใจและรับรู้แก่ลูกค้า” 

กล่องไปรษณีย์ที่ไม่ได้มีดีแค่ส่ง

09-0642-9651, 08-6414-8860
NPP BOX
nppbox

จากความชอบที่แตกต่างกันไปของกลุ ่มเพื่อน 3 คน                        

บูม-สานุกูล ภักดี, นีนา ศรีสมาน และ เนย-พิมพ์ขวัญ ขวัญบุญจัน 

ใครเลยจะรู้ว่าเมื่อถึงเวลาต้องท�าธุรกิจร่วมกันจะกลับกลายเป็น          

ส่วนผสมที่ลงตัว จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ สร้างโอกาส          

สร้างรายได้ เป็นกระแสที่ก�าลังมาส�าหรับ Bonca Cookie Ice Cream 

คกุกีน้ิม่ มาการอง กบัไอศกรมีเจ้าแรกและเจ้าเดยีวในเมอืงไทยในขณะนี้

ทีด่ดัแปลงเอาลวดลายตวัการ์ตนูน่ารกัมาใช้สร้างเอกลกัษณ์ให้ผลติภณัฑ์

หลงัจากตระเวนออกบูธ๊ตามงานต่างๆ มาเกือบปี Bonca Cookie 

Ice Cream ก็เริ่มมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จากแค่ออกบู๊ธจึงเขยิบขึ้นมา

อีกสเตปหนึ่ง โดยการเปิดร้านแบบ Take Way เล็กๆ ที่สยามสแควร์

ซอย 1 เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าสามารถมาซื้อ

ได้ประจ�า โดยลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกได้ว่าต้องการ Soft Baked 

Cookies หรือ Macaron และไอศกรีมรสชาติใด สนนราคาถ้วยละ 

125 บาท นอกจากน้ี ยังสามารถเลือกท็อปปิ้งมาตกแต่งให้สวยงาม

โดยจ่ายเพิ่มอีกเพียง 10 บาท โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีเมนูสเปเชียล

ใหม่ๆ ออกมาให้ลูกค้าได้ลอง หากอันไหนได้รับความนิยม ก็จะน�ามา

เป็นเมนูหลัก เรียกว่าได้ทั้งทดลองตลาด และเรียกลูกค้าเก่ากลับมา

ซื้อได้เรื่อยๆ เพราะมีรสชาติแปลกใหม่ให้ลองได้ตลอด

อย่างที่บอกว่านอกจากความสามารถในการท�าขนม ยังมีมุมมอง

ที่ดีในการท�าธุรกิจ ทั้งบูม นีนา และเนย จึงไม่ได้มองแค่กลุ่มลูกค้า    

ในเมอืงไทย แต่ยงัมองไปถงึโอกาสการขยายแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศ

ด้วย รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กินอะไรก็ได้

กับไอศกรีม” แต่นั่นคือสเตปต่อไปที่จะได้เห็นในเร็วๆ นี้ 

09-5505-5818 
bonca_cookieicecream
@bonca

ให้แก่ร้านค้าต่างๆ โดยจะพิมพ์บอกฉลากยี่ห้อ เพื่อให้รู้ว่าสินค้าข้าง

ในคืออะไร มีจ�านวนกี่ชิ้น หรือระวังแตกนะ เป็นการสั่งครั้งละจ�านว

นมากๆ ข้อดี คือ ได้วอลลูมเยอะ แต่ข้อเสีย คือ ต้องให้เครดิตก่อน 

ผลิตให้ก่อนเก็บเงินทีหลัง บางทีเราก็ต้องลงทุนไปก่อน ก�าไรที่ได้ต่อ

ช้ินก็น้อยด้วย คู่แข่งก็มีมากขึ้น ใครให้ราคาถูกลูกค้าก็พร้อมท่ีจะไป

หาคนนั้น ท�าให้มีปัญหาถึงขั้นจะต้องปิดกิจการ เลยเข้ามาช่วยดูแล

ต่อจากท่ีบ้าน ในตอนนัน้กระแสธรุกิจออนไลน์ก�าลังมาแรง มผีูใ้ช้กล่อง

ส่งของจ�านวนมาก แต่ก็เป็นรูปแบบธรรมดาทั่วไป เลยลองเปลี่ยนมา            

ผลิตกล่องไปรษณีย์ หันมาท�ากับลูกค้ารายย่อยแทน”

NPP BOX เกิดขึน้มาได้ปีกว่าๆ โดยเร่ิมจากกล่องไปรษณย์ีธรรมดา 

จากนั้นจึงค่อยๆ แตกไลน์สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ             

ของผูป้ระกอบการ SME มากขึน้ ได้แก่ 1.กล่องไปรษณีย์รักษ์โลก ซึง่ใช้

เย่ือกระดาษรีไซเคิลมาผสมกับเย่ือกระดาษใหม่ ไม่ฟอกสี เป็นมิตร    

ต่อส่ิงแวดล้อม 2.กล่องไปรษณย์ี พร้อมโลโก้หรอืทีอ่ยู่ของบริษทั เพือ่สร้าง

การจดจ�าของแบรนด์แก่ลูกค้า รวมถึงประหยัดเวลาในการจ่าหน้า     

ที่อยู่ผู้ส่ง 3.กล่องส่ังท�าพิเศษ ลูกค้าสามารถดีไซน์รูปแบบ ขนาดได้

ตามความต้องการ นอกจากนี ้ยงัมบีรกิารเสรมิส�าหรบัลูกค้าทีต้่องการ

หาอุปกรณ์ส�าหรบัการแพก็สินค้า สามารถส่ังซือ้ได้ในคราวเดยีว เรยีกว่า 

One Stop Service ครบ จบในที่เดียว

Cookie iCe Cream

NPP BOX

“มาจากความชอบส่วนตัวของแต่ละคน ผมเองเป็นคนชอบกิน

ไอศกรีม นีนาชอบกินขนม โดยเฉพาะ Soft Baked Cookies หรือ  

คุกก้ีนิ่ม ส่วนเนยชอบกินและชอบท�าขนมด้วย พอคิดกันว่าอยากหา

อะไรท�าร่วมกัน เราก็เลยเร่ิมจากตรงนี้ Soft Baked Cookies กับ       

Ice Cream ซึ่งในต่างประเทศแถบอเมริกาและยุโรปนิยมกัน แต่       

ในเมืองไทยยังไม่มีใครท�า ก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวพอดี”

Bonca Cookie Ice Cream เริ่มต้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2557          

ด้วยเงินทุนที่มีอยู่ไม่ได้มากมาย และเพื่อทดลองตลาดในระยะแรก      

จึงใช้วิธีออกบู๊ธขายตามตลาด Flea Market ต่างๆ ซึ่งทั้งไอศกรีม  

และคุกกี้นั้นผลิตเอง โดยเริ่มผลิตจาก Soft Baked Cookies ก่อน     

ในภายหลงัคดิอยากสร้างความแตกต่าง จงึผลติ Macaron เพิม่ขึน้มา 

ตกแต่งหน้าตาเป็นตัวการ์ตูนน่ารักชื่อดังอย่าง Elmo, Monster และ 

Minion จากจุดนี้เองจึงท�าให้ Bonca Cookie Ice Cream เริ่มได้รับ

ความนิยมและเป็นที่สนใจมากขึ้น

บูมเล่าว่านอกจากความชอบส่วนตัวแล้ว อาจนับเป็นความโชคดี

อกีชัน้ทีแ่ต่ละคนมพีืน้ฐานด้านการท�าธรุกจิ จากทีเ่รยีนมาและงานทีท่�า 

จึงท�าให้สามารถมองเห็นลู่ทางธุรกิจ และสเตปการเติบโตในแต่ละขั้น

ได้ จากในช่วงแรกที่ออกบู๊ธตามตลาดนัด เมื่อทราบเป้าหมายว่าคือ 

กลุ่มวัยรุ่นและเด็ก จึงเพิ่มสเตปท�าให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดย     

น�าไปเสนอบลอ็กเกอร์อาหารให้ช่วยเขยีนแนะน�ารวีวิให้ ซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่า       

หากไม่อร่อย ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ดีจริง ก็จะไม่ได้รับการแนะน�า

8
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ตลาดไวน์สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่น่าสนใจและเติบโตต่อ

เนื่อง ปี พ.ศ.2543 มีมูลค่าตลาด 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

และในอีก 4 ปีต่อมา ขยับมาอยู่ที่ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

ขณะที่ธุรกิจจ�าหน่ายไวน์ทางออนไลน์แม้จะมีส่วนแบ่งตลาดคิด

เป็นเปอร์เซ็นต์แค่ตัวเลขหลักเดียว แต่ในอนาคตคาดว่าจะเพิ่ม

เป็นตัวเลขสองหลัก ที่ส�าคัญคนอเมริกันมีแนวโน้มหันมาดื่มไวน์

มากกว่าเบียร์ ด้วยข้อมูลคร่าวๆ เช่นนี้บวกกับความชอบส่วนตัว

ท�าให้ “อลิสสา ราปป์” มหาบัณฑิตสาวคณะบริหารธุรกิจจากรั้ว 

สแตนฟอร์ดคิดท�าธุรกิจเกี่ยวกับไวน์ขึ้นมา 

ตอนท่ีเรียนสแตนฟอร์ด อลิสสาเป็นหัวหน้าชมรมไวน์ที่มี

สมาชิกราว 500 คน แต่ละสัปดาห์ก็จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

ไวน์ พบว่ามีสมาชิกที่หลงใหลเครื่องดื่มชนิดนี้ แต่ข้อจ�ากัดของ

ชมรมคือยังไม่รอบรู้เรื่องไวน์มากนัก จ�าเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนี้มาให้ความรู้ หลังจากท่ีจบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.2548       

อลิสสาก็ก่อตั้งบริษัท Bottlenotes.Inc และท�าเว็บไซต์ www.

bottlenotes.com ขึ้นมา ช่วงแรกเน้นที่การช่วยเหลือผู้ผลิตไวน์ 

ผู้น�าเข้าไวน์ในการท�าการตลาด และท�าอี-คอมเมิร์ซคือจ�าหน่าย

ไวน์ทางออนไลน์ ผลประกอบการดีมาตลอด แต่พอเข้าสู่ปี       

พ.ศ.2551 รายได้เริ่มชะลอตัวอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ

ซบเซา เป็นสัญญาณอันตรายที่ท�าให้อลิสสาต้องคิดหาหนทาง

เพื่อให้บริษัทอยู่รอด 

อลิสสาใคร่ครวญดูแล้ว กลยุทธ์แบบเดิมในการเป็นตัวกลาง

ช่วยให้ผู้ผลิตไวน์และผู้น�าเข้าไวน์จ�าหน่ายสินค้าตรงถึงผู้บริโภค

อย่างเดียวไม่อาจท�าให้บริษัทก้าวไปสู่ความส�าเร็จได้ จึงมี          

การทบทวนกลยุทธ์ใหม่ จากที่เคยเน้นจ�าหน่ายไวน์โดยเชื่อว่า    

การจ�าหน่ายไวน์เป็นช่องทางหลักในการท�าก�าไร ก็ได้เปลี่ยน

จุดยืนใหม่ คือการวางต�าแหน่ง Bottlenotes ใหม่จากเว็บ           

อี-คอมเมิร์ซมาเป็นชุมชนออนไลน์ที่น�าเสนอเนื้อหาแตกต่าง     

หลากหลาย โดยมุ่งหวังอยากสร้างเป็นชุมชนท่ีคนรักไวน์           

คนสนใจไวน์ต้องแวะมา 

“Bottlenotes จะเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลมหาศาล     

เกี่ยวกับไวน์ ส�าหรับคนรักไวน์ คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์ที่ดีในการ

จับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่เว็บอื่นท�า เช่น JDate     

เว็บหาคู่ของชาวยิว หรือ Wedding Channel เว็บเกี่ยวกับ       

งานแต่งงานแบบครบวงจร เป็นต้น” อลิสสากล่าว เธอรุกอย่าง

จริงจังในการปั้น Bottlenotes ให้เข้าถึงผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์

หลักอย่างแรก คือ เจาะทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น

เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ บลอ็ก พอ็ดคาสต์ (การเผยแพร่เสยีงผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต) และการพัฒนาแอพพลิเคชันขึ้นมา กลยุทธ์ที่สอง 

คือ การจับมือเป็นพันธมิตรกับเว็บอื่นที่เก่ียวข้องกัน เช่น 

weddingchannel.com ซึ่งท�าให้ยอดผู้เข้าชมเว็บ Bottlenotes 

พุ่งขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์

ช่องทางหลักที่ Bottlenotes ส่ือสารกับลูกค้าหรือสมาชิกม ี   

4 ช่องทาง ได้แก่ 1) จดหมายข่าว The Daily Sip ที่ส่งถึงสมาชิก

วนัละ 350,000 คนทางอเีมล เป็นจดหมายข่าวทีจ่ะอัพเดตข้อมลู

ล่าสุด เช่น องุ่นพันธุ์ใหม่ที่ใช้ท�าไวน์ หรือบทสัมภาษณ์คน          

ในวงการไวน์ 2) เดินสายจัดงาน Around the world in 80 sips 

ตามเมืองต่างๆ 3) สื่อโซเชียล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตาม

กว่า 300,000 คน การมีส่วนในโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งส�าคัญในการ

ท�าธุรกิจในปัจจุบัน ยิ่งยอดผู้ติดตามมากเท่าใด ยอดขายก็จะสูง

ตามด้วย ซึ่งยอดขายที่ว่าอาจจะไม่ได้มาจากแฟนเพจโดยตรง 

แต่มาจากการที่แบรนด์ถูกจดจ�า จึงส่งผลต่อยอดขาย 4) 

แอพพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน 

การวางต�าแหน่งใหม่ส่งผลให้ Bottlenotes กลายเป็นชุมชน

คนรกัไวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในสหรฐัฯ และยงัเป็นแหล่งรวมหนุม่สาววยั 

20-30 ปีที่สนใจเรื่องไวน์มากที่สุดอีกด้วย นอกจากการน�าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับไวน์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นและรส

ของไวน์ชนดิต่างๆ ศพัท์เฉพาะเก่ียวกับไวน์ วิธชีมิไวน์ วิธที�าไวน์ 

การรีววิไวน์ย่ีห้อต่างๆ ชมุชนออนไลน์แห่งน้ียังมีกระดานสนทนา

ให้ผูค้นได้เข้ามาพูดคุย ถามปัญหา ขอค�าแนะน�า หรอืแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกัน ที่ส�าคัญทางเว็บยังพัฒนาระบบที่สามารถเลือก

ไวน์ได้เหมาะสมกับรสนิยมของลูกค้า   

ส่ิงที่ดึงดูดให้คอไวน์เข้ามายัง Bottlenotes อาจเป็นด้วย      

ข้อมูลทีอ่ดัแนน่โดยเฉพาะขอ้มลูเกีย่วกบัแหลง่ไวนจ์ากทัว่โลก     

นอกจากนัน้ ยังเป็น “Wine Guide” ที่สมาชิกไว้วางใจเมื่อมี     

การแนะน�าไวน์ ที่ส�าคัญเป็นชุมชนของคนวัยมิลเลนเนียลส์ท่ี

หลงใหลไวน์ คนกลุ่มนี้ยินดีจ่ายเงินซื้อไวน์ในราคาแพงกว่า      

และปัจจัยที่ท�าให้คนกลุ่มนี้ซื้อไวน์ 75 เปอร์เซ็นต์มาจาก            

การแนะน�าของเพื่อน 

ส�าหรับผลประกอบการของ Bottlenotes แม้ไม่เปิดเผย       

รายได้แต่ทราบคร่าวๆ ว่า 46 เปอร์เซ็นต์เป็นรายได้จากโฆษณา

บนเว็บ 42 เปอร์เซ็นต์มาจากการจัดงานชมิไวน์ และ 12 เปอร์เซ็นต์

จากอี-คอมเมิร์ซที่ลูกค้าแบ่งเป็นหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มสมาชิก    

ไวน์คลบั กลุม่ลกูค้าองค์กร ไปจนถึงลกูค้าทัว่ไปและผูร่้วมกจิกรรม

ในงานมหกรรมไวน์  

จากเว็บไซต์ท�าการตลาดสินค้าไวน์ มาสู่การเป็นเว็บไซต์     

ข้อมูลเกี่ยวกับไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในสหรัฐฯ 

นอกจากทมีงานแล้ว คนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส�าเรจ็ของ Bottlenotes 

เห็นจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากอลิสสาผู้มองเห็นโอกาส           

ทางธุรกิจ จากคนรักไวน์ที่มีความรู้จ�ากัดเรื่องไวน์ เธอผงาดขึ้น

เป็นกูรูจนสามารถออกหนังสือ “Bottlenotes Guide to Wine : 

Around the World in 80 Sips” และยังเดินสายออกสื่อในฐานะ

ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ นอกจากนั้น เธอยัง         

ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอายุต�่ากว่า 30          

ที่เก่งที่สุด และ 1 ใน 100 บุคคลทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมไวน์

สหรัฐฯ กว่าจะก้าวมาสู่จุดนี้ได้ มานะอดทนอย่างเดียวไม่พอ      

จะต้องอ่านเกมออกและพลิกกลยุทธ์ เป็นธุรกิจจึงจะเดินหน้า     

ต่อไปได้ นี่คืออลิสสา ราปป์ เจ้าแม่วงการไวน์สหรัฐฯ 

Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

ธุรกิจท�ำเงิน

จำกชุมชนคนรักไวน์
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Young Money Maker
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ฟ้าใส พึ่งอุดม
Slow but Sure

หนุ่มหล่อ หุ่นเฟิร์ม กล้ามเป็นมัดๆ

ที่มักจะติดชาร์ตเทรนเนอร์ฮอตฮิต

ที่สาวๆ กรี๊ดกร๊าดตลอดเวลา

ไม่ใช่เหตุผลที่ท�าให้ต้องเปิดหน้าหนังสือสัมภาษณ์

ฟ้าใส พึ่งอุดม แห่ง Fit Junctions Studio

หากแต่เป็นเพราะบนเส้นทางเดินของเขานั้นมีอะไรน่าค้นหา

ที่จะช่วยจุดประกายไอเดียให้อย่างมากมาย
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Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto, กฤษฎา ศิลปไชย
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Interview
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โดยส่วนตัว

ผมไม่เคยคิดว่า

จะเป็นลูกจ้างในบริษัทเลย

เพราะรู้ตัวว่าเป็นไปไม่ได้

เนื่องจากว่าเรียนระบบ

โฮมสคูลมาตั้งแต่เด็ก

ไปเรียนโรงเรียนไทย

แล้วรู้สึกว่าระบบการศึกษา

ไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่

เราท�าตามที่ครูสั่งไม่ได้

ท�าตามสังคมไม่ได้

จากเด็กหนุ่มท่ีมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าจะต้องเป็นเจ้าของ

ธุรกิจ เขาท�าทุกอย่างที่จะสามารถเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์    

เพื่อให้เส้นทางไปสู่เป้าหมายของตัวเองมีความชัดเจนและไปถึง     

เรว็ยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการลองท�าธุรกจิเล็กๆ การเป็นลูกจ้างในร้าน

