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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

 เม่ือเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการหลายคนมีไฟ จึงมักพกพาความม่ันใจมาแบบเต็มร้อย แถมหลายคนยังมีอีโก้สูงจึงไม่เคยคิด 

ที่จะฟังค�าแนะน�าทักท้วงของคนรอบข้าง แน่นอนว่า ความมั่นใจในตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าไม่มั่นใจในตัวเองก็คงไม่คิดกล้า

ที่จะลงมือท�าธุรกิจได้ แต่การมั่นใจจนเกินไปจนท�าให้ไม่ฟังใคร ก็ท�าให้ผู้ประกอบการหลายคนล้มเหลวมาแล้ว 

 ด้วยความมั่นใจ ความใจร้อน จนท�าให้กระโดดลงสู่การท�าธุรกิจแบบไม่เคยศึกษาหรือหาข้อมูลใดๆ เลย และคิดฝันเอาว่า 

จะเติบโตเท่านั้นเท่านี้หรือประสบความส�าเร็จในทันที เป็นกับดักหนึ่งที่ท�าให้ผู้ประกอบการไทยไปไม่รอดตั้งแต่ปีแรก ซึ่งจริงๆ แล้ว

ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเริ่มต้นด้วยกันจากศูนย์ทั้งนั้น และเรียนรู้ทีละสเตปๆ ในระหว่างทางเดิน อาจจะมีความผิดพลาดอยู่เสมอ  

เพียงแต่ต้องเลือกใช้ความผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นบทเรียน เหมือนกับเด็กที่จะต้องเริ่มต้นจากคลาน เดิน ก่อนที่จะวิ่งได้ 

 รรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปท่ีใจร้อนและม ี

อีโก้ จนคิดว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบความส�าเร็จได้ไม่ยาก และนั่นจึงท�าให้เธอพลาดพลั้งล้มเหลวกับการท�าธุรกิจถึง 2 ครั้ง  

เพียงแต่เธอเลือกจะมองว่า ความผิดพลาดนั้นคือบทเรียนที่จะไม่ท�าแบบนั้นซ�้าอีก จึงท�าให้เธอมีวันนี้ เรื่องราวของ รรินทร์ ทองมา 

จึงเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษาเส้นทางความล้มเหลวและส�าเร็จของเธอ
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Nobody has wisdom 
if he does Not kNow 

the dark.
ไม่มีใครฉลาดโดยที่ ไม่เคยโง่เขลามาก่อน

- Hermann Hesse นักเขียนวรรณกรรมชาวเยอรมัน

	 ข้อมูลจาก	 Emoji	 Research	 Team	 ระบุแบรนด์ที่ใช้	 Emoji	 ในเฟซบุ๊กมียอดไลก์เพิ่ม	 57	 เปอร์เซ็นต์	 ยอดคอมเมนต์และยอดแชร์ 

เพิ่มอย่างละ	 33	 เปอร์เซ็นต์	 ส่วนแคปชั่นไหนในอินสตาแกรมมี	 Emoji	 ประกอบจะมียอดคอมเมนต์เพิ่ม	 50	 เปอร์เซ็นต์	 และถ้าใช้	 Emoji	 

ในทวิตเตอร์จะเพิ่มการมีส่วนร่วมได้	25.4	เปอร์เซ็นต์	

	 ส�าหรับวิธีใช้	Emoji	ให้ได้ผลในเพจธุรกิจท�าได้โดย	1.ต้องเข้าใจความหมาย	Emoji	ที่ใช้	เพราะไม่เช่นนั้นอาจท�าให้ข้อความมีความหมาย

ผิดไป	 เช่น	 Emoji	 รูปลูกพีช	 33	 เปอร์เซ็นต์มองว่าสื่อถึงก้น	 27	 เปอร์เซ็นต์มองว่าส่ือถึงเรื่องเซ็ก	 และ	 7	 เปอร์เซ็นต์มองว่าส่ือถึงผลไม	้ 

2.ใช้	Emoji	สร้างเป็นภาพเหตุการณ์ส�าคัญ	เช่น	ในวันชาติสหรัฐฯ	ทวิตเตอร์ของเบียร์	Bud	Light	โพสต์ภาพธงชาติสหรัฐฯ	ที่สร้างจากการ 

น�า	 Emoji	 มาเรียงเป็นภาพ	 โพสต์ดังกล่าวได้	 107,020	 ไลก์	 และ	 140,554	 รีทวีต	 และ	 3.ใช้	 Emoji	 ประกอบการขาย	 เช่น	 แคมเปญ	 

Easy	Order	ของ	Domino	ลูกค้าสามารถสั่งพิซซาได้ง่ายๆ	ด้วยการทวีต	Emoji	รูปพิซซาไปยัง	Direct	Messages	ของ	Domino	

	 ต้องลองใช้	Emoji	ในเพจบ้างแล้ว

เพจธุรกิจก็ใช้ Emoji ได้

ทำ�ไมส�วๆ ต้องซื้อของต�มรีวิวคนดังMessenger Bots ใช้เป็นก็รุ่ง

	 เวลาสาวๆ	จะช้อปป้ิง	พวกเธอจะหาข้อมูลมาประกอบการตดัสนิใจซือ้ทกุครัง้	

โดยสิ่งหนึ่งที่ใช้คือ	 รีวิวสินค้าจากคนดัง	 ข้อมูลจาก	 Inflfuenster	 เว็บไซต์ 

เปรยีบเทยีบราคาสนิค้า	ระบสุิง่ทีส่าวๆ	ใช้ประกอบการตดัสนิใจซือ้คอื	รวีวิสนิค้า	

66	เปอร์เซ็นต์	บอกต่อปากต่อปาก	55	เปอร์เซ็นต์	โฆษณา	25	เปอร์เซ็นต์	และ

ข้อมูลในนิตยสาร	8	 เปอร์เซ็นต์	ทั้งนี้	 63	 เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปสาวชอบดูรีวิว

ของคนดงัในอนิสตาแกรม	รองลงมาคอื	ยทูบู	53	เปอร์เซน็ต์	เฟซบุก๊	51	เปอร์เซน็ต์	

และทวิตเตอร์	15	เปอร์เซ็นต์	

	 ในส่วนของเหตุผลที่ต้องดูรีวิวก่อนซื้อคือ	อยากซื้อสินค้านั้นๆ	77	เปอร์เซ็นต์	

น�าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับสินค้าอีกตัว	60	เปอร์เซ็นต์	อยากลองใช้สินค้าใหม่ๆ	

57	เปอร์เซ็นต์	และเพิ่มความรู้ให้ตัวเอง	45	เปอร์เซ็นต์	รีวิวที่สาวๆ	ดูมากที่สุด

คือ	รีวิวเครื่องส�าอาง	85	เปอร์เซ็นต์	รีวิวเสื้อผ้าและรองเท้า	52	เปอร์เซ็นต์	และ

รีวิวกระเป๋า	24	เปอร์เซ็นต์

	 นอกจากนี้	ก่อนซื้อสินค้าพวกเธอจะดูรีวิวอย่างน้อย	50	รีวิว	และถ้าจะเขียน

รวีวิ	นกัช้อปสาวกว่า	78	เปอร์เซน็ต์จะเขยีนรวิีวเชิงลบก่อนเสมอ	และจะส่งรวิีวน้ัน

ให้แบรนด์ทางอีเมล	69	เปอร์เซ็นต์	เว็บไซต์ของแบรนด์	56	เปอร์เซ็นต์	โซเชียล 

มีเดียต่างๆ	47	เปอร์เซ็นต์	และเว็บไซต์รีวิวสินค้า	34	เปอร์เซ็นต์

	 รีวิวมีผลจริงๆ	ด้วย

ปีนี้ต้องเจอ! 3 คว�มท้�ท�ยของ Digital Marketing

	 ในเวลานี้	Messenger	Bots	หรือระบบตอบแชตอัตโนมัติของ	Facebook	กลายเป็นเครื่องมือ

ยอดนิยมของหลายแบรนด์ไปแล้ว	เพราะตอบกลับลูกค้าทันทีและท�างานตลอด	24	ชั่วโมง	

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า	ไม่ว่าจะทักแชตไปเวลาใดก็จะได้รับการตอบกลับจากเพจอย่างแน่นอน

	 ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้	Messenger	Bots	แล้วเวิร์ก	เช่น	บริษัทท่องเที่ยว	Kayak	ลูกค้าสามารถ

สอบถามเที่ยวบินและตารางการเดินทางผ่าน	Messenger	Bots	ได้ทันที	นอกจากนี้	ยังตั้งค่า

ให้	Messenger	Bots	แจ้งเตือนบนปฏิทินเกี่ยวกับสภาพอากาศของประเทศที่จะเดินทางไป

และหมายเลขประตูขึ้นเครื่องได้ด้วย	Bank	of	America	ก็ใช้	Messenger	Bots	ในการ

แจ้งเตือนแบบ	Real	Time	เกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายและบริการต่างๆ	ของธนาคาร	

ซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารผ่านการแจ้งเตือน

มากกว่าต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์	และ	Burberry	แบรนด์เครื่องแต่งกายชื่อดังจากอังกฤษ	

ใช้	Messenger	Bots	ในการแจ้งเทรนด์อัพเดตและแนะน�าสินค้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์

ของลูกค้าคนนั้นๆ

	 ตั้งค่าค�าตอบใน	Messenger	Bots	ให้ดีด้วยล่ะ

	 Peter	Handy	ซอีโีอแห่ง	Advantix	Digital	บรษิทัท่ีปรกึษาด้าน	Digital	Marketing	เผยว่า	ในปี	พ.ศ.2560	นอกจาก

นักการตลาดจะเลี่ยงการท�าการตลาดผ่านวิดีโอคอนเทนต์ไม่ได้แล้ว	พวกเขายังต้องเจอกับ	3	ความท้าทายต่อไปนี้

	 ความท้าทายแรก	ลกูค้าเลีย่งการซ้ือสนิค้ากบัแบรนด์ออนไลน์ใหม่	เพราะแบรนด์ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั	ดงันัน้	แบรนด์ออนไลน์

น้องใหม่จึงต้องรีบสร้างชื่อด้วยการเชิญชวนให้ลูกค้าใช้แฮชแท็กหลักของแบรนด์ทุกครั้งที่โพสต์เก่ียวกับแบรนด	์ 

จากนัน้เช็กความเหน็ลกูค้าจากแฮชแท็ก	 หากพบความเห็นเชงิลบให้รบีตดิต่อลูกค้าเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิก่อนทีค่วามเห็นนั้น

จะถูกแชร์อย่างแพร่หลาย

	 ความท้าทายทีส่อง	ท�าให้แบรนด์เป็นทีรู่จ้กัในพืน้ทีท่ีล่กูค้าอยู	่เช่น	เวลาซ้ือโฆษณาบนเฟซบุ๊กให้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย

เป็นคนในพืน้ท่ีนัน้ๆ	หม่ันอพัเดตแผนท่ีร้านบน	Google	Maps	และอพัเดตรายชือ่ลูกค้าให้เป็นปัจจบุนั	อย่าให้มีช่ือซ�า้กัน	

	 ความท้าทายสุดท้าย	 ต้องท�าให้ลูกค้ามีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียให้ได้	 ซึ่งท�าได้โดยการเปิดตัวสินค้าและแนะน�าวิธี

ใช้สินค้าผ่าน	Live	Video-Streaming	โพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า	และในกรณีซื้อโฆษณาต้องก�าหนดกลุ่มคน

เห็นโฆษณาให้ตรงกับสินค้าที่สุด

	 อย่ากลัวที่จะเผชิญความท้าทายนี้
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ในวินาทีนี้คงไม่มีธุรกิจไหนมาแรง และเป็น 
ทีใ่ฝ่ฝันของใครหลายคนเท่ากบัธรุกจิ Startups 
โดยในเมืองไทยมีตัวอย่างความส�าเร็จให้เห็นกัน
แล้ว นั่นคือ ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ปลุกปั้น 
Ookbee แอพพลิเคชัน และเว็บไซต์หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่สุดของเมืองไทย  
อีกทั้งยังสวมบทบาทผู้บริหารกองทุน 500 
TukTuks ซึ่งตอนนี้ก�าลังส่งต่อความฝัน 
และความมุ่งมั่นผ่านการให้ทุนสนับสนุน 
Startups ไทยไปสู้กับตลาดโลก

	 ส�ำหรับจุดเริ่มต้นของธุรกิจ	 Startups	 มักเริ่มจำกปัญหำเล็กๆ	 
ในชวีติประจ�ำวนัทีไ่ด้รบักำรแก้ไขโดยใช้ไอทหีรอืนวตักรรม	ซึง่สิง่ทีพ่ฒันำ
ขึ้นมำบำงครั้งเป็นกำรพลิกโฉมหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจรูปแบบเดิมโดย 
สิ้นเชิง	 ตัวอย่ำงเช่น	Washbox24	 ที่แก้ปัญหำกำรไปร้ำนซักรีดไม่ทัน 
ด้วยกำรเปิดให้บริกำรตู้ล็อกเกอร์	24	ชั่วโมง	และสำมำรถติดตำมเสื้อผ้ำ
ที่ส่งซักผ่ำนแอพพลิเคชันได้	 และ	Claim	Di	 แอพพลิเคชันท่ีสำมำรถ 
ท�ำเคลมประกันภัยได้โดยไม่ต้องรอเจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพรถ

	 นอกจำกนี้	Startups	บำงกลุ่มยังเกิดจำกควำมต้องกำรเป็นตัวกลำง
กำรเชื่อมต่อคนที่มีแนวทำงหรือควำมต้องกำรเดียวกันให้มำท�ำธุรกิจ
ร่วมกัน	 เช่น	Fastwork.co	 เว็บหำฟรีแลนซ์อันดับหนึ่งของไทยที่เปิดให้ 
ผู้ว่ำจ้ำงและฟรีแลนซ์มืออำชีพมำเจอกัน	 ฟรีแลนซ์จึงมีโอกำสได้งำน 
กว้ำงขึ้นและได้รับเงินอย่ำงแน่นอน	 ส่วนผู้ว่ำจ้ำงก็ได้งำนตรงตำมเวลำ	
และ	SkillLane	แหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจ�ำกัดในรูปแบบวิดีโอ
สตรมีมิง่ส�ำหรบัคนทกุวยั	ผูเ้รยีนสำมำรถเรยีนซ�ำ้ได้ไม่จ�ำกดั	มหีลกัสตูร
ให้เลือกหลำกหลำย	และเรียนได้ไม่จ�ำกัดเวลำ

	 แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม	 แม้ว่ำ	Startups	 จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
ดจิทิลัเป็นส่วนใหญ่	แต่กค็งปฏเิสธไม่ได้ว่ำพรนิเตอร์ยงัเป็นสิง่ท่ีจ�ำเป็นอยู่	
เพรำะในกำรท�ำธรุกจิยงัต้องพมิพ์เอกสำรจ�ำนวนมำก	เช่น	หนงัสอืสญัญำ	
และเอกสำรทำงบญัชต่ีำงๆ	เป็นต้น	สแกน	ถ่ำยเอกสำร	รวมทัง้พมิพ์งำน
ออกมำตรวจสอบและแก้ไข	ดังนั้น	พรินเตอร์แท็งก์แท้	Epson	L-Series	
จึงเป็นผู้ช่วยคนส�ำคัญของธุรกิจ	Startups	 โดยแท้	 เพรำะพิมพ์งำน 
จ�ำนวนมำกในเวลำอันรวดเร็ว	 สั่งพิมพ์ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยได้ทั้ง	 
Ethernet	Wi-Fi	และ	Wi-Fi	Direct	เชื่อมต่อสมำร์ทดีไวซ์ได้ถึง	4	อุปกรณ์ 
ในเวลำเดียวกัน	และรับประกันนำนถึง	2	ปีเต็ม	ทั้งนี้ในบำงรุ่นยังรองรับ 
กำรใช้งำนเอกสำรขนำด	A3	ด้วย

	 พรนิเตอร์	Epson	L-Series	เปรยีบเหมอืนผูช่้วยคนส�ำคญัทีพ่ร้อมอยู่เคยีงข้ำง	Startups	ไทย	เพรำะรองรบักำรท�ำงำน
ของ	Startups	 ได้อย่ำงลงตัวและคุม้ค่ำในกำรลงทุน	 ทัง้นีเ้อปสนัยงัมุง่มัน่ทีจ่ะน�ำเสนอสินค้ำและบรกิำรทีช่่วยให้ชวีติ 
คนไทยดขีึน้	ส่งเสรมิควำมเตบิโตก้ำวหน้ำของธรุกจิ	Startups	และเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรสนบัสนนุ	Startups	หน้ำใหม่
ให้กล้ำท�ำสิง่ใหม่ให้แก่ประเทศไทย

	 เรยีนรูค้วำมมุง่มัน่และประสบกำรณ์กำรท�ำธรุกจิจำก	16	Startups	ชัน้น�ำของไทยได้ที	่www.epson.co.th/startup

ทกุก้าวทีมุ่ง่มัน่ของ Startups ไทย
เอปสนัเคียงข้าง

“พรนิเตอร์ Epson L-Series 
ตอบโจทย์การใช้งานของ 
SkillLane มาก เพราะใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเรว็ พมิพ์ สแกน 
และถ่ายเอกสารได้ในเครือ่งเดยีว” 

คุณฐติพิงศ์ พิสฐิวฒุนินัท์ 
Co-Founder  
SkillLane

“พรนิเตอร์ต้องใช้งานสะดวก 
ไม่ต้องตดิตัง้อะไรให้ยุง่ยาก 
มคีรบทกุฟังก์ชนั พมิพ์ สแกน 
ส�าเนาเอกสาร แฟกซ์ ครบเครือ่ง
และสะดวกทีส่ดุ” 

คุณธรีะชาต ิก่อตระกูล 
CEO & Co-Founder 
StockRadars

“พรนิเตอร์ที่ดีต้ีองตอบโจทย์ได้
ทัง้เรือ่งของคุณภาพ หมกึให้
ความคมชดั สสีดสวย และเรือ่ง
ของบรกิารหลงัการขายทีว่างใจได้ 
เพราะเอปสนัรบัประกนัตวัเครือ่ง 
ค่าแรง หวัพมิพ์ให้ถงึ 2 ปี” 

คุณณฐัวฒุ ิอมรววิฒัน์ 
Co-founder 
DeepPocket

“พรนิเตอร์ทีต่อบโจทย์การท�างาน
ต้องมคีรบทัง้พมิพ์ สแกน ถ่าย
เอกสารได้ รูสึ้กว่าซือ้เครือ่งเดยีว
แล้วคุ้ม ท�าได้ทกุอย่าง และทีส่�าคัญ
ต้นทนุต่อแผ่นต้องต�า่ ประหยดั
ค่าใช้จ่ายให้กบัธรุกจิ”

คุณสพิุชญา สูรพันธุ์ 
CEO & Co-Founder 
Piggipo

“พรนิเตอร์ส�าหรบั Co-Workng 
Space ต้องตอบโจทย์ทกุฟังก์ชนั 
ทีน่ีม่ใีช้ทัง้พมิพ์ สแกน และ
ถ่ายเอกสาร เครือ่งต้องแขง็แรง 
คงทน ไม่ต้องกงัวลเรือ่งการบ�ารงุ
รกัษา รองรบัการเชือ่มต่อ Wi-Fi 
ทีท่�าให้ลูกค้าเราพมิพ์งานได้สะดวก
มากข้ึน” 

คุณอมฤต เจรญิพันธ์ 
Co-CEO & Co-Founder 
HUBBA Thailand

“ส�าหรบัพรนิเตอร์ทีผ่มคิดว่าส�าคัญ 
คือ ต้องม ีWi-Fi เพือ่ให้ทกุคนในทมี
สัง่พมิพ์ร่วมกนัได้สะดวก รวมทัง้
มรีาคาต้นทนุต่อแผ่นทีป่ระหยดั 
เรือ่งนีส้�าคัญมาก” 

คุณอมรเชษฐ์ จนิดาอภริกัษ์ 
CEO & Co-Founder 
TakeMeTour 
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แรงจูงใจในการเปิดธุรกิจ

ความท้าทาย

เรื่องของธุรกิจขนาดเล็ก

การบริหารเวลา

เงินทุน 

การหาและรักษาพนักงาน

ประเภทของธุรกิจขนาดเล็ก

อาหาร ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ โฮมเซอร์วิสสุขภาพ ความงาม รีเทล

77% 22%
ผู้ชาย ผู้หญิง

ไม่พอใจองค์กร มีโอกาสนำาเสนอตัวเอง โดนเลย์ออฟ ไม่พร้อมที่จะรีไทร์

3
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ที่มา : www.entrepreneur.com, ข้อมูลธุรกิจขนาดเล็กอเมริกา
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

	 ธรุกิจ	Birchbox	แจ้งเกิดในเวลาไม่นาน	จ�านวนสมาชิกเพิม่ข้ึน

เรื่อยๆ	 จากที่เจาะเฉพาะกลุ่มผู้หญิง	 2	 ปีหลังด�าเนินธุรกิจก็ม ี

การเปิดบรกิาร	Birchbox	Man	ทีมุ่ง่กลุ่มลูกค้าผูช้าย	ขณะเดยีวกนั

โมเดลนีก้ถ็กูลอกเลยีนแบบจนท�าให้	Birchbox	มคีูแ่ข่งจ�านวนหนึง่

ผุดขึ้นมาชิงส่วนแบ่งตลาด	 การย�่าอยู ่กับที่อาจท�าให้ถูกทิ้งไว้ 

ข้างหลัง	ผูบ้ริหาร	Birchbox	จงึต้องคดิหาหนทางสร้างความแตกต่าง	

โดยทุม่เมด็เงนิท�าวจิยัเพือ่ศกึษาว่าสินค้าชนดิไหนได้รับความนยิม

หรือไม่ได้รับความนิยม	

	 ในการส่งสินค้าทุกครั้ง	 นอกจากจะแนบข้อมูลผลิตภัณฑ ์

และการใช้งานให้ด้วย	Birchbox	ยงัมรีะบบ	Feedback	ให้สมาชกิ 

ส่งความคิดเห็นเก่ียวกับตัวอย่างสินค้าว่าชอบหรือไม่ชอบ	 และมี 

ข้อแนะน�าเพิม่เตมิอะไรบ้าง	ข้อมูลดงักล่าวไม่เพยีงแต่เป็นประโยชน์

ต่อบริษัทผูผ้ลิตหากยงัเป็นประโยชน์ต่อ	Birchbox	อกีด้วย	หลังจาก

ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วพบว่า	 50	 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิก	

