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

เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการนั้นมีหลายทาง บางคนเป็นทายาทธุรกิจ ที่อย่างไรเสียก็ต้องรับไม้ต่อธุรกิจครอบครัว ขณะที่         

บางคนเป็นผู้ประกอบการเพราะเบื่อเส้นทางการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่อยู่แต่ใน Comfort Zone  มานาน อยากลุกข้ึนมาท�าอะไร      

ท่ีท้าทายบ้าง และบางคนก็มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมาตั้งแต่เด็ก มีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง และโชคดี               

ที่ค้นพบเส้นทางของตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ จึงท�าให้มีแรงผลักดันที่จะเดินตามความฝัน มีโอกาสที่จะทดลอง และพยายามเดิน                 

ในเส้นทางนี้อย่างมุ่งมั่น ซึ่งผู้ประกอบการประเภทหลังนี้เริ่มมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้น จึงไม่แปลกใจที่อายุเฉลี่ยของคนเริ่มต้นท�าธุรกิจ       

จะน้อยลงเร่ือยๆ รวมถึง กวิสรา จันทร์สว่าง ท่ีเร่ิมต้นธุรกิจมาตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยปี 1 และจนถึงปี 4 นี้เธอได้กลายเป็น           

เจ้าของแบรนด์ FRESH ME ที่มีแฟรนไชส์กว่า 128 สาขา 

ในขณะที่หลายคนมองว่าอายุเป็นข้อจ�ากัดในการท�าธุรกิจ ด้วยอายุที่ไม่มากอาจขาดความรู้และไม่มีประสบการณ์มากพอ            

แต่การท�าธุรกิจในยุคนี้อายุท่ีน้อยก็สามารถพลิกเป็นข้อดี ด้วยมุมมองและความคิดที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ท�าให้สามารถน�าเสนอ      

ความแตกต่างที่น่าสนใจ ทั้งในแง่โปรดักต์ และการท�าการตลาด  ยิ่งถ้าทาร์เก็ตกรุ๊ปเป็นคนรุ่นเดียวกันแล้วก็ย่อมจะมีความเข้าใจ

กันมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรุ่นใหม่หลายคนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ

เมื่อเวลาไม่เคยคอยใคร หากเริ่มก่อนมีโอกาสเรียนรู้ก่อน ลองผิดลองถูกก่อน แล้วเหตุผลอะไรคุณจึงจะไม่เริ่มต้นลงมือท�า          

ตั้งแต่วันนี้ !

Young EntrEprEnEur

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ

nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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9
YOUNG MONEY MAKER 

ขุมทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันนี้คืออินเทอร์เน็ต 

ต่อให้อายุน้อยแค่ไหน เส้นทางสู่การเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ย่อมเป็นไปได้       

ดูอย่าง  อดัม ฮอร์วิตซ์ ผู้ได้รับฉายา “อัจฉริยะด้านการตลาดออนไลน์”

  

10 
INTERVIEW 

กวิสรา จันทร์สว่าง  มีความฝันมาแต่เด็กว่าต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ       

จึงเลือกเส้นทางที่สนับสนุนเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ต้น  และใช้เวลา              

ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี สร้างธุรกิจ FRESH ME ร้านชานมไข่มุก    

จากร้านเล็กๆ ในย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                            

กลายมาเป็นแฟรนไชส์ที่มีถึง 128 สาขาในปัจจุบัน 

16-17
SELF-EMPLOYED

พบกับผ้าพันคอแบรนด์ Siwa ที่เบื้องหลังแต่ละลายล้วนมี Story         

ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและความแตกต่างให้กับแบรนด์                       

โดย ศิวาภรณ์ เลิศธรรมจินดา และจากความผูกพันที่ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆ 

บวกกับคุณค่าภูมิปัญญาของสมุนไพรที่ใช้ จนอยากบอกต่อ              

ประภาวี ศิวเวทกุล จึงสร้างแบรนด์ HERBPINESS                   

สมุนไพรที่ใช้แล้วมีความสุข

19
 TECT STARTUP 

รู้จัก Stylhunt แอพพลิเคชันที่เข้ามาเป็นตัวกลาง ช่วยให้ผู้บริโภค      

สามารถค้นหาร้านค้าแฟชั่นออนไลน์บนโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น

20
INSPIRE ME 

รักสวยรักงาม จุดเริ่มของธุรกิจที่ส�าเร็จ...พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

21
HEALTH 

ข้อแนะน�าเพื่อการปฏิวัติของว่างระหว่างมื้อ และวิธีรีดไขมันเลว LDL 

22
LIFE STYLE

พาไปชิม Signor Somchai ซีฟูดไทยในเมืองท่ากลางเอกมัย               

และจิบชา หอมกรุ่นแกล้มอาหารยุโรปรสดั้งเดิม                              

ที่ Cloverleaf Tearoom & Restaurant 

24
TRAVEL

เขื่อนรัชชประภา เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปไกลถึงเมืองจีน

บรรณาธิการอ�านวยการ สุจิตรา บุณยขจร บรรณาธิการ รัชนี พันธ์รุ ่งจิตติ กองบรรณาธิการ นิตยา สุเรียมมา                               
กฤษณา สังข์วงค์ เจษฎา ปรุนิทวรกุล บรรณาธิการเวบ็ไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดนิทร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงานฝ่ายใน สชุนัษา แก้วโคตร 
ฝ่ายประสานงานกองบรรณาธิการ จุติพร โลจายะ หัวหน้าฝ่ายภาพ ชาคริต ยศสุวรรณ์ ฝ่ายภาพ กฤษฎา ศิลปไชย                          
เจษฎา ยอดสุรางค์ บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม ศุภธาดา น�าอ�านวย หัวหน้าฝ่ายพิสูจน์อักษร อุดม วรจารุวรรณ                               
พิสูจน์อักษร วรนุช โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วิทยา ชื่นอุบล โทร.08-1937-1903 สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782                   
หัวหน้าฝ่ายโฆษณา ศิริพรรณ บุญวันต์ ธัญวรรณ แก้วหนู ศรัณย์ นวลดี กัญชพร คูตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                         
วีระชาติ ขวานเพชร ฝ่ายการตลาด สกล สุขโสภณ ฝ่ายสมาชิก อมรรัตน์ ยาไทย หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน นิตยา สังทิพย์ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศิรินาฎ ลินจงรัตน์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร
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กลยุทธ์ทางการตลาดสำาหรับผู้ประกอบการใหม่

ที่จะช่วยให้คุณพบกับการตลาดรูปแบบใหม่ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเข้าใจ

พบกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำาเร็จระดับประเทศ  

และกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์, Digital Marketing  

Workshop และ Coaching แผนการตลาดรูปแบบใหม่

ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 

กรรมการผู้จัดการ  

เครซี่ สไปร์ซี่ หรือที่รู้จักในชื่อร้านตำามั่ว

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล 

Strategic Planning Director 

บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำากัด  

บริษัทที่รับวางแผนและดำาเนินงาน 

ด้านการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล

สุรชัย ชาญอนุเดช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

เคทีเรสทัวรองท์ หรือในชื่อร้าน  

ซานตาเฟ่ สเต๊ก

รวิศ หาญอุตสาหะ

กรรมการผู้จัดการ  

ศรีจันทร์โอสถ เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ผงหอมศรีจันทร์

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

กรรมการผู้จัดการ  

J.M.Cuisine ร้านอาหารชื่อดัง 

แห่ง จ.เพชรบุรี

ชนิสรา โททอง

กรรมการผู้จัดการ  

Brunchtime Co.Ltd เจ้าของธัญพืช 

เพื่อสุขภาพกรุบกรอบในแบรนด์  

Diamond Grains

สุรีรัตน์ ศรีพรหมคำา 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เจคิว ฟู้ดส์ จำากัด เจ้าของกิจการ  

เจคิวปูม้านึ่ง

อบรมวันท่ี 12-13, 19-20, 25-27 มีนาคม 2559

ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 

สอบถามรายละเอียดท่ี 0-2270-1123-4 #205, 08-1614-2611

ผู้ท่ีผ่านการอบรมโครงการ NEC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครออนไลน์ได้ท่ี

www.smethailandclub.com/nextstepnec
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เทรนด์โซเชียลมีเดียปี 2016อยากเป็นเศรษฐีต้องท�าตามกฎ

Only the best is gOOd 
enOugh.
-- Ole Kirk Christiansen ผูก่้อตัง้ The Lego Group --

สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นคือสิ่งที่ดีพอ

หลายคนจากทั่วทุกมุมโลกต่างถาม Daniel Ally ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ถึงค�าแนะน�าทั่วไปเกี่ยวกับวิธี
การเป็นเศรษฐี ซ่ึงหน่ึงในกฎของความม่ันคงท่ีช่วยให้ฝันเป็นจริงคือ กฎ 3 เปอร์เซ็นต์เพราะไม่ว่าจะน�าเสนออะไรไป        
จะมีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งโลกที่เห็นด้วย คิดง่ายๆ คือ หากน�าเสนอแบรนด์ไปยัง 100 คน จะมีเพียง 3 คน           
ที่ตกหลุมรักแบรนด์ โดยพวกเขาจะคอยสนับสนุนและบอกต่อเรื่องราวของแบรนด์ให้ผู้อื่นได้รู้จัก ซึ่งพลังเล็กๆ นี้ช่วยให้
แบรนด์เติบโตได้อย่างน่าทึ่ง

ส�าหรับกฎอีกข้อคือ ไม่มองข้ามความคิดเห็นของลูกค้า ไม่ว่าจะได้รับการตอบรับอย่างไรจากแฟนตัวจริงของแบรนด์ 
(มีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์) หรือจากคนส่วนใหญ่ (มีมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์) ผู้ประกอบการก็ควรเปิดใจรับฟัง เพราะการเติบโต
ของแบรนด์ส่วนหนึ่งมาจากการน�าความคิดเห็นที่ได้ฟังมาปรับปรุงให้แบรนด์เติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเมื่อแบรนด์
สามารถเติบโตได้ดี ความต้องการเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป 

ถือเป็นกฎง่ายๆ ที่คนอยากเป็นเศรษฐีน่าจะท�าตามได้ไม่ยาก

ใช้อารมณ์กระตุ้นการซื้อ

รู้หรือไม่ การฝึกสมาธิสามารถเปลี่ยนวิธีคิดหลายๆ อย่างของเราได้ ซึ่งจากการศึกษาผลการฝึกสมาธิเป็นเวลา 8 สัปดาห์ของ The Harvard Business Review พบว่า 
การฝึกสมาธิช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองทั้ง 8 ส่วนส�าคัญ เช่นนั้นมาดูกันว่า 2 ส่วนส�าคัญของสมองที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือส่วนใด

สมองส่วนแรกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการฝึกสมาธิคือ Anterior Cingulate Cortex (ACC) ซึ่งสมองส่วนน้ีท�าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึก      
โดยการฝึกสมาธิช่วยให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี เกิดความยืดหยุ่นในการท�างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากส่ิงต่างๆ ได้มากกว่าคนทั่วไป 
แต่ถ้าขาดการฝึกสมาธิ จะท�าให้เป็นคนก้าวร้าว หุนหันพลันแล่น อีกทั้งมีปัญหาในการท�างานร่วมกับผู้อื่นและประสิทธิภาพในการตัดสินใจไม่ดีเท่าที่ควร 

สมองส่วนที่สองที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือ Hippocampus ซ่ึงท�าหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์และความจ�า หากฝึกสมาธิจะช่วยให้เกิดความสามารถในการฟื้นตัว                
จากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่นักธุรกิจพึงมี นอกจากน้ี การฝึกสมาธิยังท�าให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง มีความสามารถในการอดทนกับความเจ็บปวด 
และมีความคิดแบบลึกซึ้ง

นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ท�าไมผู้ประกอบการต้องฝึกสมาธิ

“การฝึกสมาธิ” ดีกับสมองและธุรกิจ

การใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่เพียงต้องใช้งานให้ตรง
ตามแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ต้องใช้ให้เข้ากับเทรนด์ปีนั้นๆ ด้วย ล่าสุด DJG 
Digital Marketing ได้รวมรวบเทรนด์โซเชียลมีเดีย ปี พ.ศ.2559 ที่น่าสนใจไว้ 
อย่างการติดตั้งปุ่ม “BUY” หรือปุ่ม “SHOP NOW” ใน Facebook, Twitter 
และ Pinterest ซึ่งปุ่มเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า 
เพราะซื้อได้โดยตรงผ่านแอพพลิเคชันของโซเชียลมีเดียนั้น และหากสังเกต    
จะพบว่า ผูค้นนยิมอพัโหลดภาพถ่ายและวดีิโอลงบนโซเชยีลมเีดยี เพือ่ให้เพือ่น
ได้เห็น ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ จึงควรมีปุ่ม Live Stream เพราะผู้ติดตาม           
ก็ต้องการเห็นเรื่องราวต่างๆ ของแบรนด์แบบ Real-Time เหมือนกัน และ     
เมื่อพูดถึงเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการ Google ยังคง          
เป็นท่ีนิยม แต่ในปี พ.ศ.2559 ลูกค้ากว่า 80 เปอร์เซน็ต์ใช้ Facebook, YouTube 
และ Pinterest ในการหาข้อมลูเพิม่เตมิ เช่น ความคดิเหน็และค�าแนะน�าต่างๆ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า  

นอกจากนี้ วิดีโอยังเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย โดย       
ทุกๆ วินาทีมีวิดโีอนับล้านแชร์บนโซเชียลมีเดีย อีกทั้งขอ้มูลจาก Cisco บริษัท
ผู้น�าทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับโลก ระบุ ในปี พ.ศ.2562         
จะมีคอนเทนต์ที่น�าเสนอผ่านวิดีโอมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเพราะวิดีโอ
สร้างการมีร่วมส่วนได้มากกว่าภาพถ่าย 62 เปอร์เซ็นต์ 

ท้ายสุดเทรนด์โซเชียลมีเดียท่ีน่าสนใจคือ ความปลอดภัยและความเป็น  
ส่วนตัว ฉะนั้นหลายโซเชียลมีเดีย จึงเพิ่มคุณสมบัตินี้เข้ามา อย่าง Facebook 
มีนโยบายให้ใช้ชื่อจริงในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ขณะท่ี Snapchat เพิ่ม       
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการแช็ตมากยิ่งขึ้น

นับว่าเป็นเทรนด์ที่ต้องวิ่งตามให้ทันเลยทีเดียว

เป็นเวลานานที่หลายคนเชื่อว่า การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพที่สุด
คือ การตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใชอ่ารมณ์ความรู้สึก แต่ตอนนี้ผู้คนกลับ
มีแนวโน้มท่ีจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากขึ้น ซ่ึงอารมณ์นั้น                
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงทีต้่องการ ส่ิงทีก่�าลังท�า และส่ิงทีอ่ยากปฏเิสธ 
ขณะเดียวกันจากการศึกษาของ Antonio Damasio ศาสตราจารย์     
ด้านประสาทวิทยา พบว่า ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเมื่อได้รับ
การกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า สินค้านั้นคือสิ่งที่ควรซื้อ ดังนั้น ธุรกิจ    
ที่ประสบความส�าเร็จจึงเลือกดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยการเล่น
กบัอารมณ์ความรูส้กึของมนษุย์ อย่างการพยายามท�าให้ลกูค้าเกดิอารมณ์
ร่วมกับเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งอารมณ์เศร้า โกรธ ตลก 
หรือมีความสุข โดยเมื่อลูกค้าเกิดอารมณ์ร่วมก็ท�าให้เกิดความสนใจ    
ในสินค้าและมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อมากขึ้น

ทั้งนี้ การบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจะท�าให้ลูกค้าอินกับเรื่องได้ง่าย ส่วนเรื่องราวดราม่าท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างชัดเจน และเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัวเป็นเรื่องที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย เพราะเป็น     
เรื่องที่คุ้นเคยอยู่แล้ว

ผู้ประกอบการท่านใดจะลองใช้เทคนิคนี้บ้างก็ไม่ว่ากัน
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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

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.smethailandclub.com

 โทร. 0-2270-1123-4 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

นายวินัย วิโรจน์จริยากร

กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	เพนนินซูลาร์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 

ผู้อ�านวยการ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

นายอนุชิต ปัญญาวัชระ 

ผู้บริหาร 

บริษัท	ยินดีออกแบบ	จ�ากัด

สุดยอด! 

เอสเอ็มอีไทย
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ที่มา : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

66.1%

29.5%

59.48%

22.4%

29.47%

21.3%

5.85%

30.4%

เจาะตลาดออร์แกนิก
มู ล ค่ า ก ว่ า พั น ล้ า น บ า ท

สินค้าออร์แกนิกส่งออก

(ต่อปี)

มูลค่าตลาดสินค้าออร์แกนิก

2,331.55

1,817.10

ล้  า  น  บ  า  ท

ตลาดส่งออก ตลาดในประเทศ

514.45
ล้านบาท ล้านบาท

ซื้อสินค้าออร์แกนิก

อย่างน้อยเดือนละ

เฉลี่ย

1-2 ครั้ง

200

400 1,201 552.25

อาหารแปรรูป ข้าว

บาท
ล้านบาท ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้น

ช่องทางตลาดออร์แกนิก

ราคาสินค้า

ถูกลง

โมเดิร์นเทรด

ความสะดวก

ในการเลือกซื้อ

ร้านกรีน

มีระบบตรวจรับรอง

ที่น่าเชื่อถือ

ร้านอาหาร
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Biz OppOrtunity HOw tO Guide

Text : numnim

เคยเป็นแบบนีก้นัหรอืเปล่า? อยากมแีพก็เกจจิง้ดีๆ  มชีือ่แบรนด์ตดิลงไปบนสนิค้าทกุชิน้ แต่ตดิเรือ่งจ�านวนท่ีต้องสัง่ทเียอะๆ 

อยากลองท�าหลายๆ สี เป็นลูกเล่น ก็ติดที่จ�านวนขั้นต�่าเหมือนเช่นเคย ยังไม่นับรวมถึงการท�าลงบนวัสดุที่หลากหลาย แนวโน้ม

ของตลาดที่ยังไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่า SME ทั้งหลายต้องเคยประสบปัญหานี้แน่นอน วันนี้เราจึงมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์

ความต้องการของผู้ประกอบการมือใหม่หัดขับทั้งหลาย ไม่ต้องเอาทุนไปจมกับการผลิตแพ็กเกจจิ้งจ�านวนเยอะๆ ผลิตภัณฑ์    

ที่ว่าก็คือ “ตราปั๊มใส” (Craft Stamp) นั่นเอง จะแตกต่างกับตรายางรูปแบบเดิมๆ ท่ีเราคุ้นเคยอย่างไร ต้องลองไปฟัง            

จาก ป๋อ-ศุภกร สุวรรณทัต หรือหนึ่งในเจ้าของ Paper Studio ผู้ผลิตและจ�าหน่ายตราปั๊มใส และอุปกรณ์ตกแต่งกระดาษ      

และบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

“เริ่มต้นมาจากเราเคยรับงานพิมพ์ต่างๆ มาก่อน ช่วยหาระบบงานพิมพ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ส่งงานเข้าโรงพิมพ์ ตรวจ

คุณภาพ จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า จึงท�าให้รู้ว่ามีผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยเลยท่ีอยากจะสร้างแบรนด์ ท�าบรรจุภัณฑ์           

และยีห้่อของตวัเอง แต่ต้องมาตดิเรือ่งระบบการพมิพ์ทีต้่องมขีัน้ต�า่ บางคนเพิง่เริม่ธรุกจิท�าสนิค้าออกมาหลายตวั แต่ผลติจ�านวน

ไม่เยอะ เพราะอยากลองตลาดดูก่อน ก็ต้องมาลงทุนจ�านวนมากกับแพ็กเกจจิ้ง เราจึงพยายามหาวิธีช่วยลูกค้า โดยพบว่าสิ่งที่

ลูกค้าต้องการจริงๆ คือ ลวดลายเล็กๆ บนแพ็กเกจจิ้ง จึงคิดว่าตราปั๊มนี่แหละ คือ ทางออกที่ดี ไม่ต้องผลิตจ�านวนเยอะ และ

ยังใช้ได้กับแพ็กเกจจิ้งที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด แต่ตราปั๊มส่วนใหญ่ที่มีในตอนนั้น ยังไม่ตอบโจทย์ คุณภาพงานที่ปั๊มออกมา  

ยังไม่ดีพอ ผมจึงลองพยายามหาวัสดุต่างๆ มาใช้ เผอิญแฟน (เจิน-ธีรนาถ ปิยพสุนทรา) เคยเรียนและท�างานด้านการพิมพ์    

มาก่อน กช่็วยกนัศกึษาหาข้อมลู จนมาเจอกับวสัดตุวันีเ้ป็นยางคณุภาพสูง มคีวามใสและคงทน สามารถยงิด้วยระบบเลเซอร์ได้ 

งานที่ได้จึงมีความคมชัด จากตอนแรกที่คิดแค่ช่วยลูกค้า ภายหลังคุยกันว่ายังมีคนที่ต้องการแบบนี้อีกมาก และสิ่งที่เราท�า         

ก็สามารถตอบโจทย์ได้ จึงเลิกท�างานพิมพ์ และหันมาศึกษา ท�าธุรกิจตราปั๊มขึ้นมาอย่างจริงจัง” ศุภกรเล่าที่มาของธุรกิจให้ฟัง

นอกจากจะช่วยให้ได้งานท่ีคมชัด สวยงาม อีกคุณสมบัติเด่นของเจ้าตราปั๊มใสก็คือสามารถมองเห็นต�าแหน่งได้ชัดเจน      

งานที่ออกมาจึงค่อนข้างแม่นย�า โดยนอกจากตราปั๊มใสแล้ว ศุภกรอธิบายว่า ส่วนประกอบส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ หมึกพิมพ์ 

ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด และหมึกพิมพ์นี่เองที่ท�าหน้าที่เป็นตัวแปรให้สามารถปั๊มลงบนวัสดุต่างๆ ได้ เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก 

ไม้ อะลูมิเนียม จึงท�าให้เกิดการสร้างสรรค์งานท่ีหลากหลาย สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าได้มากข้ึน แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันวัสดุต้องมี

คุณสมบัติที่สามารถปั๊มได้ด้วย คือ ต้องมีความเรียบและแข็ง สามารถรับแรงกดจากการปั๊มได้ โดยก่อนที่จะตัดสินใจผลิต       