อาหาร และอีกหลากหลายอย่างที่ท�าได้ 

จนกระท่ังสดุท้ายเขาค้นพบธุรกจิท่ีใช่น่ันคอื Fit Junctions Studio 

ฟิตเนสเทรนนิ่งสตูดิโอ ที่เขาปลุกปั้นด้วยเงินเพียง 5 หมื่นบาท 

แน่นอนว่าใครๆ ก็อยากท�าธุรกิจแล้วร�่ารวยเร็ว แต่ส�าหรับเขา

กลับขอคิดสวนทาง ขอเดินช้าแต่ไม่หยุดเดินดีกว่า และนี่จึงเป็น

สไตล์การบริหารงานของเขา และเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของการท�า

ธุรกิจที่จะช่วยเติมเต็มความมุ่งมั่นให้กับคุณ

 

อะไรทีท่�ำให้คุณมุง่มัน่จนตัง้เป้ำว่ำต้องเป็นเจ้ำของธรุกจิตัง้แต่เดก็

โดยส่วนตัวผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นลูกจ้างในบริษัทเลย เพราะ

รูตั้วว่าเป็นไปไม่ได้ เนือ่งจากเรยีนระบบโฮมสคลูมาต้ังแต่เดก็ท�าให้

มีปัญหาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทย แล้วรู้สึกว่าระบบ        

การศึกษาของไทยไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่ เราท�าตามที่ครูสั่ง

ไม่ได้ ท�าตามสงัคมไม่ได้ ด้วยความทีเ่ราเป็นตวัของตวัเอง การเปิด

ธุรกิจท�าเองจะดีกว่า การที่เรารู้ตัวมาตั้งแต่เด็กก็เลยพยายาม           

ที่จะหาความรู้หาประสบการณ์ อาจจะด้วยผมเป็นคนชอบวางแผน

ให้ตัวเองก็เลยเดินตามความตั้งใจของตัวเอง

จังหวะที่ว่างเว้นช่วงที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ประมาณช่วงอายุ 19 

ผมได้เข้าไปคลุกคลีกับนักเล่นกล้าม เพราะเป็นคนชอบออกก�าลัง

กายมาตั้งแต่เด็ก ท�าให้ได้รู้จักนักเพาะกายมืออาชีพหลายคน         

วันหนึ่งก็ถามพี่เขาว่าวันๆ พี่ต้องเสียเวลาท�าอาหารกินเอง                

พ่ีไม่เหนื่อยเหรอ เขาก็บ่นให้ฟังว่าเหนื่อยแถมแพงอีกต่างหาก      

ออกไปนอกบ้านก็ไม่มอีะไรกิน เพราะนกักล้ามต้องกินเยอะ กินอาหาร

ที่ต่างจากคนทั่วไป เช่น เขาต้องกินข้าววันละ 4 จาน เพื่อให้ได้   

สารอาหารเยอะพอ แต่พอกินข้าว 4 จานก็ได้กับข้าวท่ีเขาไม่ต้องการ

แถมมาด้วย หรืออาหารข้างนอกบางครั้งก็ใส่น�้ามันเยอะเกินไป      

เลยคิดว่าท�าไมเราไม่ท�าอาหารให้พวกพี่เขากิน พอดีคุณแม่เปิด

โรงเรียนสอนศลิปะ มห้ีองว่างอยูห้่องหนึง่ กข็อเช่าเอามาท�าเป็นครวั 

ท�าอาหารทุกวันแล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์ว่ิงส่ง ท�าตรงนั้นได้ประมาณ

ครึ่งปี ก็มีรายได้ไม่ขาดทุน แต่รู้สึกว่าตลาดมันเล็กมาก ไม่อยาก   

จมตัวเองอยู่กับธุรกิจนี้นานเท่าไหร่ เพราะเรารู้แล้วว่ามันโตยาก      

ก็เลยเลกิไป ซ่ึงจรงิๆ นีก็่คอืโมเดลการท�าธุรกิจอาหารคลนีออนไลน์

ในวันนี้ แต่เราท�าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว  

จากนัน้กค็ดิใหม่ว่าน่าจะท�าอะไรทีต่ลาดแมสดกีว่า กท็�าแซนด์วชิ

คลีน จ�าได้ว่าท�าวันละ 50 ชิ้น ท�าเสร็จประมาณตีห้า เรียกแท็กซี่   

ไปขายที่แถวพร้อมพงศ ์เหตผุลทีเ่ลือกขายทีน่ี่กเ็พราะมองว่าตลาด

เป็นคนท�างานออฟฟิศเป็นฝรั่ง พอ 8 โมงก็ขายหมด ได้วันละ       

2,000 บาท แค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว  

ผมเป็นคนที่วางแผนให้ตัวเองตลอดเวลา พอท�าแซนด์วิชสักพัก 

ก็คดิว่าถ้าอยากจะท�าธุรกิจทีใ่หญ่กว่านีต้้องเรียนรูเ้พิม่ เลยไปสมคัร

เป็นลูกมือร้านพิซซ่าอิตาเลียนแท้ เพราะอยากลองเป็นลูกจ้างดู     

จะได้ไปเรียนรู้การจัดการว่าเขาท�ากันอย่างไร คือจะดูดความรู้     

การท�าธุรกิจของเขา ท�าตั้งแต่สับกระเทียม นวดแป้ง เป็นเบ๊ท�างาน

ในครัว ได้เงินเดือน 3,000 บาท พอดีตอนนั้นเรือส�าราญอเมริกา

ประกาศรับสมัครพนกังานในเรือ ผมกเ็ขยีนประวตัปิลอมสมัครผ่าน

เอเยนซี่ไป แต่ว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ ท�าอาหารเป็น ที่สมัครไป

เพราะรู้สึกว่าเราอยู่ในฐานะนักธุรกิจ SME เป็นวันแมนโชว์มาก     

เป็นทั้งกุ๊ก มาร์เก็ตต้ิง บัญชีเอง ดูแล้วจะโตยากมากเลยอยากไป

ท�างานหาประสบการณ์ พอได้ก็บินไปอเมริกา ไปเป็นเบ๊ในเรือ        

แต่เรือส�าราญนีล่้องไปประมาณ 21 ประเทศ 50 เมอืง มนัคุม้ค่ามาก 

ได้ประสบการณ์กลับมาหลายอย่างมาก ต้ังแต่เรือ่งการบรหิารจดัการ 

ได้รู้ช่องโหว่ของบริษัทใหญ่ๆ กลับมาตอนนั้นอายุ 21 ปี รู้สึกเลยว่า

เราเปลี่ยนไป ขณะที่เพื่อนๆ ยังเรียนมหาวิทยาลัยปี 3 ปี 4 แต่เรา

ไปเที่ยวไปท�างานท่ัวโลก แต่พอกลับมาก็เคว้งสักพักจนแม่บอกว่า

ลกูยงัไม่จบปรญิญาตรีนะ ไปเรยีนมัย้ กเ็ลยสอบทนุได้ไปนวิซแีลนด์ 

เรียนด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตอนนั้น    

ก็คิดว่าอย่างน้อยได้ไปต่างประเทศจะได้ไปท�างาน เรียนอะไรก็ได้

ไม่ส�าคัญ   

พอไปถงึนิวซีแลนด์ปุบ๊อย่างแรกกไ็ปหางานท�าก่อนเลย กไ็ปเป็น

บ๋อยร้านอาหารญี่ปุ่น ตั้งใจเลยว่าจะสะสมประสบการณ์ ตอนนั้น   
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ถ้าเปรียบ

Fit Junctions เป็นคน

ผมอยากเป็น

คนที่มีอิทธิพลที่สุดในสาขานี้ 

เพราะ Value ตรงนี้เยอะ

ผมรู้สึกว่าตรงนี้

เป็น Passion ที่อยากท�า

ปี 1 ได้นักเรียนดีเด่น รางวัลเยอะมาก แล้วด้วยคุณแม่เปิดโรงเรียน

สอนศิลปะเราก็พอมีความรู้ด้านน้ีว่างๆ เลยลองท�างานศิลปะ       

พวกโมเดลลง YouTube ปรากฏว่าฝร่ังมาเห็นถามกันเยอะว่า          

จะท�าขายมั้ย ก็เลยลาออกจากงานร้านอาหารญี่ปุ่น มาเปิดสตูดิโอ

ท�างานศิลปะที่หอพัก ปรากฏว่าเกรดตกฮวบฮาบ ครูถามว่าเป็น

อะไร กบ็อกครูไปว่าผมไม่ได้มาเรยีนเพือ่ทีจ่ะเอาใบปรญิญาไปสมคัร

งานแน่นอน ขอแค่ไม่ตกเป็นพอ สดุท้ายกผ่็าน เรยีนแค่ 3 ปี จบมาปุบ๊

สตูดิโอศิลปะก็โตเลย เราท�าต้ังแต่ปี 2 ก็ขายผ่านออนไลน์ส่งไป

อเมริกา อังกฤษ 

จากสตดูโิอศิลปะมาเป็นสตดูโิอฟิตเนสได้อย่างไร

พอย้ายกลบัมาเมอืงไทยปี พ.ศ.2555 มเีงินประมาณ 5 หมืน่บาท 

ก็มาเปิดสตูดิโอท�างานศิลปะมีลูกจ้างประมาณ 4-5 คน ท�ามา       

สกัพักหนึง่กเ็ริม่กลับมาออกก�าลงักาย ตอนน้ันมีไอโฟน 3 เครือ่งแรก 

พอออกก�าลังกายก็เอามาโพสต์ลงอินสตาแกรมของตัวเอง เขียน

เหมือนเป็นไดอารี่ ก็เหมือนกับตอนที่เริ่มต้นโพสต์งานศิลปะลงบน

ยูทูบ ปรากฏว่ามีคนมาตามอ่าน จากที่มีคนมาตามประมาณ       

200-300 คน ก็เพิ่มมาเป็น 1,000 กว่าคน เริ่มมีคนมาถาม             

เขียนบล็อกหรือเปล่า เปิดสอนมั้ย เลยลองเปิดสอน ขณะเดียวกัน

ก็ท�าคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการออกก�าลังกายขึ้นมาจริงจัง           

กลายเป็นธุรกิจ Content Creator ท�าบล็อกเสร็จลิงก์ไปเฟซบุ๊ก 

กับอินสตาแกรม 

ช่วงแรกไปใช้ฟิตเนสของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนนั้น      

เขาให้คนนอกเข้าไปเล่นได้ เราก็เอาลูกค้าไปสอนที่นั่น จนเขาออก

กฎระเบียบใหม่ว่าไม่ให้คนนอกเข้าไปใช้ ผมเริ่มคิดจะท�าตรงนี้      

จริงจังดีมั้ย เนื่องจากรายได้ต่อช่ัวโมงค่อนข้างดีกว่าการท�างาน

ศิลปะ ตอนนั้นงานศิลปะมันขายตลาดต่างประเทศ ค่าเงินช่วงนั้น

ตกรายได้ก็ตกตามไปด้วย แถมยังมีปัญหาสุขภาพปอดเป็นสี          

ผมเลยเปลี่ยน เอาห้องเล็กๆ ที่ท�าสตูดิโอ มาท�าเป็นห้องส�าหรับ    

สอนฟิตเนสแทน ตอนเปิด Fit Junctions Studio ตอนนั้นมีเงิน      

อยู่นิดหนึ่งก็ไปซื้ออุปกรณ์เล็กๆ มาวาง ลูกค้าคนแรกถามว่ามีแค่นี้

จะสอนอะไรพี่ได้ ก็บอกไปว่า ผมไม่ได้จะเปิดฟิตเนสหรูๆ แต่มา

เพื่อสอนพี่ ถ้าผมมีแค่นี้แล้วสอนพ่ีได้ พี่มีแค่น้ีก็เล่นได้เหมือนกัน 

ปรากฏว่าลูกค้าซื้อต่อเลย 6 เดือน

คุณก�าลงัสร้าง Storytelling ของธรุกจิผ่านคอนเทนต์ออนไลน์

 คอืการทีไ่ด้ท�างานศิลปะขายผ่านออนไลน์ โพสต์ลงยทูบู ท�าให้

ผมเรียนรู้ว่า อ๋อ! การท่ีเราเป็นฝ่ายให้ก่อน จะท�าให้คนสนใจมากกว่า 

ผมเรยีนรูว่้าแพตเทร์ินของคนทีเ่ข้ามาเสพโซเชยีลมเีดยีนัน้เขาไม่ได้

ชอบดูโปรดักต์ แต่คนชอบท่ีจะได้เห็น Process ถ้าอวดโปรดักต์

อย่างเดียว คนก็เบื่อ ผมรู้เนื่องจากว่าเราก็เป็นคนเสพ สมมุติ        

งานศิลปะชิ้นหนึ่ง คนอื่นจะโพสต์อวดงาน แต่ผมจะอวดเบื้องหลัง

การท�างาน ท�าให้คนดเูหน็ว่างานศิลปะช้ินน้ันมกีระบวนการท�างาน

อย่างไร ซึ่งการที่ผมท�าอย่างนี้ ท�าให้คนซื้องานเรา ตอนนั้นคิวงาน

ยาวเป็นปีเลย นี่คือ Business Model ที่ดี ให้เราเป็นครูก่อนแล้วคน

ค่อยมาซื้อของเรา 

ส�าหรับคอนเทนต์ออนไลน์ที่ท�าปัจจุบันจะผูกกับ Fit Junctions 

Studio เป็นตัวโปรโมต เป็นของฟรีที่เราท�า หมายความว่าผมลงทุน

จ้างโปรดกัชัน่ อปุกรณ์ถ่ายท�ารายการ ดงันัน้ เหมอืนเราซ้ือรายการ

ให้ตัวเอง ขยันหน่อยเราก็ได้คนดูมาก เราก็โตตลอด ฉะนั้น 

คอนเทนต์ออนไลน์ไม่ใช่ธุรกิจ แต่ออนไลน์เป็นแค่มาร์เก็ตต้ิง         

เซกเมนต์หนึ่งของ Fit Junctions ซึ่งลูกค้าเราจะมาจากโซเชียล 

มีเดียเยอะมาก เราท�ารายการตอนใหม่ปุ๊บก็ซื้อโฆษณาเฟซบุ๊ก      

เพื่อให้กระจาย เช่น สมมุติรายการกินบุฟเฟต์ยังไงไม่ให้อ้วน เราก็

จะซ้ือโฆษณาในกลุม่คนท่ีชอบกิน พอเขาอ่านไปเรือ่ยๆ ก็จะเห็นว่า

มันสอนออกก�าลังกายด้วย ก็มาสอบถามเรา นี่คือวิธีการการท�า

ตลาดผ่านออนไลน์ของเรา

นยิามของ Fi Junctions Studio คืออะไร

เราไม่ได้วางตวัเองเป็นฟิตเนส แต่วางตวัเองเป็นตวิเตอร์ คณุมา

หาเราเพื่อมาเรียนและในชั่วโมงเรียนก็ได้ออกก�าลังกายด้วย แต่ถ้า

หมดคอร์สแล้วคุณต้องหาท่ีออกก�าลงักายเองหรือจะต่อคอร์สกบัเรา       

ก็แล้วแต่ ดังนั้น ผมไม่เคยมองว่าฟิตเนสเป็นคู่แข่งขัน เพราะว่า     

แค่ในย่านนี้ก็มีฟิตเนสเป็น 10 แห่งแล้ว แต่เราอยู่ได้ และลูกค้าเรา      

ครึ่งหนึ่งก็เป็นลูกค้าฟิตเนสอื่น ซึ่งตรงนี้เราอยู่คนละส่วนกัน คู่แข่ง

ของเราจะเป็นบริษัทใหญ่ๆ แค่บางเซอร์วิส เช่น การออกแบบ

โปรแกรมออกก�าลังกาย (Personal Training Service) แต่เรื่อง

ฟิตเนสเราไม่แข่ง 

การลงทุนของฟิตเนสส่วนใหญ่ลงทุนท่ีอปุกรณ์กบัความสะดวกสบาย 

แต่ผมกลับไปลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรกับคอนเทนต์ที่จะ      

เผยแพร่ออกไปทางออนไลน์ นี่คือความแตกต่าง ธุรกิจน้ีไม่ได้       

ใช้เงินกู้เลย เริ่มต้นจาก 5 หมื่นบาท ผมมองตึกนี้เก่ามาก เคยนึก

อยากท�าหรูๆ ดีๆ มีห้องน�้าให้ลูกค้าใช้ แต่พอคิดว่าต้องกู้เงิน แค่นี้

กเ็ลกิเลย สูเ้อาเงนิทีม่ใีห้คนของเราไปเรียนเพิม่ดีกว่าเพือ่ให้เขากลบัมา

ช่วยงานต่อ เราลงทนุทีก่ารศึกษาของคน ส่งสตาฟฟ์ไปเรียน มากกว่า

ความหรูหราของสถานที่ เป้าหมายผมคืออาจารย์ติวเตอร์ ขอให้

ความรู้ทีถู่กต้องกับคณุ แค่นีก็้แฮปป้ีแล้ว อันนีเ้ป็นจดุหนึง่ทีต่่างจาก

การท�าธรุกจิของคนอืน่ คอืไม่ได้ขายสถานทีห่ร ูหรอืความสะดวกสบาย

อะไรมากมายเราใช้ค�าว่ามาเรยีน อนันีเ้ป็นนยิามของ Fit Junctions 

Studio

ส่วนคอร์สเรียนค่อนข้าง Customize ได้ จะลดความอ้วน หรือ

เพิ่มกล้าม ที่เคยเจอคือลูกจะสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยแม่ก็พาลูก

มาเรียน คณุแม่อยากให้น้องวิดพืน้ได้ เป็นต้น เนือ่งจากบคุลากรเรา

หลากหลายเราก็เลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้  

คุณโฟกสัตลาดของ Fit Junctions Studio ไว้อย่างไร

ด้วยความที่เราขายความรู้ คนที่เข้ามาต้องการความรู้ไม่ได้

ต้องการความหรูหรา ในปีแรกมีนักเรียนระดับเจ้าของกิจการ       

ค่อนข้างใหญ่ ขบัรถหรมูากเข้ามาหาเรา คนทีเ่ข้าใจตรงนีจ้รงิๆ จะ

ไม่บ่นสักค�า แต่คนที่ไม่เข้าใจตรงนี้เรามองว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าเรา ซึ่ง

อันน้ีผมเรียนรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการท�างาน เขาบอกว่า

จะมีลูกค้าอยู่ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ท�าให้เราหนักใจมากแต่จ่ายเงินเรา

น้อยมาก ขณะที่ลูกค้า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ท�าให้เราหนักใจเลยแล้ว

ได้เงินด้วย ฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจลูกค้า 20 เปอร์เซ็นต์นั้น แต่ควร

มาโฟกัสที่ลูกค้า 80 เปอร์เซ็นต์มากกว่าว่าจะท�ายังไงให้คนกลุ่มนี้

เข้ามาเป็นลกูค้าเรามากขึน้ แต่ก่อนผมเคยงกอยากได้ลกูค้าเยอะๆ 
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ทั้งตลาดบน กลาง ล่าง พอท�าอย่างนี้แล้วปรากฏว่า Value           

ของบริษทังงว่าคุณจะอยูต่รงไหนกนัแน่ แต่พอมาดสูถานทีแ่ล้วยงักบั

โลว์มาร์เกต็ (Low Market) คอืมาแอบอยูต่กึเก่าๆ เลยคิดว่าการอพั

สถานทีไ่ม่ได้เป็นการอพั Value เพราะเราขายความรู ้พนกังานต้อนรับ

เราก็ไม่โปร แต่ท่ีโปรคือเข้ามาแล้วพนักงานเราสามารถบอกได้ว่า 

คุณนอนท่านี้ใช่มั้ยถึงได้เมื่อยตรงนี้ สิ่งนี้เป็นอะไรที่ลูกค้ารู้สึกว้าว! 