Birchbox	 เมื่อทดลองใช้สินค้าตัวอย่างจะตัดสินใจซื้อสินค้า 

ขนาดปกติมาใช้	Birchbox	จึงเปิดร้านออนไลน์ไว้รองรับ

	 การส่งแค่สินค้าตวัอย่างให้สมาชกิเป็นเรือ่งง่าย	แต่การมข้ีอมลูว่า

สินค้าชนิดไหน	 ส่งไปแล้วเป็นที่ถูกใจจนลูกค้าต้องไปหาซ้ือ 

มาใช้จะเท่ากับช่วยผลักดันยอดขายในร้านค้าออนไลน์ได้ด้วย	

ข้อมูลระบุ	ร้านออนไลน์ของ	Birchbox	ท�าเงินให้บริษัทคิดเป็น	1/3	

หรือราว	30	เปอร์เซ็นต์ของรายได้บริษัทเลยทีเดียว	กลยุทธ์ในการ

ดีดตัวหนีคู่แข่งอีกอย่างคือ	 การขยายไปยังตลาดใหม่	 Birchbox	

ตัดสินใจซื้อกิจการ	 JolieBox	 ซึ่งเป็นธุรกิจส่งสินค้าตัวอย่างให้

สมาชิกในปารีส	 และได้เพิ่มบริการในประเทศอื่นนอกเหนือจาก

ฝรั่งเศส	ได้แก่	อังกฤษ	สเปน	และเบลเยียม

	 หลายปีหลังด�าเนินธุรกิจ	Birchbox	ซึ่งมีความพยายามจะเป็น

มากกว่าบรษิทัผูจ้ดัส่งสนิค้าตวัอย่างจงึได้ลงทนุอกีขัน้ด้วยการผลติ

เคร่ืองส�าอางภายใต้แบรนด์ของตวัเองคอื	LOC	ซึง่ย่อมาจาก	Love	

Of	 Color	 พร้อมกันน้ันก็เปิดช็อป	 2	 ชั้นในย่านโซโห	 นิวยอร์ก	 

เคร่ืองส�าอางของบริษัทเน้นประเภทสร้างสีสัน	 อย่างลิปสติก	 

และอายแชโดว์	 โดยจะแนะน�าสีใหม่ๆ	 ออกมาทุก	 6	 เดือน	 และ 

วางจ�าหน่ายในราคากลางๆ	 คือ	 8-10	 ดอลลาร์ฯ	 สินค้าล็อตนี้ 

Young Money Maker

	 ด้วยเห็นช่องโหว่อันนี้ เคเทีย โบแชมป์	 และ	 เฮย์ลีย์ บาร์นา  

สองบณัฑติปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิจากฮาร์วาร์ดจึงแปลงแผน

ธุรกิจที่เคยส่งประกวดแล้วได้รับรางวัลเป็นธุรกิจจริงๆ	 ภายใต้ชื่อ	

Birchbox	

	 รูปแบบของธุรกิจคือ	 การรับสมัครสมาชิกด้วยค่าธรรมเนียม

เพียงเดือนละ	 10	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ลูกค้าจะได้รับสินค้าตัวอย่าง

ประมาณ	5	ชิ้น	เป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว	น�้าหอม	และเครื่องส�าอาง

ที่บรรจุมาในกล่องสวยงาม	 ธุรกิจนี้ได้รับการตอบรับดีมาก	 

ตอบโจทย์ตรงที่ว่าในแต่ละเดือนจะมีสินค้าใหม่แนะน�าสู่ตลาด

จ�านวนมากแต่ไม่ทุกคนที่สามารถตามไปทดสอบสินค้าเหล่าน้ัน	

หรือบางคนก็ไม่สะดวกที่จะไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างตาม

เคาน์เตอร์จ�าหน่าย	 การมีผู้คัดสินค้าตัวอย่างส่งมาให้ทดลองใช้ 

จึงเป็นทางออกที่ดี	 หากใช้แล้วชอบใจก็สามารถสั่งซื้อในภายหลัง

ได้	

	 เคเทียและเฮย์ลีย์	 ริเริ่มธุรกิจน้ีเมื่อปี	 พ.ศ.2553	 จากที่มี 

สมาชิกหลักพัน	ปัจจุบัน	Birchbox	มีฐานสมาชิกกว่า	1	ล้านราย	 

พนักงานในสังกัด	300	คน	มีพันธมิตรที่เป็นแบรนด์เครื่องส�าอาง

ราว	 800	 แบรนด์	 มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามา	 70	 ล้านดอลลาร์ฯ	 

ท�ารายได้ปีละราว	 25-50	 ล้านดอลลาร์ฯ	 ตัวบริษัท	 Birchbox 

มีมูลค่าในตลาดเกือบ	500	ล้านดอลลาร์ฯ	ทั้งยังมีการขยายธุรกิจ

โดยการผลิตเครื่องส�าอางแบรนด์ของตัวเองและเปิดช็อปจ�าหน่าย

อย่างเป็นเรื่องเป็นราว

	 เส้นทางธุรกิจของสองสาวเริ่มเม่ือ	 6	 ปีก่อน	 หลังจากที ่

เห็นพ้องว่าจะท�าธุรกิจเกี่ยวกับความงาม	 ท้ังคู่ตกลงกันเก่ียวกับ 

รูปแบบธุรกิจที่จะท�า	 โดยมีทุนตั้งต้น	 20,000	 ดอลลาร์ฯ	 จากนั้น 

ก็เร่ิมด้วยการส่งอีเมลไปยังผู ้ผลิตเครื่องส�าอางแบรนด์ต่างๆ	

อธิบายแนวคิดธุรกิจและหาแนวร่วม	 พร้อมกันน้ันก็หาสมาชิกไป

ด้วย	ช่วงแรกๆ	ท�ากันอยู่	 2	คน	 ได้สมาชิกประมาณ	1,200	คน	

และผู้ผลิตเครื่องส�าอาง	 (Brand	 Partners)	 แค่	 20	 ราย	ทั้งสอง 

ช่วยกันแพ็กของในอพาร์ตเมนต์	 หลังจากที่ท�าไประยะหนึ่ง 

ก็มีเงินจากนักลงทุนไหลเข้ามา	 1.4	 ล้านดอลลาร์ฯ	 และมีการ 

จ้างพนักงานมาช่วย	6	คน

ถือเป็นสินค้าชิมลางตลาด	 หากได้รับการตอบรับดีจะมีการขยาย

ไปยังเครื่องส�าอางประเภทอื่น	

	 เหตุผลในการเปิดหน้าร้านเนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

หากจ�าหน่ายทางอินเทอร์เน็ตจะโตช้าเพราะโดยธรรมชาติแล้ว	

ลูกค ้ามักต ้องการสัมผัสหรือลองใช ้ดูก ่อนเพ่ือความแน่ใจ	 

นอกจากนั้น	 ยังเป็นการรองรับสมาชิกท่ีทดลองใช้แล้วพึงพอใจ	

ต้องการซื้อขนาดใหญ่	ทั้งนี้	Birchbox	ไม่ต้องการเจาะกลุ่มเฉพาะ

ผูใ้ช้เครือ่งส�าอางเป็นประจ�า	หากยงัต้องการขยายตลาดไปยงัลูกค้า

ที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้ตื่นเต้นกับการต้องซื้อเครื่องส�าอางมากนัก	

Birchbox	 คาดหวังว่าในการส่งตัวอย่างเครื่องส�าอางไปให้กลุ่มนี้

แต่ละครั้ง	 จะมีสักชิ้นท่ีถูกใจ	 และมีอิทธิพลขนาดท�าให้ลูกค้า 

กลุ่มนี้เดินเข้าร้านเครื่องส�าอางเพื่ออุดหนุนสินค้า	

	 เรียกได้ว่าความส�าเร็จของเคเทียและเฮย์ลีย์กับการก่อตั้ง	 

Birchbox	 มาจากวิสัยทัศน์และการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ	 

ทั้งยังกล้าที่จะเสนอไอเดียและลงมือท�า	 และเมื่อเจอสภาวะ 

การแข่งขนัทีส่งูขึน้	กค็ดิหาหนทางแก้เกม	สองสาวนกัธรุกจิยงับอก

อกีว่า	ความส�าเรจ็ของ	Birchbox	ไม่ใช่แค่การมอบโอกาสให้สมาชกิ

ได้ทดสอบสินค้าใหม่ๆ	หากส่ิงท่ีพวกเธอท�าคอื	การขายประสบการณ์

ต่างหาก	

	 ทั้งคู่ยังฝากข้อคิดส�าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว่า	 ในการท�า

ธุรกิจทุกคนล้วนเผชิญกับความท้าทายทั้งนั้น	 ไม่ว ่าจะเป็น 

การขมวดแนวคิดเพื่อน�าไปหาทุน	 และที่ต ้องใช้เวลา	 และ 

ความพยายามคือการท�าอย่างไรให้เจ้าของทุนมองเห็นและยอมรบั

ไอเดีย	“เชื่อมั่นในตัวเอง	เพราะถ้าเราเชื่อในไอเดียของเรา	เราจะ

ท�าได้มากกว่าที่คิดเสียอีก	เคล็ดลับสู่ความส�าเร็จนั้นไม่มี	หากคิด

จะท�าธุรกิจก็แค่ลงมือท�าและหาทางออกเมื่อมีปัญหา	 ไม่ต้องรอ 

ให้พร้อมทุกอย่างแล้วจึงเริ่ม	 สามารถเริ่มได้เลย	 อาจจะเร่ิมจาก

ขนาดเล็กๆ	 ก่อน	 ตอนที่เราท�าก็ท�าแค่	 2	 คน	 แพ็กของเอง	 

หอบไปส่งเองที่ไปรษณีย์	 ค่อยเป็นค่อยไป	 อีกอย่างหนึ่งก็คือ	 

การท�าธุรกิจคือการต้องยอมรับต่อความไม่แน่นอน	 และเป็นอะไร 

ที่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด”		

สองสาวเจ้าต�ารับโมเดล SubScription

ความสะดวกในการช้อปปิ้งออนไลน์

ดูจะเป็นกิจกรรมที่หลายคนชอบใจ

เพราะไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้าน

ก็สามารถจับจ่ายสินค้า

ได้อย่างเพลิดเพลิน 

แต่ข้อเสียของการซื้อของ

ผ่านอินเทอร์เน็ตคือ

ไม่ได้จับต้องหรือแม้กระทั่ง

ไม่ได้ทดสอบสินค้าจริงๆ
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Text : กองบรรณาธิการ

	 ด้วยความท่ีปัณณ์ญาณัชเป็นสาวรักสุขภาพตัวยง	 ทั้งออกก�าลังกายและเลือกกินแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย	

ท�าให้เธอชอบท�าอาหารเพ่ือสุขภาพใส่กล่องไปรับประทานที่มหาวิทยาลัยทุกวัน	 และพบกับความไม่สะดวกของการที่จะ

ต้องถือกล่องข้าวใส่กระเป๋าใบใหญ่	ดังนั้น	 เมื่อมีโอกาสเธอจึงเอาประสบการณ์ที่มีและความชอบของตนเองมาสร้างสรรค์

อาหารคลีนที่รับประทานได้ง่ายๆ	นั่นคือ	แร๊พสลัด	

	 “เป็นคนที่ดูแลสุขภาพและชอบท�าอาหารสุขภาพกินเอง	ท�าอาหารสุขภาพใส่กล่องข้าวมากินที่มหาวิทยาลัยเป็นประจ�า	

ซึง่มนัไม่สะดวกเลย	กระเป๋ากห็นกั	กเ็ลยลองท�าแร๊พไข่ขาวใส่ผกั	แล้วท�าน�า้สลดัเองซึง่ท�าให้สะดวกมากขึน้	ทนีีพ้อเรยีนจบเหน็ว่า 

ชีวิตเราเร่งรีบ	 ทั้งคนที่อยากกินอาหารเพื่อสุขภาพและไม่อยากกิน	 ก็คิดว่าจะท�ายังไงให้เขามีอาหารคลีนที่กินได้ง่ายๆ	 

พกพาไปกินหลังออกก�าลังกาย	 หรือแก้หิวแทนมื้ออาหารได้	 ที่ส�าคัญคือเป็นคนแพ้แป้งสาลี	 กลูเตนในข้าวสาลี	 ซึ่งคิดว่า 

คนทีแ่พ้กลเูตนก็มไีม่น้อยทัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วัว่าแพ้	ซึง่กลุม่คนเหล่านีซ้ือ้หาอาหารล�าบาก	เลยท�าแร๊พสลดั	ทีไ่ม่ใช้แป้งสาล”ี

	 แร๊พสลดัของปัณณ์ญาณัช	 จงึเป็นสลดัท่ีห่อด้วยแป้งท่ีท�าจากฟักทองหรอืมนัม่วงผสมแป้งไรย์และเมลด็เจยี	ซึง่ตวัแป้งนี้

ปัณณ์ญาณัชคิดสูตรพัฒนาขึ้นมาเองจะไม่เหนียวเท่าแป้งสีขาวทั่วไป	 และใช้หญ้าหวานแทนน�้าตาล	 ส่วนน�้าสลัดก็เป็น 

น�้าสลัดโซซีนแคลอรีต�่าที่เธอท�าจ�าหน่ายเองอยู่แล้ว	โดยแร๊พสลัดนี้จะมีแคลอรีต�่าไม่เกิน	200	แคลอรีในทุกรสชาติ	

	 “ปรากฏว่าผลตอบรับดี	เพราะเขาไม่เคยเจอทางเลือกแบบนี้	คนที่ไม่แพ้กลูเตนก็กินได้	เพราะมีสารอาหารครบ	5	หมู่	 

แล้วรสชาติอร่อย	 โดยเรามีถึง	 7	 ไส้ให้เลือก	 เช่น	 ไก่อบซอสเลม่อนมะขาม	 แซลมอนอาโวคาโดวาซาบิ	 เห็ดย่างฟักทอง

เลม่อน	 เป็นต้น	 น�้าสลัดจากสูตรท่ีคิดเองแคลอรีจึงต�่าอย่างที่สุด	 และคงรสชาติความอร่อยจากวัตถุดิบอื่นๆ	 ใครที่เคย 

รับประทานแป้งมันม่วงกับฟักทองแล้วจะรู้ว่าต่างจากของแป้งแร๊พหรือเคบับเจ้าอื่น	 เพราะความเหนียวของกลูเตนในตัว 

แป้งไรย์นั้นแทบจะไม่มี	ตัวแป้งจึงไม่เหนียวเท่าแป้งสีขาวทั่วไป	 แล้วเราอยากให้ทุกคนพกพาไปกินหลังออกก�าลังกาย	 

หรือแก้หิวแทนมื้ออาหารรีบๆ	พกพาสะดวก	รับประทานง่าย	คนรับประทานคลีนจะรู้เลยว่านี่คือคลีนจริงๆ”

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ในวันนี้ปัณณ์ญาณัชจะท�าท้ังน�้าสลัดและแร๊พสลัด	 แต่เธอก็ไม่ได้มองว่า	 จะมาทางสายอาหาร 

เพื่อสุขภาพเพียงอย่างเดียว	 เพราะเป้าหมายของเธอคือ	ตั้งใจที่จะสร้างคอมมูนิตี้หาพื้นที่ให้กับคนรักสุขภาพได้มาเจอกัน	

กินช้อบที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยกัน	โดยในเร็วๆ	นี้เธอมีโครงการที่จะเปิดคาเฟ่กึ่งเฮลท์ตีช็อปแถวถนนรัชดาฯ	อีกด้วย			

How to Guides
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	 สัญญาณเตือนต่างๆ	 ส�าหรับผู ้ประกอบการนั้นไม่ควร 

มองข้ามยิ่งเป็นสัญญาณเตือนท่ีแสดงให้เห็นว่าธุรกิจก�าลัง 

มีปัญหา	 ยิ่งต้องระวังคิดหาทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป	 

และนี่คือ	 5	 สัญญาณเตือนท่ีจะบอกว่า	 ธุรกิจก�าลังถึงทางตัน

แล้วหรือไม่	

ลูกค้าถอยห่าง 

 	 เป็นสัญญาณอันตรายที่สุด	 เพราะหากไม่มี 

คนซื้อก็ขายของไม่ได้	 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ไม่สนใจ	 หรือ 

ลูกค้าเก่าเมินหนีห่าง	ฉะนั้นต้องรีบหาจุดบกพร่องและปรับปรุง

โดยด่วน	เช่น	หากลยทุธ์การตลาดทีจ่ะดงึดดูลูกค้าใหม่ๆ	ขณะที่ 

ลูกค้าเก่าทีห่ายหน้าไปกต้็องทบทวนดวู่า	เรามรีะบบบรหิารจดัการ

ลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราได้นานแค่ไหน	อย่างไร	

สินค้าล้นสต็อก 

 	 การมีสต็อกคงค้างแสดงว่าสินค้าขายได้น้อย	

ก็ต้องหาทางระบายสินค้าออกไปให้เร็วที่สุด	 แล้วทบทวน 

การบรหิารจดัการสตอ็กด้วยว่าดแีค่ไหน	เวลาไหนควรสัง่สนิค้าเพิม่	

สินค้าตัวไหนต้องรีบระบาย	ฯลฯ	

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 	 นั่นก็เป็นเพราะขายสินค้าลดน้อยลง	 มีสินค้า 

ค้างสต็อกเยอะ	 ท�าให้เก็บเงินไม่ได้	 ดังนั้น	 จึงควรเร่งการขาย	 

เพือ่เอาเงนิเข้ามาหมนุเวยีนในธรุกจิ	ขณะเดียวกันกต้็องพยายาม

เร่งเก็บหนี้ให้ได้มากท่ีสุด	 และอย่าลืมเจรจาขอยืดเวลาเจ้าหนี้

เท่าที่จะสามารถท�าได้ด้วย

เกิดสงครามราคา 

 	 หากเกิดสงครามราคาย่อมแสดงว่าก�าลังเจอ 

การแข่งขัน	 มีคู่แข่งใหม่ๆ	 มากขึ้น	 ดังนั้น	 ต้องรีบหากลยุทธ ์

การตลาดใหม่ๆ	เพื่อจะต่อกรกับคู่แข่งให้ได้

 

รู้สึกเบื่อหมดไฟ 

 	 ในช่วงเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูตื่นเต้น

สนกุสนานไปหมด	แต่เมือ่เจอปัญหาหนกัมากขึน้เรือ่ยๆ	อาจจะ 

รูส้กึท้อ	เบือ่หน่าย	หรอืบางครัง้ประสบความส�าเรจ็ไปแล้ว	ไม่เจอ 

ความท้าทายใหม่ๆ	ก็รู้สึกว่าย�่าอยู่กับที่	อาจเริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย	

หมดไฟ	 หากปล่อยความรู ้สึกนี้ไว้จะเป็นอันตรายต่อธุรกิจ 

อย่างมาก	ดังนั้น	ควรจะหยุดพักเพื่อชาร์จแบตฯ	 ให้กับตัวเอง	

หรือหาคนมาบริหารจัดการแทนเพื่อจะได้ไปเริ่มท�าอะไรใหม่ๆ	

ที่ท้าทายมากขึ้น	เป็นต้น  

เมื่อใครๆ ต่างหันมาดูแลห่วงใยสุขภาพของตนเองมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชอบ

ความสะดวกสบาย จึงท�าให้ ปัณณ์ญาณัช จิรโรจน์ธนเกษม น�าสองสิ่งนี้มาผนวกรวมกันกลายเป็นแร๊พสลัด 

อาหารคลีนที่พกพาสะดวก ไม่หกเลอะเทอ อิ่มท้อง และสุขภาพดีอีกด้วย

5 สัญญาณเตือน

ธุรกิจไปไม่รอด

แร๊พสลัด

แกะ-ฉีก-เท

 zozeen.eatiibeautii
 @Zozeen.Eatiibeautii
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“He who would learn to fly one day must first learn to stand and 
walk and run and climb and dance ; one cannot fly into flying.”

“ผู้ที่จะบินได้ ต้องเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะยืน เดิน วิ่ง ปีน และเต้นร�าก่อน ไม่มีใครสามารถบินได้ในทันที” 

- Friedrich Wilhelm Nietzsche นักปรัชญาชาวเยอรมันกล่าวไว้

When I Want 
to succeed, 

I act.