ตราปั๊มแต่ละอันให้กับลูกค้า จะมีการสอบถามข้อมูลก่อนน�าไปใช้งานทุกคร้ัง มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดมาตรฐานเหมือนตรายาง

ทั่วไป และขนาดใหญ่จนถึง A4

“กอ่นรับงานแต่ละชิน้ เราจะมกีารพดูคุยและถามลกูค้าก่อนวา่เขาจะเอาไปใชท้�าอะไร ป๊ัมลงบนวัสดชุนิดไหน เพราะบางอัน

ก็ไม่สามารถท�าได้ หรือท�าได้ แต่อาจจะไม่คุ้ม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้และลักษณะงานที่ได้ให้เขาเข้าใจก่อนว่า มันอาจจะไม่ได้

คมเหมือนการพิมพ์นะ แต่ก็ใช้ได้ ถ้าลูกค้าเข้าใจและรับเงื่อนไขต่างๆ ได้ เราก็ท�าให้ เราไม่ได้อยากขายของอย่างเดียว ต้องให้

ความรู้เขาด้วย”

ไม่เพียงแต่เป็นตัวช่วยสร้างแบรนด์ง่ายๆ ให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ป๋อกล่าวว่า Paper Studio ยังสามารถเป็นอะไรก็ได้

ส�าหรับใครที่มีไอเดียอยากลองเริ่มท�าอะไรใหม่ๆ เช่น งานประดิษฐ์ดีๆ สักชิ้น ของช�าร่วยในงานอีเวนต์สักงาน ซึ่งความจริงแล้ว

ก็เหมือนเป็นการสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้เวลาและความประณีต 

ตัวช่วยสร้างแบรนด์ง่ายๆ ส�าหรับ Startup

ตราปั๊มใส นอกจากการสร้างโปรดักต์ที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการ           

ของตลาด การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก จดจ�า ตอกย�้าการรับรู้

ของผูบ้รโิภคกเ็ป็นอกีเรือ่งท่ีผูป้ระกอบการล้วนต้องให้ความส�าคัญ 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นสินค้าและแบรนด์

ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาด ดังนั้น การออกแบบโลโก้ หรือตรา   

สินค้า จึงเป็นปัจจัยส�าคัญอันดับแรกๆ ที่พึงมี แต่จะออกแบบ       

ยังไงให้สื่อถึงเรื่องราวของธุรกิจได้ดี และโดนใจผู้บริโภคกลุ่ม      

เป้าหมาย ค�าตอบรออยู่ด้านล่างนี้แล้ว

สื่อถึงองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

โลโก้ทีด่ต้ีองสามารถบอกถึงจดุเด่น เอกลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ 

ความรู้สึกขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสีและรูปแบบก็เป็น            

อย่างหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญ

ง่ายต่อการจดจ�าและท�าความเข้าใจ

การออกแบบโลโก้สามารถเป็นได้ทั้งสัญลักษณ์หรือตัวอักษร    

แต่สิ่งหนึ่งที่พึงระวัง คือไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป ควรมี

ลักษณะเด่นเพียง 1 หรือ 2 จุด และไม่ควรใช้สีเยอะเกินไป เพราะ

จะท�าให้ดูรก ไม่มีจุดเด่น

มีเอกลักษณ์ เรียบง่าย

ความเรยีบง่ายถอืเป็นกญุแจส�าคญัอย่างหนึง่ของการออกแบบ

โลโก้ เพราะเป็นการสร้างการจดจ�าที่ง่าย และยังช่วยให้โลโก้         

มีความเป็นอมตะ

ใช้ในสื่อที่หลากหลายได้

นอกจากจะค�านึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ และการสื่อสารที่ดี

ของโลโก้แล้ว ในการออกแบบโลโก้ชิ้นหนึ่งต้องค�านึงถึงความ     

เหมาะสม การน�าไปใช้ในส่ือต่างๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะน�าไปใช้           

ในสือ่ใด กย็งัมคีวามโดดเด่น และมเีอกลกัษณ์ รวมถงึไม่ว่าจะเป็น

สี หรือขาวด�า ด้วยเช่นกัน
pspaperstudio
@paperstudio
paperstudio
08-9897-8682
www.paperstudioshop.com

ยั ง ไ ง ใ ห้ โ ด น

ออกแบบ
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

ดอูย่าง อดมั ฮอร์วติซ์ เดก็หนุม่จากแคลฟิอร์เนยี

เป็นต้น เขาลองผดิลองถกูมามาก สัง่สมประสบการณ์

ตั้งแต่อายุยังน้อย จนวันนี้ ในวัย 25 ปี เขาได้รับ

การยอมรบัในฐานะนกัการตลาดผ่านเนต็ทีไ่ด้ฉายา 

“อัจฉริยะด้านการตลาดออนไลน์” 

อดมักเ็หมอืนคนทัว่ไปทีม่คีวามทะเยอทะยาน 

เขาตั้งเป้าอยากมีบริษัทที่ท�าเงิน 1 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ตอนอายุ 20 ปี ความฝันของเขาไม่ไกล

เกินเอื้อมเพราะอดัมฉายแววหัวการค้าตั้งแต่เด็ก 

เขาเริ่มขายการ์ดโปเกมอนและสินค้าอื่นๆ จนครู

ในโรงเรียนเอ่ยกับแม่ของเขาว่า “สักวันเด็กคนนี้

จะเป็นผู้ประกอบการ” จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่ง

เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตอนที่อดัมอายุเพียง 15 

เขาท�าเวบ็ไซต์ “Dirty Laundry” ขึน้มา เป็นเวบ็ไซต์

เกี่ยวกับการซุบซิบนินทาเพื่อนนักเรียนภายใน

โรงเรยีน เวบ็ของเขาได้รบัความนิยมอย่างรวดเรว็

ในกลุ่มวัยรุ่น และถูกสั่งปิดในระยะเวลาอันสั้น   

เช่นกันเพราะไปละเมดิกฎหมายความเป็นส่วนตัวเข้า 

เขาจึงคิดท�าเว็บที่ถูกกฎหมายอย่างจริงจัง

“Urban Stomp” ถือก�าเนิดขึ้นหลังจากนั้น 

นอกจากเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปาร์ตี้       

ที่จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วลอสแองเจลิส อดัม      

ยังท�าตัวเป็นดีเจเปิดเพลงมันส์ๆ ในเว็บด้วย 

เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่ชี้ช่องเกี่ยวกับสถานที่

ให้วัยรุ่นได้ไปแฮงก์เอาต์ยามค�่าคืน จึงไม่แปลกที่

เว็บนี้จะฮิตเปรี้ยงปร้าง มีคนสมัครเป็นสมาชิก

จ�านวนมาก อดัมท�ารายได้จาก affiliate links คือ

ทีส่อนวธิกีารเจาะเข้าตลาดผูใ้ช้มอืถือทีม่กีว่า 5,000 

ล้านคน ซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างงดงาม ท�าให้

อดมัแนะน�าคอร์สอ่ืนๆ ตามมา เช่น Local Mobile 

Monopoly ที่น�าเสนอกลยุทธ์ตั้งแต่พ้ืนฐาน          

ไปจนถึงระดับสูงว่า จะน�าเสนอธุรกิจทางมือถือ

ได้อย่างไร และ Tycoon Cash Flow ที่แนะวิธี

ท�าเงนิจากการเป็นบลอ็กเกอร์ ซึง่ตัวอดัมเองกท็�า

รายได้ 400-500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน จากการเขยีน

บล็อกบอกเล่าประสบการณ์การท�าธุรกิจ

แต่ละคอร์สที่ปล่อยออกมาท�าเงินไม่ต�่ากว่า 

100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และในที่สุด ก่อนฉลอง

ครบรอบอาย ุ18 ปี อดัมท�าความฝันส�าเรจ็ บรษิทั

ของเขาท�ารายได้แตะ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 3 ปี

หลงัจากเก็บเกีย่วรายได้จากการท�าคอร์สการตลาด

ออนไลน์ อดมัเริม่สนใจท�าโฆษณาให้บรษัิทต่างๆ 

ผ่านแอพพลเิคชัน “ตอนนัน้มีบริการ Text Messaging 

เจ้าอื่นอยู่แล้ว แต่การใช้งานยุ่งยากซับซ้อนกว่า 

และเล็งที่กลุ่มเป้าหมายบริษัทใหญ่ ผมจึงคิดว่า

เราน่าจะจับกลุ่ม SME มากกว่า” 

และแล้วแอพพลิเคชัน Yep Text กถ็กูพฒันาขึน้

เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใช้ส่งข้อความ/ข้อมูลไปยัง

ลกูค้าหรอืสมาชกิจ�านวนมหาศาลด้วยการคลกิแค่

ปุม่เดยีว การส่งข้อความผ่านแอพฯ สามารถส่งถงึ

ผูร้บัได้คราวละ 25,000 คนเลยทเีดียว ซึง่มากกว่า

การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์แบบเดิมๆ แอพฯ 

Yep Text จงึช่วยสร้างเครอืข่ายเพ่ือกระจายข้อมลู 

กลุ่มที่สามารถดาวน์โหลดแอพฯ นี้มาใช้ มีตั้งแต่

ผูป้ระกอบการทีใ่ช้เพือ่น�าเสนอสนิค้าและโปรโมชัน่ 

ออร์แกไนเซอร์ที่สามารถอัพเดตการจัดงานผ่าน

แอพฯ นี้ ดารา/ศิลปิน ที่สื่อสารกับแฟนคลับ      

ด้วยแอพฯ ไปจนถงึนกัธรุกิจหรอืคนทัว่ไปก็สามารถ

ใช้ Yep Text เป็นนามบัตรออนไลน์ได้ 

อดัมเล่าถึงประสบการณ์ในการท�าธุรกิจว่า 

“อุปสรรคในการท�าธุรกิจตอนที่อายุยังน้อยคือ   

ช่วงแรกๆ คนมักไม่เชื่อในความสามารถ ขนาด

เพื่อนๆ ผมยังคิดเลยว่าต้องเรียนให้จบ รอให้    

เป็นผู้ใหญ่ก่อนจึงจะประสบความส�าเร็จ ซ่ึง     

ความจรงิแล้ว การท�าธุรกจิตัง้แต่อายนุ้อยกม็ข้ีอดี

คอื ผมอ้างได้ว่าขนาดผมอายแุค่นีย้งัท�าได้ พวกคณุ

ที่อายุมากกว่าต้องท�าได้อยู่แล้ว นอกจากนั้น        

ก็ไม่มีอะไรจะเสีย ถ้าท�าธุรกิจแล้วล้มเหลว ชีวิต

ก็ยังด�าเนินตามปกติ คือเรียนหนังสือ”

ปัจจุบนั บรษิทัอดัมมีพนกังานกว่า 10 คน และ

ท�ารายได้ปีละไม่ต�่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ตวัเขาเองได้รบัรางวลั 100 Top Young Entrepreneur 

Award ในวันที่ก้าวมาถึงจุดนี้ เขามีข้อแนะน�า

ส�าหรบัมอืใหม่หดัท�าธรุกจิว่า “เหตผุลเดยีวทีท่�าให้

คนไม่ประสบความส�าเร็จคือการไม่ลงมือท�า แม้

ครั้งแรกไม่ประสบความส�าเร็จ จงเดินหน้าต่อไป 

คนส่วนใหญ่จะมีชุดความคิดที่ได้รับการปลูกฝัง

จากสื่อว่าคนเรารวยได้ในช่วงข้ามคืน คือมันมี

ความเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ แต่อย่าลืมว่า คนที่มี

ความเป็นผู้ประกอบการจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ        

แม้จะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตาม” 

การน�าลิงก์ขายสินค้ามาแปะบนเว็บไซต์               

ของตัวเอง เมื่อมีผู้คลิกเข้าไปซ้ือสินค้า เขาก็จะ

ได้ค่าคอมมิสชันจากเจ้าของสินค้า 

“โดยมากเพื่อนๆ ผมจะหารายได้พิเศษจาก

การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ผมก็อยากได้เงินแต่ไม่อยาก

ท�างาน” อดมักล่าว และว่า ช่วงน้ันเขาท�าเงิน บางวนั

มากสุดถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความส�าเร็จ      

ที่ยิ่งใหญ่บางทีก็มาพร้อมกับความผิดพลาด        

จนท�าให้ยากจะรบัมอื เนือ่งจากเวบ็ Urban Stomp 

มีสมาชิกจ�านวนมาก หลายๆ ปาร์ตี้ไม่สามารถ

รองรับนักเที่ยวได้ทั้งหมด บางปาร์ต้ีผู้คนแห่มา

เกือบพันคนจนสถานท่ีแทบพัง หรือบางปาร์ตี้

ยกเลกิการจดังานกะทนัหนั แต่ทางเวบ็แจ้งไม่ทนั 

ผู้คนก็ไปงานเก้อ ช่วงหลังสมาชิกเริ่มทยอยออก

จากเว็บไป จนท้ายที่สุดเว็บก็ถูกปิดอย่างถาวร

อดมัไม่หยดุอยูแ่ค่น้ัน การเป็นเด็กทีม่พีรสวรรค์

ด้านการขาย บวกกบักระแสความนยิมในสมาร์ตโฟน

ท�าให้เขาสนใจเรือ่งการท�าธรุกจิผ่านมอืถอื หลงัจากที่

หมกมุน่อยูก่บัการคดิหาไอเดยีอยู่ไม่ถงึเดอืน อดมั

ก็พบหนทางใหม่ในการหาเงนิ ด้วยการออกคอร์ส

มลัตมีิเดยีออนไลน์เพือ่ช่วยผูป้ระกอบการโปรโมต

ธุรกิจผ่านโมไบล์มาร์เก็ตติ้ง พูดง่ายๆ ก็คือ        

การท�าคอร์สสอนการตลาดด้วยคลิปนั่นเอง 

แม้จะเป็นแค่วัยรุน่อาย ุ15 ปี แต่ความเชีย่วชาญ

ด้านการตลาดออนไลน์ท�าให้เขามัน่ใจว่าสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได้ อดมั และ ทมิ โดโนแวน หุน้ส่วน

ทางธรุกจิได้ออกแบบคอร์สชือ่ Mobile Monopoly 

อดัม ฮอร์วิตซ์
เจ้าแห่ง Internet MarketIng

ถ้าคิดอยากท�าธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่าขุมทรัพย์ที่สร้างรายได้

ให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันนี้คือ “อินเทอร์เน็ต”

ต่อให้อายุน้อยแค่ไหน ถ้าคุณมีความสามารถ เส้นทางสู่การเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ย่อมเป็นไปได้
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Text : รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto

กวิสรา จันทร์สว่าง
การมุ่งมั่นแต่การเรียนเพื่อหวังว่า

เมื่อเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วจะได้ไปเป็นสาวออฟฟิศ

ที่มีงานดีๆ ที่ไหนสักแห่ง อาจเป็นเส้นทางที่เด็กไทยหลายคน

เลือกเดิน แต่นั่นไม่ใช่เส้นทางของ กวิสรา จันทร์สว่าง 

ที่มีความฝันมาแต่เด็กว่าต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

จึงเลือกเส้นทางที่สนับสนุนเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ต้น

เราเป็นนักสู้

ตอนเด็กเป็นนักกีฬา

มีความอดทนแล้วจะคิดอยู่เสมอว่า

ต้องท�าให้ได้

มันเหมือนมีพลังข้างในช่วยเยอะ

ถ้าเราเชื่อว่าท�าได้มันก็จะต้องท�าได้

โดยเลือกที่จะเรียนสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ            

การท�าธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

เร่ิมบุกเบิกธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน

มหาวทิยาลยั และใช้เวลาในช่วงเรยีนมหาวทิยาลยั 

4 ปี สร้างธุรกิจ FRESH ME ร้านชานมไข่มุก       

จากร้านเล็กๆ ในย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กลายมาเป็นแฟรนไชส์ทีมี่ถึง 128 สาขาในปัจจบุนั

จะไม่แปลกใจ ถ้าได้เห็นภาพของกวิสรา       

พูดคุยธุรกิจกับบรรดาแฟรนไชซีหรือนั่งท�างาน    

ในออฟฟิศขณะใส่ชดุนักศึกษา และนัน่อาจเป็นเพยีง

รูปลักษณ์ภายนอกที่ท�าให้คิดว่าเธอยังเป็นเพียง

เด็กนักศึกษา แต่ถ้าได้พูดคุยกับเธออย่างจริงจัง 

จะได้เห็นแววตาของความมุ่งมั่น ได้เห็นมุมมอง

ความคิด การตัดสินใจ รวมไปถึงเป้าหมาย       

ของเธอแล้ว จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ส่ิงเหล่าน้ัน  

ไม่ได้อ่อนด้อยไปตามอายขุองเธอ หากเธอเกดิมา

เพื่อเป็นนักธุรกิจโดยแท้

จุดเริ่มต้นของการปั้นแบรนด์ FRESH ME

ความฝันตั้งแต่เด็กเลยคืออยากเป็นนักธุรกิจ 

ถ้าครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กคนอื่นอาจ

จะตอบว่าเป็นหมอ เป็นวิศวกร แต่ส�าหรับเราจะ

ไม่มีภาพอะไรแบบนัน้อยู่ในหวัเลย จะตอบว่าอยาก

เป็นนกัธรุกจิ เป็นซีอโีอตลอด ซึง่ตรงนีอ้าจจะเป็น

เพราะว่าครอบครัวญาติพี่น้องส่วนใหญ่ท�าธุรกิจ

กันหมด เราเลยคุ้นเคยและเห็นภาพของการท�า

ธรุกิจมาต้ังแต่แรก และรู้สึกชอบท่ีจะได้ขายของ   

ได้พูดคุยกับลูกค้า ตอนเด็กยังเคยชวนแม่บ้าน        

เอาผ้าไปปูกับพื้นในตลาด แล้วเอาของที่บ้าน      

ไปวางขาย ทีท่�าไม่ใช่ว่าอยากได้เงนิแต่อยากขายของ 

บางครั้งก็ชวนแม่ไปเดินส�าเพ็งเพ่ือซื้อสติกเกอร์

แผ่นละ 10 บาท แต่ไปพรเีซ้นต์ขายเพือ่นประมาณว่า

ตัวนี้มันลิมิเต็ดนะ เพื่อให้เพื่อนอยากซ้ือก็ขาย     

ได้เรื่อยๆ และโชคดีมากที่มีโอกาสเข้าร่วมใน

โครงการแลกเปลีย่นนักเรยีนของ AFS ได้ไปประเทศ

เยอรมนี 1 ปี เพราะตรงนั้นถือว่าเป็นจุดที่ท�าให้

ได้ค้นพบความชอบของตวัเอง คอืเวลาอยู่ท่ีเมอืงไทย

เราไม่เคยเข้าครัว หรือท�าอะไรเองเท่าไหร่ แต่พอ

อยู่ที่โน่นอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ ต้องช่วยเหลือตัวเอง 

แล้วโฮสต์ที่อยู่ด้วยเขาชอบท�าขนมท�าอาหาร เรา

อยู่กับเขาก็ช่วยเขาเข้าครัวท�าขนม ซึ่งรู้สึกสนุก

มาก เลยเหมือนค้นพบตัวเองว่าเราชอบท�าขนม  

ที่ส�าคัญ ตอนอยู่ที่โน่นมันท�าให้เราโตขึ้น เรา

ต้องอยู่ด้วยตัวเอง จากท่ีไม่รูจั้กใครเลย จะท�ายังไง

ให้เพือ่นฝร่ังชอบเรา อยากเป็นเพือ่นกับเรา สมมุติ

เดินเข้าไปในห้องเรียนเขาไม่จ�าเป็นต้องรู้จัก        

เราก็ได้ แต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาเราอยู่ไม่ได้ เพราะ

ต้องอยู่ทั้งปี ตรงนี้ก็ท�าให้เราฝึกตัวเองให้เป็น       

คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม พูดคุยทักทาย       

ทุกคน 

พอกลับมาที่ไทยก็ยังฟุ้งๆ ตอนอยู่ ม.6 แต่ก็

เริม่ท�าขนมพวกเบเกอรใีห้คนโน้นคนนีช้มิ เขาชม

กนัว่าอร่อยด ีกท็�าไปฝากขายทีร้่านกาแฟของญาติ

กันซึ่งเขาขายอยู่ที่โรงเรียนกวดวิชา พอเลิกเรียน

เด็กๆ ก็วิ่งมารุมซื้อ ท�าให้คิดว่า มันน่าจะขายได้ 

ตอนนั้นก็คิดแล้วว่าอยากเรียนเกี่ยวกับธุรกิจ 

ก็เลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปรากฏว่าเรา         

สอบตรงตดิ รูว่้ามีทีเ่รยีนแล้ว กเ็ลยมเีวลาว่างเยอะ 

ช่วง 2-3 เดือนนั้นก็คิดว่าจะต้องท�าอะไรจริงๆ   

สกัที ตอนนัน้เลอืกท่ีจะท�าธุรกิจเก่ียวกับเครือ่งดืม่ 

เพราะคิดแล้วว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อน คนไทย  
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ก็ไม่ได้ดื่มแค่น�้ำเปล่ำอย่ำงเดียว ไม่ดื่มกำแฟ         