แก้ปัญหาให้เขาได้จริง เช่น มีลูกค้าเด็กที่พ่อแม่จ่ายเงินมา น้องนั่ง

เล่นเกมเยอะมากเลยนั่งหลังค่อม อยากให้เล่นกีฬาและมีความ 

มั่นใจในตนเอง มีบุคลิกที่ดีขึ้น เราก็คุยกันรู้เรื่อง เขาเห็นว่าใส่ใจ 

เขากม็องข้ามเรือ่งสถานท่ีความหรหูรา แต่เขามาซือ้ความรู ้พอเป็น

อย่างนี้มาร์เก็ตติ้งเราก็เทไปที่ตรงนี้อย่างเดียว ชัดเจนมากขึ้น

2 ปีทีผ่่านมาคุณเจอปัญหาการท�าธุรกจิอะไรบ้าง 

เนื่องจากผมเล่นยูโดมาตั้งแต่อายุ 16 ปี คติของยูโดคือ เดินช้า

แต่ไม่หยุดเดินและไม่วิ่ง ฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องการรวยเร็ว ไม่คิดว่า

จะต้องลงทนุแล้วได้ก�าไรสงูๆ จงึไม่ค่อยมีปัญหาเรือ่งการเดนิพลาด 

เจอแค่อุปสรรคก็ค่อยๆ แก้กันไป จากธุรกิจที่เคยท�ามาตั้งแต่อายุ 

19 ปีไม่มธีรุกิจไหนท่ีเริม่ต้นด้วยเงินเกิน 5 หม่ืนบาท ด้วยความทีเ่รา

เริ่มเล็ก ใช้แรงตัวเอง มันคืนทุนเร็ว บางคนท�าธุรกิจอาจจะเริ่มท่ี    

5 หมืน่บาทเหมือนกนั แต่ไม่ได้ลงแรงเยอะขนาดทีผ่มท�า ผมท�างาน

ทั้งวันทั้งคืน เขาเลยคิดว่าเงิน 5 หมื่นบาทนี้คืนทุนยาก แต่เราคิด

ใหม่ว่าชั่วโมงหนึ่งที่เราท�าไป เราท�าเยอะมาก พอเราคิดอย่างนี้     

จะไม่มีวันขาดทุนเพราะมันจะคืนทุนต้ังแต่ 2 เดือนแรกที่ท�าแล้ว 

ช่วงแรกผมสอนเองวันละ 10 ชั่วโมง 6 วัน จันทร์-เสาร์ วันอาทิตย์

สอน 2 ชั่วโมง คือไม่มีวันหยุดเลยเหนื่อยมาก เลยคิดว่าถ้ามีเราอีก 

3 คนจะดีขึ้น เลยจ้างเทรนเนอร์มาช่วยซึ่งตอนนี้กลายเป็นมือซ้าย

มือขวาเราในการบริหารงาน คือผมเป็นคนท�าธุรกิจแบบไม่ลงทุน 

ไม่กู้เงิน เน่ืองจากเราเริ่มมาจากเล็กมาก พอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง      

5 หมื่นบาททาสีห้องใหม่ เก็บได้อีกแสนหนึ่งซื้ออุปกรณ์เพิ่ม แล้วก็

ประกาศรับคนเพิ่ม ก็กลายเป็นห้องที่ขยายใหญ่กว่าเดิม ผมอาจจะ

ไม่ได้รวยเงิน แต่รวยความสุข ท�างานแล้วมีความสุขมาก ภาพ       

ที่นักเรียนเคยเป็นโรคอ้วน แล้วมาหาเราจนเขาลดความอ้วนลงได้ 

เราร้องไห้กับเขา เราตื้นตันใจ งานที่ซื่อสัตย์กับคนและลูกค้ามีค่า

มากกว่าเงินส�าหรับผม 

การที่ผมเรียนโฮมสคูล แล้วไปเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ 

หลายคนอาจมองว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งในชีวิตคือไม่ค่อยมีเพ่ือน      

ไม่มคีอนเนก็ชนัในการช่วยเหลอืสนบัสนนุกนั แต่ด้วยความทีเ่ป้าหมาย

ของผมคอืไม่อยากร�า่รวยอะไรขนาดนัน้ เลยคิดว่าคอนเนก็ชนัไม่ได้

ส�าคัญมาก เราท�างานด้วยความตรงไปตรงมาถ้าต้องไปเสแสร้ง    

เพื่อให้ได้คอนเน็กชันผมก็คงไม่ท�า อาจจะพูดได้ว่าผมมีอุดมคติ     

กับเรื่องนี้พอสมควร  

คุณได้บทเรยีนอะไรบ้างจากการท�าธุรกจิ 

 ในเชิงการบริหาร ผมก็ได้บทเรียนส�าคัญๆ คือมีอยู่ช่วงหนึ่ง    

ผมอยากจะถอยออกไปลยุธรุกิจอืน่ คดิว่า Fit Junctions จะสามารถ

เดินต่อไปได้โดยไม่มีผม ปรากฏว่าช่วงนั้นตกต�่ามาก แม้ว่ายอด    

รายได้จะยงัดอียู ่แต่สิง่ทีต่กต�า่คอืฟิลลิง่ของบรษิทั ท�าให้คนท�างาน

ไม่สนุกเนื่องจากว่าพอผมถอยตัวเองออกไป สปิริตมันหายไปด้วย 

ตอนนั้นเป็นบทเรียนในการท�าธุรกิจ เราไม่สามารถปล่อยให้ธุรกิจ

เราด�าเนนิไปได้โดยทีเ่ราไม่อยู ่ผมก็กลับมาสัญญากันใหม่ มีเวร์ิกช็อป 

อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ฟิลลิ่งบริษัทกลับมาดีเหมือนเดิม พอผม

กลับมาท�างานปุ๊บยอดรายได้ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่า     

ที่จริงแล้วผมเลือกธุรกิจนี้เพราะมันมีสปิริต

จรงิๆ ผมมองว่า อยากจะเป็นเหมอืนบรษิทัใหญ่ๆ ทีไ่ม่มคี�าว่าบคุคล

แต่เป็นนติบิคุคล ไม่เคยคดิว่าการท�าธรุกจิจะต้องท�างานตลอดชวีติ 

ถึงจุดหนึ่งอยากจะรีไทร์ตัวเอง อาจจะหาทางออก ค่อยๆ ถอยไป

เรื่อยๆ อีก 10 ปี พนักงานที่ท�ากับเรามานานอาจจะขึ้นมาแทนก็ได้ 

คุณวางแผนทางธรุกจิข้ันต่อไปอย่างไรบ้าง

ตอนนี้ Fit Junctions Studio มี 2 สาขาคือ พญาไทพลาซ่า และ

ที่อุดมสุข ธุรกิจแรกที่ท�าก็คิดว่าเป็นการเรียนรู้ตลอด จนวันนี้ยัง   

ไม่คิดว่าตัวเองประสบความส�าเร็จ แต่ก็มีแผนต่อไปที่คิดเอาไว้คือ

การขยายสูอ่าเซยีน เดอืนทีแ่ล้วได้รบัคดัเลอืกไปรบัรางวลัทีส่งิคโปร์

เป็นรางวัลเกี่ยวกับการท�าสื่อ ไปถึงผมก็ไปคุยกับโลคัล (Local)       

ที่นั่นทันที เพราะเราไม่อยากอยู่ในไทยแล้ว ดังนั้น Fit Junctions 

Studio คงไม่ได้ขยายในลักษณะเปิดสาขาใหม่เร็วๆ น้ี ผมไม่ได้   

บอกว่าตลาดไม่ดี หรือกลัว แต่คิดว่าไปมองตลาดใหญ่กว่านี้ดีกว่า 

ในเชิงคอนเทนต์ออนไลน์ จริงๆ ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างประสบ

ความส�าเร็จ คือจากตอนท�าแรกๆ คิดว่าท�ายังไงให้มีคน Follow 

เป็นหลักแสนคน แต่ตอนนี้ผมมี Follower อินสตาแกรม 1.4 แสน

คน ยูทูบอีก 1.1 แสนคน เฟซบุ๊ก 1.3 แสนคน ซึ่งรวมกัน 3-4 แสน

คน ผมรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรออกไปหนึ่งค�า คนก็เอาไปแชร์ต่อ ตรงนี้

น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ Fit Junctions ประสบความส�าเร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการเป็นผู้น�าสื่อด้านนี้ ซึ่งเชื่อว่าอีก 3-4 ปีเราสามารถเทิร์น        

จากตรงนีเ้ป็นเงนิมากขึน้ เช่น มีแบรนด์มาสนับสนนุ ก็จะเปิดบริษทั 

Fit Junctions Media ขึน้มาก็ได้ ตอนนีก็้คดิไว้แล้วว่าจะมีอะไรบ้าง 

ยกตัวอย่าง ปีที่แล้วเราท�ารายการ Fit EZEZ กับ Work out with me 

ในช่อง Fitjunctions ในยูทูบ ที่ให้คนดูแล้วออกก�าลังกายซึ่ง             

ในท้ายรายการก็จะขาย Fit Junctions Studio ปีนี้เราก็คิดว่าจะท�า

รายการใหม่ขึ้นมา แล้วเป็นรายการที่มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ       

ตอนนี้ก็เริ่มเขียนบทความเป็นสองภาษาเรียบร้อยเพื่อจะขยาย       

ออกสู่ต่างประเทศ เพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่า การแข่งขันอยู่ที่   

คอนเทนต์ ผมยอมให้คนอื่นมี 10 สาขา แต่คนอื่นจะมีคอนเทนต์

แข็งแรงนั้นยอมไม่ได้ ตรงนี้ผมมองเลยว่า ถ้าเปรียบ Fit Junctions 

เป็นคน ผมอยากเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดในสาขานี้ เพราะ Value 

ตรงนี้เยอะ ผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็น Passion ที่อยากท�า

นอกจากนี้ ก็มีงานอื่นที่หลากหลายมาก คือเนื่องจากครอบครัว

ผมเป็นนกัการศกึษาหมด มเีปิดท�าขนมหุน้กบัน้องสาว ขายออนไลน์

และทีส่ยามพารากอน คอืน้องสาวท�าโรงเรยีนสอนท�าขนม น้องชาย

สอนเต้น เลยคิดว่าทั้งหมดเรามี Fit Junctions, Food Junctions 

คือมีอะไรให้ท�าเยอะ จนเรามามองธุรกิจตรงนี้ว่ามันเป็นอะไร        

แค่เล็กๆ ที่คงไม่ต้องโตก็ได้ แต่ท่ีขยายคือขยายอะไรไปในส่วนที่

เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น 

คุณมคี�าแนะน�าอะไรให้กบัคนรุน่ใหม่ทีก่�าลงัคิดจะท�าธรุกจิบ้าง

ท่ีผมอยากจะแนะน�าเด็กรุ่นใหม่ๆ คือ ควรจะหางานท�าระหว่าง

เรียน เด็กไทยมีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าระหว่างที่เรียนไม่ค่อยท�างาน

กัน เรียนจบแล้วก็ค่อยมาเริ่มทักษะการใช้ชีวิตใหม่ ด้วยความที่

ท�างานมาตั้งแต่ตอนอายุ 19 ปี ผมรู้เลยว่าถ้าไม่เคยท�างานมาก่อน

ท�าตรงนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน อยากบอกว่าเด็กไทยที่อยากท�า            

ธุรกิจเอง ให้ลองเป็นลูกจ้างระหว่างเรียน อีกข้อท่ีเราเจอกับ            

คนรุ่นใหม่คอืท�างานไม่ค่อยเป็น ส่งประวัตมิายงัท�าไม่เป็นเลยอะไร

ไม่รู้ ซึ่งตรงนี้เราไปหาข้อมูลเองก็ได้ พรีเซ้นต์ตัวเองยังไงให้             

คนจ้างเรา ส่ิงนี้เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ควรเรียนรู้ เนื่องจากเดี๋ยวน้ี   

คน Gen Y เขาอาจจะคิดว่าจะท�าอะไรก็ตามจะต้องรวยเร็ว           

ซึ่งสมมุติตอนนี้เขาอายุ 16-18 ปี อีก 3-4 ปี เศรษฐกิจโลกจะเป็น

อย่างตอนน้ีหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพราะค�าว่า       

ง่ายไม่มี 

เนื่องจากผมเล่นยูโด

มาตั้งแต่อายุ 16 ปี คติของยูโดคือ

เดินช้าแต่ไม่หยุดเดินและไม่วิ่ง

ฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องการรวยเร็ว

ไม่คิดว่าจะต้องลงทุนแล้วได้ก�าไรสูงๆ

จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเดินพลาด

เจอแค่อุปสรรคก็ค่อยๆ แก้กันไป
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ทัง้นีใ้นระยะแรก Crowdfunding ส่วนใหญ่

จะมุง่เน้นในรปูแบบของการบริจาค และการให้

ของรางวัลตอบแทน โดยผู้ร่วมลงทุนไม่หวังผล

ตอบแทนหรือผลตอบแทนไม่ใช่ในรูปตัวเงิน      

จึงมีความเสี่ยงต�่า แต่เมื่อ Crowdfunding       

เริม่เป็นทีน่ยิมมากขึน้ จึงมีการพฒันาสูก่ารออก

หุ้นและการกู้ยืม ซึ่งในต่างประเทศนั้นได้มีการ

สนับสนุนให้ SME และ Startup ระดมทุนผ่าน

ตลาดทุนโดยการใช้ Crowdfunding เพื่อสร้าง

การเตบิโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) 

ดังนั้น Crowdfunding ประเภทนี้จึงถือว่ามี

ความเส่ียงส�าหรับนักลงทุน เข้าข่ายเป็นการ

เสนอขายตราสารทนุ-หนี ้จึงอยูภ่ายใต้การก�ากับ

ดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย           

รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวว่า หาก

ถามว่าความกลัวของ ก.ล.ต.คอือะไร ความกลัว

ของ ก.ล.ต.คือความน่าเชื่อถือ ผู้ที่เข้ามาท�า 

Internet Portal นี้จะต้องเป็นคนที่มีความ        

น่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง 

“ปกติใครทีต้่องการระดมเงนิจากประชาชน 

โดยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ ก.ล.ต.ก็ต้องเป็นคน

อนุญาต ดังนั้น Crowdfunding ประเภท          

ที่เก่ียวกับการออกหุ้น ก.ล.ต.ก็จะเข้าไปดูแล 

โดยคนที่ท�า Portal จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ 

ตามที่เราก�าหนดไว้และมาขึ้นทะเบียนกับเรา 

เพราะ Portal เป็นที่ที่ให้คนต้องการเงินกับคน

ท่ีพร้อมจะให้เงินมาเจอกัน ฉะนั้นคนที่มาท�า 

Portal ได้จะต้องมกีารคดัเลอืกลกูค้าระดบัหนึง่ 

ขณะเดียวกันก็มีช่องทางในการสื่อสารกับคน   

ที่เป็นนักลงทุนอีกระดับหนึ่งด้วย เนื่องจากการ

ระดมทุนผ่าน Crowdfunding จะเป็นธุรกิจ     

ทีย่งัไม่ได้ต้องการระดมทนุเป็นวงกว้างเอาบรษิทั

เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เราเลยพยายามท�า        

เรือ่งน้ีให้แล้วถ้าคุณเข้าฟอร์มนีก็้จะได้รบัยกเว้น

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ ก.ล.ต.”

ทั้งนี้ท้ังนั้น ในส่วนของหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ 

รพีอธิบายให้เห็นภาพว่า ก.ล.ต.เป็นห่วงทั้งใน 

2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ระดมลงทุน และผู้ลงทุน 

โดยส่วนของผู้ระดมลงทุน มีการจ�ากัดเอาไว้ว่า 

ถ้าเป็นรายย่อยระดมทุนได้ไม่เกิน 40 ล้านบาท    

โดยในปีแรกไม่เกิน 20 ล้านบาท ขณะเดียวกัน

รายย่อยทีต้่องการจะลงทนุ จะจ�ากัดความเสีย่ง

ด้วยการลงทนุได้รายละไม่เกนิ 5 หมืน่บาทต่อบรษิทั 

โดยทัง้ปีลงทุนได้ไม่เกนิ 5 แสนบาท เพือ่เป็นการ

จ�ากัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็น

ผู้ลงทุนสถาบัน เป็น VC ก็จะไม่มีข้อจ�ากัด 

“ถ้าเป็นกรณีท่ีจะต้องเอาเข้าตลาดหรอืขายหุ้น

ก็จะมีภาระเยอะในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล      

สอบบัญชี ตัวธุรกิจเองก็ต้องมีกรรมการอิสระ

เตม็ไปหมด ซ่ึงเหล่านีเ้ป็นคอสท์ท่ีสงูมากส�าหรบั 

SME ซึ่งคงไม่เหมาะกัน ถ้ามาผ่านกระบวนการ 

Crowdfunding เราจะยกเว้นเกณฑ์ท่ียากๆ ให้ 

มองว่าเป็นการสนับสนุนก็ว่าได้ ซึ่งปรากฏว่า

เมือ่ ก.ล.ต.ออกเกณฑ์ ม ีInternet Portal สนใจ 

10 ราย และมี 3-4 รายที่น่าจะไปท�าธุรกิจ       

ต่อยอดขึ้นมาได้”

ส�าหรับ VC ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นระยะ

ยาวอกีแหล่งนัน้ ทาง ก.ล.ต.จะมองประเดน็กลับ

ข้างจาก Crowdfunding กล่าวคอื จะท�าอย่างไร

ให้ SME ทั้งหลายถ้าต้องการเงินจาก VC ควร

จะต้องปรบัตวัอย่างไร ซึง่โดยธรรมชาต ิVC คง

อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารในลักษณะ

มืออาชีพ เป็นพี่เลี้ยง SME ให้เติบโตไปเรื่อยๆ 

เป็นการเตรยีมความพร้อมให้ SME เพือ่เข้าตลาด

หลักทรัพย์ฯ เพื่อที่ VC เองก็จะได้ Exit ตัวเอง

ออกไปได้ ฉะนัน้ VC จงึมคีวามส�าคญัซึง่ ก.ล.ต.   