	 ประโยคข้างต้นคงจะไม่ต่างอะไรกับการเร่ิมต้นและเติบโตของ	 SME	 

ทั้งหลาย	 ผู้ประกอบการไซส์เล็กที่แต่ละย่างก้าวต้องผ่านการเรียนรู้ทีละข้ัน	 

จนกระทัง่ฟันฝ่าข้ึนมาสูก่ารเป็นเจ้าของธุรกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็	ต้า-รรินทร์ 

ทองมา	 เจ้าของแบรนด์	O&B	รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ 

ก็เช่นเดียวกัน	 สาวนักเรียนนอกที่พกพาความมั่นใจและอีโก้มาเต็มเปี่ยม	 

แต่กลับล้มไม่เป็นท่ามาแล้วถึง	 2	 คร้ัง	 เพียงแต่เธอไม่เคยเข็ดขยาด	 เรียนรู้ 

ความผิดพลาดนั้น	 แล้วแก้ไขปรับปรุง	 ปิดจุดด้อยของตนเอง	 จนสุดท้าย 

ท�าให้	O&B	มีภาพจ�าการเติบโตที่งดงาม

O&B ถือเป็นธุรกิจแรกของคุณหรือเปล่า

	 O&B	ไม่ใช่ธุรกิจแรกของต้า	คือเมื่อ	4	ปีที่แล้วต้าก็เหมือนเด็ก	GEN	Y	ทั่วไป 

ที่ไม่อยากท�างานออฟฟิศ	 เราเห็นพ่อแม่ท�างานรัฐวิสาหกิจมาตลอดทั้งชีวิต	 เราก็ 

ไม่อยากเป็นอย่างนั้น	 มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่	 พอต้าเรียนจบปริญญาโทจากอิตาลี

กลบัมาด้วยความทีไ่ฟแรง	มอีโีก้สงูมาก	คดิว่าตวัเองเก่ง	ก็เร่ิมท�าธุรกิจเลย	เป็นธรุกิจ 

เสื้อผ้าเด็ก	 คือที่บ้านต้าไม่ได้ร�่ารวยอะไร	 ถึงจะมีเงินส่งไปเรียนเมืองนอกก็จริง	 

แต่เป็นเงินก้อนสดุท้ายท่ีคณุพ่อคุณแม่เก็บเอาไว้เพ่ือให้เราไปเรยีนต่างประเทศ	ฉะนัน้ 

ตอนกลับมาต้าก็ไม่มีเงินเลย	 ตอนเรียนก็ไม่เคยคิดที่จะเก็บเงินเลย	 เป็นคนที่ 

แย่มากในเรื่องนี้	 ฉะนั้นตอนที่ต้าจะท�าธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก	 ก็ต้องบากหน้าไปขอเงิน 

แม่มา	200,000	บาทเพือ่มาท�าทุน	แต่ด้วยความท่ีมัน่ใจในตนเองมากเกินไป	ทัง้ๆ	ที่

อ่อนประสบการณ์ในการท�าธรุกจิคอื	ไม่มปีระสบการณ์เลย	ไม่รอบคอบ	ท�างานแบบ

ไม่มองงานรอบ	 360	 องศา	 แล้วก็ใจร้อนด้วย	 จะท�าอะไรก็ใช้เงินแก้ปัญหาตลอด	

ท�าให้ปรากฏว่าท�าไปแค่ไม่กี่เดือนก็เจ๊ง		

	 ตอนนัน้ต้าจะมองอะไรต้ืนๆ	กค็ดิเอาเองว่า	ยงัไม่เหน็ใครท�าเสือ้ผ้าเดก็เลย	ทัง้ๆ	

ที่เราไม่รู้เรื่องตลาดนี้	 ไม่เคยรีเซิร์ช	 แค่มองเผินๆ	 จากมุมของเราว่าไม่มีคนท�า	 

แล้วเราน่าจะท�าได้	 ซ่ึงพอเจ๊งก็ท�าให้หมดความมัน่ใจในตวัเองไปพอสมควร	 แถมยงั

ท�าให้พ่อกับแม่รูส้กึว่าเราเป็นคนเหยาะแหยะ	 เอาเงนิเขามาท�าแบบนี	้ แต่ด้วยความท่ีเรา 

คดิแล้วว่ายงัไงจะไม่มทีางกลับไปท�างานออฟฟิศแน่นอน	เพราะไม่ชอบจรงิๆ	ท้ายทีส่ดุ 

ก็ฮดึข้ึนมาสู้ต่อกับธรุกิจใหม่	โดยคราวนีเ้ปลีย่นมาท�ากระเป๋าขายออนไลน์กบัเพือ่น

แล้วธุรกิจที่สอง ไปได้สวยแค่ไหน 

	 ตอนน้ันต้าสนใจธุรกิจออนไลน์อยู่แล้ว	 แล้วการท่ีเราได้ไปเรียนท่ีเมืองนอก 

ท�าให้มีโอกาสเห็นเทรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่เมืองนอกมันเติบโตมาก	 อย่างอเมริกามี 

Zappos.com	อังกฤษมี	ASOS.com	ซึ่งดังมาก	สามารถท�ายอดขายถล่มทลายเป็น

คลื่นลูกใหม่ในวงการ	 เราก็มองว่าเมืองไทยควรจะมีอย่างนี้บ้าง	 ทีนี้ต้องนึกภาพว่า 

เมื่อ	 4	 ปีที่แล้วคนไทยไม่มี	 IG	 เฟซบุ๊กก็ยังไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่	 คนที่ขายของ 

ในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าทีเ่อาของตนเองมาโพสต์คอืของมอืสอง	หรอืเป็นคน 

ทีม่หีน้าร้านอยูแ่ล้วกม็าเปิดขายบนเฟซบุก๊อกี	เรยีกว่าเป็นมอืสมคัรเล่น	ซึง่ตอนแรกๆ	

ที่ต้าจะท�า	 มีหลายๆ	 คน	 ทั้งผู้ใหญ่ท่ีไม่คุ้นชินกับเรื่องนี้	 แม้แต่คนรุ่นเดียวกับเรา 

หรือเดก็กว่าก็บอกว่า	จะเป็นไปได้ยงัไง	นกึภาพไม่ออก	ใครจะซือ้เสือ้ผ้า	ซือ้กระเป๋า

บนออนไลน์ในเมือ่ทกุวนัน้ีเดนิไปข้างๆ	ออฟฟิศก็มตีลาดนดั	มท่ีีให้ช้อปป้ิงเยอะแยะ 

ไปหมด	 แต่ตอนนั้นต้าค่อนข้างม่ันใจกับส่ิงท่ีเราคิด	 ซึ่งมันไม่ใช่ม่ันใจเพราะคิด 

ขึน้มาเอง	แต่เรารูว่้าเทรนด์ของโลกมนัเป็นแบบนี	้แล้วเรากไ็ม่สนว่าใครจะพดูว่าอะไร	

เพราะครั้งนี้ต้าท�ารีเซิร์ชมา	 หนึ่ง-เรารู้ว่าตลาดโลกมาอย่างนี้	 มันมีความเป็นไปได ้

ที่ตลาดมันจะโต	 สอง-ถ้าเราสามารถเข้าตลาดได้ก่อน	 เราก็สามารถขึ้นเป็นผู้น�า 

ตลาดได้	สาม-ถ้าเราเข้าตลาดเป็นคนแรก	พอท�าไปนานๆ	จะกลายเป็นว่าเราเป็นคน

ที่มีประสบการณ์เยอะที่สุด	แล้วเข้าใจตลาดเยอะที่สุด	
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แค่ไหน	 เราก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้	 สร้างอิมเมจให้ 

คนเห็นผ่านโลกออนไลน์ได้	ซึ่งต้าจ�าได้เลยว่า	ยอดขายเดือนแรก

ได้	50,000	กว่าบาท	

ถือว่าประสบความส�าเร็จเลยหรือเปล่า

	 ถือว่าประสบความส�าเร็จในแง่ยอดขาย	แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ

ในแง่ก�าไรคือ	ตอนนั้นเราเริ่มมีพนักงาน	3-4	คน	รายได้ต่อเดือน 

ที่เข้ามา	300,000-400,000	บาท	ดูเหมือนว่าจะดี	เพียงแต่ว่ามันมี

จุดเปล่ียนซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินมาคือเนื่องจากต้ามาจากสาย

ดีไซเนอร์	 เพราะฉะนั้นเราจะมองแต่ในมุมของความสวยงาม	 

ท�ายังไงก็ได้ให้เว็บไซต์เราสวยที่สุด	รูปสวยที่สุด	กระเป๋าสวยที่สุด	

ดูแลลูกค้าดีที่สุด	 แต่ต้าไม่ชอบเร่ืองตัวเลข	 ไม่มีความรู้เร่ืองการ 

ท�าธุรกิจเลย	ไม่เคยรู้จักค�าว่า	เงินหมุนคืออะไร	เรารู้ว่าลูกค้าชอบ

แบบนี้	 เทรนด์มาแบบนี้	ราคาไหนที่ลูกค้ายอมจ่าย	แต่ไม่รู้ต้นทุน	

ต้องเก็บเงินไว้ตรงไหน	 ต้องเผื่อเงินเอาไว้ยังไง	 ก�าไรเมื่อไหร่ 

ถึงจะดึงออกมาได้	 ไม่รู้ว่ากระแสเงินสดส�าคัญยังไง	 เราไม่ได้จ้าง

นักบัญชีด้วยซ�้า	 ท�ากันเองแบบบ้านๆ	 จดเอง	 ค�านวณเอง	 ง่ายๆ	

คือ	 ไม่รู้เรื่องการบริหารจัดการ	 เหมือนเราดูงานไม่ครบ	 เราเห็น

เฉพาะยอดขาย	 ขายได้ก่ีใบ	 เดือนนี้ขายได้	 400,000	 บาท	 นี่คือ 

เรื่องจริง	 คิดว่า	 400,000	 บาทคือรายได้	 คือเงินของเราทั้งหมด	 

แต่จริงๆ	มันไม่ใช่	การบริหารจัดการเรื่องการเงินแย่มาก	ตอนนั้น

ท�ามา	1	ปี	พอสิน้ปีค�านวณก�าไรมาเหลอืเงนิแค่	4,000	บาท	งงมาก	

เพราะตอนน้ันต้าท�างานหนกัมาก	ซึง่เหมอืนหลายๆ	คนทีเ่วลาเรา

ท�าธุรกิจช่วงเร่ิมต้นไม่มีใครไม่ท�างานหนัก	 ทุกคนทุ่มเท	 ท�างาน

ตัง้แต่	9	โมงเช้ายนัต	ี1	บางสัปดาห์ท�างาน	6	วนั	แล้วเราไม่เข้าใจว่า	

การทีเ่ราทุม่เทมากขนาดน้ัน	ท�าไมผลตอบแทนมันได้แค่น้ี	มันรู้สกึ

ล้มเหลว	 ท้อมาก	 แบบเฮ้ยท�าไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้	 แต่ 

ท้ายที่สุดก็สรุปว่า	ปัญหามีไว้แก้	ก็แค่ต้องแก้ปัญหา	แล้วท�าให้เรา

เห็นปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร	นั่นคือ	หนึ่งเราไม่ดูแลจัดการ

ธุรกิจของตนเอง	ในทุกมุมในฐานะที่เป็นเจ้าของ	แล้วเราพยายาม

โยนความรบัผดิชอบในการท�างานให้กบัหุน้ส่วนว่า	เธอต้องเป็นคน

ดูบัญชี	 ท�าโน่นนี่	 ก็เลยออกมาท�าเอง	 ต้าเลยขอซื้อธุรกิจ	 ไม่ได้

ทะเลาะกัน	ทางหุ้นส่วนเขาก็มีอย่างอื่นที่จะไปท�าต่อ	

	 ต้าจ�าความรู้สึกในวันที่เริ่มต้นได้ดี	 ซึ่งน่าจะเป็นความรู้สึก 

เดยีวกบัคนทีท่�า	Startup	ท่ัวไป	น่ันคือเหมือนเดนิคนเดยีวบนถนน	

ถามใครเร่ืองการท�าการตลาดออนไลน์ก็ไม่มีใครรู้	 ไม่มีใครตอบ

ค�าถามได้	 แม้แต่เมืองนอกก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนเรื่อง

ดจิทิลัมาร์เกต็ติง้เลย	ทุกอย่างต้องค้นคว้าด้วยตนเอง	หาข้อมลูเอง	

แล้วใช้ประสบการณ์ของตนเองลองผิดลองถูกทั้งหมด	ซึ่งต้าคิดว่า

ถ้ามองในอีกมมุหนึง่คนทีเ่ริม่ท�าในตอนนัน้กเ็ท่ากบัว่า	เราเริม่วิง่ไป

พร้อมๆ	กัน	แล้วด้วยเราเงินทุนน้อยเริ่มจากเงิน	90,000	บาทเอง	

การท�าการตลาดออนไลน์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีท�าให้	 SME	 สามารถ 

สู้กับแบรนด์ใหญ่ๆ	 ได้	 เพราะเวลาลงตลาดออนไลน์เงินไม่ใช ่

ปัจจยัส�าคญั	แต่ปัจจยัส�าคญัคอื	ไอเดยีและความเรว็	มันไม่เหมอืน

ตลาดรีเทลทีใ่ครใหญ่กไ็ด้เปรยีบในการขยายสาขาหรอืมีเงินโฆษณา	

เพราะฉะนั้นออนไลน์เป็นช่องทางท่ีดีท่ีสุดท่ีท�าให้	 SME	 สามารถ

แทรกตัวได้	 ดูอย่างตอนนี้บางแบรนด์ที่เป็น	 SME	 สามารถท�า 

ยอดขายได้ดีกว่าแบรนด์ใหญ่ๆ	ด้วยซ�้า		

	 แต่ตอนนัน้ต้าไม่มีเงินเลย	เพราะเงินหมดไปแล้วกบัธุรกจิเสือ้ผ้า

เดก็	กไ็ปชวนเพ่ือนมาหุ้นด้วยกนั	เอาเงินเพือ่นมาก่อน	90,000	บาท	

แล้วเราเซ็ตตัวเองว่าเป็นแบรนด์แฟชั่น	ชื่อ	Bag	Book	มีทั้งเฟซบุ๊ก

และเว็บไซต์	 เริ่มจากขายกระเป๋าก่อน	 เหตุผลท่ีเลือกกระเป๋า 

กเ็พราะว่ากระเป๋าไม่มไีซส์	ไม่ล�าบาก	แล้วกระเป๋ากง่็ายในเรือ่งการ

จดัส่ง	โดยต้าจะเป็นคนออกแบบเอง	แล้วค่อยมามรีองเท้าตอนหลัง	

ปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก	

	 ข้อดขีองการท�าธรุกจิในครัง้นีค้อื	การทีเ่ราได้เหน็ตลาดเมอืงนอก

ก่อนว่า	เขามแีพตเทิร์นในการท�างานยงัไง	มีการท�าการตลาดยงัไง	

การดแูลลกูค้าเป็นยงัไง	เรากศึ็กษาแล้วมาปรบัให้เข้ากบัวฒันธรรม

และพฤตกิรรมของคนไทย	เพราะฉะนัน้การเริม่ต้นมนัเลยง่าย	อกีอย่าง

ที่ได้เปรียบของธุรกิจออนไลน์คือ	 การท่ีคนซื้อไม่เห็น	 Physical	 

ของมนัคอื	ไม่เห็นว่าออฟฟิศเป็นยังไง	ซ่ึงออฟฟิศของธุรกจิออนไลน์

จะเล็กมากคือ	 มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว	 ตอนเริ่มต้นออฟฟิศ 

ของต้าก็เป็นแบบนั้น	ท�ากับเพื่อนในห้องเล็กๆ	2	คน	เวลาถ่ายรูป

ก็เอากระดาษเทาขาว	 เอาโคมไฟราคา	 199	 บาทมาส่อง	 ใช้กล้อง 

ธรรมดาๆ	ถ่าย	ถ้าแดดจัดๆ	หน่อยก็ค่อยไปถ่ายกลางแดด	ซึ่งเรา

พอจะรู้ว่าต้องท�าภาพยงัไง	จดัองค์ประกอบยงัไง	ให้ออกมาเหมอืน

ถ่ายในสตูดิโอ	 ดังนั้น	 เมื่อคนไม่รู้ว่าบริษัทจริงๆ	 เล็กหรือใหญ ่

คุณได้บทเรียนอะไรบ้างจากการท�าธุรกิจในครั้งนั้น

	 หลังจากนั้นต้าก็ไปเรียนเลยด้านการบริหารจัดการการเงิน	 

การท�าบัญชีเบื้องต้น	 แล้วก็กลับไปดูว่า	 จริงๆ	 ที่มันเป็นอย่างนั้น

เพราะอะไร	เพราะเรามทัีศนคตท่ีิไม่ดีกับการท�างานคอื	ตอนท�างาน

โดยไม่รู้ตัว	 เราเห็นแต่ภาพเล็กๆ	 ไม่เห็นภาพใหญ่ๆ	 ของธุรกิจ	 

มองแค่ว่าคนอย่างเราท�าได้แค่นี	้เลยท�าให้จ�ากดัตวัเองว่า	ขายกระเป๋า

ออนไลน์ได้เดือนละ	 400,000	 บาทนี่เยอะมากแล้ว	 ไม่ต้องขยาย

อะไรแล้ว	ถ้าขยายมากกว่านี้แล้วเจ๊งจะท�ายังไง		

	 ที่ส�าคัญคือ	 อีโก้ลดลงเยอะมาก	 เพราะตอนนั้นไม่ฟังใครเลย	

ใครพดูอะไรก็ไม่เชือ่	ทัง้ๆ	ทีค่นทีพ่ดูเป็นคนทีเ่ก่งมากเป็นนกัธรุกจิ

ร้อยล้านพันล้าน	 พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ท�าให้อีโก้เราลดลง	

รับฟังมากขึ้น	 แล้วเปิดใจอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นในการท�างาน	 

ซึ่งเรื่องนี้มันส�าคัญมากๆ	 เพราะจะท�าให้เราได้รับโอกาสดีๆ	

หลายๆ	อย่าง	ทศันคตกิเ็ปลีย่นไป	พดูง่ายๆ	มนัท�าให้เรามคีวามสขุ

ในการท�างานมากขึ้นด้วย

การที่ล้มเหลวในการท�าธุรกิจติดๆ กันถึง 2 ครั้ง 

ท�าให้คุณรู้สึกเข็ดกับการท�าธุรกิจมั้ย 

	 ไม่นะ	ต้ามองว่าข้อดขีองต้าคอื	หนึง่ไม่มีภาระ	นีค่อืเรือ่งส�าคญั	

ไม่มี	 Comfort	 Zone	 ลองคิดดูตอนนี้เราไม่มีครอบครัว	 บ้าน	 

รถไม่ต้องผ่อน	 ฉะนั้นพอมันไม่มีภาระ	 เราสามารถยอมรับความ

เสี่ยงได้เยอะมากๆ	 ถ้าล้มก็ไม่เป็นไร	 ลุกได้	 ยังเด็กอยู่	 ลองนึกดู 

ถ้าเราอายุ	50	ปีจะให้ไปท�าธุรกิจก็ไม่ไหวแล้ว	เพราะว่าตอนที่เริ่ม

มนัมงีานแบกหามจรงิๆ	ต้องอดตาหลบัขบัตานอนอยูก่บัการท�างาน	

ถ้าไม่ใช่ช่วงอายุขนาดนี้	แก่กว่านี้ก็ลุยไม่ได้แล้ว	ต้าเลยออกมาท�า

ของตัวเองคราวนี้เป็นแบรนด์	O&B	

คุณท�าการตลาดอย่างไรให้ O&B เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

	 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เมื่อ	 4	 ปีท่ีแล้ว	 น่าจะต่างจาก 

ตอนนี้เยอะ	 เมื่อ	 4	 ปีที่แล้วคนยังกลัวอยู่เลยว่าโอนเงินมาแล้วจะ

โดนหลอกมั้ย	 เพราะฉะนั้นในตอนน้ันจะเน้นเรื่องการสร้างความ

น่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะ	เช่น	การท�าแบรนด์ให้เป็นอินเตอร์	ตั้งแต่

วันแรกเราจะท�าแบรนด์ให้รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มาจากเมืองนอก	

การตอบค�าถามข้อสงสัยของลูกค้าคือ	 จะท�าทุกๆ	 อย่างให้มี 
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หวอืหวาพสิดาร	หรือต้องท�ารองเท้าเหาะได้	แต่มนัคอืการสร้างความ

โดดเด่นให้กับตัวเราเอง	 การพรีเซ้นต์สินค้า	 ตอนนั้นฮือฮามาก 

แล้วทุกคนก็จ�าภาพวงล้อรองเท้าอันนี้ได้	 ซึ่งผู้หญิงเป็นพวกที่ชอบ

ซื้อของด้วย	Emotion	ล้วนๆ	ไม่มีตรรกะ	ถ้าเจอของสวยของชอบ

ก็ซ้ือเลย	แล้วผูห้ญงิก็เป็นโรคแพ้สี	พอเหน็แล้วอย่างน้อยต้องมีสีใด

สีหนึ่งที่เขาชอบบ้างแหละ	

	 อีกอย่างคือ	 ธุรกิจแฟชั่นจะอิงกับ	 2	 ปัจจัย	 คือหนึ่ง-ต้องสวย	

เหมือนอาหารที่ต้องอร่อย	สอง-การบริการต้องดี	ซึ่งพอโปรดักต์ดี	

ก็มีผลต่อเพราะสิ่งหนึ่งที่ท�าให้	 O&B	 มีวันนี้ไม่ใช่การโฆษณา	 

แต่เป็นการโฆษณาจากลูกค้าที่ใช้จริง	 รีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริงแบบ

ปากต่อปาก	มนัคือพลงัจรงิๆ	ของโลกโซเชยีลมเีดีย	ท�าให้โปรดกัต์

ทีด่ขีายได้ด้วยตวัมันเอง	มนัเลยท�าให้แบรนด์ไม่ได้โตแบบฉาบฉวย	

แต่โตแบบแข็งแรง	เรามีฐานลูกค้าท่ีภักดีกับแบรนด์	คือลูกค้าไม่ได้

ซื้อรองเท้าแค่คู่เดียวแล้วหายไป	ยังกลับมาซื้อคู่ที่	2	คู่ที่	3	แล้วยัง

ซื้อกระเป๋าอีก

สังเกตว่าคุณมีการให้เซเลบริตีมารีวิวสินค้าด้วย  

	 คนชอบบอกว่า	 เราจ่ายเงินให้ดารา	 ต้าไม่เคยจ่ายเงินเพื่อให้

ใครลงให้	 เวลาที่ส่งของขวัญไปให้ใครเราไม่เคยบังคับ	 จะบอกว่า

ถ้าชอบก็ใส่	 ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่	 แต่ที่เขาลงให้เป็นลูกค้าที่เรา 

คุยด้วยอยู่แล้ว	 เราก็เอาไปให้เลย	 50	 สี	 แล้วมันเป็นความฟิน	 

เวลาลูกค้าเห็นรูปแบบนี้เขาชอบ	 เขารู้สึกว่าอยากมีโมเมนต์แบบนี้	

เอารองเท้ามาเรยีง	50	สี	ลองคิดดูสิ	ผู้หญิงวนัหนึง่ลืมตาขึน้มาแล้ว

มรีองเท้าสอีะไรกไ็ด้มาให้เราเลอืก	50	ส	ีมนัจะมคีวามฟินขนาดไหน		

	 ล่าสุด	Nicky	Hilton	ทายาทสาวเจ้าของโรงแรมฮิลตัน	เขาเป็น

เพือ่นของเพือ่น	กถ็ามเขาว่าชอบมัย้	เขาบอกเขาชอบ	เรากส่็งรองเท้า

ให้เขา	 เขาใส่บ่อยมาก	 แม้แต่วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 

เขาก็ใส่ไปเลือกตั้ง	 แล้วช่วงนี้เขามีลูก	 เขาก็จะใส่รองเท้าแบน 

เพราะมันใส่สบายจริงๆ	

	 ทนีีถ้้าถามว่าการทีใ่ห้เซเลบฯ	มารวิีวอย่างนี	้มผีลกบัยอดขายมัย้	

กค็งไม่ใช่ในทนัท	ีเพราะเดีย๋วนีค้นจะไม่ได้ตดัสนิใจซือ้ของในทนัท	ี

เขาจะใช้เวลาดูรีวิว	 ฉะนั้นไม่ใช่จะเห็นผลเลยแบบว่าคนแห่กัน 

เข้ามาซือ้	ไม่ใช่แบบนัน้	เขาเหน็แล้วกจ็ะเข้าไปดรูวีวิ	แล้วคนจะเชือ่

ในรวีวิของคนจรงิๆ	มากกว่า	แต่ทัง้นีม้นักจ็ะต้องมปัีจจยัหลายอย่าง

ทีอ่งิซ่ึงกนัและกนั	 คนชอบบอกว่า	 ส่งของให้ดาราแล้วของจะขายดี	

ก็ใช่	 แต่เขาก็จะต้องดูว่าของดีจริงหรือเปล่า	 รีวิวเป็นยังไง	ฉะนั้น

มันต้องใช้เครื่องมือหลายๆ	อย่างด้วย

ตอนนี้คุณพอใจกับผลประกอบการมากแค่ไหน

	 พอใจมานานแล้ว	ตอนนี้ยอดขาย	O&B	สูงถึงตัวเลข	8	หลัก	

ตั้งแต่มีรองเท้า	2	ปีที่แล้วก็ขึ้นเป็น	7	หลัก	ต้าก็ตั้งใจอยากจะให้

ขึ้นไปอีกถึง	9	หลัก	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มองว่า	พอใจหรือไม่พอใจ