ก็ดื่มชำ ผู้หญิงก็ต้องน�้ำหวำน เลยตั้งใจว่ำจะท�ำ

ชำนมไข่มุกนี่แหละ เพรำะโดยส่วนตัวก็ชอบกิน

มำกๆ เชื่อว่ำเด็กที่ไปเรียนพิเศษเหมือนเรำ       

ตอนนั้น เวลำเลิกเรียนก็จะแวะซื้อกันแทบทุกคน 

แต่ตอนนั้นยังท�ำอะไรไม่เป็นเลย 

จากความคิดคุณพัฒนาข้ึนมาจนเป็นธุรกิจ

ได้อย่างไร

พอคดิว่ำจะท�ำชำนมไข่มกุ กต้็องเริม่พฒันำสตูร

ก่อน ลองท�ำเองท่ีบ้ำน ลองผิดลองถกู แต่ไม่ไปเซร์ิช

หำสูตรจำกอินเทอร์เน็ต เพรำะคิดแล้วว่ำคนอื่น

จะต้องเซิร์ชหำแน่ๆ ดังนั้น ถ้ำเรำได้สูตรมำจำก

ทำงนี้ก็จะเป็นเหมือนสูตรเดียวกัน รสชำติที่ท�ำก็

จะออกมำเหมอืนๆ กันไปหมด ไม่มีควำมแตกต่ำง  

เรำใช้วิธีไปสังเกตดูที่ร้ำนชำนมไข่มุก คือไป

ยืนดูเขำท�ำเลยว่ำท�ำยังไงบ้ำง ผสมอะไรยังไง ไป

ถำมด้วย โดยไปดูตั้งแต่ร้ำนข้ำงถนน ร้ำนโลคัล

แบรนด์ ไปจนถึงแบรนด์ท่ีอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ 

แล้วก็ซื้อเอำมำเรียงกันชิมทีละแก้ว ดูว่ำแต่ละ

แบรนด์รสชำตเิป็นอย่ำงไร แตกต่ำงกนัยงัไง แต่ด้วย

ควำมทีเ่รำเป็นคนชอบกนิชำนมไข่มกุอยู่แล้ว กพ็อ

จะรูว่้ำรสชำตปิระมำณไหนคนถึงจะชอบ ประกอบกบั

โชคดทีีค่ณุแม่มเีพือ่นเป็นชำวไต้หวนั ซ่ึงท่ีนัน่ชำนม

ไข่มุกก็ได้รับควำมนิยม พอมีโอกำสได้ไปคุยกับ

เขำก็จะได้ทริคของไต้หวันมำ แต่พอเอำกลับมำ

ลองท�ำดแูล้วเรำคดิว่ำรสชำตไิม่ถกูปำกคนไทยแน่ๆ 

เพรำะมนัคนละเทสต์กนั คอืชำนมไข่มุกของไต้หวนั

จะออกเจือจำง ไม่หวำนเลย แต่คนไทยชอบรสชำติ

เข้มข้น กลมกล่อม ก็พยำยำมเอำทั้งหมดมำปรับ 

จนได้รสของ FRESH ME วตัถดุบิน�ำเข้ำจำกไต้หวนั 

คือก็ต้องไปเฟ้นหำวัตถุดิบด้วยตัวเอง

ใช้เวลานานแค่ไหนในการพัฒนาสตูรจนคิดว่าใช่

 ไม่ใช่ว่ำอยู่ดีๆ ลองท�ำคิดว่ำอร่อยแล้วขำย

เลยนะ มนัมกีระบวนกำรทีท่�ำแล้วทิง้แล้วท�ำเยอะ

มำก พอดช่ีวงนัน้ก่อนเปิดเทอมมหำวิทยำลยั รุน่พี่

ที่คณะจัดกิจกรรมให้น้องๆ เฟรชชี่ ระหว่ำงนั้น 

เลยถือโอกำสให้รุ่นพี่และเพ่ือนๆ มำช่วยกันชิม   

แล้วกติ็ชมกนัว่ำรสชำติเป็นยงัไง หวำนมำกไปน้อยไป 

โดยเรำเอำใส่กระติกไปให้ชิมแล้วก็คอยจด          

เขำบอกว่ำยงัไงกันบ้ำง ถือว่ำเป็นกำรเซอร์เวย์ไปในตวั 

เพรำะคนทีชิ่มไม่ว่ำจะเป็นเพือ่น รุ่นพี ่กถื็อว่ำเป็น

ทำร์เก็ตกรุ๊ปของเรำอยู่แล้ว ท�ำไปชิมไปปรับไป        

ใช้เวลำ 2 เดือน  ระหว่ำงนั้นก็ท�ำพร้อมๆ กัน     

ทั้งพัฒนำสูตร คิดชื่อแบรนด์ แล้วก็หำท�ำเลด้วย  

ชื่อ FRESH ME มีที่มาอย่างไร

ตอนท่ีคิดชื่อ จะพยำยำมหำค�ำที่เป็นกลำง 

ไม่ใช่ค�ำที่ระบุชัดเจนไปเลยว่ำเป็นชำ เพรำะ        

ไม่อยำกให้คนคดิว่ำขำยแต่ชำ ซึง่ถ้ำเรำตัง้ช่ือให้ดู

กว้ำงๆ ไว้ เผือ่ในอนำคตอำจจะน�ำเครือ่งดืม่อืน่ๆ 

มำขำยด้วยก็ได้ จึงอยำกได้ชื่อที่สื่อออกไปว่ำให้

คนมำเติมควำมสดชื่นกัน เข้ำมำที่ร้ำนแล้วไม่ใช่

แค่ว่ำจะมำรับประทำนชำนมไข่มุก มำถึงมำเติม

ควำมสดชื่น เลยตั้งเป็น FRESH ME ให้มันกว้ำงๆ

ระหว่ำงนั้นก็หำท�ำเลไปด้วย ซึ่งท�ำเลก็ไม่ได้

ได้มำง่ำยๆ เรำเลือกท�ำเลเป็นที่หอพักข้ำงนอก 

เป็นจุดที่รถตู้จะมำจอดรับ-ส่งผู้โดยสำร ปกติ     

เขำไม่เปิดให้ขำยของ แต่ท�ำเลดมีำกเหน็แล้วชอบ 

เลยไปคุยกับเจ้ำของตึก ใส่ชุดนักศึกษำไปกับ     

คุณแม่ ซึ่งบังเอิญโชคดีเจ้ำของตึกก็เรียนจบ

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ด้วย เรำเอำชำนมไข่มกุ

ของเรำไปให้เขำชิมด้วยเขำก็เลยให้เช่ำที่ตรงนั้น 

คนอื่นยังคิดว่ำใช้เส้นอะไรหรือเปล่ำ 

เป็น Freshy พร้อมๆ ไปกบัการเริม่ต้นธรุกจิ

มีการบริหารจัดการเวลาอย่างไร

ตอนแรกแบ่งเวลำไม่ด ีเพ่ิงเข้ำเรยีนปี 1 แล้วเรำ

กเ็พิง่เปิดร้ำน ทนีีม้นัมคีวำมเห่ออยูม่ำก พอช่วงว่ำง

จำกเรยีน สมมตุไิปเรียน 08.00-09.30 น. แล้วมเีวลำ

พัก 1 ชัว่โมงถงึจะมเีรยีนต่อ เรำก็จะแวบไปท่ีร้ำน 

แล้วก็อยู่ยำวเลย ไม่กลับไปเรียนต่อ เป็นอย่ำงนี้

แทบทุกครั้ง พอช่วงสอบเรำก็ไม่คิดว่ำข้อสอบ

มหำวิทยำลยัมนัจะยำกขนำดน้ี พอไปสอบจึงท�ำให้รู้

เลยว่ำ ท�ำอย่ำงน้ีไม่ได้ ตวัเรำก็จะไม่ไหว ก็ต้องถอย

ตัวเองออกมำ แล้วจ้ำงผูจ้ดักำรร้ำนมำช่วยดแูลแทน 

จำกทีต้่องเข้ำร้ำนเองตอนเช้ำ กว่ำจะปิดร้ำนตอน

เที่ยงคืน กว่ำจะเคลียร์เงินเสร็จ กว่ำเข้ำหอพัก    

กต็หีนึง่ เสรจ็แล้วต้องตืน่เช้ำไปเรยีนแปดโมงด้วย

สมองที่เบลอๆ ก็เริ่มมีคนมำช่วย ไว้ใจให้คนอื่น

มำช่วยท�ำให้ ส่วนตวัเรำกก็ลบัมำให้เวลำกบักำรเรยีน

มำกขึน้ ส่วนเวลำเรยีน เหมอืนเรำเสยีเวลำเข้ำไปนัง่

อยู่ในห้องนั้นแล้ว ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มำกที่สุด    

ให้ได้เยอะที่สุด เพรำะเรำไม่ใช่คนที่เก่งเหมือน

เพื่อนคนอื่น แบบมองรอบเดียวแล้วเข้ำใจ พอถึง

เวลำช่วงจะสอบก็ต้องให้เวลำกับมันเต็มที่

คุณพ่อคุณแม่ให้ค�าแนะน�าอย่างไรที่ท�างาน

ไปด้วยเรียนไปด้วย 

คุณแม่ไม่เคยพูดเลยว่ำให้เรียนก่อน แล้วค่อย

ท�ำงำน เพรำะตัวคุณแม่เองก็ท�ำงำนไปด้วยเรียน

ไปด้วยตัง้แต่สำวๆ แล้วกพ็ดูเสมอว่ำเดก็ท่ีท�ำงำน

ไปด้วยเรยีนไปด้วย ท�ำให้ได้เหน็ทัง้สองมมุ ท�ำให้

เป็นคนแอ็กทิฟมำกขึ้น ซึ่งพอถึงตรงนั้นเข้ำไป  

เรียนแล้ว มันก็จริง เพรำะว่ำสมัยนี้เรียนหนังสือ

มหำวิทยำลัยเรำไม่ได้ใช้เวลำ 8 โมงเช้ำถึง 5 โมง

เย็น มันมีเวลำว่ำงเยอะมำก อยู่ที่ว่ำจะเอำไปท�ำ

อะไรหรือเปล่ำ ซ่ึงพอเหมือนท�ำงำนไปด้วยเรียน

ไปด้วย มันคุ้มกว่ำที่จะมุ่งเรียนอย่ำงเดียว เพรำะ

มันเป็นประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ท�ำให้เรำก้ำวน�ำ

กว่ำคนทีเ่รยีนอย่ำงเดยีวแล้วไม่ท�ำงำนเลย ฉะนัน้

ทีบ้่ำนจะสนับสนนุให้ท�ำงำนตัง้แต่ยงัเดก็ ไม่มกีำร

ห้ำมเพรำะกลัวว่ำจะท�ำให้เสียกำรเรียน หรือจะ

ต้องมุง่เรยีนอย่ำงเดยีวเพือ่ให้ได้เกรดดีๆ  สิง่เหล่ำนี้

มนัซมึซบัมำตัง้แต่เดก็ แล้วท�ำให้เรำกล้ำทีจ่ะลอง

ท�ำ โดยที่บ้ำนสนับสนุนช่วยเหลืออย่ำงเต็มที่

ร้านแรกของคุณเป็นยังไงบ้าง

ขำยดมีำก ขำยได้ประมำณวนัละ 500-600 แก้ว 

เดอืนหนึง่กค็นืทนุแล้ว แต่ไม่ใช่ว่ำอยู่ๆ  มำปุบ๊แล้ว

จะขำยดีเลย เพรำะมีเพื่อนๆ ที่มำช่วยด้วย          

เขำมำช่วยเรำบูมร้ำน พูดปำกต่อปำก FRESH ME 

เป็นของ Freshy นะ หลงัจำกนัน้เดอืนเดยีว กก็ล้ำ

ท่ีจะเปิดสำขำสองต่อเลยอยู่หอพักข้ำงนอก     

เหมือนกัน แล้วจ้ำงคนไปดู แต่เรำก็เข้ำทุกวัน  

จริงๆ เรากลับมองว่า

ความเป็นเด็กก็มีข้อดี

เพราะด้วยธุรกิจกลุ่มลูกค้าเป็นวัยเดียวกัน

ท�าให้เราเข้าใจผู้บริโภค

รู้ว่าเทรนด์จะไปทางไหน

ควรท�าการตลาดอย่างไร

ถึงจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
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เด็กที่ท�ำงำนไปด้วยเรียนไปด้วย

ท�ำให้ได้เห็นทั้งสองมุม

ท�ำให้เป็นคนแอ็กทิฟมำกขึ้น

ซึ่งพอถึงตรงนั้นเข้ำไปเรียนแล้ว

มันก็จริง

แต่ก่อนทีจ่ะได้ท่ีตรงสาขา 2 กไ็ด้บทเรียนเรือ่ง

ความเรว็ในการท�าธรุกจิเหมอืนกนั เพราะตอนน้ัน

เราเลง็ท�าเลอกีทีห่นึง่ไว้ คดิว่าคงคล้ายๆ สาขาแรก 

ถ้าคนเยอะก็ขายดี แต่เขาก�าลังสร้างยังไม่เสร็จ 

ก็ได้เข้าไปคุยกับเจ้าของตึกว่าเราสนใจอยากจะ

ขอเช่าพื้นที่ขายชานมไข่มุก เขาก็บอกโอเคถ้าตึก

จะเปิดแล้วจะโทรศัพท์หา เราก็รอไปเรื่อยๆ จน

สุดท้ายวันหน่ึงเดินไป เห็นเจ้าของชานมไข่มุก    

อีกแบรนด์ไปคุยกับเขา พอเจ้าของแบรนด์นั้น   

เดินออกมาเราก็รีบเดินเข้าไปหาเจ้าของตึกเลย 

ปรากฏว่าเขาบอกไม่เอา FRESH ME โดยให้อีก

แบรนด์ไปแล้ว แถวนี้เด็กไม่รู้จัก FRESH ME เรา

ยงัไม่ดัง คอืแบรนด์นัน้เขาเปิดท่ีธรรมศาสตร์ก่อนเรา 

เราก็เฮิร์ตมาก ได้เรียนรู้คือบางทีมีโอกาสเราต้อง

รบีฉวย เซ็นสญัญาให้เรยีบร้อย เดีย๋วนีเ้วลาจองพืน้ท่ี

ถ้าท�าเลดีๆ  กว็างเงนิมดัจ�าไปเลย เพ่ือไม่ให้พลาด 

แต่ทีเ่ขาบอกว่า FRESH ME ไม่มคีนรูจ้กั กเ็ป็นแรงฮดึ

ให้กบัเราเหมอืนกนั อ๋อ! ไม่มคีนรูจ้กัเหรอ ฉนัจะท�า

แบรนด์ให้คนรู้จักเอง ก็ไปเลยกับเพื่อนท�าป้าย 

FRESH ME แล้วเดินถือทั้งถนนในบริเวณรอบร้าน 

เดินถือป้ายผ่านหน้าร้านคู่แข่งด้วยบางทีก็ไปดัก

รอหน้าประตเูชยีงราก ซึง่ทกุคนต้องเดนิผ่านตรงนี้ 

ก็ถือป้ายแล้วก็มีถาดชานมไข่มุกของเราเอาไป     

ให้ชิมด้วย ไม่ได้รู้สึกเขินอายอะไรเลย แล้วมั่นใจ

ด้วยว่าถ้าคนได้ชิม FRESH ME แล้วเขาจะต้อง

กลับมาซื้ออย่างแน่นอน เพียงแต่จะท�ายังไงให้ได้

ชิมเท่านั้นเอง ช่วงนั้นท�าอย่างนี้แทบทุกวัน เพื่อ

ให้คนเห็นรู้จักและมาร้านเรามากขึ้น 

แล้วต่อยอดออกมาเป็นแฟรนไชส์ได้อย่างไร 

ตอนแรกไม่ได้คิดถึงการท�าแฟรนไชส์เลย คิด

แค่ว่าอยากมธีรุกจิของตวัเอง แค่ท�าตามความฝัน 

อยากมีร้านของตัวเอง หลังจากเลิกเรียนมาขาย

ของเพราะเป็นคนชอบขายของ ชอบเจอคน มเีงนิ    

ค่าขนมไม่ต้องขอเงินแม่ แต่ช่วงที่มีสาขา 2 ก็ได้

รับฟีดแบ็กจากลูกค้าค่อนข้างดี คือเราเห็นลูกค้า

กินชานมไข่มุกของเราแล้วมีความสุข กลับมา     

ซื้ออีก บางคนซื้อกลับไปกินต่อท่ีบ้าน หิว้กลบั      

ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ ก็มีความมั่นใจในรสชาติ       

มากขึ้น มีผู้ปกครองที่มานั่งรอลูกอยู่ก็จะมาซื้อ  

ไปกนิแล้วจะเข้ามาถามอยูเ่รือ่ยๆ ว่าขายแฟรนไชส์

หรือเปล่าก็เลยเห็นโอกาสว่าน่าจะเป็นไปได้ เป็น

ตวัจดุประกายว่ามนัสามารถทีจ่ะต่อยอดเป็นธุรกจิ

แฟรนไชส์  ซึง่ FRESH ME จะมีถงึ 40 เมน ูมทีอ็ปป้ิง

ให้ลกูค้าเลอืกเยอะไม่มเีบือ่ ส่วนเรือ่งรสชาติ กต็าม

สโลแกนหวานน้อยกลมกล่อมหอมกลิ่นใบชา คือ

กินค�าแรกไม่ได้หวานน�าแต่หอมกลมกล่อม         

เวลาเราต้มชา จะใช้ชาต้มแค่คร้ังเดียวไม่เอาชา 

ทีต้่มแล้วกลบัมาต้มซ�า้ มันเลยหอมนวลกลมกล่อม 

นี่เป็นจุดแข็งหนึ่งที่ท�าให้เรากล้าที่จะขายเป็น     

แฟรนไชส์ 

พอตัดสินใจว่าจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ปีแรก     

เราออกบู๊ธทั้งปีเลย บางแบรนด์เริ่มท�าอาจจะ      

ไมได้ลงทุนในจุดนี้ แบรนด์ที่ท�ามานานแล้วก็      

ไม่ได้ออก แต่เราลงทุนกับตรงนี้ เพราะมันได้เจอ

ได้คยุตดิต่อกบัลกูค้าโดยตรง ตวัเราเองกพ็ยายาม

เข้าไปอบรมไปดูงานหาความรู้เร่ืองการท�า            

แฟรนไชส์เพิ่มเติมด้วย
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คุณคิดว่า “อายุ” มผีลต่อการท�าธรุกจิหรอืไม่ 

ในเชิงการบริหารไม่ม ีตอนนีม้พีนกังานทัง้หมด 

25 คน พนักงานพี่ๆ บางคนท�างานกับคุณแม่มา

นานแล้ว คุณแม่ก็ส่งให้มาช่วย ฉะนั้นจึงมีความ

คุ้นเคยกันมาก่อน เป็นเหมือนครอบครัวมากกว่า 

แต่ด้วยความทีเ่ราเดก็กว่าเขา ในการท�างานเราก็

จะให้เกียรติ เวลาขอให้เขาท�างานให้ จะไม่ได้

เป็นการสั่งแบบเจ้านายกับลูกน้อง แต่เป็นพี่น้อง

มากกว่า จะมีกินข้าวกันเกือบทุกอาทิตย์ 

ส่วนในการตดิต่อเจรจาทางธรุกจิกบัแฟรนไชซี 

จรงิๆ เรากค็ยุกนัได้ แต่บางทคีณุพ่อกไ็ปเป็นเพือ่น 

หรือบางทีเราติดเรียนคุณพ่อไปแทนก็มี ขณะที่ 

แฟรนไชซีที่เราเจอเขาก็ไม่ได้มีปัญหาหรือมองว่า

เราเป็นเดก็แล้วจะไม่คยุด้วย จรงิๆ เรากลบัมองว่า

ความเป็นเดก็กม็ข้ีอด ีเพราะด้วยธรุกจิกลุม่ลกูค้า

เป็นวยัเดยีวกนั ท�าให้เราเข้าใจผูบ้รโิภค รูว่้าเทรนด์

จะไปทางไหน ควรท�าการตลาดอย่างไรถึงจะ    

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ตอนที่เริ่มท�า              

แฟรนไชส์ปีแรกมี 28 สาขา ช่วง 3 ปีกว่าเพิ่มขึ้น

มาเป็น 120 สาขา โดยแบ่งเป็นกรุงเทพฯ              

70 เปอร์เซ็นต์ ต่างจังหวัด 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส�าหรับปีนี้ตั้งเป้าหมาย   

เอาไว้ว่าจะเพิ่มสาขาให้ได้เป็นไม่ต�่า 200 สาขา 

แต่อย่างไรกต็าม ด้วยความเป็นเดก็มเีหมอืนกนั

ที่ท�าให้เราไม่รอบคอบและเกิดความผิดพลาดได้ 

คือตอนนั้นเราอยากจะรีแบรนด์ FRESH ME มีคน

มาคุยด้วยว่าจะช่วยเราในการรีแบรนด์ เราก็เชื่อ

เพราะเห็นว่าเขาเป็นอาจารย์ด้วยเขาขอเงินก่อน

เรากใ็ห้เงินเขาไป ปรากฏว่าโดนหลอกเขาหายไปเลย 

จ�านวนเงินเยอะอยู่เหมือนกัน ตอนนั้นก็ถือว่า    

เป็นบทเรียนส�าคัญในการท�าธุรกิจที่ท�าให้คิดว่า

จะต้องรอบคอบกว่านี้ แล้วก็อย่าเชื่อคนง่าย 

Key Success ของธุรกิจคุณคืออะไร

อย่างแรกเรื่องรสชาติของสินค้า ตอนเริ่มแรก

แค่คดิว่าเราท�าในส่วนของเราให้ดท่ีีสดุก่อน โปรดกัต์

ก่อนที่จะมาเป็น FRESH ME เราตั้งใจมาก ได้ชิม

มาทกุแบรนด์ทกุรสชาตหิมดแล้ว อกีอย่างเนือ่งจาก

กลุ่มเป้าหมายคอืนกัศึกษา พนกังานออฟฟิศ ซึง่เรา

ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย ท�าให้เราก็พอรู้ว่า         

ต้องแบบไหนผู้บริโภคถึงจะชอบ ประการที่สอง 

การควบคมุมาตรฐานให้เป็นรสชาตเิดยีวกนัตลอด        

ทกุแก้ว ประการที่สาม พอเราเป็นแฟรนไชซอร ์ 

เรามหีน้าทีต้่องดแูลพันธมิตรของเรา ถ้าแฟรนไชซี

เขามปัีญหาอะไร เราเอาทมีไปช่วยเขาก่อน เราพร้อม

สนับสนุนเขาเตม็ที ่เพือ่ช่วยเขาแก้ปัญหาและท�าให้

เขาอยากเปิดสาขาที่ 2 หรือที่ 3 กับเราต่อ คิดว่า

ด้วย 3 ปัจจัยนี้ท�าให้ FRESH ME โตเร็วมาก

ชานมไข่มกุเป็นโปรดกัต์ทีม่าพร้อมกบักระแส 

คุณมองเรื่องนี้อย่างไร 

โดยส่วนตัวเชื่อว่าแม้จะเป็นกระแส แต่จะอยู่

ได้นานเพราะคนไม่ดืม่กาแฟกด็ืม่ชานม แล้ว FRESH ME 

ไม่ได้มีแค่ชานม แต่จะมีชาผลไม้ ชาสมุนไพร   

ผลไม้ปั่น คือมีออพชั่นให้เลือกเยอะมาก ไทย    

เป็นเมอืงร้อน คนไทยจะชอบดืม่อะไรทีเ่ยน็ๆ เลย

คิดว่าชานมไข่มุกก็จะไปของมันได้อีกนาน        

เพียงแต่อาจจะไม่ได้บูมเหมือนตอนแรกๆ  

แต่เรื่องของกระแส เราก็คิดมาตั้งแต่แรก      

เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่า FRESH ME เพื่อให้มันกว้างๆ 