ก็อยากสนับสนุน

“ตอนนี้มีความพยายามที่จะให้ VC ได้รับ

การสนับสนุนเร่ืองภาษีจากภาครัฐ เราไม่ได้

บงัคบัว่า VC ทัง้หมดจะมาอยู่ภายใต้เรา แต่เรา

บอกว่าถ้าใครมาขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต.ก็จะได้

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ฉะนั้นคนกลุ่มนี้     

ก็จะได้รายงานข้อมูลให้ ก.ล.ต. สรรพากรก็จะ

ได้มีข้อมูลด้วย แต่อาจจะต้องไปลงในธุรกิจ     

ที่ก�าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยี งาน

สร้างสรรค์ สิง่ทีพ่ยายามท�าอีกอย่างคอื จะท�าอย่างไร

ให้เกิดฟอรั่มที่คนอยากได้เงินโดยเฉพาะธุรกิจ 

มาเจอกบัคนทีเ่ป็นมาร์เกต็โปรเฟสชัน่แนล และ

นักลงทุน เราต้องเข้าใจว่า Startup ไม่ได้มีการ

ท�าธรุกจิแบบเดมิ การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

ผลตอบแทนเป็นแบบใหม่ ไอเดียคือจะจัดให้มี

ฟอรั่มของคนที่ท�าพวกนี้เยอะๆ แล้วมาลองเล่า

ให้คนทีอ่ยูใ่นตลาดทนุหรอืพวกเป็นวาณชิธนากร

ฟัง ซ่ึงถ้าเขาเข้าใจ เริ่มซักว่าธุรกิจของคุณ        

จะโตไปอย่างไร คนพวกนีก้จ็ะเป็นคนทีเ่อาของ

พวกนีไ้ปเซลส์ให้กบันกัลงทุนในทีส่ดุ มนัคอืการ

ท�ายังไงปิด Gap ของความเข้าใจด้วย”

สุดท้ายนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต.ยังฝากทิ้งท้าย

ถึง SME ด้วยว่า ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า 

คงไม่มใีครจะเอาเงนิมาให้ง่ายๆ สิง่ทีธ่รุกจิขาย

คอืขายอนาคต ไม่ได้ขายปัจจบุนั ทีว่่าขายอนาคต

คอืขายแผนงานว่าจะเป็นอย่างไร จะเติบโตแบบ

ก้าวกระโดดอย่างไร แตกต่างจากคนอืน่อย่างไร 

รวมถึงจะสร้าง Value Add เพื่อให้คนเอาเงิน

มาใส่ได้อย่างไร ในอีกด้านหนึ่งคนที่จะเอาเงิน

มาใส่ หรือมาซื้อของเหล่านี้ก็ต้องมีความมั่นใจ

ระดับหน่ึงในเรื่องการบริหารจัดการ ดังน้ัน         

กต้็องเตรียมพร้อมเร่ืองระบบการบริหารจดัการ 

ตัง้แต่การจดัท�าบญัช ีควบคุมการใช้จ่าย รายได้ 

และท้ายที่สุดแล้วต้องสร้างโครงสร้างบริษัท      

มารองรับด้วย ฉะนั้นต้องคิดหลายด้านไม่ใช ่    

แค่บอกว่ามี Business Model อย่างเดียวแล้ว

จะเติบโตได้ 

รพี สุจริตกุล
ก.ล.ต.กับภารกิจการระดมทุนรูปแบบใหม่

ช่วงนี้หลายคนคงได้ยินค�า Crowdfunding

หรือการระดมทุนจากมวลชน ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างไม่มากก็น้อย

เพราะนี่คือช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่

ที่จะใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจของ SME

ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้
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@teerada
pastellato.piccolo@gmail.com

“เราชอบงานศลิปะและงานแฮนด์เมดอยูแ่ล้ว อย่างช่วงปิดเทอมกท็�างานผ้าขาย แต่เมือ่

เรยีนจบ พอมเีวลาว่างมากขึน้ก็อยากท�าอะไรทีช่อบควบคูไ่ปกับงานเภสชัด้วย แต่เพราะ

ชอบงานศิลปะเลยให้เวลากับงานนี้มากกว่า โดยจุดเริ่มของการปั้นตุ๊กตาดินขาย      

เกิดจากตอนฝึกงานเราเห็นตุ๊กตาดินที่พี่ๆ ส่ังมาจากเกาหลีแล้วชอบและคิดว่า       

น่าจะปั้นได้ จึงศึกษาว่าปั้นด้วยดินอะไรและเรียนรู้วิธีการปั้นจากยูทูบและหนังสือ

สอนปั้นของญี่ปุ่น เมื่อปั้นเป็นก็ปั้นตุ๊กตาให้เป็นของขวัญคนอื่น รวมทั้งปั้นเล่น          

เป็นตุ๊กตารูปดาราญี่ปุ่น ดาราไทย และถ่ายภาพโพสต์ลงอินสตาแกรม เมื่อมีคนเห็น 

คนชอบก็เกิดการบอกต่อ เราก็เริ่มมีลูกค้าจากตรงนี้ โดยผลงานที่ท�าให้คนรู้จักคือ        

ตุ๊กตาปั้นรูปณเดชน์และญาญ่า”

ตุ๊กตาปั้นของหยกนั้น ไซส์ปกติจะสูง 5 เซนติเมตร และตุ๊กตาจิ๋วสูงเพียง 2.5 เซนติเมตร           

ซึ่งดินที่ใช้ปั้นตุ๊กตาจะแตกต่างกันไป อย่างตุ๊กตาต้ังโชว์จะใช้ดินเกาหลี ซ่ึงเนื้อดินจะหยุ่นๆ เก็บไว้      

ได้นานโดยสีไม่ซีด และไม่ต้องใช้เตาอบ เพราะเป็นดินแบบ Air Dry จึงแห้งได้เองในอุณหภูมิห้อง ส่วน

ดนิฟีโม่ เน้ือดนิจะแขง็จึงมีความคงทนและต้องอบด้วยเตาอบ จงึเหมาะจะท�าพวงกญุแจ เพราะต้องการ

ความแข็งแรงมากกว่าตุ๊กตาตั้งโชว์ 

ทั้งนี้ นอกจากพวงกุญแจและตุ๊กตาบรรจุขวดโหล Teerada Piccolo Latte ยังมีตุ๊กตากล่องดนตรี

ให้สั่งด้วย แต่กล่องดนตรีต้องสั่งซื้อจากร้านที่เป็นพาร์ตเนอร์กับแบรนด์ ซ่ึงสามารถเลือกเพลงได้           

จึงท�าให้ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องไปหาร้านท�ากล่องดนตรีเอง

“จุดเด่นของ Teerada Piccolo Latte ไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่ไม่ซ�้าแบบกันเท่านั้น หากแต่ฉาก       

ก็เป็นอีกหน่ึงเอกลักษณ์ที่ท�าให้โดดเด่นกว่าเจ้าอื่น โดยฉากประกอบจะออกแบบให้เหมาะสมกับตุ๊กตา 

หรือหากลูกค้าต้องการออกแบบเองก็สามารถท�าได้ ซึ่งนอกจากดินเกาหลีที่น�ามาปั้นเป็นรูปต่างๆ         

เพือ่ประกอบฉากแล้ว เรายังใช้วสัดุอืน่ร่วมด้วยเพือ่ความสมจรงิ เช่น ท�าชัน้วางของหรอืโต๊ะด้วยไม้บลัซ่า 

ซึ่งเป็นไม้น�้าหนักเบาแต่มีความแข็งแรง ท�าฉากด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษชานอ้อย”

เมื่อถามถึงช่องทางการส่ังซื้อ Teerada Piccolo Latte มีช่องทางสั่งซื้อเพียงช่องทางเดียวคือ           

อินสตาแกรม ซึ่งต่างจากเจ้าอื่นที่พยายามสร้างช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้            

โดยหยกให้เหตุผลว่า การมีช่องทางสั่งซื้อเดียวท�าให้ดูแลได้ทั่วถึง และสามารถใช้งานช่องทางนั้น           

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เพราะเฟซบุ๊กจ�ากัดการมองเห็นโพสต์ เราจึงเลือกใช้อินสตาแกรมเพราะคนเห็นภาพที่เราโพสต์      

ได้เยอะกว่า ขอเพียงใช้แฮ็กแท็กให้เหมาะกับภาพที่โพสต์ และโพสต์ให้ตรงกับช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมาย

ใช้งานอินสตาแกรม ส่วนการติดต่อกับลูกค้าจะใช้อีเมลเป็นหลัก เพราะหากเกิดปัญหา เช่น ลูกค้า        

สั่งงาน 2 ชิ้น แต่โอนเงินให้เพียงจ�านวนเดียวก็สามารถน�าอีเมลการสั่งออร์เดอร์มาเป็นหลักฐาน             

การสั่งได้”

เพราะเป็นงานแฮนด์เมด การรับออร์เดอร์ในแต่ละเดือนจึงถูกจ�ากัดจ�านวน โดยแต่ละเดือนจะเปิด

รับออร์เดอร์เพียง 1 รอบ และ 1 คนส่ังได้ไม่เกิน 2 ชิ้น แม้ต้องจ�ากัดจ�านวนการสั่งแต่หยก                      

ไม่มองว่าเป็นการเสียรายได้ หากแต่มองว่าเป็นข้อดีเสียด้วยซ�้า เพราะงานปั้นต้องใช้สมาธิและเวลา     

ซึง่ 1 ชิน้งานต้องใช้เวลาป้ันอย่างน้อย 7 วัน ดงันัน้ จ�านวนออร์เดอร์จงึควรสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการป้ัน 

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหางานล้นมือและไม่ต้องปั้นงานอย่างรีบเร่ง เพราะอาจท�าให้ชิ้นงานขาดรายละเอียด

บางอย่างไป

“การรบังานแบบจ�ากัดจ�านวนออร์เดอร์เป็นอกีหนึง่เสน่ห์ของ Teerada Piccolo Latte เมือ่ออร์เดอร์

เดือนนี้เต็ม แต่มีออร์เดอร์ที่เกินมา เราก็จะเลื่อนไปเป็นออร์เดอร์ของเดือนถัดไป และหากต้องใช้ตุ๊กตา

เร่งด่วน ควรสั่งออร์เดอร์ล่วงหน้า 1-2 เดือน เพราะเราไม่สต๊อกของ ตุ๊กตาทุกตัวต้องปั้นใหม่ทั้งหมด

ตามคิวก่อนหลัง และต้องเผื่อเวลาส�าหรับส่งไปรษณีย์ด้วย” 

ส�าหรับผู้ที่อยากสร้างรายได้จากตุ๊กตาดินปั้น นอกจากต้องกระตุ้นการขายด้วยความน่ารัก               

ของชิน้งานแล้ว ควรใส่ใจเรือ่งการบรกิารด้วย เพราะตุ๊กตาดนิสามารถแตกหกัได้ จึงควรห่อหุม้ให้ดเีวลา

ส่งไปรษณย์ี และควรบอกวธิกีารเกบ็รกัษาให้ลกูค้าทราบ เช่น ไม่วางตุก๊ตาในบรเิวณทีม่อีณุหภมิูสูงเพราะ

อาจท�าให้เกิดไอน�้าในขวดโหลและตุ๊กตาอาจละลายได้ หรือหากตุ๊กตาแตกหักก็สามารถน�ากาว             

มาติดได้ 

ฟังดูแปลกไม่น้อย เมื่อบอกว่า

หยก-ธีรดา เลาหเพ็ญแสง

เจ้าของตุ๊กตาดินแบรนด์

Teerada Piccolo Latte นั้น

เธอปั้นตุ๊กตาจิ๋วจากดินเกาหลีเป็นงานประจ�า

และท�าอาชีพเภสัชกรเป็นงาน Part-time

Teerada Piccolo laTTe
ตุ๊กตาปั้นของเภสัชสาว

Text : Kritsana S. / Photo : Otto
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Self-Employed

Rabbit run
Rabbit_runnn
08-2379-9273

ด้วยความที่ร�่าเรียนมาทางด้านศิลปะ

ท�าให้เมื่อถึงเวลาท�างานจริง

หากไม่เป็นลูกจ้างบริษัท หรือฟรีแลนซ์ 

ก็ต้องเป็นศิลปินสร้างงาน

กว่าจะส�าเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จัก

ต้องใช้ความพยายาม อดทน

และระยะเวลาพอสมควร

จากความจริงข้อนี้ แพรว-พิราภรณ์ พราหมณ์เทศ และ บุ๋ม-รัตนาวดี คงหอ อดีต

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์เข้าใจดี 

จงึคิดอยากหาสมดลุทีล่งตวัระหว่างศิลปะทีช่อบและงานทีส่ามารถสร้างรายได้ “Rabbit 

Run” ประติมากรรมรูปหัวกระต่ายในกรอบรูปไม้สไตล์วินเทจ ผสมผสานระหว่าง

งานปั้นและงานผ้า แตกต่างจากภาพหัวสัตว์ท่ีแขวนประดับอยู่ตามผนังบ้าน คือ     

ส่วนผสมลงตัวที่แพรวและบุ๋มมองว่าตอบโจทย์ความต้องการของพวกเธอได้

“เริม่มาจากว่าเราอยากหาอะไรท�าร่วมกนัสกัอย่างท่ีมคีวามเป็นศลิปะ ขณะเดียวกนั

ก็ขายได้ด้วย เลยมองหาจากสิ่งที่ชอบ ซึ่งเราสองคนเป็นคนรักสัตว์ด้วยกันทั้งคู่ เวลา

เห็นหัวสัตว์ที่แขวนโชว์ตามผนัง เรารู้สึกหดหู่ สงสาร และคิดว่ามันน่ากลัวไป เลยคิดว่างั้น

ลองมาท�าหัวสัตว์ในแบบน่ารักๆ เป็นของตกแต่งบ้านกันไหม เพราะเราก็มีความถนัดด้านนี้อยู่แล้ว 

ตั้งแต่สมัยเรียนก็รับจ๊อบตกแต่งบ้าน ร้านกาแฟ ท�าพร็อพ ท�าโมเดลกันอยู่แล้ว แต่ไม่เคยท�าโปรดักต์

ออกมาขายเลย มหาวิทยาลัยสอนให้เราเป็นอาร์ทิสต์ การคิดท�าอะไรออกมาขาย อาจยากนิดหนึ่ง      

แต่เราคิดว่าถ้าท�าอะไรที่ขายได้ด้วย เป็นศิลปะด้วย จะท�าให้คนรู้จักงานเรามากขึ้น”

แพรวและบุ๋มเริ่มต้นชิ้นงานแรกจากหัวกระต่าย โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งน�าโชค เพราะเป็นปีเกิดของทั้งคู่ 

รวมถึงเพื่อนๆ ท่ีท�างานร่วมกันก็บังเอิญเกิดปีกระต่ายเหมือนกัน โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า Rabbit Run 

หมายถึงกระต่ายที่ก้าวไปข้างหน้า โดยหัวกระต่ายที่แพรวและบุ๋มท�านั้น เป็นการผสมผสานระหว่าง

งานปั้นและงานผ้า บุ๋มจะดูแลในส่วนงานปั้นและโครงสร้าง แพรวดูแลเรื่องแพตเทิร์นและผ้าที่น�ามา

ประกอบ ซ่ึงกว่าจะได้ออกมาแต่ละชิน้ค่อนข้างต้องใช้เวลาและผ่านหลายขัน้ตอนไม่ต่างจากการท�างาน

ศลิปะชิน้หนึง่ เริม่ตัง้แต่การป้ันขึน้รปู เมือ่ได้แบบทีต้่องการจงึน�ามาท�าพมิพ์ และหล่อเรซนิเป็นชิน้งาน 

จากนั้นจึงตกแต่งด้วยผ้าจากแพตเทิร์นที่วางไว้ในรูปของงานผ้าต่อ โดยราคาชิ้นหนึ่งอยู่ที่ 3,500 บาท

“ตอนแรกที่ลองท�าเราใช้วัสดุจากผ้าแค่อย่างเดียว แต่ไม่ได้ความรู้สึกโครงสร้างของสัตว์ ดูเหมือน

ตุ๊กตาทั่วไปมากกว่า เลยแก้ปัญหาด้วยการปั้นท�าโครงสร้างออกมาและค่อยใช้ผ้าเป็นตัวตกแต่ง ซึ่งก็

ท�าให้ดูดีขึ้นและได้อย่างที่ต้องการ ซึ่งแต่ละตัวเราจะท�าไม่ซ�้ากัน ถึงจะเป็นธุรกิจ แต่เราก็พยายามคง

คุณค่าความเป็นศิลปะเอาไว้ เพราะเรายังอยากท�างานศิลปะอยู่ เป็นความต้ังใจแรกท่ีคิดกันเอาไว้” 

บุ๋มกล่าว

นอกจากกระต่าย แพรวและบุ๋มยังเตรียมท�าสัตว์ตัวอื่นๆ เพิ่มด้วย ที่จะเห็นเร็วๆ นี้คือ สุนัข กวาง 

และสุนัขจิ้งจอก ซึ่งแพรวกล่าวว่า ความหลากหลายของสินค้าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้คอนเซ็ปต์     

ของงานชัดเจนขึ้น

“จากที่ลองเปิดตัวครั้งแรกในงานตลาดนัดในสวน Little Tree เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 

ตอนนัน้ยังไม่มปีระสบการณ์ กท็�าให้ได้เรยีนรูก้ารทีเ่รามสีนิค้าแค่แบบเดยีว ถงึจะน่ารกั น่าสนใจ แต่ลกูค้า

ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ต้องอธิบาย คนท่ีซื้อก็เพราะชอบกระต่าย แต่บางคนไม่อินกับกระต่าย       

ก็ไม่สนใจเลย แต่ถ้าเรามสีนิค้าหลายแบบ ท�ารปูสัตว์อืน่ๆ ด้วย เวลาลูกค้าเหน็เขาอาจจะเข้าใจได้เลยว่า      

นีค่อืของแต่งบ้านเป็นรปูหวัสตัว์ แต่เป็นอีกเวอร์ชัน่หนึง่ท่ีดูซอฟต์ลง ไม่โหดร้าย ไม่น่ากลวัอย่างท่ีเคยเห็น 

ตอนน้ีเราจึงพยายามท�าเพิม่อีกหลายชนดิ ให้ลูกค้ามตีวัเลอืกมากขึน้ เพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมอืนกนั 

ตอนนี้จึงรับเป็นออร์เดอร์ และลงแนะน�าในเฟซบุ๊กอย่างเดียว ถ้าพร้อมจึงค่อยเปิดตัวอีกครั้ง”

ในระหว่างก�าลังรอชิ้นงานใหม่เสร็จ แพรวและบุ๋มได้ท�าสินค้าอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วย ได้แก่ ดอกไม้ผ้า

อีกหนึ่งชิ้นงานที่พวกเธอภูมิใจน�าเสนอ

“งานรูปหัวสัตว์แต่ละชิ้นใช้เวลานานและหลายขั้นตอน ในระหว่างที่ก�าลังสร้างตัวอื่นเพ่ิม เราก็     

หางานอื่นมาท�าเสริมด้วย เป็นงานง่ายๆ ท�าได้เร็ว สามารถให้คนอื่นช่วยท�าได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะแค่เรา

สองคน ไม่อย่างนั้นธุรกิจคงขาดช่วงและไปต่อไม่ได้ ซึ่งความตั้งใจจริงเราตั้งใจอยากท�าเป็น Home 

Decoration ก็ต้องมีสินค้าหลายอย่างให้เลือกด้วย”

สุดท้ายแพรวและบุ๋มได้ฝากข้อคิดส�าหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจในมุมมองของพวกเธอว่า ควร

ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองมี ทั้งความชอบและความถนัด เพราะจะท�าให้เราสามารถท�าออกมาได้ดีและมี

ความสุขกับสิ่งที่ได้ท�า

“โชคดีท่ีเราสองคนรู้ว่าเราต้องการอะไรและเรามีอะไร ท�าให้เรามีความสุขและสนุกที่ได้ท�ามัน      

ทุกวัน ซึ่งจะท�าให้งานที่ได้ออกมาดี เป็นผลดีทั้งกับลูกค้าและตัวเราเอง” 

Rabbit Run
ส่วนผสมลงตัวระหว่าง “ศิลปะ” และ “ธุรกิจ”

Text : นิตยา สุเรียมมา  / Photo : Otto
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L i n e @
Text : Kritsana S.

ซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ผูท้ีใ่ช้ประโยชน์จากโซเชยีลมเีดยีต้องตามให้ทนั และนีค่อืค�าแนะน�าจาก www.socialmediatoday.com 

ถึงสิ่งที่ควรรู้ส�าหรับการใช้โซเชียลมีเดียในปี พ.ศ.2559

สร้างตารางการใช้โซเชียลมีเดีย

เริ่มต้นปี พ.ศ.2559 ด้วยการสร้างตารางการใช้งานโซเชียลมีเดียผ่าน Hootsuite แอพฯ ส�าหรับบริหารจัดการโซเชียลมีเดีย      

ที่จะช่วยให้การติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะ Hootsuite รวมหน้าต่าง

ของโซเชียลมีเดียดังกล่าวไว้ในหน้าต่างเดียว ท�าให้ง่ายต่อการเช็กข้อมูล และตอบค�าถามลูกค้า สามารถตั้งเวลาเพื่อโพสต์ข้อมูล

ไปยังหลายๆ โซเชียลมีเดีย และมีรายงานผลการด�าเนินงานบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้ได้ทราบด้วย

ต้องมีงบโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย

ตอนนี้หลายๆ โซเชียลมีเดียพยายามให้ผู้ใช้งานซื้อโฆษณา ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีงบโฆษณาบนโซเชียลมีเดียส�ารองไว้ 

อย่างเฟซบุ๊กนั้นแสดงให้เห็นชัดว่า หากไม่ซื้อโฆษณาผู้ติดตามเพจมีโอกาสเห็นโพสต์เพียง 9 เปอร์เซ็นต์ แต่หากต้องการให้โพสต์

เข้าถึงคนหมู่มากก็จ�าต้องซื้อโฆษณาอย่างเลี่ยงไม่ได้

ลองใช้ Live-Streaming

ปี 2559 นี้ Live-Streaming บูมแน่นอน ซึ่งเหตุผลที่ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่อง Live-Streaming ลงในโซเชียลมีเดีย เพราะ 

Live-Streaming เป็นช่องทางทีท่�าให้ผูช้มมส่ีวนร่วมไปกบัสิง่ท่ีได้ชมและท�าให้ผู้ประกอบการเข้าใจถงึปฏกิริิยาทีพ่วกเขามต่ีอแบรนด์

ได้แบบ Real Time นอกจากนี้ Live-Streaming ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแค่การถ่ายทอดสด นั่นคือสามารถสร้าง Q&A 

เพื่อถาม-ตอบเรื่องราวต่างๆ กับผู้ชม และเป็นช่องทางส�าหรับแบ่งปันเหตุการณ์ส�าคัญหรือเบื้องหลังของแบรนด์ในช่วงเวลาต่างๆ

ให้ความส�าคัญกับภาพที่โพสต์

เพราะตอนนี้รูปภาพเป็นสิ่งที่ผู้คนโพสต์บนโซเชียลมีเดียมากที่สุด ฉะนั้นผู้ประกอบการจึงควรเรียนรู้วิธีการออกแบบภาพ          

ให้สวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อ ส�าหรับผู้ที่ไม่รู้จะออกแบบอะไร อาจเริ่มต้นจากการออกแบบ Infographics โดย

สามารถสร้าง Infographics ได้ง่ายๆ ผ่าน www.canva.com ซึ่งเว็บไซต์นี้ได้แนะน�าขั้นตอนการออกแบบ Infographics ไว้อย่าง

ละเอียด ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ Infographics ที่ช่วยให้การเล่าเรื่องมีความน่าสนใจ หากแต่การโพสต์วิดีโอและภาพที่มีความสวยงาม

ยังกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมกับโพสต์นั้นๆ มากขึ้น 

สิ่ ง ที่ ค ว ร รู้

เพราะทุกคนต่างรู้จักโปรแกรมแช็ตสีเขียวอย่าง Line ดังนั้น 

ผู้ประกอบการจึงหันมาใช้ Line เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และ

เพือ่ให้การติดต่อสือ่สารเป็นไปอย่างง่ายดายยิง่ขึน้ Line จงึเปิดตวั

บริการใหม่อย่าง Line@ ซึ่งคล้ายเฟซบุ๊กเพจนั่นเอง โดยฟีเจอร์ 

ที่น่าสนใจมีดังนี้

 Timeline สามารถโพสต์ข่าวสารต่างๆ ของแบรนด์ได้ เช่น 

รปูภาพ โปรโมช่ัน และคปูอง และสามารถตัง้ค่าให้ข้อความส�าหรับ

โพสต์ลงบน Timeline โพสต์พร้อมกบัข้อความทีส่่งไปยงัผูต้ดิตาม 

 Broadcast สามารถส่งข้อความ รปูภาพ คูปอง และโปรโมชัน่ 

ของแบรนด์ไปยังผู้ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียว และสามารถ

ก�าหนดเวลาส�าหรับส่งข้อความล่วงหน้าได้ ไม่เพยีงเท่านี ้ยงัมกีาร

ส่งข้อความแบบ Rich Message หรือการส่งรูปภาพขนาดใหญ่ 

ทีฝั่งลงิก์ URL ซึง่เมือ่คลกิทีภ่าพจะสามารถเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซต์

ที่ระบุไว้ 

 Coupon and Promotion สามารถสร้างหน้าคปูองและโปรโมชัน่ 

ที่ก�าหนดระยะเวลาในการใช้ จ�านวนครั้งในการใช้ และจ�านวน

คูปองที่แจกได้ โดยคูปองสร้างได้ 2 ประเภทคือ คูปองส�าหรับ   

ทกุคน ซ่ึงผูติ้ดตามทกุคนจะได้รบัคปูองท่ีมโีค้ดต่างกนั และคปูอง

แบบลุ้นรางวัล 

 Polls & Surveys สามารถสร้างแบบสอบถามเพือ่ใช้เกบ็ข้อมลู

เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลของผู้ติดตามที่เข้ามาตอบค�าถามได้ เช่น 

เพศ อายุ และเขตที่อยู่ ส่วนโพลมักใช้ในการเล่นกิจกรรมต่างๆ 

โดยใหผู้้ตดิตามโหวตใหค้ะแนน นอกจากนี ้ยังม ีStatistic ฟเีจอร์

ที่สามารถตรวจสอบจ�านวนผู้ติดตามทั้งหมด จ�านวนผู้ติดตาม   

ที่ยงัอยู่ และจ�านวนผู้ตดิตามที่บลอ็กหรือลบบญัชี Line@ ของเรา

ไป จ�านวนครั้งที่คนเห็นโพสต์บน Timeline และจ�านวนไลก ์     

คอมเมนต์ และแชร์ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นๆ

ใช้ Line@ อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ?

 เลือกแพ็กเกจการใช้งานให้เหมาะสม โดย Line@ มีแพ็กเกจ        

ให้เลือก 2 ประเภทคือ แพ็กเกจแบบไม่เสียค่าบริการ ซึ่งสามารถ

ใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานได้ เช่น Chat แบบ 1 ต่อ 1 ส่งคูปอง         

และโปรโมชั่น และส่งข้อความได้เดือนละ 1,000 ข้อความ แต่    

ไม่สามารถส่งข้อความแบบ Rich Message ได้ ส่วนแพก็เกจแบบ

เสียค่าบริการ สามารถใช้งานได้ทุกฟีเจอร์ และส่งข้อความได้

เดอืนละ 50,000 ข้อความ หากมกีารส่งข้อความเกนิกว่าทีก่�าหนด 

ระบบจะคิดค่าบริการเพิ่ม นอกจากนี้ หากเลือกใช้บัญชีผู้ใช้งาน

แบบบญัชทีัว่ไปจะไม่เสียค่าบริการรายปี แต่ช่ือบญัช ีLine@ ระบบ

จะสร้าง ID แบบสุม่ เช่น @STR4589G แต่บญัชใีช้งานแบบพรเีมยีม 

ID สามารถตั้งชื่อบัญชีได้ตามต้องการ เช่น @bakery_cafe 

 ใช้ Line@ ให้เหมาะสม มิเช่นนั้นระบบอาจระงับการให้บริการ 

Line@ แก่ผูใ้ช้บรกิารได้ ซึง่สิง่ท่ีเสีย่งต่อการถกูระงบัการให้บรกิาร 

ได้แก่ ส่งข้อความในช่วงเวลาเช้าเกินไปหรอืดกึเกินไป ส่งข้อความ

จ�านวนมากในเวลาเดียวกัน ใช้ Emoticon และลิงก์ URL จ�านวน

มาก และส่งข้อความที่ยาวเกินควร

เมื่อคิดจะใช้โซเชียลมีเดีย

ปีที่ผ่านมาผู้ที่เล่นโซเชียลมีเดียเป็นประจ�าจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กที่จ�ากัดการเห็นโพสต์ แต่กระนั้นจ�านวนการโพสต์วิดีโอกลับเพิ่มขึ้น

การช�าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์กลายเป็นที่นิยม แอพพลิเคชันส�าหรับแช็ตอย่าง Snapchat มีการเติบโตสูง

และทวิตเตอร์เปลี่ยนปุ่ม Favorite เป็น Like

บริการใหม่ที่ผู้ประกอบการ

ต้ อ ง ท�า ค ว า ม รู้ จั ก
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Text : nitta / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

Socialgiver “ช้อป” ที่ได้ “ช่วย”

จะดแีค่ไหนทีไ่ด้ “ช้อป” อย่างทีช่อบ และยังได้ “ช่วย” สงัคมด้วย...

แนวคิดดีๆ นี้ คือ ที่มาของ Socialgiver.com เว็บไซต์ที่น�าเรื่อง

ของการช้อป กิน เท่ียว และการช่วยเหลือสงัคม มารวมเป็นเรือ่งเดยีวกนั 

โดยการหยบิเอาช่องว่างหรือศกัยภาพท่ีเหลอือยูข่องหน่วยธรุกจิต่างๆ 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อสังคม ลูกค้า และเจ้าของธุรกิจเอง

“นอกจากการให้เงินทุนสนับสนุน เรามองว่าภาคธุรกิจต่างๆ       

โดยเฉพาะธุรกิจบริการยังมีศักยภาพเหลืออยู่อีกมากที่ไม่ได้ถูกน�ามา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างโรงแรม 100 ห้อง อาจมีลูกค้าจริงๆ แค่       

55 หอ้ง ที่เหลืออกี 45 หอ้งก็ปล่อยวา่งไวเ้ฉยๆ หรือร้านอาหารบฟุเฟต์ 

แต่คนมาไม่เต็ม มีโต๊ะเหลือ เราจึงมองว่าช่องว่างที่เหลือตรงนี้แทนที่

จะเสียโอกาสไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์กับใครเลย น่าจะลองเอามา

ท�าให้เกิดประโยชน์กบัสงัคมได้” อลสิ-อลสิา นภาทวิาอ�านวย หนึง่ในทมี

ผู้ร่วมก่อตั้ง Socialgiver เล่าที่มาของแนวคิดให้ฟัง

หากมองอย่างผิวเผิน Socialgiver น่าจะอยู่ในส่วนของ Social 

Enterprise หรือธุรกิจเพ่ือสังคม แต่ด้วยลักษณะงานที่ท�ามีการใช้

เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์ Socialgiver จงึถอืเป็น Tech 

Startup ไปพร้อมๆ กนั และด้วยแนวคิดดีๆ  นีเ่อง จงึท�าให้ Socialgiver 

สามารถคว้าชัยชนะ “Singtel Group-Samsung Regional Mobile 

App Challenge” การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดดิจิตอลโซลูชั่น         

และแอพพลิเคชันแห่งภูมิภาคที่ประเทศอินโดนีเซียมาครอบครอง

โดยการท�างานของ Socialgiver จะแตกต่างจากวธิรีะดมทนุช่วยเหลอื

สงัคมเหมอืนทีเ่ราเคยเหน็กนัมา เนือ่งจากเข้ามาจบัพฤตกิรรมของผูค้น

ในยุคนี้ที่ชอบซื้อหาสินค้าหรือบริการผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์กเป็นประจ�า

อยู่แล้ว โดยผู้ซื้อสามารถซ้ือสินค้าหรือบริการได้ตามปกติ แต่แทนที่

รายได้ดงักล่าวจะถกูโอนเข้าไปให้กบัเจ้าของกจิการนัน้ๆ เงนิดงักล่าว

จะถูกน�าไปช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมต่างๆ แทน ซึ่งผู้ซื้อสามารถ

เลือกได้ว่าจะบริจาคไปให้ใคร โดยรายได้ 70 เปอร์เซ็นต์จะถูกมอบให้

กับองค์กรการกุศล ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต์จะหักเป็นค่าด�าเนินการ     

พูดง่ายๆ ก็คล้ายกับการท�างานของเว็บไซต์ขายดีลท่ัวไป เพียงแต่

เปลี่ยนจากการขาย เพื่อสร้างรายได้มาเป็นการขาย เพ่ือน�าเงินไป

บริจาค โดยที่ทั้งลูกค้าและเจ้าของกิจการเองก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติม 

เพียงแต่น�าส่วนที่เสียโอกาสมาท�าให้เกิดประโยชน์ เรียกว่า วิน วิน    

ด้วยกันทุกฝ่าย ลูกค้าก็ได้ของตามที่ต้องการ แถมได้ท�าบุญ เจ้าของ

ธุรกิจก็ได้ชื่อเสียง องค์กรเพื่อสังคมก็ได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งนอกจาก

ซ้ือสนิค้าหรอืบรกิาร ลกูค้ายงัสามารถตดิตามข่าวสารความเคลือ่นไหว

ของโครงการต่างๆ ผ่าน Socialgiver ได้อีกด้วย อันจะท�าให้เกิด      

ความต่อเนือ่งและยัง่ยนืต่อไป ปัจจบุนัมธุีรกจิเข้าร่วมสนบัสนนุแล้วกว่า 

100 ราย องค์กรการกุศลอีกกว่า 20 แห่ง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของธุรกิจท่ีแตกต่าง มีเรื่อง         

ของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง การจะเร่ิมเข้าสู่ขั้นตอนของการระดมทุน

เช่นเดยีวกบั Tech Startup ทัว่ไป จงึค่อนข้างต้องใช้เวลาในการพสิจูน์ 

รวมถึงท�าความเข้าใจกับนักลงทุนที่อยากร่วมลงทุนด้วย แต่ก็มีสิ่งที่  

อลิสได้เรียนรู้จากการเป็น Tech Startup เพิ่มเติมขึ้นมา

“การเป็น Tech Startup สอนให้เราปรบัตัวตลอดเวลา และมลีะติจดู

ที่ดี คือ ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้ง ผิดหวังสักกี่หนก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้อย่าง

รวดเร็ว ล้มแล้วลุก แก้ปัญหาและเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆ ไม่ต้องคิด

เยอะ ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด อย่างอื่นค่อยว่ากัน”

นบัเป็นนวตักรรมดีๆ  ทีท่�าให้เกดิประโยชน์กบัทกุฝ่ายจรงิๆ ขอแค่

เพียงมองหาช่องว่างของโอกาสให้เจอ...
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Text : Kritsana S.

แรงบันดาลใจคือจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จ

รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

โอบอุ้ม-รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา เซเลบริตี้

สาวสวยที่มีความสามารถด้านการท�าธุรกิจ  

ปัจจุบันเธอไม่เพียงเป็นล็อบบี้ยิสต์ในประเทศเมียนมา 

หากยังสวมบทบาทเจ้าของ บริษัท สินธุ์จุฬานนท์ จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายหญ้าเนเปียร์ วัตถุดิบที่สามารถน�ามา

ใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ โดยสิ่งต่อไปนี้ได้กระตุ้น

ให้เธอลงมือสร้างธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่าง

และพร้อมมุ่งหน้าสู่ความส�าเร็จ

“ภาพนี้ประกอบด้วยคุณแม่ ซึ่งเป็นสตรีดีเด่นของสังคมไทย ดร.สุเมธ 

ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นสถาปนิกแห่งชาติ และ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

เป็นนักวิทยาศาสตร์ ส่วนภาพด้านหลังคือภาพคุณตาและคุณยาย                   

โดยคุณตามีชื่อเสียงด้านการศึกษาไทย เพราะท่านท�าดิกชันนารีเจ้าแรก      

ของประเทศไทย และก่อตัง้โรงเรียนอนบุาลแห่งแรกในไทยด้วย ส่วนคุณยาย

เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสังคม เรียกได้ว่าทุกคนในครอบครัวได้รับรางวัล

กันหมด ดังนั้น เวลาอุ้มท�าอะไรจึงนึกถึงครอบครัวเสมอ เพราะพวกเขา       

สร้างชื่อเสียงมายาวนาน เราเองก็ต้องสร้างและสืบสานความดีงาม               

ของบรรพบุรุษไว้เช่นกัน”

“อุ้มเป็นคนชอบกินมาก เพราะตั้งแต่เด็ก        

ทุกวันเสาร์คุณแม่จะพาไปกินอาหารอิตาเล่ียน       

ท่ีร้านเปิดใหม่ ซ่ึงแต่ละเสาร์จะกินอาหารไม่ซ�้า

ร้านกันเลย ส่วนวันอาทิตย์จะไปกินอาหาร              

ที่โอเรียนเต็ล พอโตขึ้น หากไปเที่ยวต่างประเทศ 

อุ้มจะชอบไปกินอาหารที่ร้านอาหาร Local ดังๆ 

ของประเทศนั้นหรือร้านอาหารที่ติด Top 100      

ของโลก จากการชอบกินอาหารอิตาเลี่ยนท�าให้

ชอบดื่มไวน์ด้วย ซ่ึงอุ้มชอบไวน์มากจนไปเรียน

หลักสูตร Wine Studies Course ที่ Le Cordon 

Bleu โดยอุ้มชอบไวน์โลกเก่าอย่างไวน์ฝรั่งเศส     

และอติาล ีเพราะไม่มกีารปรงุแต่ง และด้วยความที่

ไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี ้ไวน์และอาหารจงึเป็นรางวลั

ที่อุ้มมอบให้ตัวเองทุกครั้งที่ท�างานส�าเร็จ”