ความเป็นมืออาชีพมากๆ	 จนมีความน่าเชื่อถือ	 แต่ในปัจจุบันคน

ซื้อ-ขายผ่านออนไลน์กันเป็นเรื่องปกติแล้ว	 ฉะน้ันสิ่งท่ีต้องท�าคือ	

ต้องท�าตวัเองให้แตกต่าง	ไม่ใช่ว่าแตกต่างขาวเป็นด�า	100	เปอร์เซน็ต์	

แต่มันจะต้องมีจุดท่ีท�าให้คนเห็นว่าอันนี้ต่าง	 หรือแม้แต่การท�า 

คอนเทนต์	ทุกคนพูดเรื่องการท�าคอนเทนต์ออนไลน์มา	2-3	ปีแล้ว	

การท�าคอนเทนต์ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่เชยไปแล้ว	 เพราะใครๆ	 

ก็ท�า	 ทีนี้ก็ถึงจุดท่ีว่าคุณจะใส่ไอเดียลงไปในคอนเทนต์ยังไงให ้

ต่างจากคนอื่น

แล้วคุณสร้างความแตกต่างให้กับ O&B อย่างไรบ้าง 

	 ในตอนแรกทีท่�า	O&B	ต้ากย็งัท�ากระเป๋าก่อน	แล้วค่อยมีรองเท้า

ตามมาทีหลัง	 แต่	 O&B	 มาดังมากๆ	 ตอนที่ท�ารองเท้า	 โดยเรา 

ต้องสร้างความแตกต่าง	 ซ่ึงค�าว่าสร้างความแตกต่างให้มากกว่า

คนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์เท่านั้น	 เพราะต้องยอมรับว่า	 ธุรกิจ

ออนไลน์เป็นธุรกิจที่อิงกับการสร้างอิมเมจมากๆ	 ยิ่งเป็นธุรกิจ

แฟชั่นก็ยิ่งต้องอิงกับอิมเมจ	 ฉะนั้นเราต้องคิดตั้งแต่ว่าไม่ใช่แค่ 

โปรดักต์ดี	 แต่ต้องคิดวิธีพรีเซ้นต์ให้แตกต่างจากคนอื่น	 รองเท้า 

บัลเลต์ใครๆ	ก็ขายกันเยอะแยะ	แม้เราจะบอกว่าของเราดี	แต่ว่า	

First	Love	ของคนจะท�ายังไงให้คนเห็นว่ามันน่าสนใจ	แทนท่ีจะขาย

รองเท้าแค่	5	ส	ีตอนแรกต้าเปิดเลย	30	ส	ี(ตอนหลงัเพิม่เป็น	50	สี)	

นีค่อืจดุเปลีย่น	นีค่อืการพรเีซ้นต์ให้คนสนใจ	ซึง่จะเหน็ว่ามันไม่ได้

การท�าการตลาดออนไลน์

จะเป็นเคร่ืองมอืทีท่�าให้ SME 

สามารถสูกั้บแบรนด์ใหญ่ๆ ได้ 

เพราะเวลาลงตลาดออนไลน์

เงนิไม่ใช่ปัจจัยส�าคญั 

แต่ปัจจัยส�าคญัคอื 

ไอเดยีและความเรว็

15
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ในแง่ตัวเลข	 แต่มองว่า	 เรายังสามารถท�าอะไรได้อีก	 คือท�าให้ 

มันโตขึ้นไปได้อีก	 เราต้องการพัฒนาให้ดีที่สุด	 มันจะต้องเติบโต 

ไปเรื่อยๆ	 เพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่ย�่าอยู่กับที่	 คือท�าให้ตลาด 

ใหญ่ขึ้น	 เปิดช่องทางใหม่ๆ	 สร้างโปรดักต์ไลน์ใหม่ๆ	 เพื่อให ้

ยอดขายเพิ่มขึ้นไป	 เพราะฉะนั้นมองว่า	 ในวันนี้การท�าบริษัท 

ไม่ใช่มีแค่แบรนด์แบรนด์เดียว	 เราสามารถมีแบรนด์อ่ืนมา 

สนับสนุนได้	หรือมีโปรดักต์ไลน์อื่นมาสนับสนุนได้	เปิดตลาดใหม่

ในต่างประเทศ	ก็ยังมีโอกาสมากมายมหาศาล	ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้อง

ลองดู	 ปกติตอนที่เริ่มอะไรใหม่ๆ	 จะไม่ทุ่มอะไรลงไปเต็มท่ีเลย	 

แต่จะใช้วิธีหย่อนขาไปก่อนแล้วดู	แล้วค่อยๆ	ปรับให้เข้ากับตลาด	

ฉะนั้นมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย	

คุณวางเป้าหมายที่จะให้ O&B เติบโตอย่างไรบ้าง

	 ในปีนี้เราจะมี	 Collaboration	 กับแฟชั่นไอคอนระดับโลก	 

ซึ่งจะเป็นแบรนด์แรกของไทยที่จะท�ากับเขาในลักษณะนี้	 เหตุผล 

ท่ีต้องท�าอย่างนีเ้พราะต้องการท�าให้แบรนด์	O&B	ไม่ได้อยูใ่นระดับ

แค่เมืองไทย	 เรามีเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดไปในเอเชีย	 ฉะนั้น 

เราต้องการสิ่งท่ีสามารถสื่อความเป็นเราถึงคนท่ัวโลกได้	 แล้ว 

อย่างที่บอกในการท�าการตลาดออนไลน์	 ถ้าท�าอะไรต้องท�าให ้

แตกต่าง	 อันนี้คิดว่าเป็นส่วนส�าคัญคือ	 เราพยายามหาสิ่งใหม่ๆ	

หรอืว่าดีๆ 	ทีค่ดิว่าผูบ้รโิภคจะชอบหรอืว่าไอเดยีใหม่ๆ	มาให้เสมอ	

ท�าให้คนรู้สึกว่าแบรนด์ของเรามีความสดตลอดเวลา	 แล้วด้วย 

ความที่เป็นแฟชั่นมันจะไปเร็วอยู่แล้ว	 เราต้องท�าให้มันสดมาก 

ยิ่งขึ้นไปอีก	 โดยต้าจะให้เขาเลือกสีรองเท้าท่ีคิดว่าจะใส่แล้วเป็น 

เทรนด์ของปีนี้	 ซึ่งเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งท่ีเราขายดีมาก	 แล้วเรา 

กลบัมาผลติใหม่	นอกจากนี	้กจ็ะมกีารท�า	Lookbook	ด้วย	รบัรองว่า

เลิศมาก

คุณคิดว่าการที่จะท�าธุรกิจในยุคนี้ปัจจัยส�าเร็จคืออะไร

	 ความอึด	เก่ง	ไม่กลัว	กลัวอยูไ่ม่นาน	คอืความเก่งมนัวดักันยาก	

การท�างานในหลายอย่างมันต้องอาศัยการท�าซ�้าๆ	 ที่ดีต่อเนื่อง 

และยาวนาน	 4	 ปีไม่มีวันไหนท่ีต้าหยุดคิดหรือไม่ได้ท�างาน	 

เหมือนอยู่ในสายเลือดเราคือ	 ต่อให้ไปพักผ่อนมันก็อดคิดไม่ได้	 

จะท�ายังไงให้มันดีขึ้น	 เพราะฉะนั้นการท่ีเรามุ่งมั่นเป็นส่วนส�าคัญ

ในการท�างานทุกงาน

	 อย่างต้าตอนเริ่มต้นในวันนั้นก็ไม่คิดว่า	 ตัวเองจะมาไกลได้ถึง

ขนาดนี้	 บอกตรงๆ	 ทุกคนก็อยากจะได้โน่นอยากได้นี่กันทั้งนั้น	 

แต่	 4	ปีที่แล้วไม่เห็นภาพเลยว่า	มันจะเป็นแบบนี้	 แต่ว่าหลังจาก 

ท่ีเรามาเร่ิมทบทวนตัวเองก็เริ่มรู้จักวิธีการเซ็ตเป้าหมายว่า	 เราจะ

เป็นแบบน้ี	 เรียกว่าธุรกิจนี้ช่วยหล่อหลอมต้าให้เข้าถึงศักยภาพ 

ตัวเองมากขึ้น	ค้นพบตัวเองมากขึ้น	

คุณมองแบรนด์ไหนเป็นต้นแบบบ้าง

	 ต้าชอบแบรนด์ซาร่ามาก	 ถ้าไม่ได้พูดในแง่ความเป็น	 Fast	

Fashion	 ซาร่าเป็นแบรนด์ที่ท�า	 Business	 Model	 แตกต่าง 

จากแบรนด์อื่น	 มันท�าให้เขาประสบความส�าเร็จเหมือนเป็น 

โมเดลใหม่	เขาชอบท�าอะไรต่างจากคนอืน่	วนัท่ีคนอืน่ท�าแบบนีเ้ขา

ก็จะท�าอีกแบบ	 แล้วเป็นองค์กรท่ีเคล่ือนตัวเร็ว	 แม้จะเป็นองค์กร

ใหญ่แต่ว่าคิดเร็ว	 ท�าให้เขาเหนือจากคู่แข่งขัน	 และซาร่าถือเป็น	

Fast	Fashion	แต่ค่อนข้างให้ความส�าคญักับคณุภาพสนิค้ามากกว่า	

Fast	 Fashion	แบรนด์อื่น	 อีกแบรนด์ที่ชอบคือ	 Zappos	ซึ่งเราดู

เป็นต้นแบบทั้งในแง่การบริหารจัดการองค์กร	 เป็นแบรนด์ที่มี

วัฒนธรรมที่น่าสนใจและสามารถรักษาฐานของลูกค้าได้ดี		

ธรุกิจออนไลน์เป็นธรุกิจ

ทีอ่งิกับการสร้างอมิเมจมากๆ 

ยิง่เป็นธรุกิจแฟชัน่

ก็ยิง่ต้ององิกับอมิเมจ 

ฉะนัน้เราต้องคดิตัง้แต่ว่า

ไม่ใช่แค่โปรดกัต์ด ีแต่ต้อง

คดิวธิพีรีเซ้นต์ให้แตกต่าง

จากคนอืน่
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SMEs Startup Thailand by GSB

เครือ่งคัดแยกสข้ีาวสารส�าหรบั SMEs
นวตักรรมจากปิตรัิกเกษตรกร

	 “เกษตรกรกลุ่มชาวนามีการเติบโตสูง	 โดยเฉพาะชาวนา 
รายย่อยๆ	แต่ปัญหาหนึง่ของชาวนารายย่อยคอื	ต้นทุนท่ีจะต้อง
ขนข้าวไปโรงสเีพ่ือสข้ีาวและยงิสเีพือ่คดัเลอืกข้าวท่ีปนเป้ือนออก	
ซ่ึงเครือ่งคดัแยกข้าวนีร้าคาเครือ่งต�า่สดุ	1	 ล้านบาทท่ีเป็นของ
ประเทศจีน	 คนไทยยังไม่มีใครท�าได้	 ทีน้ีคุณปิติพงศ์เห็นว่า	 
เขาสามารถท่ีจะพฒันาเครือ่งนีข้ึ้นมาได้ไม่ยาก	เพราะเป็นวศิวกร	
แล้วจรงิๆ	เราพัฒนาเครือ่งดนตรอีเิลก็ทรอนกิส์	ซ่ึงใช้เทคโนโลยี
ในการจบัคลืน่อยู่แล้ว	พีช่ายของคณุปิตพิงศ์เองกท็�านาปลกูข้าว
ไรซ์เบอร์รอียูส่พุรรณบุร	ี เรามองเห็นปัญหา	 ความต้องการของ
ชาวนาท่ีต้องการปรับปรุงกระบวนการการผลิตข้าวท่ีสามารถ 
จะท�าได้เอง	ไม่ต้องพ่ึงโรงส”ี	เกวลนิเล่าถงึท่ีมาแนวคดินวตักรรม
เครื่องคัดแยกสีข้าวสารส�าหรับ	SMEs	 ซ่ึงเป็นรายแรกของ 
เมอืงไทย	

 ต่อค�ำถำมท่ีว่ำแล้วเครื่องคัดแยกสีข้ำวสำรน้ีมีประโยชน ์
ต่อชำวนำอย่ำงไร?
	 เกวลินเล่าต่อว่า	 ปกติการสีข้าวจะมีการคัดแยกสีข้าวสาร 
เพ่ือคดัข้าวผดิพนัธุอ์อกไป	ซ่ึงต้องยอมรบัว่าในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้นั้น	 ข้าวไทยสามารถจ�าหน่ายได้ราคาดีท่ีสุด	 เพราะมี
กรรมวธิกีารผลติท่ีไฮเทคท่ีสดุ	 เช่น	 ถ้าเป็นข้าวหอมมะลกิเ็ป็น 
ข้าวหอมมะลเิกอืบ	100	เปอร์เซ็นต์	ขณะท่ีประเทศเวียดนามถงึ
แม้จะปลูกข้าวได้เยอะก็จริง	 แต่กลับจ�าหน่ายข้าวไม่ได้ราคาดี 
เท่าประเทศไทย	เพราะข้าวมีการปนเป้ือนสงู
	 “สมมตเิราปลกูข้าวเหนยีว	กใ็ช่ว่าจะได้ข้าวเหนยีว	100	เปอร์เซ็นต์	
เพราะนาข้างเคยีงอาจจะปลกูข้าวชนดิอืน่	 กท็�าให้มีการข้ามมา

“ปิตริกัเกษตรกร” เพียงแค่ชือ่ก็บ่งบอก
ความมุง่มัน่ได้เป็นอย่างดว่ีา มคีวามรกัความ
ต้ังใจทีจ่ะช่วยเหลอืเกษตรกรไทยมากเพียงใด  

ซึง่ด้วยแนวคิดและการพัฒนานวัตกรรม  
“เครือ่งคดัแยกสข้ีาวสารส�าหรบั SMEs”  

ของปิติพงศ์ สมบรูณ์พร วิศวกร สถาบนัวจิยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ และ เกวลนิ ทองเกลด็ 

ท�าให้สามารถเข้าไปอยูใ่นใจของคณะกรรมการ
จนได้รบัเลอืกให้เข้ารอบ 10 ทมีสดุท้ายจาก

โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคดิ
พลิกธุรกจิไทย” Startup Thailand  

by GSB 2015 

ปนกนัได้	หรอืถ้านาเดมิปลกูอะไรมนักอ็าจจะงอกกลบัมาอีก	และ
ด้วยความท่ีชาวนาไม่มีเครื่องสีข้าวของตนเอง	 ชาวนาก็ต้อง 
ขนข้าวไปเช่าลานตากกจ็ะมกีารปนเป้ือนในตอนนัน้ด้วย	พอเกบ็
ข้าวเพื่อไปสีก็ต้องขนไปอีกโรง	 แล้วเครื่องก็ไม่ได้สีเฉพาะข้าว 
ของเรา	 แต่มีการสข้ีาวของคนอืน่ด้วย	 ฉะนัน้จะมีการปนเป้ือน
ของข้าวชนดิอ่ืนๆ	ได้ในหลายข้ันตอน	ซ่ึงถ้าเป็นชาวนารายย่อย	
จะสีข้าวครั้งละไม่มากตันสองตันเท่านั้น	 โรงสีท่ีรับสีให้ชาวนา 
รายย่อยกม็น้ีอย	เพราะโรงสรีายใหญ่จะรบัทีละเป็น	10	ตนั	ท�าให้
บางทีชาวนากข็นข้าวข้ามจงัหวัดเพือ่เอาไปสไีปคดัแยกข้าว	กจ็ะ
มค่ีาขนส่งเพิม่ข้ึนมา	บ้านเราชาวนารายย่อยมีจ�านวนมาก	ซ่ึงเขา
ไม่สามารถลงทุนในเรือ่งนี้ได้	ตอนนีเ้ครือ่งสข้ีาวเรามแีล้ว	ถ้าเรา
มีเครื่องคัดแยกสีข้าวสาร	 ก็จะท�าให้สามารถสร้างโรงสีชุมชน 
ได้เลย	สมมตเิราปลกูข้าวกเ็กบ็ไว้ในห้อง	ถ้าจะขายกเ็อามาสแีล้ว
กค็ดัแยกสข้ีาวสารด้วย	ทีนีมั้นกจ็ะยกระดบัชาวนาข้ึนมาได้”
	 ขณะท่ีปิติพงศ์กล่าวเสริมถึงเครื่องคัดแยกสีข้าวสารว่า	 
เครือ่งท่ีพัฒนาข้ึนมานี	้ มีก�าลงัการผลติช่ัวโมงละ	100	กโิลกรมั	
สนนราคาท่ีตัง้ไว้	1	แสนบาท	ซ่ึงเป็นก�าลงัการผลติขนาดเลก็	เหมาะ
กับเกษตรกรรายย่อยที่มีเงินทุนน้อย	 ขณะที่ถ้าเทียบกับเครื่อง 
จากประเทศจนี	มกี�าลงัการผลติช่ัวโมงละ	1	ตนั	ราคา	1	ล้านบาท	
และเครือ่งจากประเทศเยอรมนรีาคา	15	ล้านบาท	ด้วยราคาท่ีไม่สงู
ของเครือ่งท่ีพฒันาข้ึนมาจะท�าให้ชาวนามีก�าลงัซ้ือ	และเมือ่ต้องมี
ก�าลงัการผลติเพิม่มากขึน้ในอนาคต	กส็ามารถซ้ือเครือ่งเพิม่ข้ึน
ไปได้ตามการเตบิโต		
	 “หลกัการท�างานของเครือ่งคดัแยกสข้ีาวสารจะใช้การประมวลผล
สญัญาณดจิทัิล	หรอื	DSP	(Digital	Signal	Processing)	ซ่ึงเรา 

ท�าเครื่องดนตรีอิเล็กทรอกนิกส์	 ซินธิไซเซอร์	 แบรนด์	Piti	
Loves	Our	Instrument	 อยู่แล้ว	ก็เหมือนเราท�างานกับคลื่น	 
แต่เครือ่งดนตรคีลืน่จะออกมาในรปูของเสยีง	แต่คลืน่ทางฟิสกิส์
กเ็ป็นท้ังแสง	ส	ีเสยีง	เรากแ็ค่เปลีย่นวิธกีารอ่านใหม่	ให้ออกมา
เป็นภาพ	จรงิๆ	เรากไ็ปดตู้นแบบของเครือ่งท่ีอยู่ในท้องตลาดด้วยว่า
เป็นยังไง	ท�าไมถงึแพง	กพ็บว่า	เพราะเขาใช้ป๊ัมลมขนาดใหญ่	แค่
ป๊ัมลมกแ็พงแล้ว	เรากพ็ยายามพฒันาปรบัเพ่ือให้ราคาถกูลง”
	 ด้วยแนวคิด	 การพัฒนานวัตกรรมท่ีเป็นรายแรกของไทย	 
จงึไม่แปลกใจว่าท�าไมทีม	 “ปิตริกัเกษตรกร	 จงึเข้ารอบ	10	 ทีม
สุดท้ายจากโครงการประกวด	 “ออมสิน	 สุดยอดแนวคิดพลิก 
ธรุกจิไทย”	 ซ่ึงเกวลนิบอกว่า	 การท่ีเข้ารอบในครัง้นัน้ท�าให้เธอ 
ได้รบัโอกาสมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการได้เดนิทางไปญ่ีปุ่นได้ไป 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบั	SMEs	 ญ่ีปุ่น	 การได้เจอคนมากข้ึน	
ท�าให้ได้ข้อมูลต่างๆ	 เช่น	 ความต้องการตลาด	 รวมถึงการได้
ประสบการณ์การ	Pitching	 และท่ีส�าคัญค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการท่ีได้น�ากลบัมาพฒันาต่อ	เพราะเชือ่ว่าเครือ่คดัแยก
สข้ีาวสารนีจ้ะท�าให้ชาวนาไทยเตบิโตได้อย่างย่ังยืน
	 “เกษตรกรไทยมีจ�านวนเยอะมาก	 เราอยากสร้างอาวุธ 
ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีท�าให้เขามีกินแล้วพัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ึน	 
ถ้าเขามกีนิอยูส่บายกจ็ะมคีวามคดิพฒันาอะไรได้มากขึน้	ตอนนี้
มีเครือ่งมืออะไรกซ้ื็อๆ	แล้วมีแต่หนี	้พอหนีเ้ยอะกม็องไม่เห็นอะไร
เหมือนคนตาบอด	 เราเห็นว่าเขาขาดอะไรท่ีจะเป็นเครื่องมือ 
ในการพฒันาตวัเอง	กอ็ยากจะช่วยเพือ่ให้เกดิความย่ังยืนจรงิๆ”

SS042008TY_TR.indd   18 3/1/2560 BE   9:46 AM



SS041001BO      260X345     19/1/60

03-02-60   ER



TAKORN
กระเป๋าแฮนด์เมด ลวดลายอาข่า

Text : Kritsana S. / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

	 “โดยส่วนตัวชอบเรื่องราวไทยๆ	 เพราะมองว่ามีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ	 

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สนใจคือ	 เรื่องราวของชนเผ่าในไทย	 และคิดว่าหากน�ามาอยู่ 

ในสังคมเมืองคงให้ความรู้สึกที่แตกต่างแต่แฝงไปด้วยความเท่	แต่ครั้นจะ

ท�าเส้ือผ้าชนเผ่าขายกเ็กรงว่า	จะไม่เวร์ิกเพราะคนเมอืงบางกลุม่ยงัรูส้กึเขนิ

ที่จะใส่	 ดังนั้น	 จึงเลือกท�ากระเป๋าเพราะเป็นไอเท็มท่ีทุกคนต้องใช้ทุกวัน	

อีกทั้งยังบ่งบอกถึงบุคลิกและรสนิยมของคนนั้นๆ	ได้”

	 ส�าหรับเอกลักษณ์ท่ีฐากรสร้างให้กับกระเป๋าแบรนด์	 Takorn	 คือ	 

1.	เป็นกระเป๋าแฮนด์เมด	100	เปอร์เซน็ต์	ตวักระเป๋าท�ามาจากผ้าฝ้ายทอมอืลาย 

เม็ดฝนโดยกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดนครพนม	 ซึ่งเหตุผลท่ีเลือกใช้ผ้าฝ้ายคือ	 มีความ