ในอนาคตถ้าชานมไข่มุกคนไม่นิยมซื้อดื่ม เราก็

แค่ลดระดับความส�าคัญมันลง แล้วดึงตัวใหม่ขึ้น

มาแทน อันนี้คือสิ่งที่คิดไว้ ตอนนี้ก�าลังรีแบรนดิ้ง

ให้มันหลุดออกไปจากค�าว่าชานมไข่มุก ก็เผื่อ

รองรับในอนาคตด้วย อยากทีจ่ะแตกไลน์ขายอย่างอืน่

นอกจาก FRESH ME เช่น ขนม ซึ่งจะเป็นขนม    

ที่ล้อไปกับชานมไข่มุกอย่างวอฟเฟิล ฮอตดอก    

เฟรนช์ฟรายส์ เป็นต้น 

ตอนนี้เรียกว่าประสบความส�าเร็จได้หรือยัง

ถ้ามองถึงเป้าหมายมอง FRESH ME ก็ถือว่า

ยงัไม่ส�าเรจ็ เพราะว่าชีวติการท�างานจรงิๆ ของเรา

ยงัไม่ได้เร่ิมต้นเตม็ที ่100 เปอร์เซ็นต์ มนัยงัไม่หลุด

จากการเรียน ตอนน้ีก�าลังเรียนอยู่เทอมสุดท้าย 

เม่ือเรียนจบจะสามารถลุยกับงานได้เต็มที่            

ซึ่ง FRESH ME มีเป้าหมายที่วางไว้ค่อนข้างใหญ่ 

จะต้องท�างานหนักจึงจะไปถึงตรงนั้นได้ 

เป้าหมายของ FRESH ME ในช่วงปีที่หนึ่งเข้า

ปีทีส่อง เราตั้งใจเอาไว้ว่าท�ายงัไงให้ร้านเราไปอยู่

ต่างจังหวัดให้ได้ก่อน เพราะมันยังไปไม่ได้ พอ

สามารถท�าได้ ปีที่สองเราก็เร่ิมมองเป้าหมาย       

ท่ีใหญ่ขึ้น ท�ายังไงให้ FRESH ME ขยายไป          

ต่างประเทศได้โดยเริ่มจาก CLMV จนปีนี้ก็ได้ไป

มีสาขาที่ลาว กัมพูชา เมียนมาแล้ว มาถึงวันนี้    

กค็ดิอกีว่าท�ายงัไงให้เป้าหมายทีเ่ราไปขยายเยอะ

ขึน้ไปอีก คอืมนักจ็ะเป็นทลีะสเตป แต่สดุท้ายแล้ว

อยากให้ FRESH ME เป็น Top of Mind Brand 

คอืแบรนด์ทีอ่ยูใ่นใจผูบ้รโิภค เม่ือนกึถงึเครือ่งดืม่

ที่สดชื่นแล้วต้องคิดถึง FRESH ME ขึ้นมาก่อน 

จริงๆ เราพยายามมอง Chatime ซ่ึงเป็น

แบรนด์ชานมไข่มุกจากไต้หวันแต่มีขายมากมาย

ทั่วโลก เป็น Benchmark ท�าได้ยังไงให้ชานม

ไข่มุก FRESH ME ไปอยู่ทั่วโลกได้แบบนั้นบ้าง 

  

มีหลายธุรกิจที่มาเร็วและก็ไปเร็ว คุณห่วง

เรื่องนี้หรือไม่

จริงๆ เคยมีคนเตือนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่า 

เราประสบความส�าเรจ็เรว็ให้ระวงัเวลาล้มจะล้มเรว็ 

ก็รับฟังแล้วท�าให้เวลาจะท�าอะไรระมัดระวังมาก

ขึน้ แต่ไม่กลวันะเรือ่งจะล้มเรว็ เราเหน็ครอบครวั

เราท�าธรุกจิมาตัง้แต่เดก็เจอสารพดัปัญหากค่็อยๆ 

แก้ไขมาได้ คือเราเห็นอยู่แล้วว่าท�าธุรกิจต้องเจอ

ปัญหา แต่เราเป็นนักสู้ ตอนเด็กเป็นนักกีฬา         

มีความอดทนแล้วจะคิดอยู่เสมอว่าต้องท�าให้ได้ 

มนัเหมอืนมพีลงัข้างในช่วยเยอะ ถ้าเราเชือ่ว่าท�าได้

มันก็จะต้องท�าได้ ฉะนั้นความเป็นนักสู้จะท�าให้

เราก้าวข้ามปัญหาต่างๆ และไม่กลวัท่ีจะเจอปัญหา

เป้าหมายส�าหรับตัวเองคุณวางไว้อย่างไร 

อยากเป็นนกัธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็ตัง้แต่

อายุน้อย และมีหลากหลายแบรนด์ที่เราสร้างขึ้น

มา ไม่ใช่มีเฉพาะ FRESH ME คือ FRESH ME     

เป็นแบรนด์แรกของเรา ย่อมจะมีความผูกพัน     

อยูแ่ล้ว แต่กอ็ยากท่ีจะสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ขึน้มาอกี 

อย่างตอนนีก้�าลงัคดิทีจ่ะสร้างแบรนด์ใหม่โดยเป็น

แบรนด์เกี่ยวกับอาหาร 

สุดท้ายแล้วอยากให้ FRESH ME

เป็น Top of Mind Brand

คือแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค

เมื่อนึกถึงเครื่องดื่มที่สดชื่นแล้ว

ต้องคิดถึง FRESH ME ขึ้นมาก่อน
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ทั้งหมดนี้คือวิธีหาเงินเพื่อไปลงทุนท�าธุรกิจ หรือคุณอาจจะท�าธุรกิจอยู่ แต่ท�างานเสริมเพื่อหาเงินเพิ่มซึ่งจะท�าให้

สภาพคล่องด้านการเงินสูงขึ้น โดยสิ่งส�าคัญที่สุดคือการหาทักษะติดตัวไว้ มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายาม

เพื่อให้ก้าวแรกในการท�าธุรกิจซึ่งเป็นก้าวส�าคัญ มีความมั่นคงให้มากที่สุด 

หลายๆ คนอยากก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ

แต่ติดตรงที่ไม่มีเงินเก็บ หรือมีไม่เพียงพอ

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะบอกว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นเลย

นอกจากการกู้เงินกับธนาคาร เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีเงิน

อยู่ไม่มากแต่ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้

หากเรามีทักษะในการท�าธุรกิจที่หลากหลาย

มีไอเดีย จริยธรรม และมีความรู้ในด้านการตลาดอย่างเพียงพอ 

นอกจากนั้น การที่จะประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจได้

ปัจจัยหลักไม่ได้อยู่ที่จ�านวนเงินที่เพียงพออย่างเดียว

แต่คุณต้องมีความทุ่มเทและให้ความส�าคัญกับสิ่งที่ท�า

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น

ลองมาดูวิธีที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ

จากเงินที่มีอยู่อย่างจ�ากัดก่อนว่าจะสามารถท�าได้อย่างไรบ้าง

เริ่มผลิตอะไรขึ้นมาสักชิ้น

ใช่ เร่ิมผลิตอะไรขึ้นมาขายสักอย่าง จริงอยู่ที่ว่าการผลิตอะไรขึ้นมาขายย่อมจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงิน แต่ก็ไม่มาก

เท่ากับการเปิดธุรกิจขนาดใหญ่โต ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่า ค่าแรงพนักงาน ฯลฯ ซึ่งเรื่องนี้คุณต้องพยายามมองภาพการ

ท�าสินค้าขึ้นมาขายเพื่อหาเงินทุนก้อนใหญ่ไปลงทุน หรือเมื่อมีเงินถุงเงินถังในอนาคตค่อยมาพัฒนาสินค้าที่ขายอยู่ให้

ดีขึ้นก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เริ่มต้นจากการขายวุ้นสด ใช้เงินลงทุนไม่ถึง 2,000 บาท แต่สามารถขายหน้าบ้านได้ และ

หากรสชาติอร่อยก็สามารถฝากตามร้านกาแฟที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เป็นต้น  

หรือหากคุณมองต่อยอดไปถึงสินค้าที่สามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก็จะยิ่งดี เพราะมีช่องทางการจ�าหน่าย

ออนไลน์อยูม่ากมาย ทัง้โซเชยีลมเีดยีอย่างเฟซบุก๊ อนิสตาแกรม หรืออาจขายผ่านทาง eBay หนึ่งในเว็บไซต์ซื้อ-ขาย

สนิค้าออนไลน์ทีใ่หญ่และโด่งดงัมากๆ ของโลกกไ็ด้เช่นกนั อยู่ทีว่่าคณุจะขายอะไรเพือ่หาเงนิไปลงทนุ หรอืจะมองว่า   

การขายสินค้าพวกนี้เป็นช่องทางการสร้างรายได้อีกทางก็ได้เช่นเดียวกัน

เอาของที่มีอยู่มาขาย 

หากคุณไม่ต้องการผลิตสินค้าขึ้นมาจ�าหน่าย อาจเป็นเพราะไม่ต้องการลงทุนแม้แต่บาทเดียว ไม่มีเวลา หรือ       

ไม่ถนัดการสร้างสรรค์อะไรข้ึนมา ลองเอาของที่มีอยู่แล้วมาขายเพื่อเปลี่ยนของที่ไม่ใช้ให้กลายเป็นเงินลงทุนดู หรือ        

รับของมือสองมาขายอีกที

1) เอาของที่มีอยู่แล้วมาขาย คนบางคนมีของไม่ได้ใช้ ของที่เก็บสะสมมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อความฝันที่จะเปิดร้าน 

หรือการเริ่มต้นธุรกิจนั้นยิ่งใหญ่กว่าการสะสมสิ่งของ ก็สามารถน�าของมาขายเพื่อหาเงินไปลงทุนได้ อาจเป็นแสตมป์ 

เหรียญ หนังสือ หรือสิ่งของชนิดอื่นๆ ที่มีราคาในตลาดสินค้ามือสอง

2) หาซือ้สินค้าทีมี่ราคาผ่านทางร้านขายของมอืสอง โรงรบัจ�าน�า หรอืตลาดนดั เพือ่น�ามาขายใหม่บนโลกออนไลน์ 

ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล โดยหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จมากก็คือ Sophia Amoruso ผู้ก่อตั้ง

ร้านค้าและเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Nasty Gal ในสหรัฐฯ โดยเธอเริ่มที่จะหาซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ Vintage แปลกๆ และ    

น�ามาขายใหม่ใน eBay ส่งผลให้บริษัทของเธอมีการเติบโตมากถึง 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2554 และมี

พนักงานมากกว่า 200 คน

ใช้ทักษะหรือความรู้สร้างรายได้

นอกเหนือจากการขายสินค้าเพื่อให้ได้เงินแล้ว งานบริการต่างๆ ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเหมือนกัน เช่น 

งานพี่เลี้ยงเด็ก งานเขียน งานพิสูจน์อักษร รับจ้างเป็นที่ปรึกษา ถ่ายภาพงานพิธีต่างๆ กราฟิกดีไซน์ หรือเลขานุการ

ส่วนตัว เป็นต้น ทักษะเหล่านี้นอกจากจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มในกรณีท่ีคุณท�าธุรกิจส่วนตัวแล้ว ยังสามารถใช้เป็น     

ช่องทางในการท�างานระยะยาวในอนาคตด้วย ดงัน้ัน หากมีทักษะและความรูท่ี้สามารถสร้างรายได้ กล็องจดัสรรเวลา 

และใช้ทักษะเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์

ต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้สิ่งที่ต้องการ 

แน่นอนว่าเป็นการยากในการท�าธุรกิจโดยปราศจากเงินลงทุน เพราะขนาดนักเขียนอิสระที่ใช้ทักษะของตนเอง   

เป็นทุนตั้งต้นก็ยังจ�าเป็นต้องมีเงินลงทุนในการซื้อคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วย

อ�านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ดังนั้น หากคุณไม่มีเงินทุนจริงๆ แต่พอมีทักษะในด้านต่างๆ 

อยู่บ้างก็ลองใช้วิธีแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เช่น คุณมีทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์ และคุณอยากได้

คอมพวิเตอร์เก่าๆ ทีย่งัพอใช้งานได้ อาจลองต่อรองกบัร้านขายเครือ่งใช้ไฟฟ้าเพือ่แลกเปลีย่นด้วยการสร้างเวบ็ไซต์ และ

ระบบการขายแบบออนไลน์ เพือ่แลกกับคอมพิวเตอร์เก่าๆ ที่ยังพอใช้งานได้ หรือคุณมีทักษะด้านการเลีย้งเดก็ กใ็ห้      

ข้อเสนอทีจ่ะรบัเลีย้งเดก็แก่เพือ่นบ้านในวนัหยดุเพื่อแลกกับโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าที่พวกเขาไม่ได้ใช้แล้ว เป็นต้น

Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

แก้ปัญหา SME ขาดเงินลงทุนธุรกิจ
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ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและความแตกต่างให้กับแบรนด์ โดย ศิวาภรณ์ เลิศธรรมจินดา 

กราฟิกดีไซเนอร์ผู้ปั้นแบรนด์ Siwa

“เป็นคนที่ชอบออกแบบลายผ้าอยู่แล้ว พอว่างจากท�างานประจ�า ก็เลยออกแบบ

ลายเล่นๆ แต่ตอนนัน้ก็ไม่รู้จะเอาไปท�าอะไรด ีทีนีพ้อคดิว่าอยากให้ลายท่ีเราออกแบบนี้

กับคนอื่นจะให้ในรูปแบบไหนได้ ก็เลยคิดว่าเป็นผ้าพันคอง่ายสุด เห็นลายเต็มๆ 

พอดีมีเพื่อนเปิดโรงงานพิมพ์ผ้าก็ไปพิมพ์กับเขา ช่วงแรกขายเพื่อนกันเอง จากนั้น   

ก็เร่ิมไปลงขายในอินสตาแกรม ซึ่งผ้าพันคอของเราจะมีความแตกต่างจากแบรนด์

ทั่วไป ตรงที่เราจะไม่ใช่ลายที่เอาใจวัยรุ่น แต่เป็นลายที่สามารถใช้ได้ทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่น

จนถึงวัยผู้ใหญ่ และที่ส�าคัญแต่ละลายที่ออกแบบจะมี Story มีเร่ืองราวของมันอยู่ไม่ใช่

ออกแบบไปเรื่อยเปื่อย” 

เสน่ห์ของผ้าพันคอแบรนด์ Siwa นี้ ศิวาภรณ์เล่าว่า ไม่ใช่ลายที่สวยงามและใช้ผ้าจากญี่ปุ่นเท่านั้น 

หากแต่อยูท่ีม่ ีStory มคีอนเซป็ต์ความเป็นมาในทกุๆ ลาย จงึเป็นความพเิศษทีแ่ตกต่างจากแบรนด์ท่ัวไป 

นอกจากนี้ แพ็กเกจจิ้งก็จะท�าให้พิเศษ แบรนด์ท่ัวไปมักจะใส่กล่องหรือห่อพลาสติก แต่แบรนด์ Siwa      

จะห่อด้วยกระดาษไขที่พิมพ์ลายผ้าพันคอที่อยู่ข้างใน ดังนั้น แพ็กเกจจิ้งก็จะไม่ซ�า้กัน หากซื้อชิ้นใหม่     

ลายใหม่ก็จะได้แพก็เกจจิง้ลายใหม่ และถ้าเป็นลกูค้าทีซ้ื่อครัง้แรก จะมเีขยีนชือ่พร้อมส่งการ์ดไปให้พร้อม

กันด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า   

“อย่างลายแรกท่ีออกแบบ ซึ่งถือว่าเป็นการเร่ิมต้นของเราด้วย Story คือ การเร่ิมต้นใหม่ เป็นการ   

เฉลิมฉลองลายจะออกแนวสนุกสนาน หรือลายดอกไม้แห้ง เกิดจากการเอาดอกไม้แห้งไปทับในหนังสือ 

พอดอกไม้แบนก็สแกนลงคอมพิวเตอร์ แล้วท�าออกมาเป็นลาย Story คือเรื่องราวของดอกไม้แห้งในป่า 

หรืออย่างตอนปีม้าก็ท�าลายม้า แต่แบ่งเป็นตาราง 9 ช่อง เพราะมองว่าเลข 9 เป็นเลขน�าโชค แต่ละช่อง

เอาภาพม้ามาลงเรียงแบบไม่ซ�้าสี โดยบางลายที่เราไม่ถนัดวาดเอง เช่น ลายสัตว์ ก็ให้คนอื่นวาด แต่เรา

จะเล่า Story ให้เขาเข้าใจก่อน เพื่อที่จะได้วาดออกมาได้ตรงกับที่เราต้องการ” 

อย่างไรก็ตาม ศวิาภรณ์ยอมรบัว่าในช่วงเร่ิมต้นทียั่งขายไม่ค่อยด ีเพราะเป็นแบรนด์ใหม่ไม่มคีนรูจ้กันัน้ 

ท�าให้เกิดความท้อบ้าง แต่เมื่อได้ออกงาน Flea Market และน�าไปสู่การได้เข้าไปขายในเว็บไซต์ Pinkoi 

ที่เน้นงานดีไซน์ของไต้หวัน ท�าให้ตลาดกว้างขึ้น ได้ลูกค้าจากทั้งจีน ฮ่องกง ไต้หวันเพิ่มมากขึ้น จนกลาย

เป็นว่าสามารถสร้างรายได้มากกว่าการขายออนไลน์ในเมืองไทยเสียอีก 

 “ที่ท�าให้เริ่มขายได้คือการไปออกงาน Flea Market ครั้งแรก คือมีคนชวนไปออก Flea Market     

แต่ตอนนั้นเห็นราคาแล้วรู้สึกว่าแพงมาก 4 วันหมื่นกว่าบาท ขณะที่ผ้าพันคอเราขายผืนละ 1,500 บาท 

จะต้องขายเป็นสิบผืนกว่าจะได้แค่ค่าท่ี ทีแรกก็คิดว่าจะไม่ไป แต่แม่บอกว่าน่าจะลองไปดู อย่างน้อย      

ก็ท�าให้คนเห็นและได้รู้จักเรามากขึ้น ไหนๆ เราก็ท�ามาแล้ว ตอนนั้นผ้าพันคอมีแค่ลายเดียว 2 สี                

ก็เลยท�าลายเพิ่มมาอีกลาย แล้วเอาไปขาย ปรากฏว่าขายดีกว่าที่คิดไว้เยอะ แค่วันแรกก็ได้ค่าที่แล้ว       

คนรู้จักเรามากขึ้น มาตามกันต่อในอินสตาแกรม 

“จากนัน้กมี็คนมาชวนให้ไปขายทีเ่วบ็ไซต์ Pinkoi ของไต้หวนั ซึง่ไม่เสยีค่าวางสนิค้า หกัค่าธรรมเนยีม

จากการขายอย่างเดียว ปรากฏว่าขายดีกว่าที่ขายในไทยอีก เพราะว่าคนไทยไม่ค่อยเห็นคุณค่า                

งานดีไซน์ จะมองว่าสินค้าท�าเองต้องราคาถูก ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ สินค้าที่เราท�าเองควรจะต้องราคา

แพงกว่า เพราะเราไม่ได้รับมาแล้วขายต่อ เราต้องสร้างแบรนด์ คิดคอนเซ็ปต์ ลายก็ไม่ซ�้าใคร ส�าหรับ

เว็บไซต์นี้มีผู้ประกอบการไทยเยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าดีไซน์  แฮนด์เมด จึงไม่ใช่ตลาดทั่วไป 

นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์จะชวนไปออกงาน Flea Market ที่ไต้หวันฟรีค่าที่ แต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายที่พัก 

โรงแรมเอง ตรงนี้ก็ท�าให้มีโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ๆ ได้มีโอกาสไปเจอลูกค้าจริง”

 ท้ายนี้ส�าหรับใครที่อยากจะน�าสินค้าไปวางขายใน Pinkoi ศิวาภรณ์แนะน�าว่า เนื่องจาก Pinkoi       

เป็นเว็บไซต์งานดีไซน์ ดังนั้น จะต้องเป็นสินค้าดีไซน์ และควรจะต้องถ่ายรูปสินค้าให้สวย ให้เห็นทุกมุม 

เห็นรีเทลของลายผ้า แม้แต่แพ็กเกจจิ้งก็ถ่ายรูปให้เห็นทั้งข้างหน้าข้างหลังด้วย 

หากดูเผินๆ ก็อาจจะเห็นว่า

ลายผ้าพันคอก็เป็นเพียงแค่ลายทั่วๆ ไป

หากแต่ส�าหรับผ้าพันคอแบรนด์ Siwa แล้ว

เบื้องหลังแต่ละลาย

ล้วนมี Story มีที่มาท้ังส้ิน

siwa.arporn
siwa_arporn
dimplez

Siwa
ผ้าพันคอนี้มีเรื่องราว

Text :Ratchanee  / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย
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จากความผูกพันที่ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆ

บวกกับคุณค่าภูมิปัญญาของสมุนไพรที่ใช้

จนอยากบอกต่อ

เมื่อถึงเวลาต้องเลือกท�าธุรกิจข้ึนมาสักตัวหนึ่ง

 หลี-ประภาวี ศิวเวทกุล

ฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซน์ จึงคิดถึง

สมุนไพรของแม่ที่ท�าให้ใช้ตั้งแต่เล็กๆ

โดยน�ำมำใส่ภำพลกัษณ์ให้ดทัูนสมยัมำกข้ึน ตัง้คอนเซป็ต์เช่นเดยีวกนักบัควำมสขุทีเ่ธอ

ได้รับ ภำยใต้แบรนด์ HERBPINESS สมุนไพรที่ใช้แล้วมีควำมสุข มำจำกค�ำว่ำ Herb     

กับ Happiness ผสมรวมกัน

“จุดเร่ิมต้นธุรกิจนี้ได้แรงบันดำลใจมำจำกคุณแม่เลย ท่ำนเป็นนักชีววิทยำ         

และชำวสวนด้วย ตัง้แต่เดก็คณุแม่จะชอบให้ใช้สมนุไพรในกำรรกัษำอำกำรเจบ็ป่วย

ต่ำงๆ ทีไ่ม่ได้หนกัหนำอะไรมำก จะไม่ค่อยชอบให้ใช้ยำฝร่ัง ให้บ�ำบัดด้วยธรรมชำติ

ก่อน ให้ร่ำงกำยได้รักษำจำกภำยในก่อน มันท�ำให้เรำซึมซับและผูกพันมำตลอด      

จนถึงทุกวันน้ีท่ำนก็ยังชอบท�ำใช้เอง พวกยำดม ยำหม่อง เลยเกิดไอเดียว่ำอยำกลอง

ท�ำให้คนอื่นได้ทดลองใช้บ้ำง เคยลองเอำไปให้เพื่อนๆ ใช้ เขำก็ชอบกัน เลยคุยกันว่ำ         

ถ้ำอย่ำงนั้นลองท�ำเป็นธุรกิจกัน”