“อุ ้มใฝ่ฝันจะเป็นผู ้น�าด้านพลังงานทดแทน               

ด้านหญ้าเนเปียร์ เพราะเป็นหญ้าที่ให้ค่าพลังงานสูง     

และสัตว์สามารถกินได้ โดยหญ้าเนเปียร์สามารถ           

ให้ความร้อนได้เท่าถ่านหิน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ         

สิ่งแวดล้อมเพราะเป็นพลังงานสะอาด บริสุทธิ์ เหตุผล

ที่อุ้มเลือกจับธุรกิจขายหญ้าเนเปียร์เพราะเป็นธุรกิจ       

ทีต้่องใช้ Knowhow ค่อนข้างสงู และต้องมทีีด่นิจ�านวน

มากเพื่อใช้ปลูกหญ้า ดังนั้น ธุรกิจนี้จึงไม่สามารถท�าได้

ทกุคน เม่ือเป็นเช่นนี ้คูแ่ข่งจงึมีน้อย ขณะทีค่วามต้องการ

ทั้งจากฝั่งยุโรปและเอเชียนั้นมาก อีกทั้งบริษัทของอุ้ม

ท�าในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครท�า             

นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีในการท�าธุรกิจนี้”

“คุณยายของอุ ้มเป็นผู ้ก ่อตั้งมูลนิธิเฉลิมขวัญ               

ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งตั้งแต่เด็ก อุ้มมักไปช่วยงานมูลนิธิฯ 

กับคุณยายบ่อยๆ จนตอนนี้อุ ้มเป็นประธานมูลนิธิฯ           

โดยรับช่วงต่อจากคุณแม่ ส�าหรับจุดประสงค์หลัก               

ของมูลนิธิฯ คือช่วยเหลือ 23 โรงเรียนในอ�าเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย โดยให้ทุนค่าอาหารกลางวันและทุน     

การศึกษา อย่างปี 2558 ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน         

2 คน ให้ต่อเนือ่งจนเรียบจบและเมือ่เรียนจบกม็งีานรองรับ

ทันที ซึ่งการที่อุ้มได้ท�างานนี้ท�าให้รู้สึกสบายใจ เพราะได้

ท�าอะไรเพื่อตอบแทนสังคม ท�าให้ไม่ฟุ้งเฟ้อ เพราะต้อง    

เก็บเงินส่วนหน่ึงเพื่อให้เด็กๆ และท�าให้หลายคนที่มอง

คนรวยว่า คนเห็นแก่ตัวหรือนายทุนหน้าเลือดได้เห็นว่า    

คนที่มีเงินมากกว่าคนอื่นไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เพราะเราเอง

ก็ช่วยเหลือสังคม ในเม่ือเรามีมากกว่าคนอื่น เราย่ิงต้อง

ตอบแทนสังคมให้มากกว่าคนอื่น ต้องช่วยเหลือสังคม       

ให้มากขึ้น”

“อุ้มมีไอดอล 2 คน คือ Hillary Clinton        

และ Donald Trump ซึง่ทัง้คูล่งเลอืกตัง้ประธานาธบิดี

ของสหรัฐฯ ในปี 2559 โดย Hillary Clinton      

เป็นผูห้ญงิผูท้รงอิทธิพลท่ีเคยเป็นสตรีหมายเลข 1 

อุ้มชอบเธอเรื่องการวางตัว การพูดจาและการ

แต่งกาย และไม่ใช่คนขี้โม้ โอ้อวด หากแต่          

พูดแล้วลงมือท�าจริง ส่วน Donald Trump         

เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีค่อนข้างประสบ

ความส�าเร็จมาก แม้ภาพลักษณ์จะเป็นคนพูดจา

โผงผาง แต่เมื่อพูดอะไรก็ลงมือท�าจริง ต่างจาก

คนจ�านวนมากที่มีไอเดียเยอะ แต่ไม่ลงมือท�า       

สกัทเีพราะมวัแต่คิดว่าจะท�าไม่ได้ และเขายังชอบ

ตั้งเป้าหมายไว้สูง และสู้จนไปถึงเป้าหมายนั้น”

ครอบครัว

อาหารและไวน์

หญ้าเนเปียร์

การช่วยเหลือเด็กๆ

Hillary Clinton และ Donald Trump
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HEALTHY BODY
HAPPY MIND

Text : Morning dew

เคยไหมที่นาฬิกาปลุกดัง 3-4 รอบแล้ว ก็ยังไม่อยากลุกจากที่นอน 

ไม่อยากไปท�างาน อยากนอนซุกตัวอยู่อย่างน้ันไม่ท�าอะไรทั้งวัน           

มันอาจจะเป็นหลังช่วงเวลาที่เราผ่านอะไรที่เลวร้ายมา เป็นช่วง              

ไม่สบายใจ เป็นวันอันเลวร้ายท่ีหลายคนเคยเผชิญ แต่ท�าอย่างไร         

จงึจะเดนิหน้าต่อไปได้เพราะยงัไงแล้วเรือ่งปากท้องกย็งัคงความส�าคัญ

อันดับหน่ึง ต่อให้อยากท�าตามใจตัวเองแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องลุกอาบ

น�า้แต่งตวัไปท�างานอยูด่ ีเอาละมาดกูนัว่าเราจะรบัมอืกบัวนัอนัแย่ๆ ได้

อย่างไร

ก่อนอืน่ยอมรับว่าเป็นวนัทีต่วัเองไม่พร้อม เป็นช่วงเวลาทีอ่่อนแอ แต่

ก็พยายามจะก้าวเดินไปข้างหน้า และกล้าที่จะบอกกล่าวกับคนใกล้ชิด

หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานว่าวันน้ีเราไม่โอเค รู้สึกแย่ เพราะการ

พยายามเสแสร้งว่าเราไม่ได้เป็นอะไร เราแกร่งอยู่เสมอ ไม่มีประโยชน์

เลยสักนิด การยอมรับอะไรตรงๆ อาจเป็นผลดีในแง่ที่ว่าเป็นการปลด

ปล่อยแรงกดดนับางส่วน และบางทียงัอาจได้รบัก�าลังใจจากคนรอบข้าง 

ท�าให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนต่อไป

ช่วงไหนที่รู้สึกไม่ดี การได้แฮงเอาต์จิบแอลกอฮอล์อยู่กับเพื่อนจน

ดกึดืน่อาจท�าให้รูสึ้กผ่อนคลายแต่เมือ่แยกย้ายกันแล้ว อารมณ์หดหูอ่าจ

กลับมาเยือนเหมือนเดิม ทางที่ดีควรรีบกลับบ้านและเข้านอนแต่หัวค�่า

เพื่อพักผ่อนให้เพียงพอ ตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นขึ้น ฟังดูเป็นค�าแนะน�าที่

พืน้ๆ มาก แต่เชือ่เถอะว่า มันได้ผลจรงิๆ เพราะคนจ�านวนมากไม่รูต้วัว่า

เราใช้พลังกายพลังใจในที่ท�างานไปมากแล้ว หลังเลิกงานร่างกาย      

และสมองจะล้ามาก สิง่ทีต้่องท�าคอืการให้ร่างกายได้พกัเต็มทีเ่พือ่เตรยีม

พร้อมส�าหรับวันรุ่งขึ้น

อย่ามวัแต่หมกมุน่เร่ืองของตวัเองอย่างเดยีว สนใจผูค้นรอบข้างด้วย 

โดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่ท�างานเดียวกัน บางคนอาจต้องการก�าลังใจ

เหมอืนเรา การละความสนใจเรือ่งตวัเอง ก็สามารถท�าให้ลมืความเครยีด

ที่เผชิญอยู่ไปได้ อาจเริ่มจากการไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ เมื่อเจอเพื่อน

ร่วมงานคนไหนทีก่�าลงัท้อแท้ ก็ให้ก�าลงัใจกันไป ถ้าไม่เหลอืบ่ากว่าแรง 

อาจซือ้ขนมเลก็ๆ น้อยๆ มาฝากเป็นการแสดงน�า้ใจ เท่านีเ้รากจ็ะกลาย

เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก เมื่อใด

ที่เราต้องการความช่วยเหลือ เขาก็พร้อมจะมอบคืนให้เรา

นี่คือทริกเล็กๆ น้อยๆ ในการรับมือกับวันที่เกิดความรู้สึกตกต�่า 

ทัศนคติและวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก พึงระลึกเสมอ

ว่าไม่มอีะไรจรีงั วนันีรู้ส้กึแย่ พอวนัรุง่มาถงึ ความรู้สกึอาจเปลีย่น ท�าใจ

ยอมรับและด�าเนินชีวิตต่อไป 

ไม่แจ่มใส

ใ น วั น ที่ อ า ร ม ณ์

Text : น�้ำค้ำง

เมื่อเร็วนี้ๆ อัลเลน แคมป์เบล เชฟส่วนตัวของ ทอม เบรดี้ นักอเมริกันฟุตบอลสุดหล่อสังกัด                    

ทีมนิวอิงแลนด์ เพทรีออตส์ สามีของจีเซล บุนด์เชน นางแบบสุดฮอตก็แอบเปิดเผยผ่านเว็บไซต ์               

webMD.com เกี่ยวกับอาหารที่คู่สามีภรรยาคนดังรับประทานว่ามีอะไรบ้าง “80 เปอร์เซ็นต์เป็นผัก             

20 เปอร์เซ็นต์เป็นโปรตีนไร้มัน”

เชฟแคมป์เบลสาธยายต่อว่า โปรตีนจะมาจากเนื้อวัว เป็ด และไก่ที่เล้ียงแบบออร์แกนิก ส่วนปลา         

เน้นแซลมอนธรรมชาติไม่ใช่แซลมอนเลี้ยง และรวมถึงโปรตีนจากพืชจ�าพวกถั่ว อาหารต้องห้ามที่ก�าหนด

เป็นกฎปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่แตะ ได้แก่ น�้าตาลทรายขาว แป้งขัดสี ผักสีเข้มบางชนิด เช่น มะเขือ

ม่วง มะเขือเทศ พริกไทย (เป็นความเชื่อว่ากระตุ้นการอักเสบของข้อ) และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นม เนย 

ชีส โยเกิร์ต

ธัญพืชที่รับประทานต้องเป็นแบบโฮลเกรน (คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไม่ขัดสี) เท่านั้น เช่น ข้าวกล้อง คีนัว 

และข้าวฟ่าง ข้อมลูไม่ได้ระบสุองสามภีรรยารบัประทานวนัละกีแ่คลอรี แต่คงไม่ใช่ 500 แคลอรีต่อวนัเหมือน

ดาราบ้านเราบางคนแนะน�า เพราะอันนั้นมันน้อยเกินไป เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารและโยโย่เอฟเฟ็กต์

หลายคนอาจมองว่าเยอะไปไหมในเรื่องของความเคร่งครัด แต่นักโภชนาการบอกก็ประมาณนี้แหละ    

คือการเน้นผักก็จะท�าให้ได้ไฟเบอร์และสารอาหารที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ส่วนโปรตีนที่รับประทานก็อยู่     

ในเกณฑ์ที่แนะน�าคือ 10-35 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน

สิง่ทีน่กัโภชนาการมองว่าขาดส�าหรบัเบรดีแ้ละบนุด์เชนคอื “ผลไม้” ซึง่เป็น 1 ในอาหารหลกั 5 หมูส่�าคัญ 

เป็นแหล่งวิตามินและสารอาหารจ�าเป็นต่อร่างกาย ถ้ากลัวน�้าตาลจากผลไม้จะท�าให้อ้วน แนะน�าเลือก      

ผลไม้น�้าตาลต�่าอย่าง แอปเปิ้ล ลูกแพร์ สาล่ี แก้วมังกร ฝรั่ง ส่วนผลิตภัณฑ์จากนม เนย ชีส โยเกิร์ต          

ซึ่งเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นดีท�าให้กระดูกแข็งแรงก็ไม่ควรหลีกเลี่ยง สามารถเลือกที่คุณภาพดี ไขมันต�่า         

ไร้น�้าตาลแทน

ถามว่าคนทั่วไปสมควรเลียนแบบการกินแบบดาราหรือไม่ นักโภชนาการบอกก็ไม่เสียหายอะไร               

เป็นอาหารที่ค่อนข้าง Healthy เพราะเน้นผักเป็นหลัก โปรตีนเป็นรอง รวมถึงธัญพืชและแป้งไม่ขัดสี           

แต่ต้องตดัน�า้ตาลขาวออกจากชวีติ ว่ากนัว่าไอศกรมีทีเ่บรดีร้บัประทานปราศจากนม และท�าจากอาโวคาโด 

คือมันมีข้อจ�ากัดมากมาย ถ้าใจไม่แน่วแน่พอ วินัยไม่แข็งแกร่ง รับรองตบะแตก 

ถ้าถามผู้เขียน ไม่จ�าเป็นเลยสักนิดที่ต้องเลียนแบบดาราเพราะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน             

ความต้องการอาหารในแต่ละวันย่อมต่างกัน เอาเป็นว่าถ้าอยากมีสุขภาพดี อันดับแรก ลดการบริโภค       

น�้าตาลลง เพิ่มการกินผักและผลไม้ หันมารับประทานข้าวกล้อง แป้งไม่ขัดสี ลดอาหารไขมันสูง ไขมัน      

อิ่มตัว เลือกอาหารที่มีไขมันดี อย่างกรดไขมันโอเมก้า-3 ส�าคัญที่สุดคือรับประทานให้สมดุล รับประทาน

อาหารที่ให้พลังงานเพียงพอต่อการท�ากิจกรรมในแต่ละวัน ออกก�าลังกายบ้าง และท�าอารมณ์ให้แจ่มใส      

ไม่เครียด เท่านี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพที่พอเพียงแล้ว 

กินแบบดาราจะดีเหรอ?

ดารา นักร้อง นางแบบ นักกีฬา

เป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องอาหารการกินเข้มงวดมาก

เพราะพวกเขาต้องอาศัยเรือนร่างท�ามาหากิน
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Decoration  Text : nimchri /Photo : otto

ในมุมหนึ่งของตึกแถวเก่าบนถนนนครสวรรค์ ที่ตั้งของย่านเก่าชื่อดังอย่างตลาดนางเล้ิง      

ตลาดบกแห่งแรกของไทย ศูนย์รวมต้นต�ารับความอร่อยมากมายที่มีอายุราวร้อยกว่าปี ไม่ไกล

จากสถานีต�ารวจนครบาลนางเลิ้งมากนัก คือ ที่ตั้งของ The Writer Secret ร้านหนังสือและคาเฟ่

เล็กๆ ที่ก่อตั้งโดยบินหลา สันกาลาคีรี หนึ่งในบรรณาธิการนิตยสาร Writer นิตยสารวรรณกรรม

รายเดือน และเจ้าของผลงานพ็อกเกตบุ๊กกว่าหลายสิบเล่มที่เก็บเกี่ยวเรื่องราวจากการเดินทาง  

มาร้อยเรียงเป็นตัวอักษร

The Writer Secret เปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้ว โดยตั้งใจอยากให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมอง 

ความคิด ทัศนคติ และสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงคนท�าหนังสือและนักอ่านทั้งหลาย เช่นเดียวกัน  

กับคอนเซ็ปต์ของนิตยสารไรท์เตอร์

ในพืน้ทีต่กึแถว 1 ห้อง แบ่งออกเป็นส่วนของร้านหนงัสอืและเคาน์เตอร์ขายกาแฟเลก็ๆ มโีต๊ะ

ให้น่ังอยู่ 3-4 โต๊ะ ผนังสองด้านแบ่งพื้นที่ให้กับชั้นหนังสือและกรอบรูปตกแต่งจากรูปถ่าย           

ภาพวาด และเอกสารโบราณของสะสมจากเจ้าของร้าน หนงัสอืทีว่างจ�าหน่าย มทีัง้จากของส�านกั

พิมพ์ไรท์เตอร์เองและส�านักพิมพ์อื่นๆ โดยส่วนมากเป็นหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรม สังคม         

และประวัติศาสตร์ ในส่วนของชั้นบนได้จัดท�าเป็นที่ตั้งของออฟฟิศนิตยสารไรท์เตอร์

สีเหลืองนวลจากผนังและแสงไฟภายในร้านกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ ช่วยขับให้ห้องเล็กๆ นี้ดูอบอุ่น

และสงบ เหมาะแก่การน่ังคิดงานหรืออ่านหนังสือดีๆ สักเล่มหนึ่ง โดยมีประตูและผนังกระจก

เป็นตัวกรองความวุ่นวายจากภายนอกอีกชั้นหนึ่ง และหากลองสังเกตดูดีๆ โต๊ะ เก้าอี้แต่ละตัว

ภายในร้านล้วนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นของสะสมจากเจ้าของร้านเองเช่นกัน เช่นเดียว

กับรูปภาพ ข้าวของประดับตกแต่งต่างๆ บางชิ้นก็เป็นของรักของหวง

นอกจากเป็นพื้นที่หยุดพักเป็นมุมพักผ่อน ที่นั่งคิดนั่งคุย The Writer Secret ยังเปิดเป็นพื้นที่

จดัแสดงงานศลิปะ การเปิดตวัหนงัสอื รวมถงึการจดักจิกรรมเสวนาทีจ่ะมขีึน้เป็นประจ�าทกุเดอืน 

เดือนละ 2-3 ครั้ง ควบคู่ไปกับการเล่นดนตรีเล็กๆ ในบรรยากาศเป็นกันเอง

ในช่วงเวลาเยน็ย�า่ใกล้ค�า่ รถราเริม่น้อยลง ความเงยีบเริม่เข้ามาแทนที ่ทางร้านจะมกีารตัง้โต๊ะ

ด้านหน้า ส�าหรับผู้ที่อยากดื่มด�่ากับบรรยากาศด้านนอก นั่งจิบเบียร์เย็นๆ มองดูถนน มองดูผู้คน 

มีบริการทัง้เบียร์ไทยและเบียร์น�าเข้า อย่างคราฟเบยีร์ เบยีร์แปลกๆ ทีห่ยิบสอยได้มาจากการเดนิทาง 

โดยร้านจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.30-22.00 น. มีทั้งลูกค้าขาจรและขาประจ�าที่แวะเวียน

มาใช้บริการ บางวันก็เป็นเหล่าคนในวงการหนังสือ สนใจลองแวะมากันได้ ไม่แน่บางทีอาจเจอ

นักเขียนในดวงใจก็เป็นได้

ไม่เพยีงแต่เป็นทีต่ัง้ย่านเก่าแก่ส�าคญั ถนนนครสวรรค์ยงัเป็นทีต้ั่งส�านกัพิมพ์เก่าแก่หลายแห่ง 

จงึเรียกได้ว่าเป็นถนนสายหนงัสือทีร่วบรวมผูค้นในแวดวงส�านกัพมิพ์ต่างๆ ไว้มากมาย ซึง่ในวันนี้

ก็มี The Writer Secret เพิ่มเข้าไปด้วย 

The WriTer 
SecreT
มุมสงบ บนถนนสายหนังสือ

 Writer Thailand
 writermagazine@gmail.com
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Lifestyle