ทนทาน	ระบายอากาศได้ดี	และเพราะเป็นผ้าฝ้ายทอมือ	ต�าแหน่งลายเม็ดฝนจึงแตกต่างกันไป

ในแต่ละผนื	และ	2.	ลวดลายกระเป๋าได้แรงบนัดาลใจจากลวดลายบนเครือ่งแต่งกายของชนเผ่า

อาข่า	 โดยสร้างลายจากการน�าแผ่นหนังไมโครไฟเบอร์มาถักร่วมกับเครื่องถักนิตติ้ง	 แผ่นลาย 

ที่ได้จึงมีความแข็งแรงมาก	 เพราะเป็นโครงสร้างถักที่เส้นด้ายคล้องเป็นห่วงต่อกันไปเร่ือยๆ	

เทคนิคน้ีเป็นเทคนิคที่เขาคิดค้นขึ้นเอง	 และท�าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาเครื่องหนัง 

และรองเท้าจากโครงการ	Thailand	Innofashion	Awards	2016	(TIFA)	

	 อย่างไรก็ดี	 หลังการประกวดจบลง	 ฐากรบอกกับเราว่ามีคนถามถึงกระเป๋าหนังลวดลาย 

อาข่าที่ส่งเข้าประกวดค่อนข้างมาก	 แต่เพราะไม่อยากท�าร้ายสัตว์จึงเปลี่ยนมาใช้ผ้าฝ้ายแทน	

เพราะมีความแข็งแรงทนทานเหมอืนกนั	และน�า้หนกัเบากว่า	ซึง่ผลตอบรบัทีไ่ด้กเ็ป็นไปในทศิทาง

ที่ดี

	 “ลูกค้าของเรามีทั้งที่ตามมาจากงานประกวด	 และลูกค้าใหม่ที่เพิ่งรู้จักแบรนด์	 โดยทั้ง 

สองกลุ่มเป็นคนที่ชื่นชอบงานศิลปะและมีก�าลังซื้อ	เพราะกระเป๋า	TAKORN	เป็นงานแฮนด์เมด	

ราคาจงึค่อนข้างสูง	แต่อย่างไรกต็าม	ลกูค้าทีใ่ห้ความสนใจสินค้ากลบัเป็นคนต่างชาตมิากกว่า

คนไทย	ซึ่งผิดจากที่คาดไว้	 เพราะคาดหวังว่า	คนไทยจะให้ความสนใจมากกว่า	 เพราะเราน�า

เรื่องราวไทยๆ	มาสร้างสรรค์เป็นสินค้า”

	 ตอนนีก้ระเป๋า	TAKORN	มทีัง้แบบกระเป๋าถอื	กระเป๋าสะพายข้าง	และกระเป๋าเป้	ม	ี2	โทนสี

ให้เลือก	คอื	โทนสีด�าแดง	และโทนสดี�าขาว	และบางแบบสามารถเพิม่ความเก๋ให้กระเป๋าได้ง่ายๆ	

ด้วยการซือ้พูม่าห้อยตกแต่ง	ทัง้นีด้้วยความทีเ่ป็นกระเป๋าท�ามอื	ลกูค้าจงึต้องใช้เวลารอสกัหน่อย	

เพราะฐากรใส่ใจในทุกข้ันตอนการผลิตโดยเฉพาะขั้นตอนการทอผ้าซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ 

ระยะเวลาในการท�านานที่สุด

	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	 แม้ฐากรจะมั่นใจว่า	 สินค้าสามารถขายตัวเองได้	 เพราะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 

และมีความแปลกใหม่ในท้องตลาด	แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่มองข้ามเรื่องภาพ	Lookbook	เพราะ

ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างมาก	 และเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ลูกค้าน�ามาประกอบ

การตัดสินใจซื้อ	 ส�าหรับภาพ	 Lookbook	 ของแบรนด์	 TAKORN	 นั้นใช้นางแบบนายแบบ 

ที่เป็นชาวเอเชียทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์	 และสื่อให้เห็นว่า	 กระเป๋า	

TAKORN	แมตช์ได้ง่ายกับทุกชุดผ่านนางแบบนายแบบที่แต่งกายอย่างเรียบง่าย

	 ในส่วนของช่องทางจ�าหน่ายสินค้า	 ฐากรยังคงเน้นไปที่ช ่องทางออนไลน์เป็นหลัก	 

เพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและง่ายต่อการบอกต่อ	 ไม่เพียงเท่านี้	 เขายังมีความตั้งใจที่จะ 

ไปออกงาน	 BIG+BIH	 เพราะเห็นว่าจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางตลาดให้กับแบรนด์ได้	 เน่ืองจาก 

คนมาเดนิงานมหีลากหลายกลุม่และมกี�าลงัซือ้	อกีทัง้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์แบรนด์ให้ลกูค้า

ใหม่ได้รู้จัก

	 “แม้ในตอนน้ีสินค้าของเราจะได้รับการตอบรับที่ดี	 แต่เราก็ไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาตนเอง	

เพราะในตลาดกระเป๋ามแีบรนด์น้องใหม่เกิดขึน้ใหม่อยูเ่รือ่ยๆ	ดงันัน้	เพือ่ให้แบรนด์อยูใ่นตลาดนี้

ได้ในระยะยาว	เราจึงมีแผนที่จะเพิ่มสีสัน	และเทคนิค	รวมทัง้ใส่เรือ่งเทรนด์และความเป็นสตรที

เข้าไปเพือ่ขยายกลุม่ลกูค้าให้หลากหลายขึน้	โดยยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้”		

ถ้าพูดถึงชนเผ่าอาข่า สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือ 

เครื่องแต่งกายที่ออกแบบลวดลายเป็นรูปทรงเรขาคณิต 

มีการซ้อนกันของเส้นสี และลงสีสดๆ บนพื้นสีด�า 

จากเอกลักษณ์อันโดดเด่นนี้ ฐากร ถาวรโชติวงศ์ 

จึงเลือกน�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย

กระเป๋าแบรนด์ TAKORN

 tktakorn
 takorn_ 
 takorn_suan128@hotmail.com
 08-7551-0465
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	 “การที่เรามาท�า	 JUICEDR	 เป็นแรงบันดาลใจมาจากที่คุณแม่ป่วย 

เป็นมะเร็งที่ปอด	 และได้มีการผ่าตัดเอาเนื้อนั้นออก	 แต่คุณแม่ไม่ท�าคีโม	

ครอบครัวเราเลยพยายามดูแลเรื่องการใช้ชีวิตอาหารการกิน	เพราะเชื่อว่า

เราจะสามารถฟ้ืนฟรู่างกายให้มสีขุภาพดไีด้อย่างธรรมชาต	ิถ้ารบัประทาน

อย่างถูกต้อง	 คุณพ่อจะท�าน�้าผลไม้สกัดเย็นให้เราดื่มทุกวัน	 แต่การดื่ม 

น�า้ผลไม้สกดัเยน็เป็นยาขมมาก	เพราะคุณพ่อไม่ได้สนใจรสชาต	ิมผีกัผลไม้

อะไรในบ้านก็ใส่ลงไปหมดเลย	 มันก็จะเหม็นไม่อร่อย	 ซึ่งปรากฏว่าคุณแม่

สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพท�างานจนถึง	 3	 เดือนสุดท้าย	 มานาน	 9	 ปี	 

หลังจากนั้นเราจึงคิดว่าน่าจะลองเอามาท�าน�้าผลไม้สกัดเย็นขายเป็นดิลิเวอรี	 เพราะ

เห็นแล้วว่ามีประโยชน์จริงและเราก็มีเครื่องอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว”	ณัฐธิดา ลือชาพัฒนพร	 และ	

อรรถกร ไสยสมบัติ	ร่วมกันเล่าถึงที่มาของน�้าผักผลไม้สกัดเย็น	JUICEDR

	 อย่างไรก็ตาม	การเริ่มเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงก็ไม่เรื่องง่าย	ในเรื่องนี้	ณัฐธิดา

บอกว่า	 จริงๆ	 ตลาดน�้าผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพค่อนข้างกว้างมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	

ซึง่ส่วนใหญ่จะนยิมท�าตลาดในกลุ่มคนลดน�า้หนกั	แต่	JUICEDR	นอกจากจะมกีลุ่มลดน�า้หนกัแล้ว	

ยังมีกลุ่มเฮลตี้	 ส�าหรับฟื้นฟูคนป่วย	และดีท็อกซ์ล้างพิษออกจากร่างกาย	 โดยจะเน้นที่รสชาติ 

ที่อร่อยจริงๆ	และคุณภาพการจัดส่ง

	 “เราอยากท�าน�้าผลไม้ที่รสชาติอร่อย	เพราะถ้าไม่อร่อยมันจะเป็นเหมือนยาขม	บางแบรนด์

เป็นน�้าผักแบบผักมากๆ	 ซึ่งคนที่รักสุขภาพจริงๆ	 เท่านั้นถึงจะยอมดื่มได้	 แต่เรามองว่า	 ยังมี 

อีกหลายกลุ่มที่อยากดื่มอะไรอร่อยๆ	 โชคดีที่เราทั้งคู่ชอบท�าอาหาร	 เวลาที่เราท�าน�้าผลไม ้

สกัดเย็น	 จะลองชิมแล้วเราจะรู้ว่าสูตรนี้ขาดหวาน	 ขาดเปรี้ยว	 เราก็มาดูว่ามีผลไม้อะไรที่ให้ 

ความหวานบ้าง	หรอืให้ความเปรีย้วบ้าง	แล้วเรากเ็ตมิผลไม้นัน้	ดงันัน้	JUICEDR	จะเป็นน�า้ผลไม้

สกัดเยน็	100	เปอร์เซน็ต์	ไม่ใส่น�า้ตาล	ไม่ใส่เกลอื	ไม่ใช่สตูรส�าเร็จจากเมอืงนอก	อกีอย่างเราให้

ความส�าคญักบัการจดัส่ง	เราจะใส่กล่องโฟมทีบ่รรจุน�า้แขง็	เพือ่ให้น�า้ผลไม้อยู่	ณ	อณุหภมู	ิ4	องศา

ก่อนถึงมือลูกค้า	เพื่อจะได้ไม่สูญเสียคุณค่าสารอาหารต่างๆ	ระหว่างทาง”	

	 ขณะที่อรรถกรกล่าวเสริมว่า	 JUICEDR	 เป็นแบรนด์เดียวในขณะนี้ที่มีสมูทตี้	 ซึ่งเป็นการ 

น�าผักผลไม้มาปั่นให้เข้ากัน	โดยไม่ใส่น�้าแข็ง	 จึงได้ทั้งน�้าทั้งเนื้อและกากใยของผักผลไม ้

อย่างครบถ้วน	ที่ส�าคัญเพื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อ	JUICEDR	ได้ง่าย	จึงตั้งราคาไม่สูง

	 “JUICEDR	ไม่ได้เป็นออร์แกนกิเพือ่ให้คนสามารถจบัต้องได้มากขึน้	เราท�าตลาดต�า่ลงมานดิ 

โดยใส่องค์ความรู้เข้าไปว่าเราจะทดแทนสิ่งเหล่านั้นยังไง	เช่น	แม้เราจะไม่ใช่ออร์แกนิก	แต่เรา

เลือกท�าความสะอาดผักผลไม้ด้วยระบบโอโซนซึ่งล้างสารเคมีและเชื้อโรคที่ไม่สามารถล้างออก

ได้ด้วยน�้าเปล่า	 อะไรที่มีความเสี่ยงแล้วท�าให้คุณค่าสารอาหารหายไปเราต้องควบคุมให้ได้ 

มากทีสุ่ด	แล้วผมเป็นวศิวกรไฟฟ้า	จงึดไีซน์การผลติเอง	บางอย่างเรากเ็อามาประยกุต์ดดัแปลง	

ไม่ได้ซื้อส�าเร็จทุกอย่าง	 ท�าให้ลดต้นทุนได้มาก	 และท�าให้เราสามารถขายได้ในราคาเพียง	 

79	บาทเท่านั้น”

	 	ด้วยราคาทีไ่ม่สูงมาก	ท�าให้มยีอดออร์เดอร์เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	จงึท�าให้ท้ังคู่ต้องขยายก�าลงั

การผลิตเพิ่มมากขึ้น	โดยในฐานะวิศวกร	อรรถกรถึงกับลงมือสร้างนวัตกรรมเครื่องท�าน�้าผลไม้

สกัดเย็นขึ้นมาเอง	

	 “พอเราท�าไปเร่ือยๆ	เรามยีอดออร์เดอร์เยอะ	เรานัง่ท�าไม่ไหว	ถ้าเราไปหาเครือ่งใหญ่	ไปจ้างคน

ท�าต้นทนุก็จะสูง	ตอนนีเ้ลยพฒันาเครือ่งท�าน�า้ผลไม้สกดัเยน็ขึน้มาเอง	โดยได้ศึกษาถงึกระบวนการ

ท�าน�้าผลไม้สกัดเย็นว่ามีกระบวนการอะไรบ้าง	 ซึ่งหลักๆ	คือ	 เรื่องอุณหภูมิกับการโดนอากาศ	

เช่น	รอบหมุนต้องต�า่	ไม่หัน่ผลไม้ต้องใส่ทัง้ลกูเพือ่ให้สมัผสัออกซเิจนน้อยทีส่ดุ	ถ้าจะให้อณุหภมิู

ต�่าก็ต้องขยับเขยื้อนน้อยที่สุด	ฯลฯ”

	 เมื่อทุกอย่างลงตัว	 ทั้งคู่ก็พร้อมจะที่จะขยายตลาดก้าวสู่ร้านสุขภาพ	 และซูเปอร์มาร์เก็ต	 

ซึง่ด้วยเทรนด์น�า้ผลไม้สกดัเยน็ต่างประเทศท่ีมยีอดขายแซงน�า้ผลไม้ไปแล้วน้ัน	 ท�าให้ม่ันใจได้ว่า

ตลาดนี้ในเมืองไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างแน่นอน	

JUICEDR
ดื่ม...เพื่อสุขภาพ

Text : Ratchanee / Photo : Otto

เมื่อเทรนด์สุขภาพก�าลังมาแรง จึงไม่แปลกใจที่อาหารเพื่อสุขภาพ 

รวมถึงน�้าผลไม้สกัดเย็นจะกลายเป็นสินค้าฮอตฮิตไปด้วย  

จนมีผู้เล่นในตลาดมากมาย ดังนั้น การเป็นแบรนด์น้องใหม่ 

ที่พยายามแทรกเข้าไปในตลาดที่มีคู่แข่งมากหน้าหลายตา 

จึงต้องอาศัยการสร้างความแตกต่าง 

และราคามาเป็นจุดขาย 

 juicedr 
 @juicedrshop
 juicedrshop
 www.juicedrshop.com
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Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

ถอดรหัสความผิดพลาดทางการเงิน 

ที่ไม่ควรเกิดกับ SME

“ในแต่ละเดือน ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญอะไรบ้าง และเป็นเงินจ�านวนเท่าไร”

	 หากเราถอดรหัสค�าถามนี้ออกมาเป็นรายละเอียดท่ีชัดเจนไม่ได้	 ในอนาคตธุรกิจต้องมีปัญหาเรื่องการเงิน	 หรือการบัญชีไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน	 ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ	 จึงมักม ี

พื้นฐานด้านการเงินที่พิถีพิถัน	รอบคอบ	และมีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้เวลาที่ต้องน�ารายละเอียดค่าใช้จ่ายย้อนหลังในแต่ละเดือนมาพิจารณา	จะได้รู้ว่าหมดค่าใช้จ่ายไปกับส่วนใดบ้าง	

	 เพ่ือไม่ให้ผูป้ระกอบการต้องก้าวเท้าลงไปสูก่บัดกัทางการเงินทีม่องเหน็และมองไม่เห็น	Kevin	O’Leary	นักธรุกิจวัย	62	ปี	สัญชาตแิคนาดา	ผู้เชีย่วชาญด้านการเงนิ	ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ลงทุนรายการ	Shark	Tank	

ที่เป็นรายการ	Reality	Show	เกี่ยวกับการให้เงินทุนผู้ประกอบการอันโด่งดังทางช่อง	ABC	ของสหรัฐอเมริกา	ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิดพลาดทางการเงินที่ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงเอาไว้	ดังนี้

ซื้อของที่ไม่จ�ำเป็น

หรือไม่ได้ใช้

	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่	ซื้อของที่หรูดู

ดี	 มีราคาเกินความจ�าเป็นมาใช้ในการท�า

ธุรกิจ	คล้ายๆ	กับเวลาที่ผู้ชายหรือผู้หญิง

ซื้อรองเท้าและเสื้อผ้ามาจนเต็มตู้ไปหมด

น่ันแหละ	 ซึ่งในความจริงอาจมีเสื้อผ้าท่ี

เราใส่อยู่เป็นประจ�าเพียง	 20	 เปอร์เซ็นต์

เท่านั้น	ส่วนอีก	80	เปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็น

ค่าตกแต่งตู้เสื้อผ้ายังไงล่ะ	

	 แทนทีจ่ะซือ้ของท่ีจ�าเป็นบ้าง	ไม่จ�าเป็น

บ้างมา	 5	 อย่าง	 ให้เปลี่ยนเป็นการคิด

วิเคราะห์	 แล้วลงทุนในสิ่งจ�าเป ็นท่ีมี

คุณภาพสูง	 และอาจน�ามาใช้เป็นจุดแข็ง

หรือจุดเด่นให้กับสินค้าหรือกระบวนการ

ผลิตด้วย	 เฉกเช่นเดียวกับการซื้อเสื้อผ้า	

หากเสือ้ผ้าราคาตวัละ	99	บาท	คงคาดหวงั

เน้ือผ้าช้ันดีและความทนทานที่สูงได้ยาก	

การเลอืกซือ้เสือ้ผ้าท่ีเน้ือผ้าด	ีมีคุณภาพ	ดู

เป็นแฟชัน่ทีค่ลาสสกิ	จะท�าให้เราสามารถ

หยบิมาใส่ได้ในหลายๆ	โอกาส	หากเป็นใน

แง่ธรุกจิกเ็ปรยีบเสมือนการมองการณ์ไกล

ว่า	ควรใช้อะไรจึงจะคุ้มค่า	คุ้มทุน	และท�า

ก�าไรได้ดีที่สุด

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

ลงทุนในสิ่งจ�ำเป็นที่มีคุณภำพสูง 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

เข้ำสู่มำตรกำรรัดเข็มขัด

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

จดบันทึก

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

ไม่สมัครบัตรเครดิตหรือน�ำ 

บัตรเครดิตมำใช้ในกำรท�ำธุรกิจ

ควำมผิดพลำดที่ 1

ไม่ทรำบค่ำใช้จ่ำย

รำยเดือน

	 เป็นเรื่องที่น่าทึ่งทุกครั้งที่ผู ้ประกอบ

การตอบว่า	ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละ

เดือนมีอะไรบ้าง	 รวมแล้วประมาณก่ีบาท	

ลองนึกภาพชีวิตของเราดู	 ไม่ว่าเราจะ

เป็นโสด	แต่งงานแล้ว	หรืออยู่ร่วมกันเป็น

ครอบครัว	ไม่ว่าอย่างไรในแต่ละเดอืนเราก็

มีค่าใช้จ่ายทีต้่องควกักระเป๋าออกไปตลอด

ทุกวัน	 ดังนั้น	 หากไม่รู้ว่าต้องจ่ายเงินค่า

อะไรบ้าง	 จะบริหารจัดการเงินเดือนให้

พอใช้ตลอด	30	วันได้อย่างไร	จริงไหม

	 ง่ายๆ	เพียงใช้กระดาษและปากกาจด

บันทึกค่าใช้จ่ายและรายรับทุกอย่างที่เกิด

ขึน้	แม้มันจะฟังดงู่าย	และท�ายาก	แต่หาก

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีระเบียบ	 และ

เป็นระบบ	ก็ได้เวลาต้องท�าแล้ว	

ควำมผิดพลำดที่ 2

ใช้จ่ำย

เกินรำยรับ

	 ต่อเนื่องจากข้อ	 2	 หากเราไม่รู้ค่าใช้

จ่ายรายเดือน	 ก็มีโอกาสใช้จ่ายสูงเกินตัว	

จนเกินรายรับ	 กลายเป็นความเสี่ยงต่อ

เงินหมุนเวียนทางธุรกิจ	 กว่าจะรู้ตัวก็ต้อง

กู้เงินมาใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหารายจ่ายสูง

กว่ารายรับ	เรียกได้ว่ากระทบกนัเป็นลกูโซ่

เลยทีเดียว

	 จ�าไว้เสมอว่า	การท�าธุรกิจต้องมีระบบ	

มีวินัยด้านการเงิน	 ใช้จ่ายให้น้อย	 เพื่อให้

เกิดก�าไรสูงขึ้น	 มองเรื่องความคุ้มค่า	 คุ้ม

ทุน	 เช่น	 อุปกรณ์ที่ซื้อมาจะท�าอย่างไรให้

เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน	 (ROI)	 ได้

สูงที่สุด	 ไม่ใช่มีเงินก็ซ้ือไปโดยที่ไม่ได้คิด

หรือไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลย

ควำมผิดพลำดที่ 3

เป็นหนี้

บัตรเครดิต

	 บัตรเครดิตเปรียบเสมือนดาบสองคม	

หากใช้ให้ดี	 บริหารเงินหมุนเวียนในบัญชี

เป็น	ก็จะได้รับส่วนลดจากโปรโมชัน	และ	

Cash	Back	ของบัตรแต่ละประเภทคืนได้

ไม่ยาก	 แต่หากควบคุมการใช้จ่ายไม่เป็น	

บัตรเครดิตถือเป็นมหันตภัยอันร้ายแรง

ทางธุรกิจอันดับต้นๆ	 ของผู้ประกอบการ

เลยทเีดยีว	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการ 

ที่เพิ่งเริ่มต้นท�าธุรกิจมักจะใช้บัตรเครดิต

เข้ามาเป็นตัวช่วยเมื่อขาดสภาพคล่อง

 ผูป้ระกอบการรายเลก็หลายๆ	ราย	ไม่ต้อง 

มีบัตรเครดิตก็สามารถด�าเนินธุรกิจได้	 

ดังน้ัน	 ไม่ต้องเสียใจและพยายามมีบัตร

สร้างหนีเ้พือ่ให้ตวัเองดดูกีไ็ด้	เพราะถ้ามแีล้ว

ใช้ไม่ระวัง	 ใช้โดยไม่จ�าเป็นและฟุ่มเฟือย 

ผลลพัธ์ทีร้่ายแรงจะเข้ามาหาโดยไม่ทนัตัง้ตวั

	 ท้ังหมดนีเ้ป็นความผิดพลาดด้านการเงนิ	

รวมถึงแนวทางการป้องกันท่ีผู้ประกอบการ

มือใหม่ทั้งหลายไม่ควรมองข้าม		

ควำมผิดพลำดที่ 4
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	 ส�ำหรบัในปีนี้จำกที่มผีูส้นใจสมคัรเข้ำร่วมแข่งขนัในรอบคดัเลอืก