หลีเริ่มต้นจำกกำรวำงคอนเซ็ปต์ธุรกิจในนิยำมว่ำ “สมุนไพรที่ใช้แล้วมีควำมสุข” อันเป็นที่มำ    

ของชื่อแบรนด์ HERBPINESS โดยวำงคุณสมบัติไว้ 2 อย่ำง คือ สมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอมบ�ำบัด               

และสรรพคณุท่ีมคีณุค่ำ เพรำะเช่ือว่ำทกุคนชอบกลิน่หอม กลิน่หอมท�ำให้เรำมคีวำมสขุ และผ่อนคลำย

ได้ง่ำยๆ โดยน�ำเสนอออกมำในรูปลักษณ์ที่ทันสมัย น่ำใช้ เพื่อให้สำมำรถเข้ำได้กับทุกเพศทุกวัย

“จำกที่ท�ำงำนมำ ท�ำให้เรำรู้ว่ำเรำจะดึงดูดลูกค้ำได้อย่ำงไร อย่ำงแรก คือ น�ำด้วยภำพลักษณ์ 

กำรมองเห็นก่อน เมื่อเขำเห็นว่ำสินค้ำน่ำสนใจก็จะเข้ำมำดู จำกนั้นเมื่อยิ่งได้ทดลองใช้ แล้วรู้ว่ำดี 

เขำก็จะเกิดกำรกลับมำซื้อซ�้ำ ซ่ึงกำรที่เรำท�ำภำพลักษณ์ให้ดูทันสมัย ท�ำให้ลูกค้ำเข้ำมำหำเรำ           

ได้ง่ำยขึ้น ไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่น”

นอกจำกรปูลกัษณ์ทีท่นัสมยั กลิน่ทีใ่ช้ก็มกีำรปรบัให้มคีวำมทนัสมยัและมคีวำมเป็นสำกลมำกขึน้ 

โดยไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่สมุนไพรไทย เช่น กลิ่นส้ม กลิ่นลำเวนเดอร์ คนจับต้องได้ง่ำยขึ้น ฝรั่งก็เข้ำใจ 

โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่หลีทดลองท�ำออกมำวำงตลำด คือ ยำดม เม่ือได้รับผลตอบรับท่ีดีก็เริ่ม      

เขยบิขึน้มำเป็นสมนุไพรน�ำ้ บำล์มสมนุไพรจำกไขผึง้ธรรมชำต ิสเปรย์หอมกลิน่ธรรมชำต ิเทยีนหอม

ไขถัว่เหลอืง และบแีวก็ซ์หอม ใช้เพือ่กำรตกแต่งและสร้ำงกลิน่หอม เป็นผลงำนแฮนด์เมดทีเ่ธอลงมอื

ประดษิฐ์ด้วยตนเอง รวมแล้วกว่ำ 6 อย่ำง รำคำเริม่ต้นอยูท่ี ่40-265 บำท โดยเน้นควำมเป็นธรรมชำติ

แท้ ไม่แต่งสีแต่งกลิ่น ไม่ใช้สำรสังเครำะห์ เพรำะต้องกำรให้ทุกคนได้รับกำรบ�ำบัดจำกธรรมชำติ

อย่ำงแท้จริง ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จและก�ำลังคนส�ำคัญ คือ คุณแม่ของเธอนั่นเอง

“จริงๆ ผู้ผลิตคนส�ำคัญ คือ คุณแม่เลย ในเรื่องสรรพคุณต่ำงๆ หลีก็ช่วยพัฒนำไปกับท่ำน         

อนัไหนเยอะไปน้อยไป ช่วยปรบักนัให้ได้สตูรทีพ่อด ีเวลำไปเทีย่วทีไ่หน ถ้ำเจอผลติภณัฑ์แบบเดยีวกนั

ท่ำนก็ชอบซื้อกลับมำด้วย ท�ำให้ได้เรียนรู้ตลำดไปในตัว”

กำรเปิดตลำดครั้งแรกของหลีเริ่มต้นจำกคนใกล้ตัว จำกนั้นจึงเริ่มขำยออนไลน์ผ่ำนเฟซบุ๊ก       

แฟนเพจ ตอ่ด้วยกำรขำยตำม Flea Market ท�ำให้เริ่มมีคนรู้จกัมำกขึน้ ต่อด้วยกำรฝำกขำยตำมร้ำน

ขำยสินค้ำสุขภำพต่ำงๆ ซึ่งควำมตั้งใจแรกเธอวำงต�ำแหน่งสินค้ำไว้ท่ีของฝำกและของใช้ แต่ด้วย

ดไีซน์ทีท่นัสมยัและรำคำไม่แพง จงึได้กลุม่ลกูค้ำของช�ำร่วยมำโดยไม่รูต้วั ซึง่นบัเป็นตลำดท่ีน่ำสนใจ 

เพรำะสั่งแต่ละครั้งจ�ำนวนไม่น้อยเลย

ถึงแม้จะมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตลำด แต่เมื่อต้องลงมือท�ำเองทุกอย่ำง ตั้งแต่ผลิต ออกแบบ    

จนกระทั่งงำนขำย หลีมองว่ำมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสีย คือ อำจท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้ช้ำ แต่ก็ท�ำให้

เธอได้ดูแลทุกๆ ส่วนตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ ท�ำให้รู ้สึกมั่นใจได้ว่ำทุกขั้นตอนท�ำออกมำ                  

อย่ำงมีคุณภำพจริงๆ ซึ่งก็เป็นควำมสุขที่เธอพอใจ

“วงกลมแรกของเรำ คอื กำรท�ำสมนุไพรหอม+สรรพคุณต่ำงๆ คนอ่ืนอำจท�ำเป็นเคร่ืองหอม แต่เรำ

อยำกให้มีประโยชน์อย่ำงอื่นด้วย ในอนำคตเรำอำจจะท�ำอย่ำงอื่นเพิ่มเติม เพรำะค�ำว่ำสมุนไพร       

ที่ใช้แล้วมีควำมสุข มันกว้ำงมำกกับคอนเซ็ปต์ที่เรำวำงไว้ แต่ ณ ตอนนี้ขอท�ำวงกลมนี้ให้ดีก่อน” 

HERBPINESS
สมุนไพรที่ใช้แล้วมีความสุข

Text : nittaya / Photo : Otto
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ONLINE MARKETING

กับการเข้าถึง Gen Y ด้วยอินสตาแกรม

Travel Brands

นั่นเพราะนักเดินทางรุ่นใหม่มักมองหาแรงบันดาลใจในการ

เดินทางท่องเที่ยวจากภาพต่างๆ ที่โพสต์ผ่านอินสตาแกรม และ

เทคนิคทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเข้าถึง Gen Y ด้วยอนิสตาแกรม

มีดังนี้

 โพสต์ภาพสร้างแรงบันดาลใจ

เนื่องจากภาพที่โพสต์บนอินสตาแกรมมีความน่าเชื่อถือกว่า

คอนเทนต์จากนักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ Travel Brands          

ท้ังหลายจึงให้ความส�าคัญกับภาพที่จะโพสต์บนอินสตาแกรม   

มากขึน้ เพราะภาพช่วยสร้างประสบการณ์ร่วมและแรงบนัดาลใจ

ให้ Gen Y อยากไปเยือน ณ สถานที่แห่งนั้น โดย Travel Brands 

ประเภทโรงแรม อาจโพสต์ภาพลอ็บบีท้ีต่กแต่งอย่างสวยงามหรอื

พื้นที่รอบๆ ที่มั่นใจว่าดึงดูดความสนใจได้ หรือหากเป็น Travel 

Brands ประเภทการท่องเทีย่วแบบเดนิป่า อาจกระตุน้ความสนใจ

ของ Gen Y ด้วยภาพความงามของป่าเขา 

 รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า

ความคดิเหน็ต่างๆ ที ่Gen Y มีต่อแบรนด์ดูได้จากคอมเมนต์

ใต้ภาพท่ีโพสต์บนอนิสตาแกรม และภาพถ่ายทีพ่วกเขาถ่ายร่วมกับ

สถานท่ีนั้นๆ ซึ่งสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ท�าให้ทราบถึงความพึงพอใจ     

ที่พวกเขามีต่อแบรนด์ และช่วยสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้เพราะ

ผู้คนยังคงเชื่อถือความคิดเห็นจากผู้ที่ไปจริง

 ดึงดูดความสนใจด้วยผู้มีอิทธิพล

รู้หรือไม่ การที่ผู้มีอิทธิพลอย่างดารา นักร้อง หรือบล็อกเกอร์

เพียง 1 คน โพสต์ภาพที่เก่ียวข้องกับ Travel Brands ลงบน       

อินสตาแกรมสามารถเพิ่มจ�านวนผู ้ติดตามอินสตาแกรม              

ของ Travel Brands นั้นได้อย่างน้อย 50 ราย ซึ่งถือว่าคุ้มค่า    

หากนกัการตลาดจะลงทนุกบัผูม้อีทิธพิลเหล่านี ้โดยไม่เพยีงเลอืก

ผูม้อีทิธพิลทีอ่ยูใ่นกระแสเท่านัน้ หากแต่ต้องเป็นผูท้ีเ่ข้าใจแบรนด์

และมีไลฟ์สไตล์เข้ากับแบรนด์ด้วย

 เน้นกิจกรรมเด่นๆ

นอกจาก Gen Y ใช้อินสตาแกรมในการค้นหาที่พักแล้ว         

พวกเขายังใช้ค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว      

ก่อนตัดสินใจออกเดินทาง ดังนั้น Travel Brands ต่างๆ จึงควร

โพสต์ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจด้วย อาจเป็นภาพการผจญภัย       

ในพื้นที่ต่างๆ รอบสถานที่ท่องเท่ียวหรือดึงจุดเด่นมาโพสต์     

อย่างสปาปลาที่ต่างจากที่อื่น 

Onner (ออนเนอร์) ช่องทางขายอาหารออนไลน์ของไทยทีเ่กดิขึน้

เพื่อให้กลุ่มคนท่ีมีฝันอยากเปิดร้านอาหารและคนท่ีรักในการ           

ท�าอาหารได้มโีอกาสเตบิโตบนช่องทางการขายทีเ่หมาะสม โดยขาย

ได้ทั้งอาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่ม และผลไม้ ส่วนเหล่าคนรักการ

กินจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ 

สะอาด รสชาติอร่อยจากร้านต่างๆ ที่รวมไว้ในแอพพลิเคชันเดียว 

อีกทั้งยังมีบริการส่งตรงถึงบ้านด้วย

ส�าหรับความน่าสนใจของ Onner อยู่ที่ความสะดวกในการ     

ตัง้ร้าน เพราะใช้เวลาเพยีง 3 นาทเีท่านัน้ เมือ่เซต็ร้าน เซต็เมนู และ

แจ้งเงื่อนไขการจัดส่งเรียบร้อยก็เริ่มขายได้ทันที อีกทั้งยังมีฟังก์ชัน 

Chat Online ส�าหรับคุยกับลูกค้าได้โดยตรง สามารถดูรายงาน    

การขายได้ตลอดเวลาและสรุปยอดขายได้แบบ Real-Time 

ด้วยความท่ีเป็นช่องทางการขายอาหารออนไลน์ ลูกค้าจึงมัก

ตัดสินใจเลือกสั่งอาหารจากภาพประกอบเมนู ดังนั้น ร้านค้าควร

เลือกใช้ภาพอาหารทีเ่ป็นอาหารของทางร้านจรงิๆ เพ่ือให้ลูกค้าเกิด

ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับอาหารที่จะได้รับ ควรใช้ภาพอาหาร   

ที่น่ารับประทานและเป็นภาพที่มีความคมชัดหรือความละเอียดสูง 

เพราะหากใช้ภาพทีม่คีวามละเอยีดต�า่หรอืไม่คมชัดจะท�าให้อาหาร

ไม่ดึงดูดความสนใจ ส่วนช่องข้อมูลของร้านค้าควรเขียนเรื่องราว

ความเป็นมา แรงบันดาลใจ หรือจุดเด่นของร้านลงไปด้วย เพราะ

จุดเด่นท่ีแตกต่างจากร้านอื่นหรือเรื่องราวความเป็นมาท่ีน่าสนใจ

ช่วยดึงความสนใจของลูกค้าได้ และในช่อง Main Ingredients     

ควรให้ข้อมลูส่วนผสมหลกัของเมนอูาหาร เพือ่ให้ลกูค้าทราบว่าเมนู

อาหารนั้นมีส่วนผสมใดที่อาจท�าให้เกิดอาการแพ้ 

ส�าคัญ! หากลูกค้าต้องการขอเงินคืนได้กรณีที่ไม่ได้รับอาหาร 

อนัเป็นผลจากร้านค้าไม่สามารถส่งอาหารได้ ลกูค้าจะได้รบัเงนิคนื

เต็มจ�านวน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยร้านค้าจะไม่ได้รับค่าอาหาร และ

ต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน 3.65 เปอร์เซน็ต์ ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

7 เปอร์เซ็นต์จากค่าธรรมเนียมการโอน และ 30 เปอร์เซ็นต์           

ของค่าอาหารทั้งหมดจะเรียกเก็บจากร้านค้าโดยน�าไปเป็นส่วนลด

ให้กับลูกค้าเต็มจ�านวน 

ไม่เพยีงเท่านี ้หากลกูค้าขอเงนิคืน 3 ครัง้ภายใน 2 เดอืน ร้านค้านัน้

จะถกูระงบัการขายเป็นเวลา 15 วนั และหากลกูค้าขอเงนิคนื 3 ครัง้

ภายใน 1 เดือน ร้านค้านั้นจะถูกปลดออกจากระบบทันที 

ตลาดขายอาหารออนไลน์

ของคนรักอาหาร

Onner

จากการส�ารวจของ hotwire.com เรื่องค่าใช้จ่ายที่ Gen Y ใช้ส�าหรับท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2558

พบว่า Gen Y ใช้เงินในการท่องเที่ยวกว่า 226 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นี่จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะกลายเป็นฐานลูกค้าส�าคัญของสายการบินต่างๆ โรงแรม และ Travel Brands

และด้วยความที่ช่องทางการส่งสารทั้งวิทยุและโทรทัศน์ไม่อาจใช้ได้ผลกับ Gen Y

นักการตลาดของหลายๆ Travel Brands จึงหันมาใช้อินสตาแกรมในการเข้าถึงพวกเขา

Text : Kritsana S.

18

Marketing&Idea

StartUp25-02B-2016 CS6.indd   18 2/10/2559 BE   9:04 PM



Stylhunt เป็นแอพพลิเคชันที่เข้ามาเป็นตัวกลาง ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านค้าแฟชั่นออนไลน์               

บนโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น โดยการรวบรวมร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือในโลกโซเชียลมีเดียมาไว้แล้วจัดอันดับ       

จากยอดไลก์และจ�านวนผู้ติดตาม ซึ่งวิธีนี้ ไม่เพียงบอกระดับความนิยมของร้านค้า แต่ยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือ

ของร้านค้าได้อีกด้วย โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้นักช้อปออนไลน์สามารถพบเจอร้านค้าที่น่าเชื่อถือได้อย่าง

รวดเร็ว ขณะเดียวกันร้านค้าก็มีโอกาสพบเจอลูกค้าด้วยเช่นกัน และด้วยการคัดเลือกของ Stylhunt ที่ช่วย          

ตรวจสอบร้านค้า ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า จะได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่ไว้วางใจได้

สุรวัฒน์ พรหมโยธิน หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Stylhunt เล่าว่า จากการส�ารวจของ Stylhunt ถึงพฤติกรรม

นักช้อปออนไลน์ที่ซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย พบว่า นักช้อปออนไลน์จะสั่งซื้อสินค้าโดยการแช็ต และช�าระเงิน     

ค่าสินค้าผ่านวิธีโอนเงิน นอกจากนี้ จะมีความกังวลเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ใน 2 เรื่อง คือ หนึ่ง ความน่าเชื่อถือ   

ของแต่ละร้านค้า โดยกังวลว่าจะไม่ได้รับสินค้าภายหลังการช�าระเงิน และสอง การค้นพบร้านค้าในโซเชียลมีเดีย

ทีถู่กใจสกัร้านเป็นเร่ืองทีย่ากมาก กล่าวคือไม่สามารถเจอร้านค้าท่ีถูกใจเหล่านีผ่้านการเซร์ิชเอนจิน เนือ่งจากร้านค้า

ออนไลน์กว่า 1,000 ร้านที่มีอยู่นั้น มักจะไม่ลงทุนในการท�า SEO ท�าให้เป็นเรื่องยากที่จะค้นพบร้านค้าออนไลน์

เหล่านั้นผ่านการเซิร์ชเอนจิน 

“ลักษณะเฉพาะของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศไทย ความแตกต่างอยู่ตรงที่นักช้อปส่วนใหญ่ซื้อของ     

จากร้านค้าในเฟซบุ๊ก และอนิสตาแกรม ไม่ใช่ตามเวบ็ไซต์อ-ีคอมเมร์ิซ Stylhunt จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ซื้อ     

และผู้ขายได้มีโอกาสเจอกันง่ายขึ้นเร็วขึ้น นอกจากนี้ ร้านค้าออนไลน์ไม่ลงทุนในการท�า SEO ในส่วนของการใช้

งาน Stylhunt ได้ออกแบบแอพพลเิคชนัทีง่่ายต่อการใช้งาน เราออกแบบฟังก์ชนัการเลอืกสนิค้าโดยให้เลอืก “ชอบ” 

หรือ “ไม่ชอบ” คล้ายกับแอพพลิเคชัน Tinder และใช้รูปภาพเป็นสื่อในหน้าหลัก ท�าให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาร้านค้า

และสินค้าที่ถูกใจได้ง่าย และรวดเร็วกว่าเซิร์ชเอนจินในปัจจุบันถึง 50 เท่า”

ด้วยแนวคิดที่ตอบโจทย์นักช้อปปิ้งออนไลน์ดังกล่าว หลังจากที่มีการทดลองตลาดที่ผ่านมา Stylhunt ก็ได้รับ

ผลตอบรับเป็นอย่างดี จนมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 20,000 ดาวน์โหลด ที่ส�าคัญมีผู้ใช้งานเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว    

รวมถึงยอดการกลับมาใช้ซ�้าภายในระยะเวลา 30 วันที่สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ จนกระทั่งสามารถระดมทุนรอบ      

Pre-Series A ได้เงินทุนประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการลงทุนรอบนี้น�าโดยบริษัท ไซเบอร์เอเจนท์      

เวนเจอร์ จ�ากัด จากญี่ปุ่น, 500 TukTuks กองทุนย่อยในเครือบริษัทร่วมลงทุน 500 Startups, Expara Ventures 

กลุ่มทุนจากสิงคโปร์, The Singapore Angel Network กลุ่มนักลงทุนรายบุคคลจากสิงคโปร์ และ พอล-ภัทรพล 

ศิลปาจารย์ นักแสดง 

ส�าหรับเงินทุนดังกล่าว สุรวัฒน์กล่าวว่า Stylhunt วางแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้มาในรอบ Pre-Series A ในการ

ขยายทีมงานโดยเฉพาะในต�าแหน่ง เช่น Software Development, Community Management และ Business 

Development เพื่อขยายการจัดการธุรกิจในไทย และมุ่งท�าการตลาด ส่วนในอนาคต Stylhunt มีแผนขยายการ

ให้บริการไปยังตลาดอี-คอมเมิร์ซที่มีพฤติกรรมช้อปปิ้งใกล้เคียงกัน เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ

มาเลเซีย ในรอบ Series A ต่อไป 

ตลาด e-Commerce ไทยในปี พ.ศ.2559

มีมูลค่าประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยมีการประเมินว่าในจ�านวนนี้

มาจากการซื้อ-ขายผ่านโซเชียลมีเดีย

มากถึง 510 ล้านดอลลาร์ฯ

หรือ 17,800 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้โซเชียลมีเดีย

จึงเป็นตลาดซื้อของออนไลน์

ที่ไม่อาจมองข้ามได้ รวมถึง Stylhunt

Text : กองบรรณาธิการ

STYLHUNT
ช้อปแบบมั่นใจในโซเชียลมีเดีย

Eatigo (อีททิโก) เป็นแอพพลิเคชันส�ารองที่นั่งในร้านอาหารพร้อม

ส่วนลดพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่ก�าลังมองหาร้านอาหารสามารถค้นหาร้าน         

ที่มีที่นั่งว่างอยู่ได้ง่ายๆ จากร้านอาหาร ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ  

ร้านอาหารก็จะได้มีโอกาสเพิ่มลูกค้าในช่วงเวลาท่ีปกติแล้วมีคน            

มารับประทานอาหารน้อย เรียกว่าเป็นการเพิ่มก�าไรให้กับร้านอาหาร     

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่นั่งด้วยบริการ              

ของ Eatigo เพราะหากเป็นบริการจองร้านอาหารออนไลน์ปกติ จะส่ง

ลูกค้าไปให้ร้านอาหารในช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการปกติท่ีมีลูกค้า

เยอะอยู่แล้ว (Peak Hour) ในขณะท่ี Eatigo จะส่งลูกค้าไปให้             

ในช่วงเวลาที่ร้านอาหารมีโต๊ะว่างและต้องการให้ลูกค้ามาใช้บริการ 

(Off-Peak Hour)

ปัจจบุนั Eatigo มยีอดดาวน์โหลดถงึ 500,000 ครัง้ และมร้ีานอาหาร

ในระบบมากกว่า 400 ร้านในกรุงเทพฯ พัทยา และประเทศสิงคโปร์ 

โดยผูท้ีส่นใจสามารถใช้งานแอพพลเิคชนั Eatigoได้ทัง้บนเวบ็ไซต์ และ

แอพพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ทัง้ระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส ซึง่มี

ส่วนลดน�าเสนอให้ลกูค้าทกุวนั ทกุช่วงเวลา และในแต่ละวนัจะมีร้าน

อาหารที่น�าเสนอส่วนลดถึง 50 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย ในวันนี้มียอดส�ารอง

ที่นั่งในร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน Eatigo มากกว่า 1 ล้าน

Eatigo ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการหลากหลายเชื้อชาติ           

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ Eatigo ได้รับเงินสนับสนุน Series A มาหลายล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ จากนักลงทุนหลายราย

จองร้านอาหาร-เพิ่มลูกค้ากับ

EaTigo
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Text : Kritsana S.