Shopping@online  Text : Duckkiez eAT / DRinK / TRAVel  Text : Duckkiez 

Laciana by the sea

PeoPLe on Pause café 

hQ hosteL siLom

RelAx  Text : Duckkiez

Quan SpaaSia Mirror : Duo art Exhibition 

ChinESE & thai artiStS

ในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทาง   

การทูตไทยและจีน Hof Art ได้จัดแสดงผลงานศิลปะ           

ของ เรืองศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล ศิลปิชาวไทย และ Mr.Zhang 

Kexin ศลิปินชาวจนีทีต่่างกเ็ป็นทีรู่จ้กัในวงการศลิปะของเอเชยี 

โดยงานแสดงศิลปะครั้งนี้ตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ       

และค่านิยมร่วมสมัย 
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-20 กุมภาพันธ์ 2559    
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 10.00-19.00 น.   
ณ Hof Art Space ในโครงการ W District

สปาท่ีโดดเด่นด้วยห้องวารีบ�าบัดและห้องอาบน�า้ส่วนตวัในบรรยากาศ

สงบและเป็นส่วนตัว ในส่วนของทรีตเมนต์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

สปาเน้นใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติแบบออร์แกนิก เพื่อบ�ารุงผิวพรรณ

ได้อย่างล�้าลึก

พิเศษ! ฉลองเดือนแห่งความรักด้วยแพ็กเกจปรนนิบัติคุณและคน

ทีค่ณุรกัด้วยบรกิารนวดขดัผวิอย่างอ่อนโยน แช่ตวัเพือ่เพิม่ความชุ่มชืน่

ให้ร่างกาย และนวดซิกเนเจอร์อโรมาเพื่อความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย 
ชั้น 23 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์       

 0-2125-5100  www.renaissancebangkok.com

แบรนด์กระเป๋าหนังที่เหมาะกับหนุ่มๆ ทุกสไตล์ นอกจาก      

มีกระเป๋าสะพายข้างแล้ว ยังมีกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร 

และกระเป๋าคาดอกให้เลือก โดยกระเป๋าทุกใบใช้หนังวัวแท้         

100 เปอร์เซ็นต์ในการผลิต ซึ่งหนังวัวแท้มีเสน่ห์ตรงที่มีรอย

ธรรมชาติ เช่น รอยเส้นเลือดหรือรอยมาร์กกิ้งของหนัง ดังนั้น      

จึงมั่นใจได้ว่ากระเป๋าที่มอบให้เป็นของขวัญหนุ่มๆ นั้นจะไม่ซ�้า

ใครแน่นอน

กระเป๋าหนังแท้สัญชาติไทยแบรนด์ Magraret         

ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์กระเป๋าท่ีโดนใจสาวๆ ไม่น้อย 

เพราะรูปทรงกระเป๋ามีให้เลือกหลายแบบและเน้นสีพ้ืน

เรียบหรู จึงสามารถ Mix & Match ได้กับเสื้อผ้า         

หลายสไตล์ ไม่เพียงเท่านี้วัสดุที่ใช้ยังคัดเฉพาะวัสดุ     

ระดับพรีเมียมและตัดเย็บอย่างประณีตด้วยฝีมือ           

ช่างชาวไทย

Magraret

magraret.bag
@magraret.bag

Zettino

zettino_official
@zettino
ZETTINO
www.zettino.com

ที่พักสไตล์บูติกส�าหรับ      

แบก็แพก็เกอร์และนกัท่องเทีย่ว 

โดยที่พักได้รับการออกแบบให้

ดทูนัสมยัและมเีอกลกัษณ์เฉพาะ 

ส่วนการเดนิทางก็สะดวกสบาย

เพราะอยู่ห่าง BTS และ MRT 

สถานีศาลาแดงเพียง 5 นาที 

อีกทั้งยังใกล้แหล่งช้อปปิ้งอย่างสยามพารากอน มาบุญครอง และตลาดนัด

จตุจักร       
ซ.สีลม 3  0-2233-1598, 08-3496-0915  www.hqhostel.com

ร้านอาหารทะเลไทย-อติาเลีย่น

ทีเ่น้นวัตถุดิบสดๆ จากทะเลหัวหนิ 

ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงช้ันดี และ

เสิร์ฟง่ายๆ ในสไตล์อิตาเลี่ยน   

บ้านนอก ส�าหรับเมนูสุดเท่          

ของร้านยกให้กับ รวมทะเลย่าง

น�า้มนัมะกอก ทีเ่สร์ิฟมาในรปูแบบ

ถังล้ม ภายในถังมีทั้งปู กุ้ง ปลาหมึก และหอยที่ย่างกับน�้ามันมะกอก          

ให้รสชาติสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน     
ซ.หัวหิน 3  08-1481-7507, 09-4896-6986  lacianabythesea 

คาเฟ่แนว Industrial Loft Mix 

and Match ที่เป็นเสมือนแหล่ง

รวมแรงบันดาลใจให้กับผู ้คน       

ที่มาเยือน อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้จัด

แสดงงานศิลปะด้วย นอกจาก

เครื่องดื่มแนะน�าอย่าง Caramel 

Machiato กาแฟนมผสมซอส

คาราเมลอย่างดนี�าเข้าจากฝรัง่เศส

แล้ว เบอร์เกอร์หมูก็เป็นอีกเมนู      

ที่ไม่ควรพลาด เนื้อหมูหมักด้วยเครื่องเทศเฉพาะตัวจึงนุ่มกลมกล่อม       

ประกบด้วยขนมปังบีทรูทสีแดงเนื้อนุ่ม รสชาติลงตัวสุดๆ   
ซ.ลาดพร้าว-วังหิน 8  0-2019-1303  peopleonpausecafe

the Valentine’s Day 
Bags of Love

พูดถึงเดือนแห่งความรัก นอกจากค�าบอกรักซึ้งๆ ช่อดอกไม้ และอาหารมื้อพิเศษที่ท�าให้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายยิ้ม

แก้มปริได้แล้ว กระเป๋าก็เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ผู้รับจะยิ้มไม่หุบเช่นกันหากเลือกได้โดนใจทั้งดีไซน์ สีสัน และวัสดุที่ใช้ในการท�า

กระเป๋า
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เราอยู่ท่ามกลางความสูงชัน

ของทางหลวงหมายเลข 1082 ถนนสายเล็กๆ

ในเขตภูเขาของอ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทางภูเขาสายเก่าแก่ค่อยๆ ไต่ขึ้นไป

เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาในฤดูฝน

มันเงียบเชียบห่างไกลเหมือนที่เคยเป็นมา

บ้านเรือนตามที่ราบเนินเขากลางฤดูฝนเปียกฉ�่า

ตามหลังคาไม้มันวาวด�าขลับด้วยรอยเปียกฝน

ความเงียบเหงาคืบคลุม นาทีแห่งการเพาะปลูกเช่นนี้

ดูเหมือนจะฉายความงดงามอยู่เพียงตามไร่นาเชิงดอย

นันทบุรี-ถ�้ำสะเกิน
Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : สาธิต บัวเทศ

เพลินบนถนนสายขุนเขา
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จากทีร่าบเลก็ๆ แถบอ�าเภอท่าวงัผา จากมนัมาไม่ถงึครึง่ชัว่โมง 

โลกข้างบนเขียวชื่นตามฤดูกาล เมืองกลายเป็นจุดเล็กๆ เบื้องล่าง 

และลบัหายไปเมือ่เราเลีย้วไหลและเหวีย่งตวัเองไปตามถนนคดโค้ง

เคลือ่นผ่านบ้านนาหนนุไปด้วยความเชือ่งช้าของก�าลงัเครือ่งยนต์

เก่าๆ ในรถคันเล็ก รอบด้านครึ้มชื้นไปด้วยป่าที่ฟื้นตัวหลังผ่านพ้น

ยคุแผ้วถางและเป็นส่วนหนึง่ของพืน้ทีเ่คลือ่นไหวของพรรคคอมมวินสิต์

แห่งประเทศไทยในอดตีอนัผ่านเลย ความแปลกแยกทางอุดมการณ์

ถูกกลืนไปกับวันเวลา

สวนความสูงข้ึนสู่ระดับเกิน 1,279 เมตร จากระดับน�้าทะเล    

ปานกลาง อากาศเย็นเยียบและถนนดินหมาดฝนนิ่มนุ่ม หลังสวน

เนินชันขึ้นสู่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี เมื่อขึ้นไปถึง ความเงียบเหงา

ของฤดูฝนตกทอดอยู่ตรงลานกางเต็นท์กว้างไกล ยอดดอยผาจ ิ    

ผาช้าง และผาวัวไล่เรียงอยู่เบื้องตะวันตก ส่วนด้านตรงกันข้าม 

อ�าเภอปัวถูกกั้นกลืนด้วยหมอกฝนเป็นโพลนขาว

หลังซุกข้าวของเครื่องนอนและอุปกรณ์แคมป์ลงสู่ที่ทางของมัน 

เราสบืเท้าก้าวแรกไปสูเ่นนิด่ิงชนัฉ�า่ชืน้ ป่าดบิเขาแสดงความสมบรูณ์

ของมันผ่านดงทากชุกชุม มันดีดตัวใส่แทบทุกคนที่เลือกหนทาง      

สีเขียวฉ�่าฝนเพื่อลงไปพบกับความงามของสายน�้าเบื้องล่าง

น�า้ตกนนัทบรุ ี2 ส่งเสยีงครนืโครมกับปรมิาณน�า้หลัง่ล้น เราแวะ

ปลดทากกันเป็นคร้ังคราวตามเนินหิน รายทางเต็มไปด้วยเฟิร์น

หลายชนิด ปาล์มและหวาย ด้วยความท่ีอ่อนด้อยต่อพรรณไม้      

หลายคนเลือกจะสาวเท้าลงตามความลื่นชันและหลุมลึก เพียงเพื่อ

ไปสมัผสัความงดงามตรงหน้า ไร้เสยีงพดูคุย มเีพยีงส�าเนยีงสายน�า้

และเสียงลั่นชัตเตอร์

ทางลงสูห่บุราว 1.5 กิโลเมตร ตอบแทนการกลบัขึน้ด้วยการทวน

ความสูงเกือบ 70 องศา เรียกเหงื่อและลมหายใจถี่กระชั้น เมื่อกลับ

ขึ้นมา ลมเย็นชื่นเปิดวิวกระจ่างตาค่อยๆ ละลายความเหนื่อยอ่อน

ให้ลับหาย

ไม่นับพื้นที่ราว 283,319 ไร่ ในเขตอุทยานฯ นันทบุรีที่เริ่ม         

ฟื้นคืนมาในช่วงเวลาไม่เกิน 20 ปี รายรอบนอกบนเทือกเขา           

ดอยวาวอาจกินความหมายของแผ่นดินอันเคยบอบช�้า ไร่ข้าวโพด 

พืชเชิงเดี่ยว ที่เดินทางควบคู่ไปกับการดิ้นรนท�ามาหากินตามมี     

ตามเกิดของคนตัวเล็กๆ บนภูเขา หลายสิ่งทับซ้อนและเต็มไปด้วย

ตัวละครของชะตากรรม

ยามเย็นเหนือความสูงพาใครสักคนนั่งลงที่ลานแคมป์เหนือ      

สันดอยติ้ว บริเวณท่ีท�าการอุทยานฯ นันทบุรี มันส่งมอบวิว           

ตะวันลับฟ้าโดยมีผาช้างและผาวัววางตัวเป็นฉากหน้า ไม่ไกลกัน 

ยอดผาจิค่อยๆ เลือนตัวเองไปในความมืด

นาทีเช่นน้ัน เพื่อนสักคนกระชับแจ็กเกตให้อุ่นขึ้นเมื่อผ่านพ้น

ค�่าคืนกลางอุทยานเล็กๆ แห่งหนึ่งกลางขุนเขา มื้อค�่าน่าจดจ�าด้วย

การปรุงอาหารง่ายๆ เติมแต่งมิตรภาพทางไกลให้งดงาม และ       

ทะเลหมอกยามเช้าก็เป็นภาพแรกที่ประทับความงามสีน�้านม          

ไว้ในวันต่อมาอย่างน่าจดจ�า

ส�าหรับแดนดอยข้างบนน้ี ดูเหมือนหลายอย่างได้ผ่านพ้น         

การเรยีนรูป้ระเภทหนึง่ ทัง้จากโลกอดุมการณ์การขดัแย้งทางความคดิ 

การดิ้นรนอยู่กินตามชะตากรรม หรือการช่วยกันกอบเก็บสิ่ง          

หลงเหลือและดูแลวันพรุ่งนี้ต่อไปให้มั่นคงยาวนาน

คงไม่มีค�าตอบใดงดงามเท่ากับป่าสีเขียวปลายฤดูฝน 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 น�าพาเราล่วงผ่านไปอย่างที่

มนัควรจะเป็น ส�าหรบัใครกต็ามทีเ่ลอืกเส้นทางสายนี ้โลกแห่งขนุเขา

และชีวิตตามรายทางดูเหมือนจะเป็นภาพงดงามชุบย้อมหัวใจแลก

กับการขับรถผ่านถนนคดเคี้ยวสูงชัน

ที่ราบกลางหุบเขาบรรจุเต็มด้วยสีเขียวของผืนนาข้าวยามฤดู

เพาะปลูก ขณะท่ีเมื่อพ้นตัวอ�าเภอสองแควอันเงียบสงบ ทางโค้ง    

ยกตัวผ่านภูเขา ลัดหลั่นไปเป็นเนินชั้นสุดลูกหูลูกตา
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How to Get tHere
ขับรถเทีย่วบนถนนสายภเูขาเทีย่วสองอทุยานแห่งชาติ

ของจังหวดัน่าน เป็นเส้นทางทีเ่ทีย่วสนกุ ถนนสายสวย

ผ่านทิวเทือกภูเขาและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย

เริ่มต้นที่อ�าเภอท่าวังผา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 

(ท่าวังผา-สองแคว) ไปราว 1.5 กิโลเมตร แยกเข้า

ทางหลวงหมายเลข 1082 (นาหนุน-สบขุ่น) ถึงหลัก

กิโลเมตรที่ 27 แยกขวาเข้าอุทยานแห่งชาตินันทบุรี    

อีกราว 3 กิโลเมตร (ทางเป็นลูกรังดินแดง ควรใช้    

รถขับเคลื่อนสี่ล้อในฤดูฝน)

จากนั้นย้อนกลับสู่ทางหลวงหมายเลข 1148 ขับผ่าน

เส้นทางภูเขาแสนสวยงาม เปิดโล่ง สวยด้วยวิว      

กระจ่างตา เมื่อถึงอ�าเภอสองแควแล้วให้ขับไปอีกราว

ทางทศิทีมุ่ง่หน้าอ�าเภอเชียงค�าของพะเยา ถึงบ้านสะเกิน 

รวมระยะทาง 75 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าอุทยาน   

แห่งชาติถ�้าสะเกินอีก 6 กิโลเมตร

wHere to Stay
กางเต็นท์นอนดูวิวอาทิตย์ลับตาที่อุทยานแห่งชาติ      

นนัทบรีุ มบ้ีานพกัและลานกางเตน็ท์ รวมไปถึงร้านอาหาร

ตามสั่งให้บริการ ติดต่อ   

 08-9999-2420 และ 08-0131-1395 

 www.dnp.go.th   

 nathaburi13@hotmail.com

อุทยานแห่งชาติถ�้าสะเกิน มีบ้านพักและลานกางเต็นท์ 

รวมไปถึงร้านอาหารตามสั่งรสชาติอร่อยให้บริการ 

ติดต่อ     

 08-9045-9831, 08-6889-7167   

และ 08-1881-8653   

 www.dnp.go.th

เราถงึบ้านสะเกนิล่วงเข้าบ่าย แยกขวาเข้าไปอกีไม่ไกล ท่ามกลาง

หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าก่อที่ฝังรากชีวิตหลังจากโยกย้ายถ่ินฐาน

มาจากแดนไกลแถบสิบสองปันนา อทุยานแห่งชาตถิ�า้สะเกนิกว็างตวั

อยู่บนเนินเขาอันแสนสงบเย็น

ทางเดินข้ึนสู่เขาหินปูนหายลับไปในป่าดิบแล้ง หลังข้าม            

ห้วยน�้างิม ไม้ใหญ่ก็ขึ้นคลุมให้ทางเดินยิ่งฉ�่าเย็นไม่นับสายฝน

 เราเดินตามกันไป พืชพรรณและมวลดอกไม้ตามซอกหิน         

อย่างบีโกเนียที่กลีบดอกกระจิริด สีขาวนวล เทียนสายพันธุ์ต่างๆ 

ติดดอกสีสวย โดยเฉพาะเทียนสะเกิน ท่ีถือเป็นเทียนสปีชีส์ใหม่      

ที่พบเฉพาะที่นี่

ป่ายปีนขึน้ไปมองดงสลดัไดเกาะกลุม่เป็นผนื จนัผาเสยีดยนืต้น

ท้าสายลม พชืโบราณเฉพาะเขตเขาหนิปนูดงึดดูให้โลกตรงนัน้ราวป่า

ดึกด�าบรรพ์ ไร้สรรพเสียงแปลกปลอม หนทางเวียนวนไปตาม      

ความเย็นชื่นของภูเขา บางมุมกล้วยไม้ติดดอกอยู่ตามแผ่นหิน      

คลุมมอส ราวกับโลกฝันของจิตรกรสีน�้าสักคน

มดุเข้าไปในถ�า้ทอง โถงถ�า้มดืมดิฉ�า่ชืน้ด้วยธารน�า้ ผลกึแร่ตามผนงั

สาดกระทบแสงเป็นประกาย บางมุมมองเห็นสายแร่ทองเคลือบจบั

ทีแ่ผ่นหนิสีขาว โมงยามคล้ายหยุดนิง่เมือ่มาอยูด้่านใน ไร้กาลเวลา

เวยีนวนจนมาพบต้นพระเจ้าห้าพระองค์ 2 ต้นทีอ่ยู่ถัดไล่ไม่ไกลกัน 

ใครสักคนแหงนมองเรือนยอดจนคอตั้งบ่า พูพอนอายุหลายร้อยปี

ท่ีแผ่กว้างเทยีบเคียงได้กบัชายก�าย�าสงูใหญ่สกัคน มันเขียวครึม้ไปด้วย

มอสปกคลมุ ราวกับโลกลกึลบัทีม่เีฒ่าชราขรมึขลงัยนืเฝ้าป่าโบราณ

พื้นที่ราว 155,200 ไร่ของอุทยานฯ แดนไกลแห่งนี้ทอดตามแนว

เหนือใต้ เป็นต้นธารของลุ่มน�้ายมตอนบน ลุ่มน�้ายาวตอนบน และ

ลุม่น�า้ลาว มลูพาเราป่ายปีนลดัเลาะแนวน�า้ตกผาธารขึน้ไปเป็นส่วนหนึง่

ของสายน�้าอันแสนอุดมยามฤดูฝน

กรวดท้องน�า้ทีเ่ชงิน�า้ตกปรากฏซากดกึด�าบรรพ์รปูหอยในหนิทราย

สีเทาที่มีอายุในยุคเพอร์เมียนตอนต้น ราว 299-270 ล้านปี บ่งบอก

ถึงความเก่าแก่และเคยเป็นทะเลของผืนป่าแดนดอยหนาวเย็น       

เรามองมันอยู่สักพักก่อนจะก้าวตามมูลและเนรมิตขึ้นสู่น�้าตก

ประดับดินผลิดอกอยู่ตามทางเดิน กลีบดอกแบบบาง 5 กลีบ

ดงึดดูเรานิง่มอง ขณะทีบ่างคนล่วงไปตามสนัเขาฉ�า่ชืน้ ก่อนจะป่ายปีน

ผ่านชั้นแรก ไล่เลยขึ้นไปถึงชั้นที่ 6

มวลน�้าแผ่กระจายเป็นเชิงช้ันตามผาหินสีด�า มันครางครืน        

จนแทบกลบเสยีงเต้นของหวัใจ สะท้อนความสมบรูณ์ถึงทีส่ดุในยาม

ที่ผืนป่าก�าลังเบิกบานรับฤดูฝน

ราวกบัมติรจากแดนไกลทีเ่ดนิทางมาถึงหมูบ้่านกลางขนุเขาแล้ว

การต้อนรับปลอบขวัญได้ละลายความเหนื่อยล้าหลังแรมรอน        

ทางไกล โมงยามเช่นนี้หายากย่ิงในโลกสลับสีที่เคลื่อนไหว             

อย่างรวดเร็วในที่ที่เราจากมา 

ผ่านพ้นคืนค�่ากลางเดือนดาว ยามเช้าเราออกไปหาวิวหมอก          

ที่ไหลเวียนปกคลุมแอ่งท่ีราบบ้านสะเกินที่ริมทางหลวงหมายเลข 

1148 เหนือความสูง ไอแดดค่อยๆ กวาดไล่หมู่หมอกให้สลับฟุ้ง     

สงูต�า่ เปลีย่นไปตามเขม็นาฬิกา เรายนืมองผนืป่าและภเูขารอบด้าน

ที่ค่อยๆ ชัดเจนสีเขียวขึ้นตามอุณหภูมิแสง

ส�าหรับโลกสีเขียวชื่นที่ห่อหุ้มอยู่บนหนทางสายภูเขาคดโค้ง       

สูงชัน ฤดูกาลที่ผืนป่าและดอกไม้เริงร่าอย่างถึงที่สุด ผู้คนหันหน้า

ลงฟูมฟักไร่นาราวกับทารกต้องการการทะนุถนอมกล่อมเกลา

ภาพเช่นน้ีมอียูจ่รงิแท้ เป่ียมค่า แสนเป็นตวัของตวัเอง และยนิดี

ที่ใครสักคนจะออกมาพบเห็นมัน

และการก้าวเดนิบนถนนสายเดยีวกนักบัพวกเขาอาจต้องใช้ขนาด

ของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่แตกต่างกัน 
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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