จ�ำนวนทั้งสิ้น	70	ทมี	จำก	17	ประเทศ	5	ทวปีทั่วโลก	ปรำกฏว่ำ

ทมีที่คว้ำรำงวลั	H.M.The	King’s	Award	ได้แก่	ทมี	PDvice	

จำกสถำบนับณัฑติฯ	ศศนิทร์	ขณะที่	ทมี	Swachh	Toilets	จำก	

S.P.Jain	of	Management	and	Research	อนิเดยี	ได้รบัรำงวลั	

H.R.H.	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn’s	Sustainability	

Award	 จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	

และ	ทมี	Smart	Toilet	Company	จำก	Queensland	University	

of	Technology	ออสเตรเลยี	ได้รบัรำงวลั	Houston	Technology	

Center-Asia	Innovation	Award	โดย	Houston	Technology	

Center	Asia	

	 ทั้งนี้	ทมีชนะเลศิ	PDvice	จำกสถำบนับณัฑติฯ	ศศนิทร์	นั้น	 

ได้น�ำเสนอเทคโนโลยีล่ำสุดส�ำหรับผู้ป่วยโรคพำร์กินสัน	 และ 

ผู้สูงอำยุทั่วโลกที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเซลล์ประสำทหลำกหลำย 

รูปแบบและระดบัควำมรุนแรง

	 “เครื่องมือนี้เกิดจำกกำรที่พวกเรำเล็งเห็นว่ำ	 กำรพัฒนำ

เทคโนโลยทีำงกำรแพทย์ก�ำลงัเตบิโต	ประกอบกบักำรเข้ำสูย่คุสงัคม

ผู้สูงอำยุ	 ฉะนั้นเครื่องมือนี้จึงเข้ำมำในจังหวะที่เหมำะสม	 และมี

ควำมต้องกำรทำงกำรตลำดจรงิๆ	โดยเครื่องมอืนี้จะใช้ส�ำหรบัตรวจ

โรคพำร์กนิสนัและอำกำรสั่นต่ำงๆ	เพยีงสวมใส่ที่ข้อมอืกจ็ะสำมำรถ

ตรวจจับคลื่นกำรสั่นของร่ำงกำย	 แล้วส่งไปประมวลว่ำเป็นโรค

พำร์กนิสนัหรอืโรคสั่นอื่นๆ	หรอืไม่	โดยขณะนี้ก�ำลงัอยู่ในขั้นตอน 

สุดท้ำยของกำรพัฒนำดีไซน์	 และคำดว่ำภำยในปีนี้จะสำมำรถ 

เปิดตวัในประเทศไทย	ด้วยรำคำประมำณ	35,000	บำท”	

	 ด้วยควำมโดดเด่นของเครื่องมอืนี้ที่มี	Value	Proposition	มี

ควำมต้องกำรในตลำด	และด้วยคณุลกัษณะที่สำมำรถท�ำได้จรงิ	มี

ควำมแม่นย�ำ	รำคำไม่แพง	ซึ่งสำมำรถน�ำมำทดแทนกำรตรวจโดย	

MRI	ที่จะต้องรอควิและมคี่ำใช้จ่ำยที่สูงได้	นอกจำกนี้	กำรมแีผน

ธุรกิจที่ชัดเจน	 มีกำรประมำณกำรรำยได้ในอนำคตซึ่งไม่ได้เป็น 

รำยได้จำกกำรขำยเพียงอย่ำงเดียว	 แต่เป็นรำยได้ด้ำนกำรบริกำร

อย่ำงต่อเนื่องด้วย	 จึงท�ำให้ทีม	 PDvice	 ชนะใจคณะกรรมกำร

ได้รับรำงวัลพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล

อดุลยเดช	ไปครอง

	 ขณะที่ทมี	Swachh	Toilets	จำก	S.P.Jain	of	Management	

and	Research	ประเทศอนิเดยี	ซึ่งได้รบัรำงวลั	H.R.H.	Princess	

Maha	Chakri	Sirindhorn’s	Sustainability	Award	ซึ่งมอบให้กบั

ทมีที่ชนะเลศิในด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนืนั้น	อธบิำยถงึ	Swachh	

Toilets	ว่ำคอืบรกิำรแอพพลเิคชนัออนไลน์ที่รวบรวมแหล่งห้องน�้ำ

ที่ได้มำตรฐำนควำมสะอำดในอินเดีย	 ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถ 

เริ่มต้นธรุกจิห้องน�้ำโดยใช้ชื่อแบรนด์	Swachh	Toilets	ด้วยระบบ

แฟรนไชส์	 ส่วนผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำห้องน�้ำสะอำดในบริเวณ

ใกล้เคยีงได้โดยระบุต�ำแหน่ง	GPS	และสำมำรถท�ำกำรจองล่วงหน้ำ

ได้เพื่อไม่ต้องเข้ำควิ	

	 “Swachh	 Toilets	 ถูกออกแบบมำเพื่อส่งเสริมสุขอนำมัย 

และคุณภำพชีวิตของชำวอินเดีย	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของ 

นำยกรัฐมนตรีอินเดีย	 เนื่องจำกชำวอินเดียส่วนหนึ่งยังคงขับถ่ำย 

ในสถำนที่สำธำรณะเปิด	 ท�ำให้เกิดปัญหำตำมมำ	 เช่น	 กลิ่นและ

ควำมสกปรก	 ขณะที่ที่พักอำศัยของชำวอินเดียบำงส่วนก็ไม่มี

	 ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติแห่งเดียวในประเทศไทย	 

The	mai	Bangkok	Business	Challenge®	@	Sasin	2017	ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ภายใต้แนวคิด	“การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์

แห่งความส�าเร็จเพื่อธุรกิจที่ย่ังยืน”	ซึ่งตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ร่วมกับสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

ทีมศศินทร์	คว้ารางวัลชนะเลิศ
The mai Bangkok Business Challenge

®
 @ Sasin

ห้องน�้ำ	ดงันั้น	พวกเขำจงึไม่มทีำงเลอืกที่จะต้องขบัถ่ำยในที่สำธำรณะเปิด	ซึ่งด้วย	Swachh	

Toilets	จะช่วยให้ชำวอนิเดยีได้ใช้ห้องน�้ำสะอำด	ที่มคี่ำบรกิำรเพยีง	5	รูปี	หรอืประมำณ	

2.50	บำท	ซึ่งถอืว่ำถูกมำกได้”

	 ส�ำหรบัทมีที่มนีวตักรรมโดดเด่น	Smart	Toilet	Company	จนได้รบัรำงวลั	Houston	

Technology	Center-Asia	 Innovation	Award	นั้น	 เป็นธุรกจิที่มนีวตักรรมที่มฐีำน 

ในประเทศออสเตรเลยี	ซึ่งได้พฒันำ	Smart	Toilet	ขึ้นมำเพื่อเฝ้ำตดิตำมสขุภำพ	โดยผนวก

อปุกรณ์กำรแพทย์ที่ใช้เซน็เซอร์เข้ำกบัซอฟต์แวร์เกบ็ฐำนข้อมลูด้ำนสขุภำพที่เป็นลขิสทิธิ์ของ

บรษิทั	ท�ำให้สำมำรถตดิตำมตรวจสอบสุขภำพด้ำนต่ำงๆ	ได้จำกระยะไกล	เช่น	กำรตรวจ

เบำหวำนจำกปัสสำวะที่บ้ำน	เป็นต้น

	 “Smart	 Toilet	 เริ่มต้นจำกกำรเป็นเพียงโปรเจกต์เพื่อกำรศึกษำ	 ซึ่งเรำได้พูดคุยกับ

หมอและผู้เชี่ยวชำญเพื่อหำควำมต้องกำรที่แท้จริง	 และพัฒนำมำสู่เครื่องมือตรวจสอบ

สุขภำพชนิดหนึ่งที่เรำออกแบบมำส�ำหรับผู้มีข้อจ�ำกัดทำงร่ำงกำย	 เช่น	 ผู้ป่วยหรือผู้เป็น

โรคอ้วน	 จดุประสงค์หลกัของอปุกรณ์ชนดินี้เพื่อแบ่งเบำภำระของโรงพยำบำล	 และอ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย	 จำกที่เรำได้เข้ำแข่งขันและได้รับรำงวัลในครั้งนี้	 ได้รับค�ำแนะน�ำ 

ที่ดจีำกคณะกรรมกำรหลำยอย่ำง	ซึ่งเรำจะน�ำค�ำแนะน�ำเหล่ำนั้นกลบัออสเตรเลยีเพื่อพฒันำ

ผลติภณัฑ์นี้ต่อไปในเชงิพำณชิย์”
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Text : Kritsana S.

การน�าเสนอแบรนด์ผ่านวิดีโอได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมา และในปีนี้มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เพราะวิดีโอช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อได้ง่าย 

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า 64 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชมวิดีโอมีแนวโน้มตัดสินใจซื้อสินค้าหลังชมวิดีโอจบ วิดีโอช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียได้ 80 เปอร์เซ็นต์ 

และหากแนบวิดีโอไปในอีเมลการตลาด ผู้ได้รับอีเมลมีแนวโน้มคลิกวิดีโอ 200-300 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ชมจะชมวิดีโอจนจบก็ต่อเมื่อวิดีโอมีความสวยงาม 

เนื้อหาแปลกใหม่ น่าสนใจ และ 5 เครื่องมือต่อไปนี้จะเข้ามาช่วยให้วิดีโอของแบรนด์มีความน่าสนใจมากขึ้น

	 11STREET	คอื	ตลาดสนิค้าออนไลน์เบอรห์นึง่จากเกาหลีใตท้ี่เขา้มามอบประสบการณ์ช้อปสดุพเิศษ

ให้นกัช้อปชาวไทย	โดยตลาดนีม้ร้ีานค้ามากถงึ	9,000	ร้าน	และมีสนิค้าและบรกิารให้ช้อปกว่า	3	ล้านชิน้	

โดย	 90	 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนสินค้ามาจากผู้ขายชาวไทย	 และ	 10	 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมาจากผู้ขาย 

ต่างชาต	ิเช่น	เกาหลี	จีน	ยโุรป	และสหรฐัฯ	

	 จุดเด่นที่ท�าให้	11STREET	มีสมาชิกชาวไทยกว่า	150,000	ราย	คือ	1.	มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย	

เช่น	เครื่องแต่งกาย	สุขภาพและความงาม	ของใช้ในบ้าน	และเครื่องใช้ไฟฟ้า	เป็นต้น	2.	ราคาสมเหตุ

สมผลกับคุณภาพสินค้า	3.	มีโปรโมชันดึงดูดใจอย่าง	Shocking	Deals	4.	ช�าระเงินได้หลายช่องทาง	 

เช่น	 ช�าระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต	 เก็บเงินปลายทาง	 Rabbit	 LINE	 Pay	 และบริการเงินผ่อน	 

และ	5.	ยกเลิก	เปลี่ยน	และคืนสินค้าได้

	 มีสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ขายอย่าง	 11STREET	 CAMPUS	 พื้นท่ีฝึกอบรมและจัดสัมมนาเก่ียวกับธุรกิจ 

ของผู้ขายสินค้าใน	11STREET	โดยผู้ขายทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

WHAT DO YOU KNOW ABOUT 

“11STREET”

KizOA 
	 มีฟีเจอร์ส�าหรับสร้างวิดีโอมากมายให้ใช้	 มี	 Templates	 

ให้เลือกกว่าสิบรูปแบบ	เพิ่มภาพเคลื่อนไหว	ข้อความ	ข้อความ

เคลือ่นไหว	และภาพ	GIFs	ในวดิโีอได้	ทัง้นี	้แม้วตัถปุระสงค์หลกั

ของ	 Kizoa	 คือ	 สร้างวิดีโอส�าหรับการใช้งานส่วนบุคคล	 

แต่นักการตลาดสามารถใช้	 Kizoa	 สร้างวิดีโอส�าหรับโพสต์บน 

โซเชียลฯ	และช่องทางการตลาดอื่นๆ	ได้

BiTEABlE
 

	 สร้างได้ท้ัง	 Video	 Infographic	 วิดีโอน�าเสนอ	 สไลด์โชว	์

วดิโีอโฆษณา	และ	Logo	Animations	มภีาพเคลือ่นไหว	ภาพนิ่ง	

วิดีโอ	 Live	 Action	 คลิปเพลง	 และ	 Templates	 ให้เลือก 

หลายร้อยรูปแบบ	สามารถเพิ่มเนื้อหาของตนเอง	เช่น	ข้อความ	

ภาพ	สี	และเสียงได้ตามต้องการ		

WiDEO 
	 แม้ไม่เคยออกแบบวิดีโอมาก่อนก็สามารถใช้งานเครื่องมือ 

นี้ได้	 เพราะมีขั้นตอนการใช้งานง่ายสุดๆ	 เพียงลากและจัดวาง

กราฟิกที่จะใช้ลงในวิดีโอที่สร้างเท่านั้น

ANimOTO 
	 สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และสมาร์ตโฟน	 โดย 

ในหนึ่งวิดีโอและหนึ่งสไลด์โชว์ที่สร้างผ่าน	 Animoto	 สามารถ 

เพิ่มภาพ	วิดีโอ	และข้อความได้ตามต้องการ	และยังบันทึกเสียง

ลงในวิดีโอได้อีกด้วย

RENDRFX  

	 เครื่องมือสร้างวิดีโอ	 เช่น	 โฆษณาวิดีโอ	 วิดีโอส�าหรับโพสต์

บนเว็บไซต์และโซเชียลฯ	 วิดีโอส่งเสริมการขาย	 และสไลด์โชว	์

เป็นต้น	มี	Motion	Graphics	Templates	ให้เลือกใช้มากกว่า	

350	รูปแบบ	และ	RendrFX	ยังจับมือกับ	Videoblock	เว็บไซต์	

Stock	Media	Files	เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้วิดีโอ	ภาพถ่าย	กราฟิก	

และเสียงต่างๆ	ได้ฟรีๆ	โดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์

วิธีสร้างความน่าสนใจให้วิดีโอ

•	 วิดีโอที่มีเนื้อหาสดใหม่และทันกระแส 
	 ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้มาก
•	 ผู้ชมมีความไว้วางใจในวิดีโอที่มีการรับรอง
•	 ภาพเบื้องหลังการถ่ายท�าวิดีโอสร้างความ 
	 จงรักภักดี	และความผูกพันให้เกิดกับผู้ชมได้
•	 เล่าเรือ่งราวของแบรนด์ผ่านวิดโีอความยาวสัน้ๆ
•	 เปิดตัวสินค้าใหม่ผ่านวิดีโอ

ช่วยแบรนด์สร้างสรรค์วิดีโอ
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Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

  น่ันคือค�ำบอกเล่ำจำกปำกของ ธีรนันท์ ศรีหงส์ ในฐำนะ

กรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) และ

ประธำน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ที่ได้พูดถึง

กำรมำของดิจิทัลซ่ึงน�ำมำสู ่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกมำย  

โดยเฉพำะธุรกิจที่เป็นตัวกลำงอย่ำงเช่นธนำคำร ที่ก�ำลังจะได้รับ

ผลกระทบโดยตรงกับกำรเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

 
ความท้าทายโลกดิจิทัลแบงกิ้ง

 “ธนำคำรเองก�ำลงัอยูใ่นสถำนกำรณ์ทีค่่อนข้ำงล�ำบำก ยกตวัอย่ำง

คนใช้บริกำรอูเบอร์ พอไปถึงจุดหมำยเรำเดินออกจำกรถเลย  

ถำมว่ำเพย์เมนต์อยู ่ตรงไหน มันตัดบัตรเครดิตทันทีเดี๋ยวนั้น  

อย่ำงเก่งเรำกไ็ด้ SMS จำกแบงก์ว่ำเงินถกูตัดแล้ว หรือ อเมซอน โก

กเ็หมอืนกนั เดนิไปถงึหยบิของแล้วเดนิออกไปเลย ถำมว่ำเพย์เมนต์

อยู่ตรงไหน ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนจะจ่ำยเงินด้วยบัตรเครดิตต้องหยิบ

กระเป๋ำมำอย่ำงน้อยก็ได้เลอืกว่ำจะใช้บตัรเครดิตแบรนด์ไหน เดีย๋วนี้

ไม่มีแล้ว สิ่งนี้ท�ำให้เรำคิดว่ำต่อไปในอนำคตถ้ำไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวเองไม่รอด” ธีรนันท์กล่ำวเช่นนั้น 

 ทัง้นี ้ดจิทิลัจะน�ำมำสูก่ำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมำกมำย โดยในส่วน

ของธุรกิจบริกำรทำงกำรเงินจะเห็นว่ำ ฟินเทคเริ่มเข้ำมำท�ำธุรกิจ

แทนที่ธนำคำร ซึ่งธีรนันท์อธิบำยว่ำ เป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์

กำรใช้บริกำรทำงกำรเงินท่ีแตกต่ำง เพรำะว่ำ Startup มีวิธีคิด 

ที่ต่ำงไปจำกธนำคำรกล่ำวคือ สร้ำงสิ่งที่คนอยำกจะใช้แล้วมีวิธี

กำรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรสร้ำงนวัตกรรม

โดยกำรเรียนรู้  

 ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ ดิจิทัลท�ำให้กรอบของกำรท�ำธุรกิจ 

หำยไป ธนำคำรก�ำลังเจอควำมหลำกหลำย ซึ่งไม่ใช่ธนำคำรสู้กับ

ธนำคำรที่แข่งกันที่แบรนด์ กำรบริกำร แต่เป็นคู่แข่งที่ไม่รู้จัก เช่น 

อ-ีคอมเมร์ิซอยูด่ีๆ  ก็ลุกข้ึนมำท�ำบริกำรทำงกำรเงนิ หรือโทรศัพท์

มือถือก็เข้ำมำท�ำบริกำรทำงกำรเงินได้ 

 ถ้ำอย่ำงนั้นถำมว่ำ แล้วธนำคำรกลัวไหม? ธีรนันท์ตอบว่ำ

 “ตอนเริ่มต้นที่เรำเจอกระแสนี้ เรำก็เหมือนกับทุกคนคือ กลัว 

แค่คู่แข่งคือใครก็ตอบไม่ได้แล้ว แต่วิธีกำรของเรำคือ กลัวก็ต้อง

ไปหำข้อมูล ท�ำควำมเข้ำใจกับมัน แล้วก็เริ่มเห็นแนวทำงคร่ำวๆ 

เรำต้องเปลีย่น ต้องมจีดุทีส่ร้ำงสนำมทดลองของเรำเอง เรำเปลีย่น

ตรงที่หน่วยไอทีก่อนเพื่อจะได้ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว จึงมีกำร 

ดึงเอำ KBTG ออกมำเป็นสนำมทดลองกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ในรูปแบบใหม่”

KBTG ทัพใหม่สู้เทคโนโลยี 

 ทัง้นีท้ัง้นัน้ ธรีนนัท์กล่ำวเพิม่เติมว่ำ ถ้ำจะสร้ำงนวตักรรมแข่งกบั 

Startup ก็จะไม่สำมำรถแข่งขันได้ทัน เพรำะอย่ำงที่ทรำบกันว่ำ 

ฟินเทคนั้นมีจ�ำนวนมำก และทุกคนก�ำลังสร้ำงส่ิงที่แตกต่ำง ซึ่ง

เปรยีบเสมอืนมกีองทพัทีใ่ช้อำวธุแตกต่ำงกันเตม็ไปหมด นอกจำกนี้ 

เมื่อไล่ดูโดยละเอียดยังพบอีกว่ำ คู่แข่งไม่ได้มีเฉพำะกลุ่มเล็กๆ 

เท่ำน้ัน แต่ยงัมกีลุ่มทีใ่หญ่ท่ีน่ำกลัว เช่น ธรุกิจอ-ีคอมเมิร์ซ โซเชยีล

เน็ตเวิร์ก แชตรูม ที่กระโดดเข้ำมำในธุรกิจบริกำรทำงกำรเงิน 

 “สุดท้ำยเลยสรุปว่ำ ฟินเทคที่เกิดข้ึนมีประโยชน์ใช่ไหม ก็ใช่ 

เรำยืนขวำงพยำยำมไม่แข่งขันคงไม่ได้ ประกำรที่สองคู่แข่งจริงๆ 

คอืพวกนีห้รือคนใหญ่ สรุปคอืคนใหญ่ๆ ซ่ึงถ้ำจะแข่งกับคนใหญ่ๆ 

แล้วจะแข่งด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้คนตัวเล็กมำช่วยแข่ง ฉะนั้น

นีเ่ป็นจุดเปลีย่นควำมคิด จำกมองฟินเทคด้วยสำยตำท่ีกลัว เรำต้อง

เทร์ินส่ิงทีน่่ำกลัวนีเ้ป็นเพือ่นให้ได้ แล้วเรำจะกลำยเป็นคนที่มีอำวุธ

หลำกหลำย” 

 ด้วยเหตนุี ้KBTG จงึเป็นกลจักรทีส่�ำคญัในกำรจะกระโดดเข้ำไป

หำโลกดิจิทัล ซึ่งที่นี่จะเป็นกำรรวมคนที่ท�ำงำนด้ำนสำยไอทีของ

ธนำคำรกสกิรไทย เป็นสนำมในกำรทดลองอะไรใหม่ๆ ท้ังกำรเป็น

พันธมิตรกับฟินเทค และกำรสร้ำงนวัตกรรมรูปแบบต่ำงๆ

 “ดูว่ำใครมีเทคโนโลยีโซลูชั่นที่น่ำสนใจที่เรำควรจะไปท�ำงำน

ใกล้ชิด เพรำะว่ำในโลกกำรท�ำงำนแบบใหม่ ไม่ใช่กำรซือ้โปรแกรม

มำใช้ แต่เป็นกำรพัฒนำไปด้วยกัน ฟินเทคมีนวัตกรรม มีวิธีกำร

มองตลำดแบบใหม่ เข้ำถึงตลำด Millennials มีควำมคล่องตัว 

ธนำคำรมแีบรนด์ มฐีำนลกูค้ำ มีควำมรู้เรือ่งแบงกิง้ดมีำก ซึง่ฟินเทค

ต้องใช้เวลำนำนในกำรสร้ำงชือ่เสียง ควำมน่ำเชือ่ถือ แล้วส่วนใหญ่

ตำยตั้งแต่ช่วงแรก ถ้ำเอำตรำของเรำแปะเข้ำไปอยู่ข้ำงๆ เขำ  

บอกนีค่อืพนัธมติรธนำคำรกสกิรไทย ควำมน่ำเชือ่ถอืมำทนัท ีฉะนัน้

สิ่งที่เขำขำดเรำก็มี สิ่งที่เรำขำดเขำก็มี” 

 ทีส่�ำคญัยงัมกีองทนุอกีพนัล้ำนบำท ซึง่ธรีนันท์บอกว่ำ กองทนุนี้

ไม่ได้มุง่หวงัว่ำจะต้องสร้ำงผลตอบแทนทำงกำรเงนิกลบัมำ แต่สิง่

ท่ีต้องกำรคอืเทคโนโลย ีพนัธมิตรทำงธรุกจิ ฉะนัน้กำรเลอืกลงทุน

ใน Startup จงึต้องสอดคล้องกับกลยทุธ์ของธนำคำร ดงัเช่นล่ำสดุ

ได้ตดัสนิใจลงทนุ Startup ทีเ่ก่ียวข้องกบั SME ซึง่ธนำคำรกสกิรไทย

มีฐำนลูกค้ำใหญ่สุด

 “เมื่อเขำให้บริกำรเกี่ยวกับ SME เรำรู้สึกว่ำฐำนลูกค้ำเขำกับ

ฐำนลูกค้ำเรำเป็นฐำนลูกค้ำเดียวกัน ถ้ำเรำสำมำรถที่จะจับมือ 

กบัเขำได้อย่ำงเข้มแขง็ คอืจับมอืเป็นพนัธมติรกนักจ็ะได้ระดบัหนึง่ 

แต่ถ้ำเรำเป็น Equity Partner ด้วยกนั เชือ่ว่ำกำรท�ำงำนจะเข้มแข็ง

มำกขึ้น ใกล้ชิดมำกขึ้น เรำลงทุนในบริษัทที่เรำคิดว่ำก�ำลังจะให้

ผลทำงธุรกิจในระยะยำว ไม่ได้มองว่ำบริษัทนี้จะรวยในอีก 5 ปี 

ส�ำหรับปีนี้เรำคิดว่ำจะลงทุน 250-300 ล้ำนบำท” ธีรนันท์กล่ำว 

ในตอนท้ำย  

ธีรนันท์ ศรีหงส์

ภารกิจขับเคล่ือน KBTG 

ในโลกดิจิทัลแบงก้ิง

“เป็นน�้ำที่ไหลทำงเดียวแล้วไม่มีวันกลับ 

อยู่ที่ว่ำเรำจะเกำะกระแสน�้ำนั้นไปได้หรือเปล่ำ 

แต่กำรเกำะกระแสน�้ำนั้นยำกมำก เพรำะกระแสน�้ำหนนี้

ไม่เหมือนกับกระแสน�้ำแบบเดิมๆ มันเร็วกว่ำ แรงกว่ำ 

คนที่เข้ำมำแข่งขันเป็นคนละพวก ใช้วิธีกำรที่แตกต่ำง

ซึ่งเรำไม่รู้จักคุ้นเคย”
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Text : Kritsana S.