“รักสวยรักงาม” จดุเร่ิมของธุรกจิทีส่�าเร็จ

พมิพ์ขวญั บุญจิตต์พมิล

พิมพ์-พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

สาวเก่งสุดมั่น วัย 26 ปี ที่มีดีกรีว่าที่ดอกเตอร์ 

เธอเป็นลูกสาวของ นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล 

และ วราภรณ์ บุญจิตต์พิมล สองผู้บริหาร

และผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาล

นวมินทร์ 9 โดยตอนนี้เธอได้รับช่วง

ในการบริหารงานโรงพยาบาลต่อจากคุณพ่อ

ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการและผู้อ�านวยการ

ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ และล่าสุด

เธอเปิดตัวธุรกิจของตนเอง VITALGLOW : 

SKIN & AESTHETIC ศูนย์สุขภาพ

และความงามที่เน้นรูปแบบการดูแลสุขภาพ

ที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

“หากพูดตามหลักการท�าธุรกิจจริงๆ เรา      

ไม่ควรท�าธุรกิจเพราะ Passion เพียงอย่างเดียว 

และไม่สนใจว่าจะขาดทนุหรือไม่ เพราะการท�าธรุกจิ

กค็อืการลงทนุ ทกุคนท�าธุรกจิไม่ใช่แค่ความชอบ

อย่างเดียว แต่ท�าเพราะเงินด้วย อย่างพิมพ์          

ท�าธุรกิจทุกอย่างเพราะรักมัน และผลพลอยได้

จากส่ิงที่ท�าคือ รายรับ จึงอยากน�ารายรับที่ได้นี้

ไปดูแลคุณพ่อและคุณแม่ให้อยู่แบบสุขสบาย     

เพราะท่านไม่เคยให้พมิพ์ต้องล�าบากเลยตัง้แต่เดก็

จนโต ดังนั้น พิมพ์จึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า อีก 2 ปี

ข้างหน้าจะพิสูจน์ให้คุณพ่อและคุณแม่เห็นว่า     

พิมพ์มีฐานะท่ีมั่นคงและท่านสามารถปล่อยให้

พิมพ์เดินได้ด้วยตนเอง”

“เพราะตั้งแต่เด็กพิมพ์คลุกคลีกับคุณพ่อซึ่งเป็นหมอ

ผิวหนงัและคุณแม่ทีม่ีความรู้ด้านโภชนาการ จงึท�าให้ถูก

ปลูกฝังเร่ืองสุขภาพมาตั้งแต่ตอนนั้น แต่พิมพ์เริ่มสนใจ

เรื่องสุขภาพและความงามอย่างจริงจังตอนเรียนไฮสคูล

ทีอ่อสเตรเลยี ตอนนัน้เป็นนกักฬีาบาสเกตบอล พอเหนือ่ย

จากเล่นกฬีากก็นิเยอะท�าให้อ้วน และผวิด�าเพราะตากแดด 

ช่วงนั้นเด็กฝรั่งจะมีแฟนเร็วมาก แต่พิมพ์ไม่มีใครมาจีบ

กเ็สยีเซลฟ์ จึงอยากท�าตวัเองให้ดดูเีลยหาหนังสอืเก่ียวกบั

ความงามมาอ่านว่าต้องกินผลไม้ชนิดไหนหรอืขัดผิวด้วย

อะไรจึงจะขาว และดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้น        

โดยศึกษาว่าอาหารอะไรมปีระโยชน์และอาหารแต่ละอย่าง

มคีอเลสเตอรอลเท่าไหร่ ซึง่นีเ่ป็นตวักระตุน้ส�าคญัท่ีท�าให้

อยากท�าธรุกิจด้านนี ้เมือ่ม ีPassion เกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพ

และความงามก็ไม่รู้สึกว่าธุรกิจที่ท�าคืองาน เพราะมีแต่

ความสนุกและความสุขที่ได้ท�า” 

“คุณพ่อจะวางแผนอนาคตของธุรกิจที่ท�าไว้

ค่อนข้างไกล และธุรกิจจะมีแผนรองรับทั้ง         

แผน A แผน B และแผน C เพราะหากแผน A 

ไม่เวิร์กกับธุรกิจก็ยังมีแผนอื่นส�ารอง ส่วนเรื่อง

การลงทุน คุณพ่อจะสอนว่า เม่ือลงทุนไปแล้ว

ต้องหาวิธีคืนทุนให้ได้เร็วที่สุด เพราะก�าไรจะมา

หลังจากได้ทุนคืน และต้องมองภาพตลาด           

ให้ชดัเจนก่อนลงทนุเสมอ ส่วนคณุแม่จะชอบมองหา

ตลาดใหม่ๆ และเป็นคนสร้างธุรกิจใหม่ให้กับ

บริษทั ซึง่เมือ่พมิพ์มาท�า VITALGLOW ทัง้คณุพ่อ

และคณุแม่ปล่อยให้พมิพ์ลงมอืท�าเองเป็นส่วนใหญ่ 

โดยมีบ้างที่เข้ามาแนะน�า อย่างคุณพ่อจะแนะวิธี

การพูดและการปฏิบัติต่อคน ส่วนคุณแม่จะแนะ

เรื่องการประชาสัมพันธ์และการท�าโปรโมชั่น”

“นอกจากอยากต่อยอดธุรกิจของครอบครัวอย่างโรงพยาบาล    

นวมินทร์ 9 แล้ว พิมพ์ต้องการให้ VITALGLOW เติบโตไปอย่าง

มั่นคง ซึ่ง VITALGLOW เป็นธุรกิจที่ท�าเพราะความรัก อีกทั้งยังเป็น

ธุรกิจที่ท�าให้สิ่งที่คุณพ่ออยากท�าได้เกิดขึ้นจริง เพราะคุณพ่อ          

จบแพทย์ผวิหนงัและอยากท�าธรุกจิเกีย่วกับด้านผวิหนงั แต่ไม่มเีวลา

เพราะต้องดูแลโรงพยาบาล โดยในอนาคตพิมพ์ต้ังใจขยายสาขา 

VITALGLOW ไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV เพราะเป็นประเทศ        

ที่คนมีก�าลังจ่ายแต่ไม่มีที่ให้จ่าย”

“จากทีเ่คยอ้วนและด�าจากการเป็นนักกฬีาบาสเกตบอล 

พิมพ์ก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาเรื่องความงาม และ

สุขภาพ ซึ่งการศึกษาเรื่องเหล่านี้ท�าให้เกิดคอนเซ็ปต์    

ในการท�าธุรกิจ VITALGLOW นั่นคืออยากให้ผู้หญิง       

มีความคิดว่า เราสวยได้ในแบบของเรา และสวยแบบ

สุขภาพดี ซึ่งเป็นความสวยที่ยั่งยืน โดยอาจเข้าคลินิก

ความงามเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ส่วนเวลาที่เหลือ       

ก็ดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารดีๆ พักผ่อนให้เพียงพอ 

และออกก�าลังกายสม�า่เสมอ อย่างพิมพ์นอกจากใส่ใจ

เรื่องอาหารแล้วยังเล่นกีฬาเป็นประจ�า เพราะมีข้อดี

มากกว่าแค่สขุภาพด ีอย่างการวิง่มาราธอนช่วยฝึกสมาธิ

ได้ เพราะต้องใช้สมาธใินการวิง่ไปให้ถงึเส้นชยั ส่วนการ

เล่นบาสเกตบอลท�าให้รู้วิธีการท�างานแบบทีมว่าต้อง

ท�างานร่วมกันอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ”

คุณพ่อและคุณแม่

สุขภาพและความงาม

การเติบโตของธุรกิจ

กีฬา

ความสุขสบายของครอบครัว
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Fit and FabULOUS

Text : น�้ำค้ำง

ท�ำไมรู้ไหม เช่น ถ้ำรีบเร่งจะท�ำให้กินเร็ว พอเคี้ยวไม่ละเอียดอำหำรก็ไม่ย่อย เกิดท้องอืดท้องเฟ้อได้ แต่ถ้ำ     

กินช้ำๆ บำงทีเพลิน อิ่มแล้วก็ยังตักเข้ำปำกเรื่อยๆ ได้แคลอรีส่วนเกินมำอีก แต่ส่วนใหญ่ที่กินเวลำท�ำงำน              

มักเป็น Snack หรือของว่ำงระหว่ำงมื้อ 

ผลกำรศกึษำพฤตกิรรมของคนท�ำงำนออฟฟิศพบว่ำ ทีก่นิของว่ำงบำงทก็ีไม่ใช่เพรำะหวิแต่เกดิจำกอำรมณ์เบือ่ 

และเครียด ยิ่งเครียดก็ยิ่งกินเยอะ แถมบำงคนยังกินไม่เลือก โดยเฉพำะของว่ำง Junk Snack ประเภทมันฝรั่งทอด 

ขนมกรุบกรอบเป็นซองๆ และขนมที่มีแต่แป้งและน�้ำตำลทั้งหลำย ในเมื่อห้ำมตัวเองให้หยุดกินไม่ได้ ถ้ำอย่ำงนั้น

ก็ต้องลดควำมเสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยกำรสรรหำอำหำรว่ำงเพื่อสุขภำพทดแทน วันนี้มีข้อแนะน�ำมำฝำก เรำจะแบ่ง

อำหำรว่ำงออกเป็น 2 แบบ 

อำหำรว่ำงที่ควรมีติดโต๊ะท�ำงำน มีอะไรบ้ำง มำดูกัน ซีเรียลกับนม/นมถั่วเหลืองกล่อง ซีเรียลเลือกแบบที่มี     

ผลไม้อบแห้งผสมจะได้ไฟเบอร์ด้วย อันนี้กินเป็นอำหำรเช้ำยังได้เลย ถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่ำงๆ เช่น ถั่วกระป๋อง      

อบกรอบ ถ่ัวลิสง วอลนัต อัลมอนด์ แมคำเดเมีย พยำยำมอย่ำเลือกถั่วเคลือบน�้ำตำลหรืออบเกลือเค็มเกินไป       

ผลไม้แห้ง อย่ำงอินทผลัม ลูกเกด แครนเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ แอพริคอต กีวี ผลไม้พวกนี้น�้ำตำลสูงควรรับประทำน     

คู่กับถั่วหรือเมล็ดทำนตะวัน เมล็ดฟักทองเพื่อลดกำรดูดซึมน�้ำตำลเข้ำกระแสเลือด       

อำหำรว่ำงทีพ่กพำมำจำกบ้ำนหรอืซือ้หำจำกข้ำงนอก ได้แก่ โยเกร์ิตรสธรรมชำต ิ แนะน�ำว่ำถ้ำเป็นกรีกโยเกร์ิต  

จะได้โปรตีนเพิ่มขึ้น หรือไข่ต้มแข็ง 1 ฟองก็ท�ำให้อิ่มท้องได้ ผลไม้ทุกชนิดโดยเฉพำะกล้วย แอปเปิ้ล ให้พลังงำน

ดีนักแล และผักบำงชนิด เช่น แตงกวำ แคร์รอต ขึ้นฉ่ำำยฝรั่ง หั่นเป็นแท่งๆ ท�ำเป็น Veggie Stick แช่ให้เย็น 

อร่อยชื่นใจ ดับกระหำยได้ด้วย ส่วนเครื่องดื่ม ที่เคยติดกำแฟเย็น ชำเย็น ชำเขียวปั่น น�้ำอัดลมอำจเพลำๆ ลง             

และเปลี่ยนมำจิบอย่ำงอื่นแทน เช่น น�้ำสมุนไพรหวำนน้อย ชำเขียว ชำด�ำ ชำขำวชงแบบไม่ใส่น�้ำตำล ใส่น�้ำแข็ง 

จิบคลำยร้อนดี แรกๆ อำจต้องฝืนกับกำรดื่มชำแบบไม่ใส่น�้ำตำล แต่ถ้ำลองหลำยๆ ครั้งจะคุ้นกับรสชำติจนรู้สึก

ชื่นชอบ แต่จะว่ำไปเครื่องดื่มที่ดีที่สุดก็ยังเป็นน�้ำเปล่ำอยู่ดี 

ที่ส�ำคัญ อย่ำปล่อยให้ตัวเองหิว เวลำหิวจัด เรำมักกินไม่เลือก และกินในปริมำณที่มำกเกินควำมต้องกำร       

ของรำ่งกำย ของว่ำงทีพ่กพำสะดวกและอยูท่อ้งคอือำหำรประเภทโปรตีน ผูเ้ขียนมกัจะมกีล่องคอนเทนเนอร์เล็กๆ 

ขนำดครึ่งฝ่ำมือ 2 กล่องพกติดตัว กล่องหนึ่งบรรจุถั่วต่ำงๆ ส่วนใหญ่เป็นอัลมอนด์ อีกกล่องไว้ใส่ลูกเกดหรือ       

ผลไม้แห้งอื่นๆ เวลำหิวและต้องกำรอำหำรรองท้อง แทนท่ีจะเดินเข้ำร้ำนสะดวกซื้อ ก็กินสองส่ิงน้ีคู่กัน ได้ท้ัง     

ควำมอิ่ม ได้ทั้งประโยชน์ ใครจะเลียนแบบ ก็ยินดีอย่ำงยิ่ง กำรปฏิวัติกำรกินของว่ำง ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบหักดิบ 

ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงทีละน้อย เม่ือท�ำบ่อยๆ จะกลำยเป็นควำมเคยชิน ลองดูนะคะ เพ่ือสุขภำพที่ดี ไม่ใช่              

ของใคร ของตัวเรำเอง 

GOOd LiFe

Text : Morning Dew

ระหว่างมื้อ

วิธีรีดไขมันเลว

แม้จะทรำบดีว่ำกำรออกก�ำลังกำยน�ำพำมำซึ่งประโยชน์ตั้งแต่ศีรษะจดเท้ำ 

แต่ดูเหมือนจุดประสงค์ของคนส่วนใหญ่จะพุ่งไปที่กำรลดน�้ำหนักและป้องกัน

ควำมอ้วน อย่ำงหนึ่งที่เรำทรำบคือกำรออกก�ำลังกำยท�ำให้หัวใจแข็งแรง            

แต่ผลพลอยได้อกีอย่ำงทีห่ลำยคนอำจจะยงัไม่ทรำบคือมนัช่วยลดไขมนัเลว (LDL) 

และเพิ่มไขมันดี (HDL) ด้วยนะเออ  

LDL ท�ำหน้ำที่ล�ำเลียงคอเลสเตอรอลออกจำกตับเข้ำสู ่กระแสเลือด                  

หำกคอเลสเตอรอลตกค้ำงในกระแสเลอืดกจ็ะไปเกำะตำมผนังหลอดเลอืด ท�ำให้

เกิดภำวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว เปรำะแตกง่ำย ส่วน HDL คือไขมันที่มีควำม

หนำแน่นสงู เป็นไขมนัดช่ีวยป้องกนัคอเลสเตอรอล และไตรกลเีซอไรด์ และ LDL 

สะสมในหลอดเลือด พูดง่ำยๆ LDL น�ำพำไขมันเข้ำกระแสเลือด HDL จะเป็น    

ตัวชะไขมันส่วนเกินออกไปนั่นเอง 

กำรออกก�ำลังกำยประเภทไหนบ้ำงที่ช่วยลด LDL อย่ำงแรกคือ คำร์ดิโอ หรือ

กำรออกก�ำลังกำยแบบแอโรบิกท่ีกระตุ้นกำรท�ำงำนของหัวใจให้เร็วข้ึน เช่น        

กำรเดินเร็ว กำรวิ่ง ว่ำยน�้ำ ปั่นจักรยำน หรือกำรเต้นร�ำ เป็นต้น อย่ำงที่สองคือ 

กำรออกก�ำลังกำยแบบฝึกกล้ำมเนื้อ (Strength Training) เช่น ยกน�้ำหนัก หรือ

ใช้ยำงยืด อันนี้จะเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ และท�ำให้ตัวเลขไขมัน           

ในร่ำงกำยดีขึ้น 

มำกแค่ไหน? อย่ำงน้อย 3 วันต่อสัปดำห์ ถ้ำจะให้ดี 5 วันขึ้นไป ครั้งละ         

30 นำที หรือสัปดำห์หนึ่งควรออกก�ำลังกำยรวมแล้วให้ได้ 150 นำที ระยะเวลำ

ในกำรออกก�ำลังกำยมีผลต่อระดับ HDL ยิ่งออกนำน HDL ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น แต่ถ้ำ     

ไม่มีเวลำมำกขนำดน้ัน ใช้วิธีแบ่งช่วงเวลำก็ได้ เช่น ตอนเช้ำ 10-15 นำที          

ตอนเย็นอีก 10-15 นำที เป็นต้น จนครบสัปดำห์ก็จะสะสมเวลำได้ตำมที่ต้องกำร 

กำรออกก�ำลังกำยแบบไม่ตั้งใจอีกอย่ำงคือ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยให้มำกที่สุด

ด้วยกำรเดิน  เดินในบ้ำน ในส�ำนักงำน ตำมถนนนี่แหละ ลองซื้อ Pedometer 

เคร่ืองนับก้ำวเดินมำใช้หรือจะดำวน์โหลดแอพฯ บนสมำร์ตโฟนมำก็ได้ และ

ก�ำหนดตัวเองให้เดินอย่ำงน้อยวันละ 10,000 ก้ำว

ออกก�ำลังกำยต้องหนักแค่ไหน? เอำแบบกลำงๆ ก็พอ ให้อัตรำกำรเต้น       

ของหัวใจเพิ่มขึ้น 50-80 เปอร์เซ็นต์ จำกอัตรำกำรเต้นเร็วสุด หำกไม่มีเครื่องวัด 

เรำสำมำรถสังเกตตวัเองง่ำยๆ คอื ระหว่ำงออกก�ำลังกำยจะหำยใจเรว็และแรงขึน้ 

แต่ยังสำมำรถพูดคุยได้ ไม่ถึงกับเหนื่อยจนพูดไม่ปะติดปะต่อ ไม่จบประโยค   

หำกปฏิบัติตำมที่กล่ำวมำอย่ำงสม�่ำเสมอ ผลที่จะได้คือคอเลสเตอรอล LDL 

ลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ไขมัน HDL คุณจะเห็นควำมแตกต่ำงของระดับ LDL 

ใน 3-6 เดือน แต่ส�ำหรับ HDL อำจใช้เวลำนำนขึ้น โดยเฉลี่ยประมำณ 9 เดือน 

แต่ถ้ำคุณออกก�ำลังกำยแบบหนักหน่วง อย่ำง T25 ทุกวัน ก็เป็นไปได้ท่ี HDL       

จะเพิ่มขึ้นในระยะเวลำแค่ 2 เดือน

สิ่งหน่ึงที่ต้องระวังคือ อย่ำใช้ข้ออ้ำงว่ำคุณได้ท�ำกำรออกก�ำลังกำยแล้ว           

จงึอนญุำตให้ตวัเองได้กนิตำมใจปำกอย่ำงเสร ีเหมือนพ่ีชำยผูเ้ขยีนทีอ่อกก�ำลังกำย

ทุกวัน แต่ไขมันไม่เคยลดเพรำะทัศนคติที่วำ่ Work out hard, eat harder        

ซึ่งเป็นควำมคิดที่ผิด กำรออกก�ำลังกำยเป็นประจ�ำนั้นดีอยู่แล้ว แต่จะให้ดียิ่งขึ้น

ควรควบคุมอำหำรด้วย เลือกรับประทำนอำหำรดีๆ มีประโยชน์ ละเลี่ยงอำหำร

ไขมันสูง อำหำรอุดมด้วยน�้ำตำล จึงจะท�ำให้เห็นผลยิ่งขึ้น 

ปฏิวัติของว่าง

มีใครไม่เคยกินขนมที่โต๊ะท�ำงำนบ้ำง

ส่วนใหญ่ก็เคยล่ะนะ

บำงคนนี่งำนยุ่งขนำดต้องสั่งข้ำวกล่องมำรับประทำนที่โต๊ะเลยก็มี

รับประทำนข้ำวไป ท�ำงำนไปอำจดูประหยัดเวลำ

แต่ถ้ำท�ำบ่อยๆ หำยนะทำงสุขภำพมำเยือนได้
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ความพึงพอใจของลูกค้า

หลังจาก Bottoms Up ร้านอาหารสไตล์ Contemporary Art ที่ให้บรรยากาศความเป็น Fashion Dining House      

ได้รับการตอบรับอย่างดี เจษดินทร์ ถวัลย์ศักด์ิวุฒิ จึงเลือกเปิดร้านอาหารทะเลบ้าง โดยตั้งใจออกแบบร้านในสไตล์ 

Contemporary Loft เพื่อให้มีบรรยากาศเสมือนอยู่เมืองท่า และในส่วนวัตถุดิบหลักของเมนูอาหารกว่าร้อยแปดเมนูนั้น 

ทางร้านคัดสรรเฉพาะอาหารทะเลไทยเกรดเอจึงมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพและความสดใหม่

แม้จะเป็นอาหารทะเลจากท้องทะเลไทย แต่หน้าตาและรสชาตขิองแต่ละเมนูกช็วนน�า้ลายสอเสยีจรงิ อย่างปลากะพง

ทอดราดซอส 3 รส ทางร้านเลือกใช้ปลากะพงสดๆ ตัวโตทอดในน�้ามันร้อนๆ จนผิวนอกเหลืองกรอบ และเนื้อปลานุ่มฟู

ก่อนราดด้วยซอส 3 รสที่ให้รสชาติเปรี้ยว เค็ม และตามด้วยรสหวาน ถัดมาเป็นเมนูยอดนิยมอย่างกุ้งแชบ๊วยต้มย�าน�้าข้น 

กุ้งแชบ๊วยตัวโต เนื้อแน่น และมีรสหวานตามธรรมชาติต้มในน�้าซุปต้มย�าน�้าข้นที่รสชาติเข้มข้นถึงรสถึงเครื่อง และปูนิ่ม

คั่วพริกเกลือ อีกหนึ่งเมนูรสชาติเผ็ดร้อนของทางร้าน ปูนิ่มทั้งตัวถูกน�าไปทอดจนเหลืองกรอบก่อนน�ามาคั่วกับพริกไทย