บุรีรัมย ์
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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PR-1000e จักรปักรุ่นใหม่จากบราเดอร์

บรษิทั บราเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ล (ประเทศไทย) จ�ากัด แนะน�าจกัรปักรุน่ใหม่

ล่าสุด PR-1000e จักรปักคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัดหัวเดียว 10 เข็ม          

มาพร้อมระบบสนเข็มอัตโนมัติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ท�าให้คล่องตัว     

ต่อการใช้งาน พร้อมระบบการท�างานสุดอัจฉริยะที่สามารถก�าหนดต�าแหน่ง     

การปักอย่างง่ายดายด้วยระบบเซน็เซอร์ของกล้อง คล่องตัวย่ิงกว่าเดมิด้วยพืน้ที่

การปักใหญ่พิเศษสุด ง่ายและสะดวกด้วยไฟ LED แสดงสีด้ายแต่ละเข็ม

สรุางค์ มงคลอารย์ีพงษ์ ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ สุธานันท์ เตชะมานิ ผู้อ�านวยการ     

ฝ่ายช่องทางการจัดจ�าหน่าย พร้อมด้วยทีมงาน    

จากเอาท์ซอร์ส เซลส์ แอนด์ เทเลเซลส์ (Outsource 

Sales & Telesales) “เคทีซี” หรอืบรษิทั บตัรกรงุไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันมอบเงินบริจาค มูลค่า 

130,000 บาท ภายใต้โครงการ “Love & Share 

มหัศจรรย์แห่งรักและแบ่งปัน” ให้กับ “มูลนิธิช่วย

คนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ์” 

เพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

ด้านอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เคทีซีมอบเงินช่วยเหลือ

ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

Tokyo SME Support Center

รัฐบาลมหานครโตเกียวร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานคร

โตเกียว ได้เปิดสาขาต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก    

ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นประเทศศูนย์กลางในแถบ

อาเซยีน ทัง้ในแง่ของสภาพภมิูศาสตร์และเศรษฐกิจ

จากการก่อต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของสถานประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตัง้อยูใ่นมหานครโตเกยีว

ได้มีโอกาสขยายไปยังต่างประเทศ

สวทช. จัดงาน ITAP

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์                

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด�าเนินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี     

ของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

จดังาน “ITAP : ปลดลอ็กข้อจ�ากดัทางธรุกจิด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม” เพือ่นน�าเสนอ

กลไกเชิงรกุในการสนบัสนนุภาคเอกชน พร้อมมอบรางวลัให้กบับรษิทัผูป้ระสบความส�าเรจ็ 

ในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ดร.วีระพงษ์ 

แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน
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โครงการคูปองนวัตกรรมระยะ 2

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)       

ร่วมกับคณะท�างานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ได้เร่งพิจารณารายละเอียดในข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ทุกโครงการให้มีข้อมูล    

ครบถ้วนและเตรียมน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปอง

นวัตกรรม เพือ่ท�าการพจิารณาอนมุตัโิครงการรอบแรกใกล้แล้วเสรจ็ คาดเตรยีมประกาศผล

การอนุมัติโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2559

แอกซ่ามอบโชค บินฟรีพร้อมที่พัก

แอกซ่าประกันภัย มอบโชคบินฟรีพร้อมที่พัก ตามแคมเปญ 

“ลุ้นบินฟรสู่ี 7 จดุหมายในฝัน” ให้แก่ นภนต์ คุม้วงศ์ด ีผูโ้ชคดี

คนที่ 4 รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง กรุงเทพฯ-โซล 

พร้อมที่พักจ�านวน 3 วัน 2 คืน มูลค่า 50,000 บาท จากการซื้อ

ประกนัการเดนิทาง AXA Smart Traveller Plus ผ่านทางออนไลน์ 

จับฉลากผู้โชคดีทุก 2 สัปดาห์ และร่วมลุ้นจุดหมายในฝัน        

ครั้งต่อไป มัลดีฟส์ ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ติดตามรายละเอียด     

www.axa.co.th

เปิดตัวโทรศัพท์ Alcatel Flash 2

พรีพฒัน์ ซือ่ตรง Digital & Marketing Manager บรษิทั 

Alcatel เปิดตวัสินค้า Alcatel Flash 2 โทรศพัท์มือถอืสดุเก๋ 

สัญชาติฝรั่งเศส ส�าหรับคนรุ่นใหม่ ที่มาด้วยดีไซน์ทันสมัย

โฉบเฉีย่วทรงพลงัด้วยสดุยอดนวตักรรมสมาร์ตโฟน ทะยาน

สูค่วามส�าเร็จอนัดบัหนึง่ในด้านยอดขายจากเวบ็ไซต์ Lazada 

โดย Alcatel Flash 2 นี้ ถือเป็นการพัฒนาสู่เจเนอเรชั่น     

ที่ 3 ของซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งด้าน           

ความนิยมและยอดขายในแถบประเทศเอเชียแปซิฟิก

ไวตามิ้ลค์มอบรางวัล

เครื่องดื่มไวตามิ้ลค์ ยูเอชที มีการจัดกิจกรรม “ซ้ือร้อยลุ้น Jazz” กับไวตามิ้ลค์ และ Tesco มีการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี โดยมี               

รัศมี วรรณศรีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการค้าสินค้ากลุ่มบริโภค บริษัท เอกชัย ดริสทริบิ้วชั่น และ จรัสพงษ์ หุตะสิงห์ ผู้อ�านวยการสายงานขาย       

โมเดิร์นเทรด บริษัท กรีนสปอต จ�ากัด โครงการ ซื้อร้อยลุ้น Jazz กับไวตามิ้ลค์ เป็นผู้มอบรางวัล

ธนาคารกสกิรไทย โดย ศภุนวีรรณ จตูระกลู ผูช่้วยกรรมการ

ผู้จัดการ ออกแคมเปญ “ศนูย์ความสุข” เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่าย

ให้เป็นความสุขกับบัตรเครดิตกสิกรไทย ทุกความสุขเริ่มได้ที่     

0 เปอร์เซน็ต์แบ่งจ่ายสบายๆ ได้ทกุชิน้ ทกุร้าน ทกุที ่0 เปอร์เซ็นต์ 

สงูสดุ 6 เดอืน เมือ่มียอดใช้จ่ายไม่ต�า่กว่า 4,000 บาทต่อเซลสลปิ 

หวังดันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปีนี้ทะลุ 3.6 แสนล้านบาท 

พร้อมเพิ่มยอดบัตรใหม่ 6 แสนใบ

กระทรวงอุตสาหกรรม ปรับโฉมการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ขานรบัเศรษฐกจิดิจิตอล ด้วยการเพิม่ช่องสือ่สารผ่านโซเซยีลมเีดยี 

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ นักลงทุน           

และประชาชน ให้มีความสะดวก มีความทันสมัย ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรองรับการใช้งานของผู้ใช้กลุ่มต่างๆ 

พร้อมเร่งพัฒนาแอพพลิเคชันโมไบล์ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ

ให้มีการขยายตัวหลังจากก้าวสู่ AEC

บัตรเครดิตกสิกรไทยออกแคมเปญศูนย์

ความสุข

ก.อุตสาหกรรม ปรับโฉมการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสาร
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ดังนั้น หากคิดจะสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค        

แบรนด์น้ันจะต้องมคีวามเป็นตวัตนท่ีชดัเจน นอกจากนี ้การทีโ่ซเชียล

เน็ตเวิร์กเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ก็ท�าให้พฤติกรรม

และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารระหว่างกัน

เปลีย่นไป รวมถงึท�าให้ค่านยิมของคนในสงัคมเปลีย่นไปด้วย กล่าวคอื

จะเกดิกลุม่คนทีช่ืน่ชอบส่ิงต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลาย ม ีSub-Culture 

เกดิขึน้มากมาย การท�าตลาดในยุคนีจึ้งไม่ใช่การท�าตลาดแบบเดมิๆ 

ท่ีจับกลุ่มลกูค้าหมูม่ากอีกต่อไป แต่เป็นการหากลุม่ลกูค้าทีมี่ความชอบ

มีค่านิยมท่ีชัดเจนตรงกับแบรนด์ ดังนั้น เจ้าของแบรนด์จึงต้อง      

น�าเสนอตัวตนให้ชัดเจน และวิธีที่ดีที่สุดยั่งยืนที่สุดก็น่าจะเป็น       

ตัวของตัวเองท่ีสุด ด้วยการท�าในส่ิงที่ตัวเองเชื่อม่ัน ศรัทธาในสิ่ง   

ที่ท�าจริงๆ และสิ่งนี้ก็ต้องใช้ใจในการท�า หรือที่เรียกว่าใช้ใจสร้าง

แบรนด์นั่นเอง ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมายังไงเราอาจจะยังไม่ทราบ     

แต่อย่างน้อยกมี็ความสขุทีไ่ด้ท�าในสิง่ทีเ่ราเชือ่ว่ามคีณุค่าส�าหรบัเรา 

ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้ใจสร้าง ซึ่งเป็นแบรนด์ที่โดย  

ส่วนตวัแล้วรกัมากนัน่คอื Freitag แบรนด์ของประเทศ Switzerland 

ทีเ่อาผ้าใบของรถบรรทกุทีใ่ช้แล้วมาท�ากระเป๋า ท�าให้กระเป๋าแต่ละใบ

มีความแตกต่างกันไป เพราะเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าจะได้ผ้าใบ     

ผืนไหนลายไหนจากส่วนไหนมาท�ากระเป๋า แถมกระเป๋าท่ีซ้ือมา     

กอ็าจจะมรีอยถลอกของผ้าใบใช้แล้วตดิมาด้วย ทีส่�าคญัราคากไ็ม่ได้

ถูกเลย แต่เท่าที่เห็นหากใครที่ใช้แบรนด์น้ีแล้วก็มักจะเป็นสาวก    

คือรักแล้วรักเลย ซื้อกันคนละหลายใบ นั่นเป็นเพราะเราอินกับสิ่งที่

แบรนด์ท�า ภูมิใจที่เป็นสาวกของแบรนด์ เห็นใครใช้ก็รู้สึกดีว่าเป็น

สาวกแบรนด์เดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับแบรนด์นี้คือความใฝ่ฝัน        

ของเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายที่อยากจะมีลูกค้าที่จงรักภักดีขนาดนี้ 

อย่างไรกต็าม ส่ิงนีเ้กิดขึน้ได้เพราะแบรนด์เขาชดัเจนในตวัเองมากๆ 

และไม่ได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมการตลาดอะไรแบบแบรนด์

ทั่วๆ ไปเลย นอกจากมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ให้กับ       

ผู้บริโภคและสังคม (ดังนั้น กลุ่มลูกค้าที่มีคุณค่าร่วมกับแบรนด์        

ก็จะถูกดึงดูดมาตามธรรมชาติ ถ้าได้มีโอกาสรู้จักแบรนด์)

หรอืแบรนด์สบายอารมณ์ทีเ่ราท�ากเ็ป็นตวัอย่างของแบรนด์ทีใ่ช้ใจ

ในการท�างาน กล่าวคอื Passion ของทมีงานมคีวามเชือ่ในความสขุ

เรียบง่ายและยั่งยืน เราภูมิใจในวิถีความเป็นอยู่แบบไทยๆ และ

ปรารถนาจะเป็นส่วนเล็กๆ ในสังคมทีจ่ะรักษาวัฒนธรรมแห่งความ

สุขเรียบง่ายให้ยั่งยืนในสังคมไทย (สนใจรู้จักแบรนด์สบายอารมณ์

ได้ที ่www.sabai-arom.com และ facebook/sabaiarombrand) 

ส่วนแบรนด์ที่ไม่ได้ใช้ใจ (คือเน้นใช้กลยุทธ์) ถึงแม้จะมีตัวอย่าง

ให้เห็นว่าประสบความส�าเร็จเป็นจ�านวนมากก็จริง แต่ต้องเส่ียง     

กบัการลงทนุใช้งบประมาณการท�าตลาดสงู ทีล่งทนุไปแล้วไม่ส�าเร็จ

ก็มากกว่าที่ส�าเร็จ และถึงจะท�าแล้วส�าเร็จก็ไม่แน่ว่าจะได้ยาวนาน

แค่ไหน เพราะผู้บริโภคมีตัวเลือกที่สดใหม่มาให้ลองอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรกต็าม เท่าท่ีสงัเกตถ้าเป็นแบรนด์ระดับท่ีเรยีกว่ามี Brand 

Awareness ในระดับนานาประเทศ แบรนด์ทีใ่ช้ใจแบบ Freitag ยงัมี

น้อยกว่าแบรนด์ทีใ่ช้กลยทุธ์มาก แต่ถ้าเป็นแบรนด์ขนาดเลก็ยคุใหม่

ก็เริ่มจะเห็นใช้ใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะแบรนด์ขนาดเล็กที่เน้นการ

ให้บริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รีสอร์ตเล็กๆ ซ่ึงแบรนด์เหล่านี้

มักจะสร้างความน่าประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าแบรนด์ใหญ่ๆ

ส�าหรับใครท่ียงัไม่มีแบรนด์ แต่ต้องการใช้ใจสร้างแบรนด์ คงต้อง

เริ่มจากการตอบค�าถามให้ชัดเจนชัดใจก่อนว่า 1.เราจะมีความสุข

ทีจ่ะท�าอะไร (คือเราม ีPassion ในการท�าอะไรจะเป็นส่ิงทีเ่รามีความ

สขุและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท�ามนัขึน้มาให้ส�าเรจ็) และ 2.เราจะภมูใิจ

ที่แบรนด์ของเราได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าและกับสังคมน้ี     

ซึ่งคุณค่าท่ีแบรนด์เรามอบให้ จะเป็น Brand Value ท่ีจะเป็น        

ตัวก�าหนด Brand Purpose ขึ้นมา สิ่งนี้จะเป็นเสาหลักของแบรนด์ 

จะท�าให้แบรนด์มีความชัดเจนว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่และเพื่ออะไร

สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับแบรนด์ท่ีใช้ใจก็คือเจ้าของแบรนด์มักจะมี 

Passion ในการท�างาน ท�าให้มีพลังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรค 

การสร้างแบรนด์ให้ส�าเร็จ ถ้าไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลก็จะต้อง

ใช้เวลาในการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ถ้าไม่ใช้ใจท�าเราจะท้อแท้      

หมดก�าลังใจได้ง่ายกว่าการใช้ใจสร้างแบรนด์ ท�าในสิ่งท่ีเรารัก        

ก็เหมือนกับเรามีสายป่านทางใจมากกว่าคนอื่น 

นอกจากน้ี ส่ิงส�าคัญในการท�าตลาดด้วยใจนอกเหนือจาก        

การเป็นตัวของตัวเองคือ เราต้องรู้ว่าลูกค้าที่จะชื่นชอบเราเป็น      

กลุม่คนแบบไหน พวกเขาเป็นใคร ท�าอะไร อยูท่ี่ไหน อนันีเ้ป็นศลิปะ

ที่แต่ละคนคงต้องใช้ความพยายามในการเข้าให้ถึงลูกค้าเป้าหมาย

ของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ผลท้ายที่สุดของแต่ละแบรนด์ก็ขึ้นอยู่กับ          

หลายเหตุปัจจัย เช่น มีฝีมือในการบริหารจัดการธุรกิจมากน้อย     

แค่ไหน มีเงินทุนและทีมงานที่เพียงพอ ดีพอหรือไม่ ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร ความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้า

เป็นอย่างไร การออกแบบดไีซน์โดนใจลกูค้าหรอืไม่ ท�าเลของธรุกจิ

และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ท่ีแน่ๆ หากใช้ใจสร้างแบรนด์แล้วภาพลักษณ์ท่ีออกมา           

จะเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์โดยไม่ต้อง

พยายามเสกสรรปั้นแต่ง จะเป็นตัวของตัวเองที่เป็นธรรมชาติ        

และสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ ซึ่งจะดีกว่าและยั่งยืนกว่าการ           

สร้างภาพลักษณ์แบบฉาบฉวยเพราะตอนนี้ผู้บริโภคก็ฉลาดรู้ทัน     

กันหมดแล้ว 

ศศธรณ์ ณ สงขลา

เจ้าของ และผู้บริหารบริษัท ออเทนติคไทยสปา จ�ากัด เจ้าของแบรนด์สบายอารมณ์

สร้างแบรนดด์้วยใจ

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

เนื่องจากมีแบรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้บริโภคจึงต้องการอะไรที่ตรงใจมากที่สุด

ไม่ใช่แค่ของดีราคาดีอีกต่อไป
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