เมื่อพูดถึง POEM แบรนด์เสื้อผ้าไทยที่เน้นความเรียบหรูและร่วมสมัยของ ชวนล ไคสิริ เราเชื่อไม่น้อยว่าสาวๆ คงรู้จักเป็นอย่างดี 

เพราะ POEM อยู่คู่กับสาวไทยมานานกว่า 10 ปี โดยแบรนด์นี้มีบริการพิเศษส�าหรับลูกค้า Private POEM อย่างการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบ Made to Order 

และที่มาของแรงบันดาลใจที่ชวนลใช้สร้างสรรค์คอลเลกชั่นต่างๆ ก็มาจาก 5 สิ่งต่อไปนี้

Foods & Drinks

	 “ผมชอบรับประทานของทอดมาก	 ไม่ว่าจะเป็นของทอด 

ของประเทศไหนกร็บัประทานได้หมด	และราเมนญีปุ่น่กเ็ป็นอกีหนึง่

เมนูโปรด	 ผมชอบราเมนข้อสอบ	Ichiran	 Ramen	ที่สุด	 เพราะ

รสชาตอิร่อยถกูปาก	และตอนนีย้งัชอบดืม่เครือ่งดืม่	Cold	Pressed	

Juice	ทีช่ือ่	หตูาสว่าง	ของร้าน	Post	it	Juice	เพราะดืม่แล้วท�าให้ 

รู้สึกสดชื่น	 และชอบรับประทานเครปชาไทยของ	O’s	 Coffee 

เพราะมรีสชาตหิวานน้อย	หอมกลิน่ชาไทย	และแป้งเครปมคีวามนุม่”

Entertainment & Culture

	 “สมยัเดก็ผมชอบการ์ตนูเรือ่ง	Saint	Seiya	มาก	โดยสิง่ทีช่อบ

ที่สุดคือ	 การแต่งกายของทุกตัวละครท่ีตั้งแต่ภาคแรกเป็น 

คอนเซปต์ชุดเกราะ	Gladiator	แบบเรยีบง่าย	จนในภาคต่อๆ	มา

มีวิวัฒนาการของชุดเกราะ	Silver	 Clothes	ที่อลังการมากขึ้น	 

คร้ังหนึง่ผมเคยน�า	Saint	Seya	มาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบ 

Ready	 To	 Wear	 Collection	ของ	POEM	 ส่วนภาพยนตร ์

ที่ประทับใจ	 ผมชอบเรื่อง	Hero	ของ	 จางอี้โหม่ว	 เพราะเป็น

ภาพยนตร์ที่เป็นบทสรุปเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ท่ีลดทอน

ส่วนเกินของหนังจีนก�าลังภายในทุกเรื่องออกทั้งหมด	เรื่อง	 

Doraemon	 Stand	 by	 Me	และเรื่อง	Tomorrowland	ของ 

Walt	 Disney	ทั้งสองเรื่องนี้ให้ความรู้สึกว่า	Technology	 CG 

ที่ล�้าสมัยไม่ได้ท�าลายที่ว ่างส�าหรับจินตนาการของคนดูเลย	 

แม้แต่น้อย	 และผมยังชอบ	Dita	 von	 Teese	เธอเป็นผู้รู้จริง 

ในเรื่อง	Vintage	และสามารถน�าความรู ้น้ันมาสร้างลุคใหม่ 

ได้อย่างร่วมสมัยและน่าสนใจ”

Personal Obsessions

 

	 “ที่บ้านเลี้ยงแมวด�าสองตัวชื่อ	แมงมุม	กับ	นกน้อย	หลายคน

อาจคิดว่าแมวด�ามีความน่ากลัว	 แต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยง 

ที่น�าโชคมาให้เจ้าของ	 และเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีโอกาสได้ชม

ภาพถ่ายปลากดัของ	วศิรตุ	องัคทะวานชิ	ในนทิรรศการลลีาในวาร	ี

จึงท�าให้เกิดความหลงใหลในปลาชนิดนี้	 ผมชอบปลากัดตรงท่ี 

ต้องเลี้ยงหนึ่งตัวต่อหนึ่งโถ	ห้ามให้มองเห็นกัน	และเพราะปลากัด

ชอบอยู่ในน�้านิ่ง	 ผมจึงชอบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอแบบ	Slow	

Motion	ซึ่งเมื่อเปิดดูซ�้าๆ	 ก็ท�าให้รู้สึกว่า	 ความช้าช่างเป็นสิ่งที่

สวยงามเหลือเกิน	นอกจากนี	้ผมยงัชืน่ชอบ	จนู-สาวติร	ีโรจนพฤกษ์	

เธอเป็นผู้หญิงเก่งที่มีความอ่อนหวาน	 มีสไตล์เฉพาะตัวที่ชัดเจน	 

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง	และไม่ค่อยตามเทรนด์แฟชั่นใดๆ”

ชวนล ไคสิริ 
กับ 5 สิ่งสร้างสรรค์ “POEM”

Destinations

	 “เวลาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นผมชอบเดิน	Depachika	(แผนก

อาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตบนชั้นใต้ดินตามห้าง)	เพราะมีอาหาร	

ขนม	 และของฝากให้เลือกมากมาย	 อีกท้ังยังมีความใฝ่ฝัน 

ที่จะไป	Depachika	ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น	 ซึ่งตั้งอยู่ในสถานี	JR	

Tennoji	ที่	Osaka	ไม่เพียงเท่านี้	ด้วยความที่ชอบถ่ายรูปดอกไม้

จึงอยากไป	Kawachi	 Fuji	 Garden	 เพราะมีอุโมงค์ดอก 

Wisteria	ที่สวยที่สุด	 และชอบเทศกาลดอกโบตั๋น	Japanese	

Peony	ที่จัดในช่วงกลางเดือนเมษายนท่ี	Ueno	 Park	ส่วน 

Kichijoji	ก็เป็นอีกหน่ึงย่านในฝัน	 เพราะมีท้ังสวนดอกซากุระ	 

เรือเป็ด	 คาเฟ่แมว	 ร้านขายของเก๋ๆ	 และอื่นๆ	 อีกมากที่ท�าให้

อยากกลับไปอีกครั้ง”

Fashion

	 “ผมเห็นด้วยกับประโยคของ	Mr.Christian	 Louboutin	

เจ้าของ	Christian	 Louboutin	 แบรนด์รองเท้าชื่อดังระดับโลก	

ที่ว่ารองเท้าที่สวยจะต้องใส่ไม่สบาย	 ซึ่งก็เหมือนกับชุดของ	

POEM	หลายๆ	ชุดที่ลูกค้าทุกคนพูดเหมือนกันว่า	ใส่ไม่สบาย	

แต่ใส่แล้วมัน่ใจมาก	ผมชอบ	สมชาย	แก้วทอง	เจ้าของแบรนด์	 

Kai	Boutique	เขาเป็นผู้ยกระดับอาชีพช่างเสื้อให้เป็นที่ยอมรับ

ในวงสังคมชั้นสูงและเป็นดีไซเนอร์ไทยเพียงไม่ก่ีคนท่ีคุณแม่ 

ของผมยกย่องนับถือ	 นอกจากนี้	 Mr.Pearl	 Corsetry	ยังเป็น 

ต้นแบบให ้ผมหันมาศึกษาวิธีท�าแพตเทิร ์นและตัดเย็บ	 

Corset	ให้ลกูค้า	Private	 POEM	 โดยสิง่ทีย่ากท่ีสดุในการท�า	 

Corset	ให้ลูกค้า	 คือ	 ทัศนคติของผู้ใส่ที่ต้องการความสบาย 

ในการใส่	แต่ในความเป็นจริง	มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย”
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บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ พัดลมไอเย็น Masterkool

พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โอคุสโน่ ฟู้ด จ�ากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

Okusno คางกุ้งทอดกรอบ

สุรีรัตน์ ศรีพรหมค�า 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เจคิว ฟู้ดส์ จ�ากัด เจ้าของกิจการ  

เจคิวปูม้านึ่ง

สุรชัย ชาญอนุเดช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ากัด  

เจ้าของแฟรนไชส์ ซานตาเฟ่ สเต๊ก

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 

กรรมการผู้จัดการ  

J.M.Cuisine ร้านอาหารชื่อดังแห่ง 

จังหวัดเพชรบุรี

ทรงพล ชัญมาตรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน)



Happy mind

Text : Morning Dew

HealtHy Body

Text : น�้ำค้ำง

	 เชื่อหรือไม่ว่า	 “หนังสือ”	 เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยยกระดับจิตใจได้	 

ในวงการจิตวิทยาเขาจะมี	 Bibliotherapy	 หรือบรรณบ�าบัด/วรรณกรรม

บ�าบดั	ซึง่คอืการใช้หนงัสอืบ�าบัดสภาพจติโดยใช้หนงัสอืเป็นสือ่ในการเสรมิ

สร้างจินตนาการและความคิด	 หนังสือที่น�ามาใช้ก็เป็นหนังสือสร้าง 

ความจรรโลงใจ	อ่านแล้วท�าให้เกดิความหวงั	ท�าให้เบกิบาน	และจดุประกาย

ให้ผู้อ่านได้คิดเกี่ยวกับตัวเอง	

	 หนังสือนอกจากจะช่วยด้านจิตบ�าบัด	 การอ่านหนังสือยังน�ามาซึ่ง

ประโยชน์ที่ผู้คนมองข้าม	เช่น

หนังสือกระตุ้นการท�างานของสมอง 

	 ป้องกันโรคอัลไซเมอร์	 โรคสมองเสื่อมเพราะการอ่านจะท�าให้สมอง 

ต้องท�างานตลอดเวลา	 สมองก็เหมือนกล้ามเนื้ออื่นในร่างกาย	 ต้องการ 

การบริหาร	หากไม่ใช้งานหรือใช้งานน้อยก็ฝ่อเล็กลงได้

หนังสือช่วยบ�าบัดความเครียดได้

	 หากเลือกหนังสือที่ใช่และตรงกับอารมณ์	ณ	เวลานั้น	การเลือกหนังสือ

ที่ก�าลังอยู่ในความสนใจจะท�าให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกและด�าด่ิงสู่จินตนาการ 

ตามเนื้อเรื่อง	ท�าให้ลืมเรื่องที่ก�าลังเครียดและรู้สึกผ่อนคลายขึ้น

หนังสือประเทืองปัญญา 

	 หนังสือทุกเล่มมีเนื้อหาที่มีประโยชน์มากน้อยต่างกัน	 แต่ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือประเภทไหน	 คนอ่านมักจะได้อะไรกลับมาอยู่เสมอ	 อาจจะเป็น 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย	ความรู้ทั่วไป	หรือข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

 
หนังสือช่วยพัฒนาความจ�า 

	 ยิง่อ่านเรือ่งราวซบัซ้อนหรอืนวนยิายทีม่ตัีวละครเยอะๆ	กย่ิ็งต้องใช้สมอง

ในการจดจ�า	ทกุครัง้ทีเ่ราสร้างหน่วยความจ�าขึน้มาใหม่	เป็นการกระตุน้การ

ท�างานของส่ือประสาทในสมอง	ท�าให้สือ่ประสาทเหล่านีแ้ขง็แรงข้ึน	น�าไปสู่

การมีความจ�าที่ดี

หนังสือเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 

	 คนที่เคยอ่านนวนิยายสืบสวนสอบสวนจะนึกภาพออกว่าเวลาอ่าน 

เราจะลุ้น	 จะคาดเดาว่าเรื่องจะจบอย่างไร	 แต่ถึงไม่ใช่นวนิยายประเภทนี้	

เมือ่อ่านหนงัสอืแต่ละเล่มเราก็จะตดัสินเองว่า	เรือ่งนีส้นกุระดับไหน	เป็นการ

วิเคราะห์ที่บางทีเราท�าโดยอัตโนมัติ

หนังสือท�าให้มีสมาธิขึ้น 

	 ในโลกของอินเทอร์เน็ต	 เราอาจถูกถล่มจากข้อมูลที่เข้ามาทุกช่องทาง	

ท�าให้คนรุ่นใหม่ต้องรีบๆ	 ลนๆ	 ท�าอะไรหลายอย่างในคราวเดียว	 แต่การ

อ่านหนังสือจะท�าให้เราจดจ่อกับสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้า	 ถึงขั้นจมดิ่งอยู่กับสมาธ	ิ

ไม่ต้องใช้เวลาเป็นวนัๆ	แค่	15-20	นาที	ลองอ่านหนงัสอืดู	จะท�าให้สมาธิดขีึน้

หนังสือท�าให้ทักษะการสื่อสารดี 

 บางคนประสบปัญหาสือ่สารผ่านการเขยีนล้มเหลวเพราะเขยีนวกไปวนมา

จนจับใจความไม่ได้	 คนท่ีชอบอ่านหนังสือมีแนวโน้มจะสะสมค�าศัพท์	 

และไม่อับจนถ้อยค�า	 เขียนแล้วคนรับสารเข้าใจตรงกัน	 ท�าให้การส่ือสาร 

มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ		

	 ข้อมลูจากเวบ็ไซต์หมอชาวบ้านระบไุคโตซานคือ	สารธรรมชาตชินดิหน่ึงทีม่ใีนสตัว์กระดองแขง็และขาเป็นปล้อง	

เช่น	 เปลือกกุ้ง	 กั้ง	 และกระดองปู	 ซ่ึงเม่ือน�ามาสกัดแยกเอาแคลเซียม	 โปรตีน	 และแร่ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป	 

กจ็ะได้สารส�าคญัท่ีมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายเซลลโูลส	เรยีกว่า	“ไคตนิ”	(Chi-tin)	และเมือ่น�าไคตนิผ่านกระบวนการ

ทางเคมีอีกครั้ง	ก็จะได้สารที่เรียกว่า	“ไคโตซาน”

	 ขณะที่เว็บ	 mdweb.com	 ซ่ึงเป็นเว็บการแพทย์เชื่อถือได้จากฝั่งตะวันตกระบุไคโตซานถูกน�ามาท�าเป็น 

อาหารเสริมและวางจ�าหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปโดยอ้างสรรพคุณการเป็น	“Fat	Blocker”	หรือ	“Fat	Trapper”	

ยับย้ังการดูดซึมไขมันเข้าร่างกายให้น้อยลง	 ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ	 เคยออกมาเตือนว่า	 ยังไม่ม ี

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับเรื่องนี้	 เพราะที่ผ่านมาก็เคยมีการศึกษาพบว่า	 การใช้ไคโตซาน 

ไม่ได้ท�าให้น�้าหนักหายไปมากมายแต่อย่างใด	

	 ด้าน	 ดร.วลัยทิพย์	 สาชลวิจารณ์	 อาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 

เคยให้สัมภาษณ์ว่า	“ไคโตซานมีคุณสมบัติในการดักจับไขมันในร่างกายได้จริง	แต่เป็นเพียงบางส่วน	ซึ่งความจริง

ร่างกายของคนเรามีไขมันอยู่หลายชนิด	 และกลไกการท�างานของอวัยวะต่างๆ	 ก็ซับซ้อนกว่า	 ไคโตซานท�าให้ 

ไขมันบางชนิดเท่านั้นไม่ถูกดูดซึม	แต่ไม่ใช่ไขมันทั้งหมด	และไคโตซานจะท�าปฏิกิริยาหรือดักจับไขมันจากอาหาร

ก่อนการย่อยในกระเพาะอาหารเท่านั้น	 แต่จะไม่รวมตัวกับไขมันที่ถูกสะสมไว้แต่เดิม	 เพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ใช ้

ไขมันส่วนเกินนี้ไปกับการออกก�าลังกายในแต่ละวัน	ไขมันที่ห้อยย้อยอยู่ตามหน้าท้อง	แขน	ขา	หรือสะโพกก็ยังคง

อยู่เท่าเดิม”

	 อย่างไรกต็าม	สตูรอาหารเสรมิของแต่ละย่ีห้ออาจแตกต่างกนัออกไป	นกัวชิาการมองว่า	การรับประทานอาหารเสริม

ที่มีส่วนผสมของไคโตซานปลอดภัยถ้ารับประทานระยะสั้นๆ	 ถึงกระนั้นก็อาจมีผลข้างเคียงตามมา	 เช่น	 ท้องผูก	

ท้องเฟ้อ	อาเจียน	คนที่แพ้อาหารทะเลอาจต้องระวัง	ส่วนผู้ที่มีโรคประจ�าตัวต้องรับประทานยาประจ�า	ควรปรึกษา

แพทย์ก่อนจะดีกว่า	 อย่างผู้รับประทานยาละลายลิ่มเลือด	 การรับประทานอาหารเสริมประเภทนี้อาจท�าให้เลือด 

เจือจางมากยิ่งขึ้น

	 ความจริงแล้ว	 ไขมันเป็นสิ่งท่ีร่างกายขาดไม่ได้เพราะเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินท่ีละลายในไขมัน	 เช่น	 

A,	 D,	 E	 และ	 K	 หากปราศจากไขมัน	 ร่างกายก็ไม่อาจใช้ประโยชน์จากวิตามินเหล่านี้	 วิธีลดน�้าหนักที่ประหยัด	 

ไม่ต้องเสียเงินแพงๆ	 แถมยังได้สุขภาพท่ีแข็งแรงคือการดูแลเรื่องอาหารควบคู่กับการออกก�าลังกาย	 หากมีวินัย 

และใจอดทนพอ	ก็ไม่ต้องง้อยาลดน�้าหนักหรืออาหารเสริม	ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อโฆษณาอีกต่อไป		

บ�ำบัดจิต

ด้วยหนังสือ

ไคโตซานกับการลดน�้าหนักกลายเป็นประเด็นที่กลับมาพูดถึงในสังคมสื่อออนไลน์อีกครั้ง 

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งออกโฆษณามาแล้วถูกจริตคนโซเชียลเลยมีการแชร์กันต่อ 

โดยเนื้อหาชูไคโตซานให้เป็นตัวเอกนั้นดูเกินจริงไปมาก ประมาณว่าไขมันทุกชนิด

จะถูกไคโตซานบล็อกไม่ให้ดูดซึมเข้าร่างกาย ผลคือกินเท่าไรก็ไม่อ้วน แต่ก่อนที่จะเชื่อในโฆษณา 

สิ่งที่ควรท�าคือหาข้อมูลน่าจะดีกว่า ไปดูกันว่าไคโตซานคืออะไร

ฟิตหุ่นให้ถูกทาง

ไม่พึ่งอำหำรเสริม
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 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

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

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

• BANN KAFAÉ  
ซ.ท่าข้าม 24 

• BICO  
The Scene Town In Town

• B Story Café  
COCO Walk ราชเทวี 

• Café Amazon
• CafeLittleSpoon  
ซ.สุขุมวิท 21 

• Coffee Cakes  
อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Coffe Model  
ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14

• Dialogue Coffee and Gallery  
แยกผ่านฟ้า

• EL Mello (เอลเมลโล่)  
อาคาร Thai Summit Tower 

• ES/PE/RO  
เอกมัย ซ.12 C9281:95

• Espresso Gallery  
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

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

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

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Jil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Lighting Café 
ลาดปลาเค้า ซ.60

• Lord of Coffee  

อาคารพักพิงเพลส ซ.รามค�าแหง 164  

• Mezzo

• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• Mitte Coffee (มิตเต้)  

ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 

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

• One Ounce for Onion  
เอกมัย ซ.12

• Panary Café  
พหลโยธิน 7 ซ.อารีย์

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• Snooze Café  
U-Center ซ.จุฬา 42

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Sweet Pista Bangkok  
สุขุมวิท 31

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• Think TANK (Third Place)  
ถ.นางลิ้นจี่ 