อ่อน พรกิสดซอย และเกลอื ส่วนคนโปรดเมนไูข่พลาดไม่ได้กบัเมนไูข่ตุน๋ทะเล ไข่ตุน๋เนือ้เนยีนนุม่อดัแน่นด้วยอาหารทะเล

ชิ้นโตๆ อย่างปลาหมึก กุ้ง และเนื้อปู

ไม่เพียงเอาใจคนรักอาหารทะเลด้วยเมนูอาหารทะเลสไตล์อาหารไทย-จีนฟิวชั่น รสชาติจัดจ้านเท่านั้น หากแต่         

ทุกๆ เดือนยังมีเมนูพิเศษ เช่น Oyster ตามฤดูกาล และ Special Grills Bar ส่วนคอเบียร์จะได้เพลิดเพลินกับเบียร์       

หลากยี่ห้อ พร้อมทั้งมีไวน์ชั้นน�าให้จิบแกล้มอาหารมื้อพิเศษ

หมดกงัวลเรือ่งท่ีจอดรถไปได้เลยเพราะทางร้านมทีีจ่อดรถไว้บรกิาร และหากก�าลงัมองหาสถานทีจ่ดัเลีย้งแบบส่วนตวั 

ร้าน Signor Somchai เหมาะอย่างยิ่ง เพราะสามารถรองรับแขกได้มากกว่า 200 ที่นั่ง และยังเลือกจัดได้ทั้งแบบบุฟเฟต์

และ A La Carte

เริ่มต้นจากความชอบดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจ วันชัย นันทนาท จึงอยากถ่ายทอดความเป็น Tea Lover นี้ไปยัง     

ผูท้ีม่คีวามชอบจบิชายามบ่ายด้วยการเปิดร้าน Cloverleaf Tearoom ร้านชาทีน่�าเสนอชาองักฤษเก่าแก่ระดับพรเีมยีม

อย่างชา Ahmad Tea ก่อนจะเพิ่มเมนูอาหารให้นักชิมได้ลิ้มรสความอร่อยของอาหารสไตล์ยูโรเปี้ยนรสดั้งเดิม

เริ่มต้นความอร่อยด้วยพิซซ่าเย็น Tortillas Smoke Salmon Pizza พิซซ่าแป้งบางกรอบท็อปปิ้งด้วยแซลมอน    

รมควัน ความอร่อยอยู่ท่ีครีมซอสและความสดของแซลมอน หากต้องการตัดรสเค็ม แนะน�าให้บีบเลมอนลงบน    

ชิ้นพิซซ่าก่อนรับประทาน Salmon Pesto Cream Spaghetti แซลมอนรมควันชิ้นโตวางบนเส้นสปาเกตตีเหนียว

นุ่มผัด Pesto Cream ซึ่งปรุงจากใบสวีตเบซิล ใบพาสลีย์ และเครื่องปรุงรสชั้นดี และ Baked River Prawn with 

Cheese กุ้งแม่น�้าอบชีส กุ้งแม่น�้าตัวโตผ่าหลังปรุงรสด้วยเครื่องเทศและโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสก่อนน�าไป

อบจนสุกได้ที่ เมนูนี้ควรรับประทานขณะอาหารยังร้อน เพราะจะได้รสสัมผัสที่ชุ่มฉ�่าของเนื้อกุ้งและชีสนุ่มๆ         

หากรู้สึกเลี่ยน ตัดเลี่ยนได้ด้วยผักอบที่เสิร์ฟเคียง

เอาใจเหล่า Tea Lover ด้วย Afternoon Tea Buffet ที่มีเวลากว่า 1 ชั่วโมงครึ่งให้ผู้ชอบจิบชายามบ่ายได้

ละเลียดรสชาระดับต�านานจากเมืองผู้ดีอังกฤษอย่างชา Ahmad Tea พร้อมลิ้มรสความอร่อยของขนมหวานอย่าง

สโคน มาการอง และเค้กหลากรสชาติที่น�าเข้าจากฝรั่งเศส ส่วนผู้ต้องการดื่มกาแฟ ทางร้านก็มีบริการเช่นกัน

แม้ทางร้านรองรับได้กว่า 50 ที่นั่ง แต่หากมาในวันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์แนะน�าให้โทรศัพท์จอง

สักนิดจะได้ไม่ไปเสียเที่ยว

ลิ้มรสซีฟูดไทยในเมืองท่ากลางเอกมัย

จิบชาหอมกรุ่นแกล้มอาหารยุโรปรสดั้งเดิม

Signor Somchai

Nord Avenue ซ.สุขุมวิท 63 เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.        
 08-1969-6800    SignorSomchai    signorsomchai

cloverleaf Tearoom & reSTauranT

The Walk Shopping Center เกษตร-นวมินทร์ เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น.  
 0-2116-6040    cloverleaftearoom    cloverleaf_tearoom

Eating Out Text : Duckkiez / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย, เจษฎา ยอดสุรางค์
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ART WALK  Text : Duckkiez

	 หอศิลป์ที่รวบรวมไว้ซึ่งภาพวาดที่มีคุณภาพ							

ทั้งจากประเทศไทย	 เวียดนาม	 และเมียนมา	 และ						

ผลงานศลิปะบางส่วนยงัมาจากประเทศในแถบเอเชยี	

ส�าหรับผลงานศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลป์แห่งนี้							

เน้นผลงานที่สื่อสารด้านความคิดสร้างสรรค์														

ของวัฒนธรรม	 ความงามทางสังคมและการเมือง	 รวมทั้งสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่มาจาก												

จิตวิญญาณ
JTC Jewelry Trade Center เปิดทุกวันจันทร์-เสาร์ 11.00-19.00 น.    

 08-1831-9907  www.thavibu.com

นทิรรศการทีน่�าเสนอผลงานจติรกรรมอนัเตม็ไปด้วย

อารมณ์ความรัก	 ความผูกพันระหว่างชายหนุ ่ม													

และหญงิสาว	ซึง่ศลิปินสาว	ล�าพ	ูกนัเสนาะ	ได้จนิตนาการ

ถงึตนเองและชายหนุม่คนรกัในอาชพีต่างๆ	เพือ่บ่งบอก

ถึงความรักอันแนบแน่นอ่อนหวานที่ชายหญิงคู่หนึ่ง						

มีให้กัน	 และไม่ว่าจะพบเจอสถานการณ์ใดๆ	 ก็พร้อม

จะเดินเคียงข้างกันไป

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงThavibu Gallery

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถ.บรมราชชนนี ระยะเวลาจัดนิทรรศการตั้งแต่วันนี้ -20 มีนาคม 2559  
 0-2422-2092  ARDEL Gallery of Modern Art

TRAveL & ReLAx  Text : Duckkiez 

Seven SeaS ReSoRtS

PaRadee

สิริ กิริยา สปา 

สปาที่ได้รับการตกแต่งให้มีกลิ่นอาย

ความร่วมสมัย	ห้องสปาทรีตเมนต์	และ

ห้องสปาตกแต่งด้วยไม้ทัง้หมดและอบอวล

ด้วยกลิ่นอโรมาจากธรรมชาติ	 ส�าหรับ

เมนูสปาแนะน�ามีทั้งการแช่ตัวด้วยน�้า

สมุนไพรสด	ซึ่งช่วยบ�ารุงผิวพรรณ	และ

ขับเลือดลม	นวดสลิม	ช่วยลดเซลลูไลต์	

ก�าจดัของเสยี	และท�าให้ผวิหนงัมสีขุภาพ

ดีขึ้น	และเมนูขัดผิวที่ล้วนแต่มีส่วนผสม

ที่สกัดจากธรรมชาติ
ซ.สุขุมวิท 60 เปิดบริการทุกวัน 10.0 -22.00 น.    

 0-2741-5199, 0-2741-5277 และ 08-1816-3496  www.sirigiriyaspa.com

รีสอร์ตหรูอีกแห่งของเมืองไทย

ทีเ่งยีบสงบและงดงามด้วยบรรยากาศ

ตดิชายทะเล	ส่วนห้องพกัมใีห้เลอืก

หลายแบบอย่างห้อง	Deluxe	Rooms	

นัน้ตดิสวนเขยีวและมรีะเบยีงส�าหรบั

นั่งพักผ่อน	ห้อง	Villa	Siam	มีพื้นที่

ส�าหรับอาบแดด	ส่วนห้อง	Villa	Siri	

และ	Villa	Santi	สามารถมองเห็นวิวทะเล	และมีศาลานั่งเล่นส่วนตัว	
อ.กันตัง จ.ตรัง      

 0-7520-3389-90, 08-2490-2442 และ 08-2490-2552   
 www.sevenseasresorts.com

รีสอร์ตระดับพรีเมียมเพียงแห่ง

เดยีวบนอ่าวก่ิวทีนั่กท่องเทีย่วสามารถ

ดืม่ด�า่บรรยากาศยามพระอาทิตยข์ึ้น

และพระอาทิตย์ตกได้ในที่เดียว	และ

ในส่วนของวลิล่ามีบริการ	40	หลัง	ซึง่

แต่ละหลงัออกแบบตกแต่งอย่างประณตี

ด้วยเฟอร์นเิจอร์ทีท่�าจากวัสดธุรรมชาติ	

ได้แก่	ไม้สัก	หวาย	และผ้าไหมไทย
อ.เมือง จ.ระยอง   

 0-3864-4285-7, 06-1413-8465 
และ 06-1413-8466   

 www.paradeeresort.com

shopping Text  : Duckkiez

แอบหวั่นใจเล็กน้อยว่าอากาศร้อนๆ	 ยามบ่ายจะท�าให้การเดินช้อปปิ้งงาน	 Silom	 Instagram	 Market	 หมดสนุก															

แต่เมือ่เดนิทางมาถงึสถานทีจ่ดังานอย่างโครงการบ้านสลีมกโ็ล่งใจขึน้เยอะ	เพราะร่มเงาของแมกไม้ช่วยบดบงัแสงแดดได้มาก

ทีเดียว	อีกทั้งยังมีลมเย็นๆ	พัดผ่านตลอด	และแน่นอนว่ามางานนี้ไม่ผิดหวัง	เพราะภายในงานมีร้านค้าชื่อดังในอินสตาแกรม

ร่วมออกบู๊ธมากมายอย่าง	 Bhanshop	 ท่ีมาพร้อมชุดท�างานหลากสไตล์ให้สาวๆ	 ออฟฟิศได้เลือกซื้อให้แมตช์กับรองเท้า								

หุ้มส้นประดับกิตเตอร์	BZ	Shoes	ส่วนใครที่ท้องเริ่มร้องแนะให้เดินตรงไปที่	Waffdog	by	Uncleboss	เพราะมีเมนูยั่วน�้าลาย

อย่างไส้กรอกปลอดผงชูรสประกบวอฟเฟิลนุ่มๆ	หลังหม�่าเรียบร้อย	ล้างคาวกันหน่อยด้วยบราวนี่อร่อยๆ	ร้าน	A	little	Cup	

และหากรูส้กึเหนือ่ย	แวะซือ้น�า้มะนาวสดๆ	เยน็ๆ	สกัขวดจาก	Lemonmefarm	มาจบิเรยีกความสดชืน่ก่อนเดนิทางกลบับ้าน

ก็ดีไม่น้อย	

Silom
inStagram 

market
ช้อปร้านออนไลน์บนออนกราวนด์
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Travel

Text  / Photo  : Kritsana S.

เขื่อนรัชชประภา
เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปไกลถึงเมืองจีน

ด้วยความงดงามที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้าง 

ประกอบด้วยขุนเขาหินปูนน้อยใหญ่

รูปทรงแปลกตาจ�านวนมาก

ทอดตัวกลางทะเลสาบใสสีเขียวมรกต 

ท�าให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า 

“กุ้ยหลินเมืองไทย”

และยิ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 

ก็ยิ่งท�าให้เราได้ใช้เวลาเพื่อดื่มด�่ากับความงาม

ของเขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อย่างเต็มที่
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เพียงเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งจากเมืองหลวง เราเหินฟ้าสู่จังหวัด

ภูเก็ตโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส และเดินทางด้วยรถตู้    

ต่อมายงัท่าเรอืเทศบาลเขือ่นรชัชประภา ซึง่ระหว่างสองขา้งทาง

ไม่มตีกึสงูระฟ้าทีแ่สนคุน้ตาให้ได้เหน็ หากแต่มเีพยีงบ้านไม้สลบั

บ้านปูนที่อาณาบริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ภาพเด็กเล็ก   

ทีย่งัไม่ถงึวยัเข้าโรงเรยีนนัง่เล่นกบัเพือ่นใต้ร่มไม้ฉายให้เหน็ชดัเจน

เมื่อรถแล่นผ่านชุมชน เห็นแล้วก็อดนึกถึงตัวเองในวัยเด็กไม่ได้

จากท่าเรือฯ เราล่องเรือหางยาวเพ่ือมายังแพ 500 ไร่              

ซึง่เป็นทีพ่กัส�าหรบัทรปินี ้แม้แสงแดดจะร้อนแรงเพราะเป็นเวลา

เที่ยงวัน แต่เรากลับลืมแสงอาทิตย์ที่ก�าลังแผดเผาผิวกายไปเสีย

สนิท เมื่อได้เห็นทัศนียภาพของเขื่อนรัชชประภา ภูเขาดิน และ

ภูเขาหินปูนสูงชันถูกโอบกอดด้วยผืนน�้าสีมรกต มีฉากหลัง         

เป็นฟ้าสีครามสดใส และลมเย็นๆ ที่พัดกิ่งก้านของหมู่แมกไม้    

ที่ขึ้นบนภูเขานั้นให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่เคยถวิลหา

45 นาทีบนท้องน�้า ในที่สุดก็เดินทางมาถึงแพ 500 ไร่          

ทันทีท่ีเรือเทียบท่า สายตาเหลือบไปเห็นอาหารท่ีจัดเตรียมไว้     

บนโต๊ะ ช่างยัว่น�า้ลายเสยีจรงิ เพือ่ไม่ให้คนรอบข้างต้องทนร�าคาญ

กบัเสยีงท้องร้องอกีต่อไป เรารีบด่ิงตรงไปยงัโต๊ะอาหาร โดยปล่อย

ให้กระเป๋าสัมภาระที่ติดตัวมาวางแน่นิ่งอยู่บนเก้าอี้ ส�าหรับมื้อนี้ 

ทางแพจัดเตรียมอาหารที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นปลา

ทอดน�้าปลา ผัดสะตอกุ้งสด และแกงเหลืองที่มีไข่เจียวกรอบๆ 

ไว้ให้รับประทานเพื่อตัดเผ็ด 

หลงัอิม่หน�ากบัมือ้เทีย่ง เราจดัการเปลีย่นเสือ้ผ้าเป็นชดุสบายๆ 

เพื่อไปลุยน�้าตกแปดเซียน น�้าตกกลางผืนป่าดงดิบของเขื่อน        

รัชชประภาที่หากต้องการขึ้นไปยังชัน้บนของน�า้ตกต้องเดนิทวน

สายน�้าขึ้นไป และต้องเดินอย่างระมัดระวัง เพราะกระแสน�้า         

ท่ีเชีย่วอาจท�าให้การทรงตวัไม่ด ีเกิดโอกาสลืน่ล้มได้ หลงัใช้เวลา

อยู่ช้ันบนของน�้าตกได้ไม่นาน พ่ีบ่าวคนขับเรือก็ตะโกนเรียกให้

กลับมาที่เรือ ครั้นจะเดินลงก็เกิดเกียจคร้าน อย่ากระน้ันเลย

ค่อยๆ ไถลตัวลงมาตามแนวหินก็แล้วกัน แต่ขอเตือนสักนิดว่า

ระวังหินคมๆ ด้วย มิเช่นนั้นอาจบาดเจ็บได้

ขากลับจากน�้าตกแปดเซียน เราสัญจรเส้นทางน�้าทางเดิม 

หากแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเปลี่ยนไป แดดจ้าที่ต้องผิวกาย

เมื่อขามาถูกบดบังด้วยไม้นานาพันธุ์ท่ีขึ้นอยู่ตามซอกภูเขา         

ลมเย็นๆ ที่ปะทะหน้าอยู่ตลอดเวลาก็ชวนให้เคลิ้มหลับเสียจริง 

นัง่รบัลมเพลนิๆ อยูบ่นเรอืได้ไม่นานกก็ลบัมาถงึทีพ่กั โดยกจิกรรม

ที่ทางแพจัดให้ท�าระหว่างรอมื้อเย็นคือ เล่นน�้าในเขื่อนและพาย

เรือคายคั โดยมกีฎว่าต้องสวมเส้ือชูชพีไว้ตลอดเพ่ือความปลอดภัย

ของตนเอง ส่วนใครที่มากับลูกเล็กเด็กแดงหรือยังว่ายน�้าไม่แข็ง 

เพื่อความปลอดภัยและให้ผู้ที่มาเป็นครอบครัวสนุกกับการเล่น
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GettinG there 
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส    

 1771     

 www.bangkokair.com/tha

Where to Stay
แพ 500 ไร่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230  

 0-7795-3013    

 500rairesort    

 www.500rai.com

Where to eat
ครัวอารีย์ บังหมาด

นอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ รวมทั้งเมนูอาหารอื่นๆ 

คอยต้อนรับผู้มาเยือน ทางร้านยังมีบ้านพักแบบโฮม

สเตย์พร้อมกิจกรรมต่างๆ เช่น น�าเทีย่วอ่าวพังงา เกาะ

ปันหยี และถ�้าลอดไว้บริการด้วย   

อ.เมือง จ.พังงา 82000    

 08-6274-4557 และ 08-7282-6659 

 บางพัฒน์โฮมสเตย์

น�้ำไปด้วยกัน ทำงแพจึงมีสระว่ำยน�้ำไว้บริกำร แต่ต้องสวมชุด

ว่ำยน�้ำเท่ำนั้นจึงจะลงเล่นได้

ณ เวลำบ่ำยแก่ๆ ของวัน เรำยืนอยู่บนแพซึ่งลอยอยู่กลำงน�้ำ

สเีขยีวมรกต ถ้ำสงัเกตให้ดจีะเห็นว่ำผนืน�ำ้ก�ำลังเปลีย่นเปน็สส้ีม

อมแดงเพรำะแดดยำมเยน็ตกกระทบ ส่วนภำพเบือ้งหน้ำทีค่ล้ำย

สะกดให้ต้องมนต์แห่งควำมงำมของธรรมชำติคือ ภำพภูเขำสูง   

ที่บำงลูกต้องแสงอำทิตย์ ขณะที่เขำบำงลูกถูกบดบังด้วยเงำ      

ของภูเขำที่สูงกว่ำ แม้จะชักภำพเพื่อบันทึกควำมทรงจ�ำไว้ได้ทัน 

แต่กระนัน้ภำพถ่ำยกไ็ม่สำมำรถบอกเล่ำควำมงำมได้ดเีท่ำตำเหน็

หลงัเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทำงน�ำ้และนัง่ดืม่ด�ำ่กบับรรยำกำศ

สุดผ่อนคลำยของเขื่อนรัชชประภำจนลืมเวลำ กลิ่นหอมของมื้อ

เยน็ทีโ่ชยมำตำมลมท�ำหน้ำทีบ่อกกล่ำวให้รูว่้ำ ถงึเวลำมือ้เยน็แล้ว 

โดยอำหำรม้ือนี้เน้นเมนูที่ท�ำจำกปลำและมีผักกูดผัดน�้ำมันหอย

ให้ได้ลิ้มรส ควำมพิเศษของมื้อเย็นค�่ำนี้ไม่ใช่เพียงรสชำติอำหำร

ที่อร่อยถูกลิ้น หำกแต่เป็นกำรนั่งรับประทำนมื้อเย็นบนแพ และ

มหีลงัคำเป็นทะเลดำวทีเ่ปล่งประกำยแสงระยบิระยบัทัว่ทัง้ท้องฟ้ำ 

และด้วยควำมที่คืนนี้ท้องฟ้ำเปิดโล่ง จึงไม่พลำดที่จะล่องแพไป

ชมทะเลดำว ณ จุดที่ไร้ซึ่งแสงไฟ เมื่อถึงจุดที่มืดที่สุดของเขื่อน 

เรำเงยหน้ำขึ้นมองฟ้ำ ภำพทะเลดำวฉำยให้เห็นชัด ชัดเสียจน

เหน็ดำวตกและทำงช้ำงเผอืก นำทนีีรู้แ้ล้วว่ำ ค�ำว่ำ “ยิง่มดืยิง่เหน็

ดำว” นั้นเป็นอย่ำงไร ครั้นแหงนหน้ำขึ้นมองฟ้ำอยู่นำนสองนำน

ก็เริ่มรู ้สึกปวดคอ แต่เพรำะหลงควำมงำมของเหล่ำดำรำ               

ทีส่่องสว่ำงบนฟำกฟ้ำ เรำจึงยอมทีจ่ะปวดคอและอยำกนอนหลบั

ฝัน ณ ที่แห่งนี้ไปเสียเลย

เมื่อหลับฝันยำวจำกค�่ำคืนสู่เช้ำวันใหม่ เรำยอมละทิ้งเตียง

นุ่มๆ เพื่อออกไปสัมผัสทะเลหมอกยำมเช้ำ สำยหมอกบำงๆ 

ปกคลุมยอดเขำและมบ้ีำงบำงช่วงขณะล่องเรือทีเ่หน็ยอดเขำโผล่

พ้นม่ำนหมอก ไกลออกไปมีภูเขำหินปูนขนำดใหญ่ที่เมื่อมองไป

ทีห่น้ำผำจะเหน็เป็นภำพสำวญีปุ่น่ 2 คน (ทีบ่อกว่ำเป็นสำวญีปุ่น่ 

เพรำะบริเวณทีเ่ป็นใบหน้ำมคีวำมขำวมำกกว่ำส่วนอ่ืน) หรือแม้แต่

ภูเขำรูปมือกดไลก์ก็มีให้เห็น ซึ่งก็สุดแล้วแต่จะจินตนำกำร        

หลงัจำกชมทศันยีภำพยำมเช้ำของเขือ่นรชัชประภำเป็นทีเ่รยีบร้อย 

เรำกลับมำที่ที่พักอีกคร้ังเพื่อรับประทำนมื้อเช้ำและเก็บกระเป๋ำ

เพื่อเดินทำงกลับ ก่อนกลับเมืองกรุงขอแวะชมไฮไลต์เด็ดอย่ำง

เขำสำมเกลอ ยอดเขำเล็กๆ 3 ยอดที่โผล่พ้นน�้ำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมำถ่ำยภำพ