• Timely Coffee  

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่) 

ซ.สุขุมวิท101/1

• Tom n Tom Coffee  
ซ.เพชรเกษม 69 Victory garden

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

• Veganerie  
The Mercury Ville Chidlom  4th Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• โครงการ P9  
ซ.พหลโยธิน 9 

• โคโค่ กาแฟสด 

ซ.สายไหม 84

• ผู้ชายขายน�้า 

พาราไดซ์ พาร์ค 
• ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต

• มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

• โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ภาคเหนือ

เชียงราย

• Chivit Thamma Da Coffee 
House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Gloria Jean’s Coffees  
เซ็นทรัล เฟสติเวิล

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday  

ถ.นิมมานเหมินทร์

• อาข่า อ่ามา

แม่ฮ่องสอน

• Coffe In Love 
• Coffee Morning
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย

• ร้านสรวลกาแฟ

แพร่

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่  
ล�าพูน

• Blacksmith
• โรงชา

อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• Me Ice cream
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
• “ค�าน�า” 

นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee

พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สระบุรี

• The Barista Café
สุโขทัย

• 379 Drip
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

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

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง  เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Loft Café NK 
อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• Gloria Jean’s Coffees  
โรงแรมซีเทอร์ดีน

ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• ราย็อง

• ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร

• ไอ แอม คอฟฟี่ 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADUAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• The wish coffice
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TUBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CUP
• บางใบไม้ คาเฟ่

พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน
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ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

Where to Find

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

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

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

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

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

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

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

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

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

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................
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Life Style

	 สมยันีธ้รุกจิร้านอาหารจะอยู่รอดได้ไม่เพียงแต่รสชาตต้ิองอร่อยถูกปากเท่านัน้	แต่การตกแต่ง	

บรรยากาศ	ตลอดจนภาพอาหารบนเมนู	และการโปรโมตผ่านช่องทางต่างๆ	ก็ละเลยไม่ได้เช่นกัน	

เหมือนอย่างร้านอาหารไทย	 ครัวคุณแม่	 ของ	 กมลวรรณ เจตจ�ำรัส	 ที่ต้องรีโนเวทร้านครั้งใหญ่ 

เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชอบถ่ายรูปแชร์บนโลกออนไลน์

	 ครัวคุณแม่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายในสไตล์มินิมอลและเน้นใช้สีขาวเป็นหลักเพื่อให้ร้านด ู

กว้างขวาง	 เพดานร้านถูกเปิดโล่งและมีแสงธรรมชาติส่องถึงบรรยากาศร้านจึงไม่อึดอัด	 อีกทั้ง 

ยงัรู้สกึสดชืน่	ผ่อนคลายจากสเีขยีวของใบไม้ท่ีปักในแจกนัและต้นไม้เลก็ๆ	ในกระถางทีว่างประดบั

บนโต๊ะอาหาร	 ทั้งน้ีด้วยความท่ีร้านเลือกใช้รูปตะกร้าสานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณแม่ทั่วโลก 

มาเป็นโลโก้	ตะกร้าสานใบเล็กใบใหญ่จึงถูกน�ามาประดับอยู่รอบร้าน	และโคมไฟที่ห้อยลงมาจาก

เพดานก็ท�าจากตะกร้าสานเช่นกัน

	 ในส่วนของพื้นท่ีภายในร้านแบ่งออกเป็น	 2	 ชั้น	 และแต่ละชั้นก็มีมุมส�าหรับถ่ายรูป	 โดยมุม 

ถ่ายรูปยอดฮิตของชั้นหนึ่งอยู่ที่ตู ้ไม้และผนังที่มีภาพสีขาวด�ารูปแม่บ้านฝร่ังถือตะกร้าติดอยู	่ 

ส่วนมุมถ่ายรูปของชั้นสองคือ	 โซฟาสีฟ้าที่ตัดกับสีขาวของห้องอย่างชัดเจน	 และช้ันวางของ 

ที่เต็มไปด้วยเครื่องครัวและเครื่องเทศบรรจุในโหลแก้ว

	 นอกจากรีโนเวทร้านคร้ังใหญ่แล้ว	เมนอูาหารกถู็กปรับเปลีย่นใหม่ทัง้หมดโดยคดัจาก	100	เมนู

ให้เหลือ	 60	 เมนูเด็ดเท่านั้น	 และทุกเมนูจะมีภาพประกอบเพื่อให้ลูกค้านึกภาพออกว่าเมนูนั้นๆ	

มีหน้าตาอย่างไร	และความสวยงามของภาพยังท�าให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น	ไม่เพียงเท่านี้	

ทางร้านได้อัพเกรดคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เหมือนกับอาหารฝีมือคุณแม่

ที่รสชาติอร่อยและเครื่องจัดเต็ม

	 “การลดจ�านวนเมนูลงท�าให้มีเวลาท�าอาหารมากขึ้น	 ปรุงอาหารด้วยความพิถีพิถันยิ่งขึ้น	 

และปรุงจานต่อจานเพื่อให้รสชาติออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการ	 ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร 

ใช้เฉพาะวตัถดุบิคณุภาพดีซึง่มรีาคาสงู	ดงันัน้	ราคาอาหารจงึปรบัขึน้ตามไปด้วย	ในช่วงแรกลกูค้า

หายไปเยอะเพราะไม่เข้าใจ	แต่เมื่อได้ลองชิมอาหาร	พวกเขาก็เข้าใจถึงเหตุผลของการขึ้นราคา”

	 หลงัจากแปลงโฉมทกุอย่างเสรจ็เรยีบร้อย	อกีหนึง่สิง่ส�าคญัทีต้่องท�าคอื	โปรโมตร้าน	กมลวรรณ

บอกกับเราว่า	วิธีโปรโมตร้านที่ใช้ได้ผลที่สุดคือ	ติดป้ายโฆษณาในรัศมี	5-10	กิโลเมตรรอบๆ	ร้าน	

และการขายดีลกับ	Eatigo	ซึ่งช่วยดึงลูกค้าใหม่ได้มากทีเดียว

	 ส�าหรบัเมนเูด็ดทีท่ัง้ลกูค้าเก่าและใหม่สัง่แทบทกุโต๊ะคอื	เมนปููอย่างข้าวผดัป	ูและขนมจนีน�า้ยา

ปูที่ใส่เนื้อปูเยอะมาก	 กุ้งแม่น�้าไซส์ใหญ่ย่างสุกก�าลังดี	 และไดฟุกุสตรอว์เบอร์รี	 แป้งไดฟุกุบางๆ	

สอดไส้สตรอว์เบอร์รีสดลูกใหญ่	รับประทานเย็นๆ	เรียกความสดชื่นได้ดี		

Decoration  Text : Duckkiez / Photo : Otto

MaxValu พัฒนาการ เปิดบริการทุกวัน 09.30-21.30 น.
  0-2320-1490, 08-4733-0022
  kruakhunmaebkk

ครัวคุณแม่ 

ร้านอาหารไทยสไตล์มินิมอล
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	 ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพแห่งนี้พร้อมเสิร์ฟอาหารออร์แกนิกฟิวชั่นรสชาติอร่อยถูกปากคนไทย	 

โดยทุกเมนปูรุงจากวตัถุดิบออร์แกนกิคณุภาพด	ีส�าหรบัการตกแต่งร้าน	 ร้านตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์ไม้

เป็นหลกั	เน้นใช้สขีาวและสฟ้ีาครามเพือ่ให้ความรูส้กึอบอุน่	เป็นกนัเอง	ร้านไม่มดืทบึเพราะมหีน้าต่าง

กระจกบานใหญ่คอยรับแสงธรรมชาติ	และรอบๆ	มีต้นไม้วางประดับท�าให้รู้สึกสบายตายิ่งขึ้น

	 เริม่ต้นความอร่อยกับเมนทูีป่รงุจากวตัถุดบิออร์แกนกิ	100	เปอร์เซน็ต์อย่าง	สปาเกตตกีุง้ซอสเพสโต้	

เส้นสปาเกตตีออร์แกนิกน�าเข้าจากอิตาลีคลุกเคล้ากับซอสเพสโต้เข้มข้นสไตล์อิตาเลียนจนเข้าเส้น	

เสิร์ฟพร้อมกุ้งแชบ๊วยเกษตรอนิทรย์ีตวัโต	จานต่อมา	สเตก็ปลากะพงมนัม่วงบด	ซกิเนเจอร์ดสิของร้าน	

ปลากะพงช้ินโตย่างสุกก�าลังดวีางบนผกัโขมอบเนย	เสร์ิฟเคียงมนัม่วงบดรสหวานคลกุเนย	ราดน�า้ซลัซ่า

ตบท้ายช่วยตัดรสเลี่ยนของเนยได้ดี	 ส่วนใครมากับแก๊งแนะน�าให้สั่ง	 ชุดอร่อยจี๊ดจ๊าด	 ที่เสิร์ฟพร้อม

ข้าวหอมนลิ	2	ที	่(เปลีย่นเป็นข้าวสวย	ข้าวอญัชนั	หรอืข้าวดอกค�าฝอยได้)	และกบัข้าวรสจดัจ้าน	3	อย่าง	

ได้แก่	กะเพราไก่ไข่ระเบิด	หมูมะนาว	และย�าวุ้นเส้นเห็ด	3	สหาย	ปลาหมึก

	 เติมความหวานให้ร่างกายด้วย	Almond	Choco	Banana	แพนเค้กนุม่ๆ	วางสลับชัน้กบักล้วยหอม

ฝานแว่น	 เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมช็อกโกแลต	 โรยหน้าด้วยอัลมอนสไลด์	 และวิปครีมเนื้อเนียนนุ่ม 

ทอ็ปด้วยเชอร์รีเช่ือม	 ถ้าอยากเพิม่ความสดชืน่ต้องลอง	Super	Berry	ผลไม้กลุม่เบอร์ร	ี เช่น	ราสป์เบอร์รี	

บลูเบอร์รี	และสตรอว์เบอร์รีปั่นรวมกับโยเกิร์ตจนได้สมูทตี้เนื้อเนียน	มีเยลลี่ให้เคี้ยวเพลินๆ	ด้วย

 The Mercury Ville @ Chidlom เปิดบริการทุกวัน 10.30-21.30 น. 
 0-2252-2423   August Organic Eatery

eating out  Text : Duckkiez / กฤษฎา ศิลปไชย

AUGUST 
ออร์แกนิกฟูดรสอร่อย

แนะน�ำร้ำนอำหำรเข้ำมำได้ที่ Inbox ของเพจ SME STARTUP
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ส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าถึงแหล่งทุน

	 ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 ร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรต่ำงๆ	 จัดท�ำมำตรกำร	 หรือ 

สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น	 

โดย	พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(ดีอี)	ดิจิทัล	กล่ำวว่ำ	

เพือ่เป็นกำรผลักดนัให้ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และดจิทิลัคอนเทนต์	รวมถึงผูป้ระกอบกำร

ในอตุสำหกรรมอืน่ๆ	ได้ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดจิิทัลในเชิงธรุกิจเพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ	 ทั้งนี้ธนำคำรไทยพำณิชย์ได้เป็นส่วนหนึ่งในควำมร่วมมือ 

ในกำรสนบัสนนุผูป้ระกอบกำรซอฟต์แวร์และดจิิทัลคอนเทนต์เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุเพ่ือขบัเคลือ่นนโยบำย

เศรษฐกิจดิจิทัลด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยม วว.

	 ดร.อรรชกำ	 สีบุญเรือง	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย	ีพร้อมคณะตรวจเยีย่มและมอบนโยบำยกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวตักรรม	(วทน.)	ให้แก่สถำบนัวจิยั

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	โดยมี	พลเอก	

ถเกิงกำนต์	ศรีอ�ำไพ	ประธำนกรรมกำรบริหำร	วว.	ผศ.ดร.จิรพล	

สินธุนำวำ	และ	ดร.ลักษมี	ปลั่งแสงมำศ	ผู้ว่ำกำร	วว.	พร้อมด้วย 

ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำง	วว.	ร่วมให้กำรต้อนรับ	

เผยโฉมโนเบิล เพลินจิต 

	 บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เดินหน้ำสร้ำง

ปรำกฏกำรณ์ทีส่ดุของควำมภำคภมิูใจ	เผยโฉมตกึโนเบลิ	เพลนิจติ	

ภำยใต้คอนเซปต์	Centre	of	Universe	ส่วนแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ

ในปีน้ี	 บริษัทยังเดินหน้ำต่อไปอย่ำงมั่นคงด้วยกลยุทธ์กำรพัฒนำ

โครงกำรที่อยู่อำศัยคุณภำพสูงที่มีทั้งควำมหรูหรำและสำมำรถ 

เข้ำถึงได้เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ

FWD มอบเงินช่วยเหลือภาคใต้

	 บริษัท	 เอฟดับบลิวดี	 ประกันชีวิต	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 มอบเงิน 

ช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบจำกภัยน�้ำท่วมในภำคใต้	 จ�ำนวน	

100,000	บำท	ผ่ำนทำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภยั	(คปภ.)	โดยม	ีดร.สุทธพิล	ทวีชยักำร	

เลขำธิกำร	คปภ.	เป็นผู้รับมอบ	ณ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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Ticketmelon  

แพลตฟอร์มจัดอีเวนต์สุดทันสมัย

 

	 ภำนพุงศ์	เตชะไพบลูย์	ประธำนกรรมกำรบรหิำร	Ticketmelon	

แพลตฟอร์มผู ้ให้บริกำรด้ำนอีเวนต์ซัพพอร์ตแบบครบวงจร 

พร้อมเดินหน้ำเป็นผู้น�ำโชว์เทคโนโลยี	 RFID	 ที่รวบรวมทุกออปชัน

ของกำรร่วมกิจกรรมไว้ในบตัรเดียว	ไม่ว่ำจะเป็นกำรเข้ำงำน	ซือ้อำหำร	

ของฝำก	หรือเล่นเกม

PDvice รับรางวัลพระราชทานการแข่งขันธุรกิจ

	 พลอำกำศเอก	 ชลิต	 พุกผำสุข	 องคมนตรี	 เป็นผู้แทนพระองค์มอบรำงวัลชนะเลิศถ้วย

พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 จำกกำรแข่งขันแผนธุรกิจ	 

The	mai	Bangkok	Business	Challenge	®	@	Sasin	2017	ให้กับทีม	PDvice	นิสิตสถำบัน

บัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 โดยได้รับกำรสนับสนุนเงินรำงวัล	

17,000	ดอลลำร์สหรัฐฯ	จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SEG Exclusive Golf Day

	 โชตพิฒัน์	พชีำนนท์	ประธำนกรรมกำรบริหำร	อำคเนย์	กลุม่ธรุกิจ

ประกนัและกำรเงนิ	พร้อมด้วย	หลกัชยั	สทุธชิจูติ	กรรมกำรผูจั้ดกำร	

บมจ.อำคเนย์ประกันภัย	และคณะผู้บริหำร	 เชิญตัวแทนนำยหน้ำ

และกลุ่มลูกค้ำสถำบันร่วมแข่งขันกอล์ฟในงำน	 SEG	 Exclusive	

Golf	Day	ครั้งที่	3	ณ	สนำมกอล์ฟ	Riverdale	จังหวัดปทุมธำนี

7 องค์กรไทยลุ้นรางวัล TQC

 

	 กระทรวงอตุสำหกรรม	โดยสถำบนัเพิม่ผลผลติแห่งชำติ	สถำบนั

เครือข่ำยของกระทรวงในฐำนะส�ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	

ประกำศรำยช่ือ	 7	 องค์กรไทยคุณภำพทั้งองค์กรรัฐ	 เอกชน	 

และรัฐวิสำหกิจท่ีด�ำเนินกิจกำรท้ังในภำคกำรผลิต	 กำรบริกำร	 

และสำธำรณสุขที่ผ่ำนเกณฑ์คว้ำรำงวัลกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ	

(TQC)	ประจ�ำปี	2559	ได้ส�ำเร็จ	

เกียรตินาคิน รับรางวัลหุ้นยั่งยืน

	 ธนำคำรเกียรตินำคิน	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 บริษัทในกลุ่มธุรกิจ 

กำรเงินเกียรตินำคินภัทร	 น�ำโดย	 วรกฤต	 จำรุวงศ์ภัค	 ประธำน 

สำยปฏบิตักิำร	รบัมอบรำงวัล	Thailand	Sustainability	Investment	

2016	หรือรำยชื่อหุ้นย่ังยืนประจ�ำปี	2559	จำก	 เกศรำ	 มัญชุศร	ี

กรรมกำรและผู้จัดกำร	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในพิธี

มอบรำงวัล	SET	 Sustainability	 Awards	 ณ	 ตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	

เนเจอร์กิฟรับรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก

	 ดร.กฤษฎำ	จ่ำงใจมนต์	ซีอีโอเนเจอร์กิฟ	รับปริญญำเอกกิตติมศักดิ์จำกสถำบันพุทธศำสตร์นำนำชำติแห่งประเทศอินเดีย	และรำงวัล

พุทธศำสนทูตแห่งโลกจำก	 MIIBS	 ณ	 ห้องอเนกประสงค์	 วัดนำคปรก	 กรุงเทพฯ	 โดยมีพระกิตติโสภณวิเทศ	 ประธำนสงฆ์	 เจ้ำอำวำส 

วัดนำคปรก	และพระโลกะนำยกะ	อัชวะโกส	มหำเถระ	ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพุทธศำสตร์นำนำชำติแห่งประเทศอินเดีย	เป็นผู้มอบ
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	 เราได้ยินถ้อยค�าท�านองนี้มานานจนดูเกร่อ	
	 เราได้เห็นเรื่องราวของคนอื่นๆ	แต่เราก็ไม่อินสักเท่าไร	
	 แม้ในใจลึกๆ	เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริง	
	 แต่เมื่อต้องมาเจอกับตัวเราแล้ว	เรามักจะหลงลืมไป
	 เรามักจะยอมจ�านนกับอุปสรรคต่างๆ	ก่อนเวลาอันควร	
	 ยอมแพ้	ทั้งๆ	ที่เรายังสามารถสู้ต่อได้

 เมือ่พสิจูน์แล้วด้วยตวัเอง ท�ำให้มองเหน็อปุสรรคและควำมเจ็บ
ปวดต่ำงๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่ำนั้น 
	 ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้	 เพียงแต่อย่าหยุด	 และยอม
แพ้ก่อนที่จะถึงที่หมาย	
	 เมื่อผ่านไปแล้ว	คุณจะพบว่า...
 Pain is temporary, pride is forever   

	 ท�าไปเพื่ออะไร...
	 ผมค้นพบค�าตอบส�าหรับค�าถามนีใ้นโมเมนต์ทีผ่มก้าวข้ามเส้นชัย	
ณ	 เวลา	 10.55	น.	 ของวันที่	 18	 ธันวาคม	 2559	หลังจากที่ต้อง 
ตื่นมาตั้งแต่ตี	2	เพื่อเตรียมตัวก่อนไปวิ่งตอนตี	4	และท�ากิจกรรม
ทรมานบันเทิง	 ทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองทั้งร่างกาย 
และจิตใจ	ใช้เวลาถึง	6	ชั่วโมง	55	นาที
	 เมื่อก้าวผ่านเส้นชัย	มุมมองของผมต่อสิ่งต่างๆ	เปลี่ยนไปโดย
ฉับพลัน	 สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะท�าได้	 ผมสามารถพิชิตมันได้	 ความ
เจ็บปวดทางร่างกายตลอดระยะทาง	 42	 กิโลเมตรยังคงติดตัวอยู	่
แต่มันไม่ได้มีความหมาย	 หรือผมไม่ได้รู้สึกกับความเจ็บปวดน้ัน
เหมือนเดิม	สิ่งที่มาทดแทนคือ	ความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองเพิ่ง
ท�าส�าเร็จ	
	 ผมค้นพบว่า	จติใจมนษุย์น้ันอยู่เหนอืสิง่อืน่ใด	หากใจเรายงัเอา
ด้วย	 ต่อให้ร่างกายเจ็บปวดเพียงใด	 จิตใจที่มุ ่งมั่น	 ไม่ย่อท้อ	
สามารถที่จะลากร่างกายที่อ่อนล้าไปได้	

Text : ปพนธ์ มังคละธนะกุล    LomYak

Pain is temPorary

	 ผมออกก�าลังกายเป็นประจ�าโดยการวิ่ง	 ก่อนหน้านั้นผมมักจะ
วิ่งเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน	 10	 กิโลมตร	 หากต้องลงวิ่งรายการฮาล์ฟ
มาราธอน	 21	 กิโลเมตร	 ผมก็ยังซ้อมเท่าเดิม	 และใช้บรรยากาศ 
และใจพาตัวเองไปให้จบตามระยะ
	 แต่กับการวิ่งฟูลมาราธอนนั้นต่างกัน	ผมต้องซ้อมเพิ่มขึ้น	ต้อง
สะสมระยะให้เพียงพอเพื่อให้ขามีพลังที่จะยืนหยัดไปให้ได้ตลอด
ระยะ	42	กิโลเมตร	ผมต้องวิ่งยาวกว่า	10	กิโลเมตรในการซ้อม	ซึ่ง
มผีลกบัการจดัตารางเวลาค่อนข้างมาก	หากวนัไหนต้องวิง่ไกลสัก	
15	กิโลเมตร	หรือ	20	กิโลเมตร	ผมต้องตื่นนอนตอนตี	4	เพื่อไป
ซ้อมวิ่งในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
	 หลายๆ	ครั้งผมถามตัวเองว่า	 เราท�าอย่างนี้ไปเพื่ออะไร	หาก
ต้องการออกก�าลงักาย	การวิง่	5-10	กโิลเมตรอย่างสม�า่เสมอกเ็พยีง
พอแล้วที่จะท�าให้ร่างกายแข็งแรง	ยิ่งไปกว่านั้น	ในวันหยุด	แทนที่
จะได้พักผ่อน	ใช้ชีวิต	Slow	Life	กลับต้องเร่งรีบ	เริ่มต้นวันเช้ากว่า
วนัท�างานเสยีอกี	เพ่ือท่ีจะไม่ให้การซ้อมวิง่ไปเบียดบงัเวลากจิกรรม 
อื่นๆ	ของครอบครัว

เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผมได้ท�าในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะท�าส�าเร็จ 

นั่นคือ การวิ่งฟูลมาราธอนระยะทาง 42 กิโลเมตร ที่บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะท�าส�าเร็จเพราะมีความรู้สึกตลอดว่า 

การวิ่งระยะทางยาวไกลขนาดนั้น มันน่าจะท�าร้ายร่างกายมากกว่าเสริมสร้างร่างกายเสียมากกว่า
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