เพียงระยะเวลำไม่กี่วันท่ีใช้ชีวิตอันไร้ซึ่งสัญญำณโทรศัพท์    

และอินเทอร์เนต็ในเขือ่นรัชชประภำ ท�ำให้เรำได้รูว่้ำท�ำไมท่ีแห่งนี้

จึงได้สมญำนำมว่ำ กุ้ยหลินเมืองไทย นั่นเพรำะควำมงดงำม       

ที่ธรรมชำติได้สรรค์สร้ำง ทั้งขุนเขำน้อยใหญ่จ�ำนวนมำกที่ล้วน

แตกต่ำงกันที่รูปร่ำง และน�้ำใสที่มองเห็นเป็นสีเขียวมรกต

แล้วอย่ำงนีจ้ะไม่ให้กลบัมำอกีได้อย่ำงไร เม่ือยำมพระอำทติย์

สำดแสงก็เห็นควำมงำมของป่ำเขำแจ่มชัด ครั้นยำมพระจันทร์

ประดับฟ้ำก็มีทะเลดำวให้เฝ้ำมอง 

ขอบคุณ KTC ส�ำหรับกำรเดินทำงท่องเที่ยว เขื่อนรัชชประภำ
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สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 24 ฉบับ ราคา 350 บาท

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

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

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

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

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

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

        (          ) สูงกว่าปริญญาโท

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

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

วิธีการช�าระเงิน
โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

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

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

พบกันทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

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

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

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

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

ภาคเหนือ

เชียงราย

Chivit Thamma Da Coffee House
เรียวกังคาเฟ่
สวัสดีเชียงราย

เชียงใหม่

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

แม่ฮ่องสอน

Cofee In Love
Coffee Morning
กาแฟเข้าท่า ปาย
สรวลกาแฟ

น่าน

Coffee Sound

แพร่

Bake Love Homemade Bakery
Buya Coffee
CK Coffee
บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม)
Butlercup
Nutsz Coffee
See U Again 

ล�าปาง

The COCO Lampang
โก๋ กาแฟ
ฮอมสุข

ล�าพูน

Blacksmith
Hhom Café
โรงชา

อุตรดิตถ์

Amezon งิ้วงาม

ภาคกลาง

ชัยนาท

Me Ice Cream 

นครปฐม 

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

นครสวรรค์

รามเกียรติ์ คอฟฟี่
กาแฟแกะด�า Coffee 

พิษณุโลก

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

พิจิตร

โรสกาแฟสด

เพชรบูรณ์

กาแฟ Route 12

ลพบุรี

ฅ.กาแฟ ซดสด 

สมุทรสงคราม

Amphawa bike café & Crafts

สระบุรี

Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย
The Barista Café

สุพรรณบุรี

Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
KC Coffee

สุโขทัย

379 Drip

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River 
Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

Café 2 gether

ขอนแก่น

Café dé forest
Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

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

ชัยภูมิ

Eat Play Love Café

นครพนม

จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

Coffee Bar Korat
Little Spoonz
Sweet Café
โอเชี่ยน คอฟฟี่
เท็ดดี้ คาเฟ่

บุรีรัมย์

Brom Café

มุกดาหาร

Bearista Coffee & Bakery

มหาสารคาม

Bike inn Café
กาแฟรื่นรมย์

เลย

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

ยโสธร

Rider One Motorcycle Cafe shop

สุรินทร์

Sit in

หนองคาย

Loft Café NK
บ้านกาแฟริมโขง

อุดรธานี

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

อุบลราชธานี

ซืนวาน

ภาคตะวันออก

จันทบุรี

กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

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

ปราจีนบุรี

Coffee  Please

ตราด

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

ระยอง

Dollars House 
ราย็อง
ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ
สุนทรภู่ 

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

The Rabbit Bakery

ตาก

Sweet  Harmony

ประจวบคีรีขันธ์

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

เพชรบุรี

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

ราชบุรี

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

ภาคใต้

กระบี่

I Coffee
เค้ก ณ นภา

ตรัง

กาแฟทับเที่ยง 
The Wish Coffee
Deeva Cup

นครศรีธรรมราช

A&A Restaurant

ภูเก็ต

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

ระนอง

Jajaa Coffee

สงขลา

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

สุราษฎร์ธานี

My Cup
กาแฟบ้านปู่
บางใบไม้ คาเฟ่

สตูล

Keith Homemade Bakery since 2008
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ฮอนด้า บีอาร์-วี ยนตรกรรมแอคทีฟสปอร์ต ครอสโอเวอร์

ไอบริก ผนึกก�าลังยกระดับ SME เปิดตัวแบรนด์ เซ็น ซูชิ แอนด์ สาเก เดลล์เปิดตัว Client Solutions ใหม่

บริษัท ไอบริก จ�ำกัด ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำ เตรียมเปิดเวที SME 

BIZ ASIA 2016 in Conjunction with Thailand Synchrotron 

Conference & Exhibition 2016 ชแูนวคดิ “SMEs ยคุ New Normal 

: โอกำสและควำมท้ำทำย” (The New Normal : Opportunities 

and Challenges for SMEs) ในวันท่ี 26-28 กุมภำพันธ์ 2559         

ทีอ่มิแพค เมอืงทองธำน ีเพือ่ขยำยเครอืข่ำยและเพิม่โอกำสทำงธุรกิจ 

เน้นประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ            

ตอบโจทย์ SME ไทยใยุค New Normal

บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดตัว ฮอนด้ำ บีอำร์-วี ยนตรกรรม    

แอคทีฟสปอร์ต ครอสโอเวอร์ใหม่ ต่อยอดควำมส�ำเร็จจำกฮอนด้ำ ซีอำร์-วี และ เอชอำร์-วี 

เพือ่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ของกลุม่ลกูค้ำในระดบัซบัคอมแพคท์ 

ด้วยดไีซน์ภำยนอกสไตล์สปอร์ตท่ีแขง็แกร่งในทุกมติ ิ ด้วยกำรเป็นรถเอสยวูรีุน่แรกในระดบันี้ 

ที่น�ำเสนอเบำะนั่ง 3 แถว 7 ที่นั่ง ห้องโดยสำรกว้ำงขวำง เต็มเปี่ยมกับสมรรถนะกำรขับขี่ 

และระบบเกียร์ CVT ใหม่ พร้อมด้วยมำตรฐำนควำมปลอดภัยครบครันเพิ่มควำมมั่นใจ        

ในทุกกำรขับขี่

ธเนศ องัคศริสิรรพ ผูจ้ดักำรประจ�ำประเทศไทย บรษิทั 

เดลล์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ยกสำยผลิตภัณฑ์ 

รับกระแส Future Workforce ในองค์กรธุรกิจยุคใหม่ 

เชื่อว่ำเทคโนโลยีคือกุญแจส�ำคัญในกำรไขไปสู่กำรได้มำ

ซึง่คนท�ำงำนทีม่คีวำมสำมำรถอย่ำงยอดเยีย่ม จงึได้เปิดตวั 

Commercial Client Solutions ใหม่ที่มำพร้อมกับ         

รูปลักษณ์ที่ทันสมัย ผสำนเทคโนโลยีฮำร์ดแวร์รุ่นล่ำสุด

ไว้ตอบรับเทรนด์กำรท�ำงำนยุคใหม่ได้เต็มประสิทธิภำพ

สรรคนนท์ จิรำธิวัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ร่วมกับ            

ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มพัฒนำ

ผลติภณัฑ์กำรตลำดและกลุม่ธรุกจิแบรนด์ และ ชติพล ววิฒันำเกษม 

ผู ้อ�ำนวยกำรบริหำรกลุ่มแบรนด์เซ็น เรสเตอร์รอง บริษัท                  

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด จัดแถลงข่ำวเปิดตัวร้ำนอำหำรญี่ปุ่น

แบรนด์ใหม่ ร้ำน “เซ็น ซูชิ แอนด์ สำเก” ที่ถูกออกแบบภำยใต้     

คอนเซ็ปต์ URBAN-INSPIRED JAPANESE RESTAURANT
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สัมผัสประสิทธิภาพเหนือชั้นกับ Huawei

แกมโบล ทุ่มงบกว่า 40 ล้าน บล.ภัทร เปิดตัว “Phatra Edge” สสว.แถลงทิศทางการส่งเสริม SME ปี ’59

อาร์ทีบีฯ เดินเกมรุกตลาดหูฟัง

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เปิดตัวสมาร์ตโฟนแฟล็กชิป     

2 รุ่นล่าสดุ Huawei Mate 8 และ Huawei GR5 ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

โดยมแีบรนด์แอมบาสเดอร์ของหัวเว่ย ได้แก่ อาเลก็-ธรีเดช เมธาวรายทุธ 

นักแสดงชายดาวรุ่งของเมืองไทย และ วุต หม่อน ชเว ยี่ ดาราสาว    

ชื่อดังของเมียนมา ร่วมด้วย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ซึ่งมาร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสุดล�้าระดับโลกจากสมาร์ตโฟนหัวเว่ย

รุ่นล่าสุด เพื่อตอบรับกิจกรรมไลฟ์สไตล์และเสริมความคล่องตัวธุรกิจ

สไตล์ใหม่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

สุรชัย กิจก�าจาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสตาร์ จ�ากัด       

เผยแผนการเดนิหน้ารกุตลาดทัง้ในและต่างประเทศมัน่ใจทะยานสู่

อันดับ 1 ในกลุ่มรองเท้าล�าลอง “แกมโบล” ยังคงเน้นการสร้าง

แบรนด์อย่างต่อเนือ่ง มีการวจิยัและพัฒนาสนิค้าใหม่ๆ ออกสูต่ลาด 

ทั้งในด้านดีไซน์และนวัตกรรมเพื่อรักษาความเป็นผู้น�าตลาด และ

เพิม่ช่องทางจ�าหน่ายให้มากขึน้ โดยมองผ่านทีไ่ลฟ์สไตล์การใช้ชวีติ

ของลูกค้าเป็นหลัก

บล.ภัทร บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร        

ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่ม Mass Affluent หรือคนรุ่นใหม่รายได้สูง 

(เงินลงทุนตั้งแต่ 2-30 ล้านบาท) ด้วยบริการใหม่ “Phatra 

Edge” ตัวช่วยทุกเรื่องการลงทุน เผยเป็นกลุ่มที่เติบโต            

อย่างต่อเนื่อง โดยครอบครองสินทรัพย์กว่า 50 เปอร์เซ็นต์      

ของโลก ณ โรงแรม ดิโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ

สาลินี วังตาล ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ    

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงผลงานความคืบหน้า

การด�าเนินงานของ สสว.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ          

เร่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมและน�านวัตกรรมไปปรับใช้   

กับกิจการ เดินหน้าเร่งโครงการ Strong/Regular, Start Up, 

Turn Around พร้อมจับมือ TCDC พัฒนาบรรจุภัณฑ์              

ให้ผู้ประกอบการในร้านค้าประชารัฐ รวมถึงพาผู้ประกอบการ

บุกตลาดการค้าต่างประเทศ

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จ�ากัด ผู้น�านวัตกรรมหูฟัง

คุณภาพของเมืองไทย เดินหน้ารุกตลาดหูฟังปี 2559           

เต็มสูบ ด้วยการประเดิมส่งผลิตภัณฑ์หูฟังบลูทูธสุดล�้า           

รุ่นใหม่ล่าสุด “Jabra Halo Fusion” (จาบร้า เฮโล ฟิวชัน) 

ลุยตลาด โดย Jabra Halo Fusion เป็นหูฟังบลูทูธที่ได้รับ

การพฒันาเพือ่ผสมผสานการใช้งานระหว่างคยุโทรศพัท์ และ

การดูหนังฟังเพลง เพื่อไลฟ์สไตล์ผู้ใช้สมาร์ตโฟนโดยเฉพาะ
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วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ความสบายในอากาศ

หลายคนรู้จัก วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ในฐานะนักสัมภาษณ์มืออาชีพ นักเขียน

ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ

ระหว่างการเดินทางผ่านตัวหนังสือ

ทั้งจากบทสัมภาษณ์ บทความ และพ็อกเกตบุ๊ก

ซึ่งหากได้อ่านงานเขียนของเขา

นอกจากถ้อยค�าส�านวนจะชวนให้ลุ่มหลงติดตามแล้ว

ยังสะท้อนความคิดเห็น

และความเป็นไปทางสังคมจนบรรทัดสุดท้าย

ท�ำไมบำงร้ำน--หน้ำตำ/บรรยำกำศไม่แย่   

บำงร้ำนค่อนข้ำงดูดีเสียด้วย ทว่ำไม่น่ำนั่ง         

ไม่อยำกแวะ เดินผ่ำนก็อยำกรีบก้ำวเท้ำให้มัน

ผ่ำนๆ ไป แต่บำงร้ำนเห็นแล้วเรำหยุด เพ่ือนพ่ีน้อง

ผู้ร่วมทำงพร้อมใจกันหยุด บอกว่ำนั่งนี่เถอะ

เพียงแวะเข้ำไปส�ำรวจ Sugarcane ดึงดูด

ให้เรำชักชวนกันนั่ง แวะพักชมแม่น�้ำยำมเย็น

กำแฟหมดแก้ว ทุกคนมองหน้ำกัน มีมติ

เอกฉันท์ว่ำดื่มเบียร์ต่อดีกว่ำ เพรำะมันสบำย 

เพรำะมันก�ำลังพอดี ไม่มำก ไม่น้อย ไม่เร่งเร้ำ 

และไม่ถงึกบัเอำหไูปนำเอำตำไปไร่ ปล่อยลูกค้ำ

ให้กินนอนอย่ำงไรก็ได้

Sugarcane เป็นเกสต์เฮำส์ที่มีบำร์เล็กๆ     

ใต้ร่มไม้ ริมแม่น�้ำแคว

รชัดำ เจรญิบญุณะ สร้ำงมนัขึน้มำด้วยปรชัญำ 

“ไม้ไผ่ ไม้สน และเสื่อร�ำแพน” ออกแบบตำม

รำกเหง้ำภูมิปัญญำชำวบ้ำนชนบทซึ่งใช้ชีวิต     

อยูกั่บแม่น�ำ้ ไม่มสีิง่ใดหรหูรำรงุรงัเลย ไม่มดีไีซน์

ทันสมัยล�้ำยุคเกินกว่ำใครเลย เธอขำยปัจจัย    

พื้นฐำน ตอบสนองควำมต้องกำรที่อิงกับ          

ภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ

ถ้ำไม่สังเกต ไม่ได้สนทนำลึกๆ จะไม่รู้ว่ำ 

ท�ำไมท่ีท่ีเหมือนไม่มีอะไร แท้จริงมันแตกต่ำง 

แท้จริงมันถูกปลูกสร้ำงด้วยทัศนคติ และ           

กำรยืนยันในควำมเชื่อบำงแบบ

รัชดำไม่ใช่คนเมืองกำญจน์ บ้ำนเกิดเธออยู่

นครนำยก เคยไปอยู่อเมรกิำ 15 ปี เบือ่สถำนภำพ

พลเมืองช้ันสองช้ันสำม กเ็ลยตดัสินใจกลับบ้ำน 

กะว่ำลองหำอะไรท�ำ ถ้ำไม่รอดค่อยซมซำนกลบัไป

ทริปหนึง่ในกำญจนบรุ ีท�ำให้เธอหลงรกัล�ำน�ำ้

แคว และผดุไอเดยีเรือ่งเกสต์เฮำส์ ค่ำทีเ่ดนิทำง

มำมำก รู้จักนิสัยและพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตฝรั่ง 

บวกกบัรสนยิมชืน่ชมควำมสบำยๆ แบบวถิไีทย 

Sugarcane จึงเกิดขึ้น

“เกิด” ทั้งในทำงรูปธรรมเกสต์เฮำส์               

12 ห้อง และ “เกิด” ในทำงธุรกิจ

ไม่หวอืหวำ ไม่เคยมลีกูค้ำมำกมำยพุง่กระฉดู 

ธุรกิจของเธอค่อยๆ เติบโตอย่ำงช้ำๆ จำก       

ปำกสู่ปำก จำกอเมรกิำสู่ยโุรป จำกญีปุ่น่สูเ่กำหลี 

ออสเตรเลีย

ที่อื่นมีไฮซีซั่น โลว์ซีซั่น ที่นี่ไม่มี ทุกเดือนมี

นกัเดนิทำงทัว่โลกผลดัเปลีย่นเวยีนกนัมำไม่ขำด

สิงหำคมแน่นที่สุด ชำวฝรั่งเศสมำมำกที่สุด 

และพูดกันว่ำเหมำะที่สุดส�ำหรับกำรฮันนีมูน

นอกจำกไม้ไผ่ ไม้สน และเสื่อร�ำแพน            

ที่เป็นแกนหลักเรื่องกำรก่อสร้ำง ในทำงวิธีคิด 

รัชดำบริหำรธุรกิจเกสต์เฮำส์ด้วยหลัก “สะอำด 

ปลอดภัย มีหัวใจบริกำร”

ห้องพักที่ไหนๆ ล้วนมีทีวี ที่นี่ไม่มี

ห้องพกัทีไ่หนๆ มกัเอำใจคนมีเงนิ พยำยำม

หำทำงเอำอกเอำใจทุกวิธี ที่น่ีไม่เป็นแบบนั้น 

ใครมำก่อนได้ก่อน มำช้ำ ถ้ำไม่ว่ำงกต้็องเข้ำใจ 

ท�ำใจว่ำเต็มก็คือเต็ม

“บำงคน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเรำนี่แหละ 

ชอบอวดร�่ำอวดรวย เรำบอกไม่มีห้องวำ่ง เขำ

ฮดึฮดั บ้ำงว่ำฉนัเป็นนักธรุกจิ มเีงนิ 20-30 ล้ำน 

บำงคนบอกฉันเป็นดำรำ...ท�ำไมเหรอ มีเงิน     

แล้วยังไง เป็นดำรำแล้วยังไง คุณมี ฉันก็มี”

ฝร่ังไม่ใช่พระเจ้ำ แต่พวกเขำอำจเดินทำง

มำกกว่ำ ตรงไปตรงมำกับ Budget ใช้จ่ำย 

ท�ำงำนหนกั และตอนพกัผ่อนกพ็กัครัง้ละยำวๆ 

เป็นเดอืนหรอืหลำยเดอืน บคุลกิเจ้ำของ บรรยำกำศ

สถำนที่ จึงค่อนข้ำงจะไปกันได้ดีกับฝรั่ง ลูกค้ำ

เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชำวต่ำงชำติ

แต่ไม่ปฏิเสธคนไทย ไม่เลือกลูกค้ำ ขอให้

สำยตำและหัวใจวำงไว้ใกล้ๆ กนั มองเหน็ และ

ชื่นชมควำมงำมในแบบเดียวกัน

Guest จึงคู่ควรกับ House

Guest จึงพัฒนำมำเป็นเพื่อน เป็นพี่             

เป็นน้อง มองคนเท่ำๆ กัน เคำรพนับถือ           

ในบทบำทกันและกัน

“สะอำด ปลอดภัย และหัวใจมีบริกำร”       

เป็นหลกักำรง่ำยๆ ทีไ่ม่มคีนท�ำธรุกจิทีไ่หนไม่รู้ 

แต่ท้ำยที่สุด ใครเป็นอย่ำงไรจะสะท้อนออกมำ 

เนื้อแท้ใครเป็นคนอย่ำงไรจะปกปิดไว้ไม่ได้      

น่ำรักกับปำกหวำนก้นเปรี้ยว นั่งคุยครู่เดียว 

ใครๆ ก็มองเห็น สัมผัสได้

เกสต์เฮำส์เป็นธรุกจิบรกิำรทีแ่อบองิเชือ่มโยง

กบัเรือ่งทำงควำมรูส้กึมำก สถำนทีอ่ำจเหมอืนกนั 

คล้ำยกัน เงียบสงบ และสะดวกสบำยพอๆ กัน 

แต่ตวัวดับรรทดัสดุท้ำยคอืควำมรูส้กึ เอำไม่เอำ 

ใช่ไม่ใช่ ได้ไม่ได้ ควำมรู้สึกคือดัชนีบ่งบอก

เกสต์เฮำส์ ผับบำร์ กระทั่งร้ำนกำแฟ          

เป็นธรุกิจทีอ่่อนไหว ต่อให้ดีอย่ำงไร สวยอย่ำงไร 

ถ้ำมดัใจคนไม่ได้ ถ้ำท�ำให้ไม่สบำยตวัไม่สบำยใจ

แม้เพียงเล็กน้อย ธุรกิจนั้นรอดยำก

เพรำะลูกค้ำพร้อมจะเปลีย่น ลกูค้ำจ้องทีจ่ะ

แสวงหำ ลูกค้ำชอบที่จะทดลองของใหม่ๆ

หัวใจบริกำร--รัชดำเน้นย�้ำข้อนี้มำก แม้ว่ำ

มองผวิเผนิกม็องไม่เหน็ เพรำะเธอไม่พลสี หรอื

มุ่งเอำอกเอำใจจนน่ำร�ำคำญ บริกำรที่แท้จริง

เป็นคล้ำยอำกำศ ถ้ำมันถูกออกแบบจัดวำงมำ

อย่ำงพอดี สูดลมหำยใจเข้ำไปแล้วเรำจะรู้สึก

สบำย

พอวันนี้ได้นั่ง นอน กิน ดื่ม ด้วยควำมรู้สึก

สบำย พรุ่งนี้ เดือนหน้ำ ปีหน้ำ หรือเมื่อถึงเวลำ

พักร้อน เรำก็อยำกกลับมำอีก

มันเป็นรสหวำนท่ีน่ำหลงใหล ไม่มำกไป    

น้อยไป

รัชดำ เจริญบุญณะ ชอบเกสต์เฮำส์แบบน้ี 

เธอจึงท�ำแบบนี้ ชื่อ Sugarcane ก็มำจำกชื่อ

เจ้ำของ

ใช่, ผู้หญิงคนนี้ชื่ออ้อย เป็นคนตรงๆ ง่ำยๆ 

พูดจำไม่หวำนหรอก แต่คุยด้วยแล้วรู้สึกสบำย

คล้ำยเกสต์เฮำส์ของเธอ 

ริมฝั่งล�ำน�้ำแคว กลำงเมืองกำญจนบุรี

มีร้ำนกำแฟ ร้ำนข้ำว ร้ำนเหล้ำมำกมำยนับไม่ไหว
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เพราะความส�าเร็จของธุรกิจคือการเรียนรู้

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ร่วมหาค�าตอบที่จะน�าพาธุรกิจของคุณก้าวสู่ความส�าเร็จ


